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ՍՈՒՐԲ ԳԵՎՈՐԳ ԶՈՐԱՎԱՐԻ ՏՈՆԸ 

ՃԵՄԱՐԱՆՈՒՄ 

     Սբ. Գևորգ զորավարի տոնին Սրբոց Հրեշտակա-

պետաց եկեղեցում Պատարագ մատուցեց ԳՀՃ տե-

սուչ Տ․ Գարեգին վրդ․ Համբարձումյանը, այնուհետև 

հոգեհանգստյան կարգ կատարվեց երջանկահիշա-

տակ Գևորգ Դ հայրապետի՝ ճեմարանի հիմնադրի 

շիրմի մոտ: 

 

 

 

 

 

      Այլև, տեղի ունեցավ միջոցառում ԳՀՃ երգչախմբի 

և մեզ հյուրընկալած երաժիշտ կատարողների մաս-

նակցությամբ, որի ընթացքում կատարվեց դիպլոմ-

ների հանձնման արարողությունը։ Տոնական օրը ճե-

մարանը հյուրընկալել էր տարբեր բարձրագույն ուս-

ումնական հաստատությունների ուսանողների։  

 

ՏՈՆ ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ 
 

    Սրբոց Թարգմանչաց տոնին ճեմարանի 

սաները ուխտավորաբար եղան Օշականի 

Սբ. Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում և մաս-

նակցեցին Սբ. Պատարագին: 

  

 

  

 

 

 

  «Նեղությունները համբերություն են 

բերում, համբերությունը՝ 

փորձառություն, փորձառությունը՝ 

հույս: Հույսը երբեք չի ամաչեցնում»։  
(Հռոմ. 5:3-4) 

 

() 
  

ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ 

    Հոկտեմբեր ամսին ԳՀՃ Զ լսարանի սա-

ները այցելեցին տարբեր դպրոցներ։ Բարձր 

դասարանների աշակերտների հետ հան-

դիպմանը ճեմարանական սարկավագները 

խոսեցին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի ծը-

րագրերի, առօրյայի, առաքելության մասին, 

ինչպես նաև պատասխանեցին դպրոցա-

կանների հարցերին։ 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

      

 

Ի՞ՆՉ ԵՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՏԱԼԻՍ ԸՆԹԵՐՑԵԼ ՃԵՄԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐԸ 

1. Սբ․ Գրիգոր Տաթևացի - «Ապաշխարության մասին» 

2. Օգոստինոս Երանելի - «Խոստովանություններ» 

3. Վիլյամ Սարոյան - «Մարդկային կատակերգություն» 

4. Դերենիկ Դեմիրճյան - «Վարդանանք» 

5. Ալբերտ Քամյու - «Օտարը» 

6. Ֆյոդր Դոստոևսկի - «Ոճիր և պատիժ» 
 

ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

7. Աստվածաշունչ  

8. Սբ․Գրիգոր Նարեկացի - «Մատեան Ողբերգութեան» 

 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԳԱՐԵԳԻՆ ՍՐԲԱԶԱՆԻ ՀԵՏ 

    Հոկտեմբերի 26-ին ճեմարանականները ԳՀՃ հան-

դիսությունների սրահում հանդիպեցին Տ․ Գարեգին 

արք․ Բեկչյանի հետ։ Սրբազանը պատմեց իր ճեմա-

րանական տարիներից, բազմաթիվ հոգեշահ խոր-

հուրդներով զինեց ճեմարանի սաներին, պատաս-

խանեց հետաքրքրող հարցերին, իսկ հանդիպման 

ավարտին բաշխեց իր հայրական օրհնությունը ։ 



 

Ժ դարում Հայաստանում շարունակեց զարգանալ հայ իմաստասիրական միտքը, ստեղծվեց 

կենսահաստատ գրականություն, բողբոջեց քաղցրալուր պոեզիան, ստեղծվեց ժողովրդի դարա-

վոր գիտակցությունից չխամրած, հազարամյակներ ձգվող էպոսը, և այդ ժամանակ է, որ Նարե-

կացին, փայլելով «իբրև զարեգայն իմաստութեամբ»,  որպես անկրկնելի գեղեցկապաշտ, երգեց 

լուսազվարթ բնությունը և ողբաց ու քնարագեղ բարբառեց Աստծուց  հեռացած մարդկության 

մասին ՝ դառնալով հոգևոր կյանքի փառապսակը: Նարեկացիով արժևորվեց մարդը, բայց ո՛չ թե 

