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ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ 

 

Հին եւ Նոր ազգաց պաշտամանց եւ կրօնական արարողութեանց սոյն 

համառօտ պատմութիւնն հետաքրքրական է իւր զուարճացուցիչ եւ դիցաբա-նական 

կտորներով, հմտալի է իմաստասիրաց ասացուածներով, հրահանգիչ է Յիսուսի 

ամենամաքուր կենսագրութեան օրինակներով, բարոյական հրահանգ-ներով եւ 

հոգեշահ խրատներով: 

Սոյն պատմութիւն համառօտակի մեզ պիտի ներկայացնէ յարարչագոր-

ծութենէ սկսեալ մինչեւ մեր օրերն եկող գնացող հին ազգաց եւ նոր ու ներկայ ազգաց 

հաւատալեաց, պաշտամանց եւ կրօնական արարողութեանց պատկերները, 

մարդկան կոչումն եւ նոցա նշանաբանը, նոցա խոնարհիլ եւ բարձրանալն, 

յուղղութենէ խոտորիլն եւ բարոյական կեանքն: 

Իմ մասնակի փափաքս թելադրեց զիս՝ սոյն համառօտ պատմութիւնը գրել եւ 

տալ իմաստասէր ընթերցողաց՝ խորհիլ, քննել, հին եւ նորը միմեանց հետ 

համեմատել, զուարճանալ, զբօսնուլ, հմտանալ, բանաւորն եւ օգտակարն առնուլ 

եւ անպէտներու վրայէն ներող հայեցուածով մը սահիլ անցնիլ: 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

ԿԱՆԽԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ 

 

Էակ մը կայ որ անսահմանութեան մէջէն մէկ հայեցուածով տիեզերք կը տեսնէ: 

Այն արարիչն է: 

Ուրիշ մը կայ որ, թանձրացեալ մարմնով , մթութեան մէջէն լոյս կը փնտռէ. այն ալ 

Արարչէն արարչագործեալ եւ ի հոգւոյ ու մարմնոյ բաղկացեալ մարդն է: 

Ո±վ է մարդ եւ ո±վ Արարիչ: 

Մարդն, կողմնակի հայեցողութեամբ, խաւարի մէջէն ի յայտ եկող մարմին մի է, որ 

մէտորայի մը պէս յանկարծակի կը ծագի, կը փայլի, եւ քիչ մը վերջը սրարշաւ կը ցոլանայ եւ 

անհետ կը լինի, միայն ափ մը հող թողլով իւր թաղուած գերեզմանի մէջ: Մարդոյն կենաց 

տեւականութիւնը ծննդեան վայրէն մինչեւ ի գերեզման է: 

Քննելով կը գտնեմք թէ մարդոյն մարմնոյ կազմակերպութիւնը տարերաց զուգա-

խառնութեան մի անիմանալի բաղադրութիւնն է, զոր բնութիւնը կը կազմակերպէ եւ պահ մը 

վերջը կը լուծէ: 

Եւ միթէ ա±յս է մարդն: 

Երբ բանականութեան մտաւոր կարողութենէն առաջնորդեալ խուզարկեմք իմանալու 

համար, թէ նիւթէն կամ տարերաց զուգախառնութենէն ի զատ , մարդն իւր մէջ ուրիշ բան մը 

ունի թէ ոչ, քննութիւնը շօշափելի կերպիւ ցոյց կուտայ, թէ մարդուս նիւթական մարմնոյն մէջ 

ուրիշ անտեսանելի՝ աննիւթ էութիւն կամ զօրութիւն մ'ալ կայ որուն՝ մեր հասկացած լեզուաւ՝ 

հոգի կ'ըսեմք: 
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Ուրեմն տարերքէն կազմակերպեալ մարդոյն մարմինն իւր մէջ հոգի մ'ալ ունի եւ այն 

հոգին է որ ցոյց կուտայ՝ իւր զգալովն, խորհելովն եւ կամելովն: 

Նա է որ կ'ըմբռնէ, կը յիշէ, կ'իմաստասիրէ, կը գուշակէ, եւ երբ այն հոգին  մարմնէն 

հեռանայ, մարդ տարերաց մասունքներուն կը լուծուի: 

Միտքն, իւր բաղձանաց կարողութենէն օժանդակեալ , փնտռելով գտաւ, թէ հոգին պարզ 

անտեսանելի զօրութիւն կամ էակ մի է որ իւր կարողութիւնները տեսանել կուտայ թանձր 

մարմնոյ միջոցաւ: 

Հոգին, երբ մտաց հասուն խորհրդով իմացաւ, թէ բոլոր արարածոց մէջ ինքն է միայն 

կարող եւ մտաւոր ու բարոյական էակը, եւ թէ սակայն ինքն ալ իրմէ գերագոյն բարձր էակէ մը 

ներշնչեալ կը գործէ եւ միշտ անոր խնամոց եւ օգնականութեան պէտք կ'զգայ, կանգ առնլով. 

ըսաւ. – Ես ամենակարող, ամենիմաստ եւ անմահ էութենէ մի յառաջ եւ անոր զօրութեան թելէն 

կախուած կը շարժիմ, կը խորհիմ եւ կը գործեմ: 

Ուրեմն այն է Աստուած: 

Եւս եւ միտք երբ շօշափելի կերպիւ տեսաւ եւ ըմբռնեց, թէ համայն տիեզերք ոգեւորեալ կը 

շարժի, ըսաւ. – Ուրեմն տիեզերքէն առաջ, զայն ոգեւորող եւ շարժող ամենաբարձր հեղինակու-

թիւն մը կայ: 

Երբ իմացաւ թէ անհունութեան մէջ տարածուած անթիւ մարմինք՝ անհաստատութեան 

մէջ իբրեւ հաստատուն կանգնած՝ անտեսանելի եւ անսխալ օրինօք կը հոլովին, հոն կանգ 

առնլով ըսաւ.- Ամենիմաստ կարգադրիչ զօրութիւն  կամ էութիւն մը կայ՝ մարդկեղէն մտաց 

անհասանելի. նա է որ իւր յատուկ օրէնքներով կը կառավարէ զտիեզերս: Միտք երբ տիեզերաց 

յօրինուածութիւնն ու կարգադրութիւնը տեսաւ իւր նուրբ հայեցողութեամբ, միտք իւր 

գիտակցութեամբ, իսկ խիղճ իւր ներքին ձայնի անտեսանելի ազդմանէն շարժեալ, ըսին.- 

Ամենակարող եւ ամենիմաստ ճարտարապետ մը կայ, որոյ արարչագործութեամբ կազմա-

կերպեալ են տիեզերք: 

Ուրեմն, ա՛յլ է Արարիչ, ա՛յլ է արարած. այլ է Աստուած, այլ է բնութիւն . այլ է հոգին, այլ 

է Աստուած, այլ է բնութիւն. այլ է հոգին, այլ է մարմին եւ նիւթ ու տարերք: 

Միտք կը հաստատէ, թէ առանց օրէնսդրի օրէնք չ'լինիր (բնական կարգի մէջ), առանց 

ծնողաց զաւակ չլինիր, առանց պատճառի պատճառացեալ չլինիր, ուստի խոնարհելով 

խոստովանեցաւ, թէ մարդն արարած է, եւ մարդկային կատարելութենէն աւելի բարձր 
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կատարելութիւն եւ կարողութիւն ունեցող ամենաբարձր էակ մը կայ. նա է երկնի եւ երկրի եւ 

համայն տիեզերաց արարիչ Աստուած, որ ամենակարող է, ամենիմաստ, անհուն յաւիտենական 

եւ անմահ ու միշտ կենդանի: 

Թէ ո±վ է նա, եւ ի±նչ է նա, եւ ո±ւր կը բնակի: 

Միտք կարող չէ ըմբռնել զայն իւր իսկական ճշգրիտ պատկերով, սակայն նորա կարողու-

թենէն եւ հրաշալի գործերէն հետեւցնելով կ'ըսէ. 

- Եթէ այն անսահման էակն ամենակարող չլինէր, պիտի չյաջողէր անհունութեան մէջ 

սփռեալ անթիւ մարմիններն ստեղծել: 

Եթէ հոգեղէն անմահութիւն չլինէր, պիտի չկարողանար հոգեւորել եւ հոգեւոր կեանքն 

յաջորդական շարունակութեան մէջ պահել: 

Եթէ ամենիմաստ չլինէր, պիտի չյաջողէր չափաւոր սահմանի մէջ իմաստնացնել զմարդ: 

Արարչագործեալ մարդն, իւր Արարչի իմաստութեան ճառագայթներու մէկ նշոյլն 

առնլով, կարող կը լինի խորհելով ինքզինք կառավարել, չարն ու բարին ճանչնալ, շինել եւ 

քանդել, բաղադրել եւ լուծել, անցեալն յիշել, ներկան կարգադրել, ապառնին գուշակել: Եթէ 

արարչագործեալ մարդն այսքան շնորհալի է, ուրեմն որչափ եւս առաւել նորա Արարիչն, որ 

ամեն բան անչափ եւ անսահման ունի: 

Աստուած իւր զօրութեամբ, կարողութեամբ, իմաստութեամբ, կենագործութեամբ, 

նախախնամական տնօրինութեամբ եւ անմահութեամբ կը փայլի տիեզերաց մէջ, սակայն իւր 

իսկական էութեամբ անտեսանելի է եւ մարդկեղէն մտաց անըմբռնելի: 

Վասն զի Նա պարզ եւ աննիւթ էակ ըլլալով, անհուն է եւ անսահման: Չէ տեսանելի, չէ 

շօշափելի. անպարագրելի է եւ անվայրափակ, ամեն արարածներն անկէ են եւ անոր մէջ: Իսկ Նա 

միայն կարողութեամբ, իմաստութեամբ, կենագործութեամբ եւ նախախնամութեամբ կ'երեւի 

իւր ամենակարող զօրութենէն արարչագործեալ տիեզերաց ամեն արարածոց մէջ: 

Աստուած կենաց եւ իմաստութեան, իւր անմահութեան աղբիւրէն  կենսական զօրութիւն 

յառաջ բերելով, անիմանալի գաղտնի սիրոյ հետ լծորդեալ իմաստութեամբ՝ զայն ստեղծական 

նիւթական տարերաց՝ ջերմութեան, խոնաւութեան, հողոյ, կաւի եւ տարրական ամեն մասունք-

ներու մէջ զետեղելով կամ միացնելով՝ զբնութիւն կազմակերպեց, եւ ըստ նախասահմանեալ 

օրինաց, բնութիւն կը հիւսէ մարդկութեան եւ ամեն ոգեկանաց շղթայն եւ կը լուծէ զայն ըստ 

աստուածային վճռոյն: 
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Մարդկան մարմինը կազմող տարերք կրնան իրենց մասանց բաժնուիլ եւ լուծուիլ, 

սակայն այն մարմնոյ մէջ եղած հոգին, որ խորհող էակ մը կը կացուցանէ զմարդ, չի լուծուիր, 

վասն զի պարզ է եւ աննիւթ: Ուրեմն այլ է ի տարերաց կազմակերպեալ մարմինն, այլ է այն 

մարմնոյ մէջ խորհող եւ գործող պարզ հոգին: 

Տարերք ինքնին անշարժ են, արտաքին զօրութենէ մը կ'առնուն իրենց շարժումն, եւ 

մարմնոյն շարժում տուողն հոգին կամ կենսական զօրութիւնն է որ, ըստ Մովսիսի, աստուա-

ծային փչումն է: 

Գիտնալ պէտք է թէ այլ է կենսական հոգին, այլ է բանական հոգին: Կենսական հոգին ամեն 

շնչաւոր կենդանիներն ունին. իսկ բանական հոգին, կենդանեաց մէջէն միայն մարդն ունի իբրեւ 

առանձնաշնորհումն յԱրարչապետէն: 

Մարմինն հոգւոյ զգայնութեամբ նիւթէն կ'առնու իւր եւ հոգւոյն սնունդը, սակայն հոգին 

լոկ նիւթական սնունդով գոհ չլինիր, այլ իւր բարոյական կենօք կը ցանկայ հոգեկան եւ 

անմահական կենաց բարձրանալ, ուրկից նոյն հոգին բղխած կամ իջած է: 

Սակայն հոգիներու զգացման եւ ըմբռնման մէջ անիմանալի գաղտնի տարբերութիւն մը 

կայ, որով ոմանք կը զօրանան, այլք կը տկարանան. այս է այն անհասկնալի գաղտնիք որ 

միտքեր կը յուզէ, զի ոմանք ի բնէ բարւոյն տրտմադիր յաշխարհ կուգան, այլք ի չորիս յաջողակ 

տգեղ բնազդմամբ կ'երեւին աշխարհի վրայ: Այս անհամաձայն վիճակ բզզունքներ յառաջ 

բերելով, թէ՛ զաշխարհ կը յուզէ եւ թէ՛ ողջմտութեան սրտայուզութիւն կը պատճառէ: 

Մարդկան այս մտաւորական անհամաձայն վիճակը, մարդոց կեանքն այլ եւ այլ ճիւղերու 

բաժնելով, նոցա հետ զուգընթաց կը քալէ: Ոմանք իրենց մտաւորական եւ բարոյական 

կարողութեամբ կը բարձրանան. այլք իրենց տկար խորհրդածութենէն հարկադրեալ, 

բանականութենէն աւելի զգայական բնազդման հետեւելով եւ իրենց զգայական կիրքերէն 

առաջնորդեալ, աւելի կը խոնարհին քան թէ կը բարձրանան: Այս երկու ճիւղի բաժնուած 

մարդոցմէ ոմանք դէպ ի նիւթ կը քալեն եւ ոմանք դէպ յԱստուած եւ դէպ ի հոգին կ'ընթանան: 

Ոմանք մտաւորական կենօք կ'ապրին, այլք զգայական կենօք  կը զուարճանան: Զգայական 

կենօք ապրողը դէպ ի մթութիւն , դէպ ի նիւթ եւ դէպ յոչնչութիւն կ'երթայ. իսկ մտաւորական եւ 

հաւատոյ կենօք ապրողը դէպ յԱստուած եւ դէպ յանմահութիւն եւ յաւիտենական երանութիւն 

կ'ընթանայ: 

Զգայական կենօք ապրողին յոյսը նիւթոյ հետ կ'սկսի եւ նիւթոյ հետ կը վերջանայ. իսկ 

հոգեկան կենօք ապրողին յոյսը միշտ անմահ է եւ շարունակ անոր վրայ կը մտածէ եւ առ այն կը 

սաւառնի: 
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Զգայական կենօք ապրողները, մտաւորական կեանքէն հեռանալով, բնազդեցական 

օրէնքներն իրենց առաջնորդ ընտրելով, սկսան առանց լուսոյ մթութեան մէջ թափառիլ առանց 

գիտնալու թէ ո±ւր կ'երթան, դէպի չա±րն թէ ի բարին, դէպի գիտութի±ւն թէ ի տգիտութիւն, դէպի 

ի կեա±նս թէ ի մահ, առ Աստուա±ծ թէ յոչնչութիւն: 

Մինչդեռ մի կողմէ սոքա անստոյգ կենաց մէջ կը թափառէին, միւս կողմէ փիլիսոփայն իւր 

նուրբ խորհրդով բանականութեան լապտերը վառած, տաժանելի ճանապարհներէ շարունակ 

քալելով կը փնտռէր հոգեկան բարձր կեանք մը: Սակայն, նա ալ ըստ որում լոկ մտաց լոյսէն 

կ'առաջնորդուէր առանց յայտնութիւն շօշափելու, հետեւապէս ուրիշ մթութեան մը մէջ կը 

գտնէր ինքզինք: 

Նա, արարածներով զԱրարիչն ըմբռնել բաւ չի համարելով, անտեսանելին տեսնել կ'ուզէր, 

անշօշափելին շօշափել, անմատչելւոյն մերձենալ եւ անսահմանն սահմանել՝ մտաց սրա-

տեսութեամբ: Եւ այս ճիւղին վերաբերող եւ լոկ մտաց լոյսէն առաջնորդուող աստուածաբանն, 

փիլիսոփայն, բանաստեղծն, պատկերահանն, աստղագէտն, բնագէտն ու բնալոյծը, մէկ մէկ 

գործի առնլով, կը փափաքէին անհունութեան, յաւիտենականութեան եւ անսահմանութեան 

դաշտը մտնել եւ հոն զԱստուած իւր իսկական պատկերով տեսնել եւ սահմանել: 

Մտաց լոյսէն առաջնորդուող աստուածաբանն (առանց գերբնական յայտնութեան եւ 

հաւատոյ տեսութեան) որչափ որ կարող է, թո՛ղ խոնարհի եւ բարձրանայ, եւ Արգոսի պէս իւր 

հարիւր աչերը մէկէն բանայ, արծուի պէս թո՛ղ անհունութեան մէջ թեւարկելով վերասլանայ, 

յոգնելէ վերջ պիտի ըսէ. Սահմանեալ միտքն անկարող է անսահմանը գտնել եւ զայն սահմանել. 

