
   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ                                                      
ՏՕՆ ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ              

 

Փետրվարի 8-ին Սբ. Վարդանանց զորավար-

ների տոնն էր՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոսի անվանակոչության օրը: Այս 

առիթով Միածնաէջ Մայր Տաճարում մատուցվեց 

Սբ. Պատարագ, որի ընթացքում ընթերցվեց նաև 

Հայրապետի սրբատառ կոնդակը՝ նվիրված Հայաս-

տանի Առաջին Հանրապետության և Մայիսյան 

հերոսամարտերի հարյուրամյակին: Պատարագին 

իրենց մասնակցությունը բերեցին նաև ճեմարանա-

կանները: Պատարագից հետո տեղի ունեցավ 

միջոցառում՝ մասնակցությամբ ԵՊՀ և ԳՀՃ սաների: 

Իրենց խոսքերով հանդես եկան Տ. Գարեգին վրդ. 

Համբարձումյանը և ԵՊՀ պրոռեկտոր Ռուբեն 

Մարկոսյանը: Բանախոսությամբ հանդես եկավ 

պ.գ.դ. պրոֆ. Հայրապետ Մարգարյանը: Փակման 

խոսքում Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածնի հոգևոր-

կրթական հաստատությունների վերատեսուչ Տ ․ 

Գևորգ եպս. Սարոյանը շեշտեց արդեն ավանդույթ 

դարձած երկու բուհերի համատեղ ջանքերով 

կազմակերպած միջոցառման կարևորությունը: 

 

 

 

 

Գևորգյան ճեմարան 

Էլ. - պարբերական 
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Փետրվարի 11-ին  

Ամենայն Հայոց Կաթո- 

ղիկոսի օրհնությամբ մեկ- 

նարկեց «Արարող ձեռքեր»  

ցուցահանդեսների շարքը: Նախ- 

քան ցուցահանդեսի բացումը՝ Հայ- 

րապետը ծանոթացավ ցուցահանդեսի նմուշ-

ներին, խոսեց երիտասարդ արվեստագետների 

հետ: Նշենք, որ այս տարին Վեհափառը 

հայտարարել է երիտասարդության տարի: ԳՀՃ 

տեսուչ Տ․ Գարեգին վրդ. Համբաձումյանը ընդու-

նելության և ողջույնի իր խոսքում կարևորեց 

նման միջոցառումները՝ հատուկ շնորհակալու-

թյուն հայտնելով Մայր Աթոռի արխիվի եւ 

թանգարանների տնօրեն արժանապատիվ Տ. 

Ասողիկ քհն. Կարապետյանին՝ ցուցահանդեսը 

ճեմարանում անցկացնելու նախաձեռնության  

համար: Իրենց շնորհա-

կալական խոսքով հան-

դես եկան քանդա-

կագործ Ս․  Բաբայանը 

և նկարիչ Մ ․  Հարու-

թյունյանը: Իր օրհնու-

թյան խոսքն ամենքին 

ուղղեց գերաշնորհ Տ. 

Նաթան արք. Հովհան-

նիսյանը: 

 

«Մարմնի պահքը հոգու սնունդն է»։ 

Սբ․ Հովհան Ոսկեբերան 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

     Հունվարի 10-ին Գևորգյան 

հոգևոր ճեմարանում տեղի ունե-

ցավ տնօրհնեքի արարողություն՝  

մասնակցությամբ Տ. Գարեգին 

վրդ. Համբարձումյանի և Տ. 

Գեղարդ աբղ. Հովհաննիսյանի։    օ

 
 

ՄԿՐՏՎԵՑԻՆ «ԶԱՏԻԿ» 

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 5 

ՍԱՆԵՐ 

       Հունվարի 13-ին օրհնությամբ 

ԳՀՃ տեսուչ Տ. Գարեգին վրդ. 

Համբարձումյանի ճեմարանական-

ների նախաձեռնությամբ մեր մեծ 

քրիստոնյա ընտանիքին միացան 

«Զատիկ» աջակցության կենտրո-

նի ևս հինգ սաներ: Նախորդ 

տարվա սեպտեմբերից մի խումբ 

ճեմարանականներ կամավորա-

բար ամեն շաբաթ այցելում են 

«Զատիկ» աջակցության կենտրոն:  

 
Արդեն երկրորդ անգամն է, որ 

երեխաները ցանկություն են 

հայտնում մկրտվել: Կնքահայրերի 

պատասխանատվությունը ստանձ-

նեցին ավագ լսարանի ճեմարանա-

կանները: Աջակցության կենտրոնի 

սաները ներկա եղան պատարա-

գին, որից հետո մասնակցեցին 

ճեմարանականները պատրաս-

տած փոքրիկ միջոցառմանը:      ю  

 
 

       Փետրվարի 4-ին Սրբոց Հրեշ-

տակապետաց եկեղեցում մա-

տուցվեց Սբ․ Պատարագ ձեռամբ 

ԳՀՃ տեսուչ հոգշ. Տ ․  Գարեգին 

վրդ. Համբարձումյանի: Ճեմարա-

նականներն իրենց աղոթքն ուղ-

ղեցին առ Աստված՝ սահմանին 

կանգնած զինվորների, երկրի 

խաղաղության և Առաքելական 

մեր Սուրբ Եկեղեցու անսասան 

անդորրության ու ամրության 

համար: 
 

ԷԿՈՒՄԵՆԻԿ ԱՂՈԹՔ 

        Փետրվարի 4-ին Մայր տաճա-

րում տեղի ունեցավ էկումենիկ 

աղոթք: Աղոթքին իր մասնակցու-

թյունը բերեց նաև Գևորգեան 

ճեմարանի «Էջմիածին» երգչա-

խումբը` Արթուր սրկ. Վարդան-

յանի ղեկավարությամբ: 

  
ՃԵՄԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐԸ 

ԴԻՏԵՑԻՆ «ՊՈՂԻԿՏՈՍ» 

ՕՊԵՐԱՆ 

      Փետրվարի 4-ին Ճեմարանա-

կանների օրը հագեցած էր: Օրվա 

երկրորդ կեսին ճեմարանական-

ները տեսուչ հայր սուրբի հետ 

մեկնեցին Ա. Սպենդիարյանի 

անվան օպերայի և բալետի ազգա-

յին ակադեմիական թատրոն, ուր 

ներկայացվում էր Գ. Դոնիցետտիի 

«Պողիկտոս» օպերան:  

 
Օպերայում պատկերված դեպքերը 

տեղի էին ունենում այն ժամանակ, 

երբ դեռ քրիստոնեություն դավա-

նելը պետականորեն արգելված  էր  

և ենթարկվում էր խիստ հալա-

ծանքների: Ազգությամբ հայ Պո-

ղիկտոսը նախընտրում է մնալ 

քրիստոնյա, և մահն ընդունում է 

որպես քաջ նահատակություն: 
 

        Փետրվարի 14-ին ԳՀՃ տե-

սուչ հոգեշնորհ Տ․ Գարեգին վրդ. 

