
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

«ԶԱՏԻԿ» ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ՃԵՄԱՐԱՆՈՒՄ 

Տոնական Սուրբ Խաչի Վեցերորդ Կիրակի 

օրը Գևորգեան Հոգևոր Ճեմարանի ավագ լսարանի 

սաների նախաձեռնությամբ Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածին այցելեցին «Զատիկ» աջակցության 

կենտրոնի երեխաները: Ճեմարանականների 

ուղեկցությամբ նրանք մասնակցեցին Սբ. 

Պատարագին, հավարտ որի ծանոթացան Սուրբ 

Աթոռի պատմությանը, այցելեցին թանգարաններ, 

որտեղ նրանք հաղորդ եղան ազգային և եկեղե-

ցական սրբություններին: Փոքրիկ էքսկուրսիայից 

հետոյ Սբ. Աստվածածին եկեղեցում ձեռամբ ԳՀՃ 

Տեսուչ Տ. Գարեգին վրդ. Համբարձումյանի երկու 

երեխաներ մկրտվեցին, որոնց կնքահայրերն էին 

ճեմարանական սարակավագները: Ճաշկերույթից 

հետո ԳՀՃ հանդիսությունների սրահում տեղի 

ունեցավ սաների կողմից կազմակերպված 

մշակութային միջոցառում:  

 

Գևորգյան ճեմարան 

Էլ. - պարբերական 
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ՄԱՍԻՍԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԱՅՑԸ 

ՃԵՄԱՐԱՆ 
 

Գևորգյան հոգևոր Ճեմարանը մեծ 

հետաքրքրություն է առաջացնում 

երիտասարդության շրջանակներում.  

Ճեմարանում հյուրընկալվեցին Մասիս քաղաքի 

երիտասարդական ակումբի անդամները, նրանց 

դիմավորեց և ճեմարանին ծանոթացրեց 

Ճեմարանի արտաքին հարաբերությունների 

պատասխանատու Հարություն սրկ. Քեշիշյանը: 

 

Գ Տարի, թիվ 4, 

2017թ. նոյեմբեր Ա  

 Issue, Date 

 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԷՊՈՍԱԳԵՏ ԱՐՈՒՍՅԱԿ 

ՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ՀԵՏ 

Հոկտեմբերի 23-ին տեղի ունեցավ 

հանդիպում էպոսագետ Արուսյակ Սահակյանի 

հետ: Վերջինս գեղեցիկ մտահանգումներով, 

էպիկական հարցադրումներով, ինչպես նաև 

գրական քննադատության տեսանկյունից 

հանգամանորեն բացատրեց որոշ մանրամաս-

նություններ «Սասնա ծռեր» էպոսի մասին: 

Շնորհակալ ենք տիկին Արուսյակ Սահակյանին 

բովանդակալից զրույցի համար: 

 

Մեր տեսիլքը պայծառ, զորեղ, բարօր կյանքով 
ապրող երկիրն է և մեր երկրին ու ժողովրդին 
ծառայություն բերող եկեղեցին, որպեսզի և՛ 

հայրենիքը, և՛ մեր եկեղեցին հարազատ տուն 
դառնան մեր զավակների համար:   

ԳԱՐԵԳԻՆ Բ 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՃԵՄԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐՆ ԱՄՆ 

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԹԵՄՈՒՄ 

Հոկտեմբերի 25-ից 31-ն ընկած 

ժամանակահատվածում Հառիճավանքի 

Թրբանճյան ընծայարանի շրջանա-

վարտները, ի մասնավորի՝ Արտակ սրկ. 

Անտոնյանը, Սարգիս դպիր Փահլևան-

յանը, Վահագն դպիր Ստեփանյանը, 

Ռոբերտ դպիր Ոսկանյանն ու 

Հովհաննես դպիր Էվինյանը խմբավար 

Արթուր սրկ. Վարդանյանի ուղեկցու-

թյամբ մեկնեցին Ամերիկայի միացյալ 

նահանգներ՝ իրենց մասնակցությունը 

բերելու Արևմտյան թեմի 90-ամյակի 

միջոցառմանը։ Երգչախումբը կատարեց 

ինչպես հոգևոր, այնպես էլ աշխարհիկ 

խմբերգեր։ Նրանք ելույթ ունեցան 

«Արարատ» տանը, առաջնորդարանի 

սրահում, և Տաղլյան դահլիճում։ Այս 

օրերի ընթացքում սաները ճեմարանի 

Տեսչի հետ շրջում էին Լոս Անջելեսի 

տարբեր համայնքներում, այցելում 

հայրենիքից հեռու գտնվող տարբեր 

մարդկանց, հանդիպում նրանց հետ: 

ՀՈՎՎԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅՑ ԱՄՆ 

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԹԵՄ 

Հոկտեմբերի 25-ին սկսվեց 

Գարեգին Բ Ամենայն հայոց 

կաթողիկոսի հնգօրյա հովվապե-

տական այցը ԱՄՆ հայոց 

Արևմտյան թեմ: Հայրապետը Լոս 

Անջելես ժամանեց առաջնորդ Տ. 

Հովնան արք. Տերտերյանի 

հրավերով՝ հանդիսապետելու 

թեմի 90-ամյակի արարողու-

թյուններին: Այս այցելութեան 

ընթացքում Ամենայն Հայոց 

Հայարպետին ուղեկցող շքա-

խըմբի մեջ էր ԳՀՃ Տեսուչ 

հոգեշնորհ Տ. Գարեգին վրդ. 