պէտք է նորա գործերէն զինք ըմբռնել եւ հաւատալ: 

Փիլիսոփայ տրամաբան, որչա՛փ որ կարող է, թո՛ղ փաստաբանէ եւ տրամաբանէ, կարող 

պիտի չլինի անըմբռնելին ըմբռնել մտաց սրատեսութեամբ: 

Պատկերահանը թո՛ղ շարունակ վրձինը փոխէ եւ անոր ծայրերը բարակցնէ, եւ ուզածին, 

ըմբռնածին ու երեւակայածին պէս պատկերներ նկարէ, մերթ խորին վեհութեան մէջէն, մերթ 

պայծառափայլ լուսոյ ճառագայթներու մէջէն իւր սքանչելարուեստ գործեր ցոյց տայ պիտի 

չհամարձակի ըսել. – Նկարագրեցի աննկարագրելին: 

Իմաստասէրը թո՛ղ շարունակ բանաստեղծէ եւ իմաստասիրէ, պէտք է համոզուի որ ինք 

կրնայ Աստուծոյ իմաստուն գործերը եւ սքանչելարուեստ տեսարաններն ու բնութեան երեւոյթ-

ները հրաշալի կերպիւ նկարագրել, սակայն պիտի չյաջողի արարածոց Արարիչն՝ նորա իսկական 

տիպ եւ կերպարանաւ, իւր գրչին առարկայ ընելով նկարագրել: 
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Աստղագէտը թո՛ղ շարունակ վերցնէ իւր հեռադիտակն եւ բարձրացնէ դէպի աստղերն եւ 

համաստեղութիւններն, թո՛ղ քննէ, զննէ եւ իմանայ նոցա վանողական եւ ձգողական օրէնքները, 

նոցա հեռաւորութիւնն ու մօտաւորութիւնը, շարժումներն ու թաւալումները, նոցա երեւումն ու 

անհետացումը. հեռադիտակը վար առնլով՝ թո՛ղ առնու մանրադիտակը, քննէ զննէ այն 

աստեղաց մէջի նիւթերն եւ տարերաց մինչեւ վերջին հիւլէն որոնէ եւ անոնցմով թո՛ղ զբօսնու, 

միայն թէ զմեզ չխաբէ ըսելով. – Անսահմանութեան դուռը բաց գտայ, անհունութեան 

սահմանին հասայ եւ անտեսանելին տեսայ իմ սրատես եւ հեռատես գործիքիս միջոցաւ: 

Բնագէտ եւ բնալոյծ թո՛ղ ընդարձակելով մեծցնեն  իրենց հալոցն եւ բովանդակ աշխարհի 

մէջ գտնուած բնութեան բոլոր տարերքն ի հալոց դնելով հալեցնեն, զտեն, որոշեն, համեմատեն, 

բաղդատեն, լուծեն, ձուլեն, եւ վերջին կէտին հասած ժամանակ, թո՛ղ խոստովանին թէ մեր 

հալոցին բոլոր նիւթերուն կամ առարկաներուն ամենքն ալ Աստուծոյ ստեղծած բնութեան 

կազմակերպիչ տարերաց մասունքն էին, եւ թէ մեք անոնց մէջ բնաւ արարածոց արարչի նշոյլ 

չգտանք եւ ոչ ալ մարդկային բանական հոգւոյ մէկ ամենամանր հիւլէն. ուրեմն Աստուած եւ 

Հոգին աննիւթ են, պարզ եւ անըմբռնելի: 

Երբ տիեզերական նիւթոց խուզարկութեամբ, միտքը տկարացաւ զԱստուած իւր իսկական 

պատկերաւ ըմբռնելու, պարտաւորուեցաւ յայտնութեանց եւ խղճին դիմել: 

Խիղճն՝ որու մէջ անծերանալի եւ անմահ Աստուծոյ ձայն կ'ապրի, անգիր օրինօք 

կ'ազդարարէ մարդոց՝ անմահը մահկանացուին եւ հոգեղէնը նիւթականին հետ չշփոթել: 

Խիղճը վերնախնամ տեսչութենէն իբրեւ անխաբ դատաւոր հաստատուած է մարդոց սրտին 

մէջ: Նա երբ կրից ծխամածութենէն զերծ գտնէ ինքզինք, իբրեւ յուշարար կը յիշեցնէ մարդոյն՝ 

իւր պարտքերն եւ զանոնք կատարելու հրահանգ կուտայ: 

Կը նեղէ զմարդ երբ նա կը քալէ դէպի չարն. կ'ուրախանայ եւ կ'ուրախացնէ զմարդ, երբ սա 

բարեգործութեան կողմն երթալու կը պարտաւորուի: 

Խիղճն անտեսանելի է, բայց մարդ խղճի օրինաց հակառակ գործէ, նոյն վայրկենին այնպէս 

կ'ըմբռնէ թէ խիղճն, իբրեւ տեսանող անձնաւորութիւն, իւր մօտ կանգնած խօսողի մը պէս  զինք 

կը յանդիմանէ, թէ ինչո±ւ ուղղութեան օրինաց հակառակ գործեցիր: 

Խիղճն, իւր գիտակցութեամբ խօսողի մը պէս կ'ազդէ մարդուս հոգւոյն, թէ դու թէեւ 

արարածական հողեղէն մարմնոյ մէջ իբրեւ երկնային շնորհք առաւելանցութիւն մը ունիս 

բանականութեան խորհրդովդ, սակայն անկատար ես շատ մը պարագայներու մէջ, եւ 

կատարեալ էակն է որ քու պէտքերդ կը հոգայ եւ կը լեցնէ: Դու անսահման հեղինակութենէ 

սահմանեալ էակ մի ես, եւ անոր արարչապետական կարողութենէն առած ես կեանքդ, հոգիդ եւ 
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մարմինդ. դու նորա շնչոյն զօրութեամբ կենագործուած եւ ոգեւորած. անոր իմաստութենէն 

թելէն կը շարժիս, կը խորհիս, կ'իմանաս, կը կամիս եւ կը գործես: Համոզուէ թէ սահմանեալն չէ 

կարող քննել զինք սահմանողն.ուրեմն մի՛ քններ անքննելին, զի մի գուցէ թաղուիս հոսանք-

ներէն մղեալ՝ երթաս զառանցանաց մէջ թաղուիս առանց ստոյգ բան մը գտնելու: 

Աստուծոյ գոյութեան վրայ մի՛ երկբայիր, նորա յայտնածները մեծարէ, ծածուկ 

պահածները մի քններ, այլ միայն հաւատա՛ , սիրէ այն անհուն էակը եւ կատարէ նորա կամքն 

որ բարի է եւ քու փառքդ է: 

Պաշտէ՛ զԱստուած, զի քո արարիչդ է. զքեզ երախտապարտ ճանաչէ նմա եւ շնորհակալու-

թիւն մատո՛ զի քո կեանքը պահպանող բարերարդ է իւր նախախնամական տնօրէնութեամբ: 

Աստուած, մեզ անհասկնալի սիրոյ զօրութեան թելով, զբովանդակ տիեզերս հաղորդակ-

ցութեամբ կապած է միմեանց հետ, որոց ամենեցուն շարժումը կ'ընթանայ դէպ առ այն անհուն, 

անմահ եւ յաւիտենական կեդրոնն: Խորհող միտքն, առանց տարակուսութեան, կրնայ ըմբռնել 

զԱստուած. նորա սքանչելի գործերէն կ'իմանայ նորա զօրութիւնն, կարողութիւնն, 

իմաստութիւնն եւ անմահութիւնն: Մի՛ քններ, այլ հաւատա՛,  զի հաւատք քեզ ուժգնութիւն 

կուտայ զօրանալու եւ կրիցդ դէմ դնելու, յորմէ յետոյ գերազանցաբար գործելով՝ առաքինու-

թեամբ կը բարձրանաս այն վեհապետական ազնուութեան, յորում կը թագաւորէ կամք 

Աստուծոյ: 

Հաւատք եւ բարեգործութիւն կը բարձրացնեն զմարդ: Հաւատք սրաթռիչ թռչուն մի է, 

որոյ թեւեր բնաւ չեն յոգնիր. նա տիեզերական ընդարձակութեան մէջ շարունակ կը թեւարկէ 

դէպի վսեմութիւն, ուր անմահ փառք մը, ընդ Աստուածային սիրոյ ձեռք ձեռքի տուած կը քալեն: 

Հաւատոյ կեանքն առաքինութիւն է. հաւատք յառաքինութենէ կ'առնու իւր սնունդ, եւ ո՛րքան 

առաքինութիւն բազմապատկի, ա՛յնքան ալ հաւատոյ զօրութիւն կ'ընդարձակի:  

Առաքինութեան վսեմութիւնն է որ զմարդ բոլոր ուրիշ կենդանիներէն զանազանելով, 

հաւատոյ եւ յուսոյ թեւերուն կը յանձնէ սաւառնիլ դէպի անմահ էակին լուսոյ մշտավառ 

ճառագայթներն, որք կը ծառայեն յանհունս եւ ի խորս մշտատեւ երանութեան: 

Խիղճը կ'ըսէ առ մարդ.-  Աղօթէ՛, զի աղօթք հոգւոյ շարժումն է , որ զմարդ դէպի իւր 

արարիչն կ'առաջնորդէ: 

Հաւատա՛ որ առ Աստուած երթաս. եթէ չի հաւատաս, յոչնչութիւն կ'երթաս: 

Արդ, մեր սոյն համառօտ տեսութեան մէջ, երեք տեսակ մարդիկ ըմբռնեցինք, յորոց մին է 

տգէտ որ կ'ապրի զգայական կենօք. երկրորդը կ'ընթանայ բանականութեան առաջնորդած 
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խորհրդոց գիտակցութեամբ. Իսկ երրորդն է այն հաւատացեալն որ աստուածային յայտնու-

թեամբ եւ խղճի գիտակցութեամբ կը քալէ: 

Տգէտն, երկնից ճանապարհը փնտռելու եւ գտնելու անկարող եւ զգայական բնազդմամբ 

ապրելով, արարչէն աւելի արարածներով կ'զբաղի: 

Փիլիսոփայն, իւր մտաց հոսումէն մղեալ, շարունակ քննելով յառաջ կ'երթայ, բայց 

դրութիւն մը հաստատել ուզած ժամանակ, ուրիշ դրութեան մը շէնքը կը խախտէ: 

Հաւատացեալ աստուածաբանն Աստուծոյ յայտնութենէն եւ խղճի գիտակցութենէն, 

տիեզերաց յօրինուածութենէն եւ կարգաւորութենէն, նախախնամական տնօրէնութեան ան-

սահման իմաստութենէն հետեւցնելով, կը յուսայ եւ կը հաւատայ: 

Աստուածաբանը կը դառնայ դէպի խիղճն եւ յայտնութիւն. իսկ փիլիսոփայն կ'երթայ դէպի 

մտաց հոսումն. մին կը քննէ, միւսը կը հաւատայ: Ասոնք մերթ միմեանց կը մօտենան, մերթ 

իրարմէ կը բաժնուին: 

Խնդիրներ կան որ աստուածաբանին հաւատոյն համար ուղիղ են. իսկ փիլիսոփային 

տրամաբանութեան համար անուղիղ են. փիլիսոփայն մտաց սրատեսութեամբ չի կրնար 

բարձրանալ այն անմահ յաւիտենականութեան, առ որ աստուածաբանը թեւարկեալ կը 

բարձրանայ շարունակ իւր գերբնական հաւատոյ յուսով: 

Մին կ'ուրախանայ իւր մտաց խորհրդով, միւսը կը մխիթարուի իւր սրտի պարզ հաւատով. 

միայն առաջնորդն է միտքն, միւսոյն առաջնորդն է խիղճն ու հաւատքն. մին կը փնտռէ ինչ որ 

տրամաբանին համար ճշմարիտ է. միւսը կը խնդրէ ինչ որ խղճի ազդման համար ճշմարիտ է: 

Փիլիսոփայն կը զուարճանայ իմաստութեամբ. աստուածաբանը կ'անմահանայ 

հաւատով: Խորհուրդ փիլիսոփային է, հաւատք՝ աստուածաբանին. առաջինը խորհրդով դէպի 

ապացուցական ճշմարտութեան գնալ կ'ուզէ. երկրորդն առ Աստուած, յանմահութիւն եւ ի փառս 

յաւիտենական երթալ կ'ուզէ: Մին կ'ըսէ. – ես մարդ եմ, միւսը կ'ըսէ.- թէ՛ մարդ եմ եւ թէ՛ 

աստուածային երանական փառաց՝ շնորհական անմահ ժառանգորդն եմ: Մին կը քալէ 

բանականութեան զօրութեամբ, միւսը կ'ընթանայ գերբնական զօրութեամբ: 

Երբ տրամաբանը կանգ առնու ըսելով.- Չեմ գիտեր, հոն աստուածաբանը կ'ըսէ.- Գիտե՛մ, 

հաւատք ինձ այսպէս կը սորվեցնէ: Ըստ իմ հաւատոյ, բարոյականութեան վսեմ կեանքն անմահ 

պահելու համար, աստուածաբանին հաւատքը՝ փիլիսոփայի մտաց հոսումէն աւելի կը 

համապատասխանէ մարդուս սրտին, խղճին ու կենցաղավարութեան: 

Այս երկու կարգի անձերէն դուրս գտնուող, մտօք հիւանդ, բուսական կենօք ապրող եւ 

մշուշներու մէջ թափառող դժբաղդ էակներն՝ որք տգիտութեան եւ նախապաշարմանց ներքեւ 
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կաշկանդեալ, կրից եւ երեւակայութեանց մէջ կը տառապին, իրականէն աւելի ստուերի համար 

կը մեռնին, խիստ բնական է որ իրենց համար ստեղծէին այն տեսակ թանձրացեալ եւ շօշափելի 

աստուածներ, որք իրենց մէջ ապրէին եւ իրենց հետ քալէին: Եւ այս տեսակ աստուածները միայն 

կրնային գոհացումն տալ նոցա կրից եւ ցանկութեանց. նոքա նիւթական աշխարհէն դուրս չէին 

ճանաչեր ուրիշ աշխարհ, եւ իրենց հաճոյքէն զատ ուրիշ բան չէին փնտռեր: 

Մեք թողումք զանոնք որ իրենց ճակատագրի շուրջ թափառին, թողունք փիլիսոփայն որ 

բարձրանայ եւ խոնարհի, զի մեք կարող չենք պատուար կանգնիլ մտաց հոսանքին առջեւ, եւ զի 

միտքն մշտահոս  անսպառելի աղբիւր մի է, որ շարունակ կը հոսի եւ դէպի յաճումն կ'երթայ. 

Այսպէս եւ երկնային յեղական աղբիւրէն յառաջ եկած խիղճն ո՛րչափ որ կրից ծխամածութիւն 

իւր վրայէն քերէ, ա՛յնչափ աւելի ոգեւորեալ աստուածային յայտնութենէ՝ հաւատքով կը դիմէ 

դէպի անհուն, յաւիտենական եւ անսկիզբն Աստուած: 

Փիլիսոփայն իւր խորհրդով, աստուածաբանն իւր գերբնական ուժով եւ հաւատով թո՛ղ 

խոնարհին եւ բարձրանան, թո՛ղ խուզարկեն, քննեն, իմանան կամ հաւատան. շարունակ թո՛ղ 

քալեն դէպի անհունութիւն, ճշմարտութիւն, յաւիտենականութիւն, անմահութիւն, ճշմարտու-

թիւն, իմաստութիւն: 

Ո±վ կարող է պատուար դնել մտքի հոսանաց եւ հաւատոյ վերասլանաց դէմ. զի միտք 

հոսելէ չի դադրիր, հաւատք՝ յուսալէ եւ բարձրանալէ չի դադրիր, ժամանակ հոլովելէ չի դադրիր: 

թո՛ղ սոքա քալեն, քննեն, գործեն եւ հաւատան կամ ոչ, մեք դառնամք նկարագրել մթութեան 

մէջ ապրող ողորմելիներու եւ ճշմարտութեան հետեւողներու պաշտամունքները եւ նոցա 

կրօնական արարողութիւնները, ազգաց պատմութիւններէն եւ կրօնական գիրքերէն ծաղկաքաղ 

ընելով տալ ի ծանօթութիւն հայ ընթերցասիրաց: 

 

ԽՈՐԷՆ ԵՊԻՍԿ. ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ 

 

 

 

 

 

 

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ  ԵՒ  ԿՐՕՆԱԿԱՆ  ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՔ 
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ՀԻՆ  ԵՒ  ՆՈՐ  ԱԶԳԱՑ 

 

Իւր ժամանակակից մարդոց մէջ ամենէն աւելի պարկեշտն եւ առաքինին՝ Նոյ, որ 

երկնային տնօրինութեամբ, ինքն եւ իւր ընտանիք ու այլ եւ այլ թռչունք, գազանք եւ անասունք 

համատարած ջրհեղեղէն ազատեցան տապանի մը միջոցաւ, իւր եւ իւր ընտանեաց երախտա-

գիտութեան ի նշան սեղան կանգնեց յանուն ազատարար Աստուծոյ եւ զոհ մատոյց: 

Նոյի այս բարեպաշտական առաջին գործը մեզ կը սորվեցնէ թէ ջրհեղեղէն առաջ 

աստուածպաշտութեան սիրտ եւ հոգի մարդկան մէջ, նոյնպէս ալ զոհ եւ պատարագ, ինչպէս որ 

Մովսէս՝ հոգւոյն ներշնչութենէն առնլով՝ պատմեց Աբելի զոհը, Կայէնի նախանձն ու եղբայրաս-

պանութիւնն, եւայլն: 

Նոյ, ջրհեղեղէն ազատեալ, իւր բարեպաշտութեան հետ նաեւ նախածնողաց լեզուն իբրեւ 

աւանդ յանձնեց իւր երեք որդիներէն սերեալ ընտանեաց, ազգաց եւ ժողովրդոց: 

Ջրհեղեղը թէպէտ մոլիները պատժեց, սակայն մոլութիւնները չպատժեց: Մոլութիւնք, 

մարդոց սրտին ծալքերուն տակ պահուած, մոխրի տակ թաղուած ածխային կրակի պէս յերեւան 

գալով, մարդոց բնազդեցական կիրքերը բորբոքեցին եւ զանոնք հոգեկան կեանքէն հեռացնելով, 

անասնական բնազդեցական վիճակի մէջ դրին: Յորմէ յետոյ տգիտութեան քողը մարդուս միտքը 

պաշարեց, որ իւր մտաւորական կեանքը կորուսանելով ՝ ստորնացաւ եւ սկսաւ քարի ու փայտի  

հետ խաղալ, եւ ծնունդ սուաւ աշտարակաշինութեան, որոյ հետեւանքն եղաւ լեզուաց խառ-

նակումն եւ ազգաց բաժանումն:  

Ազգաց բաժանման վերջը, երկրիս երեսը սփռուած այլ եւ այլ ազգերն ու ցեղերն սկսան 

իրենց համար պաշտամունքներ ստեղծել եւ լեզունել սահմանել: 

