
 

 

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

   

Դ Տարի, թիվ 1, 

2018 թ., սեպտեմբեր 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ                                                                

ԲԱՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

      Սեպտեմբերի 11-ին տեղի ունեցավ ԳՀՃ 2018-2019 

ուս․ տարվա պաշտոնական բացման արարողու-

թյունը, որը նախագահում էր Ն․Ս․Օ․Տ․Տ․ Գարեգին Բ 

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը։ Միջոցառման ընթաց-

քում կատարվեց ուսանողների օրհնության կարգ։ 

 

 

 

 

 
        

       Այնուհետև ԳՀՃ տեսուչ Տ․ Գարեգին վրդ․ Համ-

բարձումյանը խոսեց ԳՀՃ սաների ամառային ծառա-

յության և նոր ուսումնական տարվա սպասելիքների 

մասին։ Տեսչի խոսքից հետո ելույթ ունեցավ ԳՀՃ երգ-

չախումբը։ Հանդիսության ավարտին իր օրհնու-

թյունը բաշխեց Վեհափառ Հայրապետը։ 

 

 

 

ՀԵՆՐԻԽ ԵՊՍ. ԲԵԹՖՈՐԴ-ՇՏՐՈՄԻ 

ԲԱՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

     Սեպտեմբերի 11-ին ԳՀՃ հանդի-

սությունների սրահում տեղի ունե-

ցավ Հենրիխ եպիսկոպոս Բեթֆորդ -

Շտրոմի բանախոսությունը «Հանրա-

յին աստվածաբանության նշանա-

կությունը Գերմանիայի Ավետարա-

նական Եկեղեցում» թեմայով։ 

  

 

  

 

 

 

  «Իմաստության սկիզբը 

իմաստություն սովորելու ճշմարիտ 

ցանկությունն է»։  
(Իմաստություն Սողոմոնի 6.18) 
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ԿՈՒՐՍԱՆՏՆԵՐԸ՝ ԱՂՈԹԱԿԻՑ 

    Սեպտեմբերի 23-ին ԳՀՃ տե-

սուչ Գարեգին վրդ․ Համբար-

ձումյանի հրավերով ԳՀՃ Հրեշ-

տակապետաց եկեղեցում Պա-

տարագի ժամանակ սաներին 

աղոթակից եղան ՀՀ ՊՆ մար-

շալ Արմենակ Խանփերյանցի 

անվան ռազմական ավիացիոն 

ինստիտուտի Ա կուրսի կուր-

սանտները։ Պատարագից հետո 

կուրսանտները շրջեցին Մայր 

Աթոռի տարածքում։  

 

 

 

 

 

ԱՅՑ «WORLD VISION» 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖՈՐՈՒՄԻՆ 

    Սեպտեմբերի 18֊ին ԳՀՃ տե-

սուչ հոգեշնորհ Գարեգին վրդ. 

Համբարձումյանն իր մասնակ-

ցությունն է բերել «Վորլդ Վի-

ժըն» միջազգային բարեգործա-

կան կազմակերպության Միջին 

Արևելքի և Արևելյան Եվրոպայի 

տարածաշրջանային ֆորումին։ 

 

 

 

 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐ 

  ԳՀՃ uաները այցելեցին Հա-

մազգային թատրոն՝ դիտելու 

Վիգեն Չալդրանյանի «Վեցե-

րորդ պատվիրան» ներկայա-

ցումը: Ներկայացման ռեժի-

սորն էր ԳՀՃ դասախոս Դա-

վիթ Հակոբյանը։ 

 

 

      

 

ՍԵՐԳԵՅ ՍԱՐԿԱՎԱԳԸ ՀԱՅՈՑ 

ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԵՐԵՔՍՐԲՅԱՆ 

ՕՐՀՆԵՐԳԻ ՄԱՍԻՆ 

    Սեպտեմբերի 18-19-ին Ադը-

ղեայի պետական համալսարա-

նում կայացավ III միջազգային 

գիտաժողովը «Ծիսական փոր-

ձառությունը և կրոնական ար-

վեստը ժամանակակից աշխար-

հում» թեմայով: Գիտաժողովին իր 

մասնակցությունն էր բերել Մոսկ-

վայի Հոգևոր Ակադեմիայի սար-

կավագ և դոցենտ Սերգեյ Պան-

տելեևը «Երեքսրբյան օրհներգը 

Հայոց Եկեղեցու աստվածաբա-

նական-ծիսական ավանդության 

մեջ» թեմայով: Ուրախ ենք, որ 

Սերգեյ սարկավագը ուսում է 

ստացել Գևորգյան ճեմարանում։ 

 

Ի՞ՆՉ ԵՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՏԱԼԻՍ ԸՆԹԵՐՑԵԼ ՃԵՄԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐԸ 

1. Սահակ եպս․Մաշալյան - «Երկու ուխտավոր» 

2. Ալեքսանդր Մեն – «Մարդու Որդին»  

3. Վազգեն արք. Քեշիշյան – «Ճանապարհ դարձի» 

4. Հրանտ Մաթևոսյան - «Մեծամոր»  

5. Լև Տոլստոյ - «Պատերազմ և խաղաղութուն» 

6. Էռնեստ Հեմինգուեյ - «Ծերունին և ծովը» 
 

ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

7. Աստվածաշունչ  

8. Սբ․Գրիգոր Նարեկացի - «Մատեան Ողբերգութեան» 

 



ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀԴԱՆԻՇՆԵՐԸ: ՆԱՎ 

Հինգ հազար տարի առաջ Եգիպտոսում առաջին անգամ հիշատակվեց նավը: Արդեն Ք. 

ա. 1180 թ. Ռամզես Գ փարավոնը հիացմունքով է նկարագրում այն ռազմանավերը, որոնցով 

հաղթել է իր թշնամիներին: Ք. ա. 150 թ. սկսած հիշատակվում են առևտրական նավերը: 

Դարեր են անցել: Մարդն ստեղծել է տարատեսակ մե-

քենաներ և ինքնաթիռներ, սակայն այսօր էլ նավով է 

տեղափոխում ծանր բեռները, նավի օգնությամբ ստեղ-

ծում շրջագայելու առավել հարմարավետ, մատչելի և 

համեմատաբար անվտանգ հնարավորություն:  

Մարդու ստեղծագործ մտքի այս թռիչքը նույնպես 

դարեր շարունակ խորհրդանշաբար է ընկալվել: Հայտ-

նի են նավի հետ կապված մի շարք առասպելներ բա-

բելական, հին հունական և հին հռոմեական դիցաբա-

նությանց էջերում: Նավը խորհրդանշաբար ընկալելով՝ 

Ք. ա. Գ դ. Սյուն Ցզին գրում է. «Առաջնորդը նավն է, 

ժողովուրդը՝ ջուրը: Ջուրն է տանում նավին, բայց 

ջուրն էլ կարող է խորտակել այն»: 