Համբարձումյանի ծննդյան տա-

րեդարձն է: Օրվա վերջում ճե-

մարանականներն իրենց փոքրիկ 

նվերը հանձնեցին տեսուչ Հայր 

Սուրբին: Բոլորիս ցանկությունն է, 

որ հայր սուրբը հաստատ մնա իր 

առաքելության մեջ, լինի առողջ և 

արիաբար հովվի Գևորգյան հոգե-

վոր ճեմարանը: 

 

 

         Վեհափառ հայրապետի անցը 

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում 

բացված ցուցահանդես։ 

 



ՄԱԿԵԴՈՆԱԿԱՆ ՀԵՐՁՎԱԾ ԿԱՄ ՀՈԳԵՄԱՐՏՆԵՐ 
 

Մակեդոնի կյանքի մասին քիչ մանրամասներ են պահպանվել: Պատմիչները միաբերան նշում 

են, որ նա եղել է արիոսականության հետևորդ: Հակառակ Նիկիայի ժողովի որոշումներին՝ 

արիոսականությունը լայն տարածում է գտնում քրիստոնեական արևելքում: Սկզբում Մակեդոնն 

արիոսականների աջակցությամբ դառնում է Կ․Պոլսի եպիսկոպոս (342-346 թթ., 351-360 թթ.)՝ աթոռից 

հեռացնելով ուղղափառ Պողոս Խոստովանող եպիսկոպոսին: Այս բարձր եպիսկոպոսական աթոռին 

նստելով՝ նա դառնում է այնքան հպարտ ու դաժան, որ ուղղափառներից բացի, նույնիսկ, արիոսականներն 

են սկսում նրան դիտել որպես հակառակորդի: Արիոսականները Մակեդոնի մասին բողոքում են կայսերը, և 

նա աթոռանկ է արվում: Թեոդորետոս Կյուրացին վկայում է, որ Մակեդոնը հրաժարվել է «Որդուն արարած 

համարել», այդ պատճառով դատապարտվել է արիոսականների կողմից ու դարձել է նոր հերձվածի 

հիմնադիր: Մակեդոնի անվան հետ է կապվում հոգեմարտների հերերտիկոսությունը, թեև դա որևէ կերպ 

հիմնավորված չէ: Պարզապես բոլոր արիոսականներն էլ չէին ընդունում ոչ միայն Որդու, այլև Սուրբ Հոգու 

աստվածությունը: 

Ստորև կներկայացնենք ուղղափառ դավանության և հոգեմարտների ուսմունքի տարբերվող կետերը: 

 

           ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԴԱՎԱՆԱՆՔ 
1. Սուրբ Հոգին Սուրբ Երրորդության 

կատարյալ անձերից մեկն է: 

2. Սբ. Հոգին անեղ է, այսինքն՝ գոյություն 

է ունեցել ի սկզբանե և կլինի մշտապես: 

3. Սբ. Հոգին համագո, հավասար է Հորը և 

Որդուն: 

4. Սբ. Հոգին բխում է Հորից: 

5. Սբ. Հոգին երկրպագելի և փառաբանելի 

է:                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ՀՈԳԵՄԱՐՏՆԵՐ 

1. Սուրբ Հոգին ուժ, զորություն կամ 

սպասավորող ոգի է միայն: 

2. Սբ. Հոգին արարած է, այսինքն՝ 

ստեղծված: 

3. Սբ. Հոգին չունի նույն էությունը Հոր և 

Որդու հետ: 

4. Սբ. Հոգին ստեղծված է Հոր կողմից: 

5. Սբ. Հոգին ծառայող և կատարող է: 
 

Պատրաստեց Հրաչ սրկ. Սուլթանյանը 

 

 Այսօր զՀոգին ճշմարտութեան դաւանեցին 

սուրբ հայրապետքն․ ծագումն առ ի Հօրէ 

յառաջ բղխեալ անհատաբար․ ընդ նմին 

յավէտ մշտնջենաւոր փառակից որդւոյ։ 

Ժողովեալ սուրբ հայրապետքն 

հրաւիրմամբ հոգւույն սրբոյ՝ վերստին 

հաստատեցին զառաքելական 

քարոզութիւնն ի վերայ վիմի հաւատոյ 

հիման սուրբ եկեղեցւոյ։ 

Որք զինու Հոգւոյն Սրբոյ արիաբար 

պատերազմեալք վանեցին զընդդիմամարտ 

մոլութիւն հերձուածողացն․  որպէս հովիւք 

քաջք հերքեցին զգայլսն ի հօտէ գառանց։ 

 

(Շարական, կանոն Սրբոց Հայրապետացն) 

 



ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

(ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՍՈԼՈՎՅՈՎ) 
 

Քրիստոնեական դիվանագիտության նպատակը Քրիստոսի Եկեղեցու մեջ մարդկության ազատ 

միավորումն է: Այդ նպատակն իրագործելի չէ, քանի դեռ երկրի վրա տիեզերական միության նախօրինակը՝ 

տեսանելի Եկեղեցին, բաժանված է: Ուստի եկեղեցական դիվանագիտության առաջին խնդիրը 

եկեղեցական միության վերականգնումն է: Բայց դրա համար անհրաժեշտ է, որ այն անմիջապես բխի 

կրոնաբարոյական համոզմունքներից և առաջնորդվի դրանցով: Այստեղ նպատակն ամեն դեպքում պետք է 

լինի եկեղեցական համայնքների հոգևոր միությունը, իսկ մնացյալը պետք է լոկ ծառայեն որպես միջոց այդ 

նպատակի համար: 

Եկեղեցիների միավորման մինչ այժմ հայտնի փորձերում միավորումը սոսկ միջոց է եղել 

քաղաքական նպատակների համար: Հայտնի է, որ հույն կայսրերը եկեղեցական միությունը կիրառում էին 

որպես դիվանագիտական քայլ՝ անկում ապրող կայսրության պահպանման համար. նախ խաչակրաց 

արշավանքների ժամանակ իրենց 

ապահովելու, ապա և թուրքական 

առաջխաղացման դեմ Արևմուտքից 

օգնություն ստանալու համար: Բյու-

զանդական եկեղեցու Արևմուտքի 

եկեղեցու հետ ձևական միավորման 

հայտնի երկու դեպքերը (Լիոնյան 

միությունը 1275 թ. և Ֆլորենտակա-

նը՝ 1439 թ.) հարկադիր համաձայ-

նություններ էին և երկար կյանք 

չէին կարող ունենալ, քանզի 

Եկեղեցու կյանքում շահադիտական պատկերացումների վրա հիմնված արտաքին միությունը, առանց 

անկեղծ զգացումների և բարոյական կամքի, հաստատուն չի մնա: Ավելին, արտաքին համաձայնությամբ մի 

ակնթարթ միայն զսպված ներքին թշնամությունը դրանից հետո ավելի է բորբոքվում: Հետևություն, որ 

այնպիսի համաձայնությունները, որոնց ժամանակ միավորվում են միայն խոսքերով և 

ստորագրություններով, իսկ սրտերն ու մտքերը բաժանված են մնում, անհստատ են: 

Եկեղեցու համար աննպաստ փորձեր էին նաև Արևելյան եկեղեցու առանձին մասերի 

լատինականացումը:  Չնայած որ այդ մասերի միջև գործնականում հարաբերությունները շատ հաճախ 

