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ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱ ՏԱ ՐԱ Գ

 ՀԱՅ Ա ՌԱ ՔԵ ԼԱ ԿԱՆ Ո ՒՂ ՂԱ ՓԱՌ  

ՍՈՒՐԲ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ





ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹԻՒՆ

 Ես եմ կեն դա նի հա ցը, որ ե րկն քից է ի ջած. ե թէ մէկն այս հա ցից 
ու տի, յա ւի տե նա պէս կ’ապ րի… Ճշ մա րիտ, ճշ մա րիտ եմ ա սում 
ձեզ. ե թէ չու տէք Մար դու Որ դու մար մի նը եւ չխ մէք Նրա ա րիւ նը, 
ձեր մէջ կե անք չէք ու նե նայ… Ով ու տում է Իմ մար մի նը եւ խմում 
Իմ ա րիւ նը, կը բնա կուի Իմ մէջ, եւ Ես՝ նրա մէջ [Յովհ. Զ 51—56]:

 ՍՈՒՐԲ ՀԱ ՂՈՐ ԴՈՒ ԹԵ ԱՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐ ԴԸ

ՍուրբՀաղորդութիւնըմերՏէրՅիսուսՔրիստոսիփրկագործու

թեամբհաստատուածնորկեանքիկերակուրնէ:Ամէնոքկոչուած

է ուղղափառդաւանութեամբ եւ սբՄկրտութեամբմտնելուՔրիս

տոսիԵկեղեցիեւճաշակելուԿենացծառիպտուղը՝Տիրոջկենարար

ՄարմիննուԱրիւնը:Եկեղեցուներքինիրականութիւնը,ըստէու

թեան,հաղորդականէ:Եկեղեցին՝որպէսհաւաքկամէկլեզիա,որպէս

Քրիստոսիհաւատացեալներիմիութիւն,իրականանումէսբՀաղոր

դութեամբ:Ամէնանգամ,հաղորդուելովՏիրոջՄարմնինեւԱրեա

նը,ուղղափառքրիստոնեանհաղորդւումէիրԳլխին՝ՅիսուսՔրիս

տոսին,եւսբՀաղորդութեամբնոյնԳլխինմիացածբոլորհաւատա

կիցներին,որոնցամբողջութիւննէլսբԵկեղեցինէկամՔրիստոսի

խորհրդականմարմինը[ԱԿոր.ԺԲ13]:ՍբՀաղորդութիւնըոչմի

այն Եկեղեցու ներքին էութեան եւփրկականառաքելութեան կեն

սականզօրութիւննէ,այլնաեւԵկեղեցու՝այսաշխարհիցայլութե

ան,այսաշխարհիհաւաքների(երբեմնիրենց«եկեղեցի»յորջորջող)

հետչհամընկնելուխորհրդանիշը:Լինելովաշխարհում՝Եկեղեցինաշ

խարհինըչէ,որովհետեւնրանումբաշխուող«սուրբերիՍրբութեան»

կենդանիվկայութիւնըայսաշխարհիցչէ:Եւայսաշխարհումորեւէ

հաւաքկարողէեկեղեցանալմիայնճշմարիտառաքելականյաջոր

դականութեամբհաստատուածսբՀաղորդութեամբ:

ՍբՀաղորդութեանխորհուրդըքրիստոնէականկրօնիգլխաւոր

առանձնայատկութիւննէ:ՄիայնքրիստոնէութեանմէջէԱստուած
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մարդանում եւ մարդուն տալիս աստուածային կատարելութեանը

հասնելու հնարաւորութիւն: Աստուած, որ անհասօրէն վեր է մեր

մտքերից եւ խօսքերից, մեր ճանաչողութիւնից ու ճիգերից, դառ

նումէճշմարիտեւկատարեալմարդ,որպէսզիմարդըկարողանայ

իրականհաղորդակցութիւնունենալիրԱրարչիհետ:Այն,ինչհնա

րաւորչէրյաղթահարելներքեւից՝երկրիցդէպիերկինք,բացուած

է ի վերուստ՝ երկնքից դէպի երկիր՝ Բան Աստուծոյ մարդեղութե

ամբ: Քրիստոնեայի համար Աստուած ոչ թէ հեռաւոր անսահմա

նութիւններումգտնուողԱրարիչսկզբնապատճառնէկամերբեմն

ԻրզօրութիւնըյայտնողԳերագոյնԷութիւնը,այլանընդմիջելիօ

րէն մեզ մերձաւորուած Սէրն է, մերը դարձած ճշմարիտ Կեանքը,

մեզհամարմշտապէսբաշխուողեւմերէութիւննաստուածացնող

ԿենդանիԶօրութիւնը:Եթէկրօնականփորձառութեանբուննպա

տակը Աստուծոյ հետ միաւորումն է, ապա քրիստոնեան գոյաբա

նօրէնեւանմիջականօրէնունիդա, ուստիքրիստոնէականկեան

քինպատակըեւիդեալըոչթէմեզանիցդուրսվերացարկուածմի

հասկացութիւնէ,այլմերմէջբնակուողճշմարիտիրականութիւն:

Երկնքիարքայութիւնըմերմէջէ՝համաձայնտէրունականխօսքի:

Այդ արքայութիւնն Աստուծոյ հետ լինելու, Նրան մեր մէջ ունե

նալու եւաստուածանմանդառնալու զարմանալի իրողութիւնն է,

որտրուածէմեզսբՀաղորդութեամբ:Ինչպէսփոքրիկթթխմորնէ

թթուեցնումողջզանգուածը,այնպէսէլՏիրոջՄարմիննուԱրիւ

նը,ընդխառնուելովմարդկայինբնութեանհետ,աստուածացնում

ուպայծառակերպումէայն:

ՍբՀաղորդութիւնըհաստատուածէմերՏէրՅիսուսՔրիստոսի

կողմից՝խորհրդաւորընթրիքիժամանակ,երբՆա,Իրաստուածային

ձեռքըվերցնելովհացը,օրհնեցեւբեկանեց՝ասելով.«Առէ՛ք,կերէ՛ք,

սաէԻմՄարմինը»:Ապավերցնելովբաժակը՝գոհութիւնյայտնեց,

տուեցաշակերտներինուասաց.«Խմէ՛քդրանիցբոլորդ,որովհետեւ

դաէՆորուխտիԻմԱրիւնը…»[Մատթ.ԻԶ26—28]:Համաձայնտէ

րունականպատուիրանի՝Եկեղեցինայսխորհուրդըշարունակաբար

կատարում է «Տիրոջ յիշատակի համար»: Յիշատակնայստեղ սոսկ

պատմականմիիրադարձութեանյիշողութիւնչէկամՏիրոջխօսքե

րինկատմամբհաւատարմութեանվկայութիւն,այլՏիրոջներկայու

թեանմէջյարատեւելուեւՆրախորհրդականմարմնիմասկազմե

լու սրբազանկարգ:Տիրոջխօսքընախեւառաջուղղուած էԵկեղե
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ցուն՝հաւատացեալներիհաւաքին՝Իրհետմիաւորուելուեւփրկու

թեանկենսատուշնորհներիցանքակմնալու:

«Տիրոջյիշատակի»խորհուրդըՍուրբՀոգուտնօրինականգա

լուստից յետոյդարձաւառաքելականքարոզչութեանեւԵկեղեցու

սպասաւորութեանգլխաւորուղղութիւնըեւառանձնայատկութիւ

նը:ՍբՎերնատանըառաքեալներիկողմիցկատարուածառաջինՅի

շատակութեամբ փրկագնուած արարչութեան մէջ բացուեց Տէրու

նական շնորհաբաշխութեանակունքը եւ դրուեց սկիզբը Եկեղեցու

խորհրդական աստուածպաշտութեան: Հաղորդութեան խորհուրդի

սրբազան կարգը առաքեալները մեծագոյն զգուշութեամբ փոխան

ցել ենԵկեղեցուն՝անաղարտօրէնպահպանելու մինչեւ լրումը ժա

մանակների:Այսմասինէուսուցանումառաքեալը.«Որովհետեւես

ընդունեցիՏիրոջից,ինչորաւանդեցիձեզ.այն,որՏէրՅիսուսըայն

գիշերը,երբմատնուեց,հացվերցրեց,գոհացաւ,բեկանեցեւասաց.

«ՍաէԻմՄարմինը,որձեզհամարէ.արէ՛քսաԻմ յիշատակիհա

մար»: Նոյն ձեւով էլ ընթրիքից յետոյ վերցրեց բաժակը եւ ասաց.

«ԱյսբաժակընորուխտէԻմԱրիւնով.արէ՛քսաԻմյիշատակիհա

մար,քանիանգամէլորխմէք»:Քանիանգամորայսհացնուտէք

եւայս բաժակըխմէք, պատմէ՛ք Տիրոջ մահը, մինչեւ որՆա գայ»

[ԱԿոր.ԺԱ23—27]:

Հաստատելով սբ Հաղորդութեանխորհուրդը եգիպտական ծա

ռայութիւնիցդէպիաւետեացերկիրանցումըխորհրդանշողՊասե

քիկամԶատկիերեկոյին՝Յիսուսը եզրափակեցՀինուխտիստուե

րակերպզոհերիմատուցումըեւԻնքնԻրենմատուցեցորպէսկատա

րեալզոհ՝ազատագրելովմեզմեղքիումահուանկապանքներիցեւ

երկնքիարքայութեանժառանգորդներդարձնելով:ՆաՆորԶատիկն

էեւԱնմահԳառը,ՈվմորթուեցԽաչիյաւիտենականզոհասեղանի

վրայ,ԻրՄահովեւՅարութեամբմեզմասնակիցդարձրեցնորզատ

կականանցումին՝երկրաւորպանդխտութիւնիցդէպիԱրքայութիւն:

Քրիստոսը՝որպէսյաւիտենականՔահանայապետ,ԻրսբԽաչի

չարչարանքներովումահովԻնքնԻրենորպէսհաշտութեանպատա

րագմատուցեցՀօրը՝մերբոլորիմեղքերիքաւութեանհամար:Նրա

Արեանհեղումըդարձաւլրումըահարոնեանքահանայագործութեան

արիւնոտպատարագների, իսկՄելքիսեդեկիանարիւնքահանայա

գործութեանընծաները՝հացնուգինին,դարձանՆորուխտիփրկա

կանքահանայագործութեաննշանակները:Մարդկայինկեանքիեւ
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ուրախութեանխորհրդանիշներըդարձաներկնայինկեանքիեւԱս

տուծոյհետերանականմիութեաննշանակներ:

Տիրոջօրհնութեամբհացիբազմացումըեւհազարներիկերակրու

մընախօրինակնէսբՊատարագիկենդանիհացիանհատնումառա

տութեան,իսկԿանայիհարսանիքինջուրըգինուվերածելուհրաշքը

ազդարարումէՄարդուՈրդուփառաւորմանժամըեւմահուանվրայ

տարուածյաղթանակիուրախութիւնը,որըհանապազբաշխւումէսբ

Եկեղեցում՝որպէսնախապատկերերկնաւորհարսանիքի:

ՍբՀաղորդութիւնըմերՏէրՅիսուսՔրիստոսի՝խաչիվրայմա

տուցած յաւիտենական Պատարագի շարունակական խորհուրդն է

Եկեղեցու կեանքում: Համաձայնառաքելական ուսուցման՝ սբ Հա

ղորդութիւնըհոգեւորկեանքիշարունակականութեան,սրբութեան,

քրիստոնէականսիրոյ,առաքինագործութեան,Եկեղեցուներքինաս

տուածպաշտութեանաղբիւրնէ:«Եղբայրնե՛ր,ուրեմնհամարձակու

թիւնունենքՅիսուսիարեամբմտնելուսրբարանիցներսայննորեւ

կենդանի ճանապարհով, որՆա բացեց մեզ համար վարագոյրի մի

ջով,որէԻրմարմինը:ԵւմեծքահանայունենալովԱստուծոյտան

վրայ՝ մօտենանք ճշմարիտ սրտով, հաւատքի լիութեամբ՝ սրտներս

մաքրածչարխղճմտանքիցեւմերմարմինըլուացածմաքուրջրով:

Ամուրպահենքանխախտյոյսիդաւանութիւնը,քանիորհաւատա

րիմէՆա,Ովխոստացաւ:Եւհոգտանենքմիմեանց՝սիրոյեւբարի

գործերիյորդորելով,եւզանցչառնենքմէկտեղհաւաքուելը,ինչպէս

որսովորենանելոմանք,այլխրախուսենքմիմեանց,եւայդայնքան

աւելի,որքանտեսնումէքՏիրոջօրուայմօտենալը»[Եբր.Ժ19—25]:

ՀաղորդութիւնըԵկեղեցուփրկականխորհրդագործութիւնների

եւշնորհաբաշխութիւններիլրումնէ:Եկեղեցուբոլորգործերնուղ

ղորդուածենդէպիՏիրոջՄարմնիեւԱրեանկենարարխորհուրդը:

ԱյսառումովՏիրոջՄարմնիեւԱրեանՀաղորդութիւնըխորհուրդ

ներիխորհուրդնէեւԵկեղեցուսիրտը,որիկենարարերակներիցեն

սնւումեւորիշուրջենհաւաքուածԱստուծոյտանբոլորգործերը:

Որպէս մեր երկնաւոր քահանայապետ՝ Քրիստոսն Ինքն է, որ

մատուցումէսբՊատարագըքահանաներիմիջոցով,եւԻնքնէ,որ

մատուցւումէ:Միայնառաքելականյաջորդականութեամբփոխան

ցուածվաւերականձեռնադրութիւնեւօծումունեցողքահանաները

կարողենՊատարագմատուցել:Պատարագիէականնշաններնենբա

ղարջկամանթթխմորհացըեւանապակգինին,որոնքՍուրբՀոգու
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սրբագործութեամբփոխարկւումենՔրիստոսիՄարմնիեւԱրեան:

Անթթխմոր հացը եւանապակգինին, ըստՀայԵկեղեցու հայրերի,

խորհրդանշումենՏիրոջմարմնիանապականութիւնը:Հացիեւգի

նունշաններիներքոյճշմարտապէսեւէապէսներկայէԻնքըկեն

դանիեւփառաւորեալՔրիստոսը՝մարդացեալԲաննԱստուած:Սբ

Գրիգոր Տաթեւացինայս մասին գրում է. «Պատահմունքն ու որա

կըմնումենհացիեւգինումէջ,իսկգոյացութիւնըփոխարկւումէ

ՔրիստոսիՄարմնիեւԱրեան՝չորսպատճառով:Նախ՝մենքզգայա

րաններով,պատահմունքներիմիջնորդութեամբ,հասնումենքգոյա

ցութեանը,քանզիպատահմունքներըգոյացութիւններիանբաժանե

լիյատկանիշներեն:Երկրորդ՝պատահմունքներըմնումեն,որպէսզի

մենքկարողանանքմօտենալսրբութեանը.քանզիեթէյայտնիտես

քովմիսեւարիւնլինէր,ոչոքչէրհամարձակուիմօտենալ:Երրորդ՝

որպէսզի վարձատրուենք հաւատքով, որովհետեւ հաւատքնանտե

սանելիինկատմամբէ,որնէգոյացութիւնը:Ուստիպէտքէաչքով

տեսնել զգալիները, իսկ մտքով հայել իմանալին եւ երանուել՝ ըստ

այնխօսքի,որ[Տէրն]ասացԹովմասին.«Դուհաւատացիր,որովհե

տեւ Ինձտեսար. երանի նրանց, ովքերառանցտեսնելու կը հաւա

տան»»[Յովհ.Ի29]1:

Համաձայնտէրունականխօսքի՝Պատարագընաեւմատուցւումէ

մեղքերիթողութեանհամար:Իւրաքանչիւրքրիստոնեայխորագոյն

զղջմամբեւապաշխարութեամբպէտքէմօտենայՏիրոջՄարմնիեւ

Արեանսուրբխորհուրդին:Անարժանութեամբմօտեցողներինխիստ

զգուշացումներէանումսբՊօղոսառաքեալը.«Ահաթէինչուովոր

ուտիայս հացը կամխմի Տիրոջայս բաժակնանարժանօրէն,պար

տականկըլինիՏիրոջՄարմնինեւԱրեանը:Թողմարդնախինքն

իրենփորձիեւապա՛ուտիայդհացիցուխմիայդբաժակից.որով

հետեւովուտումեւխմումէանարժանօրէն,իրիսկդատապարտու

թիւննէուտումեւխմում,քանիորչիտարբերումՏիրոջՄարմինը

[այլկերակուրներից]:Դրահամարիսկձերմէջբազումհիւանդներ

եւցաւագարներկան,եւշատերնէլմեռածեն»[ԱԿոր.ԺԱ27—30]:

Սակայնպէտքչէկեղծզգուշութեանպատրուակովհեռումնալ

հոգեւորկեանքիգլխաւորսրբութիւնից:Եկեղեցինյորդորումէհա

ւատացեալներին յաճախ հաղորդութիւն ստանալ, գոնէ՝ տաղաւար

1 ԳրիգորՏաթեւացի,Գիրքհարցմանց,Կ.Պոլիս,1729թ.,էջ597—598
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տօներին:ՍբՀաղորդութիւնիցերկարժամանակկտրուածմնալըկա

րողէկործանարարհետեւանքներթողնելմարդուհոգեւորկեանքի

վրայեւիսպառչորացնելայն:

Սեփականանարժանութեանզգացումըպէտքչէհասցնելյոյսն

Աստծուցկտրելուաստիճանի,որովհետեւսբՀաղորդութիւննէմեր

հոգեւորկեանքինորոգմանաղբիւրը:ԱյսմասինսբԲարսեղԿեսա

րացինուսուցանումէ.«Ոչոքանյուսաբարթողչհեռանայեւսնոտի

երկիւղըպատճառչբերի.այներկիւղչէ,այլարհամարհանք:Քան

զիսաերկնքիարքայութեանդուռնէեւնոյնինքըարքայութիւնը,

որՔրիստոսնէ՝ԱստուծոյՈրդինեւմերԱստուածը,եւսրբութեամբ

մօտեցողներինանջնջելիկերպովորդեգրումէերկնաւորՀօրը»2:

ՍՐ ԲԱ ԶԱՆ ՊԱ ՏԱ ՐԱԳ

Սբ Հաղորդութեան խորհուրդի արարողակարգը կոչւում է

«Սրբազան Պատարագ» կամ «Սուրբ Պատարագ»: Հայոց Պատարա

գի արարողութիւնը բիւրեղացումն է Հայ Եկեղեցու ծիսական աս

տուածպաշտութեան եւ աստուածաբանական սիմվոլիզմի: Հայկա

կանՊատարագըբազմաշերտծիսակարգէ, որըձեւաւորուել էՀայ

Եկեղեցուգրեթէողջպատմութեանընթացքում:ՀայկականՊատա

րագիակունքներըձգւումենմինչեւառաքելականՊատարագիհնա

գոյնաւանդութիւն,որոնցիցմէկնէլներմուծուեցսբԳրիգորԼու

սաւորչիկողմիցհայոցդարձիցյետոյ:ՀայկականՊատարագիվրայ

իրազդեցութիւննէթողելնաեւերուսաղէմականծէսը:Հայկական

«Ճաշոց»գրքիպահպանուածարժէքաւորձեռագրերիցմենքտեղե

կանումենք5րդդարիերուսաղէմականծէսիմասին,ինչըհաստա

տում էայնտեղհիմնովինձեւաւորուածհայկականկրօնականհա

մայնքիգոյութիւնըեւհայկականծէսիմէջերուսաղէմականաւան

դութիւններիներթափանցմանհնարաւորութիւնը3:

Եդարում, բնականաբար, մեր սբԹարգմանիչների կողմից որ

պէսառաջնահերթութիւնհայացուեցինծիսականմատեաններըԵկե

2 ՃաշոցգիրքՀայաստանեայցԵկեղեցւոյ,Վաղարշապատ,1872թ.,էջ203

3 Renoux,A.LeCodexArmenienJerusalem121.PatrologiaOrientalis35/1,36/2

(1970—1971),Brepols
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ղեցուհայերէնարարողակարգըապահովելուհամար(ամենայնհա

ւանականութեամբ՝նախքանՍուրբԳրքիամբողջականթարգմանու

թիւնը):ՀայերէնթարգմանուեցիննաեւՊատարագիմիշարքյայտ

նիբնագրեր:Ըստհ.ՅովսէփԳաթրճեանի՝ԵդարիհայկականՊատա

րագըխարսխուած է երկու կարեւոր սկզբնաղբիւրների՝ սբ Բարսեղ

Կեսարացու4 եւ սբԳրիգորԱստուածաբանի (Նազիանզացու)5 պա

տարագներիվրայ:Փաստօրէն,կապադովկեանբնագրականաղբիւ

րըինչպէսՍուրբԳրքի,այնպէսէլծիսականմատեաններիթարգմա

նութեանմէջգերիշխողէեղել:Ընդորում՝ԲարսեղեանՊատարագն

աւելիվաղշրջանառութիւնէունեցելեւհաւանաբարգործադրուել

էհէնցսբՍահակիեւսբՄեսրոպիկողմից:ԱւելիուշսբԳիւտԱրա

հեզացուեւսբՅովհանՄանդակունուկողմիցշրջանառութեանմէջ

էդրուելՆազիանզեանՊատարագըորոշյաւելումներով,որըյետա

գայումառաւել լայնտարածումէգտելեւդարձելհայկականՊա

տարագիհիմքըմինչեւԺդար:ԽոսրովԱնձեւացուՊատարագնիրե

նիցներկայացնումէՆազիանզեանՊատարագիհայկականխմբագ

րութիւններիցմէկը6:ԵդարիցկիրառութեանմէջմտածԲարսեղեան

եւՆազիանզեանպատարագներըմեզանումյայտնիենեղելսբԳրի

գորԼուսաւորչի,սբԱթանասՄեծի,սբԿիւրեղԱլեքսանդրացու,սբ

ՍահակՊարթեւիեւսբՄեսրոպիՄաշտոցի,սբՅովհանՄանդակու

նուանուններով:

Հայկական Պատարագը, ինչպէս նաեւ Հայ Եկեղեցու ողջ ծի

սակարգըհսկայականփոփոխութիւններիենթարկուեցին կիլիկեան

շրջանում:Հայկականծէսիերբեմնանհարկիճոխացումներըեւբիւ

զանդականազդեցութիւններըզգալիօրէնծանրաբեռնել եւ երբեմն

աղաւաղել են մեր ոսկեդարեան ծէսի վեհութիւնը: Մեր արդի Պա

տարագի վրայամենամեծազդեցութիւնն ունեցել է Ներսէս Լամբ

րոնացին:ՍակայնմերարդիՊատարագիեւԼամբրոնեանՊատարա

գիհամեմատութիւննակներեւ էդարձնում, որդրանցմիջեւնոյն

պէսլուրջտարբերութիւնկայ:Այսինքն՝Պատարագիփոփոխութիւն

4 Սրբազան պատարագամատոյցք հայոց, աշխատասիրութեամբ՝ Հ. Յովսէփ

վրդ.Գաթրճեանի,Վիեննա,1897թ.(=Գաթրճեան),էջ81—216

5 Գաթրճեան,էջ217—318

6 Գաթրճեան,էջ286



14  ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱ ՏԱ ՐԱ Գ ՀԱՅ Ա ՌԱ ՔԵ ԼԱ ԿԱՆ Ո ՒՂ ՂԱ ՓԱՌ ՍՈՒՐԲ Ե ԿԵ ՂԵ ՑՒՈՅ

ները շարունակուելեննաեւԼամբրոնացուց յետոյեւհաւանաբար

դադարել1706թ.Կ.Պոլսիտպագրութիւնիցյետոյ:

Սրբազան Պատարագն ունի երկու գլխաւոր մաս՝ Ճաշու ժամի

պաշտամունքեւսբՊատարագիկանոնկամԳոհութիւն,որոնցսկզ

բիցեւվերջիցկցուածենՊատրաստութեանեւԱրձակմանմասերը:

 Ա. ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒ ԹԻՒՆ

Պատրաստութեան կարգը ներկայացուած է Զգեստաւորում,

Լուացում,ՆախամուտեւԱռաջադրութիւնենթակարգերով:Զգես

տաւորումը կատարւում է եկեղեցու հիւսիսային կողմում գտնուող

աւանդատանը,ուրպատարագիչհոգեւորականըյատուկաղօթքնե

րովհագնումէերկնայինլուսեղէնհանդերձներըխորհրդանշողՊա

տարագի զգեստները՝ Տիրոջը սպասաւորելու համար: Այնուհետեւ

«Խորհուրդ խորին» շարականի երգեցողութեան ժամանակ պատա

րագիչըթափօրովդուրսէգալիսատեան,ուրՊատարագիսրբութե

անըսպասաւորելուհամարլուանումէձեռքերը՝ասելովԻԵսաղմո

սը.«ԼուացիցսրբութեամբզձեռսիմեւշուրջեղէցզսեղանովՔով,

Տէ՛ր»:Լուացմանըյաջորդումենժողովրդիառջեւմեղքերիխոստո

վանութիւնըեւարձակումը:Այնուհետեւքահանան,կատարելովտա

ճարիերկրպագութիւնը,ԽԲսաղմոսնասելովբարձրանումեւմտնում

էերկնքիարքայութիւնըխորհրդանշողսբԽորան:Խորանումվարա

գոյրներըփակելուց յետոյքահանանկարդումէսբԳրիգորՆարե

կացուխորհրդականաղօթքները՝նուիրուածՍուրբՀոգուն,եւապա

օրհնելովուխնկարկելովնախապատրաստումէսբՊատարագիըն

ծաները՝հացնուգինին:

Բ. ՃԱ ՇՈՒ ԺԱ ՄԻ ՊԱՇ ՏԱ ՄՈՒՆՔ

ՊատարագիերկրորդմասնէՃաշուժամիպաշտամունքը:Ճա

շու ժամի յունարէն համարժէքն է «սինաքսիս»ը, որը նշանակում

է «ժողով» կամ «հաւաք»: Սբ Պատարագի այս մասում Աստու

ծոյ ժողովուրդը աղօթքներով, սուրբգրային ընթերցուածներով եւ

«Հաւատամք»երգելովպատրաստւումէՀաղորդութեան:Պատարա

գիայսմասը կոչւում է նաեւ«Բանի կամԽօսքիպատարագ»,քա
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նիորայսմասիգլխաւորթեմանԱստուծոյխօսքիազդարարումնէ

Եկեղեցուն:ՀինԵկեղեցումմկրտութեաննախապատրաստուողները

կամայսպէսկոչուածերախաներըմասնակցումէինմինչեւՊատա

րագիայսմասիաւարտը,որիցյետոյնրանքդուրսէինգալիսեկե

ղեցուց,եւդռներըփակւումէին:ԱյսպատճառովՃաշուժամիպաշ

տամունքը կոչւում է նաեւ «Երախայից պատարագ»: Ճաշու ժամի

պաշտամունքը սկսւում էՓրկչի՝աշխարհգալըխորհրդանշողԽն

կարկութեամբկամայսպէսկոչուած«Աշխարհգալոց»ով.պատարա

գիչընախխնկարկումէսբՍեղանինեւապաԸնծաներին,որիցյե

տոյթափօրով,հիւսիսայինաստիճաններով,իջնումէժողովրդիմէջ

եւ ժողովրդի միջովխնկարկելովանցնելուց յետոյ հարաւայինաս

տիճաններովբարձրանումսբԽորան:

Խնկարկութեանը յաջորդում է Սկիզբը, որը խորհրդանշում է

ՅիսուսՔրիստոսիմարդեղութեանմիջոցովԱստուծոյարքայութե

ան բացայայտումը եւ հաստատումը երկրի վրայ: Ապա քահանան

Աստծուց խնդրում է երկնային զօրքերի մասնակցութիւնը Պատա

րագիարարողութեանը,եւ«Երեքսրբեանի»երգեցողութեաններքոյ

կատարւումէԱւետարանիհանդիսաւորվերաբերումը,որըյատուկ

կերպովշեշտադրումէԱստուծոյխօսքինկատմամբԵկեղեցուվերա

բերմունքը:Եկեղեցինունիիւրաքանչիւրօրուայխորհուրդըբացա

յայտողՃաշուժամիսուրբգրայինընթերցուածներ:Ճաշումուտքին

յաջորդումեննախՀինուխտիեւառաքելականթղթերիընթերցու

մըներքեւից՝դասից,եւապաԱւետարանիընթերցումըվերեւից՝սբ

Խորանից:ԱպաԵկեղեցիներգումէՀաւատոյհանգանակը,որնաս

տուածայինփրկագործտնօրինութիւններիհիմնականդրոյթներիամ

բողջութիւննէկամուղղափառհաւատքիխոստովանութիւնը:Ճա

շուժամնաւարտւումէքահանայականաղօթքովեւօրհնութեամբ:

Գ. ԿԱ ՆՈՆ ՍՐ ԲՈՅ ՊԱ ՏԱ ՐԱ ԳԻ

ՍբՊատարագի կանոնը կազմուած է չորս մասից՝Վերաբերու

թիւն,Գոհութիւն,ԼրումեւՀաղորդութիւն:«Վերաբերութիւն»նշա

նակում է Պատարագի ընծաների վեր բարձրացում եւ մատուցում

սբ Սեղանին: Վերաբերութիւնը սկսւում է «Մեծ մուտք»ով, որը

խորհրդանշումէՔրիստոսիփրկականվերելքըդէպիխաչիզոհասե

ղան:Սարկաւագընախբարձրձայնովազդարարումէ,որՄկրտու
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թեաննախապատրաստուողները,թերահաւատներըեւապաշխարող

ներըչմօտենանսբՀաղորդութեանը:Այսազդարարումըսահմանում

էսբՀաղորդութիւնստանալուդաւանական,բարոյականեւծիսա

կանխորհրդականնախապայմանները.միայննրանք,ովքերունեն

ուղղափառհաւատք,առաքելական յաջորդականութեամբ ստացած

վաւերականմկրտութիւնեւներքինուղղափառութեանհիմքհան

դիսացողապաշխարութեանհոգի,կարողենմօտենալհոգեւորկեան

քիմեծագոյնսրբութեանը՝ՔրիստոսիՄարմնինեւԱրեանը:Խաչի

ճանապարհինՏիրոջհետկարողենլինելմիայննրանք,ովքերհա

ւատումենԽաչիփրկաբերխորհուրդին,խորհրդաբարմտելենՏի

րոջմահուանմէջեւներքնապէսխաչակիցենՔրիստոսին:ԱպաԸն

ծաներըվերենբարձրացւումսբԽորանիհիւսիսայինկողմիպահո

ցիցեւթափօրովհանդիսաւորապէսբերւումսբԽորանիհարաւային

կողմ, ուր պատարագիչը վերցնում է դրանք եւ խաչակնքելով ժո

ղովրդին՝ մատուցում սբ Սեղանին: Վերաբերումը եզրափակւում է

«խաղաղութեանողջոյնով».հաւատացեալներըմիմեանցողջունում

են՝ասելով.«Քրիստոսիմէջմերյայտնեցաւ»:Առաքելականշրջա

նից եկողայս հնագոյնաւանդութիւնը կոչւում է նաեւ «սրբութե

անհամբոյր»(Հռ.ԺԶ16,ԱԿոր.ԺԶ20,ԲԿոր.ԺԲ12).այնեղելէ

նաեւայդժամանակներումընդհանրացածողջոյնիձեւը:Քրիստո

սըմերխաղաղութիւննուհաշտութիւննէ.Նրանովխաղաղութիւն

էհաստատւումերկնքիեւերկրի,Աստուծոյեւմարդումիջեւ:Հա

ւատացեալներըմիմեանցհետկիսումենԱստուծոյհետհաշտութե

աննորուխտիաւետիսը՝սիրովեւխաղաղութեամբ լցուելովմիմե

անցհանդէպ:

Վերաբերմանը յաջորդող Գոհութիւնը սբ Պատարագի կենտ

րոնականմասնէ:Գոհութեանյունարէնհամարժէքնէ«Էվխարիս

տիա» կամ «Անաֆորա»: Պատարագի այս մասում Քրիստոսը որ

պէսերկնայինթագաւորբազմածէսբՍեղանին՝շրջապատուածվե

րիներկնայինզօրքերով:Նաորպէսանմահգառպատարագէմա

տուցւում:Սարկաւագականքարոզներըմեզյորդորումենամենայն

իմաստութեամբ եւ զգուշութեամբ, աստուածային երկիւղով բարձ

րացնել մեր միտքը դէպի երկնային իրականութիւն եւ ամբողջ սր

տովգոհանալՏիրոջից:

Սերովբէական երգի՝ «Սուրբ, սուրբ»ի ժամանակ քահանայի

կողմիցասուող ծածուկաղօթքը ներածում է մեզ սբՎերնատանը
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կատարուածխորհրդականիրականութեանմէջ:«Սուրբ,սուրբ»ին

անմիջապէսյաջորդողփրկչականխօսքերիզօրութեամբ՝«Առէ՛ք,կե

րէ՛ք.սաԻմՄարմիննէ…»,«Խմէ՛քսրանիցբոլորդ.սանորուխտի

ԻմԱրիւննէ…»,սկսւումէԸնծաներիսրբազնագործումը:Հացիեւ

գինունշանակներիմէջթափանցումէՏիրոջհրամանը,եւեկեղե

ցումհաւաքուածհաւատացեալներըհրաւիրւումենսեղանակիցլի

նելուՎերնատանյաւիտենականընթրիքին:Սակայնո՞րնէրՎեր

նատանՊատարագը:Տէրըհացիեւգինունշանակներովառաջնոր

դումէմեզդէպիԳողգոթա,դէպիԽաչիզոհասեղան,որիվրայՆա

պատարագուեցեւԻնքնԻրենմատուցեցորպէսզոհ,որպէսգառեւ

երկնաւորհաց:ՍամիակեւճշմարիտԶոհնէ,եւոչմիայլզոհաբե

րութեանկարիքչկայ,քանզիԱստուածԻնքնէբաշխողըեւԻնքն

էմիշտանսպառաբարբաշխւումմերմէջ:ԱյնուհետեւսբՊատա

րագիարարողակարգըուղեկցումէմեզդէպիՊատարագի լրումը,

որըմերՏիրոջհրաշափառյարութիւննէեւյաղթանակըմահուան

ուչարիքիհանդէպ:Նախյարութեանլոյսնաւետւումէդժոխքում

բանտարգելուածհոգիներին,ապա՝երկնաւորզօրութիւններին,այ

նուհետեւ Մարմնացեալ Բանը բազմում է Հօր աջ կողմում, Որից

միշտանբաժանէրաստուածութեամբ:

Աստուծոյ ժողովրդի հաղորդութիւնն աւետարանական փր

կագործ իրադարձութիւններին եւ դրանցից բխող շնորհներին կա

տարւումէՍուրբՀոգուկենդանիներգործութեամբ:Հոգեգալուստը

լրումն էԱստուծոյ մարդեղութեանխորհուրդի:Քրիստոսիխորհր

դականմարմինը՝Եկեղեցին,լիէՍուրբՀոգով,Ովկենսագործումեւ

սրբազնագործում է Աւետարանի ճշմարտութիւնը Քրիստոսով փր

կագնուածարարչութեանհամար:ԻնչպէսԱւետարանումենփրկա

կանտնօրինութիւններըկատարւումՍուրբՀոգով,այնպէսէլ՝Եկե

ղեցում: Այն, ինչ տեղի է ունեցել Խաչի զոհասեղանին, Եկեղեցու

համարկատարւումէՍուրբՀոգուկենսագործզօրութեամբ:Սուրբ

ՀոգուվերակոչմամբտեղիէունենումսրբազանԸնծաներիփոխար

կումըկամսրբազնագործմանլրումը,որըսկսուելէրՓրկչի՝Վերնա

տաննասուածխօսքերով:Քահանաննախերեքանգամխաչակնքում

էսբՀացը՝ասելով.«ՈրովօրհնելովայսՀացը՝ճշմարտապէսդարձ

րումերՏէրեւՓրկիչՅիսուսՔրիստոսիՄարմինը»:Ապաերեքան

գամխաչակնքումէսբԳինին՝ասելով.«ԵւօրհնելովայսԲաժակը՝

ստուգապէսդարձրումերՏէրեւՓրկիչՅիսուսՔրիստոսիԱրիւնը»:
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Յետոյերեքանգամխաչակնքումէմիասին՝ասելով.«Որովօրհնելով

այս հացը եւ գինին՝ ճշմարտապէսդարձրու մեր Տէր եւՓրկիչՅի

սուսՔրիստոսիՄարմինըեւԱրիւնը՝փոխարկելովՔոՍուրբՀոգով»:

Վերակոչմանը յաջորդողհետեւեալերգովսկսւումենննջեցե

ալների յիշատակութիւնները. «Հոգի՛ Աստուծոյ, որ երկնքից իջնե

լով՝ մեր միջոցով կատարում եսՓառակցիդխորհուրդը,Նրաարե

անհեղմամբաղաչում ենքՔեզ, հանգի՛ստտուրմերննջեցեալնե

րիհոգիներին»:

ՍուրբերիեւուղղափառհաւատքովիՔրիստոսննջածներիհոգի

ներըԵկեղեցուանբաժանելիմասնեն:Երկրիվրայգտնուողմարտն

չողԵկեղեցինխորհրդականշնորհականկապիմէջէերկնայինյաղ

թականԵկեղեցուհետ:ԵրկրիվրայգտնուողԵկեղեցումմատուցուող

Պատարագը,սնուելովմէկեւմիակերկնաւորՔահանայապետիկող

մից մատուցուող երկնային Պատարագի շնորհներից, ժամանակից

դուրս եւտիեզերական իրողութիւն է, որը միաւորում էՓրկչի մի

ջոցովազատագրուածնախահայրերին, իՔրիստոս ննջածներին եւ

աշխարհիտարբերծագերումապրողուղղափառքրիստոնեաներին:

Սուրբերնիրենցբարեխօսութեամբներկայենմերկեանքում,ուստի

մենքխնդրումենքԱստծուն,որմերկողմիցմատուցուողսբՊատա

րագովլինինրանցբոլորիյիշատակութիւնը:

ՅիշատակութիւններինյաջորդումէՏէրունականաղօթքը:Որ

դեգրութեանշնորհներըստացածհաւատացեալներըհանդիսաւորա

պէսերգումեն՝դիմելովիրենցերկնաւորՀօրը,ինչպէսուսուցանեց

Քրիստոսը:ԱյնուհետեւքահանանբարձրացնումէսբՀացը՝ազդա

րարելով. «Սրբութիւնը՝ սուրբերին»,ապա՝ սբ Հացը եւԳինին, երբ

դպրացդասըերգումէ.«Միակսուրբ,միակՏէր՝ՅիսուսՔրիստոս՝

իփառսՀայրԱստուծոյ.ամէն»:ՄերսրբութիւնըՔրիստոսնէ, եւ

մենքբոլորսկոչուածենքսուրբլինելուՔրիստոսով:Եւայդսրբու

թեանաղբիւրըսբՀաղորդութիւննէ,որըմտնելովմերմէջ՝սրբաց

նումեւաստուածացնումէմեզ:

ԳոհութեանմասըեզրափակւումէԱմենասուրբԵրրորդութեան

անուններիփառաբանմամբ:Նախփառաբանւումենաստուածային

անուններնառանձնակի,ապա՝միասին,որինհաւատացեալներըձայ

նակցումեն՝ասելով.«Ամէն»:Մարդեղութեանխորհուրդովաստուա

ծայինէութիւնըարտաբացուելէդէպիմարդկութիւնըորպէսԵրեք

ԱնձինքեւՄէկԱստուածութիւն, որպէսՀայր,Որդի եւՍուրբՀո
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գի:Որդումարմնաւորմամբմենքստացելենքորդեգրութեանպա

տիւը, ճանաչել մեր երկնաւորՀօրը եւ հաղորդակիցդարձելՍուրբ

Հոգուշնորհներին:Աստուածայինըոչթէհեռաւորանհասանելիու

թեանմէջգտնուողինքնափակեզակիութիւնէ,այլմերտկարութեան

մէջարտաբացուածսիրոյառատութիւնեւանբաժանելիմիութիւն:

Լրմանենթակարգումքահանաննախերեքանգամթաթախում

էՏիրոջսբՄարմինըանապականԱրեանմէջ,ապաշրջուելովիտես

ժողովրդի՝ասում.«ՍրբութեամբճաշակենքմերՏէրեւՓրկիչՅիսուս

Քրիստոսի սուրբ, սուրբ եւպատուականՄարմնից եւԱրիւնից, որ

երկնքիցիջնելով՝ բաշխւում էմերմէջ:Սա՛ է կեանքը, յարութեան

յոյսը,մեղքերիքաւութիւնըեւթողութիւնը…»:Ապափակւումէվա

րագոյրը:ՔահանաննախխոստովանումէՔրիստոսին,ապաբեկա

նումէՄարմինըչորսմասիեւդնումբաժակիմէջ՝ասելով.«Լրու

մըՍուրբՀոգու»:ՄենքփրկուածենքՔրիստոսիԱրեամբ:Հետեւա

բար,ԹաթախումըխորհրդանշումէՔրիստոսիխորհրդականմարմ

նի՝ԵկեղեցուփրկագնումըՏիրոջԱրեանհեղմամբ:Իսկբեկանումը

յիշատակնէՔրիստոսիկողմիցՎերնատանըկատարուածգոհութե

անհացիբաշխման,ինչպէսնաեւխորհրդանիշըՔրիստոսիմարմնի

միութեան.թէպէտայնբեկանուելովբաժանւումէբազմաթիւհաւա

տացեալներիմիջեւ,սակայնմնումէմէկեւանբաժանելի,որպէսմէկ

ՏիրոջմէկՄարմին7:

Հաղորդութիւնը սբ Պատարագի կանոնի վերջին մասն է: Այն

սկսւում էնախապատրաստականերգերովեւաղօթքներով:Այնու

հետեւքահանանհաղորդւումէ, յետոյհաղորդութիւնտալիսնախ

հոգեւորդասին,ապա՝ժողովրդին:Հաղորդութիւնըեզրափակւումէ

գոհաբանականերգերովուաղօթքներով:

Սբ Հաղորդութիւնը Պատարագի արարողութեան բարձրակէտն

է:Աստուծոյժողովուրդը,նախապէսապաշխարելով,անցնելովաւե

տարանականփրկագործտնօրինութիւններիմիջով,արժանանումէ

գերագոյն շնորհին՝ Աստուծոյ հետ հաղորդութեան: Քրիստոնեան

7 ԸստՏիրանարք.Ներսոյեանի՝Մարմինըչորսմասիբեկանելուսովորութիւնը

սկսուելէԴդարիցեւընդհանրացելԺդարում:ՀայԵկեղեցումմինչեւԺԲ

դար Հաղորդութեան երկու տարրերը՝ Մարմինը եւ Արիւնը, զատզատ են

տրուելհաղորդուողին,եւաւագսարկաւագըկրումէրԲաժակը:Հետեւաբար,

դրանիցառաջԹաթախում չէր կատարւում: Տես Տիրանարք. Ներսոյեան,

Համառօտմեկնութիւնպատարագամատոյցի,Փարիզ,1999:
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ճաշակումէայն, ինչվերէբոլորմտքերիցեւխօսքերից, իրմէջ է

ընդունում այն, ինչն անսահմանօրէն վեր է մարդկային բնութիւ

նից:Սաքրիստոնէականկրօնիգլխաւորառանձնայատկութիւննէ:

Աստուածմարդացել է, որպէսզիմարդնաստուածանայ:Աստուած

ճանաչողութիւնըքրիստոնեայիհամարգոյաբանականհաղորդակ

ցութիւնէեւոչթէարտաքինգիտելիք:Քրիստոսովմենքտաճարա

ցելենքԱստուծոյբնակութեանհամարեւստացելհոգեւորկեանքի

ճշմարիտ ճանապարհ, եւայդ հոգեւոր կեանքի ճշմարիտ կերակու

րըՏիրոջանապականՄարմիննուԱրիւննէ,որմիշտանծախապէս

բաշխւումէսբԵկեղեցում:

Դ. ԱՐ ՁԱ ԿՈՒՄ

ՍբՊատարագի կանոնին կցուածԱրձակման կարգըՊատարա

գիարարողակարգիեզրափակիչփուլնէ:Այնկազմուածէաղօթքից,

աւետարանականվերջինընթերցումիցեւարձակմանօրհնութիւնից:

ԱրձակմանկարգիաղօթքներիհեղինակըսբՅովհանՈսկեբերաննէ:

ՎերջինԱւետարանը(Յովհ.Ա1–14),ըստէութեան,ամփոփումէսբ

Պատարագիխորհուրդը:Նա, որ «ի սկզբանէ էր»՝ նախայաւիտեան

ԲաննԱստուած,«մարմինեղաւ»եւմեզհամարբացեցճշմարիտաս

տուածգիտութեանեւաստուածպաշտութեանդռները:Հոգեւորգի

տակցութեանմիակիրականհիմքըԲանիմարդեղութիւննէ:Օրհնուե

լով՝քրիստոնեաներըգնումենաշխարհ՝իրենցհետտանելովՄար

դացածԱստուծոյխորհուրդովբացուածնորկեանքիվկայութիւնը

եւաստուածահաղորդութիւնիցսնուցուողիրականհաւատքիլոյսը:

* * *

Հայոց սրբազան Պատարագի ներկայ արեւելահայերէն թարգ

մանութիւնըկատարուելէՏիրանարքեպիսկոպոսՆերսոյեանիհրա

տարակածբնագրից8:Թարգմանութեանկատարմանժամանակհարկ

8 Պատարագամատոյց Հայ Առաքելական Ուղղափառ Եկեղեցւոյ, անգլերէն

թարգմանութեամբեւբացատրականյաւելուածովք,Տիրանարք.Ներսոյեան,

հինգերորդտպագրութիւն,Լոնտոն,1984թ.
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եղածդէպքումդիմելենքնաեւԱրսէնքահանայԲագրատունու9եւ

Դանիէլ վարդապետ Ֆընտըգեանի10 հրատարակութիւնների օժան

դակութեանը: Բնագրագիտական ճշգրտումների, համեմատութիւն

ներիեւթարգմանականերկիմաստութիւններիյստակեցմանհամար

մերառջեւէեղելհ.ՅովսէփԳաթրճեանի՝հայկականՊատարագին

նուիրուածկարեւորաշխատասիրութիւնը11:Անհրաժեշտութեանդէպ

քումդիմելենքնաեւսբՅովհանՈսկեբերանիՊատարագիյունարէն

բնագրին12եւհայերէնթարգմանութեանը13:Թարգմանութիւննիրա

կանացնելիս մենք հետեւել ենք սբՊատարագի մեկնութեան երկու

կարեւորսկզբնաղբիւրների՝ԽոսրովԱնձեւացու14եւՆերսէսԼամբ

րոնացու15 մեկնութիւններին:

Թարգմանութեանն առնչուած արժէքաւոր դիտողութիւնների

համարմերխորիներախտագիտութիւննենքյայտնումգերաշնորհ

Միքայէլեպս.Աջապահեանին:

ՄեսրոպքահանայԱրամեան

9 ԱրսէնԲագրատունի,Արարողութիւն եւ մեկնութիւնխորհրդոյ սրբոյ Պա

տարագիՀայաստանեայցԵկեղեցւոյ,Թիֆլիս,1884թ.

10 ՊատարագամատոյցՀայաստանեայցԵկեղեցւոյ,խմբ.Դանիէլվրդ.Ֆընտը

գեան,Ս.Վարդանհրատարակչատուն,ՆիւԵորք,1999թ.

11 Տեսծնթ.4:

12 TheDivineLiturgyofOurFatherAmongtheSaintsJohnChrysostom;TheGreek

TexttogetherwithaTranslationintoEnglish;OxfordUniversityPress,1995

13 Գաթրճեան,էջ353—384

14 Xosrov Anjevac'i, Commentary on the Divine Liturgy; translated by S. Peter

Cowe;St.VartanPress,1991

15 ՍրբոյնՆերսեսիԼամբրոնացւոյՏարսոնիեպիսկոպոսիԽորհրդածութիւնքի

կարգսԵկեղեցւոյեւՄեկնութիւնխորհրդոյՊատարագին,Վենետիկ,1847թ.
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ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱ ՏԱ ՐԱ Գ

 ՀԱՅ Ա ՌԱ ՔԵ ԼԱ ԿԱՆ Ո ՒՂ ՂԱ ՓԱՌ  

ՍՈՒՐԲ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ

 ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒ ԹԻՒՆ

Զ ԳԵՍ ՏԱ ՒՈ ՐՈՒՄՆ

Յոր ժամ կա մի ցի քա հա նայն պա տա րագ մա տու ցա նել, պար տի այս պէս 

խորհր դա բար զգես տա ւո րիլ:

Մտ ցէ յա ւան դա տունն հան դերձ սար կա ւա գօք, ուր զգեստքն են պա տա

րա գին, եւ զգե ցեալ պաշ տօ նէ իցն ը ստ իւ րա քան չիւր աս տի ճա նի՝ ա պա 

ա սաս ցեն.

 Սաղմ. ՃԼԱ

Կցուրդ.ՔահանայքՔոզգեցցինզարդարութիւն,եւսուրբքՔո

ցնծալովցնծասցեն:

 Փոխ.Յիշեա՛,Տէր,զԴաւիթեւզամենայնհեզութիւննորա:

ՈրպէսերդուաւՏեառնեւուխտսեդԱստուծոյՅակոբայ:

Թէոչմտիցիյարկստանիմոյ,թէելիցյանկողինսմահճացիմոց,

Թէ տաց քուն աչաց իմոց կամ նինջ՝ արտեւանաց իմոց կամ

հանգիստ՝ իրանաց իմոց, մինչեւ գտից զտեղի յարկի Տեառն

ԱստուծոյՅակոբայ:
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ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱ ՏԱ ՐԱ Գ

 ՀԱՅ Ա ՌԱ ՔԵ ԼԱ ԿԱՆ Ո ՒՂ ՂԱ ՓԱՌ  

ՍՈՒՐԲ Ե ԿԵ ՂԵ ՑՈՒ

 ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒ ԹԻՒՆ

Զ ԳԵՍ ՏԱ ՒՈ ՐՈՒՄ

 Երբ քա հա նան կա մե նում է պա տա րագ մա տու ցել, պէտք է խորհր դա

բար այս պէս զգես տա ւո րուի:

 Սար կա ւագ նե րի հետ մի ա սին մտ նում է ա ւան դա տուն, ուր պա տա րա գի 

զգեստ ներն են, եւ սպա սա ւոր ներն ը ստ ի րենց աս տի ճան նե րի զգես տա

ւո րուե լուց յե տոյ ա սում են.

 Սաղմ. ՃԼԱ

Կցուրդ. Քո քահանաները թող արդարութիւն հագնեն, եւ Քո

սուրբերըթողուրախութեամբցնծան:

 Փոխ.Տէ՛ր,յիշի՛րԴաւթինեւնրաողջհեզութիւնը:

Թէ ինչպէս երդուեց Տիրոջը եւ ուխտարեցՅակոբիԱստուծոյ

հետ:

Թէ չեմ մտնի իմ տան յարկի տակ եւ չեմ ելնի իմ հանգստու

թեանանկողինը.

Քուն չեմ տայ իմ աչքերին կամ նինջ՝ իմ թարթիչներին կամ

հանգիստ՝իմմարմնին,մինչեւչգտնեմՅակոբիՏէրԱստուծոյ

տանտեղը:
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ԱհալուաքզնմանէյԵփրաթաեւգտաքզնաիդաշտսմայրեաց:

ՄտցուքիյարկսՆորա,երկիրպագցուքիտեղւոջ,ուրկացեալ

ենոտքՆորա:

Արի՛, Տէր, ի հանգիստ Քո, Դու եւ տապանակ կտակի սրբու

թեանՔո:

ԵրիցունքՔոզգեցցինզարդարութիւն,եւսուրբքՔոցնծալով

ցնծասցեն:

ՎասնԴաւթիսիրելւոյՔոյմի՛դարձուցաներզերեսսՔոյօծե

լոյՔումմէ:

ԵրդուաւՏէրԴաւթիճշմարտութեամբեւո՛չստեացնմա՝իպտ

ղոյորովայնինորանստուցանելյաթոռնորա:

Թէպահեսցեն որդիք քո զօրէնս Իմ եւ զվկայութիւնս Իմ, զոր

ուսուցիցնոցա,

Որդիքնոցանստցինյաւիտեանսյաւիտենիցյաթոռքո:

ՀաճեցաւՏէրընդՍիոնեւընտրեացբնակիլինմա.ասէ.«Այս

է հանգիստ իմ յաւիտեանս յաւիտենից, ի սմա բնակեցայց, զի

հաճեցայընդսա:

Զայրիս սորա օրհնելով օրհնեցից եւ զաղքատս սորա լցուցից

հացիւ:

Երիցանցսորազգեցուցիցզփրկութիւն,եւսուրբքսորացնծա

լովցնծասցեն:

ԱնդծագեցիցեղջիւրիԴաւիթ,պատրաստարարիցզճրագօծե

լոյԻմոյ:

Թշնամեացնորազգեցուցիցզամօթ,եւիվերայնորածաղկեսցի

սրբութիւնԻմ»:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.

Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւ քա րո զես ցէ սար կա ւագն.

Խնդրեսցուք հաւատով եւ միաբանութեամբ ի Տեառնէ, զի զո

ղորմութեան զշնորհսն արասցէ ի վերայ մեր. ամենակալ Տէր

Աստուածմերկեցուսցէեւողորմեսցի:
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Ահա [խորանի] մասին լսեցինք Եփրաթայում եւ այն գտանք

մայրիներիդաշտում:

ՄտնենքՆրաբնակութեանյարկերը,երկրպագենքայնտեղ,ուր

կանգնածենՆրաոտքերը:

Ելի՛ր,Տէր,Քոհանգստավայրը,ԴուեւսուրբՈւխտիդտապա

նակը:

Քոքահանաներըթողարդարութիւնհագնեն,եւՔոսուրբերն

ուրախութեամբցնծան:

ՅանունՔոծառայԴաւթիմի՛դարձրուերեսդՔոօծեալից:

ՏէրըճշմարտութեամբերդուեցԴաւթինեւչստեցնրան՝խոստա

նալովնրաորովայնիպտղիցնստեցնելնրագահին:

ԵթէքոորդիներըպահենԻմօրէնքներըեւվկայութիւնները,որ

սովորեցնելուեմնրանց,

Նրանցորդիներնէլյաւիտեանսյաւիտենիցկընստենքոգահին:

ՏէրըհաւանեցՍիոնըեւնախընտրեցայնտեղբնակուել՝ասելով.

«ԱյսէԻմհանգստավայրըյաւիտեանսյաւիտենից,այստեղպի

տիբնակուեմ,որովհետեւհաւանեցիսա:

Պիտիօրհնելովօրհնեմսրաայրիներինեւհացովկշտացնեմսրա

աղքատներին:

Սրաքահանաներինփրկութիւնպիտիհագցնեմ,եւսրասուրբերը

պիտիուրախութեամբցնծան:

Այնտեղպիտի եղջիւր ծլեցնեմԴաւթին, եւ Իմ օծեալի համար

ճրագպատրաստեմ:

Նրաթշնամիներինամօթպիտիհագցնեմ,իսկնրավրայպիտի

ծաղկիԻմսրբութիւնը»:

ՓառքՀօրը,ՈրդունեւՍուրբՀոգուն.

Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւ սար կա ւա գը քա րո զում է.

ՀաւատքովեւմիաբանութեամբխնդրենքՏիրոջից,որպարգեւի

մեզԻրողորմութեանշնորհը.մերամենակալՏէրԱստուածըթող

կեանքտայեւողորմի:
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Եւ ա սաս ցեն եր կո տա սան ան գամ.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

Ա ղօթք ա ռանձ նա կան պա տա րա գիչ քա հա նային` յա ռաջ քան զզ գես

տա ւո րելն.

Որզգեցեալեսզլոյսորպէսհանդերձ,Տէ՛րմերՅիսուսՔրիստոս,

անճառելիխոնարհութեամբյերկրիերեւեցարեւընդմարդկան

շրջեցար:ՈրեղերքահանայապետյաւիտենիցըստկարգինՄել

քիսեդեկիեւզարդարեցերզԵկեղեցիՔոսուրբ:Տէ՛րամենակալ,

որպարգեւեցերմեզզնոյնզերկնայինհանդերձզգենուլ,արժա

նի՛արաեւզիսիժամուսյայսմիկ,զանպիտանծառայսՔո,որ

համարձակիմեւմերձենամինոյնհոգեւորպաշտօնփառացՔոց,

որպէս զի զամենայնամբարշտութիւնս մերկացայց, որ է հան

դերձպղծութեան,եւզարդարեցայցլուսովՔով:Ընկեա՛յինէն

զչարիսիմեւթօթափեա՛զյանցանսիմ,որպէսզիարժանիեղէց

հանդերձեալլուսոյդառիՔէն:Շնորհեա՛ինձքահանայական

փառօքմտանելիպաշտօնսրբութեանցՔոցընդայնոսիկ,որք

անմեղութեամբպահեցինզպատուիրանսՔո.զիեւեսպատրաստ

գտայցերկնաւորառագաստիդընդիմաստունկուսանսնփառա

ւորելզՔեզ,Քրիստո՛ս,որբարձերզմեղսամենեցուն:ԶիԴուես

սրբութիւնանձանցմերոց,եւՔեզբարերարիդԱստուծոյվայել

էփառք,իշխանութիւնեւպատիւայժմեւմիշտեւյաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

Եւ մա տու ցեալ սար կա ւա գունքն` զգե ցուս ցեն նմա զհան դերձսն` ա սե լով.

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ

ողորմեա՛:

 Քա հա նայն.

ՕրհնութիւնեւփառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյայժմեւ

միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւ յետ օ րհ նու թեան դի ցէ յա ռաջ զխոյրն ի գլուխն եւ ա սաս ցէ.

Դի՛ր,Տէր,սաղաւարտփրկութեանիգլուխիմ՝պատերազմելընդ

զօրութիւնսթշնամւոյն, շնորհօք Տեառն մերոյ եւՓրկչին Յի
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Եւ տաս ներ կու ան գամ ա սում են.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

 Պա տա րա գիչ քա հա նայի ա ռանձ նա կան ա ղօթք` զգես տա ւորուե լուց ա ռաջ.

Տէ՛րմերՅիսուսՔրիստոս,որհագելես լոյսնիբրեւհանդերձ,

անպատմելիխոնարհութեամբերեւացիրերկրիվրայեւշրջեցիր

մարդկանց հետ:Որ յաւիտենականՔահանայապետեղար ըստ

ՄելքիսեդեկիկարգիեւզարդարեցիրՔոսուրբԵկեղեցին:Տէ՛ր

ամենակալ,որպարգեւեցիրմեզհագնելնոյներկնայինհանդեր

ձը,արժանի՛արաայս ժամին եւ ինձ՝Քոանպիտանծառային,

որ համարձակւում եւ մերձենում եմՔոփառքի նոյն հոգեւոր

սպասաւորութեանը, մերկանալ իմ բոլոր ամբարշտութիւննե

րից, որ պղծութեան հանդերձ են, եւ զարդարուել Քո լոյսով:

Դէ՛նգցիրինձանիցիմբոլորչարիքներըեւթօթափի՛րիմյան

ցանքները, որպէսզի արժանի լինեմ Քո պատրաստած լոյսին:

Շնորհի՛ր ինձ քահանայական փառքով մտնել Քո սրբութեան

սպասաւորութեանմէջնրանցհետ,ովքերանմեղութեամբպա

հեցինՔոպատուիրանները,որպէսզիեւեսիմաստունկոյսերի

հետպատրաստգտնուեմերկնաւորառագաստիդ՝փառաւորելու

Քեզ,Քրիստո՛ս,որբոլորիմեղքերըվերցրիր:ՈրովհետեւԴուես

մերանձերիսրբութիւնը,եւՔեզ՝բարերարԱստծուդ,վայելեն

փառք, իշխանութիւն եւպատիւայժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

Եւ սար կա ւագ նե րը մօ տե նա լով ՝ զգես տա ւո րում են նրան` ա սե լով.

ԴարձեալխաղաղութեանհամարաղաչենքՏիրոջը.ընդունի՛ր,

կեա՛նքտուրեւողորմի՛ր:

 Քա հա նան.

ՕրհնութիւնեւփառքՀօրը,ՈրդունեւՍուրբՀոգունայժմեւ

միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւ օ րհ նու թիւ նից յե տոյ նախ սա ղա ւար տը դնում է գլ խին եւ ա սում.

Տէ՛ր, դի՛ր իմ գլխինփրկութեան սաղաւարտը՝ պատերազմելու

թշնամուզօրութիւններիդէմ,մերՏէրեւՓրկիչՅիսուսՔրիս
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սուսիՔրիստոսի,Որումվայելէփառք,իշխանութիւնեւպատիւ

այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Շապ կին.

Զգեցո՛ ինձ, Տէ՛ր, հանդերձփրկութեան եւպատմուճան ուրա

խութեան եւ շուրջ պատեա՛ զզգեստովս փրկութեան, շնորհօք

Տեառն…

 Փո րու րա րին.

Զգեցո՛,Տէր,պարանոցիիմոյզարդարութիւնեւսրբեա՛զսիրտ

իմյամենայնաղտեղութենէմեղաց,շնորհօքՏեառն…

 Թաշ կի նա կին.

Սրբեա՛, Տէր, զձեռս իմ յամենայնաղտեղութենէ մեղաց, շնոր

հօքՏեառն…

 Գօտ ւոյն.

Շուրջպատեսցէկամարհաւատոյզմէջսսրտիիմոյեւզմտացս

եւշիջուսցէիսոցանէզխորհուրդսաղտեղիս,եւզօրութիւնշնոր

հացՔոցյամենայնժամբնակեսցէիսոսա,շնորհօքՏեառն…

 Բազ պա նին.

Տո՛ւր,Տէր,զօրութիւն(աջոյկամձախոյ)ձեռինիմոյեւլուա՛զա

մենայնաղտեղութիւնսիմ,որպէսզիկարողլինիցիմսպասաւո

րելՔեզանախտութեամբհոգւոյեւմարմնոյ,շնորհօքՏեառն…

 Վա կա սին.

Զգեցո՛,Տէր,պարանոցիիմոյզարդարութիւնեւսրբեա՛զսիրտ

իմյամենայնաղտեղութենէմեղաց,շնորհօքՏեառն…

 Շուր ջա ռին կամ նա փոր տին.

Տէ՛ր,ողորմութեամբՔովզգեցո՛ինձզգեստպայծառեւպարս

պեա՛ընդդէմներգործութեանցչարին,զիարժանիեղէցփառա

ւորելզՔոփառաւորեալանունդ,շնորհօքՏեառն…
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տոսի շնորհով, Ում վայել են փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ

այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Շա պի կը [ հագ նե լիս].

Տէ՛ր,հագցրո՛ւինձփրկութեանհանդերձեւուրախութեան

պատմուճան,շուրջբոլորսպատի՛րփրկութեանզգեստով,մեր

Տէր…

 Փո րու րա րը [ հագ նե լիս].

Տէ՛ր, հագցրո՛ւ իմ պարանոցին արդարութիւն եւ մաքրի՛ր իմ

սիրտըմեղքիամէնտեսակաղտեղութիւններից,մերՏէր…

 Թաշ կի նա կը [ վերց նե լիս].

Տէ՛ր,սրբի՛րիմձեռքերըմեղքիամէնտեսակաղտեղութիւննե

րից,մերՏէր…

 Գօ տին [ կա պե լիս].

Հաւատքիգօտինթողպատիիմսիրտնումիտքը,սրանցմիջից

հանգցնիաղտեղիխորհուրդներիկրակը, եւՔո շնորհիզօրու

թիւնըթողմիշտբնակուիսրանցմէջ,մերՏէր…

 Բազ պա նը [ հագ նե լիս].

Տէ՛ր,զօրութի՛ւնտուրիմ(աջկամձախ)ձեռքինեւլուա՛իմբո

լորաղտեղութիւնները,որպէսզիկարողանամհոգուեւմարմնի

անախտութեամբսպասաւորելՔեզ,մերՏէր…

 Վա կա սը [ հագ նե լիս].

Տէ՛ր, հագցրո՛ւ իմ պարանոցին արդարութիւն եւ մաքրի՛ր իմ

սիրտըմեղքիամէնտեսակաղտեղութիւններից,մերՏէր…

 Շուր ջա ռը [ հագ նե լիս].

Տէ՛ր,Քոողորմութեամբհագցրո՛ւինձպայծառզգեստեւպարս

պի՛րընդդէմչարիներգործութիւնների,որպէսզիարժանիլինեմ

փառաւորելուՔոփառաւորեալանունը,մերՏէր…
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Յետ զգես տա ւո րե լոյ սրբա զան զգես տուքն ա սաս ցէ.

ՑնծասցէանձնիմիՏէր,զիզգեցոյցինձհանդերձփրկութեան

եւպատմուճանուրախութեան,իբրեւփեսայիեդինձպսակեւ

իբրեւզհարսնզարդուզարդարեացզիս,շնորհօքՏեառն…

Եւ յե տոյ ե կես ցեն ա ռա ջի սրբոյ Սե ղա նոյն:

Դ պիրքն ե ղա նա կես ցեն.

Խորհո՛ւրդխորին,անհաս,անսկիզբն, որ զարդարեցեր զվերին

պետութիւնդիյառագաստանմատոյցլուսոյն,գերապանծփա

ռօք՝զդասսհրեղինաց:

ԱնճառահրաշզօրութեամբստեղծերզԱդամպատկերտիրական

եւ նազելի փառօք զգեստաւորեցեր ի դրախտն Ադենի՝ տեղի

բերկրանաց:

ՉարչարանօքՔո սուրբՄիածնիդ նորոգեցանարարածքամե

նայն, եւ վերստին մարդն անմահացաւ՝ զարդարեալ ի զգեստ

անկողոպտելի:

Անձրեւածինբաժա՛կհրահոսան,որհեղարյառաքեալսնիսուրբ

Վերնատանն,հե՛ղեւիմեզ,Հոգի՛դՍուրբԱստուած,ընդպատ

մուճանին՝զՔոզիմաստութիւն:

Տան Քում վայել է սրբութիւն, որ զգեցար զվայելչութիւն,

սրբութիւն փառաց ընդ մէջ Քո ածեալ. պատեա՛ զմէջս մեր

ճշմարտութեամբ:

ՈրզարարչագործբազուկսՔոտարածեցերընդդէմաստեղաց,

հաստատեա՛զբազուկսմերկարողութեամբ՝համբարձմամբձե

ռացառՔեզմիջնորդել:

Ւիւսմամբթագիգլուխպատեսցեսզմիտսեւզգայարանսխա

չանիշ ուրարմամբ ըստ Ահարոնի, ծաղկեալ յոսկեթել ի զարդ

խորանին:

Րամից բոլորից տիրապէս աստուածպետական, նափորտապատ

սիրով զմեզ զգեստաւորեցեր՝ Քում սուրբ Խորհրդոյդ լինել

սպասաւոր:
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Սրբա զան զգեստ նե րով հան դեր ձա ւո րուե լուց յե տոյ ա սում է.

Թող իմ անձը ցնծայ Տիրոջով, քանզի հագցրեց ինձ փրկութեան

հանդերձեւուրախութեանպատմուճան,իբրեւփեսայի՝պսակդրեց

ինձվրայեւիբրեւհարսի՝զարդերովզարդարեցինձ,մերՏէր…

Ա պա գա լիս են [ա տեան] ՝ սուրբ Սե ղա նի առ ջեւ:

Դ պիր նե րը եր գում են.

Խորհո՛ւրդխորին, անհաս, անսկիզբ, որ զարդարեցիր վերինպե

տութիւնդորպէսառագաստանմատոյցլոյսի,գերապանծփառքով՝

հրեղէններիդասերը:

Անպատմելի հրաշագործ զօրութեամբ ստեղծեցիր ԱդամինՔո

տիրական պատկերով եւ սքանչելի փառքով զգեստաւորեցիր

նրանԱդենիդրախտում՝բերկրանքիվայրում:

ՔոսուրբՄիածնիչարչարանքովնորոգուեցինբոլորարարած

ները, եւ մարդը վերստին անմահացաւ՝ զարդարուելով անկո

ղոպտելիզգեստով:

Հոգի՛ՍուրբԱստուած,որիբրեւյորդառատ,հրահոսանբաժակ՝

հեղուեցիրառաքեալներիվրայսուրբՎերնատանմէջ,այսպատ

մուճանիհետմեզվրայե՛ւսհեղիրՔոիմաստութիւնը:

Սրբութիւն է վայել Քո տանը, որ վայելչութիւն ես հագել եւ

փառքիսրբութիւնըմէջքիդկապել.մերմէջքըե՛ւսճշմարտու

թեամբպատիր:

Որ արարչագործ բազուկներդ ընդդէմ աստղերի տարածեցիր,

կարողութեամբ հաստատի՛ր մեր բազուկները՝ ձեռքերի համ

բարձմամբմիջնորդելուՔոառջեւ:

Մերգլխինթագհիւսելով՝պատի՛րմերմիտքնուզգայարաննե

րըխաչանիշուրարով,ինչպէսԱհարոնինպատեցիրոսկեթելով

ծաղկուած ուրարով, որ [Վկայութեան] խորանի զարդարանքի

համարէր:

Բոլոր արարածների Տէ՛ր, Աստուա՛ծ եւ Պե՛տ, զգեստաւորեցիր

մեզ Քո սիրով՝ իբրեւ շուրջառով՝ Քո սուրբ Խորհրդին սպա

սաւորլինելու:
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Թագաւո՛րերկնաւոր,զԵկեղեցիՔոանշա՛րժպահեաեւզերկր

պագուսանուանդՔումպահեա՛իխաղաղութեան:

 ԼՈ ՒԱ ՑՈՒՄՆ

Եւ քա հա նայն լուաս ցէ զձեռս` ա սե լով.

 Սաղմ. Ի Ե

 Քա հա նայն.

Կցուրդ.Լուացիցսրբութեամբզձեռսիմեւշուրջեղէցզսեղա

նովՔով,Տէ՛ր:

 Սար կա ւագն.

 Փոխ.Դա՛տարաինձ,Տէ՛ր,զիեսյանբծութեանիմումգնացի,ի

Տէրյուսացայ,զիմի՛եղէցհիւանդ:

Փորձեա՛ զիս, Տէ՛ր, եւ քննեա՛ զիս, փորձեա՛ զերիկամունս իմ

եւզսիրտիմ:

Ողորմութիւնքո,Տէ՛ր,առաջիաչացիմոց.եւհաճոյեղէցճշմար

տութեանՔում:

Ո՛չնստայցեսյաթոռսնանրացեւընդանօրէնսեսո՛չմտից:

Ատեցիեսզժողովսչարացեւընդամբարիշտսեսո՛չնստայց:

ԼուացիցսրբութեամբզձեռսիմեւշուրջեղէցզսեղանովՔով,

Տէ՛ր.

ԼսելինձզձայնօրհնութեանՔոեւպատմելզամենայնսքան

չելիսՔո:

Տէ՛ր, սիրեցիզվայելչութիւնտանՔոեւզտեղի յարկիփառաց

Քոց:

Մի՛ կորուսաներ ընդ ամբարիշտս զանձն իմ եւ մի՛ ընդ արս

արիւնահեղսզկեանսիմ.

Որոց ձեռք իւրեանց յանօրէնութեան են, եւաջ նոցա լի է կա

շառօք:

Եսյանբծութեանիմումգնացի,փրկեա՛զիս,Տէ՛ր,եւողորմեա՛

ինձ:
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Երկնաւո՛ր Թագաւոր, անսասա՛ն պահիր Քո սուրբ Եկեղեցին

եւՔոանուանըերկրպագողներինխաղաղութեանմէ՛ջպահիր:

 ԼՈ ՒԱ ՑՈՒՄ

Եւ քա հա նան լուա նում է ձեռ քե րը` ա սե լով.

 Սաղմ. Ի Ե

 Քա հա նան.

Կցուրդ. Սրբութեամբ կը լուամ իմ ձեռքերը եւ կը քայլեմ Քո

սեղանիշուրջ,Տէ՛ր:

 Սար կա ւա գը.

 Փոխ.Դատի՛րինձ,Տէ՛ր,քանզիեսանբծութեամբընթացայ,Տի

րոջվրայյոյսսդրեցի,որպէսզիչհիւանդանամ:

Փորձի՛րինձ,Տէ՛ր,եւքննի՛րինձ.փորձի՛րերիկամներսուսիրտս:

Քոողորմութիւնը,Տէ՛ր,աչքիսառջեւէ.եւՔոճշմարտութեանը

հաճոյկըլինեմ:

Չեմ նստի ես ունայն մարդկանցաթոռին եւ անօրէնների հետ

չեմմտնի:

Ատեցի ես չարագործների ժողովը եւ ամբարիշտների հետ չեմ

նստի:

Կը լուամ սրբութեամբ իմ ձեռքերը եւ կը քայլեմ Քո սեղանի

շուրջ,Տէ՛ր.

Որպէսզի լսեմ Քո օրհնութեան ձայնը եւ պատմեմ Քո բոլոր

սքանչելիքները:

Տէ՛ր, սիրեցի Քո տան վայելչութիւնը եւ Քո փառքի բնակու

թեանվայրը:

Կորստեան մի՛ մատնիր իմ հոգին ամբարիշտների հետ եւ իմ

կեանքը՝արիւնահեղմարդկանցհետ.

Որոնցձեռքերնանօրէնութեանմէջեն,եւնրանցաջըկաշառ

քովէլցուած:

Եսանբծութեամբընթացայ,փրկի՛րինձ,Տէ՛ր,եւողորմի՛րինձ:
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Ոտնիմկացցէյուղղութեան.

ՅեկեղեցիսմեծսօրհնեցիցզՔեզ:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.

Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Քա հա նայն.

Եւ վասն սրբուհւոյ Աստուածածնին բարեխօսութեանն, Տէ՛ր,

ընկա՛լզաղաչանսմերեւկեցո՛զմեզ:

 Սար կա ւագն.

Սուրբ զԱստուածածինն եւ զամենայն սուրբս բարեխօսարաս

ցուքառՀայրիյերկինս,զիկամեցեալողորմեսցիեւգթացեալ

կեցուսցէզարարածսԻւր:ԱմենակալՏէ՛րԱստուածմեր,կեցո՛

եւողորմեա՛:

 Քա հա նայն.

Ընկա՛լ,Տէր,զաղաչանսմերբարեխօսութեամբսուրբԱստուա

ծածնի՝ անարատ ծնողի Միածնի Որդւոյ Քո, եւ աղաչանօք

ամենայն սրբոց Քոց եւ որոց այսօր է յիշատակ (կամ՝ աւուրս

շնորհիւ):Լո՛ւրմեզ,Տէ՛ր,եւողորմեա՛,ներեա՛,քաւեա՛եւթո՛ղ

զմեղսմեր,արժանաւորեա՛գոհութեամբփառաւորելզՔեզընդ

ՈրդւոյեւընդՍրբոյՀոգւոյդայժմեւմիշտեւյաւիտեանսյա

ւիտենից.ամէն:

 Խոս տո վա նու թիւն

ԽոստովանիմառաջիԱստուծոյեւսրբուհւոյԱստուածածնինեւ

առաջիամենայնսրբոցեւառաջիձեր,հա՛րքեւեղբարք,զամե

նայնմեղսզորգործեալեմ.քանզիմեղայխորհրդով,բանիւեւ

գործովեւամենայնմեղօք,զորգործենմարդիկ։Մեղա՜յ,մեղա՜յ,

աղաչեմզձեզ,խնդրեցէ՛քվասնիմյԱստուծոյզթողութիւն:

Ե թէ մեր ձա կայ քա հա նայ լի նի ցի, ա սաս ցէ. ա պա թէ ոչ` պա տաս խա նի 

տա ցեն ո րք մերձն են.

ՈղորմեսցիքեզԱստուածհզօրնեւթողութիւնշնորհեսցէամե

նայն յանցանաց քոց՝ անցելոյն եւ այժմուս, եւ յառաջակայէն
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Իմոտքըթողուղիղճանապարհիվրայլինի.

Մեծհաւաքներումկ’օրհնեմՔեզ:

ՓառքՀօրը,ՈրդունեւՍուրբՀոգուն.
Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Քա հա նան.

ՍրբուհիԱստուածածնիբարեխօսութեանշնորհիւ,Տէ՛ր,ընդու

նի՛րմերաղաչանքըեւկեա՛նքտուրմեզ:

 Սար կա ւա գը.

ՍուրբԱստուածածնինեւբոլորսուրբերինբարեխօսդարձնենք

երկնաւորՀօրառաջ,որկամենալովողորմիեւգթալովկեանք

տայԻրարարածներին:ԱմենակալՏէ՛րԱստուածմեր,կեա՛նք

տուրեւողորմի՛ր:

 Քա հա նան.

Տէ՛ր, ընդունի՛ր մեր աղաչանքը բարեխօսութեամբ սուրբ Աս

տուածածնի՝ՔոՄիածինՈրդուանարատծնողի,եւաղաչանքով

Քոբոլորսուրբերիեւնրանց,որոնցյիշատակնէայսօր(կամ՝այս

օրուայշնորհով):Լսի՛րմեզ,Տէ՛ր,եւողորմի՛ր,ների՛ր,քաւի՛րեւ

թողութի՛ւնտուրմերմեղքերին,արժանացրո՛ւմեզգոհութեամբ

փառաւորելՔեզՈրդուդեւՍուրբՀոգուդհետայժմեւմիշտեւ

յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Խոս տո վա նու թիւն

Խոստովանում եմ Աստուծոյ, սրբուհի Աստուածածնի, բոլոր

սուրբերիեւձերառջեւ,հայրե՛րեւեղբայրներ,իմգործածբոլոր

մեղքերը.որովհետեւմեղանչեցիխորհրդով,խօսքով,գործովեւ

բոլորմեղքերով,որգործումենմարդիկ։Մեղանչեցի՜,մեղանչե

ցի՜,աղաչումեմձեզ,Աստծուցթողութի՛ւնխնդրէքինձհամար:

Ե թէ ա տեա նում քա հա նայ կայ, ա սում է. ի սկ ե թէ ոչ` մօտ կանգ նած նե րը 

պա տաս խա նում են.

ԹողողորմիքեզհզօրԱստուածեւթողութիւնշնորհիանցեա

լում ու ներկայում գործուած քո բոլոր յանցանքներին, թող

փրկիքեզ յետագայ յանցանքներից, թող հաստատի բոլոր բա



36  ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱ ՏԱ ՐԱ Գ ՀԱՅ Ա ՌԱ ՔԵ ԼԱ ԿԱՆ Ո ՒՂ ՂԱ ՓԱՌ ՍՈՒՐԲ Ե ԿԵ ՂԵ ՑՒՈՅ

փրկեսցէեւհաստատեսցէյամենայնգործսբարիսեւհանգուսցէ

զքեզիհանդերձեալկեանսն.ամէն:

 Պա տաս խա նես ցէ եւ ի նքն.

ԱզատեսցէեւզձեզմարդասէրնԱստուածեւթողցէզամենայն

յանցանսձեր,տացէժամանակապաշխարելոյեւգործելոյզբա

րիս.ուղղեսցէեւզառաջակայկեանսձերշնորհօքՍուրբՀոգւոյն

ՀզօրնեւՈղորմածն,եւՆմափառքյաւիտեանս.ամէն:

Դ պիրքն.

Յիշեսջի՛րեւզմեզառաջիանմահԳառիննԱստուծոյ:

 Քա հա նայն.

Յիշեա՛լլիջիքառաջիանմահԳառիննԱստուծոյ:

 ՆԱ ԽԱ ՄՈՒՏ

Դ պիրքն.

 Սաղմ. ՂԹ

 Փոխ. Աղաղակեցէ՛ք առ Տէր, ամենա՛յն երկիր, ծառայեցէ՛ք

Տեառնուրախութեամբ:

Մտէ՛քառաջիՆորացնծութեամբ,ծաներո՛ւք,զիՆաէՏէրԱս

տուածմեր:

Նա՛արարզմեզ,եւոչմեքէաք.մեքժողովուրդքեւխաշնարօ

տիՆորա:

Մտէ՛քընդդրունսՆորախոստովանութեամբեւօրհնութեամբ

իյարկսՆորա:

Խոստովա՛նեղերուքՏեառնեւօրհնեցէ՛քզանունՆորա:

Քաղցր է Տէր, յաւիտեան է ողորմութիւն Նորա, ազգէ մինչեւ

յազգէճշմարտութիւնՆորա:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.

Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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րիգործերիմէջ եւհանգստութիւնպարգեւիքեզհանդերձեալ

կեանքում.ամէն:

 Պա տաս խա նում է եւ ին քը.

ԹողազատիեւձեզմարդասէրԱստուած,ներիձերբոլորյան

ցանքները,տայժամանակապաշխարելուեւբարիգործերկատա

րելու.թողՀզօրնուՈղորմածնուղղինաեւձերյետագայկեանքը

ՍուրբՀոգուշնորհով,եւՆրանփառքյաւիտեանս.ամէն:

Դ պիր նե րը.

Յիշի՛րեւմեզԱստուծոյանմահԳառանառջեւ:

 Քա հա նան.

Յիշուա՛ծլինէքԱստուծոյանմահԳառանառջեւ:

 ՆԱ ԽԱ ՄՈՒՏ

Դ պիր նե րը.

 Սաղմ. ՂԹ

 Փոխ.Աղաղակեցէ՛քառՏէր,երկրիբոլո՛րբնակիչներ.ծառայե

ցէ՛քՏիրոջնուրախութեամբ:

Նրա առաջ մտէ՛ք ցնծութեամբ, ճանաչէ՛ք, որ Նա է մեր Տէր

Աստուածը:

Նա՛ստեղծեցմեզ,եւո՛չթէմենքեղանք.մենքՆրաժողովուրդն

ենքեւՆրաարօտիոչխարները:

Նրադռներովմտէ՛քխոստովանութեամբեւՆրայարկերըմտէ՛ք

օրհնութեամբ:

Գոհութի՛ւնմատուցէքՏիրոջըեւօրհնեցէ՛քՆրաանունը:

Քաղցր է Տէրը, յաւիտենական էՆրա ողորմութիւնը, սերնդից

սերունդէՆրաճշմարտութիւնը:

ՓառքՀօրը,ՈրդունեւՍուրբՀոգուն.

Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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 Սար կա ւագն քա րո զես ցէ.

ՍուրբԵկեղեցեաւսաղաչեսցուքզՏէր,զիսովաւփրկեսցէզմեզ

իմեղացեւկեցուսցէշնորհիւողորմութեանԻւրոյ:Ամենակալ

Տէ՛րԱստուածմեր,կեցո՛եւողորմեա՛:

 Քա հա նայն.

Ի մէջ տաճարիս եւ առաջի աստուածընկալ եւ պայծառացեալ

սուրբ Նշանացս եւ սուրբ տեղւոյս, խոնարհեալ երկիւղիւ, եր

կիրպագանեմք:ԶսուրբեւզհրաշալիեւզյաղթողզՏէրութիւնդ

ՔոփառաւորեմքեւՔեզմատուցանեմքզօրհնութիւնեւզփառս

ընդ Հօր եւ ընդ Հոգւոյդ Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

 Քա հա նայն եւ սպա սա ւորք Սե ղա նոյն ել ցեն ի խո րանն` ա սե լով.

 Սաղմ. ԽԲ

 Քա հա նայն.

Կցուրդ.ՄտիցառաջիսեղանոյԱստուծոյ՝առԱստուած,որու

րախառնէզմանկութիւնիմ:

 Սար կա ւագն.

 Փոխ.Դա՛տարաինձ,Աստուա՛ծ,եւիրա՛ւարաինձիդատաս

տանիիմում:

Յազգէ,որոչէսուրբ,իմարդոյմեղաւորէ,նենգաւորէփրկեա՛

զիս:

Դու, Աստուա՛ծ, հզօրիչ իմ ես. ընդէ՞ր մոռացար զիս, ընդէ՞ր

տրտումգնամեսինեղելթշնամւոյիմոյ:

Առաքեա՛,Տէր,զլոյսՔոեւզճշմարտութիւնՔո,զիառաջնոր

դեսցենինձեւհանցենզիսիլեառնսուրբեւիյարկսՔո:

ՄտիցառաջիսեղանոյԱստուծոյ՝առԱստուած,որուրախառնէ

զմանկութիւնիմ:

ԽոստովանեղէցՔեզօրհնութեամբ,Աստուա՛ծ,Աստուա՛ծիմ:
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 Սար կա ւա գը քա րո զում է.

ՍուրբԵկեղեցովաղաչենքՏիրոջը,որսրանովփրկիմեզմեղքից

եւկեանքտայԻրողորմութեանշնորհով:ԱմենակալՏէ՛րԱս

տուածմեր,կեա՛նքտուրեւողորմի՛ր:

 Քա հա նան.

Այս տաճարում, այս աստուածընկալ եւ պայծառացած սուրբ

Նշանների եւ սուրբ տեղի առջեւ, երկիւղով խոնարհուելով,

երկրպագում ենք: Փառաւորում ենք Քո սուրբ, հրաշալի եւ

յաղթողՏէրութիւնըեւօրհնութիւնուփառքմատուցումՔեզ

Հօր եւՍուրբՀոգու հետայժմ եւ միշտեւ յաւիտեանս յաւի

տենից.ամէն:

 Քա հա նան եւ Սե ղա նի սպա սա ւոր նե րը ել նում են խո րան` ա սե լով.

 Սաղմ. ԽԲ

 Քա հա նան.

Կցուրդ.ԿըմտնեմԱստուծոյսեղանիառջեւ՝Աստուծոյմօտ,որ

ուրախութեամբէլցնումիմերիտասարդութիւնը:

 Սար կա ւա գը.

 Փոխ.Դատի՛րինձ,Աստուա՛ծ,եւարդարացրո՛ւինձդատաստա

նիսժամանակ:

Ազատի՛րինձանսուրբազգից,փրկի՛րինձմեղսագործունենգ

մարդուց:

Աստուա՛ծ,Դուինձզօրացնողնես.ինչո՞ւմոռացարինձ,ինչո՞ւ

եմտխուրգնում,երբիմթշնամիննեղումէինձ:

Առաքի՛ր, Տէր, Քո լոյսն ու ճշմարտութիւնը, որ առաջնորդեն

ինձեւբարձրացնենՔոսուրբլեռնույարկերը:

Կը մտնեմԱստուծոյ սեղանիառջեւ՝Աստուծոյ մօտ, որ ուրա

խութեամբէլցնումիմերիտասարդութիւնը:

Գոհութիւն կը մատուցեմ Քեզ օրհնութեամբ, Աստուա՛ծ, Աս

տուա՛ծիմ:
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Արդ՝ ընդէ՞ր տրտում ես, ա՛նձն իմ, կամ ընդէ՞ր խռովես զիս.

յուսա՛առԱստուած,խոստովանեա՛Նմա.փրկիչերեսացիմոց

Աստուածէ:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.

Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Սար կա ւագն քա րո զես ցէ.

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:

ՕրհնեսցուքզամենակալնԱստուած՝զՀայրՏեառնմերոյՅիսու

սիՔրիստոսի,որարժանիարարմեզկալիտեղւոջսփառաբա

նութեանեւերգելզերգսհոգեւորս:ԱմենակալՏէ՛րԱստուած

մեր,կեցո՛եւողորմեա՛:

 Քա հա նայն` ի ձայն.

Իյարկիսրբութեանեւիտեղւոջսփառաբանութեան,հրեշտա

կաց բնակարանիս եւ մարդկան քաւարանիս, առաջի աստուա

ծընկալ եւ պայծառացեալ սուրբ Նշանացս եւ սուրբ տեղւոյս,

խոնարհեալ երկիւղիւ, երկիրպագանեմք: Զսուրբ եւ զհրաշալի

եւզյաղթողզՏէրութիւնդՔոօրհնեմքեւփառաւորեմք.եւՔեզ

ընդ երկնային զօրսն մատուցանեմք զօրհնութիւն եւ զփառս

ընդ Հօր եւ ընդ Հոգւոյդ Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

Ե թէ ե պիս կո պոս լի նի ցի խորհր դա ծուն, ած ցէ ի վե րայ լան ջացն 

զպատուա կան ե մի փո րոնն, եւ մա տու ցեալ առ ըն ծա յա րան Սե ղա նոյն 

եւ ի ծունկս ան կեալ, յոր դա հոս ար տա սուօք լուռ եւ ան մռունչ ա սաս ցէ 

զա ղօթս առ Սուրբ Հո գին` տնօ րի նիչ գոր ծոյն: 

Իսկ ե թէ քա հա նայ լի նի ցի խորհր դա ծուն, ձգես ցեն զվա րա գոյրն, եւ քա

հա նայն ա սաս ցէ զա ղօթս ի ներքս վա րա գու րին ի ծա ծուկ:

Ա ղօթք սրբոյն Գրի գո րի Նա րե կաց ւոյն  առ Սուրբ Հո գին

Ամենակա՛լ,բարերա՛ր,մարդասէ՛ր,Աստուա՛ծբոլորից,յօրինո՛ղ

երեւութից եւ աներեւութից, փրկո՛ղ եւ հաստատո՛ղ, խնամո՛ղ

եւխաղաղարա՛ր,ՀօրհզօրՀոգի՛,հայցեմքբազկատարածմաղ

թանացգոչմամբհեծութեան՝յանդիմանեղեալՔեզահաւորիդ:

Մատչիմքմեծաւդողութեամբ,սաստիկերկիւղիւ՝մատուցանել
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Արդ՝ինչո՞ւեստրտում,հոգի՛իմ,կամինչո՞ւեսխռովեցնում

ինձ. յոյսդդի՛րԱստուծոյվրայ,գոհութի՛ւնմատուցիրՆրան.

իմփրկիչնԱստուածէ:

ՓառքՀօրը,ՈրդունեւՍուրբՀոգուն.

Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Սար կա ւա գը քա րո զում է.

ԴարձեալխաղաղութեանհամարաղաչենքՏիրոջը:

ՕրհնենքամենակալԱստծուն՝մերՏէրՅիսուսՔրիստոսիՀօրը,

որ արժանացրեց մեզ կանգնելու այս փառաբանութեան տե

ղումեւհոգեւորերգերերգելու:ԱմենակալՏէ՛րԱստուածմեր,

կեա՛նքտուրեւողորմի՛ր:

 Քա հա նան` բարձ րա ձայն.

Այս սրբութեան յարկում եւ փառաբանութեան տեղում, հրեշ

տակներիայս բնակարանում եւ մարդկանց քաւարանում, այս

աստուածընկալեւպայծառացածսուրբՆշաններիուսուրբտեղի

առջեւ,երկիւղովխոնարհուելով,երկրպագումենք:Փառաւորում

եւօրհնումենքՔոսուրբ,հրաշալիեւյաղթողՏէրութիւնըեւ

երկնայինզօրքիհետօրհնութիւնուփառքմատուցումՔեզՀօր

եւՍուրբՀոգուհետայժմեւմիշտեւ յաւիտեանսյաւիտենից.

ամէն:

Ե թէ խորհր դա կա տա րը ե պիս կո պոս է, հա նում է պա տուա կան ե մի փո

րո նը եւ, մօ տե նա լով Սե ղա նի ըն ծա յա րա նին ու ծն կի իջ նե լով, յոր դա

հոս ար տա սու քով, լուռ եւ ան մռունչ ա սում է այս ա ղօթքն առ Սուրբ 

Հո գին` գոր ծի տնօ րի նի չը: 

Իսկ ե թէ խորհր դա կա տա րը քա հա նայ է, վա րա գոյ րը փա կում են, եւ քա

հա նան ծա ծուկ ա սում է ա ղօթ քը վա րա գոյ րի յե տե ւում:

 Սուրբ Գրի գոր Նա րե կա ցու ա ղօթքն  առ Սուրբ Հո գին

Ամենակա՛լ,բարերա՛ր,մարդասէ՛ր,Աստուա՛ծբոլորի,արարո՛ղ

տեսանելիների եւ անտեսանելիների, փրկո՛ղ եւ հաստատո՛ղ,

խնամո՛ղեւխաղաղարա՛ր,ՀօրհզօրՀոգի՛,ներկայանալովՔեզ՝

ահաւորիդ, մաղթանքի հեծութեամբ ձայնելով՝ բազկատարած

հայցումենքՔեզ:ՄօտենումենքՔեզմեծդողովեւսաստիկ
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նախզբանականսզայսպատարագՔումանզնինզօրութեանդ՝

իբրաթոռակցի,փառակցիեւարարչակցիհայրենիանկապուտ

պատւոյդ,եւքննողիծածկութեանխորոցխորհրդոցամենակա

տարկամացՀօրդԷմմանուէլի՝զՔեզառաքչի,փրկչիեւկենդա

նատուիեւարարչիամենայնի:

Ի ձեռնՔո ծանուցաւ մեզ երրեականձնաւորութիւն միասնա

կան Աստուածութեանդ, յորոց մի եւ Դո՛ւ ճանաչիս, անհա՛ս:

Քեւ եւ ի ձեռնՔոառաջինքննահապետականտոհմին շառա

ւիղք՝ տեսանողք անուանակոչեալք, զանցեալսն եւ զգալոցսն,

զեղեալսնեւզոչգոյացեալսն,անստուերաբարբարբառովբանի

վերապատմեցին:

Հոգի Աստուծոյ քարոզեալ զՔեզ Մովսիսի, որ ի գնալն Քո ի

վերայ ջրոցն, անպարագի՛ր զօրութիւն, ահեղ շրջարկութեամբ

տածողականաւ,թեւապարփակպաշտպանողօրէնգթասիրեալի

ծնունդսնորոգս՝զԱւազանինխորհուրդծանուցեր:Յորկերպա

րան օրինակութեան, նախքանզկառուցանել զլոյծդ մածուած

վերջնումվարագուրիդ, յօրինեցեր,կարո՛ղ,տիրապէսզբովան

դակ բնութիւնս ամենից բնաւից բոլորից գոյից, ամենայն էից

յանէից:

Քեւստեղծանինինորոգութիւնյարութեանամենայնեղեալքս

առիՔէնյայնմժամանակի,որէօրվերջինայսմկենցաղիեւ

օրառաջիներկրինկենդանեաց:Քեզհնազանդեցաւմիութեամբ

կամացն՝որպէսՀօրնԻւրում,ազգակիցնՔո,էակիցնՀօր,անդ

րանիկն Որդի մերովս կերպիւ. զՔեզ աւետարանեաց ճշմարիտ

Աստուած՝հաւասարեւհամագոյՀօրԻւրհզօրի,եւզառիՔեզ

հայհոյութիւննանքաւելիքարոզեացեւ,իբրզաստուածամար

տիցն,զՔոհեստելոցնչարաբանականբերանսկարկեացեւզԻւրն

շնորհեաց Արդարն եւ Անարատն, Գտիչն ամենայնի, որ վասն

մեղացմերոցմատնեցաւեւյարեաւվասնզմեզարդարացուցա

նելոյ:ՆմափառքիձեռնՔո,եւՔեզբարեբանութիւնընդՀօր

ամենակալիյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Դար ձեալ կրկ նես ցի ի նոյն կարգ բա նի, մին չեւ վս տա հու թիւնն լու սոյ 

հրա շա պէս յայտ նես ցի ազ դեալ` ա ւե տա րա նեալ վերս տին զկր կին խա

ղա ղու թիւն:
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երկիւղով՝մատուցելունախայսբանականպատարագըՔոան

զննելի զօրութեանը՝ որպէս հայրական անկողոպտելի պատիւ

ունեցողաթոռակցի,փառակցիեւարարչակցիեւորպէսՔոառա

քիչեւբոլորիփրկիչ,կենդանատուեւարարիչԷմմանուէլիՀօր

ամենակատարկամքիխորհուրդներիծածուկխորքերըքննողի:

ՔոմիջոցովյայտնիդարձանմեզմիասնականԱստուածութեան

երեքանձնաւորութիւնները,որոնցիցմէկընաեւԴո՛ւեսճանաչ

ւում,անհա՛ս:ՔեզանովեւՔոմիջոցովնահապետականտոհմի

նախկին շառաւիղները, որ տեսանողներ կոչուեցին, անցեալը

եւ գալիքը, եղածները եւ չգոյացածները խօսքով յայտնապէս

քարոզեցին:

Մովսէսըքարոզումէր,որԴուԱստուծոյՀոգինես,որշրջելով

ջրերիվրայ,անպարագի՛րզօրութիւն,խնամքիդհզօրհովանաւո

րութեամբեւթեւապարփակպաշտպանութեամբգթասիրելովնոր

ծնունդներին՝նախապէսյայտնեցիր[Մկրտութեանսուրբ]Աւա

զանիխորհուրդը: Որի օրինակով վերջին վարագոյրիդ ջրային

հաստատութիւնըկառուցելուցառաջ,կարո՛ղ,տիրապէսստեղ

ծեցիրոչնչիցբոլորէերիեւգոյերիբովանդակբնութիւնները:

Քո այս բոլոր արարածները Քեզանով են ստեղծւում յարու

թեան նորոգութեան համար, որը կը լինի այն ժամանակ, որն

այս կեանքի վերջին օրն է եւ կենդանեաց երկրիառաջին օրը:

Քոազգակիցը,ՀօրէակիցըեւանդրանիկՈրդին,որմարդկային

կերպարանքիմէջմտաւ,կամքիմիութեամբհնազանդուեցՔեզ,

ինչպէսԻրՀօրը.Նայայտարարեց,որԴուճշմարիտԱստուած

ես՝հաւասարեւհամագոյակիցԻրհզօրՀօրը.քարոզեց,որՔո

դէմեղածհայհոյութիւննանքաւելիմեղքէեւՔեզհակառա

կողների՝որպէսԱստուծոյդէմմարտնչողների,չարախօսբերանը

լռեցրեց.իսկԻրդէմհայհոյութիւնըներեցԱրդարը,Անարատը

եւ ամէնքին Գտնողը, որ [մահուան] մատնուեց մեր մեղքերի

համար եւ յարութիւն առաւ մեզ արդարացնելու համար: Քո

միջոցովՆրանփառք,եւՔեզամենակարողՀօրհետբարեբա

նութիւնյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Դար ձեալ կրկն ւում է խօս քի նոյն կար գը, մին չեւ որ լոյ սի վս տա հու թիւ

նը հրա շա պէս ներ գոր ծե լով յայտն ւում է` վերս տին ա ւե տա րա նե լով նոր 

խա ղա ղու թիւ նը:
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Աղաչեմք եւ աղերսեմք արտասուալից հառաչմամբ յամենայն

անձնէզփառաւորեալարարչութիւնդ՝անեղծեւանստեղծ,ան

ժամանակՀոգւոյդգթածի,որբարեխօսդեսվասնմերյանմռունչ

հեծութիւնս առ ողորմածդ Հայր, որ զսուրբսնպահես եւ զմե

ղուցեալսն մաքրես եւտաճարս կազմես կենդանի եւ կեցուցիչ

կամացբարձրեալդՀօր:

Արդ՝ ազատեա՛ զմեզ յամենայն անմաքուր գործոց, որ ոչ է

հաճոյՔումդբնակութեան,եւմի՛ շիջցինառիմէնջ լուսոյդ

շնորհացփայլմունքիտեսականացսաչացիմաստից,վասնզի

զՔեզուսաքմիանալիմեզիձեռնաղօթիցեւընտիրվարուց

խնկելոց:

Եւ քանզի Մինդ յԵրրորդութենէդ պատարագի, եւ Միւսդ ըն

դունի՝հաճեալընդմեզհաշտարարարեամբԱնդրանկիԻւրոյ,

իսկԴուընկալցիսզմերպաղատանսեւյարդարեսցեսզմեզօթե

ւանսպատուականսամենայնպատրաստութեամբ՝իվայելումն

ճաշակմաներկնաւորԳառինդ,առանցպատժոցդատապարտու

թեան ընդունել զայսանմահացուցիչ մանանայս կենաց նորոյ

փրկութեան:

Եւ հալեսցի ի հրոյս յայսմանէ գայթակղութիւնս մեր, որպէս

մարգարէին կենդանախարոյկ կայծակամբն ի ձեռն ունելեացն

մատուցման,զիյամենայնիՔոյդքարոզեսցիգթութիւն,որպէս

ՈրդւովդԱստուծոյ՝Հօրդքաղցրութիւն,որզանառակորդինմեր

ձեցոյցիհայրենիժառանգութիւննեւզպոռնիկսնյառաջեցոյց

յերկնայինարքայութիւննարդարոցներանութեան:

Այո՛,այո՛,եւե՛սմիեմինոցանէ,եւզի՛սընկալընդնոսինիբր

մարդասիրութեան կարօտեալ մեծի, շնորհօք Քո ապրեալ, զա

րեամբՔրիստոսիստացեալս:Զի յայսմամենայնի՝ յամենայնի

ծանիցիՔոԱստուածութիւնդ՝ընդՀօրփառաւորեալհամապա

տուաբարիմիկամսեւիմիիշխանութիւնգովութեան:ԶիՔո

է գթութիւն եւ կարողութիւն եւ մարդասիրութիւն, զօրութիւն

եւփառքյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Ե թէ ե պիս կո պոս լի նի ցի խորհր դա ծուն, դպիրքն ե ղա նա կես ցեն զերգս 

այս, մինչ ե պիս կո պոսն ա սէ զա ղօթս առ Սուրբ Հո գին ի ծա ծուկ: 
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Արտասուալիցհառաչմամբեւողջհոգովաղաչումենքեւաղեր

սումանեղծ,անստեղծ,անժամանակ եւ գթածՀոգուդ՝փառա

ւորեալԱրարչիդ, որմեզհամարանմռունչհեծութեամբմիշտ

բարեխօսում ես ողորմածՀօրդ, որ սուրբերինպահպանում ես,

մեղաւորներինմաքրումեւբարձրեալՀօրկենդանիեւկեցուցիչ

կամքիտաճարներդարձնում:

Արդ՝ ազատի՛ր մեզ ամէն տեսակ անմաքուր գործերից, որոնք

հաճելի չեն Քո բնակութեանը, եւ թող շնորհիդ լոյսի ճառա

գայթներըչմարենմերմտքիտեսութեանաչքերից,որովհետեւ

գիտենք,որԴումիանումեսմեզաղօթքիեւընտիրուխնկելի

վարքիմիջոցով:

Եւ որովհետեւ Երրորդութիւնիցդ Մէկը պատարագւում է, եւ

Միւսնընդունում՝ԻրԱնդրանկիքաւչարարարեամբհաշտուե

լով մեզ հետ,Դու էլ ընդունի՛ր մերպաղատանքը եւ մեզպա

տուականուամենապատրաստօթեւաններդարձրու՝վայելելու

երկնաւոր Գառիդ ճաշակումը եւ առանց դատապարտութեան

պատժիընդունելունորփրկութեանկեանքիայսանմահացնող

մանանան:

Եւայսհրովթողհալչիմերգայթակղութիւնը,ինչպէսմարգարէ

ինունելիներովմատուցուածկենդանախարոյկկայծով,որպէսզի

ամէն բանի մէջ քարոզուի Քո գթութիւնը, ինչպէս Աստուծոյ

Որդիովդ՝Հօրդքաղցրութիւնը,որանառակորդունմերձեցրեց

հայրականժառանգութեանըեւպոռնիկներինառաջնորդեցդէպի

երկնքիարքայութիւն,դէպիարդարներիերանութիւն:

Այո՛,այո՛,եսե՛ւսնրանցիցմէկնեմ,ինձե՛ւսընդունիրնրանց

հետիբրեւմեծմարդասիրութեանկարօտմէկի,ինձ,որփրկուած

եմՔո շնորհով եւ գնուած՝ Քրիստոսի արեամբ: Որպէսզի այս

ամէնում ըստամենայնի ճանաչուիՔոԱստուածութիւնը՝ Հօր

հետ համապատուաբար փառաւորուելով մէկ կամքով եւ մէկ

գովեալիշխանութեամբ:ՈրովհետեւՔոննենգթութիւնը,կա

րողութիւնը, մարդասիրութիւնը, զօրութիւնը եւփառքը յաւի

տեանսյաւիտեանից.ամէն:

Ե թէ խորհր դա կա տա րը ե պիս կո պոս է, դպիր նե րը եր գում են այս եր գը, 

մինչ ե պիս կո պո սը ծա ծուկ ա սում է ա ղօթքն առ Սուրբ Հո գին: 
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Իսկ ե թէ խորհր դա ծուն քա հա նայ լի նի ցի, ձգես ցեն զվա րա գոյրն, եւ 

դպիրքն ե ղա նա կես ցեն զմե ղե դին ը ստ պատ շա ճի ա ւուրն:

Դ պիրքն ե ղա նա կես ցեն.

Ընտրեա՛լդյԱստուծոյ,ո՛վերջանիկսուրբքահանայ,նմանեալ

ԱհարոնիեւՄովսէսիմարգարէին,այնմ,որզգեստուցնէրյօ

րինող,զորԱհարոնմիշտզգենոյր:

Յօրինէրզպատմուճան,զորիչորիցկազմեալնիւթոց՝իկարմրոյ,

իկապուտոյ,իբեհեզոյ,իծիրանւոյ:Թելզթելնյօրինէր:Կարգն

առաջինէրկարկեհան:

Եւօձիքնգրապանինշուրջանակիբոլորաշէն:Եւյընթացսգար

շապարինհնչէրերկիր,ցնծայրխորան:

Արդինոյննմանութիւն՝Քրիստոսզմերտէրսյօրինէ:

—Յորժամմտցեսիսուրբխորան,անդյիշեսցեսզմերննջեցեալս:

Յորժամառնես զպատարագս, յիշեա՛ եւ զիս՝ զբազմամեղս, զի

եւմեզողորմեսցիիմիւսանգամԻւրգալստեան:

Հօրնփառք,ՈրդւոյնպատիւեւՍուրբՀոգւոյնայժմ,յաւիտեան,

յաւիտեանսյաւիտենից,Քրիստոսօրհնեալիհամայնից:

 Սար կա ւագն.

Օրհնեա՛,տէ՛ր:

Ե պիս կո պոսն` ի ձայն.

ԶիՔո է գթութիւն եւ կարողութիւն եւ մարդասիրութիւն, զօ

րութիւնեւփառքյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Յետ այսց ա ղօ թից ձգես ցեն զվա րա գոյրն:
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Իսկ ե թէ խորհր դա կա տա րը քա հա նայ է, վա րա գոյ րը փա կում են, եւ 

դպիր նե րը եր գում են մե ղե դի` ը ստ օ րուայ պատ շա ճու թեան:

Դ պիր նե րը եր գում են.

Ընտրուա՛ծդ Աստծուց, ո՛վ երջանիկ սուրբ քահանայ, նման

ԱհարոնինեւՄովսէսմարգարէին,որպատրաստեցզգեստները,

որոնքմիշտհագնումէրԱհարոնը:

Պատրաստումէրպատմուճանը,որկազմուածէրչորսնիւթից՝

կարմիր,կապոյտ,ծիրանագոյնկտաւներիցեւբեհեզից:Թելառ

թելէրպատրաստում:Առաջինկարգըկարկեհաննէր:

Եւօձիքիբացուածքըշուրջանակիերիզապատուածէր:Եւգար

շապարներիընթացքիցթնդումէրերկիրը,ցնծումխորանը:

Արդ՝ սրա նմանութեամբ պատրաստում է Քրիստոսը մեր քա

հանային:

—Երբմտնեսսուրբխորան,այնտեղյիշի՛րմերննջեցեալներին:

Երբմատուցեսպատարագը,յիշի՛րեւինձ՝բազմամեղիս,որպէսզի

եւմեզողորմիԻրվերստինգալստեանը:

Փա՛ռքՀօրը,պատի՛ւՈրդունեւՍուրբՀոգունայժմ,յաւիտեան,

յաւիտեանսյաւիտենից.Քրիստոսնօրհնուածէամէնքից:

 Սար կա ւա գը.

Օրհնի՛ր,տէ՛ր:

Ե պիս կո պո սը` բարձ րա ձայն.

ՔանզիՔոննենգթութիւնը,կարողութիւնը,մարդասիրութիւնը,

զօրութիւնըեւփառքըյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Այս ա ղօթք նե րից յե տոյ փա կում են վա րա գոյ րը:
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Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐՈՒ ԹԻՒՆ

Ա պա յա րու ցեալ գայ առ ըն ծա յա րան Սե ղա նոյն, առ որ մա տու ցա նէ 

նա խա սար կա ւագն զնշխարն` ա սե լով.

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք: 

Ընկա՛լ,կեցո՛եւողորմեա՛:

Եւ քա հա նայն խա չակն քես ցէ ի վե րայ նշխա րին` ա սե լով.

 †ՕրհնութիւնեւփառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյայժմ

եւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Զնշխարն ա ռեալ քա հա նայն դնէ ի մաղզ մայն` ա սե լով.

ՅիշատակՏեառնմերոյՅիսուսիՔրիստոսի,որբազմեալհանգչի

յանարուեստաթոռ:

Զմահխաչիյանձնէառվասնազգիմարդկան:

†Օրհնեցէ՛ք,գովեցէ՛քեւբա՛րձրարարէքզՆայաւիտեան:

Ա պա նա խա սար կա ւագն մա տուս ցէ զգի նին` ա սե լով.

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք: 

Ընկա՛լ,կեցո՛եւողորմեա՛:

Եւ քա հա նայն խա չակն քես ցէ ի վե րայ գին ւոյն` ա սե լով.

 †ՕրհնութիւնեւփառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյայժմ

եւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւ ա ռեալ զգի նին` ար կա նէ խա չա նիշ ի սկիհն` ա սե լով.

ՅաղագսյիշատակիփրկագործտնօրէնութեանՏեառնԱստուծոյ

եւՓրկչին մերոյ ՅիսուսիՔրիստոսի, Որոյ ի կողահոսարեան

աղբերէննորոգեցանարարածքեւանմահացան:

  †Օրհնեցէ՛ք,գովեցէ՛քեւբա՛րձրարարէքզՆայաւիտեանս:

Եւ ա սաս ցէ զա ղօթս Յով հան նու Ոս կե բե րա նի ի ծա ծուկ.

Տէ՛ր Աստուած մեր, որ զերկնաւոր հացդ՝ զՏէրն մեր Յիսուս

Քրիստոս՝ զկերակուրդ ամենայն աշխարհի, առաքեցեր փրկիչ

եւ կեցուցիչ եւ բարերար՝ օրհնել եւ սրբել զմեզ, ԻնքնինԴու,
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Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐՈՒ ԹԻՒՆ

Ա պա վեր կե նա լով ՝ [ խորհր դա կա տա րը] գա լիս է դէ պի Սե ղա նի ըն ծա

յա րա նը, ո րի դի մաց նա խա սար կա ւա գը մա տու ցում է նշ խա րը` ա սե լով.

ԴարձեալխաղաղութեանհամարաղաչենքՏիրոջը: 

Ընդունի՛ր,կեա՛նքտուրեւողորմի՛ր:

 Քա հա նան խա չակն քում է նշխա րի վրայ` ա սե լով.

 †ՕրհնութիւնեւփառքՀօրը,ՈրդունեւՍուրբՀոգունայժմեւ

միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Քա հա նան վերց նում է նշխա րը եւ դնում մաղզ մայի վրայ` ա սե լով.

ՄերՏէրՅիսուսՔրիստոսիյիշատակը,Ովբազմածէանձեռա

կերտգահիվրայ:

Նայանձնառաւխաչիմահըմարդկութեանհամար:

†Օրհնեցէ՛ք,գովեցէ՛քեւմեծարէ՛քՆրանյաւիտեան:

Ա պա նա խա սար կա ւա գը մա տու ցում է գի նին` ա սե լով.

ԴարձեալխաղաղութեանհամարաղաչենքՏիրոջը: 

Ընդունի՛ր,կեա՛նքտուրեւողորմի՛ր:

 Քա հա նան խա չակն քում է գի նու վրայ` ա սե լով.

  †ՕրհնութիւնեւփառքՀօրը,ՈրդունեւՍուրբՀոգունայժմեւ

միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւ վերց նում է գի նին ու խա չա ձեւ լց նում սկի հի մէջ` ա սե լով.

ՄերՏէրԱստուածեւՓրկիչՅիսուսՔրիստոսիփրկագործտնօ

րէնութեանյիշատակիհամար,Ումկողիցթափուածարեանաղ

բիւրիցարարածներընորոգուեցինեւանմահացան:

 †Օրհնեցէ՛ք,գովեցէ՛քեւմեծարէ՛քՆրանյաւիտեանս:

Եւ ծա ծուկ ա սում է Յով հան Ոս կե բե րա նի այս ա ղօթ քը.

Տէ՛րԱստուածմեր,որմերՏէրՅիսուսՔրիստոսին,որերկնաւոր

հացն է եւ ողջաշխարհի կերակուրը,առաքեցիր իբրեւփրկիչ,

կեանքտուողեւբարիքպարգեւող՝օրհնելուեւսրբելումեզ,Դու
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Տէ՛ր, օրհնեա՛† եւայժմզառաջադրութիւնսզայս,ընկա՛լզսա

յերկնայինՔոՍեղանդ:

Յիշեա՛ որպէս բարերար եւ մարդասէր զմատուցողս եւ վասն

որոց մատուցանի: Եւ զմեզանդատապա՛րտպահեա ի քահա

նայագործութիւնաստուածայինխորհրդոցՔոց:Զիսուրբեւ

փառաւորէամենապատիւմեծվայելչութիւնփառացդՀօրեւ

ՈրդւոյեւՀոգւոյդՍրբոյայժմեւմիշտեւ յաւիտեանս յաւի

տենից.ամէն:

Եւ սքօ ղես ցէ զս կիհն` ա սե լով.

 Սաղմ. ՂԲ

 Փոխ. Տէր թագաւորեաց, զվայելչութիւն զգեցաւ. զգեցաւ Տէր

զօրութիւն՝ընդմէջԻւրէած:

Հաստատեացզաշխարհս,զիմի՛սասանեսցի.պատրաստէաթոռ

Քոիսկզբանէ,յաւիտեանսԴուես:

Ամբարձան գետք, Տէ՛ր, եւամբարձին գետք զձայնս իւրեանց.

եւյարիցենգետքիգնացսիւրեանց:

Իձայնէջուրցբազմացսքանչելիեղենզբօսանքծովու:

Սքանչելի ես Դու, Տէ՛ր, ի բարձունս. վկայութեանց Քոց մեք

յոյժհաւատացաք:

ՏանՔումվայելէսրբութիւն,Տէ՛ր,ընդերկայնաւուրս:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.

Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւ խա չակն քես ցէ ե րիցս` ա սե լով.

ՀոգինՍուրբ† եկեսցէիքեզ,եւզօրութիւնԲարձրելոյնհովանի

լիցիիվերայքոյ:

Եւ դպիրքն ե ղա նա կես ցեն մե ղե դի ը ստ պատ շա ճի ա ւուրն:
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Ինքդ,Տէ՛ր,օրհնի՛ր†եւայժմայսառաջադրութիւնը,ընդունի՛ր

սաՔոերկնայինՍեղանիվրայ:

Դու, որ բարերար եւ մարդասէր ես, յիշի՛ր այս պատարագը

մատուցողներինեւնրանց, ումհամարմատուցւում է:Եւմեզ

անդատապա՛րտպահիրՔոաստուածայինխորհուրդներիքահա

նայագործութեանմէջ:ՔանզիսուրբեւփառաւորէՀօր,Որդու

եւՍուրբՀոգուփառքիամենապատիւմեծվայելչութիւնըայժմ

եւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Ա պա սկի հը ծած կում է քօ ղով ՝ ա սե լով.

 Սաղմ. ՂԲ

Փոխ.Տէրըթագաւորեց,վայելչութիւնհագաւ.Տէրըզօրութիւն

հագաւ,այնկապեցԻրմէջքին:

Հաստատեցայսաշխարհը,որչսասանուի.Քոաթոռըպատրաստ

էիսկզբանէ,Դույաւիտենականես:

Գետերըբարձրացան,Տէ՛ր,եւբարձրացրինիրենցձայնը.գետերը

կըբարձրացնենիրենցալիքները:

Առատջրերիձայնիցծովիալիքներըսքանչելիեղան:

Սքանչելիեսբարձունքներում,Տէ՛ր.Քովկայութիւններինմենք

յոյժհաւատացինք:

Տէ՛ր,Քոտանըբազումօրերսրբութիւնէվայել:

ՓառքՀօրը,ՈրդունեւՍուրբՀոգուն.

Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւ ե րեք ան գամ խա չակն քում է [Ըն ծա նե րը] ՝ ա սե լով.

ՍուրբՀոգին† թողգայքեզվրայ,եւԲարձրեալիզօրութիւնը

հովանիլինիքեզ:

Եւ դպիր նե րը եր գում են մե ղե դի` ը ստ օ րուայ պատ շա ճու թեան:
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ԽՆ ԿԱՐ ԿՈՒ ԹԻՒՆ

Եւ ար կա նէ զխունկն` ա սե լով.

Խունկ մատուցանեմ առաջի Քո, Քրիստո՛ս, բուրումն հոգեւո

րական:Ընկա՛լիսուրբյերկնայինեւյիմանալիՔոմատուցա

րանդիհոտանուշից:Առաքեա՛առմեզփոխարէնզշնորհսեւ

զպարգեւսՀոգւոյդՍրբոյ:ԵւՔեզմատուցանեմքզփառսընդ

ՀօրեւընդՀոգւոյդՍրբոյայժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւի

տենից.ամէն:

Եւ քար շես ցեն զվա րա գոյրն: 

Եւ ա պա խն կե լով ՝ ի մէջ ե կե ղեց ւոյն ի ջա նէ հան դերձ սար կա ւա գօքն, եւ 

ե լեալ ի վեր` եր կիր պագ ցէ Սե ղա նոյն:

Դ պիրքն.

Յայս յարկ նուիրանաց ուխտի Տեառն տաճարի՝ ժողովեալքս

աստանօր ի խորհուրդ պաշտաման պաղատանաց յառաջիկայ

սուրբՊատարագիս,խնկօքանուշիւքխումբառեալպարեմքի

վերնայարկսրահսխորանիս:

Ուղղութեամբընկա՛լզաղօթսմերորպէսբուրումնանուշահոտ

խնկոց,ստաշխիցեւկինամոնաց.եւզմատուցողսպահեա՛սրբու

թեամբ՝միշտեւհանապազՔեզսպասաւորել:

ԲարեխօսութեամբՄօրՔոեւԿուսիընկա՛լզաղաչանսՔոցպաշ

տօնէից,որգերագոյնքանզերկինսպայծառացուցերսուրբզԵ

կեղեցիարեամբՔով,Քրիստո՛ս,եւըստերկնայնոցնկարգեցեր

իսմազդասսառաքելոցեւմարգարէից,սուրբվարդապետաց:

Այսօր ժողովեալ դասք քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց եւ

կղերիկոսաց՝խունկ մատուցանեմքառաջիՔո, Տէ՛ր, յօրինակ՝

ըստհնումնԶաքարիայ:Ընկա՛լառիմէնջզխնկանուէրմաղ

թանս,որպէսզպատարագնԱբելի,զՆոյիեւզԱբրահամու:
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 ՃԱ ՇՈՒ ԺԱ ՄԻ ՊԱՇ ՏԱ ՄՈՒՆՔ

ԽՆ ԿԱՐ ԿՈՒ ԹԻՒՆ

Եւ [ խորհր դա կա տա րը] խնկար կում է` ա սե լով.

ԽունկեմմատուցումՔոառաջ,Քրիստո՛ս,որպէսհոգեւորբուր

մունք:Ընդունի՛րսաանուշահոտութեանհամարՔոսուրբ,երկ

նայինեւիմանալիմատուցարանիմէջ:Սրափոխարէնառաքի՛ր

մեզՍուրբՀոգուդշնորհներըեւպարգեւները:Եւմենքփառք

ենքմատուցումՔեզՀօրեւՍուրբՀոգուհետայժմեւմիշտեւ

յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Վա րա գոյ րը բա ցում են: 

Եւ խնկար կե լով ՝ [ խորհր դա կա տա րը] սար կա ւագ նե րի հետ իջ նում է 

ե կե ղե ցի եւ ա պա ել նում վեր եւ ե րկր պա գում Սե ղա նին:

Դ պիր նե րը.

Այսուխտինուիրականյարկում,որԱստուծոյտաճարնէ,հաւա

քուելենքառաջիկայսուրբՊատարագիխորհուրդըպաղատանքնե

րովկատարելու.անուշահոտխունկերմատուցելով՝խումբկազմած

պարենքբռնելայսխորանիվերնայարկսրահներում:

Առանց մերժելու ընդունի՛ր մեր աղօթքը որպէս անուշահոտ

խունկերի,ստաշխներիեւկինամոններիբոյրեւմատուցողներիս

սրբութեա՛մբպահիր՝միշտեւհանապազՔեզսպասաւորելու:

ՔոՄօրեւԿոյսիբարեխօսութեամբընդունի՛րՔոսպասաւորնե

րիաղաչանքը,Քրիստո՛ս,որսուրբԵկեղեցինՔոարեամբաւելի

պայծառացրիր,քաներկինքըեւըստերկնայիննուիրապետու

թեան՝կարգեցիրսրամէջառաքեալների,մարգարէների,սուրբ

վարդապետներիդասերը:

Այսօր մենք՝ քահանաներիս, սարկաւագներիս, դպիրներիս եւ

կղերիկոսներիս դասերը, միասին հաւաքուած, խունկ ենք մա

տուցումՔոառջեւ,Տէ՛ր,ինչպէսԶաքարիանմատուցեցհնում:

Ընդունի՛րմեզանիցայսխնկանուէրմաղթանքը,ինչպէսընդու

նեցիրԱբելի,ՆոյիեւԱբրահամիպատարագները:
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ԲարեխօսութեամբվերինՔոզօրացդմիշտանշա՛րժպահեազԱ

թոռՀայկազնեայց:

 Շա րա կան Ե կե ղեց ւոյ

Խնդա՛ յոյժ, դո՛ւստր լուսոյ, մա՛յր սուրբ կաթուղիկէ, ման

կամբքքո,Սիո՛ն:Զարդարեալպճնեա՛,հա՛րսնպանծալի,երկ

նանման լուսաճե՛մխորան.զիՕծեալնԱստուած՝Էննի յԷէն,

անծախապէսիքեզմիշտպատարագիՀօրիհաշտութիւն,մեզ

իքաւութիւնբաշխէզՄարմինեւզԱրիւնԻւրսուրբվասնԻւր

կատարմանսուրբտնօրէնութեան,շնորհէզթողութիւնկանգ

նողիտաճարիս:

ԶանապականԿոյսնՄարիամԱստուածածի՛նխոստովանիսուրբ

Եկեղեցի,ուստիտուաւՀացնանմահութեանեւԲաժակմեզու

րախարար.տո՛ւքօրհնութիւննմահոգեւորերգով:

Ս ԿԻԶԲՆ

Եւ նա խա սար կա ւագն, կա լով ի մէջ ե կե ղեց ւոյն, ձայ նես ցէ.

Օրհնեա՛,տէ՛ր:

Եւ քա հա նայն ա սաս ցէ ի ձայն.

Օրհնեալ թագաւորութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ

այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւ սկ սա նի ցին դպիրքն ժա մա մուտ ը ստ պատ շա ճի ա ւուրն.

 կամ ա սաս ցեն զայս յա ւուրս կիւ րա կէ ից.

« Մի ա ծին Որ դի»

Միածի՛նՈրդիեւԲա՛նդԱստուածեւանմա՛հԷութիւն,որյանձն

առերմարմնանալիսրբուհւոյԱստուածածնէնեւիՄիշտԿու

սէն:

Անփոփոխելիդմարդեղեալ՝խաչեցար,Քրիստո՛սԱստուածմեր,

մահուամբզմահկոխեցեր:

Մի՛նդիՍրբոյԵրրորդութենէն,փառաւորակի՛ցընդՀօրեւՍրբոյ

Հոգւոյն,կեցո՛զմեզ:
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Քո վերին զօրքերի բարեխօսութեամբ միշտ անսասա՛ն պահիր

ՀայոցԱթոռը:

 Շա րա կան Ե կե ղե ցու

Ուրախացի՛ր քո զաւակներով, դո՛ւստր լոյսի, սուրբ մայր կա

թողիկէ՛ [Եկեղեցի], վերի՛ն Սիոն: Զարդարուի՛ր ու պճնուի՛ր,

հա՛րսպանծալի, երկնանման լուսաճե՛մխորան. քանզի Օծեալ

Աստուած՝ԷնԷից,անսպառաբարպատարագւումէմիշտքոմէջ՝

Հօր հետ հաշտութեան համար, Իր սուրբՄարմինն ուԱրիւնը

բաշխում է մեզքաւութեան համար, որպէսզիամբողջացնի Իր

սուրբփրկագործութիւնը,եւթողութիւնէպարգեւումայստա

ճարըկանգնեցնողին:

Սուրբ Եկեղեցին Աստուածածին է խոստովանում անապական

ԿոյսՄարիամին,որիցտրուեցմեզանմահութեանՀացըեւու

րախարարԲաժակը.նրանօրհնեցէ՛քհոգեւորերգով:

Ս ԿԻԶԲ

Եւ նա խա սար կա ւա գը, կանգ նե լով ե կե ղե ցու մէջ տե ղում, ձայ նում է.

Օրհնի՛ր,տէ՛ր:

Եւ քա հա նան բարձ րա ձայն ա սում է.

ՕրհնեալէՀօր,ՈրդուեւՍուրբՀոգութագաւորութիւնըայժմ

եւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւ դպիր նե րը սկ սում են ժա մա մուտն ը ստ օ րուայ պատ շա ճու թեան.  կամ 

կի րա կի օ րե րին սա են ա սում.

« Մի ա ծին Որ դի»

Միածի՛նՈրդի,Բա՛նդԱստուածեւանմա՛հԷութիւն,որյանձն

առարմարմնանալսրբուհիԱստուածածնիցեւՄիշտԿոյսից:

Անփոփոխելիդմարդդառնալով՝խաչուեցիր,Քրիստո՛սԱստուած

մեր,մահուամբմահնընդոտնեցիր:

Մէ՛կդ Սուրբ Երրորդութիւնից, փառաւորակի՛ց Հօր եւ Սուրբ

Հոգու,կեա՛նքտուրմեզ:
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Եւ յա ւար տելն ժա մամ տին ձայ նես ցէ նա խա սար կա ւագն.

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք: 

Ընկա՛լ,կեցո՛եւողորմեա՛: 

—Օրհնեա՛,տէ՛ր:

Եւ քա հա նայն ա սաս ցէ.

ՕրհնութիւնեւփառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյայժմեւ

միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

†Խաղաղութիւնամենեցուն:

Դ պիրքն.

Եւընդհոգւոյդքում:

 Սար կա ւագն.

Աստուծոյերկիրպագեսցուք:

Դ պիրքն.

 ԱռաջիՔո,Տէ՛ր:

Եւ քա հա նայն ա սաս ցէ ի ձայն.

Տէ՛րԱստուածմեր,Որոյկարողութիւնդանքնինէ,եւփառքդ՝

անհասանելի,Որոյողորմութիւնդանչափէ,եւգթութիւնդ՝ան

բաւ,Դու ըստառատմարդասիրութեանդՔում նայեա՛ց ի ժո

ղովուրդսՔոեւիտաճարսայսսուրբ:Եւարա՛ընդմեզեւընդ

աղօթակիցսմերառատապէսզողորմութիւնՔոեւզգթութիւն:

ԶիՔեզվայելէփառք,իշխանութիւնեւպատիւայժմեւմիշտ

եւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւ սկ սա նի ցին ա ստ դպիրքն սաղ մոս Ճա շու եւ շա րա կան Ճա շու ը ստ 

պատ շա ճին:  Եւ ի « փառք» տալն դպ րաց՝ եր կիր պագ ցեն ա ռա ջի բե մին 

ա մե նե քեան: 

Եւ մինչ նո քա եր գեն, քա հա նայն ա սաս ցէ զա ղօթս ի ծա ծուկ.

Տէ՛րԱստուածմեր, կեցո՛ զժողովուրդսՔո եւ օրհնեա՛ զժա

ռանգութիւնս Քո. զլրումն Եկեղեցւոյ Քո պահեա՛: Սրբեա՛

զսոսա,որքողջունեցինսիրովզվայելչութիւնտանՔո:Դու

զմեզ փառաւորեա՛ աստուածային զօրութեամբ Քով եւ մի՛
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Եւ ժա մա մու տի ա ւար տին նա խա սար կա ւա գը ձայ նում է.

ԴարձեալխաղաղութեանհամարաղաչենքՏիրոջը:

Ընդունի՛ր,կեա՛նքտուրեւողորմի՛ր: 

—Օրհնի՛ր,տէ՛ր:

Եւ քա հա նան ա սում է.

ՕրհնութիւնեւփառքՀօրը,ՈրդունեւՍուրբՀոգունայժմեւ

միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

†Խաղաղութիւնբոլորին:

Դ պիր նե րը.

Եւքոհոգուն:

 Սար կա ւա գը.

ԵրկրպագենքԱստծուն:

Դ պիր նե րը.

Քոառջեւ,Տէ՛ր:

Եւ քա հա նան բարձ րա ձայն ա սում է.

Տէ՛րԱստուածմեր,Որիդկարողութիւնըանքնինէ,եւփառքդ՝

անհասանելի, Որիդ ողորմութիւնն անչափ է, եւ գթութիւնդ՝

անբաւ,Դու ըստՔոառատմարդասիրութեաննայի՛րՔոայս

ժողովրդին եւ այս սուրբ տաճարին: Եւ Քո ողորմութիւնն ու

գթութիւնը առատապէս տո՛ւր մեզ եւ մեր աղօթակիցներին:

ՈրովհետեւՔեզվայելենփառք,իշխանութիւնեւպատիւայժմ

եւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւ դպիր նե րը սկ սում են Ճա շու սաղ մո սը եւ Ճա շու շա րա կա նը ը ստ 

օ րուայ պատ շա ճու թեան:  Եւ ե րբ դպիր նե րը « փառք» են տա լիս, բո լո րը 

ե րկր պա գում են բե մի ա ռաջ: 

Եւ մինչ նրանք եր գում են, քա հա նան ծա ծուկ ա սում է այս ա ղօթ քը.

Տէ՛րԱստուածմեր,կեա՛նքտուրՔոայսժողովրդինեւօրհնի՛ր

Քո ժառանգութիւնը. պահի՛ր Քո Եկեղեցու ամբողջութիւնը:

Սրբի՛րսրանց,որոնքսիրովողջունեցինՔոտանվայելչութիւ

նը: Փառաւորի՛ր Դու մեզ Քո աստուածային զօրութեամբ եւ
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թողուրզյուսացեալսիՔեզ:ԶիՔոէկարողութիւնեւզօրու

թիւնեւփառքյաւիտեանս.ամէն:

†Խաղաղութիւնամենեցուն:

Որ հասարակաց զայս եւ միաձայն մեզ ամենեցուն ուսու

ցեր աղօթել, եւ զերկուց եւ զերից միաձայնելոց յանուն Քո

զխնդրուածսպարգեւելխոստացար,Դուեւայժմզծառայիցքոց

զխնդրուածսառ ի յօգո՛ւտն կատարեա՝ շնորհելով մեզ յայսմ

յաւիտենիսզգիտութիւնՔումդճշմարտութեանեւիհանդեր

ձեալնզկեանսնյաւիտենականսպարգեւելով:Զիբարերարեւ

մարդասէրեսԱստուած,եւՔեզվայելէփառք,իշխանութիւն

եւպատիւայժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 ՄՈՒՏՔ ՃԱ ՇՈՒ

Եւ քա հա նայն ե րկր պա գե լով Սե ղա նոյն` ա սաս ցէ զա ղօթս ի ծա ծուկ.

Տէ՛րԱստուած մեր, որ կարգեցեր յերկինս զդասս եւ զզինուո

րութիւնս հրեշտակաց եւ հրեշտակապետաց ի սպասաւորու

թիւնփառացՔոց,արա՛այժմընդմուտսմերմտանելեւսրբոց

հրեշտակացեւլինելպաշտօնակիցմեզեւփառաբանակիցՔում

բարերարութեանդ:

 Քա հա նայն` ի ձայն.

ԶիՔոէկարողութիւնեւզօրութիւնեւփառքյաւիտեանս.

ամէն:

Եւ համ բու րես ցեն զՍե ղանն: 

Եւ սար կա ւա գունքն գո չես ցեն.

Պռոսխումէ:

Ի սար կա ւա գաց մի ո մն բարձ րա ցուս ցէ զԱ ւե տա րանն սուրբ,  եւ դպիրքն 

ը ստ խորհր դոյ ա ւուրն եր գես ցեն զԵ րեքսրբեանն:
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մի՛լքիրՔեզյուսացողներիս:ՔանզիՔոննենկարողութիւնը,

զօրութիւնըեւփառքըյաւիտեանս.ամէն:

†Խաղաղութիւնբոլորին:

Դու,որսովորեցրիրմեզբոլորիսմիաձայնեւմիասնականաղօ

թելեւխոստացարկատարելՔոանուամբերկուկամերեքհո

գովմիաբանուածներիխնդրանքները,այժմեւսՔոծառաների

խնդրանքներըյօգուտիրե՛նցկատարիր՝այսկեանքումշնորհե

լովմեզՔոճշմարտութեանգիտութիւնը, իսկհանդերձեալում

յաւիտենական կեանքպարգեւելով:Քանզի բարերար եւ մար

դասէրԱստուածես,եւՔեզվայելենփառք,իշխանութիւնեւ

պատիւայժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 ՃԱ ՇՈՒ ՄՈՒՏՔ

Եւ քա հա նան, Սե ղա նին ե րկր պա գե լով, ծա ծուկ ա սում է այս ա ղօթ քը.

Տէ՛րԱստուածմեր,որհրեշտակներիեւհրեշտակապետերիդա

սերնուզօրքերըկարգեցիրերկնքումՔոփառքիսպասաւորու

թեան համար, այժմ այնպէ՛ս արա, որ մեր մուտքի հետ սուրբ

հրեշտակներն էլ մտնեն եւ սպասաւորակից ուփառաբանակից

լինենՔոբարերարութեանը:

 Քա հա նան` բարձ րա ձայն.

