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ԴԱՇՏՆ ՈՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆ» ԹԵՄԱՅՈՎ
Նոյեմբերի

13-ին

դասախոսեց

Հայ

ԳՀՃ

հանդիսությունների

Առաքելական

Եկեղեցու

սրահում
Գերագույն

Հոգևոր Խորհրդի անդամ, իրավաբան Գևորգ Դանիելյանը

Issue, Date
«Երանի է ձեզ, որ միախառնված
եք եպիսկոպոսի հետ, ինչպես Եկեղեցին՝ Քրիստոսի հետ,
որպեսզի ամեն ինչ միաբանության մեջ լինի,
որովհետև միաբանությունից ու հավատքից
տկարանում է սատանայի զորությունը և
եղծվում նրա հիշատակը»:

«Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական դաշտն ու

ՍԲ. ԻԳՆԱՏԻՈՍ ԱՆՏԻՈՔԱՑԻ
ԱՍՏՎԱԾԱԶԳՅԱՑ

եկեղեցին» թեմայով: Դասախոսության ընթացքում պրն.
Դանիելյանն
առարկա

անդրադարձավ

բուռն

քննարկումների

ընտանեկան բռնությունների մասին օրենքի

նախագծին և Եկեղեցու դիրոքորոշմանը, ինչպես նաև
Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցուն վերաբերող արդի
իրավական

դաշտի

մարտահրավերներին:

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԽՄԲԱԿԻ ՑԵՐԵԿՈՒՅԹԸ
ՍՐԲՈՑ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԱՑ ՏՈՆԻ ԱՌԹԻՎ

Հավարտ

դասախոսության ճեմարանականներն իրենց հետաքրքրող
հարցերն ուղղեցին տիար Դանիելյանին:

Ճեմարանականների համար առանձահատուկ նշանակություն ունի Սրբոց Հրեշտակապետաց տոնը: Ուստի այդ առթիվ, դասերի ավարտին
ճեմարանի հանդիսությունների սրահում մի շարք
տաղանդաշատ

ուսանողներ,

գլխավորությամբ

ՃԵՄԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐՆ ՈՒ «ՄԵՐ ՏՈՒՆ»

ճեմարանի սոլֆեջիոյի դասախոս և երաժշտական

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

խմբակի պատասխանատու Կատարինե Հոֆսեփյանի, տեղի ունեցավ ցերեկույթ` երաժշտական

Ճեմարանականներն արդեն մի քանի տարի շարունակ

այցելում

են

«Մեր

Տուն»

հասարակական

կազմակերպություն, որտեղ իրականացվում է չափահաս ծնողազուրկ աղջիկների խնամքը: Ինչպես ամեն
տարի,

այս

տարի

Հրեշտակապետաց

ևս,

տոնին,

ընդառաջ
Սբ.

Սրբոց

Աստվածածին

եկեղեցում, ձեռամբ ԳՀՃ տեսուչ հոգշ. Տ. Գարեգին
վրդ. Համբարձումյանի տեղի ունեցավ «Մեր Տուն»
հասարակական

կազմակերպության

մի

քանի

անդամների մկրտության սրբազան արարողություն:

գեղեցիկ հայտագրով:

ՏՕՆ ՍՐԲԵՑ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԱՑ ԵՎ

ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆ ՌԵԺԻՆԵ

ԱՄԵՆԱՅՆ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ԶՕՐԱՑ

ՅՈՒՆԶԻՆԿԵՐԻ
ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Սրբոց Հրեշտակապետաց և ամենայն

ՃԵՄԱՐԱՆՈՒՄ

երկնային զորքերի տոնը Սրբոց Հրեշտակապետաց.. եկեղեցու անվանակոչու-

Նոյեմբերի 5-ին և 6-ին Գևորգյան

թյան օրն է: Ճեմարանականները նոյեմբե-

Հոգևոր ճեմարանում էր Ստրաս-

րի 10-ի երեկոյան՝ ժամերգության ավար-

բուրգի համալսարանի Աստվածա-

տին, հանդիսապետությամբ ԳՀՃ Տեսուչ

բանական գիտությունների դոկտոր

հոգշ. Տ Գարեգին վրդ. Համբարձումյանի

Ռեժինե

կատարեցին նախատոնակը: Նոյեմբերի

հանդիպումներ ունեցավ ճեմարա-

11-ին տոնի առթիվ առավոտյան ժամեր-

նի ավագ լսարանի սաների հետ և

գությանը ճեմարանականներին էր միացել

ճեմարանականներին

վանորեից տեսուչ Գերշ. Տ. Արտակ Եպս.