բացակայում են՝ Արևելյան եկեղեցու ինքնուրույն բնույթն ու նշանակությունը կասկածից վեր է: Արևելյան 

եկեղեցին Տիեզերական եկեղեցու էապես անհրաժեշտ և անբաժան մասն է: 

Ուղղափառ Արևելքը չպիտի փոխվի լատինականի, քանզի այդ դեպքում Տիեզերական եկեղեցին 

կվերածվեր Կաթոլիկ եկեղեցու, իսկ քրիստոնեությունն էլ կկորցներ մարդկության պատմության մեջ 

ունեցած իր յուրահատուկ նշանակությունը: Այդ պատմության մեջ քրիստոնեությունը հանդես է գալիս 

որպես աստվածամարդության ճշմարտության մեջ արևելյան և արևմտյան ուսմունքի միություն և ներքին 

հաշտեցում: Ըստ այսմ, եթե այդ ուսուցումներից մեկն ստանար բացարձակ առաջնություն, ապա 

քրիստոնեության բնութագիրն իր պատմական կոչման մեջ կխաթարվեր: 

Քրիստոնեական դիվանագիտության խնդիրը ճիշտ հասկանալու և սահմանելու համար երկրային 

Եկեղեցին անհրաժեշտ է դիտարկել իր երկու կարևոր կողմերից՝ առկա հիմքի և աշխարհում գործնական 

քայլերի: Նախևառաջ Եկեղեցին մարդկանց Քրիստոսի՝ որպես աստվածամարդության սկզբի հետ կենդանի 

և իրական-միստիկական կապի մեջ է գտնվում: Այդ կապը բոլորի մոտ հարատև է և միանման, այն 

ընդհանրապես արտահայտում է մարդկայինի հետ աստվածայինի համադրումը: Մենք պետք է ընդունենք, 

որ Տիեզերական եկեղեցու հիմնական միությունը գտնվում է մարդկանց Քրիստոսի հետ 

աստվածամարդկային կապի մեջ՝ նույն սրբության ուժի միջով, նույն հավատի մեջ, նույն խորհուրդների մեջ 

և չնչին չափով անգամ չի խախտվում եկեղեցական համայնքների, մասնավոր հավատալիքների ու 



կանոնների պատճառով, տեսանելի առանձնացմամբ: Այդ եկեղեցական համայնքներն ինչպես էլ որ 

միմյանց վերաբերվեն, ինչպես էլ որ միմյանց նայեն, եթե Քրիստոսի հետ նրանց ունեցած իրական-

միստիկական կապը նույնն է, ապա նրանք նույնն են Քրիստոսի մեջ և կազմում են Քրիստոսի մեկ 

անբաժան մարմինը: Միակ ընդհանրական և առաքելական սուրբ Եկեղեցին գոյություն ունի և ունենալու է 

և՛ Արևելքում, և՛ Արևմուտքում՝ չնայած քրիստոնեական աշխարհի երկու մասերի ժամանակավոր 

թշնամանքին և բաժանմանը: Քանզի նրանցից յուրաքանչյուրը պատմության մեջ ունի սեփական 

սկզբունքները. Արևելքը աստվածության հետ 

գտնվում է չարչարական, իսկ Արևմուտքը 

գործնական հարաբերությունների մեջ: Եկեղե-

ցու հիմքում այս երկու սկզբունքները միմյանց 

չեն բացառում, այլ փոխլրացնում են: Դրանք 

տարբերակվում էին նաև Վաղ Եկեղեցում, բայց 

դրանք չէ որ բաժանման  պատճառ հանդիսա-

ցան. քրիստոնեական Արևելքի և Արևմուտքի 

միջև բաժանությունը և հակամարտությունը 

եկեղեցական ակունքներից ինքնին չի բխում, 

այլ միայն նրանց ժամանակավոր ժխտական 

դիրքորոշումից, որն առնչվում է Եկեղեցու 

պատմական դրսևորմանը և ոչ նրա ճշմարիտ 

կրոնական էությանը: Ուրեմն պետք է 

խոստովանել, որ առանձին եկեղեցիների՝ Քրիստոսի և Նրա խորհրդական շնորհի հանդեպ վերաբերմունքի 

տեսանկյունից մենք արդեն իսկ միավորված ենք: Մնում է, որ մարդկային հանրությունների Քրիստոսի մեջ 

ունեցած միությունն արտահայտվի միմյանց հետ բացահայտ եղբայրական միությամբ: Մարդկությունը 

պիտի ոչ միայն ընդունի Քրիստոսով տրված շնորհն ու ճշմարտությունը, այլ նաև դրանք իրագործի 

սեփական պատմական կյանքում: Որպեսզի այս խնդիրը դատարկ երազանք չլինի, նախ պետք է 

խոստովանենք Արևելյան և Արևմտյան եկեղեցիների՝ որպես Քրիստոսի մարմնի մասերի միությունը: 

Դրանք երկուսն էլ միացած են Քրիստոսին առաքելական հաջորդականության, ճշմարիտ հավատի և 

կենդանարար Խորհուրդների միջոցով: Դրանցում երկու եկեղեցիները մեկ են, ուստիև մեկ է Տիեզերական 

եկեղեցին, թեև հայտնվում է երկուսի մեջ: Եվ խնդիրը ոչ թե միավորված Տիեզերական եկեղեցի ստեղծելն է,  

որն առանց այն էլ արդեն իսկ գոյություն ունի, այլ այն, որպեսզի ձևակերպվի Եկեղեցու տեսանելի 

առկայությունը: Երկու եկեղեցիներից յուրաքանչյուրն արդեն իսկ Տիեզերական Եկեղեցի է, բայց ոչ թե 

մյուսից առանձին, այլ նրա հետ միության մեջ: Նրանց միությունը գոյություն ունի Քրիստոսի մեջ և Նրա 

շնորհաբաշխ գործունեության մեջ, այն պետք է նաև իրագործենք մեր սեփական գործելակերպում, մեր 

սեփական իրականության մեջ: 
 

Ռուսերենից թարգմանեց Ծերուն սրկ. Ներսիսյանը 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ինչի՞ նման կլիներ Ե 

դարը, եթե Հայոց 

գյուղերում Ղևոնդ երեցի 

պես քահանաներ 

չգտնվեին»: 

Կարապետ վրդ․ 

Տեր-Մկրտչյան 

 

 

«Զորացե՛ք տիրոջով և 

Նրա զորության 

կարողությամբ և Աստծո 

սպառազինությունը 

հագե՛ք, որպեսզի 

կարողանաք դիմանալ 

սատանայի հնարքներին, 

որովհետև մեր 

պատերազմը մարմնի և 

արյան հետ չէ, այլ՝ 

իշխանությունների հետ, 

պետությունների հետ, այս 

խավար աշխարհի 

տիրակալների հետ և 

երկնքի տակ եղեղ չար 

ոգիների հետ»։ 

(Եփես․  6:10-13) 

 

 

ԵՌԱՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԱՍՏԾՈ ԳԱՂԱՓԱՐԸ  
ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆՈՒՄ 

 

