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ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԱՌԹԻՒ

Հոգեւորի նկատմամբ իմ հետաքրքրւթիւնը սկսւել է դեռեւս վաղ 

տա րիքից: Սակայն համայնավարւթեան տարիներին հոգեւոր փնտրւմ

նե րի պատասխաններ գտնելը դիւրին գործ չէր: Հոգեւոր գիտելիքը ար

գել քի տակ էր, խզւած էին աւանդւթիւնները, գրեթէ չկային կենդանի 

օրի նակներ: Բացի դրանից, գրաբարից կամ օտար լեզւներից արդի 

հա յերէն թարգմանւած հոգեւոր նիւթերը չափազանց սակաւաթիւ էին: 

Մեր հետաքրքրւթիւնները բաւարարելւ համար հինականւմ կարդւմ 

էինք գաղտնի պատճէնահանւած օտարալեզւ գրքեր: Իսկ թէ ո՛րն էր 

եր հոգեւոր ճանապարհը եւ եր ինքնւթեան առանձնայատկւթիւնը, 

ան ո րոշւթեան մշւշի մէջ էր: Ո՛չ իմացողն էր յայտնի, ո՛չ էլ աղբիւրը: 

Իրա վիճակը բարդ էր նաեւ նրանով, որ օտար եկեղեցական շրջանակներից 

եր մասին հնչող եղադրանքների պատասխանները կա՛մ չկային, կա՛մ 

էլ թոյլ ւ անբաւարար էին: ԺԹԻ դդ. գրւած դաւանաբանականջա տա

գո վական բնոյթի ի քանի գործերը ոչ իայն դիպւկ չէին, այլեւ խիստ 

ան համոզիչ: Դրանք հինւած չէին եր ժառանգւթեան (որ եծաւ մասամբ 

ան տիպ էր) խոր իմացւթեան վրայ: 

Այս ամէնն ինձ մղեց սեփական հոգեւոր ինքնւթեան խորքային 

փնտրւն երի: Դեռ ւսանողական տարիներից տարւեցի հայրաբանա կան 

գրա կանւթեան թարգմանւթիւններով: Ի վերջոյ, հոգւս մէջ բռնկւած 

կրա կը այնքան բորբոքւեց, որ ճշգրիտ գիտւթիւնների ոլորտից Տիրոջ 

կան  չով տեղափոխւեցի եկեղեցական ասպարէզ: Որպէս հոգեւորական, 

իհար կէ, ես հնարաւորւթիւն ստացայ աւելի համապարփակ եւ հինա րար 

կեր պով ւսւնասիրելւ եր ժառանգւթիւնը: Փառք եմ տալիս Աստ ծւն, 

որ ինձ թոյլ տւեց բացայայտելւ ի աննկարագրելի վեհւթիւն եւ գե ղեց

կւթիւն ւնեցող գանձարան: Յայտնաբերւածն օրինական ժա ռան գորդ

նե րին վերադարձնելը եւ այդ մասին աշխարհին ազդարարելը դար ձան 

իմ գործն ւ առաքելւթիւնը: Այլեւս անթոյլատրելի էր ան գի տւթեան 

խաւա րւմ խարխափելը եւ եր հասցէին հնչող անհեթեթ ե ղադրանք ներն 

ան պատասխան թողնելը: Բացւեց աշխատանքի ի եծ ասպարէզ, որի 

գլխաւոր նպատակն էր՝ հայ մարդւն լիարժէք հնա րաւորւթիւն ընձեռել՝ 

իր ներքին հոգեկերտւածքին հարազատ կեր պով ըն կալելւ հոգեւոր գի



տե լիքը: Իմ ւսւնասիրւթիւնների կենտ րո նւմ է եղել յատկապէս դաւա

նա բանւթիւնը, որը հոգեւոր կեանքի եւ աստւածաբանւթեան հիմքն է: 

Կեան քւմ ամէն բան կախւած է նրա նից, թէ ինչպէս ես հաւատւմ: Եւ 

ինչ պէս հաւատւմ ես, այնպէս էլ ապ րւմ ես: Մեր ամբողջ պատմւթիւնը 

գրւած է հաւատքով, եւ որպէսզի հաս կա նանք, թէ ով ենք, պիտի ճանա

չենք սեփական հաւատքը:

Այս երկհատորեակը ըստ էւթեան արգասիքն է իմ հոգեւոր փնտրւմ

նե րի եւ քսանհինգաեայ քահանայական սպասաւորւթեան: Հա տոր նե րւմ 

անթեղւած է իմ աշխատւթիւնների ընտրանին: Դրանք հինականւմ 

նւիրւած են եր աստւածաբանական ժա ռան գւթեան վերհանմանը 

եւ յատկապէս հայ դաւանական մտքի օրի նա չափւթիւնների բացայայտ

մանը: Ա հատորւմ ներկայացւած են «Գանձասար» աստւածաբանա կան 

հանդէսի հատորներւմ լոյս տե սած աստւածաբանական յօդւածներ, մա

տենագիտական ւ սւն ա սիրւթիւններ, բնագրեր եւ թարգմանւթիւն ներ: Բ 

հա տո րւմ ներ կայացւած են «Գանձասար» մատենաշարի առանձին հրա

տա րա կւ թիւններ, հրապարակախօսական բնոյթի հրապարակւներ՝ հո

գեւոր եւ կրթական հինախնդիրների վերաբերեալ, եւ «Արարատից Սիոն» 

վաւե րագրական ֆիլի սցենարը (որպէս գրական ստեղծագործւթիւն՝ 

լոյս է տեսնւմ առաջին անգամ): Աշխատւթիւնների զգալի մասը ներ

կա  յացււմ է աննշան խմբագրական փոփոխւթիւններով, սակայն վաղ 

շրջա նի որոշ գործեր զգալի վերանայման են ենթարկւել. դրանք են՝ 

«Հայ քրիս տոսաբանական մտքի ւրւագծեր (Դ–Ը դդ.)», «Երգ երգոց՝ 

հան դերձ եկ նւթեամբ նախնեաց» ւսւնասիրւթեան ներածւթիւնը 

եւ սբ Եւագր Պոն տացւ «Աղօթքի մասին» գործը:

Յւսով եմ, որ այս նիւթերն օգտակար կը լինեն բոլոր նրանց, ովքեր 

փնտրւմ են ճշմարտւթիւնը եւ կաենւմ հաղորդակից լինել սեփական 

հո գեւոր ակւնքներին: Իսկ եթէ սերմանածս պտղաբերի մէկի հոգւմ, 

ւ րախ կը լինեմ, յատկապէս եթէ նրա աղօթքներից անմասն չնամ: 

Առանձնայատւկ շնորհակալւթիւն եմ յայտնւմ հրատարակւ  թեան 

խմբագիր Սեդա Ստամբոլցեանին իր արժէքաւոր դիտողւ թիւն նե րի եւ կա

տարած եծ աշխատանքի համար: Շնորհակալւթիւն եմ յայտնւմ նաեւ 

Աշոտ Մովսիսեանին, Աննա Յովակիեանին եւ Աստղիկ Կա րապետեա նին, 

ովքեր հսկայական աշխատանք կատարեցին այս հատորները հրա տա

րա կւթեան պատրաստելւ համար: Վերջապէս շնորհակալ եմ Ար մէն 

Քիւրքչեանին շապիկի գեղեցիկ ձեւաւորման համար:

Մեսրոպ քահանայ Արաեան



§¼Ç Ñ³ õ³ïù Ó»ñ ÙÇ° Ç ó»Ý  

Ç Ù³ë ïáõ Ã»³Ùµ Ù³ñ¹ Ï³Ý,  

³ÛÉ ½û ñáõ Ã»³Ùµ ²ë ïáõ ÍáÛ¦:

[² Îáñ. ´ 5]
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² Ù¿Ý µ³ ÝÇó í»ñ »õ ³ Ù¿Ý µ³ ÝÇó ³ é³ç1 Ñ³ õ³ ïáõÙ »Ýù Ðûñ, àñ

¹áõ »õ êáõñµ Ðá ·áõ ² Ù» Ý³ ëáõñµ ºñ ñáñ ¹áõ Ã»³ ÝÁ »õ Ø¿Ï ²ëïáõ³

Íáõ Ã»³ ÝÁ, áñ ÙÇ³Ï »õ Ï³ ï³ ñ»³É µ³ ñÇÝ ¿, ³Ý ×³ é» ÉÇ ¿áõ ÃÇõ ÝÁ, 

³Ý Å³ Ù³ Ý³Ï ·á Ûáõ ÃÇõ ÝÁ »õ ³Ý ÷á ÷á Ë» ÉÇ Çë Ïáõ ÃÇõ ÝÁ, ³ ñ³ ñÇ ãÁ »õ 

Ï» óáõ óÇ ãÁ » ñ» õ» ÉÇ Ý» ñÇ »õ ³ Ý» ñ» õáÛÃ Ý» ñÇ2: Ø¿ÏÝ »Ý ² Ù» Ý³ ëáõñµ 

ºñ ñáñ ¹áõ Ã»³Ý µÝáõ ÃÇõ ÝÁ, ï¿ ñáõ ÃÇõ ÝÁ, ½û ñáõ ÃÇõ ÝÁ »õ Ï³Ù ùÁª 

º ñ»ù ²ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ²Ý Ó» ñáí ³Ý µ³ Å³ Ý³ µ³ñ »õ ³ ÝÇ Ù³ Ý³ ÉÇû ñ¿Ý 

³ é³ ï³ ó³Í3: 

ÈÇ ¿ »õ Ï³ ï³ ñ»³É, §áñ ³ Ù¿Ý ÇÝã ÉóÝáõÙ ¿ ³ Ù¿Ý ÇÝ ãÇ Ù¿ç¦ 

[º ÷»ë. ² 23], »õ ÆÝ ùÁ ãÇ Ã» ñ³ ÝáõÙ, áñ á°ã  Ýá ñá· õáõÙ ¿ »õ á°ã 

Ñ Ý³ ÝáõÙ, á°ã Éó õáõÙ ¿ »õ á°ã  å³ Ï³ ëáõÙ, áñ ÝáÛÝÝ ¿ ÙÇßï Æñ ÉÇáõ

Ã»³Ý »õ ³Ý µ³ õáõ Ã»³Ý Ù¿ç: ºõ ³ÛÉ ï» ÕÇó ãÏ³Û û ï³ ñ³ Ùáõï Ï³Ù 

Û³ õ» Éáõ³Í µ³Ý ºñ ñ»³Ï ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ý ³Ý Ñ³ë, ³Ý µ³õ, ³Ý ë³Ñ Ù³Ý 

»õ ³ Ù» Ý³ Ï³ ï³ñ µÝáõ Ã»³Ý Ù¿ç4: 

Ð³ÛñÝ ³Ý Å³ Ù³ Ý³Ï å³ï ×³éÝ ¿ àñ ¹áõª ÍÝÝ¹»³Ùµ »õ êáõñµ 

Ðá ·áõª µËÙ³Ùµ5: ê³ Ï³ÛÝ ² Ù» Ý³ ëáõñµ ºñ ñáñ ¹áõ Ã»³Ý Ù¿ç ãÏ³Ý 

Ù» Íáõ ÃÇõÝ Ï³Ù ÷áù ñáõ ÃÇõÝ, Ëá Ý³ñ Ñáõ ÃÇõÝ Ï³Ù µ³ñÓ ñáõ ÃÇõÝ6, 

³ÛÉ Ù¿Ï ³Ý µ³ Å³ Ý» ÉÇ ²ë ïáõ³ Íáõ ÃÇõÝ »õ ¼û ñáõ ÃÇõÝª º ñ»ù ²Ý Ó»

1 êµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³Ý, Ú»ñ³Ë³ÛÇó í³ñ¹³å»ïáõÃÇõÝ, ÎÐ, ¿ç 34 

2 Ú³×³Ë³å³ïáõÙ, ¿ç 9–10

3 ê³ñÏ³õ³·, ² I 2

4 Ú³×³Ë³å³ïáõÙ, ¿ç 9–10

5 Ú³×³Ë³å³ïáõÙ, ¿ç 9. ê³ñÏ³õ³·, ² I 4, ²ñ»õ»ÉóÇ, II 1

6 ÚáíÑ³Ý Ø³Ûñ³í³Ý»óÇ (Ø³Ûñ³·áÙ»óÇ), ÎÐ, ¿ç 52, ÞÝáñÑ³ÉÇ, ¿ç 88, ²ñ»õ»ÉóÇ, 

II 2
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ñÇ ½áõ ·³ ÷³é, Ñ³ õ³ ë³ ñ³ å³ ïÇõ »õ ³Ýß ÷áÃ ÙÇáõ Ã»³Ùµª ³ é³Ýó 

³ é³ õ» Éáõ Ã»³Ý, ·» ñ³ ½³Ý óáõ Ã»³Ý Ï³Ù »Ý Ã³ Ï³ Ûáõ Ã»³Ý: ´á Éáñ 

ÏáÕ Ù» ñÇó áñ å¿ë »ñÏ Ý³ ÛÇÝ Ù¿Ï ·» Õ»ó Ïáõ ÃÇõÝ »õ » ñ»ù ³Ý µ³õ Ý» ñÇ 

Ù» Íáõ Ã»³Ý ³Ý µ³õ µÝ³Ï óáõ ÃÇõÝ. ²ë ïáõ³Íª Æõ ñ³ ù³Ý ãÇõñÝ Áëï Æ ñ»Ý 

»õ Æñ ³é³ÝÓ Ý³ õá ñáõ Ã»³Ùµª áñ å¿ë Ð³Ûñ »õ àñ ¹Ç »õ êáõñµ Ðá ·Ç7: 

ºõ ãÏ³Û ³ÛÉ ² ñ³ ñÇã, µ³Ûó ÙÇ³ÛÝª ² Ù» Ý³ ëáõñµ ºñ ñáñ ¹áõ ÃÇõ ÝÁ 

»õ ³ Ù» Ý³ ½ûñ î¿ ñáõ ÃÇõ ÝÁ, áñ Æñ ³ Ù» Ý³ µ³ ñÇ Ï³Ù ùáí, ³ ñ³ñ ã³ Ï³Ý 

½û ñáõ Ã»³Ùµ »õ ³Ý Ñ³ë Ç Ù³ë ïáõ Ã»³Ùµ ³ ñ³ ñ»ó µá Éáñ ³ ñ³ ñ³Í Ý» ñÇÝ 

áãÝ ãÇó »õ ³Ý ·á Ûáõ ÃÇõ ÝÇó: àñ ÝëïáõÙ ¿ »ñ ÏÇÝù Ý» ñÇ »ñÏÝ ùáõÙ »õ 

ËÝ³ ÙáõÙ µá Éáñ ³ ñ³ ñ³Í Ý» ñÇÝ, áñ Ï³Ý Ë³ ï»ë ·Ç ïáõ Ã»³Ùµ »õ ³Ý µ³õ 

Ç Ù³ë ïáõ Ã»³Ùµ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ ñáõÙ ¿ »ñÏ Ý³ õáñ Ý» ñÇÝ »õ »ñÏ ñ³ õáñ Ý»

ñÇÝ, Ï»³Ýù ¿ áõ Ï» óáõ óÇã µá Éá ñÇ Ñ³ Ù³ñ »õ ³ Ù¿Ý ÇÝ ãáõÙª ³Ý µ³õ, 

³Ý Ñ³ë »õ ³Ý ×³é8:

àñ ³ ñ³ ñ»ó Ù³ñ ¹áõÝ Æñ å³ï Ï» ñáí »õ ÝÙ³ Ýáõ Ã»³Ùµª áñ å¿ë 

Ã³· »õ åë³Ï áÕç ³ ñ³ñ ãáõ Ã»³Ýª ßÝáñ Ñ» Éáí Ýñ³Ý Æñ Ñ»ï ÉÇ Ý» Éáõ 

»õ Æñ ³Ý ×³ é» ÉÇ Ëáñ Ñáõñ¹ Ý» ñÇÝ Ñ³ Õáñ ¹³ ÏÇó »õ Ù³ë Ý³ ÏÇó ÉÇ Ý» Éáõ 

Ï³ ï³ñ»³É » ñ³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ: àñ å³ ïáõÇ ñ³ Ý³ ½³Ý óáõ Ã»³Ùµ Æ ñ» ÝÇó 

Ñ» é³ ó³Í Ù³ñ¹ Ïáõ Ã»³ ÝÁ ã½ñÏ»ó Æñ ³ ñ³ñ ã³ Ï³Ý ËÝ³Ù ùÇó, ãÉù»ó 

Ù³ Ñáõ³Ý ëïáõ» ñáõÙ »õ »ñÏ ñ³ õáñ Ï»³Ý ùÇ ïñïÙáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ Ù¿çª 

Ëáë ï³ Ý³ Éáí ÷ñÏ»É Ù³ñ ¹áõÝ »õ ³ ½³ ï»É Ù»Õ ùÇ áõ Ù³ Ñáõ³Ý Çß Ë³

Ýáõ ÃÇõ ÝÇó9: 

Ä³ Ù³ Ý³Ï Ý» ñÇ Éñáõ ÙÇÝ ²ë ïáõ³Í µ³ ó»ó Æñ ³Ý Ñ³ Ù» Ù³ï ëÇ ñáÛ 

»õ ³Ý ÑáõÝ á Õáñ Ùáõ Ã»³Ý ¹éÝ» ñÁ »õ ³Ûë ÁÝ Ï³Í ³ß Ë³ñ ÑáõÙ Í³ ·»ó

ñ»ó Æñ ÷ñÏáõ Ã»³Ý ÉáÛ ëÁ: Ø¿ ÏÁ êáõñµ ºñ ñáñ ¹áõ ÃÇõ ÝÇóª ²ë ïáõ ÍáÛ 

ØÇ³ ÍÇÝ àñ ¹ÇÝª Ý³ Ë³ Û³ õÇ ï»³Ý ´³ ÝÁ, Ù»ñ ÷ñÏáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ñ 

Ëá Ý³ñ Ñáõ»ó Æñ ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ý ³Ý Ñ³ ë³ Ý» ÉÇáõ ÃÇõ ÝÇó »õ êáõñµ 

Ðá ·áí Ï³ ï³ ñ» É³ å¿ë Ù³ñ ¹³ ó³õ ëµ ÎáÛë Ø³ ñÇ³ ÙÇó10: àã Ã¿ Ý³Ë 

ëï»Õ Í»ó Ù³ñ ¹áõÝ »õ ³ å³ µÝ³ Ïáõ»ó Ýñ³ Ù¿çª áñ å¿ë ï³ ×³ ñáõÙ. 

³ÛÉ ÆÝ ùÁª ´³ ÝÁ, ×ßÙ³ñ ï³ å¿ë Ù³ñ¹ » Õ³õ, ³Û ëÇÝùÝª Æ ñ»Ý ÙÇ³ó ñ»ó 

Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ï³ ï³ ñ»³É µÝáõ ÃÇõÝª  Ùïùáí, Ñá ·áí »õ Ù³ñÙ Ýáí11: àã 

7 êµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³Ý, Ú»ñ³Ë³ÛÇó í³ñ¹³å»ïáõÃÇõÝ, ÎÐ, ¿ç 35

8 Ú³×³Ë³å³ïáõÙ, ¿ç 10. ²ñ»õ»ÉóÇ, III 1

9 ²ñ»õ»ÉóÇ, III 3–13

10 ²ñ»õ»ÉóÇ, III 15–16

11 ê³ñÏ³õ³·, ² V 3, ²ñ»õ»ÉóÇ, III 19
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Ã¿ ´³ ÝÁ ÷á Ë³ñ Ïáõ»ó Ù³ñÙ ÝÇ, Ï³Ù Ù³ñ ÙÇ ÝÁª ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ý, 

áã Ã¿ ³ëïáõ³ Í³ ÛÇ ÝÁ »õ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇ ÝÁ ÙÇ³ õá ñáõ» ÉÇë µÝáõ Ã»³Ùµ 

÷á ÷áËáõ» óÇÝ Ï³Ù ³Û É³Û Éáõ» óÇÝ Ï³Ù ß÷á Ãáõ» óÇÝ, ³ÛÉ Ï³ ï³ ñ»³É 

²ë ïáõ³Í Æ ñ»Ý ÙÇ³ õá ñ»ó ³Ý Ã» ñÇ Ù³ñ¹ Ïáõ ÃÇõÝª ³ é³Ýó ÷á ÷á Ëáõ

Ã»³Ý, ³ é³Ýó ³Û É³Û Éáõ Ã»³Ý, ³ é³Ýó ß÷á Ãáõ Ã»³Ý. ³Û ëÇÝùÝª ²ë ïáõ³Í 

ÙÝ³ó ²ë ïáõ³Í, »õ Ù³ñ ¹Áª Ù³ñ¹12: ºñ Ïáõ Ï³ ï³ ñ»³É Ý» ñÁ » Õ³Ý 

Ù¿Ï Ï³ ï³ ñ»³Éª Ýáñ »õ ëù³Ý ã» ÉÇ ÙÇáõ Ã»³Ùµ13: ÚÕáõ Ã»³Ý å³ ÑÇó 

²ë ïáõ³ Íáõ ÃÇõ ÝÁ »õ Ù³ñ¹ Ïáõ ÃÇõ ÝÁ ³Ý µ³ Å³ Ý» ÉÇû ñ¿Ý ÙÇ³ õá ñáõ³Í »Ý 

Ù¿Ï î¿ñ ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëÇ Ù¿ç, »õ ´³ ÝÇ Ù³ñ ¹» Õáõ Ã»³Ý ÷ñÏ³ ·áñÍ 

ïÝû ñ¿ Ýáõ Ã»³Ý Ù¿ç, ëáõñµ ÚÕáõ ÃÇõ ÝÇó ëÏë³Í, á ñ» õ¿ ·áñ ÍÇ Ù³ ëÇÝ ãÇ 

Ï³ ñ» ÉÇ Ëû ë»É áñ å¿ë ëáëÏ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇ ÝÇ Ï³Ù ëáëÏ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇ ÝÇ14: 

øñÇë ïá ëÇ Ù¿ç ³ëïáõ³Í Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ ÙÇáõ ÃÇõ ÝÁ áã Ã¿ µÝáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ 

Û³ ñ³Ï óáõ ÃÇõÝ Ï³Ù Ï³ å³Ï óáõ ÃÇõÝ Ï³Ù í» ñ³ µ» ñáõ ÃÇõÝ ¿, ³ÛÉ ¿³

Ï³Ý, ·á Û³ µ³ Ý³ Ï³Ý »õ µÝáõ Ã» Ý³ Ï³Ý ÙÇáõ ÃÇõÝ, á ñÇ Ù¿ç ÑÝ³ ñ³ õáñ 

ã¿ Ý»ñ Ùáõ Í»É á ñ» õ¿ µ³ Å³ ÝáõÙ Ï³Ù Éáõ Í³ ñáõÙ15: ²ë ïáõ³ Í³ ÛÇ ÝÁ »õ 

Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇ ÝÁ ³Ý Óáí, µÝáõ Ã»³Ùµ, Ï³Ù ùáí »õ Ý»ñ ·áñ Íáõ Ã»³Ùµ ³Ý µ³

Å³ Ý» ÉÇû ñ¿Ý ÙÇ³ õá ñáõ³Í »Ý Ù¿Ï î¿ñ ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëÇ Ù¿ç: àõë ïÇ 

Ù¿ÏÝ »Ý Ù³ñ ¹³ ó³Í ´³ÝÝ ²ë ïáõ ÍáÛ ³Ý ÓÁ, µÝáõ ÃÇõ ÝÁ, Ï³Ù ùÁ »õ 

Ý»ñ ·áñ Íáõ ÃÇõ ÝÁ, »õ Ù»ñ Å» ÉÇ ¿ Ù»ñ ÷ñÏáõ Ã»³Ý Çë Ïáõ ÃÇõ ÝÁ ë³ ë³ ÝáÕ 

á ñ» õ¿ µ³ Å³ Ýáõ ÃÇõÝ Ï³Ù »ñÏ õáõ ÃÇõÝ Ù»ñ î¿ñ ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëÇ Ù¿ç16: 

ØÇáõ Ã»³Ý Ù¿ç å¿ïù ã¿ áõ ñ³ Ý³É Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ ñÇ Ï³ ï³ ñ» Éáõ ÃÇõ ÝÁ, 

áã ¿É Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ ñÇ Ï³ ï³ ñ» Éáõ Ã»³Ý å³ï ×³ éáí Ññ³ Å³ ñáõ»É Ù¿Ï 

Ï³ ï³ ñ» Éáõ ÃÇõ ÝÇóª ÙÇáõ ÃÇõÝ Ëáë ïá í³ Ý» Éáí ³ Ý³Û É³Û Éáõ Ã»³Ý Ù¿ç 

»õ ³ Ý³Û É³Û Éáõ ÃÇõÝª ÙÇáõ Ã»³Ý Ù¿ç: àõ ñ»ÙÝ Ù¿Ï µÝáõ ÃÇõÝ »õ Ù¿Ï 

¹¿Ùù áõ ÝÇ øñÇë ïáë áã Ã¿ Áëï µÝáõ Ã»³Ý ÝáÛ Ýáõ Ã»³Ý Ï³Ù Áëï 

Ù¿ Ï³ÝÓ Ý³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý, ù³Ý ½Ç ³Ûë »ñ Ïáõ ëÁ ÙÇ³ ëÇÝ ·ñ» Ã¿ ½ñÏáõÙ 

»Ý ²ëï ÍáõÝ Ù³ñ ¹³ Ý³ Éáõó »õ Ù³ñ ¹áõÝª ³ë ïáõ³ Í³ Ý³ Éáõó, ³ÛÉ Áëï 

´³ ÝÇª Æñ Ù³ñÙ ÝÇ Ñ»ï ³Ý ×³é ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý17: ²ß Ë³ñ ÑÇ á ñ» õ¿ û ñÇ

12 êµ ÎÇõñ»Õ ²Õ»ùë³Ý¹ñ³óÇ, ²é ê»ÏáõÝ¹áë, ¶ä, ¿ç 200–201, ê³ñÏ³õ³·, ² 

V 3, ² VI 1, ÞÝáñÑ³ÉÇ, ¿ç 124–125, úñµ»É»³Ý, ¿ç 8–9

13 êµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³Ý (ï»ë úñµ»É»³Ý, ¿ç 10)

14 ê³ñÏ³õ³·, ² XI 3–12

15 ê³ñÏ³õ³·, ¾ I 2, Ä II 2, ¾ I 9

16 ÊáëñáíÇÏ Â³ñ·Ù³ÝÇã, ¿ç 34 (ÝáÛÝ Ñ³ïáõ³ÍÁ ï»ë Üã»óÇ, 31³), ÂáõÕÃ 

ê³Ñ³Ï³Û®, ¶Â, ¿ç 535–539 

17 úÓÝ»óÇ, ¿ç 51–52
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Ý³ Ïáí ÑÝ³ ñ³ õáñ ã¿ Ñ³ë Ï³ Ý³É, ÝÏ³ ñ³· ñ»É Ï³Ù µ³ ó³ï ñ»É ²ë ïáõ ÍáÛ 

Ù³ñ ¹» Õáõ Ã»³Ý ³Ý ÑáõÝ Ëáñ Ñáõñ ¹Á, á ñÁ Ñ³ õ³ï ùÇ Ëáñ Ñáõñ¹ ¿ »õ 

¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ. áõë ïÇ Ëáõ ë³ ÷» Éáí ´³ ÝÇ Ý»ñ Ù³ñ ¹áõ

ÃÇõ ÝÁ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ùïùáí ÁÝ Ï³ É» Éáõ ·³Û Ã³Ï Õáõ ÃÇõ ÝÇóª Ñ³ õ³ ïáõÙ 

»Ýù, áñ ´³ÝÝ ²ëïáõ³Í ³Ý ×³ é³ µ³ñ, ³Ý å³ ñÇ Ù³ Ý³ ÉÇû ñ¿Ý, ÙïùÇ 

Ñ³ Ù³ñ ³Ý Ñ³ ëáõ Ã»³Ùµ, ÇÝã å¿ë áñ ÆÝ ùÁ ·Ç ïÇ, Ù³ñ ¹³ ó³õª Æ ñ» ÝÇó 

û ï³ ñ³ ó³Í Ù³ñ¹ Ïáõ Ã»³ ÝÁ ÷ñÏ³ ·áñ Í» Éáõ Ñ³ Ù³ñ18: 

Ü³, áñ Ñ³ Ù³ ·á Û³ ÏÇó ¿ñ ÐûñÝ Áëï ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ý, Ñ³ Ù³ ·á Û³

ÏÇó ¹³ñ Ó³õ Ù»½ Áëï Ù³ñ¹ Ïáõ Ã»³Ý, ¹³ñ Ó³õ ×ßÙ³ ñÇï »õ Ï³ ï³ ñ»³É 

Ù³ñ¹ª ³ Ù¿Ý ÇÝ ãáõÙ ÝÙ³Ý Ù»½ª µ³ óÇ Ù»Õ ùÇó: øñÇë ïáë ÷ñÏ³ Ï³Ý 

ïÝû ñÇ Ýáõ Ã»³Ùµ Ïñ»ó µá Éáñ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ ïÏ³ ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ, ³ ½³ ïû ñ¿Ý 

³Ý ó³õ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ïñù» ñÇ ÙÇ çáíª ¹³ ï³ å³ñ ï» Éáí ¹ñ³Ýó Ù¿ç Ù»Õ ùÇ 

ÃÃËÙá ñÁ »õ ³ ½³ ï³· ñ» Éáí Ù»½ Ù»Õ ùÇ ¹³ ï³ å³ñ ïáõ³ Íáõ ÃÇõ ÝÇó: 

Ð» ï» õ³ µ³ñ ïÝû ñÇ Ý³ Ï³Ý ·áñ Í»ñ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ ³ë ïáõ³ Í³ í³ Û» Éáõã 

Ññ³ßù Ý» ñÁª çñÇ íñ³ Ûáí ù³Û É» ÉÁ, Ù» é»É Ý» ñÇÝ Û³ ñáõ ÃÇõÝ ï³ ÉÁ, Ñ³ óÇ 

µ³½ Ù³ óáõ ÙÁ »õÝ, ³ÛÉ Ý³»õª Ù³ñ ¹³ í³ Û» Éáõã ïÏ³ ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁª Í³ ñ³

õÁ, Ûá· Ýáõ ÃÇõ ÝÁ, ³ñ ï³ ëáõ» ÉÁ »õÝ: ºñµ î¿ñÝ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ Ññ³ßù 

¿ñ ·áñ ÍáõÙ, ·áñ ÍáõÙ ¿ñ áñ å¿ë ²ë ïáõ³Í »õ Ù³ñ¹, áñ å¿ë ½Ç Ù³ñ ¹Á 

ÝáÛÝ å¿ë Ï³ ñá Õ³ Ý³Û ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ·áñ Í» ñÇÝ Ù³ë Ý³ ÏÇó ¹³é Ý³É. ÇëÏ 

»ñµ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ ïÏ³ ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ ÙÇ çáí ¿ñ ³Ýó ÝáõÙ, ³ å³ ³Ýó ÝáõÙ 

¿ñ áã Ã¿ ¹³ ï³ å³ñ ïáõ³ Íáõ Ã»³Ùµª ëáíáñ³Ï³Ý Ù³ñ¹ Ï³Ýó å¿ë, ³ÛÉ 

áñ å¿ë ²ë ïáõ³Í »õ Ù³ñ¹, áñ å¿ë Ñ½ûñ »õ ³ ½³ ï³ ñ³ñ, »õ ³ ½³ ïáõÙ ¿ñ 

Ù»½ ã³ ñÇ Ï³ å³Ýù Ý» ñÇó: øñÇë ïá ëÇ »ñÏ ñ³ õáñ Ï»³Ý ùÇ ³ Ù¿Ý ÙÇ å³Ñ, 

ëÏë³Í ëáõñµ ÚÕáõ ÃÇõ ÝÇó ÙÇÝ ã»õ Ññ³ ß³ ÷³é Ú³ ñáõ ÃÇõÝ, ÷ñÏ³ Ï³Ý 

ïÝï» ëáõ ÃÇõÝ ¿ »õ ½»ñÍ ¿ å³ ï³ Ñ³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇó19:

 øñÇë ïáë Ï³ Ù³ õá ñ³ å¿ë Ï³Ù ³ Ý³ å³ Ï³ Ý³ µ³ñ, á°ã  Ç Ñ³ñ

Ï¿ Ï³Ù µÝáõ Ã»³Ý µéÝ³ ¹³ ïáõ³ Íáõ Ã»³Ùµ Ïñ»ó µá Éáñ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ 

³Ý Ù»Õ Ï³Ù ³Ý å³ñ ë³õ Ïñù» ñÁ20£ ´³ÝÝ ²ë ïáõ³Í áã Ã¿ ³ é³õ 

18 ²Ã³Ý³ë, ¿ç 59, ëµ ÎÇõñ»Õ ²Õ»ùë³Ý¹ñ³óÇ, ¶ä, ¿ç 29–30, ÚáíÑ³Ý Ø³Û ñ³ í³

Ý» óÇ, ÎÐ, ¿ç 143, ê³ñÏ³õ³·, ² V 4, ² VIII 2, ² IX 2, ÊáëñáíÇÏ Â³ñ·Ù³

ÝÇã, ¿ç 43–46, êï»÷³Ýáë êÇõÝ»óÇ, ¶Â, ¿ç 445, ê³Ùáõ¿É Î³Ùñç³Óáñ»óÇ, 

¶Â, ¿ç 566, úñµ»É»³Ý, ¿ç 10

19 ÚáíÑ³Ý Ø³Ûñ³í³Ý»óÇ, ÎÐ, ¿ç 143–146, 363–364, ê³ñÏ³õ³·, ² VII 7–25, 

Êáë ñáíÇÏ Â³ñ·Ù³ÝÇã, ¿ç 57–61, 129–133, ê³ëÝ»óÇ, º, ¿ç 56–63

20 Ø³Ý³½Ï»ñïÇ ÅáÕáíÇ Ý½áíù À, Ä, ï»ë ³Ûë Ñ³ïáñáõÙ, ¿ç 54–55£
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² ¹³ ÙÇ Ý³ Ë³ë ï»ÕÍ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ, ³ÛÉ Ù»ñ ³ å³ Ï³ Ý³ óáõ µÝáõ ÃÇõ

ÝÁ21 ª ³ å³ Ï³ Ý³ ÏÇñ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ »õ Ù» Õ³Ý ã³ Ï³Ý Ñá ·ÇÝ áõ ÙÇï ùÁ »õ, 

ÙÇ³ õá ñ» Éáí Æ ñ»Ý, ½³ ï»ó ³ å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ Ù³ñÙ ÝÇó »õ Ù»Õ ùÁª Ñá

·áõó áõ ÙïùÇó: àõë ïÇ Ëáë ïá í³ ÝáõÙ »Ýù, áñ ï¿ ñáõ Ý³ Ï³Ý Ù³ñ ÙÇÝÝ 

³ Ý³ å³ Ï³Ý ¿ áã Ã¿ Áëï µÝáõ Ã»³Ý, ³ÛÉ Áëï ³Ý ×³é ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý: 

ÜáÛÝ å¿ë Ëáë ïá í³ ÝáõÙ »Ýù, áñ øñÇë ïá ëÇ Ù³ñ ÙÇÝÝ Áëï µÝáõ Ã»³Ý 

ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ ¿ »õ Ù³Ñ Ï³ Ý³ óáõ, ë³ Ï³ÛÝ Áëï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý ïÝû ñ¿

Ýáõ Ã»³Ýª ³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ »õ ³Ý Ù³Ñ22:

Êáë ïá í³ ÝáõÙ »Ýù, áñ øñÇë ïáëª Üáñ ² ¹³ ÙÁ, ³ß Ë³ñÑ » Ï³õ, áñ

å¿ë ½Ç µá Éá ñÇÝ Ï»³Ýù ï³Û »õ Ýá ñá ·Ç Ù³ñ¹ Ïáõ ÃÇõ ÝÁ, áñ ÑÇÝ ² ¹³ Ùáí 

¹³ ï³ å³ñ ïáõ³Í ¿ñ ³ å³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý, Ù»Õ ùÇ »õ Ù³ Ñáõ³Ý: Ü³, áñ 

³Ý µá í³Ý ¹³ Ï» ÉÇ »õ ³Ý Å³ Ù³ Ý³Ï ¿ñ µÝáõ Ã»³Ùµ, Æñ ï»ë ãáõ Ã»³Ùµ 

»õ Ðûñ Ï³Ù ùáí Ùï³õ ³ß Ë³ñ ÑÇ ã³ ÷³ õá ñáõ Ã»³Ý »õ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ Ù¿çª 

Çµ ñ»õ Ù¿ ÏÁ ³ß Ë³ñ ÑÇó, áñ ÷ñÏÇ Ýñ³Ýó, á ñáÝù ³ß Ë³ñ ÑáõÙ ¿ÇÝ, »õ 

áñ ã³ ñÇ Ë³ µ¿áõ Ã»³Ý å³ï ñ³Ýù Ý» ñáí µéÝ³ ¹³ ïáõ³Í Ý» ñÁ øñÇë ïá

ëÇ ÙÇ çá óáí ·³Ý ³é Ð³Ûñ ²ë ïáõ³Í23: §ø³Ý ½Ç ÇÝã áñ ³Ý ÑÝ³ñ ¿ñ 

û ñ¿Ý ùÇ Ñ³ Ù³ñ, á ñÁ ïÏ³ ñ³ ÝáõÙ ¿ñ Ù³ñÙ ÝÇ å³ï ×³ éáí, ²ë ïáõ³Í 

³ é³ ù»ó Æñ àñ ¹áõÝ Ù» Õ³Ý ã³ Ï³Ý Ù³ñÙ ÝÇ ÝÙ³ Ýáõ Ã»³Ùµ áõ Ù»Õ ùÇ 

Ñ³ Ù³ñ »õ Ù³ñÙ ÝÇ Ù¿ç ¹³ ï³ å³ñ ï»ó Ù»Õ ùÁ¦ [ÐéáÙ. À 3]: Æ ÉñáõÙÝ 

³Ûëñ ³ Ù» Ý³Û ÝÇ ÆÝ ùÁª Ù»ñ Ëáë ïá í³ Ýáõ Ã»³Ý ² é³ ù»³ ÉÁ »õ ø³ Ñ³

Ý³ Û³ å» ïÁª Ù»ñ î¿ñ ÚÇ ëáõë øñÇë ïáë, Æ ñ»Ý Ñ³ß ïáõ Ã»³Ý å³ ï³ ñ³· 

Ù³ ïáõ ó»ó Ð³Ûñ ²ëï ÍáõÝ, áñ å¿ë ½Ç Æñ ³ ñ»³Ùµ ·ÝÇ µá Éá ñÇÝª áÕ ç» ñÇÝ 

»õ Ù» é»³É Ý» ñÇÝ [ºµñ. Â 14, 28]24: Ü³, áñ Î»Ý ¹³ ÝÇ ¿ »õ Î»Ý ¹³ Ý³

ñ³ñ, µá Éá ñÇ Ñ³ Ù³ñ Ë³ ãáõ»ó »õ ×³ ß³ Ï»ó Ù³ ÑÁ, ²ëïáõ³ÍáõÃ»³Ý Ñ»ï 

ÙÇ³õáñáõ³Í Ù³ñÙÝáí ¹ñáõ»ó ·» ñ»½ Ù³ ÝÇ Ù¿ç »õ ²ëïáõ³ÍáõÃÇõÝÇó 

³Ýµ³Å³Ý Ñá ·áí Ç ç³õ ¹ÅáËù, ù³ ñá ½»ó ã³ ñÇó µ³Ý ï³ñ ·» Éáõ³Í Ñá ·Ç

Ý» ñÇÝ, óáÛó ïáõ»ó ÷ñÏáõ Ã»³Ý Ýá ñá ·áõÙÝ áõ ÉáÛ ëÁ, ³ õ» ñ»ó ¹ÅáË ùÁ 

21 Ø³Ý³½Ï»ñïÇ ÅáÕáíÇ Ý½áíù ¶, ï»ë ³Ûë Ñ³ïáñáõÙ, ¿ç 54, ÂáõÕÃ í³ñ

¹³ å» ï³óÝ Ð³Ûáó ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ÏáÕÙ³ÝóÝ, áñ Ç Ð³Õµ³ï »õ ê³Ý³ÑÇÝ, ³é 

å³ ïáõ³ Ï³Ý Ï³ÃáÕÇÏáëÝ ï¿ñ ¶ñÇ·áñÇë, ÞÝáñÑ³ÉÇ, ¿ç 310–311

22 êµ ́ ³ñë»Õ Î»ë³ñ³óÇ, ÀÝ¹¹¿Ù ²åáÕÇÝ³ñÇ, ÎÐ, ¿ç 86–87, Ø³Ý³½Ï»ñïÇ 

Åá ÕáíÇ Ý½áíù ¾, ï»ë ³Ûë Ñ³ïáñáõÙ, ¿ç 54£

23 êµ ÎÇõñ»Õ ²Õ»ùë³Ý¹ñ³óÇ, ÚáñÅ³Ù ÙÇõë³Ý·³Ù ³Íó¿ ½³Ý¹ñ³ÝÇÏÝ ³ß Ë³ñÑ, 

ÎÐ, ¿ç 160–161

24 êµ ÎÇõñ»Õ ²Õ»ùë³Ý¹ñ³óÇ, Ü½áíù Ä, ÎÐ, ¿ç 239
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»õ ³ ½³ ï»ó Ñá ·Ç Ý» ñÇÝ, ³ å³ »ñ ñáñ¹ û ñÁ Æñ Ññ³ ß³ ÷³é Û³ ñáõ Ã»³Ùµ 

³Ý¹ ñ³ ÝÇ ÏÁ » Õ³õ Ù» é»É Ý» ñÇó25:

Ð³ õ³ ïáõÙ »Ýù, áñ Ù»ñ î¿ñ ÚÇ ëáõë øñÇë ïáë ÝáÛÝ Ù³ñÙ Ýáí 

³ëïáõ³ Í³ å¿ë Ñ³Ù µ³ñ Óáõ»ó »ñ ÏÇÝù Ý» ñÇ »ñ ÏÇÝù, Ýëï»ó Æñ Û³ õÇ ï»

Ý³ Ï³Ý ÷³é ùÇ ³ Ãá éÇ íñ³Ûª Ðûñ ³ç ÏáÕ ÙáõÙ, à ñÇó ÙÇßï ³Ý µ³ Å³ Ý» ÉÇ 

¿ñ Æñ ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ùµ: ¶³ Éáõ ¿ ÝáÛÝ Ù³ñÙ Ýáí »õ Ðûñ ÷³é ùáíª 

µá Éá ñÇÝ ³ñ ¹³ ñ³ å¿ë ¹³ ï» Éáõ »õ Ñ³ ïáõ ó» Éáõ26:

Ð³ õ³ ïáõÙ »Ýù êáõñµ Ðá ·áõÝª Ðûñ »õ àñ ¹áõ Ñ³ Ù³ ·á Û³Ï óÇÝ 

»õ ³ ñ³ñ ã³Ï óÇÝ, áñ ³Ý å³ ñ³ ·Çñ ½û ñáõ Ã»³Ùµ ßñç»ó çñ» ñÇ íñ³Û 

»õ Ï»Ý ¹³ Ý³Í Ý»ó µá Éáñ ³ ñ³ ñ³Í Ý» ñÇÝ27, áñ Ëû ë»ó ú ñ¿Ý ùáõÙ, Ø³ñ

·³ ñ¿ Ý» ñáõÙ »õ ² õ» ï³ ñ³Ý Ý» ñáõÙ, ³ Õ³õ Ý³ Ï»ñå Ç ç³õ Úáñ ¹³ Ý³Ýª 

÷³ é³ õá ñ» Éáõ Æñ ¾³Ï óÇÝ, Ññ³ ß³ ÷³Û É»ó ï¿ ñáõ Ý³ Ï³Ý ÷ñÏ³ ·áñÍ 

ïÝû ñÇ Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ Ù¿ç, ØÇ³Í ÝÇ ÷ãÙ³Ùµ ïå³ õá ñáõ»ó ³ é³ ù»³É Ý» ñÇ 

Ù¿ç, ³å³ îÇ ñáç Û³ ñáõ Ã»³Ý ÛÇ ëáõ Ý» ñáñ¹ û ñÁ Ññ¿ É» ½áõ Ý» ñÇ ï»ë ùáí 

ïÝû ñÇ Ý³ µ³ñ Ç ç³õ ³ é³ ù»³É Ý» ñÇ íñ³Û »õ Æñ ³Ý ×³ é» ÉÇ áõ ³Ý µ³

õ» ÉÇ Ý»ñ Ï³ Ûáõ Ã»³Ùµ Éóñ»ó ´³ ÝÇ Ù³ñ ¹» Õáõ Ã»³Ùµ ÷ñÏ³· Ýáõ³Í 

³ ñ³ñ ãáõ ÃÇõ ÝÁ: ø³ ñá ½»ó ³ é³ ù»³É Ý» ñÇ µ» ñ³ Ýáí, Æñ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ 

·Ç ïáõ Ã»³Ùµ »õ Ñ³Ý ×³ ñáí å³Û Í³ é³ó ñ»ó í³ñ ¹³ å»ï Ý» ñÇÝ, µÝ³

Ïáõ»ó ëáõñ µ» ñÇ Ù¿ç28: 

Ð³ õ³ ïáõÙ »Ýù ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï ÀÝ¹ Ñ³Ý ñ³ Ï³Ý »õ ² é³ ù» É³ Ï³Ý 

êáõñµ º Ï» Õ» óáõ29, áñ øñÇë ïá ëÇ ËáñÑñ ¹³ Ï³Ý Ù³ñ ÙÇÝÝ ¿ [º ÷»ë. 

² 23, ÎáÕ. ² 24] »õ Üñ³ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ã³ ·³ õá ñáõ ÃÇõ ÝÁ »ñÏÝ ùáõÙ »õ 

»ñÏ ñÇ íñ³Û [ÔáõÏ. ² 33, ÚáíÑ. ÄÀ 36, Ú³Ûï. Æ 1–6], á ñÇ ·Éáõ ËÁ 

ÆÝ ùÁ øñÇë ïáëÝ ¿ [º ÷»ë. º 23, Îá Õ. ² 18], ÑÇÙ ùÁª áõÕ Õ³ ÷³é Ñ³

õ³ï ùÇ ¹³ õ³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ [Ø³ïÃ. Ä¼ 16–19], ÇëÏ ³Ý ¹³Ù Ý» ñÁ [² Îáñ. 

¼ 15, º ÷»ë. º 30] »õ ù³ ñ» ñÁª ²ëï ÍáõÝ Ñá ·áí »õ ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ùµ 

¹³ õ³ ÝáÕ Ý» ñÁ [ÚáíÑ. ¸ 23–24, ² ä»ï. ´ 4–10]: Ð³ õ³ ïáõÙ »Ýù 

º Ï» Õ» óáõ ëñµ³ ½³Ý Ëáñ Ñáõñ¹ Ý» ñÇÝ, Ù» é»É Ý» ñÇ Û³ ñáõ Ã»³ ÝÁ, ·áñ Í» ñÇ 

Ñ³ ïáõó Ù³ ÝÁ »õ Û³ õÇ ï» Ý³ Ï³Ý Ï»³Ý ùÇÝ30: 

25 êµ ÎÇõñ»Õ ²Õ»ùë³Ý¹ñ³óÇ, Ü½áíù Ä´, ÎÐ, ¿ç 241, ÊáëñáíÇÏ Â³ñ·Ù³ÝÇã, 

¿ç 64–65. Ü³ñ»Ï³óÇ Ȩ̀  ¿ç 387

26 Ð³õ³ïáÛ Ñ³Ý·³Ý³Ï, Ü³ñ»Ï³óÇ Ȩ̀ , ¿ç 387–388, ²ñ»õ»ÉóÇ IV 52

27 Ü³ñ»Ï³óÇ È¶, ¿ç 382

28 ÚáíÑ³Ý Ø³Ûñ³í³Ý»óÇ, ÎÐ, ¿ç 55, Ü³ñ»Ï³óÇ Ȩ̀ , ¿ç 388

29 Ð³õ³ïáÛ Ñ³Ý·³Ý³Ï

30 Ð³õ³ïáÛ Ñ³Ý·³Ý³Ï 
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²Ûë ³ Ù¿ ÝÁ ·ñ» óÇÝùª Ñ» ï» õ» Éáí Ù»ñ Ñ³Û ñ» ñÇÝ »õ Ñ³ õ³ï

ùÇ áõëáõ óÇã Ý» ñÇÝ, á ñáÝó ÙÇ çá óáíª áñ å¿ë å³ ïáõ Ñ³ Ýáí, Í³ ·»É ¿ 

² Ù» Ý³ ëáõñµ ºñ ñáñ ¹áõ Ã»³Ý Ñ³ õ³ï ùÇ ·Ç ïáõ Ã»³Ý ×ßÙ³ ñÇï ÉáÛ ëÁ: 

²ë ïáõ³Í ÆÝùÝ ¿ Û³Ûï Ý»É Æ ñ»Ý. Ð³Û ñÁª àñ ¹áõÝ »õ Ðá ·áõÝ, àñ ¹ÇÝª 

Ðû ñÁ »õ Ðá ·áõÝ, »õ Ðá ·ÇÝª àñ ¹áõÝ »õ Ðû ñÁ: ºõ ºñ ñ»³Ï ²ë ïáõ³

Íáõ Ã»³Ý Ï»Ý ë³ µ»ñ Ñ³ õ³ï ùáí »Ýù ³å ñáõÙ, ß³ñÅ õáõÙ »õ Ï³Ýù 

[¶áñÍù Ä¾ 28]ª Ûáõ ë³ Éáí ³ñ Å³ Ý³ Ý³É Ñá ·Ç Ý» ñÇ ÷ñÏáõ Ã»³ ÝÁ »õ 

Û³ õÇ ï» Ý³ Ï³Ý Ï»³Ý ùÇÝ31:

²Õ µÇõñ Ý»ñ

êñµáÛ ÑûñÝ Ù» ñáÛ ¶ñÇ ·á ñÇ Èáõ ë³ õáñ ãÇ Ú³ ×³ Ë³ å³ ïáõÙ ×³éù »õ ³ ÕûÃù« 

ê© Ô³ ½³ñ« 1954 (= Ú³ ×³ Ë³ å³ ïáõÙ)

êµ ² Ã³ Ý³ë ² Õ»ù ë³Ý¹ ñ³ óÇ, Ö³éù, ÃáõÕÃù »õ ÁÝ¹ ¹Ç Ù³ ë³ óáõ ÃÇõÝù, ì»

Ý» ïÇÏ, 1899 (= ² Ã³ Ý³ë)

êµ ÎÇõ ñ»Õ ² Õ»ù ë³Ý¹ ñ³ óÇ, ¶Çñù å³ ñ³å Ù³Ýó, Î. äá ÉÇë, 1717 Ã. (= ¶ä)

îÇ Ùá Ã¿áë Îáõ½, Ð³ Ï³ ×³ éáõ ÃÇõÝ ³é ë³Ñ Ù³ Ý»³ÉëÝ Ç Åá Õá íáÛÝ ø³Õ Ï» ¹áí

ÝÇ, êµ ¾ç ÙÇ³ ÍÇÝ, 1908 Ã.

ÎÝÇù Ñ³ õ³ ïáÛ, êµ ¾ç ÙÇ³ ÍÇÝ, 1914 (= ÎÐ)

¶Çñù ÃÕÃáó, ÂÇý ÉÇë, 1901 (= ¶Â)

Úáí Ñ³Ý Ýáõ Æ Ù³ë ï³ ëÇ ñÇ ²õÓ Ý»ó õáÛ Ù³ ï» Ý³· ñáõ ÃÇõÝù, ì» Ý» ïÇÏ, 1833 

(=úÓ Ý» óÇ)

Êáë ñá íÇÏ Â³ñ· Ù³ ÝÇã (³ß Ë³ï. ¶³ ñ» ·ÇÝ í³ñ ¹³ å»ï Úáí ë¿ ÷»³Ý), ì³

Õ³ñ ß³ å³ï, 1899 (= Êáë ñá íÇÏ Â³ñ· Ù³ ÝÇã)

êµ ¶ñÇ ·áñ Ü³ ñ» Ï³ óÇ, Ø³ ï»³Ý áÕ µ»ñ ·áõ Ã»³Ý, º ñ» õ³Ý, 1985 Ã. (= Ü³

ñ» Ï³ óÇ)

² Ý³ ÝÇ³ ê³ Ý³Ñ Ý» óÇ, §¶³Ý Ó³ ë³ñ¦ ²–¶

Úáí Ñ³Ý Ý¿ë ê³ñ Ï³ õ³·, Ú³ Õ³·ë Ýß³ Ý³ ÏÇ Ñ³ õ³ ïáÛ ÝÇ ÏÇ³ Ï³ÝÝ ÚÄÀÇóÝ, 

ì» Ý» ïÇÏ N 504 (= ê³ñ Ï³ õ³·. Ññ³ï. ëáÛÝ Ñ³ ïá ñáõÙ)

äû Õáë î³ ñû Ý³ óÇ, ÀÝ¹ ¹¿Ù Ñ»ñ Óáõ³ Íá Õ³ó, ØØ N 6907 (Ññ³ï. ëáÛÝ Ñ³ ïá

ñáõÙ)

êµ Ü»ñ ë¿ë ÞÝáñ Ñ³ ÉÇ, ÀÝ¹ Ñ³Ý ñ³ Ï³Ý ÃáõÕÃù, º ñáõ ë³ Õ¿Ù, 1871 (= ÞÝáñ Ñ³ ÉÇ)

ØËÇ Ã³ñ ¶áß, ÂáõÕÃ ³é íñ³ óÇëÝ, §¶³Ý Ó³ ë³ñ¦ ¼ (= ØËÇ Ã³ñ ¶áß)

ì³ñ ¹³Ý ² ñ» õ»É óÇ, ¸³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝ Ñ³ õ³ ïáÛ, §¶³Ý Ó³ ë³ñ¦ ¾ (= ² ñ» õ»É óÇ)

Mxit‘ar Sasnec‘i. Theological Discourses. Edited by S. Peter Cowe, Lovanii, 

1993 (= ê³ë Ý» óÇ)

31 ²ñ»õ»ÉóÇ II 4–5
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ÎÇ ñ³ Ïáë ºñ½Ý Ï³ óÇ, ÂáõÕÃ ³é Ï³ñ Ý» óÇë, §¶³Ý Ó³ ë³ñ¦ ¼, ÂáõÕÃ ³é áõÕ

Õ³ ÷³é Ñ³ õ³ ï³ ó»³ÉëÝ, ØØ N 2542

êï» ÷³ Ýáë úñ µ» É»³Ý, Ð³ Ï³ ×³ éáõ ÃÇõÝ ÁÝ¹ ¹¿Ù »ñ Ï³µ Ý³ Ï³ó, Î. äû ÉÇë, 

1756 (= úñ µ» É»³Ý)

º ë³ ÛÇ Üã» óÇ, ¸³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝ »õ Ëáë ïá í³ Ýáõ ÃÇõÝ Ç êáõñµ ºñ ñáñ ¹áõ ÃÇõÝÝª 

³ ë³ ó»³É º ë³ ÛÇ ì³ñ ¹³ å» ïÇ Ç Ûº½ñ ìÇ ñ³ åÇÝ Ç Ñ³ë ï³ ïáõ ÃÇõÝ áõÕ Õ³

÷³ é³ó »õ Ç Û³Ý ¹Ç Ù³ Ýáõ ÃÇõÝ ã³ ñ³ ÷³ é³ó, ØØ N 614 (= º ë³ ÛÇ Üã» óÇ)

êµ Úáí Ñ³Ý à ñáï Ý» óÇ, ¸³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝ Ñ³ õ³ ïáÛ, ØØ N 557

êµ ¶ñÇ ·áñ î³ Ã» õ³ óÇ, ¶Çñù Ñ³ñó Ù³Ýó, Î. äá ÉÇë, 1729 (= ¶Ð)

Ð³ õ³ ïáÛ Ñ³Ý ·³ Ý³Ï, ² Õû Ã³ ·Çñù, ì¿Ù, º ñ» õ³Ý, 2000, ¿ç 232–235 (= Ð³

õ³ ïáÛ Ñ³Ý ·³ Ý³Ï)

Ø³Ý³½Ï»ñïÇ ÅáÕáíÇ Ý½áíùÝ»ñ, ³Ûë Ñ³ïáñáõÙ, ¿ç 54–55



“That your faith should not be  
according to the wisdom of man,  

but by the power of God.”  
 I Cor. 2:5

CONFESSION OF FAITH

Above and before all things, we believe in the All-Holy Trin-
ity, the Father, Son and Holy Spirit and one Godhead, which is 
the one and perfect good, ineffable essence, timeless existence, 
and unchangeable quintessence, creator and life-giver of all things 
visible and invisible. One is the nature of the All-Holy Trinity, one 
dominion, one kingdom, and one will, inseparable and incompre-
hensibly abundant in Three Divine Persons.

Full and perfect is He, “who fills all and is in all” (Eph. 1:23), 
and He lacks nothing, who is not renewed and does not age old 
and does not wax and wane, who is always the same in His pleni-
tude and infinity. And in the Triune Godhead’s incomprehensible 
infinite, boundless, and completely perfect nature, there is nothing 
alien or additional.

The Father is the timeless cause of the Son by birth and of the 
Holy Spirit by procession. However, in the All-Holy Trinity there 
is neither greater nor lesser, lower nor higher, but rather one in-
divisible Godhead and Power, Three Persons in coequally glorified, 
honored and unconfused unity, without advantage, superiority or 
subordination. From all sides as a heavenly beautiful oneness and 
an infinite habitation of the greatness of the Three infinities: Each 
one in Himself, as the Father and Son and Holy Spirit, each with 
His own identity.

There is no other Creator, except only the All-Holy Trinity 
and the Almighty Dominion, which with its all-good will, creative 
power, and incomprehensible wisdom made all the visible and in-
visible creatures out of nothing, from non-existence. Who sits in 
the heaven of heavens and cares for all creatures, with providential 
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knowledge and with infinite wisdom provides for the heavenly and 
the earthly, is life and the giver of life to everyone and in all things 
infinite, incomprehensible, ineffable.

Who made man in His image and likeness, as the crowning 
glory of all creation, granting him the perfect beatitude of being 
with Him, sharing and partaking in His ineffable mysteries. Who 
did not deprive mankind, who strayed from Him by disobeying His 
commandment, of His creative care, did not abandon mankind in 
the shadow of death and in the travails of earthly life, promising 
to save man and free him from the realm of sin and death.

In the fullness of time, God opened the doors of His incompa-
rable love and boundless mercy and caused His light of salvation 
to dawn in this fallen world. One of the Holy Trinity, the Only 
Begotten Son of God, the Word before eternity, for our salvation 
humbled Himself from His unreachable Divinity and through the 
Holy Spirit perfectly became a man by the Holy Virgin Mary. He 
did not create the man first, then dwell in him as in a temple, 
rather He, the Word, truly became a man, that is He united in 
himself a perfect human nature, with mind, soul and body. Neither 
was the Word exchanged for body, nor the body for Divinity, nor 
while being united did the divine or human change their nature or 
become altered or confused, but rather perfect Divinity joined to 
him flawless humanity, without change, without alteration, without 
confusion: that is God remained God and man remained man. Two 
perfections became one perfection, in a new and wondrous union. 
From the moment of conception, the Divine and Human were 
inseparably united in one Lord Jesus Christ, and in the salvific 
economy (divine plan of salvation) of the Word become man start-
ing from the holy Conception, it is not possible to speak of any 
action as solely divine or solely human. In Christ the unity of the 
God-man is not a conjoining of natures or linking or relating, but 
rather an essential, existential and substantial unity, in which it 
is not possible to introduce any division or separation. The divine 
and human in person, nature, will and action are indivisibly united 
in one Lord Jesus Christ. Therefore, one is the person, nature, will 
and action of the Word of God become man, and any division or 
duality in our Lord Jesus Christ that might undermine the truth of 
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our salvation is to be rejected. In this unity one should not deny 
the perfection of each, nor reject on account of the perfection of 
each that one perfection, but should profess unity in the absence 
of any alteration and the absence of any alternation in the unity. In 
other words, Christ has one nature and one countenance (prosopon) 
not in respect of the sameness of nature or in respect of having a 
single person, for these two concepts together nearly preclude God 
from becoming man, or man from becoming god, but in respect of 
the ineffable unity of the Word in His body. It is not possible by 
any worldly example to understand, describe or explain the bound-
less mystery of God’s manhood, which is a mystery of faith and 
a dogmatic truth; therefore, avoiding the offence of attempting to 
comprehend with the human mind the incarnation of the Word, 
we believe that God the Word became man for the salvation of 
alienated mankind in a way that cannot be expressed and is beyond 
our understanding, and beyond the reach of our minds, that only 
He can comprehend.

He who is consubstantial with the Father in his Divinity, be-
came consubstantial with us in our humanity, became a true and 
perfect man, in all things like us, except for sin. Christ bore, as part 
of the divine plan of salvation (economy of salvation), all human 
weaknesses, voluntarily bearing our human passions, condemning 
in them the yeast of sin and freeing us from the condemnation of 
sin. Consequently works of economy are not only the miracles fit-
ting to God — walking on the water, raising the dead, multiplying 
loaves, etc. — but also human frailties — thirst, fatigue, weeping, 
etc. When the Lord performed a divine miracle, he performed it as 
God and man, so that humans might likewise become a participant 
in those Divine works. And when He bore human weaknesses, He 
went through them not as one condemned, like ordinary mortals, 
but rather as God and man, with a liberating strength, and freed 
us from the bonds of evil. Every moment of Christ’s life on earth, 
beginning from the Holy Conception through the glorious and 
miraculous Resurrection, is the economy of salvation and is not 
accidental.

Christ willingly, without being corrupted, and without being 
forced or compelled by nature, experienced all the innocent or irre-
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proachable human passions. The Word God did not take the nature 
of Adam as originally created, but our fallen nature, our corrupted 
body and our sinful soul and mind, and uniting them with Him, 
He separated corruption from the body and sin from the soul and 
mind. Therefore we confess that the Lord’s body is incorruptible, 
not by nature, but by this ineffable union. Likewise, we confess 
that Christ’s body was by nature subject to suffering and mortality, 
however, because of the economy of union, it was not subject to 
suffering and was immortal.

We confess that Christ, the New Adam, came into the world, 
so that He might give life to all and renew mankind which through 
the old Adam had been condemned to corruption, sin and death. 
He, who is uncircumscribed by space and time, by His nature, in 
His providence and the Father’s will entered into the finitude and 
time of this world, as one from this world, so that He might give 
life to those who were in this world and so that those ensnared 
by the deceitful devices of evil through Christ might come to God 
the Father. “For what the law could not do, in that it was weak 
through the flesh, God sending his own Son in the likeness of 
sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh (Rom. 8:3).” 
In fulfillment of all this, He, the Apostle and High Priest of our 
confession, our Lord Jesus Christ, offered Himself as the sacrifice 
of reconciliation to God the Father, so that by His blood He might 
redeem all, the living and the dead (Heb. 9:14, 28). He, who is 
Living and Life-Giver, was crucified and tasted death for all, with 
body united with His Divinity was placed in the tomb, and with 
soul inseparable from His Divinity descended into Hell, preached 
to the spirits imprisoned by the evil one, showing the renewal and 
light of salvation, destroyed hell and freed the spirits. Then on the 
third day, through His miraculous and glorious resurrection, He 
became the first-born of the dead.

We believe that our Lord Jesus Christ with the same body 
divinely ascended into the heaven of heavens, sat on the throne 
of His eternal glory, at the right hand of the Father, from Whom 
is always indivisible in His Divinity. He shall come with the same 
body and with the Glory of the Father, to judge and requite all 
justly.
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We believe in the Holy Spirit, consubstantial and co-creator 
with the Father and Son, Who with uncircumscribable power moved 
upon the waters and bore life to all creatures, Who spoke in the 
Law, the Prophets and the Gospels, descended as a dove upon the 
Jordan, to give glory to His Co-being, miraculously showed forth 
in the Lord’s divine plan for salvation (economy of salvaton), was 
imprinted upon the Apostles by the breath of the Only-Begotten 
Son, then on the fiftieth day of the Resurrection of the Lord in 
the form of fiery tongues He descended upon the apostles by His 
economy and filled the creation, redeemed by the incarnate Word. 
He preached through the mouths of the apostles, He made the 
teachers of the Church, brilliant with His divine knowledge and 
genius, and dwelt in the saints.

We believe in only one Universal and Apostolic Holy Church, 
which is the mystical body of Christ (Eph. 1:23, Col. 1:24) and 
His living kingdom in heaven and on earth (Luke 1:33, John 18:36, 
Rev. 20:1–6), whose head is He, Christ (Eph. 5:23, Col. 1:18), 
and whose foundation is the confession of orthodox faith (Matt. 16: 
16–19), and whose members (I Cor. 6:15, Eph. 5:30) and stones 
are those who confess God in spirit and truth (John 4:23–24, I 
Peter 2:4–10). We believe in the sacred mysteries of the Church, 
the resurrection of the dead, the reward and punishment of works, 
and the life everlasting.

We wrote all this, following the teachers of our faith and of 
our fathers, through whom, as through a window, the true light of 
the knowledge of our belief in the All-Holy Trinity dawns. It is God 
who revealed Himself: the Father revealed the Son and the Holy 
Spirit; the Son — the Father and the Holy Spirit; and the Holy 
Spirit — the Son and the Father. And it is with life-giving belief 
in the Triune Divinity we live, move and exist (Acts 17:28), hop-
ing to be worthy of the salvation of our souls and life everlasting.



×òî áû  âå ðà âà øà óò âåðæ äà ëàñü 
íå íà ìóä ðîñòè ÷å ëî âå ÷åñ êîé‚  

íî íà ñè ëå Áî æèåé.
I Êîð. 2:5.

ÈÑ ÏÎ ÂÅ ÄÀ ÍÈÅ ÂÅ ÐÛ

Ïðå âû øå âñå ãî è ïðåæ äå âñå ãî âå ðóåì â Îò öà è Ñû íà è Äó-
õà Ñâÿ òî ãî — Òðîè öó Ïðåñ âÿ òóþ è Áî ãà Åäè íî ãî‚ Åäèíñò âåí íî 
Ñî âåð øåí íåé øå ãî è Áëà ãî ãî‚ íåèñ ïî âå äè ìî Ñó ùå ãî‚ âíåâ ðå ìåí-
íî ãî Áû òèÿ è íåèç ìåí íóþ Èñòè íó‚ Çèæ äè òå ëÿ âñå ãî âè äè ìî ãî 
è íå âè äè ìî ãî. Åäè íà Ïðè ðî äà‚ Äåð æà âà‚ Öàðñò âî è Âî ëÿ Òðåõ 
Áî æåñò âåí íûõ Èïîñòà ñåé Ïðåñ âÿ òîé Òðîè öû‚ ïðåèç áû òî ÷åñò âóþ-
ùèõ â ñâîèõ ùåä ðî òàõ‚ íå ðàç äåëü íî è íå ïîñòè æè ìî. 

Ïðåèñ ïîë íåí è ñî âåð øå íåí‚ «íà ïîë íÿþ ùèé âñå âî âñåì» 
(Åô. 1:23). Îí íå óìà ëÿåò ñÿ è íå îá íîâ ëÿåò ñÿ‚ íå óñòà ðå âàåò è 
íå íà ïîë íÿåò ñÿ è íå èñ ñÿ êàåò‚ è âñåã äà Òîò æå â ñâîåé ïîë íî òå 
è íåîáúÿò íîñòè. È íåò íè ÷å ãî èíî ðîä íî ãî èëè ïðè áàâ ëåí íî ãî 
â Åãî íå äî ñÿ ãàå ìîé‚ áåç ìåð íîé‚ áåçã ðà íè÷ íîé è íàè ñî âåð øåí-
íåé øåé ïðè ðî äå. 

Îòåö åñòü áåçâ ðå ìåí íàÿ Ïðè ÷è íà ðîæ äå íèÿ Ñû íà è èñ-
õîæ äå íèÿ Äó õà Ñâÿ òî ãî. È â Òðîè öå Ïðåñ âÿ òîé íåò íè âå ëè-
÷èÿ‚ íè óìà ëå íèÿ‚ íè óíè ÷è æå íèÿ‚ íè âîç âû øå íèÿ‚ íî îä íî 
íå ðàç äå ëè ìîå Áî æåñò âî è Äåð æà âà â åäèíñò âå ðàâ íîñ ëàâ íûõ‚ 
ðàâ íî ÷åñò íûõ è íåñ ìå øè âàå ìûõ Òðåõ Èïîñòà ñåé áåç ïðè áàâ-
ëå íèÿ‚ ïðå âîñ õîäñò âà èëè ïîä ÷è íå íèÿ. Âñå öå ëîå íå áåñ íîå 
âå ëå ëå ïèå è áåç ìåð íîå åäè íî ñó ùèå âå ëè ÷èÿ Òðåõ Áåç ìåð íûõ‚ 
Áîã Êàæ äûé ïî ñâîåé ñóù íîñòè è â ñâîåé èïîñòà ñè‚ Îòåö è 
Ñûí è Äóõ Ñâÿ òîé. 

È íåò èíî ãî Òâîð öà êðî ìå Ïðåñ âÿ òîé Òðîè öû è âñå ìî ãó ùåé 
Äåð æà âû‚ Êòî ïî Ñâîå ìó âñåá ëà ãî âî ëå íèþ‚ çèæ äè òåëü íîé ìîùüþ 
è íå ïîñòè æè ìîé ïðå ìóä ðîñòüþ ñîç äàë âñþ òâàðü èç íè ÷å ãî è 
íå áû òèÿ. Êòî âîñ ñå äàåò íà íå áå ñàõ íå áåñ è îïå êàåò âñå ñîç äà-

,‚
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íèÿ‚ Êòî ñ ïðåäç íà íèåì è áåç ìåð íîé ïðå ìóä ðîñòüþ ïå ÷åò ñÿ î 
íå áåñ íûõ è çåì íûõ òâî ðå íèÿõ‚ Æèçíü è Çèæ äè òåëü äëÿ âñåõ è 
âî âñåì — Áåç ìåð íûé‚ Íå ïîñòè æè ìûé è Íåèñ ïî âå äè ìûé. 

Êòî ñîò âî ðèë ïî îá ðà çó è ïî äî áèþ Ñâîå ìó ÷å ëî âå êà‚ êàê 
âå íåö òâî ðå íèÿ‚ äà ðî âàâ åìó ñî âåð øåí íîå áëà æåíñò âî ïðå áû âà-
íèÿ â Áî ãå è âîç ìîæ íîñòü áûòü ñîï ðè ÷àñò íè êîì è ñïîñ ïåø íè êîì 
Åãî íåèç ðå ÷åí íûõ òàèíñòâ. Êòî íå ëè øèë ïðåñòó ïèâ øåå Çà êîí 
è îò äà ëèâ øåå ñÿ îò Íå ãî ÷å ëî âå ÷åñò âî Ñâîå ãî ìè ëî ñåðä íî ãî ïî-
ïå ÷è òåëüñò âà‚ íå îñòà âèë åãî â òå íè ñìåðò íîé è ñêîð áÿõ çåì íîé 
æèç íè‚ äà ðî âàâ îáå òî âà íèå ñïà ñå íèÿ è èç áàâ ëå íèÿ îò ãðå õà è 
âëàñòè ñìåð òè. 

Ê èñ ïîë íå íèþ âðå ìåí Áîã îòê ðûë âðà òà Ñâîåé íåñ ðàâ íåí íîé 
ëþá âè è áåç ìåð íî ãî ìè ëî ñåð äèÿ è âîç æåã Ñâîé ñâåò ñïà ñå íèÿ â 
ýòîì ïàä øåì ìè ðå. Îäèí èç Òðîè öû Ïðåñ âÿ òîé — Åäè íî ðîä íûé 
Ñûí Áî æèé‚ Ñëî âî Ïðåä âå÷ íîå‚ ñíè çî øåë èç Ñâîåé Áî æåñò âåí-
íîé íå äî ñÿ ãàå ìîñòè è Äó õîì Ñâÿ òûì ñî âåð øåí íåé øèì îá ðà çîì 
âî ÷å ëî âå ÷èë ñÿ îò Ïðåñ âÿ òîé Äå âû Ìà ðèè. Íå òàê‚ ÷òî ïðåæ äå 
ñîò âî ðèë ÷å ëî âå êà‚ à ïîñ ëå âñå ëèë ñÿ â íå ãî êàê â õðàì‚ íî Îí 
Ñàì‚ Ñëî âî‚ âîèñòè íó ñòàë ×å ëî âå êîì‚ òî åñòü ïðè ñîå äè íèë ê 
ñå áå ÷å ëî âå ÷åñ êóþ ñî âåð øåí íóþ ïðè ðî äó — äóõ‚ äó øó è òå ëî. 
Íå òî‚ ÷òî áû Ñëî âî ïðåâ ðà òè ëîñü â òå ëî èëè òå ëî — â Áî æåñò-
âî‚ è íå òî‚ ÷òî áû‚ ñîå äè íÿÿñü‚ áî æåñò âåí íîå è ÷å ëî âå ÷åñ êîå 
èç ìå íè ëè‚ èëè ïðåîá ðà çî âà ëè‚ èëè ñìå øà ëè ñâîþ ïðè ðî äó‚ íî 
ñî âåð øåí íûé Áîã ïðè ñîå äè íèë ê Ñå áå ñî âåð øåí íóþ ÷å ëî âå÷ íîñòü 
áåç èç ìå íå íèÿ‚ áåç ïðåîá ðà çî âà íèÿ‚ áåç ñìå øå íèÿ‚ òî åñòü Áîã 
îñòàë ñÿ Áî ãîì è ÷å ëî âåê — ÷å ëî âå êîì. Äâà ñî âåð øåí íûõ ñòà-
ëè îä íèì ñî âåð øåí íûì‚ â íî âîì è èçó ìè òåëü íîì ñîå äè íå íèè. 
Ñ ìî ìåí òà Çà ÷à òèÿ Áî æåñò âåí íîå è ÷å ëî âå ÷åñ êîå íå ðàç äåëü íî 
ñîå äè íè ëèñü â Åäè íîì Ãîñ ïî äå Èè ñó ñå Õðèñòå‚ è ïî òî ìó â ñïà-
ñè òåëü íîì äî ìîñò ðîè òåëüñò âå âî ÷å ëî âå ÷å íèÿ Ñëî âà‚ íà ÷è íàÿ ñî 
ñâÿ òî ãî Çà ÷à òèÿ‚ íåëü çÿ ãî âî ðèòü î êà êîì-ëè áî äåéñò âèè‚ êàê 
î òîëü êî ëèøü áî æåñò âåí íîì èëè ñó ãó áî ÷å ëî âå ÷åñ êîì. Áî ãî-
÷å ëî âå ÷åñ êîå ñîå äè íå íèå âî Õðèñòå íå åñòü íè ñî ÷å òà íèå‚ íè 
ïðè ñîå äè íå íèå èëè ñîîò íî øå íèå‚ íî ñîå äè íå íèå — ñóù íîñò íîå‚ 
áû òèé íîå è ïðè ðîä íîå‚ â êî òî ðîå íå âîç ìîæ íî âíåñòè ðàç äå ëå-
íèå èëè ðàñ ñîå äè íå íèå. Áî æåñò âåí íîå è ÷å ëî âå ÷åñ êîå ëè öîì‚ 
ïðè ðî äîé‚ âî ëåé è äåéñò âèåì íå ðàç äåëü íî ñîå äè íå íû â Åäè-
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íîì Ãîñ ïî äå Èè ñó ñå Õðèñòå. Ñëå äî âà òåëü íî‚ åäè íà Ëè÷ íîñòü‚ 
ïðè ðî äà‚ âî ëÿ è äåéñò âèå âî ÷å ëî âå ÷èâ øå ãî ñÿ Ñëî âà Áî æèÿ è 
íåï ðèåì ëå ìû êà êèå-ëè áî ðàç äå ëå íèÿ èëè ðàçä âîå íèÿ â íà øåì 
Ãîñ ïî äå Èè ñó ñå Õðèñòå‚ ñîò ðÿ ñàþ ùèå ïîä ëèí íîñòü íà øå ãî ñïà-
ñå íèÿ. Â ñîå äè íå íèè íåëü çÿ îò ðè öàòü ñî âåð øåíñò âî êàæ äî ãî èç 
íèõ‚ è ïî ïðè ÷è íå ñî âåð øåíñò âà êàæ äî ãî íåëü çÿ îò ðå êàòü ñÿ îò 
Åäè íî ãî ñî âåð øåíñò âà‚ èñ ïî âå äóÿ ñîå äè íå íèå â íåèç ìåí íîñòè è 
íåèç ìå ííîñòü â ñîå äè íå íèè. Èòàê‚ Õðèñòîñ èìååò îä íó ïðè ðî äó 
è îä íî Ëè öî íå ïî òîæ äåñò âó ïðè ðî äû èëè ïî åäè íî ëè ÷èþ‚ èáî 
ýòè äâà ïî íÿ òèÿ â ñî âî êóï íîñòè ëè øàþò Áî ãà âî ÷å ëî âå ÷å íèÿ‚ è 
÷å ëî âå êà — îáî æå íèÿ‚ à ïî íåèç ðå ÷åí íî ìó åäè íå íèþ Ñëî âà ñî 
ñâîèì òå ëîì. Íè êà êèì ïðè ìå ðîì ìè ðà ñå ãî íå âîç ìîæ íî ïî íÿòü‚ 
îïè ñàòü èëè îáúÿñ íèòü áåçã ðà íè÷ íîå òàèíñò âî âî ÷å ëî âå ÷å íèÿ 
Áî ãà‚ ÷òî ÿâ ëÿåò ñÿ òàèíñò âîì âå ðû è äîã ìà òè ÷åñ êîé èñòè íîé‚ 
ïîý òî ìó èç áå ãàÿ ñîá ëàç íà ïîñòèã íóòü ÷å ëî âå ÷åñ êèì óìîì âîï-
ëî ùå íèå Ñëî âà‚ âå ðóåì‚ ÷òî Ñëî âî Áî æèå íåèç ðå ÷åí íî‚ íå ìûñ-
ëåîáúÿò íî è óìî íå ïîñòè æè ìî‚ êàê âå äî ìî ëèøü Åìó Îä íî ìó‚ 
âî ÷å ëî âå ÷èë ñÿ äëÿ ñïà ñå íèÿ îò ÷óæ äåí íî ãî îò Íå ãî ÷å ëî âå ÷åñò âà.

Òîò‚ êòî åäè íî ñó ùåí Îò öó ïî Áî æåñò âó‚ ñòàë åäè íî ñóù íûì 
íàì ïî ÷å ëî âå ÷åñò âó‚ ñòàë èñòèí íûì è ñî âåð øåí íûì ×å ëî âå-
êîì‚ âî âñåì ïî äîá íûì íàì‚ êðî ìå ãðå õà. Õðèñòîñ ñïà ñè òåëü íûì 
äî ìîñò ðîè òåëüñò âîì ïî íåñ âñå ÷å ëî âå ÷åñ êèå íå ìî ùè‚ ñâî áîä íî 
ïðîé äÿ ñêâîçü ÷å ëî âå ÷åñ êèå ñòðàñòè‚ îñó äèâ â íèõ çàê âàñ êó 
ãðå õà è îñ âî áî äèâ íàñ îò ïðîê ëÿ òèÿ ãðå õà. Ñëå äî âà òåëü íî‚ äî-
ìîñò ðîè òåëü íû ìè äå ëà ìè ÿâ ëÿþò ñÿ íå òîëü êî áî ãîï ðè ñó ùèå 
÷ó äå ñà — õîæ äå íèå ïî âî äàì‚ âîñê ðå øå íèå ìåðò âûõ‚ óì íî æå íèå 
õëå áîâ è ïðî ÷åå‚ íî òàê æå ïðè ñó ùèå ÷å ëî âå êó íå ìî ùè: æàæ äà‚ 
èç íå ìî æå íèå‚ ïðî ëè âà íèå ñëåç è ïðî ÷åå. Êîã äà Ãîñ ïîäü ñî âåð-
øàë áî æåñò âåí íîå ÷ó äî‚ Îí äåéñò âî âàë êàê Áîã è ×å ëî âåê‚ 
÷òî áû ÷å ëî âåê òàê æå ìîã ñòàòü ñîï ðè ÷àñò íè êîì Áî æåñò âåí íûõ 
äåÿ íèé‚ à êîã äà Îí áðàë íà Ñå áÿ ÷å ëî âå ÷åñ êèå íå ìî ùè‚ òî íåñ 
èõ íå ïî ïðîê ëÿ òèþ ïî äîá íî ïðîñòûì ñìåðò íûì‚ íî êàê Áîã è 
×å ëî âåê‚ êàê Âñå ìî ãó ùèé è Èç áà âè òåëü‚ äà áû îñ âî áî äèòü íàñ 
îò îêîâ çëà. Êàæ äîå ìãíî âå íèå çåì íîé æèç íè Õðèñòà‚ íà ÷è íàÿ 
ñî ñâÿ òî ãî Çà ÷à òèÿ äî äèâ íîñ ëàâ íî ãî Âîñê ðå ñå íèÿ‚ åñòü ñïà ñè-
òåëü íîå äî ìîñò ðîè òåëüñò âî‚ â êî òî ðîì íåò íè ÷å ãî ñëó ÷àé íî ãî.
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Õðèñòîñ äîá ðî âîëü íî èëè íåò ëåí íî‚ íå ïî íåîáõî äè ìîñòè 
èëè ïî ïî íóæ äå íèþ åñòåñò âà‚ ïî íåñ âñå ÷å ëî âå ÷åñ êèå íå âèí íûå 
èëè íå ïî ðè öàå ìûå ñòðàñòè. Áîã Ñëî âî âçÿë íå ïåð âîç äàí íîå 
åñòåñò âî Àäà ìà‚ à íà øå òëåí íîå åñòåñò âî — ïîä âåð æåí íóþ 
òëåí íîñòè ïëîòü è ãðåø íóþ äó øó è äóõ‚ è‚ ñîå äè íèâ ñ Ñî áîé‚ 
îò äå ëèë òëåí íîñòü îò ïëî òè è ãðåõ îò äó øè è äóõà. Ñëå äî âà òåëü-
íî‚ ìû èñ ïî âå äóåì‚ ÷òî Òå ëî Ãîñ ïîä íå íåò ëåí íî íå ïî ïðè ðî äå‚ 
à ïî íåèñ ïî âå äè ìî ìó ñîå äè íå íèþ. Òàê æå èñ ïî âå äóåì‚ ÷òî òå ëî 
Õðèñòî âî ïî ïðè ðî äå ïîä âåð æå íî ñòðà äà íèÿì è ñìåð òè‚ îä íà êî 
ïî äî ìîñò ðîè òåëüñò âó ñîå äè íå íèÿ — áåññ ìåðò íî è íå ïîä âåð-
æå íî ñòðà äà íèÿì.

Èñ ïî âå äóåì‚ ÷òî Õðèñòîñ — Íî âûé Àäàì — ñíè çî øåë â ìèð‚ 
äà áû äà ðî âàòü âñåì æèçíü è îá íî âèòü ÷å ëî âå ÷åñò âî‚ îñóæ äåí-
íîå âåò õèì Àäà ìîì íà ãðåõ è ñìåðòü. Îí‚ Êî òî ðûé íåîáúÿ òåí è 
âíå âðå ìå íåí ïî Ñâîåé ïðè ðî äå‚ Ñâîèì ïî ïå ÷è òåëüñò âîì è âî ëåþ 
Îò öà ñíè çî øåë â ïðå äåëü íîñòü è âî âðå ìåí íîñòü ìè ðà ÿêî îäèí 
èç ìè ðà‚ äà áû ñïàñòè òåõ‚ êî òî ðûå â ìè ðó‚ è ÷òî áû îñóæ äåí íûå 
ïðå ëåñòÿ ìè äó õà ëó êà âî ãî ñìîã ëè ñî Õðèñòîì ïðèä òè ê Áî ãó 
Îò öó. «Êàê çà êîí‚ îñ ëàá ëåí íûé ïëî òèþ‚ áûë áåñ ñè ëåí‚ òî Áîã 
ïîñ ëàë Ñû íà Ñâîå ãî â ïî äî áèè ïëî òè ãðå õîâ íîé â æåðò âó çà ãðåõ 
è îñó äèë ãðåõ âî ïëî òè» (Ðèì. 8:3). Âî èñ ïîë íå íèå âñå ãî ýòî ãî 
Îí — íàø Àïîñòîë Îáå òî âà íèÿ è Ïåð âîñ âÿ ùåí íèê‚ Ãîñ ïîäü 
íàø Èè ñóñ Õðèñòîñ — ïðè íåñ Ñå áÿ â æåðò âó ïðè ìè ðå íèÿ Áî ãó 
Îò öó‚ äà áû èñ êó ïèòü Ñâîåé êðîâüþ âñåõ — è æè âûõ‚ è ìåðò-
âûõ (Åâð. 9:14‚ 28). Îí‚ Êòî åñòü Æèçíü è Æèç íå äà òåëü‚ ðà äè 
âñåõ ïðè íÿë Êðåñò è âêó ñèë ñìåðòü‚ ñ Áî æåñò âîì ñîå äè íåí íûì 
òå ëîì áû ë ïî ëî æå í âî ãðîá è îò Áî æåñò âà íåîò äå ëèìûì äó õîì 
ñíè çî øåë âî Àä‚ ïðî ïî âå äî âàë äó õàì‚ çàê ëþ ÷åí íûì äüÿ âî ëîì‚ 
ÿâèâ ñâåò è ñïà ñè òåëü íîå îá íîâ ëå íèå‚ ðàç ðó øèë àä è îñ âî áî äèë 
ïëå íåí íûå äó õè. Íà òðå òèé æå äåíü Îí äèâ íîñ ëàâ íûì Âîñê ðå-
ñå íèåì Ñâîèì ñòàë ïåð âåí öåì èç ìåðò âûõ.

Ìû âå ðóåì‚ ÷òî Ãîñ ïîäü íàø Èè ñóñ Õðèñòîñ òåì æå òå ëîì 
áî æåñò âåí íûì îá ðà çîì âîç íåñ ñÿ íà íå áî íå áåñ è âîñ ñåë íà ñâîåì 
Ïðåñòî ëå âå÷ íîé ñëà âû‚ îäåñ íóþ Îò öà‚ îò Êî ãî âñåã äà íåîò äå ëèì 
Áî æåñò âåí íîñòüþ Ñâîåé. È ãðÿ äåò Îí â òîì æå òå ëå è â Îò ÷åé 
ñëà âå äëÿ ñïðà âåä ëè âî ãî Ñó äà è âîç ìåç äèÿ.
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Âå ðóåì â Äó õà Ñâÿ òî ãî‚ Åäèíoñóù íî ãî è Ñîò âîð öà Îò öó è 
Ñû íó‚ Êòî íå ïîñòè æè ìèì âñå ìî ãó ùåñò âîì íî ñèë ñÿ íàä âî äà ìè è 
æè âî ïî ðî äèë âñå ñîç äà íèÿ‚ Êòî ïðî âîç âåñòèë â Çà êî íå‚ Ïðî ðî-
êàõ è Åâàí ãå ëèÿõ‚ â îá ðà çå ãî ëó áÿ ñî øåë íà Èîð äàí âîññ ëà âèòü 
Åäè íî ñó ùå ãî Ñå áå‚ äèâ íî âîñ ñèÿë â ñïà ñè òåëü íûõ äî ìîñò ðîè-
òåëüñò âàõ Ãîñ ïîä íèõ‚ äó íî âå íèåì Åäè íî ðîä íî ãî çà ïå ÷àò ëåë ñÿ â 
àïîñòî ëàõ‚ íà ïÿ òè äå ñÿ òûé äåíü Âîñê ðå ñå íèÿ Ãîñ ïî äà â îá ëè êå 
îã íåí íûõ ÿçû êîâ ïî äî ìîñò ðîè òåëüñò âó ïî ÷èë íà êàæ äîì èç 
àïîñòî ëîâ è ñâîèì íåèç ðå ÷åí íûì è íåîáúÿò íûì ïðè ñóòñò âèåì 
ïðåèñ ïîë íèë âñå òâî ðå íèå‚ èñ êóï ëåí íîå âîï ëî òèâ øèì ñÿ Ñëî âîì. 
Ïðî ïî âå äî âàë Îí óñòà ìè àïîñòî ëîâ‚ ïðîñ âåò ëèë ó÷è òå ëåé Ñâîåé 
áî æåñò âåí íîé ïðå ìóä ðîñòüþ è ãå íèåì è ïðå áû âàë âî ñâÿ òûõ.

Âå ðóåì â îä íó Êà ôî ëè ÷åñ êóþ è Àïîñòîëüñ êóþ Ñâÿ òóþ Öåð-
êîâü‚ êî òî ðàÿ åñòü Ìèñòè ÷åñ êîå Òå ëî Õðèñòî âî (Åô. 1:23‚ Êîë. 
1:24) è æè âîå Öàðñò âî Åãî íà íå áå ñàõ è íà çåì ëå (Ëê. 1:33‚ 
Èí. 18:36‚ Îòêð. 20:1–6)‚ ÷üåé Ãëà âîé ÿâ ëÿåò ñÿ Ñàì Õðèñòîñ 
(Åô. 5:23‚ Êîë. 1:18)‚ à îñ íî âà íèåì — èñ ïî âå äà íèå ïðaâîñ ëàâ-
íîé âå ðû (Ìô. 16: 16–19); ÷ëå íû æå (1 Êîð. 6:15‚ Åô. 5:30) 
è êàì íè Öåðê âè — èñ ïî âå äóþ ùèå Áî ãà â äó õå è èñòè íå (Èí. 
4:23–24‚ 1 Ïåò. 2:4–10). Âå ðóåì â ñâÿ ùåí íûå òàèíñò âà Öåðê âè‚ 
â âîñê ðå ñå íèå ìåðò âûõ‚ â âîç äàÿ íèå çà äåÿ íèÿ è â âå÷ íóþ æèçíü.

Âñå ýòî íà ïè ñà ëè ìû‚ ñëå äóÿ Îò öàì íà øèì è Ó÷è òå ëÿì âå-
ðû‚ áëà ãî äà ðÿ êî òî ðûì‚ êàê ÷å ðåç îê íî‚ çà ñèÿë èñòèí íûé ñâåò 
ïîç íà íèÿ âå ðû â Ïðåñ âÿ òóþ Òðîè öó. Áîã Ñàì ÿâèë Ñå áÿ: Îòåö‚ 
— Ñû íà è Äó õà‚ Ñûí — Îò öà è Äó õà‚ è Äóõ — Îò öà è Ñû íà. 
È áëà ãî äà ðÿ æè âîò âîð íîé âå ðå â Áî æåñò âåí íóþ Òðîè öó ìû æè-
âåì‚ äâè æåì ñÿ è ñó ùåñò âóåì (Äåÿí. 17:28)‚ óïî âàÿ óäîñòîèòü ñÿ 
ñïà ñå íèÿ íà øèõ äóø è âå÷ íîé æèç íè.
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ՄՈՒՏՔ

Հաւատքը հոգեւոր կեանքի առանցքն է. այսպէս են տեղեկացնում 

մեզ Սուրբ Գիրքը եւ Եկեղեցու հայրերի գրուածքները: Հաւատքով ոչ 

միայն սկզբնաւորւում է Աստուծոյ եւ մարդու յարաբերութիւնը, այլեւ 

պայմանաւորւում հոգեւոր կեանքի ողջ ընթացքը, նրա վերելքն ու 

զարգացումը: Հաւատքով է առհասարակ բնորոշւում քրիստոնէական 

կրօնը. այստեղից էլ «քրիստոնէական հաւատք» եւ «հաւատացեալ» 

արտայայտութիւնները: Ըստ Եկեղեցու վարդապետների՝ հաւատքն 

Աստ ծուց պարգեւուող շնորհ է, որը զօրացնում է հոգին՝ ճանաչելու 

Աստծուն. հաւատքով մենք յարաբերութեան մէջ ենք մտնում Աստուծոյ 

հետ, ճանաչում Նրան, որ վեր է ամէն տեսակ ճանաչողութիւնից եւ 

անհասանելի՝ մարդկային բնութեան համար: Հաւատքը, լինելով 

հո գեւոր կեանքի էական յատկանիշը, աստիճանական բնոյթ ունի. 

հաւատ քի առաջին աստիճանը կամ տեսակը դաւանական հաւատքն 

է կամ հաւատքի դաւանութիւնը: Այս ուղղակիօրէն հաստատում է 

սբ Աթանաս Ալեքսանդրացին. «Աստծուն ճանաչելու առաջին տեսակը 

ճշմա րիտ հաւատքի դաւանութիւնն է»2:

1 Լոյս է տեսել 1992 թ. «Գանձասար» հանդէսի Բ հատորում (էջ 86–122): Ըն

թեր ցողի ուշադրութեանն է ներկայացւում վերանայուած տարբերակը:

2 Սբ Աթանասի Աղեքսանդրիոյ հայրապետի ճառք, թուղթք եւ ընդ դի մա սա ցու

թիւնք, «Երանելւոյն Աթանասի ասացեալ յԱմենասուրբ Երրորդութիւնն», Վե

նե տիկ, 1899, էջ 239
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Դաւանել նշանակում է ընդունել, խոստովանել եւ վկայել որպէս 

ճշմարտութիւն, հաստատել եւ հաւատարմութիւն խոստանալ նրան, 

ինչին հաւատում ես: Իսկ դաւանութիւնը հաւատքի հիմնադրոյթների 

ամբողջութիւնն է, որին պէտք է ամբողջ սրտով հաւատայ ամէն մի 

քրիստոնեայ: «Դաւանել» բառն ունի նաեւ մէկ այլ կարեւոր իմաստ՝ 

նշանակում է խոստովանել եւ վկայել բերանով: Բերանի վկայութիւնը 

կարեւոր է. «Քանի որ սրտով հաւատում էք արդարանալու համար 

եւ բերանով խոստովանում՝ փրկուելու համար. քանզի այս է ասում 

Գիրքը. «Ամէն ոք, ով հաւատայ Նրան, չի ամաչի» [Հռոմ. Ժ 10]. 

ահա թէ ինչու Եկեղեցու սուրբ Մկրտութեան կարգի, սրբազան 

Պատարագի արարողութեան եւ ամենօրեայ ժամակարգութեան մէջ 

առանձնայատուկ տեղ է յատկացուած Հաւատոյ հանգանակի հան

դի սաւոր խոստովանութեանը: Դաւանական մաքրութեան հարցերը 

մշտա պէս եղել են Եկեղեցու ուշադրութեան կենտրոնում. Եկեղեցու 

հայրերը, պայքարելով զանազան հերձուածների եւ աղանդների 

դէմ, աստուածաբանական կուռ կաղապարների միջոցով աշխատել 

են թրծել հաւատացեալ գիտակցութիւնը եւ ապահովել վտանգաւոր 

շեղումներից: Դաւանական մաքրութիւնը նրանց կողմից դիտարկուել 

է որպէս քրիստոնեայ լինելու անհրաժեշտ պայման: Այսպէս. հաւատ քի 

մաքրութիւն է պահանջւում իւրաքանչիւր մկրտուող մե ծա հա սա կից 

(փոքրի դէպքում՝ կնքահօրից) եւ առաւելապէս՝ մկրտող հո գեւո րա

կանից, որը պէտք է ուսուցանի եւ նախապատրաստի մկրտուողին: 

Ահա՛ «Մաշտոց» ծիսարանում մկրտութիւնից առաջ քահանային 

ուղղուած խրատը. «Մինչեւ [չափահասի] մկրտութիւնը, որը կամենում 

է քրիստոնեայ լինել, պէտք է նրան ուսուցանել սուրբ Եկեղեցու հաւատքը 

եւ վարդապետութիւնը, այսինքն՝ Աստուածային Անձերի Երրորդութիւնը, 

աշ խարհի արարչագործութիւնը, սուրբ այրերի ընտրութիւնը, Քրիստոսի 

ծնունդը եւ Նրա բոլոր փրկարար տնօրէնութիւնները՝ մկրտութիւնը Յով

հան նէսից, քարոզութիւնը, հրաշագործութիւնը, մատնութիւնը, խա չե լու թիւնը, 

մա հը, թաղումը, յարութիւնը, համբարձումը, Սուրբ Հոգու գալուստը, Յիսուսի 

Երկրորդ Գալուստը, համընդհանուր յարութիւնը, գործերի հատուցումը եւ 

սուրբ Եկեղեցու եօթ խորհուրդները…»3:

Հոգեւոր ճանապարհով ընթանալիս մարդն անընդհատ են թարկ

ւում է դիւային փորձութիւնների եւ յարձակումների: Ըստ անա պա

3 «Մաշտոց», Սբ Էջմիածին, 2001 թ., էջ 3
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տա կան հայրերի՝ ճշմարիտ դաւանութիւնը հզօր զէնք է չարի դէմ 

մղուող պայքարում: Եւագր Պոնտացին գրում է. «Պատրաստի՛ր քո անձը 

ինչ պէս հմուտ ճգնող եւ, եթէ յանկարծ տեսնես որեւէ տեսիլք, մի՛ շփոթուիր. 

եթէ տեսնես քեզ վրայ բարձրացած սուր կամ աչքերիդ առաջ վառուող ջահ, 

մի՛ խռովուիր. եթէ տեսնես որեւէ տհաճ եւ արիւնատես կերպարանք, ամենեւին 

մի՛ տագնապիր քո ներսում. այլ կանգնի՛ր՝ դաւանելով ճշմարիտ դաւանումը, 

եւ դիւրութեամբ կը տեսնես քո թշնամիների կործանումը»4: Այսպիսով՝ հա

ւատ քը հոգեւոր առաջընթացի եւ չարի որոգայթներից խուսափելու 

կա րե ւո րագոյն գործօն է. եւ պատահական չէ, որ Եկեղեցու հայրերի 

կող մից մշակուել եւ սերունդներին է աւանդուել մեծածաւալ դաւա

նա կան գրականութիւն:

Ըստ Եկեղեցու հայրերի` դաւանաբանութեան եւ հետեւաբար 

փրկա բանութեան հիմքը մարդացած Բան Աստուծոյ` Յիսուս Քրիս

տո սի մասին աստուածաբանական ուսմունքն է, որը կոչւում է 

քրիս տո սաբանութիւն: Յիսուս Քրիստոսին ճշմարտապէս դաւանելը 

Եկե ղեցու հայրերի կողմից դիտուել է որպէս հաւատքի եւ փրկութեան 

կա րե ւորագոյն նախապայման. «Քրիստոնէութեան անունը Քրիստոսին 

ճշմա րիտ դաւանելն է, եւ քրիստոնեայ է անուանւում նա, ով ունի ճշմա րիտ 

դա ւա նութիւնը»5: Եւ, բնականաբար, Եկեղեցու դաւանական ժա ռան գու

թեան մէջ քրիստոսաբանութիւնը ճնշող մաս է կազմում:

Թէ՛ Ընդհանրական Եկեղեցու, թէ՛ Հայ Եկեղեցու համար Դ–Ը դա

րերն առանձնանում են որպէս քրիստոսաբանական մտքի ձե ւա ւոր

ման ժամանակաշրջան. եթէ Դ դարի երկրորդ կէսին ամենայն սրու

թեամբ առաջ են քաշւում քրիստոսաբանական հարցերը, ապա Ը 

դարում բիւրեղանում եւ ամբողջական տեսք է ստանում Եկե ղե ցու 

քրիստոսաբանութիւնը: Հայ Եկեղեցու պատմութեան մէջ այս ժա մա

4 «Աղօթքի մասին», խօսք 92. տես «Գանձասար» Ա, էջ 190: «Աղօթքի մասին» 

գործը դարերով վերագրուել է սբ Նեղոս Սինայեցուն, որի անունով էլ հրա

տա րակել ենք առաջին աշխարհաբար թարգմանութիւնը (Գանձասար Ա, 1991 

թ.): Սակայն այսօր հայրաբանների մեծ մասը, յենուելով Ի. Հաուսհերի մա

տենագիտական հետազօտութիւնների վրայ, ընդունում է, որ այս գոր ծի հե

ղի նակը սբ Եւագր Պոնտացին է: Սոյն հատորում ներկայացուած է թարգ մա

նու թեան վերանայուած տարբերակը:

5 Սբ Աթանասի Աղեքսանդրիոյ հայրապետի ճառք, թուղթք եւ ընդ դի մա սա ցու

թիւնք, «Երանելւոյն Աթանասի ասացեալ յԱմենասուրբ Երրորդութիւնն», Վե

նե տիկ, 1899, էջ 240
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նակաշրջանը նշանաւորւում է դաւանական մտքի մեծ վերելքով, սուրբ 

հայրերի ջանքերի շնորհիւ յղկւում եւ ամրանում է ազգային դա ւա

նական գիտակցութիւնը: Սակայն այս վերելքը եղել է դժուարին եւ 

խռովայոյզ. հաւատքի մաքրութեան համար պահանջուել է ան ընդ

հատ պայքար թէ՛ արտաքին եւ թէ՛ ներքին թշնամիների դէմ: Եւ այս 

ամէ նը կատարուել է երկերեսանիութիւնների, նենգութիւնների ու 

չա րախօսութիւնների, քաղաքական ճնշման եւ բռնութիւնների ներ

քոյ: Այսուհանդերձ, մեր Եկեղեցին կարողացել է անաղարտ պահել 

իր առաքելական դէմքը, հարազատ մնալ սրբազան աւանդութեանը 

եւ այն՝ որպէս Սուրբ Հոգու կենդանի ժառանգութիւն, մատուցել Եկե

ղե ցու մանկանց:

Հայ Եկեղեցու դաւանութեան մասին շատ է գրուել օտար հե

ղի նակների կողմից: Ցաւօք, այդ գրականութեան մէջ զգալի տեղ են 

զբաղեցնում այնպիսի աշխատութիւններ, որոնք փորձում են աղար

տել Հայ Առաքելական Ուղղափառ Եկեղեցու դէմքը, իբրեւ հե րե

տիկոսական (որոշ «խորատեսներ» գործածում են «թաքնուած հե

րե տիկոսութիւն» բառակապակցութիւնը) ներկայացնել մեր դաւա

նու թիւնը՝ յենուելով բազմադարեան բամբասանքի եւ սուտ մե ղա

դրանքների վրայ (այս գործին «նպաստել» են ԺԹ–Ի դդ. որոշ հայ 

հե ղինակներ եւս)… Ուշագրաւ է, որ այդ հեղինակների զգալի մա

սը չափազանց թոյլ պատկերացում ունի կամ գրեթէ չունի հայ 

դաւանական գրականութեան մասին: Նպատակ չունենալով ընդ դի

մախօսել այս կամ այն հեղինակին՝ մենք կը շարժուենք ճշմար տու

թեան լոյսի բացայայտման ճանապարհով՝ համոզուած լինելով, որ 

լոյ սի յայտնուելուն պէս կը ցրուի անգիտութեան մէգը, եւ կը վե

րա նայ կասկածանքի խաւարը: Այդ ճշմարտութիւնը նախ եւ առաջ 

կայանում է նրանում, որ Հայոց Եկեղեցին պահպանել է առաքելական 

աւանդութիւնը եւ հաւատքի ուղղափառ դաւանութիւնը, ունեցել 

ինքնուրոյն աստուածաբանական միտք եւ ճանապարհ, որն այսօր ու

նի համաքրիստոնէական նշանակութիւն եւ արժէք:

Մեր օրերում դաւանական հարցերը հասարակութեան ու շա

դրու թեան կենտրոնում չեն: Այն, ինչը եղել է մեր հայրերի մշտաջան 

հոգածութեան առարկան, ինչի համար մշտապէս նահատակուել եւ 

արիւնով է վճարել մեր ժողովուրդը, այսօր մատնուած է վտանգաւոր 

անհոգութեան եւ անտարբերութեան: Եւ սրա հետ մէկտեղ մենք 

ազգային գիտակցութեան եւ գաղափարախօսութեան ընդունայն 
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փնտրտուքների մէջ ենք` կտրուած սեփական արմատներից եւ 

հմայուած օտարամուտ ուսմունքներով ու գաղափարներով: Հաւատքը 

մեր ինքնութեան, գոյութեան եւ շարունակականութեան հիմքն է: Եթէ 

ուզում ենք հասկանալ, թէ ո՛վ ենք մենք եւ ո՛րն է մեր առաքելութիւնը, 

պէտք է ճանաչենք մեր հաւատքը, որը մեր ժառանգած ամենամեծ 

հարստութիւնն է:

Ա. ՍԿԻԶԲ (Դ–Ե դդ.)

Քրիստոսաբանական հարցերը միշտ էլ ուղեկցել են Եկեղեցու 

պատմութեանը: Սակայն քրիստոսաբանական շարժումները յատկապէս 

աշխուժացան Դ դարում Արիոսի կեղծ ուսմունքի պատճառով: Եկեղեցին 

արիոսականութեանը պատասխանեց 325 թ. գումարուած Նիկիոյ 

Ա տիեզերաժողովով: Նիկիական հայրերի սահմանած «Հաւատոյ 

հանգանակի» գլխաւոր եզրը` «համագոյութիւն» (ὁμοούσια)` որպէս 

աստուածաբանական «բանալի», քրիստոսաբանական մտքի համար 

բացեց իսկապէս նոր դարաշրջան: Համագոյութիւնը բացայայտում 

էր մի կողմից Քրիստոսի Աստուածութեան կատարելութիւնը եւ 

միւս կողմից՝ Նրա մարդկութեան ամբողջութիւնը եւ իսկութիւնը. 

Յիսուս Քրիստոս կատարեալ Աստուած է (համագոյ է Հայր Աստ

ծուն) եւ կատարեալ մարդ (համագոյ է մեզ՝ մարդկանց): Դ դարի 

երկ րորդ կէսին եւ Ե դարի առաջին կէսին երեւան են գալիս Ապո

ղի նարի եւ Նեստորի հակադիր հերձուածները. մէկը ժխտում էր 

Փրկչի մարդկային կատարելութիւնը, իսկ միւսը՝ ընդհակառակը՝ 

մարդկային ճիգերից բացի ոչինչ չէր տեսնում Քրիստոսի մէջ: Այս 

երկու ծայրայեղութիւններն էլ առաջ եկան Աստուծոյ մարդեղութեան 

խորհրդի սխալ ընկալումից, Աստուծոյ եւ մարդու միաւորման մասին 

սխալ ենթադրութիւններից: Ցուցաբերելով աստուածաբանական 

մտքի մեծ զգուշութիւն ու սթափութիւն եւ հարազատ մնալով նի

կիա կան աւանդութեանը՝ Եկեղեցու հայրերը բացայայտում էին ուղ

ղա փառ հաւատքի սկզբունքները. նրանք մշտապէս շեշտում էին, 

որ փրկագործութեան միակ եւ իրական հիմքը Աստուծոյ եւ մարդու 

միութեան կատարելութիւնն է Քրիստոսի մէջ: Այդ միութիւնը նրանք 

ընդունում էին որպէս անբաժանելի, անփոփոխելի եւ անշփոթելի՝ 

իրենց բնական յատկութիւնների մէջ. միեւնոյն ժամանակ նրանք 

անընդհատ նշում էին, որ ՔրիստոսԱստուածամարդու միութիւնն 
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անճառելի եւ անհասանելի է մարդկային մտքի համար. «Բանը 

մարմին եղաւ…», սակայն ինչպէ՞ս. բոլոր մտքերից եւ խօսքերից 

վեր՝ անճառելիօրէն եւ անհասութեամբ: Այս սկզբունքային պնդումը 

Եկեղեցու աստուածաբանական համակարգը զերծ էր պահում մարդ

կային մտաբանութիւններից:

Քրիստոսաբանական շարժումներն իրենց արձագանքները 

գտան նաեւ Հայոց աշխարհում: Երեք տիեզերաժողովների6 բա րե

րար ազդեցութեան տակ ձեւաւորւում եւ ամրանում է ազ գա յին 

դաւա նական գիտակցութիւնը, ստեղծւում ինքնուրոյն աստուա ծա

բանական գրականութիւն, երեւան են գալիս որոշակի առանձ նա

յատ կութիւններ: Այս տեսանկիւնից ուշագրաւ են սբ Գրիգոր Լու

սաւոր չի «Յաճախապատումը» եւ «Վարդապետութիւնը», «Գիրք 

թղթոց» եւ «Կնիք հաւատոյ» դաւանական ժողովածուների շնորհիւ՝ 

սբ Սահակ Պարթեւի, սբ Մեսրոպ Մաշտոցի եւ սբ Եզնիկ Կողբացու 

անուններով մեզ հասած դաւանական թղթերը, սբ Եզնիկ Կողբացու 

«Եղծ աղանդոց»ը, սբ Եղիշէի եւ սբ Մովսէս Խորենացու անուններով 

մեզ հասած դաւանական երկերը:

Սբ Գրիգոր Լուսաւորչի «Յաճախապատումը» եւ «Վար դա պե

տու թիւնը» մեր աստուածաբանական մտքի անդրանիկներն են: Սբ 

Գրի գորի քրիստոսաբանական խորհրդածութիւնները հիմնականում 

փրկա բանական բնոյթ ունեն: Կատարեալ Աստուած մեր փրկութեան 

համար դարձաւ ճշմարիտ մարդ, որպէսզի փրկագործի մարդկային 

ընկած բնութիւնը: «Սակայն երբ կաեցաւ,— գրում է սբ Գրիգորը,— 

մարդ կային կերպարանք առաւ, մարին հագաւ եւ իջաւ եր նմանւթեան 

մէջ: Նա, Ով Իր լիակատար աստւածւթեամբ անբաւ էր եւ անհաս, եզ 

հա մար իջաւ չափաւորւթեան մէջ եւ ամփոփւեց մարնւմ, ճշմարտապէս 

բո վանդակւեց մարնւմ, ճշմարիտ մարդ դարձաւ եւ իջաւ անարգւթեան 

մէջ, որպէսզի եզ բարձրացնի: Սակայն Իր Աստւածւթեամբ երկնքւմ էր, 

երկրի վրայ լինելով` Հօր մօտ էր եւ Հօր հետ էր, եւ բոլոր արարածները Նրա 

հրամանով են շարժււմ»7: Անժամանակ Աստուածը` Հինաւուրցը, մտաւ 

ժամանակի մէջ եւ մանկացաւ, Ամենազօրը վերցրեց մարդկային տկար 

6 Երեք տիեզերաժողովների հետ կապուած քրիստոսաբանական շարժումների մա

սին աւելի մանրամասն տես Մեսրոպ քահանայ Արամեան, «Երեք տիեզերական 

ժողովների դաւանութիւնը», «Գանձասար» Ա, 1992, էջ 110–140:

7 Ագաթանգեղայ Պատմութիւն հայոց, Տփխիս, 1909, էջ 188
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մարմնի կերպարանքը, որպէսզի մեզ վերափոխի անմահութեան8: 

Աստուծոյ խոնարհումը, ըստ սբ Գրիգորի, մարդուն աստուածային 

կեանքի ժառանգորդ դարձնելու համար է: «Ճշմարիտ հաւատքը սա 

է.— ուսուցանում է նա,— խոնարհւեց եւ իաւորեց Աստւածւթիւնը 

մարդկութեան հետ, անմահ բնութիւնը` մահկանացուի հետ, որպէսզի 

ամբողջ մարդկային բնւթիւնը անբաժանելի դարձնի Իր Աստւածւթեան 

անմահւթիւնից»9: Քրիստոնեայ լինել, ըստ սբ Գրիգորի, նշանակում է 

քրիստոսանման լինել: «Եւ ինչպէս Աստուծոյ Որդին դարձաւ մարդու 

որդի, հագաւ մեր բնութիւնը եւ կատարեց ամբողջ արդարութիւնը 

հոգով եւ մարմնով, այնպէս էլ մենք զգեստաւորուենք ուղիղ վարքով 

եւ կատարենք ամբողջ արդարութիւնը Քրիստոսով, որպէսզի Աստուծոյ 

որդիներ լինենք եւ աստուածներ` սիրով»10: Քրիստոս առանց մեղքի 

կրում է մեր մարդկային կրքերը եւ մարդկային կեանքը ազատագրում 

չարի կապանքներից, «որպէսզի ենք էլ աստւածային զօրւթեամբ առանց 

եղքի անցնենք բոլոր կրքերի իջով»11:

Մեր հայրերը միշտ շեշտել են մարդկային բնութեան ամ բող ջա

կա նութիւնը Քրիստոսի մէջ. Քրիստոս կատարեալ մարդ է. «Կա տարեալ 

Աստւած դարձաւ կատարեալ մարդ՝ հոգով, մտքով եւ մարնով՝ մէկ անձ, 

մէկ դէմք եւ իաւորւած մէկ բնւթիւն»12: Նա ճշմարտապէս կրում է 

մեր բնութեան կրքերը, ճշմարտապէս չարչարւում: Եթէ Քրիստոսի 

մարդկութիւնը թերի է կամ առհասարակ թուացեալ, ինչպէս պնդում 

էին գնոստիկական ակունքներից սերող որոշ ծայրայեղ աղանդներ, 

ապա փրկագործութիւնն անիրական է եւ կեղծ: Քանզի փրկութեան 

համար ինքնագոյ Կեանքը պէտք է կատարելապէս Իրեն միաւորէր 

մեր ապականացու եւ մահկանացու բնութիւնը եւ կենսագործէր 

այն: Սբ Եզնիկ Կողբացին գրում է. «Եթէ սոսկ նմանւթեամբ մարդ 

դարձաւ եւ սոսկ թւացեալ էին խաչը, չարչարանքները եւ մահը, ապա ոչ 

ի փրկւթիւն չկատարւեց»13: Ըստ սբ Եղիշէ վարդապետի` Քրիստոսի 

8 Նոյն, էջ 189

9 Նոյն, էջ 192

10 Սրբոյ հօրն մերոյ երանելւոյն Գրիգորի Լուսաւորչի Յաճախապատում ճառք 

լուսաւորք, Սբ Էջմիածին, 1894, էջ 18–19

11 Սրբոյ հօրն մերոյ երանելւոյն Գրիգորի Լուսաւորչի Յաճախապատում ճառք 

լուսաւորք, էջ 18–19

12 Ժամագիրք Հայաստանեայց Սբ Եկեղեցւոյ, «Դաւանութիւն Հաւատոյ», էջ 3–4

13 Եզնըկայ վարդապետի Կողբացւոյ Եղծ աղանդոց, Թիֆլիս, 1914, էջ 184
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մէջ Աստուծոյ եւ մարդու միութիւնը անշփոթելի է եւ անփոփոխելի. 

«Ճշմարիտ Աստւած էր եւ դարձաւ ճշմարիտ մարդ. մարդանալով` չկորցրեց 

Աստւածւթիւնը, ո՛չ էլ, նալով Աստւած, աղաւաղեց մարդկւթիւնը»14:

Ե դարի սկզբին՝ 30ական թուականներին, սբ Սահակ Պարթեւի եւ 

սբ Մեսրոպ Մաշտոցի գլխաւորութեամբ սուր պայքար է ծաւալւում 

նես տո րականութեան դէմ: Նեստորի մարդաբանական ծայ րա յե

ղու թիւնների մէջ նրանք տեսնում էին փրկութեան իսկութիւնը 

փլու զող շեղումներ: Աստուած ճշմարտապէս մարդացել է, այսինքն՝ 

Բա նը միաւորել է Իրեն անթերի մարդկութիւն, որպէսզի մարդուն 

տայ լիարժէք փրկութեան հնարաւորութիւն: Պրոկղ հայրապետին 

ուղղուած պատասխան թղթում սբ Սահակը եւ սբ Մեսրոպը ասում 

են. «Որդւ մարնազգեցւթեան մասին այսպէս ենք հաւատւմ. որ յանձն 

առաւ կատարեալ մարդ լինել Աստւածածին Կոյս Մարիաից` Սւրբ Հո

գով առնելով շւնչ եւ մարին, ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք: Քանզի այս

պէս եկաւ կատարելու մեր մարդկութեան փրկութիւնը եւ ճշմարտապէս 

չար չարւեց: Ոչ թէ Ինքը պարտական էր չարչարանքների, այլ եզ համար 

յանձն առաւ չարչարանքները, երրորդ օրը յարւթիւն առաւ, համբարձւեց 

եր կինք եւ նստեց Հօր աջ կողմւմ. նաեւ գալւ է դատելւ կենդանիներին 

եւ եռեալներին»15: Միայն ճշմարտապէս մարդացած Բանը, եւ ոչ թէ 

«աստուածակիր մարդը», կարող է լինել ճշմարիտ Փրկիչ եւ Քաւիչ: 

Քրիստոսի աստուածային եւ մարդկային կատարելութիւնը փրկա

գոր ծութեան հիմքն է. Քրիստոս ապրեց, չարչարուեց եւ մեռաւ 

ինչ պէս մարմնացեալ Աստուած եւ ոչ թէ որպէս մարդ: Սուրբ Կոյսից 

ծնուեց մարմնաւորուած Աստուած եւ ոչ թէ լոկ մարդ, ուստի սուրբ 

Կոյս Մարիամին պէտք է կոչել Աստուածածին եւ Տիրածին: Այս է 

հաս տատում սբ Եզնիկ Կողբացին սբ Մեսրոպ Մաշտոցին ուղղուած 

թղթում. «Պէտք է խոտովանել այսպէս. Քրիստոս ճշմարիտ Աստւած է, 

Աս տւծոյ Որդի եւ Միածին` յաւիտեաններից առաջ ծնւած Հայր Աստծւց 

եւ Տէր Արարիչ բոլոր արարածների: Նոյն Բանն Աստւած ժամանակների 

լրւին մարին հագաւ եւ մարդ դարձաւ առանց փոխւելւ եւ զրկւելւ 

Իր աստուածային բնութիւնից: Սբ Կոյսից ծնուելով` Աստուած դարձաւ 

14 Եղիշէ, Վասն Վարդանայ եւ հայոց պատերազմին, Երեւան 1989, էջ 78

15 Կնիք հաւատոյ, «Սրբոյն Սահակայ Հայոց կաթուղիկոսի եւ սուրբ վարդապետին 

Մեսրոբայ՝ ի թղթոյն որ առ երանելին Պրոկղ պատասխանի», Սբ Էջմիածին, 

1914, էջ 129
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կատարեալ մարդ ըստ մարնաւոր ծննդեան, եւ Կոյսը կոչււմ է եւ է՛ Տի րա

ծին եւ Աստւածածին, իսկ Ծնւածը Աստւած է եւ կատարեալ մարդ»16:

Դ–Ե դարերը հայ աստուածաբանական մտքի սկզբնաւորման (սբ 

Գրիգոր Լուսաւորիչ), հոգեւոր ակունքների յստակեցման, սեփական 

ինքնութեան եւ ասելիքի բիւրեղացման ժամանակաշրջան էին: Գրերի 

գիւտը եւ ազգային դպրոցի հիմնումը, անշուշտ, բեկումնային էին 

սեփական աստուածաբանական միտքը զարգացնելու եւ հոգեւոր 

մշակոյթի փոխանցականութիւնը ապահովելու տեսանկիւնից: Այ

սու հանդերձ, այս ժամանակաշրջանի հայ քրիստոսաբանական միտ քը 

հիմնականում արտացոլում է Ընդհանրական Եկեղեցում ծաւալուած 

բուռն աստուածաբանական շարժումները: Զգացւում է Հայ Եկե ղե

ցու առանձնայատուկ հոգեհարազատութիւնն Ալեքսանդրեան աս

տուա ծա բա նական դպրոցին: Սակայն հայերը չէին պատրաստւում 

հո գե ւոր ճշմարտութիւնների կրաւորական կրիչներ լինել: Բայց 

նախ պէտք էր հերկել սեփական անդաստանը, զատել ճշմարիտ սեր

մը գայթակղութեան որոմից, սերմանել եւ պատրաստ լինել մեծ տա

ռա պանքներով ոռոգելու այդ անդաստանը: Եւ արդիւնքը եղաւ դա

ւա նական ժառանգութեան այն մեծ հունձքը, որի վրայ խարսխուած 

է հայ ինքնութիւնը եւ որը համաշխարհային հոգեւոր գանձարանի 

ամե նա թանկարժէք գանձերից մէկն է:

Բ. ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ

Ե դարի աստուածաբանական շարժումների մէջ նկատւում է քրիս

տո սաբանական մտքի հետզհետէ սրուող բեւեռացում, որին նպաս

տում էին աստուածաբանական դպրոցների միջեւ ծաւալուած մրցակ

ցու թիւնը, աթոռների՝ իրենց ազդեցութեան ոլորտները լայնացնելու 

նկրտումները, քաղաքական ճնշումը: Այս բեւեռացումը սկսում է ընդ

գրկել կարեւոր աշխարհագրական տարածքներ եւ ստանալ ազ գա յին

քա ղաքակրթական երանգներ: Մթնոլորտը յատկապէս շի կա ցաւ սբ 

16 Կնիք հաւատոյ, «Ի թղթոյն Եզնկայ Կողբացւոյ թարգմանչի, զոր գրեաց ի Կոս

տանդ նուպոլիս՝ առ երանելին Մաշդոց վարդապետ, յետ առաջնոյ ժողովոյն 

Եփեսոսի, յորում լուծին ի պատուոյ զՆեստոր Կոստանդուպոլսի եպիսկոպոս», 

էջ 130
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Կիւրեղ Ալեքսանդրացու մահից (444 թ.) յետոյ, որի հեղինակութիւնը 

կենդանութեան օրօք որոշակիօրէն կայունացնում էր իրավիճակը:

Նեստորականութեան դէմ պայքարելիս սբ Կիւրեղը յենւում էր 

սբ Աթանաս Ալեքսանդրացու «Մի բնութիւն Աստուծոյ Բանին մարմ

նա ցելոյ» բանաձեւի վրայ, որը գործածելիս պէտք էր պահպանել 

աստուա ծաբանական սթափութիւն եւ զգուշութիւն: Քրիստոսի միու

թեան սխալ ընկալումը կարող էր յանգեցնել մարդաբանական նոր 

ծայրայեղութիւնների: 40ական թուականներին նորից աշխուժացած 

նեստորականութեան դէմ պայքարողների մէջ աչքի է ընկնում Եւտի

քէ սը՝ Կոստանդնուպոլսին յարակից մի վանքի ծերունի առաջնորդը: 

Եւտիքէսը չունէր համակարգուած աստուածաբանական հայեացքներ: 

Նա ծայրայեղօրէն շեշտում էր Քրիստոսի միութիւնը եւ «մէկ բնութիւն» 

բանաձեւի նախանձայոյզ ջատագովներից էր: Սակայն, տառացիօրէն 

կրկնելով սբ Աթանասին եւ սբ Կիւրեղին, նա հեռանում է «մէկ բնու

թիւն» եզրի ուղղափառ ըմբռնումից եւ արդիւնքում յայտնւում մի 

իւրատեսակ շփոթի մէջ: Նա քարոզում էր Աստուածութեան եւ մարդ

կութեան մի խառնուրդ, որում մարդկութիւնն ընկղմուած եւ գրեթէ 

ոչնչացած է Աստուածութեան մէջ, ինչպէս մի կաթիլ մեղրը՝ ծովում, 

կամ շիւղը՝ բոցում: Նա այնքան հեռու գնաց, որ մինչեւ իսկ երկնային 

ծագում վերագրեց Քրիստոսի մարմնին: Եւ, ի վերջոյ, պատահական 

չէր Եւտիքէսի կողմից Քրիստոսի մարդկային համագոյութեան 

ժխտումը: Եւտիքէսը վախենում էր Քրիստոսին չափից աւելի մօտեցնել 

սովորական մարդկանց: Նրա համար Քրիստոս Աստուած է, եւ «մէկ 

բնութիւն» բանաձեւում նա «մէկ»ն ընկալում էր որպէս պարզ եզա

կիութիւն եւ այն վերագրում միայն աստուածութեանը: Ըստ Եւտի

քէսի` Քրիստոսի մէջ «մարդկայինի» մասին կարելի է խօսել միայն 

յատուկ եւ ոչ թէ ուղիղ իմաստով: Նա զանազանում էր «մարդու 

մարմինը» «մարդկային մարմնից» եւ համաձայնում էր ասել, որ Քրիս

տոսի մարմինը «մարդկային» է, եւ Նա մարմնաւորուել է Կոյսից, բայց 

Նրա մարմինը «մարդու մարմին» չէ: Եթէ Ապողինարի ուսմունքը 

փրկութիւնը սասանող մարդաբանական առնուազութիւն էր, ապա 

Եւտիքէսի ուսմունքը, ըստ էութեան, ժխտումն էր փրկագործութեան: 

Եթէ Քրիստոսի մարդկութիւնն իրական չէ, ապա իրական չէ մարդու 

փրկութիւնը:

448 թ. տեղական ժողովում՝ Կ. Պոլսի Փլաբիանոս պատրիար քի 

գլխա ւորութեամբ, Եւտիքէսը դատապարտւում է, եւ առաջ է քաշւում 
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«եր կու բնութիւն» բանաձեւը: 449 թ. մի նոր ժողով է հրաւիրւում, այս 

ան գամ՝ Ալեքսանդրիայի Դիոսկորոս պատրիարքի գլխաւորութեամբ: 

Այդ ժողովում Եւտիքէսը ներկայացնում է նախընթաց ժողովներին 

հա մա ձայն մի դաւանութիւն եւ արդարացւում, իսկ Փլաբիանոսը դա

տա պարտւում է: 449 թ. ժողովին Հռոմի Լեւոն պապը Փլաբիանոսին է 

ուղարկում մի թուղթ՝ այսպէս կոչուած «Լեւոնի տումարը»:

Այս թուղթն արեւելեան վարդապետութեան համար անըն դու նե լի 

կէտեր էր պարունակում: Լեւոնը, Քրիստոսին բաժանելով երկու բնու

թիւն ների (in duabus naturis), միացնում էր դէմքի միութեամբ (in un

am coeunte personam): Նկատւում է որոշակի հոգեհարազատութիւն 

նես տորական  πρόσωπον τῆς ἐνώσεοςի (միացութեան դէմք) հետ: Եր

կու բնութիւնների բաժանելը սկզբունքային է Լեւոնի համար. նա 

Քրիս տոսի մէջ ամէն ինչ փորձում էր տեսնել բաշխուած ըստ մարդ

կու թեան եւ աստուածութեան՝ «Կարող է մեռնել ըստ մէկի եւ չի կա

րող մեռնել ըստ միւսի»17, «Բանը ներգործում է այն, ինչ Բանինն է, 

իսկ մարմինը կատարում է այն, ինչ մարմնինն է»18, «թէպէտեւ Տէր 

Յիսուս Քրիստոսի մէջ մէկ անձ է, սակայն այլ է այն, որտեղից անար

գանքն է, եւ այլ է այն, որտեղից փառքն է»19: Լեւոնը վախենում էր 

շփո թել աստուածութիւնը մարդկութեան հետ: Նա «մէկ բնութիւն» 

խոս տո վա նու թեան մէջ եւտիքեան շփոթից կամ քօղարկուած ապո

ղի նա րա կանութիւնից բացի ուրիշ ոչինչ չէր տեսնում: Քրիս տո սին 

բաղ դատելով ըստ աստուածութեան եւ մարդկութեան՝ միա ժա մա

նակ փորձում էր խոյս տալ ծայրայեղութիւններից եւ պահպանել աս

տուա ծութեան եւ մարդկութեան ամբողջականութիւնը Քրիստոսի մէջ: 

Ինչոր իմաստով սա նրան յաջողւում է, սակայն լուրջ զոհողութեան 

գնով: Նրա քրիստոսաբանութեան մէջ առկայ է նոյն «անտիոքեան» 

ան լու ծելի երկւութիւնը. աւելին՝ Լեւոնը ոչ միայն չի փորձում յաղ

թա հա րել այդ երկւութիւնը, այլ այն ընդունում է որպէս հաւատքի 

խոս տովանութեան հիմք: Լեւոնի աստուածաբանական ընկալումներն 

իրենց որոշակիութեանը եւ ամբողջականութեանը հասան Քաղկեդոնի 

ժո ղովի ընդունած որոշումներում:

17 «Սկզբնագիրք տումարի ս. Լեւոնի». աշխատութեամբ աշակերտաց Մխի թա

րայ աբբահօր, Վենետիկ, 1905, 12

18 Նոյն, 16

19 Նոյն, 20



36 ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՔՐԻՍՏՈՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՈՒՐՈՒԱԳԾԵՐ

451 թ. մայիսի 17ին Մարկիանոս կայսեր եւ Հռոմի Լեւոն պապի 

կող մից նոր ժողով գումարելու հրովարտակ է արձակւում: Ժողովը 

սկսուեց հոկտեմբերի 8ին Բիւթանիայի Քաղկեդոն քաղաքում: Յիշենք, 

որ Հայաստանն այս ընթացքում գտնւում էր աղէտալի քաղաքական 

պայմաններում: Սասանեան Պարսկաստանը, ստանալով Բիւզանդիայի 

չմիջամտելու հաւաստիացումը, փորձում էր հայերին հաւատափոխ 

անել: 451 թ. մայիսի 26ին Աւարայրի ճակատամարտում ողջ հայ 

ժողովուրդը վկայական արեամբ հաստատեց, որ իր քրիստոնէական 

հաւատքը ոչ ոք չի կարող խախտել՝ «ո՛չ հրեշտակները, ո՛չ մարդիկ, 

ո՛չ սուրը, ո՛չ կրակը, ո՛չ ջուրը, ո՛չ բոլոր դառը հարուածները»20: Այս 

ընթացքում Արեւմուտքը, իր կրտսեր եղբօրը մահուան վտանգի մէջ 

թողնելով, զբաղուած էր ժողով հրաւիրելու իրարանցմամբ:

Ժողովին ժամանած եպիսկոպոսները բազմաշատ էին՝ 636 հոգի, 

բայց գրեթէ բոլորը Կ. Պոլսի եւ Անտիոքի սահմաններից: Ժողովը 

վարում էին Մարկիանոս կայսեր եւ Պուղքերիա կայսրուհու նշանակած 

պաշտօնեաները. Ալեքսանդրիայի կողմից բարձրացուող ամէն մի 

դիտողութիւն ճնշւում էր արտաքին ուժի միջոցով, իսկ Արեւմուտքը 

բացարձակապէս բացակայում էր: Ժողովի օրերին Հայոց Յովսէփ 

կաթողիկոսը, նշանաւոր եպիսկոպոսներ, երէցներ եւ գլխաւոր 

նախարարներ դատւում էին Տիզբոնում, իսկ Հայոց Եկեղեցին եւ 

երկիրն անգլուխ հեծում էին:

Քաղկեդոնի ժողովի ընդունած հանգանակն իր կառուցուածքով 

շատ նման է «Լեւոնի տումարին», սակայն վերջինիս բառացի կրկնու

թիւնը չէ: Այս անգամ, Քրիստոսին ընդունելով երկու բնութիւնների 

մէջ (ἐν δύο φύσεσιν) ճանաչելի, ժողովականները Նրան միաւորում են 

ոչ միայն դէմքով (ἐν πρόσωπον), այլեւ մէկ անձով (μία ὑπόστασις): 

Քաղկեդոնի լեզուն աստուածաբանական նորամուծութիւն էր. այն 

պարտադիր էր դարձնում եզրաբանական որոշակի համակարգ եւ 

արգելում ցանկացած այլ համակարգ: Եւ նախ եւ առաջ արգելում 

էր սբ Կիւրեղի լեզուն: Սակայն Քաղկեդոնի ձեւակերպումները 

աչ քի են ընկնում ոչ միայն լեզուական նորամուծութիւններով, 

այլեւ Աստուածամարդու խորհուրդի այլ ընկալմամբ, որը խորթ է 

Ալեքսանդրեան դպրոցի աւանդութեանը: Քաղկեդոնական հա մա

կար գում ոչ միայն առկայ է, այլեւ յատկապէս շեշտւում է նոյն ան

20 Եղիշէ, Վասն Վարդանայ եւ հայոց պատերազմին, Երեւան, 1989, էջ 80
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տիոքեան անլուծելի երկւութիւնը. Քրիստոսի միութիւնն ընդամէնը 

գործառոյթներով եւ յատկութիւններով զատորոշուած բնութիւնների 

գոյակցութիւն կամ բաղադրութիւն է: Այս երկու մասից կազմուած բա

ղադրեալ գոյակցութիւնը բնորոշւում է հետեւեալ չորս ժխտական սահ

մա նումներով՝ ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως (անշփոթելի, 

ան փոփոխելի, անբաժանելի, անքակտելի):

Քաղկեդոնի ժողովը Եկեղեցու ողբերգական պառակտման պատ

ճառ դարձաւ: Այն չընդունեցին Ալեքսանդրեան դպրոցը եւ նրա աւան

դութեանը հարազատ մի շարք եկեղեցիներ (այդ թւում նաեւ՝ Հա

յոց Եկեղեցին): Դարեր շարունակ կայսրերի եկեղեցական քա ղա քա

կանութիւնը եւ Եկեղեցու ներքին յարաբերութիւնները պտտւում էին 

մէկ հարցի շուրջ՝ ընդունե՞լ Քաղկեդոնի ժողովը, թէ ոչ: Այս հար ցը 

մաս նաւորաբար կայսրութեան ամբողջութեան պահպանման տե սան

կիւնից ունէր շատ կարեւոր նշանակութիւն: Եթէ արիոսական վէճերի 

դարաշրջանում կայսրերը դաւանական վէճերի մէջ էին մտնում ըստ 

իրենց ցանկութեան, ապա Ե–Ը դդ. կայսրերը գրեթէ ստիպուած կամ 

ըստ տխուր անհրաժեշտութեան էին ներքաշւում քաղկեդոնական 

վէ ճե րի մէջ. աստուածաբանութիւնը դարձել էր «պալատական» հո

գա ծութեան առարկայ: «Կայսերական աստուածաբանութեան» ան

յա ջող փորձերից էր նաեւ Միակամեաց վարդապետութիւնը, որը 

մերժուեց մեր Եկեղեցու կողմից: Քաղկեդոնի ժողովի մերժումը չի 

կա րելի բացատրել միայն քաղաքական պատճառներով եւ աթոռ նե րի 

մրցակցութեամբ: Այս մերժումը նախ եւ առաջ կապուած է աստուա

ծա բանական համակարգերի այլութեամբ, քրիստոսաբանական խոս

տո վանութիւնների անհամընկելիութեամբ, առաքելական աւան դու

թեան իրարամերժ ընկալմամբ:

Պահպանելով Կիւրեղի հաւատքի խոստովանութիւնը (այսինքն՝ 

հա րազատ մնալով ալեքսանդրեան դպրոցի աւանդութեանը)՝ մեր 

վար դապետները զգուշանում էին քաղկեդոնական ձեւակերպման 

վտանգ ներից: Հայ Եկեղեցու քրիստոսաբանական կառոյցը շատ պարզ 

է: Այն չունի մտաբանական խճողումներ եւ հաւատքի խորհուրդը 

մտքի համար դիւրընկալելի դարձնելու հակումներ: Քրիստոս կա

տարեալ Աստուած է եւ կատարեալ մարդ: Աստուածութիւնը եւ մարդ

կու թիւնն անփոփոխելի, անշփոթելի եւ անբաժանելի կերպով միացած 

են մի բնութեան մէջ: Այս միութիւնն էական եւ բնական միութիւն է 

եւ միեւնոյն ժամանակ՝ անճառելի եւ անհասանելի՝ մտքի համար: Հայ 
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Եկեղեցու աստուածաբանութիւնը մերժում է ցանկացած բաժանութիւն 

եւ երկւութիւն Քրիստոսի մէջ: Մէկ է Քրիստոս՝ մարմնացեալ Բանը. 

մէկ աստուածմարդկային բնութիւն, մէկ անձ, մէկ դէմք, մէկ կամք, 

մէկ ներգործութիւն: Երկու բնութիւնների տրոհումը եւ անձով ու 

դէմքով միաւորումը մեր վարդապետների կողմից դիտարկւում էր 

որպէս Աստուածամարդու անճառ խորհրդի նսեմացում, հաւատքի 

հայեցողական խոստովանութիւնը մտքով ըմբռնելի մեխանիզմի վե

րա ծելու փորձ: «Իսկ ժամանակների լրւին,— գրում է սբ Յովհաննէս 

Օձ նեցի կաթողիկոսը,— Աստուծոյ Բանը, Աստուած լինելով, դարձաւ 

կա տարեալ մարդ առանց փոփոխւելւ. անճառաբար մարնացաւ սւրբ 

Կոյսից` չհեռանալով Իր բնւթիւնից եւ չքայքայւելով մարնաւորւելիս, այլ 

Անփոփոխելին եւ Անայլայլելին եկաւ ւ նաց նոյնը: Աստւած մարնա ցաւ 

ոչ թէ մասամբ, այլ ամբողջւթեամբ, ոչ թէ պակասւթեամբ, այլ լիւթեամբ. 

[ուստի մարմնաւորուած Բանի մէջ] չկայ երկւութիւն, այլ անբաժանելի 

իւթիւն»21:

Անհնար է անաչառ դիտարկել Քաղկեդոնի ժողովն առանց Ալեք

սանդրեան եւ Անտիոքեան աստուածաբանական դպրոցների պայ քա

րի առանձնայատկութիւններն ըմբռնելու: Նեստորի պարտութեամբ 

նսե մացել էր Անտիոքի երբեմնի «փառքը», սակայն շուտով (Ե դարի 

40ա կան թուականներին) այն վերականգնելու լուրջ նախադրեալներ 

են ի յայտ գալիս. 440 թ. Հռոմի աթոռին է բարձրանում Լեւոն Ա պա

պը, 441ին՝ Անտիոքի աթոռին՝ Դոմնուսը, 446ին՝ Կ. Պոլսի աթոռին՝ 

Փլաբիանոսը. բոլորն էլ Անտիոքեան դպրոցի ներկայացուցիչներ: Այս 

ամէնին նպաստում է նաեւ Կիւրեղ Ալեքսանդրացու մահը (444 թ.). նա, 

անկասկած, Ե դարի ամենապայծառ աստուածաբանական դէմքն էր: 

Ալեքսանդրիայի աթոռին է բարձրանում Դիոսկորոսը, որը չէր փայլում 

իր փառաւոր նախորդի աստուածաբանական հանճարով, այլ աչքի էր 

ընկնում անհամբերութեամբ եւ կոպտութեամբ: Վիճակը ծայրաստիճան 

սրւում եւ անկայուն է դառնում: Շուտով այն խախտւում է յօգուտ 

անտիոքեան աստուածաբանութեան՝ շնորհիւ Եւտիքէսի կեղծ վար

դա պետութեան: Հռոմի եւ Կ. Պոլսի հովանաւորութեամբ՝ Անտիոքը 

չափազանց բարենպաստ առիթ է ստանում՝ Ալեքսանդրիայի հետ «հա

շիւները մաքրելու»: Որոշւում է վերջ տալ «մի բնութիւն Բանին Աս

21 Գիրք թղթոց, «Թուղթ զոր տէր Յովհաննէս կաթուղիկոս եւ այլ եպիս կո պո

սունք....», Թիֆլիս, 1901, էջ 82
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տուծոյ մարմնացելոյ» ալեքսանդրեան «անհանգիստ» բանաձեւին, 

քա նի որ այն շահարկել էին Ապողինարը եւ Եւտիքէսն իրենց հեր

ձուա ծողական ուսմունքներում: Յամենայն դէպս, Քաղկեդոնի ժո

ղո վա կան ները «մէկ բնութիւն» բանաձեւի մէջ, շփոթից եւ մար

դա բա նական թերացումից բացի, ուրիշ ոչինչ տեսնել չէին ուզում: 

Նրանք գտնում էին, որ միակ ճիշտ քրիստոսաբանական կառոյցը 

կա րելի է ստեղծել անտիոքեան «երկու բնութիւն» բանաձեւի հիման 

վրայ: Սակայն անտիոքեան քրիստոսաբանութիւնն ունէր յայտնի 

թոյլ կողմեր, որոնք ամենայն սրութեամբ երեւան էին եկել Նեստորի 

քրիս տոսաբանական համակարգում (ուշագրաւ է, որ Քաղկեդոնի ժո

ղո վը ոչ մի քննադատական խօսք չասաց Նեստորի մասին): Որո՞նք 

էին Անտիոքեան դպրոցի թոյլ կողմերը, որոնք անընդհատ նշում էր 

սբ Կիւրեղն իր քննադատական գրուածքներում: Ըստ Անտիոքեան 

դպրո ցի՝ Քրիստոս ունի «երկու բնութիւն», եւ Քրիստոսի մէջ ամէն 

ինչ որոշակիօրէն բաշխուած եւ բաղդատուած է ըստ աստուածութեան 

եւ մարդկութեան բնական յատկութիւնների: «Երկու բնութիւնների» 

ըն դունումը սպառնում էր «երկու կենտրոնների» եւ «երկու անձերի» 

վտան գով: Այս «ճեղքուածքը» յաղթահարելու համար Նեստորը 

շարժուեց հետեւեալ ճանապարհով. «երկու բնութիւնները» կարող են 

միաւորուել վերբնութենական կամ միջբնութենական ինչոր կապով, 

որը նա արտայայտեց «միացութեան դէմք» եզրով: Նեստորի մօտ երկու 

բնութիւններն անձնաւոր եւ ինքնուրոյն են, որոնք, սակայն, միացած 

են խոնարհման մէջ՝ «միացութեան դէմքով»: Ակնյայտ էր, որ այս ար

հես տական համակարգում խախտուած է փրկաբանական իդէալը, այ

սինքն՝ Աստուածամարդու էական եւ գոյաբանական միութիւնը: Նես

տո րական հերձուածի բացայատումն Ալեքսանդրեան դպրոցի փայլուն 

նուա ճումներից էր:

Քաղկեդոնականները շարժուեցին մէկ այլ ճանապարհով: Նրանք 

«երկու բնութիւնները» միաւորում են ոչ միայն դէմքով, այլեւ ան

ձով. բնութագրական «դէմքը» ամրապնդւում է գոյաբանական «ան

ձով»: Այսուհանդերձ, դեռեւս այս վիճակով քաղկեդոնական միաւո

րումը հեռու չէր Նեստորից. տակաւին անորոշ էր միութեան պահը: 

Եթէ ընդունւում են բնութիւնների անձնականութիւնը եւ ինք նա

կեն տրոնութիւնը, ապա նորից խախտւում է Աստուածամարդու միու

թիւնը: Այս հարցն այնքան էլ պարզ չէր Քաղկեդոնի ժողովականների 

հա մար. այն իր «լուծումը» գտաւ աւելի ուշ՝ Ղեւոնդիոս Բիւզան դա
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ցու, Մաքսիմոս Խոստովանողի, Յովհաննէս Դամասկացու աշ խա

տու թիւն ներում: Ղեւոնդիոս Բիւզանդացին առաջինն էր, որ փոր

ձեց փիլիսոփայական «նորարարութեամբ» հանգուցալուծել քաղ

կե դոնական միութեան անորոշութիւնը եւ ասել այն, ինչ իբրեւ թէ 

«ուզում էին ասել» Քաղկեդոնի ժողովականները: Յամենայն դէպս 

յե տա գայում Քաղկեդոնի ընդդիմախօսները վիճարկում էին ոչ 

այնքան ժողովի ընդունած հանգանակը, որքան Ղեւոնդիոսի եւ նրա 

յաջորդների քրիստոսաբանական հայեացքները: Ըստ Ղեւոնդիոսի` 

բնութիւնը կարող է իրականանալ կամ անձնաւորուել մէկ այլ 

բնութեան անձով, այսինքն՝ հնարաւոր են մէկ անձով անձնաւորուած 

եւ կայացած բազմակի բնութիւններ: Սակայն սա ոչ թէ օրինակներով 

ապացուցուած ընդհանուր փիլիսոփայական դրոյթ է, այլ մէկ դէպքի 

բացատրաբանութիւն, եւ այդ մէկ դէպքը Աստուծոյ մարդեղութիւնն 

է: Նա յստակօրէն պնդում էր, որ Բանը մարմնաւորուելիս վերցրել 

է անանձ մարդկային բնութիւն եւ Իր Անձով անձնաւորել այն: 

Այսպիսով՝ եթէ Նեստորը երկու անձնաւոր բնութիւնները փորձում 

էր միաւորել վերբնութենական կամ միջբնութենական կապակցումով, 

ապա Ղեւոնդիոսի հիմնադրած յետքաղկեդոնական համակարգում մէկ 

անձնաւոր բնութիւնը սերտաճում է միւս անանձ բնութեան հետ կամ 

մէկ անձնաւոր բնութիւնն իր անձով անձնաւորում եւ գոյութեան է 

կոչում միւս բնութեանը:

Բնութիւնների այս արհեստական կապակցումը սուր քննա դա

տու թեան է ենթարկւում հայ վարդապետների կողմից: «Բոլորովին 

ան հնար է բնւթիւնն առանց դէմքի ճանաչել կամ ասել, ւստի ըստ երկւ 

բնւ թիւն ների դւ պէտք է երկւ դէմք ասես կամ ըստ մէկ դէմքի ասես եւ 

մէկ բնւթիւն»22,— գրում է Խոսրովիկ Թարգմանիչը: Բանն Աստուած 

սուրբ Կոյսից վերցնում է անձնաւոր եւ դիմաւոր բնութիւնը, եւ 

ինչ պէս խոստովանում ենք մէկ աստուածմարդկային բնութիւն, 

այն պէս էլ՝ մէկ աստուածմարդկային անձ եւ դէմք: «Ինչպէս մարդ

կա յին բնւթիւն, նոյնպէս էլ մարդկային դէմք է առնւմ Բանը Կոյսից, եւ 

ինչ պէս Բանի դէմքը եւ Նրա մարնի դէմքը իաւորւթեամբ մէկ դէմք են 

խոս տովանում, այնպէս էլ աստուածային եւ մարդկային բնութիւնները 

պէտք է մէկ դաւանել՝ ըստ անճառ իաւորւթեան»23: Եթէ Քրիստոսի մէջ 

22 Խոսրովիկ Թարգմանիչ, Վաղարշապատ, 1899, էջ 10

23 Նոյն, էջ 12
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մարդկային բնութիւնն անձ չունի, ապա Քրիստոսի մէջ ոչնչանում 

է մարդկային անհատականութիւնն ու ինքնութիւնը (մարդաբա նա

կան աղէտ), եւ բոլոր մարդիկ, Քրիստոսի մէջ լինելով, խաչւում են 

Նրա հետ, թաղւում, յարութիւն առնում (առանց անհատականօրէն եւ 

կամաւոր ընտրութեամբ այդ ամէնին մասնակցելու): «Դւ, որ ասւմ 

էիր՝ մարդկային դէմք չկայ Քրիստոսի մէջ, ւրեն ասացիր, որ բոլոր մարդիկ 

կան Քրիստոսի մէջ… եւ ողջ մարդկւթիւնը Յիսւս է. որից հետեււմ է՝ կամ 

բոլորը Քրիստոս են եւ եռնւմ են խաչով, եւ կամ ոչ ոք Քրիստոս չէ եւ չի 

եռնւմ, որոնք երկւսն էլ անվայել է [ասել]»24: Եթէ մարդկային բնութիւնը 

գո յութեան է կոչւում (կայանում է) աստուածային Անձով, ապա 

մարդ կայինը Քրիստոսի մէջ ազատ ու ինքնաշարժ չէ եւ կրաւորապէս 

են թարկուած է Աստուածութեանը: Անանձ մարդկային բնութիւնն 

ան գոյ է եւ ընդամէնը տեսական հասկացութիւն է, որը բնորոշում է 

մարդ կութիւնն ընդհանրապէս, եւ եթէ Քրիստոս միաւորուել է անանձ 

մարդ կութեան հետ, ապա Նա որոշակի մարդ չէ, Նրա մարդեղութիւնն 

ուղ ղակի մի աստուածային «հրաշք» է, «հնարամտութիւն»: Նման 

հա մակարգը յղի է փրկաբանական իդէալի խախտմամբ, քանզի, եթէ 

Քրիս տոս որպէս կատարեալ մարդ չի գործում ազատ եւ ինքնիշխան 

կեր պով, ապա փրկութիւնը դառնում է «գերբնական երեւոյթ» մարդ

կութեան համար: «Աստւծոյ Բանը չի վերցրել անգոյ եւ անդէմ մարդ

կա յին բնւթիւն, այլ մանաւանդ եր ընդհանւր մարդկային բնւթիւնից 

առանձնացնելով Իրեն է իացրել մարին՝ բանական անձով, եւ նոյն մարմ

նով յաղթեց եղքին, մահւանը, դժոխքին եւ ապականւթեանը»25: Մարդ

կային բնութեան կատարելութիւնը Քրիստոսի մէջ որեւէ կերպ չի 

վտանգում աստուածմարդկային միութիւնը: Մարմնացեալ Բանը մէկ 

կատարելութիւն է երկու կատարելութիւնից, եւ որեւէ մէկի կա տա րե

լութեան ժխտումը վտանգում է միութեան իսկութիւնը: Մար դե ղու

թիւնը ոչ թէ կցորդութիւն է կամ կապակցում կամ համադրութիւն, այլ 

էական, բնութենական եւ անձնաւոր միութիւն: «Բոլոր յաւիտեաններից 

առաջ Հայր Աստծւց ծնւած եւ Աստւծոյ Որդի, ապա ժամանակին Նոյնը նաեւ 

ծնւած Մօրից ըստ մարնի եւ Մարդւ Որդի, եւ սակայն ո՛չ երկւ որդիներ, 

այլ իայն մէկ մարնացած, մարդացած Աստւծոյ Որդի՝ եր Տէր Յիսւս 

Քրիստոս: Նա, Ով Հօրից անժամանակաբար ւնէր ընդհանւր բնւթիւն եւ 

24 Նոյն, էջ 19–20

25 Նոյն, էջ 25
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առանձնական ւ յատկական դէմք, նոյն Ինքը ըստ ժամանակի նաեւ մարդ 

դարձաւ բնւթեամբ, դէմքով եւ անձնաւորւթեամբ: Սակայն այս պատճառով 

ոչ թէ պէտք է բաժանել Քրիստոսին երկւ բնւթիւնների կամ Նրան երկւ 

դէմք եւ երկւ անձնաւորւթիւն ասել, այլ իայն մէկ եւ նոյն մարնաւորւած 

Բան Աստւած՝ բնւթեամբ, դէմքով եւ անձնաւորւթեամբ: Եւ Քրիստոսի մէջ 

մէկ ասելով ամէն ինչ` բնւթիւնը, դէմքը եւ անձնաւորւթիւնը՝ չեմ ւրանւմ 

այն, ինչ ունէր Հօրից, եւ այն, ինչ դարձաւ կամ առաւ մարդկութիւնից՝ 

բնւթիւնը, դէմքը եւ անձնաւորւթիւնը»26: Այսպէս է ուսուցանում նաեւ 

սբ Յովհաննէս Օձնեցին իր «Ընդդէմ երեւութականների» նշանաւոր 

ճառում` կատարելով կարեւոր շեշտադրումներ. «Քանզի [Նա], որ 

անմարին Բանն էր Հօրից, մարին հագաւ սւրբ Կոյս Մարիաից, այսինքն՝ 

մարդկային բնւթիւնից, եւ նոյնը իաւորելով Իր դէմքի եւ բնւթեան հետ՝ 

ի դէմք եւ ի բնւթիւն է ասււմ եւ մարնով հանդերձ է [ասււմ]: Հօրից 

[ծնուած] Բանը ոչ թէ անգոյ եւ կամ առանց մտքի եւ անձի եւ առանց 

բնւթեան վերցրեց երը կնոջից, այլ ըստ աենայնի կատարելապէս առնելով՝ 

իաւորեց Իր կատարելւթեանը. եւ այսպէս ի կատարեալ է ասււմ՝ ի 

կենդանւթիւն եւ դէմք ւնենալով: Ոչ իւթեան մէջ ւրանւմ եմ իւրաքանչիւրի 

կատարելութիւնը, ոչ էլ իւրաքանչիւրի կատարելութեան պատճառով 

հրաժարւում եմ ասել մի կատարելութիւնը՝ միութիւն խոստովանելով 

անայլայլւթեան մէջ եւ անայլայլւթիւն՝ իւթեան մէջ: Այլ ւրեն ի բնւթիւն 

եւ ի դէմք ւնի Քրիստոս, եթէ հարկ է համառօտ ասել, ոչ ըստ բնւթեան 

նոյնւթեան կամ ըստ իանձնականւթեան, քանզի այս երկւսը իասին 

գրեթէ զրկում է Աստծուն մարդանալուց եւ մարդուն՝ աստուածանալուց, 

այլ, ինչպէս բազւմ անգամ ասացի, ըստ Բանի անճառ իաւորւթեան Իր 

մարնի հետ»27:

Գ. ԱՆԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

Դեռեւս Դ դարից, երբ քրիստոնէութիւնը դարձաւ պետական 

կրօն մի շարք երկրներում եւ Բիւզանդական կայսրութիւնում, պե

տա կան ազդեցութեան չարաշահումը հոգեւոր գործերում դարձաւ 

26 Նոյն, էջ 34: Նոյն հատուածը մէջբերում է Եսայի Նչեցին իր դաւանու թեան 

մէջ, ՄՄ ձեռագիր N 614, 31ա:

27 Յովհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ մատենագրութիւնք, «Ընդդէմ երեւու

թա կանաց», Վենետիկ, 1833, էջ 51–52
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սպառ նալիք: Կայսերական իշխանութիւնն անմիջական եւ որոշիչ 

մաս նակցութիւն էր ցուցաբերում Եկեղեցու ներքին կեանքում: Կայ

սե րական իշխանութեան նմանօրինակ ներթափանցումը Եկեղեցու մէջ 

ամրապնդուեց եւ «աւանդական» դարձաւ՝ սկսած Քաղկեդոնի ժո ղո

վից: Կայսրերը մասնակցում էին եկեղեցական ժողովներին, գրում 

դաւա նական երկեր, արձակում կրօնական պարտադրանքներով լի 

հրա մանագրեր, դաժանօրէն վարւում ընդդիմախօսների հետ:

Այս առումով բացառութիւն չէր Յուստինոս Ա (518–527) կայսրը, 

որի օրօք նորից բորբոքուեցին հալածանքները Քաղկեդոնի ժողովը 

մերժողների դէմ: Հալածուողների մէջ էին Հալիկառնասի Յուլիանոս 

եպիսկոպոսը եւ Անտիոքի Սեւերոս պատրիարքը: Նրանք երկուսն էլ 

518ին աքսորուեցին Ալեքսանդրիա: Ալեքսանդրիայում մի վանական 

հարց է տալիս Սեւերոսին, թէ Քրիստոսի մարմինը պէտք է համարել 

անապակա՞ն, թէ՞ ապականացու: Սեւերոսը պատասխանում է. «Ըստ 

սուրբ հայրերի գրուածքների՝ այն ապականացու է»: Երբ նոյն հար

ցը տալիս են Յուլիանոսին, նա հակառակ պատասխանն է տալիս. 

«Ըստ սուրբ հայրերի գրուածքների՝ այն անապական է»: Այստեղից 

նրանց միջեւ սկիզբ է առնում վիճաբանութիւն Տիրոջ մարմնի ան ա

պա կանութեան շուրջ:

Ապականութիւն (φθορά) կամ անապականութիւն (ἀφθαρσία) եզ

րե րը սոյն վիճաբանութեան մէջ բնորոշում էին ոչ թէ Տիրոջ մարմնի 

քայ քայելի կամ ոչ քայքայելի լինելը (այս առումով բոլորն էլ հա

մա ձայն էին, որ Տիրոջ մարմինը ենթակայ չէ մեղքի եւ քայքայման 

պրոցեսների), այլ Փրկչի մարդկային կիրընդունակութեան ակամայ 

կամ կամաւոր լինելը: Հարցն այն մասին էր, թէ որքանով են Քրիս

տո սին բնորոշ մարդկային կրքերը (ἀνθρώπινα πάθη), աւելի ստոյգ` 

այս պէս կոչուած անմեղ կամ անանգոսնելի կամ անպարսաւ կրքերը 

(ἀδίαβλητα πάθη)՝ տխրութիւնը, երկիւղը, սովը, ծարաւը եւ այլն, որոնք 

դիտարկւում են որպէս մեղքի հետեւանքային վիճակներ:

Սեւերոսն, անկասկած, Զ դարի խոշորագոյն աստուածաբանն 

էր եւ հակաքաղկեդոնական պայքարի առաջամարտիկը: Սա կայն 

նրա հայեացքները Տիրոջ մարմնի կիրընդունակութեան վե րա

բերեալ, ըստ էութեան, շատ մօտ էին քաղկեդոնական պատ կե րա

ցումներին: Աւելի ստոյգ՝ քաղկեդոնականները, չունենալով որեւէ 

հա մակարգուած մօտեցում այս խնդրին, սկզբում դրան նա յում 

էին «կողքից», յետոյ` «վերեւից»՝ իբրեւ` «միաբնակների» ներ
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քին մի խնդրի, սակայն, ի վերջոյ գիտակցելով խնդրի կա րեւո րու

թիւնը, արդիւնքում որդեգրեցին նոյն Սեւերոսի մօտեցումը: Ան

ա պա կա նու թեան վէճը առաջ էր քաշել կարեւորագոյն փրկա բա

նա կան խնդիր. որքանով են մարդկային կրքե րը եւ գործերը Քրիս

տո սի մէջ ազատ: Սեւերոսը պնդում էր, թէ Քրիս տո սի մարդ կու

թիւնը Ծնունդից մինչեւ Յարութիւն ապա կա նա ցու է եւ Նա սո

վո րական մարդկանց պէս ենթակայ է մարմնական կրքե րի: Նրա 

մար դա բանական ջատագովութիւնը, սակայն, յղի էր վտանգ նե

րով: Իրականում Յուլիանոսը սկզբում փորձում էր լրաց նել Սե ւե

րո սի ուսմունքի ակնյայտ բացերը, սակայն արդիւնքում սկսեց մե

ղադրել նրան քօղարկուած երկաբնակութեան եւ նոյնիսկ նես տո

րա կանութեան մէջ: Սա լցրեց պատրիարքի համբերութեան բա ժա

կը, քանի որ նրա համար աւելի մեծ վիրաւորանք չէր կարող լի

նել, քան նեստորականութեան կամ երկաբնակութեան մէջ մե ղա

դրուելը: Սեւերոսն իր հերթին սկսեց մեղադրել Յուլիանոսին քօ

ղարկուած «երեւութականութեան» մէջ: Անշուշտ, պէտք է նշել, 

որ երկու կողմն էլ ակնյայտօրէն ծայրայեղացնում էին դիմացինի 

հայեացքների պոտենցիալ վտանգները: Միւս կողմից` այս պայքա րի 

դրական արդիւնքն այն էր, որ երկու կողմերի քրիստոսաբանական 

համակարգերը բաւականին յղկուեցին եւ բիւրեղացան: Սակայն յե

տա գայ դարերում շատ յաճախ Սեւերոսին եւ Յուլիանոսին վերագրել 

են սխալներ, որոնք մի կողմից բնորոշ էին այս պայքարի սկզբին 

եւ միւս կողմից` նրանց ծայրայեղ հետեւորդներին, որոնք չունէին 

իրենց ուսուցիչների աստուածաբանական դատողութիւնների 

նրբու թիւնը:

Մեր Եկեղեցու հայրերը կտրականապէս մերժել են «ապա կա նու

թեան» ուսմունքը: Զ–Ը դդ. սուր պայքար է ծաւալւում «ապա կա

նու թեան» հետեւորդների դէմ: Ըստ Հայ Եկեղեցու հայրերի՝ Քրիս

տոսի մարմինը չարչարելի է եւ մահկանացու, սակայն ո՛չ ապա կա

նա ցու (ապականութիւնն այստեղ դիտւում է որպէս մեղքին (մե

ղանչ մանը) զուգակցուած մարմնական վիճակ, որը հակաբնական 

է, քայքայում է բնութիւնը): Տիրոջ մարմինն անապական է մինչեւ 

յարութիւն. «Նրա մարմինն ապականութիւն չտեսաւ» [Սաղ. ԺԵ 10, 

Գործք Բ 31]: Այս է հաստատում Ինքը Տէրը. «Տեսէ՛ք Իմ ձեռքերը եւ 

ոտքերը, քանզի Ես նոյնն եմ» [Ղուկ. ԻԴ 39], այսինքն՝ չփոխուեցի 

ու չանցայ ապականութիւնից անապականութեան, անփառութիւնից 
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փառքի, անկատարութիւնից կատարելութեան: Նոյնն է վկայում 

նաեւ Պօղոս առաքեալը. «Յիսուս Քրիստոս նոյնն է երէկ, այսօր եւ 

յաւիտեան» [Եբր. ԺԳ 8]: Եթէ, ըստ Սեւերոսի պնդման, Տիրոջ մար

մինն ապականացու էր մինչեւ յարութիւն, ապա վերնատանն աշա

կերտ ները չճաշակեցին կենդանարար եւ մեղսաքաւիչ մար մի նը, 

այլ անկատար, անփառ եւ ապականացու մարմին: Բանն Աստուած 

առաւ ոչ թէ Ադամի նախաստեղծ բնութիւնը, այլ մեր ապա կա նա

ցու բնութիւնը՝ ապականակիր մարմինը եւ մեղանչական հո գին 

ու միտքը եւ, միաւորելով Իրեն, զատեց մեղքը հոգուց եւ ապա

կանութիւնը՝ մարմնից: Տիրոջ մարմնի աճն ու զարգացումը վկա

յում են ոչ թէ ապականացու լինելը, այլ՝ ընդհակառակը, քանզի 

սրանք կատարելագործում են մարմնի զգայական համակարգը, իսկ 

ապականութիւնը՝ քայքայում: Տիրոջ մարմնի կիրընդունակութիւնը 

դիտարկելիս մեր հայրերը կրքերը դասակարգում էին հետեւեալ կերպ՝ 

կամաւոր եւ ակամայ կրքեր, անգոսնելի (մեղանչական, դէպի մեղք 

տանող) եւ անանգոսնելի (անմեղ) կրքեր: Տէրը կրեց կամաւոր եւ 

անանգոսնելի կրքերը եւ ոչ թէ ակամաները եւ անգոսնելիները, որոնք 

հարկադիր են, ծառայական եւ մեղանչական: Սրանով չեն թուլանում 

Տիրոջ մարդկութեան կատարելութիւնը եւ համագոյութիւնը մեզ հետ, 

քանզի բանական մարդը կամաւոր կրքերով եւ անմեղութեամբ է մարդ: 

Այն, ինչ ակամայ է եւ մեղանչական, գործում է ոչ թէ ըստ բնութեան, 

այլ հակառակ բնութեան եւ բնութեան մէջ օտար եւ ներմուծուած 

բան է:

Քրիստոս կամաւորապէս եւ ազատ անցնում է մարդկային բնու

թեան անմեղ կրքերի միջով՝ դատապարտելով նրանցում արմատա ցած 

մեղքի զօրութիւնը եւ ազատագրելով մեզ մեղքի ծառայութիւնից: 

Խոս րովիկ Թարգմանիչը գրում է. «Որպէս մարդ՝ չգիտէր վախճանի 

օրն ւ ժամը, իսկ որպէս ժամանակների Արարիչ՝ ստւգապէս գիտէր, թէ 

ինչ է այնժամ լինելւ. յոգնւմ էր ւղեգնացւթիւնից, սակայն թեթեւօրէն 

քայլում էր ծովի վրայով… Ցածրագոյնները նշելով՝ բարձագոյնները մի՛ 

անտեսիր: Խոստովանի՛ր, որ [Քրիստոս] կրել է մարդկայինները, սակայն 

աւելացրւ, որ դա կամօք է կատարել. եւ կամաւոր կրքերը ի՛ հասկացիր 

որպէս ապականւթիւն Նրա մէջ, այլ մարդասիրւթեան կա րեկ ցւթիւն»28: 

Խոսրովիկ վարդապետն ուսուցանում է, որ Քրիստոսի մարդ կային 

28 Խոսրովիկ Թարգմանիչ, էջ 129–130
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կի րընդունակութիւնը փրկական տնօրինութիւն է եւ զերծ է ապա կա

նութիւնից: Քրիստոս անապականաբար եւ առանց մեղ քի կրում է մեր 

կրքե րը, որպէսզի մեզ ազատի մեղքից եւ ապա կա նու թիւնից: Միա ժա

մա նակ Փրկչի մարդկային կրքերը ճշմա րիտ եւ իրական են, որպէսզի 

մենք ստանանք փրկութեան ստոյգ եւ հաւաս տի հնարաւորութիւն: 

«Ճշմարտապէս մարդ դարձաւ,— գրում է Խոսրովիկ վարդապետը,— 

սակայն ոչ` ապականութեան միջոցով… Տէրն արժանի չհամարեց Իր 

մարնի մէջ ընդւնել ապականւթիւնը եւ եղքը, որոնք յանցանքից յետոյ 

յարւցւեցին եր բնւթեան մէջ: Ճշմարտապէս եռաւ եր բնական մահով, 

այսինքն՝ շւնչը բաժանւեց մարնից, մարինը անշնչացաւ եւ խոնարհւեց 

անզգայւթեան վիճակի մէջ, եւ նոյն անզգայացած մարնով խափանեց եր 

ապականւթիւնը գերեզմանւմ, մարնից երկացած շնչով իջաւ դժոխք, 

կործանեց այն` գերելով այնտեղ գերւած հոգիներին, եւ [Իր] մահւամբ 

սպանեց մահը: Ուստի պէտք է եւ արժան, որ աստւածային սքանչելիքներով 

զւարճացածները ճշմարիտ համարեն Նրա կամաւոր մահը եզ համար եւ 

չդրդւեն ւ չընկնեն ապականւթեան կարծիքի խորխորատը»29:

Մեր Եկեղեցու հայրերը որքան որ խորշում էին Սեւերոսի «ապա

կա նու թեան» վարդապետութիւնից, նոյնքան էլ զգուշանում էին Յու

լիա նոսի անապականութեան մէջ քօղարկուած երեւու թա կա նու թիւ

նից (դոկետիզմ): Հարկ է նշել, որ Յուլիանոսի գրուածքներում չկայ 

այն կոպիտ երեւութականութիւնը, որի մասին յաճախ խօսում էին 

նրա հա կա ռակորդները՝ մեղադրելով նրան այն բանի մէջ, որ Տիրոջ 

մարմ նի ան ա պականութեան իր ուսմունքով նա փրկութեան խոր

հուր դը վե րա ծում է ինչոր «երեւակայութեան եւ անրջական պատ

րան քի» (այստեղից էլ՝ «երեւութականներ» անունը): Իրականում 

Յու լիա նոսի ուսմունքի մասին ոչ ստոյգ պատկերացումները ձե

ւա ւորուել են հէնց Սեւերոսի քննադատութիւնների հիման վրայ, 

որոնք ակնյայտօրէն լի էին չափազանցութիւններով: Սա կայն, 

իրա ւա ցիօրէն, Յուլիանոսի ուսմունքը յղի էր որոշակի վտանգ նե

րով, որոնք ամենայն սրութեամբ ի յայտ եկան նրա ծայրայեղ հե

տե ւորդների հայեացքներում: Եւ մեր հայրերը վիճում էին ոչ այն

քան Յուլիանոսի, որքան նրա ծայրայեղ հետեւորդների հետ: Յու

լիա նոսի անապականութեան համակարգը կապուած է ոչ այն քան 

նրա աստուածմարդկային միութեան ըմ բռնման հետ, որ քան ադա

29 Նոյն, էջ 174–175



47ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՔՐԻՍՏՈՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՈՒՐՈՒԱԳԾԵՐ

մա կան մեղքի նրա պատկերացումների եւ մար դա բա նական են թա

դրու թիւնների հետ: Մարդու նախաստեղծ բնութիւնը Յու լիա նոսը 

հա մա րում է անապական եւ անմահ, այսպէս կոչուած «ան գոս նե

լի կրքերից» ազատ: Մեղանչումն էապէս եւ ժա ռան գա կա նօրէն 

վնա սում է մարդկային բնութեանը, որը դառնում է տկար, մահ կա

նա ցու եւ ապականացու… Մարմնաւորման ժամանակ Բանն Աս

տուած վերցնում է Ադամի նախաստեղծ «անապական» բնութիւնը 

եւ դառնում Նոր Ադամ: Ուստի Քրիստոս չարչարուեց եւ մեռաւ ոչ 

թէ «ըստ բնութեան անհրաժեշտութեան» (έξ ἀνάγκες φυσικές), այլ 

կա մովին, «ըստ տնօրինութեան» (λόγω ὀικονομίας): Այսուհանդերձ, 

Քրիս տոսի չարչարանքները եւ մահը իրական եւ ճշմարտացի են, ոչ 

թէ «կարծեօք» կամ «երեւութական»: Սակայն նրանք կատարելապէս 

ազատ են, որովհետեւ դա «ապականացու» եւ «չարչարելի» մար դու 

մահ չէ, քանզի նրանցում չկայ (նախաստեղծների անկման հե տե

ւան քով) մեղքի ճակատագրական դատապարտուածութիւնը: Աս

տուած մարդկային միութիւնը Յուլիանոսի մօտ աւելի համածուած եւ 

սերտ է, քան Սեւերոսի մօտ: Քրիստոսի մարմնաւոր կրքերը կա տար

ւում են ոչ թէ «բնութեան անհրաժշտութեամբ», այլ աստուա ծա յին 

«տնօրինական հաճութեամբ»: Ըստ Յուլիանոսի՝ դա չի խախ տում 

Փրկչի մարդկային համագոյութիւնը: Բայց, յամենայն դէպս, նա 

ակնյայտօրէն թուլացնում է մարդկութեան դերը փրկա գոր ծու թեան 

մէջ: Քրիստոսի մէջ մարդկութիւնը կրաւորապէս պայ ծա ռա կերպ

ւում է: Հէնց այս մարդաբանական «առնուազութեամբ» եւ «կրա

ւո րա կա նութեամբ» էլ խախտւում է հաւասարակշռութիւնը Յու լիա

նո սի համակարգում: Յուլիանոսի հետեւորդներն աւելի հեռու գնա

ցին. նրանց անուանում էին «աֆտարդոկետներ» (անապականերե

ւու թա կաններ) եւ «ֆանտազիստներ». այս անունները լաւա գոյնս 

ցոյց են տալիս նրանց մտածելակերպի մէջ բոյն դրած երեւու թա կա

նու թիւնը: Յուլիանոսի ծայրայեղ հետեւորդներից ոմանց թւում էր, 

թէ աստուածմարդկային միութեան մէջ պայծառակերպուած եւ աս

տուա ծացած մարդկութիւնը չի կարելի անուանել «արարչական». 

այս պէս առաջացաւ «անարարչականների» աղանդը:
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Դ. ԵՐԵՒՈՒԹԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

Յուլիանոսի ծայրայեղ հետեւորդներ (երեւութականներ) 

յայտնուե ցին նաեւ Հայոց աշխարհում: Դատելով նրանց դէմ ծա

ւալուած պայքարի չափերից՝ «երեւութականութիւնը» բաւա կա

նին խոր արմատներ էր գցել մեզ մօտ: «Երեւութականութիւնը» մեր 

պատ մութեան մէջ յիշատակւում է նաեւ «Մայրագոմեցւոյ աղանդ» 

անունով. սա կապուած է Հայ Եկեղեցու նշանաւոր հայր Յովհան Մայ

րա գոմեցու աշակերտ Սարգիս Մայրագոմեցու անուան հետ: Եկե ղե

ցա կան աւանդութիւնը Յովհան Մայրագոմեցուն հռչակում է որպէս 

ուղղափառ վարդապետ, խոստովանող ճգնաւոր եւ երանելի հայր՝ փի

լի սոփայ կատարեալ եւ աստուածային Գրոց գիտութեան բանիբուն30, 

կա տարեալն աստուածային գիտութեամբ31: Այս երանելի հօր աշակերտ 

Սարգիսը, ում, ըստ պատմիչի վկայութեան, «Յովհան ի բաց յիւրմէ 

հալածեաց», յայտնւում է երեւութական սխալ վարդապետութեան մէջ 

եւ ապա դառնում երեւութականների պարագլուխ Հայոց աշխարհում: 

Ինչպէս արդէն նշուեց, «երեւութականութեան» աղբիւրը Փրկչի 

աստուածմարդկային միութեան ծայրայեղ ընկալումն է, որն էլ 

յանգեցնում է մարդաբանական վտանգաւոր շեղումների (խախտւում 

էր փրկաբանական իդէալը): Քրիստոսի մէջ Աստուծոյ եւ մարդու 

միութիւնը երեւութականութեան հետեւորդները այնքան էին 

չափազանցնում, որ մարդկայինն Աստուածութեան մէջ ընկղմուած 

եւ գրեթէ ոչնչացուած էին համարում: Ըստ երեւութականների՝ Քրիս

տոսի մէջ մարդկայինն իրական չէ, այլ առաչօք, թուացեալ երե ւոյթ: 

Ակն յայտ հոգեհարազատութիւն է զգացւում Ապողինարի, Եւտի քէ սի 

քրիստոսաբանական ընկալումների հետ (մարդաբանական առնուա

զութիւն): Երեւութականներին թւում էր, թէ Քրիստոս չէր կա րող 

իսկապէս ծարաւել, քաղցել, յոգնել, չարչարուել… Քրիստոս մարմ նա

ւորուել է ոչ թէ Կոյսի՛ց, այլ Կոյսի մէ՛ջ… Աստուածամարդու մարդ

կու թիւնը նրանց համար մի «դիմակ» էր, որով հանդէս էր գալիս Բանն 

Աս տուած:

30 Պատմութիւն Յովհաննու կաթողիկոսի, Երուսաղէմ, 1867, էջ 99

31 Տիեզերական պատմութիւն Ստեփաննոս վարդապետի Տարօնեցւոյ, Փարիզ, 

1859, էջ 88
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Մայրագոմեցու հետեւորդների կամ հայ երեւութականների 

դէմ անզիջում պայքար է ծաւալում Թէոդորոս Քռթենաւոր խա

րազ նազգեստ ճգնաւոր վարդապետը: Այդ պայքարի արգասիքն 

է նրանից մեզ հասած «Ընդդէմ Մայրագումացւոցն» գրուածքը32: 

Երեւու թականների դէմ պայքարը յաջողութեամբ շարունակւում եւ 

իր գաղափարական ամբողջականութեանն է հասնում Քռթենաւորի 

աշակերտ սբ Յովհաննէս Իմաստասէր Օձնեցի կաթողիկոսի եւ մեծ 

գիտնական վարդապետ Խոսրովիկ Թարգմանչի գրուածքներում: 

Նկատի ունենալով Խոսրովիկ Թարգմանչի եւ Յովհաննէս Օձնեցու 

յայտնի ընդհանրութիւնները երեւութականների քննադատութեան 

գործում՝ երեւութականութեան հերձուածի բացայայտման համար 

հետեւենք Օձնեցու «Ընդդէմ երեւութականաց» աշխատութեանը: Ըստ 

Օձնեցու՝ նրանց քրիստոսաբանական սխալ ընկալումների աղբիւրը 

«մէկ բնութիւն» ձեւակերպման ծայրայեղ ըմբռնման եւ «եր կու 

բնութիւն» ասելը ծայրայեղօրէն ժխտելու մէջ է: Օձնեցին, բա ցա յայ

տե լով «մէկ բնութիւն» խոստովանութեան ներքին դինամիզմը, ցոյց 

է տալիս, որ Քրիստոս «մէկ բնութիւն» ունի ո՛չ թէ ըստ մարդկային 

եւ աստուածային բնութիւնների նոյնութեան կամ նրանց շփոթման, 

ո՛չ թէ ըստ դրանց՝ միմեանց բացառման կամ իրարից բաժանման, 

այլ ըստ կատարեալ աստուածութեան եւ կատարեալ մարդկութեան 

անճառ եւ անպարիմանալի միութեան: «Մէկ» ասելով՝ ոչ թէ պէտք 

է բացառել որեւէ մէկը կամ դրանք իրար հետ շփոթել, այլ անայլայլ 

պահել դրանց ամբողջականութիւնը՝ յիշելով, որ Քրիստոս «երկուսից» 

է:«Քանզի բոլոր քրիստոսասէրների մտքի աչքերը,— գրում է սբ Յովհան

նէս Օձնեցին,— լւսաւորւած են սրա վերաբերեալ, որ մարնի եւ Բանի 

բնութիւնը մէկ է ոչ ըստ բնութեան նոյնութեան, որովհետեւ երկուսն էլ 

մարդկային կամ երկւսն էլ աստւածային չեն։ Մարինը երկնքից իջած չէ, 

ինչպէս առաջին Եւտիքէսն էր ցնորաբանւմ, ոչ էլ Բանն Աստւած սկիզբ է առել 

Մարիաից, ինչպէս Փոտինոսին էր թււմ, այլ անեղ Բանը, ի բնէ անեղ Հօրից 

իջնելով, արարչական մարին առաւ Կոյսի արգանդից։ Ուրեն՝ մէկ բնւթիւն 

է՝ ոչ ըստ բնւթեան նոյնւթեան, քանզի թէեւ ասւմ ենք՝ մէկ է բնւթիւնը 

մարնացեալ Բանի, սակայն ո՛չ այդպիսի խելայեղ եւ ստայօդ իմաստով, իբրեւ 

թէ մէկը իւսի կողից ջնջւած է կամ հեղւկների պէս լւծւած են իրար մէջ, 

32 Թէոդորոս Քռթենաւոր, Ընդդէմ Մայրագումացոյն. տես Յովհաննու Իմաս

տա սիրի Աւձնեցւոյ մատենագրութիւնք, Վենետիկ 1833, էջ 150:
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ինչից եւ ոչ ի բնւթիւն չի լինւմ։ Այլ առանց թողնելւ այն, ինչ էր, դարձաւ 

այն, ինչ չէր։ Այսպէս յայտնի դարձաւ Բարձրագոյնի խոնարհւթիւնը. նալով 

[Իր] բարձրւթեան վրայ՝ Նոյն Ինքը խոնարհւթեան մէջ յայտնւեց…»33: 

Աստուածմարդկային անճառելի միութեան վերաբերեալ Օձնեցու 

խորհրդածութիւններն ունեն բացառիկ խորութիւն: Քրիստոսի մէջ 

բնու թիւնների միութիւնը եւ զանազանութիւնը չեն բացառում 

միմեանց, այլ գործում են միաժամանակ. պէտք է միութեան մէջ 

տես նել զանազանութիւնը եւ զանազանութիւնից միտքն անընդհատ 

բարձ րացնել դէպի միութիւն:«Ապա ւրեն Քրիստոս մէկ բնւթիւն եւ 

մէկ դէմք ւնի,— շարւնակւմ է նա,— եթէ հարկ է աւելի համառօտ ասել, 

ոչ ըստ բնութեան նոյնութեան կամ ըստ մէկանձնականութեան, քանզի 

այս երկւսը իասին գրեթէ զրկւմ են Աստծւն մարդանալւց եւ մարդւն՝ 

աստւածանալւց, այլ, ինչպէս բազւմ անգամ ասացի, ըստ Բանի՝ Իր մարնի 

հետ անճառ միաւորութեան…«Մէկ» ասելով՝ չխեղաթիւրենք՝ խցանելով 

բնութիւնների աղբիւրները, եւ «երկու» ասելով՝ չկամենանք պատռել 

իաւորւթեան պատմւճանը, այլ գիտենալով բարեպաշտաբար մօտենալ 

երկւսին էլ՝ իւթեա՛մբ ճանաչենք բնւթիւնները եւ բնւթիւններից գնանք 

դէպի իաւորւթիւն»34:

Օձնեցին երեւութականներին քննադատում է սուր հեգնանքով` 

վեր հանելով նրանց մակերեսային եւ աղճատ ընկալումները Քրիստոսի 

փրկա կան տնօրինութեան վերաբերեալ: «Դարձեալ, փախչելով սնոտի 

երկիւղից,— ասում է նա,— աւելի եծ չարիքի մէջ ես ընկնւմ։ Եթէ չես 

կաենւմ «մէկը» ասել «երկւսից» ըստ բնւթեան, ապա շատ աւելի չարաչար 

կերպով ըստ բնւթեան ասած կը լինես «մէկ բնւթիւնը»։ Սակայն Բանի 

անմարին աստւածային բնւթիւնը, մարնեղէն բնւթիւն ընդւնելով Կոյսից, 

իաւորեց Իրեն, որ ըստ բնւթեան երկւսից է՝ աստւածային եւ մարդկային, 

իսկ ըստ իաւորւթեան մէկ է։ Քանզի եթէ հաւատքի այս երկւ գեղեցիկ 

ոտքերի վրայ կանգնելով չհաստատւես ճշմարտւթեան մէջ, դրանցից որ 

մէկին էլ յենւես, կաղ կը լինես ճշմարիտ խոստովանւթեան մէջ, այլ [պէտք 

է] երկւսն ըստ իւրաքանչիւրի [յատկւթեան] կատարեալ ընդւնել եւ ըստ 

իաւորւթեան՝ մէ՛կ կատարեալ, մէ՛կ դէմք եւ մէ՛կ Որդի Աստւծոյ խոստովանել, 

33 Յովհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ մատենագրութիւնք, «Ընդդէմ երեւու

թա  կանաց», էջ 50

34 Նոյն, էջ 52
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ինչպէս սուրբ Բարսեղն է ասում. «Երկու կատարեալ գոյացութիւնների 

իաւորւթիւն»35:

Երեւութականութիւնն ըստ էութեան Քրիստոսի մարդեղութեան 

ժխտումն էր, որի ակունքը «մէկ բնութիւն» բանաձեւի չարաշահումն 

էր: Օձնեցին ուսուցանում է, որ Քրիստոս «մէկ» է եւ «երկուսից» է. 

սա կայն հաւատքի խոստովանութեան մէջ պէտք է պահպանել դաւա

նա կան սթափութիւնը եւ հաւասարակշռութիւնը: «Իսկ դւ, որ ասւմ 

ես. «Բանը, որ Հօրից էր, ճշմարտապէս մարդ դարձաւ մարդկանցից», ինչո՞ւ 

ես վարանւմ դաւանել մարդկային բնւթիւնը Քրիստոսի մէջ եւ ծռմռււմ 

խօսքերիդ մէջ՝ ցատկոտելով ի սնոտի մտածւթիւնից իւսը։ Վախենւմ 

ես ասել «երկու բնութիւն». մեծ երկիւղ կայ նաեւ, երբ Քրիստոսի «մէկ 

բնւթիւնը» արժանավայել կերպով չի խոստովանււմ։ Իսկ եթէ ստւգւթեամբ 

եւ բարեպաշտօրէն հասկանաս երկուսն էլ, ոչ մի արգելք չկայ՝ «մէկն» 

ասելով՝ յիշելւ նաեւ «երկւսիցը», եւ դարձեալ՝ «երկւսիցը» չմոռանալով՝ 

խոստովանելւ նաեւ «մէկը»»36: Երեւութականների մոլորութիւնների 

հիմ քը նրանց մարդաբանական պատկերացումներն էին կամ, աւելի 

ստոյգ, համակարգուած մարդաբանութեան բացակայութիւնը: 

Պա տա հա կան չէ, որ ի վերջոյ նրանք սկսեցին ժխտել Քրիստոսի 

մարդ կութեան ճշմարիտ լինելը, ինչպէս վաղ շրջանի գնոստիկական 

ուս մունքների հետեւորդները: «Որ յոյժ պնդւմ ես «մէկ բնւթիւնը»,— 

շա րունակում է Օձնեցին,— սակայն ասածիդ իմաստը յանգում է 

վաղենտիանոսականների եւ մանիքէականների զառանցանքներին, իսկ 

երբ ասււմ է «երկւ բնւթիւններից», ոչ իայն լսել չես կարողանւմ, այլեւ 

աւե լի վատթար ի օրինակ ես բերւմ. ինչպիսին քո աստւածխօսւթիւնն 

է, այնպիսին եւ քո օրինակն է։ Եւ վախենալով, թէ իգւցէ ստիպւած լինես 

ասելւ, որ Փրկչի մարինը եր՝ մարդկային բնւթիւնից է, առհասարակ բոլոր 

էակներից երժեցիր բնւթեան անւնը՝ ասելով. «Բնւթիւն է կոչււմ իայն 

աստւածայինը, որը եւ նրանից ստեղծւած բոլոր արարածների բնւթիւնն 

է»։ Որպէսզի, ըստ քեզ, գոնէ երկւսից մէկը յարմարւի. կա՛մ Արարչին դասել 

արարածների հետ, որն անաստւածւթիւն է, կա՛մ աստւածւթիւն վերագրել 

արարածներին, որը բազմաստւածւթիւն է, եւ երկւսն էլ անաստւածւթիւն 

են։ Այս է քո պանծալի «աստւածաբանւթիւնը», բայց մանաւանդ՝ յի մա րւ

35 Նոյն, էջ 54–55

36 Նոյն, էջ 56
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թեանդ ապացոյցը, որ նիւթը կոչւմ ես յաւերժակից արարչական զօ րւ թեա նը 

եւ ո՛չ թէ Աստծւց ստեղծւած խոստովանւմ»37:

Սբ Յովհաննէս Օձնեցին անընդհատ անդրադառնում է Քրիստո սի 

մարդկային կիրընդունակութեան փրկական իսկութեանը: Քրիստոս 

կա տարեալ մարդ է… Նա կամովին յանձն է առնում կրել մեր մարդ կա

յին կրքերն ու կարիքները, սակայն ո՛չ ըստ Աստուածութեան, ինչպէս 

պնդում էին երեւութականները: «Արդ՝ քանի որ տեսանք, որ եր հոգւ 

եւ մարնի կրքերը ո՛չ եղք են, ո՛չ էլ ապականւթիւն, այլ եր մարդկային 

բնւթեանը պատշաճող որոշակի որակներ ւ յատկւթիւններ, [ւրեն] ի՞թէ 

զարմանալի է, որ Փրկիչը նոյնպէս, երբ ապրւմ էր մարդկանց մէջ, գործադրեց 

դրանք, որտեղ, երբ եւ որքան կաեցաւ՝ ոչ ինչոր օտար կամ ստւերակերպ 

եղանակով, այլ ճշմարտութեամբ եւ մեր իսկ բնաւորական [կրքերը] 

գործադրելով ւ թոյլ տալով, որ մարինը կրի իրենը»38։ Մարմնաւորուելիս 

Քրիստոս չի լուծարում մարմնի օրէնքը, այլ ճշմարիտ մարդկութիւն է 

միացնում Իրեն` զատելով մարմինը մեղքի եւ ապականութեան օրէն

քից: Ուրեմն Աստուած ճշմարտապէս մտնում է մարդկային բնութեան 

տկար օրէնքի մէջ, սակայն ո՛չ մեղքի օրէնքի մէջ, որպէսզի մեզ ազատի 

մեղքից ու ապականութիւնից եւ բարձրացնի դէպի հոգու օրէնքը: 

Աստուած կարող էր հրաշքով կրել մարդկային կրքերը, սակայն 

այդ դէպքում փրկութիւնը մեզ համար կը դառնար անհասանելի 

հրաշք: «Ապա ւրեն՝ ըստ եզանից վերցրած Իր մարնի օրէնքի՛ կրեց 

եր կրքերը եւ ոչ թէ ըստ Աստւածւթեան, ինչպէս դւ ես կարծւմ։ Քանզի 

եթէ հնարաւոր լինէր, որ Քրիստոս ըստ Աստւածւթեան կրէր մարդկային 

կրքերը, ապա թերեւս մարին չէր առնի Կոյսից, [այսինքն]՝ եր բնւթիւնից, 

այլ կը շարւնակէր նախահայրերին յայտնւելւ նոյն երեււթական կերպը, 

ինչպէս կերաւ Աբրահամի մօտ [Ծննդ. ԺԸ 8], մարտնչեց Յակոբի հետ 

[Ծննդ. ԼԲ 24], անգիտաբար հարցրեց Ադաին ւ Կայէնին [Ծննդ. Դ 9]։ Իսկ 

եթէ դրանք ճշմարտւթեան նմանւթիւն ւ օրինակ էին, եւ Սա նոյն ինքը 

ճշմարտւթիւնն է եւ ոչ թէ օրինակը, ապա ւրեն պարզ է, որ ճշմարտւթիւն 

էին ե՛ւ երեււմը, ե՛ւ երեւածը, ե՛ւ կրելը, ե՛ւ կիրքը։ Արդ՝ ինչպէս որ իրողւթիւն 

էր կնոջից ծնւելը, այդպէս էլ իրողւթիւն էին Նրա ներգործւթիւնները եւ 

կրքերը։ Եւ ինչպէս Բանի մարինը ւրիշ մէկից չճանաչեցինք, այլ Կոյսից, 

այսինքն՝ մարդկային [բնւթեան] զանգւածից, այդպէս էլ Քրիստոս ըստ 

37 Նոյն, էջ 65

38 Նոյն, էջ 70–71
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ե՛զ կրեց եր իսկ մարդկային կրքերը եւ ո՛չ թէ ըստ Աստւածւթեան կամ 

այլ կերպ…»39: Մարդկային ազատութիւնը Քրիստոսի մէջ մեր փրկու

թեան հիմքն է: Որպէս Աստուծոյ պատկերով եւ ինքնիշխան կամքով 

օժտուած արարած` մարդը պէտք է հնարաւորութիւն ստանար ազա

տօ րէն ընտրելու փրկութեան ճանապարհը: «Այստեղից պարզ է,— 

գրում է սբ Յովհաննէս հայրապետը,— որ երբ կաեցաւ, ինքնիշխան 

կամքով թոյլ տւեց, որ բնական կրքերից իւրաքանչիւրը ճշմարտապէս եւ 

անապականաբար ներգործի իր մարնի ւ հոգւ վրայ, ոչ թէ սոսկ անւամբ 

եւ նմանւթեամբ, այլ առաւելապէս՝ ըստ էւթեան, որից է նաեւ անւնը, 

համբերելով դրանցից իւրաքանչիւրի մէջ, եւ այս պատճառով է ասււմ, որ 

ընդւնեց եր կրքերը։ Այլեւ ըստ եզ [կրեց], եթէ շատ չես գայթակղւի 

խօսքիցս՝ խորհելով ապականութեան մասին, քանզի ես ասում եմ, որ 

Քրիստոս յանձն առաւ բնական կրքերը, իսկ դւ ներմւծւմ ես անբնականը, 

որն ապականւթիւն է եւ փոփոխելիւթիւն։ Սոսկ մարդ չէր, բայց լոկ Աստւած 

էլ չէր, այլ մանաւանդ՝ ե՛ւ Աստւած, ե՛ւ մարդ էր իաժամանակ։ Տէրն Իր մէջ 

ցոյց տւեց այն, ինչն ըստ եզ է, եւ այն, ինչն ըստ եզ չէ. քաղցեց ըստ եզ 

եւ քաղցելով ոչ ըստ եզ՝ տարաւ եզ դէպի երկնային բարիքների վայելւմը։ 

Եթէ սոսկ մարդ էր, կրելով չէր կարող նաեւ ներգործել, եւ եթէ սոսկ Աստւած 

էր, ներգործելով հանդերձ չէր կարող կրել։ Սակայն, արդ, իաժամանակ 

լինելով երկւսն էլ՝ կրեց եր տկարւթիւնները եւ ըստ եզ եղաւ, իսկ ենք 

Նրա զօրւթեան հետ իաւորւեցինք եւ ըստ Նրա եղանք»40:

* * *

Ը դարը հայ քրիստոսաբանական մտքի ամբողջացման եւ բիւրե

ղացման ժամանակաշրջանն էր: Աստուածաբանական մտքի աս պա

րէզ էին իջել այնպիսի մեծութիւններ, ինչպիսիք էին Յովհաննէս 

Օձ նեցին, Խոսրովիկ Թարգմանիչը, Ստեփանոս Սիւնեցին… Եւ ահա 

տեղի ունեցաւ այն իրադարձութիւնը, որը պէտք է ամբողջացնէր 

եւ վերջնական տեսքի հասցնէր Հայ Եկեղեցու քրիստոսաբանական 

համակարգը. դա Մանազկերտի ժողովն էր (726 թ.):

39 Նոյն, էջ 70–71

40 Նոյն, էջ 73–74
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Մեզ են հասել Մանազկերտի ժողովի նզովքները41, որոնք խտաց

րած կերպով եզրագծում են մեր Եկեղեցու քրիստոսաբանական կա

ռոյցը: Նզովքների ձեւակերպումներում, անշուշտ, զգացւում է Օձ

նե ցու եւ Խոսրովիկի շունչը. չէ՞ որ նրանք էին Մանազկերտի ժողովի 

գլխաւոր դէմքերը: Ահա՛ այդ նզովքները:

Ա. Եթէ մէկը չի խոստովանւմ, որ Սւրբ Երրորդւթիւնը մէկ բնւթիւն 

է եւ մէկ Աստուածութիւն՝ երեք կատարեալ եւ հաւասար դէմքերով ու 

անձնաւորւթիւններով, նզովւա՛ծ լինի:

Բ. Եթէ մէկը չի խոստովանում, որ Բանն Աստուած ճշմարտապէս 

մարնացել է սբ Կոյսից, այսինքն՝ նրանից վերցրել է եր բնւթիւնը՝ հոգին, 

մարմինը եւ միտքը՝ առանց ապականութեան, եւ ասի, թէ կարծեօք եւ 

նմանւթեամբ է երեւացել Քրիստոս, նզովւա՛ծ լինի:

Գ. Եթէ մէկն ասի, որ Բանն Աստուած մարմին է առել ոչ թէ մեր 

եղանչական եւ մահկանացւ բնւթիւնից, այլ անեղ, անմահ եւ անապական 

բնւթիւնից, որ ւնէր նախաստեղծը նախքան եղանչելը, նզովւա՛ծ լինի:

Դ. Եթէ մէկը չի խոստովանում, որ մարմնաւորուած Բանն ըստ 

աստւածային անճառ իաւորւթեան մէկ բնւթիւն է՝ Աստւածւթիւնից 

եւ մարդկւթիւնից, այլ ասի, թէ մէկ բնւթիւն է ըստ բնւթեան կամ ըստ 

շփոթւթեան եւ ըստ փոփոխման, նզովւա՛ծ լինի:

Ե. Եթէ մէկը չխոստովանի մէկ եւ նոյն [Քրիստոսին] Աստւած եւ մարդ 

իաժամանակ, այլ ասի, թէ մէկն Աստւած է, իւսը՝ մարդ, նզովւա՛ծ լինի:

Զ. Եթէ մէկը չասի, որ Քրիստոսի՝ Կոյսից վերցրած մարինը անապական 

է ծնունդից մինչեւ յաւիտեան՝ ոչ թէ ըստ բնութեան, այլ ըստ անճառ 

իաւորւթեան, այլ ասի, թէ ինչեւ յարւթիւնը ապականացւ, անփառաւոր 

ւ անկատար է եւ ապա յարւթիւնից յետոյ դարձաւ անապական, փառաւոր 

եւ կատարեալ, նզովւա՛ծ լինի:

Է. Եթէ մէկը չասի, որ Տերւնական մարինը չարչարելի ւ մահկանացւ 

է՝ ըստ բնւթեան, եւ անչարչարելի ւ անմահ՝ ըստ Բանի Աստւածւթեան 

հետ իաւորւթեան, այլ ասի, թէ ըստ բնւթեան է անչարչարելի ւ անմահ եւ 

կամ ըստ անճառ իաւորւթեան է չարչարելի եւ մահկանացւ, նզովւա՛ծ լինի:

Ը. Եթէ մէկն ասի, թէ Քրիստոս ոչ թէ մարնով է կրել բոլոր մարդկային 

կրքերը առանց եղքի, այլ ըստ Աստւածւթեան է մտել մարդկային կրքերի 

41 Տես Գարեգին վարդապետ Յովսէփեան, Խոսրովիկ Թարգմանիչ, Վաղար շա

պատ, 1899. Նախաբան, էջ 77–79:
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տակ կամ ըստ տնօրէնւթեան անհաղորդ է եղել Նա մարդկային կրքերին, 

նզովւա՛ծ լինի:

Թ. Եթէ մէկը չխոստովանի, որ անճառ տնօրէնութիւնից յետոյ Քրիս

տոս ճշմարիտ Աստուած է՝ հաւասար Հօրը եւ Հոգուն, նոյնպէս եւ կա

տարեալ եւ ճշմարիտ մարդ է՝ հաւասար Մօրը եւ մեզ՝ բացի մեղքից, 

նզովուա՛ծ լինի:

Ժ. Եթէ մէկը չխոստովանի, որ Քրիստոս անապականաբար, [այսինքն]՝ 

կամովին է կրել բոլոր մարդկային կրքերը, այլ ասի, թէ ապականւթեամբ 

է կրել դրանք կամ կրքերն ինքնին ապականութիւն համարի Նրա մէջ 

եւ չխոստովանի ըստ առաքեալների, մարգարէների եւ ուղղափառ 

վարդապետների խոստովանւթեան, նզովւա՛ծ լինի:

Քրիստոս կատարեալ մարդ է. ոչ թէ առաչօք եւ նմանութեամբ է 

երեւա ցել մարդկանց. Նա սուրբ Կոյսից առանց ապականութեան եւ 

մեղքի վերցրել է մարդկային բնութեան ամբողջականութիւնը՝ հոգին, 

միտքը եւ մարմինը: Երկրորդ նզովքով մերժւում է մարդաբանական 

ցանկացած անկատարութիւն, վերացականութիւն եւ վնասուածութիւն 

(այսինքն՝ մեղքի եւ ապականութեան առկայութիւն): Քրիստոս անճառ 

տնօրէնութիւնից յետոյ կատարեալ Աստուած է (համագոյ է Հօրը եւ 

Սուրբ Հոգուն) եւ կատարեալ մարդ է (համագոյ է մեզ՝ մարդկանց)՝ 

ամէն ինչում հաւասար մեզ՝ բացի մեղքից (Թ նզ.):

Մարմնացեալ Բանն ունի մի աստուածմարդկային բնութիւն՝ 

ըստ աստուածային եւ մարդկային բնութիւնների անճառ միաւո

րու թեան՝ անբաժանելի, անփոփոխելի եւ անշփոթելի (Դ նզ.): Մի 

է Քրիստոս, եւ անընդունելի է բնութիւնների, անձերի, կամքերի, 

ներ գոր ծութիւնների որեւէ ածանցում կամ բաշխում կամ թերացում 

Քրիս տոսի մէջ (Ե նզ.):

Բանն Աստուած մարմին է առել մեր մահկանացու եւ մեղանչական 

բնութիւնից, ոչ թէ նախաստեղծի անմահ եւ անապական բնութիւնից 

(ինչպէս ասում էր Յուլիանոսը) (Գ նզ.), այսուհանդերձ, Քրիստոսի 

մարմինն անապական է, ոչ թէ ըստ բնութեան, այլ ըստ անճառ 

միաւորութեան (Զ նզ.)։ Այսպիսով՝ Տերունական մարմինը չարչարելի 

եւ մահկանացու է ըստ բնութեան եւ անչարչարելի ու անմահ՝ ըստ 

միաւորութեան (Է նզ.), Քրիստոս ճշմարտապէս եւ ազատօրէն կրում 

է բոլոր մարդկային կրքերը՝ բացի մեղքից (Ը նզ.). կրքերը Նա կրում 

է կամովին եւ անապականաբար եւ հետեւաբար՝ բնականօրէն եւ ոչ 

թէ հակաբնական եւ ակամայ կերպով (Ժ նզ.):
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* * *

Քրիստոսաբանութիւնն իմաստասիրական ձեւակերպումների 

համակարգ չէ, այլ բացայայտումն է մարդկութեան մէջ բնաւորուած 

քրիստոսաբանական իդէալի, որն ըստ էութեան փրկաբանական է… 

Իւրաքանչիւր ժողովուրդ իր մէջ կրում է Քրիստոսի՝ իրեն իւրայատուկ 

քրիստոսաբանական տիպը՝ որպէս փրկութեան եւ աստուածացման 

ներ քին հնարաւորութիւն. որքանով մաքուր եւ առաքելական աւան

դու թեանը հարազատ է տուեալ ժողովրդի դաւանութիւնը, այնքանով 

էլ անաղարտ է նրա քրիստոսաբանական իդէալը:

ԱՂԲԻՒՐՆԵՐ

Արշակ ՏէրՄիքելեան, Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնէականը, 

Տփխիս, 1900

Արշակ ՏէրՄիքելեան, Հայաստանեայց Եկեղեցին եւ բիւզանդեան ժողովոց 

պարագայք, Մոսկուա, 1892

Կնիք հաւատոյ, Սբ Էջմիածին, 1914

Գիրք թղթոց, Թիֆլիս, 1901

Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանեան, Ազգապատում, Պէյրութ, 1959

Երուանդ վարդապետ ՏէրՄինասեանց, Հայոց Եկեղեցու յա րա բե րու թիւն

նե րը Ասորւոց եկեղեցիների հետ, Սբ Էջմիածին, 1908

Յովհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1833

Գարեգին վարդապետ Յովսէփեան, Խոսրովիկ Թարգմանիչ, Վաղարշապատ, 

1899

Եզնըկայ վարդապետի Կողբացւոյ եղծ աղանդոց, Թիֆլիս, 1914

Գիրք հարցմանց երիցս երանեալ սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն, 

Կ.Պոլիս, 1729

Ագաթանգեղայ Պատմութիւն հայոց, Տփխիս, 1909

Սրբոյ հօրն մերոյ երանեւլոյն Գրիգորի Լուսաւորչի Յաճախապատում 

ճառք լուսաւորք, Սբ Էջմիածին, 1894

Եղիշէ, Վասն Վարդանայ եւ հայոց պատերազմին, Երեւան, 1989

Սբ Աթանասի Աղեքսանդրիոյ հայրապետի ճառք, թուղթք եւ ընդ դի մա սա

ցու թիւնք, Վենետիկ, 1899

Մաշտոց՝ յորում աւանդին սրբազան արարողութիւնք ազգիս հայոց՝ ըստ 

սահ մա նադրութեան Սուրբ Եկեղեցւոյ Հայոց, Վաղարշապատ, 1905

Ժամագիրք Հայաստանեայց Սբ Եկեղեցւոյ, Վաղարշապատ, 1903

Պատմութիւն Յովհաննու կաթողիկոսի, Երուսաղէմ, 1867
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ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ  

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒ ԹԻՒՆԸ

ՄՈՒՏՔ

Աստուածճանաչողութեան անկման հետեւանքով հո·եւոր ժա

ռան ·ու թեան մի շարք կարեւոր ոլորտներ ենթարկւում են վտան

·աւոր աղաւաղումների եւ առժամանակեայ, անպատշաճ բնո րո

շումների: Այդ պիսի ոլորտներից է եկեղեցական ծէսը1: Ար դի իրա

կա նու թեան մէջ ծէսը ·րեթէ կորցնում է իր բուն փրկա բա նա կան 

նշանակու թիւնը, մեր ծիսական ըմբռնումները դառնում են խիստ 

կրաւորական (passive) եւ պատահմունքային, ծէսի «տպաւո րիչ» եւ 

«անհասկանալի» արարողականու թիւնը տեղի է տա լիս հա կա սա կան 

զ·ացողու թիւնների: Ծէսի ներքին զօրու թիւնը, տպաւո րա կա նու

թիւնը, խորհրդաւոր անըմբռնելիու թիւնը, բարձր նշա նա կա նու

թիւնը (սիմվոլիզմ) անկենդան մակերեսային հաւատքի դէպքում 

առիթ են դառնում զանազան խաբուսիկ ներ·ործու թիւն նե րի, իսկ 

հաւատքի բացակայութեան դէպքում՝ բազմապիսի վա ղա կարծ 

եզրայան·ումների: Եկեղեցին մշտապէս մերժել է նման օ րի նակ 

արտաքին, օտար մօտեցումները ծէսին՝ բացայայտելով նրա շնոր

հականխորհրդական էու թիւնը եւ փրկաբանական ուղ ղորդուա ծու

թիւնը2, որն ար·ասաւորւում է կենդանի հաւատք ունեցող հո ·ի նե

րում:

1 Ծէս ենք անուանում Եկեղեցու արարողու թիւնների ամբողջու թիւնը՝ խոր

հուրդ ներ, բարեպաշտական արարողու թիւններ, ժամեր·ու թիւն:

2 Ըստ սբ Դիոնեսիոս Արիսպա·ացու՝ քահանայապետական կար·ը երկնա յին 

քա հա նայապետութեան արտապատկերն է մարդկային բնութեան վրայ եւ աս

տուա ծային բարերարութեամբ հաստատուած է «առ փրկու թիւն եւ առ ի յաս

տուա ծանալ ամենայն բանականաց եւ իմանալեաց էութեանց» (տես սբ Դիո

նե սիոս Արիսպա·ացի, «Եթէ զի՞նչ է եկեղեցականիս քա հա նա յա պե տու թեան 

աւան դու թիւն, եւ զի՞նչ այնորիկ դիտումն», The Ar me nian Version of the Works 

Attributed to Dionysius the Areopagite; edited by Robert W. Thomson, Lovanii, 

1987, էջ 58):
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Ծէսի ճիշտ ըմբռնումը պահանջում է թէ՛ դաւանական մաք րու

թիւն եւ թէ՛ ներանձնական աստուածպաշտութեան արթնու թիւն, 

որոնց առկայութեան դէպքում կարելի է կենդանի կերպով առնչուել 

ծէ սի վերին, երկնային իրականութեանը: Ծէսն այն ասպարէզն է, ուր 

հո·եւոր ժառան·ութեան տեսական եւ ·ործնական սկզբունքները 

ներդաշնակւում են փրկութեան համար անհրաժեշտ ծաւալումներով 

եւ խտութեամբ: Տեսականի եւ բարոյականի այս ծիսական առնչումն 

արտայայտուած է աստուածաբանութեան մէջ ընդունուած եռա կար

·ու թեամբ՝ տեսական կամ դաւանական, բարոյական կամ ·ործնական, 

ծիսական կամ աստուածպաշտական:

Ծէսի ծալքերում անթեղուած աստուածաբանական իմաստների 

բա ցայայտումը յատկապէս կարեւոր է մեր օրերի համար: Եթէ մի 

ժամանակ ծէսի շնորհական իւրացումը զու·ակցւում էր հայրերի 

հո ·եշունչ բացատրու թիւններով, վարդապետական ·րուածքներով, 

ապա մեր օրերում թէ՛ շնորհի նուազումը, թէ՛ վարդապետական 

խօսքի սակաւու թիւնը, թէ՛ հայրերի ·րուածքներին անտեղեակ լինելը 

յան·եցնում են ուղղակի ծիսաբանական աղէտի:

Ծիսականը պէտք է ուղեկցուի անհրաժեշտ աստուածաբանական 

զու·ակշռով, այլապէս ծէսը վերածւում է թատերական անախրոնիզմի 

կամ անհո·ի պարտադրանքի՝ կորցնելով իր փրկական նշանակու թիւնը. 

խօսքը վերաբերում է թէ՛ անհարկի ճոխացումներին եւ օտար, խորթ 

տարրերի ներմուծմանը, թէ՛ յանդու·ն, կոպիտ կրճատումներին: Ծէսն 

իր էութեամբ անկրճատելի է, քանզի ծէսի իւրաքանչիւր տարր հո·եւոր 

օրինաչափութեան արտայայտու թիւն է:

Աստուծոյ ·ոյութեան անդրանցականու թիւնը, իմանալի եւ զ·ա լի 

աշ խարհների ոչ միարժէք հայելացումը, աստուած·իտութեան շնոր

հա կան բնոյթն ինքնին ակնարկում են աստուածպաշտութեան որո

շա կի զ·այականնշանական ծիսականու թիւն: Ծէսն արարչադիր է, 

«քան զի էու թիւն մերոյս քահանայապետութեան է աստուածաւանդքն 

ասացեալք»3: Այն ունի իր հինկտակարանեան զար·ացման ստուե րա

կերպ ընթացքը, սակայն իր տնօրինական ամբողջութեանն ու կա տա

րե լութեանն է հասնում Բան Աստուծոյ մարմնաւորումով. Քրիստոսի 

մարդեղու թիւնը ծէսի սրբազան հիմքն է. «Առէ՛ք, կերա՛յք, այս է 

Մարմին Իմ…» [Մատթ. ԻԶ 26]:

3 Սբ Դիոնեսիոս Արիսպա·ացի, «Եթէ զի՞նչ է եկեղեցականիս քա հա նա յա պե

տու թեան աւանդու թիւն, եւ զի՞նչ այնորիկ դիտումն», էջ 58
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Ծէսը խորհրդական հանդիպում է Աստուծոյ հետ… Այդ հան դիպ

մա նը պէտք է նախապատրաստուել, այլապէս Աստուծոյ սրբարար 

զօ րու թիւնը, որ սրբացնում եւ կատարեալ է դարձնում մարդուն, 

կարող է դատապարտել [տես Մատթ. ԻԲ 11–14]: Առանձնական նա

խա պատրաստու թիւնը ծէսի շնորհական իւրացման նախադրեալն է: 

Ծէսը հեռու է ամէն տեսակ մո·ականու թիւնից եւ ճակատա·րական 

անխուսափելիու թիւնից. ընդհակառակը՝ նրա փրկաբանական զօ րու

թիւնը ·ործում է կամքի ազատութեանը ներդաշնակ: Սակայն որոշակի 

անդէպ, կեղակարծ հո·եվիճակներում ծէսի զօրու թիւնը, տպաւորու

թիւնը, վայելչու թիւնը կարող են կարծուել մո·ական ներ·ործու

թիւններ, ինչը խորապէս բացասում է եկեղեցական ծէսի էու թիւնը:

Երկնային վայելչու թիւնը ներյատուկ է ծէսին. աստուածային իրա

կա նութեան անիմանալի ·եղեցկու թիւնը, սուրբերի ժառան·ութեան 

յարազուարճ բերկրանքը, իմանալի զուարթունների վեհու թիւնը 

խո րապէս ներթափանցուած են եկեղեցական արարողութեան մէջ: 

Ուստի ծէսի ժամանակ մեր հո·ին տպաւորւում է երկնայինով՝ թօ թա

փուելով աշխարհիկ, մեղսահակ տպաւորու թիւններից: Մեր հո·ու 

բո լոր զօրու թիւնները համակւում են աղօթական զուարթութեամբ եւ 

երկնային սիրոյ բաղձանքով, մեր մտքի շարժումները՝ աստուածային 

երկիւղով եւ շնորհական ուշադրութեամբ: Մեր զ·այարանները 

կնքւում են աստուածային տպաւորու թիւններով. տեսողու թիւնը՝ 

սրբա զան արարողութեան վայելչութեամբ, լսողու թիւնն՝ աղօթքով, 

սաղմոսներով եւ երաժշտութեամբ, հոտոտելիքը՝ խունկի բուրմունքով, 

շօշափելիքը՝ Խաչ, Աւետարան, սրբու թիւններ համբուրելով, ճա շա կե

լիքը՝ կենդանարար Հաղորդութեան ճաշակմամբ:

Յաղթանակած եւ մարտնչող Եկեղեցիները կենդանի մաս նա կից

ներն են ծիսական իրականութեան, որը մեծ հո·եկան զ·ու շու թիւն եւ 

զ·աս տու թիւն է պահանջում ծէսի իւրաքանչիւր երկ րաւոր մաս նակցից 

եւ յատկապէս սպասաւորող հո·եւորականից: Վերջինիս սրբա կեն ցա

ղու թիւնը եւ աստուածսիրու թիւնը ծէսի շնոր հա ռատութեան նա խա

պայ մանն են. առհասարակ, ծիսական նոմինալիզմը (ըստ որի՝ ծէսը 

·որ ծում է անկախ հո·եւորականի ներքին վիճակից) հասարակա կան 

կեանքում վտան·աւոր հետեւանքների կարող է յան·եցնել, քանզի 

հո ·եւորականի սրբու թիւնն ամենեւին էլ անկարեւոր մի ·ործօն չէ: 

Ծէ սը վերելք է դէպի երկինք, դէպի Աստուծոյ սուրբերի քաղաք. հո

·եւո րականն այդ երկնային վեր ըն թա ցի ուղեկցողն է…
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Աստուածպաշտու թիւնը նուիրական ·աղտնիք է: Այն պէտք 

է ծածկուած, դրսի համար պաշտպանուած լինի եւ ապահով փո

խան ցականու թիւն ունենայ: Հո·եւոր ժառան·ութեան ծիսական 

ծրա րումն ապահովում է սրբու թիւնն անարժանու թիւնից, «զի վա

րա ·ուրաւ ծածկեսցի յանարժանիցն ծածուկ խորհուրդն ի նոսա: Զի 

որք անարժան են հաւատով եւ մտօք եւ վարուք, ոչ տեսցեն՝ ըստ 

այնմ՝ «Մի՛ տայք զսրբու թիւն շանց…» [Մատթ. Է 6]»4: Առհասարակ, 

ծիսական զ·ուշու թիւնը պէտք է լինի հո·եւորականի մշտական 

ուղեկիցը, որպէսզի նա դատապարտութեան տակ չյայտնուի: Նման 

զ·ու շաւորութեան կոչով է սբ Դիոնեսիոսը դիմում նրանց. «Այլ տե՛ս, 

որպէս զի մի՛ արտաքս կաքաւեցուսցես զսրբու թիւն սրբութեանցն, այլ 

երկիւղի եւ զթաքնութեան Աստուծոյ իմանալեաւք եւ աներեւութիւք 

·իտութեամբք պատուեսցես անհաղորդս եւ անարատս զնոսա պահեալ 

յանկատարիցն. զի սրբազանիցն միայն է սրբազան վայելչութեամբ 

առ սրբազանսն կցորդու թիւն»5:

Այսօր աւելի քան երբեւէ մեզ պէտք են ծիսականաստուած պաշ

տա կան արթնու թիւն, նախապատրաստու թիւն, երկիւղած ներկայու

թիւն, իրա·ործում կեանքում: Ծէսի էու թիւնն աստուածպաշտու թիւնն 

է. այն սկսւում է մեր ներսում՝ ապաշխարութեամբ Աստուծոյ առաջ 

մեր սիրտը փշրելով, սեփական մեղքի խոր ·իտակցումով, կամքը 

հնազանդեցնելով, մտքերի եւ խորհուրդների զ·ուշութեամբ, հո·եւոր 

խոնարհութեամբ… Ծէսի ժամանակ հաւաքում են պտուղները, ծէսն 

ամբողջացնում է նախապատրաստութեան արդիւնքը… Սակայն ծէ

սը, սկիզբ առնելով մարդու հո·ու խորքում եւ խորհրդականօրէն 

կնքուե լով արարողութեան կատարմամբ, չի վերջանում: Այն պէտք 

է իրա·ործուի կեանքում, ծիսական իրականու թիւնը պէտք է տե ղա

փոխուի կեանք եւ պայծառակերպի այդ կեանքը: Քրիստոնեան Քրիս

տոսի Խորհուրդի կրողն է այս աշխարհում, նրա կեանքը պէտք է լինի 

վկայու թիւն ուրիշների համար եւ խորհրդաբար այնպէս լուսաւորի 

մարդկանց, ինչպէս Քրիստոսի փրկութեան լոյսը՝ Եկեղեցու սրբազան 

արարողու թիւնների միջոցով:

4 Սբ Գրի·որ Տաթեւացի, Գիրք քարոզութեան, որ կոչի Ամառան հատոր, «Վասն 

Է խորհրդոյ Եկեղեցւոյ», Կ. Պոլիս, 1741, էջ 144

5 Սբ Դիոնեսիոս Արիսպա·ացի, «Եթէ զի՞նչ է եկեղեցականիս քա հա նա յա պե

տութեան աւանդու թիւն, եւ զի՞նչ այնորիկ դիտումն», էջ 54
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* * *

Ծիսական ժառան·ութեան մէջ առանձնակի տեղ են ·րաւում 

Եկեղեցու եօթ խորհուրդներն6 իրենց բացառիկ քրիստոսաւանդ 

ակունքներով եւ փրկաբանական նշանակութեամբ: Եկեղեցու խոր

հուրդ ների մասին մեր ըմբռնումները յաճախ սահմանափակւում են 

բարոյաներածական եւ տեսական դիտարկումներով: Որքան էլ նման 

մօտեցումները կարեւոր են, այսուհանդերձ բերում են սահմանափակ 

ճանաչողութեան (եւ յաճախ՝ սխալ շեշտադրումների): Այնինչ 

ամբողջական ներթափանցման համար խորհուրդներին պէտք է 

մօտենալ ծիսական տեսանկիւնից, որովհետեւ ծէսն է մարմնաւորում 

աստուածային խորհուրդները, ծէսն է խորհուրդների կրիչը… Երբեմն 

խորհուրդների վրայ կառուցւում է այնպիսի տեսու թիւն, որն, աստուա

ծա բանական լուրջ խմորումներ ունենալով հանդերձ, հեռու է լինում 

արա րողական ներքին իրականու թիւնից. երբեմն այդ տեսական 

կա ռոյց ները ոչ ցանկալի ազդեցու թիւններ են ունենում ծէսի վրայ 

եւ խեղաթիւրում են սրբազան կար·ը: Պէտք է յիշել, որ սրբազան 

աւան դու թիւնը նախ եւ առաջ ծիսականն է: Քրիստոս, ասելով՝ «զայս 

արաս ջիք առ Իմոյ յիշատակի» [Ղուկ. ԻԲ 19], ծիսականօրէն աւանդեց 

Իր փրկութեան ժառան·ու թիւնը:

Խորհուրդի եւ արարողութեան միջեւ ·ոյու թիւն ունի ներքին խոր 

համաձայնու թիւն եւ խորհրդանշանական ներդաշնակու թիւն, որը 

մենք կանուանենք աստուածաբանականծիսական հաւասարակշռու

թիւն: Այդ հաւասարակշռութեան խախտումը սասանում է աստուած

պաշ տութեան հիմքերը: Ծէսի չափազանց ծանրաբեռնումը եւ ճո

խա ցումը դժուարացնում են նրա իւրացումը, իսկ կրճատումները 

նուաղեցնում, թերացնում են խորհուրդի սրբազան ներ·ործու թիւնը եւ 

կրաւորացնում մեր կրօնական ·իտակցու թիւնը: Տեսու թիւնը նոյնպէս 

պէտք է զու·ահեռուի ծէսին, տեսու թիւնը պիտի նախապատրաստի 

մեր հո·ին՝ աւանդուած սրբազան նշանների7 եւ խօսքերի միջոցով 

հա ղորդակցուելու Աստուծոյ փրկաբեր խորհուրդներին:

Ժամանակները բերում են իրենց հրամայականները, բայց որ քան 

էլ այդ հրամայականները ճնշեն մեր կրօնական ·իտակցու թիւնը, 

6 Եկեղեցու եօթ խորհուրդներն են՝ Մկրտու թիւն, Դրոշմ, Վերջին օծում, Ապաշ

խարու թիւն, Հաղորդու թիւն, Պսակ, Քահանայական ձեռնադրու թիւն:

7 Տես սբ Դիոնեսիոս Արիսպա·ացի, «Եթէ զի՞նչ է եկեղեցականիս քա հա նա յա

պետութեան աւանդու թիւն, եւ զի՞նչ այնորիկ դիտումն», էջ 58
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այսուհանդերձ պարտաւոր ենք պահպանել սրբազան կար· ու կա նոնն 

իր աստուածաբանական հիմքերով: Երբ ծիսական բարեկար·ութեան 

հարց է առաջանում, հարկ է ուսումնասիրել ծէսի զար·ացման հե տա

·իծը, կատարել բոլոր անհրաժեշտ աստուածաբանական պնդում նե րը, 

ապա անցնել նորո·ման… Նորո·ում նշանակում է հնի, աւանդականի 

նորովի բացայայտում եւ ոչ թէ աւերում: Երբ եկե ղեցու շինու թիւն է 

վերական·նւում, նախ ուսումնասիրում են կառոյցի ճարտարապետու

թիւնը, ապա զ·ուշութեամբ վերական·նում, որպէսզի չաղաւաղեն հնի 

վեհու թիւնը եւ ·եղեցկու թիւնը: Որքա՜ն աւելի կարեւոր է Եկեղեցու 

ներքինաստուածպաշտական շինու թիւնը, որքա՜ն աւելի մեծ զ·ուշու

թիւն է մեզ պէտք…

Այս տեսանկիւնից առանձնայատուկ ուշադրու թիւն է պահանջում 

Մկրտութեան խորհուրդը: Մկրտու թիւնն այսօր ամենից կիրառական 

ծէսերից է մեր իրականութեան մէջ, սակայն պէտք է ցաւով նշել, որ շատ 

քչերն են ճշմարիտ ·իտակցումով մօտենում այդ մեծ աստուածային 

խորհուրդին: Եւ պատճառը ոչ միայն անտեղեակութեան մէջ է, 

այլեւ առաւելապէս նրանում, որ խախտուած է խորհուրդի ծիսական

աստուածաբանական հաւասարակշռու թիւնը, խորհուրդը խիստ 

անպաշտպան է դարձել արտաքին աշխարհի նկատմամբ… Այսօր որեւէ 

մէկը կարող է մտնել եկեղեցի եւ անար·ել մկրտուել (ինչը բացառուած 

էր հին Եկեղեցում)՝ առանց նախապատրաստութեան, առանց ·ի տակ

ցելու, որ Մկրտու թիւնը վերստին ծնունդ եւ տնկակցու թիւն է Քրիս

տո սի չարչարանքներին, մահուանը եւ հետեւաբար՝ յարութեանը, որ 

Մկրտութեամբ մարդը մուտք է ·ործում Քրիստոսի Եկեղեցի, դառ

նում Քրիստոսի փրկա·ործութեան անմիջական հաղորդակիցը եւ 

երկնքի արքայութեան ժառան·որդը… Մարդը մտնում է եկեղեցի, եւ 

նրա վրայ ահեղ խորհուրդ է կատարւում, սակայն նա, ոչ մի հո·եւոր 

ապրում չունենալով, դուրս է ·ալիս՝ շարունակելով իր՝ Աստծուց 

կտրուած ·ոյութեան ընթացքը: Ոչ մի հո· չի տարւում մկրտուածի 

յետա·այ հո·եւոր կեանքի կազմակերպման համար… Եւ սա նախ եւ 

առաջ տեղի է ունենում ծէսի անհրաժեշտ մասերի բացակայութեան եւ, 

առհասարակ, ծէսի ոչ ճիշտ մատուցման պատճառով: Մի բան է պարզ, 

որ Մկրտութեան արարողութեան բարեկար·ման հարցն այսօրուայ 

հրատապ պահանջներից է, եւ պէտք է վերջապէս մէկ հաստատա ·րուած 

եւ սրբա·րուած ծէս ·ործի բոլոր հայ եկեղեցիներում: Անշուշտ, ան

ցեալ դարի եւ դարասկզբի տպա·իր մաշտոցների արարողու թիւն
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նե րը խիստ ծանրաբեռնուած են օտար տարրերով եւ յենուած չեն 

որեւէ ·իտական ուսումնասիրութեան վրայ8 (խօսքը վերաբերում է 

նաեւ խիստ կրճատուած վերջին հրատարակու թիւններին9), այլ լի 

են հրատարակիչների կամայականու թիւններով: Այսօր մենք ունենք 

մեր ձեռա·իր մաշտոցների Մկրտութեան արարողութեան քննական 

բնա·րերը10, եւ արդէն լոյս է տեսել Gabriele Winklerի “Das armenische 

Initiationsritualle. Entwicklungsgeschichtliche und liturgievergleichende 

Untersuchung der Quellen des 3. bis 10. Jahrhunderts” աշխատու թիւնը։ 

Սրա շնորհիւ կարող ենք որոշակի պատկերացում ձեռք բերել հայկական 

ծէսի զար·ացման օրինաչափու թիւնների մասին: Այսուհանդերձ, սա 

դեռ բաւարար չէ բարեկար·ութեան համար. անհրաժեշտ է տալ ծէսի 

աստուածաբանական հիմնաւորումները, որից յետոյ միայն կարելի է 

զատել կարեւորն անկարեւորից եւ ընդունել ծէսի այն տարբերակը, 

որն աւանդական է, աստուածաբանական տեսանկիւնից՝ կուռ եւ հա

մա պատասխանում է արդի ծիսական հո·եբանութեանը:

ՄԵՐ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՈՒՐՈՒԱԳԾԵՐԸ

Մեր ուշադրու թիւնն անմիջապէս ·րաւեց մեր զոյ· երկաթա·իր 

մաշտոցների11 Մկրտութեան արարողու թիւնը12, որը յոյժ պատշաճ 

նկատուեց սոյն ուսումնասիրութեան համար: Այդ արարողու թիւնը 

·րեթէ անաղարտօրէն պարունակում է դասական ծէսի հիմնական 

կառոյցը, զերծ է խճողումներից եւ յետսամուտ տարրերից, արտացոլում 

է մեր հնա·ոյն աւանդու թիւնը եւ զ·ալիօրէն կարճ տեւողու թիւն ունի 

8 Տես Հ. Սահակ Ճեմճեմեան, «Մկրտութեան արարողու թիւնը մաշտոցներու 

մէջ», «Բազմավէպ», Վենետիկ, 1971, հ. 1–2, էջ 26:

9 Տես «Մաշտոց, յորում աւանդին սրբազան արարողու թիւնք ազ·իս ըստ սահ

մա նա դրութեան սուրբ Եկեղեցւոյս Հայոց», Երուսաղէմ, 1977. նոյն վեր տա

ռու թեամբ, Անթիլիաս, 1988:

10 Հ. Սահակ Ճեմճեմեան, «Մկրտութեան արարողու թիւնը մաշտոցներու մէջ», 

«Բազ մավէպ», 1971, 1972

11 Ձեռ. N 457 (Սբ Ղազար (=ՍՂ)), N 1001 (Սբ Մեսրոպ Մաշտոցի անուան մա

տե նադարան, Երեւան(=ՄՄ))

12 Հ. Սահակ Ճեմճեմեան, «Մկրտութեան արարողու թիւնը մաշտոցներու մէջ», 

«Բազ մավէպ», 1971, հ. 1–2, էջ 36–46. 1972, հ. 2–3, էջ 211–231
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տպա·իր (նկատի չունենք վերջին խիստ կրճատուած մաշտոցները) 

մաշտոցների համեմատութեամբ: Ծէսն ունի հետեւեալ կառուցուածքը.

Կանոն երախայութեան

ա) երախայութեան սկիզբ կամ երախաների13 ձեռնադրու թիւն

բ) նախապատրաստական աղօթքներ (եկեղեցուց դուրս)

·) հանդիսաւոր խոստումներ (հրաժարում սատանայից եւ 

հաւատքի խոստովանու թիւն)

Կանոն մկրտութեան

ա) մուտք եկեղեցի

բ) իւղի օրհնու թիւն

·) ջրի օրհնու թիւն

դ) բուն Մկրտու թիւն

Կանոն դրոշմի

ա) օծում

բ) զ·եստաւորում

·) երկրպա·ու թիւն Սեղանին

Հաղորդութիւն եւ արձակում

Ութ օր յետոյ

Հայկական ծէսը բաղդատելով վաղքրիստոնէական արարողու

թիւնների հետ14՝ կարելի է եզրակացնել, որ այն, իր մէջ ամփոփելով 

եւ բիւրեղացնելով Մկրտութեան խորհուրդի շուրջ ծաւալուած 

աստուածաբանական շարժումները, մի ինքնատիպ արարողու թիւն է 

եւ արտայայտու թիւն է հնա·ոյն աւանդութեան, որը, հաւանաբար, 

Հայաստան է բերուել սբ Գրի·որ Լուսաւորչի կողմից: Մենք սոյն 

աշխատութեան մէջ յաջորդաբար կը բացայայտենք Մկրտութեան 

արարողութեան առանձին մասերի աստուածաբանական իմաստները 

եւ պատմական զար·ացման նախընթացը եւ կը տեսնենք, որ Մկրտու

թիւնն առանձին արարողու թիւնների անբաժանելի եւ անկրճատելի 

միասնու թիւն է, եւ որեւէ մասի աղաւաղումը կամ դուրսմղումը ծէսից 

13 Բնա·րերում հանդիպում է նաեւ երեխայ ձեւը:

14 J. G. Davies, The Early Christian Church, Michigan, 1987, pp. 102–104, 148–

150, 200–203, 262–266.
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ծանր հետեւանքների առիթ է դառնում թէ՛ մարդու ներանձնական, 

թէ՛ հասարակական կեանքում: Այսուհանդերձ, այս տեսքով, թերեւս, 

այն անհնար լինի ·ործածել այսօր, սակայն աննշան յաւելումներով 

(նարօտի օրհնու թիւն, մի քանի շարականներ) կարելի է վերադառնալ 

մեր հայկական ծէսի պարզ եւ աստուածաբանական տեսանկիւնից կուռ 

վեհութեանը՝ թօթափելով յետա·այ դարերի օտարամուտ, անհարկի 

խճողումները: Մէկ կարեւոր նկատառում եւս. բնիկ հայկական ծէ

սում խստօրէն ընդ·ծուած է մկրտուողի անհատական դարձը, եւ 

բոլոր հարց ու պատասխաններում, հանդիսաւոր խոստումներում 

մենք տեսնում ենք մկրտողի կողմից արտասանուող եզակի ձեւեր՝ ի 

տարբերու թիւն հո·եւորականի կողմից այսօր արտասանուող յո·նակի 

ձեւերի, ուր անհատի մասնակցու թիւնը հասած է նուազա·ոյնի: Ու

րեմն՝ մեր հայրերին մտահո·ել է մարդու փրկու թիւնը, որը սկսւում 

է Մկրտութեամբ, եւ ցանկալի է, որ այդ մտահո·ութեամբ այսօր էլ 

համակուած լինենք: Հո·եւոր կեանքի մէջ Մկրտու թիւնն էական սկիզբ 

է, եւ այդ սկզբով են մեծապէս պայմանաւորուած մարդու յետա·այ 

ողջ կեանքն ու ·ործունէու թիւնը:

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒ ԹԻՒՆ

Պատրաստու թիւնն աստուածմարդկային յարաբերութեան ան

հրա ժեշտ նախապայմանն է: Հնուց սկսած՝ մարդ մինչեւ Աստծուն կամ 

սրբու թիւններին մերձենալը պէտք է անցնէր մարմնական եւ հո·եկան 

պատրաստութեան երկարատեւ շրջան, որպէսզի լիապէս արժանանար 

Աստուծոյ հետ հաղորդակցման:

Մկրտու թիւնը, լինելով Եկեղեցու աստուածպաշտական հա մա

կար ·ի սկզբնարար հիմքը, նոյնպէս պահանջում է լուրջ պատրաստու

թիւն: Հին Եկեղեցում ·ոյու թիւն ունէր բաւականին երկար նա

խա պատրաստական շրջան՝ մէկից երեք տարի: Մկրտութեանը 

նա խապատրաստուողները, որոնց անուանում էին ընծայութեան 

կոչուածներ15, աստիճանաբար ներածւում էին Եկեղեցու մէջ: Նրանց 

15 Նրանց նաեւ անուանում էին պարզապէս կոչուածներ կամ երախաներ: Սբ 

Դիո նեսիոս Արիսպա·ացին նրանց անուանում է զ·աստացածներ: Արեւել քում 

նրանց անուանում էին լուսաւորուողներ կամ մկրտուողներ, Արեւմուտքում՝ 

խնդրող ներ կամ ընտրեալներ, Երուսաղէմում՝ ուղղակի՝ հաւատարիմներ կամ 
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վրայ կատարւում էին երդմնեցուցչութեան16 մասնաւոր արարողու

թիւններ, նրանց մանրազնին կերպով ուսուցանում էին հաւատքի 

տեսական (Սուրբ Գիրք, դաւանու թիւն) եւ ·ործնական (աղօթք, պահք, 

ճ·նու թիւններ) սկզբունքները: Այս երկար նախապատրաստութեանն 

անմիջապէս յաջորդում էր համեմատաբար աւելի կարճ շրջան, որը 

տեւում էր 40 օր մինչեւ Զատիկ17, երբ կոչուածները լարուած աղօթքով 

ու պահքով պատրաստւում էին սուրբ Գիշերուան18: Այդ ·իշեր Քրիս

տոսի Յարութեան տօնին նրանք մկրտւում էին եւ այդպիսով ստանում 

նոր կեանքի փրկու թիւնը եւ Քրիստոսի լոյսը:

Յետա·այում Մկրտութեան նախապատրաստութեան այս ըն

թացքը փոփոխու թիւններ է կրում՝ մնալով, սակայն, որպէս Մկրտու

թեան անքակտելի մաս: Այն դառնում է Զատկից անկախ՝ պահպանելով 

իր զատկական իմաստն ու էու թիւնը: Ինչպէ՞ս է այս մեծ խորհուրդի 

հա ւա տացեալներ (տես Երանելւոյն Կիւրղի Երու սա ղեմայ հայրապետի կոչումն 

ըն ծայութեան, Ճառ Ե (=Կոչումն ըն ծա յու թեան), Վիեննա, 1832, էջ 74–75):

16 Երդմնեցուցչու թիւնը դեւերի հալածման (exorcism) արարողու թիւն է, որը 

հնում մեծ կիրառու թիւն ունէր: Մասնաւորաբար, յաճախ կա տարւում էր երա

խա ների վրայ, որոնց պատրաստում էին Մկրտու թեան: Երդմնե ցուց չութեան 

արա րողութեան մէջ մտնում էին յատուկ աղօթք ներ՝ սուրբ·րային դրուա·

նե րի յիշատակմամբ, տեառնա·րումներ, փչում ներ: Երախայի երեսը ծածկում 

էին, որպէսզի միտքը եւ տեսողու թիւնը զերծ պա հէին թափառումներից: Փչու

մը նշանակն էր մեղքերից մաքրման եւ անամօթ ու նախաչար սատանա յի 

հա լածման: Միաժամանակ փչումը ցոյց էր տալիս Սուրբ Հո·ու ներ·ործու

թիւնը, որի պատճառով էլ մեծ զօ րու թիւն ունէր անտեսանելի թշնամիների 

դէմ: Երդմնեցուցչութեան արա րողու թիւնը հնում անհրաժեշտ մաս էր կազ

մում Մկրտութեան նա խա պատրաստութեան. այն այսօր էլ որոշ Եկե ղե ցի նե րում 

Մկրտութեան արարողութեան բաղկացուցիչ մասերից է: Մեզ մօտ երդմնե ցուց

չու թիւնը դարձել է առանձին արարողու թիւն, որը կոչւում է «Կանոն վասն 

այ սա հարաց եւ լուսնոտից» (տես «Մաշտոց», Վաղարշապատ, 1905, էջ 281–

310):

17 Իրականում հէնց Մկրտութեան նախապատրաստութեան շրջանից էլ առաջացել 

է Մեծ պահքը:

18 «Իսկ եթէ եղիցի աւր տաւնին, հարազատա·ոյն է առ ի Մկրտու թիւնն: Քանզի 

աւրն այն յիշատակ է յարութեան, իսկ Մկրտու թիւն զաւրու թիւն է առ ի յարու

թիւն: Ի Յարութեան զյարութեան շնորհ ընկալցուք: Յաղա·ս այսորիկ ի հե

ռուստ Եկեղեցի զյինքենէ սնեալն քարոզութեամբ կոչէ, զի զորս կանխաւն 

երկ նէր, ծնցի յայնժամ եւ, զատուցեալ ի կաթանէ, զնոսա բանիւ խորհրդեանն 

ճա շակեսցէ զհաստատուն աւանդիցն կերակուր» (սբ Բարսեղ Կեսարացի, Գիրք 

պա հոց, «Խաւսք յորդորականք ի Մկրտու թիւն», Սբ Էջմիածին, 2008, էջ 422)։
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նախապատրաստու թիւնն արտացոլուած հայկական ծէսում, ինչպիսի՞ն 

է եղել մեր Եկեղեցու վերաբերմունքը… Մեր Մկրտութեան արարողու

թիւնը սկսւում է մի խրատով (այն աննշան զանազանու թիւններով 

առկայ է բոլոր թէ՛ տպա·իր, թէ՛ ձեռա·իր մաշտոցներում), որն 

այսօր ·րեթէ կատարեալ անտեսման է մատնուած, սակայն հէնց այս 

խրատով է սկսւում Մկրտութեան խորհուրդը, եւ նրանում յստակօրէն 

սահմանա·ծուած է մեր Եկեղեցու վերաբերմունքը վերստին ծննդեան 

խորհուրդին մերձենալ կամեցողների նկատմամբ:

Յորժամ քրիստոնեայ առնեն, նախ չէ պարտ յեկեղեցին թողուլ, 

այլ ձեռնադրեսցէ յառաջ երիս շաբաթօք կամ աւելի նախ քան 

զՄկրտու թիւնն, որով եւ զհաւատս եւ զՄկրտու թիւնն Եկեղեցւոյն 

բաւականասցի ուսանել ի վարդապետէն. յառաջ՝ նախ զԱստուածու թիւն 

Սրբոյ Երրորդութեանն եւ զարարչութեան եւ զլինելութեան արարածոց 

եւ ապա՝ զընտրու թիւն արանց արդարոց. յետոյ՝ զԾնունդն Քրիստոսի 

եւ կար·աւ զամենայն տնտեսութեանն եւ զԽաչին մեծ խորհուրդն 

եւ զԹաղումնն եւ զՅարու թիւնն եւ առ Հայր զՀամբարձումնն եւ 

զմիւսան·ամ զԳալուստն եւ զյարու թիւնն ամենայն մարմնոց եւ 

զհատուցումն ըստ իւրաքանչիւր ·ործոց: Զայս ուսուցանելով՝ 

խրատեսցէ աղօթից ստէպ կալ: Այս կար·աւորու թիւն չափահասակացն 

է: Նախ՝ երախայ ձեռնադրեսցի զկատարեալ հասակն եւ զտղայսն: 

Երբ [մէկին] քրիստոնեայ են դարձնում, նախ պէտք չէ թողնել՝ 

եկեղեցի [մտնի], այլ պէտք է ձեռնադրուի Մկրտու թիւնից երեք շաբաթ 

առաջ կամ աւելի վաղ, եւ այս ընթացքում էլ հասցնի վարդապետից 

ուսանել Եկեղեցու հաւատքը եւ Մկրտու թիւնը. սկզբից նախ՝ Սուրբ 

Երրորդութեան Աստուածու թիւնը, արարածների արարչու թիւնը եւ 

լինելու թիւնը, ապա՝ արդար այրերի ընտրու թիւնը, յետոյ՝ Քրիստոսի 

Ծնունդը եւ, ըստ կար·ի, [փրկա·ործութեան] տնտեսութեան ողջ 

[ընթացքը]՝ Խաչի մեծ խորհուրդը, Թաղումը, Յարու թիւնը, առ Հայր 

Համբարձումը, միւս Գալուստը, բոլոր մարմինների յարու թիւնը եւ 

հատուցումն ըստ իւրաքանչիւր ·ործի: Այս ուսուցանելով՝ պէտք է 

խրատի ստէպ աղօթել: Այս կար·աւորու թիւնը չափահասակների համար 

է: Նախ պէտք է չափահասներին եւ մանուկներին երախայ ձեռնադրել19:

19 Արարողու թիւնը ներկայացւում է ըստ ՍՂ N 457 ձեռա·րի: Թար·մանելիս 

հարկ եղած դէպքում կը հետեւենք ՄՄ N 1001 ձեռա·րին կամ այլ ձեռա·րերի, 

ինչը ցոյց կը տանք տողատակում:
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Այս խրատից երեւում է, որ մկրտուել ցանկացողն անհրաժեշտաբար 

պէտք է անցնի երախայութեան շրջան, որի ընթացքում կարողանայ 

ձեռք բերել դաւանական մաքրու թիւն եւ ներքին կեանքի հաստատու

թիւն: Միայն այս նախադրեալների դէպքում նա կարող է ճշմարտապէս 

ընդառաջ ·նալ Աստուծոյ մեծ շնորհներին…

Հին Եկեղեցում մկրտուել ցանկացողին բերում էին տեղական 

եկեղեցու եպիսկոպոսի մօտ, որը քահանայ էր, հովիւ եւ տեղական 

համայնքի վարդապետ: Այսպէս կոչուած հաւատարիմները կամ 

խորհրդազ·ածները պէտք է վկայէին թեկնածուի դարձի լուրջ բնոյ

թի մասին20: Վստահանալով դարձի եկածի մտադրութեան լրջու թեան 

մէջ՝ եպիսկոպոսը նրա անունը մտցնում էր ընծայութեան կոչուած ների 

ցուցակի մէջ: Ապա երեք ան·ամ նորադարձի դէմքը տեառ նա·րում էր եւ 

ձեռքը դնում նրա ·լխին: Այս սկզբնական արարողու թիւնը նշանակում 

էր, որ Քրիստոս ընդունել է այս մարդուն Իր ժառան·ութեան մէջ եւ նրա 

անունը մտցնում է Կենաց ·րքի մէջ21: Յովհան Ոսկեբերանի ժամանակ 

սա կատարւում էր անմիջապէս Մեծ պահքից առաջ22:

Այս ·ործողու թիւնները Մկրտութեան կար·աւորութեան առա

ջին աստիճանն են, եւ նրանց իմաստը բացայայտւում է կոչուածների 

վրայ կատարուող առաջին (կամ քրիստոնէական ձեռնադրութեան) 

աղօթքով:

20 Այս ամէնին, ըստ Դիոնեսիոսի, նախորդում է Աստուծոյ փրկութեան քարոզու

թիւնը քահանայապետի (եպիսկոպոսի) կողմից. այն, ընկնելով ոմանց սրտե րը, 

փրկութեան փափա· է առաջացնում եւ զ·աստացնում: Զ·աստացածը դի մում 

է խորհրդազ·ածներից մէկին՝ խնդրելով իրեն առաջնորդել քահանայա պե տի 

մօտ: «Եւ ինքն բոլորովիմբ զհետեւելն խոստասցի աւանդեցելոցն եւ աղա չես

ցէ զմատչելն իւր եւ ամենեւին զնոյն հետայն կենացն զվերակացու թիւնն ըն

դու նել: Իսկ նորա թէ եւ է ընդ նորա փրկու թիւնն սրբազնաբար հաճեալ, սա

կայն առ իրին բարձրու թիւն ընդդիմադրեալ զմարդկաւրէնն, սոսկմամբ մե

ծաւ եւ դժուարին կայիւք: Սակայն կատարել զարարողու թիւն խնդրոյն բա րե

տե սա կութեամբ խոստացեալ եւ առեալ ածէ զնա առ քա հա նա յա պե տու թեանն 

մա կա նուն» (սբ Դիոնեսիոս Արիսպա·ացի, Խորհուրդ Մկրտու թեան, էջ 61):

21 Տես սբ Դիոնեսիոս Արիսպա·ացի, «Յաղա·ս ի Մկրտու թիւնն կատարմանց», 

Տեսու թիւն, էջ 66:

22 T. M. Finn, The Liturgy of Baptism in the Baptismal Instructions of St. John Chrys

ostom, Washington, 1967, pp. 50–51.
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Ասի սաղմոս ի թիւ.

ՃԼ. «Տէ՛ր, ոչ բարձրացաւ սիրտ 
իմ»:

Աղօթք ի վերայ երախային նախ 

քան զՄկրտւ թիւնն: Այս է Մկրտւ

թեան սկիզբն.

Տէ ՛ր  Աստուած  մեր ,  Աս
տուա՛ծ բարերար, որ զվրի
պեալս եւ զհեռացեալս ի Քէն 
զազ·ս մարդկան՝ զմերժեալս եւ 
զանկեալս ի դրախտէն փափ կու
թեան, զոր ոչ կարացեր ան տես 
առ նել, այլ ·թացեալ խո նար հե
ցար ի Քումմէ բարձրութենէդ 
ի մեր նուաստ բնու թիւնս եւ, 
առն լով զբոլորս մեր բայց ի 
մե ղաց, չարչարանօք մահու, 
խա չի զփրկու թիւն եւ զդարձ 
մեր ·նեալ, վերստին շնորհեցեր 
մեզ զկենդանու թիւն: Ընկա՛լ եւ 
այժմ, բարերա՛ր Տէր, զբարս յօ
ժա րութեան ստեղծուածոյս Քո, 
որ դիմեաց մերձենալ ի սուրբ եւ ի 
միայն ճշմարիտ Աստուածու թիւն 
Քո՝ քրիստոնեայ անուն յանձին 
կրելով: Եւ տո՛ւր զօրու թիւն եւ 
օ· նու թիւն եւ արժանաւորիլ եւ 
հա սանել ի մաքրու թիւն սուրբ 
Աւա զանին ամբիծ կենացդ եւ ի 
ժա ռան·ու թիւնն որդե·րութեան 
ար քայութեանդ երկնից Քրիս
տո սիւ Յիսուսիւ՝ Տերամբ մերով, 
Որում վայել է փառք, իշխանու
թիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ 

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

Թիւ23 ասււմ է սաղմոս.

ՃԼ. «Տէ՛ր, չբարձրացաւ իմ 
սիրտը»:

Աղօթք երախայի վրայ մինչեւ 

Մկրտւ թիւնը: Այս է Մկրտւթեան 

սկիզբը.

Տէ՛ր Աստուած մեր, բարերա՛ր 
Աս տուած, որ Քեզանից վրիպած 
եւ հե ռացած մարդկութեանը՝ 
մեր ժուած եւ ընկած դրախտի 
փափ կու թիւնից, չկարողացար 
ան տեսել ,  այլ  ·թալով խո
նարհուեցիր Քո բարձրու թիւնից 
դէ պի մեր նուաստ բնու թիւնը 
եւ, ամ բողջապէս վերցնելով մեր 
[բնու թիւնն] առանց մեղքի, խաչի 
եւ մահուան չարչարանքներով 
·նե լով մեր փրկու թիւնը եւ դար
ձը, վերստին մեզ կենդանու
թիւն շնորհեցիր: Ընդունի՛ր եւ 
այժմ, բարերա՛ր Տէր, Քո այս 
ստեղծուածի բարեյօժարու թիւնը, 
որ որոշեց մերձենալ Քո սուրբ 
եւ միայն ճշմարիտ Աս տուա
ծութեանը՝ քրիստոնեայ անուա
նուելով24: Եւ տո՛ւր զօրու թիւն 
եւ օ·նու թիւն եւ արժանաւոր 
լի նել ու հասնել անբիծ կեանքիդ 
սուրբ Աւազանի մաքրութեանը 
եւ երկնքի արքայութեանդ որ
դե ·րութեան ժառան·ութեանը՝ 
մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսով, 
Որին վայել է փառք, իշխանու
թիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ 

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

23 Այսինքն՝ առանց եր·ելու, արտասանելով։ 

24 Ըստ ՄՄ N 1001 ձեռա·րի։
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Ձեռնադրումով մարդը դառնում է քրիստոնեայ, սակայն քրիս

տո նեան դեռեւս հաւատարիմ չէ: Հնում երախայութեան կար· մտած

նե րը ·տնւում էին եկեղեցական հսկողութեան տակ. նրանք պէտք 

է յաճախէին աստուածպաշտական հաւաքներին, ուր նրանց համար 

յա տուկ աղօթքներ էին կատարւում, ապաշխարութեան ·ործերով եւ 

առհասարակ իրենց ողջ վարքա·ծով վկայէին իրենց փրկուելու ան

երկ բայ մտադրութեան մասին: Մկրտուողները պէտք է լինէին խիստ 

պահքի եւ ժուժկալութեան մէջ, նրանց թէ՛ խօսքերը, թէ՛ ·ործերը 

պէտք է ներծծուած լինէին ապաշխարական փշրուածութեամբ… 

Քա ռասնորդական պահքի նախապատրաստական շրջանը նրանց 

համար խոստովանութեան շրջան էր. «Ժամանակ խոստովանութեան 

է ժամանակս, որ հասեալ կայ. ե՛կ, լե՛ր խոստովան զինչ ·ործեալ է ինչ՝ 

որ բանիւք, որ ·ործովք, որ ի տուէ, որ ի ·իշերի: Եւ լե՛ր խոստովան 

ի ժամանակի ընդունելութեան, զի յաւուրն փրկութեան ընդունել 

մարթասցես զ·անձն երկնաւոր»25: Ընծայութեան կոչուածը պէտք 

է ուշադրութեամբ հետեւէր քարոզուող խօսքերին, ուսուցանուածը 

զ·ուշութեամբ ծրարէր իր սրտում, հեռանար աշխարհիկ հո·սերից՝ 

ստանալու փրկութեան շնորհը. «Տո՛ւր պարապ անձին քում՝ կանխեալ 

ընդ ձեռնադրութեամբքն: Դե·երեա՛ց, կա՛ց ի կոչմունս ընծայութեան, 

եւ յո՛ւշ լիցին քեզ բանքն ամենայն, զոր խօսիցին: Ասեն նոքա՝ ո՛չ 

միայն զի լսելով լուիցես, այլ զի հաւատովք կնքիցես՝ ծրարեալ ի սրտի 

քում: Զամենայն հո·ս մարդկան ի բա՛ց ջնջեա ի քէն, զի վասն ո·ւոց 

ընթանաս: Զիրս աշխարհիս ապաքէն ցապաք թողլոց ես. փոքր է այս, որ 

լքեալս լինի, եւ մեծամեծ է այն, որ ի Տեառնէն շնորհի: Թո՛ղ, լի՛ք ի բաց 

զառժամայնս եւ հաւատա՛ դու ի պատրաստեալն: Զայնչափ բոլորեալ 

թիւս տարերց տարեկանաց անցեր՝ զաշխարհաւ զուր տարապարտուց 

զբաղեալ. արդ զայս քառասնօրեայ ժամանակ ո՞չ եկեսցես՝ կանխեալ 

յաճախութեամբ, վասն քոյին ո·ւոյդ փրկութեան»26: Մկրտութեան 

նախապատրաստուողը չպէտք է քննէր որեւէ մէկի, այլ աղօթական 

ներհայեցողութեամբ պատրաստէր իր անձը Սուրբ Հո·ու շնորհների 

համար… Նա պէտք է ներէր իր նկատմամբ բոլոր յանցաւորներին, 

որպէսզի ինքն էլ Աստծուց ներում ստանար, պէտք է իր անձը պարարէր 

Սուրբ Գրքի կենարար խօսքերով, իր ողջ էութեամբ դառնար առ 

25 Սբ Կիւրեղ Երուսաղեմացի, Կոչումն ընծայութեան, Ճառ Ա, էջ 5

26 Նոյն, էջ 5–6
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Աստուած, «եւ Ինքն Քրիստոս՝ մեծ Քահանայապետն, զձերոցն բարուց 

նպաստ ընկալեալ, մատուցանիցէ զձեզ զամենեսեան առաջի Հօր եւ 

ասիցէ. «Ահաւասի՛կ Ես եւ մանկունք Իմ, զոր ետ Ինձ Աստուած» [Ես. 

Ը 18]»27:

ՍԿԻԶԲ

27 Նոյն, էջ 7

Եւ ապա յաււրս Մկրտւթեան առ 

դուռն եկեղեցւոյն կատարելոց է 

քահանայն զայս կարգ՝ հանդերձ 

իաբան ւխտիւն, ի վերայ տղայոց 

եւ չափահասակաց:

Ասի սաղմոս ի թիւ Գ.

ԻԴ. «Առ Քեզ, Տէ՛ր, համբարձի 

զանձն իմ»:

ԻԵ. «Դա՛տ արա ինձ, Տէ՛ր»:

Ծ. «Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ, 

ըստ մեծի ողորմութեան Քում»:

Սարկաւագն քարոզէ.

Եւ  եւս  վասն  երախայիս 

աղա չես ցուք զմարդասէրն Աս

տուած, զի ողորմեսցի սմա ըստ 

մեծի ողորմութեանն Իւրում 

եւ արժանի արասցէ լուաց ման 

վեր ս տին ծննդեան եւ զ·ես տու 

անապականութեան եւ զու ·ա

թուես ցէ ընդ հաւա տա ցեալս 

անուան Իւրոյ եւ կեցուսցէ ողոր

մու թեամբ Իւրով շնորհիւ: Ամե

նա կալ եւ արարիչ Տէ՛ր Աս տուած 

մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Գ «Տէր, ողորմեա»:

Եւ ապա Մկրտւթեան օրը քա հա

նան միաբան ուխտով հանդերձ 

եկե ղեցւ դռան առջեւ կատարելւ 

է հետեւեալ կարգը մանւկների եւ 

չա փահասների վրայ:

Ապա թիւ ասււմ է երեք սաղմոս.

ԻԴ. «Տէ՛ր,  դէպի Քեզ եմ 

բարձրացնում իմ անձը»:

ԻԵ. «Դա՛տ արա ինձ, Տէր»:

Ծ. «Ողորմի՛ր ինձ, Աստուա՛ծ, 

ըստ Քո մեծ ողորմութեան»:

Սարկաւագը քարոզւմ է.

Եւ դարձեալ այս երախայի 

հա մար աղաչենք մարդասէր 

Աստ ծուն, որպէսզի ողորմի սրան 

ըստ Իր մեծ ողորմութեան ու 

ար ժա նի անի վերստին ծննդեան 

լուաց ման եւ անապականու թեան 

զ·ես տի, կար·ի Իր անուան հա

ւա տացեալների հետ եւ ապ րեց

նի Իր ողորմութեան շնոր հիւ: 

Ամենակալ եւ Արարիչ Տէ՛ր Աս

տուած մեր, ապրեցրո՛ւ եւ ողոր

մի՛ր:

Երեք «Տէր, ողորմեա»:
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Քահանայն ասէ զաղօթս զայս ի 

վերայ.

Ընկա՛լ, մարդասէ՛ր Տէր, զըն

ծայեալս ի Քեզ զերախայս, 

սրբեա՛ զմիտս եւ զխորհուրդ 

սո րա յամենայն նեն·ութեանց 

հա կա ռակորդին եւ արժանի՛ արա 

զսա ի ձեռն Աւազանին լուա նալ 

զհնու թիւն մեղաց իւրոց եւ նո

րո ·ել լուսով շնորհաց Քրիս տո սի 

Քո: Որպէս զի եւ սա մեօք հան

դերձ փառաւորեսցէ զՀայր եւ 

զՈր դի եւ զՍուրբ Հո·իդ այժմ եւ 

միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. 

ամէն:

Քարոզէ սարկաւագն.

Եւ եւս վասն քաւութեան մե

ղաց, իջանելով ողորմութեանց 

Աս տուծոյ ի վերայ երախայիս, 

զՏէր աղաչեսցուք:

Գ «Տէր, ողորմեա»:

Քահանայն ասէ զաղօթս.

Տէ՛ր Աստուած՝ մեծ եւ փա ռա

ւո րեալ յամենայն արա րա ծոց, ի 

Քո ահաւոր անունդ ապա ւի նե

լով՝ ծա ռայս Քո խո նարհեցոյց 

զ·լուխս իւր անուանդ Քո սրբոյ, 

որում կրկնի ամենայն ծունր 

երկ նա ւո րաց եւ երկրաւորաց եւ 

սան դարամետականաց, եւ ամե

նայն լեզու խոստովան լիցի, 

եթէ Տէր է Յիսուս Քրիստոս ի 

փառս Աստուծոյ Հօր: Յայդմ 

ահա ւոր անուանէդ հաղորդու

թիւն ընկալցի սա, որ հալածեաց 

Քահանան ասւմ է այս աղօթքը 

[մկրտւողի] վրայ.

Ընդունի՛ր, մարդասէ՛ր Տէր, 

Քեզ ընծայուող այս երախային, 

սրբի՛ր սրա միտքը եւ խորհուր դը 

հա կառակորդի բոլոր նեն·ու

թիւն ներից եւ արժանացրո՛ւ 

սրան Աւազանի միջոցով լուա

ցուե լու իր մեղքերի հնու թիւ նից 

եւ նո րո·ուելու Քո Քրիստոսի 

շնորհ նե րի լոյսով: Որպէսզի սա 

էլ մեզ հետ փառաւորի Հօրը եւ 

Որ դուն եւ Սուրբ Հո·ուն այժմ 

եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա ւի տե

նից. ամէն:

Սարկաւագը քարոզւմ է.

Եւ դարձեալ մեղքերի քաւու

թեան, այս երախայի վրայ Աս

տու ծոյ ողորմու թիւնների իջնե լու 

համար աղաչենք Տիրոջը:

Երեք «Տէր, ողորմեա»:

Քահանան ասւմ է այս աղօթքը:

Տէ՛ր Աստուած՝ մեծ եւ փա ռա

ւո րուած բոլոր արա րած ներից, 

Քո այս ծառան, ապաւի նե լով 

Քո ահաւոր անուանդ, խո նար

հեց րեց իր ·լուխը Քո սուրբ 

անուան առջեւ, որին ծունր են 

մա տու ցում բոլոր երկ նաւոր նե րը, 

երկրաւորները եւ սան դա րա մե

տականները, եւ ամէն լե զու թող 

խոստովանի, որ Տէր է Յի սուս 

Քրիստոս ի փառս Հայր Աս տու

ծոյ: Թո՛ղ հաղորդուի սա այդ 

ահաւոր անուանդ, որ հա լա ծեց 
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զխա բէու թիւն դիւաց եւ զկռա

պաշ տու թիւն մոլորութեան եւ 

զա մե նայն սատանայական որո

·այթս խափանեաց: Հայեա՛ց, 

Տէ՛ր, ողորմութեամբ Քո ի սա. 

մեր ժեա՛ եւ հեռացո՛ ի սմանէ՝ 

ամե նա յաղթ կոչմամբ անուան 

Քո ի վերայ սորա, ղօղեալ յայ սոց 

պղծոց զխորհուրդս, զբանս եւ 

զ·ործս եւ զամենայն խարդախու

թիւնս, որովք սովոր են խաբել եւ 

կո րու սանել զմար դիկ չար դեւք: 

Որ պէս զի, զար հուրեալ ի յաղ թող 

անուա նէդ, տա· նապեսցի եւ 

տանջեսցի ան ե րեւոյթ տան ջա

նօք, երդ մամբ հեռացեալ ի սմա նէ՝ 

եւ այլ մի՛ եւս դարձցի ի սա: Լցո՛ 

երկնային շնորհօք եւ զուար

ճա ցո՛ ամենաբարի կոչ մամբդ՝ 

քրիս տո նեայ անուա նե լով: Եւ 

ար ժա նի լիցի ի դէպ ժա մա նակի 

Մկրտու թեան վերստին ծննդեան 

եւ, ընդունելով զՀո·իդ Սուրբ, 

մար մին եւ անդամ եղիցի Եկե

ղեց ւոյ Քում սրբոյ. եւ ան ա րատ 

քրիս տո նէութեամբ կրօ նաւորեալ 

յայսմ աշխարհիս՝ եւ հան դեր

ձե լոց բարեացդ հաս ցուք ընդ 

ամե նայն սիրեցողս անուանդ 

Քո՝ փառաւորելով զան փոփո խե

լի Տէրու թիւնդ Հօր եւ Որդւոյ եւ 

Հո· ւոյդ Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ 

յա ւի  տեանս յաւի տենից. ամէն: 

դեւերի խաբէու թիւնն ու կռա

պաշտութեան մոլորու թիւնը եւ 

խա փանեց բոլոր սա տա նա յա կան 

որո·այթները: Տէ՛ր, նայի՛ր Քո 

ողոր մութեամբ սրան, Քո անուան 

ամենայաղթ կոչմամբ սրա վրայ՝ 

մեր ժի՛ր եւ հեռացրու սրա նից 

պիղծ այսերի թաքցրած խոր

հուրդ ները, խօսքերը, ·ործերը 

եւ բոլոր խարդախու թիւնները, 

որոն ցով չար դեւերը սովոր են 

խա բել եւ կործանել մարդկանց: 

Որ պէս զի, զարհուրելով Քո յաղ

թող անու նից, տա·նապի եւ տան

ջուի ան ե րեւոյթ տանջանքով՝ 

երդ մամբ հեռանալով սրանից, 

եւ այլեւս չդառնայ սրա մէջ: 

Լցրո՛ւ երկնային շնորհներովդ 

եւ զուարճացրո՛ւ ամենաբարի 

կոչ մամբդ՝ քրիստոնեայ անուա

նե լով: Եւ թող արժանի լինի ժա

մա նա կի յարմարութեամբ վերս

տին ծննդեան Մկրտութեանը եւ, 

ըն դու նելով Սուրբ Հո·իդ, թող 

լի նի Քո սուրբ Եկեղեցու մար մին 

եւ անդամ: Եւ, ան ա րատ քրիս

տո նէու թեամբ կրօ նաւո րե լով այս 

աշ խար հում, նաեւ հանդերձեալ 

բա րիք ներիդ հաս նենք բոլոր 

նրանց հետ, որ սիրում են Քո 

անու նը, եւ փառաւորենք Հօր եւ 

Որ դու եւ Սուրբ Հո·ու ան փո փո

խե լի Տէրու թիւնդ այժմ եւ միշտ 

եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
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Չարի28 իշխանու թիւնը մարդկային բնութեան մէջ հաստատուեց 

նախաստեղծների պատուիրանազանցութեամբ: Մարդը, լսելով 

սատանային, մերժեց Աստուծոյ սէրը եւ բարիքները, խախտեց 

պատուիրանը, զրկուեց հայրենի դրախտի փափկու թիւնից եւ 

արժանացաւ այս տխրական երկրի պանդխտութեանը. մարդը, որ 

ստեղծուած էր Աստուծոյ պատկերով եւ նմանութեամբ՝ վայելելու 

աստուածային բարիքների ամբողջու թիւնը, յափշտակուեց չարի 

պատրանքներով… Չարն իր նեն·ու թիւններով, մոլորու թիւններով, 

որո·այթներով առ·ոյացաւ եւ արմատացաւ մարդկային բնութեան 

մէջ՝ իր խաբէու թիւնների մէջ ստրկացնելով մարդկային ինքնու

թիւնը, խափանելով մարդկային կամքի աստուածադիր ազատու

թիւնը:

Քրիստոսի փրկա·ործութեամբ մարդկային բնու թիւնն ազա տա

·րուել է չարի իշխանու թիւնից: Բանն Աստուած ճշմարտապէս մար

դա ցաւ եւ, առանց մեղքի անցնելով մարդկային բնութեան կրքերի 

մի ջով, դատապարտեց մեղքը մարմնի մէջ… Քրիստոսի յարութեամբ 

մար դը ձեռք է բերել կատարեալ հո·եւոր ազատու թիւն եւ ազատուել 

մահուան դատապարտու թիւններից: Նրան ծունր են մատուցում բոլոր 

երկ նաւոր ները, երկրաւորները եւ սանդարամետականները. Յիսուս 

Քրիստոս Տէր է ի փառս Հայր Աստուծոյ. ամէն: Նրա ամենայաղթ 

եւ ահաւոր անուան հա ղորդակցու թիւնը սրբում է հակառակորդի 

բոլոր նեն·ու թիւններից, հա լածում դեւերի խաբէու թիւնը եւ կռա

պաշտութեան մոլորու թիւնը…

Սակայն Աստուծոյ փրկութեանը պէտք է ընդառաջ ·նալ, մար

դը չի կարող կրաւորապէս, առանց Աստուծոյ լոյսի առջեւ բացուե

լու, առանց սեփական կամքն Աստուծոյ կամքին ներդաշնա կե լու 

հա ղոր դակից դառնալ Քրիստոսի բերած հո·եւոր ազատու թեա նը: 

Մկրտու թեան արարողութեան այս հանդիսաւոր սկիզբն արդէն 

28 Մինչեւ զ·ալի աշխարհ ներթափանցելը չարը սկիզբ էր առել իմանալի աշ

խար հում, սակայն ոչ թէ Աստուծոյ արարչութեամբ, որն ըստ ամենայնի բա րի 

է, այլ որոշ հրեշտակների անձնիշխան կամքով… Վերջիններիս կողմից տե ղի 

է ունենում խռովու թիւն, նրանք ատելութեամբ են համակւում Աստու ծոյ եւ 

Նրա արարչութեան նկատմամբ, նրանց կամքը սկսում է մերժել աստուա ծա

յին բարու թիւնը, ժխտել Էն, կուրօրէն ձ·տել դէպի ոչէն… Դառնալով խաւա

րի ո·իներ՝ ընկած հրեշտակները մնում են որպէս Աստուծոյ արարածներ, այ

ս ինքն՝ լուսեղէն, հրեշտակային բնու թիւն ունեն:
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իսկ ուրուա·ծում է մարդու փրկաբանական նախընթացը: Մարդը 

դեռ մուտք չի ·ործել Քրիստոսի Եկեղեցին: Նա կամովին եկել 

է եկեղեցու դռան առջեւ եւ իր ·լուխը խոնարհեցրել Աստուծոյ 

փրկու թեան առջեւ. այսուհանդերձ, նա դեռեւս իրաւունք չունի 

մուտք ·ործելու Աստուծոյ Եկեղեցի… Նրան ընդառաջ են ելել Եկե

ղե ցու սպասաւորները՝ զօրացնելու եւ նախապատրաստելու իրենց 

աղօթք ներով, հաւաստիանալու նրա՝ առ Աստուած դար ձի ճշմար

տա ցիութեան մէջ եւ ապա ուղեկցելու նրան դէպի Եկե ղե ցի: Նրանք 

քա հա նայի միջոցով խնդրում են մարդասէր Տի րո ջը ըն ծա յեա լին ար

ժա նաց նել Աւազանի Մկրտութեանը, լցնել երկ նա յին շնորհներով եւ 

զուար ճաց նել երկնային կոչմամբ, որ պէս զի իրենց հետ ի զօրու լինի 

փա ռա ւո րելու Ամենասուրբ Եր րոր դու թեանը:

Այս աղօթքներին յաջորդող հարցերն ու պատասխանները ցոյց 

են տա լիս հո·ու այն անհրաժեշտ նախապատրաստուածու թիւնը, 

որից յետոյ նա կա րող է ճշմարտացիօրէն մուտք ·ործել Քրիստոսի 

ժառան·ութեան մէջ:

ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ

Եւ ապա հրամայէ երախային դառ

նալ յարեւմւտս եւ երդնեցւցանէ 

երիցս անգամ՝ ասելով այսպէս. 

Հրաժարիմք ի քէն, սատանա՛յ, 

եւ յամենայն խաբէութենէ քում

մէ եւ ի պատրանաց քոց եւ ի պաշ

տա մանէ քումմէ եւ ի ·նացից քոց 

եւ ի հրեշտակաց քոց: 

Եւ դարձեալ հարցանէ քահանայն.

Հրաժարե՞ս, հրաժարե՞ս, հրա

ժա րե՞ս:

Եւ ըստ իոյ իոյ հարցմանն ասաս

ցէ. 

Հրաժարեմ: 

Ապա հրամայում է երախային 

դառնալ արեւմւտք եւ երդւեցնւմ 

է երեք անգամ՝ ասելով այսպէս.

Հրաժարւում ենք քեզանից, 

սա տա նա՛յ, քո ողջ խաբէու թիւ

նից, քո պատրանքներից, քո պաշ

տա մուն քից, քո ընթացքից եւ քո 

հրեշ տակներից:

Եւ դարձեալ քահանան հարցնւմ է.