տարփողվեցին իր դարաշրջանի ունայնահոգ հասարակության բարքերը, բնությունն իր ամբողջ 

բնագեղությամբ, ո՛չ թե բնականից շեղված, աշխարհիկ կյան- 

քից շփացած մարդկության զբաղումները: Նարեկացիով նոր  

հուն բացվեց վերածննդի զարգացման համար. մենք պետք  

է արժևորենք հանճարեղ Նարեկացուն, այդ խորաթա-

փանց միստիկին, որը և տվեց պանթեիստական մտքի ու 

աշխարհիկ ենթագիտակցության, աստվածանալու, տիե- 

զերք դառնալու ընդվզումն ու տրագիկ պայքարը: Նարե-

կացու ստեղծագործություններում ինչքանով որ շեշտա- 

դրվեց   բանական   աստվածանման արարածը,  այնքան  էլ  

նրան իր վարմի մեջ գցած խաբեպատիր մեղքի կործա-

նարար ու դիվական ազդեցությունը, դրա համար Նարե-

կացու ստեղծագործությունների, ի մասնավորի՝ տա-

ղերի արտահայտչականությունը և կառուցման ձևն ու 

արտաքին բովանդակությունը պատված է աստվա-

ծաբանական շղարշով: Եվ եթե ներկայացնելու լի-

նենք տաղերի ներքին տարրերը, ապա կտեսնենք, 

որ ոչ միայն ընդգծված է կենտրոնական հայեցո-

ղությունը, այլև՝ մտասույզ խոհականությունն ու 

տոնական հանդիսավորություն հաղորդող դրա-

մատիզմը: Բացի տաղերից՝ Նարեկացին եկեղե-

ցական ժամասացության ժամանակ ասվող հնագույն քարոզի հիման վրա ստեղծեց մի նոր 

ժանր՝ գանձ, որը, լինելով տաղաչափորեն հորինված ճառ, ԺԲ-ԺԵ դդ. երգվել է մահացածների 

վրա, ուստի գանձերը կոչվել են նաև քնարական մահերգեր՝ նման եղերերգերին և ժողովրդական 

ողբերին: Եվ հենց այստեղից է, որ ծնվում է ողբը, Աստծուն չհասնելու անկատար իղձը, ահեղ 

դատաստանի սարսափը: 

 Նարեկացին դարձավ մարդու՝ Աստծուց տրված խոստման համաձայն փրկագործության 

համար ջերմեռանդ աղոթքով «պայքարողը». կարծես «Նարեկացին Պրոմեթևս լինի՝ ծնված 

միջնադարում»: Մարդ-Աստված առանցքային հարցը վերափոխեց դարաշրջանը՝ դարձնելով 

աստվածային իրողությունների ճանաչողության մի նոր ժամանակաշրջան: Փոխվեցին նաև 



աշխարհայացքային յուրահատկությունները. եթե անտիկ դարաշրջանի հերոսի համար մտահո-

գության առարկան ներկան էր, ապա միջնադարում դարձավ ապագան, եթե շարականների կամ 

օրհներգերի պարագային միատեսակ, քարացած արտահայտություններն էին միայն ընդունելի 

աստվածաշնչյան թեմաների նկարագրություններում, ապա այժմ գրվեց հրաշունչ բառերով 

«հրեղեն քնարերգության բանաստեղծությունը մեր Գողթան երգերով»  (Արշակ Չոպանյանը): 

Այնպես չէ, որ նարեկացիաստեղծ բառամթերքը ծանոթ էր ժողովրդին, բայց ոչ թե նրան 

գնահատել են այդ ճոխությամբ, այլ նրա գործերով, մասնավորաբար՝ «Մատեան»-ում առկա 

հուզումնալից տողերի զգացմունքայնությամբ. տեղին է հիշել Պարույր Սևակի այն խոսքը, որ 

«(Մատյանը) ոչ այնքան հասկացվել, որքան զգացվել, ոչ այնքան գնահատվել, որքան պաշտվել 

է»:   

Նման մոտեցումները նոր էին, ուստի աշխարհականացումը, որպես գրական-պատմական 

նոր երևույթ, որը դրսևորվեց գրականության մեջ հոգևոր-աշխարհիկ բանաստեղծական ձևերի 

միաձուլմամբ, հիմք էր հոգևոր-մշակութային կյանքի զարթոնքի. «Եվրոպական Վերածնութեան 

դարերէն դարեր առաջ գրուած մեր Նարեկացիի աղոթք-երգերուն մէջէն կհնչէ... այդ նոր 

դարերու մարդկային մարմնի ու հոգիի ազատութեան պահանջը և նոր դարերու նախերգանքը 

եղող վերածնութեան ձայնն ու ոգին» (Լևոն Շանթ): Այսպես՝ հայ պոեզիան Թ-ԺԲ դդ. թևակոխեց 

աշխարհականացման շրջան, Արևելքի խայտաբղետ պոեզիայում հառնեց հայ բանաստեղծու-

թյունը, իսկ Նարեկացին՝ լռամրմունջ աղոթարարը, դարձավ «վերածնության կարապետը» 

(Մանուկ Աբեղյան): 