Մարդու համար Աստված միշտ եղել է, է և կլինի անմատչելի 

խորհուրդ։ Աստված մշտապես ներկա է մարդկության կյանքում և 

մշտապես բացահայտում է Իրեն, սակայն բացահայտողը միշտ անզոր է 

լինում լիարժեք ըմբռնելու աստվածային հայտնության խորհուրդը։ 

Աստծու հայտնությունների պատմությունը լավագույնս շարադրված է 

Սուրբ Գրքում, և հակառակ այն բանի, որ Գրքի բովանդակությունը 

դարերով մնում է անփոփոխ, Աստված շարունակում է բացահայտել Իրեն 

աստվածաշունչ գրվածքների միջոցով։ 

Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ Սուրբ Գրքի բնագրում մի 

շարք տեղիներ կան, որոնց ուղղակի ընթերցումը խնդրահարույց է, քանզի 

դրանք պահանջում են մեկնություն։ Այդպիսի տեղիներից են, օրինակ, 

Ծննդոցի այն համարները, որտեղ Մի Աստված խոսում է Իր մասին 

հոգնակի թվով։ Ի՞նչ են դրանք՝ գրիչների սխալնե՞ր, հրեական հատուկ ո՞ճ, 

թե՞ հայտնության բանալիներ։ Ծննդոցի առաջին իսկ համարները տեղիք են 

տալիս մտորելու այդ մասին։ Եթե դիմենք եբրայական բնագրին, ապա 

կարող ենք տեսնել հետևյալ պատկերը. «Ամենից առաջ Աստված (քրկ. ՝ 
«Աստվածները») ստեղծեց երկինքը (իր ամեն ինչով) և երկիրը (իր ամեն 
ինչով)» (Ծննդ. Ա 1)։ Եբրայերեն տեքստում «Աստված» բառի տեղը դրված է 

«Էլոհիմ», որը հոգնակի է, այսինքն՝ Աստվածներ: Արդյո՞ք դա կոպիտ 

քերականական սխալ է, թե՞ Աստծուն բացահայտող տեղի։ Եթե 

դիտարկենք հինկտակարանյան հայտնությունը նորկտակարանյան լույսի 

ներքո, ապա կարող ենք  այստեղ խոսել եռամեկ Աստծու մասին վկայող 

վաղագույն տեքստի մասին։ Այս ենթադրությունը հաստատում են մի շարք 

այլ հինկտակարանյան տեղիներ։ Նույն գլխում Աստված ասում է. «Մարդ 
ստեղծենք մեր պատկերով ու նմանությամբ» (Ծննդ. Ա 26)։ Ինչպես գիտենք 

Աստված մենակ էր ստեղծում ամեն բան, և այստեղ նկատի չունի 

հրեշտակներին, քանզի հրեշտակները ոչ թե արարող, այլ սպասավորող 

էակներ են։ Մարդու պատվիրանազանցությունից հետո Նա ասում է. «Ահա 
մարդը դարձավ Մեզ նման մեկը...» (Ծննդ. Գ 23), իսկ բաբելոնյան 

աշտարակաշինության ժամանակ ասում է. «Եկե՛ք իջնենք խառնենք նրանց 
լեզուները» (Ծննդ. ԺԱ 7)։ Այս տեղիները խոսում են միայն Աստծու 

միաժամանակ և՛ եզակի և՛ հոգնակի լինելու մասին՝ չհայտնելով 

աստվածային եռանձնյա միության գաղափարը։ 

Ինչ վերաբերում է երեք անձերին, ապա անհրաժեշտ է 

անդրադառնալ մի շարք այլ տեղիների։ Ծննդոց գրքի 18-րդ գլխում 

Աստված հայտնվում է Աբրահամին երեք հյուրերի տեսքով, ընդ որում 

տեքստն ասում է, որ Աբրահամին երևաց Յահվեն, սակայն նա տեսավ երեք 

անձերին, և հետաքրքրական է, որ դիմում էր նրանց եզակի թվով՝ «Տե՛ր»։ 

Աստվածային եռամիությունը խորհրդաբար նկատելի է նաև մի քանի այլ 

տեղիներում։ Սինայական Օրենքի առաջին պատվիրանն ասում է. «Լսի՛ր, 
Իսրայե՛լ, Տերը և միայն Տերն է մեր Աստվածը (Բ Օր. Զ 4), իսկ 

քահանայական օրհնության համար պատվիրում է. «Տերն օրհնի քեզ ու 
պահպանի քեզ, Տերն Իր երեսը թող ցույց տա քեզ ու ողորմի քեզ, Տերն Իր 
երեսը դեպի քեզ թող դարձնի և քեզ խաղաղություն պարգևի» (Թվ. Զ 24-26): 

Իսկ Եսայու մարգարեության մեջ կարդում ենք հետևյալ 

փառաբանությունը. «Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ է Զորությունների Տերը» (Ես. Զ 

3)։ Հատկանշական է, որ մի անձին դիմելով հրեշտակները երեքին են 

փառաբանում։ Իսկ ի՞նչ է ասում սուրբգրային տեքստը երեք անձերի 

ինքնության մասին։ Հին Կտակարանում դիտելի են Հորը, Որդուն և Սուրբ 

Հոգուն վերաբերող մի շարք տեղիներ։ Հայր Աստծու մասին Եսային է 

վկայում՝ ասելով. «Դու ես մեր Հայրը» (Ես. ԿԳ 16), իսկ Մաղաքիայի մոտ 

կարդում ենք. «Չէ՞ որ դուք  բոլորդ մի Հայր ունեք, մի Աստված չստեղծե՞ց 
ձեզ» (Մաղ. Բ 10)։ 

 



Աստծու Որդու մասին սաղմոսն ասում է. «Դու ես Որդի Իմ, ես այսօր ծնեցի Քեզ» (Սաղմ. Բ 7) և 

շարունակում. «Համբուրե՛ք Որդուն, որպեսզի Նա չբարկանա և դուք չկորչեք ձեր ճանապարհում» (Սաղմ. Բ 

12), իսկ Առակաց գրքում տեսնում ենք «...ո՞վ հաստատեց երկրի ծագերը, ի՞նչ է Նրա անունը կամ ի՞նչ է Նրա 
Որդու անունը» (Առ. Լ 4)։ Եսայի մարգարեն ասում է. «Քանզի մեզ համար Մանուկ ծնվեց, մի Որդի տրվեց մեզ, 
որի իշխանությունը Իր ուսերի վրա է» (Ես. Թ 5)։ Շատ 

անգամ Որդին ի հայտ է գալիս որպես Խոսք կամ 

Իմաստություն (Սիր. ԻԴ 3; Առ. Ը 30; Իմաստ. Ը 37, ԻԵ ևլն)։ 

Իսկ Որդու և Սուրբ Հոգու Հորը արարչակից լինելը 

ներկայացնում է սաղմոսերգում. «Տիրոջ Խոսքով 
հաստատվեց երկինքը, Նրա բերանի Հոգով՝ նրա բոլոր 
զորությունները» (Սաղմ. ԼԲ 4)։ 

Սուրբ Հոգին տեսնում ենք Ծննդոցի առաջին իսկ 

համարներում. «Եվ Աստծու Հոգին սավառում էր ջրերի 
վրա» (Ծննդ. Ա 2)։ Եսային ասում է. «Նրա վրա պիտի իջնի 
Աստծու Հոգին, իմաստության և խոհեմություն Հոգին...» 