Թէպէտ պաշտամունք տարբեր էին, սակայն ամենեցուն նպատակը միեւնոյն կեդրոնն 

յառած կը դիտէր : Ազգաց պաշտամունքն, թանձրացեալ լինէին թէ վերացական, ռամկական 

լինէին թէ խորհրդաւոր, ստորին լինէին թէ վսեմ, ամենքն ալ կ'ընդունէին թէ արարիչ աստուած 

մը կայ: 

Կ'զգար մարդկութիւն, թէ ինք բովանդակ արարածոց մէջ բարձր դիրք մ'ունի, եւ թէ 

մտաւորական կարողութեամբ ամենէն գերազանցն է. միւս կողմէ  խորհելով կը գտնէր թէ իրմէ 

բարձր գերագոյն էակի մը խնամոց եւ պաշտպանութեան միշտ պէտք ունի. իւր ամենօրեայ 

վայելած բարիքներէն կը հետեւցնէր խոստովանիլ թէ տիեզերաց վրայ հսկող նախախ-

նամութիւն մը կայ. երբ կը տեսնէր թէ այս աշխարհիս վրայ կատարուած գործերը բարեաց եւ 

չարեաց խառնուրդներ են, հոն ինքն իւր մէջ հաւատք կը կազմէր թէ գերեզմանէն յետոյ 
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մարդկան համար նոր աշխարհ մը պիտի բացուի մշտնջենաւոր եւ անվախճան, եւ թէ այս 

հոգեւոր կենաց մէջ կարելի չէ որ բարիներն առանց վարձատրութեան մնան, ինչպէս չարերն 

առանց պատժոյ եւ  առանց դատապարտութեան : 

Այս հաւատք՝ որ մարդուս խղճի ազդմանէն ծագումն առաւ, յուսադրեց զմարդ՝ աղօ-

թելու, զոհելու, պատարագի , ողորմութեան, պաշտաման եւ ամեն տեսակ բարեգործութեան: 

Արեւելեան հին ազգերը չկարողացան միշտ այս պաշտամանց մէջ մնալ. անոնցմէ շատերն 

Աստուծոյ զուտ գաղափարը մոռնալով փոխարէն արարչի, սկսան տարրապաշտ, ոմանք 

կռապաշտ եւ ոմանք ալ դիցապաշտ դարձան: 

Ասիացիք երկնից աստղերն եւ երկրի վրայ գտնուած նիւթերն, օդ, ջուր, հուր, լոյս, 

ջերմութիւն, եւ անասնոց զօրութիւններն սկսան պաշտել. այսպիսեաց կ'ըսուէր բնապաշտ: 

Յոյնք մարդկային ձիրքերն ու կիրքերն. Իմաստութիւն, քաջութիւն, գեղեցկութիւն, 

նախանձ, ատելութիւն.- աստուածացուցին եւ պաշտեցին. ասոնց ալ կ'ըսուէր կռապաշտ եւ 

մարդապաշտ: 

Ոմանք ալ կենդանիներն ու բոյսերը կը պաշտէին, որոց կ'ըսուէր դիցապաշտ: Սոքա 

լեռներու վրայ սեղաններ, ատրուշաններ եւ մեհեաններ կը կանգնէին եւ անոնց առջեւ զոհ կը 

մատուցանէին: Սոքա ունէին բագիններ, արձաններ, պատկերներ եւ կուռքեր, որոց առջեւ 

հանդիսաւոր արարողութիւններ կը կատարէին, եւ որոց համար յստուկ պաշտօնեայներ կային, 

պրահմաններ, մոգեր եւ քուրմեր, որք դից հրամաններն ու պատգամները կը մեկնէին եւ 

ժողովրդեան կը հաղորդէին: 

Սոյն հեթանոսական կրօնքները գլխաւորաբար երկու ճիւղի կը բաժնուէին, որոց մին էր 

բնապաշտութիւն՝ որ արեաց ցեղին հին կրօնքն էր, եւ որ կը կայանար աստեղաց, լուսոյ եւ 

արշալուսոյ պաշտաման մէջ. միւսն էր, բազմաստուածութիւն, որ բոլոր սեմական ցեղերու 

պաշտամունքն էր: Սոքա բնութեան հետ շատ մը աստուածներ կը դաւանէին: Խուժան 

ժողովուրդներէն շատերն ալ յուռթապաշտութիւն ունէին, այսինքն՝ բնութեան մէջ եղած 

անկենդան իրերու, փայտի, քարի, ծառի եւ կախարդական իրերու պաշտօն կը մատուցանէին: 

Հեթանոսաց պաշտած աստուածներու առասպելաբանութիւնն ալ կը կոչուէր դիցա-

բանութիւն: Հին ժամանակ միաստուածութիւն դաւանող եւ պաշտողն էր գլխաւորաբար 

Եբրայեցւոց ազգն որ անտեսանելի եւ ամենազօր աստուած մը կը պաշտէր: 

Աստուածային արարչագործութեան պատմութեանց մէջ մեզ համար ամենէն աւելի 

հաւատարիմն եւ ճշմարիտն կը համարուի Մովսիսի արարչապատում սուրբ մատեանը, զոր 
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հոգւոյն ներշնչութենէն ազդեալ գրեց, եգիպտական գերութէնէն Իսրայէլի գերութենէն Իսրայէլի 

ազատելէն յետոյ: 

 

ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ 

ԻՍՐԱՅԷԼԻ  ԸՄԲՌՆԱԾ  ԿՐՕՆՔՆ 

 

Մարգարէից պարագլուխն՝ Մովսէս՝ կ'ըսէ. ի սկզբանէ արար Աստուած զերկինս եւ զերկիր, 

եւ երկիրն էր աներեւոյթ եւ անպատրաստ. անդունդներու վրայ խաւար պատած էր եւ Աստուծոյ 

հոգին ջուրերու վրայ կը շրջէր: 

Մովսէս կը հաստատէ թէ, ի սկզբանէ կար յաւիտենական ինքնագոյ էակ մը, այն է՝ 

անսկիզբն Աստուած, եւ թէ Աստուծոյ հոգին ջուրերու վրայ կը շրջէր: Աստուած հրամայելով 

յոչնչէ գոյացուց բոլոր արարածները: 

Նախ ստեղծեց երկինք եւ երկիր, որոց վրայ խաւար տարածուած կը տիրէր, եւ հրամայելով 

լոյս գոյացուց: Երկրորդ եւ երրորդ արարչութեամբ ջուրերն երկուքի բաժնեց, զոր անջրպետեց եւ 

հաստատութիւն անուանեց, եւ ցամաք երեւեցոյց որ այլեւայլ բոյսերով ծածկուած կը 

փառազարդուէր: 

Չորրորդ արարչագործութեամբ արեգակն, լուսինն եւ աստղերն ստեղծելով երկինքը 

զարդարեց: Հինգերորդ արարչութեամբ գոյացուց ծովու ձուկերն եւ օդոյ մէջ սաւառնող թռչուն-

ներն: 

Վեցերորդ արարչութեամբ ի յայտ բերաւ ցամաքային կենդանիները, նաեւ երկրէն կաւ 

առնլով, ստեղծեց զմարդ ըստ իւր պատկերին: Աստուած բանական հոգի տուաւ մարդոյն, եւ 

փչելով նորա հողեղէն մարմինը կենդանացուց, (մարդուն տուած բանական հոգին նախապա-

տուութիւն մ'էր ամեն կենդանեաց վրայ), եւ զմարդ օրհնելով՝ աճելու եւ բազմանալու հրաման 

տուաւ: Աստուած այս արարչագործութիւնը կատարելէ յետոյ, եօթներորդ օրն սրբելով՝ օր 

հանգստեան համարեց: 

Մովսէս կ'ըսէ. մարդկութեան առաջին հայրն էր Ադամ, եւ առաջին մայրն՝ Եւա: Աստուած 

զանոնք փառազարդ դրախտի մը մէջ դնելով, ամեն պտուղներէ ուտելու հրաման տուաւ, բայց ի 

պտղոյն գիտութեան բարւոյ եւ չարին. բայց խորամանկ օձն եւ սատանան հրապուրեցին զանոնք 
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աստուածանալու տենչմամբ, որք կերան այն արգելեալ պտղէն: Ուստի Աստուած նոցա 

պատուիրազանցութեան վրայ բարկանալով, զրկեց զանոնք իր շնորհքներէն: 

Մարդն իր սկզբնական անմեղութիւնը կորուսանելով, սկզբնական մեղքը շալկած՝ 

դրախտէն արտաքսուեցաւ աստուածային անէծքն ընդունելով: Տրտմութեան որդիները ծնան 

մեղաց մէջ, եւ իրենց աշխատութեամբ, քրտամբ երեսաց, սկսան իրենց հացը, կերակուրը 

պատրաստել: Մեղք եւ մահ տիրեցին իրենց վրայ, եւ բնական կիրքերը զօրանալով, սկսան 

բանական հոգւոյն վրայ տիրապետել: Անոնց Կայէն որդին՝ իւր Աբէլ եղբօր առ Աստուած 

մատուցած զոհին եւ պատարագին վրայ նախանձելով՝ զարկաւ սպաննեց զայն: Կոյս երկիրը կոյս 

արեամբ շաղախեցաւ: 

Կայէն անիծուեցաւ եւ իւր սերունդը մոլի եղաւ եւ Աստուծոյ դէմ գործեց: Իսկ Ադամայ Սեթ 

որդւոյն սերունդը ժամանակ մը հաւատարիմ մնաց Աստուծոյ պաշտաման եւ իւր նախահարց 

հնազանդութեան մէջ: Բայց վերջէն Կայէնի ցեղին հետ յարաբերութիւն ընելով, վատթարացաւ եւ 

սկսաւ, Աստուծոյ կամաց հակառակ, անպատրուակ ամեն մեղք գործել: Աստուած բարկանալով 

անոնց մէջէն արդարն Նոյի պատուէր տուաւ որ տապան մը շինէ: Նոյ իւր ընտանիքն, երեք որդիքն 

եւ դստերքն, եւ ամեն կենդանի անասուններէն եւ թռչուններէն մէկ մէկ զոյգ իւր հետն առնլով 

տապանը մտաւ. ջրհեղեղն սկսաւ եւ բովանդակ երկիրն ապականեց եւ միայն տապանն 

ազատեցաւ: Երբ ջուրը ցամքեցաւ, Նոյ իւր ընտանեաց եւ անասնոց հետ տապանէն դուրս ելնելով, 

սեղան կազմեց եւ Աստուծոյ զոհ ու պատարագ մատոյց: Նոյի որդիքն սկսան 

աստուածպաշտութեան մէջ աճիլ եւ զօրանալ եւ սփռիլ աշխարհի վրայ իբրեւ նոր սերունդ եւ նոր 

ազգ: Վերջէն սկսան աշտարակաշինութեան մը, եւ Աստուած նոցա լեզուն խառնակելով ցրուեց 

զանոնք: Լեզուաց խառնակութեան հետ ազգաց բաժանում ալ տեղի ունեցաւ, եւ մէն մի 

ժողովուրդ իւր ըմբռնման համեմատ պաշտամունքներ սահմանեց իրեն համար: 

Սեմայ ցեղն՝ որ Միջագետաց սահմաններուն մէջ կը բնակէր, շուտով խոտորեցաւ Աստուծոյ 

ճանապարհէն դէպի կռապաշտութիւն: Աստուած հաւատոյ հայր Աբրահամն այն ցեղի մէջէն հա-

նելով եւ զայն աստուածպաշտութեան մէջ պահելով՝ Պաղեստինացւոց երկիրն առաջնորդեց, ուր 

ինք եւ իւր Իսահակ որդին եւ Իսահակայ Յակոբ որդին ու Յակոբայ որդիք, երկոտասան 

նահապետք, աստուածպաշտութեամբ եւ երկիւղածութեամբ կեանք կը վարէին: Յետոյ Յակոբայ 

որդին՝ Յովսէփ իւր եղբարց կողմէ վաճառուեցաւ եւ գնաց յԵգիպտոս: Սովն հարկադրեց զՅակոբ՝ 

իւր որդիքն յԵգիպտոս ղրկելու, ուր աճեցան եւ բազմացան: Յակոբ, Յովսէփ եւ նահապետք հոն 

վախճանեցան, եւ Իսրայէլի թոռունք գերի մնացին Փարաւոն թագաւորաց ձեռքը: Երկար 

ժամանակ հոն չարչարուեցան: Յետոյ Մովսէս, աստուածային հրաշիւք, ազատեց զԻսրայէլ 
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եգիպտական գերութենէն եւ Կարմիր ծովէն անվնաս անցունելով, Սինայ լեռնէն  Աստուծոյ 

տասնաբանեայ օրէնքը բերաւ ժողովրդեան՝ Եգիպտոսի մէջ անոնց խանգարեալ բարոյականն 

ուղղելու համար: Իսրայէլի ժողովուրդն, հրեղէն սեան առաջնորդութեամբ եւ երկնատեղաց 

մանանան ուտելով, քառասուն տարի անապատին մէջ  թափառելէ յետոյ հասաւ Աւետեաց  

երկիրն: 

 

ԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ  ՎՐԱՅ  ՄԱՍՆԱՒՈՐԱՑ 

ՈՒՆԵՑԱԾ   ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 

Երբ տիեզերաց կազմակերպութեան, բնութեան եւ անոր օրինաց վրայ խորհրդածութիւն 

ընեմք, բանականութիւնը զմեզ կը համոզէ թէ անոնց ամենքն ալ անսահման կարողութեան 

մ'արդիւնք են: 

Հին ազգաց բարձր գիտուններէն շատեր այս սկզբունքն ընդունած եւ դաւանած են, թէ 

ամեն արարածք միեւնոյն գերագոյն արարչին ստեղծագործութիւններն են. սակայն խուժան 

ժողովուրդն իրեն համար աստուածներ ստեղծէր եւ կը պաշտէր, մէկ մէկ հեղինակութիւն 

ընծայելով անոնց. իմաստունք անոնց ամենքը ժողվելով, միակ Աստուծոյ արարչապետական 

հեղինակութեան կ'ընծայէին: 

Հրէից ազգէն դուրս գտնուող միւս ազգերն եւս իրենց աստուածպաշտական զգացումներն 

ունէին: Բովանդակ աշխարհի մէջ գտնուող մարդիկ, ամեն տեղ եւ ամեն ժամանակ, ուսեալ լինին 

թէ տգէտ, հարուստ լինին թէ աղքատ, ազնուական լինին թէ ռամիկ, քաղաքակիրթ լինին թէ 

վայրենի, ամենքն ալ պաշտօն կը մատուցանեն աստուածութեան, թէեւ  տարբեր եղանակաւ: 

Արիստոտէլ1 կ'ըսէ. ամեն մարդիկ աստուածութեան գոյութիւնը կ'ընդունին: Կիկերոն2 կ'ըսէ. 

չկայ ազգ մը որ չգիտնայ թէ Աստուած կայ, միայն թէ չգիտեր թէ ո±վ է այն: Սենեկայ 3 կ'ըսէ. 

Աստուծոյ վրայ ոչ ոք կ'երկբայի: Պլուտարքոս 4 կը հաստատէ թէ աշխարհի մէջ չկայ մարդ մը որ 

                                                           
Ծանօթ. – 1 Արիստոտէլ, հռչակաւոր իմաստասէր, ծնած է ի Մակենդոնիա (384 նախ քան զՔրիստոս) : Մեծն 

Աղէքսանդրի դաստիարակն թողած է բազմաթիւ գործեր, որոց արժէքն  յերեւան  հանած են արդի 
գիտութեան յառաջդիմութիւնք: 
2 Կիկերոն , Հռովմայեցի հռչակաւոր ատենաբան և իմաստասէր, (106 Ն.Ք.) որոյ իմաստասիրական գործերը 

նոյնչափ պատմական յիշատակարաններ են 
3 Սենեկա, Հռովմայեցի, հռչակաւոր իմաստասէր և դաստիարակ Ներոն կայսեր: Բարոյական իմաստասիրու-

թեան վրայ սորա թողած գործերը նշանաւոր են: 
4 Պլուտարքոս, հռչակաւոր յոյն պատմագիր  և բարոյախօս (50-139 Ն.Ք.), որոյ նշանաւոր գործոց 

մին է Զուգակշիռ երեւելի արանց: 
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Աստուած մը չպաշտէ եւ անկէ բարիք չակնկալէ, եւ գէշ պատահար բաներէ զերծ մնալու համար 

սրբազան բաներ չունենայ, ինչպէս աղօթք, երդում, պատգամախօսու-թիւն, զոհագործութիւն 

եւայլն: 

Մաքսիմիոս Տիւրացին1 կ'ըսէ. թէեւ մեծ տարաձայնութիւնք եւ հակառակութիւնք կը 

տեսնուին մարդկան մէջ, սակայն համայն տիեզերք մէկ կարծեաց եւ հաստատուն օրինաց վրայ 

միաբանելով կ'ըսեն. - Ամենուն թագաւոր հայրը միայն Աստուած է: 

Սոփոկղիտոս2 կ'ըսէ. Մի է Աստուած, արարիչ երկնի, արեգական եւ երկրի, ծովու եւ հողմոց: 

Հայք, իրենց կռապաշտութեան ժամանակ, իբրեւ մայր ամենայն զգաստութեան, փառք 

եւ կեցուցիչ շունչ եւ կենդանութիւն կը դաւանէին զԱնահիտ. Նոյնպէս երեք վեհագոյն 

աստուածներ կ'ընդունուէին, Արամազդ, Անահիտ եւ Վահագն, որոնցմէ բարիք ակնկալելով, 

բսրեմաղթու-թիւններ կ'ընէին: 

Արմտեաց լիութիւն ու պարարտութիւն կ'ակնկալէին Արամազդէն, խնամակալութիւն՝ 

Անահիտ տիկնոջմէն եւ քաջութիւն կը խնդրէին Վահագնէն: 

Եւրոպացիք հայր աստուածոց եւ մարդկան կ'անուանէին զԱրամազդ կամ զԴիոս: Երբ 

Սենեկայի հարցուցին, թէ Աստուած ի±նչ կը խորհի եւ թէ ինչո±ւ ստեղծեց զաշխարհ, պատաս-

խանեց. – Աստուած բարութիւն կը խորհի եւ զաշխարհ անոր համար ստեղծեց զի ինք բարի է: 