Համբարձումյանը: Վեհափառ 

հայրապետն այցելեց «Վաչե և 

Թամար Մանուկյան» հայկական 

վարժարան, տարեցների խնամքի 

«Արարատ» տուն։ ամերիկաբնակ 

հայ հավատացյալները Ամենայն 

հայոց հայրապետին դիմավորե-

ցին Սրբոց Ղևոնդյանց առաջնոր-

դանիստ մայր տաճարում, տեղի 

ունեցավ Հրաշափառի արարո-

ղություն։ Հայոց հայրապետը 

հանդիպեց նաև շաբաթօրյա և 

կիրակնօրյա դպրոցների, հայկա-

կան վարժարանների աշակերտ-

ների, թեմի երիտասարդների 

հետ: Սուրբ Խաչի գյուտի տոնի 

օրը՝ հոկտեմբերի 29-ին Ամենայն 

հայոց կաթողիկոսը պատարագ 

մատուցեց թեմի Սրբոց Ղևոնդ-

յանց առաջնորդանիստ մայր 

տաճարում: Վեհափառ հայրա-

պետը մեկ օրով մեկնեց Մեքսիկա, 

որտեղ էլ հանդիպեց հայ համայն-

քի հետ, մասնակցեց միջեկեղեցա-

կան հատուկ արարողության 

Մեխիկոյի մայր տաճարում։ 

Նոյեմբերի 1-ից 3-ը ԱՄՆ հայոց 

Արևմտյան թեմի առաջնորդա-

րանում տեղի ունեացավ Գերա-

գույն հոգևոր խորհրդի ժողովը։ 



ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ 
 

 «Եղբայրնե՛ր, դուք կոչված էք  ազատության. միայն թե ձեր ազատությունը  սոսկ մարմնի                                                                              

ցանկությունների համար  չլինի, այլ սիրով ծառայեցեք      միմյանց» (Գաղ. 5.13):                                                                                                                                                                                                                                                                

Մի՞թե կարելի է գտնել ազատության ավելի լավ մեկնաբանություն, քան Պողոս առաքյալինն է: 

Ժամանակակից աշխարհում ազատության հիմնախնդիրը թերևս ամենաշատ շոշափվող հարցերից մեկն է: 

Մարդկային կեցությունն իր բոլոր դրսևորումներով սերտորեն կապված է այս հասկացության հետ: Երբ 

ամենուրեք՝ զանգվածային լրատվության բոլոր միջոցներով, ժամանակակից մարդուն քարոզվում են 

ազատական գաղափարներ, մեզ՝ քրիստոնյաներիս համար շատ կարևոր է այն հասկանալ և գնահատել 

քրիստոնեական լույսի ներքո: Եկեղեցու սուրբ հայրերը, խոսելով ազատության մասին, առաջին հերթին 

շեշտը դնում էին մարդու կամքի վրա՝ չառանձնացնելով այն ազատությունից: Մարդու ազատ կամքը նրա 

բնության անբաժան մասն է, և առանց դրա մարդ չի կարող բանական էակ լինել: Այն Աստծուց մեզ տրված 

մեծագույն շնորհն է, առանց որի մարդը չէր կարող համարվել ստեղծվածԱստծու պատկերով: 

Ազատության և ազատ 

կամքի կատարյալ դրսևորումը 

գտնում ենք Քրիստոսի մարդե-

ղության խորհրդի մեջ: Աստծո 

մարդացած Խոսքը ցույց տվեց 

մեզ, թե ինչպես պետք է 

օգտագործել այդ շնորհը: 

Առաջին մեղքն աշխարհում 

կատարվեց հենց ազատ կամքի 

միջոցով. մեր նախածնողը, 

սխալ օգտագործելով աստվա-

ծային այդ մեծ շնորհը, թույլ 

տվեց, որ մեղքը մտնի 

մարդկային բնության մեջ՝ 

ախտահարելով առաջին հեր-

թին մեր կամքը: Այն բուժելու համար է որ Խոսք-Աստված մարդացավ: Մեղքը կարող է ազդել մեր կամքի 

վրա, իրեն ենթարկել այն, բայց այն չի կարող վերացնել մեր կամքի ազատությունը: Մեղքի հետևանքով 

փոխվեց մեր ազատ կամքի ուղղությունը՝ բարուց շեղվելով դեպի չարը: Այն բուժելու համար մեզ պետք եկավ 

Աստծո օգնությունը, որն էլ եղավ Աստծո մարդեղության միջոցով: Քրիստոս բուժեց մեր կամքը մեղքից և այն 

կրկին միավորեց Աստվածային կամքի հետ: 

Քրիստոսի կյանքին վերաբերող ամենավիճահարույց դրվագներից մեկում՝ Գեթսեմանիի պարտեզում, 

Հիսուս աղոթում է Հորը խնդրելով. «Ա՛բբա, Հա՛յր, ամեն ինչ քեզ կարելի է. այս բաժակը ինձնից հեռացրու՛, 

բայց ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու՛ ես կամենում» (Մարկ. 14. 36): Այստեղ, չնայած տարբեր 

մեկնաբանությունների, Քրիստոս հրաշալի կերպով ցույց է տալիս մարդկային կամքի խոնարհումն 

աստվածային կամքին՝ ասելով. «Ոչ թե իմ, այլ քո՛ կամքը թող լինի»: Ընդունելով մարդկային բնությունը՝ նա 

մեր հիվանդացած կամքը կրկին միավորեց աստվածային կամքին որպես մարդ: Այս է վկայում նաև 

Տերունական աղոթքը, որտեղ ասվում է. «Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես … եղիցին կամք Քո որպես յերկինս՝ և 

յերկրի…»: Տերունական աղոթքի մեջ ևս մենք խնդրում ենք, որպեսզի Աստծո կամքը հաստատվի երկրի վրա, 

ինչպես որ երկնքում է, քանի որ Աստված բարի է և նրա կամքը այն է, որ մարդկային ցեղը փրկվի՝ իր հետ 

միասին դեպի փրկություն առաջնորդելով նաև ողջ արարչագործությունը: 

Այսպիսով, պարզ է, որ մեր փրկության համար անհրաժեշտ է, որ մարդկային կամքը միավորվի 

աստվածայինի  հետ: Հունարենում կամքերի այդ միավորումը կոչվում է «սիներգիա», այսինքն՝ մարդու և 

Աստծո համագործակցություն: Սա նշանակում է, որ փրկությանը հասնելու համար նախաձեռնողը մարդն է 

և մեր «բարի» ընտրությունից հետո է, որ Աստված համագործակցում է մեզ հետ: Սեփական կամքը դեպի 

բարին կամ չարն ուղղելու կարողությունը կոչվում է ազատություն, սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ ազատ 

կամքը տրված է մարդուն, որպեսզի նա միշտ բարին ընտրի, ոչ թե չարը: Աստվածային ամեն պարգև ինքնին 

