Գ Տարի, թիվ 13,
2018 թ. Հուլիս Ա

«Գոհությո՛ւն մատուցեք Տիրոջը,
քանզի քաղցր է նա, քանզի հավերժ է
նրա ողորմությունը»։

(Սաղմոս 105:1)
ՍԲ. ՊԱՏԱՐԱԳ
ՍԲ. ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԱՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒՄ

Հունիսի 24-ին Սրբոց Հրեշտակապետաց եկեղեցում հոգեշնորհ Տ. Գարեգին վրդ. Համբարձումյանի
ձեռամբ մատուցվեց սբ. Պատարագ: Սուրբ սեղանին
իրենց ծառայությունն էին բերում ավարտական Զ
ՊՐՈՖ . ՏԵՐՅԱՆԻ
ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մայիսի 14-ին ճեմարանի Կոմիտասյան

սրահում

դասախոսու-

թյամբ հանդես եկավ Նյու Յորքից
ժամանած պրոֆ. Աբրահամ Տերյանը՝ «վանականություն» թեմայով: Հայ
վանականության գիտակ պրոֆեսորը անդրադարձավ հայոց միջավայրում

վանականության

ծագմանը,

զարգացմանը և եկեղեցում ունեցած
կարևոր դերին:

լսարանի սարկավագները: Տեսուչ Հայր Սուրբն իր
քարոզում իր հայրական պատգամները հղեց Զ
լսարանի սաներին, որոնք օրեր անց պիտի համալրեն
Մայր Աթոռի միաբանության շարքերը:

ԳՐԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Մայիսի 31-ին ներճեմարանական միջոցառման ընթացքում ամփոփվեցին ճեմարանի
ամենամյա գրական մրցույթի
արդյունքները: Գրական մրցույթի այս տարվա հաղթողը Գ
լսարանի սան Գևորգ դպիր Կարապետյանն էր իր «Հայն ու
Աստված»
բանաստեղծությամբ: Միջոցառմանը իրենց կատարումներով
ներկայացան
նաև ճեմարանի երաժշտական
խմբակի սաները:

ԹԵԶԵՐԻ ԵՎ ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հունիսի 26-ից 29-ը ԳՀՃ Կոմիտասյան սրահում տեղի ունեցավ բակալավրիատի դիպլոմային և մագիստրոսական թեզերի
պաշտպանությունը: Ընդունող
հանձնաժողովն ընդհանուր առմամբ գոհ էր ներկայացված աշխատանքներից:

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐ

Մայիսի 24-ին ԳՀՃ սաները
մշակութապես հագեցած օր
ունեցան. նախ այցելեցին Արամ
Խաչատրյանի
տուն-թանգարան, ուր առավել ծանոթացան
մեծանուն կոմպոզիտորի կյանքին և գործունեությանը, ապա
եղան Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում՝ Պարի պետական համույթի մայիսյան հաղթանակներին
նվիրված համերգինֈ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԳՆԴԵՐԵՑՆԵՐԻՆ

Հունիսի 2-ին ԳՀՃ տեսուչ
Հոգշ. Տ. Գարեգին վրդ. Համբարձումյանը հանդիպում ունեցավ ՀՀ ՋՈւ հոգևոր առաջնորդության գնդերեցների հետ:
Հնթաց հանդիպման ակտիվ
քննարկում ծավալվեց հոգևոր
կրթության և բանակում հոգևորականության դերի մասին:

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
ՆՎԻՐՎԱԾ ՄԱՂԱՔԻԱ ԱՐՔ. ՕՐՄԱՆՅԱՆԻՆ
Մայիսի 11-ին Գևորգյան ճեմարանում տեղի
ունեցավ գիտաժողով նվիրված անվանի պատմաբան Մաղաքիա արք. Օրմանյանի մահվան 100ամյակին: Գիտական նիստը նախագահում էր

գերաշնորհ Տեր Մուշեղ եպս. Բաբայանը: Գիտաժողովին իրենց ելույթներով հանդես եկան
Գևորգյան ճեմարանի հարգելի դասախոսներ Հրաչ
սրկ. Սարգիսյանը, Գևորգ Տեր-Վարդանյանը, Վահե
Թորոսյանը, Պարգև Բարսեղյանը, Արտակ Գնունին
և Վաչագան Գրիգորյանը:

«Թանգարանային գիշեր» միջոցառման շրջանակներում ճեմարանի «Էջմիածին» երգչախումբը ղեկավարությամբ Արթուր սրկ․ Վարդանյանի փոքրիկ համերգային ծրագրով ներկայացավ Ազգային պատկերասրահումֈ

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
Մայիսի 22-ին Մայր Աթոռի և ՀՀ
Սփյուռքի նախարարության հետ
համատեղ Վաչե և Թամար Մանուկյան մատենադարանում տեղի
ունեցավ «Հայաստանի Հանրապետությունը և Հայ Եկեղեցու դերակատարությունը հայոց պետականության կայացման գործում (1918
- 2018 թթ.)» խորագրով գիտաժողով: Գիտական նիստին իր մասնակցությունը բերեց նաև ԳՀՃ
տեսուչ հոգեշնորհ Տ. Գարեգին
վրդ. Համբարձումյանը՝ ներկայացնելով «Եկեղեցի-պետություն հարաբերությունները» պատմական
ակնարկ-զեկույցը: Գիտաժողովին
մասնակցում էին նաև ԳՀՃ
դասախոսներ:

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ
Հուլիսի 2-ին Հայրապետի նախագահությամբ տեղի ունեցավ
Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածնի
ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական ժողովը:

ՄԻՋՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ
ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆՔՈՒՄ

ՏԱՐԵՎԵՐՋՅԱՆ ՊՏՈՒՅՏ
Ամեն ամառ ուսումնական
տարվա ավարտին ճեմարանականներն ու դասախոսները
ուղևորվում են դեպի Հայաստանի գողտրիկ սրբատեղիներից որևէ մեկը: Այս տարի ճեմարանականներին Տավուշն էր
հյուրընկալել: Բերդի Սբ. Հովհաննես եկեղեցում Պատարագին մասնակցելուց հետո ճեմարանականները եղան զորամասում, ապա թեմակալ առաջնորդ Տ. Բագրատ եպս. Գալըստանյանի
ուղեկցությամբ
այցելեցին Նոր Վարագավանք:

Մի քանի ճեմարանականներ եղան Սաղմոսավանքում և
հանդիպեցին ԵՊՀ Աստվածաբանության
ֆակուլտետի
ուսանողների հոտ:

ՓԱԿՄԱՆ
ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Եզրափակելով ուսումնական
տարին՝ հուլիսի 3-ին տեղի
ունեցավ ԳՀՃ ուսումնական
տարվա փակման արարողությունը՝ Հայրապետի բարձր
նախագահությամբ: Ճեմարանի երգչախումբը հանդես եկավ
կատարումներով, տարվա ընթացքում ուսումնառության և
ճեմարանական կյանքում առաջադիմություն և ակտիվություն ցուցաբերած սաները
պարգևատրվեցին:

Երիտասարդությունը
մարտահրավերներ ընդունելու քաջությունն է,
այլ ոչ թե դրանցից խույս տալըֈ
Գարեգին Ա
Յուրաքանչյուր

ճեմարանական

գալիս

է

իր

մեծ

տեսիլքի

հետևիցֈ

Գործելու

հակումը,

խանդավառությունը, թափը, պոռթկումը, եռանդն ու պատրաստակամությունը այն հատկանիշներն են,
որոնցով ճեմարանականը հասնում է այդ տեսիլքինֈ Դո՛ւք, սիրելի Զ լսարանցիներ, ավարտեցիք
ուսումնառության՝

գիտելիքների

ամբարման

շրջանը.

ավարտ,

որն ազդարարում

է

սկիզբը

ձեր

սպասավորությանֈ Այսուհետ պիտի բաշխեք և գործադրեք ճեմարանում ստացած գիտելիքներն ու
շնորհները՝ ի զորացումն աստվածակերտ եկեղեցուֈ Մշտաժամ մարմնացած Աստծուն ձեր աչքի առաջ
ունեցեք ու խոնարհությամբ զգեստավորվեք, որպեսզի թույլ չտաք, որ որոմները ձեր մարմնի ագարակում
սերմնավորվենֈ Օն առա՛ջ, ուրեմն, դեպի անձնուրաց ծառայությունֈ
Էլ. պարբերականի խմբագրակազմ

ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀԴԱՆԻՇՆԵՐԸ: ՁՈՒԿ
Դ դարում լայն տարածում ստացան սրբապատկերները: Մինչ այդ սրբապատկերներ, անշուշտ, կային, բայց
քրիստոնյաները Փրկչին ներկայացնելու համար հիմնականում գործածում էին խորհրդանիշներ՝ նավ, քնար, ձիթենու շյուղ,
բարի հովիվ, խաղողի վազ, գառ, առյուծ, հավալուսն, սիրամարգ,
աղավնի և այլն: Այս խորհրդանիշների մեջ, սակայն, առանձնանում
էր մեկը՝ չափազանց տարածված պատկեր, որը զուտ խորհրդանիշ
լինելուց անդին անցնելով՝ դարձել էր ուրույն հավատո հանգանակ,
խոստովանություն, որը հեթանոս աշխարհում կյանք արժեր: Այդ
խորհրդանիշն էր ձուկը:
Այս խորհրդանիշը հանդիպում է դեռևս հնագույն կրոններում:
Մերձավոր Արևմուտքում այն համարվում էր ասորական աստվածուհի Իշտարի խորհդանշան, սակայն այս պարագայում մենք գործ
ունենք ոչ թե ձկան, այլ ջրահարսի հետ (կին՝ ձկան պոչով): Ըստ
հինավուրց առասպելի՝ այս կերպարանքը նա ընդունել է իր որդու
հետ Եփրատ գետը նետվելիս: Հնդկական և չինական առասպելներում ձուկը համարվում է պտղաբերության և հարստության,
իսկ հույների և հռոմեացիների մոտ՝ ուժի խորհրդանիշ:
Հին Կտակարանում ձուկը հիշատակվում է բավականին
հաճախ: Հովնան մարգարեի գրքում, օրինակ, կարդում ենք. «Տերը
խոշոր կետ ձկանը հրամայեց կուլ տալ Հովնանին» (2:1): Եբրայական տեքստում «կետ» բառը չկա, և կարելի է այդ խոշոր
ձկանը նույնացնել նաև քանանական օձաձկան հետ, որը խորհրդանշում էր քաոսը: Այս դրվագը մեկնաբանվում է նաև
որպես Քրիստոսի թաղմանն ու հարությանը վերաբերող կանխասացություն: Ընդհանուր առմամբ, ձկան մասին Հին
Կտակարանում այս կամ այն առիթով խոսվում է շուրջ 200 անգամ, սակայն առայժմ պատճառը ոչ այնքան ձկան
խորհրդանշական բնույթն է, որքան Սուրբ Երկրի բնական պայմանները: Բանն այն է, որ Գալիլիայի քաղցրահամ ջրերում
դարեր շարունակ ձկնորսությամբ են զբաղվել: Որոշ տեղանունների թարգմանությունն ընդգծում է ձկնորսության դերն ու
ազդեցությունն այս տարածաշրջանում. Բեթսայիդա՝ ձկնորսների տուն (եբր.), Մագդաղե՝ ձկների պատրաստման քաղաք
(հուն.) և այլն: Հայտնի էր նաև Երուսաղեմի Եքթիերան՝ ձկների դուռը (տե՛ս Նեեմ. 3:3):
Չնայած անտանելի հարկերին՝ հրեաները շարունակեցին զբաղվել ձկնորսությամբ, և Նոր Կտակարանում արդեն
ձկնորսները կոչվեցին փրկչական առաքելության. «Իմ հետևի՛ց եկեք,- ասաց նրանց Քրիստոս,- և ես ձեզ մարդկանց
որսորդներ պիտի դարձնեմ» (Մատթ. 4:19): Սա քրիստոնյաներին ձկների հետ համեմատելու առաջին, շատ աննկատ
փորձն է, որը հետագայում պետք է ավելի հստակ արտահայտվեր թե՛ հայրերի քարոզներում և թե՛ այս տողի
մեկնությանների մեջ: Սբ. Եփրեմ Ասորին, օրինակ, վերոնշյալ համարը մեկնելիս հիշատակում է ևս մեկ ավետարանական
պատում. Քրիստոս երկդրամյանը վճարելու համար պատվիրում է Պետրոսին ձուկ բռնել. «Գնա՛ ծով ու կարթ գցիր, և
առաջին ձուկը, որ դուրս կելնի, վերցրո՛ւ ու բա՛ց նրա բերանը և մի արծաթ դրամ կգտնես» (տե՛ս Մատթ. 17:23-26): Սբ.
Կյուրեղ Ալեքսանդրացին էլ մեկնում է այս տողերը և բացատրում, թե ինչու Քրիստոս, ով հողից անգամ կարող էր ստեղծել
այդ արծաթ դրամը, կամեցավ հենց ձկան բերանից հանել այն. «Ձկները մենք ենք,- գրում է նա,- որ դուրս ենք գալիս կյանքի
ողբալի ալեկոծումներից և առաքելական կարթի շնորհիվ մեր շուրթերին Քրիստոս ունենք»: Ձկնորսությունն Աստծո և
մարդու մերձեցման խորհրդանիշ է նկատում նաև սբ. Եղիշեն. «Ծովն աշխարհս է, ուռկանն՝ քարոզութիւն Տեառն, ծագք
ուռկանին՝ չորք աւետարանք, ուռկանաւորք՝ երկոտասան առաքեալքն, որսք ձկանցն՝ ամենայն ազգք հեթանոսաց, իսկ
խանձոցն ի միջին՝ մարմին և արիւն Տեառն մերոյ Հիսուսի Քրիստոսի, և միջոցք ամենայնի՝ հաւատք ճշմարիտք»:
Արդեն ակնարկեցինք, որ ձուկը հրեաների մեջ տարածված ուտեստ էր: Բայց արդյոք դա՞ էր պատճառը, որ հացի
երկու բազմացումներների (տե՛ս Մարկ. 6:30-44, 8:1-37) ժամանակ Քրիստոս ոչ միայն հաց, այլ նաև ձուկ բազմացրեց:
Թվում է, թե ձուկն էական դեր չի խաղում այս հրաշագործությունների մեջ: Ձուկ բազմացնելու պարագան մեկնում է սբ.
Հովհան Ոսկեբերանը, սակայն տեսնում է այստեղ միայն ապացույցն այն բանի, որ Քրիստոս արարիչն է ցամաքի ու ծովի և
այն ամենի, որ բնակվում են դրանց մեջ: Մենք էլ կանգ չէինք առնի ավետարանական այս դրվագների վրա, եթե ցայսօր
Սուրբ Կալլիստոսի կատակոմբներում պահպանված չլինեին Բ-Գ դարերի որմնանկարներ, որտեղ այս ընթրիքը
ներկայացվում է Խորհրդավոր ընթրիքին զուգահեռ, իսկ ձկներն իրենց մեջքին են կրում հացն ու գինին՝ Քրիստոսի
Մարմինն ու Արյունը:
Քրիստոս ձուկը բարի պտուղ է համարում՝ ասելով. «Ձեզնից ո՞վ է այն մարդը, որից իր որդին եթե հաց ուզի, մի՞թե քար
կտա նրան. և կամ եթե ձուկ ուզի, մի՞թե օձ կտա նրան» (տե՛ս Մատթ. 7:9-11): Որոշ մեկնություններում ձուկը համեմատել
են Քրիստոսի, իսկ օձը՝ սատանայի հետ: Վերջապես հայտնի է Քրիստոսի առակներից մեկը. «Երկնքի արքայությունը նման
է ծով նետված ուռկանի, որ ամեն տեսակ բան է հավաքել. երբ լցվել էր, այն ցամաք հանելով և նստելով՝ լավերը մի առ մի