Լուսաւորեալ ազգաց մէջէն ամենէն նշանաւոր մարդիկ, Կալիլէոսի3, Կարթեսիոսի, 

Նեւտոնի4, Եւլէրի5, Գեփլերի6 , պէս բազմահմուտ մարդիկ, հիանալով կը զարմանային բնու-

թեան Արարչի վրայ եւ զայն կը մեծարէին: Ամենէն հին ազգաց եւ կրօնից պատմական 

վկայութիւնք ցոյց կուտան մեզ, թէ աշխարհիս ամեն կողմը գտնուող եւ ապրող ազգերն, իրենց 

աստուածածանօթութեան հետ նաեւ բարեաց ակնկալութեան համար, ունեցած են իրենց 

նուիրական բաներն, ինչպէս նուէր, խունկ, աղօթք, տօնական օրեր, քահանայներ, սեղաններ, 

մարգարէներ, սրբավայրեր եւ տաճարներ: 

Աստուծոյ գոյութիւն եւ աստուածածանօթութիւն նախածնողներէն աւանդաբար մինչեւ 

ի Նոյ նահապետ եւ ջրհեղեղէն վերջն ալ Նոյի որդւոց եւ թոռանց միջոցաւ ածանցաբար հասան 

                                                           
1  Մաքսիմիոս Տիւրացի, Պղատոնեան իմաստասէր 11րդ դարու, որ թողած է զանազան ճառագրութիւններ 

իմաստասիրական խնդրոց վրայ: 
2 Սոփոկղիտոս, հռչակաւոր յոյն թատրերգակ (495-403 Ն.Ք.), որ մեծ զարկ տուած է յունական ողբերգութեան: 
3 Կալիլէոս (1564-1642), իտալացի հռչակաւոր բնագէտ և աստղագէտ: 
4 Նեւտոն (1642-1727), անգլիացի հռչակաւոր բնագէտ, աստղագէտ եւ իմաստասէր: 
5 Եւլէր (1707-1783), Զուիցերիացի նշանաւոր աստղագէտ: 
6 Քէփլէր (1571-1630), գերմանացի նշանաւոր աստղագէտ: 
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մինչեւ յաշտարակաշինութիւն: Հոն լեզուաց խառնակութեան հետ աստուածածանօթութեան 

եւ աստուածպաշտութեան ըմբռնումներն ալ սկսան աղաւաղիլ. սակայն ջրհեղեղ, տապան, Նոյ 

եւ իւր որդիք, զոհի սեղան եւ ծիածան, ինչպէս նաեւ նախածնողաց օձէն խաբուիլն, դրախտէն 

արտաքսուիլն , Նոյի այգի տնկելը, գինովնալն եւայլն, ինչպէս ասիական ազգեր – Ճաբոնք, Հայք 

Պարսիկք, Արաբք եւ Չինացիք, - նոյնպէս ալ ափրիկեան ժողովուրդք, Եգիպտացիք, Յոյնք եւ այլ 

եւրոպեան ժողովուրդք եւ կղզեաց բնակիչք, թէեւ ոմանք աղաւաղեալ եւ տարբեր եղանակաւ, այլ 

իբրեւ ստոյգ եղելութիւններ կը յիշատակեն իրենց կրօնական եւ պատմական տարեգրութեանց 

մէջ: 

Ամեն հզօր միտք կ'ըմբռնէ թէ Աստուած մը կայ: Այս բոլոր հին ազգերն՝ որք շատ 

մ'աստուածներ կը դաւանէին, աստուածոց հայր գերագոյն Աստուած մ'ալ կը պաշտէին ըսելով. 

– Նա տէր է եւ գլուխ ու տնօրէն մարդկութեան. իսկ միւս աստուածները նորա հպատակ արբան-

եակներն են: 

 

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ  ԵՒ  ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՔ 

ՀՆԴԿԱՑ 

 

Հնդիկք, ջրհեղեղէն վերջը, երկար ժամանակ պարզ աստուածպաշտութեան մէջ ապրեցան: 

Յետոյ Քրիստոսէ վեց հարիւր տարի առաջ, նոցա Պուտտա իշխանն երեւեցաւ եւ պուտտայական 

կրօնքը սահմանելով, ինք եւս իբրեւ աստուած պաշտուեցաւ հնդիկ ժողովրդէն: 

Հնդկանց սրբազան գրեանք հետեւեալ եղանակաւ կը նկարագրեն աշխարհի արարչա-

գործութիւնը: Նոքա, կ'ըսեն. - Մենու կը սորվեցնէ հնդիկ իմաստնոց, թէ աշխարհ յառաջագոյն 

խոր խաւարի մէջ կը ննջէր. ինքնեղ աներեւոյթն Աստուած, խաւարը փարատելով, շատ բաներ 

ստեղծել ուզեց, նախ ջուր ստեղծեց եւ շարժման զօրութիւն տուաւ անոր: Բրամա աստուած, 

երկար ժամանակ ջրոց շարժումներէն գոյացեալ ոսկեղէն ձկան մը մէջ կը բնակէր, որ ի գոյանալն 

հազար արեգակներու չափ կը ցոլանար բոցով: Բրամա զձուկն երկու մասի բաժնելով, մէկ 

մասէն երկինքն իսկ միւս մասէն երկիրը ձեւացուց: Բրամայէն ծագեցան Դեւայք, այսինքն՝ բարի 

հոգիներն եւ Ասումայք, այսինքն՝ չար եւ անկեալ հոգիները: Յետոյ մարդիկ յառաջ եկան, 

Բրամայէն յառաջ եկած առաջին մարդն՝ որ արու եւ էգ էր միանգամայն, չկրնալով միայնակ 

ապրիլ, երկուքի բաժնուեցաւ, իմանու, այսինքն՝ այրը, եւ իսատուբա, այսինքն՝ կինը: 
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Ասուրայց, չար հոգւոց մահասուրա իշխանն օձի կերպարանօք անոնց մօտենալով, երկուքն ալ 

մոլորեցոյց, յորմէ յետոյ երջանիկ դարը խանգարելով վերջացաւ: 

Մանու, իւր անկմամբ, մահկանացու եղաւ: Մանուի եւ իւր կնոջ Սատուրայի՝ որդիքն 

տեսանող եւ իմաստուն էին: Ասոնց օրով աստուածութիւնն զոհի խոնարհեցաւ եւ անոնց օրէնք 

տուաւ, սակայն մարդիկ երթալով կ'աղաղակէին եւ աստուածոց խօսքը քիչ կ'անհետանար: 

Հնդկաց իմաստունք, ռամիկներու պաշտած մանր մունր աստուածներէն զատ, կ'ընդու-

նէին թէ երեք գերագոյն աստուածներ կան, որք են՝ Բրամա, Վիշնու եւ Շիւա: Ասոնցմէ Վիշնու 

երբ մարդկային մարմին զգենու, կը կոչուի Բրիզնա: 

Հնդիկ մատենագրաց մին կ'ըսէ. - Երկիրս տափարակ է եւ եռանկիւն, երկինք՝ եօթնա-

պատիկ, եւ երկինք ու երկիր հաստատուած են փիղերու գլխոց վրայ, որոց ցնցումէն յառաջ 

կուգան երկրաշարժք: 

Ուրիշ մատենագիր մը կ'ըսէ. – Երկիրն անկազմ խառնակութեան կոյտ մի էր անձեւ եւ 

անկենդան, երբ Տիտան, այսինքն՝ Արեւը դեռ լոյս չէր տար եւ Լուսինն չէր աճեր. անծանօթն 

աստուած երկինքն երկրէս եւ երկիրն ալ ծովէն բաժնեց. յետոյ աստեղք շողացին, ապա բոլոր 

շնչաւորք եղան, ի վերջոյ անծանօթն աստուած զմարդն ստեղծեց ի պատկեր ամենիշխան 

աստուածոց: 

Հնդիկք նախնեաց երկայնակեցութիւնն ու անոնց յաղթանդամութիւնը կը պատմեն. 

կ'ըսեն նաեւ թէ, Մանու անուն բարեպաշտ մարդ մը պատգամ ընդունեց, թէ ջրհեղեղ պիտի լինէր 

եւ տապան մը շինելով մէջը մտաւ՝ իւր հետ առնլով կենդանի անասուններ: Տապանը գնաց 

Հիմալայա լերանց գլխուն վրայ նստաւ: Մանու նաւէն ելնելով, Աստուծոյ օգնականու-թեամբ 

մարդկային նոր ցեղ մ'ստեղծեց: 

Ուրիշ պատմիչ մը ջրհեղեղի պատմութիւնն հետեւեալ  եղանակաւ կ'ընէ. – Վիշնու 

աստուած, ձկան կերպարանք ունեցող նաւու մը միջոցաւ ազատեց Սաատիավարտի անուամբ 

Մէնու (արու) մարդ մը, որ դից սիրելին էր. այս մարդն երեք որդի ունեցաւ, որոց երէցն էր 

Շարմայ, երկրորդը՝ Քարմայ եւ կրտսերն՝ Յապետի: Սոցա հայրն՝ Մենու՝ ըստ սահմանեալ 

հրամանի, գինովցաւ եւ անզգայ կը քնանար: Քարմայ զայն տեսնելով, իւր եղբայրները  կանչեց 

եւ անոնց ցոյց տուաւ իրենց հօր մերկութիւնը. նոքա ալ կտաւով ծածկեցին զայն: երբ հայրն 

սթափելով  եղածն իմացաւ, անիծեց զՔարմայ ըսելով. – բոլոր ծառայից ծառայն  եւ ստրկաց 

ստրուկը լինիս: 
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Հնդիկք կը հաւատային թէ Գանգէս գետին ջուրն ամեն տեսակ մեղք կը սրբէ եւ կը քաւէ: 

Եթէ մէկն իւր մեղքերը չքաւած մեռնէր, իւր այրած դիակին մոխիրը Գանգէս գետը կը թափուէր 

եւ այսպէս կը սրբուէր իւր մեղքերէն: 

Հնդիկ մը երբ առաւօտուն իւր տունէն դուրս ելնէ, ի՛նչ անասնոյ եւ թռչնոյ որ պատահի, 

երկրպագութիւն կ'ընէ անոր, բաց ի ագրաւէն: Փեկուցիք կը պաշտեն կոկորդիլոսն ու կապիկները: 

Պիրմանիոյ ժողովուրդք մեծ պատիւ կուտային ճերմակ փղին, զի կը հաւատային թէ իրենց 

թագաւորին հոգին այն փղին փորը պիտի մտնէր: Ասոնք իրենց մեռելները կ'այրէին եւ աղքատ 

մեռելոց դիակները խանձելով՝ Գանգէս գետը կը նետէին: Հոգեփոխութիւն ընդունելու համար, 

շատերը կենդանեաց միս չէին ուտեր, զի մի գուցէ իրենց ծնողաց կամ ազգականաց հոգին այն 

անասնոյն մարմնոյն մէջ մտած լինէր: Մեռեալ կենդանեաց միսը կ'ուտէին ըսելով թէ 

մեռեալներու մէջ հոգի չկայ: Ողորմութիւն տալ, Բունկիներու աղօթքն առնուլ, ապաշ-

խարհութիւն եւ բարեգործութիւն, այս ամենքն ունէին եւ ի գործ կը դնէին: Ապաշխարհութեան 

ժամանակ ձեռնամած եւ ի գուճս նստեալ կ'աղօթէին. ապաշխարհանաց լրանալէն յետոյ, 

թմբուկ եւ փող հարկանելով կը պարէին. իրենց աղօթքն էր. «Տէր գթառատ, ողորմեաց մեզ»: 

Ոմանք սովորութիւն ունէին իրենց պաշտած աստուածներուն պատկերն իրենց մարմնոյն վրայ 

նկարել տալու եւ ննջեցելոց մարմնոյն  վրայ աղօթելու: Շատ մը կենդանեաց հետ կովն ալ կը 

պաշտէին եւ այն պաշտեցեալ կովերն ազատ համարձակ իրենց ուզած տեղերը  կը մտնէին ու 

կ'ելնէին, եւ ի՛նչ ուտելիք որ գտնէին, անարգել կրնային ուտել: Պիրմանաց քուրմերն եւ 

քրմուհիները չէին ամուսնանար: Ամուսնացեալ մը ազատ էր իւր այրը կամ կինը թողլով քուրմ 

կամ քրմուհի լինել: Խիստ պարկեշտ կեանք ու վարք կը պահանջուէին անոնցմէ. անբարոյականը 

մինչեւ իսկ մահուամբ կը պատժուէր: Սակայն քուրմ կամ քրմուհի ազատ են իրենց նուիրական 

պաշտօնը թողուլ եւ երթալ ամուսնանալ: Գանգէս գետը սուրբ է եւ նուիրական. ծաղիկներ կը 

նուիրեն նմա, եւ նորա ջրով լուացումն մեղքէ սրբուիլ է: 

Ռամիկները շատ այլանդակ կուռքեր շինելով կը զարդարեն եւ իրենց տուներուն մէջ 

դնելով կը պաշտեն: Երբ տարին ձախորդ լինի, մեծ նախատանօք եւ ցեխոտեալ՝ կը տանին 

Գանգէս գետը կը նետեն, իսկ ոսկիէ եւ արծաթէ կուռքերը, փոխանակ նետելու, գետին ջրովը կը 

լուան եւ սրբելէ ու յաջորդ տարուան  համար յաջողութիւն բերելու պատուէր տալէ յետոյ 

դարձեալ տուն կը բերեն ու կ'սկսին պաշտել: 
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ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ  ԵՒ  ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՔ 

ՉԻՆԱՑ 

 

Չինացիք, ջրհեղեղէն յետոյ, երկու հազար տարիէն աւելի, իրենց ութսուն կայսերաց օրով, 

գերագոյն էակին պաշտօն կը մատուցանէին: Ծոմ, պահք, աղօթք, բարեգործութիւն կամ 

ողորմութիւն  անխափան կը կատարուէին: Վերոյիշեալ կայսերք իրենց ձեռամբ կը պատրաս-

տէին նուիրական սեղանոյն հացն ու գինին: Կայսրուհիք՝ շերամ տածելով՝ մետաքսն իրենց 

ձեռամբ կը մանէին եւ նուիրական աստուածային սուրբ սեղանոյն սփրոցները կը հիւսէին: 

Քրիստոսէ եօթը դար յառաջ նոքա տակաւին աստուածպաշտութեան մէջ էին. անկէ վերջը 

Լաօքունի աշակերտներէն մին, իւր գերազանցութեան պատճառաւ, աստուած կամ դիք 

տիտղոսն ստացաւ Թէյիտօսում կայսրէն: 

Մատենագիր մը կ'ըսէ թէ Թէյիւտօսում կայսրն ամենակալ Աստուծոյ եւ ամեն իրաւանց 

դէմ ամբարշտացաւ, երբ Աստուծոյ անունը մարդու մը տուաւ, եւ թէ նորա ամբարշտութեան 

համար, երկնից համայն հոգիներէն վեհագոյն՝ ամենակալ եւ երկրպագելին Աստուած 

բարկանալով՝ մեծ խստութեամբ պատժեց այս անաստուած կայսրն եւ նորա ընտանիքը: 

Սինէացւոց նուիրական մատեանը կը պատմէ, թէ մարդն յաւիտենական՝ հոգեւոր եւ 

առաքինի էր եւ անոր մարմինը դեղին եւ փափուկ հողէ մը կազմուած էր, ամենքն անոր 

հնազանդ էին եւ ինք կ'իշխէր ամենուն վրայ. կը բնակէր գետնէն վեր բարձր կախուած 

բուրաստանի մը մէջ, որ չորս գետերէ վեր բարձր կախուած բուրաստանի մը մէջ, որ չորս 

գետերէ կ'ոռոգուէր եւ կենաց պտուղ կը բուսցնէր. բայց մարդն որկորստութեան ետեւէն 

երթալով իւր մտաց լուսաւորութիւնը կորոյս, բուրաստանը գոցուեցաւ, ճանապարհն 

արգիլուեցաւ եւ ամեն արարածք իրեն թշնամի դարձան: Բայց այս անկումէն վերջը, մարդիկ 

վերստին բարեպաշտ կենաց դարձան եւ հազարաւոր տարիներ կ'ապրէին, ի վերջոյ  դարձեալ 

ամբարտաւանութեամբ բրտացան: 

Չինացիք աւանդութեամբ կը պատմեն թէ Վայօնի օրով, Ֆաֆի անուն մարդ մը եւ իւր 

կինն, իրենց երեք որդւոց եւ երեք աղջկանց հետ, մինչեւ երկինք բարձրացած մեծ ջրհեղեղէ մը 

ազատեցան, վասն զի նա կարողացաւ փայտով մ'արգելուլ ջուրերու վար թափիլն, եւ երկնից 

կամարն եւ Չինացւոց մէջ քաղաքակրթութիւն հաստատեց: 

Չինացիք վերջէն սկսան հոգեփոխութեան հաւատալ եւ ըսել. Աստուած մը կայ, բայց ոչ 

անեղ, այլ անթիւ մարմիններէ անցնելէ վերջն, իւր արդեամբ եւ զօրութեամբ աստուածացեալ: 
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Նոյնպէս կը հաւատային մոգութեանց, գուշակութեանց, վիճակի, երազներու եւ մարդոց 

վրայ չար ոգիներու ըրած ազդեցութեանց: 

Հայրերն անպայման կերպիւ իրաւունք ունէին իրենց զաւակաց եւ կանանց վրայ. 