ՔանզիՔոննեն կարողութիւնը, զօրութիւնը եւփառքը յաւի

տեանս.ամէն:

Ա պա համ բու րում են Սե ղա նը: 

Եւ սար կա ւագ նե րը ձայ նում են.

Ուշադրութի՛ւն:

 Սար կա ւագ նե րից մէ կը բարձ րաց նում է սուրբ Ա ւե տա րա նը, 

եւ դպիր նե րը եր գում են Ե րեքսրբեանն ը ստ օ րուայ խոր հուր դի:
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Ե րեքսրբեանն

 Զատ կի, Յի նանց եւ Յա րու թեան կիւ րա կէ ից

ՍուրբԱստուած,սուրբեւհզօր,սուրբեւանմահ, 

Որյարեարիմեռելոց, 

Ողորմեա՛մեզ:

Ե րիցս կրկ նես ցեն:

Աս տուա ծա յայտ նու թեան եւ Վար դա վա ռի

ՍուրբԱստուած,սուրբեւհզօր,սուրբեւանմահ, 

Որյայտնեցարվասնմեր, 

Ողորմեա՛մեզ:

Ե րիցս կրկ նես ցեն:

 Տեառ նըն դա ռա ջի, Հո գե գալս տեան, Վե րա փոխ ման

ՍուրբԱստուած,սուրբեւհզօր,սուրբեւանմահ, 

Որեկիրեւգալոցես, 

Ողորմեա՛մեզ:

Ե րիցս կրկ նես ցեն:

 Խա չի, Ե կե ղեց ւոյ, Սրբոց, Պա հոց

ՍուրբԱստուած,սուրբեւհզօր,սուրբեւանմահ, 

Որխաչեցարվասնմեր, 

Ողորմեա՛մեզ:

Ե րիցս կրկ նես ցեն:

Եւ քա հա նայն զոյգ սմին ա սաս ցէ ի ծա ծուկ.

Աստուա՛ծսուրբ,որիսուրբսհանգուցեալես,եւերեքսրբեան

ձայնիւ սերովբէք գովեն զՔեզ, եւ քերովբէքփառաբանեն, եւ

ամենայն երկնային զօրութիւնք Քեզ երկիրպագանեն. որ ի

չգոյէ ի գոյ ածեր զամենայն արարածս, որ արարեր զմարդն

ըստպատկերիՔումեւնմանութեանեւամենայնշնորհիւՔով

զնազարդարեցերեւուսուցերխնդրելզիմաստութիւնեւզգօ

նութիւնեւո՛չանտեսարարերզմեղուցեալն,այլեդիրիվերայ

նորաապաշխարութիւնփրկութեան.որարժանիարարերզմեզ՝



 ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱ ՏԱ ՐԱ Գ ՀԱՅ Ա ՌԱ ՔԵ ԼԱ ԿԱՆ Ո ՒՂ ՂԱ ՓԱՌ ՍՈՒՐԲ Ե ԿԵ ՂԵ ՑՈՒ 61

Ե րեքսրբեան

 Զատ կի, Յի նանց եւ Յա րու թեան կի րա կի նե րի

ՍուրբԱստուած,սուրբեւհզօր,սուրբեւանմահ, 

Որյարութիւնառարմեռելներից, 

Ողորմի՛րմեզ:

Ե րեք ան գամ կրկ նում են:

Աս տուա ծա յայտ նու թեան եւ Վար դա վա ռի

ՍուրբԱստուած,սուրբեւհզօր,սուրբեւանմահ, 

Որյայտնուեցիրմեզհամար, 

Ողորմի՛րմեզ:

Ե րեք ան գամ կրկ նում են:

 Տեառ նըն դա ռա ջի, Հո գե գալս տեան, Վե րա փոխ ման

ՍուրբԱստուած,սուրբեւհզօր,սուրբեւանմահ, 

Որեկարեւգալուես, 

Ողորմի՛րմեզ:

Ե րեք ան գամ կրկ նում են:

 Խա չի, Ե կե ղե ցու, Սրբոց, Պա հոց

ՍուրբԱստուած,սուրբեւհզօր,սուրբեւանմահ, 

Որխաչուեցիրմեզհամար, 

Ողորմի՛րմեզ:

Ե րեք ան գամ կրկ նում են:

Իսկ քա հա նան սրան զու գա հեռ ծա ծուկ ա սում է.

Աստուա՛ծսուրբ,որսուրբերիմէջեսբնակւում,եւսերովբէները

երեքսրբեաներգովգովումենՔեզ,քերովբէներըփառաբանում

են,եւերկնայինբոլորզօրութիւններըերկրպագումենՔեզ.որ

անգոյութիւնից գոյացրիր բոլոր արարածներին, որ արարեցիր

մարդունՔոպատկերովեւնմանութեամբ,Քոամբողջշնորհով

զարդարեցիրնրան,սովորեցրիրփնտրելիմաստութիւնուզգօ

նութիւնեւչանտեսեցիրմեղաւորին,այլնրավրայփրկութեան

ապաշխարութիւն դրեցիր. որ արժանացրիր մեզ՝ նուաստ եւ
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զնուաստացեալեւզանարժանծառայսսՔո,իժամուսյայսմիկ

կալառաջիփառացսրբութեանՍեղանոյՔոյեւզօրինաւորերկր

պագութիւնեւզփառաբանութիւնմատուցանելՔեզ:

Դու, Տէ՛ր, ընկա՛լ ի բերանոյ մեղաւորացս զերեքսրբեան օրհ

նութիւնս եւ պահեա՛ զմեզՔոյին քաղցրութեամբդ. թո՛ղ մեզ

զամենայն յանցանս մեր զկամայ եւ զակամայ. սրբեա՛ զհոգի,

զմիտսեւզմարմինսմերեւշնորհեա՛իսրբութեանպաշտելզՔեզ

զամենայն աւուրս կենաց մերոց՝ բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ

Աստուածածնին եւամենայն սրբոցՔոց, որք յաւիտենիցՔեզ

բարեհաճոյացան:Զիսուրբես,Տէ՛րԱստուածմեր,եւՔեզվայել

էփառք,իշխանութիւնեւպատիւայժմեւմիշտեւյաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

Եւ ի կա տա րելն Ե րեքսրբե նոյն եւ ա ղօ թիցն` սար կա ւագն քա րո զես ցէ.

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

—Վասնխաղաղութեանամենայնաշխարհիեւհաստատութեան

սրբոյԵկեղեցւոյզՏէրաղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

— Վասն ամենայն սուրբ եւ ուղղափառ եպիսկոպոսաց զՏէր

աղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

— Վասն հայրապետին մերոյ տեառն (այս ա նուն) սրբազնա

գոյն կաթողիկոսի կենաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին զՏէր

աղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:
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անարժանծառաներիդ,այսժամինկանգնելՔոսուրբՍեղանի

փառքիառջեւեւերկրպագութիւնուփառաբանութիւնմատու

ցել,ինչպէսվայելէՔեզ:

Դու,Տէ՛ր,ընդունի՛րմեղաւորներիսբերանիցայսերեքսրբեան

օրհնութիւնըեւպահի՛րմեզՔոքաղցրութեամբ.ների՛րմեզկա

մովինեւակամայգործածմերբոլորյանցանքները.սրբի՛րմեր

հոգին, միտքը եւ մարմինը եւ շնորհի՛ր սրբութեամբ ծառայել

Քեզ մեր կեանքի բոլոր օրերում՝ բարեխօսութեամբ սուրբԱս

տուածածնի եւՔո բոլոր սուրբերի, որոնք յաւիտենապէսՔեզ

հաճոյեղան:Քանզիսուրբես,Տէ՛րԱստուածմեր,եւՔեզվայել

ենփառք,իշխանութիւնեւպատիւայժմեւմիշտեւյաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

Եւ ե րբ ա ւար տում են Ե րեքսրբեա նը եւ ա ղօթ քը, սար կա ւա գը քա րո զում է.

ԴարձեալխաղաղութեանհամարաղաչենքՏիրոջը:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

—ՈղջաշխարհիխաղաղութեանեւսուրբԵկեղեցուհաստատու

թեանհամարաղաչենքՏիրոջը:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

—Բոլորսուրբեւուղղափառեպիսկոպոսներիհամարաղաչենք

Տիրոջը:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

— Մեր հայրապետի՝ տէր տէր (այսինչ ա նուն) սրբազնագոյն

կաթողիկոսի կեանքի եւ հոգու փրկութեան համար աղաչենք

Տիրոջը:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:
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—Վասնվարդապետաց,քահանայից,սարկաւագաց,դպրացեւ

ամենայնուխտիմանկանցԵկեղեցւոյզՏէրաղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

—Վասնբարեպաշտթագաւորացեւաստուածասէրիշխանաց,

զօրավարացեւզօրացնոցինզՏէրաղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

—Վասնհոգւոցնհանգուցելոց,որքճշմարիտեւուղիղհաւա

տովիՔրիստոսննջեցին,զՏէրաղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Յիշեա՛,Տէ՛ր,եւողորմեա՛:

— Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ

զՏէրաղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

—Զանձինս մեր եւ զմիմեանս ՏեառնԱստուծոյամենակալին

յանձնարասցուք:

Դ պիրքն.

ՔեզՏեառնդյանձնեղիցուք:

—Ողորմեա՛ցմեզ,Տէ՛րԱստուածմեր,ըստմեծիողորմութեան

Քում.ասասցուքամենեքեանմիաբանութեամբ.

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

Եւ քա հա նայն բազ կա տա րած ա սաս ցէ զա ղօթս ի ծա ծուկ.

Տէ՛ր Աստուած մեր, զբազկատարած զաղաչանս ծառայից Քոց

վերընկալցիս եւ ողորմեսցիս ըստ մեծի ողորմութեան Քում:
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—Վարդապետների,քահանաների,սարկաւագների,դպիրներիեւ

ԵկեղեցուսպասաւորներիողջուխտիհամարաղաչենքՏիրոջը:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

—Բարեպաշտթագաւորներիեւաստուածասէրիշխանների,զօ

րավարներիեւնրանցզօրքերիհամարաղաչենքՏիրոջը:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

—Հանգուցեալներիհոգիներիհամար,որոնքճշմարիտեւուղիղ

հաւատքովննջեցինիՔրիստոս,աղաչենքՏիրոջը:

Դ պիր նե րը.

Յիշի՛ր,Տէ՛ր,եւողորմի՛ր:

—ԴարձեալմիաբանաղաչենքՏիրոջըմերճշմարիտեւսուրբ

հաւատքիհամար:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

—ՄերանձերըեւմիմեանցամենակալՏէրԱստծուն 

յանձնենք:

Դ պիր նե րը.

Քեզ՝Տիրոջդ,յանձնենքմեզ:

—Ողորմի՛րմեզ,Տէ՛րԱստուածմեր,ըստՔոմեծողորմութեան.

բոլորսմիաբանասենք.

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր,Տէ՛ր,ողորմի՛ր,Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

Եւ քա հա նան բազ կա տա րած եւ ծա ծուկ ա սում է այս ա ղօթ քը.

Տէ՛րԱստուածմեր,ընդունի՛րՔոծառաներիբազկատարածաղա

չանքըեւըստՔոմեծողորմութեանողորմի՛րնրանց:Առաքի՛ր
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ԶգթութիւնՔոառաքեա՛իվերայմերեւամենայնժողովրդեանս,

որքակնունինառիՔէնառատողորմութեանդ:—

 Սար կա ւագն ձայ նես ցէ.

Օրհնեա՛,տէ՛ր:

Եւ քա հա նայն ա սաս ցէ ի ձայն.

—ԶիողորմածեւմարդասէրեսԱստուածգոլով,եւՔեզվայել

էփառք,իշխանութիւնեւպատիւայժմեւմիշտեւյաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

ԸՆ ԹԵՐ ՑՈ ՒԱԾՔ ՃԱ ՇՈՒ

Յետ այ սո րիկ ե րկր պա գէ Սե ղա նոյն քա հա նայն եւ ե կեալ բազ մի յաս տի

ճանն: 

Եւ սկ սա նին դպիրքն սաղ մոս Ճա շու ը ստ խորհր դոյ ա ւուրն: 

Եւ ըն թերց ցին զգիրս Մար գա րէ ա կանս: 

Ա պա ա սաս ցեն զմե ղե դի ը ստ պատ շա ճի ա ւուրն: 

Եւ ըն թերց ցին զգիրս Ա ռա քե լա կանս: 

Եւ զկ նի` Ա լէ լուի ա` ը ստ ցու ցա նե լոյ ըն թեր ցուա ծոյն:

Եւ յա ւարտ մանն սար կա ւագն ձայ նես ցէ.

Ալէլուիա,օրթի:

Եւ քա հա նայն դարձ ցի եւ խա չակն քես ցէ ի վե րայ ժո ղովր դեանն` ա սե

լով.

†Խաղաղութիւնամենեցուն:

Դ պիրքն.

Եւընդհոգւոյդքում:

 Սար կա ւագն.

Երկիւղածութեամբլուարո՛ւք:

 Սար կա ւագն.

Սրբոյ Աւետարանիս [Յիսուսի Քրիստոսի] որ ըստՄատթէոսի

(Մարկոսի,Ղուկասու,Յովհաննու):
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Քոգթութիւնըմեզեւայսամբողջժողովրդիվրայ,որըսպասում

էՔեզանիցեկողառատողորմութեանը:—

 Սար կա ւա գը ձայ նում է.

Օրհնի՛ր,տէ՛ր:

Եւ քա հա նան բարձ րա ձայն ա սում է.

—ՔանզիԴու,Աստուածլինելով,ողորմածեւմարդասէրես,եւ

Քեզվայելենփառք,իշխանութիւնեւպատիւայժմեւմիշտեւ

յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 ՃԱ ՇՈՒ ԸՆ ԹԵՐ ՑՈ ՒԱԾ ՆԵՐ

Ս րա նից յե տոյ քա հա նան ե րկր պա գում է Սե ղա նին եւ գա լիս նստում 

աս տի ճա նին:

Դ պիր նե րը սկ սում են Ճա շու սաղ մոսն ը ստ օ րուայ խորհր դի:

Յե տոյ ըն թեր ցում են Մար գա րէ ա կան գր քե րը: 

Ա պա մե ղե դի են եր գում ը ստ օ րուայ պատ շա ճու թեան:

Յե տոյ կար դում են ա ռա քե լա կան թղ թե րը: 

Ա պա` Ա լէ լուի ա` ը ստ ըն թեր ցուա ծի ցուց ման:

 Երբ սա կարդում են, սար կա ւա գը ձայ նում է.

Ալէլուիա,ոտքի՛:

Իսկ քա հա նան շրջ ւում է դէ պի ժո ղո վուր դը եւ խա չակն քում նրան` ա սե

լով.

†Խաղաղութիւնբոլորին:

Դ պիր նե րը.

Եւքոհոգուն:

 Սար կա ւա գը.

Երկիւղածութեամբլսէ՛ք:

 Սար կա ւա գը.

[ՅիսուսՔրիստոսի]ՍուրբԱւետարաննըստՄատթէոսի(Մար

կոսի,Ղուկասի,Յովհաննէսի):
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Դ պիրքն.

Փա՜ռքՔեզ,Տէ՛րԱստուածմեր:

 Սար կա ւագն.

Պռոսխումէ:

Դ պիրքն.

ԱսէԱստուած:

Եւ սար կա ւագն ըն թերց ցի զԱ ւե տա րանն սուրբ: 

Եւ յա ւարտ մանն ա սաս ցեն ա մե նե քեան.

Փա՜ռքՔեզ,Տէ՛րԱստուածմեր:

 ՀԱՆ ԳԱ ՆԱԿ ՀԱ ՒԱ ՏՈՅ

Եւ ա պա ա սեն զՆի կի ա կան դա ւա նու թիւնն ի լման.

ՀաւատամքիմիԱստուած՝իՀայրնամենակալ,յԱրարիչներկնի

եւերկրի,երեւելեացեւաներեւութից:

ԵւիմիՏէրՅիսուսՔրիստոս՝յՈրդինԱստուծոյ՝ծնեալնյԱստու

ծոյՀօրէմիածին,այսինքն՝յէութենէՀօր:Աստուած՝յԱստուծոյ,

լոյս՝իլուսոյ,Աստուածճշմարիտ՝յԱստուծոյճշմարտէ,ծնունդ

եւոչարարած:ՆոյնԻնքնիբնութենէՀօր,Որովամենայնինչ

եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի՝ երեւելիք եւաներեւոյթք: Որ

յաղագսմեր՝մարդկան,եւվասնմերոյփրկութեան,իջեալյերկ

նից,մարմնացաւ,մարդացաւ,ծնաւկատարելապէսիՄարիամայ

սրբոյ Կուսէն Հոգւովն Սրբով: Որով էառ զմարմին, զհոգի եւ

զմիտեւզամենայն,որինչէիմարդ՝ճշմարտապէսեւոչկար

ծեօք:Չարչարեալ,խաչեալ,թաղեալ,յերրորդաւուրյարուցեալ,

ելեալիյերկինսնովինմարմնովն՝նստաւընդաջմէՀօր:Գալոց

էնովինմարմնովնեւփառօքՀօր՝իդատելզկենդանիսեւզմե

ռեալս,Որոյթագաւորութեաննոչգոյվախճան:

Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին՝ յանեղն եւ ի կատարեալն,

որ խօսեցաւ յՕրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանս: Որ

էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն եւ բնակեցաւ ի

սուրբսն:



 ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱ ՏԱ ՐԱ Գ ՀԱՅ Ա ՌԱ ՔԵ ԼԱ ԿԱՆ Ո ՒՂ ՂԱ ՓԱՌ ՍՈՒՐԲ Ե ԿԵ ՂԵ ՑՈՒ 69

Դ պիր նե րը.

Փա՜ռքՔեզ,Տէ՛րԱստուածմեր:

 Սար կա ւա գը.

Ուշադրութի՛ւն:

Դ պիր նե րը.

Աստուածասումէ:

Եւ սար կա ւագն ըն թեր ցում է սուրբ Ա ւե տա րա նը: 

Եւ ե րբ ա ւար տում է, բո լորն ա սում են.

Փա՜ռքՔեզ,Տէ՛րԱստուածմեր:

 ՀԱ ՒԱՏ ՔԻ ՀԱՆ ԳԱ ՆԱԿ

Ա պա ամ բող ջու թեամբ ա սում են Նի կի ա կան դա ւա նու թիւ նը.

ՀաւատումենքմէկԱստուծոյ՝ամենակալՀօրը,երկնքիեւերկրի,

տեսանելիներիեւանտեսանելիներիԱրարչին:

ԵւմէկՏէրՅիսուսՔրիստոսին՝ԱստուծոյՈրդուն՝ծնուածՀայր

Աստծուց՝միածին,այսինքն՝Հօրէութիւնից:Աստուած՝Աստծուց,

լոյս՝լոյսից,ճշմարիտԱստուած՝ճշմարիտԱստծուց,ծնունդեւ

ո՛չարարած:ՆոյնԻնքը՝Հօրբնութիւնից,Որովամէնինչեղաւ

երկնքումեւերկրիվրայ՝տեսանելիներեւանտեսանելիներ:Որ

մեզ՝ մարդկանց, եւ մերփրկութեանհամար, երկնքից իջնելով,

մարմնացաւ, մարդացաւ, Սուրբ Հոգով կատարելապէս ծնուեց

սուրբԿոյսՄարիամից:Որովվերցրեցմարմինը,հոգինեւմիտքը

եւամէնինչ,որունիմարդ՝ճշմարտապէսեւո՛չերեւութապէս:

Չարչարուեց,խաչուեց,թաղուեց,երրորդօրըյարութիւնառաւ,

նոյնմարմնովելաւերկինքեւնստեցՀօրաջկողմում:Գալուէ

նոյնմարմնովեւՀօրփառքով՝դատելուողջերինեւմեռեալնե

րին,Որիթագաւորութիւնըվախճանչունի:

ՀաւատումենքեւՍուրբՀոգուն՝անեղինեւկատարեալին,որ

խօսեց Օրէնքում, Մարգարէներում եւ Աւետարաններում: Որ

իջաւՅորդանան,քարոզեցառաքեալներիմիջոցովեւբնակուեց

սուրբերիմէջ:



70  ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱ ՏԱ ՐԱ Գ ՀԱՅ Ա ՌԱ ՔԵ ԼԱ ԿԱՆ Ո ՒՂ ՂԱ ՓԱՌ ՍՈՒՐԲ Ե ԿԵ ՂԵ ՑՒՈՅ

Հաւատամք եւ ի մի միայն Ընդհանրական եւ Առաքելական

ՍուրբԵկեղեցի,իմիմկրտութիւն,յապաշխարութիւն,իքաւու

թիւնեւիթողութիւնմեղաց.իյարութիւննմեռելոց,իդատաս

տաննյաւիտենիցհոգւոցեւմարմնոց,յարքայութիւններկնից

եւիկեանսնյաւիտենականս:

Մինչ ցաստ են հա ւա տոյ բանք:

 Սար կա ւագն.

Իսկորքասեն՝էրերբեմն,յորժամոչէրՈրդի,կամ՝էրերբեմն,

յորժամոչէրՍուրբՀոգի,կամթէ՝յոչէիցեղեն,կամյայլմէէու

թենէասենլինիլզՈրդինԱստուծոյեւկամզՍուրբՀոգին,եւթէ՝

փոփոխելիքենկամայլայլելիք,զայնպիսիսննզովէԿաթողիկէ

եւԱռաքելականՍուրբԵկեղեցի:

Ի սրբոյ Լու սա ւոր չէն մեր մէ ա սա ցեալ

Իսկ մեք փառաւորեսցուք որ յառաջ քան զյաւիտեանս՝ երկիր

պագանելովՍրբոյԵրրորդութեաննեւՄիոյԱստուածութեանն՝

ՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ,այժմեւմիշտեւյաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

Ա ՂՕԹՔ ԶԿ ՆԻ ԸՆ ԹԵՐ ՑՈ ՒԱ ԾՈՑ

 Սար կա ւագն քա րո զես ցէ ի ձայն.

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

—ԵւեւսհաւատովաղաչեսցուքեւխնդրեսցուքիՏեառնէԱս

տուծոյեւիՓրկչէնմերմէՅիսուսէՔրիստոսէիժամուսպաշ

տամանեւաղօթից,զիարժանիընդունելութեանարասցէ,լուիցէ

Տէրձայնիաղաչանացմերոց,ընկալցիզխնդրուածսսրտիցմե

րոց,թողցէզյանցանսմեր,ողորմեսցիիվերայմեր:Աղօթքմեր

եւխնդրուածք յամենայնժամմտցենառաջիմեծիՏէրութեան

Նորա,եւՆատացէմեզմիաբանմիովհաւատովեւարդարու
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ՀաւատումենքնաեւմիայնմէկԸնդհանրականեւԱռաքելական

ՍուրբԵկեղեցու,մէկմկրտութեան,ապաշխարութեան,մեղքերի

քաւութեանեւթողութեան.մեռելներիյարութեանը,հոգիների

եւ մարմինների յաւիտենական դատաստանին, երկնքի արքա

յութեանըեւյաւիտենականկեանքին:

  Մին չեւ այս տեղ են հա ւատ քի խօս քե րը:

 Սար կա ւա գը.

Իսկովքերասումեն,թէկարժամանակ,երբչկարՈրդին,կամ

կար ժամանակ, երբ չկարՍուրբՀոգին, կամթէ՝ ոչնչից եղան,

կամասումեն՝այլէութիւնիցենԱստուծոյՈրդինեւկամՍուրբ

Հոգին,եւթէ՝փոփոխելիենկամայլայլելի,այնպիսիներիննզո

վումէԿաթողիկէեւԱռաքելականՍուրբԵկեղեցին:

 Մեր սուրբ Լու սա ւոր չի կող մից ա սուած

Իսկ մենք փառաւորենք Նրան, որ յաւիտեաններից առաջ է՝

երկրպագելովՍուրբԵրրորդութեանըեւՄէկԱստուածութեանը՝

Հօրը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

Ա ՂՕԹՔ ԸՆ ԹԵՐ ՑՈ ՒԱԾ ՆԵ ՐԻՑ ՅԵ ՏՈՅ

 Սար կա ւա գը բարձ րա ձայն քա րո զում է.

ԴարձեալխաղաղութեանհամարաղաչենքՏիրոջը:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

—ԴարձեալհաւատքովաղաչենքեւխնդրենքմերՏէրԱստուած

եւՓրկիչՅիսուսՔրիստոսիցայսպաշտամունքիեւաղօթքիժա

մին,որընդունելութեանարժանիհամարիեւլսիՏէրըմերաղա

չանքներիձայնը,ընդունիմերսրտիխնդրուածքները,ներիմեր

յանցանքներըեւողորմիմեզ:Մերաղօթքներնուխնդրուածք

ներըթողամէնժամմտնենՆրամեծՏէրութեանառաջ,եւՆա

տայմեզմիաբան,մէկհաւատքովեւարդարութեամբաշխատել
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թեամբվաստակելիգործսբարիս,զիողորմութեանզշնորհսԻւր

արասցէիվերայմեր:Տէրնամենակալկեցուսցէեւողորմեսցի:

Դ պիրքն.

Կեցո՛,Տէ՛ր:

—ԶժամսսուրբՊատարագիսեւզառաջիկայօրսխաղաղութեամբ

անցուցանելհաւատով՝իՏեառնէխնդրեսցուք:

Դ պիրքն.

Շնորհեա՛,Տէ՛ր:

—ԶհրեշտակխաղաղութեանպահապանանձանցմերոցիՏեառ

նէխնդրեսցուք:

Դ պիրքն.

Շնորհեա՛,Տէ՛ր:

— Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ

խնդրեսցուք:

Դ պիրքն.

Շնորհեա՛,Տէ՛ր:

—ԶսրբոյԽաչինմեծեւկարողզօրութիւննյօգնութիւնանձանց

մերոցիՏեառնէխնդրեսցուք:

Դ պիրքն.

Շնորհեա՛,Տէ՛ր:

— Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ

զՏէրաղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

—Զանձինս մեր եւ զմիմեանս ՏեառնԱստուծոյամենակալին

յանձնարասցուք:

Դ պիրքն.

ՔեզՏեառնդյանձնեղիցուք:
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բարիգործերիմէջ,որպէսզիԻրողորմութեանշնորհըպարգեւի

մեզ:ԱմենակալՏէրըթողկեանքտայեւողորմի:

Դ պիր նե րը.

Կեա՛նքտուր,Տէ՛ր:

—ԱյսսուրբՊատարագիժամըեւայսօրըխաղաղութեամբեւ

հաւատքովանցկացնելխնդրենքՏիրոջից:

Դ պիր նե րը.

Շնորհի՛ր,Տէ՛ր:

—Խաղաղութեանհրեշտակինմերանձերինպահապանխնդրենք

Տիրոջից:

Դ պիր նե րը.

Շնորհի՛ր,Տէ՛ր:

—ՄերյանցանքներինքաւութիւնեւթողութիւնխնդրենքՏի

րոջից:

Դ պիր նե րը.

Շնորհի՛ր,Տէ՛ր:

—ՍուրբԽաչիմեծեւկարողզօրութիւնըմերանձերինօգնու

թիւնխնդրենքՏիրոջից:

Դ պիր նե րը.

Շնորհի՛ր,Տէ՛ր:

—ԴարձեալմիաբանաղաչենքՏիրոջըմերճշմարիտեւսուրբ

հաւատքիհամար:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

—ՄերանձերըեւմիմեանցամենակալՏէրԱստծուն 

յանձնենք:

Դ պիր նե րը.

Քեզ՝Տիրոջդ,յանձնենքմեզ:
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—Ողորմեա՛ցմեզ,Տէ՛րԱստուածմեր,ըստմեծիողորմութեան

Քում.ասասցուքամենեքեանմիաբանութեամբ:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Մինչ նո քա եր գեն, քա հա նայն ա սաս ցէ զա ղօթս ի ծա ծուկ.

[ա]Տէրմեր եւՓրկիչՅիսո՛ւսՔրիստոս, որմեծդես ողոր

մութեամբեւառատպարգեւօքբարերարութեանՔո,որԴու

Քոյին կամաւդ ի ժամուս յայսմիկ համբերեցեր չարչարա

նացխաչի եւ մահու յաղագս մեղաց մերոց եւպարգեւեցեր

առատապէսզպարգեւսՀոգւոյդՍրբոյերանելիառաքելոցն,

հաղորդսարաեւզմե՛զ,Տէր,աղաչեմքզՔեզ,աստուածային

պարգեւացդ,թողութեանմեղացեւընդունելութեանՀոգւոյդ

Սրբոյ:—

 Քա հա նայն` ի ձայն.

— Որպէս զի արժանաւորք եղիցուք գոհութեամբ փառաւորել

զՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդայժմ եւ միշտ եւ յաւի

տեանսյաւիտենից.ամէն:

†Խաղաղութիւնամենեցուն:

Դ պիրքն.

Եւընդհոգւոյդքում:

 Սար կա ւագն.

Աստուծոյերկրպագեսցուք:

Դ պիրքն.

ԱռաջիՔո,Տէ՛ր:

 Քա հա նայն` ի ձայն.

[բ]ԽաղաղութեամբՔով,Քրիստո՛սՓրկիչմեր,որիվերէքան

զամենայնմիտսեւզբանս,ամրացո՛զմեզեւաներկի՛ւղպահեա

յամենայնչարէ.հաւասարեա՛զմեզընդճշմարիտերկրպագուս

Քո,որքհոգւովեւճշմարտութեամբՔեզերկիրպագանեն:Վասն
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—Ողորմի՛րմեզ,Տէ՛րԱստուածմեր,ըստՔոմեծողորմութեան.

բոլորսմիաբանասենք:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր,Տէ՛ր,ողորմի՛ր,Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

 Մինչ նրանք եր գում են, քա հա նան ծա ծուկ ա սում է այս ա ղօթ քը.

[ա] Տէր մեր եւՓրկիչ Յիսո՛ւսՔրիստոս, որ մեծ եսՔո ողոր

մութեամբ եւ առատ՝ Քո բարերարութեան պարգեւներով, որ

Դու Քո կամքով այս ժամին համբերեցիր խաչի եւ մահուան

չարչարանքներինմերմեղքերիպատճառովեւառատաբարպար

գեւեցիրՍուրբ Հոգուդպարգեւները երանելիառաքեալներին,

հաղորդդարձրուեւմե՛զ,Տէր,աղաչումենքՔեզ,աստուածային

պարգեւներիդ,մեղքերիթողութեանեւՍուրբՀոգուդընդունե

լութեան:—

 Քա հա նան` բարձ րա ձայն.

— Որպէսզի արժանաւոր լինենք գոհութեամբ փառաւորելու

Քեզ Հօր եւ Սուրբ Հոգուդ հետ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

†Խաղաղութիւնբոլորին:

Դ պիր նե րը.

Եւքոհոգուն:

 Սար կա ւա գը.

ԵրկրպագենքԱստծուն:

Դ պիր նե րը.

Քոառջեւ,Տէ՛ր:

 Քա հա նան` բարձ րա ձայն.

[բ]Քրիստո՛սՓրկիչմեր,Քոխաղաղութեամբ,որվերէբոլորմտ

քերիցեւխօսքերից,ամրացրո՛ւմեզեւաներկի՛ւղպահիրամէն

տեսակ չարից. հաւասարեցրո՛ւ մեզ Քո ճշմարիտ երկրպագու

ներին,որոնքհոգովեւճշմարտութեամբենՔեզերկրպագում:
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զիԱմենասուրբԵրրորդութեանդվայելէփառք,իշխանութիւն

եւպատիւայժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից:

ՕրհնեալՏէրմերՅիսուսՔրիստոս.ամէն:

Դ պիրքն.

Ամէն:

 Սար կա ւագն.

Օրհնեա՛,տէ՛ր:

 Քա հա նայն խա չակն քէ ի վե րայ ժո ղովր դեանն` ա սե լով ի ձայն.

†ՏէրԱստուածօրհնեսցէզամենեսեանդ:

Դ պիրքն.

Ամէն:

Յետ այ սո րիկ, ե թէ ե պիս կո պոս ի ցէ խորհր դա ծուն, ի բաց հան ցէ զե մի

փո րոնն, զխոյրն եւ զհո ղա թափսն. ի սկ ե թէ քա հա նայ ի ցէ, ի բաց հան

ցէ զսա ղա ւարտն եւ զհո ղա թափսն:
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Քանզի Ամենասուրբ Երրորդութեանդ վայել են փառք, իշխա

նութիւնեւպատիւայժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից:

ՕրհնեալէմերՏէրՅիսուսՔրիստոսը.ամէն:

Դ պիր նե րը.

Ամէն:

 Սար կա ւա գը.

Օրհնի՛ր,տէ՛ր:

Եւ քա հա նան խա չակն քում է ժո ղովր դին` բարձ րա ձայն ա սե լով.

†ՏէրԱստուածթողօրհնիբոլորիդ:

Դ պիր նե րը.

Ամէն:

Ս րա նից յե տոյ, ե թէ խորհր դա կա տա րը ե պիս կո պոս է, հա նում է ե մի փո

րո նը, խոյ րը եւ հո ղա թափ նե րը. ի սկ ե թէ քա հա նայ է, հա նում է սա ղա

ւար տը եւ հո ղա թափ նե րը:
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 ԿԱ ՆՈՆ ՍՐ ԲՈՅ ՊԱ ՏԱ ՐԱ ԳԻ

 ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒ ԹԻՒՆ

 Մեծ մուտք

 Սար կա ւագն.

Մի՛ոքյերախայից,մի՛ոքիթերահաւատիցեւմի՛ոքյապաշ

խարողացեւյանմաքրիցմերձեսցիյաստուածայինԽորհուրդս:

Դ պիրքն.

Մարմին տէրունական եւ Արիւն փրկչական կայ առաջի. երկ

նային զօրութիւնք յաներեւոյթս երգեն եւ ասեն անհանգիստ

բարբառով.«Սո՛ւրբ,սո՛ւրբ,սո՛ւրբ,Տէ՛րզօրութեանց»:

 Սար կա ւագն.

Սաղմո՛ս ասացէք Տեառն Աստուծոյ մերում, դպի՛րք, ձայնիւ

քաղցրութեամբզերգսհոգեւորս:

Դ պիրքն ա սեն զսրբա սա ցու թիւն ը ստ խորհր դոյ ա ւուրն:

 Կիւ րա կէ ից, Ե կե ղեց ւոյ, Հրեշ տա կաց.

Հրեշտակային կարգաւորութեամբ լցեր,Աստուա՛ծ, զՔո սուրբ

զԵկեղեցի:ՀազարքհազարացհրեշտակապետքկանառաջիՔո,

եւբիւրքբիւրոցհրեշտակքպաշտենզՔեզ,Տէ՛ր.եւիմարդկա

նէ հաճեցար ընդունիլ զօրհնութիւն ձայնիւ խորհրդականաւ.

«Սո՛ւրբ,սո՛ւրբ,սո՛ւրբ,Տէ՛րզօրութեանց»:

 (Զսրբասացութիւնս ըստ պատշաճի այլ աւուրց տօնից գտցես ի 

յաւելուածի)։

Եւ գան խնկար կե լով ի սուրբ Խոր հուրդն:

 Սար կա ւագն.

Յարեւու եհար զխորան Իւր եւ Ինքն որպէս փեսայ, զի ելանէ

յառագաստէԻւրմէ:
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 ԿԱ ՆՈՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱ ՏԱ ՐԱ ԳԻ

 ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒ ԹԻՒՆ

 Մեծ մուտք

 Սար կա ւա գը.

Երախաներից1,թերահաւատներից,ապաշխարողներիցեւանմա

քուրներիցոչմէկըչմօտենա՛յայսաստուածայինԽորհուրդին:

Դ պիր նե րը.

ՏէրունականՄարմիննուփրկչականԱրիւննէմերառջեւում.

երկնային զօրութիւններն աներեւոյթ կերպով եւ անդադար

ձայնով երգում են եւասում՝ «Սո՛ւրբ, սո՛ւրբ, սո՛ւրբ, Տէ՛ր զօ

րութիւնների»:

 Սար կա ւա գը.

Սաղմո՛ս երգէք մեր Տէր Աստծուն, դպիրնե՛ր, քաղցր ձայնով

հոգեւորերգե՛րերգէք:

Դ պիր նե րը սրբա սա ցու թիւն են եր գում ը ստ օ րուայ խոր հուր դի: 

 Կի րա կի նե րի, Ե կե ղե ցու, Հրեշ տակ նե րի.

Աստուա՛ծ, հրեշտակային կարգաւորութեամբ լցրիր Քո սուրբ

Եկեղեցին:ԲազմահազարհրեշտակապետերկանՔոառջեւ, եւ

բազմաբիւրհրեշտակներծառայումենՔեզ,Տէ՛ր.նաեւմարդ

կանցից հաճեցիր օրհնութիւն ընդունել՝ խորհրդական երգով.

«Սո՛ւրբ,սո՛ւրբ,սո՛ւրբ,Տէ՛րզօրութիւնների»:

  (Ուրիշ տօներին պատշաճ սրբասացութիւնները կը գտնես 

յաւելուածում)։

Եւ խնկար կե լով գա լիս են դէ պի սուրբ Խոր հուր դը:

 Սար կա ւա գը.

ԱրեւիմէջհաստատեցԻրվրանըեւԻնքըփեսայիպէսդուրսէ

գալիսԻրառագաստից:
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Դ պիրքն.

ԵւցնծայՆաորպէսհսկայյընթանալզճանապարհսԻւր:

 Սար կա ւագն.

Ճանապա՛րհ արարէք Այնմիկ, որ նստի յերկինս երկնից ընդ

արեւելս:

 Աստուածիհարաւոյեկեսցէ,եւՍուրբն՝իՓառանլեռնէ:

Եւ դպիրքն ա պա ե ղա նա կես ցեն.

Որքզքերովբէիցնխորհրդաբարկերպարանիմք

Եւ կենդանարար Երրորդութեանն զերեքսրբեան օրհնութիւնս

մատուցանեմք՝

Զամենայնզկենցաղականսիբացդնելովզգործս,

ՈրպէսզիզԹագաւորնամենեցունընդունիցիմք.

Եւզհրեշտակացնհանդիսապէսընծայեալբերեմքզկարգ:

Եւ մինչ նո քա եր գեն, քա հա նայն խո նար հես ցի ա ռա ջի սրբոյ Սե ղա նոյն 

եւ խորհր դա բար ա ղօ թես ցէ ի ծա ծուկ.

Ոչոքարժանիէ յըմբռնելոցսմարմնաւորախտիւքեւցան

կութեամբ մատչիլ ի Սեղան Քո կամ սպասաւորել արքու

նականփառացՔոց, քանզիպաշտել զՔեզ մեծ եւահաւոր՝

երկնաւորզօրութեանցդիսկէ:Սակայնվասնանչափբարե

րարութեան Քոյ, անպարագրելի Բա՛նդ Հօր, եղեր մարդ եւ

քահանայապետմերերեւեցար.եւիբրՏէրամենեցուն՝այսմ

սպասաւորութեան եւ անարիւն զենման զքահանայութիւն

աւանդեցերմեզ:

Վասն զի դու ես Տէր Աստուած մեր, որ տիրես երկնաւորաց

եւ երկրաւորաց, որ ի վերայ քերովբէականաթոռոյ բազմիս,

սերովբէից Տէ՛ր եւ Թագաւո՛ր Իսրայէլի, որ միայն սուրբ ես

եւիսուրբսհանգուցեալ:ԱղաչեմզՔեզ,միա՛յնբարերարեւ

հեշտալուր, նայեա՛ յիս՝ ի մեղուցեալ եւ յանպիտանծառայս

Քո, եւ սրբեա՛ զհոգի եւ զմիտս իմ յամենայն պղծութենէ

չարին. եւ բաւականացո՛ զիս զօրութեամբ Սուրբ Հոգւոյդ,
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Դ պիր նե րը.

ԵւՆացնծումէորպէսհսկայ՝Իրճանապարհներովընթանալիս:

 Սար կա ւա գը.

Ճանապա՛րհբացէքՆրան,որնստումէերկինքներիերկնքում՝

արեւելքում:

Աստուածհարաւիցպիտիգայ,եւՍուրբը՝Փառանլեռից:

Եւ ա պա դպիր նե րը եր գում են.

Մենքխորհրդաբարքերովբէներիկերպարանքնենքառնում

Եւ երեքսրբեան օրհնութիւնն ենք մատուցում կենդանարար

Երրորդութեանը՝

Միկողմթողնելովբոլորկենցաղականգործերը,

ՈրպէսզիընդունենքբոլորիԹագաւորին.

Եւհանդիսաւորնուիրաբերմամբցոյցենքտալիսհրեշտակային

կարգը:

 Մինչ նրանք եր գում են, քա հա նան խո նարհ ւում է սուրբ Սե ղա նի առ ջեւ 

եւ խորհր դա բար ա ղօ թում ծա ծուկ.

Մարմնական ախտերով եւ ցանկութիւններով բռնուածներիցս

ոչ ոք արժանի չէ մօտենալու Քո Սեղանին կամ սպասաւորե

լու Քո արքունական փառքին, քանզի Քեզ ծառայելը մեծ եւ

ահաւորէնոյնիսկերկնայինզօրութիւններիդհամար:Սակայն

ՔոանչափբարերարութեանպատճառովԴու,ՀայրԱստուծոյ

անպարագրելիԲա՛նդ, մարդեղար եւ յայտնուեցիր որպէսմեր

քահանայապետ.եւորպէսբոլորիՏէր՝այսսպասաւորութեանեւ

անարիւնզոհիքահանայութիւնըմեզաւանդեցիր:

ՔանզիԴուեսմերՏէրԱստուածը,որտիրումեսերկնաւորների

եւերկրաւորներիվրայ,որբազմածեսքերովբէականաթոռին,

Տէ՛րսերովբէներիեւԹագաւո՛րԻսրայէլի,որմիակդեսսուրբեւ

բնակւումեսսուրբերիմէջ:ԱղաչումեմՔեզ,միա՛կբարերար

եւքաղցրութեամբլսող,նայի՛րինձ՝Քոմեղաւորեւանպիտան

ծառային, եւ սրբի՛ր իմ հոգին ու միտքը չարի ամէն տեսակ

պղծութիւնից.եւՍուրբՀոգուզօրութեամբկարո՛ղդարձրուինձ,
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որ զգեցեալ եմ զքահանայականս շնորհ, կալ առաջի սրբոյ

Սեղանոյս եւ քահանայագործել զՔո անարատ Մարմինդ եւ

զպատուականԱրիւնդ:

Քեզ խոնարհեցուցեալ զպարանոցս իմ՝ մաղթեմ, մի՛ դարձու

ցաներ զերեսս Քո յինէն եւ մի՛ մերժեր զիս ի ծառայից Քոց,

այլ արժանի՛ արա մատուցանել Քեզ զԸնծայս զայս յինէն՝ ի

մեղուցեալ եւ յանարժան ծառայէսՔումմէ:Վասն զիԴու ես,

որմատուցանեսեւմատչիսեւընդունիսեւտաս,Քրիստո՛սԱս

տուած մեր. եւՔեզփառս մատուցանեմք հանդերձանսկիզբն

ՔոՀարբդեւամենասուրբեւբարերարՀոգւովդայժմեւմիշտ

եւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Ա պա ի սար կա ւա գացն վե րա բե րի ցի սրբա զան Հացն եւ ան մա հու թեան 

Բա ժակն ի սուրբ Սե ղանն: Եւ գան յաս տի ճան խո րա նին, եւ բար ձող 

ա հա ւոր Խորհր դոյն ա սաս ցէ հան դար տու թեամբ.

Համբարձէ՛ք,իշխա՛նք,զդրունսձերիվեր.համբարձցինդրունք

յաւիտենից,եւմտցէԹագաւորփառաց:

Եւ պա տա րա գողն խնկար կէ եւ հար ցա նէ.

Ո՞վէսաԹագաւորփառաց՝ՏէրհզօրզօրութեամբԻւրով,Տէր

կարողիպատերազմի:

 Սար կա ւագն.

Համբարձէ՛ք,իշխա՛նք,զդրունսձերիվեր.համբարձցինդրունք

յաւիտենից,եւմտցէԹագաւորփառաց:

 Քա հա նայն.

Ո՞վէսաԹագաւորփառացեւՏէրզօրութեանց:

 Սար կա ւագն.

ՍաԻնքնէԹագաւորփառաց:

Եւ պա տա րա գողն ե րկր պա գէ ա հիւ եւ դո ղու թեամբ եւ առ նու ի ձե ռաց 

սար կա ւա գին եւ խա չակն քէ ի վե րայ ժո ղովրդեանն` ա սե լով.

ՕրհնեալեկեալանուամբՏեառն:
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որհագելեմայսքահանայականշնորհը,կանգնելուայսսուրբ

ՍեղանիառջեւեւքահանայագործելուՔոանարատՄարմինը

եւպատուականԱրիւնը:

Քոառաջխոնարհեցնելովիմպարանոցը՝աղերսումեմ,մի՛դարձ

րուՔոերեսնինձանիցեւմի՛մերժիրինձՔոծառաներիկարգից,

այլարժանացրո՛ւինձ՝Քոմեղաւորեւանարժանծառային,Քեզ

մատուցելուայսԸնծաները:ՔանզիԴուես,որմատուցումես

եւմատուցւում,ընդունումեւտալիս,Քրիստո՛սԱստուածմեր.

եւՔեզ՝անսկիզբՀօրդեւամենասուրբուբարերարՀոգուդհետ

միասին փառք ենք մատուցում այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

Ա պա սար կա ւագ նե րից մէ կը բարձ րաց նելով բե րում է սրբա զան Հա

ցը եւ ան մա հու թեան Բա ժա կը դէ պի սուրբ Սե ղա նը: Եւ գա լով խո րա նի 

[ հա րա ւային] աս տի ճա նի մօտ` ա հա ւոր Խոր հուր դը վե րա բե րողն ա սում 

է հան դար տու թեամբ.

Բարձրացրէ՛քձերդռները,իշխաննե՛ր.թո՛ղբարձրանանյաւի

տեաններիդռները,եւմտնիփառքիԹագաւորը:

 Պա տա րա գի չը խնկար կե լով հարց նում է.

Ո՞վէփառքիայսԹագաւորը՝ԻրզօրութեամբհզօրՏէրը,պա

տերազմիմէջկարողՏէրը:

 Սար կա ւա գը.

Բարձրացրէ՛քձերդռները,իշխաննե՛ր.թո՛ղբարձրանանյաւի

տեաններիդռները,եւմտնիփառքիԹագաւորը:

 Քա հա նան.

Ո՞վէփառքիայսԹագաւորըեւզօրութիւններիՏէրը:

 Սար կա ւա գը.

ՍաԻնքըփառքիԹագաւորնէ:

Եւ պա տա րա գիչն ա հով ու դո ղով ե րկր պա գում է, [Ըն ծա նե րը] վերց նում 

սար կա ւա գի ձեռ քից եւ խա չակն քում ժո ղովր դին` ա սե լով.

ՕրհնեալէՏիրոջանունովեկողը:
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Դ պիրքն.

Ալէլուիա:

 Մատուցումն Ընծայից

Եւ Ըն ծայքն վե րա բե րին ի Սե ղան: Եւ քա հա նայն խնկես ցէ եւ ա պա 

լուաս ցէ զմա տունսն` ա սե լով.

ԼուացիցսրբութեամբզձեռսիմեւշուրջեղէցզսեղանովՔով,

Տէ՛ր:

 Սար կա ւագն.

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Սար կա ւագն.

Եւեւսհաւատովեւսրբութեամբկացցուքյաղօթսառաջիսրբոյ

ՍեղանոյսԱստուծոյ՝ահիւ։Մի՛խղճիւեւգայթակղութեամբ,մի՛

նենգութեամբ,խորամանկութեամբ,մի՛պատրանօքեւխաբէու

թեամբ,մի՛երկմտութեամբեւմի՛թերահաւատութեամբ,այլու

ղիղվարուք,պարզմտօք,միամիտսրտիւ,կատարեալհաւատով,

լցեալ սիրով, լի եւառաւելեալամենայն գործովք բարութեան

կացցուքյաղօթսառաջիսրբոյՍեղանոյսԱստուծոյեւգտցուք

զողորմութեանզշնորհսյաւուրՅայտնութեանեւիմիւսանգամ

ԳալստեանՏեառնմերոյեւՓրկչինՅիսուսիՔրիստոսի:

Կեցուսցէեւողորմեսցի:

Դ պիրքն.

Կեցո՛,Տէ՛ր,եւողորմեա՛:

 Մինչ նո քա եր գեն, քա հա նայն բազ կա տա րած ա ղօ թես ցէ ի ծա ծուկ.

Տէ՛րԱստուածզօրութեանցեւԱրարի՛չամենայնլինելութեանց,

որյանէութենէզբնաւսիցուցակութիւնածեալգոյացուցեր,որ

եւզմերսզհողեղէնբնութիւնսպատուեալմարդասիրապէս՝այս

պիսիահաւորեւանպատումխորհրդոյկարգեցերսպասաւորս.

Դու, Տէ՛ր, Որում պատարագեմք զպատարագիսս, ընկա՛լ առ ի
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Դ պիր նե րը.

Ալէլուիա:

Ընծաների  մատուցում

Եւ Ըն ծա նե րը դր ւում են Սե ղա նին: Քա հա նան խնկար կում է եւ ա պա 

լուա նում մատ նե րը` ա սե լով.

ՍրբութեամբկըլուանամիմձեռքերըեւկըքայլեմՔոսեղանի

շուրջ,Տէ՛ր:

 Սար կա ւա գը.

ԴարձեալխաղաղութեանհամարաղաչենքՏիրոջը:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

 Սար կա ւա գը.

Դարձեալհաւատքով,սրբութեամբեւերկիւղովաղօթքիկանգ

նենքԱստուծոյսուրբՍեղանիառջեւ։Ո՛չմեղքիխղճմտանքով

եւ գայթակղութեամբ, ո՛չ նենգութեամբ, խորամանկութեամբ,

ո՛չ կեղծիքով եւխաբէութեամբ, ո՛չ երկմտութեամբ եւ ո՛չթե

րահաւատութեամբ,այլուղիղվարքով,պարզմտքով,միամիտ

սրտով,կատարեալհաւատքով,սիրովլի,բոլորբարիգործերով

լցուածեւառատացած՝աղօթքիկանգնենքԱստուծոյայսսուրբ

ՍեղանիառջեւեւմերՏէրեւՓրկիչՅիսուսՔրիստոսիվերստին

ԳալստեանեւՅայտնութեանօրըգտնենքողորմութեանշնորհը:

Նաթողկեանքտայեւողորմի:

Դ պիր նե րը.

Կեա՛նքտուր,Տէ՛ր,եւողորմի՛ր:

 Մինչ նրանք եր գում են, քա հա նան բազ կա տա րած ա ղօ թում է ծա ծուկ.

Տէ՛րԱստուածզօրութիւններիեւԱրարի՛չբոլորարարածների,

որամէնինչանէութիւնիցերեւանհանելովգոյացրիր,որնաեւ

մերհողեղէնբնութիւնըմարդասիրապէսպատուելով՝այսպիսի

ահաւորեւանպատումխորհրդիսպասաւորկարգեցիր.Դու,Տէ՛ր,

Որիդմատուցումենքայսպատարագը,ընդունի՛րմեզանիցայս
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մէնջզառաջադրութիւնսզայս եւաւարտեա՛ զսաիխորհրդա

կանութիւնՄարմնոյեւԱրեանՄիածնիՔոյ,դե՛ղթողութեան

մեղացպարգեւեաճաշակողացս†զՀացսզայսեւզԲաժակս:

 Քա հա նայն` ի ձայն.

ՇնորհօքեւմարդասիրութեամբՏեառնմերոյեւՓրկչինՅիսուսի

Քրիստոսի,ընդՈրումՔեզՀօր,միանգամայնեւՀոգւոյդՍրբոյ

վայելէփառք,իշխանութիւնեւպատիւայժմեւմիշտեւյաւի

տեանսյաւիտենից.ամէն:

Ողջոյն

†Խաղաղութիւնամենեցուն:

Դ պիրքն.

Եւընդհոգւոյդքում:

 Սար կա ւագն.

Աստուծոյերկրպագեսցուք:

Դ պիրքն.

ԱռաջիՔո,Տէ՛ր:

 Սար կա ւագն.

Ողջո՛յնտուքմիմեանցիհամբոյրսրբութեան:

ԵւորքոչէքկարողքհաղորդիլաստուածայինԽորհրդոյս,առ

դրունսելէ՛քեւաղօթեցէ՛ք:

Դ պիրքն.

Քրիստոսիմէջմերյայտնեցաւ, 

ՈրԷննԱստուած՝աստբազմեցաւ:

Խաղաղութեանձայնհնչեցաւ, 

Սուրբողջունիհրամանտուաւ:

Եկեղեցիսմիանձնեղեւ, 

Համբոյրսյօդլրմանտուաւ:
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առաջադրութիւնըեւլրումի՛նհասցրուորպէսխորհուրդՔոՄի

ածնիՄարմնիեւԱրեան՝մեղքիթողութեանդե՛ղպարգեւելով

†այսՀացըեւԲաժակըճաշակողներիս:

 Քա հա նան` բարձ րա ձայն.

Մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի շնորհով եւ մարդասի

րութեամբ, Ում հետՔեզ՝ Հօրդ, միեւնոյն ժամանակ եւ Սուրբ

Հոգուդվայելենփառք,իշխանութիւնեւպատիւայժմեւմիշտ

եւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Ողջոյն

†Խաղաղութիւնբոլորին:

Դ պիր նե րը.

Եւքոհոգուն:

 Սար կա ւա գը.

ԵրկրպագենքԱստծուն:

Դ պիր նե րը.

Քոառջեւ,Տէ՛ր:

 Սար կա ւա գը.

Սրբութեանհամբոյրովողջունէ՛քմիմեանց:

Եւձեզանիցովքեր չենկարողհաղորդուելայսաստուածային

Խորհրդին,թողդուրսելնենեւաղօթեն:

Դ պիր նե րը.

Քրիստոսըմերմէջյայտնուեց, 

Աստուած,որԷնէ,այստեղբազմեց:

Խաղաղութեանձայնըհնչեց, 

Սուրբողջոյնիհրամանտրուեց:

Եկեղեցինմէկանձդարձաւ, 

Համբոյրնայսորպէսլրմանկապտրուեց:
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Թշնամութիւննհեռացաւ, 

Սէրնյընդհանուրսսփռեցաւ:

Արդ՝պաշտօնեա՛յք,բարձեալզձայն, 

Տո՛ւքօրհնութիւնիմիբերան

ՄիասնականԱստուածութեան, 

Որումսրովբէքնենսրբաբան:

 ԳՈ ՀՈՒ ԹԻՒՆ

 Նախերգան

Ո մանք եւ զայս ա սեն ի հան դի սի տօ նի.

 Սար կա ւագն.

Որքհաւատովկայքյանդիման 

ՍուրբՍեղանոյսարքայական, 

Տեսէ՛քբազմեալզՔրիստոսարքայն, 

Եւշուրջպատեալզօրքվերնական:

Դ պիրքն.

Վերհամբառնամքզաչսունելով 

Եւպաղատիմքզայսասելով. 

Զմեղսմերմի՛յիշեսցես, 

ԱյլգթութեամբՔոքաւեսցես: 

ԸնդհրեշտակացնօրհնեմքզՔեզ, 

ԵւընդսրբոցՔոց,Տէ՛ր,փա՜ռքՔեզ:

Եւ սար կա ւագն ձայ նես ցէ.

Ահիւկացցուք,երկիւղիւկացցուք,բարւոքկացցուք,եւնայե

ցարո՛ւքզգուշութեամբ:

Դ պիրքն.

ԱռՔեզ,Աստուա՛ծ:

 Սար կա ւագն.

ՊատարագՔրիստոսմատչի՝անարատԳառնԱստուծոյ:



 ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱ ՏԱ ՐԱ Գ ՀԱՅ Ա ՌԱ ՔԵ ԼԱ ԿԱՆ Ո ՒՂ ՂԱ ՓԱՌ ՍՈՒՐԲ Ե ԿԵ ՂԵ ՑՈՒ 89

Թշնամութիւնըհեռացաւ, 

Սէրըբոլորիմէջսփռուեց:

Պաշտօնեանե՛ր,արդ՝բարձրաձայն 

Օրհնաբանէ՛քմիաբերան

ՄիասնականԱստուածութեանը, 

Որինսերովբէներնենսրբասաց:

 ԳՈ ՀՈՒ ԹԻՒՆ

 Նախերգանք

Ո մանք նաեւ սա են ա սում հան դի սա ւոր տօ նե րին.

 Սար կա ւա գը.

Դուք,որհաւատքովկանգնածէքդէմյանդիման

ՍուրբՍեղանինարքայական, 

Տեսէ՛քՔրիստոսԱրքայինբազմած՝ 

Վերինզօրքովշրջապատուած:

Դ պիր նե րը.

Մերաչքերըբարձրացնելով՝ 

Պաղատումենք՝սաասելով. 

Մերմեղքերըմի՛յիշիր, 

ԱյլգթութեամբՔոքաւի՛ր: 

ՀրեշտակներիհետօրհնումենքՔեզ, 

ԵւՔոսուրբերիհետ,Տէ՛ր,փա՜ռքՔեզ:

Եւ սար կա ւա գը ձայ նում է.

Ահով կանգնենք, երկիւղով կանգնենք, բարւոք կանգնենք, եւ

նայէ՛քզգուշութեամբ:

Դ պիր նե րը.

ԴէպիՔեզ,Աստուա՛ծ:

 Սար կա ւա գը.

Քրիստոսը՝ԱստուծոյանարատԳառը,պատարագէմատուցւում:
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Դ պիրքն.

Ողորմութիւնեւխաղաղութիւնեւպատարագօրհնութեան:

 Քա հա նայն դարձ ցի եւ խա չակն քես ցէ եւ ա սաս ցէ ի ձայն.

† Շնորհք, սէր եւաստուածային սրբարար զօրութիւնն Հօր եւ

ՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյեղիցիընդձեզընդամենեսեանդ:

Դ պիրքն.

Ամէն:Եւընդհոգւոյդքում:

 Սար կա ւագն.

Զդրունս,զդրունս:

Ամենայնիմաստութեամբեւզգուշութեամբիվե՛րընծայեցուցէք

զմիտսձերաստուածայիներկիւղիւ:

Դ պիրքն.

ՈւնիմքառՔեզ,Տէ՛րամենակալ:

 Սար կա ւագն.

Եւգոհացարո՛ւքզՏեառնէբոլորովսրտիւ:

Դ պիրքն.

Արժանեւիրաւ:

Իսկ ի հան դի սի ա ւուրս ո մանք զկ նի «Ար ժան եւ ի րաւ»ին ա սեն եւ 

զայս.

 Սար կա ւագն.

Եւզստոյգփրկութեան,որմիշտընդամենայնտեղիս,գոհութիւն

մատուցանեմքՔեզ,Քրիստո՛ս:Որովեւզհրաշալիզյարութիւնդ

Քոգովենզօրութիւնք,սարսինսերովբէքն, եւիշխանութիւնք

վերինպետութեանցնպարառեալքաղցրձայնիւեղանակենեւ

ասեն.

 Մինչ նո քա եր գեն, քա հա նայն ձեռ նա մած ա ղօ թես ցէ ի ծա ծուկ.

Արժանէստուգապէսեւիրաւ՝ամենայորդորփութովմիշտեր

կիրպագանելովփառաւորելզՔեզ,Հա՛յրամենակալ, որզանի

ծիցնբարձերզկրճիմնՔոյինանզննելիեւարարչակիցԲանիւդ,
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Դ պիր նե րը.

Ողորմութիւնեւխաղաղութիւնեւպատարագօրհնութեան:

 Քա հա նան շրջ ւում է եւ խա չակն քե լով ա սում.

† Հօր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու շնորհը, սէրը եւ աստուածային

սրբարարզօրութիւնըձեզբոլորիդհետլինեն:

Դ պիր նե րը.

Ամէն:Նաեւքոհոգուհետ:

 Սար կա ւա գը.

Դռները,դռները:

Ամենայնիմաստութեամբեւզգուշութեամբ,աստուածայիներ

կիւղովբարձրացրէ՛քձերմիտքը:

Դ պիր նե րը.

ԴէպիՔեզենքբարձրացնում,Տէ՛րամենակալ:

 Սար կա ւա գը.

Եւամբողջսրտովգոհացէ՛քՏիրոջից:

Դ պիր նե րը.

Վայելէեւիրաւացի:

Իսկ հան դի սա ւոր օ րե րին «Ար ժան եւ ի րաւ»ից յե տոյ ո մանք ա սում են 

նաեւ սա.

 Սար կա ւա գը.

Քրիստո՛ս, միշտ եւ ամենուր մատուցում ենք Քեզ ճշմարիտ

փրկութեանգոհութիւնը:Որիհամարէլզօրութիւններըգովում

ենՔոհրաշալիյարութիւնը,սերովբէներըսարսումեն,եւվերին

պետութիւնների իշխանութիւնները պար բռնած քաղցրաձայն

երգումենեւասում.

 Մինչ նրանք եր գում են, քա հա նան ձեռ նա մած ա ղօ թում է ծա ծուկ.

Ճշմարտապէսվայելէեւիրաւացի՝ամենայօժարջերմեռանդու

թեամբմիշտերկրպագելովփառաւորելՔեզ,Հա՛յրամենակալ,

որՔոանզննելիեւարարչակիցԲանովվերցրիրմեղքիանէծքի
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որ ժողովուրդ Ինքեան առեալ զԵկեղեցի՝ սեպհականեաց զհա

ւատացեալսիՔեզեւզննելիբնութեամբըստիԿուսէնտնտե

սութեանն՝հաճեցաւբնակիլիմեզեւնորագործաստուածապէս

ճարտարապետեալ՝զերկիրսերկինարար:

ՎասնզիՈրումոչնհանդուրժէինառաջիկալզուարթնոցնջոկք՝

զարհուրեալքիփայլակնացայտեւյանմատոյցլուսոյԱստուա

ծութեանդ,եղեալայդպիսիդմարդյաղագսմերոյփրկութեան՝

շնորհեացմեզընդերկնայինսնպարելզհոգեղէնպարս

 Քա հա նայն` ի ձայն.

—Եւընդսերովբէսնեւընդքերովբէսնմիաձայնսրբասացու

թեամբյօրինելնուագսեւհամարձակապէսգոչելովաղաղակել

ընդնոսինեւասել:

Յիշատակն

Դ պիրքն.

Սո՜ւրբ,սո՜ւրբ,սո՜ւրբ,Տէ՛րզօրութեանց, 

ԼիեներկինքեւերկիրփառօքՔո: 

Օրհնութի՜ւնիբարձունս: 

Օրհնեալ,որեկիրեւգալոցդեսանուամբՏեառն: 

Ովսաննա՜իբարձունս:

 Մինչ նո քա եր գեն, քա հա նայն բազ կա տա րած ա սաս ցէ ի ծա ծուկ.

Սուրբ,սուրբ,սուրբեսճշմարտապէսեւամենասուրբ.եւո՞վոք

պանծասցիբովանդակելբանիւզՔոիմեզզանբաւբարեգորո

վութեանզեղմունս.որեւանդէնիսկինախնումնզանկեալնընդ

մեղօքզանազանեղանակօքխնամեալսփոփեցերմարգարէիւք,

Օրինացն տուչութեամբ, քահանայութեամբ եւ ստուերակերպ

երնջուցնմատուցմամբ:

Իսկ ի վախճանաւուրցսայսոցիկ զբովանդակ իսկ զպարտեաց

մերոցխզեալզդատակնիք՝ետուրմեզզՈրդիդՔոՄիածին՝պար

տապանեւպարտս,զենումնեւօծեալ,գառնեւերկնաւորհաց,

քահանայապետեւպատարագ,վասնզիԻնքդէբաշխողեւնոյն

Ինքդբաշխիիմիջիմերումմիշտանծախապէս:
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արգելքը,որԻրհամարժողովուրդընտրելովԵկեղեցին՝Իրենը

դարձրեցՔեզհաւատացողներին,զննելիբնութեամբմարմնա

նալովսբԿոյսից՝հաճեցբնակուելմերմէջեւաստուածապէս

նորագործճարտարապետելով՝երկիրըերկինքդարձրեց:

Քանզի Նա, Ում առջեւ չէին կարող կանգնել զուարթունների

հոյլերը՝զարհուրելովԱստուածութեանփայլակնացայտեւան

մատոյցլոյսից,եղաւմարդմերփրկութեանհամարեւշնորհեց

մեզհոգեղէնպարերպարելերկնայիններիհետ

 Քա հա նան` բարձ րա ձայն.

—Եւսերովբէներիուքերովբէներիհետմիաձայնսրբասացու

թեամբյօրինելայսերգըեւհամարձակապէսգոչելովաղաղակել

նրանցհետեւասել:

Յիշատակ

Դ պիր նե րը.

Սո՜ւրբ,սո՜ւրբ,սո՜ւրբ,Տէ՛րզօրութիւնների, 

ԵրկինքըեւերկիրըլիենՔոփառքով: 

Օրհնութի՜ւնբարձունքներում: 

Օրհնեալես,որեկարեւգալուեսՏիրոջանունով: 

Ովսաննա՜բարձունքներում:

 Մինչ նրանք եր գում են, քա հա նան բազ կա տա րած ա սում է ծա ծուկ.

Սուրբ, սուրբ, սուրբ ես ճշմարտապէս եւ ամենասուրբ. եւ ո՞վ

կարողէպարծենալ,թէկարողէխօսքովբովանդակելՔոան

բաւբարեգորովութեանզեղումներըմերհանդէպ.որսկզբիցիսկ

մեղքիմէջընկածմարդունզանազանկերպերովխնամեցիրեւ

սփոփեցիր մարգարէներով,Օրէնքիտւչութեամբ, քահանայու

թեամբեւերինջներիստուերակերպ2մատուցմամբ:

Իսկերբլրացանայդօրերը,պատռելովմերբոլորպարտքերիդա

տավճիռը՝մեզտուեցիրՔոՄիածինՈրդուն՝որպէսպարտապան

եւպարտք,որպէսզոհեւօծեալ,որպէսգառեւերկնաւորհաց,

որպէսքահանայապետեւպատարագ,քանզիԻնքնէբաշխողը

եւԻնքնէմիշտանսպառաբարբաշխւումմերմէջ:
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Վասն զի եղեալ հաւաստեաւ եւ առանց ցնորից մարդ, եւ ան

շփոթմիաւորութեամբմարմնացեալյԱստուածածնէնեւիսուրբ

Կուսէն Մարիամայ՝ ճանապարհորդեաց ընդ ամենայն կիրս

մարդկայինկենցաղոյսառանցմեղաց,եւյաշխարհակեցոյցնեւ

յառիթնփրկութեանմերոյեկեալկամաւիխաչ:

Առեալ զհացն ի սուրբ, յաստուածային, յանմահ, յանարատեւ

յարարչագործիձեռսԻւր՝†օրհնեաց,գոհացաւ,եբեկեւետԻւ

րոցընտրեալ,սուրբեւբազմեալաշակերտացն՝ասելով.

 Քա հա նայն` ի ձայն.

—Առէ՛ք, կերէ՛ք.այս էՄարմինԻմ, որվասնձերեւ բազմաց

բաշխի՝իքաւութիւնեւիթողութիւնմեղաց:

Դ պիրքն.

Ամէն:

Ի ծա ծուկ.

—Նոյնպէսեւզբաժակնառեալ†օրհնեաց,գոհացաւ,էարբեւ

ետԻւրոցընտրեալ,սուրբեւբազմեալաշակերտացն՝ասելով.

 Քա հա նայն` ի ձայն.

—Արբէ՛քիսմանէամենեքեան.այսէԱրիւնԻմնորոյուխտի,

որ յաղագսձերեւբազմացհեղանի՝իքաւութիւնեւիթողու

թիւնմեղաց:

Դ պիրքն.

Ամէն:Հա՛յրերկնաւոր,որզՈրդիդՔոետուրիմահվասնմեր

պարտապանպարտեացմերոց,հեղմամբարեանՆորա,աղաչեմք

զՔեզ,ողորմեա՛Քոբանաւորհօտի:

Ի ծա ծուկ.

—ԵւզսոյնմիշտԻւրյիշատակառնելպատուիրանաւանդեաց

մեզբարերարՈրդիդՔոՄիածին:

Եւիջեալիստորինվայրսմահումարմնովն,զորիմերմէսըն

կալաւյազգակցութենէ,եւզնիգսդժոխոցաղարտեալհզօրապէս՝



 ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱ ՏԱ ՐԱ Գ ՀԱՅ Ա ՌԱ ՔԵ ԼԱ ԿԱՆ Ո ՒՂ ՂԱ ՓԱՌ ՍՈՒՐԲ Ե ԿԵ ՂԵ ՑՈՒ 95

Քանզի ճշմարտապէս եւ ոչ երեւութապէս մարդ դառնալով եւ

անշփոթ միաւորութեամբ մարմնանալով սուրբ Կոյս Մարիամ

Աստուածածնից՝առանցմեղքիանցաւմարդկայինկեանքիբոլոր

կրքերի միջով եւ կամովին եկաւ մատնուելուաշխարհակեցոյց

եւփրկաւէտխաչին:

Առնելով հացն Իր սուրբ, աստուածային, անմահ, անարատ եւ

արարչագործձեռքը՝†օրհնեց,գոհացաւ,բեկանեցեւտուեցԻր

բազմած,ընտրեալեւսուրբաշակերտներին՝ասելով.

 Քա հա նան` բարձ րա ձայն.

—Առէ՛ք,կերէ՛ք.սաԻմՄարմիննէ,որբաշխւումէձեզեւշա

տերիհամար՝իքաւութիւնեւթողութիւնմեղքերի:

Դ պիր նե րը.

Ամէն:

 Ծա ծուկ.

—Նոյնպէսեւբաժակնառնելով† օրհնեց,գոհացաւ,խմեցեւ

տուեցԻրբազմած,ընտրեալեւսուրբաշակերտներին՝ասելով.

 Քա հա նան` բարձ րա ձայն.

— Խմէ՛ք սրանից բոլորդ. սա նոր ուխտի Իմ Արիւնն է, որ

հեղւումէձեզեւշատերիհամար՝իքաւութիւնեւթողութիւն

մեղքերի:

Դ պիր նե րը.

Ամէն: Հա՛յր երկնաւոր, որ Քո Որդուն մահուան մատնեցիր՝

որպէս պարտապան մեր պարտքերի, աղաչում ենք Քեզ, Նրա

արեանհեղմամբողորմի՛րՔոբանականհօտին:

 Ծա ծուկ.

—ԵւՔոբարերարՄիածինՈրդինորպէսպատուիրանաւանդեց

մեզմիշտսաանելԻրյիշատակիհամար:

Եւմերբնութիւնիցվերցրածմարմնովիջնելովմահուանստորին

վայրըեւդժոխքիդռներիփականներըհզօրապէսխորտակելով՝
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զՔեզմիայնծանոյցմեզճշմարիտԱստուած՝զԱստուածդկեն

դանեացեւմեռելոց:

Եւ առ նու զԸն ծայսն ի ձեռսն եւ ա սաս ցէ ի ծա ծուկ.

Եւարդմեք,Տէ՛ր,ըստայսմհրամանատրութեանյառաջբերեալ

զայսխորհուրդփրկականՄարմնոյեւԱրեանՄիածնիՔոյ,յի

շեմքզԴորաորվասնմերզփրկագործչարչարանսն,զկենսատու

խաչելութիւնն,զերեքօրեայթաղումնն,զերանելիյարութիւնն,

զաստուածապէսհամբարձումնն,զնստիլնընդաջմէՔո,Հա՛յր,

զահաւորեւզփառաւորեալզմիւսանգամգալուստնխոստովա

նիմքեւօրհնեմք:

Եւ քա հա նայն զԸն ծայսն սա կաւ ի նչ բարձ րա ցու ցեալ` մա տուս ցէ առ 

Հայր եւ ա պա դի ցէ ի վե րայ սրբոյ Սե ղա նոյն` ա սե լով ի ձայն.

—ԵւզՔոյսիՔոյոցՔեզմատուցանեմքըստամենայնիեւյա

ղագսամենեցուն:

Դ պիրքն.

Յամենայնիօրհնեալես,Տէ՛ր. 

ՕրհնեմքզՔեզ,գովեմքզՔեզ. 

ԳոհանամքզՔէն. 

ԱղաչեմքզՔեզ,Տէ՛րԱստուածմեր:

 Մինչ նո քա եր գեն, քա հա նայն բազ կա տա րած ա սաս ցէ ի ծա ծուկ.

ԶՔեզարդարեւ,Տէ՛րԱստուածմեր,գովեմքեւզՔէնգոհանամք

հանապազ,որզանցարարեալզմերովանարժանութեամբս՝այս

պիսիահաւորեւանպատումխորհրդոյկարգեցերսպասաւորս:

Ո՛չ յաղագսմերոցինչբարեգործութեանց, յորոց յոյժթափուր

եմքեւմիշտունայնգտանիմքհանապազ,այլիՔոբազմազեղ

ներողութիւնդ ցանգ ապաւինեալ՝ համարձակիմք մերձենալ ի

սպասաւորութիւնՄարմնոյեւԱրեանՄիածնիՔոյ՝Տեառնմերոյ

եւՓրկչինՅիսուսիՔրիստոսի,Որումվայելէփառք,իշխանու

թիւնեւպատիւայժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Քա հա նայն` ի ձայն.

†Խաղաղութիւնամենեցուն:
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միայնՔեզյայտնեցմեզորպէսճշմարիտԱստուած՝Աստուած

ողջերիեւմեռեալների:

Եւ ձեռքն առ նե լով Ըն ծա նե րը` ծա ծուկ ա սում է.

Եւարդ մենք, Տէ՛ր, ըստայդպատուիրանիառաջ բերելովՔո

ՄիածնիՄարմնի եւԱրեանայսփրկականխորհուրդը՝ յիշում

ենքմեզհամարեղածՆրափրկագործչարչարանքները,կենսա

տուխաչելութիւնը,երեքօրեայթաղումը,երանելիյարութիւնը,

աստուածապէսհամբարձումը,նստելըՔոաջկողմում,Հա՛յր,եւ

ՆրաահաւորուփառաւորեալվերստինԳալուստըխոստովանում

եւօրհնումենք:

Եւ քա հա նան, Ըն ծա նե րը փոքրի նչ բարձ րաց նե լով, մա տու ցում է Հօ րը 

եւ ա պա դնում սուրբ Սե ղա նի վրայ` բարձ րա ձայն ա սե լով.

—ԵւՔոնիցՔոնըՔեզենքմատուցումըստամենայնիեւբո

լորիհամար:

Դ պիր նե րը.

Ամէնինչումօրհնեալես,Տէ՛ր. 

ՕրհնումենքՔեզ,գովումենքՔեզ. 

ԳոհանումենքՔեզանից. 

ԱղաչումենքՔեզ,Տէ՛րԱստուածմեր:

 Մինչ նրանք եր գում են, քա հա նան բազ կա տա րած ա սում է ծա ծուկ.

Տէ՛րԱստուածմեր,ՔեզարդարեւգովումենքեւՔեզանիցգո

հանումհանապազ,որմերանարժանութիւննանտեսելով՝այս

պիսիահաւորեւանպատումխորհուրդիսպասաւորկարգեցիր

մեզ:Ո՛չմերբարեգործութիւններիհամար,որոնցիցյոյժթափուր

ենքեւդատարկմիշտ,այլՔոբազմազեղներողութեանդմիշտ

ապաւինելով՝ համարձակւում ենք մերձենալ Քո Միածնի՝ մեր

ՏէրեւՓրկիչՅիսուսՔրիստոսիՄարմնիեւԱրեանսպասաւո

րութեանը,Ումվայելենփառք,իշխանութիւնեւպատիւայժմ

եւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Քա հա նան` բարձ րա ձայն.

†Խաղաղութիւնբոլորին:
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Դ պիրքն.

Եւընդհոգւոյդքում:

 Սար կա ւագն.

Աստուծոյերկրպագեսցուք:

Դ պիրքն.

ԱռաջիՔո,Տէ՛ր:Որդի՛Աստուծոյ,որպատարագեալՀօրիհաշ

տութիւն՝հացկենացբաշխիսիմեզ,հեղմամբարեանՔոսուրբ,

աղաչեմքզՔեզ,ողորմեա՛արեամբՔովփրկեալհօտի:

 Վերակոչումն

 Մինչ նո քա եր գեն, քա հա նայն խո նար հեալ եր կիր պագ ցէ Սե ղա նոյն եւ 

ա սաս ցէ.

ԵրկիրպագանեմքեւաղաչեմքեւխնդրեմքիՔէն,բարերա՛րԱս

տուած,առաքեա՛իմեզեւյառաջիեդեալԸնծայսայսզմշտնջե

նաւորակիցՔոեւզէակիցՍուրբՀոգիդ:

Եւ կա ցեալ սար կա ւագն ա ռըն թեր քա հա նային եր կիւ ղիւ եւ դո ղու թեամբ 

մե ծաւ` ա սաս ցէ ի ցած.

Ամէն:Օրհնեա՛,տէ՛ր:

Եւ քա հա նայն խա չակն քես ցէ զԸն ծայսն` ա սե լով ի ծա ծուկ.

Որովզհացս†օրհնեալ՝ՄարմինճշմարտապէսարասցեսՏեառն

մերոյեւՓրկչինՅիսուսիՔրիստոսի:

Ե րիցս կրկ նես ցէ:

Եւ զբաժակս † օրհնեալ՝ Արիւն ստուգապէս արասցես Տեառն

մերոյեւՓրկչինՅիսուսիՔրիստոսի:

Ե րիցս կրկ նես ցէ:

Որով զհացս եւ զգինիս † օրհնեալ՝ Մարմին եւ Արիւն ճշմար

տապէսարասցեսՏեառնմերոյեւՓրկչինՅիսուսիՔրիստոսի՝

փոխարկելովՀոգւովդՔովՍրբով:
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Դ պիր նե րը.

Եւքոհոգուն:

 Սար կա ւա գը.

ԵրկրպագենքԱստծուն:

Դ պիր նե րը.

Քո առջեւ, Տէ՛ր: Որդի՛ Աստուծոյ, որ պատարագւում ես Հօրը

[մեզհետ]հաշտեցնելուհամարեւորպէսկեանքիհացբաշխւում

մերմէջ,Քոսուրբարեանհեղմամբ,աղաչումենքՔեզ,ողորմի՛ր

Քոարեամբփրկուածհօտին:

 Վերակոչում

 Մինչ նրանք եր գում են, քա հա նան խո նար հուե լով ե րկր պա գում է Սե ղա

նին եւ ա սում.

Երկրպագում, աղաչում եւ խնդրում ենք Քեզանից, բարերա՛ր

Աստուած,առաքի՛րմեզեւայսառաջադրուածԸնծաներիվրայ

ՔոմշտնջենաւորակիցեւէակիցՍուրբՀոգուն:

Եւ սար կա ւա գը, մեծ եր կիւ ղով ու դո ղով կանգ նե լով քա հա նայի կող քին, 

ցած րա ձայն ա սում է.

Ամէն:Օրհնի՛ր,տէ՛ր:

Եւ քա հա նան, Ըն ծա նե րը խա չակն քե լով, ա սում է ծա ծուկ.

Որով†օրհնելովայսհացը՝ճշմարտապէսդարձրումերՏէրեւ

ՓրկիչՅիսուսՔրիստոսիՄարմինը:

Ե րեք ան գամ կրկ նում է:

Եւ † օրհնելով այս բաժակը՝ ստուգապէս դարձրու մեր Տէր եւ

ՓրկիչՅիսուսՔրիստոսիԱրիւնը:

Ե րեք ան գամ կրկ նում է:

Որով†օրհնելովայսհացըեւգինին՝ճշմարտապէսդարձրումեր

ՏէրեւՓրկիչՅիսուսՔրիստոսիՄարմինըեւԱրիւնը:
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Ե րիցս կրկ նես ցէ:

Ա պա քա հա նայն ա սաս ցէ ի ձայն.

Որպէսզիեղիցիսաամենեցունմեզմերձեցելոցսյանդատապար

տութիւն,իքաւութիւնեւիթողութիւնմեղաց:

Դ պիրքն.

Հոգի՛Աստուծոյ,որզՓառակցիՔոզխորհուրդիջեալիյերկնից

կատարեսիձեռնմեր,հեղմամբարեանՍորա,աղաչեմքզՔեզ,

հանգո՛զհոգիսմերննջեցելոցն:

Յիշատակութիւնք

Եւ քա հա նայն այ սու հե տեւ ոչ բարձ րա գոյն քան զԸն ծայսն զձեռսն ի ւր 

տա րա ծեալ, այլ խո նար հա գոյն, եւ զաչսն ի նոյն յա ռեալ` ա ղօ թես ցէ ի 

ծա ծուկ.

[ա]Սովաւշնորհեազսէր,զհաստատութիւնեւզըղձալիզխաղա

ղութիւնամենայնաշխարհի,սրբոյԵկեղեցւոյեւամենայնուղ

ղափառեպիսկոպոսաց,քահանայից,սարկաւագաց,թագաւորաց,

աշխարհի իշխանաց, ժողովրդոց, ճանապարհորդելոց, նաւելոց,

կապելոց, վտանգելոց, աշխատելոց եւ որք ի պատերազմունս

բարբարոսաց:

Սովաւեւօդոցշնորհեազբարեխառնութիւնեւանդոցզպտղա

բերութիւնեւախտացելոց իպէսպէսցաւսփութապէսզառող

ջութիւն:

Սովաւհանգո՛զամենեսեանյառաջագոյնիՔրիստոսննջե

ցեալսն՝ զնախահարս, զհայրապետս, զմարգարէս, զառա

քեալս,զվկայեալս,զեպիսկոպոսունս,զերիցունս,զսարկաւա

գունսեւզբնաւուխտԵկեղեցւոյՔոյսրբոյ,եւզամենեսեան

յաշխարհական կարգէ՝ զարս եւ զկանայս զհաւատով վախ

ճանեալս:

 Քա հա նայն` ի ձայն.

—Ընդորսեւմե՛զայցարասցես,բարերա՛րԱստուած, 

աղաչե՛մք:
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Ե րեք ան գամ կրկ նում է:

Ա պա քա հա նան բարձ րա ձայն ա սում է.

Որպէսզիսալինիբոլորմերձեցողներիսանդատապարտութեան,

մեղքերիքաւութեանեւթողութեանհամար:

Դ պիր նե րը.

Հոգի՛Աստուծոյ,որերկնքիցիջնելով՝մերմիջոցովկատարում

եսՓառակցիդխորհուրդը,Նրաարեանհեղմամբ,աղաչումենք

Քեզ,հանգի՛ստտուրմերննջեցեալներիհոգիներին:

Յիշատակութիւններ

Եւ քա հա նան, այ սու հե տեւ ձեռ քե րը չտա րա ծե լով Ըն ծա նե րից բարձր, 

այլ ա ւե լի ցածր [պա հե լով] եւ աչ քե րը յա ռե լով Ըն ծա նե րին, ծա ծուկ 

ա ղօ թում է.

[ա] Սրանով շնորհիր սէր, հաստատութիւն եւ ըղձալի խաղա

ղութիւնողջաշխարհին,սուրբԵկեղեցունեւբոլորուղղափառ

եպիսկոպոսներին,քահանաներին,սարկաւագներին,թագաւորնե

րին,աշխարհիիշխաններին,ժողովուրդներին,ճանապարհորդնե

րին,նաւորդներին,բանտարկուածներին,վտանգուածներին,յոգ

նածներինեւբարբարոսներիդէմպատերազմիմէջեղողներին:

Սրանովնաեւբարեխառնութիւնշնորհիրօդին,պտղաբերութիւն՝

դաշտերին եւ շուտափոյթառողջութիւն՝պէսպէս ցաւերով հի

ւանդացածներին:

Սրանով հանգի՛ստ պարգեւիր ի Քրիստոս նախկին ննջեցեալ

ներին՝նախահայրերին,հայրապետերին,մարգարէներին,առա

քեալներին,նահատակներին,եպիսկոպոսներին,քահանաներին,

սարկաւագներին եւ Քո սուրբ Եկեղեցու ողջ ուխտին, ինչպէս

նաեւ աշխարհական դասից հաւատքով ննջած բոլոր այրերին

եւկանանց:

 Քա հա նան` բարձ րա ձայն.

—Որոնցհետեւմե՛զայցելիր,բարերա՛րԱստուած,աղաչո՛ւմ

ենք:
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Դ պիրքն.

Յիշեա՛,Տէր,եւողորմեա՛:

 Քա հա նայն.

ԱստուածածնինսրբոյԿուսինՄարիամուեւՅովհաննուՄկրտ

չին,ՍտեփանոսիՆախավկայինեւամենայնսրբոցեղիցիյիշա

տակիսուրբպատարագս,աղաչե՛մք:

Դ պիրքն.

Յիշեա՛,Տէր,եւողորմեա՛:

 Սար կա ւագն յա ջա կողմն Սե ղա նոյն ձեռ նա մած ա սաս ցէ.

Առաքելոցսրբոց,մարգարէից,վարդապետաց,մարտիրոսացեւ

ամենայն հայրապետաց սրբոց, առաքելագործ եպիսկոպոսաց,

երիցանց, ուղղափառ սարկաւագաց եւ ամենայն սրբոց եղիցի

յիշատակիսուրբպատարագս,աղաչե՛մք:

Դ պիրքն.

Յիշեա՛,Տէր,եւողորմեա՛:

Ի Յա րու թեան կիւ րա կէս զա՛յս ա սա.

 Սար կա ւագն.

Օրհնեալ,գովեալեւփառաւորեալ,հրաշալիեւաստուածազարդ

յարութեաննՔրիստոսիերկիրպագանեմք:

Դ պիրքն.

Փա՜ռքյարութեանՔո,Տէ՛ր:

Ի տօ նի սրբոցն զա՛յս ա սա.

 Սար կա ւագն.

Սուրբեւաստուածահաճոյմարգարէին(հայրապետին,առա

քելոյն, մարտիրոսին) (այս ա նուն), որոյ այսօր զյիշատակն

կատարեցաք, եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս, աղա

չե՛մք:
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Դ պիր նե րը.

Յիշի՛ր,Տէր,եւողորմի՛ր:

 Քա հա նան.

ՍուրբԿոյսՄարիամԱստուածածնի,ՅովհաննէսՄկրտչի,Ստե

փանոսՆախավկայի եւ բոլոր սուրբերի յիշատակութիւնը թող

լինիայսսուրբպատարագով,աղաչո՛ւմենք:

Դ պիր նե րը.

Յիշի՛ր,Տէր,եւողորմի՛ր:

 Սար կա ւա գը, Սե ղա նի աջ կող մում [ կանգ նե լով], ձեռ նա մած ա սում է.

Սուրբառաքեալների,մարգարէների,վարդապետների,մարտի

րոսների, բոլոր սուրբ հայրապետերի, առաքելագործ եպիսկո

պոսների, քահանաների, ուղղափառ սարկաւագների եւ բոլոր

սուրբերի յիշատակութիւնըթող լինիայս սուրբպատարագով,

աղաչո՛ւմենք:

Դ պիր նե րը.

Յիշի՛ր,Տէր,եւողորմի՛ր:

Յա րու թեան կի րա կի նե րին սա՛ ա սա.

 Սար կա ւա գը.

ԵրկրպագումենքՔրիստոսիօրհնեալ,գովեալեւփառաւորեալ,

հրաշալիեւաստուածազարդյարութեանը:

Դ պիր նե րը.

Փա՜ռքՔոյարութեանը,Տէ՛ր:

 Սուր բե րի տօ նե րին սա՛ ա սա.

 Սար կա ւա գը.

Սուրբեւաստուածահաճոյ (այ սինչ ա նուն)մարգարէի(հայրա

պետի,առաքեալի,մարտիրոսի),որիտօննայսօրկատարեցինք,

յիշատակութիւնըթողլինիայսսուրբպատարագով,աղաչո՛ւմ

ենք:
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Դ պիրքն.

Յիշեա՛,Տէր,եւողորմեա՛:

—Առաջնորդացնմերոցեւառաջինլուսաւորչացն՝սրբոցնԹա

դէոսիեւԲարթողոմէոսիառաքելոցնեւԳրիգորիԼուսաւորչին,

Արիստակիսի, Վրթանիսի, Յուսկանն, Գրիգորիսի, Ներսիսի,

Սահակայ, Դանիէլի եւ Խադայ, Մեսրոպայ վարդապետին եւ

Գրիգորի Նարեկացւոյն եւ Ներսիսի Կլայեցւոյն, Յովհաննու

Որոտնեցւոյն,եւԳրիգորիեւՄովսիսիՏաթեւացեացնեւսրբոց

Գրիգորիսեանց եւ Ներսիսեանց, հովուաց եւ հովուապետացն

Հայաստանեայցեղիցիյիշատակիսուրբպատարագս,աղաչե՛մք:

Դ պիրքն.

Յիշեա՛,Տէր,եւողորմեա՛:

—Միանձնացելոց սրբոց, առաքինասէր եւաստուածուսոյց

կրօնաւորացն՝Պօղոսի,Անտոնի,Պօղայ,Մակարայ,Ոնոփրի

ոսի,աբբայՄարկոսի,Սրապիոնի,Նեղոսի,Արսէնի,Եւագրի,

Պարսամայ,ՅովհաննիսեանցեւՍիմէոնեանց,սրբոցՈսկեանց

եւ Սուքիասանց եւ ամենայն սրբոց հարց եւ աշակերտելոց

նոցին ընդ տիեզերս, եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս,

աղաչե՛մք:

Դ պիրքն.

Յիշեա՛,Տէր,եւողորմեա՛:

— Թագաւորաց հաւատացելոց՝ սրբոց Աբգարու, Կոստանդիա

նոսի, Տրդատայ եւԹէոդոսի եւամենայն սուրբ եւ բարեպաշտ

թագաւորացեւաստուածասէրիշխանացեղիցիյիշատակիսուրբ

պատարագս,աղաչե՛մք:

Դ պիրքն.

Յիշեա՛,Տէր,եւողորմեա՛:

— Ընդհանուր ամենայն հաւատացելոց՝ արանց եւ կանանց,

ծերոց եւ տղայոց եւ ամենայն չափու հասակի հաւատով եւ

սրբութեամբ ի Քրիստոս ննջեցելոցն եղիցի յիշատակ ի սուրբ

պատարագս,աղաչե՛մք:
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Դ պիր նե րը.

Յիշի՛ր,Տէր,եւողորմի՛ր:

—Մերառաջնորդներիեւառաջինլուսաւորիչների՝սուրբԹա

դէոս եւ Բարթողոմէոս առաքեալների եւ Գրիգոր Լուսաւորչի,

Արիստակէսի,Վրթանէսի, Յուսիկի, Գրիգորիսի, Ներսէսի, Սա

հակի, Դանիէլի եւ Խադի, Մեսրոպ վարդապետի, Գրիգոր Նա

րեկացու, Ներսէս Կլայեցու, Յովհան Որոտնեցու, Գրիգոր եւ

ՄովսէսՏաթեւացիների,սուրբԳրիգորիսների3եւՆերսիսեանց4,

Հայաստանիհովիւներիեւհովուապետերիյիշատակութիւնըթող

լինիայսսուրբպատարագով,աղաչո՛ւմենք:

Դ պիր նե րը.

Յիշի՛ր,Տէր,եւողորմի՛ր:

— Սուրբ միայնակեացների, առաքինասէր եւ աստուածուսոյց

կրօնաւորների՝Պօղոսի,Անտոնի,Պօղի,Մակարի,Ոնոփրիոսի,աբ

բայՄարկոսի,Սրապիոնի,Նեղոսի,Արսէնի,Եւագրի,Պարսամի,

ՅովհաննէսներիեւՍիմէոնների,սուրբՈսկեանցեւՍուքիասանց,

բոլորսուրբհայրերիեւաշխարհովմէկսփռուածնրանցաշա

կերտներիյիշատակութիւնըթողլինիայսսուրբպատարագով,

աղաչո՛ւմենք:

Դ պիր նե րը.

Յիշի՛ր,Տէր,եւողորմի՛ր:

—Հաւատացեալթագաւորների՝սուրբԱբգարի,Կոստանդիանո

սի,Տրդատի,Թէոդոսի,բոլորսուրբուբարեպաշտթագաւորների

եւ աստուածասէր իշխանների յիշատակութիւնը թող լինի այս

սուրբպատարագով,աղաչո՛ւմենք:

Դ պիր նե րը.

Յիշի՛ր,Տէր,եւողորմի՛ր:

—Ընդհանրապէսբոլորհաւատացեալների՝այրերիեւկանանց,

ծերերի եւ մանուկների, ամէն տարիքի՝ հաւատքով եւ սրբու

թեամբիՔրիստոսննջածներիյիշատակութիւնըթողլինիայս

սուրբպատարագով,աղաչումենք:
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Դ պիրքն.

Յիշեա՛,Տէր,եւողորմեա՛:

Եւ մինչ նո քա եր գեն զքա րոզս, քա հա նայն ա սաս ցէ զա ղօթս ի ծա ծուկ, 

զի ի մի ա սին ա ւար տես ցին:

[բ]Յիշեա՛,Տէր,եւողորմեա՛եւ օրհնեա՛զսուրբկաթողիկէեւ

զառաքելականԵկեղեցիՔո,զորփրկեցերպատուականարեամբ

ՄիածնիՔոյեւազատեցերխաչիւնսրբով:Շնորհեա՛սմազան

շարժզխաղաղութիւն:

Յիշեա՛, Տէր, եւ ողորմեա՛ եւ օրհնեա՛ զամենայն ուղղափառ

եպիսկոպոսունս,որքուղիղվարդապետութեամբհամառօտենի

մեզզբաննճշմարտութեան:

 Քա հա նայն` ի ձայն.

—Եւսառաւելզեպիսկոպոսապետնմերեւզպատուականհայ

րապետնամենայնհայոցզտէրտէր(այս ա նուն)սրբազնագոյն

կաթողիկոսն շնորհեսցես մեզ ընդ երկայնաւուրս ուղիղ վար

դապետութեամբ:

Եւ դար ձեալ սար կա ւագն գայ ի տե ղի ի ւր` ի ձա խա կողմն Սե ղա նոյն, եւ 

քա րո զես ցէ բարձր.

ԳոհութիւնեւփառաբանութիւնմատուցանեմքՔեզ,Տէ՛րԱս

տուած մեր, վասն սուրբ եւ անմահ պատարագիս որ ի վերայ

սրբոյ Սեղանոյս, զի զսա մեզ ի սրբութիւն կենդանութեան

պարգեւեսցես:

Սովաւ շնորհեա՛ զսէր, զհաստատութիւն եւ զըղձալի զխաղա

ղութիւն ամենայն աշխարհի, սրբոյ Եկեղեցւոյ եւ ամենայն

ուղղափառ եպիսկոպոսաց, եպիսկոպոսապետին մերոյ եւ պա

տուական հայրապետին ամենայն հայոց տեառն տեառն (այս 

ա նուն) սրբազնագոյն կաթողիկոսին եւ վիճակիս բարեխնամ

առաջնորդինտեառն(այս ա նուն) սրբազան(արք)եպիսկոպոսին

եւքահանայիս,որզպատարագսմատուցանէ:

Եւվասնզօրութեանցեւյաղթութեանցթագաւորացքրիստոնէից

եւիշխանացնբարեպաշտիցաղաչեսցուք:
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Դ պիր նե րը.

Յիշի՛ր,Տէր,եւողորմի՛ր:

Եւ մինչ նրանք եր գում են քա րո զը, քա հա նան ծա ծուկ ա սում է այս 

ա ղօթ քը, որ պէս զի մի ա սին ա ւար տուեն.

[բ] Յիշի՛ր, Տէր, ողորմի՛ր եւ օրհնի՛ր Քո ընդհանրական եւ

առաքելական սուրբԵկեղեցին, որըփրկեցիրՔոՄիածնիպա

տուականարեամբեւազատեցիրսուրբխաչով:Շնորհի՛րսրան

անսասանխաղաղութիւն:

Յիշի՛ր,Տէր,ողորմի՛րեւօրհնի՛րբոլորուղղափառեպիսկոպոս

ներին, որոնքուղիղվարդապետութեամբուսուցանումենմեզ

ճշմարիտխօսքը:

 Քա հա նան` բարձ րա ձայն.

—Առաւելեւսմերեպիսկոպոսապետինեւպատուականհայրա

պետին՝Ամենայնհայոցտէրտէր(այ սինչ ա նուն)սրբազնագոյն

կաթողիկոսին երկար օրեր շնորհի՛ր մեզ ուղիղ վարդապետու

թեամբ:

Եւ սար կա ւա գը, վե րա դառ նա լով իր տե ղը` Սե ղա նի ձախ կող մը, բարձ

րա ձայն քա րո զում է.

ԳոհութիւնեւփառաբանութիւնենքմատուցումՔեզ,Տէ՛րԱս

տուածմեր,այսսուրբեւանմահպատարագիհամար,որսուրբ

Սեղանի վրայ է, որպէսզի սա պարգեւես կեանքի սրբութեան

համար:

Սրանով շնորհի՛ր սէր, հաստատութիւն եւ ըղձալի խաղաղու

թիւն ողջ աշխարհին, սուրբ Եկեղեցուն եւ բոլոր ուղղափառ

եպիսկոպոսներին, մեր եպիսկոպոսապետին եւԱմենայն հայոց

պատուական հայրապետին՝ տէր տէր (այ սինչ ա նուն) սրբազ

նագոյնկաթողիկոսին,այսթեմիբարեխնամառաջնորդին՝տէր

(այ սինչ ա նուն) սրբազան (արք)եպիսկոպոսին,եւքահանային,

որմատուցումէայսպատարագը:

Աղաչենքքրիստոնեայթագաւորներիեւբարեպաշտիշխանների

զօրութեանեւյաղթանակներիհամար:
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Եւ խնդրեսցուք եւ վասն հոգւոցն հանգուցելոց, եւս առաւել՝

վասն հանգուցեալ րաբունապետացն մերոց եւ շինողաց սրբոյ

եկեղեցւոյսեւորքընդհովանեաւսորինենհանգուցեալ:

Ազատութիւն՝եղբարցմերոցգերելոց,եւշնորհ՝առաջիկայժո

ղովրդեանս, հանգիստ՝ հաւատով եւ սրբութեամբ ի Քրիստոս

կատարելոցն:

Եղիցիյիշատակիսուրբպատարագս,աղաչե՛մք:

Դ պիրքն.

Ըստամենայնիեւյաղագսամենեցուն:

 Մինչ նո քա քա րո զեն, քա հա նայն ա սաս ցէ զա ղօթս ի ծա ծուկ.

Յիշեա՛,Տէր,եւողորմեա՛եւ†օրհնեա՛զՔոառաջիկացեալժո

ղովուրդս եւ զպատարագիսս մատուցողս եւ պարգեւեա՛ սոցա

զպիտոյսն եւ զօգտակարսն: Յիշեա՛, Տէր, եւ ողորմեա՛ եւ օրհ

նեա՛զուխտաւորսեւզպտղաբերիչսԵկեղեցւոյՔումսրբոյեւ

որքյիշենզաղքատսողորմածութեամբ,եւհատո՛նոցազպարտս

նոցաըստընդաբոյսառատութեանՔումհարիւրապատիկաստ

եւիհանդերձելումդ:

Յիշեա՛,Տէր,եւողորմեա՛եւգթա՛իհոգիսհանգուցելոցն.հանգո՛

զնոսաեւլուսաւորեա՛եւդասաւորեա՛ընդսուրբսՔոյարքա

յութեանդերկնիցեւարժանի՛արաողորմութեանՔում:

Յիշեա՛,Տէր, եւզհոգիծառայիսՔոյ (այս ա նուն) եւողորմեա՛

նմաըստմեծիողորմութեանՔումեւհանգո՛այցելութեամբի

լոյսերեսացՔոց:

Եւ ե թէ կեն դա նի է.

Փրկեա՛զնայամենայնորոգայթիցհոգւոյեւմարմնոյ:

Յիշեա՛,Տէր,եւզայնոսիկ,որքյանձնեցինմեզյիշատակելյա

ղօթս զկենդանիս եւ զհանգուցեալս, եւ կառավարեա՛ զկամս

հայցմանց նոցա եւ զմերս ընդ ուղղորդն եւ որ լին է փրկու

թեամբ. եւ վարձատրեա՛ բոլորեցունց զանանց եւ զերանելի

բարութիւնսդ:
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Նաեւխնդրենքհանգուցեալհոգիներիհամար,առաւելեւս՝մեր

հանգուցեալրաբունապետերի,այսսուրբեկեղեցինշինողներիեւ

նրանցհամար,ովքերայսեկեղեցուհովանուտակենհանգչում:

[Խնդրումենքնաեւ]ազատութիւնմերգերուածեղբայրներին,

շնորհ՝ ներկայ ժողովրդին եւ հանգիստ՝ հաւատքով եւ սրբու

թեամբիՔրիստոսննջածներին:

[Նրանց] յիշատակութիւնը թող լինի այս սուրբ պատարագով,

աղաչո՛ւմենք:

Դ պիր նե րը.

Ըստամենայնիեւբոլորիհամար:

 Մինչ նրանք եր գում են, քա հա նան ծա ծուկ ա սում է այս ա ղօթ քը.

Յիշի՛ր, Տէր, ողորմի՛ր եւ † օրհնի՛ր Քո առջեւ կանգնած այս

ժողովրդինուայսպատարագի[հացնուգինին]նուիրաբերող

ներինեւպարգեւի՛րբոլորինպիտանինուօգտակարը:Յիշի՛ր,

Տէր,ողորմի՛րեւօրհնի՛րուխտաւորներին,ՔոսուրբԵկեղեցու

նուիրատուներին եւ նրանց, ովքեր ողորմածութեամբ յիշում

ենաղքատներին,եւըստՔոբնականառատաձեռնութեանհա

րիւրապատիկ հատուցի՛ր նրանցպարտքերըայս կեանքում եւ

հանդերձեալում:

Յիշի՛ր,Տէր,ողորմի՛րեւգթա՛հանգուցեալներիհոգիներին.հան

գի՛ստտուրնրանց,լուսաւորի՛ր,սուրբերիհետդասի՛րերկնքի

արքայութեանդմէջեւարժանացրո՛ւՔոողորմութեանը:

Յիշի՛ր,Տէր,նաեւՔո(այ սինչ ա նուն)ծառայիհոգին,ողորմի՛ր

նրան ըստՔո մեծ ողորմութեան եւ [Քո]այցելութեամբ հան

գի՛ստտուրնրանՔոերեսիլոյսով:

Իսկ ե թէ ողջ է.

Փրկի՛րնրանհոգուեւմարմնիբոլորորոգայթներից:

Յիշի՛ր, Տէր, եւ նրանց, ովքեր խնդրեցին մեզ աղօթքների մէջ

յիշել ողջերին ու ննջեցեալներին,առաջնորդի՛ր նրանց եւ մեր

խնդրանքներիցանկութիւնըուղիղեւփրկաւէտ[ճանապարհով].

եւբոլորինվարձատրի՛րՔոանանցեւերանելիբարիքներով:
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Եւ զտեալ զխորհուրդս մեր՝ տաճարացո՛ յընդունակութիւն

ՄարմնոյեւԱրեանՄիածնիՔոյՏեառնմերոյեւՓրկչինՅիսու

սիՔրիստոսի,ընդՈրումՔեզՀօրամենակալի,հանդերձկենդա

նարարեւազատիչՍուրբՀոգւովդ,վայելէփառք,իշխանութիւն

եւպատիւայժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Քա հա նայն դարձ ցի եւ խա չակն քես ցէ եւ ա սաս ցէ ի ձայն.

†ԵւեղիցիողորմութիւնմեծիսԱստուծոյեւՓրկչիսմերոյՅի

սուսիՔրիստոսիընդձեզընդամենեսեան:

Դ պիրքն.

Ամէն:Եւընդհոգւոյդքում:

Ա ղօթք տէրունական

 Սար կա ւագն.

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

— Ամենայն սրբովք, զորս յիշատակեցաք, եւս առաւելապէս

զՏէրաղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

—Վասնմատուցեալսուրբեւաստուածայինանմահպատարա

գիս,որիվերայսրբոյՍեղանոյս,զՏէրաղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

— Որպէս զի Տէր Աստուած մեր, որ ընկալաւ զսա ի սուրբ,

յերկնային եւ յիմանալի Իւր մատուցարանն, զփոխանակն
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Եւզտելովմերխորհուրդները՝տաճարացրո՛ւ[մեզ]՝ընդունելու

ՔոՄիածնի՝մերՏէրեւՓրկիչՅիսուսՔրիստոսիՄարմինըեւ

Արիւնը,ՈւմհետՔեզ,ամենակա՛լՀայր,կենդանարարեւազա

տիչՍուրբՀոգովդհանդերձվայելենփառք,իշխանութիւնեւ

պատիւայժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Քա հա նան շրջ ւում է, խա չակն քում եւ բարձ րա ձայն ա սում.

†ԵւմերմեծԱստուծոյեւՓրկչի՝ՅիսուսՔրիստոսիողորմու

թիւնըլինիձեզբոլորիդհետ:

Դ պիր նե րը.

Ամէն:Եւքոհոգուհետ:

Տէրունական ա ղօթք

 Սար կա ւա գը.

ԴարձեալխաղաղութեանհամարաղաչենքՏիրոջը:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

—ԱռաւելեւսմերյիշատակածբոլորսուրբերովաղաչենքՏի

րոջը:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

—ՍուրբՍեղանիվրայմատուցուողայսսուրբեւաստուածային

անմահպատարագովաղաչենքՏիրոջը:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

—ՈրպէսզիմերՏէրԱստուած,որընդունեցայսպատարագնԻր

սուրբ,երկնայինեւիմանալիմատուցարանիվրայ,փոխարէնն
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առաքեսցէառմեզզշնորհսեւզպարգեւսՀոգւոյնՍրբոյ,զՏէր

աղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

— Ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛ եւ պահեա՛ զմեզ, Տէ՛ր, Քոյին

շնորհիւդ:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

— Զամենասրբուհի զԱստուածածինն զմիշտ Կոյսն Մարիամ

հանդերձամենայնսրբովքյիշելով՝զՏէրաղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

— Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ

զՏէրաղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

—Զանձինս մեր եւ զմիմեանս ՏեառնԱստուծոյամենակալին

յանձնարասցուք:

Դ պիրքն.

Քեզ՝Տեառնդ,յանձնեղիցուք:

—Ողորմեա՛ցմեզ,Տէ՛րԱստուածմեր,ըստմեծիողորմութեան

Քում.ասասցուքամենեքեանմիաբանութեամբ.

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛,Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Մինչ սար կա ւագն քա րո զէ, քա հա նայն ա սաս ցէ ի ծա ծուկ.

Աստուա՛ծ ճշմարտութեան եւ Հա՛յր ողորմութեան, գոհանամք

զՔէն,որիվերքանզերանելինահապետացնզմերպարտաւո
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առաքիմեզՍուրբՀոգուշնորհներըեւպարգեւները,աղաչենք

Տիրոջը:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

—Ընդունի՛ր,Տէր,կեա՛նքտուր,ողորմի՛րեւպահպանի՛րմեզ

Քոշնորհով:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

— Ամենասրբուհի միշտ Կոյս Մարիամ Աստուածածնին բոլոր

սուրբերիհետյիշելով՝աղաչենքՏիրոջը:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

—ԴարձեալմիաբանաղաչենքՏիրոջըմերճշմարիտեւսուրբ

հաւատքիհամար:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

—ՄերանձերըեւմիմեանցամենակալՏէրԱստծունյանձնենք:

Դ պիր նե րը.

Քեզ՝Տիրոջդ,յանձնենքմեզ:

—Ողորմի՛րմեզ,Տէ՛րԱստուածմեր,ըստՔոմեծողորմութեան.

բոլորսմիաբանասենք.

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր,Տէ՛ր,ողորմի՛ր,Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

 Մինչ սար կա ւա գը քա րո զում է, քա հա նան ծա ծուկ ա սում է.

Աստուա՛ծ ճշմարտութեան եւ Հա՛յր ողորմութեան, գոհանում

ենք Քեզանից, որ երանելի նահապետներից աւելի մեծարեցիր

մեր՝դատապարտուածներիսբնութիւնը:Քանզինրանցհամար
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րելոցսառաւելմեծարեցերզբնութիւն:ՎասնզինոցաԱստուած

կոչեցար,իսկմեզՀայրհաճեցարանուանիլգթալով:

Եւայժմ,Տէ՛ր,աղաչեմքզՔեզ,զայսպիսիառիՔէնզնորոգեւ

զպատուականանուանադրութեանսշնորհօրըստօրէպայծա

ռացուցեալծաղկեցո՛իմէջԵկեղեցւոյՔումսրբոյ:

 Քա հա նայն` ի ձայն.

—Եւտո՛ւրմեզհամարձակաձայնբարբառովբանալզբերանս

մեր,կարդալզՔեզ,երկնաւո՛րդՀայր,երգելեւասել.

Եւ դպիրքն բազ կա տա րած ե ղա նա կես ցեն.

Հա՛յրմեր,որյերկինսես,սուրբեղիցիանունՔո,եկեսցէարքա

յութիւնՔո,եղիցինկամքՔոորպէսյերկինս՝եւյերկրի:Զհաց

մերհանապազորդտո՛ւրմեզայսօր.եւթո՛ղմեզզպարտիսմեր,

որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր

զմեզիփորձութիւն,այլփրկեա՛զմեզիչարէն:

Մինչ նո քա եր գեն, քա հա նայն ա ղօ թես ցէ ի ծա ծուկ.

Տէ՛րտերանց,Աստուա՛ծաստուծոց,Թագաւո՛ր յաւիտենական,

Արարի՛չ ամենայն արարածոց, Հա՛յր Տեառն մերոյ Յիսուսի

Քրիստոսի,մի՛տարզմեզիփորձութիւն,այլփրկեա՛իչարէեւ

ապրեցո՛իփորձութենէ:

 Քա հա նայն` ի ձայն.

—ԶիՔոէարքայութիւնեւզօրութիւնեւփառքյաւիտեանս.

ամէն:

 Խոնարհումն

 Քա հա նայն.

†Խաղաղութիւնամենեցուն:

Դ պիրքն.

Եւընդհոգւոյդքում:
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Աստուած կոչուեցիր, իսկ մեզ համար գթալով հաճեցիր Հայր

անուանուել:

Եւ այժմ, Տէ՛ր, աղաչում ենքՔեզ, Քո պարգեւած այս նոր եւ

պատուականանուանադրութեանշնորհըօրըստօրէպայծառաց

նելովծաղկեցրո՛ւՔոսուրբԵկեղեցում:

 Քա հա նան` բարձ րա ձայն.

—Եւտո՛ւրմեզհամարձակաձայնխօսքովբացելմերբերաննե

րը,կանչելՔեզ,երկնաւո՛րՀայր,երգելեւասել.

Եւ դպիր նե րը բազ կա տա րած եր գում են.

Հա՛յրմեր,որերկնքումես,սուրբթողլինիՔոանունը,Քոար

քայութիւնըթողգայ,Քոկամքըթողլինիերկրիվրայ,ինչպէս

որերկնքումէ:Մերհանապազօրեայհացըտո՛ւրմեզայսօր.եւ

ների՛րմերպարտքերը,ինչպէսեւմենքենքներումմերպարտա

պաններին:Եւմի՛տարմեզփորձութեան,այլփրկի՛րմեզչարից:

 Մինչ նրանք եր գում են, քա հա նան ծա ծուկ ա ղօ թում է.

Տէ՛րտէրերի,Աստուա՛ծաստուածների,Թագաւո՛րյաւիտենական,

Արարի՛չբոլորարարածների,Հա՛յրմերՏէրՅիսուսՔրիստոսի,

մի՛ տուր մեզ փորձութեան ենթարկուել, այլ փրկի՛ր չարից եւ

ազատի՛րփորձութիւնից:

 Քա հա նան` բարձ րա ձայն.

— Քանզի Քոնն են արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փառքը

յաւիտեանս.ամէն:

 Խոնարհում

 Քա հա նան.

†Խաղաղութիւնբոլորին:

Դ պիր նե րը.

Եւքոհոգուն:
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 Սար կա ւագն.

Աստուծոյերկրպագեսցուք:

Եւ ա մե նայն ժո ղո վուրդն ան կցի ի ծունկս:

Դ պիրքն.

ԱռաջիՔո,Տէ՛ր:

 Սար կա ւագն.

Օրհնեա՛,տէ՛ր:

Եւ քա հա նայն խո նար հես ցի եւ ա ղօ թես ցէ ի ծա ծուկ.

Որաղբիւրդեսկենացեւբղխումնողորմութեան,Հոգի՛դՍուրբ,

ողորմեա՛ ժողովրդեանս, որք խոնարհեալ երկիրպագանեն Աս

տուածութեանՔում:

Պահեա՛զսոսաամբողջս,տպաւորեա՛ յոգւոջսոցազձեւմարմ

նոյ ցուցակիառ ի ժառանգութիւն եւ ի վիճակ հանդերձելոցդ

բարեաց:

 Քա հա նայն` ի ձայն.

—ՔրիստոսիւՅիսուսիւ Տերամբմերով, ընդՈրումՔեզ՝ Հոգ

ւոյդՍրբոյ,եւՀօրամենակալիվայելէփառք,իշխանութիւնեւ

պատիւայժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Բարձրացումն

Եւ սար կա ւագն ձայ նես ցէ.

Պռոսխումէ:

Եւ քա հա նայն առ ցէ զսուրբ Հացն ի ձեռն եւ բարձ րա ցուս ցէ ակ նե րեւ 

ա մե նայն ժո ղովր դեանն եւ ա սաս ցէ ի ձայն.

Իսրբութիւնսրբոց:

Դ պիրքն` բարձր ձայ նիւ.

Միայնսուրբ,միայնՏէր՝ՅիսուսՔրիստոս՝իփառսԱստուծոյ

Հօր.ամէն:
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 Սար կա ւա գը.

ԵրկրպագենքԱստծուն:

Եւ ամ բողջ ժո ղո վուր դը ծն կի է գա լիս:

Դ պիր նե րը.

Քոառջեւ,Տէ՛ր:

 Սար կա ւա գը.

Օրհնի՛ր,տէ՛ր:

Եւ քա հա նան խո նարհ ւում է եւ ծա ծուկ ա ղօ թում.

Որաղբիւրնեսկեանքիեւբխումըողորմութեան,Հոգի՛Սուրբ,

ողորմի՛րայսժողովրդին,որխոնարհուելովերկրպագումէՔո

Աստուածութեանը:

Պահի՛ր սրանց ամբողջական, դրոշմի՛ր սրանց հոգիներում

[իրենց] մարմնի [խոնարհման] օրինակը, որպէսզի ժառանգեն

եւստանանգալիքբարիքներդ:

 Քա հա նան` բարձ րա ձայն.

—ՄերՏէրՅիսուսՔրիստոսով,ՈւմհետՔեզ՝ՍուրբՀոգուդ,եւ

ամենակալՀօրըվայելենփառք,իշխանութիւնեւպատիւայժմ

եւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Բարձրացում

Եւ սար կա ւա գը ձայ նում է.

Ուշադրութի՛ւն:

Եւ քա հա նան ձեռքն է վերց նում սուրբ Հա ցը, բարձ րաց նում ի տես ամ

բողջ ժո ղովր դի եւ բարձ րա ձայն ա սում.

Սրբութիւնը՝սուրբերին5:

Դ պիր նե րը` բարձր ձայ նով.

Միակսուրբ,միակՏէր՝ՅիսուսՔրիստոս՝իփառսՀայրԱստու

ծոյ.ամէն:
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 Փառաբանութիւն

 Քա հա նայն.

ՕրհնեալՀա՛յրՍուրբ,Աստուա՛ծճշմարիտ:

Դ պիրքն.

Ամէն:

—ՕրհնեալՈրդի՛դՍուրբ,Աստուա՛ծճշմարիտ:

Դ պիրքն.

Ամէն:

—ՕրհնեալՀոգի՛դՍուրբ,Աստուա՛ծճշմարիտ:

Դ պիրքն.

Ամէն:

—ՕրհնութիւնեւփառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյայժմ

եւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Դ պիրքն.

Ամէն:Հա՛յրՍուրբ,Որդի՛դՍուրբ,Հոգի՛դՍուրբ:

ՕրհնութիւնՀօրեւՈրդւոյեւՍրբոյՀոգւոյն. 

Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Լ ՐՈՒՄՆ

 Թաթախումն

 Մինչ նո քա եր գեն զայս, քա հա նայն խո նար հես ցի եւ ա ղօ թես ցէ ի ծա

ծուկ.

Նայեա՛ց, Տէ՛ր մեր Յիսուս Քրիստոս, յերկնից ի սրբութենէ

ՔումմէեւյաթոռոյփառացթագաւորութեանՔոյ.ե՛կիսրբել

եւիկեցուցանելզմեզ,որընդՀօրնստիսեւաստպատարագիս:

Արժանի՛արատալ մեզ յանարատՄարմնոյՔումմէ եւ իպա

տուականԱրենէ,եւիձեռնմեր՝ամենայնժողովրդեանս:
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 Փառաբանութիւն

 Քա հա նան.

ՕրհնեալՀա՛յրՍուրբ,Աստուա՛ծճշմարիտ:

Դ պիր նե րը.

Ամէն:

—ՕրհնեալՈրդի՛Սուրբ,Աստուա՛ծճշմարիտ:

Դ պիր նե րը.

Ամէն:

—ՕրհնեալՀոգի՛Սուրբ,Աստուա՛ծճշմարիտ:

Դ պիր նե րը.

Ամէն:

—ՕրհնութիւնեւփառքՀօրը,ՈրդունեւՍուրբՀոգունայժմ

եւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Դ պիր նե րը.

Ամէն:Հա՛յրՍուրբ,Որդի՛Սուրբ,Հոգի՛Սուրբ: 

ՕրհնութիւնՀօրը,ՈրդունեւՍուրբՀոգուն. 

Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Լ ՐՈՒՄ

 Թաթախում

 Մինչ նրանք եր գում են սա, քա հա նան խո նարհ ւում է եւ ծա ծուկ ա ղօ

թում.

Նայի՛ր, Տէ՛ր մեր Յիսուս Քրիստոս, Քո երկնաւոր սրբարանից

եւՔոթագաւորութեանփառքիաթոռից.ե՛կսրբելուեւկեանք

տալումեզ,որնստածեսՀօրաջկողմումեւպատարագւումես

այստեղ:Արժանի՛արաՔոանարատՄարմնիցեւպատուական

Արիւնիցտալմեզեւմերմիջոցով՝այսողջժողովրդին:
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Եւ զայս ա սա ցեալ եր կիր պագ ցէ եւ համ բու րես ցէ զՍե ղանն, եւ ա ռեալ 

զսուրբ Մար մինն` ո ղջ թաց ցէ յա նա պա կան Ա րիւնն եւ ա սաս ցէ ի ծա

ծուկ.

Տէ՛ր Աստուած մեր, որ կոչեցեր զմեզ յանուն Միածնի Որդւոյ

ՔոյքրիստոնեայսեւշնորհեցերմեզմկրտութիւնհոգեւորԱւա

զանաւնիթողութիւնմեղացեւարժանիարարերզմեզհաղոր

դիլսուրբՄարմնոյեւԱրեանՄիածնիՔոյ,եւայժմաղաչեմք

զՔեզ, Տէ՛ր, արա՛ զմեզ արժանի ընդունիլ զսուրբ Խորհուրդս

զայսմեզիմեղացթողութիւնեւգոհութեամբփառաւորելզՔեզ

ընդՈրդւոյեւընդՍուրբՀոգւոյդայժմեւմիշտեւյաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

Եւ բարձ րա ցուս ցէ ակ նե րեւ ժո ղովր դեանն եւ ա սաս ցէ ի ձայն.

Իսուրբ,իսուրբ,պատուականՄարմնոյեւյԱրենէՏեառնմե

րոյեւՓրկչինՅիսուսիՔրիստոսիճաշակեսցուքսրբութեամբ,

որիջեալիյերկնից՝բաշխիիմիջիմերում:

Սա՛էկեանք,յոյսյարութեան,քաւութիւնեւթողութիւն 

մեղաց:

Սաղմո՛ս ասացէք Տեառն Աստուծոյ մերում, սաղմո՛ս ասացէք

երկնաւոր Թագաւորիս մերում անմահի, որ նստի ի կառս քե

րովբէականս:

 Բեկումն

 Սար կա ւագն ձայ նես ցէ.

Սաղմո՛ս ասացէք Տեառն Աստուծոյ մերում, դպի՛րք, ձայնիւ

քաղցրութեամբզերգսհոգեւորս:

Զի Սմա վայելեն սաղմոսք եւ օրհնութիւնք, ալէլուք եւ երգք

հոգեւորք:

Պաշտօնեա՛յք,հանդերձերգովքսաղմո՛սասացէքեւզՏէրյեր

կինսօրհնեցէ՛ք:

Եւ ձգես ցեն զվա րա գոյրն:
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Եւ սա ա սե լով ՝ [ քա հա նան] ե րկր պա գում է եւ համ բու րում Սե ղա նը, 

ա պա վերց նե լով սուրբ Մար մի նը` ամ բող ջու թեամբ թա թա խում է ա նա

պա կան Ա րեան մէջ եւ ծա ծուկ ա սում.

Տէ՛րԱստուածմեր,որՔոՄիածինՈրդուանունովկոչեցիրմեզ

քրիստոնեայ, շնորհեցիր մեզ հոգեւոր Աւազանի մկրտութիւն՝

մեղքերիթողութեանհամար,եւարժանացրիրմեզհաղորդուե

լուՔոՄիածնիսուրբՄարմնինեւԱրեանը,այժմաղաչումենք

Քեզ, Տէ՛ր, արժանի՛ արա մեզ ընդունել այս սուրբ Խորհուրդը

մեղքերիթողութեան համար եւ գոհութեամբփառաւորելՔեզ

ՈրդուեւՍուրբՀոգուհետայժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւի

տենից.ամէն:

Եւ բարձ րաց նում է ի տես ժո ղովր դի եւ բարձ րա ձայն ա սում.

Սրբութեամբ ճաշակենք մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի

սուրբ,սուրբեւպատուականՄարմնիցեւԱրիւնից,որերկնքից

իջնելով՝բաշխւումէմերմէջ:

Սա՛էկեանքը,յարութեանյոյսը,մեղքերիքաւութիւնըեւթո

ղութիւնը:

Սաղմո՛սերգեցէքմերՏէրԱստծուն,սաղմո՛սերգեցէքմերան

մահ երկնաւորԹագաւորին, որ նստում է քերովբէական կառ

քում:

 Բեկանում

 Սար կա ւա գը ձայ նում է.

Սաղմո՛ս երգեցէք մեր Տէր Աստծուն, դպիրնե՛ր, քաղցրաձայն

երգեցէ՛քհոգեւորերգեր:

ՔանզիՆրանվայելենսաղմոսներեւօրհնութիւններ,ալէլուի

աներեւհոգեւորերգեր:

Ծառանե՛ր,երգերիհետսաղմո՛սերգեցէքեւօրհնեցէ՛քՏիրոջը

երկնքում:

Եւ վա րա գոյ րը փա կում են:



122  ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱ ՏԱ ՐԱ Գ ՀԱՅ Ա ՌԱ ՔԵ ԼԱ ԿԱՆ Ո ՒՂ ՂԱ ՓԱՌ ՍՈՒՐԲ Ե ԿԵ ՂԵ ՑՒՈՅ

 Մինչ նո քա եր գեն, քա հա նայն առ ցէ զՄար մինն ի ձեռն եւ համ բու րես ցէ 

ար տա սուօք` ա սե լով ի ծա ծուկ.

Զո՜ր օրհնութիւն կամզո՜րգոհութիւն ի վերայՀացիս եւԲա

ժակիսասասցուք:Այլ,Յիսո՛ւս,զՔեզմիայնօրհնեմքհանդերձ

Հարբ եւ Ամենասուրբ Հոգւովդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

 Դար ձեալ ա սաս ցէ.

Խոստովանիմեւհաւատամ,զիԴուեսՔրիստոսՈրդիԱստուծոյ,

որբարձերզմեղսաշխարհի:

Եւ բե կեալ ա րկ ցէ ի բա ժակն Ա րեան` ա սե լով.

ԼրումնՀոգւոյնՍրբոյ:

 ՀԱ ՂՈՐ ԴՈՒ ԹԻՒՆ

 Նախահաղորդականք

Եւ դպիրքն ե ղա նա կես ցեն.

Քրիստոսպատարագեալբաշխիիմիջիմերում.ալէլուիա: 

ԶմարմինԻւրտայմեզկերակուրեւսուրբզԱրիւնԻւրցօղէի

մեզ.ալէլուիա: 

Մատի՛քառՏէրեւառէ՛քզլոյս.ալէլուիա: 

Ճաշակեցէ՛քեւտեսէ՛ք,զիքաղցրէՏէր.ալէլուիա: 

Օրհնեցէ՛քզՏէրյերկինս.ալէլուիա: 

Օրհնեցէ՛քզՆաիբարձունս.ալէլուիա: 

Օրհնեցէ՛քզՆա,ամենայնհրեշտա՛կքՆորա.ալէլուիա: 

Օրհնեցէ՛քզՆա,ամենայնզօրութի՛ւնքՆորա.ալէլուիա:

Եւ դպիրքն եր գես ցեն զտաղս խորհր դա ւորս ը ստ պատ շա ճի ա ւուրն:

Եւ ա պա ա ռեալ զմի մասն ի ձեռն` ա սաս ցէ ար տա սուօք եւ գո հու թեամբ 

առ Հայր եւ Որ դի ի ծա ծուկ.

[ա] Հա՛յր Սուրբ, որ անուանեցեր զմեզ անուանակցութեամբ

Միածնի Քոյ եւ լուսաւորեցեր մկրտութեամբ հոգեւոր Աւա
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 Մինչ նրանք եր գում են, քա հա նան ար տա սու քով ձեռքն է առ նում Մար

մի նը եւ համ բու րում ՝ ծա ծուկ ա սե լով.

Ի՜նչ օրհնութիւն կամ ի՜նչ գոհութիւն մատուցենքայս Հացի

եւԲաժակիհամար:Այլ,Յիսո՛ւս,միայնՔեզենքօրհնումՀօր

եւՍուրբՀոգուհետայժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.

ամէն:

 Դար ձեալ ա սում է.

Խոստովանումեւհաւատումեմ,որԴուեսՔրիստոսը՝Աստուծոյ

Որդին,որ[Քեզվրայ]վերցրիրաշխարհիմեղքը:

Եւ [ Մար մի նը] բե կա նե լով դնում է Ա րեան բա ժա կի մէջ` ա սե լով.

ԼրումըՍուրբՀոգու:

 ՀԱ ՂՈՐ ԴՈՒ ԹԻՒՆ

 Հաղորդութեան երգեր եւ աղօթքներ

Եւ դպիր նե րը եր գում են.

Քրիստոսըպատարագուելովբաշխւումէմերմէջ.ալէլուիա: 

ԻրՄարմինըկերակուրէտալիսմեզեւԻրսուրբԱրիւնը

ցօղումէմեզվրայ.ալէլուիա: 

Մօտեցէ՛քՏիրոջըեւառէ՛քլոյսը.ալէլուիա: 

Ճաշակեցէ՛քեւտեսէ՛ք,թէորքանքաղցրէՏէրը.ալէլուիա: 

Օրհնեցէ՛քՏիրոջըերկնքում.ալէլուիա: 

Օրհնեցէ՛քՆրանբարձունքներում.ալէլուիա: 

Օրհնեցէ՛քՆրան,բոլորհրեշտակնե՛րՆրա.ալէլուիա: 

Օրհնեցէ՛քՆրան,բոլորզօրութիւննե՛րՆրա.ալէլուիա:

Եւ դպիր նե րը եր գում են օ րուայ խոր հուր դին պատ շաճ տա ղեր:

Եւ ա պա [պատարագիչը], մէկ կտորն առ նե լով ձեռ քը, ար տա սու քով եւ 

գո հու թեամբ ծա ծուկ ա սում է Հօ րը եւ Որ դուն.

[ա] Հա՛յր Սուրբ, որ Քո Միածնի անուանակցութեամբ կոչե

ցիր մեզ [քրիստոնեայ] եւ լուսաւորեցիր հոգեւոր Աւազանի
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զանին,արժանի՛արաընդունիլզսուրբԽորհուրդսզայսմեզի

մեղացթողութիւն:Տպաւորեա՛ իմեզզշնորհսՀոգւոյդՍրբոյ,

որպէսիսուրբառաքեալսն,որքճաշակեցինեւեղենմաքրիչք

ամենայնաշխարհի:

Եւ արդ՝ Տէ՛ր Հայր բարերար, զհաղորդութիւնս զայս մաս

նաւորեա՛ ճաշակման երեկոյին աշակերտացն՝ բառնալով

զխաւար մեղաց: Մի՛ հայիր յանարժանութիւնս իմ եւ մի՛

արգելցես զշնորհս Հոգւոյդ Սրբոյ: Այլ ըստ անբաւ մար

դասիրութեանՔումպարգեւեա՛ զսա քաւիչ մեղաց, լուծիչ

յանցանաց, որպէս խոստացաւ եւ ասաց Տէրն մեր Յիսուս

Քրիստոսթէ՝«Ամենայն,որուտէզՄարմինԻմեւըմպէզԱ

րիւնԻմ,կեցցէիյաւիտեան»:

Արդ՝արա՛ զսամեզ իքաւութիւն, զի որք կերիցեն եւարբցեն

ի սմանէ, հանցեն զօրհնութիւն եւ զփառս Հօր եւ Որդւոյ եւ

ՀոգւոյնՍրբոյայժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Խաղաղութիւնամենեցուն:

[բ]ԳոհանամզՔէն,Քրիստո՛սթագաւոր, որարժանիարարեր

զանարժանսհաղորդիլսուրբՄարմնոյեւԱրեանՔոյ:

Եւայժմ,Տէ՛ր,աղաչեմզՔեզ,մի՛լիցիսաինձիդատապարտու

թիւն,այլիքաւութիւնեւիթողութիւնմեղաց,յառողջութիւն

հոգւոյեւմարմնոյեւիկատարումնամենայնգործոցառաքի

նութեան:Որպէսզիսրբեսցէսազշունչսիմեւզհոգիեւզմարմին

իմ եւարասցէ զիստաճար եւ բնակարանԱմենասուրբ Երրոր

դութեանդ,զիընդսուրբսՔոարժանիեղէցփառաւորելզՔեզ

ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

Յով հան նու Ոս կե բե րա նի ա սա ցեալ ա ղօթք

[գ]ԳոհանամեւմեծացուցանեմեւփառաւորեմզՔեզ,Տէ՛րԱս

տուածիմ,զիզիսզանարժանսարժանացուցերյաւուրսյայսմիկ

հաղորդակից լինելաստուածայինեւսոսկալիԽորհրդոյՔում՝

անարատՄարմնոյդեւպատուականԱրեանդ:
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մկրտութեամբ,արժանի՛արամեզընդունելայսսուրբԽորհուր

դը մեղքերի թողութեան համար: Դրոշմի՛ր մեզ Սուրբ Հոգուդ

շնորհներով,ինչպէսսուրբառաքեալներին,որոնքճաշակեցին

եւեղանմաքրիչներողջաշխարհի:

Եւարդ՝Տէ՛րՀայրբարերար,այսհաղորդութիւնըաշակերտնե

րիխորհրդաւորընթրիքիմա՛սդարձրու՝ վերացնելովմեղքերի

խաւարը:Մի՛նայիրիմանարժանութեանըեւմի՛արգելիրՍուրբ

Հոգուդշնորհները:ԱյլըստՔոանբաւմարդասիրութեանպար

գեւի՛ր սա մեղքերի քաւութեան եւ յանցանքների թողութեան

համար,ինչպէսխոստացաւմերՏէրՅիսուսՔրիստոսըթէ՝«Ամէն

ոք, որ ուտում է Իմ Մարմինը եւ խմում Իմ Արիւնը, կ’ապրի

յաւիտեան»:

Արդ՝ արա՛ սա մեր քաւութեան համար, որպէսզի սրանից ու

տողներըեւխմողներըօրհնենեւփառաւորենՀօրը,Որդունեւ

ՍուրբՀոգունայժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Խաղաղութիւնբոլորին:

[բ]ԳոհանումեմՔեզանից,Քրիստո՛սթագաւոր,որանարժանիս

արժանիդարձրիրհաղորդուելուՔոսուրբՄարմնինեւԱրեանը:

Եւայժմ,Տէ՛ր,աղաչումեմՔեզ,որսաչլինիինձհամարպատ

ճառդատապարտութեան,այլ մեղքերի քաւութեան եւ թողու

թեան,հոգուեւմարմնիառողջութեանեւառաքինութեանբոլոր

գործերիլրման:Որպէսզիսասրբիիմհոգին,շունչնումարմինը

եւդարձնի ինձտաճարու բնակարանԱմենասուրբԵրրորդու

թեան,որպէսզիՔոսուրբերիհետարժանիլինեմփառաւորելու

ՔեզՀօրեւՍուրբՀոգուհետայժմեւմիշտեւյաւիտեանսյա

ւիտենից.ամէն:

Ա ղօթք` ա սուած Յով հան Ոս կե բե րա նի կող մից

[գ]ԳոհանումեմՔեզանից,մեծարումեւփառաւորումեմՔեզ,

Տէ՛ր Աստուած իմ, որ ինձ՝ անարժանիս, այսօր արժանացրիր

հաղորդակից լինելուՔոաստուածայինեւսոսկալիԽորհրդին՝

անարատՄարմնիդեւպատուականԱրեանդ:
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Վասնայսորիկզսոսաիբարեխօսութիւնունելովաղաչեմ՝յա

մենայնաւուրսեւիժամանակսկենացիմոցընդսրբութեա՛ն

Քոյ պահեա զիս, որպէս զի յիշելով զբարեգթութիւնս Քո՝ եւ

կենդանիեղէցընդՔեզ,որվասնմերչարչարեցարեւմեռար

եւյարեար:

Մի՛ մերձեսցի, Տէ՛ր իմ եւ Աստուած, խորտակիչն՝ կնքելով

անձինիմոյպատուականԱրեամբդՔով:Ամենակարո՛ղ,մաք

րեա՛ զիս սոքօք յամենայն մեռելոտի գործոց իմոց, որ միայն

եսանմեղ:

Ամրացո՛ զկեանս իմ, Տէ՛ր, յամենայնփորձութենէ եւ զպատե

րազմողն իմ դարձո՛ յինէն յետս, պատկառեալ եւ ամաչեցեալ՝

որչափ յառնէ ի վերայ իմ: Ամրացո՛ զգնացս մտաց եւ լեզուի

իմոյեւզամենայնճանապարհսմարմնոյիմոյ:

Լե՛րհանապազօրընդիսըստանսուտխոստմանցՔոց,թէ՝«Որ

ուտէզՄարմինԻմեւըմպէզԱրիւնԻմ,նայԻսբնակեսցէ,եւԵս

ինմա»:Դո՛ւասացեր,մարդասէ՛ր,կացո՛զբանսաստուածային

անլուծելիհրամանացՔոց:ՔանզիԴուեսԱստուածողորմու

թեանեւգթութեանեւմարդասիրութեանեւպարգեւիչամենայն

բարեաց,եւՔեզվայելէփառք,հանդերձՀարբդեւԱմենասուրբ

Հոգւովդ,այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Ճաշակումն

Եւ ա պա տեառ նագ րես ցէ զինքն եւ խնդ րես ցէ ի ճշ մար տէն Աս տու ծոյ զպէս

պէս հայ ցուածս ան ձին իւ րոյ եւ ժո ղովր դեան եւ աշ խար հի: Եւ թո ղու թիւն 

խնդ րես ցէ վասն իւ րոց թշ նա մեացն եւ ա տե լեաց: Եւ ան դէն ա հիւ եւ դո ղու

թեամբ ճա շա կես ցէ ի Մարմ նոյն եւ ա րբ ցէ ի Բա ժա կէն` ա սե լով.

