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Սեպ տեմ բե րի 15-ին	 Մոնրեալի	Սուրբ	Գրիգոր	Լուսավորիչ	
եկեղեցու	տիկնանց	միության	

անդամներին

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա-
գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո-
ղի կոսն ըն դու նեց Մոն րեա լի Սուրբ Գրի գոր 
Լու սա վո րիչ եկե ղե ցու տիկ նանց միու թյան 
ան դամ նե րին՝ ուղեկ ցու թյամբ Կա նա դա յի 
հա յոց թե մի առաջ նորդ Տ. Աբ գար եպս. Հո-
վա կի մյա նի:

Ներ կա յաց նե լով ուխ տա վոր հա յոր դի նե-
րին՝ Աբ գար սրբա զա նը Վե հա փառ Հայ րա-
պե տին տե ղե կու թյուն ներ փո խան ցեց տիկ-
նանց միու թյան կող մից թե մա կան կյան քում 
եւ հայ րե նի քում իրա կա նաց վող ծրագ րե-
րի վե րա բե րյալ։

Այ նու հե տեւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո-

սը, իր հայ րա կան օրհ նու թյու նը բաշ խե լով 
ներ կա նե րին, բարձր գնա հա տեց տիկ նանց 
միու թյան ան դամ նե րի նվի րումն ու սե րը 
հայ րե նի քի եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած-
նի հան դեպ։

Անդ րա դառ նա լով հայ րե նի քում տի րող 
ծանր իրա վի ճա կին՝ Նո րին Սրբու թյունն 

ընդգ ծեց ներ կա յիս մար տահ րա վեր նե րի 
դի մագ րավ ման գոր ծում աշ խար հաս փյուռ 
հա յու թյան միաս նա կա նու թյան անհ րա ժեշ-
տու թյու նը, նվի րու մի եւ հանձ նա ռու թյան, 
ինք նա զո հո ղու թյան ոգու դրսեւո րու մը: Կա-
րեւո րե լով առ կա խնդիր նե րի հաղ թա հար-
ման ուղ ղու թյամբ մի ջազ գա յին հան րու թյան 
դե րա կա տա րու թյու նը՝ Հա յոց Հայ րա պե տը 
ներ կա նե րին հոր դո րեց իրենց հա մայնք նե-
րում անել կա րե լին, որ պես զի երկ րի իշ խա-
նու թյուն նե րի կող մից դա տա պար տու թյան 
ար ժա նա նան Ադր բե ջա նի ծա վա լա պաշ-
տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը եւ հա յա տյա-
ցու թյան սեր մա նու մը:

Վեր ջում Վե հա փառ Հայ րա պե տը պա-
տաս խա նեց ուխ տա վոր նե րի հար ցե րին, 
որոնք վե րա բե րում են հա յաս տա նյան ներ-
կա իրա վի ճա կին, Մայր Աթո ռի՝ տար բեր 
ոլորտ նե րում իրա կա նաց վող ծրագ րե րին 
ու Մայր տա ճա րի հիմ նա նո րոգ ման աշ խա-
տանք նե րին:

Սեպ տեմ բե րի 16-ին	 Արցախի	Հանրապետության	
նախագահ	Արայիկ	Հարությունյանին	
եւ	ԱԺ	պատվիրակությանը

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ամե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սը հան դի պում ունե ցավ 
Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան նա խա գահ 
Արա յիկ Հա րու թյու նյա նի եւ Ազ գա յին ժո ղո-
վի պատ վի րա կու թյան հետ:

Քննարկ վել են ստեղծ ված իրա վի ճա-
կում Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի առ ջեւ ծա-
ռա ցած մար տահ րա վեր նե րը, Ադր բե ջա նի՝ 

վեր ջին օրե րի ոտնձ գու թյուն ներն ու առ կա 
գո յա բա նա կան սպառ նա լիք նե րը։ Հան-
դիպ մանն ընդգծ վեց ազ գա յին ողջ նե րու ժի 
հա մախմբ ման եւ հա մա հայ կա կան միաս-
նա կան ջան քե րի գոր ծադր ման անհ րա ժեշ-
տու թյու նը՝ ի նպաստ ստեղծ ված դժվա րին 
իրա վի ճա կի հան գու ցա լուծ ման եւ կա յուն 
խա ղա ղու թյան վե րա հաս տատ ման։

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
Ամենայն	Հայոց	Կաթողիկոսն	ընդունեց

Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան նա խա գա-
հը եւ խորհր դա րա նա կան նե րը կա րեւոր 
նկա տե ցին պե տու թյուն—Եկե ղե ցի գոր-
ծակ ցու թյու նը, մաս նա վո րա պես այս օրե-
րին Հայ Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու 
առա քե լու թյունն ազ գա յին միաս նա կա նու-

թյան ամ րապնդ ման  գոր ծում: Հան դիպ-
ման ըն թաց քում անդ րա դարձ եղավ Ար-
ցա խի թե մի գոր ծու նեու թյանն ու հո գեւոր 
կյան քի զո րաց մանն ուղղ ված ծրագ րե րին 
եւ այդ հա մա տեքս տում պե տու թյան անե-
լիք նե րին:

Սեպ տեմ բե րի 23-ին	 Բել	գիա--Հա	յաս	տան	բա	րե	կա	մա	կան	
խմբի	ան	դամ	նե	րին

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա-
գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո-
ղի կոսն ըն դու նեց Բել գիա յի Թա գա վո րու-
թյան խորհր դա րա նի Բել գիա—Հա յաս տան 
բա րե կա մա կան խմբի ղե կա վար պա րոն 
Մարկ Դե մես մե կե րի գլխա վո րած պատ վի-
րա կու թյա նը՝ ուղեկ ցու թյամբ Հա յաս տան—
Բել գիա բա րե կա մա կան խմբի ղե կա վար 
Ար մեն Ռուս տա մյա նի:

Ող ջու նե լով խորհր դա րա նա կան պատ-
վի րա կու թյա նը՝ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի-
կոսն իր երախ տա գի տու թյու նը հայտ նեց 
Բել գիա յի Թա գա վո րու թյա նը Հա յոց ցե ղաս-
պա նու թյան ճա նաչ ման, դա տա պարտ ման, 
ինչ պես նաեւ այս դժվա րին օրե րին Հա յաս-
տա նին ու հայ ժո ղովր դին ցու ցա բե րած զո-
րակ ցու թյան հա մար։
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն այցելեց «Եռաբլուր» 
զինվորական պանթեոն

Ս եպ տեմ բե րի 21-ին, Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան ան կա խու թյան տո նի 

առի թով, Ն.  Ս.  Օ.  Տ.  Տ.  Գա րե գին Երկ-
րորդ Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ Ամե-
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջ միած նում պաշ տո նա վա րող 

եպիս կո պոս նե րի, Հա յաս տա նի թե մա-
կալ առաջ նորդ նե րի եւ առաջ նոր դա կան 
փո խա նորդ նե րի հետ այ ցե լեց «Եռաբ-
լուր» զին վո րա կան պան թեոն՝ հար գան քի 
տուրք մա տու ցե լու հայ րե նի քի ան կա խու-
թյան եւ ան սա սա նու թյան հա մար իրենց 

կյանքն ըն ծա յա բե րած հա յոր դի նե րի հի-
շա տա կին: 

Պան թեո նում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի-
կո սի նա խա գա հու թյամբ կա տար վեց հո-
գե հանգս տյան արա րո ղու թյուն։  Հո գեւո-
րա կա նաց դասն աղոթք բարձ րաց րեց առ 

Աստ ված քա ջոր դի նե րի հո գի նե րի խա-
ղա ղու թյան  հա մար: Նո րին Սրբու թյունն 
ու եկե ղե ցա կան ներն առանձ նա բար այ-
ցե լե ցին նաեւ ազ գի հե րոս զա վակ նե րի 
շի րիմ նե րին՝ բե րե լով իրենց խո նար հումն 
ու աղոթ քը։

 էջ 1
Անդ րա դառ նա լով 44-օ րյա պա տե րազ մին 
եւ սեպ տեմ բե րի 13-ին Ադր բե ջա նի սան-
ձա զեր ծած ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րին՝ Նո րին Սրբու թյու նը նշեց, որ այդ 
ամե նի ար դյուն քում հայ ժո ղո վուրդն ունի 
տա րած քա յին ու մարդ կա յին կո րուստ ներ, 
տե ղա հան ված բնակ չու թյուն եւ մինչ օրս 
Ադր բե ջա նում պահ վող գե րի ներ։ Վե հա-
փառ Հայ րա պե տը մտա հո գու թյամբ անդ-
րա դար ձավ նաեւ Ադր բե ջա նի վե րահս կո-
ղու թյան տակ հայտն ված տա րածք նե րում 
հայ կա կան հո գեւոր-մշա կու թա յին ժա-
ռան գու թյան ոչն չաց ման ու յու րաց ման 
փաս տե րին։ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո-
սը տե ղե կու թյուն ներ փո խան ցեց Մայր 
Աթո ռի՝ Ար ցա խի հո գեւոր-մշա կու թա յին 
ժա ռան գու թյան հար ցե րով գրա սե նյա կի 
կող մից սրբա վայ րե րի պահ պա նու թյան 
ուղ ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք նե-
րի վե րա բե րյալ։

Նո րին Սրբու թյու նը կա րեւո րեց մի ջազ-

գա յին հան րու թյան եւ բա րե կամ երկր նե րի 
հստակ դիր քո րո շու մը, որի ար դյուն քում 
հնա րա վոր կլի նի զսպել ադր բե ջա նա կան 
շա րու նակ վող ագ րե սիան ու ծա վա լա պաշ-
տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը։

Իր հեր թին պա րոն Մարկ Դե մես մե կե րը 
նկա տեց, որ Հա յաս տանն ու Բել գիան, լի նե-
լով քրիս տո նյա երկր ներ, ունեն նույն ար ժե-
հա մա կար գը, ինչն էլ ավե լի է ամ րապն դում 
եր կու երկր նե րի բա րե կա մու թյու նը։ Պա-
րոն Դե մես մե կերն իր մտա հո գու թյուն ներն 
ար տա հայ տեց տա րա ծաշր ջա նում տի րող 
իրա վի ճա կի առն չու թյամբ՝ հաս տա տե լով, 
որ Բել գիան նույն պես մի ջոց ներ է ձեռ նար-
կում խա ղա ղու թյան եւ կա յու նու թյան հաս-
տատ ման հա մար։

Հան դիպ մանն անդ րա դարձ կա տար վեց 
նաեւ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ 
Եկե ղե ցու եւ քույր Եկե ղե ցի նե րի փոխ գոր-
ծակ ցու թյա նը՝ ուղղ ված խա ղա ղու թյան 
հաս տատ մանն ու հու մա նի տար  ծրագ-
րերին։

Սեպ տեմ բե րի 25-ին	 «Նագգաշյան	մանուկների	
տան»	բարերարներին,	 
մանկավարժներին,	սաներին	
եւ	շրջանավարտներին

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ-
րա գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սը «Նագ գա շյան մա նուկ նե րի 
տուն» երե խա նե րի աջակ ցու թյան կենտ րո-
նի 10-ա մյա կի առի թով հյու րըն կա լեց կենտ-
րո նի բա րե րար նե րին, ման կա վարժ նե րին, 

սա նե րին եւ շրջա նա վարտ նե րին: «Նագ-
գա շյան մա նուկ նե րի տուն» երե խա նե րի 
աջակ ցու թյան կենտ րո նը գոր ծում է Երեւա-
նում՝ Մայր Աթո ռի հո վա նու ներ քո:

Հայ ցե լով Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի 
օրհ նու թյու նը՝ տնօ րեն Նու նե Գե ղա մյանն 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
Ամենայն	Հայոց	Կաթողիկոսն	ընդունեց

Բել	գիա--Հա	յաս	տան	բա	րե	կա	մա	կան	 
խմբի	ան	դամ	նե	րին

անդ րա դարձ կա տա րեց կենտ րո նի 10-ա-
մյա գոր ծու նեու թյանն ու ձեռք բե րում նե-
րին: Տի կին Գե ղա մյանն ընդգ ծեց նաեւ, որ 
կենտ րոնն այ սօր ար դյու նա վե տո րեն հա-
մա գոր ծակ ցում է պե տա կան պատ կան 
տար բեր կա ռույց նե րի ու հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ:

Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տը, իր հայ րա-
կան օրհ նու թյու նը փո խան ցե լով ներ կա նե-
րին, կա րեւո րեց կենտ րո նի առա քե լու թյու նը 
եւ ընդգ ծեց, որ այն նաեւ լա վա գույն հնա-
րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում հա յոր դի նե րին՝ 
առա վել հա ղորդ դառ նա լու Առա քե լա կան 
Սուրբ Եկե ղե ցու հո գեւոր ար ժեք նե րին։ Այս 
առի թով Նո րին Սրբու թյու նը հույս հայտ-
նեց, որ կենտ րո նի սա նե րը, հա ղոր դակց-
վե լով սուրբ հայ րե րի ժա ռան գու թյա նը, 
իրենց բա րի պտուղ նե րը կբե րեն ի նպաստ 

հա յոց աշ խար հի շե նաց ման ու  զո րաց-
ման: Հան դիպ մա նը Նո րին Սրբու թյունն իր 
գնա հա տան քը հայտ նեց կենտ րո նի տնօ-
րե նու թյա նը եւ ման կա վարժ նե րին իրենց 
նա խան ձախն դիր ու նվի րյալ աշ խա տան-
քի, ինչ պես նաեւ վար քա յին խնդիր ներ ու 
խնամ քի կա րիք ունե ցող երե խա նե րին ըստ 
ամե նայ նի աջակ ցե լու հա մար:

Խո սե լով կենտ րո նի ստեղծ ման պատ-
մու թյան մա սին՝ Վե հա փառ Հայ րա պետն 
իր մաս նա վոր գնա հա տան քը բե րեց բա րե-
րար նե րին, որոնց հո գա ծու թյամբ կյան քի է 
կոչ վել եւ իր առաք լու թյունն է շա րու նա կում 
իրա կա նաց նել «Նագ գա շյան մա նուկ նե րի 
տուն»-ը։

Անդ րա դարձ կա տար վեց նաեւ կենտ րոնն 
ավար տած սա նե րի կյան քի հե տա գա ըն-
թաց քի կազ մա կերպ ման ուղի նե րին:

Հանդիպում նախկին նախագահների հետ
Սեպ տեմ բե րի 22-ին, հրա վե րով Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին 

Երկ րորդ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջ միած նում տե ղի ունե ցավ հան դի պում՝ մաս նակ ցու թյամբ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նա խա գահ ներ Լեւոն Տեր-

Պետ րո սյա նի, Ռո բերտ Քո չա րյա նի, Սերժ Սարգ սյա նի եւ 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան նա խա գահ ներ 
Ար կա դի Ղու կա սյա նի եւ Բա կո Սա հա կյա նի: 

Հա յաս տա նում ստեղծ ված իրա վի ճա կի առն չու թյամբ 

տե ղի ունե ցավ շա հագր գիռ քննար կում։ Որո շում ըն դուն-
վեց շա րու նա կել հան դի պում նե րը։

