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Ուս. տարվա բացման հանդիսություն

ՍԱՐԳՍՅԱՆԸ

2

Սեպտեմբերի 3-ին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի
հյուրն

էր

Մայր

ճեմարանականների
հոգևորականներից

Աթոռի
համար

Հոգշ.

միաբան,

շատ

Տ.

սիրելի

Շնորհք

աբղ.

Սարգսյանը, ով ներկայումս իր ծառայությունն է
բերում

իսպանաբնակ

միաժամանակ

հայ

համայնքին

շարունակում

ասպիրանտական

կրթությունը:

է

և
իր

Ամռան

և

աշնան ընթացքին, երբ աշխարհասփյուռ հայ
համայնքներից Հայաստան են ժամանում հայ
հոգևորականները

մայր

հայրենիքում

և

Միածնաէջ Սուրբ Աթոռում անցկացնելու իրենց
արձակուրդները,

ճեմարանը

թողնում

հարմար

նրանց,

որպեսզի

հոգևորականների

առիթը

երբեք

բաց

հյուրընկալելու

վերջիններս
հետ

չի

ապագա

կիսվեն

փորձառությամբ և մտածումներով:

իրենց
.

Շնորհակալ ենք Հայր Շնորհքին մտերմիկ և
օգտակար զրույցի համար:

Սեպտեմբերի

12-ին

Գևորգյան

Հոգևոր

Ճեմարանի հանդիսությունների դահլիճում Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին

Բ

Ամենայն

տնօրինությամբ
ուսումնական

Հայոց

տեղի
նոր

տարվա

Հայրապետի

բարձր

ունեցավ

ճեմարանի

բացման

հանդիսավոր
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արարողությունը: Հանդիսությունը սկսվեց վերատեսուչ
սրբազան հոր շուտափույթ առողջացման համար առ
Աստուած

առաքված

աղոթքով

և

ուսանողների

օրհնության կարգով: Այնուհետև ԳՀՃ տեսուչ Հոգեշ. Տ.
Գարեգին վրդ. Համբարձումյանը ողջունեց ներկաներին՝
ազդարարելով հանդիսության սկիզբը: Արարողությունն
ավարտվեց
.

Վեհափառ

Հոր

օրհնության

խոսքով:

4

ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԱՆ ՆԻԿՈԴԵՄՈՍ

ԳՀՃ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ

ԴԱՈՒԴ ՇԱՐԱՇԻ ԱՅՑԸ

ԽՈՐՀԴՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՃԵՄԱՐԱՆ
Ս/թ.
Հայաստան

է

Ուղղափառ

Եկեղեցու

կոպոս,

Իրաքի

Էրբիլի

և

այցելել
թեմի՝

Քերքուքի

օգոստոսի

30-ին

Ասորի

հոգևոր ճեմարանում տեղի ունեցավ

արքեպիս-

Գեղարվեստական Խորհրդի նիստ:

Մուսուլի,

Նիստը

առաջնորդ,

ղեկավարեց

Համբարձումյանը:

Շարաշը,

Գեղարվեստական

Եկեղեցու

Քաղդեական

առաջնորդի,

Կրոնից

գործոց

Բաղդադի

որոշ

Ճեմարանի

տեսուչ Հոգեշ. Տ. Գարեգին վրդ.

մետրոպոլիտան Նիկոդեմոս Դաուդ
Ասորի

Գևորգյան

Իրաքի

դամները

նիստը

խորհրդի

ան-

սկսեցին

առ

նախարարի,

Աստված բարձրացրած աղոթքով:

պաշտոնատար

Այնուհետև նիստի մասնակիցները

անձանց հետ միասին: Հյուրերին

սկսեցին

ուղկեցում է Իրաքի հայոց թեմի

ուսումնական

տարվա

նախատեսվող

արտալսարանային

առաջնորդ Գերշ. Տ. Ավագ արք.
Ասատուրյանը: Վերջիններս եղան
Գևորգյան

Հոգևոր

Սեպտեմբերի 5-ին Գևորգյան Հոգևոր

մշակութային

Ճեմարանում էր Կալիֆորնիայի

Ճեմարանում,

2017-2018թթ.

որոշ

Միջոցառումներն

համալսարանի (UCLA)

հանդիպեցին տեսուչ հայր սուրբին,

քննարկել

համար
ծրագրեր:

ընտրվեցին

այնպես, որ միտված լինեն ոչ միայն

տարբեր

Հայագիտության, հայերենի և

լսարան-

մշակույթի մասնագետ, պրոֆեսոր

ճեմարանական կյանքից ներս, այլ

Փիթըր Քաուին (Peter Cowe):

նաև դառնան կրթող, զարգացնող եւ

պատմությանը, դաստիարակչական

Յիշեցնենք, որ վերջինս Հայաստան էր

դաստիարակող ապագա հոգևորա-

և կրթական կյանքին:

ժամանել նաև անցած տարի աշնանը

կանի կերպարի համար:

պտտվեցին

ճեմարանի

գրասենյանկներում
ներում,

և

ծանոթացան

ճեմարանի
.

նոր

Հ.Գ. Կիրակի օրը` Սուրբ և Անմահ

և մասնակցում էր Գևորգյան Հոգևոր

պատարագի ավարտին, բարձրաս-

Ճեմարանի և Սբ. Էջմիածնի

տիճան

հյուրերը

կանգնելու

բերելու

Մատենադարանի կողմից

Վեհափառ

կազմակերպված միջազգային

Հայրապետի հանդիսապետությամբ
միասնաբար

հետաքրքրություն

աստվածաշնչագիտական

են

գիտաժողովին՝ նվիրված Ոսկան

խաղաղության աղոթքի:

Երևանցու Աստվածաշնչի
տպագրության 350- ամյակին:
Այս անգամ պրոֆեսորը ճեմարանում
էր բարեկամական այցով, որի
ընթացքում նա հանդիպեց
ճեմարանականների հետ և նրանց
համար ընթերցեց մի հետաքրքրական
զեկուցում՝ նվիրված հայրեն

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Աստվածաշնչի

ԳԵՐՇ. Տ. ԱՐՄԱՇ ԵՊՍ.