Հաւատովհաւատամ յԱմենասուրբԵրրորդութիւնդ՝ իՀայրեւ

յՈրդիեւիՀոգիդՍուրբ:

Հաւատով ճաշակեմ զսուրբ եւ զկենդանարար եւ զփրկագործ

Մարմինս Քո, Քրիստո՛ս Աստուած իմ Յիսուս, ի թողութիւն

մեղացիմոց:
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Ուստի սրանք որպէս բարեխօսութիւն ունենալով՝ աղաչում

եմ՝ ինձՔո սրբութեան հե՛տպահիրամէն օր եւ ողջ կեանքիս

ընթացքում, որպէսզի յիշելով Քո բարեգթութիւնը՝ նաեւ կեն

դանիլինեմՔեզհետ,որմեզհամարչարչարուեցիր,մեռարեւ

յարութիւնառար:

Տէ՛ր իմ եւ Աստուած, երբ իմ անձը կնքուի Քո պատուական

Արեամբ, թող չմերձենայ ինձ խորտակիչը: Ամենակարո՛ղ, որ

միակդ ես անմեղ, սրանցով մաքրի՛ր ինձ իմ բոլոր մեռելոտի

գործերից:

Տէ՛ր,պաշտպանի՛ր իմ կեանքըամէնտեսակփորձութիւնից եւ

իմդէմպատերազմողինամէնանգամիմդէմ ելնելիսամօթա

հարյե՛տդարձրու:Պաշտպանի՛րիմմտքիեւլեզուիընթացքը

եւմարմնիսբոլորճանապարհները:

Միշտինձհե՛տեղիրըստՔոանսուտխոստումի,թէ՝«Ովուտում

էԻմՄարմինըեւխմումԻմԱրիւնը,նաԻմմէջկըբնակուի,եւ

Ես՝նրա»:Դո՛ւասացիր,մարդասէ՛ր,հաստատի՛րՔոաստուա

ծայինանքակտելիհրամանիխօսքը:ՔանզիԴուեսԱստուածը

ողորմութեան, գթութեան ու մարդասիրութեան եւ պագեւիչը

բոլորբարիքների,եւՔեզվայելենփառք՝ՀօրեւՍուրբՀոգու

հետ,այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

 Ճաշակում

Ա պա [ քա հա նան] խա չակն քում է ի րեն եւ խնդ րանք ներ մա տու ցում ճշմա

րիտ Ա ստ ծուն իր ան ձի, ժո ղովր դի եւ աշ խար հի հա մար, թո ղու թիւն խնդրում 

իր թշ նա մի նե րի եւ ի րեն ա տող նե րի հա մար եւ ա պա ա հու դո ղով ճա շա

կում Մարմ նից եւ խմում Բա ժա կից` ա սե լով.

Հաւատքովդաւանում եմԱմենասուրբԵրրորդութեանդ՝Հօրը,

ՈրդունեւՍուրբՀոգուն:

ՀաւատքովճաշակումեմՔոսուրբ,կենդանարարեւփրկագործ

այսՄարմինը,Քրիստո՛սԱստուածիմՅիսուս,իմմեղքերիթո

ղութեանհամար:
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ՀաւատովըմպեմզսրբարարեւզմաքրիչԱրիւնսՔո,Քրիստո՛ս

ԱստուածիմՅիսուս,իթողութիւնմեղացիմոց:

ՄարմինՔոանապականլիցիինձիկեանս,եւսուրբԱրիւնՔո՝

իքաւութիւնեւիթողութիւնմեղաց:

Եւ սար կա ւագն հա ղոր դես ցի: 

Եւ բաց ցեն զվա րա գոյրն: 

Եւ սար կա ւագն յետ հա ղոր դե լոյն գո չէ առ ժո ղո վուրդն եւ ա սէ բարձր.

Երկիւղիւեւհաւատով յառա՛ջմատիքեւսրբութեամբհաղոր

դեցարո՛ւք:

Եւ դպիրքն` բարձր ձայ նիւ.

ԱստուածմերեւՏէրմերերեւեցաւմեզ.օրհնեալեկեալանուամբ

Տեառն:

Եւ ա մե նայն ար ժա նա ւորքն հա ղոր դես ցին:

Յոր ժամ հա ղոր դին ար ժա նա ւորքն, դպիրքն եր գեն զտաղս խորհր դա

ւորս կամ շա րա կան Հա ղոր դու թեան.

Որկազմեցերսեղանխորհրդոյեւարբուցերյանմահականբա

ժակէնսրբոցՔոցառաքելոցայսօրիսուրբՎերնատանն, 

Աղաչեմք,Փրկի՛չ,ողորմեա՛: 

Մաքրեա՛զմիտսեւզխորհուրդս,զիեւմեքհաղորդեսցուք

սրբութեամբընդսրբոցՔոցառաքելոցայսօրիսուրբՎերնա

տանն. 

Աղաչեմք,Փրկի՛չ,ողորմեա՛:

Եւ յետ հա ղոր դե լոյն խա չակն քես ցէ քա հա նայն Ըն ծայիւն  

եւ ա սաս ցէ.

Կեցո՛, Տէր, զժողովուրդսՔո եւ օրհնեա՛ զժառանգութիւնս

Քո.հովուեա՛եւբարձրացո՛զսոսայայսմհետէմինչեւյաւի

տեան:

Եւ ձգես ցեն զվա րա գոյրն:
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Հաւատքով խմում եմ Քո սրբարար եւ մաքրիչ այս Արիւնը,

Քրիստո՛սԱստուածիմՅիսուս,իմմեղքերիթողութեանհամար:

ՔոանապականՄարմինըթող լինիկեանքինձհամար,եւՔո

սուրբԱրիւնը՝մեղքերիսքաւութիւնեւթողութիւն:

 Սար կա ւա գը հա ղորդ ւում է: 

Ա պա բա ցում են վա րա գոյ րը: 

Եւ սար կա ւա գը հա ղոր դուե լուց յե տոյ բարձր ձայ նով գո չում է դէ պի ժո

ղո վուր դը.

Երկիւղովեւհաւատքովմօտեցէ՛քեւսրբութեամբհաղորդուէ՛ք:

Դ պիր նե րը` բարձր ձայ նով.

ՄերԱստուածըեւմերՏէրըերեւացմեզ.օրհնեալէՏիրոջանու

նովեկողը:

Եւ բո լոր ար ժա նա ւոր նե րը հա ղորդ ւում են:

Երբ ար ժա նա ւոր նե րը հա ղորդ ւում են, դպիր նե րը եր գում են խոր հուր

դին պատ շաճ տա ղեր կամ Հա ղոր դու թեան շա րա կան.

ՈրսուրբՎերնատանմէջայսօրխորհուրդիսեղանպատրաստե

ցիրեւՔոսուրբառաքեալներինխմեցրիրանմահականբաժակից,

Աղաչումենք,Փրկի՛չ,ողորմի՛ր:

Մաքրի՛ր[մեր]միտքնուխորհուրդները,որպէսզիայսօրսուրբ

ՎերնատանմէջՔոսուրբառաքեալներիհետնաեւմենքսրբու

թեամբհաղորդուենք.

Աղաչումենք,Փրկի՛չ,ողորմի՛ր:

 Հա ղոր դու թիւն տա լուց յե տոյ քա հա նան սբ Հա ղոր դու թեամբ խա չա

կնքում է եւ ա սում.

Տէ՛ր, կեա՛նքտուրՔոայս ժողովրդին եւ օրհնի՛րՔոայս ժա

ռանգութիւնը.հովուի՛րեւբարձրացրո՛ւսրանցայսուհետմին

չեւյաւիտեան:

Եւ փա կում են վա րա գոյ րը:
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Եւ դպիրքն եր գես ցեն.

ԼցաքիբարութեանցՔոց,Տէ՛ր,ճաշակելովզՄարմինՔոեւ

զԱրիւն: 

Փա՜ռքիբարձունսկերակրողիդզմեզ: 

Որհանապազկերակրեսզմեզ,առաքեա՛իմեզզհոգեւորՔո

զօրհնութիւն: 

Փա՜ռքիբարձունսկերակրողիդզմեզ:

 Սար կա ւագն.

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:

Դ պիրքն.

Տէ՛ր,ողորմեա՛:

 Սար կա ւագն.

Եւեւս,հաւատովընկալեալքյաստուածային,սուրբ,երկնային,

անմահ, անարատ եւ անապական Խորհրդոյս, զՏեառնէ գոհա

ցարո՛ւք:

Դ պիրքն.

Գոհանամք զՔէն, Տէ՛ր, որ կերակրեցեր զմեզ յանմահական

Սեղանոյ Քո՝ բաշխելով զՄարմինդ եւ զԱրիւնդ ի փրկութիւն

աշխարհիեւկեանքանձանցմերոց:

Իսկ աս տա նօր դպիրքն ե ղա նա կեն տաղս խորհր դա ւորս, մին չեւ քա հա

նայն կա տա րես ցէ զկարգ ա ղօ թիցն:

 Քա հա նայն ա սաս ցէ ի ծա ծուկ.

[ա]ԳոհանամքզՔէն,Հա՛յրամենակալ,որպատրաստեցերմեզ

նաւահանգիստսուրբզԵկեղեցի՝տաճարսրբութեան,ուրփառա

բանիԱմենասուրբԵրրորդութիւնդ:Ալէլուիա:

ԳոհանամքզՔէն,Քրիստո՛սթագաւոր,որպարգեւեցերմեզկեն

դանութիւնկենարարՄարմնովեւԱրեամբՔովսրբով.շնորհեա՛

զքաւութիւնեւզմեծզողորմութիւն:Ալէլուիա:
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Եւ դպիր նե րը եր գում են.

ԼցուեցինքՔոբարիքներով,Տէ՛ր, ճաշակելովՔոՄարմինըեւ

Արիւնը:

Քեզ՝մեզկերակրողիդ,փա՜ռքբարձունքներում:

Որմիշտկերակրումեսմեզ,առաքի՛րմեզՔոհոգեւորօրհնու

թիւնը:

Քեզ՝մեզկերակրողիդ,փա՜ռքբարձունքներում:

 Սար կա ւա գը.

ԴարձեալխաղաղութեանհամարաղաչենքՏիրոջը:

Դ պիր նե րը.

Տէ՛ր,ողորմի՛ր:

 Սար կա ւա գը.

Դարձեալ գոհացէ՛ք Տիրոջից, որ հաւատքով ընդունեցիք այս

աստուածային,սուրբ,երկնային,անմահ,անարատեւանապա

կանԽորհուրդը:

Դ պիր նե րը.

ԳոհանումենքՔեզանից,Տէ՛ր,որկերակրեցիրմեզՔոանմա

հականՍեղանից՝բաշխելովՔոՄարմինըեւԱրիւնըաշխարհի

փրկութեանեւմերանձերիկեանքիհամար:

Այս տեղ դպիր նե րը եր գում են խոր հուր դին պատ շաճ տա ղեր, մին չեւ քա

հա նան վեր ջաց նի ա ղօթ քի կար գը:

 Քա հա նան ծա ծուկ ա սում է.

[ա]ԳոհանումենքՔեզանից,Հա՛յրամենակալ,որսուրբԵկեղեցին

պատրաստեցիրմեզորպէսնաւահանգիստեւսրբութեանտաճար,

ուրփառաբանւումէԱմենասուրբԵրրորդութիւնդ:Ալէլուիա:

Գոհանում ենք Քեզանից, Քրիստո՛ս թագաւոր, որ կենդանու

թիւնպարգեւեցիրմեզՔոկենարարսուրբՄարմնովեւԱրեամբ.

շնորհի՛րքաւութիւնեւմեծողորմութիւն:Ալէլուիա:
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ԳոհանամքզՔէն,Հոգի՛դճշմարիտ,որնորոգեցերսուրբզԵկե

ղեցի.անարա՛տպահեահաւատովԵրրորդութեանդյայսմհետէ

մինչեւյաւիտեան:Ալէլուիա:

 Քա հա նայն ա սաս ցէ ի ծա ծուկ.

[բ] Գոհանամք զՔէն, Քրիստո՛ս Աստուած մեր, որ զայսպիսի

ճաշակումն բարութեան շնորհեցեր մեզ ի սրբութիւն կենդա

նութեան.սովիմբպահեա՛զմեզսուրբսեւանարատս՝բնակեալ

զմեօքՔոաստուածայինխնամօքդ:

Հովուեա՛զմեզյանդաստանիկամացՔոցսրբոցեւբարեսիրաց,

որով ամրացեալք յամենայն բանսարկուին ընդդիմութեանց՝

Քում եւեթարժանի եղիցուք լսել ձայնի եւՔեզ միայնոյ քա

ջայաղթեւճշմարիտՀովուիդհետեւիլեւառիՔէնընդունիլ

զպատրաստեալտեղի յարքայութեանդ երկնից,Աստուա՛ծ մեր

եւՏէ՛րմերեւՓրկի՛չՅիսուսՔրիստոս,որեսօրհնեալընդՀօր

եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտե

նից.ամէն:

Խաղաղութիւնամենեցուն:

Անքնին, անհաս, Երրեակ Ինքնութեանդ՝ հաստիչ, ընդունող

եւ անբաժանելի միասնական Սուրբ Երրորդութեանդ, վայել է

փառք, իշխանութիւն եւպատիւայժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

Եւ քա հա նայն լուաս ցէ զս կիհն եւ զձեռս ի ւր եւ դի ցէ զսա ղա ւարտն եւ 

ա րկ ցէ զկօ շիկս ի ւր: 

Եւ ա պա բաց ցեն զվա րա գոյրն:

ԱՐ ՁԱ ԿՈՒՄՆ

Ա ղօթք ի մէջ եկեղեցւոյ

Եւ ա պա առ ցէ քա հա նայն զԱ ւե տա րանն սուրբ ի ձեռս ի ւր եւ ե րիցս 

ե րկր պա գեալ համ բու րես ցէ զսուրբ Սե ղանն եւ ի ջա նե լով ի մէջ ե կե ղեց

ւոյն [ հան դերձ սար կա ւա գօքն] ՝ ա սաս ցէ զա ղօթս ի ձայն.
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ԳոհանումենքՔեզանից,Հոգի՛ճշմարիտ,որնորոգեցիրսուրբ

Եկեղեցին.Երրորդութեանդհաւատքով[այն]անարա՛տպահիր

այսուհետմինչեւյաւիտեան:Ալէլուիա:

 Քա հա նան ծա ծուկ ա սում է.

[բ]ԳոհանումենքՔեզանից,Քրիստո՛սԱստուածմեր,որբա

րութեանայսպիսիճաշակումշնորհեցիրմեզկեանքիսրբութեան

համար. սրանով պահի՛ր մեզ սուրբ եւ անարատ՝ Քո աստուա

ծայինխնամքովբնակուելովմերմէջ:

Հովուի՛ր մեզ Քո սուրբ եւ բարեսէր կամքի անդաստանում,

որովպաշտպանուելովսատանայիամէնտեսակպատերազմնե

րից՝արժանիլինենքլսելումիայնՔոձայնը,հետեւելումիայն

Քեզ՝քաջայաղթեւճշմարիտՀովուիդ,եւՔեզանիցստանալու

պատրաստուած տեղը երկնքի արքայութեան մէջ, Աստուա՛ծ

մեր եւ Տէ՛ր մեր եւ Փրկի՛չ Յիսուս Քրիստոս, որ օրհնեալ ես

Հօր եւ Սուրբ Հոգու հետայժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւի

տենից.ամէն:

Խաղաղութիւնբոլորին:

Անքնին, անհաս, Երրեակ Ինքնութեանդ՝ արարիչ, ընդունող

եւանբաժանելիմիասնականՍուրբԵրրորդութեանդ,վայելեն

փառք, իշխանութիւն եւպատիւայժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

Եւ քա հա նան լուա նում է սկի հը եւ ձեռ քե րը, ա պա դնում սա ղա ւար տը եւ 

հագ նում կօ շիկ նե րը: 

Եւ ա պա բա ցում են վա րա գոյ րը:

ԱՐ ՁԱ ԿՈՒՄ

Ա ղօթք ատեանում

Եւ ա պա քա հա նան ձեռքն է վերց նում սուրբ Ա ւե տա րա նը, ե րեք ան գամ 

ե րկր պա գե լով համ բու րում սուրբ Սե ղա նը, ո րից յե տոյ սար կա ւագ նե րի 

հետ իջ նե լով ա տեան` բարձ րա ձայն ա սում է այս ա ղօթ քը.
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Ա ղօթք սրբոյն Ոս կե բե րա նի

Որօրհնեսզայնոսիկ,որքօրհնենզՔեզ,Տէ՛ր,եւսուրբառնես

զյուսացեալսիՔեզ.

Դ պիրքն.

ՕրհնեալէԱստուած:

— Կեցո՛ զժողովուրդս Քո եւ օրհնեա՛ զժառանգութիւնս Քո.

զլրումնԵկեղեցւոյՔոյպահեա՛:

Դ պիրքն.

Ամէն:

—Սրբեա՛ զսոսա, որք ողջունեցին սիրովզվայելչութիւնտան

Քոյ,Դուզմեզփառաւորեա՛աստուածայինզօրութեամբՔովեւ

մի՛թողուրզյուսացեալսիՔեզ:

Դ պիրքն.

Ամէն:

—Զխաղաղութի՛ւնպարգեւեաամենայնաշխարհի,եկեղեցեաց,

քահանայից,թագաւորացքրիստոնէիցեւզինուորեալմանկանց

նոցինեւամենայնժողովրդեանս:

Դ պիրքն.

Ամէն:

— Զի ամենայն տուրք բարիք եւ ամենայն պարգեւք կատա

րեալքիվերուստենիջեալքառիՔէն,որեսՀայր լուսոյ, եւ

Քեզվայելէփառք,իշխանութիւնեւպատիւայժմեւմիշտեւ

յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւ դպիրքն ա սաս ցեն ե րիցս.

ԵղիցիանունՏեառնօրհնեալյայսմհետէմինչեւյաւիտեան:

Եւ քա հա նայն դարձ ցի առ ժո ղո վուրդն եւ ա սաս ցէ ի ձայն.

ԿատարումնՕրինացեւՄարգարէիցԴուես,Քրիստո՛սԱստուած

Փրկիչմեր, որ լցերզամենայնհայրակամտնօրէնութիւնսՔո.

լի՛ցեւզմեզՀոգւովդՔովՍրբով:
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 Սուրբ [Յով հան] Ոս կե բե րա նի ա ղօթ քը

Տէ՛ր, որ օրհնում եսՔեզ օրհնողներին եւ սուրբ ես դարձնում

Քեզյուսացողներին.

Դ պիր նե րը.

ՕրհնեալէԱստուած:

—Կեա՛նքտուրՔոժողովրդինեւօրհնի՛րՔոժառանգութիւնը.

պահպանի՛րՔոԵկեղեցուամբողջութիւնը:

Դ պիր նե րը.

Ամէն:

—Սրբի՛րսրանց,ովքերսիրովողջունեցինՔոտանվայելչու

թիւնը,Դուփառաւորի՛րմեզՔոաստուածայինզօրութեամբեւ

մի՛թողՔեզյուսացողներին:

Դ պիր նե րը.

Ամէն:

—Խաղաղութի՛ւնպարգեւիրողջաշխարհին,եկեղեցիներին,քա

հանաներին,քրիստոնեայթագաւորներին,նրանցզինուորներին

եւայսամբողջժողովրդին:

Դ պիր նե րը.

Ամէն:

—Քանզիբոլորբարիշնորհներըեւկատարեալպարգեւներըի

վերուստենիջնում՝Քեզանից,որլոյսիՀայրնես,եւՔեզվայել

ենփառք,իշխանութիւնեւպատիւայժմեւմիշտեւյաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

Եւ դպիր նե րն ա սում են ե րեք ան գամ.

Տիրոջանունըթողօրհնեալլինիայսուհետմինչեւյաւիտեան:

Եւ քա հա նան շրջ ւում է դէ պի ժո ղո վուր դը եւ բարձ րա ձայն ա սում.

Դու ես լրումըՕրէնքի եւՄարգարէների,Քրիստո՛սԱստուած

Փրկիչմեր,որկատարեցիրՔոբոլորհայրակամտնօրէնութիւն

ները.լցրո՛ւմեզՔոՍուրբՀոգով:
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 Վերջին Աւետարան

 Սար կա ւագն.

Օրթի:

 Քա հա նայն.

†Խաղաղութիւնամենեցուն:

Դ պիրքն.

Եւընդհոգւոյդքում:

 Սար կա ւագն.

Երկիւղածութեամբլուարո՛ւք:

 Սար կա ւագն.

ՍրբոյԱւետարանիս[ՅիսուսիՔրիստոսի]որըստՅովհաննու:

Դ պիրքն.

Փա՜ռքքեզ,Տէ՛րԱստուածմեր:

 Սար կա ւագն.

Պռոսխումէ:

Դ պիրքն.

ԱսէԱստուած:

 Քա հա նայն.

ԻՀօրէլուսոյ.

Յովհ. Ա 1—14

ԻսկզբանէէրԲանն,եւԲաննէրառԱստուած,եւԱստուածէր

Բանն: Նա էր ի սկզբանէ առ Աստուած: Ամենայն ինչ Նովաւ

եղեւ, եւ առանց Նորա եղեւ եւ ոչ ինչ, որ ինչ եղեւն: Նովաւ

կեանք էր, եւ կեանքն էր լոյս մարդկան. եւ Լոյսն ի խաւարի

անդլուսաւորէ,եւխաւարՆմաոչեղեւհասու:

ԵղեւայրմիառաքեալյԱստուծոյ,անուննմաՅովհաննէս.սա

եկն ի վկայութիւն, զի վկայեսցէ վասն լուսոյն, զի ամենեքին
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 Վերջին Աւետարան

 Սար կա ւա գը.

Ոտքի՛:

 Քա հա նան.

†Խաղաղութիւնբոլորին:

Դ պիր նե րը.

Եւքոհոգուն:

 Սար կա ւա գը.

Երկիւղածութեամբլսէ՛ք:

 Սար կա ւա գը.

[ՅիսուսՔրիստոսի]սուրբԱւետարաննըստՅովհաննէսի:

Դ պիր նե րը.

Փա՜ռքքեզ,Տէ՛րԱստուածմեր:

 Սար կա ւա գը.

Ուշադրութի՛ւն:

Դ պիր նե րը.

ԱսումէԱստուած:

 Քա հա նան.

ԼոյսիՀօրից.

Յովհ. Ա 1—14

ԻսկզբանէէրԲանը,եւԲաննԱստուծոյմօտէր,եւԲաննԱս

տուածէր:ՆաիսկզբանէԱստուծոյմօտէր:ԱմէնինչՆրանով

եղաւ, եւ առանցՆրա չեղաւ եւ ոչինչ, որ եղել է: Նրանով էր

կեանքը,եւկեանքըլոյսնէրմարդկանց.եւԼոյսըխաւարիմէջ

լուսաւորումէ,եւխաւարըՆրանչտիրեց:

Կարմիմարդ՝Աստծուցառաքուած, նրաանունը՝Յովհաննէս.

սաեկաւվկայութեանհամար,որպէսզիվկայիլոյսիմասին,որ
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հաւատասցեն նովաւ: Ոչ էր նա լոյսն, այլ զի վկայեսցէ վասն

լուսոյն:ԷրԼոյսնճշմարիտ,որլուսաւորառնէզամենայնմարդ,

որգալոցէ յաշխարհ:Յաշխարհիէր,եւաշխարհՆովաւեղեւ,

եւաշխարհզՆաոչծանեաւ:Յիւրսնեկն,եւիւրքնզՆաոչըն

կալան:ԻսկորքընկալանզՆա,ետնոցաիշխանութիւնորդիս

Աստուծոյ լինել, որոց հաւատասցեն յանունՆորա, ոյք ոչ յա

րենէեւոչիկամացմարմնոյեւոչիկամացառն,այլյԱստու

ծոյծնան:ԵւԲաննմարմինեղեւեւբնակեացիմեզ,եւտեսաք

զփառսՆորա, զփառս իբրեւ զՄիածնիառ ի Հօրէ, լի շնորհօք

եւճշմարտութեամբ:

Դ պիրքն.

Փա՜ռքՔեզ,Տէ՛րԱստուածմեր:

 Սար կա ւագն.

Սուրբ խաչիւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի

մեղացեւկեցուսցէշնորհիւողորմութեանԻւրոյ:

ԱմենակալՏէ՛րԱստուածմեր,կեցո՛եւողորմեա՛:

 Քա հա նայն.

Պահպանեա՛ զմեզ, Քրիստո՛ս Աստուած մեր, ընդ հովանեաւ

սուրբեւպատուականխաչիւդՔովիխաղաղութեան.փրկեա՛

յերեւելիեւյաներեւոյթթշնամւոյն.արժանաւորեա՛գոհութեամբ

փառաւորելզՔեզընդՀօրեւընդՀոգւոյդՍրբոյայժմեւմիշտ

եւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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բոլորընրամիջոցովհաւատան:Նա՛չէրլոյսը,այլառաքուածէր,

որվկայիլոյսիմասին:Կա՛րճշմարիտԼոյսը,որլուսաւորումէ

աշխարհեկողամէնմարդու:Նաաշխարհումէր,աշխարհըՆրա

նովեղաւ,եւաշխարհըՆրանչճանաչեց:Իւրայիններիմօտեկաւ,

բայցիւրայիններըՆրանչընդունեցին:Իսկովքերընդունեցին

Նրան՝ Իր անուանը հաւատացողներին, իշխանութիւն տուեց

Աստուծոյ որդիներ լինելու, ովքեր ո՛չ արիւնից, ո՛չ մարմնի

կամքից,ո՛չմարդուկամքից,այլԱստծուցծնուեցին:ԵւԲանը

մարմին եղաւ եւ բնակուեց մեր մէջ, եւտեսանքՆրափառքը,

փառքըորպէսՄիածնի՝Հօրից,լիշնորհովուճշմարտութեամբ:

Դ պիր նե րը.

Փա՜ռքՔեզ,Տէ՛րԱստուածմեր:

 Սար կա ւա գը.

ՍուրբխաչովաղաչենքՏիրոջը,որսրանովփրկիմեզմեղքիցեւ

կեանքտայԻրողորմութեանշնորհով:

ԱմենակալՏէ՛րԱստուածմեր,կեա՛նքտուրեւողորմի՛ր:

 Քա հա նան.

Քրիստո՛սԱստուած մեր,խաղաղութեան մէջպահպանի՛ր մեզ

Քո սուրբ եւպատուականխաչի հովանու ներքոյ.փրկի՛րտե

սանելիեւանտեսանելիթշնամուց.արժանաւորի՛րգոհութեամբ

փառաւորելՔեզՀօրեւՍուրբՀոգուհետայժմեւմիշտեւյա

ւիտեանսյաւիտենից.ամէն:
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Օրհնութիւն արձակման

 Սար կա ւագն.

[  Սաղմ. ԼԳ]

ՕրհնեցիցզՏէրյամենայնժամ,յամենայնժամօրհնութիւնՆո

րաիբերանիմ:

Եւ քա հա նայն խա չակն քես ցէ ի վե րայ ժո ղովր դեանն եւ ա սաս ցէ բարձր.

Օրհնեա՛լք եղերուք ի շնորհաց Սուրբ Հոգւոյն: Երթա՛յք խա

ղաղութեամբ,եւՏէրեղիցիընդձեզընդամենեսեանդ.ամէն:

Եւ դպիրքն ա սաս ցեն.

 Սաղմ. ԼԳ

ԻՏէրպարծեսցիանձնիմ,լուիցենհեզքեւուրախեղիցին:

Մե՛ծարարէքզՏէրինեւ,եւբարձրարասցուքզանունՆորաի

միասին:

Խնդրեցի ի Տեառնէ, եւ լուաւ ինձ, յամենայն նեղութենէ իմմէ

փրկեացզիս:

Մատի՛քառՏէրեւառէ՛քզլոյս,եւերեսքձերմի՛ամաչեսցեն:

ԱյսաղքատկարդացառՏէր,եւՏէրլուաւսմա,յամենայննե

ղութենէսորափրկեացզսա:

Բանակք հրեշտակաց Տեառն շուրջ են զերկիւղածովք Իւրովք

եւպահենզնոսա:

Ճաշակեցէ՛ք եւ տեսէ՛ք, զի քաղցր է Տէր. երանեալ է այր, որ

յուսայիՆա:

Երկերո՛ւքիՏեառնէ,ամենայնսո՛ւրբքՆորա,զիոչինչէպա

կասութիւներկիւղածացՆորա:

Մեծամեծքաղքատացանեւքաղցեան,բայցոյքխնդրենզՏէր,

մի՛պակասեսցիինոցանէամենայնբարութիւն:

Եկա՛յք,որդեա՛կքիմ,եւլուարո՛ւքինձ,եւզերկիւղՏեառնու

սուցիցձեզ:

Ո՞վ է մարդ, որ կամի զկեանս, սիրէ զաւուրս իւր տեսանել ի

բարութեան:
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Արձակման օրհնութիւն

 Սար կա ւա գը.

[  Սաղմ. ԼԳ]

Կ’օրհնեմ Տիրոջը ամէն ժամ, ամէն ժամ Նրա օրհնութիւնն իմ

բերանումկըլինի:

Եւ քա հա նան խա չակն քում է ժո ղովր դին եւ բարձ րա ձայն ա սում.

Օրհնեա՛լլինէքՍուրբՀոգուշնորհով:Գնացէ՛քխաղաղութեամբ,

եւՏէրըլինիձեզբոլորիդհետ.ամէն:

Եւ դպիր նե րը [շարունակում են սաղմոսը].

 Սաղմ. ԼԳ

Իմ անձը Տիրոջով թող պարծենայ, հեզերը թող լսեն եւ ուրա

խանան:

Մեծարեցէ՛քՏիրոջնինձհետ,եւմեծարենքՆրաանունըմիասին:

ԽնդրեցիՏիրոջից,եւՆալսեցինձեւիմբոլորնեղութիւններից

փրկեցինձ:

Մօտեցէ՛քՏիրոջըեւառէ՛քլոյսը,եւձերերեսըթողչամաչի:

ԱյսաղքատըկանչեցՏիրոջը,եւՏէրըլսեցնրանուփրկեցնրան

բոլորնեղութիւններից:

Տիրոջ հրեշտակների բանակներըՆրա երկիւղածների շուրջ են

եւպահպանումեննրանց:

Ճաշակեցէ՛քեւտեսէ՛ք,թէորքանքաղցրէՏէրը.երանելիէայն

մարդը,որյոյսըդրելէՆրավրայ:

Երկիւղէ՛ք Տիրոջից, Նրա բոլո՛ր սուրբեր, քանզիՆրանից երկիւ

ղածներըոչմիպակասութիւնչունեն:

Հարուստներնաղքատացանուքաղցեցին,բայցովքերփնտրում

ենՏիրոջը,նրանցիցոչմիբարիքչիպակասի:

Եկէ՛ք,որդեակնե՛րիմ,եւլսեցէ՛քինձ,եւեսկ’ուսուցանեմձեզ

Տիրոջերկիւղը:

Ո՞վէմարդնայն,որցանկանումէկեանքըեւսիրումիրօրերը

բարութեանմէջտեսնել:
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Լռեցո՛ զլեզու քո ի չարութենէ, եւ շրթունք քո մի՛ խօսեսցին

զնենգութիւն:

Խոտորեա՛իչարէեւարա՛զբարի,խնդրեա՛զխաղաղութիւնեւ

ե՛րթզհետնորա:

ԱչքՏեառնիվերայարդարոց,եւականջքՆորաիվերայաղօ

թիցնոցա:

Երեսք Տեառն ի վերայ չարագործաց՝ սատակել յերկրէ զյիշա

տակսնոցա:

ԿարդացինարդարքառՏէր,եւՏէրլուաւնոցա,յամենայննե

ղութենէնոցափրկեացզնոսա:

ՄերձէՏէրառայնոսիկ,որքմաշեալենսրտիւք,եւզխոնարհս

հոգւովկեցուցանէ:

Բազում նեղութիւնք են արդարոց, յամենայնէ փրկէ զնոսա

Տէր:

Եւ պահէ զամենայն ոսկերս նոցա, եւ մի ի նոցանէ մի՛ 

փշրեսցի:

Մահմեղաւորինչարէ.բայցորատէզարդարն՝զղջասցի:

ՓրկէՏէրզանձինսծառայիցԻւրոց.մի՛զղջասցինամենեքեան,

ոյքյուսացեալենիՆա:

ՓառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.

Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւ ը նդ սաղ մո սելն դպ րաց` բաշ խես ցի նշխար: Եւ յա ւարտ մանն քա հա

նայն դարձ ցի յա րե ւելս եւ եր կիր պագ ցէ ա ռա ջի սրբոյ Սե ղա նոյն ե րիցս 

եւ ա սաս ցէ.

Տէ՛րՅիսուսԱստուած,ողորմեա՛ինձ:

Եւ մտեալ յա ւան դա տունն` մեր կաս ցի ի զգես տուցն եւ եր թի ցէ խա ղա

ղու թեամբ:
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Լեզուդ պահի՛ր չարութիւնից, եւ շուրթերդ թող նենգութիւն

չխօսեն:

Խուսափի՛ր չարից ու բարի՛ք գործիր, խաղաղութի՛ւն փնտրիր

եւդրա՛նհետեւիր:

Տիրոջաչքերնուղղուածենդէպիարդարները,իսկՆրաականջ

ները՝դէպինրանցաղօթքը:

Տիրոջհայեացքըչարագործներիվրայէ՝նրանցյիշատակնաշ

խարհիցջնջելուհամար:

Արդարները կանչեցին Տիրոջը, եւ Տէրը լսեց նրանց ու փրկեց

նրանցիրենցբոլորնեղութիւններից:

Տէրըմերձէնրանց,որոնցսիրտըփշրուածէ,եւՆափրկումէ

հոգովխոնարհներին:

Արդարների նեղութիւնները շատ են, Տէրնազատում է նրանց

այդբոլորից:

Պահպանումէնրանցբոլորոսկորները,եւդրանցիցոչմէկըչի

փշրուելու:

Մեղաւորիմահըչարաչարէ,իսկարդարինատողըկըզղջայ:

ՏէրըփրկումէԻրծառաներին,եւբոլորնրանք,որյոյսենդնում

Նրավրայ,չենզղջայ:

ՓառքՀօրը,ՈրդունեւՍուրբՀոգուն.

Այժմեւմիշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Եւ դպիր նե րի սաղ մո սե լու ժա մա նակ նշխար է բաշխ ւում: Ի սկ ա ւար տին 

քա հա նան շրջւում է դէ պի ա րե ւելք եւ ե րեք ան գամ ե րկր պա գում սուրբ 

Սե ղա նին` ա սե լով.

Տէ՛րՅիսուսԱստուած,ողորմի՛րինձ:

Եւ մտ նե լով ա ւան դա տուն` հա նում է զգեստ նե րը եւ գնում խա ղա ղու

թեամբ:
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ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ Ա

ՊԱՇՏՕՆ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ

Որ կատարի զկնի «Որ օրհնես զայնոսիկ» աղօթից, յաւարտ 
սուրբ Պա տա րագի, ըստ խնդրանաց ազգականաց կամ 
բարեկամաց ննջեցելոց ի Քրիս տոս։

Սարկաւագն.

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք.ընկա՛լ,կեցո՛եւ

ողորմեա՛։

Քահանայն դիցէ զխունկ ի բուրվառն եւ ասասցէ.

ՕրհնութիւնեւփառքՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյայժմեւ

միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն։

Դպիրքն երգեսցեն.

Շարական հանգստեան Ճաշու ԲԿ

ՈրյանէիցստեղծողգոյիցարարչակիցՀօրԲա՛նդԱստուած,թո

ղութի՛ւնշնորհեաննջեցելոցՔոցծառայից,յորժամգասդատել

զորանարատձեռօքստեղծեր։

ՈրիՀօրէառաքեցարեւմարմնացարիսուրբԿուսէն,թողութի՛ւն

շնորհեա ննջեցելոց Քոց ծառայից, յորժամ գաս դատել զոր

անարատձեռօքստեղծեր։

Որիխաչինանշնչացար,զմահուլուծերզիշխանութիւն,թողու

թի՛ւնշնորհեաննջեցելոցՔոցծառայից,յորժամգասդատելզոր

անարատձեռօքստեղծեր։

ՈրպսակիչդեսՔոցսրբոցեւանվախճանբարեացբաշխող,թո

ղութի՛ւնշնորհեաննջեցելոցՔոցծառայից,յորժամգասդատել

զորանարատձեռօքստեղծեր։
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ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ Ա

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԿԱՐԳ

Որ կատարւում է «Տէ՛ր, որ օրհնում ես» աղօթքից յետոյ՝ 
սբ Պատարագի աւարտին, ի Քրիստոս ննջածների 
ազգականների կամ բարեկամների խնդրանքով։

Սարկաւագը.

ԴարձեալխաղաղութեանհամարաղաչենքՏիրոջը.ընդունի՛ր,

կեա՛նքտուրեւողորմի՛ր։

Քահանան բուրվառի մէջ խունկ է դնում եւ ասում.

ՕրհնութիւնեւփառքՀօրը,ՈրդունեւՍուրբՀոգունայժմեւ

միշտեւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն։

Դպիրները երգում են.

Ճաշու հանգստեան շարական ԲԿ

Դու, որ ոչնչից ստեղծեցիր գոյութիւնները, Հօրն արարչակից

Բա՛նդԱստուած,թողութի՛ւնշնորհիրՔոննջեցեալծառաներին,

երբգասդատելունրանց,ումստեղծեցիրանարատձեռքերովդ։

Դու,որուղարկուեցիրՀօրիցումարմնացարսուրբԿոյսից,թո

ղութի՛ւնշնորհիրՔոննջեցեալծառաներին,երբգասդատելու

նրանց,ումստեղծեցիրանարատձեռքերովդ։

Դու,որխաչիվրայանշնչացար,մահուանիշխանութիւնըխա

փանեցիր, թողութի՛ւն շնորհիրՔո ննջեցեալ ծառաներին, երբ

գասդատելունրանց,ումստեղծեցիրանարատձեռքերովդ։

Դու, որ Քո սուրբերի պսակիչն ես եւ անվախճան բարիքների

բաշխող,թողութի՛ւնշնորհիրՔոննջեցեալծառաներին,երբգաս

դատելունրանց,ումստեղծեցիրանարատձեռքերովդ։
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Եւ կամ ՝ շարական հոգեհանգստեան ԴՁ

Գթա՛, Տէր, ի հոգիս մեր ննջեցելոց եւ յիշեա՛ ողորմութեամբ,

քանզի գինք սուրբ արեանՔո են, ի յորժամ հրաշալի ձայնիւ

փողոյնյառնենմեռեալքնեւկանառաջիահաւորՔոբեմին:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ

յաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

ԶլուսաւորեալքսծննդեամբսուրբԱւազանինմի՛բարկութեամբ

խրատեր եւ մի՛ սրտմտութեամբ Քո յանդիմաներ, ի յորժամ

հրաշալի ձայնիւ փողոյն յառնեն մեռեալքն եւ կան առաջի

ահաւորՔոբեմին:

Դպիրքն.

Սաղմոս ՃԻԹ

ԻխորոցկարդացիառՔեզ,Տէր.Տէ՛ր,լո՛ւրձայնիիմում։

ԵղիցինականջքՔոիլսելզձայնաղօթիցիմոց։

Թէզանօրէնութիւնսիմքննես,Տէր,Տէր,իսկո՞կարէկալառաջի

Քո,զիիՔէնէքաւութիւն։

ՎասնանուանՔոհամբերի,Տէր,համբերանձնիմբանիՔում.

յուսացաւանձնիմիՏէր։

Իպահէառաւօտումինչեւյերեկոյ,իպահէառաւօտույուսացաւ

ԻսրայէլիՏէր։

ԻՏեառնէէողորմութիւնբազում,իՆմանէէփրկութիւն,եւՆա

փրկեացզԻսրայէլյամենայննեղութեանցնորա։

Սարկաւագն.

Ալէլուիա։Օրթի։

Քահանայն.

†Խաղաղութիւնամենեցուն։

Դպիրքն.

Եւընդհոգւոյդքում։

Սարկաւագն.

Երկիւղածութեամբլուարուք։
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Եւ կամ ՝ հոգեհանգստեան շարական ԴՁ

Գթա՛,Տէր,մերննջեցեալներիհոգիներինեւյիշի՛րողորմութեամբ,

քանզիՔո սուրբարեան գինն են, երբփողի հրաշալի ձայնից

յառնենմեռեալներնուկանգնենՔոահաւորբեմիառաջ։

ՓառքՀօրը,ՈրդունեւՍուրբՀոգուն.այժմեւմիշտեւ յաւի

տեանսյաւիտենից.ամէն:

ՍուրբԱւազանիծննդեամբլուսաւորուածներիսբարկութեամբ

մի՛խրատիրեւցասմամբդմի՛յանդիմանիր,երբփողիհրաշալի

ձայնից յառնեն մեռեալներն ու կանգնեն Քո ահաւոր բեմի

առաջ։

Դպիրները.

Սաղմոս ՃԻԹ

[Սրտիս]խորքիցկանչեցիՔեզ,Տէ՛ր.Տէ՛ր,լսի՛րիմձայնը։

Թողականջներդլսենիմաղօթքիձայնը։

Թէանօրինութիւններսքննես,Տէր,Տէ՛ր,իսկո՞վկարողէկանգ

նելՔոառաջ,քանզիՔեզնիցէքաւութիւնը։

Քոանուանհամարհամբերեցի,Տէր,հոգիսհամբերեցՔոխօս

քին,հոգիսյոյսըՏիրոջվրայդրեց։

Առաւօտից մինչեւ երեկոյ, առաւօտից Իսրայէլը Տիրոջ վրայ

յոյսըդրեց։

Տիրոջից է մեծ ողորմութիւնը, Նրանից է փրկութիւնը, եւ Նա

փրկեցԻսրայէլըբոլորնեղութիւններից։

Սարկաւագը.

Ալէլուիա։Ոտքի՛։

Քահանան.

†Խաղաղութիւնբոլորին։

Դպիրները.

Եւքոհոգուն։

Սարկաւագը.

Երկիւղածութեամբլսէ՛ք։
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Քահանայն.

ՍրբոյԱւետարանիսՅիսուսիՔրիստոսիորըստՄատթէոսի։

Դպիրքն.

Փա՜ռքՔեզ,Տէ՛րԱստուածմեր։

Սարկաւագն.

Պռոսխումէ։

Դպիրքն.

ԱսէԱստուած։

Քահանայն.

(ԲԿ եւ ԴԿ. Մատթ. ԺԱ 25—30)

ՏէրնմերՅիսուսՔրիստոս.

Յայնմժամանակի....բեռնԻմփոքրոգի։

Աւետարանք որ զկնի՝ ընթերցցին փոխանակ վերնոյն՝  

ըստ ձայնից.

ԲՁ եւ ԴՁ. Մարկ. Դ 26—34

ԱԿ եւ ԴԿ. Ղուկ. ԺԲ 32—40

ԱՁ եւ ԳՁ. Յովհ. ԺԲ 24—26։

Ապա դպիրքն երգեսցեն ըստ ձայնից զմի ի տանց «Աստուած 

անեղ» երգոյն, զոր արարեալ է Տեառն Ներսիսի վասն ննջե ցե լոց ի 

Քրիստոս։

ԲԿ. ԴԿ.

Գերագոյնշնորհացբաշխողերկնաւորացեւերկրայնոց,

Կեա՛նքեւկենացտուողՀոգի՛,ՀօրեւՈրդւոյարարչակից,

Խնդրե՛մքիՔէն,աղբի՛ւրբարեաց,արբուցանողդծարաւեաց,

Ողորմեա՛Քոստեղծուածոյս՝յուսովիՔեզննջեցելոյս:

ԲՁ. ԴՁ.

Կեա՛նքիԿենաց,Լո՛յսիԼուսոյ,որստեղծերզմեզիհողոյ,

ՆորոգեցերդարձեալկրկինծննդեամբսրբոյԱւազանին,

ԶորկեցուցերշնորհիւՔոյինիմահուանէնայնառաջին,

ԻյօթեւանսՀօրՔոյլուսոյզննջեցեալսմերհանգո։
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Քահանան.

ՅիսուսՔրիստոսիսուրբԱւետարանը՝ըստՄատթէոսի։

Դպիրները.

Փա՜ռքՔեզ,Տէ՛րԱստուածմեր։

Սարկաւագը.

Ուշադրութի՛ւն։

Դպիրները.

ԱսումէԱստուած։

Քահանան.

(ԲԿ եւ ԴԿ. Մատթ. ԺԱ 25—30)

ՄերՏէրՅիսուսՔրիստոսը.

Այդժամանակ....Իմբեռը՝թեթեւ։

Հետեւեալ աւետարանական հատուածներն ընթերցւում են 

վերոբերեալի փոխարէն՝ ըստ ձայների.

ԲՁ եւ ԴՁ. Մարկ. Դ 26—34

ԱԿ եւ ԴԿ. Ղուկ. ԺԲ 32—40

ԱՁ եւ ԳՁ. Յովհ. ԺԲ 24—26։

Ապա դպիրները, ըստ ձայնի, երգում են ի Քրիստոս ննջե ցեալների համար 

Տէր Ներսէս [Շնորհալու] ստեղ ծած «Աստուած անեղ» երգի տներից մէկը։

ԲԿ. ԴԿ.

Գերագոյնշնորհի՛բաշխող՝երկնայիններինուերկրայիններին,

Կեա՛նքեւկենսատո՛ւՀոգի,ՀօրնուՈրդունարարչակից,

ԽնդրումենքՔեզ,բարիքների՛աղբիւր,ծարաւների՛նյագեցնող,

Ողորմի՛րՔոայսստեղծուածին՝իՔեզյոյսովննջածին։

ԲՁ. ԴՁ.

Կեա՛նքԿեանքից,Լո՛յսԼոյսից,որստեղծեցիրմեզհողից,

ՆորոգեցիրվերստինսուրբԱւազանիծնունդով,

Նրան,ումկեանքտուիրՔոշնորհով՝[ազատելով]այն

առաջինմահուանից,

Մերննջեցեալի՛ն,հանգի՛ստպարգեւիրՔոլոյսՀօրօթեւաններում։
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ԱԿ. ԳԿ.

Ուրախութեամբզօրքերկնայինյերկնիցյերկիրիջանէին,

Յորժամյարեարիմեռելոց,լոյսծագեցար 

արարածոց.

ՍուրբյարութեամբՔոկենարարյարո՛զսաիկեանսանմահ.

Լիլապտերօքմո՛յծյառագաստընդիմաստունսուրբ

կուսանացն:

ԱՁ. ԳՁ.

ՔահանայքեւժողովուրդքհայցեմքիՔէն,Տէ՛րբարեգութ,

Ընդննջեցեալսնհաւատովընկա՛լզմեզնովինյուսով

ՅԵրուսաղէմքաղաքվերին,յորումարդարքնժողովին,

ՓառսվերերգելմիշտընդնոսինԵրրորդութեանդԵրրեակ

Անձին:

Եւ դպիրքն երգեսցեն.

ԻՎերինԵրուսաղէմ՝իբնակարանսհրեշտակաց,

ՈւրԵնովքեւԵղիասկանծերացեալաղաւնակերպ՝

Իդրախտինեդեմականպայծառացեալարժանապէս.

Ողորմա՛ծՏէր,ողորմեա՛հոգւոցնմերննջեցելոց:

Ապա քահանայն ասասցէ.

Հոգւոցնհանգուցելոց,Քրիստո՛սԱստուած,արա՛հանգիստեւ

ողորմութիւնեւմեզ՝մեղաւորացս,շնորհեա՛զթողութիւնյան

ցանաց:

Սարկաւագն.

Քարոզ հոգեհանգստեան

ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք:

ՎասնհանգուցեալհոգւոցնաղաչեսցուքզՓրկիչնմերՔրիս

տոս,զիզնոսաընդարդարսնդասեսցէեւզմեզկեցուսցէշնոր

հիւողորմութեանԻւրոյ:ԱմենակալՏէրԱստուա՛ծմեր,կեցո՛

եւողորմեա՛:
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ԱԿ. ԳԿ.

Երկնայինզօրքնուրախութեամբիջնումէրերկնքիցերկիր,

Երբ յարութիւն առար մեռելների միջից, որպէս լոյս ծագեցիր

արարածներին.

Քոկենարարսուրբյարութեամբյարութի՛ւնտուրսրանանմահ

կեանքիհամար.

Լիլապտերովմտցրո՛ւառագաստիմաստունսուրբկոյսերիհետ։

ԱՁ. ԳՁ.

Քահանաներեւժողովուրդ՝հայցումենքՔեզ,Տէ՛րբարեգութ,

Հաւատքովննջածներիհետընդունի՛րմեզնոյնյոյսով,

ՎերինքաղաքԵրուսաղէմ,ուրարդարներնենժողովւում,

ՓառաբանութիւներգելումիշտնրանցհետԵրրորդութեանդ

ԵրեքԱնձին։

Դպիրները երգում են.

ՎերինԵրուսաղէմում՝հրեշտակներիբնակարաններում,

ՈւրԵնովքնուԵղիանծերացելենաղաւնակերպ՝

Եդեմականդրախտումպայծառացածարժանապէս,

Ողորմա՛ծՏէր,ողորմի՛րմերննջեցեալներիհոգիներին։

Ապա քահանան ասում է.

Հանգուցեալ հոգիներին, Քրիստո՛ս Աստուած, հանգիստ ու

ողորմութի՛ւնպարգեւիրեւմեզ՝մեղաւորներիս,յանցանքների

թողութի՛ւնշնորհիր։

Սարկաւագը.

Հոգեհանգստեան քարոզ

ԴարձեալխաղաղութեանհամարաղաչենքՏիրոջը։

Հանգուցեալ հոգիների համար աղաչենք մեր Փրկիչ Քրիստո

սին, որ արդարների հետ դասի նրանց և մեզ կեանք տայ Իր

ողորմութեանշնորհով։ԱմենակալՏէրԱստուա՛ծմեր,կեա՛նք

տուրեւողորմի՛ր։
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Քահանայն ասասցէ.

Աղօթք հոգեհանգստեան

Տէ՛ր,ողորմեա,Տէ՛ր,ողորմեա,Տէ՛ր,ողորմեա։

Քրիստո՛ս,Որդի՛Աստուծոյ,անոխակա՛լեւբարեգութ,գթա՛Քո

արարչականսիրովդիհոգիսհանգուցեալծառայիցՔոց:Յիշեա՛

յաւուր մեծի գալստեան արքայութեան Քոյ, արա՛ արժանի

ողորմութեան,քաւութեանեւթողութեանմեղաց,դասաւորեալ

պայծառացո՛ընդսուրբսՔոյաջակողմեանդասուն:ԶիԴուես

ՏէրեւԱրարիչամենեցուն,դատաւորկենդանեացեւմեռելոց,

եւՔեզվայելէփառք,իշխանութիւնեւպատիւայժմեւմիշտ

եւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Սարկաւագն.

Քարոզ խաչի

Սուրբ խաչիւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի

մեղացեւկեցուսցէշնորհիւողորմութեանԻւրոյ:

ԱմենակալՏէրԱստուա՛ծմեր,կեցո՛եւողորմեա՛:

Քահանայն.

Աղօթք խաչի

Պահպանեա՛ զմեզ, Քրիստո՛ս Աստուած մեր, ընդ հովանեաւ

սուրբեւպատուականխաչիւդՔովիխաղաղութեան.փրկեա՛

յերեւելիեւյաներեւոյթթշնամւոյն.արժանաւորեա՛գոհութեամբ

փառաւորելզՔեզընդՀօրեւընդՍրբոյՀոգւոյդայժմեւմիշտ

եւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն։

Եւ դարձեալ ասասցէ.

ՕրհնեալՏէրմերՅիսուսՔրիստոս.ամէն:

Եւ ասասցեն.

Աղօթք Տէրունական

Հա՛յրմեր,որյերկինսես...
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Քահանան ասում է.

Հոգեհանգստեան աղօթք

Տէ՛ր,ողորմիր,Տէ՛ր,ողորմիր,Տէ՛ր,ողորմիր։

Քրիստո՛ս,Որդի՛Աստուծոյ,անոխակա՛լեւբարեգութ,Քոարար

չական սիրով գթա՛ Քո հանգուցեալ ծառաների հոգիներին։

Յիշի՛ր Քո արքայութեան մեծ գալստեան օրը, արժանացրո՛ւ

ողորմութեանեւմեղքերիքաւութեանութողութեան,կարգիրու

պայծառացրո՛ւսուրբերիհետաջակողմեանդասում։ՔանզիԴու

եսամէնքիՏէրնուԱրարիչը,ողջերիեւմեռեալներիդատաւորը,

եւՔեզվայելենփառք,իշխանութիւնեւպատիւայժմեւմիշտ

եւյաւիտեանսյաւիտենից.ամէն:

Սարկաւագը.

Խաչի քարոզ

ՍուրբխաչովաղաչենքՏիրոջը,որսրանովփրկիմեզմեղքիցեւ

կեանքտայԻրողորմութեանշնորհով:

ԱմենակալՏէ՛րԱստուածմեր,կեա՛նքտուրեւողորմի՛ր:

Քահանան.

Խաչի աղօթք

Քրիստո՛սԱստուածմեր,խաղաղութեանմէջպահպանի՛րմեզՔո

սուրբեւպատուականխաչիհովանուներքոյ.փրկի՛րտեսանելի

եւանտեսանելիթշնամուց.արժանաւորի՛րգոհութեամբփառա

ւորելՔեզՀօրեւՍուրբՀոգուհետայժմեւմիշտեւյաւիտեանս

յաւիտենից.ամէն:

Դարձեալ ասում է.

ՕրհնեալէմերՏէրՅիսուսՔրիստոսը.ամէն։

Եւ ասում են.

Տէրունական աղօթք

Հա՛յրմեր,որերկնքումես...
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Սարկաւագն.

ՕրհնեցիցզՏէրյամենայնժամ.յամենայնժամօրհնութիւնՆորա

իբերանիմ։

Քահանայն.

Արձակումն

Օրհնեա՛լք եղերուք ի շնորհաց Սուրբ Հոգւոյն։ Երթա՛յք խա

ղաղութեամբ,եւՏէրեղիցիընդձեզընդամենեսեանդ։Ամէն։

Եւ երթիցեն ի խաղաղութիւն։
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Սարկաւագը.

Կ’օրհնեմ Տիրոջը ամէն ժամ, ամէն ժամ Նրա օրհնութիւնն իմ

բերանումկըլինի:

Քահանան.

Արձակում

Օրհնեա՛լլինէքՍուրբՀոգուշնորհով:Գնացէ՛քխաղաղութեամբ,

եւՏէրըլինիձեզբոլորիդհետ.ամէն:

Եւ խաղաղութեամբ հեռանում են։
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ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ Բ

ՍՐԲԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆՔ

Ծննդեան, Աւետեաց, Վարդավառի եւ Աստուածածնի

Բազմութիւնքհրեշտակացեւզօրացերկնաւորացիջեալիյերկ

նից ընդՄիածին թագաւորին: Որք երգէին եւ ասէին. «Սա՛ է

Որդին Աստուծոյ»։ Ամենեքեան ասասցուք. «Ուրա՛խ լերուք,

երկի՛նք,եւցնծասցենհիմունքաշխարհի:ԶիԱստուածնյաւի

տենական ի յերկրի երեւեցաւ եւ ընդ մարդկան շրջեցաւ, զի

կեցուսցէզանձինսմեր»:

Մեծի հինգշաբաթի

Որիվերայնստիսիկառսհրանիւթսքառակերպեանս,անճառելի

ԲանդԱստուած,այսօր իջեալ ի յերկնայնոցն վասնՔոյարա

րածոցս՝ յանձն առեր բազմիլ ընդ աշակերտսն: Եւ սերովբէքն

եւ քերովբէքն հիացեալ զարմանային, եւ պետութիւնք վերին

զօրացնսքանչացեալաղաղակէին՝ասելով.«Սուրբ,սուրբ,սուրբ,

Տէ՛րզօրութեանց»:

Յինանց եւ Խաչի

Ո՞վէորպէսՏէրԱստուածմեր.խաչեցաւվասնմեր,թաղեցաւ

եւյարեաւ.հաւատարիմեղեւյաշխարհիեւհամբարձաւփառօք:

Եկա՛յք, ժողովո՛ւրդք, զօրհնութիւն ընդ հրեշտակս երգեսցուք

Նմա՝ասելով.«Սուրբ,սուրբ,սուրբես,Տէ՛րԱստուածմեր»:

Կիւ րա կէ ից, Ե կե ղեց ւոյ, Հրեշ տա կաց

Հրեշտակային կարգաւորութեամբ լցեր,Աստուա՛ծ, զՔո սուրբ

զԵկեղեցի:ՀազարքհազարացհրեշտակապետքկանառաջիՔո,

եւբիւրքբիւրոցհրեշտակքպաշտենզՔեզ,Տէ՛ր.եւիմարդկա

նէ հաճեցար ընդունիլ զօրհնութիւն ձայնիւ խորհրդականաւ.

«Սո՛ւրբ,սո՛ւրբ,սո՛ւրբ,Տէ՛րզօրութեանց»:
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ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ Բ

ՍՐԲԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ծննդեան, Աւետման, Վարդավառի եւ Աստուածածնի տօների

Հրեշտակներիեւերկնայինզօրքերիբազմութիւններըերկնքից

իջանՄիածինԹագաւորի հետ։ Երգում ու ասում էին. «Սա՛ է

ԱստուծոյՈրդին»։Ամէնքսասենք.«Ուրա՛խեղիր,երկի՛նք,եւ

թողցնծանաշխարհիհիմքերը։ՔանզիյաւիտենականԱստուած

երեւաց երկրում եւ շրջեց մարդկանց հետ՝ փրկելու մեր հոգի

ները»։

Աւագ հինգշաբթի օրուայ

Որնստումեսհրանիւթ,քառադէմկառքում,անճառելի՛Բանդ

Աստուած, այսօր երկնայինների մօտից իջար մեզ՝ Քո արա

րածներիհամարեւ յանձնառարբազմելաշակերտներիդհետ։

Սերովբէներնուքերովբէներըհիացելզարմացելէին,եւվերին

զօրքերիպետութիւններըսքանչացածաղաղակումէին՝ասելով.

«Սուրբ,սուրբ,սուրբ,զօրութիւնների՛Տէր»։

Յինունքի եւ Խաչի

Ո՞վէմերՏէրԱստուծոյնման.խաչուեցմեզհամար,թաղուեց

ու յարութիւն առաւ. հաւատարիմ եղաւ աշխարհում եւ համ

բարձուեց փառքով։ Եկէ՛ք, ժողովուրդնե՛ր, հրեշտակների հետ

օրհնութի՛ւն երգենք Նրան՝ ասելով. «Սուրբ, սուրբ, սուրբ ես,

Տէ'րԱստուածմեր»։

Կի րա կի նե րի, Ե կե ղե ցու, Հրեշ տակ նե րի

Աստուա՛ծ, հրեշտակային կարգաւորութեամբ լցրիր Քո սուրբ

Եկեղեցին:ԲազմահազարհրեշտակապետերկանՔոառջեւ, եւ

բազմաբիւրհրեշտակներծառայումենՔեզ,Տէ՛ր.նաեւմարդ

կանցից հաճեցիր օրհնութիւն ընդունել՝ խորհրդական երգով.

«Սո՛ւրբ,սո՛ւրբ,սո՛ւրբ,Տէ՛րզօրութիւնների»:
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Պահոց եւ ննջեցելոց

Վասնյիշատակիհանգուցելոցնընկա՛լ,Հա՛յր,սո՛ւրբ,մարդա

սէ՛ր,զպատարագս:Եւհամարեա՛զհոգիսնոցաիթիւսրբոցՔոց

յարքայութեանդերկնից:Մանաւանդզիհաւատովմատուսցուք

զպատարագս,հաշտեսցիԱստուածութիւնդեւհանգուսցէզհո

գիսնոցա:

Մարտիրոսաց

Սրբութի՛ւնսրբոց,մեծեսեւահաւոր:Եւզինուորութիւնքհրեշ

տակացնօրհնենզՔեզեւասեն.«Փա՜ռքիբարձունսԱստուծոյ

եւյերկիրխաղաղութի՜ւն»:

Մարգարէից, առաքելոց եւ հայրապետաց

Ամենակալես,Տէ՛րզօրութեանց,որթագաւորդեսյաւիտենից:

Որնստիսյերկնիցիյերկինսեւ լոյսծագեսյարարածսՔո:Որ

խոնարհութեամբիջերիյերկիր,Քեզպատարագսմատուցանեմք:

ԵւսուրբզանունդՔոփառաւորեմք,Տէր,որպսակիչդեսՔոց

սրբոց(այս անուն):Վասնզիսոքաենմեզբարեխօս,Տէ՛րամե

նակալ,իՔումյարքայութեանդ:
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Պահքի եւ ննջեցեալների

Հանգուցեալներիյիշատակիհամարընդունի՛րայսպատարագը,

Հա՛յր, սո՛ւրբումարդասէր։ԵւնրանցհոգիներըՔոսուրբերի

թւո՛ւմկարգիրերկնքիդարքայութեանմէջ։Մանաւանդ[շնոր

հի՛ր]հաւատովմատուցելայսպատարագը,որԱստուածութիւնդ

հաշտուիեւնրանցհոգիներինհանգիստպարգեւի։

Մարտիրոսների

Սրբութի՛ւնսրբերի,մեծեսուահաւոր։Հրեշտակայինզօրքերն

օրհնումենՔեզեւասում.«Փա՜ռքԱստծունբարձունքներում

եւխաղաղութի՜ւն՝երկրում»։

Մարգարէների, առաքեալների եւ հայրապետերի

Ամենակալես,Տէ՛րզօրութիւնների,Դու,որթագաւորեսյաւի

տենական։Որնստումեսերկինքներիերկնքումեւլոյսծագեց

նումՔոարարածների վրայ, որխոնարհութեամբ իջար երկիր,

Քեզպատարագներ ենք մատուցում։ Եւփառաւորում ենքՔո

սուրբանունը,Տէր,որպսակումեսՔո(այսինչ անու ն)սուրբե

րին։Քանզի նրանք բարեխօս են մեզ համար, Տէ՛րամենակալ,

Քոարքայութեանմէջ։
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3.«Գրիգոր» կամ «Գրիգորիս» անունով մի քանի հայրապետերը՝
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Commentaryon theDivineLiturgybyXosrovAnjevac'i; translated

withanintroductionbyS.PeterCowe;ArmenianChurchClassics,

StVartanPress,1991,էջ208),որըիմաստովհամապատասխանում

էյունարէնբնագրին։
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ՆԵՐԱԾՈՒԹԻՒՆ

Աստուծոյ խօսքը, բխելով Արարչի անքննելի էութեան խորքե րից, 

նորոգութեան, սրբութեան եւ կատարելութեան է կոչում արարա ծին: 

Այն Տիրոջ կենդանի զօրութիւնն է, որ մարդուն անվերջօրէն մօտեցնում 

է աստուածային անսահմանելիութեանը՝ իր էութեամբ մնալով 

խորհրդաւոր եւ անըմբռնելի, քանզի պատուած է աստուածային թաք

նա խորհուրդ լռութեամբ եւ անպատմելիութեամբ: Աստուծոյ խօսքի 

բուն նպատակը փրկագործութիւնն է. Քրիստոս մարդու փրկութիւնը 

սկզբնաւորող արքայութեան խօսքը նմանեցրեց ցորենի հատիկի, որ 

սերմանւում է մարդկային հոգիների անդաստանում [Մատթ. ԺԳ 4–8]. 

Աստուծոյ խօսքի սերմից ծնւում է մարդու հաւատքն առ Աստուած 

[Հռոմ. Ժ 17], այն կենդանի առաջնորդութիւն է հոգեւոր կեանքի ողջ 

ընթացքում [Սաղմ. ՃԺԸ 105, 170. Մատթ. Դ 4. Եփես. Զ 17. Ա Տիմ. 

Դ 5], որի արդիւնքն Աստուած պահանջելու է վախճանաբանական 

հունձքի ժամանակ [Մատթ. ԺԳ 30]:

Աստուածաշունչ գրքերը կամ Սուրբ գրքերն1 Աստուծոյ խօսքի 

գրաւոր վկայութիւններն են, որոնք, ըստ ուղղափառ դաւանութեան, 

անմիջական արտայայտութիւնն են Սուրբ Հոգու տնօրինական 

նախախնամութեան. «Հաւատում ենք եւ Սուրբ Հոգուն՝ անեղին 

եւ կատարեալին, որ խօսեց Օրէնքում, Մարգարէներում եւ Աւե

տա րաններում...»2։ Սուրբ Հոգին դարեր շարունակ մարգարէների 

բերանով յայտնել է Աստուծոյ փրկութեան մասին՝ Քրիստոսի Աւե

1 Աստուածաշունչ գրքերի [Բ Տիմ. Գ 16] կամ Սուրբ գրքերի [Բ Տիմ. Գ 15. 

Հռոմ. Ա 2] ամբողջութիւնը բոլորին քաջ յայտնի Աստուածաշունչն է կամ 

Սուրբ Գիրքը:

2 Հաւատամք, Աղօթագիրք, «Գանձասար» հանդէս, 1992, էջ 79
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տա րանի լոյսին նախապատրաստելով մարդկութեանը. «Աստուած 

բազում ձեւերով եւ բազում օրինակներով խօսեց մեր հայրերի հետ 

մարգարէների միջոցով. այս վերջին օրերին խօսեց մեզ հետ Որ դու 

միջոցով...» [Եբր. Ա 1–2]: Աստուծոյ Խօսքի մարմնաւորումը էա պէս 

վերափոխւում է Աստուծոյ եւ մարդու փոխյարաբերութիւնը: Ար տա

քուստ տրուող ահեղ հրամանն ու պատգամը վերածւում են սի րոյ 

ներքին զրոյցի եւ երկնային վերընթացի երանական յորդորի: Աս

տու ծոյ մարդանալով` մարդը ստանում է աստուածացման հնա րաւո

րու թիւն: Ճշմարիտ քրիստոնեան ոչ թէ արտաքին օրէնքի հետեւորդ 

է, այլ կոչուած է լինելու Աստուծոյ տաճար եւ Քրիստոսի խորհրդա

կան մարմնի (Եկեղեցի) կենդանի քարերից մէկը: Մարդկային կեան

քի հոգեղինացումը Քրիստոսի փրկագործութեան արդիւնքն է: Սուրբ 

Հոգին բնակւում է փրկագործուած արարչութեան մէջ` լցնելով ու 

կենսագործելով Եկեղեցին, որը աստուածային իրականութեան ամ

բող ջութիւնն է արարչութեան մէջ: Սուրբ Հոգին է կատարում բոլոր 

աստուածային խորհուրդներն ու շնորհաբաշխութիւնները, եւ Նա 

է սրբութեան ու աստուածային յայտնութիւնների շարունակական 

մա տակարարը: Այս է վկայում սբ Իրենէոսը. «Ուր Եկեղեցին է, 

այն տեղ էլ Աստուծոյ Հոգին է. ուր Աստուծոյ Հոգին է, այնտեղ 

էլ Եկեղեցին է»3: Սուրբ Հոգին Երրորդութեան կամքով ներկայ է 

աշխարհում արարչագործութիւնից մինչեւ փրկագործութիւն. Բա

նի մարմնաւորումը տեղի է ունենում Սուրբ Հոգով, Քրիստոս 

Սուրբ Հոգով է բժշկում, դեւեր հանում, հրաշքներ գործում... Սա

կայն Յովհաննու Աւետարանն ասում է. «Քանզի դեռ չկար Հո

գին, որովհետեւ Յիսուս դեռ չէր փառաւորուել» [Յովհ. Է 39]: Հե

տեւա բար, Սուրբ Հոգու գործունէութեան բնոյթը էապէս փոխւում է 

Հոգեգալուստից յետոյ:

 Քրիստոս ասում է. «Բայց երբ գայ Մխիթարիչը, Որին Ես ձեզ 

կ’ուղարկեմ Հօրից, ճշմարտութեան Հոգին, որ ելնում է Հօրից, Նա կը 

վկայի Իմ մասին» [Յովհ. ԺԵ 26]: Հոգեգալուստը Բանի մարմնաւորման 

հետեւանքն է: Քրիստոսի գործը նախապատրաստում էր Սուրբ Հոգու 

գործը. «Եկայ՝ կրակ գցելու երկրի վրայ եւ ի՞նչ եմ կամենում. որ 

արդէն իսկ բորբոքուէր...» [Ղուկ. ԺԲ 49]: Այսպիսով՝ Հոգեգալուստն 

աստուածային փրկակական տնօրէնութեան վերջնական նպատակն 

3 Migne. PG, t. 7, col. 966c
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է երկրի վրայ: Քրիստոս ելնում է Հօր մօտ, որպէսզի գայ Սուրբ Հո

գին. «Լաւ է ձեզ համար, որ Ես գնամ, որովհետեւ, եթէ Ես չգնամ, 

Մխի թարիչը չի գայ ձեզ մօտ, իսկ եթէ գնամ, կ’ուղարկեմ Նրան ձեզ 

մօտ» [Յովհ. ԺԶ 7]:

Հոգեգալուստից յետոյ Քրիստոսի Եկեղեցին լի է Սուրբ Հո գով. 

Նա քարոզել է առաքեալների բերանով, յիշեցրել եւ պատմել աւե տա

րա նիչներին, աստուածային գիտութեամբ եւ հանճարով պայծառաց

րել վարդապետներին, բնակուել սուրբերի մէջ եւ բազմապիսի հրաշք

ներ գործել... Եկեղեցին կրիչն է Սուրբ Հոգու կենդանի ներկայու թեան, 

աւանդութեան, ժառանգութեան, իրականութեան... Եւ միայն այս 

աստուա ծային կենդանի իրականութեան մէջ կարելի է խօսել որեւէ 

հոգեւոր արժէքի մասին: Եթէ Աստուածաշունչը դարերի ընթացքում 

շարունակաբար գրուել է Սուրբ Հոգով, ապա այդ գործունէութիւնը չի 

կարող դադարել սկսած որեւէ պահից, քանզի Աստուծոյ Հոգին ցայսօր 

գործում է Իր Եկեղեցում: Հետեւաբար, Սուրբ Գիրքը չի կարելի 

առանձնացնել Եկեղեցու հայրերի հոգեշունչ մեկնութիւններից, 

որոնք ինչոր իմաստով կենդանի, շարունակական, բացատրական 

թարգ մանութիւններ են. Սուրբ Հոգու շնորհներով զարդարուած 

վար դապետները որոճացել են Սուրբ Գրքի խօսքերը եւ մեկնողաբար 

մանրել՝ ի պէտս ունկնդիրների:

Մեր սբ Թարգմանիչներն ինչոր գրական գործի՝ մի լեզուից 

մէկ այլ լեզու փոխադրողներ չեն, այլ նախ եւ առաջ՝ Սուրբ Հոգու 

թարգմանիչներ եւ Աստուծոյ անքննելի իմաստները տնօրինաբար 

զարդարողներ. ահա թէ ինչու նրանց շարքերում են սբ Գրիգոր 

Նարեկացին, սբ Ներսէս Շնորհալին, ովքեր անմիջականօրէն չեն 

մասնակցել Սուրբ Գրքի թարգմանութեանը: Արդէն իսկ Ե դարում 

սբ Թարգմանիչների կողմից թարգմանուեցին Եկեղեցու նշանաւոր 

հայրերի՝ սբ Բարսեղ Կեսարացու, սբ Յովհան Ոսկեբերանի, սբ Գրիգոր 

Նիւսացու, սբ Աթանաս Աղեքսանդրացու, սբ Եփրեմ Ասորու եւ այլոց 

մեկնողական շատ երկեր. սա լաւագոյն ապացոյցն է այն բանի, որ մեր 

հայրերն Աստուածաշունչը եւ նրա մեկնութիւնները դիտել են որպէս 

մէկ ամբողջականութիւն եւ, ամենայն հաւանականութեամբ, նրանց 

թարգմանութիւնը հիմնուած է եղել մեկնութիւնների խոր իմացութեան 

վրայ: Եկեղեցու հայրերի մեկնութիւնների հայացումը նպաստեց հայ 

մեկնաբանական մտքի զարգացմանը, որի հետեւանքն է մեզ հասած 

հսկայածաւալ մեկնողական գրականութիւնը: Եւ այսօր անհնար է 
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առանց այդ մեկնութիւնների ուղղափառ պատկերացում ձեռք բերել 

Սուրբ Գրքի մասին: Աստուածաշնչի ուղղափառ ըմբռնումը ծնւում է 

Սուրբ Հոգուց յորդող շնորհական գիտակցութիւնից, որին պարտ է եւ 

պատշաճ, որ նախորդի նոյն շնորհական գիտակցութեամբ կատարուած 

մեկնութիւնների ուսանումը: Եկեղեցու հայրերի մեկնութիւնները 

խստօրէն աղերսուած են աստուածպաշտական ներընթացի հետ, 

նրանք պարունակում են հոգեւոր գործառնութեան կարեւոր բա

նա լիներ, որոնք վրիպում են հերձուածողականմակերեսային եւ 

գիտականաշխարհիկ աչքից։ Այս ամէնն ուսանած անձը ձեռք է 

բե րում այն անհրաժեշտ հոգեվիճակները, որոնք նախադրեալ են 

Աստուծոյ խօսքի շնորհական իւրացման համար:

Դարեր շարունակ՝ մինչեւ այսօր, ակնյայտ կամ քօղարկուած 

աղանդաւորութիւնը ստուերի պէս հետեւում է ուղղափառ գի տակ

ցու թեանը: Ուստի հարկ է զգուշանալ Աստուածաշնչի ոչ ուղղափառ 

կամ հերձուածողական ըմբռնումներից, որոնք ծնունդ են առնում 

Աստ ծուց կտրուած շնորհազուրկ ընկալումներից, մարդկային մե

ծա մտութիւնից, ինքնամիտինքնածին մօտեցումներից, հայրերի 

գրուածքները տգիտաբար արհամարհելուց: Ըստ էութեան՝ Սուրբ 

Հո գու ներգործութիւնից դուրս ծնուած իւրաքանչիւր միտք աղան

դաւոր ընդերք ունի, որքան էլ այն պաճուճուած լինի շինծու բա րե

պաշ տութեամբ եւ արտաքին գիտութեամբ:

Այս աշխատութիւնն Աստուածաշնչի ուղղափառ ըմբռնում 

ստեղ ծելու մէկ փորձ է։ Աստուածաշունչ գրքերից ընտրուած է 

«Երգ երգոց»ը, որովհետեւ այն առաւել կարիք է զգում մեկ նա բա

նութեան իր բացառիկ նշանակայնութեան (սիմվոլիզմի) պատ ճա

ռով: «Երգ երգոց»ի արեւելահայերէն թարգմանութեանը4 զու գա

հեռ վերլուծաբար ներկայացուած են «Երգ երգոց»ի նշանաւոր մեկ

նու թիւնները, որոնք մեզ աւանդուել են գրաբարով: Մեկնողական 

գրա կա նութեան լեզուաոճական խրթնութեան պատճառով պատ շաճ 

նկատուեց հայրերի մեկնութիւնները վերաշարադրել, երբեմն ուղ

4 «Երգ երգոց»ի արեւելահայերէն թարգմանութիւնն իրականացուած է Սուրբ 

Գրքի՝ Զօհրապեանի տպագրած բնագրից (Վենետիկ, 1805): Թարգմանութեան 

համար շատ արժէքաւոր են եղել հ. Համազասպ Ոսկեանի «Երգ երգոցի առաջին 

եւ երկրորդ թարգմանութիւնը» աշխատասիրութիւնը (Վիեննա, 1924) եւ 

նրանում զետեղուած քննական բնագիրը:
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ղա կիօրէն թարգմանել՝ զերծ մնալով կրկնութիւններից: Յղումներն 

իմաս տային բնոյթ ունեն, եւ փակագծերի մէջ նշւում է, թէ որ հօրն 

է պատկանում ներկայացուած միտքը: Փաստօրէն, կատարուած է 

հայրերի հոգեշունչ մտքերի համադրում՝ առանց նոր միտք յօ րի նա

բա նելու յանդգնութեան: Վերաշարադրելիս բնագրերին որոշակի 

հո գեհարազատութիւն ենք պահպանել, որպէսզի ընթերցողին փո

խանցուի այդ գրուածքների շունչը: 

Նման մօտեցումն ինքնին պահանջում է սուրբգրային բնագրի 

որոշակի թարգմանութիւն, այսինքն՝ բնագրի թարգմանութիւնը պէտք 

է համաձայնեցուած լինի հայրերի մեկնութիւնների հետ, որն էլ եղել 

է մեր բուն նպատակը: Աշխատել ենք արեւելահայերէնով առանց 

աղաւաղման արտացոլել «Երգ երգոց»ի բնագրի՝ մեր Եկեղեցու ըմ

բռնու մը՝ մեր մարդկային մտքերով չխախտելով հայրերի հոգեբուխ 

մեկ նութիւնների ներդաշնակութիւնը: Այս կապակցութեամբ հարկ 

է նշել, որ Սուրբ Գրքի բնագրին քննական մօտեցումն ամենեւին էլ 

խորթ չի եղել հայրերին. իրենց մեկնութիւններում նրանք բազ միցս 

անդրադառնում են եբրայերէն եւ յունարէն բնագրերին՝ եր բեմն 

ուղղակիօրէն ցոյց տալով եբրայերէնից յունարէն անցման ան ճշտու

թիւններ եւ առաջադրելով աւելի ճիշտ տարբերակներ: 

Ինչպէս արդէն ասուեց, Սուրբ Գիրքը պէտք է դիտել Սուրբ Հոգու 

կենդանի աւանդութեան մէջ. Աստուածաշունչը սոսկ գրական կոթող 

չէ. նրա խօսքերը նախ եւ առաջ զօրութիւններ են: Աստուծոյ խօսքը 

հնչում է աստուածային անհասանելի բարձունքներից, դէպի ուր միշտ 

պէտք է ձգտի թարգմանչի հոգին. Աստուծոյ խօսքը կենդանացնում 

եւ Իր անստուեր լոյսով է լցնում Աստուծոյ կամքին հնազանդ թարգ

ման չի հոգին եւ թարգմանչի շնորհիւ փոխանցւում ընթերցողին: 

Այս պիսին էին մեր զարմանալի հայրերը, որոնց թարգմանութիւնն 

անկրկնելի է, որոնց լոյսը դարեդար աննուազ լուսաւորում է նրանց 

զաւակների հոգիները:

«Երգ երգոց»ն առանձնայատուկ ուշադրութիւն է գրաւում 

Աստուա ծաշունչ գրքերի մէջ. արդէն իսկ «Երգ երգոց» գերադրական 

վերնագիրը, որ արդի հայերէնում նշանակում է «Երգերի Երգ», ակ

նար կում է այս գրքի վերին, երկնային, խորհրդական բնոյթը: Ան մի

ջապէս յաջորդող բացատրութիւնը՝ «որ օրհնութիւնների օրհնութիւն 

է», հաստատում է նրա շնորհականյայտնութենական էութիւնը՝ 

բացառելով որեւէ մարմնական, երկրահակ, աշխարհիկ ըմբռնում:
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Իր արտաքին փայլուն բանաստեղծականութեամբ, ներքին 

հարուստ իմաստներով, աստուածաբանական խորհուրդների բարձր 

արտայայտչականութեամբ, մարգարէական հզօր շնչով «Երգ եր

գոց»ը եղել եւ մնում է հոգեշունչ իմաստութեան եւ սրբազան բա

նաստեղծութեան անգերազանցելի երկ: Նրանում հանճարեղ այ լա

բա նութեամբ եւ կանխասացութեամբ նկարագրուած են Քրիստոսի 

փրկա գործութեամբ հաստատուած նոր արարչութեան երկնային գե

ղեց կութիւնը եւ Աստուծոյ հետ խորհրդական առնչութեան, արարածի 

աստուածացման նրբին ծալքերը եւ աննկարագրելի շերտերը։

«Երգ երգոց»ը խորհրդական զրոյց է ՔրիստոսՓեսայի եւ 

ՀարսԵկեղեցու միջեւ: Ըստ եկեղեցական ըմբռնման՝ «Երգ երգոց»ը 

նկարագրութիւնն է ՔրիստոսԵկեղեցի, Աստուածմարդ շնորհական 

միութեան եւ հինկտակարանեան բարձրագոյն մարգարէութիւնն 

է Մեսիայի մասին: Այն նոյնիսկ վեր է մարգարէութիւնից, քան զի 

նշանական նկարագրութիւնն է մարմնաւորուած Բանի փրկա գոր

ծու թեան պատմական իրադարձութիւնների: Ուստի «Երգ երգոց»ն 

իրաւամբ կարելի է համարել Քրիստոսի նշանական Աւետարանը: 

Սբ Աթանաս Աղեքսանդրացին Սուրբ Գրքի իր «Հա մայ նա

պատ կե րում» գրում է. «Նրա մէջ ամէն ինչ սկզբից մինչեւ վերջ 

գրուած է խորհրդաբար, առեղծուածային այլաբանութեամբ. նրա մէջ 

ամփոփուած դաւանական իմաստները ոչ թէ տառի մէջ են, այլ խորապէս 

ծածկուած են նրա տակ... Ահա թէ ինչու միայն կատարեալները կարող 

են կարդալ այս գիրքը, սակայն նրանք էլ կարդալիս պէտք է նկատի 

ունենան այլաբանութիւնը, որպէսզի անիմաստների տգիտութեամբ 

չծաղրուի նրա մէջ շարադրուածը: «Երգ երգոց» է անուանւում նրա 

համար, որ գալիս է միւս երգերից յետոյ, եւ այս երգից յետոյ չի կարելի 

սպասել այլ երգ... Բոլոր աստուածային Գրքերը մարգարէանում են 

Բանի առ մեզ խոնարհուելու եւ մարմնով յայտնուելու մասին... Բոլոր 

մարգարէութիւններն, ըստ էութեան, երգեր են, իսկ «Երգ երգոց»ը 

որ պէս թէ այլեւս չի մարգարէանում եւ կանխասում, այլ ցոյց է 

տալիս Նրան, Ում մասին ուրիշները մարգարէացել էին՝ որպէս եկած 

եւ վերցրած մարդկային մարմինը: Ուստի «Երգ երգոց»ը որպէս թէ 

երգում է Բանի մարդկային բնութեան հետ միաւորման հարսանեաց 

երգը... Ինչպէս Օրէնքում կայ Սրբութիւնը եւ Սրբութիւնից յետոյ՝ 

Սրբութիւն Սրբոցը, իսկ Սրբութիւն Սրբոցից յետոյ արդէն աւելի 

ներքին տեղ չկայ, այնպէս էլ երգերից յետոյ դեռ կայ «Երգ եր



167ՀԱՆԴԵՐՁ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՄԲ ՆԱԽՆԵԱՑ

գոց»ը, իսկ «Երգ երգոց»ից յետոյ արդէն անկարելի է սպասել 

աւե լի ներքին եւ նոր խոստման, քանզի Բանը մի անգամ մարմին 

եղաւ եւ կատարեց [փրկութեան] գործը...»5:Այս իմաստով «Երգ եր

գոց»ը նշանական աստուածաբանութեան ամենաբարձր երկն է: 

Բա նի մարմնաւորման տնօրինական նախախնամութեան, Քրիստոս

Եկե ղեցի առնչութեան անպատմելիութիւնը եւ անքննելիութիւնը 

ներ կայացուած է անկրկնելի նշանական մտքով եւ այլաբանական 

նկա րագրութեամբ, որոնք մեզ հնարաւորութիւն են ընձեռում թա

փան ցել աստուածգիտութեան անմատոյց եւ գերլուսաւոր մէգի6 

մէջ, այսինքն՝ մուտք գործել խորհրդական աստուածաբանութեան 

լռութեան մէջ: Այսպիսով՝ Եկեղեցին ընդունում է, որ «Երգ երգոց»ն 

այլաբանութիւն է՝ բարձրագոյն կրօնահոգեւոր իմաստով: «Երգ 

երգոց»ի այլաբանական ըմբռնումը հին հրէական եւ քրիստոնէական 

մեկնիչների համար միանգամայն բնական եւ անխուսափելի է, եւ 

ահա թէ ինչու: Արդէն իսկ երկի վերտառութեան գերադրական 

իմաստն ինքնին ասում է, որ հեղինակը նրա պարունակութեանը 

վերագրում է գերագոյն իմաստ եւ բնաւ չէր կարող տառացիօրէն 

տեսնել մարմնական սիրոյ նկարագրութիւն: Կարո՞ղ էր արդեօք այլ 

կերպ լինել, որ ճշմարիտ իսրայելացին այդպիսի գիրքը վեր դասէր 

սաղմոսներից, Մովսէսի երգից, մարգարէների հոգեշունչ խօսքերից: 

Վերջապէս, «Երգ երգոց»ի այլաբանական, ոչ տառացի ըմբռնումն 

անխուսափելի է նրա ամբողջական ընկալման համար. տառացի 

ըմբռնման դէպքում անմիջապէս ծառանում են մի շարք անլուծելի 

հակասութիւններ... «Երգ երգոց»ի Փեսան միաժամանակ հովիւ է 

[Ա 6, Զ 2] եւ արքայ [Ա 3, Գ 11]. արդէն իսկ սկզբից պարզւում է, 

որ Փեսան ստինքներ ունի [Ա 1]... Հարսը մե՛րթ հովւուհի է [Ա 7], 

մե՛րթ այգու պահապան [Ա 5], մե՛րթ որպէս թագուհի [Զ 7–8]: Իրենց 

յարաբերութիւններում Փեսան եւ Հարսը մե՛րթ եղբայր ու քոյր են 

[Դ 12], մե՛րթ Փեսայ ու Հարս կամ ամուսիններ [Ա 14–16, Բ 6–7]: 

Այնուհետեւ գործողութիւններում Հարսը ե՛ւ անչափահաս է [Ը 8], 

5 Թարգմանուած է հետեւեալ հրատարակութիւնից՝ Xpист. Чтeн. 1841, Ч. 4, 
с. 370–374։

6 Տես «Աթենացիների Դիոնեսիոս Արիսպագացի եպիսկոպոսի [թուղթը] 

եփեսացիների Տիմոթէոս եպիսկոպոսին խորհրդական աստուածաբանութեան 

մասին», «Գանձասար» հանդէս, Բ հատոր, 1992, էջ 144–150:
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ե՛ւ կատարեալ [Զ 8]. մերձ լինելով իր Սիրեցեալի հետ՝ Հարսը չգիտի 

Նրա տեղը [Ա 6] եւ փնտրում է Նրան քաղաքի մութ փողոցներում 

[Գ 2–3] երուսաղէմական կանանց խմբի մասնակցութեամբ [Ե 8–17], 

որոնց պարբերաբար տարօրինակ կերպով երդուեցնում է [Բ 7, Գ 5, 

Ե 8, Ը 4], քաղաքի պահապանները հանդիպում են Նրան, զարկում 

եւ հանում քօղը [Ե 7]...

Այս հակասութիւնները, որոնք անլուծելի են տառացի ընկալման 

դէպքում, ինքնին ակնարկում են այլ բարձրագոյն եւ այլաբանական 

մեկնութիւն: Այսուհանդերձ, թէ՛ հրէական սինագոգի, թէ՛ Եկեղեցու 

այլաբանական մեկնութիւնների ընդհանուր ներդաշնակութիւնը 

երբեմն խզուել է առանձին ձայների աղմուկով, որոնք փորձել 

են տառացիօրէն եւ ուղղակիօրէն ըմբռնել եւ բացատրաբանել 

«Երգ երգոց»ը: Սակայն դրանք այս կամ այն կերպ ընդհանուր 

աւանդութեան հետ կապը խզած մարդկային անհատական կարծիքներ 

են եւ ոչ աւելին: 

Սակայն նոյնիսկ այլաբանական մեկնութիւնների դէպքում կա

տարեալ ներթափանցման եւ ըմբռնման հասնելը յոյժ դժուար է եւ 

եր բեմն՝ անհնարին, որովհետեւ Սուրբ Գիրքը եւ յատկապէս «Երգ եր

գոց»ն ունեն անքննելի խորքեր եւ իմաստներ, իրադարձութիւն նե

րի յաջորդականութեան անորսալի ծաւալումներ, որոնք պատուած 

են աստուածային անճանաչելիութեան ամպով:

Համաձայն Որոգինէսի վկայութեան՝ Իսրայէլում մինչեւ երեսուն 

տարեկան հասակն արգելուած էր կարդալ այս գիրքը (ինչպէս նաեւ 

Աստուածաշնչի սկիզբը, Եզեկիէլի մարգարէութեան սկիզբն ու վերջը): 

Սբ Աթանաս Աղեքսանդրացու խօսքերից պարզ է դառնում, որ նման 

զգուշութիւն անհրաժեշտ է նաեւ Եկեղեցում: Ուշագրաւ է սբ Գրիգոր 

Նարեկացու «Երգ երգոց»ի մեկնութեան ներածութեան եզրափակումը. 

«Ով կարդում է այս գիրքը, պէտք է մաքրի միտքը եւ խորհուրդներն 

ամէն տեսակ մարմնաւոր ամուսնական մտածութիւններից եւ ապա 

ձեռնամուխ լինի լսելու: Քանզի այս գիրքն աստուածաբնակ Քորէբ 

լեռն է. եւ ինչպէս այնտեղ, երբ գազանը մերձենում էր լեռանը, 

քարկոծւում էր, նոյնպէս էլ նա, ով գազանաբարոյ մտքով մերձենում 

է այս գրքի երեւելի խօսքերին, նոյնպիսի պատուհասներ է կրում: 

Ուստի պէտք է հեռանանք ամէն տեսակ մարմնական խորհուրդներից՝ 

փակելով մարմնի աչքը եւ բացելով հոգու աչքը, որպէսզի Մովսէսի 

պէս կարողանանք ելնել այս աստուածաբնակ իմանալի լեռը եւ նրա 
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վրայ, ըստ կարողութեան, յայտածել աստուածային խորքերի ծածուկ 

[իմաստները]...»7:

«Երգ երգոց»ն Աստուածաշնչի ամենից մեկնաբանուած գրքե

րից է: Նրա բազում մեկնութիւնների մէջ մեզ համար կարեւորը Եկե

ղեցու այլաբանականխորհրդական մեկնութիւններն են եւ յատ կա

պէս նրանք, որոնք մեզ աւանդուել են մեր հայրերի կողմից: Այդ 

մեկնութիւնները, ծնունդ առնելով նրանց աստուածամերձ կեան քից, 

հոգեշունչ բնոյթ ունեն, այսինքն՝ գտնւում են Սուրբ Հոգու կեն դա

նի աւանդութեան մէջ, որի կրիչն է Սուրբ Եկեղեցին: Այդ մեկ նու

թիւնները դարերով կրթել են Հայ Եկեղեցու զաւակների միտքը՝ զերծ 

պահելով նրանց հոգեկործան շեղումներից ու դաւանական աղաւա

ղում ներից:

Սոյն աշխատութիւնն իմաստային համապատում է Հիպողիտոս 

Բոստրացու, Որոգինէս Աղեքսանդրացու, Գրիգոր Նիւսացու, Վարդան 

Արեւելցու, Գրիգոր Տաթեւացու մեկնութիւնների: Ընդգրկուած են 

բոլոր մեկնութիւնները մինչեւ Տաթեւացի, որոնք իրաւամբ կա րե

լի է համարել «դասական», քանզի Գրիգոր Տաթեւացին հայ մեկ

նա բանական (եւ ոչ միայն) մտքի մեծագոյն ընդհանրացնողն ու 

դասակարգողն է: Մենք մտադիր էինք նշուած երկերին կցել ԺԸ–

ԺԹ դդ. (Աբրահամ Կ. Պոլսեցի, Յակոբ Կարնեցի, Խաչատուր Կար

նե ցի, Պետրոս Բերդումեան), ինչպէս նաեւ մի քանի անյայտ հե ղի

նակ նե րի մեկնութիւններ, սակայն ուսումնասիրութիւնը ցոյց տուեց, 

որ դրանք կառուցուած չեն դասական մեկնաբանական մտքի լուրջ 

իմացութեան վրայ եւ լի են եկամուտ տարրերով: Ուստի աշ խա

տութիւնն աւելի ու աւելի կը խճողուէր նորանոր եւ յաճախ ոչ էա

կան բացատրութիւններով՝ դժուարացնե լով հայրերի հոգեշունչ մեկ

նու թիւնների իւրացումը:

Սբ Գրիգոր Նիւսացու մեկնութիւնը բաղկացած է տասնհինգ խօս

քե րից կամ ճառերից, որոնք ընդգրկում են «Երգ երգոց»ի Ա 1 – Զ 

8 մեկնութիւնները8։ Սակայն հայերէն ձեռագրերը մեզ են հասցնում 

7 Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մեկնութիւն Երգոց Երգոյն Սողոմոնի, 

«Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մատենագրութիւնք», 

Վենետիկ, 1840, էջ 277

8 Տես Migne, PG, 44, 755–1120։
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միայն առաջին տասնչորսը9, որոնք ընդգրկում են Ա 1 – Ե 16 մեկ

նու թիւն ները10: Երկը սկսւում է «Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ 

թուղթ յաղագս Երգոյ երգոց» ներածական թղթով, ուր սուրբ Գրիգորը 

սուրբգրային բազում տեղիների մէջբերմամբ հաստատում է, որ 

այլաբանութիւնը (կամ առակաւոր խօսքը) յատուկ է Սուրբ Գրքին եւ 

իր ամենաբարձր կատարելութեանն է հասել «Երգ երգոց»ում: Արդէն 

իսկ Նիւսացու օրօք գոյութիւն են ունեցել բազում մեկնութիւններ, 

որոնցից նա առանձնացնում է Որոգինէսի աշխատասիրութիւնը: Իր 

ժամանակակից ուսումնասիրողների մասին ասում է. «Կէսը վերց նե

լով նրանցից, ովքեր աւելի յարմար նշանակներ ունէին նրանց հա

մար, [այսինքն՝ «Երգ երգոց»ի խօսքերի], եւ մնացածն ինձանից 

վերց նելով, որ հարկաւոր էր խօսքն ամբող ջացնելու համար...». այս 

արտայայտու թիւնից պարզ է դառնում, որ սբ Գրիգորն իր ժամանակի 

նշանական աստուածաբանութեան սիւներից է: Այսուհանդերձ, նա 

կամենում է աշխատութիւնն աւանդել (հաւանաբար՝ անբաւարար 

համարելով եղած մեկնութիւնները)՝ յիշելով աստուածային Պօղոսին. 

«Թող իւրաքան չիւր ոք իր վարձը ստանայ՝ ըստ իր վաստակի» [Ա 

Կոր. Գ 8]:Նիւսացու այս աշխատութիւնը մեկնաբանական մտքի 

գլուխգործոց է. աստուածաբանական խորութիւնները, ներանձնական 

կեանքի անդրադարձները, լեզուի անկրկնելի շքեղութիւնը ցոյց են 

տալիս երկի բացառիկ հոգեշունչ բնոյթը: Ընթերցողն անմիջապէս 

զգում է Սուրբ Հոգու հեղման ծաւալումները եւ սքանչանում տիե

զե րալոյս ուսուցչի շնորհառատ վարդապետութեամբ: 

Ուշագրաւ է, որ սուրբ Գրիգորը զգուշացնում է, երբ գիտելիքն 

անմիջականօրէն Սուրբ Հոգուց չի ստացել11, որքան էլ միտքը գեղեցիկ 

եւ խոր լինի: Այս մեկնութիւնը սոյն աշխատութեան մէջ առանցքային 

տեղ է գրաւում:

9 ՄՄ ձեռ. N 2684 (1ա–240բ) N 1013 (41ա–120բ), N 5253 (65ա–210բ), N 1152 

(1ա–136ա), N 1851 (81–133)

10 Վարդան Արեւելցին, որի մեկնութիւնը կառուցուած է Նիւսացու մեկնութեան 

վրայ, Զ 6 մեկնութեան վերջում գրում է. «Մինչեւ այստեղ մեկնել է Գրիգոր 

Նիւսացին, եւ սրանից յետոյ առաջնորդ ենք խնդրում Սուրբ Հոգին...» (ՄՄ 

ձեռ. N 6720, 130ա): Այստեղից երեւում է, որ Արեւելցուն յայտնի է եղել 

Նիւսացու տասնհինգերորդ ճառը կա՛մ հայերէն, կա՛մ յունարէն բնագրով:

11 Տես Դ1 սոյն աշխատութեան մէջ:



171ՀԱՆԴԵՐՁ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՄԲ ՆԱԽՆԵԱՑ

Որոգինէս Աղեքսանդրացու (+254) անունով մեզ հասած հայերէն 

մեկնութիւնը12 անվաւեր է եւ չի նոյնանում ո՛չ հերոնիմեան, ո՛չ 

ռուփինեան թարգմանութիւնների հետ: Ըստ երեւոյթին, սոյն երկն 

ինչոր հայ հեղինակի համառօտ խորհրդածութիւններ են Որոգինէսի 

մեկնութեան շուրջ: Հաւանաբար հեղինակը Ներսէս Լամբրոնացին է13: 

Այս երկը յայտնի չէ Նարեկացուն, սակայն այն լայնօրէն գործածում 

է Արեւելցին: Այսուհանդերձ, աշխատութիւնը շատ կարեւոր է մեզ 

համար, քանզի այն ինչոր իմաստով հայ մեկնաբանական մտքի 

արտադրանք է, որի մատուցումը մեր բուն նպատակն է: Ուշագրաւ է, 

որ Վարդան Արեւելցու մեկնութեան մէջ Որոգինէսի անունով առկայ 

որոշ պատառիկներ չեն համընկնում սոյն մեկնութեան հետ:

Հիպողիտոս Բոստրացու (+236) անունով յայտնի են երկու մեկ

նութիւններ. մէկը՝ վաւերական, միւսն՝ անվաւեր: Երկուսն էլ թարգ

մանուել են հայերէն: Վաւերականի թարգմանութեան ապա ցոյցն 

է հայերէնից վրացերէն կատարուած թարգմանութիւնը, որի հա յե

րէն բնագիրը չի պահպանուել: Վարդան Արեւելցու մեկնութեան 

մէջ առկայ են բաւականին հատուածներ թէ՛ վաւերականից, թէ՛ 

անվաւերից: Այդ հատուածները, սակայն, ըստ մեզ, ոչ թէ Վարդան 

Արեւելցու կողմից են մէջբերուած, ինչպէս ընդունուած է կարծել 

(Ն. Մառ, հ. Հ. Ոսկեան), այլ յետագայ յաւելումներ են: Ահա թէ ին

չու մեզ յայտնի հնագոյն ձեռագիրն այդ յաւելումները չունի14: 

Մնա ցած ձեռագրերում այդ հատուածներն աւելացուած են խօսքի 

մեկ նութիւնների վերջում: Եւ վերջապէս, Արեւելցին Հիպողիտոսի 

մեկ նութեան մասին իր նախադրութեան մէջ չի յիշատակում՝ ի 

տարբերութիւն Նիւսացու, Նարեկացու, Որոգինէսի: Հիպողիտոսի 

անու նով մեզ հասած հայերէն մեկնութիւնը15, ըստ երեւոյթին, ինչ

որ հայ հեղինակի խորհրդածութիւններ են հիպողիտոսեան մեկ նու

12 ՄՄ ձեռ. N 4066 (350ա–365բ), N 2602, N 6720 (62ա–87բ)

13 Այս է ակնարկում, օրինակ, N 2602 ձեռագրում զետեղուած բնագրի 

վերտառութիւնը՝ «Խաւսք Եւրոգինէսի ի Ներսէսէ յԵրգ երգոցին մեկնութիւն»: 

Բնագիրը ներկայացուած է Լամբրոնացու՝ Սողոմոնի գրքերի մեկնութեան 

շարքում:

14 Տես «Հոգիապայծառ սուրբ հաւրն Վարդանայ լուսաւոր վարդապետի  

արարեալ համառաւտ մեկնութիւն Երգոյ Երգոցն պարզ եւ դիւրահաս», ՄՄ 

ձեռ. N 4066 (193ա–218բ):

15 Տես ՄՄ ձեռ. N 4066 (334ա–349բ), N 1138 (127ա–143ա), N 3215 (115բ–121բ):
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թիւն ների շուրջ: Նորից այդ հեղինակը թէաբար Ներսէս Լամբրոնացին 

է, որի մասին է ակնարկում N 4066 ձեռագրում առկայ Հիպողիտոսի 

մեկ նութեան յիշատակարանը. «Ես՝ բազմամեղ հոգի Կոստանդին, գրի 

գրեալ յոյժ գեղեցիկ սրբոյ հաւրն մերոյ տեառն Ներսիսի Տարսոնի 

եպիս կոպոսի եւ ի միջոյն ի վեր իւր իսկ մեկնեալ...»16: Զանազանելու 

հա մար Հիպողիտոսի վաւերական եւ անվաւեր մտքերը, անվաւեր 

մտքերը ներկայացնում ենք «կեղծՀիպողիտոս» անուամբ:

Սբ Գրիգոր Նարեկացու (+1003) մեկնութիւնն17 առաջին հա յա լե

զու մեկնութիւնն է: Այն գլխաւորապէս հիմնուած է Նիւսացու մեկ

նութեան վրայ. Նիւսացին, ըստ Նարեկացու, «կատարեալ վար դա

պետ էր եւ հոգիաբնակ»18: Շատ տեղերում Նարեկացին աւելի հան

գա մանալից մեկնութիւն ցանկացողներին յղում է Նիւսացու մօտ: 

Փաս տօրէն, բուն Նարեկացին սկսւում է Զ գլխից, երբ վերջանում 

է Նիւսացու մեկնութիւնը: Սակայն նոյնիսկ այն տեղերում, ուր 

Նա րեկացին համառօտակի շարադրում է Նիւսացու մեկնութիւնը, 

կան յոյժ ուշագրաւ ինքնուրոյն մտքեր: Սբ Վարդան Արեւելցու 

(+1271) մեկնութիւնը19, որը որոշ ձեռագրերում անուանւում է 

պար զութիւն20 (օրինակ՝ ձեռ. N 4834), հայ մեկնաբանական մտքի 

կա  րեւոր երկերից է: Արեւելցին դիւրահաս կերպով փորձում է 

ներկայացնել իր նախորդ մեկնութիւնների ամբողջական պատկերը: 

Երկի հիմքը Նիւսացու մեկնութիւնն է: Արեւելցին պարզաբանելով 

շարադրում է «Եկեղեցու մեծ աղբիւր» սբ Գրիգոր Նիւսացու մտքերը՝ 

լրացնելով Որոգինէսի եւ Նարեկացու մեկնութիւններով (յետագայում 

նաեւ աւելացել են հիպողիտոսեան հատուածները). «Զմնացեալն 

յԵրգոց Երգոյն... առաջնորդութեամբ Որոգինեա համառօտեալ եւ 

զայլս սակաւ ինչ եդեալ ի Գրիգորէ Նարեկացւոյ»21: Սբ Վարդան 

Արեւելցին հայ մեկնաբանական (եւ ոչ միայն մեկնաբանական) 

16 Տես ՄՄ ձեո. N 4066, էջ 349բ:

17 Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մեկնութիւն «Երգոց Երգոյն» Սո ղո մո

նի, տես «Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մա տե նա

գրու թիւնք», Վենետիկ, 1840, էջ 271–367:

18 Տես նոյն, էջ 271:

19 Տես ՄՄ N 4066 (193ա–218բ), N 4834 (1ա–58ա), N 1460 (244ա–297ա), N 6720 

(88բ–147բ):

20 Պարզութիւն – պարզաբանութիւն։

21 Տես, օրինակ, N 6720, 88ա:
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մտքի ամենակարկառուն դէմքերից է: Ահա թէ ինչպէս է նրա անու

նը յիշատակւում ձեռագրերում. «Հոգիապայծառ սուրբ հաւրն 

Վարդանայ լուսաւոր վարդապետի արարեալ...»22, «Եռամեծի սրբոյ 

Վարդանայ վարդապետի արարեալ»23, «Հոգիապայծառ եւ տիե զե

րալոյս վարդապետին Վարդանայ արարեալ...»24: Սբ Գրիգոր Տա

թեւացին նրան միշտ յիշում է Մեծն Վարդան անունով: Նկատի 

ու  նե նալով նրա լուսաշաւիղ կեանքը եւ աստուածաբանական ան

կրկնե լի ժառանգութիւնը՝ չվարանեցինք նրան «սուրբ» մա կա գրու

թեամբ ներկայացնել, ինչպէս եւ ներկայացնում են մեր ձե ռա գրե

րը:Արեւելցին մի ամբողջ մեկնաբանական դպրոցի հիմնադիր է: 

Նա նախորդներին համակարգելիս սոսկաբար չի շարադրում նրանց 

մտքերը, այլ առաջադրում է նաեւ սքանչելի մեկնութիւններ, որոնք 

չունեն նախորդները: Սրանում համոզուեցինք՝ մանրամասնաբար 

բաղդատելով Նիւսացու եւ Արեւելցու մեկնութիւնները: Իսկ երբ 

սկսւում է բուն Արեւելցին («Երգ երգոց»ի մեկնութեան մէջ Զ 7ից), 

ուղղակիօրէն հաւաստիանում ես նրա վարդապետական հզօր շունչի 

մէջ: 

Սբ Գրիգոր Տաթեւացու (+1409) մեկնութիւնը25 դժուարիմաց խօս

քե րի լուծմունք26 է: Երկը հիմնականում համառօտ վերաշարադրանք 

է Արեւելցու մեկնութեան, սակայն անմիջապէս զգացւում է, որ Տա

թեւա ցին քաջատեղեակ է Մեծն Վարդանին նախորդած բոլոր մեկ

նիչ ներին: Տաթեւացին, լինելով հայ աստուածաբանական մտքի 

մեծագոյն ընդհանրացնողն ու համակարգողը, իրեն ժառանգութիւն 

հասած աստուածաբանական աւանդը համակարգելիս, տալիս է բա

զում հոգեբուխ մտքեր, որոնք չունեն նախորդները, եւ նրանց 

մտքե րը յաւելում կարեւոր հանգոյցներով: Անշուշտ կարեւոր եւ 

ցանկալի կը լինէր այս աշխատութեանը կցել նշուած բոլոր եր կե

րի քննական բնագրերը, որպէսզի մեկնաբանական մտքի մէջ խո

րա նալ կամեցողները կարողանային օգտուել նրանցից, սակայն դա 

չափազանց ծաւալուն կը դարձնէր այս աշխատանքը եւ կը ծան րա

22 ՄՄ ձեռ. N 4066, 193ա

23 ՄՄ ձեռ. N 4066, 193ա

24 ՄՄ ձեռ. N 2642, 589ա

25 ՄՄ ձեռ. N 1200 (367ա–395բ), N 5869 (376բ–399բ)

26 Լուծմունք – վերլուծութիւն։



174 ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ

բեռ նէր այն ընթերցողի համար: Մեր նպատակն է եղել հարազատօրէն 

ներկայացնել մեր հայրերի մեկնաբանական միտքը այսօրուայ 

մարդուն, որպէսզի նա իր սուրբգրային ըմբռնումները ձեւաւորի 

Եկեղեցու սրբազան աւանդութեան վրայ:

***

Իմ խորին երախտագիտւթիւնն եմ յայտնւմ սբ Մեսրոպ Մաշտոցի 

անուան Մատենադարանի աշխատակիցներ Յակոբ Քեոսէեանին եւ 

Յովհաննէս (այժմ` Տ. Շահէ քահանայ) Հայրապետեանին, որոնց օժան

դա կւթիւնը մատենագիտական հարցերւմ եծապէս նպաստեց սոյն աշ

խատւթեան իրականացմանը:

Մեսրոպ քահանայ Արամեան

2016 
(1992 թ. առաջին հրատարակութեան  

նախաբանի վերանայուած տարբերակ)



ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ՝ 

ՀԱՆԴԵՐՁ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՄԲ ՆԱԽՆԵԱՑ

ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ, 

ՈՐ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ Է՝  

ԱՍՈՒԱԾ ԻՍՐԱՅԷԼԻ ԱՐՔԱՅ ՍՈՂՈՄՈՆԻ ԿՈՂՄԻՑ

Ա

Հարսն ասւմ է.

1. Թող համբւրի ինձ Իր բերանի համբոյրներով, քանզի Քո ստինք

նե րը լաւ են գինւց, եւ Քո իւղերի հոտը՝ բոլոր խւնկերից:

1. Բան Աստուծոյ մարմնաւորումով Աստուած անընդմիջելիօ րէն 

մերձաւորուեց մարդկային բնութեանը: Համբոյրն այստեղ խորհրդա

նշում է Աստուծոյ եւ մարդու գոյաբանական միութիւնը («Եւ Բանը 

մար մին եղաւ եւ բնակուեց մեր մէջ…» [Յովհ. Ա 14]): Այս փրկա

րար միութեանն էր սպասում ողջ արարածը. հրեաները՝ Օրէնքով եւ 

մար գարէներով, իսկ հեթանոսները՝ արտաքին գիտութեամբ (Աւե

տա րանում դա արտայայտուած է Սիմէոն ծերունու վկայութեամբ 

[Ղուկ. Բ 25] եւ մոգերի երկրպագութեամբ [Մատթ. Բ 1]): Այսպիսով՝ 

ՀարսԵկեղեցին, ասելով թող համբւրի, արտայայտում է Աստուծոյ 

փրկութեան լոյսի հինկտակարանեան սպասումը (Որոգինէս):

Նիւսացու մեկնութեան մէջ աւելի ընդգծուած է սուրբերի՝ Աս

տու ծոյ հետ խորհրդական եւ ներանձնականշնորհական միութիւնը… 

Մարդու հոգին անյագօրէն ձգտում է միաւորուել Աստուծոյ հետ: 

Եւ քանի որ ՓեսայՔրիստոսի խօսքը հոգի է եւ կեանք, իսկ Հոգուն 

միաւորուողը հոգի է լինում, եւ Կեանքին հպուողը մահուանից վե

րա փոխւում է կեանքի՝ ըստ Տիրոջ խօսքի [տես Ա Յովհ. Գ 14], ուստի 

հոգին բաղձում է մերձենալ հոգեւոր կեանքի աղբիւրին, այսինքն՝ 
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Փեսայի բերանին, որտեղից բխում են յաւիտենական կեանքի խօսքերը 

եւ լցնում Աստծուն ձգտող հոգին (Նիւսացի):

Համբոյրը, համաձայն կեղծՀիպողիտոսի մեկնութեան, խորհրդա

նշում է աստուածտեսութիւնը, ինչպէս Մովսէսը Սինա լեռան վրայ 

առանց միջնորդի («բերան առ բերան») խօսեց Աստուծոյ հետ, սակայն 

դրան պէտք է նախորդի սրբակենցաղ վարքը (կեղծՀիպողիտոս):

Ըստ Նարեկացու` վերստին ծնուածներս աղաչում ենք Ծնողին 

մայրական սիրով համբուրել մեզ, մերձեցնել աստուածային բերանը, 

որ պէսզի մեզ համբուրելիս արբենք Նրա բերանից: Այս մասին Քրիս

տոս Ինքը վկայեց ամենասուրբ բերանով. «Ով ծարաւ է, թող գայ Ինձ 

մօտ եւ խմի» [Յովհ. Է 37]: Նարեկացին նաեւ յիշատակում է անառակ 

որդու առակը. լինելով անառակ որդիներ՝ համբուրւում ենք երկնաւոր 

Հօրից, եւ այն սէրը, որով սիրեց մեզ, աղաչում ենք, որ որպէս համբոյր 

առաւելանայ (Նարեկացի):

Տաթեւացին որպէս կատարեալ միաւորութեան եւ հոգեւոր համ

բոյ րի օրինակ է բերում Տիրոջ Մարմնի եւ Արեան հաղորդութիւնը: 

Ճա շա կելով Տիրոջ Մարմինը եւ Արիւնը՝ հաւատացեալները խորհրդա

կա նօ րէն միաւորւում են Աստուածութեան հետ:

Այժմ քրիստոնեաները երկու եղանակով են համբուրում Քրիս

տո սին՝ անընդմիջաբար եւ միջնորդութեամբ: Անընդմիջաբար 

համ բուրում ենք ներքին զգայութիւններով՝ իմացմամբ, աղօթքով, 

հաւատ քով, յոյսով, սիրով եւ զղջմամբ, ինչպէս նաեւ նշաններով՝ 

քա հա նա յի օծութեամբ, պաշտօնեայի ձեռնադրութեամբ եւ այլն: 

Նմա նա պէս համբուրում ենք արտաքին զգայարանների միջ նոր դու

թեամբ՝ շուրթերով Խաչ, Եկեղեցի, Սրբութիւն համբուրելով եւ սբ 

Հա ղոր դութեամբ, խօսելով եւ լսելով Աստուծոյ խօսքը, ինչպէս նաեւ 

տես նելով, հոտոտելով եւ շօշափելով [սրբութիւնները] (Տաթեւացի):

Ստինքները նշանակն1 են սրտի. դրանցով անձը սնւում է՝ հաւատ

քի մի ջոցով իր վրայ հրաւիրելով աստուածային կաթի առատ շնորհը: 

Այս տեղ հոգեւոր ստինքների շնորհական կերակուրը գերադրւում է 

մարդ կային իմաստութեան եւ հանճարի գինուն: Տեսանելի եւ հա սա

նե լի երեւոյթների ողջ զօրութիւնն անկարող է զուգահաւասարուել 

աստուա ծային պարզագոյն ուսման կերակուրներին: Աստուածային 

1 Նշանակ – սիմվոլ։
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խօս քի վարդապետութիւնն աւելի կատարեալ է, քան արտաքին իմաս

տու թեան գինին (Նիւսացի):

Ստինքները խորհրդանշում են նաեւ առաքեալների եւ մար գա րէ

նե րի վարդապետութիւնը: Հոգեւոր ստինքների կաթը ճաշակողները 

լցւում են աստուածային ուրախութեամբ, որը վեր է այս աշխարհի 

գի նու ժամանակաւոր ուրախութիւնից (կեղծՀիպողիտոս):

Խւնկն առաքինութիւնն է: Ինչպէս խունկն ունի քառամասնեայ 

բա ղադրութիւն (ստաշխ, եղունգ, քաղբան, կնդրուկ) [Ելք Լ 34], 

այնպէս էլ՝ առաքինութիւնը (խոհեմութիւն, արիութիւն, ող ջա խո

հութիւն, արդարութիւն) (Նիւսացի): Խունկը, մերձենալով հրին, բու

րում է իր հոտը. նոյնպէս եւ չորս առաքինութիւններով զար դարուած 

հոգին, մօտենալով ու հպուելով աստուածային սիրոյ հրին, բուրում է 

երկնային կեանքի անուշահոտութեամբ: Խւնկը նաեւ խորհրդանշում 

է մեղքերի՝ ապաշխարութեամբ քաւութիւնը եւ հաշտութիւնն Աս տու

ծոյ հետ (Տաթեւացի):

Իւղը (կամ Միւռոնը) նշանակն է Աստուածութեան (ինչպէս նաեւ՝ 

Սուրբ Հոգու շնորհների (կեղծՀիպողիտոս)), իւղի անուշահոտութիւնն 

Աստուծոյ ներկայութեան բուրմունքն է: Աստուածային իւղի օծմամբ, 

այսինքն՝ շնորհով է մարդը ստանում Աստուծոյ ամբողջականութիւնը, 

հագնում Աստծուն, աստուածանում եւ ստանում հոգեւոր, երկնային, 

վերին կեանքի բերկրանքը եւ ոչ թէ ըստ առաքինութիւնների կամ 

ապաշխարութեան կամ գործերի: Ահա թէ ինչու աստուածային իւղերի 

(յոգնակիութեամբ արտայայտւում է շնորհների բազմազանութիւնը) 

հոտը գերադասելի է բոլոր խունկերից (Նիւսացի):

Իւղը նաեւ խորհրդանշում է ապաշխարութեամբ մաքրուած հո գու 

բոյրը. ապաշխարողների վարքն աւելի անուշահոտ է, քան փա րի

սեցիների ձեւական առաքինութիւնը (Արեւելցի):

2. Քո անւնը հեղւած անւշ իւղ է, դրա համար օրիորդները սիրեցին 

Քեզ եւ [դէպի իրենց] ձգեցին Քեզ:

3. Քո իւղերի յետեւից կ’ընթանանք ենք:

Հարսը պատմւմ է օրիորդներին Փեսայի մասին, թէ ինչ է շնորհել 

իրեն.

Արքան տարաւ ինձ իր սենեակը:

Հարսը պատմւմ է օրիորդներին, եւ նրանք ասւմ են.
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Ցնծանք եւ ւրախ լինենք քեզանով եւ սիրենք քո ստինքները գինւց 

աւելի:

Օրիորդները Հարսին ասւմ են Փեսայի անւնը.

Ուղղւթիւնը սիրեց քեզ:

2–3. Աստծուն տրուած ոչ մի անուն ցոյց չի տալիս Աստուծոյ բնու

թիւնը, քանզի այն անզնին է եւ անճանաչելի, սակայն աստուածային 

անունները բերում են Աստուծոյ որոշակի ճանաչողութեան: Հեղւած 

իւղ է Քո անւնը արտայայտութիւնը մարգարէական խորհուրդ է կրում… 

Հեղւած իւղը Քրիստոսն է՝ Օծեալը: Աստուածութեան իւղը հեղւում 

է մեր բնութեան մէջ, անբաժանելիօրէն միաւորւում նրա հետ, օծում 

եւ աստուածացնում այն: Նախայաւիտեան Բանը հեղւում է մեր 

բնու թեան մէջ՝ ճշմարտապէս մարդանում սուրբ Կոյսից (Նիւսացի

Տա թեւացի):

Օրիորդները հրեշտակներն են, ինչպէս նաեւ մեղքերից ման կա

ցած ները, այսինքն՝ հրեշտակային վարք ստացածները (Նարեկացի): 

Ըստ Նիւսացու՝ օրիորդները երիտասարդներն են՝ թէ՛ այր, թէ՛ կին, 

որոնք հաւատքի մէջ կատարեալ են մտքով, արի՝ վարքով եւ ողջախոհ՝ 

խոր հուրդներով: Աստուածային գեղեցկութիւնը ցանկալի է նրանց, 

ով քեր հեռացել են մանկական կրքերից, ալեկոծութիւններից եւ տխմա

րու թիւններից, նաեւ ծերունական հնութիւնից, կարկամութիւնից եւ 

տկարութիւնից, որոնք կայուն են ցանկութիւնների մէջ, կատարեալ 

հոգեւոր հասակ են ձեռք բերել, ողջ սրտով եւ զօրութիւններով սիրում 

են երկնայինը: Այդպիսիներին Նիւսացին անուանում է հոգեւոր կոյսեր 

կամ օրիորդներ (Նիւսացի):

Աստուածային իւղի փափագումը զուարթացնում է ցանկացողների 

սրտերը: Ահա թէ ինչու օրիորդները Փեսայի իւղերի յետեւից ընթացան. 

բոլոր սուրբերը թողեցին այս աշխարհը եւ գնացին Նրա յետեւից 

(կեղծՀիպողիտոս):

Առաքինութեամբ աճած եւ մաքուր այս օրիորդները, արդէն իսկ 

աստուածային խորհուրդների առագաստում լինելով, սիրում են Փե

սայի գեղեցկութիւնը եւ սիրոյ միջոցով Նրան դէպի իրենց դարձ նում: 

Այսպիսով՝ նրանք իրենց մէջ են ձգում անապական Փեսայի սէ րը, 

նրանք ցանկանում են Տէր Աստուծոյ յետեւից գնալ. նրանց բուռն սիրոյ 

պատճառն աստուածային իւղերի անուշահոտութիւնն է, դէպի որը, 

մոռացած ամէն մի երկրաւոր բան, ընթանում են նրանք (Նիւսացի):
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Ինչո՞ւ է Հարսն օրիորդներին պատմում ծածուկ խորհուրդը: Հար

սը, չկարողանալով ծածկել իր խնդութիւնը, յայտնում է օրիորդներին 

Աստուծոյ սքանչելիքները, որպէսզի նրանք ուսանեն եւ սրբութեամբ 

ընթանան՝ վայելելու նոյն բարիքները (Տաթեւացի):

Աստուած կատարում է Իրենից երկիւղածների կամքը եւ յու

սա ցա ծից աւելին շնորհում… Աստուած մարդկային բնութիւնը 

պատուեց մայրութեամբ՝ սուրբ Կոյս Մարիամով, որը դարձաւ Նրա 

առանձ նարանսենեակը, ուր միացան Թագաւորը եւ Թագուհին: 

Բանն Աստուած Հօր եւ Սուրբ Հոգու հետ խորհրդակցաբար լռելեայն 

միաւորուեց մեր բնութեան հետ եւ, վերցնելով այն, տարաւ Իր 

սենեակը՝ եր կինքների երկինքը, յարութիւն տուեց մարդկային 

բնութեանը եւ անպատում ժառանգութեան արժանացրեց… Սենեակ է 

անուանւում նաեւ հազարամեայ արքայութիւնը2 [տես Յայտ. Ի 4, 6], 

ուր փոքրն աւելի մեծ է, քան հին [Ուխտի] մէջ՝ Յովհաննէսը [Մատթ. 

ԺԱ 11] (Արեւելցի)։

Տաթեւացին, հետեւելով Հիպողիտոսին, նկարագրում է Աստուծոյ 

հետ ներանձնական յարաբերութեան խորհուրդը: Սենեակը սիրտն է 

(Հիպողիտոս). եւ տարաւ ինձ Իր սենեակը արտայայտութիւնը ցոյց է 

տալիս սուրբերի՝ Աստուծոյ հետ իրենց սրտում առանձնանալու եւ 

միաւորուելու խորհուրդը (Տաթեւացի):

Հինկտակարանեան եւ նորկտակարանեան բոլոր սուրբերը 

ցնծում են Հարսի հետ եւ կիսում ուրախութիւնը. նրանք հոգեւոր 

վարդապետութեան կաթը նախընտրում են արտաքին իմաստութեան 

գինուց (Արեւելցի):

Աստուած անուանւում է Ուղղութիւն։ Ուղղութիւն, Ճշմարտութիւն 

եւ Արդարութիւն է Աստուած եւ ուղղութիւն է բոլորի համար (կեղծ

Հի պողիտոս): Իր բնութեամբ լինելով ուղիղ՝ Աստուած սիրում է ու

ղիղ ներին՝ սրտով, հաւատքով, գործով ու խօսքով մաքուրներին, եւ 

այսպիսիները բնակւում են Աստուծոյ մօտ: Ուստի Աստծուն փնտրող

ները պէտք է ունենան մտքի ուղղութիւն, բերանի ճշմարտութիւն 

եւ գործերի արդարութիւն. մտքի ուղղութիւնը սկիզբն է, բերանի 

ճշմար տութիւնը՝ միջինը, գործերի արդարութիւնը՝ վերջը (Տաթեւացի):

2 Հազարամեայ արքայութիւնն, ըստ Եկեղեցու վարդապետների, Առաջին գա

լուս տից Երկրորդ գալուստ ընկած ժամանակահատուածն է։
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Հարսն ասւմ է.

4. Սեւ եմ ես եւ գեղեցիկ, դւստրե՛ր Երւսաղէի, Կեդարի վրանների 

եւ Սողոմոնի խորանի պէս:

4. Սեւութիւնը խորհրդանշում է մեղքը եւ նրա հետեւանքները: Սեւ 

եմ, այսինքն՝ մեղաւոր եմ, հեռացայ դրախտի փառքից, սակայն՝ գե ղե

ցիկ, քանզի փրկագործուել եմ Քրիստոսով, Աստուծոյ շնորհով զղջա

ցել, ապաշխարութեան աւազանով մաքրուել մեղքի սեւութիւնից, վեր

ստա ցել նախաստեղծ գեղեցկութիւնը (կեղծՀիպողիտոսՈրոգինէս):

Կեդարը թարգմանւում է խաւար, իսկ Սողոմոնը՝ խաղաղութիւն: 

Այսինքն՝ ուզում է ասել, թէ՝ մի ժամանակ խաւար էի Կեդարի վրանների 

պէս, խաւարի եւ մեղքի իշխանութեան տակ էի, սակայն Աստուծոյ 

լոյ սի ծագումով վերստին լուսաւորուեցի, ապաշխարութեամբ թօ

թափուեցի սեւ աղջամուղջից եւ պայծառացայ հաւատքով: Թէ պէտ 

մոլորութեան հոգու մէջ էի, սակայն այժմ ողողուեցի լու սաւոր 

շնորհներով (Նիւսացի): Կեդարը, ըստ կեղծՀիպողիտոսի, թարգ

մանւում է պանդխտութիւն, որով ակնարկում է մեր՝ դրախտից ար

տաքսուելը եւ երկրի վրայ պանդխտութեամբ բնակուելը: Իսկ Սո ղո մոնը 

թարգմանւում է խաղաղութիւն, որը Քրիստոս տուեց մեզ՝ երկնքից 

պանդխտացածներիս, ինչպէս ասում է Պօղոսը. «Եկաւ եւ խա ղա

ղութիւն աւետարանեց հեռաւորներին եւ մերձաւորներին» [Եփես. Բ 

17], եւ դարձեալ՝ «…Պանդուխտներ չէք, այլ սուրբերի քաղաքակիցներ 

եւ Քրիստոս Աստծուն ընդունողներ» [Եփես. Բ 19] (կեղծՀիպողիտոս):

Ինչո՞ւ է երկնայիններին անուանում դւստրեր. ա) դուստր անու

նով ցոյց է տալիս, որ կենդանածնուած եւ արարուած են Աստծուց, 

բ) որպէս դուստրեր մնում են իրենց Արարչի մօտ եւ մեզ պէս չեն, որ 

հեռացանք դրախտից, գ) կոյսդուստրն աւելի համեստ եւ պատկառոտ 

է, ինչպէս տեսիլքի մէջ սերովբէները ծածկում էին ձեռքերն ու ոտքերը, 

դ) Ծնողի կամարարներն են (Տաթեւացի):

5. Մի՛ նայէք ինձ, քանզի ես սեւացելթխացել եմ, քանզի Արեգակը 

խէթ նայեց ինձ վրայ: Իմ Մօր որդիները մարտնչեցին ինձ հետ. եւ 

ինձ այգեստանի պահապան դրեցին, որովհետեւ իմ [իսկ] այգին 

չպահեցի:

5. Արեգակն Աստուծոյ կողմից թոյլ տրուած փորձութիւններն 

են: Երբ Աստուծոյ խօսքը սերմանւում է ապառաժուտ հոգիներում, 
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խոր արմատներ չի ձգում եւ փորձութեան արեգակի տապի սաստ

կու թիւնից արագ չորանում է (Նիւսացի): Նարեկացու մօտ արեգակը 

են թակայական իմաստ է ձեռք բերում. ԱստուածԱրեգակը խէթ նա յեց 

ինձ վրայ, այսինքն՝ դառը պատիժներով պատուհասեց, մեր ժեց Իր 

երեսից եւ դրախտից: Այս ամէնը եղաւ նախաստեղծների պատուի

րա նա զանցութեան հետեւանքով: Իմ Մօր որդիները սատանան եւ նրա 

ար բանեակներն են, եւ իմ Մօր արտայայտութիւնը ցոյց է տալիս այն, 

որ բոլորը ստեղծուած են միեւնոյն Արարչից: Եւ ինձ այգեստանի պա

հապան դրեցին, որովհետեւ իմ այգին չպահեցի. այս խօսքն այ լա բանական 

վերապատումն է Սուրբ Գրքի հետեւեալ տեղիի. «Եւ դրեց նրան 

ուրախալից դրախտի մէջ՝ պահելու եւ մշակելու այն» [Ծն. Բ 15]: Ոչ 

թէ որեւէ գործի կամ պահպանութեան կարիք ունէր դրախտը, որ լի 

էր ամէն տեսակ վայելչութիւններով եւ պահպանւում էր Աստուծոյ 

կողմից, այլ պատուիրւում է մարդուն գործել արդարութիւն եւ պահել 

պատուիրանը (ՆիւսացիՏաթեւացի):

Հարսին պահապան են կարգել պանդխտութեան երկրի այ գես տա

նում, որովհետեւ Հարսն իր բուն այգին չի պահել, այսինքն՝ դրախտի 

ժա ռանգութիւնը (կեղծՀիպողիտոս):

Ըստ Որոգինէսի՝ այգին հինկտակարանեան Եկեղեցին է՝ 

պարսպուած Օրէնքի ամրութեամբ, որը հրեաները չպահեցին եւ մե

ղան չեցին Աստուծոյ դէմ:

Արեւելցին, հետեւելով Նիւսացուն, ուշագրաւ մեկնութիւն է 

առա ջադրում. իմ Մօր որդիները մտքերից եւ խորհուրդներից ծնուող 

մեղ քերն են՝ բարկութիւն, ցանկութիւն, հպարտութիւն, ագահութիւն… 

Այ գին այստեղ նորկտակարանեան պատուիրանն է. «Ես որթն եմ, դուք՝ 

ուռերը, մնացէ՛ք Իմ մէջ, եւ Ես՝ ձեր մէջ» [Յովհ. ԺԵ 5] (Արեւելցի):

Այստեղ կարող է այն տպաւորութիւնը ստեղծուել, որ Մօր որ դի

նե րը նրան պահապան կարգեցին, սակայն Նիւսացին եւ Արեւել ցին 

զգու շացնում եՆ, որ դա գալիս է եբրայերէնից յունարէն ոչ ճշգրիտ 

թարգ մանութիւնից: Իրականում դրանք երկու տարբեր են թա կաներ 

ու նե ցող նախադասութիւններ են՝ «Իմ մօր որդիներն ընդ դի մա մար

տեցին…» եւ «Ինձ պահապան դրեցին…». վերջինիս են թա կան սղուած է:

Հարսն ասւմ է Փեսային.

6. Պատի՛ր ինձ, իմ հոգո՛ւ Սիրելի, որտե՞ղ ես հովււմ, որտե՞ղ ես 

հան գիստ տալիս իջօրէին. գւցէ թափառականի պէս լինեմ Քո ըն

կեր ների երամակների մէջ:



182 ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ

6. Հարսը, համաձայն Որոգինէսի մեկնութեան, հարցնում է, 

թէ՝ «Երբ գաս, որտե՞ղ ես ծնուելու, որո՞նք են Եկեղեցիները, որոնց 

հովուե լու ես եւ հանգստացնելու զանազան ազգերի գայլերին եւ 

գառ ներին՝ միջօրէի պէս լուսաւորելով նրանց» (Որոգինէս):

Հարսի խօսքի մէջ վախճանաբանական երկիւղ կայ. նա զգու շա

նում է, որ չլինի թէ Յովհաննու «Յայտնութեան» մոլորեալ վիշապի եւ 

նրա ընկերների հետ [Յայտ. ԺԲ 9] ընկնի խաւարի մէջ՝ խոտորուելով 

Տիրոջ հօտից (ՈրոգինէսկեղծՀիպողիտոս)։

Մարդկային բնութիւնը մի մոլորեալ ոչխար է, որ փնտրում է 

ճշմա րիտ Հովուի երկնային արօտավայրերը: Այս փնտրումը նախ եւ 

առաջ սիրոյ փնտրում է. ՀովիւՓեսան Իր կեանքը տուել է Իր ոչ

խար ների համար. սա՛ է մեծագոյն սէրը: Հարսն այդ սէրն է փնտրում, 

կամենում է լինել փրկական արօտավայրերում եւ զմայլուել երկնային 

կերակուրներով…

Միջօրէի լոյսը Քրիստոսի գալուստն է: Ընկերները սատանան եւ 

նրա արբանեակներն են, որոնց նախապէս անուանեց Մօր որդիներ: 

Հարսը վախենում է լինել նրանց երամակներւմ եւ չճանաչուել Տիրոջ 

կողմից (կեղծՀիպողիտոս)։

Միջօրէին արեգակը գտնւում է երկնակամարի գագաթնակէտում, 

եւ ստուերներն անհետանում են: Միջօրէին հանգստանալու ար ժա

նա ցածներն անստուեր լոյսի որդիներն են: Հարսը կամենում է մտնել 

միջօրէի աստուածային հանգստի մէջ եւ ողողուել արդարութեան 

Արե գակի լոյսով (Նիւսացի):

Ըստ Տաթեւացու՝ իջօրէն Նոր Ուխտն է՝ Երրորդութեան ան ստուեր 

լոյսով ճառագուած, ի հակադրութիւն ստուերակերպ Հին Ուխ տի 

(Տաթեւացի):

Փեսան ասւմ է Հարսին.

