êàôð´ Ú²Îà´
³è²æÜàð¸²ÜÆêî Ø²Úð ºÎºÔºòÆ

ÌÝáõÝ¹¿Ý ºïù ºñÏñáñ¹ ÎÇñ³ÏÇ
27 ÚàôÜàô²ð 2019
ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û ÀÝÃ»ñóáõÙÝ»ñ
àÕáñÙáõÃ»³Ý Î³Ýã ÙÁ ¤1¥
Ì³ÝáõóáõÙÝ»ñ

Ó»ñ ·áñÍ»ñÁ ³Ýûñ¿Ý ·áñÍ»ñ »Ý »õ Ó»ñ Ó»éù¿Ý
ÙÇ³ÛÝ ³ÝÇñ³õáõÃÇõÝ Ïáõ ·³Û£ ä³ïñ³ëï ¿ù
ÙÇßï ã³ñÇù ·áñÍ»Éáõ« ³ÝÙ»Õ ³ñÇõÝ Ã³÷»Éáõ
ã¿ù í³ñ³ÝÇñ. ÙÇ³ÛÝ Ù»Õ³õáñ ËáñÑáõñ¹Ý»ñ ÏÁ
ëÝáõó³Ý¿ù »õ Ó»ñ ³Ûë ÁÝÃ³óùáí ÏáñÍ³ÝáõÙÇ
áõ ¹Åµ³ËïáõÃ»³Ý å³ï×³é ÏþÁÉÉ³ù£

¿ç 1
¿ç 2
¿ç 4

ÀÜÂºðòàôØ
ºê²ÚÆ Ø²ð¶²ð¾Æ ¶Æðø¾Ü
¤58.13-59.7¥
Ûëå¿ë ÏÿÁë¿ î¿ñÁ.- ¦ºÃ¿ Þ³µ³Ã
ûñÁ« ÇÙ ëáõñµ ûñë« Ññ³Å³ñÇë ùáõ
ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ»ñ¹ Ï³ï³ñ»É¿« »Ã¿ ²ëïáõÍáÛ
ÝáõÇñáõ³Í Þ³µ³Ã ûñÁ áõñ³Ë³ñ³ñ áõ ÝáõÇñ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ñ»ë« »Ã¿ ½³ÛÝ å³ïáõ»ëª ùáõ ÁÝÃ³óù¹
÷áË»Éáí »õ ÃßÝ³Ù³Ï³Ý Ëûëù»ñ¿ Ñ»éáõ ÙÝ³Éáí«
»õ ÛáÛë¹ îÇñáç íñ³Û ¹Ý»ë« ³ÛÝ ³ï»Ý »ñÏñÇ
µ³ñÇùÝ»ñÁ åÇïÇ å³ñ·»õ»Ù ù»½Ç »õ ù»½Ç åÇïÇ
ï³Ù ³ÛÝ Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ áñ ùáõ Ñûñ¹ª Ú³ÏáµÇ
Ëáëï³ó³Û£ ²Ñ³ »ëª î¿ñë ÁëÇ§£
ØÇÃ¿ ÏÁ Ï³ñÍ¿ù Ã¿ î¿ñÁ Ó»½ ÷ñÏ»Éáõ
Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ ãáõÝÇ±« Ï³Ù ÷³Ï»±ó Çñ ³Ï³ÝçÁ«
áñå¿ë½Ç Ó»½ ãÉë¿£ à°ã£ ´³Ûó Ó»ñ Ù»Õù»ñÁ
å³ï×³é ÏþÁÉÉ³Ý áñ Ëñ³Ù³ï µ³óáõÇ Ó»ñ »õ
²ëïáõÍáÛ ÙÇç»õ« ³ÛÝå¿ëª ÇÝãå¿ë
... Ó»ñ
Ó»ñ ³Ýûñ¿ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Ù»Õù»ñÁ
å³ï×³éáí ²ëïáõ³Í »ñ»ë
å³ï×³é ¹³ñÓáõó »õ ãáÕáñÙ»ó³õ Ó»½Ç£
ÏþÁÉÉ³Ý áñ à ñ á í Ñ » ï » õ Ó » ñ Ó » é ù » ñ Á
Ëñ³Ù³ï ³ñÇõÝáí åÕÍáõ³Í »Ý »õ Ó»ñ
µ³óáõÇ
Ù³ïÝ»ñÁª Ù»Õùáí. Ó»ñ ßñÃÝ»ñÁ
Ó»ñ »õ
ëáõï Ëûë»ó³Ý« Ó»ñ É»½áõÝ»ñÁ
²ëïáõÍáÛ ³ÝÇñ³õáõÃ»³Ý ·áñÍÇù »Õ³Ý£
ÙÇç»õ...
âÏ³Û Ù¿ÏÁ áñ ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ
å³ßïå³Ý¿. ãÏ³Û Ù¿ÏÁ áñ
Çñ³õáõÝùáí ¹³ï ï»ëÝ¿. ¹áõù
Ó»ñ ß³Ñ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ëáõï»ñáõ Ïþ³å³õÇÝÇù »õ
áõñÇßÝ»ñÁ ÏÁ Ë³µ¿ù. ã³ñáõÃÇõÝ ÏÁ ÛÕ³Ý³ù »õ
Ù»Õù ÏÁ ÍÝ³ÝÇù£ Ò»ñ É³ñ³Í ¹³õ»ñÁ ù³ñµ»ñáõ
Ñ³õÏÇÃÝ»ñ »Ý« áñáÝóÙ¿ áõï»É áõ½áÕÁ Ù³Ñ ÏÁ
·ïÝ¿« áñáíÑ»ï»õ ÇÅ ¿ ³ÝáÝó Ù¿çÇÝÁ£ Ò»ñ ÑÇõë³Í
¹³õ»ñÁ ë³ñ¹Ç áëï³ÛÝ »Ý« áñáÝóÙ¿ Ñ³·áõëï
ãþ»ÉÉ»ñ »õ µ³ÝÇ ã»Ý Í³é³Û»ñ£ ¸áõù µÝ³õ ã¿ù
ÏñÝ³ñ ³ñ¹³ñ³Ý³É Ó»ñ ·áñÍ»ñáí« áñáíÑ»ï»õ