 Բայց շրջադարձային այդ հոլովույթում Գրիգոր Նարեկացին կղզիացած հանճար չէր: Նարե-

կա վանքի չարչարաբեկ մեծ մտածողը զավակն էր վայրիվերո ելևէջումներով ու ցոփագնաց 

ընթացքով ապրող մի հասարակության, որի ընթացքի փոփոխման համար հետո պիտի ողբար 

դառնապես ու ստեղծեր իր աղոթամատյանը, որը Արշակ Չոպանյանը համարում է «քնարեր-

գական աստվածաբանություն»: Նարեկացու շնորհիվ մարդը ճամփորդում է դեպի էությունների 

վերին աշխարհը:  

Գրիգոր Նարեկացին իր դարի հարազատ զավակն էր: Նրա հանճարը կոփվեց ժամանակի 

քուրայում և դրվեց դարաշրջանի զոհասեղանին: Սակայն նրա բարձրաթռիչ հոգու ճախրանքը 

ծնեց քերթողաշունչ գործեր՝ Հայոց աշխարհում սփռելով իր հանճարի սուրբ մասունքները: 

Դրանց շնորհիվ հայ ժողովուրդը ձեռք բերեց հոգևոր ու բարոյական զորություն, երկնաբաշխ 

շնորհներ, գեղեցիկի պաշտամունք, քաղաքակրթական ավյուն: 

 

ՆԱՐԵԿ ԴՊԻՐ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՍՈՒՐԲ ՀՈՎՀԱՆ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆԻ  

ՃԱՌՆ ԱՌԱՔԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Առաքինի վարքի շատ օրինակներ կան Սբ. Գրքում. որը կամենում ես, 

պատկերի՛ր քո հոգում: Քանի որ մեկը, որևէ բան իսկ չունենալով, պայ-

ծառացավ, իսկ մյուսը՝ ունեցվածքով. ինչպես Եղիան՝ ոչինչ չունենալով, 

և Աբրահամը՝ հարստությամբ, որը պատշաճում է քեզ և թեթև է քեզ 

համար, դրանո՛վ առաջնորդվիր: Դարձյալ Աբրահամը՝ ամուսնությամբ, 

իսկ Եղիան՝ կուսությամբ: Դու ևս գնա ա՛յն ճանապարհով, որով կա-

մենում ես. երկուսն էլ քեզ դեպի Երկինք են տանում: Դարձյալ մեկը՝ պա-

հքով, և մյուսը՝ առանց պահեցողության: Հովհաննես Մկրտիչը՝ պահք 

պահելով, իսկ Հոբը՝ իր կնոջ, տան, որդիների և դստրերի մասին հոգ 

տանելով ու մեծ հարստության տեր լինելով հանդերձ: Ամենուր փայլում 

է առաքինությունը, և ոչ ոք չի կարող ընդդիմանալ նրան, ու չկա մեկը, որ 

կարողանա խափանել այն: 

Իսկ ահա մարդկանցից շատերը կորստյան մատնվեցին ամուսնացած 

լինելով, ինչպես օրինակ՝ Սամսոնը, սակայն ո՛չ թե ամուսնության, այլ իր 

իսկ կամքի պատճառով: Կորստյան մատնվեցին և՛ կուսությամբ ապրող-

ները (ինչպես օրինակ՝ այն հինգ կույսերը), և՛ ունևորները (օրինակ՝ այն 

մեծահարուստը, որն արհամարհում էր Ղազարոսին), և՛ աղքատության 

մեջ ապրողները (ինչպես այսօր իսկ շատերը):  

Տեսնո՞ւմ ես, որ ոչինչ առաքինությունից ավելի բարձր չէ. ո՛չ իշխանու-

թյունը և ո՛չ որևէ այլ գործ անելը, ո՛չ ցավերն ու անարգանքը, և առաքի-

նությունը ո՛չ թե պատվազրկում, այլ ամեն բան երկրի վրա թողնելով՝ 

Երկինք է բարձրացնում: Միայն թե ոգին առաքինի լինի և այդ դեպքում 

ոչ մի արգելք չի լինի, եղբա՛յր իմ, ինչպես և ճարտարապետության 

արվեստի մեջ, երբ հմուտ և նպատակասլաց ճարտարապետն իր գործն 

է անում, մինչ չավարտի այն, չի թուլանում այդ գործում, նույնիսկ եթե 

աղքատությունն ու ցավերն են վրա հասնում: Այդ պատճառով մեր 

պարտքն է ամեն ժամ բարին գործել, ինչպես որ ասում է Հոգի Աստծո 

անոթ և տաճար սուրբ Պողոսը. «Ահա՛ ընդունելի ժամանակը, ահա՛ 

փրկության օրը» (Բ Կորնթ. 6:2): Եվ ոչ մի պատճառաբանություն մի՛ 

բերեք, որպեսզի չարատավորվի ձեր ծառայությունը, այլ ամբողջությամբ 

ընծայեք ձեր անձերը սուրբ և անարատ լինելուն: Իսկ առաքյալների 

գլուխ սուրբ Պետրոսը հրամայում է. «Քրիստոս մարմնով չարչարվեց 

մեզ համար, դուք ևս զինվե՛ք նույն մտքով», որովհետև «ով մարմնով 

չարչարվում է, դադարում է մեղանչելուց» (Ա Պետրոս 4:1):  

Եվ գլխավոր միտքն իմ խոսքի այս է. մի՛ ծուլացիր, քանի որ այս 

կյանքից հետո Տիրոջ դատաստանի առաջ ես կանգնելու: Այդ պատճա-

ռով ասում է․ «Այս աշխարհի կերպարանքով մի՛ կերպարանվեք» (Հռոմ. 