րեց

հետաքրքրաշարժ

նյութեր:

ս/թ

Առաջին բանախոսությունը նվիր-

առաջարկությամբ

ճեմարանականներն

նոյեմբերի 10-ին երկարատև, ծանր

ված էր Ծննդոց Բ գլխի ուսում-

իրենց աղոթքն ուղղեցին Երկնավորին՝

հիվանդության հետևանքով, կյան-

նասիրությանը, իսկ երկրորդ բա-

հայցելով հավետ երգակից լինել սուրբ

քից անժամանակ հեռացավ ԳՀՃ

նախոսությունը

Հրեշտակապետերին Ժամերգության ըն-

մարզիչ Լևոն Շաղոյանը։ Ճեմա-

Ծննդոց

թացքում ընթերցվեցին երկնավոր զորաց

րանի Տեսչության, դասախոսական

սիրությանը,

մասին պահպաված ավանդություններից

կազմի և ուսանողության անունից ի

քննարկվեց այն հարցը, թե ինչպես

հատվածներ: Հավարտ Սրբազան Հայրն իր

խորոց սրտի մեր ցավակցությունն

է Հակոբը դեմ առ դեմ մենամար-

սրտի

ենք հայտնում հարգարժան մարզչի

տում Աստուծո հետ:

ու

պատգամն

ուղղեց

որ

ներկայաց-

Ցավով

խոսքն

ենք,

Վերջինս

Տիգրանյանը: Սրբազան Հոր օրհնաբեր

ճեմարանականներին:

հայտնում

Յունզինկերը:

ընտանիքին և հարազատներին:

ԼԳ

նվիրված
գլխի
որի

էր

ուսումնաընթացքում

ՏՈՆ ԲՈԼՈՐ ՍՐԲԵՐԻ՝ ՀՆԵՐԻ ԵՎ ՆՈՐԵՐԻ, ՀԱՅՏՆԻՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՅՏՆԵՐԻ
Աթոսի վանականներից մեկը՝ սբ. Պորփյուրիոսը, պատմում է մի ճգնավորի մասին: Նրա անունը
Դիմաս էր: Նա միայնակ ապրում էր հինավուրց խցում: Ամբողջ կյանքում այդ Դիմասն, ըստ էության,
անհայտ է մնացել: Ոչ ոք չի հիշատակել ո՛չ նրա անունը, ո՛չ էլ շնորհները: Նա ապրել է ճգնությամբ ու
աստվածպաշտությամբ զարդարված անձնուրաց կյանքով՝ առանց դույզն-ինչ մարդահաճության:
Ծառան՝ Տիրոջ առջև: Եվ ով գիտի՝ երբ է նա մահացել: Ըստ սբ. Պորփյուրիոսի՝ այդպիսի
անապատականներին հաճախ գտնում էին նրանց ննջումից մի քանի ամիս անց: Նրանց անուններն
անհայտ են, չեն անցել Տոնացույցի կամ եկեղեցական օրացույցի մեջ, սակայն գրված են Երկնքի
արքայության սրբազան մատյանում (տե՛ս Ել. ԼԲ 33, Հայտ. Գ 5, Ի 12): Նրանք չեն փառավորվում և
հիշատակվում մարդկանց կողմից, բայց անդադար փառավորում են Աստծուն և վայելում Նրա
ներկայությունը: Հովհաննեսի Հայտնության գրքում նկարագրված են ճերմակազգեստ մարդիք բոլոր
ազգերից ու ժողովուրդներից, որոնք Երկնքի Արքայության մեջ անդադար երկրպագում ու փառավորում
են Հայր Աստծուն և Գառանը՝ Հիսուս Քրիստոսին. «Սրանք նրանք են, որ գալիս են մեծ նեղություններից,
- բացատրում է երեցն առաքյալին, - և իրենց զգեստները լվացին ու սպիտակեցրին Գառան արյունով։