äúÔàê ²è²øº²ÈÆ
îÆØàÂ¾àêÆÜ ¶ð²Ì ²è²æÆÜ Ü²Ø²Î¾Ü
¤4.12-5.10¥
³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ ûñÇÝ³Ï »ÕÇñ Ëûëùáí¹«
í³ñÙáõÝùáí¹« ëÇñáí¹« Ñ³õ³ïùáí¹ »õ
Ù³ùáõñ Ï»Ýó³Õáí¹£ ØÇÝã»õ ·³Éë Ñá· ï³ñ
Çñ»Ýóª ²ëïáõÍáÛ Ëûëù¿Ý Ï³ñ¹³Éáí« Ûáñ¹áñ»Éáí
½Çñ»Ýù »õ ëáñí»óÝ»Éáí£ ²Ý÷áÛÃ ÙÇ° ·ïÝáõÇñ
³ÛÝ ßÝáñÑùÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áñ
Ù³ñ·³ñ¿³Ï³Ý Ñá·Çáí ù»½Ç
ïñáõ»ó³õ« »ñµ »ñ¿óÝ»ñÁ Ð³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ
Ó»éù ¹ñÇÝ ùáõ íñ³¹£ ²Ûë
ûñÇÝ³Ï
»ÕÇñ
Áë³ÍÝ»ñáõë Ù³ëÇÝ ËáñÑ¿
Ëûëùáí¹«
»õ ½³ÝáÝù ·áñÍÇ í»ñ³Í»Éáõ
í³ñÙáõÝùáí¹«
³ßË³ï¿« áñå¿ë½Ç ³Ù¿Ý
ëÇñáí¹«
Ù³ñ¹ Û³ÛïÝ³å¿ë ï»ëÝ¿
Ñ³õ³ïùáí¹
ùáõ Û³é³ç¹ÇÙáõÃÇõÝ¹£
»õ Ù³ùáõñ
àõß³¹Çñ »ÕÇñ Ã¿° ¹áõÝ
Ï»Ýó³Õáí¹£
ù»½Ç »õ Ã¿° ëáñí»óáõó³ÍÇ¹«
»õ ÙÇßï ³É ³Ûëå¿ë ÙÝ³°«
·ÇïÝ³Éáí áñ ³Û¹ Ó»õáí á°ã ÙÇ³ÛÝ ÇÝù½ÇÝù¹ ÏÁ
÷ñÏ»ë« ³ÛÉ Ý³»õ µáÉáñ ù»½ ÉëáÕÝ»ñÁ£
ºñµ»ù ËëïáõÃ»³Ùµ ÙÇ° Û³Ý¹ÇÙ³Ý»ñ
Í»ñ Ù¿ÏÁ« ³ÛÉ Ù»ÕÙáõÃ»³Ùµ Ûáñ¹áñ¿ ½³ÛÝ«
ÇÝãå¿ë Ñûñ¹ åÇïÇ ÁÝ¿Çñ£ ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ
»Õµûñ¹ ï»ÕÁ ë»å¿« å³é³õÝ»ñÁª Ùûñ¹« ÇëÏ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÑÇÝ»ñÁ ùñáç¹ ï»ÕÁ ¹Çñ »õ ³Ù»Ý³ÛÝ
Ù³ùñáõÃ»³Ùµ Ùûï»óÇñ ³ÝáÝó£ ä³ïáõ¿ »õ