12:2), քանի որ երկնքում է հաղթության պարգևը և այնտեղ չկա ոչ մի 

փոփոխում. անեղծ ու անփոփոխ են խոստացված պարգևների հատու-

ցումները, ուստի այս ամենի համեմատ վարվենք և մե՛նք, ու այդժամ 

այդ ոգին ապահով կհանգրվանի խաղաղ նավահանգստում ու այնտեղ 

գնալով՝ բազմապատիկ ավելի կվայելի այն բարիքներից, որին թող որ 

արժանի լինենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհներով և մարդասի-

րությամբ, որի հետ Հորը և Սուրբ Հոգուն փառք, իշխանություն և պա-

տիվ հավիտյանս: Ամեն: 

ԳՐԱԲԱՐԻՑ ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ՓՈԽԱԴՐԵՑ 

ԳԵՎՈՐԳ ԴՊԻՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԸ 

 



Աստվածաշունչը Աստծո խոսքն է ուղղված մեզ, 

սակայն մենք հաճախ մոռանում  կամ էլ ամբող-

ջությամբ չենք ընկալում այն։ Մենք, երևի, մեծ 

զգուշությամբ կպահեինք սիրելիի կողմից մեզ 

ուղղված նամակները և ժամանակ առ ժա-

մանակ կկարդայինք դրանք՝ հիշելու այնտեղ 

գրված բառերը և վերապրելու այն ապրում-

ները, որն ունեցել էինք առաջին անգամ այն 

կարդալիս։ Գուցե դուք էլ ունեք այսպիսի նամակներ, 

բայց արդյոք երբևէ մտածե՞լ էիք Աստծո նամակի մասին։ Մեզանից 

յուրաքանչյուրի տանը պիտի որ Սուրբ Գիրք լինի։ Գիրք, որ դարերի բովով անցել 

ու մնացել է որպես գրքերի Գիրք։ Այն բացի նրանից, որ Աստծո խոսքն է, բովանդակում է 

նաև պատմություն, գրականություն, բանաստեղծություն, մարդկային փորձառության վրա 

հիմնված իմաստուն խոսքեր և այլն։ Հենց այս իմաստուն խոսքերն են, որ հաճախ ավելի 

ամուր են դաջվում մարդկանց մտքերում, քան բուն պատմությունը։ Ժամանակակից ընթեր-

ցողները ունեն հետաքրքիր թուլություն․  որևէ գիրք կարդալիս վերցնում են մի թուղթ և գրի 

առնում առավել դուր եկած մտքերը, ոմանք էլ դրանց առանձին տետրեր են նվիրում։ 

Առհասարակ, մարդկային պարզ շփման մեջ էլ կան բազմաթիվ առած-ասացվածքներ, որ 

հաճախ գործածվում են ասես որևէ մեկի պապիկի կամ տատիկի մտքի բարձրագույն թռիչքի 

արգասիք, մինչդեռ դրանք ավելի հին են՝ բխած մի գրքից, որի գոյության մասին գիտեն 

բոլորը, մինչդեռ բովանդակության մասին՝ քչերը։ Աստվածաշունչ մատյանը բացի նրանից, 

որ 75 գրքերի ամբողջություն է, նաև այդ գրքերի մեջ ունի հատուկ մի բաժին, որ կոչվում է 