ուսումնասիրություններին:

ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ՀԵՏ

Սեպտեմբերի 19-ին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հյուրն էր Դամասկոսի հայոց թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ.
Արմաշ

եպս.

Նալբանդյանը:

Վերջինս

ճեմարանականների

հետ

կիսվեց

Դամասկոսում

պատերազմական

իրադրության մեջ հոգևորականի ծանր ծառայության մասին: Այս օրերին, երբ աշխարհասփյուռ հայ համայնքներից
Հայաստան են ժամանում հայ հոգևորականները

մայր հայրենիքում

մասնակցելու

Հայրենք-Սփիւռք

6-րդ

համաժողովին, ճեմարանականները բաց չեն թողնում հարմար առիթը, հյուրընկալելու նրանց, որպեսզի վերջիններս
ապագա հոգևորականների հետ կիսվեն իրենց փորձառությամբ և մտածումներով:...................................................................
Շնորհակալ ենք Սրբազանին մտերմիկ զրույցի համար:

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՀՈԳԵՎՈՐ ՃԵՄԱՐԱՆՆ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
ՍԿՍՈՒՄ Է ԱՍՊԻՐԱՆՏԱԿԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր
ճեմարանը (ԳՀՃ) ՀՀ ԿԳ նախարարի կողմից 2016 թ.ի հոկտեմբերի 6-ի № 987 Ա/2 որոշման համաձայն
ստացավ

ասպիրանտական

կրթություն

իրականացնելու իրավունք:
Երկարամյա տքնաջան աշխատանքի որպես արդյունք 2017-2018 ուսումնական տարում ԳՀՃ
պատմության

մեջ

նոր

էջ

է

բացվում:

Ճեմարանն

աստվածաբանության

ոլորտում

սկսում

է

ասպիրանտական կրթություն: ԳՀՃ Ասպիրանտուրայի նպատակն է զարկ տալ աստվածաբանության
գիտաճյուղերի զարգացմանը, ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունում աստվածաբանության
ոլորտում բարձր որակավորում ունեցող գիտնական հոգևորականների և աշխարհականների
ներկայությունը, ինչպես նաև աստվածաբանական գիտությունների բնագավառում գիտական հետազոտությունների իրականացումն ու զարգացումը:
Ասպիրանտուրա ընդունվելու համար անձի դիմումը լրացվում է
ԳՀՃ քարտուղարությունում կամ առցանց gevorgianseminary.am
կայքում՝ կցելով հետևյալ փաստաթղթերը.
1. ինքնակենսագրություն, անձնագրի պատճեն և լուսանկար (3x4
չափսի).
2. մկրտության վկայական.
3.

բակալավրի

և

մագիստրոսի

դիպլոմները,

դրանց

հավելվածները.
4. օտար լեզու, նաև ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական

հիմունքներ

առարկաների

ատեստավորման

վկայականը կամ դրան համապատասխան տեղեկանքը.
1) Անգլերեն – «TOEFL» (iBT)՝ 46 և «IELTS»՝ 5.5 միավոր,
2) Ֆրանսերեն – «TCF»` 200 միավոր,
3) Գերմաներեն – «on DaF»՝ 60 միավոր,
4) Ինֆորմատիկա և տեղեկատուահաղորդակցական հիմունքներ
– 25 միավոր:
5. Աստվածաբանական գիտությունների շրջանակներում գրավոր
գիտական աշխատանք (հրատարակված կամ անտիպ, pdf կամ
word ձևաչափով):
Հեռակա ասպիրանտուրայում հետազոտողի քառամյա կրթական
ծրագրով ուսման տարեկան վարձը կազմում է երեք հարյուր
հազար (300.000) ՀՀ դրամ:
Ասպիրանտուրայի դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են
2017 թ. հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ, ամեն օր,
բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, ժամը 10:00 – 16:00:

ԿԱՆՈՆ ԿԱՄ ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ ՀԱՎԱՏԱՄՔ
Հին և Նոր Կտակարանների ներածության ցանկացած
դասագիրք իր դասընթացը հիմնելիս առաջնային տեղ է
հատկացնում կանոնին՝ խոսելով բառի ծագումնաբանության,
գործածության Հին և Նոր Կտակարանների, հայրաբանական
գրականության մեջ, անտիկ հեղինակների կողմից։ Հեղինակներ
էլ կան, որ նույնիսկ կանոն բառը քննարկում են ժամանակակից
երաժշտարվեստի համատեքստում։ Սակայն ի՞նչ է այն
նշանակում աստվածաշնչյան համատեքստում։ Շատ գեղեցիկ
սահմանում է տալիս Զարեհ արք․ Ազնավուրյանը․ «Կանոնը
պաշտոնապես ճանաչված և ընդունված գրքերի մի
ամբողջություն կամ ցանկ է, որն իր կազմությամբ իսկ որոշում
է, որն է ճշմարիտ և ընդունելին, և որոնք են սխալ կամ սուտ, մերժելի»։ Սակայն ինչպիսի՞ գրքերից է բաղկացած այդ
ցանկը։ Այս հարցին եկեղեցիները տալիս են իրարից տարբերվող պատասխաններ, օրինակ՝ Հայ եկեղեցին ընդունում
է 75 գիրք, Ռուս ուղղափառ եկեղեցին՝ 78, բողոքականները՝ 66 և այլն։ Այսպիսի իրավիճակում Աստվածաշնչի
մեկնաբանությունը, հասկացումը կարող է ընթանալ տարբեր ուղղություններով։ Օրինակ՝ հայ ընթերցողը,
ընթերցելով 75 գրքերը առանձին-առանձին, այն դիտարկում է իր ամբողջության մեջ, հաշվի է առնում բոլոր այն 9
գրքերը, որոնք ներառված չեն, օրինակ, բողոքական Աստվածաշնչերում։ Այս իմաստով կանոնը դառնում է Ս. Գրքի
ընկալման և հասկացման «Հավատամք»։
Խնդիրը խորքային է մանավանդ Հին Կտակարանի պարագայում, քանի որ այն իր ստեղծմանը պարտական է
ժամանակագրական բավականին ընդարձակ մի շրջանի, որ առաջ է բերում թվագրման, հեղինակային հարցեր։ Այս
վերջին հարցերը կարևոր են կանոնի ձևավորման համար, սակայն պետք է նշել, որ այսքանով չեն
սահմանափակվում կանոնականացման խնդիրները։ Եթե փորձենք քննել խնդիրները, ապա կտեսնենք, որ ամեն
քայլից հետո առաջ են գալիս մի շարք խնդիրներ, որոնցից բխում են նորերը, այնպես որ ուսումնասիրողը հայտնվում
է խնդիրների լաբիրինթոսում։ Օրինակ՝ կանոնականացման գործընթացում հատկապես ուշադրություն է դարձվում
աստվածաշնչյան ձեռագրերին և դրանց պարունակությանը, թարգմանություններին. թե ինչպիսի՞ գրքեր են
թարգմանվել, ժողովական կանոններին (Լավոդիկեի (364թ․) 59-րդ, 60-րդ, Կարթագենի (419թ․) 33-րդ և այլն), որոնք
վերաբերում են աստվածաշնչյան կանոնին, եկեղեցու հայրերի վկայություններին (Աթանաս Ալեքսանդրացու 39-րդ
Զատկական նամակը, Ամփիլոքոս Իկոնացու նամակն ուղղված Սելևկացիներին և այլն), հայրերի մեկնություններին,
հնագույն Ճաշոցներին և այլն։ Այստեղ պետք է նշել, որ այս աղբյուրները նման են նվագախմբի, որի անդամները
իրենց ձայնը արձակել են տարբեր ժամանակներում և առանց խմբավարի։ Օրինակ՝ Յոթանասնից թարգմանությունը
վկայում է «Սողոմոնի սաղմոսների» մասին կամ Վուլգաթան՝ Երրորդ Մնացորդացի մասին, սակայն եկեղեցու
հայրերը իրենց վկայություններում չեն անդրադարձել սրանց։ Կամ Ս ․ Աթանաս Ալեքսանդրացին իր 39-րդ
Զատկական նամակում, նախքան թվարկելը Աստվածաշնչի գրքերի ցանկը, նշում է, որ Հին Կտակարանը
համապատասխանում է եբրայական բնագրին, այսինքն՝ 22 գիրք, սակայն ո՛չ գրքերի քանակն է
համապատասխանում եբրայական կանոնի գրքերի թվին, ո՛չ էլ նրանում ներկայացվող մի շարք գրքեր։ Ասենք
օրինակ՝ Ա Եզրասի, Բարուքի թուղթը, Երեմիայի նամակն ուղղված Բաբելոնի գերյալներին գրքերը չկան եբրայական
կանոնում, սակայն առկա են նամակում։ Տրիդենտի ժողովում (1540-1546թթ․) առաջ քաշվեցին «Նախականոն» և
«Երկրորդական» եզրերը, որոնցից առաջինը բնորոշում էր այն գրքերը, որոնք առկա են եբրայական (22) բնագրում և
որոնք որ ընդունում էր բողոքական եկեղեցին (39), իսկ երկրորդով բնորոշվում էին այն գրքերը, որոնք հետագայում
են ավելացվել կանոնին։
Մեկ ուրիշ հարց է քրիստոնեական աշխարհի և հուդայական աշխարհի հակադրությունը։ Հրեաները ընդունում
են 22 կամ 24 գիրք (այս երկուսի միջև տարբերություն չկա, առաջինը մեզ ծանոթ 39 գրքերը դասավորում է
եբրայերեն 22 տառերի համապատասխան, երկրորդը՝ հունարեն, ինչպես օրինակ Իլիականի կամ Ոդիսականի
երգերի քանակն է 24)։ Այստեղ խնդիրը ոչ միայն Հին Կտակարանյան երկրորդականոններին, որոնց դեպքում
Աստվածաշնչի մեկնաբանության ուղղություն փոփոխությունը այդքան էլ մեծ չէ, այլև Նոր Կտակարանին, որի
առկայության պայմաններում քրիստոնյայի համար Հին Կտակարանը մի բան է, հրեայի համար՝ մեկ այլ բան։
Այս բազմապիսի խնդիրների առկայության պայմաններում Աստվածաշնչի ընթերցողը պետք է հասկանա իր
ընթերցածի կանոնը, հավատամքը և հետո հակադրվի կամ հանդիպադրվի այս կամ այն անհատի, որը կարող է
Աստվածաշնչի կանոնի կամ հավատամքի հակադիր կամ համադիր կրողը լինել։ Օրինակ՝ հրեան և քրիստոնյան չեն
կարող նույն կերպ ընթերցել Ծննդոց ԺԸ 1-15 դրվագը։
Պատրաստեց Քաջիկ սրկ. Հակոբյանը