(Ես. ԺԱ 2), այլ տեղում՝ «Տիրոջ Հոգին ինձ վրա է, հենց դրա 
համար Նա օծեց Ինձ» (Ես. ԿԱ 1), ինչպես նաև. «Բայց 
նրանք ըմբոստացան և բարկացրին Նրա Սուրբ Հոգին» (Ես. 

ԿԳ 10) ևլն։ 

Այս և այլ բազմաթիվ տեղերը վկայում են 

Եռամիասնական Աստծու հայտնության մասին, սակայն 

դրա լրումը եղավ միայն Աստծու Որդու մարմնացումով ու 

Նոր Կտակարանի հաստատմամբ։ Քրիստոսի միջոցով  

հայտնվեց Սուրբ Երրորդությունը, ինչը նոր լույս սփռեց 

հինկտակարանյան հայտնության վրա։ Ինչպես Տերը 

բացեց էմմավուսի ճամփորդների աչքերը՝ տեսնելու Իրեն Մովսեսի և մարգարեների գրվածքներում, այդպես 

էլ Եկեղեցուն առաջնորդող Սուրբ Հոգին սովորեցրեց աշակերտներին ճշմարտապես մեկնաբանելու 

գրվածքները և բացահայտելու աստվածային խորհուրդները, որոնք ծածկված էին մինչև Քրիստոս, ինչպես և 

ս. Պողոս առաքյալն է վկայում. «Որովհետև մինչև այսօր նույն քողը մնում է, երբ կարդում են Հին 
Կտակարանը, և չի վերանում, որովհետև Քրիստոսի միջոցով է վերանալու» (Բ Կոր. Գ 14)։ 

Պատրաստեց Դավիթ սրկ. Գիշյանը 

 

ՊԱՀՈՑ ԿԵՐԱԿՈՒՐՆԵՐ 
 

Քրիստոնեության ձևավորման առաջին իսկ տարիներից պահքն առկա էր հավատավոր մարդկանց 

կյանքում: Հիշելով պահքին վերաբերող հինկտակարանյան պատվիրանները (Ծննդ. Բ 16-17, Բ Օրենք ԼԲ 15, 

Հովել Ա 14, Սղմ. ԿԸ 11) և լսելով պահք պահելու հորդորը Նոր Կտակարանի համատեքստում (Մատթ. Զ 16-

18, Ա Կորնթ. ԺԵ 32-33)՝ քրիստոնյաները սահմանեցին օրապահքեր, որոնց ընթացքում արևածագից մինչև 

մայրամուտ ոչինչ չէր կարելի ուտել: Հետագա տարիներին, սակայն, ձևավորվեց պահեցողության այլ 

սկզբունք. քրիստոնյաները չէին հրաժարվում սննդից, այլ ընտրում էին թեթև սնունդ, որը չէր ծանրացնի 

մարմինը և միևնույն ժամանակ հնարավորություն կտար պահք պահել օրեր և ամիսներ շարունակ: Արդեն 

վանականները սահմանեցին, թե որ կերակուրն է կարելի համարել պահոց, իսկ որից հարկավոր է 

հրաժարվել պահքի ընթացքում: 

Եկեղեցական տարբեր հայրերի կարծիքներն ու որոշ ժողովական որոշումներ հաշվի առնելով՝ Հայ 

Առաքելական Եկեղեցին սահմանել է՝ պահոց օրերին հարկ է հրաժարվել կենդանական ծագում ունեցող 

սննդամթերքից: Այդ թվում են մսամթերքը, կաթնամթերքը, թռչնեղենը, ձկնեղենը, ձուն: 

Սբ. Հովհան Ոսկեբերանը խորհուրդ է տալիս հաշվել, թե ինչ արժե մեր ուտիք (ոչ պահոց) կերակուրը 

և համեմատել այն պահոց, ավելի էժան կերակրի հետ: Ընտրել պահոց սնունդը, իսկ մնացյալ գումարը 

բաժանել աղքատներին, հիշելով, որ ճարպակալած որովայնը նուրբ մտքեր չի ծնում: Պահքը միշտ եղել է 

Եկեղեցու hայրերի և քարոցիչների ուշադրության կենտրոնում: Բազում մտքեր, քարոզներ և հորդորներ են 

շարադրվել, որոնք դարձել են ուղեցույց բարեպաշտ քրիստոնյաների համար: Վերջիններս էլ կազմել են 

իրենց ճաշացանկը՝ եկեղեցական կարգ ու կանոնի համաձայն: Այսօր էլ քրիստոնյա հայորդիք հաճախ են 

հարցնում, թե պահոց օրերին ի՛նչ ուտեստներ կարելի է պատրաստել, որոնք կլինեն առողջարար թե՛ հոգու և 

թե՛ մարմնի համար: Երբ պահք ենք պահում նիհարելու կամ առողջությունը վերականգնելու նպատակով, 



սա, անշուշտ, օգտակար է, սակայն կրոնական արժեք չունի: Բայց պահքի օրերին առողջությունը փչացնելը 

նույնպես ճիշտ չէ: Հետևյալ հղումներով, սիրելի՛ ընթերողներ, կարող եք գտնել մի շարք ճաշատեսակներ, 

որոնք սովորաբար պատրաստվում են պահոց օրերին՝ https://clck.ru/CeCqz, https://clck.ru/CeCrC: Սակայն 

տեսնենք, թե ինչ ճաշատեսակներ են պատրաստում աշխարհի որոշ քրիստոնեական վանքերում: 

Արևելյան Հունաստանում՝ Էգեյան ծովի ափին է գտնվում նշանավոր Աթոս թերակղզին, որը 

գոյատևելով դարեր շարունակ՝ այսօր ևս մնում է ոչ միայն հույն ժողովրդի, այլև սլավոնական բոլոր ազգերի 

վանական կյանքի գլխավոր կենտրոնը: Աթոսի 20 վանքերում վանականներ կան աշխարհի բոլոր ծագերից, 

ինչով էլ պայմանավորված է տեղի հարուստ խոհանոցը: Ամենատարածված պահոց կերակուրն այստեղ 

սպանախով բրինձն է, որը պատրաստում են հետևյալ 

բաղադրատոմսով: 

Հարկավոր է 1 կգ. սպանախ, 2 գլուխ սոխ, 4-5 

կանաչ սոխ, սխտոր, մի քիչ սամիթ, 150-160 գր. 