գերիներն իրենց տէրանց գերեզմանին վրայ զոհ կը լինէին: 

Չինացիք ի վերջոյ արեգակն եւ լուսինն ալ սկսան պաշտել: Նոյնպէս եւ թաթարք: Լամա 

եւ ուրիշ կենդանիք, ինչպէս փիղ, կապիկ, վիշապ, եւայլն եւս կը պաշտուէին: Երեք մարդակերպ 

կուռքեր ունէին, որոց մին էր իրենց Լանկ թագաւորն, երկրորդն՝ անմահութիւնն եւ երրորդն՝ 

հեշտութեան աստուածը: Այս ժողովուրդը չար ոգիներէն վախնալով, դեւերն ալ կը պաշտէր եւ 

հոգեփոխութեան կը հաւատար. կ'ընդունէր նաեւ աղօթք, ապաշխարութիւն, նուէր, 

բարեգործութիւն: Աներեւոյթ հսկող ոգի մը կայ կ'ըսէր, ինչպէս նաեւ երկնային Աստուած մը: 

Թագաւորը տարին մի անգամ մեծ կռատունն երթալով, երկնային Աստուծոյ անուան 

զոհ կը մատուցանէր: 

Չինացիք կ'ըսեն թէ երկնից մէջ մեծ վիշապ մը կայ, որ արեգական եւ լուսնի անհաշտ 

թշնամին է եւ զանոնք բռնել ու կլանել կ'ուզէ, եւ թէ այս վիշապին յարձակումն է որ Արեգական 

եւ Լուսնոյ խաւարումներն  յառաջ կը բերէ: Այս պատճառաւ երբ արեգական եւ լուսնոյ 

խաւարում պատահի, աղաղակ կը բառնան եւ հրազէն կը պարպեն, որպէս զի զարհուրելով 

ազատ թողու իւր բռնած արեգակը կամ լուսինը: Այս սնապաշտական սովորութիւն ուրիշ 

երկիրներու մէջ եւս կայ: 

 

 

 

 

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ  ԵՒ  ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՔ 

ՃԱԲՈՆԱՑՒՈՑ 

 

Ճաբոնացիք պուտեան աղանդին կը հետեւէին եւ գլխաւոր աստուծոյ մը գոյութիւնը 

դաւանելով հանդերձ կ'ըսէին թէ յանուն եօթն մոլորակաց եօթը աստուածներ եւս կային, որոց 

անուամբ երդում կ'ընէին: Ասոնցմէ զատ, ուրիշ շատ մը աստուածներ ալ կը դաւանէին եւ 
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կ'ըսէին. «Տայիրը մեր թագաւորաց հոգիները կ'աստուածացնէ»: Տայիր նոցա կրօնական 

գործոց մատակարարն ու պաշտպանն էր: 

Կռոց տաճարները խիստ շատ էին եւ խղճահարք չէին համարձակեր հոն մտնել: Քուրմերն 

օրը եօթն անգամ լուացուելու եւ եօթն հարիւր յիսուն անգամ ծնրադրելու պարտաւոր էին: 

Ասոնք, յետ մահու, յաւիտենական աստուծոյ մօտ երթալու հաւատքն ունէին, եւ այս 

պատճառաւ ոմանք շուտ մեռնելու  կը բաղձային: Ոմանք փոքր նաւակի մը մէջը քար 

լեցունելով, իրենք եւս մէջը կը մտնէին եւ նաւակն ընկղմելով, ծովուն յատակն անյայտ  կը 

լինէին: Ոմանք ալ իրենք զիրենք պատերու մէջ  հիւսել տալով՝ շունչ առնելու ծակ մը կը թողէին 

եւ հոն անօթի ծարաւ մնալով կը մեռնէին: Ոմանք կրակներու մէջ կը նետուէին եւ ոմանք ալ 

կառաց անիւներու տակ պառկելով՝ անձնասպան կը լինէին: 

Հանդիսատես ժողովուրդն անտարբեր աչօք կը դիտէր այս անձնասպանութեանց 

բարեգործական շահատակութեանց տեսարանն: 

Ճաբոնացիք Քուանուիհ անուամբ կուռք մը ունէին, որ եօթն ձեռք ունէր եւ որոյ 

բոլորտիքն երեսուն երեք հազար երեք հարիւր երեք կուռքեր շարուած էին: 

Լերան մը գլուխն հաստատուած էր քուրմերու բնակատեղի մը՝ ուր ապաշխարելու եւ 

իրենց մեղքերէն սրբուելու կ'երթային խղճահարք: Ասոնք խիստ դժուարագնաց ճամբաներէ 

կ'անցնէին եւ շատերը նօթի ու ծարաւ կը մեռնէին ճամբան: Երբ ուխտաւորք, գլխի բաց եւ 

բոկոտն, լերան գագաթն ելնէին, հոն մեծ գերանով մը շինուած կշիռ մը կար որուն մէջ  կը 

մտնէր ապաշխարողն եւ կշիռը դարձունելով կ'երթար կը հասնէր անդնդախոր վհի մը վրայ եւ 

անկէ կ'սկսէր իւր մեղքերը մի ըստ միոջէ խոստովանիլ բարձրաձայն: Եթէ քուրմերն կասկած 

ունենային թէ խոստովանողն իւր մեղաց մէկ մասը ծածուկ պահեց, զայն վհին մէջ նետելով կը 

մահացնէին. իսկ խոստովանողք, կշիռէն ազատելով կ'երթային մեծ կուռքին առջեւ 

ծնրադրէին, եւ իրենց ձեռները խաչաձեւ ի կուրծս եւ իրենց գլուխը մինչեւ ի ծունր խոնարհած 

կը զղջային իրենց մեղաց վրայ եւ թողութիւն կը խնդրէին: Հոն այս արարողութիւնները 

կատարելէ յետոյ, քաւութեան լեռը կ'ելնէին: 

 

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ  ԵՒ  ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՔ 

ԱՐԱԲԱՑՒՈՑ 
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Արաբացւոց պատմիչներէն մին կը գրէ թէ Սեմայ ցեղէն սերեալ եւ անապատներու մէջ 

բնակեալ արաբացիք եւս իրենց կուռքերն եւ կրակապաշտական արարողութիւններն ունեցան 

երկար ժամանակ, մինչեւ որ Քրիստոսէ հինգ հարիւր վաթսուն եւ ինն տարի վերջը Մուհամմէտ՝ 

որ մարգարէութեան վերջին կնիքը կը կրէր, Աստուծոյ կողմէ մարգարէութեան եւ 

առաքելութեան հոգի զգեցած՝ աշխարհի վրայ երեւցաւ: Շատ հալածանք եւ նեղութիւն կրեց 

զինքն հալածող կռապաշտներէն եւ չափազանց նեղուելով՝ անոնց ձեռքէն այլուր գաղթեց 

(հիճրէթ): Սակայն Մուհամմէտ, իւր հաստատամտութեամբ, վերջապէս յաջողեցաւ իւր 

կռապաշտ ցեղակիցներէն փոքրաթիւ մաս մը մթութեան մէջէն ի լոյս հանելով 

յաստուածգիտութիւն բերել: Իսլամաց մարգարէին դաւանութիւնն էր. Չիք այլ Աստուած բաց 

ի միայն Աստուծոյ. Աստուած մի է. նա է երկնի եւ երկրի արարիչն: Մարգարէէն յետոյ, նորա 

յաջորդներուն եւ իմամներու քարոզութեամբ միաստուածութեան դաւանութիւնը տակաւ առ 

տակաւ ծաւալեցաւ Արաբիոյ, Պարսկաստանի, Հնդկաստանի, եւ Ափրիկէի, Ասիոյ եւ Կովկասու 

այլ եւ այլ երկիրներուն մէջ:  

 

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ  ԵՒ  ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՔ 

ԱՍՈՐՒՈՑ 

 

Ասորիք թէեւ ի հնումն տարօրինակ ծէսեր ու արարողութիւններ ունէին, սակայն 

Աստուծոյ միութեան կը հաւատային եւ կ'ըսէին թէ գերագոյն Աստուծմէ կը բղխին ուրիշ 

աստուածներն: Ամենքն ալ առ հասարակ կը պաշտէին իլուն, իսկ միւս աստուածները 

կ'անձնաւորէին աստեղաց կամ բնութեան այլ եւ այլ զօրութեանց վրայ, որոց ամենուն 

ներկայացուցիչը կը համարէին զԲէլ: Նաեւ կը պաշտէին զՆիբօ, այսինքն Արեգակն, զՄելիտա, 

այն է Լուսինն, զԱստրա, այն է Աստղիկն: Ասորիք կ'ընդունէին թէ երկնային մարմինք մեծ 

ազդեցութիւն ունին երկրաւոր մարմնոց վրայ: Նինուէրի թագաւորք, որեւէ գործի ձեռնարկելէ 

յառաջ, խորհուրդ կը հարցունէին գուշակաց, եւ իրենց արքայական պալատան մէջ քուրմեր եւ 

աստղագէտներ կը պահէին միշտ, եւ աստեղաց զննութեան համար դիտարաններ ունէին: 

Բերոսոս, քաղդէացւոց պատմիչներէն առնլով, արարչագործութեան պատմութիւնն 

հետեւեալ կերպիւ կ'աւանդէ: 
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Ի սկզբան խաւար էր եւ ջուր համատարած: Արամազդ կամ Դիոս խաւարը ջուրէն զատելով, 

երկինք ու երկիր յօրինեց, եւ տեսնելով որ աշխարհ պտղաբեր անապատ մի է, հրաման ըրաւ դից 

միոյն գլուխը կտրել, որոյ արիւնն հողի հետ խառնելով ստեղծեց զմարդ, անասուններն, 

գազաններն եւ թռչուններն: Այսպէս եւս հաստատեց երկնից լուսաւորներն՝ արեգակն, լուսինն, 

աստղերն, ինչպէս նաեւ պատրանաց հինգ աստղերն: Քաղդէացիք Բաբելոնի մէջ վիշապ մը կը 

պաշտէին, եւ կը հաւատային թէ իրենց Բել աստուածն երբեմն այցելութիւն կուտայ կանանց եւ 

թէ կերակուր կը դնէին որպէս զի ուտէ: 

Սոյն պատմիչը ճիշդ Մովսէսի նկարագրածին նման ի գիր առած է ջրհեղեղի 

նկարագրութիւնը, բայց փոխանակ «Աստուած հրամայեց Նոյի» ըսելու, «Դիք զեկուցին 

Քսիսութրոսին», կ'ըսէ: նոյնպէս կը յարէ թէ Յովհան, այսինքն Նոյ անուամբ մարդ մը ծովէն 

ելնելով շատ մը արհեստներ կը սորվեցնէր: Նինոս մարդապաշտութեան եւս մտցուց Սեմայ ցեղին 

մէջ, երբ իւր հօրը՝ Բելայ պատկերը պաշտելու հրաման տուաւ՝ արարչագործութեան հազար ինն 

հարիւր քառասուն եւ հինգ թուականին:  

Հեթանոսական աստուածոց մէջ վեհագոյնն էր Բաղդ որ ամեն բանի տնօրէնն ու 

մատակարարն էր: Դիոս անդամ անոր տնօրէնութեան եւ հրամաններուն կը հպատակէր: Իսկ 

Ճակատագիրը մատեան մը ունէր, որուն մէջ ամեն բան գրած էր, եւ գրուածներն անփոփոխ 

կերպիւ կը կատարուէին: 

 

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ  ԵՒ  ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՔ 

ՔԱՂԴԷԱՑՒՈՑ 

 

Քաղդէացիք Ազովրայէն, այսինքն Ադամէն մինչեւ Քսիսութրոն, այն է մինչեւ Նոյի 

ջրհեղեղն, բիւրաւոր տարիներ կը հաշուեն եւ տասն նահապետական կարգ սահմանելով՝ մէն մի 

նահապետի կենաց երկարութեան թուականը մինչեւ հազարաւոր տարիներու կը հասցնեն. Իսկ 

աշտարակաշինութեան եւ լեզուաց խառնակութեան մասին Ասորւոց, Քաղդէացւոց, Հայոց  եւ  

Հրէից  պատմութիւնք յար եւ նման են: Սակայն Յոյնք եւ Հռովմայեցիք տեղ կը փոխեն եւ երեք 

լեռներ իրարու  վրայ կը դնեն երկինք ելնելու եւ հսկայից ընդ դիս կռուելու առասպէլը 

կ'ստեղծեն: Հնդիկն եւ Ամերիկացին եւս կ'ընդունին ջրհեղեղի մը պատահած լինելն: 

Բաբելացիք եւս պաշտամանց մասին Ասորւոց կը հետեւէին եւ կը պաշտէին աստղերն, 

մանաւանդ արեւն զոր Բել կամ Բահաղ կ'անուանէին եւ կը համարէին բնութեան արգասաւորիչ 
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զօրութիւնն: Պաշտօն կը մատուցանէին նաեւ Աստղկան եւ մի քանի պժգալի եւ անբարոյական 

արարողութիւններ խառնած էին իրենց պաշտամանց մէջ: 

Քաղդէացւոց երկիրը լի էր զանազան կուռքերով. Կրօնի պաշտօնեայք էին քաղդէայք, մոգք 

եւ վհուկք, որք աստեղաց զննութեամբ կը գուշակէին զապագայն: 

 

 

 

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ  ԵՒ  ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՔ 

ԵԳԻՊՏԱՑՒՈՑ 

 

Եգիպտացիք ի սկզբան մէկ աստուած միայն կը պաշտէին իբրեւ ինքնագոյ՝ անտեսանելի  

եւ արարիչ ամենայնի: Եգիպտոսի իմաստասէրք կ'ըսէին թէ օդոյ շարժումներէն եւ բոցային 

վերելումներէն կազմուած է աշխարհս: Բայց ի վերջոյ ժողովրդոց օրինակին հետեւելով 

կռապաշտութեան մէջ ինկան եւ բազմաթիւ աստուածներ ստեղծեցին:  

Եգիպտոսի մէջ  ա՛յլ էր քուրմերու պաշտած կրօնն, ա՛յլ էր ժողովրդեան կրօնը: Քուրմերն 

արեգական եւ բնութեան երեւութից պաշտօն կը մատուցանէին եւ հասարակաց անմատչելի 

խորհուրդներ ունէին իրենց պաշտամանց մէջ: Իսկ հասարակ ժողովուրդն ամեն բան եւ մինչեւ 

իսկ կենդանիներն ու բոյսերը կը պաշտէր իբրեւ զԱստուած: 

Եգիպտական աստուածոց մէջ ամենէն երեւելին էր Ոսիրիս, որ Արեւու, երկնից եւ Նեղոսի 

անուամբ կը պաշտուէր իբրեւ արգասաւորիչ երկրի: Ոսիրիսի քոյրը՝ Իսիս՝ բնութեան եւ լուսնի 

նշանակն էր եւ Եգիպտոսի հողին դիցուհին: Այս երկու աստուածները մարդկութեան առաջին 

բարերարները կը համարուէին ըստ Եգիպտացւոց: 

Ոսիրիսի եղբայրը՝ Տեւբոն, այսինքն չարութեան ոգին, անապատի եւ ծովու աստուածն էր, 

ինչպէս նաեւ գողերու եւ թափառական աւազակներու պաշտպանն, այն աւազակներու որք 

Նեղոսի հարուստ հնձոց եւ բարի աստուածներուն թշնամի էին միշտ: 

Ոսիրիսի որդին՝ Հորոս՝ բարի եւ պարկեշտ մարդոց պաշտպան աստուածը կը համարուէր: 

Այս աստուածներէն զատ, այլ եւ այլ քաղաքաց մէջ կը պաշտուէին նաեւ կրակ, լոյս, 

իմաստութիւն: Ժողովրդեան պաշտամունքն յոյժ այլանդակ էին, զի անասուններ կը պաշտէին, 

որոց առջեւ ի ծունր խոնարհելով՝ երկրպագութիւն կ'ընէին: Սովորաբար պաշտելի անասուններն 
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էին եզ, շահէն, շուն, կատու, խոյ, ցեց, կոկորդիլոս: Առ երկիւղի կը պաշտէին վնասակար 

կենդանիներն, որպէս զի անոնց վնասներէն զերծ մնան, իսկ անվնասները կը պաշտէին, զի իրենց 

օգտին կը ծառայէին, ինչպէս շունը, կատուն եւայլն: 

Նեղոս գետն իրենց համար նուիրական էր, որոյ անուամբ երդում կ'ընէին: Կատուները 

տէրութեան գանձէն կը կերակրուէին եւ կատու մը սպաննողին պատիժը մահ էր: Ընդհանուր 

պաշտաման առարկայ էր  Ապիս անուն կովն, որ սեւագոյն եւ պարարտ  պէտք էր լինէր ճակտին 

վրայ մեծ սպիտակ նշանով մը: Երբ այս պաշտելի կովը մեռնէր, համայն Եգիպտոս սուգ կը 

պահէր, մինչեւ որ քուրմերն ուրիշ համանման կով մը գտնէին, որոյ ի պատիւ եօթն օր 

մեծահանդէս  տօն կը կատարուէր: 

Այս բաղդաւոր կովն ունէր իւր յատուկ մեհեանն եւ իւր սպասարկու քուրմերն որք իւր 

անուամբ պատգամներ կուտային: Եգիպտացիք Ապիս կովուն պսակադրութեան հանդէսը կը 

կատարէին եւ կանայք այս հանդիսի օրերը մերկ շրջելու պարտաւոր էին: Եգիպտացիք կը 

հաւատային թէ իրենց Ապիս աստուծոյ հոգին այս նուիրական կովերուն փորին մէջ կը բնակէր. 