Նավը հեթանոս աշխարհում հաճախ ընկալվել է 

իբրև այս կյանքի խորհրդանիշ. մարդը «լողում» է դեպի 

մահվան նավահանգիստ: Այս իմաստով նավը երբեմն 

պատկերում էին մահվան տապանագրերին: Բացելով 

Սուրբ Գիրքը՝ տեսնում ենք, որ այս գաղափարի արձագանքը կա Առակաց գրքում. «Երեք 

բան կա, որ ինձ անհնարին է իմանալ, և մի չորրորդն էլ, որ չեմ ճանաչում. թռչող արծվի 

ուղին՝ օդում, օձի ճամփան՝ ապառաժի վրա, ծովով անցնող նավի ծիրը և երիտասարդ 

տղամարդու ճանապարհները» (30:18-19): Հուդայականությունն ու քրիստոնեությունը 

խորհրդանիշների հարցում գնացին ոչ թե հեթանոսական ավանդության ոչնչացման, այլ 

յուրացման ճանապարհով: Նավն էլ պահպանեց իր խորհրդանշական բնույթը, բայց եթե 

հեթանոս աշխարհում նավը մեր անցողիկ կյանքի խորհրդանիշն էր, ապա Սուրբ Գիրքը 

վերաիմաստավորեց այն՝ հավիտենական կյանքի խորհրդանիշ դարձնելով. «Մրրիկը օդի 

վերածվեց, և դադարեցին նրա ալիքները, ուրախացան, որ հանդարտվեցին, և առաջնորդեց 

նրանց իրենց կամեցած նավահանգիստը» (Սաղմ. 110:29-30): 

Ընդհանրապես, Աստվածաշնչում նավերը հաճախ են հիշատակվում: Եվ առաջին 

հերթին պետք է անդրադառնանք այն փրկարար Տապանին, որը մեկընդմիշտ սեպել է նավը 

քրիստոնեական խորհրդանիշների շարքում: Նոյան տապանը (տե՛ս Ծննդոց 6:1 – 9:29, 

հմմտ. Ա Պետրոս 3:20) քրիստոնյա Հայրերի կողմից ընկալվել է իբրև Եկեղեցու խորհրդա-

նիշ: Սբ. Կիպրիանոսը, օրինակ, գրում է. «Եկեղեցուց դուրս գտնվողը կարող է փրկվել միայն 

այն դեպքում, եթե Նոյան տապանից դուրս գտնվող որևէ մեկը փրկված լիներ»: Սբ. Գրիգոր 

Տաթևացին ավելի հստակ է պատկերում այս խորհրդանիշը. «Տապանն օրինակն է Սբ. 

Եկեղեցու. վերնատունը, որում թռչուններն էին բնակվում, օրինակն է խորանի, որտեղ 

հրեշտակներն են: Միջնատունը, որում Նոյը և իր որդիներն էին բնակվում, օրինակն է 

տաճարի, որտեղ քահանաներն են: Ներքնատունը, որում գազաններն ու անասուններն էին 

խմբված, օրինակն է ժամատան, որում արդարներն ու մեղավորները՝ միաբան ժողովուրդն է 

աղոթում... Իսկ կացնի, ուրագի և սղոցի ձայները Սբ. Գրքերի, Ավետարանների ձայներն են, 

որ հնչում են ժողովրդին լսելի լինելու համար»:  

Քրիստոնեական կատակոմբներում խաչաձև առագաստներով, խորհրդանշական 

ձկների և խարիսխների ուղեկցությամբ պատկերված նավերը իբրև Եկեղեցու խորհրդանիշ 



են հանդես գալիս ոչ միայն Ծննդոց գրքի այս պատումի, այլ նաև ավետարանական 

համատեքստում. Քրիստոս առաքյալներին կանչեց երկրավոր նավերի փոխարեն երկնային 

Նավին ծառայելու համար, Քրիստոս հաճախ առաքյալների հետ նավարկում էր և ծովի 

ալիքների վրայով քայլեց դեպի նավը: Թեև աշխարհագրորեն նավի առկայությունը ավետա-

րանական էջերում բնական երևույթ է, սակայն բառացի իմաստից անդին Հայրերը տեսել են 

այլաբանությունը՝ ի շահ հավատավոր մարդկանց. «Կյանքն այս աշխարհում նման է մոլեգ-

նած ծովի, որով մեր նավը պետք է տանենք դեպի նավահանգիստ,- գրում է Օգոստինոս 

Երանելին՝ մեկնելով առաքյալների հետ նավարկող Քրիստոսի կողմից ջրերի խաղաղե-

ցումը:- Եթե մեզ հաջողվի դիմադրել գայթակղություններին, Քրիստոս կառաջնորդի մեզ 

դեպի հավիտենական կյանք»:  

Հետաքրքրական է, որ Կղեմես եպիսկոպոս Հռոմեացու կողմից փոխանցված «Սբ. 

Առաքյալների սահմանումները» երկում հստակ պատվիրվում է. «Տաճարը թող լինի 

երկարաձև, արևելք նայող, գավիթներով՝ արևելյան երկու կողմերում, նավի նման... և թող 

այնտեղ կանգնեն սարկավագները, քանզի նրանք նավի եզրերում գտնվող թիավարների 

վրա նշանակված նավաստիներին ու վերակացուներին են կերպավորում... իսկ բոլորից 

հետո եպիսկոպոսն է՝ նավավարի կերպավորողը»: Ըստ այսմ էլ՝ ճարտարապետական ինչ-

ինչ առանձնահատկություններով հանդերձ՝ արդեն Դ դարում քրիստոնեական աշխարհում 

լայն տարածում են գտնում միանավ, եռանավ բազիլիկները, որոնք բաժանվում են երկու 

տիպի՝ «արևմտյան», երբ գլխավոր նավը արտահայտվում է նաև դրսից, կամ «արևելյան», 

որի միջին նավը մյուսների հետ գտնվում է ընդհանուր երկթեք ծածկի տակ: Հետագա 

դարերում էլ քրիստոնեական տաճարներն իրենց ճարտարապետական տեսքով նմանեցվել 

են նավի: Տերտուղիանոսը աստվածպաշտությունների կատարման վայրը կոչում էր «նեֆ» 

(լատ.՝ navis - նավ), զանգակատունը համեմատում կայմի հետ, իսկ խարիսխը համարում 

հույսի խորհրդանիշ՝ համաձայն գրվածի. «Մենք հաստատուն մխիթարություն ունենք: 

Մենք, որ նրան (Աստծուն) ապավինեցինք՝ կառչելու գալիք հույսից, որը ապահով և հաս-

տատուն խարիսխ է մեր հոգու համար» (Եբր. 6:18-19):  