ՄԱՀ ԾՆՎԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ
Յուրաքանչյուր մարդու կյանքում կա մի նվիրական օր, որը նրա համար ամենակարևորն է՝ իր տարեդարձը։ Ամեն
տարի, այդ օրը տոնախմբելով, մարդը հիշում է այն բաղձալի պահը, երբ ինքն էլ միլիոնավոր ուրիշ երեխաների հետ ու
նման լույս աշխարհ եկավ։ Կյանքում կա մի ուրիշ օր էլ, որը գալիս է խախտելու տարեդարձը տոնելու ավանդույթը,
այն է՝ մահը։ Օրինաչափ և բնական է, երբ վերջինը լինում է ծնունդից հետո, բայց ի՞նչ կլինի, եթե մահը լինի ծնվելուց
առաջ…
Արարչագործության վեցերորդ օրը Աստված ստեղծեց առաջին մարդուն՝ Ադամին, և իբրև կողակից տվեց նրան
առաջին կնոջը՝ Եվային։ Աստված օրհնեց նրանց ու ասաց. «Աճեցե՛ք, բազմացե՛ք, լցրե՛ք երկիրը…» (Ծննդ. 1:28)։ Բայց
ոմանք, անտեսելով Աստծո որդեծնության միջոցով արարելու պատգամը, բռնեցին որդեսպանության ուղին։ Աբորտի,
նույնն
է,
թե
արհեստական
վիժեցման
մասին
պատկերացումներ մարդիկ ունեին անգամ մեզանից 4000
տարիներ առաջ, ինչի մասին հիշատակություններ կան
եգիպտական Էբերսա պապիրուսում։ Բայց մարդկության
փորձը ստիպեց հասկանալու աբորտի հանցանք լինելը և
բժիշկ Հիպոկրատը իր հայտնի երդման մեջ անդրադարձավ
վիժեցմանը ասելով. «Ես ոչ մի կնոջ չեմ հանձնի վիժում
առաջացնող միջոց»։ Չնայած, որ յուրաքանչյուր բժիշկ տալիս
է Հիպոկրատի երդում, բայց այս հարցի շուրջ տարբեր
ժամանակներում առաջ քաշվեցին տարբեր տեսակետեր։
Խնդիրը հատկապես օրհասական դարձավ վերջին 2 դարերի
ընթացքում, այն բանից հետո, երբ անցնող դարի 70-ական
թվականներին մի շարք զարգացած երկրներ, ինչպիսիք են՝
ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան և Հոլանդիան, պետական
մակարդակով ընդունեցին աբորտը։ Սա ապտակ էր աշխարհում նոր ձևավորվող ընտանիքներին։ Առաջացավ
ամենակարևոր հարցը խնդրի վերաբերյալ՝ աբորտը մարդասպանությո՞ւն է, թե՝ ոչ։ Որոշ բժիշկներ տվեցին
բացասական պատասխան ու թույլատրելի համարեցին մինչև 4 ամսական պտղի հեռացումը. պտուղը մինչև 4
ամսական դեռ մարդ չէ։ Այստեղ էլ առաջանում է մեկ ուրիշ և ավելի բարդ հարց՝ ե՞րբ է պտուղը դառնում մարդ։
Օրինակ՝ Հին Արևմուտքում կարծում էին, թե կյանքը սկսվում է ծնվելու պահից, իսկ Հին Արևելքում՝ բեղմնավորման
պահից։
20-րդ դարում գիտությունը զարգացավ ու բժիշկները խոսեցին 4 ամսականի մասին՝ ասելով, որ մինչև 4
ամսական դեռ ձևավորված չեն երեխայի օրգանները, հետևաբար նա դեռ մարդ չէ, իսկ եթե մարդ չէ, ուրեմն կարելի է
աբորտի դիմել։ Բայց նույն գիտությունը հետո ապացուցեց, որ 3 ամսական սաղմը թեքում է գլուխը, շարժումներ
անում, դեմքը ծամածռում, կարող է անգամ թաթիկով բռունցք անել։ Բժիշկերի պատասխանը չուշացավ, նրանք նոր՝
ավելի գիտական վարկած առաջ քաշեցին՝ ասելով, որ մարդու մահն արձանագրվում է այն ժամանակ, երբ
արձանագրվում է ուղեղային իմպուլսների դադար, ուստի կյանքն էլ պետք է սկսվի ուղեղի ձևավորմամբ։ Ուղեղը, ըստ
20-րդ դարի սկզբին առաջադրված տեսակետի, առաջանում է 4 ամսականում։ Վարկածը հերքվեց, դարի վերջին, երբ
գիտնականները ուղեղի նշաններ հայտնաբերեցին անգամ մեկուկես ամսական պտղի մոտ։ Ուղեղի վարկածը հերքվեց
ու բժիշկները սկսեցին խոսել սրտխփոցի մասին՝ առաջին սրտխփոցը հայտարարելով կյանքի սկիզբ։ Պարզվեց՝
առաջին սրտխփոցը պտղի մոտ լինում է 18 օրականում։ Այնուամենայնիվ, հարցը մնաց առկախ՝ ե՞րբ է պտուղը սկսում
համարվել մարդ։ Բժիշկները, ընկնելով օրգանների հետևից, մոռանում են, որ կա մի բան մարդու մեջ, որը նրա շարժող
ուժն է, որը հնարավոր չէ տեսնել բժշկական մանրադիտակով անգամ, այն է՝ մարդու հոգին։ Մարդու հոգին է նրա
կյանքը և հոգու մարմնից բաժանումը եթե մահն է, հետևաբար միավորումը պիտի լինի ծնունդը կյանքի։ Սուրբգրային
տեղիների վրա հիմնվելով՝ եկեղեցու հայրերը վաղուց հարցին հստակ ձևակերպում են տվել։ Բեղմնավորման պահից
պտուղը մարդ է համարվում, և հենց այդ պահին էլ միավորվում են մարմինն ու հոգին։ Իզուր չէր սաղմոսերգու Դավիթ
մարգարեն ասում. «Տե՛ր, դու ես իմ ապավենը իմ մոր արգանդից» (Սաղմ. 70.6)։ Եվ կամ երբ Մարիամ Աստվածածինը
գնաց իր ազգական Եղիսաբեթին այցի, որը հղի էր, և նրան ողջույն տվեց. «Եվ երբ Եղիսաբեթը Մարիամի ողջույնը լսեց,
մանուկը խաղաց նրա որովայնում, և Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով…» (Ղուկ. 1:41)։ Ուրեմն՝ յուրաքանչյուր պտուղ
բեղմնավորման իսկ պահից մարդ է, և ոչ մի տարբերություն չկա 30-ամյա երիտասարդի և 3 ամսական պտղի
սպանության միջև։ Սպանությունը մնում է սպանություն։
Պատրաստեց Հովհաննես դպիր Ավետիսյանը