եւ այս պատճառաւ կը պաշտէին զայն: 

Եգիպտացիք հոգւոյ անմահութեան եւս կը հաւատային, ըսելով որ հոգին ուղղակի դժոխք 

կ'երթար քառասուն երկու դատաւորաց ատեանը ներկայանալու համար, որոյ նախագահն էր 

Ոսիրիս. նաեւ մարդուս գործած մեղքն ու վարձքը կը կշռուէին եւ Հորոս իւր շահէնի աչքով կը 

դիտէր. եթէ հոգին արդար լինէր, յերկինս կը վերանայր, իսկ եթէ մեղապարտ, նորէն այս 

աշխարհս կը նետուէր որ այլ եւ այլ կենդանեաց փորէն անցնելով՝ միլիոնաւոր տարիներէ յետոյ 

նորէն Ոսիրիսի  ատեանը պիտի ներկայանար: 

Եգիպտացիք սովորութիւն ունէին իրենց մեռեալները դատելու: Եօթանասուն օր պէտք 

եղած պատրաստութիւնները տեսնելէ եւ  դիակը զմռսելէ յետոյ, մեռնողին ամբաստանիչներն 

ու ջատագովներն ի դատաստան կը հրաւիրուէին, եւ կ'սկսէին վիճիլ մեռեալին մարմինն ի 

գերեզման դնելու կամ չդնելու վրայ. եթէ ջատագովութիւնը ծանր կշռէր քան զամբաս-

տանութիւն, քուրմերն անոր մարմինը մեծ հանդիսիւ ի դամբարան  կը տանէին ծառաստանի 

մը մէջ, իսկ մեղաւորք չէին կարող արժանանալ այս մեծ պատւոյն եւ հետեւաբար ճահիճներու 

մէջ կը նետուէին: 

Եգիպտացւոց քուրմերն ազնուապետական հզօր դիրք ունէին. մեհենական պաշտօնն եւ 

երկրին մէկ մասն իրենց անբռնաբարելի սեփականութիւնը կը համարէին, եւ որ եւ է տուրք 

վճարելէ ազատ էին: 
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ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ  ԵՒ  ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՔ 

ՓԻՒՆԻԿԵՑՒՈՑ 

 

Փիւնիկեցիք Բահաղ կամ Բէլ աստուածը կը պաշտէին, զոր կը կոչէին նաեւ Մողոգ, եւ 

կ'ընդունէին թէ նա էր արարիչ Արեգական, Լուսնոյ եւ կենդանութեան: Այս աստուածին 

անուամբ մարդազոհութիւն ալ կը կատարէին. Կուռքին  թեւերն հրաշէկ տաքցունելով, զոհն 

անոնց մէջ կը նետէին, եւ որպէս զի ողորմելի զոհին ձայնը չլսուի, քուրմերը ծնծղայ եւ սրինգ  կը 

հնչէցնէին: 

Առաջին դիցուհին կը համարուէր Անահիտ կամ Մելիտա, որոյ հանդէսներուն մէջ յետին 

ծայր լկտի արարողութիւններ տեղի կ'ունենային: 

Փիւնիկեցիք Բելիար անուամբ կուռք մ'ալ ունէին որուն համար կ'ըսէին թէ չար հոգիներու 

պետն էր: 

 

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ  ԵՒ  ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՔ 

ՊԱՐՍԿԱՑ 

 

Պարսիկք եւ Մարք երկար ժամանակ բնապաշտ էին. սակայն յետոյ Կիաքսարի օրով իրենց 

մէջէն մարգարէ մը յերեւան եկաւ, որ Զրադաշտ կը կոչուէր: Զէնտավէստա, այսինքն՝ բանն 

կենդանի, պարսից համար նոր կրօնք մը սահմանելով սորվեցուց : Կրօնուսոյցն Զրադաշտ երկու 

սկզբունք կամ աստուած կը դաւանէր, մին Որմիզդ որ սուրբ եւ բարի հոգին էր, եւ միւսն 

Արհիման որ չար հոգին էր: 

Պարսիկք կը դաւանէին թէ Որմիզդ ստեղծած է զմարդ եւ թէ անկէ կը բղխին աշխարհի 

ամեն բարութիւնք, այսինքն՝ լոյս, կենդանութիւն, անմահութիւն, իսկ վիշտ, հիւանդութիւն եւ 

մահ Արհմնէն կը բղխին: 

Այս երկու աստուածներն համազօր են, բայց միմեանց հակառակ կը մարտնչին: Այս 

երկոցուն հայրն էր Զրուան, այսինքն՝ Կռոնոս որ կը նշանակէ անսահման ժամանակ: Որմիզդի 

իշխանութիւնը կը տարածուէր Տուրանի վրայ որ վրանաբնակ բարբարոսաց երկիրն էր: 
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Որմիզդ իրեն սպասաւորող վեց հրեշտակ ունէր, որք Ամշասպանք կը կոչուէին  

բարութեան, ճշմարտութեան եւ անմահութեան հոգիներն էին: Ասոնցմէ զատ, Եզետք անուամբ 

ուրիշ անթիւ բարի հոգիներ կային երկրի վրայ սփռուած, սակայն դժոխոց, այսինքն՝ Խարամանի 

դեւք կամ դարովանդ կոչուած ոգիները միշտ կը հակառակէին բարի հոգիներուն դէմ: 

Արհմն կամ որ նոյնն է Խարաման (չար աստուած), մարդկութեան նախածնողքը 

մոլորեցոյց որք Որմիզդէն (Արամազդէն) արարչագործեալ էին: Նախ կինը դեւայ զոհ մատոյց, 

յետոյ այրն: Նախածնողք յետոյ անասնոց մորթ հագնելու հարկադրուեցան եւ սկսան թափա-

ռական շրջիլ եւ որսորդութեամբ ապրիլ: 

Պարսիկք կը հաւատային թէ Որմիզդ անշուշտ մի օր իւր հզօր միջնորդին ձեռամբ պիտի 

յաղթէր իւր ոսոխին՝ Արհիմանի, զոր խաւարային բնակարանի մը մէջ պիտի բանտարկէր: 

Պարսիկք կուռքեր չունէին եւ պարզ էր իրենց պաշտամունքը, զոր մեհեաններու մէջ եւ 

արձաններու առջեւ չէին կատարեր, այլ բացօթեայ տեղեր, լերանց գլուխը եւ բնութեան մէջ: 

Իրենց աղօթքը կ'ուղղէին առ Որմիզդ, որոյ նշանակն էր հուր (կրակ): Այս ժողովրդեան մոգերն՝ 

որք կրակն անշէջ պահելու նուիրական պաշտօնն ունէին, մեծ ազդեցութեան տէր էին զոր ի գործ 

կը դնէին թէ թագաւորաց եւ թէ ժողովրդեան  վրայ: 

Պարսիկք Ե. դարու մէջ շատ աշխատեցան որ իրենց այս հեթանոսական կրօնքն Հայոց ալ 

տան բայց չյաջողեցան, զի Հայք Քրիստոնէութեան յարած էին արդէն հոգւով եւ մարմնով: 

 

 

 

 

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ  ԵՒ  ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՔ 

ՀԱՅԿԱԶԱՆՑ  ՍԵՌԻՆ 

 

Հայկազանց սերունդը ջրհեղեղէն վերջն երկար ժամանակ աստուածպաշտութեան մէջ 

ապրեցաւ. յետոյ բնապաշտութեան յարեցաւ եւ բնութեան զօրութիւնները կը պաշտէր: Հայք 

աստուածութեան վրայ աղօտ գաղափար մը միայն ունէին. իրենց պաշտամանց տեղերն էին 

լերանց գագաթներ եւ անտառներ, մանաւանդ Արմենակայ տնկած սօսեաց անտառը: Այս 
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ժողովուրդ իւր պաշտամանց պարզութիւնն հետզհետէ կորուսանելով, սկսաւ պաշտել արեւն, 

լուսինն եւ աստղերն, որոց անուան կանգնեց մեհեաններ եւ բագիններ: 

Հայք երբ Հնդկաց, Պարսից, Բաբելացւոց եւ Յունաց հետ յարաբերութիւն հաստատեցին, 

անոնց պաշտած աստուածներն բերելով իրենց դից հետ միացուցին: Հայոց դիքն էին Արամազդ, 

Տիր, Միհր, Ամանոր, իսկ դիցուհիք՝ Անահիտ, Աստղիկ, Նանէ, Լուսին, եւայլն: 

Արամազդ գերագոյն աստուածն էր, բոլոր տիեզերաց արարիչ եւ կենդանարար էակն, որմէ 

ծնած էր Միհր, այսինքն՝ հուր (հուր աներեւոյթ նշանը): Միհր քաջերու պաշտպանն էր եւ 

պատերազմի մէջ յաղթողներու պսակ կը շնորհէր: Արամազդայ դուստրն էր Նանէ, որ յատուկ 

հրեշտակ  մը ունէր Տիր անուամբ. սա մարդոց վրայ կը հսկէր եւ նոցա բարի ու չար գործերը գրքի 

մը մէջ կ'արձանագրէր  եւ մեռնողներու հոգին Արամազդայ առջեւ կը տանէր դատելու համար: 

Տիր գիտութեանց եւ դպրութեանց  աստուածն էր, որուն ռամկօրէն լեզուաւ կ'ըսուէր Գըրող. այս 

բառ մինչեւ ցարդ կը գործածուի ռամկաց մէջ. (Գրողը տանի զքեզ): Նանէ դիցուհին Յունաց 

Աթենասն էր: 

Տիր Վաղարշապատի մօտ տաճար մը ունէր. քուրմերը պատգամ կը հարցունէին Գրողին եւ 

երազներու մեկնութիւնը կը խնդրէին: Աստղիկ, այսինքն՝ Ափրոդիտէ, Վահագնի կինն էր եւ 

կանանց պաշտպանն: 

Դիցուհեաց մէջ ամենէն շատ պատիւ ընդունողն էր Անահիտ, Հայոց մեծ դիցուհին, որ ըստ 

Յունաց Արտեմիս եւ ըստ Բաբելացւոց Մելիտա կը կոչուէր: Անահիտ աստուածուհին ի՛նչ 

նշանակութեամբ որ կը պաշտուէր օտար ազգաց մէջ, նոյն նշանակութեամբ չէր պաշտուեր ի 

Հայս, զի Հայք ուրիշ ընտիր բնութեամբ կը պաշտէին զայն իբրեւ անարատութեան, 

համեստութեան եւ զգաստութեան դիցուհի եւ ազգին հոգածու եւ խնամատար:  Երիզայի մէջ 

սորա ունեցած արձանին անունն էր ոսկիամայր, ոսկիածին : Հայք տարին մի անգամ ամառը 

տօն կը կատարէին այս դիցուհւոյն անուամբ, որուն աղաւնի կը նուիրէին. այս տօն կը կոչուէր 

Վարդավառ: Հայք այս տօնը քրիստոնէութեան մէջ Յիսուսի պայծառակերպութեան տօնին 

փոխեցին, սակայն վարդ սփռելու, աղաւնի թռցնելու եւ ջուր սրսկելու դիցական սովորութիւնը 

տակաւին կը պահուի  իբրեւ յիշատակ ջրհեղեղի: Հայք իրենց կռապաշտութեան վերջին 

ժամանակաց մէջ, Հեփեստոսի, Ափրոդիտէի եւ Հերակլէսի արձանները բերելով՝ իրենց 

մեհեաններուն մէջ զետեղեցին: 

 

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ  ԵՒ  ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՔ  

ԿԱՐՔԵԴՈՆԱՑՒՈՑ 
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Կարքեդոնացիք ի սկզբան Փիւնիկեցւոց հետ մի եւ նոյն պաշտամունքն ունէին, սակայն ի 

վերջոյ սոսկալի մարդազոհութեան մը սկսան եւ ա՛յնքան յառաջ գնացին այս քրտմնելի 

սովորութեան մէջ, որ դրացի եւ ազդեցութեան տէր ազգերը պարտաւորուեցան բռնի  կերպիւ 

արգելուլ մարդազոհութիւնն: 

Կարքեդոնացւոց գլխաւոր աստուածն էր Բաաղ. յետոյ Սիկիլիայէն ստացան Աստղիկ, 

Միլքարդ, Հերակլէս, Դեմետր եւ Պրիսփոնէ եւայլն: Կարքեդոնացիք քուրմ չունէին, այլ 

տէրութեան պաշտօնեայք հը վարէին այս նուիրական պաշտօնն: Կռոց տաճարները թէ՛ մեհեան 

էին եւ թէ՛ թանգարան, թէ՛ տէրութեան պաշտօնատուն եւ թէ՛ դիւանատուն: 

  



- 32 - 
 

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ  ԵՒ  ԿՐՕՆԱԿԱՆ  ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՔ 

ՅՈՒՆԱՑ  ԵՒ  ՀՌՈՎՄԱՅԵՑՒՈՑ 

 

ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ 

 

Խաւարին ժամանակաց մէջ Յոյնք եւ Հռովմայեցիք բազմաստուածեան էին: Բնութեան 

տարերքէն եւ երեւոյթներէն զատ, մարդկային ձիրքերն եւ կիրքերը զանազանուանց տակ 

աստուածացուցած կը պաշտէին: 

Ըստ Յունաց դիցաբանութեան, երկիրն ամեն աստուածներէն յառաջ ծնած էր Քաոսէն, 

այսինքն խաւարէն, կամ համապարփակ վիհէն եւ կամ մառախուղէն: 

Վեստա, այսինքն երկիրն, Ուրանոսի, այսինքն երկնից հետ յարաբերութիւն ընելով, ծնան 

Ովկիանոս, Տիտան, Կռոնոս եւ այլք: 

 

ԿՌՈՆՈՍ 

 

Ըստ Յունաց Կռոնոս, ըստ Լատինաց Սատուրնոս, ըստ Պարսից Զրուան անուն կը կրէ եւ 

անսահման ժամանակ կը նշանակէ. ծնած է Վեստայէն եւ Ուրանոսէն, այսինքն՝ երկրէն ու 

երկինքէն: 

Կռոնոս իւր անդրանիկ եղբօր՝ Տիտանայ՝ մասնաւոր թոյլտուութեամբ ընդհանուր 

իշխանապետ կարգուեցաւ տիեզերաց վրայ, պայմանաւ որ իւր արու զաւակները միշտ լափէ եւ 

ոչնչացնէ, որպէս զի Կռոնոսի իշխանութիւնը մղտնջենաւոր մնայ երկնից վրայ տիրապետելու 

համար: 

Կռոնոս յարգեց այս պայմանն եւ իւր զաւակները կ'ոչնչացնէր մեծ մասամբ Տիտանայ 

ձեռամբ: 

Սակայն Կռոնոսի կինը՝ Կիւպէղա՝ երբ իւր Դիոս կամ Արամազդ որդին ծնաւ, զայն գաղտնի 

պահելով անտառ մը ղրկեց ուր Ամալթիա անուն այծ մը սնոյց զայն, իսկ մանկան տեղ քար մը 

ներկայացնելով առ Կռոնոս, ըսաւ թէ քար մը ծնած էր. Կռոնոս ալ Կիւպէղարի մատուցած քարն  

անմիջապէս կլնեց:  

Կռոնոս ծերունւոյ մը կերպարանօք կը նկարուէր օձաձեւ անեզր մանեակ մ' ի ձեռին, որ կը 

նշանակէր անսահման յաւիտենականութիւն. գլխուն վրայ ունէր ժամացոյց մը որ ժամանակաց 
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յաջորդութեան հոսումը կը նշանակէր, եւ աջ ձեռքը բռնած էր մանգաղ մը որ կը նշանակէր թէ 

ժամանակն ամէն բան կը հնձէ: 

Կռանոս Երեւակ աստեղ նշանակութիւն ալ ունէր: 

 

ԿԻՒՊԷՂԱ 

 

Կիւպէղա կամ Ռէա եւ կամ Ոփս: Ուրանոսի (երկնից) դուստրն էր եւ Կռոնոսի կինն ու 

Արամազդայ մայրը: Կիւպէղա մայր ամենայն դից կը համարուէր: 

Կիւպէղա կը նկարուէր առիւծներէ լծեալ կառքի մը մէջ նստած, գլուխն ունենալով 

աշտարակաձեւ պսակ մը: Իսկ ձեռքը բռնած էր առատութեան եղջիւր մը, յորմէ շարունակ կը 

թափէին սերմեր, պտուղներ եւ ծաղիկներ: 

 

ՏԻՏԱՆ 

 

Կռոնոսի եղբայրը՝ Տիտան՝ իմանալով որ Կռոնոսի զաւակն (Արամազդ) Կիւպէղայի 

հնարքով ծածուկ պահուած էր իբրեւ յաջորդ երկնից իշխանապետութեան, որով իւր որդիքն 

անժառանգ պիտի մնային, սրտմտեալ պատերազմ բացաւ իւր եղբօրեւ անոր կնոջ դէմ, եւ անոնց 

յաղթելով երկուքն ալ խաւարի մէջ բանտարկեց: 

Սակայն Արամազդ՝ որ յաւերժահարսանց ձեռամբ կը խնամուէր , հետզհետէ զօրանալով 

կարող եղաւ ազատել իւր ծնողքը: Բայց ուզելով երկնից իշխանութիւնն իւր հօր ձեռքէն առնուլ, 

նախ անոր ըմպելի մը խմցուց, եւ Կռոնոս նախ Արամազդայ տեղ կլնած քարն եւ ապա Վեստա, 

Դեմետր, Հերա, Պղուտոն եւ Պոսիդոն փսխեց: Յետոյ իւր եղբարց հետ, Պղուտոն հետ միաբանելով 

երկինքէն հալածեց զԿռոնոս, որ պարտաւորեցաւ երկրի վրայ իջնել եւ գնաց Իտալիա բնակեցաւ: 

Իտալիոյ թագաւորն՝ Յանոս՝ մեծ սիրով հիւրընկալեց զԿռոնոս, որ ի փոխարէն սկսաւ օրէնքներ 

տալ, երկրագործութեան  արհեստն  եւ խաղաղութեան ճանապարհն ուսուցանել: Իտալիոյ 

ժողովուրդը կ'ըսէր թէ Կռոնոս երկինքէն իջած աստուած մի էր որ զիրենք կը հրահանգէր եւ 

բարիքներ կը սորվեցնէր իրենց: Նոքա Ոսկեդար անուանեցին այս ժամանակամիջոցն: 

 

 

 

ՅԱՆՈՍ 
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Յանոս, զԿռոնոս սիրով հիւրընկալելուն համար, մեծ իմաստութիւն մ'ստացաւ անկէ, 

որով կարող եղաւ անցեալն յիշել եւ ապագայն գուշակել: Յանոսի այս մեծ ձրից համար 

Հռովմայեցիք երկու դէմքով կը նկարէին նորա պատկերն, զոր իւր անուամբ կառուցուած մեհենի 

մը մէջ դրին: Յանոսի դէմքերէն մին անցեալը կը դիտէր եւ միւսն՝ ապառնին: Հռովմայեցիք 

պատերազմի ժամանակ Յանոսի տաճարին դուռները կը բանային, եւ խաղաղութեան ժամանակ 

կը գոցէին: Յանոս մէկ ձեռքը կը կրէր գաւազան մը, որով կը հսկէր ճանապարհաց վրայ, եւ միւս 