Քրիստոս հաճախ պատկերվել է իբրև նավավար, քրիստոնյաները՝ Նրան հետևող 

մակույկներ: Այս խորհրդանիշներն ի նկատի ունենալով՝ սբ. Հովհան Ոսկեբերանը մեկնում 

է Ղազարոսի հարության դրվագը և գրում. «Եկավ Հիսուս, եկավ նավապետը նավաբեկու-

թյունից, բժիշկը՝ մահվանից հետո… Սակայն նավավարի ներկայությամբ նավը, իհարկե, 

կփրկվեր»: Սա համեմատելի է սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի շարականի հետ. «Նաւապե՛տ բարի, 

լեր անձին իմոյ ապաւէն»: Մեկ այլ՝ քաջության և արիության մասին քարոզում հայրապետը 

գրում է Պողոս առաքյալի մասին. «Նա հայտնվում էր միշտ և ամենուր՝ դուրս հանելով 

խորտակվողներին, փրկելով խավարի մեջ ընկղմվածներին, նստած նավախելի թիակների 

մոտ՝ հրամայում էր նավաստիներին, հետևում նավաքթին, ձգում ճոպանները, անցնում 

թիակներին, բարձրացնում առագաստները, նայում երկնքին, ինքն ամենը լինելով՝ և՛ 

նավաստի, և՛ նավավար, և՛ նավաքթի կառավարիչ, և՛ առագաստ, և՛ նավ, ամեն ինչի 

համբերելով, որպեսզի ոչնչացնի մյուսների չարությունը»:  

Այսպիսով՝ նավն իր կարևոր տեղն է գրավում քրիստոնեական խորհրդանիշների 

շարքում: Մեզ մնում է միայն դիմել Բարձրյալին, որպեսզի Նա արժանի դարձնի մեզ իր 

փրկության տապան Եկեղեցու միջոցով նավարկելու և հասնելու բարի նավահանգստին, 

միանալու մեզ առաջնորդող Նավավարին և չխորտակվելու կենցաղի ծովում: 

 

ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ԹՈՎՄԱՍ ԴՊԻՐ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԸ 

 



ԷՎՈԼՅՈ՞ՒՑԻԱ, ԹԵ՞ ԿՐԵԱՑԻՈՆԻԶՄ 

Աշխարհի և մարդու արարման հարցը բոլոր ժամանակներում էլ հուզել է մարդկանց։ 

Այս հարցի պատասխանը հիմնականում փորձել են գտնել կրոնը և գիտությունը։ Անշուշտ, 

այս երկուսը միշտ չէ, որ համակարծիք են եղել, սակայն հակասությունը հատկապես թեժա-

ցավ 18-րդ դարում, երբ գիտական նվաճումները հակադրվեցին կրոնական մի շարք 

պնդումների։ Կոսմոգենեզի և անթրոպոգենեզի մասին 

պատկերացումների երկպառակտումը ի հայտ եկավ 

էվոլյուցիոն տեսության հետ մեկտեղ, որի ամենակար-

կառուն ներկայացուցիչն էր Չարլզ Դարվինը։ Նրա՝ 

տեսակների զարգացման տեսությունը, իր բոլոր թերու-

թյուններով հանդերձ, ընդունվեց գիտական հասարա-

կության կողմից։ Այն ընկալվեց որպես գիտության հաղ-

թանակ կրոնի տեսության նկատմամբ։ Սրան ի պա-

տասխան՝ 18-19-րդ դարերի բազմաթիվ գիտնականներ, 

աստվածաբաններ փորձեցին հիմնավորել սուրբգրային 

տեղեկությունները՝ կրոնի խարխլված հեղինակությունը 

վերականգնելու ակնկալիքով, սակայն նրանք այդպես էլ 

չկարողացան մեկ միասնական տեսություն հիմնա-

վորել։ Գիտնականների մի մասը մատնանշեց էվոլյու-

ցիոն տեսության թույլ կետերը, մասնավորապես՝ զար-

գացման շղթայի պակասող օղակները, տեսակների 

զարգացման անկարելիությունը և այլն, որոնց չկարո-

ղացան համարժեք պատասխան տալ դարվինիստները։ 

Գիտնականների և աստվածաբանների մյուս մասն էլ խնդիր չտեսավ գիտական նվաճում-

ների և սուրբգրային պատումի մոտեցումների միջև, այլ փորձեցին մեկնաբանական 

կոմպրոմիս գտնել։ Այդ տեսությունը կոչվեց «թեիստական էվոլյուցիոնիզմ»։ Այն ամբողջովին 

համաձայն չէր դարվինյան տեսությանը, սակայն որոշ փաստարկներ, որոնք բերում էին 

դարվինիստները, նրանք փորձում էին իմաստավորել սուրբգրային լույսի ներքո։ Այդպիսի 

հիմնական գաղափարներից էր ինտերվալային տեսությունը, որի համաձայն՝ Աստծո 

արարչագործության նկարագրության քայլերի միջև կային որոշակի ինտերվալներ, որոնց 

մասին և խոսում է արդի գիտությունը։ Երկրորդ տեսությունը դիլյուվիալ կամ ջրհեղեղային 

տեսությունն էր, որի համաձայն՝ որոշ տեսակների վերացումը պատճառաբանվում էր ջրհե-

ղեղով։ Իսկ հարմոնիկ տեսության համաձայն՝ արարչագործության վեցօրյան համեմատու-

թյան մեջ է երկրաբանական փուլերի հետ (Ա օր՝ ազոիստական շրջան, երբ, ըստ Միլլերի և 

այլոց, մինչօրգանական կամ սուրբգրային քաոսային վիճակն էր, Բ օր՝ սիլուրիադևոնական, 
որտեղ առաջացան ամենապրիմիտիվ էակները, Գ օր՝ քարածխային շրջան, երբ զարգացավ 

բուսականությունը, Դ օր՝ պերմական և թրիասական փուլ, որը կապվում էր երկնային 

մարմինների առաջացման հետ, Ե օր՝ յուրական և կավճային  փուլ, երբ  առաջացան զե-

ռուններն ու թռչունները, Զ օր՝ երկրաբանական եռակի փուլ, երբ առաջացան կաթնա-

սունները)։ Վերջին տեսությունը բավականին մոտ  է Աստվածաշնչին, եթե հաշվի չառնենք 

այն հանգամանքը, որ երկրաբանության մեջ շրջանների բաժանումը ավելի բազմաքանակ է, 

և նման տեսությունը ավելի հարմարողական բնույթ ունի։  

 Այնուհանդերձ այս տեսությունները ցայսօր ունեն իրենց հիմնավորումները․ և՛ 

թեիստական, և՛ բացարձակ կրեացինիզմը նպատակ ունեն հնարավորինս չշեղվելու 

սուրբգրային վկայությունից։ Սակայն ոմանք, շատ հաճախ ֆունդամենտալիստական 



մոտեցում ցուցաբերելով Ծննդոց գրքի առաջին գլուխների նկատմամբ, փորձում են դրանք 

հասկանալ բառացի կամ տառացի, ինչն էլ փակուղիներ է ստեղծում ընթերցողի համար։ 

Արարչագործության պատումը հասկանալու համար պետք է նախ հասկանալ, թե իրակա-

նում ի՛նչ է ուզում ասել սուրբգրային տեքստը և, ըստ այդմ, շարադրել մեկնաբանական 

տեսությունները։ Ծննդոց գրքի բնագրային տեքստը հուշում է, որ այն լեզուն, որով գրվել է 