ԱՍՏԾՈ ՀԵՏՔԵՐՈՎ
« …քանի որ Քրիստոս էլ ձեզ համար
մեռավ և ձեզ օրինակ թողեց, որ Իր հետքերով գնաք…»
Ա Պետրոս 2:21
Յուրաքանչյուր ոք այս կյանքում Խաչի իր ճանապարհն ունի անցնելու
և յուրաքանչյուր ոք այս կյանքի ընթացքում ոտք է դնում իր Գեթսեմանին,
բարձրանում իր Գողգոթան: Փրկագործության այդ ուղին մեզ համար
հարթեց Ինքը՝ Տերը՝ Երկնքից երկիր խոնարհվելով: Նա Իր Խաչելությամբ և
հրաշափառ Հարությամբ մարդկային ազգին ազատագրեց մեղքի ու
մահվան կապանքներից` մարդկության առջև վերստին բացելով Երկնքի
արքայության ճանապարհը:
Աստվածորդին, լինելով անմեղ ու անարատ, հանուն մեղավոր
մարդկության փրկության, խոնարհաբար կրեց Իր խաչը և Իր սուրբ Արյան
հեղմամբ «ներեց մեզ մեր բոլոր հանցանքները և ոչնչացրեց հրամաններով
հաստատված այն պարտամուրհակը, որ մեր դեմ էր, վերացրեց այն
մեջտեղից և մեխեց խաչափայտին» (Կող. 2։14):
Ինչպես նախապես մարգարեացել էր Եսային․ «Նա խոցվեց մեր
մեղքերի համար և…Նրա՛ վերքերով մենք բժշկվեցինք» (Եսայի 53:5): Իր
փրկչական առաքելությամբ Քրիստոս պատգամեց մեզ, որ «եթե մեկը
կամենում է հետևել Ինձ, թող ուրանա իր անձը, վերցնի իր խաչը և գա Իմ
հետևից» (Մատթ. 16:24), բայց և զգուշացրեց, որ «նեղ է դուռը, և փշոտ`
ճանապարհը», որ դեպի Կյանք է տանում: Սակայն ո՞րն է այդ նեղ դուռը,
ո՞րն է այդ փշոտ ուղին:
«Սէրդ սիրով խոնարհեցար ի փրկութիւն…» (Ն. Շնորհալի):
Չէ՞ որ ոչ ոք Աստծուն չստիպեց մարդանալ և ոչ ոք ի զորու չէ Աստծուն
Երկնքից երկիր իջեցնել, եթե ոչ սերը․ «քանի որ Աստված այնքան սիրեց
աշխարհը, որ մինչև իսկ Իր Միածին Որդուն տվեց, որպեսզի, ով Նրան
հավատում է, չկորչի, այլ ընդունի հավիտենական կյանքը» (Հովհ. 3:16):
Սերն էր, որ խոնարհեցրեց Նրան աստվածային իր բարձունքից, և հանուն
այդ սիրո էր, որ Քրիստոս խաչի անարգ մահը հանձն առավ ու իր
Հարությամբ կենդանացրեց մեղքով խաչվածներիս՝ նոր պատվիրան տալով
մեզ. «Սիրե՛ք միմյանց. ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ միմյա՛նց սիրեցեք»
(Հովհ. 13:34):
Իր Խաչի ողջ ճանապարհին՝ Գեթսեմանիից մինչև գերեզմանի այրը,
Քրիստոս աստվածային Իր սիրով էր, որ հնազանդեցրեց մարդկային ամեն
մի մեղք՝ Ինքն իսկ օրինակ ու ճանապարհ դառնալով մեզ համար. «Ես եմ
Ճանապարհը, Ճշմարտությունը և Կյանքը: Ոչ ոք չի գա Հոր մոտ, եթե ոչ՝

ինձանով» (Հովհ. 14:6):
Ուստի չմոռանանք, որ «Սերը խաչ է» (Գարեգին Ա), և միայն
Քրիստոսի սիրո հետքերով քայլելով է, որ կկարողանանք, ինչպես Քրիստոս
Գեթսեմանիում, խոնարհաբար հնազանդեցնել մեր կամքը Աստծո կամքին․
«Բայց ոչ՝ ինչպես Ես եմ կամենում, այլ՝ ինչպես Դու» (Մատթ. 26:39),
բարձրանալ մեր մեղքերի Գողգոթան և «մասնակից լինելով Նրա
չարչարանքներին ու կերպարանակից՝ մահվանը» (հմմտ. Փիլիպ. 3:10)՝
խաչվել Քրիստոսի հետ՝ Նրա հետ էլ Հարություն առնելու համար:
Պատրաստեց Գևորգ դպիր Կարապետյանը

«Քավ լիցի, որ ես
պարծենամ այլ բանով,
քան միայն մեր Տեր
Հիսուս Քրիստոսի
խաչով»:
(Գաղ. Զ 14)

«Քրիստոս հաճեց
բնակվել սուրբ Նշանի
մեջ՝ Հայոց աշխարհի
պահպանության և
փրկության համար»