Հրաժարւո՞ւմ ես, հրաժարւո՞ւմ 

ես, հրաժարւո՞ւմ ես:

Եւ իւրաքանչիւր հարցւին պիտի 

պա տասխանի.

Հրաժարւում եմ:
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Այսօրուայ Մկրտութեան արարողութեան մէջ ·ործածուող 

ան ուղ ղակի, անդէմ, ընդհանուր ձեւն ուղիղ արտայայտու թիւնն է 

մեր կրօ նական ·իտակցութեան անկման: Բնիկ հայկական ծէսում 

առկայ հրա ժարման արարողու թիւնը զերծ է չարը մերժելու այժմեան 

անորոշ ձեւակերպումներից, երբ մկրտուողի փոխարէն ամէն ինչ 

յո·նակիաբար ասւում է քահանայի կողմից: Քահանայի եւ մկրտուողի 

հարց ու պա տասխանը ստեղծում են այն հո·եբանական միջավայրը, 

ուր առաւելա·ոյնս դրսեւորւում է մկրտուողի կամաւոր դարձը 

սատանայից, նրա ողջ խաբէու թիւնից, պաշտամունքից, ընթացքից եւ 

հրեշտակներից:

Արեւմուտքը նշանակն է խաւարի, սատանայի բնակավայրի: 

Մկրտուողը չի երկնչում դէմ առ դէմ կան·նել սատանայի առաջ. 

նա անցել է պատրաստութեան երկարատեւ շրջան: Սակայն նրան 

առաւելապէս զօրացրել են քահանայի քիչ առաջ կարդացած 

աղօթքները:

Չարի մերժումը մարդու կամքի ազատութեան վկայու թիւնն է: 

Այս մերժումը նախ եւ առաջ մարդու ներքին նախապատրաստութեան 

արտայայտու թիւնն է. մարդը երկարատեւ նախապատրաստութեամբ 

ներքնապէս հեռացել է չարից, որը կոչւում է մեռելու թիւն այս 

աշ խարհի29 նկատմամբ, այսինքն՝ սեփական մարմնի անդամների, 

զ·այու թիւնների, հո·ու շարժումների, մտքի զօրու թիւնների 

ան կենդանու թիւն մեղքի նկատմամբ: Մերժումը միաժամանակ 

հո·եւոր զ·ու շութեան եւ շրջահայեցութեան սկիզբ է մեր ներսում. 

մեր ·ործերում հրաժարուելով չարից՝ մենք պէտք է զ·ուշանանք 

նրա հրապոյրներից. «Հրապուրեալ հրապուրէ նա, այլ ոչ եթէ 

բռնութեամբ յաղթահարեալ կարէ որ ոչն ան սան նմա»30: Յատկապէս 

պէտք է մտքերի մեծ զ·օնու թիւն, որոնց միջոցով չարը սովորաբար 

ախտաւոր ցանկու թիւններ է սերմանում մեր մէջ. «Ապա եթէ անխտիր 

ցանկութեան զմտաւ ածիցես, քո իսկ խորհրդովքն արմատս չարեաց 

ի քեզ տնկէ եւ, թակարթապատ արարեալ զքեզ, քոյին խորհրդովքն 

29 «Այս աշխարհ» արտայայտու թիւնը Նոր Կտակարանի եւ սբ հայրերի ·րուածք

ների ամենակիրառական արտայայտու թիւններից է, որով բնորոշւում է մեղքի 

ոլորտն ընդհանրապէս: Այս աշխարհը հաւաքական անուն է, որն իր մէջ է նե

ր առում բոլոր մեղքերն իրենց տարատեսակներով:

30 Սբ Կիւրեղ Երուսաղեմացի, Կոչումն ընծայութեան, Ճառ Բ, էջ 11
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Ապա դարձւցանէ յարեւելս՝ խոս

տո վանելով զՄի Աստուածու թիւն 

Սրբոյ Երրորդւթեանն երիցս ան

գամ այսպէս.

Հաւատա՞ս յԱմենասուրբ Եր

րոր դու թիւնն՝ ի Հայր եւ յՈրդի եւ 

ի Հո·ին Սուրբ: 

[Երախան երեք անգամ պատասխանւմ է՝ հաւատւմ եմ]33:

33 Դրեցինք ըստ տարընթերցումների (տես Հ. Սահակ Ճեմճեմեան, «Մկրտու թեան 

արարողու թիւնը մաշտոցներու մէջ», 1972, հ. 2–3, էջ 192–193):

Ապա դարձնւմ է դէպի արեւելք՝ երեք 

անգամ այսպէս խոստովան[եցն]

ելով Սւրբ Երրորդւթեան Մի Աս

տւա ծւ թիւնը.

Հաւատո՞ւմ ես Ամենասուրբ 

Եր րորդութեանը՝ Հօրը, Որդուն եւ 

Սուրբ Հո·ուն:

շաղեալ պատեալ, ի խորխորատն չարեաց կործանեսցէ զքեզ»31: 

Չարն ատելը ինք նանպատակ չէ, այլ բարին սիրելու սկիզբն է: 

Անհրաժեշտ է կա մաւոր դարձ առ Աստուած, հրաժարում մեր 

մեղսահակմարմնահակ կամ քից, եթէ պատրաստւում ենք դառնալ 

երկնքի արքայութեան ժա ռան ·որդներ. «Եւ որք հրաժարին ի պատիր 

խաբէութենէ մարմ նաւոր վա րուցս՝ լուացեալ զմիտս շնորհօք ի 

խղճէ չարեաց ստոյ· զղջմամբ, ապաշխարութեամբ եւ արտասուօք, 

ատել զչարն եւ սիրել զբարին, խափան լինել մոլար խաբէութեան 

ուսման եւ ընծայաբեր լինել ճշմարիտ հաւատով Ամենասուրբ 

Երրորդութեանն, որք այսմ ար ժանի լինին, առնուն զանուն առա

քե լութեան աւետեաց Նորոց Կտա կարանաց եւ ժառան·աւոր լինին 

ար քայութեանն երկնից»32: Այսպիսով՝ հրաժարման համար պէտք է՝ 

ա) նախապատրաստու թիւն, այսինքն՝ ·ործնական մեռելու թիւն այս 

աշ խարհի նկատմամբ եւ տեսական ճանաչողու թիւն մեղքի ոլորտի, բ) 

ներանձնական կեանքի հաստատու թիւն եւ որոշակի փորձառու թիւն՝ 

զ·ուշանալու համար առաջիկայ փորձու թիւններից, ·) վճռական 

պատրաստակամու թիւն՝ Քրիստոսի փրկութեան առջեւ բացուելու 

եւ շնորհական ներհաստատման:

ՀԱՒԱՏՔԻ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒ ԹԻՒՆ

31 Նոյն

32 «Սրբոյն Գրի·որի հայոց Լուսաւորչի վարդապետութեան ճառք յաճա խա պա

տումք եւ լուսաւորք», Ճառ Ե, Կ. Պոլիս, 1824, էջ 44
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Հարցանէ քահանայն այսպէս.

Հաւատա՞ս ի Հայր, հաւատա՞ս 

յՈրդին, հաւատա՞ս ի Սուրբ Հո

·ին:

Եւ ըստ իոյ իոյ ասասցէ երախայն.

Հաւատամ, հաւատամ, հաւա

տամ:

Եւ դարձեալ հարցանէ երիցս 

անգամ.

Հաւատա՞ս, հաւատա՞ս, հաւա

տա՞ս:

Եւ առ իոյ իոյ ասասցէ երախայն.

Հաւատամ:

Եւ պաշտեն զՀաւատան Նիկիալ 

ի բւն: 

Քահանան հարցնւմ է այսպէս.

Հաւատո՞ւմ ես Հօրը, հաւա

տո՞ւմ ես Որդուն, հաւատո՞ւմ ես 

Սուրբ Հո·ուն:

Եւ երախան մէկ առ մէկ պիտի ասի.

Հաւատում եմ, հաւատում եմ, 

հաւատում եմ:

Եւ դարձեալ երեք անգամ հարց

նւմ է.

Հաւատո՞ւմ ես, հաւատո՞ւմ ես, 

հաւատո՞ւմ ես:

Եւ երախան մէկ առ մէկ պիտի ասի.

Հաւատում եմ:

Ապա ամբողջապէս երգւմ են Նի

կիոյ «Հաւատամ»ը:

Դէպի արեւելք դառնալը խորհրդանշում է մեր հո·ու դարձը դէ

պի Քրիստոս, դէպի Լոյս: Արեւելքից ծա·ող զ·ալի արե·ակի լոյսը 

խորհրդանշում է հո·եւոր արեւելքից ծա·ած իմանալի Արե·ակի՝ 

Քրիս տոսի փրկութեան լոյսը:

Նորից մենք տեսնում ենք, որ բնիկ հայկական ծէսում առկայ է 

հաւատքի խոստովանութեան անհատական ձեւ: Հարց ու պա տաս խա

նին յաջորդում է Նիկիական հան·անակի արտասանու թիւնը: Բո լոր 

հին ձեռա·րերում, ի տարբերու թիւն յո·նակի «Հաւատամքի», ար տա

սանւում էր «Հաւատում եմ Մի Աստուծոյ…»՝ դարձեալ ի տարբերու

թիւն յո·նակի, անհատական ձայնը խլացնող, անհատի կամաւոր 

դար ձը չշեշտադրող կերպերի:

Հաւատքի խոստովանու թիւնը նախապատրաստութեան կամ 

երախայութեան կար·ի ·լխաւոր եւ եզրափակիչ արարողու թիւնն է. 

երկարատեւ նախապատրաստու թիւնից յետոյ մարդը պատրաստ է 

սուրբ Դաւանութեան խոստովանութեան: Նա ուսանել է հաւատքի 

տե սական եւ ·ործնական սկզբունքները, սրտով հաստատուելհաւա

տա ցել է Քրիստոսի Աւետարանին, սակայն փրկութեան ժառան·ու
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Ապա ասեն սաղմոս ի թիւ ՃԺԷ՝

«Խոստովա՛ն եղերուք Տեառն, 

զի բարի է», ինչեւ ցայն վայրն՝ 

«Բացէ՛ք ինձ զդրունս»:

Եւ, բացեալ զեկեղեցին, մտանեն ի 

ներքս՝ երթալով առաջի Աւազանին, 

պատրաստ ւնելով զիւղն սւրբ:

Քարոզէ սարկաւագն.

Եւ եւս վասն իջանելոյ ի յիւղս 

յայս շնորհք Ամենասուրբ Հո·

ւոյդ զՏէր աղաչեսցուք:

Գ «Տէր, ողորմեա»:

թիւն մուտք ·ործելու համար պէտք է բերանի խոստովանու թիւն. 

«Զի սրտիւ հաւատայք յարդարու թիւն եւ բերանով խոստովանիք ի 

փրկու թիւն» [Հռոմ. Ժ 10]:

Եկեղեցու հայրերը դաւանական հաւատքը34 կամ հաւատքի դաւա

նու թիւնը (խոստովանու թիւնը) դիտել են որպէս հաւատքի առաջին 

տեսակ կամ աստիճան. «Զի առաջին տեսակ ճանաչելոյ զԱստուած 

ուղիղ հաւատոցն խոստովանու թիւնն է…»35: Հաւատքի խոստովանու

թիւնը Քրիստոսի Եկեղեցի մուտք ·ործելու խորհրդական դուռն 

է: Միայն նա կարող է մուտք ·ործել Քրիստոսի Եկեղեցի, ով ունի 

ճշմարիտ հաւատքի դաւանու թիւնը. «…զի անուն քրիստոնէութեան 

զՔրիստոս ճշմարիտ խոստովանելն է, եւ քրիստոնեայ անուանի, որ 

զճշմարիտ խոստովանու թիւնն ստացեալ ունի»36:

34 Այս մասին աւելի մանրամասն տես Մեսրոպ քահանայ Արամեան, «Երեք Տիե

զե րա կան Ժողովների դաւանու թիւնը», «Գանձասար», հ. Ա, 1992, էջ 110. «Հայ 

Եկե ղե ցու քրիստոսաբանական մտքի ուրուա·ծեր (Դ–Ը դդ.)», սոյն հատորում, 

էջ 25։

35 Սբ Աթանաս Աղեքսանդրացի, Սբ Աթանասի Աղեքսանդրիոյ հայրապետի ճառք, 

թուղթք եւ ընդդիմասացու թիւնք, «ՅԱմենասուրբ Երրորդու թիւն», Վենետիկ, 

1899, էջ 239

36 Նոյն, էջ 240

Ապա թիւ ասւմ են ՃԺԷ սաղմոսը՝ 

«Խոստովանեցէ՛ք Տիրոջը, որով 

հե տեւ բարի է», ինչեւ այն տե ղը՝ 

«Բացէ՛ք իմ առջեւ դռնե րը»:

Եւ, բացելով եկեղեցին, ներս են 

մտնւմ՝ գնալով Աւազանի առաջ, 

պատ րաստ ւնենալով սւրբ իւղը:

Սարկաւագը քարոզւմ է.

Եւ դարձեալ այս իւղի վրայ 

Ամե նասուրբ Հո·ու շնորհների 

իջ նե լու համար աղաչենք Տիրոջը:

Երեք «Տէր, ողորմեա»:
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Քահանան ասւմ է այս աղօթքը.

Օրհնեալ ես, Տէ՛ր Աստուած 

մեր, որ Քեզ ժողովուրդ ընտ րե ցիր՝ 

քա հանայութեան եւ թա ·աւո րու

թեան, սուրբ ազ· եւ սե փական 

ժո ղո վուրդ [լինելու հա մար], ըստ 

որի էլ նախապէս իսկ օծե ցիր քա

հա նաներին, թա ·աւորնե րին, 

մար ·ա րէ ներին այսպիսի ամե

նա սուրբ իւղով: Եւ այժմ աղա

չում ենք Քեզ, բարերա՛ր Տէր, 

այս իւղի վրայ առաքի՛ր Սուրբ 

Հո ·ուդ շնորհները, որպէսզի, ով 

օծուի սրանով, նրա համար լինի 

որ պէս հո·եւոր իմաստութեան 

սրբու թիւն, նահատակու թիւն եւ 

յաղ թու թիւն հակառակամարտ 

[չա րի] նկատմամբ, պատուի րա

նա պա հութեան եւ առա քի նի ·որ

ծե րի զօրու թիւն, ամե նա կա տար 

հրա հան· ներ եւ աս տուած պաշ

տու թեան կրթու թիւն: Որ պէս զի 

լու սա ւորուած մտքով ապ րի այս 

աշ խար հում՝ ի փրկու թիւն իր անձի 

եւ ի պա տիւ եւ ի փառս Ամե նա

սուրբ Եր րոր դու թեան՝ ար ժա նաւոր 

լինելու եւ հաս նե լու մեր Տէր Յիսուս 

Քրիս տո սի անուան սիրելիների ժա

ռան ·ու թեան վիճակին. Նրա հետ 

Քեզ՝ Հօրդ, եւ Սուրբ Հո·ուն, վա յել 

է փառք, իշխանու թիւն եւ պատիւ 

այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա ւի

տե նից. ամէն:

Քահանայն ասէ զաղօթս զայս.

Օրհնեալ ես, Տէ՛ր Աստուած 

մեր, որ ընտրեցեր Քեզ ժողո

վուրդ ի քահանայու թիւն եւ ի 

թա ·աւո րու թիւն, յազ· սուրբ եւ ի 

ժո ղովուրդ սեպհական. ըստ որում 

եւ յառաջա·ոյն իսկ օծեր զքա

հա նայս եւ զթա·աւորս եւ զմար

·ա րէս՝ այսպիսի ամե նա սուրբ 

իւ ղով: Եւ այժմ աղա չեմք զՔեզ, 

Տէ՛ր բարերար, առաքեա՛ զշնորհս 

Հո· ւոյդ Սրբոյ ի յիւղս յայս, զի որ 

օծ ցի սո վաւ, եղիցի նմա ի սրբու

թիւն հո·եւոր իմաստութեան, 

ի նա հա տակու թիւն եւ յաղթու

թիւն հա կառակամարտին, ի 

զօ րու թիւն պատուիրա նա պա

հու թեան, առաքինի ·որ ծոց եւ 

յա մենակատար հրա հան·ս եւ ի 

կրթու թիւնս աս տուած պաշ տու

թեան: Որպէսզի լու սաւորեալ 

մտօք կեցցէ յայսմ աշխարհիս՝ 

ի փրկու թիւն անձին իւրոյ, ի 

պա տիւ եւ ի փառս Ամենասուրբ 

Եր րոր դութեանն, արժանաւորիլ 

եւ հա սանել վիճակի ժառան

·ու թեան սի րելեաց անուան Յի

սու սի Քրիստոսի՝ Տեառն մերոյ, 

ընդ Որում Քեզ Հօր եւ Սուրբ 

Հո· ւոյն վայել է փառք, իշխանու

թիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ 

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 
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Եկեղեցի մտնելով՝ ·նում են դէպի Աւազան: Ձեռա·իր մաշ տոց

ները միաբերան պատուիրում են պատրաստ ունենալ սուրբ իւղը. 

որոշ հին ձեռա·րերում սուրբ իւղի փոխարէն օծութեան իւղ է: 

Տպաւո րու թիւնն այնպիսին է, որ խօսքը Միւռոնի մասին է, սակայն 

թէ՛ սարկաւա·ի քարոզում եւ թէ՛ քահանայի աղօթքում խնդրւում է 

նրա վրայ առաքել Սուրբ Հո·ու շնորհները, ինչն անիմաստ կը լինէր 

օրհնուած սուրբ Միւռոնի դէպքում: Անկասկած, այս քարոզն ու 

աղօթքը երախաների օծութեան իւղի օրհնութեան հետքերն են: Այս 

մասին է որոշակիօրէն խօսում սբ Յովհաննէս Օձնեցու Ժ կանոնը. 

«Պարտ եւ արժան է զՄկրտութեան ձէթ քահանային օրհնել մի ըստ 

միոջէ ընդ մկրտելն, ըստ բաւականի ժամուն պիտոյից. եւ նոյնժամայն, 

առ մկրտեալսն մերձեցուցանելով, զօրհնեալն սպառել եւ մի՛ իշխել 

զմիան·ամ օրհնեալն բազում ան·ամ օրհնել. եւ միայն օծանել 

նովաւ զերեխայսն եւ զմկրտեալսն ընդ մկրտելն յԱւազանին, եւ յայլ 

խորհուրդ օծման մի՛ իշխեսցէ մատուցանել զնա»37:

Այսուհանդերձ, երախաների օծումն անհետացել է Մկրտութեան 

արա րողու թիւնից. բացառութեամբ իւղի օրհնութեան քարոզի եւ 

աղօթ քի՝ ոչ մի հետք կամ խորա·իր չի պահպանուել: Տպա·իր մաշ

տոց ները երախաների օծութեան այս խնդիրը լուծել են՝ ձեւա փո խե լով 

քա րոզի եւ աղօթքի իմաստը:

Սբ Գրի·որ Տաթեւացու հետեւեալ արտայայտու թիւնից՝ «…զի 

մի՛ համարձակեսցին քահանայք եւ զձէթ օրհնէքն վերստին մուծ ցեն 

յեկեղեցի»38, ակներեւ է, որ ձէթի օրհնութեան դէմ պայքար է եղել, եւ 

այն դուրս է մղուել մեր Եկեղեցու ծիսականբարեպաշտական կի րա ռու

մից… Հիմնական պատճառն այն էր, որ օրհնուած ձէթի ·ործածու մը 

հիւանդների եւ տկարների վրայ խափանում էր խոստովանու թիւնը39: 

Սակայն թէ ինչու է երախաների օծումն40 անհետացել Մկրտութեան 

ծէ սից, տակաւին մնում է անորոշ:

37 «Յովհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ մատենա·րու թիւնք», Վենետիկ, 1833, 

էջ 26

38 Սբ Գրի·որ Տաթեւացի, Ամառան հատոր, «Վասն Է խորհրդոյ Եկեղեցւոյ», էջ 

148

39 Տես նոյն, էջ 148:

40 Իւղի, միւռոնի խորհրդաբանութեան եւ օծման հարցերի մասին աւելի ման րա

մասն ուսումնասիրու թիւն կը լինի յաջորդիւ՝ Դրոշմի արարողութեան մասին 

բաժ նում:
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ՋՐԻ ՕՐՀՆՈՒ ԹԻՒՆԸ

Եւ ապա զջւրն յԱւազանն արկանէ 

խաչանման:

Սաղմոս ԻԸ. «Ձայն Տեառն ի 

վե րայ ջրոց»:

Ընթերցուած յԵզեկիելէ մար

·ա րէէ [Եզեկ. ԼԶ 25–28]:

Պօղոսի առաքելոյն ի Գա ղա

տացւոց թղթոյն է ընթերցուածս 

[Գաղ. Գ 24–29]:

Ալէլու: Սաղմոս ԻԲ .  «Տէր 

հովուես ցէ զիս…»:

Աւետարան ըստ Յովհաննու 

[Յովհ. Գ 1–8]:

Քարոզւ թիւն ի վերայ Մկրտւ թեան 

ջրոյն.

Վասն խաղաղութեան ամե

նայն աշխարհի եւ հաս տա տու

թեան սրբոյ Եկեղեցւոյ զՏէր 

աղա չես ցուք:

Վասն ի վերուստ խա ղա ղու

թեան եւ փրկութեան անձանց 

մե րոց զՏէր աղաչեսցուք:

Վասն հայրապետին մերոյ 

կե նաց եւ հաւատոյ զՏէր աղա

չես ցուք:

Վասն զի Տէր ուղղեսցէ զ·ործս 

ձե ռաց քահանայիս, որ առնէ 

զՄկրտու թիւնս, զՏէր աղա չես ցուք:

Վասն սրբելոյ առաջիկայ ջրոյս 

եւ ·ալ ·ործակցութեանն Հո·ւոյն 

Սրբոյ զՏէր աղաչեսցուք:

Վասն ընդունելոյ սմա զօրհ

նու թիւնսն Յորդանանու զՏէր 

աղա չես ցուք:

Եւ ապա ջւրը խաչանման լցնւմ է 

Աւազանի մէջ:

Սաղմոս ԻԸ. «Աստուծոյ ձայ նը 

ջրերի վրայ է»:

Ընթերցուած Եզեկիէլ մար ·ա

րէից [Եզեկ. ԼԶ 25–28]:

Պօղոս առաքեալի՝ Գա ղա տա

ցի ներին ուղղուած թղթից է ըն

թերցուածը [Գաղ. Գ 24–29]:

Ալէլու. Սաղմոս ԻԲ. «Տէրը կը 

հովուի ինձ…»:

Աւետարան ըստ Յովհաննու 

[Յովհ. Գ 1–8]:

Քարոզու թիւն Մկրտութեան ջրի 

վրայ.

Ողջ աշխարհի խաղաղութեան 

եւ սուրբ Եկեղեցու հաստատու

թեան համար աղաչենք Տիրոջը:

Ի վերուստ խաղաղութեան եւ 

մեր անձերի փրկութեան համար 

աղա չենք Տիրոջը:

Մեր հայրապետի կեանքի եւ 

հաւատ քի համար աղաչենք Տի

րո ջը:

Որպէսզի Տէրն ուղղի այս 

Մկրտու թիւնը կատարող քա հա

նա յի ձեռքի ·ործը, աղաչենք 

Տի րոջը:

Առաջիկայ ջուրը սրբելու եւ 

Սուրբ Հո·ու ·ործակցութեան 

·ա լու համար աղաչենք Տիրոջը:

Որպէսզի սա ընդունի Յոր դա

նա նի օրհնու թիւնները, աղա չենք 

Տի րոջը:
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Վասն լինելոյ սմա բժշկու թիւն 

հո·ւոց եւ մարմնոց զՏէր աղա

չես ցուք:

Վասն վերածնելոց, որք ի սմա 

մկրտին, լինել որդիս Լու սոյ եւ 

Ճշմար տութեան, զՏէր աղա չես

ցուք:

Յիշելով զԱստուածածինն եւ 

զմիշտ Կոյսն Մարիամ եւ զՄկրտիչն 

Յով հաննէս եւ զա մե նայն սուրբս՝ 

եւ նոքօք զՏէր աղա չեսցուք:

Եւ եւս միաբան վասն ճշմա րիտ 

եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր 

աղա չեսցուք:

Զանձինս մեր եւ զմիմեանս 

Տեառն Աստուծոյ ամենակալին 

յանձն արասցուք:

Ողորմեա՛ց մեզ, Տէ՛ր Աստուած 

մեր, ըստ մեծի ողորմութեան 

Քում. ասասցուք ամենեքեան 

մի ա բա նու թեամբ:

Եւ կացուսցէ զնորընծայն մօտ 

յԱւազանն եւ ասէ զաղօթս զայս.

Դո՛ւ, Տէ՛ր, զօրութեամբ Քով 

մե ծաւ արարեր զծով եւ զցա

մաք եւ զամենայն որ ի նոսա 

արա րածք իցեն: Որոշեցեր եւ 

կա ցու ցեր զջուրս ի վերայ քան 

զեր կինս եւ ի բնակու թիւնս լու

սե ղէն զօրաց, որք կան յան դա

դար փառաբանութեան Քում: 

Առա քե ցեր զսուրբ առաքեալսն 

Քո՝ հրաման տալով քարոզել եւ 

մկրտել յանուն Հօր եւ Որդւոյ 

եւ Հո·ւոյն Սրբոյ զամենայն 

Որպէսզի սա հո·իների եւ մար

մին ների բժշկու թիւն լինի, աղա

չենք Տիրոջը:

Որպէսզի սրանով մկրտուող 

վե րա ծնուածները լինեն Լոյսի եւ 

Ճշմար տութեան որդիներ, աղա

չենք Տիրոջը:

Յիշելով Աստուածածնին եւ 

միշտ Կոյս Մարիամին, Յով հան

նէս Մկրտչին եւ բոլոր սուրբե րին՝ 

նրան ցով աղաչենք Տիրոջը:

Եւ դարձեալ մեր ճշմարիտ եւ 

սուրբ հաւատքի համար միաբան 

աղաչենք Տիրոջը:

Մեր անձերը եւ միմեանց 

ամե նա կալ Տէր Աստծուն յանձ

նենք:

Ողորմի՛ր մեզ, Տէ՛ր Աստուած 

մեր, ըստ Քո մեծ ողորմութեան. 

բոլորս միաբան ասենք:

Եւ նորընծային կանգնեցնում է 

Աւազանի մօտ եւ ասւմ այս աղօթ քը.

Դո՛ւ, Տէր, Քո մեծ զօ րու

թեամբ արարեցիր ծովը, ցա մա քը 

եւ նրանց միջի բոլոր արա րած

նե րին: Բաժանեցիր եւ հաս տա

տե ցիր ջրերը երկնքի վերեւում 

եւ բնակավայրերում լուսեղէն 

զօր քե րի, որոնք անդադար փա

ռա բա նում են Քեզ: Առաքեցիր Քո 

սուրբ առաքեալներին՝ հրաման 

տա լով քարոզել եւ մկրտել բոլոր 

հե թա նոսներին Հօր եւ Որդու եւ 

Սուրբ Հո·ու անունով: Այլեւ 

ան սուտ խօսքովդ սահմանեցիր՝ 
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հե թա նոսս: Այլ եւ սահմանեցեր 

ան սուտ բանիւդ՝ ոչ ծնեցելոցն 

ջրով եւ Հո·ւով ոչ մտանել յար

քա յու թիւնն: Յորմէ բանէ զար

հուրեալ ծառայս Քո, ցան կա նա

լով մշտնջենաւոր կենացդ, եկն 

կա մաւ ի Մկրտու թիւն հո·եւոր 

ջրոյս այսորիկ: Աղաչեմք զՔեզ, 

Տէ՛ր, առաքեա՛ զՀո·իդ Սուրբ ի 

ջուրս յայս եւ սրբեա՛ զսա, որ պէս 

սրբե ցեր զՅորդանան՝ իջանելով ի 

նմա, Ամենասո՛ւրբդ ի մեղաց, Տէ՛ր 

մեր Յիսուս Քրիստոս, յօրինակ 

յայսմ Աւազանի Մկրտութեան 

վեր ստին ծննդեան ամենայն 

մարդ կան: Եւ շնորհեա՛ սմա 

զջուրս զայս, յորում մկրտի այժ

միկ, ի թողու թիւն մեղաց, յըն դու

նելու թիւն Հո·ւոյդ Սրբոյ, զոր

դե ·րու թիւնն Հօրդ երկ նաւորի, ի 

ժա ռան·ու թիւն ար քա յու թեանդ 

երկ նից: Որպէսզի, սրբեալ ի մե

ղաց, ի հաճոյս կամաց Քոց կեց ցէ 

ի յայսմ աշխարհիս եւ ի հան դեր

ձեալսդ զանսպառ բա րիսդ ընդ 

ամե նայն սուրբս Քո ընկալցի 

եւ ·ոհութեամբ փա ռաւո րեսցէ 

զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հո·իդ 

այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա

ւի տենից. ամէն:

Ապա ածցէ ի սւրբ յիւղոյն յԱւա

զանն խաչանման՝ ասելով ալէլւ: 

ջրով եւ հո ·ով չծնուածին չմտնել 

ար քա յու թիւն: Այդ խօսքից զար

հու րած Քո այս ծառան, ցան կա

նա լով մշտնջե նա ւոր կեան քիդ 

[հա ղոր դակ ցու թիւնը], կա մո

վին եկաւ՝ այս հո·եւոր ջրով 

մկրտուե լու: Աղա չում ենք Քեզ, 

Տէ՛ր, առա քի՛ր Սուրբ Հո·իդ այս 

ջրի վրայ եւ սրբի՛ր այն, ինչ պէս 

սրբե ցիր Յոր դա նանը՝ նրա մէջ 

իջնե լով, ամե նա սո՛ւրբդ մեղ քե

րից, Տէ՛ր մեր Յի սուս Քրիստոս, 

որ պէս օրինակ այս Աւազանի 

Մկրտու թեան, բոլոր մարդ կանց 

վեր ս տին ծննդեան [հա մար]: Եւ 

շնոր հի՛ր սրան այս ջուրը, որով 

մկրտւում է, որպէս մեղքերի 

թո ղու թիւն, Սուրբ Հո·ուդ ըն

դու նե լու թիւն, որդե·րու թիւն41 

երկ նա ւոր Հօրդ, ժառան·ու թիւն 

երկնքի արքայութեանդ: Որ

պէս զի, սրբուե լով մեղքերից, Քո 

կամ քին հա ճե լի կերպով ապրի 

այս աշ խար հում, քո հանդերձեալ 

[կեան քում] Քո բոլոր սուրբերի 

հետ ստա նայ անսպառ բարիքներդ 

եւ ·ո հու թեամբ փառաւորի Հօրը 

եւ Որդուն եւ Սուրբ Հո·ուն այժմ 

եւ միշտ եւ յա ւի տեանս յաւի տե

նից. ամէն:

Ապա սւրբ իւղից խաչանման թող 

լցնի Աւազանի մէջ՝ ասելով «ալէ

լւիա»:

41  Ըստ ՄՄ N 1001 ձեռա·րի։
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Ջուրը42՝ որպէս մաքրա·ործման եւ ազատութեան նիւթական նշա

նակ, բնաւորուած է մարդու ներաշխարհում… Հին Կտակարանում հան

դի պում ենք ջրով լուացման արարողու թիւնների, որոնք մարմնական 

մաքրա·ործման օրինակով յայտակերպում են հո·ու՝ Աստուծոյ 

զօ րու թեամբ ազատա·րումը մեղքի աղտերից. «Եւ մատուսցես զԱ

հա րոն եւ զորդիս նորա ի դուռն խորանին վկայութեան եւ լուասցես 

զնո սա ջրով» [Ելք Խ 12], «Եւ մատոյց Մովսէս զԱհարոն եւ զորդիս 

նորա եւ լուաց զնոսա ջրով» [Ղեւտ. Ը 6]43: Ջրի՝ որպէս Աստուծոյ 

սրբա րար ներ·ործութեան նիւթական միջոցի հո·եւոր նշանակու

թիւնը յատկապէս մեծ խորութեամբ է արտացոլուած Եզեկ. ԼԶ 25–28 

տե ղիքում44, ուր մարդու վրայ սուրբ ջրի ցօղումը խորհրդանշում է 

մեղքերից ազատա·րումը, հո·եւոր նորո·ու թիւնը, նոր սրտի հաս

տա տումը: Սակայն պէտք չէ ջուրը դիտել որպէս սոսկ սրբազան 

նշան, որը ·ործում է անկախ մարդու կամքից, այլ ջրի սրբացնող 

զօ րու թիւնը ·ործում է միայն համապատասխան հո·եվիճակների 

առ կայութեան դէպքում: Առհասարակ, սրբազան նշաններն իրենց 

մէջ հան·ուցում են աստուածաբանական (ի վերուստ, շնորհական) 

եւ մարդաբանական (ի ներքուստ, ·ործնական) ·ործօններ: Այսինքն՝ 

սրբազան նշանն ունի իր սրբարար զօրու թիւնը, որը կենդանա·ործում 

է միայն նախապատրաստուած հո·իներում: Եթէ աստուածային նշանը 

չարից ազատա·րման համար է, ապա մարդը պէտք է կամովին չարից 

հրաժարուի խոր զղջումով եւ ապաշխարութեամբ, պէտք է դարձի ·այ 

առ Աստուած:

Ներքին մարդուն ուղղուած հզօր կոչով նշանաւորուեց Յովհան

նէս Մկրտչի ապաշխարութեան մկրտու թիւնը, ուր ջրով մկրտուելը 

խորհրդանշում էր հրաժարումն այս աշխարհից, դարձն առ Աստուած, 

42 Այստեղ մենք չենք անդրադառնում ջրի բազմանշանակ խորհուրդներին, այլ 

միայն դիտարկում ենք Մկրտութեան ջրի աստուածաբանու թիւնը:

43 Տես նաեւ Ղեւտ. ԺԳ 6, ԺԴ 4–9, ԺԶ 4, 24:

44 Այս հատուածն ընթերցւում է ջրի օրհնութեան սկզբում. «Եւ ցանեցից ի վերայ 

ձեր ջուր սուրբ, եւ սրբեսջիք յամենայն պղծութեանց ձերոց, եւ յամենայն կռոց 

ձերոց սրբեցից զձեզ: Եւ տաց ձեզ սիրտ նոր եւ ո·ի նոր նորո·եցից ի ձեզ. եւ 

հանից զսիրտն քարեղէն ի մարմնոց ձերոց եւ տաց ձեզ սիրտ մարմնեղէն. եւ 

զՈ·ի Իմ տաց ձեզ: Եւ արարից, զի յարդարու թիւնս Իմ ·նասջիք եւ զիրաւունս 

Իմ պահիցէք եւ առնիցէք զնոսա. եւ բնակիցէք յերկրին, զոր ետու հարցն ձերոց, 

եւ եղիջիք Ինձ ի ժողովուրդ, եւ Ես եղէց ձեզ յԱստուած»:
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հո·ու նախապատրաստու թիւնը մօտեցող աստուածային Լոյսին: 

Յով հան նու մկրտութեան մէջ յատկապէս ընդ·ծուած է Աստուծոյ 

փրկու թեան հինկտակարանեան սպասումը. «Ապաշխարեցէ՛ք, քանզի 

մեր ձեցել է երկնքի արքայու թիւնը» [Մատթ. Գ 2]: Յովհաննէսն ինքը 

վկայում է, որ իր մկրտու թիւնը (հետեւաբար նաեւ՝ հինկտակարանեան 

ջրի լուացումները) դեռեւս կատարեալ չէ: Ոչ մի նիւթական նշան 

դեռեւս կատարեալ չէ. աշխարհն առեւան·ուած է չարի կողմից… 

Կատարեալ մկրտու թիւնը լինելու է Քրիստոսով. «Նա մկրտեսցէ զձեզ ի 

Հո·ին Սուրբ եւ ի հուր» [Մատթ. Գ 11]: Այսպիսով՝ Հին Կտակարանում 

ջրի խորհուրդը խարսխուած է երկու կարեւոր հան·ոյցների վրայ՝ 

սրբա·ործում եւ ապաշխարու թիւն:

Բանի մարդեղութեամբ ամբողջանում են բոլոր հինկտա կա րա

նեան կերպերը, եւ նիւթը ձեռք է բերում էապէս նոր հո·եւոր ար ժէք

ներ: Ջուրը դառնում է փրկութեան, վերստին ծննդեան, Աստուծոյ ժա

ռան ·ու թիւն մուտք ·ործելու սրբազան նշանակ: Ջուրն էափոխւում է 

նոր վիճակի, որն, ինչպէս շուտով կը տեսնենք, կայանում է Քրիստոսի 

մա հով եւ յարութեամբ…

Սակայն մենք նորից վերադառնանք ծիսական իրականու

թեա նը: Ջուրը խաչանման, այսինքն՝ Քրիստոսի փրկա·ործութեան 

կեր պաւորումով, լցւում է Աւազանի մէջ. այսպիսի խորհրդական 

·որ ծողութեամբ անմիջապէս ցոյց է տրւում քրիստոնէական Մկրտու

թեան ջրի նուիրական էու թիւնը. այն այլեւս սոսկ Հին Կտակարանի 

մաքրա·ործման ջուրը չէ, այլ Քրիստոսի փրկութեանը տնկակցուելու 

սրբազան նշան է: Հինկտակարանեան ընթերցուածները ներածում են 

մեզ աւետարանական իրականութեան մէջ: Աւետարանի ընթերցուա

ծի եւ աղօթքի մէջ սկզբունքային նշանակու թիւն ունի տէրու նա

կան խօսքը. «Եթէ ոչ ոք ծնցի ի ջրոց եւ ի Հո·ւոց, ոչ կարէ մտա նել 

յար քայու թիւն Աստուծոյ» [Յովհ. Գ 3]: Ջրից եւ Հո·ուց ծնուելը 

ան խուսափելի է դառնում նրանց համար, ովքեր կամենում են ազա

տա·րուել մեղքի բռնու թիւններից, մտնել Աստուծոյ արքայու թիւն 

եւ փրկուել:

Քրիստոնէական Մկրտութեան ջրին զու·ակցուած է Սուրբ Հո

·ու զօրու թիւնը, որը ջրի վրայ է հրաւիրւում քահանայի աղօթքով… 

Բան Աստուծոյ մարմնաւորումով արարածն ի զօրու է դարձել կրե

լու Աստծուն, եւ Սուրբ Հո·ին Իր անձնական ·ալստեամբ լցնում 

է Աստուծոյ արարչու թիւնը, զօրացնում նիւթը եւ փրկու թեան 
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առիթ դարձնում: Քրիստոսի Մկրտութեան ժամանակ Սուրբ Հո·ու 

աղաւնակերպ էջքը, Հայր Աստուծոյ ձայնը, այսինքն՝ Եռանձնեայ 

Աստուածութեան յայտնու թիւնը եւ Նրա զօրութեան ընդխառնումը 

ջրերին, իրենց տնօրինական ամբողջութեանն են հասնում Հո ·ե ·ա

լուս տով…

Ջրի օրհնութեան արարողու թիւնն աւարտւում է սբ Միւռոնի խա

չա նման հեղումով Աւազանի մէջ (սբ Միւռոնն այստեղ խորհրդանշում 

է աննիւթական Աստուածու թիւնը): Խաչը մեր փրկութեան ճանապարհն 

է. միայն Քրիստոսի Խաչելու թիւնից, Մահուանից եւ հրաշափառ 

Յարու թիւնից յետոյ արարածը կարող է արժանանալ աստուածային 

իրականութեան ամբողջութեանը՝ Սուրբ Հո·ու տնօրինական 

·ալստեամբ: Սուրբ Հո·ին հեղւում է ջրի մէջ, աստուածային անեղ 

լոյսն իջնում է եղական նիւթի մէջ, հո·եղինացնում եւ վերնիւթացնում 

այն՝ դարձնելով փրկութեան նշան եւ խորհուրդ: Այժմ ջուրը եւ Սուրբ 

Հո ·ին պիտի ·ործեն միեղէն զօրութեամբ…

Մկրտութեան ջրի աստուածաբանու թիւնը խորապէս բա ցա

յայտուած է սբ Կիւրեղ Երուսաղեմացու «Ընծայութեան կոչման» 

եր րորդ ճառում. «Մի՛ լոկ ի ջուր կամ ի դատարկ հայիցիս յԱւազան 

անդր, այլ՝ ջրովն եւ շնորհօքն խառն ի Հո·ին Սուրբ կենդանի»: «Արդ, 

յոր ժամ իջանիցես ի ջուր անդր, մի՛ իբրեւ ի թեթեւ ի դատարկ ջուր ինչ 

հա յի ցես, այլ ի զօրութենէ Ո·ւոյ անտի փրկութեան սպա սես ջիր»45:

Ըստ սբ Կիւրեղի՝ ջրով Մկրտու թիւնն անհրաժեշտ է փրկութեան 

հա մար: Եւ միայն մարտիրոսները, որոնք մկրտւում էին սեփական 

արեամբ, կարող են փրկուել եւ ստանալ արքայու թիւնը. «Եթէ ոք 

ոչ ընկալցի զՄկրտու թիւն, փրկու թիւն ո՛չ ·ոյ նորա, բայց միայն 

մար տիրոսաց, որք եւ առանց ջուրց առնուն զքաւու թիւն»46: Տի րոջ 

խոցուած կողից հոսող արիւնը եւ ջուրը սբ Կիւրեղը դիտում է որպէս 

ջրի Մկրտութեան եւ մարտիրոսական Մկրտութեան խորհրդա նիշ

ներ47:

45 Սբ Կիւրեղ Երուսաղեմացի, Կոչումն ընծայութեան, Ճառ Գ, էջ 31, 32

46 Սբ Կիւրեղ Երուսաղեմացի, Կոչումն ընծայութեան, Ճառ Գ, էջ 38

47 Տես նոյն, էջ 38:
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ՄԿՐՏՈՒ ԹԻՒՆ

Եւ հրամայէ երկանալ զերա խա

յա կան զգեստն եւ լինել կազմ ի 

լւա ցւն սւրբ:

Եւ քահանայն ասէ զաղօթս զայս 

ի վերայ.

Որ կոչեցեր զծառայս Քո, Տէ՛ր, 

ի լուսաւորու թիւն Մկրտութեան, 

աղաչեմք զՔեզ, Տէ՛ր, արա՛ զսա 

արժանի մեծի շնորհաց. մերկեա՛ 

ի սմանէ զհնու թիւն մեղաց եւ 

նո րո·եա՛ ի կեանս նորս եւ լցո՛ 

զօ րու թեամբ Հո·ւոյդ Սրբոյ որ դե

·րու թիւն կենաց Քրիստոսի Քո, 

Որում վայել է փառք, իշխանու

թիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ 

յա ւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ իջւցանէ յԱւազանն եւ խնդրեսցէ 

քահանայն զանւնն:

Եւ արկեալ ի սւրբ ջրոյն ի վերայ 

գա գա թանն Գ անգամ՝ ասելով 

այս պէս.

Այս անուն մկրտի յանուն Հօր 

եւ Որդւոյ եւ Հո·ւոյն Սրբոյ՝ 

·նեալ Արեամբն Քրիստոսի ի ծա

ռա յութենէ մեղաց, ըն դու նելով 

զազատու թիւն որ դե ·րու թեան 

Հօրդ երկնաւորի, լեալ ժա ռան

·ա կից Քրիստոսի եւ տաճար 

Հո·ւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ 

յաւի տեանս յաւիտենից. ամէն:

Զայս Գ անգամ ասելով՝ Գ ան գամ 

ընկղմեցուցանէ ջրովն, որ նշա նա

Եւ հրամայւմ է երկանալ երա

խա յական զգեստից եւ պատրաստ 

լի նել սւրբ լւացման:

Եւ քահանան [մկրտուողի] վրայ 

ասւմ է այս աղօթքը.

Տէ՛ր, որ կոչեցիր Քո ծառա յին 

Մկրտու թեան լուսաւորութեան, 

աղա չում ենք Քեզ, Տէ՛ր, արժանի՛ 

արա սրան մեծ շնորհների, մեր

կաց րո՛ւ սրանից մեղքի հնու

թիւ նը, նորո·ի՛ր նոր կեանքով 

եւ լցրո՛ւ Սուրբ Հո·ուդ զօ րու

թեամբ՝ յորդե·րու թիւն Քրիս

տո սիդ [յաւիտենական] կեանքի. 

Նրան վայել է փառք, իշխանու

թիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ 

յա ւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ քահանան իջեցնւմ է Աւազանի 

մէջ եւ հարցնւմ է անւնը:

Եւ երեք անգամ սւրբ ջրից լցնւմ 

է գլխին՝ ասելով այսպէս.

Այս անունը մկրտւում է Հօր 

եւ Որդու եւ Սուրբ Հո·ու անու

նով՝ Քրիստոսի Արեամբ ·նուե լով 

մեղքի ծառայու թիւնից, ընդու

նելով երկնաւոր Հօրդ որ դե ·րու

թեան ազատու թիւնը, լինե լով 

ժա ռան·ակից Քրիստոսի եւ Սուրբ 

Հո·ու տաճար այժմ եւ միշտ եւ 

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Երեք անգամ այսպէս ասելով ՝  նաեւ 

երեք անգամ ընկղմւմ է ջրի մէջ, 
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կէ զերեքօրեայ թաղումն Քրիս տո

սի եւ կցորդու թիւն: Եւ լուանալով 

զբա ւան դակ մարմինն ՝ ասելով 

այս պէս.

Որք ի Քրիստոս մկրտեցա

րուք, զՔրիստոս զ·եցեալ էք. 

ալէ լուիա:

Սաղմոս ԼԳ. «Բազում նեղու

թիւնք են արդարոց»:

Որք ի Հայր լուսաւորեցա րուք, 

Սուրբ Հո·ին բերկրեսցի ձեօք. 

ալէ լուիա:

Տւն առ տւն սաղմոսեն սաղմոս 

նոյն եւ փառս տան նովին կցոր

դիւն: Եւ հանէ յԱւազանէն եւ տայ 

ցկնքահայրն: Եւ ընթեռնու Աւե

տա րան ըստ Մատթէոսի [Մատթ. 

Գ 13–17]:

Հայր մեր, որ յերկինս ես: 

որ նշանակւմ է Քրիստոսի երեք

օ րեայ թաղումը եւ կցորդու թիւնը 

[Նրա մահւանը]: Եւ լւանւմ է ողջ 

մար ինը՝ ասելով այսպէս.

Ովքեր մկրտուեցիք Քրիս

տո սով, հա·ել էք Քրիստոսին. 

ալէ լուիա:

Սաղմոս ԼԳ. «Բազում նեղու

թիւն ներ ունեն արդարները»:

Ովքեր լուսաւորուեցիք Հայր 

[Աստուծով], թող Սուրբ Հո·ին 

բերկրի ձեզանով. ալէլուիա:

Տւն առ տւն ասւմ են նոյն սաղ

մո սը եւ փառք տալիս նոյն կցոր

դով: Եւ հանում է Աւազանից եւ 

տա լիս կնքահօրը: Եւ ընթերցում 

է Աւետարան ըստ Մատթէոսի 

[Մատթ. Գ 13–17]:

Հա՛յր մեր, որ երկնքում ես:

Մենք մօտեցանք Մկրտութեան խորհուրդի կենտրոնական արա

րողութեանը, որն իրենից ներկայացնում է ջրով լուացում՝ որոշակի 

խօս քերի արտասանութեամբ [տես Եփես. Ե 26]: Սակայն մինչեւ բուն 

Մկրտու թիւնը քահանան հրամայում է մերկանալ երախայական 

զ·ես տից ու պատրաստ լինել սուրբ լուացման եւ մկրտուողի վրայ 

ասում նախապատրաստող աղօթք: Այս փոքրիկ նախապատրաս տու

թիւնն անմիջապէս Մկրտու թիւնից առաջ ամփոփում է բոլոր նախորդ 

արարողու թիւնները: Քիչ յետոյ ընծայեալը պէտք է արժանանայ 

Մկրտու թեան լուսաւորութեանը՝ մեծ շնորհների, մեղքերից ազա

տա ·րման, նոր կեանքի: Նա իսկապէս պէտք է «ճշմարիտ սրտիւք, 

լրութեամբ հաւատոյ, լուացեալ զսիրտս ի խղճէ չարեաց» [տես Եբր. 

Ժ 22], մօտենայ սրբութեան ջրի Մկրտութեանը, որպէսզի արժանանայ 

շնորհական որդե·րութեանը եւ հո·ու ազատա·րութեանը…

Քահանան երեք ան·ամ ընկղմում է սուրբ ջրի մէջ, որն ուղե

կցւում է աստուածային անունների արտասանութեամբ (epiclesis): 
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Մկրտու թեան բանաձեւին յաջորդող հակիրճ բացատրու թիւնը՝ «որ 

նշա նակում է Քրիստոսի երեքօրեայ թաղումը եւ կցորդու թիւնը», 

ներածում է մեզ Մկրտութեան էութեան մէջ: Մկրտու թիւնն իրական 

մուտք է Քրիստոսի մահուան մէջ եւ հետեւաբար՝ Նրա յարութեան: 

Մկրտու թիւն նշանակում է մեռնել եւ յարու թիւն առնել Քրիստոսի 

հետ. այն այլեւս սոսկ լուացում կամ մաքրա·ործում չէ, այլ մահ է, որին 

յաջորդում է սքանչելի յարու թիւնը. «Թաղեալք ընդ նմին ի Մկրտու

թիւն, որով եւ ընդ նմին յարեայք հաւատովք…» [Կող. Բ 12]: Սակայն 

ի՞նչ է նշանակում մեռնել եւ յարու թիւն առնել Քրիստոսի հետ կամ, 

այլ կերպ ասած, տնկակից (հաղորդակից, կցորդ) լինել Նրա մահուանը 

եւ յարութեանը… «Մեղօքն հանդերձ մեռեալ իջանես դու ի ջուրն եւ 

ելանես անտի կենդանացեալ արդարութեամբ: Զի եթէ տնկակից եղեր 

դու նմանութեան մահու Փրկչին, եւ յարութեան Նորա արժանի լիցիս»48: 

Ուրեմն՝ պէտք է նախապէս մեռնել այս աշխարհի համար, կատարելապէս 

հրաժարում ունենալ մեղքից՝ ըստ ·ործերի (ճ·նաւորական մահ). 

մկրտուողը պէտք է ·ործնականօրէն մեռած լինի այս աշխարհի համար, 

ապա մուտք ·ործի Քրիստոսի խորհրդական մահուան մէջ: Մկրտու

թիւնը մո·ական նշան չէ, որ ·ործում է անկախ մկրտուողի կամքից, այլ 

խորհրդական ամբողջացումն է ·ործնական մահուան կամ շնորհական 

կնքումն է այս աշխարհի նկատմամբ ներ անձնական մեռելութեան: Ահա 

այս է ճշմարիտ չափանիշը բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում 

են մասն ունենալ այս աստուածա յին ո·եծնութեան շնորհների մէջ, 

Քրիստոսի յարութեան յաւիտենա կան ժառան·ութեան մէջ. այս է ողջ 

նախապատրաստութեան իմաստը: Սա նշանակում է, որ Մկրտութեանը 

պէտք է մօտենալ ծայրա·ոյն զ·ուշութեամբ քննելով սեփական անձն 

այս աշխարհի հրապոյր նե րի եւ հաճոյքների նկատմամբ. արդեօ՞ք 

պատրաստ ենք վերցնել մեր խաչը, այսինքն՝ մեռնել մեղքերի համար եւ 

·նալ Քրիստոսի յե տեւից, այսինքն՝ յարու թիւն առնել Նրա հետ. արդեօ՞ք 

պատրաստ ենք մուտք ·ործել կատարելապէս նոր աշխարհ, որն օտար 

է, խորթ է, ծածուկ է այս աշխարհի նկատմամբ. «Արդ, զսրբազնաբար 

մկրտեալն նշանականն վարդապետու թիւնն խորհրդա·էտ առնէ երիւք 

ընկղմամբք եւ վե րաց մամբք ի ջուրն զաստուածպետականն երեք տիւ եւ 

·իշերն թա ղումնն կենսատուն Յիսուսի նմանել մահ, որպէս հասանելի 

է արանց յաստուա ծա նմանու թիւն, յորում, ըստ խորհրդականի եւ 

48 Սբ Կիւրեղ Երուսաղեմացի, Կոչումն ընծայութեան, Ճառ Գ, էջ 39
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թաքուն աւանդութեան բանիս, ոչ ինչ ե·իտ աշխարհիս իշխանն»49: 

Ուրեմն՝ Մկրտութեամբ մարդը վերջնականապէս մեռնում է հինընկած 

աշխարհի համար եւ ծնւում նորյարուցեալ կեանքի համար. Մկրտու

թիւնը վերստին ծնունդ է, ծնունդ, որն անտեսանելի է այս աշխարհի 

համար: Այն, ինչ մի ան·ամ կայացել է Քրիստոսի հետ տնօրինաբար՝ 

մեր փրկութեան համար, այժմ պատահում է մեզ հետ շնորհականօրէն՝ 

Սուրբ Հո·ու ·ործակցութեամբ: Մկրտու թիւնը շնորհական ծնունդ 

է, որով մենք որդե·րւում ենք երկնաւոր Հօրը, դառնում Քրիստոսի 

ժառան·ակից եւ Սուրբ Հո·ու տաճար:

Մկրտութեամբ, ճշմարտապէս տնկակցուելով Քրիստոսի յա րու

թեա նը՝ Նրա Առաջին Գալստեան տնօրինական առանցքին, մենք 

մուտք ենք ·ործում Քրիստոսի Երկրորդ Գալստեան մէջ. վախ ճա նա

բանական եզրափակումը՝ համընդհանուր յարու թիւնը, ահեղ Դա տաս

տանը, դժոխքը եւ արքայու թիւնը, դառնում է քրիստոնէական կեան քի 

կենդանի ·ործօնը՝ բացառելով անպտուղարտաքին սպասումները: 

Քրիս տոնեան՝ Քրիստոսի Յարութեամբ ծնուածը, ներքին իմացում 

ունի Երկրորդ Գալստեան մասին եւ արդէն իսկ նրա մէջ է: Ուրեմն՝ 

Մկրտութեամբ մենք մուտք ենք ·ործում մի նոր ·ոյավիճակի մէջ, 

որի նուիրական սպասումը վախճանաբանական եզրափակումն է, երբ 

պիտի ·այ Քրիստոս Հօր փառքով…

Ամփոփելով՝ կարելի է ասել, որ Մկրտու թիւնը հաւատքի խոր

հուրդ է (sacramentum fidei), որը հաստատուած եւ հիմնուած է 

Քրիս տո սով. եւ մեր փրկա·ործութեան այս նուիրական ·ործը, որը 

բաղ կա ցած է նիւթական տարրից (նիւթ) եւ սրբազան բառերից (տե

սակ), ներկայացնում է մեր Մկրտու թիւնը եռաստիճան կար·ով. ա) 

նրա նախապատճառը՝ Քրիստոսի Չարչարանքները, Մահը, Յա րու

թիւ նը (որը պատկանում է պատմական անցեալին, բայց կեն դա նի է 

այսօր), բ) նրա շնորհի ·ոյու թիւնը (որը ·ոյու թիւն ունի ներ կա յում, 

սակայն իր նախա·ոյու թիւնն ունի Քրիստոսի մէջ), ·) նրա վախ ճա

նա բանական եզրափակումը (որը դեռ պիտի լինի եւ կա տա րե լա պէս 

հա մա պատասխանեցնի մեզ Քրիստոսի կերպարին):

Մկրտութեան միւս կարեւոր նիստը սրբա·ործումն է. ինչպէս 

ջուրը մաքրում է մարմինը, այնպէս էլ Մկրտու թիւնը մաքրում է հո

49 Սբ Դիոնեսիոս Արիսպա·ացի, «Յաղա·ս ի Մկրտու թիւնն կատարմանց», Տեսու

թիւն, էջ 68–69
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·ին չարի խղճմտանքից [տես Եբր. Դ 22]: Մասնակից լինելով Քրիս

տո սի մահուանը, սրբա·ործուելով Քրիստոսի կողից բխող սրբազան 

ջրե րով՝ անձն ընկերակից է դառնում Քրիստոսի նոր կեանքին, դառ

նում նոր արարած, վերստին ծնւում՝ ժառան·ակից դառնալով Նրա 

Յա րութեան պտուղներին, որն իր կատարելութեանը պիտի հասնի 

վախ ճա նաբանական ապա·այում, երբ պիտի վերադառնայ Տէրը: 

Մկրտուո ղից պահանջւում է հո·եւոր վերափոխում: Մկրտու թիւնը 

նրան տալիս է կատարելապէս նոր ·ոյավիճակ, եւ նա պէտք է իր 

կեանքը ներդաշնակի Քրիստոսի Յարութեանը: Հին Եկեղեցին շատ 

լուրջ էր վերաբերւում այս խորհուրդին, «քանզի անհնար է միան·ամ 

մկրտելոցն, որ ճաշակեցին յերկնաւոր պար·եւացն եւ հաղորդք եղեն 

Հո·ւոյն Սրբոյ եւ զ·եղեցիկ բանին Աստուծոյ ճաշակսն ճաշակեցին եւ 

զզօրու թիւնս հանդերձելոյ աշխարհին եւ կործանեսցին, միւսան·ամ 

նորո·ել յապաշխարու թիւն…» [Եբր. Զ 4–6]:

Այսօր մեզ զարմացնում է սուրբերի այն համաստեղու թիւնը, որ 

կար Հին Եկեղեցում. սրբութեան եւ հո·եւոր շնորհների առատու թեան 

պատճառը նախ եւ առաջ նրանում էր, որ այն ժամանակ ամէն մէկը չէր 

կարող մօտենալ Մկրտութեան սրբութեանը: Միայն արժանաւորներին 

էին թոյլ տալիս մերձենալ վերստին ծննդեան խորհուրդին, որն, ըստ 

սբ Բարսեղ Կեսարացու, ·երելոց փրկանք է, պարտաւորութեանց 

թողու թիւն, մահ մեղաց, դարձեալ ծնունդ ո·ւոց, զ·եստ լուսաւոր, 

կնիք ան ձեռակերտելի, կառք առ ի յերկինս, թա·աւորական ·րաւական, 

որ դե·րութեան շնորհ50:

50 Տես սբ Բարսեղ Կեսարացի, Գիրք պահոց, «Խաւսք յորդորականք ի Մկրտու

թիւն», էջ 428:

Եւ ապա ասէ զաղօթս զայս.

Որ լուսաւորեցեր զարարածս 

Քո, Քրիստո՛ս Աստուած, ծա·ելով 

զլոյս Աստուածութեան Քո ի 

ծա ռայս Քո, ազատեցեր զսա եւ 

սրբե ցեր եւ արդարացուցեր եւ 

ետուր զորդե·րու թիւն, շնորհեա 

Ապա ասւմ է այս աղօթքը.

Որ լուսաւորեցիր Քո արա րած

նե րին, Քրիստո՛ս Աստուած՝ Քո 

Աս տուա ծութեան լոյսը ծա ·եց նե

լով Քո ծառայի վրայ, ազա տե ցիր 

սրան, սրբեցիր, արդարաց րիր եւ 

շնոր հե ցիր որդե·րու թիւ նը, շնոր
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եւ զկենաց հաւասարու թիւն, 

պար ·ե ւեա զհանապազորդ զա

նա պա կանու թիւն՝ խառնելով յար

դարս Քո, ի թիւ սիրելեաց Քոց։ 

Ի ձեռն Տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիս տո սի, ընդ Որում Քեզ Հօր 

եւ Հո·ւոյդ Սրբոյ վայել է փառք, 

իշ խա նու թիւն եւ պատիւ այժմ եւ 

միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. 

ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն: 

Աս տու ծոյ երկրպա·եսցուք:

Աստուած, որ մեծդ ես եւ 

մշտնջե նաւոր եւ ամենայն ·աղտ

նեաց ·իտակ, որ սուրբ ես եւ ի 

սուրբս բնակեալ, փրկիչ ամե նայն 

մարդ կան. որ շնորհես զ·ի տու

թիւն Քո՝ հաւատացելոց Քոց 

եւ ետուր իշխանու թիւն որ դիս 

Աս տու ծոյ լինել ի ձեռն վերս

տին ծննդեան ջրոյ եւ Հո·ւոյ, 

որով եւ զայս անուն նո րա ցու

ցեր մաքրութեամբ Աւա զա նի 

Քո, սո՛ւրբ արա զսա ճշմար տու

թեամբ Քո, լցո՛ շնորհօք Հո·

ւոյդ Սրբոյ, զի եղիցի տա ճար 

բնա կու թեան անուանդ Քո սրբոյ 

եւ կարասցէ ·նալ յամենայն 

ճա նա պարհս արդարութեան 

եւ կալ համարձակութեամբ եւ 

աչա լրջու թեամբ առաջի ահաւոր 

Բե մի Միածնի Քո՝ Տեառն մերոյ 

Յի սու սի Քրիստոսի, Որում վայել 

է փառք, իշխանու թիւն եւ պատիւ 

այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա

ւի տենից. ամէն:

հի՛ր նաեւ կեանքի հաս տա տու

թիւն, պար·եւի՛ր հա նա պա զորդ 

ան ա պա կա նու թիւնը՝ միա կցե լով 

Քո արդարների եւ Քո սի րե լի

նե րի շար քերին՝ մեր Տէր Յի սուս 

Քրիս տո սի միջոցով, Որի հետ Քեզ՝ 

Հօրդ եւ Սուրբ Հո ·ուդ, վա յել է 

փառք, իշխանու թիւն եւ պա տիւ 

այժմ եւ միշտ եւ յա ւի տեանս յա

ւի տենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամէնքին: 

Երկր պա ·ե՛նք Աստծուն:

Աստուած,  որ  մեծ  ես  եւ 

մշտնջե նաւոր եւ բոլոր ·աղտ

նիք նե րին ·իտակ. որ սուրբ ես 

եւ բնակւում ես սուրբերի մէջ, 

փրկիչ բոլոր մարդկանց, որ Քո 

·ի տու թիւնը շնորհում ես Քո 

հա ւա տացեալ ներին եւ իշխանու

թիւն տուեցիր՝ Աստուծոյ որ դի ներ 

լի նե լու Հո·ու եւ ջրի վերս տին 

ծննդեան միջոցով, որով եւ այս 

անու նին նորացրիր Քո Աւա

զա նի մաքրութեամբ, սո՛ւրբ 

արա սրան Քո ճշմարտութեամբ, 

լցրո՛ւ Սուրբ Հո·ուդ շնորհ նե

րով, որ պէս զի Քո սուրբ անուան 

բնա կու թեան տաճար լինի եւ կա

րո ղա նայ ·նալ արդարու թեան բո

լոր ճանապարհներով եւ հա մար

ձա կու թեամբ ու աչա լրջու թեամբ 

կան· նել Քո Միածնի՝ մեր Տէր 

Յի սուս Քրիստոսի բեմի առաջ. 

Նրան վայել է փառք, իշխանու

թիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ 

յա ւի տեանս յաւիտենից. ամէն:
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Մարդն ազատա·րուած է, լուսաւորուած է Քրիստոսի լոյսով. 

նա արժանացել է երկնային որդե·րութեան: Փրկա·ործուելով մարմ

նաւորուած Բան Աստուծոյ յարութեամբ՝ արարածը ·ոյեղէնան բա ժա

նելի մերձաւորու թիւն է ձեռք բերել Աստուծոյ հետ: Մարդը դարձել է 

Աս տուծոյ բնակութեան տաճար, նա պէտք է ամենայն զ·ուշութեամբ 

եւ սթափութեամբ վարի իր առաջիկայ կեանքը, որպէսզի կարողանայ 

ըն թանալ արդարութեան շաւիղներով եւ համարձակութեամբ կան·

նել Տիրոջ ահեղ Դատաստանի առջեւ… Սկսւում է էապէս նոր կեանք, 

մեծ պայքար՝ ընդդիմամարտ ուժերի դէմ, դժուարին վերընթաց՝ նեղ 

եւ անձուկ ճանապարհով: Այս ամէնի համար մարդուն պէտք են աս

տուա ծային սպառազինու թիւն, շնորհական հաստատու թիւն, Սուրբ 

Հո·ու կնիքներ, որոնք տրւում են անմիջապէս յաջորդող Դրոշմի 

արա րողութեամբ:

ԴՐՈՇՄ

Ձեռա·րերում Դրոշմի արարողութիւնը ոչ մի խորա·րով բա

ժանուած չէ Ջրի մկրտութեան արարողութիւնից: Արդէն իսկ 

Մկրտու թեան եւ Դրոշմի խորհուրդների առանձնացումը յատուկ է 

աւելի ուշ շրջանի դպրոցական (scholastic) մտայնութեանը եւ չու

նի որեւէ ծիսական հէնք, ընդհակառակը՝ ծէսը պահանջում է այս եր

կու խորհուրդների միեղէնհամածական դիտարկում՝ փրկութեան հա

մար անհրաժեշտ տնօրինական հերթականութեան ծաւալումով: Այս

տեղ հարկ է նշել, որ ծիսական աստուածաբանութեան համար ելա

կէտային է սրբազան ծէսը, եւ որեւէ աստուածաբանական կամ վար

դա պետական կառոյց պէտք է անհրաժեշտաբար կառուցուած լինի ծի

սական իրականութեան վրայ: Իւրաքանչիւր ծիսական երեւոյթի դի

տարկ ման համար սկզբունքային է նրա սրբազան տարրերի փրկա

բանական միասնութիւնը, եւ վտան·աւոր են մեկուսացուած, բե

կո րային մօտեցումները, երբ ծիսական որեւէ բաղադրամաս չա փա

զանց տարանջատւում է որոշակի ուրոյն, սոսկական իմաստով եւ 

նշա նակութեամբ: Ջրի լուացման եւ Միւռոնի օծման խորհուրդները 

խորապէս փոխներթափանցուած են. չէ՞ որ օծումը կատարւում է այն 

իւղով, որը նախապէս հեղուել է ջրի մէջ… Այս առումով անհրաժեշտ 

է շեշտել, որ Մկրտութիւնը Դրոշմի արարողութեամբ հանդերձ մէկ 
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միասնական ծէս է, որի իւրաքանչիւր տարր բացայայտւում է իր 

տեղում՝ ծէսի օրինաչափ ընթացքի մէջ:

Այս երկու խորհուրդների լծորդուածութիւնը պատահական չէ, 

այլ ունի իր աւետարանական նախահիմքը, որը Քրիստոսի Մկրտու

թիւնն է: Այն, ինչ մէկ ան·ամ տնօրինաբար կայացել է Քրիստոսի հետ, 

մեզ համար հնարաւոր է դառնում Նրա հրաշափառ Յարութիւնից եւ 

Հո·ե·ալուստից յետոյ, որոնց վրայ է խարխսուած մեր փրկութեան 

ողջ տնտեսութիւնը: Քրիստոսի Մկրտութիւնը մեզ համար փրկական 

խորհուրդ է դառնում Տիրոջ Մահով եւ Յարութեամբ. նոյնպէս էլ 

Քրիս տոսի Մկրտութեան ժամանակ Սուրբ Հո·ու աղաւնակերպ էջ

քը մեզ համար հնարաւոր է դառնում միայն Սուրբ Հո·ու տնօ րի նա

կան յայտնութեամբ՝ Հո·ե·ալուստով: Ուրեմն՝ ծէսի հիմքը աւե տա

րանական իրողութիւնն է, որն իր մէջ հան·ուցում է երկու կա րեւո

րա·ոյն խորհուրդներ՝ Քրիստոսի Յարութեանը տնկակցուելու եւ 

Սուրբ Հո·ու ստացման:

Դրոշմի արարողութիւնը միանշանակ չի եղել հին Եկեղեցում. 

·ոյութիւն են ունեցել զանազան աւանդութիւններ եւ ծիսական 

բազմակերպութիւններ: Այսպէս օրինակ՝ վաղ ասորական ծէսում 

բացակայում է Դրոշմը. օծման արարողութիւն կատարւում է մինչեւ 

ջրի լուացումը, որն իր բնոյթով դիւահալածութեան (exorcism) եւ 

նախապատրաստական արարողութիւն է: Ասորական ծէսի մասին 

տեղեկութիւններ պարունակող հնա·ոյն բնա·րերի51 համաձայն՝ 

Ջրի մկրտութեան եւ Հաղորդութեան միջեւ որեւէ արարողութիւն 

չկայ: Մկրտութիւնից յետոյ Դրոշմի արարողութեան մասին առաջին 

յիշատակութիւններն արեւմտեան աղբիւրներից են52, եւ իրաւացի է 

ենթադրել, որ Դրոշմն Արեւելք է մուտք ·ործել Արեւմուտքից, ինչպէս 

օրինակ սբ Կիւրեղ Երուսաղեմացու խորհրդական (mystagogical) 

51 “The Acts of Judas Thomas”; in: Documents of the Baptismal Liturgy, edited by 

E. C. Whitaker, London, 1979, pp. 13–16; “The History of John the Son of Zebe

dee”, նոյն, pp. 21–23.

52 “The Apostolic Tradition of Hippolytus”, նոյն, pp. 2–7; Tertullian, “De Baptis

mo”, նոյն, pp. 7–10.
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ճառերում53 կամ «Առաքելական հրահան·ներում»54 նկարա·րուած 

արարողութիւններում է:

Հայկական ծէսը ձեւաւորուել է արեւելեան եւ արեւմտեան 

աւան դութիւնների խաչաձեւումով. աւելի հին ասորական ազ դե ցու

թիւններն ընդխառնուել են յետա·այ բիւզանդական (արեւմտեան) 

ներ մուծութիւններին55: Մկրտութեան արարողութեան մէկ ուշա ·րաւ 

աւանդութիւն է եղել մեզ մօտ, որի մասին տեղեկանում ենք Ա·ա

թան ·եղոսի վկայութիւնից, ըստ որի՝ օծումը կատարւում էր ուղղակի 

ջրում՝ մկրտուողների56 վրայ սուրբ իւղի հեղմամբ…

Սուրբ Իւղի հեղումը նշանակն էր Սուրբ Հո·ու էջքի եւ հա յե

լացւում էր Քրիստոսի Մկրտութեան հետ, երբ Սուրբ Հո·ին աղաւնա

կերպ իջաւ Տիրոջ վրայ. «Եւ իւղն օծութեան, զոր արկանէր Գրի·որիոս 

ի վերայ մարդկանն, շրջան առեալ ի մէջ ·ետոյն, շուրջ զմարդկաւն 

խաղայր»57:

Դրոշմի արարողութիւնը, ըստ իր ընդհանրացած ձեւի, ունի 

ինն օծումներ, որոնցից իւրաքանչիւրն ուղեկցւում է իրեն յատուկ 

բա նա ձեւի արտասանութեամբ: Բացի այս ինն օծումներից՝ եղել են 

այլ օծումներ, որոնք չեն ընդհանրացել. այսպէս օրինակ՝ ՄՄ թիւ 

1001 երկաթա·իր մաշտոցն ունի նաեւ թիկունքի օծում. «Եւ ապա 

զթիկնամէջն [օծանէ]՝ ասելով. «Կնիքս, որ յանուն Քրիստոսի եղի

ցի քեզ պարիսպ ամուր շուրջ պատեալ զթիկունս քո Հո·ին ճշմար

տու թեան, յանուն Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հո·ւոյն Սրբոյ»»: Թի կուն քի 

53 Migne, PG, 33, 331–1180; R. M. Woolley, Instructions on the Mysteries of St. Cyr

il of Jerusalem, London, 1930: Տակաւին անորոշ է՝ այս ճառերը թար·մանուե՞լ 

են հայերէն, թէ ոչ:

54 “The Apostolic Constitution”, Documents of the Baptismal…, pp. 30–35: Այս 

անվաւեր կանոնախումբը ·րուել է մօտ 375 թ.: Հայերէն թար·մանութեամբ 

չկայ:

55 Այս մասին աւելի մանրամասն տես Gabriele Winkler, “The History of the Syr

iac Prebaptismal Anointing in the Light of the Earliest Armenian Sources”, Ro

ma, 1978 եւ Das Armenische lnitiationsrituale, Roma, 1982: Վերջինս ծաւալուն 

աշխատութիւն է, ուր նաեւ ներկայացուած է մեր Մկրտութեան արարողութեան 

քննական բնա·իրը Սբ Ղազարի թիւ 457 հնա·ոյն ձեռա·րի հիման վրայ:

56 Այստեղից հարց է առաջանում, թէ որ իւղն է› հեղւում ջրի մէջ յետա·այ 

դարերում, երբ մեր ծէսում դեռեւս առկայ էր երախայութեան օծումը (մինչեւ 

Ը դար):

57 «Ա·աթան·եղայ պատմութիւն հայոց», Երեւան, 1983, էջ 464, ՃԺԸ
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օծում ունեն նաեւ, օրինակ, Սբ Ղազարի թիւ 1429, 487, ՄՄ թիւ 

3822 մաշտոցները, սակայն՝ այլ բանաձեւերով: Սբ Ղազարի թիւ 182 

մաշտոցն ունի երեսի օծում՝ հետեւեալ բանաձեւով. «Լոյս աս տուա

ծային ծա·ելով ի վերայ երեսաց քոց»: ՄՄ թիւ 3822 մաշտոցում 

առ կայ է ծնկների օծում՝ այսպիսի բանաձեւով. «Կնիքս Քրիստոսի 

ուղ ղես ցէ զծունկսդ տկարացեալ, զի ·նասցես սրբութեամբ ի տան 

Տեառն ըստ հաճոյից Աստուծոյ»58: Ինն օծումները կատարւում են 

հե տեւեալ յա ջորդականութեամբ59.

58 Հ. Սահակ Ճեմճեմեան, «Մկրտութեան արարողութիւնը մաշտոցներու մէջ», 

«Բազմավէպ», Վենետիկ, 1972, հ. 4, էջ 386:

59 Այս հերթականութիւնը միանշանակ չէ ձեռա·րերում. բացի դրանից, որոշ ձե

ռա ·րերում զանց է առնուած այս կամ այն օծումը:

Յետ այսորիկ օծանէ սւրբ իւղոն 

նախ զճակատն՝ ասելով.

Իւղ անոյշ՝ հեղեալ յանուն 

Քրիս տոսի ի վերայ քո, կնիքն 

երկ նաւոր պար·եւացն:

Զաչսն.

Կնիքս, որ յանուն Քրիստոսի, 

լու սաւորեսցէ զաչս քո, զի մի՛ եր

բէք ննջեսցես ի մահ:

Եւ զականջսն.

Օծումն սրբութեան եղիցի 

քեզ ի լսելութիւն աստուածային 

պատուի րանացն:

Զհոտոտելիսն.

Կնիքս Քրիստոսի եղիցի քեզ 

ի հոտ անուշութեան ի կենաց ի 

կեանս:

Զբերանն՝ ասելով.

Սրանից յետոյ սւրբ Իւղով նախ 

օծւմ է ճակատը՝ ասելով.

Քրիստոսի անունով քեզ վրայ 

հեղուած անուշ Իւղը երկնաւոր 

պար·եւների կնիքն է»:

Ապա աչքերը.

Քրիստոսի անունով այս կնիքը 

թող լուսաւորի աչքերդ, որպէսզի 

երբեք չննջես մահով:

Եւ ականջները.

Այս սուրբ օծումը թող քեզ լսել 

տայ աստուածային պատուի րան

ները:

Հոտոտելիքը.

Քրիստոսի այս կնիքը թող լինի 

քեզ անուշահոտութիւն կեան քից 

կեանք:

Բերանը՝ ասելով.
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Կնիքս այս եղիցի քեզ ի պահ

պա նութիւն եւ դուռն ամ րու թեան 

շրթանց քոց:

Զափսն՝ կիցս ւնելով.

Կնիքս Քրիստոսի եղիցի քեզ 

ի պատճառս բարե·ործութեան, 

առա քինի ·ործոց եւ վարուց:

Զսիրտն.

Կնիքս աստուածային սրբու

թեան սիրտ սուրբ հաստատեսցէ 

ի քեզ եւ զհո·ի ուղիղ նորո·եսցէ 

ի փորի քում:

Զքամակն.

Կնիքս այս որ յանուն Քրիս տո

սի՝ եղիցի քեզ վահան ամրութեան, 

որով կարասցես զամենայն նետս 

մուխս չարին շիջուցանել:

Եւ զոտսն.

Կնիքս աստուածային ուղ ղես

ցէ զ·նացս քո ի յաւիտենից:

Այս կնիքը թող լինի քեզ պահ

պա նութիւն եւ ամուր դուռ քո 

շուր թերին:

Ձեռքերը՝ կից պահած.

Քրիստոսի այս կնիքը թող լի նի 

քեզ պատճառ բարե·ործութեան, 

առաքինի ·ործերի եւ վարքի:

Սիրտը.

Աստուածային սրբութեան այս 

կնիքը թող սուրբ սիրտ հաստատի 

քո մէջ եւ ուղիղ հո·ի նորո·ի քո 

ներսում:

Մէջքը.

Քրիստոսի անունով այս կնի քը 

թող լինի քեզ համար ամրութեան 

վահան, որով կարողանաս չարի 

բոլոր այրող նետերը հան·ցնել:

Եւ ոտքերը.

Այս աստուածային կնիքը թող 

ուղղի քո ընթացքը դէպի յաւի

տե նական կեանք:

Օծութեան Իւղի կամ Միւռոնի խորհրդաբանութիւնը նոյնքան 

բազմանշանակ է, որքան ջրինը: Օծումը60 վաղնջական ժամանակներից 

ծառայել է որպէս սրբա·ործման նուիրա·ործման միջոց [տես Ծնունդ. 

ԻԸ 18, ԼԵ 14]. իւղերը յանուն Աստուծոյ հեղւում էին որոշակի իրերի 

վրայ եւ սրբութիւն ու նուիրականութիւն հաղորդում նրանց: Սուրբ 

Օծութեան Իւղը, որի արարչադիր բաղադրութիւնը յայտնուեց Մով

սէսին [տես Ելք Լ 22/24], պէտք է ·ործածուէր միայն որոշակի պաշ

տամունքային առարկաների եւ ընտրեալ այրերի օծման համար. նրա 

60 Օծումը նաեւ եղել է անուշահոտութեան եւ համեմունքի միջոց, ինչպէս նաեւ 

ծառայել է բժշկական եւ այլ նպատակների համար, որը դուրս է մեր քննութեան 

շրջանակներից:
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·ործածութիւնը խստօրէն սահմանափակուած էր տաճարային, քա

հա նայական շրջանակներով, այն անմատչելի էր սովորական մարդ

կանց համար… Սուրբ Օծութեան Իւղով օծուած առարկաները սուրբ 

եւ նուիրական էին, որովհետեւ նրանց վրայ դրուած էին ան ե րեւոյթ 

Աստուածութեան կնիքները, նրանց վրայ էր կենդանի Աստուծոյ 

սրբարար զօրութիւնը, իսկ օծեալները կամ քահանաները Տիրոջ 

սպասաւորներն ու ներկայացուցիչներն էին, նրանց շնորհուած էր 

բացառիկ աստուածային պատիւ, նրանք Աստուծոյ ներ կա յա ցու ցիչ

ներն էին երկրի վրայ:

Աստուածային օծման պատուի էին արժանանում նաեւ թա ·աւոր

նե րը [տես Ա Թա·. Ժ 1, Ա Թա·. ԺԶ 13, Գ Թա·. Ա 39], սակայն ո՛չ 

Սուրբ Օծութեան Իւղով61:

Հնուց ի վեր օծում էին նաեւ ննջեցեալների մարմինները՝ նրանց 

ապականութիւնից զերծ պահելու համար: Բեթանիայում՝ Սիմոն 

բո րոտի տանը, օծուեց նաեւ Տիրոջ Մարմինը (մինչեւ մահը), որն, 

ըստ տէրունական վկայութեան, խորհրդանշում էր Նրա թաղումը 

[տես Մատթ. ԻԶ 7, Մարկ. ԺԴ 3 Յովհ. ԺԲ 3]: Ուրեմն՝ օծումը նաեւ 

վախճանաբանական իմաստ է կրում, օծումով մարդկային մար

մինը ներծծւում է աստուածային անապականութեամբ եւ կա տա

րելապէս պիտի նորո·ուի մեռելների յարութեան ժամանակ: Յի շա

տակութիւններ կան սրբոց վարքերից, որոնք վկայում են, որ Աստուած 

որոշ սուրբերի բացառիկ պատուի էր արժանացնում՝ նրանց մարմնին 

անապականելիութեան յատկութիւններ շնորհելով, ոմանց մարմնից 

նոյնիսկ միւռոն է արտաբխել նրանց մահից յետոյ62, եւ այդպիսով 

61 Թա·աւորական օծման իւղի մասին որեւէ տեղեկութիւն չկայ Սուրբ Գրքում. 

հաւանաբար ·ործածուել է ինչոր թանկարժէք իւղ:

62 Օրինակ՝ այդպէս է փառաւորուել սբ Նիկողայոսի մարմինը. «Իսկ զպատուա

կան մարմինն նորա՝ զզարդարեալն ամենայն առաքինութեամբ, տարեալ ամ

փո փե ցին պատուով յեկեղեցին, յորում պահու յանկարծակի բուրեաց անու շա

հոտութիւն բազում, եւ բխէին այնուհետեւ զօրութիւնք ի տապանէ սքան չե լա

·ործ հայրապետին՝ ի բժշկութիւն հիւանդաց եւ ամենայն ախտացելոց, որպէս 

եւ աւիշկ անպակաս ի սուրբ մարմնոյ նորա՝ որպէս միւռոն կամ իւղ անոյշ…» 

(«Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւնք սրբոց», «Վարք սրբոյն Նիկողայո սի 

սքանչելա·ործ հայրապետին Զմիւռնոյ, այսինքն՝ Միւռայ», Վենետիկ, 1810, 

էջ 913): Տես նաեւ «Պատմութիւն վասն Պաւղոսի Լուստրացւոյ» («Վարք սրբոց 

հա րանց եւ քաղաքավարութիւնք նոցին», հատոր Ա, Վենետիկ, 1855, էջ 323–

324):
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Աստուած զարմանալի կերպով փառաւորել է նրանց մինչեւ Երկրորդ 

Գալուստ:

Այսպիսով՝ հինկտակարանեան օծումները կարելի է դասակար·ել 

հետեւեալ կերպ.

ա. սրբա·ործական,

բ. քահանայական,

·. թա·աւորական,

դ. վախճանաբանական:

Հին Կտակարանում որեւէ նիւթական կամ զ·այական նշանակ ան

կա տար էր, քանզի այն կատարւում էր Նրա անունով, Ով պիտի ·ար եւ 

Իր անընդմիջելի մերձաւորութեամբ վերնիւթացնէր նիւթը, զ·այականի 

հետ Իր ·ոյաբանական միաւորմամբ աստուածացնէր եւ փրկութեան 

առիթ դարձնէր այն… Օծութեան Իւղի աստուածաբանական իմաստը 

խո րապէս արտայայտուած է «Եր· Եր·ոց»ում, որ հինկտակարանեան 

բարձ րա·ոյն մար·արէութիւնն է Քրիստոսի մասին: Հարսը Փե

սա յին ասում է. «Քո անունը հեղուած անուշ իւղ է…» [Եր· Ա 2]:  

Ըստ Եկեղեցու հայրերի՝ հեղուած անուշ իւղը Քրիստոսն է՝ Օծեալը: 

Աս տուածութեան իւղը հեղւում է մեր բնութեան մէջ, անբաժանելիօրէն 

միաւորւում նրա հետ, օծում եւ աստուածացնում այն: Նախայաւիտեան 

Բանը հեղւում է մեր բնութեան մէջ՝ ճշմարտապէս մարդանում սուրբ 

Կոյսից (ՆիւսացիՏաթեւացի)63: Ուրեմն՝ մարմնացեալ Բանի անու

նով էին օծւում մինչեւ Քրիստոս, այդ օծումը կատարեալ չէր, այն 

ստուերակերպ էր, որովհետեւ դեռ չէր եկել Օծեալը, Որով պիտի 

ամբողջանային բոլոր հինկտակարանեան կերպերը, եւ Իւղի հեղումը 

կատարեալ իմաստ եւ աստուածային խորհուրդ պիտի ստանար:

Քրիստոնէական սբ Միւռոնն ամբողջացումն է բոլոր ստուե րա

կերպ օծութեան իւղերի: Միւռոնի աստուածաբանութիւնը ներհուն 

ընդ ·րկմամբ բացայայտուած է սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան կա

նո նի աղօթքներում: Աստուծոյ Ամենասուրբ Հո·ու զօրութեամբ այն 

դառ նում է իւղ ցնծութեան, զ·եստ լուսաւոր, օծումն թա·աւորութեան, 

սրբութիւն հո·ւոց եւ մարմնոց, շնորհք հո·եւորական, պահապան 

կենաց, կնիք արդարութեան, զէն հաւատոյ, նահատակ յաղթող՝ ընդ դէմ 

ամենայն ·ործոց բանսարկուին, ո·ւոց փրկութիւն, ցնծութիւն սրտից, 

63 Տես «Եր· Եր·ոց հանդերձ մեկնութեամբ նախնեաց», «Գանձասար», Երեւան, 

1993, էջ 23–24:
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ուրախութիւն յաւիտենական64: Եպիսկոպոսապետը մաղթում է, որ 

այս վերստին ծննդեան իւղով օծուածները երկիւղած լինեն Աստծուց 

եւ աներկիւղ՝ հակառակորդից եւ Դատաստանի օրը երկնքի աստղերի 

պէս փայլեն սուրբերի պայծառութեամբ65: Սուրբ Երրորդութիւնը 

Ճշմարիտ Օծեալով միաւորւում է այս անուշ իւղի հետ եւ դարձնում 

այն Իւղ զուարթ ամբիծ դաւանման66՝ շնորհելով մեզ ճառա·այթ 

հո·ւոց, լուսաւորութիւն մտաց, տեառնա·րութիւն երեսաց, պահապան 

շրթանց, զօրութիւն անձանց, ախոյեան ընդդէմ դիւաց, փարատիչ 

ցաւոց, պահպանումն կուսից, աճեցումն տղայոց, պարարումն ծերոց, 

ձեռնադրիչ նուիրելոց եւ պսակ թա·աւորաց67:

Բանի մարդեղութեամբ արարածն ի զօրու է դառնում կրելու 

Աստծուն, ինչն իրականացաւ Հո·ե·ալստին՝ Սուրբ Հո·ու տնօրինական 

·ալստեամբ: Քրիստոսի փրկա·ործութեամբ մենք ստանում ենք 

Սուրբ Հո·ին՝ էապէս հաստատուելով Աստուծոյ թա·աւորութեան 

կատարեալ իրականութեան մէջ. ահա ա՛յս փրկաւէտ հան·ուցման 

վրայ է հիմնուած Մկրտութեան օծումը. «Այլ որ հաստատեացն զմեզ 

ձեօք հանդերձ ի Քրիստոս եւ օծ զմեզ, Աստուած է, որ կնքեացն զմեզ 

եւ ետ զառհաւատչեայ Հո·ւոյն ի սիրտս մեր» [Բ Կոր. Ա 21–22]:

Քրիստոսի անունով մենք ստանում ենք նոր կեանքի սուրբ եւ 

աստուծային կնիքներ, այսինքն՝ հաստատւում ենք նոր կեանքով եւ 

ստանում կատարելապէս նոր ·ոյավիճակ, որն օտար եւ անհասանելի 

է այս աշխարհի համար: Մխիթարիչը՝ Աստուծոյ Սուրբ Հո·ին, եկել է 

Քրիստոս Օծեալի անունով եւ օծել մեզ անախտութեան, սրբութեան, 

յաւիտենական կեանքի կնիքներով: Մենք դարձել ենք Աստուծոյ 

որդիներ եւ երկնքի արքայութեան ժառան·որդներ:

Հո·ե·ալուստն Աստուծոյ արարչութեան վերջնակէտն է. Բանի 

մար դեղութեամբ արարածը կարողութիւն է ստացել կրելու Սուրբ 

Հո ·ին… Սուրբ Հո·ին Իր տնօրինական ·ալստեամբ հիմնում է Քրիս

տո սի Եկեղեցու կատարեալ իրականութիւնը երկրի վրայ, եւ արարածը 

կարողութիւն է ստանում ·ոյաբանօրէն հաղորդակցուելու Աստուծոյ 

64 Տես «Կանոն օրհնութեան սրբալոյս Մեռոնին», Վաղարշապատ, 1876, էջ 16–

17:

65 Տես նոյն, էջ 17:

66 Տես նոյն, էջ 28:

67 Տես նոյն, էջ 30:
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անճառելի խորհուրդներին: Հետեւաբար, Օծումը Մկրտութեան ամ

բող ջացումն է, ինչպէս Հաղորդութիւնը՝ Օծման. այսպիսին է Մկրտու

թեան արարողութեան ամբողջական եւ անբաժանելի շղթան՝ իր 

աւետարանական անդրադարձումով եւ արտապատկերումով…

Այսպիսով՝ Դրոշմը Սուրբ Հո·ու ստացման սրբազան նշանակն 

է. «Իսկ Միւռոնին կատարողականն աւծումն անուշահոտ առնէ 

զկատարեալն, քանզի սրբազանն կատարումն աստուածայնոյն 

ծննդեան միաւորէ զկատարեալն Աստուածպետականին Հո·ւոյ»68: Ուր 

Սուրբ Հո·ին է, այնտեղ աստուածային իրականութեան ամբողջութիւնն 

է, Նա ·ալիս է Քրիստոսի անունով եւ լցնում արարչութիւնն Իր 

սրբարար ներկայութեամբ: Դրոշմը Սուրբ Հո·ու խորհուրդն է, եւ երբ 

ասւում է, որ Դրոշմով մենք ստանում ենք Սուրբ Հո·ու շնորհները, 

նկատի չպէտք է ունենալ շնորհների որեւէ մասնակիութիւն, այլ՝ 

յատկապէս աստուածային շնորհների ամբողջութիւնը69, որն արարածը 

ստանում է Սուրբ Հո·ու տնօրինական ·ալստեամբ եւ Աստուծոյ 

արարչութեան կատարեալ եզրափակմամբ…

Արարածը կնքւում է Քրիստոսի կնիքներով, մենք մտնում ենք 

Քրիստոսի ժառան·ութեան մէջ, մարդկային բնութիւնը Քրիստոսի 

անունով ստանում է աստուածային կնիքներ եւ պայծառակերպւում 

ու աստուածանում… Մենք մուտք ենք ·ործում Քրիստոսի Եկեղեցու 

կատարեալ իրականութեան մէջ, որը երկինք է երկրի վրայ, իր 

էութեամբ դուրս է այս աշխարհից:

Ըստ սբ Գրի·որ Նարեկացու՝ սուրբ Աւազանի լուացմամբ ստա

ցած սրբութիւնն ամբողջանում է Իւղի օծումով, որով մենք ստանում 

ենք Սուրբ Հո·ու զօրութիւնը. «Զի որպէս յիջումն լուսարանի սուրբ 

Աւա զանին լուացմամբ մարմնոյն զանձինն հաւատամք առ նուլ 

սրբու թիւն, սոյնպէս ի յաւծումն Իւղոյն պարարեալ յուսով՝ զՀո·ւոյն 

զաւրութիւն սովիմբ եւ ի սոյն համարիմք ունել ամենայնիւ ան երկ մտե

լի»70: Այս փրկութեան լոյսով լի Իւղը, հեղուելով արտաքին մարդու 

68 Սբ Դիոնիսիոս Արեոպա·ացի, «Յաղա·ս ի Մկրտութիւնն կատարմանց», 

Տեսութիւն, էջ 69

69 Այդ ամբողջութիւնն անուանուել է շնորհք Հո·ւոյն Սրբոյ, ինչպէս ·րում է 

սբ Գրի·որ Տաթեւացին. «…Իւղովն ի շնորհք Հո·ւոյն Սրբոյ միաւորիմք»: Տես 

«Գիրք հարցմանց», էջ 593։

70 Գրի·որ Նարեկացի, Մատեան ողբեր·ութեան, Երեւան, 1985, Բան ՂԳ, տ. 50–

53
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վրայ, ծածկապէս կենդանածնում է ներքին մարդուն. «… սոյնպէս 

Իւղս այս՝ փրկութեան լուսով կատարեալ, հեղեալ ի մեզ, աւծանէ զար

տաքին խորանս, իսկ զներքին մարդս, աներեւակ ծածկապէս մտեալ, 

նոր կենդանածնէ»71, քանզի նրանում բնակւում է Տէր Յիսուս Քրիս

տո սի կենդանի զօրութիւնը72: Քրիստոսի Մկրտութեան ժամանակ 

Սուրբ Հո·ու տնօրինական յայտնութիւնը մեր շնորհական օծութեան 

նախահիմքն է. այն, ինչ տեղի ունեցաւ Տիրոջ հետ յայտնաբար, մեզ հետ 

լինում է խորհուրդով, որն ուղեկցւում է սրբազնա·ործուած զ·այական 

նշանակի կիրառմամբ. «… զմերս՝ կաթուածով ինչ շնորհազարդեալ, 

եւ զՔոյդ՝ իսկութեամբ ընդ Հաւր եւ ընդ Հո·ւոյդ հաւասարութեամբ 

թար·մանեալ»73: Քրիստոսի անուամբ կնքուելով՝ մենք դառնում ենք 

քրիստոսեաններ կամ քրիստոնեաներ, այսինքն՝օծուածներ, ընծայւում 

Սուրբ Հո·ուն եւ որդե·րւում երկնաւոր Հօրը74: Դրոշմով նաեւ մենք 

նախապատրաստւում ենք յաւիտենական կեանքի. մեզ վրայ հեղուած 

սուրբ Իւղը լուսաւորութեան աղբիւր է լինելու հանդերձեալում. 

«Քանզի զոր աւրինակ պատրոյ·, թացեալ ի ճարպում, ոչ երեւեցուցանէ 

ինչ նշոյլ, մինչեւ հուրբ լուցեալ վառիցի, սոյնպէս եւ այս աւծութեան 

լուսոյ, առ ի մեզ հեղեալ, ի հանդերձեալսն ջահաւորի»75:

Դրոշմի արարողութեան զանազան աւանդութիւնները, որոնք 

·ոյութիւն են ունեցել հին Եկեղեցում, իրենց պատմական օրինաչափ 

փոփոխութիւններով առկայ են Արեւելեան Եկեղեցիների ծէսում76: 

Թերեւս ոչ մի արարողութեան շուրջ այնքան վէճեր չեն եղել, որքան 

Դրոշմի: Արդեօ՞ք ջուրը բաւարար չէ Սուրբ Հո·ին ստանալու 

համար. ո՞րն է Սուրբ Հո·ու ստացման նշանակը՝ Դրո՞շմը, թէ՞ 

ձեռնադրութիւնը77. անհրաժե՞շտ է արդեօք, որ Մկրտութիւնը եւ 

71 Նոյն, տ. 57–59

72 Տես նոյն, տ. 295–296:

73 Նոյն, տ. 140–143

74 Տես նոյն, տ. 278–279:

75 Նոյն, տ. 400–403

76 Տես “Documents of the Baptismal…”. բիւզանդական ծէսի մասին՝ էջ 69–82, 

ղպտական ծէսի մասին՝ էջ 91–98:

77 Այս կապակցութեամբ շահեկան անդրադարձ ունի Օրմանեանը. «Առաջին 

խնդիրը այն կրնայ լինիլ, թէ ո՞րն է այս խորհուրդին էական նիւթը՝ ձեռաց 

դրութի՞ւնը, թէ՞ իւղով օծումը: Չորս կարծիքներ կան այդ մասին. առաջինը 

այն է, որ ձեռք դնելը կը համարի էական. երկրորդը իւղով օծութիւնը կը 
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Դրոշ մը միասնաբար կատարուեն… Ահա՛ հարցադրումներից մի 

քա նի սը, որոնք առաջ էին քաշւում հիմնականում բողոքական աս

տուա ծաբանութեան կողմից: Այս տեսական ճնշումը Արեւմուտքում 

պատ ճառ է դարձել անցանկալի ծիսական փոփոխութիւնների: Կա

թո լիկ Եկեղեցում տեղի է ունեցել ծիսական խզում՝ Մկրտութեան 

եւ Դրոշմի78 արարողութիւնները բաժանուել են միմեանցից, իսկ 

բո ղոքականներն ուղղակի մերժում են Դրոշմի խորհուրդը: Սակայն 

Արեւելեան Եկեղեցիները, հարազատ մնալով դարերով ձեւաւորուած 

ծի սական աւանդութեանը, շեշտադրում են այս երկու խորհուրդների 

ան հրաժեշտութիւնը փրկութեան համար եւ նրանց ծիսական ան բա

ժա նելիութիւնն ու փոխադարձ ներթափանցուածութիւնը:

Ինչ վերաբերում է կնիքների թուին եւ յաջորդականութեանը, ապա 

այստեղ նոյնպէս կան զանազան տարբերակներ. ամէն Եկեղեցի ունի 

իր յատուկ աւանդութիւնը: Հայկական աւանդութիւնը ձեւաւորուել է 

երախայութեան օծման եւ բուն Դրոշմի միաւորումով՝ մէկ միասնական 

արարողութեան մէջ: Երախայութեան օծման հետքերի հարցը մեր 

Դրոշմի արարողութեան մէջ առանձին ուսումնասիրութեան կարիք է 

զ·ում. Տաթեւացու հետեւեալ արտայայտութիւնը շատ առաձ·ական է. 

 «Եւ ·իտելի է զի որ ի ճակատն եւ ի սիրտն եւ ի թիկնամէջն օծանէ 

այն Դրոշմ է. եւ որ զհին· զ·այութիւնսն օծանէ, այն ի խորհուրդ 

օծմանն է ծածկապէս: Եւ որ զայլ մասունս օծանէ, յայնմ խորհրդոյ 

է, որ յառաջ քան զՄկրտութիւնն օծանեն այլ ազ·ք քրիստոնէից»79: 

«Զայլ մասունս» ասուածը փաստօրէն ձեռքերի եւ ոտքերի մասին 

է, մինչ նրանց օծումը մեծ մասամբ կցուած է եղել զ·այարանների 

համարի էական. երրորդը բաւական կը համարի երկուքն ալ՝ անխտիր եւ 

առանձնակի առնելով. իսկ չորրորդը էական կը համարէ երկուքն ալ՝ միասին 

առնուած՝ իբրեւ իրարու ամբողջացուցիչ խորհուրդին լրումի համար: … Մեր 

կարծիքը այն է, թէ օծումին մէջ է խորհուրդին իսկութիւնը: Իսկ եթէ ըսել 

ուզուի, թէ կարելի չէ կորսուած եւ խափանուած համարել ձեռաց դրութիւնը, 

որ սկիզբէն էական էր, այդպիսիները ձեռաց դրութիւնը կրնան տեսնել նոյնիսկ 

օծումին մէջ իբրեւ երկու նիւթերը խառնուած ըսելով մի միակ օծողական եւ 

հպողական ·ործողութեան մէջ» (Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանեան, Տեղիք 

աստուածաբանութեան, «Յաղա·ս Դրոշմի», Երուսաղէմ, 1985, էջ 249):

78 Այս խորհուրդը Կաթոլիկ Եկեղեցում անուանւում է Հաստատութեան խոր

հուրդ:

79 «Գիրք հարցմանց…», էջ 593
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օծմանը: Սրտի եւ մէջքի օծումներ կան նաեւ երախայութեան օծումի 

արարողութիւններում80, ուստի այնքան էլ ճիշտ չէ դրանք վերա·րել 

միայն Դրոշմին: Զ·այարանների օծումը որոշ աւանդութիւններում 

երախայութեան օծման մաս է կազմում, սակայն նաեւ անբաժանելի 

մասն է Դրոշմի արարողութեան եւ լծորդուած է ճակատի օծմանը: Այս 

օծումների աստուածաբանական իմաստները հակիրճ բացայայտուած 

են իրենց բանաձեւերում: Այս մասին Տաթեւացին ունի ուշա·րաւ 

բացատրութիւններ, որոնք հիմնականում ճակատի ·լխաւոր օծման 

մասին են. «Եւ նախ՝ ի ճակատն. այն է խորհուրդն, զի ճակատն է տեղի, 

ուր հասարակ զ·այութիւնն ժողովի. ի յԵկեղեցիս ճակատ եւ տեսողք 

են մար·արէքն եւ առաքեալքն: Նախ նոքա ընկալան զՀո·ին Սուրբ, 

եւ ապա՝ այլ հաւատացեալք, որք անդամ են Քրիստոսի: Վասն որոյ 

նախ զճակատն դրոշմեմք եւ ապա՝ զհասարակ անդամսն: Դարձեալ՝ 

Քրիստոս Քահանայ էր եւ Թա·աւոր. զկնիք քահանայութեան շնորհին 

ընդունիմք Մկրտութեամբն եւ զկնիք թա·աւորութեանն՝ դրոշմելով 

ի ճակատն:

Դարձեալ՝ Մկրտութեամբն ծնանիմք ի յԵկեղեցիս որպէս որդիս 

Աս տու ծոյ եւ դրոշմելովն լինիմք զինուոր Քրիստոսի՝ ընդդէմ 

թշնամւոյն սատանայի: Եւ նախ զճակատն դրոշմեմք, զի առանց 

երկիւղի զի նես ցին, եւ ապա զբոլոր անդամսն սպառազինեսցուք: 

Դարձեալ՝ ճակատն ցուցանէ, թէ առանց ամօթոյ յայտնի եւ համարձակ 

պարտ է, որ ցուցանեն զդաւանութիւն հաւատոյն առաջի մարդկան 

եւ ոչ ծածկել եւ թաքուցանել. «Զի սրտիւ հաւատալն արդարութիւն 

է, այլ բերանով խոստովանիլն փրկութիւն է հո·ւոյ» [տես Հռոմ. Ժ 

10]: Եւ ապա յետ այնորիկ զբոլոր մարմինն օծանելն նշանակէ զբոլոր 

առաքինութիւնն ծածուկ ունիլ»81: «Օծանելն զ·ա·աթն ցուցանէ, զի 

շնորհք Հո·ւոյն տուեալ լինի ի հո·ի եւ ի միտսն խոկալ զԱստուած»82:

80 Այս մասին տես “Documents of the Baptismal…”. բիւզանդական ծէս՝ էջ 81, 

ղպտական ծէս՝ էջ 92, 95:

81 Սբ Գրի·որ Տաթեւացի, Ամառան հատոր, էջ 151

82 Սբ Գրի·որ Տաթեւացի, Ձմեռան հատոր, էջ 61
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ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՈՂՋՈՅՆ

Դրոշմին անմիջապէս յաջորդում է Խաղաղութեան ողջոյնը, որը 

եկեղեցական պաշտամունքի բարձրա·ոյն արտայայտութիւններից 

մէկն է: Ի՞նչն է պատճառը, որ Եկեղեցին այսպիսի մեծ ուշադրութիւն է 

ցուցաբերում այս խորհրդական ·ործողութեան նկատմամբ, եւ նրանով 

ուղղակի ներծծուած են Եկեղեցու բոլոր ծէսերը… Խաղաղութիւնը, 

լինելով Ամենասուրբ Երրորդութեան Անձերի փոխյարաբերութեան 

եւ Աստուծոյ բնութեան էական յատկանիշը83, ունէր իր արարչական 

արտապատկերը: Այս արարչադիր շնորհը խախտուեց չարի 

խռովութեամբ նախ իմանալի աշխարհում, ապա ներմուծուեց 

զ·ալի աշխարհ՝ մարդու կամքով… Մարդկային բնութիւնը կորցրեց 

աստուածապար·եւ խաղաղութիւնը՝ լցուելով խռովութեամբ, 

անհան·ստութեամբ, շփոթով… Քրիստոսով խաղաղութիւն է հաս

տատւում երկնքի եւ երկրի միջեւ, մարդը ոչ միայն վերստանում 

է կորցրած խաղաղութիւնը, այլեւ ·ոյաբանօրէն ներածւում աս

տուա ծային խաղաղութեան մէջ՝ մի բան, որը դեռեւս անհասանելի 

էր առաջին արարչութեան համար: Այս աշխարհը չունի Քրիստոսի 

խա ղաղութիւնը, այն օտար է այս աշխարհի համար. այն Բանի մար

դեղութեամբ էացած նոր արարչութեան ներքին անբացատրելի օրի

նա չափութիւնն է. «Խաղաղութիւն թողում ձեզ, զխաղաղութիւն զԻմ 

տամ ձեզ. ո՛չ որպէս աշխարհս տայ, տամ Ես ձեզ…» [Յովհ. ԺԴ 27]: 

83 Այս խաղաղութիւնը սբ Ներսէս Շնորհալին անուանում է ծայրա·ոյն խա ղա

ղութիւն. «Առաջին ծայրա·ոյն խաղաղութիւն է բնաւորեալ առ Սուրբ Եր րոր

դութիւնն՝ յաղա·ս Երից Անձնաւորութեանցն՝ մի կամք ունելով եւ իշ խա նու

թիւն, ուր ո՛չ խռովութիւն եւ ո՛չ պատերազմ, այլ՝ միշտ խա ղա ղու թիւն» (Մեկ

նու թիւն սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսի՝ արարեալ ի սրբոյն Ներ սի սէ 

Շնորհալւոյ, Կ. Պոլիս, 1825, էջ 97):

Եւ յետ այսորիկ ասասցէ.

Խաղաղութի՛ւն ընդ քեզ, 

փրկեալդ Աստուծոյ:

Եւ մկրտեալն ասէ.

Ընդ հո·ւոյդ քում:

Եւ սրանից յետոյ թող ասի.

Խաղաղութի՜ւն քեզ, 

փրկուա՛ծդ Աստուծոյ:

Եւ մկրտւածն ասւմ է.

[Եւ] քո հո·ուն:
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Այդ խաղաղութիւնը վեր է ամէն տեսակ մարդկային մտքից եւ իմա

ցումից [տես Փլպ. Դ 7]:

Իւրաքանչիւր աստուածային յատկանիշ, անհասանելի լինելով 

մարդկային բնութեան համար, մարդու համար հնարաւոր է դառնում 

շնորհով. Քրիստոսի խաղաղութիւնը բարձրա·ոյն շնորհ է, որին ան

միջականօրէն հաղորդակցւում ենք Սուրբ Հո·ու տնօրինական ներ

կա յութեամբ: Սուրբ Հո·ով լի է Քրիստոսի Եկեղեցին, որը Քրիս տո սի 

խա ղաղութեան թա·աւորութիւնն է այս աշխարհում:

Այդ թա·աւորութիւնը ծածուկ է այս աշխարհի համար, այդ 

խա ղաղութիւնը խորթ է աշխարհիկ ցանկութիւնների կապանք նե

րով ստրկացած հո·իների համար… Սակայն այդ խաղաղութիւնն 

ամէն օր բաշխւում է Եկեղեցում՝ երկնային սիրոյ բաղձանքով եւ 

յաւի տենական բարիքների փափա·ով համակելով մեր հո·իները: 

Նրա նով հաստատուած՝ մենք ի զօրու ենք յաղթահարելու ամէն տե

սակ սատանայական խռովութիւն ու փորձութիւն եւ հասնելու Տի

րոջ խաղաղութեան Նաւահան·իստը: Կատարեալ խաղաղութիւնը 

լի նե լու է Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստով, երբ Ահեղ Դատաստանին 

խա ղաղութեան որդիները զատուեն խռովութեան որդիներից եւ ժա

ռան ·են Աստուծոյ յաւիտենական արքայութիւնը: Ահա թէ ինչու 

Եկե ղե ցում Խաղաղութեան ողջոյնն ամենակիրառական ծիսական 

տար րերից է. այդ ողջոյնով մեր սրտերը հաստատւում են Քրիստոսի 

խաղաղութեամբ [տես Կող. Գ 15], մենք կարող ենք անվրդով եւ 

ան երկիւղ մարտնչել սատանայական փորձութիւնների դէմ, մենք 

դառ նում ենք աստուածային խաղաղութեան կրիչներ եւ բաշխողներ՝ 

Աս տուծոյ խաղաղարար որդիներ՝ այս կեանքում վայելելով Աստուծոյ 

ար քայութեան ամբողջութիւնը մեր ներսում եւ դառնալով նրա վկան 

այս աշխարհում:

Առաքելական թղթերում Աստուած յաճախ անուանւում է խա

ղա ղութեան Աստուած [տես Հռոմ. ԺԵ 33, Ա Կոր. ԺԴ 33, Բ Կոր. ԺԳ 

11, Փլպ. Դ 9]: Այս առումով խաղաղութիւնը ոչ թէ սոսկ մաս նաւոր 

մի շնորհ է, այլ աստուածային ·ոյութեան ամենաբնորոշիչ եզրը: 

Խաղաղութիւնն աստուածային խորհուրդ է, մարդկութեանը պար

·եււում է Բանի մարդեղութեամբ եւ անմիջական ար·ասիքն է Սուրբ 

Հո ·ու տնօրինական ·ործունէութեան [տես Հռոմ. Ը 6, Գաղ. Ե 22]:
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Հնա·ոյն մաշտոցների զ·եստաւորման արարողութիւնն ամ

բող ջանում է քահանային ուղղուած պարզ ցուցումով եւ աղօթքով: 

Այս համառօտ ցուցումը յետա·այ դարերի ձեռա·րերում հետզհետէ 

բեռ նաւորւում է. զ·եցուցանէ պարզ բառին աւելանում են՝ եւ թա· 

կա պէ կամ պսակէ կամ զ·եցուցանէ սպիտակ հանդերձ եւ այլն: Որոշ 

մաշ տոցներում առկայ են չընդհանրացած աւելի ճոխ տարբերակներ: 

Զ·եստաւորման արարողութիւնն իր ճոխացման ·ա·աթնակէտին 

է հասնում Գէոր· Երզնկացու խմբա·րութեան ձեռա·րերում, ուր 

զ·եստաւորումը թատերական տեսք է ստանում՝ զ·եստի իւրաքանչիւր 

կտորի վրայ յատուկ բանաձեւի արտասանութեամբ: Զ·եստաւորման 

աղօթքը, բացառութեամբ մի քանի չընդհանրացած ձեռա·րերի, ·րեթէ 

նոյնաբար պահպանուած է բոլոր մաշտոցներում:

Զ·եստաւորման արարողութիւնը Մկրտութեան ծէսի կարեւոր 

հան ·ոյցներից է. արարածը վերստացել է իր արարաչակերտ ·ե ղեց

կու թիւնը, որ կորցրել էր մեղքի անկումով. «Իսկ յետ օծանելոյն 

զ·ե ցուցանեն հանդերձս պայծառս, որ զլուսաւոր վարս եւ զպայ ծառ 

հա ւատս եւ զանմեղութիւնն նշանակէ»84, ինչպէս նաեւ՝ «զսուրբ եւ 

84 Սբ Գրի·որ Տաթեւացի, Ամառան հատոր, էջ 148

Ապա զգեցւցանէ եւ ասէ զաղօթս 

զայս.

Օրհնեալ ես, բարեխնամո՛ղ Աս

տուած, որ զ·եցուցանես ծառայի 

Քում հանդերձ փրկութեան եւ 

պատ մուճան ուրախութեան եւ 

եդիր սաղաւարտ փրկութեան եւ 

պսակ շնորհաց ի ·լուխ սո րա, 

զէն անվթար ընդդէմ հա կա ռա

կոր դին: Վասն որոյ եւ մեք ·ո հա

նա լով փառաւորեսցուք զՀայր եւ 

զՈր դին եւ զՍուրբ Հո·ի այժմ եւ 

միշտ եւ յաւիտեանս յաւի տենից. 

ամէն:

Ապա զգեստաւորում է եւ ասում 

աղօթքը.

Օրհնեալ ես, բարեխնամո՛ղ Աս

տուած, որ Քո ծառային հա·ցնում 

ես փրկութեան հանդերձ եւ ու րա

խու թեան պատմուճան եւ դրե ցիր 

սրա ·լխին փրկութեան սա ղա

ւարտ եւ շնորհների պսակ՝ [որ

պէս] անվթար զէնք ընդդէմ հա

կա ռակորդի: Որի համար ·ո հա

նա լով փառաւորենք Հօրը, Որ

դուն եւ Սուրբ Հո·ուն այժմ եւ 

միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. 

ամէն:
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զնոր կեանս»85: Սպիտակ86 զ·եստը խորհրդանշում է այն հո ·ե ւոր 

իրո ղութիւնը, որ տեղի է ունեցել Մկրտութեամբ. նիւ թա կան նշա

նա կը յայտածում է արարչութեան փրկութեան, աս տուա ծացման 

վեր նիւ թական խորհուրդը: Մարդկային բնութիւնը Բանի մար

դե ղու թեամբ հա·նում է փրկութեան հանդերձ եւ ուրախութեան 

պատ մու ճան: Այդ զ·եստը խորհրդանշում է արարածի յարութիւնը 

եւ անապականութիւնը՝ Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեամբ պար

·եւուած, եւ ներածում մեզ Քրիստոսի Երկրորդ Գալստեան խոր հուրդի 

մէջ, երբ մարմինները պիտի յարութիւն առնեն եւ նոր ան ա պա կանացու 

·ո յա վի ճակ ստանան: Այս իմաստով սպիտակ հանդերձը վախ ճա նա

բա նա կան խորհուրդ է կրում. արդարներն այդպիսի զ·եստով պիտի 

սպա սեն Տիրոջը եւ մտնեն Նրա յաւիտենական ժառան·ութեան մէջ:

Ըստ սբ Դիոնեսիոս Արեոպա·ացու՝ զ·եստաւորումը կատարւում է 

մինչեւ Դրոշմը՝ Մկրտութիւնից անմիջապէս յետոյ. «Եւ զնոյն հետայն 

լուսատեսակս հանդերձս արկանեն ի վերայ նուիրելոյն: Քանզի այ

րա կանիւ եւ աստուածատեսակաւ անախտութեամբ ի հակառակիցն 

եւ որով առ մի յարաձ·ութիւնն եւ հետեւումնն, անզարդ զարդարի 

եւ անտեսակն տեսականայ՝ բոլորովիմբ լուսատեսակ կենաւք պայ

ծա ռացեալ»87: Այս հերթոյթը պահպանուած է բիւզանդական ծէսում:

ՍԵՂԱՆԻ ԵՐԿՐՊԱԳՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

85 Տես սբ Գրի·որ Տաթեւացի, Ձմեռան հատոր, էջ 61:

86 Սպիտակ ·ոյնի խորհրդաբանութեան մասին տես «Եր· Եր·ոց հանդերձ…», 

էջ 37–38, 92–93, 127:

87 Սբ Դիոնեսիոս Արեոպա·ացի, “The Armenian…”, «Յաղա·ս ի մկրտութիւնն 

կատարմանց», Տեսութիւն, էջ 69

Յետ այսորիկ հանէ ի բեն եւ 

երկր պագեցւցանէ առաջի սրբոյ 

Սեղանոյն եւ երիցս անգամ համ

բւրիւ յերեսին կողմանսն. եւ ասէ 

զաղօթս.

Տէ՛ր Աստուած ամենակալ, 

Հա՛յր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիս

տո սի, Քեզ խոնարհեցուցանեն 

Սրանից յետոյ բարձրացնւմ է 

բեմ եւ երկրպագեցնւմ սւրբ 

Սե ղանի առջեւ. եւ երեք անգամ 

համբոյրով՝ երեք կողերը: Եւ 

ասւմ է այս աղօթքը.

Տէ՛ր Աստուած ամենակալ, 

Հա՛յր մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի, 

Քեզ են խոնարհեցնում հաւա
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հա ւա տացեալք զ·լուխս իւրեանց: 

Ձ·եա՛ զաներեւոյթ աջ Քո եւ օրհ

նեա՛ զսա: Զ·ործս ձեռաց սոցա 

յա ջողեա՛: Որք ի կուսութեան են, 

ամ րացո՛. եւ զամենեսեան զօ րա

ցո՛ ժուժկալութեամբ յամենայն 

աս տուած պաշտութիւն: Պահեա՛ 

խա ղա ղու թեամբ զտղայս զայս, 

սնո՛ եւ ա՛ծ ի չափ հասակի. պարս

պե ցո՛ զամենեսեան իւրաքանչիւր 

յարկս՝ հանդերձ ամենայն ու րա

խու թեամբ ի Քրիստոս Յիսուս՝ 

ի Տէր մեր, ընդ Որում Քեզ Հօր 

փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ 

այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա

ւի տե նից. ամէն:

Եւ հաղորդեցւցանէ սւրբ 

Խորհրդոյն:

տա ցեալներն իրենց ·լուխները: 

Մեկ նի՛ր Քո աներեւոյթ աջը եւ 

օրհ նի՛ր սրան: Սրա ձեռքի ·որ

ծերն առաջնորդի՛ր: Ով քեր կու

սու թեան մէջ են, ամ րաց րո՛ւ եւ 

բո լորին զօրացրո՛ւ ժուժ կա լու

թեամբ աս տուած պաշ տու թեան 

բո լոր [·որ ծերում]: Խա ղա ղու

թեա՛մբ պա հիր այս մա նու կին, 

սնի՛ր եւ հասցրո՛ւ չա փա հաս տա

րի քի, բո լո րին պարսպի՛ր իւ րա

քան չիւր յարկի տակ՝ հան դերձ 

ամե նայն ու րա խու թեամբ ի Քրիս

տոս Յիսուս՝ ի Տէր մեր, Որի հետ 

Քե՛զ, Հա՛յր, փառք, իշ խա նու թիւն 

եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յա ւի

տեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ հաղորդեցնւմ է սւրբ 

Խորհւրդին:

Մկրտութեան արարողութիւնը բաղկացած է երեք հիմնական 

փու լե րից՝ Ջրի մկրտութիւն, Դրոշմ եւ Հաղորդութիւն: Այս երեք 

խոր հուրդ ների ծիսական միասնութիւնը վերստին ակնարկում է 

Մկրտու թեան զատկական իմաստն ու ծա·ումը՝ եռաստիճան կար ·ա

ւո րու մով ներկայացնելով մեր փրկութեան տնօրինական ընթացքը՝ 

Քրիս տոս - Սուրբ Հո·ի - Եկեղեցի: Արարածը Քրիստոսով ի զօրու է 

դար ձել կրելու Սուրբ Հո·ին: Սուրբ Հո·ին, ·ալով Քրիստոսի անու

նով, լցնում է արարչութիւնն աստուածային ներկայութեամբ եւ 

առաջ նոր դում դէպի Քրիստոսի հիմնած Եկեղեցու նոր եւ կատարեալ 

իրա կա նութիւնը: Տիրոջ Արեամբ փրկա·նուած նորընծան լի է Սուրբ 

Հո·ով. քահանան նրան բարձրացնում է խորան, այսինքն՝ հո ·եւոր 

եր կինք, սրբութիւն սրբոց՝ երկրպա·ելու Աստծուն՝ այդ պի սով նա

խա պատրաստելով սբ Հաղորդութեան: Հաղորդութիւնը եկե ղե ցական 

աստուածապաշտութեան կիզակէտն է. հաղորդուելով Քրիս տոսի 

փրկա·ործ Մարմնին եւ Արեանը՝ մարդը դառնում է Քրիս տոսի 
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խորհրդա կան Մարմնի՝ Եկեղեցու անդամ: Եւ ինչպէս փոք րիկ թթխմորն 

է խմորում ողջ զան·ուածը, այնպէս էլ Տիրոջ մար մինը եւ Արիւնը, 

ընդ խառնուելով մարդկային բնութեան հետ, աս տուածացնում է այն:

Այսպիսով՝ ա) Ջրի մկրտութեամբ մենք խորհրդաբար մուտք 

ենք ·ործում Քրիստոսի մահուան մէջ, այսինքն՝ մենք մեռնում եւ 

յարութիւն ենք առնում Քրիստոսի հետ, դառնում նոր արարած եւ 

երկնքի արքայութեան ժառան·որդներ. բ) փրկա·նուելով Քրիստոսի 

զոհաբերութեամբ՝ մենք պատրաստ ենք կրելու Աստծուն. Դրոշմով 

մենք ստանում ենք Սուրբ Հո·ին. ·) Սուրբ Հո·ու տնօրինական 

ներհաստատմամբ մենք առաջնորդւում ենք դէպի Սուրբ Եկեղեցի՝ 

·ոյաբանօրէն դառնալու Քրիստոսի խորհրդական Մարմնի անդամներ. 

սբ Հաղորդութիւնը լրումն է իւրաքանչիւր խորհուրդի, այն խոր հուրդ

նե րի խորհուրդն է, որովհետեւ նրանով է տեղի ունենում կատարեալ 

եկե ղեցացումը եւ աստուածացումը, որն արարածի փրկա·ործման 

վերջ նական նպատակն է: Այս է պատճառը, որ Հին Եկեղեցում իւրա

քանչիւր խորհրդակատարութիւն ծիսապէս լծորդուած է եղել Հա

ղորդութեան հետ: Յետա·այ դարերում եկեղեցական կար·երի հետզ

հետէ ածանցման հետեւանքով տեղի են ունեցել ծիսական խզում ներ. 

Հաղորդութիւնը, որը իւրաքանչիւր խորհուրդի անհրաժեշտ եզ րա փա

կումն է, դուրս է մղուել խորհրդակատարութեան կառոյցից: Այսօր 

այդ պէս է, օրինակ, Պսակի խորհուրդի դէպքում:

Մենք պէտք է նկատի ունենանք, որ Տիրոջ Մարմնի եւ Արեան 

Հա ղորդութիւնը Եկեղեցու սիրտն է, այն պէտք է ունենայ բնա կան 

ներ թափանցուածութիւնը իւրաքանչիւր խորհուրդի մէջ, քան զի մարմ

նաւորուած Բանի զոհաբերութեան կենտրոնական ·որ ծո ղու թիւնն 

է եւ ոչ միայն ծիսական, այլեւ առհասարակ եկեղեցական կեանքի 

շնոր հական եւ խորհրդական աղբիւրն է: Մուտք դէպի Եկեղեցի, 

մուտք դէպի Քրիստոսի թա·աւորութիւն՝ նշանակում է մուտք դէպի 

հաղորդական կեանք, մուտք դէպի շարունակական աստուածացման 

վերընթաց: Հաղորդութեամբ մենք միաւորւում ենք մի մարմնի մէջ, մի 

ենք դառնում ի Քրիստոս Յիսուս: Հետեւաբար, հէնց Տիրոջ Մարմնի եւ 

Արեան բաշխման միջոցով է կայանում Եկեղեցու հաւաքական միու

թիւնը եւ եկեղեցացումը, եւ իւրաքանչիւր ծիսակար·՝ որպէս Եկեղեցու 

սրբազան ·ործողութիւն, իր փրկաբանական նշանակութեամբ ան

հրա ժեշտաբար պէտք է ունենայ հաղորդական ուղղորդուածութիւն:
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ԱՐՁԱԿՈՒՄ

Եւ յղարկեն ինչեւ ի դւռն 

եկեղեցւոյն՝ սաղմոսելով.

«Երանի՜, որում թողութիւն 

եղեւ մեղաց» [Սաղմ. ԼԱ 1]:

Քարոզէ սարկաւագն.

Վասն ի վերուստ օ· նա կա նու

թեան եւ փրկութեան եւ հաս տա

տու թեան նորակնքիս մերոյ զՏէր 

աղա չեսցուք:

Գ «Տէր, ողորմեա»:

Եւ ասէ զաղօթս զայս.

Փա՛ռք Քեզ, Թա·աւո՛ր յաւի

տե նա կան, որ աճեցուցանես եւ 

լցու ցա նես սուրբ զԵկեղեցի Քո 

լու սով հաւատոյ անհամար փրկե

լոց՝ ի ձեռն ճշմարիտ աս տուա

ծա ծա նօ թու թեան Քրիստոսի Քո, 

զորս հո·եւորական վե րա ծնու

թեամբ արժանի արարեր որ դե

·րու թեան Քեզ՝ հաղորդելով ար

ժա նաւորութեամբ Մարմնոյ եւ 

Արեան Միածնի Քո: Եւ արդ, Տէ՛ր, 

պահեա՛ զսա սրբութեամբ Հո·ւոյդ 

Սրբոյ՝ առնել անարատութեամբ 

զկամս Քո եւ անմեղութեամբ ժա

մա նել ի կեանսդ յաւիտենից: Եւ 

զա մե նեսեան զմեզ՝ զմեր ձաւորքս, 

օրհ նեա՛ շնորհօք եւ մար դա սի

րու թեամբ Տեառն մերոյ Յի սուսի 

Քրիս տոսի, Որում վայել է փառք, 

իշ խա նութիւն եւ պատիւ այժմ 

Եւ ւղեկցւմ են ինչեւ եկեղեցւ 

դւռը՝ սաղմոսելով.

«Երանի՜ [նրան], ում մեղքե

րը ներուեցին…» [Սաղմ. ԼԱ 1]:

Սարկաւագը քարոզւմ է.

Մեր այս նորակնունքին ի վե

րուստ օ·նականութիւն, փրկու

թիւն եւ հաստատութիւն [պար

·եւե լու] համար աղաչենք Տի

րո ջը»:

Երեք «Տէր, ողորմեա»:

Եւ ասւմ է այս աղօթքը.

Փա՛ռք Քեզ, Թա·աւո՛ր յաւի

տե նա կան, որ աճեցնում եւ 

լցնում ես Քո սուրբ Եկեղեցին, 

Քո Քրիստոսի ճշմարիտ աս տուա

ծա ծա նօ թու թեան մի ջո ցով, ան

համար փրկուած նե րի հաւատ

քի լոյսով, որոնց հո ·եւո րա կան 

վերածնութեամբ ար ժա նաց րիր 

Քեզ որդե·րութեան՝ ար ժա նա

ւո րութեամբ հաղորդելով Քո մի

ա ծնի Մարմնին եւ Արեանը: Եւ 

արդ, Տէ՛ր, պահի՛ր սրան Սուրբ 

Հո ·ուդ սրբութեամբ՝ ան ա րա տու

թեամբ կատարելու Քո կամքը եւ 

ան մեղութեամբ հասնելու յաւի

տե նա կան կեանքիդ: Եւ մեզ՝ բոլոր 

մեր ձա ւոր ներիս, օրհնի՛ր մեր Տէր 

Յի սուս Քրիստոսի շնորհով եւ 

մար դա սիրութեամբ. Նրան վայել 

է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ 
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եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա ւի տե

նից. ամէն:

Եւ, ողջւնեալք ի ժողովրդոցն, 

յւղարկին ի տւնս իւրեանց: 

Եւ ւթ օր յեկեղեցւոջն կացցէ, 

սպիտակազգեստ լիցի եւ զգլւխն 

ծածկեսցէ սպիտակ փակեղամբք: 

Զգոյշ կացցէ՝ աղօթից եկեղեցւոյն 

պարապելով յաենայն ժամ, 

հաղորդւելով Մարնոյ եւ Արեան 

Քրիստոսի:

այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա

ւի տե նից. ամէն:

Եւ ողջոյն առնելով ժողովրդից՝ 

ւղարկււմ են իրենց տները: 

Եւ ւթ օր թող եկեղեցւմ նայ, 

սպիտակազգեստ լինի եւ գլւխը 

ծածկի սպիտակ փակեղով: Զգոյշ 

լինի եկեղեցւ աղօթքներւմ՝ ամէն 

ժամ պարապելով, հաղորդւելով 

Քրիստոսի Մարնին եւ Արեանը:

Հաղորդութիւնից յետոյ սաղմոսելով ·նում են դէպի եկեղեցու 

դուռը, եւ Մկրտութեան արարողութիւնը եզրափակւում է քարոզով եւ 

աղօթքով, որով քահանան խնդրում է Սուրբ Հո·ու պահպանութիւնը, 

որպէսզի մկրտեալն այս կեանքում անարատ կենցաղավարի եւ 

անմեղութեամբ հասնի յաւիտենական կեանքին:

Եզրափակիչ աղօթքին յաջորդում է յոյժ ուշա·րաւ մի խրատ, որն 

ար տամղուած է այսօրուայ ծիսական իրականութիւնից, սակայն բա ցա

ռիկ նշանակութիւն ունի եկեղեցական կեանքի համար, եւ նրան պատ

շա ճում է անհրաժեշտ ուշադրութիւն: Նոր մկրտուածն ութ օր88 պէտք 

88 Ութն, ըստ Եկեղեցու հայրերի, Քրիստոսի թիւն է կամ Յարութեան թիւը: 

Եօթը խորհրդանշում է հինկտակարանեան եւ առհասարակ երկրաւոր կամ 

արարչական կատարելութիւնները, որոնք մաթեմատիկական օբյեկտներ 

են, այսինքն՝ հասանելի են յաջորդականութիւնների շնորհիւ: Քրիստոսի 

բերած փրկութիւնը դուրս է այս աշխարհի կատարելութիւններից, ուստի 

այն դուրս է եօթնեակների փակ պարբերութիւններից: Քրիստոս բերեց նոր 

կեանք, նոր օրինաչափութիւն, նոր ժամանակ, որն անուանւում է Առաջին 

Օր կամ Ութերորդ Օր: Սակայն այստեղ մէկը եւ ութը ոչ թէ թուային, այլ 

խորհրդական եւ անդրանցական օրինաչափութիւններ են, նրանք դուրս 

են յաջորդականութիւնների իշխանութիւնից եւ միաժամանակ նոր կեանք 

են հաղորդում եօթնեակներին: Ութը յարութիւն առած եօթն է. ութնեակը 

կատարեալ հո·եւոր պարբերութիւն կամ յաւիտեան (էոն) է: Նաեւ՝ Ութերորդ 

Օրը պիտի ·այ Տէրը՝ դատելու կենդանիներին եւ մեռեալներին. այդ օրն 

անուանւում է Վերջին Օր կամ Տիրոջ Օր կամ Դատաստանի Օր: Այսպիսով՝ 

ութը միաժամանակ խորհրդանշում է ե՛ւ հո·եւոր յարութիւնը (Քրիստոսի 
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է սպիտակ զ·եստներով, այսինքն՝ յարութիւնը խորհրդանշող զ·եստ

նե րով լինի եկեղեցում՝ ութ օր ապրելով Յարութեան խորհուրդով: Դա 

նրա կեանքի առաջին կատարեալ փուլն է կամ յաւիտեանը (էոն), որով 

նա նախապատրաստւում է քրիստոնէական կեանքի՝ Քրիստոսի Յա

րու թեամբ ապրելու եւ Նրա վկան լինելու այս աշխարհում: Սպի տակ 

փա կե ղով ·լխի ծածկուածութիւնն, ըստ երեւոյթին, հո·եւոր զ·ու շու

թեան համար է, ինչն ակնարկւում է խրատի շարունակութեան մէջ: 

Այդ ութ օրերը նրա համար աղօթքի եւ հո·եւոր վարժանքի օրեր են. 

նոր մկրտուածը ճ·նաւորական կենցաղավարութեամբ եւ կրօնական 

պար կեշ տութեամբ պէտք է անցկացնի այդ ժամանակը՝ վերապրելու 

իր հետ կատարուածը, սովորելու իր նոր ·ոյավիճակին. Մկրտութեան 

մեծ խորհուրդով ստացած շնորհները պէտք է ամրացուեն հո·եւոր 

հմտու թեամբ եւ շրջահայեցութեամբ:

Հին Եկեղեցում այս օրերի ընթացքում նոր մկրտուածին ներածում 

էին հաղորդական կեանքի մէջ, որովհետեւ մինչեւ Մկրտութիւնը երա

խա ները կամ Մկրտութեան նախապատրաստուողները չ·իտէին, թէ 

ինչ է կատարւում Պատարա·ի վերջաւորութեանը. սբ Հաղորդութիւնը 

·աղտնիք էր նրանց համար: Խրատի վերջաւորութիւնը՝ պարապելով 

յամենայն ժամ, հաղորդելով Մարմնոյ եւ Արեան Քրիստոսի, հէնց այդ 

մասին է: Ուրեմն՝ Մկրտութեան ութօրէքը եկեղեցացման՝ Եկեղեցու 

խորհրդական կեանքի մէջ հաստատման համար է. Քրիստոսի Մարմինը 

եւ Արիւնը, որ բաշխւում է Եկեղեցում, պէտք է դառնայ քրիստոնեայի 

հո·եւոր կեանքի աղբիւրը եւ Աստուծոյ հետ շնորհականխորհրդական 

փոխյարաբերութեան կիզակէտը:

Այսօր, երբ եկեղեցական կեանքն աննախադէպ աղաւաղման 

է հասել, երբ մկրտուածի քրիստոնէական կեանքի կազմակերպման 

հար ցը մատնուած է կատարեալ անուշադրութեան, ցանկալի է անդ

րա դառնալ անցեալի այս ·եղեցիկ աւանդութեանը եւ իրա·ործել 

այն մեր կեանքում, եթէ մենք կամենում ենք մեր ծիսական կեանքին 

փրկա բա նա կան լիցք հաղորդել: Ծէսի բուն նպատակը պէտք է լինի 

Առաջին Գալուստ)՝ անուանուելով առաջին, ե՛ւ մարմինների յարութիւնը 

(Երկ րորդ Գալուստ)՝ անուանուելով վերջին: Քրիստոնեաները ·տնւում են 

Ու թե րորդ Օրուայ մէջ. նրանք, արժանացած լինելով Քրիստոսի բերած հո ·ե

ւոր յարութեանը, նաեւ մուտք են ·ործել Երկրորդ Գալստեան մէջ (վախ ճա

նա բանական սպասում):
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մարդուն քրիստոնեայ դարձնելը. լինել քրիստոնեայ՝ նշանակում է 

Քրիստոսի բերած կեանքով ապրել, մշտապէս առնչուել Տիրոջ հետ, 

եւ սրա խորհրդական աղբիւրը սբ Հաղորդութիւնն է:

ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

ՈՒԹ ՕՐ ՅԵՏՈՅ

Եւ յետ ւթ աււր վերացւցանէ 

քահանայն զպսակն՝ ասելով 

զաղօթս զայս ի վերայ նորա.

Որք մկրտեցան եւ լու սա ւո րե

ցան, եւ ետուր զսրբութիւն Քո, 

Տէ՛ր, տո՛ւր եւ հաստատուն կալ 

ի սրբութեան Քում՝ պայ ծա ռա

ցու ցանելով ի լոյս Աս տուա ծու

թեան Քո: Տէ՛ր, պահեա՛ հաս տա

տութեամբ ի շնորհս, զորս ետուր: 

Հե ռացո՛ ի մոլորութենէ թշնամ

ւոյն եւ ի պատրանաց նորա եւ ի 

·որ ծոց անօրէնութեան, զի լու

սով ·իտութեամբ ·նասցէ ի ճա

նա պարհս Քո եւ ուղիղ վարուք 

հաս ցէ ի խոստացեալ հան·իստ 

Քո: Զհրեշտակ խաղաղութեան 

Քո առաքեա՛, որ եկեալ պահեսցէ 

զսա: Եւ ամենեքեան արժանի 

լի ցուք յուսով Յայտնութեան 

Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, 

ընդ Որում Հօր միան·ամայն եւ 

Հո· ւոյդ Սրբոյ վայել է փառք, 

իշ խա նութիւն եւ պատիւ այժմ եւ 

միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. 

ամէն:

Եւ ւթ օր յետոյ քահանան 

վերցնւմ է պսակը՝ այս աղօթքն 

ասելով նրա վրայ.

Ովքեր մկրտուեցին եւ լու սա

ւորուե ցին, եւ [նրանց] տուե ցիր 

Քո սրբութիւնը, Տէ՛ր, տո՛ւր նա

եւ հաստատուն մնալ Քո սրբու

թեան մէջ՝ պայծառացնելով Քո 

Աս տուածութեան լոյսով: Տէ՛ր, 

հաս տատո՛ւն պահիր այն շնորհ

ների մէջ, որ տուե ցիր [նրան]: Հե

ռաց րո՛ւ թշնա մու մո լո րու թիւ նից, 

նրա պատ րանք նե րից եւ անօրէն 

·որ ծե րից, որ պէս զի ·իտութեան 

լոյ սով ·նայ Քո ճանապարհներով 

եւ ուղիղ վար քով հասնի Քո խոս

տա ցած հան ·իստը: Առաքի՛ր Քո 

խա ղա ղու թեան հրեշտակին, որ 

·ա լով պահի սրան: Եւ բոլորս 

ար ժա նի լինենք մեր Տէր Յիսուս 

Քրիս տո սի Յայտնութեան յոյսով։ 

Նրա հետ Հօրը, միաժամանակ եւ 

Սուրբ Հո·ուն վայել է փառք, իշ

խա նութիւն եւ պատիւ այժմ եւ 

միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. 

ամէն:
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Այս արարողութիւնը թէպէտ առանձին ծիսական միաւոր է, 

սակայն բնական շարունակութիւնն է Մկրտութեան արարողութեան 

եւ ձեռա·րերում անմիջապէս յաջորդում է նրան: Ութ օր յետոյ 

քահանան վերցնում է պսակը (որոշ յետա·այ ձեռա·րերում՝ նարօտը 

կամ թա·ը)՝ բնականաբար Միւռոնից հանելով կամ դրոշմուած տեղերի 

վրայից լուանալով Միւռոնը: Ութ օր յետոյ նորակնունքը պէտք 

է մտնի այս աշխարհ որպէս կայացած, եկեղեցացած քրիստոնեայ, 

որպէս Քրիստոսի վկայ… Մէկ կատարեալ յաւիտենականութիւն՝ ութ 

օր ապրելով Յարութեան կեանքով՝ նա պէտք է մտնի աշխարհ որպէս 

նոր արարած, որը կրում է Քրիստոսի Յարութեան լոյսը: Այս աշխարհը 

չի ճանաչելու նրան, այս աշխարհում նա լինելու է նեղ եւ անձուկ 

ճա նապարհով Տիրոջն ընդառաջ ընթացող անցուոր եւ օտարական. 

նրան սպասում են փորձութիւններ եւ մեծ պայքար ընդդիմամարտ 

ուժերի հետ: Խաւարի կրիչները ձ·տելու են ունայնացնել Յարութեան 

լոյսը, սակայն նրանց խարդաւանքներն անզօր պիտի լինեն Եկեղեցու 

ներսում (ոչ թէ տարածքային, այլ հո·եւոր) ·տնուողների համար: 

Եկեղեցին, հաստատուած լինելով այս աշխարհում, այս աշխարհինը 

չէ. նրա ներսը դուրս է այս աշխարհից… Մկրտութեամբ մարդը 

մուտք է ·ործել Եկեղեցու խորհրդական ներսը, դարձել Անմահ Գառի 

զոհաբերութեամբ հաստատուած յաւիտենական թա·աւորութեան 

ժառան·որդ. «Եւ շնորհօք թա·աւորեցին հաւատովք որ ի Սուրբ 

Երրորդութիւնն եւ ·տեալք զթողութիւն լուսաւոր Աւազանաւն եւ 

Մարմնով եւ Արեամբ Քրիստոսի, ընդունելութեամբ Հո·ւոյն Սրբոյ, 

որ աղբիւրարար բաշխեաց զշնորհս յարարածս: Զի, արդարացեալք 

ի հաւատոց անտի, զխաղաղութիւն կալցուք առ Աստուած ի ձեռն 

Յիսուսի Քրիստոսի առ հաւատչեայ ժառան·ութիւնն. զի նորո·եաց ի 

փառս անեղծութեան կամաւոր խաչելութեամբն Իւրով եւ մահուամբ 

ելոյծ զմահ եւ Յարութեամբն Իւրով զմեզ ի մեռելութենէ մեղաց 

յարոյց, զի մեք ի նորո·ումն կենաց կացցուք եւ մնասցուք յուսով 

Յարութեանն ի փառս Ամենասուրբ Երրորդութեանն այժմ եւ միշտ եւ 

յաւիտեանս յաւիտենից»89:

Սակայն Քրիստոսի ժառան·ութեան մէջ մնալու համար մարդուց 

պահանջւում են աստուածպաշտական ճի·եր՝ մշտապէս արտորոշելու 

89 «Սրբոյ հօրն մերոյ երանելւոյն Գրի·որի Լուսաւորչի Յաճախապատում ճառք 

լուսաւորք», Սբ Էջմիածին, 1894, Ճառ Բ, տ. 490–502
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չարի հրապոյրները եւ բացազատուելու աստուածային շնորհի առջեւ: 

Այս հո·եւոր ներընթացը հունաւորուել է երախայութեան կար

·ով, խորհրդականացել Մկրտութեամբ, ապա եկեղեցացել ութ օ րէքի 

ներկրութեամբ… Մկրտութեամբ մարդը ոչ միայն ստացել է աս տուա

ծային շնորհներ, այլեւ ձեռք բերել անհրաժեշտ ներանձնական հմտու

թիւն՝ այդ շնորհները պահելու համար. նա էապէս հաստատուել է 

հո ·եւոր կեանքի ամբողջութեան մէջ, որպէսզի անկորուստ ըն թաց քով 

հասնի փրկութեան նաւահան·իստ եւ մասնակից դառնայ Աս տուծոյ 

սուրբերի անեզրական ուրախութեանն ի Քրիստոս Յիսուս:

ԱՂԲԻՒՐՆԵՐ
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Պոլիս, 1741

Սբ Գրի·որ Տաթեւացի, Գիրք քարոզութեան, որ կոչի Ձմեռան հատոր, Կ. 
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ցու թիւնք, Վենետիկ, 1899
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àôÔ Ô² ö²è Ð² ô²î øÆ ¸² ô² Üàô ÂÆô ÜÀ  

àð ä¾ê Ðà ¶º ôàð Îº²Ü øÆ ÐÆØø

Ø³ñ ¹áõ Ñá ·» õáñ ÷ÝïñáõÙ Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝ

²ë ïáõ ÍáÛ Ñ»ï ÉÇ Ý» ÉÁ, Üñ³ Ñ»ï Ñ³ Õáñ ¹³Ï óáõ ÃÇõÝ Ñ³ë ï³

ï» ÉÁ Ù³ñ ¹áõ ëñïáõÙ Ñ³ë ï³ ïáõ³Í ÑÇÙ Ý³ ñ³ñ Ó·ïáõÙ ¿£ Ø³ñ

¹Á, ³ñ³ñáõ³Í ÉÇ Ý» Éáí ²ë ïáõ ÍáÛ å³ï Ï» ñáí áõ ÝÙ³ Ýáõ Ã»³Ùµ »õ 

Ïáãáõ³Í ÉÇ Ý» Éáí ³å ñ»É ²ë ïáõ ÍáÛ Ñ³ Ù³ñ, ·Ç ï³Ï ó³ µ³ñ Ï³Ù ³Ý ·Ç

ï³Ï ó³ µ³ñ ÷ÝïñáõÙ ¿ Çñ ²ñ³ñ ãÇÝ, áñáí Ñ» ï»õ ÙÇ³ÛÝ ²ë ïáõ ÍáÛ 

Ñ»ï ÙÇ³ õá ñáõ» Éáí ¿ Ù³ñ ¹Á í»ñë ï³ ÝáõÙ Ù»Õ ùÇ Ñ» ï» õ³Ý ùáí Ïáñó

ñ³Í »ñ ç³Ý Ïáõ ÃÇõ ÝÁ »õ í» ñ³ Ñ³ë ï³ ïáõÙ Çñ ·á Ûáõ Ã»³Ý Ýå³ ï³ ÏÁ£ 

Ø³ñ¹Ý Çñ ¿áõ Ã»³Ùµ Ïñû Ý³ Ï³Ý ³ñ³ ñ³Í ¿, »õ Ýñ³ Ï»³Ý ùÁ Ýå³

ï³ Ï³áõÕ Õáõ³Í ¿ ¹¿ åÇ »ñ ÏÇÝù£ ²Ûë Ýå³ ï³ Ï³áõÕ Õáõ³ Íáõ ÃÇõ ÝÁ 

¹¿ åÇ Ñá ·» õáñ áÉáñï áã ÙÇ³ÛÝ ³ñ³ñ ã³ ·áñ Íáõ Ã»³Ùµ Ù³ñ ¹áõ Ù¿ç 

Ñ³ë ï³ ïáõ³Í Çñá Õáõ ÃÇõÝ ¿, ³Û É»õ å³Û Ù³ Ý³ õá ñáõ³Í ¿ Ýñ³ Ýáí, áñ 

²ë ïáõ³Í ³ÝÁÝ¹ Ñ³ï Æñ ³Ý ë³Ñ Ù³Ý ëÇ ñáí Ó·áõÙ ¿ Ù»½ ¹¿ åÇ Æñ»Ý£

Ø³ñ ¹áõ Ï»³Ý ùÇ Ýå³ ï³ ÏÁ ãÇ Ï³ ñ» ÉÇ µ³ ó³ï ñ»É áñ» õ¿ ÝÇõ

Ã³ Ï³Ý û ñÇ Ý³ ã³ ÷áõ Ã»³Ùµ Ï³Ù å³ï ×³ é³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ùµ£ Ø³ñ ¹áõ 

Ï»³Ý ùÇ Ýå³ ï³ ÏÁ ¹áõñë ¿ Ýñ³ ÝÇó »õ ³ñ³ñ ã³ Ï³Ý ë³Ñ Ù³Ý Ý» ñÇó£ 

Ø³ñ ¹Á ëï»Õ Íáõ³Í ¿ ²ë ïáõ ÍáÛ ÏáÕ ÙÇó »õ ²ë ïáõ ÍáÛ Ñ³ Ù³ñ£ Ø³ñ¹

Ï³ ÛÇÝ Ï»³Ý ùÇ Ù» Í³ ·áÛÝ áÕ µ»ñ ·áõ ÃÇõ ÝÁ ²ëï Íáõó ¹áõñë, ³é³Ýó 

Ñá ·» õáñ ·Ç ï³Ï óáõ Ã»³Ý ³å ñ»ÉÝ ¿£ ²é³Ýó Ñá ·» õá ñÇ Ù³ñ ¹áõ 

Ï»³ÝùÝ ³ÝÇ Ù³ëï áõ ¹³ ï³ñÏ ¿£ Ø³ñ ¹ÇÏ, Ïïñáõ³Í ÉÇ Ý» Éáí Ñá ·»

õáñ ·Ç ï³Ï óáõ ÃÇõ ÝÇó, Û³ ×³Ë ×Ç ·»ñ »Ý ·áñ Í³¹ ñáõÙ »õ Å³ Ù³ Ý³Ï 

í³ï ÝáõÙª áã Ñá ·» õáñ Ï³Ù Ï»ÕÍ Ñá ·» õáñ ×³ Ý³ å³ñÑ Ý» ñáí Çñ»Ýó 

Ï»³Ý ùÇÝ ÇÙ³ëï Ñ³ Õáñ ¹» Éáõ Ï³Ù Çñ»Ýó Ñá ·» õáñ ¹³ ï³ñ Ïáõ ÃÇõ ÝÁ 

ÉóÝ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ£ ê³ Ï³ÛÝ ³Ûë ³ß Ë³ñ ÑÇ áñ» õ¿ ï» ëáõ Ã»³Ùµ Ï³Ù 
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ÝÇõ Ã³ Ï³Ý µ³ ñÇ ùáí, Ù³ñ ¹áõ ÑÝ³ ñ³Í áñ» õ¿ ·³ Õ³ ÷³ ñáí Ï³Ù 

³ñ Å¿ ùáí Ù³ñ ¹Á ãÇ Ï³ ñáÕ Çñ»Ý »ñ ç³ ÝÇÏ ½·³É£ ²Ù¿Ý µ³Ý ³Ûë 

³ß Ë³ñ ÑáõÙ ³Ýó ÝáõÙ ¿ª ÝÇõ Ã³ Ï³Ý ·» Õ»ó Ïáõ ÃÇõÝ, Ñ³ñë ïáõ ÃÇõÝ, 

½·³ ó³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ »õÝ, ÙÇ³ÛÝ ×ßÙ³ ñÇï Ñá ·» õáñ ³ñ Å¿ù Ý»ñÝ »Ý 

³Ý³Ýó »õ Û³ õÇ ï» Ý³ Ï³Ý, áñáÝ óá°í  ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ ¹áõ Ñá ·ÇÝ Ï³ ñáÕ 

¿ ·á Ñ³ Ý³É£

Àëï êáõñµ ¶ñùÇ »õ ºÏ» Õ» óáõ Ñ³Û ñ» ñÇª Ñá ·» õáñ ³å ñáõÙ Ý»ñÝ 

³Ý Ñ³ Ù» Ù³ ï» ÉÇ »Ý ³Ù¿Ý ï» ë³Ï ³ß Ë³ñ ÑÇÏ ½·³ óáõÙ Ý» ñÇ Ñ»ï£ 

²ë ïáõ ÍáÛ Ñ»ï ÉÇ Ý» Éáõ »ñ³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ í»ñ ¿ ³Ù¿Ý ï» ë³Ï ½·³ Û³ Ï³Ý 

áõñ³ Ëáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇó£ àã ÙÇ ³ß Ë³ñ ÑÇÏ ·» Õ»ó Ïáõ ÃÇõÝ ãÇ Ï³ ñáÕ Ñ³

Ù» Ù³ïáõ»É »ñÏ Ý³ õáñ ³Ý³Ýó ·» Õ»ó Ïáõ Ã»³Ý Ñ»ï, áñ ÑÝ³ ñ³ õáñ ã¿ 

ÝÏ³ ñ³· ñ»É Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ É» ½áõáí£ ¼·³ ó³ Ï³Ý áã ÙÇ ë¿ñ ãÇ Ï³ ñáÕ 

Ñ³ Ù» Ù³ïáõ»É ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ·» ñ³ ½³Ýó »õ ³Ý ë³Ñ Ù³Ý ëÇ ñáÛ Ñ»ï£ 

²Ûë ³ß Ë³ñ ÑÇ µá Éáñ ÷³÷ Ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñÝ áõ Ñ³Ý·ë ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ ã»Ý 

Ï³ ñáÕ Ñ³ Ù» Ù³ ïáõ»É ³ÛÝ »ñ³ Ýáõ Ã»³Ý »õ Ë³ Õ³ Õáõ Ã»³Ý Ñ»ï, áñ 

²ë ïáõ³Í ¿ ï³ ÉÇë Ù³ñ¹ Ï³Ýó Ñá ·Ç Ý» ñÇÝ£

Ä³ Ù³ Ý³ Ï³ õá ñáí »õ ³Ý óá ÕÇ Ïáí ãÇ Ï³ ñ» ÉÇ Ó»éù µ» ñ»É ³Ûë, 

Ù³ñ ¹áõó å³ Ñ³Ýç õáõÙ »Ý Ñá ·» õáñ ×Ç ·»ñ£ ÆëÏ Ñá ·» õáñ ³ñ Å¿ù Ý» ñÁ, 

áñáÝù Áëï îÇ ñáçª »ñÏ Ý³ õáñ, ³Ý³Ýó Ñ³ñë ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñ »Ý, ¹Çõ ñáõ

Ã»³Ùµ ã»Ý ïñõáõÙ, ³ÛÉ Ù³ñ ¹áõó å³ Ñ³Ý çáõÙ »Ý Ñ» ï» õá Õ³ Ï³Ý 

ç³Ý ù»ñ »õ Éáõñç ½á Ñá Õáõ ÃÇõÝ Ý»ñ£ ºÃ¿ ³ß Ë³ñ ÑÇÏ ÙÇ ¹Çñù Ï³Ù 

ÝÇõ Ã³ Ï³Ý ³ñ Å¿ù Ñ»ß ïáõ Ã»³Ùµ Ó»éù ãÇ µ»ñ õáõÙ, ³å³ áñ ù³Ý 

³é³ õ»Éª Ñá ·» õá ñÁ£ Ø»ñ î¿ñ ÚÇ ëáõë øñÇë ïáë ºñÏÝ ùÇ ³ñ ù³ Ûáõ

ÃÇõ ÝÁ, ³Û ëÇÝùÝª Ñá ·» õáñ µ³ ñÇù Ý» ñÇ ³Ù µáÕ çáõ ÃÇõ ÝÁ, ÝÙ³ Ý»ó ñ»ó 

Ù» Í³ñ Å¿ù ù³ ñÇ, áñ í³ ×³é õáõÙ ¿ñ (³Û ëÇÝùÝª ÓñÇ ã¿ñ ïñõáõÙ)£ ØÇ 

Ñ³ ñáõëï Ù³ñ¹, áñ ×á Ë³ ó³Í ¿ñ ³Ûë ³ß Ë³ñ ÑÇ µ³ ñÇù Ý» ñáí, ï» ë³õ 

³Û¹ ·» Õ» óÇÏ ù³ ñÁ, ½·³ó, áñ ÇÝ ùÁ ãáõ ÝÇ ³Û¹ åÇ ëÇ å³ ïáõ³ Ï³Ý 

Ñ³ñë ïáõ ÃÇõÝ, »õ ó³Ý Ï³ ó³õ ·Ý»É ³ÛÝ£ ê³ Ï³ÛÝ å³ñ ½áõ»ó, áñ ÇÝ

ùÁ å¿ïù ¿ í³ ×³ éÇ Çñ áÕç áõÝ» ó³ ÍÁª ³ÛÝ Ó»éù µ» ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ£ 

ºõ Áëï îÇ ñáç Ëûë ùÇª Ñ³ ñáõë ïÁ í³ ×³ éáõÙ ¿ Çñ áÕç áõÝ» óáõ³Í ùÁ 

»õ Ó»éù µ» ñáõÙ ³Û¹ å³ ïáõ³ Ï³Ý ù³ ñÁ, ³Û ëÇÝùÝª Ññ³ Å³ñ õáõÙ Çñ 

áÕç ÷³ñ Ã³ Ùáõ ÃÇõ ÝÇóª Ñá ·» õá ñÁ Ó»éù µ» ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ [Ø³ïÃ. 

Ä¶ 45–47]£

Àëï Ñá ·áõ ÁÝ Ã³ Ý³ ÉÁ, Ñá ·» õáñ ³ñ Å¿ù Ý» ñÇ ·» ñ³ Ï³ Ûáõ Ã»³Ý 

·Ç ï³Ï óáõ ÙÁ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ï»³Ý ùÇ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï Ý³ Ë³ å³Û Ù³ÝÝ »Ý£ 

²ß Ë³ñ ÑÇÏ¬ÝÇõ Ã³ Ï³Ý µ³Õ Ó³Ýù Ý» ñÁ ëïñÏ³ó ÝáõÙ »Ý Ù³ñ ¹áõ Ñá
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·ÇÝ, »õ Ù³ñ ¹Á Ïáñó ÝáõÙ ¿ ³½³ ïáõ ÃÇõ ÝÁ, áñÇ Ù¿ç ³ñ³ ñáõ»É ¿ñ 

²ë ïáõ ÍáÛ ÏáÕ ÙÇó£ §Æ±Ýã  û ·áõï ¿ Ù³ñ ¹áõÝ, »Ã¿ ³Ù µáÕç ³ß Ë³ñ ÑÁ 

ß³ ÑÇ »õ Ñá ·ÇÝ íÝ³ ëÇ¦ [Ø³ïÃ. Ä¼ 26, Ø³ñÏ. À 36],— ³ëáõÙ 

¿ î¿ ñÁ£ Ðá ·ÇÝ Ïáñó Ý» Éáõ íï³Ý ·Á µ³ õ³ Ï³ ÝÇÝ Ù»Í ¿, áñáí Ñ» ï»õ 

Áëï ºÏ» Õ» óáõ Ñ³Û ñ» ñÇª Í³ é³ Û³ Ï³Ý Ù³ñ ÙÇ ÝÁ ÉÇá íÇÝ Çß ËáõÙ ¿ 

Çß Ë³ Ý³ Ï³Ý Ñá ·áõ íñ³Û, »õ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ï»³Ý ùÁ ¹³ñ Ó»É ¿ ËÇëï 

Ù³ñÙ Ý³ Ñ³Ï, ³Û ëÇÝùÝª áõÕ Õáñ¹ õáõÙ ¿ Ù³ñÙ Ý³ õáñ ó³Ý Ïáõ ÃÇõÝ Ý»

ñáí »õ ß³ñ ÅáõÙ Ý» ñáí£ Ø»Õ ùÇ ³ÝÏ Ù³Ý Ñ» ï» õ³Ý ùáí Ë³Ë ïáõ³Í ¿ 

Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ï»³Ý ùÇ û ñ¿Ý ùÁ, áñÝ ¿ª Áëï Ñá ·áõ ³å ñ» ÉÁ£ øñÇë ïá

Ý¿³ Ï³Ý Ïñû ÝÁ Ïá ãáõ³Í ¿ ³½³ ï» Éáõ Ù³ñ ¹áõÝ Ù»Õ ùÇ Ï³ å³Ýù Ý»

ñÇó »õ í» ñ³ Ñ³ë ï³ ï» Éáõ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ï»³Ý ùÇ Ñá ·» õáñ Ýå³ ï³ ÏÁ£

øñÇë ïá Ý¿³ Ï³Ý ×³ Ý³ å³ñ ÑÇ Çë Ïáõ ÃÇõ ÝÁ

Ø³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ ¿áõ Ã»³ ÝÁ Û³ ïáõÏ »ñÏ Ý³ ÛÇÝ ÷ÝïñáõÙ Ý» ñÁ ÙÇßï 

ã¿, áñ ×Çßï Ñáõ Ýáí »Ý ÁÝ Ã³ ÝáõÙ£ Ä³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó ³ß Ë³ñ ÑáõÙ Ñá

·» õáñ ·Ç ï³Ï óáõ ÃÇõ ÝÁ Ù»Í ³Ý ÏáõÙ ¿ ³å ñáõÙ£ ²Õ³Ý ¹³ õá ñ³ Ï³Ý 

ß³ñ ÅáõÙ Ý» ñÇ ³ß Ëáõ Å³ó Ù³Ý Ñ» ï» õ³Ý ùáí Ñá ·» õá ñÇ ÁÝ Ï³ Éáõ ÙÁ 

¹³ñ Ó»É ¿ ËÇëï Ù³ Ï» ñ» ë³ ÛÇÝ »õ Û³ ×³Ë Ý»Ý ·³ ÷á Ëáõ³Í£ ØÇõë 

ÏáÕ ÙÇó Ù³ñ ¹áõ Ñá ·» õáñ ÷ÝïñáõÙ Ý» ñÇÝ ³ñ Ó³ ·³Ý ùáÕ ï³ñ µ»ñ 

Ïñû Ý³ Ï³Ý áõÕ Õáõ ÃÇõÝ Ý»ñ ÷áñ ÓáõÙ »Ý óáÛó ï³É ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý 

×³ Ý³ å³ñ ÑÁª ß÷á Ãáõ Ã»³Ý Ù¿ç ·ó» Éáí ¹Ç Ù³ óÇ ÝÇÝ£ ²é³ ç³ñÏ õáõÙ 

»Ý ³Ù» Ý³ ï³ñ µ»ñ Ïñû Ý³ Ï³Ý ·Ç ï» ÉÇù Ý»ñ áõ ÷áñ Ó³ é³ Ï³Ý í³ñ

Å³Ýù Ý»ñ, áñáÝù Ù³ñ ¹áõ Ù¿ç Çµ ñ»õ Ã¿ åÇ ïÇ µ³ ó»Ý Ñá ·» õá ñÁ 

»õ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ áÉáñ ïÇ ×³ Ý³ ãá Õáõ ÃÇõ ÝÁ£ ê³ Ï³ÛÝ Çë Ï³ å¿±ë 

íë ï³ Ñ» ÉÇ ¿ ³Û¹ ·Ç ï» ÉÇ ùÁ£ Æ±Ýã  ³Õ µÇõ ñÇó ¿£ Î³±Û  ³Û¹ ·Ç ï» ÉÇ

ùÇ Çñ³ ·áñ Íáõ³Í å³ï Ù³ Ï³Ý ÷áñÓ£ à±õñ  »Ý Ñ³ ë»É Ù³ñ ¹ÇÏ ¹ñ³

Ýáí£ ÆÝã å¿±ë  Ï³ ñ» ÉÇ ¿ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ í»ñ ç³ õáñ Ï»ñ å» ñáí Ñ³ë Ý»É 

³Ý í»ñ çÇÝ, ÇÝã å¿±ë  ë³Ñ Ù³ Ý³ ÷³ ÏÇ Ù¿ç µá í³Ý ¹³ Ï»É ³Ý µ³ õ» ÉÇÝ£ 

ÆÝã å¿±ë  ½»ñÍ ÙÝ³É Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ ×Ç ·» ñÇ ã³ ÷³ ½³Ý óáõ ÙÇó£ ²Ñ³ 

³Ûë åÇ ëÇ Çñ³ íÇ ×³ ÏáõÙ Ù³ñ ¹Á å¿ïù ¿ ÏáÕÙ Ýá ñá ßáõÇ »õ Ï³ ï³ ñÇ 

×Çßï ÁÝï ñáõ ÃÇõÝ£

Î³Û Ù¿Ï ß³ï Ï³ ñ» õáñ ³é³ÝÓ Ý³ Û³ï Ïáõ ÃÇõÝ, áñáí ùñÇë ïá

Ý¿áõ ÃÇõ ÝÁ ï³ñ µ»ñ õáõÙ ¿ ÙÝ³ ó³Í ÏñûÝ Ý» ñÇó »õ Ïñû Ý³ Ï³Ý Ñ³ Ù³

Ï³ñ ·» ñÇó£ ØÇ³ÛÝ ùñÇë ïá Ý¿áõ Ã»³Ý Ù¿ç ¿ ²ë ïáõ³Í Ù³ñ Ý³ õáñ õáõÙ 

Ù³ñ ¹áõ ÷ñÏ³ ·áñ Íáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ñ. ²ë ïáõ³Í Ù³ñ ¹³ ó³õ, áñ å¿ë ½Ç 
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Ù³ñ¹Ý ³ëïáõ³ Í³ Ý³Û£ ²ë ïáõ³ Í³ ÛÇ ÝÁ ¹³ñ Ó³õ ßû ß³ ÷» ÉÇ Çñ³ Ï³

Ýáõ ÃÇõÝ Ù³ñ ¹áõ Ñ³ Ù³ñ£ ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëáí Ù³ñ¹Ý ³½³ ï³· ñáõ»ó 

Ã¿° ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇ ÝÇ ÁÝ Ï³É Ù³Ý ³Õ³ õ³ ÕáõÙ Ý» ñÇó, Ã¿° Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ 

×Ç ·» ñÇ ã³ ÷³ ½³Ý óáõÙ Ý» ñÇó£ øñÇë ïá Ý¿³ Ï³Ý Ïñû ÝÁ Ù³ñ ¹áõÝ 

ï³ ÉÇë ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ³ñ Å¿ù Ý» ñÇ áñá ß³ ÏÇ Ñ³ Ù³ Ï³ñ·, ³Û É»õ ¹ñ³Ýó 

Ñ³ë Ý» Éáõ, ²ë ïáõ ÍáÛ Ñ»ï Ñ³ Õáñ ¹³Ï óáõ ÃÇõÝ Ñ³ë ï³ ï» Éáõ Ûëï³Ï 

×³ Ý³ å³ñÑ£ ²Ûë ×³ Ý³ å³ñÑÝ ¿³ å¿ë ï³ñ µ»ñ õáõÙ ¿ ÙÇõë ÏñûÝ Ý» ñÇ 

»õ ³Õ³Ý¹ Ý» ñÇ ³é³ ç³ñ Ï³Í ×³ Ý³ å³ñÑ Ý» ñÇó, áñáí Ñ» ï»õ Ù»ñ î¿ñ 

ÚÇ ëáõë øñÇë ïáë ³ëáõÙ ¿. §ºë »Ù ×³ Ý³ å³ñ ÑÁ, ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõ ÝÁ 

»õ Ï»³Ý ùÁ¦ [ÚáíÑ. Ä¸ 6]£ ²Û ëÇÝùÝª Ï³Û Ù¿Ï »õ ÙÇ³Ï ×ßÙ³ ñÇï 

Ï»³Ý ùÇ ×³ Ý³ å³ñÑ, áñ Ñ³ë ï³ïáõ³Í ¿ ²ë ïáõ ÍáÛ ØÇ³ ÍÇÝ àñ ¹áõ 

÷ñÏ³ ·áñ Íáõ Ã»³Ùµ£ ºõ ³Û¹ ×³ Ý³ å³ñ ÑÁ »ñÏ ñÇó ¹¿ åÇ »ñ ÏÇÝù ã¿, 

³Û ëÇÝùÝª ÑÝ³ ñáõ³Í ã¿ Ù³ñ ¹áõ ÏáÕ ÙÇó, ³ÛÉ »ñÏÝ ùÇó ¹¿ åÇ »ñ ÏÇñ 

¿, ³Û ëÇÝùÝª ²ë ïáõ Íáí ¿ ïñáõ³Í£ Ö³ Ý³ å³ñÑª áã Ã¿ Ãáõ³ ó»³É, 

í» ñ³ ó³ Ï³Ý »õ ³Ýá ñáß, ³ÛÉ Çñ³ Ï³Ý, ßû ß³ ÷» ÉÇ »õ Ûëï³Ï£ ø³Ý ½Ç 

§´³ ÝÁ Ù³ñ ÙÇÝ »Õ³õ® »õ Ù»ñ Ó»é ù» ñÁ ßû ß³ ÷» óÇÝ Î» Ý³ó ´³ ÝÁ¦ 

[ÚáíÑ. ² 1, ² ÚáíÑ. ² 1],— ³ëáõÙ ¿ Úáí Ñ³Ý Ý¿ë ³õ» ï³ ñ³ ÝÇ ãÁ£ 

Ü³, áñ í»ñ ¿ ³Ù» Ý³ÛÝ ÇÙ³ë ïáõ ÃÇõ ÝÇó áõ ÙïùÇó »õ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ 

áñ» õ¿ ×Ç ·áí Ï³Ù í³ñ Å³Ý ùáí ³Ý Ñ³ ë³ Ý» ÉÇ, ³ÝÁÝ¹ ÙÇ ç» ÉÇû ñ¿Ý Ù»ñ

Ó»ÝáõÙ ¿ Ù»½ »õ ÑÝ³ ñ³ õá ñáõ ÃÇõÝ ï³ ÉÇë Æñ»Ý Ñ³ Õáñ ¹³ ÏÇó ÉÇ Ý»É 

ÙïùÇ Ñ³ Ù³ñ ³Ý Ñ³ ë³ Ý» ÉÇ Ï»ñ åáí£

Æõ ñ³ ù³Ý ãÇõñ Ïñû Ý³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Ç Çë Ïáõ ÃÇõ ÝÁ ëïáõ· õáõÙ 

¿ ³Û¹ Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·áí Çñ³ ·áñ Íáõ³Í å³ï Ù³ Ï³Ý ÷áñ Ó³ éáõ Ã»³Ùµ£ 

øñÇë ïá Ý¿³ Ï³Ý ºÏ» Õ» óÇÝ ³Ûë ³éáõ Ùáí áõÝÇ ÑëÏ³ Û³ Ï³Ý »õ ³Ý ·»

ñ³ ½³Ý ó» ÉÇ å³ï Ù³ Ï³Ý Å³ é³Ý ·áõ ÃÇõÝ. Çñ³ ·áñ Íáõ³Í ·Ç ï» ÉÇùª 

ºÏ» Õ» óáõ Ñ³Û ñ» ñÇ, ëáõñ µ» ñÇ, íÏ³ Ý» ñÇ ÷áñ Ó³ éáõ Ã»³Ùµ »õ Ï»Ý ¹³

ÝÇ µ³ ñ» Ëû ëáõ Ã»³Ùµ Ñ³ë ï³ ïáõ³Í áõ ÝáõÇ ñ³ Ï³ Ý³ ó³Í£ Æõ ñ³ ù³Ý

ãÇõñ áù Ï³ ñáÕ ¿ Çñ ³å ñáõÙ Ý» ñÁ Ñ³ Ù» Ù³ ï»É ³Û¹ ÷áñ Ó³ éáõ Ã»³Ý 

Ñ»ïª ï»ë Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñª ×Ç±ßï  ¿ ÁÝ Ã³ ÝáõÙ ³ñ ¹»ûù, ãÇ± ß» Õáõ»É 

»õÝ£ ²Ûë ï» ë³Ý ÏÇõ ÝÇó ùñÇë ïá Ý¿áõ ÃÇõ ÝÁ »½³ ÏÇ ×³ Ý³ å³ñÑ ¿. »õ 

³Ûë ×³ Ý³ å³ñ ÑÇ Ù³ ëÇÝ Ëû ë» ÉÇë ÝÏ³ ïÇ ãáõ Ý»Ýù ³Õ³Ý ¹³ õáñ Ý» ñÇ 

ÏáÕ ÙÇó ùñÇë ïá Ý¿áõ Ã»³Ý Ë» Õ³ ÃÇõ ñáõÙ Ý» ñÁ, ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ áõÕ Õ³ ÷³é 

×³ Ý³ å³ñ ÑÁ, ³Û ëÇÝùÝª ³ÛÝ, ÇÝã ³õ³Ý ¹áõ»É ¿ ²ë ïáõ ÍáÛ ÏáÕ ÙÇó 

Ï»Ý ¹³ ÝÇ ³é³ ù» É³ Ï³Ý Û³ çáñ ¹³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ùµ, ³ÛÝ, ÇÝã ù³ ñá ½áõÙ 

¿ ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï ³é³ ù» É³ Ï³Ý, ÁÝ¹ Ñ³Ý ñ³ Ï³Ý, áõÕ Õ³ ÷³é ëáõñµ ºÏ»

Õ» óÇÝ, ³ÛÝ, ÇÝã áõëáõ ó³ ÝáõÙ »Ý Ù»ñ Ñ³Û ñ» ñÁ£
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Ð³ õ³ï ùÇ Ù³ ëÇÝ

øñÇë ïá Ý¿³ Ï³Ý ×³ Ý³ å³ñ ÑÁ ëÏëõáõÙ ¿ Ñ³ õ³ï ùáí£ Ð³ õ³ï ùáí 

áã ÙÇ³ÛÝ ëÏ½µÝ³ õáñ õáõÙ ¿ Ñá ·» õáñ Ï»³Ý ùÁ, ³Û É»õ Ñ³ õ³ï ùáí »Ý 

å³Û Ù³ Ý³ õá ñáõ³Í Ñá ·» õáñ Ï»³Ý ùÇ áÕç ÁÝ Ã³ó ùÁ, Ýñ³ í» ñ»ÉùÝ áõ 

½³ñ ·³ óáõ ÙÁ£ Ð³ õ³ï ùÁ ·³ Õ³ ÷³ ñ³ Ï³Ý Ñ³ Ùá½ ÙáõÝù Ï³Ù ²ë ïáõ

ÍáÛ ·á Ûáõ Ã»³Ý ÷³ë ïÇ ëáëÏ ÁÝ ¹áõ ÝáõÙ ã¿, ³ÛÉ Ù³ñ ¹áõÝ ïñáõ³Í 

³Ù» Ý³ å³ïáõ³ Ï³Ý Ï³ ñá Õáõ ÃÇõ ÝÁ »õ å³ñ ·» õÁª Çñ ²ñ³ñ ãÇ Ñ»ï 

Ñ³ Õáñ ¹³Ï óáõ ÃÇõÝ Ñ³ë ï³ ï» Éáõ Ñ³ Ù³ñ£ Ð³ õ³ï ùÇ Ù» Íáõ ÃÇõ ÝÁ »õ 

½û ñáõ ÃÇõ ÝÁ ³ñ ¹¿Ý Ý»ñ Ï³ Û³ó ÝáõÙ ¿ ÐÇÝ àõË ïÇ å³ï Ùáõ ÃÇõ ÝÁ£ 

²ë ïáõ ÍáÛ ÁÝï ñ»³É ³Û ñ» ñÇ, Ù³ñ ·³ ñ¿ Ý» ñÇ »õ ³ñ ¹³ñ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ 

Ñ³ õ³ï ùÁ »Õ»É ¿ Ñá ·» õáñ Ï»³Ý ùÇ »õ ëñµáõ Ã»³Ý ³é³ç Ý³ ÛÇÝ 

·áñ ÍûÝ£ Üñ³Ýó Ñ³ Ù³ñ Ñ³ õ³ï ùÁ »Õ»É ¿ Ù» Í³ ·áÛÝ ³ñ ¹³ ñáõ ÃÇõÝ, 

Ý»ñ ùÇÝ áõËï ²ë ïáõ ÍáÛ Ñ»ï, ³ë ïáõ³Í ëÇ ñáõ Ã»³Ý ·ñ³ õ³ Ï³Ý, Ñ½ûñ 

å³ßï å³ Ýáõ ÃÇõÝ, ³ëïáõ³ Í³ ÛÇÝ ëù³Ý ã» ÉÇù Ý» ñÇ Ï³ ï³ñ Ù³Ý Ý³

Ë³ å³Û Ù³Ý, ³ë ïáõ³Í ï» ëáõ Ã»³Ý ßÝáñÑ »õÝ£ ²é ²ë ïáõ³Í Ñ³ õ³ï

ùÇ ³Ûë ½³ñ Ù³ Ý³ ÉÇ áñ³Ï Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝ ¿ ·ñáõÙ ëµ Ú³ Ïáµ ØÍµÝ» óÇÝ.

§ºõ ²µ¿ ÉÇ Ñ³ õ³ï ùÇ Ñ³ Ù³ñ ÁÝ ¹áõ Ý» ÉÇ »Õ³õ Ýñ³ å³ ï³ ñ³

·Á: ºÝá ùÁ, áñáí Ñ» ï»õ Ñ³ ×» ÉÇ »Õ³õ Çñ Ñ³ õ³ï ùáí, Ù³ Ñáõ³ ÝÇó 

¹¿ åÇ Ï»³Ýù ÷á Ëáõ»ó: Üá ÛÁ ÝáÛÝ Ñ³ õ³ï ùáí ÷ñÏáõ»ó çñÑ» Õ» ÕÇó: 

²µ ñ³ Ñ³ÙÝ Çñ Ñ³ õ³ï ùÇ Ñ³ Ù³ñ ³ñ ¹³ ñ³ ó³õ, »õ Ýñ³ Ñ³ õ³ï ùÁ 

³ñ ¹³ ñáõ ÃÇõÝ Ñ³ Ù³ ñáõ»ó Ýñ³ Ñ³ Ù³ñ: Æë³ Ñ³ ÏÁ ÝáÛÝ Ñ³ õ³ï ùáí 

ëÇ ñ» ÉÇ »Õ³õ: Ú³ ÏáµÝ Çñ Ñ³ õ³ï ùáí å³ Ñáõ»ó: Úáí ë¿÷Ý Çñ Ñ³ õ³ï

ùÇ Ñ³ Ù³ñ ÷áñÓáõ»ó Ñ³ Ï³ é³ Ïáõ Ã»³Ý çñáí, ³½³ ïáõ»ó ÷áñ Óáõ

ÃÇõ ÝÇó, »õ áõËï ÏÝùáõ»ó Ýñ³ Ñ»ï, ÇÝã å¿ë »õ ¸³ õÇÃÝ ¿ ³ëáõÙ. 

§Úáí ë¿ ÷Ç Ñ»ï áõËï ÏÝù»ó ²ë ïáõ³Í¦ [ÌÝÝ¹. ÈÀ 3]: Øáí ë¿ëÝ Çñ 

Ñ³ õ³ï ùáí ëù³Ý ã» ÉÇ ½û ñáõ ÃÇõÝ Ý»ñ ·áñ Í»ó, Çñ Ñ³ õ³ï ùáí ëå³

Ý»ó »·Çå ï³ óÇ Ý» ñÇÝ ·³ õ³ ½³ ÝÇ ï³ ëÁ Ñ³ ñáõ³Í Ý» ñáí, Ñ³ õ³ï ùáí 

×»Õ ù»ó µ³ Å³ Ý»ó Íá íÁ »õ ³Ýó Ï³ó ñ»ó Çñ Åá Õáíñ ¹ÇÝ, Ñ³ õ³ï ùáí 

÷³Û ïÁ ·ó»ó ¹³é Ý³ Ñ³Ù ³Õ µÇõ ñÇ Ù¿ç, »õ çáõ ñÁ ù³Õó ñ³ ó³õ: Ð³

õ³ï ùáí Ù³ Ý³ Ý³Û Çç»ó ñ»óª Çñ Åá Õáíñ ¹ÇÝ ÉÇ³ó Ý» Éáõ, Ñ³ õ³ï ùáí 

ï³ ñ³ Í»ó Çñ µ³ ½áõÏ Ý» ñÁ »õ Û³Õ Ã»ó ²Ù³ Õ¿ ÏÇÝ: ÆÝã å¿ë ·ñáõ³Í ¿. 

§ØÇÝ ã»õ ³ñ» õ³ Ùáõï Ñ³ õ³ï ùáí ï³ ñ³ Íáõ³Í ÙÝ³ óÇÝ Øáí ë¿ ëÇ µ³

½áõÏ Ý» ñÁ¦ [ºÉù Ä¾ 12]: Ð³ õ³ï ùáí Ý³ »ñ Ïáõ ³Ý ·³Ù µ³ñÓ ñ³ ó³õ 

êÇ Ý³ É» é³Ý íñ³Ûª ù³ é³ ëáõ Ý³ Ï³Ý ûñ å³Ñù å³ Ñ» Éáí: ¸³ñ Ó»³Éª 
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ÝáÛÝ Ñ³ õ³ï ùáí Ñ³ ñáõ³ Í»ó, ëå³ Ý»ó ê» Ñá ÝÇÝ »õ ¼áí ·ÇÝª ³Ùáñ

Ñ³ óÇ Ý» ñÇ Ã³ ·³ õá ñÇÝ:

¼³ñ Ù³ Ý³ ÉÇ ¿, ëÇ ñ» ÉÇ°, »õ Ù»Í ¿ ³ÛÝ ëù³Ý ã» ÉÇ ùÁ, áñ ³ñ»ó 

Øáí ë¿ ëÁ Î³ñ ÙÇñ Íá íáõÙ. »ñµ Ñ³ õ³ï ùáí µ³ Å³ Ýáõ» óÇÝ çñ» ñÁ, 

µ³ñÓñ É»é Ý» ñÇ, ù³ ñ» Õ¿Ý å³ ñÇëå Ý» ñÇ ÝÙ³Ý ³Ùáõñ ÙÝ³ óÇÝ µ³ñ

ÓáõÝù Ý» ñáõÙ, Ï³ ÏáõÕ çñ» ñÁ ù³ ñ³ ó³Ý, ë³Ñ Ù³ ÝÁ ã¿ÇÝ ³Ýó ÝáõÙ »õ 

÷á Ë» óÇÝ Çñ»Ýó µÝáÛ ÃÁ, áã µ³ Ý³ Ï³Ý ³ñ³ ñ³Í Ý» ñÁ Éë» óÇÝ Ññ³ Ù³

ÝÁ, ã³Ý ó³Ý ë³Ñ Ù³ ÝÁ. ³ÉÇù Ý» ñÁ ë³ë ïáõ» Éáíª ÙÝ³ óÇÝ Ï³Ý· Ý³Í 

»õ å³ï ñ³ëï íñ¿ ÅÁ Ñ³ ïáõ ó» Éáõª ½³ñ Ù³ ó³Í ëå³ ë» Éáí ²ë ïáõ ÍáÛ 

Ññ³ Ù³ ÝÇÝ, ÙÇÝ ã»õ ³Ý ó³õ Åá Õá íáõñ ¹Á: ºñ» õ³ óÇÝ Û³ õÇ ï»³Ý Ý» ñÇ 

ÑÇÙ ù» ñÁ, ³Ý ¹áõÝ¹ Ý» ñÇ Ëáñ ù» ñÁ, áñ Ñ³ë ï³ ïáõ»É ¿ÇÝ Ç ëÏ½µ³ Ý¿, 

ßáõ ï³ ÷áÛÃ ó³ Ù³ ù» óÇÝ, »õ í»ñ µ³ñÓ ñ³ ó³Ý Û³ õÇ ï»³Ý Ý» ñÇ ¹éÝ»

ñÁ: ºõ »Ï³õ Ùï³õ ³Ù åÇ ëÇõ ÝÁ »õ Éáõ ë³ ïáõ »Õ³õ ³Ù µáÕç µ³ Ý³ ÏÇ 

Ñ³ Ù³ñ: Äá Õá íáõñ ¹Á Ñ³ õ³ï ùáí ³Ý ó³õ, »õ ×ßÙ³ ñÇï ¹³ ï³ë ï³Ý 

»Õ³õ ÷³ ñ³ õá ÝÇ »õ Ýñ³ ½ûñ ù» ñÇ, Ï³é ù» ñÇ áõ »ñÇ í³ñ Ý» ñÇ Ñ»ï:

Ü³ õ¿Ç áñ ¹Ç Ú» ëáõÝ ÝáÛÝ å¿ë Ñ³ õ³ï ùáí µ³ Å³ Ý»ó Úáñ ¹³

Ý³Ý ·» ïÁ »õ ³Ýó Ï³ó ñ»ó Æë ñ³ Û¿ ÉÇ áñ ¹Ç Ý» ñÇÝ, ÇÝã å¿ë Øáí ë¿ ëÇ 

û ñ» ñÇÝ »Õ³õ:

²Ûë ÇÙ³ óÇñ, ëÇ ñ» ÉÇ°, áñ Úáñ ¹³ Ý³Ý ·» ïÇ Ñáõ ÝÁ »ñ»ù ³Ý ·³Ù 

µ³ Å³ Ýáõ»ó. Ý³Ëª Ü³ õ¿Ç áñ ¹Ç Ú» ëáõÇ, »ñÏ ñáñ¹ª ºÕÇ³ ÛÇ »õ ³å³ª 

ºÕÇ ë¿Ç Ó»é ùáí: ¶ñáõ³Í ¿, áñ ºñÇ ùáí ù³ Õ³ ùÇ Ùûï ·ïÝáõáÕ Ñáõ

ÝÇ ï» ÕÇó ºÕÇ³Ý »ñ ÏÇÝù µ³ñÓ ñ³ ó³õ: ºõ »ñµ ºÕÇ ë¿Ý µ³ Å³Ýáõ»ó 

Ýñ³ ÝÇó, ½³ñ Ï»ó, µ³ Å³ Ý»ó Úáñ ¹³ Ý³ ÝÁ »õ ³Ý ó³õ: ºõ ºñÇ ùáí 

ù³ Õ³ ùÇ Ù³ñ ·³ ñ¿ Ý» ñÇ áñ ¹Ç Ý»ñÝ ÁÝ ¹³ é³ç »É³Ý ºÕÇ ë¿ÇÝ »õ 

³ë³ óÇÝ. §²ñ ¹³ ñ»õ ºÕÇ³ ÛÇ Ñá ·ÇÝ Çç³õ ºÕÇ ë¿Ç íñ³Û¦ [¸  Â³·. 

´ 15]: ºõ »ñµ Åá Õá íáõñ ¹Á Ü³ õ¿Ç áñ ¹Ç Ú» ëáõÇ û ñûù ³Ý ó³õ Úáñ

¹³ Ý³ ÝÁ, Ñ³ õ³ï ùáí Ïáñ Í³ Ý»ó ºñÇ ùá íÇ å³ ñÇëå Ý» ñÁ, »õ ¹ñ³Ýù 

³é³Ýó ç³Ý ù» ñÇ ÁÝ Ï³Ý Ïáñ Í³ Ýáõ» óÇÝ: ¸³ñ Ó»³É ÝáÛÝ Ñ³ õ³ï ùáí 

Ïá ïá ñ»ó ëå³ Ý»ó »ñ» ëáõÝ Ù¿Ï Ã³ ·³ õáñ Ý» ñÇÝ »õ Æë ñ³ Û¿ ÉÇ »ñ ÏÇ ñÁ 

Ýñ³ áñ ¹Ç Ý» ñÇÝ Å³ é³Ý ·áõ ÃÇõÝ ïáõ»ó: Ð³ õ³ï ùáí Çñ Ó»é ù» ñÁ 

¹¿ åÇ »ñ ÏÇÝù ï³ ñ³ Í»ó »õ Ï³Ý· Ý»ó ñ»ó ³ñ» ·³ ÏÁ ¶³ µ³ õá ÝáõÙ, 

ÇëÏ Éáõ ëÇ ÝÁª »Éá Ý³ óÇ Ý» ñÇ ¹³ß ïáõÙ, áñáÝù ¹³ ¹³ ñ»ó ñÇÝ Çñ»Ýó 

ÁÝ Ã³ó ùÁ: ºõ Ù»ñ µá Éáñ ³ñ ¹³ñ Ñ³Û ñ»ñÝ ³Ù¿Ý µ³Ý Ñ³ õ³ï ùáí 

³ñ» óÇÝ, Çñ»Ýó Ñ³ õ³ ïáí ³é³ ùÇ Ý³ ó³Ý: ºñ³ Ý» ÉÇ ³é³ ù»³ ÉÁ µá Éá

ñÇ Ù³ ëÇÝ íÏ³ ÛáõÙ ¿, Ã¿ Ñ³ õ³ ïáí ³é³ ùÇ Ý³ ó³Ý [ºµñ. Ä² 1–40]: 

ºõ êá Õá ÙáÝÝ ³ëáõÙ ¿. §Þ³ ï»ñÝ »Ý, áñ áÕáñ Ù³Í ³Ýáõ³ Ýáõ» óÇÝ, 
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µ³Ûó Ñ³ õ³ ï³ ó»³É Ù³ñ¹ áñï»±Õ ÏÁ ·ï ÝáõÇ¦ [ÑÙÙï. ²é³Ï. Æ 6], 

»õ ÚáµÝ ³ëáõÙ ¿. §â»Ù ÷á ËÇ ÇÙ ³Ý Ù» Õáõ ÃÇõ ÝÁ »õ ÇÙ Ñ³ õ³ï ùÇ 

×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý Ù¿ç Ñ³ë ï³ï ÏÁ ÙÝ³Ù¦ [Úáµ Æ¾ 5]¦1:

ÆÝ ùÁª ÚÇ ëáõë øñÇë ïáë, µ³½ ÙÇóë Ù» Í³ ñ»ó »õ ¹ñáõ³ ï»ó Ñ³

õ³ï ùÁª áñ å¿ë Ù³ñ ¹áõ Ñá ·» õáñ Ï»³Ý ùÇ ¿³ Ï³Ý Û³ï Ï³ ÝÇß£ îÇ ñáç 

ÏáÕ ÙÇó Ï³ ï³ ñáõ³Í Ññ³ ß³ ·áñÍ µÅßÏáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ ½áõ ·áñ ¹áõ³Í »Ý 

Ñ³ õ³ï ùáí, Æñ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ëñµ³ ñ³ñ Ý»ñ ·áñ Íáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ñ î¿

ñÁ Ù³ñ ¹áõó å³ Ñ³Ý çáõÙ ¿ Ñ³ õ³ïù£ Ð³ õ³ï ùáí Ù³ñ ¹Á Ù³ë Ý³ ÏÇó ¿ 

¹³é ÝáõÙ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ·áñ Í» ñÇÝ, áñ ³Ý ×³ é» ÉÇ »Ý »õ í»ñ ÙïùÇó 

áõ ÇÙ³ óáõ ÙÇó, »õ á°ã  ÙÇ³ÛÝ ³Ûë. Ñ³ õ³ï ùáí Ï³ ñ» ÉÇ ¿ ËÝ¹ñ»É 

áõ ëï³ Ý³É ³Ù¿Ý µ³Ý »õ ÝáÛ ÝÇëÏ ·áñ Í»É ³ÛÝ, ÇÝã ÑÝ³ ñ³ õáñ ã¿ 

Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µÝáõ Ã»³ ÝÁ£ ²õ» ï³ ñ³ ÝáõÙ áã ÙÇ µ³ ÝÇ íñ³Û î¿ ñÁ 

ã½³ñ Ù³ ó³õ, ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ ¹áõ ½û ñ³ õáñ Ñ³ õ³ï ùÇ£ Àëï ²õ» ï³

ñ³ ÝÇª ÙÇ³ÛÝ Ñ³ õ³ï ùáí ¿ ÑÝ³ ñ³ õáñ ÙïÝ»É Û³ õÇ ï» Ý³ Ï³Ý Ï»³Ý ùÇ 

Å³ é³Ý ·áõ Ã»³Ý Ù¿ç£ Ð³ õ³ï ùÁ Ùáõïù ¿ ¹¿ åÇ »ñÏÝ ùÇ ³ñ ù³ Ûáõ

ÃÇõÝ »õ Ñá ·» õáñ µ³ ñÇù Ý»ñ, Ñ³ õ³ï ùáí ¿ ï» ÕÇ áõÝ» ÝáõÙ Ù³ñ ¹áõ 

Ý»ñ ùÇÝ í» ñ³ ÷áË Ù³Ý Ññ³ß ùÁ£ êµ Ú³ Ïáµ ØÍµÝ» óÇÝ ·ñáõÙ ¿.

§ºõ Ù»ñ Ï» Ý³ ñ³ñ î¿ñÝ ³Ûë å¿ë ¿ñ ³ëáõÙ Ýñ³Ýó, áí ù»ñ Ùû

ï» ÝáõÙ ¿ÇÝ Æñ»Ýª µÅßÏáõ ÃÇõÝ ëï³ Ý³ Éáõ. §ÂáÕ Áëï ùá Ñ³ õ³ï ùÇ° 

ÉÇ ÝÇ ù»½¦ [Ø³ïÃ. Â 29]: ºõ »ñµ ÏáÛ ñÁ Ùû ï» ó³õ Üñ³Ý, ÚÇ ëáõë 

Ñ³ñó ñ»ó Ýñ³Ý. §Ð³ õ³ ïá±õÙ  »ë, áñ Ï³ ñáÕ »Ù µÅßÏ»É ù»½¦: ²ë³ó 

Ýñ³Ý. §² Ûá°, î¿°ñ, Ñ³ õ³ ïáõÙ »Ù¦ [Ø³ïÃ. Â 28]: ºõ Ýñ³ Ñ³ õ³ï

ùÁ µ³ ó»ó Ýñ³ ³ã ù» ñÁ: ºõ ³ÛÝ Ù³ñ ¹áõÝ, áõÙ áñ ¹ÇÝ ÑÇ õ³Ý¹ ¿ñ, 

ÚÇ ëáõë ³ë³ó. §¸áõ Ñ³ õ³ ï³°, »õ ùá áñ ¹ÇÝ Ï’³å ñÇ°¦: ºõ Ù³ñ ¹Á 

Üñ³Ý ³ë³ó. §Ð³ õ³ ïá°õÙ  »Ù, î¿°ñ, û· ÝÇ°ñ  ÇÙ Ã» ñ³ Ñ³ õ³ ïáõ Ã»³ ÝÁ¦ 

[Ø³ïÃ. Â 23]: ºõ Ýñ³ Ñ³ õ³ ï³ Éáõ ßÝáñ ÑÇõ áÕ ç³ ó³õ Ýñ³ áñ ¹ÇÝ: 

ºõ Ã³ ·³ õá ñ³½ ÝÇ Ñ³ õ³ï ùáí µÅßÏáõ»ó Ýñ³ áñ ¹ÇÝ, »ñµ Ùû ï» ó³õ 

ÚÇ ëáõ ëÇÝ »õ ³ë³ó. §² ë³° ¹áõ Ëûë ùáí, »õ ÇÙ ½³ õ³ ÏÁ ÏÁ µÅßÏáõÇ¦ 

[ÔáõÏ. ¾ 7]: Ø»ñ î¿ ñÁ ½³ñ Ù³ ó³õ Ýñ³ Ñ³ õ³ï ùÇ íñ³Û, »õ Áëï Ýñ³ 

Ñ³ õ³ï ùÇ »Õ³õ Ýñ³Ý: ºõ »ñµ Åá Õáíñ ¹³ å» ïÁ Ù»ñ îÇ ñáçÝ ³Õ³ ã»ó 

Çñ ¹ëï»ñ Ñ³ Ù³ñ, ÚÇ ëáõë ³Ûë å¿ë ³ë³ó Ýñ³Ý. §ØÇ³ÛÝ Ñ³ õ³ ï³°, »õ 

Ï’³å ñÇ ùá ¹áõëï ñÁ¦ [ÔáõÏ. À 50]: Ü³ Ñ³ õ³ ï³ó, »õ Ýñ³ ¹áõëï ñÁ 

1 ¶Çñù, áñ ÏáãÇ ¼·ûÝª ³ñ³ñ»³É ëñµáÛÝ Ú³Ïáµ³Û »ñÇóë »ñ³Ý»³É Ñ³Ûñ³å»

ïÇÝ ØÍµÇÝ ù³Õ³ùÇª Ç ËÝ¹ñáÛ ëñµáÛ ÑûñÝ Ù»ñáÛ ¶ñÇ·áñÇ Èáõë³õáñãÇÝ, 

ë³Ïë Ù³ÝÏ³Ýó ÝáñáÛë êÇáíÝÇ, Î. äáÉÇë, 1824, ¿ç 16–18
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Û³ ñáõ ÃÇõÝ ³é³õ: ÆëÏ »ñµ Ù» é³õ Ô³ ½³ ñá ëÁ, Ù»ñ î¿ ñÁ Ø³ñ Ã³

ÛÇÝ ³ë³ó. §º Ã¿ ¹áõ Ñ³ õ³ ï³ë, ùá »Õ µ³Û ñÁ Û³ ñáõ ÃÇõÝ Ï’³é ÝÇ¦ 

[ÚáíÑ. Ä² 25]: Ø³ñ Ã³Ý Üñ³Ý ³ë³ó. §² Ûá°, î¿°ñ, »ë Ñ³ õ³ ïáõÙ 

»Ù¦ [ÚáíÑ. Ä² 27]: ºõ Ù»ñ î¿ ñÁ Û³ ñáõ ÃÇõÝ ïáõ»ó ãáñ ëû ñ»³Û 

Ù» é»³É Ô³ ½³ ñá ëÇÝ: ÞÙ³ õáÝÝ Çñ Ñ³ õ³ï ùÇ Ñ³ Ù³ñ ×ßÙ³ ñÇï í¿Ù 

³Ýáõ³ Ýáõ»ó: ºñµ Ù»ñ î¿ñÝ ³é³ ù»³É Ý» ñÇÝ ²õ³ ½³ ÝÇ ÙÏñïáõ Ã»³Ý 

Ëáñ Ñáõñ ¹Á ïáõ»ó, ³Ûë å¿ë ³ë³ó Ýñ³Ýó. §² Ù¿Ý áù, áí Ñ³ õ³

ï³Û »õ ÙÏñïáõÇ, Ï’³å ñÇ, ÇëÏ áí ãÑ³ õ³ ï³Û, ÏÁ ¹³ ï³ å³ñ ïáõÇ¦ 

[Ø³ñÏ. Ä¼ 16]: ¸³ñ Ó»³É ³ë³ó ³é³ ù»³É Ý» ñÇÝ. §º Ã¿ Ñ³ õ³ ï³ù 

»õ ã»ñÏÙ ï¿ù, ãÏ³Û ³ÛÝ åÇ ëÇ µ³Ý, áñ ãÏ³ ñá Õ³ Ý³ù ³Ý»É¦ [Ø³ñÏ. 

Ä² 23]: ºõ »ñµ Ù»ñ î¿ ñÁ ù³Û ÉáõÙ ¿ñ Íá íÇ ³ÉÇù Ý» ñÇ íñ³ Ûáí, 

ä»ï ñáëÝ ¿É Ñ³ õ³ï ùáí ¹¿ åÇ Ü³ ¿ñ ·ÝáõÙ Íá íÇ çñ» ñÇ íñ³ Ûáí, 

ÇëÏ »ñµ »ñÏÙ ï»ó Çñ Ñ³ õ³ï ùÇ Ù¿ç, ëÏë»ó ÁÝÏÕ Ùáõ»É, »õ Ù»ñ î¿ ñÁ 

Ýñ³Ý §Ã» ñ³ Ñ³ õ³ï¦ ³Ýáõ³ Ý»ó: ºõ ³é³ ù»³É Ý» ñÁ ³ÛÉ µ³Ý ã¿ÇÝ 

ËÝ¹ñáõÙ îÇ ñá çÇó, ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ. §² õ» É³ó ñá°õ  Ù»ñ Ñ³ õ³ï ùÁ¦ [ÔáõÏ. 

Ä¾ 5]: ºõ î¿ñÝ ³ëáõÙ ¿ Ýñ³Ýó. §º Ã¿ [Ù³ Ý³ Ý» ËÇ Ñ³ ïÇ ÏÇ ã³÷] 

Ñ³ õ³ïù áõÝ» Ý³ù, É»é Ý» ñÁ ÏÁ ß³ñ Å¿ù Çñ»Ýó ï» Õ» ñÇó¦ [Ø³ñÏ. 

Ä² 23]. »õª §ØÇ° »ñÏÙ ï¿ù Ó»ñ Ñ³ õ³ï ùÇ Ù¿ç¦ [Ø³ïÃ. Æ² 21]ª 

³Ï Ý³ñ Ï» Éáí, áñ Ñ³ Ï³ é³Ï ¹¿å ùáõÙ Ýñ³Ýù Ï’ÁÝÏÕ Ùáõ»Ý ³ß Ë³ñ ÑÇ 

Ù¿ç, ÇÝã å¿ë ÞÙ³ õá ÝÁª Íá íÇ çñ» ñÇ Ù¿ç: ºõ ¹³ñ Ó»³É ³ëáõÙ ¿. §Ò»ñ 

Ñ³ õ³ï ùÇ Ýß³ ÝÁ ³Ûë ÏÁ ÉÇ ÝÇ. Ýáñ É» ½áõ Ý» ñáí ÏÁ Ëû ë¿ù, ¹» õ» ñÇÝ 

ÏÁ Ñ³ Ý¿ù, Ó»ñ Ó»é ùÁ ÏÁ ¹Ý¿ù ÑÇ õ³Ý¹ Ý» ñÇ íñ³Û, »õ Ýñ³Ýù ÏÁ 

µÅßÏáõ»Ý¦ [Ø³ñÏ. Ä¼ 17]:

êÇ ñ» ÉÇ°, ³Û ëáõ Ñ»ï Ùû ï» Ý³°Ýù  Ñ³ õ³ï ùÇÝ, ù³ ÝÇ áñ ³Ûë åÇ ëÇ 

µ³ ½áõÙ ½û ñáõ ÃÇõÝ Ý»ñ áõÝÇ ³ÛÝ: Ð³ õ³ ïÁ áÙ³Ýó »ñ ÏÇÝù µ³ñÓ

ñ³ó ñ»ó, Ñ³ õ³ï ùáí Û³Õ Ã» óÇÝ çñÑ» Õ» ÕÇÝ, Ñ³ õ³ï ùáí ³ÙáõÉ Ý» ñÁ 

½³ õ³Ï Ý»ñ ÍÝ» óÇÝ, ÷ñÏáõ» óÇÝ ëñÇó, ³½³ ïáõ» óÇÝ Ï³ å³Ýù Ý» ñÇó, 

»É³Ý ·µÇó, ³Õ ù³ï Ý» ñÁ µ³ñÓ ñ³ ó³Ý, Ñ³ É³ ÍáõáÕ Ý» ñÁ ÷ñÏáõ» óÇÝ, 

»ñÏÝ ùÇó Ñáõñ Çç»ó ñÇÝ, µ³ Å³ Ý» óÇÝ Íá íÁ, í¿ ÙÁ å³ï é» óÇÝ, Í³ ñ³õ

Ý» ñÇÝ çáõñ ËÙ»ó ñÇÝ, ù³Õ ó³Í Ý» ñÇÝ Û³ ·»ó ñÇÝ, Ù» é»³É Ý» ñÇÝ Ï»Ý ¹³

Ý³ó ñÇÝ, ¹ÅáË ùÇó ÷ñÏ» óÇÝ, ³ÉÇù Ý» ñÁ Ï³Ý· Ý»ó ñÇÝ, ÑÇ õ³Ý¹ Ý» ñÇÝ 

µÅßÏ» óÇÝ, Û³Õ Ã» óÇÝ ½û ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇÝ, å³ ñÇëå Ý» ñÁ Ïáñ Í³ Ý» óÇÝ, 

³éÇõÍ Ý» ñÇ µ» ñ³ ÝÁ ÷³ Ï» óÇÝ, Ïñ³ ÏÇ µá óÁ Ñ³Ý·ó ñÇÝ, ³Ù µ³ñ ï³

2 ÜáÛÝ, ¿ç 19–21
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õ³Ý Ý» ñÇÝ Ëá Ý³ñ Ñ»ó ñÇÝ, Ëá Ý³ñÑ Ý» ñÇÝ ÷³é ùÇ áõ å³ ïÇõ Ý» ñÇ 

Ñ³ëó ñÇÝ. ³Ûë µá Éáñ ½û ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ Ñ³ õ³ï ùá°í  ·áñ Íáõ» óÇÝ¦2:

ê³ Ï³ÛÝ Ç±Ýã  ¿ Ñ³ õ³ï ùÁ, »õ ÇÝã å¿±ë  Ó»éù µ» ñ»É ³ÛÝ£ Àëï 

ºÏ» Õ» óáõ Ñ³Û ñ» ñÇª Ñá ·» õá ñÇ Ñ»ï Ñ³ Õáñ ¹³Ï óáõ ÃÇõÝ Ñ³ë ï³ ï» ÉÁ 

Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ñá ·áõ áñá ß³ ÏÇ Ï³ ñá Õáõ ÃÇõÝ »õ ûÅ ïáõ³ Íáõ ÃÇõÝ ¿, áñÁ 

·áñ ÍáõÙ ¿ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ßÝáñ ÑÇ Éáõ ë³ õá ñáõ Ã»³Ý å³Û Ù³Ý Ý» ñáõÙ£ 

ÆÝã å¿ë Ù³ñÙ Ý³ õáñ ï» ëá Õáõ ÃÇõ ÝÁ ·áñ ÍáõÙ ¿ ½·³ Û³ Ï³Ý ÉáÛ ëÇ 

Ý»ñ ·áñ Íáõ Ã»³Ùµ, ³ÛÝ å¿ë ¿É Ñá ·» õáñ ï» ëá Õáõ ÃÇõ ÝÁ ·áñ ÍáõÙ ¿ 

²ë ïáõ ÍáÛ ßÝáñ Ñ³ Ï³Ý ÉáÛ ëÇ Ñ»ï ÙÇ³ õá ñáõ» Éáí£ Ø³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ñá ·áõª 

²ë ïáõ ÍáÛ Ñ»ï Ñ³ Õáñ ¹³Ï óáõ Ã»³Ý Ù¿ç ÙïÝ» Éáõ ³Ûë ßÝáñ Ñ³ Ï³Ý 

Ï³ ñá Õáõ ÃÇõ ÝÁ Ïáã õáõÙ ¿ Ñ³ õ³ïù£ êµ ¶ñÇ ·áñ Èáõ ë³ õá ñÇãÝ Çñ 

§Ð³ õ³ï ùÇ ÙÇï ùÁ¦ ×³ éáõÙ ³ëáõÙ ¿. §Ð³ õ³ï ùÇ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõ ÝÁ 

ÉáÛë ¿ ÙïùÇ ³ã ù» ñÇ Ñ³ Ù³ñ… êáõñµ Ðá ·áõ ßÝáñ ÑÇ ÇÙ³ë ïáõ Ã»³Ùµ 

»õ ·Ç ïáõ Ã»³Ùµ Éáõ ë³ õá ñáõ³Í… ø³Ý ½Ç ³ÝÝ Ù³Ý »õ ³Ý Ñ³ Ù» Ù³ï 

¿, ³Ý å³ ïáõÙ »õ ³Ý ë³Ñ Ù³Ý, ³Ý Ñ³ë »õ ³Ý µ³õ, ë³ Ï³ÛÝ Ñ³ õ³ ïáí 

ï»ëÝ õáõÙ, ÇÙ³ó õáõÙ »õ ûñÑÝ õáõÙ ¿ ³ñ³ ñ³Í Ý» ñÇó…¦3£ ÆëÏ ëµ 

¶ñÇ ·áñ î³ Ã» õ³ óÇÝ Ñ³ õ³ïùÝ ³Ûë å¿ë ¿ ë³Ñ Ù³ ÝáõÙ. §Ð³ õ³ï ùÁ 

[²ë ïáõ ÍáÛ] ³é³ç Ý³ ÛÇÝ ÉáÛ ëÇó µ³ Ý³ Ï³Ý Ñá ·áõ Ù¿ç Ñ» Õáõ³Í ÙïùÇ 

Éáõ ë³ õá ñáõ ÃÇõÝÝ ¿ª Ñá ·» õáñ µ³ ñÇù Ý» ñÇ ×³ Ý³ ãá Õáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ñ¦4£ 

²Ûë åÇ ëáí Ñ³ õ³ï ùÁ Ñá ·áõ áñá ß³ ÏÇ Éáõ ë³ õá ñáõ³ Íáõ ÃÇõÝ »õ å³Û

Í³ éáõ ÃÇõÝ ¿, áñá ß³ ÏÇ ·» ñ³ ·áÛÝ íÇ ×³Ï Ï³Ù ·»ñ Ï³ ñá Õáõ ÃÇõÝ, áñ 

ÃáÛÉ ¿ ï³ ÉÇë ³éÝ ãáõ»É Ù³ñ ¹áõ Ñ³ Ù³ñ ³Ý Ñ³ ë³ Ý» ÉÇ »õ ³Ý ×³ é» ÉÇ 

áÉáñ ïÇ Ñ»ï£

äû Õáë ³é³ ù»³ÉÝ ³ëáõÙ ¿. §Ð³ õ³ï ùÁ Ûáõ ë³ ó³Í µ³ Ý» ñÇ 

Ñ³ë ï³ ïáõÙÝ ¿ »õ ³Ý» ñ» õáÛÃ Ý» ñÇ ³å³ óáÛ óÁ¦ [ºµñ. Ä² 1]£ ²Ûë 

ë³Ñ Ù³ Ýáõ ÙÁ óáÛó ¿ ï³ ÉÇë, áñ Ñ³ õ³ï ùÇ µáõÝ Ýå³ ï³ ÏÁ ¹áõñë ¿ 

³Ûë ³ß Ë³ñ ÑÇó, »õ Ñ³ õ³ï ùáí »Ý ³Õ»ñ ëáõ³Í Ñá ·» õáñ »õ ÝÇõ Ã³

Ï³Ý áÉáñï Ý» ñÁ£ ²Ûë ÁÝ Ï³É Ù³ ÝÁ ¿³ å¿ë ËáñÃ ¿ §Ù³ñ ¹Á ÇÝã¬áñ 

µ³ ÝÇ å¿ïù ¿ Ñ³ õ³ ï³Û¦ ³ß Ë³ñ ÑÇÏ ³ñ ï³ Û³Û ïáõ ÃÇõ ÝÁ£ Ð³ õ³ï ùÇ 

³é³ñ Ï³Ý Ù¿Ï »õ ÙÇ³Ï ²ë ïáõ³ÍÝ ¿£ ºõ Ñ³ õ³ïùÝ ³Û¹ ²ë ïáõ ÍáÛ 

3 êñµáÛ ÑûñÝ Ù»ñáÛ ¶ñÇ·áñÇ Èáõë³õáñãÇ Ú³×³Ë³å³ïáõÙ ×³éù »õ ³ÕûÃù, 

êµ Ô³½³ñ, 1954, ¿ç 28

4 ¶Çñù Ñ³ñóÙ³Ýó »ñÇóë »ñ³Ý»³É ëñµáÛ ÑûñÝ Ù»ñáÛ ¶ñÇ·áñÇ î³Ã»õ³óõáÛÝ, 

Î. äáÉÇë, 1729, ¿ç 571
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Ñ»ï ³ÝÓ Ý³ Ï³Ý ÷áË Û³ ñ³ µ» ñáõ ÃÇõÝ Ñ³ë ï³ ï» Éáõ ×³ Ý³ å³ñÑÝ ¿, 

áñÁ Ñ³ë ï³ ïáõ»É ¿ ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëÇ ÷ñÏ³ ·áñ Íáõ Ã»³Ùµ »õ ¹³ñ Ó»É 

Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µÝáõ Ã»³Ý ë» ÷³ Ï³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ£ âÏ³Û ³ÛÉ Ñ³ õ³ïù Ï³Ù 

÷ñÏáõ ÃÇõÝ, ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ, áñ ïñáõ³Í ¿ øñÇë ïá ëáí£

² é³ ù»³ ÉÇ ³Ûë ë³Ñ Ù³ Ýáõ ÙÁ Ý³»õ ³Ï Ý³ñ ÏáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ ëÇÝ, 

áñ Ñ³ õ³ï ùÁ áñá ß³ ÏÇ ³Ý óáõÙ ¿ ³Ûë Ï»³Ý ùÇó ¹¿ åÇ í³Ë ×³ Ý³ µ³

Ý³ Ï³Ý ³å³ ·³Û£ Ð³ õ³ï ùáí í³ Û» ÉáõÙ »õ ×³ ß³ ÏáõÙ »Ýù ³ÛÝ, ÇÝã 

ïñáõ» Éáõ ¿ ³å³ ·³ ÛáõÙ£ Ð³ õ³ï ùÁ Ù»½ Ñ³ë ï³ ïáõÙ ¿ ³ÛÝ µ³ Ý» ñÇ 

Ù¿ç, áñ ÛáÛë áõÝ»Ýù ëï³ Ý³ Éáõ ·³ ÉÇ ùáõÙ, ³å³ óáõ óáõÙ ¿ ³ÛÝ µ³ Ý»

ñÁ, áñáÝó Ï³ ï³ ñ»³É ï» ëáõ ÃÇõ ÝÁ ÉÇ Ý» Éáõ ¿ ·³ ÉÇ ùáõÙ£ ²Ûë Ù³ ëÇÝ 

áñá ß³ ÏÇû ñ¿Ý ÝßáõÙ ¿ ëµ ´³ñ ë»Õ Î» ë³ ñ³ óÇÝ §Ð³ õ³ï ùÇ Ù³ ëÇÝ¦ 

Çñ ×³ éáõÙ. §²ë ïáõ ÍáÛ Ù» Íáõ ÃÇõ ÝÁ »õ ÷³é ùÁ, áñ ³ÝÁÝ¹·ñ Ï» ÉÇ »Ý 

Ëûë ùáí »õ ³Ý ÁÙ µéÝ» ÉÇ »Ý Ùïùáí, ÑÝ³ ñ³ õáñ ã¿ á°ã  Ï»ñ å³ õá ñ»É, 

á°ã  ¿É Ý»ñ Ï³ Û³ó Ý»É Ù¿Ï Ëûë ùáí Ï³Ù ·³ Õ³ ÷³ ñáí£ ÆëÏ ²ë ïáõ³

Í³ ßáõÝã ·Çñ ùÁ Ù»ñ ÏáÕ ÙÇó ·áñ Í³ ÍáõáÕ µ³ ½áõÙ Ëûë ù» ñÇ ÙÇ çá óáí 

Ñ³ ½Çõ Ùû ï»ó ÝáõÙ ¿ ³ëïáõ³ Í³ ÛÇ ÝÁ ëñïáí Ù³ ùáõñ Ý» ñÇ ÁÙµéÝ Ù³ ÝÁ 

»õ ³ÛÝ ¿Éª Ý»ñ Ï³ Û³ó Ý» Éáí áñ å¿ë Ã¿ Ñ³ Û» Éáõ Ù¿ç£ ø³Ý ½Ç ¹¿Ù Û³Ý

¹Ç Ù³Ý Ñ³ Û» óá Õáõ ÃÇõ ÝÁ »õ Ï³ ï³ ñ»³É ×³ Ý³ ãá Õáõ ÃÇõ ÝÁ ÏÁ ïñáõÇ 

ÙÇ³ÛÝ ·³ ÉÇ ùáõÙ¦5£

Àëï ëµ ºõ³·ñ äáÝ ï³ óáõª Ñ³ õ³ï ùÁ Ñ³ Û» óá Õ³ Ï³Ý ×ßÙ³ñ

ïáõ ÃÇõÝ ¿ »õ »ñÏÝ ùÇ ³ñ ù³ Ûáõ Ã»³Ý Ý³ Ë³ ×³ ß³ Ïáõ ÙÁ. Ñ³ õ³ï ùÇ 

Ñ³ Û» óá Õáõ ÃÇõ ÝÁ »õ Ñá ·» õáñ ×³ Ý³ ãá Õáõ ÃÇõ ÝÁ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ñá ·áõ 

µÝ³ Ï³Ý Ï³ ñá Õáõ ÃÇõÝ Ý»ñ »Ý, ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ ¹Á ×ßÙ³ ñÇï Ï»³Ý ùáí 

å¿ïù ¿ ³å ñÇ »õ Ñá· ï³ ÝÇ áõÕ Õ³ ÷³é Ñ³ õ³ï ùÇ Ù³ëÇÝ£ §Ð³

õ³ï ùÇ Ù³ ëÇÝ¦ Ëûë ùáõÙ Ý³ ·ñáõÙ ¿. §ºñÏÝ ùÇ ³ñ ù³ Ûáõ ÃÇõ ÝÁ, á°í  

»Õ µ³Ûñ Ý»ñ, áã ³ÛÉ ÇÝã ¿, »Ã¿ áã ¿» ñÇÝ ×ßÙ³ñ ï³ å¿ë Ñ³ë Ý» ÉÁ, áñÝ 

²ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ¶Ç ñÁ §» ñ³ Ýáõ ÃÇõÝ¦ ¿ ³Ýáõ³ ÝáõÙ: ø³ ÝÇ áñ »Ã¿ 

ºñÏÝ ùÇ ³ñ ù³ Ûáõ ÃÇõ ÝÁ §Ý»ñ ëáõÙª Ó»ñ Ù¿ç ¿¦ [ÔáõÏ. Ä¾ 21], ÇëÏ 

Ý»ñ ùÇÝ Ù³ñ ¹áõ Ù¿ç µ³ óÇ Ñ³ Û» óá Õáõ ÃÇõ ÝÇó áõñÇß áãÇÝã ãÇ ·á Û³

ÝáõÙ, ³å³ ºñÏÝùÇ ³ñ ù³ Ûáõ ÃÇõ ÝÁ Ñ³ Û» óá Õáõ ÃÇõÝ ¿: ²ÛÅÙ ³Û¹ 

²ñ ù³ Ûáõ Ã»³Ý ëïáõ»ñ Ý»ñÝ »Ýù ÙÇ³ÛÝ ï»ë ÝáõÙ, ÇÝã å¿ë Ñ³ Û» Éáõ 

Ù¿ç [² ÎáñÝÃ. Ä¶ 12], ÇëÏ Û» ïáÛ, ³½³ ïáõ» Éáí ³Ûë »ñÏ ñ³ õáñ 

Ù³ñÙ ÝÇó »õ Ñ³· Ý» Éáí ³Ý³ å³ Ï³ÝÝ áõ ³Ý Ù³ ÑÁ [´  Îáñ. º 1–4], ÏÁ 

5	 Òâîðåíèÿ	èæå	âî	ñâÿòûõ	îòöà	íàøåãî	Âàñèëèÿ	Âåëèêîãî,	Ìîñêâà,	1991,	
ò.	5,	ñò.	24



130 Øºêðàä ø²Ð²Ü²Ú ²ð²Øº²Ü

ï»ë Ý»Ýù ºñÏÝ ùÇ ³ñ ù³ Ûáõ Ã»³Ý Ý³ Ë³ ïÇ å» ñÁ: ÎÁ ï»ë Ý»Ýù, »Ã¿, 

ÇÑ³ñ Ï¿, Ù»ñ Ï»³Ý ùÁ áõÕ Õ»Ýù áõÕÇÕ ×³ Ý³ å³ñ Ñáí »õ Ñá· ï³ Ý»Ýù 

áõÕ Õ³ ÷³é Ñ³ õ³ï ùÇ Ñ³ Ù³ñ, ³é³Ýó áñÇ ã»Ýù ï»ë ÝÇ îÇ ñá çÁ [ºµñ. 

Ä´ 14]: â¿± áñ ³ëáõ»ó. §Æ Ù³ë ïáõ ÃÇõÝ ãÇ ÙïÝÇ ã³ ñ³ Ý»Ý· ³Ý ÓÇ 

Ù¿ç, áñ Ù»Õù ¿ ·áñ ÍáõÙ¦ [² é³Ï. ² 4]:

ºõ ÃáÕ ã³ é³ñ Ï»Ý ÇÝÓª ³ë» Éáí. §¸áõ ã·Ç ï»ë, Ã¿ ÇÝã ¿ 

·ïÝõáõÙ áï ù» ñÇ¹ ï³Ï, ë³ Ï³ÛÝ Û³ÝÓÝ »ë ³é ÝáõÙ ÇÙ³ë ï³ ëÇ ñ»É 

Ù»½ Ñ»ï ³Ý Ù³ñ ÙÇÝ »õ ³Ù µáÕ çáõ Ã»³Ùµ ³Ý ÝÇõ Ã³ Ï³Ý ¿áõ Ã»³Ý 

Ù³ ëÇÝ¦: ºë Ï³ñ ÍáõÙ »Ùª ³Ý Ñ» Ã»Ã ¿ ÃáÛÉ ï³É ½·³ Ûáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇÝª 

³Ý³ñ ·»É Ñ³ Ù³Ïáõ»É ½·³ Û³ Ï³ Ýáí »õ ³ñ ·» É»É ÙïùÇ µáõÝ ·áñ Íáõ

Ý¿áõ ÃÇõ ÝÁ: ø³ ÝÇ áñ ÇÝã å¿ë ½·³ Ûáõ ÃÇõÝÝ ¿ ÁÝ Ï³ ÉáõÙ ½·³ Û³ Ï³ ÝÁ, 

³ÛÝ å¿ë ¿É ÙÇï ùÁª ÇÙ³ Ý³ ÉÇÝ: êñ³ Ñ»ï Ù¿Ï ï»Õ Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ 

²ë ïáõ³Í, »ñµ ëÏ½µÇó ëï»Õ Í»ó Ù³ñ ¹áõÝ, Ýñ³ Ù¿ç ¹ñ»ó µÝ³ Ï³Ý 

µÝ³ ÍÇÝ ã³ ÷³ ÝÇß Ý»ñ: â¿± áñ áã áù ãÇ ëá íá ñ»ó ÝáõÙ ï» ëá Õáõ Ã»³ ÝÁª 

ÁÝ Ï³ É» Éáõ ·áÛ Ý»ñÝ áõ Ó» õ» ñÁ, Éëá Õáõ Ã»³ ÝÁª ³Õ ÙáõÏ Ý»ñÝ áõ Ó³Û

Ý» ñÁ, Ñá ï³ éáõ Ã»³ ÝÁª ³Ýáõ ß³ Ñá ïáõ ÃÇõÝÝ áõ ·³ñ ß³ Ñá ïáõ ÃÇõ ÝÁ, 

Ñ³ ÙÇ ½·³ Û³ ñ³ ÝÇÝª ï³ñ µ»ñ Ñ³ Ù³ ÛÇÝ ½·³ óá Õáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ, ßû ß³

÷» ÉÇù Ý» ñÇÝª ÷³ ÷áõÏÝ áõ ãá ñÁ, ë³éÝ áõ ï³ ùÁ: ²Û¹ å¿ë ¿É áã áù 

ãÇ Ï³ ñáÕ ëá íá ñ»ó Ý»É ÙïùÇÝª ÁÝ ¹áõ Ý» Éáõ ÇÙ³ Ý³ ÉÇÝ: ºõ ÇÝã å¿ë 

½·³ Û³ ñ³Ý Ý» ñÁ, »ñµ ÑÇ õ³Ý¹ »Ý, å³ Ñ³Ý çáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ Ñá ·³ ï³ñ 

ËÝ³ Ù³ ï³ ñáõ ÃÇõÝ »õ ³å³ í»ñë ïÇÝ ¹Çõ ñáõ Ã»³Ùµ ëÏëáõÙ Ï³ ï³

ñ»É Çñ»Ýó ³é³ÝÓ Ý³ Û³ ïáõÏ ·áñ Íáõ Ý¿áõ ÃÇõ ÝÁ, ³Û¹ å¿ë ¿É ÙÇï ùÁ, 

·³ Ùáõ³Í ÉÇ Ý» Éáí Ù³ñÙ ÝÇÝ »õ Éóáõ³Í ÉÇ Ý» Éáí Ù³ñÙ Ý³ Ï³Ý å³ï

Ï» ñ³ óáõÙ Ý» ñáí, Ï³ ñÇù áõÝÇ ÙÇ³ÛÝ Ñ³ õ³ï ùÇ »õ ×ßÙ³ ñÇï í³ñ ùÇ, 

áñáÝù áï ù» ñÁ Ï³ ï³ ñ» É³ ·áñ ÍáõÙ »Ý, ÇÝã å¿ë »Õ ÝÇ ÏÇ ÝÁ, »õ Ýñ³Ý 

Ñ³ëó ÝáõÙ µ³ñ ÓáõÝù Ý»ñ [ê³ÕÙ. Ä¾ 34]¦6:

Ø³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ï»³Ý ùÇ áÕç ³Ý Ï³ ï³ ñáõ ÃÇõ ÝÁ, Áëï îÇ ñáç, ·³

ÉÇë ¿ Ñ³ õ³ï ùÇ å³ Ï³ ëáõ ÃÇõ ÝÇó£ Ø³ñ ¹ÇÏ ÷áñ ÓáõÙ »Ý Ñ³ õ³ï ùÁ 

÷á Ë³ ñÇ Ý»É ³Ù» Ý³ ½³ Ý³ ½³Ý µ³ Ý» ñáíª Ù»Í ï»Õ ï³ Éáí Çñ»Ýó ·Ç ï»

ÉÇù Ý» ñÇÝ, ëá íá ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇÝ, ½·³ó ÙáõÝù Ý» ñÇÝ, »ñ» õ³ Ï³ Ûáõ Ã»³ ÝÁ 

»õÝ£ ²ñ ¹ÇõÝ ùáõÙ Ù³ñ ¹Á Û³ÛïÝ õáõÙ ¿ Ñá ·» Ïáñ Í³Ý ß» ÕáõÙ Ý» ñÇ Ù¿ç£ 

êµ Úáí Ñ³Ý àë Ï» µ» ñ³ ÝÁ §Úáí Ñ³Ý Ýáõ ²õ» ï³ ñ³ ÝÇ Ù»Ï Ýáõ Ã»³Ý¦ 

Ù¿ç ·ñáõÙ ¿. §êÇ ñ» ÉÇ Ý»°ñ, ³Ù» Ýáõñ Ù»½ å¿ïù ¿ Ñ³ õ³ïù. Ñ³ õ³ï

ùÁ µ³ ñÇù Ý» ñÇ Ù³ÛñÝ ¿ »õ ÷ñÏáõ Ã»³Ý ¹» ÕÁ, ³é³Ýó ëñ³ Ù³ñ¹ ãÇ 

6	 Òâîðåíèÿ	àââû 	Åâàãðèÿ‚	Ìîñêâà‚	1994‚	ñ.	155–156
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Ï³ ñáÕ áõÝ» Ý³É áñ» õ¿ µ³Ý Ù» Í³ Ù»Í ³õ³Ý ¹áõ ÃÇõÝ Ý» ñÇó. ³ÛÉ ÏÁ 

ÝÙ³ ÝáõÇ ³Ý ·¿ï Ù³ñ¹ Ï³Ýó, áñáÝù ³ÝÙ ï³ µ³ñ Ï³ Ù» ÝáõÙ »Ý ÍáíÝ 

³é³Ýó Ý³ õÇ ³Ýó Ý»É, ë³ Ï³ÛÝ Ó»é ù» ñÁ »õ áï ù» ñÁ µéÝõáõÙ »Ý ÙÇ 

÷áùñ Éá Õ³ Éáõó Û» ïáÛ, »õ ãÏ³ ñá Õ³ Ý³ Éáí ³é³ç ÁÝ Ã³ Ý³Éª ³Ý ÙÇ ç³

å¿ë ÁÝÏÕÙ õáõÙ »Ý çñ» ñÇ Ù¿ç£ ÜáÛÝ å¿ë ¿É Ýñ³Ýù, áí ù»ñ ³é³Ýó 

Ñ³ õ³ï ùÇ, ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó Ùïùáí »Ý ÁÝ Ã³ ÝáõÙ, Ý³ õ³ µ» Ïáõ Ã»³Ý »Ý 

»Ý Ã³ñÏ õáõÙ£ ÆÝã å¿ë äû ÕáëÝ ¿ ³ëáõÙ áÙ³Ýó Ù³ ëÇÝ, Ã¿ §Ñ³ õ³ï ùÇ 

Ù¿ç Ý³ õ³ µ»Ï »Õ³Ý¦ [² îÇÙ. ² 19]: ²ñ¹ª áñ å¿ë ½Ç ÝáÛÝ ³ÉÇù Ý»

ñÁ Ù»½ ¿É ãÏáñ Í³ Ý»Ý, µéÝ»Ýù [Ñ³ õ³ï ùÇ] ³Ûë ëáõñµ Ë³ñë ËÇó¦7:

Ð³ õ³ïùÝ ³õ» ÉÇÝ ¿, ù³Ý ÙïùÇ ÇÙ³ óáõ ÙÁ, ½·³ ó³ Ï³Ý Ý»ñ Ã³

÷³Ý óáõ ÃÇõ ÝÁ Ï³Ù »ñ» õ³ Ï³ Ûáõ Ã»³Ý ÃéÇã ùÁ£ Ø³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ áñ» õ¿ 

×³ Ý³ ãá Õáõ ÃÇõÝ ãÇ Ï³ ñáÕ Ñ³ Ù» Ù³ ïáõ»É Ñ³ õ³ï ùÇ ×³ Ý³ ãá Õáõ Ã»³Ý 

Ñ»ï, áñ ²ë ïáõ ÍáÛ ÉáÛ ëÇ ³é³ç Ýáñ ¹áõ Ã»³Ùµ ï³ ÝáõÙ ¿ Ù³ñ ¹áõÝ 

¹¿ åÇ Ñá ·» õáñ áÉáñï£ êµ ¶ñÇ ·áñ î³ Ã» õ³ óÇÝ ³ëáõÙ ¿. §Ø³ñ

¹áõ µÝ³ Ï³Ý ï» ëáõ ÃÇõ ÝÁ áõÝÇ »ñ»ù Û³ï Ïáõ ÃÇõÝ£ ²é³ çÇÝª Ý³Ë 

×³ Ý³ã Ù³Ùµ Ëá Ý³ñÑ õáõÙ ¿ ¹¿ åÇ Çñ ³é ç»õ ¹ñáõ³Í ×³ Ý³ ã» ÉÇÝ£ 

ºñÏ ñáñ¹ª Ë³éÝ õáõÙ ¿ ×³ Ý³ ã» ÉÇ Ý» ñÇ Ñ»ï£ ºñ ñáñ¹ª µ³ Å³Ý õáõÙ »õ 

½³ Ý³ ½³Ý õáõÙ ¿ ß³ï µ³ Ý» ñÇ Ù¿ç. »õ ³Û¹ å¿ë ÷Ýïñ» Éáíª ·ïÝáõÙ 

¿ ×ßÙ³ ñÇ ïÁ£ ²Ûë åÇ ëÇÝ ¿ ÇÙ³ë ï³ ë¿ñ Ý» ñÇ µÝ³ Ï³Ý ùÝÝáõ ÃÇõ ÝÁ£ 

ÆëÏ ßÝáñ Ñ³ Ï³ ÝÁ Ñ³ Ï³ é³Ï ¿ ëñ³Ýó£ ø³Ý ½Ç å³ñ½ »õ ÙÇ» Õ¿Ý 

×³ Ý³ ãá Õáõ Ã»³Ùµ µ³ñÓ ñ³ ÝáõÙ ¿ ¹¿ åÇ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ·Ç ïáõ ÃÇõ ÝÁ 

»õ ÝáÛ ÝÇ ï» ëáõ Ã»³Ùµ Û³÷ß ï³Ï õáõÙ£ ²Ûë åÇ ëÇÝ ¿ Ù³ñ ·³ ñ¿ Ý» ñÇ, 

³é³ ù»³É Ý» ñÇ »õ Ñ³ õ³ï ùÇ ï» ëáõ ÃÇõ ÝÁ¦8£ Ð³ Ù» Ù³ ï» Éáí µ³ Ý³ Ï³Ý 

ùÝÝáõ ÃÇõ ÝÁ Ñ³ õ³ï ùÇ ï» ëáõ Ã»³Ý Ñ»ïª ëµ ¶ñÇ ·áñ î³ Ã» õ³ óÇÝ 

ß³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ ¿. §´³ Ý³ Ï³Ý ùÝÝáõ ÃÇõ ÝÁ »õ Ñ³ õ³ï ùÇ ï» ëáõ ÃÇõ ÝÁ 

ÝÙ³Ý »Ý, áñáí Ñ» ï»õ »ñ ÏáõëÝ ¿É áõÕ Õáõ³Í »Ý ¹¿ åÇ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõ

ÝÁ£ ê³ Ï³ÛÝ ½³ Ý³ ½³Ý õáõÙ »Ý Ñ» ï» õ»³É Ï»ñå£ Ü³Ëª µ³ Ý³ Ï³ÝÝ 

áõÕ Õáõ³Í ¿ ¹¿ åÇ »ñÏ ñ³ õáñ Ý» ñÁ »õ ³Ù µáÕ ç³ ÝáõÙ ¿ ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý 

µ³½ Ù³ ÏÇ ùÝÝáõ Ã»³Ùµ, ÇëÏ Ñ³ õ³ïùÝ áõÕ Õáõ³Í ¿ ¹¿ åÇ Ø¿ ÏÁ 

»õ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõ ÝÁ£ ºñÏ ñáñ¹ª µ³ Ý³ Ï³ ÝÁ »ñ µ»ÙÝ 

Ùá Éáñ õáõÙ ¿ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõ ÝÇó »õ ï³ ñ³ Ïáõ ëáõÙ, ÇëÏ Ñ³ õ³ïùÝ 

7 Ø»ÏÝáõÃÇõÝ êñµáÛ ²õ»ï³ñ³ÝÇÝ áñ Áëï ÚáíÑ³ÝÝáõ, Ö³é È´, Î. äáÉÇë, 

1717, ¿ç 325

8 ¶Çñù Ñ³ñóÙ³Ýó »ñÇóë »ñ³Ý»³É ëñµáÛ ÑûñÝ Ù»ñáÛ ¶ñÇ·áñÇ î³Ã»õ³óõáÛÝ, 

Î. äáÉÇë, 1729, ¿ç 120
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³Ý ï³ ñ³ ÏáÛë »õ ³Ý Ùá É³ñ ¿ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõ ÝÇó£ ºñ ñáñ¹ª µ³ Ý³ Ï³Ý 

ùÝÝáõ Ã»³ ÝÁ Ñ» ï» õáõÙ ¿ Ñ»ñ Óáõ³ Íá Õáõ ÃÇõÝ, ÇëÏ Ñ³ õ³ï ùÇ ï» ëáõ

Ã»³ ÝÁª áõÕ Õ³ ÷³ éáõ ÃÇõÝ£ âáñ ñáñ¹ª µ³ Ý³ Ï³Ý ùÝÝáõ ÃÇõ ÝÁ ×ßÙ³

ñÇ ïÁ ù³ ßáõÙ ¿ ¹¿ åÇ ÙÇï ùÁ, ÇëÏ Ñ³ õ³ï ùÇ ï» ëáõ Ã»³Ý ¹¿å ùáõÙ 

ÙÇï ùÁ Ñ» ï» õáõÙ ¿ ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³ ÝÁ£ ÐÇÝ ·» ñáñ¹ª µ³ Ý³ Ï³Ý ùÝÝáõ

ÃÇõÝÝ ³Ý í³ñ Ó³ï ñ» ÉÇ ¿, ÇëÏ Ñ³ õ³ï ùÇ ï» ëáõ ÃÇõ ÝÁ í³ñÓ ùÇ »õ 

÷³é ùÇ ¿ ³ñ Å³ Ý³ ÝáõÙ¦9£

Ðá ·» õáñ Ï»³Ý ùÁ ëÏëõáõÙ ¿ ³ÛÝ Å³Ù, »ñµ Ù³ñ ¹Á ëÏëáõÙ ¿ Áëï 

Ñ³ õ³ï ùÇ ³å ñ»É, áñ Ýß³ Ý³ ÏáõÙ ¿ ³Ù¿Ý ÇÝ ãáõÙ Ï³ ï³ ñ» É³ å¿ë 

íëï³ Ñ»É ²ëï ÍáõÝ »õ ³Ù¿Ý µ³Ý Û³ÝÓ Ý»É Üñ³ ËÝ³Ù ùÇÝ£ ²ë ïáõ³Í 

Æñ ³Ý ë³Ñ Ù³Ý ëÇ ñáí Ñá· ¿ ï³ ÝáõÙ Ù³ñ ¹áõ Ù³ëÇÝ »õ Ù» ½³ ÝÇó 

³õ» ÉÇ É³õ ·Ç ïÇ, Ã¿ ÇÝã ¿ å¿ïù Ù»½£ Ø»½ ÙÇ³ÛÝ ÙÝáõÙ ¿ ³Ý»ñÏ

µ³Û ëñïáí, ÉÇ³ Ï³ ï³ñ íëï³ Ñáõ Ã»³Ùµ Ñ³ õ³ ï³É ²ëï ÍáõÝ, »õ Ü³ 

ÏÁ ï³Û Ù»½ ×ßÙ³ ñÇï Ï»³Ý ùÇ ·Ç ïáõ ÃÇõ ÝÁ£ ØÇ³ÛÝ ãÏ³ë Ï³ Í»Ýù 

»õ ãÏ»Õ Í³ õá ñ»Ýù, ³ÛÉ áõÕÇÕ Ùïùáí »õ ³Ý Ï»ÕÍ ëñïáí ³å³ õÇ Ý»Ýù 

²ë ïáõ ÍáÛ ËÝ³ Ù³ Ï³ Éáõ Ã»³ ÝÁ£

§ø³Ý ½Ç Ñ³ õ³ï ùáí »Ýù ÁÝ Ã³ ÝáõÙ »õ áã Ã¿ Ï³ñ ÍÇ ùáí¦ [´ 

 Îáñ. º 7],— ³ëáõÙ ¿ ³é³ ù»³ ÉÁ£ Ð³ õ³ï ùÁ Ù»ñ Ï»³Ý ùÇ áõÕ» ÏÇóÝ 

áõ å³ßï å³ÝÝ ¿£ Ü³, áí áõÝÇ Ç øñÇë ïáë ×ßÙ³ ñÇï Ñ³ õ³ï ùÁ, ÉáÛ ëÇ 

Ù¿ç ¿ ù³Û ÉáõÙ »õ å³ßï å³ Ýáõ³Í ¿ Ë³ õ³ ñÇ áõÅ» ñÇó£ ²é³ ù»³ÉÝ 

³ëáõÙ ¿. §ºõ ³Ûë µá Éá ñÇ íñ³Û í»ñó ñ¿ù Ñ³ õ³ï ùÇ í³ Ñ³ ÝÁ, áñ å¿ë ½Ç 

Ï³ ñá Õ³ Ý³ù Ñ³Ý·ó Ý»É ã³ ñÇ µá Éáñ ³Û ñáÕ Ý» ï» ñÁ¦ [º ÷»ë. ¼ 16]£ 

Ðá ·» õáñ ×³ Ý³ å³ñ Ñáí ÁÝ Ã³ Ý³ ÉÇë Ù³ñ¹Ý ³ÝÁÝ¹ Ñ³ï »Ý Ã³ñÏ õáõÙ 

¿ ¹Ç õ³ ÛÇÝ ÷áñ Óáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ »õ Û³ñ Ó³ ÏáõÙ Ý» ñÇ£ Àëï ³Ý³ å³ ï³ Ï³Ý 

Ñ³Û ñ» ñÇª ×ßÙ³ ñÇï ¹³ õ³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ Ñ½ûñ ½¿Ýù ¿ ã³ ñÇ ¹¿Ù ÙÕáõáÕ 

å³Û ù³ ñáõÙ£ êµ ºõ³·ñ äáÝ ï³ óÇÝ ·ñáõÙ ¿© §ä³ï ñ³ë ïÇ°ñ  ùá ³ÝÓÁ 

ÇÝã å¿ë ÑÙáõï ×·ÝáÕ »õ, »Ã¿ Û³Ý Ï³ñÍ ï»ë Ý»ë áñ» õ¿ ï» ëÇÉù« ÙÇ° 

ß÷áÃáõÇñ. »Ã¿ ï»ë Ý»ë ù»½ íñ³Û µ³ñÓ ñ³ ó³Í ëáõñ Ï³Ù ³ã ù» ñÇ¹ 

³é³ç í³éáõáÕ ç³Ñ« ÙÇ° Ëéá íáõÇñ. »Ã¿ ï»ë Ý»ë áñ» õ¿ ïÑ³ × »õ 

³ñÇõ Ý³ ï»ë Ï»ñ å³ ñ³Ýù« ³Ù» Ý» õÇÝ ÙÇ° ï³· Ý³ åÇñ ùá Ý»ñ ëáõÙ© 

³ÛÉ Ï³Ý· ÝÇ°ñª ¹³ õ³ Ý» Éáí ×ßÙ³ ñÇï ¹³ õ³ Ýáõ ÙÁ« »õ ¹Çõ ñáõ Ã»³Ùµ 

9 ÜáÛÝ, ¿ç 121–122
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ÏÁ ï»ë Ý»ë ùá ÃßÝ³ ÙÇ Ý» ñÇ Ïáñ Í³ Ýáõ ÙÁ¦10£ ²Ûë åÇ ëáíª Ñ³ õ³ï ùÁ 

Ý³»õ ã³ ñÇ áñá ·³ÛÃ Ý» ñÇó Ëáõ ë³ ÷» Éáõ Ï³ ñ» õá ñ³ ·áÛÝ ·áñ ÍûÝ ¿£

Ð³ õ³ï ùÁ, ÛáÛ ëÁ »õ ë¿ ñÁ ùñÇë ïá Ý¿³ Ï³Ý ³ë ïáõ³ Í³ µ³ Ýáõ

Ã»³Ý Ù¿ç Ïáã õáõÙ »Ý ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ³é³ ùÇ Ýáõ ÃÇõÝ Ý»ñ£ ÆÝ ãá±õ  

»Ý ³Ûë ³é³ ùÇ Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ Ïáã õáõÙ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ£ êµ ¶ñÇ ·áñ 

î³ Ã» õ³ óÇÝ µ³ ó³ï ñáõÙ ¿. §Ü³Ë ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ »Ý Ïáã õáõÙ, áñáí

Ñ» ï»õ ³Ûë »ñ» ùÁ í» ñáõÕ Õáõ³Í »Ý ³é ²ë ïáõ³Í£ ø³Ý ½Ç Ñ³ õ³ï ùáí 

¿ ï»ëÝ õáõÙ Í³Û ñ³ ·áÛÝ ´³ ñÇÝ, ÛáÛ ëáí ëå³ ëáõÙ »Ýù ·» ñ³ ·áÛÝ 

´³ ñáõÝ, ëÇ ñáí ó³Ý Ï³ ÝáõÙ »Ýù í»ñ Ý³ ÛÇÝ ´³ ñÇÝ£ ºõ ³Ûë ³Ù¿ÝÝ 

³é ²ë ïáõ³Í ¿£ ¸³ñ Ó»³Éª Ñ³ õ³ï ùáí ÁÝ ¹áõ Ý³Ï »Ý ¹³é ÝáõÙ, 

ÛáÛ ëáí Ñ³ Õáñ ¹³ ÏÇó ÉÇ ÝáõÙ »õ ëÇ ñáí ÙÇ³ õáñ õáõÙ ²ë ïáõ ÍáÛ Ñ»ï£ 

¸³ñ Ó»³Éª Ñ³ õ³ï ùáí Ñ³ õ³ ïáõÙ »Ýù, áñ ÙÇ³ÛÝ Æñ µ³ ñáõ Ã»³Ùµ »õ 

áã Ñ³ñ Ï³¹ ñáõ³ Íáõ Ã»³Ùµ ëï»Õ Í»ó »õ í»ñë ïÇÝ ÷ñÏ»ó Ù»½£ ÚáÛ ëáí 

ëå³ ëáõÙ »Ýù Üñ³ Ëáë ï³ ó³Í áÕáñ Ùáõ Ã»³ ÝÁ, ù³Ý ½Ç ·Ã³Í »õ 

×ßÙ³ ñÇï ¿£ êÇ ñáí ëÇ ñáõÙ »Ýù Üñ³Ý, ù³Ý ½Ç ÆÝùÝ Æñ» Ýáí µ³ ñÇ 

¿£ ºõ ³ÛÝ å³ï ×³ éáí »Ýù ëÇ ñáõÙ ÁÝ Ï» ñá çÁ, áñ ²ë ïáõ ÍáÛ å³ï

Ï»ñÝ áõ ³ñ³ ñ³ÍÝ ¿¦11£

Ð³ õ³ï ùÁ ³é³ çÇÝÝ ¿, áñáí Ñ» ï»õ Ý³ Ëáñ ¹áõÙ ¿ ÙÇõë µá Éá ñÇÝ, 

»õ Ñ³ õ³ï ùáí ¿ ëÏëõáõÙ Ñá ·» õáñ Ï»³ÝùÝ ³é Ñ³ ë³ ñ³Ï£ Ð³ õ³ï ùÁ 

ëÏÇ½µÝ áõ ³ñ Ù³ïÝ ¿ µá Éáñ ³é³ ùÇ Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ »õ Ñá ·» õáñ µ³ ñÇù

Ý» ñÇ£ ¸³ ï» ÕÇ ¿ áõÝ» ÝáõÙ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ßÝáñ ÑÇ Éáõ ë³ õá ñáõ Ã»³Ùµ 

»õ Éáõ ë³ õá ñáõÙ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ áÕç ¿áõ ÃÇõ ÝÁ£

§ÆÝã å¿ë ³ã ùÇ ÉáÛ ëÁ ÙÇ³ õáñ õáõÙ ¿ ³ñ» ·³ ÏÇ ÉáÛ ëÇ Ñ»ï »õ 

³å³ Ï³ ñá Õ³ ÝáõÙ ¿ ï»ë Ý»É ¹ñ³ »°õ  Ó» õÁ, »°õ  ã³ ÷Á, ³ÛÝ å¿ë ¿É 

²ë ïáõ ÍáÛ ÇÙ³ ó³ Ï³Ý ÉáÛ ëÁ ÙÇ³ õáñ õáõÙ ¿ ÙïùÇ µ³ Ý³ Ï³Ý ÉáÛ ëÇ 

Ñ»ï, »õ Ýñ³ Ýáí ï»ë ÝáõÙ »Ýù »ñÏ Ý³ õáñ »õ »ñÏ ñ³ õáñ ·Ç ïáõ ÃÇõÝ

10	 ²ÕûÃùÇ	 Ù³ëÇÝ,	 å³ñµ.	 92	 ¥ï»ë	 ³Ûë	 Ñ³ïáñáõÙ,	 ¿ç	 193¤£	 ²ÕûÃùÇ	 Ù³ëÇÝ	

³Ûë Ýß³Ý³õáñ ·áñ ÍÁ Ù»½ ¿ Ñ³ë»É ëµ Ü»Õáë êÇÝ³Û»óáõ ³Ýáõ³Ùµ£ ê³

Ï³ÛÝ Ýáñ ³ÕµÇõñ³·Ç ï³ Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñÁ »õ, Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë, í»ñç»ñë 

Û³ÛïÝ³µ»ñáõ³Í ³ëáñ» ñ¿Ý Ý» ñ³ ÍáõÃÇõÝÁ ³Ý»ñÏµ³Ûûñ¿Ý óáÛó »Ý ï³ÉÇë, 

áñ ³Ûë »ñÏÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ëµ ºõ³· ñ äáÝï³óÇÝ ¿£ Ø»Í³ÝáõÝ ëáõñµÇ ß³ï 

ëï»Õ Í³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ ÝáÛÝ ×³ Ï³ ï³ ·ñÇÝ »Ý ³ñÅ³Ý³ó»Éª ³ÛÉ ³ÝáõÝÝ»ñÇ 

ï³Ï Û³ÛïÝáõ»Éáí, áñÇ å³ï×³é »Ý »Õ»É áñá·ÇÝ¿ë³Ï³Ý í¿×»ñÁ »õ Ýñ³ 

áñáß Ñ³Û»³óùÝ»ñÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ ÝÇ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

11 ¶Çñù Ñ³ñóÙ³Ýó »ñÇóë »ñ³Ý»³É ëñµáÛ ÑûñÝ Ù»ñáÛ ¶ñÇ·áñÇ î³Ã»õ³óõáÛÝ, 

Î. äáÉÇë, 1729, ¿ç 571



134 Øºêðàä ø²Ð²Ü²Ú ²ð²Øº²Ü

Ý» ñÇ ½³ Ý³ ½³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ, Ñ³ õ³ ïáõÙ ²ëï ÍáõÝ »õ ÛáÛ ëáí áõ ëÇ ñáí 

Ñ³ë ï³ï õáõÙ ³é ²ë ïáõ³Í£ ²Ûë ¿ Ñ³ õ³ï ùÇ ÉáÛ ëÁ, áñ ²ë ïáõ ÍáÛ 

ÇÙ³ ó³ Ï³Ý ßÝáñ ÑÁ Ñ»Õ õáõÙ ¿ Ù»ñ µ³ Ý³ Ï³Ý ÙïùÇ Ù¿ç »õ Ï³ Û³

ÝáõÙ Ñ³ õ³ï ùáí¦12£

ÆëÏ ÇÝã å¿±ë  Ó»éù µ» ñ»É ³Ûë Ñ³ õ³ï ùÁ£ Î³±Û  ³ñ ¹»ûù 

×³ Ý³ å³ñÑª µ³ ó» Éáõ Ù»ñ Ñá ·áõÙ ³Ûë ÛÇ ñ³ õÇ ³Ý ÑáõÝ ½û ñáõ ÃÇõ ÝÁ£ 

²é³ ù»³ÉÝ ³ëáõÙ ¿. §Ð³ õ³ï ùÁ Éë» Éáõó ¿, ÇëÏ Éáõ ñÁª øñÇë ïá ëÇ 

Ëûë ùÇó¦ [ÐéáÙ. Ä 17]£ ²Û ëÇÝùÝª Ñ³ õ³ï ùÁ ëÏëõáõÙ ¿ øñÇë ïá

ëÇ Ï»Ý ¹³ Ý³ ñ³ñ Ëûë ùÇó, áñ êáõñµ ¶ñùáí »õ ºÏ» Õ» óáõ Ñ³Û ñ» ñÇ 

áõÕ Õ³ ÷³é í³ñ ¹³ å» ïáõ Ã»³Ùµ ÷á Ë³Ý óáõ³Í ¿ Ù»½, áñ å¿ë ½Ç Ù»ñ 

Ñ³ õ³ï ùÁ ãÉÇ ÝÇ §Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ ÇÙ³ë ïáõ Ã»³Ùµ, ³ÛÉ ²ë ïáõ ÍáÛ ½û ñáõ

Ã»³Ùµ¦ [² Îáñ. ´ 5]£ Ð³ õ³ï ùÇ ×Çßï ÁÝ Ï³ Éáõ ÙÁ å³ Ñ³Ý çáõÙ ¿ 

Ñ³ õ³ï ùÇ áõÕ Õ³ ÷³é í³ñ ¹³ å» ïáõ ÃÇõÝ Ï³Ù áõëáõ óáõÙ£ øñÇë ïá

Ý¿³ Ï³Ý í³ñ ¹³ å» ïáõ ÃÇõ ÝÁ êáõñµ Ðá ·áõ ëñµ³ ½³Ý ³õ³Ý ¹áõ Ã»³Ý 

³Ý µ³ Å³ Ý» ÉÇ Ù³ëÝ ¿© ²ë ïáõ ÍáÛ Ðá ·ÇÝ Ùßï³ å¿ë Ý»ñ ·áñ ÍáõÙ ¿ 

ºÏ» Õ» óáõÙª áñ å¿ë Ï»Ý ¹³ ÝÇ áõëáõ óÇã »õ ³é³ç Ýáñ¹ Ñá ·» õáñ Ï»³Ý

ùÇ£ ÖßÙ³ ñÇï í³ñ ¹³ å» ïáõ ÃÇõ ÝÁ Ñ³ë ï³ï õáõÙ »õ í³ õ» ñ³ó õáõÙ ¿ 

ºÏ» Õ» óáõ ÷áñ Ó³ éáõ Ã»³Ùµ£ ºÏ» Õ» óÇÝ áã ÙÇ³ÛÝ Ï»Ý ¹³ ÝÇ ÏñÇãÝ ¿ 

²ëï Íáõó ß³ ñáõ Ý³ Ï³ µ³ñ ïñáõáÕ Û³Ûï Ýáõ Ã» Ý³ Ï³Ý ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ

Ý» ñÇ« ³Û É»õ ³Û¹ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ í³ñ ¹³ å» ï³ Ï³Ý áõÕÇ Ý» ñáí 

÷á Ë³Ý óáÕÝ ¿£ ì³ñ ¹³ å» ïáõ Ã»³Ý å³ï Ù³ Ï³Ý ÷á Ë³Ý óáõ ÙÁ ï» ÕÇ 

¿ áõÝ» ÝáõÙ ²ë ïáõ ÍáÛ §ëñµ³ ½³Ý ³ÝûÃ Ý» ñÇ¦ª ºÏ» Õ» óáõ ëáõñµ Ñ³Û

ñ» ñÇ »õ í³ñ ¹³ å»ï Ý» ñÇ ÙÇ çá óáí« áñáÝó ïñáõ³Í ¿ ³é³ÝÓ Ý³ Û³

ïáõÏ í³ñ ¹³ å» ï³ Ï³Ý ßÝáñÑ£ ì³ñ ¹³ å» ï³ Ï³Ý ·Ç ï» ÉÇ ùÇ ³ñ ·³

ë³ õáñ Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï ¿« áñ ³ÛÝ Çñ³ ·áñ ÍáõÇ ë» ÷³ Ï³Ý 

÷áñ Ó³ éáõ Ã»³Ùµª Ã¿° áõëáõ ó³ Ýá ÕÇ »õ Ã¿° áõëáõ ó³ Ýáõá ÕÇ ÏáÕ ÙÇó£

øñÇë ïá Ý¿³ Ï³Ý í³ñ ¹³ å» ïáõ ÃÇõ ÝÁ ÷Ç ÉÇ ëá ÷³ Û³ Ï³Ý Ñ³ Ù³

Ï³ñ· ã¿« ³ÛÉ ×ßÙ³ ñÇï ì³ñ ¹³ å» ïÇª ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëÇ ÷ñÏ³ ·áñ

Íáõ Ã»³Ùµ Ñ³ë ï³ ïáõ³Í Ï»³Ý ùÇ ·Ç ïáõ ÃÇõÝ« áñ ï³ ÝáõÙ ¿ Ù³ñ ¹áõÝ 

¹¿ åÇ Û³ õÇ ï» Ý³ Ï³Ý Ï»³Ýù£ øñÇë ïá Ý¿³ Ï³Ý í³ñ ¹³ å» ïáõ ÃÇõ ÝÁ 

Ùßï³ å¿ë Ýá ñá· õáõÙ ¿ êáõñµ Ðá ·áõ ß³ ñáõ Ý³ Ï³ Ï³Ý áõëáõó Ù³Ùµ© 

§ÆëÏ ØËÇ Ã³ ñÇ ãÁª êáõñµ Ðá ·ÇÝ« àñÇÝ Ð³Û ñÁ Ï’³ é³ ùÇ ÆÙ ³Ýáõ Ýáí« 

Ü³ Ó»½ ³Ù¿Ý µ³Ý Ï’áõ ëáõ ó³ ÝÇ »õ Ó»½ ÏÁ ÛÇ ß»ó ÝÇ ³ÛÝ ³Ù¿ ÝÁ« ÇÝã 

12 ¶Çñù ù³ñá½áõÃ»³Ý, áñ ÏáãÇ ²Ù³é³Ý Ñ³ïáñª ³ñ³ñ»³É ëñµáÛ ÑûñÝ Ù» ñáÛ 

¶ñÇ ·áñÇ î³Ã»õ³óõáÛÝ, Î. äáÉÇë, 1741, ¿ç 83
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ºë ³ë³ óÇ Ó»½¦ [ÚáíÑ© 26]£ øñÇë ïá Ý¿³ Ï³Ý í³ñ ¹³ å» ïáõ ÃÇõÝÝ 

³ÝÑ ñ³ Å»ßï ¿ Ñ³ õ³ ï³ ó»³É ·Ç ï³Ï óáõ ÃÇõ ÝÁ ½³ Ý³ ½³Ý ¹Ç õ³ ÛÇÝ 

ß» ÕáõÙ Ý» ñÇó ½»ñÍ å³ Ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ£ ²Ûë Ù³ ëÇÝ ËÇëï ½·áõ ß³

óáõÙ Ý»ñ ¿ Ï³ ï³ ñáõÙ ëµ ÎÇõ ñ»Õ ºñáõ ë³ Õ» Ù³ óÇÝ. §àõë Ù³Ùµ »õ 

å³ï Ùáõ Ã»³Ùµ ëï³ óÇ°ñ  Ñ³ õ³ï ùÁ »õ å³ ÑÇñ ÙÇ³ÛÝ ³°ÛÝ  Ñ³ õ³ï ùÁ, 

áñ ³Ûë ï»Õ í³ñ ¹³ å» ïáõ³Í ¿ ëáõñµ ºÏ» Õ» óáõó »õ Ñ³ë ï³ ïáõ³Í 

µá Éáñ êáõñµ ¶ñù» ñáí£ ²ñ¹ª áñáí Ñ» ï»õ áã µá Éá ñÁ Ï³ ñáÕ »Ý Ï³ñ ¹³É 

¶Çñ ùÁª áÙ³Ýù ï·Ç ïáõ Ã»³Ý å³ï ×³ éáí, áÙ³Ýù ¿É Çñ»Ýó Ý»ñ ëÇ 

ï·Ç ïáõ ÃÇõ ÝÁ Ë³ ÷³ Ý»É ãç³ Ý³ Éáõ å³ï ×³ éáí, ³ñ¹, áñ å¿ë ½Ç 

ï·Ç ïáõ ÃÇõ ÝÇó Ñá ·Ç Ý» ñÁ ãÏáñ Í³ Ýáõ»Ý, Ù»Ýù Ñ³ ÏÇñ× Ï³ñ ·³ õá ñáõ

Ã»³Ùµ ³Ù ÷á ÷» óÇÝù Ñ³ õ³ï ùÇ áõëáõ óáõ ÙÁ£ öáõ Ã³ Éáí Ï³ Ù» ÝáõÙ 

»Ù ³õ» ÉÇ áõëáõ ó³ Ý»Éª áã Ã¿ Ý³ Ù³Ï Ý»ñ ·ñ» Éáí, ³ÛÉ Ù»Í áõß³¹ ñáõ

Ã»³Ùµ ëñï» ñÇ Ù¿ç ³ñ Ó³ Ý³· ñ» Éáí£ ¼·á°Ûß  »Õ¿ùª ¹ñ³ Ù¿ç Ï³Ý Ë³

å¿ë Ñ³ë ï³ ïáõ» Éáí® ³Ùá°õñ  å³ Ñ¿ù ë³ª áñ å¿ë å³ ß³ñ ¹³ñÓ Ý» Éáí 

Ó»ñ Ï»³Ý ùÇ áÕç ÁÝ Ã³ó ùáõÙ, »õ ëñ³ ÝÇó µ³ óÇ ³ÛÉ µ³Ý ãÁÝ ¹áõ Ý¿ù. 

