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«Նորոգվեցե՛ք ձեր մտքի
նորոգությամբ, որպեսզի դուք քննեք
լավը, և թե ի՛նչ է Աստծո կամքը՝
բարին և հաճելին և կատարյալը»։

(Հռոմ․ 12:2)
ՃԵՄԱՐԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ՍՈՒՐՅԱՆԻ
ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ
Մարտի 9-ին Ճեմարան էր այցելել Սուրյանի
(Ասորի) Ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդ Նորին
Սրբություն Մար Իգնատիոս Աֆրամ Բ պատրիարՎեհափառ Հայրապետի օրհնությամբ
փետրվարի 24-ին մեկնարկեց «Արարող ձեռքեր» շարքի երկրորդ
ցուցահանեսը Գևորգյան ճեմարանում:
Իրենց աշխատանքներով հանդես եկան նըկարչուհի Սյուզաննա Մկրտչյանը և քանդակագործ Գոռ Հովհաննիսյանը:
Եվս մեկ ցուցահանդես բացվեց մարտի
10-ին։ Այս անգամ ի ցույց էին դրված նկարչուհի Արևիկ Առաքելյանի և քանդակագործ
Նարեկ Կնյազյանի ստեղծագործություները։
Բացմանը ողջույնի խոսք ասաց ԳՀՃ տեսուչ
Տ․ Գարեգին վրդ․ Համբարձումյանը, Մայր Աթոռի արխիվի և թանգարանների տընօրեն Տ․ Ասողիկ քհն․ Կարապետյանը, ինչպես նաև
«Ռուբեն Սևակ» թանգարանի
տնօրեն Տ․ Սևակ քհն․ Սարիբեկյանը։ Երիտասարդ արվեստագետները փոքրիկ նըվերներ ստացան ԳՀՃ տեսչի
կողմից:

քը։ Նորին Սրբությանը ողջույնի և բարիգալստյան
խոսքով դիմեց ճեմարանի տեսուչ Հոգշ. Տ. Գարեգին
վրդ. Համբարձումյանը` մաղթելով ամենայն բարիք
հոգևոր ծառայության մեջ: Պատրիարքը պատմեց
Սուրյանի եկեղեցու ներկայիս վիճակի, Հայ և Սուրյանի եկեղեցիների վաղեմի բարեկամության մասին,
ինչպս նաև շնորհակալություն հայտնեց սիրալիր
ընդունելության համար։ ճեմարանականներն իրենց
հետաքրքրող հարցերն ուղղեցին պատրիարքին։

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ Տ․ ԱՎԱԳ
ԱՐՔ․ ԱՍԱՏՈՒՐՅԱՆԻ ՀԵՏ

ՃԵՄԱՐԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԺՈՂՈՎԸ

ՃԵՄԱՐԱՆՈՒՄ ԷՐ ՏԻԳՐԱՆ
ՀԵՔԵՔՅԱՆԸ

Փետրվարի 24-ին ճեմարանականները հանդիում ունեցան Իրաքի
Հայոց Թեմի առաջնորդ Տ․ Ավագ
արք. Ասատուրյանի հետ: Սրբազան հայրը ճեմարանականների
խոսեց Իրաքի ներկայիս վիճակի
մասին: Հավարտ հանդիպման ներկա ճեմարանականներն իրենց
հետաքրքրող հարցերն ուղղեցին
սրբազան հորը:

Մարտի 1-ին տեղի ունեցավ ճեմարանի տեսչին կից գեղարվեստական խորհրդի ժողով,
որի ընթացքում քննարկվեց ուսումնական տարվա Բ կիսամյակում կատարվելիք մշակութային
ծրագիրը: Տեսուչ հայ սուրբը կարևորեց խորհրդի գործունեությունը և շնորհակալություն հայտնեց խորհրդի անդամներին իրենց
նվիրյալ աշխատանքի համար:

Մարտի 5-ին տեսուչ հայր
սուրբին հյուրընկալվել էր ՍայաթՆովայի անվան երաժշտական
դպրոցի տնօրեն, «Հայաստանի
Փոքրիկ Երգիչներ» երգչախմբի
գեղարվեստական ղեկավար և
գլխավոր դիրիժոր, պրոֆեսոր
Տիգրան
Հեքեքյանը:
Տիար
Հեքեքյանը ԳՀՃ տեսչի հետ շրջեց
ճեմարանի առաջին հարկի սրահում՝ ծանոթանալով «Արարող
ձեռքեր» ցուցահանդեսին: Հանդիպման ավարտին մաեստրո Հեքեքյանը ներկա եղավ ԳՀՃ
«Էջմիածին» երգչախմբի փորձին:
Հիացմունք արտահայտելով կատարված մեծ աշխատանքի համար` տիար Հեքեքյանը ոգևորիչ
խոսքով և խորհուրդներով քաջալերեց երգչախմբի անդամներին:

օ

ՀԱՆԴԻՊՈԻՄ ՄԱՐԻՆԵ
ՄԻՐԻՋԱՆՅԱՆԻ ՀԵՏ

Փետրվարի 26-ին Գևորգյան
ճեմարանի Զ լսարանի սաները սեմինար-հանդիպում ունեցան Մայր
Աթոռի աշխատակից Մարինե Միրիջանյանի հետ: Սեմինարն անցկացվեց դինամիկ հարցուպատասխանի միջոցով՝ «Քաղաքացիական
իրավունքը և եկեղեցին» թեմայի
շուրջ:

ՎԱՐԴԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹԵԶԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ю Մարտի 1-ին ԳՀՃ ավագ վերակացու հոգեշնորհ Տ․ Երեմիա աբեղա Աբգարյանը հաջողությամբ
պաշտպանեց իր վարդապետական
թեզը: Հայր սուրբը կատարել է
համապարփակ
ուսումնասիրություն «Կանոնագիրք Հայոցում»
քահանային և քահանայագործությանը վերաբերող կանոնների
համատեղմամբ և հայրաբանական
երկերից քաղված նյութերի հետ
համեմատական քննությամբ:ՕՕՕ

Փետրվարի 24-ին մեկօրյա
այցով Քարվաճառի N զորամաս
էին այցելել ճեմարանի տեսուչ Տ․
Գարեգին վրդ․ Համբարձումյանը
և ճեմարանի աշխատակից Գոռ
սրկ․ Համբարձումյանը: Հյուրերը
եղել են նաև դիրքերում։