հավաքեցին ամանների մեջ, իսկ անպետքը դուրս գցեցին: Այնպես էլ կլինի այս աշխարհի վախճանին» (Մատթ. 13:47):
Առակի մասին Մաղաքիա արք. Օրմանյանը գրում է, որ ձկները խորհդանշում են Ավետարանի քարոզությունն
ընդունածներին, որոնցից ոչ բոլորն են ընտիր. «Այս անգամ մեկնությունն ինքը Հիսուսն է ավելացնում,- նկատում է նա:Ուռկանների ջրից հանվելն աշխարհի վերջն է, ուռկանները դատարկող ձկնորսները հրեշտակներն են. լավ ձկները՝
արդարները, խոտան ձկները չար քրիստոնյաներն են, ամաններն արքայությունն են, ետ նետվելը դժոխքի կրակին
դատապարտվելն է, որ ցավերի, անօգուտ ցասման ու գրգռության, հուսահատությունից ատամները կրճտացնելու տեղ է»:
Հետագա տարիներին քրիստոնյաները սկսեցին ընկալել ձուկն իբրև քրիստոնեության խորհրդանիշ: Բայց պատճառը,
այնուամենայնիվ, չի սահմանափակվում բիբլիական մեջբերումներով: Այս խորհրդանշի տարածման բուն ազդակը պետք է
փնտրել հին հունարենի մեջ: Ձուկ՝ հին հունարեն IΧΘΥΣ (իխտիս կամ իխտյուս): Այս բառի յուրաքանչյուր տառին
համապատասխանեցնելով մեկական բառ՝ քրիստոնյաները ստացել են 'Iησούς Χριστoς Θεoς 'Υιoς Σωτήρ, այսինքն՝ Հիսուս
Քրիստոս Որդի Աստծո Փրկիչ. համապարփակ մի հավատո հանգանակ, քրիստոնեական հավատքի խոստովանություն,
բանաձևում, որն, ինչպես արդեն ասել ենք, կյանք արժեր: Աշխարհը պատրաստ չէր ընդունելու քրիստոնյաներին: Նրանք
հալածվում էին, խաչվում, սպանվում ու բանտարկվում, բայց հրաժարվում էին երկրպագել կուռքերին: Քրիստոնյաներից
շատերը պատրաստ էին իրենց արյունը սերմ դարձնել հանուն Քրիստոսի Եկեղեցու, սակայն նահատակությունը
ինքնասպանության չվերածելու համար պաշտպանվում էին, երբեմն թաքցնում իրենց քրիստոնյա լինելը: Եվ այս
պայմաններում ձուկը դարձել էր ծածկագիր, նշան, որով նրանք ճանաչում էին միմյանց: Այս իրողությունը նկարագրված է
թե՛ գիտական և թե՛ գեղարվեստական գրականության էջերում:
Ձուկն իբրև քրիստոնեության խորհրդանիշ է հիշատակում Տերտուղիանոսը: Խոսելով սրբարար Մկրտության մասին՝
նա քրիստոնյաներին դարձյալ համեմատում է ձկների հետ. «Բայց մենք,- գրում է նա,- փոքրիկ ձկներ ենք և մեր IΧΘΥΣ
Հիսուս Քրիստոսի օրինակով ծնվում ենք ջրում: Եվ մենք ջրի մեջ անդադար մնալուց բացի, անվտանգության հասնելու այլ
ճանապարհ չունենք: Այս պատճառով հրեշավոր արարածները գիտեն, թե ինչպես սպանեն փոքրիկ ձկներին. նրանց ջրից
հեռացնելով»: Ա. Քլիվլենդ Քոկսը նկատում է, որ IΧΘΥΣ-ն այստեղ օգտագործվում է որպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի
անուն և հիշատակում ձկների պատկերները, որ արվել են 193 թ. Սիրկայի (Circa) կատակոմբներում: Իսկ Կղեմես
Ալեքսանդրացին իր ներբողներից մեկում Քրիստոսին փառաբանում է իբրև «մարդկանց որսորդ, որ փրկում է իր ձկներին
անարգանքի ծովից և թշնամական ալիքներից»: Համեմատելով այս երկու մեջբերումները՝ տեսնում ենք. առաջին
պարագայում ջուրն Աստծո շնորհի, իսկ երկրորդում՝ գայթակղությամբ լի աշխարհի խորհրդանիշն է: Հայ իրականության
մեջ նույնպես, եթե սբ. Գրիգոր Տաթևացին ջուրը համարում է կյանքի խորհդանիշ, որ Տիրոջ կողից բխելով շնորհվել է մեզ
իբրև նյութ Մկրտության, Քրիստոսի կողմից հրաշքով վերափոխվել է գինու և «զարդարի ձկամբք», ապա սբ. Մեսրոպ
Մաշտոցը ջուրը, ծովը համեմատում է իրեն ալեկոծող կենցաղի հետ. «Ծով կենցաղոյս հանապազ զիս ալէկոծէ»:
Վերջապես, Օգոստինոս Երանելին (354-430 թթ.) նույնպես վկայում է, թե որքան տարածված էր մեզ հետաքրքրող
խորհրդանիշը՝ մեջբերելով լատիներենից թարգմանված մի հոգևոր երգ, որի յուրաքանչյուր տողի սկզբնատառերը
կարդալով՝ կստանանք Ἰησοὺς Χριστὸς Θεoς ῾Υιὸς Σωτήρ: Սա փաստորեն մեկն է հնագույն աքրոստիկոս-երգերից (հայ
շարականագրության մեջ՝ անձինք): Այս հոգևոր երգը Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին է: Քրիստոնյաները առաջին մի
քանի դարերում համոզված էին, որ Մեսիայի հայտնվելով սկսվել է ժամանակների վախճանը: Դա ակնհայտ է Պողոսի
նամակներում, որտեղ առաքյալը մարդկության պատմությունը բաժանում է երկու ժամանակաշրջանների. ներկա չար
ժամանակաշրջանը շուտով պիտի փոխարինվի նոր դարաշրջանով (Գաղ. 6:14, Ա. Կորնթ. 15:20-28, , 7:29-31, Բ Կորնթ. 5:17):
Այս երկու դարաշրջանների միջև կար քաոսի սիմվոլը, որը պատկերվում էր ջրի, օվկիանոսի տեսքով: Արդ, փրկվել և փրկել
կարող է նա, ով կդիմանա այդ օվկիանոսում (այսինքն՝ քաոսի մեջ): Ո՞վ է ապրում ջրերի մեջ, օվկիանոսում՝ ձուկը: Վաղ
քրիստոնեական Եկեղեցու այս պատկերացումն իր արձագանքն է գտել սբ. Օգոստինոսի երկում: Նա գրում է, որ IΧΘΥΣ
անվան տակ «խորհրդավոր կերպով ենթադրվում է Քրիստոս, որովհետև մահվան անդունդի մեջ, ինչպես ջրի խորքերում,
Նա կարողացավ կենդանի մնալ»:
Չափազանց տարածված և, ինչպես տեսանք, գաղափարապես հիմնավորված այս խորհրդանիշը տարածվեց
քրիստոնյաների մեջ, բացատրվեց հայրերի կողմից մինչև Դ դար, որից հետո խորհդանիշները զիջեցին իրենց տեղը
սրբապատկերներին: Միայն խաչն էր, որն իբրև Քրիստոսի նշան մնաց քրիստոնեության մեջ և ձևավորեց մի
գիտակցություն, որը ձևակերպում է սբ. Ներսես Շնորհալին. «Ուր խաչ, անդ և Խաչեալն է յանդիման»: Հետագա դարերում
եկեղեցական հեղինակների, հայրերի գրվածքներում հիշատակվում, բացատրվում, փառաբանվում էր խաչը, որն էլ դարձել
է հաղթանակած նշանն այլևս հաղթանակած Եկեղեցու: Անշուշտ, չի կարելի ձուկը մեռած խորհդանիշ համարել: Այն այսօր
էլ մեծ տարածում ունի (Անգլիկան Եկեղեցում, օրինակ, խաչը հաճախ պատկերվում է երեք ձկների միջոցով): Բայց
այնուամենայնիվ այս խորհդանիշն այլևս չունի այն շեշտված կարևորությունն ու նշանակությունը, որն ուներ առաջին
դարերում: Ձկները պատկերված մնացին վաղ քրիստոնեական կատակոմբներում, որպես ձկան պես լուռ, բայց
միաժամանակ չափազանց խոսուն վկայությունն այն ճանապարհի, որ անցավ քրիստոնեությունը:
ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ԹՈՎՄԱՍ ԴՊԻՐ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ՎԱԽՃԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ
ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ, ԲՈՒԴԴԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԻՍԼԱՄԻ ՄԵՋ
Ներկայումս վախճանաբանությունը մեծավ մասամաբ առընչվում է ժամանակի հասկացության հետ և նշանակում է դրա
ավարտըֈ Քրսիտոնեական ընկալման համաձայն՝ «աշխարհի
վերջ»-ը անբաժանելի կերպով կապված է այնպիսի իրողությունների հետ, ինչպիսիք են մեռելների հարությունը, վերջին
դատաստան և այլնֈ Երկրային կյանքի ավարտ իմաստի համար
Սուրբ Գրքում շատ հաճախ օգտագործվում է «εστατος/վախճան»
բառըֈ Օրինակ՝ Քրիստոս, անդրադառնալով Իրեն չհավատացող
հրեաներին, ասում է․ «Այս է կամքն իմ Հոր, որ ինձ ուղարկեց․
բոլոր նրանք, ում Հայրն ինձ տվել է, նրանցից ոչ մեկին չկորցնեմ,
այլ վերջին օրը (εστατοσ) հարություն առնել տամ նրանց» (Հովհ․
6ֈ39)ֈ Վերջին օրվա հետ կապված Նա իր աշակերտներին ասում է.
«Ով անարգում է ինձ և իմ խոսքերը չի ընդունում, կա մեկը, որ
նրան դատում է ․

