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 Քրիստոնեության խորհրդանիշները.
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Ադամի որդիները
 Մայր Թերեզայի «Խաղաղության
Նոբելյան մրցանակի» ճառը
 Պիղատոս (արձակ)

Դ Տարի, թիվ 3,
2018 թ., նոյեմբեր

ՌՈԲԵՐՏԱ ԷՐՈՒԱՅՆԸ ՃԵՄԱՐԱՆՈՒՄ
Նոյեմբերի 8-ին «Նարեկացու «Մատյան

«Ես եմ ճանապարհը,
ճշմարտությունը և կյանքը»

ողբերգության» աղոթագրքի աստվածաբանական վերլուծություն» թեմայով դա-

(Հովհ. ԺԴ 6)

սախոսություն կարդաց Քոլամբիա համալսարանի դոկտոր, ամերիկացի հայագետ Ռոբերտա Էրուայնը։ Նյու Յորքի Ս․
Ներսես վարժարանի հետ կնքված համաձայանագրի

շրջանակներում

(Հռոմ. 5:3-4)

տիկին

Էրուայնը ամբողջ ամսվա ընթացքում դասախոսությունների շարք կարդաց ԳՀՃ Ե
և Զ լսարանների համար։

«ԶԱՏԻԿ» ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՄԻ ՔԱՆԻ
ԵՐԵԽԱՆԵՐ ՄԿՐՏՎԵՑԻՆ

ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ
Նոյեմբերի 1-ին տեղի ունեցավ ներճեմարանական ֆուտբոլի առաջնության եզրափակիչ խաղը։ Եզրափակչում հանդիպեցին Զ և Ե լսարանների սաները։ Ակտիվ խաղի
ընթացքում
երկու կողմի խաղացողներն էլ աչքի
ընկան դիտարժան խաղով։
Խաղն ավարտվեց 3։2 հօգուտ Ե լսարանի։

Հերթական անգամ ԳՀՃ սաների կատարված աշխատանքը արդյունք տվեց։ Նոյեմբերի 23-ին «Զատիկ» աջակցության կենտրոնի երեխաները մկըրտվեցին ԳՀՃ ուսումնական գծով փոխտեսուչ Տ․ Ղևոնդ
քհն․ Տեոմկինի ձեռամբ։ Աջակցության կենտրոնի երեխաների կնքահայրությունը ստանձնեցին ճեմարանականները, որոնք պիտի զբաղվեն նրանց հոգևոր
դաստիարակությամբ։ Սա արդեն երկրորդ տարին է,
որ ԳՀՃ սաները պարբերաբար այցելում և իրենց հոգևոր ծառայությունն են բերում «Զատիկ» աջակցության կենտրոնում։

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ՎԱՆԱՁՈՐՈՒՄ
Նոյեմբերի 6-ին մեր ճեմա-

ՍԱՐԳԻՍ ՔԵՀՅԱՅԱՆԸ
ՃԵՄԱՐԱՆՈՒՄ
Նոյեմբերի 2-ին ճեմարանի

րանական եղբայրներ Նորայր

Ե լսարանի Գործնական աստ-

ուրկ․ Խաչիկյանը և Կարո ուրկ․

վածաբանության հոսքի հա-

Ղարիբյանը Վանաձորի պետա-

մար դասախոսություն կար-

կան

մաս-

դաց և իր նոր գիրքը ներ-

նակցեցին Առաջին հանրապե-

կայացրեց Գերմանիայից ժա-

տության անկախության 100-

մանած բժիշկ և բարոյագետ

ամյակին նվիրված գիտաժողո-

Սարգիս Քեհյայանը։

համալսարանում

վին։ Նորայր ուրկ․ Խաչիկյանը
ներկայացրեց «Շարժական Սեղանի խնդիրը Հայ Առաքելական եկեղեցում» թեմայով բանախոսություն, իսկ Կարո ուրկ․
Ղարիբյանի թեման էր «Ծռազատիկը (համառոտ ակնարկ)»։

Ի՞ՆՉ ԵՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՏԱԼԻՍ ԸՆԹԵՐՑԵԼ ՃԵՄԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐԸ
1.
2.
3.
4.
5.

Սբ․ Հովհան Մանդակունի - «Ճառեր»
Պողոս պատրիարք Ադրիանուպոլսեցի - «Խրատի թանգարան»
Լևոն Շանթ - «Հին աստվածներ»
Գոնսալո Գուարչ - «Հայոց կտակ»
Սերվանտես - «Դոն Կիխոտ»

ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
6. Աստվածաշունչ
7. Սբ․Գրիգոր Նարեկացի - «Մատեան ողբերգութեան»