բարի է, չար է միայն ազատ կամքի մեր չարաշահումը: Չար է ոչ թե ուտելը, այլ որկրամոլությունը, ոչ թե 

դրամը, այլ արծաթասիրությունը, ոչ թե աստվածապարգև սերը կնոջ և տղամարդու միջև, այլ շնությունը և 

այլն: Ազատությունը նույնպես բարիք է մարդու համար, քանզի այն պարգև է Աստծուց, սակայն ոչ թե 

պարզապես ընտրություն կատարելու, այլ բարին ընտրելու համար: Երբ մենք սխալ ենք հասկանում և 



օգտագործում այդ պարգևը, այն դադարում է մեզ համար բարիք լինելուց  և փրկության փոխարեն մեզ 

առաջնորդում է դեպի խավար և կործանում: 

Որքան էլ ցավալի է, ազատությունը միշտ չէ որ ճիշտ է հասկացվում հասարակության կողմից: Արդի 

դարաշրջանում գիտատեխնիկական նորագույն ձեռքբերումները և, իհարկե, համացանցը լայն 

հնարավորություններ են սփռում հասարակության գրեթե բոլոր անդամների առջև՝ ծանոթանալու և շփվելու 

ամենատարբեր մշակույթների հետ, և շատ հաճախ այլ քաղաքակրթություններից վերցնելով որոշակի 

տարրեր՝ մենք մոռանում ենք, որ այդ մշակույթի կրողները չենք: Դրա վառ դրսևորումը գտնում ենք 

ժամանակակից կյանքի ամենատարբեր շեղումների մեջ, որոնք հեռու են քրիստոնեական 

բարոյականությունից, և թե ուր է տանում մեզ այդ ընտրությունը՝ պարզից էլ պարզ է: 

Ուրեմն կարող ենք ենթադրել, որ ազատ կամքի և ազատության սխալ ընտրությունից կարող է 

խաթարվել կյանքի բնականոն ընթացքը: Այս առումով մեզ համար շատ կարևոր է ուսումնասիրել և ճանաչել 

քրիստոնեական հարուստ ավանդությունը և մեր սեփական ազգային բազմադարյան ժառանգությունը: Այսօր 

շատերն այն կարծիքի են, թե եկեղեցական սուրբ հայրերի գրվածքներն այլևս ժամանակավրեպ են, քանի որ 

գրվել են մեզանից շատ դարեր առաջ՝ այլ պատմական համատեքստում, և մեզանից լեզվամտածողությամբ 

տարբեր մարդկանց համար, սակայն անհրաժեշտ է գիտակցել, որ դրանց հիմքն ու աղբյուրը Քրիստոս է, և 

նրանով հայտնված ճշմարտությունը հավիտենական է: Սուրբ հայրերը հնարավորինս մեկնել ու պարզեցրել 

են այդ ճշմարտությունը, իհարկե, օգտվելով իրենց  ժամանակաշրջանի լեզվամտածողությունից, սակայն 

սխալ կլինի ասել, որ դրանք ժամանակավրեպ են և ամբողջովին հրաժարվել դրանցից: Այսպիսով, շատ 

կարևոր է ճիշտ հասկանալ ազատության հիմնային գաղափարը՝ միաժամանակ ամբողջովին չմերժելով 

գոյություն ունեցող թե՛ ժամանակակից, թե՛ ավանդական մոտեցումները, այլ, ծանոթանալով նրանց հետ, 

ամբարել լավագույնը: 

Պատրաստեց  Եփրեմ դպիր Եփրեմյանը 
 

 

ԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ԵՎ ԵԿԵՂԵՑԻՆ 

Քրիստոսի Եկեղեցին  թե՛ որպես Նրա խորհրդավոր Մարմին (Եփ․ Ա․ 22-23), թե՛ որպես 

նվիրապետական կառույց (Ա Կոր․ԺԲ․28), մշտապես նորոգման մեջ է՝ միաժամանակ մնալով անփոփոխելի 

և մշտամնա արժեքների պահպանողը։ Մի կողմից Եկեղեցին հստակ նվիրապետական կառույց է՝ իր 

դարավոր ավանդությամբ, օրենքներով և հասարակական դիրքով աշխարհում, մյուս կողմից՝ Էմմավուսի 

ճամփորդ է (հմմտ․Ղուկ․ ԻԳ․ 13-32), որին միշտ հայտնվում է Քրիստոս՝ Իր փրկարար ճշմարտությամբ, և 

հացի բեկման խորհրդով բացում իր հետևորդների աչքերը։ 

20-րդ դարի վերջում Կաթոլիկ եկեղեցու բարեփոխումների՝ ի մասնավորի Վատիկանի 2-րդ ժողովի 

արդյունքում ի հայտ եկավ մի նոր շարժում, որն անվանվեց «ազատագրության աստվածաբանություն» (իսպ. 

Teología de la liberación, անգլ. Liberation theology)։ Հիմնականում այդ շարժման շրջանակներում հայտվեց 

Լատինական Ամերիկան և մի շարք այլ երկներ։ Այս շարժումն ուղղված էր եղել Եկեղեցու կողմից մինչև այդ 

մեծ հաշվով անտեսված խավերին՝ աղքատներին ու ամեն տեսակի կարոտյալներին ու ճնշվածներին։ 

Կաթոլիկ եկեղեցին եկավ այն եզրահանգման, որ Եկեղեցու հիմնական առաքելությունը պիտի լինի 

աղքատախնամությունը և հիվանդախնամությունը, որոնց միջոցով է միայն կարելի իրականում  հասկանալ 

Ավետարանը և իսկապես «աստվածաբանել»։ 

Ազատագրման աստվածաբանության առաջին քարոզիչներից մեկը՝ Լեոնարդո Բոֆֆը, նշում է ․ 

«Ազատագրման աստվածաբանությունը Եկեղեցու՝ աղքատների հետ ամուսնալու զավակն է»։ Պետք է նշել, 

որ շարժումը բավականին պտղաբեր եղավ ․  եպիսկոպոսներից և կարդինալներից շատերը, հօգուտ 

կարոտյալների, հրաժարվեցին իրենց կուտակած գումարներից, հոգևորականներից շատերը, թողնելով 