այն խոսքը, որ ես խոսեցի, դա՛ պիտի

դատապարտի նրան վերջին (εστατη) օրը» (Հովհ․ 12ֈ48)ֈ Այս կերպ

«Հավատն ու սերը
սկիզբն ու ավարտն են.
հավատը սկիզբն է,
իսկ սերը՝ ավարտը։
Ուր այս երկուսը
միասին են, այնտեղ են
նաև Աստված և մյուս
բոլոր բարի գործերն
ու
առաքինությունները»։

«էսխատոլոգիա/վախճանաբանություն» բառը քրիստոնեական
ընկալմամբ առավելաբար օգտագործվում է ժամանակների
ավարտի, մասնավորապես՝ Աստծու փառքով գալստյան, ահեղ
դատաստանի և նոր, հավիտենական կյանքի նշանակությամբֈ
Կարող ենք ասել, որ Քրիստոնեությունը վախճանաբանական
կրոն է, որն ապրում է այն հույսով, որ ապագայում աշխարհը
դրական փոփոխության է ենթարկվելուֈ Քրիստոնյա փիլիսոփա և
եկեղեցու հայր Արիստիդես Աթենացին արդեն 2-րդ դ.
տարբերակում է տալիս այն քրիստոնյաների համար, ովքեր
անցյալի պատմությանը և նոր պատմությանը հանդիպելու
ճանապարհին են․ «Քրիստոնյաները իրենց համարում են սերված
Հիսուս Քրիստոս Աստծուց․․․փնտրելով ճշմարտությունը՝ նրանք
գտան այն․․․նրանք ճանաչում են արարիչ Աստծուն և ամենայնի
ստեղծողին, Որի միջոցով ամեն ինչն է և Որից ամեն ինչն է
միածին Որդու և Սուրբ Հոգու մե... ․ ապագայում մեռածների
հարությունը և գալիք դարաշրջանի կյանքը»ֈ Իսկ քրիստոնեական

ՍԲ. ԻԳՆԱՏԻՈՍ
ԱՍՏՎԱԾԱԶԳՅԱՑ

ամենահին աշխատություններից մեկի՝ Դիդախեի մեջ կա մի
հաղորդութենական
խոսքերով ․

«Թո՛ղ

աղոթք,
գնա

որն

ավարտվում

աշխարհը

և

թո՛ղ

է

հետևյալ

գա

Աստծու

երանությունը»ֈ Նման կերպով առաջին քրիստոնեկան եկեղեցին
արդեն իսկ իր գոյության պահից ապրում էր որպես
վախճանաբանական հանրություն, որում սկսվում, թարմացվում,
ապրվում և լրվում էր կյանքի ժամանակըֈ
Իսկ այժմ ուսումնասիրենք և վերլուծենք ժամանակների ավարտի մասին ուսմունքը համաշխարհային մյուս կրոններում՝
Բուդդայականության և Իսլամի մեջֈ

Մարդը, ըստ բուդդայական ուսուցման, կաթիլ է համաշխարհային օվկիանոսում՝ դատապարտված աշխարհի
շրջապտույտային

գոյության

անսահմանափակ

վերամարմնավորումներին,

թողնված

բախտի

կամայական

նախախնամությանըֈ Բայց նա կարող է ազատվել այդ կեղեքիչ մասնակցությունից և հասնել երկարատև
երանության՝ նիրվանայիֈ Այս գաղտնի դռան բանալին տրված է Բուդդայի ուղղափառ ուսմունքումֈ Միայն հետևելով
նրա ճանապարհին՝ հնարավոր է դուրս գալ կյանքի շրջապտույտիցֈ Հանդերձյալ գոյությունը բաղկացած է երկու
փուլերից, որոնք համապատասխանաբար կոչվում են սանսարա և նիրվանաֈ