7. Եթէ չճանաչես քո անձը, գեղեցի՛կդ կանանց մէջ, հետեւի՛ր դւ 

հօտերի ոտնահետքերին եւ արածեցրո՛ւ քո ուլերին հովիւների 

վրանների մօտ:

7. Ինքնաքննութեան, առաքինութեան եւ պատուի րա նա պա հու

թեան կոչ է, որը Նիւսացին դիտում է գոյաբանական հարթութեան մէջ. 

Աստուած ակնարկում է. «Նայի՛ր քեզ, զգո՛յշ եղիր պահպանութեան 

մէջ: Իմացի՛ր, որ այլ արարածների՛ պէս չպատւուեցիր Արարչից. ո՛չ 
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եր կինքն Աստուծոյ կերպարանք եղաւ, ո՛չ արեգակը, ո՛չ լուսինը, 

ո՛չ գեղեցիկ աստղերը, ո՛չ էլ երեւելի արարածներից որեւէ մէկը, այլ 

դո՛ւ միայն եղար բնութեան ամէն մի կերպարանքից գերազանց: Դու 

ճշմարիտ Աստուծոյ կողմից տպաւորուած ես անապական գե ղեց կու

թեան նմանութեամբ, երանելի կեանքին ընդունակ, ճշմարիտ լոյսի 

պատկեր» (Նիւսացի): Այս խորհրդածութիւնները շարունակում է 

Նարեկացին. «Եթէ այս ամէնը չյիշես, չնայես քեզ եւ չխոնարհուես քո 

ամբարտաւանութիւնից… եթէ հպարտանաս առաքինութիւններով եւ 

այսուհետ չգնաս բարի ուղիով, կ’ելնես Իմ հօտից, որ պտղաբերում է 

կաթով ու բրդով, եւ կը խառնուես բարի Հովուից օտարացած անպտուղ 

ուլերին եւ այլեւս չես գտնի Նրան»:

Հարսին զգուշացնում է զանազանել հետքերը, գառներինը 

չշփոթել ձախակողմեան ւլերի հետքերի հետ. դրանց հովւում են 

անօրէն հովիւները, որոնք ունեն ճշմարիտ Հովուի կերպարանքը, 

սակայն չեն փրկի գայլերից (կեղծՀիպողիտոս):

Որոգինէսեան ըմբռնումը փրկաբանական է: Փեսան ակնարկում է. 

եթէ մոռանաս Իմ երախտիքները, թէ ինչպէս հանեցի քեզ Եգիպտոսից 

եւ բնակեցրի Աւետեաց երկրում, եթէ մոռանաս մեծամեծ շնորհները, 

որոնցով գեղեցկացար, կը ցրուես բաբելացիների եւ յետագայում՝ 

այլազգիների մէջ. եւ Մովսէսի ուլերն արածեցնելու փոխարէն հե թա

նոս թագաւորների պաշտամունքը եւ կարգը կը կատարես:

8. Մերձաւո՛ր Իմ, քեզ նմանեցրի Իմ երիվարներին՝ փարաւոնի կառ

քի մէջ:

8. Ի՞նչ է երձաւորը։ Նախ՝ Աստուած է, Ով Աստուածութեամբ մերձ 

է ամէն ինչի, ինչպէս ասում է մարգարէն. «Ես մերձաւոր Աստուած եմ» 

[Երեմ. ԻԳ 23], նաեւ՝ մերձ եղաւ մեզ եւ կցորդուեց արեան ու մարմնի 

[տես Եբր. Բ 14]: Երկրորդ՝ մենք ենք. որովհետեւ Աստուծոյ պատկերն 

ենք, նաեւ՝ անդամներ եւ ազգակիցներ ենք (Տաթեւացի):

Այստեղ Հարսը նմանեցւում է փարաւոնի կառքին լծուած զօրաւոր 

երիվարներին, որոնք Փեսայինն են… Նրանք փարաւոնի կողմից 

բռնութեամբ վարուեցին, մինչեւ նրան իր կառքերով հանդերձ ծովի 

մէջ ընկղմեցին, եւ Հարսը յաղթեց թշնամուն (կեղծՀիպողիտոս): 

Համաձայն Նիւսացու մեկնութեան՝ Աստուած Իր հրեշտակային հրեղէն 

կառքերը (որոնցով բարձրացրեց Եղիային) ուղարկեց եւ կործանեց 
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փարաւոնի կառքերը: Առաւելապէս այդ հրեղէն երիվարներին է 

նմանեցւում Հարսը (Նիւսացի):

Որոգինէսը հրէական ձիերով լծուած հեթանոսական կառքի մէջ 

տեսնում է քրիստոնէական Եկեղեցու ժառանգաբանութիւնը. հրեա

նե րից եւ հեթանոսներից վայելչացած` Եկեղեցին զօրացաւ եւ իր մէջ 

կրեց մարմնացեալ Բանին:

Ըստ Նիւսացու՝ նմանուել եգիպտական կառքերն ընկղմող ձիուն՝ 

նշանակում է խորհրդական ջրով ազատուել հակառակամարտ չա րի 

ծառայութիւնից, բոլոր եգիպտական խորհուրդները, այլազգի չա րու

թիւնները եւ մեղքերը ջրի մէջ թողնելով՝ մաքուր վեր ել նել… Այսպիսին 

է արժանանում մարմնացեալ Բանի կրող լինելու (Մկրտութեան 

խորհուրդ):

Ձին մարդկային բնութիւնն է, որն Աստուծոյ արարչութեան 

կա տարեալ եզրափակումն է, Աստուծոյ հանգստարանը, բնակարանը 

եւ տաճարը: Մարդը հեռացաւ Արարչից եւ սկսեց կառավարուել 

սատանայից (կամ փարաւոնից), սակայն Տէրն Իր խաչով ընկղմեց 

սատանային եւ հաստատեց սուրբ Եկեղեցին, այսինքն՝ Իր ձի

հանգիստը (ՆարեկացիՏաթեւացի)։

Օրիորդներն ասւմ են.

9. Քանզի գեղեցկացան քո ծնօտները տատրակի պէս եւ քո պա րա

նո ցը՝ մանեակների պէս:

9. Տաթեւացին ընդհանրացնում է ՈրոգինէսՆիւսացիՆարեկացի 

մեկնութիւնները։ Տատրակը չորս յատկութիւն ունի. ա) մեղմ եւ հան

դարտ է, բ) ողջախոհ է, գ) քաղցրաբարբառ է, դ) [առաքինի]: Այս 

յատկութիւնները համապատասխանում են մարդկային էու թեան 

ճշմարիտ նկարագրին՝ մտքի եւ մարմնի համեստութիւն, մարմնի եւ 

հոգու ողջախոհութիւն, սուրբ դաւանութեան քաղց րա բարբառ խոս

տո վանութիւն, զանազան առաքինութիւններով զար դարուա ծու թիւն:

Ըստ կեղծՀիպողիտոսի՝ Հարսը ձեռք է բերել աստուածա նմա

նու թիւն (մեղմատեսիլ ու քաղցրախօս տատրակի պէս), որի հիմքն է 

ճշմարիտ դաւանութեան խոստովանութիւնը եւ սրբութեամբ Տիրոջ 

Մարմնի ճաշակումը։

Պարանոցը մանեակի պէս է լինում, երբ վերցնում է Քրիստոսի Խա

չը եւ գնում Նրա յետեւից: Մանեակ է կոչւում նաեւ ծովեզրի նաւա
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հան գիստը, այսինքն՝ գովաբանւում է Հարսի՝ այս աշխարհի ալեկոծ 

կենցաղից եւ չարի խռովայոյզ փորձութիւններից հեռացած լինելը եւ 

աշակերտներին վարդապետութեամբ հանգստացնելը (Հիպողիտոս):

Ըստ Որոգինէսի՝ նշուած մանեակը չորս Աւետարանների քառա

մանեակ[լուծն] է, որ դրուած է քահանաների լանջերին: Մանեակը նա

եւ առաքինութիւններն են, որոնցով զարդարուած է հոգու պարանոցը. 

ինչպէս նաեւ՝ շնորհների պսակն է (Նիւսացի):

10. Ոսկւ պէս դարձնենք քեզ՝ արծաթէ կիտւածներով3 հանդերձ,

10. Ըստ Նիւսացու՝ ոսկին եւ արծաթը խորհրդական աստուա ծա բա

նու թեան նշանակներ են: Ոսկւ նմանութիւն… «Անճառելի բնու թեան 

մասին բոլոր վարդապետութիւնները, թէպէտ աստուածավայելուչ 

են եւ մտքով բարձրագոյն, այսուհանդերձ ոսկու նմանութիւն են, 

ոչ թէ հէնց ինքը ոսկին, քանզի անհնար է յայտնապէս ներկայացնել 

միտքը գերազանցող Բարին… Խորհուրդները ճանաչելու համար մեզ 

աւանդուած բոլոր բարի մտածութիւններն ի զօրու չեն նկարա գրե

լու [Աստուծոյ] բնութիւնը, այլ փառքի նշոյլները… Ուստի ովքեր 

կարողանում են հայել վեր՝ դէպի ճշմարտութիւնը, նրանց [յայտնւում] 

է ոչ որպէս ոսկի, այլ՝ ոսկու նմանութեամբ՝ արծաթէ նախշերով: Ար

ծա թը խօսքի նշանակն է, ինչպէս ասում է Գիրքը. «Արդարի լեզուն 

փորձուած արծաթ է» [Առակ. Ժ 20] (Նիւսացի):

Նմանութեամբ ակնարկւում է Մովսէսի ստուերակերպ Օրէնքը, 

որով ոչ ոք չի արդարանում. հինկտակարանեան իրադարձութիւնները 

նմանութիւններ, օրինակներ եւ ստուերներ են (Որոգինէս):

Տաթեւացին ոսկին եւ արծաթը դիտում է միտքխօսք յարա բե րու

թեան մէջ: Ոսկին չորս յատկութիւն ունի. ա) բնութեամբ ան ա պական 

է, ինչպէս եւ միտքը, բ) հրագոյն է, ինչպէս մտքի սէրը, գ) դեղին է, 

լուսատես աչքի պէս է, դ) ճաճանչափայլ է լինում արեգակից, ինչ պէս 

մեր միտքը՝ իմանալիից: Նմանապէս էլ արծաթը չորս յատկութիւն 

ու նի. ա) պարզ ստացւում է հողից, ինչպէս մեր խօսքը՝ սրտից, բ) 

պայ ծառութիւն է աչքերի համար, ինչպէս խօսքը՝ մտքի, գ) անժանգ է, 

3 Կիտուած – կէտկէտ՝ պուտպուտ յօրինուած, զարդարուած նկար, գործուածք, 

բանուածք (ՆԲՀԼ եւ Առձեռն բառարան Հայկազեան լեզուի)։
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ինչպէս խօսքն է անապական, դ) գոյնով սպիտակ է, ինչպէս եւ խօսքն 

է տեսքով լուսաւոր:

Նկարագրուած զարդն արդարութիւնն է. ովքեր Տիրոջ երկիւղով եւ 

սրբութեամբ ընթանում են արդարութեան յետեւից, Արքան Իր գիրկը 

կ’ընդունի նրանց՝ երկնքի արքայութեան մէջ (կեղծՀիպողիտոս)։

11. ինչեւ Արքան Իր գիրկն ընդւնի քեզ:

11. «Բանը մարմին եղաւ…» [Յովհ. Ա 14]: Եւ վերցրեց մանկանն 

ու ասաց. «Այսպիսիներինն է երկնքի արքայութիւնը» [Մատթ. ԺԹ 

14]: Մարմնացեալ Բանը Կոյսից վերցրած մարմնի գիրկն է ընդու

նում եւ հանգստացնում կուռքերից տառապած եւ յոգնած ազգերին, 

քանզի Իր Մարմինն անուանեց Եկեղեցի եւ Իր գիրկը ժողովեց [երկնքի 

արքայութիւնը փնտրողներին] (Որոգինէս):

Հարսն ասւմ է իրեն եւ Փեսային.

12. Իմ նարդոսն4 արձակեց իր հոտը, ստաշխի5 ծրար է ինձ համար 

իմ Եղբօրորդին, թող հանգստանայ իմ ստինքների մէջ:

12. Նարդոս իւղն այստեղ խորհրդանշում է բոլոր անուշահոտ 

եւ ազնիւ իւղերի (առաքինութիւններ) ամբողջութիւնը, որով մեր 

4 Նարդոս – (եբր. ְּנְֵרד / nerd) Արեւելքում քաջ յայտնի անուշահոտ բոյս է՝ 

կատուա խո տերի ընտանիքից (Valeriana Nardostachys jatamansi), որից 

պատրաստւում է յոյժ անուշահոտ եւ մեծարժէք իւղ [Մարկ. ԺԴ 3, Յովհ. 

ԺԲ 3–5]: Հնում այդ իւղով օծւում էին խնջոյքների ժամանակ. այն ցայսօր 

էլ գործածւում է մազերի համար: Նարդոսի հայրենիքը Հիմալայներն են, եւ 

հիմնականում արտահանւում էր Հնդկաստանից: Պաղեստինում եւ հարեւան 

երկրներում նարդոսը շատ քանակով լինում է սարերում եւ հարթավայրերում: 

Հրեաները նարդոսի իւղ հիմնականում ստանում էին Փոքր Ասիայից. նարդոսի 

լաւագոյն իւղը պատրաստւում էր Տարսոնում:

5 Ստաշխ – (եբր. נָָטּפ / nataph) Խունկի բաղադրամասերից է [Ելք Լ 34]: Եբ

րա յերէն անունը նշանակում է «կաթող», որը ցոյց է տալիս, որ ստաշխը 

ստացւում է կաթիլների տեսքով: Հնարաւոր են երկու բոյսեր. Commiphora 

gileadensis, որի հայրենիքն է հարաւային Արաբիան, եւ Styrax officinale, 

որն աճում է պաղեստինեան բլուրներում: Առաջինը խիտ ճիւղերով բոյս է՝ 

մարդու հասակից ցածր, եռամասնեայ փոքրիկ տերեւներով: Խէժը ստանում 

են երկուսից էլ՝ ճիւղերի վրայ ճեղքուածք բացելով: Եբրայերէն բնագրում 

այս տեղ գործածուած է զմուռս (מ ֹר  / mor) բառը, որի մասին տես [Գ 6]ի հա

մա պատասխան ծանօթագրութեան մէջ։
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հոգին զգում է Աստուծոյ անուշահոտութիւնը. ՀարսԵկեղեցին իր 

սրբութեամբ ճանաչում է Սուրբին, ողորմածութեամբ՝ Ողորմածին, 

անապականութեամբ՝ Անապականին… (ՆիւսացիԱրեւելցի):

Նարդոսը, որ հեղուեց Տիրոջ գլխին եւ անուշահոտութեամբ 

լցրեց տունը [տես Մատթ. ԻԶ 7, Մարկ. ԺԴ 3, Յովհ. ԺԲ 3], խորապէս 

կապուած է այս խօսքի մեկնութեան հետ. ա՛յս է իւղը, որ Փեսայի հո տը 

փոխանցում է Հարսին: Տիրոջ վրայ հեղուած իւղն անուշահոտութեամբ 

լցրեց տունը, ուր հաւաքն էր (Եկեղեցի): Սա Տիրոջ մահուան խորհրդի 

մարգարէական կանխասացութիւնն էր… Տունն աշխարհն է, որ լցուեց 

Աւետարանի քարոզութեամբ (Նիւսացի):

ՀարսԵկեղեցուն փոխանցուած անուշահոտութիւնը սկսում է բու

րել Եկեղեցու բոլոր անդամներից՝ քահանաներից, սարկաւագներից, 

կոյ սերից եւ ուրիշներից (Արեւելցի):

Նարդոս իւղն իր անուշահոտութեամբ, բժշկող յատկութիւննե րով, 

մաքրութեամբ, սրբութեամբ, անապականութեամբ խորհրդանշում է 

առա քինութեան բոլոր նիստերը՝ աստուածահաճութիւն, Աստուծոյ 

սի րով տոգորուածութիւն, սրբութիւն, ողորմածութիւն եւ այլն (Տա

թեւա ցի):

Նարդոսի հոտը, ըստ կեղծՀիպողիտոսի, ամենակատար առա

քի նու թեամբ զարդարուած արդարութիւնն է, որ բուրում է երկրի 

վրայ, եւ մարդիկ նրա համար փառաւորում են Աստծուն (կեղծՀի

պո ղիտոս):

Ստաշխը Տէրն է, որ ծրարուեց մեր փոքր բնութեան մէջ (ստինքնե րի 

մէջ), ամենակալ Աստուած` Մարիամի մէջ, ինչպէս նաեւ՝ արժանաւոր 

հաղորդուողների սրտի մէջ (ստինքների մէջ) (Հիպողիտոս):

Ստաշխը Բանն էր Հօր ծոցում, որ եկաւ մեզ մօտ, վերցրեց մեր 

բնութիւնը, արձակեց Իր հոտը եւ լցրեց երկինքը եւ երկիրը։ Նաեւ 

մեր մէջ է վառւում Աստուծոյ ստաշխը, որքանով մարմնի սրբու թիւն 

ենք ցուցաբերում: Ստաշխի ծրար են սուրբերը, որ Աստուծոյ երկիւղը 

եւ պատուիրանները կրում են իրենց սրտում եւ տալիս են ուրիշներին 

(ՈրոգինէսՆարեկացիԱրեւելցի):

Նիւսացին մեկնում է այս խօսքի խորհրդականմարդաբանական 

շերտը: Ստինքները սրտի նշանակն են, եւ սիրտն է այն ծրարը, ուր 

բարի գանձերն են: Սիրտը, լինելով մարմնի կենսարար եւ ջերմարար 

կենտրոնը, նախապէս ընդունում է Քրիստոսի անուշահոտութիւնը եւ 

վերածւում Տիրոջ խունկի ծրարի եւ ապա առաքինութեան գործերի 
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համար ջերմացնում եւ պատրաստում մարմնի անդամները (խունկի 

անուշահոտութեամբ լցնում) (Նիւսացի):

Հարսը ողջ սրտով, հոգեւոր եւ մարմնաւոր բոլոր զօրութիւններով 

փնտրում է Փեսային (կեղծՀիպողիտոս):

Ինչո՞ւ է Քրիստոս անուանւում Եղբօրորդի. որովհետեւ՝ ա) հե

թանոսները եւ հրեաները եդբայրներ են՝ մէկ Ադամից, բ) ծնուեց 

Յու դայի ցեղից եւ եղբօրորդի է հրեաներին, գ) Ղուկասը Նաթանից է 

հիմ նում ազգահամարը, եւ Քրիստոս կոչւում է Սողոմոնի եղբօրորդի, 

դ) Դաւիթը մեր մեղաւոր եւ զղջացած եղբայրն է, իսկ Քրիստոս՝ նրա 

Որդին, ուստի Քրիստոս եղբօրորդի է մեզ ըստ մարմնի (Տաթեւացի):

13. Նոճւ6 ողկոյզ է ինձ համար իմ Եղբօրորդին՝ Ենգադդի այ գես

տան ների մէջ:

13. Ենգադդի բերրի այգեստանների անփուտ նոճին խաչն է, 

որի վրայ բարձրացաւ Տէրը որպէս ողկոյզ (Որոգինէս): Քրիստոս 

անուանւում է ողկոյզ, որովհետեւ ճմլուեց խաչի հնձանում եւ եղաւ 

փրկութեան գինի եւ, ըստ հաւատքի ունակութեան չափի, բաշխւում 

է հաւատացեալներին: Նարդոս, ծրար եւ ողկոյզ անունների յա ջոր

դա կանութիւնը պատահական չէ. նախայաւիտեան Բանը, որ Հօր 

մօտ էր, ծրարւում է սուրբ Կոյսի արգանդում, ապա կամովին գալիս 

չարչարանքների եւ խաչելութեան՝ մեղքի իշխանութիւնից մեզ 

փրկելու համար (ՈրոգինէսՏաթեւացի):

Փեսան ասւմ է Հարսին.

14. Ահա գեղեցիկ ես, երձաւո՛ր Իմ, ահա գեղեցիկ ես. քո աչքերն 

աղաւ նիներ են:

14. Ահա գեղեցիկ ես… Այսինքն՝ ՔրիստոսՓեսայի մաքուր եւ 

պատրաստ ՀարսՏաճարն ես՝ ըստ մարգարէների վկայութեան: 

6 Նոճի – (եբր. ּכֹפֶר / kօfer) Lawsonia inermis: Աճում է թփերով. սիրում է տաք 

պայ մաններ, ինչպէս, հաւանաբար, Սողոմոնի՝ Ենգադդի այգիներում էր: 

Նրա անուշահոտ սպիտակ ծաղիկները յիշեցնում են խաղողի ողկոյզներ եւ 

արեւելեան կանանց սիրած ծաղիկներն են: Հնում նրա չորացրած եւ աղա

ցած տերեւներից պատրաստում էին զանազան օծանելիքներ՝ կանացի մա

ծուկներ, քսուքներ՝ դեղին գոյն տալու մաշկին, ձեռքերին, տղամարդկանց 

մօ րուքներին… Անուանւում է նաեւ կիպրոս:
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Դու աւելի գեղեցիկ ես, քան քարեղէն եւ փայտեղէն հռչակաւոր 

տաճարները, քանզի Իմ գալստեամբ ստացար այդ գեղեցկութիւնը 

(Որոգինէս): Հարսը գեղեցիկ է, քանզի մերկացել է հին մարդուց եւ 

հագել Նորը, որ Քրիստոսն է (կեղծՀիպողիտոս):

Ըստ Նիւսացու՝ սոյն խօսքը կոչ է Հարսին՝ վերստին ստանալու չարի 

հետ համագործակցութեամբ կորցրած սկզբնատիպ գեղեցկութիւնը: 

Մարդկային կրական բնութիւնը երձաւոր է անուանւում Աստծուն, 

այսինքն՝ իր մէջ կրում է Նրան (Հիպողիտոս): Մերձաւորը ցոյց է տալիս 

գոյաբանական մերձաւորութիւնը. մարդն արարուած է Աստուծոյ 

պատկերով [Ծն. Ա 27] (կեղծՀիպողիտոս):

Աղաւնին Սուրբ Հոգու խորհրդանիշն է. Հարսը ստացել է Սուրբ 

Հո գին, այսինքն՝ նրա հոգու աչքերն աղաւնապէս մաքրուել են, 

առանց որի անհնար է տեսնել Փեսայի գեղեցկութիւնը եւ Տէր խոս

տո վանել Նրան (ՆիւսացիՆարեկացի): Աղաւնին նաեւ հե զու թեան, 

ան մեղութեան, սրբութեան, միամտութեան եւ զանազան առա քի նու

թիւնների նշանակն է. այս բոլոր յատկութիւններն ունի հարս նացած 

Եկե ղեցին (Տաթեւացի):

Հարսն ասւմ է Փեսային.

15. Ահա բարենշան ես, Եղբօրորդեա՛կ իմ, այլեւ՝ գեղեցիկ մեր 

հանգստա րանի մէջ:

15. Հարսը հեռացել է ամէն տեսակ աշխարհիկ «գեղեցկու թիւն նե

րից» (Նիւսացի), ձեռք է բերել կատարեալ հոգեւոր տեսողութիւն եւ 

տեսնում է Քրիստոսի ճշմարիտ գեղեցկութիւնը (Նարեկացի): Քրիս

տոս ունի սկզբնատիպ գեղեցկութիւնը՝ որպէս Աստուծոյ եւ մար դու 

միաւորման արտայայտութիւն. Քրիստոս ամենագեղեցիկ մարդն 

է, քանի որ նրա մարդեղութիւնը պայծառակերպուած եւ ներ թա

փանցուած է Աստուածութեան լոյսով (ՆիւսացիՏաթեւացի):

Գրաբարեան գահը կամ գահոյքը Տաթեւացու բացատրութեամբ 

մահիճն ու նրան հովանի ծածկոյթն է, որը սոյն թարգմանութեան 

մէջ ներկայացուեց որպէս հանգստարան։ Մահիճը՝ ա) Բան Աստուծոյ 

միաւորութիւնն է մարդկութեան հետ, բ) հանգստեան տեղ է, գ) այս 

կենցաղի գիշերն է, դ) խորհրդանշում է Քրիստոսի էջքը դժոխք: Հովանի 

ծածկոյթը մարմինն է, որով Քրիստոս ծածկում է Աստուածութիւնը, 

որպէսզի կարողանանք տեսնել Նրան եւ կենդանի մնալ:
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Գահոյքը տունն է՝ մարդկային մարմինը, որ աստուածային 

զօրութեան հովանու տակ է, որ միշտ շրջում է մեզ հետ՝ պահելով մեզ 

չարից (կեղծՀիպողիտոս):

16. Մեր տան գերանները մայրիներ են7, եր դարանաւանդները8՝ 

նո ճիներ9:

7 Մայրի – (եբր. אֶרֶז / erez) Cedrus Libani: Լիբանանի մայրին փշատերեւ ծառ 

է, որի փայտը բարձր է գնահատւում իր երկարակեցութեան պատճառով: 

Լիբանանի մայրին արեւելեան անտառների ամենից բարձր գնահատուող 

եւ հսկայ ծառերից է։ Փշատերեւ է եւ մշտադալար: Ունենում է մօտաւո րա

պէս 20–25 մ բարձրութիւն: Ճիւղերը խիտ են, երկար եւ գրեթէ հո րի զո նա

կան են տարածւում բնից։ Մայրու բունը կարմրաւուն գոյն ունի, եւ փայ

տը դառնահամ է, որի համար էլ միջատները հազուադէպ են փչացնում 

այն, որի հետեւանքով առանձնանում է յատուկ պնդութեամբ եւ, ըստ բնա

խոյզ ների վկայութեան, երբեմն աճում է 2 հազար տարուց աւելի: Մայ րի

ները միշտ գործածւում էին հարուստ եւ արժէքաւոր շինութիւնների հա 

մար: Լիբանանի լեռները մի ժամանակ հռչակաւոր էին իրենց բարձր մայ րի

ներով: Բայց զարմանալիօրէն կատարուեց Եսայու մարգարէութիւնը Լի բա

նանի մայրիների մասին. «Եւ նրանցից մնացածները հաշւուած կը լինեն, եւ 

երեխան կը հաշուի նրանք» [Ես. Ժ 19]: Սուրբ Գրքի իւրաքանչիւր ըն թեր

ցող յաճախ կարող է հանդիպել այնպիսի տեղերի, ուր բանաստեղծական յի

շա տակումներ կան մայրիների՝ բնութեան թագաւորութեան այդ իսկապէս 

հսկայ ներկայացուցիչների: Նրանք երեւակայութիւնն ակամայ ապշեցնում 

են հսկայական բարձրութեան տպաւորութեամբ, համաչափութեամբ, հաս տու

թեամբ եւ անուշահոտութեամբ: Մայրու երկար ճիւղերը վեհ տեսք են տա

լիս նրան եւ լաւ ստուեր ու զովութիւն՝ շոգին: Մայրին իր հոտաւէտ խէժով 

իւրա յատուկ անուշահոտութիւն է արձակում եւ նրանով լցնում լիբանանեան 

սարերը:

8 Դարանաւանդ – պրշակ, պչրաք, տան առաստակալ գերանների վրայ հիմնուած 

տախտակամած։

9 Նոճի – (եբր. ּבֻרוֹת / bеrot‘) Cupressus sempervirens: Շատ յայտնի փշատերեւ 

եւ մշտասաղարթ ծառ Է. աճում է Սիրիայում եւ Փիւնիկիայում: Բարձր եւ 

գեղեցիկ է, ըստ Սբ Գրքի, Լիբանանի փառքն է մայրու հետ [Ես. Կ 13]: Նոճու 

փայտը ամուր է, պինդ, հոտաւէտ եւ սքանչելի կարմրաւուն երանգ ունի: 

Որպէս անփուշ փայտ՝ այն յարմար շինանիւթ է, որի համար էլ Սողոմոնի 

կողմից գործածուեց տաճարի շինութեան համար։ Հայերէնում կարող է շփոթ 

առաջանալ նոճու (կիպարիս) եւ կիպրոսի միջեւ, որը նոյնպէս թարգմանւում 

է նոճի [տես Ա 13)։
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16. Գերանը սիրոյ խորհուրդն է. անփուտ եւ ամուր է մայրին, ան

ա պա կան եւ զօրաւոր է սէրը՝ հոգեւոր կեանքի գլխաւոր առաքի նու

թիւնը: Դարանաւանդները շինութեան մարդակներն ու տախտակներն 

են եւ խորհրդանշում են առաքինութիւնները: Առաքինութիւններն, 

ամրանալով սիրոյ գերանին, կազմում են հոգեւոր շինութեան ծած

կոյ թը, ուր, ազատ ամէն տեսակ փորձութիւններից եւ ախտերից, 

արգասաւորւում է հոգեւոր կեանքը (ՆիւսացիՏաթեւացի):

Այսպիսի ծածկոյթի տակ է բնակւում ՅիսուսՓեսայի հոգին 

(Հիպողիտոս):

Տունը Եկեղեցին է, որի անկեան վէմը Բանի մարդեղութիւնն 

է: Գերանները եւ դարանաւանդները Յիսուս Քրիստոսն է եւ Տիրոջ 

տան սպասաւորները մարգարէները եւ առաքեալներն են՝ իրենց 

կանխասացութիւններով եւ քարոզչութեամբ (Որոգինէս):

Ակնարկւում է սուրբ առաքեալների ճշմարիտ վարդապե տու թեան 

քարոզութիւնը: Նոճիդարանաւանդները մարգարէների եւ վար դա պետ

ների խօսքերն են (կեղծՀիպողիտոս):

Բ

Փեսան ասւմ է Իրեն եւ Հարսին.

Ես դաշտերի ծաղիկ եմ, հովիտների շւշան10:

1. Ըստ Հիպողիտոսի՝ դաշտը (նմանապէս՝ հովիտը) սբ Կոյսն է, 

որից ծաղկեց Քրիստոս՝ հովտի շւշանը եւ դաշտի ծաղիկը:

Դաշտը, ինչպէս նաեւ հովիտը, որ բարձրադիր (նկատի ունի լեռան 

ստորոտների բարձրութիւնը) դաշտն է, մարդկային բնութիւնն է: 

Երբ այն մշակւում է, վեր է հանում անուշահոտ, մաքուր եւ պայծառ 

ծաղիկներ (Նիւսացի):

10 Շուշան – (եբր. שוַֹשנָה / šošana) յայտնի են մի քանի տեսակներ. Hyacinthus 

orientalis, որը կոճղեզաւոր բոյս է՝ կապոյտ ծաղիկներով, Tulipa sharonensis 

կամ Anemone coronaria, որը կարմիր գոյն ունի (հաւանաբար այս տեսակը 

նկատի ունի Ե 13 խօսքում նկարագրուածը). Lilium candidum, որը սպիտակ 

madonna շուշանն է՝ վայրի, լեռնային տեսակը, որն աճում է ժայռոտ 

տեղերում: Յայտնի է նաեւ դաշտային (մարգագետնային) կամ ջրային դեղին 

շուշանը (Iris pseudacorus), որը կոչւում է հարսնարմատ կամ նունուֆար:



192 ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ

Հովիտն իր ցածրադիրութեամբ, ջրառատութեամբ եւ բազմարդիւն 

բուսականութեամբ խորհրդանշում է հոգով խոնարհ, իմաստութեան 

ջուրն ունեցող եւ արդարութեան բազում բարեգործութիւններով 

զարդարուած անձը: Նոյնպէս էլ դաշտն ընդարձակ է, հարթ եւ ջերմ. 

դա այն բազում բարիքներ կրող, արդարութեամբ ու ջերմ սիրով լի 

հոգին է, ուր բնակւում է Քրիստոս: Դաշտի ծաղիկը վարդն է, հովտի 

շւշանը՝ նունուֆարը, որն աճում է ջրերի մէջ եւ դեղին գոյն ունի: 

Նկատի չի առնուած լեռնային շուշանը, որն ունի սպիտակ գոյն, 

այսինքն՝ հրեշտակները, քանզի [մարդկային բնութիւնը] վերցւում 

է ոչ թէ հրեշտակային բնութիւնից, այլ Աբրահամի զաւակից: Եւ 

Քրիս տոսի գալստեամբ ծաղկեց երկիրը, այսինքն՝ մարդկային բնու

թիւնը, սրբութեան զանազան որակներով: Այստեղ գոյներն այդ 

որակների արտայայտութիւններն են. սպիտակը՝ կուսութեան, դեղինը՝ 

ճգնաւորութեան, կարմիրը՝ մարտիրոսութեան, կապոյտը՝ մշտապէս 

երկնայինը խոկացողների, սեւը՝ տրտմազգեաց ապաշխարողների 

(Տաթեւացի):

Բերրի եւ պարարտ դաշտը (ինչպէս նաեւ հովիտը) խորհրդանշում 

է եկեղեցիները, ուր որպէս ծաղիկ ներկայ է Քրիստոս: Շուշանի 

գոյնը խորհրդանշում է աշխարհի նկատմամբ մեռելութիւնը (կեղծ

Հիպողիտոս):

2. Ինչպէս շւշանը11` փշերի մէջ, այնպէս է Իմ երձաւորը դւստրերի 

մէջ:

2. Փեսան դուստրերով շրջապատուած Իր մերձաւորին՝ Հարսին, 

նմանեցնում է փշերով շրջապատուած շուշանի: Որոշ բնագրերում 

եր ձաւորի փոխարէն առկայ է քոյր տարբերակը, որին էլ հետեւում է 

մեկ նիչների մեծ մասը (Որոգինէս, Նիւսացի, Արեւելցի, Տաթեւացի):

Հարսը վեր է ընթանում երկնքի արքայութեան ճանապարհով, 

կատարում է երկնաւոր Հօր կամքը, ուստի նա եղբայր է, քոյր եւ մայր 

(Նիւսացի): Հարսն անուանւում է քոյր, որովհետեւ անախտ սիրով 

սիրեց Փեսային եւ քոյր է ո՛չ թէ ըստ բնութեան, այլ ըստ շնորհի 

(Տա թեւացի):

11 Տես Բ 1:
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Փւշդւստրերը կենցաղական հեղձուցիչ փշերն են կամ մարդ կա

յին կեանքի թշնամի զօրութիւնները (Նիւսացի), ինչպէս նաեւ դեւե րը, 

հերձուածողները (Արեւելցի) եւ մեղաւորները (Նարեկացի):

Տաթեւացին, յիշատակելով Փիլոնին, ասում է, որ ջրերում աճող 

գեղեցիկ, հաստատուն, բուժիչ եւ հոտաւէտ շուշանը շրջապատուած է 

եղէգներով (փշեր)՝ տգեղ, խոցոտիչ, գարշահոտ եւ անհաստատ, ինչ պէս 

Եկեղեցին՝ հերձուածողներով եւ չարերով:

Փշերով շրջապատուած շուշանը, ըստ կեղծՀիպողիտոսի, Յիսուս 

Քրիստոսն է՝ հրէական եւ հեթանոսական փշերի մէջ:

«Երգ երգոց»ում մեղաւորներով շրջապատուած արդարի պատ

կե րը երկու նպատակ ունի. նախ՝ որ արդարների վարքն առաւել եւս 

ընդգծուի, երկրորդ՝ որ մեղաւորները դարձի գան եւ նմանուեն ար

դար ներին (Նարեկացի):

Հարսն ասւմ է Փեսային.

3. Ինչպէս խնձորենին` անտառի ծառերի մէջ, այնպէս է իմ Եղբօրոր

դին՝ որդիների մէջ: Նրա հովանու տակ նստել փափագեցի եւ 

նստեցի. եւ նրա պտւղը քաղցր է իմ կոկորդւմ:

3. Անտառը մարդկային ընկած բնութիւնն է՝ անպտուղ, մա

ցա ռուտ, գազաններով լի, խաւարամած… Ահա այս անտառում 

յայտնւում է Կենաց Խնձորենին (որ որպէս փայտ համագոյ է մեզ), Իր 

պտղի անուշահոտ բուրմունքով լցնում այն եւ որպէս փրկութեան 

քաղցրահամ կերակուր բաշխւում մեզ՝ քաղցրանալով մեր քիմքում 

(ՆիւսացիՏաթեւացի):

Անտառի ծառերով շրջապատուած խնձորենին, ըստ կեղծՀի պո

ղի տոսի, խորհրդանշում է Քրիստոսին՝ մարգարէների, նահապետնե րի 

եւ հրեշտակների մէջ:

Խնձորենին, ըստ Որոգինէսի, խաչափայտն է, նրանից կախուած 

խնձորը՝ Յիսուս Քրիստոս: Խնձորի կարմրութիւնը եւ սպիտակու

թիւնը մարդեղութեան եւ Աստուածութեան նշանակներն են: Հար

սը ցանկանում է նստել խաչի (Փրկչի մարդեղութեան) հովանու 

տակ, հաւատալ Աստծուն եւ հնազանդուել, փափագել Նրա խօսքի 

քարոզութիւնը, որ սկզբում մանանեխի հատիկի եւ փոքրիկ թթխմո րի 

նմանուեց… (Որոգինէս):
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«Քանզի այնժամ զգայութիւնը կը քաղցրանայ Հոգու խօսքով, 

երբ Խնձորենու հովանին, զատելով, պատսպարի փորձութիւնների 

բոցից…» (Նիւսացի):

Տիրոջ Մարմնի պտուղը եւ վարդապետութեան խօսքը քաղցր 

է կոկորդում, սակայն ոչ՝ տեսանելիօրէն, այլ՝ երբ Հարսը ծամել է, 

այսինքն՝ շնորհով մտաքննել է մեղքերի թողութիւնը եւ երկնային 

կոչման յոյսը (կեղծՀիպողիտոս):

Կոկորդում քաղցրացած խօսքն, ըստ Արեւելցու, իմաստութիւնն է:

Հարսն աunւմ է օրիորդներին.

4. Գինւ տո՛ւն տարէք ինձ եւ կարգեցէ՛ք ինձ վրայ Սէրը:

4. Հարսը տակաւին ծարաւ է… Սակայն այնքան երկար է տոչորուել 

ծարաւից, որ այլեւս չի բաւարարւում «խառնուած» իմաստու թեամբ 

եւ բաւական չի համարում ծարաւը յագեցնելու համար թակոյկի 

ողջ բովանդակութիւնը բերանը հեղել, այսինքն՝ չի բաւարարւում 

Բանի մարդեղութեան մասին մարգարէութիւններով… Այլ հայցում 

է Գինւ տւն մտնել, բերանը հպել հնձանների տակից հոսող հեշտալի 

գինու շիթերին… Հարսը բաղձում է լինել այն յարկի տակ, ուր Գինու 

խորհուրդն է, այսինքն՝ Բան Աստուծոյ [մարդեղութեան] ուրախարար 

տան մէջ (ՆիւսացիՈրոգինէս), որը սուրբ Եկեղեցին է, ուր պատմւում 

են Բանի մարդեղութեան տնօրինական խորհուրդները (Արեւելցի):

Պօղոսն ասում է. «Տալու է ձեզ իմաստութեան եւ յայտնութեան 

հոգին, որպէսզի լցուէք Քրիստոսի սիրոյ լրութեամբ» [Եփես. Ա 17]: 

Գինին խորհրդանշում է երկնային իմաստութեան ուրախութիւնը, 

երբ հոգին խորհում է վերինը, ուր Քրիստոսն է՝ Հօր աջ կողմում [տես 

Կող. Գ 1]: Աստուած կատարեալների հոգիներում հաստատում է սէրը, 

ինչպէս ասաց. «Եղէ՛ք Իմ մէջ, ինչպէս Ես՝ ձեր մէջ» [տես Յովհ. ԺԵ 5] 

(կեղծՀիպողիտոս):

Աստուած սէր է, քանզի Աստուծոյ անունը յայտնի է որպէս սէր, 

ինչպէս ասում է առաքեալը, թէ՝ «Աստուած սէր է, եւ ով սիրոյ մէջ է, նա 

բնակւում է Աստուծոյ մէջ, եւ Աստուած՝ նրա մէջ» [Ա Յովհ. Դ 12–13]:

Արդ՝ Հարսն աղաչում է Փեսայի սիրով ջեռացող բարե կամ նե րին 

հեռաւորութեամբ չպատգամաւորել, ինչպէս նախկինում՝ մար գա րէ նե

րը, այլ իրեն առաքելաբար մտցնել Քրիստոսի տունը, Ում Գինի կո չեց, 

որպէսզի աստուածտեսութեամբ առաւել բորբոքուի Աստուծոյ սիրով 
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(Նարեկացի), սիրի Աստծուն ողջ սրտով, հոգով, զօրութիւններով եւ 

զգայութիւններով [տես Մարկ. ԺԲ 30], սիրի ընկերոջը սեփական անձի 

պէս… սիրի մինչեւ իսկ թշնամիներին եւ բարեգործութեամբ հատուցի 

անիրաւութիւնը (Նիւսացի):

Գինւ տւնը, ըստ Հիպողիտոսի, Վերին Երուսաղէմն է՝ Հօր սե ղա

նը, որով ցնծում են արդարները:

5. Հաստատեցէ՛ք ինձ իւղով, խնձո՛ր լցրէք ինձ վրայ, քանզի ես 

խան դակաթ եմ սիրով:

5. Իւղն առաքինութեան խորհրդանիշն է. առաքինութիւնը ոչ 

միայն բարին տեսնելն է եւ լաւագոյնին ընդունակ լինելը, այլեւ բարու 

մէջ անփոփոխելի մնալը: Արդ՝ Հարսը ցանկանում է հաստատուել 

առա քինութիւնների իւղերով եւ հեռանալ մեղքերի ամէն տեսակ ժա

հա հոտութիւնից (Նիւսացի):

Իւղը նաեւ ողորմութեան նշանակն է. Հարսը հոգու բացուած աչ

քով տեսնում է Փեսայի անչափ ողորմութիւնը, որ արեց մեզ համար, 

եւ ցանկանում է հաստատուել, ողորմութեամբ ողորմութիւն գտնել 

(ՀիպողիտոսՆարեկացի):

Իւղն, ըստ կեղծՀիպողիտոսի, նշանակն է Սուրբ Հոգու ներ գոր

ծու թիւնների: Հարսը ցանկանում է հաստատուել իւղերով, այսինքն՝ 

Սուրբ Հոգու ներգործութիւններով, Ով պիտի ուսուցանի եւ յիշեցնի 

ամէն ինչ եւ մեր ներքին մարդու մէջ հաստատի Քրիստոսին: Իսկ 

խնձոր ներն Աստուծոյ պէսպէս գթութիւնների արտայայտութիւններն 

են (նշաններ, սքանչելիքներ…) (կեղծՀիպողիտոս):

ՀիպողիտոսՆիւսացի մեկնութիւնները հիմնուած են խնձո րե նի

նե րով ծածկէք ինձ տարբերակի վրայ: «Որ մեր բնութեան անտառի մէջ 

մարդասիրաբար բուսաւ, մարմնի եւ արեան հաղորդ լինելու հա մար 

խնձորենի եղաւ… Արդ՝ հոգին, յարաժամ զուարճանալով աստուա ծա յի

նով, բաղձում է տեսնել այս յարկերը: Սա ուսանում ենք առա կով. դէ պի 

վեր հայելով՝ տեսնում ենք երկնային խնձորենիները՝ աւե տարանա կան 

վարդապետութիւններով առաջնորդուելով դէպի առա քի նութիւն, 

որն ի վերուստ Եկեալը եւ ամէն ինչից Վերը ցոյց տուեց մեզ՝ մարմնի 

մէջ երեւալով: Բոլոր բարի առաքինութիւնների օրինակն Իր մէջ ցոյց 

տուեց, ինչպէս ասում է Տէրը, թէ՝ «Սովորէ՛ք Ինձանից, քանզի հեզ եմ 

եւ խոնարհ սրտով» [Մատթ. ԺԱ 29]» (Նիւսացի):
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Խանդակաթ եմ սիրով (կամ որոշ տարբերակներում՝ խոցոտւած եմ 

սիրով): Ակնարկում է խանդակաթ սիրով ծառայելն Աստծուն (Հի պո

ղիտոս): Խանդակաթ եմ, այսինքն՝ Փեսայի սիրոյ նախանձը կաթեց իմ 

մէջ, կամ՝ բոցավառուած եմ Փեսայի սիրով (Արեւելցի):

Հարսի սիրտը լցուած է Աստուծոյ բերկրանքով, որի դէմ անզօր 

են այս աշխարհի նանրութիւնները (կեղծՀիպողիտոս):

Հարսը խոցուած է Աստուծոյ սիրոյ փրկաբեր նետով: Աստուած 

Իր ՄիածինՆետն առաքեց փրկուածներին՝ Սուրբ Հոգու կեանքով 

Եռա սայր սլաքի շուրջն օծելով: Սլաքն [Ամենասուրբ Երրորդութեան] 

հաւատքն է, որպէսզի ում մէջ մտնի, իր հետ ներմուծի Նետը եւ 

Աղեղնաւորին, ինչպէս ասում է Տէրը, թէ՝ «Ես եւ Հայրս կը գանք եւ 

կ’օթեւանենք Նրա մէջ» [Յովհ. ԺԴ 23] (Նիւսացի):

6. Նրա ձախ ձեռքը գլխիս տակ է, իսկ Նրա աջը թող գրկի ինձ:

6. Փեսայի ձախ ձեռքը Հարսի գլխի տակ է, որով նետն ուղղում 

է դէպի նպատակը, իսկ Նրա աջն Իր մօտ է քաշել Հարսին: Եւ ձգելով 

թե թեւօ րէն վեր է առաքում… Այսուհանդերձ, Հարսն անբաժանելի 

է մնում Փեսայից: Փեսայի աջը եւ ձախն իմաստնօրէն հովանի եւ 

պա հապան են Հարսին. աջից կեանքի երկարակեցութիւնն է, ձախից՝ 

ՀարսԵկեղեցու ճոխութիւնը եւ փառքը (ՆիւսացիՆարեկացի):

Փեսան գրկել է նախ՝ մարգարէներով եւ այժմ՝ անքակտելիօրէն 

Բա նի մարդեղութեամբ (Որոգինէս): Աստուած նախախնամութեամբ 

գրկել է Եկեղեցին եւ Իր մէջ է պահում (կեղծՀիպողիտոս):

Հարսն ասւմ է օրիորդներին.

7. Երդւեցնւմ եմ ձեզ, դւստրե՛ր Երւսաղէի, անդաստանի զօ րւ

թիւն ներով եւ ւժգնւթիւններով. եթէ վեր կենաք, արթնացրէ՛ք Սէրն 

Իր կաենալւն պէս:

7. Նկատի է առնուած հրեշտակային իմանալի անդաստանը, ուր 

բնակւում է Տէրը: Անդաստան է նաեւ աշխարհը, իսկ անդաստանի 

զօ րութիւնը Բանի մարմինն է, որով խոնարհուեց երկիր, ուր նա հա

տակ ները հեղեցին իրենց արիւնը: Հարսը նրանց է կոչում Երւսա ղէ ի 

դուստրեր:

Հարսը երդուեցնում է Երկնային Երուսաղէմի ցանկացողներին 

այլեւս չլքել Տիրոջը (Որոգինէս):
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Համաձայն կեղծՀիպողիտոսի՝ Հարսը երդուեցնում է հրեշ տակ նե

րին Քրիստոսի Մարմնով, որ զօրութեամբ եւ ուժգնութեամբ ծաղկեց 

երկ րային նիւթից եւ երկրի անէծքը փոխեց արդարութեան: Եթէ վեր 

կե նաք, այսինքն` երբ երկրից երկինք ելնէք եւ տեսնէք Աստուծոյ 

երե սը, արթնացրէք ի սէր եւ ի խնամս Եկեղեցւոյ (կեղծՀիպողիտոս)։

Ըստ Նիւսացու՝ զօրւթիւնները եւ ւժգնւթիւնները հրեշտակային 

բնութիւններն են: Հարսն այս երկնային զօրութիւններով երդուեցնում 

է աշակերտողներին, որոնք եղան Վերին Երուսաղէմի դուստրեր, 

որ պէսզի նրանց միտքը հաստատուի իմանալի բնութիւնների 

ուժգնութեամբ եւ ոչ թէ երկրային իրողութիւններով, որպէսզի 

միշտ նրանց հայեն եւ հաստատուեն առաքինութեան վարքով եւ 

ապա՝ յարութեան կեանքով: Հարսը կամենում է աշակերտողների 

կեանքն այս աշխարհի անդաստանից ուղղել դէպի հրեշտակային 

ան ախ տութիւնը եւ մաքրութիւնը… Հարսը յորդորում է վեր ելնել 

եւ արթնացնել սէրը նրա կաենալւն պէս, այսինքն՝ բարձրանալ եւ 

յաւելուածով աճել մեծագոյն բաների համար, այսինքն՝ բարի կամքը 

կա տարել թէ՛ երկրի վրայ, թէ՛ երկնքում (Նիւսացի):

Հարսը կամենում է, որ աշակերտողները ցանկան, խաչուելով 

եւ յարութիւն առնելով, յառնել Քրիստոսի հետ եւ արթնացնել Աս

տու ծոյ սէրը Եկեղեցու նկատմամբ (Արեւելցի): Ըստ Նարեկացու՝ 

ան դաս տանն այս աշխարհն է, ինչպէս նաեւ՝ երկինքը (զգալի եւ 

իմա նա լի աշխարհներ): Անդաստանի զօրութիւնը եւ ուժգնութիւնն 

Աստուած է, Որով հաստատուեց արարչութիւնը: Հարսն Աստուծոյ 

զօ րու թեամբ երդուեցնում է Վերին Երուսաղէմի դուստրերին՝ սուր

բե րին եւ հրեշտակներին, յառնել, աղօթել եւ արթնացնել նոյն Իրեն՝ 

Քրիստոսի բովանդակ սէրը, որպէսզի Իր կամքը լցնի մեր մէջ: Այս

պէս հրամայեց աղօթել Ինքը Տէրը. «Թող Քո կամքը լինի ինչպէս 

երկնքում, այնպէս էլ երկրի վրայ» [Մատթ. Զ 10] (Նարեկացի): Հարսը 

Երու սաղէմի դուստրերին խրատում է առաջին կանոնով՝ ելնել դէպի 

Քրիստոսի սէրը, քանզի թէպէտ հաւատքով դուստրեր եղան եւ յոյսով 

առաքինութիւն գործեցին, սակայն լրումը սէրն է: Երկրորդ կանոնը 

հե տեւեալն է, թէ՝ արթնացրէք Փեսային, որպէսզի այցելի մեզ եւ հա

տու ցի Եկեղեցու թշնամիներին, ինչպէս Ինքն է կամենում: Երկրորդ 

կանոնն է երդումով, [այսինքն՝] ողջ զօրութեամբ, սիրել Նրան եւ 

կատարել Նրա կամքը (Տաթեւացի):
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Լսւմ է Փեսայի ձայնը եւ ասւմ.

8. Իմ Եղբօրորդւ ձայնն է. ահա Նա գալիս է, վազւմ լեռների վրա

յով ՝ հանգստանալով բլւրների վրայ:

8. Հարսը լսում է Եղբօրորդու ձայնը եւ ճանաչում… Հարսը լսում 

է Աստուծոյ ձայնը Օրէնքով եւ մարգարէներով, Բան Աստուծոյ տնօ րի

նութեան մասին, եւ ապա տեսնում Աւետարանով. «Բազում կեր պերով 

եւ օրինակներով Աստուած կանխապէս մարգարէներով խօսեց մեր 

հայ րերի հետ, իսկ վերջին օրերում մեզ հետ խօսեց Որդու միջոցով» 

[Եբր. Ա 1, 2] (ՆիւսացիՈրոգինէս):

Առաւել խորունկ եւ համակողմանի է Տաթեւացու մեկնութիւնը:

Լեռները եւ բլւրները խորհրդանշում են՝ ա) դեւերին, որոնք վեր 

էին խոյացել հպարտութեամբ, հաստատուել չարութեամբ եւ սառել սի

րուց. Տէրն ազդու զօրութեամբ ընդոտնում է նրանց, որի մասին ասում 

է Դաւիթը. «Խռովուեցին լեռները Նրա զօրութիւնից» [Սաղմ. ԽԵ 4]. 

բ) մեղքերի չարութիւնը, որն արգելք էր արդարութեան ճանապարհին, 

եւ որը ընդոտնեց եւ հաւասարեցրեց Տէրը. գ) առաքինութիւնները, 

որոնք բարձր եւ դժուարընթաց էին մինչեւ Քրիստոս, եւ որոնք 

Տէրը, գալով, զօրութեամբ եւ խնդութեամբ ամբողջացրեց եւ բոլորի 

համար դիւրին եւ մատչելի դարձրեց. դ) մշտնջենաւորներին, վերին 

զօրութիւններին (լեռներ) եւ ներքին դասերին (բլւրներ): Տէրը վա

զում է լեռների վրայով, ուստի երկնային դասերը չեն հասցնում 

տես նել. նրանց համար ծածկուած է Բանի տնօրէնութիւնը: Եւ, ընդ

հա կառակը, Տէրը հանգստանում է (որոշ տարբերակներում՝ խայ տւմ 

է, խաղւմ է կամ խաղաղանւմ է) բլւրների վրայ, որոնք սպա սաւոր էին 

Նրա տնօրէնութեանը. ե) նահապետներին (լեռներ) եւ մար գա րէ ներին 

(բլուրներ). նահապետներն աւելի սակաւ էին ծանօթ Տիրոջ մարմ

նաւորման խորհրդին, քան մարգարէները, որոնք աւելի տեղեակ էին 

եւ լի՝ Տիրոջ գալստեան խնդութեամբ. զ) ուղղակիօրէն նիւթական 

լեռները, որոնց վրայ մինչեւ մարմնաւորուելը եւ մարմնաւորուելուց 

յետոյ աստուածածանօթութեամբ երեւաց Տէրը (Աբրահամին, Մով սէ

սին, աշակերտներին…): Նոյնպէս էլ լեռան վրայ փորձուելիս ընդոտ նեց 

սատանային, Թաբոր լեռան վրայ պայծառակերպուեց, Գողգոթայի 

վրայ խաչուեց, Ձիթենեաց լեռան վրայից համբարձուեց… (Տաթեւացի):

Ըստ կեղծՀիպողիտոսի՝ լեռները եւ բլւրները Եկեղեցիներն են 

(Տիրոջ լեռներ). նրանց վրայ է Քրիստոս մինչեւ վախճան:
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9. Իմ Եղբօրորդին նման է այծեաի կամ եղնիկների հորթերի՝ Բեթէլի 

լեռների վրայ:

Հարսը ցոյց է տալիս օրիորդներին Փեսայի [տեղը].

Ահա Նա կանգնած է եր որի յետեււմ, ձգւել է դէպի պատւհան

նե րը, նայւմ է ճաղերի իջով:

10. Իմ Եղբօրորդին պատասխանւմ է ինձ եւ ասւմ.

Վե՛ր կաց, ե՛կ, երձաւո՛ր Իմ, գեղեցի՛կ Իմ, աղաւնի՛ Իմ:

9–10. Այծեամը սրատես է եւ արագընթաց: Սա նշանակն է Տիրոջ, 

որ ամենահայեաց տեսութեամբ տեսնում է գալիքը եւ քննում սրտերը, 

որ արագընթաց հեռացաւ որսողից, եւ խաւարը չհասաւ Նրան: 

Եղնիկն օձահալած է եւ բնակւում է բարձունքներում. այնպէս էլ Տէ րը 

խորտակեց Վիշապին, զօրացրեց առաքեալներին, բարձրացաւ երկինք 

եւ այն խոստացաւ իւրայիններին (ՆիւսացիՏաթեւացի): Բեթէլն Աս

տուծոյ տունն է՝ սուրբ Կոյս Մարիամը, ուր ներտաղաւարուեց Բանն 

Աստուած (Որոգինէս): Ըստ Նարեկացու՝ Բեթէլ եբրայերէն նաեւ նշա

նակում է երկինք, ուր Տէրը բարձրացնում է օձից փրկուածներին 

(Նարեկացի):

ԲեթէլԱստուծոյ տունը նաեւ մեր հոգիներն են, ուր Տէրն այծեաի 

պէս շրջում է, զօրացնում եւ հաստատում բարի գործերում (կեղծՀի

պո ղիտոս):

Որմը Կոյսից վերցրած մարմինն է (Նարեկացի): Պատուհանները 

մար գարէներն են, որոնք Աստուծոյ լոյսը ներմուծեցին մեր բնու թիւն: 

Ճաղերն Օրէնքի փոխհիւսուած պատուիրաններն են: Արդ՝ նախապէս 

մարգարէների եւ Օրէնքի իմաստներով լուսաւորուեց հոգին, այսինքն՝ 

Աստուծոյ լոյսը նշուլուեց պատուհաններով ու ճաղերով եւ համակեց 

մաքուր օդում արեգակը տեսնելու բաղձանքով, եւ ապա եկաւ Փա փա

գելին՝ կատարելու Իր փրկութիւնը (Նիւսացի):

Որմի յետեւում. ցոյց է տալիս մինչեւ Օրէնք ժամանակը, երբ 

Աստուած ծածուկ էր մարդկանց համար: Ճաղապատ պատուհանն 

Օրէնքն է, որ ճշմարտապէս քարոզեց Մէկ Աստուածութիւն եւ ծած

կա բար՝ Երրորդութիւն (կեղծՀիպողիտոս):

Փեսան կանչում է Հարսին` յառնելու լպրծող մեղքերի գայ թակղու

թեան գլորումից եւ մեղքի կործանարար նինջից, ապա` մերձաւորուելու 

բա րի գործերի առաջադիմութեամբ, առաքինութիւնների կատարմամբ 

եւ յատկապէս Քրիստոսի մարմնակցութեամբ (գոյաբանական մեր
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ձաւո րութիւն): Մեր՝ Աստծուց հեռացած եւ մեղքով սեւացած բնու

թիւնը, մերձաւորուելով աստուածային գեղեցկութեանը, ձեռք է 

բե րում սկզբնատիպ գեղեցկութիւնը եւ լցւում Աստուծոյ լոյսով: 

Այդ գեղեցկութիւնը Քրիստոսի փրկութեամբ դառնում է մարդկային 

բնու թեան անբաժանելի յատկանիշը (Աւազանի լուացում): Իսկ Սուրբ 

Հո գին հագնելով՝ մեր բնութիւնն աղաւնակերպ է դառնում (Դրոշմի 

օծում) (ՆիւսացիՆարեկացի):

Ըստ Տաթեւացու՝ Փեսան Օրէնքով եւ Աւետարանով, ինչպէս 

նա եւ՝ մկրտութեամբ եւ ապաշխարութեամբ, հաւատքի եւ գործերի 

կոչ է անում Հարսին` յորդորելով հոգեւոր զգուշութեան եւ շրջա հա

յե ցութեան:

11. Քանզի ահա ձեռն անցաւ, անձրեւներն անցան ւ գնացինհե

ռա ցան.

11. Ձեռը բազմատեսակ չարութիւնների նշանակն է՝ կռա պաշ

տու թեան (որ հալուեց), բարի գործերի անպտղութեան (որ փոխուեց 

ծաղկ ման), արեգակի հեռու լինելու (արեգակը մերձեցաւ), ցրտութեան 

(որ փոխուեց ջերմութեան):

Ձմեռ էր մինչեւ Փրկչի գալուստը (ՏաթեւացիՆիւսացի), երբ 

մարդկութիւնը մեղքի սառնամանիքի մէջ էր եւ չէր գտնում ապաշ

խա րութեան ճանապարհը (կեղծՀիպողիտոս):

Անձրեւները նշանակներն են սատանայի խաբէութիւնների 

եւ փորձութիւնների, որ կերպարանւում են որպէս բարի, սակայն 

կորստեան են մատնում (ՆարեկացիԱրեւելցի), ինչպէս նաեւ՝ կռա

պաշ տու թեան մրրկուած խռովութիւնների (կեղծՀիպողիտոս):

12. Ծաղիկներ երեւացին եր երկրւմ, հասաւ էտելւ ժամանակը, 

տատ րակի ձայն լսւեց եր երկրւմ:

12. Նկարագրւում է Քրիստոսի գալստեամբ եկած հոգեւոր գար

նան գեղեցկութիւնը: Մեր բնութիւնը գեղեցկացաւ աւետարանական 

առաքինութիւնների ծաղիկներով: Իւրաքանչիւր ծաղիկ նշանակ է 

որոշակի հոգեւոր առաքինութեան. շուշանը՝ ողջախոհութեան, վար դը՝ 

պատկառանքի, մանուշակը՝ Քրիստոսի անուշահոտութեան… Հոգին 

պէտք է պսակներ հիւսի այս ծաղկի առաքինութիւններով եւ զարդա
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րի իրեն (Նարեկացի): Ծաղիկները նաեւ խորհրդանշում են Քրիստոսի 

մասին մարգարէութիւնների կատարումը (կեղծՀիպողիտոս):

Հասաւ էտելւ ժամանակը. այս է վկայում տատրակի ձայնը, որ 

Յովհան նէս Մկրտիչն էր: Նա ընդառաջեց պայծառ գարնանը եւ ու

սու ցանում էր չարից հեռանալը, ապաշխարութեան մկրտութիւնը եւ 

առա քինութեան վարքը (Նիւսացի):

Հասաւ մարմնաւորը հատելու եւ հոգեւորը տնկելու եւ աճեց

նե լու ժամանակը (կեղծՀիպողիտոս): Հասաւ պիղծերին սուրբերից 

կտրելու եւ հեռացնելու ժամանակը: Տատրակի ձայն լսւեց եր երկ

րւմ. ինչպէս թռչունները գարնանը տարածւում եւ բոյն են դնում 

երկրի վրայ, այնպէս էլ սուրբերը ցնծում են հոգեւոր գարնան 

գալստեամբ, մանաւանդ՝ առաքեալներն ու վարդապետները եւ նրանց 

հրեշտակային քարոզութեամբ ու հոգեւոր երգերով գիշերցերեկ 

Աստծուն օրհնողները (Նարեկացի):

13. Թզենին ընձիւղեց իր բողբոջը, եր ծաղկած որթերն արձակե ցին 

իրենց հոտը: Վե՛ր կաց, ե՛կ, երձաւո՛ր Իմ, գեղեցի՛կ Իմ, աղաւնի՛ 

Իմ, եւ ե՛կ դւ, աղաւնեա՛կ Իմ:

13. Թզենւ բողբոջները եւ ծաղկած որթերի բուրմունքը սկիզբն են 

հոգեւոր պտուղների. այս տեսնողը վստահանում է սպասուելիք հո գեւոր 

պտուղներով… Բողբոջները խոստովանութեան արտայայտութիւնն են. 

հոգին բողբոջում է խոստովանութեամբ, այսինքն՝ պատրաստւում հո

գեւոր կեանքի՝ պտղաբերելու առաքինութեան վարքով եւ հասնելու 

հան դերձեալ քաղցրութեանը: Գինին հոգեւոր իմաստութեան 

խորհուրդն է. հոգին ծաղկած որթերի բուրմունքով նախավայելում 

է հոգեւոր ճանաչողութեան պտուղները (Նիւսացի): Տիրոջ այգին՝ 

հաւա տացեալները, ծաղկել են այլազան եւ պէսպէս գոյներով, պտուղ

ներով եւ հոտերով, մէկը՝ մարտիրոսութեամբ, մէկը՝ զանազան առա

քի նութիւններով, մէկը՝ բարեգործութիւններով (Նարեկացի):

Թւզը, ըստ կեղծՀիպողիտոսի, նշանակում է խաւար. Քրիստոսի 

փրկագործութեամբ՝ խաւարի մէջ նստածները լոյս տեսան [Մատթ. Դ 

16] (կեղծՀիպողիտոս):

14. Ե՛կ պարսպի պատւարին երձ վէի հովանւ տակ:

Ցո՛յց տւր Ինձ քո երեսը եւ լսելի՛ արա Ինձ քո ձայնը, քանզի քո 

ձայնը քաղցր է, եւ քո պատկերը՝ գեղեցիկ:
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14. Փեսան վերստին կոչ է անում Հարսին կամաւորաբար եւ յօ ժա

րա մտութեամբ գալ առ Աստուած… Փեսան առաջին անգամ կանչեց 

Յովհաննէս Մկրտչի միջոցով (ապաշխարութեան մկրտութիւն), իսկ 

երկ րորդ անգամ՝ առաքեալներով՝ Սուրբ Հոգով մեղքերի թողութեան 

(կեղծՀիպողիտոս):

Վէմը Քրիստոսն է, քանզի ասում է առաքեալը. «Քրիստոս Ինքն 

էր վէմը» [Ա Պետ. Բ 6–8], իսկ պարիսպն Օրէնքի պատուիրաններն 

են: Այսպիսով հրամայում է այսուհետ ապրել Աւետարանով ու նրա 

քարոզութեամբ եւ ոչ թէ [սոսկ] Օրէնքով… Այս մասին է վկայում 

առաքեալը. «Օրէնքով արդարացողներդ խափանուած էք Քրիստոսից» 

[տես Հռոմ. Գ 20, հմմտ. Գաղ. Բ 16, Գ 11]: Պարսպի պատի մօտ ար

տա յայտութիւնը ցոյց է տալիս, որ, Աւետարանը պահելով, հեռու 

չես Օրէնքից, քանզի, ըստ առաքեալի, «Օրէնքի լրումը Քրիստոսն 

է» [Հռոմ. ժ 4]: Եւ Տիրոջ խօսքը, թէ՝ «Եկայ կատարեալ դարձնելու 

Օրէնքը» [տես Մատթ. Ե 17], ցոյց է տալիս, որ Օրէնքը թերի Էր 

(ՈրոգինէսՆիւսացիՆարեկացի):

Հարսը կամենում է նստել ՔրիստոսՎէի հովանւ տակ (կեղծ

Հիպողիտոս):

Ցո՛յց տւր Ինձ քո երեսը… Այնպէս, ինչպէս քեզ ստեղծեցի Իմ 

ձեռ քերով: Լսելի՛ արա քո ձայնը, այսինքն՝ երգակցի՛ ր հրեշտակնե րին 

(կեղծՀիպողիտոս):

Ցո՛յց տւր ինձ քո երեսը… Բնագրում Փեսան այսպէս դիմում է 

Հարսին: Սակայն Նիւսացին սա մեկնում է որպէս Հարսի՝ Փե սա

յին ուղղուած կոչ: Հարսը, աղաւնի դարձած եւ ճանաչելով Վէմ

Քրիստոսին, աղաչում է ցոյց տալ Իր երեսը, այլեւս չխօսել մար գա

րէ ներով եւ Օրէնքով, այլ, որչափ տեսանելի է մարմնաւորներին, 

այնքանով ցոյց տալ Իր երեսը, որպէսզի Հարսը տեսնի եւ յագենայ 

Նրա փառքի երեւմամբ: Հարսն աղաչում է Փեսային, որ մարդկային 

լսո ղութեան կարողութեան չափով լսեցնի Իր աստուածային ձայնը, 

որպէսզի Հարսն արածի աւետարանական քարոզութեան հովանու տակ 

եւ չգնայ օտար հովիւների հետ (ՆիւսացիՆարեկացի):

Փեսան այսպէս է ասւմ օրիորդներին.

15. Բռնեցէ՛ք եզ համար փոքրիկ աղւէսներին՝ այգիների ապա կա

նիչ ներին, եւ եր որթերը կը ծաղկեն:
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15. Աղւէսը սատանան եւ նրա իւրայիններն են, որոնք խոչ ըն դո

տում են մարդկանց՝ արդարութիւն գործելու:

Աղուէսը չորս յատկութիւն ունի՝ գիշակեր է, տկար, քծնի եւ 

ապա կանում է այգին: Սատանան նոյնպէս զազրակեր է մեղքերով, 

զօ րու թեամբ՝ տկար, խաբեբայ եւ Եկեղեցու եւ մարդկանց հոգիների 

ապականիչ՝ ըստ Սամսոնի աղուէսների օրինակի, որոնք ապականեցին 

այլազգիների անդաստանները: Սատանան էլ նախ ապականեց երկ

նաւոր դասերի այգին եւ դէպի իրեն քաշեց, երկրորդ՝ ապականեց 

դրախ տի այգին, երրորդ՝ ապականեց հին Օրէնքի այգին, չորրորդ՝ 

ապա կանեց Նոր Եկեղեցու այգին (Տաթեւացի):

Այլ տեղերում սատանան անուանւում է լեռ, վիշապ, այս աշխարհի 

իշխան, սակայն այստեղ՝ փոքր եւ աղուէս՝ առաքեալների ահարկու 

զօրութեան պատճառով (Նարեկացի):

Հարսն այսպէս է ասւմ.

16. Իմ Եղբօրորդին ին է, եւ ես՝ Նրանը, որ հովււմ է շւշանների12 

մէջ:

Մինչ ցերեկը լւսաւորի, եւ ստւերները շարժւեն,

17. վերադարձի՛ր, Եղբօրորդի՛ իմ, նմանւի՛ր այծեաի կամ եղ նիկ

նե րի հորթերի՝ խնկաբեր լեռների վրայ:

16–17. Պօղոսն ասում է. «Ո՞վ կարող է բաժանել մեզ Քրիստոսի 

սիրուց» [տես Հռոմ. Ը 38–39], եւ Քրիստոս ասում է. «Եղէ՛ք Իմ մէջ, եւ 

Ես՝ ձեր մէջ» [տես Յովհ. ԺԵ 5]. Նա Իր Եկեղեցին հովւում է այնտեղ, 

ուր բնակւում է՝ այս աշխարհի մեռելութեան մէջ (շւշանների մէջ), եւ 

Սուրբ Հոգու անուշահոտ շնորհները պարգեւում այս աշխարհի համար 

մեռած (շուշանագոյն) աշակերտներին (կեղծՀիպողիտոսՈրոգինէս):

Նիւսացու մօտ շւշանն առաքինութեան նշանակն է… Քրիս

տոս Իր հօտը ոչ թէ կերակրում է խոտով, որն անասնացած մարդու 

կերակուրն է եւ խորհրդանշում է մարմնաւոր վայելքները, այլ հոգեւոր 

կերակուրներով (շւշաններով), որոնք եւ բոլոր սուրբերը կերան եւ 

զմայլուեցին, արհամարհեցին սնոտի ցանկութիւնները (Նիւսացի

Նարեկացի):

12 Տես Բ 1:
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Շուշանը ջրի մէջ աճող մաքուր, բուժիչ յատկութիւններով անու

շա հոտ ծաղիկ է: Քրիստոս այդպէս է հովւում Եկեղեցին. մաքրում է 

ջրով, բժշկում մեղքերից, տալիս անուշահոտ վարք եւ ծաղկեցնում 

խօս քով, որով մշտապէս կերակրում է նրանց (Տաթեւացի):

Մեր բնութիւնը լուսաւորուել է Սուրբ Հոգու ճառագայթներով, 

եւ մեր կենցաղի ստուերները սկսել են փոփոխուել. վերջիններիս 

վրայ փութանակի նայում են նրանք, ովքեր ճշմարտութեան լոյսով 

չլու սաւորեցին հոգու աչքերը, ովքեր ստուերը եւ սնոտին իբրեւ 

հաս տատուն են տեսնում, իսկ ճշմարիտը՝ որպէս ոչէ, անտեսում: Իսկ 

շուշաններով կերակրուողները, այսինքն՝ մաքուր եւ անուշահոտ 

կերակուրներով հոգիները պարարողները, բոլոր մոլորութիւնները 

եւ խաւարատեսակ երեւմունքները մերժելով, տեսնում են ճշմարիտ 

իրերի հաստատութիւնը՝ կոչուելով լուսոյ եւ ցերեկուայ որդիներ 

[տես Ա Թեսաղ. Ե 5] (Նիւսացի)։ Նրանց սրտում ծագել է Քրիստոսի 

ճշմարտութիւնը, եւ Օրէնքի ստուերները սկսել են նահանջել (կեղծ

Հիպողիտոս):

ՈրոգինէսՆարեկացի ըմբռնումը վախճանաբանական է։

Մինչ ցերեկը լուսաւորուի, եւ ստուերները շարժուեն… Այսինքն՝ 

մինչեւ գայ հանդերձեալը, ուր բոլոր այժմեան ստուերները կը վե րա

փոխուեն ճշմարտութեան (Որոգինէս)։

Նրանք, ովքեր արհամարհեցին այս աշխարհը, հաստատուած են 

անստուեր լոյսի ծագման յոյսով, որ լինելու է Վերջին Օրը… Այդ Օրը 

սուրբերը կը յագեցնեն ՔրիստոսՓեսայի հանդէպ իրենց սիրոյ ան չափ 

ծարաւը (Նարեկացի): Հարսը կոչ է անում բարձունքներում նստած 

Աստծուն սրահայեաց աչքով (այծեաի պէս) նայել ամբարիշտների 

գործերին եւ (եղնիկների պէս) ոտնակոխ անել օձերին ու վիշապնե րին 

(ՆիւսացիՆարեկացի):

Խնկաբեր լեռներն առաքինութեան բարձունքներն են (Արեւելցի):

Գ

1. Գիշերն անկողնւս մէջ փնտրեցի իմ հոգւ Սիրելիին, փնտրեցի 

Նրան եւ չգտայ, կանչեցի, եւ ձայն չտւեց ինձ։

1. Գիշերն անկողնւս մէջ… նկատի են առնուած այն ժամա նակ

նե րը, երբ մարդասպան օձը մարդկանց իր պէս նսեմացրեց ախտերով 
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ու մոլորութեամբ եւ մեղքի մահիճը նետեց։ Մարդիկ հրեշտակներից 

հարցնում են Բանի մարդեղութեան եւ նրանում (մարդեղութեան 

մէջ) ծածկուած գանձի մասին, որ փրկութիւն պարգեւեց մեզ. եւ չեն 

գտնում… Քանզի յաւիտեաններից եւ ազգերից ծածկուած էր այն 

փրկու թիւնը, որ ճանաչեցին Եկեղեցու միջոցով (ԱրեւելցիՈրոգինէս):

«Անկողին է անուանում կատարեալ բարու ընդունելութիւնը 

եւ գիշեր է անուանում անկողնային ժամանակը. գիշերը ցոյց է 

տալիս աներեւոյթի տեսութիւնը, ինչպիսին Մովսիսինն էր, որ 

մտաւ մառախուղի մէջ, ուր Աստուած էր: «Ով,— ինչպէս ասում է 

մարգարէն,— խաւարը ծածկոյթ է դարձրել Իր շուրջ» [Սաղմ. ԺԷ 

12]: Որի մէջ [այսինքն՝ մէգում] լինելով միայն՝ [մարդկային հոգին] 

ուսանում է, թէ որքան հեռու է կատարելութիւնից… Զգայութիւնները 

յարաժամ լքած, աներեւութեան ներսում լինելով, յարաժամ 

շրջապատուած աստուածային գիշերով…»: Սակայն Սիրելին դուրս է 

խորհուրդների ըմբռնումից, աստուածային բնութիւնն անճանաչելի 

է մարդու համար: Հարսն անունով կանչում է Նրան, սակայն որեւէ 

անուն չի կարող հասու լինել Աստծուն, քանզի Նա վեր է բոլոր 

անուանումներից (Նիւսացի):

«Անկողին է անուանւում խորհուրդների շտեմարանը, որ սիրտն 

է»: Իսկ գիշերը խորհրդանշում է աստուածգիտութեան աներեւոյթ եւ 

անհասանելի խորհուրդը (կեղծՀիպողիտոս):

Ըստ Նարեկացու՝ Հարսը, կարծելով, թէ կատարելապէս հասել է 

Քրիստոսի գիտութեանը, անհոգացաւ, ինչպէս յոգնած եւ անկողին 

մտած մարդը… Գիշերն այս կեանքն է՝ համեմատութեամբ հանդերձեալ 

կեանքի, մթին, աղջամղջին եւ մարմնի մէջ բանտարկուած: Փնտրեցի 

նրան եւ չգտայ… այսինքն՝ որչափ էլ փնտրեմ Աստուծոյ զօրութիւնը 

կամ փառքի տեսութիւնը կամ անուան մեծութիւնը կամ արդարների 

համար պատրաստուած պարգեւները, օտարացած եմ գտնում ինձ 

(Նարեկացի):

Նկատի են առնուած նաեւ իւղաբեր կանայք, ովքեր Նրան չգտան 

գերեզմանի մէջ եւ յետոյ ընկան Նրա ոտքերը եւ երկրպագեցին 

(Տաթեւացի):

2. Վեր կենամ ւ շրջեմ քաղաքով, փողոցներով ւ հրապարակնե րով 

եւ փնտրեմ իմ հոգւ Սիրելիին: Փնտրեցի Նրան եւ չգտայ, կանչեցի 

Նրան, եւ ձայն չտւեց ինձ:
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3. Քաղաքւմ շրջող պահապանները հանդիպեցին ինձ:

Հարսն ասւմ է պահապաններին.

Արդեօք չէ՞ք տեսել իմ հոգւ Սիրելիին:

2–3. Հարսը շրջում է Օրէնքի եւ մարգարէների (մինչեւ Յով

հան նէս) անդաստանով, փնտրում Սէրը եւ չի գտնում մինչեւ Բանի 

մար դե ղութիւնը, երբ Սէրը զարթնեց եւ մարմնաւորուեց (Որոգինէս):

Հարսը նաեւ փնտրում է իմանալի երկնքում՝ հրեշտակային դա

սե րի մէջ, սակայն Աստուած վեր է բոլոր զգալինիւթական եւ իմա

նա լիհոգեւոր էերից (կեղծՀիպողիտոս):

Քաղաքը (բազմութիւն), փողոցը (առատութիւն) եւ հրապարակը 

(մերձաւորութիւն) հրեշտակային վերին բնակատեղերի նշանակներն 

են: Այս երեք տեղերում չի գտնում Սիրելիին, այսինքն՝ Նա կա տա

րե լապէս չի ճանաչւում Սուրբ Գրքից, քանզի շատից քիչը գիտենք 

եւ մարգարէանում ենք [տես Ա Կոր. ԺԳ 9], չի ճանաչւում անուն նե

րից, քանզի գործերն են յայտնում, չի գտնւում վերին զօրքերի մէջ, 

որովհետեւ անհասանելի է նրանց (ՆիւսացիՏաթեւացի):

4. Երբ նրանցից ի փոքր անցայ, գտայ իմ հոգւ Սիրելիին:

Գտնելով Փեսային՝ ասւմ է.

Բռնեցի Նրան եւ չթողեցի Նրան, ինչեւ չտարայ Նրան իմ Մօր տւնը 

եւ ինձ Յղացողի սենեակը:

4. Մի փոքր անցայ… Այսինքն՝ մարգարէութիւնները փոքրինչ 

լռեցին, եւ Բանը մարմին եղաւ: Հարսը հաւատացել եւ փափագել 

է Քրիստոս Փեսային, մինչեւ իսկ տանջանքներ եւ պէսպէս վշտեր 

կրելով՝ չի հեռացել Նրանից, մինչեւ աւազակի միջոցով Նրա հետ 

չմտաւ դրախտ եւ երկնքի արքայութիւն (Որոգինէս):

Հարսը մի կողմ է թողել բոլոր արարածներին եւ զանց առել 

բոլոր ստացական [բնութիւնները], լքել է հասնելու ամէն մի հնար, 

դիմել հաւատքին [եւ Սուրբ Հոգու շնորհներին] (Նարեկացի) եւ գտել 

Սիրեցեալին: Հարսն այլեւս չի կամենում թողնել իր հաւատքի գիւտը, 

մինչեւ չտանի իր շտեմարանը, որը սիրտն է, որպէսզի ընդունակ լինի 
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Աստուծոյ բնակութեան համար, ինչպիսին էր սկզբում, երբ ստեղծուեց 

Յղացածից՝ առաջին Մօրից, որ արարչութեամբ մեր բնութեան պատ

ճառ եղաւ (Նիւսացի):

Հարսը գտել է, այսինքն՝ որ Նա ճշմարիտ Աստուած է, սակայն 

ինչ պի սին է Նրա էութիւնը՝ անհասանելի է մնացել (կեղծՀիպողիտոս):

Մի փոքր անցնելը ցոյց է տալիս, որ մեր միտքը, անցնելով 

հրեշտակներից եւ մերձենալով իմանալի խորանին, այլեւս ոչինչ չի 

տես նում: Ինչպէս մեր զգալի աչքերը մինչեւ երկինք են տեսնում, 

այն պէս էլ եղական միտքը տեսնում է եղականները եւ չի կարող հա

յել անմատոյց խորանը եւ վարագոյրի այն կողմը: Եւ գտնելն այն է, 

որ իմացանք, թէ Աստուած անհասանելի է: Մեր տւնը եւ սենեակն 

Աստուծոյ արարչական եւ բարի կամքն են, եւ այնտեղ մտնել նշա

նա կում է վայելել Նրա բարիքները:

Յղացւմը երկշերտ ընկալում ունի. նախ՝ որ յղացւում ենք եւ ապա 

ծնւում, այսինքն՝ բոլորի լինելիութիւնը կար նախագիր տեսութեան 

մէջ, եւ յետոյ գոյացան էութեամբ («Մինչեւ աշխարհի լինելն ընտրեց 

մեզ» [Եփես. Ա 4]): Երկրորդ՝ ինչպէս ծնուածը նոյնն է եւ նախապէս 

աներեւոյթ էր, նոյնպէս էլ արարածները եղան գոյութեամբ այն, ինչ 

նախապէս տեսութեամբ էին (նախասահմանութիւն) (Տաթեւացի):

Հարսը երկրորդ անգամ է երդւեցնւմ օրիորդներին.

5. Երդւեցնւմ եմ ձեզ, դւստրե՛ր Երւսաղէի, ագարակի զօ րւ թիւն

նե րով եւ հաստատւթիւններով. եթէ վեր կենաք, արթնացրէ՛ք Սէրն 

Իր կաենալւն պէս:

5. Հարսը երկրորդ անգամ է երդուեցնում [տես Բ 7]… Քրիստոսի 

սէրը, որում բնակւում է Հարսը, անյագ է դարձնում մարդկանց: Հաս

նելով անչափ շնորհների եւ գիտութեան, որպէս թէ չհասած՝ երդւեց

նւմ է արթնացնել սէրը, որին ինչոր ժամանակ չէր հասնում եւ չգիտէր 

(Նարեկացի):

Քրիստոսն է սէրը: Հարսը խնդրում է արթնացնել Նրա կաենա լւն 

պէս… Տէրը զարթնում է չորս կերպ՝ մարմնաւոր ծննդեամբ, մկրտու

թեամբ, խաչելութեամբ եւ յարութեամբ (Տաթեւացի):

Փեսան ասւմ է Հարսի մասին.
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6. Ո՞վ է սա, որ գալիս է անապատից ինչպէս ծառացածբարձրա ցած 

ծւխ: [Բւրւմ է ինչպէս] զմւռս13 եւ կնդրւկ14՝ իւղագործների ամէն 

տեսակ փոշիներով:

6. Նիւսացու մօտ բնագիրն այսպիսին է. «Ո՞վ է սա, որ ելնւմ է 

անապատից ծխացող խւնկի ծառի պէս…»: Անապատից դուրս գալը 

վկայում է այն մասին, որ Հարսը ցանկութեամբ եւ ժուժկալութեամբ 

վերընթանում է դէպի աստուածային բարձունքներ, Հարսը ծարաւ 

է աստուածային աղբիւրներին եւ, յարաժամ իր մարմինն անապատ, 

անկոխ եւ անջուր պահելով, ստացել է աստուածային ծարաւը… 

Հարսի գեղեցկութիւնը ստացել է խունկի ծխի կերպարանք՝ զմւռսի եւ 

կնդրւ կի խառնուրդներով… Զմւռսը մեռելութեան խորհուրդն է, իսկ 

կնդրւկն անձի ընծայաբերումն ու մատուցումն է ի սպասաւորութիւն 

Աստուծոյ: Նախ պէտք է զմուռս լինել, սպանել սեփական անդամները, 

13 Զմուռս – (եբր. מֹר / mor) սուր անուշահոտութեամբ խէժ է՝ դեղինսպի տա

կաւուն կամ կարմրաւուն, օգտագործւում է նաեւ բժշկութեան մէջ: Լինում է 

թէ՛ հեղուկ, թէ՛ պինդ վիճակում: Ստանում են Balsamodendron Myrrha Nees

ից, որն աճում է Հնդկաստանում, Եգիպտոսում, Նիբիայում եւ հաւանաբար 

աճեցուել էր Սողոմոնի կողմից իր այգիներում: Հնուց ի վեր զմուռսն առեւտրի 

առարկայ էր եւ բարձր էր գնահատւում եգիպտացիների եւ հրեաների, ինչպէս 

նաեւ յոյների եւ հռոմէացիների կողմից: Հնում զմուռսն օգտագործւում էր 

մա սամբ սուրբ օծութեան իւղ (միւռոն) եփելու համար [Ելք Լ 23–33], մասամբ՝ 

ծխեցնելու համար հանդերձներն ու սենեակները եւ վերջապէս՝ բժշկութեան եւ 

մահացածների մարմիններն օծելու եւ զմռսելու համար [Յովհ. ԺԹ 39]: Երբեմն 

խառնել են գինու հետ [Մարկ. ԺԵ 23]: Զմուռսն առկայ է նաեւ Յիսուսին 

երկրպագութեան եկած մոգերի ընծաների մէջ [Մատթ. Բ 11], ինչպէս նաեւ 

Նրա մարմնի օծման նիւթերից էր:

14 Կնդրուկ – (եբր. לְבוֹנָה / levona) խէժ է, որ արտադրւում է Boswellia ծառե րից: 

Գլխաւոր նմուշներն են՝ B. frereana, B. carteri, B. papyrifera՝ հիւսիսարեւե

լեան Աֆրիկայում, B. sacra՝ հարաւային Արաբիայում, B. serrata՝ հիւսիս

արեւմտեան Հնդկաստանում, ուր նրանք աճում են կիսաանապատ (ամայի) 

լեռ նե րում: Սպիտակադեղնաւուն անուշաբոյր խէժը ստացւում է կեղեւի ճեղ

քու մով եւ թէպէտ դառնահամ է, սակայն՝ չափազանց անուշահոտ: Խունկի 

բա ղադրամասերից է [Ելք Լ 34|, մատուցւում էր որպէս անուշահոտութիւն 

ող ջակէզների ժամանակ [Ղեւ. Զ 15], դրւում էր առաջաւորաց հացի վրայ 

[Ղեւ. ԻԴ 7], զմուռսի հետ առկայ է մոգերի ընծաների մէջ [Մատթ. Բ 11]: 

Մեր լեզւում արմատացած խունկն իրականում կնդրուկն է, որը խունկի չորս 

բաղադրամասերից է:
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մեռնել եւ թաղուել Նրա հետ, որ մեզ համար մեռաւ. սա պատճառ է 

ամէն տեսակ խունկերի առաքինութիւններով զարդարուած վարքի, 

որն, ընդխառնուելով մանրացուած հեշտալի փոշւ հետ, անուշահոտ 

է դառնում՝ լցուելով Սուրբ Հոգու անուշ իւղով (Նիւսացի):

Հարսն անապատացել է, այսինքն՝ հեռացել չար գործերից… 

Խունկի ծուխն առաքինութիւններն են ու բարեգործութիւնները…

Զմւռսը մեռելութեան խորհուրդն է, կնդրւկը՝ անուշահոտ վար

քի: Քրիստոնեան պէտք է նախ մեռցնի մեղքի մարմինը, մա հա կից 

լինի Քրիստոսին եւ անուշահոտ վարքով հաւասարուի Քրիս տո սի 

մաքրութեանը, ապա կարող է Քրիստոսի հարս դառնալ եւ վե

րադառնալ Քրիստոսի մօտ (Նարեկացի):

Հարսը զմուռսով կցորդ եղաւ չարչարանքներին եւ կնդրուկով հա

ղորդ եղաւ փառքին (Արեւելցի): ԿեղծՀիպողիտոսի ըմբռնումը վախ

ճա նաբանական է. «Ելնում է երկրից, որ անապատի պէս է դառնալու, 

երբ ամպերով Տիրոջն ընդառաջ ելնեն վարքով անուշահոտները, 

Քրիստոսի սիրով մեռածները (զմուռսով մեռածները), Սուրբ Հոգու 

շնորհների անթիւ փոշեհատիկներ ընդունածները եւ ամէն տեսակ 

առաքինութիւններով զարդարուածները» (կեղծՀիպողիտոսԱրեւել

ցի):

Ըստ Տաթեւացու՝ հոգեւոր մահը երկակի է. նախ՝ ախտերը մեռցնում 

ենք մեր մէջ եւ սպանում, երկրորդ՝ մեռնում ենք ընդդէմ ախտերի: 

Նմանապէս էլ երկակի է հոգեւոր թաղումը. նախ՝ մեր մէջ թաղում ենք 

մեղքերի թանձրութիւնը, եւ երկրորդ՝ առաքինութիւններով թաղում 

ենք մեր մարմինը, ինչպէս ծուխն է ծածկում խունկը: Եթէ խունկը 

մարմնաւոր առաքինութեան խորհուրդն է կրում, ապա իւղ եփելը՝ 

հոգեւոր առաքինութեան (Տաթեւացի):

Օրիորդներն այսպէս ասացին.

7. Ահա՛ Սողոմոնի գահոյքը, նրա շւրջ վաթսւն սպառազէններ են 

Իսրայէլի քաջերից:

8. Բոլորը՝ պատերազի հմւտ սւսերաւորներ, իւրաքանչիւր այր 

սւր [ւնի] ազդրին՝ ընդդէմ գիշերւայ արհաւիրքների:

7–8. Մարմնաւորուած Բան Աստուծոյ մարդեղութեան գահոյքի 

շուրջ հրեշտակային զօրքերն են՝ որպէս սւսերաւորներ՝ ազդրի վրայ 

սւր կրելով ընդդէմ արհաւիրքների, որ խաւարի մէջ խոցոտում են ուղիղ
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նե րին: Տէրը գահոյք է նաեւ կոչւում, որովհետեւ վաստակածների եւ 

բեռ նաւորուածների հանգստեան տեղն է, եւ դարձեալ՝ ազդրի վրայի 

սուրը Քրիստոսի թշնամիների դէմ է (Որոգինէս):

Նիւսացու մօտ բնագիրն այսպիսին է. «Ահա՛ Սողոմոնի մա հի ճը…»: 

Նիւսացու մեկնութիւնը ներանձնական կտրուածք ունի… Մարմ նի 

ախտաւոր եւ աղտեղի հեշտութիւնները, նստելով մարմնի ան դամ

ների մէջ, որպէս աւազակների բանակներ դարանակալ են լի նում 

մտքերին եւ բազում անգամ գերի տանում՝ հոգին յափշտակելով 

իրենց ախորժումի մէջ եւ Աստուծոյ թշնամի դարձնելով, քանզի, 

ըստ առաքեալի, «մարմնի խորհուրդը թշնամութիւն է Աստուծոյ 

դէմ» [տես Հռոմ. Ը 7]… Ուստի պէտք է, հակառակ մարմնական 

ցան կութիւններին, ընտրել աստուածայինը: Երբ մարդը հեռանում 

է մարմնական հեշտութիւններից, ձեռք է բերում աներկիւղ հոգեւոր 

արիու թիւն եւ արի բարկութեամբ հալածում հեշտութիւնները: Երբ 

հո գին սրբւում է մարմնական ախտի ցանկութիւնից, վերստանում է 

իր աստուածանման գեղեցկութիւնը:

Թագաւորի հարսանեկան մահիճը շրջապատուած է զօրաւոր նե րով 

(բնագրում՝ սպառազէններ), որոնք ունակ են պատերազմելու, ձեռքը 

պատրաստ պահում են ազդրին դրւած սրի վրայ, զարհուրեցնում եւ 

ահաբեկում են աղջամղջին խորհուրդները… Հարսանեկան մահիճը 

շրջապատուած է հեշտութիւնների աղտեղութիւնները մերժող եւ 

հեռացնող սպառազինութեամբ:

Սւրը ողջախոհութեան նշանակն է։ Ողջախոհութեան զէնք ու նե

ցող նե՛րն են փափագելի Երկնաւոր Փեսայի անապական գահոյքմահ

ճին: Վաթսւնը խորհրդական իմաստ ունի. դա Իսրայէլի տաս ն եր կու 

ցե ղերն են՝ սպառազինուած հինգ զգայարանների մաք րու թեամբ: 

Իւրա քանչիւր զգայարան իր սուրն ունի. աչքի սուրն է յա րա ժամ Տի

րո ջը տեսնելը, առաքինապէս հայելը եւ աղտեղիների տե սութեամբ 

ամե նեւին չգարշանալը. լսելիքի զէնքն է աստուածային վար դա պե

տու թեան լսելութիւնը եւ երբեք սնոտի խօսքեր ներս չըն դու նելը. 

նմա նա պէս էլ ճաշակելիքը, հոտոտելիքը եւ շօշափելիքը պէտք է զինել 

ժուժ կա լութեամբ: Իսրայէլի բոլոր որդիները ճշմարիտ իսրայելացի 

չեն: Վաթսունը խորհրդանշում է ընտրեալներին, ովքեր հագել են 

աստուա ծային սպառազինութիւնը եւ արժանացել են կանգնելու թա

գաւո րական գահոյքի շուրջ:
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Մահիճը նաեւ փրկուածների հանգիստն է: Զօրաւորներն ար դա

րու թեան զինուորներն են, ովքեր անախտութեամբ հաստատուեցին եւ 

մանուկներ կոչուեցին: Սուրն առաքինի վարքն է (Նիւսացի):

Մահիճն, ըստ կեղծՀիպողիտոսի, զգայարանների ցանկութիւնն 

է՝ կա՛մ բարու, կա՛մ չարի: Իսկ պատերազի մէջ հմւտ լինելը չարից դէ

պի բարին ելնելու իմաստութիւնն է: Իւրաքանչիւրը սւր ւնի ազդրին՝ 

ընդ դէմ գիշերային արհաւիրքների: Սուրը Աստուծոյ խօսքն է, որ բոլոր 

երկսայրի սրերից աւելի հատու է, անցնում է հոգու եւ շնչի միջով եւ 

ամէն ինչ տեսնում [Եբր. Դ 12]: Ովքեր սուրբ են եւ տես նում են Աստ

ծուն, նրանք Նոր Իսրայէլ են դարձել եւ չեն վախենում գիշերային 

չար գազաններից (դեւեր) (կեղծՀիպողիտոս):

Հին Իսրայէլն է Սողոմոնի թագաւորւթեան գահոյքը եւ կա մա

րարները: Նմանապէս էլ հիմայ ողջ տիեզերքն է Երկնային Սո ղո մոնի 

գահոյքը, ուր բնակւում է Աստուծոյ կամքը: Նոր Իսրայէլի զօ րաւորները 

կամ սւսերաւորները բոլոր սուրբ հաւատացեալներն են: Սւրը հոգու 

սուսերն է, այսինքն՝ Աստուծոյ խօսքը, որով սովորե ցին պատերազմել 

աներեւոյթ թշնամու դէմ: Գիշերային եւ խաւարային ար հաւիրքները 

երկնքից ընկած դեւերն են (Նարեկացի):

Երկնային Սողոմոնի գահոյքի պահապանները նաեւ տասներկու 

առաքեալներն են՝ խօսքի սւրը կրելով ազդրին եւ սարսափեցնելով 

նրանց, որ շրջում են խաւարում եւ նետահարում անմահ Փեսային 

ճշմա րիտ հաւատքով հարսնացածներին: Իսկ վաթսւնը նրանց [հո գի

ների] հինգհինգ արթուն եւ պաշտպանող զօրութիւններն են, որոնք 

կենդանի Սուրբ Հոգով հանգցնում են չարի այրող նետերը (Արեւելցի):

Այլեւ Քրիստոսի գահոյք են Տիրոջ խօսքից երկիւղածները (կեղծ

Հիպողիտոս), նաեւ իւրաքանչիւր հեզ եւ խոնարհ հոգի Քրիստոսի 

գա հոյք եւ հանգստարան է (կեղծՀիպողիտոսՏաթեւացի):

Ըստ Հիպողիտոսի՝ Սողոմոնի գահոյքը սուրբ Կոյս Մարիամն է, որն 

Աստուծոյ հանգստարան դարձաւ:

Համաձայն Տաթեւացու բացատրութեան՝ գահոյքը բարձր տախտ 

է, ուր բնակւում են Հարսն ու Փեսան. նախ՝ Ադամի եւ Եւայի բնա

կու թեան վայր դրախտի բարձրութեան օրինակով, երկրորդ՝ երկնքի 

բարձրութեան, ուր ելնում են սուրբերն այս կեանքից յետոյ, երրորդ՝ 

խորհրդանշում է անմատոյց խորանը՝ վարագոյրի ներքին կողմը, ուր 

Տէրը մտաւ (Տաթեւացի):
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9. Սողոմոն Արքան գահաւորակ պատրաստեց Իր համար Լիբա նա

նի փայտից:

10. Նրա սիւներն արեց արծաթ, կոնքերը՝ ոսկի, ձեղւնը՝ ծիրանի եւ 

նրա ներսն՝ ակնազարդ. [այնտեղ] տարածւած է Իսրայէլի դւստ

րերի սէրը:

9–10. Սողոմոն թագաւորը նախօրինակն է ճշմարիտ Թագաւորի: 

Սողոմոն նշանակում է խաղաղութիւն. նա տաճար էր շինում, անչափ 

իմաստութիւն ունէր, Իսրայէլի թագաւոր էր, արդարադատ էր եւ 

Դաւթի զաւակ… Այս ամէնը նախագրում է Աւետարանի զօրութիւնը: 

Քրիստոս՝ Դաւթի Որդին, Իր ճշմարիտ խաղաղութիւնը պարգեւեց` 

Խաչի մահով, եւ առաքեալների եւ մարգարէների հիմքի վրայ անհաս 

իմաստութեամբ շինեց Իր սուրբ Եկեղեցին՝ կենդանի եւ հոգեւոր 

քա րերը հաւատքով ու խաղաղութեամբ միացնելով: Նա է արդար 

Դա տաւորը, որ Ահեղ Դատաստանին պիտի արդարապէս դատի կեն

դա նիներին եւ մեռեալներին (ՆիւսացիԱրեւելցի):

Լիբանանի մայրին [Սաղմ. ԼԶ 35] չարութեան նշանակն է, ինչպէս 

նաեւ դեւերի, մեղքի, հպարտութեան եւ ամբարշտութեան, որովհետեւ 

բարձր է, անպտուղ, խաւարեալ եւ գազանների որջ (Տաթեւացի)։

Լիբանանի փայտը մեր հեթանոսական անցեալն է, երբ արմատացել 

էինք Լիբանանի հակառակամարտ զօրութիւնների լեռան վրայ չար 

վարքով եւ կռապաշտութեան մոլորութեամբ: Սակայն բանական 

կացնով հատուեցինք եւ Արհեստաւորի ձեռքով դարձանք գահաւորակ։ 

Վերստին ծննդեամբ մեր փայտեղէն բնութիւնը զարդարուեց ոսկով, 

արծաթով, քաջածաղիկ ծիրանիով եւ պայծառ քարերով (Սուրբ Հոգու 

պարգեւներ), որոնք Աստուած բաժանեց իւրաքանչիւրին՝ ըստ նրա 

կարողութեան չափի (Նիւսացի):

Արծաթը ճշմարտութեան խօսքի եւ հաւատքի խոստովանու թեան 

խորհուրդն է, ծիրանին՝ թագաւորական խոհեմութեան, ոսկին՝ մաքուր 

յոյսի եւ սիրոյ: Նրա ներսն ակնազարդ է… Ակնարկւում են ջերմ սրտի 

մէջ ականակապ չորս առաքինութիւնները15՝ կապուած Աստուծոյ 

սի րոյ եւ մայր Վերին Երուսաղէմի հետ: Երւսաղէի դւստրերը հաւա

քա կանօրէն Եկեղեցին, իսկ անհատապէս՝ Եկեղեցիներն են, որոնք 

15 Նկատի են առնուած խոհականութիւնը, արիութիւնը, ողջախոհութիւնը, ար

դա րութիւնը:
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Քրիս տոսի մարմնի անդամներն են եւ ծննդաբերում են ուրիշների՝ 

յոր դեգրութիւն Երկնաւոր Հօրը (Արեւելցի):

Ըստ Նիւսացու՝ ծիրանին խորհուրդն է մեր աստուած ճա նա չո ղու

թեան, իսկ ոսկին մաքուր աւանդութիւնն է, ուր Տէրն ըն կող մա նում է 

գլու խը: Ովքեր, զարդարուած բարձր առա քի նու թիւն ների պատուա կան 

քարերով, վեր են ելնում արքայութիւն, նրանց մէջ հաս տատուած է 

Իս րայէլի դւստրերի սէրը (Նիւսացի):

Խարիսխը (բնագրում՝ ձեղւն) հաւատքն է, այսինքն՝ ճշմար տու

թիւնը (Տաթեւացի):

11. Դւստրե՛ր Սիոնի, ելէ՛ք եւ նայէ՛ք Սողոմոն Արքային՝ այն պսա

կով, որով պսակեց Նրա Մայրը Նրա փեսայւթեան եւ Նրա սրտի 

ւրախւթեան օրը:

11. Կոչ է՝ դուրս գալու հին մարդու երկրաւոր ցնորքների ծած կոյ

թից (ինչպէս Աստուած ասաց Աբրահամին. «Ելի՛ր քո երկրից» [Ծն. ԺԲ 

1]) (Հիպողիտոս), ելնելու մարմնաւոր ախտերից, բոլորո վին մեռնելու 

մարմնաւոր ախտերի հանդէպ, որպէսզի մարդը, յարութիւն առնելով 

Քրիստոսի հետ, աստուածանման լինի (Որոգինէս):

Ըստ Նարեկացու՝ կոչ է արւում Վերին Երուսաղէմի դուստրերին 

(հրեշտակներ) նայելու իրենց Տիրոջը եւ Նրա գլխին դրուած փշէ 

պսա կին, որը Նա յանձն առաւ Եկեղեցու համար: Կոչ է արւում նաեւ 

երկրաւոր Երուսաղէմի դուստրերին, դէպի որոնք Նա շրջուեց եւ ասաց. 

«Դուստրե՛ր Երուսաղէմի, մի՛ լաք Ինձ վրայ» [Ղուկ. ԻԳ 28]:

Մայր է անուանւում Սիոնը (Սիոն թարգմանւում է մայր), եւ 

Տիրոջ գլխին պսակ դնողները Նրա վրայ են բնակւում: Ահա թէ ինչու 

պսակուելն ասւում է մօրից (այսինքն՝ Սիոնից):

Նրա փեսայւթեան եւ ւրախւթեան օրը չարչարանքների օրն է, 

քանզի Տէրն Ինքն է ասում. «Հասաւ ժամը, որ փառաւորուի Մարդու 

Որդին» [Յովհ. ԺԷ 1]: Քանի որ մեր մեղքերը վերցնում է Իր վրայ, 

դրա համար էլ այնպիսի պսակ յանձն առաւ: Իսկ մենք, որ դրախտի 

կորստից ի վեր ընկել էինք փառքից եւ զրկուել լուսեղէն զգեստներից, 

փեսայացանք եւ ուրախացանք (Նարեկացի):

Սիոնը նշանակում է բարձր դիտանոց, ուր կոչ է արւում բարձ րա

նալ եւ նայել ճշմարիտ Խաղաղութեանը եւ Նրա պսակին, որը Եկե ղե ցին 

է: Յիսուսի պսակը զարդարուած է առաքինութեան բոլոր քա րե րով, 
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որոնցով Աստուած զարդարեց Նրան, Ում մարգարէն Մայր է անուա

նում16, եւ «Նրա գլխին պատուական քարից պսակ դրեց» [Սաղ. Ի 4] 

(ՆիւսացիԱրեւելցի):

Դ

Փեսան ասւմ է Հարսին.

1. Ահա գեղեցիկ ես, երձաւո՛ր Իմ, ահա գեղեցիկ ես, քո աչքերն 

աղաւնիներ են՝ քո լռւթիւնից դւրս: Քո վարսերը նման են այծե րի 

երամակների, որոնք երեւացին Գաղաադից:

1. Փեսան նորից Հարսին գեղեցիկ է անուանում… Այդ գեղեց

կու թիւնը նոր արարչութեան գեղեցկութիւնն է, որն աւելին է, քան 

այն, որ Ադամն ունէր իր փառքի մէջ: Այդ գեղեցկութիւնն Աւազանի 

մաքրութեամբ եւ Սուրբ Հոգու օծումով շնորհուող նոր ծննդեան 

արտայայտութիւնն է… Փեսան՝ Քրիստոս, փշէ պսակով Իր վրայ է 

վերցրել մարդկանց մեղքերը, այսինքն՝ մարդկային բնութեան մէջ ար

մատացած բոլոր տգեղութիւնները եւ Իր փրկագործութեամբ զար դարել 

է մարդկային բնութիւնը նոր գեղեցկութեամբ, նոր արար չութեան 

գեղեցկութեամբ… (Նարեկացի):

Փեսան մէկառմէկ սկսում է նկարագրել ՀարսԵկեղեցու ան

դամ նե րի գեղեցկութիւնը, որոնցից ամենապատուականը աչքն է. այն 

նմա նեցնում է աղաւնւ: Աղաւնին Սուրբ Հոգու նշանակն է. Եկե ղե ցին 

հեռացել է նիւթական եւ մարմնաւոր կեանքից, հաստատուել հոգեւոր 

եւ աննիւթ վարքով եւ լցուել Սուրբ Հոգու շնորհներով, ինչը կեր

պարանուած է աչքերում:

Առանց քո լռւթեան (բնագրում՝ Քո լռւթիւնից դւրս), քանզի բարի 

վարքի մէջ ինչոր բան քաջայայտ է մեզ եւ ծանօթ՝ մարդկանց, եւ 

ինչ որ բան՝ ծածուկ եւ անճառելի՝ տեսանելի միայն Աստծուն: Իսկ 

չկատարուածները Տեսնողը եւ գաղտնիքները Հայողը, Հարսի դէմքը 

գովելիս, տեսանելիից աւելի վկայում է լռութեան մէջ ծածկուածի 

մասին (Նիւսացի):

16 Սակայն Աստուծոյ մէջ ոչ մի սեռականութիւն չկայ: Այս առումով իւրա

քանչիւր անուն պայմանական է եւ նշանական, օրինակ՝ մայր, հայր, որդի, 

դուստր, փեսայ, հարս։
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Փեսան վկայում է, որ Հարսն աղաւնւ պէս մաքուր եւ միամիտ է. 

սակայն ինչպիսին է՝ փակուած է լռութեամբ, որը Փեսան չի կամենում 

յայտնել, քանզի Հարսի լսելիքն ի զօրու չէ լսելու անճառելին (Նա

րե կացի):

Հարսի լռելեայն առաքինութիւնը յայտնի է լինելու հան դեր ձեա

լում. այս գովութիւնը այն բարքերի մասին է, որոնք ծածկուած չեն 

լռութեամբ (Արեւելցի):

Աղաւնին նաեւ անմեղութեան եւ սրտի սրբութեան նշանակն է. 

այս պիսին են վարդապետները՝ ՀարսԵկեղեցու աչքերը:

Քո լռւթիւնից դւրս… Մարգարէական գրքերը դեռեւս չեն բացուել, 

քանզի նրանց բացումը Բանի տնօրինութեամբ եղաւ (Որո գի նէս):

Տաթեւացին չորս պատճառ է նշում, ըստ որոնց այժմ Եկեղեցին 

Իր հոգեւոր գեղեցկութեամբ առաւել է, քան Ադամը՝ դրախտի մէջ. 

ա) Ադամը ստեղծուեց Աստուծոյ ձեռքով եւ խօսքով, իսկ Եկեղեցին 

Քրիստոսի սուրբ մարդեղութեամբ եւ չարչարանքներով, մահով եւ 

յարութեամբ է սրբուել, բ) Ադամը մահուան եւ կեանքի մէջ էր, իսկ 

Աւազանով սրբուածներն անմահութեան մէջ գրուեցին, գ) Ադամը 

խոստումով միայն ունէր վերին արքայութիւնը, իսկ մկրտուածը 

գործնականօրէն ստացաւ նրան խոստացուած տեղը, դ) Ադամն 

արարուեց Աստուծոյ պատկերով, իսկ մկրտուածն Աստուծոյ որդի է, 

Քրիստոսի ժառանգակից եւ պատկերակից: Աչքերը Եկեղեցու հոգեւոր 

տեսողութեան զգայարաններն են: Հոգեւոր աչքերը եպիսկոպոսներն 

են, որոնք տեսուչներ են եւ վարդապետներ. նրանք պէտք է ընդունեն 

Հոգու իմաստութեան լոյսը, ճանաչեն չարն ու բարին, իւրաքանչիւրին 

հրաւիրեն բարի գործերի եւ ուղղեն նրանց ճանապարհը (Տաթեւացի):

Տաթեւացին ընդհանրացնում է Նիւսացու մեկնութիւնը.

Մազը (բնագրում՝ վարս) ունի բազմաթիւ յատկութիւններ. ա) 

կնոջ փառքն է, բ) գլխի ծածկոյթն է, գ) դէմքի պատկառանքն է, դ) 

երեսի պարկեշտութիւնն է, ե) մեռած ու անզգայ է, զ) օծուելիս չի 

ուրախանում, է) անխնամ թողնուելիս չի տխրում, ը) այրուելիս ու 

կտրուելիս չի ցաւում, թ) ներքեւ է իջնում, ժ) միշտ աճում է:

Ովքեր այսպիսի յատկութիւններ ունեն, նրանք Եկեղեցու 

մազերն են, այսինքն՝ նա, ով մեռնում է ախտերի դէմ, ով գովուելիս 

չի ուրախանում եւ պարսաւուելիս չի տրտմում: Թէկուզ չարչարուի 

Քրիստոսի համար, ցաւ չի զգայ, միշտ մնում է խոնարհութեան մէջ 

եւ հանապազ առաքինութեամբ աճում բարութեան մէջ: Այսպիսինե րը 
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սուրբ Եկեղեցու փառքը, պատիւը, ծածկոյթը եւ պարկեշտութիւնն են 

(ՆիւսացիՏաթեւացի):

Որոնք երեւացին Գաղաադից. այս մասին Նիւսացին ասում է. 

«Ինչ պարտ եւ արժան է հաւաստիաբար ճանաչել այս մասին, դեռ

եւս չկարողացանք հասու լինել, բայց կարծում եմ…»: Գաղաադն 

այլ ազգիների լեռն է եւ խորհրդանշում է նրանց, ովքեր եկան հե թա

նո սութիւնից ու անհաւատութեան հպարտութիւնից եւ հետեւեցին 

քաջ Հովուին՝ դառնալով Եկեղեցու մազեր, այսինքն՝ ձեռք բերեցին 

կատարեալ մեռելութիւն այս աշխարհի նկատմամբ (Նիւսացի):

Եղիան իմաստասիրում էր լեռան վրայ շատ ժամանակներ [տես Գ 

Թագ. ԺԹ 8]՝ ժուժկալութեամբ, թաւ մազերով եւ փափուկ զգեստների 

փոխարէն այծի մորթիներով ծածկուած: Արդ՝ բոլոր նրանք, ովքեր 

մարգարէի պէս են ուղղում իրենց վարքը, Եկեղեցու զարդ են դառնում 

(Նիւսացի), մանաւանդ լեռնաբնակ միայնակեացները (Արեւելցի):

2. Քո ատաները նման են խւզած ոչխարների երամակների, որոնք 

ելնւմ են աւազանից. բոլորն էլ երկածին են, եւ անորդի չկայ նրանց 

մէջ:

2. Եկեղեցու հոգեւոր ատաներն այն զօրութիւնն են, որ ման րում 

է վարդապետութիւնը՝ ի պէտս աստուածային ուսումն ընդունողների…

«Ովքեր մանրամասն մեկնութեամբ յայտնի են դարձնում 

աստուածային խորհուրդները, որպէսզի դրանք դիւրընկալ հոգեւոր 

կերակուր լինեն Եկեղեցու մարմնի համար, նրանք ատամների գործն 

են կատարում, թանձր եւ կարծր հացն իրենց բերանն են առնում եւ 

մանրամասն տեսութեամբ դարձնում դիւրաւ ուտելի՝ ընդունող ան

ձանց համար…»:

Ըստ Պօղոս առաքեալի՝ Եկեղեցուն պէտք են ատաներ՝ ման րե լու 

վարդապետութիւնների յայտնութիւնները եւ այնուհետեւ որո ճաց նե

լու մեզ աստուածային խօսքերը:

Ովքեր Եկեղեցում կարգուեցին ատամների սպասաւորութեան, 

նախ պէտք է մաքուր լինեն, այսինքն՝ մերկանան ամէն տեսակ նիւթա

կան ծանրութիւնից եւ ապա մտքով լուացուած եւ մարմնի ու հոգու 

աղտեղութիւններից լիովին սրբուած լինեն, այլեւս յետ դառնալով՝ 

չներ քաշուեն չարի խորխորատը: Այս ամէնից զատ, կրկնակի բա րիք

ների ծնունդներով՝ ըստ ամէն տեսակ առաքինութիւնների, պէտք 
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է զուարճանան, ոչ մի բանով անծնունդ չլինեն գեղեցիկ գործերի 

հա մար: Այսպիսի ատամները երկածին են՝ հոգով՝ անախտութիւնը եւ 

մարմնական վարքով՝ պարկեշտութիւնը ծնելով (Նիւսացի):

Աւազանից դուրս եկող խուզած ոչխարները խորհրդանշում են 

վար դապետներին, որ հեռացել են ամէն տեսակ աշխարհիկ ծան րու

թիւնից, սիրտը լուացել խղճմտանքից եւ ապա բարձրացել առա

քի նու թեան լեռը երկակի ծննդեամբ՝ ըստ հոգու եւ ըստ մարմնի 

(Արեւել  ցի): Բանի տնօրէնութեան սպասաւորները բազմածնունդ 

են, այսինքն՝ զար դարուած են տեսական եւ գործնական առա քի նու

թիւն ներով (եր կա ծնութիւնն այստեղ բազմածնութեան խորհրդանիշն 

է) (Որոգինէս):

Աւազանից դւրս եկող խւզած ոչխարները նաեւ նրանք են, ով քեր 

մկրտութեան լուացմամբ հեթանոսութիւնից դէպի քրիստոնէութիւն 

են գալիս (Որոգինէս) եւ անգիտութիւնից ելնում դէպի գիտութիւն. 

երկածնւթեամբ ակնարկւում են քահանաներն ու աշխարհականները: 

Նրանք, Աստուծոյ ահով եւ երկիւղով յղացած, ծնում են հոգու եւ 

մարմ նի փրկութիւնը, նաեւ սէրն առ Աստուած եւ ողորմութիւնն առ 

մարդիկ (Արեւելցի):

Տաթեւացին ամփոփում է ՆիւսացիԱրեւելցի մեկնութիւնները.

Ատաները Եկեղեցու վարդապետներն են, իսկ կերակուրը՝ Սուրբ 

Գրքի գիտութիւնը: Մաքուր կենդանիները կերակուրը նախ մանրում 

են ատամներով, ապա ուտում, որից յետոյ որոճում: Նոյնպէս էլ 

վարդապետը նախ քննում է Գիրքը, ապա ինքն ուսանում եւ յետոյ 

վերստին յիշում եւ ուսուցանում մանուկներին: Լուացուած եւ 

խուզուած ոչխարը խուզուած է բրդից, լուացուած է, բարձրացել է 

լեռը եւ արածում է արօտավայրերում: Նմանապէս էլ վարդապետը 

պէտք է թեթեւանայ աշխարհի ծանրութիւնից, սիրտը լուանայ 

խղճմտանքից, բարձրանայ առաքինութեան լեռը, ապա ուսանի եւ 

ուսուցանի (Տաթեւացի):

Ատամներով ծամում ենք անարատ Գառը, ուստի պէտք է խուզել 

հին մարդու զգեստը եւ դէն նետել, լուացուել լուսաւոր Աւազանով 

եւ սուրբ ապաշխարութեամբ (կեղծՀիպողիտոս):

3. Քո շւրթերը նման են որդան կարիր թելի, եւ քո խօսքերը գեղե

ցիկ են: Քո այտերը նման են նռան կեղեւի՝ քո լռւթիւնից դւրս:
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3. Փեսան Եկեղեցու շուրթերը նմանեցնում է որդան կարիր թելի 

(գրաբարում՝ լար)… Լարով խրատում է համակամութեան ձգտել, 

որպէսզի բոլորը մի լար եւ մի հիւսուածք լինեն՝ զանազան նիւթերից 

մանուած: Կարիրը Քրիստոսի փրկաբեր Արիւնն է, եւ բերանով միշտ 

պէտք է խոստովանել Նրան, Ով Իր Արեամբ փրկեց մեզ: Կարիր լարը 

սիրով զօրացած հաւատքն է: Եթէ կարիրը խորհրդանշում է հաւատքը, 

ապա լարը՝ սէրը…

Այսպիսի շւրթերն ասում են ճշմարտութիւնը, այսինքն՝ բերա նով 

Տէր են խոստովանում Յիսուս Քրիստոսին. «Քանզի սրտով հաւա տում 

էք յարդարութիւն եւ բերանով խոստովանում ի փրկութիւն» [Հռոմ. Ժ 

9–10]. սրանք են գեղեցիկ խօսքերը, որոնցով Եկեղեցու շւրթե րը կար իր 

լարի պէս քաջավայելչաբար ծաղկում են (Նիւսացի):

Լարը խորհրդանշում է սրտի ուղղութիւնը (ճշմարտութիւն, 

արդարութիւն), իսկ կարիրը ցոյց է տալիս, որ ներկուած (փրկուած) 

ենք անմահ Գառի Արիւնով (կեղծՀիպողիտոս):

Կարիր շւրթերն աւետարանական խօսքով, ինչպէս նաեւ ամե

նայն հոգեւոր խօսքով բարբառող շուրթերն են: Կարիր, այս ինքն՝ 

աւե տարանող շուրթերից ելնող խօսքը լար է, որը որսում է մարդ կանց 

եւ բարւոք ձգումով տանում առ Աստուած (Նարեկացի):

Ըստ Տաթեւացու՝ կարիր լարը վարդապետի խօսքն է, որը հիւսուած 

է բազում թելերից, այսինքն՝ բազում գիտութիւնից, միաւորուած է 

սիրոյ հետ եւ որսում ու ձգում է մարդկանց:

Հարսը տեսնողների համար յայտնապէս երեւում է աղաւնու ան

մե ղութեամբ եւ օձի խորագիտութեամբ (կեղեւի կարմրութիւն, դառը 

համ, անուշ հոտ) (Որոգինէս):

Փեսան նռան օրինակով գովում է Հարսի՝ պատկառանքով շա ռա

գունած ողջախոհութիւնը: Նռան դառը կեղեւը սնուցում եւ պահ պա

նում է ներսում պարունակուող պտղի քաղցրութիւնը, նմա նապէս էլ 

խստամբեր վարքի դառնութիւնը եւ ժուժկալութիւնը ողջախոհութեան 

բարիքների պահապան են: Այսպիսի վարքի կեղեւով ծածկուած 

հոգեւոր կեանքի հասուն եւ քաղցրահամ պտուղները գեղեցիկ են 

մարդկանց աչքի համար եւ ներսի հատիկներով հաճելի՝ Աստ ծուն 

(ՀիպողիտոսՆիւսացի): Ըստ Նարեկացու՝ Քրիստոսի Եկե ղե ցին իր 

երեսը սքօղել է առաքինական վարքով եւ խստակրօն ու տաժանելի 

կենցաղավարութեամբ: Այսպիսի կեղեւի տակ Եկեղեցին ամբարել է 

առաքինութիւնները (Նարեկացի):
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Աստուած ճանաչում է Հարսի առաքինասէր վարքի գեղեցկու թիւնը 

եւ յայտնելու է Վերջին Օրը այն, «ինչ աչքը չտեսաւ, եւ ունկը չլսեց» 

[Ա Կոր. Բ 9]: Այժմ այն զարդարուած է բերանի պահպանութեամբ ու 

լռւթեամբ եւ ծածկուած՝ սրտի ներսում (Արեւելցի):

4. Քո պարանոցը նման է Դաւթի աշտարակին, որ շինւած է Թալ

պիով թւմ. հազար վահաններ են կախւած նրանից եւ սպա ռա զէն

նե րի բոլոր նետերը:

4. Պարանոցն արմատացած է ուսերի միջեւ եւ իր վրայ է կրում 

գլուխը: Պարանոցով են ներհոսում օդը, կերակուրը, այնտեղ են 

տեղադրուած ձայնի գործարանները… Ո՞վ է եկեղեցական մարմնի 

պարանոցը, որին նմանեցւում է Դաւթի աշտարակը. ո՞վ է նա, ով իր վրայ 

է կրում բոլորի ճշմարիտ գլուխ Քրիստոսին, ով ունակ է ընդունելու 

Սուրբ Հոգին, որ ջեռուցում եւ հրկիզում է մեր սիրտը, ով քաջահունչ 

ձայնով սպասաւորում է Աստուծոյ խօսքին: Եկեղեցու պարանոցն 

ընդունում է նաեւ Եկեղեցու վարդապետութեան կերակուրը, որ, 

բերանից գալով, կենդանի է պահում մարմինը, եւ որի պակասութեան 

դէպքում խամրում եւ ապականւում է մարմինը:

Այսպիսի պարանոց էր Պօղոսը (եւ նրա պէս վարք ունեցողները), 

որ իր վրայ էր կրում Տիրոջ անունը՝ ընտիր անօթ լինելով: Եւ ամէնքի 

Գլուխն այնպէս հաւաստիօրէն էր յարմարուած նրա վրայ, որ երբ 

վերջինս խօսում էր, ի՛նքը չէր խօսում, այլ Գլուխն էր բարբառում: 

Խօսելիս ձայնեղ եւ քաջահունչ էր՝ Սուրբ Հոգով կապակցելով ճշմար

տու թեան խօսքը: Նրա քիմքը քաղցրանում էր՝ իր միջոցով կերակրելով 

մարմինը կենարար վարդապետութեամբ:

Ով բոլորին ի մի մարմին է յարմարեցնում սիրոյ եւ խաղաղութեան 

կապանքներով, ով վարդապետում է՝ պարանոցը խոնարհեցնելով 

յետինների (արարածի) առջեւ եւ, դարձեալ ուղղելով, վերինը խորհում, 

երկու կողմերը դիտում, դիւրութեամբ շրջւում եւ դիւրաշարժ է, 

խորշում եւ զգուշանում է սատանայի զանազան խաբէութիւններից, 

նա՛ է Դաւթից շինուած ճշմարիտ պարանոցը: Աշտարակը մարդկային 

բնութիւնն է, որն անկումից յետոյ վերստին նորոգուեց շնորհով՝ բազում 

վահաններով ամրացուելով, որպէսզի նա իր հետ պատերազմողների 

խարդախութիւններին կոխան չլինի՝ վահաններով եւ նետերով ահա

բեկելով պատերազմողներին: Ըստ երեւոյթին՝ վահանների բազ
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մու թեամբ նկատի է առնուած հրեշտակային պահպանութիւնը, իսկ 

զօրաւորների նետերով ցոյց է տրւում նրանց մարտակցութիւնը: 

Հազարը բազմութեան, առատութեան խորհրդանիշն է (Նիւսացի):

Արեւելցին Նիւսացու մարդաբանական յղացքներն ամբողջացնում 

է եկեղեցաբանական հարթութեան մէջ: Թշնամիներին ահաբեկելու հա

մար կախուած վահաններով ակնարկւում է սուրբ Եկեղեցին, ուր հրեշ

տակ ների բանակներ են՝ հազարների հազարներ. նրանք զգու շա նում են՝ 

Եկեղեցու մանկանց ցոյց տալով թշնամիներին (Արեւելցի): Վա հանը 

հաւատքի նշանակն է՝ ըստ առաքեալի, որ ասում է. «Հաւատ քի վահա՛ն 

վերցրէք» [Եփես. Զ 16], որ մի է եւ բազմամասն ու բազմապատիկ՝ 

առաքինութիւններով (Նարեկացի): Նետերն Աստուա ծաշունչ գրքի 

խօսքն է, որը Պօղոսը հրամայում է վերցնել որպէս Հոգու սուսեր 

[Եփես. Զ 17] (Արեւելցի):

Զօրաւորները (բնագրում՝ սպառազէններ) հրեշտակներն են, իսկ 

նետերը՝ դիւահալած զօրութիւնները: Վահանը Սուրբ Հոգու զօ րու

թիւնն է, որն ընդունեցինք սբ Մկրտութեան հաւատքով, եւ որով կա

րող ենք թշնամու բոլոր խարդախ նետերը հանգցնել, ինչպէս կայծը՝ 

ջրի մէջ: Այսպէս է պահւում թագաւորաշէն ԱշտարակԵկեղեցին, որ 

շինուել է առաքեալների եւ մարգարէների հիմքի վրայ, եւ որի գլուխն 

է Քրիստոս (կեղծՀիպողիտոս):

5. Քո երկւ ստինքները նման են այծեաի երկւ երկւորեակ ւլե րի, 

որոնք արածւմ են շւշանների17 մէջ:

6. Մինչեւ ցերեկը հանգչի եւ ստւերները շարժւեն, Ես Ինքս կը գնամ 

զմռնենիների18 լեռը եւ կնդրւկի19 բլւրը:

5–6. Երկւ ստինքներն Օրէնքն ու մարգարէներն են, որոնք իբրեւ 

դաստիարակներ հովւում էին շւշանների մէջ, այսինքն՝ մարմնաւոր 

պարգեւների մէջ՝ առանց յարութեան յոյսի: Իսկ երբ ծագեց (ըստ որոշ 

բնագրերի) ցերեկուայ Լոյսը, ստուերները [այսինքն՝ ստուերակերպ 

Հին Ուխտը] շարժուեցին դէպի ճշմարտութիւն՝ ըմբռնելու փրկութեան 

խորհուրդի կատարումը (Որոգինէս):

17 Տես Բ 1: 

18 Տես Գ 6:

19 Տես Գ 6:
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Իր մեկնութեան մէջ Նիւսացին ելնում է մարդաբանական են թա

դրու թիւններից: Մարդը հոգի է եւ մարմին, որոնք զուգահեռաբար 

արարուեցին Արարչի կողմից, «քանզի հոգին մարմնից առաջ չի գո

յա ցել, ոչ էլ մարմինն է մինչեւ հոգին կազմուել»: Երկւ ստինքները 

հոգին եւ մարմինն են, որոնք նմանեցւում են շւշանների մէջ արածող 

անմեղ ւլերի: Շւշանն իր անուշահոտութեամբ եւ գեղեցկութեամբ 

խորհրդանշում է Քրիստոսի անուշահոտութիւնը (հոգեւոր կեանք) 

եւ մարմնի սրբութիւնը (մարմնական սրբութիւնը լցուած է հոգեւոր 

կեանքի անուշահոտութեամբ): Հոգու եւ մարմնի կերակուրը մաքուր 

եւ անուշահոտ առաքինութեան ծաղիկներն են: Իսկ փշերն ու տա

տասկ ները մեղքերն են (Նիւսացի):

Շւշաններն, ըստ Արեւելցու, Օրէնքի եւ մարգարէների ծաղիկ

ներն են, որոնցով մարդկային բնութիւնը կերակրւում էր անկումից 

յե տոյ, իսկ փշերը եւ խոտերը հեթանոսներն ու հերձուածողներն են 

(Արեւել ցի):

Շւշանը լուսափայլ եւ անուշահոտ պատուիրանն է, որ բնա կեցուեց 

մեր բնութեան մէջ, որպէսզի ինչ նախապէս սահմանուած էր, դէ պի 

այն ընթանանք (կեղծՀիպողիտոս):

Ցերեկը եւ լոյսը Սուրբ Հոգին է, որի շունչը (ըստ որոշ բնագրերի) 

հալածում եւ ունայնացնում է խաւարը, հեռացնում եւ փախստեան է 

մատնում ստուերները (Նիւսացի): Օրէնքի ստւերները Սուրբ Հոգու 

լոյսից շարժուեցին եւ գնացին (Արեւելցի):

Ցերեկը եւ լոյսը նաեւ Քրիստոսն է, որ մտքից հալածում է 

ստուեր ները՝ ըստ խօսքի. «Քեզանից է, Տէ՛ր, կեանքի աղբիւրը, եւ 

Քո երեսի լոյսով ենք տեսնում լոյսը» [Սաղմ. ԼԵ 10]: Տիրոջ լոյսով 

է լուսաւորւում նաեւ մեր սիրտը, որ ստինքների մէջ է: Իր հոգեւոր 

ստինքներով է Եկեղեցին կերակրում մանկանց (Նարեկացի) եւ այծեա ի 

սրատեսութեամբ զգուշանում օտարներից (Արեւելցի):

Այծեամը, ըստ կեղծՀիպողիտոսի, խորհրդանշում է մտքի արագ

ըն թացութիւնը եւ սրատեսութիւնը:

Զմւռսի լեռը մահուան լեռն է, ուր, մեզ համար պատերազմելով, 

մենամարտեց Տէրը: Այն նաեւ կնդրւկի բլւր է, քանզի միաւորուած 

Աստուածութեամբ խաչի վրայ ճմլեց հնձանը (Նարեկացի): Զմուռսով 

յայտնւում են չարչարանքները, իսկ կնդրուկով՝ Աստուածութեան 

փառքը (Նիւսացի):
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Որոգինէսեան ըմբռնումը մարդաբանական է: Զմւռսը եւ կնդրւ կը 

Տիրոջ Մարմնի անապականութեան նշանակներն են: Զմւռսը նշա նակն 

է Տիրոջ մահկանացու մարմնի, որը կնդրուկի պէս անուշա հոտ է բոլոր 

կրքերով (Որոգինէս):

Փեսան յորդորում է Հարսին բարձրագոյն փառքի ախորժումով: 

Ես ինքս գնացի… Տէրը կամաւորաբար գնաց Գողգոթա՝ զմուռսի լեռը, 

ուր խաչուեց եւ, զմուռսով պատուելով, թաղուեց՝ ոչ թէ հարկադրաբար 

եւ որեւէ մէկի արժանիքի համար, այլ Ինքը մարդասիրեց: Եւ յարու

թիւն առաւ՝ ելնելով Աստուածութեան փառքը՝ կնդրուկի բլուրը, որին 

մատուցւում են առաքինութեան բոլոր խունկերը, եւ որի առաջ բոլորը 

ծնկի են գալիս… Փեսան ցոյց է տալիս աստուածացման ճանապարհը. 