ձեռքը ունէր բանալի մը որով ապագայի գաղտնեաց դուռները կը բանար: 

Յանոս կը նշանակէր տարւոյն երկոտասան ամիսներէն մին, այն է՝ յունուար ամիսն, իսկ 

մնացեալ մետասան ամիսներուն անուամբ իւր տաճարին  մէջ տասն եւ մէկ բագիններ ունէր իւր 

շուրջը բոլորուած: 

Յանոս իբրեւ խաղաղութեան աստուած կը պաշտուէր Յոյներէն եւ Հռովմայեցիներէն: 

 

ԱՐԱՄԱԶԴ 

 

Ըստ Յունաց Դիոս, ըստ Հայոց Արամազդ, ըստ Լատինաց Հովիս, ըստ Քուշացւոց Նեբրովդ, 

ըստ Բաբելացւոց Բել, ըստ Փղշտացւոց Բահաղ եւ ըստ Պարսից Որմիզդ կը կոչուէր: 

Արամազդ ամեն մահկանացուներէն եւ անմահներէն գերագոյն կը համարուէր ի դիս եւ 

ամենամեղ, ամենաբարի, ամպրոպային եւ անյաղթելի տիտղոսները կը կրէր: Արամազդ որ 

Կռոնոսի եւ Կիւպեղայի որդին էր, իւր հայրն երկինքէն հալածելէ յետոյ բոլոր տիեզերաց վրայ 

տիրապետեց. յետոյ երկնից իշխանութիւնը միայն իրեն վերապահելով, ծովու վրայ 

տիրապետելու իշխանութիւնն ալ  իւր Պոսիդոն եղբօր, եւ սանդարամետական կամ դժոխոց 

իշխանութիւնն ալ իւր Պղուտոն եղբօր տուաւ: 

Արամազդ կը նկատուէր գահու մը վրայ բազմած, մէկ ձեռքն արքայական գաւազան մը ու 

միւս ձեռքը շամթեր բռնած: Իւր ոտից ներքեւ արծիւներ կը հանգչէին թեւատարած: Երբ կառքով 

երկնից մէջ ճեմէր, ահեղ որոտումներ կը բղխէին իւր կառաց ընթացքէն, իսկ երբ բարկանար, 

շանթեր կ'արձակէր: Արամազդ աշխարհի օգնող, կազմակերպիչ եւ լուսատու հայրը կը 

համարուէր: 

Արամազդ՝ իւր մանկութեան ատեն զինքն կաթով կերակրող Ամալթիա այծն յերկինս 

ամբառնալով, համաստեղութեանց կարգը դասեց Ածեղջիւր անուամբ: Նոյն այծին եղջիւրներէն 

մին ալ նուիրեց այն յաւերժահարսանց որք իր մանկութիւնը խնամած էին: Յաւերժահարսունք 
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այդ եղջիւրէն կ'ստանային իրենց սիրելի եւ ցանկալի եղած ամեն բաներն: Արամազդ նոյն այծին 

մորթով իւր վահանը պատեց եւ զայն նուիրեց Աթենասի որ իմաստութեան կոյս աստուածուհին 

էր: 

ՀԵՐԱ 

 

Ըստ Յունաց Հերա, ըստ Լատինաց Յունոն կամ Ոփիա, կռոնոսի դուստրն եւ Արամազդայ 

քոյրն ու կինն էր: 

Հերա ծնաւ երեք որդի, Հեփէ, Արէս եւ Հեփեստոս: Արամազդ Ողիմպոսէն (երկինքէն) վար 

գահավիժեց զՀեփեստոս՝ նորա տգեղութեան պատճառաւ: 

Հերա խիստ նախանձոտ էր. երբ տեսաւ որ Պարիս հովիւն աստղկան գեղեցկութիւնն իւր 

գեղեցկութենէն նախամեծար համարեց, զայրանալով հալածեց Արամազդայ միւս որդիքն եւ 

անոր տարփածուները: Հերա եղաւ Տրովադայի կործանման պատճառն: 

Հերա կը նկարուէր գահու վրայ բազմեալ կնոջ մը կերպարանօք, մէկ ձեռքը գաւազան եւ 

միւսն իլ մը բռնած, գլուխը թագ մը եւ ոտքին տակ սիրամարգ մը: 

 

ՊՂՈՒՏՈՆ 

 

Պղուտոն Կռոնոսի որդին եւ Արամազդայ ու Պոսիդոնի եղբայրն էր, եւ ըստ Յունաց Այիդէս, 

ըստ Լատինաց Որկոս (դժոխքի աստուած) կը կոչուէր: 

 Պղուտոն Արքեղայոս անուն ալ կը կրէր որ անիծեալ եւ անժպիտ կը նշանակէ: 

Երբ տիեզերք Կռոնոսի երեք որդւոց միջեւ բաժնուեցաւ, դժոխքի իշխանութիւնը Պղուտոնի  

վիճակեցաւ: 

Պղուտոն, երբ դժոխոց աստուած, կը նկարուէր կառքի մը մէջ բազմած, խոժոռ դիմօք եւ լի 

ցասմամբ եւ կառքը լծուած էր չորս սեւ երիվարներէ: Պղուտոն մէկ ձեռքը կը բռնէր երեքժանի  

մը եւ փականք մը եւ միւս ձեռքը մարդկան դիակները: Պղուտոնի մեհենին մէջ սեւ ցուլեր զոհ կը 

մատուցուէին, եւ ամեն արկած կամ աղետալի լուր իւր ձեռամբ կը հասնէր մարդոց: 

Պղուտոն, իր տգեղութեան պատճառաւ, բոլոր դիցուհի-ներէն մերժուեցաւ եւ չկրցաւ իրեն 

կենակից գտնել. Ասոր համար բողոքեց առ Արամազդ եւ միտքը դրաւ իւր Դեմետր քրոջ աղջիկը՝ 

Փերսոփոնէն՝ առեւանգել: Երբ Փերսոփոնէ ծաղիկ կը ժողվէր, յաւերժահարսներէն մին նախատեց 

զայն. նա ալ աղբիւրի փոխեց զայն: Նոյն միջոցին Պղուտոն իւր ձեռքի երեքժանիով գետինը 

բանալով ի Սանդարամետ իջեցուց զՓերսոփոնէ: 
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Փերսոփոնէի առեւանգումէն վերջը, իւր մայրը՝ Դեմետր՝ ջահ ի ձեռին շարունակ իւր 

դուստրը կը փնտռէր դաշտերու եւ լեռներու վրայ, ձորերու ու քարայրներու մէջ: Սակայն 

վերջապէս գտաւ զայն դժոխոց խաւարին մէջ, Արէթուսա յաւերժահարսէն իմանալով: 

Փերսոփոնէ խնդրեց  իւր մօրմէն որ տարւոյն վեց ամիսն իւր ամուսնոյն քով անցունէ եւ վեց ամիս 

ալ իւր մօր  քով բնակի երկրի վրայ: 

Փերսոփոնէի մայրը՝ Դեմետր՝ Կռոնոսի դուստր էր եւ Արեմազդայ հետ ամուսնանալով 

ծնած էր զՓերսոփոնէ եւ զԲագոս: Բագոս որ իւր հօր՝ Արամազդայ՝ կ'օգնէր հսկայից 

պատերազմին ժամանակ, գինւոյ եւ գինեմոլներու աստուածն էր: 

Պղուտոն իրեն արբանեակ ունէր երեք օգնական դատաւորներ, որք դժոխք գնացող 

մեռելները դատելու եւ պատժելու  պաշտօն ունէին. ասոնք էին Մինովս, Էակոս եւ 

Հռադամանտոս, որք Արամազդայ որդիքն էին: Ասոնցմէ զատ կային Կատաղիք կամ  Եւմէնեայք 

կոչուած երեք քոյրեր, որոց անուանքն էին Տիսիփոն, Մեզերա եւ Ալեքտով, եւ որոց պաշտօնն էր 

հալածել մեղաւորներն թէ ի դժոխս եւ թէ  երկրի վրայ: Սոքա կը նկարագրուէին վառուած ջահեր 

ի ձեռին, իրերահիւս օձերէ ձեւացած մազերով եւ հոլամուկի թեւերով: Սոյն երեք քոյրերը գետնի 

կամ գիշերուան դստերք կը կոչուէին, եւ Աթէնքի Արիսպագոսին առջեւ ելնողը պարտաւոր էր 

անոնց անուամբ երդնուլ, թէ իրաւը պիտի խօսէր: 

Դժոխոց մէջ պաշտօն ունէին նաեւ Պարկեան երեք քոյրերն՝ որք մարդոց ծննդեան, կենաց 

եւ մահուան վրայ կ'իշխէին եւ շարունակ մարդկանց բաղդը կը մանէին եւ կը քանդէին: Ասոնցմէ 

Կղոտով, կրտսերագոյնը, աղէկատ մ'ունէր ի ձեռին եւ կեանք կը հիւսէր, Լաքիսիս կենաց 

ընթացքին վրայ կը հսկէր եւ Ատրոպէ, անդրանիկը, մահառիթ մկրատով կը կտրէր կենաց թելը: 

Պարկայք կը նկարագրուէին խոժոռ դէմքով, ճերմակ բուրդէ գդակներով որոց մէջ խառնուած 

էին նարկիսներ: 

Դժոխոց մէջ կային մի քանի գետեր, որոց առաջինն էր Ախերոն, որ դժոխք իջնող 

Տիտանեանց ծարաւն անցունելու կը ծառայէր. Երկրորդն էր Սդիւրոն, որոյ վրայ եղած երդում 

մ'անդրժելի էր, եւ երրորդն էր Կոգետոն, որոյ ջուրն դժոխք իջնող անձանց արցունքէն յառաջ 

եկած էր: Ասոնցմէ զատ կար նաեւ Փեղեկեդոն անուն գետ մը որոյ ալիքները բոցեղէն էին: 

Եղիւսեան դաշտէն կ'անցնէր Լեթէ գետն, որոյ ջուրն ով որ խմէր, անցելոյն վիշտերը կը մոռնար: 

Այն հոգիներն որք այլ եւ այլ հոգիներու փոխուած էին, երբ այս ջուրէն խմէին, իսպառ կը 

մոռնային իրենց վարած նախկին կեանքն, ինչպէս նաեւ յում փոխանցուիլն: 
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Դժոխոց մէջ ծերունի նաւավար մ'ալ կար Կարոն անուն, որ դժոխք գնացող հոգիներն իւր 

նաւակաւ Ստիւքս գետէն կ'անցունէր: Ամեն անցնող պէտք էր դրամ մը վճարէր իբրեւ անցագին. 

ասոր համար Յոյնք եւ Հռովմայեցիք իրենց մեռեալներու բերանը դրամ մը կը դնէին: 

Պղուտոնի թագաւորութեան վրայ հսկող՝ եռագլուխ շուն մ'ալ կար Կերբերոս անուն, որոյ 

պոչը վիշապի եւ գլուխներն օձի էին: Կերբերոս թոյլ չէր տար որ մէկը դժոխքէն դուրս ելնէր, 

սակայն Հերակլէս իւր քաջութեամբ շղթայակապ ըրաւ, Որփէոս իւր քնարաւ նիրհեցուց եւ 

Ենէասայ առաջնորդ Սիպիլլան փոխինդով թմրեցուց զայն: 

Դժոխոց մէջ սաստիկ տանջանաց դատապարտեալներն էին  Տիտանեանք որք Արամազդայ 

դէմ պատերազմած էի  դժոխոց բերանն համարուող Ետնա  հրաբուխին բերնէն ի սանդարամետ 

գահավիժած էին: 

Նոյնպէս դժոխային տանջանաց դատապարտուած էր Եղիսացւոց Սաղմէնէոս թագաւորն 

որ ժպրհած էր ինքզինք Արամազդայ հաւասար դասել: Արամազդ ասոր վրայ զայրանալով, 

շանթահարած եւ ի դժոխս իջուցած էր զայն: Նոյնպէս դատապարտութեան տակ էր Փիղիկէա որ 

Ապողոնի տաճարը կողոպտած էր: 

Իսիս եւս դժոխոց մէջ ի տանջանս դատապարտուած էր Հերայի սիրահարած լինելուն 

համար: Հերա Արամազդայ քոյրն  եւ միանգամայն կինն էր: 

Տանտաղոս եւս անսուաղ եւ մշտածարաւ կը պապակէր դժոխոց մէջ: Տանտաղոս՝ որ Լիգիոյ 

թագաւորն էր, աստուածներուն կոչունք մը տուած եւ անոնց կարողութիւնը փորձելու համար 

իր որդւոյն մարմինն ալ խորովելով ուրիշ միսերու հետ խառն մեծարած էր անոնց. Դեմետր այս 

սոսկալի խորտիքն ախորժահամ գտած էր, իսկ Արամազդ Տանտաղոսի քստմնելի ոճիրն 

հասկնալով ի Տարտարոս (դժոխք) գահավիժած էր զայն, ուր յաւիտենական քաղցով եւ ծարաւով 

կը տառապէր լճի մը մէջ եւ ամէն անգամ որ իւր պապաքեալ շրթունքը ջրոց մօտեցնէր, ջուրերը 

կը հեռա-նային. Նոյնպէս անթիւ պտղատու ծառերու մէջ անսուաղ կը տանջուէր, զի ամեն 

անգամ որ ձեռքն երկնցնէր պտուղ մը փրցնելու, հովը ծառերուն ոստերը մինչեւ երկինք կը 

բարձրացնէր: 

Սոյն հեթանոսական եւ առասպելական դժոխքն իւր ծագումն Եգիպտոսէն առած էր, վասն 

զի Եգիպտացիք իրենց մեռելները Մեմփիսի մօտ լճի մը եզերքը կը դնէին ուր դատաւորք վկայներ 

կը հրաւիրէին, մեռեալին կենսագրութիւնը կը լսէին եւ տրուաղ վկայութեանց վրայ դատաստան 

կ'ընէին: Արդար դատուածները գետին մէկ կողմը գտնուող գեղատեսիլ պարտէզներու եւ 

ծառաստաններու մէջ կը թաղէին, իսկ մեղաւոր դատուածներուն մարմինը կը նետէին այն 

ճախճային լիճը որուն դժոխք կամ տարտարոս անունը կուտային: 
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Որփէոս, իւր ուղեւորութեան միջոցին, յԵգիպտոսէ անց-նելով, Եգիպտացւոց սոյն 

սանդարամետական դրութիւնը կամ արարողութիւնն ընդօրինակեց եւ ապա Յունաց եւ 

Հռովմայեցւոց մէջ մտցուց շատ մ'աւելադրութեամբ:  

Դժոխքէն զատ կար նաեւ Եղիւսեան դաշտն որ առաքինի եւ արդար մարդոց մահուանէն 

յետոյ նոցա մշտնջենաւոր բնակավայրն էր, ուր յաւերժական գարուն մը կը տիրէր եւ որ լի էր 

փափկութեամբ եւ երանական փառօք: Եղիւսեան դաշտէն կ'անցնէր Լեթէ գետն, որոյ ջուրը 

խմողը կը մոռնար անցելոյն վիշտերն: Ըստ Հռովմայեցւոց, Եղիւսեան դաշտը կը գտնուէր 

Գանարեան կղզեաց մէջ: 

 

ՊՈՍԻԴՈՆ 

 

Ըստ Յունաց Պոսիդոն եւ ըստ Լատինաց Նեպտոն, Կռոնոսի եւ Եւսեպեայ որդին ու 

Արամազդայ եղբայրն էր: Երբ Արամազդ տիեզերքն իւր եղբարց միջեւ բաժնեց, ծովու 

իշխանութիւնը տուաւ Պոսիդոնի:  Պոսիդոն Արամազդէն յետոյ զօրաւորագոյն աստուածը կը 

համարուէր: 

Պոսիդոն կը նկարուէր թեւաւոր ձիերէ լծեալ՝ կառքի մը մէջ նստած, երեքժանի մ'ի ձեռին, 

եւ կառքին ետեւէն կ'երթային տրիտոններ (*) եւ մարդաձուկեր: Պոսիդոն երբ ձեռքի երեքժանին 

դէպի ծով շարժէր, ծովն իսկոյն կը խռովէր եւ կ'ալէկոծէր. Իսկ երբ վեր վերցնէր, ծովը կը 

հանդարտէր: 

Պոսիդոն Ներէոսի եւ Տորիսի աղջիկն՝ Ամփիտիտրէն՝ կնութեան առնլով՝ ծնաւ Ովկիան, 

գետերու հայրն: Ովկիան զԹէտիս կնութեան առնլով, ծնան Ներէոս եւ Տորիս: Ներէոս եւ Տորիս, 

թէեւ քոյր եւ եղբայր, միմեանց հետ ամուսնանալով ծնան շատ մը յաւերժահարսունք: 

Այս յաւերժահարսերէն ոմանք անտառներու պաշտպան տեսուչներ էին եւ Թրիատք կը 

կոչուէին. ոմանք ալ աղբերաց եւ գետոց պահապաններն էին եւ Նայատք կ'ըսէին. ոմանք ալ 

լեռներու մէջ կը բնակէին եւ Որէատք կը կոչուէին. Այլք ծովերու վրայ կ'իշխէին եւ իրենց հօր 

անուամբ Ներէայք կը կոչուէին: 

Ներէայից մէջէն Տէտիս Արամազդայ սէրն առ ինքն ձգելով, զայն գրաւել կ'ուզէր, բայց 

Արամազդ, ճակատագրի սահմանը գուշակելով, իմացաւ թէ Տէտիսէն ծնած զաւակն իւր հօրմէն 

հզօրագոյն պիտի լինէր, եւ հետեւապէս չուզեց որ իրմէն զօրաւոր զաւակ մ'ունենայ, որ իր 

անսահման իշխանութեան թեկնածու լինի: Ուստի զգուշանալով, փոխանակ ինք կնութեան 
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առնլու, Պղեսոսի տուաւ զայն կնութեան: Պղէսոսի եւ Տէտիսի ամուսնութենէն ծնաւ Աքիլլէս, որ 

իր հօրմէն հզօրագոյն էր: 