«Ոչխար եմ բանաւոր հօտի քո և առ քեզ ապաւինիմ Հովիւ բարի.
խնդրեա զիս զմոլորեալս և ողորմեա:
Անկանիմ առաջի քո Քրիստոս, որ Հովիւդ ես բանաւոր հօտի.
Խնդրեա և զիս զմոլորեալս, որ միայնդ ես բազումողորմ»:
(Շարական)
Վայրի կենդանիներին ընտելացնելով՝ մարդն արեց իր զարգացման կարևորագույն քայլերից
մեկը: Այլևս որսորդությամբ զբաղվելու վտանգավոր փորձառությունից կարելի էր հրաժարվել և
զբաղվել ավելի ձեռնտու, հարմար աշխատանքով՝ հովվությամբ: Ըստ Ծննդոց գրքի՝ առաջին խաշնարած հովիվն Աբելն էր՝ Ադամի որդին (Դ. 2): Հովբելը, որ Կայենի սերնդից էր, վրանաբնակ խաշնարածների նախահայրն է (Ծն. Դ. 20): Հետագայում Աստված օրհնում է Նոյին և ասում. «Կենդանիներին ևս կարող եք ուտել. դրանց տալիս եմ ձեզ, ինչպես տվել էի խոտն ու բանջարը» (Ծն. Թ. 3):
Այդուհետև տեսնում ենք, որ նախահայրերը՝ Աբրահամ (Ծն. ԺԲ.
16), Ղովտ (Ծն. ԺԳ. 5), Իսահակ (Ծն. ԻԴ. 36), Հակոբ (Ծն. Լ. 43), 12
նահապետներ (Ծն. ԼԷ. 12), Մովսես (Ելք Գ. 1), հիմնականում
զբաղվում են հովվությամբ: Թեև, միևնույն ժամանակ, «եգիպտացիների համար,- ասում է Հովսեփը,- ոչխարների ամեն մի հովիվ
գարշելի է» (Ծն. ԽԶ. 34): Պահպանվել են եգիպտական քանդակներ, որոնցում հովիվն ընկած է ազնվականի ոտքերի տակ:
Սակայն հրեական հասարակության մեջ իրավիճակը բոլորովին այլ էր, և բնական է, որ այսքան տարածված ու հարգված աշխատանքը պետք է իր զգալի ազդեցությունն ունենար թե՛ հրեական և թե՛, ընդհանրապես, հունահռոմեական աշխարհի լեզվամտածողության վրա: Եվ, իրապես, արդեն այս շրջանում հովվությունը դառնում է ոչ միայն աշխատանք, այլ նաև առաջնորդության, հոգատարության ու խնամքի խորհրդանիշ: Այսպես, Եսայի
մարգարեն Մովսեսի մասին գրում է. «Որտե՞ղ են Մովսեսը և նրա
ժողովուրդը, որտե՞ղ է Նա, որ երկրից դուրս բերեց հոտերի հովվին», այսինքն՝ Մովսեսին (ԿԳ. 11): Մովսեսն էլ աղոթում է առ
Աստված և նոր առաջնորդ խնդրում, «որպեսզի Տիրոջ ժողովուրդը
չնմանվի այն ոչխարներին, որոնք հովիվ չունեն» (Ելք ԻԷ. 16-17):
Աստված լսեց այս աղոթքը և տվեց արժանավոր հովիվներ՝ ի դեմս
Հեսուի, ապա նաև դատավորների, մարգարեների և թագավորների, մինչև որ Անձամբ կգար՝ հովվելու իր ժողովրդին:
Իբրև առաջնորդ՝ հզոր ու տպավորիչ էր Դավիթը, որի՝ թագավոր դառնալուց առաջ հովիվ լինելու հանգամանքը (Թագ. ԺԶ. 11)
մեկնաբանվել է և՛ ուղիղ, և՛ փոխաբերական իմաստով: Արդեն
Սաղմոսաց գրքում կարող ենք միանշանակ ասել, որ Դավիթը
խորհրդանշաբար կոչվում է իսրայելացիների հովիվ՝ առաջնորդ
(ՀԷ. 70-72): Նույն գրքում հովիվ է կոչվում նաև Աստված. «Տերն է
իմ հովիվը, և ինձ ոչինչ չի պակասելու» (ԻԲ. 1): Եզեկիելի մարգարեության մեջ մենք լսում ենք ձայնն այն բարի ու քաջ Հովվի,

որը խոստանում է. «Ահա ես ինքս եմ փնտրելու հոտերս, խնամելու եմ նրանց… Կորածին փնտրելու եմ, մոլորվածին՝ հետ
դարձնելու, վիրավորվածին՝ փաթաթելու, հյուծվածին՝ զորացնելու» (ԼԴ. 11, 16, հմմտ. Եսայի Խ. 11):
Երբ ժամանակն իր լրումին հասավ, Նա՝ բարի Հովիվը, եկավ այս խոստումը կատարելու: Իր փրկարար գալստյան
պատճառը Նա բացատրեց մի հրաշալի առակով. «Ձեզնից ո՞վ է
այն մարդը, որ երբ հարյուր ոչխար ունենա և կորցնի նրանցից
մեկը, արոտավայրում չի թողնի իննսունիննին և չի գնա կորածի հետևից, մինչև չգտնի այն: Եվ երբ գտնի, այն խնդությամբ
կդնի իր ուսերի վրա և կգնա տուն, կկանչի բարեկամներին և
հարևաններին ու կասի նրանց. «Ուրախացե՛ք ինձ հետ, որովհետև գտա իմ կորած ոչխարը»» (Ղուկ. ԺԵ. 4-6, հմմտ. Մատթ.
ԺԸ. 12-14, ԺԵ. 24): Ո՞վ է առակի հերոսը, ո՞վ է այս Հովիվը, որ
ոչ միայն բարի է, այլ նաև քաջ ու նվիրված: «Ես եմ»,- պատասխանեց Քրիստոս (տե՛ս Հովհ. Ժ. 11-17):
Ավետարանական այս հատվածը, որ խարսխված էր հինկտակարանյան հարուստ նյութի վրա, բնականաբար, մեծ ազդեցություն պետք է թողներ: Իրապես, արդեն Պողոս առաքյալը
Քրիստոսին անվանում է «հավիտենական ուխտի արյունով
ոչխարների մեծ Հովիվ» (Եբր. ԺԳ. 20), իսկ Պետրոս առաքյալը՝
«Հովվապետ» (Ա Պետ. Ե. 4): Ավելի ուշ՝ Բ-Գ դդ., Կղեմես Ալեքսանդրացին իր օրհներգերից մեկում Քրիստոսին անվանում է
բանական և արքայական ոչխարների Հովիվ, իսկ Հիերապոլսի
եպիսկոպոս Ավերկիոսն իրեն համարում է Հովվի (այսինքն՝
Քրիստոսի) աշակերտ:
Պողոսն իր՝ Հռոմեացիներին ուղղված նամակում ողջունում
է ոմն Հերմասի (ԺԶ. 14), որը, ըստ Որոգինեսի, Եվսեբիոս Կեսարացու և Հերոնիմոսի, հեղինակել է Բ դ. հայտնի նշանավոր
գրքերից մեկը՝ «Հովիվը»: Գիրքն այսպես է կոչվել, որովհետև
Հերմասը բազում հայտնություններ է ստանում մի հրեշտակից,
որը հայտնվում է հովվի կերպարանքով: Գիրքն այնքան սիրված ու տարածված է եղել, որ մի շարք հեղինակներ (Իրինեոս,
Կղեմես Ալեքսանդրացի, Որոգինես) այն համարել են Աստվածաշնչի կանոնական միավոր:
Կատակոմբներում պահպանվել են բազում խճանկարներ և
պատկերաքանդակներ, որտեղ Քրիստոս հովվի կերպարանքով է պատկերված: Սա միանգամայն համահունչ էր Սբ. Գըրքին, բայց միևնույն ժամանակ լուծում էր երկու կարևոր խնդիր.
 Բ դ. Եկեղեցու մեծագույն թշնամիներից մեկը՝ հեթանոս
Կելսոսը, որը գրել էր «Բան ճշմարիտ ընդդէմ քրիստոնէից» երկը, ի թիվս բազում այլ մեղադրանքների, նշում է, որ աստվածությունը չի կարող «բնակվել Քրիստոսի նման տգեղ մարդու
մեջ»: Իրապես, Բ դ. անգամ Տերտուղիանոսն իր՝ Մարկիոնի
դեմ ուղղված մի նամակում գրում է, որ Քրիստոս տեսքով վայելչակազմ ու գեղեցիկ չէր, ինչը համահունչ է մարգարեություններին (հմմտ. Եսայի ԾԳ. 2-3): Մինչդեռ ժամանակի հեթանոսական մտայնությունն այն էր, որ աստված պետք է անպայ-