իրենց շքեղ բնակարանները, տեղափոխվեցին աղքատների թաղամասեր և դարձան նրանց հույսն ու 

ապավենը՝ քարոզելով աղքատներին իրենց խոստացված երանությունը և կիսելով իրենց ամենօրյա չարքաշ 

կյանքը։ Այդ առիթով Չիլիի եպիսկոպոս Պիներա Կարվիլյոն ասաց․ «Մենք պետք է պահենք սրբությունը։ 

Հակառակ դեպքում մարդիկ այլևս մեզ չեն հավատա։ Մեր բոլոր ուժերը ներդնենք արդարությանը ծառայելու 

համար։ Անմիջապե՜ս։ Մեր հարստություններն այլևս պատկանում են աղքատներին»։  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ով իր անձի համար 

ժամանակավոր գանձ 

կհավաքի, չի 

հարստանա այն 

ամենով, որ հաճելի է 

Աստծուն»։ 

Ղկ. 12.21 

«Աստված ազատ է 

ստեղծել մարդուն՝ 

փառավորելով նրան 

խելքով և իմաստությամբ 

և նրա հայացքի առջև 

դնելով կյանքն ու մահը, 

այնպես որ եթե կամենա 

ըստ ազատության 

ընթանալ կենաց 

ճանապարհով, ապա 

հավերժորեն կապրի, իսկ 

եթե չար հոժարությամբ 

ընթանա մահվան 

ճանապարհով, ապա 

հավերժորեն կտանջվի»: 

ՍԲ. ԵՓՐԵՄ ԱՍՈՐԻ 

 

 

 

Նման քարոզչական եղանակների ներքո ի հայտ եկավ  

«աղքատների Եկեղեցի» կամ «Եկեղեցին աղքատների համար» նոր 

ուղղությունը, որը պատմականորեն հաստատվեց 1965 թ. նոյեմբերի 16-

ին Հովհաննես Պողոս 23-րդ Պապի և 40 եպիսկոպոսների պաշտոնական 

որոշմամբ Դոմիցիալայի կատակոմբներում կայացված ժողովում։ 

Թեմական առաջնորոդներն ուխտ արեցին․ իրենց հայրենի երկրները 

վերադառնալով հրաժարվել «սրբազան իշխանության» ատրիբուտներից, 

թողնել իրենց եպիսկոպոսական դղյակները և ապրել աղքատ։ 

Ազատագրության աստվածաբանության հիմնական գաղափարն 

այն էր, որ աղքատությունը ոչ թե մեղքի հետևանք է, ինչպես կարծում էին 

ոմանք, այլ շնորհաբաշխության յուրովի ձև․ հենց աղքատների միջոցով 

Տիրոջ օրհնությունը փոխանցվում է նրանց օգնողներին, և այդ 

համագործակցության մեջ հայտնվում է Ինքը՝ Քրիստոս։ Ազատագրումն 

ընկալվում էր ինչպես անձնական նեղ շրջանակներում, այնպես էլ 

հետագայում համընդհանուր հեղափոխական շարժումներում, որոնք 

առաջացան ազատագրման աստվածաբանության հողի վրա։ Իհարկե, 

դա չէր տեղավորվում Եկեղեցու առաքելության ծրագրի մեջ, սակայն 

նպաստեց այն հանգամանքին, որ Եկեղեցին սկսեց պայքարել ոչ այդքան 

աղքատության, որքան հասարակական անհավասարության դեմ՝ 

ընկալելով այն որպես չարիք և սկզբնապատճառ աղքատության։ Նման 

բարի մտադրությունը պատճառ հանդիսացավ մարքսիստական 

գաղափարների ներխուժմանը քրիստոնեական վարդապետության մեջ, 

ավելին՝ Սուրբ Գրքի ընկալման նոր ձևի՝ այդպես կոչված 

«մարքսիտական հերմենևտիկայի» և «աշխարհական մեսիականության»։ 

Այդ ամենը բազմաթիվ տարաձայնությունների պատճառ դարձավ, որին 

ի պատասխան Ռատցինգերը 1983 թ․գրեց  իր «10 դիտողություները», 

որտեղ դեմ եղավ Աստվածաշնչի քաղաքական մեկնաբանությանը և 

նրանում քողարկված մարքսիստական կոնցեպտներին։ Դրանով 

կաթոլիկ եկեղեցին ցույց տվեց իր դիրքորոշումը և աստիճանաբար դուրս 

եկավ քաղաքական պայքարից՝ թողնելով այդ գործը հեղափոխական 

գործիչներին, որոնց վառ ներկայացուցիչ Ուգո Չավեսն իր Ս․ Ծննդյան 

մի խոսքում նշեց․ «Ինձ համար Ս․ Ծնունդը Քրիստոս է, Քրիստոս 
ապստամբող է, Քրիստոս հեղափոխական է, Քրիստոս սոցիալիստ է․․․»: 
 Եկեղեցին եղել և մնում է Քրիստոսի մշտապես խաչվող խորհրդավոր 

Մարմինը, որի առաքելությունն Աստծու Արքայության հայտնությունն է 

աշխարհին թե՛ ծիսական-խորհրդաբանական կյանքով, թե՛ քարոզչական 

և լուսավորչական գործունեությամբ, իսկ այն, ինչ չի ծառայում այդ 

նպատակներին, շատ անգամ փոխում է իր նպատակակետը, 

սեկուլյարիզացվում և խորթ դառնում  ի սկաբանե իր սնուցող մայր 

հանդիսացող Եկեղեցուն։  

Դավիթ ուրկ․ Գիշյան 

 

 



ԴԱՆԹԵԻ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԸՆԿԱԼՈՒՄԸ 
 

 Վերածննդի շրջանի առաջին ծիծեռնակը ֆլորենտացի Դանթե Ալիգիերին է, որ հին ավանդների 

վերականգնման և անտիկ շրջանի դասական գրականության վերազարթոնքի նորարարներից էր: Ոչ միայն 

գրականության պատմության մեջ էր նոր ակոս բացվում, այլև Վերածնունդով հիմք էր դրվում ազգերի նոր 

պատմության: Ժամանակաշրջանը  բեկումնային էր, պահը՝ հասունացած և հանգամանքերը՝ թեժացած: 