Առաջին էտապը հասկացվում է

որպես հոգու մի մարմնից մյուսի մեջ վերաբնակվելը, ընդ որում, թե ինչպիսի կարգավիճակ կունենա նոր մարմինը,
որոշվում է կարմայի

օրենքովֈ Արդարների հոգիների բնակումը դրախտում և մեղավորներինը՝ դժոխքում,

համարվում է սանսարային յուրահատուկ էտապներից մեկըֈ Այդպիսի ժամանակվոր բնակությունից հետո
մարդկային հոգին կրկին վերադառնում է աշխարհային մարմնի մեջֈ Հանդերձյալ կյանքի երկրոդ փուլը տրվում է
առավել արժանի արդարներիֈ Նիրվանան նույնպես դրախտ է, սակայն համեմատած առաջին էտապի դրախտի հետ՝
այն անհամեմատելի բարձր արժանավորների համար է և ոչ թե ժամանակավոր բնույթ է կրում, այլ՝ հավիտենականֈ
Յուրաքանչյուր բուդդայական նիրվանայի մեջ ընկնելը համարում է իր կյանքի նպատակֈ Վաղ թե ուշ, վստահեցնում
են բուդդյականները, այս տեսանելի աշխարհը վերանալու է, սակայն ոչ երկար ժամանակովֈ Աշխարհը վերանալու
է, որպեսզի կրկին հայտնվի, և այս պրոցեսը կատարվելու է հավերժֈ Այսպիսով, բուդդայականությունը մեզ տալիս է
հարատև սկիզբ և ավարտ չունեցող շրջապտույտի մեջ գտնվող վախճանաբանության դասական օրինակֈ
Հակառակ Բուդդայականության՝ Իսլամը վախճանաբանության կանոնավոր կոնցեպցիան է ընդունում, որտեղ
ժամանակն ընդունվում է որպես միմյանց հաջորդող երևույթների ինչ-որ շղթաֈ Իսլամի մեջ վախճանաբանություն
բաղադրույթը ամբողջությամբ գոյութենական էֈ Ղուրանում անընդհատ խոսվում է աշխարհի ավարտի և դրան
հաջորդող մեռելների հարության մասին, որոնց ամենակարող Ալլահը դատելու էֈ Իսլամում մասնավոր
վախճանաբանությունը հասցված է չափազանց պարզությանֈ Իսլամականները գիտեն, թե ինչպես է կատարվելու
իրենց վախճանը, ինչպես են դեպի երկինք համբարձվելու և Ալլահի հետ հանդիպելուֈ Բուդդայականության
պատկերացումներին հակառակ՝ Իսլամում մտածողության մեջ աշխարհի գոյությունը վաղ թե ուշ հավերժ
դադարելու էֈ Տեղի է ունենալու տիեզերական աղետ, որին հաջորդելու են համապատասխան իրադարձությունները,
որոնք ներկայացված են Ղուրանում և հադիսներում, ապա գալու է մեռելների հարությունը և ահեղ դատաստանըֈ
Յուրաքանչյուր մարդ դատվելու է ըստ իր երկրային կյանքիֈ Եթե նա հավատացել է Ալլահին և ապրել աստվածադիր
օրենքով, ապա նրա համար դրախտում նախապատրաստված տեղ կա, եթե վարել է մեղավոր կյանք և հավատացել
այլ աստվածների, ապա նրան սպասվում են դժոխքի հավիտենական տանջանքներըֈ Դժոխքի և դրախտի
պատկերացումներն