Լրատվական նյութերը՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
տեղեկատվական համակարգի
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Կատարվեց Հանրապետական մաղթանք 
Հայաստանի անկախության 31-ամյակի առիթով

Սեպ տեմ բե րի 21-ին, Հա յաս-
տա նի  Հան րա պե տու  թ յան 

ան  կա խու  թ յան  տո  նի  առի -
թով ,  հան դի  սա պե տու  թ յամբ 
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ 
Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ Ամե-
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, Սուրբ 
Գա յա նե վան քում կա տար վեց 
Հան րա պե տա կան մաղ թան-
քի արա րո ղու թյուն։

Միաս նա կան աղոթք բարձ րաց-
վեց առ Աստ ված հայ րե նի քի ան-
սա սա նու թյան, խա ղաղ եւ անվ-
տանգ կյան քի հա մար:

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի 
միա բան նե րի մաս նակ ցու թյամբ 
կա տար ված մաղ թան քի ավար-
տին Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո-
սը հայ րա պե տա կան իր ուղեր ձը 
հղեց հա մայն հայ ժո ղովր դին։

«Սի րե լի՛ բա րե պաշտ ժո ղո-
վուրդ, այ սօր սեպ տեմ բե րի 21-ն 
է՝ մեր երկ րի Ան կա խու թյան տո նը:

Ավե լի քան երեք տաս նա մյակ 
առաջ մեր ժո ղո վուր դը Ար ցա խյան 
ազա տա մար տի մա քա ռում նե րի 
մեջ ան հուն զրկանք նե րի ու զո հո-
ղու թյուն նե րի գնով վե րա կեր տեց 
իր ան կախ պե տա կա նու թյու նը 
եւ ամ րագ րեց ազատ ապ րե լու իր 
իրա վուն քը: Ան կա խու թյու նը մենք 
հռչա կե ցինք մեր ժո ղովր դի ան-
վտանգ կյան քը կա ռու ցե լու, ազ-
գա յին մեր ինք նու թյու նը զո րաց-
նե լու, ար ժա նա պա տիվ կե ցու թյուն 
ապա հո վե լու եւ հայ րե նաբ նակ ու 
աշ խար հաս փյուռ հա մայն հա յու-
թյա նը հայ րե նի քի շուրջ հա մախմ-
բե լու նվի րա կան տե սիլ քով:

Այ սօր՝ ան կա խու թյու նից 31 
տա րի անց, խռով ված սրտով ենք 
դի մա վո րում ազ գա յին ու պե տա-
կան կա րեւո րա գույն մեր տո նը: 
Մոր մո քում է մեր սիր տը Ար ցա-
խյան 44-օ րյա պա տե րազ մի ահ-
ռե լի կո րուստ նե րով: Վշտա ցած եւ 
խռով ված ենք մեր երկ րի նկատ-
մամբ Ադր բե ջա նի նվա ճո ղա կան 
նկրտում նե րի եւ չդա դա րող ոտնձ-
գու թյուն նե րի պատ ճա ռով: Օրեր 
առաջ էր, երբ Ադր բե ջա նի զին ված 
ուժե րը, ոտ նա հա րե լով մի ջազ գա-
յին իրա վուն քի բո լոր նոր մե րը, 
լայ նա ծա վալ հար ձա կում գոր ծե-
ցին մեր երկ րի դեմ՝ ավե րիչ հան-
ցա գործ հար ված ներ հասց նե լով 
խա ղաղ բնա կա վայ րե րին։ Ադր-
բե ջա նի ագ րե սիա յի հե տեւան քով 
ունենք բազ մա թիվ զո հեր, վի րա-
վոր ներ, գե րե վար ված ու ան հայտ 
կո րած հա յոր դի ներ, հա զա րա վոր 
տե ղա հան ված ներ: Մեր խո նար-

հումն ենք բե րում հայ րե նի քի ան-
կա խու թյան հա մար իրենց կյանքն 
ըն ծա յած զին վոր նե րի խնկե լի եւ 
լու սա վոր հի շա տա կին։ Մաղ թում 
ենք շու տա փույթ ապա քի նում վի-
րա վոր մեր զա վակ նե րին։

Առ կա զար գա ցում նե րը վկա յում 
են՝ մեր ժո ղո վուր դը վերս տին գո-
յա բա նա կան հիմ նախն դիր նե րի 
առ ջեւ է։ Վտանգ ներ են սպառ-
նում Հա յաս տա նի տա րած քա յին 
ամ բող ջա կա նու թյանն ու ան կախ 
պե տա կա նու թյա նը, հայ րե նի հո-
ղում ար ցա խա հա յու թյան ազատ 
ու ան կախ ապ րե լու իրա վուն քին, 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հիմ նա հար-
ցի խա ղաղ կար գա վոր մա նը։

Մենք այ սօր մտա հոգ ենք նոր 
կո րուստ նե րով, հայ-ադր բե ջա-
նա կան բա նակ ցու թյուն նե րի ար-
դյունք նե րի անո րո շու թյամբ եւ 
ար ձա նագր վող հար կադ րան քով, 
հայ-թուր քա կան երկ խո սու թյան 
հապ ճե պու թյամբ։ Մտա հոգ ենք 
մեր երկ րում առ կա սո ցիալ-տնտե-
սա կան լրջա գույն մար տահ րա-
վեր նե րով, մեր հա սա րա կու թյան 
մեջ տի րող ան հա մե րաշ խու թյամբ 
ու մի մյանց հան դեպ ան հան դուր-
ժո ղու թյամբ, հրա տապ խնդիր-
նե րը երկ րոր դա կան հար ցե րով 
փո խա րի նե լու ըն թաց քով, առ-
կա սպառ նա լիք նե րի հան դի ման 
միա բան վե լու եւ միաս նա բար 
պայ քա րե լու վճռա կա նու թյան բա-
ցա կա յու թյամբ։ Մտա հոգ ենք ար-
ժե քա յին եւ կրթա կան դաշ տում 
ծա ռա ցած խնդիր նե րով, Սփյուռ քի 

հա մայնք նե րի, ազ գա յին կա ռույց-
նե րի եւ հայ րե նի իշ խա նու թյուն-
նե րի մի ջեւ ստեղծ ված որո շա կի 
անվս տա հու թյամբ, նաեւ Եկե ղե-
ցի—պե տու թյուն հա րա բե րու թյուն-
նե րում հայ րե նան պաստ գոր-
ծակ ցու թյան բա ցա կա յու թյամբ։ 
Բա ժա նումն ու մաս նատ վա ծու-
թյու նը չեն կա րող բա րիք ծնել այս 
դժվա րին իրադ րու թյան հաղ թա-
հար ման հա մար։ Սուրբ Գիր քը 
խրա տում եւ ուսու ցա նում է մեզ. 
«Նույն սերն ունե ցեք ձեր մեջ, 
եղեք միա շունչ, միա խոր հուրդ: Մի՛ 
արեք որեւէ բան հա կա ռա կու թյան 
ոգով» (Փի լիպ. Բ 2—3):

Սի րե լի նե՛ր, մեր լի նե լու թյան, 
մեր պե տա կա նու թյան անվ տան-
գու թյան հիմ նա սյու նը մեր ազ-
գա յին միա բա նու թյունն է։ Որ-
քան ամուր եղավ այդ հիմ քը, 
այն քան հաս տա տուն կլի նեն 
մեր ան կախ պե տա կա նու թյու նը 
եւ դրա նվի րա կան գի տակ ցու-
թյու նը մեր մեջ: Ան կա խու թյան 
հա մար պետք է տքնել եւ պայ-
քա րել ամեն օր։ Ան կա խու թյու-
նը գե րա գույն եւ ան սա կար կե լի 
ար ժեք է։ Այ սօր հրա մա յա կան 
է, որ աշ խար հաս փյուռ հա յու-
թյու նը հա մախմբ վի հայ րե նի քի 
շուրջ՝ գոր ծե լով եւ արա րե լով ի 
շահ նրա ար ժա նա պա տիվ կյան-
քի եւ առա ջըն թա ցի։ Հայ րե նի քը 
եւ ազ գա յին ար ժա նա պատ վու-
թյու նը չեն կա րող ստո րա դաս վել 
անձ նա կան ու հատ վա ծա կան 
շա հե րին եւ բա րե կե ցու թյա նը։ 

Հայ րե նի քը ազ գի յու րա քան չ յուր 
զա վա կինն է։ Եվ ամենքս պա-
տաս խա նա տու ենք հայ րե նի քի 
հա մար մեր արա ծի եւ բաց թո-
ղու մի, ձեռք բե րու մի եւ կորս տի 
հա մար, պա տաս խա նա տու ենք 
Աստ ծու առ ջեւ, մեր սրբա զան հո-
ղի, կորս ված շե նե րի ու սրբա վայ-
րե րի առ ջեւ, պա տաս խա նա տու 
ենք հայ րե նի քին իրենց կյանքն 
ըն ծա յած մեր նա հա տակ նե րի եւ 
ապա գա սե րունդ նե րի առ ջեւ։

Սի րե լի՛ ժո ղո վուրդ հա յոց, հայ-
րա կան Մեր հոր դորն է՝ Ան կա-
խու թյան տո նի այս օրը ուխ տենք 
վերս տին ամե նայն հանձ նա ռու-
թյուն ու զո հո ղու թյուն ստանձ նել 
հա նուն հայ րե նի քի՝ Հա յաս տա նի 
եւ Ար ցա խի։ Ապ րենք ճշմա րիտ 
հայ րե նա սի րու թյամբ, ազ գա յին 
ու պե տա կան շա հե րի բարձր գի-
տակ ցու թյամբ՝ խույս տա լու հա-
մար ցա վա լի նոր կո րուստ նե րից։ 
Աստ վա ծա պա վի նու թյամբ եւ ան-
խախտ հա վա տար մու թյամբ առ 
հայ րե նին չընկր կենք, չհու սա-
հատ վենք փոր ձու թյուն նե րի եւ նե-
ղու թյուն նե րի առ ջեւ ու միաս նա-
կան ջան քե րով կեր տենք լու սե ղեն 
գա լի քը մեր ժո ղովր դի, հաղ թա-
կան նոր էջը մեր պատ մու թյան։ 
Մեր հա վատ քի զո րու թյամբ է, որ 
կա րող կլի նենք հաղ թա հա րել չա-
րահ նար բո լոր հար ձա կում նե-
րը, քան զի, ինչ պես առա քյալն է 
ասում, «ամեն ոք, որ Աստ ծուց է 
ծնված, հաղ թում է աշ խար հին: Եվ 
ա՛յս է այն հաղ թու թյու նը, որ հաղ-

թում է աշ խար հին՝ մեր հա վա-
տը» (Ա Հովհ. Ե 4): Մեր հոր դորն է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
իշ խա նու թյուն նե րին՝ ան կախ կու-
սակ ցա կան եւ գա ղա փա րա կան 
տար բե րու թյուն նե րից՝ գոր ծակ ցել 
եւ ընդ հա նուր հայ րե նա շահ որո-
շում ներ կա յաց նել ազ գի բո լոր 
կա րող ուժե րի հետ՝ առ կա բարդ 
ու դժվա րին իրա վի ճա կի կար գա-
վոր ման, ծա ռա ցած հիմ նախն դիր-
նե րի բար վոք լուծ ման, ինչ պես եւ 
հա յու թյան նե րու ժը ազ գա յին-հայ-
րե նա կան շա հե րին լա վա գույնս 
ծա ռա յեց նե լու հա մար։

Հա յոց Եկե ղե ցին միշտ եղել է 
պե տա կա նու թյան զո րաց ման նվի-
րյա լը, առա ջա մար տի կը նրա ան-
սա սա նու թյան պաշտ պա նու թյան։ 
Եկե ղե ցին իր զա վակ նե րի սրտե-
րում ու հո գի նե րում մշտա վառ 
է պա հել ազա տու թյան տեն չը, 
ոգեշն չել պայ քա րի՝ հա նուն ան-
կա խու թյան եւ պե տա կա նու թյան 
վե րա կանգն ման, քան զի մեր հայ-
րա պետ ներն ու ողջ հո գեւոր դա-
սը չմա րող հա մոզ մունք են կրել, 
որ մեր լի նե լու թյան, ազ գա յին մեր 
ինք նու թյան ու գի տակ ցու թյան 
երաշ խիք նե րը ամուր ու ան սա-
սան են ան կախ պե տա կա նու թյան 
պայ ման նե րում: Նույն նա խան-
ձախնդ րու թյամբ շա րու նա կե լու 
ենք ջան քեր բե րել հա յոց ան կախ 
պե տա կա նու թյան ամ րապնդ ման 
կա րեւոր գոր ծին:

Մեր աղոթքն ու քա ջա լե րանքն 
ենք բե րում հա յոց բա նա կին, մեր 
զին վոր նե րին՝ պաշտ պա նե լու մեր 
սրբա զան հայ րե նի քը, արիու-
թյամբ դի մա կա յե լու թշնա մուն: 
Աղո թում ենք զոհ ված մեր զա վակ-
նե րի հո գի նե րի հանգս տու թյան եւ 
վի րա վոր նե րի շու տա փույթ ապա-
քին ման հա մար:

Ան կա խու թյան նվի րա կան տո-
նի առի թով հայ րա պե տա կան 
Մեր օրհ նու թյունն ենք բե րում աշ-
խար հաս փյուռ Մեր զա վակ նե րին՝ 
հայ ցե լով, որ ամե նա կալ Տերն Իր 
Սուրբ Խա չի հո վա նու ներ քո խա-
ղա ղու թյուն պար գեւի մեր հայ րե-
նի քին եւ անվ տանգ պա հի մեր 
երկ րի սահ ման նե րը։ Թող բա րե-
գութն Աստ ված ապա հո վու թյան 
ու բա րօ րու թյան մեջ պա հի ու 
պահ պա նի ազգս հա յոց, այ սօր եւ 
միշտ եւ հա վի տյանս։

«Շնորհ, սէր եւ խա ղա ղու թիւն 
Տեառն մե րոյ Յի սու սի Քրիս տո սի 
եղի ցին ընդ մեզ եւ ընդ ամե նե-
սեան. ամէն»:

Աստվածաշնչյան վկայակոչումներն Արիստակես 
վարդապետ Լաստիվերցու «Պատմության» մեջ

Անժխ տե լի փաստ է Սուրբ Գրքի ազ դե ցու-
թյու նը քրիս տո նյա հե ղի նակ նե րի ու գե-

ղա գետ նե րի մտքի վրա թե՛ միջ նա դա րում, 
թե՛ հե տա գա յում: Հայտ նի է նաեւ, որ միջ-
նա դա րում, աշ խար հա յաց քա յի նից բա ցի, 
գե րիշ խում էին կա ռուց ված քա յին եւ ոճա յին 
ըն դօ րի նա կում նե րը, սուրբգ րա յին ուղ ղա-
կի եւ անուղ ղա կի վկա յա կո չում նե րը, որոնք 
խոս քը հաս տա տե լու, այն առա վել ազ դե ցիկ 
դարձ նե լու մի ջոց ներ էին։