ÝáÛ ÝÇëÏ »Ã¿ Ù»Ýù ÇÝù Ý»ñë, Ù»ñ Ëûë ù» ñÁ ÷á ÷á Ë» Éáí, Ñ³ Ï³ é³ÏÝ 

áõëáõ ó³ Ý»Ýù, Ï³Ù Ã¿ ÙÇ ÃßÝ³ ÙÇ Ññ»ß ï³Ï, Éáõ ëáÛ Ï»ñ å³ ñ³Ýù 

³é Ý» Éáí, Ï³ Ù» Ý³Û Ë³ µ»É Ó»½. [ÇÝã å¿ë ³ëáõÙ ¿ ³é³ ù»³ ÉÁ]. §º Ã¿ 

Ù»Ýù Ï³Ù »ñÏÝ ùÇó Çç³Í Ññ»ß ï³Ï ³õ» ï³ ñ³ ÝÇ ³õ» ÉÇÝ, ù³Ý ³ÛÝ, 

áñ Ù» ½³ ÝÇó ëï³ ó³ù, Ý½á í»³É ÉÇ ÝÇ¦ [¶³Õ. ² 8–9]£ ºõ Ý³Ë ÝáÛÝ 

Ëûë ù» ñÇ íñ³Û ÇëÏ ³Ù ñ³ Ý³ Éáíª å³ ÑÇñ ÙïùáõÙ¹ Ñ³ õ³ï ùÇ Ñ³ Ù³ñ, 

ë³ Ï³ÛÝ Çñ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ ³Û¹ Ëûë ù» ñÇ ³å³ óáÛ óÁ ëå³ ëÇñ êáõñµ 

¶ñùÇó ëï³ Ý³É£ ø³Ý ½Ç Ñ³ õ³ï ùÇ Ñ³ë ï³ ïáõ ÃÇõ ÝÁ ¹ñáõ»ó áã Ã¿ 

³ÛÝ å¿ë, ÇÝã å¿ë Ñ³ ×áÛ ¿ñ Ù³ñ¹ Ï³Ýó, ³ÛÉ ³Ù µáÕç ¶ñùÇó ³Ù» Ý³

Û³ñ Ù³ñ Ëûë ù» ñÁ Ñ³ õ³ ùáõ³Í ÉÇ Ý» Éáíª ³Ù µáÕ ç³ ÝáõÙ »Ý Ñ³ õ³ï ùÇ 

Ñ³ë ï³ ïáõ Ã»³Ý Ù¿Ï í³ñ ¹³ å» ïáõ Ã»³Ý Ù¿ç¦13£

ÎáñÝ Ã³ óÇ Ý» ñÇÝ áõÕ Õáõ³Í »ñÏ ñáñ¹ ÃÕÃáõÙ äû Õáë ³é³ ù»³ ÉÁ 

Ëû ëáõÙ ¿ Ý³»õ Ñ³ õ³ï ùÇ ³×Ç Ù³ ëÇÝ [´  Îáñ. Ä 15]£ Ð³ õ³ï ùÇ 

³×Ç Ñ³ Ù³ñ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï »Ý Ñ³ õ³ï ùÇ ·áñ Í»ñ£ §Ð³ õ³ïùÝ ³é³Ýó 

·áñ Í» ñÇ Ù» é³Í ¿¦ [Ú³Ï. ´ 26], ³ëáõÙ ¿ Ú³ Ïá µáë ³é³ ù»³ ÉÁ£ 

Ð³ õ³ï ùÇ ³×Ç Ï³Ù Ñá ·» õáñ Ï»³Ý ùÇ ½³ñ ·³ó Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ Ù³ñ ¹áõó 

13 êµ ÎÇõñ»Õ ºñáõë³Õ»Ù³óÇ, ÎáãáõÙÝ ÁÝÍ³ÛáõÃ»³Ý, ìÇ»ÝÝ³, 1832, ¿ç 84–85

14 êµ ²Ã³Ý³ë ²Õ»ùë³Ý¹ñ³óÇ« Ö³éù« ÃáõÕÃù »õ ÁÝ¹¹ÇÙ³ë³óáõÃÇõÝù« 

ì» Ý» ïÇÏ« 1899, ¿ç 239
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å³ Ñ³Ýç õáõÙ »Ý Ñá ·» õáñ ×Ç ·»ñ »õ ³é³ ùÇ Ýáõ Ã»³Ý ·áñ Í»ñ£ ²é³Ýó 

Éáõñç ½á Ñá Õáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ »õ ×·Ý³ Ï» óáõ Ã»³Ý ÑÝ³ ñ³ õáñ ã¿ Ñ³ë Ý»É 

Ñ³ õ³ï ùÇ ³ÛÝ åÇ ëÇ ³ë ïÇ ×³Ý Ý» ñÇ, áñ Ó»éù »Ý µ» ñ»É ²ë ïáõ ÍáÛ 

ëáõñ µ» ñÁ£ ²Ûë åÇ ëáíª Ñ³ õ³ïùÝ áõÝÇ ëÏÇ½µ, áñ ²ë ïáõ ÍáÛ Ï» Ý³ ñ³ñ 

Ëûë ùáí ¿ ë»ñ Ù³Ý õáõÙ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ñá ·Ç Ý» ñÇ Ù¿ç, Ñ³ õ³ïÝ áõÝÇ 

³é³ çÁÝ Ã³ó »õ ½³ñ ·³ óáõÙ, Ñ³ õ³ïùÝ áõÝÇ Ý³»õ Ï³ ï³ ñ» Éáõ Ã»³Ý 

³ë ïÇ ×³Ý Ý»ñ, »õ Ýñ³ ÉÇáõ ÃÇõ ÝÁ ëáõñ µ» ñÁ í³ Û» É» Éáõ »Ý ºñÏÝ ùÇ 

³ñ ù³ Ûáõ Ã»³Ý Ù¿ç£

àõÕ Õ³ ÷³é ¹³ õ³ Ýáõ Ã»³Ý Ù³ ëÇÝ

º Ï» Õ» óáõ Ñ³Û ñ» ñÁ »õ í³ñ ¹³ å»ï Ý» ñÁ áõëáõ ó³ ÝáõÙ »Ý, áñ 

Ñ³ õ³ï ùÇ ³é³ çÇÝ ³ë ïÇ ×³ ÝÁ Ï³Ù ï» ë³ ÏÁ ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý Ñ³ õ³ïùÝ 

¿ Ï³Ù Ñ³ õ³ï ùÇ ¹³ õ³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ£ ²Ûë ¿ Ñ³ë ï³ ïáõÙ ëµ ²Ã³ Ý³ë 

²Õ»ù ë³Ý¹ ñ³ óÇÝ© §²ëï ÍáõÝ ×³ Ý³ ã» Éáõ ³é³ çÇÝ ï» ë³ ÏÁ ×ßÙ³ ñÇï 

Ñ³ õ³ï ùÇ ¹³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝÝ ¿¦14£

§¸³ õ³ Ý»É¦ Ýß³ Ý³ ÏáõÙ ¿ ÁÝ ¹áõ Ý»É« Ñ³ õ³ ï³ñ Ùáõ ÃÇõÝ Ëáë

ï³ Ý³É, Ëáë ïá í³ Ý»É, íÏ³ Û»É áñ å¿ë ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ »õ Ñ³ë ï³ ï»É 

³ÛÝ« ÇÝ ãÇÝ Ñ³ õ³ ïáõÙ »ë£ ÆëÏ ¹³ õ³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ Ñ³ õ³ï ùÇ ÑÇÙ Ý³

Ï³Ý ëÏ½µáõÝù Ý» ñÇ ³Ù µáÕ çáõ ÃÇõÝÝ ¿« áñÇÝ å¿ïù ¿ ³Ù µáÕç ëñïáí 

Ñ³ õ³ ï³Û ³Ù¿Ý ÙÇ ùñÇë ïá Ý»³Û£ §¸³ õ³ Ý»É¦ Ý³»õ Ýß³ Ý³ ÏáõÙ ¿ 

Ëáë ïá í³ Ý»É »õ íÏ³ Û»É µ» ñ³ Ýáí. §ø³ ÝÇ áñ ëñïáí Ñ³ õ³ ïáõÙ ¿ù 

³ñ ¹³ ñ³ Ý³ Éáõ Ñ³ Ù³ñ »õ µ» ñ³ Ýáí Ëáë ïá í³ ÝáõÙ ÷ñÏáõ» Éáõ Ñ³

Ù³ñ© ù³Ý ½Ç ³Ûë ¿ ¶ÇñùÝ [³ ëáõÙ]© §² Ù¿Ý áù« áí Ñ³ õ³ ï³Û Üñ³Ý« 

ãÇ ³Ù³ ãÇ¦ [ÐéáÙ© Ä 10],— ³ëáõÙ ¿ äû Õáë ³é³ ù»³ ÉÁ£ ²Ñ³ Ã¿ 

ÇÝ ãáõ ³Ù¿Ý ûñ »Ï» Õ» óáõÙ µ³ñÓ ñ³ Ó³ÛÝ ³ñ ï³ ë³Ý õáõÙ ¿ Ð³ õ³

ïáÛ Ñ³Ý ·³ Ý³ ÏÁ£ ¸³ õ³ Ý³ Ï³Ý Ù³ù ñáõ Ã»³Ý Ñ³ñ ó» ñÁ Ùßï³ å¿ë 

»Õ»É »Ý ºÏ» Õ» óáõ áõß³¹ ñáõ Ã»³Ý Ï»Ýï ñá ÝáõÙ. ºÏ» Õ» óáõ Ñ³Û ñ» ñÁ« 

å³Û ù³ ñ» Éáí ½³ Ý³ ½³Ý Ñ»ñ Óáõ³Í Ý» ñÇ »õ ³Õ³Ý¹ Ý» ñÇ ¹¿Ù« Çñ»Ýó 

³ë ïáõ³ Í³ µ³ Ý³ Ï³Ý ·ñáõ³Íù Ý» ñáí Ùßï³ å¿ë ÏñÃ»É »õ Éáõ ë³ õá ñ»É 

»Ý Ñ³ õ³ ï³ ó»³É Ý» ñÇ Ñá ·Ç Ý» ñÁ »õ ½»ñÍ å³ Ñ»É íï³Ý ·³ õáñ ß»

ÕáõÙ Ý» ñÇó£ ¸³ õ³ Ý³ Ï³Ý Ù³ù ñáõ ÃÇõ ÝÁ Ýñ³Ýó ÏáÕ ÙÇó Ñ³ Ù³ñáõ»É 

¿ ùñÇë ïá Ý¿³ Ï³Ý Ï»³Ý ùÇ ·ÉË³ õáñ Ý³ Ë³ å³Û Ù³Ý£ Ð³ õ³ï ùÇ Ù³ù

ñáõ ÃÇõÝ ¿ å³ Ñ³Ýç õáõÙ Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõñ ÙÏñïáõáÕ Ù» Í³ Ñ³ ë³ ÏÇó 

¥÷áù	ñÇ	¹¿å	ùáõÙª	ÏÝù³	Ñû	ñÇó¤	»õ	³é³	õ»	É³	å¿ëª	ÙÏñïáÕ	Ñá	·»	õá	ñ³
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Ï³ ÝÇó« áñÁ å¿ïù ¿ áõëáõ ó³ ÝÇ »õ Ý³ Ë³ å³ï ñ³ë ïÇ ÙÏñïáõá ÕÇÝ£ 

§Ø³ß ïáó¦ ÍÇ ë³ ñ³ ÝáõÙ ÙÏñïáõ ÃÇõ ÝÇó ³é³ç ½» ï» Õáõ³Í Ëñ³ ïÁ 

ù³ Ñ³ Ý³ ÛÇó å³ Ñ³Ý çáõÙ ¿ ÙÇÝ ã»õ [ã³ ÷³ Ñ³ ëÇÝ] ÙÏñï» ÉÁ Ýñ³Ý 

áõëáõ ó³ Ý»É ëáõñµ ºÏ» Õ» óáõ Ñ³ õ³ï ùÁ »õ í³ñ ¹³ å» ïáõ ÃÇõ ÝÁª ²Ù»

Ý³ ëáõñµ ºñ ñáñ ¹áõ Ã»³Ý Ëáñ Ñáõñ ¹Á« ³ß Ë³ñ ÑÇ ³ñ³ñ ã³ ·áñ Íáõ ÃÇõ

ÝÁ« ÐÇÝ áõË ïÇ å³ï Ùáõ ÃÇõ ÝÁ« øñÇë ïá ëÇ ÍÝáõÝ ¹Á »õ Üñ³ µá Éáñ 

÷ñÏ³ ñ³ñ ïÝû ñ¿ Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁª êáõñµ ÌÝáõÝ ¹Çó ÙÇÝ ã»õ Ðñ³ ß³ ÷³é 

Ú³ ñáõ ÃÇõÝ »õ Ð³Ù µ³ñ ÓáõÙ« êáõñµ Ðá ·áõ ïÝû ñÇ Ý³ Ï³Ý ·³ Éáõë ïÁ« 

ÚÇ ëáõ ëÇ ºñÏ ñáñ¹ ¶³ Éáõë ïÁ« Ñ³ ÙÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ Û³ ñáõ ÃÇõ ÝÁ« ·áñ Í» ñÇ 

Ñ³ ïáõ óáõ ÙÁ »õ ëáõñµ ºÏ» Õ» óáõ »ûÃ Ëáñ Ñáõñ¹ Ý» ñÁ£

²Ûë åÇ ëáíª Ù»Ýù ï»ë ÝáõÙ »Ýù, áñ Ñ³ õ³ï ùÇ ëÏÇ½ µÁ »õ ÑÇÙ ùÁ 

áõÕ Õ³ ÷³é ¹³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝÝ ¿, áñáí ¿É ëÏëõáõÙ ¿ ùñÇë ïá Ý¿³ Ï³Ý 

Ï»³Ý ùÁª Áëï »Ï» Õ» ó³ Ï³Ý í³ñ ¹³ å» ïáõ Ã»³Ý£

¸³ õ³ Ýáõ Ã»³Ý Ù³ ëÇÝ Ëû ë» ÉÇë Ñ³ñÏ ¿ ÝÏ³ ïÇ áõÝ» Ý³É »ñ

Ïáõ Ï³ ñ» õáñ Ñ³Ý ·³ Ù³Ýù. ³) ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ 

Û³Ûï Ýáõ Ã» Ý³ Ï³Ý µÝáÛÃ áõÝ»Ý, ³Û ëÇÝùÝª ïñáõ³Í »Ý ³ë ïáõ³ Í³

ÛÇÝ Û³Ûï Ýáõ Ã»³Ùµ, µ) ¹ñ³Ýù ë³Ñ Ù³ Ýáõ³Í »õ »½ ñ³· Íáõ³Í »Ý 

ºÏ» Õ» óáõ ÏáÕ ÙÇóª áñ å¿ë ùñÇë ïá Ý¿³ Ï³Ý Ïñû ÝÇ ¿³ Ï³Ý ¹ñáÛÃ Ý»ñ, 

áñ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï »Ý ÷ñÏáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ñ£ ÆëÏ ¹³ õ³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ Ï³Ù 

¹³ õ³ Ý³Ý ùÁ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ Û³Ûï Ýáõ Ã»³Ùµ ïñáõ³Í »õ ºÏ» Õ» óáõ 

ÏáÕ ÙÇó ë³Ñ Ù³ Ýáõ³Í Ïñû Ý³ Ï³Ý ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ ³Ù µáÕ çáõ ÃÇõÝÝ 

¿£ Ð³ Û» ñ¿ ÝáõÙ §¹³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝ¦ »½ ñÁ áñáß ÇÙ³ë ïáí Ñ³ Ù³ å³ ï³ë

Ë³ ÝáõÙ ¿ Ûáõ Ý³ ñ¿Ý ¹á· Ù³ (dovgma) µ³ éÇ Ûá· Ý³ ÏÇ Ó» õÇÝ« áñÁ 

ëÏ½µÝ³	å¿ë	 ·áñ	Í³	Íáõ»É	 ¿	 áñ	å¿ë	 ³ÛÝ«	 ÇÝã	 ×Çßï	 ¥É³õ¤	 ¿	 ÃõáõÙ	

Ï³Ù Ï³ñÍ õáõÙ« ë³ Ï³ÛÝ Ñ»ï½ Ñ» ï¿ »Ï» Õ» ó³ Ï³Ý ³ë ïáõ³ Í³ µ³ Ýáõ

Ã»³Ý Ù¿ç µÇõ ñ» Õ³ ó»É ¿ áñ å¿ë ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý ¹ñáÛÃ Ï³Ù Ñ³ õ³ï ùÇ 

×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ£ Ð³ Û» ñ¿Ý »½ñÝ, Ç ï³ñ µ» ñáõ ÃÇõÝ Ûáõ Ý³ ñ¿ ÝÇ, ·áñ

Í³Í õáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ñ³ õ³ ù³ Ï³Ý ÇÙ³ë ïáí£ ¸³ õ³ Ý³ Ï³Ý ËÝ¹Çñ Ý» ñÇ 

Ñ»ï ³éÝ ãáõáÕ ³ë ïáõ³ Í³ µ³ Ý³ Ï³Ý áÉáñ ïÁ Ïáã õáõÙ ¿ ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý 

³ë	ïáõ³	Í³	µ³	Ýáõ	ÃÇõÝ	¥Dogmatic	Theology¤£

Àëï ùñÇë ïá Ý¿³ Ï³Ý í³ñ ¹³ å» ïáõ Ã»³Ýª ¹³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝÝ ³ÛÝ 

³Ý ë³ ë³Ý í¿ÙÝ ¿, áñÇ íñ³Û Ï³ éáõó õáõÙ ¿ Ñá ·» õáñ Ï»³Ý ùÇ ßÇ

Ýáõ ÃÇõ ÝÁ£ Ð³ Ù³ Ó³ÛÝ îÇ ñáç Ëûë ùÇª áõÕ Õ³ ÷³é ¹³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝÝ 

³ÛÝ í¿ÙÝ ¿ Ï³Ù ³Ùáõñ ÑÇÙ ùÁ« áñÇ íñ³Û Ï³ éáõ óáõ³Í ¿ ºÏ» Õ» óÇÝ 

¥Ø³ïÃ©	Ä¼	18¤£	²Û¹	ì¿	ÙÁ	Ý³»õ	ÆÝ	ùÁª	Ù»ñ	î¿ñ	ÚÇ	ëáõë	øñÇë	ïáëÝ	

¿, áñáí Ù³ñ¹ Ïáõ Ã»³ ÝÁ µ³ óáõ»ó ³ë ïáõ³Í ·Ç ïáõ Ã»³Ý »õ Ñ³ õ³ï ùÇ 
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×³ Ý³ å³ñ ÑÁ [² ä»ï. ´ 4–8]£ àõÕ Õ³ ÷³é ¹³ õ³ Ýáõ Ã»³ ÝÁ ¥ï» ë³ Ï³Ý 

Ñ³	õ³ïù¤	å¿ïù	¿	³Ý	å³Û	Ù³	Ýû	ñ¿Ý	½áõ	·³Ï	ó»É	áõÕ	Õ³	÷³é	Ï»Ý	ó³	Õ³

í³	ñáõ	ÃÇõÝ	»õ	³ë	ïáõ³Í	å³ß	ï³	Ï³Ý	×Ç	·»ñ	¥·áñÍ	Ý³	Ï³Ý	Ñ³	õ³ïù¤©	

ï» ë³ Ï³Ý »õ ·áñÍ Ý³ Ï³Ý Ñ³ õ³ï ùÇ ×Çßï Ñ³ Ù³¹ ñáõ ÃÇõ ÝÁ« Áëï 

ºÏ» Õ» óáõ Ñ³Û ñ» ñÇ« Ñá ·» õáñ Ï»³Ý ùÇ »õ ÷ñÏáõ Ã»³Ý ³ÝÑ ñ³ Å»ßï 

Ý³ Ë³ å³Û Ù³ÝÝ ¿£

§²°Ûë  ¿ Ñ³ õ³ï ùÁ. áñ Ù³ñ ¹Á Ñ³ õ³ ï³Û ³Ù» Ý³ Ï³É ²ëï ÍáõÝ, 

àí ³ñ³ ñ»ó »ñ ÏÇÝùÝ áõ »ñ ÏÇ ñÁ, Íá íÁ »õ ³ÛÝ ³Ù¿ ÝÁ, ÇÝã Ýñ³Ý

óáõÙ Ï³Û: àí ³ñ³ ñ»ó ²¹³ ÙÇÝ Æñ å³ï Ï» ñáí áõ ÝÙ³ Ýáõ Ã»³Ùµ 

»õ ïáõ»ó Øáí ë¿ ëÇ ú ñ¿Ý ùÁ, Æñ Ðá ·áõó ³é³ ù»ó Ù³ñ ·³ ñ¿ Ý» ñÇ 

íñ³Û »õ Û» ïáÛ ³ß Ë³ñÑ áõÕ³ñ Ï»ó øñÇë ïá ëÇÝ: àñ Ù³ñ ¹Á Ñ³ õ³

ï³Û Ù» é»É Ý» ñÇ Û³ ñáõ Ã»³ ÝÁ, Ñ³ õ³ ï³Û ²õ³ ½³ ÝÇ ÙÏñïáõ Ã»³Ý 

Ëáñ Ñáõñ ¹ÇÝ. ³°Ûë  ¿ ºÏ» Õ» óáõ Ñ³ õ³ï ùÁ: àñ Ù³ñ ¹Á Ñ» éá°õ Ù Ý³Û 

Å³ Ù³ Ý³Ï Ý» ñÁ ùÝÝ» Éáõó, ß³ µ³ Ã³ å³Ñ ÏñûÝ Ý» ñÇó »õ ³Ù ë³· ÉáõË 

áõ ï³ ñ» Ï³Ý ïû Ý» ñÇó15, Ãáí ãáõ ÃÇõ ÝÇó, ³ëï Õ³ ·áõ ß³ Ïáõ ÃÇõ ÝÇó, 

ÑÙ³ Ûáõ ÃÇõ ÝÇó, Ï³ Ë³ñ ¹áõ ÃÇõ ÝÇó, Ñ»ñ Óáõ³ Íá Õ³ Ï³Ý ³Õ³Ý¹ Ý» ñÇó, 

ã³ ñÇ Ù» ù» Ý³ Ûáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇó, Ë³ µ¿³ Ï³Ý ã³ñ Ëûë ù» ñÇó, Ñ³Û Ñá Ûáõ

ÃÇõ ÝÇó, í³ õ³ ßáï ßÝáõ ÃÇõ ÝÇó, åÇÕÍ »ñ ·» ñÇó, ëáõï íÏ³ Ûáõ ÃÇõÝ 

ï³ Éáõó »õ ëáõï Ëû ë» Éáõó: êñ³°Ýù  »Ý Ñ³ õ³ï ùÇ ·áñ Í» ñÁ, áñáÝù 

¹ñáõ³Í »Ý ì¿ ÙÇ íñ³Û, àñÝ ÆÝ ùÁ øñÇë ïáëÝ ¿, »õ Üñ³ íñ³Û »Ý 

ßÇÝ õáõÙ µá Éáñ ßÇ Ýáõ³Íù Ý» ñÁ:

ºõ Ñ³ õ³ï ùÇ Ù³ ëÇÝ, ëÇ ñ» ÉÇ°, ³ÛÉ ß³ï Ëûë ù»ñ Ï³Ý êáõñµ 

¶ñùáõÙ, áñÇ Ù³ ëÇÝ ß³ ïÇó ùÇ ãÁ ·ñ» óÇ ùá ëÇ ñáÛ ÛÇ ß³ ï³ ÏÇ Ñ³ Ù³ñ, 

áñ å¿ë ½Ç ÇÙ³ Ý³ë »õ ëá íá ñ»ó Ý»ë, Ñ³ õ³ ï³ë »õ Ñ³ õ³ ï³ó Ý»ë: ÆëÏ 

»ñµ Ï³ñ ¹³ë »õ áõëáõ ó³ Ý»ë, ÏÁ ÝÙ³ Ýáõ»ë µ³ ñÇ Ñá ÕÇÝ, áñÇ Ù¿ç 

µ³ ñÇ ë»ñ Ù»ñ ÁÝ Ï³Ý, »õ Ý³ åïÕ³ µ» ñ»ó Ñ³ ñÇõ ñ³ õáñ, í³Ã ëáõ Ý³

õáñ »õ »ñ»ë Ý³ õáñ ³ñ ¹ÇõÝ ùáí: ÆëÏ »ñµ ·Ý³ë ùá îÇ ñáç Ùûï, Ü³ 

15 ÜÏ³ïÇ áõÝÇ Ññ¿³Ï³Ý áã ³ëïáõ³Í³Ñ³×áÛ å³ÑùÁ, ³Ùë³Ï³Ý áõ ï³ñ»

Ï³Ý ½á Ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ Û³×³Ë 

Ëûë õáõÙ ¿ Ù³ñ·³ñ¿áõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù¿ç [ºë. ² 14, º½»Ï. Æ¶ 34, ²Ùáíë º 21, 

àÕµù ´ 6]£ ²Ûë »ñ»õáÛÃÁ áñáß³ÏÇûñ¿Ý µÝáñáß ¿ »Õ»É Ñ»Ã³ÝáëáõÃ»³ÝÁ »õ 

³Ù» Ý³ÛÝ Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ ³ñÙ³ï³ó»É ¿ áñáß ·ÝáëïÇÏ³Ï³Ý »õ ³Õ³Ý

¹³ õá ñ³ Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ Ù¿ç, áñáÝó ¹¿Ù ëáõñ å³Ûù³ñ ¿ Í³õ³É»É ùñÇë

ïá Ý¿áõ ÃÇõ ÝÁ£ ²Ûë Ù³ëÇÝ ¿ ÛÇß³ï³ÏáõÙ Ý³»õ ëµ ÎÇõñ»Õ ºñáõë³Õ»Ù³óÇÝ 

(§Îá ãáõÙÝ ÁÝ Í³ÛáõÃ»³Ý¦, ² »õ Äº ×³é»ñ)£
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ù»½ §É³õ »õ ³é³ ùÇ ÝÇ Í³ é³Û¦ Ï’³ Ýáõ³ ÝÇ ùá åïÕ³ µ» ñ³Í Ù»Í 

Ñ³ õ³ï ùÇ å³ï ×³ éáí, »õ ÏÁ ÙïÝ»ë ùá î¿ñ ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëÇ 

³ñ ù³ Ûáõ Ã»³Ý Ù¿ç¦16:

Ð³Û ºÏ» Õ» óáõ ¹³ õ³ Ýáõ Ã»³Ý ëÏ½µÝ³Õ µÇõñ Ý» ñÁ

¸³ õ³ Ýáõ Ã»³Ý ³Õ µÇõ ñÁ ºÏ» Õ» óáõ êñµ³ ½³Ý ²õ³Ý ¹áõ ÃÇõÝÝ ¿« 

áñÇ Ñ» ÕÇ Ý³ÏÝ ²ë ïáõ ÍáÛ êáõñµ Ðá ·ÇÝ ¿£ ²ë ïáõ³Í ÆÝùÝ ¿ Û³Ûï Ý»É 

Æñ»Ý Æñ Ðá ·áõ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý»ñ ·áñ Íáõ Ã»³Ùµ« »õ ³Û¹ Û³Ûï Ýáõ ÃÇõÝÝ 

³ñ ï³ Û³Û ïáõ³Í ¿ ²ë ïáõ³ Í³ ßáõÝã ·ñù» ñáí« ²é³ ù» É³ Ï³Ý ²õ³Ý

¹áõ Ã»³Ùµ« êñµ³ ½³Ý Í¿ ëáí« ºÏ» Õ» óáõ Ñ³Û ñ» ñÇ »õ í³ñ ¹³ å»ï Ý» ñÇ 

Ñá ·» ßáõÝã ·ñáõ³Íù Ý» ñáí« îÇ» ½» ñ³ Ï³Ý Åá Õáí Ý» ñÇ ë³Ñ Ù³ ÝáõÙ

Ý» ñáí »õÝ£ ²Û¹ Û³Ûï Ýáõ ÃÇõ ÝÁ ß³ ñáõ Ý³ Ï³ Ï³Ý ¿ »õ áã Ã¿ Ù¿Ï 

³Ý ·³Ù Ï³ ï³ñáõ³Í Çñá Õáõ ÃÇõÝ« áñÇ Ù¿ç Ùáõïù ·áñ Í» Éáõ ¥º Ï»

Õ»	óÇ	 ÙïÝ»	Éáõ¤	 Ñ³	Ù³ñ	³Ý	Ññ³	Å»ßï	 ¿	 êáõñµ	 Ðá	·áõ	 Ñ»ï	 Ï»Ý	¹³	ÝÇ	

»õ ·á Û³ µ³ Ý³ Ï³Ý Ñ³ Õáñ ¹³Ïóáõ ÃÇõÝ« áñÇ Ý³ Ë³ ÑÇÙùÝ áõÕ Õ³ ÷³é 

¹³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝÝ ¿£

¸³ õ³ Ý³ µ³ Ýáõ Ã»³Ý Ù¿ç µ³ñÓ ñ³ ·áÛÝ Ñ» ÕÇ Ý³ Ïáõ ÃÇõ ÝÁ í» ñ³

å³Ñáõ³Í ¿ ïÇ» ½» ñ³ Ï³Ý Åá Õáí Ý» ñÇÝ« áñáÝù êáõñµ Ðá ·áõ µ³ ó³ éÇÏ 

Ý»ñ ·áñ Íáõ Ã»³Ùµ ë³Ñ Ù³ Ý»É »Ý øñÇë ïá ëÇ ºÏ» Õ» óáõ áõÕ Õ³ ÷³é 

Ñ³ õ³ï ùÁ£ îÇ» ½» ñ³ Ï³Ý Åá Õáí Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó ÁÝ ¹áõ Ýáõ»É »Ý ³Ûë

å¿ë Ïáãáõ³Í Ñ³ õ³ ïáÛ Ñ³Ý ·³ Ý³Ï Ý»ñ Ï³Ù Ýß³ Ý³Ï Ý»ñ« áñáÝù 

¹³ õ³ Ýáõ Ã»³Ý Ñ³ ÏÇñ× Ó» õ³ Ï»ñ åáõÙ Ý»ñ »Ý£ Ð³ õ³ ïáÛ Ñ³Ý ·³ Ý³ ÏÁ 

Ý³»õ Ïáã õáõÙ ¿ §Ð³ õ³ ï³Ùù¦ Ï³Ù §Êáë ïá í³ Ýáõ ÃÇõÝ Ñ³ õ³ ïáÛ¦ 

Ï³Ù §¸³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝ Ñ³ õ³ ïáÛ¦£ ²Ûë ÇÙ³ë ïáí ¹³ õ³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ 

áõÕ Õ³ ÷³é Ñ³ õ³ï ùÇ Ëáë ïá í³ Ýáõ ÃÇõÝÝ ¿« ÇëÏ §¹³ õ³ Ý»É¦ Ýß³

Ý³ ÏáõÙ ¿ ÁÝ ¹áõ Ý»É« Ëáë ïá í³ Ý»É »õ íÏ³ Û»É áñ å¿ë ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ£

ä³Û ù³ ñ» Éáí ½³ Ý³ ½³Ý ³Õ³Ý ¹³ õá ñ³ Ï³Ý ß³ñ ÅáõÙ Ý» ñÇ ¹¿Ùª 

ºÏ» Õ» óÇÝ Ùßï³ å¿ë Ï³ ñÇù ¿ áõÝ» ó»É Ýá ñá ·» Éáõ »õ Ñ³ë ï³ ï» Éáõ 

Ñ³ õ³ ï³ ó»³É ·Ç ï³Ï óáõ ÃÇõ ÝÁ£ ºÏ» Õ» óáõ Ñ³Û ñ» ñÇ »õ í³ñ ¹³ å»ï Ý»

ñÇ ÏáÕ ÙÇó ³õ³Ý ¹áõ»É ¿ Ù» Í³ Í³ Í³ õ³É ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý Å³ é³Ý ·áõ ÃÇõÝª 

áõÕ Õ³ ÷³é Ñ³ õ³ïùÝ áõëáõ ó³ Ý» Éáõ« µ³ ó³ï ñ» Éáõ« Éáõ ë³ µ³ Ý» Éáõ 

16 ¶Çñù, áñ ÏáãÇ ¼·ûÝª ³ñ³ñ»³É ëñµáÛÝ Ú³Ïáµ³Û »ñÇóë »ñ³Ý»³É Ñ³Ûñ³å»

ïÇÝ ØÍµÇÝ ù³Õ³ùÇª Ç ËÝ¹ñáÛ ëñµáÛ ÑûñÝ Ù»ñáÛ ¶ñÇ·áñÇ Èáõë³õáñãÇÝ, 

ë³Ïë Ù³Ý Ï³Ýó ÝáñáÛë êÇáíÝÇ, Î. äáÉÇë, 1824, ¿ç 21–22
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»õ Ù»Ï Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ£ ²Ûë Å³ é³Ý ·áõ ÃÇõ ÝÁ êáõñµ Ðá ·áí ïñáõ³Í 

êñµ³ ½³Ý ²õ³Ý ¹áõ Ã»³Ý ³Ý µ³ Å³ Ý» ÉÇ Ù³ëÝ ¿£

Ð³ Û³ë ï³ Ý»³Ûó ²é³ ù» É³ Ï³Ý àõÕ Õ³ ÷³é êáõñµ ºÏ» Õ» óÇÝ 

¥Ý³»õ	ÐÇÝ	²ñ»	õ»	É»³Ý	ÙÇõë	áõÕ	Õ³	÷³é	»Ï»	Õ»	óÇ	Ý»	ñÁ¤17 áñ å¿ë ïÇ»

½»	ñ³	Ï³Ý	 ¿	 ×³	Ý³	ãáõÙ	 ÙÇ³ÛÝ	ÜÇ	ÏÇáÛ	 ¥325	Ã©¤«	 Î©	 äáÉ	ëÇ	 ¥381	Ã©¤	

»õ	 º÷»	ëá	ëÇ	 ¥431	 Ã©¤	 »Ï»	Õ»	ó³	Ï³Ý	 Åá	Õáí	Ý»	ñÁ,	 áñáÝù	 Ïáã	õáõÙ	 »Ý	

ïÇ» ½» ñ³ Ï³Ý Åá Õáí Ý»ñ Ï³Ù ïÇ» ½» ñ³ Åá Õáí Ý»ñ£ ²Û ëÇÝùÝª áõÕ Õ³

÷³é Ñ³ õ³ï ùÇ ·ÉË³ õáñ ë³Ñ Ù³ ÝáõÙ Ý» ñÁ ïñáõ³Í »Ý ÙÇ³ÛÝ »ñ»ù 

ïÇ» ½» ñ³ Åá Õáí Ý» ñÇ ÙÇ çá óáí, áñáÝó ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý áñá ßáõÙ Ý» ñÇ íñ³Û 

¿ Ï³ éáõ óáõ³Í Ð³Û ºÏ» Õ» óáõ ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Á£

Ð³Û ºÏ» Õ» óáõ ¹³ õ³ Ý³ µ³ Ýáõ Ã»³Ý Ï³ ñ» õá ñ³ ·áÛÝ ³Õ µÇõñ Ý» ñÇó 

»Ý Ù»Í ïÇ» ½» ñ³ Ï³Ý ëáõñ µ» ñÇª ¸Çá Ý» ëÇáë ²ñ»á å³ ·³ óáõ« ²Ã³ Ý³ë 

Ø» ÍÇ« º÷ ñ»Ù ²ëá ñáõ« ÎÇõ ñ»Õ ºñáõ ë³ Õ» Ù³ óáõ« ´³ñ ë»Õ Î» ë³ ñ³ óáõ« 

¶ñÇ ·áñ ²ë ïáõ³ Í³ µ³ ÝÇ« ¶ñÇ ·áñ ÜÇõ ë³ óáõ« ºåÇ ÷³Ý ÎÇå ñ³ óáõ« 

Úáí Ñ³Ý àë Ï» µ» ñ³ ÝÇ« ÎÇõ ñ»Õ ²É»ù ë³Ý¹ ñ³ óáõ ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý »ñ Ï» ñÁ« 

áñáÝó ³õ³Ý¹ Ý» ñÇ ÑÇ Ù³Ý íñ³Û ½³ñ ·³ ó»É »õ Ó» õ³ õá ñáõ»É ¿ Ñ³Û 

¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý ÙÇï ùÁ£ Î³ ñ» õáñ ³Õ µÇõñ ¿ Ý³»õ îÇ Ùá Ã¿áë Îáõ ½Ç Ñ³

Ï³ ×³ éáõ ÃÇõ ÝÁ« áñÁ ½·³ ÉÇ ³½ ¹» óáõ ÃÇõÝ ¿ Ãá Õ»É Ñ³Û ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý 

ÙïùÇ Ó» õ³ õáñ Ù³Ý íñ³Û£ Üß³ Ý³ õáñ »Ý §ÎÝÇù Ñ³ õ³ ïáÛ¦ »õ §¶Çñù 

ÃÕÃáó¦ Åá Õá í³ Íáõ Ý» ñÁ£ Ð³Û ºÏ» Õ» óáõ ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Á 

í»ñç Ý³ Ï³ Ý³ å¿ë µÇõ ñ» Õ³ ó³õ Úáí Ñ³Ý Ý¿ë úÓ Ý» óáõ« Êáë ñá íÇÏ 

Â³ñ· Ù³Ý ãÇ« ¶ñÇ ·áñ Ü³ ñ» Ï³ óáõ« ²Ý³ ÝÇ³ ê³ Ý³Ñ Ý» óáõ« äû Õáë 

î³ ñû Ý³ óáõ« Úáí Ñ³Ý Ý¿ë ê³ñ Ï³ õ³ ·Ç« Ü»ñ ë¿ë ÞÝáñ Ñ³ Éáõ« ØËÇ Ã³ñ 

¶á ßÇ« ì³ñ ¹³Ý ²ñ» õ»É óáõ« ØËÇ Ã³ñ ê³ë Ý» óáõ« ÎÇ ñ³ Ïáë ºñ½Ý Ï³

óáõ« êï» ÷³ Ýáë úñ µ»É»³ ÝÇ« ºë³ ÛÇ Üã» óáõ« Úáí Ñ³Ý àñáï Ý» óáõ« 

¶ñÇ ·áñ î³ Ã» õ³ óáõ ³ß Ë³ ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ ßÝáñ ÑÇõ£

Ð³Û ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý ÙïùÇ ½³ñ ·³ó Ù³Ý å³ï Ùáõ Ã»³Ý Ù¿ç ³é³ÝÓ

Ý³	Û³	ïáõÏ	¹»ñ	¿	áõÝ»	ó»É	Ø³	Ý³½	Ï»ñ	ïÇ	Åá	Õá	íÁ	¥726	Ã©¤«	áñÇ	ÁÝ	¹áõ

Ý³Í Ý½áíù Ý» ñÁ áõÕ Õ³ ÷³é Ñ³ õ³ï ùÇ ÅËï³ Ï³ Ý ë³Ñ Ù³ ÝáõÙ Ý»ñ »Ý£

Ð³Û ºÏ» Õ» óáõÙ ÍÇ ë³ Ï³Ý ÏÇ ñ³ éáõ ÃÇõÝ áõÝÇ »ñ»ù Ñ³Ý ·³ Ý³Ï« 

áñáÝù Ñ³ ÏÇñ× Ý»ñ Ï³ Û³ó ÝáõÙ »Ý Ñ³Û Ñ³ õ³ï ùÇ Ï³ ñ» õá ñ³ ·áÛÝ 

17	 ÐÇÝ	 ²ñ»õ»É»³Ý	 àõÕÕ³÷³é	 ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ	 ¥Oriental	 Orthodox	 Churches¤	

ÁÝ ï³ÝÇ ùÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ð³Û« ÔåïÇ« ²ëáñ³Ï³Ý ¥Ý»ñ³é»³É ÐÝ¹ÇÏ Ø³

É³Ý	Ï³	ñ³¤	»õ	ºÃáí	å³	Ï³Ý	ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÁ«	áñáÝù	í»ñÁ	Ýßáõ³Í	ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý	

³Ýáõ³Ý ï³Ï Ñ³Ý ¹¿ë »Ý ·³ÉÇë ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÝ»ñáõÙ£
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ëÏ½µáõÝù Ý» ñÁ£ ²é³ çÇ ÝÁ Ïáã õáõÙ ¿ ÜÇ ÏÇ³ Ï³Ý« ë³ Ï³ÛÝ Çñ» ÝÇó 

Ý»ñ Ï³ Û³ó ÝáõÙ ¿ ÜÇ ÏÇá¬Ïá ëï³Ý¹Ýáõ åáÉ ë»³Ý ÙÇ ËÙµ³· ñáõ ÃÇõÝ£ 

ºñÏ ñáñ ¹Á ¶ñÇ ·áñ î³ Ã» õ³ óáõ ËÙµ³· ñ³Í Ñ³ õ³ï ùÇ Ëáë ïá í³ Ýáõ

ÃÇõÝÝ ¿£ ºñ ñáñ ¹Á ØÏñïáõ Ã»³Ý ³ñ³ ñá Õáõ Ã»³Ý Ù¿ç ·áñ Í³ ÍáõáÕ 

Ñ³ ÏÇñ× ï³ñ µ» ñ³ÏÝ ¿£ ¸³ õ³ Ý³ Ï³Ý ³Õ»ñë Ý» ñáí ÉÇ »Ý Ý³»õ Ð³Û 

ºÏ» Õ» óáõ ÍÇ ë³ Ï³Ý Ù³ï»³Ý Ý» ñÁª §Þ³ ñ³Ï Ýá óÁ¦« §Ä³ Ù³ ·Çñ ùÁ¦« 

§Ø³ß ïá óÁ¦ »õ §ä³ ï³ ñ³ ·³ Ù³ ïáÛ óÁ¦£

Ð³Û ºÏ» Õ» óáõ ¹³ õ³ Ýáõ Ã»³Ý Ï³ éáÛ óÁ

Ð³Û ºÏ» Õ» óáõ ¹³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝÝ áõÝÇ Ñ» ï» õ»³É Ï³ éáÛ óÁ.

²© ²ë ïáõ³Í

´© ²ñ³ñ ã³ ·áñ Íáõ ÃÇõÝ

¶© öñÏ³ ·áñ Íáõ ÃÇõÝ

³¤	øñÇë	ïá	ë³	µ³	Ýáõ	ÃÇõÝ

µ¤	êáõñµ	Ðá	·áõ	ïÝû	ñÇ	Ýáõ	ÃÇõÝ	»õ	ºÏ»	Õ»	óÇ

·¤	ì³Ë	×³	Ý³	µ³	Ýáõ	ÃÇõÝ

¸³ õ³ Ýáõ Ã»³Ý ³é³ çÇÝ Ù³ëÝ ²ë ïáõ ÍáÛ, Üñ³ ·á Ûáõ Ã»³Ý, 

ÇÝù Ýáõ Ã»³Ý »õ ëïá ñá ·» ÉÇ Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝ ¿£ ºñÏ ñáñ¹ Ù³ëÝ ²ë ïáõ

ÍáÛ ÏáÕ ÙÇó ³ß Ë³ñ ÑÇ ³ñ³ñ ã³ ·áñ Íáõ Ã»³Ý Ù³ ëÇÝ ¿£ ºñ ñáñ¹ Ù³ëÝ 

²ë ïáõ ÍáÛ ØÇ³ ÍÇÝ àñ ¹áõ Ù³ñ ¹» Õáõ Ã»³Ý ÙÇ çáóáí Ù³ñ¹ Ï³Ýó 

÷ñÏ³ ·áñ Í» Éáõ Ù³ ëÇÝ ¿£ öñÏ³ ·áñ Íáõ ÃÇõÝÝ Çñ Ñ»ñ ÃÇÝ »õë µ³ Å³Ý

õáõÙ ¿ »ñ»ù Ù³ ëÇ£ öñÏ³ ·áñ Íáõ Ã»³Ý, ÇÝã å¿ë Ý³»õ ¹³ õ³ Ýáõ Ã»³Ý 

·ÉË³ õáñ Ã» Ù³Ý ùñÇë ïá ë³ µ³ Ýáõ ÃÇõÝÝ ¿, ³Û ëÇÝùÝª Ã¿ ÇÝã å¿ë 

å¿ïù ¿ Ëáë ïá í³ Ý»É Ù³ñÙ Ý³ õá ñáõ³Í ²ë ïáõ ÍáÛ àñ ¹áõÝª ÚÇ ëáõë 

øñÇë ïá ëÇÝ£ ²Ûë Ù³ ëÇÝ áñá ß³ ÏÇû ñ¿Ý ³ëáõÙ ¿ ëµ ²Ã³ Ý³ ëÁ. §øñÇë

ïá Ý¿áõ Ã»³Ý ³Ýáõ ÝÁ øñÇë ïá ëÇÝ ×ßÙ³ ñÇï ¹³ õ³ Ý»ÉÝ ¿« »õ ùñÇë

ïá Ý»³Û ¿ ³Ýáõ³Ý õáõÙ Ý³« áí áõÝÇ ×ßÙ³ ñÇï ¹³ õ³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ¦18£ 

öñÏ³ ·áñ Íáõ Ã»³Ý »ñÏ ñáñ¹ Ù³ ëÁ, áñ Ïáã õáõÙ ¿ êáõñµ Ðá ·áõ 

ïÝû ñÇ Ýáõ ÃÇõÝ »õ ºÏ» Õ» óÇ, ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëÇ ÷ñÏ³ ·áñ Íáõ Ã»³Ý 

ß³ ñáõ Ý³ Ïáõ Ã»³Ý Ù³ ëÇÝ ¿ Ðá ·» ·³ Éáõë ïÇó ÙÇÝ ã»õ ß³ ñáõ Ý³ Ï³

Ï³Ý Ý»ñ Ï³Û£ ÆëÏ »ñ ñáñ¹ Ù³ ëÁª í³Ë ×³ Ý³ µ³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ, ·³ ÉÇù 

Çñ³ ¹³ñ Óáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝ ¿£

18 êµ ²Ã³Ý³ë ²Õ»ùë³Ý¹ñ³óÇ« Ö³éù« ÃáõÕÃù »õ ÁÝ¹¹ÇÙ³ë³óáõÃÇõÝù« 

ì» Ý» ïÇÏ« 1899, ¿ç 240
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¸³ õ³ Ý³ µ³ Ýáõ Ã»³Ý ³é³Ý ÓÇÝ Ù³ ë»ñ »Ý Ý³»õ êáõñµ Ðá ·áõ 

ïÝû ñÇ Ýáõ Ã»³Ý »õ »Ï» Õ» ó³ µ³ Ýáõ Ã»³Ý Ù³ë Ï³½ ÙáÕ ÙÇ ß³ñù Ï³

ñ» õáñ ËÝ¹Çñ Ý»ñ« ÇÝã åÇ ëÇù »Ý ßÝáñ ÑÁ« ºÏ» Õ» óáõ ëñµ³ ½³Ý Ëáñ

Ñáõñ¹ Ý» ñÁ« ÍÇ ë³ Ï³Ý ³ë ïáõ³Í å³ß ïáõ ÃÇõ ÝÁ« ³ÕûÃ ùÁ »õÝ£

Ð³Û ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý ·ñ³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý ³Ý µ³ Å³ Ý³ ÉÇ Ù³ë »Ý Ï³½

ÙáõÙ ³Ûë å¿ë Ïá ãáõ³Í §¹³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝ Ñ³ õ³ ïáÛ¦ Ï³Ù §Ëáë ïá í³

Ýáõ ÃÇõÝ Ñ³ õ³ ïáÛ¦ Å³Ý ñÇ ·áñ Í» ñÁ£ êñ³Ýù áõÝ»Ý áñá ß³ ÏÇ ³Ù ÷á÷ 

Ëáë ïá í³ Ý³ Ï³Ý á× »õ Ñ³ õ³ï ùÇ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ¹ñáÛÃ Ý» ñÇ ¹ñ³ Ï³Ý, 

áã Ñ³ Ï³ ×³ é³ Ï³Ý ß³ ñ³¹ ñ³Ýù »Ý£ ê³ Ï³ÛÝ ·ñ» Ã¿ Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõñ 

¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý »ñÏ, ÉÇ ÝÇ Ñ³ Ï³ ×³ éáõ ÃÇõÝ, ÃáõÕÃ Ï³Ù Ù»Ï Ýáõ ÃÇõÝ, 

áõÝÇ ³Ûë µÝáÛ ÃÇ Å³Ý ñ³ ÛÇÝ Ñ³ ïáõ³Í Ý»ñ£ Ä³ Ù³ Ý³Ï ³é Å³ Ù³ Ý³Ï 

Ñ³ñÏ ¿ »Õ»É ³Ù ÷á÷ Ï»ñ åáí Ç ÙÇ µ» ñ»É Ñ³ õ³ï ùÇ ¹³ õ³ Ýáõ Ã»³Ý 

µá Éáñ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ëÏ½µáõÝù Ý» ñÁ áñá ß³ ÏÇ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï Í³ õ³ ÉáõÙ Ý»

ñáí£ ²Ûë åÇ ëÇ »ñ Ï»ñÝ Ç Û³Ûï »Ý »Ï»É áã ÙÇ³ÛÝ áõÕ Õ³ ÷³é ·Ç ï³Ï

óáõ Ã»³Ý Ñ³ë ï³ï Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ, ³Û É»õ å³ ï³ë Ë³ Ý» Éáõ Ù»ñ ¹¿Ù 

áõÕ Õáõ³Í ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý áïÝÓ ·áõ ÃÇõÝ Ý» ñÇÝ »õ Ù» Õ³¹ ñ³Ýù Ý» ñÇÝ£ 

Æõñ³ ù³Ý ãÇõñ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ßñ ç³Ý áõÝ» ó»É ¿ Çñ Ñ³ñ ó³¹ ñáõÙ Ý» ñÁ, »õ 

Ñ³ñÏ ¿ »Õ»É å³ ï³ë Ë³ Ý»É ³Û¹ Ñ³ñ ó» ñÇÝ£

ÜÏ³ ïÇ áõÝ» Ý³ Éáí, áñ ³Û ëûñ ÝáÛÝ å¿ë Ù»Í ³ÝÑ ñ³ Å»ß ïáõ

ÃÇõÝ Ï³Û í» ñ³ Ñ³ë ï³ ïáõ» Éáõ Ù»ñ Ñ³Û ñ» ñÇ áõÕ Õ³ ÷³é í³ñ

¹³ å» ïáõ Ã»³Ý Ù¿ç »õ å³ßï å³ Ý» Éáõ Ù»ñ Éáõ ë³ õáñ Ñ³ õ³ï ùÇ 

×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõ ÝÁª 2000 Ã., ³Ý ë³ Éáí Î. äáÉëáÛ Ü. ². î. Ø»ëñáå ´ 

Ñ³ Ûáó å³ï ñÇ³ñ ùÇ Ûáñ ¹á ñÇÝ, Ó»é Ý³ ÙáõË »Õ³Ýù Ï³½ Ù» Éáõ Ñ³

õ³ï ùÇ ¹³ õ³ Ýáõ Ã»³Ý ÙÇ ³Ù ÷á÷ Ëáë ïá í³ Ýáõ ÃÇõÝ, áñÁ Ïá ã» óÇÝù 

§¸³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝ Ñ³ õ³ ïáÛ¦£ ²Ûë Ëáë ïá í³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ Ù»ñ Ñ³Û ñ» ñÇ 

¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý Ëûë ù» ñÇ áõÕ Õ³ ÏÇ »õ ³ÝáõÕ Õ³ ÏÇ í» ñ³ ß³ ñ³¹ ñ³Ýù ¿ª 

³ÝÑ ñ³ Å»ßï Ýáõ³ ½³ ·áÛÝ ß³Õ Ï³ åáõÙ Ý» ñáí£ Ø»ñ Ýå³ ï³ÏÝ ¿ »Õ»É 

³Ý³ Õ³ñ ïû ñ¿Ý Ý»ñ Ï³ Û³ó Ý»É Ð³Û ºÏ» Õ» óáõ áõÕ Õ³ ÷³é Ñ³ õ³ï ùÇ 

Çë Ïáõ ÃÇõ ÝÁª Áëï Ù»ñ Ñ³Û ñ» ñÇ Éáõ ë³ õáñ áõëáõ óáõÙ Ý» ñÇ£ Ð³ õ³ï ùÇ 

³Ûë Ëáë ïá í³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ³Í ¿ ëáÛÝ Ñ³ ïá ñÇ ëÏ½µáõÙ 

³Ý· É» ñ¿Ý »õ éáõ ë» ñ¿Ý Ã³ñ· Ù³ Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñáí Ñ³Ý¹»ñÓ£
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êñµáÛ ÑûñÝ Ù» ñáÛ ¶ñÇ ·á ñÇ Èáõ ë³ õáñ ãÇ Ú³ ×³ Ë³ å³ ïáõÙ ×³éù »õ ³ÕûÃù« 

êµ Ô³ ½³ñ« 1954

êµ ²Ã³ Ý³ë ²Õ»ù ë³Ý¹ ñ³ óÇ« Ö³éù« ÃáõÕÃù »õ ÁÝ¹ ¹Ç Ù³ ë³ óáõ ÃÇõÝù« 

ì» Ý» ïÇÏ« 1899

Սբ Յովհան Ոսկեբերան, Մեկնութիւն Աւետարանին որ ըստ Յովհաննու, Կ. 

Պոլիս, 1717

êµ ÎÇõ ñ»Õ ²Õ»ù ë³Ý¹ ñ³ óÇ« ¶Çñù å³ ñ³å Ù³Ýó« Î© äá ÉÇë« 1717

îÇ Ùá Ã¿áë Îáõ½« Ð³ Ï³ ×³ éáõ ÃÇõÝ ³é ë³Ñ Ù³ Ý»³ÉëÝ Ç Åá Õá íáÛÝ ø³Õ Ï»

¹áí ÝÇ« êµ ¾ç ÙÇ³ ÍÇÝ« 1908

ÎÝÇù Ñ³ õ³ ïáÛ« êµ ¾ç ÙÇ³ ÍÇÝ« 1914

¶Çñù ÃÕÃáó« ÂÇý ÉÇë« 1901

Úáí Ñ³Ý Ýáõ ÆÙ³ë ï³ ëÇ ñÇ ²õÓ Ý»ó õáÛ Ù³ ï» Ý³· ñáõ ÃÇõÝù« ì» Ý» ïÇÏ« 1833

Êáë	ñá	íÇÏ	Â³ñ·	Ù³	ÝÇã	¥³ß	Ë³ï©	¶³	ñ»	·ÇÝ	í³ñ	¹³	å»ï	Úáí	ë¿	÷»³Ý¤«	ì³

Õ³ñ ß³ å³ï« 1899

êµ ¶ñÇ ·áñ Ü³ ñ» Ï³ óÇ« Ø³ ï»³Ý áÕ µ»ñ ·áõ Ã»³Ý« ºñ» õ³Ý« 1985

² Ý³ ÝÇ³ ê³ Ý³Ñ Ý» óÇ« §¶³Ý Ó³ ë³ñ¦ ²–¼

Úáí Ñ³Ý Ý¿ë ê³ñ Ï³ õ³·« Ú³ Õ³·ë Ýß³ Ý³ ÏÇ Ñ³ õ³ ïáÛ ÝÇ ÏÇ³ Ï³ÝÝ ÚÄÀÇóÝ« 

ì» Ý» ïÇÏ N 504

äû Õáë î³ ñû Ý³ óÇ« ÀÝ¹ ¹¿Ù Ñ»ñ Óáõ³ Íá Õ³ó« ØØ N 6907

êµ Ü»ñ ë¿ë ÞÝáñ Ñ³ ÉÇ« ÀÝ¹ Ñ³Ý ñ³ Ï³Ý ÃáõÕÃù« ºñáõ ë³ Õ¿Ù« 1871

ØËÇ Ã³ñ ¶áß« ÂáõÕÃ ³é íñ³ óÇëÝ« §¶³Ý Ó³ ë³ñ¦ ¼

ì³ñ ¹³Ý ²ñ» õ»É óÇ« ¸³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝ Ñ³ õ³ ïáÛ« ØØ N 8132

Mxit‘ar Sasnec‘i. Theological Discourses. Edited by S© Peter Cowe. Lovanii« 

1993

ÎÇ ñ³ Ïáë ºñ½Ý Ï³ óÇ« ÂáõÕÃ ³é Ï³ñ Ý» óÇë« ¶³Ý Ó³ ë³ñ ¼. ÂáõÕÃ ³é áõÕ

Õ³ ÷³é Ñ³ õ³ ï³ ó»³ÉëÝ« ØØ N 2542

êï» ÷³ Ýáë úñ µ» É»³Ý« Ð³ Ï³ ×³ éáõ ÃÇõÝ ÁÝ¹ ¹¿Ù »ñ Ï³µ Ý³ Ï³ó« Î© äû ÉÇë« 

1756

º ë³ ÛÇ Üã» óÇ« ¸³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝ »õ Ëáë ïá í³ Ýáõ ÃÇõÝ Ç êáõñµ ºñ ñáñ ¹áõ ÃÇõÝÝª 

³ë³ ó»³É ºë³ ÛÇ ì³ñ ¹³ å» ïÇ Ç Ûº½ñ ìÇ ñ³ åÇÝ Ç Ñ³ë ï³ ïáõ ÃÇõÝ áõÕ

Õ³ ÷³ é³ó »õ Ç Û³Ý ¹Ç Ù³ Ýáõ ÃÇõÝ ã³ ñ³ ÷³ é³ó« ØØ N 614

êµ Úáí Ñ³Ý àñáï Ý» óÇ« ¸³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝ Ñ³ õ³ ïáÛ« ØØ N 557

¶Çñù Ñ³ñó Ù³Ýó »ñÇóë »ñ³ Ý»³É ëñµáÛ ÑûñÝ Ù» ñáÛ ¶ñÇ ·á ñÇ î³ Ã» õ³ó õáÛÝ, 

Î. äá ÉÇë, 1729
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¶Çñù ù³ ñá ½áõ Ã»³Ý, áñ Ïá ãÇ ÒÙ» é³Ý Ñ³ ïáñª ³ñ³ ñ»³É ëñµáÛ ÑûñÝ Ù» ñáÛ 

¶ñÇ ·á ñÇ î³ Ã» õ³ó õáÛÝ, Î. äá ÉÇë, 1740

¶Çñù ù³ ñá ½áõ Ã»³Ý, áñ Ïá ãÇ ²Ù³ é³Ý Ñ³ ïáñª ³ñ³ ñ»³É ëñµáÛ ÑûñÝ Ù» ñáÛ 

¶ñÇ ·á ñÇ î³ Ã» õ³ó õáÛÝ, Î. äá ÉÇë, 1741



ՔՐԻՍՏՈՍԻՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆԸ 

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆՄԷՋ

Աւետարանի սրբազանպատմութեան մէջ կայ միխորհրդական

դրուագ,որնառանձնայատուկտեղէգրաւումփրկականիրադարձու

թիւններիշղթայում:ԸստՄատթէոս,ՄարկոսեւՂուկասաւետարա

նիչների՝Քրիստոսը,Իրաշակերտներիցընտրելովերեքհոգու՝Պետ

րոսին,ՅակոբոսինեւՅովհաննէսին,բարձրանումէմիբարձրլեռան

վրայ,որըեկեղեցականաւանդութեանմէջնոյնացւումէԹաբոր1լե

ռանհետ:ԵւյանկարծՔրիստոսըպայծառակերպւումէաննկարագ

րելիաստուածայինլոյսով,Նրաերեսըսկսումէփայլելարեգակիպէս,

իսկհանդերձներըդառնումենճերմակեւլուսեղէն:Նրաերկուկող

մումյայտնւումենՀինԿտակարանիերկումեծագոյնմարգարէները՝

ՄովսէսըեւԵղիան,որոնցհետ,համաձայնաւետարանականվկայու

թեան,ՓրկիչըզրուցումէԻրերկրաւորկեանքիվերջինիրադարձու

թիւններիմասին,որտեղիէինունենալուԵրուսաղէմում:Առաքեալ

ներիվրայմեծսարսափէիջնում,եւՊետրոսնասումէ.«Ռաբբի՛,բար

ւոքէմեզաստլինել,արասցուքզերիստաղաւարս.մի՝Քեզ,մի՝Մով

սիսիեւմի՝Եղիայի»(Մարկ.Թ4):Իսկվերեւիցմիամպհովանիէլի

1 ԻրականումաւետարանիչներիցոչմէկըչիյիշատակումԹաբորլեռըՓրկչի
պայծառակերպութեանհետկապուածպատմութեանմէջ:Թաբորլեռըյաճախ
յիշատակւումէՀինԿտակարանումորպէսսրբազանլեռ:Յատկանշականեն
Դաւիթ մարգարէի յաւիտենականխօսքերը. «Թաբոր եւ Հերմոն յանունՔո
ցնծասցեն»(Սաղմ.ՁԸ13):Սկսածառաքելականշրջանից՝եկեղեցականաւան
դութեանմէջընդունուածէայնկարծիքը,որՏիրոջպայծառակերպութիւնը
տեղիէունեցելհէնցԹաբորլեռանվրայ:Սակայնկանկարծիքներ,թէայդ
իրադարձութիւնը կարող էպատահած լինելՀերմոնի,Քորէբի կամնոյնիսկ
Ձիթենեացլեռանվրայ:ՏեսTheWestminsterDictionaryofChristianTheology,
Transfiguration,Philadelphia 1983, էջ 578–579. TheOxfordDictionary of the
ChristianChurch,Transfiguration,Oxford,1993,էջ1390.Библейская энциклопе
дия, Фавор гора, Москва, 1990, էջ819–821:
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նում,որիմիջիցլսւումէՀայրԱստուծոյձայնը.«ԴաէՈրդիԻմսի

րելի,ընդՈրհաճեցայ,Դմա՛ լուարուք»(Մատթ.ԺԷ5):Եւերբայս

ամէնիցյետոյնրանքիջնումեններքեւ,Յիսուսըերեքառաքեալնե

րինպատուիրումէոչմէկիչյայտնելտեղիունեցածիմասինմինչեւ

Իրյարութիւնըմեռելներից:

Առաջինհայեացքիցայսիրադարձութիւնըկարծեսդուրսէաւե

տարանականպատմութեան ենթատեքստից, կարծես չի բխումԱւե

տարանի դէպքերի ընդհանուր յաջորդականութեան տրամաբանու

թիւնից: Այն կարծես ներդրուած էԱւետարանի մէջ, ինչպէս յայտ

նութիւնը՝յայտնութեանմէջ,լոյսը՝լոյսիմէջ,խորհուրդը՝խորհուր

դիմէջ:Աշակերտներիցմիայն երեքինընտրելը, լեռանվրայ բարձ

րանալը,ՀինԿտակարանիերկումեծագոյնմարգարէներիներկայու

թիւնըարդէնիսկակնարկումենայնբացառիկյայտնութեանմասին,

որտեղիպիտիունենարԹաբոր լեռանվրայ:ԸստԵկեղեցուհայրե

րի՝Տիրոջպայծառակերպութիւնըբարձրագոյնյայտնութիւննէմին

չեւՔրիստոսիյարութիւնեւիրմէջխտացնումէմարդկութեանփր

կաբանականանցեալը (ՀինԿտակարան), ներկան (ՆորԿտակարան)

եւապագան(Երկրորդգալուստ):Ահաթէինչուայնմշտապէսեղել

էԵկեղեցուաստուածաբանականմտքիուշադրութեանկենտրոնում:

ԵթէՊայծառակերպութիւնըարեւմտեանաստուածաբանութեան

մէջ(հիմնականումՕգոստինոս,Լեւոնպապ)դիտուելէորպէսՍուրբ

Երրորդութեանյայտնութեանմիիրադարձութիւն,ապաարեւելեան

աստուածաբանութեան մէջ այն աւելի մեծ եւ համակողմանի ուշա

դրութեանէարժանացել:

Վաղ շրջանի Եկեղեցումառաջինանգամայն մեկնաբանուել է

Իրենէոսիկողմից՝որպէսփրկաբանականեւվախճանաբանականուղ

ղորդուածութիւնունեցողիրադարձութիւն:ԿղեմէսԱլեքսանդրացին

Պայծառակերպութեանլոյսըմեկնաբանումէորպէսհոգեւորլոյս,որը

յայտնուեցառաքեալներինըստնրանցընդունելուկարողութեան:Որո

գինէսըՄատթէոսիիրմեկնութեանմէջայդլոյսըդիտումէվախճա

նաբանականենթատեքստում:Ըստնրա՝պայծառակերպուածՔրիստո

սիլոյսինհաղորդակիցեննրանք,ովքերվերենայսաշխարհի«վեց

օրերից»եւգտնւումեննոր«շաբաթի»մէջ:

ԸնդհանուրառմամբբիւզանդականհայրերիկողմիցԱյլակերպու

թիւնըդիտուելէորպէսՔրիստոսիաստուածայինբնութեանյայտնու

թիւն,ՆրաԵրկրորդգալստեանաւետիսեւարքայութեանլրում:«Բայց
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մերամենեցունբացաւերեսօքզփառսնՏեառնիբրեւընդհայելիտե

սեալ՝ինոյնպատկերնորոգիմք…»[ԲԿոր.Գ18]պօղոսեանբնորո

շումըդառնումէմեկնաբանականօրինակաւելիուշշրջանիյոյնհայ

րերի համար (Պրոկղ, Աթանաս Սինայեցի,Մաքսիմոս Խոստովանող,

ԱնդրէասԿրետացիեւյատկապէս՝ԳրիգորՊալամաս):Այսաստուա

ծաբաններիհամարԹաբորլեռանվրայյայտնուածլոյսնիրականում

Աստուած Ինքն է Իր աստուածային զօրութիւններով, որոնք առա

քեալներիկողմիցորպէսֆիզիկականլոյսենընկալուելըստնրանց

հաւատքիեւլուսաւորուածութեանաստիճանի2:

ԱյլակերպութեանլոյսիբնոյթիշուրջԺԴդ.ումաստուածաբա

նականվէճերբռնկուեցինյունականաստուածաբանականդպրոցիեւ

ԹովմաԱքուինացուհետեւորդներիմիջեւ:Այսվէճերըծնունդնէին

այնհակասութեան,որընդհանրապէսառկայէխորհրդականաստուա

ծաբանութեանեւկրօնականփիլիսոփայութեանմիջեւ,յայտնութեան

ԱստուծոյեւփիլիսոփայութեանկողմիցներկայացուողԱստուծոյգա

ղափարիմիջեւ:Այսհակաճառութեանմէջառաջքաշուեցինայնպի

սիկարեւորաստուածաբանականխնդիրներ,ինչպիսիքենխորհրդա

կաններանձնականփորձառութեանեւԱստուծոյհետհաղորդակցու

թեանհնարաւորութեանիրականութիւնը,շնորհիեղականկամանեղ

լինելու, մարդու վերջնական կոչման եւ արարածի աստուածացման

հիմնահարցերը3:

ՅատկապէսԳրիգորՊալամասիաշխատանքներիշնորհիւյունա

կանաստուածաբանութեանմէջվերջապէսբիւրեղանումէայնգաղա

փարը,որՊայծառակերպութեանլոյսնանեղեւաստուածայինբնոյթ

ունի,որըյայտնւումեւհաղորդւումէնրանց,ովքերձգտումենմիա

ւորուելնրահետ:Սակայնայդնախայաւիտեան,անժամանակեւան

բովանդակելիլոյսըՀինԿտակարանումյայտնւումէորպէսԱստու

ծոյփառք,քանիորմինչեւԲանԱստուծոյմարմնաւորումըարարա

ծըչէրկարողկրելայդլոյսը:ԱհաթէինչուՊօղոսըկուրացաւայդ

2 PeterA.Chamberas,“TheTransfigurationofChrist:StudyinthePatristicExe

gesisofScripture”,St.Vladimir’sTheologicalQuarterly,v.14,1970,էջ48–65.

TheWestminsterDictionaryofChristianTheology,Transfiguration,Philadelphia

1983,էջ579

3 Вл. Лосский, Очерк мистического богословия Восточной Церкви, Мос

ква,1991,էջ165–167
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լոյսիյայտնութիւնիցԴամասկոսիճանապարհին,որովհետեւդեռչու

նէրհաւատքիՔրիստոս4:Ընդհակառակը՝ՄարիամՄագդաղենացին

կարողէրտեսնելյարութեանլոյսը,որըլցնումէրՏիրոջգերեզմանը

եւտեսանելիդարձնումամէնինչ5:

Բան Աստուծոյ մարմնաւորումով աստուածային լոյսը թանձ

րանում է, անբովանդակելին բովանդակւում է… Կատարեալ Լոյ

սը յայտնւում է ծառայի կերպարանքով՝ անտեսանելի մնալով շա

տերի համար:Քրիստոսիաստուածմարդկայինմիութեանմէջամէն

ինչ պայծառակերպուած է աստուածային լոյսով: Եւ Պայծառակեր

պութիւննայսառումովանժամանակիրադարձութիւնէ.Քրիստոսի

համարայդպահինոչինչչիփոխւում,փոփոխութիւնըտեղիէունե

նումառաքեալներիմօտ,ովքերմիառժամանակկարողութիւնստա

ցանտեսնելուիրենցՎարդապետինայնպէս,ինչպիսինէրՆամիշտ՝

Իր նախայաւիտեան Լոյսի մէջ: Առաքեալների համար սա յաւիտե

նականութիւնիցեկող,ժամանակիցեւպատմութիւնիցդուրսընկա

լումէր6:ԳրիգորՊալամասըՊայծառակերպութեանմասինիրճառում

գրումէ.«Տիրոջպայծառակերպութեանլոյսըչիսկսուելեւչիվերջա

ցել.այնդուրսէժամանակիցուտարածութիւնիցեւանզննելիէար

տաքինզգայարաններիհամար,թէպէտեւտեսանելիէդարձելմարմ

նաւորաչքերիհամար…»7:

Պայծառակերպութեաննառանձնայատուկկարեւորութիւնէըն

ծայուածՀայԵկեղեցուծիսականեւաստուածաբանականաւանդու

թեանմէջ:ՊայծառակերպութիւնըՀայԵկեղեցուհինգգլխաւորտաղա

ւարտօներից8մէկնէ:Այստօնիննախորդումէմէկշաբաթեայպահք,

ինչպէսՍբԾննդեան9,ՎերափոխմանեւԽաչվերացիտօներին:Վար

4 ԳրիգորՊալամաս,PG,t.150,1169A

5 նոյն,PG,t.151,268AB

6 Вл. Лосский, Очерк мистического богословия Восточной Церкви, Мос

ква,1991,էջ168:

7 PG,t.150,1232C

8 ՀայԵկեղեցուտօնակարգումհինգգլխաւորտաղաւարտօներկան.Ծնունդ

եւԱստուածայայտնութիւն,Զատիկ,Վարդավառ,ՎերափոխումնսբԱստուա

ծածնի,Խաչվերաց:

9 ՆախկինումՀայԵկեղեցուաւանդութեանմէջՍբԾննդեանտօնիցառաջնոյն

պէսեղելէյիսնօրեայպահեցողութեանշրջան(ինչպէսԶատիկիցառաջ),որը

կոչուելէՅիսնակացպահք:
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դավառիտօնակատարութիւնըտեւումէերեքօր,որոնցիցիւրաքան

չիւրնունիիրյատուկշարականիկանոնը10:ԸստՇարակնոցիներա

ծականծանուցման՝ՎարդավառիկանոնըյօրինուելէմասամբՄով

սէսՔերթողիեւմասամբսբՆերսէսՇնորհալուկողմից11:Բացիկիրա

կիերեկոյեանժամերգութեանժամանակընթերցուողսբԵղիշէվար

դապետիաղօթքից12,Վարդավառիտօնակարգըչունիորեւէառանձ

նայատկութիւն.միւստաղաւարտօներիպէսունիգիշերայինհսկում,

անդաստանեւերկրորդօրը՝մեռելոցիպատարագ:

ՀայԵկեղեցուաստուածաբանականաւանդութեանմէջՊայծառա

կերպութիւնըդիտուելէորպէսմերփրկականտնտեսութեանեւաս

տուածայինյայտնութեանկարեւորագոյնիրադարձութիւններիցմէ

կը:ՍկսածԵդարից՝հայհայրերիեւնշանաւորվարդապետներիկող

միցգրուելենՊայծառակերպութեանընուիրուածբազմաթիւմեկնա

բանականեւտօնախօսականերկեր,որոնքորոշակիօրէնազդուածլի

նելով Տիեզերական Եկեղեցու հայրերի գրուածքներից13՝ սոսկաբար

չենկրկնելիրենցնախորդներին,այլյաւելելեւէապէսհարստացրել

ենիրենցժառանգութիւնըբազմաթիւնորեւխորմեկնաբանական14 

մտքերով:ՓորձենքհամառօտներկայացնելՏիրոջպայծառակերպու

թեանմեկնաբանականպատկերը՝ըստՀայԵկեղեցուաւանդութեան:

10 ԿանոնՎարդավառի,Շարական,Վաղարշապատ,1888,էջ336–347(=Կանոն

Վարդավառի)

11 նոյն,էջ3

12 ԱղօթքսրբոյնԵղիշէիվարդապետիարարեալվասնայլակերպութեաննՔրիս

տոսի,Ճաշոց,Վաղարշապատ,1872,էջ549–556(=Եղիշէ(Ճաշոց))

13 Հայմեկնաբանականմիտքըձեւաւորուելէալեքսանդրեանեւանտիոքեան

դպրոցների ազդեցութեան ներքոյ: Վարդավառի հետ առնչուած կարելի է

առանձնացնելՅովհանՈսկեբերանիեւԿիւրեղԱլեքսանդրացումեկնութիւն

ները։ՏեսSt.JohnChrysostom,HomiliesonMatthew,NiceanandPostNicean

Fathers,FirstSeries,Vol.10(=Ոսկեբերան).CyrilofAlexandria,Commentaryon

theGospelofSt.Luke,trans.R.PayneSmith(LongIsland,N.Y.:Studion,1983):

14 Առհասարակպէտքէնկատել,որհայմեկնաբանականմիտքնունեցելէինք

նուրոյնզարգացումեւհասելէիւրայատուկխորութիւնների:Մեզհասելեն

Ս.Գրքի,Եկեղեցուհայրերիառանձինգրքերի,արտաքինիմաստասիրական

գրուածքների՝հայհեղինակներիկողմիցգրուածբազմաթիւմեկնողականեր

կեր,որոնքհամաշխարհայինմեկնաբանականժառանգութեանմէկկարեւոր

մասնենկազմում:
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Նախեւառաջ՝վեցեւութօրերիմասին.ՄատթէոսեւՄարկոսաւե

տարանիչներըյիշատակումեն«յետվեցաւուր»,իսկՂուկասը՝«իբ

րեւաւուրքութ»:ԱյստեղհաշուարկըսկսւումէՊետրոսիդաւանու

թեանօրուանից,աւելիստոյգ՝այնպահից,երբՔրիստոսնասումէհե

տեւեալխօսքը.«Ամէնասեմձեզ,զիիցենոմանքիսոցանէ,որաստ

կան, որք ոչ ճաշակեսցեն զմահ մինչեւ տեսանիցեն զՈրդի մարդոյ

եկեալարքայութեամբԻւրով»(Մատթ.ԺԶ28):Եւհէնցայսխօսքնէ,

որհայրաբանականգրականութեանմէջյաճախգործածուելէորպէս

բնաբան՝Այլակերպութեանը նուիրուած ճառերի եւ քարոզների հա

մար:ՀայրերնայսխօսքըդիտելենորպէսբանալիմուտքդէպիՊայ

ծառակերպութեանխորհուրդ:ԻսկՊայծառակերպութիւննայսխօս

քերիկատարումնէ,որինանհրաժեշտաբարպէտքէնախորդէրճշմա

րիտհաւատքիդաւանութիւնը:Վեցեւութօրերիմիջեւիրականում

չկայոչմիհակասութիւն:ՍաարդէննկատուելէրՅերոնիմոսի15եւ

ՅովհանՈսկեբերանի16կողմիցեւընդհանրացելմեկնաբանականգրա

կանութեանմէջ.վեցըմիջանկեալօրերնեն,իսկութը՝Պետրոսիդա

ւանութեանեւՊայծառակերպութեանօրերը՝միասինհաշուած17:Այս

միտքըերկրորդումէսբԵղիշէվարդապետը.«Մատթէոս,ասեն,զաս

տիանտիսն եթող եւ միայն զմիջոցնառ ի համար, իսկ երկուքն եւ

զխոստանալնեւզերեւելնհանդերձմիջաւն.եւհաճոյթուեցաւամե

նեցունընդունելզայս…»18:Որոշմեկնիչներվեցեւութթուերիայս

զուգակցման(լծակցման)մէջտեսնումենխորհրդականառնչութիւն

եւիմաստ:ԸստսբԳրիգորՏաթեւացու՝վեցըխորհրդանշումէԱռա

ջինգալուստը(առաջինարարչութիւն),իսկութը՝Երկրորդգալուստը

(երկրորդարարչութիւն)19:

Ութը,ըստԵկեղեցուհայրերի,ՔրիստոսիկամՅարութեանթի

ւնէ:Եօթըխորհրդանշումէհինկտակարանեանեւառհասարակերկ

15 Евангелiе отъ Maтөея, Толковая Бiблiя, т. 3, Петербургъ,1911,էջ

283

16 Ոսկեբերան,էջ345

17 Պէտքէնկատել,որՂուկասաւետարանիչըստոյգութօրչիասում,այլգոր

ծածումէ«իբրեւ»(wJseiv)բառը,այսինքն՝շուրջութօր:

18 ՍրբոյհօրնմերոյԵղիշէիմատենագրութիւնք(=Եղիշէ),էջ214

19 ՍբԳրիգորՏաթեւացի,«ՔարոզՎարդավառիտօնին»,Ամառանհտ.,Կ.Պո

լիս,1741թ.(=Տաթեւացի),էջ481–482
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րաւորկամարարչականկատարելութիւնները,որոնքմաթեմատիկա

կանօբիեկտներեն,այսինքն՝հասանելիենյաջորդականութիւնների

շնորհիւ:Քրիստոսի բերածփրկութիւնըդուրս էայսաշխարհի կա

տարելութիւններից, ուստիայնդուրս է եօթնեակներիփակպարբե

րութիւններից:Քրիստոսըբերեցնորկեանք,նորօրինաչափութիւն,

նորժամանակ,որնանուանւումէԱռաջինՕրկամՈւթերորդՕր:Սա

կայնայստեղմէկըեւութըոչթէթուային,այլխորհրդականեւան

դրանցականօրինաչափութիւններեն.նրանքդուրսենյաջորդակա

նութիւններիիշխանութիւնիցեւմիաժամանակնորկեանքենհաղոր

դումեօթնեակներին:Ութը յարութիւնառածեօթնէ, ութեակը՝ կա

տարեալհոգեւորպարբերութիւնըկամյաւիտեանը(էոն):Նաեւ՝Ու

թերորդՕրըպիտիգայՏէրը՝դատելուկենդանիներինեւմեռեալնե

րին.այդօրնանուանւումէՎերջինՕրկամՏիրոջՕրկամԴատաս

տանիՕր:Այսպիսով՝ութըմիաժամանակխորհրդանշումէե՛ւհոգե

ւորյարութիւնը(ՔրիստոսիԱռաջինգալուստը)՝անուանուելովառա

ջին,ե՛ւմարմիններիյարութիւնը(Երկրորդգալուստ)՝անուանուելով

վերջին:ՔրիստոնեաներըգտնւումենՈւթերորդՕրուայխորհուրդի

մէջ.նրանք,արժանացած լինելովՔրիստոսիբերածհոգեւորյարու

թեանը,նաեւմուտքենգործելԵրկրորդգալստեանմէջ(վախճանա

բանականսպասում)20:

Այսպիսով՝ Պայծառակերպութիւնն անցում է վեցից դէպի ութ,

հինարարչութիւնից՝դէպինորարարչութիւն,դէպիաստուածացում

եւԵրկրորդգալուստ:ԱյսմասինէգրումՄովսէսԽորենացին.«Սա

է,արդարեւ,ցնծութեանեւուրախութեանօրը,որՏէրնարարեց,սա

էԱստուծոյմեծփառքիծագմանօրը,որընորարքայութեանսկիզբն

է եւ էական լոյսի յայտնութիւնըեւ յաւիտենական լոյսինկարագի

րը»21:ԽորենացինայսօրնանուանումէմիաժամանակԱռաջինՕր

եւՈւթերորդՕր22:

Մեկնիչներն առանձնայատուկ ուշադրութիւն են դարձրել այն

հանգամանքին,որՔրիստոսըմինչեւԹաբորլեռանվրայբարձրանալն

20 ՄեսրոպքահանայԱրամեան,Մկրտութեանարարողութեանաստուածաբա

նութիւնը,տեսայսհատորում՝էջ114–115

21 ՍբՄովսէսԽորենացի,Վարդավառիխորհրդիմասին,«Գանձասար»Բ(=Խո

րենացի),էջ21

22 նոյն
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ընտրութիւնէկատարումԻրաշակերտներիմիջեւ:Առհասարակմեծ

եւաստուածայինյայտնութիւններըտրուելենսակաւաթիւմարդկանց

կամայսպէսկոչուածընտրեալանօթների,որոնքայնուհետեւեղելեն

այդյայտնութեանփոխանցողներըմնացածժողովրդին:ՀինԿտակա

րանումդրանքհիմնականումեղելենմարգարէները,որոնքփոխան

ցելենԱստուծոյպատգամներըժողովրդին:Սակայնորքանէլմար

գարէներինտրւումէրայդաստուածայինյայտնութիւնը,այսուհան

դերձնրանցհամարաստուածայինիրականութիւնըմնումէրանբա

ցայայտեւժամանակառժամանակայցելող:ԲանԱստուծոյմարմնա

ւորումովաստուածայինըթանձրանումէեւդառնումշօշափելիիրա

կանութիւն,որըսկսումէգործելոչթէդրսից,այլներսից:Այդպատ

ճառովՀինԿտակարաննանուանւումէստուերակերպպատմութիւն,

որովհետեւդեռճշմարիտԼոյսըչէրյայտնուել:Քրիստոսովսկսւում

է մարդկայինփրկագործութեան նորպատմութիւնը, սակայնՔրիս

տոսընոյնպէսԻրփրկութեանխորհուրդներըմարդկանցփոխանցե

լուհամարընտրեցյատուկմարդկանց,որոնքկոչւումենառաքեալ

ներ:ԱռաքեալներինՆայայտնումէրամենածածուկխորհուրդները

եւառաքեալներովպիտի հաստատէր Իրփրկութեան Եկեղեցինայս

աշխարհում՝ առաջնորդելու մարդկանց դէպի յաւիտենական կեանք

եւկատարեալ,անստուերլոյս:

ԵւահաՔրիստոսըմինչեւլեռըբարձրանալըընտրութիւնէկա

տարումԻրարդէնիսկընտրեալաշակերտներիմէջ՝ցոյցտալով,որայն,

ինչպիտիյայտնի,բացառիկյայտնութիւնէլինելուոչմիայնմարդ

կայինբնութեանհամար,այլեւիմանալիաշխարհներիհամար:Երեք

առաքեալները,ըստԵկեղեցուհայրերի,խորհրդանշումենԵրրորդու

թեանարտապատկերըարարչութեանմէջ,միաժամանակվախճանա

բանականհունձքիհարիւրաւորները,վաթսունաւորներըեւերեսնա

ւորները:Երեքառաքեալներնիրենցհոգեւորտեսողութեամբառաւել

էինմիւսներից23:Եւայսպէս՝ընտրելովերեքաշակերտների՝Քրիստո

սըբարձրանումէԹաբորլեռ:

Մարդկութեանբոլորկարեւորագոյնյայտնութիւններըտրուելեն

լեռներիվրայ,եւորոշլեռներուղղակիեղելենԱստուծոյառանձնա

23 Ոսկեբերան,էջ345,ՅովհաննէսԵրզնկացի,«ՅաղագսՎարդավառիտօնին»,

ՄՄN2173(=Երզնկացի),17ա–31բ,Տաթեւացի,էջ482
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յատուկայցելութիւններիեւաստուածայինպատգամներիյայտնու

թեանվայրեր,ինչպէսօրինակ՝ՍինաեւՔորէբլեռները:

ԸստՅովհաննէսԵրզնկացու՝Թաբորըխորհրդանշումէանցումը

հինկտակարանեան յայտնութիւնից դէպի նորկտակարանեան յայտ

նութիւն. Աստուած Սինայի վրայ Մովսէսին յայտնեց հին օրէնքը՝

քարէտախտակներիվրայգրելով,իսկայստեղյայտնեցնորօրէնքը՝

ՍուրբՀոգովգրելովսրտիմարմնեղէնտախտակներիվրայ24:Հետեւա

բարԹաբորըոչմիայնաստուածգիտութեանվայր25է,այլեւերկնքի

արքայութեան,նորերկնքի26խորհրդանիշ,որովհետեւՔրիստոսնԻր

աստուածայինլոյսովայլակերպելէրնիւթականլեռըեւդարձրելեր

կինք27:ԱհաթէինչուորոշմեկնիչներԹաբորիխորհուրդիմէջտես

նումեննաեւեկեղեցաբանականերանգ:Թաբորըհաւատքիբարձրաց

րածխորաննէ28,ուրկարողենբարձրանալմիայնարժանաւորները29:

ԹաբորլեռանվրայԵղիայինեւՄովսէսինկանչելը,ըստՅովհան

Ոսկեբերանի,ցոյցէտալիս,որՔրիստոսըկենացեւմահուանզօրու

թիւնունի:Հնարաւորէդառնումայն,ինչհնարաւորչեղաւՍինայի

եւՔորէբիվրայ:ԸստՄովսէսԽորենացու՝Մովսէսըխորհրդանշումէ

մեռելներիյարութիւնը,իսկԵղիան՝յարութեանժամանակառանցմա

հուաներկինքյափշտակուելը:Եղիաներկնքիցէ,իսկՄովսէսը՝երկ

րից,որովհետեւՔրիստոսըտէրէերկնքի(իմանալիաշխարհ)եւերկ

րի(զգալիաշխարհ),եւնրանքյարութեանաւետիսըպէտքէփոխան

ցէինիմանալիեւզգալիաշխարհներին (հոգիներին),որոնցայնդե

ռեւսյայտնիչէր30:

Պայծառակերպութիւնը,ըստմեկնիչների,ԱմենասուրբԵրրորդու

թեան կարեւորագոյն յայտնութիւններից մէկն է31, որը հնարաւոր է

դարձելԱստուծոյՈրդուփրկագործմարդեղութեամբ:Քրիստոսիմար

դեղութեամբԱստուածութեանանպարագրելիեւանտեսանելիլոյսը

24 Երզնկացի,29բ

25 Խորենացի,էջ21

26 Խորենացի,էջ19–22

27 Եղիշէ,էջ227–228

28 Խորենացի,էջ19

29 Երզնկացի,30ա

30 Տաթեւացի,էջ489

31 Եղիշէ(Ճաշոց).ԿանոնՎարդավառի,էջ339,346
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բովանդակուելէծառայիկերպիմէջ.«ՃառագայթփառացՀօր՝Որդիդ

Միածին,որզլոյսդանվայրափակմարմնովպարագրեալայսօրիԹա

բորփառօքփայլեցեր»32:«…Ծառայիկերպիւպարածածկեալզլոյսդ

անստուեր,այսօրիԹաբորփառօքփայլեցեր»33:

Աստուածանմատոյցլոյսէ,որըհնարաւորչէտեսնելմարմնաւոր

աչքերով,եւառաքեալներըհաղորդակցուեցինաստուածայինլոյսին

ըստիրենցընդունելուկարողութեան34:Աշակերտներիտեսողութիւ

նըպայծառանումէ,եւնրանքսկսումենտեսնել«զանապականԼու

սոյնծաւալումն»35:Առաքեալներիննախապէսյայտնիէդառնումայն

իրականութիւնը,որըհնարաւորէլինելումիայնյարութիւնիցյետոյ.

Պայծառակերպութեամբնրանցբացայայտւումէմարդկութեանփր

կաբանականապագան՝մարդկայինբնութեանաստուածացմանխոր

հուրդը36:Ըստշարականագրի՝առաքեալներընախաճաշակումենան

մահութեանեւփրկութեանպտուղը.«ԵւզԵրրեակմիութեանզանտա

նելիզլոյսնտեսանելով՝կենդանւոյնանմահացան»37:Եւերեքտաղա

ւարներիյօրինմանմիտքըեւլեռանվրայմնալուցանկութիւնըպայ

մանաւորուածէինյարութեանյայտնութեամբ:Պետրոսըցանկանում

էտաղաւարելյարութիւնըեւմնալյարութեանվայրում38:

Պայծառակերպութեանիրադարձութիւնըմեկնիչներիհամարու

նիվախճանաբանականուղղորդուածութիւն:Պայծառակերպութեամբ

յայտնւումէայն,ինչլինելուէգալիքում՝վախճանաբանականապա

գայում:Սակայնդաոչթէլինելուէանվերջեւանորոշմիսպասում,

այլհաստատուելուէՔրիստոսիյարութեամբ39:Մահուանիշխանու

թեամբարարածըհագելէրսգոյխաւարայինզգեստ:Քրիստոսիմա

հուամբարարածըվերազգեստաւորւումէյարութեանեւյաւիտենա

կանկեանքիզգեստներով40:Համընդհանուրյարութիւնըեւարարա

32 ԿանոնՎարդավառի,էջ340

33 նոյն

34 ԵրանելւոյնԿիւրղիԵրուսաղեմայհայրապետիԿոչումնընծայութեան,Վենե

տիկ,1832թ.,Ճառտասներորդ,էջ165

35 ԿանոնՎարդավառի,էջ339

36 Երզնկացի,31ա
37 ԿանոնՎարդավառի,էջ336

38 Եղիշէ,էջ223

39 Երզնկացի,31ա

40 Եղիշէ,էջ221–222
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ծինորոգումըքրիստոնէականաստուածաբանութեանհիմնականթե

մաներիցմէկնէ,որովհետեւայնմերփրկութեանվերջնականնպա

տակնէ:Պայծառակերպութեամբյայտնուեցայն,ինչլինելուէմարդ

կայինբնութեանհետ,ինչպիսինլինելուէպայծառակերպուած,այլա

կերպուած,յարութիւնառածնորարարչութիւնը41.«Այսօրզծագումն

արդարոցն արեգակնակերպ փայլմամբ ծանուցեր ծագմամբ փառաց

Քոց,Տէ՛ր,յարքայութեանն…»42:

41 Տաթեւացի,էջ482

42 ԿանոնՎարդավառի,էջ347
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êµ ²Ã³ Ý³ë ²É»ù ë³Ý¹ ñ³ óÇÝ øñÇë ïá ëÇ ºÏ» Õ» óáõ Ù» Í³ ·áÛÝ 

Ñ³Û ñ» ñÇó Ù¿ÏÝ ¿£ Ü³ áã ÙÇ³ÛÝ »Õ»É ¿ ³ÛÝ ëñµ³ ½³Ý ³Ýû ÃÁ, áñáí 

Ù»½ ïñáõ» óÇÝ ÜÇ ÏÇáÛ ëáõñµ Ñ³ õ³ï ùÇ ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý ë³Ñ Ù³ ÝáõÙ

Ý» ñÁ, ³Û É»õ »Õ»É ¿ ³Û¹ ¹³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝÝ Çñ áÕç Ëá ñáõ Ã»³Ùµ µ³

ó³ Û³Û ïá ÕÁ£ Ü³ ûÅ ïáõ³Í ¿ »Õ»É êáõñµ ¶ñùÇ ¹³ õ³ Ý³ µ³ Ý³ Ï³Ý 

ÇÙ³ëï Ý» ñÁ ï»ë Ý» Éáõ Ñ³Ý ×³ ñ»Õ Ï³ ñá Õáõ Ã»³Ùµ£ Üñ³ ·ñáõ³Íù

Ý» ñáõÙ ³ë ïáõ³ Í³ µ³ Ý³ Ï³Ý ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñÝ Ç Û³Ûï »Ý ·³ ÉÇë 

½³ñ Ù³ Ý³ ÉÇ Ï»Ý ¹³ ÝÇ ½û ñáõ Ã»³Ùµ. ¹ñ³Ýù áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³ë ï³ ïáõÙ »Ý 

ùñÇë ïá Ý¿³ Ï³Ý ¹³ õ³ Ýáõ Ã»³Ý ï» ë³ Ï³Ý ¹ñáÛÃ Ý» ñÁ, ³Û É»õ ùñÇë ïá

Ý¿³ Ï³Ý Ñ³ õ³ï ùÇ áÕç Çë Ïáõ ÃÇõ ÝÁ£ ÆÝã áñ ÇÙ³ë ïáí ëµ ²Ã³ Ý³ëÝ 

áõÕ Õ³ ÷³é ¹³ õ³ Ýáõ Ã»³Ý Ï³Ù áõÕ Õ³ ÷³ éáõ Ã»³Ý ÑÇÙ Ý³ ¹ÇñÝ ¿. »õ 

å³ ï³ Ñ³ Ï³Ý ã¿, áñ »Ï» Õ» ó³ Ï³Ý ³õ³Ý ¹áõ Ã»³Ý Ù¿ç ëµ ²Ã³ Ý³ëÝ 

³Ýáõ³ Ýáõ»É ¿ §àõÕ Õ³ ÷³ éáõÃ »³Ý Ñ³Ûñ¦, §àõÕ Õ³ ÷³é Ñ³ õ³ï ùÇ 

ëÇõÝ¦, §º Ï» Õ» óáõ ëÇõÝ¦ »õÝ£ Üñ³ ³Ù µáÕç Ï»³Ý ùÁ »Õ»É ¿ Ý³»õ áõÕ

Õ³ ÷³é Ñ³ õ³ï ùÇ å³ßï å³ Ýáõ Ã»³Ý Çõ ñû ñÇ Ý³Ï íÏ³ Ûáõ ÃÇõÝ, »õ Û³

ÝáõÝ ëáõñµ Ñ³ õ³ï ùÇª Ý³ ³ñÇ³ µ³ñ Ïñ»É ¿ µ³½ Ù³ ÃÇõ Ñ³ É³ Í³Ýù Ý»ñ: 

²ñÇá ë³ Ï³Ý Ý» ñÁ Ýñ³Ý Ñ³ Ù³ ñáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ·ÉË³ õáñ ÃßÝ³ ÙÇÝ »õ 

¹Ç ÙáõÙ ¿ÇÝ ³Ù¿Ý ï» ë³Ï Ë³ñ ¹³ õ³Ýù Ý» ñÇª Ýñ³ ÝÇó Ó»ñ µ³ ½³ ïáõ»

Éáõ Ñ³ Ù³ñ£ Üñ³Ýù ³ß Ë³ñ ÑÇÏ Çß Ë³ Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ ³ç³Ï óáõ Ã»³Ùµ 

²Ã³ Ý³ ëÇÝ ÑÇÝ· ³Ý ·³Ù íï³ ñ»É »Ý ²É»ù ë³Ý¹ ñÇ³ ÛÇ ³Ãá éÇó, »õ 

Ý³ ³õ» ÉÇ ù³Ý ï³ë Ý»ûÃ ï³ ñÇ ³ÝóÏ³ó ñ»É ¿ ³ù ëá ñáõÙª »ñ µ»ÙÝ ÝáÛ

ÝÇëÏ Éùáõ³Í ÙÝ³ Éáí Çñ ÇëÏ Ñ³ õ³ ï³ ÏÇó »Õ µ³Ûñ Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó£ ²Ûë 

µá Éáñ ï³ é³ å³Ýù Ý» ñÇ »õ íßï» ñÇ Ù¿ç Ý³ ß³ ñáõ Ý³ Ï»É ¿ ³Ý ½Ç çáõÙ 

å³Û ù³ ñÁ ×ßÙ³ ñÇï Ñ³ õ³ï ùÇ Ñ³ Ù³ñ »õ ³Ù¿Ý ·Ýáí µ³ ó³ Û³Û ï»É 

×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý Ñ³ Ï³ é³ Ïáñ¹ Ý» ñÇ íï³Ý ·³ õáñ Ùá Éá ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ: 

ê³ Ï³ÛÝ ÝáÛ ÝÇëÏ å³Û ù³ ñÇ ³Ù» Ý³ Ã»Å å³ Ñ» ñÇÝ ëµ ²Ã³ Ý³ ëÁ ÉÇ ¿ 

»Õ»É Ùá Éá ñ»³É Ý» ñÇ ÝÏ³ï Ù³Ùµ Çõ ñû ñÇ Ý³Ï Ñ³Ù µ» ñáõ Ã»³Ùµ »õ Ý» ñá

Õ³Ù ïáõ Ã»³Ùµ »õ ç³ Ý³ ó»É ³Ù¿Ý Ï»ñå Ýñ³Ýó í» ñ³ ¹³ñÓ Ý»É ¹¿ åÇ 

áõÕ Õ³ ÷³é Ñ³ õ³ïù: Üñ³Ý ß³ï µ³ñÓñ ¿ ·Ý³ Ñ³ ï»É ³Ý³ å³ ï³

Ï³Ý Ý» ñÇ Ý³ Ë³ Ñ³Ûñ ëµ ²Ý ïá ÝÇá ëÁ£ º·Çå ï³ Ï³Ý ×·Ý³ õá ñáõ Ã»³Ý 
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Ù» Í³ ·áÛÝ Ñ» ÕÇ Ý³ Ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇó Ù¿ ÏÁª ëµ ä³÷ Ýá ïÇá ëÁ, ·ñáõÙ ¿. 

§ºñµ ëµ ²Ã³ Ý³ ëÁ »åÇë Ïá åáë Ó»é Ý³¹ ñáõ»ó, ³ÛÝ Å³Ù ã³ñ Ù³ñ ¹ÇÏ… 

÷áñ Ó» óÇÝ å³ é³Ï ï»É ²ë ïáõ ÍáÛ ºÏ» Õ» óÇÝ£ ê³ Ï³ÛÝ ÇÝÓ êáõñµ Ðá ·ÇÝ 

³ë³ó. §ºë Ýñ³Ý Ï³Ý· Ý»ó ñÇ áñ å¿ë ºÏ» Õ» óáõ ëÇõÝ »õ Éáõ ë³ ïáõ£ 

´³ ½áõÙ íßï»ñ »õ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ ã³ ñ³ Ëû ëáõ ÃÇõÝ Ý»ñ »Ý ëå³ ëáõÙ Ýñ³Ýª 

øñÇë ïá ëÇ ÝÏ³ï Ù³Ùµ µ³ ñ» å³ßï Ñ³ õ³ïù áõÝ» Ý³ Éáõ å³ï ×³ éáí£ 

´³Ûó Ý³ Û³Õ Ã³ Ñ³ ñ» Éáí µá Éáñ ÷áñ Óáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ… Ï’³½ ¹³ ñ³ ñÇ 

ºÏ» Õ» óÇ Ý» ñÇÝ ³õ» ï³ ñ³ Ý³ Ï³Ý ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõ ÝÁ¦1 £ ÆëÏ ëµ ¶ñÇ ·áñ 

²ë ïáõ³ Í³ µ³ ÝÁ Ýñ³ Ù³ ëÇÝ ·ñáõÙ ¿. §Ø»½ª ·»ï ÝÇÝ Ý»ïáõ³Í Ý» ñÇë 

Ñ³ Ù³ñ, ÷ñÏáõ Ã»³Ý »Õ çÇõñ µ³ñÓ ñ³ óáõ»ó, ×Çßï Å³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ ßÝáñ

Ñáõ»ó ³Ý ÏÇõ Ý³ ù³ñ, áñ Ù»½ ß³Õ Ï³ åáõÙ ¿ ÇÝù Ý»ñë Ù»½ »õ ÙÇ Ù»³Ýó 

Ñ»ï, Ï³Ùª Ñáõñ, áñ Ù³ù ñ³ ·áñ ÍáõÙ ¿ ÷ï³Í »õ íÝ³ ë³ Ï³ñ ½³Ý ·áõ³

ÍÁ… Ï³Ùª ëáõñ, áñ Ñ³ ïáõÙ ¿ ã³ ñáõ Ã»³Ý ³ñ Ù³ï Ý» ñÁ£ ºõ ´³ ÝÁ 

·ï³õ Æñ ³é³ ç³ Ù³ñ ïÇ ÏÇÝ, »õ Ðá ·ÇÝ ëï³ ó³õ Ù¿ ÏÇÝ, áí Û³ ÝáõÝ 

Üñ³ åÇ ïÇ áõÝ» Ý³ñ Ý³ Ë³ÝÓ³ËÝ¹ ñáõ Ã»³Ý ßáõÝ ãÁ¦2 £

êµ ²Ã³ Ý³ë ²É»ù ë³Ý¹ ñ³ óÇÝ Ã¿å¿ï Ùßï³ å¿ë Ñ³ É³ Í³Ýù Ý» ñÇ 

Ù¿ç ¿ »Õ»É, ë³Ï³ÛÝ ÃáÕ»É ¿ ½³ñ Ù³ Ý³ ÉÇ Ù»Í ·ñ³ Ï³Ý Å³ é³Ý ·áõ

ÃÇõÝ: Üñ³ ·áñ Í» ñÇ Ù»Í Ù³ëÝ áõÝÇ ¹³ õ³ Ý³ µ³ Ý³ Ï³Ý »õ ç³ ï³ ·á

í³ Ï³Ý µÝáÛÃ »õ ÝáõÇ ñáõ³Í ¿ ÜÇ ÏÇ³ Ï³Ý Ñ³ õ³ï ùÇ å³ßï å³ Ýáõ

Ã»³ ÝÁ: êµ ²Ã³ Ý³ ëÁ Ûëï³ Ïû ñ¿Ý ï»ë ÝáõÙ ¿ñ ÜÇ ÏÇáÛ Ó» õ³ Ï»ñå Ù³ ÝÁ 

Ñ³ Ï³ é³Ïáõ» Éáõ íï³Ý ·Á£ ÐÇÝ »õ ÑÝ³Ý Ù³Ý ³ë ïáõ³ Í³ µ³ Ý³ Ï³Ý 

Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·» ñÁ »ñ ÏÇ Ù³ëï ¿ÇÝ£ Üáñ »õ ³Ùáõñ Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Á Ï³ ñ» ÉÇ 

¿ñ Ï³ éáõ ó»É ÜÇ ÏÇáÛ ÑÇÙ ùÇ íñ³Û« ³Û ëÇÝùÝª »É Ý» Éáí §Ñ³ Ù³ ·á Ûáõ

ÃÇõÝ¦ (oJmoouvsia) Ñ³ë Ï³ óá Õáõ ÃÇõ ÝÇó« Áëï áñÇ å¿ïù ¿ñ Ï³ éáõ ó»É 

»õ ÛÕÏ»É áõÕ Õ³ ÷³é Ñ³ õ³ï ùÇ áÕç ³ë ïáõ³ Í³ µ³ Ý³ Ï³Ý Ï³ éáÛ óÁ£ 

Ð³ÛñÁ,àñ¹ÇÝ»õêáõñµÐá·ÇÝÑ³Ù³·áÛ³ÏÇó¥¿³ÏÇó¤»Ý«³ÛëÇÝùÝª

áõÝ»Ý ÝáÛÝ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ »õ ¿áõ ÃÇõ ÝÁ£ Ð³ Ù³ ·á Ûáõ ÃÇõ ÝÁ 

Ýß³ Ý³ õá ñ»ó ùñÇë ïá Ý¿áõ Ã»³Ý Û³Õ Ã³ Ý³ ÏÁ Ññ¿³ Ï³Ý »õ ÙÇ çÇÝåÉ³

ïá Ý³ Ï³Ý ÙïùÇ íñ³Ûª óáÛó ï³ Éáí« áñ ÑÇÝ Ïñû Ý³Ç Ù³ë ï³ ëÇ ñ³ Ï³Ý 

Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·»ñÝ Ç íÇ ×³ ÏÇ ã¿ÇÝ ÁÝ Ï³ É» Éáõ »õ »½ ñ³ Ï»ñ å» Éáõ ´³ ÝÇ 

Ý»ñÙ³ñ¹áõÃ»³Ý ¥Ù³ñ¹»ÕáõÃ»³Ý¤ ËáñÑáõñ¹Á£ øñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÁ

å³ Ñ³Ý çáõÙ ¿ñ Ñ³ õ³ï ùÇ ë³Ñ Ù³Ý Ù³Ý Ýáñ »õ ëïáÛ· »½ ñ³ µ³ Ý³ Ï³Ý 

1	 Ñâÿòèòåëü	Àôàíàñèé	Âåëèêèé‚	Òâîðåíèÿ‚	ò.	1‚	ñ.	49
2	 Ñâÿòèòåëü	Ãðèãîðèé	Áîãîñëîâ‚	Ñîáðàíèå	 òâîðåíèé,	 òîì 	1‚	Ñëîâî	21‚	Ïî	õ

âàëü	íîå	Àôàíàñèþ	Âåëèêîìó‚	àðõèåï.	Àëåêñàíäðèéñêîìó‚	ñ.	308–309	
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Ñ³ Ù³ Ï³ñ·« áñÝ ³Ù ñ³· ñáõ»ó ÜÇ ÏÇáÛ ² ïÇ» ½» ñ³ Åá Õáíáí£ ÜÇ ÏÇ³

Ï³Ý Ñ³ õ³ï ùÇ Ñ» ï» õá Õ³ Ï³Ý µ³ ó³ Û³Ûï Ù³Ý Ù¿ç ¿ Ø»ÍÝ ²Ã³ Ý³ ëÇ 

Ù» Í³ ·áÛÝ Ý»ñ ¹ñáõÙÝ ³ë ïáõ³ Í³ µ³ Ý³ Ï³Ý ÙïùÇ å³ï Ùáõ Ã»³Ý Ù¿ç£

êµ ²Ã³ Ý³ ëÇ ç³ ï³ ·á í³ Ï³Ý ·áñ Íáõ Ý¿áõ Ã»³Ý ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý Ýå³

ï³ÏÝ ¿ »Õ»É å³ßï å³ Ý»É ùñÇë ïá Ý¿áõ ÃÇõ ÝÁ Ñ»É É» Ý³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý 

íï³Ý ·Çó, áñÁ Ã³ù Ýáõ³Í ¿ñ ²ñÇá ëÇ »õ Ýñ³ Ñ» ï» õáñ¹ Ý» ñÇ Ñ» ñ»

ïÇ Ïá ëáõ Ã»³Ý Ù¿ç: È³Û Ýû ñ¿Ý ·áñ Í³ Í» Éáí Ûáõ Ý³ Ï³Ý Ùï³ Íá Õáõ Ã»³Ý 

Ï»ñ å» ñÁ »õ ·³ Õ³ ÷³ñ Ý» ñÁª Û³Ûï Ýáõ Ã» Ý³ Ï³Ý ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ 

¹³ ë³ Ï³ñ ·» Éáõ »õ Ñ³ Ù³¹ ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ, Ý³ ·Ç ï¿ñ ÇÝã å¿ë ³é³ÝÓ

Ý³ó Ý»É Ûáõ Ý³ Ï³Ý Ùï³ Íá Õáõ ÃÇõ ÝÁ ùñÇë ïá Ý¿³ Ï³Ý Û³Ûï Ýáõ ÃÇõ ÝÇó, 

áñ å¿ë ½Ç ²õ» ï³ ñ³ ÝÇ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõ ÝÁ ã³Õ ×³ ïáõ¿ñ: ºÃ¿ ²Ã³ Ý³ëÝ 

û·ï õáõÙ ¿ñ ÷Ç ÉÇ ëá ÷³ Ûáõ ÃÇõ ÝÇó, ³å³ ¹³ ³ÝáõÙ ¿ñ ºÏ» Õ» óáõ í³ñ

¹³ å» ïáõ Ã»³Ý ÷ñÏ³ µ³ Ý³ Ï³Ý Çë Ïáõ ÃÇõ ÝÁ Ñ³ë ï³ ï» Éáõ Ñ³ Ù³ñ£ 

Üñ³ µá Éáñ ç³Ý ù» ñÝ áõÕ Õáõ³Í ¿ÇÝ ÑÇÙ Ý³ õá ñ» Éáõ ºÏ» Õ» óáõ ëñµ³ ½³Ý 

³õ³Ý ¹áõ ÃÇõ ÝÁ, í³ñ ¹³ å» ïáõ ÃÇõ ÝÁ »õ Ñ³ õ³ï ùÁ, áñÁ ïáõ»ó î¿ ñÁ, 

ù³ ñá ½» óÇÝ ³é³ ù»³É Ý» ñÁ »õ å³Ñ å³ Ý» óÇÝ Ñ³Û ñ» ñÁ:

êµ ²Ã³ Ý³ ëÁ áã ÙÇ³ÛÝ ë³Ñ Ù³ Ý»ó »õ Ûëï³ Ï»ó ñ»ó ²Ù» Ý³ ëáõñµ 

ºñ ñáñ ¹áõ Ã»³Ý ¹³ õ³ Ýáõ Ã»³Ý Ï³ ñ» õá ñ³ ·áÛÝ ëÏ½µáõÝù Ý» ñÁ, ³Û

É»õ Áëï ¿áõ Ã»³Ý Ý³ Ë³Ý ß»ó ºÏ» Õ» óáõ ùñÇë ïá ë³ µ³ Ý³ Ï³Ý ÙïùÇ 

½³ñ ·³ó Ù³Ý ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý áõÕÇ Ý» ñÁ: Üñ³ ·ñáõ³Íù Ý» ñáõÙ ´³ ÝÇ Ù³ñ

¹» Õáõ Ã»³Ý Ëáñ Ñáõñ ¹Á µ³ ó³ Û³Û ïáõ³Í ¿ ½³ñ Ù³ Ý³ ÉÇ Ëá ñáõ Ã»³Ùµ: 

êµ ²Ã³ Ý³ ëÇª §Ü³ Ù³ñ ¹³ ó³õ, áñ å¿ë ½Ç Ù»Ýù ³ë ïáõ³ Í³ Ý³Ýù¦ 

Ýß³ Ý³ õáñ ³ñ ï³ Û³Û ïáõ ÃÇõ ÝÁ É³ õ³ ·áÛÝ µ³ Ý³ ÉÇÝ ¿ ºÏ» Õ» óáõ ÷ñÏ³

µ³ Ý³ Ï³Ý áõëáõó Ù³Ý: Ø»Ýù ã¿ÇÝù ÷ñÏáõÇ, »Ã¿ ²ë ïáõ³Í ÆÝ ùÁ 

ãÙ³ñ ¹³ Ý³ñ, »õ »Ã¿ øñÇë ïáë ²ë ïáõ³Í ãÉÇ Ý¿ñ: ´³ÝÝ ²ë ïáõ³Í, 

³é Ý» Éáí Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ, ³ë ïáõ³ Í³ó ñ»ó ³ÛÝ: ºÃ¿ øñÇë ïáë 

²ë ïáõ³Í ãÉÇ Ý¿ñ, ã¿ñ Ï³ ñáÕ ³ë ïáõ³ Í³ó Ý»É Ù»½:

´³ óÇ ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý »õ ç³ ï³ ·á í³ Ï³Ý µÝáÛ ÃÇ »ñ Ï» ñÇóª ëµ ²Ã³

Ý³ ëÇ ³ë ïáõ³ Í³ µ³ Ý³ Ï³Ý Å³ é³Ý ·áõ ÃÇõ ÝÁ Ý» ñ³é áõÙ ¿ Ý³»õ µ³½

Ù³ ÃÇõ Ù»Ï Ýá Õ³ Ï³Ý, ×·Ý³ õá ñ³ Ï³Ý¬Ý» ñ³ÝÓ Ý³ Ï³Ý, ïû Ý³ Ëû ë³ Ï³Ý 

×³ é»ñ, ù³ ñá½ Ý»ñ »õ Ý³ Ù³Ï Ý»ñ£ Â¿ å¿ï ëµ ²Ã³ Ý³ëÝ ³Ù¿ÝÇó ß³ï 

íÏ³ Û³ Ïá ãáõáÕ Ñ³Û ñ» ñÇó ¿ Ñ³Û ¹³ õ³ Ý³ µ³ Ý³ Ï³Ý »õ Ñ³ Ï³ ×³ é³ Ï³Ý 

µÝáÛ ÃÇ ³Õ µÇõñ Ý» ñáõÙ, ³Û ëáõ Ñ³Ý ¹»ñÓ Ýñ³ »ñ Ï» ñÇ Ù»Í Ù³ ëÇ Ñ³ Û» ñ¿Ý 

Ã³ñ· Ù³ Ýáõ Ã»³Ý µÝ³· ñ» ñÁ Ù»½ Û³Ûï ÝÇ ã»Ý£ Ø³ ë³Ùµ ¹ñ³Ýù Ññ³

ï³ ñ³Ïáõ³Í »Ý §êµ ²Ã³ Ý³ ëÇ ²Õ»ù ë³Ý¹ ñÇáÛ Ñ³Û ñ³ å» ïÇ ×³éù, 

ÃáõÕÃù »õ ÁÝ¹ ¹Ç Ù³ ëáõ ÃÇõÝù¦ (ì» Ý» ïÇÏ, 1899 Ã.) Åá Õá í³ Íáõáí£ 
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§¶³ÝÓ³ë³ñ¦ Ñ³Ý¹¿ëÇ ¾ Ñ³ïáñáõÙ ³é³ çÇÝ ³Ý ·³Ù ³ñ» õ» É³ Ñ³ Û»

ñ¿Ý Ã³ñ· Ù³ Ýáõ Ã»³Ùµ Ý»ñ Ï³ Û³óñÇÝù »õ ³ÛÅÙ í»ñ³Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ 

»Ýù ëµ ²Ã³ Ý³ ëÇ ³Ù» Ý³ Ï³ ñ» õáñ ¹³ õ³ Ý³ µ³ Ý³ Ï³Ý »ñ Ï» ñÇó Ù¿ ÏÁ, 

áñÁ í»ñ Ý³· ñáõ³Í ¿ ³Ûë å¿ëª §² É»ù ë³Ý¹ ñÇ³ ÛÇ »åÇë Ïá åá ë³ å»ï ëµ 

²Ã³ Ý³ ëÇ ÃáõÕ ÃÁ àñ ¹áõ Ù³ñ ¹» Õáõ Ã»³Ý »õ êáõñµ ºñ ñáñ ¹áõ Ã»³Ý 

Ù³ ëÇÝ¦£

²Ûë µ³ ó³ éÇÏ Ñá ·» ßáõÝã ·ñáõ³Í ùÁ, ÉÇ Ý» Éáí ëáõñµ Ñ³Û ñ³ å»

ïÇ áõß ßñç³ ÝÇ ·áñÍ, ³Ù ÷á÷ »õ ³é³ õ»É Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·áõ³Í Ï»ñ åáí ¿ 

Ý»ñ Ï³ Û³ó ÝáõÙ Ýñ³ ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý Ñ³ Û»³óù Ý» ñÁ£ øñÇë ïá Ý¿³ Ï³Ý Ñ³

õ³ï ùÇ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ëÏ½µáõÝù Ý» ñÁª ²Ù» Ý³ ëáõñµ ºñ ñáñ ¹áõ Ã»³Ý ²Ý Ó»

ñÇ Ñ³ Ù³ ·á Ûáõ Ã»³Ý, ÇÝã å¿ë Ý³»õ ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëÇ Ù³ñ ¹» Õáõ Ã»³Ý 

Ëáñ Ñáõñ ¹Ç Ù³ ëÇÝ, µ³ ó³ Û³Û ïáõ³Í »Ý Çñ»Ýó ÷ñÏ³ µ³ Ý³ Ï³Ý Ëá ñ 

³Õ»ñë Ý» ñáí »õ ëáõñµ· ñ³ ÛÇÝ Ïáõé ÑÇÙ Ý³ õá ñáõÙ Ý» ñáí£ ²Ûë ï»Õ 

¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñÝ ³é³ç Ýáñ ¹áõÙ »Ý Ù³ñ ¹áõÝ ¹¿ åÇ 

Ñá ·» õáñ í» ñ³ ÷á Ëáõ ÃÇõÝ »õ Ñ³ õ³ï ùÇ ¿³ Ï³Ý ×³ Ý³ ãá Õáõ ÃÇõÝ, 

áñÇ ÑÇÙ ùÁ, Áëï ëµ ²Ã³ Ý³ ëÇ, áõÕ Õ³ ÷³é ¹³ õ³ Ýáõ Ã»³Ý Ëáë ïá

í³ Ýáõ ÃÇõÝÝ ¿£

¶ñ³ µ³ñ Ã³ñ· Ù³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ ³ÏÝ Û³Û ïû ñ¿Ý Ï³ ï³ ñáõ³Í ¿ º 

¹³ ñáõÙ »õ ½»ñÍ ¿ Ûáõ Ý³ µ³Ý ¹åñá óÇ Ã³ñ· Ù³ Ý³ Ï³Ý ËñÃÝ³ µ³

Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇó£ ¶ñ³ µ³ñ µÝ³· ñÇ ¹Åáõ³ ñ³ Ñ³ë Ù³ ë» ñÁ Ù³Ý ñ³½ ÝÇÝ 

µ³Õ ¹³ïáõ»É »Ý Ù»ñ Ó»é ùÇ ï³Ï »Õ³Í Ûáõ Ý³ ñ¿Ý µÝ³· ñÇ, ÇÝã å¿ë 

Ý³»õ éáõ ë» ñ¿Ý Ã³ñ· Ù³ Ýáõ Ã»³Ý Ñ»ï£

²ÕµÇõñÝ»ñ

êµ ² Ã³ Ý³ ëÇ ²Õ»ù ë³Ý¹ ñÇáÛ Ñ³Û ñ³ å» ïÇ ×³éù, ÃáõÕÃù »õ ÁÝ¹ ¹Ç Ù³ ëáõ

ÃÇõÝù, ì» Ý» ïÇÏ, 1899 Ã.

Johannes	Quasten.	Patrology.	Volume	III.	Christian	Classics,	Inc.	West
minster,	Maryland,	1986.

Alvyn	Pettersen.	Athanasius.	London:	Geoffrey	Chapman,	1995.	
Ñâÿòèòåëü		 À	ôà	íàñèé	 Âåëèêèé,	 Òâîðåíèÿ,	 ò.	 1–4,	 2å	 èзä.,	 Ñåðãèåâà	

Лàâ	ðà,	1902–1903.
Ñâÿòèòåëü	Ãðèãîðèé	Áîãîñëîâ,	Ñîá	ðàíèå	 òâîðåíèé,	 òîì	1,	ÑâÿòîÒðî
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àí ù»ñ ó³Ý Ï³ ÝáõÙ »Ý ã³ ñ³ ñáõ»ë ï³ µ³ñ Ñ³ë Ï³ Ý³É ³ë ïáõ³ Í³

ÛÇÝ ¶Çñ ùÁ« Çñ»Ýó Ñ³Û Ñá Ûáõ ÃÇõ ÝÁ Ñ³ë ï³ ï» Éáõ Ñ³ Ù³ñ íÏ³ Û³ Ïá ãáõÙ 

»Ý Ù³ñ ¹áõÝ í» ñ³ µ» ñáÕ Ëûë ù» ñÁ ²ë ïáõ ÍáÛ àñ ¹áõ ³Õ ù³ ïáõ Ã»³Ý 

Ù³ ëÇÝ© ë³ Ï³ÛÝ ³Ûë Ýáõ³ëï Ëûë ù» ñÇ »õ ·áñ Í» ñÇ Ù¿ç ¿ ùñÇë ïá

Ý¿áõ Ã»³Ý áÕç Çë Ïáõ ÃÇõ ÝÁ£

²ñ¹ª »Ã¿ Ï³ ñá Õ³ Ý³ ÛÇÝ Éë»É »ñ³ Ý» ÉÇ äû Õá ëÇ` ÏáñÝ Ã³ óÇ Ý» ñÇÝ 

·ñ³Í Ý» ñÁ© §ø³Ý ½Ç ·Ç ï¿ù ßÝáñÑ Ý» ñÁ Ù»ñ î¿ñ ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëÇ« 

áñ Ó»½ Ñ³ Ù³ñ ³Õ ù³ ï³ ó³õ« Ü³« áñ Ñ³ ñáõëï ¿ñ« áñ å¿ë ½Ç ¹áõù 

Üñ³ ³Õ ù³ ïáõ Ã»³Ùµ Ñ³ñë ï³ Ý³ù¦ [´  Îáñ© À 9]« ³å³ »ñ µ»ù ã¿ÇÝ 

Ñ³ Ù³ñ Ó³ ÏáõÇ ³ë»Éª àñ ¹ÇÝ ÝÙ³Ý ã¿ Ðû ñÁ« Û³ï Ï³ å¿ë ÇÙ³ Ý³ Éáí« Ã¿ 

ÇÝã ¿ Üñ³ ³Õ ù³ ïáõ Ã»³Ý ½û ñáõ ÃÇõ ÝÁ« »õ ÇÝã ¿ Üñ³ Ë³ ãÇ ½û ñáõ

ÃÇõ ÝÁ£ àõë ïÇ»õ Ù¿Ï ³ÛÉ ï»Õ ÝáÛÝ äû Õáë [³ é³ ù»³ÉÝ] ³ëáõÙ ¿© §àñ 

Ï³ ñá Õ³ Ý³ù Ñ³ ëáõ ÉÇ Ý»É µá Éáñ ëáõñ µ» ñÇ Ñ»ïª ÇÝã ¿ É³Û Ýáõ ÃÇõÝÁ, 

»ñ Ï³ ñáõ ÃÇõÝÁ, [µ³ñÓñáõÃÇõÝÁ] »õ Ëá ñáõ ÃÇõ ÝÁ« ×³ Ý³ ã¿ù øñÇë

ïá ëÇª ·Ç ïáõ Ã»³ ÝÁ ·» ñ³ ½³Ý óáÕ ë¿ ñÁ« áñ å¿ë ½Ç Éóáõ¿ù ²ë ïáõ ÍáÛ 

³Ù µáÕ çáõ Ã»³Ùµ¦ [º ÷»ë© ¶ 18–19]£ ²Ûë å³ï ×³ éáí Üñ³ ³Õ ù³

ïáõ Ã»³Ý »õ ã³ñ ã³ ñ³Ýù Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝ Ñ³ Ù³ñ Ó³Ï õáõÙ ¿ ·ñ»É© §ø³°õ 

 ÉÇ óÇ ÇÝÓ å³ñ Í» Ý³É« µ³Ûó ÙÇ³ÛÝ Ù»ñ î¿ñ ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëÇ Ë³ ãáí« 

áñáí ³ß Ë³ñ ÑÁ Ë³ ãáõ³Í ¿ ÇÝÓ Ñ³ Ù³ñ« »ëª ³ß Ë³ñ ÑÇ¦ [¶³Õ© ¼ 14]« 

§à ñáí Ñ» ï»õ ÇÙ ÙïùáõÙ ã»Ù ¹ñ»É ÇÙ³ Ý³É Ó»ñ Ù¿ç ³ÛÉ µ³Ý« µ³Ûó 

ÙÇ³ÛÝª ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëÇÝ »õ ÝáÛÝ Æñ»Ýª Ë³ ãáõ³ ÍÇÝ¦ [² Îáñ© ´ 

2]© §ºõ »Ã¿ ×³ Ý³ ãáõ³Í ÉÇ Ý¿ñ« ³ñ ¹³ ñ»õ ÷³é ùÇ îÇ ñá çÁ ã¿ÇÝ Ë³

ãÇ¦ [² Îáñ© ´ 8]£ ºõ ³ÛÅÙ« »Ã¿ ëñ³Ýù Ñ³ë Ï³ Ý³ ÛÇÝ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ 

¶Çñ ùÁ« ³ñ ¹³ ñ»õ ã¿ÇÝ Ñ³ Ù³ñ Ó³ ÏáõÇ ³Ù¿Ý ùÇ êï»Õ Íá ÕÇÝ Ñ³Û Ñá Û»Éª 

Üñ³Ý ëï»Õ Íáõ³Í Ï³Ù ³ñ³ ñáõ³Í Ïá ã» Éáí£
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ìÏ³ Û³ Ïá ãáõÙ »Ýª ³ë» Éáí Ù»½© §ÆÝã å¿±ë  Ï³ ñáÕ ¿ àñ ¹ÇÝ Ðûñ 

ÝÙ³Ý Ï³Ù Ðûñ ¿áõ ÃÇõ ÝÇó ÉÇ Ý»É« »ñµ ·ñáõ³Í ¿© §ÆÝã å¿ë Ð³ÛñÝ ÆÝùÝ 

Æñ Ù¿ç Ï»³Ýù áõÝÇ« ÝáÛÝ å¿ë »õ àñ ¹áõÝ ïáõ»ó ÆÝùÝ Æñ Ù¿ç Ï»³Ýù 

áõÝ» Ý³É¦ [ÚáíÑ© º 26]£ Àëï Ýñ³Ýóª ïáõá ÕÁ ·» ñ³ ½³Ýó ¿ í»ñó Ýá ÕÇó£ 

Ü³»õ [·ñáõ³Í] ¿© §ØÇ° Ïá ãÇñ ÆÝÓ µ³ ñÇ« µ³ ñÇ ã¿ áã áù« ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ 

²ë ïáõ³Í¦ [Ø³ñÏ© Ä 18]« ¹³ñ Ó»³Éª §²ë ïáõ³°Í  ÇÙ« ²ë ïáõ³°Í  ÇÙ« 

ÇÝ ãá±õ  Ãá Õ» óÇñ ÆÝÓ¦ [Ø³ïÃ© Æ¾ 46]« ¹³ ñÓ»³Éª §²Û¹ û ñáõ³Û Ù³ ëÇÝ 

áã áù ã·Ç ïÇ® »õ áã ¿É àñ ¹ÇÝ« ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝª Ð³Û ñÁ¦ [Ø³ñÏ© Ä¶ 32]« 

¹³ñ Ó»³Éª §àõÙ Ð³Û ñÁ ëñµ³ó ñ»ó »õ ³ß Ë³ñÑ áõÕ³ñ Ï»ó¦ [ÚáíÑ© Ä 

36]« ¹³ñ Ó»³Éª §[Ð³Ûñ] ²ë ïáõ³Í« áñ Û³ ñáõ ÃÇõÝ ïáõ»ó Üñ³Ý Ù» é»É

Ý» ñÇó¦ [¶³Õ© ² 1]£ ²ñ¹ª ÇÝã å¿±ë  Ï³ ñáÕ ¿« ³ëáõÙ »Ý« Ù» é»É Ý» ñÇó 

Û³ ñáõ ÃÇõÝ ³é Ýá ÕÁ ÝÙ³Ý ÉÇ Ý»É Æñ»Ý Û³ ñáõ ÃÇõÝ ïáõá ÕÇÝ£

²Ûë íÏ³ Ûáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ ß³ ïÇó ùÇãÁ Ý»ñÏ³Û³óñÇÝù« áñ å¿ë ½Ç 

ëñ³Ýù Ù»Ï Ý» Éáíª ÙÇõë Ý» ñÁ Ñ»ß ïáõ Ã»³Ùµ Ñ³ë Ï³ óáõ»Ý£ ²ñ¹ª Áëï Ù»ñ 

Ï³ ñá Õáõ Ã»³Ý Ù»Ýù å¿ïù ¿ å³ï Ù»Ýù ¹ñ³Ýó ½û ñáõ Ã»³Ý Ù³ ëÇÝ£

ºñµ »ñ³ Ý» ÉÇ äû ÕáëÝ ³ëáõÙ ¿© §Ð³Û ñÁ Û³ ñáõ ÃÇõÝ ïáõ»ó Æñ 

àñ ¹áõÝ Ù» é»É Ý» ñÇó¦ [ï»ë Ð éáÙ© Ä 9]« ³å³ Úáí Ñ³Ý Ý¿ëÝ ³ëáõÙ 

¿ Ù»½« Ã¿ª §² ë³ó ÚÇ ëáõë© §ø³Ý ¹» ó¿°ù  ³Û¹ ï³ ×³ ñÁ« »õ »ñ»ù 

û ñáõ³Û ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ³ÛÝ ÏÁ í» ñ³ Ï³Ý· Ý»Ù¦£ ºõ ³ëáõÙ ¿ñ Æñ Ù³ñÙ

ÝÇ ï³ ×³ ñÇ Ù³ ëÇÝ¦ [ÚáíÑ© ´ 19–21]£ ²ñ¹ª Û³Ûï ÝÇ ¿ Ýñ³Ýó« áí ù»ñ 

³ñ ÃáõÝ »Ý« Ã¿ Ù³ñÙ ÝÇ Û³ ñáõ Ã»³Ùµ ÝÏ³ ïÇ áõÝÇ àñ ¹áõ Û³ ñáõ ÃÇõ ÝÁ 

Ù» é»É Ý» ñÇó« áñáí Ñ»ï»õ ÇÝã áñ Üñ³ Ù³ñÙ ÝÇ Ù³ ëÇÝ »Ý ³ëáõÙ« Ç 

¹¿Ùë Üñ³ »Ý ³ëáõÙ« ³Ûë å¿ëª »ñµ ³ëáõÙ ¿« áñ Ð³Û ñÁ Ï»³Ýù ïáõ»ó 

àñ ¹áõÝ« å¿ïù ¿ ÇÙ³ Ý³É Ù³ñÙ ÝÇÝ Ï»³Ýù ï³ ÉÁ« ù³ ÝÇ áñ »Ã¿ ÆÝùÝ 

¿ Ï»³Ý ùÁ« ³å³ ÇÝã å¿±ë  ¿ Ï»³Ý ùÁ Ï»³Ýù í»ñó ÝáõÙ« »ñµ ÆÝ ùÁ 

Ëáë ï³ ÝáõÙ ¿ª ³ë» Éáí« Ã¿ª §ÆÙ áã Ë³ñ Ý»ñÝ ÆÙ Ó³Û ÝÁ ÉëáõÙ »Ý« »õ 

ºë ×³ Ý³ ãáõÙ »Ù Ýñ³Ýó« Ýñ³Ýù ·³ Éáõ »Ý ÆÙ Û» ï» õÇó« »õ ºë Ýñ³Ýó 

ÏÁ ï³Ù Û³ õÇ ï» Ý³ Ï³Ý Ï»³Ý ùÁ« »õ Ýñ³Ýù ã»Ý Ïáñ ãÇ Û³ õÇ ï»³Ý¦ 

[ÚáíÑ© Ä 27]£ ºõ ³ñ¹ª »Ã¿ ÆÝùÝ ¿ ²ë ïáõ ÍáÛ ÇÙ³ë ïáõ ÃÇõ ÝÁ« »õ 

³Ù¿Ý Ñ³ ë³Ï Æñ» ÝÇó ¿« ³å³ ÇÝ ãá±õ  ³ë³ó© §ÚÇ ëáõë ½³ñ ·³ ÝáõÙ 

¿ñ ÇÙ³ë ïáõ Ã»³Ùµ »õ Ñ³ ë³ Ïáí¦ [ÔáõÏ© ´ 52]£ ºõ »Ã¿ Ð³ÛñÝ Æñ 

´³ ÝÇ »õ àñ ¹áõ ÙÇ çá óáí ¿ ëï»Õ Í»É ³Ù¿Ý ÇÝã« ³å³ å³ñ½ ¿« áñ 

Üñ³ Ù³ñÙ ÝÇÝ ¿É ¿ Û³ ñáõ ÃÇõÝ ïáõ»É Üñ³ ÙÇ çá óáí£ ²ñ¹ª Üñ³ Ó»é

ùáí Û³ ñáõ ÃÇõÝ ïáõ»ó Üñ³Ý »õ Üñ³ Ó»é ùáí Ï»³Ýù ïáõ»ó Üñ³Ý£ 

Ø³ñÙ Ýáí Û³ ñáõ ÃÇõÝ ¿ ³é ÝáõÙ áñ å¿ë Ù³ñ¹ »õ Ï»³Ýù ¿ ëï³ ÝáõÙ 

áñ å¿ë Ù³ñ¹ª §Ï»ñ å³ ñ³Ý ùáí áñ å¿ë Ù³ñ¹ ÉÇ Ý» Éáí¦ [öÇÉ© ´ 7]© »õ 
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ÆÝ ùÁ áñ å¿ë ²ë ïáõ³Í Û³ ñáõ ÃÇõÝ ¿ ï³ ÉÇë Æñ ï³ ×³ ñÇÝ »õ Ï»³Ýùª 

Æñ Ù³ñÙ ÝÇÝ£ ºõ ¹³ñ Ó»³É »ñµ ³ëáõÙ ¿© §àõÙ Ð³Û ñÁ ëñµ³ó ñ»ó »õ 

³ß Ë³ñÑ áõÕ³ñ Ï»ó¦ [ÚáíÑ© Ä 36]« ³å³ Ù¿Ï ³ÛÉ ï»Õ Üñ³ Ù³ ëÇÝ 

³ëáõÙ ¿© §ºõ »ë ÇÝÓ ëñµ³ó ÝáõÙ »Ù« áñ å¿ë ½Ç Ýñ³Ýù ¿É ëñµ³ óáõ»Ý 

×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ùµ¦ [ÚáíÑ© Ä¾ 19]£ ÆëÏ »ñµ ³ëáõÙ ¿© §²ë ïáõ³°Í  ÇÙ« 

²ë ïáõ³°Í  ÇÙ« ÇÝ ãá±õ  Ãá Õ» óÇñ ÇÝÓ¦ [Ø³ïÃ© Æ¾ 46]« ³å³ ¹³ Ù»ñ 

³Ýáõ ÝÇó ¿ ³ëáõÙ« áñáí Ñ» ï»õ [Üñ³ Ù³ëÇÝ ³ëáõ»ó]© §Ì³ é³ ÛÇ Ï»ñ

å³ ñ³Ýù ³é Ý» Éáí« Ù³ñ¹ Ï³Ýó ÝÙ³Ý ¹³é Ý³ Éáí »õ Ï»ñ å³ ñ³Ý ùáí 

áñ å¿ë Ù³ñ¹ ÉÇ Ý» Éáí¦ [öÉå© ´ 7], »õª §ÐÝ³ ½³Ý¹ ÉÇ Ý» Éáí ÙÇÝ ã»õ Ù³Ñ 

»õ ³ÛÝ ¿Éª Ù³ Ñáõ³Ýª Ë³ ãÇ íñ³Û¦ [öÉå© ´ 8]£ ÜáÛÝ å¿ë ¿É ºë³ ÛÇÝ ¿ 

³ëáõÙ© §Ü³ Ù»ñ Ù»Õ ù»ñÝ ¿ í»ñó ÝáõÙ »õ Ù»½ Ñ³ Ù³ñ ã³ñ ã³ñ õáõÙ¦ 

[ºë© Ì¶ 4]« ù³ ÝÇ áñ Æñ Ñ³ Ù³ñ ãÇ ã³ñ ã³ñ õáõÙ« ³ÛÉ Ù»½ Ñ³ Ù³ñ« 

»õ ²ë ïáõ³Í Æñ»°Ý ãÃá Õ»ó« ³ÛÉ Ù»½« »õ Ù»½ª ÃáÕ Ýáõ³Í Ý» ñÇë Ñ³ Ù³ñ 

»Ï³õ ³ß Ë³ñÑ£ ºõ »ñµ ³ëáõÙ ¿© §¸ñ³ Ñ³ Ù³ñ ¿É ²ë ïáõ³Í Üñ³Ý 

³é³ õ»É µ³ñÓ ñ³ó ñ»ó »õ Üñ³Ý ßÝáñ Ñ»ó ÙÇ ³ÝáõÝ« áñ ³Ù¿Ý ³ÝáõÝÇó 

í»ñ ¿¦ [öÉå© ´ 8]« »õ ÇÝã áñ ëñ³ ÝÇó Û» ïáÛ ¿ ³ëáõÙ« ï³ ×³ ñÇ Ù³

ëÇÝ ¿ ³ëáõÙ« áñÝ Æñ Ù³ñ ÙÇÝÝ ¿£

à ñáí Ñ» ï»õ áã Ã¿ ´³ñÓ ñ»³ÉÝ ¿ µ³ñÓ ñ³ ÝáõÙ« ³ÛÉ ´³ñÓ ñ»³ ÉÇ 

Ù³ñ ÙÇ ÝÁ« »õ ´³ñÓ ñ»³ ÉÇ Ù³ñÙ ÝÇÝ ³ÝáõÝ ßÝáñ Ñ»ó« áñ ³Ù¿Ý ³ÝáõÝÇó 

í»ñ ¿« »õ áã Ã¿ ²ë ïáõ ÍáÛ ´³ ÝÝ Áëï ßÝáñ ÑÇ Ïá ãáõ»ó ²ëïáõ³Í« 

³ÛÉ Üñ³ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ Üñ³ Ñ»ï ²ë ïáõ³Í ³ëáõ»ó£ àñáí Ñ» ï»õ ã³ ë³óª 

´³ ÝÝ ²ë ïáõ³Í »Õ³õ« ³ÛÉ §´³ ÝÝ ²ë ïáõ³Í ¿ñ¦ [ÚáíÑ© ² 1]« ³Ûë

ÇÝùÝª ÙÇßï Ï³ñ ´³ÝÝ ²ë ïáõ³Í« »õ ³Ûë ÝáÛÝ ²ë ïáõ³Í Ù³ñ ÙÇÝ 

»Õ³õ« áñ å¿ë ½Ç Üñ³ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ ÉÇ ÝÇ ´³ÝÝ ²ë ïáõ³Í« ÇÝã å¿ë áñ 

Âáí Ù³ ëÁ, ßû ß³ ÷» Éáí Üñ³ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ, ·á ã»ó© §î¿°ñ  ÇÙ »õ ²ë ïáõ³°Í  

ÇÙ¦ [ÚáíÑ© Æ 28]ª »ñ Ïáõ ëÁ ÙÇ³ ëÇÝ ²ë ïáõ³Í Ïá ã» Éáí£ [²Ûë Ù³ ëÇÝ] 

Úáí Ñ³Ý Ý¿ ëÁ ÝáÛÝ å¿ë ·ñ»ó© §Î» Ý³ó ´³ ÝÇ Ù³ ëÇÝ« áñ ëÏ½µÇó ¿ñ« 

áñÇ Ù³ ëÇÝ Éë» óÇÝù« áñÇÝ ³Ï³ Ý³ ï»ë »Õ³Ýù« »õ áñÇÝ ßû ß³ ÷» óÇÝ 

Ù»ñ Ó»é ù» ñÁ¦ [² ÚáíÑ© ² 1]£ ²ñ¹ª ³Ûë ³Ù¿ÝÇó Û³Ûï ÝÇ ¿« áñ Ù³ñÙ

ÝÇ Ù¿ç ßû ß³ ÷áõ»ó àñ ¹ÇÝ »õ ²ë ïáõ ÍáÛ ´³ ÝÁ« »õ »ñ Ïáõ ¹¿å ùáõÙ 

¿É, Áëï ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ¶ñùÇ, ßû ß³ ÷áõá ÕÁ Î» Ý³ó ´³ÝÝ ¿£ ºõ »ñµ 

³ëáõÙ ¿© §ø³ ÝÇ áñ êáõñµ Ðá ·ÇÝ ¹» é»õë ãÏ³ñ« áñáí Ñ» ï»õ ÚÇ ëáõë 

¹»é ÷³ é³ õá ñáõ³Í ã¿ñ¦ [ÚáíÑ© ¾ 39]« ÝÏ³ ïÇ áõÝÇ Üñ³ Ù³ñ ÙÇ

ÝÁ« áñ ¹»é ÷³ é³ õá ñáõ³Í ã¿ñ£ àñáí Ñ» ï»õ áã Ã¿ ÷³é ùÇ î¿ñÝ ¿ 

÷³ é³ õáñ õáõÙ« ³ÛÉ ÷³é ùÇ îÇ ñáç Ù³ñ ÙÇ ÝÁ£ ²ÛÝ ÷³ é³ õáñ õáõÙ ¿ª 

Üñ³ Ñ»ï »ñ ÏÇÝù µ³ñÓ ñ³ Ý³ Éáí£ àõë ïÇ»õ áñ ¹» ·ñáõ Ã»³Ý Ñá ·ÇÝ ¿É 
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¹»é Ù³ñ¹ Ï³Ýó Ù¿ç ã¿ñ« áñáí Ñ» ï»õ Ý³ Ë³ å¿ë Ù³ñ ¹áõó Ù³ñ ÙÇÝ 

³é Ý» Éáíª ¹»é »ñ ÏÇÝù ã¿ñ µ³ñÓ ñ³ ó»É£

²ñ¹ª áñ ù³Ý áñ ¶Çñ ùÝ ³ëáõÙ ¿« Ã¿ àñ ¹ÇÝ í»ñó ñ»ó« Üñ³ Ù³ñ¹

Ïáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ñ ¿ ³ëáõÙ« áã Ã¿ ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ý£ ºõ »ñµ ³é³

ù»³ÉÝ ³ëáõÙ ¿« Ã¿ª §øñÇë ïá ëÇ Ù¿ç ¿ µÝ³Ï õáõÙ ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ý 

³Ù µáÕç ÉÇáõ ÃÇõ ÝÁ Ù³ñÙ Ý³ å¿ë¦ [ÎáÕ© ´ 9]« å¿ïù ¿ Ñ³ë Ï³ Ý³É« áñ 

²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ý ³Ù µáÕç ÉÇáõ ÃÇõ ÝÁ µÝ³Ï õáõÙ ¿ Üñ³ Ù³ñÙ ÝÇ Ù¿ç£ 

ºñµ ³ëáõÙ ¿© §àñ Çñ àñ ¹áõÝ ÇëÏ ãËÝ³ Û»ó« ³ÛÉ Ù»ñ µá Éá ñÇ Ñ³ Ù³ñ 

[Ù³ Ñáõ³Ý] Ù³ï Ý»ó Ýñ³Ý¦ [ÐéáÙ© À 32]« Ù¿Ï áõñÇß ï»Õ ¿É ³ëáõÙ 

¿© §ÆÝã å¿ë áñ øñÇë ïáë ëÇ ñ»ó ºÏ» Õ» óÇÝ »õ Æñ ³Ý ÓÁ Ù³ï Ý»ó Ýñ³ 

Ñ³ Ù³ñ¦ [º ÷»ë© º 25]£

à ñáí Ñ» ï»õ àñ ¹ÇÝ ã» Ï³õ ÆÝùÝ Æñ»Ý ÷ñÏ» Éáõ Ù³ ÑÇó« ³ÛÉ Ù»½ª 

Ù» é»³É Ý» ñÇë© »õ áã Ã¿ Æñ Ñ³ Ù³ñ Ù» é³õ« ³ÛÉ Ù»½ Ñ³ Ù³ñ© ù³ ÝÇ áñ 

¹ñ³ Ñ³ Ù³ñ ¿É ÆÝùÝ ÁÝ ¹áõ Ý»ó Ù»ñ ³Õ ù³ ïáõ ÃÇõÝÝ áõ ³Ý³ñ ·³Ý ùÁ« 

áñ å¿ë ½Ç Æñ ³Ù µáÕç Ñ³ñë ïáõ ÃÇõ ÝÁ Ù»½ ßÝáñ ÑÇ« áñáí Ñ» ï»õ Üñ³ 

ã³ñ ã³ ñ³Ýù Ý» ñÁ Ù»ñ ³Ý ã³ñ ã³ ñáõ ÃÇõÝÝ »Ý« Üñ³ Ù³ ÑÁª Ù»ñ ³Ý Ù³

Ñáõ ÃÇõ ÝÁ« »õ Üñ³ ³ñ ï³ ëáõ ùÁª Ù»ñ ËÝ¹áõ ÃÇõ ÝÁ« Üñ³ Ã³ Õáõ» ÉÁª 

Ù»ñ Û³ ñáõ ÃÇõ ÝÁ« Üñ³ ÙÏñïáõ ÃÇõ ÝÁª Ù»ñ ëñµáõ ÃÇõ ÝÁ£ ø³Ý ½Ç ³ëáõÙ 

¿© §ÆÝÓ ëñµ³ó ÝáõÙ »Ù Ýñ³Ýó Ñ³ Ù³ñ« áñ å¿ë ½Ç Ýñ³Ýù ¿É ëñµ³ óáõ»Ý 

×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ùµ¦ [ÚáíÑ© Ä¾ 19]£ ºõ Üñ³ í¿ñ ù» ñÁ Ù»ñ µÅßÏáõ ÃÇõÝÝ 

»Ý« áñáí Ñ» ï»õ ³ëáõÙ ¿© §Üñ³ í¿ñ ù» ñáí Ù»Ýù µÅßÏáõ» óÇÝù¦ [ºë© 

Ì¶ 5]£ Üñ³ å³ ïÇ ÅÁ Ù»ñ Ë³ Õ³ Õáõ ÃÇõÝÝ ¿« áñáí Ñ» ï»õ [³ ëáõÙ ¿]© 

§Ø»ñ Ë³ Õ³ Õáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ñ Ü³ å³ ïÇÅ Ïñ»ó¦ [ºë© Ì¶ 5]« ³Û ëÇÝùÝª 

Ù»ñ Ë³ Õ³ Õáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ñ Ü³ ¿ å³ïÅ õáõÙ£ ºõ Üñ³ ³Ý ÷³ éáõ ÃÇõ

ÝÁ Ù»ñ ÷³éùÝ ¿© áõë ïÇ Ù»½ Ñ³ Ù³ñ ÷³éù ¿ñ ËÝ¹ñáõÙª ³ë» Éáí© 

§ö³ é³ õá ñÇ°ñ  ÇÝÓ« Ð³°Ûñ« ø»½ Ùûï »ÕáÕ ³ÛÝ ÷³é ùáí« áñ áõÝ¿Ç 

ø»½ Ùûï Ý³Ë ù³Ý ³ß Ë³ñ ÑÇ ÉÇ Ý» ÉÁ¦ [ÚáíÑ© Ä¾ 5]© áñáí Ñ» ï»õ Üñ³

Ýáí »Ýù ÷³ é³ õá ñáõ³Í£ Üñ³ ¿ç ùÁ Ù»½ Ñ³ Ù³ñ µ³ñÓ ñ³ Ý³É ¿ª Áëï 

·ñáõ³ ÍÇª §ºõ Ýñ³ Ñ»ï Û³ ñáõ ÃÇõÝ ïáõ»ó Ù»½ »õ Ýñ³ Ñ»ï Ýëï»ó ñ»ó 

»ñÏÝ ùáõÙ Ç øñÇë ïáë ÚÇ ëáõë« áñ å¿ë ½Ç ·³ ÉÇù Û³ õÇ ï»³Ý Ý» ñáõÙ Æñ 

ßÝáñ ÑÇ ³Ý ã³ ÷» ÉÇ Ù» Íáõ ÃÇõ ÝÁ ù³Õó ñáõ Ã»³Ùµ óáÛó ï³Û Ù»ñ ÝÏ³ï

Ù³Ùµ Ç øñÇë ïáë ÚÇ ëáõë¦ [º ÷»ë© ´ 6]£ ºõ áñ Ë³ ãÇ íñ³Û ³ë³ó© 

§Ð³°Ûñ« ùá Ó»éùÝ »Ù ³õ³Ý ¹áõÙ ÇÙ Ñá ·ÇÝ¦ [ÔáõÏ© Æ¶ 46]« ³Û ëÇÝùÝª 

Æñ ÙÇ çá óáí ÐûñÝ ¿ ³õ³Ý ¹áõÙ Æñ» Ýáí Ï»Ý ¹³ Ýáõ ÃÇõÝ ïáõ³Í µá Éáñ 

Ù³ñ¹ Ï³Ýó« áñáí Ñ» ï»õ Üñ³ ³Ý ¹³Ù Ý»ñÝ »Ýù« »õ ³Û¹ µá Éáñ ³Ý ¹³Ù

Ý» ñÁ ÙÇ Ù³ñ ÙÇÝ »Ý« áñÁ ºÏ» Õ» óÇÝ ¿© ÇÝã å¿ë »ñ³ Ý» ÉÇ äû Õá ëÁ ·ñáõÙ 
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¿ ·³ Õ³ ï³ óÇ Ý» ñÇÝ© §à ñáí Ñ» ï»õ ¹áõù ³Ù¿Ýù¹ Ù¿Ï ¿ù Ç øñÇë ïáë 

ÚÇ ëáõë¦ [¶³Õ© ¶ 28]£ ²ñ¹ª Æñ» Ýáí Û³ÝÓ ÝáõÙ ¿ µá Éá ñÇÝ£

²Ûë å¿ë ¿É »ñµ ³ëáõÙ ¿© §î¿ñÝ ÆÝÓ ëï»Õ Í»ó Æñ ×³ Ý³ å³ñ ÑÇ 

ëÏ½µÇÝª Æñ ·áñ Í» ñÇ Ñ³ Ù³ñ¦ [² é³Ï© À 22]« ³ëáõÙ ¿ Æñ» Ýáí Ï³

éáõóáõ³Í ºÏ» Õ» óáõ Ù³ ëÇÝ£ ø³Ý ½Ç ³Ù¿Ý ÇÝ ãÇ ²ñ³ ñÇ ãÁ ëï»Õ Íáõ³Í 

Ï³Ù ³ñ³ ñ³Í ã¿« ³ÛÉ ²ñ³ñ ãáí ¿ Ýá ñá· õáõÙ ³ñ³ ñ³ ÍÁª Áëï äû Õá ëÇ 

Ëûë ùÇª §à ñáí Ñ» ï»õ Üñ³ ³ñ³ ñ³Í Ý»ñÝ »Ýùª ëï»Õ Íáõ³Í Ç øñÇë ïáë 

ÚÇ ëáõë µ³ ñÇ ·áñ Í» ñÇ Ñ³ Ù³ñ¦ [º ÷»ë© ´ 10]« »õ ¹³ñ Ó»³É ³ëáõÙ ¿© 

§àñ å¿ë ½Ç ºÏ» Õ» óáõ ÙÇ çá óáí Û³Ûï ÝÇ ÉÇ ÝÇ ³ÛÅÙ »ñÏ Ý³ ÛÇÝ Çß Ë³

Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇÝ »õ å» ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇÝ ²ë ïáõ ÍáÛ µ³½ Ù³ ½³Ý ÇÙ³ë ïáõ

ÃÇõÝÁ« Üñ³ Û³ õÇ ï» Ý³ Ï³Ý Ý³ Ë³ ë³Ñ Ù³ Ýáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ« áñ 

Ü³ Ï³ ï³ ñ»ó Ù»ñ î¿ñ ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëáí« áñáí Ñ³ Ù³ñ Ó³ Ïáõ ÃÇõÝ 

»õ íëï³ Ñ» ÉÇ Ñ³ Õáñ ¹³Ï óáõ ÃÇõÝ áõÝ»Ýùª Üñ³ ÝÏ³ï Ù³Ùµ Ñ³ õ³ï ùÇ 

ÙÇ çá óáí¦ [º ÷»ë© ¶ 10–12]© »õ ÏñÏÇÝ ³ëáõÙ ¿© §ø³ ÝÇ áñ Ü³ ÁÝï

ñ»ó Ù»½ øñÇë ïá ëáí Ý³Ë ù³Ý ³ß Ë³ñ ÑÇ ³ñ³ ñáõ ÙÁ« áñ å¿ë ½Ç Ù»Ýù 

ëáõñµ »õ ³Ý³ ñ³ï ÉÇ Ý»Ýù Üñ³ ³é³ç ëÇ ñáí« Ù»½ áñ ¹»· ñáõ Ã»³Ý 

Ý³ Ë³ ë³Ñ Ù³ Ý»ó ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëÇ ÙÇ çá óáí¦ [º ÷»ë© ² 4–5]£ ºõ 

¹³ñ Ó»³Éª »ñ Ïáõ Åá Õá íáõñ¹ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ ³ëáõÙ ¿© §àñ å¿ë ½Ç Æñ» Ýáí 

»ñ Ïáõ ëÇÝ ¹³ñÓ ÝÇ Ù¿Ï Ýáñ Ù³ñ¹« Ë³ Õ³ Õáõ ÃÇõÝ Ñ³ë ï³ ïÇ »õ Æñ 

Ë³ ãÇ ÙÇ çá óáí ²ë ïáõ ÍáÛ Ñ»ï Ñ³ß ï»ó ÝÇ »ñ Ïáõ ëÇÝ Ù¿Ï Ù³ñÙ ÝÇ Ù¿çª 

Æñ Ë³ ãáí ëå³ Ý» Éáí ÃßÝ³ Ùáõ ÃÇõ ÝÁ¦ [º ÷»ë© ´ 15–16]£

ºõ »ñµ ³ëáõÙ ¿© §ØÇ° Ïá ãÇñ ÇÝÓ µ³ ñÇ. µ³ ñÇ ã¿ áã áù« ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ 

²ë ïáõ³Í¦ [Ø³ñÏ© Ä 18]« ³ëáõÙ ¿ ë³ª Áëï Ù³ñÙ ÝÇ Æñ»Ý Ù³ñ¹ Ï³Ýó 

Ñ»ï ¹³ ë³Ï ó» Éáí »õ Áëï Æñ»Ý Ùû ï» ó³Í [» ñÇ ï³ ë³ñ ¹Ç] ÁÙµé Ý» Éáõ 

ã³ ÷Ç© áñáí Ñ» ï»õ »ñÇ ï³ ë³ñ ¹Á ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ¹ ¿ñ Ñ³ Ù³ ñáõÙ Üñ³Ý »õ 

áã Ã¿ ²ë ïáõ³Í£ ºõ ë³ ¿ [îÇ ñáç] å³ ï³ë Ë³ ÝÇ ÇÙ³ë ïÁ« áñ »Ã¿ ÆÝÓ 

ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ¹ »ë Ï³ñ ÍáõÙ »õ áã ²ë ïáõ³Í« ³å³ ÙÇ° Ïá ãÇñ ÆÝÓ µ³ ñÇ« 

áñáí Ñ» ï»õ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ ãÇ Ï³ ñáÕ µ³ ñÇ ÉÇ Ý»É« ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ 

²ë ïáõ³Í£ ºõ ³Û Ýáõ Ñ» ï»õ ³õ» É³ó ÝáõÙ ¿© §ä³ ïáõÇ ñ³Ý Ý» ñÁ ·Ç ï»ë¦ 

[Ø³ñÏ© Ä 19]« »õ Ýñ³ Ñ³ñ óÇÝª áñá±Ýù« å³ ï³ë Ë³ ÝáõÙ ¿© §ØÇ° ßÝ³

Ý³ñ« ÙÇ° ëå³ ÝÇñ¦ [Ø³ñÏ© Ä 19] »õ ÙÝ³ ó³Í Ý» ñÁ£ ä³ ï³ë Ë³ ÝáõÙ ¿ 

»õ ³ëáõÙ© §²Û¹ µá Éá ñÁ ÇÙ Ù³Ý Ïáõ ÃÇõ ÝÇó Ç í»ñ ³ñ»É »Ù« ³ñ¹ª Ç±Ýã  

»Ù å³ Ï³ë Ãá Õ»É¦ [Ø³ñÏ© Ä 20]£ ²ëáõÙ ¿ Ýñ³Ý© §ò³Ý Ï³ Ýá±õÙ  »ë 

Ï³ ï³ ñ»³É ÉÇ Ý»É. ·Ý³ í³ ×³ éÇ°ñ ÇÝã áñ áõÝ»ë, ³Õ ù³ï Ý» ñÇ°Ý  ïáõñ 

»õ »ñÏÝ ùáõÙ ·³Ý Ó»ñ Ï’áõ Ý» Ý³ë© »õ í»ñó ñá°õ Ë³ã¹ »õ ³ñÇ° ÆÙ Û»

ï» õÇó¦ [Ø³ïÃ© ÄÂ 20]£ ²ñ¹ª ³Ûë å¿ë î¿ ñÁ óáÛó ïáõ»ó« áñ µ³ ñÇÝ 
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Æñ»Ý ¿É ¿ Û³ ïáõÏ« áñáí Ñ» ï»õ áã áù ãÇ Ï³ ñáÕ ã³ ñÇ ùÇÝ Ñ» ï» õ» Éáí 

Û³ õÇ ï» Ý³ Ï³Ý Ï»³Ýù Å³ é³Ý ·»É£ ºõ »ñµ í»ñ çÇÝ û ñ» ñÇ Ù³ ëÇÝ ³ëáõÙ 

¿« Ã¿ª §àã áù ã·Ç ïÇ® »õ áã ¿Éª àñ ¹ÇÝ« ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ Ð³Û ñÁ¦ [Ø³ñÏ© 

Ä¶ 32]« Ù³ñ¹ Ïû ñ¿Ý ¿ ³ëáõÙ« áñáí Ñ» ï»õ »Ã¿ Ðû ñÁ ·Ç ïÇ« ³å³ 

ÇÝã å¿±ë ã ·Ç ïÇ« Ã¿ »ñµ ¿ í»ñ çÇÝ û ñÁ« ù³Ý ½Ç ³ëáõÙ ¿© §àã áù ãÇ 

×³ Ý³ ãáõÙ Ðû ñÁ« »Ã¿ áãª àñ ¹ÇÝ »õ áõÙ àñ ¹ÇÝ Ï³ Ù» Ý³Û Û³Ûï Ý»É¦ 

[Ø³ïÃ© Ä² 28]£ ºõ »Ã¿ êáõñµ Ðá ·ÇÝ ·Ç ïÇ µá Éáñ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ 

µ³ Ý» ñÁ« [³ å³] àñ ¹ÇÝ ÇÝã å¿±ë ã ·Ç ïÇ û ñÁ« áñÝ ÆÝùÝ ¿ ëï»Õ Í»É£ 

ºõ »Ã¿ Û³ õÇ ï»³Ý Ý»ñÝ áõ ¹³ ñ» ñÁ Üñ³ Ýáí »Õ³Ý« ³ÏÝ Û³Ûï ¿« áñ 

í»ñ çÇÝ û ñÁ ÝáÛÝ å¿ë Û³ õÇ ï»³Ý Ý» ñÇ áõ Å³ Ù³ Ý³Ï Ý» ñÇ Ù¿ç ¿« áñÇ 

Ù³ ëÇÝ ã¿ñ Ï³ ñáÕ ãÇ Ù³ Ý³É£

²ñ¹ª îÇ ñáç ³ë³Í µá Éáñ Ýáõ³ëï Ëûë ù» ñÁ í» ñ³ µ» ñáõÙ »Ý Üñ³ 

³Õ ù³ ïáõ Ã»³ ÝÁ« áñ å¿ë ½Ç Ù»Ýù ¹ñ³Ý óáí Ñ³ñë ï³ Ý³Ýù »õ áã Ã¿ 

¹ñ³Ý óáí Ñ³Û Ñá Û»Ýù ²ë ïáõ ÍáÛ àñ ¹áõÝ£ ²Ûë ÇëÏ å³ï ×³ éáí ²ë ïáõ

ÍáÛ àñ ¹ÇÝ Ù³ñ ¹áõ áñ ¹Ç »Õ³õ« áñ å¿ë ½Ç Ù³ñ¹ Ï³Ýó, ³Û ëÇÝùÝª ²¹³ ÙÇ 

áñ ¹Ç Ý» ñÁ« ²ë ïáõ ÍáÛ áñ ¹Ç Ý»ñ ¹³é Ý³Ý£ àñáí Ñ» ï»õ ³Ý ×³ é³ µ³ñ« 

³Ý å³ï Ù» ÉÇû ñ¿Ý« ³Ý Ñ³ë ÙßïÝç» Ý³ õá ñáõ Ã»³Ùµ Ðû ñÇó Ç í» ñáõëï 

ÍÝáõ³ ÍÁ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ Ù¿ç ÎáÛë Ø³ ñÇ³ ÙÇó »Õ³õ Ý»ñ ù» õÇó« áñ å¿ë

½Ç ëÏ½µÝ³ å¿ë Ý»ñ ù» õÇó ÍÝáõ³Í Ý»ñë »ñÏ ñáñ¹ ³Ý ·³Ù Ç í» ñáõëï 

ÍÝáõ»Ýù« ³Û ëÇÝùÝª ²ëï Íáõó£ ²ñ¹ª Ü³ »ñÏ ñÇó ÙÇ³ÛÝ Ù³Ûñ áõÝÇ« ÇëÏ 

Ù»Ýù »ñÏÝ ùáõÙª ÙÇ³ÛÝ Ð³Ûñ£ ²Ûë å³ï ×³ éáí ¿É ÆÝùÝ Æñ»Ý Ù³ñ ¹áõ 

áñ ¹Ç ¿ Ïá ãáõÙ« áñ å¿ë ½Ç Ù³ñ ¹ÇÏ ¿É Ñ³Ûñ Ïá ã»Ý ²ëï ÍáõÝ© §Ð³°Ûñ 

 Ù»ñ« áñ »ñÏÝ ùáõÙ »ë¦ [Ø³ïÃ© ¼ 9]£ ²ñ¹ª ÇÝã å¿ë Ù»Ýùª Í³ é³ Ý»ñë« 

²ë ïáõ ÍáÛ áñ ¹Ç Ý»ñ »Õ³Ýù« ³ÛÝ å¿ë ¿É »ñÏÝ ùÇ î¿ñÝ Æñ Í³ é³ ÛÇ 

áñ ¹ÇÝ »Õ³õ« ³Û ëÇÝùÝª ²¹³ ÙÇ« áñáí Ñ» ï»õ í»ñó Ý» Éáí Ù³ñ¹ Ï³Ýó 

Ù³Ñ Ï³ Ý³ óáõ Ñû ñÁª Ù³ñ¹ Ï³Ýó ïáõ»ó Æñ ³Ý Ù³Ñ Ðû ñÁª Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ 

³ë³ ÍÇ« Ã¿ª §Üñ³Ýó Çß Ë³ Ýáõ ÃÇõÝ ïáõ»ó ÉÇ Ý» Éáõ ²ë ïáõ ÍáÛ áñ ¹Ç

Ý»ñ¦ [ÚáíÑ© ² 12]£ àõë ïÇ ²ë ïáõ ÍáÛ àñ ¹ÇÝ Ù³ñÙ Ýáí ×³ ß³ Ï»ó Ù³ ÑÁ 

Æñ Ù³ñÙ Ý³ Ï³Ý Ùûñ Ñ³ Ù³ñ« áñ å¿ë ½Ç Ù³ñÙ Ý³ Ï³Ý áñ ¹Ç Ý»ñÝ ¿É Üñ³ 

Ï»³Ý ùÇÝ Ñ³ Õáñ ¹³ ÏÇó ÉÇ Ý»Ý Çñ»Ýó Ñá ·» õáñ Ð³Ûñ ²ë ïáõ ÍáÛ Ñ³ Ù³ñ£ 

²ñ¹ª Ü³ ²ë ïáõ ÍáÛ àñ ¹Ç ¿ Áëï µÝáõ Ã»³Ý« ÇëÏ Ù»Ýùª Áëï ßÝáñ ÑÇ£ 

ºõ ¹³ñ Ó»³É« Ü³ Áëï ïÝû ñ¿ Ýáõ Ã»³Ý »õ Ù»½ Ñ³ Ù³ñ ²¹³ ÙÇ áñ ¹Ç 

¹³ñ Ó³õ« ÇëÏ Ù»Ýù µÝáõ Ã»³Ùµ »Ýù ²¹³ ÙÇ áñ ¹Ç Ý»ñ£ àõë ïÇ ³ëáõÙ 

¿© §¶ÝáõÙ »Ù ¹¿ åÇ ÇÙ Ð³Û ñÁ »õ Ó»ñ Ð³Û ñÁ« ¹¿ åÇ ÇÙ ²ë ïáõ³ ÍÁ »õ 

Ó»ñ ²ë ïáõ³ ÍÁ¦ [ÚáíÑ© Æ 17]« áñáí Ñ» ï»õ ²ë ïáõ³Í« ÇÝã å¿ë Ý³ Ë³

å¿ë ³ë³ óÇ« Üñ³ Ð³ÛñÝ ¿ Áëï µÝáõ Ã»³Ý« ÇëÏ Ù» ñÁª Áëï ßÝáñ ÑÇ£ 
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ºõ Üñ³Ý ²ë ïáõ³Í »Õ³õ Áëï ïÝû ñ¿ Ýáõ Ã»³Ý« áñáí Ñ» ï»õ Ù³ñ¹ ¿« 

ÇëÏ Ù»½ Ñ³Ù³ñ î¿ñ ¿ »õ ²ë ïáõ³Í Áëï µÝáõ Ã»³Ý£ ºõ ³Ûë å³ï

×³ éáí Ðûñ ´³ ÝÁ »õ àñ ¹ÇÝ« ÙÇ³ Ý³ Éáí Ù³ñÙ ÝÇ Ñ»ï« Ù³ñ ÙÇÝ »Õ³õ« 

áñ å¿ë ½Ç »õ Ù³ñ ¹ÇÏ« ÙÇ³ Ý³ Éáí Ðá ·áõ Ñ»ï« ÉÇ Ý»Ý Ù¿Ï Ðá ·Ç£ ²ñ¹ª 

Ü³ ²ë ïáõ³Í ¿ Ù³ñÙ Ý³½ ·»ëï« ÇëÏ Ù»Ýùª Ù³ñ ¹ÇÏëª Ñá ·»½ ·»ëï© 

áñáí Ñ» ï»õ Ù³ñ¹ Ï³Ýó ¿áõ ÃÇõ ÝÇó åïáõÕ ³é Ý» Éáí« ³Û ëÇÝùÝª ²µ ñ³

Ñ³ ÙÇ ½³ õ³Ï Ý» ñÇó« ³Ûë ÇÝùÝª §Í³ é³ ÛÇ Ï»ñ å³ ñ³Ý ùáí »õ Ù³ñ¹ Ï³Ýó 

ÝÙ³Ý ÉÇ Ý» Éáí¦ [öÉå© ´ 7]ª ²ë ïáõ ÍáÛ ¿áõ ÃÇõ ÝÇó Ù»½ ïáõ»ó êáõñµ 

Ðá ·áõ åïáõ ÕÁ« áñ å¿ë ½Ç µá ÉáñÝ ¿É ²ë ïáõ ÍáÛ áñ ¹Ç Ý»ñ ¹³é Ý³Ýª 

²ë ïáõ ÍáÛ àñ ¹áõ ÝÙ³ Ýáõ Ã»³Ùµ£ ÆÝ ùÁª ²ë ïáõ ÍáÛ ×ßÙ³ ñÇï àñ ¹ÇÝ« 

Ñ³ ·³õ Ù»½ µá Éá ñÇë« áñ å¿ë ½Ç Ù»Ýù µá Éáñë Ñ³· Ý»Ýù Ù¿Ï ²ëï ÍáõÝ£

²ñ¹ª ³Ù µ³ñß ïáõ ÃÇõÝ ¿ ³ë» ÉÁ« áñ ²ë ïáõ ÍáÛ Ðá ·ÇÝ ëï»Õ Íáõ³Í 

Ï³Ù ³ñ³ ñ³Í ¿« áñáí Ñ» ï»õ ÐÇÝ »õ Üáñ Îï³ Ï³ ñ³Ý Ý» ñÇ ·ñù» ñÁ 

³ëáõÙ »Ý« áñ Ü³ Ñ³ Ù³ ¹³ë »õ ÷³ é³ µ³ Ý³ ÏÇó ¿ ÐûñÁ »õ àñ ¹áõÝ« 

áñáí Ñ» ï»õ ÝáÛÝ ²ë ïáõ³ Íáõ ÃÇõ ÝÇó »õ ¿áõ ÃÇõ ÝÇó ¿« ÇÝã å¿ë î¿ñÝ 

³ë³ó© §Üñ³ Ý»ñ ëÇó Ï»Ý ¹³ ÝÇ çñ» ñÇ ·» ï»ñ åÇ ïÇ µË»Ý£ Ü³ ³Û¹ 

³ëáõÙ ¿ñ Ðá ·áõ Ù³ ëÇÝ« áñÇÝ ÁÝ ¹áõ Ý» Éáõ ¿ÇÝ Æñ»Ý Ñ³ õ³ ï³ óáÕ

Ý» ñÁ¦ [ÚáíÑ© ¾ 38 –39]« ÇÝã å¿ë áñ Úá í¿ ÉÁ Ðûñ ³Ýáõ ÝÇó ³ë³ó© §ÆÙ 

Ðá ·áõó ÏÁ Ñ» Õ»Ù µá Éáñ Ù³ñ ÙÇÝ Ý» ñÇ íñ³Û, »õ ÏÁ Ù³ñ ·³ ñ¿³ Ý³Ý 

Ó»ñ áñ ¹Ç Ý»ñÝ áõ ¹áõëï ñ» ñÁ¦ [Úá í¿É ´ 28]© »õ ³Ûë å³ï ×³ éáí 

÷ã»ó ³é³ ù»³É Ý» ñÇ »ñ» ëÇÝª ³ë» Éáí© §² é¿°ù  êáõñµ Ðá ·ÇÝ¦ [ÚáíÑ© 

Æ 22]© áñ å¿ë ½Ç ëá íá ñ»Ýù« áñ ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ý ÉÇáõ ÃÇõ ÝÇó ïñáõ»ó 

Ðá ·ÇÝ ³ß³ Ï»ñï Ý» ñÇÝ, ù³Ý ½Ç ³ëáõÙ ¿ª øñÇë ïá ëÇ Ù¿ç« ³Û ëÇÝùÝª 

Üñ³ Ù³ñÙ ÝÇ Ù¿ç, §µÝ³Ï õáõÙ ¿ ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ý ³Ù µáÕç ÉÇáõ ÃÇõ

ÝÁ Ù³ñÙ Ý³ å¿ë¦ [ÎáÕ© ´ 9]« ÇÝã å¿ë ³ëáõÙ ¿ Ý³»õ Úáí Ñ³Ý Ý¿ë 

ØÏñïÇ ãÁ© §Ø»Ýù ³Ù¿Ýùë Üñ³ ÉÇáõ ÃÇõ ÝÇó ëï³ ó³Ýù¦ [ÚáíÑ© ² 

16]£ ø³Ý ½Ç Ù³ñÙ Ý³ õáñ ï»ë ùáí« ³Ûë ÇÝùÝª ÇÝã å¿ë ³Õ³õ ÝÇ« êáõñµ 

Ðá ·ÇÝ »ñ» õ³óª Çç Ý» Éáí »õ ÙÝ³ Éáí Üñ³ íñ³Û« áñáí Ñ» ï»õ Ù»ñ Ù¿ç 

µÝ³Ï õáõÙ ¿ ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ý åïáõ ÕÁ »õ ³é Ñ³ õ³ï ã»³Ý« ÇëÏ øñÇë

ïá ëÇ Ù¿çª ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ý ³Ù µáÕçáõ ÃÇõ ÝÁ£ ºõ áã áù ÃáÕ ãÏ³ñ ÍÇ« 

Ã¿ Ü³, Ý³ Ë³ å¿ë ãáõ Ý» Ý³ Éáí, ÁÝ ¹áõ Ý»ó [Ðá ·ÇÝ]£ ø³Ý ½Ç ÆÝ ùÁª 

áñ å¿ë ²ë ïáõ³Í« Ç í» ñáõëï ³é³ ùáõÙ ¿ êáõñµ Ðá ·áõÝ« »õ ÆÝùÝ ¿Éª 

áñ å¿ë Ù³ñ¹« ÁÝ ¹áõ ÝáõÙ ¿ »ñÏ ñÇ íñ³Û£ ²ñ¹ª [êáõñµ Ðá ·ÇÝ] Üñ³ÝÇó 

Üñ³ íñ³Û Çç³õ« Üñ³ ²ë ïáõ³ Íáõ ÃÇõÝÇóª Üñ³ Ù³ñ¹ Ïáõ Ã»³Ý íñ³Û£ 

Ü³»õ ºë³ ÛÇÝ ³Õ³ Õ³ ÏáõÙ ¿ Ðûñ ³Ýáõ ÝÇóª ³ë» Éáí© §²Ûë å¿ë ¿ 

³ëáõÙ ùá î¿ñ ²ë ïáõ³Í« áñ ³ñ³ ñ»ó »õ ëï»Õ Í»ó ù»½ áñá í³Û ÝÇó© 
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§ØÇ° í³ Ë» óÇñ« Í³ é³°Û  ÇÙ Ú³ Ïáµ« »õ ¹áõ« ëÇ ñ» ó»³°É  ÇÙ Æë ñ³ Û¿É« 

áñÇÝ ÁÝï ñ»É »Ù« áñáí Ñ» ï»õ »ë çáõñ åÇ ïÇ ï³Ù Í³ ñ³ õ³Í Ý» ñÇÝ« 

áñáÝù ÁÝ Ã³ ÝáõÙ »Ý ³Ýçñ ¹Ç ï» Õ» ñáí© ÆÙ Ñá ·ÇÝ åÇ ïÇ ¹Ý»Ù ùá 

µ» ñ³Ý áõÙ »õ ÆÙ ûñÑ Ýáõ ÃÇõ ÝÁª ùá ½³ õ³Ï Ç íñ³Û¦¦ [ºë© Ê¸ 2–3]£ 

ÆëÏ ²õ» ï³ ñ³ ÝáõÙ ÚÇ ëáõë Ëáë ï³ ÝáõÙ ¿ çáõñ ï³É Í³ ñ³ õ»³É Ý» ñÇÝª 

ë³ Ù³ ñ³ óÇ ÏÝá çÁ ³ë» Éáí êáõñµ Ðá ·áõ Ù³ ëÇÝ© §º Ã¿ ¹áõ ·Ç ï» Ý³ ÛÇñ 

²ë ïáõ ÍáÛ å³ñ ·»õ Ý» ñÁ »õ Ã¿ à±í  ¿« áñ ù»½ ³ëáõÙ ¿© §ÆÝÓ ËÙ» Éáõ 

çáõñ  ïáõñ¦« ·áõ ó¿ ÇÝù¹ ³ñ ¹³ ñ»õ Üñ³ ÝÇó áõ½¿Çñ« »õ ù»½ Ï»Ý ¹³

ÝÇ çáõñ ÏÁ ï³ñ¦ [ÚáíÑ© ¸ 10]£ ºõ ÷áùñ¬ÇÝã Û» ïáÛ Ýñ³Ý ³ëáõÙ ¿© 

§àí ³Ûë çñÇó ËÙÇ« Ýá ñÇó ÏÁ Í³ ñ³ õÇ« µ³Ûó áí ËÙÇ ³ÛÝ çñÇó« áñ 

ºë »Ù ï³ Éáõ Ýñ³Ý« Û³ õÇ ï»³Ý ãÇ Í³ ñ³ õÇ© ÇëÏ çáõ ñÁ« áñ »ë Ýñ³Ý 

ï³ Éáõ »Ù« Ýñ³ Ù¿ç ÏÁ ÉÇ ÝÇ µËáÕ çñÇ ³Õ µÇõñ Û³ õÇ ï» Ý³ Ï³Ý Ï»³Ý

ùÇ Ñ³ Ù³ñ¦ [ÚáíÑ© ¸ 13–14]£ ºõ ³Ûë Ù³ ëÇÝ ¸³ õÇ ÃÁ ë³Õ Ùá ë» Éáí 

³ëáõÙ ¿« Ã¿ª §ø» ½³ ÝÇó ¿ Ï»³Ý ùÇ ³Õ µÇõ ñÁ« »õ øá [» ñ» ëÇ] ÉáÛ ëáí 

»Ýù ï»ë ÝáõÙ ÉáÛ ëÁ¦ [ê³ÕÙ© Èº 10]« áñáí Ñ» ï»õ ·Ç ïÇ« áñ àñ ¹ÇÝ 

Ðûñ Ùûï ¿ »õ ³Õ µÇõñÝ ¿ êáõñµ Ðá ·áõ£ ÆÝã å¿ë ³ëáõÙ ¿ ºñ» ÙÇ³ ÛÇ 

ÙÇ çá óáí© §ºñ Ïáõ ã³ ñÇù ·áñ Í»ó ÆÙ Åá Õá íáõñ ¹Á© ÆÝÓª Ï»Ý ¹³ ÝÇ çñÇ 

³Õ µÇõ ñÇë« Éù»ó »õ Çñ Ñ³ Ù³ñ Í³Ï çñÑáñ Ý»ñ ÷á ñ»ó« áñáÝù çáõñ ã»Ý 

Ï³ ñáÕ å³ Ñ»É¦ [ºñ»Ù© ´ 13]£ ºõ »ñµ ù» ñáí µ¿ Ý» ñÁ ÷³ é³ µ³ ÝáõÙ »Ý 

²ëï ÍáõÝª »ñÇóë ³ë» Éáíª §êá°õñµ« ëá°õñµ« ëá°õñµ  î¿ñ ½û ñáõ ÃÇõÝ Ý»

ñÇ¦ [ºë© ¼ 3]« ÷³ é³ µ³ ÝáõÙ »Ý Ðû ñÁ, àñ ¹áõÝ »õ êáõñµ Ðá ·áõÝ. 

áõë ïÇ ÇÝã å¿ë Ðûñ »õ àñ ¹áõ« ³Û¹ å¿ë ¿É êáõñµ Ðá ·áõ ³Ýáõ Ýáí »Ýù 

ÙÏñïõáõÙ »õ ²ë ïáõ Íá°Û áñ ¹Ç Ý»ñ ¹³é ÝáõÙ »õ áã Ã¿ª ³ë ïáõ³Í Ý» ñÇ£ 

àñáí Ñ» ï»õ Ð³Û ñÁ, àñ ¹ÇÝ »õ êáõñµ Ðá ·ÇÝ ¿ ¼û ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ î¿ ñÁ« 

ù³Ý ½Ç Ù¿Ï ²ë ïáõ³ Íáõ ÃÇõÝ ¿ »õ Ù¿Ï ²ë ïáõ³Í£ àõë ïÇ ÇÝã áñ Áëï 

ºë³ Ûáõ Ð³ÛñÝ ³ë³ó« ÝáÛÝÝ ¿É Úáí Ñ³Ý Ý¿ëÝ ³ëáõÙ ¿« Ã¿ àñ ¹ÇÝ 

³ë³ó« ÇëÏ äû Õáë [³ é³ ù»³ ÉÁ] §¶áñÍù ³é³ ù» Éá ó¦¬áõÙ ³ëáõÙ ¿« Ã¿ 

êáõñµ Ðá ·ÇÝ ³ë³ó£ ø³Ý ½Ç ºë³ ÛÇÝ ³Ûë å¿ë ¿ ³ëáõÙ« Ã¿ª §î» ë³Û 

¼û ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ îÇ ñá çÁ« áñ Ýëï³Í ¿ñ µ³ñÓ ñ³ ó³Í ³Ãá éÇÝ« »õ ï³

×³ ñÁ ÉÇ ¿ñ Üñ³ ÷³é ùáí« »õ ë» ñáí µ¿ Ý»ñ Ï³ ÛÇÝ Ýñ³ ßáõñ ç« áñáÝ óÇó 

Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ ñÁ í»ó Ã»õ áõÝ¿ñ© »ñ Ïáõ ëáí Çñ»Ýó »ñ»ëÝ ¿ÇÝ Í³Í ÏáõÙ« 

»ñ Ïáõ ëáíª Çñ»Ýó áï ù» ñÁ »õ »ñ Ïáõ ëáí ¿É ÃéãáõÙ ¿ÇÝ£ Ò³Û Ý³Ï óáõÙ 

¿ÇÝ Çñ³ñ »õ ³ëáõÙ© §êá°õñµ« ëá°õñµ« ëá°õñµ  î¿ñ ½û ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ« 

³Ù µáÕç »ñ ÏÇ ñÁ ÉÇ ¿ Üñ³ ÷³é ùáí¦¦ [ºë© ¼ 1–3]£ ºõ ùÇã Û» ïáÛ 

³ëáõÙ ¿© §Èë» óÇ îÇ ñáç Ó³Û ÝÁ« áñÝ ³ëáõÙ ¿ñ© §à±õÙ  áõÕ³ñ Ï»Ù« »õ 

á±í ÏÁ · Ý³Û ³Û¹ Åá Õáíñ ¹Ç Ùûï¦£ ºõ »ë ³ë³ óÇ© §² Ñ³ õ³ ëÇ°Ï »ë« 
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Ç°ÝÓ  áõÕ³ñ ÏÇñ¦£ ºõ ÇÝÓ ³ë³ó© §¶Ý³° ³Û¹ Åá Õáíñ ¹Ç Ùûï »õ ³ë³°© 

§Èë» Éáí ÏÁ Éë¿ù« µ³Ûó ã¿ù ÇÙ³ Ý³Û« ï»ë Ý» Éáí ÏÁ ï»ë Ý¿ù« µ³Ûó ã¿ù 

×³ Ý³ ãÇ¦© ù³Ý ½Ç ³Û¹ Åá Õáíñ ¹Ç ëÇñ ïÁ Ï³ñÍ ñ³ ó»É ¿« Í³Ýñ »Ý ÉëáõÙ 

Çñ»Ýó ³Ï³Ýç Ý» ñáí« Çñ»Ýó ³ã ù»ñÝ ¿É ÷³ Ï»É »Ý« áñ å¿ë ½Ç ãÉÇ ÝÇ Ã¿ 

»ñ µ» õ¿ ³ã ù» ñáí ï»ë Ý»Ý áõ ³Ï³Ýç Ý» ñáí Éë»Ý »õ ëñïáí ÇÙ³ Ý³Ý áõ 

¹³ñ ÓÇ ·³Ý« »õ ºë µÅßÏ»Ù Ýñ³Ýó¦ [ºë© ¼ 8–10]£ ÆëÏ Úáí Ñ³Ý Ý¿ë 

³õ» ï³ ñ³ ÝÇãÝ ³ë³ó© §²ÛÝ å³ï ×³ éáí Ññ»³ Ý» ñÁ ã¿ÇÝ Ï³ ñá Õ³ ÝáõÙ 

Ñ³ õ³ ï³É ÚÇ ëáõ ëÇÝ« áñ ºë³ ÛÇÝ ³ë³ó© §Üñ³Ýó ³ã ù» ñÁ Ïáõ ñ³ó ñ»ó 

»õ Ýñ³Ýó ëñï» ñÁ Ï³ñÍ ñ³ó ñ»ó« áñ å¿ë ½Ç »ñ µ» õ¿ ³ã ùáí ãï»ë Ý»Ý »õ 

ëñïáí ãÇ Ù³ Ý³Ý áõ ¹³ñ ÓÇ ã·³Ý« »õ Ýñ³Ýó ãµÅßÏ»Ù¦£ ºë³ ÛÇÝ ³Ûë 

³ë³ó« »ñµ Üñ³ ÷³é ùÁ ï» ë³õ¦ [ÚáíÑ© Ä´ 39–41]« ³Û ëÇÝùÝª àñ ¹áõ 

÷³é ùÁ« ù³ ÝÇ áñ ÚÇ ëáõëª î¿ñ ê³ µ³áíÃ ¿« áñáí Ñ» ï»õ î¿ñ ê³ µ³áíÃ 

Ã³ñ· Ù³Ý õáõÙ ¿ §¼û ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ î¿ñ¦« ÇÝã å¿ë ³ëáõÙ ¿ ¸³ õÇ ÃÁ© 

§¼û ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ î¿ ñÁª Ü³ ÆÝùÝ ¿ ÷³é ùÇ Â³ ·³ õá ñÁ¦ [ê³ÕÙ© Æ¶ 

10]£ ÆëÏ ÷³é ùÇ î¿ ñÁ« Áëï äû Õáë [³ é³ ù»³ ÉÇ]« Ë³ ãáõ³Í øñÇë ïáëÝ 

¿ [ÑÙÙï© ² Îáñ© ´ 8]. Áëï ³ÛëÙª ¸³ õÇÃÝ ³ë³ó© §î¿ ñÁ ÏÁ Ñá íáõÇ 

ÇÝÓ« »õ ÇÝÓ áãÇÝã ãÇ å³ Ï³ ëÇ¦ [ê³ÕÙ© Æ´ 1], »õ Ù¿Ï ³ÛÉ ï» ÕáõÙ 

³ëáõÙ ¿© §àñ Ñáí õáõÙ »ë Æë ñ³ Û¿ ÉÇÝ, á°õß  ¹³ñÓ ñáõ« áñ ³é³ç Ýáñ

¹áõÙ »ë Úáí ë¿÷Ç ó» ÕÇÝ ÇÝã å¿ë Ñûï« ¸á°õ« áñ ù» ñáí µ¿ Ý» ñÇ íñ³Û 

»ë ÝëïáõÙ« Û³Ûï ÝáõÇ°ñ¦ [ê³ÕÙ© ÐÂ 2]£ ÆëÏ ²õ» ï³ ñ³ ÝáõÙ àñ ¹ÇÝ 

³ëáõÙ ¿© §ºë »Ù É³õ Ñá íÇ õÁ¦ [ÚáíÑ© Ä 11]£ ²ñ¹ª ÆÝ ùÁ àñ ¹ÇÝ ¿« 

áñ ÝëïáõÙ ¿ ù» ñáí µ¿ Ý» ñÇ íñ³Û »õ Ñáí õáõÙ ¿ Æë ñ³ Û¿ ÉÇÝ£ ÆëÏ äû

Õáë [³ é³ ù»³ ÉÁ] §¶áñÍù ³é³ ù» Éá ó¦¬áõÙ ³ë³ó© §êáõñµ Ðá ·ÇÝ ¿ 

ºë³ Ûáõ ÙÇ çá óáí ³ë»É ³Ûë¦ [¶áñÍ© ÆÀ 25]« ÇÝã áñ ºë³ ÛÇÝ ³ë³ó« 

Ã¿ª §¼û ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ î¿ ñÝ ³ë³ó ÇÝÓ¦ [ºë© Ä¸ 22]£ ²ñ¹ª Ð³Û ñÁ, 

àñ ¹ÇÝ »õ êáõñµ Ðá ·ÇÝ ¿ ¼û ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ î¿ ñÁ£

ºõ »ñµ ¶Çñ ùÁ Ðûñ Ù³ ëÇÝ ³ëáõÙ ¿« Ã¿ª §Ü³ ëï»Õ Í»ó µá Éáñ 

»ñ» õ» ÉÇ Ý» ñÁ »õ ³Ý» ñ» õáÛÃ Ý» ñÁ¦ [ÎáÕ© ² 16], ³å³ Ù¿Ï ³ÛÉ ï» ÕáõÙ 

¿É ¶Çñ ùÝ áõëáõ ó³ ÝáõÙ ¿ Ù»½« Ã¿ àñ ¹áõ ÙÇ çá óáí ëï»Õ Í»ó£ àã Ã¿ 

Ð³ÛñÝ ³é³Ý ÓÇÝ ³ÛÉ µ³Ý ëï»Õ Í»ó, »õ àñ ¹ÇÝª Ù¿Ï ³ÛÉ µ³Ý« ³ÛÉ ÇÝã 

áñ ·áñ ÍáõÙ ¿ Ð³Û ñÁ« ·áñ ÍáõÙ ¿ Æñ ½û ñáõ Ã»³Ý ÙÇ çá óáí« áñÁ àñ ¹ÇÝ 

¿« áñáí Ñ» ï»õ §³Ù¿Ý ÇÝã Üñ³ Ýáí »Õ³õ¦ [ÚáíÑ© ² 3]£ ²Û¹å¿ë ¿É »ñµ 

àñ ¹ÇÝ ³ëáõÙ ¿© §ø³Ý ¹» ó¿°ù  ³Û¹ ï³ ×³ ñÁ« »ñ»ù û ñáõ³Û ÁÝ Ã³ó ùáõÙ 

ÏÁ í» ñ³ Ï³Ý· Ý»Ù¦, ³ëáõÙ ¿, ÇÝã å¿ë Û³Ûï ÝÇ ¿, Æñ Ù³ñÙ ÝÇ Ù³ ëÇÝ 

[ÚáíÑ© ´ 19–21]© »õ Ù¿Ï ³ÛÉ ï» ÕáõÙ ¶ÇñùÝ ³ë áõÙ ¿« Ã¿ª §Ð³Û ñÁ 

Û³ ñáõ ÃÇõÝ ïáõ»ó Æñ àñ ¹áõÝ Ù» é»É Ý» ñÇó¦ [¶³Õ© ² 1]£ ÖßÙ³ ñÇï ¿ 
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³ëáõÙ« áñáí Ñ» ï»õ Û³ ñáõ ÃÇõÝ ïáõ»ó Æñ ´³ ÝÇ »õ àñ ¹áõ ÙÇ çá óáí£ 

ºõ ã»Ýù ³ëáõÙ« Ã¿ Ù³ñ ÙÇÝÝ ²ë ïáõ ÍáÛ ´³ÝÝ ¿« ³ÛÉ ³ëáõÙ »Ýù« áñ 

àñ ¹áõ Ù³ñ ÙÇÝÝ ¿£ ²ñ¹ª »ñµ ³ëáõÙ ¿ª Ù³ñ ÙÇ ÝÁ Û³ ñáõ ÃÇõÝ ³é³õ« 

ÝÏ³ ïÇ áõÝÇ« áñ àñ ¹ÇÝ Û³ ñáõ ÃÇõÝ ³é³õ Ù» é»É Ý» ñÇó© áõë ïÇ Áëï 

Ù³ñÙ ÝÇ »Ýù ³ëáõÙ« Ã¿ Ù» é³õ, Ã³ Õáõ»ó »õ Û³ ñáõ ÃÇõÝ ³é³õ Ù»

é»É Ý» ñÇó« ÇëÏ Áëï Ñá ·áõ Ü³ »ñÏÝ ùáõÙ« »ñÏ ñÇ íñ³Û »õ ³Ù» Ýáõ ñ»ù 

¿ñ£ ²ñ¹ª áñáí Ñ» ï»õ Ý³Ë Ñ³ ñáõëï ¿ñ« ³Û ëÇÝùÝª ²ë ïáõ³Í ¿ñ« ÇëÏ 

Û» ïáÛ Ù»½ Ñ³ Ù³ñ ³Õ ù³ ï³ ó³õ« ³Û ëÇÝùÝª Ù³ñ ¹³ ó³õ »õ ³Ù¿Ý ÇÝ ãáí 

ÝÙ³ Ýáõ»ó Ù»½ª µ³ óÇ Ù»Õ ùÇó« ³Ûë å³ï ×³ éáí áñ å¿ë Ù³ñ¹ Ï»³Ýù 

ëï³ ó³õ Ü³« áñ áõÝ¿ñ Ï»³Ý ùÁ« áñáí Ñ» ï»õ ÆÝùÝ ¿ Ï»³Ý ùÁ« ë³

Ï³ÛÝ ëï³ ÝáõÙ ¿ Ù»½ Ñ³ Ù³ñ£ ºõ áñ å¿ë Ù³ñ¹ ³×áõÙ ¿ñ Ñ³ ë³ Ïáí 

»õ ÇÙ³ë ïáõ Ã»³Ùµ Ü³« áñ ²ë ïáõ ÍáÛ ÙßïÝç» Ý³ Ï³Ý ½û ñáõ ÃÇõÝÝ áõ 

ÇÙ³ë ïáõ ÃÇõÝÝ ¿£ ºõ áñ å¿ë Ù³ñ¹ ëñµõáõÙ ¿ Ü³« áñ ÙÇßï ëáõñµ ¿ »õ 

ëñµáõ» Éáõ Ï³ ñÇù ãáõ ÝÇ« áñáí Ñ» ï»õ ³ëáõÙ ¿© §ÆÙ ³Ý ÓÁ ëñµ³ó ÝáõÙ 

»Ù Ýñ³Ýó Ñ³ Ù³ñ« áñ å¿ë ½Ç Ýñ³Ýù ¿É ëñµ³ óáõ»Ý ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ùµ¦ 

[ÚáíÑ© Ä¾ 19]£ ºõ áñ å¿ë Ù³ñ¹ í»ñ ¿ µ³ñÓ ñ³ ÝáõÙª ÁÝ ¹áõ Ý» Éáí ÙÇ 

³ÝáõÝ« áñ í»ñ ¿ µá Éáñ ³ÝáõÝ Ý» ñÇó« ³ÝáõÝ, áñÁ ÙÇßï áõÝ¿ñ Áëï 

Æñ µÝáõ Ã»³Ý« ù³Ý ½Ç ³ëáõ³Í ¿© §´³ ÝÝ ²ë ïáõ³Í ¿ñ¦ [ÚáíÑ© ² 1]£

²ñ¹ª ³Ù¿Ý ³Ý ·³Ù, »ñµ ¶Çñ ùÝ ³ëáõÙ ¿« Ã¿ àñ ¹ÇÝ í»ñó ñ»ó« 

Üñ³ Ù³ñÙ ÝÇ Ñ³ Ù³ñ ¿ ³ëáõÙ« áñ ºÏ» Õ» óáõ åïáõÕÝ ¿« ù³Ý ½Ç ³ëáõÙ 

¿© §øñÇë ïáë ¿ åïáõ ÕÁ¦ [² Îáñ© Äº 20]£ ²ñ¹ª åïáõ ÕÁ í»ñó ñ»ó 

ÙÇ ³ÝáõÝ« §áñ í»ñ ¿ µá Éáñ ³ÝáõÝ Ý» ñÇó¦« Û³ ñáõ ÃÇõÝ ³é³õ [Üñ³] 

½û ñáõ Ã»³Ùµ Ý³»õ Ù³ñÙ ÝÇ ½³Ý ·áõ³ ÍÁ »õ Üñ³ Ñ»ï Ýëï»óª Áëï 

³ëáõ³ ÍÇª §Üñ³ Ñ»ï Û³ ñáõ ÃÇõÝ ïáõ»ó Ù»½ »õ Üñ³ Ñ»ï Ýëï»ó ñ»ó¦ 

[º ÷»ë© ´ 6]© áõë ïÇ Ù³ñ ¹ÇÏ Áëï ßÝáñ ÑÇ Ïá ãáõ» óÇÝ ³ë ïáõ³Í Ý»ñ 

»õ ²ë ïáõ ÍáÛ áñ ¹Ç Ý»ñ£ ²ñ¹ª [Ý³Ë] î¿ñÝ Æñ Ù³ñÙ ÝÇÝ Ù» é»É Ý» ñÇó 

Û³ ñáõ ÃÇõÝ ïáõ»ó »õ Æñ» Ýáí µ³ñÓ ñ³ó ñ»ó« ÇëÏ ëñ³ ÝÇó Û» ïáÛ Û³ ñáõ

ÃÇõÝ ¿ ï³ ÉÇë Ý³»õ Æñ Ù³ñÙ ÝÇ ³Ý ¹³Ù Ý» ñÇÝ© »õ áñ å¿ë ²ë ïáõ³Íª 

Ýñ³Ýó ßÝáñ ÑáõÙ ¿ ³ÛÝ ³Ù¿ ÝÁ« ÇÝã ÆÝ ùÁ í»ñó ñ»ó áñ å¿ë Ù³ñ¹£ ²ñ¹ª 

ÆÝùÝ Æñ»Ý Ï»³Ýù ¿ ßÝáñ ÑáõÙ, ÆÝùÝ Æñ»Ý ëñµáõÙ ¿ »õ ÆÝùÝ Æñ»Ý 

µ³ñÓ ñ³ó ÝáõÙ£ ÆëÏ »ñµ ³ë õáõÙ ¿, Ã¿ Ð³Û ñÁ Üñ³Ý ëñµ»ó« ³ß Ë³ñÑ 

áõÕ³ñ Ï»ó« Û³ ñáõ ÃÇõÝ ïáõ»ó« ³ÝáõÝ ßÝáñ Ñ»ó »õ Ï»³Ýù ïáõ»ó« 

Û³Ûï ÝÇ ¿« áñ Ð³ÛñÝ ³Ù¿Ý ÇÝã Üñ³ ÙÇ çá óáí ³ñ»ó£ ²ñ¹ª Üñ³ ÙÇ

çá óáí ¿ Û³ ñáõ ÃÇõÝ ï³ ÉÇë Üñ³Ý, Üñ³ ÙÇ çá óáí ëñµáõÙ Üñ³Ý, Üñ³ 

ÙÇ çá óáí µ³ñÓ ñ³ó ÝáõÙ Üñ³Ý »õ Üñ³ ÙÇ çá óáí Ï»³Ýù ï³ ÉÇë Üñ³Ý£ 

ºõ »ñµ Æñ Ñá ·ÇÝ Û³ÝÓ ÝáõÙ ¿ Ðûñ Ó»é ùÁ« Æñ»Ý Û³ÝÓ ÝáõÙ ¿ ²ëï ÍáõÝ 
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áñ å¿ë Ù³ñ¹« áñ å¿ë ½Ç µá Éáñ Ù³ñ¹ Ï³Ýó Û³ÝÓ ÝÇ ²ëï ÍáõÝ« áñáí Ñ»

ï»õ Ó»é ùÁ ÆÝùÝ ¿« »õ ÆÝùÝ ¿ Ðûñ Ó»é ùÁ£ ºõ »ñµ ³ëáõÙ ¿© §´á Éáñ 

µÉáõñ Ý» ñÇó ³é³ç ÍÝ»ó ÆÝÓ¦ [² é³Ï© À 25]« ºÏ» Õ» óáõ ³Ýáõ ÝÇó ¿ 

[³ ëáõÙ]« áñÁ ëÏ½µÝ³ å¿ë ëï»ÕÍáõ³Í ¿ñ« ÇëÏ Û» ïáÛ ÍÝáõ»ó ²ëï Íáõó 

Áëï ßÝáñ ÑÇ£ ²Ûë å³ï ×³ éáí ¿É §² é³Ï Ý» ñáõÙ¦ Ý³Ë ³ëáõ³Í ¿© 

§î¿ñÝ ÇÝÓ ëï»Õ Í»ó¦ [² é³Ï© À 22]« »õ Û» ïáÛª §ÍÝ»ó¦ [² é³Ï© À 25]£

ºõ »ñµ ¶Çñ ùÁ Ðûñ Ù³ ëÇÝ ³ëáõÙ ¿© §Ø¿Ï ²ë ïáõ³Í ãëï»Õ Í»±ó 

 Ù»½¦ [Ø³Õ© ´ 10]« ÝáÛÝ å¿ë ¿É àñ ¹áõ Ù³ ëÇÝ ¿ ³ëáõÙ« Ã¿ª §Üñ³

Ýáí ³Ù¿Ý ÇÝã ëï»Õ Íáõ»ó¦ [ÎáÕ© ² 16]£ ºõ ÝáÛÝ µ³ Ý» ñÁ ³ë õáõÙ 

»Ý êáõñµ Ðá ·áõ Ù³ ëÇÝ£ §Ð³ ÝáõÙ »ë«— ³ëáõÙ ¿«— Ýñ³Ý óÇó Ñá ·ÇÝ« 

ëå³é õáõÙ »õ ÑáÕ »Ý ¹³é ÝáõÙ£ àõÕ³ñ ÏáõÙ »ë øá Ðá ·ÇÝ »õ ëï»Õ

Í³ ·áñ ÍáõÙ Ýñ³Ýó »õ Ýá ñá ·áõÙ »ñÏ ñÇ »ñ» ëÁ¦ [ê³ÕÙ© Ö¶ 29–30]£ 

ºõ »ñµ ÚÇ ëáõë Ðûñ Ù³ ëÇÝ ³ëáõÙ ¿ ä»ï ñáë [³ é³ ù»³ ÉÇÝ]© §º ñ³

ÝÇ¯ ¿ ù»½« áñáí Ñ» ï»õ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ »õ ³ñÇõ ÝÁ ã¿« áñ Û³Ûï Ý»óÇÝ ù»½« 

³ÛÉ Ð³Û ñÁ« áñ »ñÏÝ ùáõÙ ¿¦ [Ø³ïÃ© Ä¼ 17]« ³å³ Æñ Ù³ ëÇÝ ¿É 

¿ ÝáÛÝÝ ³ëáõÙ© §àã áù ãÇ ×³ Ý³ ãáõÙ Ðû ñÁ« »Ã¿ áãª àñ ¹ÇÝ »õ Ý³« 

áõÙ àñ ¹ÇÝ Ï³ Ù» Ý³Û Û³Ûï Ý»É¦ [Ø³ïÃ© Ä² 27]© ÝáÛÝ å¿ë ¿É êáõñµ 

Ðá ·áõ Ù³ ëÇÝ ¿ ³ëáõÙ äû Õáë [³ é³ ù»³ ÉÁ]© §´³Ûó ²ë ïáõ³Í Ù»½ 

Û³Ûï Ý»ó êáõñµ Ðá ·áõ ÙÇ çá óáí« áñáí Ñ» ï»õ Ðá ·ÇÝ ùÝÝáõÙ ¿ ³Ù¿Ý 

ÇÝã »õ ²ë ïáõ ÍáÛ Ëá ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ£ ø³Ý ½Ç Ù³ñ¹ Ï³Ý óÇó á±í  ¿« áñ 

áñ»õ¿ µ³Ý ·Ç ïÇ Ù³ñ ¹áõ Ù³ ëÇÝ« »Ã¿ áãª Ù³ñ ¹áõ Ñá ·ÇÝ« áñ Ýñ³ 

Ù¿ç ¿£ ÜáÛÝ å¿ë »õ áã áù ã·Ç ïÇ ²ë ïáõ ÍáÛ Ëá ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ« »Ã¿ 

áãª ²ë ïáõ ÍáÛ Ðá ·ÇÝ¦ [² Îáñ© ´ 10–11]£ ²ñ¹ª ÇÝã å¿ë áñ Ù³ñ ¹áõ 

Ñá ·ÇÝ Çñ Ù³ñ¹ Ïáõ ÃÇõ ÝÇó »õ ¿áõ ÃÇõ ÝÇó ³Ý µ³ Å³Ý ¿« ÝáÛÝ å¿ë »õ 

²ë ïáõ ÍáÛ Ðá ·ÇÝ û ï³ñ ã¿ ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³ ÝÁ£ ºõ »ñµ ºë³ Ûáõ ÙÇ çá

óáí î¿ñÝ ³ëáõÙ ¿© §àñ ¹Ç Ý»ñ ÍÝ» óÇ »õ Ù» Í³ó ñÇ¦ [ºë© ² 2]« ³å³ 

²õ» ï³ ñ³ ÝáõÙ ³ëáõÙ ¿© §Ø³ñÙ ÝÇó ÍÝáõ³ ÍÁ Ù³ñ ÙÇÝ ¿« ÇëÏ Ñá ·áõó 

ÍÝáõ³ ÍÁª Ñá ·Ç¦ [ÚáíÑ© ¶ 6]« »õ ¹³ñ Ó»³É© §Ðá ·ÇÝ áõñ áõ½áõÙ ¿ª 

÷ãáõÙ ¿« Ýñ³ Ó³Û ÝÁ ÉëáõÙ »ë« µ³Ûó ã·Ç ï»ëª áñ ï» ÕÇó ¿ ·³ ÉÇë Ï³Ù 

áõñ ¿ ·ÝáõÙ© ³Ûë å¿ë ¿ »õ ³Ù¿Ý áù« áñ Ðá ·áõó ¿ ÍÝáõ³Í¦ [ÚáíÑ© 

¶ 8]£ ºõ ²õ» ï³ ñ³ ÝÇ ëÏ½µáõÙ Úáí Ñ³Ý Ý¿ëÝ ³ëáõÙ ¿© §ÆëÏ áí ù»ñ 

ÁÝ ¹áõ Ý» óÇÝ Üñ³Ýª Æñ [³ Ýáõ³ ÝÁ] Ñ³ õ³ ï³ óáÕ Ý» ñÇÝ« Çß Ë³ Ýáõ ÃÇõÝ 

ïáõ»ó ²ë ïáõ ÍáÛ áñ ¹Ç Ý»ñ ÉÇ Ý» Éáõ« áñáÝù á°ã  ³ñÇõ ÝÇó« á°ã  Ù³ñÙ ÝÇ 

Ï³Ù ùÇó« á°ã  Ù³ñ ¹áõ Ï³Ù ùÇó, ³ÛÉ ²ëï Íáõó ÍÝáõ» óÇÝ¦ [ÚáíÑ© ² 

12–14]£ àõë ïÇ áí ù»ñ êáõñµ Ðá ·áõó »Ý ÍÝáõ»É« Ýñ³Ýù ²ëï Íáõó 

»Ý ÍÝáõ»É« »õ áí ù»ñ ÙÏñïáõ»É »Ý Ç øñÇë ïáë« ÙÏñïáõ»É »Ý Ç Ð³Ûñ 
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»õ Ç êáõñµ Ðá ·Ç£ ºõ »ñµ ä»ï ñáë [³ é³ ù»³ÉÝ] ²Ý³ ÝÇ³ ÛÇÝ ³ë³ó© 

§ÆÝ ãá±õ  ë³ ï³ Ý³Ý Éóñ»ó ùá ëÇñ ïÁ« áñ ¹áõ ëï¿Çñ êáõñµ Ðá ·áõÝ 

»õ ³·³ ñ³ ÏÇ ·áõ Ù³ ñÇó Ã³ùó Ý¿Çñ. Ù³ñ¹ Ï³Ýó ãëï» óÇñ« ³ÛÉ ²ëï

ÍáõÝ¦ [¶áñÍ© º 3–5]« [óáÛó ïáõ»ó], áñ áí ëïáõÙ ¿ êáõñµ Ðá ·áõÝ« 

ëïáõÙ ¿ ²ëï ÍáõÝ« àí Ðá ·áõ ÙÇ çá óáí µÝ³Ï õáõÙ ¿ Ù³ñ¹ Ï³Ýó Ù¿ç£ 

àñáí Ñ» ï»õ áõñ ²ë ïáõ ÍáÛ Ðá ·ÇÝ ¿« ³ÛÝ ï»Õ ¿É ²ë ïáõ³Í ¿« ù³Ý ½Ç 

³ëáõÙ ¿© §êñ³ Ýáí ·Ç ï»Ýù« Ã¿ ²ë ïáõ³Í Ù»ñ Ù¿ç ¿« ù³Ý ½Ç Æñ Ðá

·áõó ïáõ»ó Ù»½¦ [² ÚáíÑ© ¸ 13]£

ºõ »ñµ ¶ÇñùÝ ³ëáõÙ ¿« Ã¿ êáõñµ Ðá ·ÇÝ Ëû ëáõÙ ¿ñ Ø³ñ ·³

ñ¿ Ý» ñÇ Ù¿ç« Ù¿Ï ³ÛÉ ï»Õ »ñ³ Ý» ÉÇ äû ÕáëÝ ³ëáõÙ ¿« Ã¿ Ð³ÛñÝ ¿ñ 

Ëû ëáõÙ Ø³ñ ·³ ñ¿ Ý» ñÇ Ù¿ç© §²ë ïáõ³Í µ³ ½áõÙ Ó» õ» ñáí »õ µ³ ½áõÙ 

ûñÇ Ý³Ï Ý» ñáí Ý³ Ë³ å¿ë Ëû ë»ó Ù»ñ Ñ³Û ñ» ñÇ Ñ»ï Ù³ñ ·³ ñ¿ Ý» ñÇ 

ÙÇ çá óáí. ÇëÏ ³Ûë í»ñ çÇÝ û ñ» ñÇÝ Ëû ë»ó Ù»½ Ñ»ï àñ ¹áõ ÙÇ çá óáí¦ 

[ºµñ© ² 1–2]« ÇëÏ Ù¿Ï ³ÛÉ ï»Õ ³ëáõÙ ¿« Ã¿ àñ ¹ÇÝ ¿ Ëû ëáõÙ© §º

Ã¿ ³å³ óáÛó ¿ù ÷ÝïñáõÙ« Ã¿ ÇÝ Ó³ Ýáí øñÇë ïáë ¿« áñ Ó»½ Ñ»ï 

Ëû ëáõÙ ¿¦ [´  Îáñ© Ä¶ 3]£ ÆëÏ àñ ¹ÇÝ ³ë³ó« áñ Ðá ·ÇÝ ¿ Ëû ëáõÙ 

³é³ ù»³É Ý» ñÇ ÙÇ çá óáí© §ºñµ Ó»½ ³ï»³ ÝÇ Ù³ï Ý»Ý«— ³ëáõÙ ¿«— 

Ñá· ÙÇ° ³ñ¿ù« Ã¿ ÇÝã å¿ë Ï³Ù ÇÝã åÇ ïÇ Ëû ë¿ù« ù³ ÝÇ áñ áã Ã¿ 

¹áõù ¿ù« áñ åÇ ïÇ Ëû ë¿ù« ³ÛÉ Ó»ñ Ðûñ Ðá ·ÇÝ« áñ åÇ ïÇ Ëû ëÇ Ó»ñ 

ÙÇ çá óáí¦ [Ø³ïÃ© Ä 19–20]£ ºõ »ñ µ»ÙÝ [³ é³ ù»³ÉÝ] ³ëáõÙ ¿« Ã¿ 

Ñ³ õ³ ï³ ó»³É Ý» ñÇ Ù³ñ ÙÇÝ Ý» ñÁ êáõñµ Ðá ·áõ ï³ ×³ñ »Ý« ÇëÏ »ñ µ»ÙÝ 

³ëáõÙ ¿, Ã¿ Ýñ³Ýó ³Ý ¹³Ù Ý» ñÁ øñÇë ïá ëÇ ³Ý ¹³Ù Ý»ñÝ »Ý, »ñ µ»ÙÝ 

¿É Ýñ³Ýó Ðûñ ï³ ×³ñ ¿ ³Ýáõ³ ÝáõÙ© §ø³Ý ½Ç ¹áõù«— ³ëáõÙ ¿«— 

Ï»Ý ¹³ ÝÇ ²ë ïáõ ÍáÛ ï³ ×³ñ ¿ù« ÇÝã å¿ë ³ë³ó ²ëïáõ³Í« Ã¿ª §äÇ

ïÇ µÝ³ Ïáõ»Ù Ýñ³Ýó Ù¿ç »õ åÇ ïÇ ÁÝ Ã³ Ý³Ù Ýñ³Ýó ÙÇ çáí, Ýñ³Ýó 

²ë ïáõ³ ÍÁ åÇ ïÇ ÉÇ Ý»Ù« »õ Ýñ³Ýù åÇ ïÇ ÉÇ Ý»Ý ÆÙ Åá Õá íáõñ ¹Á¦¦ [´ 

 Îáñ© ¼ 16]« »õ §º Ã¿ Ù¿ÏÝ ²ë ïáõ ÍáÛ ï³ ×³ñÝ ³å³ Ï³ ÝÇ« ²ë ïáõ³Í 

¿É Ýñ³Ý åÇ ïÇ ³å³ Ï³ ÝÇ¦ [² Îáñ© ¶ 17]« »õ ¹³ñ Ó»³Éª §â·Ç ï¿±ù« 

áñ ²ë ïáõ ÍáÛ ï³ ×³ñ ¿ù ¹áõù« »õ ²ë ïáõ ÍáÛ Ðá ·ÇÝ ¿ µÝ³Ï õáõÙ Ó»ñ 

Ù¿ç¦ [² Îáñ© ¶ 16]£ ø³Ý ½Ç »Ã¿ áñ» õ¿ Ù¿ ÏÁ Ðá ·áõ ï³ ×³ñ ¿« ³å³ 

Ý³ Ý³»õ ï³ ×³ñ ¿ Ðûñ »õ àñ ¹áõ« áñáí Ñ» ï»õ áõñ ²ë ïáõ ÍáÛ Ðá ·ÇÝ 

¿ µÝ³Ï õáõÙ« ³ÛÝ ï»Õ ¿É ²ë ïáõ³Í ¿ µÝ³Ï õáõÙ£ §ºõ ÇÝã å¿ë áñ Ð³Û

ñÁ Û³ ñáõ ÃÇõÝ ¿ ï³ ÉÇë Ù» é»É Ý» ñÇÝ »õ Ï»Ý ¹³ Ý³ó ÝáõÙ« ÝáÛÝ å¿ë »õ 

àñ ¹ÇÝ ¿ Ï»Ý ¹³ Ý³ó ÝáõÙª áõÙ Ï³ Ù» Ý³Û¦ [ÚáíÑ© º 21]£ ÜáÛÝ å¿ë »õ 

Ðá ·áõ Ù³ ëÇÝ ¿ ³ëáõÙ« Ã¿ª §Ðá ·ÇÝ ¿« áñ Ï»Ý ¹³ Ý³ó ÝáõÙ ¿« Ù³ñ ÙÇ

ÝÁ áã ÙÇ µ³Ý ãÇ Ï³ ñáÕ ³Ý»É¦ [ÚáíÑ© ¼ 64]£ äû Õáë [³ é³ ù»³ ÉÁ] 
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·ñáõÙ ¿ ÏáñÝ Ã³ óÇ Ý» ñÇÝ© §ÆëÏ Ðá ·ÇÝ Ï»Ý ¹³ Ý³ó ÝáõÙ ¿¦ [´  Îáñ© ¶ 

3–6]£ î»ë Ýá±õÙ  »ë« áñ Ðûñ ·áñ Í» ñÁ êáõñµ ¶Çñ ùÁ Ïá ãáõÙ ¿ àñ ¹áõ »õ 

êáõñµ Ðá ·áõ ·áñ Í»ñ« ÇÝã å¿ë »ñ³ Ý» ÉÇ äû ÕáëÝ áõëáõ ó³ Ý»óª ³ë» Éáí© 

§Î³Ý ßÝáñÑ Ý» ñÇ ½³ Ý³ ½³ Ýáõ ÃÇõÝ Ý»ñ« µ³Ûó Ðá ·ÇÝ ÝáÛÝÝ ¿. Ï³Ý 

ëå³ ë³ õá ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ ½³ Ý³ ½³ Ýáõ ÃÇõÝ Ý»ñ, µ³Ûó î¿ ñÁ ÝáÛÝÝ ¿. 

Ï³Ý Ý»ñ ·áñ Íáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ ½³Ý ³½³ Ýáõ ÃÇõÝ Ý»ñ« µ³Ûó ÝáÛÝ ²ë ïáõ³Í 

¿« áñ Ý»ñ ·áñ ÍáõÙ ¿ ³Ù¿Ý ÇÝã ³Ù¿Ý ÇÝ ãÇ Ù¿ç¦ [² Îáñ© Ä´ 4–7]£ 

²ñ¹ª ³ë» Éáí« Ã¿ Ð³ÛñÝ ¿« áñ Ý»ñ ·áñ ÍáõÙ ¿ ³Ù¿Ý ÇÝã ³Ù¿Ý ÇÝ ãÇ 

Ù¿ç« ùÇã Û» ïáÛ ³ëáõÙ ¿, Ã¿ êáõñµ Ðá ·ÇÝ ¿ Ý»ñ ·áñ ÍáõÙ ³Ù¿Ý ÇÝã 

³Ù¿Ý ÇÝ ãÇ Ù¿ç© §ø³Ý ½Ç ³Ûë ³Ù¿ ÝÁ«— ³ëáõÙ ¿«— ÙÇ»õ ÝáÛÝ Ðá ·ÇÝ 

¿ Ý»ñ ·áñ ÍáõÙ »õ µ³ Å³ ÝáõÙ Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõñÇÝª ÇÝã å¿ë áñ Ï³ Ù» ÝáõÙ 

¿¦ [² Îáñ© Ä´ 11]£

ºõ »ñµ »ñ³ Ý» ÉÇ äû ÕáëÝ áõëáõ ó³ ÝáõÙ ¿ êáõñµ Ðá ·áõ Ù³ ëÇÝ« Ã¿ 

êáõñµ Ðá ·ÇÝ Ù»ñ Å³ é³Ý ·áõ Ã»³Ý ³é Ñ³ õ³ï ã»³Ý ¿« ³å³ ¸³ õÇÃÝ 

³ëáõÙ ¿« áñ î¿ñÝ ¿ Ù»ñ Å³ é³Ý ·áõ ÃÇõ ÝÁ« ù³Ý ½Ç ³ëáõÙ ¿© §î¿ñÝ 

¿ ÇÙ Å³ é³Ý ·áõ Ã»³Ý »õ µ³ Å³ ÏÇ µ³ ÅÇ ÝÁ¦ [ê³ÕÙ© Äº 5]£ ºõ Ù¿Ï 

áõñÇß ï»Õ ³ëáõÙ ¿© §î¿°ñ« ù»½ Ï³Ý ã» óÇ »õ ³ë³ óÇ© §¸áõ »ë ÇÙ 

ÛáÛ ëÁ »õ µ³ ÅÇ ÝÁ áÕ ç» ñÇ »ñÏ ñáõÙ¦¦ [ê³ÕÙ© ÖÊ² 6]£ ÆëÏ ºñ» ÙÇ³Ý 

³ë³ó« Ã¿ª §Ú³ Ïá µÇ Å³ é³Ý ·áõ ÃÇõ ÝÁ Ü³ ¿« àí ëï»Õ Í»ó ³Ù¿Ý ÇÝã« 

»õ Üñ³ ³Ýáõ ÝÁ î¿ñ ¿¦ [º ñ»Ù© Ä 16]£ ²ñ¹ª Ù³ñ ·³ ñ¿ Ý» ñÁ ³ë³ óÇÝª 

î¿ñÝ ¿ ëáõñ µ» ñÇ Å³ é³Ý ·áõ ÃÇõ ÝÁ« ÇëÏ äû Õáë [³ é³ ù»³ÉÝ] ³ë³ó« 

áñ êáõñµ Ðá ·ÇÝ ¿ Å³ é³Ý ·áõ ÃÇõ ÝÁ© §à ñÇÝ Ñ³ õ³ ï³ Éáí«— ³ëáõÙ 

¿«— ÏÝùáõ» óÇÝù Ëáë ï³ óáõ³Í êáõñµ Ðá ·áí« áñ Ù»ñ Å³ é³Ý ·áõ

Ã»³Ý ³é Ñ³ õ³ï ã»³Ý ¿¦ [º ÷»ë© ² 13–14]£ ÆÝã å¿ë »õ Øáí ë¿ ëÇ 

¹¿Ù ùÁ ÏÝùáõ»ó êáõñµ Ðá ·áí« »ñµ ÁÝ ¹áõ Ý»ó ²ë ïáõ ÍáÛ û ñ¿Ýù Ý» ñÁ. 

»õ Æë ñ³ Û¿ ÉÇ ½³ õ³Ï Ý» ñÇó áã áù ã¿ñ Ï³ ñá Õ³ ÝáõÙ Ý³ Û»É Ýñ³ íñ³Û« 

áñáí Ñ» ï»õ §îÇ ñáç »ñ» ëÇ ÉáÛ ëÁ Í³ ·»ó¦ Ýñ³ íñ³Û [ê³ÕÙ© ¸ 7]« 

ÇÝã å¿ë ·ñáõ³Í ¿ ²õ» ï³ ñ³ ÝáõÙ© §²ÛÝ Å³Ù ³ñ ¹³ñ Ý» ñÁ Çñ»Ýó Ðûñ 

³ñ ù³ Ûáõ Ã»³Ý Ù¿ç ÏÁ ÷³Û É»Ý ÇÝã å¿ë ³ñ» ·³Ï¦ [Ø³ïÃ© Ä¶ 43]£ 

ø³Ý ½Ç ²ë ïáõ³Í ÉáÛë ¿« ÝáÛÝ å¿ë »õ àñ ¹ÇÝ ¿ ×ßÙ³ ñÇï ÉáÛë« Ý³»õ 

Ðá ·ÇÝ ¿ ÉáÛë« áñáí Ñ» ï»õ ×ßÙ³ ñÇï ÉáÛ ëÇ ÝáÛÝ ¿áõ ÃÇõ ÝÇó ¿« ÇÝã å¿ë 

ºë³ ÛÇÝ ¿ ³ëáõÙ© §Æë ñ³ Û¿ ÉÇ ÈáÛëÁ Ïñ³Ï åÇ ïÇ ¹³é Ý³Û »õ Ýñ³Ý 

ëñµÇ µá ó³ í³é Ïñ³Ïáí¦ [ºë© Ä 17]£ ÆëÏ ²õ» ï³ ñ³ ÝáõÙ Úáí Ñ³Ý Ý¿ë 

ØÏñïÇãÝ ³ëáõÙ ¿ îÇ ñáç Ñ³ Ù³ñ« Ã¿ª §Ü³ ÏÁ ÙÏñïÇ Ó»½ êáõñµ Ðá

·áí »õ Ïñ³Ïáí¦ [Ø³ïÃ© ¶ 11]« ÇëÏ Ù¿Ï ³ÛÉ ï»Õ [êáõñµ ¶Çñ ùÁ] 

îÇ ñá çÁ ëñµ³ ·áñ ÍáÕ ¿ ³ëáõÙ© §ºë »Ù ëñµ³ ·áñ ÍáÕ î¿ ñÁ¦ [Ô»õï© Æ´ 
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16]£ ºõ »ñµ ¶ÇñùÝ ²ëï ÍáõÝ Ñáõñ ¿ ³Ýáõ³ ÝáõÙ© §Ø»ñ ²ë ïáõ³ ÍÁ«— 

³ëáõÙ ¿«— É³ ÷áÕ Ïñ³Ï ¿¦ [´  úñ© ¸ 24« ºµñ© Ä´ 29]« ÝáÛÝ å¿ë »õ 

êáõñµ Ðá ·áõ Ù³ ëÇÝ ¿ ³ëáõÙ« Ã¿ª §² é³ ù»³É Ý» ñÇÝ »ñ» õ³ óÇÝ µ³

Å³ Ýáõ³Í É» ½áõ Ý»ñª ÝÙ³Ý Ïñ³ Ï¿ É» ½áõ Ý» ñÇ« »õ Ýëï» óÇÝ Ýñ³Ý óÇó 

Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ ñÇ íñ³Û£ ºõ µá Éá ñÁ Éóáõ» óÇÝ êáõñµ Ðá ·áí »õ ëÏë» óÇÝ 

Ëû ë»É ³ÛÉ É» ½áõ Ý» ñáí« ÇÝã å¿ë áñ Ðá ·ÇÝ Ýñ³Ýó Ëû ë»É ¿ñ ï³ ÉÇë¦ 

[¶áñÍ© ´ 3–4]£ àñáí Ñ» ï»õ Ýñ³Ýù« áí ù»ñ Ñ³ ·»É »Ý Ðá ·ÇÝ« Ñ³ ·»É 

»Ý Ðû ñÁ© §à ñáí Ñ» ï»õ å¿ïù ¿«— ³ëáõÙ ¿«— áñ ³Ûë ³å³ Ï³ Ý³ óáõ 

Ù³ñ ÙÇ ÝÝ ³Ý³ å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ Ñ³· ÝÇ« »õ ³Ûë Ù³Ñ Ï³ Ý³ óáõ ·á Ûáõ

ÃÇõ ÝÁ Ñ³· ÝÇ ³Ý Ù³ Ñáõ ÃÇõÝ¦ [² Îáñ© Äº 53]© ù³Ý ½Ç áí ù»ñ Ñ³ ·»É 

»Ý ²ë ïáõ ÍáÛ Ðá ·ÇÝ« ³Ý³ å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ »Ý Ñ³ ·»É« ÇëÏ ²ë ïáõ³Í 

³Ý³ å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ ¿£

ºõ »ñµ ¸³ õÇÃÝ ³ëáõÙ ¿© §Þ³ ï»ñÝ ³ë³ óÇÝ© §à±í  óáÛó ÏÁ ï³Û 

Ù»½ µ³ ñáõ ÃÇõÝ¦ [ê³ÕÙ© ¸ 6]« êáõñµ Ðá ·áõ Ù³ ëÇÝ ¿ ³ëáõÙ© »õ Ù¿Ï 

³ÛÉ ï»Õ ¿É ³ë³ó© §î¿ñÝ Æñ µ³ ñáõ ÃÇõ ÝÁ ãÇ å³ Ï³ ë»ó ÝÇ Ýñ³Ý óÇó« 

áí ù»ñ ³Ýµ Íáõ Ã»³Ùµ »Ý ÁÝ Ã³ ÝáõÙ¦ [ê³ÕÙ© Ò¶ 13]£ ÜÙ³ Ý³ å¿ë 

¿É Ø³ï Ã¿áë [³ õ» ï³ ñ³ ÝÇ ãÁ] Üñ³ Ù³ ëÇÝ ³Ûë å¿ë ¿ ³ëáõÙ© §¶Ç

ï¿ù Ó»ñ áñ ¹Ç Ý» ñÇÝ µ³ ñÇ å³ñ ·»õ Ý»ñ ï³É« áñ ù³¯Ý  »õë ³é³ õ»É 

Ó»ñ Ð³Û ñÁ« áñ »ñÏÝ ùáõÙ ¿« µ³ ñÇù Ý»ñ ÏÁ ï³Û Ýñ³Ýó« áñ Üñ³ ÝÇó 

ËÝ¹ñáõÙ »Ý¦ [Ø³ïÃ© ¾ 10]£ ÆëÏ Ôáõ Ï³ë [³ õ»ï³ ñ³ ÝÇ ãÁ], ÝáÛÝ 

û ñÇ Ý³ ÏÁ µ» ñ» Éáí, Ù»Ï ÝáõÙ ¿« Ã¿ ÇÝã »Ý Ýß³ Ý³ ÏáõÙ µ³ ñÇù Ý» ñÁª 

³ë» Éáí© §º Ã¿ ¹áõù« áñ ã³ñ ¿ù« ·Ç ï¿ù µ³ ñÇ å³ñ ·»õ Ý»ñ ï³É Ó»ñ 

áñ ¹Ç Ý» ñÇÝ« áñ ã³¯÷  »õë ³é³ õ»É Ó»ñ »ñÏ Ý³ õáñ Ð³Û ñÁ ÏÁ ï³Û êáõñµ 

Ðá ·ÇÝ Æñ»Ý Ñ³ õ³ ï³ óáÕ Ý» ñÇÝ¦ [ÔáõÏ© Ä² 13]£ ø³Ý ½Ç »Ã¿ êáõñµ 

Ðá ·ÇÝ ÙÇ³Ï µ³ ñÇ ¾áõ ÃÇõ ÝÇó ãÉÇ Ý¿ñ« ³å³ Ü³ Çë Ï³ å¿ë ã¿ñ Ïá ãáõÇ 

µ³ ñÇ« ³Û ÝÇÝã î¿ ñÁ Ù³ñ ¹³ ó³Í ÉÇ Ý» Éáõ å³ï ×³ éáí Ññ³ Å³ñ õáõÙ ¿ñ 

µ³ ñÇ Ïá ãáõ» Éáõóª ³ë» Éáí© §ØÇ° Ïá ãÇñ ÆÝÓ µ³ ñÇ. µ³ ñÇ ã¿ áã áù« 

³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ ²ë ïáõ³Í¦ [Ø³ñÏ© Ä 18]£ ÆëÏ ¶Çñ ùÁ ãÇ Ññ³ Å³ñ õáõÙ 

µ³ ñÇ Ïá ã»É êáõñµ Ðá ·áõÝª Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ ¸³õ ÃÇ« áñÝ ³ëáõÙ ¿© §øá 

µ³ ñÇ Ðá ·ÇÝ ÇÝÓ Ï’³ é³ç Ýáñ ¹Ç ¹¿ åÇ ³ñ ¹³ñ »ñ ÏÇñ¦ [ê³ÕÙ© ÖÊ´ 

10]£ ºõ »ñµ î¿ ñÁ ¹³ñ Ó»³É Æñ Ù³ ëÇÝ ³ëáõÙ ¿© §ºë »Ù Ï»Ý ¹³ ÝÇ 

Ñ³ óÁ« áñ »ñÏÝ ùÇó ¿ Çç³Í¦ [ÚáíÑ© ¼ 51]« Ù¿Ï ³ÛÉ ï»Õ ¿É êáõñµ 

Ðá ·ÇÝ ¿ Ïá ãáõÙ »ñÏ Ý³ õáñ Ñ³óª ³ë» Éáí© §Ø»ñ Ñ³ Ý³ å³ ½û ñ»³Û 

Ñ³ óÁ ïá°õñ  Ù»½ ³Û ëûñ¦ [Ø³ïÃ© ¼ 11]£ ø³Ý ½Ç Ù»½ áõëáõ ó³ Ý»ó 

³Õû Ã» ÉÇë ³Ûë Ï»³Ý ùáõÙ ËÝ¹ñ»É Ñ³ Ý³ å³ ½û ñ»³Û Ñ³ óÁ« ³Û ëÇÝùÝª 

Ñ³Ý ¹»ñ Ó»³ ÉÁ« áñÇ åïáõÕÝ áõÝ»Ýù ³Ûë Ï»³Ý ùáõÙª øñÇë ïá ëÇ 
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Ù³ñÙ Ýáí Ñ³ Õáñ ¹áõ» Éáí« ÇÝã å¿ë ÆÝùÝ ³ë³ó© §ºõ Ñ³ óÁ« áñ ºë ÏÁ 

ï³Ù« ÆÙ Ù³ñ ÙÇÝÝ ¿« áñÁ ºë ÏÁ ï³Ù« áñ å¿ë ½Ç ³ß Ë³ñ ÑÁ Ï»³Ýù 

áõÝ» Ý³Û¦ [ÚáíÑ© ¼ 52]£ ø³Ý ½Ç îÇ ñáç Ù³ñ ÙÇÝÝ ¿ Ï»Ý ¹³ Ý³ ñ³ñ 

Ñ³ óÁ« áñáí Ñ» ï»õ Ï»Ý ¹³ Ý³ ñ³ñ Ðá ·áõó ÛÕ³ ó³õ© §ø³Ý ½Ç Ðá ·áõó 

ÍÝáõ³ ÍÁ Ñá ·Ç ¿¦ [ÚáíÑ© ¶ 6]£

ºõ »ñµ ºñ» ÙÇ³Ý ²ë ïáõ ÍáÛ Ù³ ëÇÝ ³ë³ó« Ã¿ Ü³ ³é³ç Ýáñ ¹»ó 

Æë ñ³ Û¿ ÉÇÝ ³Ý³ å³ ïáõÙ© §ºõ ã³ ë³ óÇù© §à±õñ  ¿ î¿ ñÁ« áñ Ù»½ Ñ³ Ý»ó 

»·Çå ï³ óÇ Ý» ñÇ »ñÏ ñÇó »õ ³é³ç Ýáñ ¹»ó Ù»½ ³Ý³ å³ ïáõÙ¦¦ [º ñ»Ù© 

´ 6]« ÇëÏ ºë³ ÛÇÝ ³ë³ó« áñ êáõñµ Ðá ·ÇÝ ³é³ç Ýáñ ¹»ó Æë ñ³ Û¿ ÉÇÝ 

³Ý³ å³ ïáõÙ© §Üñ³Ýó ³Ýó Ï³ó ñ»ó ³Ý ¹áõÝ¹ Ý» ñáí« ÇÝã å¿ë ÓÇÝ ¿ 

³Ýó ÝáõÙ ³Ý³ å³ ïáí« »õ Ýñ³Ýù ãÛá· Ý» óÇÝ« »õ ÇÝã å¿ë Ñû ïÁª ¹³ß

ïÇ ÙÇ çáí, îÇ ñáç Ðá ·ÇÝ Çç³õ »õ ³é³ç Ýáñ ¹»ó Ýñ³Ýó¦ [ºë© Î¶ 13]£ 

ÆëÏ äû Õáë [³ é³ ù»³ ÉÁ] ÏáñÝ Ã³ óÇ Ý» ñÇÝ ³ë³ó« Ã¿ øñÇë ïáëÝ ¿ñ 

³é³ç Ýáñ ¹áõÙ© §à ñáí Ñ» ï»õ ËÙáõÙ ¿ÇÝ Ñá ·» õáñ ì¿ ÙÇó« áñ ·ÝáõÙ 

¿ñ Ýñ³Ýó Ñ»ï, »õ ì¿ ÙÁ ÆÝ ùÁ øñÇë ïáëÝ ¿ñ¦ [² Îáñ© Ä 4]£ ºõ 

»ñµ äû Õáë [³ é³ ù»³ÉÝ] ³ë³ó« áñ ÇÝùÝ [²ëï Íáõó] ¿ Ïá ãáõ³Í© 

§²ë ïáõ³Í ÁÝï ñ»ó ÇÝÓ ÇÙ Ùûñ áñá í³Û ÝÇó »õ Ïá ã»ó Æñ ßÝáñÑ Ý» ñÇ 

ÙÇ çá óáí` Û³Ûï Ý» Éáõ ÇÝ Ó³ Ýáí Æñ àñ ¹áõÝ« áñ å¿ë ½Ç ³õ» ï³ ñ³ Ý»Ù 

Üñ³Ý Ñ» Ã³ Ýáë Ý» ñÇ Ù¿ç¦ [¶³Õ© ² 15–16]« ³å³ Ñéá Ù¿³ óÇ Ý» ñÇÝ 

³Ýáõ³ Ý»ó øñÇë ïá ëÇó Ï³Ý ãáõ³Í Ý»ñª Ýñ³Ýó ·ñ» Éáí© §à ñáÝó ÃõáõÙ 

¿ù »õ ¹áõùª Ï³Ý ãáõ³Í Ý»ñ¹ ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëÇ¦ [ÐéáÙ© ² 6]£ ÆëÏ 

êáõñµ Ðá ·ÇÝ ³ë³ó« áñ äû Õá ëÇÝ »õ ´³é Ý³ µ³ ëÇÝ Ï³Ý ã»Ý` Ñ» Ã³

Ýáë Ý» ñÇÝ øñÇë ïáë ³õ» ï³ ñ³ Ý» Éáõ [ï»ë  ¶áñÍ© Ä¶ 2], »õ, á°í 

 ½³ñ Ù³Ýù, ï³ ×³ ñáõÙ ÚÇ ëáõë ³ë³ó äû Õá ëÇÝ© §¶Ý³°« áñáí Ñ» ï»õ 

ºë ù»½ å¿ïù ¿ áõÕ³ñ Ï»Ù Ñ» é³ õáñ Ñ» Ã³ Ýáë Ý» ñÇ Ùûï¦ [¶áñÍ© Æ´ 

21]£ ºõ äû Õáë [³ é³ ù»³ ÉÁ] ·³ Õ³ ï³ óÇ Ý» ñÇÝ ·ñ»ó© §äû Õá ëÁª ³é³

ù»³Éª áã Ù³ñ¹ Ï³Ýó ÏáÕ ÙÇó »õ áã ¿É Ù³ñ ¹áõ ÙÇ çá óáí« ³ÛÉ ÚÇ ëáõë 

øñÇë ïá ëÇ »õ Ð³Ûñ ²ë ïáõ ÍáÛ« áñ Û³ ñáõ ÃÇõÝ ïáõ»ó Üñ³Ý Ù» é»É

Ý» ñÇ ÙÇçÇó¦ [¶³Õ© ² 1]« »õ ÷áùñ¬ÇÝã Û» ïáÛ ³ëáõÙ ¿© §Ú³Ûï ÝáõÙ 

»Ù Ó»½« »Õ µ³Ûñ Ý»°ñ« áñ ²õ» ï³ ñ³ ÝÁ« áñ Ó»½ ³õ» ï³ ñ³ Ý» óÇ« Áëï 

Ù³ñ ¹áõ ã¿« »õ »ë Ù³ñ ¹áõó ã³ é³Û« áã ¿É áñ» õ¿ Ù¿ ÏÇó ëá íá ñ» óÇ« ³ÛÉ 

ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëÇ Û³Ûï Ýáõ ÃÇõ ÝÇó¦ [¶³Õ© ² 11–12]£ ²Û ëáõ Ñ³Ý ¹»ñÓ 

³ë õáõÙ ¿« áñ êáõñµ Ðá ·ÇÝ ¿ äû Õá ëÇÝ »õ ´³é Ý³ µ³ ëÇÝ áõÕ³ñ Ï»É 

Ñ» Ã³ Ýáë Ý» ñÇÝ øñÇë ïáë ù³ ñá ½» Éáõ£

ºõ »ñ µ»ÙÝ Ù³ñ ·³ ñ¿ Ý» ñÁ Ëû ëáõÙ »Ý Ðûñ ³Ýáõ ÝÇó« ÇÝã å¿ë ë³Õ

Ùáë Ý» ñáõÙ. ²ë ïáõ³Í ³ëáõÙ ¿© §Ø¿Ï ³Ý ·³Ù »ñ ¹áõ» óÇ ÆÙ ëñµáõ
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Ã»³Ùµ« áñ ¸³õ ÃÇÝ ã»Ù ëïÇ© Ýñ³ ë» ñáõÝ ¹Á Û³ õÇ ï»³Ý ÏÁ ÙÝ³Û« 

»õ ÇÝã å¿ë ³ñ»õª Ýñ³ ³ÃáéÝ ÆÙ ³é ç»õ ¿¦ [ê³ÕÙ© ÒÀ 36–37]© »õ 

¹³ñ Ó»³É© §øá áñá í³Û ÝÇ åïÕÇó åÇ ïÇ Ýëï»ó Ý»Ù ùá ·³ ÑÇÝ¦ [¶áñÍ© 

´ 30]© ÇÝã å¿ë »õ ä»ï ñáë [³ é³ ù»³ÉÝ] ³ë³ó« Ã¿ª §¸³ õÇ ÃÁ Ù³ñ

·³ ñ¿ ¿ñ »õ ·Ç ï¿ñ« áñ ²ë ïáõ³Í Ýñ³Ý »ñ ¹áõ» Éáí Ëáë ï³ ó³õ Ýñ³ 

áñá í³Û ÝÇ åïÕÇó øñÇë ïá ëÇÝ Ýëï»ó Ý»É Ýñ³ ·³ ÑÇ íñ³Û¦ [¶áñÍ© ´ 

30]. ÇëÏ »ñ µ»ÙÝ àñ ¹áõ ³Ýáõ ÝÇó« ÇÝã å¿ë ºë³ ÛÇÝ ³ë³ó© §²Ûë å¿ë 

¿ ³ëáõÙ î¿ ñÁ© §Ò»ñ å³ï ×³ éáí ÆÙ ³Ýáõ ÝÁ Ùßï³ å¿ë Ñ³Û ÑáÛ õáõÙ 

¿ Ñ» Ã³ Ýáë Ý» ñÇ Ù¿ç© ¹ñ³ Ñ³ Ù³ñ ÆÙ Åá Õá íáõñ¹Ý ³Û¹ û ñÁ åÇ ïÇ 

×³ Ý³ ãÇ ÆÙ ³Ýáõ ÝÁ« Ã¿ ºë »Ù« áñ Ëû ëáõÙ »Ù« »õ ³Ñ³ Ù»ñÓ »Ù¦¦ 

[ºë© Ì´ 5–6]. ÇëÏ »ñ µ»ÙÝ êáõñµ Ðá ·áõ ³Ýáõ ÝÇó« ÇÝã å¿ë ²·³ µáë 

Ù³ñ ·³ ñ¿Ý ³ë³ó© §²Ûë å¿ë ¿ ³ëáõÙ êáõñµ Ðá ·ÇÝ ³ÛÝ Ù³ñ ¹áõÝ« 

áõÙ ·û ïÇÝ ¿ ë³®¦ [¶áñÍ© Æ² 11]. »õ ÏñÏÇÝ äû Õáë [³ é³ ù»³ ÉÁ] 

îÇ Ùá Ã¿á ëÇÝ ·ñáõÙ ¿© §ÆëÏ êáõñµ Ðá ·ÇÝ Û³Ûï Ý³ å¿ë ³ëáõÙ ¿« Ã¿ 

í»ñ çÇÝ Å³ Ù³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ áÙ³Ýù åÇ ïÇ Ñ» é³ Ý³Ý Ñ³ õ³ ïÇó¦ [² 

îÇÙ© ¸ 1]© »õ ¹³ñ Ó»³É© §Ðá ·ÇÝ öÇ ÉÇå åá ëÇÝ ³ë³ó© §Øû ï» óÇ°ñ  »õ 

µ³ñÓ ñ³ óÇ°ñ  »Ãáí å³ óÇ Ý»ñ ùÇ ÝÇÇ Ï³é ùÁ¦ [¶áñÍ© À 29]£ ºõ º½»

ÏÇ¿É Ù³ñ ·³ ñ¿Ý Ù» Õ³¹ ñ» Éáí ³ëáõÙ ¿ñ ÐÇÝ [àõË ïÇ] Åá Õáíñ ¹ÇÝ© 

§²Û¹ ³Ù¿ Ýáí ïñïÙ»ó ñÇñ ÇÝÓ,— ³ëáõÙ ¿ î¿ ñÁ¦ [º ½»Ï© Ä¼ 43]« 

ÇëÏ äû Õáë [³ é³ ù»³ ÉÁ] Üáñ [àõË ïÇ] Åá Õáíñ¹ÇÝ ·ñáõÙ ¿© §ºõ 

ÙÇ° ïñïÙ»ó ñ¿ù ²ë ïáõ ÍáÛ êáõñµ Ðá ·áõÝ« áñáí ÏÝùáõ» óÇù ÷ñÏáõ

Ã»³Ý û ñáõ³Û Ñ³ Ù³ñ¦ [º ÷»ë© ¸ 30]£ ºõ ¸³ õÇ ÃÁ Ññ»³ Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝ 

³ëáõÙ ¿ñ© §ºõ µ³ñ Ï³ó ñÇÝ ²ëï ÍáõÝ ³Ý³ å³ ïáõÙ¦ [ê³ÕÙ© Ð¾ 40]. 

ºë³ ÛÇÝ ¿É Ýñ³Ýó Ù³ ëÇÝ [³ ë³ó]© §ÆëÏ Ýñ³Ýù ÁÙ µáëï »Õ³Ý »õ 

µ³ñ Ï³ó ñÇÝ Üñ³ êáõñµ Ðá ·áõÝ« »õ î¿ ñÁ Ýñ³Ýó ÃßÝ³ ÙÇ ¹³ñ Ó³õ¦ 

[ºë© Î¶ 10]© êï» ÷³ Ýá ëÁ ÝáÛÝ å¿ë §¶áñÍù ³é³ ù» Éá ó¦¬áõÙ ³ëáõÙ 

¿© §Êëï³ å³ ñ³ Ýáó Ý»°ñ  »õ ëñïáí áõ ³Ï³Ýç Ý» ñáí ³ÝÃÉ ÷³ï Ý»°ñ« 

¹áõù ÙÇßï êáõñµ Ðá ·áõÝ Ñ³ Ï³ é³Ï õáõÙ ¿ù« ÇÝã å¿ë Ó»ñ Ñ³Û ñ»ñÁ¦ 

[¶áñÍ© ¾ 51]£ ºõ »ñµ äû Õáë [³ é³ ù»³ ÉÁ] Ðûñ Ù³ ëÇÝ ³ëáõÙ ¿« Ã¿ª 

§²ë ïáõ³Í ³ñ ¹³ ñ³ó ÝáõÙ ¿« á±í  ¿« áñ ¹³ ï³ å³ñ ï» Éáõ ¿¦ [ÐéáÙ© 

À 33], [³ å³] ÝáÛÝÝ ³ëáõÙ ¿ »°õ  àñ ¹áõ« »°õ  êáõñµ Ðá ·áõ Ù³ ëÇÝ© 

§´³Ûó Éáõ³ óáõ» óÇù« Ù³ù ñáõ» óÇù« ³ñ ¹³ ñ³ óáõ» óÇù Ù»ñ î¿ñ ÚÇ ëáõë 

øñÇë ïá ëÇ ³Ýáõ Ýáí »õ Ù»ñ ²ë ïáõ ÍáÛ Ðá ·áí¦ [² Îáñ© ¼ 11]£ ºõ î¿ñÝ 

Æñ Ù³ ëÇÝ ë³ ï³ Ý³ ÛÇÝ ³ë³ó© §øá î¿ñ ²ëï ÍáõÝ ãåÇ ïÇ ÷áñ Ó»ë¦ 

[Ø³ïÃ© ¸ 7]« ÇëÏ ä»ï ñáë [³ é³ ù»³ ÉÁ] ê³ ÷Ç ñ³ ÛÇÝ ³ë³ó© §ÆÝ ãá±õ 

ÙÇ³ µ³ Ýáõ» óÇùª ÷áñ Ó» Éáõ îÇ ñáç Ðá ·ÇÝ¦ [¶áñÍ© º 9]£
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ºõ ²ë ïáõ³Í ¿« áñ ³Ù¿Ý ÇÝã å³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ »õ ÉóÝáõÙ ¿« ÇÝã

å¿ë ³ëáõÙ ¿ ºë³ Ûáõ ÙÇ çá óáí© §ºñ ÏÇÝùÝ áõ »ñ ÏÇ ñÁ ºë »Ù ÉóÝáõÙ«— 

³ëáõÙ ¿ î¿ ñÁ¦ [º ñ»Ù© Æ¶ 24]© ÝáÛÝ å¿ë »õ àñ ¹áõ Ù³ ëÇÝ äû Õáë 

[³ é³ ù»³ÉÝ] ³ë³ó© §àñ Çç³õ« ÝáÛÝ ÆÝùÝ ¿« áñ µ³ñÓ ñ³ ó³õ »ñ ÏÇÝù

Ý» ñÇó ³õ» ÉÇ í»ñ« áñ å¿ë ½Ç ÉóÝÇ ³Ù¿Ý ÇÝã¦ [º ÷»ë© ¸ 10]« ÇëÏ ÝáÛ ÝÁ 

¸³ õÇ ÃÁ Ðá ·áõ Ù³ ëÇÝ ³ë³ó© §à±õñ · Ý³Ù »ë øá Ðá ·áõó Ï³Ù øá 

¹¿Ù ùÇó á±õñ  ÷³Ë ã»Ù¦ [ê³ÕÙ© ÖÈÀ 7]£ ²ë» Éáí« Ã¿ª §à±õñ · Ý³Ù »ë 

ùá Ðá ·áõó¦ª óáÛó ïáõ»ó Ù»½« áñ êáõñµ Ðá ·ÇÝ ÉóÝáõÙ ¿ ³Ù¿Ý ÇÝã© 

§ºõ øá ¹¿Ù ùÇó »ë á±õñ  ÷³Ë ã»Ù© »Ã¿ »ñ ÏÇÝù »É Ý»Ù« ³ÛÝ ï»Õ »ë 

¸áõ« »Ã¿ Çç Ý»Ù ¹ÅáËù« ³ÛÝ ï»Õ ¿É Ùûï »ë¦ [ê³ÕÙ© ÖÈÀ 7–8]£ ÆëÏ 

á±í  Çç³õ ¹ÅáËù« »Ã¿ áãª àñ ¹ÇÝ« áñ Û³ ñáõ ÃÇõÝ ³é³õ Ù» é»É Ý» ñÇó£ 

ºõ »ñµ êï» ÷³ Ýá ëÁ §¶áñÍù ²é³ ù» Éá ó¦¬áõÙ ³ëáõÙ ¿« Ã¿ª §ö³é ùÇ 

²ë ïáõ³ ÍÁ »ñ» õ³ó Ù»ñ Ñû ñÁª ²µ ñ³ Ñ³ ÙÇÝ¦ [¶áñÍ© ¾ 2]« ³å³ ³Ûë 

[ÝáÛ ÝÁ] äû Õáë [³ é³ ù»³ÉÝ] ³ëáõÙ ¿ àñ ¹áõ Ù³ ëÇÝ© §à ñáí Ñ» ï»õ »Ã¿ 

×³ Ý³ ãáõ³Í ÉÇ Ý¿ñ« ³ñ ¹³ ñ»õ ÷³é ùÇ îÇ ñá çÁ Ë³ ãÁ ã¿ÇÝ Ñ³ ÝÇ¦ [² 

Îáñ© ´ 8]« ÝáÛÝ å¿ë »õ ¸³ õÇÃÝ ¿ ³ëáõÙ© §¼û ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ î¿ ñÁª Ü³ 

ÆÝùÝ ¿ ÷³é ùÇ Â³ ·³ õá ñÁ¦ [ê³ÕÙ© Æ¶ 10]© áñáí Ñ» ï»õ Ðûñ, àñ ¹áõ 

»õ êáõñµ Ðá ·áõ ÷³é ùÁ Ù¿Ï ¿© §ÆÙ ÷³é ùÁ«— ³ëáõÙ ¿«— áõñÇ ßÇÝ 

ã»Ù ï³Û¦ [ºë© Æ´ 8]« ù³ ÝÇ áñ àñ ¹ÇÝ »ñÏ ñáñ¹ ²ë ïáõ³Í ã¿« ³ÛÉ 

Ù¿Ï »õ ÙÇ³Ï ²ë ïáõ ÍáÛ ´³Ýª ²ëïáõ³Í ³ëáõ» Éáí Ðûñ Ù¿ç« ÇÝã å¿ë 

»õ Ð³ÛñÝ ¿ ²ë ïáõ³Í ³ë õáõÙ àñ ¹áõ Ù¿ç« áñÇ Ù³ ëÇÝ ¿ Ëû ëáõÙ ºë³

ÛÇÝª ²ë ïáõ³Í ³ë» Éáí àñ ¹áõÝ Ðûñ Ñ»ï© §ø»½ åÇ ïÇ »ñÏñ å³ ·»Ý »õ 

ø»½ ³Õû Ã»Ý« áñáí Ñ» ï»õ ²ë ïáõ³Í øá Ù¿ç ¿« »õ µ³ óÇ ø» ½³ ÝÇó 

ãÏ³Û ³ÛÉ ²ë ïáõ³Í© ¸áõ »ë ²ë ïáõ³ ÍÁ« ÇëÏ Ù»Ýù ã·Ç ï¿ÇÝù, á°í  

²ë ïáõ³Íª ÷ñÏÇã¹ Æë ñ³ Û¿ ÉÇ. åÇ ïÇ ³Ù³ ã»Ý »õ ³Ùû Ã³ Ñ³ñ ÉÇ Ý»Ý 

µá Éá ñÁ« áí ù»ñ Üñ³Ý Ñ³ Ï³ é³Ï õáõÙ »Ý¦ [ºë© Êº 14–15]£ ºõ Üñ³Ý 

Ñ³ Ï³ é³Ï »Ý µá Éáñ Ýñ³Ýù« áí ù»ñ ã»Ý Ëá ïá í³ ÝáõÙ« áñ Ü³ »õ Üñ³ 

Ðá ·ÇÝ ÝáÛÝ Ðûñ ¿áõ ÃÇõ ÝÇó »Ý« »õ Üñ³ ÝÇó µ³ óÇ ³ÛÉ ²ë ïáõ³Í ãÏ³Û, 

ÇÝã å¿ë Ý³»õ Ýñ³Ýù, áí ù»ñ ³Ù³ ãáõÙ »Ý Üñ³ ã³ñ ã³ ñ³Ýù Ý» ñÇó »õ 

³Õ ù³ ïáõ ÃÇõ ÝÇó£ àñáí Ñ» ï»õ áã áù ãÇ Ï³ ñáÕ ×³ Ý³ ã»É ²ëï ÍáõÝ« 

»Ã¿ ëáõñµ Âáí Ù³ ëÇ Ñ»ï ãËáë ïá í³ ÝÇ« áñ Ê³ ãáõ³ÍÝ áõ Ù» é»É Ý» ñÇ 

ÙÇçÇó Û³ ñáõ ÃÇõÝ ²é³ ÍÁ î¿ñ ²ë ïáõ³Í ¿« áñ Æñ ³é³ ù»³É Ý» ñÇÝ 

³ë³ó© §º Ã¿ ÆÝÓ ×³ Ý³ ã¿Çù« ³å³ ÏÁ ×³ Ý³ ã¿Çù »õ ÆÙ Ðû ñÁ© ³Û ëáõ

Ñ» ï»õ ÏÁ ×³ Ý³ ã¿ù Üñ³Ý »õ ï» ë»É ¿ù Üñ³Ý¦£ öÇ ÉÇå åáëÝ ³ëáõÙ ¿ 

Üñ³Ý© §î¿°ñ« Ðû ñÁ Ù»½ óá°Ûó  ïáõñ« »õ ¹³ µ³ õ³ Ï³Ý ¿ Ù»½¦£ ÚÇ ëáõë 

Ýñ³Ý ³ëáõÙ ¿© §²Ûë ù³Ý Å³ Ù³ Ý³Ï Ó»½ Ñ»ï »Ù« »õ ÆÝÓ ã×³ Ý³ ã»
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óÇ±ñ« öÇ ÉÇå åá°ë© áí ÆÝÓ ï» ë³õ« ï» ë³õ Ðû ñÁ© ÇëÏ ¹áõ ÇÝã å¿±ë  »ë 

³ëáõÙ« Ã¿ Ðû ñÁ Ù»½ óá°Ûó  ïáõñ« ã»±ë  Ñ³ õ³ ïáõÙ« áñ ºë Ðûñ Ù¿ç »Ù« 

»õ Ð³Û ñÁª ÆÙ Ù¿ç£ ²ÛÝ Ëûë ù» ñÁ« áñ ºë ³ëáõÙ »Ù, ÆÝùë ÆÝ Ó³ ÝÇó 

ã»Ù Ëû ëáõÙ« ³ÛÉ Ð³Û ñÁ« áñ µÝ³Ï õáõÙ ¿ ÆÙ Ù¿ç« Ü³° ¿ ·áñ ÍáõÙ ·áñ

Í» ñÁ£ Ð³ õ³ ï³ ó¿°ù  ÆÝÓ« áñ ºë Ðûñ Ù¿ç »Ù« »õ Ð³Û ñÁª ÆÙ Ù¿ç© »Ã¿ 

áãª ·á Ý¿ ·áñ Í» ñÇ° Ñ³ Ù³ñ Ñ³ õ³ ï³ ó¿ù  ÆÝÓ¦ [ÚáíÑ© Ä¸ 7–12]£ Ð³Ûñ 

²ë ïáõ ÍáÛ ·áñÍ ¿ ¹» õ»ñ Ñ³ Ý» ÉÁ. »õ [î¿ñÝ] ³ë³ó, áñ êáõñµ Ðá ·áõ 

ÙÇ çá óáí ¿ Ñ³ ÝáõÙ ¹» õ» ñÇÝ© §ÆëÏ »Ã¿ »ë,— ³ëáõ³Í ¿,— ²ë ïáõ ÍáÛ 

Ðá ·áí »Ù Ñ³ ÝáõÙ ¹» õ» ñÇÝ¦ [Ø³ïÃ© Ä´ 28]« áñÇ Ù³ ëÇÝ ³ë áõÙ ¿ 

Ôáõ Ï³ ëÁ© §ºë ²ë ïáõ ÍáÛ Ù³ ïáí »Ù Ñ³ ÝáõÙ ¹» õ» ñÇÝ¦ [ÔáõÏ© Ä² 

20]£ àñáí Ñ» ï»õ »ñµ ¶Çñ ùÁ àñ ¹áõÝ ³Ýáõ³ ÝáõÙ ¿ Ðûñ µ³ ½áõÏ« ³å³ 

êáõñµ Ðá ·áõÝ Ïá ãáõÙ ¿ ²ë ïáõ ÍáÛ Ù³ï© »õ »ñµ àñ ¹áõÝ ³Ýáõ³ ÝáõÙ 

¿ ´³Ý« ³å³ êáõñµ Ðá ·áõÝ ³ëáõÙ ¿ ²ë ïáõ ÍáÛ ßáõÝã£

ºõ ¹³ñ Ó»³É ³é³ ù»³ÉÝ ³ëáõÙ ¿© §ºñµ ï³Û Ã³ ·³ õá ñáõ ÃÇõÝÝ 

²ë ïáõ ÍáÛ »õ Ðûñ Ó»é ùÁ« »ñµ Ïáñ Í³ Ý³Í ÉÇ ÝÇ µá Éáñ Çß Ë³ Ýáõ ÃÇõÝ

Ý» ñÁ »õ ³Ù¿Ý å» ïáõ ÃÇõÝ áõ ½û ñáõ ÃÇõÝ© áñáí Ñ» ï»õ Ü³ å¿ïù ¿ 

Ã³ ·³ õá ñÇ« ÙÇÝ ã»õ µá Éáñ ÃßÝ³ ÙÇ Ý» ñÇÝ ¹ÝÇ Æñ áï ù» ñÇ ï³Ï£ ì»ñ

çÇÝ ÃßÝ³ ÙÇÝ« áñ åÇ ïÇ Ë³ ÷³ ÝáõÇ« Ù³ÑÝ ¿« áñáí Ñ» ï»õª §² Ù¿Ý ÇÝã 

ÑÝ³ ½³Ý ¹»ó ñ»ó Üñ³ áï ù» ñÇ ï³Ï¦ [ê³ÕÙ© À 7]£ ÆëÏ »ñµ ³ëáõÙ ¿« 

Ã¿ ³Ù¿Ý ÇÝã Üñ³Ý ÑÝ³ ½³Ý ¹áõ»ó« å³ñ½ ¿« Ã¿ µ³ óÇ Üñ³ ÝÇó, àí 

³Ù¿Ý ÇÝã ÑÝ³ ½³Ý ¹»ó ñ»ó Üñ³Ý£ [ÆëÏ »ñµ ³Ù¿Ý ÇÝã Üñ³Ý ÑÝ³

½³Ý ¹áõÇ, ³ÛÝ Å³ Ù³ Ý³Ï »õ ÆÝ ùÁª àñ ¹ÇÝ ÏÁ ÑÝ³ ½³Ý ¹áõÇ Üñ³Ý, 

àí ³Ù¿Ý ÇÝã ÑÝ³ ½³Ý ¹»ó ñ»ó Üñ³Ý], áñ å¿ë ½Ç ²ë ïáõ³Í ÉÇ ÝÇ ³Ù¿Ý 

ÇÝã ³Ù¿Ý ÇÝ ãÇ Ù¿ç¦ [² Îáñ© Äº 24–28]£ ê³ ³ë³ó ³ß Ë³ñ ÑÇ ÑÝ³

½³Ý ¹áõ Ã»³Ý Ù³ ëÇÝ« áñ Üñ³ Ù³ñÙ Ýáí ÑÝ³ ½³Ý ¹áõ»ó« áñáí Ñ» ï»õ 

Üñ³ »ñÏ Ý³ ÛÇÝ Ã³ ·³ õá ñáõ Ã»³Ý Ù³ ëÇÝ ¸³ ÝÇ¿ ÉÁ Û³Ûï Ý»óª ³ë» Éáí© 

§Üñ³ Ã³ ·³ õá ñáõ Ã»³ ÝÁ í³Ë ×³Ý ãÇ ÉÇ ÝÇ¦ [¸³Ý© ¶ 100]« ÇÝã å¿ë 

»õ Áëï Ôáõ Ï³ ëÇª ëáõñµ ¶³µ ñÇ¿ÉÝ ³ë³ó ÎáÛ ëÇÝ îÇ ñáç Ù³ ëÇÝ© §ºõ 

ÏÁ Ã³ ·³ õá ñÇ Û³ õÇ ï»³Ý« »õ Üñ³ Ã³ ·³ õá ñáõ ÃÇõ ÝÁ í³Ë ×³Ý ãÇ 

áõÝ» Ý³Û¦ [ÔáõÏ© ² 33]£ ÆëÏ ³é³ ù»³ÉÝ ³ëáõÙ ¿« áñ Üñ³ Ã³ ·³

õá ñáõ ÃÇõ ÝÁ í³Ë ×³Ý áõÝÇ© §à ñáí Ñ» ï»õ Ü³ å¿ïù ¿ Ã³ ·³ õá ñÇ« 

ÙÇÝ ã»õ µá Éáñ ÃßÝ³ ÙÇ Ý» ñÇÝ ¹ÝÇ Æñ áï ù» ñÇ ï³Ï¦ [² Îáñ© Äº 25]£ 

ÜáÛÝ å¿ë »õ ¸³ õÇÃÝ [³ ë³ó]© §î¿ñÝ ÇÙ îÇ ñáçÝ ³ë³ó© §ÜëïÇ°ñ  

ÆÙ ³ç ÏáÕ ÙáõÙ« ÙÇÝ ã»õ øá ÃßÝ³ ÙÇ Ý» ñÇÝ áï ù» ñÇ¹ å³ ïáõ³Ý ¹³Ý 

¹Ý»Ù¦¦ [ê³ÕÙ© ÖÂ 1]£ ²ñ¹ª »ñµ ³ëáõÙ ¿ §ÝëïÇ°ñ¦« ÝÏ³ ïÇ áõÝÇ 

ëÏÇ½ µÁ« ÇëÏ ³ë» Éáí« Ã¿ §ÙÇÝ ã»õ øá ÃßÝ³ ÙÇ Ý» ñÇÝ ¹Ý»Ù¦ª óáÛó 
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¿ ï³ ÉÇë í³Ë ×³ ÝÁ£ §ÆëÏ »ñµ ³Ù¿Ý ÇÝã Üñ³Ý ÑÝ³ ½³Ý ¹áõÇ« ³ÛÝ 

Å³ Ù³ Ý³Ï »õ ÆÝ ùÁ àñ ¹ÇÝ ÏÁ ÑÝ³ ½³Ý ¹áõÇ Üñ³Ý« àí ³Ù¿Ý ÇÝã 

ÑÝ³ ½³Ý ¹»ó ñ»ó Üñ³Ý« áñ å¿ë ½Ç ²ë ïáõ³Í ÉÇ ÝÇ ³Ù¿Ý ÇÝã ³Ù¿Ý ÇÝ

ãÇ Ù¿ç¦ [² Îáñ© Äº 28]£ êñ³ Ýáí ó³Ý Ï³ ÝáõÙ ¿ ³ë»É. »ñµ µá Éáñë 

ÑÝ³ ½³Ý ¹áõ»Ýù øñÇë ïá ëÇÝ, ¹³é Ý³Ýù Üñ³ ³Ý ¹³Ù Ý» ñÁ »õ Üñ³ Ýáí 

²ë ïáõ ÍáÛ áñ ¹Ç Ý»ñ ¹³é Ý³Ýù. §à ñáí Ñ» ï»õ ¹áõù ³Ù¿Ýù¹ Ù¿Ï ¿ù«— 

³ëáõÙ ¿«— Ç øñÇë ïáë ÚÇ ëáõë¦ [¶³Õ© ¶ 28], ³ÛÝ Å³Ù »õ ÆÝ ùÁ Ù»ñ 

÷á Ë³ ñ¿Ý ÏÁ ÑÝ³ ½³Ý ¹áõÇ Ðû ñÁ« ÇÝã å¿ë ¶ÉáõËÁª Æñ ³Ý ¹³Ù Ý» ñÇ 

Ñ³ Ù³ñ£ ÆëÏ ù³ ÝÇ ¹»é Üñ³ ³Ý ¹³Ù Ý» ñÁ ã»Ý ÑÝ³ ½³Ý ¹áõ»É [Üñ³Ý]« 

ÆÝ ùÁª Ýñ³Ýó ¶Éáõ ËÁ, ÝáÛÝå¿ë ãÇ ÑÝ³ ½³Ý ¹áõ»É Ðû ñÁª ëå³ ë» Éáí 

Æñ ³Ý ¹³Ù Ý» ñÇÝ£ ÆëÏ »Ã¿ [ÆÝ ùÁ] ÑÝ³ ½³Ý ¹áõáÕ Ý» ñÇó Ù¿ ÏÁ ÉÇ Ý¿ñ« 

[³å³] ëÏ½µÇ°ó »õ»Ã ÏÁ ÑÝ³ ½³Ý ¹áõ¿ñ Ðû ñÁ »õ áã Ã¿ í³Ë ×³ ÝÇÝ 

³Û¹ Ï’³ Ý¿ñ£ àñáí Ñ» ï»õ Ù»Ýù Üñ³ Ýáí »Ýù ÑÝ³ ½³Ý¹ õáõÙ Ðû ñÁ »õ 

Üñ³ Ýáí »Ýù Ù»Ýù Ã³ ·³ õá ñáõÙ« ÙÇÝ ã»õ Ù»ñ ÃßÝ³ ÙÇ Ý» ñÁ ¹ñáõ»Ý 

Ù»ñ áï ù» ñÇ ï³Ï£ ºñÏÝ ùÇ î¿ ñÁ Ù»ñ ÃßÝ³ ÙÇ Ý» ñÇ å³ï ×³ éáí Ù»½ 

ÝÙ³Ý ¹³ñ Ó³õ »õ í»ñó ñ»ó ¸³õ ÃÇª Æñ Ù³ñÙ Ý³ õáñ Ñûñ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ 

³Ãá éÁª í» ñ³ ßÇ Ý» Éáõ »õ Ñ³ë ï³ ï» Éáõ ³ÛÝ« áñ å¿ë ½Ç »ñµ Ñ³ë ï³ ïáõÇ 

³ÛÝ »õ µá Éáñë Üñ³ Ýáí Ã³ ·³ õá ñ»Ýù, Ñ³ë ï³ ïáõ³Í Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ 

Ã³ ·³ õá ñáõ ÃÇõ ÝÁ Ðûñ Ó»é ùÁ ï³Û© §àñ å¿ë ½Ç ²ë ïáõ³Í ³Ù¿Ý ÇÝã 

ÉÇ ÝÇ ³Ù¿Ý ÇÝ ãÇ Ù¿ç¦ [² Îáñ© Äº 28]. Üñ³ª áñ å¿ë öñÏÇãª ²ë ïáõ

ÍáÛ ÙÇ çá óáí Ã³ ·³ õá ñ» Éáí, Üñ³ª áñ å¿ë öñÏÇãª Ù³ñ ¹áõ ÙÇ çá óáí 

Ã³ ·³ õá ñ» Éáõó Û» ïáÛ£

ºõ »ñµ ä»ï ñáë [³ é³ ù»³ÉÝ] ³ëáõÙ ¿© §Æë ñ³ Û¿ ÉÇ áÕç ïáõ ÝÁ ÃáÕ 

×ßÙ³ñ ï³ å¿ë ÇÙ³ Ý³Û« áñ ²ë ïáõ³Í Üñ³Ý »°õ  î¿ñ, »°õ  ú Í»³É ³ñ»ó« 

³ÛÝ ÚÇ ëáõ ëÇÝ« àõÙ ¹áõù Ë³ ã» óÇù¦ [¶áñÍ© ´ 36], Üñ³ ²ë ïáõ³ Íáõ

Ã»³Ý Ñ³ Ù³ñ ãÇ ³ëáõÙ« Ã¿ î¿ñ »õ ú Í»³É ³ñ»ó« ³ÛÉ Üñ³ Ù³ñ¹ Ïáõ

Ã»³Ý« áñ ¿ áÕç ºÏ» Õ» óÇÝ« áñ Üñ³ Ë³ ã» Éáõ ÃÇõ ÝÇó Û» ïáÛ Üñ³ Ýáí 

ïÇ ñ»ó, Ã³ ·³ õá ñ»ó »õ û Íáõ»ó »ñÏÝ ùÇ Ã³ ·³ õá ñáõ Ã»³Ý [Ñ³ Ù³ñ]« 

áñ å¿ë ½Ç Ã³ ·³ õá ñ³ ÏÇó ÉÇ ÝÇ Üñ³Ý« àí Æñ»Ý ¹³ï³ñÏ»ó Ýñ³ Ñ³

Ù³ñ »õ µ³ñÓ ñ³ó ñ»ó Ýñ³Ýª Í³ é³ ÛÇ Ï»ñ å³ ñ³Ý ùÇ ÙÇ çá óáí£ ø³Ý ½Ç 

²ë ïáõ ÍáÛ ´³ ÝÁ »õ àñ ¹ÇÝ ÙÇßï ¿ñ î¿ñ »õ ²ë ïáõ³Í »õ áã Ã¿ Ë³

ã» Éáõ ÃÇõ ÝÇó Û» ïáÛ ¹³ñ Ó³õ î¿ñ »õ ú Í»³É« ³ÛÉ ÇÝã å¿ë Ý³ Ë³ å¿ë 

³ë³ óÇ« Üñ³ ²ë ïáõ³ Íáõ ÃÇõÝÝ ¿, áñ Üñ³ Ù³ñ¹ Ïáõ ÃÇõ ÝÁ ¹³ñÓ ñ»ó 

î¿ñ »õ ú Í»³É£ ºõ »ñµ ³ëáõÙ ¿© §Ð³°Ûñ« »Ã¿ Ï³ ñ» ÉÇ ¿« ³Ûë µ³ Å³ ÏÁ 

ÆÝ Ó³ ÝÇó Ñ» é³ó ñá°õ« µ³Ûó áã Ã¿ ÆÙ Ï³Ù ùÁ ÃáÕ ÉÇ ÝÇ« ³ÛÉ øá°ÝÁ« Ñá

·Çë Ûû Å³ñ ¿« µ³Ûó Ù³ñ ÙÇÝëª ïÏ³ñ¦ [ÔáõÏ© Æ´ 42–43« Ø³ñÏ© Ä¸ 38], 
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ëñ³Ý óáí óáÛó ¿ ï³ ÉÇë »ñ Ïáõ Ï³Ù ù» ñÁª Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇ ÝÁ« áñÁ [Û³ ïáõÏ] 

¿ Ù³ñÙ ÝÇÝ« »õ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇ ÝÁ£ àñáí Ñ» ï»õ Ù³ñÙ ÝÇ ïÏ³ ñáõ Ã»³Ý 

å³ï ×³ éáí Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇ ÝÁ Ññ³ Å³ñ õáõÙ ¿ ã³ñ ã³ ñ³Ýù Ý» ñÇó« ÇëÏ Üñ³ 

³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ [Ï³Ù ùÁ] Ûû Å³ñ ¿£ ÆÝã å¿ë »õ ä»ï ñáë [³ é³ ù»³ ÉÁ]« 

Éë» Éáí ã³ñ ã³ ñ³Ýù Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝ« í³ Ë» ó³õ »õ ³ë³ó© §ø³°õ  ÉÇ óÇ ø»½« 

î¿°ñ¦© ÇëÏ î¿ ñÁ« Ýñ³Ý ë³ë ï» Éáí« ³ë³ó© §º ï»°õë · Ý³« ë³ ï³ Ý³°Û« 

¹áõ ·³Û Ã³Ï Õáõ ÃÇõÝ »ë ÆÝÓ Ñ³ Ù³ñ« áñáí Ñ» ï»õ ²ë ïáõ ÍáÛ µ³ Ý» ñÁ 

ã»ë Ëáñ ÑáõÙ« ³ÛÉ Ù³ñ¹ Ï³Ý óÁ¦ [Ø³ïÃ© Ä¼ 22–23]£ àñ å¿ë Ù³ñ¹ 

Ññ³ Å³ ñáõ»ó ã³ñ ã³ ñ³Ýù Ý» ñÇó« ÇëÏ ÉÇ Ý» Éáí ²ë ïáõ³Í »õ ²ë ïáõ ÍáÛ 

¿áõ Ã»³Ùµ ³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇª Ûû Å³ ñáõ Ã»³Ùµ ÁÝ ¹áõ Ý»ó ã³ñ ã³ ñ³Ýù Ý»ñÝ 

áõ Ù³ ÑÁ« áñáí Ñ» ï»õ ³ÝÑ Ý³ñ ¿ñ« áñ Ù³ ÑÁ Üñ³Ý ïÇ ñ¿ñ [ï»ë Ð éáÙ© 

¼ 9]. ù³Ý ½Ç ²ë ïáõ³Í ¿ñ Ù³ñ ¹áõ ÝÙ³ Ýáõ Ã»³Ùµ« áñ Ï³ Ù³ õáñ 

Ù» é³õ »õ Û³ ñáõ ÃÇõÝ ³é³õ Æñ Çß Ë³ Ýáõ Ã»³Ùµª áñ å¿ë ²ë ïáõ³Í« 

ÇÝã å¿ë »õ ¸³ õÇÃÝ ³ë³ó© §ÂáÕ Û³ ñáõ ÃÇõÝ ³é ÝÇ ²ë ïáõ³Í« »õ ÏÁ 

óñáõ»Ý Üñ³ µá Éáñ ÃßÝ³ ÙÇ Ý» ñÁ¦ [ê³ÕÙ© Î¾ 2]£ ºõ ¹³ñ Ó»³É ³ëáõÙ 

¿© §º ÉÇ°ñ« î¿°ñ  ÇÙ ²ë ïáõ³Í« Áëï ùá ë³Ñ Ù³ Ý³Í Ï³ñ ·Ç« »õ Åá Õá

íáõñ¹ Ý» ñÇ µ³½ Ùáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ ßáõñç¹ ÏÁ Ñ³ õ³ ùáõ»Ý« ¹ñ³ Ñ³ Ù³ñ 

µ³½ ÙÇ°ñ µ³ñ ÓáõÝ ùáõÙ© î¿ñÝ ¿ ¹³ ïáõÙ Æñ Åá Õáíñ ¹ÇÝ¦ [ê³ÕÙ© ¾ 

7–9]£ ºõ ³é³ ù»³ÉÝ ¿É ¿ ³ëáõÙ© §â³ñ ã³ ñáõ»ó ïÏ³ ñáõ Ã»³Ùµ« µ³Ûó 

Ï»Ý ¹³ ÝÇ ¿ ²ë ïáõ ÍáÛ ½û ñáõ Ã»³Ùµ¦ [´  Îáñ© Ä¶ 4]« ÇëÏ ²ë ïáõ ÍáÛ 

½û ñáõ ÃÇõ ÝÁ àñ ¹ÇÝ ¿£ â³ñ ã³ ñáõ»ó ïÏ³ ñáõ Ã»³Ý« ³Û ëÇÝùÝª Ù³ñÙ ÝÇ 

Ñ»ï ÙÇ³ õá ñáõ³ Íáõ Ã»³Ý å³ï×³éáí« »õ áñ å¿ë Ù³ñ¹ Ññ³ Å³ ñáõ»ó 

ã³ñ ã³ ñ³Ýù Ý» ñÇó« ÇëÏ Ï»Ý ¹³ ÝÇ ¿ Æñ ½û ñáõ Ã»³Ý ÙÇ çá óáí£

ºõ »ñµ î¿ ñÁ Úáí Ñ³Ý Ý¿ ëÇ ²õ» ï³ ñ³ ÝáõÙ ³ëáõÙ ¿© §Ú³ õÇ ï»

Ý³ Ï³Ý Ï»³Ý ùÝ ³Ûë ¿« áñ ×³ Ý³ ã»Ý ø»½ ÙÇ³Ï ×ßÙ³ ñÇï ²ë ïáõ³Í« 

»õ ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëÇÝ« àõÙ ¸áõ ³é³ ù» óÇñ¦ [ÚáíÑ© Ä¾ 3]« ³å³ 

Ù¿Ï ³ÛÉ ï» Õ ÝáÛÝ Úáí Ñ³Ý Ý¿ ëÁ àñ ¹áõÝ ¿ ×ßÙ³ ñÇï ²ë ïáõ³Í ³ëáõÙ« 

ù³Ý ½Ç© §¶Ç ï»Ýù«— ³ëáõÙ ¿«— ²ë ïáõ ÍáÛ àñ ¹ÇÝ »Ï³õ »õ Ù»½ ïáõ»ó 

ÙÇïù« áñ å¿ë ½Ç ×³ Ý³ ã»Ýù ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõ ÝÁ© »õ Ù»Ýù ×ßÙ³ñ ïÇª 

Üñ³ àñ ¹áõª ÚÇ ëáõë øñÇë ïá ëÇ Ù¿ç »Ýù« áñáí Ñ» ï»õ Ü³ ¿ ×ßÙ³ ñÇï 

²ë ïáõ³ ÍÁ »õ Û³ õÇ ï» Ý³ Ï³Ý Ï»³Ý ùÁ¦ [² ÚáíÑ© º 20]£ Àëï ³ÛëÙ 

Ü³ ×ßÙ³ ñÇï ²ë ïáõ³Í ¿ »°õ  ÙÇÝ ã»õ Ù³ñ¹ ÉÇ Ý» ÉÁ, »°õ  ²ë ïáõ ÍáÛ áõ 

Ù³ñ¹ Ï³Ýó ÙÇç Ýáñ¹ ÉÇ Ý» Éáõó Û» ïáÛ« áã ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ¹ Ï³Ýó« ³Û É»õ 

²ë ïáõ ÍáÛ« ÇÝã å¿ë »õ ³ëáõÙ ¿ ºñ» ÙÇ³Ý© §¸³ Ù»ñ ²ë ïáõ³ÍÝ ¿« 

àõÙ Ñ»ï áã áù ãÇ Ï³ ñáÕ Ñ³ Ù» Ù³ ïáõ»É© àí ·ï³õ ÇÙ³ë ïáõ Ã»³Ý 

µá Éáñ ×³ Ý³ å³ñÑ Ý» ñÁ »õ ¹ñ³Ýù ïáõ»ó Æñ Í³ é³Û Ú³ Ïá µÇÝ »õ Æñ 
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ëÇ ñ» ó»³É Æë ñ³ Û¿ ÉÇÝ£ ºõ ¹ñ³ ÝÇó Û» ïáÛ Û³Ûï Ýáõ»ó »ñÏ ñÇ íñ³Û »õ 

ßñç»ó Ù³ñ¹ Ï³Ýó Ù¿ç¦ [´³ñ© ¶ 36–38]£ ºõ »±ñµ ßñ ç»ó Ù³ñ¹ Ï³Ýó 

Ù¿ç« »Ã¿ áãª ³ÛÝ Å³Ù« »ñµ Ýñ³Ýó å¿ë ÍÝáõ»ó ÏÝá çÇó« Ù³ ÝáõÏ »Õ³õ« 

³×»ó »õ Ñ³ ë³Ï ³é³õ£ ºõ Ù¿Ï ³ÛÉ ï»Õ ºñ» ÙÇ³Ý ³ëáõÙ ¿© §Üñ³ 

ëÇñ ïÁ ³Ù¿Ý ÇÝ ãÇó Ëáñ ¿© »õ Ù³ñ¹ ¿« ë³ Ï³ÛÝ á±í  Ï³ ñáÕ ¿ ×³ Ý³ ã»É 

Üñ³Ý¦ [º ñ»Ù© Ä¾ 9]£ ÜÙ³ Ý³ å¿ë »õ ºë³ ÛÇÝ ¿ ³ëáõÙ© §Ø»½ Ñ³ Ù³ñ 

Ø³ ÝáõÏ ÍÝáõ»ó« àñ ¹Ç ïñáõ»ó Ù»½« àõÙ Çß Ë³ Ýáõ ÃÇõÝÝ Æñ áõë» ñÇ 

íñ³Û ¿© Ü³ åÇ ïÇ Ïá ãáõÇ Ø»Í ËáñÑñ ¹Ç Ññ»ß ï³Ï« ²ë ïáõ³Í Ñ½ûñ« 

Çß Ë³Ý Ë³ Õ³ Õáõ Ã»³Ý« Ð³Ûñ Ñ³Ý ¹»ñ Ó»³É ³ß Ë³ñ ÑÇ¦ [ºë© Â 6]© »õ 

Ù¿Ï ³ÛÉ ï»Õ ³ëáõÙ ¿© §² Ñ³ ÏáÛ ëÁ åÇ ïÇ ÛÕÇ³ Ý³Û »õ àñ ¹Ç ÍÝÇ« »õ 

Üñ³ ³Ýáõ ÝÁ åÇ ïÇ Ïá ãáõÇ ¾Ù Ù³ Ýáõ¿É« áñ Ýß³ Ý³ ÏáõÙ ¿ ²ë ïáõ³Í 

Ù»½ Ñ»ï¦ [ºë© ¾ 14« Ø³ïÃ© ² 23]£ ²ñ¹ª ²ë ïáõ³Í ¿« áñ ÍÝáõ»ó 

ÎáÛ ëÇó »õ Ùï³õ û ñ¿Ý ùÇ ï³Ï© »õ ¹³ñ Ó»³É Ù¿Ï áõñÇß ï»Õ ³ëáõÙ 

¿© §Ü³ Û» óÇÝù Üñ³Ý« »õ Ü³ ·» Õ»ó Ïáõ ÃÇõÝ ãáõ Ý¿ñ¦ [ºë© Ì¶ 2]£ 

ø³Ý ½Ç ÙÇÝã ³Û¹ Üñ³Ý ï» ë»É ¿ñ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ »õ ÷³ é³ õáñ ï»ë

ùáíª Ýëï³Í µ³ñÓ ñ³ ó³Í ³Ãá éÇÝ« »ñµ ù» ñáí µ¿ Ý» ñÁ ÷³ é³ õá ñáõÙ 

¿ÇÝ Üñ³Ýª ³ë» Éáí© §êá°õñµ« êá°õñµ« êá°õñµ  î¿ñ ½û ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ¦ 

[ºë© ¼ 3]£ ºõ ³Ûë ³Ù¿ ÝÇó Û» ïáÛ ï»ë ÝáõÙ ¿ Üñ³Ý Í³ é³ ÛÇ Ï»ñ å³

ñ³Ýù ³é³Í »õ Ù³ñ¹ Ï³Ýó ÝÙ³Ý ¹³ñ Ó³Í« áñÇ Ù³ëÇÝ ³ëáõÙ ¿© §ºõ 

Ý³ Û» óÇÝù Üñ³Ý« µ³Ûó áã ï»ëù áõÝ¿ñ »õ áã ¿É ·» Õ»ó Ïáõ ÃÇõÝ© ³ÛÉ 

Üñ³ ï»ëùÝ ³õ»ÉÇ ³Ý³ñ· áõ Ýë»Ù ¿ñ« ù³Ý µá Éáñ Ù³ñ¹ Ï³Ýó áñ ¹Ç

Ý» ñÇ ÝÁ£ ºõ Ü³ Ñ³ ñáõ³Í Ý» ñÇ »Ý Ã³ Ï³Û ÙÇ Ù³ñ¹ »Õ³õ« áñ ó³ õ» ñÇÝ 

Ñ³Ù µ» ñ»É ·Ç ïÇ« ù³Ý ½Ç Æñ »ñ» ëÁ ¹³ñÓ Ý» Éáíª ³Ý³ñ ·áõ»ó »õ áã ÙÇ 

µ³ ÝÇ ï»Õ ã¹ñáõ»ó£ Ü³ Ù»ñ ÑÇ õ³Ý ¹áõ ÃÇõÝ Ý»ñÝ ¿ñ í»ñó ÝáõÙ »õ Ù»½ 

Ñ³ Ù³ñ ã³ñ ã³ñ õáõÙ« ÇëÏ Ù»Ýù Ñ³Ù³ñ»óÇÝù, áñ Ü³ ó³ õ»ñÇ« Ñ³

ñáõ³Í Ý»ñÇ áõ ã³ñ ã³ ñ³Ýù Ý»ñÇ »ÝÃ³ñÏáõ»ó [²ëï Íáõó]£ ´³Ûó Ü³ 

íÇ ñ³ õá ñáõ»ó Ù»ñ ³Ýû ñ¿ Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ å³ï×³éáí »õ ã³ñ ã³ ñáõ»ó 

Ù»ñ Ù»Õ ù» ñÇ å³ï×³éáí¦ [ºë© Ì¶ 2–5]£ ºõ Ù¿Ï ³ÛÉ ï»Õ Üñ³ 

Ù³ ëÇÝ ³ëáõÙ ¿© §² Ñ³ õ³ ëÇÏ Ù»ñ ²ë ïáõ³ ÍÁ ¹³ ï³ë ï³ Ýáí åÇ ïÇ 

Ñ³ ïáõ óÇ »õ íñ¿Å ËÝ¹Çñ ÉÇ ÝÇ« Ü³ ÇÝ ùÁ åÇ ïÇ ·³Û »õ ÷ñÏÇ Ù»½£ 

²ÛÝ Å³ Ù³ Ý³Ï ÏáÛ ñ» ñÇ ³ã ù» ñÁ åÇ ïÇ µ³ óáõ»Ý« »õ Ëáõ É» ñÇ ³Ï³Ýç

Ý» ñÁ åÇ ïÇ Éë»Ý« ³ÛÝ Å³ Ù³ Ý³Ï Ï³ ÕÁ »Õ ç» ñáõÇ ÝÙ³Ý åÇ ïÇ í³ ½Ç« 

»õ Í³Ý ñ³ Ëûë Ý» ñÇ É» ½áõÝ å³ñ½ åÇ ïÇ ¹³é Ý³Û¦ [ºë© Èº 4–5]£ Ø¿Ï 

³ÛÉ ï»Õ ÏñÏÇÝ ³ëáõÙ ¿© §àã Ã¿ Ññ»ß ï³Ï Ï³Ù å³ï ·³ Ù³ õáñ« ³ÛÉ 

î¿ñÝ ÆÝ ùÁ ·³ Éáí ÷ñÏ»ó Ù»½¦ [ºë© Î¶ 9]£ ÆëÏ ¸³ õÇÃÝ ³ëáõÙ ¿© 

§Ø³ñ ¹Á Ù³Ûñ ¿ Ïá ãáõÙ êÇá ÝÁ« »õ Ýñ³ Ù¿ç ÍÝáõ»ó Ù³ñ ¹Á« »õ Ýñ³ 
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ÑÇÙ ù» ñÁ ´³ñÓ ñ»³ ÉÁ ·ó»ó¦ [ê³ÕÙ© Ò¼ 5]£ ø³Ý ½Ç ³Ûë Ù³ñ ¹Á« áñ 

³Ûë ï»Õ ÍÝáõ»ó« ÆÝùÝ ¿ª ´³ñÓ ñ»³ ÉÁ« ÇÝã å¿ë ë³Õ ÙáëÝ ¿ ³ëáõÙ© 

§ÂáÕ ÇÙ³ Ý³Ý« áñ øá ³Ýáõ ÝÁ î¿ñ ¿« »õ ¸áõ ÙÇ³Ï ´³ñÓ ñ»³ÉÝ »ë 

³Ù µáÕç »ñÏ ñÇ íñ³Û¦ [ê³ÕÙ© Ò´ 19]£ ºõ »ñµ öñÏÇãÝ ³ëáõÙ ¿© §àí 

³é³ ù»ó ÆÝÓ« ³õ»ÉÇ Ù»Í ¿« ù³Ý ºë¦ [ÚáíÑ© Ä¸ 28]« Ù³ñ¹ ÉÇ Ý» Éáõ 

å³ï ×³ éáí ¿ Ðû ñÝ Æñ» ÝÇó Ù»Í ³ëáõÙ£ ÆëÏ ÉÇ Ý» Éáí Ðûñ ´³ ÝÁª Ñ³

õ³ ë³ñ ¿ Üñ³Ý« ù³Ý ½Ç ³ëáõÙ ¿© §ºë »õ ÆÙ Ð³Û ñÁ Ù¿Ï »Ýù¦ [ÚáíÑ© 

Ä 30]© »õ §àí ÆÝÓ ï» ë³õ« ï» ë³õ ÆÙ Ðû ñÁ¦ [ÚáíÑ© Ä¸ 9]£ ºõ Ðû ñÁ 

Ñ³ õ³ ë³ñ ÉÇ Ý» ÉÁ áã Ã¿ Û³÷ß ï³ Ïáõ Ã»³Ùµ ¿ Ó»éù µ» ñ»É« ³ÛÉ Áëï 

µÝáõ Ã»³Ý ¿ Ñ³ õ³ ë³ñ »õ Ñ³ Ù³ ·áÛ [Üñ³Ý]« áñáí Ñ» ï»õ Ñ³Û ñ³ Ï³Ý 

¿áõ ÃÇõ ÝÇó ¿ ÍÝáõ³Í£

²Ûë ù³ ÝÁ Ù³ ë³Ùµ ·ñ» óÇ« áñ å¿ë ½Ç ÇÝã å¿ë ³é³ ù»³ÉÝ ¿ ³ëáõÙ© 

§²Û ëáõ Ñ» ï»õ ãÉÇ Ý»Ýù »ñ» Ë³ Ý»ñ« áñáÝù ï³ ñáõ µ»ñ õáõÙ »õ ùßõáõÙ 

»Ý í³ñ ¹³ å» ïáõ Ã»³Ý µá Éáñ ù³ÙÇÝ» ñÇóª Ù³ñ¹ Ï³Ýó Ë³ µ¿áõ Ã»³Ùµ, 

Ùá Éá ñ» óáõ óÇã å³ï ñ³Ýù Ý» ñÇ ï³ ÝáÕ Ëá ñ³ Ù³Ý Ïáõ Ã»³Ùµ¦ [º ÷»ë© 

¸ 14]£

¶ñ³µ³ñÇó ÷áË³¹ñ»óÇÝ

Ø»ëñáå ù³Ñ³Ý³Û ²ñ³Ù»³ÝÁ 

»õ  

ê³Ñ³Ï ë³ñÏ³õ³· Ô³½³ñ»³ÝÁ



ՍԲ ԵՒԱԳՐ ՊՈՆՏԱՑԻ1

ԱՂՕԹՔԻ ՄԱՍԻՆ

1. Ով ցանկանում է անուշահոտ խունկ2 պատրաստել, նա թող ըստ 

օրէնքի հաւասարապէս պատրաստի մաքուր կնդրուկը3, կա սիա սը4, 

եղունգը5 եւ ստաշխը6 [Ել. Ի 34]. սրանք ցոյց են տալիս չորս առա քի

նու թիւնները, քանզի եթէ նրանք կատարելապէս եւ հաւա սա րա պէս 

միա նան, միտքը չի մատնուի վնասակարին:

2. Անձը7, սրբուելով տասը պատուիրաններով, պատրաստում է 

[միտքը] աղօթքի եւ այն հայեցական կարգաւորութեամբ եւ ուղ ղու

թեամբ ընդունող դարձնում:

3. Աղօթքը մտքի խօսքն է առ Աստուած. արդ, ի՞նչ կար գաւո րու

թեամբ պէտք է միտքը կանգնի Աստուծոյ դիմաց, որպէսզի իր Արար չի 

առջեւ զօրանայ հոգեւորի մէջ եւ զրուցի Նրա հետ առանց միջնոր դի:

1 Հայրաբանական ժառանգութեան մէջ այս նշանաւոր գործը դարերով վե րա

գրուել է սբ Նեղոս Սինայեցուն, որի անունով էլ հրատարակել ենք առաջին 

աշ խարհաբար թարգմանութիւնը (Գանձասար Ա, 1991 թ.): Սակայն այսօր 

հայ րա բան ների մեծ մասը, յենուելով Ի. Հաուսհերի մատենագիտական հե

տա զօտութիւնների վրայ, ընդունում է, որ այս գործի հեղինակը սբ Եւագր 

Պոն տա ցին է: Ներկայացուող թարգմանութիւնը առաջին հրատարակութեան 

վերանայուած տարբերակն է:

2 θυμίαμα [Բ Օր. ԼԳ 10]

3 λίβανος [Ղեւ. Բ 1, Բ 16, Ելք Կ 6, Մատթ. Լ 11]

4 κασία [Ելք Լ 24]

5 όνυξ [Ելք Լ 34, Սիր. ԻԴ 18]

6 στάκτη [Ծն. ԼԷ 24, Սաղ. ԽԴ 9]

7 Անձ (ψυχή) – բանական հոգի, շունչ
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4. Եթէ Մովսէսին, որ փորձեց [մօտենալ] երկրաւոր մորենուն, 

ար գելուեց, քանի դեռ կօշիկները չէր հանել ոտքերից, ինչպէ՞ս ես դու 

կա մե նում տեսնել Նրան, Ով վեր է բոլոր մտքերից ու զգայութիւննե

րից, եւ զրուցել Նրա հետ՝ չհրաժարուելով բոլոր ախտաւոր խորհուրդ

նե  րից:

5. Նախ աղօթի՛ր արտասուք ստանալու համար, որպէսզի սու գի 

միջոցով կակղեցնես անձիդ մէջ ներգոյացած խստութիւնը եւ, խոս

տո վանելով անձիդ անօրէնութիւնը քո Տիրոջը, Նրանից թողութիւն 

ստա նաս:

6. Ամէն խնդրանքից առաջ յաջողութեան համար քեզ պէտք կը 

լինի արտասուք, քանզի քո Տէրը շատ է ցանկանում արտասուալից 

աղօթք ընդունել քեզանից:

7. Թէկուզ արտասուքի աղբիւր ունենաս աղօթքի ժամանակ, մի՛ 

հպարտացիր քո ներսում՝ որպէս թէ առաւել ես շատերից, քանզի աղօթ

քի օգնականութեան շնորհը Տիրոջից է, որպէսզի յօժարու թեամբ խոս

տո վանես քո մեղքերը եւ արտասուքի միջոցով հաշտեցնես Աստ ծուն:

8. Արդ՝ արտասուքով սրբուելով՝ այլեւս մի՛ վերադարձիր դէ պի 

ախ տը, որպէսզի շնորհներ Տուողին աւելի չբարկացնես, քանզի շա

տերն արտասուեցին իրենց մեղքերի համար եւ դարձեալ մոռացան 

ար տասուքը եւ, վաստակից մոլորուած, խոտորուեցին ուղղու թիւ  նից:

9. Կանգնի՛ր տաժանաբար8 եւ արտասուի՛ր պնդութեամբ եւ կը հե

ռացնես հոգեկան խորհուրդների այցերը, քանզի խռովեցնում եւ աղ

մու կով են լցնում քեզ, որպէսզի ստիպեն քեզ լքել այդ պնդու թիւ նը:

10. Երբ դեւերը տեսնում են, որ դու ճշմարտապէս ցանկանում 

ես աղօթել, այնժամ առաջադրում են իբրեւ թէ կարեւոր ինչոր խոր

հուրդներ, իսկ քիչ անց քեզանից վերցնում են նրանց յիշողութիւնը՝ 

միտ քը պահելով նրանց որոնման մէջ, իսկ [միտքը], չգտնելով, յոյժ հոգ 

է անում եւ տրտմում: Եւ երբ մարդը կանգնում է աղօթքի, յիշեցնում 

են նրան այն, ինչ փնտրում էր, եւ որի յիշողութիւնը կորցրեց, որ պէս

զի, նրանց ծանրութեան տակ կորացնելով, կորստեան մատնեն ներ

պտղա կան9 աղօթքը:

8 Տաժանաբար – մեծ աշխատութեամբ, տառապանքով, աննկուն

9 Ներպտղական (έγκαρπος) – պտղաբեր, բեղմնաւոր, բարեբեր
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11. Ջանա՛ աղօթքի ժամանակ միտքը խուլ ու համր պահել, ան

սայ թաք մնալ ամէն տեսակ արկածներից, որպէսզի [աղօթքը] ըն դու

նե լի լինի:

12. Երբ հանդիպի քեզ փորձութիւն, հակառակաբանութիւն կամ 

գրգռութիւն՝ դիմակցողին հատուցելու, բարկանալու կամ անհե թեթ 

խօսքեր գոչելու համար, յիշի՛ր Տիրոջն ուղղուող աղօթքը, եւ, ըստ 

դրա իրաւունքի, բարի յիշատակով կը լռի քո մէջ եղած անկարգ 

շար ժու մը:

13. Ինչ որ վրէժխնդրութեան նպատակով անես քո եղբօրը, որ 

զրկեց քեզ, այդ ամէնը բարի չի լինի քեզ համար աղօթքի ժամա

նակ:

14. Աղօթքը հեզութեան, անբարկութեան, անյիշաչարութեան եւ 

սիրոյ բխումն է:

15. Աղօթքը խնդութեան, խաղաղութեան եւ գոհութեան [բխումն 

է] դէպի լաւագոյնը:

16. Աղօթքը տրտմութեան, տարակուսանքների եւ վշտերի հրա

ժա րադեղ ու սփոփանք է:

17. Գնա վաճառի՛ր քո ունեցուածքը եւ տո՛ւր աղքատներին եւ, 

վերց նելով խաչը, ուրացի՛ր անձդ եւ աշխարհը [Մատթ. ԺԹ 21, ԺԶ 

24], որպէսզի կարողանաս անզբաղ աղօթել:

18. Եթէ կամենում ես գովելի կերպով աղօթել, միշտ ուրացի՛ր 

անձդ եւ, աղօթքի համար բազում նեղութիւններ կրելով, ստուգա

պէ՛ս իմաստասիրիր:

19. Ինչի համար տառապանքների համբերես եւ միամիտ խոր

հուրդ ներով իմաստասիրես այն, նրա պտուղը աղօթքի ժամանակ կը 

գտնես:

20. Ցանկանո՞ւմ ես աղօթել ինչպէս պէտք է. մի՛ տրտմեցրու 

որեւէ մէկին, ապա թէ ոչ՝ ունայն կը լինեն քո վաստակը եւ այս 

ընթաց քը:

21. «Թո՛ղ,— ասում է,— քո ընծան սեղանի առաջ, գնա նախ 

հաշտուի՛ր քո եղբօր հետ» [Մատթ. Ե 24] եւ ապա կը գաս անխռով 

կ’աղօթես, քանզի ոխակալութիւնը տխրեցնում է մտաւոր10 հոգին եւ 

խաւա րեցնում աղօթքի դիտաւորութիւնը:

10 Մտաւոր (νοερός, νοητός) – իմանալի, խոհական, ներքին, հոգեւոր
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22. Ովքեր տրտմութիւն եւ ոխակալութիւն են կուտակում իրենց 

հոգում եւ կարծում, թէ աղօթում են, նման են նրանց, ովքեր ջուր են 

չափում եւ ծակ կարասի մէջ լցնում:

23. Եթէ լինես համբերող, հեզ եւ երկայնամիտ, քո աղօթքը միշտ 

կը պտղաբերի:

24. Երբ աղօթում ես ինչպէս պէտք է, լինում են նաեւ այնպիսի 

մտքեր, որ կարծում ես, թէ իրաւացի է, որ ներքաշուես բարկութեան 

մէջ, սակայն հեռացրո՛ւ քեզանից, քանզի իրաւացի չես ընկերոջ 

նկատմամբ, եւ եթէ քննես, կը գտնես, որ պէտք է առանց բարկութեան 

տրամադրուել գործերին. ուստի ամէն կերպ ջանա՛ չգոչել որեւէ զայ

րա լից խօսք:

25. Զգո՛յշ եղիր. միգուցէ, կարծելով բժշկել ուրիշներին, քեզ ան

բժշկելի դարձնես Տիրոջ առաջ եւ խափանես քո աղօթքը:

26. Ճգնելով բարկութեան դէմ՝ Տիրոջից խնամք ձեռք կը բերես, 

իմաս տուն կ’երեւաս մարդկանց մէջ եւ առ Աստուած աղօթողների 

հետ կը լինես:

27. Զայրոյթի դէմ բարկութեամբ եւ ոչ թէ համբերութեամբ 

սպա ռա զինուելը աւելի է նիւթում զայրոյթ եւ այսպիսով խռո վեց

նում է իմա նալի [աչքը]11 եւ ապականում սուրբ աղօթքի կար գաւո

րու թիւ նը:

28. Մի՛ աղօթիր միայն արտաքին ձեւերով, այլ ուղղիր քո միտ

քը դէպի հոգեւոր աղօթքի զգայութիւնը:

29. Երբեմն միանգամից ես աղօթում, երբեմն էլ խիստ չար

չարուելով էլ չես հասնում նպատակին, որպէսզի է՛լ աւելի հայցես եւ 

առաւե՛լ անկորուստ պահես առաքինութիւնները:

30. Հէնց որ հրեշտակը յայտնւում է, մեզանից հեռու են քշւում 

բո լոր նրանք, ովքեր մարտնչում են մեզ հետ, եւ միտքն ապա հո վու

թեան մէջ է լինում՝ մեծ ողջամտութեամբ աղօթելով: Երբեմն էլ սո

վո րական մարտից տատանուելով՝ միտքը պայքարի մէջ է յայտնւում 

եւ նրան թոյլ չի տրւում վեր հայել, քանզի նախապէս որսուել է պէս

պէս ախտերով12. սակայն եթէ թախանձագին հայցի, կը գտնի, եւ եթէ 

ուժգին բախի, կը բացուի նրա առաջ [Մատթ. Է 8]:

11 Աչք (οφταλμός) – այստեղ՝ հոգեւոր տեսողութեան աչք

12 Ախտ – կիրք, մոլութիւն
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31. Մի՛ աղօթիր, որ քո կամքը կատարուի, քանզի այն ոչ [միշտ] 

է համաձայն Աստուծոյ կամքին, այլ աղօթիր մանաւանդ այնպէս, 

ինչպէս սովորեցիր՝ ասելով. «Քո կա՛մքը թող լինի իմ մէջ, որ սրբուեմ 

բոլոր ախտերից եւ բարկութիւնից»։ Այսպէ՛ս կը լինի Նրա կամքը քո 

մէջ, քանզի առաւել քան մեր իմանալը եւ խնդրելն է կամենում եւ 

իմանում բարին մեզ համար [Եփ. Գ 20]:

32. Շատ անգամ աղօթելով խնդրեցի ինձ համար այն, ինչ աւելի 

լաւ էի համարում, եւ յամառում էի խնդրուածի համար՝ Աստուծոյ 

կամքը զուր տեղը հարկադրելով եւ չթողնելով Նրան, որ ինչպէս գիտի 

օգտակարը, այնպէս տնօրինի: Սակայն երբ ստանում էի կամեցածս, 

յոյժ տխրում էի, քանզի չխնդրեցի, որ Աստուծոյ կամքը լինի, եւ իմ 

խնդրածն այնպիսին չէր, ինչպիսին կարծում էի:

33. Ի՞նչն է բարի, եթէ ոչ՝ Աստուած: Ուրեմն Նրան յանձնենք մեզ 

վերաբերող ամէն ինչ. եւ բարի կը լինի մեզ համար, քանզի բարերար 

Աստուած բարիքներ տուող է:

34. Մի՛ խնդրիր Աստծուց նոյն ժամին հաւաստիանալ խնդրուածի 

մէջ, քանի որ [Նա] կամենում է, որ քո աղօթքներն աւելի խնամքով 

հնազանդուեն. քանզի ի՞նչ կայ աւելի բարձր, եթէ ոչ՝ Աստուծոյ հետ 

զրուցելը եւ Նրան զուգագոյ13 անճառելիներին հաղորդուելը:

35. Անզբաղ աղօթելը մտքի ծայրագոյն վիճակն է, որը միշտ աս

տուա ծայինը խոկալն է:

36. Աղօթքը մտքի համբարձուելն է երկրային իրողութիւններից 

առ Աստուած:

37. Եթէ փափագում ես աղօթել, հրաժարուի՛ր ամէն ինչից, որ պէ

սզի միայն այն շահես:

38. Աղօթիր նախ ախտերից սրբուելու, երկրորդ՝ անգիտու թիւ նից 

եւ մոռացումից փրկուելու, երրորդ՝ բոլոր փորձութիւններից եւ ծու

լու թիւնից [ազատուելու]:

39. Աղօթքիդ ժամանակ միայն Աստուծոյ սրբութիւնը, ար դա րու

թիւնը եւ արքայութի՛ւնը խնդրիր, ինչպէս նաեւ՝ առաքինութեան ողջ 

վարքը, եւ մնացածն էլ կը տրուի քեզ [Մատթ. Զ 33]:

40. Իրաւացի է ոչ միայն սեփական անձի սրբութեան համար 

աղօ թել, այլեւ բոլոր ցեղակիցների՝ միշտ հրեշտակների օրինակին 

նմանուելու համար:

13 Զուգագոյ – համագոյ, էակից
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41. Զգո՛յշ եղիր, երբ Աստուծոյ առաջ աղօթում ես. միգուցէ գո

վես տից պատրուած14 ես եւ ճեպում ես դէպի ստորին ակնկալիքը՝ 

աղօթ քի մէջ յարատեւելը որպէս պատրուակ գործածելով ի վնաս 

քո հո գու:

42. Թէ՛ եղբայրների հետ, թէ՛ առանձին աղօթելիս ջանա մաքուր 

աղօթել ոչ միայն ձեւով, այլեւ զգացմունքով:

43. Աղօթքի զգացմունքը երկիւղի, զղջման, հոգեւորի անձկու

թեան եւ յանցանքներն անմռունչ հեծութեամբ պատմելու համա

դրութիւնն է:

44. Եթէ աղօթքի ժամանակ քո միտքն այս ու այն կողմ է թա փա

ռում, ապա դեռեւս չես իմացել, թէ ինչպէս են միայնակեցաբար աղօ

թում, այլ աշխարհականի պէս արտաքին բնակատեղիդ ես գե ղեց

կաց նում:

45. Աղօթքի կանգնելով՝ քո յիշողութիւնը զգուշութեա՛մբ պահիր. 