Մարտի 2-ին Գևորգյան ճեմարանի
սաները իրենց օգտակարութիւնը
բերեցին Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցու
տարածքի մաքրման աշխատանքներին:

ԿԱՆԱՆՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԸ
ՃԵՄԱՐԱՆՈՒՄ
Մարտի 8-ին կանանց տոնի միջազգային օրվա առիթով ճեմարանի տեսուչ Տ․ Գարեգին վրդպտ
Համբարձումյանը կազմակերպված
համեստ հյուրասիրությամբ շնորհավորեց
իրենց հոգատարությամբ մշտապես ուսանողների
կողքին եղող Ճեմարանի աշխատակցուհիներին՝ ցանկանալով կենաց արևշատություն և աստվածահաճոյ ընթացք:

ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԸ ՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆ
«Ես՝ Դանիէլս... երեսս դարձրի դէպի իմ Տէր Աստուածը՝
խնդրելու համար աղօթքներով ու աղաչանքներով, պահեցողութեամբ ու քուրձ կրելով. Այդ օրերին ես՝ Դանիէլս, երեք շաբաթ սուգի
մէջ էի։ Լաւ հաց չկերայ, միս եւ գինի չմտաւ իմ բերանը, իւղով
չօծուեցի, մինչեւ որ վերջացան երեք շաբաթները»:

(Դանիել Ժ 2-3, ԺԱ 2-3)

Քրիստոնեական եկեղեցում Ա դարից ի վեր գոյություն է
ունեցել պահեցողությունը: Շատ կարևոր է իմանալ, որ այն
իր ծագումը ստանում է Աստվածաշնչից: Դանիելի մարգարության մեջ առկա է պահեցողության ձևի անմիջական
ակնանրկներ, որտեղ ասվում է, որ պահեցողության ժամանակ Դանիել մարգարեն աղոթում էր, հրաժարվում լավ
կերակուրներից, իսկ միս և գինի ընդհանրապես չէր
օգտագործում։
Պահեցողություն նշանակում է զրկանք ինչ-որ մի բանից. երբ դու կամովի հեռացնում ես քեզ
հաճելի բաներից` քո հոգևոր կյանքի զարգացման համար ենթահող ստեղծելու նպատակով։
Աստվածաշնչում առաջին պահքն Աստված է սահմանում` Ադամին ու Եվային արգելելով ուտել
Չարի և Բարու Գիտության ծառի պտղից։
Այլ օրինակներ, երբ Աստվածաշնչում խոսվում է Պահքի մասին.
1. «Դաւիթը մանկան համար աղաչեց Աստծուն. Դաւիթը ծոմ պահեց ու գիշերը գետնին քնեց։ ...
Դաւիթը գետնից վեր կացաւ, լուացուեց ու օծուեց, փոխեց իր զգեստները, մտաւ Աստծու տունն ու
երկրպագեց նրան։ Ապա նա իր տունը մտաւ, ուզեց հաց ուտել։ Նրա առաջ հաց դրեցին, ու նա կերաւ։
Պալատականները նրան ասացին. «Այս ի՞նչ արեցիր մանկան համար. քանի նա կենդանի էր, ծոմ էիր
պահում, լալիս ու տանջւում, իսկ երբ մանուկը մեռաւ, վեր կացար, կերար ու խմեցիր» (Բ Թագ. ԺԲ 16-21)
(Ծոմ (=պահք) պահելիս Դավիթը չէր ուտում և չէր խմում)։
2. «Լուրը հասաւ նինուէացիների թագաւորին։ Սա ելաւ իր գահից, հանեց իր պատմուճանը, քուրձ
հագաւ եւ նստեց մոխրի վրայ։Թագաւորի ու նրա մեծամեծների կողմից Նինուէում յայտարարուեց ու
ազդարարուեց, թէ մարդ եւ անասուն, հօտ եւ արջառ թող ոչինչ չուտեն, չճարակեն եւ ջուր չխմեն։ Եւ
մարդ ու անասուն քուրձ հագան, ի սրտէ աղօթեցին Աստծուն, բոլորը յետ կանգնեցին իրենց չար
ճանապարհներից եւ անօրէնութիւններից, որ իրենց ձեռքով էր կատարւում» (Հովնան Գ 6-9):
3. «Նրանց հալածանքի ժամանակ ես քուրձ էի հագնում, ծոմով խղճալի էի դարձնում ինձ, եւ իմ
աղօթքներն ինձ վերադարձան» (Սղմ. ԼԴ 13):
4. «Եւ արդ, - ասում է ձեր Տէր Աստուածը, - դարձէ՛ք ինձ ձեր ամբողջ սրտով, ծոմապահութեամբ,
լալով ու կոծելով» (Հովել Բ 12):
Պահեցուղության մասին դրվագները առկա են ո՛չ միայն Հին, այլև Նոր Կտակարանում:
1. «Մինչ նրանք Տիրոջ պաշտամունքի մէջ էին եւ ծոմ էին պահում, Սուրբ Հոգին ասաց
նրանց» (Գործք ԺԳ 2):
2. «Նրանց համար իւրաքանչիւր եկեղեցու վրայ երէցներ ձեռնադրեցին, պահեցողութեամբ
հանդերձ աղօթք արեցին եւ նրանց յանձնեցին Տիրոջը, որին հաւատացել էին» (Գործք ԺԴ 23):
3. Դրանից յետոյ Յիսուս անապատ տարուեց Հոգուց՝ սատանայից փորձուելու։ Եւ քառասուն օր ու
քառասուն գիշեր ծոմ պահեց, ապա քաղց զգաց։ Եւ փորձիչը՝ սատանան, մօտենալով նրան՝ ասաց. «Եթէ
Աստծու Որդին ես, ասա՛, որ այս քարերը հաց լինեն» (Մտթ. Դ 2-3):
Սատանայի այն խոսքը Քրիստոսին, թե քարերից հաց պատրաստի, վկայում է այն մասին, որ
վերջինս 40 օր ոչինչ չէր կերել և սոված էր։ Սրանից բացի Սուրբ Գրքում առկա են նաև բազում այլ
տեղիներ, որտեղ խոսվում է պահեցողության մասին, օրինակ՝ Եսայու մարգարեության 58-րգ գլխում,
կամ երբ Քրիստոս ինքն է ասում. «Բայց այս տեսակ դևը այլ կերպ դուրս չի ելնում, եթե ոչ աղոթքով ու
ծոմապահությամբ» (Մտթ. ԺԷ 18-20) և այլն։
Պահեցողությունը քրիստնեական եկեղեցու կողմից ստեղծված նոր երևույթ չէ, այլ Սուրբ Գրքից
ժառանգած իրականություն:
Պատրաստեց Դավիթ սրկ. Սահակյանը

ՊԱՀՔԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ

«Ոչ միայն կերակուրներից
հրաժարումն է պահք
կոչվում, այլ նաև բոլոր
մեղքերից հեռանալը,
որովհետև պահք են նաև
բերանի լռությունը և
անհարկի չխոսելը,
ավելորդ բաների մասին
չհոգալը, այլ օրվա պետքը
փնտրելը և նույնը
Աստծուց խնդրելը,
փափկություններից
հրաժարվելը, պատիվ և
իշխանություն չփնտրելը,
չբարկանալը, չաղաղակելը
և չնախանձելը։ Պահք է
չագահանալը, մարդահաճ
չլինելը, հագուստներով
սնապարծ չդառնալը,
խոնարհությունն ու
հնազանդությունը և սուրբ
սրտով բոլորին սիրելը»։

Սբ․ Հովհան
Մանդակունի

Մարդու կյանքը լի է վայրիվերումներով. գտնվելով հոգևոր և
նյութական աշխարհների խաչմերուկում` նա փորձում է գտնել իր
տեղը, հարմարվել կյանքի բազմածուփ ծովի մակընթացություններին,
հարմարվելով նա ուզում է ինչ-որ բան փոխել, մի քայլ առաջ անցնել և
այդ առաջընթացով իմաստավորել իր գոյությունը: Մարդն իր առաջին
իսկ քայլերից ձգտում է զարգացման և մինչև իր վերջին շունչը ուզում է
իր ներդնումն ունենալ աշխարհի ձևափոխման գործընթացին, անում է
դա շատ անգամ անգիտակցորեն, քանի որ իր իսկ ինքնությունը
հուշում է նրան ձևափոխել այն, ինչ որ կա իր շուրջը, այդպիսին է
մարդը...
Մարդուն հասկանալու համար իմաստուններից շատերը
փորձում էին ընկալման բանալի գտնել դիտարկելով մարդուն որպես
հոգևոր և նյութական աշխարհների միասնություն. փիլիսոփաները
հիմնականում դիտարկում էին մարդու մարմինը որպես հոգու բանտ,
որից միայն ազատվելով է նա անցնում լիարժեք կեցությանը, ոմանք
փորձում էին այս երկու աշխարհների միջև ներդաշնակություն գտնելու
մեջ գտնել գոյատևելու արվեստը, ոմանք էլ հաճույքների վայելման մեջ
էին տեսնում մարդու ճիշտ գոյությունը, սակայն բոլորն էլ այդպես էլ
մնում էին փնտրտուքի ճանապարհին: Մարդու հոգևոր և նյութական
աշխարհների բախման խնդիրը առաջնային հարցերից է քրիստոնեության արշալուսից սկսյալ մինչև այսօր:
Մարդու ներքին պայքարը վիթխարի դեր զբաղեցրեց եկեղեցու
վարդապետական մտքի զարգաց-ման և քրիստոնեական մարդաբանության կերտման գործընթացում: Այդ ամենը, անշուշտ, իր արտահայտությունը գտավվակների համար լավագույն պայմաններ ստեղծել
Քրիստոսի կողմից հայտնված հավատքի ճշմարտությունները կյանքի
կոչելու համար: Հենց այդ նպատակով եկեղեցական կյանքը վաղ
շրջանի խարիզմատիկ վախճանաբանական համայնքից ձևափոխվեց
ավելի կանոնական համակարգի՝ իր արտաքին ծիսական և կրոնաբարեպաշտական դրսևորումներով: Այդ դրսևորումներից կարևորագույններից մեկը պահեցողությունն է: Պահքը (սնունդից ամբողջական
կամ մասնակի հրաժարումը՝ հանուն հոգևոր զարգացման) Վաղ
Եկեղեցում կրում էր ավելի շատ անհատական բնույթ՝ որպես աղոթքը
զորացնող և ապաշխարհության համար անհարաժեշտ միջոց: Որպես
համայնքային կյանքի ընդհանուր և պարտադիր երևույթ՝ պահեցողությունը հանդես եկավ Դ-Ե դդ.՝ մինչ այդ լինելով պարտադիր միայն
Հարության տոնին մկրտվելու համար պատրաստվող երախաների
համար: Սակայն դարերի փորձը ցույց տվեց ընդհանուր
պահեցողության կարևորությունը անհատի հոգևոր կյանքը ճիշտ
կազմակերպելու համար: Եկեղեցին բարենպաստ պայմաններ է
ստեղծում, որպեսզի յուրաքանչյուր անհատ հնարավորություն ունենա
իր հոգևոր ապրումները միախառնելու համայնքային փորձառությանը,
դառնալու մի մարմին ի Քրիստոս:
Պահեցողության ընթացքը, հատկապես Մեծի Պահոց շրջանը,
նպատակ ունի օգնելու քրիստոնյային վերականգնելու իր հոգու և
մարմնի սկզբնական ներդաշնակ վիճակը: Բանն այն է, որ հոգին ի
սկզբանե իշխող դեր ուներ մարդու մեջ, այն կառավարում էր մարմնի
«նավը»՝ առաջնորդվելով անաղարտ մտքով և մտքին ենթարկվող
զգացական աշխարհով: Սակայն նախահայրերի մեղանչումից հետո,
հոգին կորցրել է իր իշխող դիրքը, և մարմնավոր, հողեղեն աշխարհը
իշխող դեր է զբաղեցրել մարդու մեջ: Հետայդու մարդն իր ամբողջ
ռեսուրսները ծախսում է իր նյութական պահանջները բավարարելու
համար, ինչի արդյունքում հոգին մնում է կարծես կողոպտված և
անտեսված: Պահեցողությունը նպատակ ունի հնարավորինս
սահմանափակելով մարմնավոր ցանկությունների բավարարումը, զո-