բուսայուղ, 3 գդալ կիտրոնի հյութ (կամ լոլիկ), 2 գդալ 

տոմատի մածուկ, 1 թեյի բաժակ բրինձ, աղ, պղպեղ՝ 

ըստ ճաշակի: Սպանախը մաքրել և տապակել մանր 

կտրա-տած սոխի հետ: Ապա ավելացնել տոմատի 

մածուկ կամ լոլիկ, սամիթ, աղ, պղպեղ և 5 րոպե ևս 

տապակել միջին կրակի վրա: Այնուհետև ավելացնել 

բրինձ, սխտոր և, եթե ուտեստը պատրաստում ենք 

առանց լոլիկի, կիտրոնի հյութ: Տապակում ենք ևս 15 րոպե: 

Մարիամ Աստվածածնի և Եղիսաբեթի հանդիպման 

վայրում (Ղուկ. Ա 39-45) այժմ գտնվում է Գորնենյան վանքը, 

որտեղ միանձնուհիները հաճախ ուխտավորներին են հյուրա-

սիրում պահոց կոլոլակներ: Այն պատրաստելու համար մեզ 

պետք է 200 գր. թուրքական ոլոռ (նութ): Այն մեկ գիշեր թողնել 

սառը ջրում՝ ավելացնելով 1 թեյի գդալ սոդա: Ապա աղալ և 

խառնել 100 գր. խաշած բրնձի հետ: Ավելացնել 1 գլուխ սոխ, 

աղ, պղպեղ, աղացած քիմիոն: Ջուր ավելացնելով՝ խառնել 

այնքան, որ այն չկորցնի իր թանձրությունը, և փոքր գնդիկների 

տեսք տալով՝ մի քանի րոպե տապակել ձեթի մեջ: 

Ռուսաստանի Դաշնության Իվանովսկի մարզում գտնվող Սբ. Նիկողայոսի նշանավոր վանքը 

հայտնի է իր խոհանոցով, որի յուրահատկությունն այն է, որ վանական-

խոհարարները երբեք թթխմոր չեն օգտագործում. հրաժարվել են 

խմորիչներից: Պահոց օրերին վանականների սիրելի կերակուրն այստեղ 

գարե բլիթներն են: Այն պատրաստելու համար 150 գր. ալյուրին 

խառնում են 150 գր. ցորենի թեփ, 150-200 գր. ջուր, 1 թեյի գդալ 

սոդա և կիտրոնի հյութ, աղ, 2 գդալ մեղր, 2-3 գդալ ձեթ: Ստացված 

խմորից պատրաստում են բլիթներ, որոնք 30-35 րոպե 

տապակվում են ջեռոցում 180 աստիճան ջերմությամբ: Կարևոր է 

հետևել, որ բլիթները չչորանան: 

Պահոց կերակուրները բազմազան են: Ժամանակակից 

աշխարհն սկսել է քրիստոնյաներին հրամցնել մինչև իսկ պահոց միս, 

ձու և նույնիսկ կաթնամթերք՝ ստացված քիմիական, բուսական 

ճանապարհով: Սակայն հիշել է պետք, որ «ուտելիքը որովայ-

նի և որովայնը ուտելիքի համար է: Բայց Աստված և՛ այս, և՛ այն պիտի 

կործանի» (Ա Կորնթ. Զ 13): Պահոց զանազան, համեղ կերակուրները կապող օղակ են պահքի հանդեպ անհոգ 

և անտարբեր գտնվելու և խստակենցաղ ծոմ պահելու միջև:  Ամեն դեպքում պահքն ու հաճույքն իրար 

հակադիր երևույթներ են, և պահքի յուրաքանչյուր ուտեստ անհրաժեշտ է «համեմել» ժուժկալությամբ և 

խոհեմությամբ: 

Պատրաստեց Թովմաս դպիր Առաքելյանը 
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ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԿԱՊԵԼԼԱ. 
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՉԵՔԻՋՅԱՆ 

 «Հովհաննես Չեքիջյանը հայ երաժշտության 

երկնակամարում փայլատակող նորահայտ աստղ է, նա 

եկավ որպեսզի աշխարհին լսելի դարձնի մեր Կոմիտասի 

իրական երգը՝ հռչակելով և՛ իրեն, և՛ իր ժողովրդին»:  
Վիկտոր Համբարձումյան 

Կիրակի, 1955 թվականի հոկտեմբերի 2: 

Աշնանային մի օր էր՝ մեր դարագնա պատմության հուսաշող օրերից մեկը: Նորին սրբություն 

Վազգեն վեհափառի կաթողիկոսական օծման սրբազան արարողությունն էր: Սրբազան հանդեսն 

ավելի էր զարդարում քառաձայն երգեցիկ խումբը. Վեհափառի անձնական խնդրանքով դպրաց 

բաժնի երգեցողությունը կատարում էր Երևանի պետական երգչախումբը: Երգչախումբը, որը 

հետագայում վերանվանվեց Ազգային ակադեմիական երգչախումբ, եկեղեցական երգեցողության 

հոգեթով քաղցրությունն էր հրամցնում բոլոր ներկա հավատացյալ հոգիներին, որի մասին 

հետագայում կհիշեն երջանիկ ներկաներից նաև 

Ավետիք Իսահակյանը, Մարտիրոս Սարյանը, 

Ստեփան Զորյանը, Հակոբ Կոջոյանը և այլք: 

Վերջերս լրացավ այս երգչախմբի հիմ-

նադրման 80-ամյակը: Ակադեմիական կապել-

լան, որն այսօր առաջին հերթին ասոցացվում է 

ՀՀ Ազգային հերոս Հովհաննես Չեքիջյանի 

անվան հետ, ունեցել է նշանավոր երաժշտական 

ղեկավարներ՝ սկսյալ իր հիմնադրման օրվա-

նից: Այն 1937 թ. հիմնադրել և առաջինն է ղե-

կավարել խմբերգային արվեստի բարձրաճա-

շակ վարպետ Թաթուլ Ալթունյանը: 

Երգչախմբի առաջընթացի և պրոֆեսիոնալ մակարդակի բարձրացման գործում հսկայական է 

բարձարվեստ խմբավար Արամ Տեր-Հովհաննիսյանի դերը: Հայկական դասական և ժամանակակից 

խմբերգային երաժշտությունից բացի մեծ մաեստրոն իրականացրել է Մոցարտի «Ռեքվիեմի», 

Բեթհովենի «Հինգերորգ» հաղթական սիմֆոնիայի և այլ հանրահայտ գլուխգործոցների առաջին 

կատարումները Հայաստանում: 

Մի կարճ ժամանակահատված երգչախումբը ղեկավարել է նաև մի կին՝ Էմմա Ծատուրյան 

անունով: 30-ամյա կապելլան հզոր Արամ Տեր-Հովհաննիսյանից հետո իր առաջնորդը պետք է 

ունենար, որը իրավամբ տեր պիտի կանգներ կոմիտասյան երգեցողության ավանդույթներին: Եվ 

ժամանակը չուշացրեց հայոց մշակույթին պարգևել թանկ ու նվիրական արվեստագետ՝ 

«երգչախմբի իրական տեր», «խմբեգային ավեստի կախարդ», «վարպետաց վարպետ» Հովհաննես 

Չեքիջյանին, որը, որպես մեծ նավավար, մարդկային երևակայությունից դուրս ծրագրով պիտի գար 

մեծ նավարկության՝ աշխարհին ճանաչելի դարձնելու հայոց երգը: 