միգուցէ քո առջեւ բերի իրենը։ Այլ թող [միտքդ] յորդորի քեզ քո 

առջեւ եղածն իմանալու։ Քանզի միտքն առ Աստուած աղօթքի 

ժամանակ յոյժ սովոր է առեւանգուել յիշողութիւնից:

46. Այն շեղում է քեզ կամ աղօթքի ժամանակ ինչոր երեւմունքներ 

ցոյց տալիս, նոր հոգս բերում կամ տրտմեցնողի դէմքը:

47. Յոյժ չարանախանձ է դեւը մարդու աղօթքի հանդէպ 

եւ բոլոր մեքենայութիւններով փորձում է ապականել աղօթքի 

դիտաւորութիւնը, չի դադարում յիշողութեան միջոցով իրերի մասին 

մտքեր շարժել եւ մարմնի միջոցով ամէն տեսակ ախտեր գրգռել, 

որպէսզի խափանի բարու ընթացքը եւ առ Աստուած վերելքը:

48. Երբ դժնդակ դեւը բազում բաներ անելով չի կարողանում 

ջանացողի աղօթքի փոյթը խափանել, դոյզնինչ թուլացնում է, 

ապա վրէժը հատուցում աղօթքի ժամանակ. կամ բարկութեան 

մէջ բորբոքելով է ապականում աղօթքը՝ իբրեւ թէ ներքաշելով 

իրաւացի մտածմունքների մէջ, կամ միտքը գրգռում է անասնական 

ցանկութիւնների միջոցով:

49. Երբ աղօթքի ես կանգնում ինչպէս հարկն է, ապա ակնկալի՛ր 

անհարկի բաներ եւ կանգնի՛ր քաջութեամբ՝ պահելով քո պտուղը, 

քանզի ի սկզբանէ կարգուեցիր սա՛ գործելու եւ պահելու [Ծն. Բ 15]։ 

14 Պատրուել – խաբուել, պատրանքների տրուել
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Արդ՝ այսուհետեւ գործով վաստակածդ առանց պահպանութեան մի՛ 

թող, ապա թէ ոչ՝ օգուտ չես ունենայ:

50. Ամէն ճակատամարտ, որ հաւաքուած աղօթքով տեղի է ու նե

նում մեր եւ պիղծ դեւերի միջեւ, այլ բանի համար տեղի չի ունենում, 

եթէ ոչ՝ հոգեւոր աղօթքի, քանզի մեծ ճակատամարտ է պէտք նրանց 

կոր ծանման եւ մարդու՝ Աստուծով փրկութեան համար:

51. Ի՞նչ են կամենում դեւերը գործել մեր մէջ. որովայնամո լու

թիւն, պոռնկութիւն, արծաթսիրութիւն, բարկութիւն, ոխակալու

թիւն եւ այլ ամէն տեսակ ախտեր: Եթէ անձը սրանցով գրաւուի, 

չի կարողանայ արժանապէս աղօթել, քանզի երբ [հոգու] մի մասին 

տի րում են ախտերը, հնարաւորութիւն չեն տալիս նրան իսկապէս 

շարժուել հոգեւոր ջանքերի մէջ:

52. Առաքինութիւնները գործում ենք յանուն եղական15 խօսքերի 

եւ սրանք էլ՝ յանուն բնաւորեալ16 Խօսքի, իսկ Նա սովորաբար երեւում 

է սուրբերին աղօթքի կարգաւորութեան մէջ:

53. Աղօթքի կարգաւորութիւնը անկրքութիւնն է, որն իմաս տա

սէր եւ հոգեւոր միտքը ծայրագոյն փափագմամբ հասցնում է իմա նա

լի բարձրութեան:

54. Ով կամենում է ճշմարտապէս աղօթել, ոչ միայն պիտի իշ խի 

ցան կութեան եւ սրտմտութեան17 վրայ, այլեւ հեռացնի սրբութիւ նից 

բոլոր ախտաւոր խորհուրդները:

55. Ով յայտնւում է անախտութեան մէջ, դեռեւս չի [նշանակում], 

թէ նա ճշմարտապէս է աղօթում, քանզի կարող է հանդիպել դատարկ 

մտքե րի եւ, նրանց տեսակներով զբաղուելով, հեռանալ Աստծուց:

56. Ով սիրում է Աստծուն, Նրա հետ՝ որպէս հօր հետ, միշտ զրու

ցում է՝ հեռանալով բոլոր ախտաւոր խորհուրդներից դէպի հոգեւո րը:

57. Երբ միտքը չի դեգերում դատարկ իրերի իմաստների մէջ, դեռ

եւս չի [նշանակում], որ աղօթքը տեղ է հասել, քանզի [միտքը] կա

րող է տեսնել իրերը եւ նրանց մասին խորհել, որոնք թէեւ դատարկ 

բա ներ են, սակայն որպէս ինչոր իրերի պատկերներ որեւէ տեսքով 

տպաւորւում են մտքում եւ հեռացնում նրան Աստծուց:

15 Եղական – արարուած, արարածին բնորոշ

16 Բնաւորեալ – այստեղ՝ գոյութիւն ունեցող

17 Սրտմտութիւն – բարկութիւն, զայրոյթ, ցասում
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58. Թէկուզ միտքը մարմնաւոր բնութիւնից բարձր բաները տես

նի, չի կարող կատարելապէս տեսնել Աստուծոյ տեղը, քանզի կարող 

է ծանօթանալ իմանալի բաներին եւ դրանցով զբաղուել:

59. Եթէ կամենում ես աղօթել, հաւատա՛, որ Աստուած կատա րում 

է ուխտաւորի ուխտը, եւ ասա՛ Նրան. «Սո՛ւրբ թող լինի Քո անունը, 

Քո արքայութի՛ւնը թող գայ» [Մատթ. Զ 9–10], այսինքն՝ թող գան 

Սուրբ Հոգիդ եւ Միածին Որդիդ, որ հոգով եւ ճշմարտութեամբ [Յովհ. 

Դ 24] սրբում են մեզ:

60. Ով հոգով եւ ճշմարտութեամբ է աղօթում, նա Արարչին մե

ծա րում է ոչ թէ երկրաւոր արարածների միջոցով, այլ փառաբանում 

Նրան հէնց Նրա՛ միջոցով:

61. Եթէ աստուածաբան ես, ճշմարտութեա՛մբ աղօթիր, ուղղա փա

ռու թեա՛մբ քննիր եւ երկրպագութեամբ փառաբանութիւններ ու օրհ

նու թի՛ւն մատուցիր Մէկ Աստուածութեանը:

62. Երբ քո միտքը բազում ցանկութիւնները մէկը միւսի յետեւից 

հալածում է մարմնից, եւ ամէն ինչ, որ զգայութիւններից է կամ յի շո

ղութիւնից կամ կարծեցեալ բարուց, արտաքսւում է, այնժամ հա մա

րի՛ր, որ մերձ ես աղօթքի սահմանին:

63. Սուրբ Հոգին մեր տկարութեանը վշտակից է լինում, թէպէ

տեւ պղծաբարոյ ենք, սակայն գալիս է մեզ մօտ, եւ եթէ մեր միտքը 

լինում է ճշմարտասիրութեամբ աղօթելիս, իջնում է մեզ վրայ եւ 

ամբողջովին պարուրում մեզ, կործանում խորհուրդների կամ մտքե

րի բոլոր լեգէոնները՝ հրաւիրելով մեզ դէպի հոգեւոր սուրբ աղօթ քի 

ցանկութիւնը:

64. Մնացած բոլորը մարմնի փոփոխութեամբ են մտքի մէջ դնում 

խորհուրդներ, կարծիքներ կամ պատկերներ, իսկ Աստուած սրանց 

հակառակն է անում՝ հէնց մտքի մէջ է հանգրուանում, նրա մէջ գի տու

թիւն դնում, ինչպէս կամենում է, եւ խաղաղեցնում մտքի եւ մարմնի 

շար ժումների խռովութիւնը:

65. Ով տենչում է ճշմարիտ աղօթքը եւ տեւապէս մնում բար կու

թեան եւ ոխակալութեան մէջ, խելագարից չի տարբերւում, քանզի 

նման է նրան, ով կամենում է սրատես լինել եւ պղտորում է աչքերը 

լոյսի բացակայութեամբ:

66. Եթէ փափագում ես աղօթել, մի՛ գործիր այն, ինչ հակառակ է 

աղօթքին, որպէսզի Սուրբ Հոգին ճանապարհորդի քեզ հետ:
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67. Աղօթքի ժամանակ քո ներսում Աստուածութեանը տեսք մի՛ 

տուր եւ թոյլ մի՛ տուր մտքիդ՝ տպաւորուելու կերպարանքներով, այլ 

Աննիւթին աննիւթապէ՛ս մօտեցիր եւ հասկացող կը լինես:

68. Պահի՛ր քեզ հակառակորդների որոգայթներից, քանզի պա

տա հում է, երբ պարկեշտաբար եւ անխռով աղօթում ես, յանկարծ 

քեզ յայտնւում է ինչոր օտար եւ այլադէմ կերպարանք՝ քեզ հպար

տու թեան մէջ գցելու համար, որպէսզի կարծես, թէ Աստուածու թիւնն 

է այդտեղ, եւ համոզելու, թէ Նա յանկարծակիօրէն քեզ յայտնուած 

քանակութիւն է. սակայն Աստուածութիւնն անքանակ է եւ անձեւ:

69. Երբ նախանձող դեւը չի կարողանում աղօթողի յիշողու թիւ

նը գրգռել, այնժամ բռնանում է մարմնի խառնուածքի վրայ՝ ինչ

որ օտարոտի առաչօք երեւում առաջացնելով եւ կերպարանելով այն 

[մտքի] մէջ: Իսկ [միտքը], [պատկերներ առաջացնելու] սովորութիւն 

ու նե նալով, դիւրութեամբ զիջում է եւ, ճեպելով առ աննիւթ եւ ան տե

սանելի գիտութիւնը, անգիտութեամբ պատրւում է՝ ծուխը լոյսի փո

խա րէն ընդունելով:

70. Կանգնի՛ր պահակակէտումդ [Ամբ. Բ 1]՝ աղօթքի ժամին միտքդ 

մտածութիւններից պահելով եւ սեփական լռութիւնդ պահպանելով, 

որպէսզի Նա, Ով վշտակից է լինում տգէտներին, նաեւ քեզ մօտ գայ. 

եւ այնժամ կը գայ շնորհներով բարգաւաճած աղօթքի պարգեւը:

71. Չես կարող մաքուր աղօթել մարմնաւոր բաներով զբաղուե

լով, քանզի աղօթքը հեռացում է նիւթական մտքերից:

72. Կապուածը չի կարող ընթանալ, եւ ախտերին ծառայող միտ

քը չի կարող տեսնել հոգեւոր ոլորտը, քանզի ներքաշւում եւ տա րու

բերւում է ախտաւոր մտքերի մէջ եւ մաքուր չի մնում:

73. Երբ միտքը սրբաբար եւ անկիրք աղօթում է, այնժամ այլեւս 

ոչ թէ ձախ կողմից, այլ աջ կողմից են դեւերը յարձակւում եւ նրան 

ներ կայացնում Աստուծոյ փառքը եւ զգացմունքներին հաճելի ինչոր 

կերպարանք՝ կարծել տալով, թէ կատարելապէս հասել է աղօթքի դի

տաւորութեանը. մի առաքինագործ այր բացատրեց, որ սա լինում է 

սնա փառութեան ախտից եւ այն դեւից, որ մերձենում է լսելիքի տեղին:

74. Կարծում եմ՝ դեւը, հպուելով ասուած տեղին, միտքը պա րու րող 

լոյսը փոփոխում է, ինչպէս կամենում է: Եւ այսպէս շարժում է սնա

փա ռա կան ախտի խորհուրդները եւ թեթեւամտօրէն տպաւորում միտ

քը՝ աս տուա ծայինի եւ էական գիտութեան կարծիք ստեղծելու համար. 

եւ [միտքը], վրդովուած չլինելով մարմնաւոր եւ պիղծ ախտերից, այլ 
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կար ծելով, թէ սրբաբար կանգնած է [Աստուծոյ] առաջ, որեւէ հա կա

ռակ ներգործութիւն չի ունենում իր վրայ, ուստիեւ կարծում է, թէ աս

տուա ծային յայտնութիւն է այն, ինչը յոյժ նենգաբար լինում է նրա 

հետ դեւից, որը փոփոխում է մտքին լծորդուած լոյսը եւ ձեւ տալիս 

նրան, ինչպէս կանխապէս ասացի:

75. Աստուծոյ հրեշտակը, այցելելով, միայն խօսքով դադարեց նում 

է մեր մէջ հակառակորդի բոլոր ներգործութիւնները եւ շարժում մտքի 

լոյսը՝ անմոլար գործելու Քրիստոսի լուսաւորութեամբ:

76. Ինձ թւում է՝ «Յայտնութեան» մէջ յիշատակուած խունկը, որը 

հրեշտակը կրում է [Յայտ. Ը 3], որպէսզի մատուցի սուրբերի աղօթ

քը, հրեշտակի միջոցով ներգործուող շնորհն է, որը ներբնակեցնում է 

ճշմա րիտ աղօթքի գիտութիւնը՝ միտքն ազատելով ամէն տեսակ սա

սա նումներից, ձանձրութիւնից եւ լքուածութիւնից:

77. Խնկի ամանները, ասում են, սուրբերի աղօթքներն են, որ 

քսան չորս ծերերն են կրում [Յայտ. Ե 8]: Այդ ամանները18 պէտք է 

հա մարել առ Աստուած սէրը19, այսինքն՝ կատարեալ եւ հոգեւոր սէրը, 

որով աղօթում են հոգով եւ ճշմարտութեամբ [Յովհ. Դ 23–24]:

78. Երբ համարես, թէ աղօթելիս մեղքերիդ համար արտասուքի 

կա րիք այլեւս չունես, իմացիր, թէ որքա՛ն հեռու ես Աստծուց, Ում 

հետ միշտ պէտք է լինես, եւ աւելի՛ ջերմ կ’արտասուես:

79. Արդարեւ, իմանալով քո չափը՝ նաեւ յօժարակամօրէն պի

տի սգաս՝ անձդ ողբալով, ինչպէս Եսային. ինչպէ՞ս, պիղծ լինելով եւ 

բնակուե լով նոյնպիսի ժողովրդի մէջ, այսինքն՝ հակառակորդների, կա

րե լի է համարձակուել զօրութիւնների Տիրոջ առաջ կանգնել [Ես. Զ 5]:

80. Եթէ ճշմարտապէս աղօթես, շատ հաւանութիւն կը գտնես, եւ 

հրեշտակները կը կցորդուեն քեզ, ինչպէս Դանիէլին, եւ կը լուսաբանեն 

քեզ գալիքը:

81. Իմացի՛ր, որ սուրբ հրեշտակներն են հրաւիրում քեզ աղօթելու 

եւ աջակից լինում մեզ՝ ուրախանալով սրա համար եւ աղօթելով։ Իսկ 

եթէ ծուլանում ենք եւ ընդունում հակառակ խորհուրդներ, յոյժ զար

հու րեցնում ենք նրանց, որովհետեւ նրանք մեզ համար այսչափ ջա

նում են, իսկ մենք նոյնիսկ մեր անձանց համար չենք կամենում աղա

18 Յուն. φιάλαι (եզ. ուղիղ ձեւը՝ φιάλη)

19 Յուն. φιλία (= կապուածութիւն, մտերմութիւն, սէր)
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չել Աստծուն, այլ, քամահրելով մեր սպասաւորութիւնը եւ թողնե լով 

նրանց Տիրոջն ու Աստծուն, զրուցում ենք պիղծ դեւերի հետ:

82. Աղօթի՛ր հեզաբար ու անխռով եւ սաղմոսի՛ր իմաստա սի րա

բար ու բարեհունչ կերպով20, եւ կը լինես ինչպէս բարձունքներ սլա

ցող արծուի ձագ:

83. Սաղմոսերգութիւնը խաղաղեցնում է ախտերը եւ հան դար տեց

նում մարմնի խռովքը, իսկ աղօթքը պատրաստում է միտքը կատա րե

լու իր գործողութիւնները:

84. Աղօթքը արժանաւոր մտքին վայել գործողութիւն է, այս ինքն՝ 

ընտիր, ստոյգ եւ պիտանի գործ:

85. Սաղմոսերգութիւնը բազմատեսակ իմաստութիւն է, իսկ աղօթ

քը մուտք է դէպի աննիւթական եւ աստուածային բազմատեսակ գի

տու թիւնը:

86. Գիտութիւնը բարի է, քանզի աջակից է աղօթքին. արթ նաց

նե լով մտքի իմանալի զօրութիւնը՝ լուսաւորում է՝ տեսնելու աս տուա

ծա յին դիտաւորութիւնը:

87. Եթէ երբեւէ չես ունեցել աղօթքի եւ սաղմոսերգութեան շնոր

հը, հնազանդուի՛ր եւ կը ստանա՛ս:

88. Ասում էր, ասում է [աւետարանիչը], նրանց այս առակը [Ղուկ. 

ԺԸ 1]՝ մշտապէս աղօթելու ու չձանձրանալու համար. ուրեմն դո՛ւ էլ 

մի ձանձրացիր եւ մի՛ տրտմիր, որ իսկոյն չստացար, քանզի յետո՛յ կը 

ստանաս: Որովհետեւ այդ առակի վերջում ասում է. «Թէպէտեւ Աստ

ծուց չեմ երկնչում եւ մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այդ կնոջ՝ 

ինձ անհանգստացնելու պատճառով պիտի տեսնեմ դրա իրաւուն քը»: 

Նոյնպէս էլ Աստուած պիտի վրէժխնդիր լինի Իրեն գիշերցերեկ կան

չողների համար [Ղուկ. ԺԸ 1–8]: Փութանակի քաջալերուի՛ր այ սու

հե տեւ՝ տաժանաբար ժուժկալելով աղօթքի մէջ:

89. Մի՛ կամեցիր, որ քո [գործերը] լինեն այնպէս, ինչպէս քեզ է 

[ճիշտ] թւում, այլ՝ որ հաճելի լինեն Աստծուն, եւ անխռով հոգացող 

կը լինես քո աղօթքի մէջ:

90. Թէկուզ կարծես, թէ Աստուծոյ հետ ես, զգո՛յշ եղիր պոռն կու

թեան դեւից, քանզի յոյժ պատրող եւ նախանձ է եւ կամենում է աւե լի 

սրըն թաց լինել, քան քո մտքի շարժումն ու սթափութիւնը, որպէսզի 

20 Գրաբ. յորջորջմամբ, յուն. εὐρύθμος
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Աստծուց անջատի [միտքդ], երբ Աստուծոյ առջեւ ահով ու երկիւղով 

այն կանգնած է:

91. Եթէ աղօթքի համար խնամք ես տանում, անձդ պատրաս տի՛ր 

դիւային հարուածների եւ ժուժկալութեամբ համբերի՛ր նրանց տան

ջանք ներին, քանզի վայրենի գազանների պէս կը յարձակուեն քեզ 

վրայ եւ ողջ մարմինդ կը չարչարեն:

92. Պատրաստի՛ր քո անձը ինչպէս հմուտ ճգնող եւ, եթէ յան

կարծ տեսնես որեւէ տեսիլք, մի՛ շփոթուիր. եթէ տեսնես քեզ վրայ 

բարձ րացած սուր կամ աչքերիդ առաջ վառուող ջահ, մի՛ խռովուիր. 

եթէ տեսնես որեւէ տհաճ եւ արիւնատես կերպարանք, ամենեւին մի՛ 

տագնապիր քո ներսում. այլ կանգնի՛ր՝ դաւանելով ճշմարիտ դաւա

նու մը, եւ դիւրութեամբ կը տեսնես քո թշնամիների կործանումը:

93. Ով տոկունութեամբ վշտեր է կրում, նաեւ խնդութիւններ կը 

գտնի, եւ ով համբերում է տհաճութիւնների, նա հաճելի բաներից էլ 

ան մասն չի մնայ:

94. Զգո՛յշ եղիր, որ երբեւէ չպատրուես չար դեւերի որեւէ երեւ

մամբ, այլ, մտքով դիմելով աղօթքի, աղաչի՛ր Աստծուն, որ եթէ Նրա նից 

է այդ խորհուրդը, Նա՛ լուսաւորի քեզ, ապա թէ ոչ՝ մոլորեցնողին փու

թա նակի հալածի քեզանից: Եւ քաջալերուի՛ր, քանզի շները21 չեն մնայ, 

երբ դու ջերմօրէն ձեռքդ առնես Աստծուն ուղղուած պաղատանք նե

րի գաւա զանը. նոյն ժամին իսկ գանահարուելով կը հալածուեն ու կը 

հե ռանան Աստուծոյ աներեւոյթ ու անյայտ զօրութեամբ։

95. Իրաւացի կը լինի, որ նրանց նենգութիւնը չանտեսես, քանզի 

երբեմն դեւերը [երկու մասի] են բաժանւում, եւ երբ կարծում ես, թէ 

օգնութիւն ես հայցում [նրանց մի մասի դէմ], միւսները մտնում են 

հրեշտակների տեսքով եւ հալածում առաջիններին, որպէսզի քեզ խա

բեն, եւ կարծես, թէ այդ դեւերը սուրբ հրեշտակներ են:

96. Հոգա՛ մեծ խոնարհութեան եւ արիութեան մասին, եւ դեւե րի 

զրկանքները չեն մօտենայ քո հոգուն, եւ տանջանքները չեն մօ տե

նայ քո յարկին, քանզի Իր հրեշտակներին պատուիրել է քեզ պա հել 

[Սաղ. Ղ 10–11] եւ անհետացնելով կը հալածի բոլոր հակառակ գոր

ծո ղութիւնները:

21 Խօսքը դեւերի մասին է։
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97. Ով հոգ է տանում մաքուր աղօթքի մասին, նա կը լսի դեւերի 

ճայթիւններ, թնդիւններ, ձայների խարշափներ22 եւ հեծեծանքներ, 

սակայն չի վախենայ եւ գլուխը չի կորցնի, այլ կ’ասի Տիրոջը. «Չեմ 

վախենայ չարից, քանզի Դո՛ւ, Տէ՛ր, ինձ հետ ես» [Սաղ. ԻԲ 4], ինչպէս 

նաեւ սրանց նման աղօթքի խօսքեր:

98. Այսպիսի փորձութիւնների ժամանակ ճշմարտապէ՛ս սգա եւ 

երկա՛ր աղօթիր Աստծուն:

99. Եթէ դեւերը, յանկարծակի երեւալով, սպառնան քեզ, որ պէս զի 

զարհուրեցնեն քեզ եւ յափշտակեն միտքդ կամ գազանների պէս վնա

սեն մարմինդ, մի՛ սարսափիր նրանցից եւ ուշադրութիւն մի՛ դարձրու 

նրանց սպառնալիքներին, քանզի վախեցնելով փորձում են քեզ, թէ 

արդեօք ուշադրութեան կ’արժանացնե՞ս նրանց, թէ ամբողջապէս կը 

քամահրես:

100. Եթէ կանգնել ես աղօթելու ամենակալ Աստուծոյ եւ Արար

չի եւ բոլորի Նախախնամողի առջեւ, ինչո՞ւ ես այդպէս անասնաբար 

կանգ նել, որ մի կողմ ես թողել Նրա անսահման երկիւղը եւ ճանճից 

ու մժեղից ես երկնչում: Կամ չե՞ս լսել՝ «Քո Տիրոջի՛ց երկիւղիր» [Բ 

Օր. Ժ 20], եւ դարձեալ՝ «Ում զօրութեան առջեւ սարսում եւ դողում 

են բոլորը» [Սաղ. ԼԲ 8]:

101. Ինչպէս հացն է սնում մարմինը, եւ առաքինութիւնը՝ հոգին, 

նոյնպէս էլ մտքի սնունդը հոգեւոր աղօթքն է:

102. Ոչ թէ փարիսեցու պէս, այլ մաքսաւորի՛ պէս աղօթիր աղօթ

քի տաճարում, որպէսզի դու էլ արդարանաս Աստծուց:

103. Ջանա՛ աղօթելիս ոչ ոքի չանիծել, որպէսզի այն, ինչ շի նում 

ես, նոյնը չքանդես՝ գարշելի դարձնելով քո աղօթքը:

104. Բիւր քանքարների պարտապանը թող խրատի քեզ, որ եթէ 

չթողնես պարտապանին, թողութիւն չես ստանայ, քանզի «Տէրը,– 

ասում է,– մատնեց դահիճների ձեռքը» [Մատթ. ԺԸ 34]:

105. Աղօթելիս հեռացրո՛ւ մարմնական կարիքները, որպէսզի 

չլինի թէ, խայթուելով լուից, մժեղից կամ ճանճից, զրկուես մեծաշահ 

աղօթքից:

106. Լսեցինք, որ երբ սուրբերից մէկն աղօթքի էր կանգնում, չարը 

այնքան էր հակառակում, որ երբ [սուրբը] տարածում էր ձեռքերը, 

[չարն] առիւծի տեսք էր ստանում եւ, կանգնելով նրա դիմաց, իր 

22 Խարշափ – սօսափիւն, խշշոց, խշխշոց
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ճիրանները երկու կողմից խրում էր ջանացողի ցցուած թիկունքի մէջ՝ 

չուզելով անջատուել նրանից, մինչեւ ձեռքերը չիջեցնի: Իսկ սուրբը 

բնաւ չէր զիջում, քանի դեռ սովորական աղօթքն էր կատարում:

107. Այսպիսի բան իմացանք նաեւ Յովհաննէսի մասին, որ գու

բի մէջ հանդարտում23 էր. նկատի ունեմ այն Յովհաննէսին, որ երի

տա սարդ էր տարիքով, առոյգ՝ շնորհով, կամաւորապէս միայնացած 

եւ անքակտելի՝ Աստուծոյ կցորդութիւնից. դեւը վիշապի տեսքով փա

թաթուել էր նրան, ծամում էր նրա մարմինը եւ սաստիկ փսխում երե

սին, իսկ նա իր ընթացքից ամենեւին չէր դրդւում:

108. Ընթերցե՞լ ես արդեօք տաբենեսացի24 միայնակեացների 

վար քը: Ինչպէս պատմում են, մինչ աբբայ Թէոդորոսը խօսում էր եղ

բայրների հետ եւ ուսուցանում, երկու իժ եկան կանգնեցին նրա ոտ քե

րի մօտ, իսկ նա, անխռով մնալով, դնելով ոտքը նրանց վրայ, անշարժ 

մնաց մինչեւ հոգեւոր խրատների ու աղօթքի աւարտը. եւ ապա ցոյց 

տուեց դրանք եղբայրներին եւ պատմեց այնպիսի բաներ, որ չգի տէին:

109. Դարձեալ մէկ այլ հոգեւոր եղբօր մասին ընթերցեցինք, երբ 

աղօ թում էր, մի իժ եկաւ մերձեցաւ նրա ոտքերին, իսկ նա չիջեցրեց 

ձեռ քերը մինչեւ սովորական աղօթքն աւարտելը եւ բնաւ չվնասուեց, 

քանզի Աստծուն իրենից առաւել սիրեց:

110. Անզբօ՛ս մնա քո աղօթքի մէջ եւ միամիտ ու մաքուր խոր

հուրդ ներով ուրացի՛ր քո անձը՝ բոլոր զգայութիւններով հանդերձ:

111. Մէկ այլ սուրբի, որ անապատում առանձնացած պնդաբար 

աղօ թում էր, երկու շաբաթ դեւերը յայտնւում էին, նրան որպէս գնդակ 

օդ շպրտում եւ ապա խսրի25 վրայ ընդունում, սակայն ամենեւին չկա

րո ղացան դոյզնինչ իջեցնել նրա միտքը Աստծուն ուղղուած ջեր մա

գին աղօթքից:

112. Մէկ այլ աստուածասէրի, որ անապատում ճանապարհոր դե

լով աղօթքով էր զբաղուած, երկու հրեշտակներ, յայտնուելով միջ օ

րէին, ուղեկցում էին, իսկ նա ամենեւին չնայեց նրանց, որ աւելի պա

23 Հանդարտել (ἡσυχάζω) – շաբաթանալ, խաղաղութեամբ ճգնել, անդորրի եւ 

առանձ նութեան մէջ լինել Աստուծոյ հետ

24 Տաբենեսացի  Վերին Եգիպտոսի Տաբենիս (ղպտ.՝ Տաբենիսի) վանքի վանա

կան։ Տաբենիսը համարւում է առաջին համայնակեցական վանքը, որ հիմ նել 

է Պախոմիոս Մեծը։

25 Գրաբ. թարգմանութեան մէջ՝ լաստ. թարգմանել ենք ըստ յունարէնի՝ ψιαθος 

(= փսիաթ, խսիր)։
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տուա կանից չզրկուի, քանզի յիշում էր առաքելական խօսքը, որ ասում 

է. «Ո՛չ հրեշտակները, ո՛չ զօրութիւնները եւ ո՛չ էլ արարածները չեն 

կա րող մեզ բաժանել Քրիստոսի սիրուց» [Հռ. Ը 38–39]:

113. Ճշմարիտ աղօթքի միջոցով անձկալով տեսնել ամենակալ 

Հօր երեսը, որ երկնքում է՝ միայնակեացը նմանւում է հրեշտակ նե րին:

114. Աղօթքի ժամանակ մի՛ ցանկացիր ընդունել որեւէ կեր պա

րանք, ձեւ կամ գոյն:

115. Մի՛ ցանկացիր զգայապէս տեսնել հրեշտակներ, զօրութիւն

ներ կամ Քրիստոսին, որպէսզի ամբողջովին չխելագարուես՝ հովուի 

փո խարէն գայլ տեսնելով եւ երկրպագելով թշնամի դեւերին:

116. Մտքի խաբէութեան սկիզբը սնափառութիւնն է, որից շարժ

ման մէջ դրուելով՝ միտքը փորձում է ձեւով կամ կերպարանքով պա

րագրել Աստուածութիւնը:

117. Ես իմը կ՚ասեմ. երջանիկ է այն միտքը, որ աղօթքի ժամին 

ստացել է կատարեալ եւ մաքուր անկերպութիւն:

118. Երջանիկ է այն միտքը, որ, անզբաղ աղօթելով, միշտ առաւել 

է մեծացնում Աստուծոյ հանդէպ հոգու փափագը:

119. Երջանիկ է այն միտքը, որ աղօթքի ժամին աննիւթական եւ 

մաքուր է լինում ամէն ունեցուածքից:

120. Երջանիկ է այն միտքը, որ աղօթքի ժամին կատարեալ ան

զգա յութիւն ունի երկրի նկատմամբ:

12126. Երանելի է այն միայնակեացը, ով հոգեւորի մէջ իրեն բո

լո րից նուաստ է համարում:

122. Երանելի է այն միայնակեացը, ով բոլորի փրկութիւնը եւ 

զար գա ցումը, ինչպէս իրենը, ուրախութեամբ եւ յօժարութեամբ է տես

նում, լսում եւ խորհում:

[12327. Երանելի է այն միայնակեացը, ով Աստծուց յետոյ աս

տուած է համարում ամէն մարդու։]

12428. Միայնակեացը նա է, ով բոլոր չար զբաղմունքներից 

ազատուել է եւ մերձ է ամէն տեսակ բարու:

26 «Ֆիլոկալիայի» յուն. բնագրում եւ դրանից կատարուած թարգմանութիւն նե

րում սա ներկայացուած է 123րդ համարի տակ, իսկ 123րդը՝ 121ի։ 

27 Գրաբար թարգմանութեան մէջ բացակայում էր։ Աւելացրել ենք ըստ յու նա

րէն բնագրի։

28 Այս եւ յաջորդ երկու (124–126) համարների բովանդակութիւնը, որ թարգ

մանուած է ըստ գրաբ. թարգմանութեան, յունարէն բնագրին չի հա մա պա
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12529. Միայնակեացը նա է, ով իր անձը բոլորից անարգ է հա մա

րում եւ իր հոգին անվրէպ կը տեսնի:

12630. Արդ՝ այնպէ՛ս աղօթիր Տիրոջը, որ միշտ բարի գործերով 

զբաղուես եւ չնուազեցնես Աստուծոյ հանդէպ սէրը:

127. Ամբողջովին հեռո՛ւ մնա ստից, երդումից ու բարկութիւ նից 

եւ աղօթե՛լ փափագիր. եւ շնորհ կը գտնես Տիրոջից:

128. Եթէ կամենում ես հոգով աղօթել, ոչ մէկի մի՛ ատիր, եւ չես 

ունենայ մառախուղ, որ դիմադրում է քեզ աղօթքի լուսաւորութեան 

ժամին:

129. Մարմնիդ կարիքները յանձնի՛ր Աստծուն, եւ յայտնի կը լինի, 

որ նաեւ հոգիդ ես յանձնել Աստծուն:

130. Եթէ արժանանաս խոստացուածին, կը թագաւորես. [ուստի 

ակն կալելով այն]՝ նմանապէս գոհութեամբ տար աղքատութեան նե

ղու թիւնները:

131. Հրաժարուելով մի՛ անգոսնիր31 բարեբանեալ աղքատութիւնը 

եւ նեղութիւնը՝ աղօթքի նիւթը:

132. Մարմնական առաքինութիւնները թող միջնորդեն քեզ հա

մար դէպի շնչաւոր32 [առաքինութիւնները], շնչաւորները՝ դէ պի հո

գեւոր ները, իսկ սրանք [միասին]՝ դէպի աննիւթ եւ էական գի տու

թիւնը:

133. Զգո՛յշ եղիր, երբ աղօթում ես խորհուրդների դէմ. եթէ հեշ

տու թեամբ են թաքնւում, [հետամո՛ւտ եղիր], թէ ինչից սա եղաւ. մի

գու ցէ դարանակալեն քո դէմ եւ խաբուելով անձիդ վնաս հասցնես:

134. Երբ դեւերը ներշնչում են ինչոր խորհուրդներ եւ ապա 

դրդում քեզ աղօթել նրանց դէմ կամ հակառակել, երբեմն կամովին 

տաս խանում։ Իսկ 127 եւ 128 համարների բովանդակութիւնը ունի յունարէն 

բնա գրից իմաստային որոշակի շեղումներ, բայց մենք դարձեալ թարգմանել 

ենք գրաբարեան տարբերակը։ Յուն. «124. Միայնակեաց է նա, ով հեռացած 

է բոլորից եւ միաւորուած բոլորի հետ»։ 

29 Յուն. «125. Միայնակեաց է նա, ով իրեն ամէնքի հետ մէկ է համարում, քան

զի փափագում է իրեն մշտապէս տեսնել իւրաքանչիւրի մէջ»։

30 Յուն. «126. Աղօթողը նա է, ով Աստծուն է նուիրաբերում իր մտքի ամէն անդ

րա նիկ պտուղ»։

31 Անգոսնել – արհամարհել, քամահրել

32 Շնչաւոր (ψυχικός) – հոգեկան, անձնական



198 ՍՈՒՐԲ ԵՒԱԳՐ ՊՈՆՏԱՑԻ

նա հանջում են, որպէսզի պատրուելով հպարտանաս քեզանով, թէ 

սուրբ աղօթքով վախեցրիր [նրանց]:

135. Եթէ աղօթում ես ընդդէմ ախտերի կամ քեզ հետ մարտնչող 

դեւերի, յիշի՛ր ասուածը. «Կը հալածեմ իմ թշնամիներին եւ կը հաս

նեմ նրանց եւ չեմ դառնայ, մինչեւ չսպառեմ նրանց» [Սաղ. ԺԷ 38–

39]: Սա պատշաճ ժամին կ’ասես՝ մեծ խոնարհութեամբ անձդ սպա ռա

զինելով հակառակորդի դէմ:

136. Մի՛ կարծիր, թէ առաքինութիւն կը ստանաս, եթէ մարմնի եւ 

արեան գնով նրա համար չճակատամարտես. քանզի, ըստ աս տուա ծա

յին առաքեալի, պէտք է մինչ ի մահ ջանասիրաբար եւ ան պար սաւա

պէս դիմադրել մեղքերին [Եբր. ԺԲ 4]:

137. Եթէ օգուտ տաս ուրիշներին եւ վնասես ինքդ քեզ՝ արհա

մարհուե լու դիմաց ասելով կամ գործելով ապիրատ մի բան, բարով 

հաւա քածը չարով կը ցրես, քանզի սա եւս չար դեւերի դիտաւորութիւնն 

է, ուստի պէտք է մտքով զգուշանալ:

138. Աչքդ խնամքով պահի՛ր միշտ դեւերի սադրանքների վրայ, 

որպէսզի հեռանաս ի կորուստ որսացող նրանց ծառայութիւնից:

139. Չար դեւերը գիշերն անձամբ են խռովեցնում հոգեւոր ու

սուց չին, իսկ ցերեկը՝ մարդկանց միջոցով՝ նեղութիւնների, զրպար

տու թիւնների եւ վտանգների մէջ գցելով:

140. Մի՛ հրաժարուիր թափիչներից33, քանզի թէպէտեւ կոխո տե

լով տրորում են եւ քաշելով քերում, սակայն սրանցով Տիրոջ մէջ աւե

լի է պայծառանում [քո] հոգեւոր հանդերձը:

141. Քանի որ չհրաժարուեցիր ախտերից, այլ քո միտքը հա կա

ռակ է ճշմարտութեանը եւ առաքինութեանը, քո սրտում չես գտնի 

անուշահոտ խունկը:

142. Աղօթել է փափագում նա, ով փոխադրուել այստեղից եւ հա

նապազ կենցաղավարում է երկնքում, ոչ միայն խօսքով, այլեւ հրեշ

տա կային գործով եւ աստուածային գիտութեամբ:

143. Եթէ միայն նեղութեան մէջ ես յիշում Դատաւորին, թէ որ

քան ահաւոր եւ անաչառ է, ապա դեռ չես սովորել ահով ծառայել 

Տիրոջը եւ Նրա առաջ երկիւղով ցնծալ [Սաղ. Բ 11]: Իմացի՛ր, որ հո

գեւոր ուրախութեան մէջ է՛լ առաւել ահուդողով է պէտք ծառայել 

Արա րիչ Աստծուն։

33 Թափիչ (γναφεύς) – կտաւ ճերմակեցնելու միջոց՝ քերելով եւ տրորելով
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144. Խելացի է այն մարդը, ով նախքան կատարեալ ապաշ խա

րու թիւնը հեռացել է34 իր մեղքերի տրտմեցնող սուգից եւ, որպէս թէ 

Տի րոջից յաւիտենական հրով դատուելով, փութացել է դէպի խոս

տովանութիւն:

145. Ով բռնուած է մեղքերով ու բարկութեամբ եւ անպատկա

ռօ րէն համարձակւում է ձգտել դէպի աստուածային կամքի գիտու

թիւ նը կամ աննիւթական աղօթքի աստուածային խորհուրդը, այն պի

սին պիտի ընդունի առաքելական սաստը, վտանգի [զգուշացումն] ու 

դատապարտութիւնը, որի մասին ասւում է. «Անձը պէտք է գլուխը 

ծած կի» [Ա Կոր. ԺԱ 10], եւ պատկառանքով ու խոնարհու թեամբ վա

յել չա բար աղօթի Աստծուն:

146. Ինչպէս աչքի ցաւ ունեցողին օգտակար չէ կէսօրին առանց 

քօղարկման երկար նայել յոյժ կիզող արեգակին, նոյնպէս էլ ախ տա

ժէտ35 եւ պիղծ մտքի համար ամենեւին օգտաւէտ չէ ահաւոր եւ գե րա

զանց աղօթքի սպասաւորութիւնը, որը պէտք է կատարուի հոգով եւ 

ճշմարտութեամբ, այլ աւելի է շարժում Աստուծոյ ցասումը:

147. Եթէ նրան, ով ընծայով մօտեցաւ սեղանին, Անկարօտը եւ 

Անաչառը չընդունեց, մինչեւ չհաշտուէր իրենից տրտմած մեր ձաւո

րի հետ [Մատթ. Ե 23], ապա տես, թէ որչա՛փ զգուշութիւն եւ ընտ

րո ղու թիւն է պէտք, որպէսզի իբրեւ Աստուծոյ խունկ ընդունելի լի

նենք իմանալի սեղանին:

148. Մի՛ ուրախացիր նիւթական իրերով եւ նրանց փառքով, ապա 

թէ ոչ՝ մեղաւորներն այլեւս թիկունքիդ չեն խփի, այլ երեսիդ [Սաղ. 

ՃԻԸ 3], որովհետեւ աղօթքի ժամին կը ծաղրեն քեզ՝ հրապուրելով եւ 

խաբելով անօրէն խորհուրդներով:

149. Աղօթքը, աղօթք փնտրելով, աղօթք կը գտնի36, քանզի թէ

կուզ այլ բարի գործեր էլ հետեւեն, աղօթքն է, որ [կարիք ունի] զգու

շու թեան, ինչին եւ պէտք է միշտ ձգտել:

34 Ըստ յունարէնի՝ պիտի լինէր «չի հեռացել»։

35 Ախտաժէտ – ախտահար, կրքոտ

36 Գրաբարեան թարգմանիչը ձեւով շատ նման, բայց տարբեր իմաստներով յու

նա րէն երկու բառերը (προσοχὴ՝ պրոսոխէ, եւ προσευχὴ՝ պրոսեւխէ) իբրեւ մէկ 

բառ է կարդացել՝ προσευχὴ, այսինքն՝ աղօթք։ Ճիշտ թարգմանութիւնը պիտի 

լի նէր. «Ուշադրութիւնը, աղօթք փնտրելով, աղօթք կը գտնի։ Քանզի աղօթքն 

է, որ հետեւում է ուշադրութեանը, եւ ոչ թէ այլ բան, եւ հէնց նրան է պէտք 

միշտ ձգտել»։
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150. Ինչպէս տեսողութիւնը ամենապատուականն է բոլոր զգա

յա րան նե րի մէջ, այնպէս էլ աղօթքը ամենաբարձրն է առաքինու թիւն

նե րի մէջ:

151. Աղօթքը գովելի է ոչ թէ քանակով, այլ որակով. այս են 

ցոյց տալիս աղօթելու համար տաճար բարձրացածները [Գործք Գ 

1], ինչպէս նաեւ՝ «Երբ աղօթքի էք կանգնում, շատախօս մի՛ եղէք» 

[Մատթ. Զ 7] եւ սրան յաջորդած նման խօսքերը:

152. Քանի դեռ նայում ես մարմնի համեմատութիւններին եւ քո 

միտքը զննում է [արտաքին] շինութեան վայելչութիւնները, ամե

նեւին չես տեսել աղօթքի տեղը, եւ նրա երջանիկ ճանապարհը հեռու 

է քեզանից:

153. Երբ, կանգնելով աղօթքի, վեր կանգնես սրանից դուրս ամէն 

տեսակ ուրախութիւնից, այնժամ իսկապէս ձեռք ես բերել սուրբ աղօթ

քը, որը կատարւում է ի փառս Ամենասուրբ Երրորդութեան այժմ եւ 

միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

***

Աշխարհաբար թարգմանութիւնը կատարուել է «Վարք հարանց»

ում (Վենետիկ, 1855) զետեղուած բնագրից՝ յունարէն բնագրի եւ դրա

նից կատարուած այլալեզու թարգմանութիւնների օգնութեամբ, երբ 

պէտք է եղել ճշտել գրաբարեան թարգմանութեան անհարթութիւն ներն 

ու թերութիւնները։ Սակայն այն դէպքում, երբ յունարէն բնագիրն 

ու գրաբարեան թարգմանութիւնը տարբերուել են, պահպանել ենք 

գրաբարեան տարբերակը՝ երբեմն ծանօթագրութեան մէջ տալով 

նաեւ յունարէն բնագրին համապատասխանող թարգմանութիւնը։ 

Ենթադրւում է, որ գրաբարեան բնագրի թարգմանութիւնը յունա րէ

նից կատարուել է Ե դարում։ Ցաւօք, առայժմ չի հրատարակուել այս 

թարգ մա նու թեան քննական բնագիրը, որը թերեւս շտկէր հայերէն 

թարգ մա նութեան մի շարք թերութիւններ։
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êµ Úáí Ñ³Ý Ý¿ë úÓ Ý» óÇ ÆÙ³ë ï³ ë¿ ñÁ ÍÝáõ»É ¿ î³ ßÇñ ùÇ ú ÓáõÝ 

·Çõ ÕáõÙª Ùû ï³ õá ñ³ å¿ë ¾ ¹³ ñÇ Ï¿ ë» ñÇÝ: Ø³ ÝáõÏ Ñ³ ë³ ÏÇó ëµ 

Úáí Ñ³Ý Ý¿ëÝ ³ã ùÇ ¿ ÁÝ Ï»É Çñ ³ë ïáõ³ Í³ ïáõñ ÓÇñ ù» ñáí »õ ³é³ ùÇ

Ý³ ë¿ñ í³ñ ùáí£ Ü³ ³ß³ Ï»ñ ï»É ¿ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ Ýß³ Ý³ õáñ í³ñ ¹³ å»ï

Ý» ñÇó Ù¿ ÏÇÝª Â¿á ¹á ñáë øéÃ» Ý³ õáñ Ë³ ñ³½ Ý³½ ·»ëï ×·Ý³ õá ñÇÝ, 

áñÇ Ñá ·» õáñ Ñá ·³ Íáõ Ã»³Ùµ áã ÙÇ³ÛÝ ÑÙï³ ó»É ¿ ²ë ïáõ³ Í³ ßáõÝã 

Ø³ ï»³ ÝÇ, ÇÙ³ë ï³ ëÇ ñáõ Ã»³Ý, ù» ñ³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý »õ Ñé» ïá ñáõ Ã»³Ý 

Ù¿ç, ³Û É»õ Ñ³ ë»É ×·Ý³ õá ñ³ Ï³Ý¬³ Ý³ å³ ï³ Ï³Ý Ï»³Ý ùÇ µ³ñÓ ñ³

·áÛÝ ³ë ïÇ ×³Ý Ý» ñÇª Ñ» ï» õ» Éáí Çñ áõëáõó ãÇ Ï»Ý ó³ Õ³ í³ ñáõ Ã»³Ý 

Ýáõñµ »õ ·» ñ³ ½³Ýó û ñÇ Ý³ ÏÇÝ: Ú³ ñ³ ï»õ ×·Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñáí »õ 

Ëëï³Ù µ»ñ Ï»³Ý ùáí ³å ñáÕ ëµ Úáí Ñ³Ý Ý¿ëÝ ²ëï Íáõó ëï³ ó»É ¿ 

Ù³ñ ·³ ñ¿áõ Ã»³Ý »õ µÅßÏáõ Ã»³Ý µ³ ó³ éÇÏ ßÝáñÑ Ý»ñ£ Æñ áõëáõó

ãÇ ÏáÕ ÙÇó Ïá ãáõ»É ¿ ù³ Ñ³ Ý³ Û³ Ï³Ý ³ë ïÇ ×³ ÝÇª ¹³é Ý³ Éáí îÇ ñáç 

Ù³ñÙ ÝÇ Ù»Õ ë³ ù³ õÇã Ëáñ Ñáõñ ¹Ç ÅÇñ ëå³ ë³ õáñ »õ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ 

ßÝáñ Ñ³ µ³ß Ëáõ Ã»³Ý ëñµ³ ½³Ý ³ÝûÃ£ ø³ Ñ³ Ý³ Û³ ·áñ Íáõ Ã»³Ý ßñç³

ÝáõÙ Ç Û³Ûï ¿ »Ï»É áã ÙÇ³ÛÝ Ýñ³ Ñá ·» õáñ ×³ Ý³ ãá Õáõ Ã»³Ý »õ 

÷áñ Ó³ éáõ Ã»³Ý ³é³ÝÓ Ý³ Û³ ïáõÏ ûÅ ïáõ³ Íáõ ÃÇõ ÝÁ, ³Û É»õ ¹ñ³Ýó 

÷á Ë³Ýó Ù³Ý ³ë ïáõ³ Í³ ïáõñ Ï³ ñá Õáõ ÃÇõ ÝÁ. Ý³ áõÝ» ó»É ¿ êáõñµ 

¶Çñ ùÁ »õ ³ë ïáõ³ Í³ µ³ Ý³ Ï³Ý ·ñáõ³Íù Ý» ñÁ Ù»Ï Ý» Éáõ »õ áõëáõ ó³

Ý» Éáõª Ç í» ñáõëï ïñáõ³Í ßÝáñÑ:

º ÕÇ³ ²ñ ×Ç ß» óÇ Ï³ Ãá ÕÇ Ïá ëÇ í³Ë ×³ ÝÇó Û» ïáÛ (717 Ã.) ëµ 

Úáí Ñ³Ý Ý¿ ëÁ Ñ³ Ù³½ ·³ ÛÇÝ ÁÝï ñáõ Ã»³Ùµ ¹³ñ Ó»É ¿ ³Ù» Ý³ÛÝ Ñ³ Ûáó 

Ï³ Ãá ÕÇ Ïáë: ²Ûë Ù»Í å³ï Ù³ Ï³Ý Çñ³ ¹³ñ Óáõ Ã»³Ý Ù³ ëÇÝ ³Ûë å¿ë 

¿ ·ñáõÙ ì³ñ ¹³Ý ²ñ» õ»É óÇÝ. §²ë ïáõ ÍáÛ ËÝ³Ù ùÇ Ý»ñ ·áñ Íáõ ÃÇõ ÝÇó 

ß³ñ Åáõ» óÇÝ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ µá Éáñ »Ï» Õ» ó³ Ï³Ý Ý» ñÇ »õ ³ß Ë³ñ Ñ³ Ï³Ý

Ý» ñÇ ëñï» ñÁª [Ð³ Ûáó] ³é³ ù» É³ Ï³Ý ²Ãá éÇ íñ³Û µ³ñÓ ñ³ó Ý» Éáõ 

Úáí Ñ³Ý Ý¿ ëÇÝª »ñÏ ñáñ¹ àë Ï» µ» ñ³ ÝÇÝ, áñ Ñ»½ ¿ñ Ñá ·áí, µ³ñÓñª 

Ñ³Ý ×³ ñÇ Ëûë ùáí, ³Ý µÇÍ ³Õ³õ ÝÇ ¿ñ, ×ßÙ³ ñÇï ³é³ ùÇ ÝÇ, Ñ» éáõ 

µá Éáñ ã³ñ ·áñ Í» ñÇó, ³Ù» Ý³ í»ÑÝ ¿ñ µá Éáñ ³ñ» õ» É»³Ý Ý» ñÇ Ù¿ç® »õ 

µ³ ½áõÙ Ã³ Ë³Ý Ó³Ýù Ý» ñáí ëïÇ åáõÙ »Ý ³Ù» Ý»ñ ç³ ÝÇÏ Úáí Ñ³Ý Ý¿ ëÇÝ 
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»õ êáõñµ Ðá ·áõ Ïáã Ù³Ùµ Ýëï»ó ÝáõÙ ëáõñµ ¶ñÇ ·á ñÇ ²Ãá éÇÝª Ù»Í 

Ñ³Ý ¹Ç ëáõ Ã»³Ùµ »õ ³ß Ë³ñ Ñ³ ÏáÛï µ³½ Ùáõ Ã»³Ý Ý»ñ Ï³ Ûáõ Ã»³Ùµ¦1 £ 

²Ûë ³ë ïáõ³ Í³ å³ñ ·»õ Ñ³Û ñ³ å» ïÇ û ñûù Ñá ·» õáñ Ï»³Ý ùÁ Ù»Í Í³Õ

ÏáõÙ ¿ ³å ñ»É. µ³ ñ» Ï³ñ ·áõ»É »Ý »Ï» Õ» ó³ Ï³Ý ïû Ý» ñÁ, Ùß³ Ïáõ»É ¿ 

»Ï» Õ» ó³ Ï³Ý Ï³ Ýá Ý³ ·Çñ ùÁ, µ³½ Ù³ ÃÇõ »Ï» Õ» óÇ Ý»ñ »Ý Ï³ éáõ óáõ»É, 

ëáõñ å³Û ù³ñ ¿ Í³ õ³Éáõ»É ³Õ³Ý ¹³ õá ñáõ Ã»³Ý ¹¿Ù, Çñ í»ñç Ý³ Ï³Ý 

µÇõ ñ» Õ³ó Ù³ÝÝ ¿ Ñ³ ë»É Ñ³Û ùñÇë ïá ë³ µ³ Ý³ Ï³Ý ÙÇï ùÁ£ Üñ³ Ñ³Û

ñ³ å» ïáõ Ã»³Ý ßñç³ ÝáõÙ ·áõ Ù³ ñáõ»É »Ý 720 Ã. ¸áõÇ ÝÇ ¼  »õ 726 Ã. 

Ø³ Ý³½ Ï»ñ ïÇ Ýß³ Ý³ õáñ Åá Õáí Ý» ñÁ£ ºÏ» Õ» ó³ Ï³Ý¬Ï³½ Ù³ Ï»ñå ã³ Ï³Ý 

µáõéÝ ·áñ Íáõ Ý¿áõ ÃÇõ ÝÁ ½áõ ·áñ ¹áõ»É ¿ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ Ýß³Ý Ý» ñáí 

»õ µÅßÏáõ ÃÇõÝ Ý» ñáí£ Üñ³ ëñµáõ Ã»³Ý »õ Ññ³ ß³ ·áñ Íáõ ÃÇõÝ Ý»

ñÇ Ñ³Ù µ³ õÁ ï³ ñ³ Íáõ»É ¿ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ë³Ñ Ù³Ý Ý» ñÇó ¹áõñë, »õ 

ëáõñµ Ñ³Û ñ³ å» ïÇ ÝÏ³ï Ù³Ùµ Û³ñ ·³Ý ùÁ ³éÇÃ ¿ Ñ³Ý ¹Ç ë³ ó»É, áñ 

Ð³ Û³ë ï³ ÝÁ ½»ñÍ ÙÝ³Û ÙÇ ß³ñù ³õ» ñÇã ³ñ ß³ õ³Ýù Ý» ñÇó£ àñ ù³Ý 

Ù» Í³ ó»É ¿ Ýñ³ Ñ³Ù µ³ õÁ, ³ÛÝ ù³Ý ³õ» ÉÇ ¿ ëáõñ µÇ ëñïáõÙ µáñ µá

ùáõ»É Ù³ñ¹ Ï³Ý óÇó Ñ» é³ Ý³ Éáõ »õ ×·Ý³ õá ñ³ Ï³Ý Ï»³Ý ùáí ³å ñ» Éáõ 

÷³ ÷³ ·Á£ 728 Ã. ëµ Úáí Ñ³Ý Ý¿ëÝ Çñ ÷á Ë³ ñ¿Ý Ï³ Ãá ÕÇ Ïá ë³ Ï³Ý 

·³ ÑÇÝ ¿ µ³½ Ù»ó ñ»É ¸³ õÇÃ ²ñ³ Ùá Ý» óáõÝ, ÇëÏ ÇÝùÝ ³é³ÝÓ Ý³ ó»Éª 

×·Ý» Éáõ Ñ³Û ñ» ÝÇ ·Çõ ÕÇó áã Ñ» éáõ: Æñ Ñ» ï³ ·³Û Ï»³ÝùÝ ³Ýó Ï³ó

ñ»É ¿ Ëëï³ ·áÛÝ ×·Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ »õ Û³ ñ³ ï»õ ³ÕûÃ ùÇ Ù¿ç£ ²Ûë 

×·Ýáõ Ã»³Ý ï³ ñÇ Ý» ñÇÝ ï» ÕÇ »Ý áõÝ» ó»É Ù» Í³ Ù»Í Ññ³ßù Ý»ñ, áñáÝù 

ÝÏ³ ñ³·ñ õáõÙ »Ý Ýñ³ í³ñ ùÇ Ù¿ç£ Üñ³ Ñ³Ý·ë ï³ ñ³ ÝÁ ó³Û ëûñ Ù»Í 

»õ Ññ³ ß³ ·áñÍ ëñµ³ í³Ûñ ¿£

êµ Úáí Ñ³Ý Ý¿ë úÓ Ý» óáõó Ù»½ Ñ³ ë³Í ·ñ³ õáñ Å³ é³Ý ·áõ ÃÇõ

ÝÁ Ù»Í ã¿ Í³ õ³ Éáí, ë³ Ï³ÛÝ Ýñ³ ÝÇó å³Ñ å³ Ýáõ³Í Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõñ 

ÝßË³ñ Ù»Í ³ñ Å¿ù ¿ Ý»ñ Ï³ Û³ó ÝáõÙ Ñ³Û ³ë ïáõ³ Í³ µ³ Ý³ Ï³Ý ÙïùÇ 

áõëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ñ£ Üñ³ ³Ýáõ Ýáí Ù»½ »Ý Ñ³ ë»É Ñ» ï»

õ»³É »ñ Ï» ñÁ2 .

 1 ì³ñ¹³Ý ²ñ»õ»ÉóÇ, Ö³éù, Ü»ñµáÕ»³Ýù, ºñ»õ³Ý 2000, ¿ç 354

 2 ºñÏ»ñÇ ó³ÝÏÁ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ Áëï Üáñ³Ûñ »åë. äáÕ³ñ»³ÝÇ (Üáñ³Ûñ 

»åë. äáÕ³ñ»³Ý, Ð³Û ·ñáÕÝ»ñ, ºñáõë³Õ¿Ù, 1971, ¿ç 98–101):
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 1. ² ï» Ý³ µ³ Ýáõ ÃÇõÝ »õ Ï³ ÝáÝù, È´, Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ³Í ¸áõÇ ÝÇ Åá Õá

íÇÝ.— Úáí Ñ³Ý Ýáõ ÆÙ³ë ï³ ëÇ ñÇ ²õÓ Ý»ó õáÛ Ø³ ï» Ý³· ñáõ ÃÇõÝù, 

ì» Ý» ïÇÏ, 1833 (= Ø³ï.), ¿ç 1–33.

 2. ÀÝ¹ ¹¿Ù å³õ ÕÇ Ï»³Ýó.— Ø³ï. ¿ç 33–47.

 3. ÀÝ¹ ¹¿Ù »ñ» õáõ Ã³ Ï³ Ý³ó.— Ø³ï. ¿ç 48–80. Ó»é. êÚ N 1009, 

¿ç 3–51.

 4. Ú³ Õ³·ë Î³ñ ·³ó ºÏ» Õ»ó õáÛ.— Ø³ï. ¿ç 81–106.

 5. Ð³ ïáõ³Íù µ³ ÝÇó Ç Ð³ õ³ù Ù³Ýó Û³ Õ³·ë Ï³ñ ·³ó ºÏ» Õ»ó õáÛ.— 

Ø³ï. ¿ç 109–114.

 6. Þ³ ñ³ Ï³Ýù ²õ³· ïû ÝÇó.— ². ¸³õ ÃÇ Ù³ñ ·³ ñ¿ÇÝ »õ Ú³ Ïáí

µ³Û î»³éÝ »Õ µûñ. ´. êï» ÷³ Ýá ëÇ Ü³ Ë³í Ï³ ÛÇÝ. ¶. ä»ï ñá ëÇ 

»õ äû Õá ëÇ ³é³ ù» ÉáóÝ. ¸. àñ¹ õáóÝ àñáï Ù³Ý.

 7. Î³ Ýá Ý³ ·Çñù Ð³ Ûáó (ËÙµ³· ñ»É ¿ µá Éáñ Ï³ Ýá Ý³ËÙ µ» ñÁª ëÏ½µáõÙ 

Ý³ Ë³ µ³Ý »õ Ñ³ Ù³ éûï ·ÉË³ Ï³ñ ·áõ ÃÇõÝ ½» ï» Õ» Éáí: ÚÇ ß³

ï³ Ï³ ñ³ ÝÁ ï»ë  Ø³ï. ¿ç 115–116)£

ì» ñ³· ñ» ÉÇ »õ »ñÏ µ³ Û³ Ï³Ý ·áñ Í»ñ

 1. ÐÇÙ Ý³ñ Ï¿ù »Ï» Õ»ó õáÛ.— Ø³ï., ¿ç 119–122.

 2. úñÑ Ýáõ ÃÇõÝ Ýá ñ³ ß¿Ý »Ï» Õ»ó õáÛ.— Ø³ï., ¿ç 123–129.

 3. Ú³ Õ³·ë ºÏ» Õ»ó õáÛ.— Ø³ï., ¿ç 130–144.

 4. ê³Ïë Åá Õá íáóÝ áñ »Õ»Ý Ç Ð³Ûë.— ¶Çñù ÃÕÃáó (ÂÇý ÉÇë, 1901), 

¿ç 220–233.

 5. ÀÝ¹ ¹¿Ù ³Û Ýá óÇÏ áñù ½Êáñ Ñáõñ¹Ý ËÙá ñáí »õ çñáí ³é Ý»Ý.— 

¶Çñù ÃÕÃáó, ¿ç 234–238.

 6. Êáë ïá í³ Ýáõ ÃÇõÝ ³Ý ß³ñÅ Ûáõ ëáÛ® »õ ÁÝ¹ ¹¿Ù ¹³ õ³ Ýá Õ³ó ½ÙÇ 

øñÇë ïáë Û»ñ Ïáõë µÝáõ ÃÇõÝë.— ²ñ³ ñ³ï, 1896, ¿ç 192–9 (Áëï 

º. ̧ áõ ñ»³ ÝÇª ³Ý í³ õ»ñ (Ü³ Ë³ ï³ ñ»ñù, 1915, ¿ç 93).

 7. ì³ëÝ Ù³ñÙ Ý³ õá ñáõ Ã»³Ý î»³éÝ.— Ññ³ï. Ð. Ü. ²ÏÇ Ý»³Ý, 

Úáõ ß³ñ Ó³Ý, ìÇ»Ý Ý³, 1911, 340–344 (³Ý í³ õ»ñ).

 8. ÂáõÕÃ ³é ²Ã³ Ý³ë å³ï ñÇ³ñùÝ ²ëáñ õáó (áñ å¿ë Ý³ Ë³ µ³Ý 

Êáë ñá íÇ ÏÇ ÏáÕ ÙÇó Ýñ³Ý áõÕ Õáõ³Í ÃÕÃÇ).— ¶. Úáí ë¿ ÷»³Ý, 

Êáë ñá íÇÏ Â³ñ· Ù³ ÝÇã (ì³ Õ³ñ ß³ å³ï, 1899), ¿ç 97–100.

 9. Æ ·Ç ïáõ ÃÇõÝ å³ ïáõÇ ñ³ Ý³óÝ î»³éÝ ½áñ ëáõñµ Ñ³ñùÝ »¹ÇÝ.— 

§Ü³»õ »ë ½Ó»½ ³Õ³ ã»Ù ÙÇ° ÝáÛÝ ³õ ñÇ Ý³ Ï³õ ·Ý³É®¦, Ó»é. 

êÚ N 1303 (1297–1307 ÃÃ.), ¿ç 387–419 (Ã» ñÇ):
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êµ Úáí Ñ³Ý Ý¿ë úÓ Ý» óáõ ³Ù» Ý³Ý ß³ Ý³ õáñ »õ Ù» Í³ Í³ õ³É ³ß Ë³

ïáõ ÃÇõ ÝÁ §ÀÝ¹ ¹¿Ù »ñ» õáõ Ã³ Ï³Ý Ý» ñÇ¦ ×³éÝ ¿£ ¶ñáõ Ã»³Ý ëïáÛ· 

Ãáõ³ Ï³ ÝÁ Û³Ûï ÝÇ ã¿£ ²Ûë ·áñ ÍÇ ëï»ÕÍ Ù³Ý ³éÇÃ ¿ Ñ³Ý ¹Ç ë³ ó»É 

³Û¹ Å³ Ù³ Ý³Ï Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ ³ß Ëáõ Å³ ó³Í §» ñ» õáõ Ã³ Ï³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ¦ 

(¹á Ï» ïÇ½ ÙÁ), áñÇ ¹¿Ù ëáõñ å³Û ù³ñ ¿ Í³ õ³ É»É Ð³Û ºÏ» Õ» óÇÝ£ ºñ»

õáõ Ã³ Ï³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ ¹» é»õë ² ¹³ ñÇó ëÏÇ½µ ³é³Í Ñ» ñ» ïÇ Ïá ë³ Ï³Ý 

áõë ÙáõÝù ¿, Áëï áñÇª øñÇë ïá ëÇ Ù³ñ ¹» Õáõ ÃÇõ ÝÁ »õ ã³ñ ã³ ñ³Ýù

Ý»ñÝ Çñ³ Ï³Ý ã»Ý« ³ÛÉ »ñ» õáõ Ã³ Ï³Ý »õ Ãáõ³ ó»³É£ ²Ûë áõë ÙáõÝ

ùÇ ÑÇÙ ùáõÙ ÁÝ Ï³Í »Ý ÙÇ ß³ñù Ñ» Ã³ Ýá ë³ Ï³Ý å³ï Ï» ñ³ óáõÙ Ý»ñ 

²ë ïáõ ÍáÛ »õ ÝÇõ Ã³ Ï³Ý ³ß Ë³ñ ÑÇ Ù³ ëÇÝ£ ºñ» õáõ Ã³ Ï³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ 

Û³ï Ï³ å¿ë ³ñ Ù³ ï³ ó»É ¿ ·Ýáë ïÇÏ Ý» ñÇ ùñÇë ïá ë³ µ³ Ý³ Ï³Ý Ñ³

Û»³óù Ý» ñÇ Ù¿ç£ Àëï »ñ» õáõ Ã³ Ï³Ý Ý» ñÇª øñÇë ïáë Çñ³ Ï³ ÝáõÙ ãÇ 

Ë³ ãáõ»É« ³ÛÉ Ññ³ß ùáí ³½³ ïáõ»É ¿« ÇëÏ Üñ³ ÷á Ë³ ñ¿Ý Ë³ ãáõ»É ¿ 

Úáõ ¹³ Æë Ï³ ñÇáí ï³ óÇÝ Ï³Ù êÇ ÙáÝ ÎÇõ ñ» Ý³ óÇÝ£

² õ» ÉÇ áõß ßñç³ ÝáõÙ »ñ» õáõ Ã³ Ï³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ Ñ³Ý ¹¿ë ¿ »Ï»É 

áñå¿ëÙ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý³éÝáõ³½áõÃÇõÝ¥ÙÇÝÇÙ³ÉÇ½Ù¤ùñÇëïáë³

µ³ Ýáõ Ã»³Ý Ù¿ç£ ²ë ïáõ³ Í³ µ³ Ý³ Ï³Ý ÙïùÇ å³ï Ùáõ Ã»³Ý Ù¿ç îÇ

ñáç Ù³ñ ¹» Õáõ Ã»³Ý áñ» õ¿ Ã» ñÇ Ï³Ù áã Çñ³ Ï³Ý Ëáë ïá í³ Ýáõ ÃÇõÝ 

³Ý Ëáõ ë³ ÷» ÉÇû ñ¿Ý Û³Ý ·»ó ñ»É ¿ »ñ» õáõ Ã³ Ï³Ý Í³Û ñ³ Û» Õáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ« 

áñáÝó í³é û ñÇ Ý³Ï Ý» ñÇó ¿ ºõ ïÇ ù¿ ëÇ Ï»ÕÍ áõë ÙáõÝ ùÁ£

¼ –À ¹¹© »ñ» õáõ Ã³ Ï³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ Û³ï Ï³ å¿ë ³ß Ëáõ Å³ ó»É ¿ Úáõ

ÉÇ³ Ýáë Ð³ ÉÇ Ï³é Ý³ë óáõ ³Ý³ å³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý í³ñ ¹³ å» ïáõ Ã»³Ý 

Í³Û ñ³ Û»Õ Ñ» ï» õáñ¹ Ý» ñÇ Ï³Ù Ûáõ ÉÇ³ Ýá ë³ Ï³Ý Ý» ñÇ ßÝáñ ÑÇõ£ ä¿ïù 

¿ ÝÏ³ ïÇ áõÝ» Ý³É, áñ Ð³Û ºÏ» Õ» óáõ Ñ³Û ñ» ñÁ íÇ ×»É »Ý áã ³ÛÝ ù³Ý 

Úáõ ÉÇ³ Ýá ëÇ« áñ ù³Ý Ýñ³ Í³Û ñ³ Û»Õ Ñ» ï» õáñ¹ Ý» ñÇ Ñ»ï£ Ú³ Ù» Ý³ÛÝ 

¹¿åë Úáõ ÉÇ³ Ýá ëÇ ·ñáõ³Íù Ý» ñáõÙ ãÏ³Û ³ÛÝ Ïá åÇï »ñ» õáõ Ã³ Ï³

Ýáõ ÃÇõ ÝÁ« áñÇ Ù³ ëÇÝ Û³ ×³Ë Ëû ë»É »Ý Ýñ³ Ñ³ Ï³ é³ Ïáñ¹ Ý» ñÁª 

Ù» Õ³¹ ñ» Éáí Ýñ³Ý ³ÛÝ µ³ ÝÇ Ù¿ç« áñ îÇ ñáç Ù³ñÙ ÝÇ ³Ý³ å³ Ï³

Ýáõ Ã»³Ý Çñ áõë ÙáõÝ ùáí Ý³ ÷ñÏáõ Ã»³Ý Ëáñ Ñáõñ ¹Á í» ñ³ ÍáõÙ 

¿ ÇÝã¬áñ §» ñ» õ³ Ï³ Ûáõ Ã»³Ý »õ ³Ýñ ç³ Ï³Ý å³ï ñ³Ý ùÇ¦£ Úáõ ÉÇ³

Ýá ëÇ Ñ» ï» õáñ¹ Ý»ñÝ ³õ» ÉÇ Ñ» éáõ »Ý ·Ý³ ó»É« Ýñ³Ýó ³Ýáõ³ Ý»É 

»Ý §³ýï³ñ¹áÏ»ïÝ»ñ¦ ¥³Ý³å³Ï³Ý¬»ñ»õáõÃ³Ï³ÝÝ»ñ¤ »õ §ý³Ý

ï³ ½Çëï Ý»ñ¦© ³Ûë ³ÝáõÝ Ý» ñÁ É³ õ³ ·áÛÝë óáÛó »Ý ï³ ÉÇë Ýñ³Ýó 

Ùï³ Í» É³ Ï»ñ åÇ Ù¿ç µáÛÝ ¹ñ³Í »ñ» õáõ Ã³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝÁ£ Úáõ ÉÇ³ Ýá ëÇ 

Í³Û ñ³ Û»Õ Ñ» ï» õáñ¹ Ý» ñÇó áÙ³Ýù Ñ³ Ù³ ñ»É »Ý« áñ ³ë ïáõ³Í Ù³ñ¹

Ï³ ÛÇÝ ÙÇáõ Ã»³Ý Ù¿ç å³Û Í³ é³ Ï»ñ åáõ³Í »õ ³ë ïáõ³ Í³ ó³Í Ù³ñ ¹»
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Õáõ ÃÇõ ÝÁ ãÇ Ï³ ñ» ÉÇ ³Ýáõ³ Ý»É §³ ñ³ñ ã³ Ï³Ý¦© ³Ûë å¿ë ¿ ³é³ ç³ ó»É 

§³ Ý³ ñ³ñ ã³ Ï³Ý Ý» ñÇ¦ ³Õ³Ý ¹Á£

ÚáõÉÇ³ÝáëÇ Í³Ûñ³Û»Õ Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñ ¥»ñ»õáõÃ³Ï³ÝÝ»ñ¤ »Ý

Û³ÛïÝáõ»É Ý³»õ Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ£ ¸³ ï» Éáí Ýñ³Ýó ¹¿Ù Í³ õ³ Éáõ³Í 

å³Û ù³ ñÇ ã³ ÷» ñÇóª §» ñ» õáõ Ã³ Ï³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ¦ µ³ õ³ Ï³ ÝÇÝ Ëáñ 

³ñ Ù³ï Ý»ñ ¿ñ ·ó»É Ñ³Û Ï³ Ï³Ý ÙÇ ç³ í³Û ñáõÙ£ §º ñ» õáõ Ã³ Ï³ Ýáõ ÃÇõ

ÝÁ¦ Ñ³ Ûáó å³ï Ùáõ Ã»³Ý Ù¿ç ÛÇ ß³ ï³Ï õáõÙ ¿ Ý³»õ §Ø³Û ñ³ ·á Ù»ó õáÛ 

³Õ³Ý¹¦ ³Ýáõ Ýáí, »õ ë³ Ï³ åáõ³Í ¿ ê³ñ ·Çë Ø³Û ñ³ ·á Ù» óáõ ³Ýáõ³Ý 

Ñ»ï£ Ø³Û ñ³ ·á Ù» óáõ Ñ» ï» õáñ¹ Ý» ñÇÝ Ï³Ù Ñ³Û »ñ» õáõ Ã³ Ï³Ý Ý» ñÇÝ 

ëáõñ ùÝÝ³ ¹³ ïáõ Ã»³Ý ¿ »Ý Ã³ñ Ï»É Â¿á ¹á ñáë øéÃ» Ý³ õáñ Ë³ ñ³½

Ý³½ ·»ëï ×·Ý³ õáñ í³ñ ¹³ å»ïÝ Çñ §ÀÝ¹ ¹¿Ù Ù³Û ñ³ ·áõ Ù³ó õáóÝ¦ 

·ñáõ³Í ùáõÙ£ ºñ» õáõ Ã³ Ï³Ý Ý» ñÇ ¹¿Ù å³Û ù³ ñÁ Û³ çá Õáõ Ã»³Ùµ ß³

ñáõ Ý³ Ïáõ»É »õ Çñ ·³ Õ³ ÷³ ñ³ Ï³Ý ³Ù µáÕ ç³ Ï³ Ýáõ Ã»³ÝÝ ¿ Ñ³ ë»É 

ëµ Úáí Ñ³Ý Ý¿ë úÓ Ý» óáõ »õ Ù»Í ·Çï Ý³ Ï³Ý í³ñ ¹³ å»ï Êáë ñá íÇÏ 

Â³ñ· Ù³Ý ãÇ ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ ßÝáñ ÑÇõ£

êµ Úáí Ñ³Ý úÓ Ý» óáõ §ÀÝ¹ ¹¿Ù »ñ» õáõ Ã³ Ï³ Ý³ó¦ ×³éÝ ³é³Ýó

ù³ ÛÇÝ Ýß³ Ý³ Ïáõ ÃÇõÝ áõÝÇ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³ Ï³³ Õ³Ý ¹³ õá ñ³ Ï³Ý å³Û

ù³ ñÇ ï» ë³Ý ÏÇõ ÝÇó, ³Û É»õ Ñ³Û ³ë ïáõ³ Í³ µ³ Ý³ Ï³Ý ÙïùÇ Ï³ ñ»

õá ñ³ ·áÛÝ ëÏ½µÝ³Õ µÇõñ Ý» ñÇó ¿: Ð³Û ùñÇë ïá ë³ µ³ Ý³ Ï³Ý ÙïùÇ 

ÙÇ ß³ñù ³é³ÝÓ Ý³ Û³ï Ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñ µ³ ó³ Û³Û ïáõ³Í »Ý Ñ³Ý ×³ ñ»Õ 

Ëá ñáõ Ã»³Ùµ£ ²ÏÝ Û³Ûï ¿ ëµ ´³ñ ë»Õ Î» ë³ ñ³ óáõ »õ ëµ ¶ñÇ ·áñ 

²ë ïáõ³ Í³ µ³ ÝÇ ³½ ¹» óáõ ÃÇõ ÝÁ, áñáÝó Û³ ×³Ë íÏ³ Û³ Ïá ãáõÙ ¿£ È³Û

Ýû ñ¿Ý ·áñ Í³ ÍáõÙ ¿ ³ñ ï³ ùÇÝ ÇÙ³ë ï³ ëÇ ñ³ Ï³Ý Ï³ Õ³ å³ñ Ý»ñ£ Ö³éÝ 

áõÝÇ ·» Õ» óÇÏ Ñé» ïá ñ³ Ï³Ý á×, áñÁ, ë³ Ï³ÛÝ, ½»ñÍ ã¿ ËñÃÝ³ µ³ Ýáõ

ÃÇõÝ Ý» ñÇó, ÇÝ ãÁ Ñ» ï» õ³Ýù ¿ Û³Ûï Ýáõ Ã» Ý³ Ï³Ý ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ 

µ³ é³ ÛÇÝ Ï»ñ å» ñáí Ý»ñ Ï³ Û³ó Ý» Éáõ ¹Åáõ³ ñáõ Ã»³Ý£

§ÀÝ¹ ¹¿Ù »ñ» õáõ Ã³ Ï³ Ý³ó¦ ×³ éÇ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõáÕ Ã³ñ· Ù³ Ýáõ

ÃÇõ ÝÁ Ï³ ï³ ñáõ³Í ¿ Áëï ì» Ý» ïÇ ÏÇ 1807 (³ßË³ï. Ø.  ²õ·»ñ»³ÝÇ) 

»õ 1833 ÃÃ. Ññ³ ï³ ñ³ Ïáõ ÃÇõÝÝ» ñÇ:
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ÀÜ¸¸¾Ø ºðºôàôÂ²Î²ÜÜºðÆ

². ÆÝÓ Ñ³ Ù³ñ ÛáÛÅ ï»Ý ã³ ÉÇ ¿ñ »õ ÷³ ÷³ ·» ÉÇ« áñ á°ã  áõñÇß

Ý»ñÝ ÇÝÓ« á°ã  ¿É »ë áõñÇß Ý» ñÇÝ ÃßÝ³ ÙÇ ãÉÇ Ý»Ù« ³ÛÉ« Áëï ³é³ ù» É³

Ï³Ý Ññ³ Ù³ ÝÇ« ³Ù¿Ý Å³Ù Ñ» ï³ Ùáõï ÉÇ Ý»Ù µ³ ñÇ µ³ Ý» ñÇª ÙÇ Ù»³Ýó 

»õ ³Ù¿Ý ùÇ Ñ³Ý ¹¿å [² Â»ë© º 15]ª ³Ù µáÕç ëñïáí ÷Ýïñ» Éáí Ë³

Õ³ Õáõ ÃÇõÝ µá Éáñ Ù³ñ¹ Ï³Ýó ÝÏ³ï Ù³Ùµ [ÐéáÙ© Ä´ 12], áñ å¿ë ½Ç 

¹ñ³ Ýáí ëÇ ñáÛ »õ Ë³ Õ³ Õáõ Ã»³Ý ²ëï ÍáõÝ ç³ Ý³ ÛÇÝù Ñ³ õ³ Ý»ó Ý»É 

Ù»ñ Ù¿ç µÝ³ Ïáõ» Éáõ£ ´³Ûó ù³ ÝÇ áñ ³Ñ³ ³ÛÅÙ Ù³ñ ¹ÇÏ« í»ñë ïÇÝ 

í»ñó Ý» Éáí ëå³ Ýáõ Ã»³Ý ·áñ ÍÇù Ý» ñÁ« áñ Ç ëÏ½µ³ Ý¿ Ññ³ Ù³Ý ëï³

ó³Ýù ÙÇ ÏáÕÙ ¹Ý»É« å³ ï» ñ³½ ÙáõÙ »Ý ÙÇ Ù»³Ýó ¹¿Ù« »õ øñÇë ïá ëÇ 

³Ý ¹³Ù Ý» ñÇ Ù¿Ï ¶ÉËÇ ÷á Ë³ ñ¿Ý ß³ï ·ÉáõË Ý»ñ áõ ó» Õ³ å» ï»ñ »Ý 

ï»Õ ·ñ³ õ»É« ³å³ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï ¿« áñ Ù»Ýù ÁÝï ñáõ ÃÇõÝ Ï³ ï³ ñ»Ýùª 

áõÝ» Ý³ Éáõ ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï ½û ñ³· ÉáõË »õ í» ñ³ Ï³ óáõ Ù»ñ Ï»³Ý ùÇÝ« 

»õ Üñ³Ý áã ÙÇ³ÛÝ ²ë ïáõ³Í »Ýù Ïá ãáõÙ« ³Û É»õ ·ñáõÙ »Ýù Üñ³ 

Ù³ ëÇÝ »õ Üñ³ ³Ýáõ Ýáí Ûáñ ¹á ñáõÙ [ºë© Ê¸ 5]« Üñ³ Ñ³ Ù³ñ ³Ñ³ 

³ïáõÙ »Ýù »õ ³ÛÝ« ÇÝã Ü³ ¿ ³ïáõÙ© »õ ³ï»Ýù ¹ñ³Ý óÇó Ï³ ï³

ñ» É³ ·áÛ ÝÁª ³ï» Éáõ ÃÇõ ÝÁ [ê³ÕÙ© ÖÈÀ 21–22]£

´. Ü³»õ ³ë»Ýù Ýñ³Ýó© §â¿°ù  ³å ñ» Éáõ« ù³ ÝÇ áñ îÇ ñáç ³Ýáõ

Ýáí ëáõï Ëû ë» óÇù¦ [º ñ»Ù© ÆÀ 16]ª Áëï Ù³ñ ·³ ñ¿Ç Ëûë ùÇ£ ºõ á±ñ 

 ëáõïÝ ¿ ³õ» ÉÇ ã³ñ« ù³Ý øñÇë ïá ëÇÝ Ù³ñÙ Ýáí »Ï³Í ãËáë ïá í³ Ý»

ÉÁ. ³Û¹ åÇ ëÇ Ý» ñÇÝ Ø»ÍÝ Úáí Ñ³Ý Ý¿ ëÁ Ïá ãáõÙ ¿ §Ùá Éá ñ» óáõ óÇã¦ »õ 

§Ý»é¦ [² ÚáíÑ© ¸ 3]£ ø³Ý ½Ç Ýñ³Ýù« áõÙ Ù³ ëÇÝ ¿ Ëûëùë« ³ÛÝ

ù³Ý »Ý ïÏ³ ñ³ó ÝáõÙ áõ Ýáõ³ Õ»ó ÝáõÙ øñÇë ïá ëÇ Ù³ñÙ ÝÇ Ù³ ëÇÝ 

ËáñÑñ ¹³ Íáõ ÃÇõÝ Ý»ñÝ áõ Ëûë ù» ñÁ« áñ ÙÇÝ ã»õ ÇëÏ ³ã ùÇ »ñ» õáÛÃ 

»Ý Ñ³ Ù³ ñáõÙ Ù³ñÙ Ý³ ó»³É ´³ ÝÇÝ« áñ ù³Ý ÑÝ³ ñ³ õáñ ¿ Ñ³ë Ï³ Ý³É 
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Ýñ³Ýó Ëûë ù» ñÇ ÇÙ³ë ïÇó£ ø³Ý ½Ç øñÇë ïá ëÇ Ù¿ç µá Éáñ Ù³ñÙ Ý³

õáñ Ïñù» ñÁ1 Û³ÝÓÝ ã»Ý ³é ÝáõÙ Ïá ã»É Ù³ñÙ Ý³ õáñ Ï³Ù Ù³ñÙ Ýáí« 

§áñ å¿ë ½Ç«— ³ëáõÙ »Ý«— Ù¿Ï øñÇë ïá ëÇ Ù¿ç »ñ Ïáõ µÝáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ 

³Ï Ý³ñ Ïáõ ÃÇõÝ ã³ Ý»Ýù« ³ÛÉ ÇÝùÝ ÇëÏ ´³ÝÝ ²ë ïáõ³Í ¿ñ«— ³ëáõÙ 

»Ý«— áñ ³Ýó ÝáõÙ ¿ñ »ñ Ïáõ ëÇ ÙÇ çáí ¿Éª Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇ ÝÇ »õ ³ë ïáõ³

Í³ ÛÇ ÝÇ¦£

¶. ¼³ñ Ù³ ÝáõÙ »Ù ³Ûë åÇ ëÇ Ï» Õ³ Ï³ñÍ »õ ³Ý Ñ³ë ï³ï Ëáë ïá

í³ Ýáõ Ã»³Ý íñ³Û£ ºÃ¿ øñÇë ïáë Ï³ Ù» ÝáõÙ ¿ñ ³Ý Ù³ñÙ Ý³ å¿ë Ïñ»É 

Ù³ñÙ Ý³ Ï³Ý [Ïñù» ñÁ]« ¿É ÇÝ ãá±õ  Ù³ñÙ Ý³ ó³õ ÎáÛ ëÇóª ÛÕáõ Ã»³Ý 

ÇÝ Ý³Ù ë»³Û Å³Ù Ï¿ ïáí« »õ ÍÝáõ» Éáíª Û³Ûï Ýáõ»ó áñ å¿ë Ù³ ÝáõÏ£ §ÎÁ 

·ïÝ¿ù«— ³ëáõÙ ¿«— ÙÇ Ù³ ÝáõÏª Ë³Ý Ó³ ñáõ ñÇ Ù¿ç ÷³ Ã³ Ãáõ³Í 

»õ ¹ñáõ³Í Ùëáõ ñÇ Ù¿ç¦ [ÔáõÏ. ´ 12]« »õª §Áëï Ù³ñÙ ÝÇª ¸³õ ÃÇ 

ë»ñÝ ¹Çó¦ [ÐéáÙ© ² 3]« »õª §á ñáÝ óÇó »õ øñÇë ïáë ¿ Áëï Ù³ñÙ ÝÇ¦ 

[ÐéáÙ© Â 5]« »õª §Ø»Í ¿ ³ë ïáõ³Í å³ß ïáõ Ã»³Ý Ëáñ Ñáõñ ¹Á« áñ 

Û³Ûï Ýáõ»ó Ù³ñÙ Ýáí¦ [² îÇÙ© ¶ 16]« »õª §øñÇë ïá ëÇ ã³ñ ã³ ñáõ»

ÉÁ Ù³ñÙ Ýáí¦ [² ä»ï© ¸ 1]« »õª §Â¿ å¿ ï»õ Ù» é³õ Ù³ñÙ Ýáí« µ³Ûó 

Ï»Ý ¹³ ÝÇ ¿ Ñá ·áí¦ [² ä»ï© ¶ 18]£ ê³ Ï³ÛÝ ³Ï³ Ù³Û Ïáõ ñáõ ÃÇõ ÝÁ 

ó³Ý Ï³ ÝáõÙ ¿ ï»ë Ý»É ³Ý ï» ë³ Ý» ÉÇÝ« ÇëÏ Ï³ Ù³ õáñ Ïáõ ñáõ ÃÇõ ÝÁ 

ç³ ÝáõÙ ¿ ãï»ë Ý»É ï» ë³ Ý» ÉÇÝ£

¸. ²Û É»õ ³ëáõÙ »Ý. §ÎáÛ ëÇó ãÙ³ñÙ Ý³ ó³õ« ³ÛÉ ÏáÛ ëÇ Ù¿ç¦« 

áñ å¿ë ½Ç« ÛÇ ñ³ õÇ §ÏáÛ ëÇó¦ ³ë» Éáí« Ù»ñ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ ãÛÇ ß»ó Ý»Ý 

»õ ãÝ»ñ Ùáõ Í»Ý£ ÆëÏ ³ë» Éáí §ÏáÛ ëÇ Ù¿ç¦ª §áõ ñ»ÙÝ ÆÝ ùÁª ´³ÝÝ 

²ë ïáõ³Í ¿«— ³ëáõÙ »Ý«— Ù³ñÙ Ý³ ó³Í ÉÇ ÝáõÙ ÎáÛ ëÇ ³ñ ·³Ý ¹áõÙ¦£ 

Ð³ñó ÝáõÙ »Ù Ó»½© Ù³ñÙ Ý³ Ý³ ÉÁ Áëï µÝáõ Ã»³±Ý  ¿ù í» ñ³· ñáõÙ 

´³ ÝÇÝ« Ã¿± Áëï Ù» ½³ ÝÇó [í»ñó ñ³ÍÝ]2 Æñ»Ý ÙÇ³ õá ñ» Éáõ£ ºÃ¿ ³Ûë 

µÝáõ ÃÇõÝÝ ÁÝ ¹áõ Ý»ó Æñ [µÝáõ Ã»³Ý] ÷á Ë³ ñ¿Ý« ³å³ Ãá Õ»ó ³ÛÝ 

[µÝáõ ÃÇõ ÝÁ]« áñÝ áõÝ¿ñ© áõñ»ÙÝ ÁÝ ¹áõ Ý³ÛÝ ¿ »õ Ù»ñ ÷ñÏáõ Ã»³Ý 

ÛáÛ ëÁ£ ´³Ûó« Ï³ñ ÍáõÙ »Ù« Ó»ñ ÙÇïùÝ áõñÇß µ³Ý ¿ »ñÏ ÝáõÙª ³Û¹

å¿ë Ï»Õ Í³ õá ñáõ ÃÇõÝ ³Ý» Éáí£ ÆëÏ Ç±Ýã  »ë ³Ý» Éáõ Ññ»ß ï³ Ï³ å» ïÇ 

Ëûë ùÁ© §Ü³« àí ÍÝáõ» Éáõ ¿«— ³ëáõÙ ¿«— ù» ½³ ÝÇó¦ [ÔáõÏ© ² 35] 

»õ áã Ã¿ §ùá Ù¿ç¦« »õ Ã¿ª §²ë ïáõ³Í áõÕ³ñ Ï»ó Æñ áñ ¹áõÝ« àñÁ 

1 Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ïñù»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý Ù»Õ³Ýã³Ï³Ý (³Ý·áëÝ»ÉÇ, å³ñë³õ»ÉÇ) »õ 

³Ý Ù»Õ (³Ý³Ý·áëÝ»ÉÇ, ³Ýå³ñë³õ»ÉÇ): øñÇëïáë Ïñ»É ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÝÙ»Õ Ïñù» ñÁ 

(ûñÇÝ³Ïª ù³Õ óÁ, Í³ñ³õÁ, Ûá·ÝáõÃÇõÝÁ, ïñïÙáõÃÇõÝÁ, ùáõÝÁ »õÝ):

2 ÜÏ³ïÇ áõÝÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µÝáõÃÇõÝÁ£
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ÍÝáõ»ó ÏÝá çÇó¦ [¶³Õ© ¸ 4]« »õ Ã¿ª §² é³ ùáõ»ó ²ë ïáõ³Í ²ëï Íáõó 

»õ Ñá ·Ç áõ Ù³ñ ÙÇÝ ³é³õ ÎáÛ ëÇó¦3, »õ Ã¿ª §øñÇë ïáë ÎáÛ ëÇó ¿© 

Ï³ Ý³°Ûù« Ïá°Ûë  »Õ¿ù¦4« »õ Ã¿ª §ÌÝáõ»ó ëáõñµ ÎáÛë Ø³ ñÇ³ ÙÇó¦5£ 

¶Ç ï»Ù« áñ ÉëáõÙ »ë ³Ûë Ëûë ù»ñÝ áõ ã»ë ÑÝ³ ½³Ý¹ õáõÙ« áñ å¿ë ½Ç 

Ïáñë ï»³Ý Ù³ï Ýáõ»ëª Ñ³Û ñ» ñÇÝ6 ³Ý ÑÝ³ ½³Ý¹ áñ ¹Ç¹£

º. ÆëÏ »Ã¿ ï³ ñ³ Ïáõ ë³Ý ùÇ »ñ ÏÇõ ÕÇó ¿ Ó»ñ Ã» ñ³ Ëû ëáõ ÃÇõ ÝÁ« 

³å³ ÝÙ³Ý õáõÙ ¿ù Ýñ³Ýó« áí ù»ñ« ëñÇ ³ÑÇó ÷³Ë ã» Éáí« Ù»é ÝáõÙ »Ý 

·³ Ñ³ í¿Å ÉÇ Ý» Éáí£ Üñ³Ýó å¿ë »õ ¹áõù« í³ Ë» Ý³ Éáí ³ë»É §»ñ Ïáõ 

µÝáõ ÃÇõ ÝÇó¦« ÷³Ë ãáõÙ ÁÝÏ ÝáõÙ ¿ù ä³Ý ¹á ñá ëÇ ÛÇ Ù³ ñáõ Ã»³Ý Ù¿ç« 

áñÝ ³ëáõÙ ¿ñ« Ã¿ §´³ ÝÁ ÷á Ëáõ»É ¿ Ù³ñÙ ÝÇ áõ áë Ïá ñÇ¦£ àñáí

Ñ» ï»õ »Ã¿ Ñá ·» õáñ ³ã ùáí ãÝ³ Û¿ù ²õ» ï³ ñ³ ÝÇª §´³ ÝÁ Ù³ñ ÙÇÝ 

»Õ³õ¦ Ëûë ùÇÝ [ÚáíÑ© ² 14]« µÝ³õ ã¿ù Ï³ ñáÕ Ëáõ ë³ ÷»É í» ñá ÛÇ

ß»³É Ñ³Û Ñá Ûáõ ÃÇõ ÝÇó£

¼. Àëï ÝáÛÝ û ñÇ Ý³ ÏÇª Ù¿Ï µÝáõ ÃÇõÝ ³ë» ÉÇë« »Ã¿ ã³ ë¿ù ÇÝã

å¿ë Ñ³ñÏÝ ¿ª Áëï ×ßÙ³ ñÇï Ï³ñ ·Ç« ÏÁ ÝÙ³ Ýáõ¿ù Ñ³Û Ñá Ûáõ ÃÇõÝ

Ý»ñ µ³ñ µ³ éáÕ µ³ ½áõÙ ßÝ» ñÇ£ ø³Ý ½Ç µá Éáñ ùñÇë ïá ë³ ë¿ñ Ý» ñÇ 

ÙïùÇ ³ã ù» ñÁ Éáõ ë³ õá ñáõ³Í »Ý ëñ³ í» ñ³ µ» ñ»³É« áñ Ù³ñÙ ÝÇ »õ 

´³ ÝÇ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ Ù¿Ï ¿ áã Áëï µÝáõ Ã»³Ý ÝáÛ Ýáõ Ã»³Ý« áñáí Ñ» ï»õ 

»ñ ÏáõëÝ ¿É Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ï³Ù »ñ ÏáõëÝ ¿É ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ã»Ý£ Ø³ñ ÙÇ

ÝÁ »ñÏÝ ùÇó Çç³Í ã¿« ÇÝã å¿ë ³é³ çÇÝ ºõ ïÇ ù¿ëÝ ¿ñ óÝá ñ³ µ³ ÝáõÙ« 

áã ¿É ´³ÝÝ ²ë ïáõ³Í ëÏÇ½µ ¿ ³é»É Ø³ ñÇ³ ÙÇó« ÇÝã å¿ë öá ïÇ Ýá ëÇÝ 

¿ñ ÃõáõÙ« ³ÛÉ ³Ý»Õ ´³ ÝÁ« Ç µÝ¿ ³Ý»Õ Ðû ñÇó Çç Ý» Éáí« ³ñ³ñ ã³ Ï³Ý 

Ù³ñ ÙÇÝ ³é³õ ÎáÛ ëÇ ³ñ ·³Ý ¹Çó£ àõñ»ÙÝª Ù¿Ï µÝáõ ÃÇõÝ ¿ª áã Áëï 

µÝáõ Ã»³Ý ÝáÛ Ýáõ Ã»³Ý« ù³Ý ½Ç Ã¿»õ ³ëáõÙ »Ýùª Ù¿Ï ¿ µÝáõ ÃÇõ

ÝÁ Ù³ñÙ Ý³ ó»³É ´³ ÝÇ« ë³ Ï³ÛÝ áã ³Û¹ åÇ ëÇ Ë» É³ Û»Õ »õ ëï³ Ûû¹ 

ÇÙ³ë ïáí« Çµ ñ»õ Ã¿ Ù¿ ÏÁ ÙÇõ ëÇ ÏáÕ ÙÇó çÝçáõ³Í ¿ Ï³Ù Ñ» ÕáõÏ Ý» ñÇ 

3 §ì³ñ¹³å»ïáõÃÇõÝ ëñµáÛÝ ¶ñÇ·áñÇ¦, ÈÀ, å³ñµ. 368, ²·³Ã³Ý·»Õ»³Û 

ä³ï Ùáõ ÃÇõÝ Ð³Ûáó« ³ßË© ¶© î¿ñØÏñïã»³Ý »õ êï© Î³Ý³Û»³Ýó« î÷ÕÇë« 

1909 (=²·³Ã.), ¿ç 184

4 êµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³Ý, §Ú³ëïáõ³ÍÛ³ÛïÝáõÃ»³Ý »õ Ç ÌÝáõÝ¹Ý 

öñÏãÇÝ¦« ×³é ÈÀª Áëï ÛáõÝ³Ï³Ý »õ É³ïÇÝ³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÃ»³Ý 

¥§Úáí Ñ³ÝÝáõ ÆÙ³ë ï³ ëÇñÇ »õ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ Ð³Ûáó úÓÝ»óõáÛ ×³é ÁÝ¹¹¿Ù 

ºñ»õáõ Ã³Ï³Ý³ó¦, ³ß Ë³ï³ëÇñáõÃ»³Ùµª Ø© ²õ·»ñ»³ÝÇ, ì»Ý»ïÇÏ« 1807 

(=²õ·»ñ»³Ý),¿ç6«ïáÕ³ï³ÏÇÍÝÃ©4¤

5 ÜáÛÝ ï»ÕáõÙ

6 ÜÏ³ïÇ áõÝÇ ºÏ»Õ»óáõ Ñ³Ûñ»ñÇÝ:



210 êàôð´ ÚàìÐ²ÜÜ¾ê úÒÜºòÆ

å¿ë Éáõ Íáõ³Í »Ý Çñ³ñ Ù¿ç« ÇÝ ãÇó »õ áã ÙÇ µÝáõ ÃÇõÝ ãÇ ÉÇ ÝáõÙ£ 

²ÛÉ ³é³Ýó ÃáÕ Ý» Éáõ ³ÛÝ« ÇÝã ¿ñ« ¹³ñ Ó³õ ³ÛÝ« ÇÝã ã¿ñ£ ²Ûë

å¿ë Û³Ûï ÝÇ ¹³ñ Ó³õ ´³ñÓ ñ³ ·áÛ ÝÇ Ëá Ý³ñ Ñáõ ÃÇõ ÝÁ© ÙÝ³ Éáí [Æñ] 

µ³ñÓ ñáõ Ã»³Ý íñ³Ûª ÜáÛÝ ÆÝ ùÁ Ëá Ý³ñ Ñáõ Ã»³Ý Ù¿ç Û³Ûï Ýáõ»ó« 

ÇÝã å¿ë ³ëáõÙ ¿ ëáõñµ ¶ñÇ ·á ñÁ© §Â¿ å¿ ï»õ Ù»½ Ñ³ Ù³ñ Çç³õ 

³Ý³ñ ·áõ Ã»³Ý Ù¿ç« ë³ Ï³ÛÝ ÙÝáõÙ ¿ Æñ µÝáõ Ã»³Ý Ù¿ç¦7« ÇÝã å¿ë 

ÆÝùÝ ÇëÏ ³ë³ó© §ºë ÝáÛÝÝ »Ù »õ ã»Ù ÷á ÷áË õáõÙ¦ [Ø³Õ© ¶ 6]£

¾. Ú³Ûï ÝÇ ¹³ñ Ó³õ Ý³»õ Ù»ñ Ù» Íáõ ÃÇõ ÝÁ© áõÝ» Ý³ Éáí Í³ é³ ÛÇ 

å³ï Ï» ñÁª Ñ³ ·³Ýù ºñÏ Ý³ õá ñÇ å³ï Ï» ñÁ [² Îáñ© Äº 49]£ öñÏÇãÝ 

ÆÝ ùÁ Û³Ûï Ý»ó ë³ª ³ë» Éáí© §ºë »Ï³Û« áñ å¿ë ½Ç Ï»³Ýù áõÝ» Ý³ù »õ 

³é³ õ»É »õë áõÝ» Ý³ù¦ [ÚáíÑ© Ä 10]£ ²Û ëÇÝùÝª ã» Ï³Û í»ñó Ý» Éáõ 

ïñáõ³Í ·á Û³ óáõ Ã»³Ý ëÏ½µÝ³ Ï³Ý ßÝáñ ÑÁ« ³ÛÉ ÆÙ ³é³ õ»É ³ë ïáõ³

Í³Ý Ù³ ÝÁ Ñ³ë ï³ ï» Éáõ Ýñ³ íñ³Û£ ø³Ý ½Ç êï»Õ ÍÇ ãÁ ã» Ï³õ »Õ Í» Éáõ 

Æñ ëï»Õ Í³Í ³ñ³ ñ³ ÍÇÝ« ³ÛÉ í» ñ³ë ï»Õ Í» Éáõ Ýñ³Ý »õ Ýá ñá ·» Éáõ£ 

ºõ ³Ûë å¿ë« ³é³Ýó ÃáÕ Ý» Éáõ Çñ»Ýó ·á Ûáõ ÃÇõ ÝÁ« Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝÝ áõ 

³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝÝ ³Û Ýáõ Ñ» ï»õ ³ë õáõÙ »Ý ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ùµª ³Û¹ åÇ ëÇ 

·á Û³ óáõ Ã»³Ùµ ãÉÇ Ý» Éáí [ÙÇÝ ã»õ ÙÇ³ õá ñáõ» ÉÁ]£ ²Û ëÇÝùÝª ´³ÝÝ 

²ë ïáõ³Í, Ù³ñ¹ ¹³é Ý³ Éáí »õ ³ëáõ» Éáí« ³Û ëáõ Ñ³Ý ¹»ñÓ ÙÝ³ó 

²ë ïáõ³Í« ÇëÏ Ù³ñ ¹Á« ³ëïáõ³ Í³ Ý³ Éáí »õ [³ë ïáõ³Í] ³ëáõ» Éáí« 

»ñ µ»ù ãÏáñó ñ»ó Çñ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ£ ÆÝã å¿ë »ñ³ Ý» ÉÇ º÷ ñ»ÙÝ ¿ ³ëáõÙ© 

§àã Ã¿ Ù³ñ ÙÇÝÝ ³Ý Ù³ñÙ Ýáõ Ã»³Ý ÷á Ë»ó« ³ÛÉ Æñ Ù³ñ ÙÇÝÝ áõÝÇ 

³ÛÝ å¿ë« ÇÝã å¿ë ÍÝáõ»ó ÎáÛ ëÇó. »õ [³ÛÝ] ³é³ õ»É ¿« ù³Ý Ù» ñÁª 

Áëï ´³ÝÝ ²ë ïáõ ÍáÛ Ñ»ï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý¦8£

À. ²ñ¹ª å³ñ½ ¿« áñ ³Ý Ñ³ë ÙÇ³ õá ñáõ ÃÇõÝÝ ¿ »õ áã Ã¿ µÝáõ

ÃÇõÝ Ý» ñÇ ÷á ÷á Ëáõ ÙÁ« áñ ³é³ç Ýáñ ¹áõÙ ¿ Ù»½ §Ù¿Ï¦ Ëáë ïá í³ Ý»É 

Ù³ñÙ Ý³ ó»³É ´³ ÝÇ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ£ ²Ûë ¿ áõëáõ ó³ ÝáõÙ Ý³»õ Ù» Í³ Ñ³Ý

×³ñ ÎÇõ ñ» ÕÁª ²É»ù ë³Ý¹ ñÇ³ ÛÇ Ñ³Û ñ³ å» ïÁª ³ë» Éáí© §´³ ÝÁ Ù³ñÙ

Ý³ õáñ µÝáõ Ã»³Ý ãí» ñ³ Íáõ»ó« áã ¿É Ù³ñÙ ÝÇ [µÝáõ ÃÇõ ÝÁ] ª ´³ ÝÇ« 

³ÛÉ »ñ ÏáõëÝ ¿É ÙÝáõÙ »õ ÇÙ³ó õáõÙ »Ý Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõñÝ Çñ µÝ³ Ï³Ý 

Û³ï Ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñáíª Áëï Ù»ñ ÏáÕ ÙÇó ³ëáõ³Í Ëûë ù» ñÇ© àñ ¹áõ µÝáõ

ÃÇõ ÝÁ Ù¿Ï ¿ Áëï ³Ý ×³ é» ÉÇ »õ ³Ý å³ï Ù» ÉÇ ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý¦9£ §Æõ

7 §ì³ñ¹³å»ïáõÃÇõÝ ëñµáÛÝ ¶ñÇ·áñÇ¦, Ê, å³ñµ. 378, ²·³Ã.« ¿ç 189

8 ìÏ³Û³ÏáãáõÃ»³Ý ³ÕµÇõñÝ ³é³ÛÅÙ ÙÝáõÙ ¿ ³ÝÛ³Ûï£

9 ÂáõÕÃ ´ ²é ê»ÏáõÝ¹áë, §¶Çñù å³ñ³åÙ³Ýó ëµ ÎÇõñÕÇ ²Õ»ùë³Ý¹ñáõ 

Ñ³Û ñ³ å» ïÇÝ¦ « Î© äáÉÇë« 1717 Ã©, ¿ç 418
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ñ³ ù³Ý ãÇõñÝ Çñ µÝ³ Ï³Ý Û³ï Ïáõ Ã»³Ùµ¦ ³ë» Éáí ÝÏ³ ïÇ áõÝÇ« áñ 

»ñ Ïáõ ëÇó Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ ñÁ ÙÝáõÙ ¿ ³Ý ÷á ÷áËª ÇÝã åÇ ëÇÝ áñ ¿ñ£ ÆëÏ 

·» ñ³ ½³Ýó »õ ëù³Ý ã» ÉÇ ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý Ù¿ç áñ» õ¿ ³ñ ·»Éù ãÏ³Ûª 

³Ù¿Ý ÇÝã ÙÇáõ Ã»³Ùµ Ëáë ïá í³ Ý»É øñÇë ïá ëÇ Ù¿çª Ù¿Ï ¹¿Ùù« Ù¿Ï 

³ÝÓ »õ Ù¿Ï µÝáõ ÃÇõÝ£ ø³Ý ½Ç Ü³« áñ ³Ý Ù³ñ ÙÇÝ ´³ÝÝ ¿ñ Ðû ñÇó« 

Ù³ñ ÙÇÝ Ñ³ ·³õ ëáõñµ ÎáÛë Ø³ ñÇ³ ÙÇó« ³Û ëÇÝùÝª Ù»ñ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ 

µÝáõ ÃÇõ ÝÇó« áñÁ ÙÇ³ õá ñ» Éáí Æñ ¹¿Ù ùÇÝ áõ µÝáõ Ã»³ ÝÁª Ù³ñÙ Ýáí 

Ñ³Ý ¹»ñÓ Ïáã õáõÙ ¿ Ù¿Ï ¹¿Ùù »õ Ù¿Ï µÝáõ ÃÇõÝ£ Ðû ñÇó [ÍÝáõ³Í] 

´³ ÝÁ áã Ã¿ ³Ý ·áÛ Ï³Ù ³é³Ýó ÙïùÇ áõ ³Ý ÓÇ »õ ³é³Ýó µÝáõ Ã»³Ý 

í»ñó ñ»ó Ù» ñÁ ÏÝá çÇó« ³ÛÉ Áëï ³Ù» Ý³Û ÝÇ Ï³ ï³ ñ» É³ å¿ë ³é Ý»

Éáíª ÙÇ³ õá ñ»ó Æñ Ï³ ï³ ñ» Éáõ Ã»³ ÝÁ. »õ ³Ûë å¿ë Ù¿Ï Ï³ ï³ ñ»³É ¿ 

³ë õáõÙª Ù¿Ï Ï»Ý ¹³ Ýáõ ÃÇõÝ »õ ¹¿Ùù áõÝ» Ý³ Éáí£ àã ÙÇáõ Ã»³Ý Ù¿ç 

áõñ³ ÝáõÙ »Ù Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ ñÇ Ï³ ï³ ñ» Éáõ ÃÇõ ÝÁ« áã ¿É Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ

ñÇ Ï³ ï³ ñ» Éáõ Ã»³Ý å³ï ×³ éáí Ññ³ Å³ñ õáõÙ »Ù Ëáë ïá í³ Ý»É Ù¿Ï 

Ï³ ï³ ñ» Éáõ ÃÇõ ÝÁª ÙÇáõ ÃÇõÝ Ëáë ïá í³ Ý» Éáí ³Ý³Û É³Û Éáõ Ã»³Ý Ù¿ç 

»õ ³Ý³Û É³Û Éáõ ÃÇõÝª ÙÇáõ Ã»³Ý Ù¿ç£

Â. ²å³ áõñ»ÙÝ øñÇë ïáë Ù¿Ï µÝáõ ÃÇõÝ »õ Ù¿Ï ¹¿Ùù áõÝÇ« 

»Ã¿ Ñ³ñÏ ¿ ³õ» ÉÇ Ñ³ Ù³ éûï ³ë»É« áã Áëï µÝáõ Ã»³Ý ÝáÛ Ýáõ Ã»³Ý 

Ï³Ù Áëï Ù¿ Ï³ÝÓ Ý³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý« ù³Ý ½Ç ³Ûë »ñ Ïáõ ëÁ ÙÇ³ ëÇÝ ·ñ»

Ã¿ ½ñÏáõÙ »Ý ²ëï ÍáõÝ Ù³ñ ¹³ Ý³ Éáõó »õ Ù³ñ ¹áõÝª ³ë ïáõ³ Í³ Ý³

Éáõó« ³ÛÉ« ÇÝã å¿ë µ³ ½áõÙ ³Ý ·³Ù ³ë³ óÇ« Áëï ´³ ÝÇª Æñ Ù³ñÙ ÝÇ 

Ñ»ï ³Ý ×³é ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý£ ÆÝã å¿ë »õ ëáõñµ ¶ñÇ ·áñÝ ¿ ³ëáõÙ© 

§´Ýáõ Ã»³Ùµ ÙÇ³ ó³õ Ù³ñÙ ÝÇÝ »õ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ ÙÇ³ õá ñ»ó Æñ ³ë ïáõ³

Íáõ Ã»³ ÝÁ¦10£ ²Ñ³ Áëï ³Ý ×³ é» ÉÇ »õ ³Ý Ñ³ ë³ Ý» ÉÇ ÙÇáõ Ã»³Ý »õ 

ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý »Ýù Ñ³ Ù³ñ Ó³Ï õáõÙ §Ù¿Ï¦ Ïá ã»É øñÇë ïá ëÇ µÝáõ

ÃÇõ ÝÁ »õ á°ã  Ã¿ áñ» õ¿ ³ÛÉ Ï»ñå£ ÜáÛ ÝÁ Ñ³ë ï³ ïáõÙ ¿ Ý³»õ Ðéá

ÙÇ »ñ³ Ý» ÉÇ Úáõ ÉÇáë Ñ³Û ñ³ å» ïÁ© §º ñ³ ÝÇ¯ Ýñ³Ý, áí ³ëáõÙ ¿, áñ 

»Õ³ Ï³Ý Ù³ñ ÙÇÝÝ ³Ý»Õ ²ë ïáõ ÍáÛ Ñ»ïª ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ùµ ³ë ïáõ³

Í³ ÛÇÝ ¿ »õ »ñÏñ å³ ·» ÉÇ« Ý³»õ »ñ Ïáõ ëÁ ÙÇ³ ëÇÝ Ù¿Ï ³Ý»Õ ²ë ïáõ³Í 

¿¦11£ Ð³ õ³ ë³ ñ³ å¿ë »ñ³ ÝÇ ¿ ï³ ÉÇë »ñ Ïáõ ëÇÝ ¿Éª Ëáë ïá í³ Ý» Éáí 

§»ñ Ïáõ¦ª Áëï µÝáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ« »õ §Ù¿Ï¦ª Áëï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý£ §Ø¿Ï¦ 

³ë» Éáíª ãË» Õ³ ÃÇõ ñ»Ýùª Ëó³ Ý» Éáí µÝáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ ³Õ µÇõñ Ý» ñÁ, »õ 

§»ñ Ïáõ¦ ³ë» Éáíª ãÏ³ Ù» Ý³Ýù å³ï é»É ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý å³ï Ùáõ ×³

10 §ì³ñ¹³å»ïáõÃÇõÝ ëñµáÛÝ ¶ñÇ·áñÇ¦, ÈÀ, å³ñµ. 369, ²·³Ã.« ¿ç 185

11 ÂáõÕÃ³éöñáëïáÏÇáë¥²õ·»ñ»³Ý«¿ç16«ÍÝÃ©2¤
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ÝÁ« ³ÛÉ ·Ç ï» Ý³ Éáí µ³ ñ» å³ß ï³ µ³ñ Ùû ï» Ý³É »ñ Ïáõ ëÇÝ ¿Éª ÙÇáõ

Ã»³°Ùµ  ×³ Ý³ ã»Ýù µÝáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ »õ µÝáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇó ·Ý³Ýù ¹¿ åÇ 

ÙÇ³ õá ñáõ ÃÇõÝ£ ÆÝã å¿ë ëù³Ý ã» ÉÇ Úáí Ñ³Ý Îáë ï³Ý¹ Ýáõ åáÉ ë» óÇÝ 

¿ ³ëáõÙ© §Êáë ïá í³ ÝáõÙ »Ù ÙÇáõ ÃÇõÝ« ë³ Ï³ÛÝ áã Ã¿ ù³Û ù³ ÛáõÙ 

Ï³Ù ÙÇ µÝáõ Ã»³Ý í» ñ³ Íáõ ÙÁ ÙÇõ ëÇ Ï³Ù ÁÝ¹ Ñ³ Ï³ é³ ÏÁ« ³ÛÉ ÙÇ³

ó³Íª Ù¿Ï ¹³ñ Ó³Í¦12£ ²ñ¹ª ÇÝã å¿ë Ý³ Ë³ å¿ë ³ë³ óÇ« »ñ» õ» ÉÇÝ »õ 

³Ý» ñ» õáÛ ÃÁ Ù¿Ï ¹³ñ Ó³Í ¿ Ïá ãáõÙ Áëï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý »õ á°ã  Áëï 

Ñ³ Ù³ ·á Ûáõ Ã»³Ý« áñáí Ñ» ï»õ« Çë Ï³ å¿ë« ÇÝã å¿±ë [Ñ³ Ù³ ·áÛ] ÏÁ 

ÉÇ Ý»Ý Ýñ³Ýù« áñáÝù [³Û¹ åÇ ëÇÝ] ã»Ý£

Ä. ê³ Ï³ÛÝ Ó»ñ ³ë³Í ³Ûë ËûëùÝ ¿É »Ýù ÉëáõÙ© §²ë ïáõ³ Í³

ÛÇÝÝ »Ù Ù¿Ï µÝáõ ÃÇõÝ Ïá ãáõÙª Æñ Çë Ï³ Ï³Ý µÝáõ ÃÇõ ÝÁ« áñ Ðû ñÇó 

áõÝ¿ñ« áñáí Ñ» ï»õ ³ñ³ ñ³Í Ý» ñÇóë áã áù µÝáõ ÃÇõÝ ãÇ Ïáã õáõÙ« 

ù³Ý ½Ç ÙÇ³ÛÝ ²ñ³ñ ãÇÝÝ ¿ µÝáõ ÃÇõÝ Ïáã õáõÙ« ÇëÏ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ øñÇë

ïá ëÇ Ù³ñ ÙÇÝ »Ù Ïá ãáõÙ« µ³Ûó á°ã ø ñÇë ïá ëÇ µÝáõ ÃÇõÝ¦£ ö³Ë

ãá±õÙ  »ë µÝáõ Ã»³Ý ³Ýáõ³ Ýáõ ÙÇó« ¹ñ³ Ñ»ï »õª §»ñ Ïáõ¦ ³ë» Éáõó« 

»õ ã»ë Ñ³ë Ï³ ÝáõÙ« áñ Ù³ñ ÙÇÝ ³ë» Éáí Ý» ñ³ éáõÙ »ë ³ÛÝ« ÇÝ ãÇó 

÷³Ë ãáõÙ »ë£ àõñ»ÙÝ ³ÛÝ« ÇÝ ãáí Ï³ñ ÍáõÙ »ë µ³ ñ» å³ß ï³ Ý³É« ÏÁ 

¹Ý»Ù ÁÝ¹ ¹¿Ù ù»½£ Ø³ñ ÙÇ ÝÁ Ïá ã» Éáí ´³ ÝÇ Ù³ñ ÙÇÝ »õ ³ë» Éáíª 

´³ ÝÁ Ù³ñ ÙÇÝ áõÝÇ« áõñÇß Ç±Ýã  »ë Ï³ñ ÍáõÙ ³ë»É« »Ã¿ áã ÝáÛ ÝÁ£ 

ºõ ¹³ñ Ó»³Éª §´³ ÝÁ Ðû ñÇó¦ ³ë» Éáíª Ðûñ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ ïáõ³Í ÏÁ 

ÉÇ Ý»ë Üñ³Ý« ÇëÏ »ñµ ³ëáõÙ »ë §Ù³ñ ÙÇ ÝÁ Ù³ñ¹ Ï³Ý óÇó ¿¦« á±õÙ 

µ Ýáõ ÃÇõÝÝ áõÝÇ Áëï ù»½« »Ã¿ áãª Ù³ñ¹ Ï³Ýó£ ´³Ûó Ï³ñ ÍáõÙ »Ù, 

Ã¿ Ï³ Ù» ÝáõÙ ¿ù Ù³ñ ÙÇÝÝ ¿É ãÑ³ Ù³ ñ»É øñÇë ïá ëÇ ÝÁ« ù³Ý ½Ç »Ã¿ 

Ëáë ïá í³ Ý¿Çù, áñ øñÇë ïáë ×ßÙ³ñ ï³ å¿ë áõÝÇ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ« »õ ³ÛÝª 

Ù³ñ¹ Ï³Ý óÇó »õ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ« ³å³ ã¿Çù í³ ñ³ ÝÇ Ý³»õ Ù³ñ¹ Ï³

ÛÇÝ µÝáõ ÃÇõÝ Ïá ã»É ³ÛÝ£ ø³Ý ½Ç ÝáÛÝÝ ¿ øñÇë ïá ëÇª Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ 

Ù³ñ ÙÇÝ »õ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µÝáõ ÃÇõÝ áõÝ» Ý³ ÉÁ« áñáí Ñ» ï»õ øñÇë ïáë 

³é³Ýó ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý ãÇ° Ïáã õáõÙ øñÇë ïáë ÚÇ ëáõë« ³ÛÉ ´³ÝÝ 

²ëïáõ³Í£ ÆÝã å¿ë ³ëáõÙ ¿ ëáõñµ ´³ñ ë» ÕÁ© §º Ã¿ Ù¿ ÏÁ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ 

Ïá ãÇ ´³ ÝÇ µÝáõ ÃÇõÝ »õ ´³ ÝÁª Ù³ñÙ ÝÇ µÝáõ ÃÇõÝ« ³ å³ ³Ûë Ëûë ùÁ 

ÉÇ ¿ ³Ù µ³ñß ïáõ Ã»³Ùµ¦13£

Ä². ÆëÏ »Ã¿ ÙÇ»õ ÝáÛÝ øñÇë ïá ëÇÝ Ëáë ïá í³ ÝáõÙ »ë »ñ Ïáõ 

µÝáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇó« ³Û ëÇÝùÝª ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ »õ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ« ÇÝ ãá±õ  »ë 

12 ìÏ³Û³ÏáãáõÃ»³Ý ³ÕµÇõñÝ ³é³ÛÅÙ ÙÝáõÙ ¿ ³ÝÛ³Ûï£

13 ìÏ³Û³ÏáãáõÃ»³Ý ³ÕµÇõñÝ ³é³ÛÅÙ ÙÝáõÙ ¿ ³ÝÛ³Ûï£
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í³ Ë» ÝáõÙ áõ ë³ëï Ï³ó ÝáõÙ ã³ ñáõ ÃÇõ ÝÁ »õ ³Ýß ÝáñÑù áõ Ñ³Û Ñá

Û³ Ï³Ý ß³ ñ³¹ ñ³Ý ùáí åÕïá ñáõÙ µ³ ñ» å³ßï Ý» ñÇ Éë» ÉÇ ùÁ£ ø³Ý ½Ç 

³ëáõÙ »ë© §Ü³« áñ Ðû ñÇó ¿³ ó³Í ³ÝÓ ¿ñ« ³ÝÓ Ý³ õá ñáõ»ó ëáõñµ ÎáÛ

ëÇó« »õ Ðû ñÇó áõÝ» ó³Í µÝáõ ÃÇõ ÝÁ µÝ³ õá ñáõ»ó ÎáÛ ëÇ ³ñ ·³Ý ¹áõÙ¦£ 

´³Ûó ·á Ñáõ ÃÇ°õÝ  ²ë ïáõ ÍáÛ« áñ µ³ ó³ Û³Û ïáõÙ ¿ Ë³ õ³ ñÇ Ëáñ ù» ñÁ 

»õ óáÛó ï³ ÉÇë Ù³ Ñáõ³Ý ëïáõ»ñ Ý» ñÁ [Úáµ Ä´ 22]« ù³Ý ½Ç Ã¿ å¿

ï»õ ß³ï ³ß Ë³ ï» óÇñ Ë³ õ³ñ ³ñ³ Ñ»ï Ý» ñáí Í³Í Ï»É »õ Ã³ùóÝ»É 

ùá Ù¿ç Ñ³ õ³ùáõ³Í ¹³ éÁ Ù³Õ ÓÁ« [ë³ Ï³ÛÝ] ³ÛÅÙ« ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ 

Ñ³ Û»³ó ùÇó Ñ³ñ Ï³¹ ñáõ³Í« ¹áõñë Ã³ ÷» óÇñ [³ÛÝ]£ ²ñ¹ª ÎáÛ ëÇ Ù¿ç 

ÇÝã å¿±ë  ³ÝÓ Ý³ õá ñáõ»ó àñ ¹áõ ³Ý ÓÁ© Æñ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ ÃáÕ Ý» Éáíª ³±ÛÉ 

µ Ýáõ ÃÇõÝ ¹³ñ Ó³õ« ÇÝã å¿ë ³ëáõÙ ¿ ä³Ý ¹á ñá ëÁ« Ã¿± Æñ» ÝÁ å³ Ñ»

Éáíª ³é» ñ» õáõ Ã³ å¿ë ÙÇ³ÛÝ Ó»õÝ Æñ íñ³Û ³é³õ« ³é³ ãûù »õ ëáëÏ 

Ó» õáí óáÛó ï³ Éáí Ù»ñ [µÝáõ ÃÇõ ÝÁ] ÎáÛ ëÇó« ÇÝã å¿ë ÛÇ Ù³ ñ³ µ³ñ 

Ëû ëáõÙ ¿ »ñÏ ñáñ¹ ºõ ïÇ ù¿ ëÁª14 ³ë» Éáí© §Êáë ïá í³ ÝáõÙ »Ù, áñ ´³ÝÝ 

²ë ïáõ³Í ÎáÛ ëÇ ³ñ ·³Ý ¹áõÙ Ï»ñ å³ ñ³Ýù áõ Ó»õ ¿ ³é»É« Ù³ñ ¹áõ 

å³ï Ï»ñ áõ Ó»õ ÁÝ ¹áõ Ý»É« ³ÛÉ á°ã  Ã¿ ³ñ³ ñ³ Í³ Ï³Ý µÝáõ ÃÇõ ÝÇó 

áñ» õ¿ Ù³ë Ë³é Ý»É Æñ»Ý« ù³Ý ½Ç ²ë ïáõ³ Íáõ ÃÇõÝÝ ³Ý Ë³éÝ ¿ »õ 

³Ý Ûû¹¦£ î»ë Ýá±õÙ  »ë ÇÝã å¿ë ¿ù Ó»ñ Ñ³Û Ñá Ûáõ Ã»³Ùµ Ó³Û Ý³Ï óáõÙ 

ÙÇ Ù»³Ýó© ¹áõ ³ëáõÙ »ëª Ðû ñÇó ÍÝáõ³Í àñ ¹áõ ³ÝÓÝ ³ÝÓ Ý³ õá ñáõ»ó 

ÎáÛ ëÇ Ù¿ç« ÇëÏ Ý³ ³ëáõÙ ¿ª ÎáÛ ëÇó áãÇÝã ãË³é Ý»ó ³Ý Ë³éÝ 

³ë ïáõ³ Íáõ Ã»³ ÝÁ£

Ä´. ÆëÏ »Ã¿ ´³ÝÝ Æñ»Ý ÙÇ³ õá ñ»ó á°ã  Ù»ñ ³ÝÓ Ý³ õáñ µÝáõ

ÃÇõ ÝÁ ÎáÛ ëÇó« ÇÝã å¿±ë  ÆÝùÝ Æñ»Ý ³Ýáõ³ Ý»ó Ù³ñ¹ Ï³Ù Ù³ñ ¹áõ 

áñ ¹Ç£ Ü³»õª ÇÝã å¿±ë« Û³Ûï Ýáõ» Éáí áñ å¿ë Ù³ ÝáõÏ« å³ ïáõ»ó 

Ë³Ý Ó³ ñáõ ñáí, ëÝõáõÙ ¿ñ Ï³ Ãáí »õ Ñ³ ë³ Ïáí ³×» Éáíª í»ñ ¿ñ ÁÝ

Ã³ ÝáõÙ ¹¿ åÇ Ï³ ï³ ñ» Éáõ ÃÇõÝª15 Áëï ²Ã³ Ý³ë Ø» ÍÇ áõÕ Õ³ ÷³é 

¹³ õ³ Ýáõ Ã»³Ý« [áñÝ] ³ëáõÙ ¿© §Àëï Æñ Ññ³ Ù³ ÝÇª Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ 

µÝáõ ÃÇõ ÝÁ Ï³ ï³ ñ» É³ å¿ë ÙÇ³ õá ñ»ó Æñ»Ý« ÇÝã å¿ë áñ Ï³ Ù» ó³õ© 

³Û ëÇÝùÝª ÍÝáõ»ó ÏÝá çÇó« Ñ³ ë³ Ïáí ³×»ó« Ûá· Ý»ó« Í³ ñ³ õ»ó, ù³Õ

14 ºñÏñáñ¹ ºõïÇù¿ëÇ ÇÝùÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóÝ ³Ýáñáß ¿£ ØÇÝã»õ úÓÝ»óÇÝ ³Ûë 

Ù³ ëÇÝ Ñ³Û Ù³ï»Ý³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ãÏ³Ý, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³ÝÇó 

Û» ïáÛ Ñ³Û Ù³ï»Ý³·ÇñÝ»ñÁ ÏñÏÝáõÙ »Ý ³Ûë íÏ³Û³ÏáãáõÃÇõÝÁ ¥²õ·»ñ»³Ý« 

¿ç 8–9«ïáÕ³ï³ÏÇÍÝÃ©2¤£

15 §Î³ï³ñ»ÉáõÃÇõÝ¦ ³ë»Éáíª ³Ûëï»Õ ëµ ÚáíÑ³Ý úÓÝ»óÇÝ ÝÏ³ïÇ áõÝÇ 30 ï³

ñ» Ï³ÝÁ« áñÁ Ï³ï³ñ»³É Ñ³ë³Ï ¿£ ê³ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ ÚÇëáõë øñÇëïáë 

ÙÇÝã ³Û¹ áõÝ¿ñ áñ»õ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ã»ñáõÃÇõÝ Ï³Ù ³ÝÏ³ï³ñáõÃÇõÝ£
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ó»ó, ùÝ»ó« ïñïÙ»ó« Ù» é³õ »õ Û³ ñáõ ÃÇõÝ ³é³õ¦16£ ²Ûë µá Éá ñÁ 

øñÇë ïá ëÇ ÏáÕ ÙÇó ³ñáõ³Í ³ñ ï³ ùÇÝ Ó» õ»ñ áõ ëáõï »ñ» õáõÙ Ý»±ñ  »Ý 

ÃõáõÙ ù»½« Ã¿± ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ£ àõñ»ÙÝª »Ã¿ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ« ÇÝã

å¿ë »õ ¿ ÇëÏ« ù³Ý ½Ç ³ÝÑ Ý³ñ ¿« áñ ³Ý ëáõï ²ë ïáõ³Í ëïáí Ï»Õ ÍÇ 

Æñ ·áñ Í» ñÁ« ³ å³ ÇÝã å¿±ë  »ë Û³Ý¹· ÝáõÙ ³ë»É« Ã¿ àñ ¹áõ ³Ý»

ñ» õáÛÃ »õ ³Ý Ù³ñ ÙÇÝ ³Ý ÓÁ« Ù³ñÙ ÝÇ Ó»õ ³é Ý» Éáí« ³ÝÓ Ý³ õá ñáõ»ó 

ÎáÛ ëÇ ³ñ ·³Ý ¹áõÙ« »õ Ã¿ Ðû ñÇó ³é³ ùáõ³Í ´³ÝÝ ²ë ïáõ³Í Æñ»Ý 

ãÙÇ³ õá ñ»ó Ù»ñ Ï³ ï³ ñ»³É µÝáõ ÃÇõ ÝÁª [³ÛÝ] í»ñó Ý» Éáí ÏÝá çÇó£

Ä¶. §º Ã¿ ³Û¹ å¿ë ³ë»Ýù«— ³ëáõÙ »Ý«— ÁÝ ¹áõ Ý³Í ÏÁ ÉÇ

Ý»Ýù »ñ Ïáõ ¹¿Ùù »õ »ñ Ïáõ µÝáõ ÃÇõÝ¦£ ¸³ñ Ó»³É« ÷³Ë ã» Éáí ëÝá ïÇ 

»ñ ÏÇõ ÕÇó« ³õ» ÉÇ Ù»Í ã³ ñÇ ùÇ Ù¿ç »ë ÁÝÏ ÝáõÙ£ ºÃ¿ ã»ë Ï³ Ù» ÝáõÙ 

§Ù¿ ÏÁ¦ ³ë»É §»ñ Ïáõ ëÇó¦ Áëï µÝáõ Ã»³Ý« ³å³ ß³ï ³õ» ÉÇ ã³ ñ³ ã³ñ 

Ï»ñ åáíª Áëï µÝáõ Ã»³Ý ³ë³Í ÏÁ ÉÇ Ý»ë §Ù¿Ï µÝáõ ÃÇõ ÝÁ¦£ ê³ Ï³ÛÝ 

´³ ÝÇ ³Ý Ù³ñ ÙÇÝ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ« Ù³ñÙ Ý» Õ¿Ý µÝáõ ÃÇõÝ 

ÁÝ ¹áõ Ý» Éáí ÎáÛ ëÇó« ÙÇ³ õá ñ»ó Æñ»Ý« áñ Áëï µÝáõ Ã»³Ý »ñ Ïáõ ëÇó 

¿ª ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ »õ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ« ÇëÏ Áëï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý Ù¿Ï ¿£ 

ø³Ý ½Ç »Ã¿ Ñ³ õ³ï ùÇ ³Ûë »ñ Ïáõ ·» Õ» óÇÏ áï ù» ñÇ íñ³Û Ï³Ý· Ý» Éáí 

ãÑ³ë ï³ ïáõ»ë ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý Ù¿ç« ¹ñ³Ý óÇó áñ Ù¿ ÏÇÝ ¿É Û»Ýáõ»ë« 

Ï³Õ ÏÁ ÉÇ Ý»ë ×ßÙ³ ñÇï Ëáë ïá í³ Ýáõ Ã»³Ý Ù¿ç« ³ÛÉ [å¿ïù ¿] 

»ñ ÏáõëÝ Áëï Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ ñÇ [Û³ï Ïáõ Ã»³Ý] Ï³ ï³ ñ»³É ÁÝ ¹áõ Ý»É 

»õ Áëï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ýª Ù¿°Ï  Ï³ ï³ ñ»³É« Ù¿°Ï  ¹¿Ùù »õ Ù¿°Ï  àñ ¹Ç 

²ë ïáõ ÍáÛ Ëáë ïá í³ Ý»É« ÇÝã å¿ë ëáõñµ ´³ñ ë»ÕÝ ¿ ³ëáõÙ© §ºñ Ïáõ 

Ï³ ï³ ñ»³É ·á Û³ óáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ ÙÇ³ õá ñáõ ÃÇõÝ¦17£

Ä¸. êñ³ ¹¿Ù Ñ³ Ï³ é³Ï Ï³Ý· Ý» Éáí ·ñ» óÇñ ¹áõ ùá ß³

ñ³¹ñ³Ýù Ý» ñáõÙª ³ë» Éáí© §²ÛÝ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ« áñ Ðû ñÇó ¿« ÝáÛ ÝÁ µÝ³

õá ñáõ»É ¿ êáõñµ ÎáÛ ëÇó£ ºÃ¿ ÙÇÝã ³Û¹ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ Ðû ñÇó ¿ñ« áõñÇß 

Ç±Ýã µ Ýáõ ÃÇõÝ å¿ïù ¿ ·á Û³ Ý³ñ ÎáÛ ëÇ ³ñ ·³Ý ¹áõÙ¦£ Øï³ ÍÇ°ñ« Ã¿ 

³Û¹ å¿ë ³ë» Éáí¹ áñ ù³Ý ë³ë ïÇÏ Ñ³Û Ñá Ûáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ Ûáñ Ó³ Ýáõ ïÇ 

Ù¿ç »ë ÁÝÏÕÙõáõÙ£ ÜÇ ÏÇ³ ÛáõÙ Ñ³ õ³ ùáõ³Í ëáõñµ Ñ³Û ñ»ñÝ ³ë³ óÇÝ© 

§ÜáÛÝ Ðûñ µÝáõ ÃÇõ ÝÝ [áõ Ý» óá ÕÁ], Ù»ñ ÷ñÏáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ñ Ù³ñ ¹³

Ý³ Éáí, ÍÝáõ»ó ëáõñµ ÎáÛë Ø³ ñÇ³ ÙÇóª êáõñµ Ðá ·áí¦18£ ºõ ³å³ Ù¿Ï 

16 ìÏ³Û³ÏáãáõÃ»³Ý ³ÕµÇõñÝ ³é³ÛÅÙ ÙÝáõÙ ¿ ³ÝÛ³Ûï£

17 §´³ñëÕÇ »åÇëÏáåáëÇ áõÕÕ³÷³éÇ »õ ²åáÕÇÝ³ñÇ Ñ»ñÓáõ³ÍáÕÇ íÇ ×³ µ³

Ýáõ ÃÇõÝ¦, §ÎÝÇù Ñ³õ³ïáÛ¦« ê© ¾çÙÇ³ÍÇÝ« 1914 (=ÎÐ), ¿ç 87

18 ÐÙÙï© §Ð³õ³ï³ÙùÇ¦ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ïáõ³ÍÇ Ñ»ï£
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³é Ù¿Ï Ãáõ³ñ Ï» óÇÝ Ù»ñ µÝáõ Ã»³Ý Ï³ ï³ ñ» Éáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁª §Ñá ·Ç« 

Ù³ñ ÙÇÝ« ÙÇïù¦, »õ ³ë³ óÇÝ. §ÜáÛÝ Ù³ñÙ Ýáí »ñ ÏÇÝù Ñ³Ù µ³ñ Óáõ»ó 

»õ ·³ Éáõ ¿ ÝáÛÝ Ù³ñÙ Ýáí¦19£ ÆëÏ ¹áõ ³ëáõÙ »ë© §²ÛÝ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ« 

áñ Ðû ñÇó ¿« µÝ³ õá ñáõ»ó ÎáÛ ëÇ ³ñ ·³Ý ¹áõÙ »õ ³Û¹ å³ï ×³ éáí Ïáã

õáõÙ ¿ Ù¿Ï µÝáõ ÃÇõÝ¦£ ºÃ¿ ÎáÛ ëÇ ³ñ ·³Ý ¹áõÙ µÝ³ õá ñáõ»ó« ³å³ 

Ðû ñÇó ã¿ñ µÝ³ õá ñáõ»É£ ¸³ñ Ó»³Éª »Ã¿ ÎáÛ ëÇ ³ñ ·³Ý ¹Çó ëÏë»ó Ðûñ 

Ñ»ï Ù¿Ï µÝáõ ÃÇõÝ ÉÇ Ý»É« ³å³ Ý³Ë ù³Ý ÎáÛ ëÇ ³ñ ·³Ý¹Ý Çç Ý» ÉÁ 

û ï³ñ ¿ñ Ðûñ µÝáõ Ã»³ ÝÁ£ ºõ ³Û¹ å¿ë µ³ñ µ³ ç» Éáí¹20 Ó³Û Ý³ ÏÇó »ë 

ÉÇ ÝáõÙ ²ñÇá ëÇ ã³ ñ³ ÷³ éáõ Ã»³ ÝÁ£

Äº. ¸³ñ Ó»³Éª ³ëáõÙ »ë« áñ §Ù¿Ï µÝáõ ÃÇõÝ¦Á ëïáõ ·³ å¿ë 

¹¿Ù ¿ §»ñ Ïáõ µÝáõ ÃÇõÝ¦ ³ëáÕ Ý» ñÇÝ£ ÆëÏ áí §»ñ Ïáõ µÝáõ ÃÇõÝ¦ 

¿ ³ëáõÙ« ÝÏ³ ïÇ áõÝÇ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝÝ áõ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇ ÝÁ© ¹áõ ùá 

§Ù¿ÏÝ¦ ³ë» Éáí Ýñ³Ý óÇó á±ñÁ ÝÏ³ ïÇ áõÝ»ë Ï³Ù á±ñ  »Õ³ Ý³ Ïáí£ 

àõë ïÇ ³Û¹ å¿ë Ùá Éáñ õáõÙ »ë óÝá ñ³ Ï³Ý Ëáñ Ñáõñ¹ Ý» ñáí »õ ã»ë 

Ï³ ñá Õ³ ÝáõÙ ·ïÝ»É ²ë ïáõ ÍáÛ áõÕÇÕ ×³ Ý³ å³ñ ÑÁ [² é³Ï© ´ 20]£ 

ø³Ý ½Ç ´³ÝÝ ²ë ïáõ³Í áã Ã¿ Ý³ Ë³ å¿ë ·á Û³ó ñ³ ÍÁ [í»ñó ñ»ó, 

³ÛÉ] Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µÝáõ Ã»³Ùµ Ñ³Ý ¹»ñÓ ·á Ûáõ ÃÇõÝ ³é Ý» Éáí ÎáÛ ëÇ 

³Ý³ ñ³ï ³ñ ·³Ý ¹Çóª ³Ý ×³ é³ å¿ë ÙÇ³ õá ñ»ó Æñ ·á Ûáõ Ã»³ÝÝ áõ 

µÝáõ Ã»³ ÝÁ£ ø³Ý ½Ç §Ù³ñÙ ÝÇ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ ×³ Ý³ ã» óÇ ´³ ÝÇ ÙÇ³ õá

ñáõ Ã»³Ùµ¦«— ³ë³ó ëáõñ µ» ñÇó Ù¿ ÏÁ21, »õ ³Ûë å¿ë ¿ ³ë õáõÙ Ù¿°Ï 

 ¹¿Ùù »õ Ù¿°Ï µ Ýáõ ÃÇõÝ Ù³ñÙ Ý³ ó»³É ´³ ÝÇ£ âÇ ³ë õáõÙ ÇÝù ÝÇÝ 

Ù¿Ï µÝáõ ÃÇõÝ »õ ³ÝÓ« ù³Ý ½Ç ´³ÝÝ ²ë ïáõ³Í ³ÛÝ Û³ õÇ ï» Ý³ å¿ë 

áõÝ¿ñ« ³ÛÉª Áëï ³Ý ×³é ïÝû ñ¿ Ýáõ Ã»³Ýª ÎáÛ ëÇó£ ÆÝã å¿ë ³ëáõÙ ¿ 

ëáõñµ ´³ñ ë» ÕÁ© §Ø³ ñÇ³ ÙÇ µÝáõ ÃÇõ ÝÇó ÍÝáõ³Í ¿áõ ÃÇõÝÁ áã Ã¿ 

µÝáõ Ã»³Ùµ ¿ñ ²ë ïáõ³Í« ³ÛÉ ïÝû ñ¿ Ýáõ Ã»³Ý ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ùµ« ù³Ý

½Ç ´³ ÝÁ« áñ ²ë ïáõ³Í ¿ñ Ðûñ µÝáõ ÃÇõ ÝÇó« Ø³ ñÇ³ ÙÇ µÝáõ ÃÇõ ÝÇó 

Í³ é³ ÛÇ å³ï Ï»ñ ³é³õ »õ ¹³ñ Ó³õ Ýñ³ áñá í³Û ÝÇ åïáõ ÕÁ¦22£ ºõ 

³Ûë ¿ Ýñ³ [Ëûë ùÁ]£ ²å³ áõñ»ÙÝª áã Ã¿ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ µÝáõ ÃÇõ

ÝÁ µÝ³ õá ñáõ»ó ÎáÛ ëÇ ³ñ ·³Ý ¹áõÙ« ÇÝã å¿ë ¹áõ »ë µ³ñ µ³ çáõÙ« 

19 ÐÙÙï© §Ð³õ³ï³ÙùÇ¦ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ïáõ³ÍÇ Ñ»ï£

20 ´Ý³·ñáõÙª §Õ³õÕ³Ï³ï»Éáí¹¦« áñÁ ãÏ³Û Ü´ÐÈáõÙ£

21 §´³ñëÕÇ »åÇëÏáåáëÇ áõÕÕ³÷³éÇ »õ ²åáÕÇÝ³ñÇ Ñ»ñÓáõ³ÍáÕÇ íÇ ×³ µ³

Ýáõ ÃÇõÝ¦, ÎÐ, ¿ç 86

22 §´³ñëÕÇ »åÇëÏáåáëÇ áõÕÕ³÷³éÇ »õ ²åáÕÇÝ³ñÇ Ñ»ñÓáõ³ÍáÕÇ íÇ ×³ µ³

Ýáõ ÃÇõÝ¦, ÎÐ, ¿ç 91
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³ÛÉ ´³ÝÝ ²ë ïáõ³Íª Ðû ñÇó, Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µÝáõ ÃÇõÝ Ñ³ ·³õ ÏÝá çÇó£ 

ÆÝã å¿ë ³ëáõÙ ¿ Ý³»õ ²Ã³ Ý³ë Ø» ÍÁ© §ø³ ÝÇ áñ Ù»ñ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ 

µÝáõ ÃÇõÝÝ ¿ñ« áñ åÇ ïÇ ÍÝáõ¿ñ« ¹ñ³ Ñ³ Ù³ñ ¿É Ýñ³Ý ã³ñ ã³ ñáõ³Í 

¿ óáÛó ï³ ÉÇë¦23£ ²Ûë åÇ ëÇÝ ¿ Ñûñ [Ëûë ùÁ]£

Ä¼. ÆëÏ ¹áõ« áñ ³ëáõÙ »ë© §´³ ÝÁ« áñ Ðû ñÇó ¿ñ« ×ßÙ³ñ ï³

å¿ë Ù³ñ¹ ¹³ñ Ó³õ Ù³ñ¹ Ï³Ý óÇó¦« ÇÝ ãá±õ  »ë í³ ñ³ ÝáõÙ ¹³ õ³ Ý»É 

Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ øñÇë ïá ëÇ Ù¿ç »õ ÍéÙéõáõÙ Ëûë ù» ñÇ¹ 

Ù¿çª ó³ï Ïá ï» Éáí ÙÇ ëÝá ïÇ Ùï³ Íáõ ÃÇõ ÝÇó ÙÇõ ëÁ£ ì³ Ë» ÝáõÙ 

»ë ³ë»É §»ñ Ïáõ µÝáõ ÃÇõÝ¦. Ù»Í »ñ ÏÇõÕ Ï³Û Ý³»õ« »ñµ øñÇë ïá

ëÇ §Ù¿Ï µÝáõ ÃÇõ ÝÁ¦ ³ñ Å³ Ý³ í³ Û»É Ï»ñ åáí ãÇ Ëáë ïá í³Ý õáõÙ£ 

ÆëÏ »Ã¿ ëïáõ ·áõ Ã»³Ùµ »õ µ³ ñ» å³ß ïû ñ¿Ý Ñ³ë Ï³ Ý³ë »ñ ÏáõëÝ 

¿É« áã ÙÇ ³ñ ·»Éù ãÏ³Ûª §Ù¿ÏÝ¦ ³ë» Éáíª ÛÇ ß» Éáõ Ý³»õ §»ñ Ïáõ ëÇ

óÁ¦« »õ ¹³ñ Ó»³É« §»ñ Ïáõ ëÇ óÁ¦ ãÙá é³ Ý³ Éáí, Ëáë ïá í³ Ý» Éáõ Ý³»õ 

§Ù¿ ÏÁ¦£ ø³Ý ½Ç »õ ëáõñµ Ñ³Û ñ» ñÁ« áõÕ Õ³ ÷³ éáõ Ã»³Ý íñ³Û ÑÇÙ

Ýáõ³Í Ñ³ õ³ ïáí« ³Ý ï³ ñ³ ÏáÛë »õ ³Ý»ñÏ µ³Û Ëá Ñ³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ùµ« 

³Ûë »ñ ÏáõëÝ ¿É áñ å¿ë ³Ýí ñ¿å ½¿Ýù Ïñ» Éáí Çñ»Ýó íñ³Û« Ù³ ïáõ

óáõÙ ¿ÇÝ Áëï ³Ý Ññ³ Å»ß ïáõ Ã»³Ý [»õ] Ù¿Ï ³é Ù¿Ï ³é³ç ÙÕ» Éáíª 

÷³Û É³ ï³ Ï»ó ÝáõÙ ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý ÃßÝ³ ÙÇ Ý» ñÇ ¹¿Ù. Ýñ³°Ýó« áí ù»ñ 

Áëï ºõ ïÇ ù¿ ëÇ Ï³Ù ¿É Áëï Úáõ ÉÇ³ Ýá ëÇ ã³ ñ³ å¿ë ÁÙµé Ý» Éáí ¿ÇÝ 

³ëáõÙ §Ù¿Ï¦ [»õ] Çñ»Ýó »ñ ÏÇ Ù³ëï Ëûë ù» ñáí ¹Åáõ³ ñáõ ÃÇõÝ Ý»ñ 

Û³ ñáõ óáõÙ£ ø³Ý ½Ç Ã¿° §Ù¿ ÏÁ¦« Ã¿° §»ñ Ïáõ ëÁ¦ Çñ³ñ Ñ»ï ÙÇ³ ëÇÝ 

Ï’³ é³ç Ýáñ ¹»Ý ÛáÛÅ áõÕ Õ³ ÷³é Ëáñ Ñáõñ¹ Ý» ñÇ£

Ä¾. Ì³ éÁ åïÕÇó ¿ ×³ Ý³ã õáõÙ [ÔáõÏ© ¼ 44]« ÇëÏ Í³ ÕÇÏÝ 

³ñ Ù³ ïÇó ¿ ³ÝáõÝ ëï³ ÝáõÙ£ Ì³Õ ÏÇ Ù³ ëÇ±Ý  »ë Ñ³ñó ÝáõÙ© ³ñ Ù³

ïÇ ³Ýáõ³Ùµ ¿ Ñ³Ý ¹¿ë ·³ ÉÇë£ ºÃ¿ ³Ýáõ ÝÁ í»ñ óáõÇ« ³å³ [ÏÁ 

í» ñ³ Ý³Û] Ý³»õ ÇÙ³ë ïÁ« »õ Ç Û³Ûï ÏÁ µ» ñ»ë »ñ Ïáõ ëÇª ³Ýáõ³Ý 

»õ ÇÙ³ë ïÇ í» ñ³ óáõ ÙÁ© [ÙÇÝã ¹»é] ³ñ Ù³ ïÁ [Ñ³Ý ¹¿ë ¿ ·³ ÉÇë] 

³Ýáõ³Ùµ« ·áÛ ÝÁª ï» ë³ Ý» ÉÇáõ Ã»³Ùµ« Ñá ïÁª µáõñ ÙáõÝ ùáí »õ Ñ³ ÙÁª 

×³ ß³Ï Ù³Ùµ£ ÜáÛÝ û ñÇ Ý³ Ïáí ¿É Ã» õ³ Í» Éáí ÏÁ µ³ñÓ ñ³ Ý³ë ¹¿ åÇ 

÷ñÏã³ Ï³Ý Ù³ñ ÙÇ ÝÁ, ï» ë³ ÏÇ ³Ýáõ³Ùµ Ù³ñ¹ ÏÁ Ëáë ïá í³ Ý»ë 

Üñ³Ýª ÚÇ ëáõë øñÇë ïáë ³ë» Éáí© [Üñ³Ý] ï»ë Ý» Éáõ å³ï ×³ éáíª 

§Þû ß³ ÷» ó¿°ù  ÆÝÓ »õ ï» ë¿°ù« ù³Ý ½Ç á·ÇÝ Ù³ñ ÙÇÝ áõ áë Ïáñ Ý»ñ 

ãáõ ÝÇ« ÇÝã å¿ë ºë« áñ ï»ë ÝáõÙ ¿ù« áõÝ»Ù¦ [ÔáõÏ© Æ¸ 39]« [Üñ³] 

Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ïñù» ñÇ å³ï ×³ éáíª §à ñáí Ñ» ï»õ ÆÝ ùÁ ã³ñ ã³ ñáõ»ó 

23 ìÏ³Û³ÏáãáõÃ»³Ý ³ÕµÇõñÝ ³é³ÛÅÙ ÙÝáõÙ ¿ ³ÝÛ³Ûï£
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»õ ÷áñ Óáõ Ã»³Ý Ù³ï Ýáõ»ó« Ï³ ñáÕ ¿ û· Ý»É Ý³»õ ÷áñ ÓáõáÕ Ý» ñÇÝ¦ 

[ºµñ© ´ 18]« Üñ³ª Ù»½ Ñ³ Ù³ñ Ù»é Ý» Éáõ å³ï ×³ éáíª §øñÇë ïáë Ù»½ 

Ñ³ Ù³ñ Ù» é³õª Áëï ¶ñùÇ¦ [² Îáñ© Äº 3]£

ÄÀ. ²å³ áõñ»ÙÝ »Ã¿ »õ ³Ûë Ù¿ Ïáí ãëÃ³ ÷áõ» óÇñ« Ù¿Ï ³é 

Ù¿Ï ÙÇõë Ý» ñÇ Ùûï ·Ý³ Éáí Ñ³ñó ñáõ. »õ ÏÁ Ñ³ Ùá ½áõ»ëª ï¿ ñáõ Ý³ Ï³Ý 

Ù³ñ ÙÇÝÝ ³ë» Éáõ Ñ³ Ù³ ·áÛ »õ Ñ³ Ù³ µáõÝ Ù»ñ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µÝáõ

Ã»³ ÝÁ« ù³Ý ½Ç ³Ûë å¿ë »ñ Ïáõ µÝáõ ÃÇõ ÝÇó Ëáë ïá í³ Ý» Éáíª Üñ³Ý 

ÏÁ Ñéã³ Ï»ë »°õ  Ù³ñ¹« »°õ ²ë ïáõ³Í£ ÆëÏ ³ë» Éáí, áñ Ü³ Áëï 

µÝáõ Ã»³Ý §Ù¿Ï¦ ¿, ÇÝã å¿ë »õ íÏ³ ÛáõÙ »Ý Ó»ñ ÇëÏ Ëûë ù» ñÁ« ëáëÏ 

µ³ ó³ñ Ó³Ï ³Ýáõ³Ùµ Û³Ûï Ý³Í ÏÁ ÉÇ Ý»ë© [áõ ñ»ÙÝ] ÇÝã å¿±ë  Ï³ ñáÕ 

»ë ³ë»É« Ã¿ Ü³ Ù³ñ¹ »Õ³õ« Ù» é³õ »õ [Æñ] Ù³ Ñáõ³Ùµ Ù»ñ Ù¿ç 

³Õ µÇõ ñ³ó ñ»ó ³Ý Ù³ Ñáõ Ã»³Ý ßÝáñ ÑÁ£ ²Ûë å³ï ×³ éáí ëáõñµ Ñ³Û ñ»

ñÁ Ñ³ Ù³ñ Ó³ Ïû ñ¿Ý óáÛó »Ý ïáõ»É øñÇë ïá ëÇ »ñ Ïáõª ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ 

»õ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µÝáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ ·á Ûáõ ÃÇõ ÝÁ£ ²ë õáõÙ ¿ §»ñ Ïáõ µÝáõ

ÃÇõÝ¦« ù³ ÝÇ áñ ²ë ïáõ³Í ¿ »õ Ù³ñ¹« »õ Ã¿ª §µÝáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ ÙÇ³

ó³Ý¦24« »õ Ã¿ª §øñÇë ïáë ëïáõ ·³ å¿ë áõÝ¿ñ »ñ Ïáõ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ¦25« 

»õ Ã¿ª §ºñ Ï³ ÏÇ ¿ øñÇë ïáë© Ù³ñ¹ ¿ñ« áñ »ñ» õáõÙ ¿ñ« »õ ²ë ïáõ³Í 

¿ñ« áñ ã¿ñ »ñ» õáõÙ¦26, »õ ³ÛÉ ³Ûë åÇ ëÇ [Ëûë ù»ñ]« áñ ³ëáõ»É »Ý 

áõñÇß Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó£ §ºñ Ïáõ ëÇó¦ ³ë» Éáí áã Ã¿ Ññ³ Å³ñ õáõÙ ¿ÇÝ 

Ñ³ë ï³ ï»É §Ù¿ ÏÁ¦« Ï³Ù ¿É ÁÝ¹ Ñ³ Ï³ é³ ÏÁª §Ù¿ ÏÁ¦ Ëáë ïá í³ Ý» Éáíª 

Û³ Ù³ éáõÙ §»ñ Ïáõ ëÇó¦ Ëáë ïá í³ Ý»É« ³ÛÉ Éáõ ë³ ÷³Û É» Éáí áõÕ Õ³ ÷³

éáõ Ã»³Ý ³Ûë »ñ Ïáõ ç³ Ñ» ñáíª Ñ³ Ù³ñ Ó³ Ïû ñ¿Ý å³Û Í³ é³ ÝáõÙ ¿ÇÝª 

Áëï µÝáõ Ã»³Ý §»ñ Ïáõ¦ »õ Áëï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý §Ù¿Ï¦ ù³ ñá ½» Éáí 

øñÇë ïá ëÇÝ« áñáí óáÛó ¿ñ ïñõáõÙ, áñ ´³ÝÝ ²ë ïáõ ÍáÛ µÝáõ ÃÇõÝÝ 

³Ý»Õ ¿ »õ Ðû ñÇó« ÇëÏ Üñ³ Ù³ñÙ ÝÇ ·á Û³ óáõ ÃÇõ ÝÁª ÎáÛ ëÇó »õ 

»Õ³ Ï³Ýª ³ë» Éáí© §² õ» ï³ ñ³ ÝÇã Ý» ñÇ Ëûë ù» ñÁ Ñ³ õ³ ë³ ñ³ å³ ïÇõ 

ã»Ù ³ëáõÙ« áã ¿É Ýñ³Ýó ³ñ Å³ Ý³ õá ñáõ Ã»³Ý Ù³ ëÇÝ ³ëáõ³Í Ý» ñÁ. 

³ÛÉ Ù¿ ÏÁ óáÛó ¿ ï³ ÉÇë ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ý µ³ñÓ ñáõ ÃÇõ ÝÁ« ÇëÏ ÙÇõ

24 êµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³Ý, ÂáõÕÃ ² ³é ÎÕ»¹áÝÇáë« ×³é Ì²ª Áëï ÛáõÝ³

Ï³Ý »õ É³ïÇÝ³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÃ»³Ý »õ ·ÉáõË Â §²é áñë¦ ÅáÕáí³ÍáõáõÙ 

¥²õ·»ñ»³Ý«¿ç27«ÍÝÃ.2¤

25 êµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³Ý, ×³é È²ª Áëï ÛáõÝ³Ï³Ý »õ É³ïÇÝ³Ï³Ý ¹³ ë³

Ï³ñ·áõÃ»³Ý¥²õ·»ñ»³Ý«¿ç27«ÍÝÃ.2¤

26 ºñ³Ý»ÉõáÛÝ ÎÇõñÕÇ ºñáõë³Õ»Ù³óõáÛ Ñ³Ûñ³å»ïÇ ÎáãáõÙÝ ÁÝÍ³ÛáõÃ»³Ý« 

ìÝï©« 1832« ¿ç 52
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ëÁª Ëá Ý³ñ Ñáõ» ÉÁ ¹¿ åÇ Ù»ñ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ýáõ³ë ïáõ ÃÇõ ÝÁ¦27, »õ Ã¿ª 

§â³ñ ã³ ñ» ÉÇ ¿ Ù³ñÙ Ýáí »õ ³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇª ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ùµ¦28£ 

ê³ Ï³ÛÝ ë³« áñ ³ÛÅÙ ³ë³ó© §²ëïáõ³ Íáõ Ã»³Ùµ ³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ ¿¦« 

Ù¿Ï ³ÛÉ ï» ÕáõÙ í» ñ³ Ó³Û ÝáõÙ ¿ª §²ë ïáõ³Í ã³ñ ã³ ñ»³É¦29£ ²ñ¹ª 

ÇÝã å¿±ë  Ñ³ë Ï³ Ý³Ýù ëñ³Ýù© ÙÇ±Ã¿ Ï³ ñ» ÉÇ ¿ Ù³ñïÝ ã»É ë» ÷³ Ï³Ý 

í³ñ ¹³ å»ï Ý» ñÇ ¹¿Ù. ù³¯õ  ÉÇ óÇ£ ²ÛÉ ³é³ çÇ ÝÁ Ëû ëáõÙ ¿ Áëï µÝáõ

Ã»³Ý« ÇëÏ »ñÏ ñáñ ¹Áª Áëï ´³ ÝÇ ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý£ ºñµ Áëï ÙÇ³ õá

ñáõ Ã»³Ý ¿ Ëû ëáõÙ« ãÇ áõñ³ ÝáõÙ ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõ ñÇó Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ ñÇÝ« 

»õ ¹³ñ Ó»³Éª ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõ ñÇó Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ ñÇ Ù³ ëÇÝ ³ëáõ³Í áñ» õ¿ 

Ëûëù ÙÇáõ ÃÇõ ÝÁ »ñ Ïáõ ÙÇáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ ãÇ µ³ Å³ ÝáõÙ« ³ÛÉ »ñ Ïáõ

ëÇÝ ¿É Ùû ï» ÝáõÙ ¿ µ³ ñ» ë¿ñ »õ µ³ ñ» å³ßï Ï³Ù ùáíª ã³ñ ã³ ñ» ÉÇÝ 

³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ Ëáë ïá í³ Ý» Éáíª Áëï ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý« »õ 

Áëï µÝáõ Ã»³Ý ³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇÝ µ³½ Ù³ ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ Ëáë ïá í³ Ý» Éáíª 

Áëï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý£

ÄÂ. êñ³ ÝÙ³Ý« ÙÇõë ëáõñµ Ñ³Û ñ» ñÁ »õë ³ñ Ó³ Ý³· ñ» óÇÝ Çñ»Ýó 

¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý Ëûë ù» ñÁ£ ºñµ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï ¿ñ ÉÇ ÝáõÙ Ëû ë»É Áëï µÝáõ

Ã»³Ý« Ñ³ Ù³ñ Ó³ Ï³ å¿ë ÛÇ ßáõÙ ¿ÇÝ »ñ Ïáõ ëÇó Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ ñÇ ³é³ÝÓ

Ý³ Û³ï Ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ© áã Ã¿ Ù¿Ï àñ ¹ÇÝ »ñ Ïáõ áñ ¹Ç Ý» ñÇ Ï³Ù »ñ Ïáõ 

¹¿Ù ù» ñÇ µ³ Å³ Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ« ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¿ÇÝ ³½ ¹³ ñ³ ñáõÙ, 

Ã¿ ÇÝã [·á Û³ óáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇó ¿ñ ÙÇáõ ÃÇõ ÝÁ]£ Àëï ëáõñµ ´³ñ ë» ÕÇ© 

§Úá· Ý»ó ×³Ù ÷áñ ¹áõ ÃÇõ ÝÇóª Ù³ñÙ ÝÇ »õ çÕ» ñÇ ÛáÛÅ »ñ Ï³ñ áõÕ»· Ý³

óáõ ÃÇõ ÝÇó. áã Ã¿ ²ë ïáõ³ Íáõ ÃÇõ ÝÁ ³ß Ë³ ïáõ Ã»³Ùµ ã³ñ ã³ ñáõ»ó« 

³ÛÉ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ« áñ µÝáõ Ã»³Ùµ ³õ» ÉÇ Û³ñ Ù³ñ ¿ñª Ïñ» Éáõ ¹Ç åáõ³Í

Ý» ñÁ¦30£ ºõ Ý³« áñ ³ÛÅÙ Áëï Ù³ñÙ ÝÇ µÝáõ Ã»³Ý ³Ûë å¿ë ¿ ³ëáõÙ« 

Ù¿Ï ³ÛÉ ï» ÕáõÙ Áëï ´³ÝÝ ²ë ïáõ ÍáÛ Ñ»ï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý ³Ûë å¿ë 

27 êµ ¶ñÇ·áñ ÜÇõë³óÇ, Ö³éÝ ½áñ Ëûë»ó³õ Ç ÅáÕáíáÛÝ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ« 

½» ï»Õáõ³Í ¿ ëµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³ÝÇ §²é áñë¦ ÅáÕáí³ÍáõáõÙ (·ÉáõË 

¸) »õ ÜÇõë³óáõ ÛáõÝ³ñ¿Ý »õ É³ïÇÝ»ñ¿Ý ·áñÍ»ñÇ ´ Ñ³ïáñáõÙ ¥²õ·»ñ»³Ý« 

¿ç28«ÍÝÃ.1¤

28 êµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³Ý, ÂáõÕÃ ² ³é ÎÕ»¹áÝÇáë« ×³é Ì²ª Áëï ÛáõÝ³

Ï³Ý »õ É³ïÇÝ³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÃ»³Ý »õ ·ÉáõË Â §²é áñë¦ ÅáÕáí³Íáõ áõÙ 

¥²õ·»ñ»³Ý«¿ç27«ÍÝÃ.2¤

29 êµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³Ý, Ö³é È¼ª Áëï ÛáõÝ³Ï³Ý »õ É³ïÇÝ³Ï³Ý ¹³ ë³

Ï³ñ ·áõÃ»³Ý »õ ·ÉáõË º §²é áñë¦ ÅáÕáí³ÍáõáõÙ ¥²õ·»ñ»³Ý« ¿ç 28« ÍÝÃ. 

3¤

30 §¶áÑáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ¦ ×³éÇó ¿£ î»ë §¶³ÝÓ³ë³ñ¦ Ñ³Ý¹¿ë, À, ¿ç 242£
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¿ ³ñ ï³ Û³Ûï õáõÙª ³ë» Éáí© §ºë ³ëáõÙ »Ù, áñ Ù³ñÙ ÝÇ Ã³ Õáõ ÙÁ »õ 

Ýñ³ ½·»ë ïÁ ´³ ÝÇÝÝ »Ýª áã Ã¿ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ µÝáõ Ã»³Ùµ« ³ÛÉ 

ïÝû ñ¿ Ýáõ Ã»³Ý ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ùµ£ ÜáÛÝ å¿ë »õª Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ ³Ý ÓÇÝ 

Û³ ïáõÏ Ëûë ù» ñÁ »õ ã³ñ ã³ ñ³Ýù Ý» ñÁ« ïñïÙáõ ÃÇõÝÝ áõ ï³· Ý³ åÁ, 

³ëáõÙ »Ù, áñ ´³ ÝÇÝÝ »Ýª áã Ã¿ ³ëïáõ³ Í³ ÛÇÝ µÝáõ Ã»³Ùµ« ³ÛÉ 

ïÝû ñ¿ Ýáõ Ã»³Ý ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ùµ¦31£

Æ. ²Ûë »ñ Ïáõ áõÕ Õ³ å³ßï ß³ õÇÕ Ý» ñáí ³Ûë å¿ë Ï³ ñá Õ³ Ý³ Éáí 

í»ñ ÁÝ Ã³ Ý³É ¹¿ åÇ ´³ ÝÇ Ù³ñÙ Ý³ õá ñáõ Ã»³Ý Ëáñ Ñáõñ ¹Áª ëáõñµ 

Ñ³Û ñ» ñÁ ³ñ Å³ Ý³ õá ñ³ å¿ë »õ å³ï ß³ ×û ñ¿Ý Ñ³ Ù³ñ Ó³Ï õáõÙ ¿ÇÝ 

Ëû ë»É »°õ µÝáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ, »°õ ï Ýû ñ¿ Ýáõ Ã»³Ý ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý Ù³ ëÇÝª 

³ë» Éáí© §ø³Õ ó»ó Ù³ñÙ Ýáí« Í³ ñ³ õ»ó« Ûá· Ý»ó« ÝÝç»ó£ ¸ñ³ Ýáí 

áã Ã¿ Ýë» Ù³ó ñ»ó ²ë ïáõ³ Íáõ ÃÇõ ÝÁ« ³ÛÉª áñ å¿ë ½Ç ×ßÙ³ñ ï³ å¿ë 

óáÛó ï³Û Ù³ñÙ ÝÇ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ¦32£ ºõ Ã¿ª §´³ ÝÁ« áñ Ð³Ûñ ²ëï

Íáõó ¿« ³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ ¿ »õ ³Ý Ù³Ñ© ¹ñ³ Ñ³ Ù³ñ Ù³ñ ÙÇÝ ³é³õ« 

áñ å¿ë ½Ç Ï³ ñá Õ³ Ý³Û ã³ñ ã³ñáõ»É¦33£ ºõ Ã¿ª §²ë ïáõ ÍáÛ ØÇ³ ÍÇÝ 

àñ ¹ÇÝ Ù»ñ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ ÙÇ³ó ñ»ó Æñ ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³ ÝÁ »õ ³Ù¿Ý 

ÇÝã ³ÝáõÙ áõ Ï³ ï³ ñáõÙ ¿ Ù»ñ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µÝáõ Ã»³Ùµ« ë³ Ï³ÛÝ 

Áëï ³ëïáõ³ Í³ ÛÇÝ µÝáõ Ã»³Ý ³Ý ³Ëï ¿ áõ ³Ý Ï³ñûï »õ ÉóÝáõÙ áõ 

Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ ¿ µáÉáñ ³ñ³ ñ³Í Ý» ñÇÝ¦34£

Æ². ²ñ¹ª Ù¿Ï øñÇë ïá ëÇ Ù³ ëÇÝ ³Ûë å¿ë »Ý ³Ý µ³ Å³ Ý³ µ³ñ 

íÏ³ ÛáõÙ µ³½ Ù»ñ ç³ ÝÇÏ Ñ³Û ñ» ñÁª áã Ã¿ Ù¿Ï øñÇë ïá ëÇÝ »ñ Ïáõ 

¹¿Ù ù» ñÇ Ï³Ù »ñ Ïáõ áñ ¹Ç Ý» ñÇ µ³ Å³ Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ« ù³¯õ  ÉÇ óÇ, ³ÛÉ 

³Ûë ï»Õ Ï³ Ù» ÝáõÙ »Ý ³é³ õ»É »õë Ñ³ë ï³ ï»É Ñ³ õ³ï ùÇ ×ßÙ³ñ ïáõ

ÃÇõ ÝÁ« ¹ñ³ Ñ»ï ÙÇ³ ëÇÝ Ý³»õ Ïáñ Í³ Ý»É ã³ ñ³ ÷³é Ý» ñÇ ÑáÛ É» ñÁ« 

áñáÝù øñÇë ïá ëÇ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ §Ù¿Ï¦ Ïá ã» Éáõ ÙÇ çá óáí áõñ³ ÝáõÙ ¿ÇÝ 

Üñ³ Ù³ñ ¹» Õáõ Ã»³Ý ³Ý ëáõï Ëáñ Ñáõñ ¹Á: [ÜÏ³ ïÇ áõÝ»Ù] í»ñ çÇÝ 

ºõ ïÇ ù¿ ëÇÝ« áñ §Ù¿Ï µÝáõ ÃÇõÝ¦ [³ ë» Éáí]ª ¹Åá Ë³ µ³ ÝáõÙ ¿ñ« Ã¿ 

øñÇë ïá ëÇ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ ÎáÛ ëÇÝ Ñ³ Ù³ ·áÛ ã¿. ³é³ çÇÝ ºõ ïÇ ù¿ ëÇÝ« áñ 

§Ù¿Ï µÝáõ ÃÇõÝ¦ ³ë» Éáíª Û³Û ï³ ñ³ ñáõÙ ¿ñ, áñ øñÇë ïá ëÇ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ 

31 §´³ñëÕÇ »åÇëÏáåáëÇ áõÕÕ³÷³éÇ »õ ²åáÕÇÝ³ñÇ Ñ»ñÓáõ³ÍáÕÇ íÇ ×³ µ³

Ýáõ ÃÇõÝ¦, ÎÐ, ¿ç 95

32 ìÏ³Û³ÏáãáõÃÇõÝÁ ê»µ»ñÇ³Ýáë ¶³µ³Õ³óáõó ¿ (²õ·»ñ»³Ý« ¿ç 30« ÍÝÃ. 

1)£

33 ¶Çñù å³ñ³åÙ³Ýó ëµ ÎÇõñÕÇ ²Õ»ùë³Ý¹ñáõ Ñ³Ûñ³å»ïÇÝ« Î© äáÉÇë« 1717 

Ã©, ¿ç 490£

34 ìÏ³Û³ÏáãáõÃ»³Ý ³ÕµÇõñÝ ³é³ÛÅÙ ÙÝáõÙ ¿ ³ÝÛ³Ûï£
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»ñÏÝ ùÇó ¿ »õ ³Ýë ï»ÕÍ. ì³ Õ»Ý ïÇ³ Ýá ëÇÝ »õ Ø³ ÝÇÇÝ« áñáÝù §Ù¿Ï 

µÝáõ ÃÇõÝ¦ ³ë» Éáíª Ãáõ³ ó»³É Ñ³ Ù³ ñ» óÇÝ øñÇë ïá ëÇ Û³Ûï Ýáõ

ÃÇõ ÝÁ. ²åá ÕÇ Ý³ ñÇÝ« êá÷ ñá ÝÇá ëÇÝ »õ Úáõ ÉÇ³ Ýá ëÇÝ« áñáÝù §Ù¿Ï 

µÝáõ ÃÇõÝ¦ ³ë» Éáíª Û³Û ï³ ñ³ ñ» óÇÝ« Ã¿ ´³ ÝÁ Ã» ñÇ »õ ³Ý Ï³ ï³ñ 

¿ ³é»É Ù»ñ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ ÎáÛ ëÇó. ºõ Ýá ÙÇá ëÇÝ »õ ²ñÇá ëÇÝ« áñáÝù 

§Ù¿Ï µÝáõ ÃÇõÝ¦ ³ë» Éáíª Û³Û ï³ ñ³ ñ» óÇÝ« Ã¿ ´³ ÝÇ ÙÇ³ õá ñáõ ÃÇõ

ÝÁ Ù³ñÙ ÝÇ Ñ»ï [ëáëÏ] ³Ý ï» ë³ Ý» ÉÇ »õ ï» ë³ Ý» ÉÇ ³ñ³ ñ³Í Ý» ñÇ 

ß³ ñ³ Ï³ñ ·áõ ÃÇõÝ ¿£

Æ´. Î³ñ ÍáõÙ »Ùª ëñ³Ý óÇó Ñ» éáõ ã¿ Ý³»õ ùá ³ë³Í §Ù¿Ï µÝáõ

ÃÇõ ÝÁ¦« áñ ï³Ý ç³Ýù Ý» ñÇ í³ ËÇó ÁÝ ¹áõ ÝáõÙ »ë ´³ÝÝ ²ë ïáõ ÍáÛ 

Ù³ñÙ Ý³ óáõ ÙÁ« ÇëÏ ³ÛÝ« ÇÝ ãÇó ¿° Ù³ñ ÙÇ ÝÁ« áõñ³ ÝáõÙ »ë£ ÆÝã

å¿ë û ñÇ Ý³Ïª Ýñ³Ýù« áí ù»ñ Ã³ ·³ õá ñ³ Ï³Ý ·³ ÑáÛ ùÁ Ñ³ Ù³ ñáõÙ 

»Ý å³ïáõ³ñ Å³Ý« ÇëÏ ÝÇõ ÃÁ« áñÇó Ï»ñ ïáõ»É ¿ ·³ ÑáÛ ùÁ« ³ñ Ñ³

Ù³ñ Ñ» Éáí ÙÇ ÏáÕÙ »Ý ¹ÝáõÙ Çµ ñ»õ ³Ý³ñ· ÙÇ µ³Ýª ãÑ³ë Ï³ Ý³

Éáí« áñ ³é³ñ Ï³Ý ³ÛÝ Å³ Ù³ Ý³Ï ¿ å³ïõ õáõÙ« »ñµ [å³ ïÇõ ¿] 

ÁÝ Í³Û õáõÙ Ýñ³ µÝáõ Ã»³ ÝÁ£ ø³Ý ½Ç »Ã¿ ãÁÝ Í³ ÛáõÇ Ýñ³Ý« áñÇó 

í»ñ óáõ»ó« ãÇ »ñ» õ³Û ³ÛÝ ÷³é ùÇ ³é³ õ» Éáõ ÃÇõ ÝÁ« áñÇÝ Ñ³ ë³õ£ 

ºõ ¹³ñ Ó»³Éª »Ã¿ ÝáÛÝ ¿áõ Ã»³Ùµ ãÑ³ë ÝÇ ÷³é ùÇ Ù» Íáõ Ã»³Ý« 

ãÇ Ïá ãáõÇ §÷³ é³ õá ñ»³É¦« ³ÛÉ §÷á ÷á Ë»³É¦« ù³Ý ½Ç ÷³éùÝ áõ 

÷³ é³ õá ñ» ÉÁ Ù¿ ÏÁ ÙÇõ ëÇ ÝÏ³ï Ù³Ùµ ï³ñ µ» ñáõ ÃÇõÝÝ »Ý Û³Ûï ÝáõÙ 

»õ á°ã  ÝáÛ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ£

Æ¶. ²ñ¹ª Ï³Ù »Ï Ëáë ïá í³ ÝÇ°ñ« áñ í» ñá ÛÇ ß»³É ã³ ñ³ ÷³é Ý» ñÇó 

Ù¿ ÏÇ å¿ë »ë« »õ Ï’Ç Ù³ Ý³Ýù« áñ ÛáÛÅ Ù³ñ ¹³ ï»³ó »ëª áõñ³ Ý³ Éáí 

²ë ïáõ ÍáÛ Ù³ñ ¹³ ëÇ ñáõ ÃÇõ ÝÁ« ù³Ý ½Ç Ü³« Æñ íñ³Û ³é Ý» Éáí Ù»ñ 

µÝáõ ÃÇõ ÝÁ« Ù» Í³ ñ»ó [³ÛÝ]« ÇëÏ ¹áõ ãËáë ïá í³ Ý» Éáí¹ ³Ý³ñ

·áõÙ »ë£ àõñ»ÙÝ ¿É ÇÝ ãá±õ  ù»½ Ñ»ï íÇ ×»Ýùª Çµ ñ»õ Ñ³ ñ³ ½³ ïÇ. 

¹áõ« áñ ³Ëáñ ÅáõÙ »ë Ñ» Ã³ Ýá ë³ µ³ñ Ù» Ïáõ ë³ Ý³É Ù» ½³ ÝÇó« ù³ ÝÇ 

áñ å³ ïáõÇ ñ³Ý ëï³ ó³Ýù ã·Ý³É Ñ» Ã³ Ýáë Ý» ñÇ ×³ Ý³ å³ñ Ñáí »õ 

ë³ Ù³ ñ³ óÇ Ý» ñÇ ù³ Õ³ù Ý» ñÁ ãÙïÝ»É [Ø³ïÃ© Ä 5]£ ÆëÏ »Ã¿ ³ÛÝ 

ËÇëï ã³ ñ³ ã³ñ ³ñ Ù³ï Ý» ñÇó µáõ ë³Í ³õ» ÉÇ ã³ñ ÙÇ ×ÇõÕ ã»ë« 

ÏÁ Ëáë ïá í³ Ý»ë Ù»½ Ñ»ï« Ù³ Ý³ õ³Ý¹ª ÀÝ¹ Ñ³Ý ñ³ Ï³Ý Î³ Ãá ÕÇ Ï¿ 

ºÏ» Õ» óáõ Ñ»ï, Ù¿Ï »õ ÝáÛÝ øñÇë ïá ëÇÝ »°õ  ²ë ïáõ³Í« »°õ  Ù³ñ¹« 

áñ å¿ë ½Ç ×³ Ý³ ãáõÇ Ù³ñÙ Ý³ ó»³É ´³ÝÝ ²ë ïáõ ÍáÛ ³Ý µ³ Å³ Ý» ÉÇ »õ 

³Ýß ÷áÃ ÙÇáõ ÃÇõ ÝÁ£ ÆÝ ãá±õ  »ë ÝÙ³Ý õáõÙ ½³ éÇ í³Ûñ Ã³ ÷áõáÕ çñÇ« 

áñ ³Ý Ï³ ñáÕ ¿ Û»ï ¹³é Ý³ Éáõ« Ï³Ù ³Ù å» ñÇó åá Ïáõ³Í Ï³ñ Ïáõ ïÇ« 

áñ ³õ» ÉÇ Ùûï ¿ Ñ³É ã» Éáõ« ù³Ý Ã¿ ¹³ñ Ó»³É ÙÇ³ Ý³ Éáõ ³Ù å» ñÇÝ£ 
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²é³Ýó Ý»Ý ·áõ Ã»³Ý ÁÝ ¹áõ ÝÇ°ñ · ñáõ³Í Ý» ñÁ »õ ×ßÙ³ ñÇ°ï  Ñ³ Ù³ ñÇñ 

öñÏãÇ Ï³ ï³ ñ³Í ·áñ Í» ñÁ£ êáõï  Ñ³ Ù³ ñÇñ ùá ëÇÝ »õ ëË³ É³ Ï³Ý 

Ëáñ Ñáõñ¹ Ý» ñÁ »õ á°ã  Ã¿ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ³Ý ëáõï ¶Çñ ùÁ£ ºÃ¿ ¶ñùáí 

åÇ ïÇ ·³Û Ã³Ï Õáõ»ë« ·áñ ÍÇ°Ý  Ñ³ õ³ ï³« ù³Ý ½Ç Ëûë ùÇ ³å³ óáÛó Ý» ñÁ 

·áñ Í»ñÝ »Ý« ÇÝã å¿ë íÏ³ ÛáõÙ ¿ î¿ ñÁ© §¶á Ý¿ ·áñ Í» ñÇ Ñ³ Ù³ñ«— 

³ëáõÙ ¿«— Ñ³ õ³ ï³ ó¿ù¦ [ÚáíÑ© Ä 38]£

Æ¸. ØÇ Ù»³Ý óÇó ËÇëï ï³ñ µ»ñ µ³ Ý»ñÝ Çñ³ñ Ñ»ï ÙÇ° Ñ³ Ù»

Ù³ ïÇñ« ù³ ÝÇ áñ ³ÛÝ ï»Õ Ý»ñ ·áñ Íáõ ÃÇõÝÝ ³é³Ýó Ù³ñÙ ÝÇ ¿ »õ 

ÙÇ³ÛÝ Ó» õáí« ÇëÏ ³Ûë ï»Õª Ù³ñÙ Ýáí »õ ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ùµ£ Î» ñ³Ï

ñáõ»ó ²µ ñ³ Ñ³ ÙÇ Ùûï [ÌÝ© ÄÀ 8], ×³ ß³ Ï»ó Ý³»õ ³ß³ Ï»ñï Ý» ñÇ 

Ñ»ï [¶áñÍ© Ä 41]. ³ÛÝ ï»Õª ³Ý Ù³ñ ÙÇÝ« ³Ûë ï»Õª Ù³ñÙ Ý³ õá ñáõ³Í« 

áñÇó å³ñ½ ¿« áñ ³ÛÝ Ù¿ ÏÁ ·áñ ÍÇ ÝÙ³ Ýáõ ÃÇõÝÝ ¿ñ« ÇëÏ ³Ûë Ù¿

ÏÁ ·áñÍÝ ¿ ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ùµ£ ºÃ¿ ·áñ ÍÁ ·áñ ÍÇ ÏáÕ ùÇÝ ¹Ý» Éáí 

Ñ³ õ³ ë³ ñ»ó Ý»ë« Ñ³ õ³ ë³ñáõ³Í ÏÁ ÉÇ Ý»Ý Ý³»õ Û³Ûï Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁª 

Ý³ Ëáñ¹Ý áõ ³Ûë í»ñ çÇ ÝÁ£ ÜáÛ ÝÇÝ ÏÁ Ñ» ï» õ»Ý ÍÝáõÝ ¹Á« Ñ³ ë³ Ïáí 

³×» ÉÁ« Ù³ ÑÁ« Ã³ Õáõ ÙÁ« Û³ ñáõ ÃÇõ ÝÁ« Ñ³Ù µ³ñ Óáõ ÙÁ« áñáÝó ÙÇ

çáí ÆÝ ùÁª áñ å¿ë ·ÉáõË« ³Ýó Ý» Éáí« Æñ Ù³ñÙ ÝÇª ºÏ» Õ» óáõ Ñ³ Ù³ñ 

å³ï ß³× µá Éáñ ³Ý ¹³Ù Ý» ñÇÝ Ññ³ õÇ ñ» Éáí Ï³Ý ãáõÙ ¿ Æñ Û»ï» õÇó. 

ÇëÏ Ù»ñ ÛáÛ ëÇ µá Éáñ ³ÏÝ Ï³ Éáõ ÃÇõÝ Ý»ñÝ« Áëï ù»½« ëïáõ»ñ »Ý áõ 

óÝá±ñù£ êñ³ ÝÇó Ø³ ÝÇÝ áõ Ø³ñ ÏÇáÝÝ ÇëÏ ÏÁ Ï»Ý ¹³ Ý³ Ý³Ý ³Û¹ ù³Ý 

ï³ ñÇ Ý»ñ ³Ýóª ù»½ Çñ»Ýó ½³ õ³ ÏÁ ¹³ñ Ó³Í ï»ë Ý» Éáí£ Ø³ñ ·³ ñ¿Ý 

³ëáõÙ ¿© §Îáñë ï»³Ý »ë Ù³ï ÝáõÙ ëáõï Ëû ëáÕ Ý» ñÇÝ¦ [ê³ÕÙ© º 

7]. »Ã¿ Ëûë ùÁ Ïáñë ï»³Ý ¿ Ù³ï ÝáõÙ« ³é³ õ»É »õë ·áñÍÝ ¿ å³ï

×³é ¹³é ÝáõÙ Ïáñë ï»³Ý£ §â¿± áñ Ù»ñ Ñ³Ûñ ²µ ñ³ Ñ³ ÙÁ ·áñ Í» ñáí 

³ñ ¹³ ñ³ ó³õ¦«— ³ëáõÙ ¿ Ø»ÍÝ Ú³ Ïá µá ëÁ [Ú³Ï© ´ 21]£ ÆÝ ãá±õ  

»ë ÷áñ ÓáõÙ ëáõïÝ ³å³ óáõ ó»É »õ á°ã  Ã¿ Ñ³ õ³ï ùÁª Ëûë ù» ñáí 

»õ ·áñ Í» ñáíª Ï³ Ù» Ý³ Éáí ÉÇ Ý»É ë³ ï³ Ý³Û Ñûñ ³Ý¹ ñ³ ÝÇÏ áñ ¹ÇÝ 

[ÚáíÑ© À 44]£

Æº. ÆÝ ãá±õ  »ë ç³ ÝáõÙ ³Ýáõ ÝÁ ÷á Ë»É »õ ³ÛÉ ³ÝáõÝ ¹Ý»É, 

áñÇó Ñ» éáõ ¿ ³ëáõ³ ÍÁ« Ï³Ù ¿É Ëûë ù»ñÝ ³Ý å³ï ß³× Ï»ñ åáí 

³Û É³ ÷á Ë»É£ Ú³ÝÓ ÝÇ°ñ  ù»½ Ëûë ùÇ µáõÝ Ëáñ Ñáõñ ¹ÇÝ »õ á°ã  Ã¿ 

Ëûë ùÇ Ëáñ Ñáõñ ¹Á Ñ³ñ Ï³¹ ñ³ µ³ñ ß» ÕÇñ ùá ÏáÕ ÙÁ£ Ð³ë ï³ ïÇ°ñ  

³ÛÝ Ëûë ù» ñÁ« áñáÝù ´³ÝÝ ²ë ïáõ³Í Ñ³ë ï³ ï»ó »õ ÁÝï ñ»ó, »õ 

ÙÇ° ³ñ ¹³ ñ³ó ñáõ ß³ ï» ñÇó Û³Ý ¹Ç Ù³ Ýáõ³Í »õ ¹³ ï³ å³ñ ïáõ³Í 

Ëûë ù»ñ¹£ Ö³ Ý³ ãÇ°ñª ³Û¹ [Ëûë ù» ñÇó] á°ñÝ  ¿ ³ëáõ³Í §Áëï µÝáõ

Ã»³Ý¦ »õ á°ñÁ å¿ïù ¿ Ñ³ë Ï³ Ý³É §Áëï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý¦£ ²Ûë å¿ë 
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³õ» ÉÇ Ûëï³ Ïû ñ¿Ý ÏÁ Ï³ ñá Õ³ Ý³ë Ñ³ë Ï³ Ý³É ·ñáõ³Í Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõñ 

Ëûë ùÇ ÇÙ³ë ïÁ£

Æ¼. ø³Ý ½Ç ³õ» ï³ ñ³ Ý³ Ï³Ý »õ ³é³ ù» É³ Ï³Ý Ëûë ù» ñÇó ß³

ï» ñÁ Í³ ÍáõÏ »õ ¹Åáõ³ ñÇ Ù³ó »Ý« áñáÝó »Ã¿ Ë³ õ³ ñ³ ÙÇï Ù¿ ÏÁ 

÷áñ ÓÇ Ý³ Û»É Çñ Ñá ·áõ ³ã ù» ñáí« ÝáÛÝ ³Û¹ ×ßÙ³ ñÇï Ëûë ù» ñÁ Ýñ³ 

Ñ³ Ù³ñ Ùá Éá ñáõ Ã»³Ý å³ï ×³é ÏÁ ¹³é Ý³Ý£ ÆÝã å¿ë ³ÛÝ ÛÇ Ù³ ñ³

ÙÇï ²åá ÕÇ Ý³ ñÁ« ³é³ ù»³ ÉÇó Éë» Éáí §à ñáí Ñ» ï»õ Ù³ ÝáõÏ Ý» ñÁ 

Ñ³ Õáñ ¹³ ÏÇó »Õ³Ý ³ñ»³Ý »õ Ù³ñÙ ÝÇ« ÆÝùÝ ¿É Ù»ñ Ó³ õá ñáõ Ã»³Ùµ 

Ù³ë Ý³ ÏÇó »Õ³õ Ýñ³Ýó¦ [Ëûë ùÁ] [ºµñ© ´ 14]« ëñ³ ÝÇó« áõñ»ÙÝ« 

[Ñ» ï» õáõ ÃÇõÝ ³Ý» Éáí]« Ù³ñÙ ÝÇó Ïïñ»óÑ³ Ý»ó Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µ³ Ý³

Ï³Ý Ñá ·ÇÝª ³ë» Éáí© §²ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ¿ñª Ñá ·» õá ñáõ Ã»³Ùµ Ñá ·Ç³

ó³Í¦35£ àõñÇß Ù¿ÏÝ ¿É« ëË³É Ñ³ë Ï³ Ý³ Éáí« Ùá Éá ñáõ»ó öñÏãÇ ³ë³Í 

Ù¿Ï ³ÛÉ Ëûë ùáí© §àã áù »ñ ÏÇÝù ãµ³ñÓ ñ³ ó³õ« µ³ óÇ Üñ³ ÝÇó« àí 

Çç³õ »ñÏÝ ùÇóª Ø³ñ ¹áõ àñ ¹áõó« áñ »ñÏÝùáõÙ ¿¦ [ÚáíÑ© ¶ 13]© 

³é³ çÇÝ ºõ ïÇ ù¿ ëÇ [Ù³ ëÇÝ ¿ Ëûë ùÁ]« áñ øñÇë ïá ëÇ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ Ñ³

Ù³ ñ»ó »ñÏÝ ùÇó µ» ñáõ³Í, ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ µÝáõ ÃÇõ ÝÇó ÑÝ³ñáõ³Í 

»õ ÎáÛ ëÇ ÙÇ çáí« ÇÝã å¿ë Ëá Õá í³ Ïáí, ³Ýó Ï³ óáõ³Í£ âÑ³ë Ï³ ó³õ« 

áñ »ñÏ ñ³ õá ñÁ »ñÏ Ý³ õá ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ õá ñáõ» Éáõ å³ï ×³ éáí ¿ñ ³Ûë 

[ËûëùÝ] ³Ûë å¿ë ³ëáõÙ36£ àõñ»ÙÝª ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ·ñáõ³Íù Ý» ñÇ Ù¿ç 

Ëûëù Ï³Û« áñ ³ëáõ³Í ¿ »õ Ñ³ë Ï³ó õáõÙ ¿ Áëï µÝáõ Ã»³Ý« »õ Ï³Ûª 

áñ Áëï ïÝû ñÇ Ý³ Ï³Ý ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý£ ºñµ öñÏÇãÝ ³ë³ó öÇ ÉÇå

åá ëÇÝ© §àí ÆÝÓ ï» ë³õ« ÆÙ Ðû ñÁ ï» ë³õ¦ [ÚáíÑ© Ä¸ 9], »Ã¿ ³Ûë 

§ï»ë Ý» ÉÁ¦ ãÑ³ë Ï³ Ý³ë áñ å¿ë Ðûñ µÝáõ Ã»³Ý ï» ëáõ ÃÇõÝ« áñ áõÝÇ 

àñ ¹ÇÝ« ³å³ áã Ã¿ ÙÇ³ÛÝ áñ ¹» Ñ³Û ñáõ ÃÇõÝ Ý»ñ Ùáõ Í³Í ÏÁ ÉÇ Ý»ë« 

³Û É»õ Ù³ñ ÙÇÝ ¿É ÏÁ ßÝáñ Ñ»ë Ðû ñÁ« ÇÝã å¿ë »õ àñ ¹ÇÝ áõÝÇ£ ÜáÛÝ å¿ë 

»õ« »ñµ ³ë³ó« Ã¿ª §ºë »õ Ð³Ûñë Ù¿Ï »Ýù¦ [ÚáíÑ© Ä 30]« §Ù¿Ï¦ 

ÉÇ Ý»ÉÝ Áëï ¹¿Ù ùÇ »õ ³Ý ÓÇ ã³ ë³ó« ³ÛÉ Áëï µÝáõ Ã»³Ý£

Æ¾. àñÇÝ ¹áõ« Ïáõ ñ³ ó³Í Ùïùáí Ý³ Û» Éáí« ãÏ³ ñá Õ³ ó³ñ 

½³ Ý³ ½³ Ý»É« ³ÛÉ« Û³Ý ¹Ç Ù³ Ý» Éáí Ý³Ë ÝÇ Ý» ñÇ ³ë ïáõ³Í Ëû ëáõ ÃÇõ ÝÁ« 

·ñ» óÇñ »õ ³ë³ óÇñ© §Æ±Ýã  Ï³ ñÇù Ï³Û Ãáõ» Éáõ ÛáÛÝ ÇÙ³ë ïáõÝ Ý» ñÇÝ« 

áñáÝù ³ëáõÙ »Ýª ºñ ñáñ ¹áõ ÃÇõ ÝÁ ¹¿Ù ù» ñáí »õ ³Ý Ó» ñáí µ³ Å³

35 §´³ñëÕÇ »åÇëÏáåáëÇ áõÕÕ³÷³éÇ »õ ²åáÕÇÝ³ñÇ Ñ»ñÓáõ³ÍáÕÇ íÇ ×³ µ³

Ýáõ ÃÇõÝ¦, ÎÐ, ¿ç 84

36 ØÇïùÁ ëµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³ÝÇª ÎÕ»¹áÝÇÝ áõÕÕáõ³Í ² ÃÕÃÇó ¿ ¥²õ ·»

ñ»³Ý,¿ç36«ÍÝÃ.4¤£
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Ýáõ³Í ¿« ÇëÏ ³ëïáõ³ Íáõ Ã»³Ùµª ÙÇ³ õá ñáõ³Í¦£ ²Ûë ï» ÕÇó Û³Ûï

ÝÇ ¹³ñÓ ñÇñ« áñ ¹áõ ³Û¹ »ñ Ïáõ ëÇó áã Ù¿ÏÝ ¿É ã»ë ÁÝ ¹áõ ÝáõÙ. »õ 

³Û¹ å¿ë« Áëï ¹¿Ù ù» ñÇ ãµ³ Å³ Ý» Éáí« ¹³é ÝáõÙ »ë ë³ µ» É³ óÇ37« ÇëÏ 

Áëï µÝáõ Ã»³Ý ãÙÇ³ õá ñ» Éáíª ³ñÇá ë³ Ï³Ý38£ ºÃ¿ Áëï ¹¿Ù ù» ñÇ ãÇ 

µ³ Å³Ý õáõÙ« ³Ý Ó»ñÝ ÇÝã å¿±ë  »Ý Ï³ ñá Õ³ ÝáõÙ ³Ý ÷á ÷áË ÙÝ³É« ÇÝ ãÇ 

Ù³ ëÇÝ Ø»ÍÝ ¶ñÇ ·áñ Ü³ ½Ç³Ý ½³ óÇÝ ³ëáõÙ ¿© §º ñ»ù ³Ý Ó» ñÁ å¿ïù 

ã¿ Ù¿ ÏÇ Ù¿ç Åá Õá í»É Ï³Ù ÙÇ Ù»³Ý óÇó Éáõ Í³ ñ»É Ï³Ù Ë³é Ý³ Ï»É¦39£ 

ºõ ¹³ñ Ó»³Éª §º Ã¿ ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ùµ ã»ë ÙÇ³ õá ñáõÙ« ³å³ áõñ»ÙÝ 

û ï³ñ µÝáõ ÃÇõÝ »ë Ý»ñ Ùáõ ÍáõÙ »õ ½áõ ·³ Ñ³ õ³ ë³ñ ³Ý Ó» ñÁ ³Ý Ñ³ õ³

ë³ñ Ñ³ Ù³ ñáõÙ¦40£ ²ñ¹ª ³Ûë å¿ë Ë³ õ³ ñÇ ÙÇ çáí ÷áñ ÓáõÙ »ë Ñ³ë Ý»É 

×ßÙ³ñ ï³ ·áÛÝ ÉáÛ ëÇÝ »õ ùá ÙïùÇ Ïáõ ñáõ ÃÇõ ÝÁ í» ñ³· ñáõÙ »ë ëáõñµ 

Ñ³Û ñ» ñÇÝª Ïá ã» Éáí Ýñ³Ýó §ÛáÛÝ ÇÙ³ë ïáõÝ Ý»ñ¦. »õ ë³ Ç Û³Ý ¹Ç Ù³

Ýáõ ÃÇõÝ ù»½ ³ë³ óÇñ« ù³Ý ½Ç »Ã¿ ¹áõ ·Ç ïáõ ÃÇõ ÝÇó ÉÇ Ý¿Çñ« ³ÛÉ 

·Ç ïáõÝ Ý» ñÇÝ ã¿Çñ ³Ýáõ³ Ý³ñ ÏÇ£ ÆëÏ ù³ ÝÇ áñ ÁÝ ¹áõ Ý» óÇñ Ýñ³Ýó 

ÇÙ³ë ïáõÝ ÉÇ Ý» ÉÁ« Ýñ³Ýó ÇÙ³ëï Ý³ µ³ñ ³ë³Í Ý»ñÝ ÇÝã å¿±ë  ã»ë ÁÝ

¹áõ ÝáõÙ£ ´³Ûó« ù»°½  »Ù Ñ³ñó ÝáõÙ« »Ã¿ ×ßÙ³ ñÇ ïÁ Ï’³ ë»ë© áí ù»±ñ  »Ý 

³ñ ¹»ûù ³Û¹ §ÛáÛÝ ÇÙ³ë ïáõÝ Ý» ñÁ¦« ù³Ý ½Ç »Ã¿ ³Ý ·³Ù ¹áõ Ï³ Ù» Ý³ë 

ëï»É« Ýñ³Ýó Ù³ ëÇÝ ùá ³Ù µ³ë ï³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ Ù»½ Û³ Ýáõ³ Ý¿ óáÛó ¿ 

ï³ ÉÇë ³Û¹ Ëûë ù» ñÇ Ñ» ÕÇ Ý³Ï Ý» ñÇÝ41£ ²ë³ óÇñª ¹¿Ù ùáí »õ ³Ý Óáí 

µ³ Å³ ÝáõÙ »Ý« ÇëÏ ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ùµ ÙÇ³ õá ñáõÙ£ ê³ ëáõñµ Ñ³Û ñ»ñÝ 

»Ý ³ë»É© §à°ã [³Ý Ó» ñÇó] Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ ñÇ ³é³ÝÓ Ý³ Û³ï Ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñÝ 

»Ý í» ñ³ ÝáõÙ« á°ã  ¿É [Ù¿Ï] ³Ý ÓÇ ³é³ÝÓ Ý³ Û³ï Ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ »ñ» õáõÙ 

»Ý ÙÇõ ëÇ Ù¿ç¦42£ Ü³»õª §´³ Å³Ý õáõÙ ¿ ³Ý µ³ Å³ Ý³ µ³ñ »õ ÙÇ³ õáñ

õáõÙ ½³ ïáõ» Éáíª á°ã  ÙÇ³ õá ñáõ ÃÇõ ÝÁ Ë³é Ý³ Ïáõ Ã»³Ý í» ñ³ Í» Éáí« 

á°ã  ¿É µ³ Å³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁª û ï³ ñáõ Ã»³Ý¦43£ Ü³»õª §ä¿ïù ¿ å³ Ñ»É Ù¿Ï 

37 ²ÛëÇÝùÝª ê³µ»ÉÇáëÇ Ñ»ñ»ïÇÏáëáõÃ»³Ý Ñ»ï»õáñ¹£

38 ²ÛëÇÝùÝª ²ñÇáëÇ Ñ»ñ»ïÇÏáëáõÃ»³Ý Ñ»ï»õáñ¹£

39 êµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³Ý, §ÚáñÅ³Ù ï»ë³Ý»Ù ³ÛÅÙ¦, ÎÐ ¿ç 38£ Àëï 

²õ ·» ñ»³ ÝÇª Ö³éÝ ÆÂª Áëï ÛáõÝ³Ï³Ý »õ É³ïÇÝ³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÃ»³Ý 

¥²õ·»ñ»³Ý«¿ç38«ÍÝÃ.1¤

40 êµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³Ý, Ö³éÝ ÆÂª Áëï ÛáõÝ³Ï³Ý »õ É³ïÇÝ³Ï³Ý ¹³ ë³

Ï³ñ·áõÃ»³Ý¥²õ·»ñ»³Ý«¿ç38«ÍÝÃ.1¤

41 ÊûëùÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ, Ï³å³¹áíÏ»³Ý Ñ³Ûñ»ñÇª ëµ ´³ñ ë»Õ 

Î» ë³ñ³óáõ, ëµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³ÝÇ »õ ëµ ¶ñÇ·áñ ÜÇõë³óáõ Ù³ëÇÝ ¿:

42 ìÏ³Û³ÏáãáõÃ»³Ý ³ÕµÇõñÝ ³é³ÛÅÙ ÙÝáõÙ ¿ ³ÝÛ³Ûï£

43 êµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³Ý, §¸³ñÓ»³É ÇÙ ÚÇëáõë¦, ÎÐ, ¿ç 33
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²ë ïáõ³ Íáõ ÃÇõ ÝÁ »õ Ëáë ïá í³ Ý»É »ñ»ù ¹¿Ù ù» ñÁ Ï³Ù »ñ»ù ³Ý Ó» ñÁª 

Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõñÝ Çñ ³é³ÝÓ Ý³ Û³ï Ïáõ Ã»³Ùµ¦44£ Ü³»õª §² ÝáõÝ Ý» ñÁ 

³Ý ·áÛ ã»Ý »õ Ù¿Ï ¹¿Ù ùÇ ï³ ñ³ Ýáõ³ ÝáõÙ Ý»ñ ã»Ý, ³Û É³ å¿ë Ù»ñ 

[Ñ³ õ³ï ùÇ] ³õ³Ý¹Ý ³Ýáõ³Ùµ ¿ »õ á°ã  Çñ³ å¿ë¦45£

ÆÀ. ê³ ¿ »ñ³ Ý» ÉÇ Ñ³Û ñ» ñÇ ³ë ïáõ³ Í³ µ³ Ý³ Ï³Ý ¹³ õ³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ« 

áñáÝó Ëûë ù» ñÇ Ñ³ Ù³ñ ¹áõ Ýñ³Ýó Ñ»ñ Óáõ³ ÍáÕ Ý»ñ »ë ³Ýáõ³ ÝáõÙ 

»õ ã»ë »ñÏÝ ãáõÙ áõ ½³ñ Ñáõ ñáõÙ û ÓÇ å¿ë Ãáõ Ý³ ÉÇó É» ½áõ¹ áõÕ Õ»É 

ÁÝ¹ ¹¿Ù Ýñ³Ýó« áí ù»ñ »Õ³Ý ´³ÝÝ ²ë ïáõ ÍáÛ ·áñ Í³ ÏÇó Ý»ñÝ áõ 

ëå³ ë³ õáñ Ý» ñÁª ³Ý ë³ ë³Ý Ñ³ õ³ï ùáí Ñ³ë ï³ ï» Éáí Üñ³ ºÏ» Õ»

óÇÝ£ ºõ ÙÇ±Ã¿ ½³ñ Ù³ Ý³ ÉÇ ¿« áñ ã»ë å³ï Ï³ éáõÙ ³ë ïáõ³ Í³Ý Ù³Ý 

Ù³ñ¹ Ï³Ý óÇó« ¹á°õ« áñ ÝáÛÝ ÇÝùÝ ì» Ñ³ ·áÛÝ ´Ýáõ Ã»³Ý ¹¿Ù ³Ý ·³Ù 

Û³Ý¹· Ý» óÇñ áõÕ Õ»É ùá Ñ³Û Ñá Û³ Ï³Ý Ëûë ùÁª ãËáë ïá í³ Ý» Éáí Ù¿Ï 

³Ý»Õ µÝáõ Ã»³Ý Ù¿ç »ñ»ù ¹¿Ùù »õ »ñ»ù ³ÝÓª Ðû ñÁ, àñ ¹áõÝ »õ 

êáõñµ Ðá ·áõÝ£ ²Ûë å¿ë [²ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ²Ý Ó» ñÇ] ÙÇ Ù»³Ýó ÝÏ³ï

Ù³Ùµ å³ï ×³ é³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý »õ ³ÝáõÝ Ý» ñÇ ÅËïÙ³Ùµ, ÅËïõáõÙ ¿ 

Ý³»õ ³Ý Ó» ñÇó Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ ñÇ ·á Ûáõ ÃÇõ ÝÁ« ÇÝ ãÇó Ñ» ï» õáõÙ ¿« áñ 

²ë ïáõ³Í ãÏ³Û« »õ ¹³é ÝáõÙ »ë ³Ý³ë ïáõ³Í« ¹á°õ« áñ ³Û¹ å¿ë Û³Ý

¹áõ·Ý »ë ³ë ïáõ³Í ï» ëáõ Ã»³Ý Ù¿ç« áñ ×³ éáõÙ »ë ÇÙ³ë ï³ ë¿ ñÇ å¿ë 

»õ ³ëáõÙ« Ã¿ª §ÜáÛÝ ³Ý ÓÁ Ðû ñÇó ³ÝÓ Ý³ õá ñáõ»ó ëáõñµ ÎáÛ ëÇ Ù¿ç¦£

ÆÂ. ºñµ §³ë ïáõ³ Í³ µ³ Ý» Éáí¦ Ñ³ Ù³ ñáõÙ ¿Çñ Üñ³Ý §Ðûñ Ñ»ï¦« 

ãßÝáñ Ñ» óÇñ Üñ³Ý ¹¿Ù ùÇ Ï³ ï³ ñ» Éáõ ÃÇõ ÝÁ« ÇëÏ ³ÛÅÙ í³ Ë» Ý³ Éáí« 

áñ ÙÇ ·áõ ó¿ ëïÇ åáõ³Í ÉÇ Ý»ë Ëáë ïá í³ Ý»É Üñ³ª ÎáÛ ëÇó« ³Û ëÇÝùÝª 

Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µÝáõ ÃÇõ ÝÇó, ÉÇ Ý» ÉÁ »õ ÁÝ ¹áõ Ý»É Üñ³ Ï³ ï³ ñ»³É Ù³ñ¹

Ï³ ÛÇÝ ·á Ûáõ ÃÇõ ÝÁ« Üñ³Ý ³Ýáõ³ ÝáõÙ »ë §³ÝÓ Ðû ñÇó¦£ ÆëÏ »Ã¿ 

³ëáõÙ »ë §³ÝÓ¦« ÇÝ ãá±õ  »ë Ññ³ Å³ñ õáõÙ §¹¿Ùù¦ Ïá ã»É Üñ³Ý© Ã¿± 

ùá ³ñ Ñ»ë ï³ Ýá óáõÙ áõë³ Ý» óÇñ« áñ §³ÝÓÝ¦ ³ÛÉ ¿« §¹¿ÙùÝ¦ª ³ÛÉ£ 

àñáÝù Ã¿»õ »ñ µ»ÙÝ ½³ Ý³ ½³Ý õáõÙ »Ý ï³ñ µ»ñ ï» ë³Ï Ý» ñÇ Ù¿ç« 

ë³ Ï³ÛÝ »ñµ ·áñ Í³Í õáõÙ »Ý ÙÇ»õ ÝáÛÝ Çñá Õáõ Ã»³Ý ÝÏ³ï Ù³Ùµ, 

»ñ ÏáõëÝ ¿É ÝáÛÝ ÇÙ³ëïÝ »Ý áõÝ» ÝáõÙ£ ø³Ý ½Ç áñ» õ¿ [³ÝÓ Ý³ õáñ] 

Ù¿ ÏÇ Ù³ ëÇÝ ³ë õáõÙ ¿, áñ Ã¿° §³ÝÓ¦« Ã¿° §¹¿Ùù¦ áõÝÇ« »õ ë³ 

ÁÝ¹ Ñ³Ý ñ³ å¿ë í» ñ³ µ» ñáõÙ ¿ Ù³ñÙ Ý³ õáñ »õ ³Ý Ù³ñ ÙÇÝ ï» ë³Ï Ý»

ñÇÝ« ù³Ý ½Ç Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ ñÁ« áñ ³é³ÝÓ Ý³ õá ñáõ³Í ¿ ï» ë³ ÏÇ Ù¿ç« 

Ïáã õáõÙ ¿ §¹¿Ùù¦« ÇÝã å¿ë Ù³ñ¹ Ï³Ý óÇó äû Õá ëÁ« Ù³ë Ý³ õá ñáõ» Éáí« 

44 êµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³Ý, §ÚáñÅ³Ù ï»ë³Ý»Ù ³ÛÅÙ¦, ÎÐ, ¿ç 38

45 êµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³Ý, §²ñÓ³Ï¿ ÇÝÓ É»½áõ¦, ÎÐ, ¿ç 37
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Ïáã õáõÙ ¿ §¹¿Ùù¦« ÇëÏ ³Ý Ù³ñ ÙÇÝ Ý» ñÇó ¶³µ ñÇ¿ ÉÁ« ³é³ÝÓ Ý³ óáõ»

Éáí« Ïáã õáõÙ ¿ §¹¿Ùù¦£ ²Ûë å¿ë »õª ²Ý»Õ ¾áõ ÃÇõ ÝÇóª Ð³Û ñÁ Ï³Ù 

àñ ¹ÇÝ Ï³Ù Ðá ·ÇÝ« ³é³Ý ÓÇÝ ÛÇ ßáõ» Éáí« Ïáã õáõÙ »Ý §¹¿Ùù¦£ ºõ 

Üñ³Ýó Ù¿ç ¹¿ÙùÝ ³é³ÝÓ Ý³ óáõ» Éáí ³Ûë å¿ë ¿ ×³ Ý³ã õáõÙ© Ð³Û ñÁª 

ÌÝáÕ« àñ ¹ÇÝª ÌÝáõÝ¹« ÇëÏ Ðá ·ÇÝª ºÉáõÙ£ ºõ ÝáÛÝ ë³ ¿ ³Ý ÓÁ« ù³Ý

½Ç ÇÝ ãáí ë³Ñ Ù³Ý õáõÙ ¿ ¹¿Ù ùÁ« ÝáÛ ÝÁ ÏÁ ÉÇ ÝÇ Ý³»õ Ýñ³ ³Ý ÓÁ£

È. àõñ»ÙÝ ¹áõ ÇÝã å¿±ë  Ùá Éá ñáõ» óÇñª Ï³°Ù  ³ë» Éáíª ºé³ÝÓ Ý»³Û 

½û ñáõ ÃÇõ ÝÁ ÝáÛ ÝÇëÏ ¹¿Ùù áõ ³ÝÓ ãáõ ÝÇ« Ï³°Ù  ¿É Ù³ñïÝ ã» Éáí ÈÇ

µ¿³ óáõ46 å¿ë »õ ã³ ñ³ ã³ñ ³ë» Éáí Ù¿Ï ¹¿Ùù »õ ³ÝÓ47ª »ñ»ù ¹¿Ù ù» ñÇ 

áõ ³Ý Ó» ñÇ ÷á Ë³ ñ¿Ý£ ºõ ËÇëï ½³ñ Ù³ ó³Í »Ùª ùá Ù¿ç ï»ë Ý» Éáí 

³Ûë ï³ ñû ñÇ Ý³Ï Ï»ñ å³ ñÁ« ù³Ý ½Ç áõñÇß Ý» ñÁ ë³ ï³ Ý³ Û³ Ï³Ý Ó³

Ë³ ÏáÕ Ù»³Ý áõë ÙáõÝù Ý» ñÇó ù³ Õ» óÇÝ Ù¿ Ï³ Ï³Ý åïáõÕ« ÇëÏ ¹áõ« 

ÛáÛÅ ³·³ Ñ» Éáí« ÷³ ÷³ ·» óÇñ ³é³Ýó µ³ ó³ éáõ Ã»³Ý áõÝ» Ý³É ¹ñ³Ýù 

µá Éá ñÁ« ³ÛÝ å¿ë áñ ùá Ñ³Ý ¹¿å Çñ³ õ³ óÇ ¿ Ù³ñ ·³ ñ¿Ç ³ë³ ÍÁ© 

§²ã ù»ñ¹ µ³ñÓ ñ³ó ñá°õ, áõÕÇÕ ¹¿ åÇ ³é³ç Ý³ ÛÇ°ñ  »õ ï»°ë« áñ ï»±Õ 

ã Ã³ õ³ Éáõ» óÇñ ùá ×³ Ý³ å³ñ ÑÇÝ¦ [º ñ»Ù© ¶ 2] »õ ³ÛÉÝ£ ²Ù¿Ý ÇÝ ãÇ 

Ù¿ç ³Ý³ Ùû Ãáõ ÃÇõÝ ³Ýá°Õ¹ª »°õ  ¹³ õ³ Ý³Ý ùáõÙ« »°õ [» Ï» Õ» ó³ Ï³Ý] 

Ï³ñ ·» ñáõÙ« »°õ  ³ë ïáõ³Í å³ß ïáõ Ã»³Ý Ù¿ç« Ù»ñ Ï³ ó³ñ ³Ûë ³Ù¿ ÝÇó 

»õ ÷á Ë³ ñ¿ ÝÁ ÉóñÇñ Ñ³Û Ñá Ûáõ Ã»³Ý ã³ ÷Á£ ÐÝ³ ñ³ õáñ ¿ Ñ³ ßáõ»É 

·» ïÇ Ù³Ý ñ³ ù³ ñ» ñÁ« Íá íÇ ³õ³½Ý áõ ³ÝÓ ñ» õÇ Ï³ ÃÇÉ Ý» ñÁ [êÇñ© ² 

2]« ë³ Ï³ÛÝ á°ãª ùá ÑÝ³ ñ³Í Ýá ñ³ ·Çõï Ëûë ù»ñÝ áõ ·áñ Í» ñÁ£ Êáñ

Ñ» óÇñ ¹¿Ù »É Ý»É ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ¶ñùÇÝ© ³ëáõ³Í ¿© §ºñ ÏÇ ñÁ åÇ ïÇ 

ÉóáõÇ îÇ ñáç ·Ç ïáõ Ã»³Ùµ« ÇÝã å¿ë çñ» ñÇ µ³½ Ùáõ ÃÇõ ÝÁ ÉóÝáõÙ ¿ 

Íá íÁ¦ [ºë© Ä² 9]£ ÆëÏ ¹áõ Íá í³ó ñÇñ ùá Ë³ µ¿³ Ï³Ý Ëûë ù» ñÁ »õ 

Ýá ñ³ Ùáõ Íáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ ³Ù¿Ý ûñ, Å³Ù áõ ³ÙÇë£ à±õñ  ï³ Ý»Ýù ù» ½³

ÝÇó Ù»½ íñ³Û Ñ³ ë³Í ³Õ¿ï Ý» ñÁ« á±õÙ  å³ï Ù»Ýù ã³ ñÇù Ý» ñÁ Ï³Ù 

á±õÙ  ·áõ Å»Ýù Ï³ ÃÇó ½ñÏáõ³ ÍÇ¹ »õ ëïÇÝ ùÇó ½³ ïáõ³ ÍÇ¹ Ù³ ëÇÝ 

[ºë© ÆÀ 9]« áñ µ» ñ³Ý¹ ¹ñ» óÇñ »ñÏÝ ùáõÙ »õ É» ½áõáí¹ å³ ïáõÙ »ë 

»ñ ÏÇ ñÁ [ê³ÕÙ© Ð´ 9]« áñ Ó·ïáõÙ »ë Ù» ½³ ÝÇó Ù»ñ Å»É Ù»ñ ²ë ïáõ

ÍáÛ û ñ¿Ý ùÁ [ºë© È 11] »õ ÷á Ë³ ñ¿ ÝÁ Ññ³Ùó Ý»É Ù»½ Ùá Éá ñ» óáõ óÇã 

³ÛÉ [í³ñ ¹³ å» ïáõ ÃÇõÝ] [ºë© È 10]« áñ ùñïÝ³ ÏáË ÓÇáõ ÝÙ³Ý ã»ë 

Ï³ ë»ó ÝáõÙ ùá ÁÝ Ã³ó ùÁ [º ñ»Ù© À 6] §»õ ã»ë ³ëáõÙ« Ã¿ª ÑÇ Ù³Û 

46 ê³µ»ÉÇáë ÈÇµ¿³óáõ Ù³ëÇÝ ¿£

47 Àëï ê³µ»ÉÇáëÇ Ñ»ñ»ïÇÏáëáõÃ»³Ýª ²ëïáõ³Í³ÛÇÝ ÙÇ»õÝáÛÝ ³ÝÓÁ »ñµ»ÙÝ 

Ñ³Ý ¹¿ë ¿ ·³ÉÇë áñå¿ë Ð³Ûñ« »ñµ»ÙÝª áñå¿ë àñ¹Ç« »ñµ»ÙÝª áñå¿ë Ðá·Ç:
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¹³ ¹³ ñ»ó Ý»Ù. áñáí Ñ» ï»õ Ñ³ñ Ï³¹ ñ³ µ³ñ ¿Çñ ³ÝáõÙ ³Û¹¦ [ºë© 

Ì¾ 10]£ àñ ÛáÛÅ åÝ¹áõÙ »ë §Ù¿Ï µÝáõ ÃÇõ ÝÁ¦« ë³ Ï³ÛÝ ³ë³ ÍÇ¹ 

ÇÙ³ë ïÁ Û³Ý ·áõÙ ¿ í³ Õ»Ý ïÇ³ Ýá ë³ Ï³Ý Ý» ñÇ »õ Ù³ ÝÇ ù¿³ Ï³Ý Ý» ñÇ 

½³ é³Ý ó³Ýù Ý» ñÇÝ« ÇëÏ »ñµ ³ë õáõÙ ¿ §»ñ Ïáõ µÝáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇó¦, áã 

ÙÇ³ÛÝ Éë»É ã»ë Ï³ ñá Õ³ ÝáõÙ« ³Û É»õ ³õ» ÉÇ í³ï Ã³ñ ÙÇ û ñÇ Ý³Ï »ë 

µ» ñáõÙ. ÇÝã åÇ ëÇÝ ùá ³ë ïáõ³Í Ëû ëáõ ÃÇõÝÝ ¿« ³ÛÝ åÇ ëÇÝ »õ ùá 

û ñÇ Ý³ÏÝ ¿£ ºõ í³ Ë» Ý³ Éáí« Ã¿ ÙÇ ·áõ ó¿ ëïÇ åáõ³Í ÉÇ Ý»ë ³ë» Éáõ, 

áñ öñÏãÇ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ Ù»ñª Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µÝáõ ÃÇõ ÝÇó ¿« ³é Ñ³ ë³ ñ³Ï 

µá Éáñ ¿³Ï Ý» ñÇó Ù»ñ Å» óÇñ µÝáõ Ã»³Ý ³Ýáõ ÝÁª ³ë» Éáí© §´Ýáõ ÃÇõÝ 

¿ Ïáã õáõÙ ÙÇ³ÛÝ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇ ÝÁ« áñÁ »õ Ýñ³ ÝÇó ëï»Õ Íáõ³Í µá Éáñ 

³ñ³ ñ³Í Ý» ñÇ µÝáõ ÃÇõÝÝ ¿¦£ àñ å¿ë ½Ç« Áëï ù»½« ·á Ý¿ »ñ Ïáõ ëÇó 

Ù¿ ÏÁ Û³ñ Ù³ ñáõÇ© Ï³°Ù  ²ñ³ñ ãÇÝ ¹³ ë»É ³ñ³ ñ³Í Ý» ñÇ Ñ»ï« áñÝ 

³Ý³ë ïáõ³ Íáõ ÃÇõÝ ¿« Ï³°Ù  ³ëïáõ³ Íáõ ÃÇõÝ í» ñ³· ñ»É ³ñ³ ñ³Í Ý»

ñÇÝ« áñÁ µ³½ Ù³ë ïáõ³ Íáõ ÃÇõÝ ¿« »õ »ñ ÏáõëÝ ¿É ³Ý³ë ïáõ³ Íáõ ÃÇõÝ 

»Ý£ ²Ûë ¿ ùá å³Ý Í³ ÉÇ §³ë ïáõ³ Í³ µ³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ¦« µ³Ûó Ù³ Ý³ õ³Ý¹ª 

ÛÇ Ù³ ñáõ Ã»³Ý¹ ³å³ óáÛ óÁ« áñ ÝÇõ ÃÁ Ïá ãáõÙ »ë Û³ õ»ñ Å³ ÏÇó ³ñ³ñ

ã³ Ï³Ý ½û ñáõ Ã»³ ÝÁ »õ á°ã  Ã¿ ²ëï Íáõó ëï»Õ Íáõ³Í Ëáë ïá í³ ÝáõÙ£

È². ê³ Ï³ÛÝ ÉÇ Ý» Éáí ÉÏïÇ »õ ã³ñª ³Ù µ³ñß ïáõ Ã»³Ý¹ Û³ ·áõñ¹ 

ï³É ã·Ç ï»ë« ÇÝã å¿ë ³ëáõÙ ¿ Ù³ñ ·³ ñ¿Ý [ºë© Ì¼ 11]£ ºñµ ï»ë

ÝáõÙ »ë øñÇë ïá ëÇ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ïñù» ñÇ Ù³ ëÇÝ áñ» õ¿ Ëûëù« ³é³Ýó 

»ñ ÏÇõ ÕÇ Û³Ý¹· ÝáõÙ »ë ³Û¹ íÏ³ ÛáÕ Ëûë ù» ñÁ çÝç»É ·ñáõ³Í ùÇóª 

³ë» Éáí© §àñáÙ Ý³ ó³Ý Ùß³Ï Ý»ñÝ »Ý ë»ñ Ù³ Ý»É ³Û¹¦ [Ø³ïÃ© Ä¶ 

24–30« 38–43]£ ²ë³Í¹ áã ÙÇ³ÛÝ ³ÝÁÝ ¹áõ Ý» ÉÇ ¿« ³Û É»õ ³Ýë ïáÛ·£ 

ºÃ¿ ã³ñ Ùß³Ï Ý» ñÁ Ï³ ñá Õ³ Ý³ ÛÇÝ µ³ ñÇ ë»ñ ÙÇ íñ³Û áñáÙ ó³ Ý»É« 

³å³ µá Éáñ »Ï» Õ» ó³ Ï³Ý Ý»ñÝ ³é Ñ³ ë³ ñ³Ï« áñáÝù øñÇë ïá ëÇ Ñû

ïÇ í» ñ³ Ï³ óáõ Ý»ñÝ »Ý« ÏÁ í» ñ³ Ý³ ÛÇÝ« »õ øñÇë ïá ëÇ ÏáÕ ÙÇó Ù¿Ï 

·³õ ÃáõÙ Ñ³ õ³ ùáõ³Í ÑûïÝ ³Ý ï» ñáõÝã ÏÁ Ã³ ÷³ é¿ñ. ã¿ñ ÉÇ ÝÇ 

Ù¿ ÏÁ« áñ ï»ë Ý¿ñ« áã ¿É Ù¿ ÏÁ« áñ Éë¿ñ£ ´³Ûó ³ñ¹ª »Ã¿ Ï³ ÛÇÝ 

áÙ³Ýù« ³é³ õ»É »õëª ß³ ï» ñÁª Ï»Ý ¹³ ÝÇ ÙÝ³ ó³Í« ÇÝã å¿±ë  Ï³ ñáÕ 

¿ÇÝ Ýñ³Ýù« áñ Ñ³ É³ ÍáõÙ ¿ÇÝ Ùá Éá ñáõ ÃÇõÝ ëá íá ñ»ó ÝáÕ Ý» ñÇÝ« 

Çñ»Ýó áõÕÇÕ í³ñ ¹³ å» ïáõ ÃÇõ ÝÁ Ýñ³Ýó Ó»é ùÁ Û³ÝÓ Ý»É ÃÇõ ñ» Éáõ 

Ñ³ Ù³ñ£ Î³Ùª Ù» ½³ ÝÇó Ýñ³Ýù« áñáÝó êáõñµ Ðá ·ÇÝ ³ñÃ Ý³ó ñ»óª 

¹³é Ý³ Éáõ Éáõ ë³ õá ñÇã Ý»ñ Ý³ Ëáñ¹ [Èáõ ë³ õáñ ãÇó] Û» ïáÛ« ÝÏ³ ïÇ 

áõÝ»Ù »ñ Ïáõ ëáõñ µ» ñÇÝª ê³ Ñ³ ÏÇÝ áõ Ø³ß ïá óÇÝ« »õ Ýñ³Ýó µá Éáñ 

ÁÝï ñ»³É ³ß³ Ï»ñï Ý» ñÇÝ áõ û· Ý³ Ï³Ý Ý» ñÇÝª º½ ÝÇ ÏÇÝ »õ ÙÇõë Ý»

ñÇÝ« Ï³Ùª áí Ýñ³Ýó å¿ë ¿ñ »õ ·ñ» Ã¿ Ýñ³Ýó Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇ óÁª Ù»Í 
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ÇÙ³ë ï³ ë¿ñ »õ ïÇ» ½» ñ³Ñé ã³Ï ï¿ñ Øáí ë¿ ëÁ« áñáÝù ÙÇ³ Å³ Ù³ Ý³Ï 

ÑÙáõï Ã³ñ· Ù³ ÝÇã Ý»ñ ¿ÇÝ »õ áõÕ Õ³ ÷³é Ý»ñ© ÙÇ±Ã¿ ³Ý ·³Ù Ýñ³Ýù 

ãÏ³ ñá Õ³ ó³Ý ×³ Ý³ ã»É û ï³ ñá ïÇ Ë³é Ýáõñ ¹Á »õ ³Ý Ë³ñ ¹³Ë Ï³ ÃÇ 

÷á Ë³ ñ¿Ý åÕïáñ Ùá Éá ñáõ ÃÇõÝ Ý»±ñ  ç³Ù µ» óÇÝ Çñ»Ýó ³½ ·³ ÏÇó Ý» ñÇÝ« 

[Ï³Ù ÙÇ±Ã¿] í³ñÓ Ï³Ý Ý»ñ ¿ÇÝ »õ áã Ñá íÇõ Ý»ñ« »õ ãÑá ·³ óÇ±Ý 

 ·³é Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ£ §[ØÇ±Ã¿] Ó» ½³ ÝÇó ÑÝã»ó ²ë ïáõ ÍáÛ Ëûë ùÁ, Ï³Ù 

²õ» ï³ ñ³ ÝÁ ÙÇ³ÛÝ Ó»±½  Ñ³ ë³õ¦ [² Îáñ© Ä¸ 36]£ àõñ»ÙÝ ¹á±õù  

¿ù µ³ ñÇ Ñá íÇ õÁ [ÚáíÑ© Ä 11]« áñÁ øñÇë ïáë ³ë³ó Æñ Ù³ ëÇÝ« »õ 

³Ù¿Ý ùÁ« áñ Ó» ½³ ÝÇó ³é³ç ¿ÇÝ, ·áÕ ¿ÇÝ áõ ³õ³ ½³±Ï [ÚáíÑ© Ä 

8]£ ²ëáõÙ ¿ù© §²ë ïáõ³Í ëÇ ñáõ Ã»³Ùµ »õ áõëáõÙ Ý³ ï»Ý ãáõ Ã»³Ùµ 

Ñ³ Ù³ Ïáõ³Íª ÇÝã ·ñù»ñ áñ Ï³ ñá Õ³ ó³Ý ·ïÝ»É« Ã³ñ· Ù³ Ý» óÇÝ »õ 

µ» ñ» óÇÝ¦£ Æ±Ýã  ¿ù ³ëáõÙ© ³ëïáõ³ Í³ ë¿ñ ÉÇ Ý» Éáíª ³ë ïáõ³ Í³ ï»

óáõ Ã»³±Ý  ·áñ Í»ñ ¿ÇÝ Û³Ý¹· ÝáõÙ ·áñ Í»É« Ï³Ù áõëáõÙ Ý³ ï»Ý ãáõ

Ã»³Ùµ ç³ Ý³ Éáíª ¹¿ åÇ ÛÇ Ù³ ñáõ ÃÇ±õÝ  ¿ÇÝ ·ÝáõÙª ¹³ éÁ Ñ³ Ù³ ñ» Éáí 

ù³Õóñ »õ Ë³ õ³ ñÁª Éá±Ûë« ÷á Ë» Éáí ã³ ñÁ µ³ ñáõ Ñ»ï »õ Çñ»Ýó íñ³Û 

Ññ³ õÇ ñ» Éáí Ù³ñ ·³ ñ¿³ Ï³Ý í³ Û³ ë³ óáõ ÃÇ±õÝÁ [ºë© º 20]£ ²Ûë å¿ë 

ëÝá ïÇ Ý» ñÁ ëÝá ïÇ Ý» ñáí ¿ù å³ ïáõÙ« ÇÝã å¿ë ³ëáõÙ ¿ñ Úá µÁ [Úáµ 

Æ¾ 12] »õ Ó»ñ ÛáÛ ëÁ ëïáõ Ã»³Ý íñ³Û ¹Ý» Éáíª ëïáõ Ã»³Ùµ ¿É åÇ ïÇ 

Í³Í Ïáõ¿ù« ÇÝã å¿ë ³ëáõÙ ¿ñ ºë³ ÛÇÝ [ºë© ÆÀ 15]£ ÈëáõÙ »ë ÚÇ ëáõ

ëÇ ù³Õ ó» Éáõ Ù³ ëÇÝ ²õ» ï³ ñ³Ý Ý» ñáõÙ ·ñáõ³ ÍÁ [Ø³ïÃ© ¸ 2] »õ 

³Û Ýáõ Ñ» ï»õ Éá ÕáõÙ »ë ß³ Õ³Ï ñ³ ï³Ý ùÇ Ñá ë³Ýù Ý» ñÇ Ù¿çª ³ë» Éáí© 

§Üñ³ ù³Õ óÁ Ñ³ë Ï³ ÝáõÙ »Ù, ÇÝã å¿ë ²ëï ÍáõÝ ¿ í³ Û»É ù³Õ ó» ÉÁ« 

³ÛÉ áã Ã¿ ÝÙ³ Ý»ó ÝáõÙ »Ù Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ û ñÇ Ý³ ÏÇÝ« ù³Ý ½Ç Ù³ñ ¹áõ 

ù³Õ ó»ÉÝ ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ ¿ ·áñ ÍáõÙ« »õ ÝáÛÝ ÇÝ ùÁ ù³Õ óÁ áã ³ÛÉ 

ÇÝã ¿« »Ã¿ áã ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ¦£

È´. ÆëÏ »ë ³Ù» Ý» õÇÝ ã»Ù Ñ³ë Ï³ ÝáõÙ Ý³ Ë³ Û³ õÇ ï» Ý³ Ï³Ýª 

³ëïáõ³ Í³ ÛÇÝ [µÝáõ ÃÇõ ÝÁ] Ï³ ñÇ ùÇ Ñ³ñ Ï³¹ ñáõ Ã»³Ý Ý»ñ ùáÛ« ù³ ÝÇ 

áñ »Ã¿ ³Û¹ å¿ë ÉÇ Ý¿ñ« ëïÇ åáõ³Í ÏÁ ÉÇ Ý¿ÇÝù Ù³ñ ÙÇÝ Ïá ã»É Ý³»õ 

å³ñ½ »õ ³Ý Ù³ñ ÙÇÝ ½û ñáõ ÃÇõ ÝÁ£ ºõ Áëï Ó»½ª ëáõï ¿ §Ù³ñ¹ »Õ³õ 

ÏÝá çÇó¦ Ëûë ùÁ« ³ÛÉ Çñ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ »ñÏÝ ùÇó µ» ñ» Éáíª óáÛó ïáõ»ó 

Ù»½£ êñ³ Ýáí ·ÝáõÙ Ñ³Ý ¹Ç åáõÙ »ë Ýñ³Ý« áõÙ ÙÇßï ÷ÝïñáõÙ »ëª 

³é³ë å» É³ µ³Ý ºõ ïÇ ù¿ ëÇÝ« ÇÝã å¿ë ÙÇ Ùá Éá ñáõ³Í Ù³ ÝáõÏ« áñ ß³

ñáõ Ý³Ï Ï³Ý ãáõÙ ¿ Ùû ñÁ£

È¶. ¸³ñ Ó»³Éª Ù»½ Û³ ïáõÏ Ñá ·» Ï³Ý »õ Ù³ñÙ Ý³ Ï³Ý [Ïñù» ñÁ] 

Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µÝáõ Ã»³Ý ³å³ Ï³ ÝÇã Ï³Ù ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ ã»Ý« ù³Ý

½Ç ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ Ý»ñ Ñ³Ï ¿ ÉÇ Ý» Éáõ Ã»³ ÝÁ« ÇëÏ Ý»ñ Ñ³Ï Ý» ñÁ ã»Ý 
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Ï³ ñáÕ ÙÇ³ ëÇÝ »õ ÙÇ³ Å³ Ù³ Ý³Ï ·á Ûáõ ÃÇõÝ áõÝ» Ý³É£ ÆëÏ ù³Õ óÁ« 

Í³ ñ³ õÁ« Ûá· Ýáõ ÃÇõ ÝÁ, ïñïÙáõ ÃÇõ ÝÁ« Ûá ·áó Ñ³ Ý» ÉÁ« »ñ ÏÇõ ÕÁ« 

ó³ ëáõ ÙÁ« ÇÝã å¿ë Ý³»õ ³Ý ·Ç ïáõ ÃÇõ ÝÁ »õ ³ÛÉ ³Ûë åÇ ëÇ µ³ Ý»ñ 

µ³ Ý³ Ï³Ý Ñá ·áõ ÉÇ Ý» Éáõ Ã»³Ý Ñ»ï ÙÇ³ ëÇÝ »Ý ïñáõ³Í Ù³ñ ¹áõÝ© 

áõñ»ÙÝ ëñ³Ýù ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ ã»Ý« ù³Ý ½Ç »Ã¿ ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ 

ÉÇ Ý¿ÇÝ« ã¿ÇÝ Ï³ ñáÕ ÉÇ Ý»É ·á Ûáõ Ã»³Ý Ñ»ï ÙÇ³ ëÇÝ« ³ÛÉ [Ù³ñ¹ Ï³

ÛÇÝ] µÝáõ Ã»³Ý µ³Õ Ï³ óáõ óÇã Ù³ëÝ »Ý£ ²ñ³ ñÇãÝ ³ë³ó Ù»ñ Ý³

Ë³ Ñû ñÁ© §¸ñ³Ë ïÇ µá Éáñ Í³ é» ñÇó Ï’áõ ï»ë¦ [ÌÝ© ´ 16]£ â¿± áñ 

ëñ³ Ýáí Ï» ñ³Ï ñ» ÉÇ µÝáõ Ã»³ ÝÁ ³é³ ç³¹ ñáõÙ ¿ñ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³Ý 

å¿ï ùÁ« ³Û É³ å¿ë ³õ» Éáñ¹ »Ù Ñ³ Ù³ ñáõÙ îÝÏ³ ·áñ Íá ÕÇ ïÝÏ³Í ³ÛÝ 

åïÕ³ ÉÇó ¹ñ³Ë ïÁ« áõñ µÝ³ Ï»ó Ý» Éáí Ù³ñ ¹áõÝª Ññ³ Ù³ Û»ó Ýñ³Ý 

í³ Û» É»É ³ÛÝ ï» ÕÇó£

È¸. ºõ ¹³ñ Ó»³Éª §¸ñ³Ë ïÇ Ù¿ç ï» ÕÇ Í³ éÇó ãáõ ï»ë« áñ å¿ë

½Ç ãÙ»é Ý»ë¦ [ÌÝ© ¶ 3]£ ºÃ¿ »ñ ÏÇõ ÕÇ ½·³ óáõ ÙÁ µÝ³ õá ñáõ³Í ã¿ñ 

Ù³ñ ¹áõ µ³ Ý³ Ï³Ý Ñá ·áõÙ« ÇÝã å¿±ë  ¿ñ [²ë ïáõ³Í] ½·áõ ß³ó ÝáõÙ« »õ 

Ï³Ùª [Ù³ñ¹Á] ½·áõ ß³ó õáõÙ »õ ã½·áõ ß³ Ý³ Éáõó Û» ïáÛ Ù» Õ³ ¹ñõáõÙ£ 

ÆëÏ ¹ñ³ ÝÇó ³é³ç ·ñáõ³Í ¿ Üñ³ ïÝÏ³Í ³Û¹ ÷³÷ Ïáõ Ã»³Ý ¹ñ³Ë

ïÁ Ùß³ Ï» Éáõ »õ å³ Ñ» Éáõ Ù³ ëÇÝ [ÌÝ© ´ 15]£ ²é³ çÇ ÝÁ í» ñ³ µ»

ñáõÙ ¿ ³ß Ë³ ï³Ý ùÇÝ« ÇëÏ »ñÏ ñáñ ¹Áª Ñá ·³ Íáõ Ã»³ ÝÁ£ ÆëÏ ùÝ» Éáõ 

áõÝ³ Ïáõ Ã»³Ý Ù³ ëÇÝ µ³ ó³ Û³Ûï Ï»ñ åáí ÇÙ³ ÝáõÙ »Ýù Ñ» ï» õ»³É 

Ëûë ùÇó© §²ë ïáõ³Í ÃÙñáõ ÃÇõÝ µ» ñ»ó ²¹³ ÙÇ íñ³Û« »õ Ý³ ÝÝç»ó¦ 

[ÌÝ© ´ 21]£ àã Ã¿ ùÝÇ Çñá Õáõ ÃÇõ ÝÁ ³ñ ï³ ùáõëï µ» ñ»ó Ýñ³ íñ³Û« 

³ÛÉ [ùÝÇ] µÝ³ õá ñ³ Ï³Ý ÏÇñ ùÁ ·áñ Í»ó Áëï Ñ³ñ ÏÇ£ ÆëÏ ó³Ý Ïáõ ÃÇõ

ÝÁ ·Ç ï»Ù Ýñ³ ÝÇó« áñ [ÏÇ ÝÁ] ó³Ý Ï³ ó³õ ³ñ ·» Éáõ³Í åïáõ ÕÁ£ ÆëÏ 

³ÛÝ Ëûë ùÁ« Ã¿ª §² ¹³ ÙÇ Ñ³ Ù³ñ [Ç ñ»Ý ÝÙ³Ý] û· Ý³ Ï³Ý ã·ïÝáõ»ó¦ 

[ÌÝ© ´ 20]« óáÛó ¿ ï³ ÉÇë Ý³ Ë³ë ï»Õ ÍÇ ïñïÙáõ ÃÇõ ÝÁ« áñÁ, Ï»Ý

¹³ ÝÇ Ý» ñÇ ÙÇõë ï» ë³Ï Ý» ñÇÝ ï»ë Ý» Éáí Çñ»Ýó ½áõ ·³ ÏÇó Ý» ñÇ Ñ»ï 

í³ Û»É ã³ ó³Í« ³Û¹ å³ï ×³ éáí ïñïÙáõÙ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ Çñª ³ÝÁÝ ï³ ÝÇù 

Ù» Ýáõ Ã»³Ý »õ ½ñÏ³Ý ùÇ Ñ³ Ù³ñ£ ÆëÏ Ï³Ý Ë³ ·Ç ïáõ ÃÇõ ÝÁ Ýñ³ Ù¿ç 

áã Ã¿ Áëï µÝáõ Ã»³Ý ¿ñ« ³ÛÉ ²ë ïáõ ÍáÛ Ðá ·áõ Ý»ñ ·áñ Íáõ ÃÇõ ÝÇó« áñ 

»ñ µ»ÙÝ ß³ñÅ Ù³Ý Ù¿ç ¿ ¹ÝáõÙ« »ñ µ»ÙÝ ¿É« ÆÝùÝ Æñ Ù¿ç ³Ù ÷á ÷áõ»

Éáí, ÃáÕ ÝáõÙ Ùï³ õáñ »õ µ³ Ý³ Ï³Ý Ñá ·ÇÝ. ù³Ý ½Ç ³ñ³ ñ³Í Ý» ñÇó 

áã áù ã³ñ Å³ Ý³ ó³õ ¹ñ³Ý. ¹³ µÝá ñáß ¿ ÙÇ³ÛÝ ²ñ³ñ ãÇÝ« ÇÝã å¿ë 

»õ ÆÝùÝ ¿ ³ëáõÙ ºë³ ÛÇ [Ù³ñ ·³ ñ¿Ç] ÙÇ çá óáí© §ÆÝ Ó³ ÝÇó µ³ óÇ 

ãÏ³Û Ù¿ ÏÁ« áñ ·Ç ï» Ý³Û í»ñ çÇÝ Çñá Õáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ« ÙÇÝ ã»õ ¹ñ³Ýù 

ãÏ³ ï³ ñáõ»Ý »õ ã³Ù µáÕ ç³ Ý³Ý¦ [ºë© Ê¼ 9–10]£
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Èº. ²ñ¹ª å³ñ½ ¿, áñ ëñ³Ýù Ý³Ë ù³Ý Ù» Õ³Ý ã»ÉÝ ¿É ·á Ûáõ ÃÇõÝ 

áõÝ¿ÇÝ Áëï µÝáõ Ã»³Ý »õ áã Ã¿ Û» ï³ ·³ ÛáõÙ »Ý Ý»ñ Ùáõ Íáõ»É Ù»ñ 

µÝáõ Ã»³Ý Ù¿ç Ù»Õ ùÇ Ñ» ï» õ³Ý ùáí« ÇÝã å¿ë ¹áõ »ë Ï³ñ ÍáõÙ£ ´³Ûó 

ù³ ÝÇ áñ ÙÇ»õ ÝáÛÝ ÇÝù ÝÇß Ë³Ý Ï³ÙùÝ ³½³ï ó³Ý Ïáõ Ã»³Ùµ Ûû Å³

ñ³ Ù¿ï ¿ ¹¿ åÇ »ñ Ïáõ ÏáÕÙÝ ¿É« ëñ³Ýó Ï³ñ ·³ õá ñáõ ÃÇõ ÝÁ »ñ Ï³ ÏÇ 

¿ ÇÙ³ó õáõÙ© Ù¿ ÏÇ ÝÁ Ïáã õáõÙ ¿ Ñá ·áõ« ÙÇõ ëÇ ÝÁª Ù»Õ ùÇ© §Î»³Ý ùÇ 

Ñá ·áõ û ñ¿ÝùÝ ÇÝÓ ³½³ ï»ó Ù»Õ ùÇ »õ Ù³ Ñáõ³Ý û ñ¿Ý ùÇó¦ [ÐéáÙ© À 

2],— ³ëáõÙ ¿ äû Õáë [³ é³ ù»³ ÉÁ]© »õ Ã¿ª §²ÛÉ û ñ¿Ýù »Ù ï»ë ÝáõÙª 

ÙïùÇ û ñ¿Ý ùÇ ¹¿Ù Ù³ñïÝ ãáÕ »õ ÇÝÓ ·» ñáÕª Ù»Õ ùÇ û ñ¿Ý ùáí« áñ ÇÙ 

³Ý ¹³Ù Ý» ñÇ Ù¿ç ¿¦ [ÐéáÙ© ¾ 23]£

È¼. ²ñ¹ª ù³Õ óÁ« ïñïÙáõ ÃÇõ ÝÁ »õ ³ÛÉ ³Ûë åÇ ëÇ [Ïñù»ñ] áã 

Ã¿ Û» ïáÛ »Ý Ùáõïù ·áñ Í»É Ù³ Ñáõ³Ý áõ ³å³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý Ñ»ï Ï³Ù 

Çñ»Ýù ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ »Ý« ³ÛÉ Ï³ é³ í³ñ õáõÙ »Ý ³é³ç Ýáñ ¹³ Ï³Ý 

[ÙïùÇ] ÏáÕ ÙÇó« ÇÝã å¿ë »ñÏ ñ³ ·áñÍÝ ¿ [í³ñ õáõÙ] ë»ñ Ù» ñÇ Ñ»ï. »Ã¿ 

¹ñ³Ýù ë»ñ Ù³ ÝáõÙ ¿ Ù³ñÙ ÝÇ Ù¿ç« Ù³ñÙ ÝÇó åÇ ïÇ ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ 