արարչագործության պատումը, հեռու է գիտական տերմիններից, և այն նպատակ չի ունեցել 

մանրամասնելու Աստծո գործունեությունը. այն ավելի հասարակ, այլաբանական լեզվով 

շարադրում է տեղի ունեցածը։ Տեքստի համաձայն, արարչությունը ունեցել է վեց ժամկետ, 

որոնք կոչվում են «օր» կամ եբր․ «յոմ», ինչը նշանակում էր ժամկետ, այլ ոչ միայն 24 ժամյա 

օր։ Ընդհանրապես 24 ժամյա օրվա մասին խոսել թույլ չի տալիս միայն այն հանգամանքը, 

որ լուսատուները, որոնցով որոշում են օրը՝ գիշերն ու ցերեկը, ստեղծվել են միայն չորրորդ 

օրը։ Հստակ չէ նաև այն ժամանակաշրջանը, թե ե՛րբ է եղել երեկո և ե՛րբ՝ առավոտ, կամ թե 

ինչքան են սրանք տևել։ Եվ առավել դժվար է պատկերացնել առավոտ կամ գիշեր, երբ դեռ 

արեգակը չէր ստեղծվել։ Սուրբգրային հեղինակը բոլոր օրերը նկարագրում է ավելի լիրի-

կական-խորհրդաբանական լեզվով, ինչը ստիպում է ընթերցեղին այդ նկարագրու-

թյուններում չփնտրել գիտական տվյալներ, այլ աստվածային պատգամ՝ պաշտելու Արար-

չին՝ արարածների փոխարեն։ Ծննդոցի առաջին իսկ համարներից երևում է, որ արարչու-

թյունն ունի որոշակի ձև․ Արարիչը սկիզբ է դնում տարրերին և նրանք արտադրում են 

մնացյալը («հողը թող բույսեր աճեցնի», «ջրերը թող  կենդանի շունչ ունեցող զեռուններ 

հանեն» ևն)։ Ասվածի ապացույցն է այն հանգամանքը, որ Ծննդոց գրքի սկզբում գործածված 

«արարել» բայը՝ «բարա», փոխարինվում է այլ՝ «ասա» բայով, որը նշանակում է ինչ-որ բանից 

կերտել, ստեղծել։ Այդ ամենի զարգացման գագաթնակետին անթրոպոգենեսն է (անթրոպոս՝ 

մարդ, գենես՝ ծնունդ), որը նույնպես սրբազան հեղինակը քողարկել է առասպելի լեզվով։ 

Աստված հողից ստեղծեց (առաջին քայլ), ապա շունչ փչեց իր ռունգերի մեջ (երկրորդ քայլ), 

և նա եղավ կենդանի էակ։ Հենց հողից կենդանի էակ և Աստծո պատկեր դառնալը խնդիրներ 

է հարուցում գիտնականների և աստվածաբանների համար։ Ընդհանրապես այս համա-

տեքստում կյանքը և մահը այլ կերպ են ընկալվում։ Եթե ենթադրենք, որ Աստված հողից 

ստեղծված մարդուն Իր ներշնչումով հնարավորություն տվեց ուղղակի թթվածին շնչելու և 

գոյատևելու, ապա անշուշտ էվոլյուցիոն տեսությանը համաձայնել չի կարելի։ Սակայն, եթե 

հիշենք որ Աստծո՝ չճաշակելու պատվիրանը պետք է մահ բերեր Ադամին, ապա հարց է 

առաջանում, թե ինչո՛ւ Ադամը ֆիզիկապես չմեռավ։ Տեքստը ավելի ճիշտ կհասկանանք, երբ 

կյանքն ու մահը ընկալենք որպես Աստծո հետ հաղորդակցվելու և դրանից զրկվելու վիճակ, 

ինչպես և վկայում է Ավետարանը․ «Ես եմ կյանքը» (Հովհ․ 14․6)։ Որոշ ուսումնասիրողներ 

հակված են աստվածային շունչ ստանալը հասկանալ որպես բանական մարդու՝ հոմոսա-

պիենսի առաջացում։ Նա հող էր՝ «ադամ հադամա», և Աստծուց ներշնչվելով էր, որ դարձավ 

այնպիսին, ինչպիսին այսօր է։ Այսպիսի մոտեցումը շատ տեղերում հաշտեցնում է 

վերոնշյալ երկու տեսությունները, սակայն սպառիչ լուծում դեռևս չի տալիս։ Բոլոր 

դեպքերում պետք է հաշվի առնել, որ թե՛ դարվինիստական տեսությունը, թե՛ սուրբգրային 

արարչաբանությունը մեծապես կարիք ունեն մեկնաբանվելու, հակառակ դեպքում կա 

վտանգ, որ այս տեսությունների բառացի և նեղ ընկալումները երբեք չեն հաշտվի, և դեռ 

երկա՜ր կշարունակվեն կրոնի ու գիտության  փոխադարձ հակասության բանավեճերը։ 

ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՌՈԲԵՐՏ ՈՒՐԿ․ ՈՍԿԱՆՅԱՆԸ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ Է 

ԲԱՐՁՐԱՑԻՐ              

ԿՅԱՆՔՈՎ, ՔԱՆ 

ՄՏՔՈՎ. ԿՅԱՆՔԸ ՔԵԶ 

ԿԱՐՈՂ Է 

ԱՍՏՎԱԾԱՆՄԱՆ 

ԴԱՐՁՆԵԼ, ԻՍԿ    

ՄԻՏՔԸ ԿՏԱՆԻ      

ՑԱՎԱԼԻ 

ԿՈՐԾԱՆՄԱՆ»։  

ՍԲ. ԳՐԻԳՈՐ 

ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆ 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