Պատ մագ րու թյան մեջ դրա դրսեւո րու-
մը նախ տես նում ենք դեպ քե րը Սուրբ Գրքի 
իրա դար ձու թյուն նե րով մեկ նա բա նե լու, այդ 
իրա դար ձու թյուն նե րին հա մա պա տաս խա-
նեց նե լու փոր ձում: Միջ նա դա րյան մար դու՝ 
աշ խար հի կա յու նու թյան, ան փո փո խու թյան 
մա սին պատ կե րա ցում նե րը պատ մի չին բե-
րում են այն մտքին, որ ինչ եղել է ան ցյա-
լում եւ մեկ այլ վայ րում, սա կայն եղել է ըստ 

Սուրբ Գրքի, տա րա ծե լի է նաեւ իր նկա րագ-
րած իրա կա նու թյան վրա, իր ժա մա նա կի 
դեպ քե րը մեկ նե լի են աստ վա ծաշն չյան իրա-
դար ձու թյուն նե րով: Իհար կե, ամեն ինչ աստ-
վա ծաշն չյան ուղ ղա կի եւ անուղ ղա կի մեջ-
բե րում նե րով չի սահ մա նա փակ վում: Իրենց 
ընդ հան րա ցում ներն ու եզ րա հան գում նե րը 
եւս պատ միչ նե րը կա տա րում էին՝ օգտ վե լով 
Սուրբ Գրքի այս կամ այն տո ղից կամ դրվա-
գից: ԺԱ դա րի պատ միչ Արիս տա կես Լաս տի-
վեր ցին, որին վի ճակ ված էր ար ձա նագ րել 
Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան ան կումն 
ու Անիի կո րուս տը, դառ նալ Հայ կա կան լեռ-
նաշ խարհ ներ խու ժած սել ջուկ-թուր քե րի 
ար շա վանք նե րի առա ջին վա վե րա գիրն ու 
ակա նա տե սը, վեր լու ծել Բյու զան դա կան թու-
լա ցող կայս րու թյան սխալ նե րը, իր «Պատ-
մու թյու նը» շա րադ րել է՝ մե ծա պես կի րա-
ռե լով գրա կան այդ ավան դույ թը (քննա կան 

բնա գի րը տե՛ս «Մա տե նա գիրք Հա յոց», հտ. 
ԺԶ, ԺԱ դար, «Պատ մու թիւն Արիս տա կի սի 
Լաս տի վերց ւոյ վար դա պե տի վասն ան ցիցն 
ան ցե լոց ի յայ լա սեռն ազ գաց, որք շուրջ 
զմեւք են», Երեւան, 2012, այ սու հետ կնշվի 
սույն հրա տա րա կու թյու նից ար ված մեջ բե-
րում նե րի միայն էջը)։ Նրա եր կում սուրբգ-
րա յին վկա յա կո չում ներն առանձ նա հա տուկ 
նշա նա կու թյուն ունեն, առա վել սերտ են ներ-
հյուս ված շա րադ րան քին եւ նույ նիսկ կեր-
պա վո րում նե րի դեպ քում են կի րառ վել որ-
պես կա րեւոր ար տա հայտ չա մի ջոց: Ուստի 
մեր վեր լու ծու թյու նը եւս առա վե լա պես ուղ-
ղա կի մեջ բե րում նե րին եւ Արիս տա կես Լաս-
տի վեր ցու բնագ րի հա մար դրանց ունե ցած 
գոր ծա ռու թա յին ար ժե քին է վե րա բե րե լու, 
թե պետ եր կում շատ են նաեւ հղում ներն ու 
անուղ ղա կի մեջ բե րում նե րը, ոճա կան եւ այլ 
բնույ թի ազ դե ցու թյուն նե րը:  էջ 7, 8
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Նոր ուսում նա կան տա րին՝ նոր ակն կա լիք նե րով
ՀարցազրույցԳեւորգյանհոգեւորճեմարանիտեսուչՏ.ՇահեԾ.վրդ.Անանյանիհետ

— Աստ ված օգ նա կան, Հա՛յր սուրբ. նոր 
ուսում նա կան տար վա հետ կապ ված ի՞նչ 
ակն կա լիք ներ ունեք։

— Ակն կա լիք նե րը, ինչ պես սո վո րա բար 
լի նում է որեւէ բան սկսե լուց առաջ, բազ մա-
թիվ են, ծրագ րե րը՝ մեծ, անե լիք նե րը՝ շատ... 
բայց միշտ պետք է հաշ վի առ նել, որ երբ քո 
երա զանք նե րը քե զա նից երի տա սարդ են, 
ուրեմն դեռ կա րե լի է եւ պետք է սպա սում-
ներ ունե նալ։

Այս նոր ուսում նա կան տա րին մենք 
Գեւոր գյան հո գեւոր ճե մա րա նի եւ Սեւա նի 
Վազ գե նյան դպրա նո ցի սա նե րի հետ սկսե-
ցինք Սեւա նի թե րակղ զում՝ Վազ գե նյան 
դպրա նո ցի շեն քում, քա նի որ Վե հա փառ 
Հայ րա պե տի օրհ նու թյամբ ու տնօ րի նու-
թյամբ հիմ նա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ 
են սկսվե լու ԳՀՃ ննջա րա նա յին մաս նա շեն-
քում։ Սա առա ջին կա րեւոր ակն կա լիքն է, 
որով հե տեւ նպա տակ ունենք նոր՝ հիմ նա-
նո րոգ ված ննջա րա նա յին մաս նա շեն քում 
սկսել եկող՝ 2023—2024 ուսում նա կան տա-
րին։ Բազ մա թիվ ծրագ րեր կան նաեւ ուսում-
նա կան պլա նի բա րե կարգ ման, դա սագր-
քե րի կազմ ման ոլոր տում... մեր ամե նա մեծ 
ակն կա լիքն է, սա կայն, ունե նալ գի տա կից 
ու կրթա կան-հով վա կան մա կար դա կով 
բարձր ուսա նող ներ։ Այդ ուղ ղու թյամբ դեռ 
բա վա կան աշ խա տանք կա անե լու։

— Այ սօր, երբ աշ խար հա քա ղա քա կան 
եւ հա սա րա կա կան բա վա կա նին բարդ 
ժա մա նա կաշր ջա նում ենք ապ րում, ո՞րն է 
Գեւոր գյան հո գեւոր ճե մա րա նի առա քե
լու թյու նը։

— Գեւոր գյան հո գեւոր ճե մա րա նը, թույլ 
տվեք այդ պես ար տա հայտ վել, հա վեր ժա-
կան առա քե լու թյուն ունի, քա նի որ աշ-

խա տում եւ գոր ծում է մեկ ու 
միակ վեհ նպա տա կի հա մար՝ 
պատ րաս տել անձն վեր ու գի-
տա կից հո գեւո րա կան ներ։ 
Այդ իմաս տով՝ քա նի դար էլ 
անց նի, ինչ պի սի աշ խար-
հա քա ղա քա կան բարդ կամ 
բա րե պա տեհ ժա մա նա կաշր-
ջան ներ էլ գան ու անց նեն, 
ճե մա րա նը պետք է միշտ հա-
վա տա րիմ մնա իր այդ սրբա-
զան առա քե լու թյա նը՝ առանց 
մա զա չափ իսկ շեղ վե լու։

— Մաս նա գի տա կան ի՞նչ 
ամ բիոն ներ են այ սօր գոր
ծում հո գեւոր կրթօ ջա խում։

— Ճե մա րա նում այ սօր գոր-
ծում է մաս նա գի տա կան չորս 
հոսք՝ հա մա պա տաս խան ամ բիոն նե րով. 
Դա վա նա կան աստ վա ծա բա նու թյան (որի 
ժա մա նա կա վոր վա րիչն եմ ես), Աստ վա-
ծաշն չա գի տու թյան (վա րիչ՝ Տ. Դա նիել վրդ. 
Թու մա նյան), Պատ մա կան աստ վա ծա բա-
նու թյան (վա րիչ՝ Տ. Անդ րեաս վրդ. Եզե կյան) 
եւ Գործ նա կան աստ վա ծա բա նու թյան (ժա-
մա նա կա վոր վա րիչ եւ պա տաս խա նա տու՝ 
ԳՀՃ կրթա կան գծով փոխ տե սուչ Տ. Հո վել 
քհն. Օհա նյան)։ Ուրա խու թյամբ պետք է 
ար ձա նագ րել նաեւ, որ ԳՀՃ-ում ար դեն գոր-
ծում է աս պի րան տու րա, որ տեղ աստ վա ծա-
բա նա կան բարձ րա գույն կրթու թյուն է ստա-
նում չորս սար կա վագ։ Աս պի րան տու րա յի 
բաժ նի պա տաս խա նա տու եւ գիտ խորհր դի 
քար տու ղար Տ. Հու սիկ աբղ. Սմբա տյա նի 
ջան քե րով այ սօր ար դեն աս պի րան տու րան 
պատ րաստ է մոտ ապա գա յում ունե նա լու 
բարձ րա գույն որա կա վոր մամբ՝ «աստ վա-

ծա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու» 
կոչ մամբ իր առա ջին շրջա նա վարտ նե րը։

— Հա՛յր սուրբ, կողմ նա կի՞ց եք կրթա
կան բա րե փո խում նե րին։

— Գի տեք, կրթա կան բա րե փո խում նե-
րը միշտ էլ ցան կա լի են, եթե իրա կա նաց-
վում են ավան դույ թի եւ ժա մա նա կա կից 
ձեռք բե րում նե րի հմուտ հա մադր մամբ։ 
Այդ իմաս տով՝ ճե մա րա նում ար դեն իսկ 
կա տար վել է նկա տե լի աշ խա տանք։ Եվ ես 
ինքս էլ չեմ կա րող կողմ չլի նել Վե հա փառ 
Հայ րա պե տի օրհ նու թյամբ եւ հա ճախ ան-
մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ ան ցյա լում 
նա խորդ տե սուչ նե րի ջան քե րով կա տար-
ված բա րե փո խում նե րին։ Պետք է հաշ վի 
առ նել, որ հա րա փո փոխ այս ժա մա նա-
կաշր ջա նում կրթա կան մա կար դակն ու 
ծրագ րե րը շատ արագ են փոխ վում, փո-
փո խու թյան է են թարկ վում նաեւ ուսա-

նող նե րի մտայ նու թյու նը... բայց, ինչ պես 
նշե ցի, բա րե փո խում նե րը չպետք է լի նեն 
պար տադր ված, ինք նան պա տակ։ Դրանք 
ներ քին անհ րա ժեշ տու թյուն ու կա ռու ցո-
ղա կան քննու թյան վրա հիմն ված գոր-
ծըն թաց ներ են, որոնց իրա կա նա ցու մը 
պա հան ջում է բազ մա կող մա նի եւ մաս նա-
գի տա կան մո տե ցում։

— Ի՞նչ կար գա խո սով պետք է առաջ
նորդ վի Հա յոց հո գեւոր կրթօ ջա խը։

— Ճե մա րա նի կար գա խո սը լա վա գույնս 
ար տա հայտ ված է նրա քայ լեր գում՝

«Մեծ տե սիլ քի մենք զա վակ ներ,
Հույ սով վառ ված հուր հո գի ներ,
Ջինջ հա վա տի մեր սուրբ նախ նյաց
Ար թուն պա հակ ենք միշտ կանգ նած»։
— Ի՞նչն է առա վե լա պես կա րեւոր վում 

ապա գա հո գեւո րա կան կեր տող ուսում
նա կան հաս տա տու թյան կրթա կան հա մա
կար գում՝ գի տե լի՞քը, թե՞ մարդ կա յին հատ
կա նիշ նե րը։

— Դժվար է միան շա նակ տար բե րա կել 
գի տե լիքն ու մարդ կա յին հատ կա նիշ նե րը, 
հատ կա պես ճե մա րա նի նման ավան դա-
կան ու հա յե ցի կա ռույ ցում։ Մարդ կա յին 
բարձր հատ կա նիշ նե րով, քրիս տո նեա կան 
առա քի նու թյուն նե րով օժտ ված երի տա-
սար դը չի կա րող ան տե սել գի տե լի քը, չի 
կա րող ծու լա նալ Աստ վա ծա շուն չը սեր տե-
լու մեջ... հե տեւա բար դրանք, այ սինքն՝ 
գի տե լիքն ու մարդ կա յին հատ կա նիշ նե րը 
սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են։ Եվ ճե մա-
րա նում հենց այս իմաս տով է կա րեւոր վում 
գի տե լի քի հան դեպ նա խան ձախնդ րու թյու-
նը՝ որ պես առա քի նու թյուն եւ մարդ կա յին 
բարձր որակ։

«Քրիս տո նյա Հա յաս տան»

Նվագարաններ հայոց եկեղեցիներում

Արեւմ տյան եկե ղե ցի նե րում եր-
գե հոն ներ տե ղադր վել են 7-րդ 

դա րում՝ Հռո մի Կա թո լիկ Եկե ղե-
ցու քա հա նա յա պետ Վի տա լ իա-
նոս պա պի հրա հան գով։ Եր գե հո նի 
գոր ծա ծու թյու նը Հա յոց Եկե ղե ցում 
պաշ տո նա պես ար տոն վել է միայն 
1923 թվա կա նին, թեեւ եկե ղե ցի նե րում 
նվա գա րան նե րի գոր ծա ծու թյու նը եր-
բեւի ցե չի ար գել վել։

Եր կար տա րի ներ եկե ղե ցի նե րում գոր-
ծած վել են ծնծղա ներ։ Դրանց փո խա րեն 
եկե ղե ցի նե րում եր գե հոն ներ տե ղադ րե լու 
հարցն սկսվել է բարձ րա ձայն վել 19-րդ դա-
րի սկզբնե րից։

Ար դեն 19-րդ դա րի կե սե րին Զմյուռ նիա-
յում լույս տես նող «Ար շա լոյս Արա րա տեան» 
հան դե սում՝ եկե ղե ցի նե րում ծնծղա նե րի 
փո խա րեն եր գե հոն գոր ծա ծե լու առա-
ջարկն այն պի սի հնչե ղու թյուն է ստա նում, 
որ այն տպագր վում է նաեւ Փա րի զի «Մա-
սեաց աղաւ նի»-ում։

«Հին ժա մա նա կը ինչ երաժշ տա կան գոր-
ծի որ կայ եղեր, զա նոնք գոր ծա ծեր են նախ-

նիք եկե ղե ցա կան պաշ տա մանց մէջ, ինչ-
պէս ծնծղայն եւ այլն. ետ քը երաժշ տու թեան 
ար հես տը կա տա րե լա գոր ծուե լով՝ եր գե հոն 
հնա րե ցաւ, որ ծնծղա յէն աւե լի գե րա զանց 
ըլ լա լով՝ հի մակ ալ պէտք է զայն գոր ծա ծենք։