ÑÝÓÇ« ÇëÏ »Ã¿ ë»ñ Ù³ ÝáõÙ ¿ Ñá ·áõ Ù¿ç« Ñá ·áõó åÇ ïÇ Û³ õÇ ï» Ý³

Ï³Ý Ï»³Ýù ÑÝÓÇ [¶³Õ© ¼ 8]£ îñïÙáõ ÃÇõÝÝ ÇÝù ÝÇÝ Ù³Ñ ã¿« ³ÛÉ 

³ß Ë³ñ ÑÇ ïñïÙáõ ÃÇõÝÝ ¿« áñ Ù³Ñ ¿ ·áñ ÍáõÙ« ÇëÏ Áëï ²ë ïáõ ÍáÛ 

ïñïÙáõ ÃÇõ ÝÁ Ñ³ë ï³ ï³ å¿ë Ñ³ëó ÝáõÙ ¿ ÷ñÏáõ Ã»³Ý [´  Îáñ© ¾ 

10]£ ºõ áã ÙÇ³ÛÝ ³Ûë« ³Û É»õ ÙÇ Ù»³Ýó ÷á Ë³ ñÇ ÝáÕ Ý»ñ Ñ³Ï Ý» ñÁ 

ÝáÛÝ Ï»ñ åáí ßñç³ µ»ñ õáõÙ »Ý »ñ µ»ÙÝ ¹¿ åÇ Ï»³Ýù« »ñ µ»ÙÝª ¹¿ åÇ 

Ù³Ñ« ù³Ý ½Ç ïñïÙáõ ÃÇõ ÝÁ ÷á Ë³ ñÇÝ õáõÙ ¿ áõñ³ Ëáõ Ã»³Ùµ« ÇëÏ 

ã³ ñáõ Ã»³Ý Ñ»ï Ë³é Ýáõ³Í áõñ³ Ëáõ ÃÇõ ÝÁª ëáõ ·áí »õ ïñïÙáõ

Ã»³Ùµ, áñÁ Ñ³ É³ Í» Éáõ ëå³é Ý³ ÉÇù ¿ñ ï³ ÉÇë Ú³ Ïá µáë Ø» ÍÁª 

³ë» Éáí© §Ò»ñ ÍÇ Í³ ÕÁ ëáõ ·Ç ÃáÕ í» ñ³ÍáõÇ« »õ Ó»ñ áõñ³ Ëáõ ÃÇõ

ÝÁª ïñïÙáõ Ã»³Ý¦ [Ú³Ï© ¸ 9]£ ´³Ûó ÝáÛÝ ³ÛÝ áõñ³ Ëáõ Ã»³Ùµ« áñ 

³é ²ë ïáõ³Í ¿« äû Õáë [³ é³ ù»³ ÉÁ] å³ïáõÇ ñáõÙ ¿ áõñ³ Ë³ Ý³É 

³Ù¿Ý Å³Ù [ö Éå© ¸ 4]ª ëÇ ñáí ÁÝ ¹³ñ Ó³ Ïáõ³Í Ñá ·áí£ ÜáÛÝ å¿ë »õ 

áñÏ ñ³ Ùá Éáõ Ã»³Ùµ áõï» ÉÁ Û³Ý ¹Ç Ù³Ý õáõÙ ¿« µ³Ûó ³ÛÝ ë» Õ³ ÝÁ« 

áñ ²ëï ÍáõÝ ÷³ é³ õá ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ¿« µ³ ñ» µ³Ý õáõÙ ¿ Ñ¿Ýó ÝáÛÝ 

³é³ ù»³ ÉÇ Ëûë ùáí© §Â¿° áõï¿ù« Ã¿° ÁÙ å¿ù« µá ÉáñÝ ³ñ¿ù Ç ÷³éë 

²ë ïáõ ÍáÛ¦ [² Îáñ© Ä 31]£

È¾. ²ñ¹ª í»ñÝ ³ëáõ³ ÍÇó å³ñ½ ¿« áñ ÝáÛ ÝÁ Ï³ ñ» ÉÇ ¿ ³ë»É 

Ý³»õ Ý³ Ë³ë ï»Õ ÍÇ Ù³ ëÇÝ© ù³ ÝÇ ¹»é Ý³ ÁÝ Ã³ ÝáõÙ ¿ñ å³ ïáõÇ

ñ³ Ý³å³ Ñáõ Ã»³Ùµ« í» ñá ÛÇ ß»³É µÝ³ õá ñ³ Ï³Ý [Ïñù» ñáí] ÁÝ¹ ¹Ç Ù³

Ù³ñ ï» Éáíª Çñ» ÝÇó Ñ» éáõ ¿ñ í³ ÝáõÙ Ù³ÑÝ áõ ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ« »õ 
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³Û¹ å¿ëª ³é³ õ»É Û³ ñ³ ï»õ ·á Ûáõ Ã»³Ùµ ÁÝ Ã³ Ý³ Éáíª Ñ³ Õáñ ¹³Ïó õáõÙ 

³Ý ×³ é» ÉÇ Ï»³Ý ùÇÝ£ ÆëÏ »ñµ å³ ïáõÇ ñ³ Ý³ ½³Ý óáõ Ã»³Ý å³ï ×³

éáí í³Ûñ ë³Û Ã³ ù» Éáí ÁÝ Ï³õ« áñÇó »õ µáÕ µá ç»ó Ù»Õ ùÁ« ³ÛÝ Å³Ù 

Ùï³õ Ù³Ñáõ³Ý áõ ³å³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý ÉÍÇ ï³Ï£ ºõ êï»Õ ÍÇ ãÁ ³Ûë å¿ë 

ã¿ñ [·á Û³ó ñ»É] Æñ ÏáÕ ÙÇó ëï»Õ Íáõ³ ÍÇÝ« ³ÛÉ ëï»Õ Íáõ³ ÍÇ ÇÝù Ý³

Ï³ Ùáõ ÃÇõ ÝÁ »õ µ³Ý ë³ñ ÏáõÇ å³ï ñ³Ýù Ý» ñÁ Û³ õ» É» óÇÝ Ù³ÑÝ áõ 

³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ Ù»ñ µÝáõ Ã»³Ý Ù¿ç£ ´³Ûó ³ÛÝ Å³ Ù³ Ý³Ï ¹Åáõ³

ñ³ Ñ³Ï ¿ÇÝù ¹¿ åÇ Ù»Õ ùÁ »õ ³õ» ÉÇ ¹Çõ ñ³ Ñ³Ïª ¹¿ åÇ µ³ ñÇÝ« ÇëÏ 

³ÛÅÙ« ³Ûë ³å³ Ï³ Ý³ óáõ Ï»³Ý ùÇ Ù¿ç ÁÝ Ï³Í ÉÇ Ý» Éáí, Ñ³ Ï³ é³Ï 

÷á ÷á Ëáõ Ã»³Ùµ »Ýù ï³ é³ åáõÙª ¹Çõñ³ Ñ³Ï »Ýù ¹¿ åÇ Ù»Õ ùÁ »õ 

¹Åáõ³ ñ³ Ñ³Ïª ¹¿ åÇ ³é³ ùÇ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ£

ÈÀ. ºõ ë³ ³Ûë å¿ë ¿, ÇÝã å¿ë Áëï Ï³ñ ·Ç [óáÛó ¿ ï³ ÉÇë] Ëûëùëª 

ùá ³ë³ ÍÇ å³ï ×³ éáí. ù³Ý ½Ç µÝ³ õá ñ³ Ï³Ý [áõ Ý³ Ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ] 

Ù»Ï Ý³ µ³ Ý» óÇñ áñ å¿ë ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ« áã ÙÇ³ÛÝ Ù³ñÙ ÝÇ Ñ»ï 

ÉÍáñ ¹áõ³Í Ý» ñÁª Ûá· Ýáõ ÃÇõ ÝÁ« ù³ÕóÝ áõ ùáõ ÝÁ« ³Û É»õ Ñá ·áõ »ñ»ù 

Ù³ ë» ñÁª Ëá Ñ³ Ï³ ÝÁ« ó³Ý Ï³ Ï³ ÝÁ »õ ó³ëÙ Ý³ Ï³ ÝÁ« áñáÝù áã ³ÛÉ ÇÝã 

»Ý« »Ã¿ áã Ù³ñ ¹áõ Ï³½ Ùáõ Ã»³Ý µÝ³ õá ñ³ Ï³Ý [áõ Ý³ Ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñ] 

»õ Û³ï Ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñ« áñáÝù, å³ ïáõÇ ñ³ Ý³ å³ Ñáõ Ã»³Ùµ ½Ç Ýáõ³Í, 

Ù³ñïÝ ãáõÙ »Ý Ù³Ñáõ³Ý áõ ³å³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý ¹¿Ù« ÇëÏ å³ ïáõÇ

ñ³ Ý³ ½³Ý óáõ Ã»³Ùµ ½Ç Ý³ Ã³ ÷áõ» Éáíª Û³ÝÓÝ õáõÙ ÃßÝ³ ÙÇ Ý» ñÇÝ£

ÈÂ. ²ñ¹ª ù³ ÝÇ áñ ï» ë³Ýù« áñ Ù»ñ Ñá ·áõ »õ Ù³ñÙ ÝÇ Ïñù» ñÁ 

á°ã  Ù»Õù »Ý« á°ã  ¿É ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ« ³ÛÉ Ù»ñ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µÝáõ Ã»³ ÝÁ 

å³ï ß³ ×áÕ áñá ß³ ÏÇ áñ³Ï Ý»ñ áõ Û³ï Ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñ, [áõ ñ»ÙÝ] ÙÇ±Ã¿ 

½³ñ Ù³ Ý³ ÉÇ ¿« áñ öñÏÇ ãÁ ÝáÛÝ å¿ë« »ñµ ³å ñáõÙ ¿ñ Ù³ñ¹ Ï³Ýó 

Ù¿ç« ·áñ Í³ ¹ñ»ó ¹ñ³Ýù« áñ ï»Õ« »ñµ »õ áñ ù³Ý Ï³ Ù» ó³õª áã ÇÝã

áñ û ï³ñ Ï³Ù ëïáõ» ñ³ Ï»ñå »Õ³ Ý³ Ïáí« ³ÛÉ ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ùµ »õ 

Ù»ñ ÇëÏ µÝ³ õá ñ³ Ï³Ý [Ïñù» ñÁ] ·áñ Í³¹ ñ» Éáí áõ ÃáÛÉ ï³ Éáí« áñ 

Ù³ñ ÙÇ ÝÁ ÏñÇ Çñ» ÝÁ£ êáõñµ ¶ñÇ ·áñ ÜÇõ ë³ óÇÝ ³Ûë å¿ë ¿ ³ëáõÙ© 

§ø³ é³ ëáõÝ ûñ áãÇÝã ã×³ ß³ Ï» Éáõó Û» ïáÛ ù³Õó ½·³ó »õ »ñµ Ï³

Ù» ó³õ, áñ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ Çñ» ÝÁ Ï³ ï³ ñÇ« ÃáÛÉ ïáõ»ó¦48£

Ê. ²å³ áõñ»ÙÝª Áëï Ù» ½³ ÝÇó í»ñó ñ³Í Æñ Ù³ñÙ ÝÇ û ñ¿Ý ùÇ° 

Ïñ»ó Ù»ñ Ïñù» ñÁ »õ áã Ã¿ Áëï ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ý« ÇÝã å¿ë ¹áõ »ë 

Ï³ñ ÍáõÙ£ ø³Ý ½Ç »Ã¿ ÑÝ³ ñ³ õáñ ÉÇ Ý¿ñ« áñ øñÇë ïáë Áëï ²ë ïáõ³

48 êµ ¶ñÇ·áñ ÜÇõë³óÇ, Ú³Õ³·ë »ñ³ÝáõÃ»³Ýó« Æ¸ ×³é, ² Ñ³ïáñª Áëï Ûáõ

Ý³Ï³Ý»õÉ³ïÇÝ³Ï³Ý¹³ë³Ï³ñ·áõÃ»³Ý¥²õ·»ñ»³Ý,¿ç51«ÍÝÃ.2¤
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Íáõ Ã»³Ý Ïñ¿ñ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ïñù» ñÁ« ³å³ Ã» ñ»õë Ù³ñ ÙÇÝ ã¿ñ ³é ÝÇ 

ÎáÛ ëÇó, [³Û ëÇÝùÝ]ª Ù»ñ µÝáõ ÃÇõ ÝÇó« ³ÛÉ ÏÁ ß³ ñáõ Ý³ Ï¿ñ Ý³ Ë³

Ñ³Û ñ» ñÇÝ Û³Ûï Ýáõ» Éáõ ÝáÛÝ »ñ» õáõ Ã³ Ï³Ý Ï»ñ åÁ« ÇÝã å¿ë Ï» ñ³õ 

²µ ñ³ Ñ³ ÙÇ Ùûï [ÌÝ© ÄÀ 8]« Ù³ñïÝ ã»ó Ú³ Ïá µÇ Ñ»ï [ÌÝ© È´ 24]« 

³Ý ·Ç ï³ µ³ñ Ñ³ñó ñ»ó ²¹³ ÙÇÝ áõ Î³ Û¿ ÝÇÝ [ÌÝ© ¸ 9]£ ÆëÏ »Ã¿ 

¹ñ³Ýù ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý ÝÙ³ Ýáõ ÃÇõÝ áõ û ñÇ Ý³Ï ¿ÇÝ« »õ ê³ ÝáÛÝ 

ÇÝ ùÁ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝÝ ¿ »õ áã Ã¿ û ñÇ Ý³ ÏÁ« ³å³ áõñ»ÙÝ å³ñ½ ¿« 

áñ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ ¿ÇÝ »°õ  »ñ» õáõ ÙÁ« »°õ  »ñ» õ³ ÍÁ« »°õ Ï ñ» ÉÁ« »°õ 

 ÏÇñ ùÁ£ Â¿»õ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ½û ñáõ ÃÇõ ÝÁ Ï³ ñáÕ ¿ Ý³»õ ÝÙ³ Ýáõ Ã»³Ý 

Ù¿ç å³ Ñ»É ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõ ÝÁ« ÇÝã å¿ë ³ë³ó ëáõñ µ» ñÇó Ù¿ ÏÁª Ù»ñ 

¶ñÇ ·á ñÇá ëÁ« ë³ Ï³ÛÝ Ý³Ë ÏÇÝ »ñ» õáõÙ Ý»ñÝ áõ Ïñù» ñÁ í»ñ çÇÝ Ý» ñÇ 

Ñ»ï Ñ³ Ù» Ù³ ï» Éáíª ¹ñ³Ýù å¿ïù ¿ Ïá ã»É ÝÙ³ Ýáõ ÃÇõÝ »õ û ñÇ Ý³Ï »õ 

á°ã  Ã¿ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ£ ÆëÏ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ Ïá ãáõÙ »Ù Çñá Õáõ ÃÇõ ÝÁ 

»õ á°ã  Ã¿ ÙÇ³ÛÝ ³Ýáõ ÝÁ£ ²ñ¹ª ÇÝã å¿ë áñ Çñá Õáõ ÃÇõÝ ¿ñ ÏÝá çÇó 

ÍÝáõ» ÉÁ« ³Û¹ å¿ë ¿É Çñá Õáõ ÃÇõÝ ¿ÇÝ Ý³»õ Üñ³ Ý»ñ ·áñ Íáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ 

»õ Ïñù» ñÁ£ ºõ ÇÝã å¿ë ´³ ÝÇ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ áõñÇß Ù¿ ÏÇó ã×³ Ý³ ã» óÇÝù« 

³ÛÉ ÎáÛ ëÇó« ³Û ëÇÝùÝª Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ [µÝáõ Ã»³Ý] ½³Ý ·áõ³ ÍÇó« ³Û¹

å¿ë ¿É øñÇë ïáë Áëï Ù»°½ Ï ñ»ó Ù»ñ ÇëÏ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ïñù» ñÁ »õ á°ã 

 Ã¿ Áëï ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ý Ï³Ù ³ÛÉ Ï»ñå« ÇÝã å¿ë »õ Ù»ÍÝ ¶ñÇ ·áñ 

Ü³ ½Ç³Ý ½³ óÇÝ ¿ ³ëáõÙ© §ÎñÏÝ³ ÏÇ ¿ñ« áñ Ûá· Ý»ó« »ñ ÏÇõ Õ»ó« ³ñ ï³

ëáõ»ó« ù³Õ ó»ó« Í³ ñ³ õ»ó Ù³ñÙ ÝÇ û ñ¿Ý ùáí¦49£ §ÎñÏÝ³ ÏÇ¦ ³ë» Éáí 

ÝÏ³ ïÇ áõÝÇ ´³ÝÝ ²ëï ÍáõÝ áõ Üñ³ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ« ÇëÏ ³ë» Éáí §Ù³ñÙ ÝÇ 

û ñ¿Ý ùáí¦ª óáÛó ¿ ï³ ÉÇë, áñ Ïñù» ñÁ Ïñ»ÉÝ Áëï Ù³ñ¹ Ïáõ Ã»³Ý ¿ 

»õ á°ã  Áëï ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ý£ ¸áõ ¹ñ³Ý óÇó »õ áã Ù¿ ÏÁ ã»ë Ï³ ñá

Õ³ ÝáõÙ ÁÝ ¹áõ Ý»É« áñÇ å³ï ×³ éáí ÝáÛÝ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ï³½ Ùáõ ÃÇõÝÝ 

ÇÝù ÝÇÝ Ù»Õù Ñ³ Ù³ ñ» óÇñ£

Ê². ²Ûë Ù³ ëÇÝ ³ëáõÙ ¿ ·³ µ³ Õ³ óÇ Ý» ñÇ »åÇë Ïá åá ëÁª ³é³

õ» É³ß ÝáñÑ ê» õ» ñÇ³ Ýá ëÁª öñÏãÇ ïÝû ñ¿ Ýáõ Ã»³Ý Ù³ ëÇÝ ×³ éáõÙ© 

§²Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇÝ ã³ñ ã³ñ õáõÙ ¿ ã³ñ ã³ ñ» ÉÇáí© Ùï³õ áã Ã¿ ³ÛÝ Ïñù»

ñÇ ï³Ï« áñáÝù ï³ ÝáõÙ »Ý ¹¿ åÇ Ù»Õù« ³ÛÉª áñáÝù Û³ ïáõÏ »Ý Ù»ñ 

µÝáõ Ã»³ÝÝ ÁÝ¹ Ñ³Ý ñ³ å¿ë£ ø³Ý ½Ç Ñá ·ÇÝ áõ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ Í³ é³ ÛáõÙ 

»Ý »°õ  ¹¿ åÇ Ù»Õù ï³ ÝáÕ« »°õ  Ù»Õ ùÇó ½»ñÍ Ïñù» ñÇÝ. í»ñ çÇÝ Ý» ñÇó 

49 êµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³Ý, §Ú³ëïáõ³ÍÛ³ÛïÝáõÃÇõÝ »õ Ç ÌÝáõÝ¹Ý öñÏãÇÝ¦« 

×³é ÈÀª Áëï ÛáõÝ³Ï³Ý »õ É³ïÇÝ³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÃ»³Ý ¥²õ·»ñ»³Ý, ¿ç 

52«ÍÝÃ.2¤
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»Ý ù³Õ ó»ÉÝ áõ Í³ ñ³ õ» ÉÁ« Ûá· Ý»ÉÝ áõ ÝÝç» ÉÁ« áñáÝù Ù³ñÙ ÝÇ Ïñù»ñ 

»Ý »õ Ù»Õù ã»Ý Ñ³ Ù³ñ õáõÙ£ ÆëÏ åáéÝ Ïáõ ÃÇõ ÝÁ, åÕÍáõ ÃÇõ ÝÁ »õ 

Ñ³ Ï³ é³ Ïáõ ÃÇõ ÝÁ Ù»Õ ùÇ Ïñù»ñ »Ý£ ÜáÛÝ å¿ë »õ Ñá ·ÇÝ Çñ Ù¿ç ¿ 

å³ ÑáõÙ ²ñ³ñ ãÇó [ëï³ ó³Í] û· ï³ Ï³ñ áõ Ï³ ñ» õáñ Ïñù» ñÁª »ñ ÏÇõ

ÕÁ« ïñïÙáõ ÃÇõÝÝ áõ ó³ ëáõ ÙÁ« áñáÝù »Ã¿ ³é³Ý ÓÇÝ ¹Ç ï³ñ Ïáõ»Ý« 

ÏÁ Ïá ãáõ»Ý Ïñù»ñ« ÇëÏ » Ã¿ª ã³ ÷áí »õ Áëï Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ, ³ å³ Ù»ñ 

µÝáõ Ã»³Ý û· Ý³ Ï³Ý Ý»ñÝ »Ý¦50£ ²Ûë å¿ë ³ë» Éáíª ß³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ ¿© 

§Î» Ý³ ñ³ ñÁ Û³ÝÓÝ ³é³õ Ù³ñÙ ÝÇ »õ Ñá ·áõ ³ÛÝ Ïñù» ñÁ« áñáÝù 

½»ñÍ »Ý Ù»Õ ùÇó© ù³Õ ó»ó Ù³ñÙ Ýáí« Í³ ñ³ õ»ó« Ûá· Ý»ó áõ ÝÝç»ó 

»õ ¹ñ³ Ýáí áã Ã¿ Ýë» Ù³ó ñ»ó ²ë ïáõ³ Íáõ ÃÇõ ÝÁ« ³ÛÉ ×ßÙ³ñ ï³ å¿ë 

Û³Ûï Ý»ó Ù³ñÙ ÝÇ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ£ ÜáÛÝ å¿ë »õ Ñá ·áí »ñ ÏÇõ Õ»ó« ï³·

Ý³ å»ó« ïñïÙ»ó© ³ëáõÙ ¿© §Ðá ·Çë ïñïáõÙ ¿ Ù³ Ñáõ ã³÷¦ [Ø³ïÃ© 

Æ¼ 38]« »õ ¹³ñ Ó»³É« Ã¿ª §êÏë»ó ïñïÙ»É áõ ï³· Ý³ å»É¦ [Ø³ïÃ© 

Æ¼ 37]£ ¸ñ³Ýù Ù» Õ³Ý ã³ Ï³Ý Ïñù»ñ ã¿ÇÝ« ³ÛÉ Ù³ñÙ ÝÇ µÝáõ Ã»³Ý 

Û³Û ï³ ñ³ñ Ý»ñ¦51£ ²å³ ¹³ñ Ó»³É ß³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ ¿, áñ å¿ë ½Ç Ý³ Ë³

å¿ë ÷³ ÏÇ Ñ»ñ Óáõ³ ÍáÕ Ý» ñÇ µ» ñ³ ÝÁ »õ óáÛó ï³Û« áñ [Î»Ý³ñ³ñÁ] 

µ³½ Ù³ ÃÇõ Ïñù» ñÇ »Ý Ã³ Ï³Û [Ù»ñ] ³Ûë Ù³ñ ÙÇÝÝ ¿ ³é»É« áñÁ »ñ ÏÇõ

ÕáõÙ ¿ ã³ñ ã³ ñ³Ý ùÇó« ¹á ÕáõÙ Ù³ Ñáõ³Ý µéÝáõ ÃÇõ ÝÇó« Ëéáí õáõÙ 

áõ ïñïÙáõÙ Ï»³Ý ùÇ í³Ë ×³ ÝÇ Ñ³ Ù³ñ52£

Ê´. ²Ñ³ ëáõñµ Ñ³Û ñÁ µ³ ó³ Û³Û ïû ñ¿Ý óáÛó ïáõ»ó« áñ Ù»ñ Ù¿ç 

»Õ³Í ³Ûë Ïñù» ñÁ Ù»Õ ùÇ áõ ³å³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý Ù³ ë»ñ ã»Ý« ³ÛÉ Ù³ñÙ

ÝÇÝ áõ Ñá ·áõÝ µÝá ñáß ³ÝÑ ñ³ Å»ß ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñ« ¹¿ åÇ áñáÝù î¿ ñÁ 

Ëá Ý³ñÑáõ»ó Ï³ Ù³ õá ñ³ å¿ë »õ Áëï [÷ñÏ³ ·áñ Íáõ Ã»³Ý] Ëáñ Ñáõñ ¹Ç 

Ï³Ý Ë³ ·Ç ïáõ Ã»³Ý« [á ñáÝó]« ë³ Ï³ÛÝ« ÷ñÏã³ Ï³Ý Ù³ñ ÙÇ ÝÁ Ñ³ñ

Ï³¹ ñ³ µ³ñ »Ý Ã³ Ï³Û ã¿ñ« ù³Ý ½Ç µÝ³ Ï³Ý Ïñù» ñÇ Í³ é³ Ûáõ Ã»³ ÝÁ 

»Ý Ã³ñÏáõ» ÉÁ Û³ ïáõÏ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ ¹áõÝ£ ÆëÏ ´³ÝÝ ²ë ïáõ³Í ³Ý µ³

Å³ Ý³ µ³ñ Æñ»Ý ÙÇ³ õá ñ»ó Ù»ñ [µÝáõ ÃÇõ ÝÁ]© »ñµ ÆÝ ùÁ Ï³ Ù» ÝáõÙ ¿ñ« 

³ÛÝ Å³Ù Æñ Ù³ñÙ ÝÇÝ Ã» É³¹ ñáõÙ ¿ñ ·áñ Í³¹ ñ»É µÝ³ Ï³Ý [Ïñù» ñÁ] ª 

Ñ³ë ï³ ï» Éáí, áñ Æñ»Ý ¿ ÙÇ³ õá ñ»É Ï³ ï³ ñ»³É Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ [µÝáõ

ÃÇõ ÝÁ]ª Ñá ·áí »õ Ù³ñÙ Ýáí£ ÆÝã å¿ë ³ëáõÙ ¿ ëù³Ý ã» ÉÇ Úáí Ñ³Ý 

Îáë ï³Ý¹ Ýáõ åáÉ ë» óÇÝ© §ÆÝ ãá±õ  ³é³ õû ï»³Ý ù³Õ ó»ó© »ñµ Ï³ Ù»

50 ê»µ»ñÇ³ÝáëÇ ºÙ»ë³óõáÛ ¶³µ³Õ³óõáó »åÇëÏáåáëÇ ×³éù Äº, ì»Ý»ïÇÏ, 

1830, ¿ç 11–12

51 ÜáÛÝ, ¿ç 12–13

52 ÜáÛÝ, ¿ç 13
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ÝáõÙ »õ ÃáÛÉ ¿ñ ï³ ÉÇë Ù³ñÙ ÝÇÝ« ³ÛÝ Å³Ù ¿ñ ½·áõÙ Æñ Ïñù» ñÁ¦53£ 

²ëáõÙ »Ý© §º Ã¿ ³Û¹ å¿ë ¿« áõñ»ÙÝ øñÇë ïáë ÷á ÷á Ë» ÉÇ ¿ñ, [ù³Ý ½Ç] 

Ù³ñ ÙÇ ÝÁ »ñ µ»ÙÝ ïÏ³ ñ³ ÝáõÙ ¿ñ ´³ ÝÇ ÃáÛÉï õáõ Ã»³Ùµ« »ñ µ»ÙÝ ¿É 

½û ñ³ ÝáõÙ ´³ ÝÇ ÏáÕ ÙÇó¦£ ¸³ñ Ó»É »Ý ÃÇõ ñ³ Ñ³ õ³ï Ý»ñª Û³Ý¹· Ý»

Éáí ÃÇõ ñ»É ×ßÙ³ ñÇï Ñ³ õ³ï ùÁ£ ÆëÏ Ç±Ýã  Ï’³ ë»ë øñÇë ïá ëÇª Ù»½ 

Ñ³ Ù³ñ Ù»é Ý» Éáõ Ù³ ëÇÝ© Áëï ù»½ª Ï³Ù Ù» é³õ »õ ÷á ÷á Ëáõ»ó« Ï³Ù 

¿É ã÷á ÷á Ëáõ»ó »õ ãÙ» é³õ£ ÆëÏ »Ã¿ »°õ  Ù» é³õ« »°õ ã ÷á ÷á Ëáõ»ó« 

áõñ»ÙÝ ÝáÛÝ å¿ë ¿É Ïñ»ó Ïñù» ñÁ »õ ã÷á ÷á Ëáõ»ó ¹ñ³Ý óÇó£ ºõ ÇÝã

å¿ë Ù»é Ý» ÉÇë ÁÝ ¹áõ Ý»ó Ù»ñ Ù³ ÑÁ« ³Ûë ÇÝùÝª Ñá ·ÇÝ µ³ Å³ Ýáõ»ó Çñ 

Ù³ñÙ ÝÇó« ³Û¹ å¿ë »õ [Ïñù» ñÁ] Ïñ» ÉÇë ÝáÛÝ Ï»ñ åáí Ñ³ Õáñ¹ ¹³ñ

Ó³õ Ù»ñ Ïñù» ñÇÝ« ÇÝã å¿ë ëáõñµ ´³ñ ë»ÕÝ ¿ ³ëáõÙ §¶á Ñáõ Ã»³Ý 

Ù³ ëÇÝ¦ ×³ éáõÙ© §²ñ¹ª ÇÝã å¿ë î¿ñÝ ÁÝ ¹áõ Ý»ó ù³Õ óÁ« »ñµ åÇÝ¹ 

Ï» ñ³ Ïáõ ñÁ ëå³ éáõ»ó Üñ³ Ù¿ç, »õ Í³ ñ³ õÁ ×ßÙ³ñ ï³ å¿ë Û³Ûï

Ý»ó« »ñµ Ù³ñÙ ÝÇ Ù¿ç Ëá Ý³ õáõ ÃÇõ ÝÁ ëå³ éáõ»ó« »õ »ñ Ï³ ñ³ ÓÇ· 

áõÕ»· Ý³ óáõ ÃÇõ ÝÇó Ûá· Ý»ó Ù³ñ ÙÝáí áõ çÕ» ñáí, [ë³ Ï³ÛÝ] áã Ã¿ 

³ë ïáõ³ Íáõ ÃÇõ ÝÁ Ûá· Ý»ó »õ ã³ñ ã³ ñáõ»ó« ³ÛÉ Ù³ñ ÙÇÝÝ ÁÝ ¹áõ Ý»ó 

Çñ µÝáõ Ã»³ ÝÁ Û³ ïáõÏ å³ ï³Ñ ÙáõÝ ùÁ« ³Û¹ å¿ë ¿É ×ßÙ³ñ ï³ å¿ë 

³ñ ï³ ëáõ»óª ÃáÛÉ ï³ Éáí« áñ Ù³ñÙ ÝÇ Ù¿ç Ï³ ï³ ñáõÇ µÝ³ Ï³Ý å³

ï³Ñ ÙáõÝ ùÁ¦54£ ²Ûë å¿ë [¿ ³ëáõÙ] ³Ûë ëáõñµ Ñ³Û ñÁ£

Ê¶. ²Ûë ï» ÕÇó å³ñ½ ¿« áñ »ñµ Ï³ Ù» ó³õ, ÇÝù ÝÇß Ë³Ý Ï³Ù ùáí 

ÃáÛÉ ïáõ»ó« áñ µÝ³ Ï³Ý Ïñù» ñÇó Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ ñÁ ×ßÙ³ñ ï³ å¿ë »õ 

³Ý³ å³ Ï³ Ý³ µ³ñ Ý»ñ ·áñ ÍÇ Çñ Ù³ñÙ ÝÇ áõ Ñá ·áõ íñ³Û« áã Ã¿ ëáëÏ 

³Ýáõ³Ùµ »õ ÝÙ³ Ýáõ Ã»³Ùµ« ³ÛÉ ³é³ õ» É³ å¿ëª Áëï ¿áõ Ã»³Ý, áñÇó 

¿ Ý³»õ ³Ýáõ ÝÁ« Ñ³Ù µ» ñ» Éáí ¹ñ³Ý óÇó Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ ñÇ Ù¿ç« »õ ³Ûë 

å³ï ×³ éáí ¿ ³ë õáõÙ« áñ ÁÝ ¹áõ Ý»ó Ù»ñ Ïñù» ñÁ£ ²Û É»õ Áëï Ù»½ 

[Ïñ»ó]« »Ã¿ ß³ï ã»ë ·³Û Ã³Ï ÕáõÇ Ëûë ùáíëª Ëáñ Ñ» Éáí ³å³ Ï³

Ýáõ Ã»³Ý Ù³ ëÇÝ« ù³Ý ½Ç »ë ³ëáõÙ »Ù, áñ øñÇë ïáë Û³ÝÓÝ ³é³õ 

µÝ³ Ï³Ý Ïñù» ñÁ« ÇëÏ ¹áõ Ý»ñ Ùáõ ÍáõÙ »ë ³Ýµ Ý³ Ï³ ÝÁ« áñÝ ³å³ Ï³

Ýáõ ÃÇõÝ ¿ »õ ÷á ÷á Ë» ÉÇáõ ÃÇõÝ£ êáëÏ Ù³ñ¹ ã¿ñ« µ³Ûó ÉáÏ ²ë ïáõ³Í 

¿É ã¿ñ« ³ÛÉ Ù³ Ý³ õ³Ý¹ª »°õ  ²ë ïáõ³Í, »°õ  Ù³ñ¹ ¿ñ ÙÇ³ Å³ Ù³ Ý³Ï£ 

î¿ñÝ Æñ Ù¿ç óáÛó ïáõ»ó ³ÛÝ, ÇÝãÝ Áëï Ù»½ ¿, »õ ³ÛÝ, ÇÝãÝ Áëï 

53 êµ ÚáíÑ³Ý àëÏ»µ»ñ³Ý, Ø³ïÃ¿áëÇ ²õ»ï³ñ³ÝÇ Ù»ÏÝáõÃÇõÝ, ×³é Î¾ (ÎÀª 

Áëï ³ÛÉáó)ª Áëï ÛáõÝ³ñ¿Ý »õ É³ïÇ»Ýñ¿Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÃ»³Ý ¥²õ·»ñ»³Ý« 

¿ç56«ÍÝÃ.1¤

54 î»ë ÍÝÃ. 30£
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Ù»½ ã¿© ù³Õ ó»ó Áëï Ù»½, »õ ù³Õ ó» Éáí áã Áëï Ù»½ª ï³ ñ³õ Ù»½ 

¹¿ åÇ »ñÏ Ý³ ÛÇÝ µ³ ñÇù Ý» ñÇ í³ Û» Éáõ ÙÁ£ ºÃ¿ ëáëÏ Ù³ñ¹ ¿ñ« Ïñ» Éáí 

ã¿ñ Ï³ ñáÕ Ý³»õ Ý»ñ ·áñ Í»É« »õ »Ã¿ ëáëÏ ²ë ïáõ³Í ¿ñ« Ý»ñ ·áñ Í»

Éáí Ñ³Ý ¹»ñÓ ã¿ñ Ï³ ñáÕ Ïñ»É£ ê³ Ï³ÛÝ« ³ñ¹ª ÙÇ³ Å³ Ù³ Ý³Ï ÉÇ Ý» Éáí 

»ñ ÏáõëÝ ¿Éª Ïñ»ó Ù»ñ ïÏ³ ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ »õ Áëï Ù»½ »Õ³õ« ÇëÏ Ù»Ýù 

Üñ³ ½û ñáõ Ã»³Ý Ñ»ï ÙÇ³ õá ñáõ» óÇÝù »õ Áëï Üñ³ »Õ³Ýù£

Ê¸. ²Ý ·Ç ï³ ó³õ »õ ¹ñ³ Ýáí Ù»½ ¹³ñÓ ñ»ó Ù³ñ ·³ ñ¿³ß ÝáñÑ£ 

Ø» é³õ Áëï Ù»½ª Ã³ Õ»É ï³ Éáí Æñ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ« »õ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ñá

·áí ×ßÙ³ñ ï³ å¿ë ³Û ó» É»ó ¹ÅáË ùáõÙ ·ïÝáõáÕ Ý» ñÇÝ« áñáÝ óÇó 

³é³ çÇ Ýáí ÁÝ ¹áõ Ý» óÇÝù Ù³ Ñáõ³Ý Éáõ Í³ ñáõ ÙÁ« ÇëÏ »ñÏ ñáñ ¹áíª 

³å³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý£ ºõ ÙÇ³Ý ·³ Ù³ÛÝ ×Çßï ¿ ³ë»É« áñ Ü³ Ñ³ Õáñ

¹³ ÏÇó ¹³ñ Ó³õ Ù»ñ µá Éáñ µÝ³ Ï³Ý [Û³ï Ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇÝ]« áñáí Ù»½ 

Ñ³ Õáñ ¹³ ÏÇó ¹³ñÓ ñ»ó Æñ µÝ³ Ï³Ý [Û³ï Ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇÝ]£ ²Û¹ ¿ 

³é³ õ»É Ûëï³ Ïû ñ¿Ý ³ëáõÙ Ù»ÍÝ ²Ã³ Ý³ë ²É»ù ë³Ý¹ ñ³ óÇÝ© §´³ ÝÁ 

Ïñ»ó Ù³ñÙ Ý³ õáñ ÍÝáõÝ ¹Á »õ Ù»Õ ùÇ« ³å³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý áõ Ù³ Ñáõ³Ý 

Ù¿ç óñáõ³Í Æñ ³ñ³ ñ³Í Ý» ñÇÝ Æñ» Ýáí Ñ³ õ³ ù»ó Ýáñ å³ï Ï» ñÇ 

Ù¿ç« áñÇ Ñ³ Ù³ñ ¹³ ï³ å³ñ ï»ó Ù»Õ ùÁ »ñÏ ñÇ íñ³Û, Ë³ ã³ ÷³Û ïÇ 

íñ³Û í» ñ³ó ñ»ó ³Ý¿Í ùÁ« ·» ñ»½ Ù³ ÝÇ Ù¿ç Éáõ Í³ ñ»ó ³å³ Ï³ Ýáõ

ÃÇõ ÝÁ »õ ¹ÅáË ùáõÙª Ù³ ÑÁ£ ºÉ³õ ³Ù¿Ý ÇÝ ãÇ íñ³Û« áñ å¿ë ½Ç ÷ñÏÇ 

µá Éáñ Ù³ñ¹ Ï³Ýóª Æñ» Ýáí óáÛó ï³ Éáí Ù»ñ å³ï Ï» ñÁ£ ø³Ý ½Ç Ç±Ýã 

 Ï³ ñÇù áõÝ¿ñ ²ë ïáõ³Í« àí ³ñ³ ñ»É ¿ Û³ õÇ ï»³Ý Ý» ñÁ« ÍÝáõ» Éáõ 

ÏÝá çÇó« ³×» Éáõ Ñ³ ë³ Ïáí »õ ï³ ñÇ ùáí »õ Ï³Ù Ç±Ýã  Ï³ ñÇù áõÝ¿ñ 

Ë³ ãÇ« ·» ñ»½ Ù³ ÝÇ áõ ¹ÅáË ùÇ« áñáÝó Ù¿ç ¿ÇÝù ÁÝ Ï»É Ù»Ýù« »Ã¿ 

áãª Ù»½ ÷Ýïñ» Éáõª Ù»ñ å³ï Ï» ñÇ ÙÇ çá óáí Ï»Ý ë³ ·áñ Í» Éáí Ù»½« 

»õ áñ å¿ë ½Ç Ï³Ý ãÇ Æñ»Ý ÙÇ³ Ý³ Éáõ »õ ÝÙ³ Ýáõ» Éáõ Æñ Ï³ ï³ ñ»³É 

å³ï Ï» ñÇÝ¦55£

Êº. ²Ûë å¿ë ³ë» Éáíª ³ë ïáõ³ Í³Ý Ù³Ý Ñ³Û ñÁ óáÛó ¿ ï³ ÉÇë« 

áñ ´³ÝÝ ²ë ïáõ³Í áã Ã¿ ëáëÏ Æñ ³Ù» Ý³ Ï³ ñáÕ ½û ñáõ Ã»³Ùµ Ï³Ù 

Çß Ë³ Ý³ ë³ëï Ññ³ Ù³ Ýáí ï³Ý ç»ó Ù»½ ï³Ý çáÕ Ý» ñÇÝ« ³Û ëÇÝùÝª 

Ù»Õ ùÁ« ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝÝ áõ Ù³ ÑÁ« ³ÛÉ Ù» ½³ ÝÇó í»ñó ñ³Í Æñ Ù³ñÙ

Ýáí áõ µ³ Ý³ Ï³Ý Ñá ·áí ¹ñ³Ýó Ù»ñ Ó» Ý³ Éáíª Û³Õ Ã»ó£ ºõ ³Ûë å¿ë 

ºñÏ ñáñ¹ ²¹³ ÙÁ Ýá ñá ·»ó ³é³ çÇ ÝÇÝ« ù³Ý ½Ç »Ã¿ Ý³« Ù»Õ ùÇó 

íÇ ñ³ õá ñáõ» Éáí« Çñ»Ý Í³ é³ Ûáõ Ã»³Ý Û³ÝÓ Ý»ó Ñ³ Ï³ é³ Ïáñ ¹ÇÝ« 

³å³ ê³, ³Ý Ù» Õáõ Ã»³Ùµ Ùû ï» Ý³ Éáí, ¹³ ï³ å³ñ ï»ó Ù»Õ ùÁ »õ, 

55 ìÏ³Û³ÏáãáõÃ»³Ý ³ÕµÇõñÝ ³é³ÛÅÙ ÙÝáõÙ ¿ ³ÝÛ³Ûï£
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íÇ ñ³ õá ñÇÝ ³éáÕ ç³ó Ý» Éáí« Í³ é³ Ûá ÕÇÝ Ññ³ Ù³ Û»ó Í³ é³ Û»ó Ý»É 

Çñ Í³ é³ Û» óáõó ãÇÝ£ ²Ûë ³½³ ïáõ ÃÇõ ÝÁ îÇ ñá çÇó ëï³ ó³Ýù áã ³ÛÉ 

Ï»ñå« ù³Ý ³ÛÝ Í³ é³ Û³ Ï³Ý Ïñù» ñáí« áñáÝù Ü³ Ïñ»ó Æñ Ù³ñÙ Ýáíª 

Ù³ Ñáõ ã³÷ ÑÝ³ ½³Ý¹ ÉÇ Ý» Éáí Ðû ñÁ [ö Éå© ´ 8]« áñ å¿ë Ã¿ ïÏ³

ñáõ Ã»³Ùµ ½û ñáõ ÃÇõÝ óáÛó ï³ Éáí »õ Ëá Ý³ñ Ñáõ Ã»³Ùµ ×³ Ý³ å³ñÑ 

Ñ³ñ Ã» Éáí ¹¿ åÇ µ³ñÓ ñáõ ÃÇõÝ£ ²õ» ÉÇ ÁÝ ¹³ñ Ó³Ï Ëûë ùáí ÝáÛÝÝ ¿ 

³ëáõÙ Ý³»õ Ø»ÍÝ ¶ñÇ ·áñ Ü³ ½Ç³Ý ½³ óÇÝ© §Æñ íñ³Û ¿ í»ñó ÝáõÙ 

û ï³ñ Ï»ñ å³ ñ³Ý ùÁª Æñ Ù¿ç ³Ù µáÕ çáõ Ã»³Ùµ µ» ñ» Éáí ÇÝÓ »õ ÇÝã 

áñ ÇÙÝ ¿« áñ å¿ë ½Ç Æñ» Ýáí ëå³ éÇ ã³ ñÇ ùÁ« ÇÝã å¿ë Ïñ³ ÏÁª Ùá ÙÁ« 

»õ ÇÝã å¿ë ³ñ» ·³ ÏÁª ·á Éáñ ßÇÝ, »õ »ë ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý ßÝáñ ÑÇõ Ñ³

Õáñ¹ ÉÇ Ý»Ù Üñ³ [Û³ï Ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇÝ]£ àõë ïÇ ·áñ Íáí ¿ å³ï õáõÙ 

ÑÝ³ ½³Ý ¹áõ ÃÇõ ÝÁ »õ ÷áñ ÓáõÙ ³ÛÝ ã³ñ ã³ ñ³Ýù Ý» ñÇ Ù¿ç. ù³ ÝÇ áñ 

ë¿ ñÁ µ³ õ³ Ï³Ý ã¿ñ ÉÇ ÝÇ ¥ÇÝã å¿ë »õ Ù»½ Ñ³ Ù³ñ)« »Ã¿ Ý³»õ ·áñ

Íáí ãÏ³ ï³ ñ¿ñ Ù» ñÁ« ù³Ý ½Ç ëÇ ñáÛ ³å³ óáÛ óÁ ·áñÍÝ ¿ñ£ Â» ñ»õë 

³õ» ÉÇ í³ï ã¿ Ëáñ Ñ»É Ñ» ï» õ»³ ÉÁ, Ã¿ ÷áñ ÓáõÙ ¿ Ù»ñ ÑÝ³ ½³Ý ¹áõ

ÃÇõ ÝÁ »õ Ù³ñ ¹³ ëÇ ñáõ Ã»³Ý ³ñáõ»ë ïáí ³Ù¿Ý ÇÝã ã³ ÷áõÙª Áëï Æñ 

ã³ñ ã³ ñ³Ýù Ý» ñÇ« áñ å¿ë ½Ç áñ å¿ë Ã¿ Æñ ÷áñ Ó³ éáõ Ã»³Ùµ ÇÙ³ Ý³Û 

Ù» ñÁ¦56£ ²Ûë å¿ë [¿ ³ëáõÙ] ëáõñµ Ñ³Û ñÁ£

Ê¼. ´³Ûó Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µá Éáñ Ïñù» ñÁ Ù¿Ï ß³ñ ùÇ Ù¿ç ÙÇ° ¹Çñ »õ 

Ù¿Ï ÙÇ° Ñ³ Ù³ ñÇñª Çµ ñ»õ Ã¿ Ï³ñ Í» Éáí« áñ ¹ñ³Ýù µá Éá ñÁ ÝáÛÝ Ï»ñå 

»Ý µÝ³ õá ñáõ³Í Ù»ñ Ù¿ç£ àõë ïÇ »õ ³ñ Å³ Ý³ í³ Û»É ã¿ ³ë»É Ý³»õ« 

Ã¿ öñÏãÇ ÏÇ ñÁÝ ¹áõ Ý³ Ïáõ ÃÇõ ÝÁ [í» ñ³ µ» ñáõÙ ¿] ³Û¹ µá Éáñ [Ïñù»

ñÇÝ]« ù³Ý ½Ç ¹ñ³Ý óÇó áÙ³Ýù Ïáã õáõÙ »Ý µÝ³ Ï³Ýª Áëï µÝáõ Ã»³Ý 

Ù»ñ Ù¿ç Ï³ñ ·³ õá ñáõ³Í [ÉÇ Ý» Éáí]« ÇÝã å¿ë ù³Õ óÁ« Í³ ñ³ õÁ« ùáõ ÝÁ« 

Ûá· Ýáõ ÃÇõ ÝÁ« ïñïÙáõ ÃÇõ ÝÁ« »ñ ÏÇõ ÕÁ« ó³ ëáõ ÙÁ« ³Ý ·Ç ïáõ ÃÇõ ÝÁ« 

ÇëÏ áÙ³Ýù Û» ïáÛ »Ý Ý»ñ Ùáõ Íáõ»É Ù»ñ Ù¿ç« áñáÝ óÇó Ù¿ ÏÁ ëÏ½µÝ³

õá ñáõ»É ¿ Ù» ½³ ÝÇó« ³Û ëÇÝùÝª Ù»Õ ùÁ« áñÁ ëá íá ñ»ó ñ»ó ³ñ Ñ³ Ù³ñ Ñ»É 

å³ ïáõÇ ñ³ ÝÁ« ÇëÏ ÙÇõ ëÁ Û³Ý ó³Ý ùÇ å³ï ×³ éáí ²ñ³ñ ãÇ ÏáÕ ÙÇó 

¹ñáõ³Í å³ ïáõ Ñ³ë ¿« [³Û ëÇÝùÝ]ª Ù³ ÑÁ£ ÆëÏ ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ 

Ñ» ï» õ³Ýù ¿ Ù³ Ñáõ³Ý »õ á°ã  Ù» ½³ ÝÇó« á°ã  ¿É ²ñ³ñ ãÇó ãÇ Ïóáõ»É 

Ù»ñ µÝáõ Ã»³ ÝÁ« ³ÛÉ áñ ë³ ó»É »õ Çñ Ï» ñ³ ÏáõñÝ ¿ ¹³ñÓ ñ»É Ù³ Ñáõ³Ý 

56 êµ ¶ñÇ·áñ ²ëïáõ³Í³µ³Ý, àñ¹áõ Ù³ëÇÝ »ñÏñáñ¹ ×³éÇó, Ö³é Èª Áëï 

éáõ ë» ñ¿Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÃ»³Ý, ï»ë Ñâÿòèòåëü Ãðèãîðèé Áîãîñëîâ‚ 
Ñî áðà íèå тâîðåíèé‚ тîì  1‚ Ñëîâî 30‚ О áîãîñëîâèè ÷åтâåðтîå‚ î Áîãå 
Ñûíå âтî ðîå‚ Мèíñк—Мîñкâà‚ 2000‚ ñ. 525:
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Çß Ë³ Ýáõ Ã»³Ý ï³Ï ÁÝ Ï³Í Ý» ñÇë« ù³Ý ½Ç, ÇÝã å¿ë Ý³ Ë³ å¿ë ³ë³ óÇ« 

Ý»ñ Ñ³Ï ¿ ÉÇ Ý» Éáõ Ã»³ ÝÁ »õ ³å³ Ï³ ÝáõÙ ¿ ÇñÁª Ï³ñ Í»ë Ã¿ Ó·ï» Éáí 

³Ý ·á Û³ó Ý»É ·á ÛÁ£ ¸ñ³Ýáí ÛáÛÅ áõñ³ Ë³ ÝáõÙ áõ ã³ñ ÛáÛ ëáí ½áõ³ñ

×³ ÝáõÙ ¿ñ Ë³ µ» µ³Ýª Ù»ñ Ý³ Ë³ Ñû ñÁ å³ï ñá ÕÁ« Çµ ñ»õ Ã¿ Û³Õ Ã»É ¿ 

Ý³ Ë³Ý Ó» ÉÇ [å³ ïÇõ áõÝ» óá ÕÇÝ] »õ Ï³ ñá Õ³ ó»É ¿ Ë³ ÷³ Ý»É [Ýñ³Ý« 

áñ] Ïáã õáõÙ ¿ ²ñ³ñ ãÇ å³ï Ï»ñ µá Éáñ ³ñ³ ñ³Í Ý» ñÇ Ù¿ç, »õ íëï³Ñ 

¿ñ« Ã¿ ³Û É»õë ³ÝÑ Ý³ñ ¿« áñ Ý³« Ï³½ Ù³ Éáõ Íáõ» Éáí ³ÛÝ ÝÇõ ÃÇ Ù¿ç« 

áñÇó ·á Û³ ó»É ¿ñ« í»ñë ïÇÝ ·á Ûáõ Ã»³Ý Ïá ãáõ¿ñ« áõë ïÇ, ³Ý ßáõÝã 

áõ ³Ý ß³ñÅ ÝÇõÃÝ ³Ý ï» ë» Éáí« µéÝáõ Ã»³Ùµ å³ ÑáõÙ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ 

Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ñá ·ÇÝ£ ²Ûë å³ï ×³ éáí Ù»½ Ï»Ý ë³ ·áñ Í» Éáõ »Ï³Í ´³ÝÝ 

²ë ïáõ³Í ÃáÛÉ ãïáõ»ó, áñ Æñ Ù³ñÙ ÝÇÝ Ùû ï» Ý³Û ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ« 

ÇÝ ãÁ »õ Ù»é Ý» ÉÇë åÇ ïÇ Ïáñ Í³ Ý¿ñ£ ú ñÇ Ý³Ïª áñ» õ¿ ßÇ Ýáõ Ã»³Ý ÑÇÙ ùÇ 

ù³Ý ¹áõ Ùáí [Ïáñ Í³Ý õáõÙ ¿ ßÇ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ], »õ Ï³Ù å³ñëåÇ Ëáñ ï³Ï

Ù³Ùµ Ïáñ Í³Ý õáõÙ ¿ ù³ Õ³ ùÁ: ÆëÏ ³ñ ¹³ ñ³ ¹³ï ²ëïáõ³Í Ã¿ å¿ï 

å³ï Å»ó Ù»½« ë³ Ï³ÛÝ ÝáÛÝ ³Û¹ Ù³ Ñáõ³Ý Ù¿ç »ñ Ïáõ ÝÙ³ Ýû ñÇ Ý³Ï 

û· ï³ ß³Ñ ë»ñ Ù»ñ Ã³ùó ñ»ó« áñáÝù Ñ» ï» õ»³ÉÝ »Ý© [Ù¿ÏÝ ³ÛÝ ¿], 

áñ Ù³ ÑÇó Ý»Õ õáõÙ »Ýù, »ñµ Ù»Õ ù» ñÁ Ñ³ë ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó Éñáõ ÙÇÝ« 

»õ [ÙÇõëÁ]ª áñ Ù³ÑÝ ³Ý ù³Ï ï» ÉÇ Ï»Ý ¹³ Ýáõ Ã»³Ý ëÏÇ½µÝ ¿£ àõë

ïÇ î¿ñÝ ³Ù» Ý³ÛÝ ÷áõ Ãáí »Ï³õ áõ Û³ÝÓÝ ³é³õ Ù³ ÑÁ« áñ å¿ë ½Ç 

Éáõ Í³ ñÇ Ù»ÕùÝ áõ Ë³ ÷³ ÝÇ ³å³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý Û³÷ß ï³ Ïáõ ÃÇõ ÝÁ »õ 

áñ å¿ë ½Ç Æñ Û³ ñáõ Ã»³Ùµ Ññ³ õÇ ñÇ Ù»½ »ñÏ Ý³ ÛÇÝ Ï»³Ý ùÇ£

Ê¾. ê³ Ï³ÛÝ Ï³ Ù» ÝáõÙ »Ù ÙÇ ÷áùñ »õë »ñ Ï³ ñ³Ó ·»É ³å³ Ï³

Ýáõ Ã»³Ý Ù³ ëÇÝ Ëûëùë« ù³ ÝÇ áñ ³Ûë ã³ ÷³ ½³Ýó ã³ñ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ 

ó» ÕÇÝ ³ñ Å¿ »ñ Ï³ ñ³ ÓÇ· Ëûë ù» ñáí å³ Ë³ ñ³ Ï»É« áñ å¿ë ½Ç ³õ» ÉÇ 

Ëá Ñ» Ù³ µ³ñ ·Ç ï» Ý³Û« Ã¿ Ç ëÏ½µ³ Ý¿ ²ë ïáõ³Í ÇÝã åÇ ëÇ° å³ ïáõáí 

ëï»Õ Í»ó Ù»ñ µÝáõ ÃÇõ ÝÁ« [áñÝ] ÇÝù Ý³ Ï³ Ùáõ Ã»³Ùµ ë³Û Ã³ ù» Éáí 

ÇÝã åÇ ëÇ° »õ áñ ù³°Ý  ³Ý³ñ ·áõ Ã»³Ý Ñ³ ë³õ£ ºõ Ï³Ù Ù»ñ ²ñ³ ñÇãÝ 

ÇÝã å¿°ë  Ñá ·³ó Ù»ñ ÷ñÏáõ Ã»³Ý Ù³ ëÇÝª Ù³ñ ¹³ Ý³ Éáí »õ Æñ Ë³ ãÇ 

³ñ»³Ùµ ³½³ ï» Éáí Ù»½ Ã¿° Ù»Õ ùÇó« Ã¿° ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõ ÝÇó« Ã¿° 

µ³Ý ë³ñ ÏáõÇ µéÝáõ Ã»³Ý Í³ é³ Ûáõ ÃÇõ ÝÇó£ ²ñ¹ª ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝÝ 

³Ù µáÕç ÇñÇ ù³Ïï Ù³Ý å³ï ×³éÝ ¿« áñ ï» ÕÇ ¿ áõÝ» ÝáõÙ ÷á ÷á

Ëáõ Ã»³Ùµ« ù³Ý ½Ç ³Ù µáÕ çÁ µ³Õ Ï³ ó³Í ¿ Ù³ ë» ñÇó« ÇëÏ ³å³ Ï³

Ýáõ ÃÇõ ÝÁ ÷á ÷á Ëáõ Ã»³Ý ÙÇ çá óáí ù³Ý ¹áõÙ ¿ Ù³ ë» ñÇó µ³Õ Ï³ ó³ ÍÁ£ 

[² Ñ³] ÙÇ û ñÇ Ý³Ï« áñ å³ï ß³ ×áõÙ ¿ Ù»ñ ³Ûë Ëûë ùÇÝ© ïÝÏá ÕÇ 

³ñ Ù³ ï³ ËÇÉ ³ñ³Í ÙÇ ïáõÝÏ« áñÇÝ ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ Ù»ñ Ó» Ý³

Éáíª ÷á ÷á Ëáõ Ã»³Ý Ññ³ Ù³ Ýáí í» ñ³ó ÝáõÙ ¿ Ýñ³ ÝÇó Ýñ³ Ý³Ë ÏÇÝ 
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µÝ³ Ï³Ý áñ³ Ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ »õ ¹ñ³Ýó ÷á Ë³ ñ¿Ý Ý»ñ Ùáõ ÍáõÙ ÛáÛÅ 

³Ý í³ Û» Éáõã áñ åÇ ëáõ ÃÇõÝ Ý»ñª ÃáÛÉ ãï³ Éáí« áñ ³ÛÝ ÙÝ³Û ³Û¹ ÷á ÷á

Ëáõ Ã»³Ý Ù¿ç« ³ÛÉ í³Ûñ ù³ ß» Éáíª µ³ß ËáõÙ ¿ Ýñ³Ý Áëï µ³Õ Ï³ ó³Í 

ï³ñ ñ» ñÇ. »õ ³Û Ýáõ Ñ» ï»õ ÙÇ³ÛÝ ³Ù» Ý³ ½ûñ Ó»é ùÇ Ï³ ñá Õáõ ÃÇõÝÝ 

¿ª ù³Û ù³ Ûáõ³Í ÝÇõ ÃÁ ÏñÏÇÝ ÝáÛ ÝÇ Ù¿ç Ñ³ õ³ ù» Éáí í» ñ³ Ñ³ë ï³

ï»É [µÝ³ Ï³Ý] ï» ë³ ÏÁ£

ÊÀ. ²ñ¹ª Ëûëùë óáÛó ïáõ»ó Ù»ñ Ïáñ Í³Ý Ù³Ý »ñ»ù íÇ ×³Ï Ý»ñ© 

³é³ çÇ ÝÁª Ù»ñ ÇëÏ ·ï³Í »õ ³é³ç µ» ñ³Í Ù»Õ ùÁ« »ñÏ ñáñ ¹Áª Ù³ ÑÁ« 

áñáí ²ë ïáõ³Í ¹³ ï³ å³ñ ï»ó áõ å³ ïáõ Ñ³ ë»ó« »õ í»ñ çÇ ÝÁª ³å³

Ï³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ« áñÝ, ÇÝã å¿ë ³ë³ óÇÝù, Ù³ Ñáõ³Ý Ñ» ï» õ³ÝùÝ ¿ »õ 

Ù³ Ý³ õ³Ý¹ª Ñ³ Ï³ é³ Ïáñ ¹Ç Ãáõ³ ó»³É Û³Õ Ã³ Ý³ ÏÁ Çñ Ë³ µ¿áõ Ã»³Ý 

å³Û ù³ ñáõÙ£ ø³Ý ½Ç Ã¿ å¿ ï»õ êï»Õ ÍÇ ãÁ Ñá Õ³ ÍÇÝ Ý» ñÇÝ ³ë³ó© §ÐáÕ 

¿Çñ »õ ÑáÕ åÇ ïÇ ¹³é Ý³ë¦ [ÌÝ© ¶ 19]« [ë³ Ï³ÛÝ] áã Ã¿ Ññ³ Ù³Ý 

ïáõ»ó« ³ÛÉ µ³ ó³ Û³Û ï»ó« Ã¿ ÇÝã ¿ Ñ» ï» õ» Éáõ Ù³ Ñáõ³ ÝÁ« ÇÝã å¿ë, 

û ñÇ Ý³Ï« µ³ñÓñ ï» ÕÇó ·Éá ñáõáÕ ù³ ñÁ Ùû ï³ Ï³Û ùÇó ¹Ç ïá ÕÁ Ï’³ ëÇ© 

§ÎÁ ·Ý³ë, ÙÇÝ ã»õ Ñ³ë Ý»ëª áõñ Ñ³ñÏÝ ¿¦£

ÊÂ. ²ñ¹ª Í³Û ñÇÝ Ý» ñÁ, [³Û ëÇÝùÝª Ù»Õ ùÁ »õ ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ], 

å³ñ ½³ å¿ë ã³ñ »Ý »°õ  ³Ýáõ³Ùµ« »°õ  Çñ³ å¿ë« ÇëÏ Ù¿ç ï» ÕÇ ÝÁ, [³Ûë

ÇÝùÝª Ù³ ÑÁ], á°ã  å³ñ ½³ å¿ë »õ á°ã  ÝáÛÝ Ï»ñå« ³ÛÉª Í³Û ñÇÝ Ý» ñÇó 

í»ñó ñ³Í »õ Çñ³ñ Ñ»ï ÙÇ³ ÑÇõ ëáõ³Í£ ø³Ý ½Ç ³ÛÝ« ÇÝã Ïáã õáõÙ ¿ 

Ù³Ñ« Ïáã õáõÙ ¿ Ý³»õ ùáõÝ« »õ ÇÝ ãÁ Ï»³Ý ùÇ í³Ë ×³Ý ¿« [Ý³»õ] 

Ï»³Ý ùÇ ëÏÇ½µ ¿£ Ì³Û ñÇÝ Ý»ñÝ Ç Û³Ûï µ» ñ» óÇÝ Ù³ñ ¹Á »õ µ³Ý

ë³ñ ÏáõÝ. Ù¿ ÏÁ å³ï ×³é »Õ³õ Ù»Õ ùÇ« ÇëÏ ÙÇõ ëÁª Ù»ñ µÝáõ Ã»³Ý 

³å³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý£ ²Ûë å³ï ×³ éáí Ü³« áñ Ù»½ Ñ³ Ù³ñ Ù³ñ ¹³ ó³õ 

»õ Ïá ãáõ»ó ºñÏ ñáñ¹ ²¹³Ù [² Îáñ© Äº 45]« Ù»Õù ã·áñ Í»ó, §ù³Ý ½Ç 

Üñ³ µ» ñ³ ÝáõÙ Ý»Ý ·áõ ÃÇõÝ ã·ïÝáõ»ó¦ [² ä»ï© ´ 22], »õ §Üñ³ 

Ù³ñ ÙÇ ÝÁ ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ ãï» ë³õ¦ [¶áñÍù ´ 31]£ ÆÝã áñ ÆÝ ùÁ 

ã¿ñ ¹ñ»É Ù»ñ µÝáõ Ã»³Ý Ù¿ç« Ý³»õ ã³éÝ ãáõ»ó ¹ñ³Ýó Ñ»ï« ù³Ý ½Ç 

³õ» Éáñ¹ »õ ½áõñ Ñ³ Ù³ ñ»ó Æñ»Ý Ùû ï»ó Ý»É ³ÛÝ« ÇÝ ãÇó Ï³ Ù» ÝáõÙ 

¿ñ ³½³ ï»É Ù»½« ë³ Ï³ÛÝ å³ ïáõ Ñ³ ëÇó57 ãÑñ³ Å³ ñáõ»ó£ ÆÝã å¿ë« 

û ñÇ Ý³Ï« µÅÇß ÏÁ« áñ å³ï ñ³ëï õáõÙ ¿ ¹»Õ ï³É ÑÇ õ³Ý ¹ÇÝ« »Ã¿ 

[Ý³Ë] ÇÝùÝ ¿ ÷áñ ÓáõÙ ¹» ÕÁ, ³å³ íëï³ Ñáõ ÃÇõÝ ¿ Ý»ñßÝ ãáõÙ£ 

ø³Ý ½Ç å³ ïáõ Ñ³ ëÁ á°ã  Ù»Õù ¿ñ« á°ã  ¿É ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ« ³ÛÉ ³ÛÝ« 

ÇÝ ãÁ Ñ³ É»ó ÝáõÙ áõ Ù³ù ñáõÙ ¿ñ ¹ñ³Ýù Ù»ñ µÝáõ ÃÇõ ÝÇó« ÇÝã å¿ë 

57 ²ÛëÇÝùÝª Ù³Ñáõ³ÝÇó£
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Ïñ³ÏÝ [¿ Ù³ù ñáõÙ] Å³Ý ·Á áë Ïáõó£ ºõ ³Ûë Ï³ Ù³ õá ñ³ å¿ë Ïñ» Éáõ 

Ï³ ñá Õáõ ÃÇõ ÝÁ ÙÇ³ÛÝ øñÇë ïá ëÇÝÝ ¿ »õ Ýñ³Ý óÁ« áí ù»ñ« Üñ³

ÝÇó ½û ñ³ Ý³ Éáí« ³ñ Å³ Ý³ ó³Ý ÁÝ ¹áõ Ý» Éáõ áñ ¹»· ñáõ Ã»³Ý ÷³é ùÁ© 

§Îóáñ¹ ¹³é Ý³ Éáí Üñ³ ã³ñ ã³ ñ³Ýù Ý» ñÇÝª Ñ³ Õáñ ¹³ ÏÇó ¹³ñ Ó³Ý 

Ý³»õ Üñ³ ÷³é ùÇÝ¦« ÇÝã å¿ë ³ëáõÙ ¿ ³é³ ù»³ ÉÁ [ÐéáÙ© À 17]£ 

§ø³Ý ½Ç î¿ ñÁ Ëñ³ ïáõÙ ¿ Ýñ³Ý« áõÙ ëÇ ñáõÙ ¿« ï³Ý çáõÙ ¿ ³Ù¿Ý 

ÙÇ áñ ¹áõ« áõÙ ÁÝ ¹áõ ÝáõÙ ¿¦ [ºµñ© Ä´ 6]« áñÁ Ã¿ å¿ï §®ÝáÛÝ 

å³ ÑÇÝ áõñ³ Ë³ ÉÇ ãÇ ÃõáõÙ« ë³ Ï³ÛÝ Û» ïáÛ ¹ñ³ Ýáí ÏñÃáõ³Í Ý» ñÇÝ 

Ñ³ ïáõ óáõÙ ¿ Ë³ Õ³ Õáõ Ã»³Ý åïáõ ÕÁ ³ñ ¹³ ñáõ Ã»³Ý Ù¿ç¦ [ºµñ© 

Ä´ 11]£ ÆëÏ Ë³ Õ³ Õáõ Ã»³Ý åïáõ ÕÁ ÝáÛÝ ÇÝùÝ ¿« áñ §»ñ Ïáõ ëÁ 

Ù¿Ï ¹³ñÓ ñ»ó »õ Æñ Ù³ñÙ ÝÇ Ù¿ç ù³Ý ¹»ó ÙÇç Ýáñ ÙÁª ÃßÝ³ Ùáõ ÃÇõ

ÝÁ¦ [º ÷»ë© ´ 14]£ ºõ Ç±ÝãÝ  ¿ ³õ» ÉÇ í»Ñ áõ ·» ñ³ß Ë³ñ ÑÇÏ« ù³Ý 

³Ûë Ë³ Õ³ Õáõ ÃÇõ ÝÁ« »ñµ ¶» ñ³ ·áÛ ÝÇ Û³Õ Ã³ Ý³ Ïáí Ù»ñ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ 

µÝáõ ÃÇõ ÝÁ ÙÇ³ ÝáõÙ ¿ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇ ÝÇÝ »õ [Üñ³ Ñ»ï] ¹³é ÝáõÙ Ù¿Ï£ 

ÆÝÓ ÃõáõÙ ¿« áñ ë³ ¿« »ñµ àñ ¹ÇÝ ³ëáõÙ ¿ Ðû ñÁ© §ö³ é³ õá ñÇ°ñ  øá 

àñ ¹áõÝ ø»½ Ùûï »ÕáÕ ³ÛÝ ÷³é ùáí« áñ áõÝ¿Ç ø»½ Ùûï Ý³Ë ù³Ý 

³ß Ë³ñ ÑÇ ÉÇ Ý» ÉÁ¦ [ÚáíÑ© Ä¾ 5]£ ºõ ³Ûë Ëûë ù» ñÇ Ëáñ Ñáõñ ¹Á ÆÝ ùÁ 

î¿ ñÁ ·³ Éáí Ï’áõ ëáõ ó³ ÝÇ Ù»½« »Ã¿ Ñ³ñó Ý»Ýù Üñ³Ý©

—à¯í  î¿ñ« ²ëï ÍáõÝ ù»½ Ð³Ûñ »ë Ïá ãáõÙ« áõñ»ÙÝ Üñ³ ¿³ ÏÇó 

àñ ¹ÇÝ »ë« ³Ý ßáõßï Ý³»õ ÷³ é³ ÏÇ óÁ£ ÆëÏ Ç±Ýã  ¿ Ýß³ Ý³ ÏáõÙ ³Û¹ 

Ëûëù¹© §ö³ é³ õá ñÇ°ñ  øá àñ ¹áõÝ ø»½ Ùûï »ÕáÕ ³ÛÝ ÷³é ùáí¦£ 

²±ÛÝ »ë Ñ³ë ï³ ïáõÙ« Ã¿ª áõÝ¿Ç ÷³é ùÁ« »õª ø»½ Ùûï áõÝ¿Ç« »õª 

Ý³Ë ù³Ý ³ß Ë³ñ ÑÇ ÉÇ Ý»ÉÝ áõÝ¿Ç£ ÆëÏ »Ã¿ Üñ³ Ùûï »ÕáÕ ÷³éùÝ 

áõÝ¿Çñ ÙÇÝ ã»õ ³ß Ë³ñ ÑÇ ëÏÇ½ µÁ« ³ÛÅÙ Ç±Ýã  »ë ËÝ¹ñáõÙ© ³ÛÝ Å³Ù 

áõÝ¿Çñ« ÇëÏ ³ÛÅÙ ãáõ Ý»±ë£ ê³ Ï³ÛÝ ³ÝÑ Ý³ñ ¿« áñ ÙßïÝç» Ý³ õáñ 

¿áõ ÃÇõÝ¹ ³é³Ýó ÷³é ùÇ ÉÇ ÝÇ« ù³Ý ½Ç »Ã¿ ÷³é ùÁ ø»½ Ñ»ï ã¿« 

áõñ»ÙÝ [ø»½ Ñ»ï] ã¿ Ý³»õ ¿áõ ÃÇõÝ¹« »õ »Ã¿ [÷³é ùÁ] ø»½ Ñ»ï 

ã¿« ³å³ í» ñ³ ÝáõÙ ¿ Ý³»õ Ðûñ ÷³é ùÁ« àõÙÇó áõÝ¿Çñ ³ÛÝ£ àõñ»ÙÝ 

¿É Ç±Ýã  »ë ËÝ¹ñáõÙ Üñ³ ÝÇó« ³Õ³ ãáõÙ »Ýù ø»½« î¿°ñ« Û³Ûï ÝÇ°ñ 

 Ù»½« §ù³Ý ½Ç øá Ù¿ç »Ý Ã³ù Ýáõ³Í ÇÙ³ë ïáõ Ã»³Ý »õ ·Ç ïáõ Ã»³Ý 

µá Éáñ ·³Ý Ó» ñÁ¦ [ÎáÕ© ´ 3]£

—¸»é å¿ïù ¿ ³Ý³ñ ·³Ýù Ïñ¿Ç« Ãáõù áõ ³å ï³Ï ÁÝ ¹áõ Ý¿Ç« 

ù³ ó³Ë áõ É» ÕÇ ×³ ß³ Ï¿Ç« Û³ÝÓÝ ³é Ý¿Ç Ë³ ãÇ Ù³ ÑÁ« ³Õ³ ã¿Ç Ðû

ñÁ« ÇÝã å¿ë ³Ý³ñ ·áõ³Í Ù¿ ÏÁ« áñ å¿ë ½Ç ¹³ñ Ó»³É ÆÝÓ ï³Û ÷³é ùÁ£

—´³Ûó ÇÝ ãá±õ« ÙÇ±Ã¿ ³Ý³ñ ·³Ýù Ý» ñÇ å³ï ×³ éáí ½ñÏáõ» óÇñ 

÷³é ùÇó¹£ ºÃ¿ ³Û¹ å¿ë ¿« áõñ»ÙÝ Ù³ Ñáõ³Ý Ñ» ï» õ³Ý ùáí ¿É ÏáñóñÇñ 
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³Ý Ù³ Ñáõ ÃÇõÝ¹« »õ ÙÇ³ Å³ Ù³ Ý³Ï Ñ³ñÏ ¿ ³ë»É, Ã¿ Ù³ñÙ ÝÇ¹ å³ï

×³ éáí ²ë ïáõ³ Íáõ ÃÇõÝ¹ ¿É Ñ» é³ ó³õ ø» ½³ ÝÇó£

—²Û¹ å¿ë ã¿°. áã Ã¿ ÆÙ [Û³ï Ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ] ÷áËáõ»óÇÝ« ³ÛÉ 

ÆÙ Ù³ ëÇÝ áõÝ» ó³Í Ù³ñ¹ Ï³Ýó Ï³ñ ÍÇù Ý»ñÝ ¿ÇÝ« áñ ÷á Ëáõ» óÇÝ£ 

ºñµ í³ Û» ÉáõÙ ¿ÇÝ µÅßÏáõ Ã»³Ý ëù³Ý ã» ÉÇù Ý» ñÁ« ½³ñ Ù³ ÝáõÙ« Ñ³

õ³ ïáõÙ áõ µ³ ñ» µ³ ÝáõÙ ¿ÇÝ« ÇÝã å¿ë å³ï ß³× ¿ñ ÆÙ ÷³é ùÇÝ« ÇëÏ 

»ñµ ÆÝÓ ³Ý³ñ·áõ³Í ï» ë³Ý« ·³Û Ã³Ï Õáõ» óÇÝ ÆÝ Ó³ ÝÇó« ÃáÕ Ý» Éáí 

ÆÙ Ù³ ëÇÝ å³ï ß³× Ëáñ Ñáõñ¹ Ý» ñÁª ÁÝÏÕ Ùáõ» óÇÝ ÛáÛÅ ³Ý å³ï ß³× 

Ëáñ Ñáõñ¹ Ý» ñÇ Ù¿ç« ÇÝã å¿ë »õ ºë³ ÛÇÝ« ÆÙ í» ñ³ µ» ñ»³É Ù³ñ ·³ ñ¿³

Ý³ Éáí« ³ë»É ¿ñ Ýñ³Ýó Ù³ ëÇÝ [ºë© Ì¶ 4]£ ²ñ¹ª ËÝ¹ñáõÙ »Ù Ðû ñÇó« 

áñ Ù³ñ¹ Ï³Ýó ÙïùÇó Ãû Ã³ ÷Ç ³Ý Ñ³ õ³ ïáõ Ã»³Ý ³Ý³ñ ·³Ý ùÁ »õ 

Ýñ³Ýó Ñ³·ó ÝÇ Ñ³ õ³ï ùÇ Ëáñ Ñáõñ¹ Ý» ñÇ ÷³é ùÁ£ ÂáÕ ãÝ³ Û»Ý ³Ûë 

[Ëá Ý³ ñÑáõ Ã»³ ÝÁ]« áñ ï»ë ÝáõÙ »Ý ³ÛÅÙ« ³ÛÉ Ýñ³Ý« ÇÝã ÉÇ Ý» Éáõ ¿ 

¹ñ³ ÙÇ çá óáíª ÆÙ ÙßïÝç» Ý³ Ï³Ý ÷³é ùÇ Ù» Íáõ Ã»³ ÝÁ£ Âá°Õ  ÇÙ³ Ý³Ý 

Ýñ³Ýù« áñáÝó ÇÙ³ë ïáõ ÃÇõÝÝ Çñ»Ýó ³é³ç Ýáñ ¹»ó ¹¿ åÇ Ùá Éá ñáõ

ÃÇõÝ« áñ Ñ³ õ³ ï³ ó»³É Ý» ñÁ ù³ ñá ½áõ Ã»³Ý ÛÇ Ù³ ñáõ Ã»³Ùµ åÇ ïÇ 

÷ñÏáõ»Ý [² Îáñ© ² 21]. ÆÙ ³Û¹ ³Ý³ñ ·³Ý ùáí Ù³ñ ¹ÇÏ í»ñë ïÇÝ 

åÇ ïÇ ·ïÝ»Ý Ïáñó ñ³Í ÷³é ùÁ« ÆÙ ×³ ß³ Ï³Í Ù³Ñáõ³Ùµ åÇ ïÇ ëï³

Ý³Ý ³Ý Ù³ Ñáõ ÃÇõ ÝÁ. »õ ÙÇ³ Å³ Ù³ Ý³Ï Ñ³ñÏ ¿ ³ë»É, áñ ÆÙª Ø³ñ ¹áõ 

àñ ¹Ç ¹³é Ý³ Éáíª Ù³ñ¹ Ï³Ýó áñ ¹Ç Ý» ñÁ åÇ ïÇ ³ñ Å³ Ý³ Ý³Ý ²ë ïáõ ÍáÛ 

áñ ¹Ç Ý»ñ ¹³é Ý³ Éáõ£ ²Ûë ¿ñ« áñ Ð³ÛñÝ ÆÝÓ å³ ï³ë Ë³ Ý»ó »ñÏÝ ùÇó© 

§ö³ é³ õá ñ» óÇ »õ ¹³ñ Ó»³É åÇ ïÇ ÷³ é³ õá ñ»Ù¦ [ÚáíÑ© Ä´ 28]£

—ÆÝã å¿ë Ý³Ë ù³Ý øá Ù³ ÑÁ Ññ³ßù Ý» ñÇ¹ ½û ñáõ Ã»³Ùµ áñáß 

Ù³ñ ¹ÇÏ ÷ñÏáõ» óÇÝ« ³é³ õ»É »õë øá Ï³ Ù³ õáñ Ù³ Ñáõ³ ÝÇó Û» ïá°Û 

åÇ ïÇ µ³½ Ù³ Ý³Ý ø»½ Ñ³ õ³ ï³ óáÕ Ý» ñÁ« »õ ¹»é ³õ» ÉÇÝ« ù³Ý ½Ç 

ë³ Ï³ õ³ ÃÇõ »Ý ÁÝï ñ»³É Ý» ñÁ øá ³ë ïáõ³ Í³Ñ ñ³ß Ýß³Ý Ý» ñÇó« µ³Ûó 

³Ý ÃÇõ »Ý ³ÛÝ Ù³ñ ¹ÇÏ« áñáÝó øá Ë³ ãÇ ù³ ñá ½áõ ÃÇõ ÝÁ åÇ ïÇ Ñ³

õ³ ùÇª ¹³é Ý³ Éáõ øá ³ñ ù³ Ûáõ Ã»³Ý Å³ é³Ý ·áñ¹ Ý» ñÁ£

¶ñ³ µ³ ñÇó ÷á Ë³¹ ñ» óÇÝ

Ø»ë ñáå ù³ Ñ³ Ý³Û ²ñ³ Ù»³ ÝÁ

»õ

² ñ³ ë³ñ Ï³ õ³· Ü³É ã³ ç»³ ÝÁ
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äû Õáë î³ ñû Ý³ óÇÝ Ä²–Ä´ ¹¹. Ñ³Û ¹³ õ³ Ý³ µ³ Ý³ Ï³Ý ÙïùÇ 

Ù» Í³ ·áÛÝ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñÇó Ù¿ÏÝ ¿£ Üñ³ í³ñ ùÁ »õ ·áñ Íáõ Ý¿áõ

ÃÇõÝÁ ³ÝË ½» ÉÇû ñ¿Ý Ï³ åá õ³Í »Ý ØßáÛ ² é³ ù» Éáó í³Ý ùÇ Ñ»ï, á ñÁ 

Ýñ³ û ñûù »õ Ýñ³ ç³Ý ù» ñÇ ßÝáñ ÑÇõ ¹³ñ Ó³õ Ñ³Û Ñá ·» õáñ Ï»³Ý ùÇ 

»õ Ùß³ ÏáÛ ÃÇ ·ÉË³ õáñ Ï»Ýï ñáÝ Ý» ñÇó Ù¿ ÏÁ£ Æñ Ù»Í Å³ Ù³ Ý³ Ï³Ï

óÇª Úáí Ñ³Ý Ý¿ë ê³ñ Ï³ õ³· Æ Ù³ë ï³ ë¿ ñÇ Ñ»ï äû Õáë î³ ñû Ý³ óÇÝ 

·ÉË³õá ñ»É ¿ Ð³Û º Ï» Õ» óáõ ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý å³Û ù³ñÝ ÁÝ¹ ¹¿Ù ù³Õ Ï» ¹á

Ý³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý1£ äû Õáë î³ ñû Ý³ óáõ µ³ ó³ éÇÏ Ñ» ÕÇ Ý³ Ïáõ Ã»³Ý Ù³ ëÇÝ 

»Ý íÏ³ ÛáõÙ Ýñ³ Ù³ ëÇÝ Ñ³Û Ù³ ï» Ý³· ñáõ Ã»³Ý Ù¿ç å³Ñ å³ Ýá õ³Í 

Ù» Í³ ñ³Ý ùÇ Ëûë ù» ñÁª §Ù»Í Ç Ù³ë ï³ ë¿ñ Ñ³ Ûáó¦, §»ñÏ ñáñ¹ Éáõ ë³ õá

ñÇã î³Ýë Ñ³ Ûáó¦, §í¿Ù ³ ¹³ Ù³Ý ¹»³Û ÁÝ¹ ¹¿Ù Ñ»ñ Óá õ³ Íá Õ³ó¦2 »õÝ£

äû Õáë î³ ñû Ý³ óÇÝ Ñ³ ñáõëï ³ë ïá õ³ Í³ µ³ Ý³ Ï³Ý Å³ é³Ý ·áõ

Ã»³Ý Ñ» ÕÇ Ý³Ï ¿£ Ø»½ »Ý Ñ³ ë»É µ³½ Ù³ ÃÇõ ¹³ õ³ Ý³ Ï³Ý, ÍÇ ë³

Ï³Ý, Ï³ Ýá Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý, Ç Ù³ë ï³ ëÇ ñ³ Ï³Ý µÝáÛ ÃÇ ·áñ Í»ñ£ ²ñ ¹¿Ý 

Ññ³ ï³ ñ³Ïáõ³Í, ÇÝã å¿ë Ý³»õ º ñ» õ³ ÝÇ êµ Ø»ë ñáå Ø³ß ïá óÇ 

(ØØ), º ñáõ ë³ Õ¿ ÙÇ êñµáó Ú³ Ïáí µ»³Ýó (êÚ) »õ êáõñµ Ô³ ½³ ñÇ 

(êÔ) Ó» é³· ñ³ ïÝ» ñáõÙ äû Õáë î³ ñû Ý³ óáõ ³ Ýáõ Ýáí Û³Ûï ÝÇ »ñ Ï» ñÇ 

å³ï Ï» ñÁ Ñ» ï» õ»³ÉÝ ¿3.

1 È. Ø»ÉÇùë»Ã¬´»Ï, äûÕáë î³ñûÝ³óÇª Ä²–Ä´ ¹³ñ»ñÇ Ñ³Û Ù³ï»Ý³·ÇñÁ »õ 

ÃáÝ¹ ñ³Ï»óÇ »õ Í³ÛÃ Ñ³Û»ñÁ, §¾çÙÇ³ÍÇÝ¦, 1960, N 4, ¿ç 38

2 Ø³ïÃ¿áë àõéÑ³Û»óÇ, Ä³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÇõÝ, ì³Õ³ñß³å³ï, 1898, ¿ç 356

3 äûÕáë î³ñûÝ³óáõ Ù³ï»Ý³·ñ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃ»³Ý å³ïÏ»ñÁ å³ñ½»ÉÇë 

û·ïáõ»É »Ýù Ð. Ø³Ýáõã³ñ»³ÝÇ §äûÕáë î³ñûÝ³óÇ¦ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý 

Ù¿ç ³é Ï³Û ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇó, áñáÝù Ñ³Ù»Ù³ï»É »Ýù ëµ Ø»ëñáå Ø³ßïá

óÇ ³Ýáõ³Ý, êñµáó Ú³Ïáíµ»³Ýó »õ êáõñµ Ô³½³ñÇ Ù³ï»Ý³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ 

·ñã³ ·ñ» ñÇ Ñ»ï »õ Û³õ»É»É î³ñûÝ³óáõ ³ÝáõÝáí ·ïÝáõ³Í Ýáñ ÙÇ³õáñÝ»ñ£ 

²Õ µÇõ ñ³ ·Çï³Ï³Ý ×ß·ñïáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í »Ý ÙÇ³õáñÝ»ñÇ 

ëÏëáõ³ÍùÝ»ñÁ »õ »ñµ»ÙÝª í»ñç³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£
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³) äû Õá ëÇ î³ ñû Ý³ó õáÛ ÁÝ¹ ¹¿Ù Åá Õá íáÛÝ ø³Õ Ï» ¹á ÝÇ (Ñ³ Ù³ éûï 

ï³ñ µ» ñ³Ï)

êÏë. — §²ë ïá õ³ Í³ ÛÇÝ »õ Ù»Í ³ é³ ù»³ÉÝ ä³õ Õáë ·ñ¿ ³é 

ÏáñÝ Ã³ óÇëÝª ³ ë» Éáí. §¼Ç Ù³ë ïáõ ÃÇõÝ Ëû ëÇÙù ÁÝ¹ Ï³ ï³

ñ»³Éë¹...¦4:

µ) ä³ ï³ë Ë³ ÝÇ ÃÕÃáÛÝ Â¿á ÷Çë ï»³Û (ÁÝ ¹³ñ Ó³Ï ï³ñ µ» ñ³Ï)

4 ´Ý³·ÇñÁ Ññ³ï³ñ³Ïáõ»É ¿ 1688 Ã. Üáñ æáõÕ³ÛáõÙ, §¶Çñù ÅáÕáí³ÍáÛ ÁÝ¹

¹¿Ù »ñÏ³µÝ³Ï³ó¦, ¿ç 376–450£ ØØ — 83 (1664), 573 (Äº), 625 (Ä¾), 774  

(1651), 841 (ÄÀ), 1324 (1281), 1521 (1404) (153µ–159µ) (»ñÏáõ ÙÇ³õáñ), 

1865 (1656), 2160 (1773) — ù³Õáõ³Íù, 2174  (1309), 2190 (ÄÀ), 2268 (Ä¾), 

3076 (Ä¾), 3078 (1589–1608), 3124 (1757), 3192  (1714), 4670 (1401), 4676 

(Ä¸), 4677 (Äº), 4709 (Ä¸–1344±), 4764 (1534), 5787 (1617), 6517 (ÄÀ), 

6617 (1618), 6624 (Ä¾), 7248 (Ä¾), 7248 (Ä¾), 7255 (1701), 8030 (1731), 

8194 (1688), 8273 (1731), 8391 (Ä¾), 8938 (1685), 9830 (ÄÀ), êÚ — 775, 

858 (Ä¾), 898 (1619), 960, (1602), 1047 (Ä¾), 1072 (1611), 1134 (1822), 

1272, 1418, 1750, 1760, 1840, 1886, 2043, êÔ — 791 (»ñ. 332–355), 392 

(³ÙµáÕçÁ), 1440 (»ñ. 28–58)£

5 ´Ý³·ÇñÁ ÉáÛë ¿ ï»ë»É 1752  Ã. Î. äáÉëáõÙª §ÂáõÕÃ »ñ³Ý»ÉõáÛÝ äûÕáëÇ î³

ñû Ý³ó õáÛ Û³ÕÃáÕ ³ËáÛ»³Ý í³ñ¹³å»ïÇ ÁÝ¹¹¿Ù Â¿á÷Çëï»³Û ÑáéáÙ ÷Ç ÉÇ

ëá ÷³ ÛÇ¦ í»ñÝ³·ñáí£ ØØ 731 (1345) 1³–253³, Ã»ñÇ, ëÏë. — §...Ý áõëáõóÇÝ 

ëáõñµ »Ï»Õ»óõáÛ, ½áñ ëáõñµ ³é³ù[»³ÉÝ] ³ë³ó »õ ëïáõ·³å¿ë óáõó³Ý¿ 

½³Ý ×³é ÙÇ³õáñáõÃÇõÝ ²ëïáõÍáÛ ÁÝ¹ Ù³ñÙÝáÛ ÆõñáÛ »õ ·ñ»³ó ³Ûëå¿ë...¦. 

ÛÇ ß³ ï³ Ï³ñ³ÝÝ»ñ ·ñãÇª 251µ, ëï³óáÕÇª 253³, Û»ï³·³ÛÇ (Ä¸ ¹.)ª 305³£ 

ØØ 1555 (1397 Ã.), Ã»ñÇ, 292µ–317³, ëÏë. — §êáõñµÝ ¶ñÇ·áñ ³ë¿ª ÙÇ³ó³õ 

Ç Ù³ñÙ ÝÇ »õ Ë³éÝ»³ó ½Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝë ÁÝ¹ ÆõñáõÙÝ ²ëïáõ³ÍáõÃ»³ÝÝ...¦, 

íñç. §...ÆëÏ [Ç] Ðûñ¿ ØÇ³ÍÇÝÝ ÙßïÝç»Ý³õáñ, ÙßïÝç»Ý³õáñ³å¿ë ÍÝ»³É 

Ðá· õáíÝ êñµáí Ç Ø³ñÇ³Ù Ïáõë¿Ý...¦: ØØ 2678 (1426–1478 ÃÃ.), Ã»ñÇ, 

181³–225µ, ëÏë. — §¶áã»³ó Ç Î³ÃáÕÇÏ¿ ³é³ù»É³Ï³Ý ùñÇëïáë³åë³Ï»³É 

Ñ³ñëÝ³ó»³É ëáõñµ ºÏ»Õ»óÇ »õ »µ³ó ½Í³ÍÏ»³É ½·³ÝÓë Æõñ Û³õÇï»ÝÇó...¦, 

íñç. — §...í³ëÝ ½Ç Û³é³çÝáñ¹³ó Ó»ñáó ³å³Ï³Ý»ó³õ ³Ù»Ý³ÛÝ Ï³ñ· 

»Ï»Õ»óõáÛ ²ëïáõÍáÛ, Û»åÇëÏáåáë³ó, Ç ù³Ñ³Ý³ÛÇó, Ç ÏñûÝ³õáñ³ó »õ Ç 

ë³ñÏ³õ³·³ó, í³ëÝ ³ÛÝáñÇÏ Û³é³ç³·áÛÝ å³ïáõÇñ»³ó äûÕáë, Ëñ³ï»³ó 

»õ ³ë¿...¦: (Ò»é³·ñÇó å³Ï³ëáõÙ »Ý 209³, 209µ »ñ»ëÝ»ñÁ, 219 ¿çÁ ÏÇë³ï 

¿, Ù»Í Ù³ëÁ çÝçáõ³Í ¿): î»ë Ý³»õ ØØ — 574 (Ä¾), 670 (ÄÀ), 671 (Ä¼), 

840 (1641), 1109 (1640), 1154 (Ä¾), 8482 (1664, 1714), êÚ — 847 (1634), 

898 (1619), 1072 (1611), 1547 (1393):
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§¶á ã»³ó Î³ Ãáõ ÕÇ Ï¿ ² é³ ù» É³ Ï³Ý øñÇë ïá ë³å ë³Ï »õ Ñ³ñë

Ý³ ó»³É ëáõñµ º Ï» Õ» óÇ. º µ³ó ½Í³Í Ï»³É ·³ÝÓÝ Çõñ Û³ õÇ ï» ÝÇó. 

»õ ÷áÕ Ñ³ ñ»³É µ³ñÓ ñ³ ù³ ñá½ µ³ñ µ³ éáí...¦5:

·) äû Õá ëÇ î³ ñû Ý³ó õáÛ ì³ëÝ Ù³ñ ¹» Õáõ Ã»³Ý øñÇë ïá ëÇ6

¹) ÀÝ¹ ¹¿Ù Ñ»ñ Óá õ³ Íá Õ³ó7

êÏë. — §Ð³ õ³ ïáí Ëáë ïá í³ ÝÇÙù, å³ß ï»Ùù »õ »ñÏñ å³

·»Ùù...¦:

») Æ Ëáñ Ñáõñ¹ ø³ é³ë Ýáñ ¹³ Ï³Ý å³ Ñáó8

êÏë. — §ì³ëÝ ÁÝ ¹³ñ Ó³ Ï³ ·áÛÝ »õ »ñ Ï³ñ ³ ë» ÉáÛ »õ ·ñ» ÉáÛ 

½³õ ñÇ Ý³Ï »õ ½Ëáñ Ñáõñ¹ ù³ é³ë Ýáñ ¹³ó å³ Ñáóë Û³ é³ ç³ ·áÛÝ 

³ ë³ ó»³É ¿ Ç µ³½ Ù³ó...¦:

½) ä³ï ×³é »ñÏ ñáñ¹ ß³ µ³ Ãáõ »ñ Ïáõ ß³ µ³Ã ³ õáõñÝ, Ã¿ á±ñå¿ë 

»ñÏ ñáñ¹ ß³ µ³Ãë ÑÇÝ· ³ õáõñóë Ñ³ õ³ ë³ñ áõÝÇ ½ÁÝ Ã»ñ óá õ³ÍëÝ 

»õ ½ë³Õ ÙáëÝ ½³ï »õ áõñÇß Û³Û ÉáóÝ ß³ µ³ Ãáõó ³é Û»³õÃ Ý» ñáñ¹ 

ß³ µ³ÃÝ Ñ³ Û» Éáí (³Ù µáÕ ç³ Ï³Ý, É³õ å³Ñ å³ Ýá õ³Í)9

êÏë. — §²ñ¹, »ñÏ ñáñ¹ë ß³ µ³Ã, Ûá ñáõÙ ÍÝáõÝ¹Ý ê³ Ùá õ¿ ÉÇ 

å³ï ÙÇ Û³õ ñÇ Ý³Ï ÍÝÝ¹»³ÝÝ øñÇë ïá ëÇ...¦:

¿) äû Õá ëÇ î³ ñû Ý³ó õáÛ ´³ ó³ Û³Û ïáõ ÃÇõÝ Å³ Ù³ Ï³ñ· áõ Ã»³Ý ³ Õû 

ÃÇó10

êÏë. §²½ ¹³ ñ³ ñáõ ÃÇõÝ Å³ ÙáõÝ Ýß³ Ý³Ï ¿ Ññ»ß ï³ Ï³óÝ Éáõ ë³

õá ñáõ Ã»³Ý ·áã Ù³Ý ÷á ÕáóÝ...¦:

Á) äû Õá ëÇ î³ ñû Ý³ó õáÛ Î³ñ· Ù»Ï Ýáõ Ã»³Ý Å³ Ùáõó ³ Õû ÃÇó11

êÏë. — ². §½Ù³ñÙ Ý³ ç³Ý í³ë ï³ÏÝ »õ ½Ñ³Ý·ë ï»³Ý Ù³ ÑÇ×ëÝ 

[Ãá ÕáõÉ] »õ Ñ³ ë³ Ý»É Ç ï» ÕÇ ³ Õû ÃÇóÝ. ³Ûë ¿ª Ãá ÕáõÉ ½Ñá Õ³

Ã³ õ³É »õ ½Ù³ñÙ Ý³ Ï³Ý ç³Ýë »õ Ñ³ Ùû ñ¿Ý Û³ ñáõ Ã»³ÝÝ Ñ³ ë³

Ý»É...¦, íñç. — §..»õ Û³é Ý»É Ë³ ãÇõÝ å³Ñ å³ Ý»³É Ññ»ß ï³ Ï³ó 

6 ØØ — 714 (1303–1350)

7 ØØ — 6907  (Äº), 3918 (1591), 9410 (ÄÂ, Ñ³ïáõ³Í), 10199 (Ä¾, 

Ñ³ïáõ³Í), êÚ 1142 (271–294), êÔ 57, (»ñ. 467–486 ÑÇÝ Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙáí) 

— ÁÝ ¹ ³ñ Ó³Ï Ñ³ñóÙáõÝù »õ å³ï³ëË³ÝÇùáí£

8 ØØ — 1521 (1404 Ã.), 186µ–189³£ î»ë Ý³»õª 3276 (Ä¾), 4869 (1482):

9 ØØ — 1521 (1404 Ã.), 189³–189µ£ î»ë Ý³»õª 3276 (Ä¾), 4869 (1482):

10 ØØ — 1979 (Ä¸, 401³–411µ), êÚ 1272 (226–252):

11 2018 (1621 Ã.), 368³–376³ (³ÙµáÕç³Ï³Ý, É³õ å³Ñå³Ýáõ³Í)£ 

12 êÚÒ 1272 (252–257):
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ÝÙ³ Ýáõ Ã»³Ùµ Û³õñÑ Ýáõ ÃÇõÝ »õ Ç ·á í»ëï î»³éÝ, ½³ñ Ãáõ ó»³É 

÷³ é³ õá ñ»É ½Ð³Ûñ, ½àñ ¹Ç »õ ½êáõñµ Ðá ·ÇÝ, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 

Û³ õÇ ï»³Ýë¦:

Ã) Ú³ Õ³·ë ëñµáÛ º Ï» Õ»ó õáÛ Ï³ñ ·³ óáÛóù12

êÏë. — §º ñ³ Ý» ÉÇÝ ä³õ Õáë ·ñ¿, » Ã¿ ëïá õ»ñ Ñ³Ý ¹»ñ Ó» Éáó µ³

ñ»³óÝ ¿ÇÝ ³õ ñ¿Ýù...¦:

Å) Ú³ Õ³·ë ÑÇÙ Ý³ñ Ïáõ Ã»³Ý ëñµáÛ º Ï» Õ»ó õáÛ13

 êÏë. — §ì¿ÙÝ ³Ý ï³ß »õ ³Ý Ïá÷ Ï³Ý· Ý»³É Ç Ù¿ç Ëá ñ³ ÝÇÝ...¦:

ì» ñ³· ñ» ÉÇ ·áñ Í»ñ

ØØ — 3276 ·ñã³ ·Ç ñÁ å³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ ¿ ·áñ Í»ñ äû Õáë ì»ñ Í³ Ýá ÕÇ 

³Ýáõ Ýáíª

59µ. Ú³ é³ ç³ µ³ Ýáõ ÃÇõÝ ä³õ Õá ëÇ, ½áñ [Û ]º÷ Ã³ ÕÇ ó³Ý Ï¿ ³ ñ³ ñ»³É

êÏë. — §² µÇ³ óÇùÝ Ñ»ñ Óá õ³Í ³ ë»Ý, Ã¿ Ù³ñ ·³ ñ¿Çó µ³ÝùÝ Ç íÏ³

Ûáõ ÃÇõÝ ã¿ ÁÝ ¹áõ Ý» ÉÇ...¦:

ÜáÛÝ » ñ» ëÇ íñ³Ûª ä³ï ×³é ë³Ñ Ù³ Ý³ó ·ñáó

êÏë. — §Ø»ÍÝ ¸³ õÇÃ »õ º½ Ý³Ï ÎáÕ µ³ óÇ ãá ·³Ý Ç Û² Ã¿Ýë...¦:

61³. ì³ëÝ Ï³½ Ùáõ Ã»³Ý ËÝÏáó 

êÏë. — §Êû ë» ó³õ î¿ñ ÁÝ¹ Øáí ëÇ ëÇ »õ ³ ë¿...¦:

61µ. ²ëï Õ³ µ³ß Ë³ Ï³Ý »ñÏ ñ³ ã³ ÷áõ ÃÇõÝù

êÏë. — §Æ Ñ³ ñ³ õ³ ÛÇÝ Í³Û ñ¿Ý ÙÇÝ ã»õ óÑÇõ ëÇ ë³ ÛÇÝ ßñç³ Ý³ÏÝ...¦

62³. §¶Ç ïáõ ÃÇõÝ Ñå³ñ ï³ óáõ ó³ Ý¿, ³ÛÉ ë¿ñ ßÇ Ý¿¦

êÏë. — §²Ûë ¿ª ·Ç ïáõ ÃÇõÝ ³ é³Ýó ëÇ ñáÛ Ñå³ñ ï³ óáõ ó³ Ý¿...¦

¼³ Ý³ ½³Ý ÙÇ³ õáñ Ý»ñª êÔ 57 ·ñã³· ñÇ (»ñ. 486–505) §ÀÝ¹ ¹¿Ù 

Ñ»ñÓáõ³ Íá Õ³ó¦ µÝ³· ñÇó ³Ý ÙÇ ç³ å¿ë Û» ïáÛ£

êÔÒ 643, »ñ. 118–124 — ì»ñ Éáõ Íáõ ÃÇõÝ Ï³ñ ·³ó º Ï» Õ»ó õáÛ

êÏë. — §àñù ½Ã³·ë ³ñ ù³ Û³ Ï³Ý®¦£

*** 

äû Õáë î³ ñû Ý³ óáõ §´³Ý Ñ³ õ³ ïáÛ ÁÝ¹ ¹¿Ù Ñ»ñ Óá õ³ Íá Õ³ó¦ 

Ñ³ Ï³ ×³ é³ Ï³Ý µÝáÛ ÃÇ »ñ ÏÁ, á ñÇ µÝ³ ·ÇñÝ ÁÝ Ã»ñ óá ÕÇÝ ³ é³ çÇÝ 

³Ý ·³Ù Ý»ñ Ï³ Û³ó áõ»É ¿ §¶³Ý Ó³ ë³ñ¦ Ñ³Ý¹¿ëÇ ¾ Ñ³ïáñáõÙ »õ 

13 êÚÒ 1272 (257–256)£
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³ÛÅÙ ÝáÛÝáõÃ»³Ùµ í»ñ³Ññ³ï³ñ³ÏõáõÙ ¿, Ñ³Û ¹³ õ³ Ý³ µ³ Ý³ Ï³Ý 

·ñ³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý Ï³ ñ» õáñ ³Õ µÇõñ Ý» ñÇó ¿£ ´Ý³ Ï³ Ý³ µ³ñ »ñ ÏÇ ÑÇÙ

Ý³ Ï³Ý Ã» Ù³Ý ùñÇë ïá ë³ µ³ Ýáõ ÃÇõÝÝ ¿£ Â¿ å¿ï Ûëï³Ï ã¿, Ã¿ áñÝ 

¿ »ñ ÏÇ ëï»ÕÍ Ù³Ý ¹ñ¹³ å³ï ×³ éÁ, »õ §Ñ»ñ Óá õ³ ÍáÕ Ý»ñ¦ ³ ë» Éáíª 

Ñ» ÕÇ Ý³ ÏÁ áõÙ ÝÏ³ ïÇ áõÝÇ, ³Û ëáõ Ñ³Ý ¹»ñÓ »ñÏÝ áõÝÇ ³ÏÝ Û³Ûï Ñ³

Ï³ ù³Õ Ï» ¹á Ý³ Ï³Ý áõÕ Õá õ³ Íáõ ÃÇõÝ£ ² Ù» Ý³ÛÝ Ñ³ õ³ Ý³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ùµ, 

³Ûë »ñ Ï³ ëÇ ñáõ ÃÇõ ÝÁ, ÇÝã å¿ë Ý³»õ î³ñû Ý³ óáõ §ä³ ï³ë Ë³ ÝÇ 

ÃÕÃáÛÝ Â¿á ÷Çë ï»³Û¦ (Ñ³ Ù³ éûï »õ ÁÝ ¹³ñ Ó³Ï) ·áñ ÍÁ, ³ñ ¹ÇõÝù 

»Ý É³ ñá õ³Í Ñ³ Ï³ ù³Õ Ï» ¹á Ý³ Ï³Ý å³Û ù³ ñÇ£

ºñ ÏÇ ³ é³ çÇÝ Ù³ ëÁ Ñ³ õ³ï ùÇ Ëáë ïá í³ Ýáõ ÃÇõÝ ¿ª §¸³ õ³ Ýáõ

ÃÇõÝ Ç êáõñµ ºñ ñáñ ¹áõ ÃÇõÝÝ¦ Ëá ñ³· ñáí, áõÝÇ Ñ³ ÏÇñ× »ñ ñáñ ¹³

µ³ Ý³ Ï³Ý ëÏÇ½µ »õ ³ õ» ÉÇ ÁÝ ¹³ñ Ó³Ï ùñÇë ïá ë³ µ³ Ý³ Ï³Ý ß³ ñáõ Ý³

Ïáõ ÃÇõÝ£ ºñÏ ñáñ¹ Ù³ëÁ µ³ ó³ é³ å¿ë ùñÇë ïá ë³ µ³ Ý³ Ï³Ý µÝáÛ ÃÇ 

§Ñ³ñó ÙáõÝù »õ å³ ï³ë Ë³ ÝÇù¦ ¿£ à ñáß Ó» é³ ·ñ»ñ §¸³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝ Ç 

êáõñµ ºñ ñáñ ¹áõ ÃÇõÝÝ¦ Ëá ñ³· ñáí ³ é³ çÇÝ Ù³ ëÁ Ý»ñ Ï³ Û³ó ÝáõÙ »Ý 

äû Õáë î³ñ ëá Ý³ óáõ ³ Ýáõ Ýáí£ Ú³Ûï ÝÇ ã¿, Ã¿ ë³ ÁÝ ¹³ Ù¿ ÝÁ ·ñã³ Ï³Ý 

ëË³±É  ¿, Ã¿± Çë Ï³ å¿ë ³ é³ çÇÝ Ù³ ëÇ Ñ» ÕÇ Ý³ ÏÁ äû Õáë î³ñ ëá Ý³ óÇÝ 

¿, áõÙ ÇÝù Ýáõ ÃÇõ ÝÁ ÙÝáõÙ ¿ ³Ý Û³Ûï Ù»½ Ñ³ Ù³ñ£

§Ð³ñó ÙáõÝù »õ å³ ï³ë Ë³ ÝÇù¦¬áõÙ äû Õáë î³ ñû Ý³ óÇÝ Ñ» ï»

õá Õ³ Ï³ Ýû ñ¿Ý Ý»ñ Ï³ Û³ó ÝáõÙ ¿ Ð³Û º Ï» Õ» óáõ ùñÇë ïá ë³ µ³ Ýáõ Ã»³Ý 

ÙÇ ß³ñù Ï³ ñ» õáñ ¹ñáÛÃ Ý»ñ, Û³ï Ï³ å¿ë øñÇë ïá ëÇ Ù³ñ ¹Ï³ÛÇÝ 

Ñ³Ù³·áÛáõÃ»³Ý ËÝ¹Ç ñÁ£ ²Ûë Ï³ ñ» õá ñ³ ·áÛÝ ÷ñÏ³ µ³ Ý³ Ï³Ý ËÝ¹ñÇ 

µ³ ó³ Û³Ûï Ù³Ý µ³ Ý³ ÉÇÝ, Áëï î³ ñû Ý³ óáõ, îÇ ñáç Ù³ñÙ ÝÇ ÏÇ ñÁÝ ¹áõ

Ý³ Ïáõ Ã»³Ý »õ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ ïÏ³ ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ ×Çßï ÁÝ Ï³ ÉáõÙÝ ¿£ Ü³ 

ùÝÝáõ Ã»³Ý ¿ ³é ÝáõÙ êáõñµ ² õ» ï³ ñ³ ÝÇ ·ñ» Ã¿ µá Éáñ ¹Åá õ³ ñÇ Ù³ó 

Ëûë ù» ñÁ îÇ ñáç Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ ïÏ³ ñáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝª óáÛó ï³ Éáí 

øñÇë ïá ëÇ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ï³ ï³ ñ» Éáõ Ã»³Ý ×ßÙ³ñ ï³ óÇáõ ÃÇõ ÝÁ£ äû

Õáë î³ ñû Ý³ óÇÝ áã ÙÇ³ÛÝ µ³ ó³ Û³Û ïáõÙ ¿ îÇ ñáç Ù³ñ ¹» Õáõ Ã»³Ý 

14 ´Ý³·ÇñÁ Ý»ñÏ³Û³óõáõÙ ¿ ³ÝÝß³Ý áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÇõÝÝ»ñáí. 

ûñÇ Ý³Ïª í»ñ³Ï³Ý·Ýáõ³Í »Ý µ³ó ÃáÕÝáõ³Í Û¬»ñÁ »õ õ¬»ñÁª ³ñù³¬³ñù³Û, 

ù³ Ñ³ Ý³Ç¬ù³Ñ³Ý³ÛÇ, Ñá·áÛ¬Ñá·õáÛ »õÝ, ëñµ³·ñáõ³Í »Ý áñáß µ³ñµ³é³ÛÇÝ 

Ó»õ»ñª ³ÝÏ³Ù¬³Ý·³Ù, ó³Ý·³Ù¬ó³ÝÏ³Ù »õÝ, áõÕÕáõ³Í »Ý ï³é³ëË³ÉÝ»ñÁ 

»õ íñÇå³ÏÝ»ñÁª ÙÇ³õáñ³ó³õ¬ÙÇ³õáñ»ó³õ, Ïáõë»Ý¬Ïáõë¿Ý »õÝ£ ØÇ û ñÇ Ý³

Ïáõ Ã»³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³½áõ³¹¿å Ñ³Ý¹ÇåáÕ §³ÛÕ¦ ÑÝ³·áÛÝ Ó»õÁ (3 ³Ý·³Ù) 

÷á Ë³ ñÇÝáõ³Í ¿ §³ÛÉ¦¬áí£ ØÝ³ó³Í ³ÝÑñ³Å»ßï ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³ñ ï³

óáÉáõ³Í »Ý ï³ñÁÝÃ»ñóáõÙÝ»ñÇ Ù¿ç£
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Çë Ïáõ ÃÇõ ÝÁ, ³Û É»õ Ç ñ³ õ³Ùµ óáÛó ï³ ÉÇë ù³Õ Ï» ¹á Ý³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ Ï³ñ

·áõÙ ùû Õ³ñÏáõ³Í §Ù³ñ ¹³ µ³ Ý³ Ï³Ý ³é Ýá õ³ ½áõ ÃÇõ ÝÁ¦£ ² Ý³ÝÓ »õ 

³Ý Ï³ ï³ñ Ù³ñ ¹» Õáõ ÃÇõ ÝÁ íï³Ý ·áõÙ ¿ ÷ñÏáõ Ã»³Ý Çë Ïáõ ÃÇõ ÝÁ£ 

øñÇë ïáë Ï³ ï³ ñ»³É ²ë ïá õ³Í ¿ »õ Ï³ ï³ ñ»³É Ù³ñ¹ª ³Ý µ³ Å³ Ý» ÉÇ, 

³Ýß ÷áÃ »õ ³Ý ÷á ÷á Ë» ÉÇ ÙÇáõ Ã»³Ùµ£ ²ë ïá õ³ Íáõ ÃÇõ ÝÁ »õ Ù³ñ¹ Ïáõ

ÃÇõ ÝÁ ³Ý ×³ é» ÉÇû ñ¿Ý ÙÇ³ õá ñá õ³Í »Ý Ù¿Ï µÝáõ Ã»³Ý »õ ³Ý ÓÇ Ù¿ç£

ºñ ÏÇ ùÝÝ³ Ï³Ý µÝ³ ·Ç ñÁ Ý»ñ Ï³ Û³ó ÝáõÙ »Ýù Áëï Ø»ë ñáå 

Ø³ß ïá óÇ ³ Ýá õ³Ý Ù³ ï» Ý³ ¹³ ñ³ ÝÇ ãáñë Ó» é³· ñ» ñÇª 6907  (Äº) 

— A14, 3918 (1591) — B, 9410 (ÄÂ, Ñ³ ïá õ³Í) — C1, 10199 (Ä¾, 

Ñ³ ïá õ³Í) — C2 15:

15 C1 »õ C2 Ó»é³·ñ»ñáõÙ ³é³çÇÝ Ù³ëÁ (§¸³õ³ÝáõÃÇõÝ Ñ³õ³ïáÛ Ç êáõñµ 

ºññáñ¹áõÃÇõÝÝ¦) ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¿, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ Ù³ëÇó (§Ð³ñóÙáõÝù »õ 

å³ ï³ëË³ÝÇù¦) Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ÷áùñ Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñª ³ÝÝß³Ý ï³ñ ÁÝ Ã»ñ

óáõÙ Ý»ñáí£



○ԵՐԻՑՍ ԵՐԱՆԵԱԼ ՍՈՒՐԲ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ ՊԱՒՂՈՍԻ 

ՏԱՐԱՒՆԱՑՒՈՅ ԱՍԱՑԵԱԼ*

ԲԱՆ ՀԱՒԱՏՈՅ ԸՆԴԴԷՄ // ՀԵՐՁՈՒԱԾՈՂԱՑ

ԴԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ Ի ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆՆ  

¢ԱՒԳՆԵԱ՛, ՅԻՍՈ՛ՒՍ†*

I. 1 Հաւատով խոստովանիմք+, □պաշտեմք եւ երկրպագեմք զզու

գա փառ միութիւն Ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ 

Հոգւոյն Սրբոյ: 2 Հայր անսկիզբ եւ անճառ, որոց ¢ինքն է† սկիզբն 

եւ պատ ճառ՝ Որդւոյ՝ ծննդեամբ եւ Հոգւոյ+՝ բղխմամբ: 3 Թէպէտ եւ 

սկսեալք են ի Հաւրէ, ¢այլ հաւասարք են ընդ Հաւր†՝ ըստ բանին 

Տեառն, որ ասէ. «Ես եւ Հայր ○իմ մի եմք» [Յովհ. Ժ 30]: 4 Եւ վասն 

Հոգւոյն ասէր Յիսուս առ սամարացիսն+. «Հոգի է Աստուած» [Յովհ. 

Դ 24]: 5 Հոգի է ըստ անձնաւորութեան եւ Աստուած է ըստ բնու թեան, 

վասն զի Աստուածութիւնն բնութիւն է Սուրբ Երրորդու թեանն: 6 Եւ 

ասէր Տէրն+՝ Հոգի է Աստուած. եւ ոչ ասէր, թէ՝ եղեւ, այլ թէ՝ է, եւ 

* ○ B | հերձուածողացն B | ¢‾† B | Սա հակայ սուրբ միայնակեցի եւ երանելի 

ճգնաւորի Քրիստոսի ասա ցեալ է դաւանութիւն ի Սուրբ Երրորդութիւնն 

(Երրորդութիւն— C1) եւ ընդդէմ չա րափառացն հարցումն եւ պատասխանի 

Պաւղոսի Տարսոնացւոյ ասա ցեալ ընդդէմ հերձուածողաց / բան հաւատոյ… 

աւգնեա՛ Յիսուս C (=C1+C2)

1 +եւ դաւանեմք BC | □պաղատեմք C1 | զուգափառ B | Երրորդութեան C | 

Սրբոյն C1

2 անսկիզբն BC | ¢ի քէն է† C | Որդւոյն C | Հոգւոյն BC | + Սրբոյ BC

3 ¢‾† A | ¢0124(3)† C | ասէր B | ○ AC1

4 ասէ C | սամարացին BC | +թէ C

5 առանձնաւորութեան BC

6 +թէ BC | +¹եւ լուսաւորութեան B | եւ լուսով յերեսաց (երեսաց C2) քոց տե

սանեմ զլոյս C

86ա
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էն ցուցանէ, թէ ոչ է եղեալ, այլ բղխեալ է ի Հաւրէ՝ ըստ Դաւ թի, որ 

ասէ. «Ի քէն է, Տէ՛ր, աղբեւր կենդանութեան+¹» [Սաղմ. ԼԵ 10]: 7 Եւ 

ոչ ասէր+՝ ի ձէնջ, այլ թէ՝ ի քէն ○է. ըստ նմին եւ Եսա յի ասէ. «Տէր, 

Տէր առաքեաց զիս, եւ Հոգի նորա» [Ես. ԽԸ 16]: 8 Տէր Հայր, Տէր Որդի 

եւ Հոգի նորա ասէ. այլ ոչ ասէ+՝ Հոգի նո ցա, այլ թէ՝ ○Հոգի նորա, 
+¹զի ի Միոյն է բղխումն եւ ոչ՝ յերկոցունցն: 9 Որպէս Որդի միայն 
○է ի Հաւրէ ծնեալ եւ ոչ ի Հոգւոյն, նոյնպէս եւ Հոգին Սուրբ միայն 
○1է ի Հաւրէ բղխեալ եւ ոչ ի յՈրդւոյ: 10 Եւ այլ իմն պատ ճառ, ¢զի 

եթէ† Հոգին յՈրդւոյ եւս բղխէ, որպէս ի Հաւրէ, ապա եւ երկու հոգի 

իմանի. մինն՝ ի Հաւրէ, եւ միւսն՝ յՈրդւոյ: 11 Եթէ մի Հոգին յերկոցունց 

բղխէ, ահա մասնաւոր տեսանի, որ է յոյժ // հայ հոյութիւն: 12 Եւ եթէ 

հարցանեն+՝ ընդէ՞ր ասաց Որդին, թէ՝ «Յիմ մէ անտի առնուցու եւ 

պատմեսցէ ձեզ» [Յովհ. ԺԶ 14], ոչ եթէ այս զբղխումն ասէ, այլ 

Յիսուս յայտ առնէ ասելովն. «Ոչ եթէ յանձնէ ինչ խաւսեսցի, այլ 

զոր ինչ լուիցէ, խաւսեսցի եւ զգալոցն պատմես ցէ ձեզ» [Յովհ. ԺԶ 

13]: 13 Քանզի որպէս Որդին Հոգւովն առնէր զաւ րու թիւն՝ ասելով, թէ՝ 

«Ես Հոգւովն Աստուծոյ հանեմ զդեւս» [Մատթ. ԺԲ 28], նոյնպէս 

եւ Հոգին+ Որդւովն պատմէր զիմաս տու թիւն՝ ըստ Պաւ ղոսի, որ 

ասէ. «Առաքեաց Աստուած զՀոգի Որդ ւոյ իւրոյ ի սիրտս մեր, որով 

աղաղակեմք՝ Աբբա՛, Հա՛յր» [Գաղ. Դ 6]: 14 Եւ եթէ ասիցեն, թէ փչեաց 

յաշակերտսն+ եւ ասէ. «Առէ՛ք Հոգի Սուրբ» [Յովհ. Ի 22], եւ թէ այս 

բղխումն է, ապա եւ ¢Որդի ծնունդ է† ի Հոգւոյն՝ ըստ հրեշտակին, 

որ+¹ ասէ, թէ՝ «Յղութիւն նո րա ի Հոգւոյն Սրբոյ է» [Մատթ. Ա 20]: 
15 Ահա շփոթումն երե ւի՝ Որդին Սուրբ □բղխող եւ Հոգին Սուրբ բղխող. 

զայս ոչ տե սանեմք □1ի Սուրբ Եր րորդութիւնն: 16 Եւ զայս եւս ասէ 

7 ասէ B | +թէ B | ○ B

8 +թէ B | ○ B | +¹վասն զի B | երկոցունցն B

9 ○ B | ○¹ B

10 ¢եւ թէ† B

11 մին B

12 թէ(1) B | +թէ B | Որդի B

13 ասելովն B | +Սուրբ B | որ (31) B

14 թէ (1) B | ասեն (2) B | +իւր B | ¢այս եւս ծնունդ է Որդին† B | +¹առ Յովսէփ 

B | ասէր B

15 □ ծնող B | □1առ B

16 ○ B

86բ
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Որդի առ Հայր, թէ՝ «Ամենայն ինչ, ○որ քո է, այն իմ է» [Յովհ. ԺԷ 

10]: 17 Ոչ +այս զբղխումն ասէ, այլ զանհաս էութիւնն: Զնոյն ինքն 

ասէ, թէ՝ «Ամենայն, որ ինչ իմ է, այն քո է» [Յովհ. ԺԷ 10]: 18 Ոչ եթէ 

այս զմարմնանալն ասէ, այլ զաւրութիւն ասէ: 19 Ապա թէ ասի ցեն, 

թէ Որդին անկենդան է, վասն զի ի նմանէ ոչ բղխէ Հոգին, ահա+ 

ասասցուք ¢եւ մեք†, եթէ Հո գին եւս անբան ○է, քանզի+¹ ի սմանէ ○¹ոչ 

եւս ծնանի Որդի, որ է ○²կարի յիմարութիւն զայս գործել: 20 Այլ մեզ 

պարտ է իմանալ, քանզի հայ րութիւնն ոչ է բնութիւն, եւ որ դիու

թիւնն+ ոչ է բնութիւն, եւ բղխո ղու թիւնն Հոգւոյն ոչ է բնու թիւն, 

այլ յատկութիւնք առանձնաւորու//թեանցն են մի բնու թեան: 21 Եւ 

հարցանեմք ընդ նոսա, թէ ¢Սուրբ Հոգին† բղխումն է, եւ Որ դին՝ 

միածին ծնունդ, զբղխումն ի վերայ ան ձի՞նն ասէք, թէ՞ ի վերայ բնու 

թեանն: 22 Զի եթէ ի վերայ անձինն ասէք, ահա որ երկու անձն ասէք 

զՀոգին Սուրբ. մինն՝ ի Հաւրէ եւ միւսն՝ ի յՈրդւոյ: 23 Եւ եթէ ի վերայ 

բնութեանն ասէք+՝ բխեալ է ի Հաւրէ եւ յՈրդւոյ, ահա որ զբնութիւնն 

այլայլեցիք: 24 Քանզի զՀոգին Սուրբ ասէք, թէ ի բնու թեանցն է եւ 

յերկոցունց բղխեալ է. ապա եւ բղխողքն հեռի են ի բնութենէ, քանզի 

նոքա ոչ են բղխած, այլ բղխողք են:

II. 1 Եւ արդ, մատիցուք առ+ Փրկիչն մեր Յիսուս Քրիստոս, եթէ 

որ պէ՞ս էջ յարգանդ Կուսին եւ կամ զի՞նչ էառ եւ որպէ՞ս միացաւ 

եւ զիա՞րդ կրեաց զկիրս ամենայն եւ որպէ՞ս էր անմեկնելի ի Հաւրէ 

եւ ի Հոգւոյն Սրբոյ: 2 Եթէ ինքն կամեսցի, □յայտնեսցէ: 3 Ասաց հրեշ

տակն առ ամենասուրբ Կոյսն Մարիամ. «Հոգին Սուրբ եկեսցէ ի 

քեզ, եւ զաւ րութիւն Բարձրելոյն հովանի լիցի ի վերայ քո» [Ղուկ. 

Ա 35]: 4 Եկն Հոգին Սուրբ զաւրութեամբ եւ մաքրեաց զԿոյսն սուրբ 

17 +եթէ B

19 +եւ աստ B | ¢‾† B | ○ A | +¹եւ B | նմանէ B | ○¹ B | ○² B

20 հայրութիւն B | որդիութիւն B | + Բանին B | բխողութիւն B | յատկութիւն A 

| բնութիւն AB

21 ¢10† B

22 թէ A

23 բնութեան A | +եթէ B | զբնութիւն B

24 եթէ B | բնութիւն(7) B | բխէ(1) B

1 +կենսատու B | միաւորեցաւ B

2 □յայտ արասցէ B

3 կոյս B
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յամենայն մարմ նական կրից, եւ ապա Որդին միածին կամաւ Հաւր 

եւ գոր ծակ ցու թեամբ Սուրբ Հոգւոյն էջ բնակեցաւ ի սուրբ Կոյսն: 
5 Եւ ան պա րա գրելի անձն Որդւոյն պարագրեցաւ ի Կուսէն՝ ըստ 

Պաւ ղո սի, որ ասէ. «Որ ի կերպարանս Աստուծոյ էր, ոչ ինչ յափշտա

կու թիւն հա մա րեցաւ զլինելն հաւասար Աստուծոյ, այլ զանձն ու//

նայ նացոյց՝ զկերպարանս ծառայի առեալ» [Փլպ. Բ 6—7]: 6 Եւ ընդ 

իջա նել Բա նին էառ յարենէ ամենամաքուր Կուսին եւ ի վերայ իւր 

աս տուա ծա յին անձին անձնացոյց՝ ըստ հարցն սրբոց, որ ասացին, թէ՝ 

«Էառ ¢մարմին, հոգի† եւ միտք եւ զամենայն ¢¹ինչ, որ¹† է ի մարդ»*: 
7 Առանց ապա կանութեան առեալ եւ աստուածացոյց՝ ըստ Դաւթի, թէ՝ 

«Աւծ զքեզ Աստուած, Աստուած քո» [Սաղմ. ԽԴ 8]. ոչ եթէ զԲանն 

Աս տուած ասէ, այլ զմարդեղութիւնն: 8 Եւ ըստ Յիսուսի, որ ասէ, ի 

Յո հանու գլուխն, թէ՝ «Զոր Որդին Մարդոյ  տացէ ձեզ, քան զի զնա 

Հայր կնքեաց Աստուած» [Յովհ. Զ 27]: 9 Եւ արդ, ոչ ասեմք երկուս՝ 

այլ իմն զաւծածն եւ այլ իմն զաւծողն: 10 Այլ էաւծ, ասէ, միա ւո րու

թեամբ եւ կնքեաց Աստուածութեամբ: 11 Որպէս մի +կեր պարան Հաւր 

եւ մի +¹կերպարան Հոգւոյն Սրբոյ, նոյնպէս եւ մի կերպարան Բանին 

եւ մարդկութեանն: 12 Թէպէտ եւ Պաւղոս եր կուս ասէ, այլ □զմիութիւն 

ինքն ցուցանէ՝ ասելով+ մեզ. «Մի է Աստուած Հայր եւ ○մի միջնորդ 

Աս տուծոյ եւ մարդկան՝ մարդն Յիսուս Քրիս տոս» [Ա Տիմ. Բ 5], 

քան զի որպէս ի հոգւոյ եւ ի մարմնոյ ¢մի մարդ կոչի†, նոյնպէս աս

տուածային բնութիւն եւ մարդկային բնութիւն կո չի մի մարդ, զորոյ 

զանունն Քրիստոս Աստուած ճանաչեմք: 13 Դար ձեալ ասէ Պաւղոս. 

«Մարդով եղեւ մահ, եւ մարդով՝ յարութիւն մե ռե լոց» [Ա Կոր. ԺԵ 21]: 

14 Եւ ինքն ցուցանէ, թէ ուստի է մարդս այս, որով զյարութիւն արար՝ 

ասելով, թէ՝ «Առաջին մարդն յերկրէ՝ հո ղե ղէն, իսկ երկրորդ մարդն՝ 
○Տէր յերկնից» [Ա Կոր. ԺԵ 47]: 15 Տե սա նե՞ս, զի թէպէտ մարդ ասէ // 

5 յունայնացոյց B | էառ B

6 անձինն B | առ B | ¢10† B | ¢¹10¹† B

* Հաւատոյ հանգանակ. «Ժամագիրք», Երուսաղէմ, 1959, էջ 460

8 Յոհան B

10 աւծ B | Աստուածութեամբն B

11 +է B | +¹է B

12 □միաւորութիւնն B | +թէ B | ○ B | ¢(+մարդն)201† B | բնութիւնն B | որոյ B

14 զյարութիւնն B | ○ B

87բ

88ա



250 ՍՈՒՐԲ ՊԱՒՂՈՍ ՏԱՐԱՒՆԱՑԻ

զՅիսուս Քրիստոս, այլ յերկնից ասէ: 16 ¢Որպէս եւ յայլում տեղւոջ 

ասէ†, թէ՝ «Յիսուսիւ Քրիստո սիւ եղեւ ամենայն+ ինչ յերկինս եւ+¹ 

յերկրի՝ եթէ՛ երկինք, եթէ՛ երկիր, եթէ՛ աթոռք, եթէ՛ պե տու թիւնք, եթէ՛ 

իշխանութիւնք» [Կող. Ա 16]: 17 Տեսանե՞ս, զի զՅիսուս, զոր եւ մարդ 

ասէ, ի յերկնից ասէ եւ արար չակից ընդ Հաւր եւ □ընդ Հոգ ւոյն: 18 Եւ 

արդ, զայս եւս գի տե լի է, զի եւ Պաւղոս Բ կերպարանս ասէ զՅիսուս 

Քրիստոս՝ □զմինն իջեալ եւ զմիւսն առեալ: 19 Եթէ Բ բնու թիւնքն ոչ 

միաւորեցան, որ պէս հերձուածողքն ասեն, ահա+ Բ կեր պարանքն, 

քան զի Պաւ ղոս զկերպարանքն Բ□ացոյց եւ ոչ՝ զբնու թիւնն: 20 Եթէ 

կեր պարանքն ոչ միաւորեցան, ահա+ Երրորդութիւնն+¹ չոր րորդու թիւն 

տե սանի: 21 Եթէ ասիցեն, թէ Պաւղոս վասն Բ բնու թեան ○ասէ զերկու 

կեր պա րանքն+, □ըստ այս եւս մոլին: 22 Քանզի+ զԵր րորդութիւնն մի 

կեր պա րան □ասեն, որպէս եւ՝ մի բնութիւն: 23 Ահա+ զանձնաւո րու

թիւնն ուրա ցան, քանզի կերպարան եւ պատկեր ի վերայ ան ձինն 

ասի եւ ոչ՝ ի վերայ բնութեանն: 24 Զի յամենայն Սուրբ Գիրս զպատ

կերս եւ զկերպարանս եւ զանձինս երիս ○ասեն՝ ըստ Մովսիսի, որ 

ասէ, թէ՝ «Ասաց Աստուած՝ արասցուք մարդ ըստ պատկերի մե րում+ 

¢եւ ըստ նմանութեան†» [Ծն. Ա 26]: 25 Եւ վասն անձինն ասէ Յի սուս. 

«Որ պէս Հայր ունի կեանս յանձին իւրում, նոյնպէս եւ Որդ ւոյ ետ 

ունել կեանս յանձին իւրում» [Յովհ. Ե 26]: 26 Ոչ եթէ Որ դի ոչ ունէր, 

զայն ցուցանէր Յիսուս, թէ՝ «Որ յանձնէ իւր մէ +խաւ սի, փառս // ան

ձին իւրում խնդրէ» [Յովհ. Է 18]: 27 Վասն այ նո րիկ զՀայր պատ ճառ 

ցուցանէ, զի մի՛ Որդին+ միայն փառաւո րես ցի: 28 Եւ վասն Հոգւոյն 

16 ¢ըստ Պաւղոսի† B | +որ B | երկինս B | +¹որ ինչ B | թէ(1,2,3,4,5) B

17 □սուրբ B

18 կերպարան B | □զմիւսն A

19 միաւորեցաւ A | +որ B | □ասաց B

20 միաւորեցաւ A | +եւ B | Երրորդութեան B | +¹կերպարանն B

21 բնութեանն B | ○ B | կերպարանն B | +ասաց B | □ընդ B

22 +թէ B | Երրորդութիւնն B | □է B

23 +որ B | զանձնաւորութիւնքն B

24 ամենայն B | զպատկերքն B | ○ B | +եւ պատկերի մերում A | ¢‾† B
25 անձին B

26 ցուցանէ B | իւրմէ B

27 +Որդին A

28 Որդւոյն B
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ասէր, թէ՝ «Ես Հոգւովն Աստուծոյ հանեմ զդեւս» [Մատթ. ԺԲ 28], 

զի եւ Հո գին փառաւորեսցի ընդ Հաւր եւ ընդ Որդւոյ միածնի: 29 Եւ 

դարձեալ ի Յոր դանան յայտնապէս տեսանեմք □զե րիս կերպարանսն 

եւ ոչ՝ զչոր րորդն:

III. 1 Եւ արդ, խնդրելի է, եթէ կերպարան Որդւոյն, որ էջն յերկ

նից, միա ւորեցաւ ընդ կերպարանին □մարդոյն, որպէ՞ս էրն յար գան դի 

Կու սին կամ որպէ՞ս ընդ Հաւր եւ ¢Հոգւոյն Սրբոյ†, եւ որպէ՞ս Հայր 

եւ □¹Հո գի ընդ նմա էին. ոչ անձնաւորութեամբ, այլ զաւրու թեամբ եւ 

միա ւորութեամբ: 2 Նոյնպէս եւ Որդին ընդ Հաւր էր եւ ընդ Հոգ ւոյն 

Սրբոյ՝ ըստ հրամանի □Տեառն, որ ասէր, եթէ. «Ես ի Հայր, եւ Հայր+ 

յԻս» [Յովհ. Ժ 38]: 3 Ոչ ընդ □ամենայն ինչ ասէր, այլ զա նո րի շու

թիւն ցուցանէր, քանզի թէպէտ+ անշաւշա փե լի էր Բանն, շաւ շա փե

ցաւ՝ ըստ Յովհաննու, որ ասէ, թէ՝ «Ձեռք մեր շաւշա փե ցին ի վե րայ 

Բանին կենաց» [Ա Յովհ. Ա 1], սա կայն անշաւշափե լի մնաց, քան զի 

ոչ շփոթեցաւ: 4 Նոյնպէս եւ մարդկու թիւն անշաւշափե լի էր+ Բա նին 

միաւորութեամբն եւ ոչ շփոթ մամբ՝ ըստ բանին Տեառն, որ ասէ, եթէ՝ 

«Ոչ ոք ել յերկինս, ¢եթէ ոչ որ էջն յերկնից՝ Որդին մար դոյ, որ էն 

յերկինս†» [Յովհ. Գ 13]: 5 Քան զի+ հացն եւ գինին ան ապական, զոր 

Տէրն ետ աշակերտաց ○իւրոց՝ զկուսածին Քրիս տոսն հաւատամք: 

6 Նոյնպէս եւ զհոգին բանա կան եւ զմարմինն, որ+ ի Կուսէն էառ, 

Աստուած յաւիտենական □խոս տովանիմք: // 7 Եւ եթէ ասիցեն, թէ ի 

Կու սէն էառ՝ յա ւի տե նա կան ոչ է, ասեմք ¢եւ մեք†, եթէ ի սեղանոյն 
○էառ զհացն եւ զգի նին+ Յիսուս, այն+¹ ոչ է կու սա ծին Քրիստոս: 

8 Ահա+ ամե նայն դի մաւք ¢կուրացեալ էք†, որք զայս պիսի կար

ծիս ստացէք ի Կու սա ծինն: 9 Դարձեալ հարցցուք եւ մեք ընդ նո սա՝ 

29 □զերրորդ B |կերպարանն B | չորրորդն A

1 կերպարան(2) A | □Որդւոյն B | յարգանդ B | ¢10† B | □¹Որդի A

2 □Փրկչին B | +ի B

3 □աման B | զանորիշութիւնն B | +եւ B

4 մարդկութիւնն B | +ըստ B | ¢‾† A
5 +որպէս B | զհացն B | զգինին B | աշակերտացն B | ○ B

6 +եւ B | □հաւատամք B

7 ¢‾† B | ○ B | + ի բաժակէն առ B | +¹եւս B

8 +որ B | ¢կորացեալ գտանին† B

9 ○ A | ¢վասն† B | □բնութեան B | ¢¹վասն անձինն¹† B
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○եթէ Աստուած կատա րեալ էր Քրիստոս եւ մարդ կատա րեալ, զկա

տարելութիւնն ¢ի վե րայ† □անձի՞նն ասէք, թէ՞ ¢¹ի վե րայ բնու թեանն¹†: 

10  ○Զի թէ ի վե րայ բնու թեանն ասէք, ահա որ Բ կա տա րե լու թիւն 

տեսանի ի Սուրբ Եր րորդութիւնն: 11 Քանզի Եր րոր դու թիւնն մի 

բնութիւն է, եւ մի բնու թիւնն մարդկութիւն. ահա որ զԵր րոր դու

թիւնն ասէք մարմ նա ցեալ, որ է յոյժ հայհոյութիւն: 12 Զի թէ պէտ+ 

Սուրբ Երրորդու թիւնն մի բնութիւն է, այլ Հայր եւ Հոգին ոչ առին 

մար մին, բայց միայն՝ Որ դին: 13 Եւ եթէ Բ կատարելութիւն ի վերայ 

անձինն ասէք, ահա որ Երրորդութիւնն չորրորդութիւն եղեւ, որ է 

Նես տորի ○չա րա փա ռու թիւնն: 14 Եւ եթէ ասիցեն, թէ մարդ կա յին անձն 

ոչ ունէր Քրիս տոս, քանզի աստուածային անձն ունէր, ասաս ցուք եւ 

մեք՝ եթէ զաստուա ծային բնութիւն ունէր, ընդէ՞ր+ ○զմարդ կայինն 

բնու  թիւն էառ: 15 Եւ այլ իմն պատճառ. զի եթէ մարդ կա յին անձն ոչ 

ունէր, ապա եւ սուտ խաւսէին, թէ մարդ կատա րեալ է: 16 Եւ որ ○ասէ 

սուտ՝+ սատանայ է: 17 Իսկ մեք այսպէս դաւա նեմք զՔրիստոս, քան զի 
○է Աստուած կատարեալ եւ մարդ կատա րեալ+. եւ ընդ իջա  նել Բա նին 

յարգանդ+¹ Կու//սին՝ էառ զկատարեալն եւ ոչ զմաս նա ւորն: 18 Քանզի 

որպէս զաստուածային կերպարանն □ի մարդ կա յինն+ □¹միա  ցոյց, եւ 

է մի կերպարան, □²այսպէս եւ աս տուա ծա յին կա տա րե լու թիւնն ¢եւ 

մարդկային կատարելութիւնն† միաւորե ցաւ եւ է մի կա տա րե լութիւն: 

19 Նոյնպէս աստուածային բնու թիւնն եւ մարդ կա յին բնու թիւնն 

միաւորեցաւ եւ է մի բնութիւն: 20 □Սմին նման աս տուածային ներ

գործութիւնն եւ մարդկային ներ գոր ծու թիւնն միա ւորեցաւ, եւ է մի 

10 ○ A | եթէ B

11 բնութիւն(2) B | մարդկութիւնն B

12 + եւ B

13 զԲ B | կատարելութիւնն B | ○ A

14 զմարդկային B | զաստուածային B | թէ B | բնութիւնն B | +եւ B | ○ B 

բնութիւնն B

15 զմարդկային B | խաւսին B

16 ○ B | +խաւսի ի B | սատանայէ B

17 ○ B | +է B | +¹սուրբ B | մասնաւորն A

18 աստուածային B | □եւ B | մարդկային B | +կերպարանն B | □¹միաւորեցաւ B 

| □²նոյնպէս B | ¢‾† B
19 սոյնպէս(0) B

20 □նմին B | նմանէ(1) B | ներգործութիւն(1) A
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ներգործութիւն: 21 ¢Այսպէս եւ† աստուա ծա յին կամքն եւ մարդկային 

կամքն միաւորեցաւ, եւ է մի կամք: 22 Ոչ բաժան մամբ ասեմք՝ ըստ 

Նես տորի եւ ոչ շփոթմամբ՝ ըստ Եւտի քեայ, այլ ան շփոթ միա ւո րու

թեամբ խոստովանիմք զՔրիս տոս: 23 Քան զի որ պէս Հայր մի է, եւ ոչ 

ասեմք Բ, նոյնպէս եւ մարմ նա ցեալ Բանն Աս տուած մի է, եւ ոչ ասեմք 

Բ: 24 Նոյնպէս եւ Հո գին Սուրբ մի է եւ ոչ+ Բ, զի մի՛ Եր րոր դու թիւնն 

չորրորդութիւն +¹համ բա ւեսցի:

IV. 1 □Հարցումն: Ընդէ՞ր Հայր եւ Հոգի ոչ առին մարմին, բայց 

միայն՝ Որդին: 2 Պատասխանի: Քանզի Հայր անծին է եւ եթէ+ առ նոյր 

մարմին եւ ծնանէր, լուծանէր ի հայրութենէն: 3 Նոյնպէս եւ Հո գին 

Սուրբ, քանզի+ բղխումն է ի բղխողէն եւ ոչ՝ ծնունդ: 4 Եւ թէ Հո գին 

եւս առնոյր մարմին եւ ծնանէր, նա եւս ելանէր ի հոգիու թե նէն եւ 

որդի լինէր. եւ այս փոփոխումն լինէր եւ ոչ հաստատուն:

V. 1 □Հարցումն: Եթէ ¢ասիցեն, թէ† Որդի միայն մարմնացաւ, 

ապա+ յաւելաւ քան զՀայր եւ+¹ զՀոգին+². քանզի յա//ռաջ քան 

զմարմ նա նալն հաւասար էր ընդ Հաւր եւ ընդ ¢Հոգւոյն Սրբոյ†: 2 Պա

տաս խա նի: Ասասցուք ¢եւ մեք†՝ եթէ ոչ միաւորեցաւ Բանն Աս տուած 

ընդ մարդ կութեանն, յաւելաւ, ապա եթէ միաւորեցաւ, ոչ յա ւելաւ: 

3 Քան զի թէպէտ ¢էառ զմարդկային բնութիւնն ի սրբոյ Կու սէն†, այլ 

յա ռաջ+ քան զյաւիտեանս ○էր՝ ըստ ¢Աւետարանին Յով հան նու†, թէ՝ 

«□Ելա նիցէ Որդի մարդոյ, ուր էր զառաջինն» [Յովհ. Զ 63]: 4 Տե

սանե՞ս, զի Քրիստոս զմարդկային բնութիւնն, ¢ուր էրն ասէ, ոչ 

եթէ յարգանդ<է> Կուսին ել†, ուստի ծնաւ, այլ ○ի յեր կինս համբար

21 ¢սմին նման† B

24 +ասեմք B | +¹համարեսցի եւ B

1 □եւ արդ, հարցումն, զոր եթէ հարցանիցեն, եթէ B

2 +Հայր B

3 Հոգի A | +եւ Հոգի Սուրբ B

4 եթէ B | հոգիութենէ B

1 Տե՛ս □հարցումն (III 1), յետագայում նոյնն է Bում: | ¢‾† B | +եւ B | +¹քան B 

| +²Սուրբ B | ¢Սուրբ Հոգոյն† B

2 ¢նախ† B | մարդկութիւն B | թէ B

3 ¢345(առ/0)12† B | առ B | +է B | ○ B | ¢Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ 

ասէ յԱ ւետարանն ի Յոհան գլուխ† B | □եանց A

4 ¢{34567}201(+Նա)† A | ○ B | +¹եւ B
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ձաւ եւ ընդ աջմէ Հաւր նստաւ+¹: 5 Եթէ ասիցեն, թէ Որդի մար դոյ 

զԱստուա ծու թիւնն ասէ, ասասցուք եւ մեք, եթէ ի բազում տե ղիս 

Որ դի մար դոյ ասէ Յիսուս: 6 Զայն ամենայն վասն Աս տուա ծու  թեանն 

ասէ եւ ոչ վասն մարդկութեանն՝ ըստ նոցա կար ծեացն: 7 Այլ այս է 

ճշմա րիտն, քանզի թէպէտ ի սրբոյ Կուսէն էառ զմարդ կա յին բնու

թիւնն, այլ Բանն Աստուած յառաջ ○է քան զյա ւի տեանս: 8 Հան դերձ 

մարդ կու թեամբն □է Որդի Աստուծոյ, որպէս զհացն եւ զգի նին ան

ա պա կան՝ հանդերձ բանիւն, զոր ասաց Յիսուս, թէ՝ «Այս է մար մին 

իմ եւ արիւն իմ» [Մատթ. ԻԶ 26—28, Մարկ. ԺԴ 22—23, Ղուկ. ԻԲ 

19—21], 9 կուսածին Աստուած հաւատամք, թէպէտ ○յետ բա զում ամաց 

ի սե ղանոյն էառ, նոյնպէս եւ զմարդկու թիւնն, որ ի Կու սէն էառ, 

հան դերձ Աստուածութեամբն ○¹խոստովանիմք յա ռաջ քան զյա ւի

տեանս+: 10 ¢Եւ այս եւս ուղիղ է†, քանզի թէպէտ աւր ըստ աւրէ առ նուն 

քա հա նայքն զհացն եւ // զգինին ան ա պա կան եւ □պա տա րագեն, եւ 

ոչ յա ւելու ի Քրիստոս, նոյնպէս եւ Բանն Աստուած էառ զմարդկու

թիւնն, աստուածացոյց, եւ ոչ յաւելաւ յԱս տուա ծու թիւնն: 11 Քանզի 

հուրն միացաւ ընդ երկաթի եւ զսեւու թիւն եր կաթին ներ կեաց, եւ ոչ 

յա ւելաւ ջերմութիւն հրոյն:

VI. 1 Հարցումն: Ընդէ՞ր ասաց Յիսուս+. «Քակեցէ՛ք զտաճարս 

այս, եւ զերիս աւուրս շինեցից զսա» [Յովհ. Բ 19]: 2 Եւ աւետա րա

նիչն ասէ, թէ՝ «¢Վասն տաճարին† մարմնոյ իւրոյ ասէ» [Յովհ. Բ 21]: 

3 <Պատասխանի>: □Իսկ չարափառքն յոյժ ուրախանան, բայց ոչ է, 

որ պէս նոքա կարծեն: 4 Քանզի ոչ եթէ մարմինն Տեառն ի մի մեանց 

քակ տեցաւ, այլ անքակ մնաց, որպէս էրն՝ ըստ Աւետարանին, թէ՝ 

«Ոսկր նորա մի՛ փշրեսցի» [Յովհ. ԺԹ 36]: 5 Եւ մարգարէն ասէ, թէ՝ 

«Մար մին նորա ոչ ետես զապականութիւն» [Սաղմ. ԺԵ 10, Գործ. Բ 

31]: 6 Մարմին Քրիստոսի էին աշակերտքն՝ ըստ Պաւղո սի, ¢որ ասէ†, 

7 ○ B

8 □էր B

9 ○B | ○¹B | +խոստովանիմք B

10 ¢‾† A | հաց B | գինի B | □պատարագի B

11 միաւորեցաւ B | երկաթոյ B

1 ասէ B | +թէ B | զայս B

2 ¢(տաճար/1)0† B

3 □եւ B

6 մարմինն(1) B | ¢‾† B
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թէ՝ «Մարմին եմք ի մարմնոյ նորա եւ անդամք յան դա մոց նո րա» 

[Ա Կոր. ԺԲ 27, Եփես. Ե 30]: 7 Եւ յոր ժամ կա լան զՅի սուս, ցրուե ցան 

ամե նեքեան եւ փախեան ի նմանէ: 8 Եւ յետ երից աւուրց շի նեաց 

զնո սա յարութեամբն իւրով, եւ ան քակ մնացին ի Քրիստոսէ մին չեւ 

յաւիտեան: 9 Եւ դարձեալ ասեն ոմանք, թէ միա ւո րութիւնն+ քակտե

ցաւ զերիս տիւս եւ զերիս գիշերս: 10 Ասաս ցուք եւ մեք ընդդէմ նո ցա, 

թէ արիւնն եւ ջուրն, որ ել ի կողիցն ○Քրիստո սի, ո՞չ էր Քրիս տոսի: 

11 Քանզի նախ զհոգին աւանդեալ էր, եւ ապա խո ցե ցին զկողն, եւ 

ել արիւն եւ ջուր: 12 Եւ սոսկ մարմնոյն՝ Քրիստո սի ասել ոչ լինի, 

քանզի եւ հոգի ոչ գոյ ի նմա: 13 Եւ հոգին բանա կան, որ ի // դժոխքն 
○գնաց, նա ոչ+ է Քրիստոս, քանզի մար մին ոչ գոյր ընդ նմա: 14 Եւ 

Բանն Աստուած, որ ընդ աւազակին եմուտ ի դրախտն, նա եւս ոչ 

էր Քրիստոս: 15 Ահա որ ընդ ամենայն տեղիս զե րիս տիւս եւ զերիս 

գի շերս ոչ գոյր ○ընդ նոսա Քրիստոս: 16 Այլ պարտ է ○մեզ այսպէս դա

ւանել՝ քանզի արիւնն եւ ջուրն, որ+ ել, ¢ի Քրիստոսի կո ղիցն էր եւ† 

Քրիստոսի էր՝ ըստ ○¹Յոհաննու աւե տա րան չին, որ ասէ, թէ՝ «Արիւն 

Յիսուսի Քրիստոսի՝ Որդւոյն Աստու ծոյ, սրբես ցէ զմեզ յա մենայն 

մեղաց մերոց» [Ա Յովհ. Ա 7]: 17 Եւ զաւազակն ¢Քրիս տոս տա րաւ ի 

դրախտն† եւ ոչ՝ առանձին Բանն Աստուած: 18 Եւ զդժոխքն Քրիստոս 

աւերեաց եւ ոչ՝ սոսկ բա նական հոգին, քան զի ասէ Պետ րոս առա

քեալն, թէ՝ «Քրիս տոս մե ռաւ մարմնովն, այլ կեն դանի էր հոգւովն, 
○եւ երթեալ ի դժոխքն եւ բանաւորաց քա րո զեաց» [Ա Պետ. Գ 18—19]: 

19 Տեսանե՞ս, զի զկենդանին մարմ նովն մե ռեալ ասէ □Պետ րոս եւ զմե

ռեալն կեն դա նի ասէ հոգւովն եւ ի դժոխսն երթեալ: 20 Եւ գերեզմանն, 

յոր եդին զմար մինն ○Քրիս տո սի Յիսուսի, ոչ լոկ մարմնոյ ասեմք, այլ 

Քրիս տոսի: 21 Քան ամե նայն □իրաւք զգերեզմանն նման տեսանեմք 

9 միաւորութիւն B | +Քրիստոսի B

10 ○ B | է B

13 ○ B | +եւս B |գոյ B

15 գոյ B | ○ B

16 ○ B | արիւն A | +ի կողիցն B | ¢‾† B | ○¹ A

17 ¢2301† B | առանձինն B

18 եթէ B | ○ A | դժոխս B | բանաւորացն B

19 մարմնով B | □Պաւղոս A | երթալ A

20 ○ B | մարմնոյն B

21 զամենայն A | □կիրս A | զԱստուածածնին A 
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սուրբ Աստուածածնին: 22 Եւ դարձեալ, որպէս ծնունդն □սքանչելի էր, 

նոյն պէս եւ մահն+ ան թարգմանելի է:

VII. 1 Հարցումն: Ընդէ՞ր ասաց Յիսուս. «Վասն աւուրն այնո րիկ 

եւ ժամուն ոչ ոք գիտէ՝ ո՛չ հրեշտակ յերկինս եւ ո՛չ Որդի, բայց միայն՝ 

Հայր» [Մատթ. ԻԴ 36]: 2 <Պատասխանի>: Իսկ հերձուա ծողքն ասեն, 

թէ մարդկային բնութիւնն էր, որ ոչ գիտէր: 3 Ասասցուք եւ մեք ընդ

դէմ նոցա այսպէս՝ եթէ Որ//դի զմարդկային բնու թիւնն ասէր, ¢ահա 

աս տուա ծային բնութիւն, որ ի Քրիստոսի էր†, նա ոչ էր որդի: 4 Եւ եթէ 

Բանն Աստուած Որդի էր Հաւրն, յայտնի է, եթէ Բանն Աս տուած էր, որ 

անգիտացաւ: 5 Եւ եթէ Բանն Աստուած+ ան գի տա նայր եւ նա Որդի է, 

եւ ○եթէ մարդկային բնութիւնն ան գի տա ցաւ, նա եւս Որդի է: 6 Քանզի 

ասաց Յիսուս, եթէ՝ «ոչ հրեշտակք գի տեն եւ ոչ Որդի» [Մատթ. ԻԴ 

36]: 7 Ահա որ Բ որդի տեսանեմք Հաւրն երկնաւորի՝ մինն՝ հաւասար 

ընդ Հաւր՝ ըստ Յիսուսի, որ ասէ, թէ՝ «Ես եւ Հայր իմ մի եմք» [Յովհ. 

Ժ 30], եւ միւսն՝ կրտսեր քան զՀայր՝ ըստ բանին, որ ասէ. «Հայր իմ 

մեծ է քան զիս» [Յովհ. ԺԴ 28]: 8 Եւ որք զայսպիսի □կարծիս խորհին 

եւ ընդ Բ սահմա նեն ի վերայ կուսածին Արքային, ուրացողք գտանին+ 

ի ծնունդն Քրիս տո սի: 9 Զոր եթէ զաստուածային Որդին եւ զմարդկա

յին որդին ասեն ծնեալ ի Կուսէն, ահա որ զԿոյսն սուրբ Բ որդւոյ 

մայր ասեն: 10 Եւ եթէ զմին որդին ասեն ծնեալ ի Կուսէն եւ զմիւսն՝ 

ոչ, ահա+ զմինն ուրա ցան՝ զորն եւ իցէ: 11 Այլ մեզ պարտ է իմանալ, 

թէ զինչ է բանն, զոր ասաց Յիսուս, եթէ՝ «+ո՛չ հրեշտակք յերկնից եւ 

ո՛չ Որդի, բայց միայն՝ Հայր» [Մատթ. ԻԴ 36]: 12 Բազում պատճառ 

ունի բանս ○այս: 13 ○Նախ առաջին այս է, թէ ո՛չ հրեշտակաց եւ ո՛չ ձեզ 

գիտելի է զաւր կատարածին, քանզի յառաջագոյն զհրեշտակսն ստեղծ 

22 □անճառելի B | +Քրիստո սի B

3 ¢‾† B
4 յայտ B | թէ(2) B

5 +ոչ B | ○ B

6 գիտէ B

8 որ B | □բան B | +նոքա B

10 զմի(1)B | +որ B

11 +ոչ ոք գիտէ B

12 ○ B

13 ○ B | առաջինն B | զհրեշտակս B | մարդիկ A
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Տէրն, քան զմարդիկ: 14 Վասն □այնորիկ յառաջ զհրեշտակս ասաց եւ 

ապա զորդի եւ անուանեաց զհրեշտակս երէց որդի: 15 Եւ ապա ստեղծ 

զմարդն եւ անուանեաց կրսեր որդի ○զնոսա: 16 Եւ // զաւրն զայն ո՛չ 

հրեշտակք գիտեն, որ յերկինս են, եւ ո՛չ ¢որդիք հաւատացեալք†, բայց 

միայն՝ Սուրբ Երրորդութիւնն: 17 Ըստ Յիսուսի, որ ասէ, թէ՝ «Որ պէս 

գիտէ զիս Հայր, գիտեմ եւ ես զՀայր» [Յովհ. Ժ 15]: 18 Եւ Պաւ ղոս 

ասէ, թէ՝ «Քրիստոս է Աստուծոյ զաւրութիւն եւ Աստու ծոյ իմաս

տութիւն» [Ա Կոր. Ա 24]: 19 Գիտէ ճշմարիտ զամենայն: 20 Ըստ այնմ՝ 

զոր եւ ինքն պատմեաց մի ըստ միոջէ մինչ ի կատա րած աշ խարհիս 

եւ զայն աւրն ոչ յայտնեաց: 21 Եւ այլ պատճառ+, եթէ ասէր Յիսուս, 

թէ՝ գիտեմ եւ ոչ ասեմ,+¹ գայթակղէին ¢ի նա† առա քեալքն, եթէ ոչ է 

սէր Սորա առ մեզ կատարեալ, քանզի գիտէ եւ ¢¹ոչ ասէ մեզ¹†: 22 Եւ 

այլ իմն պատճառ, □զի որպէս զամենայն կիրս կրեաց կա մաւորաբար՝ 

նոյնպէս եւ զանգիտութիւնն:

VIII. 1 Հարցումն: Ընդէ՞ր ասէ աւետարանիչն, թէ «Սկսաւ Յի

սուս տրտմիլ եւ հոգալ» [Մատթ. ԻԶ 37], եւ ասելն Տեառն՝ «¢Տրտում 

է† ոգի իմ մինչեւ ի մահ» [Մատթ. ԻԶ 38]: 2 Պատասխանի: Ոմանք 

ի հերձուածողաց ասեն, թէ մարդկային բնութիւնն էր, որ տրտմէր 

եւ հո գայր: 3 Ո՛վ անաւրէն, եթէ մարդկային բնութիւնն տրտմէր ¢եւ 

հո գայր†, եւ աստուածայինն՝ ոչ, ահա որ Բ բնութիւնք ի միմեանց 

բա ժանե ցան, քանզի մինն տրտմէր եւ հոգայր, եւ միւսն՝ ոչ: 4 Եւ որք 

զայս պիսի կար ծիսս ○ասեն ի վերայ Քրիստոսի, զանէծս ընդ Նես

տորի ընդունին: 5 Այլ աւետարանիչն ցուցանէ, եթէ «սկսաւ տրտմիլ 

14 □այն B | զհրեշտակն A

15 ○ B

16 ¢հաւատացեալք, որք որդի անուանեցան† B

18 եթէ B

20 աշխարհի B

21 պատճառաւ B | +քանզի B | թէ(1)B | եթէ(1) B | +¹ձեզ B | ¢‾† B | ¢¹201¹† B

22 □քանզի B

1 ¢տրտմէ† A

2 տրտում էր B

3 տրտում էր(1) B | ¢‾† B | զաստուածայինն A | բնութիւնքն B | տրտում էր(2) 

B 

4 զայսպիսիս B | կարծեն B | ○ B |

5 ¢…(1,5բառ)թիւն† A | ○ B | հոգիս A

92ա
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եւ հոգալ» [Մատթ. ԻԶ 37], քանզի Մինն ի Սրբոյ Երրորդու թե նէն 

¢սկսաւ զամենայն տնօրէնութիւնսն† կատարել, քանզի տրտմե ցաւ եւ 

// զտրտմութիւնս ○մեր եբարձ. ի հոգս անկաւ, զի զհո գիս մեր ազա

տեսցէ ի բռնութենէ խաւարին:

IX. 1 Հարցումն: Զի՞նչ է, զոր ասաց Յիսուս, թէ «Հոգիս յաւժար 

է, □բայց մարմինս տկար ○է» [Մատթ. ԻԶ 41]: 2 Պատասխանի: Չա րա

փառքն ասեն, թէ հոգի զաստուածային բնութիւնն ասէ եւ մար մին՝ 

զմարդկային բնութիւն: 3 Ահա որ յոյժ ուրացան: 4 Զի եթէ հո գի զաս

տուա ծային բնութիւնն ասէր, ապա եւ Որդի ոչ էր մարմնա ցեալ, քան

զի ասէ, թէ՝ հոգիս յաւժար է [Մատթ. ԻԶ 41]: 5 Եւ եթէ Բանն Աստուած 

զիւր անունն հոգի կոչէ, ահա որ □Երրորդութիւնն շփո թեցաւ, քանզի 

եր բեմն Որդի ասէ զինքն եւ երբեմն հոգի: 6 Եւ որք շփոթումն ասեն 

ի Սուրբ Երրորդութիւնն, ուրանան եւ զանձ նա ւո րութիւնն: 7 Եւ այլ 

ոմանք ասեն, թէ զբանական հոգին ասաց □Քրիս տոս, եթէ յաւժար է, 
□¹բայց մարմինս տկար: 8 Եւ այս եւս ոչ է ուղիղ. զի եթէ մարդկային 

հո գին յաւժար էր, եւ մարմինն տկար, ապա ըն  դէ՞ր ասէր նոյն ինքն 

Քրիս տոս+. «Երանի՛ +¹խաղաղարարաց+²» [Մատթ. Ե 9]: 9 Քանզի զիւր 

¢մար մինն եւ զհոգին† ոչ կարէր խա ղա ղե ցուցանել եւ հակառա կու

թիւն ասել ի Քրիստոս՝ յո՛յժ հայհոյու թիւն է:

X. 1 □Հարցումն: Ընդէ՞ր ասէր Յիսուս, թէ՝ «Տրտում է անձն իմ 

մինչեւ ի մահ» [Մատթ. ԻԶ 38]: 2 ○Պատասխանի: Այլ ցուցանէ Փրկիչն, 

թէ տրտմութիւն հոգւոյն է եւ տկարանալն՝ մարմնոյն: 3 Եւ Բանն 

Աս տուած ¢միաւորեալ էր† ընդ հոգւոյն եւ ընդ մարմնոյն, կրէր կա

մաւ զտրտմութիւնն եւ զտկարութիւնն վասն մերոյ փրկութեան: 4 Եւ 

այս եւս ○ի դէպ է, որ ասէր, թէ՝ «Հոգիս յաւժար է, □բայց // մար մինս՝ 

տկար» [Մատթ. ԻԶ 41]: 5 Քանզի հոգին են մարգարէքն, □որ խաւսէ ին 

1 □եւ B | ○ B

5 □ի յորդիութենէ B

7 եթէ B | □Յիսուս B | □¹եւ B | զմարմինս B

8 ասէ B | +թէ B | +¹է B | +²զի նոքա որդիք Աստուծոյ կոչեսցին B

9 ¢(զ2)0(1ն)† B

1 □ եւ եթէ բանական հոգին յաւժար է B

2 ○ B

3 միաւոր B | +էր | զտրտմութիւն A

4 ○ B | □եւ B

5 հոգիք B | մարգարէք B | □եւ B | ○B
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ի Թաբաւր լերին վասն ելիցն Տեառն ○յԵրուսաղէմէ [Մատթ. ԺԷ 3]: 

6 Եւ մար մին ○էին աշակերտքն եւ ○¹տկար, □որք ոչ կա մէին զչար չա

րանս Տեառն, զի մի՛ ի նոցանէ հեռասցի [Մատթ. ԺԶ 22]: 7 Եւ այս եւս 

ճշմարիտ է, ○քանզի ասէ Յիսուս, թէ՝ Հոգիս յաւ ժար է. հոգի զՀոգին 

Սուրբ ասէ, քանզի յաւժարութեամբ Սուրբ Հոգ ւոյն արար զամենայն: 

8 Բայց մարմինս տկար, նոյն ինքն է Բանն+, ըստ Յովհաննու+¹, որ 

ասէ, թէ՝ «Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեաց ի մեզ» [Յովհ. Ա 14]: 

9 Քանզի որպէս մարմնացաւ, նոյնպէս+ տկարա ցաւ: 10 Եւ մինն ի Սրբոյ 

Երրորդութենէն կրեաց զամենայն կա մա ւո րա բար եւ ոչ՝ ¢ի հարկէ†:

XI. 1 Հարցումն: Ընդէ՞ր «անկաւ ի վերայ երեսաց իւրոց, եկաց 

յա ղաւթս եւ ասէ. «○Հա՛յր իմ, եթէ հնար □է, անցցէ բաժակս այս 

յի նէն, □¹բայց ոչ որպէս ես կամիմ, այլ որպէս դու»» [Մատթ. ԻԶ 

39]: 2 Պատասխանի: Անկաւ ի վերայ երեսաց իւրոց, զի զան կեալքս 

¢բարձրացուսցէ յերկինս†: 3 Եկաց յաղաւթս, զի աղաւթիւք զմեզ ի 

փոր ձութենէ ապրեցուսցէ՝ ըստ Յիսուսի, որ ասէ. «Յա ղա՛ւթս կա

ցէք, ¢զի մի՛ մտանիցիք ի փորձութիւն†» [Ղուկ. ԻԲ 46]: 4 Եւ ասէր, 

թէ՝ «Հա՛յր ○իմ, եթէ հնար □է, անցցէ բաժակս այս յինէն» [Մատթ. 

ԻԶ 39]: 5 Ոչ եթէ երկնչէր ի չարչարա նացն, ըստ □այնմ՝ «Մի՛ երկնչիք 

յայնմանէ, որ սպանանեն զմար մինն ձեր» [Մատթ. Ժ 28]: 6 Եւ ինքն 

զիա՞րդ երկնչի ի մահուանէ: 7 Եւ եթէ Յիսուս երկնչէր, +սէրն նո րա ոչ 

էր առ մեզ կատարեալ: 8 Քանզի Յոհաննէս +ասէ, թէ՝ «Սէր կա տարեալ 

ի բաց մերժէ <զ>երկիւղն» [Ա Յովհ. Դ 19]: 9 Իսկ □եթէ երկն չէր՝ ¢ոչ 

6 ○ A | ○¹ A | □եւ B

7 ○ A

8 մարմինն(1) B | +Աստուած B | +¹աւետարանչին B

9 +եւ B

10 ¢բռնադատելով† B

1 ¢‾† A | □ինչ իցէ A | □1այլ A

2 ¢(+ի)10† B

3 ¢եւ այլն † A

4 ○ A | ինչ իցէ A

5 ¢Յիսուսի, որ ասէ† B

7 +ապա եւ B | է B

8 +աւետարանիչն B

9 □որ B | երկնչի B | ¢չէ† B | +ի B | +¹եւ B
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է† կատարեալ+ սէր:+¹ // 10 Եթէ յակամայ □եկն ի չար  չա րանս մահու, 

քանզի ասաց Յիսուս. «Ոչ որպէս ես կամիմ, այլ որ պէս դու+» [Մատթ. 

ԻԶ 39]. ահա որ կամքն նորա Հաւր կամացն հա  կառակ էր՝ ըստ 

չարախաւսիցն: 11 Եւ եթէ ասիցեն՝ այլ է կամք աս տուածային եւ այլ 

է կամք մարդկային, □ըստ այսմ եւս տա րա կու սին: 12 Քանզի կամքն 

մարդկային, որ ի Քրիստոս էր, ոչ կամէր զչար չարանս, ապա ընդէ՞ր 

ասաց ցՊետրոս. «Ե՛րթ յետս իմ, սա տա նա՛յ+» [Մատթ. ԺԶ 23, Մարկ. 

Ը 33], քանզի+¹ Պետրոս ոչ կամէր զչար չարանս եւ զմահ Տեառն: 13 Զի 

թէ կամքն մարդկային, որ ի Քրիս տոս էր, նա+ ոչ կամէր զմահն եւ 

զչարչարանս եւ կամակից էր կա մացն Պետրոսի, պարտ էր զՊետրոս 

բարեկամ անուանել, քան ○թէ՝ «Գայթակղութիւն իմ ¢ես» [Մատթ. ԺԶ 

23],— ասէ†: 14 Եւ դար ձեալ, ասէ Տէրն. «Իջի ես յերկնից, ոչ զի զկամս 

իմ արարից, այլ զկամս Այն որիկ, որ առաքեացն զիս» [Յովհ. Զ 38]: 

15 Տեսանե՞ս, զի իջեալ Բանն ասաց զայս: Ոչ եթէ այլ էր կամք Հաւրն, 

եւ այլ+՝ կամք Բանին, այլ զայն ցուցանէր, թէ ¢ամենայն իրաւք† 

հնազանդ էր Որ դի □ընդ Հաւրն երկնաւորի: 16 Եւ զասելն Յիսուսի. 

«Հա՛յր, եթէ հնար ինչ իցէ, անցցէ՛ բաժակս այս յինէն, ապա ○թէ 

ոչ՝ արբից զսա» [Մատթ. ԻԶ 39], զայն ցուցանէր Յիսուս, եթէ բաց 

ի խաչելութե նէն ոչ գոյ հնար ազատութիւն առնել: 17 Եւ դարձեալ, 

զմիակամութիւնն □առա ւել ցուցանէ, քան թէ զհակառակութիւնն:

XII .  1 Հարցումն:+ Եթէ իջեալ հրեշտակն+¹ եւ զաւ րա ցու ցա

նէր զնա [Ղուկ. ԻԲ 46]: 2 Պատասխանի: Հակառակորդքն ասեն, 

թէ զմարդ կա յին բնու թիւնն զաւրացուցանէր հրեշտակն: 3 Մի՞թէ+ 

Բանն // Աս տուած ոչ էր ¢ընդ նմա, այսինքն†՝ ի մարմ նին: 4 Եւ եթէ ի 

մարմ նի էր՝ ըստ Պաւղոսի, որ ասէ. «Ի նմա բնակէ ամե նայն լրումն 

10 □երկն A | չարչարան A | +կամիս B | կամք B

11 կամքն(1) B | կամքն(2) B | □ընդ B | այս B

12 +գայթակղութիւն իմ ես դու B | +¹եւ B | զմահն B

13 +եւս B | զչարչարանսն B | ○ B | ¢եւ սատանայ ասել† B

15 կամքն (1) B | +էր B | կամքն(2) B | ցուցանէ B | ¢ամէնուրեք† B | □միածին B

16 զբաժակս զայս AB | ○ A | ցուցանէ B | □բայց B

17 □առնել B | հակառակութիւն B

1 +Որ ասէ աւետարանիչն B | թէ B | հերեշտակ B | +¹յերկնից B

2 հակառակքն B | բնութիւն B

3 +եւ B | ¢‾† B
4 Աստուածութեանն B | ○ B | էր B | □զի B
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Աս տուա ծու թեան ○մարմնաւորապէս» [Կող. Բ 9], ընդէ՞ր եւ Բանն 

Աս տուած ոչ զաւրա ցու ցանէր զիւր մարդկու թիւնն, որ արարիչն է 

հրեշ տա կաց, քան □թէ՝ հրեշտակն, որ արարած էր ի նմա նէ: 5 Այլ այս 

է ճշմա րիտն, քան զի որպէս զամենայն կիրս վասն մեր կրեաց Մինն 

ի Սրբոյ Եր րորդութենէն կամաւորաբար, նոյն պէս եւ զզաւ րա նալն ի 

հրեշ տա կէն, զի զտկարութիւնս մեր բարձցէ: 6 Եւ ○որ ասաց ցԱ դամ+. 

«Քրտամբ երեսաց ¢քոց կերիցես զհաց քո†» [Ծն. Գ 19], ¢¹նոյն պէս 

եւ¹† ինքն քրտնեցաւ եւ զմարմին զիւր ետ մեզ հաց անմահու թեան եւ 

զքիրտն Ադամայ □եբարձ: 7 Եւ դարձեալ ուսոյց մեզ, եթէ ի ժամանակի 

նեղութեան այսպէս պարտ է աղաւթել, մին չեւ քիրտն □իբ րեւ զարիւն 

ի վերայ երկրի հեղցի: 8 Քանզի ասէ □Աւե տարանն, թէ+ «սկսաւ Յի սուս 

առնել եւ ուսուցանել» [Գործ. Ա 1]:

XIII. 1 Հարցումն: Ընդէ՞ր ասաց □Յիսուս, թէ՝ «Աստուա՛ծ, Աս

տուա՛ծ իմ+, ընդէ՞ր թողեր զիս» [Մատթ. ԻԷ 46]: 2 Պատասխա նի: 

¢Բա զումք ի հերձուածողացն† ասեն, թէ մարդկային բնութիւնն ասաց 

առ աստուածային բնութիւնն, թէ՝ «Աստուա՛ծ Աստուա՛ծ…»: 3 Ո՛վ յի

մար, զի թէ մարդկային բնութիւնն ասաց զայս, ահա որ զմարդկա յին 

բնութիւնն, որ ի Քրիստոս էր, մեղանչական ասէք: 4 Քանզի Դա ւիթ 

ասէ. «Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ իմ+, ընդէ՞ր թ<ողեր զիս]: 5 ¢Հեռի եղէ 

վասն բանի յանցանաց իմոց†» [Սաղմ. ԻԱ 2—3]: 6 Եւ ցուցա նէ Դա

ւիթ, եթէ որք թողեալ յԱստուծոյ՝ վասն մեղաց իւրեանց հեռա ցեալ 

են+: 7 Որք զայսպիսի բանքս ○ասեն ի վերայ մարդկային բնու թեանն, 

որ ի Քրիստոս էր+, նոքա հեռացեալ են ի ¢Սուրբ Հոգ ւոյն†: 8 Եւ այս 

եւս □տա//րակուսէ նոցա, քանզի ասաց Յիսուս. «Աս տուա՛ծ, Աս

տուա՛ծ իմ+, ընդէ՞ր…»: 9 Զի եթէ մարդկային բնութիւնն ասաց զայս 

6 ○ B | +թէ B | քրտամք B | ¢եւ այլն† A | ¢¹նոյն¹† B | □մաքրեաց B

7 □իւր եւ B

8 □աւետարանիչն B | +զայս ամենայն B

1 □Փրկիչն B | +նայեաց առ իս B

2 ¢բազում հարձուածողք† B | +իմ նայեա՛ց առ իս B

4 +նայեաց… B

5 ¢‾† B
6 Աստուծոյ B | +:Եւ B

7 ○ B | +ասեն B | ¢շնորհաց Հոգւոյն Սրբոյ† B

8 զայս B | □տարակույս է B | +նայեա՛ց եւ այլն B

9 բնութիւն(1) B | բնութիւնն(3) B | ○ B
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առ աստուածային բնութիւնն, ապա եւ աստուածա յին բնու թիւն Բ 

է, քանզի Յիսուս Բ անգամ ասաց. «Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ ○իմ»: 10 Եւ 

եթէ մարդկային բնութիւնն ○ասաց առ Սուրբ Եր րոր դու թեան անձ

նա ւորութիւնն, ընդէ՞ր երիցս անգամ ոչ ասաց, քանզի անձ  նա ւո

րու թիւնքն երեքն են, մի՞թէ զմինն մոռացաւ ասել. քա՛ւ լի ցի: 11 Այլ 

մեզ պարտ է այսպէս իմանալ, քանզի առ Մովսէս ասաց որ Էնն, թէ՝ 

«Ես եմ Աստուած Աբրահամու, Աստուած Իսահակայ եւ Աս տուած 

Յա կովբայ» [Ելք Գ 6]: 12 Աստուած Աբրահամու՝ Հայր+, եւ Աս տուած 

Իսա հակայ՝ Որդին Միածին, եւ Աստուած Յակովբայ՝ Հո գին Սուրբ: 

13 Եւ ասաց Աստուածն Իսահակայ առ Աստուածն Աբ րահամու եւ 

Աս տուածն Յակովբայ. «Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ իմ, ընդէ՞ր…»: 14 Իսկ 

խոյն փոխանակ Իսահակայ ¢կախեցաւ ի ծա ռոյն†, եւ Աստուածն 

Իսա հակայ փոխանակ ամենեցուն կախեցաւ ի խա չէն: 15 Եւ որ պէս 

վասն մեր խաչեցաւ Մինն ի Սրբոյ Երրորդութե նէն, նոյնպէս եւ 

վասն մեր աղաղակեաց առ Հայր եւ Հոգին Սուրբ եւ ասաց. «Աս

տուա՛ծ, Աստուա՛ծ իմ, ընդէ՞ր…»: 16 Ոչ եթէ ինքն էր թողեալ, այլ 

Ադամ հեռացեալ էր, եւ խաչելութեամբն իւրով մեր ձե ցոյց առ Հայր 

եւ Հոգին Սուրբ:

XIV.  1 Հարցումն:+ Աւանդեա՞ց Յիսուս զբանական հոգին ի վե

րայ խաչին, ¢թէ՞ ոչ:† 2 Պատասխանի: Որք ուրանան զԲանն Աս տուած, 

ասեն, թէ մարդկային բնութիւնն մեռաւ ի վերայ խա չին: 3 Ո՛վ հայ

հո յիչ, եթէ մարդկային բնութիւնն մեռաւ, եւ աստուա ծայինն՝ ոչ, 

¢ահա որ մարդ կային բնութիւնն ծնաւ ի Կու սէն, եւ աստուա ծայինն՝ 

ոչ†: 4 Քան//զի որ ծնաւ, նոյնն եւ մե ռաւ: 5 Եւ եթէ զծնունդն Աստու ծոյ 

ասէք եւ զմարդն ոչ յիշէք, եւ զմահն մարդոյ ասէք եւ ոչ՝ Աստուծոյ+, 

ահա որ զերկոսին ուրացեալ էք՝ ի ծնունդն՝ □մարդն եւ ի մահն՝ Աս

10 ○ B | Երրորդութիւնն A | անձնաւորութեանն A | □է B

11 Մովսիսիւն A

12 +Սուրբ B

14 ¢‾† A
1 +Թէ որպէս B | ○ B

3 բնութիւն B | ¢‾† B
4 ծնաւն B

5 +ասէք B | □մարդկութիւնն B | զԱստուա ծու թիւնն B
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տուածութիւնն: 6 Եւ եթէ ասիցեն, թէ աստուածային բնութիւն ոչ 

մե ռանի, քանզի Աստուածութիւն Եր րորդութիւնն է, ասասցուք, եթէ 

ի Կուսէն+ աստուածային բնու թիւնն ոչ ծնանի, քանզի բնութիւնն 

Եր րորդութեանն է: 7 Ապա եւ որ ոչն □մեռաւ, նա եւս ոչ ծնաւ: 8 Եւ որք 

այս պէս դաւանեն, ընդ Նես տո րի դատապարտեսցին: 9 Այլ մեզ պարտ 

է դաւանել զմահն Քրիս տո սի՝ որպէս+ ¢ասէ առաքեալն† Պաւղոս, թէ՝ 

«Հաշտեցաք ընդ Աս տուծոյ արեամբ Որդւոյ նորա» [Հռոմ. Ե 10]: 10 Ոչ 

եթէ Բ ¢որդի էր†, մինն մեռաւ եւ միւսն՝ ոչ, այլ մի եւ նոյն ○ինքն Որդին 

Աս տու ծոյ մեռաւ հանդերձ մարդկութեամբն: 11 Եւ մարդ կու թիւնն, որ 

ի Քրիս տոս էր, մնաց կենդանի հանդերձ Աս տուա ծու թեամբն: 12 Եւ 

որ □մեռաւն, նոյն ինքն է կենդանի, եւ որ կեն դա նի էր, նոյն ինքն 

է եւ մեռեալ՝ ըստ Աւետարանին, որ ասէ, թէ՝ «Ի կո ղիցն Քրիստո

սի ել արիւն եւ ջուր» [Յովհ. ԺԹ 34]: 13 Եւ եթէ ասիցեն, ○թէ արիւն 

զԱստուա ծութիւնն նշանակեաց, եւ ջուրն՝ զմարդ կա յին բնու թիւնս, 

քանզի մեռեալ էր, ընդ այս □եւս յոյժ տարակու սին, քան զի աստուա

ծային բնու թեանն արիւն ոչ գոյ, եւ մարդկա յին բնու թիւնն ի միում 

ժա մանակի արիւն եւ ջուր բղխել ոչ կարէ: 14 Ապա որ պէ՞ս պատ մես ցեն 

մեզ, որք զԲ բնութիւնն ասեն ի Քրիստոս: 15 Այլ մեզ պարտ է այսպէս 

իմանալ, քանզի ջուրն եւ արիւնն ոչ ○ի մերկ յԱստուա ծու թե նէն  

ել եւ ոչ ի սոսկ մարդկութենէն, // այլ <յ>ան ճառ միա ւո րու թենէն: 

16 Եւ եցոյց, □թէ անճառ միաւորութիւնն էր մեռեալ, եւ անճառ 

միաւորութիւնն էր կենդանի, եւ միաւորու թիւնն եդաւ ի գերեզմանի, 

եւ միաւորութիւնն ազատեաց զհոգիսն, եւ միա ւո րութիւնն եբաց 

զդուռն դրախտին եւ ասաց աւազակին. «Այսաւր ընդ իս իցես ի 

դրախտին» [Ղուկ. ԻԳ 43]:

6 բնութեամբն(1) B | Աստուածութիւնն B | +եւս B | բնութիւն(2) B | բնութիւն 

(3) B | Երրորդութեան B

7 □ 3 անընթեռնելի տառ A

8 զայսպիսիս B | դատապարտին B

9 +եւ B | ¢10† B

10 ¢որդիս ունէր Աստուած† B | ○ B

12 □մեռեալն էր B | էր(1) B | էր(2) B

13 ○ A | բնութիւնն(1) B | □եւ B | բնութիւնն(2) B

15 ○ B | Աստուածութենէն B

16 □մեզ B | ասէր B | ցաւազակն B
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XV. 1 Հարցումն: Զի՞նչ է, զոր ասէ Պաւղոս ի Կորնթա ցիսն, ○եթէ՝ 

«Վկայեցաք զԱստուծոյ, զի յարոյցն զՔրիստոս ի մեռե լոց» [Ա Կոր. 

ԺԵ 15]: 2 Պատասխանի: Որք զԱստուած ոչ հաւա տան, նոքա ասեն, 

թէ Քրիստոս մեռաւ, եւ Աստուած յարոյց զնա ի մեռելոց: 3 Եւ այլք 

ասեն, թէ մարդկային բնութիւնն մեռաւ, եւ աս տուա ծային բնու

թիւնն յարոյց զնա ի մեռելոց: 4 Ո՛վ եղկելի, եթէ մարդ կային բնու

թիւնն Քրիստոս է առանց □Աստուածութեանն, ապա +այլ է Հայր, որ 

ոչ մարմնացաւ, ¢եւ այլ է Հոգին Սուրբ, որ ոչ ծնաւ, եւ այլ է Որդին, 

որ ոչ մեռաւ†, եւ այլ է Քրիստոս, որ ծնաւ, եւ Աս տուած յա րոյց զնա 

ի մեռելոց: 5 Եւ այլ եւս, զի եթէ մարդկա յին բնութիւնն Քրիս տոսի 

առանց աստուածային բնութեանն ¢է Քրիս տոս†, ապա ոչ գտա նէք 

վկայութիւն, թէ Մարիամ ¢¹զմարդ ծնաւ եւ¹† զԱս տուած+: 6 Քան զի 

աւետարանիչն ասէ. «Եւ Յիսուսի Քրիստո սի ծնունդն էր այս պէս» 

[Մատթ. Ա 18], եւ դուք ասէք, թէ Յիսուս Քրիս տոս ¢մարդ կա յին 

բնութեանն† է ○անուն եւ ոչ՝ միաւորու թեանն, ¢¹զի ամենեւին սուտ 

էք¹†: 7 Եւ եթէ միաւորութեանն է Քրիստոս անուն, ապա յայտ է, թէ 

միաւորութիւնն մեռաւ, որ է Քրիստոս, եւ միա ւո րու թիւնն յարոյց 

զինքն ¢ի մեռելոց†, որ է Աստուած: 8 Ըստ Յիսու սի, որ ասէ, թէ՝ «Իշ

խանութիւն ունիմ դնել զանձն իմ եւ իշ խա նու թիւն ունիմ առնուլ 
□զնա» [Յովհ. Ժ 18]: 9 Եւ այս եւս ուղիղ է, քան զի ասէ Պաւղոս, 

թէ՝ «Առաքեաց Աստուած զՈր//դի իւր, որ եղեւ ի կնոջէ ¢եւ եմուտ 

ընդ…†» [Գաղ. Դ 4]:  10 Զի որ պէս առա քեաց Հայր զՈրդի իւր, 

նոյնպէս եւ յարոյց: 11 Եւ զայս+ հար ցա նեմք ընդ նո սա՝ թէ Քրիստոս 

մեռաւ, եւ Աստուած յարոյց զնա ¢ի մեռելոց†, Ղա զար մեռաւ, եւ Աս 

տուածութիւնն, որ ի Քրիստոս էր, յա րոյց զնա ¢¹ի մեռելոց¹†: 12 Զի՞նչ 

աւելի էր Քրիստոս, քան զՂա զար, զի զԲսինն Աստուած յարոյց ի 

1 որ B | ○ B | յարոյց B

4 ¢աստուածային բնութեանն† B | +յայտ է, թէ B | ¢8,9,10,11,12,13,14,01234567† 

B

5 ¢10† B | եթէ B | ¢¹‾¹† B | +ծնաւ B

6 ¢մարդկութեանն† B | ○ A | միութեանն B | ¢¹‾¹† B
7 անունն B | ¢‾† B
8 □զսա B

9 ¢‾† B
11 +եւս B | ¢եւ† B | ¢¹‾¹† B
12 մեռելոյ A
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մեռելոց: 13 Որք զայսպիսի □բանս ի մարդկու թիւնն +տայցեն, որ +¹ի 

Քրիս տոս, ընդ հրեայսն դա տա պար տես ցին, քան զի նոքա +²իբրեւ 

մարդ խաչեցին, բայց աստուա ծա սպանք □¹եղեն:

XVI. 1 Հարցումն: Զի՞նչ է, որ ասաց Յիսուս, թէ՝ «Ելանեմ ես առ 

Հայր իմ եւ առ Հայր ձեր եւ ¢Աստուած իմ եւ Աստուած ձեր†» [Յովհ. 

Ի 17]: 2 Պատասխանի: Հայհոյիչքն ասեն, թէ աստուածային բնու թիւնն 

ասաց. «Ելանեմ ¢ես առ Հայր իմ եւ առ Հայր ձեր†», եւ մարդ կա յին 

բնու թիւնն ասաց+. «Աստուած իմ եւ Աստուած ձեր», որ է յոյժ □հայ

հոյութիւն զայս կարծել: 3 Զի եթէ աստուածային բնութիւնն ասաց 

առանց մարդկային բնութեանն, յայտ է, եթէ+ մարդկային բնու թիւնն 

¢ոչ է† Որդի Աստուծոյ, քանզի ¢¹եւ նա¹† ոչ ասաց, թէ՝ «Ելանեմ+¹ առ 

Հայր ¢²իմ եւ առ Հայր ձեր²†»: 4 Եթէ մարդկային բնութիւնն եւս ասաց, 

թէ՝ «Ելանեմ առ Հայր», ապա եւ մարդկային բնութիւնն եւս էր որդի: 

5 Եւ եթէ մարդկային բնութիւնն եւս էր որդի, ընդէ՞ր ոչ ասաց, թէ՝ 

«Ելանեմ առ Հայր իմ»: 6 Եւ դարձեալ, թէ մարդկային բնու թիւնն 

ասաց. «Աստուած իմ եւ Աստուած ձեր», եւ Բանն Աստուած զայս ոչ 

ասաց, ապա եւ մարդկային բնութիւնն զի՞նչ աւելի էր, քան զա ռա

քեալսն: 7 Քանզի ուրացողքն ասեն, թէ որպէս առաքելոցն Աս տուած 

էր Հայր, նոյնպէս եւ մարդկային բնութեանն, որ ի Քրիստոս էր, Աս

տուած էր: 8 Եւ թէպէտ Բանն Աստուած // ասաց զայս, թէ՝ «Ելա նեմ 

ես առ…», հանդերձ մարդկութեամբն ասաց եւ ոչ առանց մարդ կային 

բնութեանն առանձինն: 9 Ապա յայտ է, թէ մարդկա յին բնութիւնն 

ի Քրիստոսի հանդերձ Բանիւն ասաց. «Աստուած իմ եւ Աստուած 

ձեր»: 10 Եւ զոր ասացն Յիսուս, թէ՝ «Ելանեմ ես առ Հ<այր>…», պատ

ճառն այս է, զի <զ>առաքեալսն ընդ ինքն միաւո րեաց եւ ասաց, թէ՝ 

«Ելանեմ ես ա<ռ>…»: 11 Զի Հայրն երկնաւոր Քրիստո սի Հայր էր 

բնութեամբ եւ առաքելոցն՝ շնորհաւք: 12 Նոյնպէս եւ Մինն ի Սրբոյ 

Եր րորդութենէն ինքն զինքն ընդ առաքեալսն միա ւո րեաց եւ վասն 

Հոգւոյն Սրբոյ ասաց, եթէ՝ «Աստուած իմ եւ Աս տուած ձեր», զի 

13 □տկարութիւնքս B | մարդկային B | +բնութիւնս B | +¹է B | դատապար տին B 

| +² եւս B | □¹ կոչեցան B

1 զոր B | ¢այլն† A

2 ¢‾† A | +թէ առ B | □մոլորութիւն B

3 թէ(2) B | +եւ B | ¢որ էր† A | ¢¹1(եւս/0)¹† B | +¹ես B | ¢²‾²† A
7 բնութիւնն A
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ամենայն սուրբ ուղղափառք զՀոգին Սուրբ հա ւա տաս ցեն: 13 Քան զի 

Աս տուած էր կոչմամբն, որպէս՝ առաքելոցն, Աս տուած էր արար չա

գոր ծութեամբն, եւ վասն զի զառաքեալսն ընդ ինքն բարձ րա ցոյց 

եւ ասաց, թէ՝ «Ելանեմ…»: 14 Եւ ինքն Քրիս տոս ընդ առա քեալսն 

խո նար հեցաւ եւ ասաց, թէ՝ «Աստուած իմ եւ Աս տուած ձեր+»: 15 Ըստ 

այնմ, զոր ասէ առաքեալն Պաւղոս, թէ «Պարտ էր նմա □ամենայ նիւ+ 

եղբարց նմանել» [Եբր. Բ 17], «զի եղիցի նա անդ րանիկ ի մէջ եղ բարց 

բազմաց» [Հռոմ. Ը 28], այսինքն՝ առաջնորդ եւ փրկիչ ամե ն այն 

ուղղափառ հաւատացելոց:

XVI. 1 Հարցումն: Ընդէ՞ր ասաց Յիսուս յետ յարութեանն, թէ՝ 

«Տուաւ ինձ ամենայն իշխանութիւն…» [Մատթ. ԻԸ 18] ¢եւ այլն†: 
2 Պա տասխանի: □Չարափառքն ասեն, թէ յառաջ քան զյարութիւնն 

¢մարդկային բնութիւնն† ոչ ունէր զամենայն իշխանութիւնս եւ յետ 

յարութեանն ապա ընկալաւ, եւ վասն այսորիկ ասաց, թէ՝ «Տուաւ 

ինձ ամենայն իշխանութիւն»: 3 Ո՛վ եղկելի, զի եթէ յառաջ քան // 

զյա րութիւնն ոչ ունէր զամենայն իշ<խանութիւն>, ընդէ՞ր ասէր 

առա քե լոցն, թէ՝ «¢Ետու ձեզ† իշխանութիւն կոխել զաւձս եւ զկարիճս 

¢¹եւ զա<մենայն զաւրութիւն թշնամւոյն>¹†» [Ղուկ. Ժ 19]: 4 ○Եւ աւձ 

ասե լով՝ զգունդս դիւաց □նշանակէ, եւ կարիճ՝ զպիղծ հերձուածողսն+: 

5 Վասն զի հանապազ հերձուածողքն, որ կարիճ անուանեցան, առնուն 

զաւ րու թիւն ի սատանայէ, որ աւձ կոչեցան եւ □խայթեն զՔրիստոս: 

6 Եւ դարձեալ, թէ մարդկային բնութիւնն Քրիստոսի ոչ ունէր 

իշխանու թիւն յառաջ քան զյարութիւնն, ապա զայս ո՞ր բնութիւն 

ասաց, թէ՝ «Որպէս Հայր ունի կեանս յանձին իւրում, ○նոյնպէս եւ 

Որդւոյ ետ ունել կեանս յանձին իւրում, եւ իշխանութիւն ետ նմա 

դատաս տան առ նել» [Յովհ. Ե 26]: 7 Զի եթէ ¢առանց մարդկային 

բնութեանն ասաց Բանն†, ահա որ Բանն Աստուած+ ոչ եւս ունէր 

14 {XVI 4 XVI 14} B |

15 որ B | □ամենայն B | +իրաւք B | յեղբարսն(1) B

1 ¢‾† B
2 □հայհոյիչքն B | ¢‾† B | իշխանութիւն(1) B

3 ասաց B | ¢տուաւ Ինձ ամենայն† B | զաւձն B | զկարիճն B | ¢¹‾¹† B
4 ○ A | □ցուցանէ B | +նշանակէ B

5 կարիճն B | □խեթեն A

6 եթէ(1) B | անձին(1) B | ○ B | անձին(2) B

7 ¢4(+Աստուած)3(+զայս)012† B | +նա B | ¢¹‾¹† B | +¹իւրում B
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¢¹իշխանութիւն եւ¹† կեանս յանձին+¹: 8 Քանզի ասէր Յիսուս, թէ՝ 

«Որդւոյ ետ ունել կեանս յանձին իւրում»: 9 Այլ եւս պատճառ, զի եթէ 

Բանն Աստուած ասաց զայս, ապա եւ մարդկային բնութիւնն, որ ի 

Քրիստոս էր, նա ոչ էր Որդի Աստուծոյ, քանզի մի Որդի գոյ Աստուծոյ 

եւ ոչ Բ: 10 Եթէ զմարդ կային բնութիւնն, որ ի Քրիստոս էր, եւ ասէք, 

եթէ Որդի էր Աս տուծոյ, ահա որ Բ որդի ասէք Հաւրն երկնաւորի, մինն՝ 

բնու թեամբ եւ միւսն՝ շնորհաւք: 11 Եւ յայս Բ որդւոցս զո՞րն ասէք, 

թէ ծնաւ կամ զո՞րն ասէք, թէ մեռաւ: 12 Եւ այլ իմն պատասխանի. 

զի եթէ մարդկային բնութիւնն ասաց. «Որպէս Հայր ունի կեանս, 

նոյն պէս եւ Որդւոյ ետ», ապա յայտ է, թէ յառաջ քան զյարու թիւնն 

մարդ կային բնութիւնն եւս ունէր զամենայն իշխանու//թիւնս: 13 Բայց 

յետ յարութեանն ըն դէ՞ր ասաց, թէ՝ «Տուաւ ին<ձ>…»: 14 Եւ զայս 

ասէր Յիսուս, զի կար կէր զբերանս հերձուածողաց, որք ասէին, թէ 

Քրիս տոս ազա տեաց զհոգիս արդարոցն եւ զմեղաւորացն՝ ոչ: 15 Ո՛վ 

եղկե լի, զի եթէ մեղաւորացն ի դժոխոցն ոչ ազատեաց, յայտ է, թէ 

սատանա յի իշ խանութիւն մեծ է քան զՔրիստոսին, քան զի Քրիստոս 

մեղա ւորսն բա զում ասաց եւ զարդարսն սակաւ: Ահա, որ ոչ հաւա

տայք Քրիս տո սի: 16 Քանզի Քրիստոս ասէ. «Տուաւ ինձ ամե նայն…», 

զի երկ նա ւո րաւքն հանդերձ զնա Աստուած հաւատաս ցեն, եւ որ ինչ 

յերկրի ասաց, զի ոչ ինչ եթող ի ձեռն սատանայի, ըստ այնմ, զոր 

ասաց Յի սուս. «Տուաւ ինձ ամենայն իշխա<նութիւն>…»: 17 Դարձեալ 

ասէ Յի սուս. «Յորժամ բարձրացայց, զամենեսեան ձգե ցից առ իս» 

[Յովհ. ԺԲ 32]: 18 Ո՛վ անմիտ հերձուածող, ըն դէ՞ր հակառա կիս ընդ 

Քրիս տոսի: 19 Տեսանե՞ս, զի զամենեսեան ասէ, եւ դու ասես՝ ոչ: 

20 Մի՞թէ դու առաւել գիտես, քան զՅիսուս եւ կամ ընդ նմա էիր ի 

քակել դժոխոցն. քա՛ւ լիցի: 21 Եւ դարձեալ ասէ Յիսուս. «Իշխան աշ

խարհիս այսորիկ դատապարտեալ է» [Յովհ. ԺԲ 31]: 22 Եւ ան արատ 

Կոյս Աստուածածինն ասէ. «Ցրուեաց զամ բար տա ւանն եւ քակեաց 

զհզաւրն յաթոռոց, զխոնարհս բարձրացոյց» [Ղուկ. Ա 31—32], վասն 

8 զկեանս B

9 բնութիւն B
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զի ոչինչ եթող ընդ նմին: 23 Եւ Դաւիթ ասէ վասն հոգւոցն, որ ի դժոխս 

են. «Տէ՛ր, հաներ ի դժոխոց զանձն իմ» [Սաղմ. ԻԹ 4]:

XVII. 1 Հարցումն: Ընդէ՞ր ասաց □Աւետարանն. «ԶԱստուած ոչ ոք 

ետես+, բայց միածին Որդի+¹» [Յովհ. Ա 18]: 2 Պատասխանի: Բա զում 

ան գամ կամեցան մարդիկ+ զԱստուած տեսանել եւ ոչ կա րա ցին, զի 

ոչ էին // կամք Աստուծոյ, որ տեսանէին ○զնա: 3 Բայց որոց կամէր Աս

տուած՝ զինքն ցուցանէր: 4 Ըստ Մովսիսի+՝ երե ւե ցաւ Աս տուած Ադա

մայ բազում անգամ [Ծն. Ա—Գ]: 5 ¢Եւ ըստ Յեսայեայ†՝ «Տեսի զՏէր 

նստեալ յաթոռ+…» [Ես. Զ 1]: 6 Եւ Յ<ակ>ովբ ասէ. «Տեսի զՏէր+ դէմ 

յան դիման եւ ապրեցաւ անձն իմ» [Ծն. ԼԲ 30]: 7 Եւ+ Ստեփաննոս+¹՝ 

«Աս տուած փառաց երեւե ցաւ+²» [Գործ. Է 2]: 8 Եւ Դաւիթ+՝ «Աստուած 

մեր յայտնապէս+1» [Սաղմ. ԽԹ 3]: 9 Ընդէ՞ր ասէ, թէ՝ «ԶԱստուած 

ոչ ոք ետես ի մարդկանէ»: 10 Այլ զայն կա մի ցու ցանել, թէ զէութիւն 

աս տուա ծային բնու թեանն, ○այս ինքն՝ Սուրբ Եր րորդութեանն, ոչ ոք 

կարէ տեսանել ո՛չ աչաւք եւ ո՛չ մտաւք: 11 Ապա եթէ+ կամեսցի, յայտ

նեսցէ զինքն, որպէս ○զի կարողք □լի նիմք տեսանել զնա հաւա տով:+1

XVIII. 1 ○Հարցումն: Զի՞նչ է, որ ասէ Պաւղոս+, թէ՝ «Հաւատարիմ 

եղեւ Արարչին իւրոյ» [Եբր. Գ 2]: 2 Պատասխանի: Չարափառքն 

ասեն, թէ Պաւղոս զՔրիստոս արարած ասէ: 3 Նախ ասասցուք եւ 

23 Բարձրացոյց եւ զմեծատունս արձակեաց յունայն: Տեսանե՞ս, զի յունայն 

ասէ, վասն զի ոչինչ եթող նմա: Եւ Դաւիթ ասէ վասն հոգւոցն, որ ի դժոխսն 

էին. «Ասաց Տէր. «Ի խորոց անդընդոց դարձուցից եւ ի միջոյ զայն ի դուրս 

կորզեցից»» [Սաղմ. ԿԷ 23] / (VII 10—23) B

1 ասէ B | □Յովհաննէս, թէ B | +ի մարդկանէ B | Որդին B | +¹որ ի ծոց Հաւր, 

Նայ պատմեաց մեզ B

2 +որ B | տեսանէին(1) B | կամքն B | ○ B

3 ցուցանել A

4 +որ ասէր B

5 ¢Եւ Եսայի ասէ† B | +բարձրութեան B

6 +նստեալ B

7 +սուրբ B | +¹յիւրում քարոզութեանն ասէ B | +²երեւեցաւ Աբրահամու հաւր 

մերում մինչ ի Միջագետս էր B

8 +ասէ B | +¹եկեսցէ: Բայց B

10 ○ B | Երրորդութեան B

11 թէ B | +Ինքն B | ○ B | □լինիցիմք B

1 ○A | +վասն Քրիստոսի B
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մեք ընդդէմ նոցա, թէ Պաւղոս յԵբրայեցւոց թուղթն արարած ասէր 

զՔրիստոս: 4 Եւ հրեայքն+՝ «Ծ ամ չեւ է քո ¢եւ զԱբրա<հա՞մ† տե

սեր>» [Յովհ. Ը 57]: 5 Եւ Արիսոս ասէր, թէ Քրիստոս արարած է 

եւ ոչ Արա րիչ: 6 Եւ դուք, ո՛վ □զազիրք, ասէք, թէ արարած է եւ ոչ 

Արա րիչ: 7 Ապա եւ դուք զանձանց վկայէք, թէ հրեայքն եւ Պաւղոս 

եւ Արիոս ¢հա մախոհք են†: 8 Եւ դարձեալ ընդդէմ նոցա ասեմք, թէ 

Պաւ ղոս զՔրիստոս արարած ասէ, որպէս եւ նոքա կարծեն, ասասցեն 

մեզ, թէ ի Քրիստոս<ի> ո՞ր բնութիւն ¢արարած է†, աստուածայի՞նն+, 

թէ՞ մարդկայինն+¹: 9 Գիտեմք,+ զի ասէք, թէ մարդկային բնութիւնն 

¢է արա րած†, որ ի Քրիստոս է, եւ աստուածայինն+¹ արարիչ է // 

եւ ոչ արա րած: 10 Ընդ այս եւս պապանձին: 11 □Զի եթէ մարդկային 

բնու թիւն Քրիստոսի արարած է, եւ նա Քրիստոս է առանց Բանին 

Աս տուծոյ, ¢ապա յայտ է, թէ Բանն Աստուած, որ արարիչ է, նա ոչ 

է Քրիստոս: 12 Եւ եթէ մարդկային բնութիւնն առանց Բանին Աստու

ծոյ ասեն†, թէ ոչ ասի Քրիստոս, ապա ընդէ՞ր ասէ Պաւղոս, թէ՝ 

«Յի սուս Քրիստոս հաւա տարիմ եղեւ Արարչին+» [Եբր. Գ 2]: 13 Եւ 

այլ եւս, զի թէ Պաւ ղոս զՔրիստոս արարած ասէ,+ որպէս ֆռանկն 

ասէ, բայց ըն դէ՞ր նոյն ինքն ○եւ Պաւղոս ասէ, թէ՝ «Յիսուսիւ 

Քրիստոսիւ ○¹եղեւ ամենայն, ○²որ ինչ եղեւն, ○³այսինքն՝ աթոռք+¹, 

իշխանու թիւնք ¢եւ պետութիւնք†» [Կող. Ա 16]: 14 Եւ դարձեալ ¢ասէ 

Պաւ ղոս†+. «Ակն կալցուք մեծին Աս տուծոյ եւ Փրկչին+¹ Յիսուսի 

Քրիստոսի» [Տիտ. Բ 13]:  15 Այլ այս է ճշմարիտն, քանզի ասէ 

Պաւղոս. «Քրիստոս հաւատարիմ եղեւ Արար չին+»: 16 Տեսանե՞ս, զի 

Պաւղոս զՔրիստոս հաւատարիմ ասաց Հաւրն երկնաւորի: 17 Քան զի 

4 +ասէին առ Քրիստոս B | ¢‾† B
5 ասէ B

6 □զասիրք A

7 ¢համախոհ էք† B

8 ¢10† B | աստուածային B | +բնութիւնն B | մարդկային B | +¹բնութիւնն B

9 □գիտեմ B | +թէ B | բնութիւն B | ¢10† B | աստուածային B | +¹բնութիւնն B

11 □եւ B | թէ B | բնութիւնն B

12 ¢‾† A | եթէ(1) B | +իւրոյ B

13 ասէր(1) B | +եւ B | ○ B | ○¹ B | ○² B | ○³ B | +¹թէ B | ¢‾† B
14 ¢10(+թէ)† B | +1մերոյ B

15 +իւրոյ B

16 ասէ B
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ոչ էր կամքն Քրիստոսի Հաւր կամացն հակառակ: 18 Վասն այ ն որիկ 

եւ Պաւղոս զՔրիստոս հաւատարիմ ասէ եւ Արարիչ ասաց զՀայր 

Քրիստոսի: 19 Քանզի Բանն Աստուած առանց մարդկա յին բնու թեանն 

¢ոչ ասի Քրիստոս, եւ ոչ մարդկային բնութիւնն†՝ առանց Բա նին 

Աստուծոյ+: 20 Այլ միաւորութեանն է Քրիստոս անուն: 21 Եւ վասն 

միաւորութեանն Պաւղոս զՀայր Արարիչ անուանեաց Քրիս տո սի, 

քանզի զմիաւորութիւնն Հայր ¢եւս արար†: 22 Ըստ Պետրո սի, որ ի 

«Գործս ○Առաքելոց»ն ասէր առ հրեայսն, եթէ՝ «Գիտասցէ ամե նայն 

տունդ Իսրայէղի, զի Տէր զնա աւծեալ Աստուած արար, զայն Յիսուս, 

զոր դուքն խաչեցէք» [Գործ. Բ 36]: 23 Տեսանե՞ս, զի+ Պետ րոս □արար 

ասաց, բայց աւծեալ ասաց եւ ոչ՝+¹ ստեղծեալ: 24 Նոյ նպէս եւ Պաւղոս 

զՀայր Արարիչ ասաց Քրիստոսի վասն միաւորու թեանն եւ ոչ՝ վասն 

ստեղծագործութեանն: 25 Եւ վասն Բանին Աստուծոյ ասէր Դաւիթ. // 

«Աստուած մեր յերկինս եւ յերկրի. ¢զամե նայն, զոր ինչ կամեցաւ՝ 

եւ արար†» [Սաղմ. ՃԼԴ 6]: 26 Քանզի Բանն Աս տուած, որ յերկինս 

էր ընդ Հաւր եւ+ Սուրբ Հոգւոյն, իջեալ յերկ նից եւ էառ կա տարեալ 

մարդկութիւն ի սրբոյ Կուսէն եւ արար զան ճառ միա ւորութիւնն: 27 Եւ 

վասն Հոգւոյն Սրբոյ ասաց հրեշտակն առ Յով սէփ, թէ՝ «Յղութիւն 

նորա ի Հոգւոյն Սրբոյ է» [Մատթ. Ա 20]: 28 Եւ սուրբ հարքն ասացին, 

թէ՝ «Հոգւովն Սրբով+ էառ զամե նայն ¢ինչ, որ† է ի մարդ՝ առանց 

ապականութեան»*: 29 Զի թէպէտ+ Որ դին միայն մարմնացաւ, այլ Հայր 

եւ Հոգին Սուրբ կամակիցք եւ գոր ծա կիցք էին նմա:

XIX. 1 ¢Հարցումն†: Զի՞նչ է, զոր ասէ Պաւղոս, ○թէ՝ «Հոգին ցան

կայ հակառակ մարմնոյ եւ մարմինն □ցան<կայ>…» [Գաղ. Ե 17]: 

2 Պատասխանի: ○Ասեն ոմանք ի □չարափառացն, թէ հոգին մար դոյ 

19 ¢‾† B | +ոչ ասի Քրիստոս B

21 ¢Արարիչ ասէ† A

22 Գործսն B | ○ B | գիտասցի A

23 +եւ B | □արարիչ A | +¹ասաց, թէ B

25 ¢‾† A
26 +ընդ B | էջ B |զկատարեալ B | մարդկութիւնն B

28 +որով | ¢10† B

* Հմմտ. Հաւատոյ հանգանակ, Ժամագիրք, Երուսաղէմ, 1959, էջ 460:

29 +միածին B | կամակից A | գործակից A

1 որ B | ○ B | մարմնոյն(1) B | □հակառակ հոգոյն B

2 ○ B | □չարախաւսիցն ասեն B | □¹ասէ A | մարմին A
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զարդարութիւնն □¹կամի, եւ մարմինն՝ մեղքն: 3 Ո՛վ յի մարք, թէ 

հոգի մարդոյ զմեղսն ոչ կամէր, ապա յայտ է, թէ+ ոչ գործէ, եւ եթէ 

ոչ գործեն ամենայն հոգիք զմեղս եւ ոչ կամակից են մարմ նոյն, 

որ զմեղսն գործեն: 4 Յայտ է, թէ+ ի դժոխս ոչ երթան, ¢եւ ապա† 

դատաստանն Աստուծոյ ոչ է ճշմարիտ: 5 Եւ դարձեալ, թէ ամենայն 

մարմին զարդարութիւնն ոչ կամենայ, յայտ է, թէ ամենայն մար մին 

յարքայութիւնն Աստուծոյ ոչ մտանէ: 6 Եւ թէ ¢արքայութիւն Աս տու

ծոյ եւս մտանէ ամենայն մարմին†, յայտ է, թէ ընդ այս+ ¢դա տաս

տանն Աստուծոյ ոչ է† ուղիղ: 7 Այլ եւս պատճառ. զի թէ հոգի մար դոյ 

հանդերձ մարմնովն զմեղս ոչ գործէ եւ ոչ կամակից է մարմնոյն, 

որ զմեղս գործէ, ապա ընդէ՞ր բարբանջեն ○հերձուածողքն եւ ասեն, 

թէ քաւարան գոյ, եւ զներելի մեղքն քաւէ հոգին: // 8 ¢Եւ այս† կա րի 

յոյժ յիմարութիւն է: 9 Քանզի որ զմեղս ոչ գործէ եւ ոչ կամենայ, □եւ 

մարմինն, ○որ զմեղս գործէ, զիա՞րդ հոգին փոխանակ մարմնոյն եր

թայ ի քաւարանն եւ զմարմնոյն մեղսն քաւէ: 10 ¢Եւ այս† ոչ է ուղիղ 

դատաստան: 11 Այլ այս է ճշմարիտն, քանզի Պաւղոս ասէ, թէ՝ «Հո

գին ցանկայ ¢հակառակ մարմնոյն, եւ մարմինն ցանկայ հակա ռակ 

հոգւոյն†»: 12 Ոչ եթէ վասն □մարդոյն ասէ, այլ վասն գործոց մարդ

կան: 13 Ըստ այնմ, զոր+ ինքն ասէ, թէ՝ «Ընդ հոգեւորսն զհոգե ւորսն 

խաւսիմք» [Ա Կոր. Բ 13]. ոչ եթէ ընդ անմարմնոցն խաւսիմք, այլ 

¢ընդ այնոսիկ†, որք զարդարութիւնն գործէին, զնոսա հոգե ւորս 

կոչէ: 14 Եւ դարձեալ, ¢Պաւղոս ասէ†. «Ո՞չ ապաքէն մարմնաւոր էք 

եւ ըստ մարմնոյ գնայք» [Ա Կոր. Գ 3]: 15 Ոչ եթէ այսու ընդ ան

3 եթէ (1)B | հոգին B | կամի B | +եւ B | հոգիքն B | զմեղսն B

4 +եւ B | ¢10† B

5 եթէ(1) B | զարդարութիւն B | մարմինք B | մտանեն B

6 եթէ(1) B | ¢4523(յ+0)1† B | +եւս B | ¢2301† B

7 եթէ(1) B | հոգին B | ○ B

8 ¢‾† B
9 կամի B | □որ B | ○ B | մարմնոյ B

10 ¢‾† B
11 ¢‾† A
12 □մարմնոյն A

13 +եւ B | անմարմնոց B | խաւսէր(2) B | ¢‾† B | կոչեցին B

14 ¢10† B

15 մարդն B | +քո B | զմեղսն B | մարմնաւոր B
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հոգի մար դոյ+ խաւսի, այլ որ զմեղս գործէին, զնոսա մարմնա ւորս 

անուա նէ: 16 Քանզի արդարութեան փառքն անաւսր է եւ ան ե րե

ւոյթ, վասն այնորիկ զնա հոգի ասէ Պաւղոս: 17 Եւ մեղքն՝ թանձր, եւ 

անար գանքն նորա երեւի ○յոյժ, վասն այնորիկ զնա մարմին կո չէ: 

18 Եւ յիրաւի ասէ Պաւղոս, թէ արդարութիւնն ցանկայ հակառակ 

մե ղացն, եւ մեղքն ցանկայ հակառակ արդարութեանն: 19 Այլ հոգի 

եւ մար մին մարդոյ յաւրէ, յորմէ+ միաւորեցան, զամենայն ¢ինչ, 

զոր† առ նեն, միաւորութեամբն առնեն ըստ Յիսուսի, որ ասէ. «Մի՛ 

հո գայք վասն հոգւոց ձերոց, թէ զինչ ուտիցէք» [Մատթ. Զ 25]: 

20 Տե սա նե՞ս, զի Քրիստոս զկերակուրն հոգւոյն ասէ, թէպէտ+ մարմ

նովն ուտէ: 21 Եւ դարձեալ ասէ Յիսուս. «…եւ մի՛ վասն մարմ նոց 

ձե րոց, թէ զինչ ագանիցիք» [Մատթ. Զ 25]: 22 Քանզի հան դերձն 

զմար մինն ծածկէ, // բայց հոգին ցանկայ: 23 Նոյնպէս եւ կերա կուրն 

զմար մինն զաւրացուցանէ, բայց հոգին ցանկայ ուտել: 24 Եւ յայս

մա նէ յայտ է, թէ ամենայն իրաւք հոգին եւ մարմինն ¢հնազանդ են 

մի մեանց† եւ ոչ՝ հակառակ: 25Դարձեալ ասէ Յիսուս. «Մի՛ երկնչիք 

յայն  մա նէ, որ զմար մինն ձեր սպանանէ, բայց զհոգին ոչ կարէ սպա

նա նել» [Մատթ. Ժ 28]: 26 «Այլ ես ցուցից,— ասէ Յիսուս,— եթէ 

յումմէ երկն չիցիք. երկն չի ցիք+ յայնմանէ, որ յետ սպանանելոյն 

ունի ¢իշ խա նութին զհոգի եւ զմար մին արկանել ի գեհեն հրոյ†» 

[Ղուկ. ԺԲ 5]: 27 Տեսա նե՞ս, զի Քրիստոս զմարմինն ասաց սպանանել, 

բայց զմահն եւ զեր կիւղն հոգւոյն ետ, եւ ասէր ընդ հոգիսն, թէ՝  

«Մի՛ երկն չիցիք ¢դուք յայնմա նէ, որ զմարմինս ձեր սպանանեն†»: 

28 Եւ դար ձեալ ¢ասէ Քրիստոս եւ եցոյց†, թէ հոգին եւ մարմինն ի գե

16 նաւսր B

17 անարգանք B | ○ B

18 արդարութիւն B | մեղաց B | արդարութեան B

19 +հետէ B | ¢10† B | առնէ(1) B | առնէ(2) B

20 կերակուրն B | ասաց B | +եւ B

24 ¢201† B | 

25 զմարմինս B | սպանանել A | կարեն A

26 երկերուք(2) B | +դուք B | ¢-† A

27 երկնչիր A | ¢-† A

28 ¢{0,2}31† B | հրոյն B
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հեն հուրն տանջելոց են: 29 Քան զի հոգի, որ այսաւր երկնչի եւ խնա մէ 

զմարմինն իւր ի սպանանելոյ, վա ղիւն յարքայութիւնն Աս տու ծոյ ոչ 
○կարէ մտանել: 30 Եւ կատա րի բանն □Յիսուսի, որ ասէ, թէ՝ «Դա տեմ, 

եւ դատաստան ¢իմ արդար է†» [Յովհ. Ե 30]:

XX. 1 ○Հարցումն: Զի՞նչ է բնութիւն: 2 Պատասխանի: Ամենայն 

ինչ, զոր եւ կայ, զինչ իրաւք որ յամենայն ընչից զինքն բաժանէ, 

այն է բնութիւն նորա: 3 Եւ տե՛ս, թէ անբան □անասունքն ի մարդկա

նէ բա ժանին, այն է նոցա բնութիւն: 4 Եւ տե՛ս, թէ հրեշտակք ինչ 

իրաւք ի Սուրբ Երրորդութենէն բաժանին, այն ○է նոցա բնութիւն: 

5 Եւ տե՛ս, թէ Սուրբ Երրորդութիւնն ինչ իրաւք յամենայն արարա

ծոցս բա ժանի, այն է նորա բնութիւն, որ է □այսպէս՝ Աստուած անեղ+ 
○եւ անժամանակ+¹, անսկիզբն+² ○¹եւ անքանակ+³, յառաջ քան զյա ւի

տեանս+4, անիմանալի է ¢բնութիւնն Աստուծոյ† ○²եւ անթարգմանե

լի, եւ գոյութիւն է անճառելի, եւ իմաստութիւն է անհասանելի: 

6 Վասն որոյ խոստովանելի է // զԵրիս Անձնաւորութիւնսն եւ զՄի 

Աստուա ծութիւնն, էութիւն անեղ, կատարեալ, անհաս ○եւ անճառ, 

ան ի մա նա լի երկնաւորացն եւ երկրաւորացս, Արարիչ բոլորից եւ 

ստեղ ծող ամե նայն էիցս, Աստուած ի վերայ ամենեցուն՝ աւրհնեալ 

յա ւի տեանս. ամէն:+

100բ

29 ○ B | մտանէ B

30 □ Տեառն B | դատիմ A | ¢-† A

1 ○ A

2 ամենայն(2) B

3 □կենդանիքն ինչ իրաւք B | բնութիւնն B

4 ○ A

5 այս B | +է B | ○ B | +¹է B | +²է B | ○¹ B | +³է B | +4է B | ¢10† B | ○² B | իմաստութիւնն 

A

6 Անձնաւորութիւնն A | ○ B | ստեղծիչ B
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Քննական բնագրում  գործածուած  

նշանների բացատրութիւն 

(տար ըն թեր ցում ները ներկայացուած են  

ըստ նախադասութիւնների) 

1. ○ — յաջորդող բառը բաց է թողնուած 

2. + — ներմուծութիւն մէկ կամ աւելի բառերի

3. □ — յաջորդող բառը փոխարինուած է մէկ կամ աւելի բառերով

4. ¢ † — ներփակուած բառերը՝ 

ա) փոխարինուած են այլ բառով կամ արտայայտութեամբ,

բ) բաց են թողնուած ( ¢‾† ),
գ) ունեն այլ յաջորդականութիւն (այս դէպքում նշանների մէջ 

ներ կայացուած է նոր յաջորդականութիւնը. օրինակ՝ սկզբնական 

¢0123† փոխարինւում է ¢3102†),

դ) ա—գ կէտերի խառը տարբերակներ. այս դէպքում նշւում են 

փո խարինուած եւ բաց թողնուած մասերը, բառերի նոր յա ջոր դա

կա նութիւնը եւն: Օրինակ՝ երբ սկզբնական ¢01234567† տարբե րա կը 

դառնում է ¢{056}74(+a)2(b/3)†, նշանակում է, որ 0, 5, 6 բառե րը 

բաց են թողնուած, իսկ 7ին եւ 4ին յաջորդում է a յաւելումը, 

ապա՝ 2ը, այնուհետեւ b բառը՝ 3ի փոխարէն:



ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՍԱՐԿԱՒԱԳԻ  

«ՅԱՂԱԳՍ ՆՇԱՆԱԿԻ ՀԱՒԱՏՈՅ  

ՆԻԿԻԱԿԱՆՆ ՅԺԸ-ԻՑՆ»  

ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ

Մուտք

Հին Արեւելեան Ուղղափառ Եկեղեցիների1 հո·եւոր ժառան

·ու թիւնն այսօր աննախադէպ ուշադրու թեան առարկայ է դար ձել 

աս տուա ծաբանական շրջանակների համար: Մէկը միւսի յետեւից 

·ու մարւում են խորհրդաժողովներ2, կատարւում են ուսում նա սի

րու թիւններ, լոյս են տեսնում բնա·րեր: Այս ամէնի շնորհիւ հնա

րաւո րու թիւն է ստեղծւում առաւել ստոյ· եւ չմիջնորդաւորուած 

պատ կե րացումներ ձեռք բերել քրիստոնէական Արեւելքի մասին, որը 

հսկա յական ազդեցու թիւն է թողել համաքրիստոնէական քա ղա քա

կրթու թեան ձեւաւորման վրայ: Առանձնակի հետաքրքրու թիւն են 

ներկայացնում յատկապէս դաւանական բնա·րերը, քանի որ հէնց 

1 Հին Արեւելեան Ուղղափառ Եկեղեցիների (Oriental Orthodox Churches) ըն

տա նի քը ներառում է Հայ, Ղպտի, Ասորական (ներառեալ Հնդիկ Մա լան  կա

րա) եւ Եթովպական Եկեղեցիները, որոնք վերը նշուած միասնական անուան 

տակ հանդէս են ·ալիս միջազ·ային ժողովներում: 

2 Յատկապէս յիշատակու թեան են արժանի Վիեննայի հին· ոչ պաշտօնա կան 

խորհրդա ժողովները (1971, 1973, 1976, 1978, 1988) Հին Արեւելեան Ուղղա փառ 

Եկե ղեցիների եւ Կաթողիկէ Եկեղեցու միջեւ, ինչպէս նաեւ Հին Արեւելեան 

Ուղ ղափառ Եկեղեցիների միջեւ ոչ պաշտօնական չորս խորհրդակցու թիւնները 

(1964, 1967, 1970, 1971) եւ երեք պաշտօնական հանդիպումները (Ս. Բի շո

յի վանք, 1989. Շամբեսի, 1990. Ժնեւ, 1993): Այս խորհրդաժողովների որոշ 

փաստաթղթեր տես «Գանձասար» Ե, Երեւան, 1994, էջ 48–53: Աւելի ման րա

մասն տես “Five Vienna Consultations”, ed. by Pro Oriente, Vienna, 1993: 
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նրան ցում են անթեղուած այս կամ այն Եկեղեցուն ներյատուկ տար

բե րու թիւնները եւ նմանու թիւնները: Ահա թէ ինչու դաւանական 

բնա ·րերի ուսումնասիրու թիւնն ու լոյսընծայումը դարձել է արդի 

աս տուա ծաբանական մտքի կարեւորա·ոյն խնդիրներից մէկը:

Դաւանական բնա·րերով յատկապէս առատ է Հայ Առաքելա

կան Եկեղեցու աստուածաբանական ժառան·ու թիւնը, ինչն արդիւնք 

է դաւանական լարուած պայքարի, որ մշտապէս ուղեկցել է մեր Եկե

ղեցու պատմու թեանը: Սակայն եթէ Հայ Եկեղեցու ներդրումը քրիս

տո նէական մշակոյթի (երաժշտու թիւն, ճարտարապետու թիւն, ման րա

նկար եւ այլն) զար·ացման մէջ որոշ չափով պատկերացնելի է այսօր, 

ապա հայ աստուածաբանական (յատկապէս դաւանական) միտքը եւ 

նրա զար·ացման օրինաչափու թիւնները ծածկուած են անյայտու թեան 

մէ·ով: Արդէն իսկ հայ դաւանաբանու թեան հպանցիկ ուսումնասիրու

թիւնը ակներեւ է դարձնում այն, որ ուսումնասիրողը ·ործ ունի 

մի ուրոյն դաւանական դպրոցի հետ` իր զար·ացման փուլերով եւ 

առանձ նա յատկու թիւններով: Դժբախտաբար, մի կողմից՝ դարեր շա

րու նակուող դաւանական պայքարի պատճառով այդ ·րականու թիւնը 

արհամարհուած է եղել մեր ընդդիմախօսների կողմից, միւս կող մից՝ 

աւանդու թեան խզումների հետեւանքով նոյն այդ ·րականու թիւ նը 

մեզ համար դարձել է անմատչելի եւ անհասկանալի: Մեր այս ու սում

նասիրու թիւնը մէկ փորձ է` անյայտու թեան խաւարից դէպի լոյս բե

րելու հայ դաւանական մտքի խոշորա·ոյն դրսեւորումներից մէկը` 

Յովհաննէս Սարկաւա·ի3 «Յաղա·ս նշանակի հաւատոյ նիկիականն 

ՅԺԸիցն» նշանաւոր ժողովածուն:

3 Յովհաննէս Սարկաւա·ի կեանքի եւ ·ործունէու թեան մասին տես Հ. Ղեւոնդ 

Ալիշան, Յովհաննէս Սարկաւա· վարդապետ, «Բազմավէպ», Ս. Ղազար, 1847, 

էջ 214–225. «Սարկաւա· Սոփեստէս», «Յուշիկք հայրենեաց հայոց», ԻԳ, 

Ս. Ղազար, 1870, էջ 279–307. Հ. Գարե·ին Զարբհանալեան, Հայկական հին 

դպրու թեան պատմու թիւն, Ս. Ղազար, 1886, էջ 588–597. Հ. Համազասպ Ոս

կեան, Յովհաննէս Սարկաւա·, Մատենա·րական քննու թիւններ, Վիեննա, 

1926, էջ 1–64. Երուանդ Տէր-Մինասեան, Հաղբատի դպրոց եւ Յովհաննէս Սար

կաւա· վարդապետ, «Արարատ», 1902, էջ 340–344. Մանուկ Աբեղեան, Հա

յոց հին ·րականու թեան պատմու թիւն, Գիրք երկրորդ, Առաջին յաւելուած, 

«Սար կաւա· վարդապետի կենսա·րու թիւնը», 1946. Աշոտ Աբրահամեան, Յով

հան նէս Իմաստասէրի մատենա·րու թիւնը, Երեւան, 1956. Կառլեն Միրումեան, 

Յով հան նէս Իմաստասէրի աշխարահայեացքը, Երեւան, 1984:
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Յովհաննէս Սարկաւա· վարդապետի «Յաղա·ս նշանակի հաւա

տոյ…» ժողովածուն եզակի արժէք ունի հայ դաւանական մտքի 

օրինաչափու թիւնները վերհանելու տեսանկիւնից: Մշա կու թա բա

նական, ·իտական, պատմական լայն անդրադարձները ժո ղո վածուն 

դարձնում են ընդհանրապէս ԺԱ–ԺԲ դդ. արեւե լա քրիս տո նէա

կան մշակոյթի կարեւորա·ոյն կոթողներից մէկը: Յոյս ունենք, որ 

ներկայացուող ուսումնասիրու թեամբ կը կարողանանք փոքրինչ լոյս 

սփռել մեր մատենա·րու թեան այս մեծարժէք ժողովածուի վրայ: 

Ա. Յովհաննէս Երզնկացու ժողովածուն

Սարկաւա·ի այս երկը մեզ հասել է Յովհաննէս Երզնկացու 

նշանաւոր ժողովածուի միջոցով, որը բացի դիտարկուող երկից 

ներառում է նաեւ Խոսրովիկ Թար·մանչի եւ Անանիա Սանահնեցու 

յայտնի հակաճառու թիւնները: Այն, որ Երզնկացին անձամբ հաւաքել է 

այս երկերը մէկ ժողովածուի մէջ, վառ վկայու թիւնն է հայ դաւանական 

·րականու թեան մէջ վերջիններիս բացառիկ կարեւորու թեան, ինչը 

նա մասնաւորապէս շեշտում է իր առաջադրու թեան մէջ4. «Նախ քան 

զմտանել քո ի դրունս ըն[թերց]ման5 ·րոցս, պարտ է մեզ ցուցանել 

զ·իւտ այս պատուական եւ բարելի ·անձուց: Նուաստ եւ տկարո·ի 

Յոհանէս Ե[ր]զնկայ եպիսկոպոս6 սպասաւոր բանի եւ իմաստից Գրոց 

Սրբոց ծարաւի, յոլով ժամանակաւք եւ աշխատու թեամբ բազմաւ զսա7 

երեք ·իրքս, որ են հիմունք հաւատոյ ուղղափառու թեանն: Եւ թէ զմին 

մի ի սոցանէ ·տանէ ոք, բարեբախտու թիւն մեծ եւ փարթամու թիւն 

անկշիռ համարիմ նմա, մանաւանդ զճաշակ քաղցրու թեան ·իտաւղի: 

Զոր եւ ·տի ես յայլ եւ յայլ տեղի եւ ժամանակի եւ ստացա[յ] զերիս 

·իրսն եւ ի նոցունց դարձեալ ետու ·րել եւ առ միմեանս եդի եւ արարի 

մի ·իրք: Առաջին զԱնանիային զհայոց վարդապետի, երկրորդ 

զԽոսրվկայ Թար·մանչի եւ հզաւր ·իտնականի, երրորդ զՍարկաւա· 

4 Բնա·իրը ներկայացնում ենք այնպէս, ինչպէս ·րչա·րում է, ընդ ·ծե լով տա

ռասխալները եւ ուղիղ փակա·ծերի մէջ առնելով անհրաժեշտ յաւե լում նե րը:

5 Գրչա·րում չորս տառ ընկած է, որը յետա·այում անհաւաստի լրացման է 

ենթարկուած այսպէս` ըն[դհաց]ման:

6 Բառը լաւ չի ընթերցւում:

7 Բառը լաւ չի ընթերցւում:
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վարդապետին [եւ] զմեծ[ի]ն իմաստասիրի զհաղբատեց[ւ]ոյ: Եւ թո

ղում զսա [որք յ՞]ետ իմ ժառան·էք յո·նազան բարեաց ճոխու թիւն 

[եւ՞] ամէնառատ ·անձուց փարթամու թիւն: Աստուածաբանական 

հանճարով յերկինս թռուցելոց սա թեւք զաւրաւոր եւ վերացուցիչ, 

յաշխարհիս ծովիս նաւելոց ղեկք վարիչք եւ ուղղիչք, ի մարտս 

խմբից հերձուածողականացն […]8 զէնք սրեալք յաջողակ ձեռաց 

քաջամարտից: Ի խաղաղական ժամու ժողովոց սեղանք երկնաւորք 

եւ քաղցրաճաշակ լցեալ կերակրովք: Վաճառականաց հ[...]9արոյ եւ 

հմտա·ունից, մար·արիտ ան·իւտ եւ աշխարհաւ ամենայնիւ ·նեալ: 

Աղքատաց անձաց եւ նիւթականաց անձեռնհասից սա ճոխու թիւն 

երկ նաւոր եւ անհամեմատելի: Իմաստու թեամբ լուսաւոր անձանց 

ար փի լուսաբու[ղ]խ եւ բազմանշոյլ: Ան·իտու թեան մթով պատելոց 

ճրա· լուսատու եւ խաւարափարատ: Սա ձեզ յոլով բարեաց բղխմունս 

աղբերաց եւ մեզ նիւթ յիշատակի եւ բարբառ եւ ձայն առ ձեզ մաղ թա

նաց: Զի որք աւ·տիք եւ զուարճանայք, զողորմելի Յոհանէս յիշեսջիք 

եւ մեղուցելոյս անձին եւ վարդապետին իմոյ եւ ծնաւղաց ողորմու

թիւն ի Քրիստոսէ հայցեսջիք»10:

Երզնկացու ժողովածուն մեզ հասել է հին· ·րչա·րերով` N 

504 (ՍՂՄ), N 43611 (ՄՄ), N 567 (ՄՄ), N 6453 (ՄՄ), N 2751 (ՄՄ): 

Խոսրովիկի եւ Սանահնեցու հրատարակիչները նկատի են ունեցել 

միայն վերջին երկու ·րչա·րերը: Մինչդեռ առաջին ·րչա·իրը պէտք 

է նկատել որպէս Երզնկացու ինքնա·իր12, եւ ահա թէ ինչու: Նախ եւ 

առաջ՝ N 504 ·րչա·րում զետեղուած երեք բնա·րերը ակնյայտօրէն 

·րուած են երեք տարբեր ·րիչների կողմից: Այս մասին իր նախա·րու

թեան մէջ ծանուցում է ինքը` Երզնկացին. «Զոր եւ ·տի ես յայլ եւ յայլ 

տեղի եւ ժամանակի եւ ստացա[յ] զերիս ·իրսն եւ ի նոցունց դարձեալ 

ետու ·րել եւ առ միմեանս եդի եւ արարի մի ·իրք»: Ուրեմն Երզնկացին 

նախ հաւաքել է այս երեք ·րքերը եւ տուել է ընդօրինակելու 

(հաւանաբար` իր աշակերտներին) եւ ապա համադրելով կազմել իր այս 

8 Անընթեռնելի երկու տառ

9 Անընթեռնելի չորս տառ

10 Այս նախադրու թիւնը հրատարակել է նաեւ Գարե·ին Յովսէփեանը (տես 

Խոսրովիկ Թար·մանիչ, Ս. Էջմիածին, 1899, մաս Բ, Երկասիրու թիւնք Խոս

րովկայ Թար·մանչի, էջ 1–2):

11 Այս ·րչա·իրը չունի Սարկաւա·ի ժողովածուն։

12 Այստեղ ինքնա·իրը աւելի շուտ պէտք է հասկանալ «իր կողմից կազմուած»:
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ժողովածուն: Մինչդեռ եթէ N 504 ·րչա·իրը Երզնկացու ժողովածուի 

սոսկ մի ընդօրինակու թիւն լինէր, ապա մեծ հաւանականու թեամբ 

·րուած կը լինէր մէկ ·րչի կողմից, ինչպիսիք են, օրինակ, ՄՄ NN 567, 

6453 եւ 2751 ·րչա·րերը:

Սկզբնա·իր յիշատակարանը կամ նախա·րու թիւնը եւ Սա նահ նե

ցու հակաճառու թիւնը, որը հերթականու թեամբ առաջինն է, ակն յայ

տօրէն ·րուած են միեւնոյն ·րչի կողմից: Նախա·րու թեանը կցուած է 

հետեւեալ մանրատառ ·րու թիւնը՝ «....եւ ինձ մեղուցեալ ·րչիս Յով

հան նու քահանայի», որի ·րչու թիւնը համընկնում է նա խա ·րու թեան 

եւ Սա նահնեցու բնա·րի ·րչու թեան հետ: Յովհաննէս ·րիչը կարող է 

լինել ինքը Երզնկացին կամ նրա աշակերտներից մէկը: Սանահնեցու 

բնա·իրը չունի վերջի յիշատակարան, ինչը նորից խօսում է այն 

մասին, որ ·րիչը թերեւս Երզնկացին է եւ բաւարարուել է միայն նա

խա·րու թեամբ: Խոսրովիկի բնա·իրը, որը հերթականու թեամբ երկ

րորդն է, վերջում ունի ·րչի ընծայականյիշատակարան. «Փառք 

Սուրբ Երրորդու թեանն յաւիտեանս. ամէն: Պատուելի եւ ընդրեալ 

եւ աստուածային շնորհաւքն լցեալ սուրբ վարդապետ Յոհաննէս, 

ըն·ա՛լ զսակաւ ·ծիկս ի նուաստ յանարժան քահանայի Յոհանիսէ 

եւ յիշեա՛ զիս անմոռաց յիշմամբ յաղաւթս քո եւ խոշորու թեան եւ 

սղալանաց, որ ի սմա, մի՛ մեղադրեր, զի աւրինակն ·րապակաս էր եւ 

իմ կարն այսչափ, եւ դու յիշեալ լիցիս ի Տուողէն արարածոց. եւ Նմա 

փառք յաւիտեանս»: Թէպէտ եւ ·րիչների անունները համընկնում 

են, այսուհանդերձ ·րչու թեամբ խիստ զանազանւում են իրարից: 

Ս. Ղազարի N 504 ·րչա·րի վերջից երկու թերթ ընկած լինելու 

պատճառով Սարկաւա·ի բնա·իրը վերջից թերի է, ուստի եւ ոչ մի 

պատ կերացում չենք կարող ունենալ ·րչի անուան եւ ընդօրինակու

թեան տեղի եւ ժամանակի մասին: Խոսրովիկի բնա·րի վերջում կայ 

նաեւ յետա·այի յիշատակարան. «Արդ, յերեսս անկեալ պաղատիմ 

ման կանցդ սուրբ Եկեղեցւոյ, որք հանդիպիք աստուածային կտակիս, 

յի շես ջիք զվերջին ստացաւղս զնուաստ վարդապետս Սար·իս 

եւ զհո·եւոր եւ զմարմնաւոր ծնաւղքն իմ: Եւ ետու զսա Թովմա 

վարդապետի, որ հանապազ ընթեռնու եւ յիշէ զմեզ յաղաւթս իւր: Եւ 

Քրիստոս Աստուած, որ առատն է ի տուր բարեաց, զձեզ յիշէ ի փառս 

եւթնալիր աւրհնու թեան. ամէն: Ի թուականիս ՊՀԴ ամի հայկազեանս 

տումարի»: Փաստօրէն յետա·այի յիշատակարանը ·րուած է 1425 թ.` 

Երզնկացու մահուանից ընդամէնը 132 տարի յետոյ:
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Այսպիսով՝ երեք տարբեր ·րիչների կողմից ·րուած լինելու պա

րա ·ան եւ Խոսրովիկի ընդօրինակող ·րչի յիշատակարանը յուշում են, 

որ Վենետիկի N 504 ·րչա·իրը հէնց Երզնկացու կազմած ժողովածուն 

է, որը մեզ յայտնի է նաեւ ուշ շրջանի մի քանի այլ ընդօրինակու

թիւններով13:

Բարեբախտաբար, այսօր հնարաւոր է կատարել նաեւ ·րչու թեան 

քննու թիւն, ինչը այլեւս կասկած չի թողնում, որ ժողովածուն հէնց 

Երզնկացու կազմածն է: Էդուարդ Բաղդասարեանը իր «Յովհաննէս 

Երզնկացին եւ նրա խրատական արձակը» ուսումնասիրու թեան 

մէջ ներկայացնում է Երզնկացու՝ ՍՅՄ N 1796 ·րչա·րի 2ա երեսին 

զետեղուած ինքնա·իր յիշատակարանը, որի ·րչու թեան համեմատու

թիւնը ՍՂՄ N 504ի նախա·րու թեան եւ Սանահնեցու հակաճառու

թեան ·րչու թեան հետ ցոյց է տալիս, որ դրանք ·րուած են միեւնոյն 

·րչի կողմից:

Դժուար է պատկերացնել, թէ ինչ կը պատահէր այս կարեւորա·ոյն 

դաւանական բնա·րերի հետ, եթէ Յովհաննէս Երզնկացու կողմից 

չկազմուէր այս նշանաւոր ժողովածուն: Փաստօրէն, այս ժողովածուից 

զատ, միայն այս կամ այն ·րչա·րերում սփռուած պատառիկներ են 

մեզ հասել եւ Սանահնեցու հակաճառու թեան երկու այլ համառօտ 

խմբա ·րու թիւններ, որոնցից մէկը ակնյայտ ազդեցու թիւններ է կրում 

Դաշանց թղթից14: «Յաղա·ս նշանակի հաւատոյ…» ժողովածուից այլ 

ընդօրինակու թիւններով մեզ են հասել մի քանի պատառիկներ, որոն

ցից ամենաարժէքաւորը ՄՄ N 777 ·րչա·րով մեզ հասած հա տուածն 

է: Այս հատուածի հետ համեմատու թիւնը լոյս է սփռում մի շարք լե

զուա կան խնդիրների վրայ, ինչին կ՚անդրադառնանք «Լե զուա ո ճա

կան առանձնայատկու թիւններ» ենթա·լխում:

13 Տես ՄՄ ձեռ. NN 567, 2751, 6453 եւ մասամբ N 436 (առանց Սարկաւա·ի ժո

ղո վածուի) ·րչա·րեր:

14 Տես Յ. Անասեան, Հայկական մատենա·իտու թիւն, էջ 781: Միւս խմբա·րու

թիւնը, որի մասին խօսում է Անասեանը, մեր կարծիքով, Անանիա Նարեկացու 

«Հաւատարմատի» մէկ մասն է: Այս մասին` «Ժողովածուի աղբիւրները եւ 

ստեղծման դրդապատճառը» ենթա·լխում:
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Բ. Ժողովածուի կառուցուածքը

«Յաղա·ս նշանակի հաւատոյ…» ժողովածուն կազմուած է 14 

դաւանական թղթերից, որոնք բացի դաւանական խնդիրներից հա

րուստ նիւթ են պարունակում քրիստոնէական մշակոյթի, պատմու

թեան եւ աւանդու թիւնների մասին: Սակայն անյայտ է մնում, թէ 

այս ժողովածուն ինքը Սարկաւա՞·ն է կազմել, թէ յետա·այում ի մի 

բերուած թղթեր են, քանի որ այդ թղթերը ·րուել են այլեւայլ ժա

մա նակներում եւ զանազան պատճառներով: Թղթերի հեղինակային 

պատ կանելու թեան հարցերը նոյնպէս հարկ է մանրազնին քննու թեան 

ենթարկել: Քանի որ Երզնկացու ժողովածուում դրանք ներկայացուած 

են «Յովհաննու քահանայի յաղա·ս նշանակի հաւատոյ նիկիականն 

ՅԺԸիցն» վերտառու թեամբ, այնքան էլ ակնյայտ չէ, թէ Յովհաննէս 

քահանան նոյն ինքը Յովհաննէս Սարկաւա·ն է, թէ ոչ: Օրինակ` 

Արիս տա կէս Լաստիվերցին իր «Պատմու թեան» մէջ ·րում է. «Եւ էին 

յայնմ ժամանակի վարդապետք… եւ Յովհաննէս ի նոյն ·աւա ռէ, զոր 

վերադիր անուամբ Կոզեռն կոչէին, որ զՀաւատոյ ·իրսն ·րեաց…

»15: Յովհաննէս Կոզեռնի անունով մեզ ոչ մի «Գիրք հաւա տոյ» չի 

հասել, սակայն կարող էր աւանդուած լինել Յովհաննու քա հա նա յի 

անունով16: Հեղինակային պատկանելու թեան խնդրին ման րա մաս նօ

րէն կ՚անդրադառնանք յաջորդ ·լխում:

Ստորեւ ներկայացնում ենք այդ թղթերի վերտառու թիւնները 

իրենց հակիրճ բովանդակային նկարա·րու թիւններով:

Ա. Յովհաննու քահանայի յաղա·ս նշանակ<ի> հաւատոյ նի կիա

կանն ՅԺԸ-իցն

Հայ Եկեղեցու երրորդաբանու թեան, քրիստոսաբանու թեան եւ 

Սուրբ Հո·ու աստուածաբանու թեան համակար·ուած շա րա դրանք 

է: Քննու թեան են առնուած կամ յիշատակուած մի շարք աղան դաւո

րական եւ հերձուածողական ուսմունքներ՝ արիո սա կանու թիւն, սա

բե լիո սականու թիւն, վալենտիանոսականու թիւն, մանիքէականու

15 «Պատմու թիւն Արիստակեայ վարդապետի Լաստիվերտցւոյ», Ս. Ղազար, 1844, 

էջ 6–7

16 Սարկաւա·ի մի շարք յայտնի ·ործեր (օրինակ` աղօթքները)` աւանդուած թէ՛ 

Յովհաննէս քահանայի, թէ՛ Յովհաննէս Սարկաւա· վարդապետի կամ Սար

կաւա· վարդապետի անուններով: Նոյնը կարող էր պատահել մէկ այլ Յով

հաննէսի հետ:
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թիւն, ապողինարիզմ, մակեդոնականու թիւն, նեստորականու թիւն եւ 

այլն: Սուր քննադատու թեան են ենթարկուած Քաղկեդոնի ժողովը եւ 

Թէոդորիտի եւ Լեւոն պապի քրիստոսաբանական հայեացքները: Այս 

թղթի վերտառու թեամբ էլ պայմանականօրէն կոչում ենք ամբողջ ժո

ղո վածուն:

Բ. Նորին Յովհաննու քահանայի ի խնդրոյ Գա·կայ կրաւնաւո րի 

յաղա·ս քաղկեդոնականացն ·լուխ ԺԸ

Կազմուած է 18 ենթա·լուխներից: Դաւանական խնդիրներից զատ 

արժէքաւոր տեղեկու թիւններ է պարունակում եկեղեցական տօների, 

սուր բերի յար·անքի, պատկերայար·ու թեան, ծիսական խնդիրների 

մասին: Եզրափակւում է որոշ թուերի խորհրդաբանու թեան համա ռօտ 

տեսու թեամբ: Թղթի ամբողջականու թիւնը կասկածելի է. մեր կա տա

րած որոշ ստորաբաժանումներ պայմանական բնոյթ են կրում:

Գ. Նորին վասն մասանց պատուոյ, յորում եւ վասն պատկերաց 

դար ձեալ

Մանրամասն շարադրանք է պատկերների եւ սրբոց նշխարների 

նկատմամբ Հայ Եկեղեցու վերաբերմունքի: Այս մասին անդրա դարձ

ներ կան նախորդ եւ յաջորդ ·լուխներում: Աստուածաբանական 

խորհրդա ծու թիւնները ուղեկցւում են որոշ աւանդապատումների 

վկա յա կո չու թեամբ: Թուղթն ընդհանուր առմամբ ջատա·ովական 

բնոյթ ունի` ընդդէմ ԺԱ–ԺԲ դդ. Հայաստանում աշխուժացած օտա

րա մուտ աւանդու թիւնների:

Դ. Նորին Յովհաննու քահանայի առ որս պիղծ զմիս վարկա նին 

եւ զանձինս ոչ ար·ելուն

Ջատա·ովական բնոյթի ·ործ է` ընդդէմ ուտելիքների եւ ըմ պե լիք

նե րի ·ործածու թեան հետ կապուած մեղադրանքների: Հակաճառու

թիւնն ըստ երեւոյթին սկիզբ է առել վանական միջավայրում, որի 

մա սին հետաքրքիր տեղեկու թիւններ կան թղթում: Քննու թեան 

են առնուած մի շարք ծիսական խնդիրներ: Նորից բարձրացնում է 

ս. խաչի եւ սրբապատկերների նկատմամբ վերաբերմունքի հարցը: 

Թղթին բնորոշ հակաճառական խիստ ոճը երբեմն բարեխառնւում 

է զարմանալի հանդուրժողականու թեան եւ եղբայրասիրու թեան 

երան· ներով: Լեզուն ակներեւ խրթնու թիւններ ունի:

Ե. Նորին յաղա·ս, եթէ ոչ է արժան ըստ մասին բաժանել զաս

տուա ծայնոց ձայնս ի վերայ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ ոչ 

զ՚առ ի յինքենէ ·ործս կամ կիրս
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Հայ Եկեղեցու քրիստոսաբանական համակար·ի շարադրանք է` 

·րուած ընդդէմ քաղկեդոնականների: Անդրադառնում է ապականու

թեան խնդիրներին: Հերքւում են Դիոդորոս Տարսոնացու, Նեստորի եւ 

Եւտիքէսի տեսու թիւնները: Ոչ ընդհանրացած մօտեցում է ցոյց տա լիս 

ապողինարականու թեան նկատմամբ, որը մերժում է անապականու

թեան վարդապետու թեան տեսանկիւնից: Հետաքրքիր զու·ահեռներ 

է տանում Հին եւ Նոր Կտակարանների միջեւ` փաստելու Քրիստոսի 

մարդ կային կիրընդունակու թեան կամաւոր լինելը: Միան·ամայն 

ան ըն դունելի է համարում մեզ եւտիքէսականու թեան մէջ մեղադրելը: 

Կոչ է անում միմեանց նկատմամբ արդարացի եւ ոչ թշնամական վե րա

բեր մունքի, որը աւարտում է զարմանալի ·եղեցկու թեան աղօթքով` 

Եկե ղեցու միու թեան համար։

Զ. Յաղա·ս, եթէ որք յետ միանալոյն երկուս ասեն բնու թիւնս ի 

Քրիս տոս ի հարկէ հետեւին նեստորականաց մտաց

Ամենակարճ ·լուխն է, ուր քննարկւում են նեստորականու թեան 

ակունքները քաղկեդոնական վարդապետու թեան մէջ: Քաղկեդոնի 

ժո ղո վը նմանեցնում է երկրորդ ջրհեղեղի` ընդ·ծելով կայսերական 

իշ խա նու թեան չարաշահումները եւ մարդահաճոյու թեան տարրը այդ 

ժո ղովի որոշումների ընդունման մէջ:

Է. Թէ զիա՞րդ չարչարեալ Բանն մարմին եղեալ եւ անչարչարե լի 

մնացեալ, եւ կամ ո՞րպէս դարձեալ ձայնակցեն չարափառքն

Հակիրճ եւ կուռ շարադրանք է անապականու թեան վարդապետու

թեան: Այդ տեսանկիւնից քննու թեան է առնուած քաղկեդոնական 

հա մա կար·ը: Գործածում է մի շարք կարեւոր աստուածաբանական 

եզրեր` բնորոշելու համար Քրիստոսի մարդկային կրքերը` որպէս 

փրկա կան եւ տնօրինական ·ործեր: Աստուածու թեանը այլայլելիու

թիւն եւ չարչարականու թիւն չվերա·րելու համար պէտք է զանազանել 

տնօ րինական եւ բնու թեան նիստերը:

Ը. Յարացոյցք յաղա·ս մի զՔրիստոս ասելոյ եւ անբաժանելի

Բնու թիւնից վերցրած օրինակներով ցոյց է տալիս, որ «մի բնու

թիւն» բանաձեւի ·ործածումը արդարացի է նաեւ բնախօսական տե

սան կիւնից: Դիմում է նաեւ արարչա·ործու թեան պատմու թեանը 

«Ծննդոց» ·րքից` լոյսի եւ նիւթի միու թիւնը որպէս օրինակ դիտե լով 

աստուածմարդկային միու թեան համար: Հետաքրքիր են աննիւթական 

(սակայն զ·ալի) եւ նիւթական լոյս ըմբռնումները, որոնք վկայում են 

Սարկաւա·ի բարձր բնա·իտական պատկերացումների մասին:
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Թ. Նորին հակաբանու թիւն հնա·իտական ընդդէմ ան·իտակաց 

ոմանց յիրս ·իտու թեան, որք ստայաւդ ճառիւք հաւանեցուցին զո

մանս ի վայրա·աց եւ պարզամտաց հաւատալ անհաւաստի իւրեանց 

կարծեաց

Պատմական ակնարկով անդրադառնում է նեստորականու թեա նը 

եւ Քաղկեդոնի ժողովին` ցոյց տալով մարդաբանական մաքսիմալիզ մի 

վաղնջական ակունքները Արտեմոնի հերձուածի մէջ: Հիմնականում 

օ·տւում է Եւսեբիոս Կեսարացու «Եկեղեցական պատմու թիւնից»` 

մէջ բե րելով Ե դպրու թիւնն ամբողջու թեամբ: Յիշատակում է Կղե մէս 

Աղեքսանդրացու, Իրենէոսի, Յուստինոսի եւ այլ վաղ եկեղեցական 

հայ րերի երկերը, որոնք «քարոզեն վասն Քրիստոսի, թէ Աստուած է եւ 

մարդ»: Գլուխը եզրափակւում է Քաղկեդոնի ժողովի եւ նախընթաց 

դաւա նական շարժումների հակիրճ ամփոփումով:

Ժ. Նորին յաղա·ս բնու թեան Բանի եւ միաւորու թեան

Գեղեցիկ ոճով ·րուած ամփոփում է Հայ Եկեղեցու քրիս տո սա բա

նու թեան: Շեշտադրւում է կատարեալ աստուածային եւ կատարեալ 

մարդ կային իրականու թիւնը Քրիստոսի մէջ, միաժամանակ` Աս տու

ծոյ եւ մարդու միու թեան անճառելիու թիւնը` ընդդէմ քաղ կե դո նա

կան ների:

ԺԱ. Նորին, եթէ զիա՞րդ ասի մի բնու թիւնն Բանին Աստուծոյ 

մարմնացելոյ ըստ ճշմարտու թեան

Խաղաղու թեան եւ ներողամտու թեան կոչով սկսուող այս 

ընդարձակ թուղթը հիմնարար շարադրանք է Քրիստոսի աս տուած

մարդ կային բնու թեան մասին: Ներկայացուած են եկեղեցական մար

դա բա նու թեան մի շարք կարեւոր ըմբռնումներ: «Մի բնու թիւն Աս

տու ծոյ Բանին մարմնացելոյ» եզրակերպումը դիտւում է կամքի եւ 

ներ ·ործու թեան տեսանկիւնից: Լայնօրէն ·ործածւում են արտաքին 

իմաս տասիրական մեթոդները, վկայակոչւում է Պլատոնը: Ակնյայտ 

ազ դե ցու թիւններ կան Դաւիթ Անյաղթի «Սահմանք իմաստասիրու

թեան» նշանաւոր երկից:

ԺԲ. Նորին յայտարարու թիւն զանազան հերձուածաց յայլ եւ 

յայլ ժամանակս արանց բղջախոհաց

Ընդարձակ շարադրանք է անապականու թեան վարդապետու

թեան: Քննարկում է զանազան ժամանակներում սկզբնաւորուած 

աղանդաւորականհերձուածողական ուսմունքներ` աս տուա ծա բա

նա կան կարեւոր վերլուծու թիւններով: Նկարա·րում է ՍեւերոսՅու
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լիա նոս հակաճառու թիւնը` սուր քննադատու թեան ենթարկելով երկու 

կող մին էլ: Մեծապէս ազդուած է Խոսրովիկ Թար·մանչից:

ԺԳ. Նորին դարձեալ

Թուղթն ըստ երեւոյթին ·րուած է այն նոյն անձնաւորու թեան 

խնդրանքով, որին հասցէա·րուած է առաջին թուղթը: Առաջին մասում 

համառօտ կերպով ամփոփուած են Սարկաւա·ի քրիստոսաբանական 

հայեացքները: Երկրորդ մասը արժէքաւոր վկայակոչու թիւններ է 

զանազան հերձուածողներից:

ԺԴ. Վկայու թիւնք սրբոցն, եթէ մի բնու թիւն է Բանին Աստու

ծոյ մարմնացելոյ

Վկայակոչու թիւններ Եկեղեցու հայրերից (Յուլիոս Հռոմէացի, 

Աթա նաս Աղեքսանդրացի, Գրի·որ Նէոկեսարացի, Գրի·որ Աս տուա

ծա բան, Յովհան Ոսկեբերան, Կիւրեղ Աղեքսանդրացի, Տիմոթէոս 

Կուզ): 

Գ. Վաւերականու թեան խնդիրը

Այս ժողովածուն առաջին ան·ամ աղբիւրա·իտական քննու թեան 

է ենթարկել Գարե·ին վրդ. Յովսէփեանն իր «Խոսրովիկ Թար·մա նիչ»17 

պատմամատենա·րական ուսումնասիրու թեան մէջ, ուր նա ցոյց է տա

լիս հետեւեալը։

ա) Յովհաննու քահանայի երկի ԺԲ ·լուխը` «Նորին յայտարարու

թիւն զանազան հերձուածոց յայլ եւ յայլ ժամանակս արանց բղջա խո

հաց» վերտառու թեամբ, «ամբողջապէս համառօտու թիւն կամ բա նա

քա ղու թիւն է Խոսրովիկի Ա, Դ եւ Ե ·լուխներից»18:

բ) Դ ·լխից` «Նորին Յովհաննու քահանայի առ որս պիղծ զմիս 

վար կանեն եւ զանձինս ոչ ար·ելուն», մի հատուած է մեզ հասել ՄՄ 

N 777 ·րչա·րով, որն ընդօրինակուած է Սարկաւա·ի ինքնա·րից: 

Այսինքն` այս ·լխի հեղինակն, անկասկած, Յովհաննէս Սարկաւա·ն 

է19:

17 Տես Գարե·ին վրդ. Յովսէփեան, Խոսրովիկ Թար·մանիչ, Վաղարշապատ, 1899 

(=ԽԹ):

18 ԽԹ, էջ 37

19 ԽԹ, էջ 53–54
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·) Սարկաւա·ի յայտնի երկերը աւանդուած են մերթ Յովհաննէս 

Սարկաւա·ի, մերթ Յովհաննու քահանայի անունով20:

դ) Բ ·լխի` «Նորին Յովհաննու քահանայի ի խնդրոյ Գա·կայ 

կրաւնաւորի յաղա·ս քաղկեդոնականաց ·լուխ ԺԸ» վերտառու

թեամբ, V ենթա·լխում յիշատակւում է Սարկաւա·ի «Յաղա·ս քա հա

նա յու թեան»21 ճառը22:

ե) Գ ·լուխը` «Նորին վասն մասանց պատուոյ, յորում եւ վասն 

պատկերաց դարձեալ» վերտառու թեամբ, եզրափակւում է ուշա ·րաւ 

արտայայտու թեամբ. «Աղաչեմ, զասացող բանից զերանելի վար դա

պետն Սարկաւա· եւ զհայցողն ի նմանէ յիշեա՛», որով ակնյայտ է 

դառ նում, որ այս ·լխի հեղինակը Յովհաննէս Սարկաւա·ն է23:

Ցաւօք, Գարե·ին վրդ. Յովսէփեանը այսքանով բաւարարւում 

է` ասելով. «Մեր փաստերը չեն սպառուել. բայց կարծում ենք բե

րած ներս էլ բաւական են ընթերցողներին համոզելու, թէ արդարեւ 

Յովհաննէս քահանան` Խոսրովկի ·րքից օ·տուողը՝ Յովհաննէս 

սար կաւա· վարդապետն է»24: Չնայած մեծանուն մատենա·էտի այս 

եզրայան·մանը` մնում է մէկ կարեւոր չլուծուած հարց. արդեօ՞ք բո

լոր թղթերի հեղինակը միեւնոյն անձնաւորու թիւնն է: Առայժմ մենք 

·իտենք, որ Գ եւ Դ ·լուխների հեղինակը Յովհաննէս Սարկաւա·ն է: 

Ինչ վերաբերում է Բ ·լխին, ապա հարկ է նշել, որ «Յաղա·ս քա հա նա

յից» ճառը մեզ յայտնի է միայն մէկ ընդօրինակու թեամբ, եւ այն էլ՝ 

Յով հաննու քահանայի անունով (ՍՂՄ ձեռ. N 828, էջ 642): Այնպէս 

որ այս փաստարկը բաւարար չէ այս ·լուխը Սարկաւա·ին վերա ·րե

լու համար:

Այժմ փորձենք շարունակել փաստերը, որոնք Գարե·ին վրդ. Յով

սէ փեանը սպառուած չի նկատում: Նախ տեսնենք, թէ ինչ փոխա դարձ 

կապեր կան առանձին ·լուխների միջեւ:

ա) Սրբոց մասունքների, ս. խաչի, պատկերների յար·անքի եկե

ղե ցական վարդապետու թեան մասին ամենաակնյայտ ընդհանրու

20 Տես ԽԹ, էջ 54–56: Այս բանի իրաւացիու թեան մասին կարելի է բազում այլ 

ապացոյցներ բերել ի թիւս Գարե·ին վրդ. Յովսէփեանի բերածների:

21 «Սոփերք հայկականք», հտ. Գ

22 ԽԹ, էջ 56

23 ԽԹ, էջ 57

24 Նոյն տեղում
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թիւններ կան [Բ III, VIII, IX, XVII]25 ենթա·լուխպարբերու թիւնների, 

[Դ XIV 11–24] հատուածների եւ Գ ·լխի միջեւ:

բ) [Բ XIII 3]ում անկասկած խօսւում է Դ ·լխի մասին, որը հա ղոր

դու թեան ժամանակ ·ինուն ջուր խառնելու եւ թթխմորով հաց ·որ ծա

ծելու հարցերին շատ մանրամասնաբար է անդրադառնում. «Քանզի 

բա զումք ի նոցանէ զջուր եւ զխմոր զապականու թեան տարացոյցս ի 

մեծ խորհուրդն վնաս եւ հերձուած ոչ համարին, յորոց աւտարանալ 

պարտ է` որպէս ի հրէից, քանզի եւ նոքա անապական եւ կենդանարար 

զՄարմին եւ զԱրիւնն Տեառն ոչ համարին, ընդ որս հաղորդել եւ սի

րով ան·ամ անպատեհ է, որպէս եւ յայլում ցուցաք մատենի վասն նո

ցա եւ վասն խորամանկ խորհրդոցն նոցա առատա·ոյն»:

·) Հետեւեալ երկու մէջբերումներում Սարկաւա·ը պատուի րում 

է լռու թիւնը ·երադասել տ·էտ պատասխանից:

1. «Թէ իցէ ի քեզ բան, տո՛ւր պատասխանի, ապա թէ ոչ` ափ քո 

ի վերայ բերանոյ քոյ լիցի» [Բ XV 2]:

2. «Եթէ իցէ ի քեզ բան իմաստու թեան, տո՛ւր զպատասխանի, ապա 

թէ ոչ` ափ քո եղիցի ի վերայ բերանոյ քո» [Դ XI 30]:

դ) Սարկաւա·ը, անդրադառնալով քաղկեդոնականների մի դէմք 

եւ երկու բնու թիւն բանաձեւմանը, նշում է, որ նրանք դրանով փոր

ձում են ծածկել իրենց քօղարկուած նեստորականու թիւնը եւ խաբել 

պարզամիտ, անվարժ եւ անուսում մարդկանց: Այս միտքը տարբեր 

եղանակներով ներկայացուած է ժողովածուի զանազան թղթերում: 

Ահա դրանցից մի քանիսը.

1. «Կեղծաւորին ոմանք մի ասել դէմ եւ զնոյն բաժանեն յերկուս 

բնու թիւնս` խաբելով զպարզամիտս…» [Ա VI 4]:

2. «Քանզի երկուս դէմս ասաց` հաղորդեալս ի միմեանց եւ 

զսուրբ Կոյսն` ոչ Աստուածածին, այլ` Քրիստոսածին` խորամանկեալ 

·ողանալ զպարզամիտս եւ զա նուսմունս…» [Ա IX 4]:

3. «Ի դէպ ժամանակի տեսցուք զՆեստորին եւ զերկուց ասա ցո

ղացն բնու թիւնս` ընդ միմեանս դատելով, զի ·իտասցես ամենեցունց 

25 Բնա·րային յղումներ կատարելիս մենք յղում ենք մեր կողմից արդէն հրա

տա րակուած եւ այս հատորում վերահրա տա րակուող բնա·րին, ուր իւրա քան

չիւր ·լուխ հռո մէ ա կան թուերով բաժանուած է պարբերու թիւնների, իսկ իւրա

քան չիւր նախա դա սու թիւն համարակալուած է ըստ պարբերու թիւնների:
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նոցա զմի զ·այռեալ հայհոյու թիւն, թէպէտ հայթայթին սիղոբայիւքն 

·ողանալ զթեթեւամիտսն եւ զանուսմունս» [Ե V 8]:

4. «Նորին հակաբանու թիւն հնա·իտական ընդդէմ ան·իտակաց 

ոմանց յիրս ·իտու թեան, որք ստայաւդ ճառիւք հաւանեցուցին զո

մանս ի վայրա·աց եւ պարզամտաց հաւատալ անհաւաստի իւրեանց 

կարծեաց» [Թ վերն.]:

5. «Ոչ դանդաղին հոմանունու թիւն որդւոց երկուց ամենեքեան 

ի զանազան ժամանակս բուսեալք հերձուածք զՔրիստոսէ, ի ներքս 

մուծանեն եւ մի դէմն ստեղծաբանելով` ·ողանան զանվարժից միտսն» 

[Ժ I 3]:

6. «Տեսանե՞ս, զի երկու բնու թիւնդ ասել տարբերս յետ միաւորու

թեանն ի Նեստորէ սերմանեցաւ, եւ որք այժմ, զնոյն ասելով, 

պատրուակաւ իմն այլազ·աբար ·ողանան զմիտս անուսմանց» [ԺԱ 

II 23]:

7. «Զի թէպէտ եւ բազում ան·ամ հնարիւք խաբէու թեան մի դէմն 

ասելով` ջանասցեն պատրել զդիւրահաւան անձինս…» [ԺԱ VIII 16]:

8. «Զի թէպէտ եւ խաբելով զպարզամիտս եւ զանուսմունս…» 

[ԺԲ II 2]:

ե) Հետեւեալ երկու տեղերում Սարկաւա·ը խօսում է մարմ նաւոր

ման խորհրդի անճառելիու թեան մասին.