      Ամեն ինչ սկսվում է Քրիստոսի այն խոսքից, թե՝ «լրացել է ժա-

մանակը, և մոտեցել է Աստծու արքայությունը» (Մկ․ 1․15)։ Արքա-

յություն, որն իրականություն դարձավ յուրաքանչյուր մարդու հա-

մար՝ առանց ազգային, սեռական, սոցիալական և այլ խտրություն-

ների։ Սակայն նրան հասնելու համար շատ կարևոր է, որ այս կյան-

քում ևս մարդն ապրի այնպես, ինչպես ուսուցանում է Ավետարանը։ 

Այսօր, երբ ջատագովվում են հանդուրժողականությունն ու բարոյա-

կան հավասարությունը և միևնույն ժամանակ ետին պլան են մղվում 

քրիստոնեությունն ու Եկեղեցին, ավելի կարևոր և անհրաժեշտ է 

դառնում Եկեղեցու մարգարեական խոսքը։ Բազմաթիվ կազմակեր-

պությունների և, ինչու չէ, նաև պետական մարմինների հաճախ 

սխալ գործունեության արդյունքում տուժում են մարդիկ՝ հատկա-

պես սոցիալապես անապահով։ Այս խնդիրները լուծելու համար  

ինքնաբուխ ծնունդ է առել Հանրային աստվածաբանությունը։ 

       Այն առաջացել է 20-րդ դարավերջին և առ այսօր զարգանում է 

Արևմտյան եկեղեցիներում։ Որոշ ժամանակ համարվել է Քրիստո-

նեական բարոյագիտության մի ճյուղ, սակայն, համաձայն Ստեկ-

հաուսի, այս երկու գիտակարգերի միջև լուրջ տարբերություն կա։ 

Եթե վերջինիս համար բավական է Աստվածաշունչը և Ավանդու-

թյունը, ապա Հանրային աստվածաբանության մեջ անհրաժեշտ են 

երկխոսություններ Եկեղեցու և այլ բնագավառների միջև, որից հետո, 

հիմնվելով Սբ. Գրքի, Ավանդության, առողջ մտքի և փորձառության 

վրա, Նա կբարձրաձայնի որևէ խնդրի լուծումը։ Այդ խնդիրը կարող է 

լինել սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական, ընտանեկան, էկոլո-

գիական և այլն։ Ցանկացած իշխանության գործադրումը նախևառաջ 

պետք է հաշվի առնի Աստծո պատկերով ստեղծած բոլոր տղամարդ-

կանց և կանանց արժանապատվությունը: Ուստի, երբ 18-19-րդ դդ. 

մի շարք քրիստոնյաներ, ինչպիսին է անգլիացի հասարակական 

գործիչ Ուիլյամ Վիլբերֆորսը, բողոքարկեցին բրիտանական կառա-

վարությունը և արիստոկրատիան ստրկության հարցում, նրանք այդ 

արեցին այն համոզմունքով, որ քաղաքական ղեկավարները, որոնք 

գործում են Քրիստոսի օրինակով, պետք է ձգտեն ապահովել Աստծո 

պատկերով ստեղծած բոլոր մարդկանց՝ հատկապես հարգանքի ու 

խնամքի արժանիների իրավունքները։ Հանրային աստվածաբանու-

թյունը պետք է հետևի այն սկզբունքին, որ փոփոխությունը հիմնված 

է Աստծո գործի վրա յուրաքանչյուր մարդու սրտում: Միայն այս 

դեպքում նա կարող է մասնակցել աշխարհը փոխելու գործընթացին: 

Քրիստոնյաները, կրելով նույն պատկերը, ինչ որ մնացյալ մարդկու-

թյունը, և ունենալով Սբ. Հոգուց տրված զորություն, կոչված են հա-

վատարմությամբ ապրել այս աշխարհում՝ օգտագործելով Աստծուց 

պարգևված ուժն ու կարողությունը՝ խոսելու և գործելու ընդհանուր 

բարիքի համար: Սա է մերձավորի հանդեպ սիրո եւ բոլոր ազգերի 

համար օրհնություն լինելու էությունը: Որպես եզրակացություն՝ 

մեջբերենք դանիացի քաղաքական գործիչ և աստվածաբան Աբրա-

համ Կույպերի այն արտահայտությունը, որով նա բանաձևում է 

Հանրային աստվածաբանության իսկությունը․ «Մեր ողջ մարդկային 

բնության մեջ նշույլ իսկ չկա, որի համար Քրիստոս՝ ամենայնի Տերը, 

չի գոչում․ «Սա Ի՛մն է»»: 

ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ԳԵՎՈՐԳ ՈՒՐԿ․ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԸ 

 

 



ԱՍՏԾՈ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐԸ՝ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

«Վարդապետ  բժիշկ  եւ  հայր  է  հոգւոց» 
                                                                                     Մխիթար Գոշ 

 

Եկեղեցու կազմավորվելու ժամանակվանից ի վեր քրիստոնեական գաղափարախոսու-

թյունը դարձավ նոր անկյունաքար, որի վրա խոյացավ մարդու հայացքների ամբողջ շենքը` 

աստվածային ճշմարտության հայտնության հայտնաբերման միտումով: Քրիստոնեական 

գաղափարախոսությունը փոխանցելը Եկեղեցու համար դարձավ կենսական առաքելու-

թյուն, որը հանձնվեց աստվածախոս վարդապետներին: Վարդապետը կուսակրոն հոգևո-

րականներին շնորհված գիտական աստիճան է, որը վերահաստատվել է որպես այդպիսին 

1958 թ. հուլիսին Վազգեն վեհափառի օրոք: Իհարկե, աստվածային Բանի քարոզչությանն է 

կոչված յուրաքանչյուր հոգևորական, բայց Հայ Եկեղեցին 

աստվածաբանական և դավանաբանական հարցերի ուսու-

ցանումն ու վարդապետումը վերապահել է միայն վարդա-

պետներին, որոնք, համաձայն 768 թ. Պարտավի եկեղեցա-

կան ժողովի կանոնների, եկեղեցին անխափան պահելու 

համար գործում են ըստ աստվածագիտության շնորհի:  