մանորեն հզոր լինի նաև արտաքնապես, և թույլ ու տգեղ մեկը չի կարող աստված կոչվել: Մինչ

Որոգինեսը և մի շարք այլ քրիստոնյա մտածողներ բացատրում էին, որ շեշտել է պետք հոգևոր
գեղեցկությունը, պարզ հավատացյալներն սկսեցին Քրիստոսին պատկերել չափազանց գեղեցիկ հռոմեացի երիտասարդ հովվի կերպարանքով, շքեղ հագուստներով: Երբեմն հնարավոր չէ
տարբերել՝ պատկերված է հեթանոսական աստվածությո՞ւն (օրինակ՝ Ապոլլոնը, որը նույնպես երբեմն պատկերվում էր որպես հովիվ), թե՞ Ինքը՝ Քրիստոս: Հուշում էին միայն «Ալֆա և
Օմեգա» գրությունները կամ հարակից այլ խորհրդանիշներ: Այդ ժամանակվանից այլևս հնարավոր չեղավ վերականգնել Քրիստոսի պատմական արտաքինը: Սակայն բազում հեթանոսների համար Քրիստոսի մարմնական տեսքը դադարեց Նրան հետևելու խոչընդոտ լինելուց:
 Նման պատկերագրությունը լուծում էր նաև անվտանգության խնդիր. հեթանոսական
արտաքինով, ազնվական հագուստով և հռոմեական դիմագծերով պատկերված երիտասարդ
հովիվը հալածիչների կողմից չէր նույնացվում հրեա Մեսիայի հետ, և քրիստոնյաներն ազատ
պատկերում էին բարի Հովվին իրենց տներում, տնական եկեղեցիներում: Կարծիք կա, որ որոշ
պատկերներում ի դեմս Հովվի միավորվել են Դավթի և Քրիստոսի կերպարները:
210 թ. Տերտուղիանոսը գրում է, որ տեսել է բարի Հովվի պատկերները Հաղորդության բաժակների (սկիհ) և կանթեղների վրա: Մինչև Զ դարով են թվագրվում շուրջ 20 Հովվի պատկերներ, որոնք միանշանակ քրիստոնեական են: Եվս 10-ը կասկածի տեղիք են տալիս և գուցե
հեթանոսական լինեն: Այնուհետև, պատկերամարտական վեճերի ընթացքում այն բնավ չի
հանդիպում, և դարձյալ հայտնվում է մշակութային թատերաբեմում ԺԳ դ. հետո: Եվրոպայում
այն արտացոլվում է Բարոկկոյի նվաճումների մեջ, իսկ Հայաստանում իր արձագանքն է գըտնում սբ. Գրիգոր Տաթևացու մոտ. եռամեծար վարդապետը, թվարկելով Քրիստոսի անունները
(Աստծո Որդի, Մարդու Որդի, Բան, Քահանա, Փրկիչ), նշում է նաև «Հովիվ» անունը և բացատրում. «Հովիվը դալարագեղ վայրերում է բնակեցնում, այսինքն՝ վայրենի մտքերից հանում է և
Սբ. Գրքի գիտության մեջ պահում: Երկրորդ՝ սնուցում է հանգստավետ ջրերի մոտ (հմմտ.
Սաղմ. ԻԲ. 2), ինչը խորհրդանշում է ավազանում մկրտվելով Սբ. Հոգի ստանալը: Երրորդ՝
ոչխարների առջևից է գնում և, չորրորդ, պատերազմում է գազանների դեմ: Այլև՝ կորուսյալներին գտնում է, վերադարձնում և մխիթարում հովվական խոսքերով»:
Երեմիայի մարգարեության մեջ հովիվ են կոչվում օրենսգետները, ուսուցիչները (Բ. 8, հմմտ.
Եփես Դ. 11) և քահանաները (Գ. 15): Այսօր էլ Եկեղեցու սպասավորները խորհրդանշաբար կոչվում են հովիվներ: Ըստ այսմ էլ՝ հովվական գավազանը դարձել է Եկեղեցու ուսուցիչների՝
վարդապետների խորհրդանիշերից մեկը, իսկ պատարագիչ հոգևորականի վակասը (զգեստի
մաս, որն օձիքի նման ծածկում է ուսերն ու պարանոցը) խորհրդանշում է այն կորած ոչխարին,
որին դեպի անվտանգ փարախ առաջնորդելու է կոչված յուրաքանչյուր քաջ ու բարի հովիվ:
Հայոց Եկեղեցում կաթողիկոսը կոչվում է նաև հովվապետ: Հետաքրքրական է, որ մեր առաջին հովվապետի՝ սբ. Գրիգորի հետ կապված հրաշալի դիտարկում կա Շարակնոցի մեջ:
Պատմելով, թե ինչպես են հովիվները գտնում Լուսավորչի մասունքները Մանյա այրում, շարականագիրը նկատում է. «Հովուին հսկողին ճշմարիտ և քաջ հովիւքն եղեն հետևօղք»: Նմանապես Սբ. Ծննդյան դրվագը մեկնելիս՝ Հայրերը նկատել են, որ քաջ Հովվի Ծննդյան ավետիսն
առաջինը հովիվներն ստացան և հրեշտակների հետ օրհներգեցին Աստծուն (Ղուկ. Բ. 8-20):
Ըստ այսմ՝ հետագա դարերում քրիստոնյաներն էլ հետևել և միաբան օրհնաբանել են այն բարի
և քաջ Առաջնորդին, որը, վստահաբար, չի թողնելու իր անպաշտպան հոտը և առաջնորդելու է
այն դեպի ապահով փարախ՝ հավիտենական լույսի ճառագայթումով:

ԹՈՎՄԱՍ ԴՊԻՐ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Ժամանակակից աշխարհում առաջացել են այնպիսի ուսմունքներ, որոնք արտաքուստ
թվում են բավականին օգտակար և մարդկային ունակությունների զարգացումը խթանող, սակայն իրենց խորքային գաղափարաբանությամբ և ներքին ազդեցություններով առճակատում
են քրիստոնեության դեմ: Այդպիսի ուսմունքներից է յոգան, որն իրենից ներկայացնում է ֆիզիկական, մտավոր և հոգեվոր հմտությունների՝ միմյանցով փոխկապակցված կատարելագործում, նպատակին հասնելու գիտակարգված մեթոդ:
Այն լեզվաբանական բառարաններից
մեկում բացատրվում է որպես հնդկական
կրոնափիլիսոփայական ուսմունք, համաձայն որի՝ ինքնաձաղկման և ինքնահայեցման միջոցով կարելի է տիրապետել գերբնական ուժերի: Առաջին սիստեմատիկ շարադրանքն այս ոլորտում կատարել է Փաթանջալին (‹‹Յոգասուտրա››, մ. թ. 2-րդ դ.), որտեղ յոգան ներկայացված է որպես փիլիսոփայական հայացքների հիման վրա առաջացած դուալիստական ուսմունք, համաձայն որի՝ աշխարհը առաջացել է երկու նախասկզբից՝ նյութից (պրակրիտի) և հոգուց (պուրուշա), այսինքն՝
իր մեջ ներառում է փիլիսոփայական երկու հակամետ դպրոցների՝ մատերիալիզմի և իդիալիզմի սինթեզը: Միայն 20-րդ դարում է, որ յոգան սկսում է առավել գիտակցվել որպես ֆիզիկական վարժությունների համակարգ, որը միտված է ներհայեցողական կյանքի կառուցմանը:
Յոգան բազմազանության մեջ է յուրահատուկ, քանի որ հնդկական տարածված կրոնների
(հինդուիզմ, բուդդիզմ, ջայնիզմ) հոգևոր-միստիկական վիճակների առաջացման աղբյուր է
հանդիսանում: Յոգան, անցնելով պատմական զարգացման երկարատև շրջան, պահպանել է
իր գաղափարական բովանդակությունը՝ հայեցողական ընկղմում (սամադհիպադա), այդ
նպատակին հասնելու միջոցները (սադհանապադա), արտասովոր ընդունակությունների
ձեռքբերում (վիթհուդիպադա) և ազատագրում (կայվալյապադա): Ազատագրման նպատակը
հոգու՝ մարմնից հեռանալն է, և սամսարայից՝ ես-ի անվերջ մարմնացումից փրկվելը, որն իրականանալի է մտքի և մարմնի խստակյաց կարգապահության շնորհիվ: Բայց հետաքրքիր է նաև
Աստծո գաղափարը՝ ըստ յոգայի ուսմունքի: Արդեն Բհագավաթգիտայում դեիստական յոգային փոխարինում է թեիստական բհակտին, որը նպատակաուղղված է ցույց տալու Աստծուն
հասնելու ճանապարհը, իսկ Աստծո կողմից արարված ամեն ինչ դիտվում է որպես Բացարձակի հեղում (էմանացիա): Աստծուն կարելի է հասնել չորս ճանապարհներով՝ 1. կարմա
յոգա (աշխատել հանուն աշխատանքի, թեկուզև անօգուտ), 2. ջնանա յոգա (ըստ Վիվեկանանդայի՝ ուսումնասիրել արտաքին աշխարհը՝ ճանաչելու համար ինքն իրեն), 3. բհակտի
յոգա (սիրո ուժով հասնել Աստծուն) և 4. ռաջա յոգա, որն ունի մի քանի աստիճան (չվնասել