ոչ ոք չի կարող հաղորդուել Աստուածութեանը, եթէ չկցորդուի չար

չա րանքների զմւռսին եւ չարչարանքներով չզմռսի իր անձը: Ով քեր 

կարիքներով եւ պէտքերով իրենց մարմինը խաչ բարձրացրին, դարձան 

կնդրւկի բլւր, ուր հանգչում է Աստուածութեան փառքը (Հիպողիտոս

ՆիւսացիԱրեւելցի), եւ ցնծութիւն հագան (կեղծՀի պո ղիտոս):

7. Ամբողջովին գեղեցիկ ես, երձաւո՛ր Իմ, եւ ոչ ի արատ չկայ քեզ 

վրայ:

7. Հարսը ձեռք է բերել անարատ գեղեցկւթիւն… Սակայն այս 

գեղեցկութիւնը ստացական է: Հարսն անմահ Գառի արեամբ է 

մաքրուել մեղքի բծերից ու արատներից եւ ստացել երկնային գե ղեց

կութիւնը (Նարեկացի):

Աստուածայինը Քրիստոսի փրկութեամբ գոյաբանօրէն միաւորուել 

է մարդկային բնութեանը. մարդկային բնութիւնն աստուածանալու 

շնորհ է ստացել: Սակայն Աստուծոյ փրկութեանը պէտք է ընդա ռաջ 

ելնել՝ սեփական մարմինը խաչ բարձրացնելով այս աշխարհի համար 

եւ չարչարակից լինելով Քրիստոսին: Ով մեռնում է այս աշխարհի 

համար, նա յարութիւն է առնում Քրիստոսի հետ եւ Աստուծոյ փառ քի 

մէջ մտնում, ամբողջովին գեղեցիկ դառնում, հեռու լինում հա կա ռա

կա մարտ արատից (կեղծՀիպողիտոսԱրեւելցի):

8. Ե՛կ Լիբանանից, ո՛վ Հարս, այստեղ ե՛կ Լիբանանից: Ե՛կ եւ անցի՛ր 

հաւատքի գագաթից, Սանիրի եւ Հերմոնի կատարից, առիւծների 

մայրիներից եւ ինձերի լեռներից:
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8. Մշտագոյ բարիքների Աղբիւրը ծարաւեալներին Իր մօտ է կան

չում, ինչպէս ասում է Աւետարանում. «Ով ծարաւ է, թող գայ Ինձ մօտ 

եւ խմի» [Յովհ. Է 37]: Սրանով Տէրը յորդորում է մշտնջե նաւո րա պէս 

ծարաւել, ըմպել եւ ձգտել Իր մօտ: Եւ ովքեր ճաշակում են, փորձով 

անմիջապէս ուսանում են, որ քաղցր է Տէրը, ինչը յորդորում է առաւել 

մեծ ճաշակման, աւելի բարձրանալու առ Աստուած՝ մեծագոյնին յա

րա ժամ ձգտելով:

Հարսին կանչում է Լիբանանից (կնդրուկի լեռներից, այսինքն՝ 

աստուա ծացման բարձունքներից)… Հարսը Տիրոջ հետ ելաւ զմւռսի 

լեռը, այսինքն՝ մկրտութեամբ մեռաւ ու թաղուեց Տիրոջ հետ: Հարսը 

նաեւ բարձրացաւ կնդրւկի բլւրը, այսինքն՝ յարութիւն առաւ եւ 

Աստուածութեան հաղորդակցութեամբ բարձրացաւ… Այժմ Փեսան 

կոչ է անում գիտութեամբ աւելի բարձրանալ, երբեք չդադարել վեր 

ելնելուց, որպէսզի կատարելութեան վեր ելած կնդրուկը, որին Փե սան 

յարութեամբ սկզբում հաղորդուեց բարձրագոյն բարիքների ըն թաց

քով, հաւատքի սկիզբ լինի Հարսի համար: Փեսան ասում է. «Արդ՝ այս 

սկզբով, որը հաւատքն է, այսուհետեւ արի՛ եւ անցի՛ր»:

Սանիրի եւ Հերմոնի կատարից. ակնարկում է վերստին ծննդեան 

խորհուրդը: Քանզի Յորդանանի աղբիւրներն այնտեղից են բխում, 

եւ այդ աղբիւրների հոսանքներից սկզբնաւորուեցին առ աստուածա

յի նը վերափոխման շնորհները (Մկրտութեան աւազանի շնորհները): 

Ան մի ջապէս մերձադրւում է տրտմական առիւծների եւ ինձերի յի

շա տակումը, որպէսզի առաւել քաղցրանայ հրճուանքի վայելումը: 

Քան զի մարդը, հեռանալով աստուածայինից, անասունների բնութեան 

պէս գազանացաւ, չար գործերով ինձ ու առիւծ եղաւ: Քանզի մո

րե նու մէջ դարանակալած առիւծից որսուեց եւ նրա որոգայթների 

մէջ խոնարհուեց, նրա բնութեամբ կերպարանուեց եւ գազանացաւ: 

Նմանապէս էլ ինձ է դառնում նա, ով աղտեղի վարքով խայտաբղէտ 

է դարձնում սեփական անձը: Այսպիսին էր մարդկային կենցաղը՝ 

կռա պաշտութեամբ, հրէական խաբէութեամբ եւ զանազան մեղքերի 

չա րութեամբ մոլորուած, եւ ապա Յորդանանով, զմուռսով ու կնդրու

կով բարձրացաւ առ Աստուած (Նիւսացի):

ՀիպողիտոսՆարեկացիԱրեւելցի մեկնութիւններում Լիբա նա նը 

խորհրդանշում է մինչքրիստոսեան ընկած մարդկութեան նկարա գի րը:

Տէրը կոչ է անում անպտուղ անտառում յոգնած (Հիպողիտոս), մեղ

քով անտառացած (Նարեկացի), կռապաշտութեամբ եւ հպարտութեամբ 
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արմատացած (Արեւելցի) մարդկային բնութեանը հեռանալ ամէն տե

սակ որոգայթներից, գալ հաւատքի սկիզբ՝ մկրտութեամբ մերկանալով 

գա զանական տգեղութիւններից եւ բռնութիւններից (Հիպողիտոս

Նա րեկացիԱրեւելցի):

Ըստ Որոգինէսի՝ հաւատքի գլուխն Օրէնքը եւ մարգարէներն են, 

որ հանդերձեալ բարիքների ստուերներն ունէին. արդ՝ Փեսան սկզբից 

եւեթ կանչում է նրանց դէպի Աւետարանի հաւատքը: Իսկ Սանիրը, 

Հեր մոնը, առիւծների մայրիները եւ ինձերի լեռները կռապաշտական 

ժո ղո վարաններն են: Տէրը հրեաներից եւ հեթանոսներից ժողովեց 

մէկ Եկեղեցի եւ բոլորին Աբրահամի հաւատքի որդիներ դարձրեց 

(Որոգինէս):

9. Սրտակաթ արեցիր եզ, քո՛յր եր Հարս, սրտակաթ արեցիր եզ 

քո ի աչքով եւ քո պարանոցի ի քառամանեակով:

9. Արտայայտում է հրեշտակների եւ մարգարէների բաղձանքը. 

«Սիրտ տուեցիր մեզ հաւատքի ուղիղ հայեացքով եւ Նրա նկատմամբ 

հաւատքի սրտակաթ տենչման քառամանեակ գործերով» (Որոգինէս):

Եկեղեցին Հարս է անուանւում Աստուծոյ հետ միաւորման պատ

ճա ռով եւ այժմ՝ քոյր՝ անախտ ազգակցութեան պատճառով (Նիւսացի): 

Հի պողիտոս վարդապետը քոյրհարս համադրոյթը դիտում է զար

գաց ման մէջ. Փեսան նշանակայնօրէն ասում է. «Թէպէտ բանական 

հոգով քոյր ես, սակայն գերազանց եղար, քանզի հարսնացար բոլորի 

Արարչին»: Իսկ սրտացրիրը (ըստ որոշ բնագրերի) ըստ երեւոյթին 

նշա նակում է հոգիացրիր, այսինքն՝ մեր մէջ սիրտ դրեցիր… կամ 

զար մացրիր՝ նախանձաւոր լինելու հոգեւորին (ՆիւսացիկեղծՀի

պո ղիտոս):

Փեսայի բարեկամները (ըստ Նարեկացու՝ բարեկամները հրեշ

տակ ներն են: Մարդիկ եւ հրեշտակները քոյրեր են, քանզի միեւնոյն 

Արարչից են արարուած՝ բանականութեամբ եւ մաքրութեամբ (Տա

թեւա ցի)) Հարսի միջոցով տեսնում են Փեսայի գեղեցկութիւնը եւ 

սքանչանում: Այդ գեղեցկութիւնը բոլորի համար անտեսանելի էր եւ 

անսահմանելի… Նրանք մաքուր հայելիով՝ Եկեղեցով, տեսնում են 

արդարութեան Արեգակին եւ երեւելիով՝ իմանալին…

Քո ի աչքով… Այսինքն՝ հոգու մէկ տեսութեամբ, մէկ հայեացքով, 

Միակին հայող հոգեւոր տեսութեամբ: Նիւսացին միական, միատես 
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հոգեւոր տեսողութիւնը հակադրում է բազմական եւ բազմատես 

արտաքին տեսութեանը… «Մէկով տեսնում է ճշմարտութիւնը, 

միւսով հեռացել է սնոտի մոլորութիւններից, քանզի Հարսի մէկ 

աչքը բացուած է դէպի բարու բնութիւնը, իսկ միւսն անգործ է: Այս 

պատճառով բարեկամները գովութիւն են ընծայում այն մէկ աչքին, 

որով է միայն Հարսը տեսնում Միակին, այսինքն՝ Յատուկին, որ բնու

թեամբ անփոփոխելի եւ մշտնջենաւոր է իմացւում, ճշմարիտ Հօրը, 

Միա ծին Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, քանզի ճշմարտապէս Միակ է եւ Մէկ 

Բնութեան մէջ է իմացւում՝ ըստ բնութեան չզանազանուելով որեւէ 

բաժանութեամբ եւ օտարութեամբ: Քանզի կան ոմանք, որ զանազան 

աչքերով չարաչար անտեսում են անգոների պէս՝ Միակը խոտորելով եւ 

աչքի տեսութեամբ բաժանելով բազում բնութիւնների. այսպիսիներն 

են, որ կոչւում են բազմահայեացք, որոնք, շատ նայելով, ոչինչ չեն 

տեսնում… Ապա ուրեմն կոյր է բազմաչեան, որ շատ աչքերով նայում 

է սնոտի բաների վրայ, սրահայեաց եւ տեսնող է նա, ով հոգու մէկ 

աչքով հայում է Միակ Բարուն»:

Հարսը միատես է, այսինքն՝ «մէկ հոգով» է վկայում եւ «միատես 

առաքինութեան կեանքով» հայում, Միակին առաջն ունենալով՝ 

միացնում մտածութիւնները… (Նիւսացի): Հարսը երկու աչքով նայում 

է Միակին (կեղծՀիպողիտոս):

Պարանոցի քառամանեակը Քրիստոսի լուծն է… (Նիւսացի):

10. Քանզի գեղեցկացան քո ստինքները, քո՛յր Իմ Հարս, քանզի գե

ղեց կացան քո ստինքները գինւց [աւելի], եւ քո հանդերձների հո տը՝ 

բո լոր խւնկերից:

10. Ստինքները վարդապետութեան աղբիւրներն են, որոնք արդէն 

չեն բխեցնում մանուկների կաթը, այլ աղբիւրացնում են անարատ 

գինին՝ յուրախութիւն կատարեալների (Նիւսացի):

Ստինքները խորհրդանշում են սուրբերի սրտի մաքրութիւնը… 

Կա թից գինի անցումն արտայայտում է հոգեւոր աճի օրինաչա փու

թիւն նե րը: Պօղոս առաքեալն ասում է. «Ով կաթնակեր է, տգէտ է 

ար դա րու թեան խօսքի համար» [Եբր. Ե 13] եւ «Իբրեւ ի Քրիստոս 

մա նուկ ների կաթով կերակրեցի ձեզ եւ ոչ՝ [պինդ] կերակրով» [Ա Կոր. 

Գ 2]: Եթէ կաթը բնորոշ է մանուկներին, ապա գինին՝ հասակով կա

տարեալներին: Գինին ուրախութեամբ է լցնում կերակրուողներին… 
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Նմանապէս սուրբերի սրտից, այսինքն՝ հոգեւոր ստինքներից, բխող 

Սուրբ Հոգու խօսքերը զուարճացնում են լսողներին եւ ուրախու թիւն 

ու կենդանութիւն հաղորդում (Նարեկացի):

Գինին, ըստ Տաթեւացու, նշանակն է իմաստութեան:

Նիւսացու մօտ բնագիրը հետեւեալն է. «Քո իւղերի հոտը՝ բո լոր 

խւնկերից»: Այս խօսքն ուսուցանում է, որ ճշմարտութեան խորհուր

դը՝ աւետարանական վարդապետութեամբ յայտնուած, աւելի անու

շահոտ է Աստուծոյ համար, քան Հին Օրէնքի բոլոր խունկերը (նկատի 

ունի ողջակէզների, պատարագների, ընծաների եւ ամէն տեսակ 

անուշահոտութիւնների մատուցումը), քանզի Աստուծոյ պատարագը 

«խորտակուած» հոգին է, Աստուած փշրուած եւ «նուաստացած» 

սիրտը չի արհամարհում [տես Սաղմ. Ծ 19]… Հարսի վարքի 

անուշահոտութիւնը վեր է Օրէնքի մարմնաւոր խունկերից եւ յոյժ 

ցանկալի եւ ընդունելի՝ Փեսայի համար (Նիւսացի):

Նմանապէս պէտք է հասկանալ հանդերձների խնկաբոյր հոտը: 

Քանզի ովքեր ձեռնամուխ են լինում անուշահոտ առաքինութիւնների 

եւ բարի գործերի, ոչ միայն փրկութեան պատճառ են լինում, այլեւ 

օգտակար լինում իրենց մերձեցողներին եւ տեսնողներին՝ ոչ միայն 

կենդանութեան օրօք, այլեւ եւ առաւելապէս՝ յետմահու (Նարեկացի):

Ըստ Տաթեւացու՝ հանդերձը խորհրդանշում է առաքինութիւնը, 

Բա նի մարմնաւորուելը եւ հեթանոսների դիւրին դարձը: Իսկ հոտն այն 

ծածուկ զմայլումն է, որ բուրում է Քրիստոսից, Եկեղեցու խորհուրդ

նե րից եւ առաքինութիւններից՝ ի հաճութիւն Աստուծոյ եւ մարդ կանց 

(Տաթեւացի):

Երբ մարդը սուրբ սրտով եւ անկեղծ հաւատքով ճանաչում է 

Աստ ծուն, նրա գործերը խունկից աւելի անուշ են բուրում (կեղծՀի

պո ղիտոս):

11. Մեղր է կաթւմ քո շւրթերից, քո՛յր Իմ Հարս, եղր ւ կաթ է քո 

լեզւի տակ, եւ քո հանդերձների հոտը նման է կնդրւկի20 հոտի:

11. Քաղցր եւ ախորժելի եղր է կոչում վարդապետութիւնը, 

որով Քրիստոսին հարսնացածներից եւ մերձաւորներից կերակրւում 

են մարդիկ եւ քաղցրանում լսողների սրտերը՝ ըստ Դաւթի, թէ՝ 

20 Տես Գ 6։
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«Մեղրից քաղցր են Քո խօսքերն իմ քիմքում» [Սաղմ. ՃԺԸ 103]: 

Մեղր ւ կաթ է քո լեզուի տակ. կաթը մանուկների համար է, եղրը՝ 

հասակով կատարեալների: Նարեկացին այստեղ յիշում է սուրբ Յովհան 

Ոսկեբերանին որպէս բոլոր լեզուներից աւելի անուշ կերակուրներով 

կերակրողի (Նարեկացի):

«Մեղրը սուրբ աղօթքն է, որ քաղցրացնում է Աստծուց մեզ տրուած 

բարիքների պարգեւները» (կեղծՀիպողիտոս):

Հարսի շուրթերից բուրում են ոչ թէ խօսքեր, այլ զօրութիւն

ներ… Հարսի հանդերձների հոտը (առաքինութիւն) նախ գերադասուեց 

բոլոր խունկերից, իսկ այժմ նմանեցուեց կնդրուկի… Առաքինութեան 

կեանքի լրումն աստուածանմանութիւնն է: Կնդրուկին աստուածա

յին պատիւ է ընծայուած. Հարսի առաքինութեան զգեստը նման է 

աստուածային երանութեանը, մաքրութեան եւ անախտութեան պատ

ճա ռով նման է անմերձենալի Բնութեանը: Հարսը Քրիստոսին է հագել 

եւ առաքինութեան վարքը հասցրել կատարելութեան (Նիւսացի):

Հանդերձների անուշահոտութիւնը խորհրդանշում է Աստծուն 

հաճելի անուշահոտ պատարագը: Ո՞րն է ընդունելի պատարագը, 

որն Աստուած հոտոտում է իբրեւ անուշահոտութիւն… Ովքեր իրենց 

կամքը, խորհուրդները եւ մարմինը որպէս ողջակէզ մատուցում են 

Աստծուն (Նարեկացի):

12. Փակւած պարտէզ ես, քո՛յր Իմ Հարս, փակւած պարտէզ ես եւ 

կնքւած աղբիւր:

12. Տաթեւացին, էապէս լրացնելով ՆիւսացիՈրոգինէս մեկ նու

թիւն ները, համակողմանի եւ ամբողջական մեկնութիւն է առաջա

դրում.

Աղբիւրը մտքի զօրութիւնն է (Նիւսացու մօտ աղբիւրը մտաւոր 

հոգու զօրութիւնն է, որ մեր մէջ բխեցնում եւ աղբիւրացնում է բոլոր 

խորհուրդները): Երբ շարժւում ենք եւ յօժարում բարի գործերի, 

այնժամ կնքուած է մեր մէջ, իսկ երբ յօժարում ենք չար խորհուրդների, 

մեր մտքի աղբիւրը վատնւում եւ արտահոսում է դուրս՝ դէպի 

մեղքի փուշը եւ տատասկը: Պարտէզը մեր առաքինութիւններն են: 

Փակւած է, որ չլինի կեղծիքով եւ ի ցոյց մարդկանց: Փակւածւթիւնը 

նշա նա կում է նաեւ, որ մեր հոգին փակ ենք պահում մեղքի փշի եւ 

տատասկի առջեւ, այսինքն՝ մեր զգայութիւնների անդաստանը զերծ 
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ենք պահում չարի որոմներից: Ինչպէս նաեւ պէտք չէ սրբութիւնը 

տալ շներին եւ Աստուծոյ իմաստութեան մարգարիտները՝ խոզերին 

[տես Մատթ. Է 6]: Աղբիւրը նաեւ ներքին խոհեմութիւնն է (ու 

պարկեշտութիւնն է, որպէսզի միտքը չնայի օտար աղբիւրներին, 

ուր մնաց թէ մօտենայ (կեղծՀիպողիտոս)). այն պէտք է կնքել, որ 

չպղտորուի: Պարտէզը եւ աղբիւրը խոր առնչութիւն ունեն իրար հետ… 

Եթէ պարտէզը մեր առաքինութիւններն են, ապա աղբիւրը Սուրբ Հոգու 

վարդապետութիւնն է, առանց որի ամէն տեսակ առաքինութիւն 

արագ չորանում է եւ հոգեւոր կեանքը՝ վերանում: Փակւածւթիւնը 

եւ կնքւածւթիւնը խորհրդանշում են Օրէնքը եւ մարգարէներին, որ 

ծածկուած էին ազգերից ու ժամանակներից եւ ծածկապէս յայտնում 

էին Բանի մարդեղութեան խորհուրդը: Եւ պէտք էր, որ պարտէզի 

Տէրը եւ Նրա բարեկամնե՛րը վայելեն, ուտեն եւ ըմպեն, եւ ոչ թէ 

օտար խոզերը թաւալեն եւ ընդոտնեն: Նմանապէս էլ այժմ Եկեղեցին 

է կնքուած եւ փակուած. ա) փակ է օտարների եւ անարժանների համար, 

բ) փակուած եւ կնքուած է, որպէսզի ամուր եւ անսասան պահենք, 

գ) փակուած եւ կնքուած է, որովհետեւ թէպէտ Աստուծոյ շնորհները 

եւ իմաստութիւնը բխում են արարածների մէջ, սակայն Եկեղեցին չի 

առաւելանում կամ պակասում, այլ մնում է նոյնը:

Փակւած պարտէզն ունի նաեւ Աստուածամօր խորհուրդը, եւ 

կնքւած աղբիւրը կենդանի ջրի ակունքն է՝ միայն Բան Աստուծով 

բացուած, որ իջաւ Իր պարտէզի մէջ, այսինքն՝ Իր ձեռագործ ստեղծուա

ծի եւ պատկերի մէջ (Տաթեւացի):

13. Քո պատգամաւորւթիւնը նռնենիների դրախտ է՝ մրգաբեր ծա ռե

րի պտւղներով հանդերձ. կիպրոս21` նարդոսով22 հանդերձ,

13. Այս խօսքերի ճշմարիտ իմաստները, ըստ Նիւսացու, «իսկա

պէս յայտնի են միայն նրանց, ովքեր սուրբ Պօղոսի պէս գիտեն խօսել 

աստուածային խորհուրդները… Ովքեր կարող են քննել Աստուծոյ 

գիտութեան, իմաստութեան եւ մեծութեան խորքերը…» (նկատի ունի 

13–15 տները):

21 Կիպրոս – տես Ա 13. նոճի։

22 Տես Ա 12:
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Նիւսացու մօտ բնագիրը հետեւեալն է. «Քո առաքումը՝ քո բե րա

նից, նռնենիների դրախտ է…»: Սակայն, ըստ Նիւսացու, եբրայական 

բնա գիրը պէտք է հասկանալ հետեւեալ իմաստով. «Քո բերանից 

առաքուած խօսքը նռնենիների դրախտ է…»: Նկատի է առնուած 

հաւատ քի խօսքը, որ, լսողութեամբ ընկնե լով ընդունողների սիրտը, 

դառ նում է դրախտ՝ տնկախիտ եւ հոծ բուսած ծառերի անտառ: Նռնե նի

ներ են անուանւում ծառերը, որոնք տնկագործում է Հարսի բերանից 

առաքուած խօսքը: Նռնենին փշերի պատ ճառով դժուարամատչելի 

է գողերի համար։ Պտուղը դառնահամ ծածկոյթ ունի, իսկ մի ջուկի 

հասունանալուց յետոյ յոյժ գեղեցիկ է աչքերի համար, ախորժելի ու 

քաղցր՝ ճաշակողների համար, անտրտմելի գինով քաղցրացնում է 

ճաշակելիքի զգայութիւնը:

Նռնենիների դրախտը լսողների անձերում է. այն մշակւում է 

Հար սի առաքած խօսքով: «Որպէսզի ուսանենք ո՛չ թէ փափկութեամբ 

եւ մեղկութեամբ կակղանալ առաջիկայ կեանքում, այլ խիստ ժուժ

կա լութեամբ վարքն ընտրել, քանզի այսպիսի ժուժկալութեան 

զգես տով ամրացած պտուղը, թերեւս, անմերձենալի է գողի համար: 

Եւ պարկեշտութեամբ ու տխրութեամբ (հաւանաբար նկատի ունի 

ապ աշ խարութիւնը), որպէս փշերով, խոցոտում է չարութեամբ 

հպուող ներին…» (Նիւսացի): Նաեւ սիրով պիտի համբերի Հարսը թէ՛ 

ըն կերների, թէ՛ սատանայի կողմից եկող փորձութիւններին՝ ակա մա

ները յանուն Աստուծոյ սիրոյ կամաւոր դարձնելով, եւ ապա կը լինի 

Աստծուն ախորժելի պտուղ, ինչպէս նռնենին, որ մինչեւ հասնելը 

պատուած է փշերով (Նարեկացի): Այսպիսին, երբ վայելման ժամանակ 

տալիս է ներսի պտուղները, պտղաբերութեամբ գերազանցում է 

բոլոր ծառերի պտուղները՝ այլազան եւ յոգնատեսակ խունկի ծառերի 

պտուղներով շրջապատուած (Նիւսացի):

Կիպրոսը անուշահոտ ծառ է, որ թարգմանւում է նոճի կամ կի

պա րիս (Նարեկացու եւ կեղծՀիպողիտոսի մօտ բնագրում կիպրոսի 

փո խարէն ծաղիկ է):
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14. նարդոս23 եւ քրքւմ24, խւնկեղէգ25 եւ կինամոն26՝ Լիբանանի 

բո լոր ծառերով հանդերձ, զմւռս27 եւ հալւէ28՝ բոլոր գլխաւոր խւն

կե րով հանդերձ:

14. Քրքւմը լծակցուած է նարդոսին: Նարդոսի անուշահո տու թեան 

խորհրդին ծանօթացանք Ա 12ի մեկնութեան մէջ, իսկ քրքումը չա

23 Տես Ա 12։

24 Քրքում – (եբր. כַּרכּ וֹם / karkom) Crocus sativus: Պարտէզային հոտաւէտ բոյս 

է։ Աճում է հարաւային Եւրոպայում՝ ամենուր (հայրենիքն են Յունաստանը 

եւ Փոքր Ասիան), տեղտեղ էլ՝ Գերմանիայում: Կոճղեզաւոր բոյս է՝ երկար 

ցօղունով եւ շատ նեղ, մուգ կանաչ տերեւներով եւ անմիջապէս արմատից է 

աճում։ Աշնանը տերեւների արանքից աճում է կարճ ընձիւղով բաց մա նու

շակագոյն ծաղիկը, որը տեսքով նման է շուշանին, իսկ մեծութեամբ՝ փոքրիկ 

կակաչին: Նրա միջում վարսանդը վերջանում է երեք մսոտ ծիլերով, որոնք 

էլ չոր վիճակում կազմում են հռչակաւոր քրքումը: Արեւելքում քրքու մը 

բարձր էր գնահատւում: Պակաս բարձր չէր գնահատւում յոյների եւ հռո մէա

ցիների մօտ: Քրքումից պատրաստւում է անուշահոտ ջուր, որով ցօղում են 

սենեակները, շորերը, գցում ուտելիքի եւ ըմպելիքի մէջ: Քրքումից հոտաւէտ 

քսուք էին պատրաստում: Հին Եգիպտոսում աճեցւում էր մէկ այլ բոյս՝ 

Carthamus tinctorius, որը քրքումի պէս տալիս էր դեղին ներկ՝ մումիաների 

հան դերձները ներկելու համար:

25 Խունկեղէգ (անուշ) – թէաբար՝ Acorus calamus բոյսն է: Լաւագոյն խունկեղէգն 

աճում էր Արաբիայում եւ Հնդկաստանում, իսկ ցածրորակները՝ Եգիպտոսում 

եւ Սիրիայում: Սուրբ օծութեան իւղի բաղադրանիւթերից է [Ելք Լ 23]:

26 Կինամոն – (եբր. קִנָּמוֹן / qinnamon) Cinamomum zeylanicum: Անուշահոտ բուր

մուն քով կեղեւ է, որը հանւում է դափնիների ընտանիքի ծառերի մի տեսակից: 

Նրա աղացած փոշին սուրբ օծութեան իւղի բաղադրանիւթերից է [Ելք Լ 23]: 

Այժմ աճեցւում է Ցեյլոնում եւ Ջաւայում:

27 Տես Գ 6։

28 Հալուէ – (եբր. אֲהָלוֹת / ahalot‘) Aloe barbadense, յայտնի է նաեւ A. vera վայ

րի վի ճակով, որն աճում է Եմենում: Լայնօրէն աճեցւում է տնական պայ ման

նե րում: Քաջ յայտնի էկզոտիկ բոյս է՝ լայն, շատ հաստ տերեւներով, որոնց 

եզրերին փշեր են: Այս բոյսի հիւթը բուժիչ դեղ է, որ յայտնի է ալոէ անունով: 

Այն, բնախոյզների վկայութեամբ, գործածւում էր մահացածների մարմինն 

օծե լու համար: Նիկոդեմոսը Տիրոջ մարմինը գերեզման դնելիս բերեց հալուէ՝ 

զմուռսով խառն [Յովհ. ԺԹ 39]: Հալուէն ունի շատ սուր եւ անուշ հոտ, որի 

հա մար էլ բոլոր արեւելեան ժողովուրդների կողմից գործածւում էր ինչպէս 

մեծարժէք կնդրուկը: Հալուէն իր անուշահոտութեամբ դրւում է զմուռսի 

եւ կասիասի կողքին [Սաղմ. ԽԴ 9]: Կարող է լինել ժամանակակից Aquilaria 

agalochaն, որ այսօր լինում է Արեւելեան Բենգալում, Չինաստանում:
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փաւոր զօրութիւն ունի. ո՛չ շատ սառն է, ո՛չ էլ շատ տաք, ցաւերն 

ամո քող զօրութիւն ունի: Քրքումի յատկութիւններով այլաբանօրէն 

իմաս տասիրւում է առաքինութեան մասին, քանզի առաքինութիւնը 

մի ջինն է երկու ծայրայեղութիւնների՝ բարու պակասութեան եւ չա

փա զանցութեան (օրինակ՝ ժլատութիւն եւ շռայլութիւն, երկ չո տութիւն 

եւ յանդգնութիւն…): Հոգեւոր կեանքում քրքւմը խորհրդա նշում 

է չափաւորութիւնը եւ խոհեմութիւնը: Այսինքն՝ առա քի նութեան 

գոր ծե րում պէտք չէ դիմել տրուել անչափութեան, որպէսզի հոգեւոր 

կեանքը չվնասուի: Պէտք է հաստատուն հաւատքով ապրել, գրուածից 

աւելիին չհետամտել եւ անքննելին չքննել, այլ բոլոր անկարելի, 

անլինելի եւ անհաւատալի բաներից աւելի պէտք է հաւատալ Աս

տու ծոյ ամենակարող զօրութեանը: Նմանապէս, եթէ մէկը գործած 

մեղ քերի համար սուգի մէջ է, չպէտք է սգայ չափից աւելի, որպէսզի 

յու սահատութեան մէջ չընկնի եւ չասի՝ փրկութիւն չկայ, եւ այդ պատ

ճա ռով չմնայ մեղքերի մէջ կամ Յուդայի պէս ընկնի, որ խեղդուեց 

(Նիւսա ցիՆարեկացի):

Խւնկեղէգը բոլոր խունկերից անուշահոտ է. այն հրամայուեց 

խառ նել խունկի հետ՝ խորանում Աստուծոյ համար ծխելիս (Նարեկացի). 

խորհրդա նշում է առաքինութեան վարքը (Արեւելցի):

Նիւսացին նկարագրում է, որ կինամոնն ունի շոգին կամ ջեր

մու թիւնը զովացնելու կամ սառեցնելու արագ զօրութիւն եւ այլ 

զար մանալի յատկութիւններ: Կինամոնը հրեշտակահաւասար վարքի 

խորհուրդն է. այն ունեցողն այլեւս չի ընդունում մարմնաւոր ախտերի 

այցերը (պոռնկութիւն, ագահութիւն, բարկութիւն…), այլ արթուն, 

ան քուն, անախտ եւ անկարիք կենցաղավարութեամբ է ապրում 

(ՆիւսացիՆարեկացի):

Լիբանանի ծառերից ծորում է կնդրուկը, այսինքն՝ Լիբանանի 

ծառերի գեղեցկութիւնը կերպարանում է աստուածային տեսութիւնը. 

եւ աստուածային փառքին ոչ ոք հաղորդ չի լինում, եթէ նախապէս 

կերպարանակից չլինի Տիրոջ մահուանը (Նիւսացի):

Զմւռսը (տես Գ 6) եւ հալւէն այն նիւթերն են, որ Տիրոջ թաղ

մանը Յովսէփը եւ Նիկոդեմոսը բերեցին: Զմւռսը նշանակն է անա

պա կան մարմնի, հալւէն՝ անուշահոտ Աստուածութեան: Զմւռսը նաեւ 

խորհուրդն է թաղման, իսկ հալւէն՝ յարութեան (Տաթեւացի):
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15. Բւրաստանների աղբիւր եւ կենդանի ջրի ակւնք, որ բխւմ է 

Լի բանանից:

15. Ում բերանի առաքումը նռնենիների եւ խնկենիների դրախտ 

էր, Նա այժմ աղբիւր է լինում՝ Իրենից բուսեցրած պարտէզն ար

բեցնելով… Ապա ամենաբարձր գովութեան խօսքն է ասում Հարսի 

մասին. նրան կենդանի ջրի ակունք է անուանում, որ բխում է Լի բա

նանից: Նկատւում է Հարսին տրուող անունների հետզհետէ խտա ցում՝ 

պարտէզ, պարտէզների աղբիւր, կենդանի ջրի ակւնք… Առա քինութեան 

գործերից մինչեւ աստուածացման գագաթ, քանզի կենդանի ջուրն 

աստուածային բնութիւնն է, եւ Աստուած Ինքն է կենդանի ջրի 

ակունքը. «Թողեցին Տիրոջը՝ կենդանի ջրի աղբիւրին» [Երեմ. ԺԷ 13], 

«Եթէ դու գիտենայիր Աստուծոյ պարգեւները, եւ թէ ով է, որ քեզ 

ասում է. «Ինձ խմելու ջո՛ւր տուր», գուցէ դու խնդրէիր Նրանից, եւ 

Նա քեզ կենդանի ջուր տար» [Յովհ. Դ 10], «Ով հաւատում է Ինձ, 

ինչպէս եւ Գիրքն է ասում, նրա որովայնից կենդանի ջրերի գետեր 

պիտի բխեն» [Յովհ. Է 38]: Այսպիսով՝ ինչպէս Տիրոջը մահակից 

լինողները եւ հարսնացողները հաղորդուեցին Աստուածութեան 

անուշահոտութեանը, այնպէս էլ Նրա պէս կենդանի ջրի ակունք 

պի տի դառնան, թէկուզ Լիբանանից եկած լինեն, այսինքն՝ մեղքի 

ան տառից: Նոյնն է մեկնում աւետարանիչը. «Սա ասում էր Հոգու 

մասին, որ պիտի ընդունէին Նրան հաւատացողները» [Յովհ. Է 39] 

(ՆիւսացիՆարեկացի):

16. Վե՛ր կաց, հիւսիսայի՛ն քաի, եւ ե՛կ, հարաւայի՛ն քաի, փչի՛ր 

Իմ պարտէզւմ, եւ թող բւրեն Իմ խւնկերը:

16. Ըստ Նիւսացու՝ Փեսան հիւսիսային քամւն իր հրամանով մեր

ժում է եւ հարաւային քամւն խնդամտութեամբ կանչում. հիւսիսա յի նին 

հրամայում է հեռանալ եւ փախչել, որպէսզի հարաւայինն ան խա փան 

փչի, եւ նրա ընթացքը ոչ ոք չարգելի (Նիւսացի):

Հիւսիսն իր սառնութեամբ եւ արեգակից հեռու լինելով խորհրդա

նշում է սատանային եւ նրա գործերը, որոնք են բարկութիւն (կար

կուտ), փորձութիւն (ձիւն), կռապաշտութիւն (սառոյց), ատելութիւն 

եւ Աստուծոյ սիրոյ պակասութիւն (ցուրտ) եւ այլն:
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Հարաւը լոյսով, ջերմութեամբ, ցածրադիրութեամբ կրում է Սուրբ 

Հոգու խորհուրդը, որ լոյս է եւ սիրոյ ջերմութեամբ ու խոնարհու թեամբ 

իջնում է մեզ մօտ եւ հալեցնում մեղքի ու անհաւատութեան սառոյ ցը:

Այստեղ պարտէզն առաքեալներն են, որ ընդունեցին Սուրբ Հոգին 

եւ ապա Սուրբ Հոգով մեզ բուրեցին հոգեւոր կեանքի անուշահոտ 

քաղցրութիւնը: Պարտէզ իջնելը երեք կերպ է իմացւում. Սուրբ 

Կոյսին աւետելը, գերեզմանի պարտէզն իջնելը կամ սուրբ սրտերի մէջ 

հանապազ իջնելը (ՆարեկացիՏաթեւացի):

Ե

Հարսն աղաչւմ է, որ իր Փեսան ցած իջնի.

1. Թող իմ Եղբօրորդին իջնի Իր պարտէզը եւ ւտի Իր ծառերի 

պտւղները:

Փեսան ասւմ է Հարսին.

Մտայ Իմ պարտէզը, քո՛յր Իմ Հարս, հաւաքեցի Իմ զմւռսն Իմ խւն

կե րով հանդերձ, կերայ հացս Իմ եղրով, արբեցի գինիս Իմ կա թով. 

կերէ՛ք, երձաւորնե՛ր Իմ, արբէ՛ք եւ արբէ՛ք, եղբօրորդինե՛ր Իմ:

1. Ծառերի պտւղները նրանք են, ովքեր Յիսուսից յետոյ մահուամբ 

նահատակուեցին: Եկեղեցու պարտէզի մէջ աճած նրանց պտու ղը 

քաղցր է Փեսայի համար. ուստի Հարսն աղաչում է ուտել, ըստ այնմ՝ 

«Ով ինձ խոստովանում է մարդկանց առաջ, Ես էլ կը խոս տո վանեմ 

նրան Հօր առաջ» [Մատթ. Ժ 32] (Որոգինէս):

Հարսը համարձակւում է պատուասիրել եւ մեծապարգեւել Նրան, 

Ով վեր է ամէն մի առաւելութիւնից. Հարսն ուտելու է հրաւիրում 

Նրան, Ումից ամէն ինչ է, Ումով ամէն ինչ է, Ում մէջ ամէն ինչ է: Ով 

ժամանակին կերակրում է բոլորին, Ով երկնքից իջած հացն է, աշխարհի 

կեանքը, բոլոր էերին կենդանութիւն տուողը, Նրա՛ առջեւ է Հարսը 

սեղան դնում: Հարսը մեր բնութեան պարտէզն է, մենք՝ ծառերը, իսկ 

պտուղները՝ Հօր կամքը կատարելը, այսինքն՝ մեր փրկութիւնը եւ 

ճշմարտութեան գիտութեան գալը: Հարսը նախապէս քաղցրացել է 

խնձորենու պտուղով եւ ապա քաղցր պտուղ դարձել…

Հարսն աղօթում է, որ Փեսան նայի առաքինութեան ծառերի 

պտղաբերութեանը, մարդասիրութեամբ իջնի, ընդունի ներքեւում 
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գտնուողներիս եւ բարձրացնի: Փեսան մինչեւ Հարսի աղօթելը լսում 

է նրան, նայում նրա սրտի պատրաստութեանը եւ գալիս այն պար

տէզը, ուր փչեց հարաւային քաին, հաւաքում խնկենիների պտւղ ները՝ 

զմայլուելով առաքինութեան ծառերով, եւ պատմում խրախճանութեան 

մասին… (Նիւսացի): Նախ՝ որպէսզի մեզ յորդորի ճաշակելու, ինչպէս 

բժիշկն է նախ ճաշակում դեղը եւ ապա այն տալիս հիւանդին: 

Երկրորդ՝ Ինքը ճաշակեց խաչի չարչարանքները եւ մեզ փրկութիւն 

պարգեւեց՝ ուսուցանելով, որ ով ճաշակում է Նրա սուրբ Մարմինը եւ 

Արիւնը, պէտք է պատրաստ լինի չարչարանքների եւ հալածանքների 

(Տաթեւացի):

Ըստ Որոգինէսի՝ Փեսան մտել է ՀարսԵկեղեցու Աւազանից 

ծնուած ների պարտէզը եւ հաւաքում է Իր հրամանի լրումը, քանզի ով 

կորցնում է իր անձը, փրկում է այն՝ ըստ Նրա անուշահոտ հրամանի 

[տես Մատթ. Ժ 39]… (Որոգինէս):

Իմ զմւռսն՝ Իմ խւնկերով հանդերձ… Նկատի ունի մեռելու թեան 

միջոցով եփուած մաքուր եւ անուշահոտ իւղը, այսինքն՝ զանազան եւ 

տեսակտեսակ առաքինութիւնների խւնկերով ընդխառնուած վարքը 

(Նիւսացի), ինչպէս նաեւ անուշահոտ Աստուածութեան խւնկերով 

բուրող չարչարանքները՝ ի լրումն առաջին արդարների աղօթքի 

(Արեւելցի):

Տէրը հաւաքում է Իր մահուան պտուղները, որոնք բուրում են 

Հարսի առաքինութեան խունկերով (Մկրտութիւն՝ Քրիստոսի փրկա

գործութեան հաւատքով, եւ աստուածահաճոյ վարք՝ հաւատքի գոր

ծերով): Խունկի անուշահոտութիւնը խորհրդանշում է նաեւ Աստուծոյ 

սէրը՝ մարմնի հետ միաւորուած (Նարեկացի):

Հացս կերայ Իմ եղրով… Կատարելագոյն կերակուրը հացն է՝ ոչ 

թէ Օրէնքի դառնութեամբ ճաշակուող, այլ ինքն իրե նից մեղր առա

ջաց նող. առաքինութեան պտուղները մշտա պէս քաղցրացնում են 

հո գու զգայութիւնները: Մեղրով հա ցը խորհրդանշում է քաղցրացած 

պատուիրանը: Մեղրի քաղց րու թեամբ անուշացած հացի օրինակ է Տէրը, 

որ Յարութիւնից յետոյ երեւաց աշակերտներին (Նիւսացի):

Հարսը ոչ միայն կերակրում է Փեսային առաքինութեան հացով, 

այլեւ քաղցրացել է եղրի խորիսխի պէս (Նարեկացի):

Մեղրով, ըստ կեղծՀիպողիտոսի, ակնարկւում է, որ Հարսը կա

տա րել է Աստուծոյ կամքը:
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Ըստ Արեւելցու՝ նկատի է առնուած Օրէնքի եղրը՝ խառնուած 

Աւե տարանի հացի հետ:

Արբեցի գինիս Իմ կաթով… Ակնարկում է այն դրուագը, երբ 

հրեաները կարկառեցին լեղիով եւ քացախով սպունգը… Տէրն ասում 

է. «Քաղցեցի, եւ կերակրեցիք Ինձ, ծարաւեցի, եւ արբեցրիք Ինձ» 

[տես Մատթ. ԻԵ 35]՝ կաթը գինու հետ խառնելով: Կաթը մարդկային 

բնութեան առաջին կերակուրն է՝ յստակութիւն, մաքրութիւն, աննենգ 

ճշմարիտ մանկականութիւն (Նիւսացի):

Կաթն անմեղութեան նշանակն է: Վերնատանը Տէրն անմե ղու

թեամբ (կաթով) ըմպեց գինին (Արեւելցի):

Փրկիչն անմեղութեամբ (կաթով) ըմպում է մեր փրկագործու թեան 

բաժակը՝ լցուած գինով՝ Իր խորհրդական Արեամբ (Նարեկացի):

Փեսան կոչ է անում երձաւորներին եւ եղբօրորդիներին (Նիւսացու 

մօտ՝ եղբայրներին) ճաշակելու եւ ըմպելու… Այսինքն՝ նրանց, 

ովքեր ճանաչում են Աւետարանի խորհրդական ձայնը, ովքեր 

դարձել են Քրիստոսի Մարմնի անդամներ, կոչ է անում յագենալու 

աստուածային կերակուրներով եւ ըմպելիքներով: Տէրը գեղեցկապէս 

հրամայում է առաքինութեամբ մերձաւորներին, ոչ թէ հեռաւորներին, 

արժանաւորութեամբ ճաշակել Իր Մարմնի խորհրդական հացը եւ 

ըմպել Իր Արեան մաքուր հեղման շնորհները՝ ի սրբութիւն իրենց 

անձանց (սուրբ Հաղորդութիւն): Այս կերակուրին արժանաւորների՛ն 

է եղբայրներ կոչում, քանզի ով կատարում է Նրա կամքը, եղբայր է, 

քոյր եւ մայր [տես Մատթ. ԺԲ 50] (ՆիւսացիՈրոգինէս):

2. Ես ննջւմ եմ, բայց իմ սիրտն արթւն է:

Հարսը զգւմ է, որ Փեսան բախւմ է դւռը:

Իմ Եղբօրորդւ ձայնն է, դւռն է բախւմ:

Փեսան ասւմ է.

Բա՛ց Իմ առաջ, քո՛յր Իմ, երձաւո՛ր Իմ, աղաւնի՛ Իմ, կատարեա՛լ 

Իմ, քանզի գլւխս պատւել է ցօղով, եւ վարսերս՝ գիշերւայ շաղով:

2. Արբեցմանը յաջորդում է քունը, որպէսզի զգայութիւնների 

թմրելով` հոգին արթնանայ: Ուստի ընդարձակ եւ ճոխ սեղանից 

յետոյ Հարսը քնում է սխրալի քնով. մի քնով, որն օտար էր բնական 

սովորութեանը, քանզի սովորական քնի մէջ չեն հսկում եւ հսկման 

ժամանակ չեն քնում, քունը եւ հսկումը բացառում են միմեանց… 
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Սակայն այստեղ հակառակ տարրերի մի նոր եւ հրաշափառ ընդ խառ

նում եւ ուղեկցութիւն է, քանզի ասում է. «Ես ննջում եմ, եւ իմ սիրտը 

հսկում է»: Քունը նման է մահուան, քանզի նրա մէջ դադարում է 

զգայարանների աշխատանքը, թուլանում է մարմնի պնդութիւնը, 

մոռացութեան են մատնւում մարդկային հոգսերը, հանդարտւում 

են հոգու յուզումները… Երբ քնի մոռացումով լքւում է մարդկային 

բնութիւնը, այնժամ մաքուր սրտի խորհուրդները վեր են ելնում 

առանց պղտորուելու շրջակայ զգայական շարժումների ամբոխներից: 

«Քանզի մարդկային բնութիւնը երկու ճանապարհով է ընթանում. 

մէկով զօրանում է հոգու անախտութեամբ, միւսով՝ մարմնական 

ախտերով… Ով հայում է զգայութիւններին եւ իր մէջ առնում նրան ցից 

բուսած մարմնական հեշտութիւնները, անճաշակ29 է մնում աստուա

ծային ուրախութիւններին»: Ով փափագում է աստուածայինը, պէտք է 

փախչի զգայութիւնների կախարդանքից եւ հրճուի էերի տեսութեամբ, 

պէտք է քնեցնի մարմնական շարժումները եւ մերկ ու մաքուր մտքով, 

աստուածային արթնութեամբ ընդունի Աստուծոյ ձայնը (Նիւսացի):

Նիւսացու ըմբռնումները ճգնաւորական են. սակայն ճգնաւորական 

մահուան հիմքը Տիրոջ փրկագործ մահն է (փրկաբանական մահ)…

«Թէպէտ խաչուեց որպէս մարդ, սակայն չննջեց մարդու պէս: 

Այլ մարմնով ննջելիս արթուն Աստուածութեամբ բռնեց նրան30, ով 

մահուան իշխանութիւն ունէր…» [տես Եբր. Բ 14] (Որոգինէս):

Փրկաբանական մահն ունի իր անմիջական մարդաբանական 

արտապատկերումը. դա վկայական մահն է… «Ունենալով մարդկային 

բնութիւնը՝ ննջում են, սակայն արթուն են՝ Սուրբ Հոգու շնորհներն 

իրենց մէջ ընդունելով: Արդ՝ եթէ այդպէս չլինէր, ինչպէ՞ս կարող էին 

այս տկար մարմնի մէջ անչափ նեղութեամբ այսպիսի չարչարանքներ 

կրել առաքեալները եւ մարտիրոսները, նմանապէս էլ՝ ճգնազգեաց 

հայրերը, մանաւանդ՝ մեր Լուսաւորիչը, ում տասն այրեր, ութ օր 

կախաղանից գլխիվայր կախած, բրածեծ էին անում եւ, այսպիսի 

դառը տանջանքների ենթարկելով, չկարողացան թմրեցնել նրա 

սրտի արթնութիւնը: Այլ, միտքն արթնութեամբ առ Աստուած 

բարձրացրած, այն օրերին նա անընդհատ աղօթքով խօսում էր 

Աստուծոյ հետ եւ Աստուծոյ առջեւ հեղում աղերսանքների գութը մեր 

29 Անճաշակ – անհաղորդ։

30 Նկատի ունի սատանային։
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աշխարհի փրկութեան համար: Գաւազանի մէկ հարուածը բաւական է՝ 

թմրութեան հասցնելու մեր միտքը, իսկ երանելին, այնպիսի անչափ 

չարչարանքների մէջ, միտքն անխոտոր եւ լեզուն անդրդուելի 

պահելով առ Աստուած խնդրուածքների մէջ, արդեօք չէ՞ր նմանւում 

Քրիստոսի արթուն սրտին…» (Նարեկացի):

Դարձեալ ասւում է, որ Տէրը երկայնմտութեամբ ննջում է՝ 

ժամանակ տալով ապաշխարողներին: Նաեւ Եկեղեցին անտանելի 

վշտեր կրեց՝ տեսնողների համար անզգայ համարուելով, սակայն 

գիտէր, որ Տիրոջ համար է համբերում (ՈրոգինէսԱրեւելցի):

Ըստ Տաթեւացու՝ սուրբ Հաղորդութեան ճաշակմամբ մենք մուտք 

ենք գործում Տիրոջ մահուան մէջ եւ արթնանում առ Աստուած: Այս 

կեանքում դա արտայայտւում է զգայական մահուամբ եւ հոգու 

արթ նութեամբ, իսկ մարմնով մեռնելիս [վերջին Հաղորդութեամբ] 

կեն դա նանում ենք հոգով: «…Ով ճաշակում է Քրիստոսի փրկական 

Խոր հուր դը, [թէպէտ] զգայարաններն անգործ են աշխարհիկ հեշտու

թիւն նե րի մէջ, սակայն հոգին արթուն է եւ հսկում է առ Աստուած… 

Ով հաւատքով ու յոյսով ճաշակում է Տիրոջ Մարմինը, թէպէտ մեռ նում 

է մարմնով, սակայն կենդանի է հոգով՝ ըստ այնմ, թէ՝ «Ով ուտի Իմ 

Մարմինը, յաւիտեան կ’ապրի» [Յովհ. Զ 50–59], եւ թէ՝ «Ով հաւա  տայ 

Ինձ, մահ չի տեսնի» [նոյն]» (Տաթեւացի):

Քրիստոս թէպէտ մարմնով համբարձուեց երկինք, սակայն սիրտն 

արթուն է, այսինքն՝ աստուածային շնորհները հեղւում են մարդկանց 

վրայ, որոնցով նախախնամւում են Քրիստոսի Պատարագի պատուարի 

տակ:

Հարսը զգում է, որ Փեսան բախում է դուռը.

«Իմ Եղբօրորդւ ձայնն է, դւռն է բախւմ»:

Պէտք է հսկել, արթնանալ կենցաղի պատրանքների մէջ սու

զող քնից, բացել հոգու աչքերը, հաստատուն մնալ եւ վառել հո գու 

լապտերները, հեռանալով չարութիւնից եւ մոլորութիւնից՝ առա քի

նու թեամբ պատրաստ լինել հոգու դռան առջեւ Տիրոջ Գալստեանը… 

«Քան զի երբ գայ եւ բախի դուռը, երանի՜ այն ծառային, ում Տէրը, 

գա լով, դռան մօտ գտնի» [տես Ղուկ. ԺԲ 36–37]:

Հոգին, յարաժամ հայելով երանութեանը, դռան յետեւից զգում է 

Տիրոջ ներկայութիւնը. սակայն Աստուած անբաւաբար անըմբռնելի է 

եւ անհասանելի, ուստի երբեք աչքի առջեւ չեկաւ…
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Հարսը մշտապէս սքանչանում եւ հիանում է գիտութեամբ, սա

կայն երբեք գիտութեամբ չի դադարում Աստուծոյ սէրը ցանկա լուց. 

այս պատճառով անմիջապէս զգում է դուռը բախողի ներկայու

թիւնը:

Ապա, մի փոքր հանդարտութիւն տալով լսելիքին, Հարսը լսում 

է Փեսայի ձայնը.

Բա՛ց Իմ առաջ, քո՛յր Իմ, երձաւո՛ր Իմ, աղաւնի՛ Իմ, կատարեա՛լ Իմ, 

քանզի գլւխս պատւել է ցօղով, եւ մազերս՝ գիշերւայ շաղով: «Մեծն 

Մով սէսի տեսիլքի մէջ Աստուծոյ ձայնը լոյսով սկսուեց, իսկ յետոյ 

Աստուած ամպով էր խօսում Նրա հետ: Ապա, բարձրագոյն եւ կա

տարեալ լինելով, աղջամղջի մէջ էր Մովսէսը տեսնում Աստծուն»: 

Ուս տի պէտք է հեռանալ Աստուծոյ մասին երեւակայական կար ծիք ների 

ցօղից, խաւարից դէպի լոյս փոխուել՝ երեւելի բաների ամ պով առաջ

նորդուելով դէպի աներեւոյթ բնութիւնը… Ովքեր լքում են մարդ կային 

բնութիւնը եւ ներս մտնում անմտանելի աստուած գի տու թեան մէջ՝ 

ամէն կողմից պատուելով Աստուծոյ շամանդաղով, նրանց համար 

երեւելի եւ ըմբռնելի ամէն ինչ դուրս է մնում, Հո գու տեսութեամբ 

անտեսանելի եւ անըմբռնելի դառնում: Այժմ աստուա ծային գիշերուայ 

մէջ Փեսան մերձ է եւ չի երեւում… Ի՞նչ են նշա նա կում հոգու այսպի սի 

խորհրդածութիւնները գիշերուայ մէջ:

Դւռը մտածական անճառելիների իմաստների նշանակն է, որի 

միջոցով ներս է մտնում Որոնելին, քանզի ճշմարտութիւնը մեր 

բնութիւնից դուրս է գիտութեան մասնակիութեան պատճառով… 

Փեսան բախում է մեր մտքի դուռը՝ ասելով՝ բա՛ց: Այդ դռան բա նա

լի ները ծածուկ խորհուրդները բացայայտող անուններն են՝ քոյր, եր

ձաւոր, աղաւնի, կատարեալ: Քանզի եթէ մէկը կամենում է բացել հոգու 

դռները, որպէսզի փառքի Թագաւորը ներս մտնի, պէտք է լինի քոյր 

(այսինքն՝ կատարի Աստուծոյ կամքը), երձաւոր (այսինքն՝ մերձենայ 

ճշմարտութեանը եւ ոչ մի բանով չպատսպարուի), աղաւնի եւ կատարեալ 

(այսինքն՝ աղաւնու պէս կատարելութիւն ունենայ, կատարեալ 

անմեղ ու մաքուր լինի): Յոյժ հոգեշահ է Փեսային ներս ընդունել եւ 

բնակեցնել. Նրա գլուխը պատուած է ցօղով, եւ վարսերը՝ գիշերուայ 

շաղով… Ցօղը բժշկութիւնն է, ինչպէս յայտ նա պէս ասում է մարգարէն. 

«Ցօղը, որ Քեզանից է, բժշկութիւն է նրանց համար» [Եսայի ԻԶ 19]: 

Իսկ գիշերուայ շաղը նկարագրում է աստուածատես նախնիներին՝ 

արդարներին եւ մարգարէներին, քանզի ոչ ոք չհանդիպեց 
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գիտութեան սաստիկ անձրեւի կամ վտակների, այլ փոքրիշատէ 

ցօղւում էին ճշմարտութեան գիտութեամբ՝ սուրբ եւ աստուածազգեստ 

բանական ցօղի միջոցով: Վարսերը մարգարէները, առաքեալներն ու 

աւետարանիչներն են, որոնցից իւրաքանչիւրը կրում էր գաղտնի եւ 

անտեսանելի գանձեր՝ մեզ համար վարդապետութեան ջրառատ գետեր 

լինելով: Ցօղը եւ շաղն արտայայտում են մեր աստուածճանաչողութեան 

սահմանափակութիւնը. «Շատից քիչը գիտենք եւ մարգարէանում ենք» 

[Ա Կոր. ԺԳ 9]: Աստուածային վար դա պետութեան գետը գոյանում է 

այսպիսի մանր կաթիլներից (Նիւսացի):

Գիշերւայ խաւարն աստուածգիտութեան անհասութիւնն է: Ցօ ղը 

եւ շաղը խորհրդանշում են Աստծուց տրուած հաւատքը, որը միա միտ 

աղօթքով եւ արտասուքով լցուեց աստուածգիտութեամբ (կեղծ

Հիպողիտոս):

Որոգինէսեան ըմբռնումն առնչուած է Աւետման հետ. Գաբրիէլ 

հրեշ տակապետն աւետում է դռան յետեւում կանգնած մարդկային 

բնու թեանը՝ ասելով. «Մի՛ երկնչիր, Իմ Աստուածութեան գլուխը 

պատուեց մարգարէների՝ փրկութիւն հայցող խօսքերի ցօղով եւ 

հե թա նոս ների բանական առաքինութեան գիշերային շաղով» (Որո

գի նէս):

Ըստ Նարեկացու՝ ովքեր ըմպում են այն բաժակը եւ գինին (չար

չարակից եւ մահակից են լինում Քրիստոսին), յոյժ արթուն միտք են 

ստանում այս քնալից կեանքում… Հարսը լուսաւորուել է Մկրտու

թեամբ, հոգու ծնունդով եւ խորհրդական արեան արբմամբ դարձել 

քոյր եւ մերձաւոր, արդարացել Սուրբ Հոգով եւ դարձել աղաւնակերպ 

ու որդեգրութեամբ կատարեալ: Ցօղը եւ շաղը նշա նակ ներն են Տիրոջ 

քրտինքի, որով Նա պատուեց մատնութեան գիշերը մահուան ահի 

պատճառով [տես Ղուկ. ԻԲ 44] (Նարեկացի): «Որպէսզի յորդորի 

հաւա տացեալներին, թէ Նրա չարչարանքներով փրկուեցինք եւ պէտք 

է սպասենք Նրա միւս Գալստեանը» (Տաթեւացի): Ցօղը, ըստ Արեւելցու, 

մարգարէների իմաստութիւնն է մինչեւ Քրիստոսի Գա լուստը:

«…Ասում է՝ բա՛ց Իմ առաջ, քանզի մեր կամքով է մեր միտքը բացե լը 

եւ Քրիստոսին ընդունելը, նմանապէս էլ՝ փակելը եւ արտաքսելը: Տիրոջ 

գլուխը նա է, ով այժմ Եկեղեցու գլուխն է, ինչպէս՝ հայրապետները 

եւ կաթողիկոսները: Ցօղով պատուածութիւնը խորհրդանշում է Սուրբ 

Հոգու ընդունելութեան շնորհները…» (Տաթեւացի):
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3. Հանեցի իմ պատմւճանը, ինչպէ՞ս հագնեմ այն. լւացի ոտքերս, 

ինչպէ՞ս աղտոտեմ դրանք:

3. Հարսը, շնորհներով հիացած, ասում է. «Մերկացայ Փառքի 

պատ մուճանից, որ ունէի դրախտում, արդ ինչպէ՞ս պիտի հագնեմ 

նոյնը, ինչպէս ասում էր Մարիամը. «Այդ ինչպէ՞ս կը լինի» [Ղուկ. 

Ա 34]»: Ինչպէս նաեւ ոտքը, որ լուացուեց շնորհով, չի կարող ըն

թա նալ մոլոր ընթացքով, որով Աստծուն մերձենալը դժուարանում է 

(Որո գինէս):

Հարսը մաքրել է հոգին (հանել է պատմւճանը) առաքինու թեան 

գործերով, իսկ մարմինը (ոտքերը) լուացել աղտեղի հեշտութիւն նե րից: 

«Թէպէտ դրախտակործան մարմնի բնութեան մէջ է, սակայն, Քրիս տո

սին իր մէջ բնակեցնելով, այլեւս չի ցանկանում շաղախուել նոյնին» 

(կեղծՀիպողիտոս):

Հարսը մերկացել է մաշկեղէն պատմւճանից, որ հագաւ մեղքից 

յետոյ, եւ ոտքերը լուացել է երկրայինից… Աստուածային առաքեալը 

հրամայում է մերկանալ հին մարդուց նրանց, ովքեր պատրաստւում 

են Մկրտութեամբ լուանալ հոգու աղտերը [տես Կող. Գ 9]: «Արդ՝ 

ով մերկանում է արտաքին մարդուց, հեռացնում է սրտի ծածկոյթը 

եւ ներսում ճանապարհ բացում Բանի համար… ըստ առաքեալի, 

որ հրամայում է մերկանալ հին մարդու պատառոտուած զգեստից 

եւ հագնել Աստուծով տրուած նոր պատմուճանը՝ սրբութեամբ եւ 

արդարութեամբ, որը Հարսի [հաւատքի] խոստովանութեան զգեստն 

է»: Աստուածային զգեստներով զարդարուածներն այլեւս չպէտք 

է հագնեն մեղքի պատմուճանը, քանզի ի՞նչ հաղորդութիւն կայ 

խաւարային զգեստի եւ լուսատեսակի ու աննիւթի միջեւ. պէտք չէ 

երկու պատմուճան ունենալ, այլ մէկը՝ ըստ տէրունական խօսքի [տես 

Մատթ. Ժ 10]:

…Ինչպէ՞ս հագնեմ: Քանզի ո՞վ արդեօք, տեսնելով իր վրայ արե գակ

նափայլ Տիրոջ պատմուճանը՝ անապականութեամբ եւ մաք րու թեամբ 

պատուած, ինչպէս այլակերպութեան ժամանակ Տէրը ցոյց տուեց [տես 

Մատթ. ԺԷ 2], դրանից յետոյ կարող է հանդուրժել մեղ քի աղ քատ եւ 

պատառոտուած հանդերձ կրել իր վրայ…

Լւացի ոտքերս, ինչպէ՞ս աղտոտեմ դրանք: Մովսէսին հրամայուեց 

ազատուել մեռեալ մորթերից, երբ ոտքը դնում էր սուրբ եւ լուսաւոր 

երկրի վրայ: Տէրն աշակերտներին զգուշացնում էր չգնալ հեթանոս
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նե րի ճանապարհով, այլ ընթանալ սուրբ ճանապարհով [տես Մատթ. 

Ժ 5]: Քրիստոս ասում է՝ Ես եմ ճանապարհը [Յովհ. ԺԴ 6], եւ անհնար 

է մերձենալ այդ ճանապարհին՝ առանց մերկանալու մարդկային 

մե ռե լոտի զգեստներից: Ում ոտքերը մաքրուել են մեղքերից Տի րոջ 

մաքրողական զօրութեամբ, ով ոտք է դրել թագաւորական ճա նա

պարհին, այլեւս չպէտք է խոտորուի աջ կամ ձախ, այլ ուղիղ ընթանայ 

սրբութեան ճանապարհով (Նիւսացի):

Տէրը Մկրտութեամբ լուացել է Հարսի ոտքերը եւ գարշապարները, 

ինչպէս երանելի առաքեալներինը, եւ ամրացրել խայթող օձի թոյնից: 

Ինչպէ՞ս կարելի է վերստին աղտոտել դրանք մեղքի ընթացքով՝ 

պոռնկութեամբ, սպանութեամբ, զրկանքով (Նարեկացի):

4. Իմ Եղբօրորդին եկնեց Իր ձեռքը պատւհանով, եւ իմ որովայ նը 

խռովւեց Նրանով:

4. Նիւսացու մօտ բնագիրը հետեւեալն է. Իմ Եղբօրորդին եր կա րաց

րեց Իր ձեռքն անցքի իջով, եւ իմ որովայնը խռովւեց Նրանով:

Հարսը հեռացնում է սրտի ծածկոյթը եւ բացում հոգու բոլոր 

դռնե րը, որպէսզի մտնի Փառքի Թագաւորը: Սակայն դռան ըն

դար ձակութիւնը, պարզուեց, փոքր է, ընդամէնն անցք է եւ չնչին 

մե ծութիւն ունի, որով չի կարող մտնել Փեսան, այլ հազիւ Նրա 

ձեռ քը մտաւ… Հարսը շահում է միայն այն, որ ձեռքով ճանաչում է 

Փա փագածին… Քանզի մարդկային աղքատութիւնը չէր կարող իր 

ներսն ընդունել անհասանելի բնութիւնը: Եւ որովայնը խռովււմ է… 

արտայայտում է Հարսի հիացումը եւ զարմացումը տեսածով, քանզի 

նրա մտաւորական զօրութիւնը շարժուեց՝ աստուածային ձեռքի 

զօրութեամբ իմանալու սքանչելի բաները, որոնք գերազանցում 

են մարդկային զօրութիւնները: Ձեռքը նշանակն է արարչական 

զօրութեան: Ձեռքով շնորհւում է Արարչագործողի անըմբռնելի եւ 

անտանելի բնութիւնը, քանզի բոլոր արարչական էերի ստեղծումն 

այն ձեռքի գործն է:

Այս խօսքը ներքին աղերս ունի Բանի մարմնաւորման փրկագործ 

տնօրէնութեան հետ: Հարսի տունը մարդկային կեանքն է, ուր գալիս է 

բոլորի արարչական ձեռքը՝ Իրեն ամփոփելով սուղ եւ չնչին մարդկային 

կեանքի մէջ, ամէն ինչով ընդունելով մեր բնութիւնը՝ առանց մեղքի: 

Իսկ մեր մէջ լինելով՝ յուզում եւ զարմացնում է հոգիներին. «Ինչպէ՞ս 
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է Աստուած երեւում մարմնի մէջ, ինչպէ՞ս է Բանը մարմին լինում, 

ինչպէ՞ս է ծնւում Կոյսից, ինչպէ՞ս է խաւարի հետ լոյսը միանում, 

մահուան հետ՝ կեանքը, ինչպէ՞ս է մեր երկրային կեանքի փոքր անցքը 

կրում Նրան, Ով բովանդակում է բոլոր էերին…» (Նիւսացի):

Ըստ կեղծՀիպողիտոսի՝ Քրիստոսի պատւհանով մեզ մօտ եկաւ 

Սուրբ Հոգին: «Արդ՝ Սուրբ Հոգով շնորհուեց սուրբ սրտին Նրա 

տնօրինական գործերի քննութիւնը. եւ Հարսը, տեսնելով այն, խռովւեց 

Նրա սիրոյ փափագով» (կեղծՀիպողիտոս):

Ըստ Որոգինէսի՝ ձեռքն արտայայտում է մարգարէների յայտ

նած նոր խորհուրդը (Բանի մարմնաւորման մասին): Սա էր տենչում 

Եկեղեցին, ինչպէս ասում է. «Բազում մարգարէներ եւ արդարներ 

կամեցան տեսնել այն, ինչ դուք տեսնում էք» [Մատթ. ԺԳ 17] (Որո

գի նէս):

5. Ես վեր կացայ՝ բացելւ իմ Եղբօրորդւ առաջ. իմ ձեռքերից զմւռս31 

կաթեց, եւ իմ մատները լցւեցին զմւռսով ՝ դռան փակաղակի վրայ:

5. Հարսն առաքեալների քարոզութեամբ վեր է կացել կռա պաշ

տու թիւնից՝ բացելու սիրտը եւ ընդունելու Քրիստոսին, եւ Մկրտու

թեամբ նրա գործերը կաթեցրել են Նրա մահուան տնկա կցու թիւնը, եւ 

զգա յարանները լցուել են մահուամբ՝ ըստ այնմ՝ «Եթէ Քրիստոս ձեր 

մէջ է, մարմինը մեռած է մեղքերի համար» [Հռոմ. Ը 10] (Որոգինէս):

Աստուծոյ առաջ կենդանի լինելու նախապայմանը մեռնելն է այս 

աշխարհի համար, այսինքն՝ մեր անդամները մեղքի համար սպանե լը: 

Զմւռսը նշանակն է մեռելութեան… Հարսը Մկրտութեամբ կամովին 

թաղուել է Քրիստոսի մահուամբ եւ յարութիւն առել:

Ձեռքերը հոգու գործնական շարժումների նշանակներն են, որոն

ցից զմւռս է կաթում՝ ցոյց տալով մարմնական շարժումների կամաւոր 

մեռելութիւնը: Իսկ մատները խորհրդանշում են առաքինութիւնների 

փոյթը…

Ովքեր անկատարելապէս ձեռնամուխ են լինում առա քի նու թիւն

ների՝ մի ախտի հանդէպ մեռնելով եւ միւսների մէջ կենդանի լինե լով 

(օրինակ՝ ոմանք իրենց մէջ սպանում են պագշոտութիւնը եւ խնամքով 

սնուցում ամբարտաւանութիւնը), նրանց բոլոր մատները զմւռսով չեն 

31 Տես Գ 6։
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լցուած, քանզի բոլոր գործերով չեն օտարացել եւ մեռել չարի նկատ

մամբ: Իսկ ում բոլոր մատները լի են զմւռսով, նրա հոգին յառ նում է 

եւ ներսի ճանապարհը բացում Փեսայի առջեւ (Նիւսացի):

Ճգնաւորական մահուանը յաջորդում է աստուածայայտնութիւնը…

Աստուած յայտնում է Իրեն մեր մարմնեղէն բնութեան նեղ 

լու սանցոյցով… Մեր հոգու աչքերը բացւում են եւ սկսում տեսնել, 

որ չափ հնարաւոր է մարմնեղէն աչքերի համար: Հոգին զարթնում է 

մեղքի թմբիրից եւ վեր ելնում երկրաւոր կրքերի իշխանութիւնից՝ մէկ 

կողմ դնելով ախտերը, իրեն մեռցնում է մեղքերի հանդէպ, մեռնում 

Քրիստոսի հետ… ապա յարութիւն առնում Քրիստոսի յարութեամբ: 

Սրա մասին է խօսում առաքեալը [Կող. Բ 12] (Նարեկացի):

6. Ես բացեցի իմ Եղբօրորդւ առաջ, իմ Եղբօրորդին անցաւ, եւ իմ 

հոգին ելաւ Նրա խօսքի հետ: Փնտրեցի Նրան եւ չգտայ, կանչեցի 

Նրան, եւ ձայն չտւեց ինձ:

6. Հարսը մարմնի եւ զգայարանների մեռելութեամբ բացել է 

սիր տը Տիրոջ առաջ… Երբ Քրիստոս կատարեց Իր տնօրէնութեան 

խոր հուրդը եւ անցաւելաւ Հօր աջ կողմը, այնժամ Եկեղեցին, 

բռնուե լով քարոզների խօսքերից, թէ՝ «Գնացէ՛ք, ուսուցանէ՛ք բոլոր 

հե թա նոսներին…» [Մատթ. ԻԸ 19], հոգով խանդակաթ եղաւ. սրա 

տենչանքով ելաւ Հարսի հոգին: Հարսը փնտրւմ է եւ կանչւմ Նրան, 

Ումից հնչեց խօսքը, իսկ Նա, բարձրանալով երկինք, չէր երեւում 

երկրի վրայ: Սակայն փնտրելը եւ կանչելը սրբում է Հարսի սիրտը… 

(Որոգինէս):

«…Անցաւ Հարսի մօտով՝ անգիտելի մնալով, բայց Հարսը չթո

ղեց, քանզի հոգով ելաւ Նրա հետ: Թւում է, թէ, կատարելով տնօ րէ

նու թիւնը, անցաւ, նստեց Հօր աջ կողմում, եւ Եկեղեցին, ուսանելով 

քա րոզիչներից, հոգով եւ յոյսով ելաւ Նրա հետ: Փնտրեցի եւ չգտայ…. 

[այսինքն]՝ բնութեան տեղը, քանզի անվայրափակ է…» (Արեւել ցի):

Հարսը ձեռք է բերել մարմնի մեռելութիւն, եւ նրա հոգին դարձել 

է Քրիստոսի բնակարան: Քրիստոս անցնում է մտքի տաճարով ոչ 

թէ զգայապէս, այլ իմացապէս: Հարսի հոգին ելնում է Նրա խօս

քի հետ, այսինքն՝ Հարսի հոգին ելնում է մարմնից եւ Նրա հետ 

բարձ  րա նում երկինք… Հարսի այս վերելքը հնարաւոր է դարձել 

Բանի մարդեղութեամբ… Նրա հետ երկինք մտնելով՝ փնտրել է եւ 
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չի գտել փառ քի որքանութիւնը: Կանչեցի Նրան, եւ ձայն չտւեց. սա 

ար տա յայ տում է աստուածային բնութեան անհասութիւնը… (կեղծ

Հի պո ղիտոս):

Հարսը բարձրացրել է մտքի աչքերը դէպի Սուրբ Գրքի մտքերը՝ 

տեսնելու նրա շնորհների գիտութեան անքննելի խորքերը… Հարսը 

բացել է սիրտը՝ ներհաւաքելու սուղ տեսածը, քննելու, տեղեկանալու 

եւ հասու լինելու Նրա գիտութեան խորքերին, եւ այն, ինչին հասու 

եղաւ, սարսափեցրեց նրան… Եղբօրորդին անցնում եւ որպէս դիւր

ըն թաց փայլակ գնում է, իսկ Հարսի հոգին, ընդունելով Նրա խօսքի 

սակաւ ճաճանչները, գնում է Նրա հետ. միաւորուելով Նրա սիրոյ 

հետ եւ եռալով Նրա պատուիրաններով՝ իբրեւ թէ ճանաչում է Նրան, 

սակայն, համարելով, թէ հասել է, հասկանում է, թէ որքան հեռու է 

հասնելուց: «Քանզի ինչպէս արբեալը, որչափ ըմպում է, աւելի է 

ծարաւում, նմանապէս էլ ով [միտքը] յառում է Աստուածաշունչ գրքի 

մտքերին, խորհում է եւ խոկում, որչափ ուսանում է, ցանկանում է է՛լ 

աւելի ուսանել: Քանզի գիտի, որ Սուրբ Գրքի գիտութեան լրում չի 

գտնի եւ, մտքի այսպիսի ցանկութիւններով ջեռալով, կարծես ցաւում 

է հոգում, քանզի սակաւ հասողութեան միջոցով ճանաչում է անբաւ 

մնացածները եւ վարակւում այն գիտութեան ցանկութեամբ՝ որպէս 

ցաւերով…» (Նարեկացի):

7. Ինձ գտան քաղաքում շրջող պահապանները, զարկեցին եւ 

վիրաւորեցին ինձ. պարիսպների պահապանները քօղս հանեցին 

իմ վրայից:

7. «…Քաղաքի պահապանները հրեշտակներն են, որ [գտնւում են] 

դրախտում, եւ ոչ թէ իրենք զարկեցին, այլ թոյլ տուեցին բանսարկուին 

փորձել նրան եւ այս փորձութիւններով վերցրին մարմնական ախտերի 

ցնցոտիները, եւ Հարսն ամբողջովին հոգիացաւ» (Որոգինէս):

Եթէ մահուան վտանգ հանդիպէր նրան, գտնուէր աւազակների 

կողմից, ապա նման գիւտը յոյժ դժնդակ կը լինէր: Իսկ եթէ քաղաքւմ 

շրջող պահապաններն են գտնում նրան, երանելի է այդպիսի գիւտը, 

քանզի ով գտնւում է պահապանների կողմից, անվնաս կը լինի 

աւազակներից: Ովքե՞ր էին արդեօք պահապանները. Իսրայէլի Պա հա

պա նի սպասաւորներն էին, որ Իր Աջի պահպանութեամբ ամէն տեսակ 

չարից պահպանում է անձը… Աստուծոյ բնակութեան քաղաքը հոգին 
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է, որը գտնւում է պահապանների կողմից, ինչպէս ոչխարը՝ Քաջ Հովուի 

կողմից, որի համար ուրախացան հրեշտակների դասերը… Հարսը 

ներընդունել է Աստուծոյ սիրոյ ընտիր նետը, նրա սիրտը խոցուել է 

հաւատքի սլաքով… (Նիւսացի):

Քօղը, որ հանեցին պահապան հրեշտակները, մեղքերի ծածկոյթն 

է (Տաթեւացի), որպէսզի Խնդրեալին միշտ աչքի առաջ ունենայ եւ 

վերին ճանապարհով ելնելուց երբեք չդադարի (Նիւսացի):

Քօղը նաեւ յուսահատութիւնն է. «Արդ՝ երբ հեռացուեց ան յու

սու թեան քօղը, տեսաւ անսահմանելի եւ անպարունակելի Սիրեցեա լի 

գեղեցկութիւնը…» (Նիւսացի):

ԿեղծՀիպողիտոսի մեկնութիւնը զգալիօրէն տարբերւում է: 

«Քրիս տոս սատանային անուանում է աշխարհի իշխան [տես Յովհ. 

ԺԲ 31, ԺԳ 30], իսկ առաքեալը՝ օդերի իշխան [տես Եփես. Բ 2]: Նա 

է, հաւանաբար, այժմ անուանւում երկրաւոր քաղաքի պահապաններ, 

ովքեր, գտնելով Հարսին այսպիսի ծայրագոյն մաքրութեան հասած, 

զարկեցին եւ վիրաւորեցին պէսպէս փորձութիւններով…»: Ձորձը 

(բնագրում՝ քօղը) մարմինն է, որ չար դատաւորների եւ իշխանների 

միջոցով հանեցին սուրբերից… (կեղծՀիպողիտոս):

8. Երդւեցնւմ եմ ձեզ, դւստրե՛ր Երւսաղէի, ագարակի զօ րւ

թիւն ներով եւ հաստատւթիւններով. եթէ գտնէք իմ Եղբօրորդւն, 

պատ եցէ՛ք Նրան, որ կաթոգին եմ ես Նրա սիրւց:

8. Հարսը երդուեցնում է հրեշտակներին (ինչպէս նաեւ հրեշ տա

կա ցած անձանց, որոնց մայրն է Վերին Երուսաղէմը: Այսպիսին էին 

Յովհաննէսը, Պօղոսը… (կեղծՀիպողիտոս)), որ հանապազ տեսնում են 

երկնաւոր Հօր երեսը: Հարսը խանդակաթ (բնագրում՝ կաթոգին) է սիրով, 

քանզի նեղութիւնները համբերութիւն են առաջացնում, եւ դրա նից 

Աստուծոյ սէրը տարփում է մեր սրտում [հմմտ. Հռոմ. Ե 3] (Որո գինէս):

«Արդ՝ երդւեցնւմ է նրանց ագարակի զօրւթեամբ, որ Քրիստոսի 

Մարմինն է, որ երկրից է, թէ՝ Նրա առջեւ մտնելիս, հրեշտակնե՛ր, որ 

շրջում էք մեզ հետ, եւ սուրբե՛ր, որ մեր հայրերն էք, պատմեցէ՛ք Նրան, 

որ իմ հոգին բորբոքւում է Քրիստոսի սիրով (այս պատճառով դեւերից 

հարուածներ եմ ստանում եւ վիրաւորւում փորձանքներով), որպէսզի 

ձեր միջնորդութեամբ փրկի ինձ նրանցից եւ իմ կաթոգին սէրը լցնի 

Իր գիտութեամբ» (կեղծՀիպողիտոս):
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Տէրն Աւետարանում պատուիրում է ամենեւին չերդուել, այլ՝ 

«Թող ձեր խօսքը լինի [այսպէս]. այոն՝ այո, եւ ոչը՝ ոչ» [տես Մատթ. 

Ե 33–37]: Այս երդումը չի հակասում աւետարանական պատուիրանին, 

այլ հաստատում է այն եւ գովութեան պատճառ է՝ ըստ մարգարէի. «Կը 

գովուի ամէն ոք, որ երդուեց Նրանով» [տես Սաղմ. ԿԲ 12]:

Անդաստանը (բնագրում՝ ագարակ) օրինակն է այս աշխարհի, 

ինչպէս անուանեց եւ մեկնեց Տէրը [տես Մատթ. ԺԳ 38]: Ի՞նչ են 

նշանակում երդման մէջ արտայայտուած անդաստանի զօրւթիւնը եւ 

ւժգնւթիւնը… «Երկու բան է մարդուն ընտանեցնում Աստուծոյ հետ. 

մէկն անմոլորութիւնն է ճշմարիտ Էի մտածութեան նկատմամբ, որպէսզի 

մոլորուած կարծիքով չյայտնուեն այս աշխարհի հեթանոսական եւ 

հերձուածողական աղանդի մէջ, որը ճշմարտութեամբ «այո»ն է 

(այծեամի սրատեսութիւն): Միւսը մաքուր խորհրդով անձի բոլոր 

ախտաւոր կրքերը արտասահմանելն է, որպէսզի նոյն այոն չօտարանայ 

(եղջերուի չարահալածութիւն): Արդ՝ այս բարիքների բնութիւնը երկու 

սեռ ունի, որոնցից մէկը ճշմարտապէս պահում է վերհայեցողութիւնը, 

իսկ միւսը հալածում է անձի ապականիչ ախտերը» (Նիւսացի):

Ըստ Նարեկացու՝ Քրիստոսն է աշխարհի զօրութիւնը եւ ուժգ

նու թիւնը, Որով հաստատուած է այն եւ Որով պահւում է ան սա

սա նութեան մէջ. Քրիստոսով է Հարսը երդուեցնում Երուսաղէմի 

դուստրերին, որ եթէ գտնեն Նրան, պատմեն, թէ խանդակաթ է Նրա 

սիրով: Եւ երանի՜ այն անձին, որ նման սէր ունի, ինչպէս պարծենում 

է Պօղոսը [Հռոմ. Ը 35–38]: Ահա սա է ճշմարիտ սէրը, որ մշտապէս 

գովութիւն ունի երկնքում եւ երկրի վրայ, եւ ոչ թէ այլանդակ սէրը՝ 

կա՛մ ունեցուածքի, կա՛մ իշխանութեան, կա՛մ գեղեցկութեան, որ այս 

կեանքում պարսաւանք է բերում, իսկ այն կեանքում՝ անվախճան 

տանջանքներ (Նարեկացի):

9. Երւսաղէի դւստրերը եւ պարիսպների պահապանները հարց

նւմ են Հարսին.

9. Ինչո՞վ է առաւել քո Եղբօրորդին իւս եղբօրորդիներից, գեղեցի՛կդ 

կա նանց մէջ, ինչո՞վ է առաւել քո Եղբօրորդին իւս եղբօրորդիներից, 

որ այդպէս երդւեցնւմ ես եզ:

9. Հրեշտակները հարցնում են այն, ինչ գիտեն, որպէսզի Հարսը 

սրտով հաւատայ արդարանալու համար եւ բերանով խոստովանի 

փրկուելու համար [տես Հռոմ. Ժ 10] (Որոգինէս):
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Վերին Երուսաղէմի պահապանները հարցնում են Հարսվար

դա պետին մարմնացեալ Բանի փրկական տնօրէնութեան մասին… 

Նրանք ցանկանում են Եկեղեցով տեսնել Քրիստոսին, քանզի, ըստ 

առա քելական խօսքի, «Նրա աներեւոյթներն արարածների միջոցով 

ճա նաչուելով են տեսնւում» [Հռոմ. Ա 20]:

Նմանապէս էլ մենք՝ Վերին Երուսաղէմի մանուկներս, պէտք է 

սկսենք մարդեղութեան վարդապետութիւնից (պատահական չէ, որ 

Մատթէոսի Աւետարանը սկսում է Տիրոջ ազգաբանութիւնից՝ ըստ 

մարմնի): Նախ պէտք է երեւելի մարդկային բնութիւնը հաւատքով 

ըմբռնենք, ապա մտքով ընկղմուենք անհասանելիի եւ անսահմանելիի 

մէջ (Նիւսացի):

Ըստ Նարեկացու՝ հրեշտակներն անմարմին են եւ անտեսանելի եւ 

Փրկչի մարդեղութեան մասին մեզանից սովորեցին եւ սովորում են:

Հրեշտակները հարցնում են Փրկչի տնօրինական հրաշքի Մարմ

նին, թէ ինչով է Յիսուս Քրիստոս զանազանւում մարգարէներից եւ 

ար դարներից՝ Աբրահամից, Դաւթից (Արեւելցի):

Հարսը նկարագրւմ է Եղբօրորդւն, թէ ինչպիսին է.

10 Իմ Եղբօրորդին սպիտակ է եւ կարիր, ընտրեալ է բիւրաւորների 

մէջ:

10. Հարսը պատմում է Քրիստոսի մարդեղութեան մասին, «որ 

մարմնով եւ արեամբ եկաւ աշխարհ, որ բոլոր բիւրաւորների մէջ միայն 

[Ինքը] ծնուեց սուրբ Կոյսից, որի յղութիւնն անզուգական է, ծնունդը՝ 

անախտ, երկունքը՝ առանց ցաւերի…»: Սպիտակը եւ կարիրը մարմնի 

եւ արեան գոյներն են, իսկ բիւրաւորների մէջ ընտրեալ լինելն ակնարկում 

է անախտ եւ անապական ծնունդը, ինչպէս նաեւ անդրանկութիւնը՝ 

մեռեալներից յարութիւն առածների եւ նոր արարածի մէջ (Նիւսացի):

Նիւսացուն է հետեւում նաեւ Նարեկացու մեկնութիւնը, սակայն 

կեղծՀիպողիտոսՈրոգինէսԱրեւելցիՏաթեւացի մեկնութիւններում 

կարիրը մարդեղութեան (մարմնի եւ արեան) գոյնն է, իսկ սպիտակը՝ 

Աստուածութեան, որոնք միաւորուած են Աստուածամարդու տնօ րէ

նու թեամբ:

11. Նրա գլւխը կեփազեայ ոսկւց է, Նրա վարսերը գանգւր են [եւ] 

սեւ, ինչպէս ագռաւ:
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11. Ինչպէս կեփազեայ ոսկին առաւել մաքուր եւ պատուականն է 

բոլոր ոսկիների մէջ, այնպէս էլ մեր Գլուխ Քրիստոս բոլոր երկնաւոր 

եւ երկրաւոր սուրբերից առաւել է (Նարեկացի):

Կեփազեայ ազնիւ ոսկին նշանակն է աստուածային անապական 

բնութեան (կեղծՀիպողիտոսՈրոգինէս):

Գլւխը նշանակն է [Քրիստոսի] անճառ եւ անհաս խորհրդի: 

Կեփազեայ ոսկին ազնիւ եւ մաքուր է, որովհետեւ բնականօրէն է 

ստացւում եւ ոչ թէ ձուլմամբ: Քրիստոս նոյնպէս, սուրբ եւ անապական 

լինելով, բնութեամբ է եւ ոչ՝ ստեղծմամբ, ինչպէս հրեշտակները եւ 

մարդիկ: Քրիստոս բոլորիս հոգեւոր գլուխն է, իսկ ազգերի համար 

առաքեալների պէս Նրա փոխանորդ գլուխ է իւրաքանչիւր ազգի 

կաթողիկոս (Տաթեւացի):

Գանգւր եւ սեւաթոյր վարսերը ցոյց են տալիս [աստուածային] 

խորհուրդների անճառելիութիւնը եւ անհասութիւնը, ուր կան 

ծածկուած իմաստութեան եւ գիտութեան գանձեր (կեղծՀիպողիտոս

Որոգինէս):

Վարսը դէպի մեզ իջած Աստուծոյ նախախնամութեան գութն 

է, իսկ սեւ ագռաւը՝ ըստ գործերի արդար հատուցումը (Տաթեւացի): 

Սա կայն Քրիստոս մազերի սեւութիւն չունի, այլ պատկերաւոր 

է այսպէս ասւում Նրա կատարեալ գեղեցկութեան պատճառով, 

որով հե տեւ սեւ վարսերը գեղեցկութիւն են երիտասարդի դէմքի 

հա մար, իսկ Նա մարդկանց բոլոր որդիներից աւելի գեղեցիկ էր 

ար տա քինով (ՆարեկացիՏաթեւացի): Քրիստոսի մարմնի որակը եւ 

մա զերը ոս կե գոյն են, ոչ թէ սեւ կամ սպիտակ (անապականութիւն) 

(Տա թեւացի):

ԱրեւելցիՏաթեւացի մեկնութիւններում առկայ է սեւութեան 

պատ մական շեշտադրում. սեւը ցոյց է տալիս մեղքով սեւացած եւ 

անիծուած մեր բնութիւնը (հեթանոսական անցեալը), որ միացաւ Բան 

Աստուծոյ հետ եւ արդարացաւ Նրանով, Ով անմեղ էր (Արեւելցի

Տաթեւացի):

Հեթանոսական սեւը Քրիստոսի փրկագործութեամբ վերափոխւում 

է քրիստոնէական ոսկւ. այդ պատմական սեւութիւնը ցուցադրւում է 

տեսնողներին, որպէսզի զարմանան եւ մտապահեն, որ միշտ պէտք է 

խոնարհ լինել, ինչպէս նաեւ յորդորեն չյուսահատուել՝ նայելով իրենց 

սեւութեանը, այլ միշտ նայել Աստուծոյ մարդասիրութեանը, որը եւ 

Հարսը ցոյց է տալիս հրեշտակներին եւ հիացնում (Արեւելցի):
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12. Նրա աչքերը նման են աղաւնիների՝ ջրերի լիւթեան վրայ, կաթով 

լւացւած, ջրերի լիւթեան վրայ նստած:

12. Առաւել համակողմանի եւ ամբողջական է Տաթեւացու մեկ

նու թիւնը:

Քրիստոսի փոխանորդ աչքերն են առաքեալները եւ մարգարէ նե

րը, քանզի նրանք տեսան Աստծուն եւ լուսաւորեցին մեզ: Դարձեալ՝ 

Եկեղեցու մէջ այժմ աչք է եպիսկոպոսը, որ թարգմանւում է տեսւչ, 

եւ բարձր է աստիճանով ու լի՝ շնորհով: Եպիսկոպոսը պէտք է 

նմանուի աղաւնւ՝ չորս յատկութեամբ. պէտք է լինի՝ ա) լի՝ Սուրբ 

Հոգով, բ) անմեղ, գ) միամիտ, դ) անաչառ: Այսինքն՝ Սուրբ Հոգու 

իմաստութեամբ լցուած՝ պէտք է անմեղութեամբ նայի ժողովրդին, 

միամիտ լինի Օրէնքում եւ սուրբ հայրերի կանոններում, անաչառ 

լինի դատաստանում:

Կաթը չորս յատկութիւն ունի. ա) պարզ է, բ) անմեղների կե

րա կուր է, գ) պահում է իւղը, դ) չի արտացոլում պատկերը: Այս 

օրի նակով եպիսկոպոսը պէտք է պարզ եւ յստակ վարք ունենայ եւ 

կե րակրի Եկեղեցու մանկանց, աւանդապահ լինի կանոններում եւ 

սրբու թիւնը չվատնի շների առաջ, նաեւ չստանայ կուրացուցիչ շիւղ 

եւ գերան, այսինքն՝ կեղծաւորութիւն եւ նախանձ: Պէտք է նստած 

լինի Հոգու իմաստների ջրերի վրայ, ինչպէս ջրի հոսանքում տնկուած, 

կանաչած, ծաղկած եւ պտղաբերած ծառը, եւ ոչ թէ աշխարհական 

իմաստութեան եւ գրուածքների վրայ, որ խառնակութեան եւ 

կորստի են տանում, այլ Եկեղեցու աղբիւրների եւ Սուրբ Գրոց գի

տու թեան, որ բխում են Տիրոջ տնից, Սուրբ Հոգուց եւ հոսում դէ պի 

յաւիտենական կեանք, Տիրոջը վիճակուածներին արբեցնում: Այս

պի սին պէտք է լինի եպիսկոպոսը, որ Եկեղեցու աչքն է եւ ժողովրդի 

տե սուչը (Տաթեւացի):

Կաթով լուացուածութեամբ ակնարկւում է մանկական ան բծու

թիւնը (Արեւելցի):

Ցոյց է տրւում «նախախնամութիւնը, որը Տիրոջ աչքն է Իրենից 

երկիւղածների վրայ՝ ըստ Դաւթի [տես Սաղմ. ԼԲ 18]: Նման են 

աղաւնիների. քանզի փրկութիւնը… յետ չի դառնում անարժանների 

պատճառով, այլ արեգակը ծագում է չարերի եւ բարիների վրայ: Ջրերի 

լիւթիւն. քանզի Աւազանով վերստին ծնուածներն են Նրա սեփական 

ժողովուրդը» (կեղծՀիպողիտոս):
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Ընդհանուր առմամբ ցոյց են տրւում Աստուծոյ նախախնամու

թիւնը, գթութիւնը եւ արդարակշիռ իրաւունքը (ՈրոգինէսկեղծՀի

պո ղիտոս):

Ջրերի վրայ. մասնաւոր մեկնութիւն ունի Նարեկացին. ինչպէս 

ջուրն է կերպարանում եւ արտացոլում արեգակը, այնպէս էլ մեղքի 

աղտից զտուածները եւ մաքրուածները՝ իրենց նայողներին:

13. Նրա ծնօտները խւնկի տաշտերի պէս բւրւմ են իւղագործների 

անուշահոտութիւնը, Նրա շուրթերը շուշաններ32 են, որ առատ 

զմւռս33 են բխւմ:

13. Տաշտը գոգաձեւ աման է՝ ոչ շատ խոր եւ ոչ՝ ուղղակի տա

րածուած այնքան, որ տափակ ու հարթ կարծուի: Տաշտով գովւում է 

աննենգ վարդապետութիւնը. «Արդ՝ տաշտով արտայայտում է ճշմար

տու թեան տեսանելի պարզամտութիւնը՝ զերծ նենգաւոր խորութիւնից. 

նրա նիւթն է խունկը, եւ գործը՝ բուրել իւղի եփեցական հոտը» 

(Նիւսացի): Այս միտքը պարզաբանում է Նարեկացին: Եկեղեցու 

վարդապետներն իրենց սրտում ժողովածը սփռում են մարդկանց առաջ՝ 

անիմանալի բաները ոչ շատ խորութեամբ ծածկելով եւ Աստուծոյ 

խորհուրդները ոչ շատ յայտնութեամբ դիւրալուր դարձնելով… 

(Նարեկացի): Նրա ծնօտները խունկի տաշտերի պէս իւղագործների 

անւշահոտւթիւն են բւրւմ. Տէրը խօսում էր յաւիտենական կեանքի 

խօսքերով եւ բոլոր լսողներին Իր յետեւից տանում (Որոգինէս):

Ծնօտը խօսքի սպասաւոր է, մանրում եւ ծամում է կերակուրը, 

դիւրաշարժ է եւ մօրուք է բուսեցնում, որով խորհրդանշում է վար 

դապետներին եւ խօսքի սպասաւորներին, որոնք մանրում են Գրքի 

խօսքերը, վերստին յիշում եւ դիւրաւ ուսուցանում եւ, ըստ խօսքերի, 

զանազան շնորհներ սփռում: Զմւռսը չորս խորհուրդ ունի. շնորհներ, 

անքակտելի սէր, անապական խօսք, մեռելութիւն եւ թաղում 

(Տաթեւացի):

Նրա շւրթերը շւշաններ են, որ առատ զմւռս են բխւմ. սա ար

տայայտում է Քրիստոսի աշակերտութեան կարգը. «Ով չվերցնի իր 

խաչը եւ չգայ Իմ յետեւից, արժանի չէ Ինձ» [Մատթ. Ժ 38], եւ՝ «Ով 

32 Տես Բ 1։

33 Տես Գ 6։
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կամենում է անձը փրկել, կը կորցնի այն» [Մատթ. ԺԶ 25] (կեղծ

ՀիպողիտոսՈրոգինէս):

Պայծառ եւ լուսատեսակ շւշանը մաքրութիւնը, առաքինութիւնն 

ու ճշմարտութիւնն է, իսկ զմուռսը մարմնի եւ արեան գործերի 

մեռելութեամբ արտայայտում է իմանալի եւ աննիւթ կեանքը: Զմւռսի 

եւ շւշանի համադրութիւնը ցոյց է տալիս նիւթական կեանքի հանդէպ 

արհամարհանքը՝ խառնուած շուշանի ողջախոհութեան հետ: Զմւռսը 

նաեւ վկայական մահուան (նահատակութիւն) նշանակն է (Նիւսացի):

Ինչպէս ծնօտները, տաշտ դարձած, Աստուծոյ խօսքը լսող հո գի

ներին մատռուակում են անուշահամ եւ անապակ բաժակը, նոյնպէս 

էլ շւշանացած շւրթերը բխում են առատ զմուռսը, քանզի խրատում 

են մեզ մեռնել ըստ մարմնի եւ մեռցնել մարմնի անդամները ոչ թէ 

սակաւամեռութեամբ, այլ ամբողջապէս, այսինքն՝ մտքի խորհուրդները 

կատարեալ մեռելութեամբ մեռցնել՝ չխորհելու երկրաւորը, այլ 

երկնայինը, որովայնը մեռցնել կերակուրների սակաւապիտութեամբ, 

աչքերը մեռցնել՝ չախորժելու հայել պոռնկական տեսարանների, այլ 

ՔրիստոսՓեսայի փափագելի երեսը եւ ցանկալի պատկերը Նրա, 

Ում հարսնացանք: Ըստ այսմ հասկանանք բոլոր զգայարանների եւ 

անդամների մասին, որոնց մեռելութեամբ կը ստանանք ճշմարիտ 

կենդանութիւն՝ սուրբերի շուշանացած շուրթերից խրատուելով 

(Նարեկացի):

14. Նրա ձեռքերը ճախարակւած ոսկի են՝ Թարսիսի ակներով 

զարդարւած. Նրա որովայնը փղոսկրեայ տախտակ է՝ շափիւղեայ 

ակներով ընդելւզւած:

14. Եկեղեցու մէջ ձեռքերը հոգեւոր եւ մարմնաւոր իրերի վերա

կա ցուներն ու տնտեսներն են, որոնք պէտք է հեշտակամ եւ մշտապէս 

բաշխեն ըստ կարիքների եւ պէտքերի (ՆիւսացիՏաթեւացի):

Ոսկին նշանակն է անապականութեան, ճախարակուածութիւնը՝ 

սրբութեան (Նիւսացի):

Քրիստոս մեկնում էր ձեռքը բժշկելու եւ առողջացնում պէսպէս 

ախտերից (հաւանաբար՝ ակներով զարդարւածւթիւն) (Որոգինէս):

Ակնարկւում է Քրիստոսի մարմնաւոր տնօրինութեան գործերի 

պէսպէս մաքրութիւնը, քանզի կատարեց դրանք մարմնի կրքերով, 

սակայն ճախարակեց եւ նրանցից իւրաքանչիւրն անաղարտ պահեց 
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վիշապի թոյնից. ե՛ւ քաղցը, ե՛ւ վաստակը, ե՛ւ սէրը, ե՛ւ երկիւղը… 

Եւ ասաց, թէ՝ ձեզանից ո՞վ կարող է յանդիմանել [Ինձ] մեղքի 

համար [Յովհ. Ը 46]: Թարսիսի ակներն աստուածային տեսակտեսակ 

բժշկութիւնների եւ սքանչելիքների գործերն են, որոնք պէսպէս 

վայելչութեամբ փայլում են պատուական քարերի պէս (կեղծ

Հիպողիտոս):

Նիւսացին ելնում է մարդաբանականխորհրդական են թա դրու

թիւն ներից: Մեծն Եզեկիէլին ասւում է. «Թո՛ղ քո բերանն ուտի, եւ 

որովայնը լցուի» [Եզեկ. Գ 3]: Որովայն է անուանւում իմացական եւ 

խորհրդական հոգին, ուր ամբարւում է աստուածային ուսմունքը: 

«Նմանապէս էլ մեծն Երեմիան, սրտով վտանգուած լինելով այն 

տխրական իմաստներից, որովայն բառն է գործածում. «Իմ որովայնը 

ցաւում է, եւ իմ սրտի ճաշակելիքները տագնապում են» [Երեմ. Դ 19]»: 

Ինքը Տէրն Իրեն հաւատացողների մասին ասում է. «Նրա որովայնից 

կենդանի ջրի գետեր կը հոսեն» [Յովհ. Է 38]:

«Արդ՝ այս բոլոր ասուածներով, որովայն անունով հասկանում ենք 

մաքուր սիրտը», որ աստուածային օրէնքի մաքուր, հարթ, անփուտ 

եւ փայլող (փղոսկրեայ) տախտակ է՝ կենդանի Աստուծոյ Հոգով 

գրուած՝ ըստ առաքեալի [տես Բ Կոր. Գ 3]: Այսպիսին պէտք է լինի 

առաջնորդական հոգին, որպէսզի նրա մէջ աստուածային խօսքերի 

յիշատակները հաստատապէս եւ առանց խառնակութեան տպաւորուեն՝ 

բարենշան գրերով շաղկապուած եւ գեղեցկապէս յարմարուած 

որովայնի տախտակին: Իսկ երկնագոյն շափիւղան ուսուցանում է մեր 

սրտին վերինը խորհել եւ տեսնել. ուր ամբարուած են գանձերը, այն

տեղ էլ պէտք է ուղղել աչքերը (Նիւսացի):

Տաթեւացին ներկայացնում է այս խօսքի եկեղեցաբանական 

նիս տը: Որովայնը չորս յատկութիւն ունի. ա) հաւաքում է կե րա

կուրը եւ ըմպելիքը, բ) սփռում եւ բաշխում է դէպի ներս եւ դուրս, 

գ) խորհուրդների աման է, դ) ցաւերի տեղն է: Նմանապէս էլ՝ 

վարդապետները. ամէն տեղից հաւաքում են խօսքեր եւ գործեր, 

բաշ խում Եկեղեցու մէջ եւ դրսիններին, նրանց որովայնից գետեր են 

բխում, ինչպէս Ոսկեբերանի, Աստուածաբանի եւ այլոց որովայնից: 

Իրենց մէջ կազմում են խոր հուրդներ ու մեկնութիւններ եւ ցաւում 

են՝ ուսուցանելով հետեւողներին, ինչպէս Պօղոսը եւ Երեմիան. «Իմ 

որովայնը ցաւում է» [Երեմ. Դ 19]: Եւ նախ պէտք է ուսանել, ապա 
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ուսուցանել եւ գործով կատարել. եւ վարդապետի անձը պէտք է այս 

երեքի միութիւնն ունենայ (Տաթեւացի):

Մարմնի գործերը կատարւում են որովայնի միջոցով, որը նմա

նեցւում է փղոսկրեայ տախտակի: Քրիստոսի մարմնի գործը մեռած 

է աշխարհի համար (տախտակ) եւ մաքուր է անմաքրութիւններից 

(փղոսկրեայ): Իսկ շափիւղեայ քարն իր պէսպէս գոյների խառնուած քով 

խորհրդանշում է Քրիստոսի մարմնի գործերը, որոնք անհասանե լի են 

քննողներին. Տիրոջ մարմնի գործերն անհաս մնացին դեւերի հա մար 

(կեղծՀիպողիտոսՈրոգինէս):

15. Նրա սրւնքները մարմարեայ սիւներ են՝ ոսկեայ խարիսխների 

վրայ հաստատւած: Նրա պատկերը նման է Լիբանանի ընտիր 

եղեւնափայտին:

15. Նրա ընթացքն այլ մարդկանց պէս չէր սասանւում դիւային 

հողմերից, այլ մարմարեայ սիւների պէս հաստատուած էր երկնային 

անապականութեան մէջ (կեղծՀիպողիտոս): Ըստ Նիւսացու՝ երկու 

ոտքսիւները, որոնց վրայ հաստատուած է Եկեղեցին, ըստ տէրունական 

խօսքի, երկու մեծագոյն պատուիրաններն են՝ սէր՝ Աստուծոյ եւ սէր՝ 

ընկերոջ նկատմամբ [տես Մատթ. ԺԲ 36–39] (Նիւսացի):

Եկեղեցու սրւնքները նրանք են, ովքեր բարձել են Եկեղեցու 

ողջ հոգսը: Նրանք՝ ա) հաստատուած են հաւատքով եւ յոյսով, 

բ) գիտութեամբ եւ գործով, գ) առ Աստուած եւ մարդիկ սիրով, 

դ) խորհելով վերինը եւ Եկեղեցունը: Եւ քանի որ սրունքներ են, 

մշտաշարժ են, դիւրաւ խոնարհւում են եւ ծունկի գալիս, մշտապէս 

եւ յարաժամ հոգում հոգու եւ մարմնի պէտքերը: Մարմարեայ են, 

որպէսզի կարծր եւ հաստատուն լինեն, մաքուր են եւ յստակ՝ վարքով, 

ճարտար՝ հոգով… Իսկ Քրիստոսի սրւնքները հոգին եւ մարմինն են. 

եւ մարմարեայ են, քանզի անապական եւ կարծր են: Ոսկեայ խարիսխը 

Բանն Աստուած է, որ Նրա մարդեղութեան հիմքն ու կայացումն է: 

Այս պիսով՝ Քրիստոսի մարմինը, գլխից մինչեւ սրունքները, ան ա

պա կան է, քանզի միացած է Բան Աստուծոյ հետ: Եղեւնափայտն իր 

անփուտութեամբ, անուշահոտութեամբ, բարձրութեամբ եւ մշտա

սա ղարթութեամբ խորհրդանշում է Քրիստոսի մարդեղութեան ան

ա պականու թիւնը, Աստուածութեան անուշահոտութիւնը, ան մա հու

թիւնը եւ յաւիտենականութիւնը (Տաթեւացի):
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Ինչպէս Լիբանանն է անշարժ, եւ մայրիներն՝ անփուտ, այդպէս էլ 

Նրա հոգին չմնաց դժոխքում, եւ մարմինն ապականութիւն չտեսաւ 

(Որոգինէս):

Ըստ Արեւելցու՝ անփուտ եղեւնափայտը խորհրդանշում է հաւա

տացեալների անմահութիւնը, ինչպէս Տէրն ասաց. «Ով հաւատում է 

Ինձ, մահ չի տեսնի» [տես Յովհ. Ը 51] (Արեւելցի): Այդ հաւատքի 

մայրիները տնկւում են Աստուծոյ տան մէջ եւ ծաղկում Աստուծոյ 

գաւթում, որը Եկեղեցին է (Նիւսացի):

16. Նրա կոկորդը լի է քաղցրւթեամբ եւ ամբողջովին ցանկալի: Այս

պի սին է իմ Եղբօրորդին, եւ այսպիսին է իմ Մերձաւորը, դւստրե՛ր 

Երւսաղէի:

16. Բարի խօսքերը մեղրի քաղցրութիւնն են, իսկ խօսքը ձայ

նի արտայայտութիւնն է, որ ելնում է կոկորդից: Սրանով ցոյց են 

տրւում խօսքի սպասաւորները, որոնք խօսում էին Քրիստոսի 

անու նով (առաքեալներ, մարգարէներ…): Նրանք իրենց կոկորդից 

աղբիւրացնում էին աստուածային մեղրը, որի վայելումը երբեք չի 

յագեցնում, այլ է՛լ աւելի ընդունելութեան բաղձանք է առաջացնում, 

ահա թէ ինչու է ասւում՝ ամբողջովին ցանկալի (Նիւսացի)։

Ովքեր անմահ Փեսայի խօսքի սպասաւորներն են, նրանց խօս

քերն աւելի քաղցր են կոկորդւմ, քան մեղրը՝ բերանում, քանզի աւե

տարանում են Աստուծոյ արքայութիւնը, ուր չկան ցաւեր, տրտմու

թիւններ եւ հեծութիւններ: Եւ, անկարող լինելով ըստ արժանւոյն 

նկարագրել հանգամանքները, Հարսն ասում է՝ ամբողջովին ցանկա լի. 

«Երբ հոգին ամէն կողմից ամփոփում է ցանկութիւնները եւ դարձ նում 

դէպի Նա, ապա ճանաչում է, որ միայն Նա է օրհնեալ յաւիտեան: 

Դրա համար է ասում՝ այսպիսին է իմ Եղբօրորդին՝ գգուանքով «եղ

բօ րորդի» կոչելով, քանզի բոլոր բանականները ցնծում են Նրանով, 

եւ երձաւոր՝ քանզի հաւատքով մերձ ենք Նրան» (Արեւելցի)՝ ոչ թէ 

ըստ Աստուածութեան, որ անհաս է քննողներին, այլ ըստ ծառայի 

կերպարանքի (Որոգինէս):

Հարսը, որքան կարող էր, Երուսաղէմի դուստրերին նկարագրեց 

Քրիստոսի գեղեցկութիւնը, որ վեր է խօսքերից եւ օրինակներից 

(Նարեկացի):
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Երուսաղէմի դուստրերը հարցնում են, թէ ուր մնաց Հարսի 

Եղբօրորդին.

17. Ո՞ւր գնաց քո Եղբօրորդին, գեղեցի՛կդ կանանց մէջ, ո՞ր կողմը 

դիեց քո Եղբօրորդին. ենք էլ քեզ հետ փնտրենք Նրան:

17. Ըստ Որոգինէսի՝ հրեշտակները կամենում են ուսանել Մարմ

նա ցած Բանի տնօրինական նախախնամութեան մասին:

Հրեշտակների համար Անտեսանելին երեւաց մեր բնութեամբ: 

Նրանք մեզանից սովորեցին եւ սովորում են Տիրոջ՝ երկնքից իջնե լը 

եւ մարդեղութիւնը, ինչպէս հաստատում է առաքեալը. «Որպէսզի 

Եկե ղե ցու միջոցով այժմ յայտնուի իշխանութիւններին, որ երկնքում 

են» [տես Եփես. Գ 10]: Որպէսզի, «Նրա փրկութիւնաբեր տնօրէնու

թեան մասին, մեզանից լսելով, իմանան եւ անբաւ զարմացմամբ 

սքանչանան [Աստուծոյ]՝ մեր նկատմամբ անչափ սիրով եւ անիմա

նա լի խոնարհումով, մեզ հետ միաձայն օրհնեն եւ տօնակից լինեն» 

(Նա րե կացի):

Հրեշտակները հարցնում են. «Ո՞ր կողմ գնաց», այսինքն՝ արդեօք 

կատարուեցի՞ն մարգարէութիւնները, արդեօք Լոյսը ծագե՞ց հե թա

նոս ներին, արդեօք բովանդակուե՞ց Անսահմանափակը եւ Անկրելին… 

(Արեւելցի):

Զ

Հարսը պատասխան է տալիս եւ ասւմ.

1. Իմ Եղբօրորդին իջաւ Իր պարտէզը՝ խւնկերի տաշտերի մէջ՝ բւ

րաս տաններւմ հովւելւ եւ շւշաններ34 հաւաքելւ:

1. Պարտէզը հաւատացեալներն են, որոնք հարսնացան Քրիստո

սին: Քրիստոս ասում է Աւետարանում. «Ես եմ Որթը, իսկ դուք՝ 

ոս տերը» [Յովհ. ԺԵ 5]: Պարտէզը բուրաստան է, ուր հովւում է Եղ

բօ րորդին, Ով Իր մասին ասում է. «Ես եմ քաջ Հովիւը» [Յովհ. Ժ 11]: 

Եկաւ հովուելու եւ ճարտարութեամբ արածեցնելու եւ հոգ տանելու 

ոչխարներին, թոյլ չտալու Գողին ապականել, այլ, առաքինութիւն եւ 

արդարութիւն սնուցելով, մեզ ժողովելու շուշանների մէջ, այսինքն՝ 

34 Տես Ա 1։
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Աստուծոյ խօսքին հաւատացողների եւ սրբութեան ծաղիկների մէջ, 

որոնցով զուարճանում է ՔրիստոսՓեսան (Նարեկացի):

Պարտէզը, ըստ կեղծՀիպողիտոսի, մարդկութիւնն է, իսկ խւն կե րի 

տաշտերը՝ մեղքին անգէտ մանուկները:

Քաջ Հովիւն իջաւ երկնքից եւ Իր կեանքը տուեց ոչխարների 

համար, երկնքի արքայութեան դալար վայրում հովուեց Եկեղեցին եւ 

հաւաքեց աշխարհի մեռելութեան շւշանները (Որոգինէս):

Բանն Աստուած իջաւ Իր տնկած եւ կուսութեամբ պատրաս տած 

պարտէզը՝ Մարիամ Աստուածածնի մէջ՝ խնկենի տաշտի մէջ՝ ար դար

ների արմատների եւ մարգարէների գգուանքի մէջ: Եղաւ գի նեբեր 

որթ եւ, խաչով ճմլուելով, մեզ փրկութիւն պարգեւեց…

Շւշանները Եկեղեցու վարդապետների խօսքերն են, որ բուսե ցին 

այս աշխարհի ծովի մէջ: Ինչպէս նւնւֆար կոչուած ջրային շուշանը 

ցաւերի բժշկութեան համար է, այնպէս էլ նրանց խօսքերը հաւաքուած 

պահւում են Եկեղեցու գանձերի մէջ ի բժշկութիւն պէսպէս հոգեւոր 

ախտերի եւ հիւանդութիւնների (ՆիւսացիԱրեւելցի):

Տէրը ժողովում է շուշանները, այսինքն՝ Իր մօտ է ժողովում 

հեռացած ոչխարներին եւ նրանցից կթում արդարութեան անուշահոտ 

կաթը եւ հաւաքում բուրդը, որ ծածկում է մեղքերը եւ առաջնորդում 

առաքինութեան (կեղծՀիպողիտոս):

2. Ես իմ Եղբօրորդւնն եմ, եւ իմ Եղբօրորդին՝ իմը, որ հովււմ է 

շւշանների35 մէջ:

2. Նկարագրում է աստուածանմանութիւնը. երբ շւշանների պէս 

փայլում ենք արդարութեամբ եւ բուրում ճշմարիտ վարքի առա քի

նութեան հոտը, այնժամ նմանւում ենք Նրան (կեղծՀիպողիտոս), 

ինչպէս եւ Ինքն ասաց. «Իմ մէ՛ջ եղէք, եւ Ես՝ ձեր մէջ» [տես Յովհ. 

ԺԵ 5]. իսկ եթէ Քրիստոս ձեր մէջ է, ապա մարմինը մեռած է մեղքերի 

համար (Որոգինէս):

Հարսն արտայայտում է Եղբօրորդու նկատմամբ տածած ջերմ 

սէրը. Հարսը չի կամենում բաժանուել շուշանաբոյծ Հովուից, որ նախ 

եւ առաջ Իր Մարմինն ու Արիւնն է տալիս որպէս կերակուր եւ ապա՝ 

Գրքի իմաստների քաղցրութիւնը, որոնք սուրբերի քիմքում առաւել 

35 Տես Բ 1:
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քաղցր են, քան մեղրը՝ բերանում. իսկ թէ ինչ է լինելու գալիքում, 

բոլոր մտքերից վեր է, որի մասին ասաց, թէ՝ «Վերստին կ’ըմպեմ ձեզ 

հետ Հօր արքայութեան մէջ» [Մատթ. ԻԶ 29] (Նարեկացի):

Հարսը մարմինն է, եւ Փեսան՝ գլուխը: Շուշանների մէջ Հովուողը 

կանգնած է ճշմարտութեան խօսքի մէջ, ողջոյն է տալիս լսողներին, 

բնակւում արժանաւորների մէջ եւ, հանգիստ չգտնելով, վերադառ նում 

Իր բուրաստանը… (ՆիւսացիԱրեւելցի):

Փեսան ասւմ է Հարսին.

3. Բարենշան ես, երձաւո՛ր Իմ, ինչպէս հաճւթիւնը, գեղեցիկ, ինչ

պէս Երւսաղէմը՝ զարմանալի յօրինւած:

3. Փեսան աստուածային բերանով վկայում է Հարսի հաւատքի 

եւ գեղեցկութեան մասին, որ նա ստացաւ Աւազանով: Այդ գեղեցկու

թեան աղբիւրն Աստուած է. Հարսը, հայելով ու ձգտելով առ Աստուած, 

աստուածանում է եւ ձեռք բերում երկնային գեղեցկութիւնը, որի 

մասին նա պատմում էր Երուսաղէմի դուստրերին: Ուստի Փեսան ասում 

է. «Գեղեցիկ ես, երձաւո՛ր Իմ, ինչպէս անւշահոտւթիւն» (բնագրում՝ 

հաճւթիւն): Հարսի անուշահոտ գեղեցկութեան պատճառը Քրիստոս 

Փեսային մերձաւոր լինելն է: Հարսի գեղեցկութիւնը համեմատւում 

է Երուսաղէմի հետ, որովհետեւ գեղեցիկ Փեսայի բնակարան եղաւ, 

ինչպէս երկինքը եւ Վերին Երուսաղէմը: Զարմանալիօրէն յօրինւած. 

Փեսան արտայայտում է Իր հիացմունքը Հարսի փոփոխմամբ՝ մեղքերի 

սեւութիւնից դէպի այնպիսի սքանչելատեսիլ անբիծ գեղեցկութիւնը, 

որով հիացած են նաեւ հրեշտակները (Նարեկացի):

Հարսը հագել է Քրիստոսին՝ ասելով՝ Եղբօրորդին ին է: Քրիստոս 

գգւում է նրան եւ նրա գեղեցկութիւնը համեմատում շուշանների 

անուշահոտութեան հետ: Հարսը գեղեցիկ է Վերին Երուսաղէմի պէս: 

Զարմանալի է Վերին Երուսաղէմը, որի պարիսպները պատուական 

ակներից են, եւ դռները՝ ամբողջովին մարգարիտներից (Նիւսացի

Արեւելցի):

4. Դարձրո՛ւ աչքերդ Ինձանից, քանզի դրանք խռովեցրին Ինձ. քո 

վար սերը նման են այծերի երամակների, որոնք երեւացին Գա ղա

ա դից:
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4. Աչքերը մարգարէները եւ առաքեալներն են, որոնց զարդարել է 

գեղեցկարար Սուրբ Հոգին՝ Աստուծոյ խորքերի քննութեամբ, եւ ովքեր 

աղօթքով, գեղեցիկ դիտմամբ եւ արտասուքով տեսան մարդկանց 

փրկութիւնը՝ ՀարսԵկեղեցու եւ Փեսայ Քրիստոսի հարսանեկան 

խրախճանքը (ՈրոգինէսՆիւսացիԱրեւելցի):

Հարսի աչքերը ստացել են յստակատեսութիւն եւ ստուգատե սու

թիւն, որոնցով ճանաչում է Փեսայի տնօրինական գեղեցկութիւնը՝ 

Աս տուծոյ անճառ միաւորումը տկար ու հողեղէն բնութեան հետ, 

որ անիմանալի էր հրեշտակների համար. Հարսը տեսնում է այն, 

ինչ վեր է մարդկային բնութեան տեսութեան սահմաններից: Այդ 

աչքերը խռովեցնում են Փեսային: Փեսան դիմում է Հարսին՝ Իրե նից 

դարձնելու աչքերը, այսինքն՝ չքննելու անհաս բնութեան գե ղեց

կութիւնը, որպէսզի աւելին տեսնելու եւ քննելու պատճառով չշլանան 

եւ չկուրանան մտքի աչքերը, ինչպէս Պօղոսի աչքերը, երբ նայեց 

սաստիկ լոյսին: Քանզի ինչպէս արեգակին պլշած նայողի աչքի լոյսը 

նուազում է, այնպէս էլ Աստուծոյ գիտութեան խորքերին չափից աւելի 

յառելը շլացնում է մտքի աչքերը: Քանզի թէ Աստուած ինչպիսին է 

տեսութեամբ եւ սքանչելագործութեամբ, անհասանելի է հրեշտակների 

համար, էլ ուր մնաց թէ՝ մարդկանց: Փեսան մի կողմից սքանչանում 

է Հարսի սրահայեցութեամբ, միւս կողմից՝ երկիւղում, որ, առաւել 

նայելով, չկուրանայ: Մովսէսը, մի փոքր տեսնելով, դարձրեց երեսը 

եւ չէր համարձակւում նայել [տես Ելք Գ 6]: Նմանապէս էլ Եղիան 

տեսնելիս ծածկեց երեսը [տես Գ Թագ. ԺԹ 13] (Նարեկացի):

Վարսերը հպւում են Փեսայի վարսերին… Որ մեզ համար սեւա

ցաւ եւ վերցրեց մեր ընկած բնութիւնը, Նա, որ անմասն էր մեղքից, 

մեր մեղքերի համար մարդացաւ, որպէսզի Նրանով արդարանանք… 

Եւ արդարացանք Աւազանի մկրտութեամբ եւ լուացմամբ սպիտակա

ցանք՝ հարսնանալով Քրիստոսին: Քրիստոսին հարսնացած հաւա

տացեալների բազմութիւնը նմանեցւում է այծերի, որ երամերամ 

իջնում են Գաղաադից (Որոգինէս):

5. Քո ատաները նման են խւզած ոչխարների երամակների, որոնք 

դւրս են գալիս աւազանից. բոլորն էլ երկածին են, եւ անծնւնդ 

չկայ նրանց մէջ:

5. Կենաց խօսքը մանրող ատաները նմանեցւում են խւզած ոչ

խար ների, որոնք ելնում են հոգեւոր ջրի աւազանից:
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Երկածին լինելն, ըստ Որոգինէսի, հոգու զարդարուածութիւնն է 

տեսական եւ գործնական առաքինութիւնների համադրութեամբ, որով 

հոգին պտղաբերում է հոգեւոր կեանքի արգասաւորութեամբ եւ զերծ 

մնում հելլենական անպտուղ խօսքերից (Որոգինէս):

Բոլորը՝ հաւատացեալների լուացուած երամակները, երկածին 

են… Աստուած վերացրել է նրանց ամլութիւնը՝ ըստ Եսայու կան

խա սացութեան [ԾԴ 1], նրանք կարող են բազմածնունդ լինել 

(բազմարդիւն լինել) ճշմարտութեան վարքում (Նարեկացի):

Խւզած ոչխարների երամակները նրանք են, որ մերկանում են հին 

մարդուց եւ հագնում Աստուծով հաստատուած նոր մարդուն: Նրանք 

ելել են Աւազանից եւ ատամներով ուտում են ճշմարիտ Կենաց Հացը: 

Բոլորը երկածին են. նրանց մասին է, ովքեր ներքին եւ արտաքին 

մարդուն զուգահեռ տանում են Քրիստոսի կոչման յետեւից (կեղծ

Հիպողիտոս):

6. Քո շւրթերը նման են կարիր թելի, եւ քո խօսքերը գեղեցիկ են: 

Քո այտերը նման են նռան կեղեւի՝ քո լռւթիւնից դւրս:

6. Հարսի շւրթերը կենդանութիւն են աւետարանում, կեն դա նու

թիւն է բխում այդ շուրթերից, այդ շուրթերը ներկուած են Քրիստո սի 

Արեամբ… Նոյնն են խօսում, ինչ Նա՛ ուսուցանեց խօսել, աղօթում են 

թշնա միների համար, օրհնում հալածիչներին…

Եւ ինչպէս նուռն է կեղեւի կարմրութեան տակ ամբարել անուշ կե

րա կուրը՝ ախտացեալներին առողջութիւն պարգեւելով եւ փա փա գող

ներին լռութեամբ ներկայանալով, այնպէս էլ Աստուծոյ ընտրեալնե րը 

դոյզնինչ բարի գործեր տեսանելի կերպով են ցոյց տալիս, իսկ ներսում՝ 

սրտում եւ մտքում, առաքինութեան եւ աստուածասիրութեան անչափ 

ամբարումները լռութեամբ ծանուցում (ՈրոգինէսՆարեկացի):

Հարսի շւրթերը նմանեցւում են կարիր թելի, քանզի ներկուած 

են Քրիստոսի անապականութեամբ: Հարսի շուրթերն անընդհատ 

օրհնում են Աստծուն, աղօթում Նրան. ահա թէ ինչու են գեղեցիկ 

Հար սի խօսքերը: Տէրն ասում է. «Լուա՛ քո երեսը, որպէսզի չերեւաս 

պա հեցողի պէս» [Մատթ. Զ 17]: Ինչպէս նուռն է պահում պտուղը 

կեղեւի տակ, այնպէս էլ պէտք է ծածկել առաքինութիւնները, որոնք 

Աստուած տեսնում է եւ յայտնապէս հատուցում: Այս է ցոյց տալիս 

Քո լռւթիւնից դւրս արտայայտութիւնը, քանզի յայտնի է Աստծուն եւ 

լուռ է մարդկանց համար (կեղծՀիպողիտոս):
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7. Վաթսւն թագւհի են եւ ւթսւն հարճ, եւ օրիորդներ են, որոնց 

թիւ չկայ:

7. Վաթսւն թագւհին, ւթսւն հարճը եւ անթիւ օրիորդները նրանք 

են, ովքեր Ութերորդ Օրը պիտի փառաւորուեն Քրիստոսի հետ եւ Նրա 

հանգստեան մէջ մտնեն (Նարեկացի):

Վաթսւնը խորհրդակիր թիւ է եւ բազմաշերտ խորհուրդներ ունի.

ա) վաթսւն կանայք ընտրուեցին հրեաներից (մինչեւ առաքեալ

նե րը)՝ Դեբովրա, Եղիսաբեթ, Յուդիթ, Աննա… (Որոգինէս).

բ) տես Գ 7.

գ) շատերը կուսութեամբ սրբեցին իրենց անձերը եւ կուսու թեան 

մէջ վախճանուեցին յանուն Քրիստոսի. նրանց գլուխը եղաւ սուրբ Կոյս 

Մարիամը, քանզի ծնեց Քրիստոսին եւ վաթսւնաեայ վերափոխուեց 

(ՈրոգինէսԱրեւելցիՏաթեւացի).

դ) վեցերորդ դարում (Քրիստոսի առաջին գալուստ) հարս նա ցած

նե րը, որոնք անդրանիկներ են եւ թագուհիներ (ՈրոգինէսԱրեւել ցի).

ե) 60 թագւհիներն, ըստ Հիպողիտոսի, Ադամից սերուած նա հա պետ

ներն են մինչ Քրիստոս. նրանցից 42ին յիշում է Մատթէոս աւե տարա

նի չը, իսկ 18ին՝ Ղուկաս աւետարանիչը (կեղծՀիպողիտոսԱրեւելցի).

զ) առաքեալներն ու աստուածաբանները (Նարեկացի):

Ութսւն հարճեր.

ա) 12 եւ 72 առաքեալները (կեղծՀիպողիտոս).

բ) ւթսւն հարճերը հեթանոսներից կանչուածներն են, ինչպէս 

Ռախաբը [տես Յեսու Բ, Զ], Թամարը [տես Ծն. ԼԸ], Հռութը [տես 

Հռութ] եւ Աստծուն հաճոյացածները (ՀիպողիտոսՈրոգինէս).

գ) մարտիրոսներն են (ՈրոգինէսՆարեկացի).

դ) նրանք, ովքեր պիտի հարսնանան եւ պսակի արժանան ւթերորդ 

դարւմ (Քրիստոսի Երկրորդ գալուստ) (ՈրոգինէսԱրեւելցի):

Անթիւ օրիորդները քահանաներն են, որոնք ոչ թէ արիւնից եւ 

մարմնի կամքից ծնուեցին, այլ Աստծուց [տես Յովհ. Ա 13] (կեղծ

Հի պողիտոս): Ինչպէս նաեւ ճգնաւորներն են եւ յանուն Աստուծոյ 

աղ քատացած ապաշխարողները (Նարեկացի), ովքեր պսակի են ար

ժա նանալու ութերորդ դարում (ՈրոգինէսԱրեւելցի):

8. Միակն է Իմ աղաւնին, Իմ կատարեալը. իր մօր իակն է, ծնողի 

ընտրեալը: Դւստրերը տեսան նրան եւ երանի տւեցին նրան, թա

գւհ իները եւ հարճերը գովեցին նրան:
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8. Թէպէտեւ զանազանւում են անուններով եւ փառքով (թա գւ

հիներ, հարճեր եւ օրիորդներ), սակայն ըստ խոստովանութեան մէկ են՝ 

մայր Եկեղեցու աղաւնիներ: Նրանք բոլորն աղաւնիներ են՝ Սուրբ Հոգուց 

ծնուած, Քրիստոսի Մարմնով դրոշմուած եւ Արեամբ սնուցուած, եւ 

մէկ մարմին են, մէկ Եկեղեցի: Նա, որ ի սկզբանէ հայ րա բար արարեց 

մարդուն, ըստ Իր խոստման՝ մարդացաւ եւ, որպէս բո լո րի մայր, Իր 

ձագերի պէս հաւաքեց ազգերին Իր թեւերի տակ Վե րին Երուսաղէմում 

(կամ Եկեղեցում) (ՀիպողիտոսՈրոգինէսՆարեկա ցի):

Դւստրերը եւ թագւհիները տեսան Հարսին եւ երանի տւեցին 

նրան:

9. Ո՞վ է սա, որ երեււմ է ինչպէս առաւօտ, գեղեցիկ, ինչպէս լւսինը, 

ընտիր, ինչպէս արեգակը՝ զարմանալի յօրինւած:

9. Բոլոր թագազարդ կանայք, որ զարդարուած էին բոլոր ազգերի 

օրէնքներով, պերճանքներով եւ այլ կարգերով, հեթանոսական եւ 

հրէական զոհերով հանդերձ, տեսնում են Եկեղեցին հոգեւոր կարգով 

վայելչացած եւ երանի տալիս նրան, որ մարմնաւոր անզարդութիւնը 

վերափոխեց հոգեւոր զարդի. թագուհիները եւ հարճերը գովեցին ու 

հետեւեցին նրան, դուստրերը եւ թագուհիները տեսան Հարսին եւ 

երանի տուեցին (Որոգինէս):

Նարեկացին դուստրերի եւ թագուհիների մէջ տեսնում է հրեշ տակ

նե րին եւ անդրանիկների երկնային Եկեղեցին: Բանն Աստուած մար

դա ցել է եւ աստուածացրել մարդկային բնութիւնը… Եւ հրեշտակներն 

ահով եւ դողով փառաբանում են մեր աստուածացած բնութիւնը: 

Քան զի Աստծուն ոչ ոք երբեք չտեսաւ, եւ հրեշտակների համար 

ան տե սանելին եւ անշօշափելին մարդկային բնութեամբ դառնում 

է տեսանելի եւ շօշափելի: Հրեշտակները՝ Աստուծոյ ծառաները եւ 

սպա սաւորները, երանի են տալիս աստուածային փրկագործութեամբ 

որ դեգրուած մարդկային բնութեանը (Նարեկացի):

Դուստրերը եւ թագուհիները, տեսնելով Հարսի աստուածացման 

վերընթացը, ասում են. «Ո՞վ է սա, որ տրտմութեան հովտից դէպի վեր 

է ելնում նեղ ճանապարհով՝ զօրութիւնից դէպի զօրութիւն, փառքից 

դէպի փառք բարձրանալով»: Եւ չեն կարողանում ըմբռնել: Նախ՝ իբրեւ 

առաւօտ է գիշերուայ տիրակալութիւնից յետոյ, այսինքն՝ մեղքերի 

կռապաշտութիւնից եւ սեւ անգիտութիւնից, մոլորութիւնից յետոյ: 

Գեղեցիկ է, ինչպէս լւսինը. լւսինը գիշերուայ լուսատուն է եւ արեւից է 
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առնում լոյսը եւ խորհրդանշում է ստուերակերպ Օրէնքը, որ Աստծուց 

տրուած է մեղքը մերժելու համար եւ վերափոխուեց Նոր Ուխտին: Իսկ 

արեգակը ցերեկուայ լուսատուն է, պայծառ լոյս ունի եւ միշտ ջերմ է, 

որ խորհրդանշում է Քրիստոսի Աւետարանի ծա գու մը, ինչպէս նաեւ՝ 

արդարութեան Արեգակով՝ Քրիստոսի նոր արար չագործութիւնը: 

Այսպիսով՝ լուսնից արեգակ անցումը խորհրդա նշում է առաջին 

արարչութիւնից երկրորդ արարչութիւն, Օրէն քից Աւետարան, հին 

մարդուց նոր մարդ, ինչպէս նաեւ այս աշ խարհից հանդերձեալ աշխարհ 

անցումը՝ ըստ Տիրոջ խօսքի. «Այնժամ ար դարները կը ծագեն արեգակի 

պէս արքայութեան մէջ» [Մատթ. ԺԳ 43] (ԱրեւելցիՏաթեւացի):

Փեսան ասւմ է Հարսին.

10. Իջայ ընկւզենիների պարտէզ՝ նայելւ վտակների արդիւնքին, թէ 

ծաղկե՞լ է որթը, թէ ծաղկե՞լ է նոճին36, թէ ծաղկե՞լ են նռնենիները:

10. Փեսան իջնում է մեր բնութեան պարտէզ՝ հաւաքելու Եկեղեցու 

պտուղները, ուր բխում են Սուրբ Հոգու գարնան շնորհի վտակները 

(ՀիպողիտոսՈրոգինէս)՝ տեսնելու, թէ ծաղկե՞լ է որթը, այսինքն՝ 

Մարիամը ծնե՞լ է Քրիստոս ծաղիկը, թէ ծաղկե՞լ է նռնենին, այսինքն՝ 

մարդիկ ծաղկե՞լ են հաւատքով (կեղծՀիպողիտոս):

Ընկոյզը մեր մարդկային բնութիւնն է. կեղեւը մարմինն է, 

միջուկը՝ հոգին (Նարեկացի): Ըստ Տաթեւացու՝ ընկոյզի կեղեւը դառը 

մարմնական ճգնութիւնն է, իսկ միջուկը՝ ծածուկ իմաստութիւնը: 

Ընկոյզի ձէթը խորհրդանշում է օծեալ Քրիստոսին (Հիպողիտոս

Տաթեւացի):

Նոճին խորհրդանշում է անապականութիւնը: Մարդկային 

բնութիւնը, ըմպելով Սուրբ Հոգու առուներից, նոճու պէս վեր է 

խոյանում, եւ մարմինը հոգու պէս անապական է դառնում, որթի պէս 

գինեբեր ու ճմլւում երկնաւոր Փեսայի բաժակի մէջ (Նարեկացի): Իսկ 

նւռը քահանայական խորհուրդն է կրում (Արեւելցի):

Նուռը ճմլւում է արքաների բաժակի մէջ (Նարեկացի). այն բժշկու

թեան կերակուր է (Տաթեւացի):

Հարսն ասւմ է Փեսային.

36 Տես Ա 13:
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11. Այնտեղ կը տամ Քեզ իմ ստինքները, իմ հոգին չիմացաւ. համարեց 

ինձ ինչպէս Աինադաբի կառքը:

11. Ստինքները մարգարէներն են, որ ծածկուած էին. այժմ Հարսը 

պատրաստ է կերակրել Աստուծոյ խօսքի աշակերտներին, քանզի սուրբ 

են այն կաթի շնորհիւ, որ ստանում են Հարսից, եւ պտղաբերում են 

Տիրոջ այգում: Չիմացաւ իմ անձը. ինչպէս մինչեւ գալուստը, այնպէս 

էլ այժմ Հարսը խոստովանում է Բան Աստուծոյ անհասութիւնը, որ 

տեսնուեց մարմնի մէջ (Որոգինէս):

Պարտէզի, այսինքն՝ Եկեղեցու մէջ, մարգարէների մեկնութիւնից 

եւ երկու Կտակարաններից սնուելով, Հարսը պտղաբերում է Տիրոջ 

համար հարիւրաւոր, վաթսնաւոր, երեսնաւոր [տես Մատթ. ԺԳ 1–23] 

եւ աւելի մեծ արդիւնքով, որի մասին խոնարհաբար ասում է՝ չգիտի 

իմ անձը, այսինքն՝ «կարօտ եմ Քո բնութեանը» կամ՝ «չգիտէի մինչեւ 

Քո գալուստը» (Արեւելցի):

Նարեկացին այստեղ ուշագրաւ մեկնութիւն ունի. Հարսը, լսելով 

Փեսայի իջնելու եւ ծաղիկների խնդրի մասին, պատասխանում է, թէ՝ ոչ 

միայն ազնուական ծաղիկներով ծաղկեցի, այլեւ կերակրեցի Քեզ ըստ 

Քո Աստուածութեան ախորժութեան՝ սուրբ սրտի (հոգեւոր ստինքներ) 

մաքրութեամբ: Չիմացաւ իմ անձը, այսինքն՝ ինչպէս կաթն անտեսանելի 

ստինքներից մանուկների անբծութեան կերակուր է լինում, այնպէս 

էլ սիրով ջերմացած անբիծ խորհուրդները մարդու անգիտութեամբ 

կերակուր են լինում Աստծուն, որ մարդկանցից խնդրում է ոչ այլ 

ինչ, քան սուրբ սիրտ, որով տեսնում են Աստծուն, եւ ուր բնակւում է 

Ինքը, ինչպէս ասում է մարգարէն, թէ՝ «Ես որտե՞ղ պիտի բնակուեմ, 

եթէ ոչ՝ հեզերի, սրտով խոնարհների եւ նրանց մէջ, ովքեր դողում են 

Իմ խօսքերից» [Ես. ԿԶ 2]: Նրանք` որպէս կառք, դառնում են փառքով 

բարձրացած Փեսայի հանգստարանը (Նարեկացի):

Աինադաբը ձեռքի սքանչելի եւ յաջողակ արուեստով իսրայելացի 

էր: Նա փարաւոնի կառքերի օրինակով մի կառք է յօրինում ի 

հաճութիւն Սողոմոնի… Այս կառքը յոյժ առաւել էր Փարաւոնի 

կառքից: Եւ Սողոմոնը յոյժ ուրախացաւ, եւ ողջ Իսրայէլը հիացաւ: 

Հարսն իրեն նմանեցնում է նրան եւ ասում, թէ Փեսան ճարտարապետեց 

ինձ եւ դրեց ի զարմանս երկնաւորաց եւ երկրաւորաց, ի՞նչ պիտի 

տամ Նրան: Ինքն Իր համար դարձրեց ինձ կառք եւ փառքի տաճար 

(ՈրոգինէսԱրեւելցի):



264 ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ

Դւստրերը եւ թագւհիներն ասւմ են Հարսին.