Վարդապետները, առաքյալների օրինակով, քարո-

զում են հոգևոր սերմեր, քանի որ քարոզչությունը հավա-

տուսուցման նախահիմքն է. Գրիգոր Լուսավորիչը քարոզ-

չությամբ լուսավորեց ժողովրդի կրոնական գիտակցու-

թյունը. «Երանելին Գրիգորիոս անհանգիստ, անդադար 

զցայգ եւ զցերեկ ո՛չ դադարէր երբէք աւուրս վաթսուն եւ 

հինգ խօսել, խրատել եւ ուսուցանել եւ հաստատել»: Այս-

տեղից էլ հետևում է «վարդապետ» բառի նշանակությունը՝ 

խոսքի պետ, ուսուցչապետ, վարժապետ, խոսքի առաջ-

նորդ. Գրիգոր Տաթևացին «Գիրք Քարոզութեան, որ կոչի Ձմերան» երկում, վարդապետներին 

համեմատելով գործնական հոգևոր կյանքը կազմակերպող եպիսկոպոսների հետ, նրանց 

կոչում է «իշխան բանից», նաև Գրիգոր Նարեկացին իր մասին գրում է «Գրիգոր կրօնաւոր 

քահանայ, յետին բանահիւսաց եւ կրտսեր Վարժապետաց»: Բյուզանդական եկեղեցում 

վարդապետը կոչվել է «եկղեսիաստիկոս», որը եկեղեցական իրավունքների և կրոնի 

վարդապետողն էր. հատկանշական է այն, որ Մովսես Խորենացին Մեսրոպ Մաշտոցին 

հիշատակում է հունական այդ կոչումով: Ի հավելումն այս ամենի՝ նշենք, որ, վարդապետի 

այս իրավասությունները հաշվի առնելով, շատերը բառը մեկնաբանում են այսպես՝ 

վար+դատ+պետ, այսինքն՝ անձ, որին հանձնված է առաջնորդելու, ղեկավարելու և դատելու 

դերակատարումը:  

Վարդապետը, լինելով ճշմարիտ հավատքի քարոզիչ, նախ և առաջ վանական է՝ 

քահանայական ձեռնադրություն ունեցող: Մեր մատենագրական ժառանգության մեջ 

վարդապետ ասելով հասկացել են եկեղեցական վանական: Փավստոս Բուզանդը Դանիել 

քորեպիսկոպոսի աշակերտներից մեկի՝ Գինդի մասին խոսելիս նրան անվանում է 

«վարդապետ միանձանց եւ առաջնորդ մենակեցաց եւ վերակացու վանորէից», այսինքն՝ 

նրան տրվում էր նաև առաքելական քարոզչության պաշտոն: Թեև կուսակրոն հոգևորա-

կանաց է տրվում այժմ այդ գիտական աստիճանը, սակայն կան պատմական ինչ-ինչ 

ակնարկներ, ինչպես Ասողիկ պատմիչի և Գրիգոր վրդ. Դարանաղցու երկերում, որտեղ 

ամուսնացյալ քահանաներից ոմանք կոչվում են վարդապետներ: Սա այնքան էլ երկբայելի 

չէ, քանի որ Մաշտոցում անգամ ոչ մի ցուցում չկա, որ վարդապետական աստիճանները 



պատկանում են միայն կուսակրոններին: Վարդապետների ընտրության համար առաջնա-

յին է եղել նաև նրանց գիտնականի հռչակը, ուստի հիմնավորվում է Մխիթար Գոշի՝ 

ծպտված Կիլիկիա գնալը և այնտեղի վարդապետներից կրթվելը:  

 Վարդապետները կրոնականներ են համարվել առաջին հերթին, և կուսակրոն հոգևո-

րականներից ոչ բոլորն են արժանացել այդ կոչումին. Ներսես Շնորհալին իր «Թուղթք»-ում 

պահանջում է վարդապետական աստիճան չունեցող եպիսկոպոսներից, որ իրենց կողքին 

ունենան  վարդապետներ. «զի տացեն ծառայակցաց յիւրաքանչիւր ժամու զբանն Աստուծոյ 

զկերակուրս»: Պատմական և այլ փաստերի համադրմամբ՝ նկատելի է, որ բոլոր եպիս-

կոպոսները չէ, որ ունեցել են վարդապետական իշխանություն: Հիշատակելի է 1441 թ. 

կաթողիկոս ընտրված Կիրակոս Վիրապեցին, որը կաթողիկոսական ձեռնադրությունից 

հետո Հովհանես Հերմոնեցու կողմից ստացել է «գաւազան վարդապետութեանն»: Առաջին 

վարդապետներից էր Մեսրոպ Մաշտոցը, որը, Սահակ Պարթև կաթողիկոսի միջնորդու-

թյամբ, հիմնեց վարդապետարաններ, որպեսզի պատրաստի վարդապետական իշխանու-

թյամբ զբաղվող եկեղեցականների, որոնք խորամուխ կլինեն հայրախոսական, ջատագովա-

կան, սրբախոսական, ծիսական ու թարգմանական գրականության մեջ: Աշակերտասեր 

վարդապետ Մաշտոցի միջոցով է, որ ձևավորվել է վարդապետական աստիճանը: Նրանից 

առաջ եղած վկայակոչումները հավաստում են, որ վարդապետ-վանականները ասկետիկ և 

հոգևոր-հայեցողական հայացքներով ուղղորդվելուց զատ եղել են նաև քարոզիչներ: Սահակ 

Պարթևն ու Մեսրոպ Մաշտոցը ձեռնամուխ եղան վանական դպրանոցների բացմանը: Այդ 

իսկ պատճառով Մաշտոցը հասել է վարդապետական աստիճանի, Կորյունը հիշում է նաև, 

որ Բյուզանդիո Թեոդոս կայսրը Մաշտոցին տվել է «ակումիտ» տիտղոսը, որը նշանակում է 

«անքուն». այս բառի համապաստասխան արժեքը վանականների կյանքում եղել է 

«մշտապաշտօն» բառը, այսինքն՝ միշտ եկեղեցական պաշտոնի մեջ, շարունակ աղոթելիս: 

  Վարդապետներն իրենց ձեռքին ունեցել են գավազաններ, որոնք ոչ միայն ինքնա-

գլուխ շրջագայության ժամանակ են օգտագործել, այլև՝ եկեղեցական բեմբասացության: 

Միայն գավազանի իշխանության տվչությունից հետո է, որ նրանք մուտք են գործել քրիս-

տոնյաների բազմության մեջ ու սկսել խրատելը: Վարդապետական աստիճանի շնորհումը 

ծիսական կանոնակարգման է ենթարկել Գրիգոր Տաթևացին՝ միսիոների կողմից հայ 

եկեղեցու ծիսական և դավանաբանական հարցերի սրման պատճառով, և սահմանվել են 

մասնավոր և ծայրագույն վարդապետական աստիճաններ: Ծայրագույն վարդապետը՝ 

որպես մեծ վարդապետ, իրավասու է վարդապետական տվչություն շնորհել, քանի որ 

վարդապետը ուսումնական աստիճան է, և կարիք չկա եպիսկոպոսի: Եվ անգամ ծայրագույն 

վարդապետի գավազանը տարբերվել է մասնավորից. ծայրագույն վարդապետի գավազանի 

վրայի՝ երկու իրար նայող օձագլուխների միջև կա գունդ, որի վրա էլ՝ խաչ: Գավազանը տա-