«Իմաստասիրական գրականություն»։ Այս 7 գրքերը ևս պատմում են մարդու փրկության 

մասին և նպատակ ունեն մարդկանց իմաստությամբ լցնելու։ Բնականաբար, այս դասա-

կարգմամբ չի սահմանափակվում սուրբգրային իմաստությունը․  այն ներկա է բոլոր գրքե-

րում և անգամ բառերի արանքում։ Այդ իմաստուն մտքերից առանձնացրել ենք 10 մտքեր, ո-

րոնք հաճախ գործածվում են ժողովրդական խոսքում, բայց միշտ չէ, որ մարդիկ գիտեն 

դրանց սկզբնաղբյուրը։  

 Աստված տվեց, Աստված էլ առավ – ասվում է որպես մխիթարանք, երբ մեկը մի 

բան է կորցնում։ Հոբ 1։21։ Կորստյան մասին են նաև հետևյալ խոսքերը․  

o Հող էր, հող դարձավ – այս կյանքից հեռանում ենք այնպես, ինչպես եկել 

ենք։ Ծննդոց 3։19, Սաղմոսաց 145։4։  

o Մերկ եմ աշխարհ եկել, մերկ էլ կդառնամ – աշխարհից ոչինչ չեմ շահել, 

կորցրածիս համար չեմ ողբում։ Հոբ 1։21։ Այս միտքը ժամանակին արտահայտել 

է Եզոպոսը․  «Մենք աշխարհ մերկ ենք եկել, նրանից մերկ էլ պիտի հեռանանք»։ 

 Կայսրինը՝ կայսրին, Աստծունը՝ Աստծուն – ամեն մեկին ըստ իր արժանիքների 

հատուցել։ Մատթեոս 22։21։ Նմանատիպ մի տեղի էլ կա․  



o Ում որ վախն է արժանի՝ վախ, ում որ պատիվ՝ պատիվ – Հռոմ. 13։7։ 

 Կե՛ր, խմի՛ր և ուրա՛խ եղիր – անհոգ կյանքի կոչ է։ Ղուկաս 12։19։ Տոբիթ 7։9/10։ 

Այս խոսքը նույնությամբ կար նաև հին հռոմեացիների մեջ․  Ede, bibe, lude! (որովհետև 

մեռնելուց հետո ոչ մի վայելք չկա)։ 

 Շաբաթն է մարդու համար, ոչ թե մարդը՝ շաբաթի – օրենքները մարդու համար 

են։ Մարկոս 2։27։ Այս նույն միտքը կա նաև հրեական Թալմուդում․ «Շաբաթը պետք է 

ձեզ ծառայի, և ոչ թե դուք՝ շաբաթին»։ 

 Յո՞ երթաս – ո՞ւր ես գնում։ Ըստ Հովհաննեսի 13։36-ի։ Առավել հայտնի է Հ․ 

Սենկևիչի պատմավեպը, որն ունի նույն վերնագիրը՝ լատ․ Quo vadis?  

 Սիմոն ծերունի – պատկառելի տարիք ունեցող բարի մարդ, ըստ Ղուկաս 2։25-

ի։ Այս արտահայտությունը հաճախ ժողովրդական խոսքում կիրառվում է որպես 

մաղթանք։  

 Ով չի աշխատում, նա չի ուտի – պետք է սեփական քրտինքով հաց վաստակել։ 

Բ Թեսաղոնիկեցիս 3։10։ Այս արտահայտությունը մի փոքր ձևափոխվել է  

ժողովրդական խոսքում և դարձել․ «Ով աշխատի, նա կուտի»։ 

 Ակն ընդ ական, ատամն ընդ ատաման – Աչքի դիմաց աչք, ատամի դիմաց 

ատամ։ Վրեժխնդրության բանաձև է։ Օգտագործված է Ելք 21։24, Ղևտական 24։20, 

Մատթեոս 5։38։ Վրեժխնդրության և ներողամտություն մասին հետաքրքրական են 

նաև հետևյալ խոսքերը․  

o Սրի դեմ՝ սուր – ըստ Երեմիա 15։2-ի։ 

o Ով սուր վերցնի, սրով էլ կընկնի – Մատթեոս 26։52։ 

o Սուրը պատյանը դնել – կռիվը դադարեցնել, ետ կանգնել։ Մատթեոս 

26։52, Ա Մնացորդաց 21։27։ 

o Մի՛ դատեք, որ չդատվեք – Մատթեոս 7։1-2։ 

o Ով անմեղ է, թող առաջինը քար գցի – ոչ ոք իրավունք չունի ուրիշին 

մեղադրելու, քանի որ բոլորն էլ մեղավոր են։ Հովհաննես 8։7։ 

o Իր աչքի գերանը չտեսնել, ուրիշի աչքի շյուղը նկատել – իր խոշոր 

թերությունների վրա աչք փակել, իսկ ուրիշների փոքրերը նկատել։ Մատթեոս 

7։3, Ղուկաս 6։41։ 

o Ձեռքերը լվանալ – պատասխանատվությունից խուսափել, ձեռք քաշել։ 

Մատթեոս 27։24։ 

 Ձայն բարբառոյ յանապատի – անարձագանք մնացած խոսք (բառացի՝ խոսքի 

ձայն անապատում)։ Եսայի 40։3, Մատթեոս 3։3, Մարկոս 1։3, Հովհաննես 1։23։ 

 Քավության նոխազ – մարդ, որ զոհ է գնում ուրիշների արած հանցանքը 

մաքրելու համար։ Ըստ Ղևտական 16։22-ի։ 

                                                     ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՈՒՐԿ․ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«ԻՍԿ ՀԻՍՈՒՍԸ, ՑԱԾ ՆԱՅԵԼՈՎ,  

ՄԱՏՈՎ ԳԵՏՆԻ ՎՐԱ ԳՐՈՒՄ ԷՐ» (ՀՈՎՀ. 8:6) 
 

Հովհաննու Ավետարանի 8-րդ գլուխը բացվում է հայտնի մի դրվագով, որտեղ դպիրները, քահա-