Ինչ պէ՜ս պի տի պայ ծա ռա նայ եւ վսեմ-
նայ Հա յոց եկե ղե ցա կան աս մուն քը երբ 
ման կանց հեզ ու չա փա ւոր ձայ նե րուն հետ 
ըն կե րա ցեալ եր գե հո նով կա տա րուի Հա-
յաս տա նեայց պաշ տա մուն քը»,— գրում է 
առա ջար կի հե ղի նա կը՝ ժա մա նա կի հայտ նի 
հա սա րա կա կան գոր ծիչ, հրա պա րա կա խոս 
Գա լուստ Կոս տան դյա նը («Մա սեաց աղաւ-
նի», Փա րիզ, 1858, թիւ Ե, էջ 108)։

Շու տով գտնվում են նաեւ բա րե րար ներ, 

որոնք փոր ձում են մի ջոց ներ հայ թայ թել 
Հայ Եկե ղե ցու հա մար այն քան թան կար-
ժեք երաժշ տա կան գոր ծիք նե րը ձեռք բե րե-
լու հա մար։

Հա վա նա բար այս ժա մա նակ նե րից էլ 
հա յոց եկե ղե ցի նե րում, թեեւ խիստ հազ վա-
դեպ, տե ղադր վում են փոքր եր գե հոն ներ 
(harmonium)։ Դրանք մեծ տա րա ծում չեն 
գտնում։ Փո խա րե նը գոր ծա ծու թյան մեջ է 
մտնում մեկ այլ տե սա կի եր գե հոն, որի մա-
սին հի շա տա կում է Մա ղա քիա արք. Օր մա-
նյա նը. «Մե զա նում ըն դուն ված եր գե հո նը 
մեծ ու բո լո րակ մի ծնծղա է, որը մեջ տե ղից 
կաշ վե օղա կով բռնվում է եւ թա թով բախ-
վում, եւ բախ ման չա փե րով օգ նում է եր գե-
ցո ղու թյան կա նո նա վո րու թյա նը» (Մա ղա-
քիա արք. Օր մա նյան, Ծի սա կան բա ռա րան, 
Երեւան, 1992)։

Ին քը՝ Մա ղա քիա արք. Օր մա նյա նը, եւս 
քա ջա լե րում է նվա գա րան նե րի գոր ծա ծու-
թյու նը՝ գրե լով. «Աստծու հա մար եր գե րը 
պետք է օրհ նու թյուն եւ փա ռա բա նու թյուն 
լի նեն, որը գա ղա փար է ու զգա ցում, եւ 
չենք կա րող ան շունչ գոր ծիք ներ ունե նալ։ 
Նվա գա րան նե րը չա փա վոր եւ հնա վանդ 
սո վո րու թյան հա մա ձայն կա րող են գոր ծա-
ծել եկե ղե ցում՝ եր գե ցո ղու թյուն նե րը կա նո-
նա վո րե լու եւ զո րաց նե լու հա մար» (անդ)։

Հայտ նի է նաեւ, որ նրա պատ րիար քու-
թյան տա րի նե րին՝ 1906  թվա կա նին, երբ 
Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար քա րա նի Մայր 
եկե ղե ցում առա ջին ան գամ կա տար վում 
էր Մա կար Եկ մա լ յա նի եռա ձայն «Պա տա-
րագ»-ը, ախոր ժա լուր եր գե ցո ղու թյանն ըն-
կե րակ ցում էր եր գե հո նը (տե՛ս «Արա րատ», 
1906, Յու նիս—Յու լիս, էջ 522)։

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նում եկե ղե ցի-
նե րում նվա գա րան ներ տե ղադ րե լու հար ցը 
պաշ տո նա պես բարձ րաց վում է 1917 թվա-
կա նին գու մար ված ռու սա հա յոց հո գեւո-
րա կան նե րի ժո ղո վում։ Ժո ղո վը միա ձայն 
ըն դու նում է այս առա ջար կը՝ վերջ նա կան 
վա վե րա ցու մը թող նե լով Ազ գա յին-եկե ղե ցա-
կան ժո ղո վին։ Վեր ջի նիս ձգձգման պատ-
ճա ռով, սա կայն, ըն դուն ված որո շու մը վա-

վե րաց նում է Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս 
Գեւորգ Ե Սու րե նյան ցը (1911—1930 թթ.) իր 
1923 թվա կա նի նո յեմ բե րի 9-ի հայ րա պե-
տա կան կոն դա կով՝ նա խա պես ունե նա լով 
նաեւ Երու սա ղե մի եւ Կոս տանդ նու պոլ սի 
պատ րիարք նե րի հա մա ձայ նու թյու նը։

Այս պես հայ րա պե տա կան սրբա տառ 
կոն դա կով ար տոն վում է եկե ղե ցի նե րում 
ժա մա պաշ տու թյան եւ աղոթ քի ժա մա նակ 
եր գե հո նի նվա գակ ցու թյու նը, որով, ինչ պես 
նշված է կոն դա կում, պետք է առա վել ծաղ-
կեր հո գեւոր երաժշ տու թյու նը՝ զո րաց նե լով 
նաեւ հա վա տա ցյալ նե րի ջեր մե ռան դու-
թյունն ու կրո նա կան վեհ զգա ցում նե րը։

Գեւորգ Ե Սու րե նյանցն իր կոն դա կում 
նշում է նաեւ, որ Հա յաս տա նյայց Եկե ղե ցին 
մշտա պես ջա նա ցել է զար գաց նել գի տու-
թյու նը, դպրու թյունն ու ար վես տը։ Սա կայն 
ազ գա յին եւ եկե ղե ցա կան կյան քի պայ ման-
նե րը նպաս տա վոր չեն եղել եկե ղե ցի նե րում 
նվա գա րան նե րի գոր ծա ծու թյան հա մար, 
թե պետ Հա յոց Եկե ղե ցու ծի սա ա րա րո-
ղա կան ավան դույթ նե րին եր բեք խո տե լի 
չեն եղել ծնծղա նե րի, քշոց նե րի ախոր ժա-
լուր նվա գա ծու թյու նը եւ զան գե րի մեղ մա-
ձայն ղո ղանջ նե րը։

Այ սօր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նում 
պահ պան վում է մի ֆիս հար մոն։ Գոր ծի քի 
վրա ար ված մա կագ րու թյու նը վկա յում է, որ 
այն 1925 թվա կա նին Մայր Աթո ռին է նվի րել 
ծնուն դով Նոր Ջու ղա յից՝ ջա վաբ նակ տի-
կին Ծա ղիկ Պո ղո սյա նը՝ ի հի շա տակ հան-
գու ցյալ ամուս նու՝ Պո ղոս Պո ղո սյա նի։ Կա-
րե լի է են թադ րել, որ «Շիդ մա յեր» հայտ նի 
ֆաբ րի կա յի այս ֆիս հար մոնն առա ջինն է, 
որ տե ղադր վել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած-
նի տա ճա րում։ Երաժշ տա կան այդ գոր ծի-
քը ծա ռա յել է Մայր տա ճա րին ավե լի քան 
50 տա րի։

1978 թ. փա րի զա հայ Ժի րայր Մա նա սյա-
նի բա րե րա րու թյամբ Մայր Աթո ռում տե-
ղադր վել է մի նոր եր գե հոն (տե՛ս «Էջ միա-
ծին», 1978, Ը—Թ (օգոս տոս—սեպ տեմ բեր), 
էջ 71)։

Հե ղի նե ՄԿՐՏՉՅԱՆ
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Տոն Վարագա Սուրբ Խաչի

«Նշա նաւ ամե նա յաղթ խա չիւդ Քո, 
Քրիս տո՛ս, պահ պա նեա՛ զմեզ, մար-
դա սէ՛ր, յա նե րեւոյթ թշնամ ւոյն, զի 
Դու միայն ես թա գա ւոր փա ռաց. 
օրհ նեալ յա ւի տեան»։

Տե րու նի տո նե րի շար քում առանձ նա-
հա տուկ տեղ են գրա վում Քրիս տո սի 

խա չին նվիր ված տո նե րը։ Ընդ հան րա կան 
Եկե ղե ցին առանձ նաց նում է Խա չին նվիր-
ված երեք տոն՝ Գյուտ Խա չի, Երեւումն 
Սուրբ Խա չի, Վե րա ցումն Սուրբ Խա չի կամ 
Խաչ վե րաց։ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան 
Սուրբ Եկե ղե ցին, այս երե քին ի լրա ցումն, 
ունի նաեւ Վա րա գա Սուրբ Խա չի տո նը, 
որը նշվում է Խաչ վե րա ցի եր րորդ կի րա-
կի օրը։ Ինչ պես Թոր գոմ պատ րիարքն է 
բնո րո շում, այն ունի զուտ ազ գա յին հիմք. 
«....մեր Խա չին տօնն է ան, վասն զի բո լո րո-
վին ազ գա յին յի շա տա կի մը պան ծա ցումն 
է» (Թոր գոմ պատ րիարք Գու շա կեան, 
Սուրբք եւ տօնք Հա յաս տա նեայց Եկե ղեց-
ւոյ, Երու սա ղէմ, 1957)։ Այն, ըստ էու թյան, 
նման է Սուրբ Խա չի երեւ ման տո նին, սա-
կայն երեւու մը ոչ թե Երու սա ղե մի, այլ Վա-
նի շրջա նի Վա րա գի հայ կա կան բար ձունք-
նե րում է տե ղի ունե նում։

Սրբա խո սա կան վար քա գիր նե րը հա-
ղոր դում են, որ Հռիփ սի մե կույ սը սե րում 
էր կայ սե րա կան ըն տա նի քից։ Նա իր պա-
րա նո ցին կրում էր Տի րոջ խա չա փայ տի 
մա սուն քը, որը, ինչ պես Մով սես Խո րե նա-
ցին է նշում, «....զմա ծեալն տէ րու նա կան 
արեամբն»։ Ըստ ավան դու թյան՝ դա այն 
մա սունքն էր, որը Հա կո բոս Տյառ նեղ բայ-
րը նվի րել էր Կլավ դիոս կայ սեր քրիս տո նյա 
կնո ջը՝ Պատ րո նի կե թա գու հուն. այն, կայ սե-
րա կան ըն տա նի քում սերն դե սե րունդ փո-
խանց վե լով, հա սել էր Հռիփ սի մե կույ սին։

Դիոկղե տիա նոս կայ սեր օրոք քրիս տո-
նյա կույ սե րը (մոտ 300 հո գի) Հռո մի մի 
ծա ծուկ վայ րում էին հա վաք վում՝ գլխա-
վո րու թյամբ Գա յա նե մայ րա պե տի, որը 
եւս կայ սե րա կան ըն տա նի քից էր սե րում։ 
Նրանց էին միա ցել նաեւ մի քա նի քա հա-
նա ներ։ Երբ Դիոկ ղե տիա նո սին պատ մում 
են Հռիփ սի մեի գե ղեց կու թյան մա սին, նա 
ցան կա նում է բա րե պաշտ կույ սին կնու թյան 
առ նել։ Հռիփ սի մեն, սա կայն, հրա ժար վում 
է դառ նալ կայ սեր կի նը։ Մոտ յո թա նա սուն 
կույ սեր, նրանց հետ նաեւ քա հա նա ներ, 
Սուրբ Գա յա նեի գլխա վո րու թյամբ փախ-

չում են դե պի Ալեք սանդ րիա, իսկ այն տե-
ղից՝ Երու սա ղեմ, այ ցե լում սրբա վայ րե րը։ 
Գեթ սե մա նիում՝ Աստ վա ծա մոր գե րեզ մա նի 
մոտ, աղո թե լիս ձայն են լսում, որը նրանց 
պատ վի րում է փախ չել Եդե սիա՝ տես նել ան-
ձե ռա գործ դաս տա ռա կը՝ Տի րոջ պատ կե-
րը, այ նու հե տեւ գնալ Հա յաս տան՝ Թա դեոս 
առա քյա լի վի ճա կը։ Նրան ցից ոմանք մնում 
են Եդե սիա յում եւ որոշ ժա մա նակ հե տո 
Դիոկ ղե տիա նոս կայ սեր հրա մա նով սպան-
վում, մյուս նե րը՝ հե ռա նում Վրաս տան, իսկ 
Գա յա նեն ու Հռիփ սի մեն մի խմբի հետ 
գնում են Խլաթ, այն տե ղից՝ Մո կաց լեռ ներ։ 
Նրանց խմբում եղող քա հա նա նե րը Սուրբ 
Խա չի մա սուն քով հա լա ծում են կռա տան 
դեւե րին, մաք րում ախ տա ցյալ ջրե րը, բու-
ժում հի վանդ նե րին... Բայց շու տով հայտ-
նի է դառ նում նրանց թաքս տո ցը, եւ նրանք 
ստիպ ված ծա ծուկ հե ռա նում են Բերկ րի 
գա վա ռի լեռ նե րը, ապա՝ Հա յոց ձոր կոչ-
ված վայ րը։ Այս տեղ նրանք հան դի պում են 
հա սա րա կու թյու նից հա լա ծյալ բո րոտ նե րի, 
եւ քա հա նա նե րը Սուրբ Խա չի զո րու թյամբ 
բժշկում են նրանց։ Որոշ ժա մա նակ հանգր-
վա նում են Ան ձեւա ցյաց գա վա ռի Հո գյաց 
(Հոգ վոց) վան քում, ապա գնում դե պի Վա-
րա գա լեռ։ Նրանք տես նե լով, որ կռա պաշտ-
նե րը գա լիս են իրենց հե տեւից, Սուրբ Խա-
չի մա սուն քը թաքց նում են Գա լի լիա կոչ վող 
բլրի քա րե րի մեջ։ Քա հա նա նե րից եր կու սը 
մնում են՝ մա սուն քը պահ պա նե լու (ըստ 
ավան դու թյան՝ որոշ ժա մա նակ անց սուրբ 
մա սուն քի պահ վե լու տե ղում եկե ղե ցի են 
կա ռու ցում)։ Գա յա նյանց խումբն ան վե րա-
դարձ հե ռա նում է... Խա չա փայ տի մա սուն-
քը պահ պա նող ճգնա վոր նե րի մա հից հե տո 
գրե թե երե քու կես դար սրբու թյան վայրն 
ան հայտ է մնում։

Է դա րում հա յոց մեջ վե րար ժեւոր վում են 
Հռիփ սի մյանց բա րե պաշ տու թյու նը եւ հա-
նուն քրիս տո նեա կան հա վատ քի գոր ծած 
սխրանք նե րը։ Հա յոց հայ րա պետ Կո մի տաս 
Աղ ցե ցին (615—628 թթ.) Վա ղար շա պա տում՝ 
նրանց վկա յա րան նե րի վրա, կա ռու ցում է 
Ս. Հռիփ սի մե տա ճա րը եւ նրանց հի շա տա-
կին է ձո նում «Ան ձինք նուի րեալք» գե ղեց-
կա գույն շա րա կա նը։

Այս նույն շրջա նում՝ Է դա րում, Հա յաս-
տանն ար դեն զգա լիո րեն տու ժել էր պարս-
կա-բյու զան դա կան պա տե րազմ նե րի 
հե տեւան քով։ Սկսվում են նաեւ արա բա-
կան ար շա վանք նե րը՝ ամե նուր կո տո րա-