ËÝ³Ù¿ ³°ÛÝ ³ÛñÇÝ»ñÁ áñáÝù ÇëÏ³å¿ë áñµ»õ³ÛñÇ
»Ý£ ÆëÏ »ñµ ³ÛñÇ ÙÁ ½³õ³ÏÝ»ñ áõ ÃáéÝ»ñ
áõÝÇ« å¿ïù ¿ ³Ýá°Ýù Ý³ÛÇÝ Çñ»Ý« áñå¿ë½Ç
ëáñíÇÝ µ³ñ»å³ßïáõÃÇõÝÁ Ý³Ë ï³Ý Ù¿ç
ÏÇñ³ñÏ»Éª ÍÝáÕÝ»ñ¿Ý Çñ»Ýó ïñáõ³Í ËÝ³ÙùÇÝ
÷áË³ñ¿Ý Ñá· ï³Ý»Éáí ³ÝáÝó« áñáíÑ»ï»õ
²ëïáõÍáÛ Ñ³Ù³ñ ³°Û¹ ¿ Çñ³õ »õ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ
µ³ñ»å³ßïáõÃÇõÝÁ£ ÆëÏ³Ï³Ý ³ÛñÇÝ ³ÛÝ ¿ª áñ
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Ù¿ÏÁ ãáõÝÇ« ÛáÛëÁ ÙÇ³ÛÝ ²ëïáõÍáÛ íñ³Û ¹ñ³Í
¿ »õ ·Çß»ñ-ó»ñ»Ï ³ÕûÃùáí áõ ËÝ¹ñ³Ýùáí
Ïþ³ÝóÁÝ¿ Çñ Å³Ù³Ý³ÏÁ£ ÆëÏ Ñ³Ý·ëïáõÃÇõÝ áõ
í³Û»Éù ÷ÝïéáÕ ³ÛñÇÝ Ï»Ý¹³ÝÇ Ù»é³Í ÙÁÝ ¿
³ñ¹¿Ý£ ²ÛÝåÇëÇÝ»ñáõÝ ³Ûë å³ïáõ¿ñÝ»ñÁ ïáõñ
áñå¿ë½Ç ³Ý³ñ³ï ÁÉÉ³Ý£ ÆëÏ Ù¿ÏÁ áñ Çñ»ÝÝ»ñáõÝ
»õ Ù³Ý³õ³Ý¹ Çñ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ñá·
ãÇ ï³ÝÇñ« ³ÛÝåÇëÇÝ Çñ Ñ³õ³ïùÁ áõñ³ó³Í ÙÁÝ
¿« ß³ï ³õ»ÉÇ ·¿ßª ù³Ý ³ÝÑ³õ³ï ÙÁ£
²ÛñÇ ë»å¿ ÙÇ³ÛÝ ³°ÛÝ ÏÇÝ»ñÁ áñáÝù
í³ÃëáõÝÁ ³Ýó »Ý« Ù¿Ï ³Ý·³Ù ³ÙáõëÝ³ó³Í«
»õ µ³ñÇ ·áñÍ»ñáí íÏ³Ûáõ³Í »Ý« ³ÛëÇÝùÝª
½³õ³ÏÝ»ñ Ù»Íóáõó³Í« ÑÇõñ³ë¿ñ »Õ³Í« ×³Ùµáñ¹
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ ËáÝ³ñÑ³µ³ñ Í³é³Û³Í«
Ý»ÕáõÃ»³Ý Ù¿ç »ÕáÕÝ»ñáõÝ û·Ý³Í« »õ Çñ»Ýù
½Çñ»Ýù ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ µ³ñ»·áñÍáõÃ»³Ý
ïáõ³Í »Ý£