նայապետներն ու փարիսեցիները Հիսուսի մոտ էին բերել շնության մեջ բռնված մի կնոջ։ Այս դրվագը 

(Հովհ․  8․ 1-11) այնքան խնդրահարույց է եղել, որ երկար ժամանակ բացակայել է Ավետարանի հիմ-

նական բնագրերից։ Այն հնագույն ձեռագրերից միայն մեկում է պահպանվել, որը թվագրվում է 5-րդ դարի 

սկզբով։ Իսկ հատվածի ամենահին մեկնությունն արևելյան հայրերից Եվթիմիոս Զիգաբենոսին (12-րդ դ․ ) 

է պատկանում։ Արևմտյան հայրերը ավելի շուտ են անդրադարձել այս դրվագին․  հատկապես՝ սբ․  Օ-

գոստինոսը, որը ենթադրում է, թե այն բնագրից հանվել է որոշ տղամարդկանց կողմից, որոնք վտանգ են 

զգացել, թե դրվագը կարող էր կանանց վրա վատ ազդեցություն թողնել։ Գրաբար ձեռագրերի մեծ մասում 

ևս բացակայում է տվյալ հատվածը։ Սակայն մեր խնդիրն այժմ ձեռագրեր ուսումնասիրելը կամ հատ-

վածի բացակայության պատճառները գտնելը չէ, այլ այն հարցին պատասխանելը, թե ի՞նչ էր գրում Հի-

սուս գետնի վրա։ 

Ամենահին և ամենատարածված տարբերակն այն է, որ Քրիստոս «մատով գետնի վրա գրում էր» ամ-

բաստանողների մեղքերը՝ համաձայն մարգարեի այն խոսքի, թե «Քեզնից հեռացածները պիտի գրվեն 
գետնի վրա» (հմմտ․  Եր․  17․ 13) (Հիերոնիմոս Ստրիդոնացի, 4-5-րդ դդ․ )։ Ավետարանիչը չի նշում, թե ո՛ր 

մեղքերն էին այնտեղ գրվում, որովհետև դրանք զազրելի և նողկալի էին և անարժան գրվելու Ուրախու-

թյան գրքում՝ Ավետարանում։ Ըստ ավանդության՝ Հիսուս բացահայտում էր քահանայապետների, դպիր-

ների և փարիսեցիների գաղտնի անօրենությունները։ Նրանք, որոնք ուրիշների մեղքերի հետևից էին ընկ-

նում, իրենց մեղքերը արհեստականորեն ծածկում էին։ 

Սակայն Ամենատեսից անհնար էր որևէ բան թաքցնել։ 

Ահա, թե ի՛նչ էր գրում Տերը գետնի վրա․  

Մ(եշուլամ)՝ գողացավ եկեղեցական թանկարժեք իրեր, 

Ա(շեր)՝ հարաբերվեց եղբոր կնոջ հետ, 

Շ(ալում)՝ սուտ երդում տվեց, 

Ե(լեդ)՝ հարվածեց իր հորը, 

Ա(մարիխ)՝ այրի կնոջ ունեցվածքը սեփականացրեց, 

Մ(երրարի)՝ սոդոմական մեղք գործեց, 

Ի(ոել)՝ կուռքերին երկրպագեց։ 

Եվ այսպես հերթականորեն գրում էր Արդար դատավորը պես-պես գործված զազրելի մեղքերը։ Իսկ 

նրանք, որոնց այս գրվածը վերաբերում էր, կարդում էին գրվածը աննկարագրելի սարսափով։ Վախից 

դողում էին նրանք։ Անգամ չէին համարձակվում միմյանց աչքերին նայել։ Մեղավոր կնոջ մասին էլ բան 

չասացին, այլ «մեկ առ մեկ՝ մեծից փոքր, ելան գնացին»։ Հետաքրքրական ու հրաշալի է այն հանգամանքը, 



որ Հիսուս հենց գետնի վրա է գրում իրենց մեղքերը և չի բարձրաձայնում։ Այստեղ ևս երևում է Իր 

ողորմածությունն ու ներողամտությունը մարդկանց հանդեպ, որովհետև եթե իմանային իրենց այդ գոր-

ծած մեղքերի մասին, պատիժն անխուսափելի էր լինելու։ Իսկ Քրիստոս, չցանկանալով այդ, գետնի վրա 

գրեց, որտեղ հաջորդ պահին այլևս բան չէր երևալու (Նիկոլայ Սերբիացի, 20-րդ դ․ )։ 

Մեկ այլ մեկնության համաձայն՝ «Հիսուս, ցած նայելով, մատով գետնի վրա գրում էր Երեմիա մար-

գարեի՝ Աստծուց ներշնչված խոսքերը Հեքոնիայի մասին․  «Երկի՛ր, երկի՛ր, գրի՛ր» (հմմտ․  Եր․  22․ 29-30)՝ 

այս մարդկանց իբրև ինձնից հեռացածների։ Երբ հրեաները պահանջում են պատիժ, նրանց անունները 