մարդկանց և չլինել ժլատ, ինքնահանձնում Գերագույնի կամքին, մարմնական վարժանքներ
տարբեր դիրքերով և շնչառական վարժություններ, մտքի կենտրոնացում և խոկում):
Յոգայի մասին կարելի է տարբեր տեսանկյուններից անդրադառնալ, բայց հիմնական և
գլխավոր նշանակություն ունեցող հարցերը ստորև են քննարկված: Անկախ վերոնշյալ իրարամերժ այս բնութագրումներից՝ յոգան այլ կերպ է դիտարկվում քրիստոնեական մտածողության մեջ, քանի որ սեփական ուժերին ապավինելը, որը հանգեցնում է ինքնամեծարման,
ընդունելի չէ խոնարհություն և հնազանդություն քարոզող քրիստոնեության կողմից. ‹‹Առանց
Ինձ ոչինչ չեք կարող անել›› (Հովհ. ԺԵ․ 5),
‹‹Ես ամեն ինչ կարող եմ Նրա շնորհիվ,
Ով ինձ զորացրեց›› (Փիլիպ. Դ․ 13): Մտասևեռման վարժություններով ակտիվանում է երևակայությունը, որը ենթադրում
է դիվային ներգործությունների հոսք: Այդ
եսակենտրոնությունն է, որ միտքը շեղում
է հավատքի աղբյուրից, իսկ ինչ-որ հավատքից չէ, ինչպես ասում է սբ. Պողոսը,
մեղք է (տե՛ս Հռոմ. ԺԴ․ 23):
Միանգամայն նկատելի է, որ քրիստոսակենտրոնության փոխարեն ինքնահաճ եսակենտրոնությունն է իշխում յոգայում, որը չի կարող հաճելի լինել բոլորանվեր Աստծուն: Մինչ քրիստոնեության մեջ ուսուցանվում է Սուրբ Հոգուց հեղվող աստվածային շնորհների, մարդու
հոգևոր կյանքում գերբնական ազդեցության ու նախախնամության մասին, յոգայի փիլիսոփայությամբ այս ամենն ամփոփվում է միայն մարդու մեջ՝ որպես մարդու հոգուց իրեն եկող,
այսինքն՝ մարդկային անձից ինքն իրեն տրվող զորություն: Այսպիսով՝ հոգևոր կյանքում աստվածակենտրոնությունը փոխարինվում է մարդակենտրոնությամբ, ավելի ճիշտ՝ անձնակենտրոնությամբ կամ ինքնակենտրոնությամբ: Եթե յոգան մարդուն կտրում է աշխարհից, տեղափոխում անիմանալի վերացական վիճակ, ապա քրիստոնյան ապրում է գիտակցական կյանքով՝ մտահոգված մարդկության առջև օրըստրե ծառացող խնդիրներով:
Այսպիսով՝ յոգան, ճշմարտությունը խեղաթյուրող բազմաթիվ կերպերով հանդես գալով, պատճառ կարող է դառնալ, որ մենք, հեռանալով քրիստոնեական կենցաղավարությունից, միևնույն ժամանակ չընդունենք մեր հայրերի ճշմարտուսույց դավանանքը՝ ընթանալով բանսարկուի թելադրանոքով, քանի որ ինչպես կաթոլիկ եկեղեցու դիվահալած հոգևորականներից մեկն է ասում՝ յոգայի պրակտիկան սատանայական է և առաջնորդում է
դեպի չարը (Հայր Գաբրիել Ամորթ), եթե հաշվի առնենք նաև, որ յոգայի մասին գրքերում հոգու վերաբնակեցման բուդդայական գաղափարն է շեշտվում՝ որպես տրանսցենդենտալ
միստիկա, այնինչ պետք է «Ճանաչեք ճշմարտությունը և ճշմարտությունը կազատի ձեզ»
(Հովհ. 8։32)։
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Աստվածաշնչում հանդիպող անունները պատահական չեն. անունը շատ անգամ իր ուրույն նշանակությունն ունի uուրբգրային մեկնաբանության մեջ։ Անունն անձի բացահայտիչն
է, ինքնության խորհրդաբանական կենտրոնը, ցույց է տալիս անձի առաքելությունն ու դերը
սրբազան պատմության մեջ, միով բանիվ՝ անունը մեկնության խորքերը բացող իմանալի
բանալին է։ Սակայն անվան իմաստը հասկանալու համար նախ անհրաժեշտ է անդրադառնալ բնագրին, ընթերցել հեղինակի լեզվով, որով գրվել և փոխանցվել է սուրբգրային
պատմությունը։ Ցանկացած թարգմանություն որոշ չափով մեկնաբանություն է, վերաիմաստավորում, որի արդյունքում հաճախ աննկատ է մնում անվան կապը սուրբգրային համատեքստի հետ։ Օրինակ, եթե դիտարկենք Ադամի որդիների անունները, կտեսնենք, որ նրանցից յուրաքանչյուրի դերը արտահայտված է նրանց անվան եբրայերեն ձևի մեջ։ Ծննդոց
գրքում կարդում ենք․ «Ադամը ճանաչեց իր կին Եւային, սա յղիացաւ, ծնեց Կայէնին ( « ַ֕קיִ ןքային» ստացվածք) ու ասաց. «Մարդ ծնեցի Աստծու զօրութեամբ» (Ծն․ Դ․1)։ Այստեղից պարզ է,
որ Եվան (եբր․ « חוָּהԽավա»՝ կյանք) հասկանում է, որ որդեծնությունը աստվածային պարգև
է․ նա, ըստ էության, «կյանք» պարգևողը չէ՛, և իրենից ծնվածը լոկ «ստացվածք» է։ Իսկ Ծն.Դ.2ում Աբելի մասին ասում է․ «Դրանից յետոյ նա ծնեց նրա եղբայր Աբէլին» (« ָּהָ֑בֶ לհավել», որ նշանակում է ունայնություն, գոլորշի։ Ի դեպ, հենց այս բառով է սկսում Ժողովող գիրքը՝ הֲבֵ֤ל הֲבָּ לִ ים
«հավել հավալիմ»՝ ունայնութիւն ունայնութեանց), և հետագա շարադրանքից տեսնում ենք, որ
Աբելը, իրոք, ապրեց որպես գոլորշի՝ սերունդ չթողնելով անէացավ աշխարհից։
Ադամի երրորդ որդի Սեթի մասին (Ծն Դ․25) կարդում ենք․ «Ադամը ճանաչեց իր կին Եւային, սա յղիացաւ, ծնեց որդի, նրա անունը դրեց Սէթ ( ָ֑שתՇետ «հիմք») եւ ասաց. «Կայէնի
սպանած Աբէլի փոխարէն Աստուած ինձ ուրիշ զաւակ պարգեւեց»» (բնագրում նույնարմատ
բառեր է կիրառվում «»שת ִ ִּ֣כי ָּ ָֽׁשת־
ָ֑ «Շետ կի շատ զերա»՝ «սերունդ հիմնեց»)։ Հետագայում տեսնում ենք, որ Սեթը համարվում է նոր սերնդի «հիմք», և աստվածային պատկերն ու նմանությունը հենց ինքն է կրում, ինչպես և կարդում ենք․ «Ադամը 230 տարի ապրելուց հետո որդի ծնեց ըստ իր կերպարանքի և ըստ իր պատկերի և նրան անվանեց Սեթ» (Ծն․ Ե․3)։ Քանի որ Ադամը ըստ Աստծո պատկերի էր ստեղծված․ «Մարդ ստեղծենք մեր կերպարանքով ու
նմանութեամբ․․․» (Ծն․ Ա․26), ըստ այդմ՝ Սեթը ևս ստեղծվեց Աստծո պատկերով։ Այդպիսով՝
Ադամի 3 զավակներից Սեթն է դառնում «հիմքը» նոր սերնդի, որը պետք է պահեր աստվածային պատկերը, լիներ Աստծու որդիների սերունդ՝ ի հակադրություն Կայենից սերած «մարդկանց որդիների» (Ծն․ Զ․2 «երբ Աստուծոյ որդիները տեսան մարդկանց դուստրերին…»), որոնք
հիմնում են քաղաքակրթությունը, առաջնորդվում նյութական արժեքներով, «հիմք» են դառնում մի այլ՝ սեկուլյար հասարակության, որը շատ անգամ հակադրության մեջ է մտնում Սեթի հիմնած հոգևոր արժեքների պահապանների հետ։ Սեթը «հիմք» է դառնում այնպիսի մի
սերնդի, որից պետք է ծնվի Մաշիախը՝ աշխարհի Փրկիչը (Ղուկ․ Դ․ 38), որով վերագտնվելու է
Աստծու պատկերը մարդկության մեջ, և արդար Աբելի սերունդը վերականգնելով՝ Ինքն էլ է
սպանվելու, սակայն հաղթելով մահվանը, վերականգնելու է Աստծու որդիների թագավորությունը․ թագավորություն, որն «այս աշխարհից չէ»․․․