ծի, ավե րա ծու թյուն նե րի ու թա լա նի իրենց 
հետ քը թող նե լով։ Այս դժնի իրա կա նու թյան 
մեջ հույ սի եւ հա վա տի նոր լույս է ծա գում 
Հա յոց աշ խար հի վրա՝ Վա նի Վա րա գա 
լեռ նե րում։ 653 թ. Թո դիկ անու նով կրո նա-
վո րը եւ նրա բա րե պաշտ աշա կերտ Հո-
վե լը գնում են Վա րա գա լեռ նե րը ճգնե լու։ 
Նրանք հաս տատ վում են այն վայ րում, որ-
տեղ բնակ վել էին սուրբ կույ սե րը: Մե նա-
կյաց նե րի միտքն ու հո գին տո գոր ված էին 
Սուրբ Նշա նը գտնե լու փա փա գով, ուս տի 
առա վել են խստաց նում իրենց ճգնու թյու-
նը՝ տաս ներ կու օր ու գի շեր ծո մա պա հու-
թյամբ Տի րո ջից հայ ցե լով հայտ նել Սուրբ 
Խա չի մա սուն քի տե ղը։ Տաս ներ կու օր անց, 
երբ նրանք աղո թում էին, այն լե ռան գա գա-
թից, որ տեղ պահ ված էր մա սուն քը, ահար-
կու ձայ նով նրանց նշան է ցույց տրվում։ 
Ճգնա կյաց նե րը, ձայ նից սարս ռած, նա յում 
են դե պի լե ռը եւ պայ ծառ լույս տես նում։ 
Ըստ ավան դու թյան՝ լույ սը գծագր վում է 
մա սուն քի ձեւով ու չա փով։ Նրանք շա րու-
նա կում են ապ շա հար նա յել լույ սին, որն 
ավե լի պայ ծառ էր, քան արե գա կի լույ սը եւ 
ընդգր կում էր ողջ լե ռը։ Հե տո ճգնա վոր նե-
րը տես նում են լու սե 12 սյուն, որոնք վեր 
էին խո յա ցել երկ րից եր կինք։ Ամ բողջ լե ռը 
լցվում է անու շա հո տու թյամբ եւ հրեշ տակ-
նե րի օրհ նու թյան եր գե րով։ Մինչ ճգնա-
վոր նե րը վա յե լում էին կա տար ված սքան-
չե լի քը, որը տեւում է կես գի շե րից մին չեւ 
օր վա վե ցե րորդ ժա մը, Խա չա փայ տի սուրբ 
մա սունքն իր մաս նա տու փով վեր է ել նում 
վե մից եւ լույ սե րի մեջ վեր բարձ րա նա-
լով՝ մտնում է եկե ղե ցի ու շո ղար ձա կե լով 
վե րա բեր վում Սուրբ Սե ղա նին՝ վե ցե րորդ 
ժա մից մին չեւ ին նե րորդ ժա մը։ Ճգնա-
վոր նե րը զար ման քի մեջ էին, երբ խա չա-
ձեւ լույ սի մի ջից նրանց ձայն է հաս նում. 
«Քրիս տոս հա ճեց բնակ վել Սուրբ Նշա նի 
մեջ՝ Հա յոց աշ խար հի պահ պա նու թյան եւ 
փրկու թյան հա մար»։ Նրանք մո տե նում են 
Սուրբ Սե ղա նին, վերց նում սուրբ մա սուն-
քը, ար տաս վա լից համ բու րում այն եւ գո-
հա նում Տի րո ջից։

Խա չա փայ տի սուրբ մա սուն քի այս տե-
սիլ  քը երեւում է նաեւ լե ռան շրջա կայ քում 
բնակ վող նե րին. «Այն օրից, որ հայտն վե-
ցավ Սուրբ Նշա նը, Վա րա գը դար ձավ հա-
յոց լեռ նե րի սուրբ Սիո նը։ Նրա գա գա թը, 
նրա կուրծ քը, նրա ստո րոտ նե րը ծածկ վե-
ցան վան քե րով, եւ կրո նա վոր նե րի բազ-
մու թյու նը լցրեց այդ վան քե րը: Եր կար տա-
րի ներ հի շյալ Սուրբ Նշա նը պահ վում էր 
Վա րա գա վան քում....» (Րաֆ ֆի, Կայ ծեր, 
Եր կե րի ժո ղո վա ծու, հտ. 6, Երեւան, 1988, 
էջ 162):

Տաս ներ կու օր եր կինք խո յա ցող լույ սի 
սյու նե րը շրջա պա տում են լե ռան գա գա թը։ 
Թո դիկ ճգնա վորն ու նրա աշա կերտ Հո վե-
լը կաս կած չու նեին, որ դա Սուրբ Նշա նի՝ 
Հռիփ սի մեի պա հած մա սունքն է, քա նի որ 
լու սա վո րու թյու նը հենց Գա լի լիա կոչ ված 
բար ձուն քին էր կենտ րո նա ցել։

Րաֆ ֆին իր «Կայ ծեր» ստեղ ծա գոր ծու-
թյան մեջ իրա վամբ նկա տում է՝ «....[խա-
չա փայ տը] մի ժա մա նակ զար դա րում էր 
Հռիփ սի մեի կուրծ քը, այ նու հե տեւ դար ձավ 
Վա րա գա լե ռան կրծքի երկ նա յին զար դը»։

Խա չա փայ տի մա սուն քի լու սա վոր երեւ-
ման մա սին հայտ նում են Ներ սես Գ Տա յե-
ցի (641—661 թթ.) հայ րա պե տին, որը, իր 
հետ վերց նե լով Ռշտու նյաց իշ խան Թեո դո-
րո սի որ դուն՝ Վար դին, գա լիս է Վա րա գա 
լեռ՝ ակա նա տես լի նե լու այդ հրա շա փառ 
իրո ղու թյա նը։ Ներ սես Գ Տա յե ցին տաս ներ-
կու սյու նե րի երեւ ման վայ րում եկե ղե ցի է 
կա ռու ցել տա լիս։ Մեկ այլ ավան դու թյան 
հա մա ձայն՝ տաս ներ կու եկե ղե ցի է կա ռու-
ցում՝ ի նշան տաս ներ կու սյու նե րի։ Սքան-
չա նա լով պատ մա կան այս իրո ղու թյամբ՝ 
Հա յոց հայ րա պե տը մեկ շա բա թյա պա հե ցո-
ղու թյուն եւ Վա րա գա Սուրբ Խա չի երեւու մը 
ամե նա մյա տո նե լու կարգ է սահ մա նում. 
տո նի առի թով է գրում «Նշա նաւ ամե նա-
յաղթ խա չիւդ քո Քրիս տոս....» հրա շա լի շա-
րա կա նը։

Է լ յա ՍԱ ՐԻ ԲԵ ԿՅԱՆ
Պատ մա կան գիտ. թեկ նա ծու

ՇարականՎարագայՍուրբԽաչի
Նըշանաւ ամենայաղթ Խաչիւըդ քո,
Քրիստոս, 
Պահպանեա՛ զմեզ, մարդասէ՛ր,
յաներեւոյթ թըշնամւոյն. 
Զի դու միայն ես Թագաւոր փառաց,
Օրհնեալ յաւիտեան:

Որ ի վերայ սորա տարածեցեր 
զանարատ բազուկըս քո. 
Եւ հեղեր զարիւնդ ի փըրկութիւն 
տիեզերաց. 
Զի դու միայն ես Թագաւոր փառաց,
Օրհնեալ յաւիտեան:
Ի միւսանգամ քո գալըստեանըն 
յերեւիլ սուրբ Նըշանիս, 
Արժանի արա՛ ըզծառայս քո 
վերըստին նորոգման. 
Զի դու միայն ես Թագաւոր փառաց,
Օրհնեալ յաւիտեան:

Խաչ քո եղիցի մեզ ապաւէն
բոցանիշ փայլմամբն իւրով. 
Խորտակեաց ըզթըշնամին
Եւ ելոյծ ըզդատակնիք անուանեալ
Փայտըն կենաց 
Ի փըրկութիւն տիեզերաց:
Վերառեալ ցընծան երկինք, 
Եւ երկիրս ուրախանայ 
Ընդ յայտնիլ սըրբոյ Խաչին 
սեռակնաձեւ Քառաթեւին, 
Որ զաշխարհըս լուսաւորեաց 
արեգակնակերպ ճառագայթիւք:

Ցընծացաւ Երուսաղէմ,
Բերկրեցան հաւատացեալք, 
Նորահրաշ զարդարեցան, քանզի 
տեսին զյաղթող Նըշանն.
Արարածք ամենայն ի Լուսոյն 
պայծառացան:

Վարագավանք
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«Աշ խար հի մեջ նե ղու թյուն պի-
տի ունե նաք, բայց քա ջա սի՛րտ 
եղեք, Ես հաղ թե ցի աշ խար հին»

Հով հ. ԺԶ 33։

Ման կու թյան տա րի նե րից ի վեր քա ջու թյունն իր սրտում 
դրոշ մած առա քի նա պաշտ Սուրբ Գեւորգ զո րա վա րը 

քրիս տո նեա կան հա վատ քի ջա տա գո վու թյան վառ օրի նակ 
է։ Լի նե լով հա վա տա վոր ծնող նե րի զա վակ՝ արիա սիրտ պա-
տա նին ըն տա նի քում ապ րել էր բա րե պաշ տու թյան ոգով, 
որն ան սահ մա նո րեն հոր դում էր սրբի կրա կոտ բնա վո-
րու թյու նից։ Կա պա դով կա ցի եռան դուն պա տա նին փոքր 
տա րի քից հմտա նում է ռազ մա կան ար վես տի մեջ եւ դառ-
նում այդ ժա մա նակ իր հզո րու թյամբ հայտ նի Հռո մեա կան 
կայս րու թյան նշա նա վոր զո րա կան նե րից մե կը։ Մի կայս-
րու թյուն, որը, սա կայն, իր հզո րու թյան հիմ քե րը փնտրում 
էր ձե ռա կերտ կուռ քե րին պաշ տա մունք մա տու ցե լու պիղծ 
մո լու թյան մեջ։ Այդ մո լու թյու նը լա վա գույնս սե փա կա նել 
էր Հռո մեա կան տե րու թյան բարձ րա գույն պաշ տո նյան՝ 
Դիոկ ղե տիա նոս կայս րը, որն իրեն հա մա կար ծիք խորհր-
դա կան նե րի հետ որո շում է բնաջն ջել կայս րու թյան մեջ 
ան նա խա դեպ տա րա ծում ստա ցող քրիս տո նեա կան հա-
վատ քի հե տեւորդ նե րին։

Քրիս տո նյա նե րի մի մա սը հա լա ծանք նե րի զոհ է դառ-
նում, մյուս մա սը՝ ուրա նում է հա վատ քը, սա կայն չա րա բա-
րո կայ սեր՝ քրիս տո նեու թյունն իս պառ ար մա տա խիլ անե լու 
երա զան քը ձա խող վում է։ Կայ սեր քա ջա սիրտ զո րա վա րը՝ 
Գեւոր գը, մեկն էր այն սուրբ մար տի րոս նե րից, որոնք աշ-
խար հա յին փառ քից ու պա տիվ նե րից առա վել նա խընտ րե-
ցին երկ նա յին, անանց բա րիք նե րը։

Եվ ահա, ավե տա րա նա կան պատ գա մին հա վա տա-
րիմ, սուրբ զո րա կա նը վա ճա ռում է իր ողջ ունեց վածքն ու 
ստաց ված գու մա րը բա ժա նում աղ քատ նե րին, ապա պատ-
ռե լով կայ սե րա կան՝ քրիս տո նյա նե րին հա լա ծանք նե րի են-
թար կե լու հրո վար տա կը՝ իր վրա յից դեն է նե տում այ սաշ-
խար հա յին զին վո րու թյան զգեստ նե րը եւ սպա ռա զին վում 
երկ նա յին, լու սե ղեն զո րախմ բի հան դերձ նե րով։

Քրիս տո սի սուրբ զո րա կան Գեւոր գը, ի պա տաս խան 
կայ սեր հարց ման, վկա յում է իր քրիս տո նյա լի նե լը. «Նախ 
եւ առաջ իմ անու նը քրիս տո նյա է, բայց մար դիկ ինձ Գեոր-
գիոս են կո չում»։ Ապա հա վե լում է. «Ար քա՛, երա նի թե լսեիր 
ինձ եւ ճա նա չեիր միակ ճշմա րիտ Աստ ծուն ու երկն քի ար-
քա յու թյա նը ար ժա նի լի նեիր: Բայց հի մա քո իշ խա նու թյու նը 
ժա մա նա կա վոր է, եւ քո խոս տում ներն ու ողո քան քը ան զոր 
են զրկե լու ինձ իմ Աստ ծու հան դեպ բա րե պաշ տու թյու նից: 
Քո պա տի վը քեզ լի նի, իսկ քո խոս տում նե րը՝ քեզ հա վա-
նող նե րին, բայց ես Քրիս տո սին ունեմ՝ երկ նա յին Թա գա-
վոր, որ ինձ փառք է տա լիս եւ հաղ թու թյուն հա կա ռա կոր դի 
ու նրա պաշ տո նյա նե րի նկատ մամբ»:

Ահա այս պես Քրիս տո սի սուրբ զո րա կա նը, ի ցույց ամեն-
քի, վկա յում է իր քրիս տո նեա կան հա վատ քը եւ հրա ժար-
վում մար դաս տեղծ կուռ քե րին երկր պա գե լուց։ Որեւէ փոր-
ձու թյուն, որեւէ ցավ ու պա տիժ սրբին հետ չեն պա հում իր 
դա վա նան քից։ Եվ ահա Դիոկ ղե տիա նոս կայս րը՝ անդն դա-
յին վի շա պը, հրա մա յում է զա նա զան կտտանք նե րից հե տո 