Ֆլորենցիան այդ ժամանակ դարձավ նոր մշակույթի օջախ, որի գրկում էլ ծնվեցին և վերածնեցին նոր 

գաղափարական մտածողությամբ վառված անհատներ՝ Ֆրանչեսկո Պետրարկա, Ջիովաննի Բոկաչչո, 

Միքելանջելո Բուենարոտի և Դանթե: Իտալական գրականության մեջ առաջացել էր նոր հոսանք՝ ‹‹քաղցր նոր ոճ›› 

անվամբ, որը գլխավորում էր Գվիդո Գվինիցելին: Այս 

դպրոցի անդամներից էր նաև Դանթեն, և դրա 

ազդեցությամբ է գրված նրա ‹‹Նոր կյանք›› անդրանիկ 

ժողովածուն, որտեղ գրում է, որ աստվածային 

Բեատրիչեի հիշատակն անմահացնեու համար նրա 

մասին պիտի ասի այն, ինչ մինչ այդ ոչ մի կնոջ մասին 

չէր ասվել: 1308-1321 թթ. գրեց իր ‹‹անմահ պոեմը››՝ ի 

հիշատակ իր սիրո մադոննայի: ‹‹Աստվածային 

կատակերգությունը›› առանձնահատուկ է պատկե-

րների այլաբանությամբ: Եթե հովազը, էգ գայլը, 

առյուծը մարդկային կրքերն են ներկայացնում, ապա 

Վերգիլիոսն ու Բեատրիչեն՝ բանականությունը: 

Բանաստեղծը ճանապարհորդում է երկնային 

ոլորտներում: Իր առջև դժնի ու մռայլ անտառ է ու 

արգելքներ, բայց հեռվից ցոլացող լույսը կանխանշում 

է բարի ավարտը: Դանթեն խոչընդոտներից վախենում է, քանի որ կրքերի հորձանքում է ապրել. իրականում 

Դանթեի պայքարը մահվան դեմ է: Ահա, տեսնում է անսկզբունք կենսուղի ունեցող մարդկանց, որոնք Դժոխքի 

դռան առջև են. անգամ Դժոխքը չի հանդուրժում նրանց ներկայությունը: Հոգիները ենթարկված են բազմապիսի 

չարչարանքների, բայց նրանց մեծագույն վախը Տերն է, որ հրեշտակաց դասերի հետ երկրորդ անգամ 

փառավորապես գալու է... դատելու: Բոլոր հոգիներն էլ հավատում են, որ Երկրորդ գալստյան ժամանակ մարմին 

են առնելու: Հեղինակն իրենց զարտուղի ընթացքին հակառակ հիշում է Պետրոսին և մյուս առաքյալներին, որոնք 

ոչ մի գումար չպահանջեցին Մատաթիայից, երբ նրան ընտրեցին Հուդայի փոխարեն: Զղջումը մարդուն շնորհված 

բանալի է՝ բացելու սիրտն առ Աստված և խոստովանելու գործած չարիքները: Բոլոր նրանք, ովքեր դրանք չեն 

գիտակցում, ընկնում են չարի ամենակուլ ճիրանները: Գարշելի Կայիափա քահանայապետը, որ չզղջաց իր 

արարքի համար, ահա մեխված է հատակին. բոլորն անարգել ուղղակի անցնում են նրա վրայով: 

 Զարհուրելի տեսարանների տարտարոսին փոխարինում է մի վայր, որը հատկացված էր հոգիների մաքրվելու 

համար: Քավարանում աննյութական և ունայն ստվերներն էին շրջում՝ իրենց մեղքերի համար թողություն 

խնդրելով: Բայց Կաթոլիկ եկեղեցուն հատուկ այս գաղափարը մերժվում է այստեղ: Այո՛, հոգիները քավարանում 

են, բայց զղջումի ժամանակն անցել է, և միայն ողջերի աղոթքներն են որ կարող են օգնել: 

Ինձ սատարել կարող է լոկ աղոթքն այն, 

Որ բխում է սրտից մաքուր ու բարի. 

Այլ աղոթքը անօգուտ է ու ունայն: 

 V երգում պարզ ներկայացվում է մարդու հետմահու կյանքը. հրեշտակն ընդառաջ է գալիս և ուղղորդում նրան: 

Երկնքի ոլորտներում դևն ընդդիմանում է՝ փակելով հանցավորի ճանապարհը, բայց բարի հրեշտակը փութով 

դուրս է մղում իր ճանապարհից, քանի որ մարդու հոգին զղջացել էր: Իսկ տանջանքներից չեն պարտվում նրանք, 

ովքեր անզեղջ չեն եղել: Իրականում մարդիկ այնքան են իրենց մտքերով կուրացել, որ հետադեմ են դարձել: 

Մարդիկ ծնված են դառնալու թևավոր թիթեռներ, այնինչ նրանք մնում են միայն նսեմ որդեր: Գաբրիել հրեշտակը  



Մարիամին բերեց երկար դարեր հայցված հաշտության պատգամը, բայց Եվայի զարմը դժխեմ հակումներից 

չդադարեց հրաժարվել: 

Եթե ամեն ինչ պարզ լիներ ձեզ համար, 

Կույս Մարիամը չէր ծնանի երկունքով: 

 

 Մարդու գիտակցյալ անգիտությունից էլ ծնվում է մտահանգումը՝ ‹‹Աշխարհը կույր է››: Այն, ինչ պատահում է, 

աստղերին են վերագրում, բայց ո՞ւր մնաց մեծագույն պարգևը՝ ազատ կամքը, որի  միջոցով էլ կարողանում ենք 

զանազանել չարն ու բարին: Կույր աշխարհը չի գիտակցում, որ մարդկային հոգին Տիրոջ զորության 

ենթակայության տակ է: Մարդն է մեղավոր, որ աշխարհն ամբարշտացել է: Մարդը ծնվելու օրվանից ի վեր 

հակամետ է լինում հաճույքին, բայց օրենքները դրանց վատթարագույն դրսևորումներից ձերբազատելու համար 

որպես սանձ են դրված: Բայց յուրաքանչյուր արարք՝ մեղավորի և առաքինու, անտարակույս, սիրո արդյունք է: 