ԱՐՍԵՆ ՍՐԿ․ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ, ԴԱՎԻԹ ՍՐԿ․ԳԻՇՅԱՆ

1979 թվականին կաթոլիկ միանձնուհի Մայր Թերեզան ներկայացվում է «Խաղաղության
Նոբելյան մրցանակի»։ Խաղաղության այս մրցանակը շնորհվում է այն լավագույններին, որոնք
անլուծելի թվացող խնդիրները լուծել են խաղաղությամբ. դադարեցրել են պատերազմներ,
նախաձեռնել ազգամիջյան խաղաղության համաձայնագրեր, առանց բախումների կարգավորել խառնաշփոթ քաղաքական իրավիճակներ։
1979 թվականի դեկտեմբերի 10-ին արքայական ընտանիքների, բազմաթիվ հարգարժան
անձերի ներկայությամբ սրբուհին «անարժանորեն, բայց երախտագիտությամբ՝ հանուն աղքատի, սովածի, հիվանդի և միայնակի», իր ձեռքերի մեջ է առնում «Խաղաղության Նոբելյան
մրցանակը», այն ձեռքերի, որոնց մեջ նույնիսկ հրեշը անվարան գութ կգտներ։
Ստորև այս առիթով Սրբուհու ճառից հատվածների թարգմանությունն է, որի ուղերձները
խիստ արդիական են ցայսօր:
«Մենք այստեղ հավաքվել ենք
միասին երախտագիտություն հայտնելու Տիրոջը Խաղաղության մրցանակի համար: Այս մրցանակը մեզ
հիշեցնում է, որ մենք ստեղծվել ենք,
որպեսզի միասին ապրենք այս աշխարհում՝ հոգևոր հանգստությամբ
և խաղաղությամբ։
Հիշում եմ իմ այցելությունները
ծերերի տներ, ուր զավակները բերում էին իրենց ծնողներին, և, ցավոք, կային տխուր դեպքեր, երբ մոռանում էին նրանց գոյության մասին: Ես տեսա, որ բոլորն այնտեղ հարմարավետ ապրելու
համար ունեին գրեթե ամեն ինչ, բայց չունեին ժպիտ իրենց երեսին: Այդժամ ես հարցրի իմ
քույրերին. «Ինչու՞ է, որ այս մարդիկ այստեղ, ամեն ինչ ունենալու հետ մեկտեղ, ամբողջ օրն
իրենց աչքերը հայում են դռանը ու չեն ժպտում». ես սովոր էի մեր հիվանդների դեմքին ժպիտ
տեսնել, անգամ մահվան մահճում հայտնվածների դեմքին։ Եվ, ի պատասխան հարցմանս,
ասացին. «Նրանք ամեն օր սպասում են՝ հույս ունենալով, որ իրենց զավակները կգան և տուն
կտանեն իրենց: Ծերերը ցավ էին զգում, որ իրենց մոռացել են. նրանց սեր էր հարկավոր»:

Վստահե՛ք ինձ. «աղքատություն» լինում է նաև այնտեղ, ուր սեր չի լինում, և այդպիսի
աղքատությունը, հնարավոր է, որ բնակություն հաստատի անգամ մեր տներում, եթե այնտեղ
սիրո համար տեղ չգտնվի: Ինձ, իսկապես, ապշեցնում է, թե Արևմուտքում որքա՜ն շատ
երիտասարդներ կախվածություն ունեն թմրանյութից, և ես գիտեմ՝ ինչու է այդպես. որովհետև
ընտանիքում պատշաճ ուշադրության չեն արժանացել:
Շատ բաներ կան, որոնք կործանում են աշխարհը, բայց, իմ կարծիքով, աշխարհի
ամենակործանարար թշնամին աբորտն է, որն ուղղակի մանկասպանություն է մոր կողմից:
Մենք պայքարել ենք աբորտների դեմ՝արդյունքում փրկելով բյուր կյանքեր, մենք դիմել ենք
հիվանդանոցներին,