Իսլամում

չափազանց

զգայական

են

պատկերված,

հավերժական

երանությունն

ու

տանջանքները նկարագրված են չափազանց իրական կերպով, որը, անկասկածելիորեն, նպատակ ունի
հոգեբանական ազդեցություն գործելու հավատացյալի վրա և նրա համար ապահովելու առավել բարոյական վարքֈ
Մարդկության ողջ պատմությունը քրիստոնեության մեջ դիտարկվում է Քրիստոսի բերած փրկության պրիզմայի
ներքոֈ Նրա գալուստից հետո վերականգնվեց առաջին մարդկանց կողմից վնասված պատմության ընթացքը,
ժամանակի ամբողջությունըֈ Այլ խոսքով ժամանակը դարձավ հավիտենականությունֈ Գալիք երանելի կյանքը, ի
տարբերություն բուդդայականության և իսլամի, մարդկության առաջ բացված է այս կյանքումֈ Քրիստոնյաները
ապրում են հավիտենականորեն, նրանք չեն սպասում իսլամական և բուդդայական կրոնների ընկալած նոր կյանքին,
որն այժմ անճանաչելի իրականություն է. նոր կյանքն արդեն սկսվել է Քրիստոսի միջոցովֈ Քրիստոնեության մեջ
ժամանակի պատկերացումը չի նշանակում անցած էտապ, ներկա և ապագա. այն միասնական և անբաժանելի
երևույթ էֈ Անդրշիրիմյան կյանքի և ահեղ դատաստանի ընդհանուր կոնցեպցիան քրիստոնեության մեջ նման է
իսլամականին, բայց միևնույն ժամանակ զգալի տարբերություն կաֈ Քրիստոնեության մեջ Աստված և Դատավորը
ներկայացված է որպես հոգատար Հայր, ով սիրում է իր արարածներինֈ Իսկ Ալլահը ներկայանում է որպես դաժան և
բծախնդիր կերպով դատավարություն իրականացնողֈ Սա արդյունքն է այն բանի, որ քրիստոնեությունը սիրո կրոն
է, այլ ոչ թե օրենքի, շարիաթի, որը չի կարողանում հանդուրեժել մի տառի շեղումֈ Քրիստոնեական վախճանը
Աստծու արքայությունն էֈ Այն միաժամանակ և՛ ավարտ է, և՛ սկիզբ, որը գտնվում է անբաժանելի օնթոլոգիական
միության մեջֈ Այն բուդդայական վերամարմնավորման ցիկլից ազատագրվելը և ինքնաոչնչացումը չէ և ոչ էլ Ալլահի
դաժան և սարսափելի դատաստանի իրականացումըֈ Քրիստոնեական վախճանը Աստծու հետ տեսակցելու
սպասում է և Նրա հետ ամբողջական միության վերականգնումըֈ
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ԷՄՄԱՎՈՒՍԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ
Զատկից հետո երկու ճամփորդ գնում էին պաղեստինյան փոշոտ ճանապարհով, գնում էին շտապ,
հիմնականում լուռ, անգամ իրար չնայելով, գնում էին այնպես, կարծես հստակ նպատակակետ չունեին,
գնում էին ուղղակի, որ հնարավորինս հեռանային Սուրբ քաղաքից, որտեղ գարնանային առաջին որոտի
ճայթմունքների հետ մեկտեղ քանդվեցին նրանց ամբողջ կյանքի սպասելիքները, և այլևս ունայն էր ամեն
բան..
Հուսաբեկ ուղևորների համար անտանելի էին դարձել և՛ շոգը, և՛ փոշին, բայց ավելի անտանելի էր
լռությունը, որը թաքցրած հանցանքի պես ներսից հոշոտում էր երիտասարդերի հուսակոտոր հոգիներըֈ
Վերջապես մեկը պատռեց ճնշող լռության միջնորմը.
- Չէ՞ որ այդ ամենը բոլորի աչքի առաջ էր կատարվումֈ Նա նրանց և նրանց որդիներին էր բուժում,
նրանց աչքերի առաջ մեռյալներին հարություն էր տալիս, այդ նույն երեկվա բժշկվածները չէ՞ին, որ
խառնվելով կույր ամբոխին աղաղակում էին «խա՜չը, խա՜չը հանիր Նրան…»ֈ Երիտասարդը այլևս
անկարող էր զսպել իրեն. հորդահոս արցունքներին միախառնված խեղդող հեզությունը լռեցրեց նրան, նա
անմռունչ հեկեկում էր՝ հենված մի մեծ քարի, որը միակ ապավենն էր թվում ամբողջ աշխարհումֈ Եղբայրը
անխոս գրկեց իրեն. նա փորձում էր մխիթարության խոսք գտնել, սակայն ինքն էլ ավելի կարոտ էր
մխիթարությանֈ
- Իսկ մե՞նք, մենք… էլ ինչի՞ համար ապրենք, եթե առաջին նեղությունից ցրվեցինք, փախանք Սուրբ
քաղաքից, մեր վախն էր դարձել մեր առաջնորդը, և այժմ ի՞նչ է մեզ սպասում, ի՞նչ հույսով ենք գնում,
ասա՛ ինձ,- չէր հանգստանում երիտասարդ Կղեոպասըֈ
- Գիտե՛մ, գիտե՛մ և նույնն եմ զգում,- ցավով ասաց ավագ ընկերը,- սակայն հիմա դեռ հուսահատվելու
ժամանակը չէ, ես զգում եմ, որ սա դեռ վերջը չէ, Կղեոպա՛ս, չգիտեմ` ինչպե՞ս բացատրեմ քեզ, բայց
հաստատ վերջը չէ, այլ մի նոր սկիզբ, ուղղակի չգիտեմ, թե ինչի՞ց պիտի սկսենք և ինչ պիտի անենք…
- Դե լավ, գոնե ինքդ քեզ մի՛ խաբիր, քո աչքերի առաջ Նրան թաղեցին, քո աչքերի առաջ ցրվեցին
անգամ ամենամոտ աշակերտները, ո՞ւր են նրանք, ո՞ւր է Իր արքայությունը, որը այդքան փափագում
էինք, որով արդեն իսկ ապրում էինք…
Նրանց խոսակցությունը ընդհատեց մեկ այլ ճամփորդի հայտնվելըֈ

- Ինչի՞ մասին եք վիճում, եղբայրնե՛ր, ինչի՞ց եք տրտմած, - մեղմ ձայնով հարցրեց Նաֈ
Երիտասարդ Կղեոպասը հազիվ էր զսպում իր բոբոքված սիրտը. «Սա ո՞վ է, որ այդքան անհոգ է
ապրում, մի՞թե ինքն էլ է անտարբեր նայում արդարի մահվանը»,-մտածեց նաֈ
- Միայն դու ես երևի ամբողջ Երուսաղեմում, որ չգիտես, թե ինչպես մեր ժողովուրդը ձեռքը
բարձրացրեց Աստծու մարդու վրա և սպանեց արդարին, չե՞ս իմանում, թե ինչ եղավֈ
Նա հուզմունքով պատմում էր ճամփորդին Նազորվրեցի Հիսուսի մասին՝ այս անգամ ևս
չկարողանալով զսպել իր վրդովմունքըֈ Ճամփորդը լսում էր ուշադիր և առաջվա պես անհոգ. Նրա
խաղաղ, իմաստուն հայացքը չափազանց խորն էր, այնքան, որ ուղևորները ակամայից սկսեցին սթափ
մտածել, կշռադատել եղելությունըֈ Նրա ներկայությունից իրենք ավելի ու ավելի էին ուշքի գալիս
սարսափելի թմբիրից, սկսում էին նորից զգալ կյանքըֈ Ապա Նա սկսեց մեջբերել գրվածքները՝ Մովսեսից
սկսած, ապա մարգարեներով բացատրում էր, թե Մեսիան, Փրկիչը պետք է տանջվեր Իր ժողովրդի
համար, ինչպես որ Եսային է ասում՝ պետք է մեռներ և հարություն առներ ըստ գրվածքներիֈ
- Այդքան անմիտ ու թուլասիրտ եք,- հայրաբար հանդիմանում էր Նա,- դեռ չե՞ք հասկանում, որ