Ինչպես բոցն է բնական տարերքով դեպի վեր ձգվում, այնպես էլ սերը: Դանթեն այստեղ խոսում է սիրո երկու 

տարբեր ըմբռնումների մասին: 

 Դանթեի աստվածաբանության մեջ երևում է մարդն իր 

կիրքերով: Դանթեական աշխարհի ընդերքում մեղսալից 

մարդն է՝ հայացքը դեպի երկնասփյուռ լույսը: Հաճախ 

Դանթեի խոսքերը մթիմաստ են ու հանելուկային Սֆինքսի 

նման, ինչպես ինքն է խոստովանում, քանի որ խոսքը 

հանդերձյալ աշխարհի մասին է: Ամեն ինչ հետզհետե 

սկսում է հասկանալի դառնալ, երբ Դրախտում տեսնում ենք 

ճշմարտության լույսով ապրող, Ս. Հոգու ներշնչած սիրուց 

այրվող գերմարդկանց, որոնք կամակցել են աստվածային 

կամքին և այժմ սրբերի փաղանգում են: Ուշագրավ են 

Դանթեի բարձրացրած հարցերը, որոնք ենթակա չեն 

մարդկային սահմանափակ ու նեղմիտ մտքի քննությանը: 

Առաջին հարցումն այն է, թե ինչո՛ւ Աստված փրկության 

միջոց ընտրեց մարդանալը: Մեծ փիլիսոփան փորձում է 

պատասխանել՝ ասելով, որ  մահկանացուն անձամբ չէր 

կարող փրկության արժանանալ, քանի որ  չէր կարող 

այնքան խոնարհվել ու հնազանդվել, ինչքան ցանկանում է 

անսաստությամբ բարձրանալ: Հաջորդ հարցը թողնված է 

Աստծո ողորմությանը: Հնդկաստանում բնակվող 

բարեպաշտները՝ անկնունք և անհավատ, պիտի 

դատապարտվե՞ն: 

 Ճշմարիտ քրիստոնյանի համար անհրաժեշտ է, որ 

հավատա, որի էությունն է հուսացած ամեն բանի հիմքը և 

չերևացող բաների փաստարկը: Ամեն անգամ այդ էությունը 

մեզ համար ավելի է ճշտվում, երբ խմում ենք Իմաստության 

այն Ակից, որից բխում են սուրբ մտածումները: 

 Թեև Դանթեի բանաստեղծական աշխարհի մոտիվները միաձույլ երեքն են՝ տիեզերաբանություն, 

մետաֆիզիկա և կրոն, սակայն դրանց միջով հոսում է աստվածաբանությունը, որը պոեմի հասկանալու բանալին 

է, եթե ոչ հիմնական կաղապարն ու ատաղձը: Բանաստեղծությունը զուտ ձև է այլաբանությունը ներկայացնելու, 

իսկ ստեղծագործության գիտական բովանդակությունն աստվածաբանությունն է՝ երբեք չդադարող հարցերով: 

Պոեմի պատկերները միայն օգտակար են, որ վատթարակյաց կույր աշխարհը բացի իր դիվային դիմակը, որպեսզի 

արժանանա աստվածային տեսությանը: Մարդն առանց սրբոց բարեխոսության դժվար թե կարողանար մոտենալ 

Աստծուն, եթե չկա հայտնություն, ուստի և Դանթեն իր պոեմն ավարտում է դիմելով Ս. Կույսի բարեխոսությանը: 

 

Պատրաստեց  Նարեկ Գասպարյանը 
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ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆ․ ՓՈՐՁՈՒԹՅՈ՞ՒՆ, ԹԵ՞ ՏԻՐՈՋ ՊԱՐԳԵՎ  
 

«Երանի՜ այն մարդուն, որ վախենում է Տիրոջից  
և խիստ կամենում Նրա պատվիրանները...  
Փառք և հարստություն կան նրա տան մեջ» 

(Սղ. 111(112):1-3) 

 

Աստվածաշունչ մատյանը ողողված է դրամի, ունեցվածքի և հարստության մասին խոսքերով։ Առակաց 

գրքի և Ժողովողի գլխավոր թեմաներից է այն հարցը, թե ինչպես է մարդու բարօրությունը կախված իր 

բարեկեցությունից։ Հիսուս Քրիստոսի ուսուցումների գրեթե 15%-ն այսպես թե այնպես կապվում են գումարի և 

ունեցվածքի հետ։ Տերն ունեցվածքի մասին ավելի շատ է խոսում, քան դրախտի և դժոխքի մասին՝ իրար հետ 

վերցրած։ Արդյոք պաշտպանո՞ւմ էր Քրիստոս հարուստներին, թե՞ կոչ էր անում աղքատության։ Հնարավոր է 

հանդիպել երկու իրար հակասող մոտեցումների՝ սկսած հարուստների՝ իբրև «Աստծուց օրհնվածների» 

հայտարարության, ավարտած ամբողջական աղքատության կոչով, որովհետև միայն «այդպիսիններինն է Երկնքի 

Արքայությունը»։ 

Հին Կտակարանում հարստությունը կարծես պարգև լինի մարդուն աշխատանքի դիմաց. «Ծույլ ձեռքերը 

աղքատություն են բերում, ժրաջանների ձեռքերը՝ հարստություն» (Առ. 10.4). «Աստված ամեն մարդու 

հարստություն և ունեցվածք է տվել։ Դա ևս Աստծու պարգևն է» (Ժղ. 5.18)։  Հարստության աղբյուրն Աստված  է. 

«Տերն է աղքատացնում ու հարստացնում, ստորացնում ու բարձրացնում» (Ա Թգ. 2.7)։ Այսինքն՝ Հին 

Կտակարանում հարստությունը մարդու հանդեպ Աստծու բարյացակամության նշան է։ Աստված է տալիս 

զորություն՝ այն ձեռք բերելու։ Ինչպես բարեպաշտությունը, այնպես էլ հարստությունը հատուկ էին երանելի 

Հոբին։ Սողոմոնը շատ հարուստ էր. Աստված նրան շնորհել էր «հարստություն, ունեցվածք և փառք», որովհետև 

Սողոմոնը խնդրել էր իմաստություն և խորաթափանցություն Աստծու ազգը կառավարելու համար և ոչ թե 

սեփական բարիքի։ 

Իսկ ի՞նչ ենք տեսնում Նոր Կտակարանում. «Ավելի հեշտ է, որ պարանը մտնի ասեղի ծակից, քան 

մեծահարուստը՝ Աստծու արքայություն» (Մկ. 10.25)։ Մի այլ տեղ Հիսուս մի մեծահարուստ երիտասարդի ասում է. 