Այդ պատճառով են նրանք կանգնած Աստծու աթոռի առաջ և զօր ու գիշեր պաշտում են նրան իր
տաճարի մէջ։ Եվ նա, որ նստում է աթոռի վրայ, բնակվում է նրանց մէջ» (Հայտ. Է 9-16)։
Այսպես, քրիստոնեական հալածանքների և
հավատի համար մղված բազում պատերազմների
ժամանակ շատերն են անցել կրակի ու սրի միջով,
անպարտելի քաջությամբ և անգայթ զգաստությամբ
դիմադրել հալածանքին, բայց, ցավոք, մնացել են մեզ
անհայտ: Հենց նրանց տոնն ենք տոնում ամեն տարի
Գյուտ Խաչի տոնին հաջորդող Ը կիրակիի նախորդ օրը,
նրանց, ովքեր, ըստ սբ. Գրիգոր Նարեկացու.
«Որպես աշակերտ առաքյալների
Ու չարչարակից, իրենց գործերով
Կատարելապես նրանց հավասար,
Պարում են հիմա խրախճանքներում
Հավիտենական երանության մեջ» (Բան ՁԱ):
Սակայն հետաքրքրական և կարևոր է այն
հանգամանքը, որ մեր հնագույն տոնացույցներում այս
տոնը չկա: Կաթոլիկ եկեղեցում այն հնուց ի վեր տոնվել
է (նոյեմբերի 1-ին): Իսկ մենք ունեցել ենք հինավուրց մեկ
այլ տոն՝ «Յիշատակ Տապանակին հնոյ և տօն նորոյս
Սրբոյ Եկեղեցւոյ», որի խորհուրդը նման է խնդրո
առարկա տոնի իմաստին. Տապանակը խորհրդանշում է
Հին Ուխտի եկեղեցին, որն իր լրմանն է հասել Նոր
Ուխտի Եկեղեցում: Իսկ Եկեղեցին սրբերի ժողովն է
(տե՛ս Հայտ. Է, Ա Կրնթ. Թ 1):
Ուստի այս տոնի ընթացքում մենք դարձյալ հիշատակել և հիշատակում ենք, ինչպես մի շարք Վարք
սրբոցներ էլ վկայում են, բոլոր սրբերին, «որք արք են և կանայք, ուստերք և դստերք, յամենայն հասակէ և
յաստիճանէ, սկսեալ յանմեղ մանկանց մինչև ցկատարեալս աւուրք և արդեամբք, յաղքատաց մինչև ի
հարուստս՝ աղքատ հոգւով, ի հպատակաց մինչև ի թագաւորս»: Այս հանգամանքը հուշում է, որ տոնի
ակունքները պետք է փնտրել Արևմտյան եկեղեցում: Եվ իրապես, Սիմեոն Ա Երևանցի կաթողիկոսի (17631780 թթ.) մշակած նշանավոր տոնացույցի մեջ մենք առաջին անգամ ենք հանդիպում Աստվածամորը
նվիրված «Գիւտ գօտւոյ», «Գիւտ տփոյ» և «Ամենայն սրբոց» տոներին, որն էլ հիմնավորում է մեր
ենթադրությունները տոնի ակունքների մասին:
Քրիստոնեության պատմության մեջ առաջին նահատակը սբ. Ստեփանոսն է (տե՛ս Գործք Է 54-59):
Հայազգի առաջին նահատակ է համարվում Սանատրուկ արքայի դուստր սբ. Սանդուխտը (Ա դար), իսկ
տոնացույցում տեղ գտած վերջին սրբերն են սբ. Հովհաննես Որոտնեցի և սբ. Գրիգոր Տաթևացի
վարդապետները: Ավելի ուշ` ԺԸ դարում, Պատարագի ընթացքում սկսեց հիշատակվել սբ. Մովսես Գ
Տաթևացու անունը։ 2015 թ. սրբադասվեցին Մեծ Եղեռնի զոհ դարձած նահատակները:

Մեր եկեղեցին չի ունեցել սրբերի կանոնականացման այնպիսի կարծր օրենքներ, որպիսիք ուներ
Հռոմեակաթոլիկ եկեղեցին։ Բյուզանդական ընտանիքի եկեղեցիներում, որպես կանոն, սրբադասման հիմք
է ծառայում տեղական պաշտամունքը, իսկ վճիռը կայացնում է կամ Եկեղեցու առաջնորդը, կամ
եկեղեցական ժողովը։ Սրբադասման կարգը նշվում է հանդիսավոր արարողությամբ և սրբի անվան
ներմուծմամբ տոնացույցերի և Հայսմավուրքների մեջ՝ ամենամյա հիշատակման համար։
Սրբադասումն, ըստ էության, իր դիմագիծն ուներ արդեն Բ դարում: Սբ. Պողիկարպոս Զմյուռնացու
վկայաբանությունը գրվել է նրա մահից (156 թ.) քիչ անց և համարվում է մինչ օրս պահպանվածներից
հնագույնը: Այստեղ արդեն խոսվում է սրբերի հանդեպ մեծագույն պատկառանքի մասին (գլ. ԺԸ).
նահատակի մահվան տարելիցին քրիստոնյաները հավաքվում էին «ցնծությամբ և ուրախությամբ, ի
հիշատակ նախկին նահատակների և ի վարժություն ու պատրաստություն ապագա նահատակների…»: Սբ.
մասունքները բնութագրվում են որպես «թանկարժեք քարերից առավել թանկ և առավել փորձված, քան
ոսկին»: Միաժամանակ հատուկ տարբերություն է նկատվում Քրիստոսին տրվող երկրպագության և
«նահատակների՝ Տիրոջ աշակերտների և հետևորդների հանդէպ սիրոյն» միջև:
Դարեր անց քրիստոնյաներս դարձյալ պատվում և մեծարում ենք սրբերին: Ի մասնավորի այս տոնը
Եկեղեցում յուրահատուկ ծիսակարգ ունի: Գիշերային ժամերգությանը երգվող օրհնությունն առաքյալների
կանոնից է, իսկ առավոտյան ժամերգության շարականները բաժանված են հետևյալ կարգավորությամբ.
Հարց շարականը երգվում է հայրապետների կանոնից, Մեծացուսցեն՝ նահապետների, Ողորմեան՝
մարգարեների, Տէր յերկնիցը՝ վարդապետների, Մանկունքը՝ կույսերի, Պատարագին երգվող Ճաշու
շարականը՝ թագավորների: Այսպիսով, մենք հիշատակում ենք բոլոր սրբերին, որոնց սակայն ոչ թե
պաշտոնն ու կոչումն է սրբացնում, այլ «ընտրութիւն նոցա և ընտիր վարքն, որ և ի թիւ և ի դասս մուծանէ
ամենայն սրբոց տօնելեաց յերկինս և յերկրի, փառաւորելոց յԱստուծոյ և ի մարդկանէ»: Ուրեմն ունկդիր
լինենք սբ. Հովհան Ոսկեբերանի հորդորին, որ իր «Բոլոր սրբերի և նահատակների մասին» քարոզում
խորհուրդ է տալիս ոչ միայն խնդրել սրբոց բարեխոսությունը, այլ նաև նմանվել նրանց, ոչ միայն գովերգել,
այլ գովելի վարքով դասակից լինել սրբերին: Իսկ դեպի սրբություն ճանապարհն սկսվում է հավատի և
լրանում սիրո մեջ, քանի որ «հավատն ու սերը սկիզբն ու ավարտն են. հավատը սկիզբն է, իսկ սերը՝
ավարտը: Ուր այս երկուսը միասին են, այնտեղ են նաև Աստված և մյուս բոլոր բարի գործերն ու
առաքինությունները» (սբ. Իգնատիոս Անտիոքացի):
Հավարտ մեր հոդվածի ուզում ենք հարցնել. սիրելի՛ ընթերցող, այդո՞ք խելամիտ է այս
համատեքստում, այս տոնի հետ կապել Հելոուին (Halloween - All Hallows' Eve (բոլոր սրբերի երեկո))
կոչված կելտական տոնը: Մենք այս տոնին ոչ մի որակում չենք տա, բայց պարզապես կնշենք. այս տոնի ո՛չ
խորհուրդը, ո՛չ տրամադրությունը, ո՛չ էլ էությունը քրիստոնեության հետ կապ չունի: Թող յուրաքանչյուր
քրիստոնյա Սբ. Գրքի շնչով զգա, թե ինչպե՛ս է վայելում մեզ անցկացնել բոլոր սրբերի տոնը՝ վհուկների,
դևերի և չար ոգիների հանդերձանքո՞վ, թե՞ աղոթքով և հոգևոր խնդությամբ:
Թող սրբերը բարեխոս լինեն բոլորիս համար, որպեսզի նրանց պես զինվենք հավատով, սիրով,
քաջությամբ, իմաստությամբ և հասնենք մեր հույս և փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին:
Փառաւորեալ Տէր,
Ընկալ զաղաչանս ծառայի քո
Եւ կատարեա ի բարի զխնդրուածս իմ
Բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին,
Եւ Յովհաննու Մկրտչին,
Եւ սրբոյն Ստեփաննոսի Նախավկային,
Եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին,
Եւ սրբոց առաքելոց, մարգարէից, վարդապետաց, մարտիրոսաց
Եւ սրբոց հայրապետաց, ճգնաւորաց
Կուսանաց եւ ամենայն սրբոց քոց՝
Երկնաւորաց եւ երկրաւորաց:
Եւ քեզ փառք եւ երկրպագութիւն
Անբաժանելի սուրբ Երրորդութեանդ,
Յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
(Սբ. Ներսես Շնորհալի)
Պատրաստեց Թովմաս դպիր Առաքելյանը