12. Վերադարձի՛ր, վերադարձի՛ր, ո՛վ ոդողոմացիդ, վերադարձի՛ր, 

վերադարձի՛ր, եւ ենք տեսնենք քեզ:

12. Ըստ կեղծՀիպողիտոսի՝ Նաասոնի որդի Ամինադաբը 

բնակւում էր վկայութեան խորանի արեւելեան կողմում [տես Թիւք 

Բ 3], որի մասին ասում է Դաւիթը. «Արեւի դիմաց խփեց Իր խորանը» 

[Սաղ. ԺԸ 6]. եւ քրիստոնեաներս դէպի արեւելք ենք երկրպագում:

Դւստրերը եւ թագւհիները կոչ են անում վերադառնալ եւ մնալ 

նախնական փառքի եւ կոչման մէջ եւ բոլոր դժուարութիւններով 

ու փորձութիւններով հանդերձ անբաժան մնալ Քրիստոսի սիրուց 

(Որոգինէս):

Ըստ Նարեկացու՝ այս խօսքն արտայայտում է հրեշտակների սքան

չա ցումը մարդկային բնութեան՝ չարից դէպի բարի փոփոխութեան 

վրայ. ուստի նրանք տեսութիւն են խնդրում:

Արեւելցին այս կոչը կապում է սոնացի (բնագրում՝ ոդողոմացի) 

կնոջ մեռեալ մանկանը Եղիայի յարութիւն տալու հետ: Սոմնացի կինն 

ընդունեց Եղիային, Եղիան յարութիւն տուեց նրա մանկանը: Սա 

խորհրդաբար զուգահեռւում է Եկեղեցու հետ… Եկեղեցին ընդունեց 

Քրիստոսին, եւ Նա անդրանիկ եղաւ: Ինքը Տէրը մեռաւ ու յարութիւն 

առաւ եւ բազում որդիներ պարգեւեց: Ըստ Արեւելցու՝ չորս անգամ 

կանչելը խորհրդանշում է Աւետարանի քարոզութիւնն աշխարհի 

չորս կողմում:

Ըստ Տաթեւացու՝ հրեշտակները քաջալերում են վերադառնալ 

եւ յաղթել թշնամուն: Նրանք կոչ են անում հաւատքով եւ մարմնով, 

մտքով ու խօսքով դառնալ ամէն տեսակ չար բաներից եւ հաստատուն 

մնալ Քրիստոսի տնօրինութեան խրախճանքի մէջ:

Ուշագրաւ է նաեւ Որոգինէսի հետեւեալ բացատրութիւնը: 

Ոդո ղոմ քաղաքի բնակիչները բարձրարուեստ երգիչներ, քնա րա

հարներ, սրնգահարներ եւ գեղեցկաձեւ շարժումներով կա քաւող

ներ են: Այս անունով են կանչում ՀարսԵկեղեցուն… Նրանք 

ցանկանում են, որ Հարսը կաքաւի առաքինութեամբ եւ եր գի 

փեսայացեալ Տիրոջ տնօրինութեան երգերը, որպէսզի իրենք տես

նեն եւ սովորեն:
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Է

Փեսան այսպէս է ասւմ դւստրերին եւ թագւհիներին.

1. Ի՞նչ էք տեսնւմ այդ ոդողոմացւ վրայ, որ դէպի եզ է գալիս 

բա նակների զօրագնդերի պէս: Քանզի գեղեցկացան քո ոտքերը 

կօշիկներով, դո՛ւստր Ամինադաբի: Քո ազդրերի ձեւը նման է 

ճարտար վարպետի ընդելւզած ւլւնքների:

1. Ըստ կեղծՀիպողիտոսի՝ նկարագրւում է Վերջին Օրը Եկեղեցու 

բանակների (սուրբերի գնդերի) առաջխաղացումը երկնաւոր Ատեանի 

ասպարէզով (կեղծՀիպողիտոս)։

Հարսի երեւալուն պէս տեղի է ունենում արդարների գնդերի 

առաջ խա ղացում, որոնց մասին ուրախացած եւ զարմացած հարցնում է 

Փե սան, եւ Ինքը բնակւում Իր անունով հաւաքուածների մէջ: Փեսան 

այլաբանօրէն հարցնում է, թէ արդեօք տեսնո՞ւմ են Իրեն արդարների 

մէջ (քանզի Քրիստոս հայելացուած է Իր Արեամբ փրկագործուած 

մարդկային բնութեան մէջ) (Որոգինէս): Նարեկացին բանակների 

զօրագնդեր արտայայտութեան մեկնութիւնը տեղափոխում է բարոյա

ներանձնական հարթութիւն. Հարսը ճոխացած է աննկարագրելի 

գեղեցկութեամբ, այսինքն՝ բարի գործերով, ինչի մասին, սակայն, 

պիտի յայտնի Փեսան (Նարեկացի):

Հարսի ոտքերը գեղեցկացել են կօշիկներով, այսինքն՝ ոչ իւրո վի, 

այլ Տիրոջ զօրութեամբ, որ իշխանութիւն է տուել՝ ամրացած կօ շիկ

նե րով ոտնակոխ անելու օձերին եւ կարիճներին (կեղծՀիպողիտոս

Որո գինէս):

Այդ կօշիկները Նարեկացին անուանում է արդարութեան կօ շիկ

ներ… Այդ կօշիկներն ունեցողը զերծ է խայթող օձի թոյնից, նաեւ 

լուացուած է մեղքերից, ինչպէս առաքեալների ոտքերը, որ Փրկչի 

կող մից ջրով եւ Հոգով իշխանութիւն ստացան ոտնակոխ անելու օձե

րին, կարիճներին եւ թշնամու բոլոր զօրութիւնները: Ահա թէ ին չու 

առաւելացան գեղեցկութեամբ, քանզի իրենց ոտքերին հագան աւե

տա րանական խաղաղութեան պատրաստութիւնը (Նարեկացի):

Ըստ Արեւելցու՝ կօշիկները խորհրդանշում են մարմնի մեռե լու

թիւնը: Ով իր ոտքերին է հագել մեռելութեան կօշիկները, նրա գար

շապարները չարի փորձութիւնները ոտնակոխ անելու զօրութիւն 

ու նեն (Արեւելցի):
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Դուստր Ամինադաբի կոչելով՝ Փեսան ընդգծում է Հարսի ծա

գում նա բանական նիստը. սերուել է պիղծ նախնիներից եւ հարս նա

ցել Քրիստոսին (Նարեկացի): Ճարտար վարպետը Սուրբ Հոգին է, որ 

ւլւնքների պէս ընդելւզել է ազդրերը եւ դիւրութեամբ խո նարհեցնում է 

ծնկները (որոնք իրենց վրայ են կրում ազդրերը)՝ ի խոս տովանութիւն 

Ամենասուրբ Երրորդութեան եւ Բանի փրկագործ մարմ նաւորման 

(Արեւելցի):

Փեսան Հարսի գեղեցկութիւնը նկարագրելիս կտրուկ անցում է 

կատարում դէպի ոտքերի գեղեցկութիւնը: Ի՞նչն է պատճառը, որ մի 

տեղ գլխից է սկսում գովել, իսկ այստեղ՝ ոտքերից:

Գովեստը գլխից սկսելը ցոյց է տալիս այն, որ սրբութիւնը գլխից 

ստացանք հաւատքով եւ Աւազանով: Իսկ ոտքերից սկսելն այն է, որ 

մեզանից ենք ստանում գործերի սրբութիւն՝ առաքինութեամբ եւ 

ապ աշխարութեամբ: Կօշիկը երկու իմաստ ունի. նախ նշանակում է 

ախտերի նկատմամբ մեռելութիւն հագնել, ինչպէս ասուեց Մովսէսին. 

«Հանի՛ր քո կօշիկները» [Ելք Գ 5], եւ երկրորդ՝ նշանակում է մարմ նի 

մեռելութիւն, որ ամրացուած է [աստուածահաճոյ] վարքով (Տա թեւա

ցի):

2. Քո պորտը ճախարակւած սափոր է՝ անւշ գինւց անպակաս: Քո 

որովայնը նման է շւշանով37 ծածկւած ցորենի դէզի:

2. Ըստ Նարեկացու՝ պորտը Սուրբ Հոգու շնորհների ընդունա րան

կիզակէտն է. ինչպէս ճախարակւած սափորը ընդունարանն է անուշ 

գի նու, այնպէս էլ մաքրուած եւ յստակուած պորտը՝ Սուրբ Հոգու 

շնորհ ների (Նարեկացի):

Արեւելցու մեկնութիւնը կապակցուած է պորտի նախնական 

նշանակութեան հետ. երեխան մօր փորում պորտով է ստանում շունչ 

եւ կերակուր: Եկեղեցու մէջ էլ երեխաները հոգեւոր շունչ, կերակուր եւ 

ըմպելիք են ստանում ըստ իրենց անկատար չափի, սակայն աննուազ 

են կատարեալ ուսման գինուց: Կաթը փոխարինւում է իմաստութեան 

սափորի գինով (Արեւելցի):

Որովայնը Եկեղեցու Աւազանն է, որտեղից ծնւում են նրա անթիւ 

որդիները, ինչպէս ցորենը: Նրանք մեռնում են այս աշխարհի համար՝ 

37 Տես Բ 1:
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շւշանի պէս գունատուելով, քանզի տնկակից են լինում Քրիստոսի 

մահուանը (Որոգինէս):

Նարեկացին որովայնը դիտում է որպէս Սուրբ Հոգու շնորհների 

ընդունման մարդաբանական ոլորտ: Մարդկային տկար բնութիւնը, 

ընդունելով Հոգու շնորհներն իր որովայնում, ցորենի դէզի պէս կու

տակում է, աղում վարդապետութեան ատամներով եւ հոգեւոր հաց 

դարձ նում քաղցածների եւ կարօտեալների համար: Այն պատուած 

է հրեշտակների տեսութիւնը զմայլեցնող շւշանների հրա շա գու նու

թեամբ (Նարեկացի):

Արեւելցու մեկնութիւնը զուգահեռւում է Որոգինէսի մեկ նու

թեա նը. Եկեղեցու Աւազանը նա անուանում է իմացական, այսինքն՝ 

հո գեւոր որովայն: Մեռած եւ ծնուած ցորենից ծնւում է կենդանի Հա

ցը, որով բուրում է մկրտուած մարդու սիրտը, այն անջրպետուած է 

մաքուր առաքինութեան շւշանով (Արեւելցի):

ԿեղծՀիպողիտոսը հացխօսք զուգահեռ է անցկացնում («Ոչ 

միայն հացով, այլեւ ամենայն խօսքով, որ ելնում է Աստուծոյ բե րա

նից» [Մատթ. Դ 3]). Եկեղեցին իր ներսում ամբարել է Հին եւ Նոր 

Կտա կարանները:

3. Քո երկւ ստինքները նման են այծեաի երկւ երկւորեակ ւլերի:

3. Որոգինէսը երկշերտ մեկնութիւն է առաջադրում. ա) ստինք նե

րը Հին եւ Նոր Կտակարաններն են, որոնցով Եկեղեցին կերակրում է 

մանուկներին, բ) տեսական եւ գործնական առաքինութիւններն են: 

Նարեկացին մեկնում է այս խօսքի մարդաբանական նիստը. մարդն 

ունի հոգի եւ միտք, որոնք յարակայւում են սրտի մօտ, ուր ստինք

ներն են: Միտքը եւ հոգին՝ այդ հոգեւորիմացական ստինքները, 

այծեաների պէս արթուն, լուսաւոր եւ սրահայեաց են, աստուածային 

հեռաւորը մերձաւորի պէս տեսնելով՝ անմոլար ցոյց են տալիս ճա նա

պարհն անձերին եւ նրանց հետ գնացողներին, անորոգայթ պահում 

որսողից, կերակրում մեղքերից մանկացածներին, ինչպէս ստինքնե րը՝ 

մանուկներին (Նարեկացի):

4. Քո պարանոցը նման է փղոսկրեայ աշտարակի: Քո աչքերը 

նման են Եսեբոնի ծովակին՝ բազւմ դւստրերի դարպասների մօտ: 

Քո ռւնգերը նման են Լիբանանի աշտարակին, որ նայւմ է դէպի 

Դամասկոս:
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4. Հոգիների պարանոցառաջնորդները, որ իրենց ուսերին են կրում 

գլխաւոր օրէնքը, հաստատուն են հաւատքի մէջ եւ անմարտնչելի, 

յղկուած են աշխարհի նկատմամբ մեռելութեամբ, ճախարակուած՝ 

առա քինութեամբ եւ սպիտակացած՝ ախտերից (Որոգինէս)։ Այդ պա

րանոցն Աւազանի մէջ ամրացւում է Սուրբ Հոգով, որ ի զօրու լինի 

կրելու Քրիստոսին (Արեւելցի)։

Աչքերի տեսողական զօրութեամբ ակնարկւում է հոգու իմանալի 

հայեցողութիւնը, որով Հարսը միշտ ձգտում է հայել հրեշտակների 

պարերի երկնային դռներին եւ փափագում նրանց կայեանները (կեղծ

Հիպողիտոս)։

Փեսան նախապէս գովերգեց աչքերը որպէս աղաւնի՝ ակնարկե լով 

Աւազանի մաքրութիւնը։ Իսկ այժմ նմանեցնում է ծովակի՝ ակ նար կե

լով գործերի մաքրութիւնը: Եսեբոնը քահանաների քաղաք էր, որը 

փրկուելու ապաստարան էր ակամայ սպանութիւն գործողների հա մար: 

Այն մշտապէս նայում էր դէպի թուխ յօնքերով զարդարուած կա մա

րա կերպ ծովակը, որն ասես կոյսի աչքեր լինի: Եկեղեցու իմացական

հո գեւոր աչքերը ծովի են նմանեցւում տասը եղանակով. ա) ինչպէս 

ծովն է ընդարձակւում հողմով, այնպէս էլ Եկեղեցու աչքերը՝ Սուրբ 

Հոգով. բ) ծովը չի հոսում գետերի ընթացքով, նմանապէս Եկեղեցին 

չի խոտորւում աջ եւ ձախ, այլ միշտ մնում է նոյն սրբութեան մէջ. 

գ) ծովակը նայում է երկնքին, Եկեղեցու աչքերը՝ երկնքի բնա կա

վայրերին. դ) ծովակը չունի ծածկոյթ, նոյնպէս՝ «Իմ աչքերն ամէն ժամ 

ուղղուած են Տիրոջը» [Սաղմ. ԻԴ 15]. ե) Եսեբոնի աչքերն ուղղուած 

են դէպի Նա, ինչպէս երկնայինների խնամքը՝ Եկեղեցուն. զ) ծովակը 

արեւով է գեղեցկանում եւ փայլում, Եկեղեցին գեղեցկացաւ իմանալի 

ԱրեգակՔրիստոսով, մանաւանդ երբ սուրբերը որպէս արեգակ ծագեն 

երկնքի արքայութեան մէջ՝ ըստ սուրբ Նարեկացու. է) ըստ մեծն 

Վարդանի՝ ինչպէս աչքն է նախ տեսնում ճանապարհը, այնպէս էլ 

Եսեբոնը նախ տեսնում է ծովակը, եւ քահանան՝ օրէնքը. այս ամէնը 

խորհրդանշում է Եկեղեցին, քանզի նախատես է կեանքի ճանապարհի. 

ը) ծովակը խորհրդանիշն է իմաստների հաւաքի. թ) քաղաքն ունի 

քաղաքական ընդարձակութիւն. ժ) քաղաքն ապրեցնում եւ փրկում 

է իրեն դիմածներին ե՛ւ կուռքերից, ե՛ւ մեղքերից, որ ապականում են 

անձերը (Տաթեւացի):

Բազւմ դւստրեր ասելով՝ Փեսան նկատի ունի Վերին Երուսա ղէ մի 

դուստրերին, որոնք անհամար են (Արեւելցի):
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Քո ռւնգերը… Ովքեր ուսուցանողներից ստանում են Քրիս տո սի 

անուշահոտութիւնը, ամրանում են Նրանով եւ հակառակ են Դա մաս

կո սի աշխարհական ցանկութիւններին (Որոգինէս):

Նարեկացու մեկնութիւնը զգալիօրէն տարբերւում է Որոգինէսի 

կարծիքից, սակայն խորապէս լիացնում է այն: Փեսան այլաբանօրէն 

ասում է. «Ինչպէս Լիբանանի աշտարակը վայելուչ տեսք ունի 

Դամասկոս նայող կողմից, այնպէս էլ քո ռունգերը վայելուչ հայց

մամբ փափագում են հոտոտել մաքուր իւղի անուշահոտութիւնը 

վե րին Դամասկոսից, այսինքն՝ երկնքի Քաղաքից…»։ Նարեկացին 

յի շատակում է նաեւ Պօղոսի դարձը Դամասկոսի ճանապարհին եւ նրա 

բժշկուելը Դամասկոսում:

Պօղոս առաքեալը հոտոտում է այդ երկնային բուրմունքը եւ այդ 

հոտը տանում ու բաշխում հեթանոսներին, եւ նրանք հոտոտելով՝ 

զմայլւում են երկնային անուշահոտութեամբ… (Նարեկացի):

Առաւել ամբողջական ու խորունկ է Արեւելցու մեկնութիւնը. Լի

բա նանի՝ դէպի Դամասկոս նայող աշտարակը, որ շինուել է Սողոմոնի 

կող մից, եռաշերտ պարսպով պատուած, անառիկ եւ անվանելի ամ

րութիւն ունեցող մի շինութիւն է, որին նմանեցւում են Հարսի ռուն

գերը: Ռունգերը հոգեւոր հոտերի զգայարանն են, որոնցով ան մահ 

Փեսան հոտոտում է Եկեղեցու առաքինութեան պատարագի, աղօ թա

կան պաշտամունքի եւ ժուժկալութեան ճգնութիւնների ժամանակ՝ 

աշ տարակ լինելով, եւ Սուրբ Հոգու շնչով արգելում ամէն տեսակ 

ժա հա հոտութիւն, քանզի Լիբանան թարգմանւում է կնդրւկի լեռ, որ 

երկնքի երկինքն է՝ հրեշտակների կայեան, ուր ամբողջովին խունկեր 

են եւ խնկենիների լեռների մշտաբոյր պատարագի ողջակէզներ: Իսկ 

Դամասկոս նշանակում է քուրձի բերան38, որ նուրբ ճանապարհի եւ 

խստամբեր կեանքի վարդապետութիւնն է (որ նայում է առաքինութեան 

աշտարակին): Այդ վարդապետութիւնն իր կենդանարար շնչով տալիս 

է անմահ կեանքի անուշահոտ յոյսը նեղ ճանապարհի վաստակած 

ուղեւորներին (Արեւելցի):

5. Գլւխդ քեզ վրայ նման է Կարելոսին, եւ քո գլխի հիւսերն ասես 

ծիրանի լինեն՝ թագակիր թագաւորի պէս, ասպարէզներւմ:

38 Այս բացատրութիւնը ոչ մի տեղ չգտանք:
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5. Հաւատքի շինութիւնը նմանեցւում է վէմի վրայ հաստատուած 

անմատչելի գլուխլեռան, որը չեն կարող յաղթահարել դժոխքի դռները 

(Որոգինէս):

Քրիստոսն է ՀարսԵկեղեցու գլուխը, Նրա շնորհների վտակներից 

են ոռոգւում Հարսի զգայարանները… Այդ գլուխը նմանեցւում 

է Կարմելոսին, որը հրեաներին բաժանում էր հեթանոսներից, 

քանզի Տէրը նոյնպէս անուանւում է երկու որմերի անկեան գլուխ 

[տես Սաղմ. ՃԺԷ 22], որովհետեւ Քրիստոսի մէջ չկայ հրեայի եւ 

հեթանոսի միջեւ խտրականութիւն [Հռոմ. Ժ 12]: Լեռան անունը 

նաեւ ստուգաբանւում է որպէս գիտութիւն, այսինքն՝ իմաստութիւն 

(խորհրդանշում է ՔրիստոսԱստուծոյ զօրութիւնը, իմաստութիւնը 

եւ գիտութիւնը). նաեւ թարգմանւում է որպէս թլփատութիւն, 

քանզի Քրիստոսով թլփատուեցինք անձեռագործ թլփատութեամբ՝ 

Քրիստոսի թլփատութեամբ մերկացնելով մարմնի անդամները [մեղքի 

իշխանութիւնից] (Արեւելցի):

Ըստ Նարեկացու՝ թագաւորական ծիրանին խորհրդանիշն է Փե

սա յի երկնաւոր փառքի, իսկ թագով պսակւում է մարմնի ամե նա

պատուական մասը՝ գլուխը: Թագն Աստուծոյ անճառ զօրութեան եւ 

լուսաւորութեան պսակն է, որով զարդարւում է գլուխը (իբրեւ այդ պի

սի պսակով պսակուածներ Նարեկացին յիշատակում է սբ Քառասուն 

մանկանց եւ սբ Ղեւոնդեանց): Եւ երանի՜ նրանց, ովքեր արժանանում 

են անթառամ պսակին եւ հարսնանում Քրիստոսին, քանզի թագակից 

են լինում Նրան Նրա անհատնում թագաւորութեան մէջ (Նարեկացի):

Հարսը թագաւորական ծիրանի է հագել եւ թագակցում է Փե սա

յին, նմանապէս պսակուած է խաչով նահատակութեան հանդէսի աս

պարէզներում: Ինքը Տէրն ասաց. «Ով չվերցնի իր խաչը եւ չգայ Իմ 

ասպարէզը, չի կարող աշակերտել Ինձ» [տես Ղուկ. ԺԴ 27] (Արեւել ցի):

Սակայն խաչը երկու իմաստ ունի. խորհրդանշում է՝ ա) իմանալի 

չար չարանքները. իմանալի կերպով խաչւում է նա, ով մեռցնում է 

ախտերը (ճգնաւորական մահ), բ) զգալի խաչը, որով հեղւում է արիւնը: 

Ինչպէս մեր Տէր Յիսուս Քրիստոս նախ Իր մէջ կրեց չարչարանքնե րը, 

ապա զգալի կերպով խաչուեց, նմանապէս էլ սուրբերը նախ իրենց մէջ 

են կրում չարչարանքները (պահքով եւ ճգնութեամբ), ապա պսակւում 

խաչով, քանզի խաչաձեւ հաստատուած սուրը պսակում է սուրբերին 

(Տաթեւացի):
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6. Որքա՜ն գեղեցկացար եւ որքա՜ն քաղցրացար, ո՜վ սէր, քո փափ

կւ թեան մէջ:

6. Արդարեւ գեղեցկացաւ Եկեղեցին Քրիստոսի պէսպէս շնորհ

նե րով եւ քաղցրացաւ ու փափկացաւ Նրա սիրով՝ զերծ մնալով 

ծա ռա յական երկիւղից (Որոգինէս)։ Սէ՛ր, քո փափկւթեան մէջ, այ

սինքն՝ բոլոր վայելչութիւնների լրումը ծայրագոյն սէրն է, որով 

Աստծուն մերձաւորուած հոգին փափկանում է Նրա տեսութեամբ եւ 

գիտութեամբ (կեղծՀիպողիտոս)։

Մի առ մի թուելով Հարսի անդամների գեղեցկութիւնը՝ Փե սան 

գովում է նրա ամբողջական գեղեցկութիւնը։ Այսպիսին է ստու

գա պէս գեղեցկութիւնն այն մարդու, որ իր բոլոր զգայարանները 

ծառայեցնում է Աստծուն եւ աստուածացնում նրանց՝ մերձենալով 

Աստծուն, հաղորդուելով աստուածային գործերին։ Նա արժանանում է 

Փեսայ Քրիստոսից նման խօսքեր լսելուն, թէ՝ գեղեցկացար եւ հաճելի 

եղար Ինձ։ Այսպիսին օտարացած է աշխարհի եւ աշխարհիկ գործերի 

համար, փափկացել է առաքինութեան վարքով եւ սիրուել Փեսայից, 

որ ասաց. «Սէ՛ր, քո փափկւթեան մէջ» (Նարեկացի)։

Արեւելցին ՀարսԵկեղեցու գեղեցկութիւնը համեմատում է 

մարմ նաւոր հարսի գեղեցկութեան հետ. ինչպէս հարսը երեսի գե ղեց

կութեան պաճուճանքներով եւ զարդերով հաճելի է լինում Փեսային, 

եւ փափկութեան մէջ սէր է յորդում, այնպէս էլ Եկեղեցին՝ կուսական 

եւ մարտիրոսական գեղեցկութեամբ զարդարուած եւ Սուրբ Հոգու 

շնորհների վտակներով սրբուած, հաճելի եւ սիրելի եղաւ անմահ Փե

սայ Յիսուս Քրիստոսին (Արեւելցի):

7. Քո հասակը նման է արմաւենւ, եւ ստինքներդ՝ ողկոյզների:

7. Տաթեւացին, ամբողջացնելով Որոգինէսի եւ Արեւելցու մեկ

նու թիւնները, տալիս է առաւել համակողմանի մեկնութիւն. «Ար մաւե

նին չորս յատկութիւն ունի. ա) հասակով բարձր չի թւում, Եկե ղեցին 

էլ արհամարհուած է թւում օտարներին, բ) ծաղկում է անու շահոտ 

ծաղիկներով, որ կեանքի յոյսն են, գ) քաղցր պտուղներ է տալիս, 

որ հաւատքի արդիւնքն են, դ) [Եկեղեցին] էլ լայնացած սաղարթով 

ծածկում է (ցոյց չի տալիս) առաքինութիւնը, այլեւ մեղքերը՝ 

թողութեամբ: Նաեւ, սրան զուգահեռ, արմաւենին եւս չորս յատկութիւն 

ունի. ա) բարձր է հասակով, ինչպէս Եկեղեցին է բարձրացած յոյսով, 
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բ) բարձրադիր պտուղներ է տալիս, ինչպէս մեր առաքինութիւնները՝ 

երկնքում, գ) ուշ է պտղաբերում, որ խորհրդանշում է հանդերձեալը, 

դ) երկարակեաց է մշտնջենաւոր կեանքի խորհրդով:

Արմաւենին իր բարձրութեամբ եւ պտուղների քաղցրութեամբ 

խորհրդանշում է հրեշտակներին, որոնք բարձունքի բնակիչներ են 

եւ քաղցրաբարբառ՝ Արարչի կամքը կատարելու մէջ (Հիպողիտոս):

Եկեղեցու ստինքները՝ ա) Հին եւ Նոր Կտակարաններն են, բ) 

առաքեալների եւ վարդապետների խօսքերը, գ) Քրիստոսի Մարմինը 

եւ Արիւնը, դ) սրտից արտաբխող սէրն առ Աստուած եւ առ մարդիկ: 

Այդ ստինքները նմանեցւում են ողկոյզի՝ նախ՝ Քրիստոսի եւ ապա՝ 

մեր կեանքի, մահուան եւ յարութեան օրինակով։ Այս կեանքում 

ողկոյզ են, մահուամբ ճմլուելով հաւաքւում են եւ յարութիւնից յետոյ 

պարզուելով դառնում գինի (Տաթեւացի):

Որոգինէսը ստինքների մէջ տեսնում է Սուրբ Հոգու իմաստութեան 

աղբիւրը: Արեւելցու մեկնութիւնն առանձնանում է նկարագրական 

գեղեցկութեամբ. արդարներն արմաւենիների պէս ծաղկում են Տիրոջ 

տան մէջ՝ Սուրբ Հոգու իմաստութեան կաթով լցուած ստինքները 

տալով անմեղ մանկանց, ինչպէս խաղողահիւթով լցուած ողկոյզ, 

մինչեւ Հօր սեղանը կազմուի եւ Տէրը մատռուակի (Արեւելցի):

8. Ասացի, թէ ելնեմ արմաւենին, բռնեմ նրա բարձրւթիւններից, եւ 

քո ստինքները թող խաղողի ողկոյզի պէս լինեն, քո ռւնգերի հոտը՝ 

խնձորի պէս, եւ քո կոկորդը՝ ազնիւ գինւ պէս:

8. Սրանով Աստուած արտայայտում է Իր անբաւ սէրը սուրբերի 

եւ արդարների նկատմամբ. Նրա համար սուրբերի մէջ բնակուելն 

առաւել ցանկալի է, քան քերովբէական աթոռին նստելը: Նա Եսայի 

մարգարէի բերանով ասում է. «Ես որտե՞ղ եմ բնակւում, եթէ ոչ՝ հեզերի, 

խոնարհների եւ այնպիսիների մէջ, որ դողում են Իմ խօսքերից» [տես 

Ես. ԿԶ 2]:

Արեւելցին երկշերտ մեկնութիւն է առաջադրում. ա) Փեսան կա մե

նում է ելնել իմանալի արմաւենւ հրեշտակային բարձունքը եւ լցնել

վերականգնել ընկած հրեշտակների տեղը, բ) Քրիստոս աւետարանեց, որ 

նախ պէտք է բարձրանայ Մարդու Որդին եւ ապա բոլորին բարձրաց նի 

Իր մօտ… Նախ Տէրը պիտի խաչ բարձրանար… Եւ այժմ [Նրա մարմ նի] 

անդամները բռնւում են խաչի բարձրութիւնից եւ զգալի արմաւենու 
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պտու ղից քաղցր պտուղներ քաղում՝ չարչարակցուելով Քրիստոսին, 

որպէսզի հաղորդ լինեն փառքին… (ՀիպողիտոսԱրեւելցի):

Այսպիսով՝ Փեսան պատմում է Իր խաչելութեան մասին, սակայն 

ինչո՞ւ խաչ բարձրացաւ Քրիստոս. ա) որովհետեւ թագաւորի կառքը 

եւ գահը բարձր է, եւ Քրիստոս թագաւորեց խաչի վրայ, բ) որպէսզի 

հեռուից տեսնեն ու հաւատան, ինչպէս «պղնձի վրայ բարձրացած 

օձին» [Թուոց ԻԱ 9, Յով. Գ 14], գ) Ինքն Իրենով մեզ երկինք է 

բարձրացնում, ինչը ցոյց է տալիս Յակոբի սանդուղքը՝ ըստ խօսքի, 

թէ՝ «Երբ բարձրացայ, բոլորիդ կը տանեմ» [տես Յովհ. ԺԲ 32] (Տա

թեւա ցի):

Ստինքները նմանեցւում են ողկոյզի… Փեսան բռնւել է բարձ րւ

թիւններից եւ խաղողի ողկոյզի պէս առատացրել եւ հիւթեղացրել Հարսի 

ստինքները, որպէսզի դրանցով կերակրի ուրիշներին (Որո գի նէս): 

Հոգեւոր շնորհների այդ ստինքողկոյզը զուարթացնում է տեսնողներին, 

ուրախացնում լսողներին եւ բերկրանքով լցնում (Նարեկացի): Եթէ 

Հարսը նախապէս կաթով էր սնում, ապա այժմ՝ խա ղողի ողկոյզով, որ 

մշակում է Հայրը (կեղծՀիպողիտոս):

Խնձորի բոյրը հոգեւոր անուշահոտութիւնն է. Քրիստոս որսում 

է հոգին, եւ հոգու կոկորդն արբենում է Նրա գիտութեամբ առաւել, 

քան մարմինը՝ գինով (Որոգինէս):

Նարեկացին խնձորի բուրմունքը մեկնում է մարդաբանական անդ

րադարձով. խնձորի բուրմունքը սուրբ վարքի անուշահոտութիւնն է, 

որ երկնաւոր Փեսան հոտոտում է առաւել, քան ստուերակերպ զոհերն 

ու նուէրները, որոնք անուանւում էին Տիրոջ անուշահոտութիւն: Գինին 

ուրախացնում է արբողներին, այնպէս էլ սուրբերի եւ անարատների 

երգը եւ նրանց կոկորդի խօսքերն ուրախացնում են երկնաւոր Փեսային 

հրեշտակների սրբասացութիւնների երգերից առաւել (Նարեկացի):

Հարսը դւստրերի եւ թագւհիների առաջ ասւմ է.

9. Գնւմ եմ իմ Եղբօրորդւ հետ ւղիղ ճանապարհով, բաւակա նա

նւմ իմ շւրթերով եւ ատաներով:

9. Հարսը հրաժարուել է այս կենցաղի նանրութիւնից եւ գնում 

է Նրա հետ հաւատքի եւ գործերի ուղղութեան մէջ: Հարսը մտաւո

րա կան քննութեամբ ծամում է հոգեւոր գիտութիւնը. «Քանզի ոչ 

միայն հացով կ’ապրի մարդ, այլեւ ամենայն խօսքով, որ ելնում է 



274 ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ

Տիրոջ բերանից» [Մատթ. Դ 4]… (Որոգինէս): Փեսան ուղեկցում է 

Հարսին առ Հայր: Հարսը խոստովանում է, որ Տէր է Յիսուս Քրիստոս 

ի փառս Աստուծոյ եւ կեանքի առիթ դարձաւ իր համար, քանզի 

«խօսքը մերձ է քո բերանին եւ սրտին» [տես Բ Օր. Լ 14] եւ՝ «Սրտով 

հաւատում ենք արդարանալու համար եւ բերանով խոստովանում 

փրկուելու համար» [Հռոմ. Ժ 10]… (Արեւելցի): Հարսը ձեռք է բերել 

աստուածանմանութեան սքանչելի գեղեցկութիւնը, որովհետեւ 

հրաժարուել է աշխարհական մեղսասէր խաբէութիւնից՝ շնորհիւ Բան 

Աստուծոյ մարմնաւորման… Բանը մարդացաւ, վերցրեց մարդկային 

բնութեան ամբողջականութիւնը, դատապարտեց մեղքը մարմնի 

մէջ եւ ցոյց տուեց Երկնքի արքայութեան ուղիղ ճանապարհը. դա 

մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի փրկագործ Աւետարանի ճանապարհն 

է: Մարմնացեալ Բանի աւետարանական տնօրէնութիւնների ողջ 

շղթան շաղկապուած է խոնարհութեան, հեզութեան, քաղցրութեան, 

անոխակալութեան, կարեկցանքի հանգոյցներով… Ահա այս ճա նա

պարհով ուղեկցում է Հարսը Փեսային: Սակայն որտեղի՞ց Հար սին 

այդպիսի զօրութիւն, որ ուղեկից է դարձել անմատոյց Աստուա

ծու թեանը. Քրիստոսի Մարմնի եւ Արեան ահաւոր խորհրդի՛ց, որը 

զօրութիւն է տալիս մեզ, կարող դարձնում շուրթերով ըմպելու եւ 

ատամներով մանրելու Այն, Որին դուստրերը եւ թագուհիները, 

այսինքն՝ հրեշտակները, ի զօրու չեն նայելու (Նարեկացի):

10. Ես իմ Եղբօրորդւնն եմ, եւ դէպի ինձ է դառնալւ Նա:

10. Արտայայտւում է սբ Հաղորդութեամբ իրագործուող 

խորհրդա կան միութիւնը Փեսայի հետ՝ ըստ տէրունական վկայութեան. 

«Ով ուտում է Իմ Մարմինը, նա Իմ մէջ կը բնակուի, եւ Ես՝ նրա» 

[Յովհ. Ա 55, 57], եւ՝ «Ինչպէս Դո՛ւ, Հա՛յր, Իմ մէջ ես, եւ Ես՝ Քո 

մէջ, որպէսզի նրանք էլ Մեր մէջ լինեն» [Յովհ. ԺԷ 21]: Դէպի ինձ 

է դառնալւ… Այս խօսքում վախճանաբանական միութեան ակնարկ 

կայ, երբ գալու է Փե սան եւ Իր փառքի մէջ դասելու եւ մեծարելու 

Հարսին (Նարեկացի):

Արեւելցին երկրորդում է բազմիցս նշուած մարմինգլուխ միու

թիւնը:

11. Ե՛կ, Եղբօրորդի՛ իմ, ելնենք ագարակները, գիշերենք գիւղերւմ 

եւ պարտէզներւմ:
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12. Կանւխ ելնենք այգիները. տեսնենք, թէ ծաղկե՞լ է որթը, ծաղկե՞լ 

է նոճին,39 ծաղկե՞լ է նռնենին: Այնտեղ կը տամ Քեզ իմ ստինքները:

11–12. Հարսը հրաւիրում է Փեսային հաւատացեալների հաւա

քի մէջ (Եկեղեցի), որոնք ծաղկեցին ագարականդաստաններում՝ 

հանգստա նալու հեզերի, խոնարհների եւ Նրա խօսքերից դողացողների 

գիւղերւմ, որպէսզի Եգիպտոսից կանուխ ելնեն դէպի փրկուած եւ պէս

պէս առաքինութիւններով ծաղկած արդարների այգին (Որոգինէս):

Ըստ Նարեկացու՝ Հարսը հրաւիրում է Փեսային երկնքից երկիր՝ 

տեսնելու, թէ ծաղկե՞լ է մարգարէների սերմանածը, որը պտղաբերեց 

Նրա գալստեամբ (Առաջին Գալուստ): Համբարձումից յետոյ էլ 

Տէրը շրջեց առաքեալների, վարդապետների եւ մարտիրոսների հետ՝ 

քարոզելու եւ տեսնելու հաւատքի խօսքերի ծաղիկը եւ պտուղը: Այս 

է վկայում տէրունական խօսքը. «Ձեզ հետ եմ բոլոր օրերին մինչեւ 

աշխարհի վախճանը» [Մատթ. ԻԸ 20] (Նարեկացի):

Անդաստան (բնագրում՝ ագարակ) է անուանւում երկնային 

գաւա ռը, իսկ այգիները եւ նռնենիներն արդարներն են, որոնք երփ

նե րանգ գոյներով եւ տեսակտեսակ համերով փայլում են [երկնքի] 

արքայութիւնում (կեղծՀիպողիտոս):

Ծաղիկը հաւատքի խորհրդանիշն է. նախ՝ որովհետեւ դեղ է, 

եւ երկրորդ՝ որովհետեւ գործերի պտուղների սկիզբն է: Ծաղիկը 

նաեւ խորհրդանշում է յոյսը. նախ՝ անուշահոտութեամբ եւ յոյսով 

զմայլւում են հոգիները, եւ երկրորդ՝ որովհետեւ կարապետն է պտղի, 

որ յաւիտենական արդիւնք է տալիս: Հարսը Փեսայի հետ ուզում է 

հաւաստիանալ, թէ ծաղկե՞լ են սուրբերի հոգիները, որովհետեւ յոյսով 

են ծաղկում եւ մխիթարւում: Եւ յոյսը երկու տեսակ է լինում. մէկը՝ 

մարմնաւոր, որ թուացեալ է եւ փոփոխական, իսկ միւսը` հոգեւոր, որ 

ստոյգ է եւ անփոփոխ (Տաթեւացի):

Այնտեղ կը տամ Քեզ իմ ստինքները, այսինքն՝ սուրբ սիրտը եւ ուղիղ 

հոգին (կեղծՀիպողիտոս):

Ըստ Արեւելցու՝ ծաղկած նռնենիները խարազնազգեստ եւ թթուա

կեն ցաղ40 կրօնաւորներն են:

Այնտեղ կը տամ Քեզ իմ ստինքները…

39 Տես Ա 13:

40 Թթուակենցաղ – խստակեաց։
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Հարսն ակնարկում է այն կերակրի մասին (հոգեւոր կերակուր), 

որ Քրիստոս ունէր պահպանած, եւ աշակերտները չգիտէին: Իսկ այժմ 

Հարսը պատրաստ է տալ Նրան ստինքները՝ օրհնութեան եւ աղօթքի, 

Նրա՛ն, Ով ախորժելով դրանք կամենում է աւելի, քան Աստծուն 

մատուցուող զոհերը, եւ դրանք անուանում օրհնութեան պատարագ 

(Որոգինէս):

Ըստ Արեւելցու՝ Հարսը մարգարէների եւ Օրէնքի կաթով սնու ցող 

ստինքները կամենում է տալ Քրիստոսի տնօրէնութեան երկրպա գու

թեան եւ փառաբանութեան համար (Արեւելցի):

13. Մանրագորներն41 արձակեցին իրենց հոտը. եր դռների մօտ 

ամէն տեսակ մրգաբեր ծառեր են՝ նորը հնի հետ. այն, ինչ տւեց 

ինձ մայրս, պահեցի Քեզ համար, Եղբօրորդի՛ Իմ:

13. Մանրագորները տւեցին իրենց հոտը. նկարագրւում են ար դա

րութեամբ սպիտակացած արդարներն արքայութեան մէջ եւ նրանց 

վկայութեան անուշահոտ կատարումը (կեղծՀիպողիտոս):

Որոգինէսն այսպէս է մեկնում մանրագորի խորհուրդը. «Կա

տարեալ ների փոքրիկ առաքինութիւններն էլ են բուրում աղօթքի 

անու շա հոտութեամբ»:

Ըստ Արեւելցու՝ մանրագորը խորհրդանշում է Հարսի ողջա խո

հու թիւնը դաշտային խոնարհ բնութեան մէջ: Այդ հոտից բերկրում 

է Փեսան եւ դէպի մեզ խոնարհւում, սակայն չի կերակրւում, քանզի 

մեր պէտքը չունի (Արեւելցի):

Մեր դռների մօտ ամէն տեսակ պտղաբեր ծառեր են՝ նորը հնի հետ…

Բանի տնօրէնութեան ժամանակ Աւետարանի քարոզութիւնը 

միաւորուած է Օրէնքի հետ: «Հանում է,— ասում է,— տանուտէրն իր 

հին ու նոր գանձերից» [Մատթ. ԺԳ 52]:

Այն, ինչ տւեց ինձ մայրս…

41 Մանրագոր – (եբր. דו ּ דָ א / duda) Mandragora officinarum: Լայն տերեւներով 

բազմամեայ բոյս է, ձմռանն ունի վարդաշուշանագոյն ծաղիկներ, գարնանը՝ 

անուշաբոյր կլոր դեղին պտուղներ, որոնք յիշեցնում են կիտրոն: Մեծութեամբ 

ոչ մեծ խնձորի չափ են՝ կարմրադեղնաւուն գոյնով եւ շատ հաճելի հոտով: 

Պտուղները բաւականին հաճելի համ ունեն, սակայն երբեմն խենթացնում եւ 

գրգռում են: Մանրագորը յայտնի է իր թուլացնող, փսխեցնող եւ թմրեցնող 

յատկութիւններով: Նրա արմատներից պատրաստում են թմրեցուցիչ դեղեր:
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Կա՛մ այն, ինչ ստացաւ դրախտի մէջ, կա՛մ այն, ինչ գուշակեցին 

Օրէնքը եւ մարգարէները Հին եւ Նոր Կտակարաններում…

Պահեցի Քեզ համար, քանզի Դու ես Օրէնքի լրումը՝ որպէս ար դա

րութիւն բոլոր հաւատացեալների համար (Որոգինէս):

Արեւելցու մեկնութիւնը յուզական տարր ունի. Տիրոջ տնօ րէ

նու թեան դռների մօտ կանգնած են մարգարէները: Նրանց խօսքերը 

բա խում են Աստուծոյ գթութեան դռները՝ խոնարհուելու դէպի երկիր 

եւ իջնելու… Նորը հնի հետ է, այսինքն՝ առաքեալները՝ մարգարէների:

Նարեկացու մեկնութիւնն ընդհանրացնող բնոյթ ունի. մանրագո րի 

անուշահոտութեան մէջ նա տեսնում է սրբութեան եւ առաքինու թեան 

բոլոր բազմակերպութիւնների միութիւնը, որը մարդը Սուրբ Հոգով 

ստանում է ՄայրԵկեղեցուց (Աւազանի ծննդեամբ), եւ որը սնուցւում 

է Քրիստոսի Արեամբ (Նարեկացի):

Ը

1. Ո՞վ կը տար Քեզ, Եղբօրորդի՛ իմ, ւտել իմ մօր ստինքներից:

Երբ հանդիպեմ դրսւմ, կը համբւրեմ Քեզ, եւ չես արհամարհի ինձ:

1. Ակնարկւում է պատուիրանի պահպանութիւնը, որից՝ իբրեւ 

ստինքներից, սնուեցինք: Երբ հանդիպեմ դրսում, կը համբուրեմ 

Քեզ. այսինքն՝ մարդեղութեամբդ կը մերձենամ Քո անհասանելի 

Աստուածութեանը… Սրբուեցի ապաշխարութեամբ ու կը համբուրեմ 

Քեզ, եւ չես արհամարհի, ինչպէս վայել իսկ է Աստծուն (կեղծ

Հիպողիտոս):

Որոգինէսեան ըմբռնումը փրկաբանական է. թէպէտ ՓեսայՀարս 

յարաբերութիւնը զարգանում է ժամանակի մէջ (հինկտակարանեան 

ստուերը փոխւում է նորկտակարանեան լոյսին), սակայն, ըստ 

էութեան, այդ յարաբերութիւնը դուրս է ժամանակից: Հրեաները չէին 

ընդունում, որ Քրիստոսն է մարգարէների լրումը եւ ասում էին, թէ 

Գալիլեայից մարգարէ դուրս չի գայ: Հարսը կամենում է յետ դառնալ 

ժամանակի մէջ, մինչեւ Բանի մարմնանալը, մինչեւ ՀարսՓեսայ 

պսակը, մինչեւ Յովհաննէս Մկրտիչ, [հարսանեկան առագաստի] 

աստուածային շնորհներից դուրս գտնել Փեսային ու համբուրել եւ 

չի ցանկանում, որ Փեսան արհամարհի իրեն, ինչպէս չարհամարհեց 

մարգարէներին (Որոգինէս):
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Ըստ Նարեկացու՝ այս խօսքն արտայայտում է սուրբերի սեփական 

անարժանութեան գիտակցումը: Սակայն այս գիտակցումն առ 

Աստուած խոր սիրոյ հետեւանքն է… Այդ սէրը կարող է արհամարհուել 

աշխարհի կողմից (սակայն ոչ՝ Փեսայի): Այդ սէրը ճաշակողներն 

արհամարհում են ամէն ինչ, որ աշխարհում է, մահուան, արեան, 

կատարեալ աղքատութեան միջով հասնում ու համբուրում Քրիստոսին 

եւ համբուրւում Նրա կողմից (Նարեկացի):

Արեւելցին իր մեկնութեան սկզբում յիշատակում է սուրբգրային 

հետեւեալ տեղին՝ Մատթ. Ե 21–48: Հին Կտակարանի «մի՛ շնացիր»ը 

վերափոխւում է «ցանկութեամբ մի՛ նայիր»ի, «մի՛ սպանիր»ը՝ 

«մի՛ բարկացիր»ի: Հնի կաթնակերութիւնը վերափոխւում է Նորի 

կատարելութեանը: Ինքը Տէրն Իր մանկութեան տարիներին սնուեց 

այն ստինքներից (ըստ երեւոյթին՝ նկատի են առնուած Օրէնքը եւ 

մարգարէները)՝ թլփատուելով եւ քառասնօրեայ ընծայմամբ…

ԵկեղեցիՀարսն ամբողջացումն է Հին եւ Նոր Կտակարանների բո

լոր սուրբերի: Թէպէտ յանցանքով արտաքսուել է դրախտից, սակայն, 

գտնելով Աստծուն Երկնքից դուրս՝ երկրի վրայ՝ Հարսի փրկութեան 

հա մար մարմնացած, համբուրել է մարգարէներով, Աստուածածնով, 

արեւելեան մոգերով, Սիմէոն ծերունիով… Հարսը խնդրում է չար հա

մարհել իրեն նախամօր մեղքի պատճառով (Արեւելցի):

2. Վերցնեմ, տանեմ Քեզ իմ Մօր տւնը եւ ինձ Յղացողի սենեակը, 

ար բեցնեմ Քեզ իւղագործների գինին, իմ նռնենիների օշարակը:

2. Տունը եւ սենեակը մարդկային բնութիւնն են (Նարեկացի

Արեւելցի): Իմ Մօր, ինձ Յղացողի արտայայտութիւնների մեկնութիւնը 

Նարեկացին եւ Արեւելցին դիտում են երկու տարբեր, բայց խորապէս 

առնչուած գոյաբանական մակարդակներում՝ աստուածաբանական 

եւ մարդաբանական: Ըստ Նարեկացու՝ այս արտայայտութիւններն 

արարչագործական խորհուրդ են կրում… Աստուած է իմ Մայրը [եւ ինձ 

Յղացողը] արարչութեամբ: Փրկագործութեամբ մարդկային բնութիւնը 

դարձել է Աստուծոյ տաճար, հանգիստ, տուն, սենեակ… (Նարեկացի): 

Արեւելցին այս արտայայտութիւնների մեկնութեան մէջ ելնում է 

նրանց ուղղակի՝ գոյաբանական իմաստից: Իմ Մայրը նախամայր 

Եւան է, որ ցաւերով յղացաւ մեզ, այսինքն՝ մեղանչական, չարով 

առեւանգուած մարդկային բնութիւնը: Եւ ահա այդ բնութեան մէջ 
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յղացւում եւ ծնւում է Աստուած՝ Սուրբ Կոյսի սենեակւմ՝ մարդկային 

բնութիւնն Աստուծոյ տւն դարձնելով (Արեւելցի): Քրիստոսի Եկե ղե

ցին իր ժառանգականութեամբ սերում է երկու ակունքից՝ հրէական 

եւ հեթանոսական: Այս երկու ակունքները, մէկմէկու խորթ լինելով 

հանդերձ, ներքին կապ ունեն. այն, ինչ հրեաները գործում էին 

ըստ Օրէնքի, հեթանոսները բնութեամբ էին գործում՝ գիտութեան 

եւ ճշմարիտ փիլիսոփայութեան աջակցութեամբ: Եւ իմ Մօր, ինձ 

Յղացողի արտայայտութիւններում հեթանոսական ակունքի ակնարկ 

կայ: Հարսը կամենում է Փեսային մատուցել իր՝ հեթանոսութիւնից 

ստացած ընտիր ժառանգութիւնը՝ իւղագործների գինին, այսինքն՝ 

փիլիսոփաների իմաստութիւնը, եւ նռնենիների օշարակը, այսինքն՝ 

քաղաքական առաքինութիւնները42 (Որոգինէս):

Ըստ կեղծՀիպողիտոսի՝ տւնը մեր հոգու տաճարն է, իսկ ինձ 

Յղա ցողի սենեակը սիրտն է, որով յղանում ենք խորհուրդները: Իւղա

գործ ների գինին Սուրբ Հոգու շնորհներն են՝ մարդկային բնութեամբ 

եփուած, իսկ նռնենիների օշարակը ծածուկ առաքինութիւններն են 

(կեղծՀիպողիտոս):

Համաձայն Նարեկացու՝ Հարսը, դառնալով Սուրբ Երրորդութեան 

բնակարան, խոստանում է արբեցնել Աստծուն գինւ ուրախութեամբ 

եւ նռնենիների օշարակով, այսինքն՝ առ Աստուած փշրուած սրտի 

խորհուրդներով, որոնցով կերակրւում եւ, որոնք ըմպելով, աճում է 

Աստուծոյ ներկայութիւնը մեր մէջ (Նարեկացի):

Արեւելցին ելնում է փրկաբանական խորհրդածութիւններից. 

չարը ժանտ օձի միջոցով ըմպել է տուել չարի եւ բարու խառնակ 

գինին: Քրիստոսը Հօր կամքով ըմպում է նախատես մարգարէների 

հոգեշունչ խօսքերով պատրաստուած բաժակից (իւղագործների գինի), 

Նա անմեղօրէն, որպէս չարագործ, դատապարտւում է խաչի մահուան 

եւ ճշմարիտ շարունակութիւնն ու լրումն է հինկտակարանեան 

անմեղ նահատակների (Աբել, Եսայի, Միքիա, մակաբէացիներ), որոնք 

վկայական իւղ պատրաստեցին՝ այն եփելով ջերմ սիրով: Այսպիսով՝ 

իւղագործների գինին սիրոյ վկայութիւն է կամ աւելի ստոյգ՝ վկայական 

սէրը… Նռնենիների օշարակն անուշահամ եւ բժշկարար է: Սակայն 

հրէական նռնենիները կորցրել էին Օրէնքի քաղցրութիւնը եւ 

42 Քաղաքական առաքինութիւնները տնտեսական եւ բարոյական առա քի նու

թիւն ների հետ կազմում են Պլատոնի նշանաւոր եռակարգութիւնը:
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դառնացել մեղքի թանձրութեամբ, դարձել լեղի եւ քացախ, որոնք 

չկամեցաւ ըմպել Տէրը: Յիսուս Ինքն է դառնում նռան բժշկարար 

օշարակ՝ Իր չարչարանքներով սրբելով մարդկային բնութեան 

դառնութիւնն ու տկարութիւնը…

ՀարսԵկեղեցին ցանկանում է Փեսային մատուցել մարտիրոսական 

օշարակը, այսինքն՝ Նրա սիրոյ համար կրած դառը, տտիպ եւ չարաչար 

տանջանքները՝ նախապէս արբելով նռնենիների օշարակից եւ իւղա

գործների գինւց, ապա արժանանալով արբելու Քրիստոսի Արեան 

բաժակից (Արեւելցի):

3. Նրա ձախ ձեռքը գլխիս տակ է, եւ Նրա աջը թող գրկի ինձ:

3. Փեսայի աջ եւ ձախ կողմերում մարգարէներն ու առաքեալներն 

են, որոնցով Նա հիմնել է Եկեղեցին (Որոգինէս):

Ըստ Նարեկացու՝ արտայայտուած է ՀարսԵկեղեցու նկատմամբ 

Փեսայի պահպանութիւնը եւ վերակացութիւնը (Նարեկացի):

Արեւելցու մեկնութիւնը կապուած է խաչի խորհրդի հետ. ըստ 

հրեաների՝ խաչի մահը ձախ, այսինքն՝ բացասական երեւոյթ է, սակայն 

Հարսի համար աջ է, այսինքն՝ յաջող: Նրա աջը խաչի զօրութեամբ 

գրկել է Հարսին՝ խոնարհեցնելով բոլոր երեւելի եւ աներեւոյթ 

փորձութիւնները (ձախ) եւ բարձրացնելով Հարսի գլուխը (Արեւելցի):

Այսպիսով՝ անէծքի փայտը դառնում է փրկութեան նշան: 

Պատուան դանը ցոյց է տալիս դժոխքի աւերումը, գլւխը՝ արքայու

թեան բա ցու մը, ձախ թեւը՝ մեղքերի թողութիւնը, եւ աջը՝ շնորհների 

բաշ խու մը: Ուստի խաչակնքւում ենք ձախից աջ, քանզի նախ մեղքերի 

թո ղութիւնն է, եւ ապա՝ շնորհների բաշխումը (Տաթեւացի):

4. Երդւեցնւմ եմ ձեզ, դւստրե՛ր Երւսաղէի, ագարակի զօ րւ թիւն

ներով եւ հաստատւթիւններով. եթէ վեր կենաք, արթնացրէ՛ք Սէրն 

Իր կաենալւն պէս:

4. Հարսը վերստին պահանջում է Հոգուց, որ մարդիկ առաքուեն՝ 

արթ նացնելու Քրիստոսի սէրը Եկեղեցու վրայ (Որոգինէս)։

Ըստ Նարեկացու՝ այստեղ ակնարկ կայ մեզ վրայ հեղուած 

բազմադիմի շնորհների եւ անիմանալի պարգեւների… Հարսը երդմամբ 

յորդորում է հրեշտակներին փառաբանակից լինել իրեն, գոհաբանակից 

լինել Աստուծոյ առ մեզ սիրոյ համար եւ արթնացնել սէրը։ Քանի որ 
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իրեն բաւական չի համարում Աստուծոյ երախտիքների օրհնութեան 

համար, ուստի հրեշտակներին մասնակցութեան կոչ է անում, որպէսզի 

առաւել զարթնի Նրա սէրը մեր հանդէպ (Նարեկացի)։

Առաւել խորունկ է Արեւելցու մեկնութիւնը։ Հարսը երդուեցնում 

է Եկեղեցու անդաստաններով, Սուրբ Խաչի զօրութեամբ եւ հաւատքի 

ուժգնութեամբ՝ կոչ անելով, որ մարդիկ վեր կենան թերահաւատութեան 

գլորումից, մահուան քնից եւ մեղքերի սահեցումից։ «Արթնացրէ՛ք 

նրա սէրը, որ ծածկապէս ննջում է ձեր մէջ։ Երկնքի արքայութիւնը 

ձեր ներսում է, արթնացրէ՛ք բարի գործերով, պայծառ լամպերով՝ 

իմաստուն կոյսերի պէս: Արթնացրէ՛ք ներողամտութեան ժամանակը, 

մեղքերի թողութիւն, փրկութիւն եւ ճշմարիտ գիտութեան գա՛լը 

հայցէք»: Հարսը յորդորում է կենաց Կամեցողի դուռը բախել աղօթքով, 

որպէսզի կատարուի Նրա կամքը մարդկանց մէջ, այսինքն՝ բոլորը 

լինեն բարի յօժարութեամբ, բեւեռուած Նրա երկիւղով ու սիրով եւ 

որդիների պէս սիրոյ մէջ լինեն (Արեւելցի):

Հարսը չորրորդ անգամ երդուեցնում է դուստրերին: Ինչո՞ւ. չորս 

կերպով զարթնեց Քրիստոս՝ ծնուելով, մկրտուելով, խաչուելով եւ 

յարութիւն առնելով: Չորս կերպով զարթնում է նաեւ Աստուծոյ սէրը՝ 

Օրէնքով, մարդեղութեամբ, դժոխքի յարութեամբ, համընդհանուր 

յարութեամբ… (Տաթեւացի):

Դւստրերը եւ թագւհիներն ասւմ են.

5. Ո՞վ է սա, որ ելել գալիս է սպիտակացած, գալիս է՝ յենւած իր 

Եղբօրորդւն:

Փեսան ասւմ է Հարսին.

Արթնացրի քեզ խնձորենւ տակ. այնտեղ քո Մայրը երկնեց քեզ, 

այնտեղ քո Ծնողը ծնեց քեզ:

5. Հրեշտակները տեսնում են մարդկանց սպիտակած, այսինքն՝ 

հրեշ տակների պէս արդարացած, եւ զարմանում… (կեղծՀիպողիտոս)։ 

Հրեշտակները զարմանում են, թէ Քրիստոսի Արիւնն ինչպէս 

սպիտակեցրեց Եկեղեցին ախտերից, ինչպէս Յայտնութեան մէջ 

լսեց Յովհաննէսը [տես Յայտ. Է 14] (Որոգինէս)։ Հրեշտակները 

զարմանում եւ հիանում են անարգ եւ աղտեղի բնութեան մաքրութեան 

եւ առաքինազարդ լուսաւորութեան վրայ, որ այսպիսի շնորհների 

ար ժանացաւ։ Հարսը, միացած իր Եղբօրորդուն՝ Քրիստոսին, եւ 
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Նրան յենուած, ելնում է այնտեղ, ուր բնակւում են հրեշտակային 

բանակները. Քրիստոս ուղեկցում եւ բարձրացնում է մեզ ընկած 

հրեշտակների տեղերը, որպէսզի նրան, ում չհանդուրժեց տեսնել 

դրախտում, տեսնի Իր փառքի մէջ (ՆարեկացիԱրեւելցի)։

Ըստ Որոգինէսի՝ ասւում է, թէ՝ Բանի մարմնաւորման խորհրդի 

ներ քոյ արթնացրի քեզ հաւատքի մէջ։ Քո մայրմարգարէներն այս պէս 

երկնեցին քո փրկութեան խորհուրդը, եւ այսպէս ծնուեցիր Մարմ նա

ցածի շնորհով՝ փրկուելու հաւատքով (Որոգինէս)։

Նարեկացին հետեւեալ օրինակն է բերում. ինչպէս հաւերը, եր

կար ժամանակ նստելով ձուերի վրայ, Արարչի հրամանով կեն դա նա

ստեղծում են իրենց ջերմութեամբ, այնպէս էլ մեր բնութիւնը, երկար 

ժամանակ դրուած լինելով Օրէնքի եւ մարգարէական պատգամների 

ներքոյ, երկնեց Աստծուց: Նարեկացին մայրը եւ ծնողը մեկնում է որպէս 

Հայր Աստուծոյ մասին ասուած այլաբանութիւններ (Նարեկացի):

Արեւելցին մեղքով սկզբնաւորուած գոյաբանական երկունքը հա

կա դրում է Քրիստոսի փրկագործութեամբ հաստատուած շնորհական 

ծնունդին: Մեղքի մայրական սկիզբը վերափոխւում է շնորհի մայ

րու թեան (Արեւելցի):

Խնձորենին նաեւ Եկեղեցու խորհուրդն է ներկայացնում: Նրա տակ 

մենք ննջում ենք մահուամբ եւ զարթնում յարութեամբ (Աւազանի 

ծնունդ): Այնտեղ՝ դրախտում, Եւան երկնեց եւ տրտմութեամբ ծնեց 

երկրի վրայ, այստեղ յարութեամբ ծնւում ենք երկնքի արքայութեան 

մէջ, քանզի, եթէ չմեղանչէինք դրախտի մէջ, ծնուելու էինք առանց 

ախտի աղտեղութեան, ինչպէս սուրբ Կոյս Մարիամը ծնեց առանց 

տրտմութեան, երկունքի եւ ցաւերի (Տաթեւացի):

ԿեղծՀիպողիտոսի ըմբռնումները վախճանաբանական են: Այս 

խօս քը ցոյց է տալիս երկրի հողում սուրբ սրտով եւ անուշահոտ 

առա քինութեամբ ննջածներին: Իսկ արթնացրի քեզն ակնարկում է, որ 

ննջեցեալների բազում մարմիններ յարութիւն առան եւ մտան Սուրբ 

Քաղաք, եւ նրանք բոլորը պիտի յարութիւն առնեն [Վերջին Օրը]: 

Մայրը, Ծնողը, ինչպէս արդէն բազմիցս ասուել է, Արարիչ Աստուած 

է (կեղծՀիպողիտոս):

6. Դի՛ր Ինձ որպէս կնիք քո սրտի վրայ եւ որպէս մատանի՝ քո աջ 

ձեռքին: Քանզի սէրը հզօր է մահւան պէս, եւ նախանձը՝ խիստ՝ 

դժոխքի պէս, նրա թռիչքը՝ հրի բոցի թռիչքի պէս:
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6. Փեսան մաղթում է Հարսին տեսական եւ գործնական առա

քի նութիւններ ունենալ եւ յիշել, որ ո՛չ թէ իր առաքինութիւններով 

է ժառանգել երկիրը եւ իր բազկով փրկուել, այլ Աստուծոյ Աջով եւ 

Բազկով (կեղծՀիպողիտոս)։

Որոգինէսը դիր Ինձ որպէս կնիք քո սրտի վրան զուգահեռ է տես նում 

աւետարանական խօսքին՝ «Եղէ՛ք դուք Իմ մէջ, եւ Ես՝ ձեր» [Յովհ. 

ԺԵ 5]։ Իսկ մատանին գործերի խորհուրդն է կրում, այսինքն՝ այն, 

ինչ արել են Տիրոջ հետ, նոյնը Նրա անուան համար անելու են Նրա 

հետեւորդների հետ (Որոգինէս):

Նարեկացին այստեղ ներքին մարդուն ուղղուած հոգեւոր շրջա

հա յեցութեան կոչ է տեսնում. քրիստոնեան պէտք է իր սիրտը եւ 

բա զուկները պահպանի եւ կնքի Քրիստոսով, յիշի Նրա փրկագործ 

տնօրէնութեան երախտիքները, չտայ իր սիրտը սատանայի խորհուրդ

նե րին եւ իր բազուկները՝ նրա գործերին, այլ բարու շտեմարան դարձ նի 

իր սիրտը եւ ճշմարիտ պատուիրանապահութեամբ կնքի իր ձեռքերը, 

որպէսզի կեղծաւորութեամբ եւ մարդահաճութեամբ չկա տարի 

պատուիրանը (աղօթքի, ողորմութեան եւ այլն): Քրիստոս Քահանայ 

է եւ Թագաւոր: Մկրտութեամբ իւրաքանչիւր քրիստոնեայ կնքւում 

է քահանայական շնորհով եւ թագաւորական դրոշմ ստանում իր 

ճակատին: Մկրտութեան այս մեծ շնորհները նա պէտք է անաղարտ 

պահի բարի գործերով ի փառս Աստուծոյ (ՆարեկացիԱրեւելցիՏա

թեւացի):

Աստուած սէր է, եւ Նրան սիրողները ոչինչ համարեցին ահաւոր 

մահը: Եւ՝ դժոխքի պէս նախանձը. սուրբերը, նախանձաւոր լինելով 

Աստուծոյ համար՝ «Քո տան նախանձը կ’ուտի Ինձ» [Սաղմ. ԿԸ 10], 

դժոխային չարչարանքների ենթարկուեցին (Հիպողիտոս):

«Աստուած այնպէս սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իսկ Իր միածին 

Որդուն չխնայեց» [Յովհ. Գ 16], եւ Ինքը՝ Միածինը, Իր սիրելիի տան 

մէջ յօժարութեամբ ճաշակեց մահը (Որոգինէս):

Այստեղ կատարեալ եւ հոգեւոր սիրոյ ակնարկ կայ… Մարմնաւոր 

սէրը մահուան իշխանութեան տակ է, իսկ առ Աստուած հոգեւոր սէրն 

աւելի մեծ է, քան մահը (ԱրեւելցիՏաթեւացի):

Աստուած ասում է. «Ես նախանձոտ եմ. Իմ փառքը, որ մարդն է, 

չեմ կամենում, որ գերի լինի սատանային եւ ապստամբ վիշապին»: Եւ 

Աստուած իջաւ դժոխք, ուր հոգիներն էին, եւ նրանց կորզեց գազանի 

բերանից (Արեւելցի):
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Որոգինէսը հրի բոցի թռիչքի պէս արտայայտութիւնը կապում 

է Աստուծոյ մարմնաւորման տնօրինական ընթացքի հետ: Բանն 

Աստուած որպէս հուր գալիս եւ մարմին է առնում սուրբ Կոյսից, հրի 

պէս շարժւում մարդկային բնութեան բոլոր կրքերի միջով՝ այրելով մեր 

բնութեան մէջ ներգոյացած մեղքի մթերումները, հրի պէս բարձրանում 

խաչ եւ հրի պէս բարձրանումթռչում առ Հայր ու նստում Նրա աջ 

կողմում (Որոգինէս):

Սակայն Քրիստոս անբաժան է Իր Եկեղեցուց մինչեւ վախճան. 

Նա որպէս հուր գալիս եւ ներկայ է բոլոր եկեղեցիներում պատարագի 

ժամանակ, հաւատքով շրջում է մեզ հետ եւ հալեցնում մեղքի սառոյցը 

(Հիպողիտոս):

7. Բազւմ ջրերը չեն կարողանայ մարել սէրը, եւ գետերը չեն ար

գելի նրան: Եթէ մարդ իր ամբողջ կեանքը տայ սիրոյ համար, 

արհամարհելով կ’արհամարհւի:

7. Նկատի է առնուած այն, որ կռապաշտութեան հեղեղները 

եւ անօրէնութեան մեղքերի գետերը չկարողացան արգելել Բանի 

մարմ նաւորման խորհուրդը, չկարողացան հանգցնել Աստուծոյ 

մար դասիրութեան գութը (ՈրոգինէսԱրեւելցի): Այստեղ գեղեցիկ 

պատկեր է օգտագործում Արեւելցին. «Նա, այսինքն՝ չարը, որ սառեց 

ու սառցակալեց Աստուծոյ սիրուց եւ Նրա բարկութիւնից հալուեց 

ու որպէս ջուր հոսումիջնում էր աշխարհ, որ իրեն էր նմանեցնում 

եւ նմանեցնում է շատերին, չի կարող հանգցնել այն սէրը, որ միշտ 

Մար մին եւ Արիւն է լինում բոլոր եկեղեցիներում եւ բաշխւում մեր 

մեղքերի քաւութեան համար» (Արեւելցի):

Այլ հարթութեան մէջ է մեկնում Հիպողիտոս վարդապետը. «Մար

գարէների ջրերը եւ առաքեալների քարոզութեան գետերը չէին կարող 

ապրեցնել մարդկանց, եթէ Աստուծոյ գթութիւնը չընկնէր նրանց 

սիրտը» (Հիպողիտոս):

Եթէ մարդ իր ամբողջ կեանքը տայ սիրոյ համար, արհամարհւե լով 

կ’արհամարհւի… Նկատի են առնուած Բանի գալուստը (մարմ նաւո

րումը) մերժողները, այսինքն՝ հրեաները, որոնք, ի սէր Օրէնքի, 

մոլորութեան մէջ են ընկել եւ չեն կամենում Քրիստոսի սէրը. 

այդպիսիները հէնց Օրէնքի կողմից կ’արհամարհուեն (Որոգինէս

Արեւելցի): Այստեղ նաեւ գգուշացում կայ կեղծ սիրոյ դէմ. եթէ 
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մարդն իր ամբողջ կեանքը տայ Քրիստոսի սիրոյ համար՝ հրով ու 

սրով մեռնելով, եւ կարծի, թէ կարող է հատուցել Նրա սէրը, այսինքն՝ 

հպարտանայ առաքինութիւններով, արհամարհւելով կ’արհամարհւի 

Աստուծոյ եւ մարդկանց առաջ (Արեւելցի): Ըստ Նարեկացու՝ այս 

խօսքը զգուշացնում է մարմնաւոր սիրոյ դէմ, մանաւանդ՝ մեղքերի 

սիրոյ. եւ որքան մեծ է այսպիսի սէրը, այնքան աւելի արհամարհելի 

է (Նարեկացի):

Կենարարն ասում է. «Ի՞նչ օգուտ մարդուն, եթէ ողջ աշխարհը 

շահի եւ իր անձը կորցնի» [Մատթ. ԺԶ 26], եւ՝ «Ով ամօթ համարի Ինձ 

եւ Իմ խօսքերը, նրան էլ Մարդու Որդին ամօթ կ’ասի, երբ գայ» [տես 

Ղուկ. Թ 26], սա՛ է արհամարհելով կ’արհամարհւին (կեղծՀիպողիտոս):

Օրիորդներն ասւմ են.

8. Մեր քոյրը փոքրիկ է եւ ստինքներ չւնի. ի՞նչ անենք եր քրոջն 

այն օրը, երբ ւզեն նրան:

8. Հինկտակարանեան Եկեղեցու մասին է. այն փոքր է, քանզի 

չի բազմացել եկեղեցիներով, ինչպէս Յովհաննէս Մկրտչից յե տոյ՝ 

Սուրբ Հոգու գալստեամբ: Հարսը դեռ չունի այնպիսի ստինք

ներ, ինչպիսիք ձեռք բերեց Բանի մարմնաւորումով եւ ապա 

Սուրբ Հոգին ստանալով (Որոգինէս): Այս խօսքի եզրափակման 

մէջ տարակուսանք կայ. ի՞նչ պիտի անենք այն օրը, երբ ուզեն 

[ըստ գրաբարեան բնագրի՝ պատմեն] նրան… Արեւելցին յիշում 

է Նոյին, երբ նրան պատմուեց ջրհեղեղի մասին, յիշում է Աբ

րա համին, երբ նրան պատմուեց Սոդոմի եւ Գո մորի կործանման 

մա սին… (Արեւելցի): Այսինքն՝ հրեշտակները տա րա կուսում են 

մարդ կային տկար բնութեան համար, որ հասու եղաւ անտանելի 

եւ աստուածային խորհուրդներին, փառքին, տե սու թեա նը եւ 

գի տու թեանը: Նրանք յատկապէս տարակուսում են Բանի մարմ 

նաւոր ման անճառելի խորհրդի վերաբերեալ, այսինքն՝ ինչպէ՞ս 

պի տի Աստուած միաւորուի հողեղէն բնութեան հետ, առանց մեղ քի 

անց նի մարդկային բնութեան կրքերի միջով, դատապարտի մեղ քը 

մարմնում եւ աստուածացնի մեր բնութիւնը, ինչպէ՞ս պիտի տե ղի 

ունենայ անկարելին: Եւ արդարեւ, սա «գայթակղութիւն է՝ հրեա

նե րի եւ յիմարութիւն՝ հեթանոսների համար» [տես Ա Կոր. Ա 23] եւ 

առանց Սուրբ Հոգու՝ անհաւատալի՝ մարդկանց համար (Նարեկա ցի):
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9. Եթէ պարիսպ լինի, նրա վրայ շինենք արծաթէ մահարձաններ: Եթէ 

դւռ լինի, նրա վրայ եղեւնափայտեայ տախտակներ ամրացնենք:

Հարսը համարձակււմ է եւ ասւմ.

10. Ես պարիսպ եմ, եւ իմ ստինքները նման են աշտարակների, Նրա 

աչքին ես [երեււմ] էի խաղաղւթիւնը գտածի նման:

9–10. Նկատի է առնուած մարդկային բնութիւնը՝ պարսպապատուած 

առաքինութեան պէսպէս քարերով: Արծաթեղէն մարտկոցները 

(բնագրում՝ մահարձաններ) Աստուծոյ անարատ խօսքի սպասաւորներն 

են, որոնք ախոյեան դարձան չար հերձուածողների դէմ եւ անխռով 

պահեցին Եկեղեցին, իսկ ստինքաշտարակները կերակրում են Եկեղեցու 

մանկանց (Որոգինէս): Ըստ Արեւելցու՝ պարսպի նախօրինակը Նոյ 

նահապետն է, որ թոյլ չտուեց թշնամուն մեղքով իսպառ տիրել մեր 

բնութեանը, երբ Աստուած յայտնեց ջրերի գալստեան մասին, եւ Նոյը 

սկսեց շինել տապանը [տես Ծն. Զ 7–14] (Արեւելցի): Հրեշտակական 

զգուշութիւններ (մարտկոցներ) են պէտք՝ մարտնչելու Աստուծոյ 

քա ղաքի (մարդկային բնութեան) թշնամիների դէմ եւ պահպանելու 

դուռը, որով մտնում է Տէրը: Այդ դուռը պէտք է անփուտ եւ մնայուն 

գործերով (եղեւնափայտեայ տախտակներ) ամրացուի (Հիպողիտոս):

Սակայն ի՞նչ է դուռը: Եկեղեցու դուռ է Աբրահամը, որով 

բացուեցին հաւատքի դռները (Արեւելցի): Օրէնքի դւռ եղաւ Մով

սէսը, շնորհի դւռ եղաւ Յովհաննէսը, իսկ Քրիստոս եղաւ ար քա

յութեան դւռը… (Տաթեւացի): Ըստ Որոգինէսի՝ դռան վրայ ամրացուած 

տախտակները Քրիստոսից եւ առաքեալներից յետոյ եկած վկաներն են՝ 

ճգնութիւններով եւ հոգեւոր հանդէսով (Որոգինէս):

Հարսը համարձակււմ է եւ ասւմ. «Ես պարիսպ եմ, եւ իմ ստինքները 

նման են աշտարակների»: Այսինքն՝ շատ մի՛ մտահոգուէք իմ տկար 

բնութեան պատճառով, քանզի Ամենակարողի զօրութեամբ փոքրս 

աւելի մեծ եմ, քան պարիսպը, եւ ամուր, եւ անստինքս աշտարակի 

նման ստինքներ ունեմ: Քանզի Ով ոչնչից արարեց երկինքը եւ երկիրը, 

մեր եւ ձեր բնութիւնները, Նա ինձ մեծացրեց եւ իմ ստինքներն աւելի 

մեծ դարձրեց, քան ձերը, քանզի այն, ինչ դուք չէք կարող լսել, տանել 

եւ կրել, իմ տկար բնութիւնը, աւելի կարող լինելով ձեզանից, լսեց, 

տարաւ եւ հաւատաց…

Ես՝ կորուսեալս, որ պատերազմի եւ խռովութեան մէջ էի երկ նա

յին ների եւ երկրայինների հետ մեր ապստամբութեան պատճառով, 
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այժմ Փեսայի խաչով ճշմարտապէս խաղաղութիւն ունեցայ եւ դարձի 

եկայ մոլորութիւնից (Նարեկացի):

Հարսը ձեռք է բերել շնորհական համարձակութիւն, որի մասին 

վկա յում է. ինքն ամուր պարիսպ է անմարմին սատանայի եւ չար 

բռնաւորների, մեղքի եւ հերձուածողների դէմ: Նրա ստինքներն աշ

տա րակներ են՝ լի Աստուծոյ անճառ սիրով եւ անբաւ բարիքներով 

(Արեւել ցիՏաթեւացի):

Այստեղ Արեւելցին ուշագրաւ միտք է արտայայտում. Տիրոջ 

մարդեղութիւնն ամուր պարիսպ եղաւ երկնայինների համար, քանզի 

ապստամբութեան պատճառն այն էր, որ չէին տեսնում Նրան: Բանի 

մարմնաւորումից յետոյ այլեւս անկման կասկած եւ պատճառ չկայ, 

քանզի տեսնում են Նրան մարմնով, եւ ոչ ոք չի համարձակւում եւ 

կամենում բաժանուել Նրա անչափ գեղեցկութիւնից… (Արեւելցի):

11. Սողոմոնը ի այգի ւնէր Բելմաւոնւմ, Իր այգին տւեց պա հա

պան ներին: Իւրաքանչիւր այր նրա պտղի փոխարէն հազար արծաթ 

պի տի բերի:

12. Իմ այգին իմ առջեւն է. հազարներ՝ Սողոմոնին եւ երկւ հարիւր՝ 

պա հապաններին, որ պահւմ են նրա պտւղը:

11–12. Բելմաւոնը մի երկիր է Յուդայի ցեղի վիճակից. այնտեղ 

Սողոմոնը հազար այգի տնկեց եւ տուեց երկու հարիւր պահապաններին՝ 

հինգհինգ բաժանելով իւրաքանչիւրին եւ պատուիրելով, որ ամէն 

մէկը հազարական արծաթ բերի իրեն: Եւ արքան զբօսնում էր 

այգիներում, քանզի կից էին միմեանց որպէս մէկ ամբողջական այգի. 

ահա թէ ինչու է ասում. Իմ այգին իմ առջեւն է. Սողոմոնին՝ հազարներ, 

քանզի նրա անունով էին կոչւում, եւ երկու հարիւր պահապանները 

պահում էին նրա պտուղները: Երկու հարիւր հազար արծաթը դրւում էր 

ի պէտս տաճարի եւ սպասաւորների43: Սողոմոնի այգին խորհրդանշում 

է Հարսին, քանզի ինչպէս Սողոմոնը նշանակում է խաղաղութիւն, եւ 

Երուսաղէմը նրան հոմանուն44 է, ուր շինուեց սուրբ տաճարը, այնպէս 

էլ հոգեւոր Սողոմոնը՝ Քրիստոս, հաստատեց Իր Եկեղեցին, որ Տիրոջ 

անուամբ կոչւում է խաղաղութիւն, եւ ուր գայլեր եւ գառներ, եզներ 

եւ առիւծներ միաբանուած՝ մի կողմ թողեցին գազանութիւնը: Արդ՝ 

43 Այս պատմութեան աղբիւրը չկարողացանք ճշտել:

44 Հոմանուն – նոյնիմաստ անուն, նոյնանիշ։
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այս ճշմարիտ խաղաղութեան խորհրդով Իրեն անուանեց Որթ, իսկ 

հաւատացեալներին՝ Իր վրայ արմատացած ողկուզաբեր ուռեր եւ 

ոստեր: Հօր գթութեան եւ սիրոյ մշակութեամբ ու խնամքով եւ Հոգու 

ոռոգմամբ՝ հազարներով աճեցին այս ուռերը…

Հազարը մեծախորհուրդ թիւ է, որով ներկայացւում է Տիրոջ այ

գին. այնտեղ Աստուծոյ անճառելի սիրով միաւորուած են ճշմարիտ 

հարիւրաւորները (որոնք էլ իրենց մէջ ներառում են վաթսնաւորները 

եւ երեսնաւորները)… Հազար թուով նաեւ ներկայացւում է Աստուծոյ 

նահատակների քաջութեան պտուղը, որը՝ որպէս հազար կողմից 

մատուցուած անուշ եւ ուրախարար գինի, զուարճացրեց այգու Տիրոջը՝ 

ճշմարիտ Սողոմոնին:

Այս այգին Տիրոջ փրկագործած Նոր Իսրայէլի այգին է, որ 

առաքեալ ների եւ նրանց աշակերտների պահպանութեանը յանձնուեց: 

Արծաթը խորհուրդն է Տիրոջ խօսքի, որ սուրբ է, արդար եւ անբիծ, որով 

Աստուծոյ խօսքի սպասաւորները մշակում են Տիրոջ բանաւոր այգին 

եւ պահում, իսկ հազարով ակնարկւում է Տիրոջ սերմանած խօսքի 

պտղաբերութիւնը (ՀիպողիտոսՈրոգինէսԱրեւելցի):

Անապական եւ մաքուր արծաթը նաեւ երկնքում պահուող ան

ա պական գանձերն է, որոնց չեն ապականում ցեցերը եւ ուտիճները 

(Որո գինէս): Եւ դարձեալ՝ արծաթը ընտրեալ սուրբերն են, որոնք պտղա

բե րեցին հազար կատարեալ թուով (Նարեկացի):

Տաթեւացին նաեւ նշում է, որ իւրաքանչիւր անձ Տիրոջ այգի է 

եւ իր պտւղը պիտի մատուցի Տիրոջը, ինչպէս տանուտէրերը՝ իրենց 

տան, վանահայրերը՝ միաբանների, իշխանները՝ երկրի, քահանաները՝ 

ժողովրդի արդիւնքը պիտի մատուցեն:

Բելմաւոնի այգին խորհրդանշում է նաեւ պատուիրանի այգին, որ 

Աստուած տուեց առաջին այգու կորստից յետոյ (կեղծՀիպողիտոս):

Հարսն ասւմ է.

13. Դո՛ւ, որ նստած ես պարտէզւմ, եւ ւրիշները լսւմ են Քեզ, լսելի՛ 

արա ինձ Քո ձայնը:

13. Որ նստած ես պարտէզւմ… Ըստ Որոգինէսի՝ պարտէզը գե րեզ

մանն է, ուր, խաչից իջեցնելով, դրեցին Տիրոջ մարմինը: Տիրոջ մա հը 

գայթակղութիւն էր հրեաների համար, որոնք խցեցին իրենց ականջ

ները փրկութեան աւետիսի առաջ, սակայն հեթանոսների (ւրիշներ) 
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սիրտը խոցւում է Աստուծոյ սիրով… Նրանք հեթանոսական խաւա

րից դէպի ճշմարտութեան լոյս են ձգտում՝ բաղձալով լսել Աստուծոյ 

ձայնը (Որոգինէս): Քրիստոսի մահը փրկագործ մահ է, յարութեան 

մահ… Այս է յուշում նստած ես արտայայտութիւնը. այս ինքն՝ Տիրոջ 

մարմինը ենթակայ չէ խաւարային նինջին, այն «արթուն» Մարմին 

է, փրկութեան մարմին՝ Աստուածութիւնից անբաժան:

Մարդկութեան փրկագործութեան տնօրինական ընթացքն իր 

լրմանը պիտի հասնի համընդհանուր յարութեանը, երբ բոլորը յա

րու թեամբ բուսնեն: Այդ Օրը բոլոր գերեզմաններում գտնուողները 

լսելու են Աստուծոյ Որդու ձայնը, եւ փրկուելու են նրանք, որոնց 

ցան կանայ Հարսը:

Դարձեալ՝ պարտէզը մեր բնութիւնն է, ուր բովանդակուեց 

Աստուած եւ նրանից մարմին վերցրեց եւ բարձրացնելով նստեցրեց 

Հօր աջ կողմում: Եւ գալու է նոյն մարմնով: Իսկ ւրիշները լսւմ են 

Քեզ. այսինքն՝ Քեզ են սպասում արդարները, մինչեւ հատուցես [հմմտ. 

Սաղմ. ՃԽԱ 8]: Հաւատացեալները դիմում են Քրիստոսին. «Վերջին 

օրը լսելի՛ արա Քո ձայնը, թէ՝ եկէ՛ք, Իմ Հօ՛ր օրհնեալներ… [տես Մատթ. 

ԻԵ 34]»։ Արդարները դիմում են Քրիստոսին, որպէսզի արժանացնի 

լսելու ցնծութեան եւ ուրախութեան ձայնը, երբ գայ եւ նորոգի նրանց 

աղքատացած ոսկորները (ՀիպողիտոսԱրեւելցի):

Նարեկացին անդրադառնում է այս խօսքի եկեղեցաբանական

փրկաբանական նիստին…

Պարտէզը Հարս Եկեղեցին է, ուր նստած է Քրիստոս: Եկեղեցին, 

զօ րա ցած Քրիստոսով, պտղաբերում է Աստծուն, սակայն Հարսը կա մե

նում է անմոլար հետեւել Փեսային, ուստի ցանկանում է հրեշտակնե րի 

պէս անընդհատ լսել Տիրոջ ձայնը (Նարեկացի):

14. Փախի՛ր, Եղբօրորդի՛ իմ, եւ նմանւի՛ր այծեաի կամ եղնիկների 

հոր թերի՝ խնկաբեր լեռների վրայ:

14. Փախի՛ր… հրեաների անհաւատութիւնից դէպի հեթանոսնե րը 

(նաեւ՝ Սուրբ Հոգին է փախչում նենգութիւնից) (Առաջին Գալուստ):

Փախի՛ր… Շտապի՛ր այծեաների եւ եղնիկների պէս՝ կատարելու 

Ահեղ Դատաստանը, յագեցնելու սուրբերի անձկալի կարօտը, վերց

նե լու նրանց սաստիկ նեղութիւնները եւ խորտակելու չարի սուտ 

թա գաւորութիւնը (Երկրորդ Գալուստ) (Հիպողիտոս):
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Խնկաբեր լեռների վրայ… այսինքն՝ երկնքի ամպերի վրայ զօ րու

թեամբ բազմած՝ հրեղէն զօրքերի բիւրաւոր բանակների եւ սրաթռիչ 

արծիւների՝ կատարեալ արդարների վրայ, որոնք գալիս են Նրա առ

ջեւից ահեղ կառքերով, բարձրագոչ փողերով՝ հրաւիրելով ընդա ռաջ 

ելնել Փեսային: Ինչո՞ւ են լեռներ անուանւում. որովհետեւ անշարժ 

եւ անսայթաք մնացին Աստուծոյ կամքի մէջ եւ իսկապէս մեծամեծ 

են եւ ազդու, լեռնացած՝ առաքինութեամբ եւ անուշահոտ վարքով: 

Այլեւ՝ խնկաբեր են, որովհետեւ որպէս պատարագներ եւ նուէրներ են 

Աստծուն՝ մշտապէս ողջակիզուելով անուշահոտութեամբ:

Փախի՛ր, Եղբօրորդի՛… մեր անթիւ չարիքներից, դարձի՛ր դէպի Քո 

առաջին բարին: Քո խաչի չարչարանքներով սպանի՛ր, հեռացրո՛ւ, 

ոչնչացրո՛ւ չարի խոցման սպիները մեր բնութիւնից եւ այն լցրո՛ւ 

անու շաբոյր հաւատքով եւ Աստուածութեանդ լոյսով, օգնի՛ր մեզ 

մեր փրկութեան մէջ, նորոգի՛ր յարութեան յոյսով եւ արժանացրո՛ւ 

բերկրանքով տեսնելու Ամենասուրբ Երրորդութիւնդ եւ Սուրբ Եկե

ղեցւոյ լրումը (ՈրոգինէսՆարեկացիԱրեւելցի):
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ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ 

(Բնագիր)

ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ,  

ՈՐ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ Է՝  

ԱՍՈՒԱԾ ԻՍՐԱՅԷԼԻ ԱՐՔԱՅ ՍՈՂՈՄՈՆԻ ԿՈՂՄԻՑ

Ա

Հարսն ասւմ է.

1. Թող համբւրի ինձ Իր բերանի համբոյրներով, քանզի Քո 

ստինքները լաւ են գինւց, եւ Քո իւղերի հոտը՝ բոլոր խւնկերից:

2. Քո անւնը հեղւած անւշ իւղ է, դրա համար օրիորդները սիրեցին 

Քեզ եւ [դէպի իրենց] ձգեցին Քեզ:

3. Քո իւղերի յետեւից կ’ընթանանք ենք:

Հարսը պատմւմ է օրիորդներին Փեսայի մասին, թէ ինչ է շնորհել 

իրեն.

Արքան տարաւ ինձ Իր սենեակը:

Հարսը պատմւմ է օրիորդներին, եւ նրանք ասւմ են.

Ցնծանք եւ ւրախ լինենք քեզանով եւ սիրենք քո ստինքները գինւց 

աւելի:

Օրիորդները Հարսին ասւմ են Փեսայի անւնը.

Ուղղւթիւնը սիրեց քեզ:

Հարսն ասւմ է.

4. Սեւ եմ ես եւ գեղեցիկ, դւստրե՛ր Երւսաղէի, Կեդարի վրանների եւ 

Սողոմոնի խորանի պէս։

5. Մի՛ նայէք ինձ, քանզի ես սեւացելթխացել եմ, քանզի Արեգակը 

խէթ նայեց ինձ վրայ: Իմ Մօր որդիները մարտնչեցին ինձ հետ. եւ ինձ 

այգեստանի պահապան դրեցին, որովհետեւ իմ [իսկ] այգին չպահեցի:

Հարսն ասւմ է Փեսային.
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6. Պատի՛ր ինձ, իմ հոգո՛ւ Սիրելի, որտե՞ղ ես հովււմ, որտե՞ղ ես 

հանգիստ տալիս իջօրէին. գւցէ թափառականի պէս լինեմ Քո 

ընկերների երամակների մէջ:

Փեսան ասւմ է Հարսին.

7. Եթէ չճանաչես քո անձը, գեղեցի՛կդ կանանց մէջ, հետեւի՛ր դւ 

հօտերի ոտնահետքերին եւ արածեցրո՛ւ քո ւլերին հովիւների 

վրանների մօտ:

8. Մերձաւո՛ր Իմ, քեզ նմանեցրի Իմ երիվարներին՝ փարաւոնի կառքի 

մէջ:

Օրիորդներն ասւմ են.

9. Քանզի գեղեցկացան քո ծնօտները տատրակի պէս եւ քո 

պարանոցը՝ մանեակների պէս:

10. Ոսկւ պէս դարձնենք քեզ՝ արծաթէ կիտւածներով հանդերձ,

11. ինչեւ Արքան Իր գիրկն ընդւնի քեզ:

Հարսն ասւմ է իրեն եւ Փեսային.

12. Իմ նարդոսն արձակեց իր հոտը, ստաշխի ծրար է ինձ համար իմ 

Եղբօրորդին, թող հանգստանայ իմ ստինքների մէջ:

13. Նոճւ ողկոյզ է ինձ համար իմ Եղբօրորդին՝ Ենգադդի 

այգեստանների մէջ:

Փեսան ասւմ է Հարսին.

14. Ահա գեղեցիկ ես, երձաւո՛ր Իմ, ահա գեղեցիկ ես. քո աչքերն 

աղաւնիներ են:

Հարսն ասւմ է Փեսային.

15. Ահա բարենշան ես, Եղբօրորդեա՛կ իմ, այլեւ՝ գեղեցիկ եր 

հանգստա րանի մէջ:

16. Մեր տան գերանները մայրիներ են, եր դարանաւանդները՝ 

նոճիներ:

Բ

Փեսան ասւմ է Իրեն եւ Հարսին.

1. Ես դաշտերի ծաղիկ եմ, հովիտների շւշան:

2. Ինչպէս շւշանը՝ փշերի մէջ, այնպէս է Իմ երձաւորը դւստրերի 

մէջ:
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Հարսն ասւմ է Փեսային.

3. Ինչպէս խնձորենին՝ անտառի ծառերի մէջ, այնպէս է իմ 

Եղբօրորդին՝ որդիների մէջ: Նրա հովանւ տակ նստել փափագեցի եւ 

նստեցի, եւ նրա պտւղը քաղցր է իմ կոկորդւմ:

Հարսն ասւմ է օրիորդներին.

4. Գինւ տո՛ւն տարէք ինձ եւ կարգեցէ՛ք ինձ վրայ Սէրը:

5. Հաստատեցէ՛ք ինձ իւղով, խնձո՛ր լցրէք ինձ վրայ, քանզի ես 

խանդակաթ եմ սիրով:

6. Նրա ձախ ձեռքը գլխիս տակ է, իսկ Նրա աջը թող գրկի ինձ:

Հարսն ասւմ է օրիորդներին.

7. Երդւեցնւմ եմ ձեզ, դւստրե՛ր Երւսաղէի, անդաստանի 

զօրւթիւններով եւ ւժգնւթիւններով. եթէ վեր կենաք, արթնացրէ՛ք 

Սէրն Իր կաենալւն պէս:

Լսւմ է Փեսայի ձայնը եւ ասւմ.

8. Իմ Եղբօրորդւ ձայնն է. ահա Նա գալիս է, վազւմ լեռների վրայով ՝ 

հանգստանալով բլւրների վրայ:

9. Իմ եղբօրորդին նման է այծեաի կամ եղնիկների հորթերի՝ Բեթէլի 

լեռների վրայ:

Հարսը ցոյց է տալիս օրիորդներին Փեսայի [տեղը].

Ահա Նա կանգնած է եր որի յետեււմ, ձգւել է դէպի 

պատւհանները, նայւմ է ճաղերի իջով:

10. Իմ Եղբօրորդին պատասխանւմ է ինձ եւ ասւմ.

Վե՛ր կաց, ե՛կ, երձաւո՛ր Իմ, գեղեցի՛կ Իմ, աղաւնի՛ Իմ:

11. Քանզի ահա ձեռն անցաւ, անձրեւներն անցան ւ գնացին

հեռացան.

12. Ծաղիկներ երեւացին եր երկրւմ, հասաւ էտելւ ժամանակը, 

տատրակի ձայն լսւեց եր երկրւմ:

13. Թզենին ընձիւղեց իր բողբոջը, եր ծաղկած որթերն արձակեցին 

իրենց հոտը: Վե՛ր կաց, ե՛կ, երձաւո՛ր Իմ, գեղեցի՛կ Իմ, աղաւնի՛ Իմ, 

եւ ե՛կ դւ, աղաւնեա՛կ Իմ:

14. Ե՛կ պարսպի պատւարին երձ վէի հովանւ տակ:

Ցո՛յց տւր Ինձ քո երեսը եւ լսելի՛ արա Ինձ քո ձայնը, քանզի քո ձայնը 

քաղցր է, եւ քո պատկերը՝ գեղեցիկ:

Փեսան այսպէս է ասւմ օրիորդներին.
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15. Բռնեցէ՛ք եզ համար փոքրիկ աղւէսներին՝ այգիների 

ապականիչներին, եւ եր որթերը կը ծաղկեն:

Հարսն այսպէս է ասւմ.

16. Իմ Եղբօրորդին ին է, եւ ես՝ Նրանը, որ հովււմ է շւշանների մէջ:

Մինչ ցերեկը լւսաւորի, եւ ստւերները շարժւեն,

17. վերադարձի՛ր, Եղբօրորդի՛ իմ, նմանւի՛ր այծեաի կամ եղնիկների 

հորթերի՝ խնկաբեր լեռների վրայ:

Գ

1. Գիշերն անկողնւս մէջ փնտրեցի իմ հոգւ Սիրելիին, փնտրեցի 

Նրան եւ չգտայ, կանչեցի, եւ ձայն չտւեց ինձ:

2. Վեր կենամ ւ շրջեմ քաղաքով, փողոցներով ւ հրապարակներով 

եւ փնտրեմ իմ հոգւ Սիրելիին: Փնտրեցի Նրան եւ չգտայ, կանչեցի 

Նրան, եւ ձայն չտւեց ինձ:

3. Քաղաքւմ շրջող պահապանները հանդիպեցին ինձ:

Հարսն ասւմ է պահապաններին.

Արդեօք չէ՞ք տեսել իմ հոգւ Սիրելիին:

4. Երբ նրանցից ի փոքր անցայ, գտայ իմ հոգւ Սիրելիին:

Գտնելով Փեսային՝ ասւմ է.

Բռնեցի Նրան եւ չթողեցի Նրան, ինչեւ չտարայ Նրան իմ Մօր տւնը 

եւ ինձ Յղացողի սենեակը:

Հարսը երկրորդ անգամ է երդւեցնւմ օրիորդներին.

5. Երդւեցնւմ եմ ձեզ, դւստրե՛ր Երւսաղէի, ագարակի 

զօրւթիւններով եւ հաստատւթիւններով. եթէ վեր կենաք, արթնացրէ՛ք 

Սէրն Իր կաենալւն պէս:

Փեսան ասւմ է Հարսի մասին.

6. Ո՞վ է սա, որ գալիս է անապատից ինչպէս ծառացածբարձրացած 

ծւխ: [Բւրւմ է ինչպէս] զմւռս եւ կնդրւկ՝ իւղագործների ամէն 

տեսակ փոշիներով:

Օրիորդներն այսպէս ասացին.

7. Ահա՛ Սողոմոնի գահոյքը, նրա շւրջ վաթսւն սպառազէններ են 

Իսրայէլի քաջերից:
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8. Բոլորը՝ պատերազի հմւտ սւսերաւորներ, իւրաքանչիւր այր սւր 

[ւնի] ազդրին՝ ընդդէմ գիշերւայ արհաւիրքների:

9. Սողոմոն Արքան գահաւորակ պատրաստեց Իր համար Լիբանանի 

փայտից:

10. Նրա սիւներն արեց արծաթ, կոնքերը՝ ոսկի, ձեղւնը՝ ծիրանի եւ 

նրա ներսն՝ ակնազարդ. [այնտեղ] տարածւած է Իսրայէլի դւստրերի 

սէրը:

11. Դւստրե՛ր Սիոնի, ելէ՛ք եւ նայէ՛ք Սողոմոն Արքային՝ այն պսակով, 

որով պսակեց Նրա Մայրը Նրա փեսայւթեան եւ Նրա սրտի 

ւրախւթեան օրը:

Դ

Փեսան ասւմ է Հարսին.

1. Ահա գեղեցիկ ես, երձաւո՛ր Իմ, ահա գեղեցիկ ես, քո աչքերն 

աղաւնիներ են՝ քո լռւթիւնից դւրս: Քո վարսերը նման են այծերի 

երամակների, որոնք երեւացին Գաղաադից:

2. Քո ատաները նման են խւզած ոչխարների երամակների, որոնք 

ելնւմ են աւազանից. բոլորն էլ երկածին են, եւ անորդի չկայ նրանց 

մէջ:

3. Քո շւրթերը նման են որդան կարիր թելի, եւ քո խօսքերը գեղեցիկ 

են: Քո այտերը նման են նռան կեղեւի՝ քո լռւթիւնից դւրս:

4. Քո պարանոցը նման է Դաւթի աշտարակին, որ շինւած 

է Թալպիովթւմ. հազար վահաններ են կախւած նրանից եւ 

սպառազէնների բոլոր նետերը:

5. Քո երկւ ստինքները նման են այծեաի երկւ երկւորեակ ւլերի, 

որոնք արածւմ են շւշանների մէջ:

6. Մինչեւ ցերեկը հանգչի եւ ստւերները շարժւեն, Ես Ինքս կը գնամ 

զմռնենիների լեռը եւ կնդրւկի բլւրը:

7. Ամբողջովին գեղեցիկ ես, երձաւո՛ր Իմ, եւ ոչ ի արատ չկայ քեզ 

վրայ:

8. Ե՛կ Լիբանանից, ո՛վ Հարս, այստեղ ե՛կ Լիբանանից: Ե՛լ եւ անցի՛ր 

հաւատքի գագաթից, Սանիրի եւ Հերմոնի կատարից, առիւծների 

մայրիներից եւ ինձերի լեռներից:

9. Սրտակաթ արեցիր եզ, քո՛յր եր Հարս, սրտակաթ արեցիր եզ քո 

ի աչքով եւ քո պարանոցի ի քառամանեակով:
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10. Քանզի գեղեցկացան քո ստինքները, քո՛յր Իմ Հարս, քանզի 

գեղեցկացան քո ստինքները գինւց [աւելի], եւ քո հանդերձների հոտը՝ 

բոլոր խւնկերից:

11. Մեղր է կաթւմ քո շւրթերից, քո՛յր Իմ Հարս, եղր ւ կաթ է քո 

լեզւի տակ, եւ քո հանդերձների հոտը նման է կնդրւկի:

12. Փակւած պարտէզ ես, քո՛յր Իմ Հարս, փակւած պարտէզ ես եւ 

կնքւած աղբիւր:

13. Քո պատգամաւորւթիւնը նռնենիների դրախտ է՝ մրգաբեր ծառերի 

պտւղներով հանդերձ. կիպրոս՝ նարդոսով հանդերձ,

14. նարդոս եւ քրքւմ, խւնկեղէգ եւ կինամոն՝ Լիբանանի բոլոր 

ծառերով հանդերձ, զմւռս եւ հալւէ՝ բոլոր գլխաւոր խւնկերով 

հանդերձ:

15. Բւրաստանների աղբիւր եւ կենդանի ջրի ակւնք, որ բխւմ է 

Լիբանանից:

16. Վե՛ր կաց, հիւսիսայի՛ն քաի, եւ ե՛կ, հարաւայի՛ն քաի, փչի՛ր Իմ 

պարտէզւմ, եւ թող բւրեն Իմ խւնկերը:

Ե

Հարսն աղաչւմ է, որ իր Փեսան ցած իջնի.

1. Թող իմ Եղբօրորդին իջնի Իր պարտէզը եւ ւտի Իր ծառերի 

պտւղները:

Փեսան ասւմ է Հարսին.

Մտայ Իմ պարտէզը, քո՛յր Իմ Հարս, հաւաքեցի Իմ զմւռսն Իմ 

խւնկերով հանդերձ, կերայ հացս Իմ եղրով, արբեցի գինիս Իմ 

կաթով. կերէ՛ք, երձաւորնե՛ր Իմ, արբէ՛ք եւ արբէ՛ք, եղբօրորդինե՛ր Իմ:

2. Ես ննջւմ եմ, բայց իմ սիրտն արթւն է:

Հարսը զգւմ է, որ Փեսան բախւմ է դւռը:

Իմ Եղբօրորդւ ձայնն է, դւռն է բախւմ:

Փեսան ասւմ է.

Բա՛ց Իմ առաջ, քո՛յր Իմ, երձաւո՛ր Իմ, աղաւնի՛ Իմ, կատարեա՛լ Իմ, 

քանզի գլւխս պատւել է ցօղով, եւ վարսերս՝ գիշերւայ շաղով:

Հարսն այսպէս է ասւմ.

3. Հանեցի իմ պատմւճանը, ինչպէ՞u հագնեմ այն. լւացի ոտքերս, 

ինչպէ՞ս աղտոտեմ նրանք:
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4. Իմ Եղբօրորդին եկնեց Իր ձեռքը պատւհանով, եւ իմ որովայնը 

խռովւեց Նրանով:

5. Ես վեր կացայ՝ բացելւ իմ Եղբօրորդւ առաջ. իմ ձեռքերից զմւռս 

կաթեց, եւ իմ մատները լցւեցին զմւռսով ՝ դռան փակաղակի վրայ:

6. Ես բացեցի իմ Եղբօրորդւ առաջ. իմ Եղբօրորդին անցաւ, եւ իմ 

հոգին ելաւ Նրա խօսքի հետ: Փնտրեցի Նրան եւ չգտայ, կանչեցի 

Նրան, եւ ձայն չտւեց ինձ:

7. Ինձ գտան քաղաքւմ շրջող պահապանները, զարկեցին եւ 

վիրաւորեցին ինձ. պարիսպների պահապանները քօղս հանեցին իմ 

վրայից:

8. Երդւեցնւմ եմ ձեզ, դւստրե՛ր Երւսաղէի, ագարակի 

զօրւթիւններով եւ հաստատւթիւններով. եթէ գտնէք իմ Եղբօրորդւն, 

պատեցէ՛ք Նրան, որ կաթոգին եմ ես Նրա սիրւց:

Երւսաղէի դւստրերը եւ պարիսպների պահապանները հարցնւմ են 

Հարսին.

9. Ինչո՞վ է առաւել քո Եղբօրորդին իւս եղբօրորդիներից, գեղեցի՛կդ 

կանանց մէջ, ինչո՞վ է առաւել քո Եղբօրորդին իւս եղբօրորդիներից, 

որ այդպէս երդւեցնւմ ես եզ:

Հարսը նկարագրւմ է Եղբօրորդւն, թէ ինչպիսին է.

10. Իմ Եղբօրորդին սպիտակ է եւ կարիր, ընտրեալ է բիւրաւորների 

մէջ:

11. Նրա գլւխը կեփազեայ ոսկւց է, Նրա վարսերը գանգւր են [եւ] 

սեւ, ինչպէս ագռաւ:

12. Նրա աչքերը նման են աղաւնիների՝ ջրերի լիւթեան վրայ. կաթով 

լւացւած, ջրերի լիւթեան վրայ նստած:

13. Նրա ծնօտները խւնկի տաշտերի պէս բւրւմ են իւղագործների 

անւշահոտւթիւնը, Նրա շւրթերը շւշաններ են, որ առատ զմւռս են 

բխւմ:

14. Նրա ձեռքերը ճախարակւած ոսկի են՝ Թարսիսի ակներով 

զարդարւած. Նրա որովայնը փղոսկրեայ տախտակ է՝ շափիւղեայ 

ակներով ընդելւզւած:

15. Նրա սրւնքները մարմարեայ սիւներ են՝ ոսկեայ խարիսխների 

վրայ հաստատւած: Նրա պատկերը նման է Լիբանանի ընտիր 

եղեւնափայտին:
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16. Նրա կոկորդը լի է քաղցրւթեամբ եւ ամբողջովին ցանկալի: 

Այսպիսին է իմ Եղբօրորդին, եւ այսպիսին է իմ Մերձաւորը, դւստրե՛ր 

Երւսաղէի:

Երւսաղէի դւստրերը հարցնւմ են, թէ ւր գնաց Հարսի 

Եղբօրորդին.

17. Ո՞ւր գնաց քո Եղբօրորդին, գեղեցի՛կդ կանանց մէջ, ո՞ր կողմը դիեց 

քո Եղբօրորդին. ենք էլ քեզ հետ փնտրենք Նրան:

Զ

Հարսը պատասխան է տալիս եւ ասւմ.

1. Իմ Եղբօրորդին իջաւ Իր պարտէզը՝ խւնկերի տաշտերի մէջ՝ 

բւրաստաններւմ հովւելւ եւ շւշաններ հաւաքելւ:

2. Ես իմ Եղբօրորդւնն եմ, եւ իմ Եղբօրորդին՝ իմը, որ հովււմ է 

շւշանների մէջ:

Փեսան ասւմ է Հարսին.

3. Բարենշան ես, երձաւո՛ր Իմ, ինչպէս հաճւթիւնը, գեղեցիկ, ինչպէս 

Երւսաղէմը՝ զարմանալի յօրինւած:

4. Դարձրո՛ւ աչքերդ Ինձանից, քանզի դրանք խռովեցրին Ինձ. քո 

վարսերը նման են այծերի երամակների, որոնք երեւացին Գաղաադից:

5. Քո ատաները նման են խւզած ոչխարների երամակների, որոնք 

դւրս են գալիս աւազանից, բոլորն էլ երկածին են, եւ անծնւնդ չկայ 

նրանց մէջ:

6. Քո շւրթերը նման են կարիր թելի, եւ քո խօսքերը գեղեցիկ են: Քո 

այտերը նման են նռան կեղեւի՝ քո լռւթիւնից դւրս:

7. Վաթսւն թագւհի են եւ ւթսւն հարճ. եւ օրիորդներ են, որոնց թիւ 

չկայ:

8. Միակն է Իմ աղաւնին, Իմ կատարեալը. իր մօր իակն է, ծնողի 

ընտրեալը:

Դւստրերը տեսան նրան եւ երանի տւեցին նրան, թագւհիները եւ 

հարճերը գովեցին նրան:

Դւստրերը եւ թագւհիները տեսան Հարսին եւ երանի տւեցին նրան:

9. Ո՞վ է սա, որ երեււմ է ինչպէս առաւօտ, գեղեցիկ, ինչպէս լւսինը, 

ընտիր, ինչպէս արեգակը՝ զարմանալի յօրինւած:

Փեսան ասւմ է Հարսին.
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10. Իջայ ընկւզենիների պարտէզ՝ նայելւ վտակների արդիւնքին, թէ 

ծաղկե՞լ է որթը, թէ ծաղկե՞լ է նոճին, թէ ծաղկե՞լ են նռնենիները:

Հարսն ասւմ է Փեսային.

11. Այնտեղ կը տամ Քեզ իմ ստինքները, իմ հոգին չիմացաւ. համարեց 

ինձ ինչպէս Աինադաբի կառքը:

Դւստրերը եւ թագւհիներն ասւմ են Հարսին.

12. Վերադարձի՛ր, վերադարձի՛ր, ո՛վ ոդողոմացիդ, վերադարձի՛ր, 

վերադարձի՛ր, եւ ենք տեսնենք քեզ:

Է

Փեսան այսպէս է ասւմ դւստրերին եւ թագւհիներին.

1. Ի՞նչ էք տեսնւմ այդ ոդողոմացւ վրայ, որ դէպի եզ է գալիս 

բանակների զօրագնդերի պէս: Քանզի գեղեցկացան քո ոտքերը 

կօշիկներով, դո՛ւստր Աինադաբի: Քո ազդրերի ձեւը նման է ճարտար 

վարպետի ընդելւզած ւլւնքների:

2. Քո պորտը ճախարակւած սափոր է՝ անւշ գինւց անպակաս: Քո 

որովայնը նման է շւշանով ծածկւած ցորենի դէզի:

3. Քո երկւ ստինքները նման են այծեաի երկւ երկւորեակ ւլերի:

4. Քո պարանոցը նման է փղոսկրեայ աշտարակի: Քո աչքերր նման են 

Եսեբոնի ծովակին՝ բազւմ դւստրերի դարպասների մօտ: Քո ռւնգերը 

նման են Լիբանանի աշտարակին, որ նայւմ է դէպի Դամասկոս:

5. Գլւխդ քեզ վրայ նման է Կարելոսին, եւ քո գլխի հիւսերն ասես 

ծիրանի լինեն՝ թագակիր թագաւորի պէս, ասպարէզներւմ:

6. Որքա՜ն գեղեցկացար եւ որքա՜ն քաղցրացար, ո՜վ սէր, քո 

փափկւթեան մէջ:

7. Քո հասակը նման է արմաւենւ, եւ ստինքներդ՝ ողկոյզների:

8. Ասացի, թէ ելնեմ արմաւենին, բռնեմ նրա բարձրւթիւններից, եւ 

քո ստինքները թող խաղողի ողկոյզի պէս լինեն, քո ռւնգերի հոտը՝ 

խնձորի պէս, եւ քո կոկորդը՝ ազնիւ գինւ պէս:

Հարսը դւստրերի եւ թագւհիների առաջ ասւմ է.

9. Գնւմ եմ իմ Եղբօրորդւ հետ ւղիղ ճանապարհով, բաւականանւմ 

իմ շւրթերով եւ ատաներով:

10. Ես իմ Եղբօրորդւնն եմ, եւ դէպի ինձ է դառնալւ Նա:
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11. Ե՛կ, Եղբօրորդի՛ իմ, ելնենք ագարակները, գիշերենք գիւղերւմ եւ 

պարտէզներւմ:

12. Կանւխ ելնենք այգիները. տեսնենք, թէ ծաղկե՞լ է որթը, ծաղկե՞լ է 

նոճին, ծաղկե՞լ է նռնենին: Այնտեղ կը տամ Քեզ իմ ստինքները:

13. Մանրագորներն արձակեցին իրենց հոտը. եր դռների մօտ ամէն 

տեսակ մրգաբեր ծառեր են՝ նորը հնի հետ. այն, ինչ տւեց ինձ մայրս, 

պահեցի Քեզ համար, Եղբօրորդի՛ իմ:

Ը

1. Ո՞վ կը տար Քեզ, Եղբօրորդի՛ իմ, ւտել իմ մօր ստինքներից:

Երբ հանդիպեմ դրսւմ, կը համբւրեմ Քեզ, եւ չես արհամարհի ինձ:

2. Վերցնեմ, տանեմ Քեզ իմ Մօր տւնը եւ ինձ Յղացողի սենեակը, 

արբեցնեմ Քեզ իւղագործների գինին, իմ նռնենիների օշարակը:

3. Նրա ձախ ձեռքը գլխիս տակ է, եւ Նրա աջը թող գրկի ինձ:

4. Երդւեցնւմ եմ ձեզ, դւստրե՛ր Երւսաղէի, ագարակի 

զօրւթիւններով եւ հաստատւթիւններով. եթէ վեր կենաք, արթնացրէ՛ք 

Սէրն Իր կաենալւն պէս:

Դւստրերը եւ թագւհիներն ասւմ են.

5. Ո՞վ է սա, որ ելել գալիս է սպիտակացած, գալիս է՝ յենւած իր 

Եղբօրորդւն:

Փեսան ասւմ է Հարսին.

Արթնացրի քեզ խնձորենւ տակ. այնտեղ քո Մայրը երկնեց քեզ, 

այնտեղ քո Ծնողը ծնեց քեզ:

6. Դի՛ր Ինձ որպէս կնիք քո սրտի վրայ եւ որպէս մատանի՝ քո աջ 

ձեռքին: Քանզի սէրը հզօր է մահւան պէս, եւ նախանձը՝ խիստ՝ 

դժոխքի պէս, նրա թռիչքը՝ հրի բոցի թռիչքի պէս:

7. Բազւմ ջրերը չեն կարողանայ մարել սէրը, եւ գետերը չեն 

արգելի նրան: Եթէ մարդ իր ամբողջ կեանքը տայ սիրոյ համար, 

արհամարհելով կ’արհամարհւի:

Օրիորդներն ասւմ են.

8. Մեր քոյրը փոքրիկ է եւ ստինքներ չւնի, ի՞նչ անենք եր քրոջն այն 

օրը, երբ ւզեն նրան:

9. Եթէ պարիսպ լինի, նրա վրայ շինենք արծաթէ մահարձաններ: Եթէ 

դւռ լինի, նրա վրայ եղեւնափայտեայ տախտակներ ամրացնենք:
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Հարսը համարձակււմ է եւ ասւմ.

10. Ես պարիսպ եմ, եւ իմ ստինքները նման են աշտարակների, Նրա 

աչքին ես [երեււմ] էի խաղաղւթիւնը գտածի նման:

11. Սողոմոնը ի այգի ւնէր Բելմաւոնւմ, Իր այգին տւեց 

պահապաններին: Իւրաքանչիւր այր նրա պտղի փոխարէն հազար 

արծաթ պիտի բերի:

12. Իմ այգին իմ առջեւն է. հազարներ՝ Սողոմոնին եւ երկւ հարիւր՝ 

պահապաններին, որ պահւմ են նրա պտւղը:

Հարսն ասւմ է.