մա հա պատ ժի են թար կել Սուրբ Գեւոր գին։ Նա հա տա կու-
թյան ճա նա պար հին եւս սուր բը քա րո զում է Աստ ծու խոս քը 
եւ վկա յում իր քրիս տո նյա լի նե լը՝ դար ձի բե րե լով բազ մա-
թիվ ան հա վատ նե րի։ Իսկ մա հա պատ ժից առաջ երա նե լի 
վկան բար բա ռում է այս սրտա հույզ աղոթ քը՝ նախ քան իր 
երկ րա յին կյան քը Քրիս տո սի սուրբ ան վա նը զո հա բե րե լը. 
«Տե՛ր Աստ ված իմ, որ ամ բողջ հա վեր ժից առաջ ես, որին 
ես ապա վի նե ցի իմ ման կու թյու նից քրիս տո նյա նե րի գե ղե-
ցիկ եւ ճշմա րիտ ակն կա լու թյամբ։ Դու, որ Քո ծա ռա նե րին 
տված ան սուտ խոս տու մով մեր խնդրե լուց առաջ շնոր հում 
ես մեզ Քո ձրի պար գեւ նե րը, լսի՛ր ինձ, Տե՛ր, եւ տո՛ւր վկա յու-
թյանս խոս տո վա նու թյա նը մին չեւ վերջ համ բե րել: Եվ այժմ 
ըն դու նի՛ր իմ հո գին եւ փրկի՛ր ինձ հո ղե ղեն ու պիղծ հո գուց 
եւ ի հա ճույս Քո՝ ինձ բնա կեց րո՛ւ Քո սրբե րի մեջ եւ թո ղու-
թյուն շնոր հի՛ր այս հե թա նոս նե րին, որ չար չա րե ցին ինձ, 
իսկ Քո ծա ռա նե րին, որ դի մում են Քո ան վա նը, լու սա վո րի՛ր 
ճշմար տու թյան գի տու թյամբ: Չէ՞ որ կա մե նում ես, որ բո-
լորն ապ րեն։ Օգ նու թյո՛ւն առա քիր նրանց, ով քեր դի մում են 
Քո ան վա նը, նրանց տո՛ւր Քո եր կյու ղը եւ ցան կու թյուն, սեր 
սրբե րի նկատ մամբ, որ նրանց հի շա տա կը կա տա րե լով՝ 
ես նույն պես նման վեմ նրանց հա վա տին, որ պես զի նրանց 
հետ ար ժա նի լի նեմ երկ նա վոր կյան քին ու հա վի տե նա կան 
ար քա յու թյա նը, քա նի որ Քոնն են Հոր եւ Սուրբ Հո գու ար-
քա յու թյու նը եւ փառ քը հա վի տյանս. ամեն»։

Ան նա ՀՈՎ ՍԵ ՓՅԱՆ

Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ (Ղազանչեցվոց) եկեղեցի

Շուշիի Ս. Ամենափրկիչ (Ղազանչեցվոց) 
եկեղեցին կա ռուց վել է 1752  թ. (երբ 

ադր բե ջա նա կան պե տու թյուն դե ռեւս գո-
յու թյուն չու ներ) Մեծ Հայ քի Ար ցախ աշ-
խար հի Վա րան դա գա վա ռում՝ Շու շի 
բնա կա վայ րում, հա յոց պատ մա կան հայ-
րե նի քում: Սկզբնա պես այս տեղ կա ռուց վել 
է փայ տա ծածկ եկե ղե ցի, որը հե տա գա յում 
փո խա րին վել է եռա նավ կենտ րո նագմ-
բեթ եկե ղե ցով: Նոր եկե ղե ցու կա ռուց-
ման մտահ ղա ցումն իրա կա նաց վում է 
1867 թվա կա նին։ Ս. Ամենափրկիչը հայ կա-
կան ամե նա խո շոր եկե ղե ցի նե րից է (ճար-
տա րա պետ՝ Սի մոն Տեր-Հա կո բյան. տե՛ս 
Լեմս Ներ սի սյան, Հա յաս տա նի հո գեւոր 
կան թեղ նե րը, Երեւան, 2017, էջ 122)։ Եկե-
ղե ցին օծ վել է 1888 թվա կա նին Մա կար Ա 
Թե ղուտ ցի կա թո ղի կո սի (1885—1891 թթ.) 
ձե ռամբ (տե՛ս Шаген Мкртчян, Историко-
архитектурные памятники Нагорного 
Карабаха, Ереван, 1988, էջ 183)։ Տա ճա րի 
հա րա վա յին դռան գլխա մա սում զե տեղ ված 
է շի նա րա րա կան հե տեւ յալ ար ձա նագ րու-
թյու նը. «Շնոր հիւ եւ ողոր մու թեամբ ամե նա-
զօ րին Աս տու ծոյ կա ռու ցեալ հրա շա կերտ 
սուրբ տա ճարս ար դեամբ եւ տրօք բա րե-
պաշ տօն ժո ղովր դեանց Սուրբ Ամե նափր կիչ 
եկե ղեց ւոյն Ղա զան չեց ւոց Շու շի քա ղա քիս, 
որոյ շի նու թիւնն սկսեալ է 1868 ամի յա ւուրս 
թա գա ւո րու թեան աս տուա ծա զօր ինք նա կալ 
մեծ կայ սեր ամե նայն ռու սանց Աղեք սանդ-
րի Բ-ի եւ ի հայ րա պե տու թեան Գէ որ գայ 
Դ-ի, աւար տե ցաւ ի 1887 ամի ի թա գա ւո րու-
թեան որդ ւոյ Նո րին օրհ նա բա նեալ կայ սեր 

Աղեք սանդր Գ-ի եւ ի կա թո ղի կո սու թեան 
Մա կա րայ Ա-նոյ ի 20 սեպ տեմ բե րի 1888 
ամի» (Շա հեն Մկրտչյան, Լեռ նա յին Ղա րա-
բա ղի պատ մա ճար տա րա պե տա կան հու-
շար ձան նե րը, Երեւան, 1980, էջ 156)։

Ս. Ամե նափր կի չը գտնվում է Շու շի քա-
ղա քի կենտ րո նա կան մա սում, կազմ ված 
է եկե ղե ցուց եւ զան գա կատ նից։ Ար ցախ-
ցի շի նա րար նե րը կի րա ռել են հայ կա կան 

հին ավանդ ներն ու վե րա դար ձել գմբե թա-
վոր կա ռուց վածք նե րի տի պին, որն ամե-
նա տա րած վածն էր հայ ճար տա րա պե-
տու թյան նա խորդ շրջան նե րում՝ VI—VII եւ 
IX—XIV դա րե րում: Շու շիի եկե ղե ցա կան 
կա ռույց նե րում հայ քա րա գործ վար պետ-
նե րը դրսեւո րել են ճար տա րա պե տա կան 
գլուխ գոր ծոց ներ ստեղ ծե լու իրենց ձիր քը: 
Ս. Ամե նափր կիչ եկե ղե ցին ամ բող ջա պես 

կա ռուց ված է սրբա տաշ կրա քա րով՝ խա-
չա ձեւ չորս հաս տա տուն սյու նե րի վրա: 
Այն մեր ճար տա րա պե տու թյան զար դե րից 
է՝ բարձ րա շեն, լու սա վոր, ներ քուստ եւ ար-
տա քուստ զար դա րուն (տե՛ս Մա կար Բար-
խու դա րյան, Ար ցախ, Երեւան, 1996, էջ 89): 
Փա ռա հեղ գմբե թը հիմն ված է չորս հաս տա-
հե ղույս մույ թե րին: Ար տա քին ձեւե րը շքեղ 
են, զար դա քան դակ ներ են ար ված ամե նու-
րեք՝ հատ կա պես դռնե րին, լու սա մուտ նե րի 
կա մար նե րին (տե՛ս Շա հեն Մկրտչյան, Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղի պատ մա ճար տա րա պե-
տա կան հու շար ձան նե րը, Երեւան, 1985, 
էջ 222): Ավե լի քան 34,7 մետր եր կա րու-
թյուն, շուրջ 23 մետր լայ նու թյուն, 35 մետր 
բարձ րու թյուն ունե ցող ուղ ղան կյուն հա տա-
կագ ծով այս կո թո ղի չորս ճա կատ նե րում 
դուրս են գա լիս բազ մա նիստ աբ սիդ ներ, 
որոնք հու շար ձա նին տա լիս են խա չա ձեւ 
գմբե թա վոր հո րին վածք: Չորս մույ թե րի վրա 
բարձ րա ցող գմբե թը տե ղադր ված է դահ լի-
ճի կենտ րո նում: Եկե ղե ցին ունի միա տե սակ 
եւ նույն չա փե րի երեք մուտք՝ արեւ մուտ-
քից, հա րա վից ու հյու սի սից, որոնց առ-
ջեւ կա ռուց ված են գե ղեց կա շեն, բո լո րա-
ձեւ նա խա մուտ քեր՝ երե քա կան դռնե րով: 
Նա խա մուտ քե րի մի ջին դռնե րի վե րեւում 
բաց վող փոք րիկ լու սա մուտ նե րը խա չա ձեւ 
են՝ կերտ ված սրբա տաշ քա րե րից: Դռնե րի 
վեր նա մա սում՝ մեկ ամ բող ջա կան քա րից 
կերտ ված շրջա նա կի ներ սում, կան պատ-
կե րա քան դակ ներ: Լու սա մուտ նե րից յու րա-
քան չյու րը 5 մետր բարձ րու թյուն եւ 1 մետր 
լայ նու թյուն ունի:  էջ 7

Գեւորգ սրկ. ԿԱ ՐԱ ՊԵ ՏՅԱՆ

Ամե նա սուրբ Եր րոր դու թյան
Հա վա տա րիմ, ընտ րյալ ծա ռա,
Քաջ նա հա տակ, զեն հաղ թու թյան,
Սուրբդ Գեւորգ՝ մշտամ նա
Դու օթեւա՛ն Աստ ծու շնոր հի,
Բա րե խո սի՜ր Աստ ծուն հա նուն
Մեր մե ղա վոր հո գի նե րի:

Դու երկ նա վոր թա գա վո րի
Սուրբ զո րա պետ ինք նա խա րան,
Որ աշ խար հում այս խաչ վե ցիր,
Պսակ վե ցիր դու ան վա րան
Խա չո՛վ սի րո Տեր Ան մա հի,
Ում որ այժմ բա րե խո սի՜ր
Հա նուն մեր մութ հո գի նե րի:

Արե գա կան ար դա րու թյան
Ան շեջ դու շող, մեծ կա րա պետ,
Արեւ մուտ քից մինչ արեւելք
Խա չա չար չար սո՛ւրբ դի տա պետ
Ու ճա ռա գա՜յթ հա վեր ժա ցոլք,
Բա րե խո սի՛ր դու մեզ հա մար,
Ամե նա հաղթ Սո՛ւրբդ Գեւորգ…

Տոն սուրբ 
Գեւ որ գի
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 էջ 3
Ուղղա կի վկա յա կո չում ներն Արիս տա-

կես Լաս տի վեր ցու բնագ րում չա փա զանց 
ճշգրիտ են եւ գրե թե փո փո խու թյուն չեն 
կրել: Հինկ տա կա րա նա յին վկա յա կո չում նե-
րը կրկնա կի են թե՛ ըստ գլուխ նե րի, թե՛ քա-
նա կա պես, որի պատ ճա ռը, թե րեւս, պատ-
մի չի նպա տա կադ րումն ու նյութն են: Բա ցի 
այդ՝ հինկ տա կա րա նա յին վկա յա կո չում ներն 
առա վել սա հուն եւ բնա կան են ձուլ ված 
բնագ րին, քան նորկ տա կա րա նա յին նե րը:

Նորկ տա կա րա նա յին վկա յա կո չում ներն 
առա վե լա պես ընդ հան րաց նող բնույթ ունեն 
եւ բնագ րում ասույ թի ար ժեք են ստա նում: 
Հատ կա պես մար գա րեու թյուն նե րից ար ված 
վկա յա կո չում նե րի հա մե մա տու թյամբ սրանք 
ավե լի խո հախ րա տա կան են եւ չու նեն այն 
ող բեր գա կան-հու զա կան նրբե րանգ նե-
րը, որոնք ունեն հինկ տա կա րա նա յին նե-
րը: Դրանց սերտ ներ հյու սումն Արիս տա կես 
Լաս տի վեր ցու «Պատ մու թյան» բնագ րին 
իրա կա նաց ված է ոչ միայն իմաս տա բա նա-
կան, այլ նաեւ զգա յա կան դաշ տում:

Նորկ տա կա րա նա յին վկա յա կո չում նե րը 
հիմ նա կա նում հաս տա տող նշա նա կու թյուն 
ունեն Արիս տա կես Լաս տի վեր ցու եր կի հա-
մար: Եթե հինկ տա կա րա նա յին նե րը տե ղե-
կատ վա կան են եւ ան գամ իրենց կա ղա-
պա րա յին հատ կա նի շով մաս նակ ցում են 
շա րադ րան քին, ապա նորկ տա կա րա նա յին 
վկա յա կո չում ներն ավե լի շատ իրենց խոս-
քա յին-ասույ թա յին ար ժե քով են կի րառ վում: 
Այդ վկա յա կո չում նե րի խրա տա կան բնույթն 
ընդգ ծում է նաեւ ին քը՝ պատ մի չը: Ահա մի 
քա նի նման վկա յա կո չում ներ: Բուլ ղա րաց 
թա գա վո րու թյան մեջ ծա գած երկ պա ռա-
կու թյան առի թով (տե՛ս գլ. Ա) Արիս տա կես 
Լաս տի վեր ցին գրում է. «Ամե նայն թա գա-
ւո րու թիւն բա ժա նեալ յանձն՝ ո՛չ կա րէ կեալ» 
(Մարկ. Գ 24, Արիստ. Լաստ.՝ 529)։ Նմա նա-
տիպ մեկ այլ վկա յա կո չում (Մատթ. ԻԱ 44) 
Ռո մա նո սի կող մից քաղ կե դո նա կա նու թյան 
տա րած ման ձա խորդ փորձն է մեկ նա բա-
նում (տե՛ս գլ. Զ). «Ամե նայն որ հար ցի ընդ 
վի միս ընդ այս միկ, փշրես ցի. եւ յոյր վե րայ 
անկ ցի, հո սես ցէ զնա» (545): Բյու զան դա ցի-
նե րի՝ Բա սե նի դաշ տում կրած պար տու թյան 
առի թով պատ մի չը Մատ թեո սի Ավե տա րա-

նից մեջ բե րում է. «Զչարսն չա րաւ կո րուս-
ցէ» (Մատթ. ԻԱ 41, Արիստ. Լաստ.՝ 549):

Նորկ տա կա րա նա յին վկա յա կո չում-
ներն Արիս տա կես Լաս տի վեր ցու հա մար 
սպաս վող վեր ջա բա նի իմաս տա կիր ներ են: 
Դրանք տար բեր վում են Հին Կտա կա րա նի 
վախ ճա նա բա նու թյու նից (էս խա տո լո գիա) 
հատ կա պես զա նա զան կան խա սաց նշան-
նե րի առ կա յու թյամբ: Այ սինքն՝ Հին Կտա կա-
րա նինն Արիս տա կես Լաս տի վեր ցու նկա-
րագ րե լիք իրա կա նու թյան հա մար ար դեն 
տե ղի ունե ցածն էր, Նոր Կտա կա րա նի նը՝ 
սպաս վե լի քը: Հին Կտա կա րա նի վախ ճա նա-
բա նու թյու նը սեր տո րեն կապ վում է փրկու-
թյան գա ղա փա րին, որին այդ քան ձգտում է 
իր ըն թեր ցո ղին հա սու դարձ նել պատ մի չը: 
Այս պես՝ Մար կո սի Ավե տա րա նի ԺԳ գլխում 
ներ կա յաց վում են Քրիս տո սի կան խա սա-
ցու թյուն նե րը, ըստ որոնց՝ ան նա խա դեպ 
տա ռա պան քի օրեր են սպա սում Իր աշա-
կերտ նե րին, Իրեն հա վա տա ցող նե րին, Իր 
անու նից գոր ծող նե րին: Որ պես հաս տա-
տումն Սուրբ Գրքում աս ված նե րի՝ Արիս-
տա կես Լաս տի վեր ցին իր ող բա գին նկա-
րագ րու թյուն նե րը պատ կե րում է ճիշտ նույն 
կա ղա պա րով, ինչ Մար կո սի Ավե տա րա նում 
է: Ան գամ իր նկա րագ րած դեպ քե րի ըն թաց-
քում արեւի խա վա րումն է գա լիս փաս տե-
լու Սուրբ Գրքում նկա րագր վա ծը: Մար կո սի 