àÔàðØàôÂº²Ü Î²Üâ ØÀ
²ÕûÃùÝ»ñ Ö¿ÝÁëÇ¿Ý
Ð»ÕÇÝ³Ïª Ð¾ÜðÆ ÜàôÀÜ
Â³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝª Î²ðú êðÎ. ÜàÊàôîº²ÜÇ

ÚÆêàôê øðÆêîàêÆ ²ôºî²ð²Ü¾Ü
Àêî ÚàìÐ²ÜÜ¾êÆ
¤3.13-21¥
»ñ î¿ñ ÚÇëáõë øñÇëïáë ÏÿÁë¿.- ¦àã áù
»ñÏÇÝù »É³õ µ³óÇ Ù³ñ¹áõ àñ¹Ç¿Ý« áñ
Çç³õ »ñÏÇÝù¿Ý« áõñ ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ£ ºõ ÇÝãå¿ë áñ
Øáíë¿ë åÕÝÓ»³Û ûÓÁ µ³ñÓñ³óáõó ³Ý³å³ïÇÝ Ù¿ç«
ÝáÛÝå¿ë ³É å¿ïù ¿ Ù³ñ¹áõ àñ¹ÇÝ µ³ñÓñ³Ý³Û«
áñå¿ë½Ç ³Ýáñ Ñ³õ³ï³óáÕÁ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý
Ï»³Ýù áõÝ»Ý³Û£ àñáíÑ»ï»õ ²ëïáõ³Í ³°ÛÝù³Ý
ëÇñ»ó ³ßË³ñÑÁ« áñ ÙÇÝã»õ ÇëÏ Çñ ÙÇ³ÍÇÝ àñ¹ÇÝ
ïáõ³õ« áñå¿ë½Ç ³Ýáñ Ñ³õ³ï³óáÕÁ ãÙ»éÝÇ«
³ÛÉ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³Ýù áõÝ»Ý³Û£ àñáíÑ»ï»õ
²ëïáõ³Í Çñ àñ¹ÇÝ ³ßË³ñÑ
... ²ëïáõ³Í ÕñÏ»ó« á°ã Ã¿ áñå¿ë½Ç àñ¹ÇÝ
³ßË³ñÑÁ ¹³ï³å³ñï¿« ³ÛÉ
³°ÛÝù³Ý
áñå¿ë½Ç ³ßË³ñÑÁ ÷ñÏ¿£ àí
ëÇñ»ó
³ßË³ñÑÁ« áñ áñ ÏÁ Ñ³õ³ï³Û ³Ýáñª ãÇ
¹³ï³å³ñïáõÇñ. ÇëÏ áí áñ
ÙÇÝã»õ ÇëÏ
ãÇ Ñ³õ³ï³ñ ³Ýáñ« ³ñ¹¿Ý
Çñ ÙÇ³ÍÇÝ
àñ¹ÇÝ ïáõ³õ« ÇëÏ ¹³ï³å³ñïáõ³Í ¿«
áñå¿ë½Ç ³Ýáñ ²ëïáõÍáÛ ÙÇ³ÍÇÝ àñ¹ÇÇÝ
Ñ³õ³ï³óáÕÁ ãÑ³õ³ï³ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£
¦ºõ ¹³ï³å³ñïáõÃÇõÝÁ
ãÙ»éÝÇ« ³ÛÉ
³Ûë ¿. Ñ³Ï³é³Ï ³Ýáñ
Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³Ýù
áñ ÉáÛëÁ ³ßË³ñÑ »Ï³õ«
áõÝ»Ý³Û£
Ù³ñ¹ÇÏ Ë³õ³ñÁ ÉáÛë¿Ý
³õ»ÉÇ ëÇñ»óÇÝ« áñáíÑ»ï»õ
ã³ñáõÃÇõÝ ÏÁ ·áñÍ¿ÇÝ£ àí
áñ ã³ñ ·áñÍ ÏÁ Ï³ï³ñ¿« Ïþ³ï¿ ÉáÛëÁ »õ ÉáÛëÇÝ ãÇ
·³ñ« áñå¿ë½Ç Çñ ·áñÍ»ñÁ ãÛ³ÛïÝáõÇÝ£ ê³Ï³ÛÝ
áí áñ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ ÇÝã áñ ×ßÙ³ñÇï ¿« ÉáÛëÇÝ
Ïáõ ·³Û« áñå¿ë½Ç Û³ÛïÝÇ ÁÉÉ³Û Ã¿ Çñ ·áñÍ»ñÁ
²ëïáõÍáÛ Ï³ÙùÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ·áñÍáõ³Í »Ý§£