13. Դո՛ւ, որ նստած ես պարտէզւմ, եւ ւրիշները լսւմ են Քեզ, լսելի՛ 

արա ինձ Քո ձայնը:

14. Փախի՛ր, Եղբօրորդի՛ իմ, եւ նմանւի՛ր այծեաի կամ եղնիկների 

հորթերի՝ խնկաբեր լեռների վրայ:
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Խորագիր

Իւրաքանչիւր սկիզբ ճանապարհ է:

Վերնագիր

«Վէմ մեդիա արուեստները» ներկայացնում է

Արարատից Սիոն

Բացման տիտրեր

Պատմող

Ամէն ինչ տարօրինակօրէն հարազատ է այստեղ: Առաջին իսկ 

այցելու թիւնից սկսւում է մի զարմանալի հոգեհարազատու թիւն այս 

վայրերի նկատմամբ: Ուզում ես մնալ այստեղ ընդմիշտ: Երկնայինի 

հասանելիու թեան անբացատրելի վստահու թիւնից մարդ կարող է 

կորցնել իրականու թեան զգացողու թիւնը:

Խաղաղու թեան քաղաք, ուր երբեք խաղաղ չի եղել, որի համար 

բազում պատերազմներ են մղուել: Բայց այստեղ կայ զարմանալի 

ներ քին խաղաղու թիւն, խաբուսիկու թեան աստիճանի, այնքան, որ 

կա րող ես կորցնել զգօնու թիւնդ արտաքին վտանգների նկատմամբ:

Ազգերի եւ կրօնների անհամատեղելի մէկտեղում: Այս ամէնը 

միասին մէկ այլ վայրում կը վերածուէր պայթուցիկ խառնուրդի:

Սակայն մի աներեւոյթ զօրու թիւն, մի անբացատրելի օրհնու

թիւն պահում է այս ամէնը գոնէ տեսանելի հաւասարակշռու թեան 

եւ ներդաշնակու թեան մէջ: Այստեղ մարդկանց միասնու թեան վե հու

թիւնը համընթաց է նրանց իրարամերժ տարբերու թեանը, եւ երկուսն 

էլ զգացւում են ամենայն սրու թեամբ: Յայտնուելով այստեղ` կարծես 

թէ կանգնած ես աշխարհի էպիկենտրոնում:

Այս երկրի սրբու թիւնը ամէն մէկը իւրովի է մեկնաբանում: Եւ 

եթէ լսես այդ մեկնաբանու թիւնը, կը հասկանաս, որ նա այդ սրբու
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թեան համար պայքարել է դարեր` սրով, սիրով, դիւանագիտու թեամբ, 

խաբէու թեամբ:

Աներեւակայելի զոհողու թիւնների ու մաքառումների գնով մար 

դիկ կառչել են այս վայրերից` որպէս Աստուծոյ նկատմամբ հաւա

տար մու թեան ապացոյց:

Այս քաղաքի խորհուրդին կարող ես հաղորդ լինել, եթէ ուխտաւոր 

ես: Աշխարհի տարբեր ծայրերից այստեղ եկող ուխտաւորների հոսքը 

երբեք չի դադարում: Քրիստոնեաների` այս տեղերի հետ կապուած 

զգացումները էկզիստենցիալ են: Սա նրանց համար փրկագործու

թեան երկիր է, ուր ծաւալուել են նրանց հաւատքի կարեւորագոյն 

իրա դար ձութինները:

Կրօնների եւ ազգերի այս իւրայատուկ խառնարանում արտա

քին հայեացքից անտրամաբանական բաներ շատ կան, եւ դրանց մէջ 

պակաս արտառոց չէ հայերի ներկայու թիւնը: Ինչո՞ւ է Հին Երու սա

ղէմի չորս թաղերից մէկը Հայկական: Կամ ինչո՞ւ են հայերը քրիս

տո նէական գլխաւոր սրբատեղիների հիմնական իրաւատէ րե րից մէկը:

Մայքլ Սթուն

Իսրայէլում հայերի ներկայու թիւնը յայտնի է մ.թ. 4րդ դարից: 

Հայ առաջին ուխտաւորի մասին յիշատակու թեանը հանդիպում ենք 

4րդ դարի եբրայական «Մեկորոտ»ում [«Աղբիւրներում»]: Մենք 

գրաւոր վկայու թիւններ ունենք Իսրայէլում հայերի շարունակական 

ներկայու թեան մասին` սկսած 5րդ դարից, երբ հայերը սկսեցին գրել 

իրենց այբուբենով, մինչեւ մեր օրերը:

Պատմող

Թէպէտ հայերի պատմու թիւնը Սուրբ Երկրում յայտնի է ոմանց, 

այսուհանդերձ Երուսաղէմ այցելողներից շատերին թւում է, թէ 

նրանց ներկայու թիւնը Երուսաղէմում չի համապատասխանում նրանց 

աշխարհագրական եւ քանակական տուեալներին: Պատճառն այն է, 

որ այդ պատմու թիւնը դեռեւս պատմուած չէ:

Վերնագիր

Սուրբ Երկրի անյայտ պատմու թիւնը

Ենթավերնագիր

Սբ Ծննդեան տաճար, Բեթղեհեմ
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Պատմող

Քրիստոսի ծննդեան սրբավայրը ոչ միայն հայ ուխտագնա

ցու թեան, այլեւ վանական կեանքի կարեւորագոյն կենտրոններից 

է: 4րդ դ. Բեթղեհեմում իր նշանաւոր Աստուածաշունչի դպրոցը 

հաստատած Յերոնիմոսը վկայում է այստեղ հաստատուած բազ մա

թիւ հայ վանականների մասին: Տարբեր ժամանակներում այստեղ 

ուխտի են եկել նաեւ հայ թագաւորներ:

Սուրբ Ծննդեան բազիլիկայի սիւնազարդ նաւի մուտքի այս 

փայտեայ դուռը կառուցած է Հայոց Հեթում Ա թագաւորի կողմից 

1227 թ.:

Հայերն այստեղ ունեն ընդարձակ վանական համալիր, որը 

գտնւում է Սբ Ծննդեան բազիլիկայի հարաւային կողմում: Վանքի 

ներ  կայիս տեսքը գալիս է խաչակրաց շրջանից, սակայն վերջին 

շրջա նի պեղումների ժամանակ ի յայտ են եկել Յուստինիանոսի 

ժամանակաշրջանի հետքեր: Վանքի սեղանատան տակ կատարուած 

պեղումների ժամանակ բացուել են Յերոնիմոսի դպրոցի լաւ պահ

պանուած սիւների գլխամասերը, որի մասին խօսում են մի շարք 

պատմական աղբիւրներ:

Տիրոջ Ծննդեան սրբավայրի իրականու թեան մէջ հայերն 

այսօր գլխաւոր դերակատարներից են: Այստեղ նրանք ունեն մեծ 

իրաւունքներ: Հայերին եւ յոյներին է վերապահուած ամէն օր իրենց 

լեզուներով պատարագ մատուցել բեթղեհեմեան աստղի սուրբ սե ղա

նի վրայ` հաստատուած այն տեղում, ուր ծնուեց Քրիստոսը:

Ամէն օր ուխտաւորները ականատես են լինում դասական հա յե

րէնով հնչող գեղեցիկ պատարագին, որ դարեր շարունակ անխախտ 

կերպով կատարւում է այստեղ:

Քանի՜ ուխտաւորներ են եղել այստեղ: Նրանց թիւը հնարաւոր չէ 

հաշուել: Բայց նրանց աղօթքների արձագանքը այս պատերի վրայ է:

Ենթավերնագիր

Սբ Յարու թեան տաճար

Պատմող

Յարու թեան տաճարը քրիստոնէական ուխտագնացու թեան 

սիրտն է: Այստեղ են ծաւալուել աւետարանական պատմու թեան կա

րեւո րագոյն իրադարձու թիւնները: Այստեղ են Քրիստոսի գերեզմանը 

եւ Գողգոթան` յարու թիւնը եւ խաչելու թիւնը, կեանքը եւ մահը. 
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միասին եւ անբաժանելի: Մարդկային ապրումի աներեւակայելի 

կուտակում կայ այս սրբազան տաճարում: Հնարաւոր չէ թուարկել 

այն հրաշքները, բժշկու թիւնները, մարդկային կեանքի զարմանալի 

վերափոխումները, որ կատարուել են այստեղ:

Հակասու թիւններով լցուած աշխարհը մնացել է դրսում, այս տեղ 

մարդկային կեանքը հաւաքւում է մէկ միասնական եւ ներդաշնակ 

պատկերի մէջ, ուր հոգու ամէն մի թրթիռ, ամէն մի ձայն, ամէն մի 

գոյն ունի իր տեղը եւ նշանակու թիւնը: Այստեղ ոչինչ չի կորչում, 

այլ միայն հաւաքւում է կաթիլ առ կաթիլ` որպէս սրբու թեան կու

տակում մարդացած Աստուծոյ առանցքի շուրջ: Քրիստոսի մարդ

կա յին իրականու թեան մէջ ամէն մի մարդկային կեանք ունի իր 

մասնակցու թիւնը եւ կոչումը, ամէն ոք կամենում է տեսնել իր ար

տա ցոլանքը կատարեալ մարդու մաքուր հայելու մէջ:

Դարեր շարունակ, անվերջանալի վտակներով այստեղ են հոսում 

ուխտաւորների բազմու թիւններ աշխարհի տարբեր ծայրերից: Եւ նո

րից ու նորից նրանք լսում են շատերի համար անհասկանալի լեզուով 

մատուցուող պաշտամունք: Ովքե՞ր են այս մարդիկ եւ ինչո՞ւ են 

այստեղ:

Այն իրաւունքները, որ հայերն ունեն այստեղ, առաջին հայեաց

քից անհաւանական են թւում: Սակայն նրանք այստեղ են եղել 

միշտ` Կոստանդինեան տաճարի հիմնումից ի վեր: Երուսաղէմի սբ 

Մակարիոս պատրիարքը 335 թ. հրաւիրել է է հայոց կաթողիկոս սբ 

Վրթանէսին մասնակցելու Յարու թեան տաճարի օծման արարողու

թեանը, որը նշանակում է, որ հայերն այստեղ արդէն մեծ ազդեցու

թիւն եւ ներկայու թիւն են ունեցել այդ ժամանակ:

Ամէն օր գիշերը տաճարի դռները նոյն արարողակարգով 

փակւում են դրսից: Եւ այդպէս ութ հարիւր տարի անխափան` սկսած 

Սա լահեդինի կողմից Երուսաղէմի գրաւումից:

Յարու թեան տաճարի խորհուրդին հաղորդ լինելու համար պէտք 

է այնտեղ մնալ գիշերը, երբ դադարում են ուխտաւորների հոսքը եւ 

ցերեկային բազմալեզու ժխորը: Տաճարը մնում է մե նակ, իր մենու

թեան սպասաւորներով եւ սակաւաթիւ երջանիկ ուխտաւորներով, 

որոնց յաջողւում է ներսում մնալու թոյլտւու թիւն ստանալ:

Ոչ մի բանի չնմանուող լռու թիւն: Այն գեղեցիկ է ամէն տեսակ 

ձայնից եւ երաժշտու թիւնից: Յարու թեան տաճարի լռու թիւնը 
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Աստուծոյ սիրոյ անբացատրելիու թիւնն է, Նրա հետ հանդիպելու 

անասելիու թիւնը:

Միառժամանակ գերեզմանը դատարկ է, բայց լի, պտղաբեր, 

խօսուն:

Լռու թեանը յաջորդում են գիշերային խորհրդաւոր ժամ եր գու

թիւններն ու պատարագները: Քրիստոսի Գերեզմանի վրայ ամէն օր 

պատարագ են մատուցում այս մեծագոյն սրբու թեան երեք պա հակ

ները` յոյները, հայերը եւ կաթոլիկները:

Հայկական պատարագը, որը նոյնու թեամբ մատուցւում է աշ

խարհով մէկ սփռուած հայկական եկեղեցիներում, գալիս է դարերի 

խորքից, քրիստոնէական ծէսի ակունքներից: Բայց զարմանալին 

այն է, որ հայկական պատարագի հիմքում ընկած է հնագոյն երու

սա ղէմական աւանդու թիւնը: Արդէն ձեւաւորուած հայկական կրօ

նա կան համայնքի մասին մենք տեղեկանում ենք եկեղեցական ըն

թեր ցումների «Ճաշոց» գրքի պահպանուած արժէքաւոր ձեռա գրե

րից, որոնք ներկայացնում են 5րդ դարի քրիստոնէական ծէսը Սուրբ 

Քա ղաքում:

Յարու թեան տաճարի ներքին բովանդակու թիւնը տարբեր ժո ղո

վուրդների աստուածպաշտու թեան կուտակման արդիւնք է: Ար տա

քին աշխարհի լարումների աղմուկը մնացել է դրսում, լռու թիւնից 

սկսում է բացուել բազմամշակոյթ ծիսական խճանկար` անու շա

հոտ խնկարկու թիւններով, հինաւուրց աղօթքներով եւ հո գե պարար 

երգերով: Աւանդու թիւններն այստեղ պահպանւում են խնամ քով, 

ամէն ինչ կատարւում է այնպէս, ինչպէս կատարուել է դա րերով: 

Ծէսերը կատարւում են լեզուներով, որոնցով այլեւս չեն խօ սում, 

այստեղ ներդաշնակօրէն միահիւսւում են հին յունարէնը, դա սական 

հայերէնը, լատիներէնը` որպէս պատմական յիշողու թիւն եւ հա

զարամեակների ներկայու թիւն:

Տաճարի ներսից դռները նոյնպէս փակւում ու բացւում են: Սահ

մանուած որոշակի հերթափոխով սա իրականացնում են հայ, յոյն եւ 

կաթոլիկ հոգեւորականները, որոնց է վստահուած տաճարի գլխաւոր 

սպասաւորու թիւնը:

Դրսից դուռը փակելու իրաւունքը պատկանում է երկու մահ մե 

դական ընտանիքների` Ջուդէ եւ Նուսեյբէ: Մէկը ունի բանալին պա

հե լու իրաւունքը, միւսը` դուռը բացելու եւ փակելու: Հանդիսաւոր 

օրե րին այս ընտանիքների գլուխները կենտրոնական դեր են խաղում 
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եւ անձամբ են բացում տաճարի դուռը: Սովորական օրերին դռների 

բաց ման եւ փակման կարգը կատարւում է նրանց կողմից վարձուած 

մի երիտասարդ պաղեստինցու կողմից, պատճէնուած բանալիով:

Ենթավերնագիր

Սբ Մարիամ Աստուածածին, Գեթսեմանի

Պատմող

Խաչակրաց շրջանում Երուսաղէմի առաջին երեք թագուհի նե րը 

եղել են հայեր, որոնցից ամենանշանաւորը Մելիսենդ թագուհին է: 

1143 թ.ից՝ իր ամուսնու` Երուսաղէմի երրորդ գահակալ Անջուեան 

Ֆուլկից յետոյ մինչեւ 1161 թ., նա եղել է Երուսաղէմի տի րա կալը: 

Նա եղել է չափազանց բարեպաշտ անձնաւորու թիւն, եւ նրա ժա մա

նա կաշրջանում կառուցուել են բազմաթիւ եկեղեցիներ: Նրա անուան 

հետ է կապուած Գեթսեմանիի Սբ Աստուածամօր տա ճա րի շի նարարու

թիւնը, որի սպասաւորու թիւնը դարերից ի վեր իրա կա նաց նում են 

հա յերը եւ յոյները:

Գեւորգ Հինթլեան

Սա սուրբ Մարիամ Աստուածածնի գերեզմանն է: Ինչպէս տես

նում ենք, այն վիմափոր է: Դարերի ընթացքում այն շատ է վնասուել 

ուխտաւորների ձեռքից, ովքեր այստեղ էին գալիս հատիչով ու 

մուրճով: Յետագայում խաչակիրները մարմարէ վարագոյր սարքե ցին 

այստեղ՝ ուխտաւորներից պաշտպանելու համար: Հետաքրքրական 

է, որ այստեղ եղել է նաեւ «միհրաբ», քանի որ այս վայրը մահ մե

դա կանների համար նոյնպէս սրբատեղի է: Օրը մէկ անգամ նրանք 

այստեղ են գալիս՝ յարգանքի տուրք մատուցելու:

Այս եկեղեցու պատմու թեան մէջ հայերը մեծ դերակատարում են 

ունեցել: Ներկայիս շինու թիւնը կառուցել է Երուսաղէմի Մե լի սենդ 

թագուհին: Յետագայում՝ Աւետեաց Երկիր այցելու թեան ըն թաց

քում, Հեթում արքան եւս որոշ կառուցումներ է կատարել: Սակայն 

ամենակարեւորն այն է, որ, ինչպէս վկայում է այս ար ձա  նագրու

թիւնը, Մարտիրոս արքեպիսկոպոսը 1402 թ. ծաւալուն շինարարու

թիւն է իրականացրել, ինչպէս եւ յիշատակուած է պատ մա կան շատ 

աղբիւրներում:

Այս եկեղեցում են գտնւում հայկական ծագում ունեցող Մե

լի  սենդ, Արդա եւ Մորֆիա թագուհիների գերեզմանները: Խա չա
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կիր ների պատմաբան Վիլհելմ Տիւրացին վկայում է, որ Մելիսենդ 

թագուհուն, նրա կամքի համաձայն, թաղել են այս մատուռում՝ ճա

ղա պատ գերեզմանում: Ամէն օր այստեղ մատուցուել է սուրբ Պա

տա րագ: Դեռ մնացել է մարմարէ սալաքարը, որով ծածկուած է եղել 

Մելիսենդ թագուհու գերեզմանը:

Ենթավերնագիր

Սբ Յակոբ աթոռանիստ, Երուսաղէմ

Պատմող

Սա Սուրբ Երկրի գլխաւոր սրբավայրերից մէկն է՝ իր նշանաւոր 

300 կանթեղներով: Եկեղեցու աւագ խորանի տակ ամփոփուած են 

Երուսաղէմի առաջին եպիսկոպոս Յակոբոս Տեառնեղբօր մասունք նե

րը, իսկ խորանի աջ կողմում Յակոբոս Տեառնեղբօր գահն է:

Եկեղեցու հիւսիսային կողմում գտնուող հնագոյն մատուռում 

է ամփոփուած նաեւ մէկ այլ նշանաւոր սրբու թիւն` Յակոբոս Զե

բեդեանի` առաջին նահատակ առաքեալի գլուխը:

Այստեղ են գտնւում 20րդ դարի առաջին ցեղասպանու թեան զոհ 

դար ձած հայ ժողովրդի հազարաւոր աւերուած ու թալանուած վան

քե րից փրկուած սրբու թիւններ ու մասունքներ, այլեւս գոյու թիւն 

չու նեցող գիւղերի ու քաղաքների ուխտաւորների նուէրներ, Հայոց 

թա գաւորական տների թանկարժէք մասունքներ: Այս նուէրների ար

ձա նագրու թիւններով եւ յիշատակարաններով կարելի է վերականգ

նել հայերի բնակու թեան ամբողջ աշխարհագրու թիւնը:

Երուսաղէմի հայկական ձեռագրերի հաւաքածուն Երեւանի 

Մա տենադարանից յետոյ ամենամեծն է աշխարհում: Ձեռագրերը 

պահւում են Սբ Թորոս եկեղեցում: Շատ արժէքաւոր ձեռագրեր կան 

այստեղ: Նրանց մէջ նշանաւորներից է 1272 թ. Սիսում Թորոս Ռոս

լի նի կողմից ծաղկուած Կիլիկիայի Կեռան Թագուհու Աւետարանը: 

Ձեռագրի մանրանկարներից մէկում պատկերուած է արքայական 

ընտանիքը` Լեւոն Բ թագաւորը, Կեռան թագուհին, նրանց երեք տղա

ները եւ երկու աղջիկները:

Ենթավերնագիր

Սբց Հրեշտակապետաց վանք, Երուսաղէմ

Պատմող
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Հայկական թաղում է գտնւում մէկ այլ նշանաւոր սրբավայր` 

Սրբոց Հրեշտակապետաց վանքը` կառուցուած Աննա քահանայապետի 

տան վայրում: Եկեղեցու հիւսիսային պատի մէջ է գլխաւոր սրբա

տեղիմատուռը` Քրիստոսի առաջին բանտը: Այստեղ է կանգնած 

եղել Քրիստոսն Աննայի առջեւ հարցաքննուելիս: Գաւիթի ներքին 

պա տերի վրայ տեղադրուած խաչքարը վկայում է, որ այստեղ է եղել, 

մաս նաւորաբար, Կիլիկիայի հայոց թագաւոր Հեթում Աը:

Հրեշտակապետաց եկեղեցու պատի մէջ կայ մարդկային բաց 

բերան յիշեցնող մի քար, որը կոչւում է Ովսաննայի քար: Սա դարե

րից ի վեր համարւում է մէկն այն քարերից, որոնք «Ովսաննա» են 

աղաղակել, երբ Քրիստոսը Ծաղկազարդին հանդիսաւորապէս մտել 

է Երուսաղէմ:

Վանքի բակում է այն ձիթենին, որից կապել են Յիսուսին հար ցա

քննու թիւնից առաջ: Ձիթենու պտուղը հրաշագործ զօրու թիւն ունի:

Ենթավերնագիր

Սբ Նիկողայոս հայոց վանք, Ջաֆա

Պատմող

Ուխտաւորները տերունական սրբավայրեր են հասել տարբեր ցա

մա քային եւ ծովային ուղիներով: Հաննա եպիսկոպոսը իր «Երուսա ղէ

մի պատմու թիւն» գրքում մանրազնին տեղեկու թիւններ է հաղորդում 

հիմնական ծովային ուղու մասին: Ուխտաւորները նաւով հասնում 

էին Ջաֆա: Ծովն այստեղ եղել է միշտ անկանխատեսելի: Յաճախ 

նաւաբեկու թիւններ էին պատահում հէնց նաւահանգստում, երբ 

թւում է թէ արդէն հասել ես բաղձալի ցամաքին: Ջաֆայում հա յերն 

ունեն յատկապէս ուխտաւորների համար նախատեսուած մի վանք` 

Սբ Նիկողայոս անունով: Ուխտաւորներն այստեղ գիշերելուց յետոյ 

ուղեւորուել են Երուսաղէմ: Սբ Նիկողայոսի վանքը նաեւ ծառայել է 

որպէս հիւանդանոց Նապոլեոնի հիւանդ զինուորների համար: Այսօր 

վանական համալիրը վերանորոգման ընթացքի մէջ է:

Դիւրին չի եղել ուխտաւորի ճանապարհը: Բաւականին մեծ է 

եղել ճանապարհին մեռնելու հաւանականու թիւնը` աւազակային 

յար ձակումներից, հիւանդու թիւններից, նաւաբեկու թիւններից եւն: 

Հան նա եպիսկոպոսը խորհուրդ է տալիս, որ ուխտաւորը այս կենաց 

ու մահու ճամփորդու թիւնից առաջ կտակ գրի եւ գնայ քահանայի 

մօտ խոստովանու թեան:
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Ենթավերնագիր

Սբ Գեւորգ հայոց վանք, Ռամլէ

Պատմող

Ջաֆայից Երուսաղէմ ճանապարհին հայ ուխտաւորներն ունեցել 

են մէկ այլ հանգրուան Ռամլէի Սբ Գեւորգ հայկական վանքում: 

Ջաֆայից Ռամլէ ճանապարհը տեւել է երեք ժամ:

Յատկապէս վտանգաւոր է եղել Ռամլէից Երուսաղէմ ճա նա

պարհա հատուածը, որը անխափան պայմաններում տեւել է տասը ժամ: 

Բազ մաթիւ աւազակային խմբեր այս ճանապարհներին կողոպտել եւ 

յաճախ սպանել են ուխտաւորներին: Հաննա եպիսկոպոսը մանրազնին 

հրահանգներ է տալիս, թէ ինչպէս պէտք է ուխտաւորները պահեն 

իրենց յարձակումների ժամանակ. օրինակ` ուր պահեն փողերը, ինչ

պի սի վտանգի դէպքում որքան տան եւն:

Արաբերէն «մըհտեսի» բառը հայ ուխտագնացու թեան պատ մու

թեան մէջ կրկնակի իմաստ է ձեռք բերել: Այն նախ ստուգաբանուել 

է որպէս մահը տեսնող եւ տառացիօրէն համահունչ է եղել նրան, 

ինչ ապրել են ուխտաւորներն այդ վտանգաւոր ճանապարհին: Բացի 

դրանից, մահտեսիուխտաւորը նա է, ով տեսել է Քրիստոսի մահը եւ 

հպուել է Նրա սուրբ Գերեզմանին:

Ենթավերնագիր

Սբ Յակոբ աթոռանիստ, Երուսաղէմ

Պատմող

Հասնելով Երուսաղէմ` հայ ուխտաւորները գալիս էին հայոց 

վանք: Այստեղ նրանք մի փոքր հանգիստ էին առնում, ապա կէս

գի շերին նրանց արթնացնում էին խոստովանահայրերը եւ յա

տուկ աղօթական արարողակարգով ուղեկցում նախ Սբ Յակոբ եկե

ղեցի, այնուհետեւ սուրբ Գերեզման: Երեք օր սրբատեղիների հզօր 

ազ դեցու թեան ներքոյ եւ խոստովանահայրերի օգնու թեամբ ուխ

տաւոր ները աղօթքներով, զղջմամբ եւ ինքնաքննու թեամբ նա խա

պատրաստւում էին մեղքերի խոստովանու թեան: Երրորդ օրը խոս

տո վանելով մեղքերը` նրանք մասնակցում էին եօթ պա տա րագ նե րի` 

ընդդէմ եօթ մահացու մեղքերի:

Ենթավերնագիր

Սբ Փրկիչ հայոց վանք, Երուսաղէմ
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Պատմող

Սուրբ Երկիր գնացող ուխտաւորի համար Տերունական սրբա

վայ րերը արքայու թեան դռներ են երկրի վրայ: Եթէ այդտեղ մահը 

հանդիպէր եւ դու ճշմարիտ ուխտը սրտումդ կրէիր, դու կը մտնէիր 

յաւիտենական կեանքի դռնով:

Սբ Սիոնի բարձունքի վրայ գտնուող այս վանքը կառուցուած 

է Կայիափա քահանայապետի տան վայրում: Այստեղ է Հայոց ազ

գային գերեզմանատունը, ուր երկրի վրայ իրենց երկրաւոր ուխ տա

գնացու թեան վերջին հանգրուանն են գտել բազմաթիւ յայտնի եւ 

անյայտ հայեր:

Այս շիրիմը 18րդ դարի մեծանուն պատրիարք Գրիգոր Շղթա

յա կրինն է: Նա իր վրայ կամովին կրել է շղթաներ եւ ուխտել, որ չի 

հանելու դրանք, քանի դեռ չի վճարել հայերի վերջին պարտքը Սուրբ 

Երկրում: Նա ոչ միայն փրկել է հայերի դարաւոր ժառանգու թիւնը, 

այլեւ ընդարձակել հայերի կալուածները եւ կառուցել բազմաթիւ 

եկեղեցիներ եւ շինու թիւններ:

Միշտ էլ ուխտաւորների մէջ մեծ թիւ են կազմել աղքատները, 

որոնք տարիներով տնտեսել են իրենց սուղ միջոցները` դառնալու 

մահտեսի: Նրանց մի մասը սեփական մահուանը հանդիպել է 

Երուսաղէմում, եւ նրանց մարմինները ամփոփուել են այս շինու թեան 

մէջ, որը ծառայել է որպէս ընդհանրական գերեզման անտէր ուխ

տաւոր ների համար: Պատմու թեանն անյայտ են նրանց անունները, 

բայց սա Երուսաղէմի չգրուած պատմու թիւնն է:

Ենթավերնագիր

Եգիպտոս

Պատմող

Անապատը, բացի իր աշխարհագրական ընկալումից, քրիս տո

նէու թեան մէջ ձեռք է բերել շատ կարեւոր հոգեւոր իմաստ: Դեռ 

վաղն ջա կան ժամանակներից անապատը ձգել է բոլոր նրանց, ովքեր 

կամեցել են հեռանալ աշխարհից եւ հասնել հոգեւոր կատարելու

թեան: Քրիստոնէական շրջանում անապատականու թիւնը վերածւում 

է մի հզօր շարժման եւ դառնում հոգեկեցու թեան ամենախոր դրսեւո

րում ներից մէկը: Այս շարժումը սկզբնաւորուել է եգիպտական անա

պատ ներում:
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Ենթավերնագիր

Սբ Կատարինէի վանք, Սինա լեռ

Պատմող

Հայ վանականու թեան եւ ուխտագնացու թեան սրբազան աշ

խարհա գրու թիւնը ծաւալւում է մինչեւ Եգիպտոս: Սինա լեռան ստո

րո տում է հռչակաւոր Սբ Կատարինէի վանքը: Վանքը կառուցուած է 

Յուստինիանոս Ա կայսեր կողմից 6րդ դարում: Վանքի բարձր պա

րիսպ ները, որ անշուշտ ունեցել են պաշտպանողական նպատակ, կար

ծես շեշտում են ներսում պարփակուածի կարեւորու թիւնը: Եզակի է 

վանքի 5–6րդ դդ. հնագոյն սրբապատկերների հաւաքածուն: Այստեղ 

է սբ Փրկչի յայտնի հնագոյն սրբապատկերը: Այս վանքում է գրուել 

Յովհաննէս Կղեմաքոսի հռչակաւոր «Սանդուղք աստուածային ելից» 

աշխատասիրու թիւնը: Վանքը հռչակաւոր է մատենադարանով, ուր 

պահւում են յունարէն, ղպտերէն, արաբերէն, հայերէն, եբրայերէն, 

վրացերէն, ասորերէն հազուագիւտ ձեռագրեր:

Սա յունական վանք է, սակայն կան բազմաթիւ վկայու թիւն ներ 

այստեղ ապրած հայ ճգնաւորների եւ վանականների մասին: Այս մա

սին վկայու թիւններ կան Յովհաննէս Մոսքոսի նշանաւոր «Հոգեւոր 

մարգագետին» ժողովածուում: 7րդ դարի պատմիչ Անաստասիոս 

վա նականը պատմում է Սինայում ապրող մի հայ ճգնաւորի մասին` 

Եղիշէ անունով, ով հռչակաւոր էր դարձել իր տեսիլքներով եւ հրա

շա գործու թիւններով: 10րդ դարի Ալեքսանդրիայի պատրիարք Եւտի

քէ սը յիշատակում է Հերակլ կայսեր բանակի հայ հրամանատար 

Վա հանին, որը դառնում է Սինայի վանքի վանականներից մէկը եւ 

նուիրւում գիտական ուսումնասիրու թիւնների:

Վանքի գլխաւոր սրբու թիւնը Մովսէս մարգարէի տեսած անկէզ 

մո րենին է: Կոստանդիանոս կայսեր մայրը` սբ Հեղինէն, եկել է ուխ

տա գնացու թեան այստեղ եւ այդ յայտնու թեան վայրում կառուցել 

այս մատուռը 4րդ դարում: Այս սրբու թիւնը պաշտւում է նաեւ հրեա

նե րի եւ մահմեդականների կողմից:

Վանքը հող գրեթէ չունի, եւ ննջեցեալ վանականներին առան

ձին գերեզմաններում ամփոփելն անհնարին է: Գոյու թիւն ունեցող 

մի քանի գերեզմաններում հերթով թաղում են ննջեցեալներին` նա

խորդ ների ոսկորները հանելով եւ ամփոփելով այս յատուկ եղ բայ րա

կան հանգստարանում:
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Առանձին պահարանում է պահպանւում 6րդ դարում ապրած սբ 

Ստեփանոսի ամբողջական զգեստաւորուած կմախքը` նստած վի ճա

կում: Նա եղել է Սբ Կատարինէ վանքի խոստովանահայրը, որ նստած 

ընդունում էր սբ Սինա բարձացողների խոստովանու թիւնները, եւ 

այդ դիրքում էլ նրան գտել են ննջած:

Վանք այցելող ուխտաւորները մասնակցում են ժամեր գու թիւն

ների եւ աղօթքների, հանգրուանում են վանքին կից հիւրա նո ցում 

եւ ապա բարձրանում Սինա լեռ: Վանքը դարեր շարունակ հայ ուխ

տա գնացու թեան ամենասիրուած վայրերից է: Անաստասիոսը պատ

մում է 800 հոգանոց հայ ուխտաւորների խմբի մասին, որ եկել էին 

բարձ րանալու Սինա լեռ:

Յուստինիանոս կայսեր կողմից հաստատուած Սբ Կատարինէ եկե

ղեցու դռների վրայ կան տարբեր ժամանակների հայ ուխտաւոր նե

րի արձանագրու թիւններ:

Անյիշելի ժամանակներից այստեղ ապրող բեդուինները մաս նա

գի տացել են` ուխտաւորներին ուղեկցելու սբ Սինա լեռան գագաթ: 

Ճա նապարհի մի մասը կարելի է անցնել ուղտերով, թէպէտեւ շատե

րը նախընտրում են վանքից մինչեւ գագաթ ելնել ոտքով:

Զարմանալի միստիկ շունչ ունեն այս լեռները` երկնամերձ եւ 

դէպի երկինք հրաւիրող: Կարծես այսպէս պէտք է լինի ճանապարհը 

դէպի երկինք: Աշխարհիկ բոլոր պատկերները դադարում են, միայն 

մնում են քարեղէն վկայու թիւններ եւ յիշողու թիւններ: Միգուցէ՞ 

Աս տուծոյ օրէնքը գրուեց քարէ տախտակների վրայ, որովհետեւ 

քա րացել էին մարդկային սրտերը: Քանի՜ քարացած սրտեր են այս

տեղ բացուել:

«Տէր Յիսուս, ողորմիր Կղեմէսին, Տիրանին, Անատոլին, Եղիաբին, 

Եղիշէին, Աբէլին»:

«Տէր, ողորմիր ուղտին եւ ուղեկցողին»:

Այս լաւ պահպանուած հայերէն արձանագրու թիւնները Սինա 

լեռան գագաթին են, ուր Մովսէսը ստացել է տասնաբանեայ օրէնքը:

Սինա լեռան շրջակայքում` տարբեր հովիտներում, կան հայ ուխ

տաւորների թողած բազմաթիւ հայերէն արձանագրու թիւններ, որոն

ցից հնագոյնները, ըստ գիտնականների, 6րդ դարի են:

Ենթավերնագիր

Նազարեթ
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Պատմող

Սինա այցելած նոյն ուխտաւորները արձանագրու թիւններ են 

թողել նաեւ այլ վայրերում, որոնք օգնում են մեզ թուագրելու դրանք:

Նազարեթում յայտնաբերուած հայերէն արձանագրու թիւնների 

շնորհիւ մենք կարող ենք ասել, որ դրանք աւելի վաղ շրջանի են, քան 

614 թ. պարսկակական արշաւանքը, երբ Նազարեթի Կոստանդինեան 

եկեղեցին հիմնայատակ կործանուեց:

Ենթավերնագիր

Թաբոր

Պատմող

5րդ դարի հայ պատմիչ Եղիշէն, հայ ուխտաւորների հետ ուխ

տա գնացու թեան գալով Սուրբ Երկիր, նկարագրում է, որ ականատես 

է եղել երկնային կեանք վարող վանականների՝ Թաբոր լեռան վրայ, 

ուր պայծառակերպուեց Քրիստոսը: Նրա խմբից երկուսը, խորապէս 

տպաւորուելով այդ վանականներից, կամեցել են մնալ եւ ճգնել այդ 

վայրերում:

Ենթավերնագիր

Յուդայի անապատ

Ենթավերնագիր

Սբ Գեւորգ Խոզիբայի վանք

Պատմող

Նայելով այս վայրերին` ակամայից յիշում ես աստուածաշնչեան 

մեծ ճգնաւորներին` Եղիա մարգարէին եւ Յովհաննէս Մկրտչին: 

Քրիս տոնէու թեան առաջին դարերից Յուդայի անմարդաբնակ անա

պատը իր վայրի լեռներով ձգել է բազմաթիւ ճգնաւորների եւ դարձել 

հանգրուան հոգեւոր կատարելու թիւն փնտրողների համար, որոնք 

այստեղ են եկել աշխարհի տարբեր ծայրերից: Այստեղ` տերունական 

սրբա վայրերի մերձաւորու թեամբ, ձեւաւորուել են նշանաւոր վա նա

կան կենտրոններ:

Վանական շարժումը մեծ թափ է ստանում 5րդ դարում, եւ 

Պա ղես տինը դառնում է վանական կեանքի կենտրոն: 5րդ դարում 

հիմնուած վանքերից առաջինը Սբ Գեւորգ Խոզիբայի վանքն է Վա

դի Քիլդ կոչուած կիրճում: Այստեղ են եկել ճգնելու նաեւ հայեր: 
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Վանքի գերեզմանատանը կան բազմաթիւ հայանուն վանականների 

շիրիմներ:

Այս վանքում է գտնւում նաեւ այն նշանաւոր քարայրը, ուր 

ապրել է Եղիա մարգարէն եւ կերակրուել ագռաւների կողմից:

Ենթավերնագիր

Սբ Սաբասի վանք

Պատմող

Սբ Սաբասի վանքը պաղեստինեան վանականու թեան սիրտն է: 

Նրա հիմնադիր սբ Սաբասը եղել է ոչ միայն մեծագոյն ճգնաւոր, այլեւ 

վանական կեանքի եզակի կազմակերպիչ: Սբ Սաբասը կանոնացրել 

է եւ գործադրել իր ուսուցչի` սբ Եւթիմիոս Մեծի մշակած վանական 

կենցաղավարու թեան մանրազնին կանոնները, որոնք յետագայում 

դարձան վանական կեանքի առանցքը Պաղեստինում եւ նրա սահ

ման ներից դուրս:

Վանականներն այստեղ ապրում են այնպէս, ինչպէս սահ մա նել 

է սբ Սաբասը 5րդ դարում, վանքում չկայ հեռախօս եւ էլեկ տրա

կա նու թիւն: Վանքի գլխաւոր սրբու թիւնը սբ Սաբասի մարմինն է:

Ննջեցեալ վանականների մարմիններն ամփոփւում են այս քա րե

ղէն դռներով բացուող ստորգետնեայ դամբարանում: Վանականնե

րը պատ մում են, որ այդտեղից երբեմն սկսում է տարածուել զարմա

նա լի անուշահոտու թիւն:

Սբ Սաբասի վանքն ունի հայերի հետ կապուած բաւականին յի

շա տակներ:

6րդ դարի վանական եւ վարքագիր Կիւրեղ Սկիւթոպոլսեցին 

տե ղեկու թիւններ է հաղորդում սբ Սաբասին ժամանակակից հայ 

ճգնաւորներ Երեմիայի, Պետրոսի, Պօղոսի եւ այլոց մասին, որոնք 

ճգնում էին սբ Սաբասի սկզբնական ճգնարանի հարեւան այրերում:

Այստեղ է ճգնել սբ Սաբասին ժամանակակից հայազգի սբ 

Յովհաննէս Լռակացը, որը ճգնել է Սբ Սաբասի վանքի հակառակ 

կողմում գտնուող Վադի Անուրում: Նա մեծ համարում է վայելել 

սբ Սաբասի մօտ: Կիւրեղ Սկիւթոպոլսեցին սբ Յովհաննէս Լռակացի 

մասին գրում է. «Նա Սուրբ Հոգու նուիրագործուած տաճար էր, ունէր 

աստուածային առաքինու թիւններ, հրեշտակային կեանք էր վարում 

եւ գովաբանւում էր ամենուր»:
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Սբ Սաբասի օրօք հայերի քանակը այնքան է աւելացել այստեղ, 

որ Սաբասը նրանց տուել է այս աստուածատուր եկեղեցին եւ արտօ

նել, որ իրենց լեզուով պաշտամունք մատուցեն:

Անկասկած 5րդ դարի պաղեստինեան վանականու թեան ամե նա

նշա նաւոր դէմքը սբ Եւթիմիոս Մեծն է, որը իրաւամբ համարւում է 

պա ղեստինեան վանականու թեան հիմնադիրը:

Ենթավերնագիր

Սբ Եւթիմիոսի վանք

Բենջաին Հար-Էվեն

Հիմա մենք Սբ Եւթիմիոսի վանքում ենք: Սբ Եւթիմիոսը ազ գու

թեամբ հայ է, ծնուել է Հայաստանում 377 թուականին: Իսրայէլ է 

եկել 405 թուին եւ 426 թուականին հիմնել է Սբ Եւթիմիոսի վանքը, 

որը գտնւում է Միշոր Ադումիմում: Այստեղ նա դարձել է Յուդայի 

անապատի վանական կեանքի հոգեւոր հայրը:

Վանականներն այստեղ էին գալիս` նրա մօտ սովորելու: Եւ 

այս տեղից նրանք գնում էին հեռուներ` այլ վանքեր հիմնելու: Սբ 

Եւթիմիոսն ապրեց մինչեւ 475 թուականը եւ իր աշակերտներին 

պատգամեց իր մենակեցական վանական միաբանու թիւնը վերածել 

արդէն կազմաւորուած ու մշտական կառոյցներ ունեցող համակեցա

կան վանական համալիրի: Աշակերտները կատարեցին նրա կամքը:

Նրանք սբ Եւթիմիոսին թաղեցին նրա բնակեցրած խցում, որը 

դարձաւ դամբարան: Ապա շարունակեցին շինու թիւններ կառուցել, 

մինչեւ որ բնակավայրը ստացաւ վանական համալիրի ներկայիս 

տեսքը: Վանքը գոյատեւել է մինչեւ խաչակիրների ժամանակա շրջա

նը եւ լքուել մամլուքների կողմից Սուրբ Երկրի նուաճման շրջանում` 

13րդ դարում:

Այս վանքի պատմու թիւնն ընդգրկում է Յուդայի անապատում 

վանական կեանքի բոլոր կողմերը. այստեղ է այն ծագել եւ այստե ղից 

է տարածուել Յուդայի անապատի ողջ տարածքով մէկ:

Պատմող

Ջուրը կենսական պայման է անապատական կեանքի համար: 

Այս մեծ ստորգետնեայ ջրամբարը, որը նախատեսուած է տանիքով 

հոսող անձրեւաջրերի հաւաքման համար, կառուցուել է հէնց սբ 

Եւթիմիոսի ձեռքով:
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Փաստօրէն հայերը եղել են Սուրբ Երկրի վանականճգնաւո րա

կան կեանքի հիմնադիր տարրերից մէկը 4–6րդ դարերում: Դեռեւս 

մինչեւ Յուստինիանոս Ա կայսեր ժամանակաշրջանը Քաղկեդոնի 

ժողովի բաժանարար գծերը չեն եղել վանական կեանքում, եւ հայերն 

ու յոյները միասին ճգնել են միեւնոյն վանքերում առանց որեւէ 

խոչընդոտի:

Ենթավերնագիր

Ռոքֆելեր թանգարան, Երուսաղէմ

Դաւիդ Աիթ

Երուսաղէմի #1 մայրուղում՝ Մուսրարայի հարեւանու թեամբ, 

պեղումներ արուեցին նոր լայն ճանապարհ բացելու նպատակով: Եւ 

մենք յայտնաբերեցինք բիւզանդական եւ վաղ մահմեդական շրջանի, 

այսինքն` մ.թ. 5րդ, 6րդ, 7րդ դարերի վանական մի համալիր:

Սկզբում յայտնաբերեցինք եկեղեցու բուն տարածքը` ստոր

գետնեայ դամբարանով եւ ապսիդով` վրան յունարէն արձա նա

գրու թիւններ: Այնուհետեւ ընդլայնեցինք պեղումները վանական 

համալիրի միւս հատուածներում եւ պեղեցինք մի շինու թիւն` հիմ

նա կան սրահով, որը հաւանաբար ծառայել էր որպէս հիւրասենեակ 

կամ սեղանատուն: Ապա տեսանք մի կլոր մեդալիոն՝ վրան ար

ձա նագրու թիւն: Խճանկարների վրայ կար կանաչ ժանգի շերտ, եւ 

արձանագրու թիւնները դժուարընթեռնելի էին: Մենք ինքնաբերա

բար ենթադրեցինք, որ դրանք յունարէն էին, ինչպէս Իսրայէլում 

պեղումների ժամանակ յայտնաբերուած արձանագրու թիւնների մեծ 

մասը: Բայց մաքրելուց յետոյ հասկացանք, որ դրանք ոչ թէ յունա

րէն էին, այլ հայերէն:

Ենթավերնագիր

Սբ Համբարձման ռուսական վանք, Ձիթենեաց լեռ

Պատմող

Հայկական խճանկարներով յատկապէս առատ է Ձիթենեաց լե

ռան Սբ Համբարձման ռուսական վանքը:

Միգուցէ այս ամէնը նո՞յնպէս կարծուել կամ ներկայացուել է 

որպէս բիւզանդական… Սակայն հայերէն արձանագրու թիւնները 

կասկած չեն թողնում դրանց ծագման վերաբերեալ:
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«Ի յիշատակ տէր Յակոբի` ըստ իր խնդրանքի»:

«Սա է տապանը երանելի Շուշանիկի` Արտաւանի մօր»:

7րդ դարում ապրած հայ Անաստաս վանականը, որ եկել էր Սուրբ 

Երկիր՝ նկարագրելու զուտ հայկական վանքերը, մեզ տեղեկու թիւն

ներ է հաղորդում աւելի քան 70 հայկական վանքերի մասին: Վերջին 

հնագիտական պեղումների ժամանակ յայտնաբերուած հայկական 

խճանկարները նրանցից շատերի վրայ լոյս են սփռում:

Ենթավերնագիր

Սբ Պողիկտոսի վանք, Երուսաղէմ

Հայր Միշելէ Պիչիրիլո

Դամասկոսի դռներից դուրս Սանտիագո փողոցի շրջանում իրա

կա նացուած պեղումները ցոյց են տուել, որ քաղաքի այս հատուածը 

ծածկուած է եղել վանքերով: Բազմաթիւ վանական մատուռների մի

ջից այս մէկը ճանաչուած էր առանձնայատուկ կերպով: Մատուռը 

նուիրուած էր Երուսաղէմում ապրած այն հայերի յիշատակին, ում 

ըն ծայաբեր մեկենասու թեամբ 6րդ դարի կէսերին կառուցուել է մա

տուռն ու կերտուել խճանկարը:

Այս արձանագրու թեան մէջ ասուած է. «Ի յիշատակ եւ ի փրկու

թիւն այն հայերի, ում անունը, ո՛վ Տէր, ինքդ գիտես»: Յի շա տակուած 

անձինք մատուռը կառուցած բարերարներ են, ովքեր կա մեցել են 

մնալ անանուն: Սակայն մենք կարեւորում ենք այն հանգամանքը, 

որ արձանագրու թիւնը վկայում է այստեղ` Երու սա ղէմում, բաւա կան 

գործուն եւ հարուստ հայոց համայնքի ներ կայու թեան մասին, որը 

կարողացել է հովանաւորել այսչափ փայ լուն խճանկարի ստեղծու մը:

Պատմող

Զարմանալիօրէն, այս խճանկարների արձանագրու թիւնները 

նաեւ պահպանուած ամենահին հայատառ վաւերագրերն են աշ

խարհում:

Ենթավերնագիր

Ժամանակակից մարտահրաւէրներ

Պատմող

Քրիստոնեաների քանակը Սուրբ Երկրում գնալով նուազում է: 

Արաբաիսրայէլական հակամարտու թիւնը եւ բաժանարար գծերը 
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ստեղծել են նոր իրավիճակ: Այս պայքարի արդիւնքում ծնունդ 

առած աննախադէպ ազգայնամոլու թիւնն ու կրօնամոլու թիւնը քրիս

տո նէու թեանը կանգնեցրել են անհետացման վտանգի շէմին այս 

տարածաշրջանում: Արեւմտեան աշխարհն իր բոլոր խաղաղարար 

ծրագրերով ոչ մի իրատեսական պատկերացում չունի Սուրբ Երկրում 

քրիստոնեաների ապագայի վերաբերեալ:

Քրիստոնեաներն արդէն մի անգամ այսպիսի ճակատագրի ար ժա

նա ցել են: Ցաւալիօրէն, երբեմնի քրիստոնէական քաղաքակրթու թեան 

օրրանում` այժմեան Թուրքիայի հանրապետու թիւնում, միլիո նաւոր 

քրիստոնեայ հայերից, յոյներից, ասորիներից մնացել է ընդամէնը 60 

հազար, գրեթէ ամբողջու թեամբ` Ստամբուլում:

Քրիստոնեաների մէջ նոյնպէս լուրջ խնդիրներ կան: Դաւանական 

պառակտումները, անհանդուրժողականու թիւնը, իրաւունքների պահ

պան ման խնդիրները ներսից պառակտել են նրանց ու դարձրել խո

ցե լի՝ արտաքին վտանգներից: Սիրոյ պակասը դարձել է սիրոյ կրօ նի 

հետեւորդների մեծագոյն խնդիրն ամենուր եւ յատկապէս այստեղ:

Հայկական համայնքը, բնականաբար, ենթարկւում է այս բոլոր 

վտանգաւոր փորձու թիւններին:

Հայերի ներկայու թիւնը Սուրբ Երկրում, լինելով նրա ինքնու

թեան անբաժանելի մասը, նաեւ հայ ժողովրդի ինքնու թեան մի նուի

րա կան եւ թանկագին մասն է: Այստեղ խոր արմատներ գցած հայ 

հա մայնքը վկայու թիւնն է դարերով այստեղ ապրած, մաքառած եւ 

արդիւնաւորած ժողովրդի:

Այսօր նրանց յետնորդները սովորում են Երուսաղէմի հայ կա

կան դպրոցում: Իրենց մայրենի լեզուին զուգահեռ նրանք սո վո րում 

են եբրայերէն, արաբերէն, անգլերէն եւ այլ լեզուներ` այս բազ

մա մշակոյթ երկրում իրենց արժանապատիւ տեղը գրաւելու իրենց 

հայրերի պէս:

Ենթավերնագիր

Երուսաղէմի հայկական ճեմարան

Պատմող

Երուսաղէմի Հայկական աստուածաբանական ճեմարանում սո

վո րում են հայ երիտասարդներ ամբողջ աշխարհից, հիմնականում՝ 

Հա յաստանից: Դասերը զուգորդւում են բաւականին լուրջ ծիսա կան 

ծան րաբեռնուածու թեամբ:
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Ենթավերնագիր

Սբ Յակոբ աթոռանիստ, Երուսաղէմ

Պատմող

Հայ ուխտագնացու թեան ոգին դեռ անմար է: Միայն թէ ուխ

տաւոր ներին այստեղ բերող աշխարհագրու թիւնը շատ է փոխուել: 

Ցե ղա սպանու թեան պատճառով հայու թեան զգալի մասն արմա տա

խիլ է եղել իր պատմական հայրենիքից եւ այժմ սփռուած է ամ բողջ 

աշխարհով մէկ:

Ամէն տարի Զատկին այստեղ են գալիս ե՛ւ հայաստանցի, ե՛ւ 

սփիւռ քահայ ուխտաւորներ: Զատկին յաջորդող երկուշաբթի օրը 

Սբ Յակոբում մատուցւում է ուխտաւորաց հանդիսաւոր պա տա

րագ: Այս պատարագը մի իւրայատուկ բիւրեղացում է հայ ուխ

տա գնացու թեան հոգու, որ դարեր շարունակ սնել եւ պահպանել 

է այս սրբավայրերը:

Այս ոգու մի սրտառուչ վկայու թիւն գալիս է 7րդ դարից: Հա

յոց Կոմիտաս կաթողիկոսին ուղղուած նամակում Սբ Թէոդոսիոսի 

վա նահայր Մոդեստոսը, որը յետագայում դարձաւ Երուսաղէմի 

պատրիարք, ծանուցում է, որ պարսկական դաժանագոյն ար շաւան

քից յետոյ Երուսաղէմի առաջին ուխտաւորները եղել են հա յերը. 

«Մեր սրտերը ցնծացին նրանց գալստեամբ, եւ մենք հաս կա ցանք, որ 

ամենեւին մոռացուած չենք Աստուծոյ կողմից: Այս ուխ տա գնա ցու

թիւնը մխիթարեց մեզ մեր տառապանքների մէջ»:

Ենթավերնագիր

Անդաստան

Պատմող

Այստեղ շատերը եկել են տիրելու, կոտորելու, աւերելու, թա լա

նե լու: Եկել են իրենց աշխարհիկ իշխանու թիւնը Աստուծոյ ժա ռան

գու թեան վրայ հաստատելու: Հայերը երբեք սրով չեն եկել այս տեղ: 

Ազ գային սահմանափակու թիւնից անհամեմատ աւելի մեծ սպա սաւո

րու թեան մի կանչ է նրանց բերել այս վայրեր:

Մայքլ Սթուն

Հայերը մեծ դերակատարում են ունեցել Խաչակիրների ժա մա

նա կա շրջանում: Երուսաղէմի թագաւորները կնու թեան են վերցրել 

հա յու հիների: Յիրաւի, հայերը ազգային միակ փոքրամասնու թիւնն 
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են, որին յաջողուել է սերունդներ շարունակ գոյատեւել Իսրայէլում` 

քրիս տոնէու թեան սկզբնաւորումից` մօտաւորապէս 4րդ դարից, մին

չեւ հիմայ:

Ենթավերնագիր

Ֆերմաններ

Պատմող

Հայերի դերին Սուրբ Երկրում կարելի է հետեւել Երուսաղէմի հա

յոց պատրիարքարանում պահուող յոյժ արժէքաւոր ֆերմաններով: 

Դրանց մէջ են Մուհամեդի, Օմարի, Ալի Խալիֆի, Սալահեդինի հնա

գոյն ֆերմանները, ինչպէս նաեւ օսմանեան տիրապետու թեան շրջանի 

բազ մաթիւ կարեւոր ֆերմաններ:

Վերջին եւ կարեւորագոյն փաստաթղթերից է 1852 թ. Աբդուլ 

Մա ջադ սուլթանի կողմից տրուած ֆերմանը, որը ճանաչուել է յե տա

գայում Բրիտանական մանդատի եւ Իսրայէլի պետու թեան կողմից: 

Այս փաստաթուղթը հաստատում է «Ստատուս քուո»ի սկզբունքը 

Սուրբ Տեղերի վրայ, որը սահմանում, կարգաւորում եւ պահպանում 

է, առանց փոփոխու թիւնների, սեփականատիրական իրաւունքները 

Սուրբ Տեղերում` դրանք բացառաբար շնորհելով երեք քրիստոնէական 

դաւանանքների հետեւորդների` յոյներին, հայերին եւ լատին 

կաթոլիկներին:

Վերնագիր

Սբ Լոյսի խորհուրդը

Պատմող

Եթէ ուզում ես որեւէ մէկին ճանաչել, նրա հետ պէտք է ուխտի 

գնաս: Նրան պիտի տեսնես հոգեւորի եւ մարմնաւորի բախման 

սահմանագծում, երբ ի յայտ են գալիս մարդու տկարու թիւնն ու 

հզօրու թիւնը, սէրն ու ատելու թիւնը:

Սա նաեւ ճիշտ է ազգերի համար: Սովորական ժամանակներում 

նրանց այս գանձերը անտեսանելի են, ծածկուած են անհեթեթ բար

քե րի ու հոգսերի փոշու տակ: Նրանց ինքնու թիւնն ընկալելու համար 

պէտք է գնալ նրանց ուխտագնացու թեան հետքերով, տեսնել նրանց 

հոգու թռիչքը, ինքնազոհողու թեան պատրաստակամու թիւնը եւ 

նուիրուելու ունակու թիւնը:
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Երուսաղէմը սրբազան ծէսերի աշխարհ է: Մէկը միւսից գեղե

ցիկ ծէսեր եւ հանդիսաւոր թափօրներ` սուրբ տեղերի վեհու թիւնն 

ընդգծող եւ ուխտաւորներին խորապէս տպաւորող: Աւագ շաբաթը 

ծէսերով առաւել յագեցած ժամանակահատուածն է: Իսկ Զատիկը 

ծիսական բարձրակէտն է Յարու թեան քաղաքի:

Քրիստոսի գերեզմանից հանուող լոյսի արարողու թիւնը այն 

բաղձալի պահն է, որին կամենում է ականատես լինել ամէն մի ուխ

տաւոր: Սակայն այդ օրը մուտքը դէպի հին քաղաք սահ մա նա փակ 

է: Ցանկացողների քանակը մէկ կարգ գերազանցում է Յա րու թեան 

տաճարում մարդկանց տեղաւորուելու ֆիզիկական հնա րաւո րու թիւն

ները: Ուստի քչերին է յաջողւում այդ օրը տաճար մտնել:

Այս օրուայ գլխաւոր դերակատարները հայերն ու յոյներն են: 

Հայ եւ յոյն հոգեւորականներին է վերապահուած Լուսահանու թեան 

արա  րողու թեան իրականացումը: Նրանք Յարու թեան տաճար են 

ժա մանում հանդիսաւոր թափօրներով: Ճակատագրերով իրար հետ 

փոխշաղկապուած, նմանատիպ պատմական ողբերգու թիւն ապրած 

հայերը եւ յոյները շղթայուած են միասին լինելու սպասաւորու

թեամբ՝ այս կարեւոր վայրում: Պարադոքսալ են նրանց կորցրած 

արտաքին մասշտաբները եւ ձեռք բերած հոգեւոր չափումները: Սա 

է նրանց իրականու թիւնը: Լինել աշխարհի հոգեւոր կենտրոնում եւ 

իրականացնել մի տիեզերական սպասաւորու թիւն:

Աշխարհի տարբեր ծայրերից հաւաքուած բազմալեզու ամբոխը 

սրտա տրոփ սպասում է Տիրոջ Գերեզմանից հանուող՝ յարու թեան լոյ

սին: Գերեզմանում են յոյների պատրիարքը եւ հայ վարդապետը: 

Նրանք պէտք է վառեն կանթեղները եւ յարու թեան լոյսը բաշխեն 

ուխ տաւոր ներին: Տաճարում հաւաքուած հայ ուխտաւորները վան

կար կում են` Հայաստա՜ն, Հայաստա՜ն: Առաջինը լոյսը հանում են 

հա  յե րը: Վայրկեանների ընթացքում տաճարը լուսաւորւում է կրա կէ 

լե  զուներով: Հայկական զանգերի ղօղանջն ազդարարում է Քրիստո

սի յարու թեան աւետիսը:

Զատկական այս ուրախու թեան մէջ մի համամարդկային կանչ 

կայ: Պէտք չէ որեւէ բան թարգմանել: Ապրումի ունիվերսալու

թիւնը վեր է խօսքային եւ մշակութային սահմանափակու թիւննե

րից: Լուսահանու թեան սպասման լարումը վերափոխուած է խա ղա

ղու թեան եւ հաշտու թեան հոգու:
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Քանի՜ լոյս է վառուել մարդկային հոգիներում: Արտաքին հրաշ

քի սպասումը միգուցէ՞ առաջնորդի մարդկանց դէպի ներքին վե

րա փոխու թեան հրաշքը: Ինչպէս ասում է Քրիստոսը. «Եկայ կրակ 

գցելու երկրի վրայ։ Եւ ի՞նչ եմ կամենում. որ արդէն բորբոքուած 

լինէր» (Ղուկ. ԺԲ 49):

Զատկական այս գունեղ պատկերը դեռ չի ամբողջացել: Օրուայ 

ըն թաց քում բոլոր Եկեղեցիները իւրայատուկ գեղեցիկ արա րո ղու

թիւններ են կատարում, որ ականատեսների վրայ անջնջելի տպաւո

րու թիւն է թողնում: Մի շատ ինքնատիպ արարողութիւ էլ կատա

րում է Եթովպական Եկեղեցին: Եթովպացիները առաջին քրիստոնեայ 

ժողովուրդներից են, որոնք քրիստոնեայ դարձան 4րդ դարում: 

Նրանք իրենց դաւանակից հայերի, ղպտիների եւ ասորիների հետ 

պատ կանում են Հին Արեւելեան Ուղղափառ Եկեղեցիների ըն տա նի

քին: Եթովպացիների զատկական տօնախմբու թիւնը կատարւում է 

երե կոյեան` գիշերային մթու թեան մէջ, հայոց Սբ Գրիգոր Լուսաւո

րիչ եկեղեցու տանիքին:

Սբ Գրիգոր Լուսաւորիչը Սուրբ Յարու թեան տաճարական հա

մա լիրի մաս է կազմում: Համաձայն աւանդու թեան` Հայ Եկեղեցու 

առաջին հայրապետը այստեղ, որը մի փոքր վերեւ է Խաչի գիւտի 

վայրից, տարիներով ճգնել է` իրեն անարժան համարելով տեսնել 

Տիրոջ Գերեզմանը:

Զատկական գոյները մեզ բացում են մարդկանց հոգեւոր միաս

նու թեան մի հարստու թիւն: Ազգերը այստեղ ներկայ են ոչ թէ 

իրենց քանակական տուեալներով, այլ հոգեւոր վկայու թեան խո

րու թեամբ եւ անցած ճանապարհի առանձնայատկու թեամբ: Իսկ 

արդեօք հնարաւո՞ր է չափել, թէ դրա համար որքան են վճարել 

փոքր ազգերն իրենց տառապանքներով ու զոհողու թիւններով: 

Արեւմտեան աշխարհի համար Քրիստոնեայ Արեւելքը հնարաւորու

թիւն է վե րա բա ցայայտելու մի ճշմարտու թիւն, որի վրայ ժամանակը 

իշ խա նու թիւն չունի: Մարդկու թեան պատմու թեան ընթացքում յա

ճախ մեծու թիւնը շփոթուել է տեսանելի մակերեսային իրողու թիւն

նե րի հետ: Նոյնիսկ առաքեալներն էին վիճում իրար հետ մեծու

թեան մասին: Եւ Քրիստոսը, նրանց մէջ կանգնեցնելով մի մանու կի, 

ուսուցանեց, որ իրական մեծու թիւնը իրագործւում է այս աշխարհի 

համար անհասկանալի փոքրու թեան մէջ:
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Փակւմ

Սբ Յակոբի բակ, երեխայ

Խորագիր

Իւրաքանաչիւր ճանապարհ սկիզբ է:

Եզրափակիչ տիտրեր



FROM ARARAT TO ZION

Subtitle:

At the Foot of Mount Ararat

Title:

Each beginning is a way.

Caption:

Vem Media Arts presents

From Ararat to Zion

Opening credits

Narrator:

Everything is strangely familiar here. From the very irst moment, 
you immediately feel a surprising intimacy with these sacred sites and 

a desire to remain here forever. All the earthly perceptions fade away 

as you feel conident that heaven is attainable.
This is the City of Peace that has never known peace, where many 

wars have been waged. But here an amazing inner peace overwhelms 

the soul, and you must be vigilant against losing sight of reality.
If such a mix of incompatible nations and religions were brought 

together anywhere else, it would be an explosive combination.
But here, in this city, an imperceptible power, an inexplicable 

blessing, keeps this unusual and unlikely mix in virtual balance and 
harmony. Here, the splendor of human unity runs in parallel with 
an acute awareness of human diversity, and both are keenly felt. As 
you experience the world here, you feel as if you are standing at its 
epicenter.
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Everyone interprets the holiness of this land in his or her own 

way. And if you listen to each interpretation, you’ll see that each 
of them has fought for his or her own interpretation of this holiness 

through the ages – with weapons and with love, with diplomacy and 
with deception.

At the cost of immeasurable sacriice and exertion, people have 
clung to and continue to cling to these places – in witness of their 

faith in God.

It is the pilgrims who fully realize the spirit of this city. There 

is a ceaseless low of pilgrims from all corners of the world. Chris
tians have an existential bond with these sacred sites. For them, 
this is the land of salvation where the landmark events of their 

faith took place.

In this unique cradle of religions and nations, for pilgrims there 
is much that seems at irst sight illogical – not least, the Armenian 
presence. Why is there an Armenian quarter among the four quarters 

of Jerusalem? Why are the Armenians among the key legal proprietors 

of the major Christian sanctuaries?

Michael E. Stone, Professor of Armenian Studies,  

Hebrew University of Jerusalem:

The Armenian presence in the land of Israel is known to 
date from the 4th century A.D. The first Armenian pilgrim is 
mentioned in the Hebrew Mekorot [Sources] in the 4th century. 
We have written proof of the continuing presence of Armenians 
in the Land of Israel from the 5th century, when Armenians 
started to write in their own alphabet, up till today.

Subtitle:

Michael E. Stone, Professor of Armenian Studies, Hebrew Uni
versity of Jerusalem

Narrator:

While some people know the story of Armenians in the Holy 

Land, most visitors are astounded to discover a significant pres
ence of Armenians in Jerusalem, given Armenia’s small size and 
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the total population of Armenians in the world. People are sur
prised because the story of the Armenians in the Holy Land has 

not yet been told.

Caption:

Untold Story of the Holy Land

Subtitle:

The Church of the Nativity, Bethlehem

Narrator:

The Birthplace of Christ is not only an Armenian pilgrimage 

shrine, but also an important center of monastic life. St. Jerome, 
who founded his famous Bible School in Bethlehem in the 4th 

century, testiies to the great number of Armenian monks who 
settled here.

Armenian kings made pilgrimages to this place at various times. 

This wooden door at the entrance of the colonnaded nave of the Ba
silica of the Holy Nativity was built in 1227, by the order of King 
Hethoum I.

Here in Bethlehem, the Armenians have a large monastic center 
located on the south side of the Holy Nativity basilica.

The monastery in its present form dates from the period of the 

Crusades, but recent archeological excavations have revealed traces 
dating to the 4th century. Excavations at the refectory uncovered the 

upper parts of wellpreserved pillars from St. Jerome's school, as de
scribed in some historical sources.

Armenians enjoy considerable rights at the sacred site of our 

Lord's birth. It is only the Armenians and Greeks who are entitled 
to celebrate Divine Liturgy in their native languages at the Star altar 

where Christ was born.

Every day, pilgrims are present to witness the magniicent Divine 
Liturgy in Classical Armenian that has been offered here through the 

ages.

The number of pilgrims who have visited this site over the centu
ries is beyond counting, but their prayers still echo inside these walls.
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Subtitle:

The Church of the Holy Sepulcher, Jerusalem

Narrator:

The Church of the Holy Sepulcher is the heart of the Christian 

pilgrimage to the Holy Land. The most meaningful events in Christian 

history occurred here at this site. Both Golgotha and Christ’s Tomb are 
here – Cruciixion and Resurrection, death and life woven together and 
inseparably. This sacred church is the focal point of a vast outlow of 
human emotion. It would be impossible to detail the whole range of 

miraculous events, healing experiences, and amazing personal conver
sions that have occurred at this place.

The world full of controversies is left outside. Human life is 

brought together here into one integral harmonious picture, where 
each stirring of the soul, every sound and color, has its own place and 
signiicance. Here nothing is lost: everything comes together bit by bit 
in an accumulation of holiness around the axis of the God Incarnate. 

In Christ's human reality, every human life has its own share and its 
own vocation; and each person desires to see his or her relection in 
the pure mirror of the Perfect Human.

Pilgrims from all parts of the world have come in an endless 

stream through the centuries. They hear worship being conducted in a 

language they do not understand. Who are these people, and why are 
they here?

At irst glance, the rights the Armenians enjoy here in Jerusalem 
seem out of proportion. But Armenians have resided in this place ever 

since the establishment of the Church of the Holy Sepulcher by Em
peror Constantine the Great. In 335 A.D. Patriarch Macarius of Jeru
salem invited the Armenian Catholicos St. Vrtanes to the consecration 

ceremony of this church, which shows that the Armenians were quite 
inluential and respectable here in those days.

Every night, the doors of the church are locked from the outside 
with the same ritual – a ritual that has been performed without inter
ruption for over eight hundred years ever since Saladin conquered 

Jerusalem in 1187.
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To understand the spirit of the church of the Holy Sepulcher you 

should stay here at night, when the low of pilgrims stops and the mul
tilingual daytime torrent of voices ceases. The Church is left to itself, 
with the servants of its solitude, and the few fortunate pilgrims who 
succeed in getting permission to stay inside the church.

Silence here is not like silence anywhere else. It is more powerful 

than any type of voice or music. The silence of the Holy Sepulcher is 

the inexplicability of God's love, the inexpressibility of meeting with 
Him.

For a while, Christ’s Tomb remains empty, but full of meaning, 
fertile, expressive.

After the period of silence comes the nocturnal prayers and Divine 

Liturgies, which are celebrated every day at the Tomb of Christ by the 
three custodians of this magniicent shrine – the Greeks, the Armenians, 
and the Catholics.

The Armenian Divine Liturgy, which is celebrated almost in the 
same manner in the Armenian churches worldwide, dates back to an
cient times, to the very roots of the Christian rites. In fact the Armenian 
Divine Liturgy is based on the ancient traditions brought to Armenia 

from Jerusalem. Evidence of a fully organized Armenian religious 

community is provided by the extant Armenian book of holy readings, 
which presents the Christian Liturgy as it was performed in the Holy 

City during the 5th century.

The internal content of the Holy Sepulcher has been built up 

through the worship of God by various nations. The noise and tension 

of the world is left behind, and a multicultural ritual mosaic emerges 
from the silence, with sweet incensing, ancient prayers and spell
binding chants. Traditions are carefully observed here; everything is 

performed in the same manner as it has been throughout the centuries. 

The rites are performed in languages no longer in use nowadays. An
cient Greek, Classical Armenian and Latin are interwoven here – they 
are the historic memory and contemporary presence of two millennia.

The doors are closed and opened from inside the church as well. 

This function is carried out in turn by Armenian, Greek, and Roman 
Catholic clergy who are entrusted with serving in the church.
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The right of locking the door on the outside belongs to two Muslim 

families – the Judeh and the Nuseibeh families.

One of the families is entitled to keep the key, the other to lock 
and unlock the door. On major holy days, the heads of these families 
play a crucial role and unlock the door of the church personally. On 

ordinary days, a young Palestinian hired by the families performs the 
procedure of locking and unlocking the doors with a copy of the key.

Subtitle:

The Church of the Blessed Virgin Mary, Gethsemane

Narrator:

The irst three queens of Jerusalem in the period of the Crusades 
were Armenians. The most famous among them was Queen Melisande, 
who reigned over Jerusalem from 1143, after the death of her husband 
Fulk of Anjou, the third Crusader king of Jerusalem, until 1161. She 
was a very pious person, and numerous churches were built in her time. 
She is associated with the construction of this Church, where services 
have been held by the Armenians and Greeks for centuries.

George Hintlian, historian:

This is the Tomb of Mary, and as we see, it is cut into a mass of 
rock, and throughout the ages we see that it has been eroded by pilgrims 
because the pilgrims used to come here with chisel and hammer, and 
then the crusaders came there to protect it from the pilgrims with a 

curtain of marble. It is also interesting in this tomb that behind me we 

see a mihrab, because the Muslims have veneration to this place and 
they used to come once a day to pay their respects.

In the history of the church the Armenians have played their big 

role. Queen Melisande who was Queen of Jerusalem has built the pres
ent structure, and later on King Hethum during his visit to the Holy 
Land also has done some construction work. But most important, as 
we see on this inscription, Patriarch Martiros, in the year 1420, did a 
lot of construction as mentioned in many historical sources.

In this particular church we have the tomb of Queen Melisande 

and Queen Arda and Morphia who are of Armenian origin. The histo
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rian of the crusaders, William of Tyre, mentions that it was the wish of 
Queen Melisande to be buried in this chapel, with a grid around it, and 
every day a mess was served here. So, here we still have the marble 
slab, which covers the tomb of Queen Melisande.

Subtitle:

George Hintlian, Historian

Subtitle:

The Armenian Cathedral of St. James

Narrator:

This is one of the principal shrines in the Holy Land, with its famous 
three hundred lamps. Beneath the main altar of the church is the grave 

of St. James the Just, brother of the Lord and irst Bishop of Jerusalem. 
To the right of the altar is the apostolic throne of St. James the Just.

The ancient chapel located to the north of the Church holds an
other known sanctity, the head of St. James, son of Zebedee, the irst 
martyr among the Apostles.

Gathered here are holy objects and relics which were rescued from 

thousands of Armenian monasteries that were destroyed and plundered 

when the Armenians suffered the irst genocide of the 20th century.

Here too are the gifts donated by Armenian pilgrims from vil
lages and towns that no longer exist, precious relics of Armenian 
royal houses. From the inscriptions on these gifts, it is possible 
to create a map of the geographical distribution of the Armenian 

population.

The Jerusalem collection of Armenian manuscripts is the second 

largest collection of such manuscripts in the world, surpassed only 
by the Matenadaran Manuscript Library in Armenia. The Armenian 

manuscripts in Jerusalem are preserved at St. Toros Church. Many 

priceless manuscripts can be found here. One of the most celebrated 

is the Gospel that belonged to the Cilician Armenian Queen Keran, 
written out by hand by Toros Roslin in 1272, in Sis, Cilicia. One of 
its miniatures depicts the royal family – King Levon II, Queen Keran, 
their three sons and two daughters.
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Subtitle:

The Monastery of Holy Archangels

Narrator:

The Armenian Quarter has another famous shrine, the Monastery 
of Holy Archangels, built near the house of the high priest Annas. Built 
into the north wall of the Church is a major sanctuarychapel, known 
as the irst prison of Christ. This is reputedly where Christ stood when 
questioned by the high priest Annas. One of the khatchkars (stone 

crosses) on the inner wall attests that the king of Cilician Armenia 

visited the site in 1258.

Built into the outer wall of the church is a stone resembling an 

open human mouth and called “the Stone of Hosanna.” For centu
ries, it has been considered to be one of the stones that “burst into 
a Hosanna” during Christ's triumphal entry into Jerusalem on Palm 
Sunday.

In the courtyard of the monastery stands the olive tree to which 

Jesus was bound before questioning. The fruit of this olive tree is said 

to have miracleworking powers.

Subtitle:

The Armenian Church of St Nicholas, Jaffa

Narrator:

Pilgrims took various land and sea routes to reach the sacred sites 

associated with Christ. XVIII century chronicler Bishop Hanna in his 

book The History of Jerusalem provides detailed information on the 

major sea route. Pilgrims would reach Jaffa by boat. The sea here has 

always been unpredictable, and there were many shipwrecks right in 
the harbor, just as pilgrims were arriving at their longed for destina
tion. In Jaffa, Armenians own the Monastery of St. Nicholas, which is 
intended especially for pilgrims. Pilgrims would stay here overnight, 
and head on toward Jerusalem in the morning. The Monastery of St. 

Nicholas served as a hospital for the sick soldiers of Napoleon during 

his expedition to the Holy Land in 1799. The restoration of the mo
nastic complex is currently underway.
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In days gone by, the route taken by the pilgrims was often treach
erous. They risked death from disease, in shipwrecks, and from bandit 
attacks. Bishop Hanna advised pilgrims to make out their wills and 

confess their sins to a priest before taking this perilous trip.

Subtitle:

Remla

Narrator:

On their way from Jaffa to Jerusalem, Armenian pilgrims so
journed at St. George Armenian Monastery in Remla. The trip from 
Jaffa to Remla lasted three hours.

The journey from Remla to Jerusalem was particularly hazard
ous, and took ten hours if all went well. Pilgrims were frequently 
attacked and robbed by bandits, and even killed. Bishop Hanna 
gives pilgrims detailed advice about how to behave if attacked, 
where to hide their valuables, and how much money to hand over 
under threat.

In the history of Armenian pilgrimage to Jerusalem, the Arabic 
word mahtesi (i.e. sanctiied) acquired a dual meaning. The literal 
meaning ‘one who has seen death’ described the perils the pilgrims 
encountered on their journey. At another level, mahtesi also meant 

one who had witnessed the death of Christ and touched His Holy 

Tomb.

Upon arriving in Jerusalem, Armenian pilgrims would go to the 
Armenian monastery to take a short rest. Later on, they were awak
ened at midnight by the confessors who with special rites guided 

them irst to the Church of St. James, then to the Holy Tomb. Under 
the powerful impact of the shrines, and with the help of the confes
sors, the pilgrims prepared for three days for the confession of their 
sins – through prayers, repentance and selfexamination. On the third 
day, after confessing their sins, they would take part in seven Divine 
Liturgies to counteract the seven deadly sins.

Subtitle:

The Church of St. Savior
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Narrator:

For anyone making a pilgrimage to the Holy Land, the sacred 
places are the earthly gates to Heaven. If pilgrims died there with the 

genuine vow in their hearts, they entered the gates of eternity.
This monastery on holy Mount Zion was built on the site of 

the house of the high priest Caiaphas. Located here is the Arme
nian national cemetery, where many Armenians, both wellknown 
and unknown, have found their last resting place in their earthly 
pilgrimage.

This is the tomb of the outstanding 18thcentury Patriarch Gregory 
the Chainbearer. He voluntarily wore chains and swore not to take them 

off until he had repaid all of the debts of the Armenians in the Holy 

Land. He breathed new life into the centuriesold heritage of the Ar
menians, and he expanded the Armenian landholdings and constructed 
numerous churches and other buildings.

The majority of pilgrims were poor people who had saved their 

money for years to become mahtesi. Some ended up dying in Jeru
salem, and they were entombed in a structure that served as a mass 
grave from homeless pilgrims. The names of these poor pilgrims 

remain unknown to history – theirs is part of the unwritten story of 

Jerusalem.

Subtitle:

Egypt

Narrator:

The idea of the desert has a spiritual signiicance in Christianity 
beyond its mere geographical sense. Since ancient times, the desert 
beckoned to all those who wanted to leave the mundane world behind 

and search for spiritual perfection. In the early Christian era, there was 
a strong movement embracing the ascetic life as the deepest expres
sion of spiritual cultivation. This movement had its original home in 

the deserts of Egypt.

Subtitle:

Monastery of St Catherine
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Narrator:

The sacred geography of Armenian monasticism and pilgrimage 

extends into Egypt. The renowned monastery of St Catherine is situated 

at the foot of Mount Sinai. The monastery was built by order of the 

Emperor Justinian I in the 6th century. Built to protect the Monastery, 
its high wall seems to emphasize the signiicance of what is contained 
within them.

The Monastery houses a unique collection of ancient icons dating 

from the 5th and 6th centuries. Among these is the earliest known icon 

of Christ. It is in this monastery that John Climacus wrote his famous 

6th century work, The Ladder of Divine Ascent. The Monastery 

is known for its repository of early manuscripts and codices, which 
preserves unique Greek, Coptic, Arabic, Armenian, Hebrew, Georgian 
and Syrian texts.

This is a Greek monastery, but there are many stories of Armenian 
hermits and monks. Evidence of them can be found in the famous col
lection The Spiritual Meadow by John Moschus. The 7thcentury 
historian monk Anastasius writes about an Armenian ascetic on Sinai 

who was famous for seeing visions and performing miracles. The 10th
century Patriarch Eutyches of Alexandria mentions a certain Vahan, an 
Armenian who served the Byzantine Emperor Heracles as a military 

commander, who retired to Mount Sinai and engaged in scholarly 
pursuits.

The principal sanctuary of the monastery is named for the Burning 

Bush seen by Moses. St. Helena, the mother of Emperor Constantine 
the Great, made a pilgrimage to this place and built this chapel in the 
4th century on this site where God was revealed to Moses. This shrine 

is venerated by Jews and Muslims as well as Christians.

The monastery has almost no land of its own, and this makes it 
impossible to bury deceased monks in separate graves. The dead are 

buried in turn in a special common cemetery, with the bones of those 
buried earlier taken out to make room for the newly deceased.

The skeleton of St. Stephen (who lived in the 6th century) – 

completely dressed and in the sitting posture – is preserved in a 

separate compartment. He was the confessor of the Monastery of 
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St. Catherine. He used to sit and listen to the confessions of those 

ascending Mount Sinai, and he was found dead still in the same 
seated position.

Pilgrims visiting the monastery take part in the prayers and ser
vices, and stay at the hotel near the monastery to ascend Mount Sinai 
afterwards. Through centuries, the monastery has been one of the most 
preferred shrines of the Armenian pilgrimage. The monk Anastasius 

records a party of 800 Armenian pilgrims who came to climb Mount 

Sinai.

Inscriptions by Armenian pilgrims of different times can be found 

on the doors of the Monastery of St. Catherine established by Emperor 

Justinian.

The Bedouins who have dwelled at this site from time immemorial 

have specialized in guiding pilgrims along the way to the summit of 

Mount Sinai. It is possible to ride camels part of the way, but most of 
the pilgrims prefer making the climb on foot.

There is a striking mystical aura to these mountains, which are 
so high they seem to invite pilgrims to Heaven. This is how the way 

to Heaven should look. Images of the ordinary world fade away, and 
all that remains is the rocky landscape. Perhaps the Law of God was 

inscribed on the stone tablets because human hearts had become hard 

as stone. Only God knows how many hardened hearts have been 

opened here.

“Our Lord Jesus, have mercy upon Clement, Tiran, Anatolius, 
Eliab, Elisha, Abel.”

“Our Lord, have mercy upon the camel and the guide.”
These wellpreserved Armenian inscriptions are preserved on the 

summit of Mount Sinai, where Moses received the Ten Command
ments.

There are many inscriptions in Armenian made over the ages by 

the Armenian pilgrims in the valleys at the foot of Mount Sinai – the 

earliest of these are dated by scholars to the 6th century.

Subtitle:

Nazareth
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Narrator:

The Armenian pilgrims visiting Mount Sinai also left inscriptions 

in other places along the way, and this enables us to date the Armenian 
inscriptions on Mount Sinai.

Grafiti found in Nazareth show that Armenian pilgrims were 
there in the period before the Persian invasion in 614 AD, when the 
Constantinian church of Nazareth was destroyed.

Subtitle:

Mount Tabor

Narrator:

During his journey to the Holy Land with Armenian pilgrims in 

the 5th century, the Armenian historian Elishe observed monks lead
ing an otherworldly life on Mount Tabor, where the Transiguration 
of Christ took place. Two of the pilgrims in the group were so deeply 

impressed by these monks that they decided to stay there and live as 

anchorites.

Caption:

Judean Desert

Narrator:

Looking around these sites brings to mind the great Biblical ascet
ics – the prophet Elijah and John the Baptist. From the earliest period 

of Christianity, the desolate Judean Desert with its wild mountains 
attracted numerous hermits, and became a destination for people from 
various countries who were on a quest for spiritual perfection. Various 

renowned monastic centers were established here, near to the Holy 
Places in the life of Christ.

As the monastic movement gained signiicantly in scope during 
the 5th century, Palestine became a center of monastic life.

Subtitle:

The Monastery of St. George of Choziba

Narrator:
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The Monastery of St. George of Choziba is situated in a gorge 

called Wadi Qilt. It was the irst of many monasteries built in the 5th 

century. Armenians were among those who came here to live an as
cetic life. The graves of many Armenian monks can be found in the 

cemetery of the monastery.

Within the precincts of the monastery is the famous cave where 

the prophet Elijah is reputed to have lived, being fed by ravens.

Subtitle:

The Monastery of St. Sabbas

Narrator:

The Monastery of St. Sabbas is at the heart of the monastic move
ment in Palestine. Its founder, St. Sabbas, is celebrated not only as a 
great ascetic, but also as an exceptional organizer of monastic life. St. 
Sabbas (who died in 532) codiied and put into practice the comprehen
sive code for monastic life drawn up by his teacher St. Euthymius the 

Great. These regulations later became the basis for Christian monastic 

life in Palestine and far beyond.

Monks at this monastery live according to the rules laid down by 

St. Sabbas. There is no telephone or electricity in the monastery. The 

relics of St. Sabbas are the principal holy objects of the monastery.

The corpses of the monks are interred in underground tombs with 

stone doors. The monks say the place emits a marvelous fragrance at 

times.

The Monastery of St. Sabbas preserves many records relating to 

the Armenian presence.

The 6thcentury monk and chronicler Cyril of Scythopolis left re
ports about the Armenian anchorites Jeremiah, Paul, Peter and others, 
who led an ascetic life in the caves near the original cave of St. Sabbas.

St. John the Hesychast, a famous Armenian hermit and a contem
porary of St. Sabbas, lived a life of silence here, settling in Wadi Annur, 
opposite to the lavra of St. Sabbas. St. Sabbas held him in high regard. 

Cyril of Scythopolis describes St. John the Hesychast as follows: “He 
was a sanctiied temple of the Holy Spirit, with divine virtues, who led 
an angelic existence and was celebrated everywhere.”
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The number of Armenians at this site increased so signiicantly in 
the time of St. Sabbas that he assigned this Godgiven church to them 
and gave them the right to offer worship services in their own language.

Without a doubt, the most prominent igure of 5thcentury Palestin
ian monasticism was St. Euthymius the Great, who is rightly considered 
to be the founder of the monasticism in Palestine.

Subtitle:

St. Euthymius Monastery

Benjamin Har-Even, Archaeologist, Staf Archaeological Oicer in the Civil 

Administration of Judea and Samaria:

We are here in the Monastery of St. Euthymius. He was 
an Armenian, born in Armenia in 377, who arrived in Israel in 
the year 405, and in 426 established the laura of St. Euthym-
ius, which is located here in Mishor Adumim. Here he became 
the spiritual father of all monastic life in the Judean Desert.

 The monks would come here to be his students, and from 
here, they would go forth and establish other monasteries. St 
Euthymius lived until 475, and in his will, he asked his stu-
dents to transform his laura into a settled monastic community 
with permanent structures (coenobium), and this was done.

They buried St. Euthymius in the cell he inhabited, which 
became a crypt. They continued to construct buildings until 
the settlement became the monastic complex it is today. This 
monastery continued to exist until the period of the Crusades, 
and was abandoned during the Mameluke conquest of the Holy 
Land (in the 13th century).

The history of this monastery encompasses the full range 
of monastic life in the Judean desert – it originated here, 
and from here it was propagated throughout the whole of the 
Judean desert.

Subtitle:

Benjamin HarEven, Archaeologist, Staff Archaeological Oficer 
in the Civil Administration of Judea and Samaria
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Narrator:

Water is obviously a crucial factor for life in the desert. This huge 

underground cistern designed to collect rain water from the rooftop was 

actually built by St. Euthymius.

Armenians were among the founders of the monastic movement 

in the Holy Land from the 4th through the 6th centuries. Before the 

time of the Emperor Justinian I, the divisions created by the Council 
of Chalcedon did not exist in the monastic life, and Armenians and 
Greeks lived side by side in the same monasteries.

Subtitle:

Rockefeller Museum, Jerusalem

David Amit, Archaeologist, Israel Antiquities Authority:

Excavations were undertaken on road # 1 in Jerusalem, 
in the Musrara neighborhood, for paving the new wide road, 
and we found a monastery complex dating from the Byzantine 
period and the early Muslim period, that is, from the 5th, 6th 
and 7th centuries A.D.

Initially we discovered the area of the church itself, with 
a crypt and an aps with Greek inscriptions. Then we expanded 
the excavations to the remaining parts of the convent com-
plex, and we found a construction with a main room, which 
probably was used as a guest room, or a dining room. Then 
we saw a round medallion, with several inscriptions. On the 
mosaic itself, there was a layer of patina, and it was difficult 
to read the inscriptions clearly. We automatically assumed that 
the inscriptions were in Greek, like most inscriptions found 
in excavations in Israel, but after we started cleaning them, 
we realized that the inscriptions were not Greek, but rather 
Armenian.

Subtitle:

David Amit, Archaeologist, Israel Antiquities Authority

Subtitle:

The Russian Convent of the Ascension
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Narrator:

The Russian Convent of the Holy Ascension of Christ on the 
Mount of Olives is particularly rich in Armenian mosaics.

Perhaps all of these were presumed to be Byzantine, or presented 
as Byzantine. However, the inscriptions in Armenian leave no doubt 
as to their Armenian origin.

“This is the monument of Bishop Jacob made at his request.”

“This is the tomb of the blessed Susanna, mother of Artavan.”
The 7thcentury historian monk Anastasius, who came to the Holy 

Land to describe Armenian monasteries here, reported on more than 
seventy Armenian monasteries. Armenian mosaics discovered during 

archeological excavations shed light on many of these.

Subtitle:

St. Polyeucte Monastery

Fr. Michele Piccirillo, Professor of Archaeology, Studium Biblicum 

Franciscanum, Jerusalem:

The excavations in the proximity of the Damascus Gate 
showed that this part of the city had been covered with 
monasteries. This was the most famous of many monastic 
chapels. The chapel was dedicated to the memory of the Ar-
menians living in Jerusalem under whose patronage the cha-
pel was built and the mosaics made in the mid-6th century.

This inscription reads: “For the memory and salvation of 
all the Armenians, whose names the Lord knows.” The people 
commemorated were the benefactors of the chapel, who wished 
to remain anonymous. For us, the important point is that the 
inscription indicates the presence of a dynamic and wealthy 
Armenian community here in Jerusalem, capable of sponsoring 
the creation of such magnificent mosaics.

Subtitle:

Fr. Michele Piccirillo, Professor of Archaeology, Studium Bibli
cum Franciscanum, Jerusalem
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Narrator:

The inscriptions on these mosaics are the oldest preserved inscrip
tions written in the Armenian alphabet.

Subtitle:

Current Challenges

Narrator:

The number of Christians in the Holy Land is gradually dwindling. 

The Middle East conlict and the divisions it has shaped have created 
a new reality. The ierce nationalism and religious fanaticism result
ing from this strife have pushed Christianity to the verge of extinction 

in the region. The Western world with all of its peace initiatives and 

efforts has yet to offer a viable plan for safeguarding the future of the 

Christians in the Holy Land.

This is not only true in the Holy Land but at other sites important 

to Christianity. Sadly today, out of millions of Christian Armenians, 
Greeks, and Assyrians who once lived there, only sixty thousand or 
even less remain in the territory of the Republic of Turkey, the ancient 
cradle of the Christian civilization.

There are serious tensions among the Christians as well. 

Theological controversies, intolerance, and property disputes have 
divided the Christians, and made them vulnerable to outside pres
sures. The lack of love has become the most serious challenge to 

overcome for the followers of the religion of Love everywhere, and 
specially here.

Obviously the Armenian community is impacted by all of these 

dangerous developments.

While being an inseparable part of the fabric of the Holy Land, the 
Armenian presence in the Holy Land is also a sacred, precious part of 
the Armenian identity. This deeplyrooted community is a testament 
to a nation that has lived, struggled and labored here for centuries.

Today, their descendants study at the Armenian school in Jerusa
lem. Along with their mother tongue, they also study Hebrew, Arabic, 
English, and other languages, in order to be integrated in this multi
cultural country, as their forefathers were.
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Subtitle:

The Armenian Theological Seminary

Narrator:

Youth of Armenian descent from all over the world, the majority 
of them from Armenia, study in the Armenian Theological Seminary 
of Jerusalem. Besides their classes, students also follow rigorous li
turgical requirements.

Subtitle:

Pilgrims' Liturgy

Narrator:

The spirit of the Armenian pilgrimage has not faded away. But 

the geography that has long brought pilgrims here has changed tremen
dously. As a result of the genocide, the greater part of the Armenian 
nation in its historical motherland was exterminated and the survivors 

spread all over the world.

Pilgrims from both Armenia and the Diaspora visit these sites in 

the Holy Land during every Easter season. On the Monday following 

Easter, a festive Pilgrims' Liturgy is celebrated in the Cathedral of St. 
James. This Liturgy is a speciic crystallization of the spirit of the Ar
menian pilgrimage, which has nurtured and preserved these sanctuaries 
over the course of centuries.

There is a moving account of this spirit dating back to the 

7th century. Modestus, hegoumen (abbot) of the Monastery of St. 
Theodosius, and later on Patriarch of Jerusalem, wrote in his letter 
to Komitas, the Catholicos of All Armenians, that after the atrocious 
Persian invasion, Armenians were the irst pilgrims to return to Jeru
salem: “Our hearts rejoiced at their coming and we recognized that 
God had not completely forgotten us. This pilgrimage has consoled 

us in our afliction.”

Subtitle:

Blessing of the Four Corners of the World
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Narrator:

Many have come here to battle for power, to slaughter, ruin and 
plunder. They have come to establish their secular power over God’s 
legacy. Armenians never came here with the sword. A call to service, 
much higher than that of narrow nationalism, has led them to these 
holy sites.

Michael E. Stone, Professor of Armenian Studies, Hebrew University of 

Jerusalem:

The Armenians played an important role during the Cru-
saders’ period. Kings of Jerusalem married Armenian women. 
The Armenians are really the only minority that has been able 
to survive in the land of Israel over the generations, from the 
onset of Christianity more or less, from the 4th century, until 
the present.

Subtitle:

Michael E. Stone, Professor of Armenian Studies,  Hebrew Uni
versity of Jerusalem

Subtitle:

Firmans

Narrator:

Armenian possessions and rights in the Holy Land are afirmed 
by the exceptionally valuable royal decrees (irmans) preserved 
in the Armenian Patriarchate of Jerusalem. Among them are the 

earliest irmans by Prophet Muhammad, Caliph Omar, Caliph Ali, 
and Saladin, as well as numerous important irmans of the Ottoman 
period.

The inal and most important among these documents is the irman 
issued by Sultan Abdul Majid in 1852, which was later acknowledged 
by the British Mandate and the state of Israel. The document oficially 
established the principle of preserving the status quo in the Holy Places, 
which deines, regulates and maintains, without change, the proprietary 
rights in the Holy Places granted exclusively to the three Christian 

churches: the Greeks, Armenians and Roman Catholics.
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Caption:

Mystery of the Holy Light

Narrator:

To get to know someone, you have to make a pilgrimage with that 
person. You need to see that person at the margin of life, where the 
spiritual and the corporal collide, when human weakness and human 
strength, love and hatred are unveiled.

The same holds true for nations. At ordinary times, their true assets 
are not visible, and are often covered over with the dust of nonsensical 
customs and routines. To understand their genuine identity, you have 
to follow the footprints of pilgrims, to see their souls soaring up, to see 
their willingness to sacriice and witness their deep devotion.

Jerusalem is a world of sacred rituals. Magniicent rites and sol
emn processions bring out the grandeur of the Holy Sites, and make a 
deep impression on the pilgrims. Holy Week is the most intense of all. 

Easter is the ritual culmination at the City of Resurrection.
The ceremony of the Light appearing from Christ’s Tomb is the 

longedfor moment that every pilgrim dreams of witnessing. But ac
cess to the old city is restricted on that day. The number of those who 

want to participate is far beyond the physical capacity of the Church 

of the Holy Sepulcher to accommodate them, so only a few succeed 
in getting inside the Church.

The key players of the day are the Armenians and Greeks. The 

Armenian and Greek clergy are entrusted with holding the ceremony of 

the Holy Light. They march in solemn processions towards the Church 

of the Holy Sepulcher. With their fates interlinked, sharing a similar 
tragic experience in their history, the Armenians and Greeks unite in 
service at this crucial site. Their great historical losses are weighed 

against their great spiritual gains. It is a paradox, but this is the reality 
they have to live with: being at the spiritual heart of the world and 
holding one universal service.

The multilingual crowd drawn from all over the world waits ea
gerly for the Resurrection Light to be taken out of the Lord’s Tomb. 
At the Tomb are the Greek Patriarch and the Armenian Archimandrite. 

They have to light the lanterns and distribute the Resurrection Light 
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to the pilgrims. The Armenian pilgrims gathered in the Church start 

intoning: “Armenia, Armenia!” The Light is irst brought out by Ar
menians. In a few seconds, the Church is illuminated with tongues of 
lame. With the ringing of Armenian church bells, the Holy Resurrec
tion of Christ is proclaimed.

This Easter celebration holds a universal human appeal. No trans
lation is needed. The shared emotional experience goes far beyond any 

limitations of language or culture. The tension of waiting for the Holy 

Light to appear is transformed into a spirit of peace and reconciliation.

Countless are the souls that have been lit with this Fire! Maybe 
this anticipation of an external miracle will lead people to the miracle 

of internal transformation? As Christ said, “I came to send ire on the 
earth; and how I wish it were already kindled.’’ (Luke 12:49).

There is still more to this colorful picture of Easter. During the 

course of the day, all the Churches hold their own unique ceremonies 
that leave a vivid impression on pilgrims. One of these is the ceremony 

held by the Ethiopian Church. The Ethiopians were one of the earliest 

nations to have oficially adopted Christianity, having become Chris
tians in the 4th century A.D. They belong to the family of the Oriental 

Orthodox Churches, along with the orthodox Assyrians, Copts, and 
Armenians. The Ethiopian Easter ceremony takes place in the dark
ness of night on the roof of the Armenian Church of St. Gregory the 

Illuminator.

The Church of St. Gregory the Illuminator is part of the ensemble 

of the Church of the Holy Sepulcher. According to a tradition, at this 
very place, situated slightly above the site where the Holy Cross was 
discovered, the irst Armenian patriarch led an ascetic life for many 
years, regarding himself unworthy of seeing Christ’s Tomb.

The Easter colors reveal the richness of the spiritual union among 

peoples. Nations are present here in proportion not to their size, but to 
the depth of their spiritual testimony and uniqueness of their past. But 

is it possible to measure how much the small nations have paid for with 

their trials and sacriices? The Christian East is an opportunity for the 
Western world to rediscover a timeless truth.
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Throughout the history of mankind, greatness has been often con
fused with obvious supericial realities. Even the apostles argued with 
each other about the deinition of greatness. But then Christ pointed 
to a child and taught the apostles that true greatness is embodied in 

“the least among you,” in a way that the world does not understand.

Close - the child in the courtyard of the Armenian Cathedral of St. James

Title:

Each way is a beginning.

Closing Credits



ОТ АРАРАТА ДО СИОНА

Подзаголовок:

У подножья Араратa

Надпись:

Всякое начало есть путь…

Заставка:

Вэм Медиа Артс представляет
От Арарата до Сиона

Начальные титры

Диктор:

Всё здесь кажется странно родным. С первого же мгновения 
вы чувствуете удивительную близость с этими сакральными ме-
стами и желание остаться здесь навсегда. От необъяснимой уве-
ренности в том, что Небеса достижимы, можно потерять чувство 
реальности.

Это – Город мира, никогда не знавший мира, за который 
велись многочисленные войны. Но именно здесь удивительное 
умиротворение овладевает душой настолько, что вы c трудом со-
храняете бдительность перед лицом внешней опасности.

В любой другой точке земного шара такое соединение несов-
местимых наций и религий привело бы к неминуемому взрыву. 
Но здесь некая невидимая сила, некое необъяснимое благослове-
ние хранит все это в хрупком равновесии и гармонии. Здесь все 
величие человеческого единства и вся непримиримость людских 
различий идут рука об руку и ощущаются со всей остротой. Очу
тив шись здесь, вы будто находитесь в эпицентре мира.
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Каждый объясняет святость этой земли посвоему. И когда 
слышишь это объяснение, то понимаешь, что каждый из них 
веками боролся за свою интерпретацию святости – оружием и 
любовью, дипломатией и коварством. Ценой неизмеримых жертв 
и лишений люди отчаянно держатся за эти места, доказывая этим 
свою верность Богу.

Паломник – вот кому открывается дух этого города. Поток 
паломников, стекающихся сюда со всех концов света, не пре-
кращается никогда. Для христиан эти сакральные места имеют 
особенное значение. Для них это земля спасения, где происходили 
важнейшие события их веры.

В этой уникальной колыбели наций и религий есть многое, 
что на первый взгляд кажется нелогичным, в том числе и ар-
мянское присутствие на Святой Земле. Почему один из четырех 
кварталов Старого Иерусалима – армянский? Почему Армянская 
Церковь – одна из ключевых правопреемников основных христи-
анских святынь?

Майкл Стоун, профессор, Еврейский университет  

в Ие ру салиме:

Об армянском присутствии на земле Израиля известно с 4го 
столетия н.э. Первый армянский паломник упомянут в еврейских 
«Источниках» («Мекорот»), датируемых 4м веком. Мы распо-
лагаем письменными свидетельствами постоянного армянского 
присутствия на Земле Израиля начиная с 5го века, когда армяне 
начали писать на своем собственном алфавите, и до наших дней.

Диктор:

Хотя история армян на Святой Земле известна по многим 
источникам, сегодня большинство гостей Иерусалима удивляется 
несоразмерности армянского присутствия здесь, учитывая общую 
численность армян в мире и величину территории Республики 
Армения.

Люди удивляются, потому что история эта до сих пор не была 
рассказана.
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Заголовок:

Нерассказанная история Святой Земли

Подзаголовок:

Церковь Рождества Христова, Вифлеем

Диктор:

Место рождения Христа – один из важнейших центров армян-
ского паломничества и монашеской жизни.

Святой Иероним, основавший в 4м веке известную Биб лей
скую школу в Вифлееме, свидетельтствует о многих армянских 
монахах, обосновавшихся здесь.

В разное время армянские цари совершали сюда паломниче-
ство. Эта деревянная дверь входа в базилику Святого Рождества 
была построена в 1227 г. по повелению армянского царя Хетума I.

Здесь же, в Вифлееме, на южной стороне базилики Святого 
Рождества, расположен крупный армянский монастырский ком-
плекс. Монастырь в своем нынешнем виде сохранился со времен 
крестоносцев, однако недавние археологические раскопки откры-
ли следы, относящиеся к 4му веку. Под монастырской трапезной 
были обнаружены верхние части хорошо сохранившихся колонн 
библиотеки Святого Иеронима, описанной в некоторых истори-
ческих источниках.

Армяне одни из основных правопреемников Храма Рождества 
Господня. На алтаре над «Вифлеемской звездой» лишь армяне и 
греки наделены исключительной привилегией служить Бо жест
вен ную Литургию на родном языке.

Каждый день паломники становятся свидетелями совершае-
мой здесь на протяжении многих веков Священной Литургии на 
древнеармянском языке.

Сколько паломников побывало здесь. Им нет числа. Но эхо их 
молитв все ещё звучит в этих стенах.

Подзаголовок:

Храм Гроба Господня, Иерусалим
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Диктор:

Храм Гроба Господня – сердце христианского паломни-
чества на Святую Землю. Здесь происходили самые значимые 
события евангельской истории. Здесь Гроб Господень и Голгофа 
– Воскресение и Распятие, жизнь и смерть – вместе и неразрывны. 
Этот священный храм – средоточие неимоверных человеческих 
переживаний. Невозможно перечислить все чудеса, исцеления, 
преображения человеческих жизней, которые произошли здесь.

Мир, полный противоречий, остаётся вне храма. Человеческая 
жизнь собирается в единую гармоничную картину, где каждый 
трепет души, каждый звук, каждый цвет имеет свое место и значе-
ние. Здесь ничего не теряется, а только собирается капля за каплей, 
как присутствие святости вокруг оси Бога Воплощенного. Каждый 
призван к участию в человеческой реальности Христа, и каждый 
желает увидеть своё отражение в чистом зеркале Совершенного 
Человека.

Веками многочисленные паломники с разных концов света 
стекаются сюда бесконечным потоком. Вновь и вновь слышат они 
богослужение, совершаемое на непонятном языке. Кто эти люди 
и почему они здесь?

На первый взгляд права, которыми армяне обладают здесь, 
кажутся невероятными. Но армяне были здесь во время основания 
Храма Гроба Господня императором Константином Великим. В 
335 году н.э. Патриарх Иерусалима Макарий пригласил армянско-
го Католикоса Святого Вртанэса на церемонию освящения этого 
храма. Это означает, что армяне уже тогда имели здесь значитель-
ное влияние и присутствие.

Каждую ночь двери храма запираются извне пo одному и тому 
же ритуалу, не прерывавшемуся ни разу за последние восемьсот 
лет – со времен завоевания Иерусалима Саладдином в 1187 году.

Чтобы быть причастным к таинству этого храма, нужно 
остаться в нём ночью, когда поток паломников иссякает и стихает 
дневной многоязычный гул. Храм остается наедине со служите-
лями своего одиночества и немногочисленными паломниками, 
которым удалось получить разрешение остаться там ночью.
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Тишина, не сравнимая ни с чем. Она прекраснее любого го
лоса и любой музыки. Тишина Храма Гроба Господня – это не-
объяснимость божественной любви, это невыразимость встречи 
с Богом.

Лишь на время Гроб Господень пуст, но полон смысла, пло-
дотворен, выразителен.

Непродолжительная тишина сменяется ночными молитвенны-
ми службами и литургиями. Каждую ночь над Гробом Господним 
поочередно совершают Божественную Литургию три стража этой 
величайшей святыни – греки, армяне и католики.

Армянская Божественная Литургия, которая в неизменном 
виде совершается в армянских церквях по всему миру, уходит 
корнями глубоко в прошлое, к истокам христианской литургии. 
Удивительно, но в основе армянской Божественной Литургии ле-
жит древнейшая иерусалимская традиция. О сформировавшейся 
армянской религиозной общине мы узнаем из сохранившихся 
ценных рукописей армянского церковного лекционария, которые 
представляют нам христианскую литургию 5го века в Святом 
Городе.

Внутреннее содержание Храма Гроба Господня – это бого-
почитание разных народов. Мирской шум не проникает сюда. Из 
тишины является разноцветная литургическая мозаика, с курением 
благовонного ладана, со старинными молитвами и радующими 
душу песнопениями.

Традиции бережно соблюдаются здесь; всё происходит так, 
как происходило веками… Обряды совершаются на языках, на 
которыx больше не говорят. Древнегреческий, древнеармянский 
и латынь гармонично переплетаются здесь как свидетельство 
исторической памяти и живогo дыхания тысячелетий.

Двери закрываются и открываются также изнутри храма. В 
определенной очередности армянские, греческие и римскокатоли-
ческие священники, которым вверено главное служение в храме, 
совершают этот ритуал.

Право закрывать дверь храма извне принадлежит двум му-
сульманским семьям – Джуде и Нусэйбе. Одна из них наделена 
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правом хранить ключ, другая – запирать и отпирать дверь. В 
торжественные дни главы семей берут эту важную роль на себя 
и лично отпирают дверь храма. В обычные дни нанятый семьями 
молодой палестинец делает это за них, пользуясь копией ключа.

Подзаголовок:

Храм Успения Пресвятой Богородицы, Гефсимания

Диктор:

Первые три королевы Иерусалима периода крестовых походов 
были армянками. Наиболее известна из них королева Мелисэнда, 
правившая Иерусалимом начиная с 1143 года, после смерти ее 
мужа герцога Фулька Анжуйского, третьего королякрестоносца. 
Она славилась своим благочестием, и в период ее длительного 
правления в Иерусалиме были построены многочисленные храмы. 
С её именем связано в том числе и строительство этой церкви, в 
которой армяне и греки в течение многих веков, сменяя друг друга, 
совершают богослужения.

Джордж Хинтлян, историк:

Это – гробница Богородицы. Как вы видите, она вырублена 
в скале и в течение веков была повреждена паломниками, кото-
рые имели обыкновение приходить сюда с долотом и молотком. 
Чтобы защитить могилу от паломников, крестоносцы построили 
мраморную завесу. Любопытно, что в гробнице позади меня мы 
видим «миграб». Дело в том, что мусульмане также чтут это 
место и обычно раз в день приходят сюда, чтобы поклониться 
святыне.

Армяне, в частности, сыграли значительную роль в истории 
этой церкви. Нынешнее здание храма было возведено королевой 
Мелисендой, позже царь Хетум, посетив Святую Землю, приказал 
провести некоторые строительные работы. Важен и тот факт, что 
патриарх Мартирос в 1420 году, как следует из этой надписи, внёс 
большой вклад в строительство Храма Успения Богородицы, что 
нашло отражение во многих исторических источниках.
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В этой церкви находятся могилы трех королев армянского 
происхождения – Мелисенды, Арды и Морфии. Историк кресто-
вых походов Вильгельм Тирский свидетельствует о том, что ко
ролева Мелисенда была похоронена согласно ее последней воле в 
этой часовне, ее могила была обнесена металлической оградой и 
каждый день здесь служили мессу. Все еще сохранилась мрамор-
ная доска, которая покрывает гроб царицы Мелисенды.

Подзаголовок:

Армянский кафедральный собор Святых Иаковов

Диктор:

Это – одна из главных святынь Святой Земли, знаменитая сво-
ими тремястами лампадами. Под главным алтарем собора – могила 
Святого Иакова, Брата Господня и первого епископа Иерусалима. 
Cправа от алтаря – его апостольский трон.

Старинная часовня, расположенная в северной части храма, 
хранит другую величайшую реликвию, главу Святого Иакова 
Зеведеева, первого великомученика среди апостолов.

Здесь собраны святыни и реликвии, спасенные из тысяч 
армянских монастырей, разрушенных и разграбленных во время 
первого геноцида 20го столетия. Здесь хранятся дары армянских 
паломников из деревень и городов, исчезнувших с лица земли, 
драгоценные реликвии армянских царских семей. По подписям 
на этих дарах можно было бы воссоздать географию проживания 
армянского народа.

Иерусалимское собрание армянских манускриптов – вторая 
по величине коллекция подобных рукописей в мире, превзой-
денная только хранилищем рукописей Матенадаран в Армении. 
Коллекция хранится в церкви Святого Тороса. Множество бес-
ценных рукописей собрано здесь. Одна из самых знаменитых 
– евангелие, принадлежавшее царице Киликийской Армении 
Керан, расписанное Торосом Рослином в 1272 году в городе Сис, 
в Киликии. Одна из миниатюр изображает царскую семью – царя 
Левона II, царицу Керан, их трех сыновей и двух дочерей.
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Подзаголовок:

Монастырь Святых Архангелов

Диктор:

В армянском квартале находится еще одна известная свя-
тыня – монастырь Святых Архангелов, построенный на месте 
дома первосвященника Анны. В северной части храма находится 
главная святынячасовня, на месте первого заточения Христа. Это, 
согласно традиции, то самое место, где стоял Христос во время 
допроса у первосвященника. Один из хачкаров (каменных крестов) 
на внутренней стене притвора свидетельствует о том, что царь 
Киликийской Армении посетил это место в 1258 году.

Во внешней стене храма – камень, напоминающий раскрытый 
человеческий рот. Это «Камень Осанны». Столетиями он почита-
ется как один из тех камней, что «возопили Осанну» во время три-
умфального входа Господня в Иерусалим в Вербное воскресенье.

Во внутреннем дворе монастыря растет древнее оливковое де-
рево, к которому привязали Иисуса перед допросом. Плоды этого 
дерева известны своими чудодейственными свойствами.

Подзаголовок:

Армянская церковь Святого Николая, Яффа

Диктор:

Паломники добирались к христианским святыням разными 
путями: по суше и по морю. Морской путь в Иерусалим лежал 
через Яффу. Историк XVIII века епископ Ханна в своей книге 
«История Иерусалима» даёт нам подробное описание этого мар-
шрута. Паломники приплывали в Яффу на корабле. Море здесь 
всегда было непредсказуемым, и множество кораблекрушений 
происходило прямо в гавани, когда путники, казалось, почти до-
стигали вожделенного берега. В Яффе Армянской Церкви принад-
лежит монастырь Святого Николая, построенный специально для 
паломников. Они оставались здесь на ночь, и утром их ждал путь 
в Иерусалим. Монастырь Святого Николая служил госпиталем для 
солдат Наполеона во время его экспедиции в Святую Землю в 1799 
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году. Сегодня этот монастырский комплекс находится в процессе 
восстановления.

В те дни дорога, по которой шли паломники, была полна опа-
сностей. Они рисковали умереть в пути от болезней, погибнуть в 
кораблекрушении или от нападений разбойников. Епископ Ханна 
в своей книге прямо советует паломникам оставлять завещание 
и исповедаться перед тем, как отправиться в столь рискованное 
путешествие.

Подзаголовок:

Рамле

Диктор:

На пути из Яффы в Иерусалим у армянских паломников 
было и другое пристанище – монастырь Святого Георгия в Рамле. 
Дорога из Яффы в Рамле занимала три часа.

Особенно опасным был отрезок пути из Рамле в Иерусалим, 
который при благополучном стечении обстоятельств длился десять 
часов. Многочисленные разбойничьи шайки грабили, а зачастую и 
убивали паломников на этой дороге. У епископа Ханны мы нахо-
дим подробные советы паломникам, как вести себя при нападении 
разбойников, где прятать ценные вещи и сколько нужно денег, 
чтобы откупиться от грабителей.

В истории армянского паломничества в Иерусалим арабское 
слово «мхдэси» приобрело двойное значение. Во первых, оно в 
буквальном смысле на армянском звучит как «видевший смерть» 
и дает представление о смертельных опасностях, которые ждали 
паломников на их пути. Во вторых, «мхдэси» – это «тот, кто стал 
свидетелем смерти Христа, коснувшись Его Святого Гроба».

По прибытии в Иерусалим армянские паломники останавли-
вались в армянском монастыре. После короткого отдыха, в пол-
ночь, со специальными молитвеннами чинами в сопровождении 
исповедников они отправлялись сначала в собор Святых Иаковов, 
а после – к Святому Гробу Господню. Под сильнейшим воздей-
ствием святынь, с помощью исповедников, паломники три дня 
и три ночи готовились к Исповеди – через молитвы, раскаяние и 
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самоиспытание. На третий день, исповедавшись, они становились 
участниками семи Божественных Литургий против семи смертных 
грехов.

Подзаголовок:

Церковь Св. Спасителя

Диктор:

Для паломников на Святую Землю святыни Господни – врата 
Небесного Царства на земле. Считалось, что паломник, умирав-
ший здесь с истинной верой в сердце, вступал во врaта вечности.

Этот монастырь на святой горе Сион был основан на месте 
дома первосвященника Каиафы. Здесь – армянское национальное 
кладбище, где нашли последнее пристанище своего земного ски-
тания множество армян, как знаменитых, так и безвестных.

Это надгробие выдающегося патриарха 18го столетия Гри го
рия Веригоносца. Он по своей воле надел на себя вериги и дал обет 
не снимать их, пока не заплатит все долги армян на Святой Земле. 
Ему удалось не только сохранить вековое наследие Армянской 
Церкви, но и расширить её владения, возвести многочисленные 
храмы и другие строения.

Большинство паломников были бедны. Чтобы стать «мхдэси», 
им приходилось копить на паломничество в течение многих лет. 
Тех из них, что умирали в Иерусалиме, хоронили в этом сооруже-
нии, построенном над пещерой, которая служила братской моги-
лой для нищих паломников. Их имена неизвестны, однако свиде-
тельство их веры – это и есть нерассказанная история Иерусалима.

Подзаголовок:

Египет

Диктор:

Понятие «пустыня», помимо своего географического смысла, 
в христианстве приобрело важное духовное значение. С древних 
времен пустыня притягивала всех тех, кто хотел оставить мирскую 
жизнь в поисках духовного самосовершенствования. В эпоху 
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христианства пустынничество превратилось в мощное движение 
и стало одним из глубочайших проявлений духовной жизни. Это 
движение имело свое начало в египетской пустыне.

Подзаголовок:

Монастырь Св. Екатерины

Диктор:

Священная география армянского монашества и паломниче-
ства простирается до Египта. У подножия горы Синай расположен 
известный монастырь Святой Екатерины, который был основан 
по приказу императора Юстиниана I в 6м веке. Высокие стены 
монастыря, которые несомненно имели оборонительное значение, 
как будто подчеркивают значимость того, что находится за ними.

В монастыре хранится уникальная коллекция древнейших 
икон, датируемых 5м и 6м веками. Среди них – самое раннее 
известное изображение Спасителя – ХристосПантократор. В этом 
монастыре в 6м веке Иоанн Лествичник написал свой знаменитый 
труд – «Лествицу». Монастырь известен и своим хранилищем 
старинных рукописей, в котором представлены уникальные гре-
ческие, коптские, арабские, армянские, еврейские, грузинские и 
сирийские тексты.

Это греческий монастырь, однако есть множество свиде-
тельств о живших здесь армянских монахах и подвижниках. 
Примеры этого можно найти в известном сборнике «Луг духов-
ный» Иоанна Мосха. Историк 7го века монaх Анастас рассказы-
вает о жившем на Синае армянском отшельнике по имени Егишэ, 
который был известен своими видениями и даром чудотворства. 
В 10м веке патриарх Александрийский Евтихий упоминает не-
коего Вагана, армянина, который был военачальником в армии 
Византийского императора Геракла, а впоследствии стал одним 
из монахов Синайского монастыря и посвятил себя духовным 
исследованиям.

Главная святыня монастыря – Неопалимая Купина, увиденная 
пророком Моисеем. Святая Елена, мать императора Константина 
Великого, в 4м веке совершила паломничество к этому месту и 
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построила часовню на месте этого божественного откровения. Эту 
святыню чтут не только христиане, но также евреи и мусульмане.

Почва в этой местности почти отсутствует. Усопших мона-
хов хоронят по очереди в нескольких могилах, предварительно 
извлекая из них кости погребенных ранее и собирая их в этой 
общей усыпальнице. Мощи Святого Стефана, в полном облачении, 
хранятся в отдельной ризнице. Он был исповедником монастыря 
Святой Екатерины в 6м веке. Долгие годы он принимал исповеди 
поднимающихся на Синай.

Паломники, приходящие в монастырь, остаются в местной 
гостинице, принимают участие в службах и затем поднимаются 
на Синай. Веками монастырь был одним из центров армянского 
паломничества. Монах Анастас пишет о группе из 800 армян-
ских паломников, прибывших для восхождения на гору Синай. 
Надписи, оставленные армянскими паломниками разных времен, 
и сегодня можно прочесть на дверях монастыря, установленных 
ещё императором Юстинианом.

Бедуины, обитающие в этих местах с незапамятных времен, 
прeдлагают услуги по сопровождению паломников на гору. Часть 
пути можно проделать на верблюде, но большинство предпочитает 
пройти весь путь до вершины пешком.

Поразительный мистический дух царит в этих горах, устрем-
ленных ввысь и зовущих паломников на небеса. Наверное, так и 
должна выглядеть дорога в небо. Все мирские образы здесь ис-
чезают, остаюся лишь каменные свидетельства и воспоминания. 
Может, Закон Божий был начертан на каменных скрижалях потому, 
что человеческие сердца превратились в камень? Один только Бог 
знает, сколько окаменевших сердец открылось здесь.

«Господи Иисусе, помилуй Климента, Тирана, Анатолия, 
Илиаба, Егише, Абеля».

«Господи, помилуй верблюда и проводника».
Эти отчётливо видные надписи на армянском сохранились 

на вершине горы Синай, где Моисей получил Десять Заповедей.
Сохранилось множество надписей на армянском языке, остав-

ленных за много столетий армянскими паломниками в окрестно-
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стях горы Синай – самые ранние из них датируются учеными 6м 
веком.

Подзаголовок:

Назарет

Диктор:

Армянские паломники, посещавшие гору Синай, оставляли 
надписи и в других местах на своём пути, что помогает нам дати-
ровать армянские надписи на горе Синай.

Надписи, найденные в Назарете, свидетельствуют о том, что 
армянские паломники побывали здесь ещё до персидского нашест-
вия в 614 году н.э., во время которого церковь, построенная импе-
ратором Константином в Назарете, была разрушена до основания.

Подзаголовок:

Гора Фавор

Диктор:

Aрмянский историк 5го века Егишэ, посетивший с группой 
паломников Святую Землю, свидетельствует о монахах, ведущих 
ангельскую жизнь на горе Фавор, месте преображения Христа. 
Егишэ пишет, что двое из паломников были настолько глубоко 
впечатлены примером фаворских монахов, что решили остаться 
там и подвизаться.

Заголовок:

Иудейская пустыня

Диктор:

Взирая на эти места, невольно вспоминаешь великих библей-
ских подвижников – пророка Илию и Иоанна Крестителя. С самого 
раннего периода христианства безлюдная Иудейская пустыня с 
ее дикими горами привлекала многочисленных подвижников, 
которые приходили сюда со всего мира в поисках духовного совер-
шенствования. Известные монастырские центры были основаны 
здесь, в непосредственной близости от Святых Мест, связанных 
с жизнью Христа.
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По мере того, как монашеское движение набирало силу в 
течение всего 5го столетия, Палестина становилась центром 
монашеской жизни.

Подзаголовок:

Монастырь Св. Георгия Хозевита

Диктор:

Монастырь Св. Георгия Хозевита расположен в ущелье Вади 
Килт. Он был первым из монастырей, построенных в 5м веке. 
Здесь подвизались и армяне. Могилы многих армянских монахов 
можно увидеть в монастырской усыпальнице.

В монастырe находится знаменитая пещера, где, по пре-
данию, жил пророк Илия, питаясь пищей, что приносили ему 
вороны.

Подзаголовок:

Монастырь Святого Саввы

Диктор:

Монастырь Святого Саввы – это сердце палестинского мона-
шества. Его основатель Святой Савва был не только величайшим 
подвижником, но также и выдающимся организатором монастыр-
ской жизни. Он канонизировал и претворил в жизнь правила мо-
нашеского бытия, подробно разработанные его учителем Святым 
Евтимием Великим, которые впоследствии стали основой мона-
стырской жизни в Палестине и за её пределами.

Монахи и сегодня живут здесь так, как установил Святой 
Савва в 5м веке. Здесь нет ни телефона, ни электричества. Мощи 
Святого Саввы – главная святыня монастыря. Тела усопших мо-
нахов хоронят в подземной гробнице с каменными дверями. По 
словам местных служителей, из гробницы временами распростра-
няется удивительное благоухание.

Монастырь Святого Саввы хранит немало упоминаний об 
армянском присутствии. Монах и летописец 6го века Кирилл 
Скифопольский оставил сведения об армянских отшельниках 
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Иеремии, Павле, Петре и других, которые подвизались в пещерах 
рядом с пещерой самого Святого Саввы.

Святой Иоанн Молчальник, известный армянский пустынник 
и современник Святого Саввы, жил здесь в полном безмолвии в 
ущелье Вади Анур, на противоположной стороне от монастыря. 
Святой Савва высоко почитал его. Кирилл Скифопольский опи-
сывает Святого Иоанна Молчальника так: «Он был освященным 
храмом Святого Духа, обладал божественными добродетелями, 
вел ангельский образ жизни и был восхваляем повсюду».

Во времена Святого Саввы число армян здесь увеличилось 
настолько, что он отвёл им эту богоданную церковь и дал право 
проводить службу на родном языке.

Наиболее выдающейся фигурой монастырского движения 
в Палестине в 5м веке, без сомнения, был Святой Евтимий 
Великий, по праву считающийся основателем палестинского 
монашества.

Подзаголовок:

Монастырь Святого Евтимия

Бенджамин Хар-Евен, археолог:

Мы находимся в монастыре Святого Евтимия. Он был армя-
нином и родился в Армении в 377м году. Он прибыл в Иудейскую 
пустыню в 405м году, а в 426м основал лавру, которая находится 
здесь, в Мишор Адумим. Именно здесь Святой Евтимий стал 
духовным отцом всей монашеской жизни в Иудейской пустыне.

Монахи приходили сюда, чтобы учиться у него, и шли даль-
ше, основывая всё новые и новые монастыри. Святой Евтимий 
умер в 475м году, и его последней волей был наказ ученикам 
преобразовать лавру в киновию – монастырь общежитского 
устава с постоянными сооружениями, что и было впоследствии 
сделано.

Ученики похоронили Святого Евтимия в келье, в которой он 
жил, превратив её в склеп. Они продолжали возводить постройки, 
пока поселение не превратилось в такой монастырский комплекс, 
каким мы видим его в наши дни. Этот монастырь продолжал суще-
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ствовать вплоть до крестовых походов и был оставлен монахами 
лишь во время завоевания мамлюками Святой Земли (в 13м веке).

История этого монастыря охватывает всю полноту монаше-
ского движения в Палестине – здесь оно зародилось и отсюда 
распространилось по всей Иудейской пустыне.

Диктор:

Вода является необходимым условием для жизни в пустыне. 
Этот огромный подземный резервуар, предназначенный для сбора 
дождевой воды, стекающей с крыши, был построен самим Святым 
Евтимием.

Фактически армяне были одними из основателей монастыр-
скоподвижнического движения на Святой Земле с 4го по 6й 
века. Вплоть до эпохи императора Юстиниана I разделительных 
границ, возникших в результате Халкидонского Собора, ещё не 
существовало в монашеской среде, и армяне и греки беспрепят-
ственно жили бок о бок, в одних и тех же монастырях.

Подзаголовок:

Музей «Рокфеллер», Иерусалим

Давид Амит, археолог:

Мы проводили раскопки на шоссе #1 в Иерусалиме, побли-
зости от Мусарара, для прокладки новой, более широкой дороги 
и нашли монастырский комплекс, относящийся к византийскому 
и раннемусульманскому периодам, то есть к 5му, 6му и 7му 
векам нашей эры.

Сначала мы обнаружили саму территорию церкви, подземную 
гробницу и апсиду с греческими надписями. Потом мы расширили 
зону раскопок в остальных частях комплекса и нашли постройку 
с основной залой, которая, вероятно, служила в качестве гостиной 
или трапезной. Затем мы нашли круглый медальон с надписями. 
На самой мозаике был слой патины, что затрудняло прочтение. 
Мы автоматически предположили, что надписи были на греческом 
языке, как большинство тех, что были найдены в ходе раскопок 
в Израиле, но когда мы начали очищать их, то обнаружили, что 
надписи были не греческие, а армянские.
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Подзаголовок:

Русский православный СвятоВознесенский монастырь

Диктор:

Русский православный женский монастырь Святого Воз не се
ния на Масличной горе особенно богат армянскими мозаиками.

Может быть, все это также считалось или представлялось 
как византийское? Однако надписи на этих мозаиках, сделанные 
на армянском языке, не оставляют сомнений относительно их 
происхождения.

«В память епископа Иакова, по его просьбе».
«Это могила блаженной Сусанны, матери Артавана».
Историк 7го века монах Анастас, посетивший Святую Землю 

для описания армянских монастырей, сообщает сведения о свыше 
семидесяти армянских монастырях. Армянские мозаики, обнару-
женные во время последних археологических раскопок, пролива-
ют свет на историю многих из них.

Подзаголовок:

Монастырь Святого Полиевкта

О. Мишеле Пиччирило, профессор археологии, 

Иерусалим:

Раскопки вблизи Дамасских ворот показали, что эта часть 
Старого Города была покрыта монастырями. Среди многочи-
сленных монастырских часовен эта была особенно известна. Она 
посвящена памяти армянских жителей Иерусалима, на щедрые 
пожертвования которых была построена эта часовня и создана 
мозаика.

Надпись на мозаике гласит: «В память и во имя спасения 
всех армян, чьи имена известны Господу». Люди, упомянутые 
здесь, были, повидимому, благотворители, пожелавшие остаться 
неизвестными. Однако для нас важно то, что надпись указывает 
на присутствие в Иерусалиме действенной и состоятельной ар-
мянской общины, которая была способна спонсировать создание 
столь великолепной мозаики.
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Диктор:

Надписи на этих мозаиках – старейшие из дошедших до нас 
документальных свидетельств на армянском алфавите.

Подзаголовок:

Современные вызовы

Диктор:

В наши дни число христиан на Святой Земле постепенно со-
кращается. Арабоизраильское противостояние и разделительные 
линии создали новую реальность. Беспрецедентный национализм 
и религиозный фанатизм поставили христианство в этом регионе 
на грань исчезновения. Западный мир со всеми своими мирными 
инициативами так и не предложил никакого жизнеспособного 
плана по обеспечению будущего христиан на Святой Земле.

Христиане однажды уже удостоились такой участи. Печально 
осознавать, но из миллионов христиан – армян, греков и ассирий-
цев, живших в древней колыбели христианской цивилизации – на 
территории современной Турецкой республики, – сегодня оста-
лось не более шестидесяти тысяч.

Между христианами также есть серьезные проблемы. Дог ма
ти ческие разногласия, взаимная нетерпимость, вопросы сохране-
ния правопреемственности разделили христиан изнутри, сделали 
их уязвимыми для внешних нападок. Нехватка любви стала наибо-
лее серьезной проблемой, с которой сталкиваются сегодня после-
дователи религии Любви повсюду. Особенно – на Святой Земле.

Очевидно, что и армянская община подвергается всем этим 
негативным воздействиям. Будучи неотъемлемой частью много-
вековой действительности Святой Земли, армянское присутствие 
здесь в то же время – сакральная и драгоценная составляющая 
армянской идентичности.

Эта глубоко укоренившаяся община – свидетельство народа, 
который живёт, борется и трудится здесь в течение многих столе-
тий. Сегодня их потомки учатся в армянской школе в Иерусалиме. 
Наряду с родным, они также изучают иврит, арабский, английский 
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и другие языки, чтобы подобно своим предкам занять свое достой-
ное место в этом многообразии культур.

Подзаголовок:

Армянская богословская семинария

Диктор:

Армянские юноши со всего мира, большинство которых 
из Армении, учатся в Армянской богословской семинарии Ие
русалима. Учеба сопряжена с насыщенным расписанием церков-
ных служб.

Подзаголовок:

Литургия Паломников

Диктор:

Дух армянского паломничества не иссяк. Но в его географии 
произошли драматические перемены. В результате геноцида 
большая часть армянской нации на её исторической родине была 
истреблена, а оставшиеся в живых были рассеяны по миру.

Каждый год паломники из Армении и диаспоры прибывают 
на Святую Землю для участия в пасхальных торжествах. В поне-
дельник после Пасхи в соборе Святых Иаковов служится празд-
ничная Литургия Паломников. Эта литургия – кристаллизация 
духа армянского паломничества, питавшего и хранившего эти 
святыни веками.

До нас дошло трогательное свидетельство этого духа, 
относящееся к 7му веку. Модест, игумен монастыря Святого 
Феодосия, позже ставший патриархом Иерусалима, писал в 
послании Ко ми та су, католикосу армян, что после жесточайшего 
нашествия персов первыми паломниками в Иерусалиме были ар-
мяне: «Наши сердца возрадовались по их прибытии, и осознали 
мы, что Бог не забыл нас совсем. Это паломничество утешило 
нас в наших страданиях».

Подзаголовок:

Благословение четырех сторон света
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Диктор:

Многие приходили сюда сражаться за власть, убивать, разру-
шать и грабить. Они приходили, чтобы установить свою мирскую 
власть над Божьим наследием.

Армяне никогда не ступали на эту Землю с мечом. Зов к иному 
служению превыше всякой национальной ограниченности вел их 
к этим святым местам.

Майкл Стоун, профессор, Еврейский университет в Ие-

ру салиме:

Армяне играли важную роль во время крестовых походов. 
Короли Иерусалима брали в жёны знатных армянок. Армяне – 
действительно единственное национальное меньшинство, которое 
оказалось способным выживать на земле Израиля из поколения в 
поколение, от рассвета христианства, т.е. приблизительно с 4го 
века, до наших дней.

Подзаголовок:

Фирманы

Диктор:

Права Армянской Церкви на имущественные владения в 
Святой Земле подтверждены исключительно ценными фирма-
нами – монаршими грамотами, которые хранятся в армянском 
Патриархате Иерусалима. Среди них – самые ранние фирманы 
от пророка Мухаммеда, халифа Омара, халифа Али и Саладдина, 
а также многочисленные важнейшие фирманы оттоманского пе-
риода.

Окончательным и самым важным из всех документов является 
фирман султана Абдул Маджида, датированный 1852м годом и 
признанный позже Британским мандатом и государством Израиль. 
Этот документ официально установил принцип сохранения ста-
тусакво в Святых Местах, который определяет, регулирует и 
поддерживает без изменения правомочия собственника в Святых 
Местах, предоставленные исключительно трем христианским 
церквям: Греческой, Армянской и Римскокатолической.



368 ОТ АРАРАТА ДО СИОНА

Заголовок:

Тайна благодатного огня

Диктор:

Чтобы узнать человека, надо отправиться с ним в паломниче-
ство. Надо увидеть его на грани столкновения духовного и теле-
сного, когда проявляются его сила и немощь, любовь и ненависть.

Всё это справедливо и для народов. В обыденной жизни их 
истинные ценности не видны, a покрыты пылью нелепых обычаев 
и суетных забот. Чтобы понять подлинную сущность народа, надо 
последовать по следам его паломничества, чтобы увидеть полёт 
его души, дух самопожертвования и преданности.

Иерусалим – это мир священных ритуалов. Величественные 
обряды и торжественные процессии являют собой всё великолепие 
Святых Мест, производя глубокое впечатление на паломников. 
Страстная неделя – наиболее насыщенный период. А Пасха – это 
ритуальная кульминация в Городе Воскресения.

Церемонию вынесения Пасхального Огня из Гроба Господня 
мечтает увидеть любой паломник. Но доступ в Старый Город в 
этот день строго ограничен. Число желающих попасть на церемо-
нию намного превышает вместимость храма Гроба Господня. Так 
что лишь немногим это удается.

В этот день главную роль играют армяне и греки. Лишь ар-
мянским и греческим священнoслужителям дана исключительная 
привилегия исполнять церемонию вынесения Пасхального Огня. 
Они вступают в храм торжественными процессиями. Связанные 
судьбами и пережившие похожие исторические трагедии, эти 
народы соединены узами совместного служения в этом важней-
шем месте. Поразительны масштабы их исторических потерь и 
духовных приобретений. Это парадоксально, но такова реальность 
– быть в духовном центре мира и осуществлять единое вселенское 
служение.

Многоязычная толпа с замиранием сердца ждет Огня Вос кре
сения. Внутри Гробницы – греческий патриарх и армянский ар-
химандрит. Они должны вынести Огонь паломникам. Армянские 
паломники, собравшиеся в храме, начинают скандировать: «Ар



369ОТ АРАРАТА ДО СИОНА

мения, Армения!» Огонь сначала выносится с армянской стороны, 
и за несколько мгновений храм наполняется светом зажженных 
свечей. Звон армянского колокола возвещает о Светлом Христовом 
Воскресении.

В пасхальной радости есть общечеловеческий зов, не нужда-
ющийся в объяснении. Универсальность этого переживания выше 
языковых или культурных преград. Напряженность ожидания 
Пасхального Огня преображается в дух умиротворения и согласия.

Сколько душ воспламенил этот Огонь! Может быть, ожидание 
чуда внешнего приведет людей к чуду внутренного преображения? 
Как сказал Христос: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как 
желал бы, чтобы он уже возгорелся» (Лука 12:49).

Красочная картина Пасхи ещё не полна. Каждая Церковь 
про водит свои уникальные церемонии, и все они производят 
неизгладимое впечатление. Один из самых самобытных риту-
алов совершается Эфиопской Церковью. Эфиопы были одной 
из самых ранних наций, официально принявших христианство. 
Это произошло в 4м веке нашей эры. Они принадлежат к семье 
Древневосточных Православных Церквей, наряду с православ-
ными aссирийцами, коптами и армянами. Эфиопская пасхальная 
церемония происходит в темноте ночи на крыше армянского храма 
Святого Григория Просветителя.

Храм Святого Григория Просветителя является частью ан
самбля храма Гроба Господня. Согласно преданию, в этом ме-
сте, расположенном чуть выше того, где был обретен Святой 
Крест, первый католикос Армянской Церкви Святой Григорий 
Просветитель много лет подвизался, считая себя недостойным 
увидеть Гроб Господень.

Пасхальные краски являют нам все богатство человеческого 
духовного единства. Народы представлены здесь пропорциональ-
но не их численности, а глубине их духовного свидетельства и 
уникальности пройденного пути. Но можно ли измерить, какую 
цену за это заплатили малые народы своими испытаниями и жер-
твами? Христианский Восток даёт возможность западному миру 
вновь открыть для себя вечную истину.
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В истории человечества истинное величие часто путалось с 
видимой, поверхностной реальностью. Даже апостолы спорили 
друг с другом о величии. И тогда Христос, указав на ребенка, 
поучал их: «Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик».

Заключительная сцена: ребенок во дворе армянского со-

бора Святых Иаковов

Надпись:

Всякий путь есть начало…

Заключительные титры



ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹԵԱՆ  

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ  

ՄԵՐ ՍԵՐՆԴԻ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՆ Է

Յաճախ է պատահում, որ մարդկային վէճերի եւ հակա ռա

կու թիւնների արտաքին թեման կապ չունի հակասութեան ներ

քին բովանդակութեան հետ, եւ հազուադէպ է պատահում, որ 

խնդրի էութեանն անհաղորդ տրամախօսները անկեղծանան եւ խո

նարհուեն ճշմարտութեան առջեւ: Սակայն բարոյապէս մաքուր 

հասարակութիւնը միշտ պէտք է ունենայ յստակ սահմաններ, որոն ցից 

անդին մարդիկ պէտք է սթափուեն եւ զերծ մնան «արհեստավարժ» 

վէճեր ծաւալելու կամ սեփական կարծիքները բացարձակացնելու 

գայթակղութիւնից: Մենք պէտք է գիտակցենք, որ խորհրդային 

անցեալի նկատմամբ կարօտախտը կամ նոյն այդ անցեալի ժառան

գութիւնից ազատուելու նախանձախնդրութիւնը կարող են բախուել 

սրբազան ասպարէզներում, ուր ոտք դնելիս պէտք են մեծագոյն զգու

շութիւն եւ ակնածանք: Այսպիսի մի խնդրի են այսօր վերածուել հա

յե րէնի ուղղագրութեան քննարկումները: Եւ թէպէտ մենք չունենք 

այս խնդրի հասարակական պահակներ, պարզւում է, որ բազմաթիւ 

մարդիկ «մասնագիտական» համոզուածութեամբ ստանձնել են 

այս պաշտօնը եւ փորձում են պաշտպանել մեզ հայկազեան ուղ

ղա գրութեան զանազան «անյարմարութիւններից»: Նրանց ընդ

դի մախօսներն էլ չեն կարողանում պատշաճ կերպով ցոյց տալ, որ 

խնդիրը շատ աւելի լուրջ է եւ վեր է յարմարաւէտութիւնների եւ 

պայ մանաւորուածութիւնների հարթութիւնից:

Ուղղագրութեան խնդիրը նախեւառաջ հոգեւոր արժէ հա մա կար

գա յին հարց է եւ ըստ էութեան կապուած է ազգի աշ խարհ ըն կալ

ման, լեզուամտածողութեան, պատկերաձայնային վե րար տա դրու

թեան կարեւորագոյն կարողութիւնների հետ: Այս ամէնը, գալով մեր 
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ծագումնաբանական ակունքներից, բիւրեղացել է դարերի ըն թաց քում 

եւ դարձել խօսք ու գիր, որոնք մեր ժառանգութիւնն ու հարստու

թիւնն են, մեզ իրար հետ կապող եւ ժողովուրդ դարձ նող զօրութիւնը, 

մեր ինքնութեան թանձրացումը: Սա այն տեղն է, ուր ոչ թէ պէտք է 

մէկս միւսին զարմացնենք կամ մեր աղաղակներով հասարակութեան 

ուն կը պատռենք, այլ պէտք է լռութեամբ խոնարհուենք եւ ամէն տե

սակ կեղծաւորութիւն մի կողմ դնենք (իսկ մենք երբեմն շատ ենք կեղ

ծաւո րում): Այստեղ լեզուաբանը ոչ մի առաւելութիւն չունի երաժշտի 

կամ քաղաքագէտի նկատմամբ, որովհետեւ ուղղագրութիւնը կամ 

գրագիտութիւնը մասնագիտութիւններ չեն, այլ ազգային ինք նա

գի տակցութեան դրսեւորումներ, ուր աղաւաղումները ծայրաս տի

ճան վտանգաւոր են:

Եթէ մէկն ասի մեզ այսօր, որ ինչինչ յարմարութեան կամ 

օգ տա կարութեան սկզբունքներից ելնելով պէտք է փոխել հա

յե րէնի այբուբենը, ապա ոչ միայն կը մերժենք այդպիսի մօ տե

ցու մը, այլեւ կը պախարակենք ու կը դատապարտենք այդ առա

ջար կութեան հեղինակին: Ինչո՞ւ: Որովհետեւ տառերը սրբա

զան նշանակներ են, եւ դրանց գրելաձեւը պատահական չէ, այլ 

սերտօրէն կապուած է մեր ներքին հոգեկերտուածքի եւ աշ խարհ

ընկալման առանձնայատկութիւնների հետ: Տառերի աղաւա ղումը 

կը յանգեցնի ազգային ինքնագիտակցութեան եւ հոգեբանութեան 

աղաւաղման: Եթէ այսքան կարեւոր է տառերի գրելաձեւը, ապա 

ինչո՞ւ նոյնքան կարեւոր չէ բառերի գրելաձեւը: Կարեւո՛ր է եւ` 

ո՛չ պակաս կարեւոր: Այդ տառերը մեզ տրուած են իրար հետ հա

մա դրելու եւ բառեր գրելու համար, եւ այդ գրելաձեւի մէջ կայ 

լեզուա մտածելակերպային եւ հնչիւնապատկերային ներ դաշ նա

կու թիւն: Բառի մէջ է իմաստաւորւում տառը, եւ բառն է լեզուի 

նուա զագոյն գաղափարական արտայայտիչը: Հետեւաբար, ինչ

պէս տառերը, այնպէս էլ բառերը սրբազան նշանակներ են եւ հո

գեւորազգային ինքնագիտակցութեան հիմնարար բաղադրիչ ներ: 

Եթէ այսօր մենք ունենք մեր ինքնութեան, հոգեւոր արժէքների, 

պատ մական յիշողութեան, լեզուամտածողութեան վնասուածքներ 

եւ աղճատումներ, ապա դրանք միանշանակ կերպով աղերսուած են 

բառերի գրելաձեւի աղաւաղման հետ: Բառերը իրենց մէջ ունեն հո

գե ղէն լիցքեր, եւ գրաւոր խօսքն է պատմական ժառանգութեան եւ 

յի շողութեան փոխանցման հիմնական գործիքը: Եթէ մենք բառերը 
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գրում ենք այնպէս, ինչպէս գրել են սբ Մեսրոպ Մաշտոցը, սբ Սահակ 

Պարթեւը, սբ Մովսէս Խորենացին, սբ Յովհաննէս Օձնեցին, սբ Ներ

սէս Շնորհալին, սբ Գրիգոր Տաթեւացին եւ վերջապէս Խաչատուր 

Աբովեանը, Յովհաննէս Թումանեանը, Վահան Տէրեանը, ապա մենք 

կեն դանիգոյաբանական կապ ունենք այդ անձերի եւ նրանց շնորհիւ 

մեզ փոխանցուած ժառանգութեան հետ:

Բառը մտքի հագուստն է, եւ ինչպէս գրում ենք, այնպէս էլ 

մտա ծում ենք: Երբ մտքի արդիւնքն արտայայտւում է խորթ նշա

նակ ներով կամ գրելաձեւով, խախտւում է միտքբառ փոխ յա րա

բե րութեան ներդաշնակութիւնը, որը տանում է մտա ծե լա կեր պա

յին կաշկանդումների: Այսօր մենք շատ ենք բողոքում մեր լեզուի 

զգա ցողութեան ցածր վիճակից եւ հայերէնի գործածութեան ան

մխի թար մակարդակից: Ասում ենք, թէ ինչպէ՞ս է, որ անցեալ դա

րա սկզբին այդպիսի հզօր գրողների փաղանգ ենք ունեցել, իսկ այ

սօր կանգնած ենք այս կոտրած տաշտակի առջեւ: Գլխաւոր պատ

ճառ ներից մէկն այն է, որ անցեալ դարասկզբին հայերէն են սո

վո րել Մաշտոցով, Եղիշէով, Մանդակունիով, այսինքն` հայոց 

լեզուի հիմնադիրներով, գրաբարը եղել է հայերէնի ուսուցման 

հիմ քը, եւ անցեալի հետ հաղորդակցութեան ուղղագրական պատ

նէշ ներ չեն եղել: Իսկ այսօր մեր հանրակրթական համակարգում 

ո՛չ գրաբարը կայ, ո՛չ էլ մեր ոսկեղէն լեզուի ուղղագրութիւնը: Եւ 

ունենք այն, ինչ ունենք: Միգուցէ շատերին զարմանալի թուայ, 

որ եւրոպական մի շարք երկրների, օրինակ` Աւստրիայի, հան րա

կրթական համակարգում պահպանուած է լատիներէնի եւ յու նա

րէնի ուսուցումը: Ժամանակակից գերմաներէնը շատ աւելի հեռու 

է լատիներէնից եւ յունարէնից, քան հայերէնը` գրաբարից: Բայց 

մար դիկ հասկանում են, որ այդ երկու դասական լեզուները եւրո

պա կան քաղաքակրթութեան եւ սեփական լեզուի հիմքն են: Իսկ 

մենք շա րու նակ վախենում ենք, որ յանկարծ մի երկու կանոն եւ 

մի երկու բառ աւել չսովորենք: Խօսքն իսկապէս մի քանի կանոնի 

եւ մի քանի բառի մասին է, եւ այդ ամէնը կարելի է զետեղել մէկ 

թերթի վրայ: Պատկերացրէք, թէ ինչպիսի ծաւալի մասին է խօսքը: 

Ուրիշ լեզու ներ սովորելու համար հազարաւոր բառերի գրելաձեւ 

ենք անգիր անում (օ րինակ` անգլերէնի պարագայում) եւ չենք 

բողո քում: Ընդամէնը մէկ թերթի մասին է խօսքը, եւ այսքան 

աղմուկ ենք հա նել:
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Մի փոքր խորհրդածենք Մեսրոպ Մաշտոցի գործի էութեան մա

սին: Մեսրոպ Մաշտոցը հնչիւնային այբուբեն չի ստեղծել: Հնչիւնային 

նշանագրեր ստեղծելն այնքան էլ մեծ առաքինութիւն չէ: Այդպիսի 

այ բուբեններ յօրինուել են ամենատարբեր լեզուների համար, սակայն 

կի րառական չեն դարձել: Հնչիւնանշաններով բառեր չեն գրւում, 

որով հետեւ գրաւոր լեզուն ունի իր օրինաչափութիւնները: Տառերը 

ոչ միայն իրար հետ ճիշտ պէտք է համադրուեն եւ արտացոլեն լեզուի 

հնչիւնային համակարգը, այլեւ ճիշտ վերարտադրեն երկբարբառ ներն 

ու եռաբարբառները: Այլ կերպ ասած` բառերն իրենք են պահան

ջում այս կամ այն տառի գոյութիւնը: Շատ խոր պէտք է ճանաչես 

լե զուն, նրա խօսքի շունչն ու էութիւնը, որպէսզի գտնես այդ լե զուն 

վե րարտադրող տառերը: Այդ պատճառով է շարականագիրն ասում. 

«Որք զարդարեցին տնօրինաբար զիմաստս Անեղին, հաստատելով 

յերկրի զգիրս կենդանի…»: Այդ նշանագրերը իսկապէս եղել են կեն

դանի գրեր եւ կենդանի կերպով մարմնաւորել են հայոց խօս քը: 

Սուրբ Մեսրոպի, Սահակի եւ նրանց աշակերտների մեծագոյն գոր

ծը եղել է գրաւոր լեզուի ստեղծումը, լեզու, որի ողջ հզօրու թիւնը 

ար տայայտուեց ոչ միայն սեփականը ցոյց տալու կարողութեամբ, 

այլեւ համամարդկայինը իւրացնելու աննախադէպ ճկունութեամբ: 

Եւ իրաւամբ մենք նրանց կոչում ենք սուրբ Թարգմանիչներ: 

Նրանք թարգմանեցին «զիմաստս Անեղին», այսինքն` երկնային 

ճշմարտութիւնների թարգման դարձան հողեղէններիս համար, նրանք 

թարգմանեցին համամարդկային բարձր արժէքները, եւ մենք շատ 

արագ կանգնեցինք մշակութապէս հզօր ազգերի կողքին, նրանք նոյ

նիսկ թարգմանեցին մերն իսկ մեզ համար, եւ մենք ստացանք մեր 

ինքնութեան ու ազգային ներուժի բացայայտման գլխաւոր զօ րու

թիւնը` մեր գրաւոր խօսքը:

Սուրբ Թարգմանիչների այս հզօր գործի ժառանգորդները ինչ

պէ՞ս կարող են իրենց լեզուամտածողութեան մակարդակը իջեց

նել հնչիւնագրական պարզունակութեան աստիճանի: Թէպէտ սա 

էլ մինչեւ վերջ չյաջողուեց որոշ բաղաձայնների յետագայ «վատ 

վարքագծի» պատճառով: Նորից կան բառեր, որ գրւում են մի կերպ, 

իսկ հնչում այլ կերպ: Ի՞նչ է, նորի՞ց խորանանք հնչիւ նա գրու

թեան մէջ, որ յանկարծ մեր երեխաները չդժուարանա՞ն: Այն ժա մա

նակ սա համայնավարական գաղափարախօսութեան կողմից պար

տադրուեց մշակութային միօրինակութիւն հաստատելու եւ ազգերի 



375ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ

հաղորդակցութիւնը դիւրացնելու կեղծ մտահոգութեամբ: Լաւ է` 

չհասցրին այբուբենը փոխել: Այսօր է՛լ աւելի մեծ վտանգներ կան: 

Մենք ապրում ենք համընդհանրացուող աշխարհում, ուր ամէն ինչ 

կապուած է համակարգչի եւ նրա վրայ որոշակի գործողութիւններ 

կատարելու արագութեան հետ: Հնչում են կարծիքներ, թէ իբրեւ մեր 

տառերը շատ են եւ անգլիատառ ստեղնաշարը անյարմար է հայերէն 

գործածողի համար: Սա լուրջ մարտահրաւէր է: Եթէ մենք շարժուենք 

նոյն յարմարուողական մտայնութեամբ եւ մեր երեխաների մէջ 

ներդնենք սեփականը չյարգելու եւ «աւելորդ» գիտելիքներից զերծ 

մնալու հոգեբանութիւնը, ապա համայնավարների չհասցրածը կարող 

է իրագործուել մեր իսկ ձեռքով:

Եթէ այսօր այսքան խօսւում է մեր ազգային նշանակների վե

րա կանգնման մասին, եթէ մենք իսկապէս հասկանում ենք, որ մեր 

ինքնութիւնը նախ եւ առաջ արտայայտւում է մեր հոգեւորազ

գային նշանական համակարգով, ապա ժամ առաջ պէտք է վե րա

կանգ նել հայկազեան լեզուի ուղղագրութեան կանոնները: Սա պա

կաս կարեւոր չէ, քան զինանշանի եւ օրհներգի խնդիրը: Եւ որպէս 

յա ջորդ տրամաբանական քայլ պէտք է լրջօրէն մտածել դպրոցնե

րում գրաբար դասաւանդելու մասին: Եւ վերջապէս, լեզուն պէտք է 

ճանաչել իր պատմութեան եւ ճիւղերի հարստութեան մէջ: Գրաբարը, 

միջին հայերէնը, արեւմտահայերէնը, արեւելահայերէնը տարբեր 

լեզուներ չեն, այլ մէկ միասնական լեզու՝ իր զարգացման փուլե

րով եւ ճիւղերով: Այդ միասնական լեզուն ունի իր մէկ միասնա կան 

դասական հայկազեան ուղղագրութիւնը:

«Գանձասար» աստուածաբանական կենտրոնի կողմից այս ան

կախութեան տարիների ընթացքում հրատարակուել է աւելի քան կէս 

միլիոն տպաքանակով գիրք, բոլորը` դասական ուղղագրութեամբ: 

Եր բեք որեւէ մէկը չի բողոքել ուղղագրութիւնից, ընդհակառակը` 

մար դիկ վկայում են, որ այդ ուղղագրութեան մէջ հոգեղէն շունչ 

կայ: Իսկ բազմաթիւ մարդիկ, որոնց սովորեցրել ենք դասական ուղ

ղա գրութեամբ գրել, խոստովանում են, որ իրենք այլեւս չեն կարող 

վե րադառնալ սովետական ուղղագրութեանը, որովհետեւ զգում են, 

որ դասականն է մեր ճշմարիտ ուղղագրութիւնը, եւ դրա մէջ խորք 

կայ, հոգի կայ: Հաւատացէ՛ք, որ դասական ուղղագրութեան անց նե

լը մի երկարատեւ եւ ցաւատանջ գործընթաց չէ, այլ գրագէտ մար

դու դէպքում ընդամէնը տեւում է մէկից երկու շաբաթ եւ մեծագոյն 
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բաւականութիւն պատճառում սովորողին: Չէ՞ որ նրանք սկսում են 

գրել այնպէս, ինչպէս աւանդել է մեզ Մեծն Մեսրոպ Մաշտոցը:

Ես առաջարկում եմ, որ իրար հետ վիճելու փոխարէն մարդիկ մի 

փոքր ճիգ գործադրեն եւ փորձեն գրել դասական ուղղագրութեամբ, 

ե՛ւ դասական ուղղագրութեան նախանձայոյզ ջատագովները (որով

հե տեւ նրանց մեծ մասը այդ ուղղագրութեամբ գրել չգիտի), ե՛ւ 

դրա դէմ խռովայոյզ պայքարողները (որովհետեւ սա միայն կը 

հարստացնի նրանց): Իսկ ժողովրդի անգրագիտութեան մասին ոչ 

թէ պէտք է տեսականօրէն մտահոգութիւններ արտայայտել, այլ 

ան գրագիտութեան յաղթահարումը սկսել մեր իսկ անձերից: Ես 

չեմ կարծում, թէ որեւէ մէկը, որ դասական ուղղագրութիւն չգիտի, 

գրա բար չգիտի եւ հետեւաբար հաղորդ չէ իր լեզուի ակունքներին, 

կարող է իրեն գրագէտ հայ մարդ համարել: Իսկ մեր ժողովրդի գրա

գի տութեան մակարդակը գնալով ընկնում է: Եւ պատճառներից 

մէկն այն է, որ մենք մեր երեխաներին զրկում ենք սեփական լեզուի 

ակունքներին հաղորդ լինելու եւ սեփական լեզուն իր պատմական 

զարգացման մէջ ճանաչելու հնարաւորութիւնից: Իսկ արդեօ՞ք մենք 

դրա իրաւունքն ունենք: Սխալը չգիտակցելն աւելի մեծ մեղք է, քան 

սխալը գործելը: Եւ եթէ ոչ մեզ, գոնէ մեր գալիք սերունդների համար 

մենք պարտաւոր ենք ընդունել որոշ ճշմարտութիւններ:



RESTORING THE ORTHOGRAPHY  

OF THE ARMENIAN NATION  
A TASK FOR OUR GENERATION

Often in disputes and disagreements of human affairs, the stat-

ed theme is unrelated to the real issue; the disputants, unwilling to 

address the essential issue, rarely come clean and humbly submit to 

the truth. However, the moral health of any society demands certain 

clear limits to keep people on guard from succumbing to the temp-

tations of "professional" contentiousness or elevating their private 

opinions into absolute truths. We must recognize that both the nos-

talgia for the soviet past or the zeal to rid ourselves of that legacy 

are treading on sacred turf, which demands great caution and discre-

tion. The discussion of Armenian orthography is one such matter to-

day. And many self-appointed experts evince "professional" convic-

tion and try to protect us from the various inconveniences of the or-

thography of the Armenian nation (Haykazian Orthography). Those 

advocating the other side are not able to explain that the issue is ac-

tually of deeper importance to our nation and transcends mere con-

venience or expedience.