Ավե տա րա նում աս ված է. «Այլ յա ւուրսն յայ-
նո սիկ յետ նե ղու թեանն այ նո րիկ՝ արե գակն 
խա ւա րես ցի, եւ լու սին ոչ տա ցէ զլոյս իւր» 
(Մարկ. ԺԳ 24). այս տո ղը, որը «Պատ մու-
թյան» մեջ իրա կան փաս տի ար ձա նագ րում 
է (պատ մի չը նշում է հա յոց 482 թ. (1033 թ.), 
այս մա սին տե՛ս Արիս տա կես Լաս տի վեր-
ցի, Պատ մու թյուն, Երեւան, 1971, էջ 125, 
ծնթ. 81), Արիս տա կես Լաս տի վեր ցին որ պես 
ապա ցույց է գոր ծա ծում ոչ միայն իր ըն թեր-
ցո ղի, այլ նաեւ հենց իր հա մար:

Ամե նից շատ վկա յա կո չում ներ պատ մի-
չը կա տա րել է սաղ մոս նե րից: Ընդ հան րա-
պես, մեծ է եղել Սաղ մո սաց գրքի լեզ վաո-
ճա կան, ինչ պես նաեւ գա ղա փա րա կան 
ազ դե ցու թյու նը միջ նա դա րյան գե ղար վես-
տա կան մտա ծո ղու թյան վրա (այս մա սին 
ման րա մասն տե՛ս «Քրիս տո նյա Հա յաս-
տան» հան րա գիտ., Երեւան, 2002, էջ 881): 
Դրանց լա վա տե սա կան, Աստ ծուն դի մե լու 
ձեւե րում ինք նավս տահ, նե րում ստա նա լու 
եւ տա ռա պան քը հաղ թա հա րե լու մեջ կաս-
կած չըն դու նող բնույ թից հա վատ ու կեն սա-
սի րու թյուն է բխում: Ի դեպ, սաղ մոս նե րից 
վկա յա կո չում նե րի առա տու թյու նը միայն 
Արիս տա կես Լաս տի վեր ցու առանձ նա հատ-
կու թյու նը չէ: Ան գամ Նոր Կտա կա րա նում 
հինկ տա կա րա նա յին 283 մեջ բե րու մից 116-
ը քաղ ված է Սաղ մո սա րա նից (տե՛ս անդ):

Իր գա ղա փա րա կան, կա ռուց ված քա յին 
եւ ոճա կան հատ կու թյուն նե րով սաղ մոսն 
ավե լի հա րա զատ է Արիս տա կես Լաս տի-
վեր ցուն: Այս տեղ կան ե՛ւ թա խիծ ու մեղ քե-
րի խոս տո վա նու թյուն, ե՛ւ խրոխտ վստա-
հու թյուն, որ Աստ ված եր բեք չի լքի Իրեն 
հա վա տա րիմ ու վստա հող մե կին: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով սաղ մոս նե րի հե ղի նա կը հա-
մար ձակ վում է նույ նիսկ հան դի մա նու թյամբ 
դի մել Աստ ծուն: Ի վեր ջո, սաղ մոսն ինք-
նին մի զրույց է Բարձ րյա լի հետ՝ «ի խո րոց 
սրտի խօսք ընդ Աս տու ծոյ» (տե՛ս Ժ. Քա-
լան թա րյան, Գրի գոր Նա րե կա ցու «Մա-
տյան ող բեր գու թյան» պոե մի եւ սաղ մոս-
նե րի առն չու թյուն նե րը, Ս. Էջ միա ծին, 1997, 
էջ 9): Ավե լին՝ սաղ մո սը նույ նիսկ հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս «վի ճե լու» Աստ ծու հետ՝ 
դուրս չգա լով Սուրբ Գրքի թույ լատ րե լի սահ-
ման նե րից: Այ սինքն՝ սաղ մո սի ձեւն ան գամ, 
դրա նում եղած երկ խո սա կան տար րը նա-
խընտ րե լի են Արիս տա կես Լաս տի վեր ցու 
հա մար եւ սա հուն ներ մուծ վում են բնագ րի 
կա ռույ ցի մեջ, քա նի որ նա ին քը երկ խո սու-
թյամբ է ըն թա նում դե պի իր ըն թեր ցո ղը:

Արիս տա կես Լաս տի վեր ցու հա մար այն-
քան սի րե լի է այս ժան րը, որ հա ճախ վկա-
յա կո չու մը կա տար վում է՝ գա ղա փա րա պես 
նույ նիսկ չհա մընկ նե լով աստ վա ծաշն չյան 
այն հատ վա ծի իմաս տին, որից կա տար-
վել է քա ղա բե րու մը: Այս պես՝ ՃԻԸ սաղ մո-
սը պատ մում է Իս րա յե լի թշնա մի նե րի եւ 
այն մա սին, թե ինչ պես չի ուշա նում Աստ ծու 
վե րա հաս պա տիժն այդ պի սի նե րին: Մինչ-
դեռ Արիս տա կես Լաս տի վեր ցին բո լո րո վին 
այլ իմաս տով է գոր ծա ծել մեջ բե րումն այս 
հատ վա ծից, եւ նրա բնագ րում այն վե րա ի-
մաս տա վոր վել է: Եթե սաղ մո սում Իս րա յե լը 
պատ կեր վում է ման կու թյու նից հա լած վա ծի 
կեր պա րով, իսկ նրա թշնա մի նե րը, որ հաղթ-
վում են Տի րո ջից, նմա նեց ված են տա նի քին 
աճած խո տի, որը մին չեւ ձեռք դիպ չե լը չո-
րա նում է եւ չի ար ժա նա նում ո՛չ հնձո ղի, ո՛չ 
ան ցորդ նե րի հիաց մուն քին, ապա Արիս տա-
կես Լաս տի վեր ցու եր կում հա մե մա տու թյան 
եզ րը գա հին անօ րի նա կան՝ առանց ժա-
ռան գա կան իրա վուն քի տի րա ցած Մի քա յել 
կայսրն է, որի ան ցո ղիկ փառքն ու տխրահռ-
չակ իշ խա նու թյունն է այս կերպ ցան կա նում 
նշել պատ մի չը:  էջ 8

 էջ 6
Թմբու կը թե թեւաց նե լու եւ սլա ցիկ տեսք 

տա լու հա մար 16 նիս տե րը մշակ ված են 
ուղ ղա ձիգ հա մա չա փու թյուն նե րով՝ իրար 
մեջ ներգծ ված պա տու հան-որմ նա խոր շե-
րով: Իսկ նիս տերն իրենց հեր թին վե րեւում 
ավարտ վում են ճա կատ նե րով, որոնց գա-
գաթ նե րից սկսվում են գմբե թի վե ղա րի ծա-
վա լի կո ղե րը: Ուշագ րավ են կա ռուց ված քի 
ինք նօ րի նակ խոր շե րը, որոնք «փոր վել» են 
կա ռույ ցի ան շարժ զանգ ված նե րի մեջ ու 
երկ րա շար ժի ժա մա նակ ծա ռա յում են իբ-
րեւ յու րա տե սակ մեղ միչ ներ:

Ինչ պես ար դեն նշել ենք, Ս. Ամե նափր կիչ 
եկե ղե ցին գտնվում է Շու շի քա ղա քի կենտ-
րո նում։ Ըստ մաս նա գետ նե րի՝ եկե ղե ցու 
հա տա կագ ծա յին եւ ծա վա լա տա րա ծա կան 
լու ծու մը որո շա կի ընդ հան րու թյուն ունի 
Սուրբ Էջ միած նի Մայր տա ճա րի հետ:

Ս. Ամե նափր կիչ եկե ղե ցուց փոքր-ինչ հե-
ռու՝ արեւմ տյան մա սում, տե ղա կայ ված է 
եռա հարկ զան գա կա տու նը: Առա ջին հար-
կի վեր նա մա սի ան կյուն նե րում դրված է 
քարա կոփ, մար դա հա սակ չորս ար ձան , 
«....որք ահար կու տես լեամբ փչում են փո-
ղե րը....»: Զան գա կա տու նը կա ռուց ված է 
սրբա տաշ կաթ նա գույն քա րով. այն կա ռու-
ցել է շու շե ցի Աբ րա համ Խան դա մի րյան ցը:

Շու շիի ջար դե րից հե տո՝ 1920  թվա-
կա նին, եկե ղե ցին փակ վել է։ Քա ղա քում 
բնակ վող ադր բե ջան ցի ներն սկսել են այն 

օգ տա գոր ծել որ պես պա հեստ, անաս նա-
գոմ: Այդ ժա մա նակ քանդ վել են եկե ղե ցու 
մուտ քի մոտ դրված հրեշ տակ նե րի ար-
ձան նե րը, ավեր վել է գմբե թը։ Ար ցա խյան 
առա ջին պա տե րազ մի ըն թաց քում եկե-

ղե ցին հա կա մար տող կող մե րի հա մար 
կա րեւոր նշա նա կու թյուն ուներ։ Եթե ադր-
բե ջա նա կան զին ված ուժե րի հա մար այն 
պար զա պես զի նամ թեր քի պա հեստ էր, 
ապա մեզ՝ հա յե րիս հա մար այն Աստ ծու 
տունն էր՝ սրբա տե ղի։ 

1992  թվա կա նին Շու շի քա ղա քը եւ 
Ս. Ամե նափր կիչ եկե ղե ցին (ար դեն կի սա-
վեր) ազա տագր վե ցին թշնա մուց: Ավեր ված 
գմբե թը վե րա կանգն վեց 1998 թվա կա նին։

Ար ցա խյան երկ րորդ պա տե րազ մի ժա-
մա նակ՝ 2020 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 8-ին, 
մեկ օրում եր կու ան գամ եկե ղե ցին հրթի ռա-
կոծ վեց Ադր բե ջա նի ռազ մա օ դա յին ուժե-
րի  կող մից.... հրթի ռա կոծ վեց հենց աղո-
թա սա ցու թյան ժա մա նակ, երբ եկե ղե ցում 

էին գտնվում բազ մա թիվ հա վա տա ցյալ ներ, 
այդ թվում՝ կա նայք, ծե րեր ու երե խա ներ, 
հո գեւո րա կան ներ, հայ եւ օտա րազ գի լրագ-
րող ներ։ Սրտի խոր կսկի ծով ար ձա նագ-
րենք, որ ինչ պես Ար ցա խի՝ մեր պատ մա-
կան հայ րե նի քի տա րած քի մի զգա լի մա սը, 
այն պես եւ մեր բեր դա քա ղաք Շու շին բռնա-
զավթ վել է թշնա մու կող մից. գե րու թյան մեջ 
է մնա ցել նաեւ Ս. Ամե նափր կիչ եկե ղե ցին՝ 
Հայ Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու Ար ցա խի 
թե մի կենտ րո նը։

Էմմա ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի «Վաչե եւ Թամար 

Մանուկյան» մատենադարան

Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ 
(Ղազանչեցվոց) եկեղեցի

Աստվածաշնչյան վկայակոչումներն Արիստակես 
վարդապետ Լաստիվերցու «Պատմության» մեջ
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 էջ 3, 7
Աստ վա ծաշն չ յան մյուս գրքե րից Սաղ-

մո սա րանն առանձ նա նում է իր մարտն չող 
բո վան դա կու թյամբ: Գրե թե բո լոր սաղ մոս-
նե րում կա պայ քար ար տա քին թշնա մու, 
ար տա քին չա րի քի դեմ: Բա ցի այդ՝ սաղ-
մոս նե րի հե ղի նա կը հա ճախ խո սում է ազ-
գի անու նից կամ թշնա մի ազ գե րի՝ Աստ ծու 
կող մից պատժ վե լու մա սին: Այս «իրո ղու-
թյա նը» Արիս տա կես Լաս տի վեր ցին փոր-
ձում է հասց նել նաեւ իր հա վա քա կան 
հե րո սին՝ հայ ազ գին: Միայն թե պետք է 
ապաշ խա րել եւ ապ րել Աստ ծու սահ մա-
նած օրենք նե րով:

Բե րենք մի օրի նակ: Մա նազ կերտ քա-
ղա քի պա շա րու մը պատ կե րե լիս (գլ. ԺԵ) 
Արիս տա կես Լաս տի վեր ցին ընտ րում է այն-
պի սի սաղ մոս ներ, որոնք հար եւ նման են 
իր նկա րագ րած իրա վի ճա կին: Քա ղա քի 
վե րա կա ցու իշ խանն ինքն իրեն քա ջա լե-
րում է այն պի սի սաղ մոս նե րով, որոնց հե-
րո սը նույն պես անե լա նե լի իրա վի ճա կում է, 
նույն պես շրջա պատ ված է բա զում թշնա մի-
նե րով, սա կայն հու սա հատ ված չէ, Աստ ծուն 
է ապա վի նած.