ոստիկանական

բաժանմունքներին՝լքված

երեխաներին

որդեգրելու

խնդրանքով։ Այդ ընթացքում գրեթե ամեն ժամ մայրեր էին իրենց նորածիններին տարբեր
պատճառներով բերում-վստահում մեզ, իսկ մեր պատասխանը մեկն էր. «Մենք կխնամենք ձեր
երեխային, նրա համար նոր հարազատ ընտանիք կգտնենք»: Եվ մենք երեխա չունեցող ընտանիքներից ստացանք շատ խնդրանքներ: Դա մեզ համար, իսկապես, Աստծո օրհնություն էր:
Մի անգամ՝ երեկոյան, մենք դուրս էինք եկել քաղաք շրջայցի և փողոցում գտանք կարիքի
մեջ գտնվող չորս մարդու: Նրանցից մեկը ծայրահեղ ծանր վիճակում էր, և ես ասացի քույրերին. «Դուք հոգ տարեք մնացած երեքին, ես կխնամեմ այս մեկին, որը ամենավատն է»: Միով
բանիվ, ես նրա համար արեցի այն ամենը, ինչ կարող էր տալ իմ սերը: Ես նրա համար անկողին պատրաստեցի, և ինչպիսի՜ գեղեցիկ ժպիտ հայտնվեց նրա դեմքին: Հիշում եմ՝ նա բռնեց
իմ ձեռքը և շշնջաց ընդամենը մեկ բառ՝ շնորհակալություն, և ի Տեր ննջեց: Արդյունքում ես
նրան օգնել չկարողացա, բայց նրա առաջ ես դրեցի իմ խիղճը և ինքս ինձ հարցրի՝ ի՞նչ կանեի,
եթե ես լինեի նրա փոխարեն: Վստահ եմ՝ կփորձեի իմ անձի հանդեպ փոքր-ինչ առավել ուշադրություն խնդրել: Կասեի, որ ես սոված եմ, մրսում եմ, ցավ եմ զգում, միգուցե որևէ այլ բան:
Բայց նա ինձ տվեց շատ ավելին. նա ինձ տվեց իր երախտագիտությունն ու սերը: Եվ նա մահացավ՝ ժպիտը դեմքին: Ինչպես նաև կոյուղուց դուրս բերված այն մարդը, որի մարմնի կեսը
կերել էին որդերը: Մենք նրան տուն բերեցինք, և նա ասաց. «Ես ապրել եմ փողոցում՝ ինչպես
անասունը, բայց մեռնում եմ ինչպես հրեշտակ՝ շրջապատված ինձ սիրող ու հոգ տանող
մարդկանցով»: Ի՜նչ գեղեցիկ էր տեսնել մարդու մեծությունը, որը կարողանում էր այդկերպ
խոսել և այդկերպ ավանդել հոգին՝ ոչ մեկին չմեղադրելով, չանիծելով, ոչ ոքի հետ չհամեմատվելով: Ահա սա է մարդու մեծությունը: Արդ այստեղ է, որ մարմնանում են Տիրոջ խոսքերը.
«որովհետև քաղցած էի, և ինձ ուտելիք տվիք, ծարավ էի, և ինձ ձեր մեջ առաք, մերկ էի, և ինձ
հագցրիք, հիվանդ էի, և ինձ տեսնելու եկաք, բանտում էի, և ինձ այցի եկաք» (Մտթ. ԻԵ․ 35-36):
Ես մտածում եմ, որ մենք պետք է կյանքը գեղեցիկ ապրենք. Քրիստոս մեզ հետ է և Նա
սիրում է մեզ: Միայն թե մենք պետք է մշտապես այս հիշենք՝ ոչ միայն մեծ, այլ նաև մեր
ամենափոքր գործերի մեջ իսկ, և այդժամ Նորվեգիական թագավորությունը կդառնա սիրո
բույն: Արդ, որքան գեղեցիկ կլինի, որ այստեղից դեպի աշխարհ այսկերպ Խաղաղությունը
հաստատվի: Այստեղից կյանքի ուրախություն կտարածվի՝ հեղվելով դեռ չծնված երեխաների
վրա: Եվ եթե այստեղից սիրո և խաղաղության լույսը ճառագի, ապա «Խաղաղության Նոբելյան
մրցանակը» նորվեգացի ժողովրդի համար իրապես օրհնություն կլինի։ Աստված օրհնի ձեզ»:

ԹԱՐԳՄԱՆԵՑ ԱՐՍԵՆ ԴՊԻՐ ԶԵՅՆԱԼՅԱՆԸ

Ես ձախողվեցի՝ առանց ձախողելու…
Գարուն էր։ Օրը՝ ուրբաթ։ Այգաբաց էր, երբ ասացին, թե քահանայապետն իմ ապարանքի
առաջ է։ Ատում էի նրան․ մեծամիտ, կեղծավոր մեկն էր նա, որի քահանայապետ լինելու միակ
արժանիքը նախկին քահանայապետի փեսան լինելու պատիվն էր։ Եկել էին ապարանքս ու
չէին մտնում, ասելով, իբր չեն ուզում պղծվել։ Երանի թե չգային, որովհետև իրենց գալով պղծեցին իմ անունը, իմ պատիվը։ Ես չէի կարող դուրս չգալ․ քահանայապետը առիթը բաց չէր թողնի ինձ նախատելու՝ իրենց օրենքները չիմանալու պատճառով։ Դուրս եկա։ Տեսնեմ մեկին են
բերել, որին շատ դժվար է մի քանի բառով նկարագրելը․ նրան չի կարելի նկարագրել այն
բառերով, որոնցով երբևէ ուրիշներն են նկարագրվել։ Իբրև հմուտ դատավոր (ես դատավոր էի,
հռոմեացի կուսակալ՝ Հուդայի կառավարիչը) միայն կարող եմ ասել, որ յուրաքանչյուր հանցագործի աչքերի մեջ կարելի է կարդալ իր հանցանքը։ Այդ մարդու աչքերում պարզություն էր, այն
պարզությունը, որ լինում է միայն մանկական անմեղ աչքերում․ անմեղ էր։ Ես փորձեցի խույս
տալ նրան դատելուց. իզուր էր: Քահանայապետը վաղուց ամեն ինչ ծրագրել էր այնպես, որ
ինձ մնում էր միայն իմ դերը տանել։ Մտա իմ ապարանք ու հրամայեցի մեղավորին էլ բերել․
պիտի հարցաքննեի Նրան։
Հարցաքննությունս էլ հարցաքննության նման չէր։ 44 տարեկան էի, նա՝ 33։ Սակայն
տպավորություն էր, որ ոչ թե մեր տարիքային տարբերությունն էր 11 տարին, այլ հենց իմ
տարիքը․ սարսռում էի, երբ Նա խոսում էր։ Ես չգիտեի, բայց վստահ էի, որ Նա հերթական մեկը
չէր, որ Նա միակն էր։ Մի պահ էլ եկավ, երբ խոսեց ճշմարտության մասին։ Հարցրի՝ «Ի՞նչ է
ճշմարտությունը»։ Նա մեղմ ժպտաց, կախեց գլուխը։ Ես հասկացա՝ Նա իսկ էր ճշմարտությունը։ Նրա դեմ դուրս գալը կնշանակեր դուրս գալ ճշմարտության դեմ, ծառայել ստին… Ուղղակի դուրս նետվեցի ապարանքից, որ փրկեմ Նրան։ Դրսում քահանայապետի կողքին մի մեծ
ամբոխ էր կուտակվել․ նույն ամբոխը, որ տարիներ առաջ ինձ ստիպեց կայսեր պատկերը
հանել իրենց տարածքից, որ ստիպեց մոռանալու իմ՝ տաճարի փողերով ջրանցք կառուցելու
ծրագրի մասին. հիմա էլ եկել էին ստիպելու արդարին խաչել, ես էլ էլի պարտվելու էի։ Ամբոխը
տեսնելուն պես իրար խառնվեցի։ Ասացի, որ արդար մեկին են բերել ինձ մոտ և որի մեջ ոչ մի
հանցանք չտեսա։ Նույն պահին պատահաբար հիշեցի, որ այդպիսի ավանդույթ կա՝ Զատկի
տոնին մի բանտարկյալի ազատ արձակելու։ Թվում էր՝ ամեն ինչ հրաշալի մտածեցի, այնինչ
քահանայապետը ավելի խորամանկ էր։ Ընդունված էր, որ ազատվողի անունը պիտի քահանայապետը տար, իմ գործը ազատելն էր։ Նա խոսեց․ «Մեզ համար ազատիր Հիսուսին․․․»,- աչքերս
արցունքոտվելու չափ ուրախ էին այդ անունը լսելիս, բայց վաղ էր…,- «Բարաբբային»։ Ամեն