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ամեն մարդու համար սեփական անձի պատասխանատվությունը որոշվում է ըստ իր ազատ կամքի
և ընտրության հնարավորության: Ազատ կամքով ասված յուրաքանչյուր խոսք կամ կատարված արարք հարկ
եղած դեպքում ենթակա է պատասխանատվության, եթե իհարկե ասողը կամ անողը գիտակից
անձնավորություն է: Արարչի ստեղծագործության պսակը հանդիսանալով` մարդն առաջին հերթին
պատասխանատու է իրեն ստեղծողի առաջ, ապա սեփական անձի, ողջ մարդկության և վերջապես
կենդանական աշխարհի և անշունչ իրերի նկատմամբ: Աստված մարդուց ակնկալում է սուրբ և ծառայասեր
կյանք, իսկ մարդու պատասխանատվությունն Արարչի առաջ որոշվում է բարիք գործելու և քրիստոսավանդ
արժեքներին հնազանդ լինելուն համապատասխան: Անչափ մեծ է Արարչի հանդեպ ունեցած մարդու
պատասխանատվությունը և այն առավել կատարելություն է պահանջում վերջինիցս այն գործերում, որոնք
ուղղակիորեն ուղղված են Տիրոջը: Փրկչի մահվամբ և հարությամբ Աստված պատասխանատու դարձրեց
մարդուն Իր առաջ, որի նպատակը հենց մարդու բարօրությունն էր: Երբ մարդը խորհի այն մասին, թե
ինչպիսի չարչարանքներ կրեց Քրիստոս հանուն իր փրկության, ապա նա պատասխանատվության բարձր
գիտակցությամբ կլցվի առ Քրիստոս և այդպիսով կձգտի ապրել Աստծուն հաճելի և նույնն է թե` իր
բարօրությանը նպաստող կյանքով:
Աստծու հանդեպ պատասխանատվությանը զուգահեռ է նաև պատասխանատվության զգացումը
սեփական անձի հանդեպ, ինչպես ավետարանն է ասում. «Աստծու արքայությունը ներսում` ձեր մեջ է»
(Ղուկ. ԺԷ 21): Խիղճը մարդուն գրեթե միշտ հայտնում է այս կամ այն գործի լավ կամ վատ լինելը և մարդն
ըստ իր արած ընտրության՝ պատասխան է տալիս սեփական խղճին:
Մարդը պատասխանատու է նաև իր նմանի հանդեպ, որի հիմքն ամբողջ քրիստոնեական
արժեհամակարգն է. «Այն ամենը, ինչ կկամենաք, որ մարդիկ ձեզ անեն, այդպես և դու՛ք արեք նրանց» (Մտթ.
Է 12): Քրիստոսի տված պատվերը մարդուն պատասխանատու է դարձնում ոչ միայն իր նմանի առաջ, այլ
նաև պատասխանատու է դարձնում բարին նախաձեռնելու և այն գործելու մեջ: Յուրաքանչյուր քրիստոնյայի
պարտքն է դառնում ամեն պահի պատրաստ լինել օգնության հասնելու և նեցուկ կանգնելու իր նմանին,
ողորմություն տալու կարիքավորներին և աղոթելու նրանց համար:
Մարդուն ստեղծելուց հետո Աստված նրան հանձնարարեց խնամել, պահել ու պահպանել Իր ձեռքի
բոլոր գործերը: Ամբողջ բուսական ու կենդանական աշխարհը Տերը հանձնեց մարդու խնամքին և
հոգատարությանը, որպեսզի վերջինս մտածի ոչ միայն այդ ամենից օգուտ քաղելու մասին, այլ նաև հոգ
տանի և խնամի դրանք: Թեպետև շրջակա միջավայրի և իրերի նկատմամբ պատասխանատվությունը չենք
կարող համեմատել Աստծու հանդեպ պատասխանատվության հետ, սակայն չենք էլ կարող դրանք բաժանել
իրարից, քանի որ և՛ բնությունը, և՛ բնության մեջ եղող ամեն բան, և՛ բնությունից առաջ եկող ամեն ինչ
Աստծու ստեղծագործությունն է ու Նրա անսահման ողորմածության արդյունքը:
Մենք կարող ենք խորացնել Տիրոջ հանդեպ մեր պատասխանատվության զգացումն ու գիտակցումը
ըստ մեր ջանքերի և Տիրոջ շնորհի, և այդպիսով առավել պատասխանատու և նրբանկատ դառնալ նաև
մարդկանց ու մեր շրջակա միջավայրի նկատմամբ:
Պատրաստեց Սամվել սրկ. Պապիկյանը