կավին, որպես դիրքի, իշխանության նշանակ, հիշատակվում է Հին Կտակարանում: Քրիս-

տոնեական եկեղեցում գավազանի վավերականությունը ըմբռնվում է Ահարոնի ծաղկած 

գավազանի (Թվոց 17) մեկնությամբ միայն՝ իբրև հոգևոր իշխանության նշան: Նաև, Ահա-

րոնի և Մովսեսի օձ դարձած գավազանների տեսքով պայմանավորված և այն, որ Աստծո 

ստեղծած բոլոր գազաններից օձն էր միայն իմաստագույն, վարդապետական գավազանը 

օձագլուխ է՝ երկու կամ չորս գլուխներով, թեև Հույն եկեղեցում միայն եպիսկոպոսներն են 

կրում օձագլուխ գավազան: Քրիստոնյա աշխարհում թագավորների օծման ժամանակ՝ 

ծիսական արարողության ընթացքին, վերջինիս շնորհվել է նույնպես «գաւազան զօրութեան 

եւ արդարութեան»՝ որպես արքայական իշխանության նշանակ: Ստույգ տեղեկություններ 

չկան, թե երբ է վարդապետական գավազանը մտել գործածության մեջ. հավանաբար 4-5-րդ 

դդ. սկսյալ: Իսկ մինչ այդ՝ քրիստոնյա անապատականները գործածում էին «ցուպն՝ որ միշտ 

ի ձեռին կրեն»: Վարդապետները գավազանով էին միշտ կանգնում աղոթքի, միայն 18-ամյա 



Ստեփանոս Մանուկ Կարմիրվանեցին է, որ իր երիտասարդության պատճառով զրկվել էր 

գավազանով աղոթքի կանգնելուց: Բայց Բարսեղ Անեցի կաթողիկոսը, լսելով նրա համար-

ձակ ու ոգևորիչ քարոզը, նրան հանձնում է իր հայրապետական գավազանն ու մատանին: 

Այժմ անդրադառնանք վարդապետ բառի իմաստներին. 1. վարժապետ, ուսուցիչ, 2. 

եկեղեցականց գիտական աստիճան, 3. կուսակրոն քահանա, 4. մագիստրոս, 5. դոկտոր-

Ստեփանոս Նազարյանցն իր գրքերի վրա իրեն նշում էր «վարդապետ արևելեան 

լեզուագիտութեան» տիտղոսով, իսկ իր հակառակորդները նրան նշավակում էին «անվեղար 

վարդապետ» ասելով: Վարդապետները ստանում էին վարդապետական գավազան՝ հով-

վելու և քարոզելու համար, իսկ եվրոպական բոլոր համալսարաններում դոկտորության 

ցուցանիշը եղել է մատանին միայն: 

Վարդապետ բառով հիմնական  կազմություններն են՝ 

1. Վարդապետախոս, վարդապետանոց = վարդապետարան, վարդապետասեր (վար-

դապետին սիրող), վարդապետություն (դավանություն, սկզբունքների ամբողջություն), վար-

դապետուհի (կին քարոզիչ, քարոզչուհի. Նունեն վրաց վարդապետուհի էր), վարդա-

պետացու (վարդապետության թեկնածու), վարդապետաճուտ (նախատական բառ. այսպես 

էին կոչում երիտասարդ, կարճահասակ վարդապետներին): 

2. «Վարդապետի խազ՝ բաժակի վերին խազը՝ գիծը, մինչև որ լցնում են հեղուկը» (Էդ. 

Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան):  

3.«Վարդապետի ժախ - ուտելի բանջար, որ աղաջուր են դնում» (Հրաչյա Աճառյանի 

անվան լեզվի ինստիտուտ, Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան): 

Հավանաբար այս արտահայտությունը նույնն է, ինչ Ստ. Մալխասյանցի հիշատակած 

«վարդապետի վեղար» բանջարատեսակը: 
 

ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՆԱՐԵԿ ԴՊԻՐ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԸ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԱՍԿԱՆԱԼ ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉԸ 

 «Երկրի վրա ոչ մեկին ձեզ «հայր» մի՛ կոչեք...» (Մատթ․23․8) 
 

Զարմանալի է, որ Քրիստոսի այս խոսքը երբեք ի կատար չի ածվել իր աշակերտների 

կողմից, համենայն դեպս՝ ուղղակի իմաստով։ Առաքելական շրջանից ցայսօր քրիս-

տոնյաները հոգևոր առաջնորդներին «հայր» են անվանում, ինչը հաճախ հարցեր և անգամ 

դժգոհություններ է առաջացնում շատերի մոտ։ Այդ հարցերին պատասխան տալու համար 

անդրադառնանք նշյալ հատվածին և փորձենք հասկանալ, թե ինչու Տիրոջ այս պատգամը 

ցայժմ մնում է եկեղեցական ավանդության ստվերի ներքո։ Բանն այն է, որ շատ անգամ 

Աստվածաշնչի տարբեր տեղիները կտրում են համատեքստից և մեկնաբանում անջատ, 

ինչը կարող է փակուղի տանել ընթերցողին կամ շեղել ուղղափառ վարդապետությունից։ 

Սբ. Գրքի ցանկացած խրթին հատված հասկանալու համար օգտակար է ունենալ որոշակի 

մեթոդ։ Հետևապես, փորձենք հետևյալ սկզբունքներով  ընթերցել Աստվածաշունչը․  

Ընթերցել հատվածն իր ամբողջ համատեքստում, ինչն օգնում է հասկանալ հատվածի 

իմաստը և խուսափել թյուրըմբռնումներից։ Մեջբերված հատվածի դեպքում Մատթեոսի 

Ավետարանի ամբողջ 23-րդ գլուխը պարունակում է Իսրայելի հոգևոր առաջնորդների խիստ 

քննադատություն։ Հիսուս խստագույնս հանդիմանում է դպիրների և փարիսեցիների 

կեղծավորությունը և հոգևոր կուրությունը՝ անվանելով նրանց «օձեր և իժերի ծնունդներ»։ 

Համատեքստից պարզ է դառնում, որ Հիսուսը հեղինակազրկում է հրեաների կրոնական 

առաջնորդներին և չեղյալ համարում նրանց տրված պատվավոր անվանումները՝ «ռաբբի», 

(վարդապետ), «ուսուցիչ», «հայր»։ Քրիստոսի հանդիմանական խոսքը և «վայ»-երի շարքը 

կարծես թե արձանագրում են դպիրների և փարիսեցիների հոգևոր մահը, քանզի Տերն 

անգամ նրանց ապաշխարության կոչ չի ուղղում։ Հին կտակարանից ակնհայտ է, որ 

հրեաները «հայր» էին կոչում ոչ միայն ծնողին, այլ նաև  նահապետներին և կրոնական 

առաջնորդներին, որոնք պետք է շարունակեին հայրենավանդ ընթացքը և հայրեր լինեին 

Իսրայելի համար։ Հրեաների մոտ ձևավորվել էր մեծ հայրենավանդ ժառանգություն՝ 

հատկապես Օրենքի մեկնության և այլ բազմաթիվ հարցերի լուծման համար, ինչի մասին 

վկայում է Թալմուդի այն հատվածը, որը կոչվում է Ավոտ (հայրեր), իսկ Էդուիոտ ․1․4- ում 