գրվում են գետնի վրա։ Սակայն երբ քրիստոնյաները որևէ խնդրանքով մոտենում են, գրվում են ոչ թե 

գետնի վրա, այլ՝ երկնքում (Ամբրոսիոս Մեդիոլանցի, 4-րդ դ․ )։ 

7-րդ դարի անգլիացի պատմիչ և աստվածաբան Բեդա Վեներաբիլիսը առավել հետաքրքիր մի մեկ-

նություն է առաջարկում, ըստ որի, Քրիստոս ցանկացավ մատով գրել գետնի վրա, որպեսզի ցույց տա, որ 

Նա Ինքն է, Ով քարե տախտակների վրա Իր մատով գրեց տասնաբանյան։ Եվ ինչպես Օրենքը տրված էր 

հրեաների խիստ սիրտը փափկացնելու համար, նույնպես և այս դեպքում, Քրիստոսի խոսքը և գործո-

ղությունը խղճմտանք առաջացրեցին կնոջը մեղադրողների սրտերում։ Նմանատիպ մեկ այլ մեկնություն 

հավելում է, որ Նա գրում էր տասներորդ պատվիրանը․  «Մի՛ ցանկացիր քո նմանի կնոջը...» (Ելք 20․ 17), 

որը կհիշեցներ, որ իրենք էլ են նույն մեղքի մեջ և հետևապես արժանի են քարկոծման։ 

Մինչ անցնելը հաջորդ տարբերակին, հարկավոր է ուշադիր քննել դպիրների, քահանայապետների ու 

փարիսեցիների քայլերը՝ արդյոք ճի՞շտ են դատում այդ կնոջը։ Նախ շատ կարևոր է նկատել, որ այստեղ 

կիրառվում է «կին» (γίνομαι) գոյականը, որը նշանակում է, թե նա ամուսնացած է։ Իսկ «եթե մի տղամարդ 
շնանա ամուսնացած մի կնոջ հետ..., մահապատժի թող ենթարկվեն և՛ շնացողը, և՛ շնացածը» (Ղևտ․  

20․ 10)։ Հարց․  ինչո՞ւ է պատժվում միայն կինը։ Ասում են․  «Օրենքում Մովսեսը մեզ պատվիրել է 
այսպիսիներին քարկոծել»։ Բայց իրականությունն այլ է․  Օրենքում թեև նշվում է շնացողին մահվան 

պատիժ տալու հանգամանքը, սակայն խոսք չկա քարկոծելու մասին (տե՛ս Ղևտ․  20․ 10, Բ Օր․  22․ 22)։ 

Դրա համար սկզբում Քրիստոս լռում էր՝ թողնելով նրանց խղճի վրա։ Սակայն նրանք կրկին հարցրին 

նույնը՝ ստիպելով պատասխան տալ։ Իսկ Նա պատասխանեց երկնային իմաստությամբ․  «Ձեր միջից 
անմեղը նախ թող քար գցի դրա վրա»։ Ըստ Օրենքի՝ առաջինը վկան պետք է քար նետեր մեղադրյալի վրա 

(ոչ շնացողի) և հետո մյուսները (տե՛ս Բ Օր․  13․ 10, 17․ 7)։ Հիսուս, կարծես, հիշեցնելով իրենց այս 

օրենքները, միևնույն ժամանակ հիշեցնում էր Շուշանի պատմությունը Դանիելի մարգարեությունից՝ 

ասելով․  «Եթե դուք Շուշանի դեմ ամբաստանողների նման չեք, եթե դուք այնպիսի դատավորներ չեք, 

որոնք միմիայն ցանկանում են ժողովրդի առջև իրենց նախանձախնդիր ցույց տալ արդարության և 

մաքրության հանդեպ՝ մնալով սրտի խորքում ամենամեղավորը, ապա ազատ եք կատարելու օրենքն իր 

ողջ խստությամբ»։ 

Չնայած մեկնությունների այսչափ բազմազանության՝ պետք չէ մոռանալ, որ բուն տեքստում ավետա-

րանիչը չի նշում, թե ի՛նչ էր գրում Հիսուս։ Շատ մեկնիչներ, չցանկանալով ենթադրություններ անել, 

իրենց դատողությունները կառուցեցին՝ հենվելով տեքստի և մարդու վարքի վրա։ Մեկն ասում է, թե 

Քրիստոս այդ քայլով ուզում էր ցույց տալ, որ ուրիշին մեղադրողները արժանի չեն, որ Տերը խոսի իրենց 

հետ, և որ նրանք նախևառաջ իրենց անձերին պետք է ուշադրություն դարձնեն՝ ովքեր են և ինչպիսին։ 

Մյուսն ասում է՝ Նա արեց այն, ինչը սովորաբար հաճախ անում են նրանք, ովքեր չեն ցանկանում պա-

տասխանել անբարեպատեհ ժամանակ և անարժանորեն հարց տվողներին․ Նա, իմանալով նրանց սրտի 