1. «Սակայն զի մարմին եղեւ անփոփոխելին եւ անայլայլելի<ն>, 

Նմա ասին ամենայնք Իւրոյ մարմնոյն կիրք, քանզի եթէ Ինքն մարմ

նացաւ, եւ Նորա է մարմինն անձնաւոր եւ բանական, Նորա են եւ կիրք 

մարմնոյն, այսինքն` Բանին Աստուծոյ մարմնացելոյ. դժուարատես է 

եւ նուրբ ամենեւին բանդ է, նաեւ անհաս ոչ միայն մարդկային մտաց, 

այլեւ անմարմին զաւրու թեանց» [Ա VIII 2]:

2. «Եւ է իրս յոյժ դժուարատես եւ նուրբ, մանաւանդ թէ անճառելի 

եւ առանց քննու թեան, չարչարեալ ասել եւ անչարչարելի զնոյն եւ 

զերկոսեան առանց երկբայու թեան, մի՛ յայսմիկ զմեզ բանբասիցէք, 

քանզի աստուածային է տեսչու թեանս յեղանակ եւ ոչ մարդկան 

միայն, այլեւ իմանալի մաքուր բնու թեանն վերնոցն բանականաց ան

հաս» [Է II 13]:

զ) Զ եւ ԺԲ ·լուխների հետեւեալ հատուածներում Քաղկեդոնը 

համեմատւում է ջրհեղեղի հետ:

1. «Եւ այսպէս ջրհեղեղն երկրորդ ապականեաց զերկիր, եւ այլ 

ազ·ի հուրն եկեզ ոչ սակաւս քաղաքս եւ նուազս ազ·ս, այլ փոքր ինչ 
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եւ զամենայն տիեզերս, թէպէտ եւ ապրեցան, որք էին ·րեալ ի կեանս, 

ոմանք տապանակաւ եւ ոմանք ի լեառն փախստեամբ» [Զ I 17]:

2. «Սակայն պահեցաւ նշխար ի ջրհեղեղէն հաւատոյ, յուսամ 

թերեւս յաճումն համազ·ի ժողովրդոց…» [ԺԱ X 10]:

է) Տրամատել հազուա·իւտ բառը, որ Խոսրովիկ Թար·մանիչը 

ընդամէնը մէկ ան·ամ է ·ործածում, իսկ Սանահնեցին` ամենեւին ոչ, 

Սարկաւա·ը ·ործածում է հետեւեալ երկու տեղիներում՝ [Ա XI 12] եւ 

[Ը II 1]:

ը) Դաւանական հանդուրժողականու թեան մասին հետեւեալ ար

տա յայտու թիւնները վկայում են Դ եւ Ե ·լուխների՝ մի հեղինակի կող

մից ·րուած լինելը:

1. «Այլեւ սիրեմք եւ բաղձամք զմիաւորու թիւն Հո·ւոյ, ողբամք 

դառնու թեամբ լցեալք զլծակցու թեանն բաժանումն, արտասուաւք 

թացեալ լինիմք…» [Դ XVI 13]:

2. «Վասն զի ողբամք դառնապէս զ՚առ ի միմեանց վարատ մանն 

պատճառս եւ զվա<ր>ատումնն եւ աղաւթեմք ջերմապէս զհաւա

քումնն…» [Ե VII 2]:

թ) ԺԳ ·լխի սկզբում ակնարկւում է Ա եւ ԺԴ ·լուխների մասին:

«Յառաջնում քան զայս զոր խնդրեցեր մատենի ըստ կարողու

թեան արարի ըստ բան բանին հաւատոյ, ըստ սրբոց հարցն աւանդու

թեան ժողովումն: Բայց զի վասն չարափառացն դժնէու թեան զվկայու

թիւն Սրբոց Գրոց, որ յաղա·ս խաչելու թեանն փրկական Տեառն մե րոյ 

Յիսուսի Քրիստոսի հրամայեցեր սակաւուք տալ առ ի յանդիմանու

թիւն անհանճարու թեան նոցա, առաքեցի ձեզ համառաւտա·ոյն` 

մերձ եդեալ եւ զհարցն ուղղափառաց, որքան դիպողա·ոյն ժամուս եւ 

ձեր խնդրոյ էր բան: Բայց կարեւոր է նախ զկարծեաց նոցա յայտնել 

դարձեալ զամբարշտու թիւն…» [ԺԳ I 1–3]:

Նախ եւ առաջ Ա ·լուխը ամենաամբողջական դաւանական 

·լուխն է, որը նուիրուած է ոչ թէ մէկ մասնաւոր խնդրի (անապականու

թիւն, բնու թիւնների միու թիւն, պատկերայար·ու թիւն եւ այլն), այլ 

Նիկիոյ հան·անակի կամ Հաւատոյ նշանակի հան·ամանալից վեր լու

ծու թեանը` ըստ սուրբ հայրերի աւանդու թեան. «Արդ, ըստ Աս տուա

ծաշունչ ·րոց եւ ըստ հարցն աւանդու թեան» [Ա I 1], «…զոր ի հարցն 

ընկալաւ Եկեղեցի» [Ա VII 6], «Դարձեալ, սրբոց հարցն հետեւելով…» 

[Ա IX 1]:
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Ըստ երեւոյթին Ա, ԺԳ եւ ԺԴ ·լուխները ·րուած են միեւնոյն 

անձ նաւորու թեան խնդրանքով, որին Սարկաւա· վարդապետը դիմում 

է «պատուականդ քաջ արանց» [Ա VIII 1] ձեւով:

Այսպիսով՝ դժուար չէ նկատել, որ վերը նշուած փաստերի հա մա

դրու  թեամբ բոլոր թղթերը փոխադարձ շաղկապւում են, եւ ակնյայտ է 

դառնում, որ նրանց հեղինակը Յովհաննէս Սարկաւա·ն է: 

Դ. Ժողովածուի աղբիւրները եւ ստեղծման դրդապատճառը

Հայ Եկեղեցու պատմու թիւնը մշտապէս ուղեկցուել է դաւա նա

կան մտքի իւրօրինակ վերելքով: Ներքին եւ արտաքին հերձուածնե րը 

արտորոշելու եւ հո·եւոր ·իտակցու թիւնն ամրացնելու անհրաժեշտու

թիւնը եղել է Հայ Եկեղեցու տեւական հո·ածու թեան առարկան. ահա 

թէ ինչու դաւանական խնդիրները լայն արծարծում են ·տել հայ մա

տե նա·րու թեան մէջ: Հայ մատենա·րու թեան մէջ թերեւս չի կարելի 

ցոյց տալ մի երկ, որը այս կամ այն կերպով առնչու թիւն չունենայ 

դաւա նական խնդիրների հետ:

Ե–ԺԲ դդ. ընթացքում հայ հայրերի եւ վարդապետների կող

մից ստեղծւում է հսկայածաւալ դաւանական ·րականու թիւն, որը, 

յենուած լինելով տիեզերական հայրերի` Աթանաս Մեծի, Յովհան 

Ոս կե բերանի, Բարսեղ Կեսարացու, Գրի·որ Նիւսացու, Գրի·որ Աս

տուա ծաբանի, Կիւրեղ Աղեքսանդրացու եւ այլոց ·րուածքների վրայ, 

ունի ինքնուրոյն դիմա·իծ եւ զար·ացման օրինաչափու թիւններ: 

Հայ դաւանական մտքի զար·ացումը մի իւրօրինակ եւ ըստ էու թեան 

ան կրկնելի բարձունքի հասաւ Ը դարում Խոսրովիկ Թար·մանչի եւ 

Յովհաննէս Օձնեցու աշխատանքների շնորհիւ: Իսկ 726 թ. Մա նազ

կեր տի ժողովը առանցքային իրադարձու թիւն է ոչ միայն հայ դաւա

նա կան մտքի պատմու թեան տեսանկիւնից: Սարկաւա·ի այս ժո ղո

վա ծուն, ինչպէս արդէն նշեցինք, զ·ալի ազդեցու թիւններ է կրում 

Խոսրովիկից, իսկ Օձնեցու ազդեցու թիւնների մասին կարելի է միայն 

խօսել ոչ ուղղակի իմաստով26:

Հայ դաւանական մտքի զար·ացման որպէս երկրորդ կարեւոր 

փուլ պէտք է նկատել Ժ դ. երկրորդ կէսից մինչեւ ԺԲ դարի սկիզբ 

ըն կած ժամանակաշրջանը, երբ դաւանական մտքի ասպարէզ են 

26 ԽոսրովիկՕձնեցի զու·ահեռների մասին տես ԽԹ, էջ 86–98:
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մտնում այնպիսի մեծու թիւններ, ինչպիսիք են Անանիա Նա րե կա

ցին27, Սամուէլ Կամրջաձորեցին, Անանիա Սանահնեցին, Պօղոս Տա

րօ նա ցին28, Յովհաննէս Սարկաւա·ը: Դաւանական մտքի այս աննա

խա դէպ վերելքը պայմանաւորուած էր հայբիւզանդական եւ մա սամբ 

հայվրացական դաւանական շփումների զ·ալի աշխուժացմամբ: 

Եթէ, օրինակ, Պօղոս Տարօնացու (որ Սարկաւա·ի ժամանակակիցն է) 

հակաճառական ·րուածքները արդիւնք են հայբիւզանդական միջ

ե կե ղե ցական փոխյարաբերու թեան, ապա Սարկաւա·ի ժողովածուի 

ստեղծ ման դրդապատճառն ըստ երեւոյթին հայվրացական փոխ յա

րա բե րու թիւններն են29: Պէտք է նաեւ նշել, որ փոխադարձ ազդեցու

թեան որեւէ հետք չի նշմարւում Պօղոս Տարօնացու եւ Յովհաննէս 

Սար  կաւա·ի միջեւ:

Ինչպէս արդէն նշեցինք, Սարկաւա·ի դաւանական ·րուածք

նե րը տարբեր ժամանակներում ստեղծուած եւ տարբեր անձանց 

հաս ցէա ·րուած թղթեր են: Օրինակ` եթէ Բ ·լուխը ·րուած է ոմն 

27 Անանիա Սանահնեցու անունով մեզ հասած «Հակաճառու թեան» մեծ մասի 

հեղինակը Անանիա Նարեկացին է (տես Հ. Թամրազեան, Անանիա Նարեկացի, 

Երեւան, 1968, էջ 117–150): Յատկապէս այդ երկի առաջին ·լուխը, որ աչքի 

է ընկնում առանձնայատուկ աստուածաբանական խորու թեամբ, ·րուած է Ա. 

Նարեկացու կողմից: Այն վերջից մեզ է հասել մի շարք ·րչա·րերով (վերջից 

մի փոքր հատուածի բացակայու թեամբ): Տես, օրինակ, ՄՄ ձեռ. N 568, էջ 

2ա–54ա:

28 Պօղոս Տարօնացու մասին սխալ կարծիք է տարածուած հայա·իտու թեան մէջ, 

թէ ծայրայեղ դաւանական հայեացքներ է ունեցել: Այս կարծիքի ձեւաւոր

ման հիմնական պատճառը «Ընդդէմ Թէոփիստեայ» թուղթն է (համառօտ 

տար բե րակ), որը, ըստ մեզ, անվաւեր ·րուածք է` լի յետա·այ ընդ մի ջար կու

թիւն ներով: Պօղոս Տարօնացու «Ընդդէմ Թէոփիստեայ» ընդարձակ դաւա նա

բա նական ·րուածքի եւ «Ընդդէմ հերձուածողաց» երկի նոյնիսկ հպանցիկ 

ուսում նասիրու թիւնը ցոյց է տալիս, որ Տարօնացին հայ դաւանական մտքի 

կա րեւո րա·ոյն դէմքերից մէկն է:

29 Այս ենթադրու թեան պատճառը նախ եւ առաջ Հաղբատի վանքի դիրքն է, ուր 

ապ րել եւ ստեղծա·ործել է Յովհաննէս Սարկաւա·ը: Նա մեծ հռչակ է վա յե

լել վրացական միջավայրում, որի մասին վկայում են նաեւ վրացական աղ

բիւր ները: Պահպանուել է նաեւ մէկ թուղթ՝ հետեւեալ սկսուածքով` «Հարց

մունք Վրաց եպիսկոպոսի ի Հայոց վարդապետէ Սարկաւա·էն…» (տես Ա. 

Աբ րա համեան, Յովհաննէս Իմաստասէրի մատենա·րու թիւնը, Երեւան, 1956, 

էջ 302), որը վկայում է Սարկաւա·ի բացառիկ հեղինակու թեան մասին Վրաց 

Եկե ղեցու շրջանակներում:
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Գա·իկ կրօնաւորի (վերնա·իր), իսկ Ե ·լուխը` եղբայրների [Ե VII 

8] խնդրանքով, ապա Ա, ԺԳ եւ ԺԴ ·լուխները ուղղուած են ինչոր 

իշխանական հեղինակու թեան, որին նա դիմում է «պատուականդ քաջ 

արանց» [Ա VIII 1] ձեւով, որը ոչ միայն խնդրել է [ԺԳ I 1] նրանից 

այդ ·րու թիւնները, այլ նաեւ հրամայել է [ԺԳ I 2] ·րել: Թ եւ ԺԲ 

·լուխներում նա դիմում է ոմն սիրելիի [Թ I 2, ԺԲ I 4, VIII 1]: Իսկ 

[ԺԲ VIII 14]ում ակնարկում է ԺԴ ·լխի մասին30. «Որպէս յառաջնում 

քան զայս թղթին ցուցաք, ուր եւ զԿիւրղի զերկոտասան ·լուխսն 

յաղա·ս այդորիկ ·րեալ առ Նեստոր կար·եցաք», որտեղից ակնյայտ 

է դառնում, որ այդ սիրելի անձնաւորու թիւնը նոյն իշխանական 

հեղինակու թիւնն է:

Վարդան Արեւելցու պատմու թեան մէջ կայ մի ուշա·րաւ վկա

յա կո չու թիւն. «Էին եւ կանայք թա·աւորազունք կրօնաւորեալք կու

սու թեամբ ի Քոբայրն, Խորասու եւ Մարիամ, առ որս ·րէր սուրբ վար

դապետն Սարկաւա·ն զ·ուշական խրատս»31. այն կարող է որոշ լոյս 

սփռել Սարկաւա·ի հաղորդակցու թեան շրջանակների վրայ: Սակայն 

մեզ թւում է, որ այստեղ խօսքը աւելի նրա ներանձնականխրատական 

·րուածքների32 մասին է, քան դաւանական թղթերի:

Ինչ վերաբերում է ժողովածուի աղբիւրներին, ապա նրանց մէջ 

պէտք է առանձնացնել Տիմոթէոս Կուզի «Հակաճառու թիւնը»33 եւ 

«Կնիք հաւատոյ»34 ժողովածուն, որոնցից հիմնականում օ·տւում 

է Սարկաւա·ը մէջբերումներ կատարելիս (յատկապէս ԺԳ եւ ԺԴ 

·լուխ  նե րում): Սարկաւա·ի վկայակոչու թիւնները Եկեղեցու հայ րե

30 Այստեղից ենթադրում ենք, որ այդ թուղթը չի պահպանուել իր ամբողջական 

տեսքով, քանի որ Կիւրեղի տասներկու նզովքներից ընդամէնը մի քանիսն են 

առկայ ԺԴ ·լխում:

31 «Հաւաքումն պատմու թեան Վարդանայ վարդապետի», Ս. Ղազար, 1862, էջ 

122

32 Տես Գրի·որ սարկաւա· (այժմ Տրդատ քահանայ) Ուզունեան, Յովհաննէս 

Սարկաւա· վարդապետի մատենա·իտու թիւնը եւ խրատական ·ործերը 

(աւարտաճառ), Ս. Էջմիածին, 1995:

33 Տես Տիմոթէոսի եպիսկոպոսապետի Աղեքսանդրեայ հակաճառու թիւն առ սահ

մանեալսն ի ժողովոյն Քաղկեդովնի, Ս. Էջմիածին, 1908: Ի դէպ, Սար կաւա

·ի վկայակոչած քաղուածքներով լրացւումվերական·նւում են Տի մո թէո սի 

«Հակաճառու թեան» եղծուած մասերը:

34 Տես Կնիք Հաւատոյ, Ս. Էջմիածին, 1914:
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րից երբեմն խմբա·րու թիւններ են, որոնք որոշակի տարբերու թիւն

ներ ունեն սկզբնաղբիւրներից: Խոսրովիկի զ·ալի ազդեցու թիւն ների 

կողքին Սանահնեցու «Հակաճառու թեան» որեւէ ազդեցու թիւն չյա

ջողուեց բացայայտել: Ամենայն հաւանականու թեամբ, Սար կաւա ·ը 

ծանօթ չի եղել այս Հակաճառու թեանը35:

Ընդհանրապէս նշուած ժամանակաշրջանի դաւանական բնա

·րե րի ուսումնասիրու թիւնը շատ կարեւոր է հայ քրիստոսաբանա

կան մտքի առանձնայատկու թիւնների բացայայտման տեսանկիւնից, 

որովհետեւ անմիջապէս յաջորդում է Կիլիկեան դարաշրջանը, որն 

ընդհանուր առմամբ մեծ անկում էր հայ դաւանական մտքի համար, 

երբ փոխզիջումների փնտրտուքի յորձանուտում ·րեթէ մոռացու

թեան էին մատնուած Մայրա·ոմեցու, Խոսրովիկի, Օձնեցու, Անանիա 

Նարեկացու, Սարկաւա·ի փառահեղ աւանդները:

Ե. Լեզուաոճական առանձնայատկու թիւնները

Սարկաւա·ի ժողովածուի լեզուի առաջին ·նահատականը խիստ 

միակողմանիօրէն տրուած է «Նոր հայկազեան բառ·րքի» հե ղի

նակ ների կողմից. «…է ·ործ խառնակ, զի ընդ հանճարաւոր բանիս 

խառնեալ է ի յետնոց ոճ իմաստակու թեան եւ խստու թեան Խոսրովկայ 

եւ Սանահնեցւոյն, եւ այն` խռկեալ անհեթեթ բարդու թեամբք բա

ռից…»36: Հարկ է նկատել, որ որեւէ աստուածաբանական երկի լեզուա

ո ճական առանձնայատկու թիւնների մասին պատկերացում կազմելու 

հա մար նախ եւ առաջ պէտք է պարզել տուեալ երկի ժանրային 

բնոյթը եւ միայն տուեալ ժանրի ծիրի մէջ քննու թեան առնել նրա 

ոճն ու լեզուն: Բարոյախրատական երկերի լեզուն խիստ տարբերւում 

է դաւանաբանական երկերի լեզուից, մեկնաբանական լեզուն այլ ոճ 

ունի, վարքա·րականը` այլ… Նոյնիսկ միեւնոյն հեղինակի՝ տարբեր 

ժանրերի պատկանող ·ործերը կարող են այնպիսի լեզուաոճական 

35 Այս հան·ամանքը փոքրինչ տարօրինակ է, քանի որ Սարկաւա·ը քաջածանօթ 

է եղել Սանահնեցու ժառան·ու թեանը եւ ան·ամ խմբա·րել դրանք (տես 

Յակոբ Քեոսէեան, Անանիա Սանահնեցու «Մատթէի մեկնու թիւնը», Գան ձա

սար Դ, Երեւան, 1993, էջ 216–217 ):

36 ՆԲՀԼ, էջ 18: Այստեղ նկատենք, որ ոչ պատահականօրէն նոյնպիսի որակման 

բախտին են արժանանում նաեւ Խոսրովիկի եւ Սանահնեցու հակաճառու թիւն

ները, որոնք ·րուած են Քաղկեդոնի ժողովի դէմ:
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տարբերու թիւններ ունենալ, որ տարակուսելի թուայ նրանց` նոյն 

հեղինակի կողմից ·րուած լինելը: Աւելի յստակ պատկերացնելու հա

մար ասուածը՝ կարելի է համեմատել, օրինակ, Նարեկացու «Ող բ եր·ու

թեան մատեանը» եւ «Եր· Եր·ոցի մեկնու թիւնը» կամ Լամբրոնացու 

«Պատարա·ի մեկնու թիւնը» եւ «Ատենաբանու թիւնը» կամ Շնոր

հա լու «Թուղթ ընդհանրականը» եւ «Մատթէոսի մեկնու թիւնը»: Եւ 

այստեղ տառացի համեմատու թիւնները կարող են ոչ մի լոյս չսփռել 

նրանց հեղինակային պատկանելու թեան խնդրի վրայ: Որեւէ աս տուա

ծաբանական երկ ստեղծելիս հեղինակը պէտք է հետեւէր ձեւաւորուած 

որոշակի ժանրային եզրերի եւ ոճի` հարազատ մնալու Եկեղեցու աս

տուա ծաբանական մտքի սրբազան աւանդու թեանը:

Սարկաւա·ի այս երկը, լինելով դաւանական թղթերի ժողովա

ծու, բնականաբար ունի ակնառու լեզուական եւ եզրաբանական 

ընդ հանրու թիւններ դաւանական բնոյթի երկերի հետ: Սակայն մեր 

խնդիրն այստեղ ոչ թէ այդ ընդհանրու թիւնների քննու թիւնն է (այս 

մասին կը խօսենք աստուածաբանական վերլուծու թիւնների մէջ), այլ 

յատկապէս որոշ լեզուական առանձնայատկու թիւնների վերհանումը:

Ինչպէս արդէն նշուեց, այս թղթերը ·րուել են տարբեր ժա մա նակ

նե րում եւ տարբեր պատճառներով, ուստիեւ չունեն միօրինակ լե զու 

եւ ոճ: Թղթերին բնորոշ են լեզուական խրթնու թիւններ, որոնք առաւել 

ակնառու են յատկապէս «Նորին վասն մասանց պատուոյ, յո րում եւ 

վասն պատկերաց դարձեալ» եւ «Նորին Յովհաննու քահանայի առ 

որս պիղծ զմիս վարկանին եւ զանձինս ոչ ար·ելուն» վերտառու թիւն

ներով թղթերում: Սարկաւա·ը յաճախ վկայակոչում է Սուրբ Գիր քը 

եւ կատարում համեմատու թիւններ նիւթական աշխարհի օրի նակ

ների հետ` դիմում այսպէս կոչուած բնախաւսու թեան (յատկապէս Ը 

·լխում): Երբեմն Սարկաւա·ի լեզուի դաւանական կուռ կերտուածքի 

մէջ յուզական տարր է յայտնւում, երբ նա եղբայրական սիրով եւ մեծ 

հանդուրժողականու թեամբ խօսում է Հայ Եկեղեցու ընդդիմա խօս

նե րի մասին [տես Դ XVI 13–14, Դ XVII 3–7, Ե VII 2–8, ԺԱ I 1–4]: 

Մերթ ընդմերթ հանդիպում են ·եղեցիկ եւ բարձրաոճ արտայայտու

թիւններ, որոնք առանձնայատուկ երան· են հաղորդում լեզուին, 

օրի նակ` «զճառս լուսոյ ստուերացուցանեն խաւարաւ» [Բ IX 1], 

«յան տեղիսն ճարտարա·ոյնք եւ հանճարեղք յանբանու թիւն» [Գ I 

1], «արուեստաւոր ճոռոմաբանու թեամբ» [Դ III 6], «յամենազան եւ 

ի բիւրապատիկ ձիրս» [Դ XVI 7], «ճարտարեն բանիւք պակասեալք 
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յարդեանցն ազնուականութենէ» [Ժ I 1], «ախորժելով զհո·եւոր թով

չու թեան զձայնս եւ զիմաստուն դեղատուու թիւնն» [ԺԱ I 3]:

Սարկաւա·ի լեզուի բնորոշիչ առանձնայատկու թիւններից է 

նաեւ նախդիրների բարդու թիւններ ·ործածելը, օրինակ` ընդ առ [Գ V 

1], զ՚ի [Ե III 5, Ե VIII 12, Ե X 7], զ՚առ [Ե VII 2, Թ II 7, Ժ I 2], զ՚ըստ [Ե 

VIII 12, ԺԱ IX 6], զ՚ընդ [Է II 1], յ՚առ [ԺԲ I 24], առ եւ զ... [Դ VII 12], 

զ՚առ ի [Ը II 1]: Առհասարակ նախդիրների բարդու թիւնների խնդիրը 

·րաբարում լուրջ ուսումնասիրու թեան կարիք է զ·ում:

Սարկաւա·ի կողմից ·ործածւում են նաեւ որոշ բառեր, որոնք 

չկան «Նոր հայկազեան բառ·րքում». օրինակ՝ սկզբնահաւք [Դ XIV 

2], բացասահմանեմ [Դ VI 9], նախահաւաք [Թ I 2]:

Վերջապէս հարկ է անդրադառնալ մեզ հասած բնա·րի խմբա

·րու թեան աստիճանին, այսինքն` պարզել, թէ Երզնկացու ժո ղո վա

ծուով պահպանուած բնա·իրը որքանով է հարազատ Սարկաւա·ի ինք

նա ·րին: ՄՄ N 777 (ԺԲ դ.) ·րչա·րով մեզ է հասել մի հատուած «Նո

րին Յովհաննու քահանայի առ որս պիղծ զմիս վարկանին եւ զան ձինս 

ոչ ար·ելուն» թղթից (1ա–51բ)` երկաթա·իր ·րչու թեամբ, որը, ըստ 

·րչի յիշատակարանի, ընդօրինակուած է Սարկաւա·ի ինքնա·րից: 

Ահա այդ մեծարժէք յիշատակարանը. «Այս բանք քերդողականք` 

ասա ցեալ մեծի պուետիկոսին Սարկաւա·ին, որ ի տիեզերահռչակ 

ուխ տին Հաղբատ, ·տի ես` նուաստ ոմն ի մանկունս Եկեղեցւոյ: Արդ, 

մի՛ ոք յանդ·նեալ իշխեսցէ յաւելուլ կամ պակասեցուցանել ի բանից 

կամ ի տանց եւ յարուեստից: Զի եւ մեք ոչ իշխեցաք յաւելուլ եւ 

պակասեցուցանել զոր ինքնին իւրով ձեռամբն ·րեալ էր, եւ ըստ այսմ 

աւրինակի էր կտակն, յորում էր սա` սկիզբն եւ կատարածն եղծեալ: 

Եթէ ·տցես ուրեք զբովանդակն, ·րեա՛: Եւ զմեզ յիշեա՛ ի Տէր»:

Համեմատու թիւնը ցոյց է տալիս, որ Երզնկացու ժողովածուով 

աւանդուած բնա·իրը տեղտեղ զ·ալի լեզուական (ո՛չ իմաստային) 

խմբա ·րու թիւններ է կրել, որի պատճառը կա՛մ ձեռքի տակ եղած ընդօ

րինա կու թիւնների թերու թիւններն են եղել, կա՛մ այդ ընդ օ րի նա կու

թիւն ներն արդէն իսկ փոփոխու թիւններ էին կրել: Համեմատու թեան 

արդիւնքներն անշուշտ շատ կարեւոր են բնա·րի վերական·նման 

խնդրում, եւ մենք նկատի ենք ունեցել դրանք մեր պատրաստած բնա

·րի մէջ խմբա·րական միջամտու թիւններ կատարելիս: 
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Զ. Յովհաննէս Սարկաւագի դաւանական հայեացքները

Սարկաւա·ի աստուածաբանական հայեացքների մասին լիա

կա տար պատկերացում կազմելու համար անշուշտ պէտք է նկատի 

ու նե նալ ոչ միայն այս ժողովածուն, այլ նաեւ նրա աղօթքները եւ 

բա րոյախրատական երկերը37: Սակայն այստեղ մենք կը սահ մա նա

փակուենք Սարկաւա·ի դաւանական հայեացքների դիտարկմամբ: 

Ուս տի այս ժողովածուում արծարծուած ծիսական աստուածաբանու

թեան38 մի շարք կարեւոր հարցերի քննու թիւնը թողնում ենք ապա

·ա յին: Այս խնդիրներին մասամբ անդրադարձել է Յակոբ Քեոսէեանն 

իր «Յովհաննէս Սարկաւա·ի «Վասն պատկերաց» եւ «Վասն մասանց 

պատուոյ» աշխատու թիւնները» յօդուածում39: 

Սարկաւա·ի ժողովածուն սկսւում է երրորդաբանական խնդիր նե

րի ամփոփ ներկայացումով՝ Սուրբ Երրորդու թեան աստուածաբա նու

թեան այն բոլոր հիմնարար սկզբունքների, որոնք արդէն բիւրեղա ցել 

էին եկեղեցական վարդապետու թեան մէջ:

«Մի բնու թիւն եւ երեք Անձեր» (μία ὀυσία, τρεῖς ὑποστάσεις) կա

պա դովկյան եզրակերպումը դիտւում է ներաստուածային եւ տնօ րի

37 Սարկաւա·ի աղօթքների մի մասը լոյս է տեսել «Սոփերք հայկականք» 

շարքով (ԺԷ, 1854): Մէկ ճառ հրատարակուել է «Սոփերք հայկականք» 

շարքով` «Յովհաննու Սարկաւա· վարդապետի Յաղա·ս քահանայու թեան 

եւ քահանայից եւ ·լխոց նոցին» (Գ, 1853), մէկ ճառ էլ հրատարակել է Աշոտ 

Աբրահամեանը` «Յովհաննու քահանայի Յաղա·ս խրատու մանկանց սուղ 

ինչ բնախաւսու թեամբ» (տես «Յովհաննէս Իմաստասէրի մատենա·րու

թիւնը», Երեւան, 1956, էջ 306–315): Վերջինիս վաւերականու թեան հարցը 

կասկածի տակ է առել Ս. Արեւշատեանը (տես «Բանբեր Մատենադարանի», 

1974, հ. 11): «Գանձասար» հանդէսի Զ հատորում լոյս են տեսել մի քանի 

բարոյախրատական ·ործերի թար·մանու թիւններ, որոնք կատարուել են Տ. 

Տրդատ քահանայ Ուզունեանի պատրաստած բնա·րերից (տես «Յովհաննէս 

Սարկաւա· վարդապետի մատենա·իտու թիւնը եւ խրատական ·ործերը» 

(աւարտաճառ), Ս. Էջմիածին, 1995):

38 Ծիսական աստուածաբանու թեամբ (liturgical theology) այստեղ նկատի ունենք 

ոչ միայն եկեղեցական ծէսի եւ տօների հետ առնչուած աստուածաբանական 

հարցերը, այլ նաեւ նշանական աստուածաբանու թիւնը (symbolic theology) 

այն քանով, որքանով խօսքը վերաբերում է եկեղեցական ծէսի եւ պաշ տա

մունքի նշաններին կամ խորհրդանշաններին (օրինակ` պատկերներ, ս. խաչ 

եւ այլն):

39 «Պատմաբանասիրական հանդէս», 1979, N 4, էջ 127–134
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նա կան մակարդակներում: Ներաստուածային խորհրդական կար ·ը 

բնորոշւում է համա·ոյու թիւն (ὁμοούσια) կարեւոր եզրով, որը աս

տուա ծաբանական կիրառու թեան մէջ մտաւ Նիկիոյ Ա տիեզերական 

ժո ղո վով (325 թ.) եւ նշանաւորեց քրիստոնէու թեան յաղթանակը 

հրէա կան40 եւ միջինպլատոնական41 մտքի վրայ:

Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հո·ին զանազանւում են անձերով եւ 

նոյնանում բնու թեամբ` համա·ոյակից են միմեանց: Երրորդու թեան 

Ան ձերի բնութենական նոյնու թիւնը արտայայտելու համար Սար

կաւա ·ը ·ործածում է նաեւ այլ եզրեր՝ բնութենակից, էակից, փառակից, 

երկրպա·ակից, տիրակից, համազօր, նոյնապատիւ, հաւասարապատիւ, 

համապատիւ, համաբուն, նոյնա·ոյ: Համա·ոյու թիւնը բացառում է 

որեւէ ժամանակային պատճառականու թիւն Երրորդու թեան Անձերի 

միջեւ: Հայրը անժամանակ պատճառն է Որդու` ծննդեամբ, եւ Սուրբ 

Հո·ու՝ բխմամբ: Ծնունդը եւ բխումը ներբնութենական ակտեր են եւ ոչ 

թէ աստուածային բնու թիւնից դուրս ժամանակային առաջացումներ 

(ընդդէմ Արիոսի) կամ միեւնոյն Աստուածային Անձի տարակերպու

թիւններ (ընդդէմ Սաբելիոսի):

«Ոչ երեք աստուածներ` բնու թեամբ օտար միմեանցից, եւ ոչ 

մէկ անձ` տկար առատու թեան մէջ, այլ մի Աստուած` ըստ բնու թեան 

նոյ նու թեան, եւ երեք Անձեր` ըստ ամէնառատու թեան եւ անճառելի 

խորհրդի: Դարձեալ` ոչ երեք անսկիզբներ, քանզի միայն Հայրն է 

ան սկիզբը` ոչ մէկից չծնուած, իսկ Որդին Նրա ծնունդն է, եւ Սուրբ 

Հո·ին ելնում է Նրանից, բայց ըստ ժամանակի` անսկիզբ են Հօր 

պէս, եւ Երեքը սկիզբ չեն Միմեանց համար: Քանզի Հայրն է սկիզբը 

Որդու` ծննդեամբ, եւ Հո·ու` ելողու թեամբ, ոչ մէկ անձ` երեք լինելով, 

եւ ոչ երեք աստուած` մի բնու թեամբ, ուստի եւ անբաժանելի ենք 

խոստովանում: Եւ պէտք չէ Սաբելիոսի պէս կարծել մէկ անձ՝ երեք 

անուններով, եւ ոչ Արիոսի պէս՝ երեք տարբեր բնու թիւններ, այլ մի 

բնու թիւն եւ երեք Անձեր»42 [Ա I 2–5]:

40 Մեսրոպ քահանայ Արամեան, Երեք տիեզերական ժողովների դաւանու թիւնը, 

«Գանձասար» Ա, Երեւան, 1992, էջ 110

41 Տես Aloys Grillmeier, The Council of Chalcedon — An Analysis of a Conflict. 

“Five Vienna Consultations”, ed. by Pro Oriente, Vienna, 1993.

42 Այս եւ յետա·այ բոլոր բնա·րային մէջբերումները ներկայացնում ենք թար·

մա նաբար` շարադրանքը աւելի դիւրահաս դարձնելու համար:
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«Արդ՝ ոչ մի կերպ չեն զանազանւում Ծնողի համա·ոյ Ծնունդը, 

բայց միայն, որ Հայր չէ եւ չի ասւում եւ չի զատւում Սուրբ Հո·ուց, 

պատուակից է եւ կարողակից… Որի սկիզբը ոչ թէ ժամանակ է, այլ 

Իր Հայրը, Նրա հետ է անսկզբնաբար եւ Նրա մէջ կատարեալ ամէն 

ինչում` որպէս Հօր նոյն զօրու թիւն եւ իմաստու թիւն, անվրէպ պատ

կեր, փառքի ծա·ում եւ Նրա էու թեան նկարա·իր, պատկեր, Միածին 

Որդի, Բան, Խորհուրդ… Եւ քանզի անբաժանելի է Հօրից, ասում է. 

«Ես Հօր մէջ եմ, եւ Հայրը` Իմ »43. եւ դարձեալ` Իր սուրբ եւ փրկական 

աղօթքում ասում է. «Դու, Հա՛յր, Իմ մէջ ես, եւ Ես` Քո»44…Բայց դու, 

երբ լսում ես այս, մի՛ կարծիր, թէ Մէկը Միւսի մէջ է ընկղմւում, որ 

անմարմին եւ անճառելի էու թիւն է եւ կատարելապէս առանց թանձրու

թեան եւ նիւթի, քանզի երկրպա·ելի եւ ամենասուրբ Երրորդու թիւնը 

զանազանւում է անձերով եւ դէմքերով: Այլ ըստ բնու թեան նոյնու

թեան եւ անվրէպ նմանու թեան իմացանք, որ Հայրը Որդու մէջ է, եւ 

Որդին` Հօր…» [Ա 7–17]:

Երրորդու թեան Անձերը ունեն Իրենց ներյատուկ արար չա ·որ

ծա կան եւ տնօրինական նիստերը, որոնք աւելի բացայայտւում են 

քրիստոսաբանու թեան եւ Սուրբ Հո·ու աստուածաբանու թեան մէջ: 

Սուրբ Հո·ու աստուածաբանու թեանն է յատկացուած Ա ·լխի եզ րա

փակիչ մասը: Սուրբ·րային բազմաթիւ վկայակոչու թիւններով հաս

տա տում է Սուրբ Հո·ու համա·ոյու թիւնը Հօր եւ Որդու հետ: Ուշա

·րաւ է Սարկաւա·ի ծաւալումն անճառելի արտայայտու թիւնը Սուրբ 

Հո·ու մասին [Ա XII 2], որ «կատարելապէս ունի Աստուածու թեան 

էու թիւնը եւ պատիւը, ուստի իշխանու թեամբ ·ալով` յանդիմանեց 

աշ խարհը մեղքի պատճառով» [Ա XIII 12]: Հո·ե·ալուստով սկսւում 

է Սուրբ Հո·ու տնօրինական նախախնամու թեան դարաշրջանը: Ով չի 

ըն դունում Սուրբ Հո·ուն, նա չի ընդունում Հօրը եւ Որդուն: Ուստի 

ճշմա րիտ դաւանու թեան եւ աստուածպաշտու թեան հիմքը Սուրբ Հո

·ու ընդունելու թիւնն է, որով մենք դառնում ենք Սուրբ Երրորդու

թեան տաճար: Որի համար Սուրբ Հո·ու կենդանի ուսուցմամբ եւ մխի

թա րու թեամբ պէտք է հեռանալ ամէն տեսակ աղանդաւորական եւ 

հերձուածողական ըմբռնումներից եւ կան·նել Բանի մարդեղու թեամբ 

հաս տատուած սրբազան աւանդու թեան հիմքի վրայ [Ա XIII 1–XIV 6]:

43 Յովհ. ԺԴ 11

44 Յովհ. ԺԷ 21
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Բնականաբար, քրիստոսաբանու թիւնը սոյն ժողովածուի կենտ

րո նական թեման է: Սարկաւա·ը հետեւողականօրէն բացայայտում 

է Հայ Եկեղեցու քրիստոսաբանական համակար·ը` սուր քննա դա

տու թեան ենթարկելով Քաղկեդոնի ժողովը եւ նախընթաց հե րե

տի կոսականհերձուածողական շարժումները (ապողինարիզմ, նես

տո րա կանու թիւն, եւտիքէսականու թիւն եւ այլն): Ժողովածուում 

առանձ նա յատուկ տեղ են ·րաւում անապականու թեան խնդիրները, 

որոնք մենք կը դիտարկենք առանձին ·լխում: Սարկաւա·ի քրիս

տո սա բանական հայեացքները փրկաբանական ուղղորդուածու թիւն 

ունեն: Բանն Աստուած մարդացաւ մեր մարդկային ընկած բնու

թիւնը փրկա·ործելու համար: Աստուած կատարելապէս մարդացաւ, 

այ սինքն` միաւորուեց մարդկային բնու թեան ամբողջականու թեան 

հետ [Ա V 2, Ե VIII 5]: Եթէ Քրիստոսի մարդեղու թիւնը կատարեալ 

կամ իրական չէ, ապա մեր փրկու թիւնը իրական չէ. ահա թէ ինչու 

մերժելի են ապողինարիզմը եւ եւտիքէսականու թիւնը. իւրաքանչիւր 

մարդաբանական թերացում կամ վերացարկում փլուզում է մեր փրկու

թեան իրականու թիւնը (մարդաբանական մինիմալիզմ) [Ե VIII 1–2, Ե 

X 1–5]:

Հաւասարապէս պէտք է հեռու մնալ մարդաբանական չա փա զան

ցումներից եւ աւելորդ շեշտադրումներից, որոնցով ·այթակղուած էր 

ողջ անտիոքեան դպրոցը` Թէոդորոս Մոպսուեստացուց եւ Դիո դո րոս 

Տարսոնացուց մինչեւ Նեստոր: Սարկաւա·ը անընդհատ շեշ տադրում 

է Քրիստոսի մէջ Աստուծոյ եւ մարդու ·ոյաբանական եւ էա կան (բնու

թենական) միու թիւնը, առանց որի խախտւում է մեր փրկա բա նական 

իդեալը [Ա V 1–4]:

Սարկաւա·ը յատկապէս զ·ուշացնում է քաղկեդոնական համա

կար ·ում քօղարկուած վտան·ներից, որոնք, ըստ նրա, «ծածկուած 

են պարզամիտներից եւ անուսումներից»: Քաղկեդոնական համա

կար ·ում միան·ամայն ակնյայտ է նոյն անտիոքեան թթխմորը, որը 

նես տո րականու թեան անկման պատճառը դարձաւ: Անտիոքեան այս 

ան լուծելի երկւու թիւնը Նեստորը փորձեց յաղթահարել միացու

թեան դէմք (πρόσωπον τὴς ἐνώσεος) արհեստական եզրով, սակայն 

արդիւնքում Քրիստոսի մէջ սկսեց միայն աստուածացած մարդ տես

նել: Քաղկեդոնի հետեւորդները փորձում էին այս անլուծելի երկւու

թիւնը յաղթահարել հիպոսթասիսի միու թեամբ, որն աւելի ճիշտ կը 

լի նի անուանել հիպոսթատիկ սերտաճում, քանզի այդ համակար·ում 



300 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՍԱՐԿԱՒԱԳԻ «ՅԱՂԱԳՍ ՆՇԱՆԱԿԻ ՀԱՒԱՏՈՅ…» ԵՐԿԸ

մարդկային բնու թիւնն անանձ է եւ անձնաւորուած ԲանԱստուծոյ 

անձով: Աւելի ստոյ· այս համակար·ը առաջադրուեց Քաղկեդոնի 

ժո ղովից շուրջ մէկ դար յետոյ Ղեւոնդիոս Բիւզանդացու կողմից եւ 

ընդհանրացաւ քաղկեդոնական վարդապետու թեան մէջ: Այս ար

հես տական համակար·ը սուր քննադատու թեան ենթարկուեց Հին 

Արեւելեան Ուղղափառ Եկեղեցիների կողմից: Եւ երբ խօսւում է հա

կա քաղկեդոնական հակաճառու թեան մասին, աւելի պէտք է նկատի 

ունե նալ Ղեւոնդիոս Բիւզանդացու համակար·ի մերժումը, քան թէ 

«մի բնու թիւն» եւ «երկու բնու թիւն» բանաձեւերի տառացի հակա

դրու մը: Այս լուծումը, փաստօրէն, յիշեցնում է ապողինարեաննես

տո րական մի սինթեզ:

Աստուծոյ եւ մարդու միու թիւնը մեր հաւատքի եւ փրկու

թեան կիզակէտն է: Այն նախ եւ առաջ խորհուրդ է` անպատմելի բա

նի եւ անհասանելի մտաց [Ա V 4], դժուարատես եւ նուրբ [Ա VIII 2], 

վերա·ոյն մտաց եւ անճառելի բանի [Ա IX 2]: Երբ հաւատքի խոր

հուր դը վերածւում է մտքով ըմբռնելի մեխանիզմի, վտան·ւում 

է մեր փրկու թեան իսկու թիւնը: Ուստի հաւատքի խորհրդական 

ճշմար տու թիւնները պէտք է արտայայտել աւելի բացասումների, 

քան պնդումների միջոցով: Աստուծոյ եւ մարդու միու թիւնը Սար

կաւա·ը բնորոշում է անշփոթ, առանց խառնակու թեան [Ա VI 1], ան

փոփոխ, առանց յեղման, առանց այլայլու թեան [Ա V 3] կարեւոր եզ

րերով, այսինքն` Աստուծոյ մարդացման տնտեսու թեան մէջ չկայ 

որեւէ փոխակերպու թիւն: Միաժամանակ Քրիստոսի մէջ աս տուած

մարդկային միու թիւնը ոչ թէ բնու թիւնների յարակցու թիւն [Է I 

2] կամ շարայարու թիւն [Ժ II 2] կամ վերաբերու թիւն [Է I 9] է, այլ 

էական, ·ոյաբանական եւ բնութենական միու թիւն, որի մէջ հնա

րաւոր չէ ներմուծել որեւէ բաժանում կամ լուծարում: «Բայց երբ մեզ 

վրայ առատապէս հեղեց մարդասիրու թեան անբաւու թիւնը մար դա

նալ կամենալու միջոցով Նա, Ով ճշմարիտ Աստուած է ճշմարիտ Աստ

ծուց, բնու թեան զանազանու թիւնները միացան անփոխադրապէս 

եւ առանց լուծարման, որպէսզի այն, ինչ մարդկային բնու թեամբ է, 

աս տուա ծային խոստովանենք` ըստ միաւորու թեան եւ նոյն [Իրեն]` 

Աստուած եւ մարդ միաժամանակ» [Ժ II 1]: 
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Է. Անապականու թեան45 վարդապետու թիւն

Ինչպէս արդէն նշեցինք, անապականու թեան խնդիրներն ամե նա

լայն արծարծումն են ·տել սոյն ժողովածուում: Փաստօրէն այս ժո ղո

վածուն անապականու թեան վարդապետու թեանը նուիրուած մի հիմ

նա րար եւ եզակի երկասիրու թիւն է հայ դաւանական ·րականու թեան 

մէջ46: Պարզւում է, որ քրիստոսաբանու թեան ներքին դինամիզմը կա

րե լի է ընկալել միայն անապականու թեան վարդապետու թեան մի ջո

ցով, որը զար·ացել է միայն Հայ Առաքելական Եկեղեցու դաւա նա

կան համակար·ում: Ահա թէ ինչու հայ քրիստոսաբանական մտքի 

այս ար·ասիքը առանձնայատուկ կարեւորու թիւն է ունի ու սում նա

սի րողների համար:

Անապականու թեան վարդապետու թիւնը արդիւնք է Եկեղեցու 

քրիս տո սաբանական մտքի հետեւողական զար·ացման: Եթէ մենք 

քրիս տո սա բանու թեանը մօտենում ենք փրկաբանական տեսանկիւնից, 

եթէ մենք խոստովանում ենք, որ կատարեալ Աստուած դարձաւ կա

տարեալ մարդ, որպէսզի փրկա·ործի եւ աստուածացնի մարդկային 

ըն կած բնու թիւնը, ապա Բան Աստուծոյ մարդեղու թեան խորհուրդը 

դառ նում է քրիստոսաբանու թեան անխուսափելի մեկնակէտը: Եւ 

պա տա հական չէ, որ արիոսական հերձուածի յաղթահարումից յետոյ 

Եկե ղեցու քրիստոսաբանական միտքն, ըստ էու թեան, սեւեռուած է 

եղել մարդաբանական խնդիրների վրայ, այսինքն` ինչպէս պէտք է 

դաւանել Բան Աստուծոյ ճշմարիտ մարդեղու թեան խորհուրդը: Ի՞նչ 

է նշանակում, որ Հօր միածին Որդին` նախայաւիտեան Բանը, դարձաւ 

ճշմարիտ եւ կատարեալ մարդ` ամէն ինչում նման մեզ (այսինքն` հա

մա ·ոյակից է մեզ ըստ մարդեղու թեան)՝ բացի մեղքից: Ինչպէ՞ս է Նա 

անցնում այսպէս կոչուած անմեղ կրքերի միջով (քուն, ծարաւ, յո· նու

թիւն…), որոնք մարդկային բնու թիւն են ներմուծուել մեղքի անկ ման 

հետեւանքով: Ինչպիսի՞ն է մարդկային բնու թեան ազատու թեան եւ 

ներ·ործականու թեան աստիճանը Աստուածմարդ փրկական տնտե

սու թեան մէջ: Ահա այս եւ մեր փրկաբանական իդեալի հետ աղերսուած 

45 Անապականու թեան վարդապետու թեան մասին աւելի մանրամասն տես Մես

րոպ քահանայ Արամեան, Հայ Եկեղեցու քրիստոսաբանական մտքի ուրուա

·ծեր (Դ–Ը դդ.), «Գանձասար» Բ, Երեւան, 1992, էջ 106–121:

46 Ինչ որ իմաստով՝ նաեւ առհասարակ դաւանական ·րականու թեան մէջ:
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մի շարք այլ կարեւոր հարցերի է պատասխանում անապականու  թեան 

վարդապետու թիւնը:

Անապականու թեան խնդիրը ծա·ել է Սեւերոս Անտիոքացու եւ 

Յուլիանոս Հալիկառնասցու նշանաւոր հակաճառու թիւնից Տի րոջ 

մարմնի անապականու թեան շուրջ47: Հարցն այն մասին էր, թէ որ

քա նով են Քրիստոսին բնորոշ մարդկային կրքերը (ἀνθρώπινα πάθη), 

եթէ խոստովանում ենք, որ Քրիստոս ամէն ինչով նման է մեզ` բա

ցի մեղքից: Ուրեմն՝ Քրիստոսի մարմնի կիրընդունակու թեան մասին 

խօսելիս պէտք է նկատի ունենալ բացառապէս անմեղ կրքերը (πάθη 

ἀδίαβλητα)` տխրու թիւն, երկիւղ, սով, ծարաւ եւ այլն, որոնք դի

տարկւում են որպէս մեղքի անկման հետեւանքային վիճակներ:

Սեւերոսը պնդում էր, որ Քրիստոս բոլոր մարմնական կրքերը 

կրում է հարկադրաբար (ակամայ, ստիպուած, անհրաժեշտօրէն)` 

սո վո րա կան մարդկանց պէս: Սեւերոսի «ապականու թեան» ուս

մուն քը կտրականապէս մերժուել է Հայ Եկեղեցու կողմից: Սա

կայն Տիրոջ մարմնի անապականու թեան վարդապետու թիւնը վե

րո յիշեալ հակաճառու թեամբ ծա·ած մի նորաստեղծ երեւոյթ չէր 

աս տուա ծաբանական մտքի պատմու թեան մէջ, այլ Եկեղեցու տիե

զե րական հայրերի ·րուածքներում բիւրեղացած մի դաւանական 

ուս մունք էր: Հայ հայրերը եւ վարդապետները սոսկ շարունակել եւ 

զար·ացրել են այն, ինչ աւանդուած է եղել ս. Աթանաս Մեծի, ս. Եփ

րեմ Ասորու, ս. Բարսեղ Կեսարացու, ս. Գրի·որ Աստուածաբանի եւ 

միւս մեծ ուսուցիչների կողմից: Սրա լաւա·ոյն վկայու թիւններից 

մէ կը, թերեւս, «Կնիք հաւատոյ» նշանաւոր ժողովածուն է, որի զ·ա

լի մասը նուիրուած է Տիրոջ մարմնի կիրընդունակու թեան եւ ան ա

պա կանու թեան խնդիրներին48: Զ–Ը դդ. սուր պայքար է ծաւալւում 

«ապա կանու թեան» վարդապետու թեան հե տեւորդների դէմ, որը եզ

րա փակւում է 726 թ. Մանազկերտի նշանաւոր ժողովով: Այդ ժո ղո վը 

47 Պէտք է նկատի ունենալ, որ «ապականու թիւն» (φθορά) եւ «անապականու

թիւն» (ἀφθαρσία) եզրերը այստեղ ·ործածւում են ոչ թէ քայքայման կամ 

ոչ քայքայման իմաստով, այլ Քրիստոսի մարդկային կիրընդունակու թեան 

կամաւոր կամ ակամայ լինելու իմաստով:

48 Տես «Կնիք հաւատոյ», Ս. Էջմիածին, 1914, Բան Գ–Թ, էջ 243–371:
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եւ նրա ընդունած նզովքները բացառիկ դեր են խաղացել քրիս տո սա

բա նական մտքի պատմու թեան մէջ49:

Մեր Եկեղեցու հայրերը որքան որ խորշում էին Սեւերոսի «ապա

կա նու թեան» վարդապետու թիւնից, նոյնքան էլ զ·ուշանում էին 

Յուլիանոսի անապականու թեան մէջ քօղարկուած երեւութականու

թիւնից (դոկետիզմ): Սակայն հայրերը վիճում էին ոչ այնքան 

Յուլիանոսի, որքան նրա ծայրայեղ հետեւորդների հետ: Յամենայն 

դէպս, Յուլիանոսի ·րուածքներում50 չկայ այն կոպիտ երեւութականու

թիւնը, որի մասին յաճախ խօսում էին նրա հակառակորդները` 

մեղադրելով նրան այն բանի մէջ, որ Տիրոջ մարմնի անապականու

թեան իր ուսմունքով նա փրկու թեան խորհուրդը վերածում է ինչ

որ «երեւակայու թեան եւ անրջական պատրանքի» (այստեղից էլ` 

«երեւութականներ» անունը)51:

Տիրոջ մարմնի անապականու թեան վարդապետու թիւնը, ինչ

պէս արդէն ասուեց, առանձնայատուկ զար·ացում է ապրել եւ 

բիւրե ղացել է Հայ Եկեղեցու դաւանական համակար·ում, որը զերծ 

է թէ՛ սեւերոսեան, թէ՛ յուլիանոսեան ծայրայեղու թիւններից: Մեր 

հայրերը Տիրոջ մարդեղու թեան որեւէ դրուա·ի մօտեցել են մի

միայն փրկաբանական տեսանկիւնից: Քրիստոսի երկրաւոր կեանքը 

փրկական տնտեսու թիւն է եւ զերծ է պատահականու թիւններից: 

Հետեւաբար Քրիստոսի մարդկային կեանքի ամէն մի պահ, սկսած 

սուրբ Յղու թիւնից մինչեւ հրաշափառ Յարու թիւն, ունի բարձրա·ոյն 

եւ փրկաբանական նշանակու թիւն:

49 Տես Մեսրոպ քահանայ Արամեան, Հայ Եկեղեցու քրիստոսաբանական մտքի 

ուրուա·ծեր (Դ–Ը դդ.), «Գանձասար» Բ, էջ 86–122: Այս խնդիրներին է նաեւ 

անդրադարձել Գարե·ին Յովսէփեանը (տես ԽԹ, նախաբան): Շատ արժէքաւոր, 

բայց խիստ միակողմանի եւ եզրայան·ումների մէջ միան·ամայն անընդունելի 

է Երուանդ ՏէրՄինասեանի «Հայոց Եկեղեցու յարաբերու թիւնը ասորւոց 

Եկեղեցիներու հետ» ուսումնասիրու թիւնը (Ս. Էջմիածին, 1908):

50 Հիմնական աշխատու թիւնն այս մասին` R. Draguet, Julien d’Halicarnasse et 

sa controverse avec Sévère d’Antioche sur l’incorruptibilité du corps du Christ, 

Louvain, 1924:

51 Յուլիանոսի դաւանական հայեացքների համառօտ շարադրանքը տես Մեսրոպ 

քահանայ Արամեան, Հայ Եկեղեցու քրիստոսաբանական մտքի ուրուա·ծեր 

(Դ–Ը դդ.), «Գանձասար» Բ, էջ 110–112:
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Ինչպէս արդէն նշուեց, Քրիստոսին բնորոշ են այսպէս կոչուած 

անմեղ կրքերը, որոնք Յովհաննէս Սարկաւա·ը անուանում է նաեւ 

անպարսաւելի [Ա VIII 8], անըստ·տանելի [Է II 9], անան·ոսնելի 

[ԺԱ III 12] կրքեր: Այս կրքերը, զերծ լինելով մեղքից, բնաւորուել են 

մարդկային բնու թեան մէջ մեղքի անկումից յետոյ, այսինքն` յատուկ 

են մահկանացու եւ չարչարական մարդկային բնու թեանը, ոչ թէ 

ադամական նախաստեղծ բնու թեանը: Ուստի Սարկաւա·ը կոչում է 

դրանք նաեւ միաժամանակ ե՛ւ բնաւորական [ԺԲ I 6], ե՛ւ տրտմական 

[Է II 3] կրքեր: Քրիստոս անցնում է մարդկային կրքերի միջով 

կամաւորապէս եւ ոչ ի հարկէ, առանց բնու թեան բռնադատուածու

թեան [Ա VII 1–2, Ե I 11], հետեւաբար այդ կրքերը կամաւոր են [Ա 

VII 5]: Աստուած կատարելապէս մարդացաւ, այսինքն` վերցրեց 

մարդկային բնու թեան ամբողջականու թիւնը մեր փրկու թեան համար. 

ուստի Տիրոջ մարդկային կրքերը փրկական են [ԺԲ I 5], ինչպէս նաեւ` 

տնօրինական [Ա XI 10] կամ տնտեսական [ԺԱ II 12]:

Քրիստոս փրկական տնօրինու թեամբ կրում է բոլոր մարդկային 

տկարու թիւնները, ազատօրէն անցնում մարդկային կրքերի միջով` 

դատապարտելով դրանց մէջ մեղքի թթխմորը եւ ազատա·րելով մեզ 

մեղքի դատապարտու թիւնից: Հետեւաբար տնօրինական ·ործեր են 

ոչ միայն աստուածավայելուչ հրաշքները, այլ նաեւ մարդավայելուչ 

տկարու թիւնները [Ա VII 7–25]:

«…ինչպէս ծնուեց առանց բնու թեան հարկադրուածու թեան եւ 

բռնադատու թեան, այնպէս էլ կրեց մարդկային կրքերը առանց մեղքի: 

Կամաւոր էր ծնունդը, կամաւոր էին նաեւ բոլոր կրքերը. ոչ ոք թող 

չհամարձակուի կամաւոր կրքերը ապականու թիւն կոչել, քանզի ամէն 

ինչը տնօրինաբար էր կրում մեր փրկու թեան համար, կարող էր չկրել, 

քանզի Աստուած էր եւ հանդերձ մարմնով, բայց [կրում էր], քանի 

որ առաչօք չէր մարդեղու թիւնը, ինչպէս թուաց մանիքեցիներին եւ 

Եւտիքէս վանահօրը: Կրել հաճեց, հէնց դրա համար էլ մարդ եղաւ, 

որ ի սկզբանէ Աստուած էր, որպէսզի կրի մերը մեզ համար` մեզ հետ 

լինելով: «Աստուած առաքեց Իր Որդուն մեղքի մարմնի նմանու թեամբ 

եւ մեղքի պատճառով եւ դատապարտեց մեղքը մարմնի մէջ»52,— 

ասում է առաքեալը: Արդ՝ ինչպէս դատապարտեց մեղքը չմեղանչելով, 

[այնպէս] էլ դատապարտեց ապականու թիւնը` չկրելով այն, եւ ինչպէս 

52  Հռոմ. Ը 3
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փրկա·նեց մեզ օրէնքի անէծքից` մեզ համար անէծքի մէջ մտնելով, որ 

հեռու էր անէծքից եւ բաշխիչ էր օրհնու թեան, [այնպէս էլ] կամեցաւ 

փրկել մեզ ապականու թիւնից դէպի յոյս` Իր անապականու թիւնը 

որպէս առհաւատչեայ տալով մեզ» [ԺԲ III 11–15]:

Սարկաւա·ը սոսկ չի համակար·ում իրեն հասած դաւանական 

·րուածքները53 անապականու թեան խնդրի շուրջ, այլ վերջինս էա

պէս մի նոր աստիճանի վրայ է բարձրացնում` բացայայտելով մի 

շարք սկզբունքային ըմբռնումներ, որոնք չկան իր նախորդների մօտ: 

Տի րոջ մարմնի անապականու թեան ըմբռնումը Սարկաւա·ի քրիս

տո սա բանական հայեացքներում վերածւում է մի համընդհանուր 

սկզբուն քի եւ փորձադրոյթի, որով կարելի է ներկայացնել Բանի 

մար դե ղու թեան ամենաամբողջական պատկերը եւ արտորոշել ամէն 

տեսակի հերձուածողական տեսու թիւն: Ուշա·րաւ է, որ Սար կաւա

·ը անապականու թեան վարդապետու թեան տեսանկիւնից քննու

թեան է առնում այնպիսի հերձուածողական ուսմունքներ, որոնք 

աս տուա ծա բանական մտքի պատմու թեան մէջ ծա·ել են շատ աւելի 

վաղ, քան անապականու թեան խնդիրը: Այսպէս, օրինակ, նա 

մերժում է ապողինարիզմը ոչ այն դասական տեսանկիւնից, որ առա

ջա դրուել է ս. Բարսեղ Կեսարացու «Ընդդէմ Ապողինարի» հան

րա յայտ երկով եւ ընդհանրացել եկեղեցական աստուածաբանու

թեան մէջ: Ըստ Սարկաւա·ի` եթէ Քրիստոսի մէջ մարդկային բնու

թիւնը բանական հո·ի չունի, ինչպէս պնդում էր Ապողինարը, 

ապա դրանով չարչարականու թիւն եւ կիրընդունակու թիւն են ներ

մուծւում աստուածային անչարչար եւ անկրական բնու թեան մէջ, 

քա նի որ մարդու մէջ բանական հո·ին հաւասարապէս հաղորդակից 

է մարմնական կրքերին: Մէջբերենք երկու յատկանշական հատուած 

այս մասին։

«Քանզի ոչ թէ ըստ Ապողինարի` Բանը անանձ մարմին միաւորեց 

Իրեն, քանզի այդպիսի խոստովանու թիւնը չարչարանքների տակ 

է մտցնում անչարչարելի բնու թիւնը, այլ` բանական անձ ունեցող 

մար մին, որպէսզի բանական անձի միջոցով զ·այակից լինի մարմնի 

չար չարանքներին, ոչ թէ Բանը ըստ Իր [բնու թեան], այլ Իր բանական 

53 Այստեղ պէտք է յատկապէս նկատի ունենալ Խոսրովիկ Թար·մանչի «Հա

կա ճառու թիւնը», որը ամենաակնառու ազդեցու թիւնն է թողել Սարկաւա·ի 

դաւա նական հայեացքների ձեւաւորման վրայ:
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անձով մարմնի միջոցով ստանայ: Ինչպէ՞ս է Ինքը չարչարւում. 

որը համառօտելով ասում ենք, թէ նոյն Ինքը Բանն Աստուած` 

Անչարչարելին, ճշմարտապէս չարչարուեց Իր բանական անձ ունեցող 

մարմնով, եւ Անմահը մեռաւ Իր մարմնով, քանզի Աստուած էր 

ճշմարիտ, որ կրում էր ամէն ինչը մեր բնու թեամբ, որպէսզի ազատի 

մեզ մեղքի ծառայու թիւնից եւ ըստ շնորհի Իր Հօր որդիներ դարձնի եւ 

անուանի Իր եղբայրներ…» [Ա VIII 5–6]:

«…անանձ մարմինը ինչպէ՞ս կարող է զ·ալ չարչարանքները: 

Եւ եթէ Բանը անանձ մարմին ունէր, ինչպէս թւում է Ապողինարին, 

ապա Բանը, որ ամենեւին դուրս է չարչարանքներից, ընդունում էր 

ցաւերի զ·այու թիւնը, որը քաւ լիցի կարծել ան·ամ ճշմարտու թեանը 

ծանօթու թիւն ունեցողներին: Բայց երբ ասում ենք Բանը անձնաւոր 

մարմին ունի, ինչպէս եւ է, այսպէս չի իմացւում, քանզի թէպէտեւ 

մարդկային անձը անհաղորդ է մարմնական չարչարանքներին եւ 

առանձին է ինքնին, սակայն մարմնի մէջ լինելով` զ·այակից է լինում 

բոլոր բնաւորական կրքերին եւ արտաքին պատահմունքներին, ուստի 

բոլորը նաեւ կոչւում են անձնաւորականներ: Այլեւ անձնական են 

կոչւում ախտակրու թեան որոշ մասեր` ցասումը, ցանկու թիւնը… 

Ուստի այս ամէնից հասկանում ենք, որ հո·ին զ·այակից է մարմնի 

բոլոր բնաւորական եւ արտաքին ախտերին, եւ ահա թէ ինչու 

խոստովանում ենք, որ Բանն Աստուած ոչ միայն մարմին, այլեւ 

մտաւոր անձ առաւ Աստուածածին Կոյսից, այսինքն` մարդ եղաւ` ըստ 

Գրքի» [Ե VIII 1–5]:

Այսպիսով՝ Քրիստոսի մարմինը չարչարելի է եւ մահկանացու, 

սակայն ո՛չ ապականացու (ապականու թիւնն այստեղ դիտւում է 

որպէս մեղքին (մեղանչման) զու·ակցուած մարմնական վիճակ, որը 

հակաբնական է, քայքայում է բնու թիւնը): Բանն Աստուած ոչ թէ 

առաւ Ադամի նախաստեղծ բնու թիւնը, այլ մեր ապականացու բնու

թիւնը` ապականակիր մարմինը եւ մեղանչական հո·ին ու միտքը, եւ, 

միաւորելով Իրեն, զատեց մեղքը հո·ուց եւ ապականու թիւնը` մարմնից: 

Տիրոջ մարմնի աճն ու զար·ացումը վկայում են ոչ թէ ապականացու 

լինելը, այլ` ընդհակառակը, քանզի սրանք կատարելա·ործում են 

մարմնի զ·այական համակար·ը, իսկ ապականու թիւնը` քայքայում: 

Տէրը կրեց կամաւոր եւ անան·ոսնելի կրքերը եւ ոչ թէ ակամաները եւ 

ան·ոսնելիները, որոնք հարկադիր են, ծառայական եւ մեղանչական: 

Սրանով չեն թուլանում Տիրոջ մարդեղու թեան կատարելու թիւնը եւ 
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համա·ոյու թիւնը մեզ հետ, քանզի բանական մարդը կամաւորներով 

եւ անմեղու թեամբ է մարդ: Այն, ինչ ակամայ է եւ մեղանչական, 

·ործում է ոչ թէ ըստ բնու թեան, այլ հակառակ բնու թեան եւ բնու

թեան մէջ օտար ու ներմուծուած բան է:

Ը. Դաւանական հանդուրժողականու թիւն

Դաւանական հանդուրժողականու թեան խնդիրը, որը վերջերս 

բարձրացրեց Պ. Մուրադեանն իր «Դաւանական հանդուրժողականու

թեան եւ ազ·ամիջեան համերաշխու թեան ·աղափարը ԺԲ–ԺԳ դդ. 

Հայաստանում» վերնա·իրը կրող յօդուածում54, պարզւում է, որ 

հայ հակաճառական մտքի յատկորոշ կողմերից մէկն է: Այս առումով 

բացառու թիւն չէ Սարկաւա·ը, որը նախորդում է Մխիթար Գոշին եւ 

Վարդան Այ·եկցուն: Խօսելով դաւանական տարաձայնու թիւնների 

եւ Եկեղեցիների հաղորդական պառակտման մասին` Սարկաւա·ը խոր 

ցաւով ·րում է. «…սիրում եւ բաղձում ենք Հո·ու միաւորու թիւնը, 

դառնօրէն ողբում ենք լծակցու թեան բաժանումը, արտասուքով 

թրջւում` յիշելով երբեմնի լծակցու թիւնը, նաեւ այժմ իսկ փարւում 

ենք որպէս հարազատ եղբայրների, որ հեռացել են [մեզանից], հեռուից 

ողջունում ենք համաշնչու թիւնը եւ լսելով այսքան չափազանցու

թիւններ եւ բամբասանքներ մեր մասին` չենք ցանկանում նոյն կերպ 

պատասխանել նրանց. «Տէ՛ր, սա նրանց համար մեղք մի՛ համարիր»»: 

[Դ XVI 13–15] Իսկ ընդդիմախօսները, ըստ Սարկաւա·ի, չունեն այդ 

զոհողու թեան եւ հանդուրժողականու թեան հո·ին, այլ «զզւում են, 

երբ որեւէ տեղ հանդիպում են [մեզ] եւ հեռանալով հայհոյում…» [Դ 

XVI 18]: Այսպիսի վերաբերմունքը կարող է նմանօրինակ հակազդեցու

թիւն յարուցել, ինչը խորթ է ճշմարիտ քրիստոնեայի պատկերին: 

Ուստի Սարկաւա· վարդապետը յորդորում է. «Սակայն մենք միայն 

համբերենք ·ոհու թեամբ` որպէս անիրաւ նախատինքի եւ թշնամանքի 

արժանացածներ, այլեւ օրհնենք նրանց, քաղցած տեսնելով` 

կերակրենք, ծարաւած հանդիպելով` յա·եցնենք, հա·ցնենք, երբ մերկ 

են. բարե·ործ լինենք ատելիների նկատմամբ, ինչպէս Հեզի եւ Մար

դասէրի աշակերտները, սոսկ անուամբ եւ ճշմարիտ դաւանու թեամբ 

մեզ քրիստոնեայ ցոյց չտանք, այլ այս պատուիրանների հնազանդու

54 Տես «Գանձասար» Դ, Երեւան, 1993, էջ 95–109։
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թեամբ եւ կատարմամբ, քանզի ամէն ծառ իր պտղից է ճանաչւում» [Դ 

XVII 3]: Ե ·լխում Սարկաւա·ը, նորից մեծ վշտով անդրադառնալով 

Եկեղեցիների բաժանու թեան խնդրին, այս ան·ամ մի զարմանալի հո

·ե շունչ աղօթական հայցուածով դիմում է Տիրոջը` վերական·նելու 

Եկե ղեցու երբեմնի միու թիւնը [Ե VII 2–7]: Այս աղօթքը կամ մաղ

թանքը իրաւամբ կարելի է համարել հայ աղօթական ·րականու թեան 

ամենա·եղեցիկ նմուշներից մէկը:

Ճշմարիտ քրիստոնեան, ըստ Սարկաւա·ի, կոչուած է այս աշ

խարհում խաղաղու թիւն սերմանելու, որովհետեւ Քրիստոս խաղաղու

թեան Աստուած է: Հետեւաբար, ոչինչ այնքան խորթ չէ քրիստոնեա յի 

պատկերին, որքան դիւային խռովու թիւնները եւ պառակտումները. 

եւ պէտք է խուսափել հո·եկործան վէճերից եւ հակառակու թիւններից: 

«Պարտ եւ պատշաճ էր խաղաղու թեան աշակերտներին պատերազմ 

չյարուցել նոյն խաղաղու թեան համար, քանզի եթէ խաղաղու թեան 

կանչուեցինք Նրանից, որ խաղաղու թեան Աստուած է եւ ոչ` խռովու

թեան, ուրեմն սիրում եւ ·ործում ենք ոչ այն, ինչ կամենում է, այլ այն, 

ինչ չի կամենում, երբ շատ ան·ամ անօ·ուտ վիճում ենք ի կործանում 

լսողների եւ մեր իսկ անձերի» [ԺԱ I 1]: Սակայն Սարկաւա·ը չի 

յորդորում կրաւորական անտարբերու թեան, այլ, երբ ստիպուած ես 

լինում պատասխան տալ յանուն ճշմարտու թեան, պէտք է այդ անել ոչ 

թէ սրտի դառնու թեամբ, այլ ներքին հանդարտու թեամբ` «հաւաստի 

եւ փափուկ խօսքով վարդապետելով ճշմարիտը, որպէսզի լսեն` 

ախորժելով հո·եւոր թովչու թեան ձայնը եւ համաձայնեն ընդունել 

իմաստուն բժշկու թիւնը»: Որովհետեւ այս կեանքի ժամանակն Աստ

ծուց տրուած է հո·եւոր պտղաբերու թեան համար, ուստի «պէտք 

է միշտ սպասել պտղին եւ ջանալ ·ործել կարելին եւ առաւել քան 

կարելին» [ԺԱ I 2–4]:

***

Յովհաննէս Սարկաւա· վարդապետի «Յաղա·ս նշանակի հաւա

տոյ նի կիա կանն ՅԺԸիցն» ժողովածուին նուիրուած այս ուսում նա

սի րու թեանը կից` ընթերցողի ուշադրու թեանն ենք ներկայացնում 

ժո ղո վածուի ամբողջական բնա·իրը, որն առանձին մասերով հրա

տա րակուել է «Գանձասար» աստուածաբանական հանդէսի Զ, Է եւ Ը 

հատորներում: 



<Ա>

// ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՔԱՀԱՆԱՅԻ 

ՅԱՂԱԳՍ ՆՇԱՆԱԿ<Ի> ՀԱՒԱՏՈՅ  

ՆԻԿԻԱԿԱՆՆ ՅԺԸ-ԻՑՆ*

I. 1Արդ, ըստ Աստուածաշունչ գրոց եւ ըստ հարցն աւանդութեան՝ 

«Մեզ մի է Աստուած Հայր, յորմէ ամենայն, եւ մեք ի նա, եւ մի Տէր 

Յիսուս Քրիստոս, որով ամենայն, եւ մեք նովաւ»†. յայտ է, թէ եւ մի 

Հոգի Սուրբ Աստուծոյ եւ Աստուած ճշմարիտ: 2Ո՛չ երեք աստուածք՝ ըստ 

բնութեան աւտարք ի միմեանց, եւ ո՛չ մի անձն՝ տկար յառատութիւն, 

այլ մի Աստուած՝ յաղագս նոյնութեան բնութեանն, եւ անձինք երեք՝ 

վասն ամէնառատութեանն եւ անճառելին խորհրդոյ: 3Դարձեալ, 

ո՛չ երեք անսկզբունք, քանզի Հայր միայն է անսկիզբն. ո՛չ յումեքէ 

ծնեալ, իսկ Որդի՝ ծնունդ նորա, եւ Հոգին Սուրբ յառաջ եկեալ ի նմանէ, 

բայց ըստ ժամանակի՝ անսկզբունք իբրեւ զՀայր, եւ ոչ երեքեան 

սկզբունք միմեանց: 4Վասն զի Հայր է սկիզբն Որդւոյ ծննդեամբ եւ 

Հոգւոյ՝ արտաքս առաքմամբ, ո՛չ մի անձն՝ վասն երեք գոլոյն, եւ ո՛չ 

երեք աստուածք՝ վասն միոյն բնութեան, վասն որոյ եւ անբարժանելի 

խոստովանիմք: 5Եւ ոչ է կարծել մի գոլ անձն երեք անուամբք, վասն 

զի Սաբելի է այս, եւ ոչ երիս այլս ըստ բնութեան, քանզի արիոս//եան 

է այս, այլ մի գոլ բնութեան զերիս առանձնաւորութիւնսն: 6Է ինչ, 

զոր հասարակաբար խոստովանիմք Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, 

եւ է ինչ, զոր առանձնապէս: 7ԶԱստուածն անուն եւ զզաւրութիւն 

Աստուածութեանն, զիշխանութիւնն, զփառս, զմեծութիւնն, զա րար չու

թիւնն, զպատիւ, զճոխութիւն հասարակ Երրորդութեանն ան ճա ռելւոյ 

*  Բնագիրը ներկայացւում է ըստ Ս. Ղազար N 504 գրչագրի` աննշան 

ուղղագրական միջամտութիւններով. օրինակ՝ վերականգնուած են բաց 

թողնուած յերը եւ ւերը՝ քահանաիքահանայի, հոգոյհոգւոյ եւ այլն, 

ուղղուած են տառասխալները՝ ելաւղելող, հոգիոյհոգւոյ, տեղիոջտեղւոջ, 

սղալսխալ, զքանչելիսքանչելի եւ այլն:

† Ա Կոր. Ը 6

200բ
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խոստովանիմք: 8Իսկ զՀայրն եւ զՈրդի եւ զՍուրբ զՀոգին շրթամբք 

խոս տովանելով եւ սրտիւ հաւատալովն՝ առանձինն գոլ հաւատամք 

իւրաքանչիւր ումեք, զի յայսոսիկ հաւասարութիւն տալ երիցն ոչ 

ընդունի Եկեղեցի, այլ մի Հայր՝ պատճառ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, 

եւ մի Որդի՝ ծնունդ էութեան նորա, եւ մի Հոգի Սուրբ՝ ելող ի Հաւրէ: 
9Դարձեալ եւ յանուանցդ գտանեմք ի Գիրս՝ ոչ ինչ խտրելով ասել Հաւր 

եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: 10Նախ՝ ինքն ասէ Փրկիչն յաղագս Հաւրն. 

«Հոգի է Աստուած»*, եւ ապա† Երեմիա մարգարէն վասն Որդւոյ. «Հոգի 

երեսաց մերոց Տէր Քրիստոս»‡: 11Այլ եւ լոյս եւ կեանք եւ ճշմարտութիւն, 

բարութիւն ամենայն, սէր, գթութիւն՝ հանդերձ երկայնամտութեամբ 

եւ անոխակալութեամբ եւ պարգեւասիրութեամբ եւ որ ինչ նման է 

այսոցիկ, ասել հասարակաբար Սրբոյ Երրորդութեանն Գիրք ոչ արգ//

ելուն, եւ խոստովանեալ է յամենեցունց նոյն ինքն անայլայլելի եւ 

անփոփոխելի, ժամանակի արտաքոյ, ամենեւին եւ՝ հասման: 12Զի այ սո

քիկ եւ որք նման սոցին՝ արարեալք առ ի նմանէ եւ ոչ համագոյք նորա 

եւ համեմատք, պատճառ ամենայնի եւ պատճառաց երիցագոյն, հաստիչ 

բնութեան եւ գոյացութեան, որ զամենայն բովանդակէ, եւ յիմիքէ 

ինքն ոչ բովանդակի, միայն ճշմարիտ՝ վասն ոչ ի սկսմանէ զէութիւնն 

ունելոյ եւ ոչ կատարածի ի ներքոյ անկեալ: 13Քանզի այլքն ամենայն 

էութեան վիճակեալք վախճանի եւ սկսմամբ պարունակին, եւ ոմանք՝ 

ոչ երկուքումք ի նոցանէ, զի են յարարածոց անմահ՝ որպէս մարդկային 

ոգի եւ հրեշտակք: 14Սակայն առանց սկսման եւ ոչ մի ոք, թէպէտ եւ 

արտաքոյ իմաստութեանն աշակերտք ասասցեն յաւետակից Աստուծոյ 

զնիւթն կամ զԱստուած կարաւտ նիւթոյ, եւ ոմանք՝ բնութեամբ գոլ 

զամենայն եւ առանց Արարչի կամ ինքնամատուցիկ որպէս ասացին, զի 

զմանիքեցւոցն եւ զվաղենտիանոսացն թողցուք զերեսուն յաւիտեանսն 

եւ զխաւար եւ զանդունդս:

II. 1Արդ, պարզից եւ խառնեցելոց մարմնոց եւ իմանալւոյ էու

թեանն ինքն է արար//իչ՝ միայն անյաւդական եւ պարզ գոլով, ըստ 

բնու թեան՝ անորակ, անքանակ, ոչ ի տեղւոջ, քանզի սոքա ի նիւթոյ եւ 

ի տեսակէ հաստատելոց յարմարեալ տուան, իսկ ամենասուրբ բնութիւն 

Երրորդութեանն գեր ի վերոյ ամենայնի է, վասն որոյ միտք ամենայն եւ 

* Յովհ. Դ 24

† Գրչագիրը լաւ չի ընթերցւում:

‡ Ողբ Դ 20
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բան տկարանան իմանալ ինչ կամ ասել յաղագս նորա ստուգութեամբ: 
2Բայց զի մի՛ ի կատարեալ եւ ի միայն էապէս բարւոյ անտի զրկեսցի 

մարդկային բնութիւնս, չափաւորապէս եւ ըստ զիջանելոյ խաւսեցաւ 

առաքելովք եւ մարգարէիւք ընդ մեզ, որոց եւ երեւեցաւ, որք անկար 

էին տեսանել, զի «ոչ ոք է, ասէ, որ տեսանէ զերեսս Իմ եւ ապրէ»*: 
3Եւ մեծն Աբրահամ, յորժամ ընդ կերպարանեցելումն ի տեսիլ մարդոյ 

խաւսէր ընդ Տեառն վասն սոդոմացւոցն, ծանուցեալ զեղականի 

բնութեանս տկարութիւն եւ զնորա պատուոյն գերազանցութիւնն՝ ասէր. 

«Որովհետեւ սկսայ խաւսել ընդ Տեառն, բայց ես հող եմ եւ մոխիր»†: 
4Իսկ Դաւիթ առաւելութեամբ ասէ. «Ո՞ խաւսեսցի զզաւրութիւնս 

Տեառն»‡. զի եթէ վասն զաւրութեան Նորա ոչ ոք է բաւական ըստ 

արժանի խաւսել ինչ, վասն նորուն ինքեան, որոյ զաւրութիւնն է, զի՞նչ 

ասասցուք: // 5Հիանայ եւ ամէնիմաստն Պաւղոս ոչ ընդ անհասութիւն 

բնութեանն, քանզի ոչ համարձակէր, այլ ընդ մուտն հեթանոսաց եւ ընդ 

տարագրութիւնն Իսրայիղի. «Ո՜վ խորք մեծութեան եւ իմաստութեան 

եւ գիտութեանն Աստուծոյ, ո՜րպէս առանց քննելոյ են դատաստանք 

նորա, եւ առանց զննելոյ՝ ճանապարհք նորա»§: 6Առնու եւ զմարգարէն 

ձայնակցել. «Ո՞ գիտաց զմիտս Տեառն, կամ ո՞ խորհրդակից եղեւ նմա, 

կամ ընդ ո՞ւմ խորհեցաւ գտանել ի նմանէ հանճարոյ խելամտութիւն, 

կամ ո՞ ետ նմա փոխ եւ հատուցանիցէ նմա»¶: 7Եւ զի ոչ զաւրէր սուրբն 

կատարելապէս իմաստասիրել վասն իրացն յԱստուծոյ մատակարարելոյ, 

կնքէ փառաւորութեամբ զբանն, զի «ի նմանէ, ասէ, եւ նովաւ եւ ի 

նոյն ամենայն»**. նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:

Յաղագս Որդւոյ

III. 1Որ ինչ ի վեր է քան զմեզ, հրամայեցաւ եւ ոչ քննել: 2Դարձեալ, 

ընկալաք պատուէր քննել զԳիրս††: 3Որպէս զի ի ձեռն առաջնոյն 

ուսցուք մի՛ մտացածին բանիւք յանդգնել յաղագս Աստուծոյ ինչ 

* Տես Ել. ԼԳ 20:

† Տես Ծն. ԺԸ 27:

‡ Սաղմ. ՃԵ 2

§ Հռոմ. ԺԱ 33

¶ Տես Ես. Խ 13:

** Տես Բ Տիմ. Դ 18, Եբր. ԺԳ 21, Գաղ. Ա 4, Հռոմ. ԺԶ 26:

†† Տես Յովհ. Ե 39:
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իմաս տասիրել՝ աւելի քան զգրեալսն իմանալ կարծելով, իսկ ի ձեռն 

երկրորդին զծուլութիւն հեղգութեան եւ զդանդաղանաց ի բաց ընկ//

ենուլ եւ գործասիրաբար զաշխատասիրութենէ բուռն հարկանել եւ 

կրթութեամբ Գրոց իմաստնանալ եւ երկիւղիւ մեծաւ զքննութիւնն 

յաղագս Աստուծոյ մատչել առնել:

IV. 1Արդ, թէպէտ եւ զՀայր գիտեմք պատճառ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 

Սրբոյ, այլ զժամանակի միջնորդութիւն ոչ ընդունիմք ասել եւ ոչ 

երի ցութիւն եւ կրտսերութիւն ի սուրբ խորհուրդ խոստովանութեան 

Երրորդութեանն իշխեմք մուծանել, վասն զի յաստուածաբանելն 

Յով հաննու լուաք ասել յաղագս Որդւոյ. «Ի սկզբանէ էր Բանն, եւ 

Բանն էր առ Աստուած, եւ Աստուած էր Բանն»*: 2Զյանդուգն լրբու

թիւն մոլեգնեցելոյն Արիոսի ըմբերանելով՝ զարարածն ասող Բանին 

Աստուծոյ, քանզի «էրն ի սկզբանէն» ոչ պատշաճի արարածոց, եւ 

դարձեալ՝ «Նա էր ի սկզբանէ, եւ ամենայն ինչ Նովաւ եղեւ»†: 3Եւ 

զիա՞րդ Արարիչն ամենայնի արարած իցէ: 4Ո՛վ շտեմարան չարութեան 

եւ ամենայն պղծութեան աղբիւր, զի թէ Արարիչն արարած իցէ, ոչ ինչ 

արգելու եւ զՀայր հայհոյել քեզ, որ ասացն ցարարչակիցն. «Արասցուք 

մարդ ըստ պատկերի իւրում եւ ըստ նմանութեան»‡: 5Եւ ի մի պատկեր 

Աստուածութեանն հաստատեաց զմարդն, վասն զի չեն ի միմեանց ըստ 

բնութեան բաժանեալ Ծնողն եւ Ծնունդն, // այլ ամենայնիւ նոյնք 

եւ նմանք: 6«Ես եւ Հայր իմ մի եմք, եւ որ ետեսն զիս, ետես զՀայր»§, 

եւ դարձեալ՝ «Ես ի Հայր, եւ Հայր՝ յԻս¶, այսինքն՝ զնոյն յերկոսին 

տեսանել, բայց յառանձնաւորութեանցն: 7Արդ, ոչ իւիք զանազանին 

Ծնողին Ծնունդն համագոյ, բայց միայն զի Հայր չէ՛ եւ ո՛չ ասի եւ ո՛չ 

զատանի ի Հոգւոյն Սրբոյ, պատուակից եւ կարողակից: 8Որով ամենայն 

ինչ եղեւ՝ ըստ մեծին Պաւղոսի, որ ասէ, թէ՝ «Ամենայն ինչ Նովաւ եւ ի 

նոյն հաստատեցաւ՝ եթէ՛ աթոռք, եթէ՛ տէրութիւնք, եթէ՛ պետութիւնք, 

եթէ՛ իշխանութիւնք»**: 9Որոյ սկիզբն ոչ ժամանակ, այլ Հայր իւր, ընդ 

նմա անսկզբնաբար եւ ի նմա կատարեալ†† յամենայնի՝ իբրեւ զնոյն 

* Յովհ. Ա 1

† Տես Յովհ. Ա 2, 3:

‡ Ծն. Ա 26

§ Յովհ. ԺԴ 9

¶ Տես Յովհ. Ժ 38:

** Տես Կող. Ա 16:

†† Ըստ ձեռ. N 6453ի: Բն.՝ կատարել:
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զաւրութիւն Հաւր եւ իմաստութիւն, պատկեր անվրէպ, ծագումն 

փառաց եւ նկարագիր էութեան նորա, կերպարան, Միածին Որդի, Բան, 

խորհուրդ: 10Անուանի եւ կեանք՝ ըստ ճշմարտութեան, լոյս, ճանապարհ, 

ճշմարտութիւն եւ ամենայն, որ ինչ գերազանցեալ բարութեան է 

նշանակիչ: 11Այլ դու, եթէ կամիցիս զճշմարտութիւն Որդւոյ առ Հայր 

տեսանել, մի՛ հեղգասցիս մտանել ի դպրոցն աստուածային, ուր լուիցես 

նախ ի նոյն ինքն Միածնէ Որդւոյն Աստուծոյ. «Հայր իմ մինչեւ // ցայժմ 

գործէ, եւ ես գործեմ»*: 12Տեսանե՞ս զանսխալապէս գործակցութիւնն: 
13Եւ դարձեալ, որպէս Հայր յարուցանէ զմեռեալս եւ կենդանի առնէ, 

նոյնպէս եւ Որդի, որս կամի, կենդանի առնէ եւ չասէ ըստ մասին գոլ 

Հաւր գործակից զինքն կամ երկրորդ ի տալն կեանս, այլ ամենեւին ըստ 

նմին եւ նոյնպէս: 14Եւ զի անբաժանելի է ի Հաւրէ, ասէ. «Ես ի Հայր, եւ 

Հայր՝ յիս»†. եւ դարձեալ, ի սուրբ եւ փրկական յաղաւթսն իւր. «Դու, 

Հա՛յր, յիս, եւ ես ի քեզ»‡: 15Ոչ ինչ նեղեալ յընդունելն զհայր, քանզի չէ 

նուաստ քան զնա, եւ ոչ ունայն ինչ եւ դատարկ՝ ի Հայր թողեալ մասն 

յինքենէ, քանզի ոչ մեծ է քան զՈրդի Հայր: 16Բայց յորժամ լսես զայս, 

մի՛ կարծեր ընկղմել միոյն ի միւսն զանմարմին եւ զանճառելի էութիւնն 

եւ ամենեւին արտաքոյ թանձրութեան եւ նիւթոյ, զի ըստ դիմաց եւ 

ըստ առանձնաւորութեանց զանազանի երկրպագելի եւ ամենասուրբ 

Երրորդութիւնն: 17Այլ ըստ նոյնութեան բնութեանն ուսաք զՀայր 

յՈրդի գոլ եւ զՈրդի ի Հայր, եւ վասն անվրէպ նմանութեանն, եւ զի 

աստուածային եւ անպատմելի բնութեանն տեղի տանելոյ ոչ այլ ինչ 

է, բայց ինքն միայն: 18Արդ, նախ քան զմարմնանալ Բանին ոչ ան//

ուանի նորին մերկ Աստուածութիւնն Յիսուս եւ Քրիստոս, այլ Աստուած 

եւ Բան եւ Որդի Միածին եւ որ ինչ վայելուչ է եւ յարմարական 

աստուածայնոյ եւ անմարմին էութեան Բանին: 19Իսկ յորժամ գթացեալ 

ի մեզ՝ հաճեցաւ մարմնանալ, կոչեցաւ հրեշտակին յայտնութեամբ 

այսոքիւք անուամբք, քանզի ասէ ցՄարիամ. «Ծնցիս որդի եւ կոչեսցես 

զանուն նորա Յիսուս»§, եւ ցհովիւսն. «Ծնաւ ձեզ այսաւր Փրկիչ, որ 

է Քրիստոս»¶:

* Յովհ. Ե 17

† Յովհ. ԺԴ 11

‡ Յովհ. ԺԷ 21

§ Ղուկ. Ա 31

¶ Ղուկ. Բ 11

203բ

204ա



314 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՍԱՐԿԱՒԱԳ

V. 1Եւ արդ, որքան է տկարութիւն մեր, սակաւուք եւ վասն ընդ 

մարմնոյ խառնման Բանին ասասցուք: 2Խոստովանիմք զՈրդին Աս

տու ծոյ ճշմարտապէս մարդ եղեալ, զբովանդակ բնութիւն մարդոյ 

միացուցեալ ընդ ինքեան՝ զհոգի եւ զմարմին եւ զմիտս: 3Ո՛չ նախ 

ստեղծեալ մարդոյն եւ ապա բնակեալ Բանին, այլ ինքեան Բանին եղեալ 

մարմին՝ ըստ Յովհաննու ձայնին, սակայն անփոփոխելի եւ առանց 

յեղման եւ այլայլութեան կացեալ մնացեալ ըստ Իւրում բնութեանն, 

որպէս նախ քան զմարմնանալն, զայլայլելի եւ զմահկանացու 

բնութիւնն ընդ անմահին եւ անայլայլելւոյ յորովայնի ամենամաքուր 

Կուսին խառնեալ յարմարի: 4Եւ ըստ բնութեան աւտարացեալսն 

իւրով անճառելի իմաստութեամբն խառնեալ // միացոյց, վասն զի 

անհնարինքն առ ի մարդկանէ հնարաւորք են Աստուծոյ, իսկ զոր նայն 

առնէ, անհասանելի է մտաց մարդկան եւ հրեշտակաց եւ անպատմելի 

բանի, մանաւանդ ըստ մարմնոյ տնաւրէնութեանն իրագործութիւն՝ 

Աստուծոյ զծնունդն եւ զեղելութիւնն, խոստովանիմք եւ ո՛չ լոկ 

մարդոյ, որպէս չարափառն Նեստորիոս եւ որք ըստ նմա: 5Հաւանիմ 

վարդապետին՝ անսալով ամէնիմաստին Պաւղոսի, որ ասէ. «Իբրեւ 

եկն լրումն ժամանակին, առաքեաց Աստուած զՈրդին իւր, որ եղեւ ի 

կնոջէ եւ եմուտ ընդ աւրինաւք»*: 6Այսպէս զստեղծանելի մարմնոյն 

եղելութիւնն անեղ բնութեանն գիտէ, ոչ եթէ զանսկզբնական էութիւնն 

այլայլեալ փոխադրեաց ինչ Բանն ի զգենուլ մարմին, այլ վասն զի 

աներկբայապէս մարդ եղեւ Որդին Աստուծոյ, նմա դնէ զեղելութիւնն, 

զի մի՛ երկու դէմս ոք կարծեսցէ, կամ առանց միանալոյ երկուս 

բնութիւնս: 7Զսոյն եւ այլուր ասէ. «Մեզ մի է Աստուած հայր, յորմէ 

ամենայն, եւ մեք ի նա, եւ մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, որով ամենայն, եւ 

մեք նովաւ»†: 8Զի եթէ ոչ Բանն ինքն մարմնով ծնաւ, այլ՝ պատկերն 

ծառայի, որպէս ասեն հերձուածողք, ապա ոչ է աստուածածին սուրբ 

Կոյսն՝ ըստ նոցա, // եւ երկուք ոմանք կատարեալք առանց միութեան, 

եւ ոչ այնուհետեւ ըստ նոցայն հայհոյութեան՝ ամենակատար Եր րոր

դու թեանն ի նմին մնացեալ՝ զչորրորդին յաւելուած ընդունելով, եւ 

խառնակ խոստովանութիւնն Եկեղեցւոյ եւ պաշտաւնն յԱրարիչ եւ 

յարարած, ի Տէր եւ ի ծառայ:

* Գաղ. Դ 4

† Ա Կոր. Ը 6
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VI. 1Բայց մեք հաւատամք զՈրդին Աստուծոյ բնութեամբ եւ ճշմար

տապէս մարդ լինել, ո՛չ ի մարդ բնակեալ՝ որպէս ի սուրբս, այլ ինքեան 

իսկ լինել կատարեալ մարդ՝ անշփոթ եւ առանց խառնակութեան մնա

լով, ո՛չ Աստուածութեանն ի մարմնոյ յեղեալ բնութիւն եւ ո՛չ մարմ նոյն 

լուծեալ յանմարմնութիւն, այլ ի վեր քան զբան միացեալ ընդ մարմ

նոյ Բանին: 2Վասն որոյ ոչ յերկուս բաժանեալ յետ միանալոյն իշխեմք 

զմի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, այլ մի բնութիւն Աստուծոյ Բանին խոս

տովանիմք, թէպէտ եւ մարմին առ: 3Եւ որպէս զմարդ եւ ոչ ոք ասէ այլ 

եւ այլ բնութիւնս, թէպէտ եւ յոգւոյ եւ ի մարմնոյ զգոյացութիւնն ունի, 

նոյնպէս եւ ի վերայ Տեառն մերոյ ոչ երկակս պարտիմք իմանալ, զի 

իւր եւ ոչ եթէ այլոյ ուրուք է մարմինն անձնաւոր եւ բանական, զնոյն 

ինքն՝ Աստուած կատարեալ եւ զնոյն ինքն՝ մարդ ճշմարիտ, համագոյ 

Հաւր եւ Հոգւոյն Սրբոյ՝ ըստ Աստուածութեանն, եւ համագոյ մեզ՝ ըստ 

մարդ//կայնոյն բնութեան, սակայն ոչ այլ եւ այլ, այլ մի՝ ըստ Գրոց 

Սրբոց: 4Կեղծաւորին ոմանք մի ասել դէմ եւ զնոյն բաժանեն յերկուս 

բնու թիւնս՝ խաբելով զպարզամիտս, եւ որ ինչ խոնարհագոյնք թուին 

գրեալք յԱւետարանսն, մարդկութեանն տան, այսինքն լոկ մարդոյ՝ 

զքաղցն, զծարաւն, զաշխատութիւնն, զզանգիտելն, զննջելն, զմահն, 

զթաղումն, իսկ զմեծամեծսն եւ զհրաշափառագոյն<ս>ն Աստուծոյ 

միայնոյ որոշեն՝ զբժշկութիւն ախտիցն եւ զաճեցուցանել հացիցն, ի վե

րայ ծովուն գնալն, զաստուածավայելուչ հրամանսն եւ խոստմունսն եւ 

զյարութիւնն, եւ չիմանան, թէ ի լոկ անուանէ միութեանն շահ ինչ ոչ 

է, յորժամ իրաւք յերկուս բաժանիցեն: 5Զխաբէութիւն երկուութեանն 

իւրեանց թաքուցանեն ընդ մեզ՝ մի դէմն ասելով եւ յայտնեն՝ յերկուս 

բնու թիւնսն անջատելով եւ յերկուս կամս եւ ներգործութիւնս եւ 

զայն հարկաւորաբար զԱրարիչն հարկի եւ բնութեան ընդ հարկաւ 

առ նել ոչ ամաչեն: 6Քանզի կարողութիւն էր նմա եւ հնար ոչ բնաւ 

ի նուաստագունիցն կրել ինչ, եթէ էր կամեցեալ, եւ վաղվաղակի ընդ 

ծնանելն ի Կուսէն յառն կատարելոյ գալ հասակ եւ ոչ՝ աճմամբ եւ 

զար գանալով, // բայց անվայելուչ էր չափոյ մարդկութեանն առանց 

կար գի, եւ անկարգս ինչ կամ անվայելուչս եւ առանց յարմարութեան 

լի նել Աստուծոյ՝ ամբարշտութիւն է կարծելն: 7Եւ ոչ ի նուաստագու

նիցն կրել ինչ նմա ամենեւին դիւրին էր, վասն զի Աստուած էր 

մարմնացեալ, այսինքն՝ կատարեալ մարդ եղեալ, բայց ըստ որում 

ասա ցաւն վայելչականաւն մերոյս եւ բնաւորականաւն վարի<ւ>ր 

ի փրկութիւն մեզ: 8Եւ վասն այնորիկ մարդ եղեւ, զի զայն ամենայն 
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յանձն առցէ վասն մարդկան, ապա թէ ոչ, զի՞նչ հարկ ի վերայ կայր 

Նմա լինիլ մարդ, եւ զի մի՛ ոք յանդգնեսցի առ աչաւք ասել զճշմա

րիտն մարդեղութիւն Բանին Աստուծոյ, որպէս մանիք եւ այլ բա զումք, 

եւ զփրկութիւնն մեր ապախտ առնել:

VII. 1Արդ, ինքն որ մարմնացաւն Աստուած, յորժամ կամէր եւ ոչ 

եթէ ի հարկէ ինչ կրէր զմարդավայելուչսն, որպէս եւ սուրբ Աւետա րանն 

ուսուցանէ, թէ՝ «Ի կատարել աւուրցն քառասնից՝ ապա քաղցեաւ»*: 
2Զի եթէ ի հարկէ բնութենէ լինէր բռնադատեալ որպէս զմեզ, ոչ լնլոյ 

քառասնիցն, այլ կանխաւ քան զայն քաղցնոյր: 3Յեղիաս եւ Մովսէս 

թէպէտ եւ պահեցին զուգաթիւ աւուրս ըստ Տեառն, ոչ եթէ առանց 

քաղցնլոյ մնացին, վասն զի մա//րդիկ էին, թէպէտ եւ աստուածա զ

գեացք էին: 4Իսկ Փրկիչն մեր յորժամ կամեցաւ, յայնժամ քաղցեաւ, 

քանզի Աստուած էր ճշմարիտ ի մարմնի միացեալ: 5Եւ այսպէս եւ ըստ 

այսմ՝ մեք յերկուս ոչ բաժանեմք զմիոյ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիս

տո սի կամաւորապէս կիրսն եւ զաստուածավայելուչ սքանչելիսն: 
6Վասն զի որք բաժանենն՝ է ինչ, զոր Աստուծոյ տան, եւ է ինչ, զոր՝ 

մարդոյ, առանց երկբայութեան երկուս դէմս եւ երկուս որդիս ի ներքս 

մուծանեն՝ հակառակ ուղիղ վարդապետութեանն եւ առաքելական 

աւան դութեանն, զոր ի հարցն ընկալաւ Եկեղեցի: 7Եւ է այսպէս՝ 

Աստուածն Բանն յաւիտենական, որ ոչն քաղցնու եւ ոչ երբէք ծարաւէ, 

որպէս ասէ մարգարէն Եսայի†, իւրով մարմնովն քաղցնոյր եւ ծարաւէր, 

եւ նոյն ինքն, որ ոչ ննջէ եւ ի քուն երթայ, ննջէր մարմնով իւրով, 

անաշխատն եւ անվաստակն մարմնովն ի ճանապարհորդութեանն 

նստէր առ աղբեւրն վաստակեալ, բարձիչն արտասուաց արտասուէր 

ըստ մարմնոյն, քաջալերիչն ամենեցուն զերկիւղ յանձն առնոյր մարմ

նովն, անչարչարելին չարչարէր, եւ անմահն մեռանէր, զի ազատես ցէ 

զմահուն երկիւղիւ վտարանդեալսն ի ծառայութիւն: 8Որպէս եղեւ որ 

ան//եղն էր եւ առանց սկզբան, մարդ եղեւ Աստուածն, եւ բովան դա

կիլ յանձն էառ անբովանդակելին՝ անփոփոխ մնալով յիւրումն առանց 

կարեաց, նոյնպէս եւ զամենայնն կրեաց անպարսաւելի կիրս եւ սքան

չե լագործէր աստուածային մարմնովն, զոր առ ի Կուսէն: «Հայր Իմ, 

ասէ, մինչեւ ցայժմ գործէ, եւ ես գործեմ»‡: 9Թքով բերանոյն կաւ 

* Տես Ղուկ. Դ 2:

† Հմմտ. Ես. ԽԹ 10:

‡ Յովհ. Ե 17
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արարեալ՝ զնոյն աչս ի ծնէ կուրին ստեղծանէր եւ ծանր մարմնովն 

գնայր ի վերայ ծովուն թեթեւապէս*: 10Այլ եւ <զ>Պետրոս վեր ածէր 

սուրբ ձեռամբն՝ հանդերձեալ ընկղմիլ†, նովին ձեռամբ եւ զոքանչին 

Պետրոսի՝ ի մահաբեր ջերմանն‡, ապա բժշկութիւն եւ կարողութիւն 

սպա սաւորել ինքեան եւ որոց ընդ նմայն՝ շնորհէր: 11Զհամերն լեզուոյ, 

բուռն հարեալ աստուածայնոյ մարմնոյն մատամբք, պարզախաւս քան 

զքաջալեզուսն վաղվաղակի առնէր եւ լսելոյ զաւրութիւն ի խելսն եւ 

յականջսն դնէր խլին՝ արկեալ անդ զմատունսն: 12Զժողովրդապետին 

դուստրն ձեռն տուեալ՝ ի մեռելութենէ յարուցանէր իբրեւ ի քնոյ եւ 

զբո րոտն պիղծ ըստ աւրինացն մերձաւորութեամբ ձեռինն մաքրէր: 13Եւ 

ոչ միայն աստուածարեալ մարմնովն սքանչելագործէր, այլ եւ հանդեր//

ձիւ մարմնոյն, որով տեռատեսն քաջահաւատ կինն բժշկեցաւ, եւ 

բիւրքն են լուեալք եւ ասացեալք սքանչելեացն, որք ի ձեռն մարմնոյն, 

զի զբաժանասէրսն ըմբերանեսցէ եւ ցուցանէ յայտնապէս, թէ չիք 

անջրպետութիւն ինչ միացեալ բնութեանն: 14Արդ, եւ զորս բանիւ միայն 

բժշկէր, մի՞թէ ոչ եւ այնոքիկ մարմնովն լինէին կատարեալք, որով եւ 

ամենայն հրաշագործութիւնքն: 15Քանզի ոչ եթէ իմանալի ձայնքն 

եւ անմարմնապէս լինէին, որպէս ի տաճարին եւ առ մարգարէիւքն, 

այլ մարմնական շրթամբք եւ լեզուաւ եւ շնչերակաւք եւ այլովք 

ձայնական գործարանաւք իւրով մարմնոյն Բանն Աստուած բար բա

ռէր: 16<Ց>թագաւորազինն ասէր, եթէ՝ «Ե՛րթ, որդին քո կենդանի է»§, 

եւ կնոջն քանանացւոյ՝ «Ո՛վ կին դու, ասէ, մեծ են հաւատք քո, ե՛րթ 

եւ որպէս հաւատացերդ, եղիցի՛ քեզ»¶, անդամալուծին՝ «Արի՛, ա՛ռ 

զմահիճս քո եւ շրջեա՛ց»**, եւ բորոտացն տասանց՝ «Երթա՛յք, ցուցէ՛ք 

զանձինս քահանային»††, եւ ցորդի այրոյն, որ ի վերայ դագաղացն, այն 

ինչ մեռեալ՝ «Պատանի՛ դու, քեզ ասեմ, արի՛»‡‡․ եւ աղաղակաւ մեծաւ 

ցՂազար ասէր. «Արի՛, ե՛կ արտաքս»§§: 17Զի ուսցուք Աստուծոյ աղա ղա

* Հմմտ. Յովհ. Թ 6, Մատթ. ԺԴ 26:

† Հմմտ. նոյն:

‡ Մատթ. Ը 14, Մարկ. Ա 30, Ղուկ. Դ 39

§ Յովհ. Դ 50

¶ Մատթ. ԺԵ 28

** Տես Ղուկ. Ե 24:

†† Ղուկ. ԺԷ 14

‡‡ Ղուկ. Է 14

§§ Յովհ. ԺԱ 43
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կել մարմնովն, բայց տես//ցուք եւ զհոգեւոր պարգեւացն բաշխ մունս, 

թէ իցէ ըստ միութեան եւ ոչ ըստ մասին, որպէս հերձուածողքն ասեն: 
18Ո՞չ ապաքէն անմեղ մանկտիոյն ձեռն եդ եւ աւրհնեաց եւ զոմն ի 

գիրկս ընկալաւ, զոմանց ասաց. «Թո՛յլ տուք մանկտիոյդ գալ առ իս, զի 

այդպիսեացդ է արքայութիւնն Աստուծոյ»*: 19Եւ առաքելոցն բանիւք 

բերանոյ իւրոյ ետ իշխանութիւն թողուլ զմեղս եւ ունել իշխանու

թիւն արձակել եւ կապել, կոխել զաւձս եւ զկարիճս եւ զամենայն 

զաւրութիւն թշնամւոյն: Եւ պոռնիկն, յոտսն մերձեցեալ, թողութեան 

մեղաց պարգեւ ընդունէր†: 20Եւ ցանդամալոյծն ասէր. «Թողեալ լիցին 

քեզ մեղք քո»‡, եւ որոց գայթակղեցանն, ասէր. «Զի գիտասջիք, թէ 

իշխանութիւն ունի Որդի Մարդոյ յերկրի թողուլ զմեղս»§: 21Եւ այնմ 

ի վկայութիւն հաստատութեան ասէր. «Արի՛, ա՛ռ զմահիճս քո եւ ե՛րթ 

ի տուն քո»¶: 22Եւ այլն ամենայն եղեալք եւ ասացեալք ի Տեառնէ եւ 

ոչ մի ըստ մասին եւ առանձնակի բնութեան միոյ ուրուք, այսինքն՝ 

Աստուծոյ առանձինն կամ մարդոյ յատուկ երեւին ներգործութիւնք եւ 

բանք, քանզի նոյն է Աստուած եւ նոյն ինքն մարդ, եւ ո՛չ ոմն մարդ եւ 

ոմն Աստուած, զի մի՛ մարդապաշտք, այլ աստուածապա՛շ//տք գտցուք 

եւ Երրորդութեանն, այլ ո՛չ չորրորդութեանն երկրպագուք: 23Այսու 

պատճառաւ միոյ եւ նորին Բանին Աստուծոյ մարմնացելոյ զամենայն 

խոստովանիմք զաստուածավայելուչսն եւ զմարդավայելուչս<ն>, զոր 

ասեն ներգործութիւնս եւ կիրս: 24Վասն որոյ եւ Աստուծոյ զծնունդն 

ի Կուսէն, զաճելն ըստ մարմնոյ, զշնորհաւորիչն, զիմաստնանալն, 

զքաղցնուլն, զծարաւելն, զխաչն, զթաղումն, զէջն ի դժոխս եւ զյա

րու թիւնն: 25Որպէս զի մի՛ ըստ Նեստորի եւ Թէոդորիտեայ եւ Ղեւոնի 

եւ ժողովոյն Քաղկեդոնի՝ շնորհաւք աստուածացեալ զՔրիստոս եւ 

պատուակից Բանին, զոր ի զաւակէն Դաւթի եւ իշխանակից՝ ըստ նոցա, 

որպէս ոմն ուրումն, այլ Բանն Աստուծոյ մարմին եղեալ, այսինքն՝ 

մարդ ճշմարիտ եւ կատարեալ խոստովանեսցուք՝ առանց շփոթութեան 

եւ խառ նակութեան զբնութիւնսն պահելով եւ անապական եւ զբաժա

նումն անջատման ի միաւորութեանն ոչ ընդունելով:

* Մարկ. Ժ 14

† Հմմտ. Ղուկ. Է 47:

‡ Մարկ. Բ 8

§ Տես Մատթ. Թ 6:

¶ Մատթ. Թ 6, Մարկ. Բ 9
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VIII. 1Բայց զգուշացի՛ր, պատուակա՛նդ քաջ արանց, քանզի Բանն, 

որ եւ Միածին եւ նկարագիր էութեան Հաւր եւ պատկեր, զաւրու թիւն 

եւ իմաստութիւն, անընդունակ կրից եւ չարչար//անաց է, վասն զի 

Աստուած է յաիւտենական: 2Սակայն զի մարմին եղեւ անփոփոխելին 

եւ անայլայլելի<ն>, Նմա ասին ամենայնք իւրոյ մարմնոյն կիրք, քան

զի եթէ ինքն մարմնացաւ, եւ նորա է մարմին անձնաւոր եւ բանա կան, 

նորա են եւ կիրք մարմնոյն, այսինքն՝ Բանին Աստուծոյ մարմնացե

լոյ. դժուարատես է եւ նուրբ ամենեւին բանդ է, նաեւ անհաս ոչ 

միայն մարդկային մտաց, այլ եւ անմարմին զաւրութեանց: 3Բայց 

որոց ճշմարտութիւնն բաղձալի է եւ աշխատութիւնն սիրելի, բարե

պաշտ, ուղիղ խորհրդով, ոչ թաքուցանէ ի նոցանէ, որ ասացն, թէ՝ 

«Ոչ զՀայր ոք ճանաչէ, թէ ոչ Որդի, եւ ում Որդին կամիցի յայտնել»*: 
4Արդ, ոչ եթէ բնութիւն աստուածային գիտակ չարչարանացն ընդունէր 

յինքն եւ սգայր զչարչարանսն, վասն զի գերազանց է եւ կարի յոյժ 

քան զչարչարելի բնութիւնն, բայց յաղագս ճշմարտապէս միանալոյն 

շարականիս բնութեան եւ մի լինելոյն նովաւ՝ նորա չարչարանքն 

եւ են, եւ ասին: 5Քանզի ոչ եթէ ըստ Ապողինարի անանձն մարմին 

ընդ ինքեան միաւորեաց Բանն, զի այսպէս խոստովանել ընդ չար//

չարանաւք արկանէ զանչարչարելի բնութիւնն, այլ մարմին բանա կան՝ 

անձն ունող, որպէս զի ի ձեռն անձին բանականի լինիցի զգայակից 

չարչարանաց մարմնոյ, ոչ Բանն ըստ ինքեան, այլ իւրով անձամբն 

բանականաւ ի ձեռն մարմնոյն ստասցի: 6Ի՞ւ եղիցի չարչարեալ ինքն, 

զոր համառաւտելով ասասցուք, թէ նոյն ինքն Բանն Աստուած՝ ան չար

չա րելին ճշմարտապէս չարչարեցաւ իւրովն մարմնով՝ բանական անձն 

ունողաւ, եւ անմահն մեռեալ իւրով մարմնովն, քանզի Աստուած էր 

ճշմա րիտ, որ կրէր զամենայն մերով բնութեամբս, զի ազատեսցէ զմեզ 

ի մեղացն ծառայութենէ եւ արասցէ որդիս ըստ շնորհի Հաւր իւրում 

եւ անուանեսցէ եղբայրս իւր եւ ծանուսցէ զճշմարտութիւնն, որ է նոյն 

ինքն Քրիստոս Աստուած մեր, որում փառք յաւիտեանս յաւիտենից. 

ամէն:

IX. 1Դարձեալ, սրբոց հարցն հետեւելով՝ ըստ որում խոստովանիմք 

մի Որդի Աստուծոյ զմարմնացեալ Բանն Աստուած եւ Տէր եւ Քրիստոս, 

զնոյն ինքն եւ Աստուած ճշմարիտ, աստուածային եւ զնորա մարմնաւոր 

ծնունդն, քանզի Աստուած է Ծնեալն ի սրբոյ Կուսէ եւ ոչ, որպէս 

* Տես Ղուկ. Դ 23:
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Նեստորի թուեցաւ, մարդ սոսկ // եւ ապա եղեալ ընդունող Բանին, 

քանզի այսպէս կարծիլ եւ ասել ամբարշտութիւն է: 2Վասն այնորիկ 

եւ ասեմք, եթէ ոչ ի մարդ բնակեաց Բանն Աստուած, այլ մարդ եղեւ, 

եւ ոչ որպէս նոքայն ասեն՝ աստուածազգեաց մարդ էր Քրիստոս, 

որպէս նոքայն ասեն, այլ Աստուած մարմնացեալ եւ մարդացեալ, 

ոչ յարակցութիւն մարդոյ առ Աստուած Բանն եւ իշխանութիւն 

կամ պատուոյ հաւասարութիւն, որպէս Նեստորն ասաց, զսուրբ 

եւ զաստուածային տնաւրէնութիւնն ասեմք, այլ միաւորութիւն 

ըստ ճշմարտութեան աննման բնութեանցն, եւ զխառնումն զայն 

վերագոյն մտաց եւ անճառելի բանի՝ Աստուծոյ միայն հնարաւոր եւ 

վայելուչ եւ ինքեան եւեթ հասանելի: 3Բայց որք միաւորութեանն 

զկնի դարձեալ յերկուս քակտեն զբնութիւնս եւ զանազանութիւն 

ներգործութեանց եւ կրից եւ կամաց եւս ի վերայ բերեն՝ ըստ ժողովոյն 

Քաղկեդոնի, այլովք բառիւք եւ նոյն իմացուածովք զՆեստորի 

հայհոյութիւնն անրջանան: 4Քանզի երկուս դէմս ասաց՝ հաղորդեալս 

ի միմեանց եւ զսուրբ Կոյսն՝ ոչ Աստուածածին, այլ Քրիստոսածին՝ 

խորամանկեալ գողանալ զպարզամիտս եւ զանուսմունս, եւ երկուց 

Քրիստոսաց ժողովո//ւմն առնէ անաւրէնն՝ բագին անուանելով զայն, 

որ ի զաւակէն Դաւթի եւ բնակիչ զԲանն Աստուած: 5Եւ սոքա երկու 

անջատելով յետ միութեանն զբնութիւնսն՝ մի դէմ ընդ մեզ ասեն նովին 

նենգութեամբ եւ բաժանեն զաւետարանական եւ զառաքելական ձայնս. 

զաստուածավայելուչ բանս եւ զգործս միայն Աստուածութեան նորա 

տան եւ զմարդավայելուչ տնաւրինաբար կիրս եւ ձայնս մարդկութեան 

նորա առանձնապէս որոշեն:

X. 1Արդ, ի՞ւ իւիք տարաձայնեն միմեանց, կամ որո՞վք զատանին 

յիրերաց մտածութեամբք, քանզի երկոքին կողմանքն՝ զնուաստագոյնսն 

մարդկութեանն յարմարեն եւ զբարձրագոյնսն՝ Աստուածութեանն: 
2Բաժանելով յերկուս զմի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս՝ զի՞նչ աւելի քան 

զՆեստորին իմանան սոքա կամ ասեն, քանզի չէ ինչ աւգուտ ասել 

զԲանն Աստուած ի Կուսէն ծնեալ եւ մի դէմ զՔրիստոս եւ ապա՝ անդրէն 

դառնալ եւ բաժանել յերկուս: 3Նաեւ քան զՆեստորի աղճատանս 

դժնդակագոյն ունին զչարութիւնն այսպիսի պատրուակեալ բանք, 

զի նա յետ միաւորութեանն, զոր ինքն ասէ, կարծիս տայ ոչ բաժանել: 
4Բայց սոքա յայտնապէս որոշեն եւ // զդէմն, զոր մի ասացին՝ զձայնս 

Գրոց Սրբոց բաժանելովն եւ վասն այսորիկ դառնագոյն զսոցայն քան 

զՆեստորին ասացի ունել, վասն զի նորայն հայհոյութիւն առանց 
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ծածկութեան* եւ յայտնի է, զի Բանն Աստուծոյ ոչ ասէ մարմին եղեալ, 

այսինքն՝ մարդ կատարեալ, այլ ի մարդում բնակեալ, եւ յայնպիսի 

ամբարշտութենէ դիւրին է զգուշանալ եւ պարզամտաց անգամ:

XI. 1Իսկ նոքա պատրուակեալ ունին զիւրեանցսն եւ ոչ ամենեցուն 

յայտնի, բայց հմտագունից արանց, քանզի զծնունդն ըստ մարմնոյ ի 

Կուսէն՝ զՈրդոյն Աստուծոյ խոստովանել ասեն եւ մի դէմ մարմնացելոյ 

Բանին, որպէս եւ մեք, կարծիս տան գոլ եւ ոչ յայտնապէս, ըստ Նեստորի, 

յերկուս դէմս բաժանեն զՔրիստոս: 2Բայց երկուս կամսն ասելով եւ 

յերկուս ներգործութիւնն ի միում դիմին՝ զնոյն նշանակեն զՆեստորին, 

զի առանձնաւորութիւն երկաքանչիւրոցդ՝ ներգործութեան եւ կամաց, 

եւ զնուաստագոյնս, այսինքն՝ զմարդկայինսն, մարդոյ առանձինն 

որոշել եւ զհրաշափառագոյն գործսն՝ առանձինն Աստուածն Բանի 

տալ զի՞նչ այլ ցուցանէ, եթէ ոչ տա//րբերութիւն երկուց դիմաց: 3Թէ

պէտ եւ նենգութեամբ կեղծաւորեալ՝ ուրեք ուրեք զճշմարտութիւնն 

խառ նեն, ոչ այլ իրիք աղագաւ, այլ զի ստութիւնն հաւանելի գոլ 

թուեսցի, բայց մեք ե՛ւ զծնունդն, ե՛ւ զչարչարանսն, ե՛ւ զամենայն 

խոնարհութեան կիրսն Աստուծոյ Բանին մարմնացելոյ խոստովանիմք, 

քանզի իւր ինքեան՝ Բանին էր մարմինն եւ ոչ եթէ այլոյ ուրուք: 4Յայտ 

ուրեմն, եթէ եւ իւրոյ մարմնոյն կիրքն նորա են, եւ վասն այնորիկ 

ասեմք զԱստուած խաչեալ եւ չարչարեալ կամաւորապէս վասն մեր: 
5Զանչարչարութիւնն, որ է ըստ բնութեան Աստուծոյ, ամբողջ պա

հե լով՝ որպէս վերագոյնդ ասացաւ սակաւուք եւ ըստ որում կրիցն 

մարդ կայնոց եւ մահուն զԱստուածն Բան ասեմք կամաւ հնազանդել 

իւրով մարմնովն, նոյնպէս եւ զաստուածավայելուչսն հաւատամք 

կա տարեալ զգործսն: 6Զի ճշմարտապէս եւ անանջատաբար խառնեաց 

Բանն ընդ ինքեանն զիւրն մարմին անձնաւոր եւ բանական, այսինքն՝ 

մտաւոր, եւ ամենայն, որ ինչ կատարեցաւ առ ի Նմանէ յաշխարհի ի 

ծննդենէն ըստ մարմնոյ ի սուրբ եւ յԱստուածածին Կուսէն մինչեւ ի 

յ//արութիւնն եւ զոր ինչ այլ եւս հանդերձեալն է կատարել զվայելուչս 

իւրոյ անճառելի զաւրութեանն եւ իմաստութեանն, միոյ եւ նորին 

խոստովանելի է ճշմարտապէս Բանին Աստուծոյ մարմնացելոյ: 7Նա 

նոյն ինքն՝ Որդի Աստուծոյ, եւ նոյն ինքն՝ ի զաւակէ Դաւթի ըստ 

մարմնոյ: 8Նա՝ յառաջ քան զյաւիտեանս, ի Հաւրէ ծնեալ անճառաբար, 

եւ նոյն ինքն՝ ի լրման ժամանակաց ի Կուսէ աստուածավայելչաբար 

*  Բն.՝ ծածկութիւն
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մարմին զգեցեալ, այսինքն՝ ամենայնիւ, որ ինչ մարդ յերկրի երեւեալ, 

բայց ի մեղաց, ճշմարտապէս եւ առանց կարծեաց չարչարեալ, նոյն 

ինքն՝ մարմնացեալ Բանն, որ է Աստուած ճշմարիտ: 9Մի՛ ամաչեսցուք 

զհերձուածողացն ընդդէմ բերեալ աստուածաչարչարութիւն լսելով, 

այլ իմաստութեամբ զՍուրբ Գիրս ի մէջ բերեալ՝ պատասխանի տացուք 

նոցա: 10Միոյ եւ նորին գոլ զամենայն՝ Աստուծոյ մարմնացելոյ եւ մար

դա ցելոյ, զաստուածավայելուչսն եւ որ ինչ ըստ տնաւրէնութեանն 

վասն մեր կիրք, եւ մի՛ հաւանակիցք եղեալք նոցա՝ բաժանեսցուք 

զՔրիս տոսն եւ որ ինչ վասն նորա զասացեալսն յառաքելոց եւ ի մար

գա րէից եւ յաւետարանչաց՝ Աստուծոյ առանձինն եւ մարդոյ ըստ 

// յատ կութեան: 11Վասն զի մի ուսուցին մեզ հարքն բնութիւն Բա

նին Աստուծոյ, թէ եւ մարմին առ, եւ բա զում ունի անտեղութիւնս 

յերկուս բաժանել բնութիւնս յետ միաւորութեանն զմի Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս եւ ըստ իւրաքանչիւրոցն՝ զձայնս Գրոց Սրբոց: 12Եւ զ՚առ ի 

Տեառնէն եղեալս եւ կատարեալ գործս եւ բանս ըստ տնաւրէնութեանն՝ 

զտնաւրինականսն եւ զոր ինչ Աստուծոյ միայն վայելուչս եւ կարելիս, 

նմանապէս տրամատել:

Յաղագս Հոգւոյն Սրբոյ

XII. 1Մի յԵրրորդութենէն գոլ, ըստ որում եւ էն իսկ, խոստովանիլ 

ուսաք եւ խոստովանիմք զՀոգին Սուրբ՝ փառակից եւ երկրպագակից 

Հաւր եւ Որդւոյ, բնութեամբ նոյն, իսկ անձամբ՝ այլ, կատարեալ 

ամենայնիւ՝ իբրեւ զՀայր եւ զՈրդի, համազաւր եւ նոյնապատիւ, ոչ 

իւիք բնաւ նուազեալ, արարչակից որոց, նոյնագոյ եւ հաւասար: 2Վասն 

բնութիւն զնոյն ունելոյ՝ ամենայնի պատճառ էիցս ընդ Հաւր եւ ընդ 

Որդւոյ, անեղ, Տէր Աստուած, թագաւոր, յաւիտենական, մշտնջենաւոր, 

լոյս, ճշմարիտ, ամենայնի լուսաւորիչ, բաւական բնութեան, ելող ի 

Հաւրէ եւ ոչ արարած, ճշմարտ//ութեան Հոգի, Մխիթարիչ, ոչ Որդի 

եղեալ կամ ասացեալ, այլ ծաւալումն անճառելի, ըստ որում ասաց 

Փրկիչն. «Հոգին ճշմարտութեան, որ ի Հաւրէ ելանէ»*: 3Ճշմարտութեան 

Հոգի ասելով՝ վասն զի իւր Հոգի եւ է, եւ ասի, եւ ի Հաւրէ ելող, վասն 

զի ի Նմանէ ստուգապէս յառաջ գայ, զորմէ ասաց նոյն ինքն Փրկիչն. 

* Յովհ. ԺԵ 26
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«Նա զիս փառաւորեսցէ, զի յիմմէ անտի առնու եւ պատմեսցէ ձեզ»*: 
4Տեսանե՞ս, զի եւ Որդւոյ Հոգի ասի՝ որպէս եւ Հաւր՝ Հոգին Սուրբ: 5Ըստ 

որում եւ մեծն գրէ Պաւղոս. «Դուք ոչ էք մարմնով, այլ հոգւով, եթէ 

իցէ Հոգին Աստուծոյ ի ձեզ բնակեալ, իսկ եթէ ոք զՀոգին Քրիստոսի ոչ 

ունի, սա չէ նորա, ապա եթէ Քրիստոս ի ձեզ է, մարմին մեռեալ է վասն 

մեղաց, եւ հոգին կենդանի է վասն արդարութեան»†: 6Մի՛տ դիր, ասաց՝ 

Հոգի Աստուծոյ, ասաց եւ՝ Հոգի Քրիստոսի․ զնոյն դարձեալ եւ Քրիստոս 

անուանէ զՀոգին՝ ոչ զանձնաւորութիւնն խառնակելով եւ շփոթելով, 

որպէս եւ Սաբելիոսն այն, այլ յայտ առնելով ի Փրկչին էութենէ գոլ 

զնա եւ ի միոջէ Աստուածութենէն ոչ աւտար: 7Վասն այնորիկ Հոգի 

Աստուծոյ ասացեալ՝ անդէն եւ Հոգի Քրիստոսի կոչէ զնա՝ ճշգրտապէս 

յայտ առնելով, թէ ամենայն, որ ինչ // Հաւր է, անցանէ եւ յՈրդի՝ ի 

բնաւորապէսն իւր Ծնունդ: 8Իսկ ասելովն, թէ Քրիստոս ի ձեզ է վասն 

Հոգւոյն, ցուցանէ բնութենակից Բանին զՀոգին Սուրբ գոլ: Թէպէտ 

եւ այլ է առանձնաւորութեամբ, բայց զի է յՈրդւոջ, եւ Որդի ի Նմա: 
9Այդպէս ասաց երանելին. «Սա խաւսեցաւ յաւրէնսն եւ ի մարգարէսն»‡, 

եւ զի է Տէր, ասէին մարգարէքն յաճախ. «Այսպէս ասէ Տէր»§, եւ թէ՝ 

«Խաւսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի»¶: 10Որում եւ աստուածայինն վկայէ 

Պաւղոս՝ ասելով. «Տէր Հոգին է»**, վասն որոյ իշխանութիւն ունի ընդ 

Որդւոյ եւ իբրեւ զնոյն զծառայս բնութեամբ ազատ առնել, քանզի 

«ուր Հոգին Տեառն է, անդ ազատութիւն է»††, վասն որոյ եւ Փրկիչն 

վասն իւր ասէր ցհրեայսն, զորս յորդորէր ի հաւատս, եթէ՝ «Որդին 

զձեզ ազատս արասցէ»‡‡: 11Արդ, եթէ որ առնէ զմեղս, ծառայէ մեղաց 

եւ ո՛չ մնայ ի տան Աստուծոյ, ո՛չ յԵկեղեցւոջ եւ ո՛չ յերկնի, իսկ Հոգին 

Սուրբ ի ձեռն վերստին ծննդեան աւազանին ինքեամբ ճշմարտութեամբ 

յազատութիւն ածեալ որդեգրութեան§§ Աստուծոյ արժանաւորէ, 12ու

րեմն զնոյն ունի բնութիւն եւ զաւրութիւն զՈրդւոյ, յայտ է, թէ՝ եւ 

* Յովհ. ԺԶ 14

† Հռոմ. Ը 9—10

‡ Հմմտ. Հաւատոյ հանգանակ:

§ Տես Երեմ. Բ 17, 19, Ե 18, Ա Թագ. Բ 27, Բ Թագ. ԺԲ 7:

¶ Տես Ել. Զ 10, ԺԳ 1, ԺԴ 1, ԺԶ 11, ԻԵ 1, Լ 12, 17, ԼԱ 12, ԼԲ 7:

** Բ Կոր. Գ 17

†† Նոյն տեղում։

‡‡ Հմմտ. Յովհ. Ը 36:

§§ Բն.՝ որդեգոյութեան
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զՀաւր, վասն որոյ եւ իւր որդիս առնէ, որպէս՝ Հայր, // եւ՝ զիւր անունն, 

որպէս եւ Քրիստոս ի վերայ կնքաւորացն կոչէ. «Զի ծնեալն ի մարմ

նոյ մարմին է, ասէ Տէր, եւ ծնեալն ի Հոգւոյն՝ հոգի»*: 13Եւ դարձեալ. 

«Հողմն ուր կամի, շնչէ, այլ ոչ գիտես՝ ուստի՞ գայ կամ յո՞ երթայ, 

սոյնպէս եւ՝ ամենայն ծնեալն ի Հոգւոյն», եւ՝ «Որ ոչն ծնցի ի ջրոյ եւ 

ի Հոգւոյն, ոչ տեսցէ զարքայութիւն Աստուծոյ»†: 14Եւ զիա՞րդ իշ խէ 

հոգեմարտն եւ աստուածամարտն զազատարարն եւ որդեգրող ծա ռայ 

անուանել, որ եւ անբովանդակելին է բնութեամբ որպէս Աստուած եւ 

լնուլ բաւական զամենայն:

XIII. 1Գրեալ է վասն Հաւր. «Ո՞չ զերկինս եւ զերկիր ես լնում»‡, 

ասէ Տէր իսկ վասն Հոգւոյն. «Հոգի Տեառն ելից զտիեզերս»§: 2Առաքէ 

Հայր. «Եկ առաքեցից զձեզ առ փարաւոն»¶, եւ՝ զո՞ առաքեցից, կամ 

ո՞ երթայցէ առ այն ժողովուրդ: 3Առաքէ եւ Որդի. «Երթա՛յք, ասէ, 

աշակերտեցէ՛ք զամենայն հեթանոսս»**, եւ ընտրեաց յաշակերտացն, 

զորս եւ առաքեալս անուանեաց: 4Առաքէ եւ Հոգին Սուրբ, նոքա՝ 

առաքեալք ի Հոգւոյն Սրբոյ, որովք ուսանիմք մի գոլ եւ ազատ զբնու

թիւն Երրորդութեանն Սրբոյ: 5Զոր կամեցեալ յայտ առնել առաքե լոյն 

Պաւղոսի՝ զկարգ դասաւորութեանն անդրէն դարձուցանէ նա՝ // զՀոգին 

Սուրբ անուանելով, ապա՝ զՈրդի, ապա՝ զՀայր, ոչ անգիտացե<ա>լ 

պատ ճառ զՀայր գոլ Որդւոյ եւ զՀոգւոյն Սրբոյ, այլ զի ցուցցէ զՀոգին 

Սուրբ հաւասար ըստ ամենայնի Որդւոյ եւ Հաւր, քանզի բազումք 

յոլովակի գայթակղին յանուսումնութենէ՝ ի գիրն եւեթ հայելով եւ 

զզաւրութիւն անգիտանալով իրին եւ ճշմարտութեան: 6Վասն զի 

մեծ է, ասեն, Հայր, վասն այնորիկ ամենայն ուրեք առաջին ի գիրս 

լինի կարգեալ եւ անուանեալ, զորոյ կարծիս բժշկելով՝ ասէ այսպէս. 

«Թէպէտ եւ բաժինք շնորհաց են, այլ Հոգի նոյն է. եթէ բաժինք 

պաշտամանց են, այլ Տէր նոյն է. եթէ բաժինք աջողութեանց են, այլ 

Աստուած նոյն է, որ աջողէ զամենայն յամենայնի»††: 7Եւ ոչ աստ 

միայն, այլ եւ ի բազում տեղիս սոյնպէս ցուցանէ երանելին զՀոգւոյն 

* Յովհ. Գ 6

† Տես Յովհ. Գ 3:

‡ Տես Երեմ. ԻԳ 24:

§ Իմաստ. Ա 7

¶ Ել. Գ 10

** Մատթ. ԻԸ 19

†† Ա Կոր. ԺԲ 4

214բ
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Սրբոյ հաւասարապատւութիւնն առ Հայր եւ Որդի, եւ չէ ծածկեալ 

յուսումնասիրաց եւ իմաստուն ընթերցողաց: 8Արդ, զամենայն ունի 

զՀաւր եւ զՈրդւոյ Հոգին Սուրբ, բայց միայն զի Հայր ոչ է եւ ոչ ասի, 

այլ եւ՝ ոչ Որդի, սակայն՝ Որդւոյ, ըստ որում ասէ Պաւղոս. «Եւ զի 

եմք որդիք, առաքեաց Աստուած զՀոգի Որդւոյն իւրոյ ի սիրտս մեր, 

որով ա//ղաղակեմք՝ Աբբա՛ Հայր»*: 9Եւ մեծն Պետրոս զմարգարէիցն 

առ հաւատացեալսն գրելով՝ ասէր. «Որք վասն որոյ ի ձեզ լինելոց էին 

շնորհք՝ մարգարէանային, յորում եւ յորպիսի ժամանակի գուշակէր 

ի նոսա Հոգին Քրիստոսի»†, զոր եւ ինքն Տէր աւետիս անուանէ 

եւ Հաւր: 10«Նստարո՛ւք, ասէ ցաշակերտսն, մինչեւ զգենուցուք 

զաւրութիւն ի բարձանց»‡, զորմէ զաւրութենէ ասաց նախ, թէ՝ «Ես 

աւասիկ առաքեմ զաւետիս Հաւր իմոյ ի ձեզ»§: 11Արդ, եթէ զաւրութիւն 

է, որպէս եւ Քրիստոս՝ Աստուծոյ, եւ աւետիք նորա եւ Հոգի Որդւոյ, 

ոչ երկբայութիւն ինչ ունի՝ նորին բնութեան գոլ Հաւր եւ Որդւոյ 

զՀոգին Սուրբ: 12Եւ եթէ այս, ապա ուրեմն կատարելապէս ունի 

զԱստուածութեանն էութիւն եւ զպատիւ, վասն որոյ իշխանութեամբ 

եկեալ՝ յանդիմանեաց զաշխարհ վասն մեղաց եւ վասն արդարութեան 

եւ վասն դատաստանի: 13Որով ձայնիւ եւ Փրկիչն վարի ի դատաստան, 

ասէ. «Եկի յաշխարհս յայս, զի որք ոչ տեսանեն, տեսցեն, եւ որք 

տեսանենն, կուրասցին»¶, եւ այսպիսի ձայնք զհամապատւութիւն եւ 

զտի րակցութիւն մեզ ուսուցանեն զՈրդւոյ եւ զՀոգւոյն: 14Սադուկեցիք 

ուրանան զՀոգին Սուրբ՝ ամենեւին ոչ գոլ կարծելով, // իսկ արիանոսք եւ 

մակեդոնիտք նուաստեցուցանեն <քան> զՀայր եւ զՈրդի՝ ի միմեանց 

բաժանեալք հերձուածովք եւ միաբանեալք հայհոյութեամբ, վասն զի որ 

զմի ոք յԵրրորդութենէն ուրանայ կամ նուաստ ասէ, աստուածապաշտ 

ոչ է, ըստ որում եւ ինքն վկայէ Փրկիչն՝ ասելով. «Որ զիս ընդունի, 

զԱռաքիչն իմ ընդունի»**, իսկ որ ոչ հաւատայ Որդւոյ, բարկութիւնն 

Աստուծոյ կացցէ ի վերայ նորա:

XIV. 1Ուրեմն, որ զՀոգին Սուրբ ընդունի, զԱռաքիչն նորա ըն

դու նի, յայտ է թէ՝ զՀայր եւ զՈրդի: 2«Եթէ ես ոչ երթայց, ասէ, Մխի

* Հռոմ. Ը 15

† Ա Պետ. Ա 10

‡ Տես Ղուկ. ԻԴ 49:

§ Ղուկ. ԻԴ 49

¶ Տես Յովհ. Թ 39:

** Մատթ. Ժ 40, Ղուկ. Թ 48
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թարիչն ոչ եկեսցէ առ ձեզ, ապա թէ երթամ, առաքեցից զնա առ ձեզ»*, 

եւ դարձեալ. «Հոգին Սուրբ, զոր առաքեսցէ Հայր յանուն իմ»†, եւ որ 

ոք ոչ ընկալցի զՀոգին Սուրբ, ի բաց կացցէ՝ հրաժարեալ ի Հաւրէ եւ 

յՈրդւոյ՝ պարսկական աղանդոյն հետեւեալ եւ հրէականին: 3Այլ մեք, 

որ ուղիղս փառաւորել ուսաք, ամբողջ զերկրպագութիւնն եւ զպա

տիւն պահել ուսաք Սրբոյ Հոգւոյն եւ զԱստուածութեանն խոս տո վա

նութիւն ընդ Հաւր եւ ընդ Որդւոյ, որպէս զի ի ձեռն այս պի սի ճշմա

րիտ խոստովանութեան եւ հաւատոյ ի Հոգին Սուրբ տա ճար զմեզ առ

նի ցեմք Սրբոյ Երրորդութեանն: 4Քանզի որ թերի // զխոս տո վա նու

թիւնն առնիցէ ի Հոգին Սուրբ եւ անկատար, ի բաց պարսպէ զանձն 

ի բովանդակ Աստուածութենէն Սրբոյ Երրորդութեանն, եւ ոչ միայն 

տա ճար նորա ոչ է աւթեւան, այլ եւ առանց թողութեան շեղջակուտ է, 

եւս ինքեան՝ զհայհոյութեանն դատապարտութիւն, քանզի «որ զՀո

գին Սուրբ հայհոյեսցէ, մի՛ թողցի նմա՝ մի՛ յայսմ աշխարհի եւ մի՛ ի 

հան դերձելումն»‡: 5Եւ զի՞նչ այլ իցէ հայհոյութիւն մեծագոյն, քան 

զոչ խոստովանելն կատարեալ ամենայնիւ ընդ որում Հայր եւ Որդի 

եւ զՀոգին Սուրբ: Վասն որոյ հրաժարեալք յամենայն աղանդոյ եւ 

հերձուածոց՝ զճշմարիտն, զոր ուսաք ի նոյն ինքն ի Հոգւոյս Սրբոյ, 

եւ ուղիղ եւ հաստատուն պահեսցուք զխոստովանութիւն հաւատոյ 

որ ի Հայր եւ յՈրդի եւ ի Հոգին Սուրբ, եւ համարձակութեամբ աղա

ղա կեսցուք միոյ բնութեան գոլ զամենասուրբ Երրորդութիւնն՝ ան բա

ժա նելի, անփոփոխելի, անայլայլելի, անապական, անժամանակ, անե

ղա նելի, անվախճան, անսահմանելի, անիմանալի, ամենայնի արարիչ՝ 

զգալեաց եւ իմանալեաց, անճառելի բանի եւ ի մտաց անհասանելի, 

որոյ տէրութիւն եւ թագաւորութիւն // նոյն, զաւրութիւն, պատիւ, կա

րո ղութիւն, Աստուածութիւն, իմաստութիւն, ճոխութիւն եւ ամենայն 

գեղեցիկ եւ իմանալի պայծառութիւն, վայելչական ինքեան, որում 

միայնոյ վայել է երկրպագութիւն եւ մշտնջենաւոր աւրհնաբանու թիւն 

յաիւտեանս յաիւտենից. ամէն:

* Յովհ. ԺԶ 7

† Յովհ. ԺԴ 26

‡ Տես Մատթ. ԺԲ 31, Մարկ. Գ 28:
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<Բ>

 ՆՈ ՐԻՆ ՅՈՎ ՀԱՆ ՆՈՒ ՔԱ ՀԱ ՆԱՅԻ  

Ի ԽՆԴ ՐՈՅ ԳԱԳ ԿԱՅ ԿՐԱՒ ՆԱ ՒՈ ՐԻ ՅԱ ՂԱԳՍ  

ՔԱՂ ԿԵ ԴՈ ՆԱ ԿԱ ՆԱՑՆ ԳԼՈՒԽ ԺԸ

Վասն մի եւ ո՛չ եր կուս ասել զՏէր մեր Յի սուս Քրիս տոս

I. 1Յայս ու թու տա սան մա սունս գլ խա ւո րեալ զհարց մունս քո՝ հա

մա ռաւ տիւ բո վան դա կես ցուք ը ստ կա րո ղու թեան: 2Նախ՝ վասն զմի գոլ 

Քրիս տո սի՝ ը ստ առա քե լա կան աւան դու թեանն եւ հարցն ձայ նակ ցու

թեանց, զի ոչ ի մարդ բնա կեալ զԲանն ու սաք, որ պէս Նես տո րի թուի, եւ 

նախ քան զնա հեր ձուա ծո ղաց եւ որոց զկ նի նո րա, որովք եր կու իմա

նին որ դիք եւ դէմք եւ բնու թիւնք յետ մի ա ւո րու թեանն, այլ զԲանն 

մար մին եղեալ, այ սինքն՝ մարդ ճշ մա րիտ: 3Որ պէս զի ոչ գոլ այլ Որ

դի զ՚առ ի Հաւ րէ Բանն ը ստ բնու թեանն եւ այլ՝ ը ստ յա րակ ցու թեան 

զոր ի Մա րի ա մայն, որ պէս նո//քայն աղ ճա տին՝ բա ժա նե լով եր կա քան

չիւ րոցն յա տուկս ը ստ ին քեանց, այլ զնոյն ինքն ան ժա մա նա կա բար ի 

Հաւ րէ ծնեալն Որ դի ի լր ման ժա մա նա կի ի կնո ջէ ծնեալ՝ ան փո փո խե լի 

եւ անայ լայ լե լի կա լով մնա լով ը ստ իւ րում բնու թեանն: 4Քան զի ինքն 

է Որ դի Աս տու ծոյ եւ ինքն է Որ դի Մար դոյ, ինքն՝ ան բո վան դա կե լի եւ 

ինքն՝ ի մարմ նի բո վան դա կեալ, չար չա րա կան եւ ան չար չա րե լի, մահ

կա նա ցու եւ ան մահ, մի ան գա մայն իսկ Աս տուած եւ մարդ: 5Բայց նո

քա զԳ նողն զնո սա ու րա նան ստու գա պէս՝ ը ստ մա սին որո շե լով զբ նու

թիւնս, ը ստ որում՝ կամս եւ աջո ղու թիւնս, որ են գործք, զո րոց ման րա

մաս նա բար յե ղա նակս տար բե րու թեանցն ուս ցիս որ պէս ի հարցն սր բոց 

եւ յայնմ մա տե նէ*, զոր ժո ղո վեալ է մեր յաս տուա ծայ նոց Գրոց առա

տա գոյնս եւ ոչ դժուա րա հաս ինչ կա րի:

Վասն տաւ նից մի ա բա նու թեան եւ բա ժան ման

 II. 1Այլ՝ վասն տաւ նից աս տուա ծայ նոց: 2Թէ պէտ եւ մո լո րե ցան ի 

հա ւատս, ոչ կա րա ցին այ լայ լել զա մե նայն, եւ տաւ նեմք նմա նա պէս 

* Հաւանաբար նկատի ունի սոյն ժողովածուի Ա թուղթը, որն աչքի է ընկ նում 

սուրբգրային առատ մէջբերումներով: Սակայն խօսքը կարող է վե րա բերել նաեւ 

Ե, ԺԱ եւ ԺԲ թղթերին, ուր քննւում են նոյն խնդիր նե րը եւ համեմատաբար 

շատ են սուրբգրային վկայակոչութիւն նե րը:
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ամե նե քեան, բայց վասն Ա ւե տեացն եւ Ծնն դեան // ոչ պար տիմք հա

կա ռա կել, քան զի տաւ նեմք եւ մեք, թէ պէտ եւ ոչ ը նդ նո սա: 3Ի թիւս 

աւուրցն սխալ են նո քա, որ պէս երե ւի, զի ոչ յամ սոցն քա նիս հան դի

պիմք մի մեանց տաւ նիւքն, սա կայն տաւ նէ ին առա ջինքն նոյն պէս. 

թէ պէտ եւ ոչ ամե նայն քա ղաք: 4Վասն որոյ գտա նեմք ի բանս հարցն 

այ լազգ ի Մկր տու թիւնն եւ այ լազգ ի Ծնունդն ը ստ իւ րա քան չիւ րոցն 

խորհր դոյ առ նել զխաւսն, որ պէս եւ Գրի գորն Ան ձի ան ձու մեծն ցու

ցա նէ յեր կո սին տաւ նա կանսն բանս: 5Բայց քա ղաքն երու սա ղէ մաց ւոց, 

ը ստ նախ նեացն սո վո րու թեան զկարգն պա հեալ, ոչ փո փո խե ցին մին չեւ 

ի հուսկ վեր ջին աւուրս, յո րոց ըն կա լաք իբր ի նա խա գահ Ա թո ռոյ եւ 

քա ղա քէ մեք զկարգս տաւ նից եւ պա հեմք ան շարժ: 6Եւ թէ պէտ այլք ի 

քա ղա քաց ոչ ը նդ երու սա ղէ մա ցիս զտաւն Յայտ նու թեան եւ Ծնն դեանն 

մի ան գա մայն կա տա րէ ին, սա կայն խա ղա ղու թիւն ու նէ ին ը նդ մի մեանս 

վասն ի բան հա ւա տոյ մի ա բան գո լոյն: 7Բայց մեք, զա ւուրսն փո փո

խե լով տաւ նիցն, զԱս տուա ծա մաւրն ասեմ եւ զԽա չին նա ւա կա տեաց, 

է ու րեք եւ՝ զվ կայիցն յի շա տակս, ոչ բար ւոք առ նեմք // եւ յայսմ տե

ղի տալ պար տիմք նո ցա, քան զի ո՞ ի սր բոցն աւան դեաց զփո խա ձե ւու

թիւնս զայս. այլ է ամ բուշ կար ծեաց այս եւ սոյն պի սիք ինչ այլ գիւտք:

Վասն յի շա տա կաց վկայից ճշ մար տու թեանն

III.  1Իսկ զվ կայս ճշ մա րիտս զգու շու թեամբ ը նտ րել ար ժան է ի կա

տար մունս յի շա տա կացն, մա նա ւանդ թէ ոչ իսկ այլ, քան զոր այժմ ճա

նա չեմք, անուն աւ տար եւ ան ծա նաւթ ի ներքս մու ծա նել: 2Քան զի բա

զում ան գամ զան սուրբս ոմանս եւ զհեր ձուա ծողս սուրբս կո չեն նո

քա եւ յի շա տա կի ար ժա նի առ նեն, որ պէս զամ բա րիշտն Մար կի ա նոս եւ 

զԼե ւոն Հռո մայե ցի, յո րոց յի շա տա կաց փախ չել պարտ է իբ րեւ ի դա

տա պար տե լոց նզո վիւք: 3Արդ, զքա ջա յայտս սր բոց կամ ան սր բոց, թէ 

զի արդ ար ժան է պա տուել կամ անար գել, եր կայն ինչ բա նից պէտք ոչ 

են, իսկ որոց երկ բա յու թիւն ինչ եւ կար ծիք հուպ են, ոչ պա տուել եւ 

ոչ թշ նա մա նել եւ ոչ՝ զպա տուի րա նա դիրս նո ցա եր բեք:

Վասն մկր տու թեան եւ թէ զի ա՛րդ իցէ

 <IV>. 1Այլ վասն ան կա տար մկր տու թեան նո ցա բա զում են բանք, 

բայց մեզ ի յո լո վիցն սա կաւք // բա ւա կա նաս ցին: 2Կա նո նե ցին հարքն 
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սուրբք զհեր ձուա ծեալսն ի հեր ձուածսն Ա պո ղի նա րի վերս տին մկր տել: 
3Արդ, եթէ որ ասացն շունչ մարդ կային եւ միտս ոչ ու նել Քրիս տո սի, 

եւ յայն պի սի խոս տո վա նու թիւնն զմկր տեալսն մկր տել ար ժան է դար

ձեալ, իսկ սո քա, զի զմարդն իսկ բո վան դակ աւ տա րա ցու ցա նեն ի Բա

նէն, զի ա՞րդ իշ խեն մկր տու թիւն ճշ մա րիտ ասել եւ կո չել զիւ րեանցն: 
4Լուի ցեն առա քե լոյ<ն>. «Որք մի ան գամ մկր տե ցաք ի Քրիս տոս Յի

սուս,— ասէ,— ի մահ ան դր նո րա մկր տե ցաք»*: 5Եւ մեծն Պետ րոս նոյն

պէս՝ «Մկր տես ցի իւ րա քան չիւր ոք ի ձէնջ յա նուն Յի սու սի Քրիս տո

սի»†,— ասէ: 6Արդ, եթէ ի մահ մար դոյ իցէ մկր տու թիւնն, ո՞ւր է փր

կու թիւնն, եւ եթէ մերկ Բա նին ասի ցեն զմահն, գտա նին ամե նե ւին ամ

բարշ տեալ եւ ի դա սու կար գեալ աս տուա ծաս պա նիցն: 7Եւ եթէ յեր կուցն 

անուն, որ պէս բա ժա նեն յին քեանք՝ ի մարդ առան ձինն եւ յԱս տուած 

յա տուկ, որ պէս մաս նա ւո րեն եւ զտ նաւ րի նա կանսն ամե նայն եւ զբանս 

Գրոց, սուտ առ նեն զճշ մար տու թիւնն, որ ասաց ցա ռա քեալսն մկր տել 

յա նուն Հաւր եւ Ո րդ ւոյ եւ Հոգ ւոյն Սր բոյ‡: 8Եւ չա սաց յեր կուց որդւ//

ոց անուանս է ակ ցե լոց, որ պէս ասեն, ի մի ոյ՝ ը ստ բնու թեան Ո րդ ւոյ, 

եւ միւ սոյ՝ ը ստ շնոր հի, քան զի այս զԱ րա րիչ եւ զա րա րած հա մա պա

տիւ ցու ցա նէ եւ զԵր րոր դու թիւնն՝ չոր րոր դու թիւն, իսկ զԵ կե ղե ցի՝ կի

սա պաշ տաւն զա րա րած եւ զԱս տուած: 9Իսկ զի ա՞րդ արա րածք ի պաշ

տա մա նէ ազա տե ցան եւ յառ ժա մայն աս տուա ծոց. ճշ մար տա պէս առաս

պելք եւ անուրջք ասա ցուածքն են եւ իմա ցուածքն: 10Արդ, մկր տիմք ի 

մահ Աս տու ծոյ մարմ նա ցե լոյ եւ յա նուն Եր րոր դու թեանն եւ ոչ աւել

ւոյ, զի եղի ցուք կա տա րեալք եւ մաք րեալք, իսկ ի նո ցայն այն հրա

ժա րիմք յիւ ղոյ աւ ծու թե նէն, եւ ի մարմ նա կան լուաց մա նէն եւ ի չոր

րոր դին յա ւե լուա ծոյ:

Վասն քա հա նա յու թեան եւ քա հա նայից

<V>. 1 Զի թէ եւ ու ղիղ իսկ զհա ւա տոցն հա մարս պա հան ջէ ին յե կե

լոցն առ նուլ կնիք, զի ա՞րդ ոչ անար ժան էր յայն պի սեաց քա հա նայից 

առ նուլ ձեռ նադ րու թիւն կն քոյ, որք ի բնու թե նէն թշ նա մա նեալք եւ 

թշ նա մա նիչք՝ զնոյն յա պա ւեալք եւ կր ճա տեալք ի մա սանց ան տի, զոր 

* Հռոմ. Զ 3

† Գործ. Բ 38

‡ Տես Մատթ. ԻԸ 19։
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ստեղծ Ա րա րիչն զ//նոյն ինքն՝ աղար տե լով ի ձեռն այնր զհաս տիչ բնու

թեանս՝ որ պէս զոչ գի տող պատ շա ճա բար արար չա գոր ծել. զո րոյ ան տե

ղու թեան առա ւե լու թիւն ուս ցիս ի բա նէն*, զոր յա ղագս այ դո րիկ արա

րեալ է մեր: 2Բայց ոչ այն քան եւեթ զամ բաս տա նու թիւն ար ժա նի են 

տա նե լոյ, այլ եւ վասն ան խտ րու թեան մե ղաց այ լոց եւ ան ձանց: 3Արդ, 

ան կա տարքն մարմ նով եւ հոգ ւով զի ա՞րդ կամ զայլս ոմանս կա րեն կա

տա րել. յայտ է, թէ ոչ ար ժան ու մեք է իբ րեւ առ քա հա նայս հայել ի նո

սա, որք ամե նե ւին եւ ամե նայն ու րեք զհա կա ռակսն ու նին պար կեշտ 

մե րոյս աւ րի նաց քա հա նա յու թեան:

Վասն աշ խար հա կա նաց ժո ղովր դոց

<VI>. 1Բայց զզի նուորսն եւ զռամ կա կան ժո ղո վուրդսն այս պէս 

է տե սա նել, թէ ան նենգ եւ պար զամ տաւք զհետ եր թայ ցեն կան խա կալ 

սո վո րու թեան, զմեր ճշ մար տու թիւն ոչ բամ բա սեալ ծաղր առ նի ցեն, թէ

պէտ եւ ոչ առ ժա մայն աշա կեր տից<ե>ն, ը նդ նո սին խնա մով եւ սի րով 

խաւ սել ար ժան է եւ ի Գրոց Սր բոց ամե նայն հե զու թեամբ: 2Թե րեւս զղ

ջա ցեալ եւ ծ//ա նաւ թա ցեալ մե րոցն՝ ը նտ րես ցեն զբա րին, ապա թէ յանդ

գունք եւ հայ հոյիչք մե րոցն պա տա հի ցին, հրա ժա րել յայն պի սեացն 

յետ մի ան գամ եւ եր կիցս խրա տե լոյ եւ ոչ մա քա ռել բա նիւք այլ եւս:

Վասն տա ճա րաց աղաւ թա րա նաց, որ են եկե ղե ցիք

VII. 1Այլ թէ յորս ար ժան է աղաւ թից տունս մտա նել եւ աղաւ թել, 

եւ ի սո վո րու թե նէ իսկ յայտ է, քան զի յա ռա քե լոցն եւ ի սր բոց մար

տի րո սացն վկա յա րանս այն պէս մտա նել եւ աղաւ թել ու նիմք ի սկզ բա

նէ սո վո րու թիւն, որ պէս եւ ի սուրբ եկե ղե ցիսն Ե րու սա ղէ մի: 2Իսկ եթէ 

զանն շանն զու րուք ու նի ցին զա ռա կո չու թիւնս եկե ղե ցիքն անուա նեալ 

եւ վկա յա րանք, ո՛չ մտա նել ի նո սա իբ րեւ ի սուրբս, բայց թէ դէպ լի նի

ցի մտա նել, այն պէս զա ղաւթսն կա տա րել պարտ է՝ Աս տու ծոյ ճշ մար տի 

եւ մի այ նոյ երկր պա գե լով, որ պէս ի հա սա րա կաց տունս կամ այլ ու րեք 

յան պա տեհ տե ղիս: 3Սա կայն, որ չափ հնար է, հե ռա նալ պարտ է ի հեր

ձուա ծո ղացն աղաւ թակ ցու թե նէ, քան զի ար տաք սեալք են յԵ կե ղեց ւոյ եւ 

դա տա պար տեալք ի հարցն, եւ չէ ու մեք իշ խա նու թիւն յուղ ղա փա ռաց 

* Յստակ չէ, թէ որ աշխատութիւնն է ակնարկւում:
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եւ ի տ//ան ան գամ լի նիլ նո ցա կցորդ աղաւ թից. եւ այս սահ մա նե ցաւ 

ի հարցն: 4Բա զում ու րեք եր գէ եւ Դա ւիթ. « Հա ղոր դէ ի ես ամե նայն եր

կիւ ղա ծաց Քոց, որոց պա հեալ է զպա տուի րանս Քո»*, եւ որ այլք այս

պի սի բանք աս տուա ծայինք՝ հրա ժա րե ցու ցիչք ի կցոր դու թե նէ չա րաց, 

եթէ ոչ խոս տա նայ ցեն հե ռա նալ յա ղան դոցն եւ ի մե ղաց պղ ծու թե նէն: 

Վասն վկա յա րա նացն սր բոց եւ անուա նե լոցն մի այն

<VIII>. 1 Սո վո րու թիւն է հա ւա տա ցե լոց եր թալ ի մատ րունս վկայից 

առ ի նա խանձ բա րե պաշ տու թեան նո ցա եւ ու նել բա րե խաւս առ Տէրն 

իւ րեանց վասն փր կու թեան եւ բա րու թեան հոգ ւոց եւ մարմ նոց, ոչ եթէ 

պաշ տել զնո սա եւ երկր պա գել փո խա նակ Տեառն: 2Կո չեն եւ հեր ձուա

ծողք զշի րիմս եւ զդիրս մե ռե լոց իւ րեանց վկա յա րանս, յո րոց վե րայ 

պարտ է հա սա նիլ ստու գու թեամբ մե ծաւ, խու զիւ եւ քն նու թեամբ, զի 

մի՛ զան սուրբս փո խա նակ սր բոց պա տուեալ՝ բար կա ցու ցա նի ցեն զԱ

րա րիչն եւ ըն դու նի ցին մեղս եւ տան ջանս փո խա նակ ար դա րու թեան 

եւ փր կու թեան: 3Եւ ոմանք, որ եւ հրեշ տա կաց աղաւթս մա տու ցա նի

ցեն եւ յի շա տակս կամ տաւ//նս կա տա րեն, զի եւ զայս յի շել բար ւոք եւ 

ի դէպ թուե ցաւ, զոր խո տեալ անար գե ցին սուրբ հարքն՝ որ պէս զան

յայտ կռա պաշ տու թիւնն, եւ եթէ հրեշ տա կաց եւ կամ սր բոց արանց 

եւ վկայից պաշ տաւն եւ երկր պա գու թիւն ոչ ար ժան է մա տու ցա նել, 

այլ մերձ առ նո սա Աս տու ծոյ զա ղաւթսն եւ զերկր պա գու թիւնն առ

նել, բա րե խաւս զնո սա ու նել, ո՛ր չափ եւս պատ կե րաց ոմանց: 4Ա հա եւ 

հրեշ տակն ար գե լոյր զՅով հան նէս յիւր մէն երկր պա գու թե նէ. « Մի՛,— 

ասէ,— ծա ռա յա կից քո եմ եւ ըն կե րաց քոց»†, եւ մեծն Պետ րոս՝ զԿուռ

նե լի ոս. «Յոտն կաց,— ասէ,— զի եւ ես ինք նին մարդ եմ»‡, եւ ոք ի սր

բոց զայս ոչ հրա մայէ:

Վասն սր բոյ խա չին

<IX>. 1Զար մա նամ ը նդ մարդ կան իմա ցուա ծոց տգե ղու թիւն, թէ 

զի ա՛րդ վասն նո ցին իրաց մարտն չին զա նա զա նա պէս. յա ղագս ճշ մար

* Սաղմ. ՃԺԸ 63

† Յայտ. ԻԲ 9

‡ Գործ. Ժ 26
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տու թեանն իմաս տա սի րե լով՝ զհա կա ռակս խաւ սին եւ վասն կե նաց զմա

հու ար բու ցա նեն դեղ, զճառս լու սոյ ստուե րա ցու ցա նեն խա ւա րաւ: 2Որք 

ոչ են ան կեալ ի մտաց, քա ջա յայտ ու նին զխա չին խոր հուրդ: 3Ես եւ 

յան տա ռի ու րեք կամ ի նկարս հան դեր ձից // եւ գրի զնշան չար չա րա

նաց Տեառն իմոյ տե սա նե լով՝ սոս կամ ճշ մար տա պէս եւ ան խայեմ յան

ստու գու թե նէ: 4Իսկ որք պա հեն զեր կիւղ ի սնո տիս եւ որ ոչն է ար ժան՝ 

երկն չին, զ՚առ ի յի շա տակ մե րոյն փր կու թեան ձե ւա ցեալ եւ կանգ նեալ 

նշանն հայ հոյեն, եւ յո լովք ի նո ցա նէ, ի վայր իսկ ար կեալ, կո խան առ

նեն, թէ վասն զի ի հեր ձուա ծո ղաց ձե ւա ցեալ եւ կանգ նեալ իցէ. եւ վասն 

այ նո րի՞կ խղ ճի ցիս ինչ դու, որ զու ղիղն խոր հիս, կալ յա ղաւթս առա ջի 

նո րա: 5Ո՛չ ան գոս նեմ, վասն զի նշա նակ է առա ւել ատե լու թիւն ու նել 

առ չա րա փառսն, սա կայն հայ հոյել եւ անար գել ոչ է պարտ, զի Տեառն 

քո է նշանն: 6Նաեւ մեք, յոր ժամ երկր պա գեմք առա ջի նո րա, ոչ եթէ 

նիւ թոցն զերկր պա գու թիւն մա տու ցա նեմք կամ զնոյն ինքն աս տուա

ծա ցու ցա նեմք զնիւթն, այլ նո վաւ ի յի շա տա կել չար չա րա նաց Փրկ չին 

մե րոյ առ ի <յ>Աս տու ծոյ զա ղաւթսն եւ զերկր պա գու թիւն մա տու ցա

նեմք՝ խնդ րե լով ի նմա նէ զնոյն նշան ի փր կու թիւն եւ ի պահ պա նու

թիւն մեզ, վասն որոյ եւ յա ճախ իսկ զդէմս կն քեմք նո վաւ եւ զբո վան

դակ մար մինն նոյն պէս՝ աղա չե լով զԽա չե//ալն ի փր կու թիւն ան ձանց 

նո վաւ: 7Եւ յոր ժամ նմին ին քեան խա չին եր բեք երկր պա գի ցեմք՝ առ 

սէր Տեառն մե րոյ եւ զի նո վաւ կե ցոյց զմեզ, այլ ո՛չ վար կա նե լով Աս

տուած եւ որ պէս Աս տու ծոյ զերկր պա գու թիւն առ նե լով: 8Ըստ որում եւ 

աս տուա ծայ նոյ գե րեզ մա նին եւ մս րոյն եւ սր բոյ Ա ւե տա րա նին երկր

պա գեմք ի փառս Տեառն, քան զի նո քաւք կո րու սեալ բար ձաւ իշ խա նու

թիւն բան սար կուին. հա կա ռակ նմա եւ ի փր կու թիւն մեզ՝ պա տուեալ 

մե ծա րեմք զն շանն պար ծա նաց: 9Իսկ կորս տա կան աղան դոյն Նես տո րի 

հե տե ւողքն եւ ժո ղո վոյն Քաղ կե դո նի զնոյն ինքն զԽա չեալն ու րա նան 

Աս տուած գոլ եւ զխաչն պա տուել կեղ ծա ւո րին, ը նդ որ ոչ փոքր ինչ 

հի ա նամ, զորս հար ցա նեմ, թէ իբ րեւ զմար դո՞յ սր բոյ տան ջա նաց գոր

ծով դուք մե ծա րէք զխաչդ: 10Ըն դէ՞ր ոչ ապա ե՛ւ զհ նոցն Բա բե լով նի, 

ե՛ւ զգուբն առիւ ծուց կամ զքա րինսն Զա քա րի այ պաշ տէք, զի զայլսն 

թո ղից. զսուրն, որով գլ խա տե ցաւ մեծն ի ծնունդս կա նանց մար գա րէ, 

եւ զմա հու անաւթսն, որով Յե զա բել ջն ջեաց զԱս տու ծոյ մար գա րէսն: 
11Ա պա թէ Աս տու ծոյ իցէ խաչն, հի՞մ զԽա չեալն //  աւ տա րա ցու ցա նէք 

յիւր մէ Աս տուա ծու թե նէն՝ իբր զար հու րեալք լի նել ուղ ղա փառք, կամ 

թէ՝ գու ցէ ախտ եւ չար չա րանք յան չար չա րե լի եւ յա նախտ բնու թիւն 
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Բա նին մեր ձա նայ ցէ, որ իւ րով մարմ նովն չար չա րե ցաւ ճշ մար տա պէս՝ 

ոչ ինչ զան չար չա րու թեանն Բանն վնա սե<ա>լ. բայց զի ինքն է Տէր 

մեր Յի սուս Քրիս տոս, այ սինքն է՝ Բանն մար մին եղեալ, եւ ոչ եր կուք 

դէմք եւ բնու թիւնք, որ չար չա րե ցաւն եւ ոչ վնա սե ցաւ: 12Ն մա տան 

Գիրք Սուրբք եւ հարցն աւան դու թիւնք զա մե նայն զիւրսն, զի այս պէս 

ասաս ցուք զչար չա րանսն եւ զան չար չա րու թիւնն, զկիրս եւ զս քան չե

լա գոր ծու թիւնս, զխո նար հու թիւն եւ զբարձ րու թիւն, զպա տիւ եւ զան

պատ ւու թիւն, զմահն եւ զան մա հու թիւն. այս պէս եւ ոչ ը ստ մա սին բա

ժա նե լով՝ զխոս տո վա նու թիւն առ նել ու սաք:

Ի մի Տէր մեր Յի սուս Քրիս տոս

 <X>. 1Արդ, որովք բա ժա նեալ զա տա նիմք ի նո ցա նէ, սա կա ւուք 

ասա ցաւ, իսկ եթէ որովք հա ւա սա րեմք նո ցա, աւե լի է: 2Եւ են այ սո քիկ՝ 

տաւ նիւ Յայտ նու թեան Տեառն եւ Յա րու թեան եւ այ լովք ոմամբք տաւ

նիւք եւ յի շա տա կովք վկայից ոմանց եւ զնոյն գիրս առա քե լա կանս // 

եւ վար դա պե տա կանս վար դա պե տե լով, թէ պէտ զբա զումս կա մա կո րեն 

նո քա հա կա ռա կա սի րու թեամբ, յո լովս եւ ի սր բոց հարցն բա նից այ լայ

լե ցին՝ քար շե լով ի խո տոր նակ իւ րեանց կար ծիսն յոյժ ան տե ղու թեամբ, 

յորս զգու շա նալ պարտ է ամե նե ւին:

<XI>.  1Այլ զպար զամ տա գոյնս ի նո ցա նէ, որ պէս վե րա գոյնն իսկ 

ասա ցի, եւ զան նենգն, որք գթանն ի մեզ եւ ոչ այ պա նեալ նա խա տեն, 

այլ եւ խնա մով եւս հային եւ ակն ածեն ի մէնջ, ըն դու նիլ ոչ յե կե ղե

ցի կամ ի հա ւա սա րու թիւն աւ րի նաց, այլ խաւ սել ի Գրոց Սր բոց, թե

րեւս աւգ տեալք ապ րես ցին, իսկ ի հա կա ռակս խոր հո ղացն եւ թշ նա մա

նո ղաց հե ռա նալ ի բաց: 

<XII>. 1 Մի՛ ու մեք ի նո ցա նէ ան սալ ի լու ծումն պա հոց՝ կար գե

լոցն յԵ կե ղեց ւոջ, զոր ար հա մար հեն յա ղագս որո վայ նա մո լու թեան հա

գա ծեալք ի փա փուկ կե րա կուրս եւ մա նա ւանդ ի գի նի: 2Եւ յա ղագս 

ձկանց եւ ի ձէթ եւ ի սոյն պի սիսս նաեւ յար ձակ իսկ աւուրսն ոչ յա

մե նայն ճա շա կել հա մար ձակ, զոր ու տեն նո քա, զի ան խտ րա բար զբա

զումս յանսր բոց կեն դա նեաց յաւ դագ նաց//ից եւ ի ջրայ նոց եւ ի հե տե

ւա կաց ցա մա քայ նոց բար բա րո սա բար ու տեն եւ զսուրբ կե րա կուրսն 

պղ ծել մե ռե լովք զեռ նովքն ոչ խտ րեն: 3Այլ զա մե նայն միրգ ի նո ցա

նէ եւ զունդ եւ զհաց ան խիղճ պարտ է ու տել, իսկ վասն գին ւոյ եւ ձի

թոյ <յ>իւ րա քան չիւր կամս թո ղու ցումք, քան զի եր կիւ ղա ծու թեամբ 
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եւ հա ւա տովք ի փառս Աս տու ծոյ ճա շա կո ղացն հա մար ձա կու թիւն է, 

մա նա ւանդ եթէ որք տանն եր կիւ ղա ծա գոյնք իցեն:

<XIII>.  1Են, որ պէս լսեմք, եւ ուղ ղա փառք ի նո սա՝ ղաւ ղեալք եւ 

թա քու ցեալք վասն ահի չա րեացն: 2Բայց դու մի՛ վաղ վա ղա կի յանձն 

առ նու ցուս հա ղոր դիլ ը նդ նո սա հար ցա փոր ձու թեանն, եւ մի՛, թէ զուղ

ղա փա ռու թեան խոս տո վա նու թիւն ի շր թունս ու նի ցին, ան դէն եւ ան դ 

հա ւա տար մաս ցին քեզ: 3Քան զի բա զումք ի նո ցա նէ զջուր եւ զխ մոր՝ 

զա պա կա նու թեան տա րա ցոյցս, ի մեծ խոր հուրդն վնաս եւ հեր ձուած 

ոչ հա մա րին, յո րոց աւ տա րա նալ պարտ է որ պէս ի հրէ ից, քան զի եւ 

նո քա անա պա կան եւ կեն դա նա րար զՄար մին եւ զԱ րիւնն Տեառն ոչ 

հա մա րին, ը նդ որս հա ղոր դել եւ սի րով ան գամ ան պա տեհ է, որ պէս // 

եւ յայ լում ցու ցաք մա տե նի* վասն նո ցա եւ վասն խո րա մանկ խորհր

դոցն նո ցա առա տա գոյն:

<XIV>.† 1 Բայց որ պէս պա տուի րէ Պաւ ղոս, պար տիմք իմաս տու

թեամբ գնալ առ նո սա ամե նայն զգու շու թեամբ՝ որ պէս առ ար տա

քինսն‡, զի մի՛ տա ցուք պատ ճառս, որոց զպատ ճառսն կա մի ցին: 2Այլ 

յա մե նայ նի ի բանս եւ ի գործս այն պէս լի նիլ ի մէջ նո ցա, որ պէս լու

սա ւորս յաշ խար հի, որ պէս զի պատ կա ռես ցին ի մէնջ. «Ա մա չես ցէ,— 

ասէ,— աշ խարհ ի գնա ցից ձե րոց»§, զի եւ նո քա աւգ տես ցին ի մէնջ:

<XV>.¶ 1Եւ զխաւսս առ նել առ նո սա ի Գրոց Սր բոց ոչ դոյզն հան

ճա րով. ապա թէ չի ցես բա ւա կան տալ պա տաս խա նի, ոչ գո վեմ զա ներ

կա սի րու թիւնն, սա կայն ոչ պար տիս բնաւ մատ չիլ ի խն դիրն: 2Թէ իցէ 

ի քեզ բան, տո՛ւր պա տաս խա նի, ապա թէ ոչ՝ ափ քո ի վե րայ բե րա

նոյ քոյ լի ցի:

<XVI>.  1Այլ վասն ըմ պե լեացն եւ կե րակ րոցն անաւ թոց, քան զի 

զպղ ծեալսն ոչ խտ րեն, զգու շա նալ պարտ է, մա նա ւանդ ի խե ցե ղի նաց. 

իսկ ի պղն ձեաց եւ յո րոց նոյն պի սիք կամ ի փայ տե ղի նաց, զորս աւ

րէնքն սր բեն, ոչ այն պէս ինչ հարկ ի վե րայ կայ:

* Նկատի ունի սոյն ժողովածուի Դ թուղթը:

† լուսանցքում՝ ԺԵ

‡ Տես Կող. Դ 5:

§ Սրբոյ հօրն Եւագրի Պոնտացւոյ վարք եւ մատենագրու թիւնք, Ճառ Քրստեայ, 

Վենետիկ, 1907 թ., էջ 55

¶ լուսանցքում՝ ԺԶ
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Վասն պատ կե րաց

XVII.* // 1ԶՓրկ չին կեն դա նագ րու թիւն նկա րեալ յե կե ղե ցիս եւ 

կամ զբուն իսկ՝ որ եր բեմն <յ>ե դե սաց ւոց քա ղա քին, եւ կամ զոր տե

ռա տես կինն եւ քա ջա հա ւատ կանգ նեաց ի Պեն նա դա, յոր ժամ տե սա

նի ցեմք, առ մարմ նա ցեալ Բանն, որ վասն մեր զծա ռայի կեր պա րանս 

առ, որում զգծա գրու թիւնն տե սա նե լով առա ւել եւս գամք ի յի շա տակ, 

աղա չել պար տիմք եւ գո հա նալ սր տի մտաւք եւ երկր պա գե լով սր տի 

մտաւք նմին ին քեան Փրկ չին՝ առա ջի նո րա զպա ղա տանսն առ նել: 
2Իսկ առա ջի Աս տուա ծած նին պատ կե րի կամ որ ի սուրբ եկե ղե ցիս քան

դա կեալք իցեն, Ո րդ ւոյ նո րա երկր պա գել եւ աղա չել զծ նողն ի բա րե

խաւ սու թիւն: 3Այլ եթէ զա ռա քե լոցն եւ զմար գա րէ իցն եւ զյայտ նեաց 

վկայիցն տե սա նի ցեմք յե կե ղե ցիսն եւ ի վկա յա րանս զդ րոշ մեալ կեն

դա նագ րու թիւնս, աւրհ նել պար տիմք զայն, որ ը նտ րեացն զնո սա. եւ 

նմա երկր պա գե լով՝ գո հա նալ զսի րոյն առ ազգս մարդ կան, իսկ զսո սա ի 

բա րե խաւ սու թիւն ածել, այլ ոչ նիւ թա պաշտ եւ պատ կե րա պաշտ լի նել: 
4Բայց զհայ հոյիչսն, զա նար գիչս այն պի սի պատկ//ե րաց յի մարս կար

դաս ցուք եւ շամբ շեալս, որք եւ յար ձանս ամ բարշ տաց գրես ցին: 5Են 

եւ անյայտք ոմանք սուրբք, որոց զպատ կերսն բե րեն տունք եւ տախ

տակք եւ ան դրի անդք: 6Ա ռա ջի նո ցա ոչ հա մար ձակ առ Տէր աղաւ թել, 

վասն որոյ երկ բա յու թիւն է, այլ զորս անուա նենն նո քա սուրբս, որոց 

հեր ձուածն եւ պղ ծու թիւնն ցարդ եւս յայտ նի է, զնո սա նզո վել եւ ի 

բաց փախ չել. «Ե թէ մեք,— ասէ,— կամ հրեշ տակ յերկ նից կամ այլ ոք 

աւե տա րա նես ցէ ձեզ աւե լի, քան զոր առէքն, նզո վեալ լի ցի»†: 7Բայց 

բազ մու թիւն պատ կե րաց ոս կե ղի նաց եւ ար ծա թեաց եւ այ լոց նիւ թոց, 

զորս շր ջե ցու ցա նեն ը նդ ին քեանս կամ ի տունս հա սա րա կաց, ոչ հա

ճե ցայ, մա նա ւանդ զանն շա նից ոմանց: 8Էր ժա մա նակ, զի հպար տա

ցան կեն դա նա գիրք ի վե րայ գր չաց Գրոց Աս տու ծոյ եւ պատ մու թեանց 

այ լոց, որ պէս թէ նա խա պա տուա գոյն իցէ նո ցայն արուեստ, քան զգր

չաց: 9Զի դուք, ասեն, զբանս գրե լով ի լսե լիս ածէք ի հին ինչ իրաց, 

իսկ մեք աչաց յայտ նի կա ցու ցա նեմք հա ւա տար մա գու նիցն զգա յու

թեանց եւ իմաս տա սի րի՝ զի րա գոր ծու թիւնս եւ զպատ ճառս նո ցա: 10Իսկ 

սո քա // զընդ դէմսն վի ճէ ին՝ իրա ւա բա նե լով բա զում իրաւք. եւ եղե լոյ 

* լուսանցքում՝ ԺԸ

† Գաղ. Ա 8–9
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ժո ղո վոյ եւ քն նու թեան առա ւել ցու ցաւ գր չու թիւն Գրոց: 11Յայն մա

նէ ոմանք պատ ճառս առեալ՝ անար գէ ին զա մե նայն պատ կերս՝ ան գի

տա նա լով զպատ ճառսն, որք եւ անար գե ցան իսկ: 12Իսկ դու ը ստ տուե

ցե լումդ վա րես ցիս առ տէ րու նա կանն եւ առ սր բոցն կեն դա նագ րու

թիւնս, իսկ զանսր բոցն անարգ եւ խո տան հա մա րես ցիս, բայց զերկ

բայե լիսն ո՛չ պա տուել եւ ո՛չ անար գել. եւ վասն բազ մու թեան պատ

կե րացն դրաւ շե լոց առ այժմ լուռ եղէց:

<XVIII>.  1Ի թիւս եր կուց քուէ ից առանձ նա կաց գլ խա ւո րեալ զհար

ցուածսդ բա ժա նե ցի, որք են մի ան գա մայն եւ քա ռան կիւ նիք եւ քա

ռան կիւ նոյն եր րորդք ի մի ա կէ, որոց իւ րա քան չիւր ոք զաւ րու թիւն 

ու նի հա ճե լի՝ եր րեակն վասն լին գո լոյ եւ տա տըս կեալ եւ հոծ՝ մէջ ու

նե լով եւ սկիզբն եւ վախ ճան, թէ եւ այլ բանք են սո րա: 2Իսկ քա ռեակն 

հաս տա տա չա փու թեան ի ձեւսն սկիզբն եւ առա քի նու թեան սահ ման եւ 

չափ կա տա րե լա գու նին՝ ծնող տաս նե կին թուոյ, տա րերց եւ յե ղա նա կաց 

եւ ի բազ մաց գո յա ցե լոց նիւ թա կա նաց, // որ քա նու թիւն եւ ան բա նից 

կեն դա նեաց կա տա րե լոցն, ասեմ, ըն թա ցից գոր ծի, զի զայլսն թո ղից: 
3Իսկ քուէ այն առա ջին տաս նե կին՝ դրա ցի ին նե րորդ կար գի եռան կիւ

նոյն թուոյ ԽԵին, որ քա ջա յար մարն է ի ծնունդս ման կանց գո յա ցու

ցիչ, որ եւ երիցսն երիւք ճո խա նայ եւ եռա պատ կեալ՝ ծնա նի զք սան եւ 

զեւթնն՝ զեր րորդն քուեայ եւ զչոր րորդ եւթ նեակ, բայց վասն եւ թանցն 

մեր ձա կայ ժամս ոչ ու նի բնա խաւ սել:

<Գ> 

ՆՈ ՐԻՆ ՎԱՍՆ ՄԱ ՍԱՆՑ ՊԱ ՏՈ ՒՈՅ, ՅՈ ՐՈՒՄ  

ԵՒ ՎԱՍՆ ՊԱՏ ԿԵ ՐԱՑ ԴԱՐ ՁԵ ԱԼ

I. 1Յան տե ղիսն ճար տա րա գոյնք եւ հան ճա րեղք յան բա նու թիւն 

ոմանք խառ նա կել զպար զա գոյնս յի րաց եւ ի բա նից ոչ վե հե րին եւ 

զզա նա զա նու թիւն ը նտ րե լեացն այն քան շփո թեն անար գա բար, մինչ 

զի ոչ դիւ րա տես գոլ եւ ճա շա կե լոյ յի մաս տու թե նէ, բա զում ան գամ եւ 

զաս տու ծոյսն իսկ կամ խառ նա կեն եւ կամ ըն ծայեն արա րա ծոց, որոց ոչ 

դժուա րին ինչ է զե ղա նե լի ոմն յա նեղ բնու թիւն Եր րոր դու թեանն յաւ

դել եւ ի կա տա րեալն զան կա տարն: 2Քան զի ոչ այլ ինչ, քան եթէ զայս 

աւ րի նադ րեն, // որք ի մարդ բնա կիլ Բա նին, այլ ոչ մարդ լի նել աւան

դեն, որք զմի ոյ Տեառն մե րոյ Յի սու սի Քրիս տո սի յեր կուս զտնաւ րի
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նա կանս բա ժա նեն եւ զա տու ցա նեն գործ եւ բան, զո մանս անախ տա

նա լի Բա նին եւ բնու թեամբ Ո րդ ւոյն Աս տու ծոյ եւ զո մանս ախ տակ րի 

մար դոյ եւ շնոր հաւք որդ ւոյ սահ մա նեն, զԲանն մար մին եղեալ ոչ խոս

տո վա նողք, այլ՝ ի մարդ բնա կեալ, որոց կա տա րածն եղի ցի ը ստ գոր ծոց 

իւ րեանց: 3Արդ, թէ պէտ եւ հո մա նուա նա բար գո յա ցու թիւն ասի ամե

նայն, սա կայն իսկ տի րա պէս է ու թիւն արար չա կանն, ը ստ որում եւ էն 

ասաս ցի, իսկ այլք երկ րորդ եւ եր րորդք եւ որ քան հե ռա ւորք խոս տո

վա նես ցին ը նդ նո սին, եւ պա տիւն եւ պաշ տաւն հար կա ւո րա պէս մաս

նա ւո րես ցի, որ պէս զի արար չա կանն մի այն զծայ րա գոյնն տար ցի պաշ

տաւն եւ երկր պա գու թիւն եւ զա մե նայն բա րե պաշ տիկ պա տուոյ գե ղեց

կա կարգ սպա սա ւո րու թիւն, որք ան կա րո ղու թիւն է զա նա զա նա պէս լի

նե լոյ բնու թեան, վասն զի ար ժա նա ւո րու թեանն յոյժ դժուա րին է հան

դի պիլ, զի մի՛ ասա ցից ան հնա րին: 4Իսկ արա րեալքն զատ ցին ի կեն

դա նի եւ յան շունչ, // ան շունչքն զպէտս իւ րեանց պաշ տես ցեն հան

դերձ զգա յա կան եւ ան բան կեն դա նեաւք, քան զի ոչ վասն նո ցա է խն

դիրս, բայց կեն դա նին, զի բա ժա նի յան բան եւ ի բա նա ւոր: 5Ս տո րա

բա ժա նես ցուք դար ձեալ զբա նա կանն յան մար մին արա րեալ եւ ի մարմ

նա ւոր, եւ ի սո ցա նէ նախ առա ջին, զի ը ստ կար գի է, վասն հրեշ տա

կաց տես ցուք՝ թո ղեալ զան սուրբսն: 6Արդ, նո քա թէ պէտ եւ վե հա գու

նի քան զմար դիկ վի ճա կե ցան եւ բնու թեան եւ պատ ւոյ, սա կայն պաշ

տաւն եւ երկր պա գու թիւն առ նուլ յու մե քէ ոչ գրե ցան: 7Զի Աբ րա համ 

վասն հիւ րա սի րու թեան ը նդ առաջ ըն թա ցեալ՝ երկր պա գեաց այլ Մի

ումն, որում ար ժանն էր, առ որ եւ զբանսն առ նէր, իսկ Ղաւտ նոյն պէս 

զաւ տա րա սի րու թեանն լնոյր կա նոն երկր պա գե լովն եւ ոչ զպաշ տե լոյ 

ու րուք հա տու ցա նէր ար դա րակս, նաեւ՝ յոր ժամ մա տու ցա նել ոմն ու

մեմն հրեշ տա կի կա մե ցաւ զոհ, ոչ հա ւա նեալ յանձն առ որում մա տու

ցա նէր, այլ ասէ. « Տեա՛ռն մա տուս ջիր»*: 8Եւ Դա ւիթ, թէ պէտ եւ զհ րեշ

տակն ետես, այլ Աս տու ծոյ զերկր պա գու թիւնն, որում զող ջա կէզն մա

տու ցա նէր, իսկ Զա քա րի ա եւ Ե զե կի էլ բնաւ ոչ գրեալ է, թէ երե ւե ցե լոց 

սր բոցն զուարթ նոց կրկ նե ցին ծունր, եւ Դա նի էլ // խոս տո վա նէր Մի

ոյն զկա րիս բնու թեանս ի տագ նա պելն, լի նէր Գաբ րի է լի եւ զ՚առ յա

պայսն ու սա նել դի մէր, եւ ոչ վասն Հե ղի ու կամ Իս րայի ղի կամ մի ոյ 

ու րուք ի տե սա նո ղացն գրեալ է այն պի սի ինչ: 9Այլ եւ յետ այ սո րիկ ի 

յայտ նել ճշ մար տու թեանն մի՞ թէ Պետ րոս զս քան չե լին կամ Փի լիպ պոս 

* Տես Դատ. ԺԳ 16։
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կամ քրիս տո սա սէր կա նայքն մա տու ցին ինչ պաշ տաւն կամ երկր պա

գու թիւն երե ւե լոցն հրեշ տա կաց: 10Եւ եթէ կեն դա նի եւ սուրբ զաւ րու

թեանցն ոչ տուեալ է պաշ տաւն եւ երկր պա գու թիւն, զի՞նչ ասաս ցեն, 

որք պատ կերս իմն նո ցա եւ որա կու թիւնս ստեղ ծա նեն ան ձեւ եւ անո

րակ բնու թեանց եւ պաշ տաւ նա տարք լի նին. ոչ ըն կա լաւ զայս ի հարցն 

Ե կե ղե ցի, բայց վասն մարդ կան գրեալ է, զի երկր պա գե ցին մի մեանց, եւ 

սուրբքն իսկ, այլ ո՛չ իբ րեւ Աս տու ծոյ, զո րոյ զպատ ճառն եթէ ուս ցուք 

հա ւաս տեաւ, ո՛չ սխա լես ցուք: 11Աբ րա համ եր բեմն որդ ւոցն Քե տայ, 

վասն ը ստ ար ժա նի պա տուե լոյն զնա եւ ասե լոյ թէ՝ « Թա գա ւոր յԱս տու

ծոյ եւ ի մի ջի մե րում յըն տիրս շիր մաց մե րոց թա ղեա՛ զմե ռեալ քո»*, ի 

վե րայ երե սաց իւ րոց եր կիր պա գա նէր՝ զան չափ սէրն առ մար դիկն եւ 

զխո նար հու թիւն բա րուցն յայտ առ նե լով, մի ան գա մայն եւ շնոր հա հա

տոյց լի նէր: 12Իսկ Յա կոբ եւթն ան գամ եր կիր եպագ Ե սա ւայ, զի գէթ 

այ նու զխս տու թիւն եւ զդառ նու թիւն եղ բաւրն սր տի կակ ղա ցու ցեալ 

քաղց րա ցուս//ցէ եւ մո ռաս ցի զզր կումն աւրհ նու թեան եւ ան դրան կու

թեան ի մտաց Ե սա ւայ, եւ ինքն կա նամբք եւ մանկ տով <ի> սա տակ

մա նէ ապ րես ցի: 13Նաեւ Մով սէս, ը նդ որում բե րան ի բե րան խաւ սե

ցաւ Աս տուած եւ ոչ տես լեամբ քնոյ եւ հի աց մամբ, որ պէս այ լոց մար

գա րէ իցն, որոյ եւ երեսքն պայ ծա ռա ցան փա ռաւք Տեառն, որ եւ հա ւա

տա րիմն էր յա մե նայն տան նո րա, իբ րեւ զծա ռայ անե րոյն իւ րոյ մա

դի ա նաց ւոյ եր կիր եպագ ի վե րայ երե սաց իւ րոց, զի գի տէր զայն իբ րեւ 

մար դոյ մա տու ցեալ եւ ոչ որ պէս թէ առա ւել ու մեք, եւ զան բար տա ւա

նու թեան այ տումն նա խա տէր այ նու, եւ թէ պա տուե ցե լոց յԱս տու ծոյ 

եւ բարձ րա գու նից առա ւել ըն տա նի է խո նար հու թիւն: 14Ու սու ցա նէր եւ 

Նա թան մար գա րէ, մար գա րէ ին Դաւ թայ երկր պա գէր՝ զիշ խա նու թեանն 

պա տիւ հա տու ցա նե լով, սր բոցն պա տուա դիր լի նիլ մի մեանց բար ւոք 

գոլ եւ գո վե լի յոյժ քա րո զե լով: 15Ըստ որում եւ ինքն իսկ Տէր եդ աւ

րէնս՝ մե ծին լի նել ամե նե ցուն ծա ռայ եւ պաշ տաւ նեայ եւ առաջ նոյն՝ 

վեր ջին, զինքն յա րա ցոյց ի մի ջի եդեալ եւ ու սումն կեն դա նի, եր բեմն 

թէ՝ «Եկն Որ դի Մար դոյ ո՛չ պաշ տաւն առ նուլ, այլ պաշ տել»† եւ եր բեմն՝ 

«Ես Տէրս եւ վար դա պետս եմ,— ասէ,— ի մի ջի ձե րում իբ րեւ զպաշ տաւ

նեայ»‡, որ եւ մտա դիւրն ծա ռայեաց բազ մաց ը ստ մար գա րէ ու թեանն:

* Ծն. ԻԳ 6

† Մատթ. Ի 28, Մարկ. Ժ 45

‡ Յովհ. ԺԳ 14
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// II. 1Արդ, սո քա եւ այս պի սիք ինչ առ ի սր բոցն կա տա րեալ եւ 

ասա ցեալ զախտ հպար տու թեան առող ջա ցու ցա նել ախոր ժե լով գրե ցան, 

բայց զգե րեզ մանս կամ զպատ կերս ոմանց, թէ եւ սուրբք իցեն, պաշ տել 

ոչ հրա մայե ցաք, եւ ոք ցու ցա նել ոչ կա րէ: 2Պա տուել զսուրբ նշ խարս 

երա նե լեացն ոս կե րաց բար ւոք սո վո րու թեամբ եւ գե ղե ցիկ աւան դու

թեամբ ու սեալ է Ե կե ղե ցի եւ աղա չել զնո սա ի բա րե խաւ սու թեան առ 

Տէրն իւ րեանց, այլ փո խա նա կել զնո սա ը նդ Փրկ չին եւ Տեառնն ան սր

բու թիւն է: 3Եւ ոչ ին քեանք վկայքն ճշ մար տու թեան յանձն առ նուն եւ 

նե րեն զան պա տուու թիւնն եւ զթշ նա մանս, զի այս պէս ար դա րեւ վար կա

նիմ զաս տուա ծա ցու ցա նելն, որ պէս ըն թեռ նումք յերկ րորդ գիրսն Ղու

կա սու վասն Պաւ ղո սի եւ Բառ նա բայ ի լիւստ րաց ւոց քա ղա քին զպա

տուե լեացն եւ լա ւաց: 4Ար ժան է իմա նալ եւ որո շել զզա նա զա նու թիւն 

ան նեն գու թեան աջո ղակ մտաւք եւ իրա ւանց զպա տիւն տալ, զի մի՛ ի 

տգի տու թե նէ վնա սեալք՝ ան զու գու թիւն եւ ան նմա նու թիւն եւ այ լայ

լու թիւն ի զու գու թեան եւ ի նմա նու թեան կամ ի նոյ նու թեան երե ւե

ցու ցա նել աղ ճա տի ցիմք, այ սինքն՝ առանց ը նտ րու թեան եւ իմաս տու

թեան զմեծ գործ բա րե պաշ տու թեան վճա րել կար ծե լով՝ զան բաղ դա տա

կան պա տիւ // Աս տուա ծու թեանն ծա ռայից նո րա կամ ու մեք յա րա րա

ծոցս տայ ցեմք, եւ ոչ զԱ րա րիչն եւեթ, այլ եւ զծա ռայս նո րա պա տուել 

կար ծե լովն տրտ մե ցու ցա նեմք: 5Զայս ասե լով՝ ոչ զպա տիւ սր բոյն կա

միմ փոքր կա ցու ցա նել, քա՛ւ լի ցի, զի լուայ ի Տեառ նէ զա սելն առ սի

րե լիսն իւր, թէ՝ «Որ զձեզ անար գէ, զիս անար գէ, եւ որ զիս անար գէ, 

զԱ ռա քիչն իմ անար գէ»*, այլ զո մանց պատ կե րա պաշ տաց զչա րամ տու

թիւն եւ զս խա լանս կա միմ զգաս տա ցու ցա նել: 6Արդ, ի պա տուե լեացն 

է ինչ, որ վասն ին քեան է պա տուե լի, որ պէս ինքն Աս տուած, զի ը ստ 

բնու թեան ու նի զան ճա ռե լի եւ զա նի մա նա լի պա տիւն, զո րոյ զպաշ

տաւն եւ զպա տիւ ոչ վայել է տալ ու մեք, եւ է ինչ, որ վասն այ լոյ, որ

պէս տէ րու նա կան եւ սուրբ նշան խա չին, 7քան զի ինքն ը ստ ին քեան ի 

սկզ բանն տան ջա րան եւ մա հու գոր ծի եւ ոչ անաւթ երկր պա գե լի էր. եւ 

վասն զի Բանն Ա րա րիչ մարմ նովն չար չա րե ցաւ ի նմա, որով ազա տե

ցաք ի կրկ նա տե սակ մա հուց, երկր պա գեմք նմա յա ղագս պատ ճա ռին՝ 

զան պատ մե լի շնոր հացն երախ տիս Փրկ չին մե րոյ նո վաւ յի շա տա կեալ 

ի խոր հուրդս եւ ի դէմս, երկր պա գեմք առա ջի նո րա եւ թա գա ւո րա կա

նի Սր բոյ Եր րոր դու թեանն՝ գո հա նա լով զՀաւ րէն փա ռաց, զի այն քանս 

* Ղուկ. Ժ 16
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// սի րեաց զմեզ, մին չեւ զՈր դին իւր Մի ա ծին ետ նո վաւ, իսկ նա մա

տոյց զինքն պա տա րագ ի հոտ անու շից Հաւր իւ րում ի ձեռն յա ւի տե

նա կա նի Հոգ ւոյն՝ ը ստ Պաւ ղո սի ձայ նին՝ փո խա նակ մեր եւ վասն մեր 

մե ռա նե լով*: 8Իսկ զսուրբս, վասն զի յա ղագս չար չա րա նաց Տեառն իւ

րեանց չար չա րե ցան եւ ը նտ րեալքն Աս տու ծոյ, վկա յա րա նաւք եւ յի

շա տա կաւք պայ ծա ռա պէս մե ծա րեմք զնո սա ի փառս Տեառն եւ ի փր

կու թիւն Ե կե ղեց ւոյ: 9Եւ այս յայտ նի ու նի զպատ ճառն. պար ծիմք ազ

գակ ցաւքն, նո ցայ նովքն բերկ րիմք արեամբք, զԶաւ րա ցու ցիչն փա

ռա ւո րեմք, տան ջա նացն պատ մու թեամբք հեշ տա նամք, առ Տէրն մեր 

զմ տեր մու թիւնն ցու ցա նեմք՝ զծա ռայսն նո րա պա տուե լով, մաս նա ւո

րիմք նա հա տա կու թեանցն ի ձեռն սի րոյն եւ աշ խա տու թեանցն, զհ րա

հանգս առ ի նո ցա նէ վար դա պե տեմք բա րե պաշ տու թեանն Քրիս տո սի, 

յոս կերս նո ցա եր կիր պա գա նել՝ բնու թեանս աւգ նել աղա չեմք, ազ գին 

վե րա կա ցու լի նել, զպա ղա տանս փոխ տալ, մաղ թա նաւք զԱ րա րիչն 

հաշ տե ցու ցա նել, գլո րե լոցս ձեռն տալ եւ կանգ նել, հա մար ձա կու թիւն 

հայ ցել ամա չե ցե լոցս եւ տկա րու թեան՝ զաւ րու թիւն, դան դա ղա նաց լք

ման՝ ջիղս եւ կազ դու րու թիւն, բժշ կու թիւն իշխ//ա նա կա նին ի վի շա

պին խած մա նէ, չա րեաց եւ չա րին ը նդ դի մա կա ցու թիւն: 10Է եր բեք, զի 

եւ հար կա ւո րաց մարմ նոյ պի տոյից ան կա րաւ տու թիւն եւ եթէ այլ ինչ 

շուր ջա նա կե լոց դժն դա կու թեանց զհան դար տու թիւն եւ զփր կու թիւն եւ 

բիւրս գտա նել առ ի Տեառ նէ վասն նո ցա բա րու թիւնս եւ խնդ րոյ նո

ցա ժո ղո վիմք, նոյն պէս եւ յոր ժամ զկեն դա նագ րու թիւն նո ցա պատ կե

րաց տե սա նեմք յե կե ղե ցիս եւ ի վկա յա րանս՝ երկր պա գե լով Աս տու ծոյ, 

զճգ նու թիւն նո ցա միջ նորդ եւ աւ ժան դակ մեզ առ նոյն ինքն մատ չե լոյ 

առ նումք՝ աղա չել նո քաւք, որոց գծագ րու թիւնն, եւ ոչ եթէ գու նովք 

երան գոցն եւ կամ զինչ եւ նիւ թովք եւ իցէ, զՏէրն մեր եւ զԱս տուած 

ի հաշ տու թիւն ածել: 11Այլ զյա ճա խու թիւն պատ կե րաց աւ տա րոտ ւոց 

ոմանց եւ ան ծա նաւ թից՝ անուա նա ցե լոց սր բոց, մա նա ւանդ՝ որոյ զկ

նի հա կա ռակք Քրիս տո սի ժո ղո վոյն Քաղ կե դո նի, ոչ ար ժա նի եւ տե սա

նե լոյ ան գամ արաս ցուք: 12Լ սեմ զո մանց առ Ե ւք սի նոս ծո վու եզերբն 

պոն տաց ւոց, թէ աս տուա ծա ցու ցին զն շան խա չին՝ զնոյն ինքն զԽա

չեալն մե ծա պէս ան գի տա նա լով, եւ աղ ճա տա նաց իմն համ բա ւէ զնո

ցա նէ՝ խն ջոյս եւ խաղս եւ ար բե ցու թիւնս՝ լի անա ռա կու թեամբ եւ զե

խու թեամբ, // այլ եւ զի նուք, որ մշ տա պէս խաղս հան դերձ արեամբ եւ 

* Տես Հռոմ. Ե 9:
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սպա նու թեամբ եւ յամ սա տաւնս կա տա րեն: 13Եւ զար մա ցայ ը նդ խո րա

ման կու թիւնն Բէ լի ա րայ, թէ զի ա՞րդ հնա րե ցաւ ը նդ բարձ չի, կո րուս

չի հե թա նո սու թեանն ուս ման եւ աւան դու թեան խառ նել զհե թա նո սու

թիւն, եւ զտաւ րաց ւոցն կամ զլա կո նա ցոցն մար դա խան ձու թիւնն ի հե

զու թեան վար դա պե տու թիւնն մեր յա մե նա պար կեշտ սպր դեալ ի ներքս 

եմոյծ եւ յա նուն Քրիս տո սի: 14Զա տե լին նմա գոր ծեն զԴե մետ րի եւ Ափ

րո դի տեայ, ամա չեմ ասել, խորհր դա տաւնս կա տա րեն եւ զԱտ տի նի, այ

սինքն՝ զԴի ով նիւ սա, կա փարսն եւ գործս՝ իբր աւ րի նաւք հաս տա տեալ 

ու նին այնր կող ման բնա կիչք:

III. 1Ար ձա կե ցաւ ստու գա պէս վի շապն եւ քար շէ ի ստո րեւ զաս

տեղս*: 2Ժա մա նակ յայտ նու թեան որդ ւոյն կորս տեան եւ անաւ րէ

նու թեան մար դոյն†, որ պէս թուի, մեր ձե ցաւ, որում յո լովս, ը ստ Գրոց 

վկայե լոյ, տե սա նի նշանս, բայց զի ար տա քոյ այժ մու բա նիս եւ գոր

ծոյ մե ծի է, լռես ցուք եւ ի կարգ բա նիս եր թի ցուք: 3Երկն չիմ զա ռա ւե

լու թիւն սի րոյ պատ կե րա գոր ծու թեանն, գու ցէ ի բան սար կուին խա բէ

ու թե նէ ար տա քոյ իրա ւանցն, որ պէս ահա ճա ռե ցաւ վասն ոմանց հիւ

սի սա կան//աց մար դոց, ան կա նի ցին: 4Քան զի սո վո րու թեան յա մումն ի 

բարս գտեալ՝ ի բնու թեան ան կա նի կարգ եւ տայ խոր հել աւ տա րաւ տիս 

իմն եւ այ լան դակս՝ որ պէս բար ւոքն զ՚առ ինքն յան կա գոյնսն, վասն 

զի եւ կռոցն պաշ տաւն ոչ մերկ ը նդ մերկ վաղ վա ղա կի ի ներքս եմուտ 

յաշ խարհ, այլ, ը ստ որում գրեալն է, տա րա ժամ սգով թախ ծեալ՝ հայր 

վա ղա մե ռիկ որդ ւոյն արար պատ կեր: 5Եւ ոմանք ի թա գա ւո րաց նախ

նեաց, փա ռա մո լու թեան ախ տիւ գե րեալք, ը ստ քա ղա քաց առ նա պատ

կերս զիւ րեանցն ի վե րայ սեանց բարձ րա գու նից եւ նշա նա ւոր տե ղիս 

բար ձանցն տային կա ցու ցա նել՝ հրա մայե լով պա տուել ներ բո ղի նիւք, 

եր բեմն եւ՝ նուի րաւք խն կոց եւ տե րե ւովք ոս տա խիտ ծա ռոց: 6Եւ յայն

մա նէ եւ յայս պի սի ան պա տեհ եւ ան կարգ սո վո րու թե նէ եկին մար դիկ 

ի պաշ տաւն դից եւ դիւ ցա զանցն անուա նե լոց, յոր հայե ցեալ ան հա

սա նե լի եւ ան ճառ Աս տու ծոյ իմաս տու թեանն՝ պա տուէր տայր Մով սէ

սիւ տանն Իս րայէ լի մի՛ ամե նե ւին պատ կեր ինչ զու րուք դնել ի քա

ղաքս իւ րեանց կամ նկա րել յորմս տանցն, թէ պէտ եւ զեր կուս քե րով

բէսն ոս կիս զայն այ լոյ խորհր դոյ ծայ րա գու նի հրա մայեաց առ նել եւ 

կանգ նել առ տա պա նա կաւն, զի թէ զպատ կե րաւ աւ ձին պաշ տեաց Իս

* Տես Յայտ. ԺԲ 4:

† Տես Բ Թես. Բ 3:
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րայէլ, // զոր եւ Նէ ես թա անուա նե ցին, յի րա ւի զգու շա ցու ցա նէր զնո

սա Տէր ի ձե ռա գործ պատ կե րաց: 7Բայց մեզ զսր բոցն պատ կերս, ը ստ 

որում ասա ցաւդ վե րա գոյն, չա փով սր բու թեան եւ յա ղագս պատ ճա ռին 

պա տուել ի գո վեստ Աս տու ծոյ եւ յի շա տակ քա ջու թեան նո ցա, այլ ոչ 

որ պէս ար տա քոյ սահ մա նին հե ղուլ մտաւք: 8Իսկ զտուեալն ի Տեառ

նէ իւրն ան պա րագ րու թեան ամե նա սուրբ եւ աս տուա ծային պատ կեր 

բա րե պաշ տին Աբ գա րու՝ երկր պա գել նմին՝ որ պէս ին քեան մարմ նա

ցե լոյ Բա նին, եւ զնոյն նկա րագ րեալս յե կե ղե ցիս ի մարդ կա նէ տե սա

նե լով եւ երկր պա գե լով Քրիս տո սի՝ ան կա նիլ առա ջի եւ աղա չել վասն 

փր կու թեան զայն, որ ի չափ եւ ի նմա նու թիւն ծա ռայի վասն ծա ռայից 

գոլ ան չափ խո նար հու թեամբ ար ժա նի արար. 9այլ զսր բոյ եւ զաս տուա

ծած նի Կու սին ամե նաշ նորհ պատ կեր՝ զտուեալն, որ պէս ասի, հաս տա

տու թեամբ խնդ րո ղացն զայն երա նե լի առա քե լոցն, առա ւել ամե նե

ցուն սր բոցն հա մա րել եւ երկր պա գու թեամբ՝ որ պէս զՄաւր Տեառն 

պա տուել զտիպ պատ կե րի՝ աղա չե լով լի նել բա րե խաւս վասն մեր առ 

որ մարմ նա ցաւն ի նմա նէ վասն թշուա ռու թեանն մե րոյս բնու թեան եւ 

առ Ծնող Բա նին եւ Մի ած նին Ո րդ ւոյ, որ առա քեացն զնա ի խն դիր մո

լո րե լոյ բնու թեան մարդ կու թեանս, եւ առ Հո գին // Սուրբ, որ աւե տա

րա նե ցաւ նմա ի Գաբ րի է լէ ի սպաս եւ ի յար դա րումն ան ճա ռե լի մարմ

նա ւո րու թեան Բա նին:

IV. 1Արդ, ցու ցաւ ասա ցե լովքդ, թէ այլ պա տիւ է այնր, որ ը ստ բնու

թեան ու նի զան զու գա կան փառսն եւ ճշ մա րիտ թա գա ւո րու թիւնն, որ է 

Ե րա նե լին եւ մի այն Հզաւրն, եւ այլ պա տիւ՝ առ ի նմա նէ եղե լոցն: 2Եւ ի 

նո սա դար ձեալ զա նա զա նու թիւն, որ պէս՝ բնու թեանց եւ պա տուոց, իսկ 

ի մարդ կա նէ սր բոցն՝ չափ պա տուոյ եւ ար ժան, եւ թէ զի ա՞րդ զսուրբ 

ոս կերս նո ցա պա տուես ցուք, եւ կամ թէ զո՞րս ար ժան է ըն դու նել կեն

դա նագ րու թիւնս եւ զո՞րս՝ ոչ, եւ թէ՝ ո՞ր պի սի զա նա զա նու թիւն ըն կա

լե լոցն է եւ վասն Տէ րու նա կան պատ կե րին մտա ծու թեան եւ սր բոյ Աս

տուա ծած նին, եւ վասն այ դո ցիկ շատ լի ցի այս քանն: 3Բայց կա րե ւոր 

հա մա րիմ յի շել եւ վասն որոյ բա զում ան գամ կրեն ի մի մեանց մար

դիկ երկր պա գու թիւն, զի միտք բա զում ան գամ ինք նին մտեալ՝ խնդ րեն 

վասն այսր, եւ թէ ար ժան իցէ կամ ոչ՝ հա մա րա ձա կա պէս առ նել զվ ճիռ 

կա լան: 4Բայց ինձ այս պէս բար ւոք գոլ թուի, զի թէ էր ար դեաւք հնար 

ոչ այլ ու մեք երկր պա գել, բայց Աս տու ծոյ մի այն, հա ճեալ եմ յոյժ. այլ 

վասն զի տե սա նեմ հին զի րացդ պատ մու թիւն, որ պէս ցու ցաւ, եւ ան

հնա րա գոյն զխա փա նումն, // յա ւել ցուք զայս, եթէ իմաս տու թեամբ 
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պար տիմք եւ զգործն եւ զի րացն քն նու թիւն առ նել: 5Եւ է իսկ այս

պէս, զի Աս տու ծոյ՝ որ պէս մի այ նոյ եւ արար չի եւ թա գա ւո րի եւ մե ծի, 

ամե նայ նին պատ ճա ռի եւ պատ ճա ռաց արար չա գոր ծի, նա խախ նա մո

ղի եւ կրո ղի, զա մե նայն զպաշ տաւնն եւ զերկր պա գու թիւնն առանձ

նա կան մա տու ցա նել, որ պէս արա րած՝ Ա րար չի: 6Զայլ ամե նայն բա րու

թիւնսն առ մեզ եւ վասն մեր թո ղից, յորս ոչ կա րէ ու մեք մտաւք ը ստ 

ար ժա նին հուպ եր թալ եւ ոչ ճա ռել: 7Իսկ իշ խա նաց ազ գակ ցաց ոմանց՝ 

իբր բռ նա ւո րաց առ եր կիւ ղի, զոր ոչ ըն դու նիմ հա ւա նել, եւ այ լոց՝ որ

պէս երախ տա ւո րաց կամ պա տիւն ինչ ու նո ղաց, կի սոց՝ վասն սի րոյ եւ 

մտեր մու թեան, եւ դար ձեալ ոմանց՝ վասն զԱս տուած յին քեանս ու նո

ղաց, զոր մա նա ւանդ գո վեմք, ը ստ որում Նա բու գո դո նո սորն երկր պա

գէր Դա նի է լի, ի սոյն յա րի եւ վասն խո նար հու թեան գո վել ւոյ, որ յա

ղագս Քրիս տո սի երկր պա գէ եղ բաւրն:

V. 1Արդ, ի փառս Աս տու ծոյ եղեալ ամե նայնդ եւ առանց վնաս ինչ 

առ նե լոյ յա մե նայն աս տուա ծայինսն եւ յիրս առա քի նու թեան՝ հա ճե

լի է, իսկ եթէ առ եր կիւ ղի տան ջա նաց կամ սպան ման յա ղագս կրաւ

նից մե րոց կամ պաշ տա ման բա րե պաշ տու թեան // նա խա պա տիւ զս նո

տիսն արա րեալ եւ զայն առ նի ցէ ը նդ առ Աս տուած, մա հու չափ մե ղու

ցե լոցն դա տաս տա նաւ է: 2Տե սա նեմ եւ այլ ինչ, ոչ հե ռի յայս մա նէ, ող

բոց ար ժա նի իրս, զի թղ թոց բռ նա ւո րաց եւ ան շունչ պատ կե րաց նո ցա 

սու տա կաս պա սու թեան աղա գաւ, իսկ եր բեմն եւ առ ահի ան կեալ եր կիր 

պա գա նեն, բայց մեր ամե նայն ինչ պար կեշ տու թեամբ եւ ը ստ կար գի 

եղի ցի, որ պէս զի ամա չես ցէ աշ խարհ ի գնա ցից մե րոց: 3Եւ հայե լով ի 

գործս մեր բա րիս՝ մար դիկ յա ւի տե նիս փա ռա ւո րես ցեն զՀայր մեր յեր

կինս ը նդ Ո րդ ւոյ իւ րում Մի ած նի եւ ը նդ Հոգ ւոյ իւ րում Սր բոյ այժմ 

եւ միշտ եւ յա ւի տեանս յա ւի տե նից. ամէն:

<Դ>

 ՆՈ ՐԻՆ ՅՈՎ ՀԱՆ ՆՈՒ ՔԱ ՀԱ ՆԱՅԻ ԱՌ Ո ՐՍ ՊԻՂԾ  

ԶՄԻՍ ՎԱՐ ԿԱ ՆԻՆ ԵՒ ԶԱՆ ՁԻՆՍ ՈՉ ԱՐ ԳԵ ԼՈՒՆ

I. 1Նորք ոմանք փա րի սե ցիք եւ առանց դպ րու թեան այժմ ի մէջ 

մեր ըն ծայե ցան, դժուա րա կիրս եւ ծա նունս զդիւ րըմ բերսն եւ թե թե ւա

գոյնս ստեղ ծա նե լով յան ձանց՝ բառ նալ առանց աւ րի նաց հրա մայեն, ոչ 
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մի այն զի մա տամբ ոչ կա մին եր թալ յայ նո սիկ ին քեանք մերձ, այլ եւ 

գոր ծել զա նար ժանս՝ զլ ցեալսն ամե նայն անի րա ւու թեամբ, // աւ րի նա ւոր 

ին քեանց հա մա րին՝ զգե րան յա կան ոչ տե սա նե լով յիւ րում: 2Բամ բա սէ 

եւ որ ոչ զդուզ նա քեան ծա նեաւ շիւղ, եւ ոչ մի այն զի ոչ շիւղ, այլ եւ 

սահ ման աս տուա ծային եւ յԱս տու ծոյ առ ար դարս եւ անա րատս կար

գեալ: 3Ան կեալք ի հա ւա տոց ար հա մար հեն զհա ւա տա ցեալս, զհիմնն 

ոչ ու նե լով՝ կոր ծա նեալք ի հե ղե ղաց եւ հող մոց կամ, զիսկն ասել եւ ճշ

մա րիտ, առանց իրիք բնու թեան ցո ղուն եւ փայտ ի կե րա կուր հրոյ ժո

ղո վեն, իսկ զհի մամբ հաս տա տեալս առանց վթա րու թեան եւ հեր քե լոյ 

եւ սուղ ինչ նուազ շի նող ոս կի եւ ար ծաթ եւ պայ ծառ քա րինս քա մա

հեն փռն գա լով: 4Վասն զի պիղծ է յաչս ամ բարշ տի աս տուա ծա պաշտ, 

եւ մո լեգ նեալ ան գի տա նա լով զանձն՝ զող ջա միտ ոք ախ տիւն նա խա

տէ, <որ պէս> ծա րա ւի է արեան յԱ բէ լի՝ Կայէն:

II. 1Արք քաղ դէ ա ցիք չա րա խաւս զԱ նա նի անց եւ զԴա նի է լին: 2Սի

րեմ, թէ ոչ գա զանք եւ ոչ հուր պա տե րազ մես ցին ը նդ ատե լիս ատե

լեացն: 3Բա ղա յամ անի ծա նել զԻս րայէլ յանդգ նի, սա կայն ոչ տուե<ա>լ 

նմա լի նի: 4Եւ թէ պէտ անի ծա նեն նո քա, Տէր աւրհ նես ցէ, եւ զա մաւթ 

յա րու ցեալքն ի վե րայ կրես ցեն, վասն զի ախոր ժեն զկու րու թիւն, եւ 

լու սա ւո րու թիւն խա ւար նո ցա կար ծի, ոչ զան//գի տեն ան լու սա ւորք 

անուա նել զտե սա նողս: 5Եւ թէ այն պէս ի հա ւատ վնա սեալք են, սքան

չա նամ եւ ոչ մի վասն անա ռա կու թեան գնա ցից նո ցա, քան զի որ ոչ 

զինք նա շարժն ու նի ցի շար ժող, զի ա՞րդ ինչ ի պի տա նեաց եւ ի կար գա

ւո րաց կա րաս ցէ գոր ծել: 6Ո՞չ ան զգամք զի մաս տունս թշ նա մա նեն, ո՞չ 

անաւ րէնք՝ զքա ջաւ րի նաւք դաս տի ա րա կեալս, զբա րե պաշտս՝ ամ բա

րիշտք, զար դարս՝ անի րաւք, զմաք րա սէրս եւ զգաստս՝ վա ւա շոտք եւ 

գէջք, ագահք եւ կա պեալք ռժ դու թեամբ՝ զո ղոր մածս եւ զսփ ռողս աղ

քա տաց: 7Քան զի զի ա՞րդ ներ հակք մի ա բա նես ցին բայց ի տա րերց: 8Ո՞ 

զա ռա քեալս, ո՞ զմար գա րէս, զմար տի րոսս, ոյք ոչ չարք եւ մե ղա ւորք, 

հա լա ծե ցին եւ սպա նին: 9Զի եթէ զտա նու տէրն, ո՞ր չափ եւս առա ւել՝ 

զըն տա նիս նո րա: 10Այլ խրախ լի նիմ, զի յա ղագս բա րե պաշ տու թեան 

վտան գիմ, թէ պէտ եւ ոչ նո ցա այս պէս երե ւի, 11վասն զի եւ որոց շր

ջեալ են խելք կամ անա պա կաւ այ լայ լեալ, ը ստ է ու թեան ոչինչ կա րեն 

տե սա նել, բար բա ջեն ան զգա յա բար եւ իմա նան զյի մա րու թիւն, եւ ը ստ 

բա նի թուե ցեալքն նո ցա ծի ծա ղե լիք են առող ջաց եւ զբ նու թիւնն ամ

բողջ ու նո ղաց: 12Լուի ցեն եւ ն//ո քա ի մէնջ զա ռա ւել քան զհա ւա սարն 

պա տաս խա նիս՝ ոչ ը ստ ոսո խա սի րաց եւ վի ճո ղաց, այլ զի րա ւունս պա

234ա

234բ

233բ



ՅԱՂԱԳՍ ՆՇԱՆԱԿԻ ՀԱՒԱՏՈՅ ՆԻԿԻԱԿԱՆՆ ՅԺԸ-ԻՑՆ 345

հան ջո ղաց, ոչ յա ղագս ատե լու թեան ը նդ դի մադ րո ղաց, այլ զթիւ րու

թիւն ը նտ րու թեան նո ցա ի դա տաս տան ար դար ածո ղաց: 

III. 1Արդ, զի թէ պէտ եւ բա զում ինչ առ ի մէնջ յա ղագս բա նի հա

ւա տոյ ասա ցաւ հա կա ռակ նո ցա, դար ձեալ գլ խա ւո րե լով փոքր ինչ 

իբ րեւ զյի շա տա կա րան ճա ռել ոչ աւե լորդ ինչ, այլ յար մա րա կան գոլ 

երե ւի, 2որ պէս զի եւ յայսմ իսկ ու սա նի ցիմք՝ ան հա ւա տա րիմս զնո

սա ի մե ծա մեծսն, ը ստ որում եւ ի փո քունսն այն քան կար ճամ տաց եւ 

խորհր դով դուզ նա քեայց յաս տուա ծա բա նու թիւնս: 3Զի զար մանք իցեն 

եւ առ այլս երե ւել ան հան ճա րա բար առդ նիլ, ոյք ոչ զԲանն մար մին 

եղեալ, որ է մարդ ը ստ ճշ մար տու թեան լի նել խոս տո վա նել յանձն առ

նուն՝ Յով հան նու հա ւա նե լով: 4Այլ մարդ զոմն՝ ապա կա նա ցու եւ ան

կա տար, ու նայն ի փա ռաց Աս տուա ծու թեան, յա ռաջ գոլ ի Մա րի ա մայ 

ստեղ ծա նեն, մահ կա նա ցու մի այն՝ ը ստ մեզ, եւ չար չա րե լի, ան խառն 

եւ ան մի ա ւոր գե րա գոյին՝ ը ստ բնու թեան, մին չեւ չար չա րես ցի խա

չիւ ի մահ եւ գե րեզ ման եւ յա րու ցեալ մարդ՝ փա ռա ւո րես ցի ապա Աս

տու ծով: // 5Իսկ ոմանք ի պա տա հե լոցն գլոր ման եւ գայ թակ ղու թեան 

քա րին եւ վի մի կար ծե լով լա ւա գոյն քան զնո սա խոս տո վա նիլ, եւ յա

ռաջ իսկ քան զխաչն ասեն Բա նիւ զմի ա ւո րու թիւնն՝ ոչ ճշ մար տա պէս 

եւ ը ստ բնու թեան, այլ ար ժա նա ւո րու թեան հան գա նա կաւ իմն եւ չա

փովք, եւ զայս՝ կա՛մ նա խա կազ մեալ յո րո վայ նի, որումն համ բա կի, եւ 

կա՛մ զկնի ծնն դեանն սքան չել ւոյ: 6Եր կուց դի մաց կա տա րե լոց եւ անձ

նա ւո րու թեանց յա րակ ցու թիւն զմի ա ւո րու թիւնն զայն ասեն, զի թէ պէտ 

ջա նան թա քու ցա նել արուես տա ւոր ճո ռո մա բա նու թեամբ զեր կուց դի

մացն դա ւա նու թիւն, այլ ոչ կա րեն՝ ամե նայն իւիք զնոյն զե կու ցա նե

լով: 7Վասն զո րո շեալ կա մաց եր կուց եւ եր կուց բնու թեանց եւ ներ գոր

ծու թեանց կամ կրից առան ձին մար դոյ ճառք եւ տրա մա բա նու թիւնք՝ 

զի՞նչ այլ, եթէ ոչ եր կուս նշա նա կեն դէմս. խառն մանն եւ մի ա ւո րու

թեան յե ղա նա կի գո լով ան հմուտք՝ փոր ձին եղ ծա նել զԵ կե ղեց ւոյ ճշ

մա րիտ աւան դու թիւնս:

 IV. 1Արդ, ի նա հա տա կաց բա նին կշ տամ բեալք նո քա, առա ւե լա պէս 

եւ՝ խո ցո տեալք, թէ պէտ եւ ոչ զգան՝ մե ռեալք գո լով: 2Ա ռա ջի կայս մեզ 

քն նես ցի աշ խա տու թիւն ինչ բարձ րա գու//նի եւ խո րա գու նի: 3Յայ սո սիկ 

ոչ ինչ պի տո յա նամք քա ջա յայտ ու նել ան մտու թեանն զամ բաս տա նու

թիւն ին քեան, զո րոց եւ առա քեալ նա խախ նա մա բար յա ղագս իւ րոցն 

Հոգ ւով Սր բով ար տադ րեաց զհա կա ռա կա ձայ նու թեանն առ ինքն հեր

ձուած՝ մար դոց ապա կա նե լոց մտաւք եւ ի հա ւատս ան պի տա նից գոլ 
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գիւտ զայն պիս<ի> նո րա ձե ւու թիւնս: 4«Այլ Հո գին Սուրբ յայտ նա պէս 

ասէ, թէ ի ժա մա նակս յե տինս քա կես ցին ոմանք ի հա ւա տոց»*, ու րա

ցու թեան հա ւա տոց լի նել ծնունդ՝ զխար դախ մտա ծու թիւնն եւ զա նաւ

րէն դրու թիւնն զայն գու նակ ասէ, դի ւաց եւ մո լար հոգ ւոց ան կրաւն եւ 

եղ ծեալ իմաս տու թիւն, 5քան զի յա րեալ՝ ի նոյն յա ւե լու ասել այս պէս. 

« Հայես ցեն յայսս մո լո րու թեան եւ ի վար դա պե տու թիւն դի ւաց՝ կեղ

ծա ւո րու թեամբ. ստա բանք, խա րեալք իւ րեանց խղ ճիւն մտաց. 6որ ար

գե լու ցուն յա մուս նա< նա> լոյ եւ մեկ նի ցեն ի կե րակ րոց, զոր Աս տուած 

հաս տա տեաց ի վայե լումն հա ւա տա ցե լոց, եւ ոյք հա սեալ իցեն ի ճշ

մար տու թեանն վե րայ. 7զի ամե նայն արա րածք Աս տու ծոյ բա րի են, եւ 

չիք ինչ խո տան, մա նա ւանդ որ գո հու թեամբն ըն դու նի ցին, զի սր բի 

բա նիւ Աս տու ծոյ եւ աղաւ թիւք»†:

 V. // 1Եւ արդ, ո՞չ յայտ նա պէս հա կա ռա կա բար ու նին Հոգ ւոյն Սր

բոյ եւ հա ւա տոցն որ ի Քրիս տոս Յի սուս. 2զի եթէ հոգ ւոց մո լո րու թեան 

եւ դի ւաց վար դա պե տու թիւն ցնո րա կանն այն իցէ վատ թար եւ դառն 

ու սումն, չիք ի նո սա գի տու թիւն ը ստ Քրիս տո սի, 3քան զի՝ « Զի՞նչ հա

ղոր դու թիւն է Քրիս տո սի ը նդ Բէ լի ա րայ, կամ զի՞նչ բա ժին հա ւա տա

ցե լոյ ը նդ ան հա ւա տի»,‡ եւ թէ՝ «Ի վայելս հա ւա տա ցե լոց եւ գի տա

կաց ճշ մար տու թեանն կե րա կուրք յԱս տու ծոյ հաս տա տե ցան»§: 4Թշ նա

մա նեն զԱ րա րիչն, ոյք զա րա րած նո րա գար շե ցու ցա նեն, հե ռի եւ ին

քեանք ան կա նին <յ>ու ղիղ հա ւա տոց եւ ի ճշ մար տու թե նէ: 5Քան զի 

ասեն զբա րին չար եւ ոչ բա րի, զա ռա ւել դժն դակս իբ րեւ զաւ րի նա ւորս 

եւ կա նո նեալս ամե նայն յաւ ժա րու թեամբ գոր ծեն, զսահ ման ճշ մա րիտ 

հա ւա տոյ լքին, թո ղին եւ զար ժա նա ւոր վա րուց՝ իբ րեւ զա տե լիս կա մա

կա րու թեամբ առանց իրիք բռ նու թեան եւ ը նդ դի մու թեան վնա սեալք 

ի բա նա կանն յոյժ, եւ հա կա ռա կաւքն զուար ճա նան:

VI. 1Վա՜յ, որ դնէ զխա ւարն լոյս եւ զլոյսն՝ խա ւար, զքաղցր՝ դառն 

եւ զդառնն՝ քաղցր, զչարն՝ բա րի եւ զբա րին՝ չար: 2Ար դա րե՛ւ, մո լո

րե լոց են այս պի սի ան խորհր դա կա նու թեան ը նտ րու թիւնք եւ բանք: 

// 3Հայեա՛ եւ ը նդ միւս եւս զա ռան ցու թիւն մտաց նո ցա եւ յի մա րու

թիւն հոգ ւոց. ոչ է ար գել նո ցա եւ ոչ մի յա ւուրց եւ ի ժա մա նա կաց նո

* Ա Տիմ. Դ 1

† Ա Տիմ. Դ 1–5

‡ Բ Կոր. Զ 14

§ Բ Կոր. Զ 14
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քումբք կե րակ րովք զմայ լել ամե նայն շուայ տու թեամբ եւ ան լիր ագա

հու թեամբ, 4եւ զորս գո հու թեամբն մեր ձե նան եւ աղաւ թիւք յա ւուրս 

երե ւե լիս եւ նշա նա ւորս, հա ւա տովք եւ վա րուք պար կեշտք, հայ հոյել 

ոչ պատ կա ռեն: 5Զի եթէ չար է ինձ, ըն դէ՞ր քեզ բա րի. եւ եթէ ինձ ի 

մեղս, վասն է ՞ր քեզ յար դա րու թիւն: 6Կամ մի՛ ու տեր, կամ մի՛ դա տա

պար տեր, քեզ՝ բո վան դակ տա րոյն ժա մա նակ, իսկ ինձ՝ եւ ո՞չ մի աւր 

պայ ծառ եւ աս տուա ծային, քեզ՝ առանց պատ ճա ռի, իսկ ինձ՝ ոչ եւ ի 

տկա րու թիւն: 7Եւ ո՞ զայս որո շեալ սահ մա նեաց, զի՞նչ է հա կա ռակ աւ

րէնսդ րու թիւնս. քեզ ար բե ցու թեամբ եւ որո վայ նա մո լու թեամբ զեղ խել 

եւ եղ ծա նել զկեանս ի ման կու թե նէ մին չեւ ի կա տա րած առանց խղ ճի 

մտաց, եւ որ զաս տուա ծայինսն հա նա պազ իմաս տա սի րէ, նմա եւ ո՞չ 

մասն ինչ ի պատ ճառ կե լոյ, թէ եր բեք հան դի պես ցի ի բար ւոք աւուր: 
8Յա րե նէ եւ ի մե ռե լո տոյ հրա ժա րել տուեալ է. «Զ միս արեամբ շն չոյ 

մի՛ ու տի ցես»*, այլ զա րիւն յեր կիր հե ղու ցուս, քան զի «ա մե նայն շն

չոյ կեն դա նոյ շունչ արիւնն իւր է»†, զոր եւ առա քեալքն Տեառն հաս

տա տե ցին // թղ թովն՝ որ առ հա ւա տա ցեալս ի հե թա նո սաց: 9Քեզ ո՞ հա

մար ձա կեաց ու տել զհեղ ձու ցիկս արեամբ կամ յո՞րս թռչ նոց եւ երէ ոց, 

ո՞ սպան դա գործ քեզ զշունսն հրա մայեաց, զի զխզելն ձե ռաւք եւ խեղ

դա նաւս կռելն լուռ եղէց, կամ զան մա քուր կեն դա նեացն ը ստ աւ րի

նացն ան խտիր ճա շակս թո ղա ցու ցի՞ն քեզ սպա սա ւորք բա նին ան ծա

նաւ թիդ եւ զա ներկ բայ մաք րոցն պէտս բա ցա սահ մա նե ցի՞ն ի ստոյգ //‡ 

բա նին ըն դու նո ղաց: 10Թո ղում զա պա կա նու թեան վար դա պե տացն քոց 

խառ նակ եւ ան սուրբ կեանս եւ որ քան ինչ այլ՝ մի՛ բա ւա կան հա մա

րե լով զ՚առ նո սա ի մէնջ յայ լում ժա մու ասա ցեալս: 11Եւ միւս եւս, զի 

ոչ է դի տա ւո րու թիւնն այժ մու բա նիս մեծ խն դիրն այն, սա կայն ու նիմ 

շնորհ հռով մայեց ւոցն աւ րի նաց վերջ նոց՝ սա տա կել իբ րեւ զթշ նա միս 

հա սա րա կաց բնու թեան մարդ կան զխ զիչս արա կա նացն հրա մայո ղաց:

* Ծն. Թ 4

† Ղեւ. ԺԷ 11, 14

‡ Ինչպէս արդէն ծանուցել ենք ներածութեան Ե գլխում, այս երկի սկզբից 

պակասա ւոր մի հա տուած հասել է մեզ ՄՄ N 777 ձեռագրով, որն, ըստ գրչի 

յի շա տա կա րանի, ընդ օ րի նա կուած է Սարկաւագի ինքնագրից: Սա է սկիզբը ՄՄ 

N 777ի հա տուածի, եւ այստեղից սկսեալ՝ բնա գի րը ներկայացւում է ըստ ՄՄ 

N 777ի: Բնա գրի վեր ջում տրուած են ՍՂ 504ի (=Բն.) տարընթերցումները:
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VII. // 1Արդ, յայս պի սեաց եւ այն պէս խրա տեալք՝ զպղ ծեալս աւ

րի նացն կեն դա նիս, որ ի ծո վու եւ ի ցա մա քի եւ յաւդս շր ջին, ու տեն 

առանց խտ րու թեան եւ մեզ զհ րա մայեալս եւ հա մար ձա կեալս անուամբ 

սր բու թեան յԱս տուա ծոյ ի գործ հա մա րին մե ղաց: 2Այլ ասեն, զի թէ

պէտ եւ սուրբ է եւ աւ րի նա ւոր, սա կայն ոչ է ար ժան զձեւ պար կեշ տու

թեան եւ կրաւ նա ւոր ժուժ կա լու թեանն ըն կա լե լոց եւ որո շե լոց ի սո վո

րու թե նէ հա սա րա կաց այ լովք վա րուք հա ւա//սա րեալ մարդ կան: 3Ա սեմ 

եւ ես զդոյն, եւ ոչ հա ճե լի է ինձ յայն պի սի կե րա կուրս շուայ տու թիւն 

ոմանց, մա նա ւանդ կա րո ղաց ու ժով մարմ նոյ եւ առող ջաց յախ տէ հի

ւան դու թեան, եւս առա ւել ման կա գու նաց ի նո սա եւ կա րաւ տից թա ռա

մե ցու ցա նել ը նդ ծաղ կի մարմ նոյն եւ զախտս բնա ւո րա կանս, եւ որոց 

պարտն է արեամբ չափ պա տե րազ մաւ կալ հա կա ռակ մե ղաց՝ մի այն ոչ 

յայն պի սի կե րակ րոց եւ ի գի նոյ զան ձինս ար գել լով, //այլ եւ յա մե նայն 

փափ կու թե նէ եւ յա գեց մա նէ դոյզն եւս կե րակ րոց: 4Սա կայն ոչ դա տա

պար տեմ զբա րե ձե ւու թեամբ մեր ձե ցեալսն ի տկա րա գու նիցն՝ իբ րեւ ի 

դեղ ցա ւոց եւ ի պատ ճառ կե լոյ, եւ ոչ բամ բա սեմ որ պէս զգոր ծա ւոր 

անաւ րէ նու թեան եւ դժն դա կա գու նի ապի րա տու թեան եւ ոչ տե ղի որո

շեմ զչա րա գոր ծաց եւ ժա մա նակ եր կայն ի ներքս ածե լոյ զկ նի եւ խառ

նե լոյ ը նդ եղ բարս ի կցոր դու թիւն աղաւ թից // եւ Սե ղա նոյն երկ նա ւո

րի: 5Իսկ դու յա նըստգ տա նել ւոջն չա րա պէս դա տիս զիմսն եւ պար սա

ւես դառ նու թեամբ, որ պէս որոց ոչ գու ցէ փր կու թիւն եւ դեղ բժշ կու

թեան: 6Բայց զքոյսն, զի մի՛ ասա ցից զկող ման չա րին կամ ձա խու, զմա

հու չափ ի մե ղան չա կանս ե՛ւ առ Աս տուած, ե՛ւ առ բնու թիւն վաղ վա

ղա կի առանց եւ դոյզն մի ոյ ժա մա նա կի որոշ ման մեր ձե ցու ցա նես յա

նուա նեալն քո սե ղան, խառ նակ եւ շփո թեալ հա ցին եւ բա ժա//կին ըն

դու նակ լի նել ար ժա նի առ նես: 7Թուի ինձ՝ գի տե լով, թէ ոչ ի դա տաս

տան ան ձին առ նու զար հա մար հեալ կե րա կուրն: 8Զի զոր այ պա նե ցերն 

թշ նա մա նե լով՝ բամ բա սեալք եւ թշ նա մա նեալք կե րի ցեն եւ արբ ցեն, 

զա պա կա նեալն՝ ապա կա նեալք, եւ զար տա քինն կա նո նաց Ե կե ղեց ւոյ՝ 

աւ տարք առա քի նու թեան վա րուց, նա խա տիչք Քրիս տո սի՝ զնա խա

տեալն: 9Ո՛վ ամ բարշ տու թեանն. // զի ա՞րդ ոչ ակն ածեն ծաղր առ նել 

զխոր հուրդն մեծ եւ դո ղու թեան ար ժա նա ւոր, զի ա՞րդ եւ ոչ յան ձանց 

տան զի րա ւունս, ուս տի՞ դի մեալ սպր դեաց մտա նել ի ներքս ան շի ջա

նե լի ճա րակ չա րի այսր հր դե հու թեան, յոր պի սի՞ յանդգ նե ցան մար դիկ՝ 

ման կունք չա րին, աւ տար առա ւել եւ նո րա ձեւ ամ բարշ տու թիւնս: 10Եւ 

քոյքն այս պէս, վասն զի հա մա ռաւ տել տե ղիս պա հան ջէ: // 11Իսկ մարդ
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կաւ րէն ինչ ոք յի մոցն ախ տա ցեալ՝ ար ժա նա ւոր բժշ կեալ դե ղովք լի

նի, քան զի ու նին զս կիզբնն կեն դա նու թեան, ոչ իս պառ մե ռան, թէ ոչ 

բժշկես ցին. եւ ոչ խա բէ ու թեամբ կեղ ծա ւո րին մտա նել՝ ցու ցա նե լով զին

քեանս յԵ կե ղեց ւոյ գոլ՝ ոչ ելով: 12Այլ զու սումն առա քե լա կան ի վարս 

եւ ի կրաւնս ան շարժ ու նե լով՝ հնա զան դին լծոյ ապաշ խա րու թեան, ող

բան, խո նար հին, տրտ մին ը նդ Դաւ թայ, զաւր հա նա պազ ը նդ Պե//տ րո

սի լան դառ նա պէս, ցու ցա նեն զփ տու թիւն վի րացն գթա ծի Բժշ կին, ոչ 

կան ի բաց, մին չեւ առ նու ցուն զնե խուա ծոցն հաս տա տուն առող ջու

թիւն, եր կա սէրք են, աշ խա տին առ եւ զս պիսն ջն ջե լոյ, ոչ յանդգ նին 

մտա նել, մին չեւ լց ցի ժա մա նակն սահ մա նեալ: 13Նաեւ յայն ժամ եւս ի 

խղ ճէ մտաց յաղ թա հա րեալք բազ մաց ստգ տա նե լով զան ձինս՝ յո րոշ

մանն մնալ աղա չեն, երկն չին, գու ցէ ոչ իբ րեւ զձիւն սպի տա կա ցան, // 

այլ եւ ոչ ոմանք իբ րեւ զասր եւ զկ տաւ, թէ պէ տեւ յո լովս վաս տա կե

ցին: 14Եւ յոր դո րեալք ի վար դա պե տաց՝ ողո քեն մաղ թա նաւք զնո սա 

տե ղի տալ աղա չա նացն. 15« Գի տակ ցու թիւն մտաց ո՛չ,_ ասեն,_ հա մար

ձա կե ցու ցա նէ, թո՛ղ տա ռա պե ցայց առ դրունս Շնոր հո ղի ստու գա պէս 

մաք րու թեանն. < մե ղա՜յ, զի քնով դան դա ղիմ>*, չիշ խեմ վաղ վա ղա կի 

յակն ան կա նել որում զայ րա ցու ցին, զար հու րեալ եմ յար դա րա դա տու

թե նէն, թէ պէտ եւ գի տեմ զնա ող//որ մած»: 16Եւ զի մի՛ ան հա ւանք եւ 

ան հնա զանդք առ հարս ցուց ցին, հա զիւ ու րեմն զդէմս խո նար հե ցու

ցա նե լով յանձն առ նուն մտա նել, սա կայն եւ ոչ յետ այ նո րիկ յան հոգս 

եղեալ խրա խա նան մտաւք եւ մարմ նով՝ որ պէս ի բաց վճա րեալք յեր

կիւ ղէ տան ջա նաց: 17Այլ զմ նա ցեալ եւս նշ խար կե նացն յա ւե լուա ծով 

ճգ նու թեան Քրիս տո սի ըն ծայեն. զայն՝ բժշ կու թեանն վարձ Բժշկին, 

զայն՝ շնոր հա կա լու թեան // նուէր եւ պա տիւ Ըն դու նո ղին: 18Իսկ սահ

ման սո րա ոչ ժա մա նակ որո շեալ թուով, այլ կա տա րած կե նաց:

VIII. 1Ա սա՛ եւ դու ինձ զքոյսն եւ զ՚առ ի նո ցա նէ ըն ծա յա բե րեալսն 

ոչ Աս տու ծոյ, վասն զի զմաք րու թիւն սի րէ: 2Ա սա՛, դա տա պար տի՛չդ 

զան մեղս եւ զր պար տի՛չ իմաս տուն եւ ճար տա րա բան, զո՞րս ի պոռն

կո ցաց՝ զի գա ցեա՞լս եւ զա րուա գէ՞տս, զյափշ տա կո՞ղս, զշո՞ւնս, զա ւա

զա՞կս, զար բե ցո՞ղս, զո րո վայ նա մո՞լս, զծաղ րա ծուս եւ զծի ծաղ կո՞տս, 

զար ծա թա սէ՞րս, որով ոչ ոք կա րաս ցէ զԱս տուած սի//րել, 3առ այ սո քիւք 

եւ զամ բար տա ւա՞նս, զս նա պա՞րծս, զսո՞ւտս, զհ պա՞րտս, զա նո ղո՞րմս, 

զո խա կա՞լս, զաղ տե ղի՞ս լե զուաւ, զդա տարկ եւ շա տա խաւս բե րա նով 
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պար տա ւո րեա՞լս, զամ պար հա ւաճս եւ զվէ՞սս զա չաւք եւ զվա ւա շո՞տս, 

զերդմ նա հա՞րս եւ, հա ման գա մայն ասել, զաւ տա՞րս ամե նայն առա

քի նի որա կու թեան եւ զպա տա րո՞ւնս չա րու թեամբ, այս պի սի՞ք ներ

քին քո եւ խորհր դոյ ար ժա նա ւո րեալք: 4Որ մտա նէ <ընդ բե րան>*, // 

յայտ է աւ րի նա ւոր եւ մա քուր կե րա կուր, ոչ պղ ծէ զմարդ, այլ կար գե

լոցդ ազգ վե րա գոյն: 5Ըն դէ՞ր ոչ թշ նա մա նես եւ խո տես, զորս՝ եւ Աս

տուած, հի՞մ զհ րա մայեալս Աս տու ծոյ ի դա տա պար տու թիւն դնես սր

բոց եւ զհ րա ժա րե ցե լովքն պա տեալ դու փա րիս, զա տե լիս Տեառն սի

րես յար գա նաւք եւ զսի րե լիս նո րա անար գես թշ նա մա նաւք: 6Ո րո՞յ ար

դեաւք մասն իցէ ասողն բա րի զչար<ն> եւ ը նդ դէմ նմին չար՝ զբա րին, 

զլոյսն՝ խա ւար եւ զխա ւարն՝ // լոյս, զայն պի սի դառ նու թիւն՝ քաղցր եւ 

զբ նու թիւն քաղց րու թեանն՝ դառն. մո րո սաց եւ մտաց ան կե լոց, այլ եւ 

մո լեգ նո տաց են ձա խո ղա կի այ դո քիկ ը նտ րու թիւնք եւ կար ծիք: 7Ո՞չ 

լուար զա սելն՝ կե րո ղի ոչ դա տել զոչն կե րող, եւ ոչ նմա՝ զայն, որ ու

տէն†, քան զի գո հա նալ եր կո քին պար տին զԱս տու ծոյ, ոյք նմա ու տեն 

եւ ոչ: 8Դու զի՞ դա տիս եւ ան գոս նես զայ լոյ ծա ռայ, վասն զի Քրիս

տո սի կամք եւ ան կա նիմք, բայց ոչ ան կցուք, այլ կաց ցուք կա րո ղու

թեամբ //զաւ րու թեան նո րա, որ հաս տա տէն զմեզ:

< Վասն բա ղար ջին>‡

IX. 1Դու առ յաղ թա սի րելն ինձ ախոր ժե լով՝ յանդգ նիս կա մա կո րել 

եւ զԳիրս եւ հա կա ռակս խաւ սել Հոգ ւոյն Սր բոյ, անա մաւ թա նաս եւ ոչ 

զար հու րիս: 2Չա ծես զմ տաւ՝ որ քան ինչ յա ղագս այ նո րիկ աւ րէնք եւ 

պա տուի րանք զգու շու թեան, եւ որում վայել էր լնուլ զա մե նայն ար դա

րու թիւնս, զի ա՞րդ զմե ծա գու նաւն քա մա հեալ զան ցա նէր: 3Զի ա՞րդ եւ 

ոչ չա րա սէր հրէ այքն գտա նի ցին // ը ստ քեզ իրա ւամբք դա տել, զի եթէ 

ի գո վե լիսն եւ բարձ րա գոյնս<ն> յա րել բիծ եւ հայ հո յու թիւն ոչ ակ նա

ծէ ին պատ կա ռեալք, զի՞նչ ոչ զաւ րէ նա զան ցու թե նէն բաղ բա ղէ ին զհռ

չա կա ւորն տաւ նից նո ցա եւ զա մե նա մեծ, եթէ տե սա նէ ին եւ լսէ ին աւ

րի նացն ջա տա գովք՝ այ լովք ար հա մար հեալ կար գաւք եւ անաւ րէն կե

րակ րովք, զի ա՞րդ ոչ առա ւել կա տա ղու թեամբ զհայ հո յու թիւնն բարձ
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րա ցու ցա նէ ին, եւ եթէ ստու թիւն վկայիցն անաւր//ի նաց հա ւա տար մա

ցաւ նո ցա, ճշ մա րիտ ամ բաս տա նու թիւնն ո՞ր չափ եւ քա՞ նի ար կա նէր ի 

մէջ խռո վու թիւն: 4Դու, որ զխ մորն ինձ եւ զձուկն՝ առանց հան ճա րոյ 

եւ զգաւ նու թեան յա մե նա մա քուրն մա տու ցա նես սե ղան, զի՞նչ առ այ

սո սիկ կա րաս ցես գտա նել բար րա նաց յաւ դուածս, զի թէ պէտ եւ պատ

րաստ ես յա մա ռու թեամբ, եւ դիւ րին առ ստու թիւն ը մբռ նեալ ամե նայն 

ուս տեք լի նիս: 5Ա ռա ջին, զի ոչ ար տա քոյ ինչ // աւ րի նաց գոր ծէր՝ որ 

ոչ եկն լու ծա նել զաւ րէնս կամ զմար գա րէս եւ որ կա տա րած եւ լրումն 

աւ րի նացն էր, վասն զի իշ խա նու թիւն ու մեք յԻս րայե լէ ոչ էր ի Պաս

քային եւ յա ւուրս բա ղար ջա կե րացն ու տել խմո րեալ կամ ու նել ի տունս, 

մա նա ւանդ առ եր կիւ ղին մա հու, եւ ոչ յե րե կոր ւոջն Զատ կի զգա ռինն 

ար հա մար հել զե նումն եւ կե րա կուր: 6Եւ երկ րորդ, այլազգ ւոյ մտա նել 

ի քա ղաքն Ե րու սա ղէմ ի փա ռա ւո րեալ աւուրսն այ նո սիկ չէր հա մար

ձա կու թիւն ամե նե ւին, // եթէ վա ճա ռես ցէ ինչ, որ պէս ասեն ապ շեալք: 
7Եր րորդ, զի ինքն եւեթ լի նէր պատ ճառ իւ րոյ մատ նու թեանն եւ մա հու 

Տէրն՝ գոր ծե լով ինչ, զոր ոչ աւ րէնք հրա մայէ ին ի տաւ նին: 8Չոր րորդ, 

զի մատ նիչն պատ րաստ առ ձեռն ու նէր զչա րա խաւ սու թեանն պատ

ճառ առ քա հա նա յա պետսն եւ իշ խանս տա ճա րին, եւ նո քա դա տա ւո

րին ըն դէ՞ր ոչ զայն մա նէ եղեն ամ բաս տան, քան զի ոչ ծած կէր ի նո ցա

նէ Յու դաս՝ առ կա րաս ւոյն ագա հու թեան եւ զնա պար տաւ//որ առա

ւել ցու ցա նե լոյ: 9Հին գե րորդ, եթէ կա մէր Յի սուս զպա սեքն ոչ ը ստ աւ

րի նացն կա տա րել, վասն է ՞ր բնաւ եւ զե րե կոյն զայն իբ րեւ զմեծ ինչ 

պա տուէր եւ խնդ րէր տե ղի ը ստ ար ժա նի, ուր ու տի ցէ զզա տիկն: 10Ո՛չ 

ասաց՝ ասել ցտա նու տէր տանն ու տել առ նմա ձուկն եւ խմո րեալ, այլ 

թէ՝ «Առ քեզ առ նեմ զզա տիկս աշա կեր տաւքս հան դերձ»*, եւ զա տիկ ոչ 

ձկամբ եւ խմո րե լով կա տա րէր, այլ գա ռամբ եւ բա ղար ջով // ը նդ եղե

գի: 11Վե ցե րորդ, զի թէ պէտ եւ նա այն պէս իսկ կա մէր, որ է ան հնար, 

ոչ նմա յանձն առ նոյր այրն աւ րի նա պահ, զի մի՛ եւ ինքն ը նդ նո սին 

կո րի ցէ ի քա հա նա յա պե տիցն չա րաց: 12Եւթ նե րորդ, զի որոյ էր տունն, 

նմա իսկ պարտ էր զա մե նայն պէտս տաւ նին պատ րաս տել, վասն որոյ 

եւ հրա մայեացն < Տէր> իսկ ասել. «Առ քեզ ու տեմ զպա սեքս աշա կեր

տաւքս հան դերձ»†, որ պէս զի ու սեալ նո րա՝ մի՛ ինչ ի պի տո//յիցն նուա

զե ցուս ցէ տաւ նին, քան զի ոչ է ին աշա կեր տացն գա ռինք եւ բա ղարջ եւ 
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գի նի, որ պէս եւ ոչ տուն յԵ րու սա ղէմ, եւ զի ա՞րդ ոք աշա կեր տի աւ րի

նացն առն հա մար ձա կէր տալ հրա ման զհա կա ռակս աւ րի նացն եւ զայն՝ 

ի տաւ նին մե ծի: 13Ու թե րորդ, զմէ՞ ոչ եւ աւե տա րա նիչքն գրե ցին, որք 

սո վոր է ին յա մե նայ նի զճշ մար տու թիւն խաւ սել, եւ յա ղագս իրաց այն

պի սեաց: 14Ին նե րորդ, զի եւ յան դի մա նեալ վասն մե ղացն լի նէր, // որ 

ազա տեաց զանձն բա նիւք եւ ար դեամբք ի բծոյ մե ղաց:

 X. 1Արդ, ամե նե քումք սո քաւք եւ այ լովք բազ մաւք ցու ցա նի, եւ 

քա ջա յայտ է ստել եւ ամ պարշ տել՝ որոց կար կա տելն զոչ գրեալս եւ զոչ 

աւ րի նա ւորս ի վե րայ Տեառն: 2Եւ եթէ եկեր նա եւ աշա կերտք նո րա 

զմիս գա ռին, զհա ւա տա ցեալս ի նա ամե նայն ու ղիղ դա ւա նու թեամբ 

եւ դուն ու րեք զո մանս ի նո ցա նէ հա ղոր դեալս սր բոյ կե րակ րոյն յա

ղագս հար կա ւոր պատ ճա ռաց, // վասն է ՞ր յանդգ նի ցիս հայ հոյել յղ

փա ցեալդ ժան տու թեամբ գար շու թեանց: 3Ո՞ւր ար դեւք եւ զնախ մարմ

նա ւո րու թեանն առ հա ւա տա ցե լոյն Աբ րա հա մու դնի ցես զու տելն նո

րա եր կու հրեշ տա կաւքն ի մսոյ որ թուն: 4Թուիս ինձ եւ ոչ զՀե ղի աս 

զմեծն՝ յագ ռա ւուց կե րակ րեալ մսաւք եւ հա ցիւ ի հե ղե ղա տին Քո ռա

թու*՝ թո ղուլ ազատ ի թշ նա մա նաց. ո՛չ եւ զՄով սէս եւ զԱ հա րովն եւ 

զոր դիս նո րա՝ մա սամբք // զո հից ժո ղովր դեանն պա րա րեալս: 5Եւ զի 

յոյժ դիւ րին է որոց կա մի ցին ի յան դի մա նու թիւն այն պի սեաց հա կա

ռա կո ղաց ժո ղո վել ի Գրոց դրուագս բա նից, բա ւա կան առ այդ զա սա

ցեալսդ հա մա րես ցուք: 6Իսկ զմիւսն առ դմին ի նո ցա նէ կար գեալ ստու

թիւն, հա ւա սար դմին եւ եւս առա ւել, յի շես ցուք վերս տին զնոյն ինքն 

առըն թեր դնե լով զԳ րոյն բան, որ յա ղագս խմո րոյ, զի ծա նի ցես զան

հաս տա տու թիւն իմա//ցուա ծոց եւ բա նից նո ցա: 7Որ պէս եւ յայնմ եւս՝ 

յաւ րէնս Զատ կին ի Գիրս Ե լիցն ասէ նոյն ինքն Աս տուած այս պէս. «Եւ 

եղի ցի ձեզ արիւնդ ի յի շա տակ, եւ տաւ նե ցէ՛ք զդա տաւն Տեառն յազգս 

ձեր: 8Օ րէն յա ւի տե նա կան տաւ նե ցէք զդա: 9Զեւթն աւր բա ղարջ ու

տի ցէք, յա ռաջն մէ աւ րէ ան տի ան հետ առ նի ցէք զխ մոր ի տանց ձե

րոց: 10Ա մե նայն, որ ու տի ցէ խմո րեալ, սա տա կես ցի ան ձն այն յԻս րայե

ղէ: 11Յա ռաջն մէ աւ րէ ան տի մին չեւ // յաւրն եւթ նե րորդ մի՛ ու տի ցէք 

խմո րեալ»†՝ աւր առա ջին կո չե լով զաւրն, յո րոյ սպա ռուա ծին զե նեալ 

գառն լի նէր‡: 12Եւ զկ նի փո քու մի ոյ ասէ դար ձեալ այս պէս. «Եւ առ

* Տես Գ Թագ. ԺԷ 6։

† Ել. ԺԲ 15–16

‡ Տես Ել. ԺԲ 1–15:
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նի ցէք զաւրս զայս յազգս ձեր աւ րէն յա ւի տե նա կան: 13Ի սկ սա նել չո

րեք տա սա նե րոր դի աւուր ամ սոյն առաջ նոյ յե րե կո րեայ բա ղարջ ու տի

ցէք մին չեւ ցք սան եւ մի աւր ամ սոյն ցե րե կոյ: 14Զեւթն աւր մի՛ գտ ցի 

խմո րեալ ի տունս // ձեր. ամե նայն, որ ու տի ցէ խմո րեալ, սա տա կես ցի 

ան ձն այն ի ժո ղովր դե նէն, յե կաց եւ ի բնա կաց երկ րին խմո րեալ մի՛ 

ու տի ցի. յա մե նայն բնա կու թեան ձե րում ու տի ցէք բա ղարջ»*: 15Եւ զի

ա՞րդ ան ցա նէր Տուիչն աւ րի նացս այ սո ցիկ զիւ րովք պա տուի րա նաւք 

այս պի սովք նախ քան զլ նուլն զնա, կամ զի ա՞րդ ոչ իցէր մա հա պարտ 

ը ստ աւ րի նացն, եթէ քա մա հեաց զնո քաւք, եւ ո՞ւր իցէ կա մա ւո րու

թեամբ գալ նմա ի չար չա րանս, // որ պէս եւ ճշ մա րիտ իսկ է, եւ ոչ իբ

րեւ զաւ րի նա զանց բռ նա բար ձգիլ ի հրէ ից: 

XI. 1Սոյն պէս իմա՛ ինձ եւ յա ղագս ջրոյն ստել նո ցա սո վո րա բար, 

վասն զի կամ ոչ ու սան կամ «ու սա նին հա նա պազ եւ եր բեք ի գի տու

թիւն ճշ մար տու թեանն ոչ ժա մա նեն»†, « զի շն չա ւոր մարդ ոչ ըն դու

նի զՀոգ ւոյն Աս տու ծոյ»‡: 2Փախ չի ի նեն գու թե նէ Հո գին Սուրբ իմաս

տու թեան եւ ան ջա տա նի յա նաւ րէն խորհր դոց եւ ոչ բնա կէ ի մար//

մ նի՝ վա րե ցե լոյ մե ղաւք: 3Յա պա կա նու թե նէ իսկ վա րուց եկին ի սա

տա կիչ իմաստս ամե նայն ջո լիրք հեր ձուա ծո ղաց եւ ան ջա տեալ հե ռա

ցան ի Հոգ ւոյն շնոր հաց: 4« Մեղքն ձեր որո շեն ի մէջ ձեր եւ Աս տու

ծոյ»§,— ասէ Ե սայի ի տես լե նէ իսկ իրացն, որոց ան բաժ ի խորհր դոյ 

իմաս տու թեան ոչ են, յայտ նա պէս տե սա նի ոչ մի այն ի կրաւ նից աւան

դու թիւնս Ե կե ղեց ւոյ, այլ եւ որ քան ինչ յա ղագս գոր ծա կա նին: 5Բայց 

դար ձեալ ան դրէն // զե րա սա նակ բա նիս ձգեալ՝ դար ձուս ցուք յոր դի

մեացն ի սկս մա նէ եր թալ: 6Յոր ժամ կարծ րու թեամբ բա նից առ ի մէնջ 

քար կո ծեալ՝ զգայ ցեն տկա րու թեանն ան ձանց յա ղագս կե րակ րոյն սր

բոյ յԱս տու ծոյ, յոր եւ Տէր եւ ամե նայն ծա ռայք իւր ոչ ը ստ գիւտ հա

մա րե ցան մեր ձե նալ ի ժա մա նա կի, ոյք ի հրա ժա րե լիսն ամե նայն գործս 

եւ կե րա կուրս հա մար ձա կու թեամբ եւ առանց խտ րե լոյ յար ձա կին յա

նաւ րէնն եւ յան սուրբ՝ իբր // յաւ րի նա ւոր եւ մա քուր, եւ յանհ րա մանն՝ 

որ պէս ի հրա մայեալ եւ ոչ հրա ժա րե ցու ցեալ, այս պի սիս մա տու ցա նեն 

ան խորհր դա պէս ը նդ դի մադ րու թիւնս բա նիւք: 7Ե թէ այ դո քիւք, ո՛վ 

* Տես Ել. ԺԲ 17–20։

† Բ Տիմ. Գ 7
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դուք, եւ Տեառն եւ սր բոց նո րա կա միք լի նել նմա նողք, զի ա՞րդ ոչ եւ 

սքան չե լեաց գոր ծովքն. յա րուս ջի՛ք մե ռեալս, շնոր հե ցէ՛ք կու րաց տե

սա նել եւ խլից լսել, զդեւս եւ զախտս ամե նայն հա լա ծե ցէ՛ք ի մարդ

կային մարմ նոց: 8Մի ան գա մայն եւ զորս կա տար//էր Փր կիչն աս տուա

ծա բար, Աս տուա ծու թեան նո րա ոսոխք եւ ը նդ ակամբ հայե ցողք կա

տա րել եւ մեզ հրա մայեն՝ կար ծե լով յաղ թու թիւն գոլ զպար տու թիւնն 

ան ձանց իւ րեանց, որ պէս թէ ոք ու մեք յաղ թել ի պա տե րազ մի կա մե

լով՝ սուր ը նդ ին քեանն մղի ցէ սիրտ: 9Քան զի հարց ցուք զնո սա այս

պէս եւ ը ստ սմին յե ղա նա կի. « Մեք մի ով, որ պէս դուդ ահա ասես, նմա

նողք եւ նա խան ձա ւորք Տեառն մե րոյ լի նիմք, իսկ միւ սով՝ նշա նացն 

գործ//ովք՝ ոչ: 10Ցոյց ինձ եւ զքոյսն, զո՞րս ար դեւք լնուս հրա շա գոր

ծու թիւնս, որո՞վ մի ով եւ դու բե րես առ նա զն մա նու թիւն, եւ որո՞ց 

սքան չե լեաց հան դի սա կան երեւ մունք ետուն քեզ հա մար ձա կու թիւն 

ասել զոր ինչ կա միսդ առանց ամաւ թոյ: 11Երկն չիմ ի հայ հո յու թե նէն, 

որ ծնա նի ի քում մէ առա ջար կու թե նէդ, քան զի « նա մեղս ոչ արար, եւ 

ոչ գտաւ անի րա ւու թիւն ի շր թունս նո րա»*: 12Ո՞ ու սոյց քեզ չա րա գոր

ծել եւ անի րա ւել, մի ը ստ մի ո ջէ // ասել դան դա ղիմ, քան զի խնայեմ ի 

քեզ, ո՞՝ զա մե նայն աւր պայ թու ցա նել զո րո վայն մսոց եւ գի նեաց զա

նա զա նու թեամբք, 13քան զի եւ ձկանցդ մար մին ոչ հե ռի ինչ է ի գո լոյ 

միս, որ պէս մեծն վկայէ նա խա մար գա րէ՝ առ նոյն ինքն Աս տուած եւ 

Տէր ասե լով յոր ժամ հրա մայեաց տալ միս որո վայ նա մոլ ժո ղովր դեանն, 

որ լայինն եւ խնդ րէ ին. «Ուս տի՞ տաց, մի թէ բա ւա կա՞ն իցէ ամե նայն 

ձուկն ծո վու լին//ել սո ցա կե րա կուր»†: 14Մեք, թէ պէ տեւ սքան չե լեաւք՝ 

ոչ, պա հովք զն մա նու թիւն քա ռա սուն աւուրց պա հո ղին ը ստ մարդ կան 

կա րո ղու թեան բե րեմք, իսկ դու ո՛չ ու տե լով եւ ո՛չ չու տե լով կա րաս ցես 

պար ծել նմա նու թեամբ, քան զի չու տե լոյ աւուրք ոչ են քոյ, իսկ ու տելն՝ 

հե ռի ի բա րե պաշ տելն կա րո ղաց եւ սո վո րից: 15Արդ, ասա՛, սքան չե լա

գո՛րծդ եւ իմ հայ հոյի՛չ, զի՞ քեզ մասն նմա նու թեան առ Տէր: 16Զ նա

պաս տա՞կն, լուռ վասն // խո զի լի նիմ. եւ վասն ոչ առա քե լոցն որո շե

լոյ զայս պի սի յան ցա նել Հնոյն՝ թէ պէտ եւ պա հելն է գո վե լի, 17բայց 

վասն զհեղ ձու ցիկն ու տե լոյ եւ զա րիւն, յո րոց եւ առա քեալք Տեառն 

ը ստ Հնոյ օ րի նացն հրա մայե ցին պա հել զան ձինս հա ւա տա ցե լոց հե

թա նո սաց, զի՞նչ կա մի ցիս տալ պա տաս խա նի, կամ զան մա քուր զեռ

* Ես. ԾԳ 9
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նովք պղ ծեալ կե րա կուրս եւ ըմ պե լիս ու տել եւ ըմ պել վս տա հու թեամբ: 
18Ո՞ քեզ հրա մայեաց եւ ինձ զմա քուրն տա րա//սահ մա նեաց: 19Ս քան

չե լիս ոչ առ նեմ, վասն զի հող եմ եւ մո խիր եւ ոչ ի վե հա գոյն բնու թե

նէն կամ առա քեալ ոք եւ մար գա րէ, այլ զս քան չե լա գործն Քրիս տոս, 

զոր դուն մարդ ապա կա նա ցու ասես հայ հոյե լով, Աս տուած ես փա ռա

ւո րե լով ուղ ղա պէս խոս տո վա նիմ: 20Ն շանս ոչ կա րեմ, որ պէս եւ ոչ դու 

առ նել, այլ զս տեղ ծեալ Աս տու ծոյ կե րա կուրս ի վայելս հա ւա տա ցե լոց 

պիղծ ու մեք ոչ վար կա նիմ, ի ժա մա նա կի պի տոյից ար գե լում զբա զումս, 

// բայց ոչ իբր ի պղ ծու թե նէ հրա մայեմ յո լո վից, վասն զի գի տեմ զժա

մա նակ հա մար ձա կե լոյն եւ յա ղագս եր կո ցունց իմաս տա սի րեմ ու ղիղ եւ 

հա ւա նա կան բա նիւ: 21Իսկ դու ոչ եւ զմի յայս ցա նէ եւ ի սոյն պի սեաց 

կա րաս ցես ինձ յան տե ղեաց տալ ան փորձ եւ վի ժած բա նից քոց ան կո

րո վու թեամբ. մեք՝ յա ռա քե լոց եւ յԱ ւե տա րա նաց եւ ի Հնոց Աւ րի նաց, 

իսկ դու՝ ի մտաց քոց ան զգա մու թեամբ խա ւա րե լոց, այլ մե ռեալ կո չիս 

եւ // ես իսկ, ասէ, այդ պի սի ձե ւով: 22Մե ռա նել ու սայ, այո՛, ոչ յու րաստ 

լի նիմ, այլ ախ տի՛ց եւ ո՛չ անա ւե լորդ եւ հար կա ւոր կե րակ րոց, իսկ ապա 

թէ իբ րու ը ստ բնու թեան մե ռե լոյ հրա մայես ինձ, մի՛ թո ղա ցուս ցես եւ 

զպէտս հա ցի եւ ջրոյ եւ որ քան ինչ այլք իցեն այս գու նակք, յորս եւ 

ոչ դու հպիս, մե ռեա՛լդ աշ խար հի եւ ամե նայն ախ տից: 23« Կեղ ծա ւո՛ր, 

հա՛ն նախ զգե րանդ յա կա նէ քում մէ,— հրա մայեաց Տէր,— եւ ապա՛ 

հայես ցիս // հա նել զշիղ յա կա նէ եղ բաւր քո»*: 24Զի թէ մա քուր էր աւ

րի նադ րու թիւնդ քո, գո վէ ի ար դեւք զամ բաս տա նու թիւնդ զմէնջ, հա

ւա նէ ի ըն դու նել, ի բաց կալ՝ իբ րեւ յա ւե լոր դաց եւ ոչ ի հար կա ւո րաց 

կե րակ րոց, ի մսոյն պի տոյից: 25Բայց տե սա նեմ լի հեր ձուա ծով կորս

տեան, քան զի զշ նու թիւն եւ զա րուա գի տու թիւն ոչ տան ջես եւ զա գա

հու թիւն, որովք գայ բար կու թիւն Աս տու ծոյ ի վե րայ որդ ւոցն ան հա

ւա նու թեան, իսկ զսուրբս գո հու թեամբ ի // պատ շաճ ժա մա նա կի մեր ձե

ցեալս յա ղագս տկա րու թեան մարմ նոյ, իբր բժշ կա կա նաւ վա րե ցեալ դե

ղով՝ մա քուրն կե րակ րով, դա տա պար տե՞ս՝ որ պէս զ՚առ Աս տուած զմա

հու չափ զմե ղու ցեալս, եւ դու կաս մնաս ազատ եւ ան պար տա ւո՞ր, ոչ 

եւ ի մի ո ջէ խոր շե լով՝ փախ չել ի յա նի րա ւու թե նէ: 26Զմ տաւ ո՞չ ածես 

զա ռա քե լա կանն աւ րէնս, թէ՝ եւ ոչ բամ բա սողք եւ թշ նա մա նիչք, մա

նա ւանդ յոր իրս ոչ է ար ժան, զար քա յու թիւն Աս տու ծոյ // ժա ռան գել 
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ոչ կա րեն*, զի «որ ու տէ, Տեառն ու տէ եւ գո հա նայ զԱս տու ծոյ, որ պէս 

եւ որ ոչն ու տէ»†: 27Եւ դու, դա տա պարտ գո լով, դա տի՞ս զայ լոյ ծա ռայ, 

յոր մէ ակն ածեն եւ ան մե ղու թեամբ վկայեալք: 28Տո՛ւր ինձ ի Գրոց զա

պա ցոյց այսր պար տա ւո րու թեան: 29Քան զի զքոյդ ար հա մար հեմ նոր 

եւ խո տե լի աւ րէնս եւ հա ճե ցայց զղ ջա նա լով՝ յորս մե ղայն, ապա թէ ոչ, 

ցու ցից ես ան տուստ բազ մաւք եւ հաս տա տուն վկա յու թեամբք զընդ//

դէմսն քեզ յա ղագս բազ մա մասն եւ յոք նաւ րի նակ ամ պարշ տու թեան 

քո: 30Ե թէ իցէ ի քեզ բան իմաս տու թեան, տո՛ւր պա տաս խա նի, ապա 

թէ ոչ՝ ափ քո եղի ցի ի վե րայ բե րա նոյ քո: 31Զայ սո սիկ ասե լով՝ ոչ եթէ 

աւ րէնս դնեմ վա րիլ ամե նե ցուն այ նու կե րակ րով, քան զի եւ ոչ ինձ 

հա ճե լի է, եւ ցան կամ, եթէ հնար իցէ, եւ ի հար կա ւորսն հա զիւ եր բեք 

մեր ձա նալ ամե նե ցուն, որք մե րոյս իցեն խոս տո վա նու թեան, ի հաց եւ 

ի ջուր լոկ // եւ ան պա ճոյճ: 32Այլ ը ստ նա խա տե սու թեանն առա քե լոյ 

զվե րե րե ւեալ այժմ հեր ձուա ծոյն անի րա ւա բար զերկ պա ռակ լե զուա

գա րու թիւնն ամա չե ցու ցա նել կա միմ եւ ցու ցա նել, թէ յո րոց ար ժան է 

խոր շել առա ւել ան կար գու թեանց եւ խո տոր նակ գնա ցից, կամ զորս ոչ 

պար սա ւել եւ ոչ գո վել եւ որոց իրաց շա րագ րել կամ դնել առ ժա մայն 

պար սա ւանս բա նիւք, իսկ գո վու թեամբք, ներ բո ղա կա նաւք եւ // ար

ժա նա ւոր պա տուով զոյս ո մանս պսա կել:

XII. 1Արդ, գո վես ցին ազատ բար բա ռով ան բիծքն հա ւա տով եւ 

առանց հեր ձուա ծոյ, ոյք լծա կից եւ զար ժա նա ւոր վա րուց մաք րու

թեան ու նի ցին զծա գումն ի փառս Աս տու ծոյ: 2Իսկ պար սա ւես ցին, որ

պէս ու նի կարգն յեր կո սին յայ սո սիկ, այլ եւ ի մին մի այն, ոչ առողջք, 

յո րոց եւ խոր շել եւ հե ռա նալ ամե նե ւին յետ մի ա գամ եւ եր կիցս խրա

տու հրա մայէ առա քեալ‡՝ ը ստ ու ղիղ բա նի. // զի թէ ի ստա հակ մի այն 

եղ բաւ րէ, որ չա՞փ եւս յեր կո քումք ապա կա նե ցե լոյ: 3Իսկ որք ոչն ու

նի ցին առա քի նու թիւն ինչ կամ չա րու թիւն, որ պէս որ ո՛չ հի ւանդք 

իցեն եւ ո՛չ առողջք, ո՛չ գո վե լիք իս կա պէս են եւ ո՛չ պար սա ւե լիք: 
4Բայց յան գի տու թե նէ եւ ի հին դժն դակ սո վո րու թե նէ մո լո րե լոցն սի

րով խրատս մա տու ցա նել վայել չա կանս, եւ որովք առ թի փր կու թիւն, 

մա նա ւանդ որոց ախոր ժե լովն ըն դու նի ցին՝ որ պէս // ցան կա ցեալք կե

նաց, 5ան ձանց վա րուք ուղ ղու թեան՝ նախ, եւ ապա բա նից վար դա պե
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տու թեամբ, քաղցր եւ ձգո ղա կան յոր դոր մամբ, առանց խր տու ցա նե

լոյ եւ մի՛ նա խա տա նաւք թշ նա մա նաց, որ պէս սո վոր են առ նել ան տե

ղեակք որոշ ման կար գի իրաց եւ բա նից, առանց ձանձ րա նա լոյ առա ջի 

հա նա պազ ար կա նել զճշ մա րիտ գի տու թեանն աս տուա ծային եւ ան նենգ 

կե րա կուրս, հա նել յա նար գէ զպա տու//ա կանն՝ լի նե լով իբ րեւ զբե րան 

Աս տու ծոյ: 6Զի եթէ յանձն առ ցէ հա ւա նեալ մե րոյ լի նել գաւ թի եւ սե

ղա նոյ, շնո՛րհ Աս տու ծոյ, որ կա մի ը նդ կեալ ամե նայն մար դոյ եւ ի գի

տու թիւն ճշ մար տու թեան հա սա նել: 7Իսկ եթէ լսող մի այն եղեալ եւ գո

վիչ մե րոցն, յա ռաջն մէն ոչ ի բաց կա րել կալ պատ ճա ռես ցէ ը ստ յաւ

ժա րու թեան սր տին՝ առա ջի ար կա նե լով զխա փան մանն զա նա զան բա

րուրս, սա կայն հայ հոյիչ լե զուաց զմէնջ // ոչ որ պէս կան խաւն հա ւա

սա րեալ հա ղոր դես ցի, եւ լի նի այս ոչ դոյզն ինչ նպաստ նմա առ ի փր

կու թեան սկիզբն եւ մեզ՝ ի հան դար տու թիւն հանգս տեան:

XIII. 1Եւ սկ սա նե լի է այս պէս: 2Պա հան ջես յի նէն զմիդ զայդ, զոր 

տալ ինձ ոչ դժուա րին ինչ է եւ ոչ ակա մայ, քան զի ըն դու նիմ յաւ ժա

րու թեամբ եւ կա տա րեմ, թէ պէտ եւ հեր ձուա ծոյն ոչ տամ տե ղի: 3Տո՛ւր 

եւ դու զոր հայ ցեմն եւ ես զբա զումս, քան զի անի րա ւու թիւն է ի հանկ//

ա նակս պար տա պա հան ջու թեան առ նուլ ջա նիւ զդա տա խա զու թեան 

զփոքրն եւ զմի, իսկ զբա զումսն եւ զմե ծա մեծս նո րայոցն աւան դից ոչ 

տալ ի ձեռն: 4Արդ, զի մի՛ զր կող եւ զլա ցող բամ բա սի ցիս յառ նուլն եւ 

ի չտալ, հա տո՛ ինձ զպարտսն, որ է քեզ յա ւե լուած փար թա մու թեան 

եւ գանձ ան ճա ռե լի, ճո խա ցո՛ զաղ քա տու թիւն քո ին քեան ան ձին, մի՛ 

երե ւես ցիս յա չաղ կոտ, ո՛վ սի րե լի, քոյին գլ խոյ: // 5Եւ տա ցես առա ջին 

ինձ անյա ւե լուած զխոս տո վա նու թիւն Սր բոյ Եր րոր դու թեանն եւ Մի

ոյ Բնու թեան, մի՛ անու սում նա բար յա ւե լուա ծով մար դոյն քո ապա

կա նա ցուի աճե ցու ցա ներ զկա տա րեալ եւ զա նա ճա կա նու թիւն: 6Քան

զի զի ա՞րդ Կա տա րեալն եւ Ան նուազ աճես ցի: 7Լե՛ր դա ւա նա կից ինձ 

ու ղիղ այ սու բար բա ռով, զոր ու սաք ի Տեառ նէ եւ յա ռա քե լոց նո րա: 
8Զաշ խա տու թիւն հարցն երա նե լեաց յա ղագս սո րին պա տուեա՛: // 9Ձայ

նին լո՛ւր Յով հան նու, որ հա մար ձա կե ցաւ ան բաւ սի րով գթոյ ան կա

նել զլան ջաւքն տե րու նա կա նաւք, զոր ոչ մարդ հա սա րա կա կան գի տէ 

եւ քա րո զէ, այլ Բան մար մին եղեալ: 10Եւ դու մի՛ ժա մա նա կաւ որո շես

ցես տնաւ րէ նու թեանն զնա յին քե նէ՝ ասե լով յետ յա րու թեանն մի ա ւո

րու թիւն գոլ Բա նին ը նդ մարմ նոյ: 11Վասն զի, թէ այս, ոչ ապա Բանն 

եղեւ, ը ստ նմա, մար մին, այլ ի մարդ, ը ստ քեզ, բնա կեաց, որ//պէս զի 

մի՛ Աս տուած մար դա ցեալ եւ մարմ նա ցեալ Աս տուած եւ մարմ նովն, 
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ը ստ որում նայն որո տայ, այլ մարդ ոմն աս տուա ծա ցեալ՝ ը ստ այդմ 

անու սում նու թեան հա ւա տաս ցի: 12Բայց նմա հե տե ւե լով՝ Ե կե ղե ցի 

Քրիս տո սի ու սաւ ը ստ ճշ մար տու թեան խոս տո վա նել մի բնու թիւն Բա

նին Աս տու ծոյ մարմ նա ցե լոյ, քան զի ոչ այ լոյ ու րուք, այլ իւր իսկ նո

րա էր առ ի մէնջն եւ ի մեր մէ բնու թե նէ մար մինն ան ձնա ւոր եւ բա

նա կան: 13Վասն որոյ յու ղիղ եւ ը ստ ճշ մար//իտ բա նի խոս տո վա նո

ղաց ոչ ոք իշ խեաց բա ժա նել ը ստ բնու թեան եւ կա մաց կամ գոր ծոց 

եւ կրից զմին Տէր մեր Յի սուս Քրիս տոս, այլ Աս տուած գի տեն զԽա

չեալն եւ չար չա րեալ կա մա ւո րա պէս յա ղագս մեր: 14Վասն զի մի ա ւո

րու թիւնն եւ մին գոլ ը ստ ան ճա ռել ւոյ տնաւ րէ նու թեանն ոչ բա ժա

նեալ որո շի ի զա նա զան առանձ նա կանս եւ յա տուկս, թէ պէտ եւ ճար

տար իցէ ոք բեւրս ան գամ եւ բեւրս, ոչ փո քունս եւ սա կաւս, // այլ 

բա զումս եւ մե ծա մեծս զսր բոցն ու նիս այ սո ցիկ եւ ազ գակ ցաց սո ցունց 

հա ւա տար մա ցու ցիչս եւ քա րո զողս, ուս տի այս քան ասել առ այս շատ 

է ը ստ այժ մուս խնդ րոյ:

XIV. 1Երկ րորդ, զխոր հուրդն անա պա կան եւ գե րաշ խար հիկ զփր

կու թեան մե րոյ գրա ւա կանն ըն դէ՞ր ձա ղես՝ յա պա կա նու թիւն իջու ցա

նե լով եւ յա մե նե ւին ար հա մար հանս նուաս տու թեան նեն գա նաւք ի կի

րա ռե ցե լոյ խ//մո րոյն եւ ջրոյ: 2Յայտ նա պէս ու րա նալ ոչ կա րա ցեալք 

սկզբ նա հաւք այն պի սի դառն եւ աս տուա ծա մարտ աղան դոյ զխորհր

դոյն ի Տեառ նէ աւան դու թիւնս ի վերջ նում եւ յա ռաջ նում գի շե րին ի 

Վեր նա տանն սր բում ի ձեռն այ պա նու թեանն այ նո րիկ ը նդ հրեայսն 

մարդ ապա կա նա ցու զնա նկա րագ րե ցին, 3յոր մէ բար ւոք խոր հո ղաց հե

ռա նալ փախս տեամբ, իբր ի չար հեր ձուա ծոյ, յոյժ է իրա ւա ցի եւ սուրբ. 