«Եթե ուզում ես կատարյալ լինել, գնա՛, վաճառի՛ր ունեցվածքդ և տո՛ւր աղքատներին...» (Մտ. 19.21)։ Իսկ Հակոբոս 

առաքյալն իր նամակում ավելի խիստ լեզվով գրում է. «Այժմ, ուրեմն, հարուստնե՛ր, լացե՛ք և ողբացե՛ք ձեր գլխին 



գալիք թշվառությունների համար, որովհետև ձեր հարստությունը փտած է, ձեր զգեստները՝ ցեցի կեր դարձած» 

(Հկ. 5.1-2)։ 

Այստեղ հարստությունն ակնհայտորեն փոխում է իր երանգը։ Հինկտակարանյան պարգևի և Աստծու 

բարյացակամության փոխարեն այն ներկայացվում է որպես ցեց և բորբոս, որը թույլ չի տալիս մարդուն մտնել 

Երկնքի Արքայություն։ Մեր Տերը՝ Հիսուս Քրիստոս, զգուշացնում է ժողովրդին, որ հեռու մնան «ամեն տեսակ 

ագահությունից, որովհետև մարդու կյանքն իր կուտակած հարստության մեջ չէ» (Ղկ. 12.15), և «ով իր անձի համար 

ժամանակավոր գանձ կհավաքի, չի հարստանա այն ամենով, որ հաճելի է Աստծուն» (Ղկ. 12.21)։ «Չէք կարող 

ծառայել և՛ Աստծուն, և՛ մամոնային» (Մտ. 6.24)։ 

Արդյո՞ք սա նշանակում է, որ բոլորս անխտիր պետք է վաճառենք մեր ունեցվածքը և սկսենք ապրել 

քրիստոնեական համայնքներում։ Առաջին համայնքի կյանքը, Գործք առաքելոցի համաձայն, ցույց տվեց, որ 

այսպիսի փորձերը միշտ չէ որ արդարացվում են (տե՛ս Գործ. 2.44, 4.32, 6.1)։ Ուրեմն պետք է այլ կողմից նայել 

հարցին։ Աստվածաշնչում, ինչպես նշեցինք, շատ է խոսվում նյութական հարստության մասին և պարզ երևում է, 

որ «մարդու կյանքն իր կուտակած հարստության մեջ չէ»։  

Հին Կտակարանում, թեև հարստությունն աստվածային պարգև է մարդու արդար կյանքի դիմաց, բայց և 

այնպես կային մարդիկ, որոնք հարուստ էին ու անօրեն։ Առաջին Թագավորաց գրքում հանդիպում ենք Նաբաղին, 

որը «շատ հարուստ էր, սակայն նա բիրտ և դաժան էր, ժլատ և չար» (տե՛ս Ա Թգ. 25.1-38)։ Տյուրոսի ունևոր իշխանն 

Աստծու դատի առարկա էր (տե՛ս Եզ. 28), և աշխարհի շատ այլ կառավարիչներ դարձան նույն դատի առարկա։ 

Եսային անգամ Մեսիայի մասին մարգարեության մեջ հարուստներին համեմատում է պիղծ և անօրեն մարդկանց 

հետ (տե՛ս Ես. 53.9)։ 

Նոր Կտակարանում նույնպես ոչ բոլորն են անմիտ և չար, ինչպես մեծահարուստը աղքատ Ղազարոսի 

առակի մեջ (տե՛ս Ղկ. 16.19-31)։ Հիսուս դրվում է գերեզմանի մեջ մի հարուստ մարդու՝ Արիմաթացի Հովսեփի 

կողմից (տե՛ս Մտ. 27.57)։ Նիկոդեմոս անունով մի մարդ, որ «հրեաների իշխանավոր էր» (Հհ. 3.1), առատաձեռն 

գտնվելով, Հիսուսի թաղման համար «հալվեի հետ խառնցած մոտ հարյուր լիտր զմուռս բերեց» (Հհ. 19.39)։ Մի 

շարք բարեպաշտ կանայք իրենց ունեցվածքով միշտ աջակցում էին Տիրոջը։ Փոքր և մեծ նվիրատվություններն էին, 

որ պահում էին տաճարն իր բոլոր պարագաներով։ Պողոս առաքյալը գովում է այն համայնքներին, որոնք 

նյութապես աջակցում էին բոլոր քրիստոնյաներին։ Հեթանոսների առաքյալը Տիմոթեոսին պատվիրում է, որ նա 

հարուստներին միայն խրատի, հորդորի, բայց չարգելի ունենալ հարստություն (Ա Տմ. 6.17), մանավանդ, որ 

հարուստ անհատների տներում էին հիմնականում լինում քրիստոնեական հավաքները։ Եվ այսպիսի բազում 

օրինակներ կան, որոնցում հարստությունը դրական երևույթ է։ 

Հետևապես, խնդիրն ըստ էության հարստություն ունենալու մեջ չէ, այլ դրա խելամիտ օգտագործման։ Մեղք 

է ոչ թե հարստությունը, այլ դրա վրա հույս դնելը։ Վա՜յ ոչ թե պարզապես հարուստին, այլ ծույլ և խարդախ, 

գինեմոլ, անառակ կյանքով ապրող, չար և ժլատ հարուստին, որը չի վարձատրում իր ծառաներին և ճնշում է 

պարտապաններին պարտքը ժամանակին չտալու համար։ Բ դարի եկեղեցական հայր Կղեմես Ալեքսանդրացին 

«Հարուստներից ո՞վ է փրկվելու» երկում լավագույնս բացատրում է այն ճշմարիտ հարուստի կերպարը, որի 

համար հարստությունը միմիայն Աստծու պարգև է, և այդ պարգևից ոչ մի լումա մարդուն չի պատկանում։ Եվ եթե 