«....Թէ պէտ եւ գնա ցից ես ի մէջ ստուե-
րաց մա հու, ոչ եր կեայց ի չա րէ՝ զի դու Տէր, 
ընդ իս ես: Ցուպ Քո եւ գա ւա զան, նո քա 
մխի թա րես ցեն զիս» (Սաղմ. ԻԲ 4)։

«Ոչ եր կեայց ես ի բիւ րոց զօ րաց նո ցա, 
ոյք շուր ջա նա կի պա տեալ պա հեալ պա-
շա րէ ին զիս: Արի, Տէ՛ր, եւ փրկեա՛ զիս, Աս-
տուած իմ. զի դու հա րեր զա մե նե սեան ոյք 
էին ընդ իս թշնա մու թեամբ ի տա րա պար-
տուց, եւ զա տա մունս մե ղա ւո րաց փշրես-
ցես» (Սաղմ. Գ 7—8)։

Ինչ պես տես նում ենք, եր կու սաղ մոս նե-
րում էլ նման իրա վի ճակ ներ են, եւ սաղ-
մո սողն Աստ ծուց օգ նու թյուն է խնդրում իր 
բա զում թշնա մի նե րից պաշտ պան վե լու հա-
մար: Իսկ օգ նու թյու նը հնա րա վոր է միայն 
Աստ ծուն դառ նա լու, նրա հետ հաշտ լի նե-
լու շնոր հիվ: Այդ դեպ քում, ինչ պես Աստ-
ված Դավ թին փրկեց Սա վու ղից եւ բա զում 
թշնա մի նե րից (Սաղմ. ԺԷ.), այն պես եւ հայ 
ազ գին կփրկի խու ժա դուժ ազ գե րի հար ձա-
կում նե րից:

Այս տեղ չենք կա րող չանդ րա դառ նալ մի 
հան գա ման քի՝ հա վա տի գոր ծո նին, առանց 
որի՝ ան հաս կա նա լի կմնա «Պատ մու թյան» 
խոր հուր դը: Ամ բողջ եր կի ընդ հա նուր բո-
վան դա կու թյու նը կա րող է տպա վո րու թյուն 
ստեղ ծել, թե հա վատն այն քան է տի րել 
պատ մի չի մտքին, որ չի տրվում դեպ քե-
րի բա նա կան մեկ նու թյու նը, ամեն ինչ բա-
ցատր վում է գոր ծած մեղ քի եւ Աստ ծուց 
պատժ ված լի նե լու հան գա ման քով, սա կայն 
այս դեպ քում հաշ տե ցումն Աստ ծու հետ 
պատ մի չի հա մար առա վել քան բա նա կան 
մեկ նու թյուն է:

Հա վա տա ցյա լի, այդ թվում եւ Արիս տա-
կես Լաս տի վեր ցու հա մար հա վատն այն 
հիմքն է, որի վրա կա ռուց ված է աշ խար հը: 
Այն այն քան կա յուն եւ իրա կան է, որ Հա յոց 
աշ խար հին բա ժին հա սած փոր ձու թյուն-

նե րը, քա ղաք նե րի կոր ծա նու մը, բա զում 
ող բեր գու թյուն նե րը, որ տես նում եւ նկա-
րագ րում է Արիս տա կես Լաս տի վեր ցին, 
պատ մի չի մտքում չեն կոր ծա նում այն անե-
րեւույթ աշ խար հը, որ յու րա քան չյուր մարդ 
ունի իր մեջ: Այս ամե նի հո գե բա նա կան 
հիմ նա վո րու մը, որը հենց սերն է, կրկին 
Աստ վա ծաշն չից է (տե՛ս Ա Կորնթ. ԺԳ): Վե-
րը նշված ԺԷ (2—3) սաղ մո սը՝ «Սի րե ցից 
զքեզ, Տէ՛ր, զաւ րու թիւն իմ, Տէ՛ր, հաս տա տիչ 
իմ, ապա ւէն իմ եւ փրկիչ իմ: Աս տուած օգ-
նա կան իմ, եւ ես յու սամ ի նա, ապա ւէն իմ 
եղ ջիւր փրկու թեան իմոյ ըն դու նե լի իմ է», 
այդ զգա ցու մի լաս տի վեր ցիա կան հիմ նա-
վո րումն է:

Խո սե լով քրիս տո նեու թյան էու թյան մա-
սին՝ Ն. Բեր դյա եւը հե տեւ յալ միտքն է հայտ-
նում: Ըստ նրա՝ այս հա վատ քի բո վան դա-
կու թյունն ազա տու թյունն է, եւ միակ բա նը, 
որ «սահ մա նա փա կում է» այդ ազա տու թյու-
նը, սերն է (տե՛ս Н. А. Бердяев, Философия 
свободы /Смысл творчества, Москва, 
1989, «О христианской свободе», էջ 195): 
Արիս տա կես Լաս տի վեր ցու հա մար, իհար-
կե, դա չգի տակց ված սահ մա նա փա կու-
թյուն է, սա կայն սահ մա նա փա կու թյան այն 
տե սակն է, որը, այ նուա մե նայ նիվ, ցան կա լի 
է բո լո րի հա մար:

Իր նա խորդ նե րի նման՝ Արիս տա կես Լաս-
տի վեր ցին եւս փոր ձում է ճա նա չել Աստ-
ծուն: Սաղ մոս նե րից նրա որոշ վկա յա կո-
չում ներ ամե նա կարճ ուղին են հու շում այս 
հար ցում: Այս պես՝ ՃԼԸ սաղ մոսն ունի Աստ-
ծու մա սին մար դու ամե նա հե տաքր քիր ու 
երա զե լի պատ կե րա ցում նե րից մե կը: Աստ-
ծու կող մից ճա նաչ ված լի նե լը ե՛ւ ցան կա լի, 
ե՛ւ զար մա նա լի հատ կու թյուն է մար դու հա-
մար: Ի դեպ, Ս. Գրի գոր Նա րե կա ցին նույն-
պես իր «Մա տեան»-ում (ԽԹ, Բ) խո սում է 
այդ հատ կու թյան մա սին. «Ընդ կա րեացս 
վշտակ ցե լոյ՝ ծած կա գէտ....» (Գրի գոր Նա-
րե կա ցի, Մա տեան ող բեր գու թեան, աշ-
խատ.՝ Պ. Խա չատ րեա նի եւ Ա. Ղա զի նեա նի, 
Երեւան, 1985, էջ 440: Աշ խար հա բար՝ «Ոչ 
միայն կա րե կից ու վշտա կից, այ լեւ ծա ծա-
կա գետ». թարգմ.՝ Մ. Խե րա նյա նի):

Ավե լին՝ Աստ ված մար դու դեռ չա րած-
ներն ան գամ գի տի. «Զան գործս իմ տե սին 
աչք քո, եւ ի գիրս քո ամե նե քեան գրե ցան» 
(Սաղմ. ՃԼԸ 16): Արիս տա կես Լաս տի վեր-
ցուն գրա վել է սույն ըն կա լու մը, ինչն ար-
տա հայտ վել է հա մա պա տաս խան մեջ բեր-
մամբ. «Ահա դու, Տէ՛ր, ծա նեար զ յե տին իմ 
եւ զա ռա ջին իմ» (ՃԼԸ 5): Այն հա գե ցած 
է հո գե բա նա կան ան ցում նե րով եւ իմաս-
տա յին նրբե րանգ նե րով: Մար դու բուն էու-
թյան մա սին է խո սում սաղ մո սի հե ղի նա կը, 
ըստ որի՝ Աստ ված ճա նա չում է մար դուն թե՛ 
նրա ան ցյա լով, թե՛ ապա գա յով: Այս տո ղում 
եղած ժա մա նա կի մակ բայ նե րի հեր թա գա-
յու մը հա մա հունչ է Արիս տա կես Լաս տի վեր-
ցու՝ շար ժում պատ կե րե լու ձգտմա նը, որը 
նա ար տա ցո լում է իր եր կում՝ սկսած նա-
խեր գից եւ պահ պա նում ողջ շա րադ րան-
քի ըն թաց քում:

Եր կում հա տուկ տեղ են գրա վում մար-
գա րեու թյուն նե րից մեջ բե րում նե րը, ին չը, 
կար ծում ենք, պայ մա նա վոր ված է ոչ միայն 
վկա յա կո չում նե րի բո վան դա կու թյամբ, այլ 
նաեւ մար գա րե նե րի կեր պար նե րով: Նրանց 
դե րի ըն դօ րի նա կու մը պատ մի չի կեր պա-
րում ակն հայտ է: Իր այդ հատ կա նի շով 
առանձ նա նում է հատ կա պես Եսա յին, որի 
մար գա րեու թյուն նե րից վկա յա կո չում նե րը 
քա նա կա կան առու մով զի ջում են միայն 
սաղ մոս նե րից ար ված մեջ բե րում նե րին:

Ըստ Եսա յու տե սիլ քի՝ Աստ ծու այն հար-
ցին՝ «Զո՞ առա քե ցից եւ կամ ո՞վ եր թի ցէ առ 
այն ժո ղո վուրդ», նա պա տաս խա նում է. 
«Ահա ւա սիկ ես, առա քեա՛ զիս» (Ես. Զ 8—9): 
Այ սինքն՝ Եսա յին ինք նա կամ է ստանձ նում 
իր ժո ղովր դի մար գա րեն լի նե լու դե րը: Իսկ 
դա հեշտ չէր. նա պետք է դա տա պար-
տեր սե փա կան ժո ղովր դին եւ կան խա-
սեր վեր ջի նիս ան կու մը: Սա կայն Եսա յի 
մար գա րեին հայտ նի էր նաեւ, թե ինչ պես 
խու սա փել այդ ող բեր գու թյու նից: Իս րա յե-
լա ցի նե րի գո յա տեւու մը կախ ված էր Հին 
Ուխտի օրենք նե րի պահ պա նու մից: Միայն 
այդ ար ժեք նե րին վե րա դառ նա լով՝ մար դիկ 
կա րող էին փրկվել: Եսա յու նպա տակն այդ 
վե րա դար ձին հաս նելն էր: Այլ կերպ ասած՝ 
մար գա րեի իր առա քե լու թյու նը նա տես նում 
էր մարդ կանց՝ կրկին Աստ ծուն դարձ նե-
լու մեջ, որից նրանք ավե լի ու ավե լի շատ 
էին օտա րա նում իրենց պահ ված քով (տե՛ս 
«Всемирная энциклопедия Христианство, 
Минск, 2004, էջ 284—285): Եսա յու այս դե-
րի նմա նու թյամբ է պայ մա նա վոր ված Արիս-
տա կես Լաս տի վեր ցու հե տեւո ղա կա նու թյու-
նը, որով նա իր ըն թեր ցո ղին է դի մում: Նա 
եւս փոր ձում էր իր ժո ղովր դին առ Աստ ված 
վե րա դարձ նել, վա նել նրա նից կոր ծան ման 
վա խը եւ ապա վի նել Աստ ծուն: Եսա յի մար-
գա րեի այս դե րի ազ դե ցի կու թյունն ու կեր-
պա րի հմայ քը, ինչ պես նաեւ Արիս տա կես 
Լաս տի վեր ցու ընտ րած մի ջո ցի անվ րեպ 
ար դիա կա նու թյու նը ցույց տա լու հա մար 
ուզում ենք հի շա տա կել Դա նիել Վա րու ժա-
նի նա մակ նե րից մե կը: Հե տաքր քիր է այն 
փաս տը, որ Արիս տա կես Լաս տի վեր ցու եւ 
Դա նիել Վա րու ժա նի ապ րած ժա մա նակ-
նե րի նմա նու թյու նը պատ մի չին գրա ված 
կեր պա րով գրա վում է ար դեն իսկ հա յաց-
քը հե թա նո սա կան մշա կույ թին ուղ ղած բա-
նաս տեղ ծին, որն Ի դա րում, ըստ էու թյան, 
նույնն էր ցան կա նում, ինչ որ Արիս տա կես 
Լաս տի վեր ցին՝ ԺԱ դա րում՝ իր ժո ղովր դի 
իրա կան բա րօ րու թյու նը: Այս պես՝ Ար շակ 
Չո պա նյա նին ուղղ ված մի նա մա կում Դա-
նիել Վա րու ժա նը գրում է. «....Հին եր կե րով 
շրջա պատ ված եմ, ուր էր, թե հրաշ քով այս 
մի ջակ վի ճա կեն փոխ վեի եւ Թին տար մը 
կամ Եսա յի մ’ըլ լա յի» (տե՛ս Դա նիել Վա րու-
ժան, Նա մա կա նի, Ար շակ Չո պա նյա նին, 
1908, Երեւան, 1965, էջ 131):

Եսա յին ան տար բե րու թյու նը քար կո-
ծող եւ անի րա վու թյուն նե րը հան դի մա նող 
մար գա րե էր: Նա իրա կա նու թյունն ու չա-
րի քի պատ ճառ նե րը ցույց տա լուց հե տո 

է նա խազ գու շաց նում այդ ամե նի հա մար 
պատ ժի մա սին: Այդ պես վար վում է նաեւ 
Արիս տա կես Լաս տի վեր ցին. օրի նակ՝ նախ 
պատ կե րում է Տայ քի Դա վիթ Կյու րո պա ղա-
տի մա հը, հե տո՝ Եսա յու մար գա րեու թյու-
նից քաղ ված տո ղե րով հան դի մա նում նրան 
դա վադ րա բար սպա նած, մեղք գոր ծած իշ-
խան նե րին:

Իր ող բե րը հյու սե լիս պատ մի չը մե ծա-
պես ազդ վել է Երե միա յի մար գա րեու թյուն-
նե րից: Ընդ հան րա պես խնդի րը կրկին սոսկ 
մեջ բե րու մը չէր. այս տեղ եւս գոր ծել է այն 
նույն հան գա ման քը, ինչն առ կա էր Եսա յի 
մար գա րեի դեպ քում: Արիս տա կես Լաս տի-
վեր ցին նմա նու թյուն էր տես նում իր եւ նրա 
դե րի մի ջեւ: Երե միա յին վի ճակ ված էր տես-
նել Երու սա ղե մի ան կումն ու ժո ղովր դի գե-
րե վար վե լը Բա բե լոն: Իր մար գա րեու թյուն-
նե րի պատ ճա ռով նա շատ հա լա ծանք ներ 
է կրել, բայց եր բեք չի դա դա րել Աստ ծու 
խոս քը մարդ կանց փո խան ցել, նույ նիսկ 
երբ նրանք հրա ժար վում էին այն ըն դու նել: 
Արիս տա կես Լաս տի վեր ցուն նման «դե րա-
կա տա րու մը» չէր կա րող չգրա վել:

Թե րեւս նաեւ այն է պատ ճա ռը, որ Երե-
միա յի ող բում կա րե լի է գտնել ամե նը, ինչ 
Արիս տա կես Լաս տի վեր ցին կի րա ռել է իր 
ող բա կան հատ ված նե րում: Այս տեղ կան ե՛ւ 
դի մառ նու թյուն, երբ Երու սա ղե մը պատ կեր-
վում է որ բեւայ րի կնոջ տես քով, որի վիշտն 
անմ խի թար է (մի հնա րանք, որն ավե լի ուշ 
կի րառ ված ենք տես նում Ս. Ներ սես Շնոր-
հա լու «Ողբ Եդե սիոյ» եր կում. Արիս տա կես 
Լաս տի վեր ցին բա վա րար վել է միայն անձ-
նա վոր մամբ), ե՛ւ ան ցյա լի ու ներ կա յի զու-
գադ րում, երբ ան ցյա լը փա ռա վոր է, իսկ 
ներ կան՝ ող բա լի, ե՛ւ հենց եղե լու թյան նմա-
նու թյուն. Երու սա ղե մը նույն պես պատժ ված 
է Աստ ծուց իր գոր ծած մեղ քե րի հա մար:

Պա տա հա կան չէ, որ մեջ բե րումն էլ Երե-
միա յից Արիս տա կես Լաս տի վեր ցին արել է 
իր հա մար ամե նաող բեր գա կան հատ ված-
նե րից մե կում, երբ պատ մում է ոչ թե կո տո-
րած նե րի, որոնք ինք նին ող բեր գա կան են, 
այլ հա յոց պե տա կա նու թյան կոր ծան ման եւ 
Գա գիկ Բ-ի՝ որ պես թա գա վո րի, ան փա ռու-
նակ վախ ճա նի մա սին: Ավե լաց նենք նաեւ, 
որ Երե միա յի ողբն իր ող բե րի կա ղա պար 
դարձ նե լը պայ մա նա վոր ված է այդ ող բե-
րի առանձ նա հատ կու թյամբ. դրանք իրենց 
ավար տի մեջ լա վա տե սա կան են, եւ կա-
րեւոր է հույ սի առ կա յու թյու նը, առանց որի՝ 
պատ մի չը չէր ստեղ ծի իր եր կը:
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