ու նիս եւ առ այդ//ո սիկ զեր բեմն ասա ցեալ մեր բան: 4Եր րորդ, ոչ բար

ւոք էր զա ռա գաստ ամե նա մա քուր Փե սային եւ զկա տար ման մե ծին 

խորհր դոյ տա ճար՝ զժո ղո վետղն հա ւա տա ցե լոց սր բոց կա ցու ցա նել, ը ստ 

կորն թաց ւոցն, տե ղի ճա շոյ եւ ը նթ րեաց եւ հան կա նա կաւ գի նար բու

թեան* 5կամ զա սա ցեալն յար մա րա պէս առա կաւ՝ ուղ տուց եւ իշոց վա

րա րից հանգ րուանս եւ ձի ոց վրն ջո ղաց եւ մա տա կա խա զից, // զի քեզ 

պար կեշտս բար բա ռե ցայց, թո ղում ասել զանխտ րա բար այդ պի սեացն 

հա ղոր դիչ այն պի սի կե րակ րոյ եւ սե ղա նոյ. 6թուի ինձ՝ գի տե լով այ պա

նեալ գոլ՝ ոչ զան գի տեն պատ կա ռե լով իբր յաս տուա ծայ նոյ եւ ի սքան

չե լի սե ղա նոյ: 7Չոր րորդ, խորհր դա ծուք տգէտք եւ ան մա քուրք, դա

* Տես Ա Կոր. ԺԱ 20–22:
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տարկք եւ ու նայնք յա մե նայն իմաս տու թե նէ, ար հա մար հեալ քա հա

նա յու թիւն՝ անուամբ եւեթ եւ ոչ ը ստ աւ րի նի կա նոն//ե լոյ: 8Հին գե

րորդ, ապաշ խա րու թիւն ան տես եղեալ, զղ ջումն՝ եւ ոչ մի, այլ եւ ծո

վա ցեալ եւս առանց լր ման ամե նա տե սակ անաւ րէ նու թիւն, գո ղու թիւն, 

աւա զա կու թիւն, սպա նու թիւն ի խա ղա ղու թեան եւ առանց պա տե րազ

մի, գարշ եւ տգեղ աղ տե ղու թիւն գի ջու թեան: 9Ո՞ւր դի ցես եւ զհե թա

նո սա կան ան խտ րու թիւն ամուս նու թեանց կամ զան սուրբ եւ զա պա կա

նեալ կե րակ րոց եւ ըմ պե լեաց անակ նա ծա բար ի // ներքս ըն դու նե լու

թիւնս: 10Ե ղի ցին եւ սո քա սո րին գլ խոյ, թէ պէտ եւ ոչ կարգ բա նին ըն

դու նի ցի, վասն զի հա մա ռաւ տու թեան շա րագ րու թիւնդ ճե պոյ աղա

գաւ է, զյոյժ կա րի առա ւել եւ զանխ տիր դար ձուածս մո լո րու թեանն՝ 

զըն կա լեալ յան ձինս կամ զոր ըն դու նե լոցն են յայն ժամ, լուռ ան ցա

նեմ կամ: 11Վե ցե րորդ, զանսր բոց ոմանց եւ զան ծա նաւ թից ճշ մար տու

թեանն սի րո ղաց եւ եղե լոց կեն դա նագ րու թիւնս // եւ ստեղ ծուածս ո՞ 

ու սոյց երկր պա գու թեամբ պաշ տել եւ մե ծա ցու ցա նել: 12Ո՞չ բա ւա կան 

են ճշ մար տիցն եւ առա քի նեաց ի Տէր՝ զար թու ցա նել զմեզ ի նա խանձ 

բա րե պաշ տու թեան ի ձեռն տես լեան երե սաց, որոց զսկզբ նա տիպս եւ 

ցոյցս կամ, որ պէս գոյ ասել, նա խա գա ղա փարս եւ տի րա գոյն են թա

կայս ի բա րե խաւ սու թիւն մի այն Տեառնն մաղ թել միջ նոր դա բար իրա

ւա ցի եւ պատ կա նա ւոր էր: 13Ո՛չ փո խա նակ Աս տու ծոյ ուն//ել ան գի

տա բար նա խա շա ւիղ իմն կռա պաշ տու թեան: 14Ըն դէ՞ր քեզ փոքր կա

ցաւ խա չին փր կա կա նի պա տուա կան եւ զար հու րե լի դի ւաց նշան, եւ 

պատ կերք ոմանց ան գի տից իմաստ նոց նա խա դա սեալ մե ծա րե ցան: 15Ըն

կա՛լ ինձ զտէ րու նա կանն եւ զո րոց վկայինն ի բա րե փա ռաց եւ զայն 

նկա րեալ յե կե ղե ցիս եւ մի՛ բազ մե ցու ցա ներ ը ստ հնոյ սո վո րու թեանն 

զգայ թագ ղու թեան յո լո վից երե ւոյթս. 16պար ծես ցո՛ւք ը նդ Պաւ ղո սի ի 

չար չար//անս Տեառն մե րոյ Յի սու սի Քրիս տո սի խա չին փայ տիւ* եւ մի՛ 

ի ձու լա ծոյս ոմանս, զորս ոչ գի տէ ին հարքն մեր: 17Ի նկա րու զսր բոցն 

տե սա նել աւգ տէ զմիտս հան ճա րեղս եւ ուղ ղա խոհս, իսկ բար ձեալ շր

ջե ցու ցա նել կամ ետե ղա կալ ու նել ի ներքս զոս կե ղէնս եւ զար ծա թե

ղէնս ո՛չ պատ ճառ ուղ ղա փա ռու թեան գոլ վար կա նիմ, կամ յայլ մէ կազ

մեալ նիւ թոյ. ստա յաւ դու թեան ոմանց զա նա զան ձե ւով խաբ կա նաց 

բա նիւք ունկն դնել շամ//բուշ մտաց է եւ ան բա րե փորձ խորհր դոց: 
18Եւթ նե րորդ, զի զառ ժա մայնսն առանց աւծ ման եւ աջոյ քա հա նա յու

* Տես Գաղ. Զ 14:
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թեան աս տուա ծա ցու ցեալս նա խա պա տիւ հա մա րե լով՝ պսա կէք երկր

պա գու թեամբ պատ կերս եւ զեր կո քումբք ը ստ աւ րի նի Ե կե ղեց ւոյ եւ 

կա նո նի հարցն առ ի մէնջ շնոր հա ւո րեալս յԱս տու ծոյ պան ծա լի եւ կե

նա գոր ծակ նշան, յո րում երկր պա գի Քրիս տոս, անար գել եւ խոր տա կել 

ո՛չ զան գի տէք: 19Հե թա նո սա կան ար դա րեւ է գործն: 20Իսկ մեք, թէ //

պէտ եւ գի տեմք դա տարկ ի զաւ րու թե նէ եւ նիւթ լոկ զ՚առ ի ձէնջն 

ման կա բար ստեղ ծեալ եւ դրաւ շուած, վասն ձե ւոյն փր կա կա նի պա

տուեմք եւ, յի շե լով զԿե նա րա րին մե րոյ չար չա րանս գործ ւով այն պի

սեաւ, առ նոյն ինքն Քրիս տոս յա ղաւթս առա ջի նո րա կամք երկր պա

գե լով: 21Իսկ թշ նա մա նե լով դուք զխա չեալն Աս տուած՝ իրա ւունս հա

մա րիք ոչ եւ զա ռան ձին նո րա նշան մե րոյ փր կու թեան եւ կե նաց թո

ղուլ ան պար սաւ եւ առանց նախ//ա տա նաց, զհ րէ իցն ապա րա սա նու

թեան եւ յանդգ նու թեան պա կա սու թիւն ի Տէր այ դու յե ղա նա կաւ լնուք 

ստու գա պէս՝ առանց թե րու թեան եւ նուա զու թեան: 22Ո՞չ եր կա թե ղէն 

բե ւե ռե ցաւ բե ւե ռաւք յոտս եւ ի ձեռս եւ ի պա րա նոցս, ո՞չ արդ նա տի

գաւ խո ցե ցաւ մար մին եղեալ Բանն ան չար չա րե լի եւ մի Տէր յեր կա

քան չիւրս ի սո սա՝ զմա ծու ցեալ եր կա թով նշանն սքան չե լի ար հա մար

հա նաց քոց նա խա տա նաւք եւ ի բաց խլե լով նո րին աղա գաւ, ոչ հե

ռան//աս ինչ զբե ւե ռեալն ի խա չի Աս տուած եւ աշ տէ իւ խո ցեալ յան

պա տուո ղաց հրէ իցն: 23Ըն դէ՞ր ապա ոս կե ղէն եւ ար ծա թե ղէն քեզ ձե

ւա նան խաչք յերկր պա գու թիւն, որովք ոչ բե ւե ռե ցաւ Քրիս տոս կամ 

խո ցե ցաւ: 24Կա տա կա նաց ճշ մար տա պէս իմաստքդ են եւ վնա սե լոց 

մտաւք, զոր ի Տէրն եւ ի խա չին՝ անար գե՞ս, եւ զորս ոչն ան դ՝ երկր պա

գե՞ս: 25Ուս տի՞ քեզ նո րոյ այ դո րիկ բա րե պաշ տու թեան, զի մի՛ ասա ցից 

ամ պարշ տու թեան, աւան դու թիւն, խաղկ տոց արա րէք զե կե ղե ցա կան 

գե ղեց կա//կար գու թիւնս, 26կամ ըն դէ՞ր զձեռս եւ զգոր ծիս հիւ սանց ամ

բառ նաս զքա հա նա յա կան խորհր դա ծու թեամբ քաջ ի բաց՝ զոս կե գոր

ծաց եւ զար ծա թա ձու լից եւ որոց նկա րելն հա ճոյ եղեւ ու սումն: 27Մի 

ար դեաւք թշ նա մա նի՞ աջով քա հա նա յու թեան եւ իւ ղովն սր բով երկր

պա գե լին քեզ՝ եթէ պատ կերն եւ եթէ խաչ: 28Եւ եթէ այդ պէս իցէ, ըն

դէ՞ր բնաւ առ նուս ի նո ցա նէ լու սա ւո րու թիւն կն քոյ կամ հա ղոր դու//

թիւն աւ րի նաց եւ պսակ ամուս նու թեան եւ զայլս, որ քան ինչ նո քաւք 

մա տա կա րա րեալ տնաւ րի նի: 29Քեզ արուես տա գէտք յայ նո սիկ առ հա

սա րակ եղի ցին պար գե ւա տուք: 30Ո՞չ գի տես, զի կռա պաշ տու թեան է 

ան տե ղի եւ ան բան սո վո րու թիւնդ այդ: 31Այլ ասեն՝ Քրիս տո սիւ կա

տա րե ցաւ խա չին խոր հուրդ՝ բե ւե ռե լովն ի նմա, ու րեմն է ին ի նմա բե
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ւեռք եր կա թե ղէնք եւ ոչ փայ տե ղէնք: 32Ի բա նից քոց պար տա ւո րես

ցիս, // թէ պէտ եւ զեր ծա նել ճար տա րէ իր: 33Յի՞մ իմիք եւ պատ կերք 

ստեղ ծեալք եւ նկա րագ րեալք. դար ձեալ եւ նո քա ի Տեառնն կեր պա

գրու թեան եւ Կու սին Մա րի ա մու, թե րեւս, ասի ցես: 34Թէ պէտ եւ գո վեմ 

զբանդ, զի ոչ կա մե լով խոս տո վա նե ցեր Աս տուած զԽա չեալն՝ ան կար 

գի տե լով զմարդ սոսկ այս պիս ւոյ զաւ րու թեան եւ գոր ծոյ, սա կայն լու

ծա նել զա ռա ջար կու թիւնդ ճե պիմ: 35Մկր տե ցաւ Տէր՝ սր բե լով զազգս 

հա ւա տա ցե լոց եւ // զջուրց բնու թիւն մի ան գա մայն: 36Ըն դէ՞ր այժմ 

մկր տես կամ առ նուս մկր տու թիւն յետ այն պիս ւոյ կա տա րե լու թեան: 
37Մի՛ ինչ բան գո հու թեան եւ աղաւ թից եղի ցի քո ի մա տուց ման պա

տա րա գի Մարմ նոյ եւ Ա րեանն Տեառն, վասն զի յե րե կոյին, յո րում ի 

խոր հուրդ զա շա կերտսն ածէր ի Վեր նա տանն, Ա մե նա կա տար<ն> զգո

հու թիւնն մեծ աւան դեաց: 38Թուիս ինձ վասն այ նո րիկ չա պաշ խա րել, 

զի ապաշ խա րե ցին այլք. քո եղի ցին // եւ այ նո քիկ: 39Ե թէ կա միս եւ մի՛ 

բնաւ ի մե ռե լոց յա րի ցես յա րու ցե լոյ Քրիս տո սի, մի՛ եւ զար քա յու թիւնն 

ժա ռան գես ցես՝ պատ րաս տեալ ի սկզ բա նէ աշ խար հի սր բոց նո րա, վասն 

զի տուաւ նո ցա: 40Եւ այլ եւս յո լովք են ի նիւթս ձեւք խա չի յոս տայ

նան կաց կամ ի քրէ ա կան արուես տա գի տաց տպա ւո րեալք, կրես ցեն եւ 

այ նո քիկ զ՚առ ի քէն պաշ տա մանն պա տիւ: 41Գտ ցես եւ ի տունկս <եւ>* 

ի բոյսս եւ ի ծա ղիկս բա զում ան գամ զնոյն ձեւ՝ ոչ // նուազ ինչ սո ցա. 
42այլ եւ ի շն չա ւորս՝ զհան գէտն, քան զի բո վան դակ իսկ թռչ նոց ազգք 

ցու ցա նեն ճշգր տիւ յին քեանս, ի թռիչս ը նդ աւդ գնա լով՝ ճախր առեալ, 

զայն գու նակ նմա նու թիւն, ոչ մի այն հեր ձա թեւքն անուա նեալ, այլ եւ 

յա նաւս րա թե ւոցն բա զումք եւ ի պա տե նա ւո րացն անուա նա կո չե լոց: 
43Զի՞նչ զմար դոյ ասի ցես ձե ռաւք տա րա ծե ցե լոյ, յո րոյ իսկ նմա նու

թիւն եղեւ իմա ցեալ ձեւ այն ի պա տու հաս չա րա//գոր ծաց, եւ զի ա՞րդ 

հնա րես ցիս դնել ար տա քոյ բնա ւո րա կա նին մա սունս ի սո սա ամե նե

սին զա ռաջ նոցն եւ հնոց, զի պաշ տես ցին: 44Կամ ըն դէ՞ր ոչ ղու մայից 

եւ ասա րաց պղն ձեաց եւ ոսկ ւոց դա հե կա նաց, որք այժմ զկ նի Քրիս

տո սի ի հրա մա նէ թա գա ւո րաց բա րե պաշ տից յա րուես տէ ըն կա լան զայն

պի սի ձեւ գծոյ, երկր պա գես: 45Չ տե սա նե՞ս, զի ե՛ւ ի ձորձս, ե՛ւ ի հան

դերձս, վասն զի ոչ է ի նո սայն երկր պա գե լի յա ղագս Քրիս տո սի տիպ 

ձե ւոյ, կոխ//ի ի մարդ կա նէ եւ յայ լոց կեն դա նեաց բա զում ան գամ: 
46Խոր հուրդ եւ զաւ րու թիւն մե ծա ցու ցա նէ, եւ ոչ եթէ ը ստ ին քեան եւ 
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բնու թեամբ ու նի զպա տիւ երկր պա գու թեան նիւթ ան շունչ: 47Իսկ յորս 

եւ ուր ոչ խորհր դոյն եւ զաւ րու թեանն անե րե ւու թի եւ ան մարմ նա կա

նի վե րա կո չես ցի աղաւ թիւք առ ի յԱս տու ծոյ շնորհս ըն ծա յու թեան, 

ը նդ ազ գա կիցս հա մա րե լի է: 48Ա պա թէ ոչ, յամ բայր եւ յա խուռն ար

դեւք զա ւա//ն դու թիւն այս պի սի ըն կա լան <Ե կե ղե ցի եւ>* հա ւա տա

ցեալք:

XV. 1Զեր կո տա սան աւուրս նա ւա կա տեաց խո րա նին վկա յու թեան 

յա նա պա տին Սի նա ոչ ի դէպ է<ր> առանց աղաւ թից պատ շա ճա կա նաց 

իրին եւ զաւ րա ւոր պա ղա տա նաց Մով սէ սի կա տա րել, 2վասն որոյ եւ 

սրսկ մամբ արեան կտա կին կահ սպա սուն ամե նայն եւ նոյն ինքն խո

րանն ներ քին հան դերձ տա պա նա կաւն եւ քրով բէ իւքն ոս կե ղի նաւք եւ 

ար տա քին // խո րա նաւն լի նէր աւ ծեալ, եւ ապա լնուին փառք Տեառն 

զխո րանն, եւ ծած կէր ամպն ար տա քուստ: 3Սոյն եւ առ Սո ղո մո նիւ լի

նէր ար քայիւ, քան զի յետ մե ծի եւ ար ժա նա ւոր աղաւ թիցն եւ աւրհ նե

լոյ զժո ղո վուրդն լի նէր առա քեալ յԱս տու ծոյ պայ ծա ռու թիւն այն քան 

լու սոյ շնոր հաց՝ վկա յու թիւն ըն դու նե լու թեան պա ղա տա նացն, մինչ 

զի ոչ կա րել քա հա նայիցն մտա նել ի տա ճարն: 4Իսկ առանց խնդ րե

լոյ ոչ լի նի տուեալ, եւ ոչ գտեալ // կամ բա ցեալ՝ առանց բա խե լոյ եւ 

հայ ցե լոյ†: 5Մի՛ բա ւա կան զմի ան գամն եղեալ յիրս ամե նայն վար կա

նի ցիս, վասն զի մի ան գամ ծա գե լոյ արե գա կան եւ լուս նոյ եւ աս տե

ղաց ի սկզ բանն թե րեւս ոչ դար ձեալ փայ լէ ին զկ նի առաջ նոյն, ոչ եւ 

պտ ղոց եւ կամ բու սոց պէտք: 6Երկ րորդ ան գամ, ի լրումն կա րաւ տու

թեան հա մաւ րէն կեն դա նեաց ի բնու թե նէս լի նէր պար գե ւեալ՝ ան ձրե

ւաց, յե ղա նա կաց տա րե ւո րա կա նաց, ծնն դոց // ապա կա նա ցուաց կեն

դա նեաց: 7Բայց քո նոր աւ րէնսդ րու թիւն, պարտ իցէ ասել եւ եթէ տա

րաւ րէն հան ճա րոյ գիւտ, զս պեալ ամ փո փէ զյա ճա խա ծա ւալ Աս տու ծոյ 

պար գե ւացն ան հա մե մատ առա տու թիւն, որ պէս զի նիւթ ապա կա նա

ցու եւ ան շունչ կրես ցէ երկր պա գու թիւն՝ ու նայն գո լով ի խորհր դա

կան եւ յաս տուա ծային զաւ րու թե նէ: 8Ո՞չ այդր աղա գաւ թշ նա մա նի 

ան մտու թիւն մարդ կան դա րուցն առաջ նոց, որոց չէ ին ան գի տա ցեալ 

ար դա րա//պէս պա տուադ րու թիւն անէ ից, զայն ի յոյժ վնա սամ տու թե

նէ, առանց իրա ւանց մա տու ցա նէ ին: 9Մո՛ւտ յան տառս եւ որոց զ՚ըստ 

բնու թեանն ու նին զարդ եւ գե ղա ւո րու թիւն հա ճե լի, եւս եւ՝ ձեւ բա
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զում այդ պի սի, եւ երկր պա գեա՛: 10Ըն դէ՞ր հա տե լոց եւ ան ջա տե լոց ի 

բնա ւո րա կան զար դուէ կա նա չա սա ղար թու թեանն գաւ սա ցե լոց փայ

տից եւ ոչ զաս տուա ծայինն ու նո ղաց կա տա րումն զայդ պի սիդ ըն ձե

ռես պա տիւ: 11Մարդ, // որ է պատ կեր Աս տու ծոյ եւ արեամբ Ո րդ ւոյ 

նո րա ի փառս վերս տին ածեալ, ոչ կա րաս ցէ քա հա նայել առանց կա

տար ման եւ աւծ ման Հոգ ւոյն: 12Իսկ զի ա՞րդ բնու թիւն փայ տի եւ քա

րի կամ նիւ թոյ այ լոյ առանց զլ րումն մե ծի խորհր դոյն ըն դու նե լոյ ի 

ձեռն աւ ծու թեան աւ ծե լոց կա րաս ցէ գոլ անաւթ փր կու թեան եւ երկր

պա գե լի: 13Ըն դէ՞ր ձեզ աղաւ թիցն իմաս տու թիւն եղեւ ան տես կամ խո

տեալ եւ ի բաց ըն կե ցեալ, յո՞ր ար դեւք իրս եւ // ժա մա նակս կամ տե

ղիս ու սար զա ղաւթս եւ զգո հու թիւնս լի նել վնա սա բեր եւ ար հա մար

հեալ Աս տու ծոյ, 14կամ զի՞նչ յե ղա< նա>կք* եւ կարգք դա սու առա քե

ցին զնա ի բաց եւ ըն կե ցին ար տաքս. ո՞ր պատ ճառք, որ պի սի՞ ներ հա

կու թիւնք, ո՞ աւան դիչ եւ աւ րի նա դիր: 15Կամ ցոյց, զի հա ւա նե ցայց, 

կամ ըն կալ, զի գո վե ցից եւ հա ղոր դե ցայց, քան զի ոչ զաւ տա րու թիւն եւ 

զա տե լու թիւն ախոր ժեմ: 16Ինքնն իսկ, որ աւ ծա նէ Հոգ ւով զորս կա մի 

եւ // գո յա ցոյց զա մե նայն, անուա նե ցաւ, այլ եւ եղեւ Աւ ծեալ, եւ դու 

ար հա մար հես զաւ ծու թիւն: 17Ձեռ նադ րե ցաւ ի մար դոյ՝ Աս տուած գո

լով ը ստ ճշ մար տու թեան, եւ դու ոչ կա միս յա նուն նո րա ըն դու նել նիւ

թոյն ձեռ նադ րու թիւն: 18Ո՞ քան զնա ան կա րաւտ, ո՞ գե րա գոյն սր բու

թեամբ, որ աղաւ թէրն. « Հա՛յր, փա ռա ւո րեա՛ զՈր դի քո» եւ դար ձեալ 

ան դրէն. « Զի եւ Որ դի քո փա ռա ւո րես ցէ զքեզ»†: 19Նա վասն ան ձին եւ 

վասն Հաւր, որ//ոց բնա ւո րա կան է փա ռաց եւ պա տուոյ գե րա պայ ծա

ռու թիւն եւ ոչ ար տա քուստ յա րե լու թեամբ, աղաւ թէր զըն դու նե լու թիւն 

փա ռաց, 20եւ քո կարճմ տու թիւնդ ի վե րայ սո րին նիւ թոյ ան պատ շա՞ճ 

վար կա նի զզաւ րու թիւն ըն դու նե լոյ եւ շնոր հի խորհր դոյն զա ղաւթս: 
21Զի զյա ղագս առա քե լոցն եւ հա մաւ րէն հա ւա տա ցե լոց բա նիւ նո ցա 

ի նոյն եւ որ քան ինչ այլ՝ թո ղից:

XVI. 1«Յա մե նայ նի գո հա նալ եւ ան դա դար // աղաւթս առ նել»‡,— 

առա քեալ հրա մայէ: 2Եւ քեզ յայսմ իրի եւ ժա մու, յո րում եւ վասն որոյ 

քա ջա յար մար սո քա, որոց ոչ ան բաժ ի խորհր դոյ իմաս տու թեան իցեն, 

երե ւի, ո՞չ բա նալ զբե րան առ Աս տուած եւ բա նիւ նո րա կամ զձեռս 
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բառ նալ ի վեր թուի հա ճոյ եւ իրա ւա ցի: 3Յոյժ է շամ բուշ քո իմաս տու

թիւնդ եւ աւ րէ նադ րու թիւն՝ առաս պել պա ռա ւանց եւ խաղ մանկտ ւոյ 

կամ աղ ճա տանք հի նաւ րեայ ծե րոց՝ ան կե լոց ի մտաց: 4Ըն դէ՞ր // ոչ եւ 

զմկր տու թիւն ար գե լուս՝ պար տա ւո րե լով զմկր տիչս, որ պէս զի մի՛ մա

սամբ, այլ բո լո րո վին եղի ցես ար տա քոյ Քրիս տո սի: 5Արդ, այս պի սեաց 

եւ այս քա նից բե րո ղաց զվատ թա րու թիւն չա րու թեան յին քեանս՝ ը ստ 

կրաւ նից եւ վա րուց, դա տա պար տել զան բիծս ի հա ւատս եւ սուղ ինչ 

նուազ զբա րո յա կա նաւք կա տա րեալս առա քի նու թեամբ, ո՞չ ապա քէն 

յետ նոյ է մո լո րու թեան եւ սա տա նա յա կա նի շարժ ման: 6Ոյց զհ րէ ա կանն 

ախ//տա ցեալ կա մա ւոր մո րո սու թիւն եւ նա խանձ յա չա ղա նաց զմար

դաս պա նին ի սկզ բա նէ, բար ւոյ իրի եւ անուան պար սա ւանս դնել եւ 

հայ հո յու թեան դառ նու թեամբ թշ նա մա նել ոչ պատ կա ռեն: 7Քան զի եւ 

նո քա յէ ա պէս բա րոյն վայե լեալք յա մե նա զան եւ ի բիւ րա պա տիկ ձիրս 

շնոր հաց ար դեամբք եւ բա նիւք, յորս ար ժան էր ստա նալ զգաւ նու թիւն, 

թէ եւ ադա ման տեայ եւ վի մե ղէն ոք ու նէր հո գի, սի րել եւ գո հա նալ, եր

կիր պագ//ա նել փո խա նակ մե ծա մե ծաց եւ ան թուե լեացն բա րե րա րու

թեանց, եւ զկ նի չա րա չար եւ զար հու րե լի թշ նա մա նացն եւ հայ հո յու

թեանց « բառ նա՛լ եւ խա՛չ հա նել»* աղա ղա կէ ին: 8Զո՞. զԲանն մարմ նա

ցեալ՝ զա մե նայ նին հաս տիչ եւ կրաւղ բա նիւ զաւ րու թեան իւ րոյ†, զոր 

եւ դուն թշ նա մա նես՝ մարդ սոսկ անուա նե լով: 9Եւ արդ, զի՞նչ մեծ իցէ 

կրել եւ մեզ՝ նուաս տից եւ փո քունց ի ծա ռայս նո րա, լու տանս բամ բա

սա նաց ի թշ նա մեաց Տեառն մե րոյ, // « զի թէ ը նդ փայտ դա լար զայն 

արա րին եւ առ նեն, ը նդ չորն զի՞նչ ոչ գոր ծի ցի»‡: 10Եւ եթէ ի տա նու

տէրն զա նար ժանս բար բա ռե ցան յան զգա յու թե նէ մո լու թեան, ո՞ր չափ 

եւս յըն տա նիս նո րա: 11Ո րոց թէ պէտ եւ երախ տիս բա րեաց ինչ ոչ արա

րաք՝ ը ստ մե ծին եւ բա ւա կա նի, այլ գրե թէ եւ իւիք ոչ մե ղաք եր բեք: 
12Եւ ինչ առ ի մէնջ բնաւ ու րեք ոչ կրե ցին վնաս։ 13Եւ ոչ այս քան եւեթ. 

այլ եւ սի րեմք եւ բաղ ձամք զմի ա ւո րու թիւն Հոգ ւոյ, ող բամք // դառ նու

թեամբ լցեալք զլ ծակ ցու թեանն բա ժա նումն, ար տա սուաւք թա ցեալ լի

նիմք՝ յի շե լով զձայն<ա>կ ցու թիւնն յեր բեմն ժա մա նա կի: 14Նաեւ այժմ 

իսկ փա րիմք՝ իբ րեւ զհա րա զատ եղ բարբք՝ ի բաց առա քեալք, զհա մաշն

չու թիւնն ող ջու նեմք ի հե ռաս տա նէ եւ, զայն քան լսե լով ի մեզ մե ծա
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բա նու թիւնս եւ բաս րանս, ոչ զհա ւա սարն ախոր ժեմք դար ձու ցա նել 

փո խա րէնս: 15Այլ զի՞նչ. « Տէ՛ր, մի՛ հա մա րիր նո ցա զայս մեղս»*: 16Եւ 

պատ//ա հեալ մարմ նով՝ խն դամ տու թեամբ ըն դու նիմք, զուար թա նամք 

դի մաւք՝ զ՚ի խոր ւոջն զե կու ցա նե լով մտա դիւ րու թիւն: 17Ոչ դան դա

ղիմք, անի րաւ հա մա րե լով, համ բու րիւ սր բու թեան ող ջա գու րել: 18Իսկ 

նո քա զզուեն՝ հան դի պեալ եր բեք ու րեք, եւ ար տաք սե լով՝ ծան րա պէս 

հայ հոյեն: 19Զ հա սա րա կացն քրիս տի ա նո սաց աւ րի նա ւո րեալ մեր՝ ոչ 

հա ղոր դին, տե ղի պաշ տա ման եւ նշան: 20Թուի ինձ ոչ ան խոր հուրդ եւ 

ար տա տե ղի, ը ստ նշա նա կու թեան, գործ//ե ցեալն: 21Քան զի դի ւաց բնու

թիւն ոչ զաւ րէ բե րել զ՚ընդ սուրբս լի նել՝ խոշ տան գա նաց գի տե լով իր 

զոչն գնալ հե ռի. 22եւ գարշք հոգ ւով, խա րեալք մտաց խղ ճիւ, զղջ ման 

անըն դու նակք, որ պէս գոյ ասել, ծած կել կար ծեն զտ գե ղու թիւն ան

ձանց հայ հո յու թեամբ սր բոց: 23Եւ չար ամ պա րիշտք, որ պէս ահա տե

սի բա զում ան գամ, զպաշ տաւն բա րի եւ զորս այնր վի ճա կի եւ մա սին 

դր սո վեն անա մաւ թա բար ի նոյն միտս: 24Քան զի յան ձանց ոչ ու նե լով 

// տալ ու մեք երե ւու թիւն բա րե պաշ տու թեան եւ հա ճե լի վա րուց՝ յար

ձա կին թշ նա մա նել զայն պի սիս իբր լաւք՝ ի կեղ ծա ւո րու թե նէ առան

կեալք ի բիբս ան մտաց: 

XVII. 1Ու նիս ոչ սա կաւս եւ ան նշանս այ դո ցիկ յա րա ցու ցա կան աւ

րի նակս: 2Հայեա՛ց ը նդ յա ւի տե նից սուրբսն, զորս ո՛չ ար ժէ աշ խարհ. 

յո՜ր պի սեաց ատե ցան եւ թշ նա մա նե ցան, ո՜ր չափ հայ հո յու թիւնս, քա

նի՜աւն տան ջանս եւ կտ տանս յա նո ղոր մից ան տի եւ ի գա զա//նաց մար

դա կեր պից կրե ցին յաւ ժա րու թեամբ: 3Եւ մեք, թէ պէտ եւ վա րուց նո ցա 

զն մա նու թիւն գո նեա դուզ նա քեաւք ոչ կա մե ցաք բե րել, զի մի՛ ասա ցից 

ան կա րա ցաք, սա կայն զոյգ եւ հա ւա սար եւ յա ղագս նո ցին իրաց զթշ

նա մանսն կրեմք: 4Դա տա պար տիմք յա տե նի անի րա ւաց: 5Լե զուք չարք 

եւ շր թունք պար սա ւա սէրք խաւ սին զմէնջ ոչ իբ րու վայել է բա րեաց 

եւ ճշ մար տից ի հա ւատս, այլ զան ձանց իւ րեանց ան կս եւ պատ կա նա

ւորս. // 6սուտք՝ զսուտս, փիծք՝ զա նար ժանս, թեւրք եւ խո տո րեալք ի 

ճշ մար տու թե նէ՝ զծա մա ծուռս եւ զոչ բնաւս յուղ ղու թիւն մերձ: 7Բայց 

մեք մի՛ մի այն համ բե րես ցուք գո հու թեամբ՝ իբ րեւ յա նի րա ւի նա խա

տեալք եւ թշ նա մա նեալք, այլ եւ աւրհ նես ցուք զհա կա ռակն, կե րակ

րես ցուք՝ տե սա նե լով քաղ ցեալ, ծա րա ւի հան դի պեալ՝ ար բուս ցուք, զգե

ցուս ցուք զմեր կու թիւնս, լի ցուք բա րե գործք առ ատե լիս՝ որ պէս աշա

* Գործ. Է 59

47ա

47բ

49ա

48բ

48ա
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կերտք // Հե զոյն եւ Մար դա սի րին, 8ցուց ցուք մի՛ անուամբ եւեթ գոլ 

քրիս տո նեայս զմեզ եւ ճշ մա րիտ դա ւա նու թեամբ, այլ եւ այս պի սեաց 

հրա մա նաց հնա զան դու թեամբ եւ կա տար մամբ, վասն զի ի պտ ղոյ ան

տի իւ րա քան չիւր ոք ճա նա չի ի ծա ռոց*: 9Տա ցուք մշա կո ղին հոգ ւոց 

մե րոց եւ տն կո ղի, որ պէս այ գի քա ջա բեր եւ բա րե տոհմ, մի՛ փուշ, այլ 

խա ղող: 10Մի՛ նա խան ձես ցուք ը նդ ոմանս այ գեաց՝ հա կա ռակ յու սոյն 

պտ ղա բե րեալս, մի՛ // մա սամբ եւեթ ի մեզ բերկ րես ցի ու րախ եղեալ տն

կա գործն: 11Հա տուս ցուք զաշ խա տու թեանցն հա մաւ րէն պտ ղոցն բե

րիւք: 12Իսկ առա ջին է պտ ղոցս այ սո ցիկ զկ նի բա րե պաշ տու թեան սէր 

ան կեղ ծա ւոր եւ սերտ՝ ի սուրբ սր տէ եւ <յան կեղ ծա ւոր հա ւա տոց եւ>† ի 

մտաց բա րեաց առ եղ բարս ճշ մա րիտս եւ հա մա խոհս՝ իբ րեւ առ ան դամս 

Քրիս տո սի, առ ատե ցողս եւ թշ նա միս եւ որոց դիւ րին է զա մե նայն ինչ 

ի կսկ ծե լեաց ասել եւ առ նել մեզ վասն բա րե//պաշ տու թեան՝ որ պէս առ 

երախ տա ւորս ի մե ծա մեծս եւ գե ղեց կա գոյնս, քան զոր աստս: 13Քան

զի յա ղագս այ նո րիկ եւ Աս տու ծոյ լի նիմք նմա նողք, որ հա սա րա կա

բար տե ղայ զանձ րեւ եւ ծա գէ զա րե գակն իւր ի վե րայ չա րեաց եւ բա

րեաց, ար դա րոց եւ մե ղա ւո րաց‡: 14Այլ եւ այն պէս սի րեաց զաշ խարհ՝ 

հե ռա ցեալ յին քե նէ եւ յան ծա նաւթս եղեալ, զար դա րակս նմա եւ զար

ժա նա ւոր պաշ տաւն եւ պա տիւ՝ արա րա ծոց եւ պատ//կե րաց ան շն չից 

նուի րե լով, մին չեւ զՈր դին իւր Մի ա ծին ետ զաւ տարս, զպան դուխտս, 

զկա րաւ տեալս հար կա ւո րացն: 15Վասն զի նա տա րագ րեալս զմեզ յուխ

տիցն աւե տեաց եւ յին քե նէ հե ռա ցեալս արար բնա կիցս եւ մեր ձա ւորս 

սր բոց ի ձեռն Յի սու սի Քրիս տո սի՝ Տեառն մե րոյ, որում փառք եւ զաւ

րու թիւն <եւ պա տիւ>§ այժմ եւ միշտ եւ յա ւի տեանս յա ւի տե նից. ամէն¶:

* Տես Մատթ. ԺԲ 33:

† Ըստ Բն.ի

‡ Մատթ. Ե 45

§ Ըստ Բն.ի

¶ <Յիշատակարան գրչի:> /51բ/ Այս բանք քերդողա կանք ասացեալ մե ծի 

Պուէտիկոսին Սարկաւագին՝ որ ի տիեզերահռչակ ուխտին Հաղբատ, գտի 

ես նուաստ ոմն ի մանկունս Եկեղեցւոյ: Արդ, մի՛ ոք յանդգնեալ իշ խես

ցէ յաւելուլ կամ պակասեցուցանել ի բա նից կամ ի տանց եւ յարուեստից, 

զի եւ մեք ոչ իշխեցաք յաւելուլ կամ պակասեցուցանել զոր ինքնին իւրով 

ձեռամբն գրեալ էր: Եւ ըստ այսմ աւրինակի էր կտակն, յորում էր սա. 

սկիզբն եւ կատա րածն եղծեալ: Եթէ գտցես ուրեք զբովանդակն, գրեա՛ եւ 

զմեզ յիշեա՛ ի Տէր:

49բ

50ա

50բ

51ա



<º>

Üà ðÆÜ Ú² Ô²¶ê, ºÂ¾ àâ ¾ ²ð Ä²Ü Àêî Ø² êÆÜ ´² Ä² ÜºÈ 

¼²ê îà ô² Ì²Ú Üàò Ò²ÚÜê Æ ìº ð²Ú îº²èÜ  

Øº ðàÚ ÚÆ êàô êÆ øðÆê îà êÆ ºô  

àâ ¼þ²è Æ ÚÆÜ øº Ü¾ ¶àðÌê Î²Ø ÎÆðê

I. 1 Î³ ñá Õáõ ÃÇõÝ µ» ñ»É Ñ³ õ³ ï³Ùù ´³ ÝÇÝ ²ë ïáõ ÍáÛ »õ Ç 

Ù³ñ¹Ý ÉÇ Ý»É Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ ÇÝã, Ã¿ ¿ñ Ï³ Ù» ó»³Éª áã Ïñ»É Ñ³ñ Ï³õ 

µÝáõ Ã»³Ý, ³Û É»õ áã Ûá ñá í³Û ÝÇ, Áëï Ù»½, Å³ Ù³ Ý³ Ï³õ ½³ñ ·³ Ý³É, 

Ï³Ù Û»ï ÍÝÝ¹»³ÝÝ ³õñ Áëï ³õ ñ¿ »õ ÇÙ³ë ïáõ Ã»³Ùµ »õ ßÝáñ Ñ³õùª 

Áëï êñµáÛ ²õ» ï³ ñ³ ÝÇÝ: 2 ´³Ûó í³ëÝ ½Ç Ù³ñ¹ ÉÇ Ý»É Ñ³ ×» ó³õ, 

Ù³ñ¹ Ï³Û ÝáíùÝ, áñ å¿ë Ï³ Ù» ó³õ, å³ñï ¿ñ Û³ß Ë³ñ ÑÇ ÁÝ Ã³ Ý³É »õ 

ÙÇ° Ññ³ ß³÷<³ é³ ·áÛÝë ÇÝã »õ Ù³ñ ¹» Õáõ Ã»³Ý Çõ ñáÛ ³Ý³ñ Å³Ýë 

óáõ ó³ Ý»É Û³Ý Ï³ñ Í³õ ñ¿Ý, í³ëÝ ½Ç Ï³ñ ·Ç »õ Û³ñ Ù³ ñáõ Ã»³Ý, áñ

å¿ë »õ Û³ Ù» Ý³Û ÝÇ ²ñ³ ñÇã ¿: 3 ì³ëÝ áñáÛ »õ Ç ëÏ½µ³ÝÝ, áã »õ Ç 

í³Ûñ Ï» ÝÇ ÙÇáõÙ, áñ »õ Ï³ ñáÕÝ ¿ñ ·á Û³ óáõ ó³ Ý»É ½¿Çóë µÝáõ ÃÇõÝ, 

Ï³ Ù» ó³õ, ³Û É»õ ·áñ ÍáÛ »õ Ñ³Ý·ëï»³Ý ³õáõñë áñá ß¿, ½Ç óáõó ó¿ 

áã ÙÇ³ÛÝ µÝáõ Ã»³Ý ³ñ³ ñÇã, ³Û É»õ ³õáõñó, »õ ÙÇ° Ë³é Ý³ ÏÇãë »õ 

³Ý ¹³ë, áñ å¿ë Ãáõ» ó³õ ³ñ ï³ù ÝáóÝ, »ÕÇ óÇ Û³ ñ³ ñ³Íë ²ë ïáõ ÍáÛ: 
4 ºõ ÇÙ³ë ïáõ Ã»³Ùµ Ã¿ Ý³ Û»ë óÇ áù »õ Ç Ý³ Ë³Ë Ý³ Ù³ Ï³ÝëÝ Û»ï 

³ñ³ñ ãáõ Ã»³Ý, áñù »Õ»ÝÝ »õ ÉÇ ÝÇÝÝ »õ ÉÇ ÝÇ óÇÝ, ³Ý Ï³ñ ·³ µ³ñ ÇÝã 

ï» ë³ Ý»É áã Ï³ ñ³ë ó¿, ù³Ý ½Ç ½á ã¿Ý ½Ç³±ñ¹  áù ï»ë ó¿: 5 Âá Õ»³É 

³Ý¹ñ ½ù»ñ Ãá Õ³óÝ ëï»Õ Íáõ³Íë Ï³Ù, ½ïÇ ñ³ Ï³ Ý³ ·áÛÝÝ ³ë»É, 

³é³ë å»Éë, á±ñã³÷ »õë ³ñ Å³Ý ¿ñ, áõñ ù³Ý Û³ Ù» Ý» ëÇÝ å¿ïù ¿ÇÝ, 

í³ëÝ ³Ý ã³÷ Ù» Íáõ Ã»³Ý ËáñÑñ ¹áÛÝ, Û³ñ Ù³ ñáõ Ã»³Ý »õ Ï³ñ ·³ õáñ 

Çñ³óª ³ÝÁÝ ï³ ÝÇ ÇÝã Ç Ý»ñùë áã µ» ñ»É, »õ Ù³ Ý³ õ³Ý¹, ½Ç Û³ÛÝ ÇëÏ 

»Ï»³É ¿ñ, ÁÝ ¹¿±ñ  ÇëÏ µÝ³õ »õ Ù³ñ¹ ÉÇ Ý»É Û³ÝÓÝ ³é ÝáÛñ, Ã¿ áã ¿ñ 

Ñ³Ý ¹»ñ Ó»³É: 6 ¾ñ Ù» ñáíùë í³ ñÇÉ »õ ³é³Ýó Ù» Õ³ó, ù³Ý ½Ç ½Ññ³ ß³

÷³ é³ ·áÛÝëÝ ³é³ õ»É Û³ÛÝ Å³Ù å³ï ß³× ¿ñ »õ Çñ³ õ³ óÇ Ï³ ï³ ñ»É: 
7 ØÇ° å³ï Ùáõ Ã»³ÙµùÝ »õ»Ã ½ÇñëÝ ã³ ÷»ë óáõù, áõë ïÇ µ³ ½áõÙù Ç 

Ý»ñùë Ùï³ Ý»Ý ³Ý ï» ÕÇ ÇÙ³ óáõ³Íù, ³Û É»õ Ç Í³Í Ï»³ÉëÝ, ½áñë Ù³

Ý³ õ³Ý¹ ×ßÙ³ñ ï³ å¿ë ¿ ùÝÝ» ÉÇ, Û³ é»ë óáõù*. §øÝÝ» ó¿ù,— ³ë¿,— 

* ´Ý.ª Û³ë»ëóáõù
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½¶Çñë »õ ï» ë¿ù¦*. á°ã  í³ñÏ å³ ñ³ ½Ç, ³ÛÉ Ù» Í³õ »õ ¹Åáõ³ñ ÁÙ µ» ñ» ÉÇ 

³ß Ë³ ïáõ Ã»³Ùµª µá Éá ñá íÇÙù ³é ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ ½ÙÇïëÝ ³é³ ù»³É 

»õ Ñ³ë ï³ ï»³É: 8 ² å³ »Ã¿ áã Çó¿ ³Ûë å¿ë ³Ûë, ½Ç±Ýã  ³ñ ¹»³õù, 

Ûáñ Å³Ù ·Ý³É »õ Ë³õ ë»É »õ ï» ë³ Ý»É Ï³Ù Éë»É Ï³Ù Ñá ïá ï»É, ³Û É»õ 

áõ ï»Éª áã áõ Ý» Éáí áñá í³ÛÝ, Ï³Ù ëáõ ë»ñ Ç Ó» éÇÝ µ» ñ»É »õ ·³õ ïÇ 

ÁÝ¹ Ù¿ç ³Í»É ÉëÇ óÇÙù Ç ¶ñáó, å³ñ ïÇ óÇÙù ÇÙ³ Ý³É: 9 ØÇ±Ã¿ Û³õ ¹³

å³ï, Áëï Ù»½, áõ Ý»É µÝáõ ÃÇõÝ, ½Ç ÙÇ° ½³ Ù» Ý³ÛÝÝ ³ë³ë óáõùª ½Ù»

Ý³ Ù³ñ ïÇÉÝ, ½Û³é Ý»ÉÝ, ½ÝëïÇÉÝ, ½ÝÝçÇÉÝª »ñ µ»ÙÝ ÙÇ³ÛÝ, »õ »ñ µ»ÙÝª 

Û³ Ãáé, »ñ µ»ÙÝª Ç ù» ñáí µ¿ë Ï³Ù Ç Ï³éë, ³Û É»õ ï»ë É»³Ùµª Ù³ñ ¹áÛ 

ÑÇ Ý³ õáõñó »ñ» õ»³É: 10 ÆëÏ àñ ¹Çª Çµ ñ»õ àñ ¹Ç Ø³ñ ¹áÛ »õ Ý³Ë ù³Ý 

½ÉÇ Ý»ÉÝ »õ ½³ÛÉëÝ Ù³ñ¹ Ï³õ ñ¿ Ý³ ·áÛÝë ½Ç ç³ Ý»ÉÝ »õ ï» ë³ Ý»É, ½Ñ³ñ

ó³ Ý»ÉÝ ³Ý ·Ç ï³ µ³ñ, ½½Õç³ÉÝ, ½ó³ë ÝáõÉÝ, áã ëñïÇ »õ áã ½Ýá í³õ 

³ñ»³Ý áõ Ýá ÕÇ ½Ý³ Ë³Ý Ó»ÉÝ, ½ïñïÙ»ÉÝ, ½³ ï»ÉÝ, ½» ñ»ëë ¹³ñ Óáõ ó³

Ý»É Ï³Ù Ç í» ñ³Û Ñ³ë ï³ ï»É »ñ µ»ÙÝ Û³ Ý³õ ñÇ Ý³ó »õ Û³Ù µ³ñß ï³ó, 

ÇëÏ »ñ µ»ÙÝª Ç í» ñ³Û ³ñ ¹³ ñáó »õ »ñ ÏÇõ Õ³ Í³ó: 11 ²ñ¹, áñ å¿ë í³ëÝ 

½³Û ëá ëÇÏ ½³Ý Ù³ñ ÙÇÝ µÝáõ Ã» Ý¿Ý Éë» ÉáÛ, ³Ûë åÇ ëáí µÝáõ Ã»³Ùµ ½Ý³ 

·áÉ áã Ï³ñ Í»Ùù, ³ÛÉ ïÝ³õ ñ¿ Ýáõ ÃÇõÝ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ Ï³Ù Ý³ Ë³ ËÝ³

Ùáõ ÃÇõÝ Ï³Ù ³ÛÉ ÇÝã ³Ýáõ³ Ý»³É ½ÇñëÝ Ïá ã»Ùù, Áëï åÇ<ï >á ÛÇó 

Ù»ñ Ó³ Ï³ ÛÇó Çñ³ó »õ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ, ÝáÛÝ å¿ë »õ Ç Ù³ñ¹Ý ÉÇ Ý»É ´³ ÝÇÝ 

²ë ïáõ ÍáÛ, áñ »õ ²ëïáõ³Í ½Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝëÝ Ïñ» Éáíª áã Ñ³ñ Ï³ õá ñ³ å¿ë 

½³Û Ýá ëÇÏ, áñ å¿ë Ã¿ µéÝ³ ¹³ ï»³É Û³õ ñÇ Ý³ó µÝáõ Ã»³ÝÝ, å³ñ ïÇÙù 

³ë»É Ï³Ù ÇÙ³ Ý³É ½³Ë ï³Ï ñ»ÉÝ, ³ÛÉ Ï³ Ù³õ »õ ½Ç ç³ Ý» ÉáÛ ³é Ù»ñëÝ: 
12 ØÇ° Ù»½ Ï³ñ Í»³õùÝ Ï³Ù ½þ³é ³ã³õùÝ í³ëÝ ³å³ óáõ óÇóÝ Ç í» ñ³Û 

µ»ñ ó»Ý ³ñ³ ·áõÝùÝ, í³ëÝ ³é ÇÙ³ Ý³É ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³ÝÝ, í³ëÝ ½Ç »õ 

³Û Ýá ùÇÏ ×ßÙ³ ñÇïù, ù³Ý ½Ç Û²ë ïáõ³Í »õ ³é ÛÇÝ ù» Ý¿ Ýß³ Ý³ Ï»³ÉëÝª 

ëáõï Ï³ñ ÍÇù »õ Ë³ µ¿áõ ÃÇõÝ áã ¿ »õ áã ³ëÇ: 13 ´³Ûó Áëï åÇ ïá ÛÇó, 

áñ å¿ë ³ë³ ó³õÝ, ³Û Ýá ùÇÏª Ç å³ñ½ »õ Û³ Ù» Ý³ Ù³ ùáõñ µÝáõ Ã» Ý¿Ý, 

³Û É»õ Áëï Ýß³ Ý³ ÏÇ ÇñÇù ÉÇ Ý¿ÇÝ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ ñ»³Éù »õ óáõ ó»³Éù, 

ÇëÏ »Ã¿ Ñ³ñ Ï³ õá ñ³ å¿ë, áñ »õ Ù³ Ý³ õ³Ý¹ í³ Û»É ¿ µÝáõ Ã»³Ýë, 

³Û É»õ ½³ÛÉëÝ »õ ½³ËïëÝ, ½áñë Ç Ù»½ Ïñ»Éª Áëï Ýá ó³ÛÝ Ï³ñ Í»³ó, 

»õ áã Û»ï ÉÝÉáÛÝª ù³Õó ÝáõÉ ù³ é³ë ÝÇóë ³õáõñó: 14 ´³Ûó í³ëÝ ½Ç 

áã ½³ Ù» Ý³ÛÝë Ù»ñëÝ Ïñ»³ó ½³Ëïë, ³ÛÉ ½³Ý å³ñ ë³õëÝ »õ»Ã, ½Ç 

»õ áã ½Ù» Õ³ó »õ ½³ å³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý, Û³Ûï ¿, Ã¿ ½áñë ³Ëáñ Å¿ñÝ »õ 

áñáíù Ù»½ Ç ¹¿å ¿ñ µ³ ñ»Ï ñÇÉÝ, Ý³»õª ½áñë Ç Ëñ³ï »õ Ûáõ ëáõÙÝ 

* ÚáíÑ. ¾ 52
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Ù»½ Ïñ»³ó, í³ëÝ áñáÛ »õ Ù³ñ¹Ý ÇëÏ ÉÇ Ý»É Û³ÝÓÝ ¿³é, ëáÛÝ å¿ë »õ 

Çõ ñáíÝ Ù³ñÙ Ýáí Ç Ù»ñ Ù¿ë µÝáõ Ã» Ý¿ ³é» ó» Éáí, ù³Ý ½Ç Çõñ ÇëÏ ¿ 

×ßÙ³ñ ï³ å¿ë, ½³ë ïáõ³ Í³ í³ Û» ÉáõãëÝ Ï³ ï³ ñ¿ñ ½ëù³Ý ã» ÉÇë, áõë ïÇ 

»õ áã Ï³ Ù³õù ÙÇ³ÛÝ Ï³Ù µ³ ÝÇõ, ³Û É»õ Ãùáí µ» ñ³ ÝáÛ »õ Ó» éÇÝ 

Ù»ñ Ó³ õá ñáõ Ã»³Ùµ »õ áïÇõù, Ý³»õ Ù³ñÙ ÝáÛÝ Ñ³Ý ¹»ñ ÓÇ ùÕ³Ý óÇõù 

½³Ëïë »õ ½Ù³Ñ Ç µ³ó ³é³ ù¿ñ:

II. 1 ºõ á±õñ  ¿ ³ÛÅÙ »õ Û³Û ëá ëÇÏ µÝáõ Ã»³ÝóÝ ½³ Ý³ ½³ Ýáõ ÃÇõÝ. 

Ã¿ ³Ýß ÷áÃ »õ ³Ý ÷á Ë³¹ ñ» ÉÇ ½³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝÝ Ëáë ïá í³ ÝÇÙù µÝáõ

ÃÇõÝ, »õ µÝ³õ áã Ûáñ Ù¿ áõ Ý¿ñÝ Ïá Õáå ï»³É Ï³Ù Ýáõ³ë ï³ ó»³É ÇÝãª 

Ç ÉÇ Ý»ÉÝ Ù³ñ¹, ³Û É»õ áã ½Ù³ñ¹ Ïáõ ÃÇõÝ Ï³Ù Ã¿ ½áñ Áëï Ù»½Ý ³ë»É 

µÝáõ ÃÇõÝ µ³ñ Ó»³É ÇÝã Ç ÙÇ çáÛ, áñ å¿ë Ã¿ Ë³ ÷³ Ý»³Éª Ç ·á ÉáÛÝ 

Ù³ñ ÙÇÝ ³ÝÓ Ý³ õáñ »õ Ùï³ õáñ: 2 ì³ëÝ áñáÛ Ù³ñ¹ ÙÇ³Ý ·³ Ù³ÛÝ »õ 

²ë ïáõ³Í áõ ë³ù Ëáë ïá í³ ÝÇÉª áã ëÏÇ½µÝ ³é»³É ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ý, 

³ÛÉ Ù³ñ¹ Ïáõ Ã»³Ý, ë³ Ï³ÛÝ ÙÇ »õ ÝáÛÝ, áã ³ÛÉ »õ ³ÛÉ ¹Ç Ù³õù Ï³Ù 

µÝáõ Ã»³Ùµ, Ã¿ å¿ï »õ áã Ñ³ Ù³ µáõÝù »õ ÝáÛ Ý³ ·áÛù: 3 ø³Ý ½Ç ÝáÛÝ, 

Áëï ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ýª ³Ý»Õ, ÇëÏ Áëï Ù³ñ¹ Ïáõ Ã»³Ýª »Õ»³É Ç ÏÝá ç¿. 

³Ûëª Ç ÉñÙ³Ý Å³ Ù³ Ý³ Ï³ó, ÇëÏ>* // ³ÛÝª Ý³Ë ù³Ý ½Å³ Ù³ Ý³Ïë »õ 

½Û³ õÇ ï»³Ýë, ³Ý ×³é Ç Ð³õ ñ¿ª ³Ý Ù³ñÙ Ý³ Ï³Ý ÍÝÝ¹»³ÙµÝ, ³Ý ×³é 

»õ Ç Ù³õ ñ¿ª Áëï Ù³ñÙ Ý³ Ï³Ý ÍÝÝ¹»³ÝÝ, ³Ý å³ï Ù» ÉÇª Áëï ³Ý»

Õáõ Ã»³Ý, ³Ý å³ï Ù» ÉÇ »õ Áëï »Õ» Éáõ Ã»³Ý, Ã¿ å¿ï »õ Áëï áÙ³Ýóª 

¹Çõ ñ³ Ñ³ë ÇñùÝ Ï³ñ ÍÇ óÇÝ ³ë ïáõ³ Í³ í³ Û» Éáõã ³é³ çÇÝ ÍÝáõÝ¹Ý, áãª 

Ù³ñ¹ Ï³ í³ Û» Éáõã »õ »ñÏ ñáñ¹Ý, ù³Ý ½Çª §à± å³ï Ù»ë ó¿ ½³½ ·³ ïáÑÙÝ 

³Ý Ñ³õñÝ »õ ³Ý Ù³õñ¦†: 4 à°í  Ù» ÍÇ ËáñÑñ ¹áÛë, »õ ½Ç³±ñ¹  áã å³ï

Ï³ é»Ý áÙ³Ýù, áñáó Ë³Õ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝÝ ÃáõÇ, »õ ÷áùñª Ù»ÍÝ, »õ 

ÉáÛëÝª Ë³ õ³ñ, áñ å¿ë ½³ é³Ý ó» Éáó Ýáõ³ë ï³ µ³ñ ÇÙ³ Ý³É Ï³Ù Ë³õ ë»É 

Û³ Õ³·ë ³Ù» Ý» õÇÝ Í³Û ñ³ ·áõ Ý³óÝ »õ ³Ý ×³é Çñ³óÝ:

III. 1 ²ñ¹, ÝÙ³, áñ ³Ûë åÇ ëÇÝ »õ ³Ûë ù³Ý í» Ñ³ ·áÛÝ, ½Ç ³é³

õ»ÉÝ ÃáÕ óáõù, ¹Åáõ³ ñÇ±Ý  ³ñ ¹»³õù ¿ñ Ï³Ù ³ÝÑ Ý³±ñ, Ã¿ å¿ï »õ 

ù»½ ÃáõÇ óÇ, ½ï³ñ µ»ñëÝ ÙÇ³ õá ñ»É Áëï ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý µÝáõ ÃÇõÝë, 

»õ ½Ç³±ñ¹  ³ÝÑ Ý³ ñÇÝùÝ Ù³ñ¹ Ï³Ýª ÑÝ³ ñ³ õáñù ²ë ïáõ ÍáÛ: 2 ´³Ûó, 

áñ å¿ë Û³ Ù» Ý³Û ÝÇÝ ëù³Ý ã» ÉÇ »ñ» õÇ, »õ ¿ »õë ³é³ õ»É Û³ÛëÙ, ù³Ý

½Ç áã ÇÝã Ï³ ñÇ Ù»Í ¿, Ï³Ù µÝ³õ ÇëÏ §³é Ý»É ²ë ïáõ ÍáÛ Ù» Í³ Ù»Íë 

* êÔ 504 ÑÇÙù ·ñã³·ñÇó Ù¿Ï Ï³Ù »ñÏáõ Ã»ñÃ ÁÝÏ³Í ¿, í»ñ³Ï³Ý·Ýáõ³Í ¿ 

Áëï ØØ 6453Ç£

† ¶áñÍù À 33
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»õ Ññ³ ß³ Ï»ñïë¦*, áñ å¿ë Ç Úáíµ ·ñ»³É ¿: 3 ´³Ûó Ù³ñ ¹áÛ »ñ» õ»É 

µÝáõ Ã»³Ùµ »õ Ù³ñ¹ ÇëÏ ÉÇ Ý»É Ùï³ó ³Ý Ñ³ ë³ Ý» ÉÇ ¿, Û³Ûï ¿, Ã¿ »õ 

µ³ ÝÇ µá Éá ñá íÇÙ//µ ³Ý ×³ é» ÉÇ: 4 àõ ñ»ÙÝ, ×ßÙ³ ñÇï ¿ ³ë»ÉÝª ½³ Ù» Ý³ÛÝ 

Ù» Í³ Ù»ÍëÝ ²ë ïáõ ÍáÛ »õ Û³ Ù» Ý³Û ÝÇÝ ëù³Ý ã» ÉÇÝ ·áÉ ÝÙ³, Ýáõ³ëï 

³Ù» Ý» õÇÝ ³é Ù³ñÙ Ýáí ïÝï» ëáõ Ã»³ÝÝ Ï³Ù Ù³ñ ¹» Õáõ Ã»³Ý Û» Õ³ Ý³Ï 

Ñ³ Ù» Ù³ ï» Éáí í³ñ Ï³ Ý»É: 5 ê³ Ï³ÛÝ »Ï»ë óáõù ³ë»É, áñ ù³Ý í³ Û» Éáõã 

¿ Ù» ñáÛë ïÏ³ ñáõ Ã»³Ý »õ ³ñ Å³Ý, ³Û É»õ ×ßÙ³ ñÇï ÇëÏ, Ã¿ å¿ï »õ 

ï» ë³ Ý»Ùù ½³ Ý³ ½³Ý Û» Õ³ Ý³ Ï³õù Û²ëïáõ³ Í³ ßáõÝã ¶ñáó ³ë³ ó»³Éë 

»õ í³ëÝ öñÏãÇÝ Ù» ñáÛ µ³Ýë »°õ  »ñ µ»ÙÝ áñ å¿ë ½Ù³ñ ¹áÛ, »°õ  »ñ µ»ÙÝª 

áñ å¿ë ½þÛ»ñ Ïá óáõÝó ½ÙÇáÛùÝ, Áëï áñáõÙ »õ ¿ñÝ ÇëÏ, í³ëÝ ½Ç áã 

ÙÇ³ÛÝ »õ Ù³ñ¹ ëáëÏ, ³Û É»õ ²ë ïáõ³Í »õ Ù³ñ¹ Ñ³ Ù³Ý ·³ Ù³ÛÝ: 6 ºõ 

·Ç ï»ë, ½Ç Ñ³ Ù³Ý ·³ Ù³ÛÝÝ áã ¿ áñá ßÇó µÝáõ Ã»³Ýó Û»ï ÙÇ³ õá ñáõ

Ã»³Ý, ³ë»Ùª ³Ûë å¿ë ÇÙ³ Ý³Ùù »õ ³ë»Ùù ½³ëïáõ³ Í³ í³ Û» ÉáõãëÝ, 

Ëáë ïá í³ ÝÇÙù »õ ½Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝëÝ Ý»ñ ·áñ Íáõ ÃÇõÝë »õ ÏÇñë, ³Û É»õ 

½Ï³ÙëÝ, ½áñ ·ïÇÝ ³ë»É, µ³Ûó »Ã¿ áã Ñ³ñ Ï³ õá ñ³ å¿ë, ³ÛÉ Ï³ Ù» Éáíª 

Áëï Ù» ñáÛë µÝáõ Ã»³Ý, Áëï Ù»½Ý »Õ»³É ²ë ïáõ³Íª Ïñ¿ñ:

IV. 1 à°ã  ³Ý í³ Û» Éáõã í³ñ Ï³ ÝÇÙ Û³ ñ³ óáõ óÇõ áÙ³Ùµ Ñ³ õ³ ï³ñ

Ù³ óáõ ó³ Ý»É »õ ½³ÛÝ ÛÇÝ ù» Ý¿ ÇëÏ, »õ »Ã¿ ÷áùñ ÇÝã ½µ³Ýë í³ëÝ 

Ñ³ õ³ë ï³ å¿ë ½» Õ»³ÉëÝ óáõ ó³ Ý» ÉáÛ »ñ Ï³Û Ý»ë óáõù, Ó³ÝÓ ñáõ Ã»³Ý 

áù // ÑÝ³ ½³Ý ¹»ë óÇ, ù³Ý ½Ç ³Ûë å¿ë í³ Û»É ¿ Ç ÙÇï ³é ÝáõÉ ï³É, 

½áñ Ù¿ ÇÝùÝ ³õ ñÇ Ý³Ï Û³ ñ³ óáÛóë, ½Ç ³Ûë å¿ë »õ Û³Ûë ³Ýáõ³ Ý» óÇó: 
2 ºÏÝ »ñ µ»ÙÝ ÇÝùÝ, áñ Ñ³Ý ¹»ñ Ó»³ÉÝ ¿ñ Áëï ³õ» ï»³óÝ ÉÇ Ý»É ½³

õ³Ï ²µ ñ³ Ñ³ Ùáõ, Ûáñ »õ ³õñÑ Ý» Éáó ¿ÇÝ ³Ù» Ý³ÛÝ ³½·ù »ñÏ ñÇ, ³é 

²µ ñ³ Ñ³Ù Ç Ø³Ùµ ñ¿, áã ÙÇ³ÛÝ ½Ç ½³ñ ¹³ñëÝ å³ ïáõ»ë ó¿ ·³Éë

ï»³ÙµÝ »õ ½ó³Ý Ïáõ ÃÇõÝ í³ëÝ ³½³ï »õ ³½³ ï¿† áñ ¹Ç áõ Ý» ÉáÛ Éóó¿ 

Ï³Ù ½Ç ½³Ù µ³ñß ï³óÝ ³é ²ëïáõ³Í »õ ½ïÙ³ñ ¹»³óÝ Ïá ñáõëï ÝÙ³ 

Í³ Ýáõë ó¿ª áñ å¿ë µ³ ñ» Ï³ ÙÇ, »õ Û³ Õ³ ã³Ýë ÝÙ³ Ñ³ Ù³ñ Ó³ Ïáõ ÃÇõÝ 

ï³Û ó¿ »õ ½Ù³ñ ¹³ ëÇ ñáõ ÃÇõÝ, áñ »õ <³é> ã³ñëÝ, Ññ³ å³ ñ³ Ï³ Éáõñ 

³ñ³ë ó¿, ³ÛÉ ½Ç »õ ½ÑÇõ ñ³ ëÇ ñáõ ÃÇõÝ »õ ½³õ ï³ ñ³ ëÇ ñáõ ÃÇõÝ, ½áñ 

Ï³ ï³ ñ» É³ å¿ë áõ Ý¿ñ Ñ³ õ³ ï³ ó»³ÉÝ, å³Û Í³é »õ ÷³ é³ õáñ óáõó ó¿: 
3 ºõ áñáó ½ÏÝÇ »õ ³é Ýá í³õ ½·» ñ³ ½³Ý ó»³É ã³÷ å³ ïáõáÛ ÷á Ë³

ñÇ ÝÇÝ ³é ³õ ï³ñë »õ ³é ³Ù» Ý³ÛÝ Ù³ñ ¹ÇÏ ëÇ ñáÛ ë³Ñ Ù³ Ý»ë ó¿, 

½áñ »õ Û» ïáÛ ¿ñ ÛÇÝùÝ ÷á Ë³¹ ñ» Éáó ½Ù»ñ ³é ÙÇ Ù»³Ýë ½ë¿ñÝ, 

* Úáµ º 9, Â 10

† §ì³ëÝ ³½³ï »õ ³½³ï¿¦ ³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ý ÇÙ³ëïÝ ³Ýáñáß ¿£
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í³ëÝ áñáÛ »õ Ïá ã»ë ó¿ §³õñÑ Ý»³Éë Ð³õñ Çõ ñáÛ¦*ª ³ë» Éáí ½ÇÝ ù»³ÝÝ 

¹³ñ Ù³ ÝÇãë Å³ é³Ý ·»É ½Ýá ó³ÛÝ å³ï ñ³ë ï»³É Ç ëÏ½µ³ Ý¿ ³ß Ë³ñ ÑÇ 

½³ñ ù³ Ûáõ ÃÇõÝ: 4 ºõ »ÏÝ á°ã  ÙÇ³ÛÝ, ³ÛÉ »ñ Ïáõ ËáñÑñ ¹³ Ï³ Ý³ ·áõ ÝÇõù 

ëå³ ë³ õá ñ³õù, ³Ù µ³ñÓ ½³ãëÝ ÑÇõ ñÁÝ Ï³ÉÝ, // »ï»ë ½³ñëÝ, ù³Ý ½Ç 

³Ûë å¿ë ³ë¿ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ å³ï Ùáõ ÃÇõÝÝ. §Ú³ ñ»³õ, ÁÝ Ã³ ó³õ ÁÝ

¹³ é³ç »õ »ñ ÏÇñ »å³·¦†: 5 ² Õ³ ã¿ñ Ñ³Ý· ã»É ³Ý³ß Ë³ ïÇóÝª áñ å¿ë 

³ß Ë³ ï» Éáó, Éáõ³ Ý³É »õ ½áïëÝ Ññ³ õÇ ñ¿ñ ½³Ý Ù³ñÙ ÝáóÝ. á¯Û  Ù» ÍÇ 

Ñ³ Ù³ñ Ó³ Ïáõ Ã»³ÝÝ »õ ×ßÙ³ ñÇï ëÇ ñáÛÝ, ³ñ ¹³ ñ»õ ëÇ ñ¿ ²ë ïáõ³Í, 

»õ §áñ Ï³Û Ç ë¿ñÝ, µÝ³ Ï»³É ¿ Û²ë ïáõ³Í, »õ ²ë ïáõ³Í Ç ÝÙ³ µÝ³

Ï¿¦‡: 6 Ú³Ý ¹»³Û ÁÝ Ã³ Ý³Ûñ, Ñ³ ëáõ ó³ Ý¿ñ ½áñÃÝ, ½áñ »µ»ñ, Ññ³ Ù³ Û¿ñ 

»õ ê³é é³ ÛÇ Ãñ»É Ý³ ßÇÑ »õ ³é Ý»É µ³ Õ³ñçë »õ ½³Û ëá ëÇÏ Ñ³Ý ¹»ñÓ 

Ï³ Ã³Ùµ Ïá ·áí µ» ñ»³Éª Ù³ ïáõ ó³ Ý¿ñ Ýá ó³, »õ Ï³Ûñ ÇÝùÝ Ç ëå³ ëáõ, 

ÙÇÝ ã»õ Ï³ ï³ ñ» óÇÝ ½áõ ï»ÉÝ: 7 ºõ ³ñ¹, ½Ç±Ýã  ³ëÇ ó»ë, ½Ç±Ýã  ù»½ 

Ãáõ»ë óÇª Ï» ñ³±Ý ×ß Ù³ñ ï³ å¿ë »õ Éáõ³ ó³±Ý  áïÇõù, Ã¿± áã: 8 ºõ »Ã¿ 

áã ³ëÇ ó»ë Ï³Ù Ï³ñ ÍÇ ó»ë, ëáõï ³é Ý»ë ½³ë ïáõ³ Í³ µ³ Ýáõ ÃÇõÝÝ, 

ÇëÏ »Ã¿ Ï» ñ³Ý »õ Éáõ³ ó³Ý, áñ ¿ ×ßÙ³ ñÇï, ½Ç³±ñ¹  ³Û ëá ùÇÏ ³é 

³Ý Ù³ñÙ Ý³ ÛÇÝëÝ, ù³Ý ½Ç ½ÉñáõÙÝ ËÝ¹ñ¿ Ã³ ÷áõÙÝÝ »õ ½Ñ³Ý ·Çëïª 

³ß Ë³ ïáõ ÃÇõÝÝ, »õ ù³ ç³ Û³Ûï ¿ ³Ý Ù³ñÙ ÝáÛ ÁÝ¹ ³Ûë åÇ ëÇõù áã 

³Ý Ï³ Ý»É ³Ë ïÇõù, áñáÛ áã ëï³ Ùáùù »õ áã áñá í³ÛÝ, ×³ Ý³ å³ñÑ 

»õ ÁÝ ¹áõ Ý³Ï Ï» ñ³Ï ñáÛ, áã ëï³ Ùáùù »õ É» ½áõ »õ ßñÃáõÝù ³Û ëá óÇÏ 

ëå³ ë³ õáñù »õ ·áñ ÍÇù »õ áã ÃáõñÍù »õ ³ÛÉù Û³Û ëá óÇÏ å¿ïë »õ áã 

áïù ³ß Ë³ ï³ ÏÇ//ñù  Ñ³Ý·ë ï»³Ý Ï³Ù Éáõ³ó Ù³Ý Ï³ ñ³õïù: 9 ÆëÏ 

³ñ¹, ½Ç±Ýã  å³ñï ¿ Ï³ñ Í»É »õ ³ë»É Ï³Ù ½á±ñ  Ñ³ë ï³ ïáõÝ Ñ³

Ù³ ñ»É, »Ã¿ áãª ½áñ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝÝ Ñ³ õ³ë ï¿ Øáí ë¿ë, ½Ç ÁÝ Ï³ É³Ý 

×ßÙ³ñ ï³ å¿ë ½³ Ù» Ý³ÛÝ ½ÑÇõ ñáÛëÝ ³Ý ×³ é» ÉÇ ÇÙÝ ³õ ñÇ Ý³ Ï³õ »õ 

Í³ Ë» ó³õ Ï» ñ³ ÏáõñÝ, ÝáÛÝ å¿ë »õ ³é Ôáí ï³õÝ ÇñùÝ Ï³ ï³ ñ» ó³Ý, 

ù³Ý<½Ç> »õ Ý³ ½»ñ ÏáõëÝ Ç êá ¹áÙ »ñ Ã»³ÉëÝ ÁÝ Ï³ É³õ Ññ»ß ï³Ïë:

V. 1 ºõ ³ñ¹, »Ã¿ ³Ý Ù³ñ ÙÇÝ ·á Éáí Ý³Ë ù³Ý ½Ù³ñ ¹³ Ý³ÉÝª 

í³ëÝ ï»ë ãáõ Ã»³Ý »õ ËáñÑñ ¹áÛ »Ï»ñ »õ ½³ Ù» Ý³ÛÝ ½ÑÇõ ñ³ í³ Û»

Éáõã ëå³ ë³ õá ñáõ ÃÇõÝÝ ÁÝ Ï³ É³õ Û³é Ý¿Ý, ½Ç³±ñ¹  ¿ ³Ý Ñ³ õ³ Ý» ÉÇ 

³ë»ÉÝ, »Ã¿ Ç Ù³ñ¹Ý ÉÇ Ý»É ÇÝ ù»³Ý, ³Û ëÇÝùÝ ¿ª àñ¹ õáÛÝ ²ë ïáõ ÍáÛ: 
2 Ø³ñÙ Ý³ Ï³ Ý³õùÝ í³ ñ¿ñ áã ÙÇ³ÛÝ Ï» ñ³Ï ñáíù »õ ÁÙ å» É»³õù, ³Û

* Ø³ïÃ. Æº 34

† ÌÝ. ÄÀ 2
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É»õ ³Û Éáíù µÝ³ õá ñ³ Ï³ Ý³õù ÏñÇõù, µ³Ûó Ç Ù» Õ³ó, »õ áã Ç Ñ³ñ Ï¿ 

³õ ñÇ Ý³ó µÝáõ Ã»³Ý ÉÇ Ý¿ñ µéÝ³ ¹³ ï»³É áñ å¿ë Ù»ù, ³ÛÉ Ï³ Ù³õ 

Û³ÛÝ Ëá Ý³ñ Ñ»³É, áñ »õ ³é³ õ»É ¿ ·» Õ»ó Ï³ ¹¿å »õ ù³ ç³ Û³ñ Ù³ñ: 
3 ØÇ° ³ëÇ ó»ë, »Ã¿ ³Ý¹ ³Ý Ù³ñ ÙÇÝ ·á Éáíª áã ¿ñ Ï³ ñ³õï Ï³Ù ÁÝ¹ 

Ñ³ñ Ï³õ, µ³Ûó ³ëï ¿ñ í³ëÝ Ù³ñ¹ Ïáõ Ã»³Ý, ³ÛÉ ½³°ÛÝ  ³Í ½Ùï³õ, 

»Ã¿ ½áñ ÇÝã Ï³ ÙÇ óÇ ÙÇ ³Ý ·³Ù, Ï³ ñáÕ ¿ ³é Ý»É, Ã¿ å¿ï »õ »Õ³ Ï³Ý 

µÝáõ Ã»³ÝÝ // ÑÝ³ ñ³ õáñ áã µÝ³õ Ï³ñ ÍÇ óÇ: 4 ºõ ½³ÛÝ ¹³ñ Ó»³É, Ã¿ 

Ý³ ÝáÛÝ ÇÝùÝ, áñ í³ëÝ ï»ë ãáõ Ã»³Ý ³Ýµ Ý³ õá ñ³ å¿ë Ç Ï» ñ³ Ïáõñ 

ËáÝ³ñ ÑÇÉ »õ ½á ïÇó Éáõ³ óáõÙÝ Û³ÝÓÝ ³é ÝáõÉ Ï³ Ù» ó³õ, Û³ÛÝ Å³Ù 

»õ ³ÛÅÙ Ï³ ñáÕ ¿ ½áã µÝ³ õáñÝ Ù³ñ ¹áÛ, Ã¿ å¿ï »õ Ù³ñ¹ ¿ñ, µ» ñ»É 

ÛÇÝ ù»³Ý »õ óáõ ó³ Ý»É, ³Û ëÇÝùÝª áã Ç Ï» ñ³ Ïáõñ »õ ÛÁÙ å» ÉÇ Ù»ñ Ó» Ý³É 

»õ áã ³ÛÉ ÇÝã Ç Ù» ñáóë Ïñ»É, Ûá ñáó Ïñ»³óÝ: 5 ´³Ûó ½Ç ÙÇ° ½³Ý í³

Û» ÉáõãëÝ ã³ ÷áÛ Ù³ñ ¹³ Ý³ ÉáÛÝ ³é ÝÇ ó¿, áã Ï³ Ù» ó³õ, »õ ½Ç ÙÇ° ³é 

³ã³õù »õ áã ×ßÙ³ñ ï³ å¿ë ÉÇ Ý»É Ù³ñ¹ ÃáõÇ óÇ áõ Ù»ù, ù³Ý ½Ç ½³Ûë 

Ûá Éáíù Ï³ñ Í» óÇÝ »õ Û»ï ³ÛÝ ã³÷ ï³ ñ³ óáõ óÇó, á°ñã³÷ »õë ³é³Ýó 

³Û Ýá óÇÏ: 6 àñ Ç øñÇë ïáë ÚÇ ëáõë Ñ³ õ³ ï³Û »õ Ëáë ïá í³ ÝÇ áã Çµñ 

Ç ÉáÏ Ù³ñ¹ ÙÇ³ÛÝ, ³ÛÉ áñ å¿ë Û²ë ïáõ³Í Ù³ñ ¹³ ó»³É, ³Ûë åÇ ë»³õù 

Û» Õ³ Ý³ Ï³õù ÇÙÝ Ïñ»É ÝÙ³ ½Ù»ñë ÇÙ³ Ý³Û »õ ³ë¿: 7 ¼Ç Ç Ñ³ñ Ï¿ 

µÝáõ Ã»³ÝÝ ³ë»Éª Û³Õ Ã³ Ñ³ ñ»³É ½Ý³ Ï³Ù ³Ù³õ ÃáÛ ³ñ Å³ ÝÇ ·áÉ ´³

ÝÇÝ ²ë ïáõ ÍáÛª ½³ Ù» Ý³ÛÝ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝëÝ ï³É »õ ½ã³ñ ã³ ñ³Ýë Ë³ ãÇÝ 

Çõ ñáí Ù³ñÙ ÝáíÝ ÇÝ ù»³Ý Ïñ»É, Ü»ë ïá ñÇ ¿ »õ ¸Çáí ¹á ñÇª ³ëá Õ³ó 

í»ñ<³>µ» ñáõ Ã»³Ùµ »õ áã ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ùµª í³ñ Ï³ Ý»É å³ñï ´³

ÝÇÝ ½ã³ñ ã³ ñ³ÝëÝ, »õ ¿ ³Ûëª Áëï áñáõÙ î¿ñÝ ó³//ß³ Ï»ñïëÝ ³ë¿ñ, 

Ã¿ª §àñ ½Ó»½ ³Ý³ñ ·¿, ½Çë ³Ý³ñ ·¿¦*: 8 ºõ Ç ¹¿å Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ ï»ë

óáõù ½Ü»ë ïá ñÇëÝ »õ ½»ñ Ïáõó ³ë³ óá Õ³óÝ µÝáõ ÃÇõÝëª ÁÝ¹ ÙÇ Ù»³Ýë 

¹³ ï» Éáí, ½Ç ·Ç ï³ë ó»ë ³Ù» Ý» óáõÝó Ýá ó³ ½ÙÇ ½·³Û é»³É Ñ³Û Ñá Ûáõ

ÃÇõÝ, Ã¿ å¿ï Ñ³Û Ã³Û ÃÇÝ ëÇ Õá µ³ ÛÇõùÝ ·á Õ³ Ý³É ½Ã» Ã» õ³ ÙÇïëÝ »õ 

½³ Ýáõë ÙáõÝë: 9 ÆëÏ ³é ³ÛÅÙ ç³ Ý³ë óáõù Ç ½ñå³ñ ïáõ Ã» Ý¿, áñáó 

áÙ³Ýó ëáõïÝ »õ»Ã ¿ ëÇ ñ» ÉÇ »õ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ ëáõÕ ÇÝã Ï³Ù µÝ³õ 

áã ÷áõ Ã³ ÉÇ, ½³Ý ÓÇÝë Ã³ ÷»É, Ã» ñ»õë Ñ³ õ³ ÝÇ óÇÝ Ï³Ù áã:

VI. 1 ² ë¿ù Ù»½ ½³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ µÝáõ ÃÇõÝ ´³ ÝÇÝ ÁÝ¹ ã³ñ ã³ ñ³

Ý³õù ³ñ Ï³ Ý»É, Ûáñ Å³Ù ²ë ïáõ ÍáÛ ½ã³ñ ã³ ñ³Ýë ³ëÇ ó»Ùù »õ Ûáñ Å³Ù 

ÙÇ ³ëÇ ó»Ùù µÝáõ ÃÇõÝ ´³ ÝÇÝ ²ë ïáõ ÍáÛ Ù³ñÙ Ý³ ó» ÉáÛ, ½þÇ Îáõ ë¿Ý 

³é»³É Ù³ñ¹ Ïáõ ÃÇõÝ Ëáë ïá í³ Ý»É áã ³ë¿ù, áñ å¿ë ºõ ïÇ ù¿ëÝ ³ÛÝ, 

* ÔáõÏ. Ä 16
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áã »Ã¿ áã ·Ç ï»Ý ³ëáÕùÝ ½³Û ëá ëÇÏ, Ã¿ å¿ï »õ áã ³Ù» Ý» ù»³Ý Ù»½ 

Áëï ³é³ ù» É³ Ï³Ý áõ ëáõÙÝÝ »õ Áëï ëñµáóÝ ³õ³Ý ¹áõ ÃÇõÝë Ñ³ñóÝ »õ 

ë³Ñ Ù³Ýë áã ½³Ý ó³ Ý»É Ç Ëáë ïá í³ Ýáõ Ã»³ÝÝ Ñ³ õ³ ïáÛ Ù³ ëÇÝ. µ³Ûó 

½Ç ½³ Ù» Ý³ÛÝÝ ³ë»É Ãá ÕÇóª í³ëÝ ³õ» Éáñ¹ë ³ë»É áã »ñ» õ» ÉáÛ: 2 à± áù 

Ç Ù» Õ³Ý ã³ Ï³ Ý³ó ¹³ ï³ å³ñ ï»É ½³Ý Ù»Õë Ñ³ Ù³ ñ» ó³õ ·³Û Ã³ÏÕáõ

ÃÇõÝ, Ã¿ å¿ï »õ áã Ç Ëáñë ã³ ñ»³ó Å³ Ù³ Ý» Éáó // »õ ³ñ Ñ³ Ù³ñ Ñá

Õ³ó Ï³ñ ÍÇ óÇ, ³ÛÉ Ç ã³ ÷³ õá ñ³ó, í³ëÝ ½Ç »°õ  ºë³õ, »°õ  »Õ µ³ñùÝ 

Úáí ë¿ ÷³Û, »°õ  ²Ñ³ ñáíÝ, »°õ  Ø³ ñÇ³Ù, ½Ç ÙÇ° ³ë³ óÇó ½¸³ Ã³Ý »õ 

½² µÇ <ñ>áÝ »õ ½Ïáñ Ë³ óÇëÝ »õ ³Ù» Ý³ÛÝ Åá Õá íáõñ¹Ý ³é ø³ Õ»µ »õ 

Ú» ëáõ ½×ßÙ³ ñÇïÝ ³ëáÕë, »õ ÝáÛÝ ÇÝùÝª ³é Øáí ë¿ë »õ ²Ñ³ ñ³õÝ, 

áã ÙÇ³Ý ·³Ù, ³ÛÉ »õ Ûá Éá í³ ÏÇ, ÙÇ° µÝ³õ ÛÇ ß»ë óÇ »õ áñ ½Úáí µ³ÛÝ 

ã³ ñ³ Ë³õ ë¿ñ: 3 ´³Ûó ½µ³ ñ» Ï³ÙùÝ ½¸³õ Ã³Ûª ê³ õáõÕ »õ ½Ññ¿ÇóÝ Ñ³

Ù³<Û>Ý ½º ÕÇ³ Û¿ª ²ù³³µ Ë³Ý ·³ ñÇã ·á ã» Éáí Æë ñ³ Û¿ ÉÇ, Çµñ ½ÇÝùÝ 

·áÉ Ùá é³ Ý³ Éáí, ½áñ ½» ÏáÛó Ù³ñ ·³ ñ¿Ý, ½³ Ý³ ÝÇ³ÝóÝª ù³Õ ¹¿³ óÇùÝ 

»õ ½¸³ ÝÇ¿ É¿ª ùñÙ³óÝ Åá Õáíù, ³Û É»õ Çß Ë³ÝùÝ ³é ¸³ ñ¿ ÑÇõ »õ ³é 

ÎÇõ ñá ëÇõ, ³Ù» Ý³ÛÝ ³½·Ý, áñ »Ã¿ ½î»³é Ý¿ »õ ½³ é³ ù» ÉáóÝ Çß Ë³Ýù 

Åá Õáíñ ¹»³ÝÝ »õ áñù ÁÝ¹ Ýá ë³, Ï³Ù ½³ é³çÝ Ù¿ Û»ï ³é³ç ÝáÛÝ íÏ³ Û¿ 

»õ ½³Û Éáó ÝáÛÝù Ï³Ù ³ÛÉù ÛÇ ß»É µÝ³õ ÙÇ° ÉÇ óÇ:

VII. 1 ´³Ûó ¹áõù ¹³ ï³ë ï³Ý ³ñ ¹³°ñ  ¹³ ï» ó³ ñáõù »õ ÙÇ° ³é 

³ãë ¹³ ïÇù, ³ÛÉ áõ ÕÇ°Õ, ÙÇ° ÃßÝ³ ÙÇë ½Ù»½, ³ÛÉ ëÇ ñ» ÉÇë »õ ÛáÛÅ Ù³

Ý³ õ³Ý¹ ÷³ ÷³ ·áÕë ëÇ ñ» Éáõ Ã»³Ý ÁÝ Ï³ É³ ñáõù: 2 ì³ëÝ ½Ç áÕ µ³Ùù 

¹³é Ý³ å¿ë ½þ³é Ç ÙÇ Ù»³Ýó í³ ñ³ï Ù³ÝÝ å³ï ×³éë »õ ½í³ ñ³

ïáõÙÝÝ »õ ³Õ³õ Ã»Ùù ç»ñ Ù³ å¿ë ½Ñ³ õ³ ùáõÙÝÝª // §î¿°ñ,— ³ë» Éáí,— 

áñ ßÇ Ý»ë ½Ïáñ Í³ Ý»³ÉÝ ºñáõ ë³ Õ¿Ù »õ ½óñáõ»³ÉëÝ Åá Õá í»ë Æë ñ³

ÛÇ ÕÇ, áñ Ç Í³ é³ Ûáõ Ã» Ý¿ ³½³ ï»ë ½³ ½³ï ³½ ·ÇëÝ, »õ Û³ Ý³ å³ ïÇ 

Ñ³Ý ·áõ ó³ Ý»ë µÇõñ³ å³ ïÇÏ ³é³ ïáõ Ã»³Ùµ ½³Ý ëá íáñë å³ñ ·» õ³óª 

½Í³ ñ³õ »õ ½ëáí, áã Ñ³ óÇ »õ áã çñáÛ, Ã¿ å¿ï »õ ½³Û Ýá ëÇÏ µÅßÏ»ë, 

áñáõÙ ³Ù» Ý³ÛÝ ÇÝã ³ÝÑ Ý³ ñÇÝ ¿, ¹Çõ ñ³Ñ Ý³ñ ÛáÛÅ: 3 Æ Ñ» Õ» Õ³ó çáõñó 

÷ñÏ»ë, Ñ³ ëÇÝ çáõñù Û³Ý ÓÇÝë Ù»ñ, »Ï³ù Ç Ëáñë Íá íáõ »õ åïáÛïù 

½Ù»½ ÁÝÏÕ Ù» óÇÝ »õ ßñç³Ýù ·» ïáó å³ ß³ ñ» óÇÝ, »õ ½Ù» Õ³óÝ ³ë»Ù »õ 

½Ñ»ñ Óáõ³ Íá Õ³ Ï³ÝÝ ³ÉÇù »õ ½µ³õ ë³Ýù ³Ý óÇÝ Ç í» ñ³Û Ù» ñáó ·ÉËáó 

»õ Ù»ñ Å»É Ï³ñ Í» ó³ù Û³ ã³ó ùáó µ³ñ Ó³Ýó, áñù Ñ³ ÛÇÝ ÁÝ¹ ³Ù» Ý³ÛÝ 

»ñ ÏÇñ: 4 Æó¿± Ã¿ Û³ õ»É óáõù Ñ³ Û»É Ç ï³ ×³ñ ëáõñµ ùá, áñáÛ ù³ ñÇÝù 

óñáõ» ó³Ý »õ ù³Ï ï» ó³Ý, ÙÇÝ ã»õ áã ÙÝ³ó ù³ñ Ç ù³ ñÇ í» ñ³Û, ³Û É»õ 

Ññáí, ½áñ µáñ µá ù»³ó Ù³ñ ¹³ë å³Ý ¹³ ÑÇ×Ý, ïá ãá ñ» ó³õ ßÇ Ýáõ³ÍÝ, 

»õ Ù»ÍÝ Úá í¿É Ó³Û Ý³Ï ó¿ áÕ µáÛë. §Ðáõñ »Ï»ñ ½·» Õ»ó Ïáõ ÃÇõÝ ³Ý³

259µ
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å³ ïÇ¦*: 5 ÞÇç óÇ ³ñ¹, î¿°ñ, ùá ÛáíÝ, ½áñ »ÏÇñ† ³ñ Ï³ Ý»É Û»ñ ÏÇñ, 

ÑñáíÝ ³å³ Ï³ Ý³ ·áñÍë ³Ûë Ñáõñ, »õ Í³Õ Ï»ë óÇ ¹³ñ Ó»³É Æë ñ³ Û¿Éª 

áñ å¿ë ßáõ ß³Ý, Í³Õ Ï»ë óÇ »õ ÉóóÇÝ ³Ù» Ý³ÛÝ »ñ ÏÇñ åïÕáí Ýá ñ³, 

½Ç ùáÛ¹ Ñáõñ ÙÇ³ÛÝ ·Ç ï¿ áéá ·»É: 6 àõñ³ Ë³ë óÇ ÙÇõ ë³Ý ·³Ù ³Ý³

å³ïÝ, Í³ ñ³ õÇ ³Ý³ å³ïÝ Úáñ ¹³ Ý³ Ýáõ, ³Û É»õ // ½³õ ï³ñ ÑáõñÝ 

½ëá ¹á Ù³ó õáó Ï³°Ù  ßÇ çáõë ó»ë, Ï³°Ù ½ Ôáíï ½»ñ Íáõë ó»ë Ç É»³éÝÝ. 

»Ã¿ Çó¿ ³Ý¹ µ³ µ» É³ óÇ áÙÝ Ñáõñ, ùá ÛáÛÝ ÙÇ° Ï³ ñ³ë ó¿ íÝ³ ë»É, Ã¿

å¿ï »õ Ç Ý»ñùë Çó»Ý Ï³ å»³Éù, ½µáñ µá ùÇãëÝ Í³ Ë»ë ó¿, ½Ç ëáõñÝ 

»õ áñá ·³ÛÃÝ, ½áñ ëñ» óÇÝ »õ Ã³ ·áõ óÇÝ, Ç ëÇñïë Çõ ñ»³Ýó Ùïó¿ »õ 

½áïë Çõ ñ»³Ýó ³é ó¿, »õ ³Ý ÓÇÝù Ù»ñ ³å ñ»ë óÇÝ áñ å¿ë ×Ý×ÕáõÏ Ûá

ñá ·³Û ÃÇó áñ ëá Õ³óÝ »õ Ç Ù»ñ Ï³ ó»³É ëñáÛ Ù» Õ³ õá ñ³óÝ: 7 Î³ Ù»³°ó 

 Åá Õá í»³É ½áñ ¹Çë ëñµáÛ ù³ Õ³ ùÇÝ ÁÝ¹ ç»ñÙ ·ÃáÛ ùáó Ã» õáíù »õ 

½áã Ë³ñë ùá Ç ·³ õÇÃë ùá, »Ã¿ ½³õ ï³ñëÝ Ç ·³õ Ã¿Ý Åá Õá í» ó»ñ Ç 

ÝáÛÝ ÉÇ Ý»É ÙÇ Ñ³õï ù»½ ë» ÷³ Ï³Ýë, ½áñ ³Ýáõ³ Ý» ó»ñ »õ ³ñ³ ñ»ñ 

ùáª á±ã  ÙÇ³ õá ñ»ë ó»ë¦: 8 ²Û ëá ùÇÏ Ù»ñ Ñ³Û óáõ³Íù, ÙÇ³Ý ·³ Ù³ÛÝ »õ 

áÕµù, »õ ½Ç³±ñ¹  áã ëÇ ñ» ÉÇù Ï³Ù ³Ëáñ ÅáÕù Ý³Ë ½·» Õ» óÇÏÝ ëÇ ñáÛ 

Ï³å, ½Ñ³ Ù³ Ó³Û Ýáõ ÃÇõÝÝ ³ë»Ù áõÕ Õ³ ÏÇ Ç øñÇë ïáë Ëáë ïá í³ Ýáõ

Ã»³ÝÝ, »õ ³å³ ½ëÇ ñáÛÝ ßÕÃ³Ûë, í³ëÝ áñáÛ ÙÇ° áñ å¿ë Û³ ï» É»³ó, 

³ÛÉ Çµñ Ç ë»ñï <ë >Ç ñ» É»³ó »õ µ³ ñ»Ù ï³ó, ëáõñµ áõ Ýá Õ³ó ëÇñï »õ 

³Ý Ï»Õ Í³ õáñ Ñ³ õ³ïë. ½³ Ù» Ý³ÛÝ Ç Ù¿Ýç, áñ ÇÝã í³ëÝ ³Ûëñ ËÝ¹ñáÛ, 

ÁÝ Ï³ É³ ñáõù, á°í  »Õ µ³ñù:

VIII. // 1 ²ñ¹, »Ã¿ Áëï ²åá ÕÇ Ý³ ñÇ ³Ù µ³ñß ïáõ Ã»³ÝÝª ³ë¿³ù 

øñÇë ïá ëÇ áõ Ý»É, ³Û ëÇÝùÝ ´³ ÝÇÝ ²ë ïáõ ÍáÛ, Ù³ñ ÙÇÝ ÙÇ³ÛÝ ³é³Ýó 

Ùï³ õáñ ³Ý ÓÇÝ, ÛÇ ñ³ õÇ Ï³ñ Í¿Çù ³ë»É Ù»½ ½³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ µÝáõ ÃÇõÝÝ 

ã³ñ ã³ ñ»³É »õ ÁÝ¹ ã³ñ ã³ ñ³ Ý³õù, ù³Ý ½Ç ½·³ Ûáõ ÃÇõÝ ã³ñ ã³ ñ³

Ý³óÝ, Ç ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ ÙÇÝ ·á Éáíª ³é³Ýó Ù³ñ¹ Ï³Û ÝáÛ ³Ý ÓÇÝ Ùï³ õá ñÇ, 

´³ ÝÇÝ ²ë ïáõ ÍáÛ, áã Ù³ñÙ ÝáÛÝ Ï³Ù, ½×ßÙ³ ñÇïÝ ³ë»É, Ù³ñ ¹³ ó» ÉáÛÝ 

²ë ïáõ ÍáÛ, ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ ´³ ÝÇÝ ÉÇ ÝÇ ³ë³ ó»³É, áñ ¿ ³Ù µ³ñß ïáõ ÃÇõÝ, 

í³ëÝ ½Ç ³Ý³ÝÓÝ Ù³ñ ÙÇÝ ½Ç³±ñ¹  Ï³ ñ³ë ó¿ ½·³É ½ã³ñ ã³ ñ³Ýë: 2 ºõ 

»Ã¿ ³Ý³ÝÓÝ áõ Ý¿ñ Ù³ñ ÙÇÝ ´³ÝÝ, áñ å¿ë ²åá ÕÇ Ý³ ñÇ ÃáõÇ, ³å³ 

´³ÝÝ, áñ ³Ù» Ý» õÇÝ ³ñ ï³ ùáÛ ¿ ã³ñ ã³ ñ³ Ý³ó, ÁÝ ¹áõ Ý¿ñ ½ó³ õáóÝ 

½·³ Ûáõ ÃÇõÝ, ½áñ ÙÇ° ÉÇ óÇ »õ Ï³ñ Í»É ³Ý ·³Ù Í³ Ý³õ ÃÇó ×ßÙ³ñ ïáõ

Ã»³ÝÝ: 3 ´³Ûó Ûáñ Å³Ù Ù³ñ ÙÇÝ ³ÝÓ Ý³ õáñ, Áëï áñáõÙ ¿Ý ³ë»Ùù 

* Úáí¿É ² 20

† ´Ý.ª »ñÏÇñ

260µ
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´³ ÝÇÝ áõ Ý»É, áã ³Ûë å¿ë ÇÙ³ ÝÇ, í³ëÝ ½Ç Ã¿ å¿ï »õ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝÝ 

³ÝÓÝ ³Ý Ñ³ Õáñ¹ ¿ Ù³ñÙ Ý³ Ï³Ý ã³ñ ã³ ñ³ Ý³ó »õ ³Ý Ñ³ï Áëï ÇÝ ù»³Ý, 

ë³ Ï³ÛÝ Ç Ù³ñÙ ÝÇ ·á Éáíª ½·³ Û³ ÏÇó ÉÇ ÝÇ ³Ù» Ý³ÛÝ µÝ³ õá ñ³ Ï³ Ý³óÝ 

ÏñÇó »õ ³ñ ï³ ùáõëï å³ ï³ Ñ» Éáó, áõë ïÇ »õ ³ÝÓ Ý³ õá ñ³ Ï³Ýù Ïá

ãÇÝ ³Ù» Ý³ÛÝùÝ: 4 ²Û É»õ áÙ³Ýù ½á Ù³Ýë Û³Ë ïÇóÝ Ù³ ëáõÝë ³Ý ÓÇÝ 

³Ýáõ³ Ý» óÇÝª ½ó³ë//áõÙÝ »õ ½ó³Ý Ïáõ ÃÇõÝ »õ ½³Ûë åÇ ëÇë, »õ áñ ÇÝã 

í³ëÝ ³Ûë åÇ ë»³óë µ³Ýù Çó»Ý, Çõ ñáõÙ ï»Õ õáÛ »õ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ ßï»

Ù³ ñ³ Ý»ë óÇÝ: 5 ê³ Ï³ÛÝ Û³Ûë ó³ Ý¿ Ç ÙÇï ³é ÝáõÙù, Ã¿ ½·³ Û³ ÏÇó ¿ 

Ñá ·ÇÝ ³Ù» Ý³ÛÝ µÝ³ õá ñ³ Ï³ Ý³óÝ »õ ³ñ ï³ù ÝáóÝ ³Ë ïÇó Ù³ñÙ ÝáÛÝ, 

»õ ½Ç ½´³ÝÝ ²ë ïáõ³Í Ëáë ïá í³ ÝÇÙùª ÙÇ³ÛÝ áã Ù³ñ ÙÇÝ, ³ÛÉ ³ÝÓÝ 

Ùï³ õáñ ³é ÝáõÉ Û²ë ïáõ³ Í³ ÍÇÝ Îáõ ë¿Ý, ³Û ëÇÝùÝª Ù³ñ¹ ÉÇ Ý»É ´³ÝÝª 

Áëï ¶ñáó: 6 Ú³Ûï ¿, Ã¿ Áëï ³ÛëÙ ÇÝùÝª ÚÇ ëáõë øñÇë ïáë, áñ ¿ 

Ù³ñ¹ ÙÇ³Ý ·³ Ù³ÛÝ »õ ²ë ïáõ³Í, ³ëÇ ã³ñ ã³ ñ»³É ×ßÙ³ñ ï³ å¿ë 

»õ ³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ ÙÝ³ ó»³É, ½Ç áã ¿ ³ñ Å³Ý »õ Ù³ñÃ Û»ï ÙÇ³ õá

ñáõ Ã»³ÝÝ Û»ñ Ïáõë µ³ Å³ Ý»É ½ÙÇ³ ó»³ÉëÝ µÝáõ ÃÇõÝë, ½Ç ÙÇ° Áëï 

Ü»ë ïá ñÇ Ç Ñ³ñ Ï¿ »ñ Ï³Ïë Ç Ý»ñùë Ùáõ Í³ ÝÇ ó»Ùù øñÇë ïáëë »õ ÙÇ° 

µÝ³õ ÇÙ³ë óáõù ³é³Ý ÓÇÝ ÇÝã Ù³ñ ¹áÛ »õ ³é³Ý ÓÇÝª ²ë ïáõ ÍáÛ, ½ÏÝÇ 

Ù³ñÙ Ý³ Ý³ ÉáÛÝ Ù³ñ ¹³ Ý³ ÉáÛ. ÙÇ Ó³ÛÝë »õ ÙÇ ·áñÍë Ï³Ù ÏÇñë, ÙÇ 

»õ Ï³Ùë, ½Ç ÙÇ ¿ î¿ñ Ù»ñ ÚÇ ëáõë øñÇë ïáëª àñ ¹Ç ²ë ïáõ ÍáÛ: 7 ÜáÛÝ 

ÇÝùÝ, áñ Ý³Ë ù³Ý ½Û³ õÇ ï»³Ýë Ç Ð³õ ñ¿, Ç ÉñÙ³Ý Å³ Ù³ Ý³ Ï³ó Ç 

Îáõ ë¿ ÍÝ»³É, ½³ Ù» Ý³ÛÝ ÇÝã, ½áñ Ïñ»³ó Ï³Ù ·áñ Í»³ó, ÙÇáÛ »õ ÝÙÇÝ 

³ë»Ùù: 8 ¼ÝáÛÝ ÇÝùÝ µá í³Ý ¹³ Ï»³É Û³ Ù» Ý³Û ÝÇ »õ ³Ý µá í³Ý ¹³ Ï» ÉÇ, 

Ïñ»³É Ç ·ÇñÏë »õ ÏñáÕ ½³ Ù» Ý³ÛÝ, ù³Õ ó»³É »õ Ï» ñ³Ï ñÇã, Í³ ñ³ õÇ 

»õ ³ñ µáõ óÇã, ½³ñ ·³ó//»³É »õ ³Ù» Ý³ Ï³ ï³ñ, áõ Ý³Û Ý³ ó»³É »õ ÉÇ, 

³Û É»õ Éóáõ óÇã, Ù» Í³ ïáõÝ »õ ³Õ ù³ï, ÁÝ¹ Ñ³ñ Ï³õ »õ ³½³ï, ³ß Ë³

ï»³É »õ Ñ³Ý ·áõ óÇã, ³Ý¿Íù »õ ³õñÑ Ýáõ Ã»³Ý µ³ß ËÇã, Í³ é³Û »õ î¿ñ, 

Ï»ñ å³ ñ³Ý Ð³õñ »õ Ï»ñ å³ ñ³Ý Í³ é³ ÛÇ, ³é³Ýó ¹åñáõ Ã»³Ý »õ í³ñ

¹³ å»ï, ïÏ³ ñ³ ó»³É Ù³ñÙ Ýáí »õ Ð³õñ ½³õ ñáõ ÃÇõÝ, ½³ñ Ñáõ ñ»³É »õ 

ù³ ç³ É» ñÇãª Çµ ñ»õ Û³Õ ÃáÕ ³ß Ë³ñ ÑÇ, »õ Ý³Ë ù³Ý ½³Ûë ÷áñ Ó»³É »õ 

å³ñ ï»³É ½÷áñ ÓÇãÝ, »ñÏ ñáñ¹ Ø³ñ¹ »õ Û»ñÏ ÝÇó î¿ñ, ã³ñ ã³ ñ»³É »õ 

³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ, í³ëÝ ½Ç Çõ ñ³ óáÛó ½³ Ù» Ý³ÛÝ Û³ Õ³·ë Ù³ñ ¹³ Ý³ ÉáÛÝ: 
9 ºõ »Ã¿ ÇÝùÝ Ù³ñ¹ »Õ»³É ³ëÇ Áëï ¶ñáó, á±Ûñ  ³å³ Çó»Ý ã³ñ ã³

ñ³ÝùÝ »õ ³ÛÉÝ ³Ù» Ý³ÛÝ, »Ã¿ áã Ù³ñÙ Ý³ ó» ÉáÛÝ ²ë ïáõ ÍáÛ, áñáÛ »õ 

Ù³ÑÝ »õ Û³ ñáõ ÃÇõÝÝ »õ ÙßïÝç» Ý³ õáñ Ï»Ý ¹³ Ýáõ ÃÇõÝÝ: 10 Â¿ å¿ï »õ 

³ÛÉ »õ ³ÛÉ Ó³ÛÝùÝ Ï³Ù ·áñÍùÝ ÃáõÇ óÇÝ, ÙÇ° áù ·³Û Ã³Ï Õ»ë óÇ »õ Ù»

Í³ å¿ë ³ÛÉ »õ ³ÛÉ ½ÙÇÝ Ï³ñ Í» Éáí ½Ù³ñÙ Ý³ ó»³ÉÝ ²ë ïáõ³Í »õ ³é³Ýó 

261µ 
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Û»Õ Ù³Ý: 11 ä³õ Õáë Ñ³ë ï³ ï»ë ó¿ ½·³Û Ã³Ï Õáõ ÃÇõÝÝ í³ëÝ Ð³õñª ÛÇõñ 

àñ ¹ÇÝ áã ËÝ³ Û»³É ³ë» Éáí, ³ÛÉ í³ëÝ Ù»ñ ³Ù» Ý» óáõÝ Ù³ï Ý»³É*, áñáÛ 

»õ Ù³ Ñáõ³ÙµÝ Ñ³ß ï» óáÛó ÁÝ¹ ÇÝ ù»³Ý ½Ù»½, »õ áã ³Ûë ù³Ý ÙÇ³ÛÝ, 

³Û É»õ ½ëù³Ý ã» ÉÇÝ ³ë»É, ½Ç ½áã ·Ç ïáÕÝ ½Ù»Õë // í³ëÝ Ù»ñ Ù»Õë 

³ñ³ñ†, ³Ù» Ý³ÛÝ Çñ³õù ½´³ÝÝ Û³Ûï Ý¿ Ù³ñ ÙÇÝ »Õ»³É: 12 î» ë³ Ý»±ë 

½þÁëï ÙÇáÛ ³ë³ ó»³ÉëÝ, »õ Úá í³Ý Ý¿ë ½´³ÝÝ ï» ë»³É §½þÇ ëÏ½µ³ Ý¿¦ 

³ë¿. §ÀÝ¹ áñ Ñ³ Û» ó³ùÝ, »õ Ó»éù Ù»ñ ß³õ ß³ ÷» óÇÝ áã ½Ù³ñ ÙÇÝÝ, ³ÛÉ 

Ýá í³õ ½´³ÝÝ Ï» Ý³ó, áñ ³é Ð³õñÝ ¿ñª Û³ õÇ ï» Ý³ Ï³Ý Ï»³ÝùÝ, Ý³ 

Û³Ûï Ý»³É »ñ» õ» ó³õ¦‡, áñ »õ ½÷³éëÝ ËÝ¹ñ¿ñ, áã ³Û ÉáõÙ, ³ÛÉ ÇÝ ù»³Ý 

áõ Ýá ÕÇÝ Ç ëÏ½µ³ Ý¿ ³ß Ë³ñ ÑÇ, í³ëÝ ½Ç áõ Ý³Û Ý³ ó³õ Ù³ñ ¹³ Ý³ Éáí, 

áñ »õ <Ç> Éñáõ Ã» Ý¿ Çõñ Ù¿ ½³ Ù» Ý» ë»³Ý ½Ù»½ ßÝáñ Ñ³ õá ñ»³ó, ½áñ 

íÇ ñ³õù Ó» é³óÝ »õ Ïá ÕÇóÝ Âá Ù³ë Í³ Ý»³õ î¿ñ »õ ²ë ïáõ³Í ·áÉ§, 

á°ã  ³Ý ·Ç ï³ ó»³É, Ã¿ ³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ ¿ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ µÝáõ ÃÇõÝÝ, ³ÛÉ 

½×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ ÙÇáõ Ã»³ÝÝ ù³ ñá ½»³ó: 13 ²Ûë å¿ë »õ Ç ÍÝ¿ ÏáÛñÝ 

í³ñ ¹³ å» ï» ó³õª Ç å³ Ñ³Ý ç»ÉÝ áñ ¹Ç Ûàñ ¹Ç ²ë ïáõ ÍáÛ Ñ³ õ³ ïáÛÝ, 

í³ëÝ ½Ç ï³ ñ³ Ïáõ ë» ó³õª ½á± ½Ý³ ÉÇ Ý»É. §º°õ ï» ë»ñ ½Ý³, »°õ áñ 

Ë³õ ëÇ¹ ÁÝ¹ ù»½, Ý³ ¿¦¶: 14 à¯í  µ³ ñáõóÝ ³½ Ýáõ³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý, áã 

í³ëÝ Ù³ñ¹ ï» ë³ Ý» ÉáÛÝ »ñ Ïáõ³ Ý³É Ï³ Ù» ó»³É, áñ å¿ë µ³ ½áõÙù »õ 

³ÛÅÙ »õë, »õ áã Ñ³ õ³ë ïÇë å³ Ñ³Ý ç»³Éª ·Ç ï» Éáí, Ã¿ Ç ÙÇá ç¿ Éáõ

ë³ õá ñ» ó³õ, ³é Ó»éÝ ÁÝ Í³ Û¿ñ ½Ñ³ õ³ïÝ »õ »ñ ÏÇñ å³ ·³ Ý¿ñ:

IX. 1 ² éáÕ ç³ë óáõù Çµ ñ»õ ½ÏáÛñÝ, Ù³ Ý³ õ³Ý¹ »Ã¿ ÉÇ óáõù Ñ³ õ³

ï³ ó»³Éù »õ áã ï³ ñ³//Ïáõ ë»³Éù, í³ëÝ ½Ç Ñ³ õ³ ï³ ó» Éáó Û³Ûï ÝÇ ¿, 

»õ ùÝÝá Õ³óª ÙÇ ·áí Í³Í Ï»³Éª §²ñ ¹³ ñ»õ àñ ¹Ç ²ë ïáõ ÍáÛ »ë¦**, áñù Ç 

Ý³ õÇÝ ³ß³ Ï»ñïùÝ ³ë³ óÇÝ »ñÏñ å³ ·» Éáí, Ûáñ Å³Ù Ã» Ã» õ³ µ³ñ Í³Ýñ 

Ù³ñÙ ÝáíÝ Ç í» ñ³Û ÉáÛÍ µÝáõ Ã»³ÝÝ ·Ý³ ó»³É ½Ý³ ï» ëÇÝ, »ñ µ»ÙÝ »õ 

ä»ï ñáë ÙÇ³ÛÝ, áñ »õ »ñ³ Ý» ó³<õ>Ý: 2 ºõ ½ <Ç> ÙÇ° ³Û ëá ùÇÏ »õ ëáÛÝ

åÇ ëÇù ³ë³ ó»³Éù »õ ÇÙ³ ó»³Éù ³ÛÉù Ãáõ» <ë>óÇÝ áÙ³Ýó ù³ ç³ Û³Ûï 

áã áõ Ý»É ½Ç Ù³ëïë, Çµñ Ã¿ ÙÇáÛ Çó»Ý å³ï Ï³ Ý³ õáñù Ù³ñ ¹³ ó» ÉáÛÝ 

²ë ïáõ ÍáÛ, áõñ ³Ù» Ý» õÇÝ ·³Û Ã³Ï Õáõ ÃÇõÝÝ Ññ¿³ Ï³ Ý³ó »õ Ñ» Ã³ Ýá

* ÐéáÙ. À 32

† ´ Îáñ. º 21

‡ ² ÚáíÑ. ² 1–2

§ ÚáíÑ. Æ 27, 28

¶ ÚáíÑ. Â 8

** Ø³ïÃ. Ä¸ 33
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ë³ Ï³ Ý³óÝ ÛÇ Ù³ ñáõ ÃÇõÝ Ùï³ó ³é ÝÇÉ ÃáõÇ: 3 ²Ý¹ ÇñùÝ Ï³Ý Ë³ ·Ç

ïáõ Ã»³Ùµ Ðá· õáÛÝ ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý Û³Ûï Ý³ å¿ë Ù³ ï³ Ï³ ñ³ ñ» ó³Ý, 

í³ëÝ ½Ç ³ÛÝ ÇÝã î»³éÝ »õ ²ë ïáõ ÍáÛ, ½µ³ Ý³ Ï³Ý Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ñá ·ÇÝ 

Ç Ó»éë Ð³õñ Û³ÝÓÝ ³ñ³ ñ»³É »õ Û»ñÏ µ³Ûë ¹³ ï³ õá ñÇÝ ½Ç Ýáõá ñ³ó 

í³ëÝ Ù³ Ñáõ³ÝÝ »Õ»³É, ½Ç Çç óÇ Ç Ë³ ã¿Ý, ·» Õ³ñ ¹»³Ùµ ½³ë ïáõ³

Í³ ÛÇÝ Ù³ñÙ ÝáÛÝ Ñ³ñ Ï³ Ý¿ñ ÙÇ áÙÝ ½ÏáÕëÝ, »õ ½×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ 

·» Õ» óÇÏ »õ µ³ñÓñ Ó³Û ÝÇõ ù³ ñá ½¿ñ Ç ï» ë³ Ý»É ½ëù³Ý ã» ÉÇëÝª àñ ¹Ç 

²ë ïáõ ÍáÛ »õ ³Ûñ ½Ý³ Ëáë ïá í³ Ý» Éáí: 4 ¼Ç±Ýã  ù³Ý ½³Ûë ×ß·ñÇï »õ 

Û³Ûï ÝÇ Ï³ ÙÇ óÇ áù Éë»É Ó³ÛÝ Ýß³ Ý³ ÏÇã. ²ë ïáõ³Íª ½ã³ñ ã³ ñ»³ÉÝ // 

»õ ½Ë³ ã»³É: 5 ºõ »Ã¿ ³Ûë ¿, í³ëÝ ³Û ÉáóÝ Û»ñ Ïáõ³ Ý³É, áñáó Ý³Ë 

ù³Ý ½Ë³ãÝ ÏñÇó, Ã¿ Áëï Ù³ ëÇÝ áõ ñáõù Çó¿ ÙÇáÛ, ³Û ëÇÝùÝª Ù³ñ ¹áÛ 

Éá ÏáÛ »õ áã Ù³ñ ¹³ ó» ÉáÛ ²ë ïáõ ÍáÛ, Ù» ÍÇ ¿ Ë» É³ Û» Õáõ Ã»³Ý:

X. 1 ²ñ¹, Ëáë ïá í³ Ý» ó³ù »õ ¹³ñ Ó»³É Ëáë ïá í³ Ý»ë óáõùª Ù³ñ

ÙÇÝ á°ã  ³Ý µ³Ý »õ ³Ý³ÝÓÝ ³é ÝáõÉ ´³ ÝÇÝ, ³ÛÉ ³ÝÓÝ áõ ÝáÕ, µ³ Ý³

Ï³Ý, ½·³ Û³ ÏÇó Ù³ñÙ ÝáÛÝ µ³ Ý³ õá ñ³ Ï³ Ý³ó ³Ý å³ñ ë³õ ÏñÇó, Ñ³ Ù³ÛÝ 

»õª ã³ñ ã³ ñ³ Ý³óÝ, ½Ç ÙÇ° ³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ µÝáõ ÃÇõÝ ´³ ÝÇÝ ³ë³ë óÇ 

³Ý ÙÇç Ýáñ ¹³ µ³ñ ½·³ Û³ ÏÇó ÉÇ Ý»É Ï³Ù Ñ³ Õáñ¹ Ù³ñÙ Ý³ õá ñ³ Ï³

Ý³óÝ ³Ë ïÇóª µÝ³ õá ñ³ Ï³ Ý³óÝ »õ å³ ï³Ñ Ù³Ýóª Áëï ²å³õ ÕÇ Ý³ ñÇ: 
2 ²ÛÉ ÙÇç Ýáñ ¹³õ µ³ Ý³ Ï³ Ý³õ ³Ý Ó³Ùµª ·Ç ïáÕÝ ½ã³ñ ã³ ñ³ÝëÝ »õ 

½µÝ³ õá ñ³ Ï³ÝëÝ ÏÇñë, ´³ÝÝ ³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ ÁÝ¹ Ù³ñÙ ÝáÛÝ ÙÇ³ ó»³Éª 

½³ Ù» Ý³ÛÝ Çõ ñ³ óáÛó, í³ëÝ ½Ç Ñ³Ý ¹»ñÓ Ù³ñÙ ÝáíÝ ÙÇ ³ëÇ »õ ¿ 

Û»ï Ë³éÝ Ù³ÝÝ, »õ ³Ûë å¿ë ³ë»Ùù ½Ý³ ã³ñ ã³ ñ»³É »õ ³Ý ã³ñ ã³

ñ» ÉÇ ÙÝ³ ó»³É, í³ëÝ ½Ç áã ÷á Ë³¹ ñ» ó³õ ÇÝã, Ûáñ Ù¿ ¿ñÝ, »õ Ù³ñ¹ 

»Õ»³É ã³ñ ã³ ñ» ó³õ Ù³ñÙ Ýáí: 3 Èáõ Í³ ÝÇÝ ëá ù³õù ºõ ïÇ ù»³ÛùÝª í³ëÝ 

½ÎáÛëÝ Ù»½ Ëáë ïá í³ Ý» ÉáÛ Ù³Ûñ Áëï Ù³ñÙ ÝáÛ ×ßÙ³ñ ï³ å¿ë ÉÇ Ý»É 

´³ ÝÇÝ ²ë ïáõ ÍáÛ, »õ Ù//³ñ¹ Ï³ ï³ ñ»³É ÉÇ Ý»É »õ ×ßÙ³ ñÇï, áñ »õ 

²ë ïáõ³ÍÝ Áëï µÝáõ Ã»³Ý, »õ ã³ñ ã³ ñ³Ýë Ïñ»³É Ù³ñÙ Ýáí, áñ å¿ë »õ 

³Ñ³ ³ë³ ó³õ¹: 4 ¼Ç ³Ù µ³ ñÇßïÝ ³ÛÝ Ç Îáõ ë¿Ý Áëï ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý 

Ù³ñ¹ ÉÇ Ý»É àñ¹ õáÛÝ ²ë ïáõ ÍáÛ Ëáë ïá í³ Ý»É Û³ÝÓÝ áã ³é Ýáõ, ³ÛÉ 

Ó»õ ÇÙÝ »õ ÝÙ³ Ýáõ ÃÇõÝ »õ áã µÝáõ ÃÇõÝ, ³é ³ã³õù ½×ßÙ³ñ ïáõ

ÃÇõÝÝ Ï³ñ Í» Éáí »õ ½Ï»ñ å³ ñ³Ýë Í³ é³ ÛÇ ³é ÝáõÉ »õ Ï»ñ å³ ñ³ Ý³õù 

·ï³ ÝÇÉÝ áñ å¿ë Ù³ñ¹ »õ ³é Ç Ð³õ ñ¿ ½³ é³ ùÇÉÝ Ç ÝÙ³ Ýáõ ÃÇõÝ 

Ù³ñÙ ÝáÛ Ù» Õ³ó: 5 ºõ ½³ÛÉë ³Ûë åÇ ëÇ ï» ë³ Ï³õ ³ë³ ó»³Éë ëïáõ»ñ 

ÇÙÝ óáõ ó³ Ý»É »õ áã ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ ÇÙ³ Ý³Û ³ï» ÉÇÝ ³ÛÝ, í³ëÝ ½Ç 

Ï»ñ å³ ñ³ Ý³õùÝ »õ ½áñ å¿ëÝ »õ ½ÝÙ³ Ýáõ Ã»³ÙµÝ áõ ñáõ³ Ï³Ý ÇÝã 

»ñ» õáÛÃ ·áÉ Ï³ñ Í¿, Ûá ñáó Åá Õá íÇ áã ÷áùñ ÇÝã Ýáõ³½, ù³Ý ½³Ûë, 
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»õ ³ÛÉ Ï³ñ ÍÇù ³Ù µ³ñß ïáõ Ã»³Ý, ù³Ý ½Ç Ûáñ Å³Ù ÝáÛÝ å¿ë »õ Ð³õñ 

Ï»ñ å³ ñ³Ý »õ ÝÙ³ Ýáõ ÃÇõÝ »õ áñ å¿ë Ý³ Ï»³Ýë Û³Ý ÓÇÝ Çõ ñáõÙ áõ

Ý»É »õ ½³ÛÝ ï³ Éáí »õ ÝÏ³ ñ³ ·Çñ ¿áõ Ã»³Ý Ýá ñ³ ·áÉ »õ å³ï Ï»ñ 

³Ý» ñ» õáõÃÇÝ Û²ë ïáõ³ Í³ ßáõÝã ¶ñáó ÉëÇ ó¿: 6 ²Û É»õ ×³ é³ ·³ÛÃ 

÷³ é³ó »õ ½³õ ñáõ ÃÇõÝ Ï³Ù ÇÙ³ë ïáõ ÃÇõÝ »õ ³ÛÉë, áñáíù Û³Û ÉáõÙ 

½¿áõ ÃÇõÝÝ áõ Ý»É µ³ ½áõÙ ³Ý ·³Ù ¹¿å »õ å³ï ß³× ÃáõÇ óÇ ÇÙ³ Ý³É 

Ï³Ù ëïáõ» ñ³ å¿ë ½ëÏ½µÝ³ ïÇåÝ ÛÇÝ ù»³Ýó óáõ ó³ Ý»É // å³ñ ïÇ »õ 

áã ½³Û ëá ëÇÏ Áëï ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý ÇÙ³ Ý³É: 7 ºõ ³Ûë å¿ë ù³ ç³ Û³Ûï 

½Ññ³ Å³ ñáõÙÝ áõ ÝÇ ½þÇ µ³ó ¹³é Ý³É Ùá É»· Ýáõ Ã» Ý¿ Ýá ñ³ Ï³ñ ÍÇù 

áã ÙÇ³ÛÝ Áëï Çñ³ õ³ÝóÝ »õ ½Ï³ñ ·³ õáñÝ ÁÝï ñ»É ·Ç ïá Õ³ó Ç ëñµáó 

¹³ë ïÇ³ ñ³ Ï» Éáó »õ Ñ³ ë» Éáó Ç ã³÷ Ñ³ ë³ ÏÇ Áëï ·Ç ïáõ Ã»³ÝÝ, áñ 

Ç øñÇë ïáë, ³Û É»õ å³ñ ½³Ù ï³ó »õ Ï³Ã Ý³ Ï» ñ³ó:

<¼>

Ú² Ô²¶ê, ºÂ¾ àðø Úºî ØÆ² Ü² ÈàÚÜ  

ºð Îàôê ²êºÜ ´Üàô ÂÆôÜê Æ øðÆê îàê,  

Æ Ð²ð Î¾ Ðº îº ôÆÜ Üºê îà ð² Î² Ü²ò Øî²ò

I. 1 ä³ñï ¿ñ Û³ë ïáõ³ Í³Û ÝáÛ ³Ý ¹³ë ï³ ÝÇÝ »õ ³Û· õáÛ Ïá ã»

ó» ÉáóÝ Ç ·áñÍ, ÝáÛÝ ¿ »õ ³ë»É Ã¿ª Ñ³õ ïÇÝ Ç Ñá íáõáõ ÃÇõÝ, áã 

³ñáõ»ë ïÇ Ùß³ Ïáõ Ã»³ÝÝ ³õ ï³ñë ÇÝã ÇÙ³ Ý³É Ï³Ù ½¹áõéÝ »õ ½³

ñ³õï ³Ý ·Ç ï³ Ý³É Ñ³õ ïÇÝ, áã ë³ Ï³õë »õ ³Ý ÷³éë ³Û ëá óÇÏ áõ Ý»

Éáí ³õ ñÇ Ý³Ïë, »Ã¿ ·Í³· ñáõ ÃÇõÝë å³ï ß³× Çó¿ ³ë»É, Áëï áñáó 

½Ï»Ý ¹³ Ý³· ñáõ ÃÇõÝëÝ óáõó ó»Ý, »õ ÙÇ° Ýá ñ³ Ó»õë ³Ëáñ Å»É ÇÙ³ Ý³É 

áã »õ Û³Ûë åÇ ë»³ó Ññ³ Å³ ñ³ Ï³ Ý³ó »õ Ç å³ñ ë³õ ³Ý Ï» Éáó Ûá Éáíëª 

áã áõ Ýá Õ³ó Û³ ñ³ óáÛóë: 2 ´³Ûó, áñ å¿ë Ï³ñ Í»Ù, ½Ç ½³ÛÉëÝ Ãá ÕÇó, 

í³ëÝ »ñÇóë ³Û ëá óÇÏ ½·³Û Ã³Ï Õáõ ÃÇõÝÝ áã ³Ý ·Ç ï³ Ý³ Éáíª ½·áõ ß³

Ý³É áã Ï³ Ù» ó³Ý, áñù »õ ½µ³ ½áõÙë Áë ï» ñÇõ ñ» óÇÝª Çß Ë³ Ýáõ Ã»³ÝÝ 

// »õ ³Ù µ³ñ ï³ õ³ Ýáõ Ã»³Ý »õ áã Ëá Ï³ ÉáÛ Û»ñ ÏÇõÕ î»³éÝ, áã ÷áùñ 

ÇÝã »õ í³ëÝ ãáñ ñáñ ¹ÇÝ Ñ³ Ù³ñ Ó³ Ïáõ ÃÇõÝ ³é ²ë ïáõ³Í µ» ñ»Éª Ç 

·Ç ï³Ï óáõ Ã» Ý¿ Ùï³óÝ áã íÏ³ Û»³Éù, áñ ¿ Ù³ Ý³ õ³Ý¹ ³é³ ù» É³ Ï³Ý 

å³ñ Í³Ýù, ³é ³Û ëá ùÇõù »õ Û³ ã³ é³ Ý³ó áã Ñ» éÇù Çµñ ãÉáõ»³Éù 
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µÝ³õ ³ã³ é³ Ý³õùª ½Ñ³ õ³ïë î»³éÝ Ù» ñáÛ ÚÇ ëáõ ëÇ øñÇë ïá ëÇ áã 

áõ Ý»Éª áã áõ ÕÇÕ, ³ÛÉ ³ã³éë ¹³ ï» ó»³Éù, »õ áÙ³Ýù Û»ñ ÏÇõ Õ¿, áõñ áã 

å³ñï, »ñ Ïáõ ó»³Éù ½Ñ³ë ï³ ïáõÝ Ç í» ñ³Û íÇ ÙÇ áõ ÝáÕ ½ÑÇÙÝ ßÇ Ýáõ³Í 

Ñ³ õ³ ïáÛÝ Ç í³Ûñ ³ñ Ï»³É Ïáñ Í³ Ý» óÇÝ: 3 à°Ñ  ³ÛÉ ÁÝ¹ ³Û ÉáÛ »õ íñÇ

å³ Ï³õ å³ ï³Ñ Ù³ÝÝ, ½Ç ³ÝÙ ï³ µ³ñ Ç í» ñ³Û ³õ³ ½áÛ ßÇ Ý»³ÉùÝ »õ 

Û³ å³ é³ ÅÇ µáÛëùÝ »õ Ç Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ñ» Õ» Õ³ó »õ µùáó Ïáñ Í³ Ý»³ÉùÝ 

»õ Ç ï³ åáÛ ãá ñ³ ó»³Éù ½³õ ñ» óÇÝ »õ ½Ñ³ Ï³ é³ Ï³õÝ ßÇ Ýáõ³Íë »õ 

µáÛëë ½áõ ·»³É ³Ý Ó³Ýó Ãßáõ³ éáõ Ã»³ÝÝ, í³ëÝ ½Ç áñ ½³ÛÝ åÇ ëÇëÝ 

ßÇ Ý¿, ëá íáñ ¿ ÁÝ ï³ Ý» ·áõ Ý³õÝ, »õ ³Ý¹ñ ÷ã»³ó ·áñ Í»³õ »õ »Ã¿ Ç 

í³Ûñ Ï» ÝÇ ÙÇ³Ý ·³Ù ½³Ûë ³é Ý» Éáíª ï³ ñ³· ñ»É Ï³ ñá Õ³ ó³õ ½Ó» éÇÝ 

²ë ïáõ ÍáÛ ·áñÍÝ Ç ëÏëÙ³Ý, áõñ »ñÇë, áñ å¿ë ³ëÇ, ³õáõñë Ëá ñ³

Ù³Ý Ï»³ó ³ß Ë³ ï³ ëÇ ñ³ µ³ñ: 4 à±ã  ³ñ ¹»³õù ½³õ ñ¿ñ, áñ »õ Ç ÙÇ çá óÇ 

³Ý¹ // áã ë³ Ï³õë »õ ÷á ùáõÝë Ï³ óáÛó, ½áñ ³Û Ýáõ ·áñ Í»³õÝ ÙÇ³ÛÝ, 

³ÛÅÙ ³ë»Ùª ¹³ õ³ ×³ Ýáõ ÃÇõÝë »õ ½áñë ³Ù» Ý» óáõÝóÝ ³Ý ·Ç ï» ÉÇ Ãá ÕÇó 

áã ÙÇ³ÛÝ í³ëÝ áã ·Ç ï» ÉáÛ, ³ÛÉ í³ëÝ ½Ç »õ Ñ³ Ý³ å³ ½³õñ Û³Ûï ÝÇ 

ï» ëÇÉë ³Ù» Ý³ÛÝ áõ ñ»ù Ç ÉñáÛ »õ Û³ÏÝ ï» ëÇó Çñ³ó áõ ÝÇÙù Ý» ñ³

Íáõë: 5 Ú³Û ëá ëÇÏ »õ ½áñë Ç ¶Çñë, áñ å¿ë Ç í» ñ³Û Ãéã» Éáí, ÛÇ ß» óÇó 

ÙÇ³ÛÝ ½³ ÕáÛ ³ñ Ó³ ÝÇÝ ÌÝÝ¹áó, ³é ³ñ ¹³ñ Ñ³ÛñÝ ½³ Õ³Ë Ý³ Ï³Ý 

µ³ ñáõóÝ ³ñ Ñ³ Ù³ñ Ñ³Ýë »õ Ñå³ñ ïáõ ÃÇõÝ Ç í» ñ³Û ³½³ ïÇÝ »õ Ù» ÍÇ 

ïÇÏ ÝáçÝ, ½ïáÑ Ù³Û ÝáÛÝª ³é ïáÑ Ù³ ÏÇóÝ, ½¹ÅÝ¿ÇÝª ³é µ³ ñÇëÝ, ³ë»Ù, 

Ûá Éá íÇó ½Å³ Ù³ Ý³ Ï³óÝ ¹³· »õ ³Õáõ³ µ³ ÝÇõùÝ å³ï ñ³Ýë »õ Û»ï 

³Ý Ñ³ õ³ Ýáõ Ã»³ÝÝ ½ñå³ñ ïáõ ÃÇõÝ »õ µ³Ý¹ ½²ë ïáõ ÍáÛ áõË ï³ õá ñÇÝ: 
6 ºõ ù³Ý ½³ Ù» Ý» ë»³ÝÝ Û³ Õ³·ë ½Ýß³Ý áõ Ý» ÉáÛ áõË ïÇÝ ³ñÇ³ ·áõ

ÝÇÝ »õ ·» Õ»ó ÏÇ ½ê³Ù ëáí ÝÇ ÁÝ¹ Ë³ õ³ñ Ù³ÝÝ »õ ïÏ³ ñáõ Ã»³ÝÝ »õ 

ï·» Õáõ Ã»³ÝÝ, ½³ Ý³ñ ·³ Ý³óÝ ëïñÏáõ ÃÇõÝÝ, Ã¿ å¿ï »õ Ë³Õ »Õ»Ý 

Ù³ Ñáõ³ÙµÝ, áñù Ë³ Õ³ óÇÝÝ áã ³é³Ýó íñ¿ÅËÝ¹ ñáõ Ã»³Ý ÙÝ³ ó»³Éù: 
7 ÆëÏ Ç å³ï ×³éë Ýá ó³ Û³Û Éáó »Õ»³ÉùÝ áã »Ý ¹Çõ ñ³ Ãáõ» ÉÇù, áã 

íÝ³ëùÝ »õ áã Ñ³ ïáõó ÙáõÝùÝ ³é Ç î»³é Ý¿, ³Û É»õ ³é // Ç ÙÇ Ù»³Ýó 

ÏÇñù å³ ï» ñ³½ Ù³ó »õ ¹» Õ³ ïáõ»³ó »õ ³Û Éáó Ûáù Ý³ ï» ë³Ï Ãßáõ³

éáõ Ã»³Ýó, ½áñë áã ÙÇ³ÛÝ Ç Ù» ñáõÙë, ³Û É»õ Û³ñ ï³ù ÝáóÝ ¿ ·ï³ Ý»É 

å³ï Ùáõ ÃÇõÝë, ½³Ý ó³ Ý»Ý Áëï ã³ ÷áí: 8 ´³Ûó ½ÙÇÝÝ ½³ÛÝ, Ã¿ »õ 

Ï³ ÙÇ óÇÙù, áã ÁÝ ¹áõ ÝÇ µ³Ýë áã ÛÇ ß»É: 9 ºõ ï» ÕáÛë Û³ñ Ù³ ñ³ Ï³Ý 

·Ç ï¿ù ³Ù» Ý» ù»³Ý, áñ åÇ ëÇ ÇÝã í³ëÝ Ç ÍÝáõÝ¹ë Ï³ Ý³Ýó Ù» ÍÇÝ 

Ù³ñ ·³ ñ¿Ç, ÙÇ³Ý ·³ Ù³ÛÝ »õ ØÏñïãÇ, Û² õ» ï³ ñ³ÝëÝ å³ï ÙÇ, áñù 

ÇÝã í³ëÝ ³õ» ï»³óÝ »õ ÍÝÝ¹»³ÝÝ »õ Û³ Ý³ å³ ïÇ µÝ³ Ïáõ Ã»³ÝÝ »õ 

å³Ý¹Ëïáõ Ã»³ÝÝ, Û³ Õ³·ë áñáÛ »õ Ù³ñ ·³ ñ¿ù Û³ é³ ç³ ·áÛÝ Ù³ñ ·³
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ñ¿³ ó³Ýª ½³½ ·³ ÏÇóÝ í³ëÝ ·» ñ³ ½³Ý óáõ Ã»³ÝÝ å³ ïáõ» Éáí Ç Ó»éÝ 

ßÝáñ ÑÇÝ »õ ½Ù»ÍÝ ³ë»É, áñ »õ Û³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝÝ ·ÉáõËÝ Ù»ñ Ó» Ý³É »õ 

½ÝáÛÝ ÇÝùÝ ÙÏñï»É ½Ù³ñ ¹³ ó»³ÉÝ ²ë ïáõ³Íª Ñ³ Ù³ñ Ó³ Ïáõ ÃÇõÝ ³é Ç 

ÝÙ³ Ý¿ ÁÝ ¹áõ Ý» Éáíª ³ñ Å³ ÝÇ »Õ»õ: 10 ¼ë³ Ãáí ãáõ ÃÇõÝ ÏÝáçÝ áã ÙÇ³ÛÝ 

µ³Ý ï³ñ ·»É »õ Ï³ å³ Ý³ õáñ ï³Ûñ ³é Ý»É, ³Û É»õ ·ÉË³ ï»É Û³Ý¹·Ý»

óáõ ó³ Ý¿ñ í³ëÝ ½³ñ ¹³ñÝ Ë³õ ë» ÉáÛ: 11 àã µ» ñ¿ñ »õ áã Ú» ½³ µ¿É 

½Ý³ Ë³ÝÓÝ ºÕÇ³ ÛÇ, »õ áã Ýá ñáõÝ Ñ³ Ù³ µ³ ñáÛÝª ½ÁÝ Ã³ óá ÕÇÝ ³é³ çÇ 

î»³éÝª ½³õ ñáõ Ã»³Ùµ Ñá· õáí ºÕÇ³ ÛÇ: 12 ØÇ° ïñïÙ»ë óÇÝ å³ñ Ï»ßï 

Ï³ Ý³Ûù, // ½Ç áã ³½·Ý, ³ÛÉ ã³ ñÇÝ »Õ»³ÉùÝ áÙ³Ýù ËáñÑñ ¹³ ÏÇóù 

»õ ·áñ Í³õ Ý»³Ûù »Ý ³ñ Å³ ÝÇ å³ñ ë³ õ³ Ý³ó: 13 ºõ ½Ç±Ýã  å³ ï³ Ñ¿ñ, 

ë³ Ï³õ ÙÇ ßÇ ç»³É Ï³Û Í³ ÏáõÝùÝ í»ñë ïÇÝ ³ñ Í³ñ ÍáõÇÝ, ³Ù µ³é Ý³Ûñ 

µáóÝ ³é ÑáÕ ÙáíÝ ·ï»³É »õ ÝÇõÃ »õ ï³ Ï³ õÇÝ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝÝ Çµñ 

»õ ½Û³Õ Ã³ Ý³Ï Ç Ù¿ç »¹»³Éª Ï³Ûñ, ½Ù³Ý ÏáõÝë Ñ³Ý ¹Ç ëÇÝª ÷áñ Ó»

Éáí ÙÇ³Ý ·³ Ù³ÛÝ »õ Ûáñ ¹á ñ» Éáí ³Ï Ý³ñ Ïáõ Ã»³Ùµ ÇÙÝ, áñ å¿ë Ã¿ 

á±Û  ³é ÝáõÉ ½Ý³ Ï³Ù Ýá í³õ åë³ ÏÇÉ ³ñ Å³ ÝÇ ³é ÝÇ óÇ: 14 ² ï» ó»³É 

»Õ»õ ëÇ ñ» ÉÇÝ, »õ »ñÏ Ý³ õá ñ³ó ÷³ ÷³ ·» ÉÇÝ Ç Ï³ ñÇ ÛáÛÅ ë³ Ï³ õáõó 

Ãáõáí ËáñÑñ ¹³ Ï³ Ý³ó ÁÝï ñ» ó³õ, áñù Çµñ Ç ¹ñÅá Õ³ó Û³÷ß ï³

Ï»³É ½µ³ñ õáù ×á Ëáõ ÃÇõÝÝª íï³ ñ³ Ï³Ý ÉÇ Ý¿ÇÝ Û³õ ï³ ñáõ ÃÇõÝ, áã 

ÁÝ¹ µ³ ½áõÙë Û³õ Å³ ñ»³Éù ÉÇ Ý»É Ç ã³ ñÇëª ·Ç ï» Éáí, Ã¿ É³õ ¿ ÙÇ, áñ 

³é ÝÇ ó¿ ½Ï³Ùë ²ë ïáõ ÍáÛ, ù³Ý ½µÇõñ ³Ý³õ ñ¿Ý, »õ ëá ù³ ³Ûë å¿ë: 
15 ÆëÏ í³ï Ã³ ñ»³ÉùÝ Û»ñ ÏÇõ Õ¿ »õ Û³ ã³ é³ Ý³ó ·á Õ³ ó»³Éù Û³Ûï Ý³

å¿ë Ñ³ Ù³ñ Ó³ Ïáõ Ã»³Ùµ ³õ ï³ ñ³ ó³Ý Ç Ù³õ ñ¿Ý, áñ ÍÝ³õÝ ½Ýá ë³ 

Û² õ» ï³ ñ³ Ý¿Ý: 16 Ê³ µ» ó³Ý Û³ñ ·³Ý ¹¿, Ë³õ ë» ó³Ý ëáõï*, ½Ï³Ý Ë³õ 

¹³ ï³ å³ñ ï»³ÉëÝ ³é Ç ëñµáóÝ »õ ÛÇÝ ù»³Ýó ½³ Ý³ë ïáõ³ÍÝ ½³ÛÝ 

ï³õ Ù³ñ »õ ½þÁëï ÝÙ³ÛÝ Ñ³Û Ñá ÛÇãë í»ñë ïÇÝ ÁÝ ¹áõ Ý¿ÇÝ, ³Ý ¹¿Ý 

¹³ñ Ó»³Éù Ç // ÷ëË³ÍÝ »õ Ã³ õ³ É»³Éù Ç ïÇÕÙÝ, ³ï» ÉÇù ÉÇ Ý¿ÇÝ 

Ù³ Ý³ õ³Ý¹ ù³Ý áÕáñ Ù» ÉÇù: 17 ºõ ³Ûë å¿ë çñÑ» Õ»ÕÝ »ñÏ ñáñ¹ ³å³

Ï³ Ý»³ó ½»ñ ÏÇñ, »õ ³Û É³½ ·Ç ÑáõñÝ »Ï¿½ áã ë³ Ï³õë ù³ Õ³ùë »õ 

Ýáõ³½ë ³½·ë, ³ÛÉ ÷áùñ ÇÝã »õ ½³ Ù» Ý³ÛÝ ïÇ» ½»ñë, Ã¿ å¿ï »õ 

³å ñ» ó³Ý áñù ¿ÇÝ ·ñ»³É Ç Ï»³Ýë, áÙ³Ýù ï³ å³ Ý³ Ï³õ »õ áÙ³Ýù Ç 

É»³éÝ ÷³Ëëï»³Ùµ: 18 ºõ ³Ûë å¿ë í³ëÝ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ ³õ³Ý ¹áõ Ã»³ÝÝ 

Ëá ï» óÇÝ ½³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝÝ »õ Ù³ñ¹ Ï³Ý Ñ³ ×áÛù ÉÇ Ý» Éáíª Ññ³ Å³ ñ» óÇÝ 

Ç øñÇë ïá ëÇ Ïá ã» ÉáÛ Í³ é³Ûë, ½á ñáó óñáõ»ë ó¿ ²ë ïáõ³Í ½áë Ï»ñë†, 

* ê³ÕÙ. Ì¾ 4

† ê³ÕÙ. Ì´ 6
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»õ áñ åÇ ëÇù áõ ñ³ óáõ Ã»³ÝÝ µ³Ýùª ½³ Ý³ ½³ Ýáõ ÃÇõÝë µÝáõ Ã»³Ýó, 

³Û ëÇÝùÝª ³Ý ÝÙ³Ýë Û»ï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³ÝóÝ Ç î¿ñ Ù»ñ ÚÇ ëáõë øñÇë

ïáëª Ëáë ïá í³ Ý»É Ùá É»· Ý» Éáí ³Õ ×³ ï»Ý: 19 ºõ ½áã ³Ûë å¿ë ³ëáÕëÝ 

¹³ ï³ å³ñïùÝ ¹³ ï³ å³ñ ï¿ÇÝ »õ ½³ ëáÕëÝ ¹³ñ Ó»³É ³Ý å³ñïë áã 

³é Ý¿ÇÝ, Ã³ ·³ õá ñÇÝ Ë³ µ¿áõ Ã»³Ùµ, ½Ç ÙÇ° Ãáõ»ë óÇÝ ½³Ý Ï» ÉáÛÝ 

·Ý³É Ç ï» ÕÇ Çõñ ù³ ñá ½»É, ë³ Ï³ÛÝ Í³Í Ï»É áã Ï³ ñ³ óÇÝ, í³ëÝ ½Ç 

ëïáõ ÃÇõÝ áã ÙÇ³ÛÝ ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý, ³Û É»õ ³Ý ÓÇÝ áëáË ¿:

II. 1 ´³Ûó ³ñ¹, ¹Ç ï»ë óáõù ½»ñ Ïáõó ÏáÕ Ù³ÝóÝ Ï³ñ ÍÇë »õ Ó³ÛÝë, 

»Ã¿ á±ã  ÝáÛÝù Çó»Ý Ï³Ù »Ã¿ ³±ÛÉ  ³½· ÇÝã áõ ÝÇ óÇÝ: 2 ºõ Ý³Ë 

Ñ³ Ù³ é³õ ï» Éáí ³ë»Éª ëá ù³ ½ï³ñ µ» ñáõ ÃÇõÝë µÝáõ Ã»³ÝóÝ »õ Û»ï 

ÙÇ³ Ý³ ÉáÛÝ å³ Ñ»Ý, ½Ç ÙÇáõÙÝ Û»ñ Ï³ ù³Ýã//Çõ ñáóÝ µÝáõ Ã»³Ýó, ½áñ 

³ë»ÝÝ, ï³ ó»Ý ½Ù» Í³ Ù»ÍëÝ, ³Û ëÇÝùÝª ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³ÝÝ ½Ññ³ ß³

÷³ é³ ·áÛÝëÝ, »õ ÙÇõ ëáõÙÝª ½Ù³ñ¹ Ï³õ ñ¿ Ý³ ·áÛÝëÝ ³Ù» Ý³ÛÝ Ñ³Ý ¹»ñÓ 

ã³ñ ã³ ñ³ Ý³õùÝ »õ Ù³ ÑáõÝ: 3 ºõ ³Ûë áã Û³Ûï Ý³ å¿ë »ñ Ïáõë óáõ ó³ Ý¿ 

¹¿Ùë, Ã¿ å¿ï »õ µ³ ½áõÙ ³Ý ·³Ù Ñ³ Ï³ é³ ÏÇ óÇÝ, í³ëÝ ½Ç ³ÛÉ »õ 

³ÛÉë Û³Ý ¹Ç Ù³Ý Ï³ óáõ ó³ Ý¿, ³ÛÉª ½ÏñáÕÝ »õ ³ÛÉª ½ëù³Ý ã» É³ ·áñÍÝ, 

»õ Ýá ù³ Û³ ñ³Ï óáõ Ã»³Ùµ Û²ë ïáõ³Í ½Ù³ñ¹Ý ³ë»Ý å³ ïáõ»³É »õ 

Û»ï Û³ ñ» ÉáÛÝ »°õ  ÙÇ, »°õ  ³Ý µ³ Å³ Ý» ÉÇ ÇÙÝ, ½Ç ÝáÛÝ å¿ë ½³ë ïáõ³ Í³

í³ Û» ÉáõãëÝ ´³ ÝÇÝ ï³Û ó»Ý »õ ½ïÏ³ ñáõ Ã»³Ý Ãáõ» ó»³ÉëÝª Ù³ñ ¹áÛÝ: 
4 î» ë³ Ý»±ë ½ Ñ³ Ù³ Ó³Û Ýáõ ÃÇõÝ ³Ù µ³ñß ïáõ Ã»³ÝÝ, »õ Ýá ù³, Ã¿ å¿ï 

»õ Ñ³ ×áõ Ã»³Ùµ ³ë»Ý ´³ ÝÇÝ áã Ù³ñ¹ ÉÇ Ý»É Áëï ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý, ³ÛÉ 

Ç Ù³ñ¹ µÝ³ Ï»É, ½Ç Û³ï Ïáõ ÃÇõÝùÝ ³Ù µáÕç å³ Ñ»ë óÇÝ µÝáõ Ã»³ÝóÝ, 

µ³Ûó »õ ëá ù³ ÝÙ³ Ý³ å¿ë ½³ é³ÝÓ Ý³ õá ñáõ ÃÇõÝÝ ³Ù µáÕç å³ Ñ» Éáí 

»õ áñá ß» Éáí µÝáõ Ã»³ÝóÝª áã »Ý ï³ ñ³ Ó³ÛÝù, ³ÛÉ ï³ ×³ñ ´³ ÝÇÝ 

½Ù³ñ¹ Ïáõ ÃÇõÝÝ, Ûá ñáõÙ µÝ³ Ï¿ ³Ù» Ý³ÛÝ ÉñáõÙÝ ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³ÝÝ 

Ù³ñÙ Ý³ å¿ë, áñáõÙ »õ ù³ Ï»É ÇÝùÝ ´³ÝÝ ï³Û Ññ³ Ù³Ý, Ûáñ Å³Ù Ç 

Ññ¿ÇóÝ í³ëÝ Ýß³Ý óáõ ó³ Ý» ÉáÛ ½ñ³ µ³ Ý»³É ÉÇ Ý¿ñ: 5 Ð³ ë³ ñ³Ï, ³ë»Ý, 

ÉÇ Ý»É »ñ Ïá ùÇÝª ½Ó³ÛÝë ¶ñáó µéÝ³ ¹³ ï» Éáí Ó³Û Ý³Ï ó»³É ß³ ï³

Ë³õ ëáõ Ã»³ÝÝ Çõ ñ»³Ýó, Ç ½³ õ³ Ï¿ ¸³õÃ//Ç »Õ» ÉáÛ Ù³ñ ¹áÛÝ, ½áñ 

ÙÇ³ÛÝ ÚÇ ëáõë ³Ýáõ³ Ý¿ Ü»ë ïá ñÇáë, Û³ñ Ù³ ñ³ Ï³Ý ·áÉ ½³ Ù» Ý³ÛÝ 

Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝëÝ ³ë¿ »õ áã ´³ ÝÇÝ: 6 êá ù³ »õ ³Ûë ÝáÛÝ å¿ë, Ã» å¿ï »õ 

½³ ÝáõÝÝ áñá ß»Ý. »õ »Ã¿ áõë ïÇ ëÏë»³É Ï³Ù Ûá ñáó áÙ³Ýó »õ Ï³Ù 

»ñµ ³Ûë åÇ ëáÛ ³Ù µ³ñß ïáõ Ã»³Ý Ï³ñ Í»³ó »Ñ³ë, ë³ ³Û ÉáõÙ ÃáÕ óáõù 

ï» ÕáÛ »õ Å³ Ù³ Ý³Ï<Ç>, Ï³ Ù³õùÝ ²ë ïáõ ÍáÛ:
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<¾>

Â¾ ¼Æ²±ð¸  â²ð â² ðº²È ´²ÜÜ Ø²ð ØÆÜ ºÔº²È ºô  

²Ü â²ð â² ðº ÈÆ ØÜ² òº²È, ºô Î²Ø àð ä¾±ê   

¸²ð Òº²È Ò²Ú Ü²Î òºÜ â² ð² ö²èøÜ

I. 1 Ü»ë ïá ñÇáë »õ Áëï ÝÙ³ÛùÝ í³ñ Ï³ ÝÇÝ áã ½ÝáÛÝ ÇÝùÝ, áñ 

Û¾áõ Ã» Ý¿ Ð³õñ ½´³ÝÝª ½ØÇ³ ÍÇÝ àñ ¹ÇÝ ²ë ïáõ ÍáÛª ã³ñ ã³ ñ»³É 

Ù³ñÙ Ýáí í³ëÝ Ù»ñ Ù³ñ¹ Ï³õ ñ¿Ý: 2 àñ »õ ½³Ý ã³ñ ã³ ñáõ ÃÇõÝ, Áëï 

áñáõÙ ÇÙ³ ÝÇÝ, »õ ¿, ²ë ïáõ³Í áõ ÝÇ ÛÇõ ñáõÙ µÝáõ Ã»³ÝÝ, ³ÛÉ Ù³ñ¹ 

ÙÇ³ÛÝ »õ Áëï Ù³ ëÇÝª ½þ³é Æ Îáõ ë¿Ý ÍÝ»³ÉÝ, »õ ³å³ ÝÙ³ ÷³ é³ó 

Ñ» ï» õ» óáõ ó»³É ã³÷ª Áëï ÇÝ ù»³ÝóÝ Ãáõ» ÉáÛ µ³ñ õáù ·áÉ, Û³ ñ³ ÏÇó 

ÉÇ Ý»É ³ë»Ý, áñ Û²ë ïáõ ÍáÛ Ð³õ ñ¿ ´³ ÝÇÝ. »õ ½Û³ ñ³Ï óáõ Ã»³ÝÝ å³ï

Ù» Éáí Û» Õ³ Ý³Ïª å³ñ ·» õ»³É ÝÙ³ª ³ë»Ý ½Ñ³ õ³ ë³ ñáõ ÃÇõÝ å³ ïáõáÛ, 

³Û ëÇÝùÝª Çß Ë³ Ýáõ Ã»³Ý, »õ ½Ñ³ Ù³ Ýáõ Ý³ µ³ñÝ ³ëÇÉ øñÇë ïáë »õ 

àñ ¹Ç »õ î¿ñ: 3 ÆëÏ »Ã¿ ³ëÇ óÇ ã³ñ ã³ ñÇÉ Ý³, áñ Ç ÝÙ³ Ý¿ // ³é»³ÉÝ 

Ù³ñ¹ å³ñï ·áÉ, ³ë»Ý, í» ñ³ µ» ñÇÉ ½³ÛÝ, áñ Û²ë ïáõ ÍáÛ ´³ÝÝ, í³ëÝ Ç 

ÝáÛÝ Û³ ñ» ÉáÛ Áëï Ñ³ õ³ ë³ ñáõ Ã»³Ý å³ ïáõáÛ »õ µÝáõ Ã»³Ýó ³Ý ç³ ï»

ó» Éáó »õ Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõñ áõ Ù»ù ·á ÉáÛÝ*, áñ ÇÝã »Ý ³é³Ý ÓÇÝ, ³Û ëÇÝùÝª 

½ù³Õó ÝáõÉÝ »õ ½³ß Ë³ ï»É, ½ÝÝç»ÉÝ »õ ½³Ý ·Ç ï» Ý³ÉÝ, ½½³ñ Ñáõ ñ»ÉÝ »õ 

½³ Õ³õ Ã»ÉÝ, ½·³ÝÝ »õ ½Ï³ å³ÝëÝ »õ ½³å ï³ÏÝ ÁÝ ¹áõ Ý»É, ½ÃáõùÝ, 

½³ñ µáõÙÝ ù³ ó³ ËÇÝ »õ É» ÕáÛÝ »õ ½ïÇ ·áÛÝ í¿ñë, ½Ù³Ñ Ë³ ãÇÝ »õ 

½³ÛÉÝ ³Ù» Ý³ÛÝ, ½á ñáÛ ³å³ ñ³ ë³ Ýáõ Ã»³Ý Ïñ»³ó Ññ¿Çó »õ Ñ» Ã³ Ýá

ë³óª ³ë»Ý Ù³ñ ¹áÛÝ, µ³Ûó í» ñ³ µ» ñÇÉ Ç ¹¿Ùë Áëï ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³ÝÝ 

àñ¹ õáÛ: 4 ²ñ¹, ï» ë³ Ý»±ë, ½Ç ½»ñ ÏáõëÝ ³ëáÕë µÝáõ ÃÇõÝë áã »õ ÙÇáí 

ÇõÇù ·ï³ Ý»Ùù ï³ ñ³ Ó³Û Ý»³Éë Ç ½³Û ëá ëÇÏ ³ëá Õ³óÝ: 5 ºõ ½Ç±Ýã  ³ÛÉ, 

ù³Ý »Ã¿ ½³Ûë Ç ï³ñ µ»ñÝ ³ë»É ½µÝáõ ÃÇõÝë Ï³ ñ³ë ó»Ý Û³õ ¹»É, Ý³»õ 

µ³ ½áõÙù Ç ëá ó³ Ý¿, áã å³ï ñáõ³ Ïá Õáíù ÑÝ³ ñ»³É µ³ ÝÇõù Í³Í Ï»É 

½Ë³ñ ¹³Ë ÇÙ³óáõ³ ÍáóÝ ½³õ ñáõ ÃÇõÝ, µ³ ó³õ ·ÉËáí Û³Ûï Ý³ å¿ë 

³Õ³ Õ³ Ï»Ý ½áãÝ ³ë³ ó» Éáó¹ Ñ³ Õáñ ¹ÇÉ ÏñÇó Ù³ñ¹ Ï³Û Ýáó µÝ³ õá

ñ³ Ï³ Ý³ó »õ ³ñ ï³ ùáõëï å³ ï³ Ñ» Éáó, áñ Ç Ð³õ ñ¿ ´³ ÝÇÝ: 6 ºõ 

* ´Ýª ·áÉ³ÛÝ
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ÝáÛÝ å¿ë Ç ½³ Ý³ ½³ ÝÇóÝ ³ë³ ó» Éáó Û»ï // ÙÇáõ Ã»³ÝóÝ µÝáõ Ã»³Ýó 

Åá Õá íÇª Ñ³ Ù³ Ýáõ Ý³ µ³ñÝ ³ëÇÉ øñÇë ïáë »õ àñ ¹Ç »õ î¿ñ, í³ëÝ ½Ç 

áõñ ½³ Ý³ ½³ Ýáõ ÃÇõÝ, ³Ý¹ »õ áã ÙÇáí ÇõÇù ÝÙ³ Ýáõ ÃÇõÝ. »õ »Ã¿ 

³Ûë, ³å³ »õ µ³½ Ù³ó ¹ñáõ ÃÇõÝ: 7 ºõ ½áñ Û³Ûë ó³ Ý¿ ³é³ë å» É³ Ï³ÝÝ 

Ãá ÕÇó, µ³Ûó ½Ñ³ Ù³ Ýáõ Ý³ µ³ñÝ ³ëÇÉª ï»ë óáõù. »õ ¿ Ñ³ Ù³ ÝáõÝ, áñ 

³Ýáõ³ ÝÇ ÙÇ³ÛÝ, ³ÛÉ áã »õ ÇñÇ ï³Û Ïóáñ ¹áõ ÃÇõÝ, áñ å¿ë ½áõ³ ñ³Ï 

³ëÇ »ñÏ Ý³ ÛÇÝÝ »õ áñ Ç Û»ñÏ ñÇ, Ï³Ù ³éÇõÍ »õ Ù³ñ¹ Ï»Ý ¹³ ÝÇÝ »õ 

³Û ñ³ Ó»õÝ, »õ ³Û ëá ùÇÏ ½Ç³±ñ¹  áã ³ÝÝ Ù³Ýù, Ï³Ù ½Ç±Ýã  Û» Õ³ Ý³ Ï³õ 

Ë³é ÝáõÙÝ ³Ûë åÇ ë»³óë ³ë³ë óÇ. á±ã  ³å³ ù¿Ý ù³ ç³ Û³Ûï áõ ÝÇ 

»ñ Ïáõë ·áÉ µÝáõ ÃÇõÝë, »õ ½Ç³±ñ¹  áã »ñ Ïáõ µÝáõ Ã»³ÝóÝ »ñ Ïáõ ¹¿Ùù: 
8 ²ÛÉ Ë³é Ý»³É ³ë»Ý, »õ »Ã¿ Ë³é Ý» ó³Ýª Áëï ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý, ³å³ 

½Ç³±ñ¹  »ñ Ïáõ, Ã¿ å¿ï »õ ³Ýß ÷áÃÝ ÙÝ³ óÇÝ Ç øñÇë ïáë »õ ³Ý ÷á

Ë³¹ ñ» ÉÇù: 9 ì³ëÝ ½Ç ²ë ïáõ³Í ¿ñ Ù³ñÙ Ý³ ó»³É, áñáõÙ ³ÝÑ Ý³ñ áã 

ÇÝã ¿, »õ Áëï ³ÛëÙ µ³ ÝÇ, áñ Ç Ð³õ ñ¿ àñ¹ õáÛÝ ²ë ïáõ ÍáÛª ã³ñ ã³ ñÇÉ 

Çõ ñáí Ù³ñÙ ÝáíÝ í³ëÝ Ù»ñ, »õ áã ëá ù³ ³ë»Ý, ³ÛÉ ÝáÛÝ å¿ë í» ñ³

µ» ñáõ ÃÇõÝ, áñ å¿ë Ã¿ ÙÇÝã ³Û ñ³ Ó»õÝ Ñ³ñ Ï³ ÝÇ óÇ ½³ÛñÝ, áñáÛ Çó¿ 

Ñ³ Ù³ ÝáõÝ å³ï Ï» ñÇ, ³ëÇ ó¿ áù ½í¿ñë ÁÝ ¹áõ ÝÇÉ »õ ³å³ Ù³ñ¹ áù 

ã³ñ ã³ ñ» ó³õª Áëï // Ýá ó³, »õ áã ²ë ïáõ³Í Ù³ñ ¹³ ó»³É, ù³Ý ½Ç Ç 

µÝáõ Ã»³Ýó ³Ý ç³ï Ù³Ý ÙÇáÛ ÇÙ³ ÝÇÉª ³Ý ï» ÕÇ ¿ ³Ù» Ý» õÇÝ:

II. 1 ÆëÏ Ù»ù Ñ³ õ³ ï³Ùù áñ å¿ë Ç ÙÇ ²ë ïáõ³Íª Ð³Ûñ ³Ù» Ý³ Ï³É, 

³Ù» Ý³ÛÝ »ñ» õ» É³ó »õ ³Ý» ñ» õáõ ÃÇó ³ñ³ ñÇã, ³Ûë å¿ë »õ Ç ÙÇ î¿ñ 

ÚÇ ëáõë øñÇë ïáëª àñ ¹Ç Ýá ñ³, ³Ù» Ý» õÇÝ Ññ³ Å³ ñ»³Éù Û³Ý ç³ ï» ÉáÛ 

Ç Ù³ñ¹ ³é³Ý ÓÇÝ »õ Û²ë ïáõ³Í ³é³Ý ÓÇÝª ½þ§ÁÝ¹ Ù»½Ý ²ë ïáõ³Í¦ 

áõë»³Éù, »Ã¿ª §´³ÝÝ Ù³ñ ÙÇÝ »Õ»õ¦*, ³Û ëÇÝùÝª Áëï Ù»½ ³Ù» Ý³Û ÝÇõ, 

µ³ó Ç Ù» Õ³ó: 2 ºõ ÝáÛÝ ÇÝùÝ ã³ñ ã³ ñ» ó³õ Ù³ñÙ Ýáí, í³ëÝ ½Ç ¿ñ 

Çõñ Ù³ñ ÙÇÝ, ³Û É»õ ½³Ý ã³ñ ã³ ñáõ ÃÇõÝÝ å³ Ñ»Ùù ÝÙÇÝ ÇÝ ù»³Ý, ½Ç 

²ëïáõ³Í ¿ñ Áëï µÝáõ Ã»³Ý, »õ ¿ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝÝ ³Ù» Ý³ Ï³ ï³ñ »õ 

³Ù» Ý³ µ³Ëï µÝáõ ÃÇõÝ, áñ »õ »ñ³ Ý» ÉÇ: 3 ì³ëÝ áñáÛ ÏñÇó ïñïÙ³

Ï³ Ý³ó »õ ã³ñ ã³ ñ³ Ý³ó ³ÝÁÝ ¹áõ Ý³Ï ¿ ³Ù» Ý» õÇÝ, áñ ·» ñ³ µ³ñÓ áã 

ù³Ý ÁÝ¹ ½ÏñÇõù µÝáõ ÃÇõÝë ·á Éáí ÙÇ³ÛÝ, ³Û É»õ ù³Ý ½áã µÝ³ õá ñ»³Éë 

ÑÝ³ ½³Ý ¹»É ÏñÇó, ïÇ°Ý³ »õ ³Ù» Ý³Û ÝÇ ²ñ³ ñÇã: 4 ´³Ûó ½ã³ñ ã³ ñ» ÉÇÝ 

ÙÇ³ óáõ ó³ Ý» ÉáÛ ÁÝ¹ ÇÝ ù»³Ý µÝáõ ÃÇõÝ »õ ³é³ õ»É Ñ³Ý ¹»ñÓ Ýá í³õ 

ÙÇ ·á ÉáÛª ½ÝáÛÝ ÇÝùÝ Ëáë ïá í³ ÝÇÙù ã³ñ ã³ ñ»³É // ½³Ý ã³ñ ã³ ñ»

ÉÇÝ, ù³Ý ½Ç ½³ Ù» Ý³ÛÝ Çõ ñ³ óáõ ó³ Ý»É ³ë»Ùù ½Çõ ñáÛÝ Ù³ñÙ ÝáÛ, »Ã¿ 

* ÚáíÑ. ² 14
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ã³ñ ã³ ñ³Ýë »õ »Ã¿ ÏÇñë: 5 ºõ ÛáÛÅ ÛÇ ñ³ õÇ, ½Ç áÛñ Ù³ñ ÙÇÝÝ Ýá ñ³ 

»õ Ù³ñÙ ÝáÛÝùÝ »õ ³ë³ë ó»Ý »õ »ÕÇ óÇÝ, ëáÛÝ å¿ë »õ ÙÝ³ ó»³É ³é 

ã³ñ ã³ ñ³ Ý³õùÝ »õ ³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇÝ, í³ëÝ ½Ç áã ÷á Ë³¹ ñ» ó³õ Ï³Ù 

Û» Õ³õ Ç µÝáõ ÃÇõÝ Ù³ñÙ ÝáÛ Ïñ³ Ï³ ÝÇ »õ ã³ñ ã³ ñ» ÉáÛ: 6 ¼Ç Ã¿ ½³Ûë 

áù ³ñ ¹»³õù Û³Ý¹·Ý»ë óÇ ³ë»Éª »¹»³É Û»ñ ÏÇÝë ½µ» ñ³ÝÝ, ½³Ý ã³ñ

ã³ ñ» ÉÇÝ ÁÝ¹ ã³ñ ã³ ñ³ Ý³õù ³ñ Ï³ Ý¿ »õ áã Ï³ ñ»É õáÛÝ Ï³ ñá Õáõ ÃÇõÝ 

ï³Û ÉÇ Ý»É, ù³Ý ½Ç Û³ Ù» Ý³Û ÝÇ Ï³ ñá ÕÇÝ ³Ý Ï³ ñ» ÉÇ Ù³ Ý³ õ³Ý¹ ¿, Ûáñ Ù¿ 

áõ ÝÇÝ, Û²ë ïáõ ÍáÛ ÷á Ë³¹ ñÇÉ »õ Û» ÕáõÉ µÝáõ ÃÇõÝª í³ëÝ ³Ý³Û É³Û É» ÉÇÝ 

·á ÉáÛ »õ ³Ý ÷á ÷áË, ½Ç ³Û ëá ùÇÏ ÉÇ Ý»É õáÛ »Ý µÝáõ Ã»³Ý: 7 Ü³Ë, ½Ç áã 

·áÛù »Õ»Ý »õ ³å³ Ñ» ï» õ»³ÉùÝ ³Ù» Ý³ÛÝ ³Ûë åÇ ëáÛ Û³ñ Ù³ ñ³ Ï³Ýù 

·á Û³ óáõ Ã»³Ý, í³ëÝ ½Ç Áëï ëÏ½µ³ÝÝ å³ñ ïÇÝ »õ Ñ» ï»õ ÙáõÝù ·áÉ 

»õ áã ³ÝÁÝ ï³ ÝÇù, Ã¿ å¿ï »õ áÙ³Ýù Û» Õ» Éáó áõ ÝÇÝ ½³Ý ÷á Ë³¹ ñ» ÉÇÝ 

»õ ½³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇÝ ·áÉ Ñ³Ý ¹»ñÓ ³Ý»Õ Íáõ Ã»³Ùµ, ³ÛÉ ³Ûë å¿ë ÇÝÓ 

ÃáõÇª Áëï ²ñ³ñ ãÇÝ µ³ õ³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ý »õ Ý³ Ë³Ë Ý³ Ùáõ Ã»³Ý »õ áã 

»Ã¿ í³ëÝ µÝáõ Ã»³ÝÝ å³ï ß³ ×á Õáõ Ã»³Ý: // 8 ²ñ¹, áã ¿ ³ë ïáõ³

Í³ ÛÇÝÝ ÁÝ¹ ÷á ÷áË Ù³Ùµ, Áëï áñáõÙ ³ë³ ó³õÝ, µÝáõ ÃÇõÝ »õ áã 

Û»Õ ÉÇ, í³ëÝ áñáÛ »õ áã ÁÝ¹ ÏñÇõù, Û³Ûï ¿, Ã¿ »õ áã ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ: 
9 ´³Ûó í³ëÝ ½Ç ³Ý»ÕÝ »Õ»õª Áëï ä³õ Õá ëÇ Ó³Û ÝÇÝ, »õ áñ ×áËÝª 

ÝáÛÝ ÇÝùÝ ³Õ ù³ ï³ ó³õ, »õ Ï»ñ å³ ñ³Ý Ð³õñ áõ Ý³Û Ý³ ó³õ*, Áëï 

³Û ëá óÇÏª »õ ³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇÝ ã³ñ ã³ ñ» ó³õ, »õ áñ ÏñÇó ³ÝÁÝ ¹áõ Ý³ÏÝª 

Ù³ñÙ Ýáí Ïñ»³ó ½³ ÝÁëï· ï³ Ý» ÉÇ ÏÇñëÝ, ë³ Ï³ÛÝ í³ëÝ ½Ç Çõñ ¿ñ 

»õ ³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇÝ ·áÉ Áëï µÝáõ Ã»³Ýª Çµ ñ»õ ²ë ïáõ ÍáÛ, »Ï³ó ÙÝ³ó 

³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ, »õ »ñ Ïá ùÇÝ ÙÇáÛ »õ Ýá ñÇÝ ³ëÇÝ »õ »Ý »õ áã ³ÛÉ ³Û ÉáÛ, 

í³ëÝ ½Ç ²ë ïáõ³Í ·á Éáíª Ù³ñ¹ »Õ»õ, »õ ¿ ²ë ïáõ³Í, Ñ³ Ù³Ý ·³

Ù³ÛÝ »õ Ù³ñ¹: 10 ÆëÏ áñù ½µÝáõ ÃÇõÝëÝ áñá ß»Ý »õ ³é³ÝÓ Ý³Ïë ï³Ý 

»ñ Ï³ ù³Ý ãÇõ ñáóÝ Û»ï ÙÇ³ Ý³ ÉáÛÝ, Áëï ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý Ù³ñ¹ »Õ»³É 

½´³ÝÝ áã Ëáë ïá í³ ÝÇÝ. ³ÛÉ Ç Ù³ñ¹ µÝ³ Ï»³É »õ Û³ ñ³Ï óáõ Ã»³Ùµ 

å³ ïáõ»É ½Ý³ »õ ³Ýáõ³Ý Ïóáñ ¹áõ Ã»³Ùµ, »õ Ã¿ å¿ï Û»ï ³Û ëá ñÇÏ 

²ë ïáõ ÍáÛ ³ë»Ý ½³ Ù» Ý³ÛÝ, áñ ÇÝã Ù³ñÙ ÝáÛÝ ÏÇñù »õ ã³ñ ã³ ñ³Ýù, 

á°ã ×ß Ù³ñ ïáõ Ã»³Ùµ, ³ÛÉ í³ñ Ï³ Ý» Éáí ÙÇ³ÛÝ, áñ ¿ í» ñ³ µ» ñáõ Ã»³ÙµÝ, 

»õ ¿ ³Ûë Ü»ë ïá ñÇ »õ áñáó Áëï ÝÙ³Ûó: 11 ºõ Áëï ³ÛëÙª ëáëÏ »õ 

³é³Ý ÓÇÝ Ù³ñ ¹áÛ ³ëÇÝ ã³ñ ã³ ñ³ÝùÝ »õ ³ÛÉÝ ³Ù» Ý³ÛÝ Áëï Ù³ñÙ ÝáÛ 

ÇÙ³ ó»³ÉùÝ, »õ ½Ç³±ñ¹, »Ã¿ áã ³Ûë å¿ë Ï³ñ Í»//ÉÝ  ³Ù» Ý» óáõÝ Ñ³ Ï³

é³Ï ³ß Ë³ ï» ó» ÉáóÝ Û³ é³ ç³ ·áõ ÝÇó í³ëÝ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝÝ Û³ñÙ Ý»

* öÉå. ´  6–7, ´ Îáñ. À 8
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ÉáÛ ËáñÑñ¹³Íáõ³óÝ ³ß Ë³ñ ÑÇ: 12 ²Û É»õ ¹áõù, ³ë»Ý, ï» ë³ Ý»Ùù, ½Ç 

³ë¿ù ³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ ½´³ÝÝ ÙÝ³ ó»³É, áã »Ã¿ áã ³ë»Ùù, áñ å¿ë »õ ¿Ý 

ÇëÏ Áëï µÝáõ Ã»³Ý ½´³ÝÝ ³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ, µ³Ûó Ý³Ë ½ÙÇ³ Ý³ÉÝ Áëï 

×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý ÁÝ¹ ã³ñ ã³ ñ³ Ï³ ÝÇë µÝáõ Ã»³Ý ³Ý ã³ñ ã³ ñ»É õáÛ µÝáõ

Ã»³Ý ´³ ÝÇÝ Çµ ñ»õ ÑÇÙÝ Ñ³ë ï³ ïáõÝ ³Ù» Ý³ÛÝ Ù» ñáó, áñáó í³ëÝ 

Ù³ñÙ Ýáí ïÝ³õ ñ¿ Ýáõ Ã»³Ý ØÇ³Í ÝÇÝ Ëáë ïá í³ Ýáõ Ã»³ÝóÝ ¹Ý»Ùù »õ 

³å³ ³ë»Ùùª ã³ñ ã³ ñ»³É ½³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇÝ Çõ ñáí Ù³ñÙ ÝáíÝ, í³ëÝ 

½Ç Çõñ ¿ñ áã Ï³ñ Í»³õù, ³ÛÉ ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ùµ, »õ ³é³Ýó ã³ñ ã³

ñ³ Ý³ó ÙÝ³ ó»³É Áëï í³ Û» Éáõã ·á ÉáÛ ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³ÝÝ, ù³Ý ½Ç Çõñ 

»õ ³Ý ã³ñ ã³ ñáõ ÃÇõÝ ¿ñ: 13 ºõ ¿ Çñë ÛáÛÅ ¹Åáõ³ ñ³ ï»ë »õ Ýáõñµ, 

Ù³ Ý³ õ³Ý¹ Ã¿ ³Ý ×³ é» ÉÇ »õ ³é³Ýó ùÝÝáõ Ã»³Ý, ã³ñ ã³ ñ»³É ³ë»É 

»õ ³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ ½ÝáÛÝ »õ ½»ñ Ïá ë»³Ý ³é³Ýó »ñÏ µ³ Ûáõ Ã»³Ý, ÙÇ° 

Û³Ûë ÙÇÏ ½Ù»½ µ³Ù µ³ ëÇ ó¿ù, ù³Ý ½Ç ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ¿ ï»ë ãáõ Ã»³Ýë 

Û» Õ³ Ý³Ï »õ áã Ù³ñ¹ Ï³Ý ÙÇ³ÛÝ, ³Û É»õ ÇÙ³ Ý³ ÉÇ Ù³ ùáõñ µÝáõ Ã»³ÝÝ 

í»ñ ÝáóÝ µ³ Ý³ Ï³ Ý³ó ³Ý Ñ³ë: 14 ´³Ûó ³Ý ç³ ï»ÉÝ ½ÙÇÝ Û»ñ Ïáõë Û»ï 

³Ý å³ï Ù» ÉÇ ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³ÝÝ, ù³ ç³ Û³Ûï áõ ÝÇ ½³Ý µ³ Ýáõ Ã»³Ý å³ñ

ï³ õá ñáõ ÃÇõÝÝ, ½Ç ½Éá ÏáÛ // »õ ÙÇ³Û Ý³Ï Ù³ñ ¹áÛ ½³ Ù» Ý³ÛÝ, áñ ÇÝã 

Ù³ñ¹ Ï³õ ñÇ Ý³ ·áÛÝùÝ ÏñÇó »õ ³ñ ï³ ùáõëï å³ ï³Ñ Ù³Ýó, ï³Ý, »õ 

³Ûë »ñ Ï³ ÏÇ, áñ å¿ë ÃáõÇ, µ³Ûó Áëï áõ ÕÇÕ µ³ ÝÇª ÝáÛÝ »õ ÙÇ Ï³Ù 

Çµñ Û³ ñ³Ï ó» ÉáÛ »õ Ñá Ù³ Ýáõ³Ýª Áëï Ü»ë ïá ñÇ, »õ Ï³Ù Û»ñ Ïáõó 

µÝáõ Ã»³Ýó ÙÇáõÙ, áñ ¿ ³ÛÉ ÇÝã áã, ù³Ý ½³ é³ çÇÝÝ: 15 ø³Ý ½Ç Û»ñ

Ïá óáõÝó Åá Õá íÇ Ù³ñ¹ ÙÇ³ÛÝ ã³ñ ã³ ñ»³É »õ ÁÝ¹ ÏñÇõù, »õ ³å³ áã 

Ñ³ß ï» ó³ù ÁÝ¹ ²ë ïáõ ÍáÛ Ù³ Ñáõ³Ùµ àñ¹ õáÛ Ýá ñ³, »õ áã ½ØÇ³ ÍÇÝÝ 

»ï í³ëÝ Ù»ñ, »õ áã ´³ÝÝ Ù³ñ ÙÇÝ »Õ»õ, »õ áã µÝ³õ ³Û ÉáóÝ ÇÝã, 

Ûá ñáó Ï»³Ýù »õ ÷ñÏáõ ÃÇõÝ »õ ³½³ ïáõ ÃÇõÝ ²ë ïáõ ÍáÛ, ï³ Ï³ õÇÝ Ç 

ÝÙÇÝ Ï³Ùù Ç Ù»Õë: 16 Ø³ñ ¹áÛ áñá ß»Ý ³é³Ý ÓÇÝÝ ½÷ñÏáõ Ã»³ÝÝ Çñë, 

»õ Ûáñ Å³Ù µéÝ³ ¹³ ïÇ óÇÝ ÇÝã Ç ½³õ ñ³ ·áÛÝ »õ Ç ×ßÙ³ ñÇï µ³ ÝÇó, 

Ï³Ù ½Ç Ã³ ·áõë ó»Ý ½¹Åáõ³ ñ³ ÉáõñÝ Ù»½ª ²ë ïáõ ÍáÛ ³ë»Ý ½³ Ù» Ý³ÛÝ, 

³ÛÉ Áëï ×³ é» ó»³É Û» Õ³ Ý³Ïó¹, Çµñ Ã¿ ³Ýáõ³ Ý» Éáó: 17 Îá ã» ó³õ »õ 

Øáí ë¿ë §³ë ïáõ³Í ÷³ ñ³ õá ÝÇ¦*, »õ ³é áñë µ³ÝÝ ²ë ïáõ ÍáÛ »Õ»õª 

³ë ïáõ³Íù ³Ù» Ý» ù»³Ý Ç ¶ñáó ³Ýáõ³ ÝÇÝ, ºÕÇ³ Û»ñ ÏÇÝë ß³ñÅ Ù³Ùµ 

í» ñ³ ó³õª ½Ù³ Ñáõ ÷áñÓ µÝ³õ áã ³é»³É »õ Ý³Ë ù³Ý ½³Ûë ³ë ïáõ³

Í³ ÛÇÝ ½ëù³Ý ã» É³ ·áñ Íáõ Ã»³Ùµù, Ù³ Ý³ õ³Ý¹ ÏñÏÇÝ ½Ñá ·ÇÝ Ç Å³ Ùáõ 

³Ù µ³é Ý³ ÉáÛÝ Û»ñ ÏÇÝë Çß Ë³ Ý³ µ³ñ Ç í» ñ³Û ³ñ Ï³ Ý» Éáí ³ß³ Ï»ñ ïÇÝª 

* ºÉù ¾ 1
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³Ý¹ñ ù³Ý ½Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝë Ãáõ¿ñ ·áÉ µÝáõ ÃÇõÝ, // ³Û É»õ <½> Ù» é»³É 

Û³ ñáÛó »õ ½µ³ ½áõÙë Ù» éáÛóª ½á Ù³Ýë Ññáí »õ ½³ÛÉë ëá íáÛ Ù³ï Ý» Éáí 

»õ ½Ï¿ëÝ ëñáí, »õ ³ë ïáõ³ Í³½ ·»ëïù ÇëÏ ¿ÇÝ. §´Ý³ Ï» ó³Ûó Ç Ýá ë³ 

»õ ·Ý³ óÇó Ç Ýá ë³¦*, ³ë¿, »õ áñù Áëï ³Ûë Ù³ Ý¿: 18 ºõ ³ñ¹, ½Ç³±ñ¹  

áã Ýá ù³ ³ë ïáõ³Íù, »õ Ï³Ù Ûá ñá±õÙ, Áëï Ó»½, áã Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ó 

Ù³ñ¹ øñÇë ïáë: 19 ØÇ° ³Ýáõ³Ùµ, ³ÛÉ Çñ³õù å³Û Í³ é³ë óáõù, ÙÇ° 

ëïáõ Ã»³Ùµ, ³ÛÉ ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ùµ, ÙÇ° ½Ù»ñ ÇÝ ù»³Ýó ÷ñÏáõ ÃÇõÝÝ 

·á Õ³ë óáõùª ½³Ý ÓÇÝë Ý»Ý ·» Éáí, ÙÇ° ëïáõÝ ·³ Ý» Éáí ½ÖßÙ³ ñÇïÝ 

Ë³õ ëá ÕÇõ »õ ½Ï»Ý ¹³ Ý³ Ï³Ý Ñ³õñÝ ëïáõ Ã»³Ý »õ ëå³ Ýá ÕÇÝ ³Ý ë³ë

óáõù, ÙÇ° ½ÙÇ³ õá ñÇã Ðá· õáÛÝ Ûáù Ý³ ï» ë³Ï É» ½áõáíùÝ ×³ é» ó»³Éëª 

³å³Ëï ³ñ³ ñ»³Éù ½ÙÇáí µéÝ³ õá ñ³ Ï³ Ý³õ ½³õ ñáõ Ã»³Ùµ ³õÓ ïá ÕÇÝ 

Ç µ³ ½áõÙë ½ÙÇÝª ³Õ ×³ ï³ Ï³ÝëÝ ÁÝï ñ»ë óáõù, ÁÝ¹ ³õ· ï³ µ³ñ µ³

Å³ ÝáõÙÝ Ý³ Ë³Ý Ó»³É, »õ ÁÝ¹ ½áõ ·³ ã³÷ ÙÇ³ õá ñáõ ÃÇõÝÝ ã³ ñ³ ã³ñ 

»õ íÝ³ ë³ Ï³ñ µ³ Å³Ý Ù³Ùµ Åá Õá í»ë óÇ ÙÇ³ Ó³Û Ýáõ ÃÇõÝ áã Ç ê¿ Ý³³ñ, 

³ÛÉ ´Çõ Ã³ ÝÇ³Û: 20 ºñÏ ñáñ¹ »õ ã³ ñ³ ·áÛÝ Ë³é Ý³ Ïáõ Ã»³Ùµ ï» ÕÇ »õ 

Çñ ½ø³Õ Ï» ¹áÝ »õ ½³Ý¹Ý ³õ³Ý ¹áõ ÃÇõÝ Ç Ý»ñùë ½Ùáõ Í»³É »õ áã Ç 

í»ñ Ý³ ï³Ý, ³ÛÉ Ç Ññ³ å³ ñ³ ÏÇ, ù³Ý ½Ç ·Ç ï¿ Ý³ ã³ ñáõ Ã»³Ùµ Ñ³

Ï³ é³ Ï»É µ³ñ õáÛ »õ ³ÛÉ ³½· Çñ³õù ÝÙ³ Ý»É: 21 ²ñ¹, áñ Ç µ³ñ õáùÝ 

Ù»ñ Ñ³ ÛÇ »õ ³õ ñÇ Ý³ õáñ Ï»³Ýë // »õ ïÝ³õ ñÇ Ý¿ Ù» Í³õ ÇÙ³ë ïáõ

Ã»³Ùµ »õ ÛáÛÅ ³Ý ×³ é» É»³õª Ç Ñ» é³ë ï³ Ý¿ ÝÏ³ ñ» Éáí, ½Ç Áëï ³ÛÝÙ 

·Ý³ë óáõù »õ ³ÛÝ å¿ë Ï»ó óáõù, Ëáñ Ñ»ë óÇ ÇÝã, áñ å¿ë ·Ç ï¿ »õ Ï³ ÙÇª 

ã³ñ ³Ûë åÇ ëáÛ Û³ñ Ó³Ï Ù³Ý »õ Ï³ Ù³ó Ëñ³ Ù³ ïáõ ÃÇõÝ »õ ³ñ ·»É »õ 

Ïáñ Í³ Ý»ë ó¿ ½ÁÝ¹ ¹¿ÙÝ ÇÝ ù»³Ý Û³ ñáõ ó»³ÉÝ Ç Ù³ñ¹ Ï³ Ý¿ ³ß ï³ ñ³Ï 

»õ ½Ñ³ Ù³ñ Ó³ Ïáõ ÃÇõÝ É» ½áõÇ »õ ßñÃ³Ý, ½áñ áã ëÇ ñ¿, Ë³ ÷³ Ý»ë ó¿, 

»õ ½áñ ëÇ ñ¿Ý, ï³ ó¿ª Åá Õá í» Éáí Ç ÙÇ ½áñ ¹Çë Çõñ ½óñáõ»³Éë, ½Ç áñ

å¿ë Ç ÙÇá ç¿ ÷³ é³ õá ñ»ë óÇ Û³ Ù» Ý» óáõÝó:

* ´ Îáñ. ¼ 16
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<Ը>

ՅԱՐԱՑՈՅՑՔՅԱՂԱԳՍՄԻԶՔՐԻՍՏՈՍ 

ԱՍԵԼՈՅԵՒԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ

I. 1ԽոստովանեալքզբնութիւննունողանչարչարելիզԲաննիւ

րացուցանելովնչարչարեալմարմնովնեւմնացեալանչարչարելիոր

պէսԱստուած,յարացուցիւք,թէպէտեւկարիյոյժփոքումբքառճշ

մարտութիւնն,հաւատարմացուցանելանպատշաճոչվարկանիմ:2Ոչ

միայնյաստուածայնոցգիտացաքԳրոց,ըստորումիմեծէնառաքե

լոյկրկինզմարդնիհոգւոյբանականէեւիմարմնոյ,ոչիպակասից,

այսինքն՝յանկատարից,այլիկատարելոցգոլկատարեալեւսակայն

մի,այլեւիբնախաւսիցոմանցհաւաստապատումարանց,3որքթէ

պէտեւվասնէութեանհոգւոյեւմտացեւնոցունընդմիմեանսեւ

ընդմարմնոյխառնման //այլեւայլկարծեացյեղանակաւքհակա

ռակսխաւսեցան:4Սակայնթէմիէկենդանին,ամենեքեանվկայեն,

այլեւզայնվասնանձինեւմտաց,թէանմարմնոց,թէեւիցենկա

տարեալք,ոչէանկարելիխառնմամբմիգոլճշմարտապէսեւամբողջ

մնալ՝ըստերկաքանչիւրոցնէութեանց՝զմիոյունելովներգործութեան

եւանուանզաւրութիւնեւտեսութիւնըստմտածութեանեւճշմար

տութեան՝որպէսմարդ:5Ուստիեւառինզսաոմանքասել«աշխարհ

փոքր» յաղագս բերելոյ յինքեան զամենայն, որ ինչ յաշխարհիտե

սակս,այսինքն՝զերկնիեւզերկրիեւզորոցիմիջոցիդկամվասննիւ

թոյեւտեսակի,որպէսկարծեմ,եւայլերկնայինեւերկրային,ժամա

նակեայեւանմահ,մարմինեւհոգի:

II. 1Արդ,վասնայսպէսնգոլոյզմարդն,եւզայսմի՞թէարժանիցէ

տրամատել,եւո՞յհաւանեսցի.միամենեքինիմաստութեաննջատա

գովքեւծանաւթքախորժեցինասելեւմիոյ՝զ՚առինմանէսնեւզնո

րայսնգործսեւկիրս՝զբնաւորականսեւզարտաքուստս,եւնորին,որոց

մանաւանդէհաւանելարժան:2Այլեւինոցանէոմանքբաժանելով

զմարդնասացինեսեւիմնեւիմոյքն՝նշանակելովզհոգիեւզմարմին

եւզստածուացսերրորդն,բայցզեսնեւզիմնասելոյոչոքզմարդբա

ժանէ,թէպէտեւ//մտածութիւնիմննկատէ,եւոչոքխորհեցաւ,թէ 273բ
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պէտգիտէինիզանազանիցմիացեալեւյաննմանիցբնութեանց:3Նաեւ

մարմինեւամենայնեւմարդոյիբազմացշարակայի,եւոչասինբա

զումք,զիմի՛զութամասնեայեւզեռամասնեայասացեալհոգինեւզոչ

յայսքանսնասացիցորոշեալ:4Ուրեմն,ոչէարժանզմիՏէրմերՅի

սուսՔրիստոս,թէպէտեւիզանազանից,յետմիութեաննբաժանելեւ

ոչզնորայսնկիրսեւներգործութիւնս,5վասնզիորպէսինքնհաման

գամայնասիեւոչըստմասինմարդեւԱստուած,եւնորայքնասաս

ցինմիոյԱստուծոյ,համանգամայնեւմարդոյ:6Դարձեալեւզլուսոյս

զգալւոյէութիւնյառաջնումնասելլինելաւուրաստուածայինբանն,

իսկզարեգակննեւզայլսն,որիյերկրիլուսաւորս,իչորրորդումն,7եւ

անմարթէկարծել,թէեղծաւյառաջնումնգոյացեալմիատեսակլոյսն,

եւայլիչորրորդումնաւուրհաստատեցաւքանզայննոր,վասնզի

այնոչեղծման,այլարարչութեանէրժամանակն:8Եւզիա՞րդզորոշիչ

ժամանակիզլոյսն,որովքեւայլքնընտրեալորոշինարարածքիժա

մանակիեղեալք,ընդորսեւաստեղք,լուսինեւարեգակն,է՞րվայե

լուչանդէնիսկսմաննեղծանելզվկայութեամբգովեալնյԱրարչէն,

թէբարիէ.իդէպապաճշմարիտէասելն,//թէէտեսակերիցագոյն,

քանզնիւթն,թէպէտոչհասարակաբար:9Թէպէտեւամենայնտեսա

կացնիւթոյնպարտէրնախենթակայանալ,իսկգեղեցկագունինէիցս

տեսակաւննախպատուիլ,զիցուցցիոչմիայնսքանչելիարարչակա

նինԲանիզաւրութիւնինորագործելն,այլեւինախապատուութիւն

գեղեցկին,որէհրաշափառագոյն,10արդ,զնոյնլոյսկանխաւնեղեալ

առանցնիւթոյ՝ժողովեացինիւթարեգականդիչորրորդումնաւուր.
11զիզմեծագունինլուսոյեւաննիւթականիեւքանզամենայնսերի

ցագունի,մանաւանդսկզբանամենեցունեւպատճառինկարագրես

ցէինիւթականմիանալբնութիւնիլրմանժամանակաց:12Վասնորոյ

եւեղանիլիԳրոցասի*,եւըստորումոքասելոչկարասցէայլզլոյսն

զկանխաւեղեալնեւայլ՝զնիւթնյետմիաւորութեան,բայցմիարե

գակն:13Այդպէսվարկանիմոչասելերկուսումեքարժանգոլզկնիան

ճառմիաւորութեաննընդմարմնոյզՄիածինՈրդինԱստուծոյ,եւոր

պէսարեգական՝իւրասեմքզլուսոյնճառագայթսեւիւրդարձեալ,թէ

կրեսցէինչխաւարումն՝որպէսիպատուականխաչելութեաննաւուր,

կամգիշերաւծածկիլիներքնումնգոլովկիսագնդին,կամզխո//նար

հիլնզմիջաւրեայեւզբարձրանալնիսայլնկողմ:14Այսպէսեւզսքան

* Ծն.Ա14
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չելագործութիւնսնեւզմարդկաւրէնկիրսնեւզչարչարնսնմիոյասել

ուսաքՏեառնմերոյՅիսուսիՔրիստոսիեւոչորոշելառանձինԱս

տուծոյեւառանձինմարդոյբնութեան,վասնզիմիացոյցանբաժա

նաբարընդինքեանզմերսեւանդստինյորովայնէԲաննԱստուած:
15Ուստիեւզչարչարանսեւզանչարչարութիւնըստբնութեանցնմի

աւորութեանիմիհաւաքեմք՝ասելովնմապահեալզիւրոյնքանզա

մենայնգերազանցելոյբնութեանզանչարչարութիւն՝Աստուածըստ

բնութեանգոլով,եւզնոյնինքնչարչարեալվասնիւրութեանչարչա

րականինբնութեանեւզայն՝կամաւորապէս,16այսինքնչարչարեալ

ճշմարտապէսիւրովմարմնովնեւանչարչարելիմնացեալ՝որպէսԱս

տուածըստբնութեան,զիԱստուածութեաննառաւելապէսիւրէան

չարչարութիւն, զոր ամբողջ պահեալ խոստովանիմք: 17Սակայն զի

զչարչարելին իւրացոյցըստճշմարտութեանզբնութիւն, ըստորում

եւզնորայսնամենայնստուգապէսիւրացուցանելհաւատամքառանց

երկբայութեան՝Աստուծոյզամենայննասելով՝ե՛ւզխաչն,ե՛ւզորսյա

ռաջքանզխաչն,18որպէսեւմարմնոյնզսքանչելիսնանբաժանաբար

ասեմք՝ԱստուածզմարդացեալԲաննգիտելով,//որոշելով<ոչ>ու

սեալքզմարմնագործութիւնսնԲանինմիայնեւզմարդկայինսնմարմ

նոյնեւեթ,քանզիմիէՔրիստոս.բազումանգամզնոյնասեմքկաս

կածելովիքումմէդդարանակալութենէ:

III. 1Զմարգարտէոմանքասենիփայլակնէեւիջրոյզգոյացու

թիւնունել,եւզկնիոչէընտրութիւնինչիմիումնզանազանութեան.

եւեթէճշմարիտիցէայս,ոչգիտեմ,սակայնյարացոյցճշմարտութեան

եթէոքառցէ,ոչէանտեղի:2Արդ,որպէսիւրաքանչիւրուրուքիմէնջ

իւրէեւասիմարմինն,այսպէսեւվասնմարմնացելոյՈրդւոյնԱս

տուծոյ՝ոչ<յ>աստուածայինբնութենէնստեղծեցելոյեւկամյայլմէ

ուստեք,յորոցյերկինս,այլիԿուսէն:3Վասնորոյեւմարդլինելասի,

քանզիանտիզմարմիննկարծելունելն՝նախզիյետանտեղութեանն

անբարշտութիւնէ,եւապամարմին,այսինքն՝մարդկատարեալ,Բանն

ոչիմասցիեւասասցիլինել,եւըստորումմարդնեղեւԱստուծոյԲանն

եւայլն,այլոչմարդնաստուածացաւեւիԲանինհաւասարութիւն,

որպէսասենոմանք,վերացաւ: 4Ըստայնմեւ ճշմարտապէս չարչա

րեալասիեւկրեալզամենայնորինչըստմեզ՝առանցմեղաց,վասն

զիայսպէսյարմարի, 5եւեթէոչմարդնպատուեցաւշքովԱստուա

ծութեանն,այլԲաննմարմինեղեւ,եւոչուն//այննլցաւ,այլլինու

նայնացաւչափովմարդանալոյն,եւոչաղքատնփարթամացաւ,այլ
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ճոխնաղքատացաւ,եւոչծառայինկերպարանզԱստուծոյնառկեր

պարան,այլԱստուծոյն՝զծառայի:6Յայտէայսոքիւքեւորովքըստ

սոցունց, թէ անաշխատնաշխատեցաւ մարմնովն, եւ նոյն ինքն, որ

տայնկերակուրորոցինայնհայինեւյուսանաչք,քաղցեաւ,եւոր

իմաստութիւննՀաւրեւզաւրութիւնէ,անգիտացաւեւերկեաւ,նմա

նապէսեւանչարչարելինչարչարեցաւ,եւանմահնմեռաւ,զամենայն

որինչառեցելոյն՝իւրացուցեալեւզիւրսնոչխափանեալկամայլայ

լեալ,ոչեւզմարմիննըստբնութեանփոխարկեալ:7Վասնզիթէպէտ

եւմիութիւնեղեւբնութեանցնճշմարտապէս,այլշփոթումնեւխառ

նակութիւն՝ոչ,զիոչԲաննիմարմնոյփոխեցաւարարեւոչմարմինն

իԲանինփոխադրեցաւէութիւն,8այլմնացինբնութիւնքնշփոթումն

ոչկրեալք,սակայնմիացեալանիմանալիիմնեւանհասանելիյեղանա

կաւ,վասնորոյ«միբնութիւնԲանինԱստուծոյմարմնացելոյ»հարքն

ասացին:9Քանզիյետմիութեաննոչէիմանալամենեւինկամասել

զանազանութիւնսբնութեանցիՔրիստոս,10որպէսեւիմեզինքեանս՝

ո՛չվասնմինգոլոյեւասելոյզհոգինբանականմարմինկարծեմքշա

րադրականեւո՛չդարձեալզյոքնմասնակ//անմարմինն՝պարզհոգի

բանական,այլիզանազանիցկատարելոցգոյացութեանց՝միկենդա

նիբանաւորզմարդն:11Այսպէսիմա՛ինձզՔրիստոս՝պահեալզբնու

թիւնսնանշփոթսեւստուգապէսմիաւորեալս,մինչզիոչումեքկար

լինելյուղղակիխորհելսովորելոցնիմանալառանձնականսերկաքան

չիւրոցններգործութիւնսկամկիրս,որպէսբազումանգամասացաւ:
12Թէպէտեւ բազումանգամասեմքաստուածավայելուչսգործել եւ

խաւսելնմաերբեմն,իսկերբեմնմարդկաւրինագոյնսեւկրելեւխաւ

սել,զայսոչորոշելովյատկապէսասեմք,այլհամանգամայնըստին

քեան,13զիորումզաստուածայինսնտալպարտիմք,նմինեւ՝զմարդ

կայինսն,վասնզիկրկինէրոչայլեւայլոք,այլնոյնինքն՝Աստուած

գոլովեւմարդմիանգամայն,որումփառքյաւիտեանս.ամէն:
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<Թ>

ՆՈՐԻՆՀԱԿԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԸՆԴԴԷՄԱՆԳԻՏԱԿԱՑՈՄԱՆՑՅԻՐՍԳԻՏՈՒԹԵԱՆ, 

ՈՐՔՍՏԱՅԱՒԴՃԱՌԻՒՔՀԱՒԱՆԵՑՈՒՑԻՆԶՈՄԱՆՍ 

ԻՎԱՅՐԱԳԱՑԵՒՊԱՐԶԱՄՏԱՑՀԱՒԱՏԱԼ 

ԱՆՀԱՒԱՍՏԻԻՒՐԵԱՆՑԿԱՐԾԵԱՑ*

I. 1Թէպէտեւզդիտաւորութիւնիրինառաջիկայիբազումանգամ

իմակագրութենէբանինդիւրածանաւթապէսկարէոքիմիտառնուլ

համառաւտագոյն,սակայնառանցզժամ//անակնգիտելոյեւզտեղին

ոչ պահի աւրէն հաւաստութեանն յեղանակին եւ պատճառին հան

դերձդիմաւքնառաջիկացելոյ:2Յաղագսորոյկամեցայքեզեւզայս

ընձեռել,սիրելի՛,եւտալտեղեկութիւն,թէյորո՛ւմարդեաւքժամա

նակիկալաւսկիզբնհայհոյութիւնժողովոյնՔաղկեդոնի,եւկամո՛յ

նախահաւաքեւգտիչկորստականինայնորիկուսման,եւո՛յքաղան

դապետացնայնոցիկընդդիմասացքյաւուրսիւրեանցիսրբոցն,կամ

զի՛նչպիսիյայտնութիւնզառաջիննյԱստուծոյեղեւառիմանալամե

նեցունզդառնութիւնհերձուածոյնիմէջայսոցիկ: 3Զբաջաղկոտաց

ոմանցխայտառակեսցուք զգիտութիւն եւ զառասպելական կարծիս՝

զճշմարտութիւնանդստինիսկյանդիմանիԳրոցնկացուցանելովեւ

զժամանակին հեռաւորութիւն ի ներքոյ դրոշմելով,անմոլար զխոր

հուրդսբազմացիհաւաստւոյնուսմանէկացուսցուքեւզկնիայսոցիկ

զհամաձայնութիւնմիմեանցառստութիւննհետեւողացնոցին՝Նես

տորիասեմեւԼեւոնիեւժողովոյնՔաղկեդոնիեւայլոցոմանցվա

տափառաց,զորոցքակտեալկործանեսցուքզաւրութեամբԱստուծոյ

իհարցնբանիցեւաւանդութեանց՝զանաւրէնիմացմունս:

II.//1Բայցզարմանալինձեւկարիյոյժ,թէզիա՞րդոչզարհու

րինստութիւնոմանքիվկայութիւնճշմարտութեանիներքսբերելեւ

այնյոչունողացնփառսգիտութեանյիրեւիբան,յորձեռնարկելհա

մարձակեւոչկատարելոցնանգամէբոլորովիմբգիտութեամբ,յորմէ

եւհրեշտակքսարսափին.2կամզիա՞րդանուամբուղղափառութեան

* Բնագրում յատուկանուններըներկայացուածենմիքանիզուգահեռձեւե

րովեւտարբերհնչիւնադարձականաղաւաղումներով:Մենքբոլորյատուկ

անուններըմիօրինակացրելենք՝օտարանուններիհայերէնհնչիւնադարձու

թեանկանոններիհամաձայն:
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պաճուճին խառնակ եւ տգէտ խոստովանութեամբ, մանաւանդ եթէ

հերձուածողականաւ:3Վասնզիոչժամանակացնմիայնեւզարանց,

այլեւզհաւատոյնբանստենյանդգնութեամբյաղագսանուանիբա

նիւգոլտալոյկարծիս.4եւեթէյանդիմանեսցիոքերբեքուրեք,կամ

տրտունջյումեքէայնպիսինկրեսցէ,որյոչեւեթբանիւ,այլեւգրով

արձանթերութեաննկանգնեաց,5բազումքսաստեն,եւնաըմբոստա

նայյայտմանէհպարտութեան,6վասնորոյմեքմի՛շրթամբք,այլգրով

տացուքարձանընդդէմարձանիեւճշմարտութեամբընդդէմստու

թեան:7Արդէնիսկշնորհաւքճշմարտութեաննմիայնոյեւմեծիմերձ

դիցուքիգումարութենէզ՚առիսրբոցնբանս.եւնախ՝թէյո՞րժամա

նակսեւկամառորո՞վողիմպիադաւարտեմոնականնսկսաւաղան

դոյբոց//տոչորել,եւո՞յքիժամանակինթագաւորքեւկամքաղա

քացեպիսկոպոսք.եւսկսցուքայսպէս:

III. 1ԱռՄԽ ողիմպիադաւն՝ յառաջնումն ամի թագաւորէ հռո

մայեցւոց Կոմոդոս ամսԺԳ, որ հինգետասաներորդ էր ի Յուղղեայ

կայսերէ,յորմէեւուստիկայսերքհռոմայեցւոցն,որըստնմանէթա

գաւորքանուանեցան,որզառաջինկալաւմիահեծանզհռոմայեցւոց

իշխանութիւննամսԴեւամիսսԴ: 2ՍաեւԳայիոսկոչէրեւկայսր

առաջին,զկնիորոյ՝Օգոստոս,որեւՍեբաստոսՀոքտաւիոսն,թագա

ւորէամսԾԶեւամիսսԶ,յորոյԽԲամիծնանիՈրդինԱստուծոյ՝Յի

սուսՔրիստոսիԲեդղեհէմՀրէաստանի,եւլինինաստիմինչեւիթա

գաւորեալնԿոմոդեայողիմպիադքԽԶ,ուստիժողովինամքՃՁԴ:3Ի

սորատասներորդամինյաջորդէզեպիսկոպոսութիւնԵկեղեցւոյնհռո

մայեցւոցԲիկտոր,որէրյառաքելոյնՊետրոսէԳԺաներորդ,իսոյն

աւուրսէրեւՆարկէսոսսքանչելի,ԼներորդիՅակոբայեպիսկոպո

սէԵկեղեցւոյներուսաղէմացւոց:4<Եւ>կալեալզեպիսկոպոսութիւն

Եկեղեց<ւոյն>հռոմայեցւոցԲիկտորիզամսԲԺանմինչեւիններորդ

ամնՍեւերեայ՝Զեփիւրինոսկալաւզկնինորազեպիսկոպոսութիւնն:
5ԵւառնինիծննդենէՓրկչինմինչեւյամնիններորդՍեւերեայ//եւ

ցյաջորդելզեպիսկոպոսութիւննհռոմայեցւոցԶեփ<իւ>րինոսիամք

ՄԶ: 6ԵւյայնմժամանակիհերձուածոյնԱրտեմոնիսկիզբն: 7Եւզի

ա՞րդ ի ստոց ոմանց եւ յիրահամարձակացարանց իշխիասել աշա

կերտՅովհաննուաւետարանչիգոլԱրտեմոն.եւայն,զիոչնա,այլք

ոմանքառԲիկտոր.8եւեղենգլուխքայնրհայհոյութեան,զորսընկէց

ԲիկտորիհաւասարութենէԵկեղեցւոյ,թէպէտեւկրէզրպարտութիւն

առինոցանէզկամակցութեանաղանդոց,որպէսհնոյեւսկզբնականի
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ուսմանեւառաքելականիեւիԶեփ<ի>ւրինոսէմիայնայնուհետեւ

արհամարհեցելոյ, որպէսեւիգրոցանտիգոյուսանել: 9ԻսկԱրտե

մոնիզկնիուրեմնգոյաշակերտեալաղանդոյնմարդադաւանութեան

զՔրիստոսէայսր,քանզժամանակննԲիկտորի,աճեցոյցզնոյն,որպէս

ՄարկիոնզԿարդոնինզնոյնիսկզբանսն,որզնոցանէառընթերեդից:

ԵւսեբեայԿեսարու«յԵկեղեցւոյպատմութենէ» 
իհինգերորդդպրութենէ*

Վասնայնոցիկ, որեղենիսկզբանէ յաղանդոյանտիԱրտեմոնի, եւ

որովաւրինակաւէիննոքա,եւթէորպէսհամարձակեցաննոքաեղ

ծանելզԳիրսՍուրբս

IV. 1Եւյիմաստնոցաստիյայսցանէ,վասնորոցասացաքմեք<ի>

խաւսս,զորեդեալէ //մեծաւհոգաբարձութեամբ<իմիոջուրումնի

նոցանէն> ընդդէմ աղանդին Արտեմոնեայ. այն, որ հնարեցաւն նո

րոգելզնաընդդէմմեր,ՊաւղՍամոստացի:2Գոյինմապատմութիւն,

որպիտոյէայսմճառից,զորարկեալէմեր.զիայսաղանդասէվասն

Փրկչինմերոյ,թէմարդէդուզնաքեայ:3Բայցյանդիմանեալ՝կշտամ

բէզնա,թէոչյառաջքանզբազումժամանակսսպառեացյԵկեղեցւոյ:
4Քանզիհպարտացեալպարծէինայնոքիկ,որվերակացունեննորա,թէ

կանխագոյնէնա:5Եւեդնաեւայլբազումվասնյանդիմանութեան

սուտ բանից հայհոյութեաննոցա: 6Պատմէ իսկ բանիւք իւրովքայս

պէս.«Ասեն,—ասէ,—եթէամենայնառաջինքնեւնոքայառաքելոցն

ընկալանեւուսանզսոյնզայս,զորասացաքս.7եւպահեցաւ,—ասէ,—

ճշմարտութիւննմինչեւիժամանակսԲիկտորի,որէրնաեպիսկոպոս

երեքտասաներորդիՀռոմքաղաքիյետՊետրոսի.իԶէփրիանէիսկ,այն,

որկալաւզկնինորա,գործեցաւստութիւնիվերայճշմարտութեան»:

V. 1Բայց այս թերեւս արժանի էր հաւանութեան, եթէ ոչ զի

նախԳիրքՍուրբքկանհակառակընդդէմնոցա:2Բայցենեւգիրք

ոմանց յեղբարց մերոց, որ հին են եւ քան զժամանակս Բիկտորի,

* ՏեսԵւսեբիոսիԿեսարացւոյՊատմութիւնԵկեղեցւոյ,Վենետիկ, 1877թ. (=

ԵԿ),էջ405–406:Հրատարակուածբնագրիհետհամեմատութեամբ՝խմբագրա

կանեւոճականբազմաթիւտարբերութիւններկան,որոնքչենքնշում:Բոլոր

անհրաժեշտ ուղղումները եւ յաւելումները կատարուած են ըստհրատարա

կութեան:Սակայնհարկէնշել,որշատտեղերումՍարկաւագիբնագիրնաւելի

հաւաստիէեւաւելիէհամընկնումյունարէնիհետ,քանհրատարակուածը:
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որքգրեցին ընդդէմհեթանոսացվասնճշմարտութեան//եւընդ

դէմ աղանդից, որ էին յայնմ ժամանակի. 3ասեմ իսկ Յուս<տ>ի

անոսի եւ Միղատեդոսի եւ Տետիանոսի եւ Կղեմենտեայ եւ այլոց

բազմաց,զիամենեքինսոքաասենվասնԱստուածութեաննՔրիս

տոսի:4ԻսկզԻրենոսիեւզՄեղիտովնիեւզայլոց,ո՞վէ,որոչգի

տէզգիրսնոցա, որքարոզենվասնՔրիստոսի,թէԱստուած է եւ

մարդ:5Բայցվարդապետութիւնքեւերգք,որգրեցանիհաւատա

ցեալեղբարցանտիիսկզբանէ,փառաւորենզՔրիստոսզԲաննԱս

տուծոյեւասենվասնԱստուածութեաննորա:6Արդ,զիա՞րդիբրեւ

յայսամենայնամսաւետարանիճշմարտութիւնԵկեղեցւոյ,մարթ

ինչէլինելայսմ,զորասեննոքա,թէմինչիժամանակսԲիկտորի

քարոզէինայսմիտք.7կամզիա՞րդոչակնածենզրպարտելզԲիկ

տորայսուիկ,իբրուգիտենճշմարտութեամբ,եթէԲիկտորզԹէոդո

տոս,որէրնգլուխեւհայրայսրխոտորման,որուրանայԱստու

ծոյ,տարագրեացզնաիհաղորդութենէկցորդութեան,որնախնա

ասէրվասնՔրիստոսի,թէմարդէրդուզնաքեայ:8ԶիեթէԲիկտոր,

որպէս ասեն, հաւատայր ըստ ուսմանն հայհոյութեան նոցա, զի

ա՞րդընկենոյրնազԹէոդոտոս,այն,որնաեղեւգտիչայսրաղան

դի: 9ԵւզայսասացվասնԲիկտորի:

VI*. 1ԻսկիբրեւեկացիպաշտամանիւրումզԺամ,կալաւզկնի

նորաԶեփիւրինոսյամինԹերորդի<թագաւորութեան>Սեւերեայ://
2Եւյաւելուեւասէ.այն,որեդզայսխաւսսվասնայնորիկ,որսկսաւ

յայսաղանդ,վասնորոյասացաքզնմանէնեւայլմիւսեւսգործ,որ

եղեւյամսԶեփիւրինոսի:3Եւգրէայսուբանիւքայսպէս.«Յիշեցու

ցից,—ասէ,—եղբարցիրսմի,որյաւուրսմերգործեցաւ,այն,որակն

ունիմ,որեթէգործեալէրիՍոդոմ,թերեւսիմաստնացուցանէրզնա:
4Այրմիէր,զիանունէրնորաԱնտեղիոս,եւէրնախոստովանեալ,

բայցոչյառաջագոյնէրնա,այլիմերժամանակս:Զսամոլորեցուցին

երբեմնԱսկղեպիդոտոսեւԹէոդոտոսմիւսեւս,եւէրսատրապիզիտ:
5ԵւէինիսկերկոքիննոքաաշակերտքԹէոդոտոսի,այն,որասացաքն

զնմանէյառաջագոյն,թէվասնայսրմտացյիմարութեանորոշեացզնա

իհաղորդութենէկցորդութեանԲիկտորեպիսկոպոս(որպէսկանխեցի

* ԱյսպարբերութեանսկզբումգրչագրիկողմիցդրուածէԺԲպարբերութեան

համարը,մինչդեռԵԿուհրատարակուածբնագրումայնհամապատասխանում

էԷհամարին:
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ասացի),հաւանեցուցինիսկզԱնտեղիոս,զիեղիցիննմատալյայտնի

սակեւկոչեսցիեպիսկոպոսայնրաղանդի,եւեղիցինաառեալինո

ցանէհարիւրեւտասնդահեկան:6Իսկիբրեւընտանեցաւնոցա,բա

զումժամանակսիձեռնտեսլեանխրատեալլինէրնաիՏեառնէիւր

մէ:7ԶիԱստուածողորմածեւՏէրմերՅիսուսՔրիստոսոչկամեցաւ,

թէլիցինաարտաքս//քանզԵկեղեցիեւկորիցէ,քանզիեղեւնավկայ

չարչարանացնորա:8<Բայց>քանզիլքեալմտաւքհայէրնաընդտե

սիլնքանզորասացեալլինէրնաիձեռնգլխաւորութեաննորառնոսա

եւզաւշաքաղութեանցն,որկորուսանէզբազումս:9Իսկիյետոյտան

ջեցաւիհրեշտակացսրբոցեւզամենայն<գիշերն>չարչարեցաւմե

ծապէս:10Եւնոյնժամայնկանխեացընդառաւաւտնեւզգեցաւքուրձ

եւցանեացզիւրեւմոխիրեւբազումփութովպնդութեամբեւանգին

արտասուաւքանկաւառոտսԶեփիւրինոսիեպիսկոպոսի:11Եւընկե

նոյրզանձնիւրառաջիամենայնմարդոյ,ո՛չառաջիայնոցիկմիայն,

որէինյաշտիճանիանդԵկեղեցւոյ,այլեւառաջիժողովրդեանն,եւ

հեղոյրնազարտասուս<իւրեւ>առաջիողորմածԵկեղեցւոյՔրիս

տոսի<ողորմածի>եւ յոյժաղաչէրեւխնդրէրինոցանէեւ ցուցա

նէրզկեղսվիրացն,զորընկալաւ,եւհազիւետուննմազհաղորդու

թիւնկցորդութեան»:

 VII. 1Եւընդայսբանսյարեալենեւայլբանքսորինայսաւ

րինակագրի,զիենայսպէս.«ԶԳիրս,—ասէ,—Սուրբսաներկիւղհա

մարձակեղծին,ապականեցինեւզկանոնսզառաջինհաւատոցնզրկե

ցինեւզՔրիստոսոչճանաչենեւոչքննեն,եթէզինչասենԳիրքԱս

տուծոյ,այլթէորպիսիկեր//պարանմաքառմանգտցեն,որզրկէզԱս

տուածութիւննՈրդւոյ,եւթեւակոխինինմափութովպնդութեամբք:
2ԵւեթէոքհարցանէզնոսաբանիԳրոցԱստուծոյ,նախնոքահար

ցանեն,թէայսբանսզո՞րպիսիկերպարանսմաքառմանկարէառնուլ՝

խառնո՞ւմն,թէ՞որոշումն:3ԲայցթողինզԳիրսՍուրբսԱստուծոյեւ

կրթենեւուսանինզչափսերկրի,իբրութէորդիքիցեներկրիեւյերկ

րէխաւսին.եւզայն,որեկնիվերուստ,ոչգիտեն:4ԶիԱւկղիդէսառ

ոմանս ի նոցանէ փութով պնդութեամբ ուսանի, Արիստատիղէս եւ

Թէոփրատոսյոյժսքանչելիենառնոսա,զիԳաղիոսառոմանսինո

ցանէիբրայնթէերկրպագելովերկրպագի:5Իսկնոքայարուեստգի

տութիւննայնոցիկ,որոչնհաւատան,պաշտինիխորհուրդսաղան

դիննոցա,եւիխորամանկութիւնայնոցիկ,որառանցԱստուծոյնեն,

խառնեալենընդպարզհաւատսնԳրոցԱստուծոյ,իբրոչմերձենա
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լովմերձենայիննոքաառհաւատսն,զի՞նչպիտոյէմեզասելինո

ցանէ:6ՎասնայսորիկաներկեւղհամարձակձեռնամուխեղենիԳիրս

Աստուծոյեւասենբան՝ուղղելովուղղեմքզնոսա:7Եւզիոչզրպար

տելովզրպարտեմինչզնոսա,այնորկամին՝կարէուսանել:8Եթէոք

կամի հանել զաւրինակ զմիոյ միոյ ի նոցանէ եւ ընթեռնուլ զնոսա

ընդմիմ//եանս,գտանէզնոսա,զիերկմտեալեւբաժանեալենիմի

մեանց.զի բաժանեալ ենԱսկղոպիդայնիԹէոդոտոսեայն: 9Բազում

իսկգտանինիգրոցանտինոցա,քանզիփութովպնդութեամբգրեն

զնոսաաշակերտքնոցա՝զուղղեալսնմիոյմիոյինոցանէ,որպէսեւ

նոքակոչենզնոսա,բայցեննոքաեղծեալքեւապականեալք:10Բայց

դարձեալՀերմապաւլսինսոցաոչմիաբանին,իսկԱպողինիդեայնեւ

ոչնոքանոցայնոցնմիաբանին:11Զիեթէոքընթերցցիզայնոսիկ,որ

յառաջագոյնուղղեցանինոցանէ,ընդայնոսիկ,որյետոյսապակա

նեցին,գտանէ,թէոչմիաբանինընդմիմեանս:12Այլթէքա՛նիէժպր

հութիւնայսրմեղաց,թուիթէ եւնոքաճարտարգիտիցին. կամթէ

ոչհաւատան,թէիՀոգւոյՍրբոյասացանԳիրքՍուրբք,եւեննոքա

առանց հաւատոց կամ զանձինս իւրեանց համարին իմաստուն քան

զՀոգինՍուրբ: 13Զի՞նչեւսայլ ինչ եննոքա, բայցեթէդիւահարք,

զիոչկարեննոքաուրանալ,եթէչիցէնոցայայսժպրհութիւն.իբրու

ձեռաւքիւրեանցգրենյայնցանէ,ուստիաշակերտեցաննոքա,ոչըն

կալաննոքազգիրսայսպէս,եւչիքնոցացուցանել,եթէուստիգրե

ցիննոքազաւրինակսնիւրեանց://14Իսկոմանքինոցանէոչզիփո

խելովփոխելզնոսակամեցանմիայն,այլսպառսպուռուրացանյաւ

րինացեւիմարգարէիցուսմամբնիւրեանց՝այն,որառանցուսման

աւրինացեւառանցԱստուծոյէ,եւիպատճառսմոլորութեանընկե

ցան»:15Եւվասնայսորիկմինչցայսվայր»*:

VIII. 1Արդ,այսյանունԱրտեմոնիանուանելաղանդանագանէ

քանզժամանակսառաքելոցն՝երկերիւրամաւքսուղինչնուազ,որ

պէսճառեցաւդվերագոյն,իսկնոյնինքնԱրտեմոնեւսանագանեւ

շիջեալեղծաւիհաւտասէրեւյառաքինիհովուացԵկեղեցւոյՔրիս

տոսի,եւառաջին՝իԲիկտորէՀռոմայեցւոյմինչեւիժամանակսՊաւ

ղոսիՍամոստացւոյ:2Արդ,լինինիծննդենէՓրկչինմինչեւյամնչոր

րորդԿոմոդեայկայսերամքՄԴ,իսկիչարչարանացեւիյարութե

* Այստեղ աւարտւում է Եւսեբիոս Կեսարացու «Պատմութեան» հինգերորդ

գլուխը:
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նէՏեառնմինչեւցնոյնամՃՀԳամքեւցԲիկտորեպիսկոպոսՀռո

մայեցւոց,առորովգլուխեւհայրմոլորութեանարտեմոնեացնԹէ

ոդոտոսերեւէր,զորմերժեաց<ի>կցորդութենէԵկեղեցւոյԲիկտոր,

ամք ՃՁ, որ կալաւ եպիսկոպոսութիւնն մինչեւ ցիններորդամն Սե

ւերեայ,իսկըստայլոցմինչեւցեւթներորդն,զկնիորոյԶեփիւրինոս

կալաւզեպիսկոպ//ոսութիւննզերկոտասանամ,զորոյամբաստանեն

արտեմոնեանքն՝ իբրթէ նաառաջին սկսաւխոտել զուսումն նոցա:
3ԶիյետերեքտասանամինԿոմոդեայթագաւորեացԵղեւիոսՊերտի

նաքսամմի,եւապաՍեւերոս՝ամսԸառտասամբմիով,յորոյիննե

րորդամիասիզաթոռնունելհռոմայեցւոցԵկեղեցւոյնզեպիսկոպո

սութեաննմա,այսինքն՝երկերիւրքառասունեւհինգողիմպիադին

կացինթագաւորքհռոմայեցւոցՎաղերիանոսեւԳաղղիենոս:4Եւյեր

րորդամիանդչոքաւգերիիՊարսՎաղերիանոսյաղագսյարուցանե

լոյհալածանսիվերայքրիստոնէից:5ԻսկիվեցերորդամինԳաղղիե

նոսիեկացեպիսկոպոսհինգետասաներորդյԵկեղեցւոջնանդիոքաց

ւոցՊաւղոսՍամոստացի,որզառողջկանոնսնորոշեացեւզԱրտեմո

նիհերձուածսննորոգեացեւորպէսբաննէարտաքոյԵկեղեցւոյԱս

տուծոյ:6ԽորհեցաւիվերայՔրիստոսիխորհուրդտնանկութեանեւ

աղքատութեան,իբրեւիվերայդուզնաքեայեւիջեալյերկնից,եւայս

ոչդուզնաքեաւքասացաւմարդոյ,ոչկամիխոստովանելՈրդիԱս

տուծոյեւինմանէ,այլիխաւսիցանտի,զորառաքեաց,ճանաչի,թէ

քանիցսանգամասացվասնՅիսուսիՔրիստոսի,թէիներքուստէ,յա

ւելունիթղթի//անդեւասեն:7Իսկզայն,որձաղեցաւնզխորհուրդ

ԵկեղեցւոյեւխայտառակեացզնապիղծաղանդովնԱրտեմոնեայ,զի

պիտոյէցուցանելզհայրննորա,ոչայսուհետեւպիտոյէյետայսր

ամենայնիպահանջելինմանէզայս:8Յայտէ,թէվասնգործոցնպղ

ծութեանակնարկելովասենեւդարձեալ,իբրեւանկաւՊաւղէիհա

ւատոց անտի ճշմարտութեանն եւ ընդ նմին եւ յեպիսկոպոսութենէ

անտի,որպէսյառաջագոյնկանխեցաքասացաք,Դոմնոսկալաւզե

պիսկոպոսութիւնԵկեղեցւոյնանդիոքացւոց:9Եւերեւիչարինայնո

րիկկալեալՊաւղոսիզանունեպիսկոպոսութեաննզԷամ՝իԶերորդէն

ԳաղղիենոսիթագաւորութեաննմինչեւցերկոտասաննՄԿԱողիմպի

ադինցչորրորդամն,եւլինինիծննդենէնՓրկչինողիմպիադքԿԷ,որ

ենամքՄԿԸ:10ԻսկիտասներորդամէնԿոմոդեայկայսեր,յորումԲիկ

տորկալաւզպաշտաւնԵկեղեցւոյնհռոմայեցւոց,որզԹէոդոսնմեր

ժեացզնախնիաղանդոյնարտեմոնական,ողիմպիադքԻպակասմի
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ովամաւ,իսկամքՀԹ,եւցՊաւղոսիհերետիկոսիզաթոռնեպիսկոպո

սութեանսկիզբնամքՀԲիԲիկտորեայ://11ԱռՍամոստացովնզԵկե

ղեցինհռոմայեցւոցԴիոնիսիոսհովուէր,որքսաներորդչորրորդէրի

ՊետրոսէառաքելոյեւկալաւզեպիսկոպոսութիւնզԹամ:

IX. 1Արդ,գրեցանսոքաո՛չվայրաբարինչ,կամժամանակ,կամ

անուանք առաքինեաց արանց եւ վատթարաց, այլ եւ թագաւորաց

ոմանց՝հանդերձողիմպիադեաւք,բայցզիգիտասցես,թէկարիյոյժի

տգիտութենէստեն,ոյքասենզԱրտեմոննզայնլինելաշակերտաւե

տարանչինՅովհաննու:2Եւծանիցեսդարձեալ,թէկանխագոյնէհեր

ձուածդերկաբնակացեւքանզժամանակսերանելւոյնՅուլեայՀռոմայ

եպիսկոպոսի,որառԿոստանդնիւկայսերբ լեալասի,քանզիոմանք

անտի կարծեն եւ յայնմ հետէ զբաժանական հերձուածդ: 3Հանդերձ

այսոքիւք, զի եւ զՆեստորի եւ զվարդապետաց նորա եւ զժողովոյն

Քաղկեդոնիիմասցիսզհերձուածապետսեւզառաջնորդ<ս>,4քանզի

խմորնապականագործեւչար՝լռեալնիզաւրութենէյաւուրցնԲիկ

տորի,զաւրութիւնվերստինսաստկագոյնառնոյրիձեռնՍամոստաց

ւոյգազանինեւտարածանէրդժնդակապէսիյոլովսեւըստփ//ոխան

ցութեանկարգիարժանաւորժառանգաւքգայրհասանէրիՆեստորի

ոս՝մշակողորոմաննսերմանեցելոյ,զիընդունելսմաասենյումեմնէ

ՄոփսիեստացւոյԹէոդորոսկոչեցելոյ,որէրաշակերտԴիոդորի:5Իսկ

իտարագրիլանարժանինԱստուծոյՆեստորիսուղինչիվերայան

ցելոյժամանակիՓղաբիանոսոմն՝համախոհինորինեւծանաւթչա

րինորայնաւանդութեան,ունիզաթոռեպիսկոպոսութեանքաղաքին

Կոստանդինու:6ԵւիլինիլհակառակութեանԵւտիքիվանապետիքա

ղաքինառնա,վասնչառնլոյյանձնընդնմալինելդաւանակիցեր

կուբնութեանցիվերայՔրիստոսիեւոչիւրուղղապէսխոստովանե

ցելոյ,քանզիառաչաւքեւոչճշմարտապէսԲանինմարմինլինելդա

ւանէր,եւչարչարիախոյանեւընդդիմամարտպատահեալք՝ոչիհա

ւանակցութիւնմիմեանցխոնարհէին:7Յաղագսորոյեւժողովերկրորդ

յԵփեսոսեղեալիԹէոդոսէարքայէգլխաւորութեամբմեծինԴէոսկո

րոսիԱղեքսանդրացւոցնեպիսկոպոսի,որպէսքաջայայտիսկէ,խո

տեցանկողմանքերկոքին:8Բայցնախքանզայսզպատճառնվիճա

բանութեաննգրէՓղաբիանոսառամբարիշտնԼէոն՝առնելովվճիռի

նմանէ՝խնդրելով//ինահանջումնհակառակութեանցնզթոյնսկարճի՝

աւձիկամեցեալբժշկելթունիւք:9Իսկնորազախորժելիննմագրեալ

հայհոյութիւնիբաժանեալչորեքտասանգլուխսն՝առաքէառնա,զոր
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նզովեցինաւանդողաւնեւաւանդառուաւնհանդերձժողովեալքնյԵ

փեսոս:10Սակայնպահեցաւկտակչարիչարացաշխարհիիգլորումն

կործանման,քանզիժողովամբարշտացն,որիՔաղկեդոնիբիւթենաց

ւոց,քարոզեցինզանաւրէնութեաննեւանաստուածութեանհաւատոյ

արձան,յորոցբանիցեւիմացուածոցհանդերձելոցելանելիմատեան

գրոյդհամառաւտիւճանաչելոցեսզլրբութիւնյանդգնելոցնհակա

ռակԱստուծոյեւԱւծելոյնորաեւորոցՀոգինՍուրբկարգեացտե

սուչսեւվարդապետսԵկեղեցւոյսրբոյ:

X. 1Արդ,զիա՞րդոչեւչափաւորացեւպարզամտացքաջայայտ

ամբարշտութեանժողովոյնՔաղկեդոնիիցենիրք,զիհարքնոցակա

շառաւքկամեցանգողանալճշմարտութիւնն,2որպէսերբեմնծերքհրէ

իցնզբանյարութեաննեւիսքանչելիտեսլեանցն,որառկշտամբանս

անհաւանութեաննոցախցինզդրունսաչացեւականջաց,եւմիջինք

նոցաառբան//իւքհայհոյութեանցստգտեալենեւգործովքզազրու

թեան:3Եւնոքինինքեանքիպտղոյանտի,այլեւյարմատոցնճանա

չին,ըստորումիսոցանէ՝նոքա,քանզիյորդիսիւրծանիցիայր,եւ

ծառ՝իպտուղիւր,եւզինոյնկամքեւձայնակցութիւնամենեցուն

նոցաեն,ոչկարենստել,թէպէտեւկախարդականբանիւքեւհաւա

նեցուցանողաւք,որպէսեւենիսկսովոր,բազումանգամհնարիցին՝

մարդստորինեւհասարակականՍամոստացինհայհոյելովհամարձա

կապէսզՔրիստոսանուանել,նմանապէսեւորքզկնինորա՝թէոդորի

տեանքնեւայլքնոցինհամախոհք:4ՈրոցվարժեալուսմամբՆեստո

րիոս,ընդարձակագոյնզհերձուածսնլնոյր,տարածանէրյոգիսբազ

մաց,իսկԼէոննայն,եթէ՛իսոցանէընկալեալեւեթէ՛իգրոցանտի

արտեմոնեանցն,որիքաղաքին,որիվաղնջուցարմատեցելոյիհասա

րակացամենեցուննոցահիմանէեւսկսմանէ,տաղաւարԲանինզմար

միննկոչէեւչորեքտասանեքումբքգլխովքմատենինիւրոյհայհոյու

թեաննբաժանելզմիաւորութիւննեւքակտելնկրտի,5զորընկալեալ

զկնիժամանակիդուզնաքոյժողովեալքնիՔաղկեդոնարձանհաւա

տոյանուանեցին՝ շինելով // ի վերայայնրապականիչ եւ հայհոյա

կանհիմանզնիւթիւրեանցիմացուածոց,եւաւարտեալ՝կանգնեցաւ

անագան ուրեմն աստուածամարտութեանն աշտարակ ի միաշուրթն

ամբարշտաց:6Եւոչծիծաղելիչարացեղեն,այլեւսուգանբերելիեւ

անհնարինբարեպաշտիկաւանդութեաննեւզԱստուածսիրողացան

ձանցեւժողովոցիվերայտարածեցինմինչեւցայսաւրժամանակի,

որոցոչդատարկասցիիբնէդատաստան:
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<Ä>*

Üà ðÆÜ Ú² Ô²¶ê ´Üàô Âº²ÜÜ ´² ÜÆ ºô ØÆ² ôà ðàô Âº²Ü

I. 1 Ö³ñ ï³ ñ»Ý µ³ ÝÇõù å³ Ï³ ë»³Éù Û³ñ ¹»³ÝóÝ ³½ Ýáõ³ Ï³ Ýáõ Ã» Ý¿, 

ù³Ý ½Ç ³Ûë ëá íá ñáõ ÃÇõÝ ¿ ³Ý ½»Õç »õ ã³ ñ³ ë¿ñ ³Ëáñ Å³ Ï³óª áã Áëï 

µ³ ñ»Ù ï³óÝ ³å³ ß³ õ»É Û³Ý ·Ç ïáõ Ã» Ý¿ª ½ëË³ É³ Ý³óÝ íÝ³ëë ³Ý³

Ù³õ Ã³ µ³ñ Ëáë ïá í³ Ý» Éáí, ³ÛÉ Ù³ Ý³ õ³Ý¹ Û³ õ» ÉáõÉ ÛÇ Ù³ëïë »õ Ç 

µ³Ýë »õ Ç ·áñÍ<ë> ³Ù µ³ñß ïáõ Ã»³ÝÝ, ³Ý Ûáõ ë³ ó»³Éù ·áÉ ³Û ó» Éáõ 

»õ íñ¿ÅËÝ ¹Çñ ½áù »õ ã³ ÷áÕ Áëï ³ñ Å³ Ý³ õá ñáõ Ã»³Ý ½Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ

ñáóÝ ³ñ ¹³ ñ³ å¿ë Ñ³ ïáõ óáõÙÝ Çñ³ó: 2 ¼Ç ³Ûë å¿ë ³ë³ óÇó, áõë ïÇ 

»õ ½Ù³ Ñáõ ã³÷ ½þ³é ²ë ïáõ³Í Ù» Õ³ Ý³óÝ Í³Ý ñáõ ÃÇõÝ ÷áùñ »õ ³é 

áãÇÝã í³ñ Ïáõ ó»³Éùª µ³ ó³õ ·ÉËáí ß»Õ ç»É ³õñ Áëï ³õ ñ¿ ½Ñ³Û Ñá Ûáõ

Ã»³ÝÝ ã³ ñ³ å¿ë ÙÃ»ñë »õ Û³ÛÝ Ù³ Ý¿ // ½ëïáõ ·³Ï ßÇé ÷á Ë³ ñÇ Ý³óÝ 

µá í³Ý ¹³Ï Ñ³ ïáõó ÙáõÝë: 3 àã ¹³Ý ¹³ ÕÇÝ Ñá Ù³ Ýáõ Ýáõ ÃÇõÝ áñ¹ õáó 

»ñ Ïáõó ³Ù» Ý» ù»³Ý Ç ½³ Ý³ ½³Ý Å³ Ù³ Ý³Ïë µáõ ë»³Éù Ñ»ñ Óáõ³Íùª 

½øñÇë ïá ë¿ Ç Ý»ñùë Ùáõ Í³ Ý»Ý »õ ÙÇ ¹¿ÙÝ ëï»Õ Í³ µ³ Ý» Éáíª ·á Õ³ Ý³Ý 

½³Ý í³ñ ÅÇóÝ ÙÇïë: 4 ø³Ý ½Ç »Ã¿ Û³ï Ï³ å¿ë ³å ñ» ó³Ý ¿³Ï ó»³ÉùÝ, 

áñ å¿ë ³ë»Ý, µÝáõ ÃÇõÝùÝ, »õ ½Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõñëÝ ³Ù µáÕç å³ Ñ» óÇÝ 

µÝ³ õá ñ³ Ï³Ý Ý»ñ ·áñ Íáõ ÃÇõÝë »õ ÏÇñë, ³Ûë ¿ Áëï Ù³ ëÇÝ »õ ³Ý Ë³éÝ 

»ñ Ï³ ù³Ý ãÇõ ñáóÝ Ï³ ó» ÉáÛ, á±õñ  ³å³ ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³ÝÝ ´³Ý, »õ ½Ç±Ýã 

 ́ ³ ÝÇÝ Ù³ñ ÙÇÝ ÉÇ Ý»É Ï³ Ù»ë óÇ Û³Ûï Ý»É: 5 ì³ëÝ ½Ç ß³ ñ³ Û³ ñáõ ÃÇõÝÝ 

³ë»É »õ Áëï ³ñ Å³ Ý³ õá ñáõ Ã»³Ý ÙÇáõ ÃÇõÝª Û³Ûï Ý³ å¿ë »ñ Ïáõó ¹Ç

Ù³ó áõ ÝÇ ½» Ïáõ óáõÙÝ, áñ å¿ë ½Ç ·áÉ å³ñ ½³ µ³ñ Ù³ñ¹ øñÇë ïá ëÇ 

³ñ Å³ Ý³ õá ñ»³É ÉÇ Ý»É ï³ ×³ñ ´³ ÝÇÝ, ù³Ý ½Ç ³Ù» Ý³ÛÝ Û»Õ Û»Õ ÙáõÝù 

µ³ ÝÇó Ýá ó³ »õ µ³½ Ù³õ ñÇ Ý³Ï Ñ³Ý ×³ ñáÛ ¹ÅÝ¹³ Ïáõ ÃÇõÝù Û³Û ëá ëÇÏ 

³é³Ýó Ñ³ Ï³ é³ Ïáõ Ã»³Ý Åá Õá íÇÝ »õ ½×ßÙ³ ñÇï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³ÝÝ 

µ³Ý Ï³ Ù³ Ï³ñ Ùï³õù ³Ý ·Ç ï³ Ý³Ý: 6 àã Ñ» éÇ ÇÝã Û³Ûë Ù³ Ý¿ »õ 

½µÝáõ Ã»³ÝóÝ ï³ñ µ» ñáõ ÃÇõÝë, ½Ç ³ÛÉ µÝáõ ÃÇõÝ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝÝ, 

»õ ³ÛÉª Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ:

II. 1 ´³Ûó Ûáñ Å³Ù ½Ù³ñ ¹³ ëÇ ñáõ Ã»³ÝÝ // ³Ý µ³ õáõ ÃÇõÝ ³é³ ï³

å¿ë »Ñ»Õ Ç Ù»½ Ç Ó»éÝ Ñ³ ×» ÉáÛÝ Ù³ñ ¹³ Ý³É, áñ Û²ë ïáõ ÍáÛ ×ßÙ³ñ ï¿ª 

* ¶ñã³·ÇñÁ áñå¿ë ³Ûë ·ÉËÇ Ñ³Ù³ñ ¿ ÝßáõÙ Ä²ª Ñ³õ³Ý³µ³ñ ³é³ÝÓÇÝ 

·ÉáõË Ñ³Ù³ñ»Éáí ºõë»µÇáëÇ §ä³ïÙáõÃ»³Ý¦ Ñ³ïáõ³ÍÁ Ý³Ëáñ¹ ·ÉËÇó, 

áñÇ »Ý Ã³ í»ñ Ý³·ÇñÝ ÁÝ¹ûñÇÝ³Ïáõ³Í ¿ í»ñÝ³·ñ³ÛÇÝ Ï³ñÙñ³·ñáí:
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×ßÙ³ ñÇïÝ ²ë ïáõ³Í, ÙÇ³ ó³Ý ½³ Ý³ ½³ Ýáõ ÃÇõÝù µÝáõ Ã»³ÝóÝ ³Ý ÷á

Ë³¹ ñ³ å¿ë »õ ³é³Ýó ÉáõÍ Ù³Ý, áñ å¿ë ½Ç Ëáë ïá í³ Ý»É Ù»½ ½’<Á>ëï 

µ Ýáõ Ã»³Ùµ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝÝ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ Áëï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³ÝÝ »õ ·áÉ 

½ÝáÛÝ ²ë ïáõ³Í, Ñ³ Ù³Ý ·³ Ù³ÛÝ »õ Ù³ñ¹: 2 àã ½áÙÝ ³é áÙÝ ß³ ñ³ Û³

ñáõ Ã»³Ùµ Ñá Ù³ Ýáõ Ý³ µ³ñ áñ ¹Ç ³Ýáõ³ Ý»Ùùª Áëï È» õá ÝÇ, Ï³Ù áõ Ý³

Ï³ Ï³Ý »õ ½ÙÇ³ õá ñáõ ÃÇõÝ Ç ½³ Ý³ ½³Ý µÝáõ ÃÇõÝë »õ ï³ ñ³ Û³ ïáõÏë 

»ñ Ï³ ù³Ý ãÇõ ñáóÝ: 3 ø³Ý ½Ç ³ë¿ Ç Ñ³Û Ñá Ûáõ Ã»³Ý Çõ ñáõÙ ï³õ Ù³ ñÇÝ, 

ÙÇÝã ¹»é »ñ Ï³ ËáõÙµÝ ÁÝ¹ ÙÇ Ù»³Ýë ¿ »õ Ù³ñ ¹áÛÝ Ýáõ³ëïÝ, »õ Ù» Íáõ

ÃÇõÝ ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³ÝÝ, »õ ½ÙÇ³ õá ñáõ ÃÇõÝÝ Í³ ËáõÙÝ ³ë»É »õ ·áÉ 

Ï³ñ Í¿ Ù³ñ¹ Ï³Û ÝáÛ µÝáõ Ã»³ÝÝ: 4 ì³ëÝ áñáÛ Ç í» ñ³Û µ» ñ¿, ù³Ý ½Ç áñ

å¿ë Ûá Õáñ Ù»ÉÝ ²ë ïáõ³Í Û» ÕáõÙÝ áã ÁÝ ¹áõ ÝÇ, ³Ûë å¿ë Ù³ñ¹Ý Ù» Íáõ

Ã»³Ùµ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝÝ ³ñ Å³ Ý³ õá ñáõ Ã»³Ý áã Í³ ËÇ, »õ áã ½³Ý ·Ç ï¿ 

Û³Ý¹· Ý³ µ³ñ »õ Û³Ûï Ý³ å¿ë Ñ³ Ù³ñ Ó³ Ïáõ Ã»³Ùµ Ñ³Û Ñá Û»Éª Ù³ñ¹Ý 

³Ýáõ³ Ý» Éáí ëáëÏ »õ ³ñ Å³ Ý³ õáñ »õ ½Ù» Íáõ Ã»³ÝÝ ³ë ïáõ³ Í³Û ÝáÛª Ç 

Ãáõ ÝÇó ³õ ÓÇ ÛÇÝùÝ ³Ù µ³ ñ»³É ½¹ÅÝ¹³ Ïáõ ÃÇõÝ ×³ Ñ³ ·áñ ÍÇ Ü»ë ïá ñ¿, 

»õ áñáó Áëï ÝÙ³Ûù ³Û¹ åÇ ëÇõù // »õ »õë ¹³ Å³ Ý³ ·áõ ÝÇõù: 5 ÈÇ »Ý 

Ñ³Û Ñá Ûáõ Ã»³Ùµ ³é Ç Ýá ó³ Ý¿ ·ñ»³ÉùÝ, ½áñë ÁÝ Ï³ É»³É Åá Õá íáÛÝ 

ø³Õ Ï» ¹á ÝÇª »Õ ÍÇÝ ½Ï³ ÝáÝë ³éáÕç Ñ³ õ³ ïáÛª áã ÇõÇù óáõ ó³ Ý» Éáí 

µÝ³õ ½³ Ý³ ½³ Ýáõ ÃÇõÝ Ñ»ñ Óáõ³ Í³ å» ï³óÝ ³é³ç Ýáó, ½á ñáó Ï³ ñáÕ 

»ë ×³ Ý³ ã»É Ç ·ñáó ³Ý ïÇ ½Ó³Û Ý³Ï óáõ ÃÇõÝÝ, ³Û É»õ ½×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³ÝÝ 

³õ³Ý ¹á Õ³ó Ñ³ Ï³ é³Ï Ýá ó³ ½áõ ÕÇÕ Ëáë ïá í³ Ýáõ ÃÇõÝ, áñù áã µ³

Å³ Ý»Ý Û»ñ Ïáõë ½ÙÇ î¿ñ Ù»ñ ÚÇ ëáõë øñÇë ïáë »õ áã Ï³Ùë Ï³Ù ·áñÍë 

»õ ÏÇñë »ñ Ïáõó µÝáõ Ã»³Ýó áõ ñáÛÝ áõ ñáÛÝ Û³ï Ï³ å¿ë µ³ß Ë»Ý, ³ÛÉ 

½³ Ù» Ý³ÛÝ ÙÇáÛ »õ Ýá ñÇÝ, áñ å¿ë »õ ¿, ·Ç ï»Ý »õ ù³ ñá ½»Ý: 6 ¼Ç »Ã¿ 

´³ÝÝ Ù³ñ ÙÇÝ »Õ»õ, áã Ç Ù³ñ¹ µÝ³ Ï»³óª Áëï ã³ ñ³ ÷³ é³óÝ Ï³ñ

Í»³ó »õ µ³ ÝÇó, »õ ¿ ÙÇ µÝáõ ÃÇõÝ ´³ ÝÇÝ ²ë ïáõ ÍáÛ Ù³ñÙ Ý³ ó» ÉáÛ 

Áëï ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý, á±õñ  áõ ÝÇ óÇ ï» ÕÇ »ñ Ï³ ïáõáõ Ã»³ÝÝ µ³Ý »õ 

Ï³Ù ½Ç³±ñ¹  Ç ÙÇáõÙ ½³ Ý³ ½³ Ýáõ ÃÇõÝùª Áëï Ù³ ëÇÝ ·áñ Íáó »õ ÏñÇó: 
7 ¼Ç Ã¿ å¿ï »õ »ñ» õÇ ×ßÙ³ñ ï³ å¿ë í³ ñ»³É »ñ Ïá ùáõÙµùª »ñ µ»ÙÝ 

³ë ïáõ³ Í³ í³ Û» Éáõã ·áñ Íáíù ½¿³ Ï³ÝÝ Çõñ óáõ ó³ Ý» Éáí Çß Ë³ Ýáõ ÃÇõÝ 

»õ å³ ïÇõ, »õ »ñ µ»ÙÝª Ù³ñ¹ Ï³Û Ýáí ³é³Ýó Ù» Õ³ó µ³ ÝÇõ »õ ·áñ

Íáíù »õ ½ïÝ³õ ñ¿ Ýáõ Ã»³ÝÝ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ Û³Ûï Ý³ å¿ë ù³ ñá ½» Éáí: 
8 ê³ Ï³ÛÝ // áã ³ÛÉ »õ ³ÛÉ µÝáõ Ã»³Ùµù »õ ¹Ç Ù³õù ³Û ëá ùÇÏ ÉÇ Ý¿ÇÝ 

Ù³ ï³ Ï³ ñ³ ñ»³Éù, ³ÛÉ ÇÝùÝ, áñ Û²ë ïáõ ÍáÛ Ð³õ ñ¿ ´³ÝÝ, Ïñ¿ñ »õ 

Ë³õ ë¿ñ ½Ù³ñ ¹³ í³ Û» ÉáõãëÝ, í³ëÝ ½Ç Ù³ñ¹ »Õ»õª ÙÝ³ Éáí ²ë ïáõ³Í 

Áëï ¿áõ Ã»³ÝÝ, »õ áã ³ÛÉ ¿, áñ Ç ½³ õ³ Ï¿Ý ¸³õ ÃÇª Áëï Ù³ñÙ ÝáÛ, »õ 
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³ÛÉª áñ* Ç Ð³õ ñ¿ ³Ý Å³ Ù³ Ý³ Ï³ Ï³Ý ÌÝáõÝ¹Ý: 9 Â¿ Û»ñ Ïáõë áù ³Ý ç³

ïÇ ó¿ µÝáõ ÃÇõÝë »õ ¹¿Ùë Ï³Ù ³ÛÉ, áñ ½³ñ Ù³ Ý³ ÉÇëÝ »õ ½Ù» Í³ Ù»Íë 

·áñ Í¿ñ ³ë ïáõ³ Í³ µ³ñ, »õ ³ÛÉ, áñ ½ÁÝ ï³ Ý» ·áÛÝÝ Ù»½ µ³ñ µ³ é¿ñ »õ 

Ïñ¿ñ, ³ÛÉ ÙÇ »õ ÝáÛÝ, ù³Ý ½Ç Ç ÉñÙ³Ý Å³ Ù³ Ý³ Ï³ó ³é³ù Ù³Ùµ Ð³õñ 

Ù³ñ¹ ÉÇ Ý»É Û³ Õ³·ë ·» ñ³ ½³Ý ó»³É ³é Ù»½ ëÇ ñáÛÝ Ñ³ ×»³Éª Û³ÝÓÝ 

³é: 10 ºõ ½»ñ Ïáõó µÝáõ Ã»³ÝóÝ ÙÇáõ ÃÇõÝ Áëï ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ý Ñ³ë

ï³ ï¿ñ ³é ³Ù» Ý» ëÇÝ, ½Ç Ã¿ ³ëïáõ³ Í³ µ³ñ ÙÇ³ÛÝ ·áñ Í» ó»³É ÝÙ³ª 

áã Ñ³ õ³ ï³Ûñ áù ×ßÙ³ñ ïÇ Ù³ñ ¹» Õáõ Ã»³Ý, í³ëÝ ½Ç ³ÛÉ ÁÝ¹ ³Û ÉáÛ 

Ï³ñ Í»É ëá íáñ »Ý Ù³ñ ¹ÇÏ »õ ½Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝÝ »õ»Ã Ç Ý³ ï» ë³ Ý» Éáíª 

áõ ñ³ Ý³ ÛÇÝ Û²ë ïáõ³ Íáõ Ã» Ý¿ Ýá ñ³: 11 Üá ñ³ ·áñÍ ÇÙÝ »õ ³ÝÁÝ ¹»É 

µÝáõ Ã»³Ý »õ ëá íá ñáõ Ã»³Ý í³ ñ¿ñ Ï³ñ ·³õù, ù³Ý ½Ç »õ ³ÛÝ åÇ ëÇ 

¿ñ Ë³é ÝáõÙÝ »õ ÙÇ³ õá ñáõ ÃÇõÝÝ Ýáñ »õ ëù³Ý ã» ÉÇ, ½á ñáÛ áã ÝÙ³ 

Ï³ñ ·³ õáñ »õ í³ Û» Éáõã ¿ñ ³õ ï³ ñ³ óáõ ó³ Ý»É ½×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝÝ. ½Ç 

»Ã¿ ×ßÙ³ñ ïáõ ÃÇõÝ ¿, áã »ñ µ»ù ëï»ë ó¿:

III. 1 ²ñ¹, ¿áõ Ã»³ÝÝ // ·á Û³ óáõ ÃÇõÝ á°ã  Û» ÕáõÙÝ ³Û É³Û Éáõ

Ã»³Ý ÁÝ Ï³ É³õ Ï³Ù Ïñ»³ó, ù³Ý ½Ç ³Ý ÷á Ë³¹ ñ» ÉÇ »õ ³Ý³Û É³Û É» ÉÇ 

¿ ³ëïáõ³ Í³ ÛÇÝÝ »°õ  Áëï Ùï³ Íáõ Ã»³Ý, »°õ  Áëï ³½¹ Ù³Ý: 2 ºõ 

Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝÝ Ã¿ å¿ï »Ï³ó ÙÝ³ó, ë³ Ï³ÛÝ ½Ç Û³ ïáõÏ Ýá ñ³ ¿ñª Áëï 

×ßÙ³ñ ïÇ ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³ÝÝ, áã ³ÛÉ Ï³Ù ³Û ÉáÛ ³ëÇ, ³ÛÉ ²ë ïáõ ÍáÛ, »õ 

²ë ïáõ³Í Ñ³ Ù³Ý ·³ Ù³ÛÝ: 3 àñ å¿ë ½Ç ÇÙ³ë óÇë »õ ³ë³ ó»ë ½ÝáÛÝ »õ 

ÙÇª ²ë ïáõ³Í »õ Ù³ñ¹ª ³Ý Å³ Ù³ Ý³Ï »õ Å³ Ù³ Ý³ Ï»³Û, ³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ 

»õ ã³ñ ã³ ñ»³É, Ù» é»³É »õ ³Ý Ù³Ñ, ³Û É»õ Ï» Ý³ ·áñ Í³Ï »õ ³Õ µÇõñ Ï»

Ý³ó »õ ³Ý Ù³ Ñáõ Ã»³Ý, ù³Õ ó»³É »õ Ï» ñ³Ï ñÇã, Í³ ñ³ õÇ »õ ³ñ µáõÙÝ 

Ï» Ý³ó »õ ³Ý Ù³ Ñáõ Ã»³Ý, ³ß Ë³ ï»³É »õ Ñ³Ý ·áõ óÇã µ»é Ý³ õá ñ³ó »õ 

ï³ Å³ Ý» ó» Éáó, »ñ Ïáõ ó»³É »õ ù³ ç³ É» ñÇãª áñ å¿ë Û³Õ ÃáÕ ³ß Ë³ñ ÑÇ, 

Ð³õñ ÇÙ³ë ïáõ ÃÇõÝ »õ ³Ý ·Ç ï³ ó»³É, î¿ñ »õ Í³ é³Û, àñ ¹Ç ²ë ïáõ ÍáÛ 

»õ àñ ¹Ç Ù³ñ ¹áÛ, í» ñÇÝ »õ ëïá ñÇÝ, ×áË »õ ³Õ ù³ï: 4 ø³Ý ½Ç µ³ Å³

Ý»É Áëï Ù³ ëÇÝ ½×ßÙ³ñ ï³ å¿ë ÙÇÝ Ù»½ î¿ñ ÚÇ ëáõë øñÇë ïáë, §á ñáí 

³Ù» Ý³ÛÝ, »õ Ù»ùª Ýá í³õ¦†, »õ Û³ ïáõÏë »ñ Ï³ ù³Ý ãÇõ ñáõÙ µ³ß Ë»É 

µÝáõ Ã»³Ý, ³Ù µ³ñßïáõ ÃÇõÝ ¿, áã ÁÝ¹ Ñ³ï ÇÝã Ç Ù³ñ ¹³ å³ß ïáõ Ã» Ý¿, 

»õ »õë ³é³ õ»É, ½Ç Û³ Ù» Ý³ Ï³ ï³ñ ºñ ñáñ ¹áõ ÃÇõÝÝ »õ Ç ÙÇ³ÛÝ Û³

õ» Éáõ³Í ÃáõáÛ ³õ ï³ ñáï õáÛ ³é//Ý¿ µÝáõ Ã»³Ý »õ ³Ý ÓÇÝ, ù³Ý ½áñ 

ãÇù ÇÝã ³Ý³õ ñÇ Ý³ ·áÛÝ Ç ã³ ñ»³ó, ³ÛÉ Áëï ·» Õ» óÇÏ ³õ³Ý ¹áõ Ã»³ÝÝ, 

* ´Ý.ª »õ

† ² Îáñ. À 6
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½áñ ÁÝ Ï³ É³õ ºÏ» Õ» óÇ Ç Ñ³ñóÝ ³õ³Ý ¹³ å³ Ñ³ó: 5 ÖßÙ³ñ ïáõ Ã»³Ùµ 

Ëáë ïá í³ Ý»ë óáõù ÙÇ µÝáõ ÃÇõÝ ´³ ÝÇÝ ²ë ïáõ ÍáÛ Ù³ñÙ Ý³ ó» ÉáÛ, áñáÛ 

³Ù» Ý³ÛÝ, »Ã¿° µ³ñÓ ñ³ ·áÛÝù »õ »Ã¿° Ýáõ³ë ï³ ·áÛÝù ³Ýáõ³ Ý»³Éù, 

áñáíù Ï» ó³ù »õ ÁÝ¹ áñáõÙ ÷³ é³ õá ñ»É ³ñ Å³ ÝÇ ÉÇ óáõù ½Ð³Ûñ »õ 

½Ðá ·ÇÝ êáõñµ ×ßÙ³ ñÇï Ëáë ïá í³ Ýáõ Ã»³Ùµ »õ ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 

Û³ õÇ ï»³Ýë Û³ õÇ ï» ÝÇó. ³Ù¿Ý:

<Ä²>

Üà ðÆÜ, ºÂ¾ ¼Æ²±ð¸  ²êÆ ØÆ ´Üàô ÂÆôÜÜ ´² ÜÆÜ  

²ê îàô ÌàÚ Ø²ðØ Ü² òº ÈàÚ Àêî ÖÞØ²ð îàô Âº²Ü

I. 1 ä³ñï »õ í³ Û» Éáõã ¿ñ Ë³ Õ³ Õáõ Ã»³ÝÝ ³ß³ Ï»ñ ï³ó áã å³

ï» ñ³½Ù ³é ÙÇ Ù»³Ýó Û³ ñáõ ó³ Ý»É í³ëÝ Ýá ñÇÝ Ë³ Õ³ Õáõ Ã»³ÝÝ, ½Ç 

»Ã¿ Ç Ë³ Õ³ Õáõ ÃÇõÝ Ïá ã» ó³ù Ûáñ Ù¿, <áñ> áã Ëéá íáõ Ã»³Ý, ³ÛÉ 

Ë³ Õ³ Õáõ Ã»³Ý ¿ ²ë ïáõ³Í, áõ ñ»ÙÝ áã ½áñ Ï³ ÙÇÝ, ³ÛÉ ½áñ áãÝ Ï³ ÙÇ, 

ëÇ ñ»Ùù »õ ·áñ Í»Ùùª µ³ Ý³Ï éÇõ É»³Éùª Ûáã ÇÝã å¿ïë Ç Ïáñ Í³ ÝáõÙÝ 

Éëá Õ³ó µ³ ½áõÙ ³Ý ·³Ù »õ ³Ý Ó³Ýó ÇëÏ: 2 ²ÛÉ Ã¿ å¿ï »õ áã Éé»É 

¿ ³ñ Å³Ý, Ûáñ Å³Ù Ç Ñ³ñ Ï¿ Ó·Ç óÇÙù ï³É å³ ï³ë Ë³ ÝÇ »õ ½Ñ³ Ï³

é³ Ïáñ¹ëÝ Ïßï³Ù µ»É, ë³ Ï³ÛÝ »õ áã Ïéáõ»É ¹³é Ýáõ Ã»³Ùµ ëñïÇÝ 

ß³ñ Å» ó» ÉáÛ, í³ëÝ ½Ç Í³ é³Ûù î»³éÝ »Ùù: 3 Ð³ñÏ ³ë»Ùª áã ½³Û ÉáóÝ 

·//ñ· éáõ ÃÇõÝ »õ µ³ Ý³Ó ·áõ ÃÇõÝ, ³ÛÉ ½×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³ÝÝ Ýß³ Ý³ Ïáõ

ÃÇõÝ Ûá Ù³Ýó, ½Ç ³Ûë å¿ë ³ë³ óÇó, »õ Û³ÛÝ Å³Ù Ç Ñ³Ý ¹³ñ ï¿ »Õ»³É 

å³ ï» ñ³½ ÙáÕª Áëï ³õ ñÇ ÝÇ Ù³ñ ïÇ óáõù, áã ÙÇ³ÛÝ í³ëÝ ½Ç åë³ ÏÇ

óÇÙù ù³çù »õ »ñ» õ»³Éù, ³ÛÉ ½Ç »õ ½»Õ µ³ñë å³ ÑÇ ó»Ùùª Ñ³ õ³ Ý³ Ï³Ý 

»õ Ï³ ÏáõÕ µ³ ÝÇõ ½áõ ÕÇÕÝ í³ñ ¹³ å» ï» Éáí, ½Ç ÉëÇ ó»Ýª ³Ëáñ Å» Éáí 

½Ñá ·» õáñ Ãáí ãáõ Ã»³ÝÝ ½Ó³ÛÝë »õ ½Ç Ù³ë ïáõÝ ¹» Õ³ ïáõáõ ÃÇõÝÝ 

Û³õ Å³ ñ»ë óÇÝ ÁÝ ¹áõ ÝÇÉ »õ ÙÇ° ½Ýá ñÇÝ Ñ³ Ï³ é³ÏÝ Ëóó»Ý ½Éë» ÉÇë »õ 

Ç µ³ó ½¹» Õ³ ïáõÝ ÙÕ»ë ó»Ý. ½Ç áã Ëñïáõ ó³ Ý»É, ³ÛÉ Ñ³Ý ·áõ ó³ Ý»É 

Ç Ù»½ ½»Õ µ³ñë Ñ» ½áõ Ã»³Ùµ »õ ß³ Ñ»É ³é³ù å³ ïáõ¿ñ, Û»ï áñáÛ 

³å³ Ññ³ Å³ ñ»É, »Ã¿ áã ³ÏÝ Ï³ Éáõ ÃÇõÝ ÇÝã µ³ñ õáÛ Çó¿ åïÕáÛ, »õ 

î»³éÝ ³Û· õáÛÝ Ãá ÕáõÉ Ñ³ ï³ Ý»É Ï³Ù ¹³ñ Ù³ Ý»É: 4 ¸³ñ Ó»³É, ½Ç 

ÙÇ° ½³ ÝÇ Í³ Ý»ÉÝ ³ë³ óÇó, í³ëÝ ½Ç Û³ÛÅ Ùáõ ³ß Ë³ñ ÑÇë Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ 

Ï» Ý³ó å³ñï ¿ ó³ÝÏ ëå³ ë»É åïÕáÛ »õ ÑÝ³ ñ»É Áëï Ï³ ñÇ »ñ Ïáíù 

»õ ³é³ õ»É ù³Ý ½Ï³ñÝ:
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II. 1 ²ñ¹, ØÇ³ ÍÇÝÝ Ð³õñ, í³ëÝ ½Ç ½Ù³ñ¹Ý »õ áã ½Ù³ñ ÙÇÝÝ »õ»Ã 

Ï³ Ù¿ñ Ï» óáõ ó³ Ý»É, ½µá í³Ý ¹³ÏÝ ½·» Ýáõ »õ ÉÇ ÝÇ ³Ù» Ý³ÛÝ ÇÝã Ù³ñ¹, 

µ³ó // Ç Ù» Õ³ó: 2 à°ã  Ç Ù³ñ¹ µÝ³ Ï¿, ³ÛÉ Ù³ñ¹ ÉÇ ÝÇ, ½Ç Ù³ñ¹Ý »ÕÇ óÇ 

²ë ïáõ³Í: 3 ºõ Ã¿ å¿ï Ç ½³ Ý³ ½³ ÝÇó Ï³ ï³ ñ» Éáó ÙÇ³ õá ñáõ ÃÇõÝÝ 

»Õ»õ, ë³ Ï³ÛÝ áã í³ëÝ ³Û Ýá ñÇÏ »ñ Ïáõ å³ñ ïÇ óÇÙù ³ë»É, ½Ç »õ Ù³ñ¹ 

ÏñÏÇÝ ¿, ³ÛÉ áã í³ëÝ ³Û Ýá ñÇÏ »ñ Ïáõ Ù³ñ¹ù: 4 ºõ ³Ûë ÙÇÏ áã ÙÇ³ÛÝ 

Øáí ë¿ë, ³ÛÉ »õ Ûá Éáíù Û³ñ ï³ù ÝáóÝ ·ñ» Ã¿ ³Ù» Ý» ùÇÝ ÇëÏ íÏ³ Û»Ý: 
5 ºõ Ý³Ë äÕ³ ïáÝ, ½Ç ½áõë ÙáõÝë í»ñë ïÇÝ ÛÇ ß» óáõÙÝë ³ë¿, »õ »Ã¿ 

áã Ý³Ë ù³Ý Ç Ù³ñÙ ÝÇÝ ÉÇ Ý»É ¿ñ µ³ Ý³ Ï³ÝÝ ¿áõ ÃÇõÝ, ½³õ ñáõ ÃÇõÝ, 

áñ Ç Ù»½, ½Ç³±ñ¹  í»ñë ïÇÝ ÛÇ ß»ó ÙáõÝù áõë Ù³Ýó ÉÇ Ý»É Ñ³ õ³ ï³ñ

Ù³ë óÇ, »õ ½Ç ³Ûë å¿ë ¿, ³Ù» Ý» ù»³Ý Ëáë ïá í³ ÝÇÝ: 6 ´³Ûó áã áù 

Û»ñ Ïáõë ½ÙÇ µ³ Ý³ õáñ Ï»Ý ¹³ ÝÇÝª ½Ù³ñ¹Ý ³Ý ç³ ï³ Ý¿. áã Ç Ù» ñáó 

»õ áã Ç Ýá ó³ Ý¿, ½Ç Ã¿ å¿ï »õ Ù»ÍÝ ³é³ ù»³É Ý»ñ ùÇÝ »õ ³ñ ï³ ùÇÝ 

³Ýáõ³ Ý¿ Ù³ñ¹*, ³ÛÉ áã í³ëÝ ³Û Ýá ñÇÏ »ñ Ïáõ Ù³ñ¹ù: 7 ²Ûë å¿ë »õ 

ÙÇ áõ ë³ù ³ë»É ½øñÇë ïáë, í³ëÝ ½Ç ½³ Ù» Ý³ÛÝ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ³ë»Ùù 

½ÙÇïë »õ ½Ñá ·ÇÝ »õ ½Ù³ñ ÙÇÝ áã Áëï µÝáõ Ã»³Ý, ³ÛÉ Áëï ³Ý ×³é 

ÙÇáõ Ã»³Ý, áñ å¿ë ½Ç ÙÇ° »õ »ñ Ïáõë ³ë»É Çß Ë³ Ý³ Ï³Ýë, ³ÛÉ ÙÇ ÙÇ³ÛÝ 

½´³ÝÝ ²ë ïáõ³Í: 8 ø³Ý ½Ç áñ å¿ë Ç Ù»½ ³é³ç Ýáñ ¹³ Ï³Ýëª áñ å¿ë 

·áñ Í»³õ Ù³ñÙ ÝáíÝ í³ ñÇ, ³Ûë å¿ë »õ Ùï³õùÝ Ù³ñ¹ Ï³Û Ýáíùª ´³ÝÝ, 

ë³ Ï³ÛÝ áã // Çµ ñ»õ ³ÛÉ ù³Ý ½Ý³ ·á Éáí: 9 Àëï áñáõÙ ³ñáõ»ë ï³ ·¿ïÝ 

»õ ·áñ ÍÇÝ ³Ý ßáõÝã, í³ëÝ ½Ç ³ëï »õ ³ñáõ»ë ï³ ·¿ïÝ Ù³Ñ Ï³ Ý³

óáõ í³ Û»É ã³ å¿ë, »õ ·áñ ÍÇÝ ³Ý ßáõÝã »õ ³ÛÉ ù³Ý ½×³ñ ï³ñÝ, ÇëÏ 

³Ý¹, í³ëÝ ½Ç Ç í»ñ ù³Ý ½ÙÇïë ¿, áñ Ç Ó»éÝ Ùï³óÝ »õ Ù³ñÙ ÝáíÝ 

³é ³Ù» Ý³ÛÝ í³ ñ¿ñ, ÛÇ ñ³ õÇ ÙÇ »õ ÝáÛÝ ³ëÇ: 10 ²ñ¹, Ù» Õ³Ý ã³ Ï³Ý 

ÙÇïÝ ÙÇ³ ó»³É ÁÝ¹ ³Ý Ù»Õ µÝáõ Ã»³ÝÝª ·»ñ Ç í» ñáÛ Ù» Õ³ó ÉÇ Ý¿ñ, 

»õ ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ »õ ³å³ Ï³ Ý³ óáõ µÝáõ ÃÇõÝ Ù³ñÙ ÝáÛÝª Ë³é Ý»³É ÁÝ¹ 

³Ý ã³ñ ã³ ñ³ Ï³ ÝÇÝ »õ ³Ý³ å³ Ï³ ÝÇÝ, ³Ù» Ý» õÇÝ ³½³ï Û³Ûë ó³ Ý¿ 

ÉÇ Ý¿ñ: 11 Â¿ å¿ ï»õ Ñ³ ×» ó³õ Ù» é³ Ý»É ·» ñ³Ù µ³ñ Ó»³É ï»ë ãáõ

Ã»³ÝÝ, ½Ç Ã¿ áã ¿ñ ÙÇ³ ó»³É, áñ ³Ûë åÇ ëÇÝ ¿ñ Áëï µÝáõ Ã»³Ý ÁÝ¹ 

²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³ÝÝ, ÛÇ ñ³ õÇ áù ³ë¿ñ µÝ³ õá ñ³ å¿ë ÇÙÝ Ù» Õ³Ý ã»É 

Ï³Ù Ù» é³ Ý»É Ñ³ñ Ï³ õá ñ³ µ³ñ: 12 ´³Ûó ³ÛÅÙ áã Ñ³ñ Ï³ õá ñ³ µ³ñ, ³ÛÉ 

Ï³ Ù³õ Ù» é³ ÝÇ, í³ëÝ ½Ç ²ë ïáõ³Í ¿ñ µá ÉáñÝ, í³ëÝ áñáÛ áã ÇÝã ¿ 

³é³Ý ÓÇÝÝ »õ Û³ ïáõÏ ³ë»É »ñ Ï³ ù³Ý ãÇõ ñáóÝ µÝáõ Ã»³Ýó, ½Ç Áëï 

áñáõÙ ÙÇ³ ó³Ý µÝáõ ÃÇõÝùÝ, »õ ³Ù» Ý³ÛÝ ïÝï» ë³ Ï³ÝùÝ ÙÇáÛ »õ Ýá

* ÐéáÙ. ¾ 22, ´ Îáñ. ¸ 16
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ñÇÝ ³ë³ë óÇÝ, ³Û ëÇÝùÝª ²ë ïáõ ÍáÛ »õ áã Ù³ñ ¹áÛ <Éá ÏáÛ>: 13 ²ñ¹, 

ÙÇ° áù, í³ëÝ ½Ç Ï³ ñ»Ý Ù» Õ³Ý ã»É ÙÇïù Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝù, ³ë³ë ó¿ í³ëÝ 

³Û ëá ñÇÏ ÷á ÷á Ë» ÉÇ // ½øñÇë ïáë ·áÉ, áñ å¿ë ½Ç Ï³ ñáÕÝ Ù» Õ³Ý ã»É 

ÙÇïë áõ Ý» Éáí Ýá ñ³ª ÑÝ³ñ ÉÇ Ý»É ³Ûë å¿ë ½Ùï³õ ³Í»É, ù³Ý ½Ç ÁÝ¹ 

³Ý ÷á ÷á Ë» ÉáÛÝ ×ßÙ³ñ ï³ å¿ë ÙÇ³ ó»³É ÷á ÷á Ë» ÉÇÝ ÝÙ³ Ý³ å¿ë ¿ñ 

³Ý ÷á ÷á Ë» ÉÇ: 14 ì³ëÝ ½Ç ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³ÝÝ »õ áã ³é³ÝÓ Ý³ ó» ÉáÛ ¿ 

ÚÇ ëáõë øñÇë ïáë¹ ³ÝáõÝ, »õ Ç ÙÇ³ Ý³ÉÝ ³Ù» Ý³ÛÝù ïÏ³ ñáõ Ã»³ÝÝ 

Ç µ³ó µ³ñ Ó»³É ÉÇ ÝÇÝ, ½Ç áã ¿ ÑÝ³ñ Ï³Ù Ï³ñ áõ Ù»ù ½³ÝÓ Ý³ õáñÝ 

½³ÛÝ Ù³ñ ÙÇÝ ·ï³ Ý»É ³é³Ýó ´³ ÝÇÝ ²ë ïáõ ÍáÛ: 15 Ú³ Õ³·ë ³Û ëá ñÇÏ 

³ë ïáõ³ Í³ í³ Û»É ã³ µ³ñ »°õ  ¿, »°õ  ³ëÇ øñÇë ïáë ³Ý ÷á ÷á Ë» ÉÇ, ½Ç 

Ñ³ Ù³Ý ·³ Ù³ÛÝ ³ÝÓ Ý³ õáñ Ù³ñ ÙÇÝÝ ²ë ïáõ ÍáÛ ´³ ÝÇÝ, »õ áã Û» ïáÛ 

µÝ³ Ï»³É Ç ÝÙ³: 16 ì³ëÝ ½Ç ½³Ûë ³é ëáõñµëÝ »õ áã ³é øñÇë ïáë 

¿ ³ë»Éª Áëï áõ ÕÇÕ µ³ ÝÇ: 17 ºõ áã ¿ Ï³ñ Í»É ½³Ûë ³ÝÑ Ý³ñ Ï³Ù 

³Ý Ï³ñ, ½Ç ³Ûë å¿ë Ù³Ñ Ï³ Ý³ óáõë ³Ûë »õ ³å³ Ï³ Ý³ óáõë, ½·»Ý Éáí 

½³ å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ »õ ½³Ý Ù³ Ñáõ ÃÇõÝ, áã Ù» é³ ÝÇ »õ áã ³å³ Ï³ ÝÇ: 
18 êáÛÝ å¿ë ³ë ïáõ³ Í³ ó»³É ÝáÛÝ ÙÇïù ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ùµ ´³ ÝÇÝ áã 

÷á ÷á ËÇ, ³å³ áõ ñ»ÙÝ áã ÷á ÷á Ë» ÉÇ øñÇë ïáë: 19 ºõ »Ã¿ áã ÷á ÷á Ë»

ÉÇ, áã ³å³ ÁÝ¹ Ñ³ñ Ï³ õá ñ³ µ³ñ ÏñÇõù »õ áã ÁÝ¹ Ù³ Ñáõ³Ùµ, Ã¿ å¿ï 

»õ Ï³ Ù³õ ½³Ûë ³Ù» Ý³ÛÝ Ïñ»³ó: 20 ºõ »Ã¿ ³Ûë, ÙÇ µÝáõ ÃÇõÝÝ ÙÇáÛÝ 

øñÇë ïá ëÇ å³ñ ïÇÙù Ëáë ïá í³ Ý»É, ½Ç »ñ Ïáõë ³ë»É Ñ³ Ï³ é³Ï µÝáõ

ÃÇõÝë Ç í» ñ³Û ÙÇáÛÝ Ñ» ï» õáõÙÝ áõ ÝÇª Ûá Éá íÇó Ï³ñ Í»³ó ³Ý ï» Õ»³ó: 
21 Àëï áñáõÙ Ü»ë ïáñÝ Ï³ñ Í»³óª Ç Ù³ñ¹ ½´³ÝÝ // µÝ³ Ï»³É, áõë ïÇ Ç 

ÎáÛëÝ áã ²ë ïáõ³ Í³ ÍÇÝ, »õ ÍÝáõÝ¹Ý Ç Û³ é³ ç³ ¹Ç Ùáõ Ã» Ý¿ ³ë ïáõ³

Í³ ó»³É, »õ ³å³ª »ñ Ïáõ ³ë ïáõ³Íù, ù³Ý ½Ç ³Ûë å¿ë »õ ùá í³ ñ»³É 

Ñ³ Ï³ é³Ï µÝáõ Ã»³Ùµù, Áëï ÇñÇù Ñ³ Ù³Ýáõ³ Ýáõ Ã»³Ý ½øñÇë ïáëÝ 

»õ ½î¿ñÝ ³ÝáõÝ, ½Ç ´³ ÝÇÝ, áñ Û²ë ïáõ ÍáÛ Ð³õ ñ¿, »õ Ù³ñ ¹áÛÝ, áñ 

Ç ½³ õ³ Ï¿ ¸³õ ÃÇ, µ³ ç³ ÕÇ ½³ Ýáõ³Ýë Ñ³ Ù³ Ýáõ Ý³ µ³ñ ³ë»É, »õ 

Ñ³ Ù³ ÝáõÝù »Ý, áñáó ³Ýáõ³ÝùÝ ÝáÛÝù ÇëÏ µÝáõ ÃÇõÝù, ³ÛÉ áñ å¿ë 

Ù³ñ¹ ³ëÇ »°õ  Ï»Ý ¹³ ÝÇÝ, »°õ · ñ»³ÉÝ, Ï³Ù ÓÇª Íá íáõ »õ ó³ Ù³ ùÇ: 
22 ²Û ëá ùÇÏ »õ ³Ûë åÇ ëÇù ³Ù» Ý» ù»³Ý ³Ýáõ³Ý Ïóáñ ¹áõ ÃÇõÝ ï³ Éáíª 

½µÝáõ ÃÇõÝëÝ ³Ý ç³ ï»Ý Ç ÙÇ Ù»³Ýó: 23 î» ë³ Ý»±ë, ½Ç »ñ Ïáõ µÝáõ ÃÇõÝ¹ 

³ë»É ï³ñ µ»ñë Û»ï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³ÝÝ Ç Ü»ë ïá ñ¿ ë»ñ Ù³ Ý» ó³õ, »õ 

áñù ³ÛÅÙ, ½ÝáÛÝ ³ë» Éáí, å³ï ñáõ³ Ï³õ ÇÙÝ ³Û É³½ ·³ µ³ñ ·á Õ³ Ý³Ý 

½ÙÇïë ³Ýáõë Ù³Ýó: 24 ¼Ç áã ³ÛÉ ÇÝã ¿ ³ë»É »ñ Ïáõë µÝáõ ÃÇõÝë Û»ï 

ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³ÝÝ ½³ Ý³ ½³Ýëª ½ÝáÛÝ áõ Ý» Éáí ³Ýáõ³Ýë: 25 ´³Ûó Ñá

Ù³ Ýáõ³ Ý³ µ³ñ Ïá ãáõÙÝ, áñ ¿ Ü»ë ïá ñÇ, Ù³ñ¹ ÉáÏ ³ë»É ½øñÇë ïáëª 
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Ñ³ Õáñ¹ Ç Ð³õ ñ¿ ´³ ÝÇÝ, áñ å¿ë »õ ëáõñµùÝ ³Ù» Ý» ù»³Ý, »õ áã ÙÇáí 

ÇõÇù ½³ Ý³ ½³ Ý»³É, Ã¿ å¿ï »õ Ï³ ñÇ áù Ñ³ Ï³ é³ Ï»ë óÇ: 26 ºõ ³å³ 

½Ç³±ñ¹  »ñÏñ å³ ·» ÉÇ Ù³ñ¹Ý »õ Ï³Ù Ãáõ³ ÏÇó ºñ ñáñ ¹áõ Ã»³ÝÝ // »õ 

³Ãá é³ ÏÇó: 27 ²ÛÉ ½Ç ³é ÝáõÝ ÇÝã Ç ×ßÙ³ñ ïáõ Ã» Ý¿ª ³é Ý»É Ç Ù³Ñ 

Ó·á ÕÇ Ï³ñ ÃÇÝ, ÙÇ° ³Ý µ³ Ý³ µ³ñ Ç í» ñ³Û ¹Ç Ù»³É, Ï³ñ Í» Éáí ëïáÛ· 

Ï» ñ³ Ïáõñ, íñÇ å»³Éù Ç Ï» Ý³ó ÉÇ óáõù, áñ å¿ë Ç ëÏ½µ³Ý Ñá Õ³ ÍÇÝùÝ 

Ñ³ õ³ Ý³ Ï³ Ý³õÝ å³ï ñ»³É µ³ ÝÇõù ÉùÇÝ ½Ï»³Ýë:

III. 1 ²ñ¹, áã »Ã¿ Ù³ñ¹ Ïáõ ÃÇõÝÝ »Õ»õ ÁÝ ¹áõ Ý³Ï ´³ ÝÇÝª Áëï 

Ü»ë ïá ñÇ, ³ÛÉ ´³ÝÝ ÁÝ Ï³ É³õ ½Ù³ñ¹ Ïáõ ÃÇõÝÝ, ³å³ áõ ñ»ÙÝ, áñ å¿ë 

í³ Û»É ¿ñ ÇÝ ù»³Ý, ³ÛÝ å¿ë ³é ÝáÛñ ½Ù»ñë, »õ á°ãª áñ å¿ë ¹³ ïÇÝ ã³ ñ³

ã³ñ ïÏ³ñ ÙÇïù: 2 ºõ »Ã¿, Áëï áñáõÙ ÇÝùÝ Ï³ Ù» ó³õ »õ Áëï áñáõÙ 

í³ Û»É ¿ñ ÇÝ ù»³Ý, Ë³é Ý» ó³õ »õ ÙÇ³ ó³õ ÁÝ¹ Ù³ñÙ ÝáÛ, ½Ç³±ñ¹  Ï³ ñ¿ñ 

ÙÝ³É ³Ý¹ ÇÝã ïÏ³ñ »õ Ç Ù³ñ ¹³ í³ Û» Éáõã Ï³ñ ·³ó »õ ëá íá ñáõ Ã»³Ýó, 

»õ Ï³Ù ½Ç±Ýã  áõ ÝÇ óÇÝ ï³É å³ ï³ë Ë³ ÝÇ, áñù Áëï Ù» ñáÛë Ñ» ï» õ³

Ý³ó µÝáõ Ã»³Ý »õ ³õ ñÇ ÝÇ ½³Ý ×³éÝ ½³ÛÝ ÙÇ³ õá ñáõ ÃÇõÝ Ó»é Ý³ ÙáõË 

ÉÇ ÝÇÝ Ñ³ñ ó³ ÷áñ Ó»É: 3 ¼Ç Ù»ù áã Ù³ñ¹ Ï³õ ñÇ Ý³ ·áÛÝ, ³ÛÉ áñáíù 

²ë ïáõ ÍáÛ å³ï ß³ ×Ç, í³ ñÇÙù ùÝÝáõ Ã»³Ùµ, Û³ Õ³·ë ³Û Ýá ñÇÏ »õ ÙÇ 

³ë»Ùù µÝáõ ÃÇõÝ »õ ¹³ õ³ Ýáõ Ã»³Ùµ, í³ëÝ<½Ç> ¹Çõ ñÇÝ ¿ñ ÝÙ³ ½³Ûë 

·áñ Í»É ë³Ïë ·» ñ³ ·áÛÝ Çõ ñáÛ µÝáõ Ã»³Ý »õ Ï³ ñá Õáõ Ã»³Ý: 4 àõë ïÇ »õ 

Û»ï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³ÝÝ áã ¿ ³ñ Å³Ý ³Ý ç³ ï»É ½µÝáõ ÃÇõÝëÝ Ç ÙÇ Ù»³Ýó, 

ù³Ý ½Ç Û»ñ Ïáõë Ûáñ ¹Çë Ñ³ ï³ Ý»É ¿ ³Ûë ³ÝÝ Ù³Ýë ÙÇ Ù»³Ýó ½ÙÇÝ »õ 

½³Ý µ³ Å³ Ý» ÉÇÝ: 5 ÆëÏ ëáõñµ Ñ³ñùÝ ÙÇ ³ë³ óÇÝ µÝáõ ÃÇõÝ Ù³ñÙ Ý³

ó» ÉáÛ ²ë ïáõ ÍáÛ ´³ ÝÇÝ, // í³ëÝ áñáÛ áã µ³ Å³ Ý»Ùù Û»ï ÙÇ³ õá ñáõ

Ã»³ÝÝ, ³ÛÉ áãª áñ å¿ë Ï³ñ Í»Ý ½Ù¿Ýç Ñ³ Ï³ é³ Ïáñ¹ùÝ, ³ë»Ùù ÙÇ ·áÉ 

µÝáõ ÃÇõÝëª Ë³é Ý³ ÏáõÙÝ ³Ù» Ý³Û ÝÇõ »õ ß÷á ÃáõÙÝ ÁÝ Ï³ É»³Éª áñ å¿ë 

Ã¿ ïÏ³ ñ³ ·áõ ÝÇ Ù³ñ¹ Ï³Û ÝáÛÝ ¿áõ Ã»³Ý Í³ ËáõÙÝ ÇÝã ÁÝ Ï³ É»³É Ï³Ù 

Ç µ³ ó³ µ³ñ ÓáõÙÝª Çµñ Ã¿ Û³Õ Ã³ Ñ³ ñ»³É Ç Ñ½³õ ñ³ ·áõ Ý¿Ý, Ï³Ù áñ

å¿ë áÙ³Ýùª µÝ³õ ã³ é»³É ½Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ µÝáõ ÃÇõÝ: 6 ²ñ¹, ½³Û É³ ë¿ñëÝ 

ÃÇõë »õ ½³ÝÝ Ù³Ýë ÙÇ Ëáë ïá í³ ÝÇÙù øñÇë ïáë »õ ÙÇ àñ ¹Çª Áëï 

ä³õ Õá ëÇ Ó³Û ÝÇÝ*ª áã áõ ñ³ Ý³ Éáí »ñ Ïáõë ³ë»É µÝáõ ÃÇõÝë ÙÇ³ õá ñ»³Éë: 
7 ²ÛÉ Û»ï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³ÝÝ Ç µ³ó µ³é ÝÇÉ Ñ³ï Ù³ÝÝ Û»ñ Ïáõëª Áëï 

×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³ÝÝ áõ ë³ù, »õ Ñ³ õ³ ï³Ùù ÙÇ ·áÉ àñ¹ õáÛ µÝáõ ÃÇõÝ. ½Ç 

»Ã¿ »ñ Ïáõ Çó»Ý, Ï³ ñ» ÉÇ ³ñ ¹»³õù ¿ Éáõ ÍáõÙÝ ÁÝ ¹áõ ÝÇÉ: 8 ø³Ý ½Ç áñ 

½³ Ý³ ½³Ýë áõ ÝÇ óÇ µÝáõ ÃÇõÝë, Ñ³ñ Ï³ õá ñ³ å¿ë Ïñ»ë ó¿ »õ ù³Ï ïáõÙÝ. 