արքայության փառքին միայն խաչի միջոցով կարելի է հասնել, չէ՞ որ Մեսիան պետք է մահանար ու
հարություն առներ, չե՞ք հիշում ասվածը. «Ո՞ւր է մահ քո խայթոցը, ու՞ր է քո հաղթանակը, շեոլ,»- մի
տեսակ բերկրանքով բացականչեց Նաֈ
- Այո, հենց հարության մասին էին խոսում կանայք, դա էլ ենք լսել, բայց, ինչպես է դա հնարավոր… ,իրար ապշահար նայելով հարցնում էին երիտասարդներըֈ
Ուղևորների ճանապարհը արդեն թեքվում էր դեպի Էմմավուս, իսկ Նրա ճանապարհը ուղիղ էր,
սակայն ընկերները շատ խնդրեցին, որ գա իրենց հետ. օրը արդեն տարաժամում էր և նրանք օթևանի
կարիք ունեինֈ Երիտասարների սրտերը ճմլվում էին մի անբացատրելի գարնանային եռանդով: Նրանք
մտան օթևանելու, ընթացքում շատ հարցեր էին տալիս Մեսիայի մասին և ամեն մի պատասխանով էլ
ավելի էր բորբոքվում նրանց սրտի հուրը, նրանք արդեն գրեթե լիահույս էին նոր կյանքով, սակայն
այդպես էլ չգիտեին, թե ինչպես պիտի սկսվի այնֈ Սեղան նստելիս Նա սկսեց օրհնաբանության աղոթքը.
«Շնորհակալ եմ Քեզ, Հա՛յր, որ քո օրհնություններով ես լցնում մեր կյանքը, որ տվեցիր մեզ այս հացը,
որպեսի մենք միասին լինենք Քո օրհնությամբ ու Քո սիրով»ֈ Այնուհետև Նա բեկեց հացը և տվեց
սովատանջ ընկերներինֈ

- Բայց… սա Դու ես, ինչպես չճանաչեցինք Քեզ, Հիսո՛ւս…
Այդ խոսքերի վրա Նա աներևույթացավ իրենց տեսադաշտիցֈ Սակայն նրանք դեռ զգում էին Տիրոջ
քաղցր ներկայությունը, ճշմարտության հուրը դեռ ճմլում էր նրանց սրտերըֈՄնացին նրանք ու բեկված
հացը, որով ճանաչեցին Հարուցյալին, Որի մասին վկայելու համար պետք է շտապեին Երուսաղեմ՝ նորից
ապրելու, նորովի սկսելու իրենց առաքելությունըֈ
Գյուղական խղճուկ տնակ, մշուշոտ լապտերի առկայծող լույսի ներքո գողտրիկ տեսարան.մարդիկ,
որոնք դարձան հարության վկաներ ամբողջ Երուսաղեմում, սիրո հուր, որով բորբոքվեց ամբողջ աշխարհը՝
լուսավորելով մարդկությունը գալիք արքայության անստվեր լույսով, հաց, որով աներևութապես միշտ
ներկա է Նա, Ում մեկ անգամ հանդիպելով Էմմավուսի ճամփին` չենք դադարում վկայել համայն աշխարհին`
գոչելով. «Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց, ձեզ և մեզ մեծ ավետիս…»:

ԴԱՎԻԹ ՍՐԿ. ԳԻՇՅԱՆ

ԱՐՑՈՒՆՔ՝ ԽԱՉԻՑ
Մռայլ ու մութ ճամփաներում ամայի
Տառապալից սերն էի փնտրում Բարձրյալի,
Մինչ մեկ կաթիլ ինձ հանդիպեց արցունքի՝
Գահավիժած Գողգոթայից Խաչյալի…
Նրանում ողջ տառապանքն իմ ես գտա,
Ի՛նձ ես գտա արցունքում Արարչի,
Աստված Ինքը՝ տառապանքին իմ վկա,
Արտասվում էր իմ խնդրած սերը չնչին…
Իսկ աչքերու՛մ Նրա ԹախիծԵվ աչքերում Նրա Լույս
Այն Սերը գտա անբիծ,
Որ կյանք դարձավ մեռելույս…
ՀԵՂԻՆԱԿ՝ ԳԵՎՈՐԳ ԴՊԻՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հորիզոնական

Ուղղահայաց

1. Դ-Ե դդ. Կ. Պոլսի պատրիարք, աստվածաբան
4. Վանք Էջմիածնում, որը կառուցել է
Եզր Ա Փառաժնակերտցի կաթողիկոսը
6. Ազնվագույն մետաղը
8. Այն աղքատ մարդը, ով մահվանից
հետո հայտնվեց Աբրահամի գոգում
10. Արքայատոհմ միջնադարյան Հայաստանում
13. ԺԱ դ. հայ նշանավոր փիլիսոփա, գիտնական,
Սպարապետ Վասակ Պահլավունու որդին
14. Գ-Դ դդ. հռչակավոր աստվածաբան, որ
մերժում էր Քրիոստոսի աստվածությունը
15. Ֆրանսիացի արձակագիր,
«Թշվառները» վեպի հեղինակը

2. Մարգարե, ով երկինք տեղափոխվեց առանց մահանալու
3. Հիսուսին մահվան դատապարտող քահանայապետը
5. «Հեթանոսների առաքյալը»
7. Հեթանոս հայերի շրջանում արևի
պաշտանմունքը մարմնավորող աստված
9. Վաղ Բարոկկո դարաշրջանի ճանաչված գեղանկարիչ
11. Նշանավոր վանական համալիր Մեծ Հայքի
Գուգարք նահանգի Տաշիրք գավառում
12. Լեռը, որի լանջին հանգրվանեց Նոյի տապանը
16. Անտիկ աշխարհի հույն առակախոս
17. Հազար ու մի եկեղեցիների քաղաք
18. «Մաթեմատիկայի թագավոր»
19. Պատմական քաղաք Հյուսիսային Միջագետքում,
որ հայտնի է նաև Եդեսիա անվամբ
ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ԱՐՄԱՆ ԲՈՒՆԱՐՋՅԱՆԸ