րացնել հոգին հոգևոր սննդով՝ աղոթքով ու հոգեշահ ընթերցումներով, որպեսզի հնարավորություն տա
անհատին ավելի լիարժեքորեն հաղորդակից դառնալու Քրիստոսի կյանքին, մահվանն ու հարությանը:
Անշուշտ, պահեցողության արտաքին ձևերը տարբեր ժամանակաշրջաններում ունեցել են տարբեր ձևեր՝
վանական միջավայրում՝ խստակյաց աղուհացի տեսքով կամ միայն որոշ բանջարների ճաշակմամբ, աշխարհիկ
համայնքներում՝ հիմնականում կենդանական ծագում ունեցող սնունդից հրաժարվելով: Այսօր էլ Եկեղեցին ունի
հատուկ սահմանված օրեր, անշուշտ պահեցողու թյան արտաքին ձևը կարող է չհամապատասխանել միջնադարյան
վանական չափանիշներին և ձևերին. այսօր շատերի մոտ հարցեր են առաջանում թե արդյո՛ք անհարաժեշտ է՝ բոլորը
նույն ձևով մոտենան պահեցողությանը, մանավանդ սննդային առումով: Միանշանակ պատասխան դժվար է տալ,
քանզի պահեցողությունը բոլորի համար չէ, այլ՝ յուրաքանչյուրի: Տարբեր ձևով են պահք պահում առողջն ու
հիվանդը, տկարն ու հզորը, մարզիկն ու զինվորականը, սակայն ամենքի համար մի կարևորագույն գաղափար կա՝
քայլ անել առ Աստված, մարդկային ողջ տկարությամբ և մեղքից ազատվելու փափագով անդադար բախել Տիրոջ
ողորմության դուռը: Պահքը այսօր ամհրաժեշտ է մարդունՏիրոջ շնորհով ինքն իրեն վերագտնելու համար,
դառնալու այն, ինչի համար Քրիստոս եկավ աշխարհ և, խաչի վրա պատարագումով, պատասխան տվեց դարից դար
թափառող առկախ հարցերին...
Պատրաստեց Դավիթ սրկ. Գիշյանը

ԱՄԵՆ ԻՆՉ ԱՆԵԼ ՀԱՆՈՒՆ ԱՍՏԾՈՒ ՓԱՌՔԻ
Կյանքը մեզ տրված է Աստծու կողմից, և կյանքում ամեն բարիք, որ ունենք, Տիրոջ անսահման ողորմության և
անչափելի սիրո արգասիքներն են: Աստծու սերն ու հոգատարությունը մեր նկատմամբ այնքան մեծ են, որ Նա ոչ մի
պահ չի դադարում առատորեն բաշխել մեզ Իր հոգատարությունն ու խնամքը: Իրենից հեռացածներին խրատելով`
ամեն կերպ հետդարձի ճանապարհ է ցույց տալիս, Իրեն մոտենալ
ցանկացողներին օգնում և խրախուսում է չհուսահատվել փորձություններից և
հաղթահարել դրանք, իսկ Իր սրբերին հաղթության պսակ է տալիս, և բոլորին
խոստանում է հավիտենական երանություն: Մեր առօրյա կյանքում ականատես
ենք լինում կամ էլ ինքներս մեզ վրա շատ անգամ զգում ենք աստվածային
կատարյալ բարիքների ներգործությունը և գոհանալով փառք ենք տալիս
Արարչին: Սակայն շատ հաճախ պատահում է, որ պարզապես չենք գոհանում
Նրանից Իր տված բարիքների համար: Պատճառն այն է, որ Տիրոջ տված որևէ
բարիք մեզ ենք վերագրում, իբրև թե այն մեր մտքի և կարողությունների
արդյունքն է, և մենք ենք այն ձեռք բերել: Արդյունքում մոռանում ենք Քրիստոսի
խոսքը. «Առանց Ինձ ոչինչ անել չեք կարող» (Հովհ. ԺԵ:5):
Եթե պատկերացնենք, թե մի կարևոր հանձնարարություն ենք ստացել
որևէ մեկից, ապա ո՞ր դեպքում ավելի նախանձախնդիր ու ջանադիր կլինենք.
երբ իմանանք, որ այն կատարելու ենք Աստծու փառքի համա՞ր, թե` հանուն
մեզ կամ մեկ ուրիշի: Անշուշտ, հանուն Աստծու կատարվող ամեն գործ մեզ
համար վեր կլինի ամեն ինչից: Այդ դեպքում մենք էլ հեռու կմնանք
հաջողությունը մերը համարելուց և ինքնագովեստի մեջ ընկնելուց: Տերը
պատվիրեց սիրել միմյանց և պահել Իր պատվիրանները, որով էլ խոստացավ
մեզ փրկություն: Հետևաբար, Տիրոջ պատվիրանների պահպանումը մեզ համար
ճանապարհ է բացում դեպի փրկություն: Նա փառավորվում է, երբ պահում ենք
Իր խոսքը, ավելին` երբ անում ենք որևէ գործ ավետարանական ոգու
համաձայն և հանուն Իրեն: Այդպիսով մեր գոհությունն ենք հայտնում Տիրոջը, որովհետև գոհությունը լինում է ոչ
միայն խոսքով, այլև ամեն մի գործով, որ կատարում ենք Իր փառքի համար, որով նաև վկայում ենք մարդկանց Տիրոջ
հրաշալիքների մասին: Տիրոջ գործն այն է, որ ամեն գործ հանձն առնենք Իր անվան և փառքի համար, որն էլ
կծառայի մեր հոգևոր առաջընթացին և ի վերջո`մեր փրկությանը:
Մեր գործը Տիրոջն ընդունելի դարձնելու համար ևս մեկ կարևոր հանգամանքն այն է, որ մեր անելիքներում
իբրև շարժիչ ուժ ու նաև իբրև ուղեկից ունենանք սեր և նվիրում: Իսկ դրա համար հարկավոր են հոժար կամք և
ջերմեռանդություն` և՛ գործի սկզբում, և՛ դրա ընթացքում, որովհետև իրական սերն ու նվիրումը գործում են այնտեղ,
որտեղ գործի շարժիչը ոչ թե պարտադրանքն է, այլ ազատ կամքն ու առողջ գիտակցությունը, որոնք ունենալով մենք
հանդիսանում ենք Աստծու պատկերի կրողները: Տիրոջ շնորհով հավիտենական կյանքին հասնելը ազատություն է և
խաղաղություն, որին մարդը չի կարող հասնել առանց սիրո և մերձավորին ծառայելու պատրաստակամության, իսկ
սիրով և նվիրումով արված յուրաքանչյուր գործ հաճելի է Աստծուն և օգտակար մարդկանց համար:
Պատրաստեց Սամվել սրկ. Պապիկյանը

ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԿԻՐԱԿԻԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆ ՕՐՎԱ ՇԱՐԱԿԱՆՈՒՄ
Հայ Եկեղեցու շարականների բովանդակությունը բավականին հարուստ է: Գարեգին Ա հայրապետը
շատ գեղեցիկ բնորոշում է տալիս՝ ասելով, որ շարականներն արտացոլում են իրենց հորինողների՝ Հայ
Եկեղեցու հայրերի ըմբռնումները հավատացյալների ապրած հավատքի շրջագծի մեջ: Այս ամենի
վկայությունն էլ այն է, որ շարականները հնում երգվում էին հավատացյալների կողմից, և, ընդհանրապես,
այն համարվում է հավատացյալ համայնքի զգացմունքների արտահայտություն: Շարականները, գրված
լինելով գեղեցիկ մեղեդայնությամբ, մեծավ մասամբ ներկայացնում են Քրիստոսի տնօրինությանը
վերաբերող սուրբգրային հատվածներ, որոնք, կապվելով հինկտակարանյան մարգարեությունների հետ,
առավել պարզ և մատչելի են դառնում հավատացյալների համար: Ի մասնավորի՝ պետք է նշել Մեծ Պահքի
կիրակիների շարականները, որոնք առանձնահատուկ ուղղվածություն ունեն ներկայացնելու տվյալ
կիրակիի խորհուրդը:
Մենք թևակոխում ենք Մեծ Պահքի նախավերջին՝ 6-րդ կիրակիի մեջ, որի տնօրինական
հիշատակությունը Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է (Գալստյան կիրակի): Օրվա շարականը
մարգարեությունների լույսի ներքո՝ բանաստեղծորեն և պատկերավոր մեկնաբանում է Քրիստոսի գալուստը:
Եթե շարականի առաջին հատվածում ներկայացվում է Քրիստոսի առաջին գալուստը, ապա երկրորդ
հատվածն ամբողջությամբ նվիրված է երկրորդ գալստին: Առաջին տան մեջ հիշատակվում են այն
մարգարեները, որոնք եկան Մովսեսից հետո և Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ բազում օրինակներով գուշակեցին
առաջին գալուստը. «Որ զխորհուրդ քո գալստեանդ՝ յառաջագոյն գուշակեցեր. մարգարէիւքն Իսրայէլի՝ զորս
ընտրեցեր յետ Մովսիսի»: Երկրորդ տան մեջ շեշտվում է, որ երբ ժամանակը հասավ, Քրիստոս, ըստ
մարգարեների խոսքի, հայտնվեց մարդկությանը ծառայի կերպարանքով. «Առ ի վախճան ժամանակին
երևեցար ի մէջ մարդկան զգեցեալ զկերպ ծառայական»: Իսկ երրորդ տան մեջ Ադամի և Քրիստոսի միջև
գեղեցիկ համեմատություն է արվում. եթե արարչագործության 6-րդ օրն ստեղծվեց Ադամը, ապա
քրիստոնեական վարդապետության համաձայն՝ 6-րդ դարում (հազարամյակում), Քրիստոս այցի եկավ
կորստյան մատնված մարդուն. և հենց այս հատվածի հիման վրա է Մեծ Պահքի կիրակիների մեջ 6-րդը
դրվել՝ խորհրդանշելով թե՛ վեցօրյա արարչագործությունը և թե՛ վեցերորդ դարը: «Ի վեցերորդ աւուր զԱդամ
ստեղծեր ի տիպ քո տիրական. իսկ նոր Ադամդ ի վեց դարուն այց արարեր կորուսելոյն»: Ահա այսպիսի
գեղարվեստական և ուսուցողական հորինվածքով շարականագիրը պատկերում է առաջին գալուստը:
Շարականի երկրորդ հատվածը վերաբերում է երկրորդ գալստյանը: Քրիստոնյաները համեմատվում
են անտառի ծառերի հետ, որոնք ցնծությամբ սպասում են երկրորդ գալստին. «ցնծամք և մեք ծառք անտառի
ընդ գալուստ Տեառնդ կրկնակի», ինչպես որ սաղմոսերգուն է նշում. «Թող այնժամ ցնծան անտառի բոլոր
ծառերը Տիրոջ առջև, որ գալիս է դատելու երկիրը» (Սղմ. ՂԵ 12):Հաջորդ հատվածն ավելի
խորհրդաբանական երանգ ունի. մենք խնդրում ենք, որ Քրիստոս, որ նստում է քերովբեական աթոռի վրա
(Ես. ԼԷ 16), (Եզեկ. Ժ 18), ողորմությամբ մեր հոգիների մեջ բնակվի. «Նստեալդ յաթոռ քերովբէից նի՛ստ
գթութեամբ ի մեր հոգիս»: Մյուս մասում շարականագիրը հստակորեն մեջբերում է անում Դավթի
սաղմոսներից, թե երկրորդ գալստյան ժամանակ Աստված հայտնապես կգա և հուրը կբորբոքի (Սղմ. ԽԹ 3).

«Զահեղ փառաց քոց երևումն որ լինելոց է յերկրորդումն, ետես Դաւիթ յառաջագոյն ծանոյց կանխաւ ազդմամբ
Հոգւոյն. թէ յայտնապէս Աստուած գայցէ հուր առաջի իւր բորբոքէ»:
Երկու հատվածների համեմատության արդյունքում տեսնում ենք Քրիստոսի հայտնության երկու կողմ:
Շարականների քննությունից հասկանում ենք, որ կիրակիի Գալստյան անվանումը վերաբերում է ոչ միայն
երկրորդին, այլ նաև առաջինին: Սակայն եթե առաջին գալուստը տեղի ունեցավ ծածուկ կերպով,
խոնարհությամբ, ինչպես շարականն է նշում, Քրիստոս ծառայի կերպարանքով հայտնվեց, ապա երկրորդը
լինելու է սաստիկ և բացահայտ. նրա առջև հուր պիտի բորբոքվի: Քրիստոս իր տնօրինական գործունեության
ընթացքում և՛ ուղղակիորեն, և՛ առակների միջոցով քանիցս հիշատակում է երկրորդ գալստյան մասին.
«Արեգակը պիտի խավարի, և լուսինն իր լույսը չպիտի տա, և աստղերը երկնքից պիտի ընկնեն... և երկրի
բոլոր ազգերը լացուկոծ պիտի անեն և պիտի տեսնեն մարդու Որդուն, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով՝
զորությամբ և բազում փառքով» (Մտթ. ԻԴ 29-30): Ինչպես Համբարձման ժամանակ Քրիստոս ամպով
ծածկվեց, նույնպես և ամպով կհայտնվի, սակայն Ավետարանը նշում է, որ ոչ ոք չգիտի գալստյան օրը. ո՛չ
երկնքի հրեշտակները, ո՛չ էլ Որդին, այլ միայն Հայրը (հմմտ. Մտթ. ԻԴ 36): Ուստի, ամեն ժամանակ արթուն և
պատրաստ պետք է լինենք, քանի որ «չգիտենք, թե տանտերը երբ կգա՝ երեկոյա՞ն, թե՞ կեսգիշերին,
աքլորականչի՞ն, թե՞ առավոտյան դեմ» (Մրկ. ԺԳ 35):
Պատրաստեց Շավարշ սրկ. Այվազյանը