ԻՆՉՈ՞Ւ ԱՅՍ ԳՐՔԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
Կարօ Սրկ. Նոխուտեան

Ø

Նուընի գրական հմայքը անոր ոճի եւ մօտեցման
պարզութեան մէջ է։ Ան ունի գործնական մտահոգութիւն. փոխանցել ստացուած լոյսը այնպէս
ինչպէս որ է՝ հարազատ իր ծագումին։ Գիրքերուն
նիւթերը, միշտ հոգեւոր, ջինջ յստակատեսութեամբ
կը հասցնեն մեզ քրիստոնէական հիմունքներուն՝
ես-ը իրեն յատուկ բաւիղային խաղերուն մէջ
բռնելով։
Մօտ 40 գիրքերու բեղուն գրիչ ունեցող այս
հեղինակը, համբերութիւնն ու իմաստութիւնն ունեցած է 7 ամիսներ չարտադրելու, այլ օրական
միայն աղօթք մը արձանագրելու այնպէս ինչպէս
Ս. Հոգին ներշնչած է։ Ներշնչուած այս աղօթքները
հետագային ան հաւաքած է «ՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՆ
ԿԱՆՉ ՄԸ. Աղօթքներ Ճէնըսիէն» գրքին մէջ։
Այս փոքրիկ հատորը իւրայատուկ տեղ կը գրաւէ
Նուընի գիրքերուն մէջ, ճիշդ այն պատճառաւ որ
ան, ինչպէս կը բացատրէ իր Նախաբանին մէջ,
տատամսած է գրելու մղումին առջեւ, վախնալով
որ բառերը իր եւ Աստուծոյ միջեւ պատեր կը
հիւսեն։ Բայց յստակօրէն, անոնք, լռութեան ու
վերհայեցող կեանքի որպէս արդիւնք, կը բխին
սրտի ներքին սենեակին մէջ Աստուծոյ կարօտէն,
եւ Անոր հետ հանդիպումէն։
Մեծ յոյսով եմ որ այս աղօթքները հարազատօրէն պիտի ցոլացնեն հայ հաւատացեալին անբառ ապրումները, եւ երկիւղածութիւն պիտի առթեն անոր հոգիին։
2