Հիլլելն ու Շամայը կոչվում են «աշխարհի հայրեր», Միշնայում և Թոսեֆոթում շատ ռաբիներ 

անվանվում են «հայրեր» (օր․՝ Շուրեր 2․377 և այլն)։ Ըստ երևույթին՝ Հիսուս այս դրվագում 

օգտագործում էր «հայր» բառը ռաբինական իմաստով, այլ ոչ թե ուղղակի։  

 Ապա անհրաժեշտ է քննել, թե տվյալ դրվագի մասին ինչ է գրված Աստվածաշնչի այլ 

տեղերում։ Զոր օրինակ՝ Պողոս առաքյալն իր մի նամակում գրում է․ «Թեպետ և բյուր 

դաստիարակներ ունեք Քրիստոսով, բայց ո՛չ բազում  հայրեր. որովհետև Քրիստոս Հիսուսի 

Ավետարանով ե՛ս ծնեցի ձեզ» (Ա Կորն․ 4․15), իսկ այլ տեղում․ «Հայրե՛ր, մի՛ զայրացրեք ձեր 

որդիներին, որ չյուսալքվեն» (Կող․ 3․21, նաև Եփ․ 6․4), Հովհաննեսը գրում է․ «Հայրե՛ր, գրում 

եմ ձեզ, որովհետև դուք ճանաչեցիք Նրան, Ով ի սկզբանե կա․․․»: (Ա Հովհ․ 2․12-13) և այլ 

բազմաթիվ տեղիներ, որոնք վերաբերում են հայրերին և ուսուցիչներին (Փիլ․ 2․22; Ա 

Կորն․12․28-29, Ա Թես․ 2․11; Գործք․ 13․1; Հակ․ 3․1; Հռոմ․ 2․20․ 4․16; Ա Տիմ․ 2․7, Բ Տիմ․ 4․3, 

Եբր․ 5․12; 13․7,17), որտեղ առաքյալները ուղղակի իմաստով օգտագործում էին նշյալ 

եզրերը, միաժամանակ ունենալով Տիրոջ պատգամը՝ «հայր» և «ուսուցիչ» չկոչել ոչ ոքին։ 

Արդյոք առաքյալները, որոնք առաջնորդվում էին Սուրբ Հոգով և մեծամեծ հրաշքներով 

քարոզում Ավետարանը, խախտո՞ւմ էին Քրիստոսի խոսքը, կամ էլ երկու հազարամյակ 

Քրիստոսի լույսը տարածող Եկեղեցին հակառա՞կ էր գնում Քրիստոսի պատգամներին՝ 

կոչելով հոգևորականներին հայրեր և ուսուցիչներ։ Եթե այո, ապա աշխարհով մեկ տարած-

ված քրիստոնեությունը թյուր և շեղված է, ինչպես ժամանակ առ ժամանակ համարձակվում 

են պնդել իրար հաջորդող աղանդները, իսկ եթե ոչ, ապա հարկ է անդրադառնալ ակունք-

ներին և ճշտել, թե ինչպես է հասկացվել և մեկնաբանվել տվյալ դրվագը եկեղեցական 

միջավայրում, այնտեղ, ուր գրվել և մշտապես մեկնաբանվել է սրբազան տեքստը։ Եթե 

անդրադառնանք հայրաբանական մեկնություններին, որոնք բազմաթիվ են, ապա կտես-

նենք, որ «հայր» չկոչվելը վերաբերում էր կոնկրետ անձանց՝ դպիրներին և փարիսեցիներին, 

որոնք այլևս արժանի չէին այդ կոչմանը․ Քրիստոս եկավ, որպեսզի վերադարձնի մարդ-

կությանը կյանքին՝ ըստ շնորհի, այլ ոչ թե ըստ օրենքի և հայրենավանդ սովորությունների, 

որոնք հին տիկեր էին Քրիստոսի կենսանորոգ վարդապետության համար։ Իսկ եկեղե-

ցականին «հայր» կոչելը չի հակասում Նոր Ուխտի վարդապետությանը, քանզի Ավետա-

րանի քարոզչության կոչված քահանան դառնում է մեկը, որը հայրական սիրով, այլ ոչ թե 

ըստ օրենքի խստության պետք է հովվություն անի՝ նմանվելով Երկնավոր Հորը։ Հոգևոր 

հայր է դառնում, քանզի իր քարոզչության արդյունքում է ծնվում քրիստոնյան, և իր ձեռամբ 

մկրտվելով՝ ստանում հոգևոր ծնունդ։ «Տեր հայր» է կոչվում, քանի որ Տիրոջից է ստացել իր 

հայր լինելու առաքելությունը, և «Հայր սուրբ», քանզի կոչված է սրբակենցաղ վարքով 

ապրելու և սրբությանը առաջնորդելու իր հոգևոր զավակներին։ 

ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ԴԱՎԻԹ ՍՐԿ․ ԳԻՇՅԱՆԸ 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

«Սուրբ Աստված, սու՜րբ և հզոր․․․», 

Իմ աղերսանքին՝ կույր ու մեղավոր, 

Որպես պատասխան, իբրև հատուցում, 

Թող ինձ չդառնա՛ հայացքդ սաստող, 

Այլ լու՛յսդ շնորհիր, Լու՜յս եղիր ինձնում, 

Որ մառախուղվի խավարն իմ անշող… 
 

Եւ թող ի տրիտուր 

Իմ պաղատանքի՝ անարժան ու թյուր, 

Ինձ լռությունդ չմխիթարի, 

Այլ Սե՛րը Քո բյուր, 

Ո՜վ Մարդասե՛րդ մարդասերների… 
 

Ու ի սփոփություն մեղավոր լացիս 

Թող չընդդիմանա՛ չարչարանքդ ինձ, 

Այլ արտասուքիդ կաթիլն անհատույց 

Շաղախվի տոչոր մեղքին իմ անիղձ… 
 

Եվ բյուրադավան իմ շուրթերով պիղծ 

Թող սրբությու՛նդ քարոզվի անահ, 

Ու Քեզ համբարձվող աղոթքն իմ աննինջ 

Ամենայն չարիք ու մեղք ուրանա 

Հանուն սուրբ Խաչի՛ Քո ամենախնա․ 

«Սուրբ Աստված, սու՜րբ և անմահ…»: 

                                                                                                               ՀԵՂԻՆԱԿ՝ ԳԵՎՈՐԳ ԴՊԻՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 

Մեր telegram-ի պաշտոնական ալիքը՝ t.me/gevorgyanseminary 