ինչ փոխվեց մի վայրկյանում։ Քահանայապետը պահանջում էր ազատ արձակել մի մարդասպանի՝ արդար մեկի փոխարեն։ Ես ուղղակի ապշած էի: Հարցրի. «Այդ դեպքում մյուս Հիսուսին
ի՞նչ անեմ»։ Պատասխանեց հաղթող ամբոխը՝ «խաչիր դրան»։ Խոստովանում եմ, որ ես էլ կյանքում միշտ չէ, որ արդար եմ եղել, բայց երբեք, լսո՞ւմ եք, երբեք արդարի չեմ սպանել։ Սպանե՞լ
ու ի՞նչի համար, որովհետև իրեն «Աստծո Որդի՞» է կոչել։ Նորից ներս գնացի ինչ-որ բան
փոխելու հույսով։ Նա լուռ էր։ Երբ հերթական հարցիս պատասխանելու փոխարեն հոգոց հանեց, կատաղեցի, հիշեցրի, որ Իր կյանքն իմ ձեռքերում է։ Պատասխանը քարացնող էր․ ասաց,
թե իմ՝ Իր վրա ունեցած իշխանությունը ինձ ի վերուստ է տրված․ Նա էլ էր ի վերուստ եկած։
Ինձ մոտ մի կարծեցյալ սպառիչ պատասխանից հետո առաջացան բազում առկախ հարցեր,
որոնց, սակայն, նա չէր պատասխանելու։ Նրա լռությունից կատաղած հրամայեցի գանակոծել
նրան։ Մտածում էի՝ գուցե հրեաներն այդքանով բավարարվեն։ Սենյակում մի ծայրից մյուս
ծայրն էի չափում ոտքերով, երբ ստացա կնոջս նամակը․ «Այդ արդարի արյունը չթափես հանկարծ»։ Կինս որտեղի՞ց գիտեր Նրա մասին։ Դուրս եկա ամբոխի մոտ ու հայտարարեցի, թե Հիսուսին՝ Բարաբբային ազատել եմ, նույնը կանեմ նաև մյուս Հիսուսի հետ։ Ամբոխը աղաղակներ
բարձրացրեց ու ձայնեց՝ «խաչի՛ր դրան»։ Մի քանի րոպե տևած ամբոխի ճիչը ընդհատվեց քահանայապետի ձեռքի շարժումով․ «Եթե դրան արձակես, կայսրին բարեկամ չես․․․»։ Նա իմ օրենքը օգտագործեց իմ դեմ։ Մինչ այս պահը մտածում էի, թե մի ճար կլինի արդարին փրկելու,
հիմա վստահ էի՝ չկա․ կա՛մ ինքն էր իր կյանքը տալիս բոլորի համար (ինչը շատ ժամանակ
անց պիտի հասկանայի), կա՛մ ես իմ կյանքը՝ իր ապրելու դիմաց։ Ես ընտրեցի այնպես, ինչպես
կաներ յուրաքանչյուրը, ու վստահ եմ, որ իմ կյանքի փոխարեն ցանկացած «կամ» պիտի լիներ
ավելի քիչ կարևոր…
Հիշեցի կնոջս տողերը, հիշեցի, ինչպես իմ օրենքը իմ դեմ օգտագործեցին, ու վիրավորված
արժանապատվությունս փրկելու համար պարտվողին հարիր մի քայլ արեցի։ Հրամայեցի ջուր
բերել, որի մեջ հրապարակային ձեռքերս լվացի՝ հայտարարելով, որ այդ անմեղի արյան մեջ ես
անպարտ եմ․ արյունահեղության մեջ անմեղությունը խորհրդանշող հին հրեական սովորույթն
էր այդպիսին։ Բայց Նրան տարան… ու խաչը հանեցին։ Նրա հետ ինձ էլ խաչեցին, արժանապատվությունս էլ, խիղճս էլ, անունս էլ։ Վերջին բանը, որ կարողացա անել Նրա համար, խաչի
վրա 3 լեզվով «հրեաների թագավոր» գրելն էր։ Քահանայապետը մտավ ապարանքս՝ վախեցած,
թե մի վնասակար բան կարող եմ անել ու մոռացավ էլ պղծվելու մասին։ Երբ տեսավ գրածս,
առաջարկեց փոփոխել, նայեցի աչքերին ու ամբողջ ատելությամբ ասացի․ «Ինչ գրեցի՝ գրեցի»։
Այս պատմության մեջ ոչ ոք չհիշեց էլ քահանայապետին կամ այն ամբոխը, չէ՛, ես եղա վճիռը կայացնողը, մեղադրվողը… Ես դատեցի արդարին՝ անարդարորեն․ երանի թե մի օր Նա ինձ
ավելի մեղմ դատի, քան ես համարձակվեցի դատել։ Ես նրան մատնեցի մահվան, Ինքն ինձ՝
անմահության․ Նա Իր մահով ինձ անմահ դարձրեց՝ ինչպես բոլոր մարդկանց, միայն թե ես
երևի պիտի միակ դժգոհողը լինեմ անմահությունից։ Նա հաղթեց աշխարհին, ես՝ պարտվեցի։
Ես ձախողվեցի՝ առանց ձախողելու…
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