The way we write is irst and foremost an issue of spiritual and 
cultural values that goes to the heart of our nation's worldview, lin-

guistic thought processes, and our most fundamental capacity for au-

diovisual creativity and transmission. All this springs from our or-

igins as a people, crystallized through the centuries, and turned in-

to speech and writing, which is our heritage and our wealth, a force 

that binds us together and makes us a nation, and forges our na-

tional identity. This is not the place for us to raise a ruckus or try 

to show each other up, but rather, calls for calm earnestness, set-

ting aside deceptive tactics (and we can be quite deceptive). Here, 

the linguist has no advantage over the musician or politician, since 
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orthography and literacy are not the province of specialists, but are 

rather the manifestations of national self-consciousness, where dis-

tortions are very dangerous.

If one were to say to us today that for this or that convenience 

or advantage we should reject the Armenian alphabet, we would not 

only reject the proposal, but would discredit and condemn the pro-

ponent of such an idea. Why? Because our letters are sacred symbols 

and their written form is not arbitrary, but is intimately related to the 

uniqueness of our psyche and worldview. Defacing the letters of the 

alphabet would be tantamount to defacing our national self-conscious-

ness and psychology. If the way we write letters is so important, then 

isn't the way we write words equally important? Of course, it is im-

portant, not less important, but more so. The purpose of letters is to 

combine them and write words, and in that way of writing there is an 

audiovisual harmony of language and thought. The letter inds its sig-

niicance in the word, and the word is the smallest meaningful unit of 
language. Thus, like letters, words are sacred symbols and fundamen-

tal building blocks of our spiritual and national self-consciousness. If 

today we suffer from injuries and distortions to our national identity, 

our spiritual and cultural values, our historical memory, and linguis-

tic thought processes, these can be attributed in great part to the dis-

tortion of the way we write words. Words convey spiritual content, 

and our written language is the fundamental means of transmitting 

our historical heritage and memory. If we write words the way that 

Sts. Mesrop Mashtots, Sahak Partev, Movses Khorenatsi, Hovhannes 

Odznetsi, Nerses Shnorhali, and Grigor Tatevatsi did, as well as the 

way that Khachatur Abovian, Hovhannes Tumanian, and Vahan Teri-

an did, then we have a living, existential tie to those people and the 

heritage that was transmitted to us thanks to their efforts.

Words are the clothes of our thoughts, and the way we write af-

fects the way we think. When the result of our thinking is expressed 

in symbols or writing that is not authentically its own, the harmony 

of idea-word relationship is destroyed, undermining and constricting 

our thought processes. Today, we often lament the degradation of our 

linguistic sensitivity and the deplorable level of Armenian language 
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usage. We say, how could we have had such a phalanx of great writ-

ers at the beginning of the last century, and today we face a broken 

chalice. One of the reasons is that at the beginning of the last century, 

they learned Armenian through Mashtots, Yeghishe, Mandakuni, in a 

word, from the creators of the Armenian literary language, the Grabar 

(Classical Armenian) as foundation of Armenian language study, and 

there was no orthography barrier to communicating with the past. To-

day, in our public education system, we have neither Classical Arme-

nian, nor the orthography of the language of our Golden Age. We have 

just what we have, nothing more. Perhaps for many it may be surpris-

ing to learn that in many European countries, for example Austria, the 

public schools have continued to teach Latin and Greek. Modern Ger-

man is certainly much more distant from Latin or Greek than Modern 

Armenian is from Classical Armenian. But people there understand 

that those two classical languages are the bases of European civiliza-

tion and their own language. Whereas here, people become alarmed 

at the thought that we should have to learn a couple of new words or 

rules. And the reality is that all the commotion is really just about a 

couple of rules and words, which all it easily on one page. Imagine 
all this fuss is about something this small. To learn foreign languages 

(for example, English) we memorize thousands of words without so 

much as a whimper. And here for our language we are talking about 

only one page, and there is an uproar.

Let's pause a moment to think about the essence of Mesrop Mash-

tots' work. Mesrop Mashtots did not create a phonetic alphabet. In-

deed, having merely phonetic letters is not such a great virtue. Such 

simple phonetic alphabets have been invented for many languages, 

but they have not taken hold. Phonetic transcription is not suficient, 
since the language and words have an inner structure. Letters must 

not only be combined correctly, they must also relect the sound sys-

tem of the language and properly represent the diphthongs and triph-

thongs of the language. In other words, words themselves dictate the 

existence of certain letters. A profound understanding of the language 

is necessary, an instinct for its spoken spirit and essence, in order to 

identify the letters required to properly represent that language. For 
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this reason, the hymn writer says of Mashtots, "He created living let-

ters on earth." These symbols truly are living letters and the living 

embodiment of Armenian speech. Sts. Mesrop, Sahak and their disci-

ples’ greatest achievement was the creation of a written language, a 

language whose entire strength is relected not only in its ability to ex-

press our own thoughts, but also in its unprecedented capacity to ex-

press the universal ideas of all humanity. We have quite rightly called 

them Holy Translators. They translated the "wisdom of the Uncreated 

God," that is, they became the translators of heavenly truth for earthly 

beings, giving us access to the highest values of mankind, enabling us 

very quickly to take our place culturally along with the strongest na-

tions. They also made accessible to us our own culture, and through 

them we acquired the main force for expressing and discovering our 

identity and national potential, our written language.

How can the heirs of the mighty works of the Holy Translators 

impoverish their writing system and reduce their language-thought to 

a level of mere phonetic transcription? Yet even this was not com-

pletely "achieved" due to various "bad habits" of pronunciation. There 

are still words pronounced one way, and written another. What's to be 

done? Should we delve into phonetic transcription again so that our 

children do not have dificulty spelling? That's what communist ide-

ology imposed in the guise of concern for establishing uniformity and 

facilitating communication among nations. It's lucky they didn't get 

around to changing the alphabet. Even today there are great threats. 

We live in a world where everything is tied to the computer and the 

ease and speed of various operations on computers. There have been 

suggestions that our alphabet has too many letters and that Armeni-

an is not suitable for the English keyboard. This is a serious concern. 

If we adopt this mentality of expedience and instill in our children 

the attitudes of not valuing our own and shunning seemingly super-

luous knowledge, then what the communists failed to do, we may do 
by our own hand.

There is much talk these days of restoring our national symbols. 

If we truly understand that our identity is expressed irst and foremost 
in our spiritual and national symbol system, then we have no time to 



381RESTORING THE ORTHOGRAPHY OF THE ARMENIAN NATION

waste in reestablishing the rules of our national writing system. This is 

no less important than the issue of the national seal or anthem. And as 

the next logical step, we should seriously think about teaching Classi-

cal Armenian in the schools. And inally, we must recognize language 
in its historical context and in the richness of its diversity. Classical 

Armenian, Middle Armenian, Western and Eastern Armenian are not 

different languages. They are one coherent whole which has devel-

oped through various stages and expressions. This uniied language 
has one, uniied, classical, Haykazian orthography.

Since independence, Gandzasar Theological Center has pub-

lished more than a half million books, all in classical orthography. 

Never has anyone complained about the orthography. On the contra-

ry, many people have stated that this writing captures the living spir-

it of the language. And many people whom we have taught to write 

in classical orthography confess that they cannot go back to soviet 

orthography, because classical orthography is our authentic orthog-

raphy. It has depth and spirit. Be assured the transition to classical 

orthography is not a long or dificult process. For a literate person, 
it takes a week or two and gives the learner a great sense of accom-

plishment and satisfaction. After all, this is the beginning of learn-

ing to write in the same manner as our great saint and teacher Mes-

rop Mashtots did.

I propose that instead of arguing with each other we make a small 

effort and try to write in classical orthography, that goes for both the 

advocates (since many of them have yet to master that orthography) 

as well as the rabble-rousing opponents (since they can only be en-

riched by this knowledge). And instead of expressing abstract concerns 

about making our people literate, we should each begin with ourselves 

by overcoming our own illiteracy. In my opinion, one who does not 

know classical orthography and does not know Classical Armenian, 

and therefore is cut off from the source of our language, can not be 

considered a literate Armenian. And our people's literacy is declining. 

One of the reasons is that we are depriving our children of knowing 

the roots of their own language and the opportunity to know their lan-

guage and its historical development. Do we have this right? Not rec-
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ognizing and correcting a mistake is more blameworthy than making 

it in the irst place. If we do not do it for ourselves, then at least we 
need to accept certain truths for coming generations.



ВОЗРОЖДЕНИЕ  

КЛАССИЧЕСКОЙ ОРФОГРАФИИ —  
ДОЛГ НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Нередко внешняя тема человеческих споров и разногласий 
не имеет никакой связи с внутренней, подлинной сутью возник-

шего противоречия, и крайне редко бывает, чтобы полемисты, 
не причастные к этой сути, могли бы искренне смириться с 
истиной. Однако нравственно чистое общество всегда должно 
соблюдать четкие нормы, по ту сторону которых люди обязаны 
быть трезвыми настолько, чтобы избежать соблазна затевать 
«профессиональные» дискуссии или стремиться к абсолютизации 
собственного мнения. 

Мы должны сознавать, что ностальгия по советскому прош-

лому или чрезмерное усердие избавиться от наследия этого 
самого прошлого могут столкнуться в сокровенных духовных 
сферах, вхождение в которые требует величайшей осторожности 
и благоговения. В подобную проблему превратились сегодняшние 
обсуждения армянского правописания.

Хотя общество не назначало своих стражей по этому вопросу, 
выясняется, что многочисленные люди взяли на себя роль «блю-

стителей порядка», стремясь защитить всех нас от различных 
«неудобств» классического правописания, а их оппоненты также 
не могут должным образом указать им, что проблема намного 
серьезнее и намного выше плоскости каких-либо удобств и до-

говоренностей.
Проблема правописания – это, прежде всего, вопрос системы 

ценностей и по сути своей связана с национальным мировосприя-
тием языкового мышления и важнейшими возможностями об раз-
но-звукового воспроизведения. Все это, беря начало из наших 
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этнических истоков, кристаллизовалось в течение столетий и 
превратилось в слово и письменность, которые являются нашим 
наследием и богатством — силой, сплотившей нас, превратившей 
нас в народ и воплотившей в реальность нашу национальную 
иден тичность.

Это тот случай, когда мы обязаны перестать удивлять друг 
друга и оскорблять воплями слух общественности. Вместо всего 
этого мы должны в молчании преисполниться смирения и от-

вергнуть всякое лицемерие (а мы так часто лицемерим!). Здесь 
лингвист не должен иметь никаких преимуществ перед музы-

кантом или политиком, ибо ни правописание, ни грамотность не 
являются специальностью — они есть проявление национального 
самосознания, где любое искажение крайне опасно. Если сегодня 
кто-либо скажет нам, что во имя каких-то удобств или исходя 
из какой-то пользы необходимо изменить армянский алфавит, 
то мы не только отвергнем подобное предложение, но предадим 
осуждению и порицанию автора этой идеи. Почему? Потому что 
буквы — это священные, сокровенные сим волы, и их написание 
не случайно. Они тесными узами свя за ны с нашим внутренним 
духовным строем и особенностями мирововосприятия.

Коверканье букв приведет к искажению национального са мо-
соз нания и психологии. А если написание букв столь важно, то 
разве не столь же важно написание слов?

Несомненно, оно также крайне важно. Буквы эти дарованы 
нам, чтобы мы, складывая их, создавали слова, и в этом способе 
написания наличествует гармония между образным языковым 
мышлением и фонетической образной выразительностью. 
Буква обретает смысл в слове, а само слово — мельчайший 
выразитель идеи языка. Следовательно, как буквы, так и слова 
являются сокровенными символами и основополагающими со-

ставляющими духовно-национального самосознания. И сегодня 
все искажения и ущербность нашего языкового мышления, 
нашей идентификации, духовных ценностей, исторической 
памяти — все это однозначно порождено также искаженным 
написанием слов, ибо слова обладают духовным потенциалом, 
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а письменное слово — основной инструмент передачи истори-

ческой памяти и наследия.
Если мы пишем так, как писали св. Месроп Маштоц, св. Саак 

Партев, св. Мовсес Хоренаци, св. Ованнес Одзнеци, св. Нерсес 
Шнорали, св. Григор Татеваци и, наконец, Хачатур Абовян, 
Ованнес Туманян, Ваан Терян, значит, мы являемся обладателями 
живой, онтологической связи с этими личностями и благодаря 
им — с переданным нам культурным наследием.

Слово — это одеяние мысли, и мы мыслим так, как пишем. 
Когда плод мысли выражается чуждыми нам пись ме нами или 
чуждым написанием слов, то нарушается гар мония взаимоотно-

шения «мысль-слово», что ведет к скованности образа мыслей. 
Сегодня мы постоянно сетуем на неблагополучное состояние 
нашего языка и низкий уро вень использования армянского язы-

ка. Мы удивляемся тому, что в начале прошлого века обрели 
целую фалангу искусных мастеров пера, а сегодня оказались 
перед разбитым корытом. Одной из основных причин является 
как раз то, что в начале прошлого века обучались армянско-

му языку по трудам Маштоца, Егише, Мандакуни — самих 
основателей армянского языка. Грабар — древнеармянский 
классический язык — являлся основой, базой обучения языку, 
и потому не было никаких орфографических препятствий пра-

вописания для живого общения с нашим славным прошлым. А 
сегодня в нашей общеобразовательной системе нет ни грабара, 
ни классического, истинного правописания нашего прекрасного 
и чудного языка. И, следовательно, мы имеем то, что имеем. . .

Возможно, многих удивит то, что в некоторых европейских 
странах, к примеру, в Австрии, в общеобразовательной системе 
сохранено изучение латинского и греческого языков. Современ-

ный немецкий язык намного отдаленней от латыни и греческого, 
чем современный армянский язык – от грабара. Но европейцы 
осознают, что оба этих классических языка являются основой 
европейской цивилизации и их собственного языка. А мы все 
еще продолжаем ужасаться тому, что нам вдруг придется изучить 
еще пару правил и несколько «лишних» слов. На самом же деле, 
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«трудности» воистину сводятся к нескольким правилам и немно-

гочисленным словам, которые можно поместить на одном листе. 
Представьте, о каком «объеме» идет речь. Между тем в процессе 
изучения иностранных языков мы заучиваем написание тысяч 
слов (например, в случае английского языка) и совершенно не 
протестуем. А тут речь об одном листочке, и так много проте-

стующих выкриков.
Задумаемся о сущности деяния Месропа Маштоца. Месроп 

Маштоц не создавал фонетического алфавита; создание фонети-

ческих символов — не такая уж высокая добродетель. Подобные 
алфавиты создавали для самых различных языков, однако они не 
вошли в употребление.

Символами звуков не напишешь слов, потому что письмен-

ный язык имеет свои закономерности. Буквы должны не только 
правильно сочетаться между собой и отражать фонетическую 
систему языка, но они обязаны правильно воспроизводить диф-

тонги и трифтонги.
Иначе говоря, слова сами требуют наличия той или иной бук-

вы. Необходимо глубоко постичь язык, его дыхание и суть, чтобы 
суметь найти именно те буквы, которые способны точно воспро-

извести сказанное. Потому Вартан Аревелци — автор канона 
Святых Переводчиков — говорит: «Утвердив на Земле животвор-

ные письмена», ибо эти символы воистину были животворящими 
письменами, они облекали армянскую речь в животворную плоть. 
Величайшим свершением св. Месропа, св. Саака и их учеников 
явилось сотворение письменного языка, языка, вся мощь которого 
выразилась не только в возможности показать всему миру свое 
собственное «я», но и в беспрецедентной гибкости в усвоении 
общечеловеческой культуры. И мы их по праву именуем Святыми 
Переводчиками, ибо они перевели для нас «знание о Боге не со-
тво ренном», а именно — они явились переводчиками небесных 
истин для нас, земных существ. Они перевели возвышенные 
духовные ценности всего человечества, и мы благодаря им очень 
скоро встали рядом с могущественными культурными народами.
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Благодаря им мы получили главное — наше письменное 
слово, выразителя нашей идентичности, нашего национального 
духовного потенциала. Как могли наследники великих свершений 
Святых Переводчиков снизить уровень своего языкового мыш-

ления до примитивного состояния элементарной записи звуков?! 
Впрочем, и это не удалось до конца из-за «плохого поведения» 
некоторых согласных звуков. Опять же были слова, которые пи-

сались иначе, чем произносились. Что же делать, неужели опять 
низвергнуться нам в бездну звукозаписи (фонографии), дабы наши 
чада не утруждали себя?

В прошлом это было принудительно навязано нам ради 
культурной «уравниловки». Нам еще повезло, что не успели 
исковеркать алфавит. Но сегодня над нами нависла еще большая 
опасность, ибо мы живем в мире «глобализации», в котором все 
связано с компьютерами и со скоростью исполнения ими опре-

деленных операций. И вот начали раздаваться голоса, что якобы 
наши буквы слишком многочисленны и англоязычную клавиатуру 
неудобно использовать для текстов на армянском языке. Это уже 
серьезный вызов. Если мы хотим продолжать оставаться приспо-

собленцами и воспитывать детей в неуважении к собственным 
духовным ценностям и в стремлении избегать «ненужных и 
излишних» знаний, то мы совершим — своими же руками — то, 
что не удалось даже большевикам.

Если сегодня так много говорится о восстановлении 
наших национальных символов и если мы действительно 
осознаем, что наша самобытность и независимость прежде 
всего выражаются системой духовно-национальных символов, 
то необходимо немедля восстановить нормы классического 
правописания армянского языка. Это — не менее важная за-

дача, чем создание герба и гимна. Следующим же логическим 
шагом должно явиться преподавание грабара в школах. И, 
наконец, язык нужно постигать в многообразии его историче-

ского развития, его разветвлений. Грабар, средний армянский, 
западноармянский, восточноармянский — это не различные 
языки, а единый язык в различных фазах развития и ответвле-
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ниях. И этот единый язык имеет одно единое, клас си ческое 
Гайказянское правописание.

За время независимости Богословский центр «Гандзасар» 
общим полумиллионным тиражом опубликовал разные книги, и 
все они изданы в соответствии с классическим правописанием. 
И никто из читателей не проявил недовольства по этому поводу. 
Наоборот, читатели свидетельствуют, что в самом написании 
слов они ощущают некую духовную силу, чарующую душу. А 
множество людей, которых мы обучили писать по классическим 
канонам, признавались в дальнейшем, что они не в состоянии 
вернуться к советскому правописанию, ибо уже постигли, что 
их подлинным правописанием является классическое, преиспол-

ненное возвышенной духовности и сокровенной глубины.
Поверьте, обучение классической орфографии не является 

длительным и болезненным процессом – грамотный человек мо-

жет освоить ее за одну-две недели, при этом получая огромное 
удовольствие, ибо он начинает писать так, как было завещано ему 
самим великим Месропом Маштоцем.

Я предлагаю всем вместо бесконечных споров приложить 
минимум усилий и начать писать в соответствии с классическими 
нормами. Мой призыв обращен и к ревностным защитникам клас-

сического написания (ибо большинство из них не вла деет этими 
нормами), и к самым рьяным ее противникам (ибо это только 
преисполнит их духовным богатством предков). И не следует 
заниматься отвлеченными рассуждениями о якобы неграмотном 
народе, вместо этого лучше срочно взяться за искоренение собст-

венной неграмотности. Тот, кто не хочет знать свой собственный 
язык – грабар – и не желает обучиться элементарным канонам 
классического правописания, никогда не будет причастен к исто-

кам родного языка. Я думаю, что подобный человек не имеет права 
считать себя грамотным и просвещенным. Между тем уровень 
грамотности нашего народа катастрофически падает. И одной из 
причин этого является то, что мы мешаем своим детям причастить-

ся к истокам собственного языка, лишаем их возможности постичь 
глубины своего родного языка в его историческом становлении.
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А имеем ли мы на это право?!
Не осознавать свою неправду гораздо опаснее для нашей 

души, чем совершать ее. И если не для себя, то хотя бы для гря-

дущих поколений мы обязаны признать свои ошибки и сделать 
первый шаг к признанию правды, в данном случае к правильному 
написанию слов — правописанию наших предков.



ՍԲ ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ` 

ԱՂՕԹՔԻ ՀԱՆՃԱՐԸ

Ապրիլի 12-ին` Հռոմի Սբ Պետրոսի տաճարում Հայոց ցե ղա սպա-

նութեան զոհերի յիշատակին նուիրուած պատարագի ընթացքում, 

Ֆրանցիսկոս պապը սբ Գրիգոր Նարեկացուն հռչակեց Կաթողիկէ 

Եկեղեցու տիեզերական վարդապետ կամ ուսուցիչ: Նահատակութեան 

եւ սրբութեան այսպիսի աղերսումը պատահական չէր: Հայերը նա-

հատակ ժողովուրդ են եւ շատ թանկ գին են վճարել յանուն սրբու-

թեան եւ ճշմարտութեան: Եւ ահա մահուանը մարտիրոսութեան հո-

գով  յաղթած եւ ցեղասպանութեան մոխիրներից յարութիւն առած 

ժո ղո վուր դը մարդկութեանն է նուիրում իր ամենամեծ սուրբերից 

մէկին:

Իրադարձութիւնը պատմական էր. Նարեկացու սրբութիւնը, բա-

րե խօսութիւնը եւ ժառանգութիւնը դարձան հոգեւոր կրթութեան եւ 

կեանքի վերափոխման աղբիւր կաթոլիկ աշխարհի համար: Սրանով 

ոչ թէ պատիւ ընծայուեց Նարեկացուն, ով պատւուած է Աստծուց եւ 

մարդկանց պատուի կարիքը չունի, այլ Նարեկացու տիեզերական 

սրբութիւնը շատերի համար դարձաւ կենդանի իրականութիւն եւ 

ուսուցում, օրհնութեան ու լուսաւորութեան աղբիւր: Մարդկութիւնը 

մեծ հնարաւորութիւն ստացաւ սովորելու հազարամեայ սուրբից եւ 

առաջնորդուելու նրա գրուածքներով:

Սբ Գրիգոր Նարեկացուց մեզ հասած գրաւոր ժառանգու թեան 

մէջ առանձնայատուկ տեղ է գրաւում նրա «Մատեանը», որը գրուել 

է մօտ 1000 թ.-ին եւ ապրել մօտ հազար տարի՝ դառնալով հայ 

ժողովրդի հոգեկեցութեան եւ ինքնութեան կարեւորագոյն ար տա-

յայտութիւններից մէկը: Գիրքը գրուել է, ինչպէս մեզ ծա նու ցում 

է ներածական-յիշատակարանը, բազմաթիւ եղբայրների, անա պա-

տականների, ճգնաւորների խնդրանքով կամ պատուէրով: Այս առու-

մով «Մատեանը» բիւրեղացումն է ճգնաւորական-հայեցողական 
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կեան քի խտացման, բազմաթիւ մարդկանց կատարելութեան 

փնտրումների եւ այդ ժամանակաշրջանի հոգեւոր իդէալների: Գիրքը 

համարուել է հրաշագործ եւ բժշկարար զօրութիւն ունեցող, ուս-

տիեւ գրքի հետ կապուած են մարդկային կեանքի զարմանալի վե րա-

փոխումների բազմաթիւ պատմութիւններ: Սուրբ Գրքից յետոյ այն 

համարուել է մեծագոյն սրբութիւնը հայերի համար: 

«Մատեանը» բաւականին խիտ աստուածաբանական-խորհրդա-

կան բովանդակութիւն ունեցող աղօթագիրք է: Այն մեզ ներ կա յաց-

նում է Աստծուց հեռացած մարդկային կեանքի ող բ եր գու թիւնը եւ 

խոր ապաշխարութեան միջոցով Աստծուն միանալու ճանապարհը: 

Մար դու ազատագրումը եւ Աստուծոյ հետ միաւորումը գրքի հիմ-

նա կան թեմաներն են: Սա թերեւս աղօթքի ոլորտում գրուած ամե-

նա հանճարեղ ստեղծագործութիւնն է: Այն միակողմանի դի մում 

չէ Աստծուն, այլ երկխօսութիւն երկնաւոր Հօր հետ, Ով ան սահ-

մանօրէն սիրում է Իր զաւակներին: Գրքում քանդւում են պահ-

պա նողական եւ քարացած բոլոր պատկերացում-պատնէշները, 

որոնք սահմանում են մարդու վերջաւոր վիճակը, մեղաւորութիւնը, 

ոչնչութիւնը եւ անսահման Աստ ծուն դիմելու՝ դրանցից բխող սահ-

մա նափակութիւնները: «Նարեկը» Աստուծոյ հետ զրոյցի զար մա-

նալի ազատութիւն է:

Աղօթքը մարդու հոգու ամենաբնական վիճակն է: Ինչպէս ֆի-

զիկական մարմինը չի կարող ապրել առանց թթուածնի, այնպէս 

էլ մարդու հոգին` առանց աղօթքի: Աղօթքը հոգու շնչառութիւնն 

է: Աղօթում են բոլորը՝ անկախ նրանից՝ իրենք գիտակցում են 

դա, թէ ոչ: Ինչպէս բոյսերն են ուղղուած դէպի լոյսը, այնպէս էլ 

մարդկային հոգիները վերուղղուած են դէպի երկնայինը: Ըստ 

էու թեան, իւրաքանչիւր իմաստակիր խօսք աղօթք է: Երբ մենք 

ասում ենք որեւէ բան եւ հաւատում, որ մեր ասածն ունի իմաստ, 

եւ ի վերջոյ այդ իմաստը կապուած է մի վերին իմաստի հետ, ապա 

մենք այդ խօսքի սիմվոլիզմի մէջ դնում ենք աղօթքի տարր: Բուն 

աղօթքը հաղորդակցութեան բարձրագոյն դրսեւորումն է, երբ 

մաքրւում են իմաստները, բառային տարածքները եւ կայանում է 

մաքուր հաղորդութիւնը իմաստի աղբիւրի հետ: Մարդու խօսելու 

կարողութիւնն, այս իմաստով, սրբազնագործութիւն է, որով մարմ-

նաւորւում են մտքերը, ձեւաւորւում է անձեւը… Աստուծոյ Որդին 

մեզ ներկայանում է խօսքի սիմվոլիզմի մէջ` ցոյց տալով խօսքի բարձ-
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րագոյն բնոյթն արարչագործութեան մէջ. «Եւ Բանը Աստուած էր…. 

Եւ Բանը մարմին եղաւ….»:

Գիրքը ցնցում է մարդուն եւ ցոյց է տալիս աղօթքի եւ ի վեր ջոյ 

հոգեւորի նշանակութիւնը մարդկային կեանքում: Առանց հոգեւո րի 

գիտակցման՝ մարդկային կեանքը վերածւում է մեծագոյն աղէտի եւ 

անհեթեթութեան։ Մարդիկ յաճախ սա զգում են, սակայն չգիտեն, 

թէ լուծումը որ հարթութեան մէջ է: Նարեկացու մատեանը` որպէս 

մարդ կային ողբերգութեան խորագոյն պատկեր, հնարաւորութիւն է 

ընձեռում մեզ մեր կատարելութեան վերընթացը սկսել մեր էութեան 

խորքից` վերացնելով մեր կեանքի խաթարումների խորքային պատ-

ճառները, եւ Աստուծոյ հետ հաղորդակցութիւնը փնտրել ոչ թէ 

հեռաւոր անորոշութեան մշուշում, այլ մեր մէջ` մեր ներքին տա ճա-

րում: Ինչպէ՞ս. աղօթքո՛վ: Ըստ սբ Գրիգորի` աղօթքը սրտի ներքին 

զոհասեղանի վրայ մատուցուող բանական պատարագն է, որը պէտք 

է մատուցուի մեր հոգու ողջ պարարտութեամբ եւ զօրութեամբ: Մեր 

զոհաբերութիւնն ընդունելի է, եթէ այն անկեղծ եւ ամբողջական է: 

Մենք պէտք է կատարելապէս մեզ ընծայաբերենք Աստծուն: Իսկ երբ 

Աստուած ընդունում է մեզ, այնժամ մենք Նրանն ենք: Աղօթքի զո-

հաբերութեամբ մենք դառնում ենք իսկապէս Մարդ` Աստուծոյ պատ-

կերով եւ նմանութեամբ: 

Նարեկացու հասցէին հնչել են մեղադրանքներ: Պատճառներից 

առա ջինը թերեւս այն է, որ կանոնագիտական եւ դաւանաբանական 

մեղադրանքներ են եղել նրա հայր Խոսրով Անձեւացու եւ նրա ու-

սու ցիչ Անանիա Նարեկացու նկատմամբ, ովքեր եղել են Ժ դարի հայ 

աստուածաբանական մտքի ամենալուսաւոր դէմքերը: Միւս պատ-

ճառը, ըստ երեւոյթին, եղել են Նարեկացու ենթադրեալ հո գեւոր 

կա պերը այդ ժամանակների նշանաւոր այլադաւան հո գեւո րա կան-

ների հետ կամ յարգալից վերաբերմունքընրանց հանդէպ: Երրորդ եւ 

հիմնական պատճառը նրա ստեղծագործութեան իւրայատուկ ազա-

տութիւնն է, որը սասանում էր եկեղեցական միջավայրում բուն դրած 

պահպանողական կաշկանդումների հիմքերը:

Գրքի նկատմամբ միանշանակ վերաբերմունք չի եղել: Այն դիւր-

ըն կալելի չէ եւ մարդուց պահանջում է որոշակի ճիգեր: Ակտիւօրէն 

գոր ծածուել է վանական միջավայրում` սահմանելով հոգեւոր ձգտում-

ների եւ ներքին արուեստի բարձրագոյն չափանիշներ: Աշխարհիկ 

շրջա նակներում մարդիկ յաճախ, այն չկարդալով, տառացիօրէն հաւա-
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տացել են նրա տարաբնոյթ զօրութիւններին` երբեմն ցուցաբերելով 

ակն յայտ կռապաշտութեան եւ մոգութեան տարրեր: Շուրջ հազար 

տարի հայ ժողովուրդը մտել է այս գրքի հետ ուղղակի կամ անուղղակի 

իւրայատուկ երկխօսութեան մէջ` վերածելով այս գիրքը հոգեւոր 

ինքնութեան մի իդէալի: Երկրաւոր իրողութեան տառապանքների 

մէջ գտնուող ժողովուրդն իր ինքնութեան աղբիւրը սկսել է տեսնել 

հոգեղէն ոլորտում: Այսօր գրքի մէջ ներթափանցելու համար կան 

քաղաքակրթական դժուարութիւններ, քանի որ հոգեւոր փնտրումի եւ 

կատարելութեան իդէալը գերիշխող չէ: Սակայն գիրքը չի դադարում 

առանցքային դեր ունենալ հայ ժողովրդի համար:

Գրքում չի գործածւում «Հայաստան» կամ «հայ» բառը: Հե-

ղի նակն ասում է, որ ստեղծագործութեան բնոյթն անանձնական 

է, այն ամբողջ աշխարհի բոլոր փնտրող մարդկանց հաւաքական 

ձայնն է` ուղղուած առ Աստուած: Միւս կողմից՝ նա նաեւ ասում է, 

որ գրքի հեղինակը ոչ թէ ինքն է, այլ Աստուած, այսինքն՝ գիրքը 

մարդկային փնտրումների աստուածային արձագանքն է: Եւ այդ 

ար ձագանքը լսելի է: Հեղինակը նաեւ մարգարէանում է, որ մարդիկ 

աշ խարհի տարբեր ծագերից այդ գրքով դիմելու են Աստծուն: Այս-

օր դա կատարւում է. գիրքը թարգմանւում է բազմաթիւ լե զու-

ներով` դառնալով համամարդկային սեփականութիւն: Կապ չու-

նի` լաւ, թէ վատ թարգմանութիւն է կատարուած, ասուածի հա-

մաշ խար հայնութիւնը յաղթահարում է կատարման թերութիւնը եւ 

լեզուամշակութային պատնէշները: Այսօր էլ աշխարհի տարբեր ան-

կիւն ներում գիրքն աղբիւր է զարմանալի բացայայտումների եւ վե-

րա փոխումների:

Անկասկած, Հռոմի Եկեղեցու կողմից Նարեկացուն վարդապետ 

հռչակելը առիթ կը դառնայ «Մատեանի» նոր թարգմանութիւնների, 

ուսում նասիրութիւնների եւ մեկնաբանութիւնների: Այս ամէնն իր 

հետ բերելու է մարդկային աղաւաղումներ: Նարեկացու ճո խու-

թիւնը երբեմն շեղում է հոգեւոր անորոշութիւնների մէջ թա փա-

ռողներին: Այո՛, «Մատեանը» ե՛ւ բարձրագոյն խօսք է, ե՛ւ մտա-

ծո ղութիւն, ե՛ւ աստուածաբանութիւն, ե՛ւ փիլիսոփայութիւն եւն: 

Բայց պէտք է յի շել, որ այդ ամէնը արդիւնք է հզօրագոյն հոգեւոր 

ապ րումի: Տաճար պէտք է մտնել դռնով: Տաճար թափանցելու մնա-

ցած ճանապարհները պարսաւելի են: Այս գիրք-տաճարի դու ռը 

աղօթքն է: Այդպէս է պնդում հեղինակը: Մարդկութիւնը հնա րաւո-
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րութիւն է ստանում այս կենդանի աղօթագրքով առաջնորդուե լու: 

Սա կայն նախ եւ առաջ մենք՝ այս «Մատեանը» պահպանողներս եւ 

փայ փայողներս, կարիք ունենք իսկապէս բացելու այս գիրքը եւ 

Աս տուծոյ հետ խօսելու:



ST. GREGORY OF NAREK:  

GENIUS OF PRAYER

On April 12, during the Mass at St. Peter’s Basilica in Rome 

dedicated to the Armenian Genocide Martyrs, Pope Francis declared 

St. Gregory of Narek a universal doctor or teacher of the Catholic 

Church. The juxtaposing of martyrdom with sainthood was not ac-

cidental. The Armenians are a martyred nation and have paid dearly 

for the sake of sanctity and truth. It is with this spirit of martyrdom 

that this nation, resurrected from the ashes of genocide and victorious 

over death, offers one of its greatest saints to humanity. 

This event was a historic turning point. The holiness of St. 

Gregory of Narek, his intercession and legacy are henceforth a source 

of spiritual ediication and life transformation in the Catholic world. 
This was not so much an honor for St. Gregory, for saints are hon-

ored by God, beside which human honors pale. Rather, through this 

new universal recognition of his sainthood, St. Gregory became for 

the multitudes a living reality and teaching and a source of blessings 

and enlightenment. Humanity has been presented with a great op-

portunity to learn from this thousand-year-old saint and to be guided 

by his writings.

The Book of Lamentations (Narek) holds a special place in the 

literary legacy that has reached us from St. Gregory of Narek. It was 

written circa 1000 AD and has lived on for over a thousand years as 

one of the masterpieces of Armenian identity. The author's introduction 

suggests that it was written at the request of his brethren, monastics 

and ascetics. In this respect the Narek is a crystallization of the con-

centration of ascetic-contemplative life, the search for perfection of 

numerous men and the spiritual ideals of the time. Long-revered as 

miraculous, the Narek is said to have healing powers and to inspire 

life-changing transformations. It is considered by Armenians as the 

holiest literary treasure after the Bible. 
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This is a prayer book with rich theological and mystical contents. 

It laments the tragedy of human life separated from God and points 

to profound repentance as the way to reuniting with God. Human lib-

eration and reconnection with God are the main themes of the book. 

This is perhaps the most profound literary work written in the genre 

of prayer. Rather than a one-sided appeal to God, it is a dialogue with 

the Heavenly Father who loves His children deeply. The book breaks 

the mould of conventionality, which is an obstacle to apprehending 

ininite God for the inite, sinful and futile condition of humankind. 
The Narek is an amazing expression of freedom of communication 

with God.

Prayer is the most natural state of a human soul. As the physical 

body cannot live without oxygen, the human soul cannot live without 

prayer. Prayer is the breath of the soul. Everyone prays, consciously 

or not. As all plants reach toward light, human souls strive for heaven. 

In fact, every meaningful word is a prayer. When we talk about some-

thing and believe that what we say makes sense and that this meaning 

is ultimately connected to some higher meaning, then we place an 

element of prayer in the symbolism of words. Prayer in itself is the 

highest form of communication as a purifying communion with the 

source of meaning. In this sense, the human ability to speak is a sol-

emn performance through which ideas are embodied and the formless 

assumes a shape. The Son of God appears to us in the symbolism of 

speech, showing the supreme essence of the word in creation... “And 

the Word was God... And the Word became lesh...” 
The Book awakens us and shows the importance of prayers and 

spirituality in our lives. Absent the spiritual, human life risks disaster 

and absurdity. People often sense this intuitively, but they cannot 

perceive the solution. As a comprehensive depiction of human trag-

edy, the Narek provides us with an opportunity to begin our ascent to 

perfection from the depths of our being, eradicating the deep-rooted 

causes of distortions in our lives, and allows us to seek communion 

with God not in the distant, hazy uncertainty but within ourselves — in 

our inner temple. How? Through prayers. According to St. Gregory, 

the prayer is the offering of words served on the inner altar of our 
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heart, which must be offered with the complete strength and richness 

of our soul. Our sacriice is acceptable if it is sincere and complete. 
We must perfectly offer ourselves to God. And when God accepts 

us, then we are His. Through the offering of prayer we become fully 

Human, in the image and likeness of God.

Historically, several accusations were made against St. Gregory of 

Narek. Initially, it appears there were canonical and dogmatic accusa-

tions against his father Khosrov Andzevatsi, and his teacher Anania 

of Narek, who were the luminous igures of 10th-century Armenian 
theology. Another reason might be St. Gregory’s spiritual ties with 

or respectfulness toward the foremost clergy from other traditions. 

The third and main reason is the unique freedom expressed through 

his work, which shook the foundations of fossilized church circles.

Opinions about the Narek have not been unequivocal. The book 

is not easy to digest. Reading it requires focused spiritual efforts. 

Thus, it was very popular in monastic environments, setting higher 

criteria for those who aspired for spiritual perfection and contempla-

tive life. In secular circles, people have simply believed in the Narek’s 

exceptional spiritual power often without even reading the book, 

sometimes ascribing magical properties to it, bordering on idolatry. 

For over a thousand years, the Armenian people turned the Narek into 

a touchstone of national identity. Earthly suffering led people to see 

the source of their identity in the spiritual realm. Today, secular no-

tions of spiritual perfection have rendered the book less accessible to 

modern readers. Nevertheless, the book continues to play a key role 

in the life of the Armenian people.

The book does not mention "Armenia" or "Armenian,” although it 
does make reference to Mt. Ararat, a mountain sacred in Biblical and 

Armenian traditions. The author states that his writing is a universal 

message to God, bringing together the voices of seekers the world 

over. On the other hand, he also says that the author of the book is 

not himself, but God, that is to say, the book is the echo of the hu-

man quest for the divine. And this book makes that echo audible. He 

makes a prediction that through this book people from all over the 

world will communicate with God. And indeed, his prediction has 
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come true, as the book is translated into many languages and read 

by the faithful worldwide. However inadequate translation may be to 

convey the nuances of St. Gregory’s creativity, the universality of the 

message comes through and works its transformational wonder across 

time and geography.

Surely the declaration of Narekatsi as a Doctor by the Roman 

Church will serve as a cause for new translations, research and com-

mentaries on the Book of Lamentations. All this will also bring human 

distortion. Narekatsi’s richly complex expression sometimes becomes a 

distraction for the wanderers in spiritual ambiguity. Indeed, the Narek 

is at once a pinnacle of language, thought, theology, and philosophy. 

However, we should bear in mind that it is entirely the culmination 

of potent spiritual experience. One should enter a temple through the 

door. Other ways of entering temple are shameful. The entrance to 

this book-temple is prayer, as stated by the author. Humanity has the 

opportunity to be guided by this living book of prayer. However, irst 
and foremost, we, the stewards of the Narek, beyond cherishing it, 

must open this book and speak with God.



СВ. ГРИГОР НАРЕКАЦИ —  

ГЕНИЙ МОЛИТВЫ

12 апреля в cоборе Св. Петра в Риме, во время литургии, 
посвященной памяти жертв Геноцида армян, Папа Римский Фран-

циск провозгласил Св. Григора Нарекаци Вселенским Доктором 
или Учителем Католической Церкви. Такое соединение мучени-

чества и святости было не случайным. Армяне — народ-мученик, 
который слишком дорого заплатил за святость и правду. И вот 
народ, победивший смерть духом мученичества и воскресший из 
пепла геноцида, дарит человечеству одного из своих величайших 
святых. 

Это было историческое событие. Святость и наследие Наре-

каци стали для католического мира источником духовного учения 
и преобразования жизни. Это было не столько оказанием чести 
Нарекаци, который прославлен Богом и не нуждается в почтении 
людей, а, скорее, вселенская святость Нарекаци стала для многих 
живой реальностью и учением. Человечество получило широкую 
возможность учиться у тысячелетнего святого и руководствоваться 
его сочинениями. 

В письменном наследии, дошедшем до нас от Св. Григорa 
Нарекаци, особое место занимает «Книга скорбных песнопений» 
(«Нарек»), которая была написана приблизительно в 1000 году 
и живет более 1000 лет, став одним из важнейших феноменов 
армянской духовности и идентичности. Как повествует нам 
вступительное слово автора, «Нарек» был написан по просьбе 
многoчисленных монахов, пустынников, отшельников. В этом 
плане «Нарек» — это кристаллизация подвижнической культуры 
и созерцательной жизни, поиска совершенства многочисленны-

ни людьми и духовных идеалов того времени. Книга считалась 
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чудотворной и целительной, и с ней связано множество историй 
об удивительных преображениях человеческой жизни. После Свя-

щенного Писания она считалась величайшей святыней для армян. 
Книга представляет из себя молитвенник с насыщенным бо-

гословско-мистическим содержанием. Она являет нам трагедию 
жизни человека, отошедшeго от Бога, а также путь воссоедине-

ния с Богом через глубокое покаяние. Освобождение человека и 
воссоединение с Богом являются основными темами «Нарекa». 
Это, наверное, самое гениальное произведение, написанное в 
жанре молитвы. Это не одностороннее обращение к Богу, а ди-

алог с Отцом Небесным, который безмерно любит своих детей. 
В книге разрушаются все консервативные и окаменевшие пред-

ставления-преграды, которыe определяют конечное, греховное и 
ничтожное состояние человека со всеми вытекающими из этого 
ограничениями в обращении к безграничному Богу. «Нарек» — 
это удивительная свобода общения с Богом.

Молитва есть самое естественное состояние человеческой 
души. Как физическое тело не может жить без кислорода, так и 
человеческая душа — без молитвы. Молитва — это дыхание души. 
Молятся все, вне зависимости от того, осознают ли они это или 
нет. Как все растения тянутся к свету, так и человеческие души 
стремятся к небесам. В сущности, каждое слово, несущее смысл, 
есть молитва. Когда мы говорим о чем-то и верим, что сказанное 
нами имеет смысл, и что этот смысл в конечном итоге связан с 
каким-то высшим смыслом, то мы вкладываем элемент молитвы 
в символизм этого слова. Сама молитва — это наивысшая форма 
общения, когда очищаются все смыслoвые пространства слов и 
совершается чистое приобщение к истоку смысла. В этом смысле 
человеческая способность говорить — это священнодействие, 
с помощью которого воплощаются мысли, приобретает форму 
бесформенное... Сын Божий является нам в символике слова, 
показывая высшую сущность слова в творении... «И Слово было 
Бог... И Слово стало плотью».

Книга пробуждает человека и показывает значение молитвы 
и духовности в его жизни. Без осознания духовного человеческая 
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жизнь превращается в огромное бедствие и абсурд. Люди часто 
чувствуют это, но не понимают, в какой плоскости лежит решение. 
«Нарек» как глубочайшее изображение человеческой трагедии 
представляет нам возможность начать наше восхождение к со-

вершенству из глубин нашей сущности, искореняя первопричины 
искажений нашей жизни, и искать общения с Богом не в далекой, 
туманной неопределенности, а внутри самих нас — в нашем вну-

треннем храме. Как? Молитвой. Согласно Св. Григору, молитва — 
это жертвоприношение слова, совершаемое на алтаре сердца, и эта 
жертва должна приноситься всей силой и богатством нашей души. 
Наша жертва приемлема, если она является искренней и цельной. 
Мы должны полностью дарить себя Богу. А когда Бог принимает 
нас, тода мы принадлежим Ему. Через жертву молитвы мы по-
настоящему становимся Человеком — по образу и подобию Бога.

В адрес Нарекаци звучали обвинения. Первой причиной, 
наверное, было то, что существовали канонические и догматиче-

ские обвинения против его отца — Хосрова Андзеваци — и его 
учителя — Анании Нарекаци, которые были самыми светлыми 
фигурами армянской богословской мысли Х века. Следующей 
причиной, вероятно, послужили духовные связи Нарекаци или 
же его благосклонное отношение к самым ярким личностям тех 
времен не из армянской среды. Третья и основная причина — это 
своебразная свобода его творчества, которая расшатывала устои 
консервативных ограничений, укоренившихся в церковной среде.

Отношение к «Нареку» не было однозначным. Книга не про-

ста в восприятии и требует от человека определенных духовных 
усилий. Она была очень популярна в монастырской среде, уста-

навливая высшие критерии для тех, кто стремился к духовному 
совершенству и созерцательной жизни. В мирских кругах люди, 
часто даже не прочитав ее, буквально верили в ее исключитель-

ную духовную силу, порой демонстрируя элементы очевидного 
идолопоклонства и приписивая ей магические свойства. Около 
тысячи лет армянский народ ведет непосредственный или кос-

венный диалог с этой книгой, превращая ее в некий духовный 
идеал своего национального самосознания. Народ, страдавший в 
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земной реальности, основывает свое самосознание на духовности. 
Сегодня существуют цивилизационные преграды для понимания 
«Нарека», так как идеал духовного поиска и совершенства пас-

сивен. Тем не менее «Нарек» продолжает играть ключевую роль 
в жизни армянского народа.

В «Нареке» нет таких слов, как «Армения» или «армянин». 
Автор пишет, что произведение имеет неличностный характер: это 
— совокупный глас ищущих со всего мира, адресованный Богу. С 
другой стороны, он также говорит, что автором книги является не 
он, а сам Бог, т. е. это — божественное отражение человеческих 
поисков. И это отражение слышимо. Автор к тому же пророчест-

вует, что через эту книгу люди со всех концов света обратятся к 
Богу. Сегодня так оно и происходит: «Нарек» переводится на раз-

ные языки, став общечеловеческим достоянием. Вне зависимости 
от качества перевода, универсальность сказанного преодолевает 
недостатки исполнения и языковые, культурные преграды. И по 
сей день «Нарек» является источником удивительных открытий 
и преображений в разных уголках мира. 

Несомненно, провозглашение Нарекаци Учителем Римско-
католической Церкви послужит поводом для новых переводов 
«Нарека», исследований и комментариев. Все это приведет 
также и к человеческим искажениям. Роскошь Нарекаци иногда 
сбивает тех, кто блуждает в духовных неопределенностях. Да, 
«Нарек» — это и высшее слово, и мышление, и богословие, и 
философия. Но нужно помнить, что все это является результатом 
мощного духовного переживания. В храм нужно входить через 
дверь. Все остальные пути для проникновения в храм порицае-

мы. Дверью в эту книгу-храм является молитва. Так утверждает 
автор. Человечество получает возможность руководствоваться 
этим молитвенником. Однако в первую очередь нам — тем, кто 
хранит и лелеет эту книгу, необходимо на самом деле открыть ее 
и поговорить с Богом. 
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Մարդը սովորող էակ է: Սա է մարդու գոյաբանական պատ կե

րը` ըստ հին յունական իմաստասիրութեան: Մարդը մարդ է, քա

նի դեռ սովորում է, եւ դադարում է մարդ լինելուց, երբ նրա մէջ 

հանգ չում են սովորելու կենսական զօրութիւնները: Քրիս տոնէա

կան աստուածաբանութիւնը, բացայայտելով մարդու աստուա ծա

նմա նութեան խորհուրդը, պնդում է, որ մարդը ճանաչում եւ սո վո

րում է նաեւ յաւիտենական կեանքում: Մարդկային կեանքը, ըստ 

էու թեան, կրթութեան յաւիտենական ճամփորդութիւն է: Մարդկային 

էութեան այս հոգեւորիմաստասիրական պատկերացումներն ընդ

հան րացնելով` կարելի է ասել, որ կրթութիւնը ազգայինհա սա

րակական կեանքի հիմքն է եւ նրա ոգու զօրութեան որակական 

ցուցիչը: Իսկապէս, ազգերը կրթուելով են կայանում ու զարգանում, 

եւ կրթութիւնը սեփական ինքնութեան բացայայտման եւ ազգային 

ներուժի իրագործման միակ հաւաստի ճանապարհն է: Այն ապա

հո վում է ճանաչողութեան եւ արժէքների փոխանցականութիւն 

սերունդների միջեւ, ընձեռում արդիւնաբեր եւ իմաստալից կեանքի 

հնարաւորութիւն` մարդկանց միաւորելով միասնական ապագայի 

տեսլականով:

Կրթութիւնը բոլորիս խնդիրն է: Մենք բոլորս կոչուած ենք իմաս

տաւորուած կեանքի եւ սերնդակերտման: Այս առումով կրթութիւնը 

հասարակութեան գլխաւոր առաքելութիւնն է եւ որպէս այդպիսին 

նուիրական է եւ սուրբ: Իւրաքանչիւր ազգի կենսունակութիւնն ու 

զարգացումն ուղղակիօրէն կախուած են այդ առաքելութեան գի

տակ ցումից եւ լաւագոյն ուժերն այդ սուրբ գործին ծառայեցնելու 

կարողութիւնից: Իսկ սրբութիւնը ոչ միայն գիտակցութեան մէջ 

ամրագրուած արժէքային բարձր կարգավիճակ է, այլեւ մարդկանց 

միաւորող մեծ ուժ եւ ներշնչանք:
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Սրբութիւնները կրաւորական գործօններ կամ մեռած արժէք ներ 

չեն: Նրանք պահանջում են բարոյական դիրքորոշում եւ սրբա վա յել 

մօտեցում: Ճանաչողութիւնը եւ, հետեւաբար, կրթութիւնը ազա տա

գրման եւ ինքնամաքրման ճանապարհ են: Այդպէս է ուսուցանում 

Քրիստոսը` «Եւ կը ճանաչէք ճշմարտութիւնը, եւ ճշմարտութիւնը 

կ’ազատի ձեզ»: Սա նշանակում է, որ պէտք է ոչ միայն ազատուել 

որոշակի կարծրատիպերից եւ ինքնախաբկանքներից, այլեւ այդ 

սրբազան դաշտը մաքրելու արիութիւն ունենալ: Ոչ բոլոր ազգերն 

են, որ կարողանում են ապահովել արդիւնաւէտ կրթութիւն: Օրինակ` 

այդպիսի խաբկանք է, երբ մտածում ենք` քանի որ մեր հայրերը 

եղել են իմաստուն, մենք ունենք պատմական ապահովագրութիւն 

յիմարութիւնից, միջակութիւնից եւ սերնդախեղումից: Կամ` մերը 

լաւն է կամ ուրիշ է, սակայն ո՛չ մեծ պատկերի տեսողութիւն ունենք, 

ո՛չ էլ` այդ պատկերի մէջ մեզ տեսնելու ցանկութիւն: Կամ` ինչոր 

մէկը պարտք է մեզ (թէկուզեւ` պետութիւնը), եւ մենք ազատ ենք 

կրթութեան նկատմամբ պատասխանատւութիւնից:

Սովորելը առաքինութիւն է: Հասարակութիւնը պէտք է սովորի 

իր անցեալից եւ ունենայ անցեալը արժեւորելու եւ վերագնահա

տե լու ազնւութիւն ու տեսողութիւն: Անցեալի գիտակցումն ըն ձե

ռում է ապագան կարդալու մեծ հնարաւորութիւն` ապահովելով ար

ժէքների փոխանցականութիւնը եւ ազգային համաձայնու թեան շա

րու նակականութիւնը: Սակայն սովորելը ենթադրում է նաեւ բաց 

լինել այլ մշակոյթների նկատմամբ եւ մարդկութեան լաւագոյն փորձը 

իւրացնել: Մենք նուիրականացրել ենք թարգմանութեան խորհուր դը, 

մեր մեծերին անուանել ենք սբ Թարգմանիչներ եւ սբց Թարգման չաց 

տօնը դարձրել ենք մեր ինքնութիւնն արտայայտող ազգային մեծ տօն: 

Մենք համարել ենք, որ թարգմանութիւնը երկնային անեղ իմաստները 

մեկնելու արուեստ է եւ երկնայինը երկրաւորի մէջ թանձրացնելու 

մեծագոյն իմաստութիւն: Թարգմանիչը Աստուծոյ դեսպանթարգմանն 

է մարդկային իրականութեան մէջ: Սակայն թարգմանութիւնը՝ 

որպէս մշակութային երեւոյթ, համամարդկայինը ստեղծագործաբար 

իւրացնելու, քեզ մեծ պատկերի մէջ տեսնելու եւ սեփականն արարելու 

կարողութիւնն է: Սա սիրոյ, բացութեան եւ համագործակցութեան 

ճանապարհ է, որը մեր ազգային ինքնութեան առանձնայատկութիւնն է:

Միշտ էլ եղել են խօսողներ եւ գործողներ. եւ եթէ, սովորա բար, 

խօսողները բազմաթիւ են եւ գործողները` սակաւաթիւ, ապա խօս
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քին եւ գործին միաժամանակ տիրապետողները հազուագիւտ են: 

Իւրաքանչիւր հասարակութիւն պէտք է հաւաքագրի այս հազուագիւտ 

եւ թանկ մարդկանց, քանզի հէնց այդ ռեսուրսն է կանխորոշում 

ապագան: Կրթութիւնն իրականացնողները նախ եւ առաջ պէտք է 

լինեն կրթութեամբ կայացած, բարձունքներ նուաճած եւ սեփական 

կեանքի ճանապարհով օրինակելի մարդիկ: Երկրորդ` նրանք պէտք 

է ունենան որակների ստեղծման պատմութիւն եւ մարդկանց կրթու

թեան շուրջ հաւաքելու ներուժ: Երրորդ` նրանք պէտք է ունե նան 

համ ազգային ծրագրերի իրագործման եւ համաշխարհային բարձ րա

գոյն չափանիշների ապահովման ունակութիւն:

Կրթական իներցիաների եւ կարծրատիպերի վերարտադրման 

պայմաններում շատ դժուար է կանգ առնել եւ սկզբունքային 

հարցադրումներ կատարել: Սակայն դրանք անհրաժեշտ են: Օրինակ` 

ի՞նչ ենք սովորեցնում մեր երեխաներին: Որքանո՞վ է այն ազգային: 

Որքանո՞վ է այն ապահովում մեր ապագայ սերնդի մրցունակութիւնն 

աշխարհում: Այս հարցադրումների պատասխանները ենթադրում 

են, որ մեզ համար առաջնահերթ խնդիր է էութեամբ ազգային, 

բայց որակական չափանիշներով ժամանակակից առաջատար հա

մա կարգերին համազօր կրթական ծրագրի ապահովումը: Իհարկէ, 

կայ աւելի հեշտ ճանապարհ՝ վերցնել արդէն եղածը, փորձուածը եւ 

կիրառել: Բայց պատճէնումը ակնյայտօրէն լաւագոյն ճանապարհը 

չէ, որովհետեւ մենք գործ ունենք արժէքային եւ մշակութային բազ

մա թիւ առանձնայատկութիւնների հետ: Այդպէս չեն արել նաեւ 

մեր ազգային դպրոցի հիմնադիրները, եւ այդպէս պէտք չէ վարուել 

հիմայ: Պէտք է ստեղծել սեփականը, մի կողմ դնել սպառողի հո գե բա

նութիւնը եւ արարել: Որքան էլ դժուար լինի, պէտք է անել:

Համաշխարհային կրթութեան առաջատար ձեռքբերումների 

վեր լուծութիւնը գալիս է ապացուցելու մի ճշմարտութիւն, որը 

փորձուած է դարերով: Ինչպիսին ուսուցիչդ է, այդպիսին էլ՝ 

կրթու թիւնդ։ Եւ այն ժողովուրդները, որոնք կարողացել են ստեղ

ծել առաջատար ուսուցիչների համայնք կամ ապահովել բարձր 

որակ ների վերարտադրութիւն, միանշանակ առաջատար դիր քե

րում են: Սա ապահովելու համար պէտք է ունենալ ազգային հա

մա ձայնութիւն որակի վերաբերեալ: Կատարելապաշտութեան այս 

տե սակը արդարացուած է բոլոր առումներով: Կրթութեան հա

մար անհանդուրժելի են անորակութիւնը, գաղջութիւնն ու ան
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տար բերութիւնը: Կրթութիւնն է, որ անընդհատ նորոգում է ժո ղո

վուրդների բարձրագոյն իդէալները: Ուսուցիչներն այս մեծ գոր ծի 

առաքեալներն են: Հետեւաբար, խօսում ենք ոչ թէ պարզ մաս նա

գի տութեան ու գործի, այլ առաքելութեան մասին, որի նպատակն 

է մարդկանց սրտում սովորելու կրակը վառել: Այստեղ պէտք է 

դնել բարձր չափանիշներ: Ոչ թէ նրա համար, որ մենք կարող ենք 

անմիջապէս համապատասխանել դրանց, այլ որպէսզի անընդհատ 

ձգտենք կատարելութեան:

Դարերով, ներքին իմաստութեամբ եւ ապագայ կերտելու արիու

թեամբ, նոյնիսկ ամենադժուարին իրավիճակներում մենք կարողա

ցել ենք մեր աստուածատուր տաղանդից մաս եւ բաժին յատկացնել 

գալիք սերնդին: Մեր հայրերը հասկացել են, որ ապագայի միակ 

երաշխիքը կրթութեանը ծառայելն է եւ լաւագոյնը յաջորդ սերնդին 

փոխանցելը: Մեր բոլոր մեծերը՝ սբ Մեսրոպից եւ Սահակից մինչեւ 

Կոմիտաս եւ Աճառեան, եղել են ուսուցիչներ: Սրանում է հայերի 

գոյատեւման գաղտնիքը: Ուսուցիչը եղել է հասարակութեան 

խղճի, բարոյական նկարագրի եւ իմաստութեան մարմնաւորումը: 

Այ սօր՝ կրթութեան դարաշրջանում, երբ բոլոր ազգերը գերճիգեր 

են գործադրում կրթութեան վերաիմաստաւորման համար, մենք 

առաւել եւս պէտք է լրջօրէն վերանայենք մեր վերաբերմունքը 

ուսուցչի մասնագիտութեան նկատմամբ: Մենք կարիք ունենք մեծ 

երկխօսութեան, աշխատանքի ու ներդրումների եւ, ամենակարեւորը, 

հաւատքի ու համբերութեան, որպէսզի կարողանանք մեր լաւագոյն 

մարդկային որակներն ուղղել դէպի կրթութիւն, պատրաստել ազգային 

ոգով տոգորուած, առաքելութեան զգացում ունեցող, բարձրորակ 

ուսուցիչների սերունդ: Միայն այս դէպքում կարող ենք վստահ 

լինել, որ մեր ամենամեծ հարստութիւնը` մեր երեխաները, ապահով 

ձեռքերում են, որ մենք տալիս ենք նրանց իրագործման լիարժէք 

հնարաւորութիւն այսօրուայ խիստ մրցակցային աշխարհում:



A MISSION THAT UNITES US ALL

Man is a learning being. This is the existential image of man ac-

cording to the ancient Greek philosophy. A man is a man as long as he 

is learning, and he stops being a man when his vital powers of learn-

ing are extinguished. In manifesting the mystery of man’s creation in 

God’s image, Christian theology afirms that man continues to think 
and learn in the life eternal. Human life in essence is an unending 

journey of learning. Generalizing these spiritual-philosophical percep-

tions of human nature, we may assert that education is the basis and 

qualitative indicator of national and societal life. Indeed the nations 

establish themselves and develop through education and education is 

the only true way of manifesting one’s identity and realizing nation-

al potential. It secures the transmission of reason and values between 

generations and provides an opportunity for a gainful and meaningful 

life, uniting people with a vision of a common future.

Learning is our common concern. All of us are called to live 

meaningful lives and to shape the new generation. In this respect ed-

ucation is the principal mission of society and as such is sacred and 

holy. The vitality and development of each nation is directly depen-

dent on the understanding of that mission and its ability to marshal its 

best resource to serve this sacred cause. And sacredness is not only 

in the high esteem with which it is valued, but also in its great pow-

er and inspiration for bringing people together.

Sacred things are not passive factors nor are they dead values. 

They demand moral determination and reverent attitude. Conscious-

ness and consequently education are a path to self-puriication. Christ 
teaches thus: “And you will know the truth, and the truth will make 

you free.” This means that we need not only to liberate ourselves from 

certain stereotypes and self-deception, but we must also have the cour-

age to clean this sacred sphere. Not all the nations are able to provide 

effective education. For example, one fallacy is believing that because 
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our ancestors were wise we have historic insurance against foolish-

ness, mediocrity, and regression. Or, when we think that ours is supe-

rior and without compare, but do not take the bigger picture into ac-

count or even bother to consider how we it into the bigger picture. 
Or, when we have a sense of entitlement (say, with respect to the state) 

and we have no obligations with respect to education.

Learning is a virtue. The society should learn from its past and 

should have the honesty and vision to value it and reevaluate it as 

well. An appreciation of the past facilitates the possibility of reading 

the future, ensuring the transmission of values and the maintenance of 

a national consensus. However, learning also presupposes being open 

to other cultures and adopt the best practices of mankind. We have 

hallowed the art of translation, naming our greatest cultural igures 
Holy Translators and made the Feast of the Holy Translators a cele-

bration of our national identity. We have accepted that translation is 

an art of interpretation of heavenly truths and a wisdom of express-

ing the heavenly in earthly form. The translator is an ambassador-in-

terpreter of God in the human reality. However, translation as a cul-

tural phenomenon is the ability of creatively adopting the universal, 

of seeing yourself in the big picture, and making your own heritage. 

This is the way of love, openness and cooperation, which is a unique 

feature of our national identity.

There have always been talkers and doers, and the talkers are more 

numerous while the doers are few, and those who master both talking 

and doing are rare. Each society must gather those rare and precious 

people, since they are the resource that shapes the future. Those who 

engage in education irst and foremost must have educational attain-

ments, high achievements and an exemplary life path. Second, they 

should have a track record of creating quality and the ability of rally-

ing people around education. Third, they should be able to implement 

pan-national projects and to ensure the highest international standards.

In circumstances dominated by reproduction of stereotypes and 

educational inertia it is very dificult to stop and consider fundamen-

tal questions. But it is necessary to do so. For example, what are we 

teaching our children? To what extent does it relect our national cul-
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ture? To what extent does it ensure the global competitiveness of fu-

ture generations? The answers to these questions presuppose that our 

primary task is to assure that our educational programs are true to our 

heritage, while equivalent in qualitative criteria to the most progres-

sive and modern programs in the world. Of course there is the easi-

er way: to simply take what is ready made and tested and implement 

it. However, experience has shown that copying is not the best route, 

because education is a sphere fraught with values and cultural differ-

ences. The founders of our national education system did not do this 

many centuries ago and we should not do this now. Instead, we should 

create our own, setting aside for a moment the consumer mentality, to 

be original and creative. However dificult this may be, this is how it 
needs to be done to be effective.

Research on educational achievement worldwide points to one, 

time-tested truth: The better the teachers, the better the education sys-

tem. Those nations which have managed to create a community of top 

teachers and the consistent replication of high quality come out ahead. 

Educational excellence requires a national consensus. This kind of 

perfectionism is justiied in all respects. Ineficiency, lukewarm atti-
tude and indifference are incompatible with education. Education con-

stantly renews the highest national aspirations. Teachers are standard-

bearers of this great mission. Therefore we are speaking not about a 

mere profession and job, but about a mission, whose objective is to 

light the torch of learning in the hearts of people. We have to set high 

standards, not standards that we can immediately achieve, but goals 

that will make us better as we strive for them.

For centuries with inner wisdom and with courage, in order to 

build the future, even in the most dificult times, we managed to allot 
a portion of our God-given talent to the next generation. Our fathers 

recognized that the only guarantee for the future is to serve education 

and to transmit the best to the next generation. All of our greatest ig-

ures from Sts. Mesrop and Sahak to Komitas and Adjarian have been 

teachers. This is the secret of Armenian survival. The teacher was the 

embodiment of the society’s conscience, moral character, and wisdom. 

Today in the era of education when all the nations exert extraordinary 
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efforts to reconceive education, we too are compelled to redeine our 
attitude toward the teaching profession. We need intensive dialogue, 

work and investment, and most importantly, we need faith and pa-

tience to be able to direct our best human resources to education, to 

prepare a generation of highly qualiied teachers inspired with nation-

al spirit and motived by a sense of the mission. Only in this way can 

we be conident that what we hold most precious in life, our children, 
are in safe hands and that we are providing them with full opportuni-

ty for their self-actualization in today’s extremely competitive world.



МИССИЯ, КОТОРАЯ  

ОБЪЕДИНЯЕТ НАС ВСЕХ

Человеку присуще учиться. Это экзистенциальный образ че-

ловека, согласно древнегреческой философии. Человек остается 
человеком, пока он учится, и прекращает быть человеком, когда 
в нем гаснут жизненные силы познания. Христианское богосло-

вие, раскрывая таинство богоподобности человека, утверждает, 
что человек познает и учится также и в вечной жизни. По сути, 
человеческая жизнь – это вечное путешествие образования. 
Обобщая эти духовно-философские представления человеческой 
сущности, можно сказать, что образование – основа национально-
общественной жизни и качественный показатель силы ее духа. 
Действительно, народы становятся и развиваются образовываясь, 
и образование – единственный надежный путь выявления собст-

венного самосознания и реализации национального потенциала. 
Оно обеспечивает преемственность познания и ценностей между 
поколениями, предоставляет возможность продуктивной и содер-

жательной жизни, объединяя людей видением общего будущего.
Образование – наша общая задача. Мы все предназначены 

для осмысленной жизни и воспитания поколений. В этом плане 
образование – это главная миссия общества, и как таковая она 
сакральна и священна. Жизнеспособность и развитие любого на-

рода напрямую зависят от осознания этой миссии и способности 
применять лучшие силы для этого святого дела. А святость – это 
не только высокий ценностный статус, закрепленный в сознании, 
но и большая сила и вдохновение, объединяющие людей.

Святыни – это не пассивные факторы или мертвые ценности. 
Они требуют моральной позиции. Познание и, следовательно, 
образование – путь к освобождению и самоочищению. Так учит 
Христос: «И познаете вы истину, и истина освободит вас». Это 
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означает, что не только нужно освободиться от определенных сте-

реотипов и заблуждений, но и иметь мужество очистить священ-

ное поле образования. Например, мы заблуждаемся, когда думаем, 
что, поскольку наши отцы были мудрыми, у нас есть историческая 
страховка от глупости, посредственности и искалечивания поко-

ления, или что все наше - хорошее или особенное, однако мы не 
имеем ни видения большой картины, ни желания видеть себя в 
ней. Или что кто-то нам должен (хотя бы и государство), и у нас 
нет ответственности в отношении образования.

Образование – это добродетель. Общество должно учиться 
у прошлого, а также быть честным и уметь видеть, чтобы оце-

нить и пересмотреть прошлое. Осмысление прошлого предо-

ставляет большую возможность прочесть будущее, обеспечивая 
преемственность ценностей и национального согласия. Однако 
образование предполагает также и открытость по отношению к 
другим культурам и перенимание лучшего опыта человечества. 
Мы сакрализовали таинство перевода, наших великих назвали 
свв. Переводчиками и установили праздник свв. Переводчиков как 
символ нашего самосознания. В армянской духовной культуре пе-

ревод – искусство интерпретировать нетварные небесные смыслы 
и величайшая мудрость передачи небесного в земном. Переводчик 
– посол Бога в человеческой действительности. Однако перевод 
как культурное явление – это способность творчески перенять 
общечеловеческое, увидеть себя в большой картине и создать 
свое собственное. Это путь любви, открытости и сотрудничества, 
который является особенностью культуры нашего народа.

Всегда были люди говорящие и люди делающие, и если 
обычно говорящих людей много, а делающих мало, то люди, 
одновременно обладающие и словом, и действием – редкость. 
Любое общество должно набирать таких редких и дорогих людей, 
поскольку именно этот ресурс предопределяет будущее. Люди, 
осуществляющие образование, должны, в первую очередь, быть 
людьми, состоявшимися посредством образования, достигшими 
высот, и они должны служить примером благодаря собственному 
жизненному пути. Во-вторых, у них должна быть история создания 
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качеств и потенциал для сплочения людей вокруг образования. 
В-третьих, они должны быть способны осуществить общенацио-

нальные программы и обеспечить наивысшие мировые стандарты.
В условиях воспроизведения образовательных инерций и 

стереотипов очень сложно остановиться и задать принципиаль-

ные вопросы. Однако они необходимы. Например, чему мы учим 
наших детей? Насколько это соответствует нашим национальным 
ценностям? Насколько оно обеспечивает конкурентоспособность 
нашего будущего поколения в мире? Ответы на эти вопросы 
предполагают, что для нас первоочередной задачей является 
обеспечение образовательной программы, которая по сути будет 
национальной, а по качественным критериям – равнозначной 
современным ведущим системам. Конечно, есть более легкий 
путь – взять что-то уже существующее, испытанное и использо-

вать его. Однако копирование – это не лучший путь, поскольку 
мы имеем дело с многочисленными ценностными и культурными 
особенностями. Этого не делали и основатели нашей националь-

ной школы, и так не нужно делать и сегодня. Нужно создать свое 
собственное, отставить психологию потребителя и творить. Сколь 
трудно ни было, это нужно сделать.

Анализ ведущих достижений мирового образования доказы-

вает одну истину, которая испытана веками. Каков твой учитель, 
таково и твое образование. И те народы, которые смогли создать 
общину ведущих учителей или обеспечить воспроизводство высо-

ких качеств, они однозначно находятся на лидирующих позициях. 
Для обеспечения этого нужно иметь национальное согласие по 
качеству. Этот вид перфекционизма оправдан во всех отношениях. 
Некачественность, вялость и безразличие недопустимы в отно-

шении образования. Образование постоянно обновляет высшие 
идеалы народов. Учителя являются миссионерами этого большого 
дела. Следовательно, мы говорим не о простой профессии и деле, 
а о миссии, цель которой – зажечь огонь образования в сердцах 
людей. И здесь необходимо иметь высокие стандарты. Не по той 
причине, что мы можем сразу соответствовать им, а чтобы пос-

тоянно стремиться к совершенству.
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На протяжении веков нам удавалось уделить частицу нашего 
богоданного таланта следующим поколениям благодаря внутрен-

ней мудрости и мужеству в вопросе создания будущего даже в 
самых трудных ситуациях. Наши отцы понимали, что единствен-

ная гарантия будущего – это служение образованию и передача 
лучшего опыта следующему поколению. Все великие представи-

тели нашего народа, начиная со св. Маштоца и Саака вплоть до 
Комитаса и Ачаряна, были учителями. В этом секрет выживания 
армян. Учитель был воплощением совести, морального облика 
и мудрости общества. Сегодня, в эпоху образования, когда все 
народы прилагают сверхусилия для переосмысления образования, 
мы тем более должны серьезно пересмотреть наше отношение к 
профессии учителя. У нас есть необходимость большого диалога, 
работы и вложений и, самое важное, веры и терпения, чтобы мы 
смогли направить наши лучшие человеческие качества на обра-

зование, подготовить поколение высококачественных учителей, 
обладающих чувством миссии. Только в этом случае мы можем 
быть уверены, что наше самое большое сокровище – наши дети 
– находятся в надежных руках, что в сегодняшнем жестко конку-

рентном мире мы предоставляем им полноценную возможность 
реализоваться.



ԱՐԺԷՔՆԵՐ

Ազգային արժէքների մասին խօսելը դարձել է նորաձեւ: Սովո րա

բար այդ խօսակցութիւններն արդիւնք չեն հետեւողական փնտրում

ների եւ սեղանային մտքի մակերեսային առկայծումներից ան դին 

չեն անցնում: Այսուհանդերձ, մարդիկ ինչոր չափով, իրենց գի տակ

ցութեան մի անկիւնում, կարեւորում են դրանց գոյութիւնը` յա մա

ռօ րէն հաւատալով, որ այդ արժէքները կան, դրանք յատուկ մերն 

են, յաճախ` «մենք ուրիշ ենք» նշանաբանով: Խնդիրը յստակեցման 

կարիք ունի, եթէ չասեմ` գոյաբանական իմաստաւորման:

Սկսենք սահմանումից: Արժէքները տուեալ ժողովրդի կեանքում 

բիւրեղացած, ամրագրուած եւ սրբադասուած ճշմարտութիւններն 

են: Համարւում է, որ ազգային ինքնութիւնը խարխսուած է այդ 

արժէքսրբութիւնների վրայ, եւ բնականաբար իւրաքանչիւր անհատ՝ 

որպէս հասարակութեան մասնիկ, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար 

գտնւում է դրանց փոխազդեցութեան դաշտում: Աւելին, սեփական 

արժէքների շուրջ համախմբուածութիւնը յայտարարն է տուեալ ազգի 

հոգու զօրութեան եւ ներքին ամրութեան:

Ամէն ինչ ունի իր գինը, յատկապէս` արժէքները: Որպէս կա

նոն՝ դրանք ունեն ձեւաւորման եւ բիւրեղացման պատմական հե

տա գիծ. դրանց համար սերունդները պայքարել են, մաքառել, զո հա

բերել եւն: Սա նշանակում է, որ իւրաքանչիւր ոք բարոյական պա

տաս խանատւութիւն է կրում այդ արժէքների նկատմամբ: Ար ժէքն 

ար ժեւորւում է, երբ այն ապրում ես, ունես դրա սեփական փոր ձա

ռութիւնն ու դրա հանդէպ պատասխանատւութիւն: Իսկ կրաւո րա կան 

անտարբերութիւնը պարսաւելի է, եթէ ոչ` դա տա պար տելի: Ճշմար

տութիւնը կամ ապրում ես, կամ էլ այն դառնում է քո իսկ դա տա

պար տութիւնը:

Ազգային արժէքների մասին խօսելիս պէտք է նկատի ունենալ, 

որ դրանք, ըստ էութեան, համամարդկային են: Փոքրինչ բա ցա ռու
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թեամբ, օրինակ, հայրենիքը արժէք է բոլորի համար: Սակայն հայ

րե նիքի նկատմամբ վերաբերմունքը ունի իր երանգները տար բեր 

մշակոյթներում: Եւ հէնց այստեղ էլ ի յայտ են գալիս առանձ նա

յատկութիւնները: Հայրենասիրութիւնն ի՞նչ աղերսներ ունի ծնո ղա

սի րութեան, եղբայրասիրութեան, մարդասիրութեան եւ առ հա սարակ 

սիրոյ հետ: Եթէ չունի, ապա կարող է դառնալ վտանգաւոր: Եթէ մեր 

եղբօրը չենք սիրում, մեզանից ի՞նչ հայրենասէր: Սա նշանակում է, 

որ ազգային արժէքների նկատմամբ պատշաճ վերաբերմունքի համար 

անհրաժեշտ են համապատասխան մարդկային արժէքներ: Պէտք է 

մարդ լինել, եւ հարկ է հասկանալ, թէ ո՛վ է մարդը:

Դարերով մարդուն սահմանել են որոշակի արժէքներով կամ աւե

լի ստոյգ` առաքինութիւններով: Մարդ ասելով` հասկացել են որո

շակի առաքինութիւնների կրիչ: Օրինակ` հին յունական իմաս տա

սի րութիւնը մարդուն սահմանում է ըստ չորս մարդկային առա քի

նութիւնների` արդարութիւն, խոհականութիւն, արիութիւն եւ ող

ջախոհութիւն: Վերջին երեքը վերաբերում են մարդու եռա կարգ բնոյթին 

(բանական, կամային եւ ցանկական), իսկ առա ջի նը` ամբողջութեանը: 

Մարդու այս իմաստասիրական պատ կե րը նորպլատոնականութեան 

միջոցով որդեգրուել է նաեւ քրիս տո նէա կան աստուածաբանութեան 

կողմից` երեք աստուածային առա քի նութիւնների` հաւատքի, յոյսի, 

սիրոյ յաւելմամբ: Ընդամէնը այս քանը: Մարդկային կեանքում 

ցանկացած բարիքի դրսեւորում կա րելի է դուրս բերել այս հիմնարար 

առաքինութիւններից: Ուստի ար ժէք ների սիրահարները պէտք է 

հասկանան, որ պէտք է դուրս գալ բա ղա դրեալ հասկացութիւնների 

շփոթից եւ տեսնել մարդու՝ դարերով բիւ րեղացած պատկերը:

Այստեղ պէտք է շեշտել, որ մարդուն բնութագրելու համար 

«առա քինութիւն»ն աւելի ստոյգ եզր է, քան «արժէք»ը: Առա քի

նութիւնն ապրուած, կենդանի եւ բարոյական լիցք ունեցող արժէքն 

է: Այսինքն` առաքինութիւնը բարիքի տեսական դրոյթ չէ, այլ 

կենդանի մարդուն բնութագրող հիմնարար սկզբունք եւ վիճակ: 

Իսկ արժէքը երբեմն տեսական եւ վերացարկուած է, երբեմն` մեռած, 

հետեւաբար չի կարող լինել մարդու ապրումային ներաշխարհի 

նրբութիւնների արտայայտիչ: Աւելին` առաքինութիւնը մարդուն 

բնութագրող ստատիկ ճշմարտութիւն չէ, այլ մարդու իմացական 

եւ բարոյական աճն ապահովող իդէալ, որն անընդհատ բացում է 

մեզ դէպի ճանաչողութեան եւ կատարելագործման ան սահ մա նու
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թիւնը: Հետեւաբար, առաքինութիւնները մարդկային կեանքի զար

գացման դինամիկ ուղենիշներն են: Յիշում եմ մի կորէացի պրո ֆե

սորի յանդիմանութիւնը «Կրթութիւն 2015»ի քննարկումների ժա

մանակ: Նա զարմացած հարցրեց. «Ինչո՞ւ էք այդքան սիրում խօ

սել արժէքներից: Մենք Կորէայում նախընտրում ենք խօսել առա

քի նութիւններից»:

Մարդու պատկերի յստակեցումը յատկապէս կարեւոր է կրթու

թեան ոլորտում: Ի՞նչ մարդ ենք պատրաստւում կերտել: Ի՞նչ ենք 

փո խանցում յաջորդ սերնդին: Որքանո՞վ է դա չափելի եւ գնա հա

տելի: Սա նշանակում է, որ կրթական ծրագիրը պէտք է ապա հո

վի մարդու զարգացման յստակ, գործնական եւ իրատեսական հնա

րաւորութիւններ: Կրթական ծրագիրը լաւ ցանկութիւնների եւ 

բարեմաղթանքների հռչակագիր չէ, այլ սովորողի իրագործելի վերջ

ն արդիւնքներով քարտէզագրուած փաստաթուղթ: Ժամանակակից 

տե ղե կատւութեան ծաւալների մէջ մենք վերջնականապէս կը մո

լորուենք, եթէ կրթական ծրագրերը սահմանափակուեն սոսկ առար

կա յական գիտելիքի պահանջներով:

Նոյնիսկ գալով գիտելիքին` պէտք է նախ այն տարբերել տե

ղե կատւութիւնից եւ հասկանալ, որ այս երկու հասկացութիւնների 

մի ջեւ հսկայական տարբերութիւն կայ: Մեզ երբեմն թւում է, որ 

բաւա կան է սերմանել, եւ բերքն ինքնըստինքեան ապահովուած 

է: Աստուծոյ պահած ենք, հրաշքով մի բան կը ստացուի: Ես չեմ 

ասում, թէ հրաշքներին պէտք չէ հաւատալ: Պէտք չէ հրաշքի վրայ 

հաւատք կառուցել, որովհետեւ հաւատքը շատ աւելի խոր բան է: 

Իսկ մեծագոյն հրաշքը մարդու ամենօրեայ վերափոխումն ու կա

տա րելագործումն է: Սա արդէն կրթութեան ասպարէզն է, որը 

հիմնուած է կատարելութեան հասանելիութեան հաւատքի վրայ: 

Դպրոցները պէտք է մտածեն, թէ ինչ ոգու կրիչ են եւ թէ այսօրուայ 

հաղորդակցուած աշխարհում ինչ կարող են տալ սովորողին, որը 

նա դպրոցից դուրս չի կարող գտնել: Արդեօ՞ք նրանք տալիս են 

թռչելու թեւեր` յաղթահարելու առօրէականութիւնը, թէ կտրում են 

թեւերը՝ սովորողին համապատասխանեցնելու առօրէականութեանը: 

Դպրոցը դպրոց է նախեւառաջ սովորելու շունչով եւ ստեղծարար 

ներուժով. այն ոչ միայն պէտք է ապահովի որոշակի հարստութիւններ 

ժառանգելու հնարաւորութիւն, այլեւ նորը կերտելու եւ ծածուկը 

յայտածելու նախանձախնդրութիւն:
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Վերջապէս, ո՞վ է այս գերկարեւոր խնդրի վերջնական պա տաս

խանատուն: Եթէ ուսուցիչն է, ապա արդեօ՞ք պատրաստում ենք 

այդպիսի ուսուցչի եւ զինում անհրաժեշտ գործիքներով: Այս հար

ցա դրումները նրա համար չեն, որ յուսահատուենք, այլ որպէսզի 

հաս կանանք եւ գործենք: Միայն թէ գիտակցելով, որ կրթութիւնը 

փորձադաշտ չէ: Այստեղ տալու համար պէտք է նախ ունենալ: Իսկ 

եթէ ունես, պէտք է տալու արուեստին տիրապետես: Ուզում եմ շեշ

տել, որ կրթութիւնը արուեստների արուեստ է, որովհետեւ նրա 

ատաղ ձը մարդու հոգին է: Իհարկէ, միշտ չէ, որ բոլոր երանիները 

մէկ տեղում են լինում, սակայն այս դէպքում լաւագոյն որակների 

խտա ցումը հրամայական անհրաժեշտութիւն է: Ժամանակակից աշ

խարհը լի է գայթակղութիւններով, որոնք ստեղծում են տար բեր 

մտածելակերպային պատրանքներ: Օրինակ` աղբիւրների հա սա նե

լիութիւնը յաճախ պատրանք է ստեղծում, թէ գիտելիքը փողոցներում 

շաղ է տրուած եւ մնում է ձեռքը մեկնել ու վերցնել:

Բոլորն էլ ուզում են, որ իրենց երեխաներն ունենան իրա գոր

ծուե լու լաւագոյն հնարաւորութիւն: Նոյնիսկ նրանք, ովքեր մո

լորուած են յարաբերական սկզբունքների անորոշութիւնների մէջ եւ 

սե փական կեանքը դարձրել են փորձադաշտ, իրենց հոգու խորքում 

չեն ուզում, որ իրենց երեխաների կեանքը դառնայ փորձադաշտ: 

Դրա հաւանականութիւնը բաւականին մեծ է, քանի դեռ մեզ 

շրջա պատում են կեղծ արժէքների որոգայթներ եւ «լաւ կեանքի» 

խաբ կանքներ: Եթէ հաճոյամոլութիւնը եւ նիւթապաշտութիւնը 

քարոզւում են ամէն քայլափոխի եւ դառնում հասարակութեան 

իդէալ, ապա այդ հասարակութիւնը չի կարող սահմանել բարձր 

նպա տակներ եւ շարունակելու է մասնագիտական միջակութեան եւ 

բարոյական խեղճութեան վերարտադրութիւնը: Յանձնուելը եւ հա

մա կերպուելը «ունենք այն, ինչ ունենք» բանաձեւին համազօր է 

մահուան: Միակ ճանապարհը ոտքի կանգնելն է, սեփական հիմ քերն 

ամրապնդելը եւ ժամանակակից մարտահրաւէրների պայմաններում 

ճիշտ արժէքային շեշտեր կատարելը, որպէսզի մեր երեխաների համար 

յստակ ճանապարհ հարթենք:

Մարդը սոսկ վերջաւոր եւ սահմանափակ խնդիրներ լու ծող էակ 

չէ: Նա յաւիտենական կեանքի ճամփորդ է: Նա գի տակ ցաբար կամ 

ենթագիտակցաբար երկխօսութեան մէջ է աս տուա ծային յաւերժի եւ 

անսահմանութեան հետ: Աւելին, այս գո յա բանական երկխօսութիւնն 
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է, որ նրան մարդ է դարձնում: Սա մարդու աստուածային պատկերն 

է: Ես չեմ ուզում բար դաց նել, այլ, ընդհակառակը, պարզեցնում 

եմ: Վերջաւորի լու ծու մը վերջաւորութեան մէջ չէ, այլ անվերջի: 

Փոքր խնդիրը լու ծե լու համար պէտք է տեսնել մեծ պատկերը 

եւ փոքրութեան բար դոյթից դուրս գալ: Կրթութեան գլխաւոր 

առաքելութիւնն է մարդու սրտում վառել ընդմիշտ ճանաչելու կրակը 

եւ նրան դարձնել ճշմարտութեան յաւերժ փնտրող:



VALUES

It has become fashionable to speak of national values. Such talk 

is usually not the result of consistent analysis and does not go beyond 

glittering supericialities of armchair relections. Nevertheless people 
to some extent attach importance to the existence of those values in 

some corner of their consciousness, persistently believing that there 

are such values, that they are unique for us, often formulated in the 

slogan, “We are unique.” This issue calls at a minimum for clariica-

tion, if not existential interpretation.

Let us start with deinitions. Values are crystallized truths, root-
ed and sanctiied in the life of a given people. It is considered that na-

tional identity is anchored on those values or sacred ideals and natu-

rally every individual, as an element of the society, either conscious-

ly or unconsciously is in their ield of inluence. Even more, solidari-
ty around one’s own values is the common denominator of a nation’s 

spiritual potency and inner strength.

Everything has its price, especially values. As a rule, they have a 
historic path of formation and crystallization. Generations have fought, 
struggled and sacriiced for those values. This means that everybody 
bears moral responsibility for those values. A value is valued when 
one lives in it, when one has personal experience of it and is respon-

sible for it. And passive indifference is blameworthy, if not repre-

hensible. Either you live the truth, or it becomes your condemnation.
When speaking of national values we should remember that they 

are virtually universal. With rare exceptions, homeland, for example, 

is a value for everyone. However, attitude towards the homeland has 

its nuances in different cultures. And this is where the particularities 
emerge. What links patriotism to love for parents, for brothers, for hu-

manity and for love in general? If there is no link, then it may become 

dangerous. If we do not love our brother, then what kind of a patriot 

we can be? This means that the proper attitude toward national val-
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ues calls for corresponding human values. One needs irst to be a hu-

man being and it is necessary to understand what a human being is.

For centuries a man has been deined by certain values or, to be 
more precise, by virtues. When referring to a human being, people un-

derstood the bearer of certain virtues. For example, in ancient Greek 
philosophy, human beings were deined by four virtues: justice, pru-

dence, courage and temperance. The latter three are connected with 

our tripartite nature (reason, will, desire), while the irst one was an 
attribute governing the human being as a whole. This philosophical 

model was also adopted by Christian theology through neo-Platonism, 

adding to them three divine virtues: faith, hope, and love. This com-

pletes the picture. Any blessing in a man’s life can be derived from 
these fundamental virtues. Therefore those committed to values must 

understand that it is necessary to peel away the layers of complexity, 

to see the pure essence of human nature crystalized through the ages.
Here we should emphasize that for characterization of human na-

ture, virtue is a more precise term than value. Virtue is a value that 
has been experienced, brought to life, and illed with moral import. 
That is to say, virtue is not a theoretical proposition about the good, 

but a founding principle shaping the living human being. On the oth-

er hand, a value may at times be theoretical and abstract and some-

times even dead, so it cannot serve as an expression of inner subtle-

ties. Moreover, virtue is not a static truth characterizing a human na-

ture, but it is an ideal securing an individual’s cognitive and moral 

growth, which continually opens doors for us to the ininitude of cog-

nition and self-improvement. Thus virtues are dynamic landmarks of 

development throughout a person’s life. I recall the reproach of a Ko-

rean professor at the discussions of “Education 2015.” He asked with 
surprise: “Why do you so much favor speaking of values. We in Ko-

rea prefer to speak of virtues.”

Clariication of the person’s image is of special importance in ed-

ucation. What kind of a person are we preparing to create? What are 

we passing on to the next generation? To what extent can it be meas-

ured and assessed? This means that educational programs must en-

sure clear, practical and realistic opportunities for individual’s self-
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actualization. An educational program is not a declaration of good in-

tentions and kind wishes, but a road-map documenting the student’s 

reachable learning outcomes. We will eventually become disoriented 

in the sheer volume of contemporary information, if educational pro-

grams are limited to subject knowledge requirements.
Even as we speak of knowledge, we should irst of all distinguish 

knowledge from information and understand the huge difference be-

tween those two notions. Sometimes, it seems to us that it is enough 

to sow and the harvest will be ensured all by itself. God is our protec-

tor, and by some miracle something will turn up. I am not saying that 

we should not believe in miracles. But we should not base our belief 

on miracles, since belief is something deeper. And the biggest miracle 
is our daily transformation and actualization. This is the true mission 
of education, which is based on the belief that perfection is achieva-

ble. Schools should pause to discern what spirit they are the bearers 

of and what they can offer students in this connected world that can-

not be found outside the school’s walls. Do they provide wings to ly, 
to overcome the minutia of everyday life, or do they clip the students’ 

wings to it them for trivia? A school is a school irst of all if it lives 
and breathes learning and creative potential. A school must not only 
provide an opportunity to inherit certain values, but should also nur-

ture the motivation to create and discover new things.

Eventually who bears the ultimate responsibility for this ex-

traordinarily important mission? If it is the teacher, then do we pre-

pare such teachers and equip them with essential tools? These ques-

tions are not ment to elicit despair, but to help us understand better 

and work more effectively. We should understand that education is 

too important for trial and error. In order to assure result, one must 

have something solid to give. And if you have something to give, 
you must also master the art of giving it. I would like to stress that 

education is the art of arts, since its raw material is the human soul. 

While it may not be possible for everything to be perfect, in this 

instance it is essential to bring together the best that we have. The 

modern world is full of temptations, which create various mental 

illusions. For example, the availability of so much information at 
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one’s ingertips often creates the illusion that knowledge is strewn 
in the streets, there for the taking.

Everyone wants their children to have the best opportunities for 
self-actualization. Even those who are lost in the vagueness of rela-

tive principles and have lived their life by trial and error, deep in their 

hearts do not wish for their children’s lives to be left to chance. That 

risk, however, is great, for we are surrounded by pitfalls of false val-

ues and mirages of “good life.” If the seductions of pleasure-seeking 

and material wealth are advertised everywhere and become the socie-

ty’s ideals, such a society will no longer be able to set high goals, in-

stead will continuously reproduce professional mediocrity and mor-

al bankruptcy. Surrender and conformity, the formula “we have what 

we have” is a death sentence. The only way is to stand up irmly up-

on our own feet and confront contemporary challenges, clearing the 

way for our children by prioritizing the right values.
Human beings are not merely creatures for solving inite and lim-

ited problems. We are travelers of the life eternal. Whether conscious-

ly or subconsciously we engage in a dialogue with the divine eternity 

and ininity. Moreover, this existential dialogue is what makes us hu-

man. This is the divine image in which we are made. My intention is 

not to make things complicated; on the contrary, I aim to make them 

simple. The solution of the inite is not in initeness but in the ininite. 
In order to solve a small problem one should see the bigger picture, 

thus shedding the shackles of smallness. The main mission of educa-

tion is to light the lamp of knowledge in all students’ hearts and help 

them become eternal seekers of truth. 
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В наши дни стало модно говорить о национальных ценно-

стях. Обычно такие разговоры не являются результатом последо-

вательных исканий и не идут дальше застольных размышлений. 
Тем не менее люди в глубине сознания в какой-то мере придают 
значение их существованию, упорно веря, что эти ценности су-

ществуют, они присущи только нам, и на них зиждется наша осо-

бенность. Задача нуждается в уточнении, если не сказать — в эк-

зистенциальном осмыслении.
Начнем с определения. Ценности — это кристаллизованные, 

устоявшиеся и канонизированные в жизни данного народа исти-

ны. Считается, что национальное самосознание основано на этих 
ценностях-святынях, и, естественно, каждая личность, как части-

ца общества, сознательно или неосознанно находится в поле их 
взаимовоздействия. Более того, сплоченность вокруг собствен-

ных ценностей — это знаменатель силы духа и внутренней твер-

дости данного народа.
Все имеет свою цену, в особенности, ценности. Как прави-

ло, они имеют исторический путь формирования и кристалли-

зации. Ради них поколения боролись, бились и шли на жертвы. 
Это означает, что каждый несет моральную ответственность по 
отношению к этим ценностям. Ценность ценится, когда собст-

венным опытом переживаешь ее и несешь ответственность за 
нее. А пассивное безразличие порицаемо, если не предосуди-

тельно. Либо ты переживаешь истину, либо она становится тво-

им же осуждением.
При разговоре о национальных ценностях нужно учитывать, 

что, по сути, они являются общечеловеческими. За некоторым 
исключением, например, родина — это ценность для всех. Од-
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нако отношение к родине имеет свои оттенки в различных куль-

турах. Вот здесь и проявляются особенности. Какая взаимосвязь 
есть у патриотизма с любовью к родителям, братолюбием, чело-

веколюбием и вообще любовью? Если ее нет, тогда такой патри-

отизм может стать опасным. Если мы не любим нашего брата, ка-

кой из нас патриот? Это означает, что для надлежащего отноше-

ния к национальным ценностям нужны соответствующие чело-

веческие ценности. Нужно быть человеком, и нужно понимать, 
кто такой человек.

На протяжении веков человека определяли некими ценно-

стями, точнее — добродетелями. Когда говорили человек, пони-

мали носителя определенных добродетелей. Например, древнег-

реческая философия определяет человека по четырем человече-

ским добродетелям: справедливость, благоразумие, мужество и 
умеренность. Последние три относятся к трoйственной сущно-

сти человека (разум, воля и желание), а первая — к целому. По-

средством неоплатонизма этот философский образ человека был 
принят и христианским богословием с добавлением трех боже-

ственных добродетелей — веры, надежды и любви. Только и все-

го. Проявление любого благодеяния в человеческой жизни можно 
вывести из этих основополагающих добродетелей. Поэтому лю-

бители ценностей должны понимать, что нужно выйти из пута-

ницы усложненных понятий и увидеть кристаллизованный века-

ми образ человека.
Здесь нужно отметить, что для характеристики человека до-

бродетель является более точным термином, чем ценность. До-

бродетель — это пережитая, живая ценность, имеющая мораль-

ное наполнение. То есть добродетель — это не теоретическое по-

нятие добра, а основополагающий принцип и духовное состоя-

ние, характеризующие живого человека. А ценность иногда яв-

ляется теоретической и абстрактной, иногда — мертвой, следо-

вательно, не может быть выразителем тонкостей внутреннего ми-

ра человека. Более того, добродетель — это не статическая исти-

на, характеризующая человека, а идеал, обеспечивающий позна-

вательный и моральный рост человека, постоянно открывая пе-
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ред ним бесконечность познания и совершенствования. Следова-

тельно, добродетели являются динамичными ориентирами раз-

вития человеческой жизни. Вспоминаю упрек одного корейско-

го профессора во время обсуждений в рамках мероприятия «Об-

разование 2015». Он удивленно спросил: «Почему вы так люби-

те говорить о ценностях? В Корее мы предпочитаем говорить о 
добродетелях».

Уточнение образа человека особенно важно в области обра-

зования. Какого человека мы собираемся воспитать? Что мы пе-

редаем следующему поколению? Насколько это измеримо и оце-

нимо? Это означает, что образовательная программа должна обес-

печивать четкие, практические и реалистичные возможности раз-

вития человека. Образовательная программа — это не деклара-

ция добрых намерений и пожеланий, а документированная дорож-

ная карта достижимых результатов учащегося. Мы окончатель-

но потеряемся в объеме современной информации, если образо-

вательные программы будут ограничиваться только требования-

ми к знанию предмета.
Что касается знания, нужно, во-первых, отличать его от ин-

формации и понимать, что между этими двумя понятиями есть 
колоссальная разница. Нам иногда кажется, что достаточно по-

сеять, и урожай обеспечен сам по себе. Нас Бог хранит, что-ни-

будь чудом получится. Я не говорю, что не нужно верить в чу-

деса. Не нужно строить веру на чуде, потому что вера — вещь 
намного более глубокая. А самое большое чудо — это каждод-

невное изменение и совершенствование человека. Это уже по-

ле деятельности образования, которое основано на вере в то, 
что совершенство достижимо. Школы должны думать, носите-

лем какого духа они являются и что они могут дать учащемуся 
в сегодняшнем мире информационных технологий, чего он не 
может найти за стенами школы. Дают ли они крылья для поле-

та, чтобы преодолеть обыденность, или обрезают крылья, что-

бы приспособить учащегося к обыденности. Школа является 
школой, прежде всего, духом познания и творческим потенци-

алом. Она должна обеспечить не только возможность наследо-
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вания определенных богатств, но и привить рвение к созданию 
и выявлению нового.

В конце концов, кто является конечным ответственным за 
эту сверхважную задачу? Если это учитель, тогда готовим ли мы 
такого учителя и вооружаем ли его необходимыми инструмента-

ми? Эти вопросы не для того, чтобы мы отчаивались, а для то-

го, чтобы мы поняли и действовали. Но только осознавая, что 
образование — это не поле для экспериментов. Чтобы что-то 
дать, прежде всего нужно это иметь. А если имеешь что пере-

дать, нужно обладать искусством передачи. Хочу подчеркнуть, 
что образование — это искусство искусств, так как его сырьем 
является душа человека. Конечно же, не всегда имеем все бла-

га вкупе, но в данном случае — это необходимость. Современ-

ный мир полон соблазнов, которые создают различные менталь-

ные иллюзии. Например, доступность источников часто создает 
иллюзию, что улицы усыпаны знанием, и остается только руку 
протянуть и взять его.

Все хотят, чтобы их дети имели лучшую возможность само-

реализации. Даже те, кто заблуждается в неопределенности от-

носительных принципов и превратил собственную жизнь в поле 
для экспериментов, в глубине души не хотят, чтобы жизнь их де-

тей стала полем для экспериментов. Вероятность этого довольно 
велика, поскольку нас окружают соблазны поддельных ценностей 
и иллюзии «хорошей жизни». Если удовольствия и материаль-

ные блага пропагандируются на каждом шагу и становятся иде-

алом общества, тогда это общество не может устанавливать вы-

сокие цели и продолжит воспроизводство профессиональной по-

средственности и моральной убогости. Если мы сдадимся и сми-

римся по формуле «имеем то, что имеем», это будет равноценно 
смерти. Единственный путь — это встать на ноги, укрепить соб-

ственные основы и правильно расставить ценностные приорите-

ты в условиях современных вызовов, чтобы проложить четкую 
дорогу для наших детей.

Человек — это существо, не только решающее конечные и 
ограниченные задачи. Он путник вечной жизни. Осознанно или 
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бессознательно он находится в диалоге с божественным вечным и 
бесконечностью. Более того, именно этот экзистенциальный диа-

лог и делает его человеком. Это Божий образ человека. Я не хочу 
усложнять, наоборот — упрощаю. Решение конечного не в конеч-

ности, а в бесконечности. Для решения маленькой задачи нужно 
видеть большую картину и выйти из комплекса малости. Главная 
миссия образования — это зажечь в сердце человека огонь беспре-

станного познания и превратить его в вечного искателя истины.



ԹՌԻՉՔ ԱՆԴՈՒՆԴԻ ՎՐԱՅՈՎ

Մուտք

Նախորդ երկու հրապարակումներս («Առաքելութիւն, որ միաւո

րում է բոլորիս», «Առաւօտ», մարտի 4, 2015, http://www.aravot.

am/2015/03/04/547499/, եւ «Արժէքներ», tert.am կայք, մարտի 16, 2015, 

http://www.tert.am/am/news/2015/03/16/mesrop-aramian/1618351) եւ 

սոյն յօդուածը հրաւէրներ են մտածելու կրթութեան հիմնախնդիրների 

շուրջ: Անընդհատ վերափոխուող աշխարհում մենք կարիք ունենք 

յստակեցնելու եւ հասկանալու, թէ ինչ մարտահրաւէրների առջեւ 

է կանգնած ժամանակակից կրթութիւնը եւ որոնք են հայկական 

դպրո ցի զարգացման ճանապարհն ու հեռանկարը: Որպէս մարդու 

իրագործման ճանապարհ՝ կրթութիւնը բոլորիս առաքելութիւնն ու 

սպասաւորութիւնն է: Այն կարող է արդիւնաւէտ լինել, եթէ մենք 

պատրաստ ենք խորքային քննարկումների եւ ունենք վերափոխման 

նախանձախնդրութիւն:

Գիտելի՞ք, թէ տեղեկատւութիւն

Ընդունուած է կարծել, թէ գիտելիքի հասարակական սպասաւո րը 

կրթութիւնն է: Այսինքն` կրթական հաստատութիւնները գիտելիքի 

ձեւաւորման հիմնական դարբնոցներն են, եւ սովորողներն այնտեղ 

ձեռք են բերում անհրաժեշտ գիտելիքներ: Մարդիկ յաճախ ճիգ ու 

ջանք չեն խնայում իրենց երեխաներին կրթելու համար, սակայն, 

համեստ բացառութիւններով, հետամուտ չեն լինում պարզելու, թէ 

արդեօք կրթութիւնը համապատասխանո՞ւմ է իր առաքելութեանը եւ 

նպատակներին: Ժամանակակից աշխարհում կրթութեան սահման նե

րը անընդհատ ընդարձակւում են եւ դուրս գալիս աւանդական ինս
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տի տուցիոնալ պատկերացումների ծիրից: Տեղեկատուական հոսքե

րի խաչմերուկում յայտնուած մարդը սկզբունքային կողմնորոշ

ման կարիք ունի, թէ ինչ կարող է ակնկալել սովորելու աւանդական 

մի ջա վայրերից: Եթէ կրթական հաստատութիւնները չկարողանան 

վերասահմանել իրենց ինքնութիւնը, ապա հետզհետէ փլուզուելու է 

նրանց նկատմամբ հասարակական վստահութիւնը:

Նախեւառաջ գիտելիքը պէտք է սահմանազատել գիտելիքի մա

սին սխալ պատկերացումներից: Օրինակ` գիտելիքը շատերի կող մից 

ակնյայտօրէն շփոթւում է տեղեկատւութեան հետ: Սակայն, ինչ

պէս սերմը դեռ բերք չէ, եւ տան ճանապարհի սկիզբը դեռ տունը չէ, 

այնպէս էլ տեղեկատւութիւնից մինչեւ գիտելիք հսկայական տա

րածք կայ անցնելու: Գիտելիքը արգասիքն է մարդու ամենաբարձր 

գործառոյթի` ճանաչողութեան, եւ մի իւրայատուկ սինթեզ է մտա

ծո ղութեան ու ապրումի, տեղեկատուական ազդեցութիւնների ու 

ներ քին ամրագրումների, մշակութային պատկերացումների եւ սե

փա կան փորձառութեան: Իսկ դպրոցը՝ որպէս մարդու հիմնական 

կրթու թեան եւ ձեւաւորման համակարգ, արդեօ՞ք ծառայում է գի

տե լիքի ձեւաւորմանը, թէ՞ անպտուղ տեղեկատւութեամբ ծան րա

բեռ նում է սովորողին: Դպրոցը տեղեկատուական բա՞նտ է, ուր որո

շա կի ժամանակով, անստոյգ նպատակներով, արգելափակում ենք 

երե խաներին, թէ՞ ստեղծագործութեան, ազատութեան, նորի բա ցա

յայտման եւ հոգու ներդաշնակութեան միջավայր: Զաւեշտական է, 

բայց շատ դպրոցներ թէ՛ իրենց բովանդակութեամբ, թէ՛ իրենց ճար

տա րապետութեամբ բանտեր են յիշեցնում, ուր կարծրատիպերով 

կա ղապարում են սովորողների գիտակցութիւնը եւ պատրաստում 

ցկեանս մտածելակերպային բանտարկեալ լինելու:

Ազատութիւն եւ ստեղծարարութիւն

Ճանաչողութիւնը ազատարար է: Այս է ազդարարում Քրիստոսի 

խօսքը. «Եւ կը ճանաչէք ճշմարտութիւնը, եւ ճշմարտութիւնը կ’ա

զա տի ձեզ»: Սա նախ նշանակում է, որ ճանաչողութեան վեկտորն 

ուղղուած է դէպի ճշմարտութիւնը, եւ երկրորդ՝ որ ճանաչողութեան 

արդիւնքը, այսինքն՝ գիտելիքը, ազատագրում եւ լուսաւորում է 

մարդուն: Ազատագրում է բազմաթիւ բաներից` տգիտութեան խաւա

րից, անորոշութեան վախից, զգացական խաբկանքներից եւն: Հե
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տեւա բար կրթութեան նպատակը ճշմարտութեանը հետամուտ եւ 

ազատ մարդ ձեւաւորելն է, ով ունի ճանաչողութեան ճանապարհով 

անց նելու քաջութիւն, յանուն ճշմարտութեան պայքարելու հոգի 

եւ ազատագրման նախանձախնդրութիւն: Միայն այսպէս կարելի է 

ձեռք բերել հաւաստի գիտելիքներ եւ ոչ թէ իմացական խաբկանք ներ:

Անշուշտ, շատ բաներ մենք ստանում ենք մշակութային ժա ռան

գութեամբ: Մենք պէտք է շնորհակալ լինենք մեր հայրերին իրենց 

աւան դած գանձերի համար: Բայց նաեւ պէտք է զգուշանալ սեփական 

մշակոյթի կրաւորական սպառողի հոգեբանութիւնից: Կարեւոր է 

տեսնել սեփական ինքնութեան էութիւնը եւ հասկանալ աւանդների 

իմաստները: Եթէ մաքրենք մեր տեսողութիւնը, ապա կը տեսնենք, 

որ այն ամէնը, ինչ ստացել ենք, արդիւնք է հոգու ազատութեան եւ 

արարման, վեհութեան ու փայլատակումների, պայքարի ու նուի

րումի: Այդ ամէնը մերն է, եթէ ունենք հոգին, եւ այդ ամէնով աղքատ 

ենք, եթէ չունենք հոգին: Անցեալի հարստութիւններին կարող ենք 

հաղորդակցուել, եթէ ունենք արարման հոգի եւ շարժւում ենք ճշմար

տու թեան ազատարար ճանապարհով:

Ազատութիւնը սահմանների յաղթահարումն է: Այս առումով 

ճա նա չողութեան արդիւնքը` ճշմարիտ գիտելիքը, բացազատում է 

դէպի անսահմանութիւնը եւ հաղորդակցութիւն է յաւերժի հետ: 

Այն, ինչ չգիտենք, այլեւս սարսափելի չէ, եթէ մենք բռնել ենք ճա

նա չողութեան եւ արարման ճամփան: Անյայտը դառնում է մար տա

հրաւէր: Բախի երաժշտութեան առջեւ ժամանակի յաղթարշաւը կանգ 

է առնում: Նարեկացու աղօթքի համար տիեզերքն այլեւս անսահ

ման չէ: Ժամանակակից գիտական պատկերացումները յեղաշրջել են 

չափի ու սահմանի, մասի ու ամբողջի մասին դարերով ամրապնդուած 

կարծիքները. ամենափոքր տարրական մասնիկն ամենուր ներկայ է 

տիեզերական անեզրութեան մէջ եւ ոչ մաս ունի, ոչ էլ չափ: Իսկ ամ

բող ջը ոչ թէ մասերի համադրութիւն է, այլ էապէս նոր վիճակ:

Առաքինութիւնները որպէս գիտելիքի հիմք

Ճանաչողութիւնը եւ բարոյականութիւնը անբաժանելի ուղե կից

ներ են: Յատկապէս երբ մենք խօսում ենք կրթութեան ճանապար հի 

մա սին: Առաքինութիւնները մարդու ճանաչողութեան հիմնարար 

ազ դակ ներն են: Դէպի ճշմարտութիւն ընթանալու համար մեզ պէտք 
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է իմաստութիւն, որպէսզի տեղեկատուական տարափը իմաստների 

հետ չշփոթենք եւ գործով արդիւնաւորենք գիտելիքը: Մեզ պէտք 

է արիութիւն, որպէսզի անհունը գրկելուց չերկնչենք: Մեզ պէտք 

է ողջախոհութիւն, որպէսզի զգացական աղմուկի մէջ հաւաքենք 

ինքներս մեզ եւ լսենք յաւիտենութեան ու ներդաշնակութեան 

նուրբ ձայնը: Մեզ պէտք է արդարութիւն, որպէսզի ազնուօրէն գնա

հատենք ինքներս մեզ եւ դիմացինին` մարդու մէջ տեսնելով Աստ

ծուն եւ ինքներս մեզ: Հաւատքը հիմքն ու վստահութիւնն է ան բո

վանդակելին բովանդակելու, անսահմանելին սահմանելու, պահի 

մէջ յաւերժութիւնը ճաշակելու: Յոյսը գալիքի ներկայութիւնն 

է եւ ժամանակի սանձումը: Սէրը բարիքների լրումն է, կեանքի 

ամբողջութիւնը եւ Աստուծոյ հետ միաւորումը: 

Լեզու եւ լեզուամտածողութիւն

Մարդը բանական, այսինքն՝ խօսքով օժտուած էակ է, եւ խօս քը 

մարդու բարձրագոյն կարողութիւնն է եւ ճանաչողութեան հիմ նա

կան գործիքը: Ըստ քրիստոնէական աստուածաբանութեան` Ինքն 

Աստուած մեզ յայտնւում է որպէս Խօսք. «Սկզբում Խօսքն էր, եւ 

Խօսքը Աստուծոյ մօտ էր, եւ Աստուած էր Խօսքը»: Այսինքն` խօս

քը աստուածայինի ներկայութիւնն է մարդու մէջ: Հետեւաբար լե

զուն մարդկային ինքնութեան հիմքն է: Բանաւոր եւ գրաւոր խօս

քը, լեզուամտածողութիւնը եւ լեզուարուեստը ցուցիչներն են մեր 

ով լինելու: Իսկ կրթութեան գլխաւոր առաքելութիւնը սովորողի 

խօս քի կարողութեան զարգացումն ու կատարելագործումն է, ընդ

հա նուր առմամբ` լեզուական մշակոյթի ձեւաւորումը: Սակայն ինչ

պէ՞ս ենք այսօր մենք խօսում կամ գրում: Ինչպէ՞ս ենք տրա մա խօ

սում եւ հիմնաւորում: Ո՞ւր են մեր խօսքի գեղեցկութիւնը եւ ներ

դաշնակութիւնը: Հետզհետէ լեզուն հոգեզրկւում է, բանաւոր աղ

մուկը դառնում է գերիշխող, եւ մենք հրաժեշտ ենք տալիս խօսքի 

երա ժշտութեանը: Խնդիրը համալիր եւ ամբողջական լուծում է պա

հանջում: Հասարակութիւնը պէտք է արժեւորի խօսքը, իսկ կրթու

թիւնը պէտք է թօթափուի կաղապարային մօտեցումներից եւ չոր կա

նո նապաշտութիւնից: Մենք կարիք ունենք հասկանալու, որ լեզուն 

կեն դանի էկոհամակարգ է, եւ սովորողի համար որոշիչ է, թէ ի՛նչ ենք 

իրեն տալիս համեմատութիւնների մեծ ընտրանի ունեցող կեանքում:
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Կրթութեան առանցքը կամ իմաստների միջուկը

Մի կարեւոր հարցադրում եւս. ինչի՞ շուրջ է հաւաքուած այս

օր կրթութիւնը մեզանում եւ առհասարակ: Հետզհետէ աւելանում 

է տեղեկատւութեան ծաւալը: Առարկաները մասնատում են մար

դու գիտակցութիւնը, եւ մարդը կորցնում է ամբողջութեան գի տակ

ցու թիւնը: Մենք մոլորւում ենք մանրամասների մէջ եւ կորցնում 

մեծ պատկերի զգացողութիւնը: Գիտակցութեան պառակտման այս 

անկասելի գրոհը կարող է լուրջ հետեւանքներ ունենալ, եւ մարդը 

կա րող է վերջնականապէս կորցնել երջանկութեան զգացողութիւնը: 

Բայց բոլորս ուզում ենք եւ պատրաստ ենք ոչինչ չխնայել, միայն 

թէ մեր երեխաները երջանիկ լինեն: Ուրեմն բոլորս կարիք ունենք 

հաս կանալու, թէ որոնք են կրթութեան առանցքը, իմաստաբանական 

միջուկը եւ ընդհանրացնող գործառոյթը: Դարերով այդ առանցքը եղել 

է փիլիսոփայութիւնը: Մարդիկ սովորել են տարբեր առարկաներ, բայց 

միշտ ունեցել են ընդհանրացնելու եւ իմաստասիրելու գործիքներ: 

Դժուար է անգամ գնահատել, թէ ինչ կորցրեց կրթութիւնը, երբ 

հրա ժարուեց իմաստակենտրոնութիւնից եւ իմաստասիրութիւնից: 

Կարողացա՞ւ գտնել մի արժանի բան, որ կը փոխարինէր Պլատոնի 

երկխօսութիւնները: Միանշանակ` ոչ:

Անելիքներ

Ժամանակն է վերաիմաստաւորելու կրթութիւնը: Առարկայա

կան ծրագրերը կարիք ունեն լուրջ վերանայման եւ բեռնաթափման, 

իսկ կրթութեան գիտելիքային վեկտորը պէտք է ուղղուած լինի դէ

պի բարձր մտածողական հմտութիւնների զարգացումը եւ ստեղ ծա

րա րութիւնը (այս մասին միայն խօսում ենք, եւ էական տեղաշարժ 

չկայ): Սովորողի բարոյական աճն ու զարգացումը պէտք է դրուած 

լինի կրթութեան հիմքում, եւ կրթական ծրագիրը պէտք է յստակօրէն 

սահմանի սովորողի բարոյական վերջնարդիւնքները եւ ունենայ դրանց 

հասնելու մանրազնին քարտէզագրուած ճանապարհ: Հարկ է հիմնովին 

վերանայել լեզուի ուսուցման ծրագրերը եւ լեզուամտածողութեան 

զարգացումը դարձնել կրթութեան ռազմավարութիւն: Գիտելիքի 

բազ մազանութեան եւ տարամիտումների պայմաններում կենսական 

ան հրաժեշտութիւն է միջառարկայական կապերն ամրապնդող 
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եւ ընդհանրացնող իմաստակենտրոն միջուկի եւ ճանաչողական 

առանցքի ձեւաւորումը: 

Վերջաբան

Առանց բացարձակ պնդումներ անելու յաւակնութեան փոր

ձե ցի մատնանշել մի շարք կարեւոր անելիքներ` հասկանալով, որ 

գոր ծողութիւնների ցանկն ընդարձակելի է: Մի բան յստակ է, որ 

կրթութիւնը կենդանի իրողութիւն է եւ կարիք ունի անընդհատ 

վե րանայման: Ոչ անցեալի պատրանքները, ոչ էլ ապագայի չհիմ

նաւորուած վստահութիւնը մեզ լաւ արդիւնքի չեն բերի: Թէ անցեա

լը, թէ ապագան մարտահրաւէրներ են: Յետեւում բացթողումների, 

իսկ առջեւում հնարաւորութիւնների անդունդներ են: Այն, ինչ ու

նենք, ներկան է, որը կարող է դառնալ պտղաբեր հարթակ՝ թռչելու 

ան դունդների վրայով:
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Foreword

My two previous publications (Noyan Tapan weekly, April 7, 

2015, http://www.nt.am/past/htdocs/iles/pdfs/highlights_number/
original/cb14160012.pdf, and Tert.am website, March 16, 2015, 
http://www.tert.am/en/news/2015/03/16/mesrop-aramian/1618351) 

and the present article are invitations to think about the problems 

of education. 
In an ever-changing world we need to clarify and discern the chal-

lenges facing contemporary education and the paths of development 
for the future of the Armenian school. As a means of human self-ac-
tualization, education is a mission and calling for us all. And we can 
achieve results, if we are ready for in-depth discussion and if we are 
committed to transformation.

Knowledge or  

information? 

It is commonly accepted that education is the purveyor of knowl-
edge to the public. That is to say the educational institutions are basic 
centers where knowledge is forged and where students acquire their 
essential knowledge. Most people do not spare effort to educate their 
children; however, with rare exceptions they do not look deeper into 

whether that education matches its mission and aims. In the contem-
porary world the boundaries of education are continuously expand-
ing and are going beyond the well-worn paths of the traditional in-
stitutional understanding. We are caught in the crossroad of informa-
tion lows and need principles to orient us as to what can be expect-
ed of the traditional educational environment. If the educational insti-
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tutions are not able to redeine their identity, then public conidence 
will gradually erode.

At the outset, let us differentiate knowledge from misguided no-
tions about it. Many seem to confuse knowledge with information. 
Yet just as a seed is not yet synonymous with a crop, and embark-
ing toward home does not ensure completion of that journey, there 
is still a long distance between information and knowledge. Knowl-
edge results from man’s highest function — cognition — and it is a 
unique synthesis of thinking and understanding, informational im-
pact and inner assertion, cultural conceptions and personal experi-
ence. And does the school system serve to nurture knowledge or does 
it simply overload students with irrelevant information? Is school 
an informational prison conining children for a period of time and 
having uncertain aims, or is it an environment fostering creativity, 
freedom, discovery of new things and harmony of the soul? It is lu-
dicrous, but many schools both by their essence and their architec-
ture resemble prisons, where the students’ consciousness is molded 
by stereotypes and where they are prepared for a life sentences as 
prisoners of a certain mindset. 

Freedom and Creativity

Cognition is a liberator. As Christ said: “And you will know the 
truth, and the truth will set you free.” First, this means that the vec-
tor of cognition is aimed at the truth, and second, that the result of 
cognition, i.e., knowledge, sets man free and enlightens him. It sets 
us free from various things: ignorance, darkness, fear of uncertainty, 
sensual delusions, etc. Hence, the aim of education is the pursuit of 
truth and formation of a free person, one who has the courage to trav-
el the path of cognition, the spirit to ight for the truth, and the will 
to seek liberation. This is the only way to acquire reliable knowledge 
and avoid cognitive delusions.

Certainly, we inherit many things along with our cultural lega-
cy. We should be grateful to our parents for the treasures bequeathed 
to us. However we should beware of the psychology of passive con-
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sumption of our own culture. It is important to see the essence of our 
own identity and to realize the meanings of our own heritage. If we 
clear our vision, we will see that whatever we have obtained is a re-
sult of freedom of spirit and creativity, splendor and brilliance, strug-
gle and devotion. All of that is ours if we have the spirit, but without 
the spirit, we are impoverished. We can communicate with the treas-
ures of the past, if we have the spirit of creativity and take the liber-
ating path of truth.

Freedom means overcoming boundaries. In this respect the result 
of cognition, true knowledge, leads to ininity and communication with 
eternity. We need not be terriied by what we do not know, if we have 
chosen the way of cognition and creativity. The unknown becomes a 
challenge. The triumph of time stands still before Bach’s music. The 
cosmos is no longer boundless thanks to Narekatsi’s prayers. Contem-
porary scientiic notions have revolutionized centuries-old views on 
measure and limit, on the part and the whole. The smallest elementa-
ry particle is present in the cosmic ininity and has neither a part, nor 
a measure. The whole then is not a sum of its parts, but rather some-
thing essentially new.

Virtues as the  

Bases for Knowledge

Cognition and morality are inseparable companions. This is true 
especially when we talk about educational methods. The virtues are 

the basic stimulus for cognition. On our way to the truth we need wis-
dom in order not to confuse information lows with meanings and to 
make knowledge effective through our deeds. We need courage not 
to fear embracing the ininity. We need temperance to keep hold of 
ourselves in the sway of the senses and to listen to the tender voice 
of ininity and harmony. We need justice to assess ourselves and oth-
ers honestly, seeing God and ourselves in humans. Faith forms the 
base we rely on to contain the uncontainable, to deine the indeina-
ble, to fathom ininity in an instant. Hope is the presence of the fu-
ture and the restraint of time. Love is the fulillment of goodness and 
life, and our unity with God.
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Language and Language Awareness

Man is a reasoning creature, that is, a creature gifted with log-
os, speech, which is the highest ability of humans and the main in-
strument of cognition. According to Christian theology, God him-
self appeared to us as the Word: “In the beginning was the Word, 
and the Word was with God, and the Word was God.” That is to say 
that speech is the presence of the Divine in humans. Hence, language 
is the basis for human identity. Oral and written speech, language 
awareness, and the art of speech are indicators of who we are. And 
the main mission of education is the development and improvement 
of the language abilities of the student. In general this is the forma-
tion of language culture. But how do we speak or write today? How 
do we reason and substantiate it? Where are the beauty and harmo-
ny of our speech? Gradually, our language is being stripped of spir-
it, oral noise dominates over the music of our speech. This problem 
requires a multifaceted and comprehensive solution. While cherish-
ing our language, society looks to education to release us from stere-
otypical approaches and dry pedants. We need to understand that the 
language is a living ecosystem that determines what we give the stu-
dent in this life of ever widening choices.

The Core of Education or  

the Essence of Meanings

One more important question: what is the core of education in our 
country and in general? The amount of information is ever increas-
ing. Academic subjects fragment human consciousness and we lose 
our sense of integrity. We get lost in details and lose sight of the big-
ger picture. This inexorable attack of fragmentation may have seri-
ous consequences and we may eventually lose the sense of happiness. 
But all of us wish and are prepared to make any sacriices for the hap-
piness of our children. Hence all of us need to understand what the 
core of education, its semantic essence and its generalizing function 
are. For centuries that core was philosophy. People were studying dif-
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ferent academic subjects but they always had the tools for generaliz-
ing and conceptualizing. It is hard to even evaluate what the educa-
tion lost when it denied the central role of the meaning and philoso-
phy. Can anything substitute for the dialogues of Plato? Deinitely not.

Things to be Done

It is time to rethink education. The curricula need to be serious-
ly revised and refocused and the cognitive vector of education should 
be aimed at development of high-order thinking skills and creativi-
ty (there is talk about this, but little progress). The moral growth and 
development of the student must be made the basis of education. The 
educational program should precisely deine the learning outcomes 
for a student and should have a detailed road map for achieving those 
outcomes for each and every student. It is necessary to fundamental-
ly rethink the educational programs for teaching language arts and to 
make the development of language awareness a cornerstone of edu-
cational strategy. In a world of knowledge fragmentation and differ-
ences of opinion, it is a vital necessity to establish generalizing and 
mutually reinforcing interdisciplinary connections around a meaning-
ful, cognitive core.

Epilogue

This has been an attempt, without absolute claims, to identify 
some important things to be done, keeping in mind that this list is sub-
ject to expansion. One thing is certain: education is a living phenome-
non that must evolve with the times. Neither the delusions of the past 
nor baseless conidence in the future can bring positive results. Both 
the past and the future pose challenges. Behind there are abysses of 
omissions and ahead are abysses of opportunities. What we have is the 
present, which may become a springboard to leap across these abysses.
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Предисловие

Мои две предыдущие публикации («Миссия, которая объ-
единяет нас всех», газета «Голос Армении», 3 апреля 2015 
г., http://www.golosarmenii.am/article/27347/missiya-kotoraya-
ob%27edinyaet-nas-vsex, и «Иерей Месроп Арамян о ценно-
стях», сайт Tert.am, 16 марта 2015 г., http://www.tert.am/ru/

news/2015/03/16/mesrop-aramian/1618351) и эта статья являются 
приглашениями к размышлению над проблемами образования. В 
постоянно меняющемся мире нам необходимо определить и по-
нять, перед какими вызовами стоит современное образование и 
каковы путь и перспектива развития армянской школы. Образо-
вание как путь для самореализации человека является миссией и 
служением всех нас. Оно может быть эффективным, если мы го-
товы к глубоким обсуждениям и имеем рвение для достижения 
изменений. 

Знание или информация?

Принято считать, что общественным служителем знания яв-
ляется образование. То есть образовательные учреждения — это 
основные кузницы для формирования знания, и учащиеся там по-
лучают необходимые знания. Люди часто не жалеют сил, чтобы 
дать образование своим детям, но за редким исключением они не 
следят за тем, чтобы определить, соответствует ли образование 
его миссии и целям. В современном мире границы образования 
постоянно расширяются и выходят за рамки традиционных ин-
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ституциональных представлений. Человеку, оказавшемуся на пе-
рекрестке информационных потоков, необходимо принципиаль-
но сориентироваться относительно того, что он может ждать от 
традиционной среды обучения. Если образовательным учрежде-
ниям не удастся переосмыслить свое предназначение, тогда об-
щественное доверие к ним будет постепенно рушиться.

Во-первых, нужно отделить знание от неправильных пред-
ставлений о знании. Например, многие часто путают знание с 
информацией. Однако как семя пока еще не является урожаем, а 
начало дороги к дому пока еще не является домом, так и от ин-
формации до знания еще нужно проделать огромный путь. Зна-
ние является продуктом наивысшей функции человека — позна-
ния, и оно представляет собой своеобразный синтез мышления и 
переживания, информационных воздействий и внутренних фик-
саций, культурных представлений и собственного опыта. А слу-
жит ли школа как система основного образования и формирова-
ния человека цели формирования знания или обременяет учаще-
гося бесплодной информацией? Школа — это информационная 
тюрьма, где на определенное время запираем детей в неопреде-
ленных целях, или это среда для творчества, свободы, открытия 
нового и гармонии души? Смешно, но многие школы и по своему 
содержанию, и по архитектуре напоминают тюрьмы, где стерео-
типами ограничивают сознание учащихся и готовят к тому, чтобы 
они пожизненно оставались интеллектуальными заключенными. 

Свобода и креативность 

Познание освобождает. Это утверждает слово Христово: «И 
познаете вы истину, и истина освободит вас». Во-первых, это оз-
начает, что вектор познания направлен на истину, а во-вторых, 
что результат познания, то есть знание, освобождает и просвеща-
ет человека. Освобождает от многих вещей: от тьмы невежества, 
страха неизвестности, чувственных заблуждений. Следовательно, 
цель образования — сформировать свободного человека, пресле-
дующего истину, того, кто имеет храбрость для прохождения по 
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пути познания, дух для борьбы во имя истины и рвение для ос-
вобождения. Только таким образом можно обрести достоверные 
знания, а не познавательные заблуждения. 

Несомненно, многое мы получаем посредством культурно-
го наследия. Мы должны быть благодарны нашим отцам за заве-
щанные ими сокровища. Но нужно также и остерегаться психо-
логии пассивного потребителя собственной культуры. Важно ви-
деть суть собственного наследия и понимать смыслы традиций. 
Если очистим наше зрение, то увидим, что все то, что мы полу-
чили, является результатом свободы духа и созидания, возвышен-
ности и озарения, борьбы и посвящения. Все это принадлежит 
нам, если у нас есть дух, и мы лишены всего этого, если не име-
ем духа. Мы можем общаться с богатствами прошлого, если име-
ем дух созидания и двигаемся по освободительному пути истины. 

Свобода — это преодоление границ. В этом плане результат 
познания — истинное знание — это открытие бесконечности и 
общение с вечным. То, чего мы не знаем, более не страшно, если 
мы встали на путь познания и созидания. Неизвестное становится 
вызовом. Перед музыкой Баха победное шествие времени оста-
навливается. Для молитвы Нарекаци космос более не безграни-
чен. Современные научные представления полностью перевер-
нули закрепленные веками мнения о мере и границе, части и це-
лом: самая маленькая элементарная частица всюду присутствует 
в космическом безбрежии и не имеет ни части, ни размера. А це-
лое — это не сочетание частей, а существенно новое состояние. 

Добродетели как основа знания

Познание и нравственность являются неотделимыми спутни-
ками. Особенно, когда мы говорим о пути образования. Добро-
детели являются основными стимулами познания. Для того, что-
бы идти к истине, нам необходима мудрость, чтобы мы не пу-
тали информационный поток со смыслами и сделали знание эф-
фективным посредством дел. Нам необходимо мужество, что-
бы мы не боялись объять необъятное. Нам необходима умерен-
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ность, чтобы мы собрались в чувственной суматохе и услышали 
нежный голос вечности и гармонии. Нам нужна справедливость, 
чтобы честно оценить самих себя и других, видя в человеке Бо-
га и самих себя. Вера — это основа и уверенность в том, что не-
содержимое содержимо, неопределяемое определимо и что веч-
ность можно вкусить в мгновении. Надежда — это присутствие 
грядущего и обуздание времени. Любовь — это содержание всех 
благ, полнота жизни и соединение с Богом. 

Язык и языковое мышление

Человек — существо словесное, то есть наделенное словом, 
и слово является наивысшим дарованием человека и основным 
инструментом познания. Согласно христианскому богословию, 
Сам Бог являет Себя как Слово: «В начале было Слово, и Сло-
во было у Бога, и Слово был Бог». То есть слово — это присут-
ствие божественного в человеке. Следовательно, язык — осно-
ва человеческого самосознания. Устная и письменная речь, язы-
ковое мышление и искусство языка являются показателями того, 
кем мы являемся. А главная миссия образования — это развитие 
и усовершенствование владения речью учащегося, в целом, фор-
мирование языковой культуры. Однако, как мы говорим или пи-
шем сегодня? Как мы дискутируем и обосновываем? Куда делись 
красота и гармония нашей речи? Постепенно язык лишается ду-
ши, устный шум становится преобладающим, и мы прощаемся с 
музыкой речи. Проблема нуждается в комплексном и полном ре-
шении. Общество должно придать значимость слову, а образо-
вание нужно освободить от шаблонных подходов и педантизма. 
Нам нужно понять, что язык — живая экосистема. 

Ось образования или ядро смыслов

Еще один важный вопрос: вокруг чего сегодня собрано об-
разование у нас и вообще? Постепенно увеличивается объем ин-
формации. Предметы дробят сознание человека, и человек теря-
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ет восприятие целого. Мы теряемся в деталях и утрачиваем чув-
ство большой картины. Этот неотвратимый раскол сознания мо-
жет иметь серьезные последствия, и человек может окончатель-
но потерять чувство счастья. Все мы хотим и готовы ничего не 
жалеть, лишь бы только наши дети были счастливы. Значит, всем 
нам необходимо понять, каковы ось, смысловое ядро и обобщаю-
щая функция образования. Веками такой осью была философия. 
Люди обучались разным предметам, но всегда имели инструмен-
ты для обобщения и философского осмысления. Трудно даже оце-
нить, что потеряло образование, когда отказалось от смыслово-
го ядра и философского мышления. Смогло ли найти что-нибудь 
достойное, что заменило бы диалоги Платона. Однозначно нет. 

Задачи

Настало время переосмыслить образование. Предметные 
программы нуждаются в пересмотре и разгрузке, а вектор зна-
ний в образовании должен быть направлен на развитие высоких 
навыков мышления и созидание (об этом мы только говорим, а 
ощутимых подвижек нет). Моральный рост и развитие учащего-
ся должны быть заложены в основу обучения, а образовательная 
программа должна четко определять конечные моральные резуль-
таты учащегося и иметь детальную дорожную карту достижения 
этого. Необходимо полностью пересмотреть программы препо-
давания языка и сделать развитие языкового мышления страте-
гией образования. В условиях многообразия знания и разных тен-
денций жизненной необходимостью является формирование смы-
слового ядра и познавательной оси, укрепляющих и обобщающих 
межпредметные связи. 

Эпилог

Без претензии на абсолютные утверждения я попытался ука-
зать на ряд важных задач, понимая, что список действий растя-
жим. Ясно одно, что образование — живой организм, и оно ну-
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ждается в постоянном пересмотре. Ни иллюзии прошлого, ни не-
обоснованная уверенность будущего не приведут нас к хороше-
му результату. Как прошлое, так и будущее являются вызовами. 
Позади нас бездны упущений, а впереди — бездны возможно-
стей. То, что имеем — это настоящее, которое может стать пло-
дотворной площадкой для полета над безднами.
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