Հովհաննես Չեքիջյանը ծնվել է 1928 թվականին Կ. Պոլսում: Սովորել, ավարտել է Պոլսի և 

Փարիզի բարձրագույն երաժշտական հաստատոթյունները: Դեռ 19 տարեկանից ղեկավարել է 

Ստամբուլի սիմֆոնիկ նվագախումբը, այնուհետև եղել է Ստամբուլի օպերային թատրոնի 

ղեկավարն ու պետական երգչախմբի գլխավոր դիրիժորը: 

Հովհաննես Չեքիջյանը 33 տարեկան հասակում՝ 1961 թվականին, անդարձ բնակության է 

տեղափոխվել հայրենիք և հենց նույն տարում նշանակվել Հայաստանի պետական երգչախմբի 

գլխավոր դիրիժոր և գեղարվեստական ղեկավար: Մարդ, որը մինչև օրս իր կախարդական 

ձեռքերով և մոգական երևակայությամբ կարողանում է միավորել ոչ միայն շուրջ հարյուր սրտեր, 

այլ նաև արարել երաժշտության հրաշքը, հեքիաթը: 

«Չեքիջայնը եկավ, ասել է թե՝ հայ երգը գտավ նրան, ում փնտրում էր, և շաղախվեց 

հնչողության հազարագույնությամբ: Ձայների և հնչյունների այսպիսի մոտեցումը և դաշինքը միայն 

չեքիջյանական արարում են. մենք բախտավոր ու հպարտ ենք մեր Չեքիջյանով», - ասել է 



Մարտիրոս Սարյանը: Մաեստրոյի անդրանիկ Երևանյան համերգից հետո Պարույր Սևակն 

առաջիններից էր, որ այցելեց և իրեն հատուկ տաք հրճվանքով ողջունեց հայրենադարձ ընտանիքի 

տունդարձը, այցելեց ու դարձավ Չեքիջյանների ընտանիքի բարեկամը՝ հետագայում մաեստրոյին 

բազմիցս հրավիրելով ստեղծագործական համագործակցության: Այդ համագործակցությունները 

չէին կարող չկայանալ, քանի որ նրանց ձեռքերը վաղուց արդեն միացրել էր Կոմիտասը: Ինքն իր 

մասին ասում է. «Թեև զառամյալ ծերունու տարիք ունեմ, բայց ինքս այդպիսին չեմ»։ Եվ իսկապես 

դժվար է բացատրել այն հսկայական երիտասարդական եռանդը, որ առկա է նրանում: Այդ եռանդը 

բխում է՝ իր շուրջը սփռելով բարին ու գեղեցիկը, մարդկայինն ու մշտնջենականը, այն լավագույնը, 

որ ազգային է և միևնույն ժամանակ տիեզերական: Հովհաննես Չեքիջյան՝ «Ամենայն հայոց 

մաեստրո». երգող, հմայող, իրակա՛ն ձեռքեր, սաստող, քնքուշ, հարազա՛տ ձեռքեր: Ձեռքեր, որ 

մերթ թախծում են և աղերսում՝ «Չինար ես», մերթ ողբաձայն հառաչում՝ «Սիրտս նման է էն փլած 

տներ», մերթ սիրահարվում են ու գովերգում «Սոնա յարին», մերթ այրվում ու գոչում՝ «Հով արեք, 

սարեր ջան, հով արեք»: 

Այսօր Հայաստանի ակադեմիական 80-ամյա սքանչելի կապելլան դարձել է աշխարհի 

ուժեղագույն և առաջատար երգչախմբերից մեկը, իսկ նրա գեղարվեստական ղեկավարը՝ ոչ 

պակաս սքանչելի Հովհաննես Չեքիջյանը, համաշխարհային հռչակ վայելող անձ: Եվ պատահական 

չէ, որ մարշալ Բաղրամյանը նրան անվանել է «երգչախմբային արվեստի մարշալ»: Անշուշտ, այս 

հաջողությունները պայմանավորված են նաև երգչախմբի մեծահամբավ երգիչ- երգչուհիներով: 

Շառա Տալյանի, Գոհար Գասպարյանի, Լուսինե Զաքարյանի, Գեղամ Գրիրգոյանի, Պերճ 

Քարազյանի և այլ երևելիների շնորհիվ է, որ տարածքով փոքրացած Հայաստանի անպարագրելի 

ոգու բարբառը մեղեդիների սքանչելի հարստությամբ արժանապես աշխարհին է մատուցվում և 

հաստատվում մեր ինքնության բացառիկ տեղը համաշխարհային մշակույթի անեզական 

տարածքում: 

Չեքիջյանը հայրենիքին բույր ու գույն տվող եզակի արվեստագետ է: Նա մի անխոնջ 

ուխտավոր է, որը շուրջ 60 տարիներ է աշխարհից աշխարհ է տանում ոչ միայն իր երգչախմբի 

կատարյալ որակը, ոչ միայն աշխարհում երբևէ ստեղծված հանճարեղ երաժիշտների 

ստեղծագործությունների բացառիկ կատարումները, այլ նաև իր ժողովրդի ոգին՝ Կոմիտասի երգով 

ու մեղեդիներով: Ինչպես նկատել է Արամ Խաչատրյանը. «...Չեքիջյանի կապելլան Խորհրդային 

Միության լավագույն խմբերից մեկն է... Ինձ երջանկացնում է երգային այդ հզոր օրգանիզմի 

հաղթարշավն աշխարհի ամենահեղինակավոր բեմերում»: 

Այսօր մեզ մնում է միայն վայելել նրա հերոսական ներկայությունը և հպարտորեն 

բարձրաձայնել, որ ինչպես աշխարհառչակ ժամանակակիցներ Վիկտոր Համբարձումյանը, 

Մարտիրոս Սարյանը, Գոհար Գասպարյանը, Արամ Խաչատրյանը, այդպես և նա՝ կապելլայի 80-

ամյա հավերժ երիտասարդ տերը, հայրը, առաջնորդը՝ Հովհաննես Չեքիջյանը, դարի ճակատը 

զարդարող մեծություն է: 
 

Պատրաստեց Արսեն դպիր Զեյնալյանը 

 

 

 

 

 

 

 



ՊՈՂԻԿՏՈՍ 
 

Պողիկտոսը հայազգի սուրբ է, որն ապրել ու նահատակվել է երրորդ դարում: Նրա վարքում գրված 

է, որ ծագումով հայ էր՝ հավանաբար ազնվական գերդաստանից. ամուսնացած էր հռոմեացի կուսակալի 

դստեր հետ: Ապրում էր Փոքր Հայքի Մելիտենե քաղաքի շրջանում, որն այլ կերպ կոչվում էր Երրորդ 

Հայք: Պողիկտոսը զինվորական էր, հարյուրապետ հռոմեական լեգեոնում: Այնտեղ էր նաև իր մտերիմ 

ընկերը՝ Ներսեսը, որը ծպտված քրիստոնյա էր: Ներսեսից լսելով Աստծո մասին՝ ինքն էլ հավատի է 

գալիս և հարում քրիստոնեությանը: Օրերից մի օր Մելիտենեի պատերից մեկին տեսնելով 

Դիոկղետիանոս կայսեր քրիստոնյաներին հալածելու հրամանը՝ պատռում է այն: Կայսրը, 

չցանականալով կորցնել նրա նման զինվորի, խնդրում է հրաժարվել այդ նոր ու «կեղծ» հավատից: 