* º÷»ë. ¸ 5
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³ÛÉ ½³Ûë ³ë»É Ø³ñ Ï» ÕÕÇ ¿ ¶³ Õ³ ï³ó õáÛ: 9 ÆëÏ »Ã¿ ³ëÇ ó»Ýª Ý³Ë 

ù³Ý ½Ù³ÑÝ »õ ½Û³ ñáõ ÃÇõÝ Ï³ ñ» ÉÇ ·áÉ ½³Ûë, ÇëÏ Û»ï Û³ ñáõ Ã»³ÝÝª 

³Ý Ï³ñ, áñ å¿ë ½Ç ³Ý Ï³ ï³ñ Áëï Ù»½ Ý³Ë ù³Ý ½Û³ ñáõ ÃÇõÝÝ ·áÉ, 

»õ Û»ï Û³ ñáõ Ã»³Ý ÉÇ Ý»É Ï³ ï³ ñ»³É. Ã¿ ³Û¹ å¿ë Çó¿, ÷á ÷á Ë» ÉÇ 

áõ ñ»ÙÝ »õ ³Û É³Û É» ÉÇ ¿ øñÇë ïáë: 10 ²ÛÉ Ù»ù á°ã  ³Ûë å¿ë Ñ³ õ³ ï³Ùù, 

ù³Ý ½Ç Ù»ù ½³Û ëá ëÇÏ ÁÝ ¹áõ Ý»É µÝ³ õá ñ»³É »Ùù, ÇëÏ öñÏÇãÝ Áëï 

áñáõÙ Û»ï Û³ ñáõ Ã»³ÝÝ »õ Ý³Ë ù³Ý ½Û³ ñáõ ÃÇõÝÝ // ¿ñ Ï³ ï³ ñ»³É 

»õ ³Ý³Û É³Û É» ÉÇ »õ ³Ý ÷á ÷á Ë» ÉÇ: 11 ¼Ç Ã¿ å¿ï »õ Ù» é³õ, ³ÛÉ Ï³ Ù³õ 

»õ Ñ³ ×áõ Ã»³Ùµ »õ áã í³ëÝ Ù³ñ ïÇ Ñ³ Ï³ é³Ï µÝáõ Ã»³Ýó Ï³Ù áñ³

Ïáõ Ã»³ÝóÝ, ³Û ëÇÝùÝª ½á ñ³ Ïáõ ÃÇõÝëÝ áõ ÝáÕ ÑÇõ Ãáó Ù³ñÙ ÝáÛÝ, áñ 

»Ý Ë³é Ýáõ³Íù ï³ ñ»ñó, »õ Ù³ñï ÁÝ¹ ÙÇ Ù»³Ýë µÝ³ õá ñ³ å¿ë áõ ÝÇÝ. 

»õ Ç Û³Õ Ã³ Ñ³ ñÇÉÝ Ç ÙÇ Ù»³Ýó »õ Ç Û³ é³ õ» ÉáõÉÝ Ï³Ù Ç å³ Ï³ ë»É 

ù³Ý ½µ³ ñ» Ë³é Ýáõ ÃÇõÝÝ »õ ½ã³ ÷³ õá ñáõ ÃÇõÝÝª Ñ³ñÏ ¿ í³Ë ×³ Ý»É 

Ï»Ý ¹³Ý õáÛÝ: 12 ê³ Ï³ÛÝ áñ å¿ë í» ñ³ ·áÛÝÝ ³ë³ ó³õ, øñÇë ïáë áã ÁÝ¹ 

³Ûë åÇ ë»³õ »õ Ï³Ù µÝ³õ ÇëÏ ÁÝ¹ Ñ³ñ Ï³õ ÇÝã ¿ñ µÝ³ õáñ ÏñÇó Ù»

ñáó, Ã¿ å¿ï »õ ½³ Ý³Ý ·áë Ý» ÉÇëÝ Ïñ¿ñ Ï³ Ù³ õáñ ½ÏÇñë:

IV. 1 ²ñ¹, ½Ç ÙÇ° »Õ Í³ Ý» ÉÇ Ãáõ»ë óÇ øñÇë ïáë, áñ å¿ëª Ø³ñ Ï»Õ ÕÇ, 

å³ñï ¿ Ëáë ïá í³ Ý»É »õ áã ½³ Ý³ ½³ Ýáõ ÃÇõÝ ÁÝ¹ ¹Ç Ùáõ Ã»³Ý ´³ ÝÇÝ 

»õ Ù³ñÙ ÝáÛÝ: 2 ¼Ç Ã¿ ³Ûë å¿ë Çó¿ª Áëï áÙ³Ýó Ï³ñ Í»³ó, ¿ ³å³ »õ 

³ÛÅÙ ½³ Ý³ ½³ Ýáõ ÃÇõÝ: 3 ºõ »Ã¿ ½³ Ý³ ½³ Ýáõ ÃÇõÝª ³Ý ÝÙ³ Ýáõ ÃÇõÝ, 

»õ »Ã¿ ³ÝÝ Ù³ Ýáõ ÃÇõÝª áã å³ñ ½áõ ÃÇõÝ, »õ »Ã¿ áã å³ñ ½áõ ÃÇõÝª 

Ç µ³½ Ù³ó ¹ñáõ ÃÇõÝ: 4 ºõ ³å³, ½Ç ÙÇ° ³Û¹ åÇ ë»³õù ³Ý ï» Õ»³õù 

àñ ¹Ç í³ñÏ óÇª ³Ù µ³ñ Ó»³É Û»ñ ÏÇÝë »õ »¹»³É ½Ù³ñ ÙÇÝÝ, áñ å¿ë 

¶³ Õ³ ï³ó õáó Ø³ñ Ï»Õ Õ»³Û Ãáõ» ó³õ ³ë»É, »õ ³Û Ýáõ Ñ» ï»õ ·» ñ»½ Ù³Ý 

Û»ñÏ ÝÇ »õ ³å³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ Ù³ñÙ ÝáÛ »õ Û³ ñáõ ÃÇõÝ Ù³ñÙ ÝáÛ »õ 

»ñÏ ñáñ¹ ³éáõÙÝ Ù³ñÙ ÝáÛ: 5 î» ë³ Ý»±ë, áñ åÇ// ëÇù Åá Õá íÇÝ ³Ý µ³Ý 

»õ ³Ý ï» ÕÇ Ï³ñ ÍÇù Ç ½³ Ý³ ½³Ýë ³ë» ÉáÛ µÝáõ ÃÇõÝëÝ Ç øñÇë ïáëª 

×ßÙ³ñ ï³ å¿ë Ç ½³ Ý³ ½³ ÝÇó ³é ÙÇ Ù»³Ýë »Ï»³É µÝáõ ÃÇõÝùÝ: 6 ê³

Ï³ÛÝ á°ã  ½³ Ý³ ½³ Ýáõ ÃÇõÝ, áõñ ÙÇáõ ÃÇõÝ, áñ å¿ë Ç Ù³ñ ¹áÛÝ ÍÝ»³ÉÝ 

Ù³ñ¹ á°ã  ¿ Ù³ñ ÙÇÝ ëáëÏª ³é³Ýó ³Ý ÓÇÝ, ëáÛÝ å¿ë »õ áãª ÍÝ»³ÉÝ Ç 

Îáõ ë¿Ý ³é³Ýó ´³ ÝÇÝ: 7 ¼Ç »Ã¿ ³é³Ýó ´³ ÝÇÝ, ³å³ Ù³ñ¹ ÙÇ³ÛÝ 

»õ Û» ïáÛ ³ñ Å³ Ý³ õá ñ»³É ï³ ×³ñ ·áÉ ´³ ÝÇÝ ²ë ïáõ ÍáÛ: 8 ºõ áñù 

³Ûë å¿ë ¹³ õ³ Ý»Ý, ÛÇ ñ³ õÇ Áëï Çõ ñ»³Ýó ³é³ ç³ñ Ïáõ Ã»³ÝÝª Û»ñ Ïáõë 

µ³ Å³ Ý»Ý ½ÙÇÝ »õ ½³Ý µ³ Å³ Ý» ÉÇÝ: 9 ´³Ûó »Ã¿ í³ëÝ ½Ç ³ÝÓ Ý³ õáñ 

»õ µ³ Ý³ Ï³Ý áõ Ý¿ñ Ù³ñ ÙÇÝ ´³ÝÝ, »õ í³ëÝ ³Û Ýá ñÇÏ Çµ ñ»õ ½»ñ Ïáõë 

Ï³ ï³ ñ»³Éë ³Ý ç³ ï»Ý Ç ÙÇ Ù»³Ýó ½µÝáõ ÃÇõÝëÝ »õ Ñ³ñÏ ·áÉ Ï³ñ Í»Ýª 
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Çµñ Û»ñ Ïáõó ß³ ñ³¹ ñ» Éáó ·á Û³ óáõ Ã»³Ýó »ñ Ïáõë ³ë»Éª Áëï ³Û Éáó 

áÙ³Ýó »Õ³ Ý³ Ï³ó ß³ ñ³ Ï³ ó» Éáó »õ áã µÝ³õ Ë³é Ý»³É ÁÝ¹ ³Û ÉáõÙ, 

»ë áã ·Ç ï»Ùª ½ÇÝã ¿ µéÝáõ ÃÇõÝ ³Û ¹á ñÇÏ Ñ³ñ ÏÇ. ½Ç ³Ñ³ »õ µ³ Ý³

Ï³ÝÝ Ç Ù»½ á°ã  Ç Ù³ñÙ ÝáÛ ÍÝ³ ÝÇ »õ áã Û³ÝÓ Ý¿, Ã¿ å¿ï »õ ³ë³ óÇÝ 

áÙ³Ýù »õ ½³Ý ÓÇÝë Û³Ý Ó³Ýó ÍÝ³ ÝÇÉ, Áëï áñáõÙ »õ Ù³ñ ÙÇÝù, ³ÛÉ 

á°ã  ³ëÇÝ »ñ Ïáõ: 10 ºõ ¹³ñ Ó»³É, ³ë»Ý Í» ñáõ ÝÇùÝ ½³Ý µ³ÝÝ, áñ Ç 

Ù»½, ³ÝÓÝ Ù³ëÝ ·áÉ µ³ Ý³ Ï³ ÝÇÝ, ÇëÏ ³ÛÉùª Áëï ÇÝ ù»³Ý Ï³ ï³ ñ»³É 

¿áõ ÃÇõÝ »õ á°ã  Ù³ëÝ µ³ Ý³ Ï³ ÝÇÝ ³Ëáñ Å»Ý ·áÉ ½³Ý//µ³ÝÝ: 11 Ü³Ëª 

½Ç »õ Û³Ý µ³ÝëÝ Ï»Ý ¹³ ÝÇë Ï³ ï³ ñ» É³ µ³ñ ·ï³ ÝÇ, »õ »ñÏ ñáñ¹ª ½Ç 

³ÝÁÙ µáÝ í³ñ Ï³ ÝÇÝ Ù³ëÝ ·áÉ ½³Ý µ³ÝÝ, µ³Ûó Û» ñÇë ï³ ñá ñá ß»É 

µÝáõ ÃÇõÝë ½Ù³ñ¹ª áã áù Ï³ ÙÇ: 12 ² ë¿ »õ äÕ³ ïáÝª å³ Ñ³ ñ³Ý ·áÉ 

½Ù³ñ ÙÇÝ µ³ Ý³ Ï³ ÝÇÝ ³Ý ÓÇÝ, »õ åÇõ Ã³ ·á ñ»³ÝùÝª áã »ë ½Ù³ñ ÙÇÝ, 

³ÛÉ ÇÙª áñ å¿ë ëï³ óáõ³Í ÇÝã: 13 ê³ Ï³ÛÝ áã í³ëÝ ³Û ëá ñÇÏ å³ñ ïÇÙù 

Û»ñ Ïáõë ³ë»É Ù³ñ¹ë: 14 ÆëÏ ³ñ¹, ½Ç±Ýã  ¹³ñ Ó»³É Ñ³ñÏ Û»ñ Ïáõë 

Ñ³ï Ù³Ý¹. ³ñ ¹»³±õù, ½Ç áã Ï³ ÙÇù ½»ñ Ïáõë Çß Ë³ Ý³ Ï³ÝëÝ ÙÇ ³ë»É: 
15 ²ÛÉ ÙÇ »õ áã »ñ Ïáõ »Ý Çß Ë³ Ý³ Ï³Ýù Ç øñÇë ïáë, ù³Ý áñ å¿ë Ç 

Ù»½ ÙÇïù ³Ù» Ý³Û ÝÇ Çß Ë»Ý »õ Û³õ ñÇ Ý»Ý Ç ÝÙ³ µ³ÝÝ, ½Ç Áëï áñáõÙ 

í» ñ³ ·áÛÝÝ ³ë³ ó³õ, Çµ ñ»õ ·áñ Í»³õ Ùï³õù í³ ñ¿ñ ´³ÝÝ, ½Ç ÇÝùÝ 

³é³ç Ýáñ¹ Ùï³óÝ:

Ú³ Õ³·ë Ï³ Ù³óÝ

V. 1 ²ñ¹, Áëï áñáõÙ ÇÝùÝ ´³ÝÝ Çß Ë¿ñ »õ ³é³ç Ýáñ ¹¿ñ Ù³ñ¹

Ïáõ Ã»³ÝÝ, Áëï ³ÛëÙ »õ Ï³ÙùÝ Ýá ñÇÝ ÇÝ ù»³Ý »õ á°ã  ³Û ÉáÛ áõ ñáõù, 

áõë ïÇ »õ ÙÇ ³ë»Ùù Ï³Ùë Ù³ñ ¹³ ó» ÉáÛÝ ²ë ïáõ ÍáÛ »õ áã »ñ Ïáõë, ½Ç 

½³Ûë Ï³ñ Í»É Ï³Ù ³ë»É ³Õ ×³ ï³ Ý³ó »õ É» ½áõ³ ·³ ñáõ Ã»³Ý »õ áã 

áõ ÕÇÕ ¹³ ïá Õáõ Ã»³Ý ¿: 2 ø³Ý ½Ç »Ã¿ Ýá ñ³ »Ý ÙÇïùÝ, Ýá ñ³ »°õ 

 Ï³ÙùÝ, »°õ  ³ÛÉÝ ³Ù» Ý³ÛÝ: 3 ì³ëÝ ½Ç Ùï³ õáñ ³Ý ÓÇÝÝ ÙÇç Ýáñ ¹áõ

Ã»³Ùµ ÁÝ¹ Ã³ÝÓ ñ³ ·áõ ÝÇ Ù³ñÙ ÝáÛÝ µÝáõ Ã»³Ý ÙÇ³ ó³õ, áñ å¿ë Ç 

Ù»½ ½µ³ Ý³ Ï³ÝÝª ÙÇç Ýáñ ¹áõ Ã»³Ùµ ßÝãáÛÝ, ½Ç »õ ³Ûë å¿ë ÇëÏ // í³ Û»É 

¿ñ ½µá í³Ý ¹³ÏÝ ³å ñ» óáõ ó³ Ý»É, í³ëÝ áñáÛ »õ ÙÇïùÝ ²ë ïáõ ÍáÛ, »õ 

Ï³Ùù Ùï³óÝ ²ë ïáõ ÍáÛ: 4 à±ã  ï» ë³ Ý»ë ½½³õ ñáõ ÃÇõÝ ÑñáÛ. ½Ç³±ñ¹  

áõÅ· Ý³ å¿ë Ùï³ Ý¿ Ç Ã³ÝÓ ñáõ ÃÇõÝ »õ Ç Ëëïáõ ÃÇõÝ Ã³ÝÓ ñáõ Ã»³Ý 

»ñ Ï³ ÃáÛ »õ ³ÛÝ ù³Ý ½ÙÇ³ õá ñáõ ÃÇõÝÝ ·áñ Í¿, ÙÇÝã ½Ç áã »ñ Ï³Ã, 

³ÛÉ Ñáõñ ï» ëá Õ³óÝ »ñ» õÇÉ »õ ÑñáÛ »õ á°ã  ½»ñ Ï³ ÃáÛ áõ Ý»É ³é Å³

Ù³ÛÝ ³½¹ Ù³Ùµ ½Ý»ñ ·áñ Íáõ ÃÇõÝ: 5 ²Ûë å¿ë »õ »õë ³é³ õ»É ÇÙ³° ÇÝÓ 

½´³ ÝÇÝ ²ë ïáõ ÍáÛ ³é ÇõñÝ Ùï³ õáñ ³ÝÓÝ »õ Ù³ñ ÙÇÝ ½ÙÇáõ ÃÇõÝ. 
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ÛÇ ñ³ õÇ ³å³ ³Ù» Ý³ÛÝ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝùª »°õ  Ï³ÙùÝ, »°õ  ·áñÍù, »°õ 

 ÏÇñùÝ Ù³ñ¹ Ï³õ ñÇ Ý³ ·áÛÝù: 6 ¼Ç »Ã¿ Ùï³ó »Ý Ï³Ùù, ÇëÏ ÙÇïùÝ 

³é³ç Ýáñ ¹³õ í³ ñÇ ²ë ïáõ Íáí, á±Ûñ  ³Û ÉáÛ áõ ñáõù Ï³ÙùÝ ³ë³ë óÇÝ: 
7 ²ÛÉ ³ë»Ý. §Æ ¹¿Ùë ³Õ³õ ÃÇó ³ë¿ñ ³é Ð³ÛñÝ. §à°ã  ÇÙë, ³ÛÉ ùáÛ¹ 

Ï³ ï³ ñ»ë óÇÝ Ï³Ùù¦*: 8 §ºõ ½Ç³±ñ¹  ½³Û¹ ÇÙ³ë óÇë, ½Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝÝ,— 

³ë¿,— Û³Ûï Ý¿ Ï³Ùë¦. å³ñï ¿ñ Ç µ³½ Ù³ó ½³Û¹ ·» Õ»ó Ï³ å¿ë 

ËÝ¹ñá Õ³ó »õ Éáõ Íá Õ³ó Ý³Ë ù³Ý ½Ù»½ª áõ ë³ Ý»É ù»½: 9 ´³Ûó »õ ³ÛÅÙ 

ÉáõÇ ó»ë, ½Ç ½Ýá ó³ÛëÝª áñ å¿ë Û³ Ù» Ý³ÛÝ Å³Ù »õ ³Ù» Ý³ÛÝ áõ ñ»ù, »õ 

áã ½Ù»ñ ÇÝã Ýá ñá· ³õ³Ý ¹»Ùù ï» ëáõ ÃÇõÝë: 10 ²ñ¹, áã »Ã¿ Ï³Ùë 

ÇÝã Ñ³ Ï³ é³Ïë Û³Ûï ³é Ý¿ ½Çõñ »õ ½Ð³õñ, ³ÛÉ áñ å¿ë Ã¿ áã Çó¿, 

½Ç µ³ ó³ ë³ óáõ ÃÇõÝ »õ áã ëïá ñ³ ëáõ ÃÇõÝ ¿ µ³Ý¹. áã ½¿ ¿, ³ÛÉ ½á ã¿ 

¿. Ýß³ Ý³ Ï¿, ½Ç ã»Ý Ï³Ùù ³ÛÉ ÛÇë, // µ³Ûó áñ Ç ù»½¹: 11 ºõ »Ã¿ áã 

»Ý »õ áã Ï³ ï³ ñ»ë óÇÝ, »õ áñ ¾ÝÝ ³Õ³õ Ã¿, ÉÇ ¿, ½Ç Ï³ ï³ ñ»ë óÇÝ, 

³Û ëÇÝùÝª Ñ³ Ù³ Ï³ Ùáõ ÃÇõÝÝ, áñ ¿ Ù³ñ¹ Ï³Ý ÷ñÏáõ ÃÇõÝ Çõ ñáí: 12 ² å³ 

Ã¿ »õ ³ÛÉ ³½· Ï³ ÙÇ óÇë Éë»Éª å³ñ ½³ µ³ñ ³ë»É Ï³ Ù» Éáí ½µ³Ý¹, »õ 

áã ³ÛÝ Ç µ³ó ï³ ÝÇ ½ù»½ Ç ï» ëáõ Ã» Ý¿ë: 13 º Ã¿ µ³ ñ» å³ß ï³ µ³ñ 

»õ áõ ÕÇÕ ÇÙ³ Ý³Û ó»ë, áñ ¿ ïÝ³õ ñÇ Ý³ µ³ñ ³Õ³õ Ã»Éª áõ ëáõ ó³ Ý» Éáí 

½³ ß³ Ï»ñïëÝ, Ã¿ ³é³ õ»É ³õ ·áõï ¿ »õ í³ Û» Éáõã ½Ï³ Ù³óÝ ²ë ïáõ ÍáÛ 

ËÝ¹ñ»É ½ÉñáõÙÝ Û³ Õ³õÃëÝ, ù³Ý »Ã¿ ½ÇÝ ù»³Ýó, ù³Ý ½Ç ³ë³ë çÇùª 

³ë¿. §Ð³°Ûñ  Ù»ñ, ëá°õñµ  »ÕÇ óÇ ³ÝáõÝ ùá, »õ Ï³ ï³ ñ»ë óÇÝ Ï³Ùù 

ùá¦†: 14 ÆëÏ »Ã¿ ³ëÇ ó»ë µÝ³ õáñ Ï³Ùë áõ Ý»É øñÇë ïá ëÇ Ù³ñ¹ Ï³

ÛÇÝë, áñ ÁÝ¹ ¹Ç Ù³ Ý³Ûñ Ï³ Ù³óÝ Ð³õñ, ½áñ Çõñ Ï³Ùë ³ë¿ñ, »Ã¿ 

½´³ÝÝ ³ëÇ ó»ë, áñ å¿ë »õ ¿ ÇëÏ, Ï³Ùù Ýá ñ³ áã ÁÝ¹ ¹Ç Ù³ Ý³Û Ð³õñ, 

½Ç ½³Û¹ »õ ¹áõ Ëáë ïá í³ ÝÇë, ÇëÏ »Ã¿ Ù³ñ ¹áÛ ÙÇ³ÛÝ ï³ë, Ý³Ëª 

á±Ûñ  ³ñ ¹»³õù ³Ý ó»³É Ù» Ïáõ ëÇ Ï³Ûñ ´³ÝÝ, ½Ç ëáëÏ Ù³ñ¹Ý ³Õ³õ

Ã»ë ó¿, »õ »±ñµ  Ñ³ Õáñ ¹»ë óÇ Ù³ñ¹ Ïáõ Ã»³ÝÝ, ½Ç Û³ÛÝ Å³Ù å³· óáõù 

»ñ ÏÇñ, ù³Ý ½Ç Ù³ñ ¹áÛ ÙÇ³Û ÝáÛ å³ß ï³õÝ Ù³ ïáõ ó³ Ý»É ÛÇ Ù³ ñáõ ÃÇõÝ 

¿: 15 ºõ Ù³±ñ¹  áõ ñ»ÙÝ ã³ñ ã³ ñ» ó³õ, »Ã¿ Ë³õ ë»³ó ´³ÝÝ »õ ï» ÕÇ 

»ï ÷áñ Óáõ Ã»³ÝÝ, »õ ½Ç³±ñ¹  Ë³ãÝª »ñÏñ å³ ·» ÉÇ, Ï³Ù // Ë³ ã»³ÉÝª 

²ë ïáõ³Í, »õ Í³Õñª Ù»ñ ÷ñÏáõ ÃÇõÝÝ, »õ í³Û ñ³ å³ñª Ñ³ õ³ïùÝ: 
16 Ê³ µ» ó³Ý, áñ Û³ ñ»³Ý Ù» é»³ÉùÝ, Ç Ý³ ÝÇñ Ë³ õ³ ñáõÙÝ ³ñ» ·³ Ï³ÝÝ 

»õ »ñÏ ñÇ ï³ ï³ ÝáõÙÝ »õ í³ ñ³ ·áõ ñÇÝ Ñ»ñ ÓáõÉ »õ Ñ³ ñÇõ ñ³ å» ïÇÝ 

íÏ³ Ûáõ ÃÇõÝÝ, »õ áñ µÝ³õÝ ¿ ³Ý ï» ÕÇ, ½³ñ Ñáõ ñ»³É Ç ã³ñ ã³ ñ³ Ý³ó 

* ÔáõÏ. Æ´ 42

† Ø³ïÃ. ¼ 10
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³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇÝ ²ë ïáõ³Í, »õ Ù»ñÃ Ë³é Ý»³É ÁÝ¹ Ù³ñÙ ÝáÛÝ »õ Ù»ñÃª 

½³ ïáõ ó»³É, áñ å¿ë ½Ç »ñ µ»ÙÝ Ù³ñ¹ »õ »ñ µ»ÙÝ ²ë ïáõ³Í »ñ» õ»³É, 

³ÛÉ áã Ñ³ Ù³Ý ·³ Ù³ÛÝ, áñáõÙ ï³ óÇÝ »ñ µ»ÙÝ »õ »ñ µ»ÙÝ áã ï³ óÇÝ 

³ë ïáõ³ Í³ í³ Û» ÉáõãùÝ: 17 ²ÛÉ Ù»½ ÙÇ° ÉÇ óÇÝ ³ë ïáõ³Íù ³é Å³ Ù³ÛÝù 

»õ ÙÇ° »ñ ÏÇñ å³· óáõù ³ë ïáõ ÍáÛ ³õ ï³ ñÇ*, ù³Ý ½Ç ½Ç±Ýã  ³õ ï³ ñ³

·áÛÝ ³ë ïáõ³Í, ù³Ý ½áñ ³Ûë å¿ëÝ Çó¿: 18 ºõ ¹³ñ Ó»³É, »Ã¿ ´³ ÝÇÝ 

½³ Õ³õ Ã»ÉÝ ãÏ³ ï³ ñÇÉ ½Çõ ñáó Ù³ñÙ Ý³ Ï³Û Ýáó Ï³ Ù³óÝ ï³ ó»ë, áã 

å³ñï ¿ñ ½Çõñ Ï³ÙëÝ ³ë»É, ½Ç áã ÁÝ¹ ¹Ç Ù³ Ý³Û Ï³ Ù³óÝ Ð³õñ, ³ÛÉ 

½Çõ ñáÛÝ, ù³Ý ½Ç ³Ûë å¿ë ³ñ ¹»³õù í³ Û»É ¿ñ:

VI. 1 ²ñ¹, áñ å¿ë ³ëñ ëåÇ ï³Ï Ý»ñ Ï³ ÝÇ óÇ ÍÇ ñ³ ÝÇ »õ áã ¿ 

»ñÏ ·áÛÝ, ³Û É»õ áã ÝÇõÃÝ ½¿áõ ÃÇõÝÝ Çõñ Ïá ñáõ ë»³É, ÝáÛÝ å¿ë »õ 

ÙÇïùÝ å³Û Í³ é³ ó»³É »õ ³ë ïáõ³ Í³ ó»³É ÙÇ ¿, »õ áã »õë »ñ Ïáõù 

³é³ç Ýáñ ¹³ Ï³Ýù, ù³Ý ½Ç áã ³ÛÉ ÇÝã Ï³ ÙÇ ÙÇïùÝ, »õ ³ÛÉ ÇÝãª ´³ÝÝ: 
2 ºõ áñ å¿ë »ñ³Åßï//³ Ï³ÝÝ »õ ·áñ ÍÇÝ á°ã  »ñ Ïáõù »ñ³Åß ï³ Ï³Ýù, 

ëáÛÝ å¿ë ²ëïáõ³ÍÝ ´³Ý »õ ÙÇïù Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝù á°ã  »ñ Ïáõù Çß Ë³

Ý³ Ï³Ýù, ù³Ý ½Ç ÷á Ë³ Ý³Ï ·áñ ÍáÛÝª Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Ùï³õùÝ í³ ñ¿ñ 

´³ÝÝ, áñ å¿ë Ç Ù»½ Çß Ë³ Ý³ Ï³ÝÝ ·áñ Í»³õ Ù³ñÙ ÝáíÝ í³ ñÇ, Ûáñ 

ÇÝã Ï³ ÙÇ, ³Ûë å¿ë »õ ´³ÝÝ Ùï³õùÝ í³ ñÇ, Ûáñ ÇÝã Ç Ó»éÝ Ùï³óÝ 

Ï³ ï³ ñ» Éáõ ÃÇõÝë, Áëï áñáõÙ »õ ÙÇ ³ë»Ùù Ï³Ùë øñÇë ïá ëÇ: 3 ² å³ 

Ã¿ ³Û ëá ùÇÏ ù»½ áã Ñ³ ×» ÉÇù, ³ë³°, ¹áõ ½Ç³±ñ¹  Ï»Õ Í³ õá ñÇë ÙÇ 

³ë»É ¹¿Ùë øñÇë ïá ëÇ Ï³Ù ³ÝÓ Ý³ õá ñáõ ÃÇõÝ, á±ã  ³å³ ù¿Ý ³ÛÉ »õ ³ÛÉ 

Ï³Ùù »õ ÏÇñù »õ Ý»ñ ·áñ Íáõ ÃÇõÝù ½³ÛÉ »õ ³ÛÉ óáõ ó³ Ý»Ý ¹¿Ùë »õ 

³ÝÓ Ý³ õá ñáõ ÃÇõÝë, ù³Ý ½Ç Ç ÙÇáõÙ ³Ûë å¿ë »õ ½³Û ëá ëÇÏ ·áÉ áã áù 

Ñ³ õ³ Ý»ë óÇ: 4 ´³Ûó ·Ç ï»Ùª áõë ïÇ µéÝ³ ¹³ ïÇë ³ë»É ÙÇ ½øñÇë ïáë. áã 

³Ëáñ Å» Éáí, ³Û É»õ ÛáÛÅ Ç ÙÇïë¹ ¹Åáõ³ ñ» Éáí, »õ áñ ÃáõÇª ë³ë ï» Éáí 

³ëá ÕÇÝ §ÙÇ î¿ñ¦† ½ÚÇ ëáõë øñÇë ïáë, ½Ç Ã¿ ÙÇ ³ë»É Ñ³ñ Ï³ õá ñÇë, 

Ç µ³°ó  ï³ñ ½»ñ Ïáõë¹ª ½³ Ù» Ý» õÇÝ ³õ ï³ ñ³ ·áÛÝ¹ ÙÇáõÙÝ: 5 ì³ëÝ 

½Ç Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ ñáõÙ Ãáõáí ½³ Ý³ ½³ ÝÇó Ï³Ù áã ³Ýó ÝÇõñùÝ ï³ óÇÝ 

ÙÇáõÙÝ ÙÇ³Û Ý³ í³ Û» ÉáõãùÝ »õ »ñ ÏáõóÝ Ï³Ù Ûá Éá íÇóª Áëï Ýá ó³ÛùÝ, »õ 

áã áù ³ë³ë ó¿ »ñ Ïáõë ½ÙÇÝ Ï³Ù ÙÇª ½»ñ ÏáõëÝ, áñ å¿ë »õ áã ï³ëÝª 

½ùë³Ý Ï³Ù ùë³Ýª ½ï³ëÝÝ, »õ áñù Áëï ³Ûë Ù³ Ý¿ù, Ï³Ù ¹³ñ Ó»³Éª ¿ 

»õ áã, // Ï³Ù ½áãÝª ¿ Ï³Ù ½¿Ýª áã, áñ å¿ë ÙÇÝã áù ³ë³ë ó¿ ½ï³ëÝª 

ùë³Ý »õ ï³ëÝ Ï³Ù áã ï³ëÝ »õ ½Ù³ñ¹Ýª áã Ù³ñ¹, ³Ûë å¿ë Åá Õá

* ê³ÕÙ. ´ 10

† º÷»ë. ¸ 5
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íÇ Ç ùáõÙ Ù¿¹ µ³ Å³Ý Ù³ Ý¿ »õ ÙÇ³ õá ñ» ÉáÛ: 6 ºõ »Ã¿ ½Ñ³ ×» ÉÇÝ ù»½ 

½»ñ ÏáõëÝ ³Ëáñ Å»ë ó»ë, µ³°ñÓ ½ å³ï ñáõ³Ï ÙÇ³ õá ñ» ÉáÛ¹ »õ ½Ï»Õ Í³

õá ñáõ Ã»³Ý¹ ëï»Õ Íáõ³Í Ù»ñ Ï³ óá°, ù³Ý ½Ç Ù»ñÏ ÇëÏ ¿ »õ ³Ý Í³ ÍáõÏ 

ÇÙ³ëï Ýáó Ùï³õù, Ý³»õª ã³ ñ³ ÷³ é³ó, »õ ß³Ñ ÇÝã áã ¿ ·á Õ³ Ý³É 

½¹Çõ ñ³ Ñ³ õ³ÝëÝ Ç í³ ïÃ³ ñ³ ·áÛÝëÝ. Ã» ñ»õë Ç µ³ó ¹Ý»É ½Ó» õ³ Ý³É¹ª 

»õ ½ã³ ñ³ ÷³ éáõ ÃÇõÝÝ ÁÝ¹ ÝÙÇÝ ³ÝÏ óÇ Ç µ³óª Û³ é³ ç³ ï» Éáí Áëï 

½ÕçÙ³Ý »õ ÷á Ë³Ý ó» Éáí Ç µ³ ñ» ÷³ éáõ ÃÇõÝ: 7 ø³Ý ½Ç ½³ËïÝ áã 

Í³Í Ï»É ëÏÇ½µÝ ¿ ³éáÕ çáõ Ã»³Ý, Ã¿ å¿ï áã ³Ûë å¿ë Ï³ñ Í»ë, »õ ùá 

ÇÝ ù»³Ý Ëáñ Ñáõñ¹ù ·Ç ï»Ý »õ ³½ ¹»Ý ù»½ª Ë³ µ¿áõ ÃÇõÝ ·áÉ ½Ï³ÙëÝ 

Í³Í Ï»É µ³ ÝÇõù ½Ùï³ó »õ ½³Ý Ñ» ï» õ» ÉÇÝ Ñ» ï» õ»É óáõ ó³ Ý»É ³Ý Û³ñ

Ù³ ñ³ å¿ë, áñ ¿ ÙÇáõÙÝ »ñ Ï³Ïë ï³É:

VII. 1 ²ñ¹, ù³ ç³ í³ Û» Éáõã ¿ Ñ³ñóÝ ëñµáó Ñ» ï» õ»É Ëáë ïá í³

Ýáõ Ã»³Ý »õ ÙÇáÛ î»³éÝ Ù» ñáÛ ÚÇ ëáõ ëÇ øñÇë ïá ëÇ áã ³ë»É »ñ Ïáõë 

Ï³Ùë »õ Ý»ñ ·áñ Íáõ ÃÇõÝë »õ ÏÇñë, ³ÛÉ Áëï áñáõÙ áÛñ ³Û ëá ùÇÏª ÙÇ 

³ë»É Ï³Ùë »õ ½³ Ù» Ý³ÛÝ Ýá ñ³ª Çõñª »Ã¿° ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝù Çó»Ý »õ 

»Ã¿° Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝù, Ý»ñ ·áñ Íáõ ÃÇõÝù »õ ÏÇñù: 2 ø³Ý ½Ç á°ã  Ù³ñ¹ ¿ñ 

ÙÇ³ÛÝ »õ á°ã  ²ë ïáõ³Í Û³ ïáõÏ, »Ã¿ Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõ ñáõÙÝ ½ÇõñÝ // 

³é³ÝÓ Ý³ å¿ë ï³ óáõù, ³ÛÉ Ñ³ Ù³Ý ·³ Ù³ÛÝ ²ë ïáõ³Í »õ Ù³ñ¹ ÝáÛÝ 

ÇÝùÝ: 3 àõë ïÇ å³ñï »õ ³ñ Å³Ý ¿ñ »ñ Ïá ùáõÙµù í³ ñÇÉ ÝÙÇÝ ÇÝ ù»³Ý, 

½Ç ·Ç ï³ë óáõù, ½áñ ÇÝã ¿ñÝ »õ »Õ»õ, »õ ëù³Ý ã³ë óáõù ÁÝ¹ Ýá ñ³

Ó» õáõ ÃÇõÝëÝ »õ ëù³Ý ã³ ó»³É ÷³ ÷³ ·»ë óáõù ÝÙ³ »õ ÷³ ÷³ ·» Éáí 

ëñµ»ë óáõù ½Ù»½ ÇÝ ù»³Ýë Û³ Ù» Ý³ÛÝ åÕÍáõ Ã» Ý¿ Ñá· õáÛ »õ Ù³ñÙ ÝáÛ:

 Ú³ Õ³·ë Ý»ñ ·áñ Íáõ Ã»³Ý

VIII. 1 ºñ Ïáõë Ï³ñ Í» Éáí »õ ³ë» Éáí ³Ýáõ³Ùµ ½Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝÝ ÏÇñë, 

ÇëÏ ½³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝÝ Ý»ñ ·áñ Íáõ ÃÇõÝ ³ë» Éáí áã ÁÝ¹ Ñ³ï ÇÝãª »õ 

¹¿Ùë »ñ Ïáõë ù³ ñá ½»Ý ³é³ë å» É³ µ³ Ý³ å¿ë, »õ áñ å¿ë Ô¿áÝª ½ÙÇÝ 

Ç ÙÇõëáõÙ Ã³ ùáõ ó»³É ³ë» Éáí, »õ Ñ³ Ï³ é³Ïë ÙÇ Ù»³Ýó ·áñ Í»É Ï³Ù 

Ïñ»É ÙÇõëáõÙÝ ³ë³ ó» ÉáÛ, ³Û ëÇÝùÝª Ù³ñ ¹áÛ Éá ÏáÛ ³é ²ë ïáõ³Í Û³

ñ» ó» ÉáÛ: 2 ºõ »Ý ³Û ëá ùÇÏ Ü»ë ïá ñÇ »õ Ñ³ Ù³ Ëá ÑÇó Ýá ñÇÝ, ÁÝ¹ áñ 

½³ñ Ù³ Ý³É áã ÷áùñ ÇÝã ³ñ Å³Ý ¿. Ý³Ëª ½Ç ³Ý³ñ Å³Ýë ïÝï» ëáõ

Ã»³ÝÝ ÇÙ³ Ý³Ý ´³ ÝÇÝ »Õ» ÉáÛ Ù³ñ ÙÇÝ, »õ »ñÏ ñáñ¹ª ½Ç ½ÇÝùÝ ³ë»Ý 

Ñ³ Ï³ é³Ï ÇÝ ù»³Ý, áñ ¿ ³Ý ï» ÕÇ »õ ³Ý µ³Ý ³Ù» Ý» õÇÝ: 3 ¼Ç áñ 

½³ Ý³ ½³Ýë »õ ÁÝ¹ ¹Ç Ù³Ïë ÙÇ Ù»³Ýó ·áñ Í¿ »õ Ëáñ ÑÇ Ï³Ù Ïñ¿, ½Ç³±ñ¹  

áã Ñ³ Ï³ é³Ï ÇÝ ù»³Ý Çó¿ »õ Ï³Ù ½Ç³±ñ¹  ÙÇ ¹¿Ù: 4 ºõ »Ã¿ Ëéá

íáõ ÃÇõÝ »õ ÃßÝ³ Ùáõ ÃÇõÝ ÛÇÝ ù»³Ý áõ ÝÇ óÇ, »±ñµ  ³ñ ¹»³õù »õ Ï³Ù 
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á±ñå¿ë ½ÃßÝ³ Ùáõ ÃÇõÝ ³Û Éáó ù³ ÏÇ ó¿ ÛÇõ ñáõÙ Ù³ñÙ ÝÇ*, »õ »Ã¿ ³Ûë, 

»õ ÁÝ ¹¿±ñ µ Ý³õ »õ ³Ýáõ//³ Ý»ë óÇ §Ë³ Õ³ Õáõ ÃÇõÝ Ù»ñ¦ Ï³Ù ïáõÇã 

Ë³ Õ³ Õáõ Ã»³Ý†: 5 àõ ñ»ÙÝ áã ½áñ Ï³ Ù¿ñÝ, ³ÛÉ ½áñ áãÝ Ï³ Ù¿ñª Ïñ»³ó 

Ï³Ù ·áñ Í»³ó. ³Ý³ë ïáõ³ ÍÇ Ï³ñ ÍÇù »Ý ³Û ëá ùÇÏ: 6 ² ë¿ ä³õ Õáë 

½Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³Ý Ù³ñ ¹áÛ Ç ¹¿Ùë Çõñ. §î» ë³ Ý»Ù ³ÛÉ ³õ ñ¿Ýë Û³Ý ¹³Ùë 

ÇÙª ½Ç Ý»³É Ñ³ Ï³ é³Ï ³õ ñÇ Ý³ó Ùï³ó ÇÙáó »õ ·» ñ»³É ½Çë ³õ ñÇ Ý³õù 

Ù» Õ³ó, áñ »Ý Û³Ý ¹³Ùë ÇÙ¦‡, »õ ³Û Éáõñ, »Ã¿ª §Ø³ñ ÙÇÝ ó³Ý Ï³Û Ñ³

Ï³ é³Ï Ñá· õáÛ, »õ Ñá ·Çª Ñ³ Ï³ é³Ï Ù³ñÙ ÝáÛ¦§. »õ ½³Û ëá ëÇÏª áã í³ëÝ 

Û»ñ Ïáõë ³Ý ç³ ï» ÉáÛ ½ÙÇÝ Ï»Ý ¹³ ÝÇ ½Ù³ñ¹Ý, ³ÛÉ Û³ Õ³·ë ÉÍ³Ï ó» ÉáÛ 

ïÏ³ ñáõ Ã»³ÝÝ µÝ³ õá ñ³ Ï³ ÝÇ ³ë¿, í³ëÝ ½Ç Ñ³ñÏ ¿ Ñá Õ» Õ¿Ý Û³ñÏë: 
7 ²ñ¹, Ï³°Ù  ³ë³ë ó»Ý Ù³ñ¹ Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³Ý ½øñÇë ïáëª »ñ Ïáõë µÝáõ

ÃÇõÝë Ý»ñ Ñ³ Ï³Ýë Û³ õ»É Éáí ÝÙ³ ³ë»É áõ Ý»É, Ï³°Ù  ½²ë ïáõ³Í Ç 

Ù³ñ¹ µÝ³ Ï»³Éª áñ å¿ë »õ Ï³ ÙÇÝÝ ÇëÏ. ³ë³ë ó»Ý Û» ñÇó ½Ý³ ·áÉ, »õ 

»ñÇë Áëï Ýá ëÇÝª »õ Ï³Ùë »õ ·áñÍë »õ ÏÇñë, ½Ç ½³ õ» ÉÇÝ ù³Ý ½³Û ëá

ëÇÏ Ãá ÕÇó: 8 àñ ù³Ý ½³ Ý³ ½³ Ýáõ ÃÇõÝ µÝáõ Ã»³Ýó ¿ Ç Ù³ñ¹ Ï³Ù 

ï³ñ ñ³ Ï³Ý ÙÇ³ õá ñ»³É, Ã¿ ³ñ Å³Ý Çó¿ ù³ Ï»É Ç å³ñ ½³ ·áÛÝëÝ í»ñë

ïÇÝ Ï³Ù Ç Ë³é Ýáõ³ ÍÇ ³Ý¹ ½Û³Ûï Ý³ ·áÛÝëÝ µ³ Å³ Ý» Éáíª ÇÙ³ë ï³

ëÇ ñ»É, Ï³Ù Ã¿ Ññ³ Å³ ñ»ë ó»Ý Û³Ûë ó³ Ý¿ª ³Ý ï» ÕÇ í³ñ Ï³ Ý» Éáí, Ñ³

õ³ Ý»ë óÇÝ ×ßÙ³ñ ïáõ Ã»³ÝÝª Ý³Ë »õ ³å³ áñáó å³ï Ù»ÝÝ ½³Û Ýá ëÇÏ 

Ñ³ õ³ë ï³ ·áÛÝë, ÁÝ¹ áñë »õ Ù»ùª ßÝáñÑ//³õù ²ë ïáõ ÍáÛ: 9 ºõ ¿ 

³Ûë å¿ë, ½Ç Ã¿ Ù³ñ¹, »ñ Ïáõë Ï³Ùë ÛÇÝ ù»³Ý µ» ñ» Éáíª Áëï ³é³ ù»

ÉáÛ, áã ³ëÇ »ñ Ïáõë µÝáõ ÃÇõÝë, ÝÙ³ Ý³ å¿ë »õ áã í³ëÝ Ý»ñ ùÇÝÝ »õ 

³ñ ï³ ùÇÝÝ ³Ýáõ³ Ý» ÉáÛ Ù³ñ¹ë »õ áã í³ëÝ Ç µ³½ Ù³óÝ ·áÉ ÝÇõ Ãáó 

Ï³Ù µÝáõ Ã»³Ýó, Ã¿ ³ë³ë ó¿ áù. »õ í³ëÝ Ç Ûá ùáõÝó ï» ë³ ÝÇÉ ½ß³

ñ³¹ ñ»³ÉÝ Ç ÙÇáõ ÃÇõÝª ³ë³±ó  áù Ï³Ù ³Ýáõ³ Ý»³±ó  µ³ ½áõÙë ½ÙÇÝ 

Ù³ñ¹: 10 ¼Ç±Ýã  ³ñ ¹»³õù Ñ³ õ³ Ý» óáÛó ½Ýá ë³ Ñ³ñ Ï³ õá ñ³ å¿ë »ñ Ïáõë 

³ë»É ½Ù³ñÙ Ý³ ó»³ÉÝ ´³Ý, áõñ ½áñ »õ Ç ÙÇáõÙÝ µ³ Å³ Ý»³É Ï³Ùëª »õ 

½³õ ñáõ ÃÇõÝ Ë³ ÷³ Ý»³ó ×ßÙ³ñ ï³ å¿ë: 11 ø³Ý ½Ç §áã ³ñ³ñ Ù»Õë, 

»õ áã ·ï³õ Ý»Ý ·áõ ÃÇõÝ Ç ßñÃáõÝë Ýá ñ³¦¶ª Û³Õ Ã» Éáí ³õ ñÇ Ý³óÝ 

Ù» Õ³ó »õ Ù³ Ñáõ Û³Ý ¹³Ùë Ù»ñ ½Ç Ý» ó» ÉáÛ »õ ·áñ Í» Éáí ½áñ Ï³ Ù¿ñÝ 

* º÷»ë. ´ 14
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»õ áã ½áñ áãÝ Ï³ Ù¿ñ, áñ ÃáõÇ ÇÝÓª ³é³ õ»É ÙÇ ·áÉ ù³Ý ½Ù³ñ¹ª 

³Ý Ë³é Ý³Ï »õ ³Ý³Û É³Û É» ÉÇ ½¿áõ Ã»³ÝÝ Çõ ñáÛ å³ Ñ» Éáí Çë Ïáõ ÃÇõÝ 

»õ ÉÇ Ý»ÉÝ Ù³ñ¹: 12 ²ñ¹, »Ã¿ ½þ³é Ç ÙÇáõÙÝ »µ³ñÓ ëïáõ ·³ å¿ë µ³

Å³ Ý»³É Ï³Ùë »õ ïÇ ñ³ å¿ë ·áñ Í»³ó ÙÇ³ õá ñáõ ÃÇõÝ, ½Ç³±ñ¹  Û»ï 

³Û ëá ñÇÏ »ñ Ïáõ Çó¿ ÙÇ: 13 Ð³ Ï³ é³ Ïáõ ÃÇõÝ Ç µ³ñ ÓÇãÝ Û³ ñ»ë ó»Ý 

Ñ³ Ï³ é³ Ïáõ Ã»³Ý Ï³Ù »ñ Ï³ ïáõ ÃÇõÝ Ç ÙÇ³ õá ñÇãÝ »õ ÙÇ ½Ó³ÛÝë 

¶ñáó êñµáó ½ïÝ³õ ñÇ Ý³ µ³ñ ³ë³ ó»³Éë ³Û É³Û É³ å¿ë µ³ Å³ Ý»ë ó»Ýª 

å³ï ß³ ×» óáõ ó³ Ý» Éáí ëïáõ Ã»³Ùµ // »ñ Ïáõó µÝáõ Ã»³Ýó »õ ¹Ç Ù³óª 

»ñ Ï³ ù³Ý ãÇõñë ³Ýáõ³ Ý» Éáí »ñ Ï³ ù³Ý ãÇõ ñáó Ï³Ù ÙÇõë Ïóáñ¹ë ÙÇõ

ëáÛ. Ù»Íª ÷á ùáõ, »õ ÷áùñª Ù» ÍÇ, Áëï Ýá ëÇÝ, »°õ  ·áñÍë, »°õ  ÏÇñë, 

Ûá ñáó Û³Ûï Ý³ å¿ë ¿ ï» ë³ Ý»É »õ ¹Ç Ù³ó ½³ Ý³ ½³ Ýáõ ÃÇõÝë: 14 ì³ëÝ 

½Ç ï³ñ µ» ñ³ó ï» ë³ Ï³ó ½³ Ý³ ½³Ý µÝáõ ÃÇõÝù, »õ µÝáõ Ã»³Ýó ³Û É³

ë¿ ñÇó Û³ï Ï³ ó» Éáó ¹¿Ùù, ³ÛÉ Ù³ Ý³ õ³Ý¹ Ù» ÍÇ »õ ÷á ùáõ, áñ å¿ë 

Ï³ ÙÇÝ ÇÙ³ë ï³ ëÇ ñ³ Ï»É, ù³Ý ½Ç ³éÇÝ ãáõÝ<³Ï>ÇóÝ ¿ Ù»Í »õ ÷áùñ, 

»õ ³é³ÝÓ Ý³ ÏÇ Áëï ÇÝ ù»³Ýë áã ³ëÇÝ ëá ù³, ³ÛÉ Áëï ³é ³ÛÉ í»

ñ³ µ» ñáõ Ã»³Ýó: 15 ºõ »Ã¿ Û»ï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³Ý »ñ Ïáõ Çó»Ý µÝáõ ÃÇõÝù 

Ç øñÇë ïáë ï³ñ µ»ñù, ù³ ç³ Û³Ûï ³Ñ³ ¿ áõ ñ»ÙÝ Ù»Í ·áÉ ³ë ïáõ³

Í³Û ÝáÛÝ, ÇëÏ Ù³ñ¹ Ï³Û ÝáÛÝª ÷áùñ, áñ Ýß³ Ý³ Ï»Ý »ñ Ïáõë ³Ý ÓÇÝë »õ 

¹¿Ùë: 16 ¼Ç Ã¿ å¿ï »õ µ³ ½áõÙ ³Ý ·³Ù ÑÝ³ ñÇõù Ë³ µ¿áõ Ã»³Ý ÙÇ 

¹¿ÙÝ ³ë» Éáíª ç³ Ý³ë ó»Ý å³ï ñ»É ½¹Çõ ñ³ Ñ³ õ³Ý ³Ý ÓÇÝë, áã Ï³ ñ³ë

ó»Ý Ñ³ë ï³ ï»É ½Ï»Õ Í³ õá ñ»³É Ëá ñ³ Ù³Ý Ïáõ ÃÇõÝÝ, »õ áã ¿ Ù» ÍÇ »õ 

÷á ùáõ ÙÇ ¹¿Ùª áõ ñáõÙÝ, áñ ½µ³ñÓ ñ³ ·áÛÝëÝ ëù³Ý ã» É³ ·áñ Í¿, »õ 

áõ ñáõÙÝª ½Ëá Ý³ñ Ñ³ ·áÛÝëÝ Ïñá ÕÇ, ù³Ý ½Ç ³é ÙÇ Ù»³Ýë µ³Õ ¹³ ïáõ

Ã»³Ý ÁÝï ñáõ ÃÇõÝ ëá ó³ ÉÇ ÝÇ »õ µ³Õ ¹³ ïáõ ÃÇõÝ ÙÇáÛ ³é ÇÝùÝ áã 

ÉÇ ÝÇ: 17 ´³Ûó »Ã¿ ³é ³Û É³ÛÉ Áëï áõ Ý³ Ïáõ Ã»³Ý ³é áÙÝ, »õ áã ·áñ

Í³õù »õ ÏñÇõù ï³ñ µ» ñÇó µÝáõ Ã»³Ýó ÛáÛÅ Ç ÙÇ//Ù»³Ýó ½³ Ý³ ½³ Ý»

ó» Éáó ÙÇÝ µ³ ó³ï ñ»ë óÇ, »ñ µ»ù »õ ³ÛÉ ³½· »õë, »Ã¿ Ù»Í »õ ÷áùñ 

¿, øñÇë ïáë, µÝáõ Ã»³Ùµù »õ ·áñ Íáíù Ýá óÇÝ »õ ÏñÇõù, »õ »Ý ëá ù³ 

³éÁÝ ãÇóÝ, ÁÝ Ï³É óÇ Áëï Ó»½ »õ Ý»ñ Ñ³ Ïáõ ÃÇõÝ: 18 ø³Ý ½Ç ¿ »õ ë³ 

Û³ éÇÝã õáçÝ, Ã¿ å¿ï »õ áã Û³ Ù» Ý³Û ÝÇ ³éÇÝ ãáõÝ<³Ï>ÇóÝ ·áÛ Ý»ñ

Ñ³ Ï³Ý, ½Ç Ã¿ Ù³ Ï³ óáõ ÃÇõÝ ¿ Ý»ñ Ñ³ Ï³Ý ³Ý ·Ç ïáõ Ã»³Ý, á±í  

³ñ ¹»³õù Ù³ Ï³ óáõ ·» Õ» óÇÏ »õ Ç í»ñ ù³Ý ½´³Ýª Ï³ ï³ ñ»³É ³Ù»

Ý³Û ÝÇõ ·ï³ ÝÇ óÇª Çµ ñ»õ §½´³ÝÝ Ç ëÏ½µ³ Ý¿¦, áñ »°õ  §²ë ïáõ³Í¦, 

»°õ  §³é ²ë ïáõ³Í¦, Ð³õñ ÇÙ³ë ïáõ ÃÇõÝ* »õ ½ÝáÛÝ ×³ Ý³ ãáÕ Ñ³ õ³ë

* ÚáíÑ. ² 1, ² Îáñ. ² 24, 30
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ï³ å¿ë ·Ç ïáõ Ã»³Ùµ: 19 ÆëÏ Ù³ñ ¹áÛ ëË³ É³ Ï³Ý ·Ç ïáõ ÃÇõÝ »õ ÷áùñ 

³Ù» Ý» õÇÝ »õ Ñ³ ½Çõ ½þ³é áïëÝ ÝÏ³ ï¿, ³ÛÉ »õ ½Û³ õ¿ïÝ »õ ½Ýáõ³½ 

Ñ³ñ Ï³ õá ñ³ å¿ë ÁÝ Ï³É óÇ Áëï Ó» ñáõÙ É» ½áõ³ ·³ ñáõ Ã»³Ý, ½Ç Ã¿ 

ÝÙ³Ý Û³ õ¿ï »õ Ýáõ³½ ³ëÇ, »õ ¿ ÝÙ³ÝÝ, áñáõÙÝ ÝÙ³Ý »õ ³Ý ½áõ

·³ ·áÛÝÝ, áñáõÙÝ ³Ý ½áõ ·³ ·áÛÝ: 20 ºõ »ñ Ï³ ù³Ý ãÇõñ áù Ç Ýá ó³ Ý¿ 

³éÇÝã ¿, »ÕÇ óÇ ÇÝùÝ ÇÝ ù»³Ý ÝÙ³Ý »õ ÇÝùÝ ÇÝ ù»³Ý ³Ý ½áõ ·³ ·áÛÝ, 

ù³Ý ½Ç »õ Éáõ³ù ½³Ûë ÛÇ Ù³ë ï³ ëÇ ñ»ÉÝ Ó» ñáõÙ, Ûáñ Å³Ù ³ë¿ù å³ï

ß³× »õ ¹Ç åá Õ³ ·áÛÝ ·áÉ ´³ ÝÇÝ Ù³ñ ÙÇÝ »Õ» ÉáÛ, áã Áëï Ó»½, ³ÛÉ Áëï 

Úá Ñ³Ý Ýáõ, ½ëù³Ý ã» ÉÇ ·áñÍëÝ, ÇëÏ ³Ý å³ï Ï³ Ý³ õáñ »õ ³õ ï³ñ µÝ³

õÇÝª ½Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝëÝ, í³ëÝ áñáÛ »õ »ñ Ïáõë ³é³ÝÓ Ý³ ÏÇ »õ Áëï Ù³

ëÇÝ µÝáõ ÃÇõÝë ½ÏÝÇ ³ÛÝ//á ñÇÏ Û³ ñ³Ï ó»³Éë ÙÇ Ù»³Ýó ³õ ï³ ñ³ å¿ë 

µÝ³ Ë³õ ë»É Ó»é Ý³ñ Ï¿ù, ½áñë áã ¿, »õ áã ³ë³ ó³ù, ·ï³ Ý»É Ç ÙÇáõÙ: 
21 ²ñ¹, »Ã¿ Ç ÃÇõë ÏñÏÝ³ å³ ïÇÏÝ áã ³ëÇ, Û³ õ¿ï »õ Ýáõ³½ ³éÁÝ

ãÇÝ ·á Éáí, »õ ÇÝùÝ, ½Ç³±ñ¹  Û»ï ³éÁÝ ã³ å¿ëÝ ½øñÇë ïáë Ï³ñ Í» ÉáÛ 

Ó»ñ ³é³ õ»É »õ Ýáõ³½ ½Ý³ ³ë¿ù ½ÙÇÝ »õ ÁÝ ¹áõ Ý³Ï Ý»ñ Ñ³ Ï³ó, ³ÛÉ 

áã ïÝï» ë³ µ³ñ »õ Ï³ Ù³ õá ñáõ Ã»³Ùµ ½Ù»ñëÝ Ïñ»³É Û³ Õ³·ë ·» ñ³

½³Ý ó»³É Ù³ñ ¹³ ëÇ ñáõ Ã»³ÝÝ: 22 ²ÛÉ ·á Û³ óáõ ÃÇõÝ, Ã¿ å¿ï »õ ÁÝ ¹áõ

Ý³Ï Ý»ñ Ñ³ Ï³ó ¿ª »Ý Ã³ Ï³Û ·á Éáí, Ý»ñ Ñ³Ï ÝÙ³ áã ¿, áã ³ÛÉ áù, »õ 

áã ÇÝùÝ ÇÝ ù»³Ý, »õ Ù³ Ý³ õ³Ý¹ ³é³ õ» É»³É ·á Û³ óáõ Ã»³Ý£ 23 ¼Ç Ã¿ 

³é³ çÇÝù »õ ³é³ õ»É ·á Û³ óáõ ÃÇõÝù ³ëÇÝ ³Ý Ñ³ïù, í³ëÝ ´³ ÝÇÝ 

Ù³ñÙ Ý³ ó» ÉáÛ ½Ç±Ýã  å³ñï ¿ ³ë»É, áñáõÙ Ý»ñ Ñ³Ïë áñá ß» Éáí ¹Ý¿ù, 

áñ »õ áã Ý»ñ Ñ³ Ï³ó Ñ³ñ Ï³ õáñ å¿ë ¿ ÁÝ ¹áõ Ý³ Ï³Ý, Ã¿ å¿ï »õ Ïñ¿ 

ïÝï» ë³ µ³ñ »õ Ï³ Ù³õù. Î» ñ³Ï ñÇãÝª ½ù³Õó, ÆÙ³ë ïáõ ÃÇõÝÝª ½³Ý ·Ç

ïáõ ÃÇõÝ, ¼³õ ñáõ ÃÇõÝÝ Ð³õñ ïÏ³ ñ³ Ý³Û Ù³ñÙ Ýáí, »õ Ð³Ý ·ÇëïÝ 

³ß Ë³ ï» Éáó í³ë ï³ Ï¿ áõ Õ» õá ñ»³É, Í³ ñ³ õ¿ ²Õ µÇõñÝ Ï»Ý ¹³ Ýáõ Ã»³Ý, 

³Û É»õ Ù» é³ ÝÇ ²Ý Ù³ÑÝª Û³ Ù» Ý³ÛÝ Ï³ Ù³õù »Ï»³É »õ áã Ç Ñ³ñ Ï¿ 

ÇÙ» ù¿: 24 ²ñ¹, ÙÇ° Ù»½ í³ëÝ Û³ é³ç ³ë³ ó» Éáó¹ ½³ éÇÝ ãáõ Ý<³ Ï>ÇóÝ 

Û» Õ³ Ý³Ïë Ç í» ñ³Û ÙÇáÛ øñÇë ïá ëÇ // ³Ý å³ï ß³× ·áÉ ³ëá Õ³ó 

½³Ý Ù³ñ ÙÇÝÝ ÁÝ¹ ¹¿Ù µ»ñ ó»Ý, áñ å¿ë Ã¿ ¹á ù³ Ç í» ñ³Û ÝÇõÃ³ Ý³

Ï³ Ý³ó ³ëÇÝ »õ áã ³Ý ÝÇõ ÃÇó, ù³Ý ½Ç Ù³ñ ÙÇÝ »Õ»³É Ù»ù ½´³ÝÝ Ç 

Úáí Ñ³Ý Ý¿ áõ ë³ù*, Ã¿ å¿ï »õ ÛÇõñ Ù¿Ý ³Ý ÷á ÷á Ë» ÉÇ »Ï³ó ÙÝ³ó »õ 

³Ý³Û É³Û É» ÉÇ Û¾áõ Ã» Ý¿ ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³ÝÝ: 25 ºõ ÙÇ° ¹³ñ Ó»³É 

½’<Á>ëï  Ñá Ù³ ë» éÇóÝ ³ë»É Ù»Í »õ ÷áùñ, »õ áã Áëï ³Û É³ ë» ñÇóÝ 

Ñ³ Ï³ µ³ Ý»ë ó»Ý Ù»½, ù³Ý ½Ç ³Ù µ³ñß ïÇÝ ²ñÇá ëÇ, ÃáõÇ ÇÝÓ, Û³Û ¹á

* ÚáíÑ. ² 14
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ëÇÏ Ý³ Û» Éáí, ·³Û Ã³Ï Õ» ÉÇ Ïá ñáõëï ³é Ý» Éáí Ç í» ñ³Û Ð³õñ »õ àñ¹

õáÛª ½Ù»ÍÝ »õ ½÷áùñ, Ûáñ Ù¿ Ï³ñ Í»Ù, ÇÙ³ Ý³É ã³ ñ³ å¿ë ½² ñ³ ñÇãÝ 

»õ ½³ ñ³ ñ³ÍÝ: 26 ´³Ûó ¹áõù ½³Û É³ ë» ñáõ ÃÇõÝ Ç í» ñ³Û ÙÇáÛ øñÇë

ïá ëÇ ×³ñ ï³ ñ» Éáí, ³Û ëÇÝùÝª ´³ ÝÇÝ Ù³ñÙ Ý³ ó» ÉáÛ, ³é³ õ»É ù³Ý ½Ý³ 

Å³Ý ¹³ Ý³É »ñ» õÇù, í³ëÝ ½Ç Ý³ Ç í» ñ³Û Û»ñ Ïáõó ³Ý Ó³Ýó »ñ Ïáõë 

µÝáõ ÃÇõÝë ÛáÛÅ Ùá É»· Ý³ µ³ñ ë³Ñ Ù³ Ý»³ó, ÇëÏ ¹áõù Ç í» ñ³Û ÙÇáÛ 

³ÝÓ Ý³ õá ñáõ Ã»³Ý »õ ¹Ç ÙÇ àñ¹ õáÛ ²ë ïáõ ÍáÛ Ù³ñ ¹³ ó» ÉáÛª µÝáõ Ã»³Ýó 

»ñ Ïáõó ½³ Ý³ ½³ Ýáõ ÃÇõÝë, »õ Û»ï ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³ÝÝ ³Ý ç³ ï³ Ý³Ûùª 

Ñ³ Ï³ é³Ïë ³Ù» Ý» õÇÝ Ñ³ñóÝ Ëáë ïá í³ Ýáõ Ã»³Ý Ëáñ Ñ» ó»³Éù, áñù 

³ë³ óÇÝ ÙÇ ·áÉ µÝáõ ÃÇõÝ ´³ ÝÇÝ ²ë ïáõ ÍáÛ Ù³ñÙ Ý³ ó» ÉáÛ: 27 ²ÛÉ Ã»

ñ»õë ³ëÇ óÇÝ áã ·áÉ Ý»ñ Ñ³ Ï³Ýëª ½Ù»ÍÝ »õ ½÷áùñÝª ÛÇ ß» Éáí 

½³ ë³ó/ /»³ÉÝ, Ã¿ ½áñ áã ¿ ÇÝùÝ Áëï ÇÝ ù»³Ý ³é ÝáõÉ, ³ÛÉ ³é ³ÛÉ 

í» ñ<³ µ»ñ>»³Éë*, ½Ç³±ñ¹  ÉÇ óÇ ëÙ³ ÇÝã Ý»ñ Ñ³ Ï³Ýë: 28 ²ñ¹, ·ñ»ë

óáõù áã Ý»ñ Ñ³ Ï³ å¿ë ³ë»É ½Ù»ÍÝ »õ ½÷áùñÝ »õ ³ÛÝ, ½Ç áã »õë Ç 

í» ñ³Û ÙÇ³ ó» ÉáÛ Ï³Ù ß³ ñ³¹ ñ» ÉáÛ, áñ å¿ë í³ñ Ï³ ÝÇÝ Ýá ù³, ë³ Ï³ÛÝ 

áÙÝ ½áÙÝ ÁÝ¹ ÇÝ ù»³Ý Ç Ý»ñùë ³Í¿, »õ óáõ ó³ ÝÇÝ »ñ Ïáõù, ½Ç Ã¿ å¿ï 

»õ ½ÙÇ Ù»³Ýë, áñ å¿ë Ý»ñ Ñ³ Ï³ÝùÝ, Ç µ³ó áã µ³é Ý³É »ñ» õÇÝ, »õ 

í³ëÝ ³Û Ýá ñÇÏ áã »õë ³ë³ë óÇÝ ·áÉ Ý»ñ Ñ³ Ï³Ýù, µ³Ûó Û³ Õ³·ë ³é 

ÇÝ ãÇóÝ ·á ÉáÛ ³ÛÉ ³é ³ÛÉ ³ëÇÝ: 29 ºõ ½Ç±Ýã  ëá ù³ ù»½, »Ã¿ áã »ñ Ïáõó 

·áÉ Ãáõ»ë óÇÝ µ³ ó» ñ» õáõ ÃÇõÝù ÇÙÝ:

IX. 1 ä³ñï ¿ñ áã Ç Ñ³ õ³ïë ³ñáõ»ë ï³ µ³ Ýáõ Ã»³Ùµ, ³ÛÉ Ýá íÇÙµ 

ÇÝ ù»³Ùµ »õ ³Ý Ù» Õáõ Ã»³ÝÝ å³ñ ½áõ Ã»³Ùµ Û³ éÇÉ »õ ÇÙ³ë ïáõÝ »ñ»

õÇÉ á°ã  »ñÏ ñ³ õáñ ×³ñ ï³ ñáõ Ã»³Ùµ »õ Ñ³Ý ×³ ñáí, ³ÛÉ »ñÏ Ý³ õá ñ³õÝ, 

½áñ ³ß Ë³ñÑë áã Ï³ ñ¿ ÁÝ ¹áõ ÝÇÉ: 2 Ü³ Ã¿ »õ, Û³Û ëá ëÇÏ í³ñ Å»³É »õ 

ÏñÃ»³É, ëÇ ñ¿³ù µ³ ñ» å³ß ïÇÏ Ùï³õù, »õ áã Ñ³ Ï³ é³ Ïáõ Ã»³Ùµ ³ñ

Å³Ý ¿ñ, µ³Ûó ï» ë³ Ý»Ù ½µ³ ½áõÙë áã ÙÇ³ÛÝ ½³Ý ·Ç ï³ ó»³ÉëÝ í³ëÝ 

Ëá ñáõ Ã»³Ý Ùï³óÝ »õ å³ ïÇ å³ï µ³ ÝÇóÝ ÇÙ³ óáõ³ Íáóª Û³ñ ï³ù Ýáó 

³Ý ïÇ ã³ ñ³ å¿ë µéÝ³ ¹³ ï»É, ³Û É»õ ½ù³ ç³ Û³ÛïëÝ »õ ³é³Ýó ¹ÅÝ¹³Ï 

ÇñÇù Í³Í Ïáõ Ã»³Ýª ½Ðá· õáí êñµáí // µ³ñ µ³ é»³ÉëÝ, ³é Ï³Ùë 

Çõñ»³Ýó ù³ñ ß» Éáí: 3 ºõ ½Ç±Ýã  Û³Ûï Ý³ ·áÛÝ ù³Ý ½áñ ³õ» ï³ ñ³ Ý¿Ý 

Úáí Ñ³Ý Ý¿ë. §´³ÝÝ,— ³ë¿,— Ù³ñ ÙÇÝ »Õ»õ¦†, á°ã  Ç Ù³ñ¹ µÝ³ Ï»³ó, 

á°ã  Ù³ñ¹ áù ³ë ïáõ³ Í³ ó³õ, »õ á°ã  ³ë¿, Ã¿ Ù³ñ ÙÇÝ ½·» ó³õ, Ã¿ å¿ï 

* êñµ³·ñáõ³Í ¿ Áëï [Ä² VIII 14]áõÙ ·áñÍ³Íáõ³Í Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³ñ ï³ Û³Û

ïáõ Ã»³Ý£

† ÚáíÑ. ² 14
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»õ ½ÝáÛÝ Ýß³ Ý³ Ï¿ñ, ½Ç ÙÇ° ³ÛÉ µÝ³ ÏÇãÝª Çµ ñ»õ Ç ï³ ×³ ñÇ, »õ ³ÛÉ 

½µÝ³ Ï³ ñ³ÝÝ ÇÙ³ë óÇ áù, áñ å¿ë Ï³ñ Í»ÝÝ, ³ÛÉ ½×ßÙ³ ñÇï Ù³ñ ¹» Õáõ

Ã»³Ý Ýá ñáÛ Û» Õ³ Ý³Ï Ç Ó»éÝ Ù³ñ ÙÇÝ ÉÇ Ý» ÉáÛÝ ù³ ñá ½»³ó, »õ áñ å¿ë 

½³Ûë Éë» Éáíª áã Ï³ñ Í»Ùù ³ë»É ´³ ÝÇÝ Ç Ù³ñÙ ÝáÛ Û» ÕáõÉ µÝáõ ÃÇõÝ 

»õ ½¿áõ Ã»³Ý Çõ ñáÛ ÷á ÷á Ë»É Ï³Ù Ïá ñáõ ë³ Ý»É ·á Û³ óáõ ÃÇõÝ: 4 ²Ûë

å¿ë »õ Ûáñ Å³Ù ³ë¿ ÇÝùÝ. §ø³ Ï» ó¿°ù ½ ï³ ×³ñë ½³Ûë¦*, áã å³ñï 

¿ Ï³ñ Í»É ³Ý ÙÇ³ õáñ ½Ý³ ÁÝ¹ Çõ ñáõÙ Ù³ñÙ ÝáÛÝ, Û³Ûï ¿, µ³ Ý³ Ï³Ý 

³ÝÓÝ áõ Ýá ÕÇ, ³ÛÉ áñ å¿ë ½³ é³ çÇÝÝ í³ëÝ Ñ³ õ³ë ï³ å¿ë »õ ³é³Ýó 

Ï³ñ Í»³ó Ù³ñ¹ ÉÇ Ý» ÉáÛÝ ·Ç ï»Ùù »õ Ñ³ õ³ ï³Ùù ³ë³ ó»³É, ÝáÛÝ å¿ë 

»õ ½»ñÏ ñáñ¹Ýª Û³ Õ³·ë ³Ý ÷á ÷á Ë» ÉÇ »õ ³Ý³Û É³Û É» ÉÇ µÝáõ Ã»³Ý ´³

ÝÇÝ å³ñ ïÇÙù ÇÙ³ Ý³É ³ë»É: 5 Ò³Û Ý³Ï ó¿ ³Ûë ÙÇÏ »õ ä³õ Õáë. §Æµ ñ»õ 

»ÏÝ ÉñáõÙÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ó, ³é³ ù»³ó ²ë ïáõ³Í ½àñ ¹ÇÝ Çõñ, áñ »Õ»õ 

Ç ÏÝá ç¿ »õ »Ùáõï ÁÝ¹ ³õ ñÇ Ý³õù¦†: 6 ¼» Õ» Éáõ ÃÇõÝ áã áù Û³Ý¹·

Ý»ë óÇ Ï³ñ Í»É ëÏÇ½µÝ ·á Ûáõ Ã»³Ý ´³ ÝÇÝ <»õ> ³ë»É, ³ÛÉ ÝÙ³ Ý³ å¿ë 

½³Ý µ³ Å³ Ý» ÉÇ ÙÇ³ õáñ//áõ ÃÇõÝ ÁÝ¹ Ù³ñÙ ÝáÛÝ ³½ ¹»É »õ ½ ’Áëï ×ßÙ³ñ

ïáõ Ã»³Ý Ù³ñ¹Ý »Õ³ ÝÇÉ: 7 ´³Ûó ï»°ë ×ß· ñÇï, ½Ç³±ñ¹  ³ë»Ý ´³ ÝÇÝ 

½ÉÇ Ý»ÉÝ Ù³ñ ÙÇÝ »õ ½» Õ³ ÝÇÉÝ Ç ÏÝá ç¿. ½·áõ ß³ ó»³Éù Û³ é³ ç³ ·áÛÝ 

Ï³Ý Ë³ ·Ç ïáõ Ã»³Ùµ Ðá· õáÛÝ êñµáÛ Ç µ³ Å³ Ý³ ëÇ ñ³óÝ Û³ õ³Ï Ýáõ Ã» Ý¿ª 

ë»ñ Ù³ Ý» óÇÝ Ûá ·Çë Ù»ñ, ½Ç Áëï áñáõÙ ½» Õ» Éáõ ÃÇõÝÝ ²Ý» ÕÇÝ áõ ë³ù 

³ë»É »õ ½Ù³ñ ÙÇÝ ÉÇ Ý»É ³Ý Ù³ñÙ ÝáÛ ´³ ÝÇÝª áã ³ÛÉ »õ ³ÛÉ Ï³ñ Í» Éáí 

½´³ÝÝ »õ ½Ù³ñ ÙÇÝÝ Ï³Ù ½» Õ»³ÉÝ »õ ½² Ý»ÕÝ, »õ ½³Ûë ³ë»Ùª Áëï 

ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³ÝÝ, á°ã  Áëï µÝáõ Ã»³ÝóÝ: 8 êáÛÝ å¿ë »õ ½ÏÇñëÝ ÇÙ³ë

óáõù ³Ù» Ý³ÛÝ ³ë»É ¶ñáó, ½å³ ñ³· ñáõ ÃÇõÝÝ Ù³ñÙ Ýáí ²Ý å³ ñ³

·ñ»É õáÛÝ, ½ÍÝáõÝ¹Ý Ç ÏÝá ç¿ Ð³õñ ÌÝÝ¹áÛÝ, ½Ï» ñ³Ï ñÇÉÝ »õ ½ëÝáõÝ¹ 

Î» ñ³Ï ñá ÕÇÝ »õ Î³ ï³ ñá ÕÇ ½³ Ù» Ý³ÛÝ ½³ Ý³ñ ·³ÝëÝª ·» ñ³ ·áÛÝ ù³Ý 

½³ Ù» Ý³ÛÝ å³ ïÇõ, ²Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉáÛÝ ½ã³ñ ã³ ñ³ÝëÝ, »õ ½Ù³ÑÝ ²Ý Ù³

ÑÇÝ: 9 ²Ûë å¿ë »õ ½³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝ ×³ Ñ³ ·áñ Íáõ ÃÇõÝëÝ áã ³Û ÉáÛ áõ

ñáõù, ù³Ý »Ã¿ ÍÝÇ ó» ÉáÛÝ Ç Îáõ ë¿Ý Ø³ ñÇ³ Ù³Û, áñ »õ ½³ Ù» Ý³ÛÝ ÇÝã 

Ïñ»³ó, ½áñ ÇÝã Ï³ Ù» ó³õ, ½Ù³ñ¹ Ï³Ý: 10 ºõ áã Áëï Ù³ ëÇÝ µ³ Å³ Ý»Ùù 

½ÙÇ î¿ñ Ù»ñ ÚÇ ëáõë øñÇë ïáë Ï³Ù ½·áñÍë Ýá ñ³ »õ ½ÏÇñë, ½Ç ÙÇ° 

ëáëÏ Ù³ñ¹ áù ÷³ é³Ï ó»ë ó¿ ²ë ïáõ ÍáÛ, »õ ÙÇ° Û³ õ» Éáõ³Í ÃáõáÛ »õ 

µÝáõ//Ã»³Ý ³õ ï³ ñÇ ºñ ñáñ ¹áõ ÃÇõÝ êáõñµ ÁÝ Ï³É óÇ: 11 ø³Ý ½Ç Çõñ 

´³ ÝÇÝ Û³ ïáõÏ ¿ñ Ù³ñ ÙÇÝÝ, áñáÛ »õ ·áñÍùÝ »õ ÏÇñùÝ Áëï ×ßÙ³ñ

* ÚáíÑ. ´ 19
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ïáõ Ã»³Ý ³ë³ë óÇÝ: 12 ØÇ° ³Ý ·Ç ï³ë óÇë »õ ½µÝáõ Ã»³ÝóÝ µ³Ý »õ 

½ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³ÝÝª ½áÙÝ Ý³Ë Ù³ñÙ Ý³ Ý³ ÉáÛÝ »õ ½ÙÇõëÝ ½ÏÝÇ, ½Ç ÙÇ° 

»ñ Ïáõë áõ ñ»ù Éë» Éáíª ·³Û Ã³Ï Õ»ë óÇë, áñ å¿ë µ³ ½áõÙùª Ï³ñ Í» Éáí Û»ï 

Ù³ñÙ Ý³ Ý³ ÉáÛ »õ ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³ÝÝ ½³ÛÝ: 13 ø³Ý ½Ç ½ÏÝÇ Ù³ñ ¹³ Ý³ ÉáÛÝ 

²ë ïáõ ÍáÛ ãÇù Ç ÝÙ³ ½³ Ý³ ½³ Ýáõ ÃÇõÝ µÝáõ Ã»³Ýó Û³ Õ³·ë ³Ý ×³ é» ÉÇ 

ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³ÝÝ: 14 ºõ ÙÇ°, ½ÙÇÝ µÝáõ ÃÇõÝ Éë» Éáí ´³ ÝÇÝ ²ë ïáõ ÍáÛ 

Ù³ñÙ Ý³ ó» ÉáÛ, Ñ³ Ù³ ñ»ë óÇë ³é ³ã³õù ½Ù³ñ¹ Ïáõ ÃÇõÝÝ »õ µÝ³õ áã 

³é»³É Ù³ñ ÙÇÝ, í³ëÝ ½Ç »ñ ÏáõÝ ÉëÇ Áëï µÝáõ Ã»³Ýóª ³ë ïáõ³ Í³Û

ÝáÛÝ ³ë»Ù »õ Ù³ñ¹ Ï³Û ÝáÛÝ, ½Ç ³ÛÉ ¿ ³ë ïáõ³ Í³ ÛÇÝÝ »õ ³Ý» Õ³ Ý» ÉÇ 

¿áõ ÃÇõÝÝ »õ ³ÛÉª Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝëª »Õ³ Ï³ ÝÇ íÇ ×³ Ï»³É ·á Ûáõ Ã»³Ý »õ 

Ù³Ñ Ï³ Ý³ óáõ: 15 ºõ ³Û ëá ùÇÏ, áñ å¿ë ³ë³ ó³ù, ÇÙ³ë óÇÝ Û³ é³ç ù³Ý 

½ÉÇ Ý»ÉÝ Ù³ñ¹ ´³ ÝÇÝ Ð³õñ, ³Û É»õ ÙÇ° µÝáõ Ã»³Ý ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³ÝÝ 

í³ñÏ óÇë ½Ù³ñ ÙÇÝÝª ÙÇ Éë» Éáí µÝáõ ÃÇõÝ ´³ ÝÇÝ Ù³ñÙ Ý³ ó» ÉáÛ, ù³Ý

½Ç <Ç> Ù» ñáÛ µÝáõ Ã» Ý¿, í³ëÝ áñáÛ áã Ð³õñ Ï³Ù Ðá· õáÛÝ êñµáÛ 

³ë»Ùù Ù³ñ ÙÇÝ ³é»³É Ï³Ù áõ Ý»É, ½Ç Ã¿ µÝáõ Ã»³Ý àñ¹ õáÛ ³ëÇ ó»Ùù 

½Ù³ñ ÙÇÝÝ, »õ Ç ëÏ½µ³ Ý¿ Ñ³ñÏ ¿, ³å³ »õ Ð³õñ // ³ÛÝ åÇ ëÇ ·áÉ »õ 

Ðá· õáÛÝ êñµáÛ, í³ëÝ ½Ç ÙÇ ¿ µÝáõ ÃÇõÝ ºñ ñáñ ¹áõ Ã»³ÝÝ:

X. 1 ²ñ¹, Ñ³ õ³ ï³Ùù ÙÇ ·áÉ µÝáõ ÃÇõÝ ´³ ÝÇÝ ²ë ïáõ ÍáÛ Ù³ñÙ

Ý³ ó» ÉáÛª Áëï ³ë³ ó» ÉáõÙ Û» Õ³ Ý³ ÏÇ¹ª ½ÝáÛÝ ÇÝùÝ ²ë ïáõ³Í »õ ½ÝáÛÝ 

Ù³ñ¹, áñ ¿ Ñ³ Ù³Ý ·³ Ù³ÛÝ, áã ½³ÛÉ áù Ç Îáõ ë¿Ý ÍÝ»³É, ³ÛÉª áñ Ç 

Ð³õ ñ¿ ³Ý Ù³ñÙ Ý³ å¿ë »õ ³é³Ýó Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ ÍÝáõÝ¹Ý ¿, Ñ³ Ù³ ·á Û³Ï 

»õ Çë Ï³ ÏÇó àñ ¹Ç, ½áñ »õ ³ë»Ùù àñ ¹Ç Ù³ñ ¹áÛ, áñáõÙ »õ ½³ Ù» Ý³ÛÝ 

Ëáë ïá í³ ÝÇÙù Ïñ»É »õ ·áñ Í»É: 2 ºõ áã Áëï í» ñ³ µ» ñáõ Ã»³Ý, áñ å¿ë 

³ë»Ý Ñ»ñ Óáõ³ ÍáÕù, ³é Û³ ñ»Ùù ½Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝëÝ ²ë ïáõ ÍáÛ ´³ ÝÇÝ, 

ù³Ý ½Ç ³Ûë Ç í» ñ³Û ëñµáó »õ ³ë ïáõ³ Í³½ ·» óÇóÝ Û³ñ Ù³ ñÇ ³ñ³Ýó. 

§àã »Ã¿ ½ù»½,— ³ë¿,— ³ÛÉ ½Çë ³Ý³ñ ·» óÇÝ, »õ áñ ½Ó»½ ÁÝ ¹áõ ÝÇ, 

½Çë ÁÝ ¹áõ ÝÇ, »õ áñ ³Ý³ñ ·¿ ½Ó»½, ½Çë ³Ý³ñ ·¿¦*: 3 ²ÛÉ ×ßÙ³ñ ï³ å¿ë 

½³Ý ã³ñ ã³ ñ» ÉÇ ´³ÝÝ ³ë»Ùù ã³ñ ã³ ñ»³É Çõ ñáí Ù³ñÙ ÝáíÝª ½³Ý ã³ñ

ã³ ñáõ ÃÇõÝ áã ÇÝã íÝ³ ë»³É, »õ Ù» é»³É Ù³ñÙ Ýáíª ëïáõ ·³ å¿ë Ï³ Éáí 

ÙÝ³ Éáí Û³Ý Ù³ Ñáõ Ã»³ÝÝ µÝ³ õá ñ³ Ï³ ÝÇ, áã ëáëÏ Ù³ñ ÙÇÝ Ï³Ù Ù³ñ¹ 

ÉáÏ Ë³ ã»³É, í³ëÝ ½Ç áã ´³ÝÝ ³Ý ç³ ï³ ÝÇ Ï³Ù ³Ý ç³ ï³õ »ñ µ»ù 

ÛÇõñ Ù¿ Ù³ñÙ ÝáÛÝ: 4 öáù ñ³ µ³Ý Çó¿ Û³ Õ³·ë Ù» Í³ Ù» Í³óÝ ³ë»É, ï» ÕÇ 

ï³É ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³ÝÝ Ç Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ ÇñÇù ïÏ³ ñáõ Ã»³Ý Ãáõ» ó» ÉáÛ 

Ù³ñÙ Ý³ Ï³ ÝÇ Ï³Ù ã³ñ ã³ ñ³ Ý³óÝ ÇëÏ Ë³ ãÇ, áñù Ç ÙÇ³ õá ñáõ Ã»³ÝÝ 

* ÔáõÏ. 16
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´³ ÝÇ // ÛáÛÅ »Ý ³Ý ï» Õ» Ï³ ·áÛÝù, áñ å¿ë »õ Ü»ë ïáñÝ ³ë¿ª á± ïÏ³

ñ³ ó³õ Ï³Ù ½³ÛÝ ³Ù» Ý³ÛÝ Ïñ»³ó: 5 Ð»ñ Óáõ³ Íá°Õ¹, Ï³ Ù» ó»³É Ï³ñ ÍÇë 

ï³É ½ÇÝ ù» Ý¿ ³Ýáõë Ù³Ýó áÙ³Ýóª áõ ÕÇÕ ÷³ é³ õá ñ»É, Ñ»ñ Óáõ³ ÍáÕ 

³Ýáõ³ Ý¿ ½áõÕ Õ³ ÷³éëÝª Ç Ù»ÍÝ ÎÇõ ñ»Õ ½³Ï Ý³ñ Ïáõ ÃÇõÝÝ ³é Ý» Éáí, 

áñáõÙ Ñ» ï» õ»³É ³Ù» Ý³Û ÝÇõ ã³ ñ³ ë¿ñ Í» ñáõÝ õáÛÝ Ô» õáÝÝ ³Ýáõ³ Ý»

ó» ÉáÛ, áñ ½Ðéáí Ù³ÛÝ áõ Ý¿ñ ½³ Ãáé: 6 ² õ³¯Õ  ã³ ñ³ µ³Ë ïáõ Ã»³ÝÝ ³é 

áñ Ç Îáë ï³Ý ¹Ç Ýáõ å³õ ÉÇë »åÇë Ïá åáëÝ »õ ½ÝáÛÝ Ëáñ ÑáÕ öÕ³ µÇ³ Ýáë 

·ñ¿ñ å³ï ×³ éáõ ºõ ïÇ ù»³Û í³ Ý³ å» ïÇ Ýá ñÇÝ ù³ Õ³ ùÇ, áñ ³ë¿ñ 

³é ³ã³õù ½Ù³ñÙ ÝáÛÝ »õ Áëï ³ÛÝÙ ÙÇ ·áÉ µÝáõ ÃÇõÝª ¹» Õáí Ù³ Ñáõ 

½³ éáÕ çáõ ÃÇõÝ ÑÝ³ ñ»³É ÑÇ õ³Ý ¹áõ Ã»³ÝÝ, ½áñ ÁÝ Ï³ É»³É ³Ù µ³ ñÇßï 

Åá Õá íáÛÝ, áñ Ç ø³Õ Ï» ¹áÝ, ÃáõÇ Ã¿ ³é ³ã³õù ³é³ õ»É Ï³Ù ³é 

³ÑÇÝ Ø³ñ ÏÇ³ Ýá ëÇ ³Ý³õ ñÇ ÝÇ, ù³Ý Ã¿ µ³ñ õáù ½³ Ù» Ý³ í³ï Ã³ñÝ 

Ï³ñ Í» Éáíª ÷áùñ ÇÝã Ýáõ³½ª ½µá í³Ý ¹³Ï Ïáñ Í³ Ý» óÇÝ ³ß Ë³ñÑë: 
7 ²ñ Ó³Ý ÛÇ ñ³ õÇ áã ù³ çáõ Ã»³Ý, ³ÛÉ ³Ù µ³ñß ïáõ Ã»³Ý ³Ýáõ³ Ý» óÇÝ 

½ã³ ñ³ å¿ë ³é ÛÇÝ ù»³Ýó ë³Ñ Ù³ Ý»³ÉÝ »ñ Ïáõó ¹Ç Ù³ó, Áëï Ü»ë ïá

ñÇ »Õ»³É ³ñ Ó³ Ý³ óáõ óÇãù, Ç Ó»éÝ »ñ Ïáõó ½³ Ý³ ½³Ý µÝáõ Ã»³ÝóÝ 

»õ Áëï Ýá ëÇÝ ·áñ Íáó »õ ÏñÇó ³Õ ×³ ï³ µ³ Ý» Éáí Ç í» ñ³Û ÙÇ//áÛ 

î»³éÝ Ù» ñáÛ ÚÇ ëáõ ëÇ øñÇë ïá ëÇ: 8 ºõ áñ Ç µÇõñ Ñ³ õ³ Ý» óáÛó ã³

ñÇë Ç ëÏ½µ³ Ý¿ ½³½·ë Ù³ñ¹ Ï³Ý, ÝáÛÝ »õ ½Ïáñ Í³ Ý³ Ï³ÝÝ ºÏ» Õ»ó õáÛ 

²ë ïáõ ÍáÛ ³ñ Ó³ Ý³· ñáõ ÃÇõÝ Ï³ñ Í» óáÛó µ³½ Ù³ó Ñ³ õ³ ï³ ñÇÙ ·áÉ, 

Ûáñ Ù¿, Çµ ñ»õ Ç Ù³ Ñ³ µ»ñ ³ñ Ù³ ïáÛ, µáõ ë³Ý Ûáù Ý³ ï» ë³Ï »õ ³Ý å³

ïáõÙ ·áñÍù ÅåñÑáõ Ã»³Ý ³é³ õ»É ù³Ý Ç Ñ» Ã³ Ýáëë, Û³ Ýáõ³ Ý»³É 

ùñÇë ïá Ý¿ÇóÝ »Ï» Õ» óÇë: 9 ºõ Ëáñ Ñáõñ¹Ý ³Ý ³õñ¿ Ýáõ Ã»³Ý ³ñ ¹¿Ý 

ÇëÏ ½³õ ñ³ ó³õ, Ã¿ å¿ï »õ Û³Ûï Ý» Éáó ¿ ÛÇõ ñáõÙ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ, »õ »Ï³ó 

åÕÍáõ ÃÇõÝ ³õ» ñ³ ÍáÛ, áõñ áãÝ ¿ñ ³ñ Å³Ý: 10 ê³ Ï³ÛÝ å³ Ñ» ó³õ ÝßË³ñ 

Ç çñÑ» Õ» Õ¿Ý Ñ³ õ³ ïáÛ, Ûáõ ë³Ù Ã» ñ»õë Û³ ×áõÙÝ Ñ³ Ù³½ ·Ç Åá Õáíñ ¹áó, 

ù³Ý ½Ç Ã» Ã»õ ¿ Û³ãë ²ë ïáõ ÍáÛ »õ ¹ÇõñÇÝ ½³õ ñáõ Ã»³Ý ³Ý µ³ õ» ÉáÛª 

Û³ ñáõ ó³ Ý»É ½³Õ ù³ïë Û»ñÏ ñ¿ »õ Û³Õ µ» õ³óª ½ï³ é³ å»³Éë µ³ñÓ

ñ³ óáõ ó³ Ý»É »õ Ýëïáõ ó³ Ý»É ¹³ñ Ó»³É Û»ñÏ Ý³Û ÝáóÝ Çß Ë³ Ýáõ Ã»³Ý 

³Ãáé »õ ½Ã³Ë Í»³ÉÝ ë·áí Ù³Ûñ Û³ Ù³ Ûáõ Ã»³Ý áñ¹ õáó í»ñë ïÇÝ 

½áõ³ñ ×³ óáõ ó³ Ý»É, Ç ãá ñÇó Åá Õá í»É ÑáÕ Ùáó ½óñáõ»³Éë Æë ñ³ ÛÇ ÕÇ 

»õ ßÇ Ý»É ½º ñáõ ë³ Õ¿Ù, Ûá ñáõÙ ¹Ç ó¿ ½³ ÝáõÝ Çõñ ëù³Ý ã» ÉÇ Û³ Ù» Ý³ÛÝ 

»ñÏ ñÇª ÁÝ ¹áõ Ý» Éáí ÷³éë ÁÝ¹ øñÇë ïá ëÇ Çõ ñáõÙ »õ »ñÏñå³ ·» ÉÇ 

Ðá· õáÛÝ êñµáÛ Ç ÙÇáõÙ ²ë ïáõ³ Íáõ Ã»³Ý »õ µÝáõ Ã»³Ý ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï 

»õ Û³ õÇ ï»³Ýë. <³ Ù¿Ý>:

304µ 

304³ 
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<ԺԲ>

ՆՈՐԻՆՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ  

ԶԱՆԱԶԱՆՀԵՐՁՈՒԱԾՈՑՅԱՅԼԵՒ  

ՅԱՅԼԺԱՄԱՆԱԿՍԱՐԱՆՑԲՂՋԱԽՈՀԱՑ

I. // 1Ասիյոմանցհերձուածողաց,թէապականութիւնիՔրիստոս

էր:2Քաղցնեւծարաւեւաշխատութիւնեւայլմարդկայինկիրք՝զայ

դոսիկապականութիւնասելյիմարացէ,որքոչգիտենզԳիրսեւոչ

զզաւրութիւնԱստուծոյբնաւիսկ:3Զապականութիւնասելիվերայ

Քրիստոսիամբարշտութիւնէ,յիշել՝եւդառնհայհոյութիւն,անթող

լիեւյաւիտենականմեղք.կամաւորկիրքնայնոքիկվասնմերոյփր

կութեանոչենեւոչասինապականութիւն:4Մի՛խաբիր,սիրելի՛,եւ

մի՛ կցորդ լինիրաւտարեւանբժշկելի մեղացնայնոցիկ: 5Փրկական

կիրքենԱստուծոյմարմնացելոյեւճշմարտապէսմարդացելոյեւո՛չ

ապականութիւն,եւո՛չիհարկէզայնոսիկկրէրորպէսմարդոքհա

սարակական,այլիւրովքկամաւք,որպէսմարդացելոյԱստուծոյվայել

է:6Քանզիինքնշարժէրզինքնյայսոսիկ,թոյլտայրմարմնոյնզգալ

բնաւորականկրիցնեւանպարսաւ.վկայէԱւետարանն,զիասէ.«Յետ

քառասունաւուրպահոցնլնլոյ՝ապաքաղցեաւ»*:7Քանզիյայնժամ

կամեցաւթէքաղցնուցու,նոյնպէսեւյամենայնկիրսնեւիչարչա

րանս խաչին: 8Վասն որոյ ասէր ինքն. «Իշխանութիւն ունիմ դնել

զանձնիմեւիշխանութիւնունիմառնուլզսա»†,եւեթէ՝«Ոչոքկա

րէհանելզնայինէն»‡:9Ասենհակառակողքն,թէմինչեւցյարութիւնն

իգերեզ//մանէնիբրեւզմիոքէրիմարդկանէապականացու: 10Եթէ

այնպէսիցէ,ապագերեզմաննեւո՛չկոյսնՄարիամէաստուածածին,

եւընդէ՞րբնաւլեզուաւխաբէզպարզամիտսիմարդկանէ՝Աստուա

ծածինասելովզսուրբԿոյսն:11Կամորո՞վգտանիառաւելեալՔրիս

տոսքանզմարդհասարակական,վասնզիեւմարդիկփոփոխելոցեն

յանապականութիւնյետյարութեանն,եւ«արդարքնծագեսցինյայն

* Մատթ.Դ2

† Յովհ.Ժ18

‡ Յովհ.Ժ18

305ա

305բ



420 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՍԱՐԿԱՒԱԳ

ժամիբրեւզարեգակն»*,—ասէինքնՊարգեւիչնանապականութեան՝

ՏէրմերՅիսուսՔրիստոս:12Դարձեալ,թէյետյարութեաննաստուա

ծացաւՔրիստոս,որպէսասենհայհոյիչքն,ապաայլայլելիեւփոփո

խելիէբնութեամբ,զորեւոչդեւքյանդգնինզմտաւածելիվերայ

անփոփոխելիեւանայլայլելիբնութեանն:13Քանզիոչեթէաստուա

ծազգեացմարդէրՔրիստոս,որպէսզՍամուէլեւզՄովսէսկամզմի

ոքզայլսիսրբոցն,որպէսերեւիասելայնպիսեացհերձուածողաց,այլ

Աստուածէրմարմնացեալ՝ըստՅովհաննուձայնին,որասէ.«Բանն

մարմինեղեւեւբնակեացիմեզ»†:14Եւեթէ՝«<Ի>սկզբանէէրԲանն

եւԱստուածէրնոյնինքնԲանն»‡,եւ՝«Իլրմանժամանակացառա

քեալիՀաւրէ՝եղեւմարդիկնոջէ»§,որպէսուսուցանէամէնիմաստն

Պաւղոս,զիա՞րդիշխենասելզնաապականացու: 15Ո՛վամբարշտու

թեանն,ո՛վանհամեմատմոլեգնութեանն,այնպէսեւպարսիկքկար

ծեն, որպէս եւ բազումանգամ լուայ ի // բերանոյ նոցա, եւզիա՞րդ

անուանեսցիբնաւքրիստոնեայայնպիսին:16Ո՞չՍամոստացինՊաւ

ղոսվասնայնպիսիկարծեացնզովեցաւ,զինորոգեսցէզհերձուածն

Արտեմոնի,ո՞չայդբանքենԴիոդորիՏարսսացւոյեւԹէոդորիտայ՝

համախոհացՆեստորի,զիզ՚առիՄարիամայԿուսէծնեալնսոսկմարդ

համարելով՝զայլեւսբանսհայհոյութեանիվերայայնպիսիկարծեաց

շինեցին:17ԲայցնոքայորովայնիԿուսինզմիաւորութիւննասէինԲա

նինեւմարմնոյն,թէպէտեւըստշնորհիեւըստարժանաւորութեան

աղճատաբանէին,իսկսոքայետյարութեաննիկատարումնեւիփառս

յանապականութիւն փոխադրիլ ասեն, զոր եւ Թէոդորոտոս ոմն յա

ւուրսյետինս,բազումամաւքզկնիժողովոյնՔաղկեդոնի,այլեւԿոս

տանդինուպաւլսիհինգերորդինանուանեցելոյ՝առԱթանասիւպատ

րիարգաւԱնտիոքայ,յայտնապէսյաւդէրանամաւթաբար:18Քանզի

ըստերիցժամանակացփոփոխումնընդունելՔրիստոսիասէր,որպէս

թէիծննդենէնմինչեւիմկրտութիւննայլազգունել,իսկիմկրտու

թենէնմինչեւիխաչն՝այլազգ,եւապայետյարութեաննզկատարե

լագոյննառնուլ,այսինքն՝զփառս,զկատարելութիւնեւզանապակա

նութիւն:19Առորասասցուք,զիա՞րդժամանակաւեւըստյաւելման
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կատարեալյառաջատելովիցէԱստուած,եւկամո՞րպէսԵկեղ//եցիԱս

տուծոյանուանեսցիեւեղիցիքրիստոնեայ՝նորեւառժամայն«աս

տուած» երկրպագելով եւ պաշտելով, ուր Դաւիթ հրաժարեցուցանէ՝

յերգելնասելով.«Մի՛եղիցինքեզաստուածքառժամայնքեւմի՛եր

կիրպագանիցեսդուաստուծոյաւտարի»*: 20Ո՞չապաքէնաւտարէ

յանկատարութենէիկատարումնեկեալն,եւյապականութենէ՝յանա

պականութիւնեւիփառս՝յանփառութենէ:21Աստուածքապաասին

ըստէութեանԵղիաեւԵնովք,քանզիենայժմյանապականութեան

եւիփառսեւիկատարելութեանմինչեւիժամանակնսահմանեալ:
22Եւկամնաասասցիիբրեւզսոսա,տակաւինկիսակատարումնմարդ,

թէպէտեւստացեալժամանակաւունիզերեսին,այլեւԵրրորդութիւնն՝

չորրորդութիւն՝զմարդնյաւելուածընդունելով,եւարարածն՝թուա

կիցեւպատուակիցարարչացն,եղեալն՝անեղիբնութեան,եւժամա

նակեայն՝անժամանակէին,փոփոխելինեւայլայլելինըստնոցա՝ան

փոփոխելւոյն եւ անայլայլելւոյն, մարդն՝ Աստուծոյ ճշմարտի, պի

տակն՝իսկականիեւէականի,մարմնականնոմնեւայլքանզ՚«իսկզ

բանն»՝անմարմնոյեւիսկականի:23Զիզհետեւողսսոցինյանտեղեաց

թողիցիկարգէբանիս,զապականացուն,զանկատարն,զանփառաւորն՝

անապականիեւկատարելոյեւգերազանցիփառաւորութեամբեւանի

մանալիպատուոյ//առաւելութեամբ:24Դարձեալ,թէյետյարութեանն

ընկալաւՔրիստոս զկատարելութիւն եւ զփառս եւ զանապականու

թիւն,ըստորումԹէոդոտոսնայնասէր,զիա՞րդՊաւղոսյ՚առԵբրայեց

ւոցթղթիանդասէ.«ՅիսուսՔրիստոսերէկեւայսաւր,նոյնեւյաւի

տեանս»†:25Երէկկոչէզանցեալն,իսկայսաւր՝զներկայն,եւյաւիտեան՝

զապառնին՝անվճարժամանակ:26Զիայսպէսասացից,քանզիերէկն

ասէ,մինչդեռոչէրզգեցեալմարմինեւունէրզաստուածավայելուչ

փառսնեւզանապականութիւն,սոյնպէսեւայսաւր,յորժամմարդըստ

ճշմարտութեանեղեւ,եւոչինչիբնութիւնվնասեցաւեւոչապակա

նութիւնզգեցաւկամանկատարութիւնկամանփառութիւն,այլեկաց

մնացորինչէրնիզգենուլնմարմին.կացցէեւյաւիտեանսյաւիտե

նիցորպէսեւԱստուածճշմարիտեւՈրդիԱստուծոյ:27Քանզիմարդ

վայելուչքնինմատեսեալքոչէապականութիւն,այլկիրքկամաւո

րականք,եւոչէըստմեզմարդլոկ,թէպէտեւհաճեցաւլինելմարդ,

* Սաղմ.Ձ10

† Եբր.ԺԳ8
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այլէԱստուածմարմնացեալ:28Ո՛չնախստեղծեալմարմինկամմա

նուկ յարգանդիԿուսինեւապաբնակեալ,զիմի՛աստուածազգեաց

մարդասասցիեւեղիցի,այլինքննախաժամանեալիԿուսինյարգանդ՝

խառնէընդինքեանզմարդկայիննբնութիւն,զորոյխառնմաննյեղա

նակոչոքկարասցէհաւաստապէս//ճառել:29Հաւատամք,զիիՀոգ

ւոյՍրբոյկազմութիւնմարմնագործութեանայնորիկեղեւ՝ըստհրեշ

տակինառԿոյսնաւետեաց,այլքննելեւհետազաւտելանբարեպաշ

տապէսոչիշխեմքեւոչքանզգրեալսնաւելիիմանալ,որպէսուսաք

իՊաւղոսէ:30Լո՛ւր՝զինչասէրառաշակերտսնինքնյարուցեալիմե

ռելոց.«Տեսէքզձեռսիմեւզոտս,զիեսնոյնեմ»*:31Եւչասաց,թէայլ

եմ,զիփոխեցայյանապականութիւնյապականացուէ,այլթէնոյնեմ՝

ըստորումյառաջքանզխաչն,որումտեղեակիսկէքդուքեւգիտէք

առանցերկբայութեան:32Եկերեւարբընդնոսայետյարութեանիւ

րոյ, զի ուսցուք,թէնոյն է եւ ոչփոփոխեցաւ: 33Պետրոսասէմեծն.

«Որքկերաքեւարբաքընդնմայետյարութեանն»†,եւյԱւետարանի

անդյորժամհարցաննիՏեառնէմանկունքն,թէ՝«Ունի՞քինչուտե

լոյ»‡,գրեալէ,թէ՝«Ետուննմաձկանխորովելոյմասնեւխորիսխմե

ղու,զորառեալեկերառաջինոցա,զմնացորդսնետնոցա»§: 34Արդ,

եթէուտելնեւըմպելնապականութիւնէ,որպէսասեն,ընդէ՞րզկնի

յարութեաննուտէրեւըմպէր,զիյանապականութիւնփոփոխեալէր

ըստնոցայնկարծեաց:35Ապաթէոչէապականութեանգործկամկիրք

յետյարութեաննուտելեւըմպելնորա, յայտէ,թէեւոչնախքան

զյարութիւն,եւեթէոչուտելնեւըմպելիցէգործապակ//անութեան,

ոչապաեւայլնամենայնմարդկայինկամաւորկիրք,զորիփրկու

թիւնմեզտնաւրինաբարկրէր,ապականութիւն:36Մե՛զտնկակիցէեւ

ամենայն կենդանեաց եւաճականաց, որոց եւ նուազելն շարժակցի:
37Իսկորոչնունիհայրըստմարմնոյ,քանզիիԿուսէմիայնոյծնաւ,

զիա՞րդ կարասցէ ապականութիւն հետեւել այնր մարմնոյ: 38Աղէ՛,

հարցցուքցԹէոդոտոսնցայն,թէմարթիցէ՞յանապականէապակա

նացուծնանել,զիեթէանապականէրԿոյսննախքանզծնունդն,քան

զիզայրոչգիտէր,անապականեւյետծննդեանն,վասնզիկուսու
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թեաննկնիքանշարժեւանլոյծեկացմնաց:39Ո՞րպէսարդեաւքՊտուղն

իցէապականակիր,եւայն,զի«ՀոգիՍուրբեկնինա,—ըստհրեշտա

կինձայնի,—եւզաւրութիւնԲարձրելոյնհովանիեղեւնմա»*,այլեւ

զԾնեալնառինմանէսուրբասացեւՈրդիԱստուծոյ†: 40ԵթէՈրդի

Աստուծոյ է, որիՄարիամայնկուսէծնեալ,քանզի«Բաննմարմին

եղեւ»‡,—Յովհաննէսորոտաց,զիա՞րդոչիցէամբարշտութիւնասելն

ապականացուզՈրդինԱստուծոյ,քանզիմիէՄիածիննՀաւր,թէպէտ

եւմարդեղեւ:41Ապականութիւնարմատունիեւծնողզմեղս,իսկ«Նա

մեղսոչարար,եւոչգտաւնենգութիւնիշրթունսՆորա»§՝ըստկան

խասացութեանմարգարէինեւըստնորունինքեանՓրկչինեւԿենա

րարի,թէ՝«Ո՞իձէնջյանդիմանեսցէզիսվասնմեղաց»¶,եւդարձեալ՝

«Գայ //իշխանաշխարհիսայսորիկեւ յիսինչոչգտանէ»**: 42Արդ,

որոյծնունդնիՀոգւոյնՍրբոյէեւոչիսերմանէառն,եւորարդա

րացաւմարմնով,յայտէ,թէմիայնիմարմնազգեացբանականս,ապա

կանութիւնհեռիփախուցեալէինմանէ:

II. 1Աթանասիոս Աղեքսանդրի հայրապետն՝ ամենահռչակն եւ

սուրբ,ասէայսպէս. «Վասն զի մարմնանալնՔրիստոսի յանամուս

նութենէեւառանցմեղացէր,ոչգտաւինմաապականութիւն,զիոչ

կարէբնակելմահընդկեանս,եւոչապականութիւնընդանապակա

նութեանբնակէ»††:2Զիթէպէտեւխաբելովզպարզամիտսեւզանուս

մունս՝ասէրԹէոդոտէ.«Ոչզ՚առիմեղացնեւկամիգերեզմանիըն

դունել զապականութիւն»‡‡: 3Սակայնապականութիւնանուանելով

զհոգեկանեւզմարմնականկիրսն,զորիվերայմերառնուլդիպողա

գոյնթերեւսիցէ,մարդսոսկեւհասարակականզնաասէ:4Եւթէայն

պէսիցէըստնմա,ապաիգերեզմանինեւամենայնուրեքմերձառ

դիցէնմազչարաչարնիմացեալիւրապականութիւն,քանզիայսհե

* Ղուկ.Ա35

† ՏեսՂուկ.Ա35:

‡ Յովհ.Ա14

§ Ես.ԾԳ9,ԱՊետ.Բ22

¶ Յովհ.Ը46

** Յովհ.ԺԴ30

†† Գարեգինվ.Յովսէփեան,ԽոսրովիկԹարգմանիչ.ԵրկասիրութիւնքԽոսրով

կայԹարգմանչի,Վաղարշապատ,1899թ.(=ԽԹ),էջ118,132.«Գանձասար»

Բ,էջ201

‡‡ ԽԹ,էջ107,116

308բ



424 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՍԱՐԿԱՒԱԳ

տեւելբնաւորեալէմարդոյհասարակականի:5ՆաեւինքնիսկԹէոդո

տէյայտնապէսզուրացութեաննխոստովանութիւննզգայռի՝անփառ

եւանկատարեւապականացումինչեւցյարութիւննզնաանուանե

լով,եւապա//փոփոխեալիհակառակնզնա՝յանապականութիւնեւի

կատարելութիւնեւիփառացընդունակութիւն:6Զորզամենիմաստն

Պաւղոսառնուիվերայբնութեանհասարակականիմարդկան,քան

զի«սերմանի,—ասէ,—ապականութեամբեւյառնէառանցապակա

նութեան, սերմանիտկարութեամբ եւ յառնէ զաւրութեամբ, սերմա

նիանարգութեամբեւյառնէփառաւք,սերմանիմարմինշնչաւոր,եւ

յառնէմարմինհոգեւոր»*:7Եւո՞ւրիցէառաւելութիւնԲանինԱստու

ծոյմարմնացելոյեւանուանեցելոյՅիսուսՔրիստոսեւ«ԸնդմեզԱս

տուած»,թէեւնանմանապէսմեզզկնիյարութեաննփոխադրեցաւյա

նապականութեանեւյայլնամենայն:8Եւզիա՞րդոչմարդապաշտեւ

մարդադաւանԹէոդոտոսնիցէ.ահաեւզԵրրորդութիւննկատարեալ

յԵրիցկատարելոցչորրորդութիւնանկատարասող,վասնզիանկա

տարոմնմարդ,ժամանակաւիկատարումնեկեալ,թուակիցկատարե

լոցանժամանակԷիցնեղեւ:9ԵւնորաձեւութիւնիսկզբանէԱստուա

ծութիւննիներքսեմուտեւբաժին յանբաժանելիբնութիւնն,քան

զի մարդ ոմնաւտարաբուն յերանելիազգակցութիւն եկն յարեցաւ,

եւերկրպագենգերաշխարհիկամենայնզաւրութիւնքընդԵրրորդու

թեաննՍրբոյպիտակիեւնորոյ«աստուծոյ».արդարեւզարմանքկա

լանզճշմարիտսիվերայայսոց//իկ:10Ասէեւզայս,որզխոտորնակսն

վարդապետէ,թէզկնիյարութեաննիբացբարձեալեղենիփրկչական

մարմնոյնանուանքմարդկայինբնութեանս:11Բայցտե՛սինձաստա

նաւր.եւզխարդախութիւնկեղծաւորութեաննպարսաւէ,որպէսերե

ւինենգութեամբզՅուլիոսԱղիկառնացի,որիծննդենէՓրկչինուրա

նայրզմարդկայինանուանսիվերայնորա,վասնորոյխոտեալանար

գեցաւ,որպէսառաչաւքասողզմարդեղութիւննՏեառն. 12եւինքն

յետ յարութեանն զնոյնասէ, սակայն կարծիք երկոցունց չեն ի մի

մեանցբաժանեալ,զիզկնիյարութեաննզայնիմանալեւասելզայլ

ինչոչ,քանեթէառանցճշմարտութեանզմարդանալննշանակէկամ

երկնայինոմնունիլմարմին:

 III. 1Արդ,եթէյետյարութեանեղեւմիաւորութիւնԲանինընդ

մարդոյն, որպէս ասեն, զիա՞րդ ոչ զՆեստորին խորհին, քանզի նա

* ԱԿոր.ԺԵ42–44
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մարդսոսկեւառանձնակիզՔրիստոսասէ,բայցո՛չյարէզապակա

նացուն,թէեւկամի:2Այլեւիծննդենէնառյապազնոյնարժանաւո

րութիւնունելերկուցնասէ,զորինքնիմանայ,զնոյնճոխութիւնեւ

պատիւ՝ ոչ ըստ միութեան եղելոյ,այլ ըստարժանաւորութեան՝ ըն

դունայնխորհելով,սակայնգտանիհանդարտա//գոյնքանզԹէոդո

տէյամբարշտութեանն,քանզիսաումեմնշնորհէեւզոմնկողոպտէի

պատւոյ՝հակառակնմին:3Իսկնաիծննդենէնմինչեւյաւիտեանըստ

արժանաւորութեանմիգոլզերկոսինասէ,այսինքն՝թէարժանաւոր

գտաւոմնմարդիպատիւԲանինելանելաւաղթշնամանացն,սակայն

Թէոդոտոսդժնդակագոյնքանզնաիւրովքներեւիհայհոյութեամբ:
4Այլեւառայսոքիւքանգիտանայզորինչասեն.զՄարիամԱստուա

ծածինասէեւզԾնեալնինմանէ՝անկատարեւանփառաւորեւապա

կանացումինչեւցյարութիւնն:5Եւայսոքիկմարդոյլոկոյյարմարին

ճշմարտապէս,զիթէԱստուածըստճշմարտութեանէմարմնացեալի

Մարիամայ,ԲաննորյԱստուծոյՀաւրէեւառնմին,ընդէ՞րապակա

նացու եւանկատար եւանփառունակ հայհոյի, իսկ եթէ մարդ սոսկ

է,որպէսժողովիիբանիցնորա,վասնէ՞րԱստուածածինզՄարիամ

անուանէ:6ԵթէյետյարութեաննեղեւմիաւորութիւնԲանինեւմարմ

նոյն,եւտուաւնմաանապականութիւնեւկատարումնեւփառաւո

րութիւն,զգերեզմաննասասցէ«աստուածածին»եւմի՛զՄարիամ,եւ

սուտգտանիսուրբզուարթուննԳաբրիէլ,որոչգերեզմանինետզա

ւետիս՝ ծնանիլզՈրդիԱստուծոյ, //այլՄարիամու: 7Հայեա՛ եւընդ

կրկնակիհայհոյութիւնամբարշտին,թէզիարդեւզԲաննիսկցուցա

նէտկար,քանզիիհարկէեւիհոգոցասէպաղատանաւքզայնոսիկ

ընկալեալ՝խոստովանլինելզանձինանկարութիւնյաղագսմիայնու

թեան.իգերեզմանիո՛չասեմ,ասէ,զապականութիւննընկալեալմարմ

նոյնՔրիստոսի: 8Եթէիգերեզմանիմեռեալըստմարմնոյգոլով՝ոչ

կարացտիրելնմաապականութիւն,զի՞նչպատճառքիցեննախքան

զմահն կրել նմա զապականութիւն: 9Քանզի յապականացուէ գոյա

ցելոյհետեւիապականութիւնեւիսերմանէարուիսկիզբնկալելոյ.
10իսկայն յղութիւնիՀոգւոյնՍրբոյտնկագործեցաւ, որպէսուսաք

իհրեշտակէնԳաբրիելէ՝ասացեալառԿոյսնՄարիամ.«ՀոգիՍուրբ

եկեսցէիքեզ,եւզաւրութիւնԲարձրելոյնհովանիլիցիիվերայքո»*,

* Ղուկ.Ա35
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եւցՅովսէփ,թէ՝«Որինմայնծնեալէ,իՀոգւոյնՍրբոյէ»*.եւՅով

հաննէս«Բաննմարմինեղեւ»†ասէ:11Եւզիա՞րդիշխեսցէկամզաւ

րեսցէապականութիւնյայնպիսիծնունդմերձենալ,քանզիԱստուած

ըստճշմարտութեանէ,եւԾնեալնմարմնովիՄարիամայԿուսէ՝Բանն

Հաւր,եւորպէսծնաւնառանցբնութեանհարկիեւիրիքբռնադատու

թեան,այսպէսեւկրեացզմարդկայինկիրսառանցմեղաց:12Կամաւոր

էրծնունդն,կամ//աւոր՝եւկիրքնամենայն.մի՛ոքանուանելիշխես

ցէզկամաւորականկիրսնապականութիւն,վասնզիիփրկութիւնմեզ

զամենայնկրէրտնաւրինաբար,կարողէրոչկրել,վասնզիԱստուած

էրեւհանդերձմարմնովն,բայցզիոչառաչաւքէրմարդեղութիւնն,

որպէսթուեցաւմանիքեցւոցեւԵւտիքեայվանապետի:13Կրելհաճե

ցաւ,վասնայնորիկիսկեւմարդեղեւ,որիսկզբանէնԱստուած,զի

կրեսցէվասնմեր,ընդմեզլինելով,զմերս:14«ԱստուածզՈրդինիւր

առաքեացինմանութիւնմարմնոյմեղացեւվասնմեղաց,եւդատա

պարտեացզմեղսիմարմնի»‡,—ասէառաքեալն: 15Արդ, որպէսդա

տապարտեաց զմեղս՝ ոչ մեղանչելով, դատապարտեաց եւ զապակա

նութիւն՝ոչկրելովզնա,եւորպէսգնեացզմեզյանիծիցաւրինացն՝

եղեալվասնմերանէծք՝հեռիգոլով<յ>անիծիցեւբաշխիչաւրհնու

թեան,կամեցաւյապականութենէփրկելզմեզ՝առյոյսզիւրնտալով

մեզառհաւատչեայզանապականութիւն:

 IV. 1Գիտելպարտէեւզայս,որումճշմարտութիւննէցանկա

լիեւոչիցէկամակարմտաւք յանցաւորեւնենգիչբանինվարդա

պետութեան,եթէայլէբնութեաննբանեւտեսութիւնեւայլ՝միա

ւորութեանն.2քանզիայլէաստուածայիննեւայլ՝մարդկայիննգո

յացութիւնըստինքեան,քանզիէոմնանեղանելի // եւանվախճան

արարիչամենայնի,իսկմարդկայինբնութիւնս՝արարածեւմահկա

նացու, որպէսամենայն բուսականքեւ կենդանիք: 3Եւ իխառնման

ԲանինԱստուծոյ ընդմարդկայնում էութեան, նորաձեւ եղեն բնու

թիւնքն,այսինքն՝իՔրիստոսյՈրդիԱստուծոյ: 4Արդ,ինմազմիա

ւորութիւննոչէարժանյերկուսբաժանել,այլզամենայնմիոյեւնո

րինասել՝եթէ՛մարդկայինքիցենեւեթէ՛աստուածայինք,5եւճանա

չելզհերձուածողացնթերաբանութիւնեւզանմիաբանութիւնընդճշ

* Մատթ.Ա20

† Յովհ.Ա14

‡ Հռոմ.Ա3
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մարտութեաննեւընդմիմեանսեւզուղիղնայսպէսխոստովանիլ ի

ՏէրմերՅիսուսՔրիստոս՝եթէէրըստբնութեանանմահԲաննԱս

տուծոյ,իսկըստմիաւորութեանտնաւրէնութեաննյանձնառզմահ,

որզբնութեամբմահկանացումարմիննիւրացոյցիձեռնառինքնմի

աւորութեաննեւարարանմահեւանապական:6Եւորանբովանդա

կելին էր ըստ բնութեան, բովանդակեցաւ ըստմարմնոյն միաւորու

թեամբ, եւ զբովանդակելի ըստ բնութեան մարմիննանբովանդակե

լիէութեաննարարհաղորդ՝միաւորելովնոչփոփոխեալկամայլայ

լեալզբնութիւնսն,այլըստանճառեւանպատմելիմիաւորութեանն

խառնեալ զգոյացութիւնն: 7Արդ, եթէ ոչ ճանաչ//իցեմքզյեղանակս

բնութեանեւմիաւորութեանն,զիա՞րդկարասցուքիմանալզանմա

հինասելմահեւզմահկանացուիմարմնոյն՝անմահութիւն,անչար

չարելւոյն՝զչարչարանսեւչարչարականինըստբնութեան՝կենագոր

ծակեւանչարչարելիգոլ:8ՈչինչյանչարչարականբնութիւնԲանին

մերձեցեալիկրիցնեւչարչարեալճշմարտապէս,անմահմնացեալեւ

մեռեալ՝զմինըստբնութեանեւզմիւսնըստմիաւորութեանխորհելով

եւընդմիտածելով:9ԵւյորժամասիցեմքչարչարելԲանինԱստուծոյ,

ոչըստբնութեան,այլըստմիաւորութեանզայնասեմք,քանզիԱրի

ոսիեւձայնակցացնորաէբնութեամբչարչարելիզԲաննասելվասն

արարած բաջաղելոյ, եւԱպողինարիՂաւոդիկեցւոյ զնորայսնխոր

հողի,որոչխոստովանիհոգիեւմիտսմարդկայինունելՔրիստոսի,

այլփոխանակայսոցիկզԲաննդնէ,որպէսզիանզգայունելովմար

մինյիւրբնութիւն,զԲաննԱստուծոյասասցէընդունելչարչարանս:
10Եւյորժամլսիցէոքզմարմիննորաանչարչարելիասացեալըստմի

աւորութեաննեւհամարեսցիըստբնութեանայնպէսգոլմարմնոյն,

յուղիանիտէ,իսկզմիաւորութիւննեթէըստարժանաւորութեան//ոք

ասասցէեւո՛չըստբնութեանԲանին,Նեստորիէձայնակիցեւդա

տապարտակից: 11Քանզիորայսպէսկարծէ,մարդսոսկասէզՔրիս

տոսեւհաւասարըստբնութեանմիայնսրբոցարանցն,որքըստար

ժանաւորութեանկոչեցանաստուածայինքեւաստուածազգեացք,եւ

էայսՆեստորի:12ՔանզիասիդարձեալիվերայՔրիստոսիմիբնու

թիւն,ասիեւերկուս.13եթէոքզմինըստբնութեան,այլոչըստմիա

ւորութեանասասցէիՔրիստոս,կա՛մԱրիոսիեղիցիդաւանակից,որ

զԲաննԱստուածարարածըստմարմնոյասէեւվասնայնորիկըստմի

ոյգոլբնութեանզԲաննեւզիւրնմարմին՝զմարդկայինկազմածն,որ

իհոգւոյեւիմարմնոյ,բերեալապացոյց,կա՛մեւտիքէանիտեւմանի

312ա

312բ



428 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՍԱՐԿԱՒԱԳ

քեցիկոչեսցի,քանզիԵւտիքէս,թէպէտեւանստացականզԲաննխոս

տովանի,սակայնառաչաւքզմարդեղութիւննասէեւո՛չճշմարտու

թեամբեւվասնայնորիկմիոյբնութեանզՔրիստոսգոլ:14Զնոյնեւ

մանիքեցիք,դարձեալերկուսասելովբնութիւնսիՔրիստոս,եթէըստ

միաւորութեաննեւոչըստբնութեանցն,ուստիեղեւնմիաւորութիւն,

ասասցէ,այլանջատումնեւորոշումնիմիաւորութիւննմուծանելով,
15եւոչըստմտածութեանմիայնՊաւղոսիՍամաստացւոյեւԴիոդո

րիՏարսսացւ//ոյեւԹէոդորիտեայեղեւհամախոհ,որքմարդդուզ

նաքեայզՔրիստոսկարծելով՝միայնյարակցութիւնեւմերձաւորու

թիւնառԲաննունելասացին՝ոչուսեալքիՅովհաննէզԲանինլինիլ

մարմինանշփոթաբարեւառանցխառնակութեանեւայլայլութեան:

 V. 1Իսկվասներկուցկամացեւներգործութեանցզնոյնէիմանալ

եւասել,ոչիմիաւորութեան,այլըստբնութեանզկրկնակսն,որպէս

զիմի՛ընդԳայիոսի,ուստիգայիանիտք,եւմի՛ընդԹէոդոսիոքգլո

րեսցի,որքանզգայեւանկրականունելմարմինՔրիստոսիեւառանց

ներգործութեան,զորիԿուսէնընկալեալ,յանդգնեցանասել:2Ապաթէ

ոքմիաւորեցելումնեւմիեղելումն՝նմինինքեանՏեառնմերոյՅիսուսի

Քրիստոսիիշխեսցէտալերկուսկամսեւերկուսներգործութիւնսըստ

յատկութեանեւառանձնաւորութեան,աւտարէճշմարտութեաննեւ

անծանաւթբնաւինեւդատապարտեալընդՄաքսիմոսիչարափառի,

որզայնոսիկընկալաւասել:3ՔանզիեթէճշմարտապէսմիՏէրմերՅի

սուսՔրիստոսյաստուածայինէութենէնեւիբնութենէմարդկայնոյ,

ըստորումԳիրքՍուրբքուսուցանեն,զիա՞րդմարթիցիյետմիաւո

րութեաննտալնմաերկուցդիմացեւառանձնաւորութեանցյատուկս:
4ՔանզիիւրէԲանինԱստուծոյմարմիննեւմտաւորմարդկայինհոգի,

վասնոր//ոյեւկիրքնիւրոյհոգւոյնմարդկայնոյ,այսինքնկամքնեւ

տրտմութիւնեւհոգք,եւմարմնոյնիւրոյ՝նորաըստմիաւորութեան

ենեւասացան:5Քանզիկրականմարմիննեւխորհեցողմիտքեւկա

մեցողԲանինըստմիաւորութեանեղեւ,քանզիոչեթէինախաստեղ

ծելումյարգանդիմանկանբնակեաց,որպէսայլյայլում,եթէառանձ

նասցինիմիմեանցկամաւքեւներգործութեամբ,եւոչյարակցեացիւ

րոյմարմնոյնինքն,որպէսոմնումեմն,եթէբաժանեսցինիվերայնո

րագրեալքնյԱւետարանսեւյԱռաքեալս:6Այլորպէսկամեցաւինքն

եւգիտէ,ԲաննգոյացոյցիւրմարմինմարդկայինյարգանդիԿուսին՝

ոչառանցինքեաներբեքմնացեալ,եւգիտեմքեւհաւատամք,զիի

ՀոգւոյնՍրբոյեկելոյառՄարիամըստԳաբրիէլիձայնին՝մարմնա
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գործեցաւփրկչականն,իսկյեղանակիրագործութեաննանհասանելի

էմեզեւամենայնարարածականիբնութեան:7Արդ,զբովանդակնառ

նումարդկայինբնութիւն,այսինքն՝հոգիեւմարմինեւմիտս,բայց

զիիւրէմարմինն,որբնաւորեալնէներգործելեւկրել,նորաենկիրք

եւներգործութիւնքմարդկայինք,որոյմարմինն:8Եւզիիւրինքեան

Բանինէմիացեալնընդնմահոգիմարդ//կային,յորումկամելնբնաւո

րեալէ,նորաեւկամքնեղիցինեւասասցին,որոյեղեւմտաւորմարդ

կայինհոգին:9Եւայսրաղագաւսահմանեցինասելհարքնմիբնու

թիւնԲանինմարմնացելոյըստճշմարիտմիաւորութեանն,այլեւմի

կամսեւմիներգործութիւն:10Քանզիինքնշարժէրեւթոյլտայրիւրոյ

մարդկութեաննզկիրսնեւզկամսնբնաւորականս,քանզիմիէիշխա

նականԲանն,որմարդկայնովն՝որպէսգործեաւ,տնաւրինէրզմարդ

կայինսն:11Քանզի«վեհագունինյաղթելով»,որպէսասէոմնիսրբոցն*,

ոչլինիներկուիշխանականք՝ասացեալիմիումդիմիեւբնութեան:
12Ոչապաըստայսմերկուկամքեւներգործութիւնք,այլերաժշտա

պետաբարԲաննԱստուածզիւրոյանձնաւորմարմնոյնյաւրինէրեւ

կազմէրզամենայնառքաջահնչութիւնեւգեղեցկաձայնութիւն,որ

պէսզիամենայնինչտէրունեանմարմնոյնինքեանԲանինասասցին

մարմնացելոյեւո՛չուրումնմարդոյառանձնակիտեսեցելոյ:13Եւբա

զումենվկայութիւնքհարցնսրբոցառիզայսպիսիբանսհաւատար

մացուցանելոյ,զորոցեւառաքիսկզմիտսն:14Բայցառայժմթողաք,

մինչեւքննիցէքզհամառաւտիւգրեալսդ:

 VI. 1ԻսկզՅուլիոսԱղիկառնացի,վասնզիյիշեցաք//յառաջա

գոյն,ցուցցուքզհերձուածոյնորաբանսեւեթէ յորո՛ւմժամանակի

երեւեցաւ,եւկամզիա՛րդՍեւերոսԱնդիոքացիհակառակնմաեգիտ

հերձուած:2ԶենոնեւԱնաստասթագաւորքհռոմայեցւոցարարինգիր

շրջաբերականընդամենայնտիեզերս՝իբացկալեւխոտելզժողովն

Քաղկեդոնի,եւիբրեւհաստատեցաւայսյաւուրսնոցա,եւընկալաւ

խաղաղութիւնզԵկեղեցիԱստուծոյ,ոչոքիշխէրխորհելընդդէմհրա

մանացնոցա:3ԻսկՅուստիանոսթագաւորեալ՝ետհրամանքարոզել

վերստինզսահմանժողովոյնՔաղկեդոնի:4Եւեթէյեպիսկոպոսացոք

ոչհնազանդեսցիհրամանին,իբացկացցէիվիճակեալնմաաթոռոյ

իշխանութեան:5ԸնդայլսոմանսեւՅուլիանէԱղիկառնոսքաղաքի

եպիսկոպոսեւՍեւերոս,անհաւանեալհրամանին,թողինզիւրաքան

* ՍբԳրիգորԱստուածաբան(ԽԹ,էջ119)
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չիւրքաղաքսեւչոգանյԵգիպտոս,բնակեցանմերձառԱղեքսանդր

քաղաքի:6Բայցհաւանեալքնհրամանացթագաւորինոչխախտեցան

յաթոռոյ իւրեանց: 7Եւ ժամանակի ինչ անցելոյ եղեւ հակառակու

թիւնիմէջնոցա՝ՍեւերեայԱնդիոքացւոյեւՅուլեայԱղիկառնաց

ւոյ,յաղագսբանիհաւատոյ,եւճեղքեալորոշեցանիմիմեանցհակա

ռակդաւանութեամբք://8ՔանզիՅուլիանէասէրանչարչարելիզմար

միննՔրիստոսիեւանմահկանացու՝իծննդենէԿուսինմինչեւցյաւի

տեան,եւ յաւելոյրպատճառայսպիսի՝չարչարելիեւմահկանացուն

ասելապականացուզնաառնէ,իձեռնորոյհարկաւորապէսասացեալ

լինինիՔրիստոսերկուսբնութիւնք: 9ԻսկՍեւերոսասէրհակառակ

նմին՝չարչարելիեւմահկանացուզմարմիննՔրիստոսիիծննդենէն

մինչեւ ցյարութիւնն, քանզի անչարչարելի եւ անմահկանացու ու

նելմարմինՔրիստոսիմինչեւցյարութիւննթէոքասիցէ,սուտառ

նէզմարդեղութիւննորաեւառաչաւք:10Այսպէսերկոքինսոքաայս

պիսիբանիւքմարտուցեալընդմիմեանս՝ոչեւճշմարտութեանհաւա

նեցան,վասնզիոչկամեցանյառելիԳիրսԱստուածայինս՝առնուլ

լոյսմտացաչացն,զիմի՛ընդխաւարգնայցեն:11Այլիւրաքանչիւր

ոքինոցանէ,յանձնահաճութեանամբարձեալկառս,գտանանկեալք

իճշմարիտխոստովանութենէուղղափառհաւատոյ,եւզնահապետա

կանկամեցեալքառնուլպատիւեւանուն՝յիւրեանցզհաւանելոցնփո

խադրեցինանունկոչմանյուլիանիտսեւյասովրիտս՝փոխանակքրիս

տոնեայանուան:12Եւայսուանուանակոչութեամբյոլովսանցուց//ին

ժամանակ,գրեթէսուղինչնուազքանզերկերիւրամ:13ԲայցզՅակո

բիկնանունդարձեալզի՞եդինսոցա:14Մի՛կարծերզպատուականին

եւսրբոյիմաստնոյնՅակոբայհայրապետինՄծբնայ,որպէսինքեանք

այժմհամբաւեն:15Այլէայսպէս.Յակոբոմն,զորԱբդարայնանուա

նեն,միաբանեալընդՍեւերեայԱնդիոքացւոյ,ձեռնադրեցաւեպիս

կոպոսինմանէ՝ոչիփրկութիւնժողովրդոց,այլյապականութիւնեւ

անուանՍեւերեայիսպասաւորութիւնտարածման:16Քանզիհրամա

նաւնորա,որպէսհրդեհինչվաղվաղակիընթացեալընդամենայնաշ

խարհնասորւոց,լնոյրքահանայիւքեւսարկաւագաւքեւեդեալնո

ցահրաման՝որպէսզհիմնինչխոստովանութեանհաւատոյդաւանել

զՍեւերեայնհաւատ,բայցկոչելիվերայիւրեանցզանունՅակոբայ.

եւզայսնոցաուսուցանելամենեցուն,զորսմկրտիցեննեւորոցքա

րոզեսցեն:17Եւայսուկոչմամբխաբեալք՝վարեցանմերձյամսերկե

րիւրկամթէեւսառաւելագոյն,ապաընդմեծինԳրիգորիԼուսաւոր
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չինհայոցնախանձեալքեւյաւժարեալք,զիկոչեսցինյանուննորա,

իբացկացինյառաջնոցն,ո՛չյաղանդոյ,այլյանուանցմիայն,//18որ

պէսզիպաճուճեալքվարդապետինունողիզփառս՝անուամբքթուես

ցինուղղափառքգոլըստերկաշաւիղսամարացւոցնազգաց,ոյքերկր

պագէինդիցնիւրեանցեւերկնչէինիՏեառնէԱստուծոյ:19Պարտէր

սոցաըստանուաննԳրիգորիեւզխոստովանութիւննսիրել,բայց«ոչ

կարէծառչարպտուղբարիառնել,եւոչկարասցէոքիփշոյքաղել

խաղողկամիտատասկէ՝թուզ»*:

VII. 1Բայցտեսցուքառայսոքիւք,թէվասնզիհակառակմիմեանց

ունինբանքՅուլիանեայեւՍեւերեայ,ընդէ՞րապահարքնսուրբքեր

կոքումքսոքաւքվարեցանհաւասարապէսյամենայնխոստովանու

թիւնսիւրեանց,իճառսհաւատոյ,2կամթէվասնզի՞նչպատճառիՍե

ւերոսեւՅուլիանէզմիմիիսոցանէընտրեցինընդունելյանձինսեւ

ոչերկաքանչիւրքզերկոսին,կամթէմեզպարտիցէ՞արդեաւքմիում

ումեք ի նոցանէ ձայնակցել, թէ՞ նմանապէս յերկոցունց հրաժարել,

կամթէզերկոսինմիանգամայնբարբառել:3Եւարդ,եթէառանձնա

բարասացեալլինիցինայսոքիկբառք,բազումսունինվնասուեւհայ

հոյութեանմիտսեւկարծիս,բայցհանդերձմիմեամբքասելեւիմա

նալզասացելոցնզաւրութիւն՝շինէզլսողացնմիտս,այսպէսեւըստ

այսմաւրինակիուղիղհամ//առաւտելզբանն: 4ԵթէմարմիննՔրիս

տոսիոչերկնայինէըստբնութեան,քանզիիՄարիամայհաճեցաւ

Բաննմարմինլինել,բայցվասնմիաւորութեանԱստուածնԲանիասի

երկնային,եւոչանմահէըստբնութեանմարմինն,վասնզիիմահ

կանացու էութենէ եղեւ անշփոթաբար խառնումն, սակայն յաղագս

ընդանմահականի գոյացութեան միաւորութեաննասացեալ եղեւ ի

հարցնանմահ:5Նմանապէսեւայլնամենայն,յորմէժողովինայսո

քիկ.ըստբնութեաներկրային՝Տէրունականնմարմին,իսկըստմիա

ւորութեանն՝երկնային,ժամանակեայ՝ըստբնութեան,իսկըստմիա

ւորութեանտնաւրինականի՝անժամանակ,մահկանացուն՝անմահ,եւ

բովանդակելին՝անպարագիրըստմիաւորութեանն:6Քանզիիվերայ

անմարմինեւանըմբռնելիԲանինեւորքանինչէտեսանեմքզիւրոյ

մարդկութեաննասացեալիսրբոցն:7Լո՛ւրԱստուածաբանինԳրիգո

րի.«Անմարմիննմարմնանայ,Բան<ն>թանձրանայ,անշաւշափելին

շաւշափի,անժամանակնսկսանի,անտանելինտարեալլինի,Որդինոր

* Ղուկ.Զ43
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դիլինի,այսինքնԱստուծոյն՝մարդոյ»*:ԵւէմինըստբնութեանԲա

նին,իսկմիւսն՝ըստմիաւորութեան//ընդմարմնոյն,քանզիիվերայ

Բանինմարմնացելոյ ոչ ինչըստորոշմանեւառանձնաբարիԳրոց

Սրբոցասի:8Դարձեալ,նոյնինքնհայրնսուրբինմինբանիՏաւնա

կանիասէ.«Ո՛վնորխառնմանն,ո՛վսքանչելիխառնուածին,որէրն՝

լինի,եւստացիչնստացանի,եւանտանելինտարեալլինի»†: 9Քանզի

իՅովհաննէուսաւայսպէսասելերանելին.«Որէրն,—ասէ,—իսկզ

բանէ,զորմէլուաք,որումականատեսնիսկեղաք,ընդորհայեցաք,

եւձեռքմեր շաւշափեցինիվերայԲանինկենաց»‡: 10Տեսանե՞ս,զի

զմարմնոյսն ի վերայ Բանինառնու վասնանճառ միաւորութեանն.

«ԵւԿեանքնյայտնեցան,եւտեսաքեւվկայեմքեւպատմեմքձեզզյա

ւիտենականկենացն,որէրնառՀաւրեւերեւեցաւմեզ»§:11Արդ,որ

պէսմարմնականքնՔրիստոսիԲանինյարմարինճշմարիտմիաւորու

թեաննաղագաւ,այսպէսեւորինչԲանինէ,մարմնոյնորալինինկար

գաւորաբար ասացեալ վասն գեղեցկապէս եւ հաւաստի միաւորու

թեանն.12ապաթէոչ,զիա՞րդինքնՏէրասէ.«Ոչոքելյերկինս,եթէ

ոչորէջնյերկնից՝ՈրդինՄարդոյ,որէնյերկինս»¶: 13Քանզիմարդ

յերկնիցոչէջ,այլԲան<ն>անմարմին,եւՈրդիՄարդոյյերկինսոչ

էրյասելնզայս,այլընդՆիկոդեմ//եայյերկրիխաւսէր:14ԻսկեւՊաւ

ղոսզնոյնստորինկողմերկրիասէ.«Որէջն՝նոյնէեւորելնիվերոյ

քանզամենայներկինս»**.եւէջԲան<ն>մերկ,բայցելմարմնովմարդ

կայնովըստբնութեան:15ԴարձեալվասնմարմնոյնիւրոյՏէրն.«Այս

* ԻԾնունդնՔրիստոսի(ՄՄN946,թ.177բ,N948,թ.177աբ.ԱնանիաՍա

նահնեցի,«Գանձասար»Ա,էջ211–212):ՏեսSt.GregoryNazianzen,On the

Theophany,ortheBirthdayofChrist,NiceanandPostNiceanFathers,Vol.7,p.

345.Святитель Григорий Богослов, Слово 38, На Богоявление или на Рож-
дество Спасителя; Собрание творений, т. 1, Свято-Троицкая Сергиева лав-
ра, 1994, с. 522:

† ԻԾնունդնՔրիստոսի(ՄՄN946,թ.184ա,N948,թ.183բ):ՏեսSt.Gregory

Nazianzen,OntheTheophany,ortheBirthdayofChrist,p.349.Святитель Гри-
горий Богослов, Слово 38, На Богоявление или на Рождество Спасителя, с. 
529:

‡ ԱՅովհ.Ա1

§ ԱՅովհ.Ա2

¶ Յովհ.Գ13

** Եփես.Դ10
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էհացնյերկնիցիջեալ»*:16Այսպիսիքսամենեքեանզանպատմելիմի

աւորութիւննյայտառնեն:17Իսկյորժամմարդկաւրէնսինչբարբա

ռիցիկամկրիցէ՝զ՚առիմարդկանէըստբնութեանունելմարմինեւ

հոգիեւմիտս:18Եւյորժամաստուածաբարմիայնհրամանաւգործի

ցէ՝ սաստելով ի դեւս կամասելով զբորոտն. «Կամի՛մ, սրբեա՛ց»† եւ

«Ղազարէ՛,ե՛կարտաքս»‡,զբնութեամբԱստուածգոլԲանինուսա

նիմք:19Ապաթէզմեծամեծսեւհրաշափառագոյնսգործակցութեամբ

մարմնոյնկատարեսցէ,որպէսմինչձեռնտալզոքանչինՍիմովնիեւ

յարուցանելիսաստիկտապոյնկամզնոյնինքնզՊետրոս՝հանդեր

ձեալընկղմիլիսաստկութենէալեացնեւհողմոյն,փրկելձեռամբեւ

զմատունսնարկանելիխլացելոյնականջսեւզլեզուոյհամերնբուռն

հարկանել,եւորքանսոցաիցենազգակիցք,զմիաւորութեանանքա

կութիւնյայտնապէսցուցանէ:20ՎասնորոյասէերանելինԲասիլիոս

իտրամաբանելն,//թէ՝«ԲնութեամբէմարդկայինմարմիննՔրիստո

սի, իսկ միաւորութեամբ տնաւրէնութեան՝ աստուածային»§: 21Իսկ

իմաստուննԳրիգորիոս՝«Ամենեքեանսոքա,որքմիանգամերկնային

զտէրունականմարմիննանուանեն,—ասէ,—յաղագսառԱստուածն

Բանմիաւորութեաննասեն»¶:22Իսկմիաւորութիւննայնոչշփոթու

թիւնեւլուծումնընդունի:23Որպէսվկայէձայնակցելովսրբոցնամե

նեցունցՈսկեբերաննՅովհաննէս.«Մի՛շփոթեսցուքեւմի՛անջրպետ

իմէջարկցուք,քանզիմիութիւննխոստովանիմեւ ոչքայքայումն

ինչկամլուծումնայսրբնութեանյայնկամայնր՝յայս,այլմիացեալ,

միեղեալ»**:24ՔանզիթէպէտեւխոստովանիմքզԲաննմարմինեղեալ՝

ըստՅովհաննուձայնին,ոչ շփոթութիւնկրելԲանինիշխեմքասել,

բայցմիայնզիւրնամբողջըստբնութեանպահեալէութիւնեւանքա

կաբար միացեալ ըստ ճշմարտութեան ընդ իւրումն մարդկութեան:
25ՈրպէսիմաստուննասէԿիւրեղ՝հայրապետԱղեքսանդրացւոցքա

ղաքինիխոստովանիլնիւրում,թէ՝«ԵղեւԲաննմարմին,ոչեթէշփո

թութիւնասեմքբնութեանցն,այլկացեալմնացեալանքակաբարեւ

* Յովհ.Զ50,59

† Մատթ.Ը3

‡ Յովհ.ԺԱ43

§ ԿնիքհաւատոյընդհանուրսբԵկեղեցւոյ,Անթիլիաս,1998թ.(=ԿՀ),էջ86–

87.ԽԹ,էջ125,158

¶ ԽԹ,էջ158

** ԽԹ,էջ159
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անշփոթապէսիվերքանզմիտսեղելոց»*: // 26ԵւՊրոկղոսԿոստան

դինուհայրապետն.«Իմիասին,—ասէ,—եկինբնութիւնքն,եւառանց

շփոթութեանեկացմիաւորութիւնն»†: 27Եւայլ բիւրքվկայութիւնք

ենիգիրսհարցնսրբոցանշփոթեւանայլայլելիճշմարիտմիաւորու

թեաննայնորիկ՝անանջատականիեւանքակելոյ, յորոցգոյիմանալ

ուսումնասիրաց եւ ցանկացողաց ճշմարտութեանն, թէ ոյք են ըստ

բնութեանասացեալքնեւոյք՝ըստմիաւորութեան,որովքերկոքումբք

համանգամայնպարտէրՍեւերեայեւՅուլիանեայուղեւորիլիմիա

սինառհաւատոյնբան,յորմէմոլորեալքեւըստարտուղեալքիւրա

քանչիւրոքինոցանէ՝գտանհակառակճշմարտութեաննեւմիմեանց:
28ՔանզիՍեւերոս,անգիտացեալամենեւինզեղանականճառելւոյմի

աւորութեանն,զհասարակականիմարդոյիրսեւիմաստսիշխեացառ

նուլիվերայՏեառն՝զմարմիննորազկենարարփոփոխելիասելովեւ

ապականացումինչեւցյարութիւննեւզմարդկայինկամաւորաբարեւ

անպարսաւկիրսնապականութիւնանուանէորպէսԹէոդոտոսն,զորս

պարտն էրասելտնտեսութիւնանճառելի եւխորհուրդ սքանչելի ի

փրկութիւնամենայնհաւատացելոց՝//ըստառաքելոյբանին‡:29Իսկ

ՅուլիանէոչիմացեալզԲանինԱստուծոյիմարդկայինբնութենէնԱս

տուծոյմարդեղութիւն՝յանդգնեցաւասելմարմինհրեշտակականեւ

երկնայինունելնմա:30Զոչնէեւզոչնանուանելի,քանզիոչմիայն

ասաց անչարչարելի եւ անմահկանացու զՓրկչին մարմինն, այլ եւ

անեղեւանսկիզբնեւանժամանակ՝ ոչզգուշացեալ, եթէպատճառս

տայանպատճառեւհերձուածողականկարծեաց,վասնզիանեղասել

եւ անժամանակ կամ անսկիզբն՝ Աստուածութեան Երրորդութեանն

վայել է: 31ԻսկվասնԲանինԱստուծոյ մարմնացելոյասէառաքեալ

այսպէս.«Իբրեւեկն լրումնժամանակաց,առաքեացԱստուածզՈր

դինիւր,որեղեւիկնոջէեւեմուտընդաւրինաւք»§:32Զիթէանսկիզբն

իցէմարմիննեւանեղանելիկամառանցժամանակի,այն,որիլրման

ժամանակացգործեցաւանճառելիտեսչութեամբաստուածայնով,ապա

եղիցիչորրորդութիւնԵրրորդութիւնն.33իսկեթէմարդսոսկիցէծնեալն

ի Մարիամայ Կուսէ սրբոյ եւ ապականացու մինչեւ ի յարութիւնն,

* ԽԹ,էջ159

† ԽԹ,էջ159

‡ ՏեսՀռոմ.Ա16:

§ Գաղ.Դ4
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ապաամենեքեան,որ յետյարութեաննզգենլոցենզանապականու

թիւն,եղիցինքրիստոսքեւ յիսուսք: 34Եւո՞ւրէՄիածինն.եւդար

ձեալ՝ոչ//Բաննմարմինեղեւ,այլոմնմարդաստուածացաւ,եւոչն

ըստբնութեան«աստուածն»եղեւաստուածըստշնորհի:35Եւչորրոր

դութիւնդարձեալպաշտիցիյԵկեղեցւոջ՝յԵրիցնըստբնութեանԱս

տուածոցանբնաւորոմն«աստուած»եւպիտակ՝եղեալաթոռակիցեւ

համաստուած,շնորհաւքորդիացեալորպէսմարդիկեւոչըստբնու

թեան,անուանեալմիայնեւոչէապէսԱստուած,սկսեալգոլեւանուա

նել«աստուած»,եւոչանեղանելիեւիբնէԱստուած՝ընդամենայն

հաւատացեալսկոչելովըստշնորհիՀայրԱստուածեւոչըստբնու

թեան,մարդոմնաստուածազգեացըստՄովսէսիեւՍամուէլիեւայ

լոցսրբոցն,եւոչԱստուածըստճշմարտութեան,ոչՏէրտանն,այլի

տանէնինքնորպէսՄովսէս,ոչտաննարարիչ,այլարարածըստտանն:
36ՍտեացապաՅովհաննէս՝«Բաննմարմինեղեւ»*,քանզիպարտէր

ասելըստմոլորելոցն,թէմարդնԱստուածեղեւ:37ԶայսոսիկՊաւղոս

Սամոստացի,զայսոսիկեւԴիոդորոսՏարսսացի,եւՄոփսուեստացին

Թէոդորոս,զայսեւամբարիշտնՆեստորիոս:38Զիթէըստաւրինակի

այլոցէրծնունդն՝իցանկութենէեւիքնոյեղելոյեւիկամացմարմ

նոյ, այսինքն յամուսնութենէ, ասասցի ապականակիր, իսկ եթէաւ

րէնքբնութեանն//քակտեցանիծննդեաննորամիայն,ո՞ւրերեւես

ցի ի նմա հետ ապականութեան: 39Լուա՞ր զԱթանասին, զի ասէ.

«ՄարմնանալնՔրիստոսիյանամուսնութենէեւառանցմեղացէր,եւ

ո՛չգտաւինմաապականութիւն»†,քանզիԱստուածէր՝մարմնացեալ

իԿուսէ,Քրիստոս:40ԱսէդարձեալնոյնԱթանասիոս.«ԶիթէԱյն,որ

եկննորոգելիւրովմարմնովզմարմինսմահկանացու,ըմբռնեցաւյա

պականութենէ, իսկ զիա՞րդ կապեաց զհզաւրն եւ փրկեաց ի նմանէ

զանձինսորդւոցմարդկան,եւեթէզմեղսաշխարհիասացբառնալ,որ

էմայրապականութեանն,իսկզիա՞րդասիցենմոլորեալքն,եթէապա

կանացուէրմարմիննՔրիստոսի»‡:41ԱսէեւԳրիգորՍքանչելագործ՝

եպիսկոպոսնՆէոկեսարու.«Որոչխոստովանիզնաանյեղլիհոգւով,

* Յովհ.Ա14

† ԽԹ,էջ118,132.«Գանձասար»Բ,էջ201

‡ «Գանձասար»Բ,էջ201
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անապականելիմարմնով,որպէսեւգրեալէ,նզովեա՛լեղիցի»*:42Եւ

դարձեալ,զիասէ.«Մարմիննորաոչետեսզապականութիւն»†:43Եւ

այդոքիկսրբոցն:

VIII. 1Բայցտեսցուքեւայսպէս,սիրելի՛,եթէյետյարութեա՞նն

եղեւանապականՔրիստոս:2Ո՞էր,որնախքանզչարչարանսնզա

պականեալիգերեզմանիմարմիննՂազարուառանցապականութեան

այսրէնդարձոյց,եւզի՞թողիցզայլնամենայնմեծամեծս,//զորառնէր

յառաջքանզյարութիւնն,անապականասացեալյոմանցՔրիստոս,եւ

ըստմերումդաւանութեան՝Աստուածճշմարիտնոյնինքն:3Ո՞դար

ձեալ,որիխաչինբեւեռեալգոլով՝զբազմաժամանակեայապականու

թեամբհողացեալմարմինսսրբոցնյարոյց,որքեւյետյարութեաննորա

մտինիքաղաքնսուրբեւերեւեցանբազմաց:4ԲայցսքանչելինՊետ

րոսոչպատկառէրասել«ՈրդիԱստուծոյ»‡:5Այլմեքխոստովանես

ցուքզնաԱստուածճշմարիտանդստինյորովայնէԿուսիննախքան

զխաչնեւզյարութիւննեւմինչեւյաւիտեանսյաւիտենից,վասնզի

«ՅիսուսՔրիստոսերէկեւայսաւր,նոյնեւյաւիտեանս»§:6Իսկզկա

մաւորաբարմարդկայինկիրսն՝զքաղցնեւզծարաւնեւզայլնամենայն

մի՛ոքիշխեսցէանուանելապականութիւն,այլտնտեսութիւնփրկա

կան,քանզիէրհամանգամայնե՛ւԱստուած,ե՛ւմարդնոյնինքնեւ

ոչերկուդէմք:7Իսկմարմիննորաթէպէտեւէրըստբնութեանմարդ

կային,այսինքնիմերմէմարդկայինէութենէեւմահկանացուեւոչ

երկնայինմարմինինչկամհրեշտակական,այլըստմիաւորութեանն

եղեւ աստուածային, վասն զի իւրացոյց Բանն զոր ի Մարիամայն 

է//առ՝մտաւորեւանձնականմարմին,եւէիւրնորայատուկմարմինն,

որպէսիւրաքանչիւրուրուքմարդոյիւրասիմարմիննիւր:8Քանզի

ճշմարտապէսմիաւորեացԲաննընդինքեանզմարդկութիւնն,եւայսր

աղագաւասացինհարքն.«ՄիբնութիւնԲանինԱստուծոյմարմնա

ցելոյ»¶:9ԶիյերկուսանձնականբնութիւնսորոշելզՔրիստոսեւյեր

* «Գանձասար»Բ,էջ198.ՏիմոթէոսիեպիսկոպոսապետիԱղեքսանդրեայՀա

կաճառութիւնառսահմանեալսնիժողովոյնՔաղկեդովնի,Ս.Էջմիածին,1908

թ.(=ՏԿ),էջ190

† Գործ.Բ31,ԺԳ35

‡ Մատթ.ԺԶ16

§ Եբր.ԺԳ8

¶ Ս. Աթանասի Աղեքսանդրիոյ հայրապետի ճառք, թուղթք եւ ընդդիմասա

ցութիւնք,Վենետիկ,1899թ.,Աթանասիասացեալարտադրութիւնառաքելա
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կուսկամսեւներգործութիւնս՝երկուցդիմացունինշանակութիւնս,

որով լինի չորրորդութիւն Երրորդութիւնն, որպէս վերագոյննասա

ցաք:10Երկոքումբքսոքաւքվարելպարտէմիանգամայն՝բնութեան

իրաւքեւմիաւորութեանիվերայՔրիստոսի,զիէրմարմիննանձնա

ւորմարդկային,քանզիմարդէրՄարիամ,յորմէմարմինն,իսկըստ

միաւորութեանն՝ աստուածային, որպէս յոլովակի ցուցաւ: 11Յապա

կանացու բնութենէառեալ՝ եղեւանապական, ի մահկանացուէ՝ան

մահըստմիաւորութեանտնաւրինականի,այլմեռեալճշմարտապէս

վասնմերիւրովնմարմնով՝կամաւեւոչիհարկէ՝Բանինյիւրնբնու

թիւնըստէութեանոչինչկրեալվասնանչարչարականնգոլոյըստ

էութեան:12Սակայնվասնիւրութեանմարմնոյննորաասինչարչա

րանքնեւմահնեւայլնամենայն,զորկրեացնմարմն//ով,քանզիմա

հուամբմարդոյփրկութիւնլինելմարդկանանհնարէր:13Աստուծով

փրկեցաք, քանզի Աստուած է խաչեալն եւ ի չարչարանսն անչար

չարելի մնացեալ, եւ ոչ էպարտզբանսԳրոց կամզկիրս, զոր ինքն

կրեաց, եւ զգործս, զորգործեաց, յերկուս բաժանել եւդնել զոմանս

Աստուծոյ լոկոյ եւ զոմանս՝ մարդոյառանձին, 14այլ զամենայն՝թէ՛

բարձրագոյնքիցենեւթէ՛խոնարհագոյնք,ԲանինԱստուծոյմարմ

նացելոյ,որպէսյառաջնումքանզայսթղթինցուցաք,ուրեւզԿիւր

ղիզերկոտասանգլուխսնյաղագսայդորիկգրեալառՆեստորկար

գեցաք*: 15Իսկ զի Եւտիքէսասաց. «Խոստովանիմ զԲաննԱստուած՝

յարգանդիԿուսինկերպացեալ,տպաւորեալիպատկերմարդոյ,այլոչ

եթէ յարարածականբնութենէս յինքնխառնեաց,զիանխառնէԱս

տուածութիւննեւանյաւդական»†:16Ուրանայսայայտնապէսզմար

դեղութիւնԲանինԱստուծոյ՝առաչաւքեւնմանութեամբիմնասե

լովեւիբրեւընդցնցուղանցեալընդՄարիամ,որպէսջուրիփողոյ

կամոսկիիկաղապարէեւայլինչնոյնպիսի.ձեւմիայնեւոչբնու

թիւնգոյացութեանառնուորպէսսահմանելով:17Սակայնզայսպիսի

գործիսուղղադաւաննԳրիգորԱստուած//աբանյառաջքանզնայո

լովիւքամաւքկշտամբեաց՝ասելովայսպէս.«Եթէոքիբրեւընդխո

կան՝յաղագսաստուածայնոյնմարմնաւորութեանԱստուծոյԲանի(=Աթա

նաս),էջ281

* Ակնարկումէ[ԺԴXXIV1–XXVII3],ուրԿիւրեղիորոշնզովքներբացակայում

են՝ըստերեւոյթինձեռագրականաղաւաղումներիպատճառով:

† ԽԹ,էջ174
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ղովականցեալասէ,այլոչինմանէստեղծեալիւրմարմինաստուա

ծաբար,միանգամայնեւմարդկաւրէն՝աստուածաբար,զիառանցառն,

եւմարդկաւրէն,զիաւրինաւքծննդեան,նզովեսցի»*:18Արդ,պարտէ

ոչուրանալԲանինմարմնացելոյ՝կրեալզմերստնաւրինաբար,բայց

զապականութիւնմեր,որիկրիցնեղեալիմեզ,ոչկրեացանապակա

նագործնՔրիստոս,որումփառքյաւիտեանս:

<ԺԳ>

ՆՈՐԻՆԴԱՐՁԵԱԼ

I. 1Յառաջնումքանզայսզորխնդրեցերմատենիըստկարողու

թեանարարի,ըստբանինհաւատոյ,ըստսրբոցհարցնաւանդութեան,

ժողովումն:2Բայցզիվասնչարափառացնդժնէութեանզվկայութիւն

ՍրբոցԳրոց,որյաղագսխաչելութեաննփրկականՏեառնմերոյՅի

սուսիՔրիստոսիհրամայեցերսակաւուքտալառիյանդիմանութիւն

անհանճարութեաննոցա,առաքեցիձեզհամառաւտագոյն՝մերձեդեալ

եւզհարցնուղղափառաց,որքանդիպողագոյնժամուսեւձերխնդրոյ

էրբան:3Բայցկարեւորէնախզկարծեացնոցայայտնելդարձեալզամ

բարշտութիւն,ոչզիջատագովաստուածայնոյնլինիցինբնութեան՝ու

րանալ//ովզչարչարանսն,այլզիյառանձնականմարդզչարչարանսն,

որպէսզբնաւիսկզտնօրինականսնկրթեսցենեւեղծանիցենզփրկու

թեանմերոյխորհուրդ,որիձեռնչարչարանացՈրդւոյնԱստուծոյ,

զսերմանեալնիՆեստորէեւանպատկառապէսքարոզեալիժողովոյն

ՔաղկեդոնիզերկակացնբանիվերայմիոյնՔրիստոսի:4Յոյժհռչա

կեցուցանենյիմարաբարյարակցութիւնմիայնմարդոյառԱստուածն

ԲանեւոչԲանինմարմինլինելըստՅովհաննուխոստովանին:

II. 1Արդ, զի բաւականապէս տուան ձեզ յաղագս երկուց բնու

թեանցյատկապէսինոցանէասելոյնլուծմունքեւհակաբանութիւնք,

իհայցելինձեզեկեսցուք:2ԱսեմքչարչարեալզԲաննոչըստինքեան

եւյիւրբնութիւն,այլիւրովմարմնովն,եւոչայլոյուրուքզմարմինն

գիտեմք,այլիւրԲանին,քանզիյատուկնորաէր:3Զիթէպէտեւան

* ԽԹ,էջ174
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չարչարել<ի>էրըստինքեանԲանինբնութիւն,սակայնյաղագսան

բաժանելիմիաւորութեաննընդմարդկայնոյնբնութեանիւրինքեան

ասինամենայնտնաւրինականքնկիրք:4ԵթէոչմարդացաւԲաննըստ

ճշմարտութեան, այլ ի մարդ բնակեաց, ոչ ապա չարչարեցաւ: 5Իսկ

եթէանճառմիաւ//որութեամբճշմարտապէսմարդեղեւ՝զԱստուածու

թեաննոչայլայլեալբնութիւնամենեւին,ուրեմնինքնչարչարեցաւ՝

յանչարչարութիւնոչվնասեալ:6Եւեթէերկուիցենորդիք՝ոմն՝յԱս

տուծոյՀաւրէեւոմն՝իՄարիամայ,ոմն՝ըստբնութեանեւոմն՝ըստ

շնորհի,որպէսասեննոքա,ապաոչԱստուծոյենչարչարանքն,այլ

մարդոյմիայն՝առասութեամբանուանորդւոյպատուեցելոյ,որովոչ

եղիցիփրկութիւն:7ԱյլվասնզիմիէՄիածինն,թէեւմարմնացաւ,նո

րաչարչարանաւքնփրկեցաք:8Լո՛ւրնմինինքեան,որասացն.«Այն

պէսսիրեացԱստուածզաշխարհ,մինչեւզՈրդինիւրՄիածինետ»*. 

յայտէ,թէիչարչարանսեւիմահխաչի:9ՅորմէուսաւեւՊաւղոս.

«ՀաշտեցաքընդԱստուծոյմահուամբՈրդւոյնորա»†. 10ոչերկրորդ

եւըստշնորհացորդւոյ,քանզիոչայնպէսգիտէՊաւղոսեւոչքարո

զէայսպէս,այլՄիածնիեւըստբնութեանՈրդւոյ՝մարդեղելոյյԱս

տուածածնէնՄարիամայ,զորմէասէվասնՀաւր,թէ՝«ՅիւրՈրդինոչ

խնայեաց,այլվասնմերամենեցունմատնեացզնա»‡:

III. 1Զի՞նչառայսոսիկկարասցենասելոչփրկեալքնկամո՞ւր

դիցեն զասելն Յովհաննու վասն Բանին մարմնացելոյ եւ չարչարե

լոյ. «Սա է ճշմարիտԱստուած եւ կեանք յաւիտենական»§: 2Ո՞յր ի

// մարդկանէմահկարաց կամկարասցէտալփրկութիւնաշխարհի:
3ԵւեթէյանունՔրիստոսիկոչիմքքրիստիանոսք,եւնաէծնեալնի

Կուսէեւչարչարեալն,որպէսասէմեծնՊետրոս.«Քրիստոսիչարչա

րելնմարմնովվասնմեր»¶,զիա՞րդկոչենզանուննորաիվերային

քեանց,թէսոսկմարդիցէ,աւտարացեալքնիԲանէնմարմնացելոյ,

քանզիյանունմարդոյանուանեալքնոչենաստուածապաշտք:4Իսկ

մեքԱստուծոյխոստովանիմքզմահն,որպէսզամենայնգործսեւկիրս

նորա,եւյանունԱստուծոյանուանիմք,վասնզիուսաքիԹովմայէ

* Յովհ.Գ16

† Հռոմ.Ե10

‡ Հռոմ.Ը32

§ ԱՅովհ.Ե21

¶ ԱՊետ.Դ1
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զբեւեռեալնիխաչինեւաշտէիւխոցեալնՏէրեւԱստուածխոստո

վանելմեր*:5ԶորմէեւՅովհաննէսաստուածաբանէ.«Որէրնիսկզ

բանէ,զորմէլուաքն,որումեւականատեսնիսկեղաք,ընդորհայե

ցաք,եւձեռքմերշաւշափեցինիվերայԲանինկենաց»†:6Արդ,ո՞ր

պէս ականատեսի անտեսանելին, եւ Բանն շաւշափիլ ձեռաւք ասի:
7Յաղագս ընդ մարմնոյ միանալոյն. այսպէս չարչարի Անչարչարե

լինեւմեռանիԱնմահն,ոչինչյիւրոցնեւզիւր,զիայսպէսասացից,

եւզինքնայլայլեալկամփոփոխեալ.8զիորպէսոչյեղաւայլայլեալ

մարմիննյանմարմնութիւնըստբնութեան,այլաստուածացաւմիա

ւորութեամբնընդԲանին,այսպէսեւԲաննոչփոփոխ//եցաւյինքե

նէեւյիւրոցնբնաւորականաց,թէպէտեւմարդըստճշմարտութեան

եղեւեւչարչարեցաւ:9ՅաղագսայսորիկասեմքզնաԱստուածհա

մանգամայն եւ մարդ զնոյն, անտեսանելի եւ տեսանելի, անշաւշա

փելիեւըմբռնելի,անչարչարելիեւչարչարելի,Հաւրիմաստութիւն

եւզաւրութիւն՝անգիտացեալառտկարանալովն,ՈրդիԱստուծոյեւ

ՈրդիՄարդոյ,քաղցեալեւլցուցիչքաղցելոց,ծարաւիեւաղբիւրկե

նաց,այլեւաղբիւրացուցիչզծարաւիս:10Եւոչինչըստմասինբա

ժանելովդնեմքառանձինԱստուծոյեւառանձինմարդոյ,քանզի«մի

Տէր մեր ՅիսուսՔրիստոս»‡: 11Մի՞արդեաւքանգիտացաւ Պաւղոս՝

«զՏէրնփառացիհրէիցխաչեալ»§ասելով,եւոչզորիհրէիցմարդ

նոքաանուանեն,եթէՏէրփառացէԽաչեալն,ոչէապամարդ յա

տուկ: 12ԱսէեւերանելինԳրիգորիոս.«ԱրիւնԱստուծոյեւչարչա

րանսլսելով՝մի՛անաստուածաբարիվայրանկցիս,իբրեւԱստուծոյ

ջատագով»¶: 13Անաստուածութեանուրեմնէգայթակղելնիչարչա

րանսՓրկչին:14Որոցդիւրինէ,զորինչկամինն՝ասելեւզախորժակս

մտացիւրեանցաւրէնսսահմանելհակառակաւրինացՀոգւոյնՍրբոյ

եւհարցնաւանդութեան: 15Լո՛ւրեւմիւսոյբանինորինառնսրբոյ՝

«Աստուածխաչեալ,—ասէ,—արեգակնխաւարեալ…արիւնեւջուր

իկող//իցնհեղեալ.մին՝իբրեւմարդոյեւմիւսն՝առաւելքանզմար

* ՏեսՅովհ.Ի28:

† ԱՅովհ.Ա1

‡ ԱԿոր.Ը6

§ ԱԿոր.Բ8

¶ ՍբԳրիգորԱստուածաբան, Ի սուրբՊասքայ,ՄՄ946,թ. 116բ. ԿՀ, էջ 352

(որոշխմբագրութեամբ).ՏԿ,էջ142(այլխմբագրութեամբ)
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դոյ»*: 16Յայտնապէսզանամաւթութիւննոցախայտառակելով՝ցու

ցանէզՉարչարեալնԱստուածգոլ,զիոչզվայելչականնմիայնմար

դոյզարիւնն,այլեւջուրնհոսեալիկողիցտեսանեմք,որովցուցանի

ճշմարտութիւնԱստուածութեաննորա:17ՈչասեմքչարչարելիզԱս

տուածութիւնըստբնութեանեւոչմարդսոսկզՉարչարեալն,այլզբո

վանդակն՝Աստուածճշմարիտ:18Քանզիանչարչարականիէութեան

բնաւորապէսմիացեալընդչարչարականին՝իւրացոյցզնորայն,վասն

որոյմիոյեւնորինզամենայնխոստովանիմքեւըստմասինոչինչ

բաժանեմքզՔրիստոսիո՛չգործսեւո՛չբանսեւո՛չկիրս,զի«միէ

ՏէրմերՅիսուսՔրիստոս»†:19Վկայենեւտարերքանշունչքեւմար

մինքսրբոցյարուցեալքիգերեզմանացԱստուածութեանԽաչելոյն.
20զիիվեցժամէաւուրնխաւարեցաւարեգակնմինչեւյիննժամն,եր

կիրշարժեցաւ,վէմքպատառեցան,վարագոյրտաճարինցելաւ յեր

կուս,եւյարուցեալքնիգերեզմանացյետյարութեաննորամտինի

քաղաքնեւերեւեցանբազմաց,եւյայտնութիւնկամաւորեւաստուա

ծայինչարչարանացնորա,զորուրանանհերձուածողք:21Քանզիոր

պէսլսելոցահաիմաւտոյէքզհայհոյութեաննոցաբարբառսհամ//

առաւտիւ:22ԶհակառակսխորհելովԳրոցՍրբոցեւհարցնաւանդու

թեան եւ նախ առաջին՝ Աստուծոյ ինքեան՝ մարդ սոսկ չարչարեալ

ասեն,զորեւտաճարԲանինեղեալանուանենեւոչզԲաննմարմին

եղեալառանցյեղմանեւայլայլութեանեւզՈրդինԱստուծոյյՈրդի

Մարդոյխոստովանեն, զԱնսահմանելին՝ սահմանեալ եւ զԱնտանե

լին՝տարեալմարմնով,զնոյնինքնչարչարեալկամաւորութեամբ,թա

ղեալեւյարուցեալեւամբարձեալյերկինսեւհանդերձեալգալ՝դա

տելզկենդանիսեւզմեռեալս,որպէսուսաքեւհաւատամք:

ՀինգերորդգլուխհայհոյութեանիթղթոյնՂէովնեայ

IV. 1«Քանզիներգործէերկաքանչիւրկերպընդմիւսումնհաւա

սարութեամբ,որյատուկընկալաւ,զիԲանինգործողիզայն,որէԲա

նին,իսկմարմնոյնկատարողի,որէմարմնոյն,քանզիոմննոցաբա

ցափայլէ սքանչելագործութեամբ, իսկ ոմն ընդ թշնամանաւք ստո

* ՍբԳրիգորԱստուածաբան,ԻսուրբՊասքայ,ՄՄ946,թ.126ա.ԿՀ,էջ353

(աննշանխմբագրութեամբ)

† ԱԿոր.Ը6
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րանկի»*:2ԱյսՂէովնՀռոմայեցի՝աշակերտուսմաննՆեստորի,զնո

րայնհաստատելկամելով,գրէառՓղաբիանոսաղանդակիցիւր՝եպիս

կոպոսԿոստանդինուպաւլսի,զտասնեւչորսգլուխիւրոյհայհոյու

թեանն,հակառակԵւտիքոսիվանապետի,որառաչաւքզմարմնաւո

րու//թիւն Տեառնասէր՝ զհայհոյութիւնն հայհոյութեամբխափանել

կամելով.3զորընթերցեալյերկրորդժողովինԵփեսոսի՝նզովեցինմի

աբանզթուղթնեւզորսայնպէսնխորհինեւլուծինիպատուոյքահա

նայութեանեւզայլսոմանսհամախոհսնորին:4Իսկյետմահութա

գաւորինԹէոդոսիժողովեալքնիՔաղկեդոնընկալանզթուղթնկոր

ծանականեւզլուծեալսնիքահանայութենէզԹէոդորիտոսեւզՓղա

բիանոսեւզայլսն,քանզիաչառանաւքամբարշտինՄարկիանոսիու

րացանզճշմարիտԹագաւորն:5Եւյոլովքյերկեղէըմբռնեալքսպառ

նալեացգլորեցանիժողովոյն,բաժանեցինըստխոտեալթղթոյնզմին

Քրիստոսյերկուս,կերպեւկերպ՝ըստորոշմանանուանելովեւիվե

րայերկաքանչիւրոցնզանազանապէսբաժանելովզգործսնեւզբանս

եւզոմնումեմնկցորդելով,որպէսայլայլում:6Եւտե՛ս՝զիարդձայ

նակիցքենամենեքեանմոլորեալքնյամբարշտութիւն:

Նեստորիհերձուածողիվեցերորդհայհոյութիւն

V. 1«ԶայսՅիսուսյարոյցԱստուած»†,—ասէ.զերեւելիսեւզայս

զտեսանելիսաչաց, զբեւեռեալն իփայտի, զշաւշափեալն ի ձեռացն

Թովմայի՝ զ՚առ նա աղաղակիչն: 2«Շաւշափեցէք զիս եւ տեսէք, զի

ոգիմարմինեւոսկերս //ոչունի,որպէսզիստեսանէքունել»‡: 3Եւ

այսոցիկաշակերտնհաւանեալձայնիցեւշաւշափմամբԽաչեցելոյն

մարմնոյհաւանեալյաղագսյարութեան՝զսքանչելագործնփառաւո

րէրզԱստուած՝«Տէ՛րիմեւԱստուա՛ծիմ»§՝ո՛չզշաւշափեալնասելով

Աստուած,քանզիո՛չշաւշափմամբգտանիԱստուած»¶: 4Զսոյնզայս

* ՏԿ,էջ78(աննշանխմբագրութեամբ.որ- որպէս(ՏԿ),կատարող- կա տա րել(ՏԿ))

† Գործ.Բ32

‡ Ղուկ.ԻԴ39

§ Յովհ.Ի28

¶ ՏԿ, էջ 79: Թէպէտեւ տառացիօրէն հետեւում է ՏԿին, սակայն խմբա

գրուածեւմաքրուածէյունաբանութիւններից(բեւեռեալ- առ բեւե ռեալ(ՏԿ),

շաւշափմամբ- որոնմամբ (ՏԿ),ասելով- առա սե լով (ՏԿ),սքան չե լա գործ- հրա-

շա րար(ՏԿ)):

325բ
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եւ որ սոյնպիսիք իցեն սահմանեցին եւ ի Քաղկեդոն ժողովեալքն՝

առատքնիչարութիւն:

ՆորինՆեստորի յերրորդմատենէնիտասներորդգլխոյն

VI. 1«Արդ,եթէմիայնգոյրԱստուած,պարտէրասելԱպողինա

րիէ.«Զի՞զիսխնդրէ<քսպանանե>*լ՝զԱստուած,որզճշմարտութիւնն

ձեզխաւսեցայ»†:2Սա,որզիփշոցնընկալաւպսակ,սաասողն՝«Աս

տուա՛ծիմ,Աստուա՛ծիմ,ընդէ՞րզիսիբացթողեր»‡,սաերեքաւրեայ

թաղմաննհամբերեաց»§:

Թէոդորիտեայհերձուածողիիհակաճառութենէ  
ԲԺ-երորդնզովիցնհայհոյութիւնք

VII. 1«Կիրքկրելոյնյատուկ,քանզի<Ան>կրելինկրիցնէվերա

գոյն:2Կրեացայսուհետեւծառայինկերպ՝ընդնմագոլով,յայտէզի՝

Աստուծոյկերպին»¶:

Եւդարձեալ

VIII. 1«Ուրեմնո՛չԱստուածախտակրեալն,այլ իմէնջառեալն

յԱստուծոյմարդ,վասնորոյերանելինԵսայիասգոչէ.«Մարդիհա

րուածս»**:2ԵւինքնՏէրնՔրիստոսառհրեայսնասէր.«Զի՞զիսսպա

նանել խնդրէք՝ զմարդ, որ զճշմարտութիւն ընդ ձեզ խաւսեցայ»††:
3Արդ,սպանանիո՛չինքնկենդանութիւնն,այլզմահկանացունունող

բնութիւն:4ԵւզայսուսուցանելովայլուրՏեառն՝առհրեայսնասէր.

«Քակեցէ՛ք զտաճարս // զայս եւ յերիր աւուր յարուցանեմ զդա»‡‡:

* ԸստՏԿի

† Յովհ.Է20,Ը40

‡ Մատթ.ԻԷ46

§ ՏԿ,էջ79:ՏառացիօրէնհետեւումէՏԿինաննշանուղղումներով (երեք աւ-

րեայ- եռաւրեայ(ՏԿ)):

¶ ՏԿ,էջ79–80:ՏառացիօրէնհետեւումէՏԿին:

** Ես.ԾԳ3

†† Յովհ.Ը40

‡‡ Յովհ.Բ19
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5Ուրեմնքակեցաւ իԴաւթայն, իսկ յարոյցզսազքակեալս իՀաւրէ

անախտաբարծնեալն՝նախքանզյաւիտեանսիՀաւրէծնեալնմիա

ծինԱստուածնԲան»*:

ԻսահմանէժողովոյնՔաղկեդոնիհայհոյութիւնք

IX.1«ԶմինեւզնոյնՔրիստոսնՅիսուսն՝զՈրդինեւզՏէրն,զՄիա

ծիննյերկուսբնութիւնսանխառնաբար,անյեղապէս,անբաժանաւրէն,

անջատակիծանուցեալ»:2Եւարդ,տես՝զիարդձայնակիցենմիմեանց

ժողովնՔաղկեդոնիեւՆեստոր,նմանապէսեւայլքնհայհոյիչք:3Որ

պէս յորժամասէՆեստոր.«Անորիշէ յերեւելոյնԱստուած, յաղագս

այսորիկորոշեցելոյնզպատիւնոչորոշեմ,զատուցանեմզբնութիւնսն,

այլմիաւորեմզերկրպագութիւննպատճառին»,4եւժողովնՔաղկեդո

նիզմիեւզնոյնՔրիստոսՈրդիեւՏէրխոստովանել,եւբաժանենդար

ձեալանամաւթաբարյաւելուածովերկուցբնութեանցն՝մարդասելով

շարայարեալԱստուծոյԲանինեւՈրդիկոչեցեալհամանուանաբար,

եւարժանաւորութեամբզունակականմիաւորութիւննստացեալ,բայց

որոշեալբնութեամբ:5Որպէսզիմի՛ըստճշմարտութեանմարդեղեալ

հաւատասցիՈրդինԱստուծոյ՝մնալովնԱստուած,քանզիթէյերկուս

բնութիւնս անջատանի մին ՏէրՔրիստոս, զիա՞րդ երկաքանչիւրքն

կարասցէմիգոլկամասիլ:6Վասնզի//երկուցնեւայլագոյիցնյատ

կապէսեւդէմքերկու,որպէսեւբնութիւնք:7Զ՚առիՆեստորէասա

ցեալսն շինեն վերստին չարաչար՝ զՔրիստոսն եւ զՈրդին եւ զՏէրն

անունիվերայերկուցբնութեանցնսահմանելովեւոչուրեքԱստուած

զԽաչեալնխոստովանելով՝նորինդատապարտութեանեւնզովիցեղի

ցինարժանաւորժառանգորդք:8ՔանզիոչինչընդհատՆեստորիեւ

ԹէոդորիտեայսահմանեացժողովնամբարշտեալՔաղկեդոնի՝զԼեւո

նի† չարեւդառնագոյնիծերունոյնԴԺանգլուխսհայհոյութեանն

իսահմաննհաւատոյընդունելով:9ՔանզիձեւանանասելմիՏէրեւ

դառնանբաժանենյերկուսառանձնացեալբնութիւնսանխառնաբար,

* ՏԿ, էջ 80: Տառացի: Սուրբգրային վկայակոչութիւնները խմբագրուած

են ըստ Աստուածաշնչի ընդունուած խմբագրութեան, մաքրուած են որոշ

յունաբանութիւններ՝բառերեւոճականձեւեր,օրինակ՝միա ծին- մէնածին(ՏԿ),

զբագին- զտաճար(ՏԿ):Բնագրի«զիՀաւրէ»սխալձեւըուղղուած«իՀաւրէ»՝

ըստՏԿի:

† ԲնագրումառաւելյաճախգործածւումէՂէովնձեւը:
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անյեղապէս,անբաժանաւրէն,անանջատակիծանուցեալ,10ըստորում

աւրինադրեացնոցաՆեստորիոսյասելնիւրումայսպէս.«Ասա՛զվերա

ռողնթէԱստուած՝յաւելզվերառեալնթէծառայիկերպ,իվերայա՛ծ

յետայսոցիկզշարայարութեաննարժանաւորութիւնն,թէերկուցնճո

խութիւնհասարակական,երկուցննոյնարժանաւորութիւնբնութեանց

մնացելոց.խոստովանեա՛զարժանաւորութեաննմիաւորութիւն»:11Եւ

դարձեալնոյնինքնասէ.«Ոչիսկդարձեալայլորդիեւդարձեալմիւս.

նոյնինքնՈրդիէկրկնապատ//իկո՛չարժանաւորութեամբ,այլբնու

թեամբ»:12ԵւայլուրդարձեալնոյնՆեստորիոս՝«Զկրկնապատիկսնառ

Քրիստոսզատուցանեմբնութիւնս,քանզիկրկնապատիկքահաբնու

թեամբ,իսկարժանաւորութեամբ՝միականք:13Քանզիբնութեանցնճո

խութիւնսակսշարայարութեանմի,բնութեանցնահաընտանիկար

գաւորութեանյամենայնժամմնացելոց,իսկարժանաւորութեաննյա

րակցելոյառճոխութիւն՝միական,որպէսասացի»:14Զայսոսիկզոյգսն

անմիջոցաբարաւանդելովյիւրեանցնսահմանի՝ժողովեալքնիՔաղկե

դոնյաւելելովասենայսպէս.«Ոչուրեքերկուցբնութեանցզանազա

նութեանցիբացբարձեցելոցյաղագսմիաւորութեանն,այլապրեցելոյ

մանաւանդյատկութեաններկաքանչիւրոցբնութեանցեւիմիդէմեւ

<ի>միենթակայութիւն*շարընթացելոց»:15Ձայնակիցսայսոցիկեւ

ամբարիշտնԼէոնաղանդեաց՝յ՚առՓղաբիանոսթղթինասելով.«Ապ

րեցելոյայսուհետեւյատկութեաներկաքանչիւրոցբնութեանցնեւի

միդէմշարակցելոյվերառեցաւյԱստուածութենէննուաստութիւնեւ

իզաւրութենէն՝տկարնեւյանմահէն՝մահկանացուն»:16Զայսոսիկեւ

առաջնորդժողովոյնՔաղկ//եդոնի՝վայրաքակեալնԹէոդորիտոս,յիւ

րումհայհոյութիւնսնարտադրեացիմաստսեւբանս,որքեւիսահ

մանիապստամբութեաննոցաշարադրին,որքթէպէտեւեւընդնմին

ինքեանյԵփեսոսիբացկործանեցան,իժողովոյնՔաղկեդոնիընկա

լեալեղեն,որպէսեւթուղթնՂէովնի†:

* Ենթակայութիւն  բառը տառացի փոխադրութիւնն է  յու նարէն 

uJpovstasiõբառի:Ճիշտթարգմանութիւննէ«անձ»կամ«անձնաւորութիւն»:

ՍացոյցէտալիսՏԿիթարգմանութեանորակը,սակայնտարօրինակէ,որայն

խմբագրուածչէՍարկաւագիկողմից:

† IXպարբերութիւնըորոշկրճատումներովեւխմբագրութիւններովմէջբերուած

էՏԿից,էջ199–201:
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Թէոդորիտեայհերձուածողիհայհոյութիւնք

X.1«ԵթէայսուհետեւոչեղեւմարմինԲանն,այլմարմինբանա

կանէառ,ոչինքնբնութեամբիԿուսէծնանի՝սաղմնացեալեւստեղ

ծեալեւկերպացեալեւսկիզբնանտուստգոլոյնառեալ,որնախքան

զյաւիտեանսԷակնեւԱստուածգոլովեւընդՀաւրելովեւընդՀաւր

ծանուցեալեւերկրպագեալ,2այլիւրտաճարիկուսականորովայնի

ստեղծելովէրընդստեղծեցելումնեւսաղմնառեցելումեւկերակրե

ցելումեւծնիցելում:3ՈրոյաղագաւեւզսուրբնզայնԿոյսԱստուա

ծածինառասեմք՝ ո՛չ իբրեւ զԱստուած բնութեամբ ծնող,այլ իբրեւ

զմարդ՝ստեղծողինզնամիաւորեալԱստուծոյ»*:

Եւ յետայլոց

XI.1«Ո՛չզմարդածին,այլԱստուածածինզԿոյսնառասեմք,զոմն՝

ստեղծութեամբեւկերպութեամբեւմիաւորութեամբ,իսկզոմնմիա

ւորութեանեդեալառասութիւն»:2Առայսոսիկասացաւիսահմանէ

ժողովոյնՔաղկեդոնի՝ յետ ի բացթուելոյ զՍուրբ զԵրրորդութիւնն

եւՏեառննզներմարդութիւն,որքհաւատովընդունինեւառընթ//եր

դնենո՛չԱստուծոյԲանինմարմնաւորութիւն,որպէսիՆիկիայսուրբ

հարքնասացին,այլիբրմարդոյՍտեղծողինզնայարակցելոյունա

կաբար: 3Այսպէսանգոսնենեւ որքզաստուածայինզձայննխտրեն՝

ոչ որպէս զԱստուած ծնիչ զԿոյսն,այլ որպէս զմարդ բնակիչ ունե

լովեւընդնմագոլովզԱստուածնԲան:4Քանզիմարդզչարչարեալն

քարոզեն,որպէսթուեցաւԹէոդորիտեայեւՆեստորի,եւոչզմարմ

նացեալնԱստուածԲանն,որպէսքարոզեցինիՆիկիասուրբհարքն†:

ՆորինԹէոդորիտէ

XII.1«Ախտակրեացայսուհետեւծառայինկերպ՝ընդնմագոլով,

յայտէ,թէԱստուծոյկերպին»‡:2Եւդարձեալասէ.«ՈւրեմնոչէԱս

* ՏԿ,էջ54,201:Էջ54իեղծուածմասերըկարելիէլրացնելէջ201ից:

† ՏԿ,էջ201–202:Հմմտ.էջ54:Խմբագրութիւններ՝յարակցե լոյ- յարե ցե լոյ(ՏԿ),

ընդ նմա գոլով- ընդ նմա ելով(ՏԿ),զչարչա րեալն- ախտակրեալն(ՏԿ):

‡ ՏԿ,էջ202,79–80
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տուածախտակրեալ,այլառիմէնջնյԱստուծոյառեալմարդն»*:3Եւ

յետսակաւուց՝«ՍպանանիոչինքնԿենդանութիւնն,այլզմահկանա

ցունունողբնութիւն»†:

Նորին‡

XIII.1«Ո՞վէայսուհետեւերկովքառաքինութեաննկատարեալն

եւոչբնութեամբկատարեալգոլով:2Ո՞վփորձիւուսաւզհնազանդու

թիւննզայս՝անգիտանալովնախ<քանզ>փորձութեանն§: 3Ո՛չԱս

տուածնԲան՝անախտակիրն,անմահն,անմարմինն,այլիսերմանէն

Դաւթի,առեալնինմանէմահկանացուն,չարչարելին,զարհուրեալն

իմահուանէ»:

Դարձեալ

XIV.1«Իսկիփորձութեանեղեւմերոցնախտակրութեանցառանց

մեղաց՝իմէնջն յաղագսմերառեալբնութիւնն,ո՛չայսորիկառողն

մերոյսակսփրկութեան»://Եւառայսոսիկասացինիսահմանիժողո

վոյնՔաղկեդոնի:2«Իսկոմանքխառնութիւնիներքսածինեւմիգոլ

բնութիւնմարմնոյնեւԱստուածութեաննվերաստեղծենեւախտակ

րելիզՄիածնինզաստուածայինբնութիւննխառնմամբնճոռոմաբա

նեն»:3Քանզիո՛չզմարմնացեալնԱստուածծնաւասենԿոյսնեւո՛չ

Աստուածզչարչարեալնմարմնովվասնմերպարտվարկանինքարոզիչ,

որքանիբանսամբարշտութեաննոցաէ,այլմարդ՝զախտակրեալնըստ

մոլարվարդապետութեանամբարշտինԹէոդորիտեայ:4Քանզիյայտ

նապէսզբանս եւ զիմաստսնենգութեան սահմանեաց ժողովնՔաղ

կեդոնի, որպէս եւ յաղագս յատկութեան երկուց բնութեանցն ցուց

ցի:5ՔանզիասացայսպէսԹէոդորիտոս.«Ո՞րպէսարդեաւքամբարշ

* ՏԿ,էջ202,80,137

† ՏԿ,էջ202,20–21

‡ ՏԿ, էջ 202, 137: Այս հատուածը ՏԿի մօտ առկայ է երկու տարբեր խմբա

գրութեամբ:Սարկաւագն օգտւում է 202 էջիտարբերակից՝ որոշակիխմբա

գրութիւններ կատարելով, թէպէտ 137 էջի տարբերակն աւելի ստոյգ է

իմաստայինառումով:Տե՛ստարընթերցումները:

§ ԸստՏԿ137էջի
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տութիւն,որքզյատկութիւնսբնութեանցնբաժանենզնախայաւիտե

նինԱստուծոյեւզ՚առվերջնաւքաւուրբքսվերառեցելոյմարդոյն»*:

Նորին

XV.1«Ապաուրեմնհաւասարութեամբանուաննվարեցեալք՝իբր

զմիՈրդիերկրպագեմքզառողնեւզառեալն,իսկզբնութեանցնզա

նազանութիւնսճանաչեմք»†:

Նորին

XVI.1«Ուրեմներկաքանչիւրոյբնութեաննզյատկութիւնսնասե

լով՝զՏէրնխոստովանիմքՔրիստոս»‡:

//Նորին

XVII. 1«Ոչիմարմնոյբնութիւնանյեղլինյեղաւբնութիւն,այլ

մարդկայինվերառեացբնութիւնեւզայսիվեր,քանզհասարակական

քահանայապետսկացոյց»§:

Նորին

XVIII.1«Մի,ահա,որպէսբազումանգամասացի,զփառաբանու

թիւննմատուցանեմքՏեառնՔրիստոսիեւզնոյնհամանգամայնԱս

տուածեւմարդխոստովանեմք: 2Քանզիզայսմեզմիաւորութեանն

ուսոյցբան,իսկզբնութեանցնյատկութիւնսոչխտրեմքասել»¶:3Այ

սոքիկեւայսպիսիքհայհոյութիւնքժողովոյնՔաղկեդոնիսակաւուք

համառաւտեալ՝թողլովզբազումս, որոց ոչ եւ մի ոք ի սրբոցնձայ

նակցէհարցն,այլմանաւանդդատապարտեալնզովենզասողսներ

* ՏԿ, էջ 202–203: Սարկաւագն օգտւում է՝ զգալիօրէն խմբագրելով: Սակայն

երբեմն հետեւողական չէ. օրինակ՝ մէկ տեղումախ տա կրեալը դարձնում է

չարչարեալ,իսկմէկայլտեղումթողնումախտակրեալ:

† ՏԿ,էջ203,65

‡ ՏԿ,էջ203,65

§ ՏԿ,էջ203,65

¶ ՏԿ,էջ203
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կուսբնութիւնսյետմիաւորութեաննիվերայմիոյՏեառնմերոյՅի

սուսիՔրիստոսի:4Եւքարոզեն«միբնութիւնԱստուծոյմարմնացե

լոյ»,զնոյնինքնխաչեալեւթաղեալեւյարուցեալյերրորդյաւուր

եւյերկինսհամբարձեալնովինմարմնով,որեւդատելոցէզկենդա

նիսեւզմեռեալս, յորժամեկեսցէմիւսանգամփառաւքՀաւրիւրոյ

եւհրեշտակացիւրոցբազմութեամբ:5Յայնժամողորմեա՛ինձ,Տէր:

<ԺԴ>

//ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆՔՍՐԲՈՑՆ,  

ԵԹԷՄԻԲՆՈՒԹԻՒՆԷԲԱՆԻՆ  

ԱՍՏՈՒԾՈՅՄԱՐՄՆԱՑԵԼՈՅ

ԵրանելինՅուղեայ՝եպիսկոպոսապետինՀռովմայ  
յ՚առԴիոնիսիոնթղթոյն*

I. 1Զարմանամ՝լսելովյաղագսոմանց,խոստովանելովԱստուած

ներմարմին†զՏէրն,բայցդեդեւելովիհերձուածչարապէսիպաւղի

անոսացններծանիցելոցն:2ՔանզինոքաՊաւղոսիՍամոստացւոյծա

ռայեալք՝այլզ՚յերկնուստնասեն՝Աստուածխոստովանելովզնա,իսկ

այլ՝զ՚յերկրէմարդասեն.3զոմն՝անստացական,իսկզոմն՝ստացական,

զոմն՝յաւիտենական,իսկզոմն՝երեկեան,զոմն՝Տէր,իսկզոմն՝ծառայ՝

ամբարշտեալք,եթէերկրպագենզորասենծառայեւարարած,եւեթէ

ոչերկրպագենզԳնողնզմեզիւրովԱրեամբն:4Իսկորքզ՚յերկնուստն

ԱստուածխոստովանինիԿուսէմարմնացեալեւմիգոլմարմնովն,տա

րապարտամբոխինիբանսնոցայնամբարշտութեանարտաբերեալք,

* ՏԿ,էջ259–262,186–187,132,8–10:ԱնանիաՍանահնեցի,«Գանձասար»Բ,էջ

207–209:ՍարկաւագըհետեւումէՏԿ259–262էջերի,իսկՍանահնեցինաւելի

մօտէ186–187էջերիխմբագրութեանը,սակայնունիզգալիտարբերութիւն

ներ:

† Ներ մար մին բառը բացակայում է ՆԲՀԼում, սակայն դատելով ՏԿի խիստ

յունաբան թարգմանութիւնից եւ համեմատելով Սանահնեցու բնագրի հետ՝

ներմարմինը կարելի է հասկանալ «մարմնի մէջ», այսինքն՝ «Տիրոջը խոս

տովանումենԱստուածմարմնիմէջ»:
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քանզիասենեւսոքաերկուսբնութիւնս,որպէսլսեմ,եւզայսՅով

հաննուհաւաստապէսմիցուցեալզՏէրն՝ասելովն.//«Բաննմարմին

եղեւ»,* եւ Պաւղոսի՝ յասելն. «Մի Տէր ՅիսուսՔրիստոս, որովամե

նայն»†:5Արդ,եթէմիիսրբոյԿուսէնծնեալնանուանեցաւ,եւինքն

է,որովամենայնեղեւ,եւմիբնութիւնէ,վասնզիեւդէմմի,ոչու

նել<ով>յերկուսբաժանումն,վասնզիեւոչառանձինբնութիւնմար

միննեւառանձինբնութիւնԱստուածութիւնն՝ըստմարմնա<նա>լոյն:
6Այլորպէսմարդմիբնութիւնէ,այսպէսեւինմանութիւնմարդկան

եղեալնՔրիստոս: 7Իսկեթէոչճանաչենզ՚ըստմիաւորութեանմին,

կարենեւիբազումսբաժանելզմինեւյոլովասելբնութիւնս,վասն

զիյոքնատեսակէմարմին՝յոսկերացեւիջղացեւյերակացեւիմսոյ

եւիմորթոյ,յեղնգացիսկեւիմազոյեւյարենէեւիշնչոյ,որքամե

նայն<քն>զանազանութիւնունինիմիմեանց:8Բայցմիբնութիւնէ,

որպէսզիեւԱստուածութեաննճշմարտութիւնհանդերձմարմնովն

միեւյերկուսբնութիւնսոչբաժանի,քանզիեւոչհնարիսկէրզբո

լորնՈրդիՄարդոյկոչելզիջեալնյերկնիցեւՈրդիԱստուծոյ՝ծնեալն

իԿնոջէ,եթէերկուցբնութեանցբաժանումնառընդունէր:9Այլստո

րիջեալնյերկնիցկոչիւրարդեաւքՈրդիԱստուծոյեւոչՈրդիմարդոյ,

//իսկծնեալնիԿնոջէկոչիւրարդեաւքՈրդիՄարդոյեւոչՈրդիԱս

տուծոյ.եւայսհետեւանայպաւղիականհերձուածոյն:10Իսկզմեզու

սուցանենԱստուածայինԳիրքյաղագսմիոյՏեառնխորհելըստյերկ

նիցիջանելոյնեւիԿնոջէծննդեանն:11Որքայսուհետեւայսպէսխոր

հին,մի՛իհոմաձայնութիւնզամենայնընդդէմխորհողացնարտաքս

ելցեն,զիմի՛մտաւքգովելով՝բանիւքնհայհոյիցին:12Քանզիհարկէ

նոցաերկուսասելովբնութիւնս՝միումներկրպագել,իսկմիւսումնոչ

երկրպագել,յաստուածականնմկրտել,իսկիմարդկայիննոչմկրտել:
13ԻսկեթէիմահնՏեառնմկրտիմք,միխոստովանիմքբնութիւնանախ

տակիրԱստուածութեաննեւախտակրիմարմնոյն, զիայսպէս յԱս

տուածիցէմկրտութիւննմերեւիմահնՏեառնկատարեալ:14Քանզի

ոչերկնչիմքիզրպարտողացն՝բաժանողացյերկուսդէմսզՏէրն,եթէ

մերզմիաւորութիւնխոստովանելովզհրեշտակականեւառաքելական՝

հայհոյենզմեզ՝որպէսզմարմիննասողսյերկնից,յորժամընթեռնումք

զԱստուածայինԳիրս՝ՈրդիՄարդոյասելովզ՚յերկնուստն,քանզիեւ

* Յովհ.Ա14

† ԱԿոր.Ը8
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ոչ յորժամասեմքզՈրդինԱստուծոյ եղեալիԿն//ոջէ, կամիմքհայ

հոյիլ՝որպէսզԲաննյերկրէասելովեւոչյերկնից:15Իսկասեմքզեր

կախումբքն՝ե՛ւյերկնիցզբոլորնվասնԱստուածութեանն,ե՛ւիԿնո

ջէզբոլորնվասնմարմնոյն՝ոչգիտելովբաժանումնմիոյդիմինեւոչ

իբացհատանելովյերկնայնոյնզերկրայիննեւոչյերկրայնոյն՝զերկ

նայինն,քանզիամբարիշտէբաժանութիւնն:16Մի՛այսուհետեւպատ

ճառստայցենբաժանողացնասողքներկուսբնութիւնս,քանզիեւոչ

մարմիննըստինքեանբնութիւն,վասնզիեւոչկենագործակըստին

քեանեւոչբաժանիլկարգոլառանցկենագործակին,եւոչԲաննըստ

ինքեանյիւրնբաժանիբնութիւն,զորունիըստանմարմնութեան:17Եւ

վասնզիիմարմնիՏէրնեւո՛չանմարմնաբարեկնյաշխարհ,ոչզս

տացականմարմիննզատուցանեմյանստացականԱստուածութենէն,

թէորոշեսցէոքբնութիւնստացական,այլեւոչանստացականԲանն

եկնառանցմարմնոյ,թէբաժանիցէոքանստացականբնութիւն:18Իսկ

եթէմիերկաքանչիւրնէըստմիաւորութեան՝ե՛ւժողովն,ե՛ւբարդու

թիւնմարդատեսակն,միեւզանունբարդեցելումնյարմար//իլ՝ յԱս

տուածութենէնզանստացականն,իսկիմարմնոյն՝զստացականն,եւ

յԱստուածութենէն՝զանախտն,իսկիմարմնոյն՝զախտակրելին:19Եւ

որպէսլուաքիՊաւղոսէզՔրիստոսախտակիր,ո՛չմասնաբարլուաք

եւո՛չզԱստուածութիւննախտակրականկարծեցաք:20Այսպէսեւարա

րեալնեւծառայնո՛չմասնաբարասիեւո՛չզԱստուածութիւննառ

նէեղանելիեւծառայական:21Եւդարձեալ՝անստացականնո՛չզմար

միննանեղառնէեւո՛չըստմասինիվերայԱստուածութեաննմիայ

նոյասի:22Իսկզայսայսպէսխորհեցողքնկացցենիլռութեան՝յաւե

լորդխնդրոյիբացխոտորեալք յաղանդոյն.ձայնակցեալէեւձայ

նակցաբարխոստովանեալմարմիննիԿուսէն,Աստուածութիւնն՝յերկ

նից,մարմինն՝ստեղծեալյորովայնի,Աստուածութիւնն՝անստեղծ,յա

ւիտենական,զիմիաւորեցելոյԲանինմարմնոյանբաժանելիմնասցէ

Աստուածութիւնն:23ԻսկեթէԳրոցսովորութիւնէզբոլորնաստուա

ծաբանելեւզբոլորնմարդաբանել,հետեւեսցո՛ւքեւմեքբանիցնաս

տուածայնոցնեւմի՛բաժանեսցուքզանբաժանելինեւմի՛զԱստուա

ծութիւննորոշեսցուքիմարմնոյն՝իբրառբարեհամբաւութիւն,յոր

ժամմարմիննստեղծեալյոր//ովայնիասա<ս>ցի,եւմի՛զմարմիննբա

ժանելովյԱստուածութենէն,որպէսյաղագսխոստովանութեանԳալս

տեանն,յորժամԱստուածութիւննանստացականփառաւորիցի:24Ո՞ր

պէսարդեաւքչիցէտրտմականզայսոսիկայսպէսբարւոքնխոստո
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վանողսնկամխորհողս,որպէսեւընկալաք,հակառակելառմիմեանս

բանիւքն,եթէոմանքմարմնոյնանուամբվարինիվերայԲանին,որ

պէսՅովհաննէսմարմինասացեղանելզԲանն,իսկոմանքզԱստուա

ծութեաննանունառնուն ի վերայ բոլորի ծառայի, որպէսՊաւղոսն

ասաց.«ԵրկրորդԱդամիհոգիկենդանարար»*:25Երկրպագելիխոս

տովանիՔրիստոսըստմարմնոյզՀայր՝ասելով.«Մեքերկիրպագա

նեմք՝որումգիտեմքն»†,<եւոչբաժանիաստուածութիւն.երկրպագի

ըստաստուածութեանն>եւո՛չբաժանիմարմիննԱստուածութեանն

երկրպագութեամբ:26Եւո՛չորոշեմքզմարմինն,յորժամերկրպագեմք,

քանզիեւո՛չկարելիէմարմնոյնախտակրելն,եւո՛չորոշիԱստուա

ծութիւնն, քանզի միացեալ է, քանզիպարտ էր յաղթիլ մահու յԱս

տուծոյ,եւյաղթեալէ:

Նորին‡

II. 1ԱպաուրեմնապրեցուցանելնԱստուծոյէեւնորոգելնզաշ

խարհս՝ ո՛չ միւսոյ ուրումն, իսկապրեցուցանէԾնիցեալն եւԽաչե

ցեալն: // 2Ո՛չմարդէրզործնաւնՄարիամ,եւո՛չմարդզորխաչե

ցինհրէայքն,այլԱստուա՛ծ՝ծնեալնիԿնոջէ,Աստուա՛ծ՝խաչեցեալն

իհրէից:

ԵրանելւոյնԱթանասի՝հայրապետինԱղեքսանդրի§

III. 1ԽոստովանիմքզՈրդինԱստուծոյզնախքանզյաւիտեանս

մշտնջենաբարծնեալիՀաւրէ,իսկիվերջինաւուրսվասնմերոյփրկու

թեանիՄարիամայծնեալըստմարմնոյ,որպէսաստուածազանառա

քեալնուսուցանէ՝ասելով.«Յորժամեկն լրումնժամանակաց,առա

քեացԱստուածզՈրդինիւր, որ եղեւ իԿնոջէ»¶: 2ԵւգոլզնոյնԱս

տուածեւՈրդիԱստուծոյ՝ըստՀոգւոյ,իսկՈրդիՄարդոյ՝ըստմարմ

* ԱԿոր.ԺԵ45

† Յովհ.Դ22

‡ ՏԿ,էջ266(տող24–29)

§ ՏԿ,էջ133,269.Աթանաս,էջ281:ՄիանշանակօգտւումէՏԿի269էջիբնագրից,

թէպէտԱթանասի281էջիբնագրիցտարբերութիւններըշատչեն:

¶ Գաղ.Դ4
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նոյ, ո՛չ երկուս բնութիւնս՝ զմին Որդի, զմին՝ երկրպագելի եւ զմին՝

աներկրպագելի,այլմիբնութիւնԱստուծոյԲանինմարմնացելոյեւ

երկրպագեալհանդերձմարմնովիւրովմիովերկրպագութեամբ,այլ

եւոչերկուսորդիս:

Նորին*

IV. 1Արդ,եթէայլոյէմարմինն,նորա՞արդեաւքասացինկիրքն,

իսկ եթէԲանին՝ մարմինն,քանզի«Բաննմարմինեղեւ», հարկ է եւ

զմարմնոյնկիրսասելնորին,իսկորոյասինկիրքն,նորինեւճահա

գործութիւննեւշնորհնէ:

Նորին†

V. 1ՈւստիեւծնիցելոյմարմնոյնյԱստուածածնէն//Մարիամայ

ինքնասիծնանիլ՝այլոցծնելութեանառիգոլտուիչն,զիզմերոյն

յինքնփոխեսցէծնելութիւն:

Նորին‡

VI. 1Զիա՞րդ իսկ եւ երկբայանալ համարձակեցան անուանեալ

քրիստոնեայքն,եթէիՄարիամայյառաջեկեալՏէրն:2Որդիահագո

յացութեամբեւբնութեամբԱստուծոյէ,իսկըստմարմնոյ՝իզաւակէ

Դաւթիեւիմարմնոյ՝սրբոյնՄարիամայ:3Եւո՞յքարդեաւքայսպէս

յանդգունքեղեն,իբրզիասելզՔրիստոս՝զմարմնովախտակրեալնեւ

խաչեցեալն,ոչգոլՏէրեւՓրկիչեւԱստուածեւՈրդիՀաւրն:4Կամ

զիա՞րդկամիցինքրիստոնեայքանուանիլասացողքնիմարդսուրբ,

որպէսառմիիմարգարէիցնեկեալզԲաննեւո՛չզնոյնմարդեղեալ՝

* ՏԿ,էջ83

† ՏԿ,էջ76

‡ ՏԿ, էջ 76. ԿՀ, էջ 59 (այլխմբագրութեամբ). ԿիւրեղԱլեքսանդրացի,Գիրք

պարապմանց, Կ. Պոլիս, 1717, էջ 493 (բոլորովին այլ խմբագրութեամբ).

Աթանաս,էջ327(այլ,սակայնաւելիհաւաստիթարգմանութիւն):Սարկաւագը

հետեւումէՏԿիբնագրին:
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առնելովիՄարիամայզմարմինն,այլմիւսգոլզՔրիստոսնեւմիւս՝

զԱստուծոյԲաննզյառաջքանզյաւիտեանս՝ՈրդինելովՀաւր:

ԵրանելոյնՅովհաննուՈսկեբերանի*

VII. 1ԱյսաւրորԷրնծնանիեւորԷրնեղանի,որպէսոչնէր,քան

զիգոլովԱստուած՝եղանիմարդ՝ոչիբացկացեալիգոլոյնԱստուած:

ԵրանելւոյնՏիմոթէոսի՝հայրապետիԱղեքսանդրի  
իՀակաճառականէխոտեալտոմարիժանդինԼէովնի†

VIII. 1Քանզի«Որ էրն ի սկզբանէ,—ասէ երանելինՅովհաննէս

Աւետարանիչ,—զորմէլու//աք»‡՝նշանակելովզնախքանզյաւիտեանս

ԲաննՀաւր, «Սա,—ասէ,—եւտեսաքաչաւքմերովք, եւ ձեռքմեր

շաւշափեցին»§:2Եւզիմի՛ոքիհերձուածողացնզրպարտեսցէզ՚առի

նմանէաստուածաշնչաբարասացեալսն,ցուցանէհաւաստապէսմիդէմ

մարմնացելոյԱստուծոյԲանին,ասէիվերայԲանինկենացեւերկրոր

դէզնոյնն՝ասելով.«Եւտեսաքեւվկայեմքեւպատմեմքձեզզյաւի

տենականկենացն»¶:3Զո՞ր,ասա՛յայտնապէս,ո՛վաւետարանիչ.4«Որ

էրն,—ասէ,—առՀաւրեւերեւեցաւմեզ»**.եւեռապատկէզբաննյա

ղագստեսանելոյզմարմնացեալնանյեղապէսմիբնութիւնԲանինԱս

տուծոյ՝ոչուրեքերկուսկերպսուսուցանելովիվերայՔրիստոսիեւոչ

երկուսդէմս,այլմիեւզնոյն:5ԵւնմաառբաշխեացմիումնՔրիստո

սիզաստուածավայելուչսնեւզմարդկայինսն,քանզիեւիկատարա

ծիթղթինուսոյցդարձեալյաղագսՔրիստոսի՝ասելով.6«Եւգիտեմք,

եթէՈրդինԱստուծոյեկնեւետմեզմիտս,զիծանիցուքզճշմարիտն

Աստուած,եւեմքիճշմարտիՈրդւոյնորաՅիսուսիՔրիստոսի.սա՛

է ճշմարիտնԱստուած եւ կեանք յաւիտենական»††: 7Իսկ եթէԲանն

* Նորինյաղագսաստուածայինծննդեան,եւասէվասնսրբոյԿուսին,ՏԿ,էջ

28,77

† ՏԿ,էջ81–82

‡ ԱՅովհ.Ա1

§ ԱՅովհ.Ա1

¶ ԱՅովհ.Ա2

** ԱՅովհ.Ա3

†† ԱՅովհ.Ե19–20
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գործէզորէիւր,որպէսնորումսՆեստորիթուի,աւտարԱստուածու

թեաննեւանարատբն//ութեաննէտեսանիլեւշաւշափիլ,եւյատուկ

առաւելմարդկայնոյնայնէբնութեանայսպիսիս.նմանապէսաւտար

էմարդոյասիլնԱստուածճշմարիտեւէյատուկմիայնոյԱստուծոյ:
8Իսկ արդեաւք ստեա՞ց աստուածազան աւետարանիչն Յովհաննէս.

քա՛ւլիցի,այլմանաւանդհերձուածողացնժողովլպրշաբարընդդի

մանանԱստուածաշունչԳրոց,ոչհաւատան,եթէ«յերկրիերեւեցաւ

Աստուածեւընդմարդկանշրջեցաւ»՝ըստմարգարէինձայնի*: 9Ո՛չ

հաւատան,եթէ«Բաննմարմինեղեւ»†՝մնացեալյանյեղլիբնութեան,

ո՛չընդունինզկամաւորթափումննեւզաղքատութիւնԱստուծոյԲա

նին,զտնաւրինաբարգործեցեալսնյաղագսմերոյփրկութեան,ո՛չըն

դունինԱստուածածինխոստովանելզսուրբԿոյսն.10բացափայլելկա

մինզմիդէմնՔրիստոսի,այսէ՝զԱստուածնԲան,ո՛չներենկենագործ

գոլզպատուականՄարմիննՔրիստոսի.ո՛չընդունինզորիզաւակէն

ԴաւթիթագաւորելիվերայտաննՅակովբայցյաւիտեանս,եւթագա

ւորութեաննորավախճանոչգոլ՝յանդգնաբարընդդիմացեալքհրեշ

տակինԳաբրիէլի:11Քանզիախտակրութեաննմիայնումստորանկեալ

զնաաւանդեն,եւթէպէտմարդոյբնութեանաւտարէամենեւինթա

գաւոր//ելընդձեռամբանկելոյնյաւիտեանս,եւէայսմիայնոյԱս

տուծոյյատուկեւյարմարական:12Ապաուրեմնեւո՛չերկուսկերպսի

վերայՄիոյՔրիստոսիիսրբոցնուսաքիձեռնԱստուածաշունչԳրոց

եւո՛չներգործութեամբառանձնացեալսերկակաւքկերպիւքնեւո՛չ

ունակականհաւասարութիւնեւկամշարայարութիւն,զորիւրաքան

չիւրոքիմէնջունելասիառմերձաւորն,ո՛չիւրաքանչիւրդէմյա

տուկեւառանձինն,ոմնբացափայլեալսքանչելեաւքն,իսկոմն՝ախ

տակրութեան ի ներքոյանկեալ,այլ մի բնութիւնԱստուծոյԲանին

մարմնացելոյանյեղապէսե՛ւուսաք,ե՛ւհաւատամք:

* Բար.Գ38

† Յովհ.Ա14
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ՍրբոյնԱթանասի*

IX.1ԻսկեթէոքքանզայսյԱստուածայնոցԳրոցուսուցանէ՝միւս

ասելովզՈրդինԱստուծոյեւմիւս՝զ՚իՄարիամայնըստշնորհիորդի

գործեցեալ՝որպէսմեք,իբրզիգոլերկուսորդիս,զմին՝ըստբնութեան

ՈրդինԱստուծոյ՝զ՚յԱստուծոյն,եւզմիւսն՝ըստշնորհի՝զ՚իՄարիա

մայնմարդ,2կամեթէոքզՏեառնմերոյզմարմիննիվերուստէասէ

եւոչիկուսէնՄարիամայկամյեղեալզԱստուածութիւննիմարմին

կամխառնակեալկամայլայլեալկամախտակրելիզՏեառնզԱստուա

ծութիւննկամաներկրպագելիզՏեառնմերոյզմարմինն,որպէսմար

դոյ եւ ոչ երկր//պագելի, որպէսՏեառնեւԱստուծոյ մարմինն, զնա

նզովէսուրբեւընդհանրականԵկեղեցի՝ հաւանեալառաքելոյասո

ղի.«Եթէոքաւետարանեսցէձեզաւելիքանզորընկալարուքն,նզո

վեա՛լեղիցի»†:

ՆորինիՏաւնականէնմետասաներորդ‡

X. 1ՈւստիՓրկիչն,որք լայիննեւհետեւէիննմայերթեալննո

րաընդդէմմահու,սաստէր՝մի՛լայք§:2Ասելովզայս՝զայսցուցանել

կամեցեալ,զիո՛չսգոյ,այլխնդութեա՛նէրմահնՏեառն,եւզիթէ

պէտեւվասնմերմեռցի,կեցցէ,քանզիոչյոչէից,այլիՀաւրէ<է>:

Նորին յաղագսԽաչին¶

XI.1Քանզիեւայսոչնոցա,այլկախեցելոյՓրկչինէրգործ,եւ

զիկախեցեալորպէսզմարդ՝զիշխանութիւնսհալածէր,իսկզբանսար

կունըմբռնէր,զդահիճսներկեցուցանէր՝ոչպատառելզպատմուճանն,

զիայսորիկմնացելոյմնասցէ.եւհրէիցնյանդիմանութիւնեւյետոչ

* ՏԿ, էջ 133 (գրեթէտառացի հետեւում է): ՏեսԱթանաս, էջ 283:Այս ճառի

թարգմանութիւննաւելիստոյգէեւզերծյունաբանութիւններից,որոնքառկայ

ենՏԿիմօտ:ՍարկաւագըմիանշանակօգտւումէՏԿից,եւթէպէտբնագիրը

մաքրումէյունաբանութիւններից,սակայնդրանքակնյայտօրէնմնումեն:

* Գաղ.Ա9

‡ ՏԿ,էջ134

§ Ղուկ.ԻԳ28

¶ ՏԿ,էջ134.ԿՀ,էջ346
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յոլովիցեղեալ,զիվարագոյրնպատառեցաւ,իսկպատմուճանՓրկչին

եւոչիդահճացնբաժանեցաւ,այլմնացամբողջ,քանզիմնացԱւե

տարաննամբողջ՝ստուերացնբաժանելոց:

ՆորինիՏաւնականէերկրորդումԴիոկղէտիանոսի*

XII.1Քանզիկենդանութիւնգոլով՝մեռաւ,զիզմեզ//կենագոր

ծեսցէ,Բանելով՝իմարմնիեղեւ,զիզմարմինԲանիւնազատեսցէ,աղ

բիւրգոլով՝ծարաւեցաւ,զիզմերնծարաւարբուսցէ,զիայսուիկեւի

տաւննյառաջկոչեսցէմեզ՝ասելով.«Եթէոքիծարաւիէ,եկեսցէառ

իսեւարբցէ»†:

ՆորինիԵ-երորդտաւնականէն‡

XIII.1ՔանզիոչեւսոչժողովուրդԱստուծոյեւոչազգսուրբ,այլ

իշխանքսոդոմացւոցեւժողովուրդգոմորացւոցանուանին՝յաղթելով

յայսոսիկեւսոդոմականացնչարութեան,որպէսմարգարէնասէ.«Ար

դարացաւՍոդոմիՔէն»§:2Քանզիսոդոմականքնիհրեշտակսյանդգ

նեցան,իսկսոքա՝ե՛ւզՏէրն,ե՛ւզԱստուած,ե՛ւզԹագաւորնամենայ

նի,ե՛ւզամենեցունհրեշտակացնՏէրսպանանելձեռնարկեցին՝ոչգի

տելով,եթէկենդանութիւնէսպանեալնինոցանէՔրիստոս,իսկմե

ռան,որքնենգեցիննհրեայքնզՏէր:

ՆորինիԺԱ-երորդտաւնականէն¶

XIV.1«Ընդէ՞րպանծացանիշխանք,եւժողովուրդքպարապեցին

ունայնս»**,քանզիունայնէրխորհուրդհրէիցն՝մտածողացմահզկեն

դանութենէնեւխորհողացնանբանսզԲանէնՀաւր:

* ՏԿ,էջ140.ԿՀ,էջ345

† Յովհ.Է37

‡ ՏԿ,էջ140.ԿՀ,էջ346

§ ՈղբԴ6

¶ ՏԿ,էջ140.ԿՀ,էջ346

** Սաղմ.Բ1

336ա



458 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՍԱՐԿԱՒԱԳ

Նորին*

XV.1Փրկութիւն՝արեամբն,իսկմաքրութիւն՝ջրովն,բայցայսո՛չ

ըստկամացբանսարկուինպատ//ահէր,քանզիզորերկնչէրեղանելն

մահ,մեռաւՏէրն,եւնակողոպտեցաւեւկարծեալըմբռնիլզՔրիս

տոսիմահուանէ՝ յաւէտինքնցուցաւմեռեալ, եւկարծեցեալմարդ

նենգել՝ արար ճանաչել Աստուած: 2Քանզի համանգամայն մեռաւ,

եւար<արա>ծք†անարեգակնեղեն,իսկվարագոյրտաճարինցելոյր,

եւերկիրսասանեցաւ,վէմքհերձան,զինաւորնհանդերձ<դռնատե

սաւք>‡դժոխոցղաւղեցին,յորոցէրտեսանելոչմարդ,այլԱստուած

ճշմարտապէսիմարմնի. յաղագսորոյ եւտեսողքնասէին.«Ճշմար

տապէսսա՛էՈրդիԱստուծոյ»§,քանզիեւբազումշիրիմքբացան,եւ

յարեանինոսամեռեալքն:

Երանել<ւոյն>Գրիգոր<ի>Նէոկեսար<իոյ>եպիսկոպոս<ի>¶

XVI.1Եթէոքասէ՝այլէչարչարեալն,եւայլ՝ոչչարչարեալն,եւ

ոչխոստովանէզնոյնանչարչարելիԱստուածնԲաննմարմնովնիւ

րովչարչարեալ,որպէսեւգրեալէ,նզովեա՛լլիցի:

Նորին**

XVII. 1Սաէ, որ վաղ երբեմն որպէս ոչխարզենեալ եւ յոչխարի

նշանակեալ,իսկյետոյապաինքնզենեալվասնմեր,«քանզիզատիկ

մերզենաւՔրիստոս»††:

* ՏԿ,էջ141.ԿՀ,էջ347

† Ուղղումը՝ըստՄՄN6453իեւ2751ի:

‡ Ուղղումը՝ըստՄՄN6453ի:ՄՄN2751ում՝դռնատեալ:

§ Մատթ.ԻԷ54

¶ ՏԿ,էջ141–142.ԿՀ,էջ73

** ՏԿ,էջ142

†† ԱԿոր.Ե7
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ԳրիգորիԱստուածաբանի*

XVIII. 1Եթէ ոք ոչ երկրպագեսցէ Խաչելոյն, նզովեա՛լ եղիցի եւ

կարգեսցիընդաստուածասպանսն:

ՆորինՅաղագսառաքինութեանբանի†

XIX. // 1Այլ յորժամ տեսցեն զԱւրինադիրն զձեռս կարկառեալ,

յայտէզիխաչեցեալվասնմեր,իբացվճարինիչարինընդակցութենէ:

Նորին‡

XX.1ԱրիւնԱստուծոյեւչարչարանսլսելովեւմահ՝մի՛իվայր

անկցիսանմտաբարիբրեւԱստուծոյջատագով,այլառանցամաւթոյ

եւյերկուանալոյկե՛րզՀացն,ա՛րբզԱրիւնն,եթէկենացփափագիցես:

Նորին§

XXI.1ԿարաւտացաքԱստուծոյմարմնանալոյեւմեռանելոյ:

Նորին¶

XXII.1ՎասնայնորիկմերովախտիւսչարչարիԱստուած՝եղեալ

մարդ:

Նորին**

XXIII.1Ո՛վՔրիստոսեւԲանեւչարչարանքԱնչարչարելւոյն:

* ՏԿ,էջ25,142

† ՏԿ,էջ142

‡ ՏԿ,էջ142

§ ՏԿ,էջ142

¶ ՏԿ,էջ142

** ՏԿ,էջ142
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ԵրանելւոյնԿիւրղի յ՚առՆեստորիոսթղթոյն*

XXIV. 1ԱյլԱստուածազաննԳիրմարմինասէ լինելզԱստուծոյ

Բանն†,այսէ՝միանալիմարմնիանձնունողիբանական:2Եւհետեւեալ

աւետարանականքարոզութեանցսուրբեւմեծժողովնզնոյնասացին

իգոյացութենէնԱստուծոյեւՀաւրծնեալՄիածին՝զայն,յորումամե

նայնեւորովամենայն‡,վասնմեր՝մարդկան,եւվասնմերոյփրկու

թեանվայրաբուսեալյերկնուստ,մարմնանալեւմարդանալ,չարչա

րելեւյառնել,եւզիիժամանակիեկեսցէԴատաւոր,անուանէինզԱս

տուծոյԲաննմիՏէրՅիսուսՔրիստոս:

Նորին§

XXV.1ԵթէոքզմիՏէր//ՅիսուսՔրիստոսբաժանեսցէյերկուս

դէմսյետմիանալոյն,եւզնոյնմերձաւորութիւնյարելութեանասի

ցէիբրեւպատուովեւկամճոխութեամբեւզաւրութեամբ,եւոչմի

ութիւնբնութեամբ,նզովեա՛լլիցի:2Դ.Եթէոքյերկուսերեսսեւկամ

յերկուսզաւրութիւնսզաւետարանչացնեւկամզառաքելոցնզգրեալսն

եւզբարբառսնբաժանիցէեւկամզՔրիստոսիասացեալսնսրբովքիւ

րովքեւկամզորիւրիսկվասնիւր էրասացեալ, եւզոմանս՝ իբրեւ

զմարդոյուրոյնիԲանէնԱստուծոյ,իբրեւյարելութեամբիմանայցէ

եւզոմանսդարձեալ՝իբրեւաստուածաբարմիայնԲանինորյԱստուծոյ

Հաւրէ,նզովեա՛լեղիցի:3Եթէոքասիցէիշխելաստուածազգեացմարդ

զՔրիստոսեւոչյաւէտԱստուածգոլըստճշմարտութեան,իբրՈրդի

միբնութեամբ,ըստորումեղեւմարմինԲաննեւհաւասարեացնմա

նապէսմեզարեանեւմարմնոյ,նզովեա՛լեղիցի:4Եթէոքոչխոստո

վանիզԲաննԱստուծոյչարչարեալմարմնովեւխաչեալմարմնովեւ

* ՏԿ,էջ143

† ՏեսՅովհ.Ա14:

‡ ՏեսԱԿոր.Ը6:

§ ՏԿ,էջ165–167.ԿՀ,էջ229–241.Գիրքպարապմանց,էջ477–490:Սարկաւագը

այլ՝աղաւաղուած,վատխմբագրուածկամթարգմանուածբնագրիցէօգտւում:

Այստեղբացակայումենորոշնզովքներ,որոնցամբողջականլինելումասին

ակնարկութիւն կայ [ԺԲ VIII 14]ում: Ներկայացուած նզովքներն ունեն

հետեւեալյաջորդականութիւնը՝Գ,Դ,Ե,ԺԲ:

337բ
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զմահճաշակեալմարմնովեւեղեալանդրանիկիմեռելոց,ըստորում

կենդանութիւննէեւկենդանարար՝իբրեւզԱստուած,նզովեա՛լեղիցի:

Նորին*

XXVI.1Զիայսուհետեւեւընդ//դէմդարձուցանենզտնաւրինու

թեանն բանս եւ տարագծեն զճշմարտութիւնն, ամենեցուն ընդդէմ

յարուցեալքԱստուածաշունչԳրոց, որքԱստուածգոլ ճանաչեն եւ

ներմարդացեալզՈրդին,միզնաանուանենամենայնուրեք,քանզի

<յ>աշխարհարարութեաննմատենիգրեաց<Մով>սէս՝որպէսանցոյց

աստուածազաննՅակոբընդհեղեղատնՅոբոկայզմանկունսիւր,«եւ

մնացմիայն,մարտնչէրընդնմամարդմինչեւյառաւաւտն»†:2«Եւկո

չեացՅակոբզանունտեղիայնտեսիլԱստուծոյ»…‡իսկ«Յակոբկա

ղայրիզիստէնիւրմէ»§: 3Քանզի յառաջագոյնցուցանէրհայրապե

տինԱստուած,զիեւներմարդասցիիժամանակիԲաննԱստուծոյՄի

ածինեւհակամարտկալցիզմեզ:4Եւզիյաղագսնորաոչուղղոտնես

ցեն,կաղանշաւղաւք,որպէսՅակոբկաղայրիբարձիցնիւրոց:5Ըստ

որումասէինքնիձեռներգողինքնարաւ.«Որդիքաւտարացստեցին

ինձ,որդիքաւտարքհնացանեւկաղացանիշաւղացիւրեանց»¶.քան

զիզայսկարծեմզեկուցանելառիխ<ոշ>տալն**Յակովբայբարձիւքն

իւրովք:Բայցզայնտես,մարդոյմարտուցելոյընդնմա՝տեսանելզԱս

տուածդէմյանդիմանասէ,եւտեսիլզնա//անուանեաց:6Քանզիմնաց

ԱստուծոյԲաննեւմարդեղեալիկերպիՀաւր՝ըստիմանալւոյնասեմ

պատկերիեւըստամենայնի,որինչանտար<ա>փոխաբարունի,քան

զիասէառՓիլիպպոսնկ<ատարել>ութիւն††էութեաննՀաւրզինքն

ցուցանեալէմարմնով՝«ՏեսողնզիսետեսզՀայր»‡‡:

* ՏԿ,էջ134–135

† Ծն.ԼԲ23–24

‡ Ծն.ԼԲ30

§ Ծն.ԼԲ31

¶ Սաղմ.ԺԷ47

** ԸստՄՄN6453իեւ2751ի

†† ԸստՄՄN6453ի:ԸստՄՄN2751ի՝նկարագրութիւն:

‡‡ Յովհ.ԺԴ9

338ա
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Նորին*

XXVII.1ԵրանելիմարգարէնԵսայիաս,զներմարդացեալնԱստուած

մարմնովախտակրեալգիտելով,ասէյաղագսնորին.«Որպէսոչխար

իզենումնածաւ,իբրեւգառնառաջիկտրչիանձայնկայ,այնպէսոչ

բանայզբերանիւր:2Առխոնարհութեաննորադատաստաննորաբար

ձաւ,եւզազգատոհմննորաո՞պատմեսցէ,զիբառնանյերկրէկեանք

նորա»†:3ԵւեթէմարդոքէրառանձնաւորապէսիմացեալՈրդիեւյա

րակցեալԱստուծոյ,ըստորումասենանսուրբաղանդոցգտիչք,ո՞ր

պէստակաւինդժուարագիւտէր,որզազգաւորութիւննորազրուցել

կարիցէ,քանզիեղեւիսերմանէՅեսսեայեւԴաւթի:4ԻսկզԱստուծոյ

Բանինծնունդկամզծննդեաննյեղանակո՞յասելկարիցէ,քանզիբառ

նայյերկրէկենդանութիւննորա,այսէգոյութիւնն,քանզի<եդփո

խանակգոյութեանզկենդանութիւննիբարձունս,ընթանայեւբարձ

րանայքանզորսյերկրիս,քանզիանիմանալիէ>‡:

* ՏԿ,էջ135–136

† Ես.ԾԳ7–8

‡ ԸստՄՄN6453ի
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ՏԱՐԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ

<Բ>

<IX>.8 Բն.բանսարկուին+աւարին

XVII.1 Բն.զփրկիչն(1)

<XVIII>.2Բն.տասնեկին+ծն՞

<Գ>

I.4 Բն.ոչ+է

III.4 Բն.սովորութիւն

V.3 Բն. ամէն: + Աղաչե՛մ, զասացող բանից զերանելի վարդապետն՝

զՍարգաւագնեւզհայցողնիՆմանէյիշեա՛:

<Դ>

II.1 Բն.Դանիէղելին

II.4 Բն.յաւրուցեալքն

II.6 Բն.մաքսաւորսփխ.զմաքրասէրս

VI.10 Բն.զապականութիւն|զանսուրբ|ասացեալն

VI.11 Բն.դիտաւորութեան

VII.1 Բն.յաւդոյ

VII.2 Բն.ժուժկալութեան

VII.4 Բն.դատապարտեմիբրեւզգործաւորսփխ.բամբասեմորպէսզգոր

ծաւորս

VII.6 Բն.–մի՛|–ի|զմեղանչականն|–միոյ|յանուանելն

VII.9 Բն.շրջ.եւոչ|դիմեացսպրդեալ|ամբարշտութեանս

VII.11 Բն.զսկիզբն

VII.14 Բն.տեղ

VII.18 Բն.սահմանսորոյ

VIII.2 Բն.–եւ(3)|ծիծաղելկոտս|զարբասէրսփխ.զարծաթասէրս

VIII.3 Բն.չարախօսփխ.շատախօս|ներքինիքփխ.ներքին

VIII.4 Բն.–եւմաքուր

VIII.5 Բն.–եւ(2)|զհրամայեալսն|դուպատեալ|զսիրելիսն|թշնամա

նաւք

IX.2 Բն.–ինչ

IX.3 Բն.ոչեւչարասէրքնհրեայք|իբարձրագոյնսն|արհամարհեալք

|զհայհոյութիւն|հաւատարմաւ|խռովութիւնն
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IX.4 Բն.զձուկնն|պարուրանաց|պատրաստականէփխ.պատրաստես

IX.5 Բն. ոչ ինչարտաքոյաւրինացն |– եւ (2) | ոչ էր իշխանութիւն

ումեքյԻսրայիղի|յերեկոյւոջն|թէ

IX.6 Բն.ազգոյ

IX.7 Բն.–եւեթ|Տէր|–գործելովինչ|աւրէնքն

IX.8 Բն.զչարախաւսութեան|Յուդա|կարասիցն|առնելփխ.առաւել

IX.9 Բն.Քրիստոսփխ.Յիսուս|–եւ(1)

IX.10 Բն.զատիկս

IX.11 Բն.–իսկ|յանձնոյրփխ.յանձնառնոյր

IX.12 Բն.հրամայեացՏէր|–իսկ|առնեմփխ.ուտեմ|տաւնիննուազե

ցուսցէ

IX.13 Բն.ենփխ.էին|ճշմարտութիւն

IX.14 Բն.եւիբծոյմեղաց

X.1 Բն.ամենեքումբք|ամբարշտել|կարկատէնն

X.2 Բն.գառինն|եդունփխ.եւդուն|հաղորդեալ|յանդգնիցի|ժան

դութեամբ

X.4 Բն.թշնամեաց|ոչփխ.ոչեւ

X.9 Բն.յառաջնմէիսկ

X.10 Բն.–խմորեալ|յԻսրայէլէ

X.11 Բն.յառաջնմէիսկ|յորումփխ.յորոյ|գառնն

X.13 Բն.յերեկոյեայ

X.14 Բն.մի՛ուտիցիքփխ.մի՛ուտիցի|–ուտիցէք

X.15 Բն. զլնուլ | զիա՞րդ նա / ՄՄ N 777 զաւրէն ազանց փխ. 

զաւրինազանց

XI.1 Բն.հասանեն

XI.2 Բն.բնակի

XI.3 Բն. շրջ. Սատակիչ յապականութենէ իսկ վարուց եկին | որոշեալ

փխ.անջատեալ|Սրբոյփխ.շնորհաց

XI.4 Բն.եւասէԵսայի|շրջ.այլորքանինչեւ

XI.5 Բն.ելեալփխ.երթալ

XI.6 Բն.տկարութեան|կերակրոցնսրբոց|–յԱստուծոյ|կերակուրս+

ամենայն|խորհելոյփխ.խտրելոյ|յանսուրբնիբրեւ

XI.7 Բն.–եւ(2)|լինիլ|զսքանչելեաց|մարմնոյ

XI.8 Բն.հրամայէ|գոչելփխ.գոլ|պարտութիւնն|յաղթէ|ինքեան

XI.9 Բն.ընդնոսափխ.զնոսա|–մերոյ

XI.10 Բն.շրջ.առնաբերես|զսքանչելեաց

XI.11 Բն.–ի(2)|առողջութենէդփխ.առաջարկութենէդ|նենգութիւն

փխ.անիրաւութիւն

XI.12 Բն.պայթեցուցանել|մսեաց
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XI.13 Բն.նախամարգարէն|տալնոցափխ.լինելսոցա|զկերակուրսեւ

զըմպելիս

XI.16 Բն.զայսպիսիս

XI.17 Բն.առաքեալքն|զեռնով

XI.19 Բն.դուփխ.դուն

XI.20 Բն.իմաստասիրիմ

XI.22 Բն.եթէիբրեւփխ.ապաթէիբրու|–ինձ|քանփխ.որքան

XI.23 Բն.Տէրն|զշիւղ

XI.24 Բն.եթէ|–քո|ՄՄN777գողեւփխ. գովէի|Բն.ամբաստանութիւնդ

|–կերակրոց

XI.25 Բն.զսուրբ|անիրաւութենէ

XI.26 Բն.թշնամանողք|զարքայութիւնն

XI.27 Բն.զայլոց|յորմէ+եւ

XI.29 Բն.ամբարշտութեան

XI.30 Բն.զպատասխանի

XI.31 Բն.–ինձ|թէեւփխ.եթէ|մերձենալ

XI.32 Բն.զվերերեւալ |զհերձուածոյն|շրջ.առաւելխորշել |պարսա

ւանսառժամայն|զայսփխ.զոյս

XII.1 Բն.ազատաբարբառովփխ.ազատբարբառով|հերձուածոց|ՄՄ

N777դարժանավարուցփխ.զարժանաւորվարուց|Բն.մաքրու

թիւն

XII.2 Բն.յայնոսիկ|խորշիլ|եթէ|յերկոքումբք

XII.4 Բն.առիթիփխ.առթի

XII.5 Բն.վարուց|զճշմարտութեանփխ.զճշմարիտ

XII.6 Բն.գաւթէ|հասանիլ

XII.7 Բն.կարէկեալփխ.կարելկալ|այսոչ+որպէս

XIII.2 Բն.պահանջէ

XIII.3 Բն.–եւ(2)|անիրաւութենէփխ.անիրաւութիւնէ|հանգանակս

|ջանի|դատախազութեան|–եւմեծամեծս|նորայնոցն|ձեռս

XIII.5 Բն.տայցես|–առաջին

XIII.6 ՄՄN777՝աճեսցէ

XIII.7 Բն.չէրփխ.լեր

XIII.9 Բն.շրջ.գթոյսիրով|–եւքարոզէ

XIII.10 ՄՄN777տնաւրութեանն|Բն.մարմնոյն

XIII.11 Բն.մնացեալփխ.մարմնացեալ

XIII.12 Բն.հաւատալովփխ.հետեւելով

XIII.13 Բն.իփխ.ըստ|զմի

XIII.14 Բն.անճառելոյն|բիւրանգամեւբիւրս|քարոզս

XIV.1 Բն.ձախլեսփխ.ձաղես
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XIV.2 Բն.սկզբնահոգ|աւանդութիւն|վերջնումն|յառաջնումն|որքում

փխ.սրբում|հրէայսն

XIV.3 Բն.–եւ(2)

XIV.4 Բն.հանգանակաւ

XIV.5 Բն.զարարիցփխ.վարարից|կամձիոցփխ.եւձիոց|հաղորդիլ

XIV.6 Բն.շրջ.այպանելգոլգիտելով|զանգիտելովպատկառեն

XIV.7 Բն.դատարկ|անիմաստքփխ.ունայնք|արհամարհել

XIV.9 Բն.զապականել

XIV.10 Բն.շարադրութեանդ|զիյոյժփխ.զյոյժ|ընդունելոց|անցանել

XIV.12 Բն.առաքինեացն

XIV.14 Բն.փրկեցաւփխ.փոքրկացաւ

XIV.15 Բն.բարիփառացփխ.բարեփառաց

XIV.16 Բն.–ի

XIV.20 Բն.ստեղծեալդրաւշուած|գործիով

XIV.21 Բն.որպէսթերութեանփխ.առանցթերութեան

XIV.22 Բն.պարանոց|երկաքանչիւրս|նորին+իրի

XIV.24 Բն.–եւզորսոչնանդ՝երկրպագես

XIV.25 Բն.ամբարշտութեան

XIV.26 Բն.–եւ(1)

XIV.27 Բն.պատկեր

XIV.28 Բն.այդպիսիփխ.այդպէս

XIV.29 Բն.յայսոսիկ

XIV.30 Բն.տեղիփխ.անտեղի

XIV.31 Բն.բեւեռելով|շրջ.բեւեռքինմա

XIV.33 Բն.եւդարձեալեւ|Տեառն

XIV.35 Բն.հաւատացելոյ

XIV.37 Բն.Մի՛+ամենեւին |բանք |արեան |շրջ.զաշակերտսնիխոր

հուրդ|զգոհութիւն

XIV.40 Բն.ձեւ

XIV.42 Բն.թռչնոցդ|յանաւսրաթեւացն|պատենաւորեացն|անուանա

կոչելոցն

XIV.43 Բն. շրջ.ասիցեսզմարդոյն | եռաւք |տարածելոյ | շրջ. իմացեալ

եղեւձեւն|նոյնփխ.այն|յամենեսին|հնոցն|պաշտիցին

XIV.44 Բն.լոմայից|–եւասարաց|ոսկոց|շրջ.իհրամանէթագաւորաց

բարեպաշտիցզկնիՔրիստոսի

XIV.45 Բն.–վասն

XIV.46 Բն.զպատկերփխ.զպատիւ|նիւթն

XIV.47 Բն.շնորհ

XIV.48 Բն.համբոյրփխ.յամբայր|ընկալաւ

XV.1 Բն.Սինայ|–եւ
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XV.2 Բն.քերովբէիւքնփխ.եւքրովբէիւքն|շրջ.աւծեալլինէր

XV.5 Բն.լուսնի|առաջնոցն|կամփխ.եւկամ

XV.6 Բն.իկենդանութեանփխ.կարաւտութեան|յանձրեւաց|ապակա

նացուած

XV.7 Բն.առատութիւնն|աստուածային

XV.9 Բն.ըստ|բնութեան|բազում+անգամ

XV.10 Բն.հատելոյ|անջատելոյ|բնական

XV.12 Բն.շրջ.քարիեւփայտի|յայլոյ|իխորհրդոյն|աւծելոյ

XV.14 աւրէնսդիր

XV.15 Բն.շրջ.զատելութիւննեւզաւտարութիւն

XV.16 Բն.ինքնին|զաւծութիւնն

XV.17 Բն.զանուն

XV.18 Բն.–եւ(2)

XV.19 Բն.ընդունելութիւն

XV.20 Բն.կարճամտութիւնդ|ստորինփխ.սորին

XVI.1 Բն.առաքեալն

XVI.2 Բն.բանփխ.բանիւ

XVI.3 Բն.աւրէսդրութիւնդ|ծերոյ|անկելոյ

XVI.4 Բն.բոլորովիմբ|եղիցիս

XVI.6 Բն.պատկառես

XVI.7 Բն.էապէս |բարւոյն |անդամանդեայ |հոգիեւ |մեծամեծացն |

բարութեանցփխ.բարերարութեանց|զկնիփխ.եւզկնի

XVI.8 Բն.զամենայնի|կարողփխ.կրաւղ|դու

XVI.9 Բն.եթէ

XVI.10 Բն.մոլորութեանն։Բն.՝գրուած է եղելմոլորութեան,բայց յետոյ 

«որ»-ը ջնջուել է։ 

XVI.13 Բն.զձայնակցութիւնն

XVI.14 Բն.զհարազատաւք

XVI.15 Բն.համրիր

XVI.17 Բն.համարել

XVI.18 Բն.արտաքոյելովփխ.արտաքսելով

XVI.21 Բն.Քանզի+եւ|իխոշտանկանաց

XVI.22 Բն.անընդունակք+գոլով|շրջ.կարծելծածկեն

XVI.23 Բն.չարաբարիշտքփխ.չարամպարիշտք|դսրովեն

XVI.24 Բն.զայնպիսիսն|լուաքփխ.լաւք

XVII.2 Բն.յաւիտենական|արժանփխ.արժէ|ոչթշնամանեցան|կտուտս

փխ.կտտանս

XVII.3 Բն.զվարուց|նմանութիւն|գոնէ|իրաց+ըստ

XVII.5 Բն.շրջ.պարսաւասէրշրթունք|սրբոցփխ.բարեաց|ճշմարտասէր

փխ.ճշմարտից|անձանց|պատկականաւուրսփխ.պատկանաւորս
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XVII.6 Բն.սուտաւքփխ.սուտք|բնաւ

XVII.7 Բն.–մի՛|մարդասիրի

XVII.8 Բն.շրջ.զմեզքրիստոնեայս

XVII.13 Բն.չարաց

XVII.14 Բն.շրջ.պատիւեւպաշտաւն

XVII.15 Բն.աւտարացեալսփխ. հեռացեալս | բնակս | քաղաքակիցսփխ. 

մերձաւորս

<Ը>

ՎերնագիրԲն. անբաժանելի: Թ (ըստ երեւոյթին՝ Թ գլուխ, սակայն ինչու՝ 

պարզ չէ)։

<Թ>

I.2 Բն.նախահաւակ

III.9 Բն.եդից:+Մեղա՜ՏեառնԱստուծոյ:

IV.1 Բն.Շըմըշտացիփխ.Սամոստացի

VI.3 ԵԿգոյփխ.գրէ|ԵԿիրփխ.իրս

VI.4 Բն.Ասկոպիդոտեա|Բն՝Թէադոտոս|Բն՝տրապիզոտ

VI.8 Բն.քանզիորփխ.քանզոր

VII.1 Բն.կրէփխ.զրկէ

<ԺԲ>

VIII.2 Բն.թողիցն

<ԺԳ>

I.1 Բն.արարիըստ+բան

VII.2 Բն.ընդնմանելովփխ.ընդնմագոլով, իսկ ՏԿ-ի մօտ՝ ընդնմաելով:

ՆԲՀԼ-ն չունի ընդնմանելով բառը: Ընդնմագոլովընդնմաելով

տար ըն թերցումը յաճախակի է հանդիպում, իսկ ընդնմանելովընդ

նմաելովտարընթերցումը՝ մէկ անգամ:

IX.12 Բն. կրկնապատիկ քահանայութեամբփխ. կրկնապատիկք ահա

բնութեամբ(ուղղուած ըստ ՏԿ-ի)

IX.14 ՏԿաղանդելովփխ.աւանդելով

IX.15 ՏԿերգակիցսփխ.ձայնակիցս|ՏԿկարութենէնփխ.զաւրութենէն

|ՏԿանկարելինփխ.տկարն
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XIII.1 ՏԿելով(էջ202)փխ.գոլով

XIII.2 ՏԿզունկնդրութիւնեւ(էջ137)փխ.զհնազանդութիւնն|ՏԿզլսա

ւորութիւն(էջ202)փխ.զհնազանդութիւնն

XIII.3 ՏԿ զաւակէն (էջ137)փխ. սերմանէն | ՏԿ ախտանալին (էջ 137)

փխ.չարչարելին|ՏԿախտակրելին(էջ202)փխ.չարչարելին|ՏԿ

երկուցեալն(էջ137)փխ.զարհուրեալն|ՏԿսարսափեալն(էջ202)

փխ.զարհուրեալն

XIV.2 Բն.բնութիւն(1)+իներքսածեն

<ԺԴ>

I.1 Բն.աստուածնէրմարմինփխ.ներմարմին(ուղղումը՝ ըստ ՏԿ-ի) |

դե…ելովփխ.դեդեւելով

I.3 ՏԿանարարելի(էջ259)փխ.անստացական|ՏԿանառնելիփխ.ան

ստացական(էջ186,նոյնը՝Սանահնեցի)|ՏԿարարելի(էջ259)փխ. 

ստացական|ՏԿառնելի(էջ186,նոյնը՝Սանահնեցի)փխ.ստացական

I.4 ՏԿծփին(էջ259)փխ.ամբոխին|ՏԿապացուցեալ(էջ260)փխ.ցու

ցեալ

I.7 Բն.զսափխ.զ՚ըստ|ՏԿհագագէ(էջ260)փխ.շնչոյ

I.11 ՏԿ Համաձայնութիւն (էջ 260)փխ. հոմաձայնութիւն (ՆԲՀԼ-ում 

այս բառը չկայ)

I.15 Բն.՝ տարատութիւննփխ. բաժանութիւնն (տարատութիւն բա ռը 

չկայ ՆԲՀԼ-ում: Նոյնն է ՏԿ-ի մօտ եւ ՄՄ N 6453 ձեռագրում: 

ՄՄ N 2751 ձե ռա գրում այս հատուածը բացակայում է ամբողջու-

թեամբ: Սակայն յա ջորդ նախադասութեան մէջ ՏԿ-ի տարատողաց 

բառը Սարկաւագի մօտ ուղղուած է բաժանողաց:Հետեւաբար՝ ըստ 

Սարկաւագի՝ տարատեմ=բաժանեմ):

I.24 Բն.եղանելիփխ.եղանել

II.1 Բն.որումնփխ.ուրումն

VIII.6 Բն.ճշմարիտփխ.ճշմարտի

XIII Բն.ԱԾփխ.ԺԱ

XXV.1 Բն.ճոխութեանեւզաւրութիւնանելեւփխ.ճոխութեամբ…ոչ

XXVI.1 Բն.Յաբովկայփխ.Յոբոկայ
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