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԽԵՂՎԱԾ ՃԱԿԱՏԱԳՐԵՐ.
ՉԵԽՈՎԻ ՎԱՅՆԿԱՆ, ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԳԻՔՈՐԸ
Փոխվում են կարգերը, մարդկային միտքը խորամուխ է լինում ծածկախորհուրդ գաղափարների մեջ, դարն իր
կաշին է փոխում, բայց մադրիկ դարձյալ ապրում են ճնշված և ստրուկի նվաստացուցիչ մտորումներով. կանգ չի առնում
գռեհիկ բարքերի հեղեղը... խեղվում են մարդկայի ճակատագրեր, որոնք քաղաքային անբարո աշխարհի անօգնական
զոհերն են: XIX դար, Թումանյան ու Չեխով... իրար բավական մոտ կանգնած
գրողներ, որոնք ազգային սահմաններից դուրս գալով՝ դարձան համաշխարհային
փառատոն: Թումանյանը գրում էր «աչքի պես պարզ, աչքի պես բարդ». նույն
պարզությամբ, անսովոր սեղմությամբ ու մարդկային տառապանքներից խոցված
սրտով էր ստեղծագործում Չեխովը՝ «արձակի Պուշկինը» (Լ. Տոլստոյ): Նրանց
հմայքի գաղտնիքը նրանց տաղանդի և գեղարվեստական ուրույն հնարքների
գործածման մեջ է: Նրանց արվեստը կյանքի դառնության և տառապող
մարդկության ցավերը երևան բերելու միջոց է, որի շնորհիվ էլ ծնվում են
սանձարձակ ու վայրենաբարո աշխարհից դաղված կերպարներ՝ ուղղակի
տարբեր հողերի վրա հեծեծող: Ահա իննամյա Վայնկա Ժուկովը, որին տարել էին
կոշկակար Ալյախինի տուն՝ ուսման տալու: Նա իր կյանքում ոչ ոքի չուներ, բացի
պապից, որին, ահա, Ս. Ծննդյան օրվա առթիվ նամակ է գրում: Մինչև հոգու
խորքը դառնացած պատանուն ծեծում
էին, տառեխը պոչից մաքրելու համար
դա խոթում քիթ ու մռութը, պորտաբույծի
անպարկեշտությամբ ստիպում՝ վարունգ
գողանալ, կերածն էլ ի՞նչ էր՝ ցամաք հաց: Այլևս ապրել անկարող լինելով՝
խնդրում է պապին, որ ի սեր Քրիստոսի, խղճալով իրեն, տուն տանի․ «թե չէ
կմեռնեմ»: Երբ պապի մոտ լինի, ավելի անձնուրաց կաշխատի, հոտաղ
կդառնա, կոշիկ կմաքրի, միայն թե Մոսկվայի քաղքենի միջավայրից իրեն
տանի: Անլուր օրերի ցավերի սփոփանքը անցյալում մնացած մանկության
հիշողություններն են, երբ պապ ու թոռ գնում էին անտառ տոնածառ բերելու.
«Կորած է կյանքս, շան կյանքից էլ վատ»: Նամակը գցում է փոստը ու «քաղցր
հույսերով» գիշերում՝ երազների մեջ փնտրելով անրջային կյանքը: Պատմվածքը
վերջանում է այսպես և թվում է՝ չի հասել իր վերջնակետին: Սակայն ամեն ինչ
էլ պարզ է. նա զնդանված է անկյալ բարքերի տաղտուկ խցում, թեև
ժամանակավոր հուսավառ երազները՝ որբ մանկությունից ընծա մնացած,
դեռևս թև են տալիս նրան, բայց կյանքի մահակն անխնա է: Վայնկայի պես մի
օտար, մարդկանց վտառով լի կյանքում է հայտնվել գյուղից քաղաք տարված
Գիքորը, որն իր մաքուր ու ազնիվ սրտով է ամեն ինչ չափանշում՝ դարձյալ
միակ լուսավոր կետն ունենալով անմոռաց այն հիշողությունները, երբ գյուղում խաղում էր և մայր բնության հետ
այնքան ներդաշնակ էր, որ երբևէ չէր զգացել իր աղքատ ու անօգ լինելը: Երկուսն էլ քաղաք են ուղարկվում մարդկային
արժեքների տեր դառնալու, որպես մարդ ձևավորվելու համար, բայց ի՞նչ կարող էր տալ ապականված ու խառնամբոխ
քաղաքը. կա՛մ պետք է նրանք զոհ գնային՝ օտարանալով բնածին խառնվածքից, կա՛մ էլ, անհաշտ այդ իրողությանը,
ապրեին մինչև մահվան երանավետ վայրկյանը՝ չհամակերպված անպարկեշտ միջավայրին: Առաքինությունն ու
մաքրությունը մարդկային թատերաբեմին չի ծափահարվում, այլ հակառակը՝ ծաղրվում է: Փոքր երեխաների բախտի
պատկերումով երկու գրողներն էլ հասել են խոշոր ու գաղափարական, հոգեբանական ու գեղարվեստական
ընդհանրացումների:
Պատրաստեց Նարեկ Գասպարյանը

ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ ՄԵՐ...
Ո՞վ եմ ես։ Եվ ի՞նչ է փոխվում այս աշխարհում իմ ներկայությամբ։ Արդյոք տրամադրո՞ւմ եմ Աստծու հետ շփմանը
բավական ժամանակ։
«Այո՛», կասեն շատերը և կվկայեն, որ մասնակցում են Ս ․ Պատարագների և այլն։ Բայց ո՞րն է այդ
մասնակցությունը։ Միայն եկեղեցի գալը, շարականներ երգելը դեռ մասնակցություն չէ։ Եթե մենք Ողջույնի ժամանակ
հիշում ենք՝ «Քրիստոս ի մէջ մեր» է, ապա Պատարագը չի ավարտվում արձակումով․․․ Մեր ծառայությունը Աստծուն
չի սահմանափակվում միայն այդ մի քանի ժամով, այլ շարունակվում է հաջորդող ամբողջ շաբաթ։
Հարց է, թե ինչպե՞ս է պետք մատուցել այդ ծառայությունը՝
պատարագը Պատարագից հետո։ Բազմաթիվ օրինակներ ունենք
թե՛
Աստվածաշնչից՝
նահապետների,
մարգարեների,
առաքյալների և այլոց անձերում և թե՛ շատ-շատ սրբերի կյանքից։
Նահապետներից ամենանշանավորն Աբրահամն էր։ Նա էր, որ
Աստծու կողմից արդար համարվեց, սակայն ի՞նչ էր անում նա։
Ո՞րն էր նրա յուրահատկությունը։ Չէ՞ որ նա մյուսների նման
խաշնարած էր ու ընտանիքի հայր։ Այսինքն՝ նրա գործը չէր
տարբերվում նրա ցեղակիցների գործից, բայց դա առաջին
հայացքից։ Մյուս կողմից ուներ աներկբա հավատք ու
վստահություն Աստծու հանդեպ, խարդախություն չէր անում,
սիրում էր բոլորին և այդ պատճառով էլ արդար համարվեց։ Այդ է
առաջին և ամենամեծ ծառայությունը Պատարագից հետո՝ լինել
արդար, ինչպես Աբրահամն էր արդար։
Երկրորդ կարևոր օրինակը մեզ տալիս է Մովսես մարգարեն։
Քառասուն տարեկանում նա մտածում էր, թե «Ես պատրաստվել
եմ ու շատ բան գիտեմ», ապա հաջորդ քառասուն տարի՝ «Ես ոչ մի
բան չեմ կարող» և վերջին քառասունին նա հասկացավ՝ «Աստված
կարող է անել իմ միջոցով»։ Սա շատ կարևոր բան է, երբ մարդ հասկանում է, որ նա ոչ մի բան չգիտի առանց Աստծու և
առանց Նրա ոչ մի բան հնարավոր չէ։ Սա լրացնում է Աբրահամի արդարությունն ու վստահությունն Աստծու հանդեպ։
Շատ կարևոր է նաև շարունակել այդ ծառայությունն ընտանիքում, ընկերական շրջապատում, գործակիցների մոտ
և այլն։ Քրիստոս ասում է․ «Դո՛ւք էք աշխարհի լույսը» (Մտթ․ 5:14), «մոտեցել է Աստծու արքայությունը» (Մարկ․ 1:15):
Իսկ ինչո՞վ ենք մենք լցնում շուրջբոլորը։ Տրտմությա՞մբ, թե՞ հույսով, տրտունջո՞վ, թե՞ աղոթքով,
կասկածամտությա՞մբ, թե՞ վստահությամբ, խավարո՞վ, թե՞ լույսով։ Շատ լավ է, երբ մարդ կարողանում է ապրել
Եկեղեցուց ստացած Հաղորդության ոգով, այսինքն՝ ապրել երջանիկ ու շնորհակալ Աստծուն։ Այդպես ապրող մարդը
կյանքի հանդեպ լուսավոր, սիրող հայացք ունի, և այդ էլ կլինի նրա ծառայությունը Աստծուն, նաև նրա վկայությունը
ընտանիքում, ընկերների մեջ և այլն։
Բայց և այնպես ամենահիմնականը և պսակը բոլոր նախորդների աղոթքն է, որը քրիստոնյայի կյանքի շարժիչ ուժն
է։ Անհնար է սթափ մտքով նայել շուրջբոլորը կատարվող իրադարձություններին և ուրախանալ։ Անհնար է առանց
աղոթել։ Անհնար է հույս դնել անգամ մեր փոքրիկ ջանքերի վրա և որևէ բան փոխել։ Սակայն հնարավոր է՝ աղոթքով։
Քրիստոս՝ մեր Տերը, Իր կյանքի ողջ ընթացքում աղոթեց․ աղոթեց անգամ իրեն չարչարողների ու խաչողների համար և
ներեց նրանց հանցանքները։ Իսկ մենք շատ անգամ եկեղեցուց դուրս մոռանում ենք թե՛ ներելու և թե՛ աղոթքի մասին։
Չէ՞ որ այդ ամենով է կատարյալ դառնում Քրիստոսի Պատարագումը։
«Քրիստոս ի մէջ մեր․․․» պետք է լինի և՛ եկեղեցում, և՛ դրսում՝ աշխարհում, որտեղ շրջեց Քրիստոս, ավետարանեց
փրկությունը և աղոթեց․ «Հա՛յր, ների՛ր դրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում» (Ղուկ․ 23:34)։ Իսկ ե՞ս․․․ Ես ո՞վ
եմ կամ ի՞նչ է փոխվում այս աշխարհում իմ ներկայությամբ։ Արդեն կարիք չի լինի պատասխանել այս հարցերին, եթե
ճիշտ մատուցենք մեր ծառայությունը Պատարագից հետո և հասկանանք, թե ո՞ւմ ենք ուզում առաջ տանել՝ մե՞զ, թե՞
Քրիստոսին․․․
Պատրաստեց Լոնգի դպ․ Ավետիսյանը