ԱՍՏԾՈՒ ՀԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԸՍՏ ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԿԻՐԱԿԻՆԵՐԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐԻ
Մեծ Պահքի քառասնօրյա շրջանն իրենից ներկայացնում է մի ճամփորդություն, որը մեզ տանում է
Քրիստոսի Հարություն։ Այս ճամփորդությունն ուսուցողական է, քանի որ դրա յուրաքանչյուր հանգրվանին
քրիստոնյան սերտում է դասեր, որոնք նրան հարկավոր են իր կյանքի օրերին անշեղ ընթացքի համար։ Այս
ընթացքում տեղի է ունենում մարդ-Աստված հարաբերությունների մերձեցում։ Այս մերձեցումը խարսխվածէ
Աստծու Հայրության իրողությամբ։
Բուն Բարեկենդանի օրվա ավետարանական ընթերցվածքի համաձայն՝ Քիրստոս իր աշակերտներին
սովորեցնում է աղոթել (Մտթ. Զ)։ Այս աղոթքը, ըստ եկեղեցական ավանդության, կոչվում է «Տերունական
աղոթք», որը ժողովրդի մեջ նաև տարածված է «Հայր մեր» անվանմամբ։ Աղոթքը հնչելով աղոթողի շուրթերից՝
նրան բարձրացնում է Աստծու որդիության մակարդակին և ստեղծում է Աստված-մարդ կապի,
հաղորդակցման նոր որակ, որի միջոցով էլ մարդը դառնում Քրիստոսի մարմնի՝ Եկեղեցու անդամ։ Հնչելով
յուրաքանչյուրի շուրթերից առանձնաբար՝ այն անահատներին միավորում է Հասցեատիրոջ (Աստծու՝ Հոր)
միակության շնորհիվ. լինելով Միակ Հոր որդիները՝ մարդիկ դառնում են եղբայրներ և քույրեր՝ մեկ մարմնի
տարբեր անդամներ։ Պատահական չէ, որ յուրաքանչյուր եկեղեցական ծիսակատարություն սկսվում է
«Տերունական աղոթք»-ով, քանի որ այն հանդիսանում է Աստծու հետ մերձեցման բանալի, այսինքն՝
Եկեղեցին բացում է այն դուռը, որ փակվել էր մարդու մեղսագործության պատճառով, և մտնելով ներս՝
զրուցում է Հոր հետ, պատմում է Նրան այն, ինչ որևէ մեկին չէր պատմի, ու սրանով ամբողջությամբ բացվում
Հոր առաջ, և Վերջինս էլ Իր հերթին մտնում ու սրբացնում է Եկեղեցին։ Այսպիսով Հայրը խոսում է որդու հետ,
իսկ որդին՝ Հոր հետ։
Հաջորդ (Անառակի կիրակի) մակարդակում Քրիստոս սովորեցնում է, թե ի՛նչ է նշանակում լինել
Աստծու որդի։ Նա մի հարթության վրա դնում է երկրային իրականության մեջ գործող անհատների, մյուսում՝
Աստծուն՝ մեր երկնավոր Հորը։ Քրիստոս նախ ուսուցանում է «Կորած ոչխարի» և «Կորած դրամի»
առակների միջոցով, ըստ որի` հովիվը մեծ ուրախություն է ապրում մոլորված ոչխարին գտնելու առիթով և
այդ ուրախությունը կիսում է դրացիների հետ։ Նույնն է պարագան երկրորդ առակի դեպքում (ավելի
մանրամասն տե՛ս Ղուկ. ԺԵ 1-10)։ Ավետարանի հետագա համարներում պատմվում է «Անառակ որդու»
առակը (Ղուկ. ԺԵ 11-30), որտեղ հայրն ընդունում է մեղսագործության մեջ «կատարելության» հասած որդուն։
Վերոնշյալ դրվագներում հովվի, դրամ կորցրած կնոջ, երկրավոր հոր օրինակներով մեր Երկնավոր Հայրն
ուրախանում է մեր զղջման համար, և այդ ուրախությունն ավելին է, քան երկրավոր հայրերինը։ Այսու
տեսնում ենք, որ լինել Աստծու որդի նշանակում է լինել փնտրված Նրա կողմից, և զղջման դեպքում`
անպայմանորեն ներում ստացած։
Այս ուսուցումը մեկն է այն բազմաթիվներից, որոնք մեզ տրվում են պահոց շրջանում, շրջան, որ մեզ
հրավիրում է պահեցողության միջոցով խորհելու մեր կյանքի ընթացքի մասին, ընթացք, որ բեղմանավոր է
դառնում Աստվածային պատվիրանների խոհեմությամբ կատարման շնորհիվ։
Պատրաստեց Քաջիկ սրկ. Հակոբյանը