Հրեշտակները
«սպասարկող հոգիներ են,
որոնք ուղարկվում են ի
սպասավորություն նրանց,
որ ժառանգելու են
փրկությունը»։
(Եբր. 1:14)

«Տէր Աստուած մեր, որ
կարգեցեր յերկինս զդասս
եւ զզինուորութիւնս ի
սպասաւորութիւն փառաց
Քոց: Արա՛ այժմ ընդ
մուտս մեր մտանել եւ
սրբոց հրեշտակաց եւ
լինել պաշտօնակից մեզ եւ
փառաբանակից Քում
բարերարութեանդ»:

ԵՐԿՐԻ ԱՂԸ

«Դո՛ւք էք երկրի աղը. սակայն եթէ աղն անհամանայ, ինչո՞վ այն կ՚աղուի.
այնուհետեւ ոչ մի բանի պիտանի չի լինի, այլ միայն դուրս կը թափուի եւ
մարդկանց ոտքի կոխան կը լինի» (Մտթ. Ե 13):
Ի՞նչ էր ուզում սրանով ասել Քրիստոս իր աշակերտներին կամ ինչպե՞ս
պետք է հասկանա ժամանակակից քրիստոնյա ընթերցողը. ի՞նչ էր ասում
Քրիստոս այն ժամանակ և ո՞րն է դրանում մեր մասնակցությունն այժմ։
Այսպիսի հարցադրումներին պատասխանելու համար հարկավոր է քննել
այն հարցը, թե ի՛նչ նշանակություն ուներ աղն առաջին դարում և դրանից
առաջ։
Հնում աղը շատ թանկ արժեր։ Հին հույները աղն «աստվածային»
ածականով էին որակավորում, իսկ հին հռոմեացիներն ունեին մի առած,
որն ասում էր. «Չկա որևէ բան, որ օգտակար կլինի արևից և աղից» (Nil sole
et sale utilius): Պլուտարքոսն աղն անվանում է «շնորհ» (χαρις), իսկ Պլատոնը
անվանում էր «աստվածասեր նյութ» (θεοφιλές σώμα)։ Ուրեմն Քրիստոս իր
աշակերտներին, անվանելով «երկրի աղ», նրանց դնում էր մի բարձր
աստիճանի վրա, որը հատուկ էր աղին։
Բացի աղին տրվող պատիվներից՝
առաջին
դարում վերջինիս
վերագրվում էր երեք հատկություն.
1. Աղն ասոցացվում էր մաքրության հետ։ Հռոմեացիներն ասում էին, որ
աղն ամենամաքուր բանն է, քանի որ այն հանդիսանում է
երկու
ամենամաքուր երևույթների՝ ծովի և արևի բաղադրատարրը։ Աղն
օգտագործվել է աստվածներին զոհ մատուցելու ժամանակ և նաև հրեաներն
էին այն օգտագործում զոհաբերության ժամանակ։ Այս դեպքում, եթե
քրիստոնյան «երկրի աղն» է, ապա նա պետք է լինի մաքրության օրինակ։ Նա
պետք է ձգտի կատարելության իր խոսքերի, վարքի մեջ և նույնիսկ իր
մտքում։ Քրիստոնյան չպետք է վերանա աշխարհից, սակայն ինչպես Ս.
Հակոբոսն է ասում. «...անարատ պահի իր անձը աշխարհից» (Հակ. Ա 27)։
2. Հնում աղն օգտագործվում էր պահածոյացման համար։ Շատ
հետաքրքիր է արտահայտվել հույն պատմիչ Պլուտարքոսը. «Միսը
մահացած մարմինն է, և եթե մահացած մարմնի մասնիկն ուղղակի ընկած
թողնեն, այն կփչանա, իսկ աղը պահածոյացնում է նրան ու թարմ է պահում,
այդ իսկ պատճառով նման է նոր հոգուն՝ տեղադրված մեռած մարմնի մեջ»։
Այս դեպքում աղը պահպանում է փչացումից և տարրալուծումից։ Ուրեմն
«երկրի աղ»-ը դառնալու համար քրիստոնյան պետք է արդյունաշատ կյանք
ունենա։ Նա, ունենալով սրբացնող, պահպանող հատկություններ, պետք է
մարդկային խեղված հասարակությունը մաքրի ու պահպանի փչացումից և
մեղքի ներգործությունից։ Սրանով քրիստոնյան վերակացու է ոչ միայն իր
անձին, այլև դիմացինին։
3. Երրորդ ամենակարևոր հատկությունը համեմելն է։ Առանց աղի
ուտելիքը ոչ միայն համեղ չի, այլև տհաճ։ Սակայն աղը չափավորում է
պահանջում։ Նրա չափից շատ օգտագործումը բերում է ուտելիքի
փչացմանը։ Ուրեմն քրիստոնյան իր չափավորությամբ պետք է համեմի և
իմաստավորի աշխարհը։
Քրիստոսի աշակերտներն ինչպե՞ս պետք է դառնային «երկրի աղ»։ Այս
հարցին շատ գեղեցիկ է պատասխանում սբ. Ներսես Շնորհալին.
«...կատարելով նախորդ երանիների օրենքները՝ լինելով խոնարհ ու հեզ,
ողորմած, սրտով մաքուր և այլն։ Այդ ժամանակ նրանց աշակերտները
կցանկանային նմանվել իրենց ուսուցիչներին»։ Նույնը պետք է անենք և մենք։
Հակառակ դեպքում, չդառնալով «երկրի աղ», կկորցնենք մեր գոյության
իմաստը:
Պատրաստեց Քաջիկ սրկ. Հակոբյանը