խորհուրդները, առանց ուշադրություն դարձնելու, գետնի վրա գրում էր։ Մեկ ուրիշն էլ ասում է, թե շատ 

հավանական է, որ Նա ուղղակի սպասում էր՝ երբ կգնան նրանք, որովհետև իրենք ևս նույն մեղքն էին 

գործել և, փախչելով ինքնադատողությունից ու խղճի խայթից, մեղադրյալ էին գտել մեկ ուրիշին։ 

Ահա որքան գեղեցիկ է իմաստն այս փոքրիկ դրվագի, որը ճիշտ ընկալելուց և հասկանալուց հետո, 

մեզ՝ ընթերցողներիս, մնում է անսալ Տիրոջ հետևյալ խոսքին՝ «գնա՛, այսուհետև մի՛ մեղանչիր»․ ․ ․  
 

ԳԵՎՈՐԳ ՈՒՐԿ․ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 



 
 

Հայ Առաքելական Եկեղեցին օգտագործում է միատեսակ պատարագամատույց, որը  

հստակ անվանում չունի, սակայն հին ձեռագրերի ուսումնասիրության արդյունքում կարելի 

է եզրակացնել, որ այդ պատարագամատույցը ևս պատկանում է Աթանաս Ալեքսանդրացու 

գրչին։  Մեզ հասած վաղ գրվածքների մեջ կարող ենք գտնել սբ․ Գրիգոր Լուսավորչի Պատա-

րագից տարբեր աղոթքներ։ Վեր-

ջինիս անվամբ է պահպանվել սբ. 

Բարսեղի Պատարագի հին հա-

յերեն մի տարբերակ, որը, սա-

կայն, նման է  ոչ թե բյուզան-

դական և ասորիների Պատա-

րագներին, այլ ալեքսանդրյանին։ 

Հետաքրքրական է, որ այս հի-

շատակված հին հայկական Պա-

տարագը չի կատարվել։ Այս Պա-

տարագի մասին անգամ սբ․ Բար-

սեղի հին Պատարագի քննական 

բնագիրը չի կարող ճշգրիտ գիտելիքներ տալ, որովհետև վերջինիս թարգմանության համար 

օգտագործվել են հայկական երկու ձեռագրեր, որոնցից մեկը՝ գրված 1314 թվականին, բերվել 

է Լիոն քաղաքի գրադարանից, իսկ մյուսը՝ Մյունխենից (գրված 1431-1432 թվականներին, 

անշուշտ, 1288 թ․ տպագրված նախնական տարբերակից հետո)։ Կա մի երրորդ ձեռագիր, 

որը գտնվում է Վենետիկի Մխիթարյան հայրերի վանական մատենադարանում։ Այն զա-

նազան աղոթքների հավաքածու է, որ պարունակում է նաև առաջադրումն ու հավատաց-

յալների Պատարագի սկիզբը։ Չնայած որոշ տեսակետների տարբերություններին, այս երեք 

ձեռագրերը կարծես թե ունեն մեկ հեղինակ:  

Բացի այդ, երեք ձեռագրերից մեզ է հասել Պատարագի ամբողջական գրությունը։ Բայց 

ժամանակի մեջ այս ամբողջականությունը խաթարվել է։ Մի վկայության համաձայն ոմանք 

կարծում էին, թե երկար աղոթքները կարող են կասկածելի լինել Աստծու համար, ուստի 

առաջարկում էին կրճատել Պատարագը։ Այս մասին վկայություն է պահպանվել Արտաշատ 

մայրաքաղաքից, համաձայն որի՝ Բարսեղի մահից հետո († 397 թ.) Հայաստանում արդեն գո-

յություն ուներ Բարսեղյան պատարագի կրճատված տարբերակը։ Բացի այդ, Պատարագի 

տարբեր փուլերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այն գնալով վերածվել է Բարսեղ-

յան Պատարագի խառնուրդի։ 

ՀԵՂԻՆԱԿ՝ Ա․ ՌԵՆՈՒ 

ՀԱՏՎԱԾ «EUCHARISTIES D'ORIENT ET D'OCCIDENT» ԳՐՔԻՑ  
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Երգեց կյանքեր գեղեցիկ, 

Որպես անգին գոհարներ, 

Հասավ ձայնը աշխարհին, 

Բայց մնացին լոկ հուշեր։ 

 

Խամրեց լույսը ճրագի, 

Խզվեց ձայնը դյութական, 

Բայց հռչակը արվեստի 

Դարձավ փարոս հայրական։ 

 

Հազարաթերթ մի ծաղիկ, 

Մշտադալար իր երգով, 

Թողեց կյանքը երգեցիկ, 

Գնաց խոնարհ ժպիտով։ 

 

Բազմահազար սրտերում 

Թողեց վշտի արցունքներ, 

Իսկ երգերը ամոքում՝ 

Մեծ կորստին կարեվեր։ 

 

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