Կայսեր խնդրանքներին միանում են նաև իր կինը և աները: Մնալով իր հավատին՝ Պողիկտոսը 

գլխատվում է աներոջ ձեռքով՝ դասվելով իրենից առաջ եղած և իրենից հետո գալիք սրբերի դասին՝ 

որպես մի կնիք խաչի նշանի: Սուրբ Պողիկտոսի հիշատակին եկեղեցիներ են կառուցվել Մելիտենեում, 

Ռավեննայում և Եգիպտոսում: 

Տարիներ կամ նույնիսկ դարեր հետո՝ 17-րդ դարում, Ֆրանսիական կլասիցիզմի խոշոր 

ներկայացուցիչներից մեկը՝ Պիեռ Կոռնեյլը, որը նաև համարվում է ֆրանսիական ողբերգության հայրը, 

անդրադառնում է Պողիկտոսին՝ գրելով դրամա: Պողիկտոսի 

մասին տեղեկությունները, իր իսկ վկայությամբ, Կոռնեյլը 

քաղել է 10-րդ դարի բյուզանդացի պատմաբան Սիմեոն 

Մետաֆրասթեսի «Վարք սրբոց» («Սինաքսար») և 16-րդ դարի 

կարդինալ Ցեզար Պարոնիուսի «Եկեղեցական նոթեր» 

աշխատություններից: Կոռնեյլը, անդրադառնալով Պողիկտո-

սի կերպարին, գրել է. «Պողիկտոսն ապրել է 250 թվականին, 

հայ էր… Նա պատռեց կայսեր հրամանը, փշրեց կուռքերի 

արձանները, որոնք դրվում էին պատվանդանների վրա՝ 

պաշտվելու համար հայերի կողմից… Չանսալով իր կնոջ 

պաղատանքներին ու խնդրանքներին՝ վերադառնալ հնոց 

հավատին, Պողիկտոսը քրիստոնեություն ընդունեց, 

ենթարկվեց հետապնդումների և հենց աներոջ կողմից էլ ի 

վերջո տանջամահ արվեց»: 

Պողիկտոսի կերպարը հետաքրքրեց նաև երաժշտության 

մարդկանց, և ստեղծվեց «Պողիկտոս» օպերան՝ երեք 

գործողությամբ: Հեղինակն իտալացի երգահան Գաետանո Դոնիցետտին էր: Օպերան ստեղծվեց 1838 թ.-

ին՝ Նեապոլի «Սան-Կարլո» թատրոնի համար, սակայն բեմադրությունը վերջին պահին արգելվեց՝ 

կրոնական բովանդակության պատճառով: Դոնիցետտին չընկճվեց, 1840 թ.-ին վերամշակեց օպերան 

ֆրանսիական բեմի համար և, վերանվանելով «Մարտիրոսներ», այն բեմադրեց 1840 թ. ապրիլի 10-ին: 

Դոնիցետտիին ուղիղ 10 տարի պետք եկավ իրեն հարազատ Իտալիայում «Պողիկտոսը» բեմադրելու 

համար. 1848 թ. նոյեմբերի 30-ին Նեապոլի նույն թատրոնում տեղի ունեցավ «Պողիկտոս» օպերայի 

իտալական տարբերակի առաջնախաղը: 

«Պողիկտոս» օպերան բեմադրվել է նաև Երևանի օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնում. 

առջնախաղը կայացել է 1993 թվականի ամռանը՝ Տիգրան Լևոնյանի բեմադրությամբ: Պարտիտուրան 

(ստեղծագործության բոլոր պարտիաները պարունակող նոտաների գիրք) Հայաստան է բերվել 

Վատիկանի գրադարանից` Վազգեն Ա Ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Հռոմի պապի 

բանակցությունների շնորհիվ: 

«Պողիկտոս» օպերան, իրոք, կատարյալ է. օպերայի արքա Վերդին, իր նամակներից մեկում խո-

սելով «Պողիկտոսի» մասին, ասում է, որ իր համար օպերայի բարձրագույն չափանիշը «Պողիկտոսն» է:  

Պատրաստեց Հովհաննես ուրկ. Ավետիսյանը 



ԽԱՉԲԱՌ 
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ 

2. Երկնային զորություն 

3. «Երգարվեստի մարշալ» 

4. Անշարժ տոն` սեպտեմբեր ամսին 

6. Քահանայության տեսակ 

11. 13-րդ առաքյալ 

13. Օրթոդոքս կամ … 

15. Իմաստուն արքա 

17. Ղուկիանոսի զենքը 

18. Վաղքրիստոնեական հերետիկոս 

20. Մովսեսին հաջորդող փրկիչը 

 

ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ 

1. Նորկտակարանյան դրամական միավոր 

5. Լեռներ շարժող սերմ 

7. Մեծ մարգարե 

8. Հեթանոսական տաճար 

9. Աստծուն որդեգրվելու խորհուրդը 

10. Պայծառակերպության լեռը 

12. Հայ երգի Մեսրոպ Մաշտոց 

14. Մովսեսի աները 

16. Աբրահամի եղբորորդի 

19. Ասորեստանյան հայտնի արքա 

 



ՀԱՎԱՏՈՒՄ ԵՄ… 
 

Հավատում եմ, թեև մի՜ քիչ հնացել է իմ այս «բայը», 

Բայց ես, մեկ է, հավատում եմ, որ չի փոխել նրան անցած ճանապարհը, 

Որ ո՛չ երկու օր է, ավա՜ղ, ո՛չ տարիներ, ո՛չ էլ դար. 

Հազարամյա՛կ պիտի կոչեր ճանապարհն այդ մարդկային նենգ միտքը խավար.… 
 

Հավատում եմ նենգությա՛նն այդ անճառագայթ. 

Այն կարող է լույս ճառագել, 

Բայց ափսո՜ս, որ գեթ ակնթարթ, 

Եվ վարակել սիրո՛վ անգամ, 

Բայց ո՛չ, ավա՜ղ, լինել Սե՛րն այն իրական (Ա Հովհ. Դ 16) 

Որ ամոքել գիտե միայն, 

Ո՛չ բորբոքել վերքերը խոր, 

Գեթ ջերմացնել և ո՛չ այրել 

Հավատքն այն անդնդախոր, 

Որ կարող է լեռներ շարժել… (Մտթ. ԻԱ 21) 
 

Հավատում եմ, թեև արդեն ծերացե՜լ է իմ այս «բայը» 

Եվ նորածին չէ՛ էլ, ավա՜ղ, ու ո՛չ ջահել, 

Այլ մուրացկան մի ալեհեր, 

Որ ծնվե՛լ է ուզում նորից, 

Որ մուրում է ողորմություն այն խնդրողից.… 
 

Հավատում եմ, թեև վաղու՜ց հնացել է իմ այս «բայը», 

«Հավատում եմ, Տե՛ր իմ, օգնիր իմ անհավատությանը»… (Մրկ. Թ 23) 

 

Հեղինակ՝ Գևորգ դպիր Կարապետյան 

 
 

 

  

 