ՀՐԵՇՏԱԿՆԵՐԸ ՇԱՐԱԿՆՈՑՈՒՄ
Աստվածաշունչը եզակի է հրեշտակաբանության ներկայացման համար: Բայց և ծիսական մատյաններից
Շարակնոցը այնպիսի ժողովածու է, որտեղ աստվածաշնչյան պատկերներին ձուլվում են հեղինակային
պատկերացումները, որոնք շատ հաճախ նմանվում են տիպաբանական համեմատությունների, ինչպես այս
տունը. «Որ զկենարար խաչ քո գուշակէր սանդուղքն յակովբայ որով հրեշտակք ի յերկիր իջեալ և մարդիկք
յերկինս ելին...»: Հրեշտակները ներկա են Աստվածածնի և Զաքարիայի ավետումից, Տիրոջ ծննդից մինչև
չարչարանքներն ընկած ընթացքում կատարվող դեպքերին՝
հասնելով մինչև աշխարհի վերջը, քանի որ Տիրոջ երկրորդ
գալստյան ժամանակ սրովբեագոչ փողի ձայնից դողալու և
զարհուրելու են մարդիկ. «Յորժամ արկանէ հրեշտակապետն և
կոչէ ի դատաստան զազգս որդւոց մարդկան»: Կարողանում էին
տեսնել Սբ. Հոգուց հղիացած Կույսի արգանդում գտնվող Որդուն,
ուստի «յարգանդի կուսին տեսեալ քո և երկրպագեալ»: Նրանք էին,
որ հովիվների հետ քարոզում էին մեր Տիրոջ ծնունդը: Տիրոջ
հրաշալի ծնունդը տեսնելով՝ երկնային զվարթունների դասը
ցնծում էր՝ բարեբանելով և օրհներգելով մարմնացյալ Աստծուն.
«բարեբանեն դասք անմարմնոց հրեշտակաց ձայնիւ երգով գոչեն և
աղաղակեն Աստուած աստուծոց և Տէր տերանց Փրկիչ գոլով»:
Նաև
սաստիկ
զարմանում
էին՝
տեսնելով
մարդկանց
փրկագործության համար մարմնացած ու խաչին մատնված
Իսրայելի Սրբին. «...հոյլք անմարմնոցն հրաբուն սեռիցն՝
պակուցեալ զարմանային տեսանելով զանտեսանելիդ մատնեալ
կամաւ ի ձեռս մեղաւորաց»: Զարհուրելով հիացան նաև Տիրոջ
Հարությանը, Համբարձմանը, երբ «երգէին զդաւթեան առածն՝ առ
բարապանս դրանց երկնից. ասեն համբարձեք իշխանք զդրունս
ձեր ի վեր և մտցէ արքայ», Աստվածածնի Վերափոխման ժամանակ, «յորժամ տեսին զտէրն իջեալ ի փոխումն
աստուածածնին՝ անապական և միշտ կուսին. զարհուրեալ զայս ասէին՝ օրհնեալ ես սուրբ աստուածածին»:
Շարակնոցի առաջին էջերից (Աստվածածնի կանոնից) նրանք ներկայացվում են որպես հոգեղեն
երկնային զորքեր, որոնք երգում են «զերգս հոգևորս յաւուր ծննդեան սրբուհւոյն», «որ ի զօրաց հոգեղինաց
երգաբանի սրբուհին», և համարձակաբար հայտնում են ի լուր Քրիստոսի Հարության ավետիսը, իսկ Հարության
ավետիսը կանանց փոխանցող հրեշտակը կոչվում է «աւետաւոր հրեշտակ»: Այնքան սիրելի է սրբուհին, որ
կոչվում է «վեհագոյն սերովբէից և բազմաչեայ քերովբէից տիրամայր աստուածածին»:
Բոցանշույլ սերովբեները շատ մոտ են Տիրոջը. «Ի վերինն Երուսաղէմ թռչին ամպովք ընդ առաջ Տեառն
յօդս և այնպէս յամենայն ժամ ընդ Տեառն լինին», ուստի մարդկանցից շատ առավել երկյուղում են Տիրոջից.
«դողան սրովբէագունդ ջոկք աթոռոյն. թեւասքողելով ծածկեն զերեսս իւրեանց», իսկ մյուսները ծածկվում են
իրենց թևերի տակ. «Գեղգեղեալ գովեն զքեզ գերապայծառ գունդք հոգեղինացն. հեզաբար թևապարիլ
պարունակեալ ծածկեն զդէմս յահէ փառաց քոց»:
Հրեշտակների հետ փոխառնչություններ նշվում են սրբոց շարականներում: Ինչպես Հովհաննես Մկրտչի
մասին է ասվում, որ Եղիայի նման հրեշտակային վարքով բնակվեց՝ մարախով ու վայրի մեղրով սնվելով,
այնպես էլ Թեոդոս թագավորի մասին. «Ի յանապատի հրեշտակական վարուք բնակեցար ըստ Եղիայի»:
Հրեշտակները փափագում են հանդիպել հատկապես նրանց, «որք ի մահուն իւրեանց կենդանացան. ելին ի
կամարն երկնից՝ խառնեցան ի գունդս զուարթնոցն»: Երկրորդ Ծաղկազարդի օրվա առթիվ գրված շարականում
հրեշտակն անվանվում է պաշտպան. շարականագիրն այս բառի տակ հասկանում է պահապան հրեշտակին:
Անգամ շարականների ուսումնասիրությունները կարող են բացահայտել հրեշտակների ֆիզիկական և հոգևոր
բնությունների մասին միջնադարյան հայրաբանական միտքը. «Երևելով հողեղինացս աննիւթականքն ի ձև
մարմնոյ, որք և ծանուցին մարգարէիցն զխորհուրդ քո գալստեանդ՝ բազմապատիկ տեսլեամբ օրինակելով»:
Հրեշտակներին է նվիրված Երկնային զորքերի շարականը, որտեղ նրանց դասերն են ներկայացվում և
երկու հրեշտակապետեր Գաբրիելն ու Միքայելը:
Պատրաստեց Նարեկ Գասպարյանը

ԽՂՃԻՑ ԱՆԴԻՆ
(Անտոնի Սուրոժսկի)
Երբ մենք վատ արարք ենք գործում, երբ խոսում ենք անտեղի, երբ խավար մտքերը պտտվում են մեր գլխում կամ
մթագնում են մեր սիրտը, մենք, երբ գոնե մի քիչ լուսավորվում ենք, սկսում ենք խղճի խայթ զգալ: Սակայն խղճի խայթը
դեռ ապաշխարություն չէ. կարող ես ողջ կյանքում հանդիմանել ինքդ քեզ վատ արարքների և շատ խոսքերի, խավար
զգացումների ու մտքերի համար, բայց չուղղվել: Խղճի խայթն, իսկապես, կարող է մեր երկրային կյանքը թանձր
դժոխքի վերածել, բայց ոչ մի դեպքում չի կարող բանալ մեզ համար Երկնքի Արքայության դռները: Խղճի խայթին պետք
է ուրիշ ինչ-որ բան ավելանա. այն, որ ապաշխարության միջուկն է, իսկ ավելի կոնկրետ՝ Աստծուն դառնալը հույսով և
վստահությամբ առ այն, որ Աստված մեր
նկատմամբ ունի այնքան սեր, որպեսզի
ների, և այնքան ուժ, որպեսզի փոխի մեզ….
Ապաշխարությունը