ՆԱԽԱԲԱՆ
Հէնրի Նուըն

այնպէս որ կարծես երբեք չէինք բաժնուած։
Ներկայացման եւ ցուցմունքի պէտք չկար։ Նոյն
մարդիկը, նոյն վարմունքը, եւ նոյն ցնծալից
հոգին դիմաւորեց զիս։ Այս նոյնութիւնը նսեմ
եւ ձանձրացուցիչ ոչինչ ունէր։ Ընդհակառակը՝
ընտանութիւնը մարդոց, տեղերու եւ եղելութիւններու հետ թոյլ տուին շրջանցելու նախաբանները եւ ուշադրութիւնս ուղղելու
կեցութեանս նպատակին, որ էր Աստուծոյ
հետ ըլլալ՝ աղօթքի մէջ։ Վանական կեանքի
կշռութաւոր նոյնութիւնը երեւան հանեց սիրող Տիրոջ նոյնութիւնը։ Ան կը սպասէր, որ
վերադառնամ եւ աւելի ժամանակ անցընեմ
Իր հետը, միայն Իր հետը։ Այն վայրկեանէն, որ
նորէն մտայ այժմ այնքան ընտելացած միջավայրիս մէջ, գիտակցեցայ թէ ոչինչ կրնար զիս
հոն 6 ամիսներ պահել Տիրոջմէ զատ։ Այլեւս
օրագիրի պէտք չկար, վանական կեանքի
առօրեայ անցուդարձերը կամ աբբահօր հետ
շաբաթական հանդիպումներս արձանագրելու
պէտք չկար։ Անոնք անկարեւոր չէին դարձած։
Այլ շնչելու չափ կարեւոր դարձած էին, ուստի
այլեւս առօրեայ մեկնաբանութիւններու նիւթ
չէին։
Գիտակցութիւնը, թէ աղօթքը միակ պատճառն էր վանք գտնուելուս ու մնալուս, յարուցանեց խնդիրը թէ լաւ կրթանք կրնայ ըլլալ
օրական գոնէ մէկ աղօթք գրել։ Սկիզբը այս
միտքը բաւական անորոշութեամբ լեցուց զիս։
Տիրոջս հետ յարաբերութիւնս շատ անձնական
չէ՞, ուստի ինչո՞ւ թուղթի վրայ արտայայտել
զայն։ Մարդկային արտայայտութեան այս
ամենասուրբ կերպը պէտք չէ՞ ինքնաբուխ ըլլայ, եւ չըլլայ՝ ինքնագիտակցութեամբ տքնագին
գրելու աշխատանք մը։ Գրելը աղօթելու արարքը պիտի չդժուարացնէ՞։ Թէեւ այս հարցումները շատ իրական էին ինծի համար, բայց
չկասեցուցին հետեւիլս ներիմացութեան (intuition), թէ օգտաշատ պիտի ըլլար ամէն օրուան
վերջաւորութեան նստիլ ու պարզ բառերու
յանձնել այն աղօթքը որ վայրկեանին ներկայ էր սրտիս մէջ։ Կրթանքիս արդիւնքը այն
աղօթքներն են, որոնց մէկ հաւաքածոն կը ներկայացնեմ այս գրքին մէջ։ Ասիկա կ՚ընեմ ոչ
թէ որովհետեւ անոնք ոեւէ մէկուն աղօթել կը
սորվեցնեն, կամ որովհետեւ աղօթքի մեթոտ
մը կը ներկայացնեն, այլ որովհետեւ իրենց
անճարակ անզօրութեամբ կրնան մատնանշել
Աստուածային Հոգիի իսկական եւ շատ հզօր