այդ հարուստից վերցվի ամեն ինչ, ապա նա շատ հանգիստ կընդունի այդ երևույթը և գեթ մի վայրկյան էլ չի 

խաթարվի նրա հանգստությունը։ Այդպիսիներին է օրհնում Աստված՝ իբրև երանելիների, և կոչում հոգով աղքատ 

(տե՛ս Մտ. 5.3)՝ արժանի Երկնքի Արքայության։ 

Պատրաստեց Լոնգի (Գևորգ) դպ. Ավետիսյանը 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       ՄԱ՞Հ, ԹԵ՞ ՆԻՆՋ 
 

«Ես եկա աշխարհ, որպեսզի դուք կյանք ունենեաք և ավելիով ունենանք» (Հովհ. 10:10)։ Այսպես է 

Հիսուս` Փրկիչը, բնորոշում իր առաքելության ու կատարած փրկագործության հիմնական նպատակը։ Այս 

հիմքի վրա է որ պետք է դիտարկվի մահը և դրա քրիստոնեական ընկալումը։ 

Գաղափար չունենալով հավիտենական կյանքի, հոգու անմահության և մի շարք այլ հիմնարար 

կրոնական պատկերացումների մասին՝ այսօր մարդիկ մահը պատկերացնում են որպես այս կյանքի 

ավարտ՝ հոգու և մարմնի բաժանում, և շատ-շատերը վախենում ու սարսափում են դրանից։ Սակայն 

քրիստոնեական կրոնում հոգու և մարմնի բաժանումն ամենևին էլ մահ չի համարվում։ Այս թվացյալ մահը 

քրիստոնեության մեջ արդեն հաղթահարվել է Հիսուս Քրիստոսի մահվամբ և հարությամբ։ Միայն 

Փրկչական առաքելությունից հետո Պողոս  առաքյալը կարող էր բարձրագոչ բարբառել ու ասել. 

«Մահը կուլ գնաց հաղթության, 

Ու՞ր է, մա՛հ, քո հաղթությունը 

Ու՞ր է, գերեզմա՛ն, քո խայթոցը» (Ա Կորնթ. 15:15)։ 

Ինչպես որ Քրիստոս խաչելությունից ու գերեզման դրվելուց հետո գերեզմանում չմնաց, այլ 

հարություն առավ, այնպես էլ յուրաքանչյուր մարդ գերեզման դրվելուց հետո պետք է հարություն առնի։  

Այստեղից առաջանում է մի շատ կարևոր հարց․ եթե հոգու և մարմնի բաժանումը վերջը մահը չէ, ապա 

ինչպիսի՞ կարգավիճակ է ձեռք բերում մարդն այդ՝ բաժանումից մինչև հարություն ընկած, անորոշ 

ժամանակահատվածում։ Այս 

դժվարին թվացող հարցի 

պատասխանը կարող ենք 

գտնել։ Եկեղեցու հայրերից 

զատ այս հարցում մեզ 

օգնության է հասնում 

եկեղեցական կենցաղն իր 

ծիսակատարություններով։ 

Հաճախ աղոթում ենք այն 

մարդկանց հոգիների համար, 

որոնք այլևս մեզ հետ չեն, 

հաճախ նրանց համար 

կատարում ենք մի կարգ, որը 

անվանում ենք «Կարգ 

ննջեցելոց» կամ «Հոգե-

հանգստյան կարգ»։ 

Արդեն անվանումներից 

մեկում տեսնում ենք «ննջեցյալ» բառը, որի կարևորությունը հասկանալու համար մեզ օգնության են 

հասնում նույն ծիսակարգում օգտագործվող երկու շարականները, «Որ յանէից» և «Ի վերին Երուսաղէմ»։ 

Առաջինում գտնում ենք «թողութիւն շնորհեա ննջեցելոց քոց ծառայից» իսկ երկրորդի վերջում «Տէր 

ողորմեա հոգւոցն մեր ննջեցելոց»։ Թե՛ կարգի անվանումը, թե՛ շարականների վերոբերյալ տեղիները մեզ  

հուշում են, որ այն մարդիկ, ովքեր այսօր մեզ հետ մարմնով չեն ապրում, մահացած չեն այլ «ննջեցեալ»։ 

Այժմ նրանք ննջում են ու սպասում հարությանը, որի ժամանակ պետք է տեղի ունենա հոգու և մարմնի 

միավորում։ 

Մյուս կողմից նրանց համար կատարված մեր աղոթքները ու կարգերը ևս վկայում են այն մասին, որ 

թեև ննջածների մարմինները քայքայվել և հող են դարձել, բայց մարդը չի վերացել, ոչնչացել, այլ ապրում է 

հոգով ու սպասում հարությանը։ Քրիստոսի կողմից ասված «ավելիով կյանք ունենալ»-ն էլ հենց 

հարության և հավիտենական կյանք ունենալու հույսն ու հավատն է։ 

Այսպիսով հոգու և մարմնի բաժանումից մինչև հարություն մարդը ոչ թե մահացած է, այլ ննջում է։ 

Սա ոչ թե վերջն է, այլ մի սպասողական վիճակ։ 

Պատրաստեց  Հրաչ սրկ․ Սալթանյանը 
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Հորիզոնական 

1․ Քրիստոսի սիրելի աշակերտը։ 

3․ Ու՞մ են պատկանում այս խոսքերը. «ինչ գրեցի, գրեցի» (Հովհ․ 19․ 22)։ 

4․ Առաջին  «Մարդ»-ը։ 

6․ Պողոսի եբրայական անունը։ 

7․ 13-րդ առաքյալը։ 

9․ Զինվոր, ում ականջը կտրեց Պետրոս առաքյալը։ 

10․ Նախասարկավագ և առաջին մարտիրոս։ 

12․ Ավազակ, ով ազատ արձակվեց Քրիստոսի փոխարեն։ 

15․ Քրիստոսի բարեկամը, ում համար Տերն արտասվեց։ 

16․ Էմմավուսի ճամփորդներից մեկը (Ղուկ․ 24․18)։ 

17․ Հրեաների նախահայրը։ 

18․ Երիցագույն առաքյալը։ 
 

 