կյանքի

այն

շրջադարձն է, մտքի այն ընթացքը, սրտի
այն

փոփոխությունը,

որը

մեզ

դեպի

Աստված է դարձնում ուրախ և թրթռուն
հույսով ու վստահությամբ, որ թեպետ
մենք արժանի չենք Տիրոջ ողորմությանը,
սակայն Աստված աշխարհ է եկել ո՛չ թե
դատելու, այլ փրկելու համար, ո՛չ թե
արդարների, այլ մեղավորների՛ մոտ:
Սակայն հույսով առ Տեր դառնալն ու
Նրան օգնության կանչելը դեռ ամենը չէ,
քանի որ մեր կյանքում շատ բան է
կախված հենց մեզնից: Որքա՜ն հաճախ ենք մենք ասում. «Տե՛ր, օգնի՛ր, Տե՛ր, համբերությո՛ւն տուր ինձ, տո՛ւր ինձ
ողջախոհություն, սրտի մաքրություն, ճշմարիտ խոսք….»: Իսկ երբ հնարավորություն է ստեղծվում սեփական աղոթքի
համաձայն, սեփական սրտի ձայնին հլու գործելու, մեզ չի հերիքում քաջություն, չի հերիքում վճռականություն՝ գործով
մոտենալու այն ամենին, ինչ խնդրում ենք Աստծուց: Եվ այդ դեպքում մեր ապաշխարությունը, մեր հոգու թռիչքն
անպտուղ է մնում: Ապաշխարությունը պետք է սկսվի Աստծո սիրո նկատմամբ հենց այդ հույսով և միաժամանակ
սխրանքով, անվեհեր սխրանքով, երբ մենք ինքներս մեզ հարկադրում ենք ապրել այնպես, ինչպես որ պետք է, և ո՛չ թե
այնպես, ինչպես որ մենք ապրել ենք մինչ այժմ: Առանց այս ամենի անգամ Աստված չի փրկի մեզ, քանի որ, ինչպես
Քրիստոս է ասում, ոչ բոլոր «Տե՛ր, Տե՛ր» ասողները կմտնեն Աստծո Արքայությունը, այլ նա, ով կպտղաբերի: Իսկ մենք
գիտենք,

թե

որոնք

են այդ

պտուղները՝

խաղաղություն,

ուրախություն,

սեր,

համբերություն,

հեզություն,

ժուժկալություն, խոնարհություն: Այս բոլորը սքանչելի պտուղներ են, որոնք կարող են մեր այս աշխարհն արդեն իսկ
հիմա վերածել դրախտի, եթե միայն, որպես պտղաբեր ծառ, մենք կարողանանք տալ այդ պտուղները….
Այսպիսով, ապաշխարությունն սկսվում է նրանից, որ մեր հոգում հանկարծ զարկում, խոսում է խիղճը, Տերը
ձայնում է մեզ և ասում. «Ու՞ր ես գնում: Դեպի մա՞հը: Արդյոք դու դա՞ ես ուզում.…»: Եվ երբ մենք պատասխանում ենք.
«Ո՛չ, Տե՛ր, ների՛ր, ողորմի՛ր, փրկի՛ր», - և դառնում ենք դեպի Քրիստոս, Նա ասում է մեզ. «Ես ներում եմ քեզ: Իսկ դու,
այսպիսի սիրուց ծնված երախտագիտությամբ և ո՛չ վախով, ո՛չ ինքդ քեզ տառապանքներից ազատելու համար, այլ
որովհետև Իմ սիրուն ի պատասխան դու ընդունակ ես սիրելու, սկսի՛ր ապրել այլ կերպ….»:
Թարգմանությունը ռուսերենից՝ Գևորգ դպիր Կարապետյանի

Ուղղահայաց․
1․ Փարիսեցի, որը Քրիստոսի հետ խոսեց մկրտության
մասին։
2․ Սեփական կամքը դեպի բարին կամ չարը ուղղելու
կարողություն։
3․ Աստված ինչե՞ր ստեղծեց արարչագործության 4-րդ օրը։
6․ Անանիա, ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ , Միսայել։
9․ Ավետաբեր հրեշտակապետ։
10․ Ժողովրդական բանահյուսության արտահայտություն։
11․ Մարգարե, որը կետի փորում մնաց 3 օր։
14․ Սուրբ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ և Աստվածհայտնություն։
15․ Մկրտության խաչի միահյուսված թել։
17․ Ուսուցիչ, եկեղեցական նվիրապետական աստիճանի։
19․ Մարգարե, որը բացեց Պողոսի աչքերը։
20․ Վանականի ճգնասենյան։

Հորիզոնական․
1․ Իսկական իսրայելացի, որի մեջ նենգություն չկա։
2․ Սատանայի անուններից մեկը։
4․ Քառավետարանի (Դիատեսարոն) հեղինակը։
5․ Աստվածաշնչի առաջին 5 գլուխների ժողովածուն։
6․ Ի՞նչ անունով է հայտնի Սբ․ Իգնատիոս
Անտիոքացին։
8․ Եկեղեցական խորհուրդ, որը 2-ի միությունն է։
12․ Փոքր մարգարեներից 8-րդը, ով կասկածի տակ է
դնում Աստծո իմաստությունը։
13․ Հրեա վարդապետ։
16․ Սուրբ Գրքի միևնուն հատվածի այլ տարբերակ։
18․ Կաթոլիկ եկեղեցու հայր՝ Օգոստինոս ․ ․ ․ ․ :