1979-ի Փետրուարէն Օգոստոս, Թրափական
(Trappist) վանականներուն հետ ապրեցայ Նիւ
Եորք Նահանգի Ճէնըսի վանքին մէջ։ Առաջին
անգամը չէր որ անոնց հետ մնացի։ 1974-ին արտօնութիւն առած էի անոնց հետ վանքին մէջ
7 ամիսներ ապրելու, եւ ցերեկ ու գիշեր անոնց
հետ կեանքս բաժնելու։ Այդ առաջին կեցութիւնը
ամբողջութեամբ նոր փորձառութիւն մը դարձած էր։ Նախօրօք երբեք չէի ապրած վերհայեցողական (contemplative) վանքի մը մէջ, եւ
իւրաքանչիւր օր նոր անակնկալներով յղի էր։
Պէտք էր որ վարժուէի առաւօտեան ժամը 2-ին
արթննալ եւ երեկոյեան ժամը 7-ին քնանալ։
Պէտք էր սորվէի ինչպէս տաք տապակներ
գործածել փուռին մէջ, ինչպէս խճաքարեր
հանել խաղողով լեցուն հնձանի մէջէն, եւ ինչպէս պատշաճ քարեր գտնել նոր եկեղեցիի
կառուցման համար։ Բայց ամենէն աւելին,
պէտք էր որ ընտելանայի աղօթքի եւ խոկումի
բազմաթիւ ժամերուն, եւ տեղւոյն համայնական
կեանքի մանրամասնութիւններուն։ Հակառակ
անոր որ երբեք չծրագրեցի Թրափական վանական մը ըլլալ, վանքին մէջ այս կեցութիւնս
ընծայարանական շրջանի կը նմանէր։ Աբբային՝
Ճան Իւտ Պամպըրկըրի անձնական առաջնորդութեամբ, այս 7 ամիսները դարձան իսկական
հոգեւոր կազմաւորման շրջան։ Ներքնապէս եւ
արտաքնապէս այնքան բաներ պատահեցան, որ
ուժեղ մղումը զգացի պահելու օրագիր՝ բազում
նոր փորձառութիւններս դասաւորելու համար։
Ապա, երբ ուսուցչութեան վերադարձայ,
օրագրիս նօթերը ցոյց տուի ընկերներուս, եւ
փորձառութիւններս ի յայտ եկան կարծածէս
նուազ իւրայատուկ։ Շատեր պայքարներուս
մէջ ճանչցած էին իրենց պայքարները։ Այս յայտնաբերման հետեւեցաւ որոշումս՝ հրատարակելու «Ճէնըսիի Օրագիրը»։
Երկրորդ երկար կեցութիւնս վանքին մէջ
շատ տարբեր էր։ Նոր եւ զարմանալի ըլլալու
տեղ, վանական կեանքը ակներեւօրէն ընտանի
էր։ Ամէն բան որ առաջին անգամ արտասովոր
գտած էի, այժմ սովորական տպաւորութիւն կը
ձգէր։ Ոչինչ փոխուած էր։ Քանի մը ժամուան մէջ
արդէն վերադարձած էի տաք տապակներուն,
եւ Ուրբաթ առաւօտուն եղբայր Թէոտորը
կը դիմաւորէր զիս խաղողի հնձանին քով,
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ներկայութիւնը, որ մեզի խոստացուած է
Տիրոջ կողմէ՝ որպէս անսխալական ուղեկ
(guide)։ Ուրեմն, յոյսս է, որ անոնք որոնք այս
աղօթքներուն մէջ կը ճանչնան իրենց սրտերուն
ճիչերը, պիտի նաեւ ճանչնան լուռ աղօթքը
Աստուծոյ Հոգիին, իրենց իսկ կաղացող ու
կակազող բառերուն ընդմէջէն։
(Շարունակելի 1)
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