ՀՈԲԻ ԳԻՐՔՆ ՈՒ Յ.Վ. ԳՅՈԹԵԻ «ՖԱՈՒՍՏ» ՈՂԲԵՐԳՈՒԹՅԱՆ
«ՆԱԽԱԲԱՆ ԵՐԿՆՔՈՒՄ» ՆԱԽԵՐԳԱՆՔԸ
Գյոթեի քարտուղար Էքերմանը, հուշագրելով գրողի ինքնակենսագրականը, հաղորդում է հետևյալ տողերը.«Եթե
իմ «Ֆաուստ»-ի նախերգանքը որոշ նմանություն ունի «Հոբ»-ի հետ, դարձյալ լավ է, և դրա համար ինձ ավելի շատ
պիտի դրվատել և ոչ թե պարսավել»: Երբ ընթերցում ես «Ֆաուստ» ողբերգության նախերգանքը, անհնար է չնկատել
նմանությունը «Հոբ»-ի գրքի հետ: Խոսելով «Հոբ»-ի գրքի մասին՝ պետք է ասել, որ այն իր ուրույն տեղն ունի
Աստվածաշնչյան կանոնի մեջ, քանի որ այն առաջինն է որպես երկ մարդկության պատմության մեջ, որն
անդրադառնում է փիլիսոփայող մարդու, բանական
աշխարհի և Աստծո գործերի մասին հարցադրումներ
կատարողին:
Բայց Հոբն անընդհատ հարցեր է բարձրացնում, և
դրանք անպատասխան են մնում: Նա անընդհատ
պնդում է իր անմեղության մասին՝ հենվելով իր
մաքուր անցյալի վրա, բայց այստեղ նրա հարցերի
անպատասխան մնալու գաղտնիքն այն է, որ նա
չգիտի սատանայի մասին և առավել ևս նրա ու Աստծո
խոսակցության մասին: Հարցադրումներ անում է նաև
Ֆաուտը,
որի
արդյունքում
մի
համահունչ
երկխոսություն է առաջանում այս երկու գրքերի միջև: Բայց Հոբը չգիտի՝ ինչո՞ւ է իր հետ կատարվում այդ ամենը,
իսկ Գյոթեն Ֆաուստին տվել է այդ իմացությունը՝ ունենալով Հոբի հարուստ պատմությունը: Այդ է պատճառը, որ
Ֆաուստն անձամբ է գրազի մեջ մտնում սատանայի հետ:
Եվս մեկ տարբերությունն էլ այն է, որ Հոբը միայն իմաստախոսում է, իսկ Ֆաուստը գաղափարային և միևնույն
ժամանակ կիրառական գործողություննեի մեջ է: Այստեղ հարց կառաջանա, թե ինչպես ենք հասկանում, որ գործ
ունենք սատանայի հետ․ Փաստացի հենց գրքերցից: Հոբի գիրքը բացահայտ կերպով ասում է. «Մի օր Աստծո
հրեշտակները եկան կանգնեցին Տիրոջ առաջ. նրանց հետ սատանան էլ
եկավ» (Հոբ 1-6): Իսկ «Ֆաուստ»-ում Մեֆիստոֆելն ինքն է վկայում իր
մասին. «Ինչքան լավ է, երբ այսքան մեծ մի տիրակալ սատանայի հետ է
խոսում մարդկայնորեն»: Թե ինչպես է սատանան հայտնվում Տիրոջ
մոտ, մենք իմանում ենք Տիրոջ հարցից. «Որտեղի՞ց ես գալիս», և
սատանայի պատասխանից. «Երկրի երեսին շրջելով և երկնքի տակ
ման գալով եմ եկել» (Հոբ 1:7): Նույնն է նաև Գյոթեի մոտ, քանզի
Մեֆիստոֆելը Տիրոջը տեսնելով, ասում է. «Քանի որ դու նորից ես մեզ
հայտնվել, Տե՛ր, հարցնում ես՝ ինչ ընթացք ունեն գործերը մեր»:
Իսկ ինչպե՞ս է ստեղծագործություններում նկարագրվող սատանան
վերաբերվում մարդկանց: Հոբի պարագային սատանան համոզմունք է
հայտնում, որ եթե Ատված ձեռքը քաշի Հոբից, նա դեմ առ դեմ կանիծի
Տիրոջը, որովհետև նա Տիրոջը պաշտում է Տիրոջ տված բարիքների
համար: Իսկ Ֆաուստի պարագային՝ նա Տիրոջը հայտնում է
մարդկային տկար բնության մասին, որն իր բանականությամբ շատ
հանգիստ կհեռանա Աստծուց, եթե միայն տեսնի իր երևութական հրաշքները: Ի պատասխան սատանային՝ Հոբի
գրքում Տերն ասում է. «Ահա նրան քո ձեռքն եմ մատնում, պայմանով, որ նրա կյանքը պահես» (Հոբ 2:6), իսկ
«Ֆաուստ» ողբերգության մեջ Տերը Հոբի նախաօրինակով ջախջախիչ պատասխան է տալիս սատանային. «Մայր
ակունքից զատիր ոգին, ցած տար եթե ուժդ պատի, սակայն կանգ առ ամոթահար, երբ համոզվես՝ մարդ բարի մութ
ձգտման մեջ չի կորցնի հար կարոտը ճիշտ ճանապարհի»: Փաստացի երկու պարագայում էլ Տիրոջ ընտրելի
անհատները՝ Հոբն ու Ֆաուտը, հաղթում են սատանային, որոնցից առաջինը փրկվում է՝ չանսալով կնոջ հորդորին
թե. «Արդ մի խո՛սք ասա Տիրոջն ու մեռի՛ր» (Հոբ 2:9), այլ ասելով. «Տիրոջ ձեռքից բարիքներն ընդունեցինք,
չարիքնեին չհամբերե՞նք» (Հոբ 2:10): Իսկ երկրորդը, չնայած սատանայի հետ գործակցելուն, չգայթակղվեց նրա ոչ մի
աներևույթ հրաշքով՝ անգամ հույն գեղեցկուհի Հեղինյով և չարտաբերեց նախապայման հանդիսացող բառերը.
«կա՛նգ առ ակնթարթ» ու չդարձավ սատանայի ծառան, այլ փրկվեց սրբերի և իր սիրելի Գրեթխենի
բարեխոսությամբ:
Պատրաստեց Պողոս ուրկ. Մամիկոնյանը

Շահերը տարբեր, շատերն անտարբեր,
Հավատքից հեռու, փողին միշտ մոտիկ,
Ձգտում են փողի ու ձգտում են վեր,
Բայց փողի ձեռքին դառնում խաղալիք։
Խաղում են խաղեր՝ կյանքին անտարբեր,
Բաժանում մարդկանց ու ստեղծում խավեր,
Հարստությունը դարձել է կարիք,
Իսկ փողն ալեկոծ ծովի մի ալիք։
Հարուստն ունի նավ, հասնում է հանգիստ,
Իսկ աղքատի լաստն ուշանում է խիստ,
Հարուստը հասնում է փողի ալիքին,
Աղքատը՝ ցատկում ու ընկնում կրկին։
Ով էլ որ հասնի փողի ալիքին,
Ով էլ որ ցատկի ու ընկնի կրկին,
Բոլորն էլ, մեկ է, նույն հողից են սև
Ու հող կդառնան իրարու հետև…
Ստեղծագործեց Վահրադյան Սեյրանը