ԱՐԱՐՈՂ ՁԵՌՔԵՐ. ՍԱՐԳԻՍ ԲԱԲԱՅԱՆ, ՄԻՔԱՅԵԼ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Գևորգյան ճեմարանի առաջին հարկի երկարաձիգ միջանցքը զարդարված է և լեցուն հատկապես
արվեստասեր երիտասարդներով. ցուցադրության են ներկայացված գեղանկարներ, քանդակներ: Գուցե
պահը նմանեցնեք մեր բազմամյա ճեմարանի խորհրդային այն թվականին, երբ ծառայում էր իբրև
թանգարան: Բայց, ո՛չ, սա 2018 թվականն է, որը Գարեգին Երկրորդ կաթողիկոսը հռչակել է
երիտասարդական բազմապիսի միջոցառումների տարի: Եվ հենց այդ առիթով Մայր Աթոռի Գանձատունը և
Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը ձեռնարկել են ցուցահանդես`«Արարող Ձեռքեր» խորագրով:
«Արարող Ձեռքեր» ցուցահանդեսային նախագիծը, որը միտված է երիտասարդ ստեղծագործողներին
ճանաչելի դարձնելուն և խրախուսելուն, առաջիկա տարում մեզ զարմացնելու է Հայաստանի և Սփյուռքի
շուրջ հինգ տասնյակ տաղանդաշատ հայորդիների արվեստի գործերով (ամեն ամիս երկու ցուցահանդես է
կազմակերպվելու, որոնց ընթացքում երկու արվեստագետներ կներկայացնեն իրենց աշխատանքները):
Նորին սրբության բարձր տնօրինությամբ փետրվարի 11-ին բացվեց ցուցահանդեսը Գևորգյան հոգևոր
ճեմարանում: Ցուցահանդեսային նախագծի բացման պատիվը ընձեռնված էր երիտասարդ ստեղծագործողներ քանդակագործ Սարգիս Բաբայանին և գեղանկարիչ Միքայել Հարությունյանին: Թեպետ ցուցահանդեսը
երիտասարդների ստեղծագործական թռիչքը թեմատիկ և ժանրային արգելքներով չի սահմանափակում,
բայցև երկուսի գործերում էլ գերակշռում է հոգևոր ուղղվածությունը:
Քանդակագործ Սարգիս Բաբայանի խոսքով՝ «Արվեստը ոգու մարմնացումն է, արվեստը նաև այն
բանալին է, որով կարողանում ես բացել ու բացահայտել գեղեցիկ և լուսավոր մի նոր աշխարհ»:
Երիտասարդ քանդակագործի համար մեծ և նշանակալի պարտավորվածություն է մեր Առաքելական
Եկեղեցու հովանու ներքո ցուցահանդես ունենալը, նաև մեծ պատիվ է համարում այս ցուցահանդեսային
նախագծի սկիզբն ազդարարելը:
Ի դեպ սա եկեղեցական թեմատիկային առնչվելու
Սարգսին ընձեռնված առաջին առիթը չէր. նա ունի ոչ միայն
քանդակների մի ամբողջ «Աստվածաշնչյան շարք», այլև
ընդհանրապես իր կտավներում ունի արվեստի բազում
գործեր հոգևոր թեմատիկայով:
Ինչպես ինքն է խոստովանում՝ իր «արվեստում, ոչ
դիտավորյալ, հոգևորը մշտապես եղել է արդի թեմա»:
Քանդակագործ, նկարիչ Սարգիս Բաբայանը Երևանի
գեղարվեստի պետական ակադեմիայի շրջանավարտներից
է, ներկայումս էլ դասավանդում է նույն կրթօջախում:
Մասնակից է եղել հայաստանյան և միջազգային մի շարք
հեղինակավոր ցուցադրությունների, որոնցից են, օրինակ, ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարության կողմից կազմակերպված «Հայ ժողովրդի նվիրյալները», Հայաստանի նկարիչների միության կողմից կազմակերպված «Սեր
Աստծո հանդեպ», «Ազատություն գոչեցի», «Աստիճան դեպի երկինք», «Երկխոսություն», «Ֆրանսիան հայի
աչքերով», ՄԱԿ-ի երևանյան գրասենյակի կողմից կազմակերպված խաղաղության, մարդու իրավունքների
պաշտպանության, աղքատության վերացման տարբեր օրերին նվիրված թեմատիկ ցուցադրություններին,
Բելառուսի Հանրապետությունում կազմակերպված միջազգային ցուցադրությանը:
Քիչ չեն նաև վաստակած մրցանակները. Օրինակ` Սարգիսը երկու տարի անընդմեջ արժանացել է
Հանրապետության Նախագահի մրցանակին, որը, անշուշտ, մեծ կարևորություն ունի երիտասարդ
արվեստագետի համար, ի դեպ` առաջին մրցանակը ստացել է «Շարք Աստվածաշնչից» քանդակների
հավաքածուի համար:
Իսկ նրա քանդակները լավագույնն են ճանաչվել 2011-ին Երևանի քաղաքապետարանի կազմակերպած
«Բացահայտենք նոր տաղանդներ» ցուցադրությունում, 2012-ին Հայաստանի նկարիչների միության
կազմակերպած Մովսես Գորգիսյանին նվիրված հանրապետական մրցույթ-ցուցահանդեսում և 2013-ին
Բելառուսում «Քարե հեքիաթը» միջազգային մրցույթում: Քանդակագործը մեզ է ներկայացնում 25
հետաքրքիր հոգեզեղուն արտահայտություններ: Յուրահատուկ մեկ փաստ. Սարգսի արվեստում աքաղաղը
առանձնահատուկ է, միայն այս ցուցադրությանը արվեստասերների դատին է հանձնում «աքաղաղյան
քանդակների» մի իսկական շարք. «Աքաղաղներ», «Աքլորականչ», «Այգաբաց», «Զանգ», «Կանչ»,
«Մարտահրավեր»:

Ինքնօրինակ այս գործերի ոգեշնչյան աղբյուրը ոչ միայն Սուրբ Գիրքն է՝ իր պատմական կերպարների
քանդակմամբ, այլև նկատելի է համաշխարհային քաղաքակրթության աստիճանական զարգացումը: Այս
արվեստում կենդանի է և՛ էպիկական շրջանի Հոմերոսը, և՛ իտալական «նոր և քաղցր ոճի» Դանթեն:
Իսկ ահա գեղանկարիչ Միքայել Հարությունյանը ընդամենը 20 տարեկան է: Այս ցուցահանդեսային
ծրագրին ներկայացնում է այն նկարները, որոնք վերջին տարիներին նկարել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
պատվերով: Նորին սրբության օրհնությամբ Միքայելը պետք է վրձնի բոլոր հայոց կաթողիկոսներին, որոնց
պատկերները հասել են մեզ: Այս մեծ ծրագիրը մասամբ
պատրաստ է, և ահավասիկ ցուցադրության ներկայացված:
Միքայելին գույների հեքիաթային աշխարհը գերել էր դեռ
մանկուց. 10 տարեկանում յուղաներկն ու վրձինը ձեռքն առավ ու
մեկնարկեց գեղանկարչության իր գունեղ ճանապարհը:
Տակավին 13 տարեկան էր, երբ իր վրձնած նկարից ստեղծվեց
«Զինվորի Պաշտպան» մեդալը: Թեպետ այս գունեղ ուղին մեկ
տասնամյակ էլ չկա, որ ընթանում է, բայց մեծ հաջողություներն
այս ճանապարհին ակնհայտ են. բազմաթիվ հեղինակավոր
ցուցադրությունների
մասնակցելուց
զատ
Միքայելը
4
անհատական ցուցահանդես է ունեցել:
2017 թվականի «Դելֆյան» խաղերի կրկնակի հաղթող,
Եկատիրինբուրգ քաղաքում կազմակերպված երիտասարդ նկարիչների մրցույթի ոսկե մեդալակիր, Հայաստանում՝ «Վահան
Թեքեյան» մրցանակակիր, ի դեպ այդ մրցույթի 26 տարիների
առաջին երիտասարդ
մրցանակակիրը: Թեև Միքայելը
գեղարվեստի ակադեմիայի երկրորդ լսարանի ուսանող է,
այդուհանդերձ նրա ստեղծագործությունները հանգրվանել են
այնպիսի թանգարաններում, որպիսիք են Կոմիտասի անվան
թանգարան-ինստիտուտը
և
Ռուսաստանի
Դաշնության
նախագահական ոսկյա թանգարանը:
Արտերկրյա ճանաչում է վայելում Միքայելի «Կոտրված
մանկություն» կտավը, որը ներկայացնում է մարդկային եղերական ողբերգության մի տեսարան: Այդ կտավը
Հոլոքոստի հիշատակին նվիրված միջազգային մրցույթում բազմաթիվ երկրներից ներկայացված շուրջ 2000
աշխատանքներից արժանացել է առաջին մրցանակին:
Ի միջի այլոց կտավը ցուցադրվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Փարիզյան գրասենյակում և առաջիկայում
կցուցադրվի ինչպես Իսրայելի պետությունում, այնպես էլ աշխարհացրիվ հրեից համայնքներում:
Հարությունյան գերդաստանի պարգևը հայոց նորագույն մշակույթին չի սահմանափակվում Միքայելով.
բազմաշնորհ երիտասարդ է նաև Միքայելի ավագ եղբայր Նորայրը: 22-ամյա երիտասարդը արդեն գրել է 3
սիմֆոնիա, երաժշտության տեսություններ, գեղարվեստական մի քանի ֆիլմերի երաժշտություններ:
«Երգչախմբային արվեստի մարշալ» տիար Հովհաննես Չեքիջյանը վերջերս իր ակադեմիական
կապելլայի երգացանկում ներառել էր Նորայրի 14 տարեկանում գրած երգը: Նորայրի լուրջ
հաջողությունները արդեն ճանաչելի են Հայաստանից դուրս նույնպես, բավական է նշել միայն, որ նրա
երաժշտությունը հասել է նաև Իտալիա և արժանացել «ամենառոմանտիկ» Անդրեա Բոչելիի հավանությանը:
Օրերս այս տաղանդավոր եղբայրներին անդրադարձավ ամերիկյան «La Cohoba Magazine» ամսագրիրը:
Մեծահարուստ Ավո Ուվեզյանի դիմանկարը, որը հեղինակել է Միքայելը, զարդարում է հիշյալ ամսագրի
շապիկը:
Միքայելը վրձնել է Ավո Ուվեզյանի որդու՝ Ռոնի Ուվեզյանի դիմանկարը ևս, որն էլ իր հերթին հայտնվել
է «Man In The Hat» սիգարի տուփին:
Մեր Առաքելական Եկեղեցին, որ դարեր շարունակ հանդիսացել է մշակույթի ստեղծողը, այսօր ևս իր
տիրական ներկայությամբ խրախուսում է մերազնյա բազմաշնորհ զավակներին, որ նոր գործերի ստեղծմամբ
ավելի ճանաչեն վերերկրայինն ու զգան տիեզերքի մշտաբաբախ և հոգենորոգ ուժը իրենց կյանքում:
Պատրաստեց Արսեն դպ. Զեյնալյանը

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1) Ի՞նչ է նշանակում Metanoia հունարեն բառը։
6) Եկեղեցական տոն, որ կատարվում է Սուրբ Զատիկից
մեկ շաբաթ առաջ։
8) Հռութի սկեսրոջ անունը։
11) Ամերիկյան գրականության ամենանշանավոր գրողներից մեկը։
13) ԺԸ դարի ֆրանսիացի խոշորագույն լուսավորիչ-փիլիսոփա։
15) Շոտլանդացի գյուտարար, ով հայտնագործեց հեռախոսը։
17) «Ուտողից ․․․ դուրս եկաւ, հզօրից քաղցրութիւն դուրս եկաւ»։
19) Հայ անիմացիոն ֆիլմերի ռեժիսոր, սցենարիստ,
մուլտիպլիկատոր Ռոբերտ ․․․․․․․․․ ։
20) Աշխարհահռչակ ռուս կոմպոզիտոր, դաշնակահար, դիրիժոր։
22) Հայ գրող, որի բառերը փայլատակում են
Սարյանի կտավների բոլոր գույներով։
23) Քրիստոսի խաչելությանը ներկա գտնվող կանանցից։
25) Կառլ Մարքսի ամենանշանավոր աշխատության անվանումը։
ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ
2) Ականավոր ռուս նկարիչ Կազիմիր ․․․
3) Ժողովրդապետ, ում աղջկան Քրիստոս բժշկեց։
4) Աղանդավորական շարժում Հայաստանում՝ Թ-ԺԱ դարերում։
5) Ֆրանսիացի գեղանկարիչ,
ֆրանսիական իմպրեսիոնիզմի հիմնադիրներից։
7) Մարդ, ում մահը հուզեց Քրիստոսին։
9) «․․․հաճելի եղավ Աստծուն։ Նա անհետացավ, որովհետև Աստված
նրան տարավ իր մոտ»։
10) Հրեաների Զատիկը՝ ․․․․․․․․․ տոն։
12) Իսրայելում ամենաերկար կառավարած դատավորը։
14) Գերգեսացի մարդու մեջ մտած պիղծ ոգու անունը։
16) Թունիսի մայրաքաղաքը։
18) Բանտարկյալը, որին կուսակալն ազատ արձակեց Հիսուսի փոխարեն ։
21) Հին Կտակարանում հիշատակվող ամենաերկարակյաց մարդը։
24) Կղզային քաղաք Իտալիայում։