Յոյնք եւ Հռովմայեցիք յատուկ տօներ կը կատարէին ի պատիւ Պոսիդոնի, որ ամեն տեղ 

յարգ եւ պատիւ կը վայելէր: 

 

ՅԱԲԵԴՈՍ 

 

Ուրանոսի որդին եւ Կռոնոսի եղբայրն էր Յաբեթոս որմէ ծնած են Ատլաս, Մենետէոս, 

Պրոմէթէոս եւ Տիմէտրէ: Պրոմէթէոս՝ Արամազդի հետեւելով՝ մարդ ստեղծել ուզեց եւ կաւէ 

արձաններ շինեց, զորս կենդանացնելու համար երկինքէն հուր գողցաւ: Արամազդ այս 

գողութեան վրայ սրտմտելով, պատժեց զՊրոմէթէոս զոր Կովկասու լեռներէն միոյն վրայ 

քարաժայռի մը մէջ բանտարկել տուաւ: Անգղ մը շարունակ կը կրծէր նորա լեարդն որ սակայն 

միւս կողմէ միշտ կ'աճէր եւ Պրոմէթէոսի տանջանքը յաւիտենական կը դառնար, մինչեւ որ 

Աքիլլէս գալով ազատեց զնա, անգղն սպաննելով: Յետոյ Պրոմէթէոս շատ մը արհեստներ գտաւ: 

 

ՊԱՆԴՈՒՐԱ 

 

Պանդուրա աշխարհի վրայ երեւցող կանանց առաջինն էր, զոր ստեղծած է Հերմէս եւ զոր 

կենդանացուցած է Աթենաս: Պանդուրա երեսը քողով մը ծածկելով՝ դից խմբին ներկայացաւ որք 

զանազան ձիրքերով եւ շնորհքներով օժտեցին զինքն: Իմաստութեան աստուածն՝ Աթենաս՝ 

իմաստութիւն շնորհեց, Ապողոն՝ երաժշտութիւն եւ Հերմէս պերճախօսութիւն: 

Երբ Պրոմէթէոս իւր շինած արձանները կենդանացնելու համար յերկնից հուր գողցաւ, 

Արամազդ այս գողութիւնը պատժելու համար ամրափակ տուփ մը պարգեւեց Պանդուրայի եւ 

զայն Պրոմէթէոսի ղրկեց որ հետն ամուսնանայ: 

Պրոմէթէոս այս տուփին վտանգալի պարունակութեան վրայ կասկածելով, չուզեց 

ընդունիլ եւ ոչ ալ զՊանդուրա կնութեան առնուլ: Սակայն իւր եղբայրն՝ Եփիմէթէոս՝ այս տուփն 

երկնային բարիքներով լի համարելով ընդունեց զայն եւ կնութեան առաւ զՊանդուրա: Բայց երբ 

տուփը բացաւ, ամեն տեսակ չարիք, աղէտք եւ թշուառութիւնք դուրս թափեցան եւ զաշխարհ 

լցուցին: Թէեւ ուզեց իսկոյն գոցել տուփն, բայց չյաջողեցաւ եւ տեսաւ որ միայն յոյսն մնացած էր 
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մէջն՝ Ըստ Յունաց, Պանդուրայի բերած տուփէն ելնող չարիքներն էին որ շարունակ կ'ալեկոծէին 

մարդկանց վիճակն 1: 

Պանդորեան տուփ կ'ըսուի այժմ այն ամեն բանի որ կրնայ շատ մ'աղետից աղբիւրը լինել: 

 

ԴԵՒԿԱԼԻՈՆԵԱՆ  ՋՐՀԵՂԵՂ 

 

Նախկին Յոյնք հետեւեալ կերպիւ կը պատմեն ջրհեղեղի անցքն: 

Եփիմէթէոս եւ Պանդուրայի որդին՝ Դեւկալիոն եւ իւր կինը Պիւռոս իրենց կրօնա-

սիրութեամբ սիրելի էին Արամազդայ: Երբ աստուածոց հայրն, Արամազդ, ջրհեղեղաւ ջնջեց 

մարդկան ազգն, ասոնք նաւակ մը մտնելով Պառնաս լերան վրայ ելան եւ ազատեցան: Ջրհեղեղի 

դադարումէն յետոյ, պատգամ հարցուցին Աստրէայի մօր՝ Թեմիսի՝ թէ ինչ պէտք էր ընէին 

մարդկային սերունդն աճեցնելու համար, եւ պատասխան ստացան թէ մայրենի ոսկորներն 

երկրի քարեր էին, զի երկիրն էր հասարակաց մայրն. Ուստի ըստ պատգամին, Դեւկալիոն քարերն 

առնելով իւր ետեւը նետեց, որք էրիկ մարդու փոխուեցան, իսկ իւր կնոջ նետած քարերն ի կին 

փոխուեցան, որով մարդիկ շատնալով տարածուեցան երկրի վրայ: 

 

ՏԻՏԱՆԵԱՆՔ 

 

Տիտանեանք (հսկայ), այսինքն՝ երկրի անարի որդներն, իրենց մօր Վեստայի , այսինքն՝ 

երկրի յորդորներէն քաջալերեալ, իրենց Տիտան հօր հետ միաբանութեամբ պատերազմ բացին 

երկնային աստուածոց դէմ: 

Նախ սկսան երեք բարձր լեռներ իրարու վրայ զետեղել եւ մինչեւ Ողիմպոս բարձրանալ 

տիեզերական իշխանութիւնը Կռոնոսի որդւոց ձեռքէն կորզելու համար: Սակայն աստուածոց 

հայրն՝ Արամազդ՝ զանոնք շանթահար ընելով՝ այն լեռնէն ի դժոխս իջեցուց: Այնուհետեւ 

Տիտանեանք աստուածամարտք կոչուեցան:  

Յոյնք, ի պատիւ դից յաղթութեան, չորս տարին մի անգամ ողիմպական խաղերով կը 

տօնէին այս պատերազմին յիշատակը Թեսաղիոյ Ողիմպոս լերան վրայ որ երկոտասան դից 

բնակարանն էր: 

 

                                                           
1 Պանդուրա Յունաց Եւան է, եւ այս առասպելը կը յիշեցնէ ինչ որ Աստուածաշունչ կը պատմէ 

մարդուս սկզբնական մեղաց վրայ: 
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ԱՊՈՂՈՆ 

 

Ըստ Յունաց Ապողոն, ըստ Լատինաց Փեբոս, ըստ Եգիպտացւոց Ոսիրիս, ըստ Ամոնացւոց 

Մողոք, ըստ Մովաբացւոց Բէլբիգովր, ըստ Պարսից  Միհր եւ ըստ  Ասորւոց Նիբօ, Արեմազդայ որդին 

էր եւ արեգական նշանակութիւն ունէր: 

Ապողոն յղացած էր Արեմազդայ Լատոն կնոջմէն, որոյ վրայ նախանձելով Հերա 

(Արեմազդայ առաջին կինը), Պիթոն անուն վիշապը ղրկեց անոր դէմ: Սակայն Լատոն, Պոսիդոնի 

օգնութեամբ, վիշապին յարձակումէն փախուստ տալով, Տելոս կղզին ապաստանեցաւ եւ հոն 

ծնաւ զԱպողոն, որ Արեմազդայ սիրելի որդին եղաւ եւ ընտիր ձիրքերով օժտուեցաւ, ինչպէս 

գեղեցկութեամբ, իմաստութեամբ, քաջութեամբ եւ յաւերժական երիտասարդութեամբ: Տելոս 

կղզին շարունակ ծովուն ջուրերէն կ'ողողուէր, սակայն Պոսիդոն, ի պատիւ Ապողոնի, այնուհետեւ 

անսուզելի պահեց զայն:  

Ապողոն բանաստեղծութեան, երաժշտութեան եւ ամեն մտաւոր գործողութեանց 

աստուածն էր: կը նկարագրուէր լուսաւոր ճակատով, եւ չորս նժոյգներէ լծեալ կառքի մը մէջ 

նստած, որ ամեն օր հորիզոնն կ'ելնէր զբովանդակ աշխարհ լուսաւորելու համար: 

Ապողոն բարկացած ժամանակ նետ կ'առնուր, իսկ հանդարտած ժամանակ նուագարան: 

Ապողոնի բարկութիւնը սոսկալի էր . իր մօր՝ Լատոնի դէմ ղրկուած վիշապն  սպան-նեց եւ մինչեւ 

իսկ իւր հօր՝ Արամազդայ հետ ալ չափուելով անոր շանթերը դարբնող Կիկղոպները սպաննեց, 

յայնժամ Արամազդ բարկանալով Ողիմպոսէն (երկինքէն) արտաքսեց զայն: Ապողոն իր փառքէն 

զրկուելով, Թեսաղիա գնաց եւ սկսաւ հովուութիւն ընել: Սակայն քիչ ատենէն Արամազդ իւր 

որդւոյն գթալով նորէն Ողիմպոս կանչեց զայն եւ հրաման ըրաւ որ նորէն լուսաւորէ զաշխարհ: 

 

ԻՍԻՍ կամ ՅՈՎ կամ ՄԻԼԻՏԱ 

 

Իսիս դիցուհին որ լուսին, օդ եւ երկիր կը նշանակէր, Ինագոս գետին դուստրն էր: Արամազդ 

կը սիրէր այս դիցուհին զոր իւր Հերա կնոջմէն ծածուկ պահելու համար արջառի փոխեց: Սակայն 

Հերա կասկածելով, հարիւրաչեայ Արգոսը պահապան դրաւ Իսիս արջառին վրայ: Արգոս երբ իւր 

հարիւր աչաց յիսունը փակէր, միւս յիսուն աչքերովը կը տեսնէր: Արամազդ այս հսկողութիւնն 

իմանալով հրաման ըրաւ Հերմէսի որ իւր սրնգին ձայնովը թմրեցնէ զԱրգոս եւ մահացնէ զայն: 

Հերա ալ գոռեխի (իշամեղուի) ձեռամբ մինչեւ Եգիպտոս հալածել տուաւ զիսիս արջառն: Հոն 
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Արամազդ նորէն իւր առջի կերպարանքին վերածեց զիսիս, որ իւր Ոսիրիս եղբօր հետ 

ամուսնացաւ եւ այս ամուսնութենէն ծնաւ Հորոս: 

Ոսիրիս, Իսիս եւ Հորոս երրորդութիւն մը կը կազմէին եւ կը պաշտուէին յեգիպտացւոց, 

վասն զի Ոսիրիս՝ արեգակն էր, Իսիս՝ լուսինն, իսկ Հորոս՝ բարեբախտ եւ բարի մարդոց 

պաշտպանն: Փոխաբերաբար, արջառի փոխուած Իսիս կը նշանակէ երկիր, Արգոսի հարիւր աչերը 

կը նշանակեն աստեղք - Հերա կը նշանակէ օդ, եւ Հերմէս կը նշանակէ արեգակն: 

Իսիս կը նկարագրուէր իբրեւ կովու գլուխ, որոյ եղջերաց մէջտեղն զետեղուած էր 

երկրագունտն: 

ԱՍԿՂԻՊԻՈՍ 

 

Ասկղիպիոս Ապողոնի եւ Կորոնեայ դուստրն էր, որ Քերոն յուշկապարիկէն սնանելով երկար 

ժամանակ պարտէզներու մէջ աշխատեցաւ, եւ բոյսերու զօրութիւններն ուսումնասիրելով 

երեւելի բժիշկ մը մ'եղաւ: Բժշկութեան մէջ այնքան յառաջ գնաց որ բնական դեղերով մինչեւ իսկ 

յարութիւն կուտար մեռելոց: Այս յառաջդիմութեան վրայ Պղուտոն զայրանալով գանգատ 

բարձաւ առ Արամազդ: 

Արամազդ շանթահար ըրաւ զԱսկղիպիոս, վախնալով որ մի՛ գուցէ զմարդիկ կենդանի 

պահելով, մահուան իշխանութիւնը տկարանայ կամ ջնջուի: 

Ապողոն իւր դստեր կորստեան վրայ անմխիթար մնալով շարունակ կ'ողբար. սակայն 

Արամազդ զայն մխիթարել ուզելով՝ օձակալ աստեղատան փոխեց զԱսկղիպիոս: 

Երբեմն ի Հռովմ մեծ սրածութիւն մը պատահելով, պատգամաւորութիւն մը ղրկուեցաւ ի 

Դեղբիս՝ Ապողոնի մէջ ծառայող հարցուկներուն պատգամ ելաւ թէ Ասկղիպիոս պէտք է դիմել: 

Ասկղիպիոս օձի կերպարանօք, պատգամաւորաց ներկայանալով խոստացաւ որ անձամբ Հռովմ 

երթայ, եւ խոստումը կատարեց: Հոն իւր նախկին կերպարանքն զգենլով, Տիբերիոս գետոյն 

կղզիներէն միոյն մէջ բնակութիւն հաստատեց եւ ժողովուրդը բժշկեց համաճարակ ախտէն: 

Ասկղիպիոսի խորհրդանշանն էր օձ, եւ կը նկարուէր գահու վրայ նստած, օձապատ 

գաւազան մ'ի ձեռին: Հռովմայեցիք հաւեր եւ աքաղաղներ կը նուիրէին իրեն՝ իբրեւ նշան 

արթնութեան: 
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ԱՐՏԵՄԻՍ 

 

Ըստ Յունաց Արտեմիս, ըստ Լատինաց Տիանա, ըստ Հայոց Անահիտ, Արամազդայ եւ 

Լատոնի դուստրն էր, եւ արեգական, լուսնոյ ու Ապողոնի քոյրը: Արտեմիս կը կոչուէր նաեւ 

Պերսեփոնէ  կամ Եկատէ: Այս դիցուհին՝ Ապողոնի ծննդեան պատճառաւ իւր մօր կրած 

տառապանքն յիշելով միտքը դրաւ չամուսնանալ, եւ Արամազդէն խումբ մը յաւերժահարս ու 

նետեր ընդունելով անտառաց թագուհի եղաւ: Իւր գլխաւոր զբաղմունքն եղաւ որսորդութիւնն, 

որով կոչուեցաւ դիցուհի որսորդութեան: 

Այս դիցուհին կը նկարուէր եղնիկներէ լծեալ կառքի մը մէջ նստած, կօշիկ յոտս, կապարճ 

եւ աղեղ յուսն, եւ մահիկ ի ճակատն: Եփեսոսի մէջ (Զմիւռնիոյ մօտ) սորա ունեցած հոյակապ 

տաճարն աշխարհի եօթն հրաշալեաց մին  կը համարուէր եւ լի էր սքանչելեօք: Երկու հարիւր 

տարուան մէջ շինուած էր հարիւր քսան եւ եօթն ոտք բարձրութեամբ երկու հարիւր քսան 

սիւներով զարդարուած: Երոսրատ Եփեսացին այրեց այս տաճարն իր յիշատակն  անմահ թողելու 

համար: 

Արտեմիս Երիզայի մէջ եւս մեհեան մը ունէր, ուր Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ այս դիցուհւոյն 

երկրպագութիւն չընե-լուն համար շատ չարչարանքներ կրեց մեծն Տրդատ թագաւորէն: 

 

ՓԱՅԷԹՈՍ 

 

Փայէթոս Արամազդայ եւ Գղիմէնէի որդին էր: Սա իւր մօր խորհուրդով Արամազդէն 

արտօնութիւն խնդրեց որ օր մը միայն ինք վարէ արեգական կառքն. Արամազդ ընդունեց իր 

որդւոյն խնդիրը, սակայն Փայէթոս իւր անփորձութեամբ երիվարները խրտչեցնելով, ուղիղ 

ճանբէն խոտորեցաւ եւ քիչ մնաց որ համայն տիեզերք հրդեհէր: Ասոր վրայ Արամազդ 

զայրանալով՝ շանթահար ըրաւ յանդուգն մանուկն եւ Երիտանոս կամ Բագոս գետը գահավիճեց: 

Գրականութեան մէջ Փայէթոսի հետ կը բաղդատուին այն յանձնապաստան անձինք որք 

իրենց կարողութենէն վեր գործ մը կ'ուզեն ստանձնել: 
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ՀԵՐՄԷՍ 

 

Ըստ Յունաց Հերմէս եւ ըստ Լատինաց Մերկուրիոս՝ Արամազդայ եւ Մայա յաւերժա-

հարսին որդին էր: Ողիմպիական մեհեաններու մէջ դից թարգմանն էր, եւ պերճախօսութեան, 

վաճառականութեան ու աւազակաց աստուածը կը համարուէր: 

Հերմէս երկու օձերէ հիւսուած գաւազան մ'ունէր ի ձեռին: Մեծ խռովութեանց ժամանակ, 

այդ երկու օձերն իրարմէ կը բաժնէր եւ իսկոյն խաղաղութիւն կը լինէր: Այս երկու օձերը կը կը 

նշանակէին մարդոց հոգին ու մարմինն որք միմեանց հետ միացեալ են: Երբ Հերմէս զանոնք 

իրարմէ բաժնէր, մահուան խաղաղութիւնը կը հասնէր. Իսկ եթէ զանոնք իրարմէ չբաժնէր, 

մարդիկ անմահ կը մնային: 

Հերմէս սովորաբար կը նկարագրուէր երիտասարդի մը կերպարանօք, աջ ձեռքն 

իշխանական գաւազան մը գլուխը լայնեզր եւ թեւաւոր գլխարկ մը եւ ոտքը զոյգ մը թեւաւոր 

տրեխ հագած: 

 

ԱՐԷՍ կամ ՄԱՐՍ 

 

Ըստ Յունաց Արէս եւ ըստ Լատինաց Մարս՝ Արամազդայ եւ Հերայի որդին էր եւ 

պատերազմի աստուածն: Արէս պաշտելի էր մանաւանդ Հռովմայեցւոց , որ զիրենք անկէ սերեալ 

կը համարէին: 

Ըստ ոմանց Արէս, առանց Արամազդայ , այլ միայն իւր մօր՝ Հերայի ծաղկի մը հպելէն 

յղացած է. Արամազդ ալ ասոր վրէժը լուծելու համար, առանց Հերայի, այլ միայն իւր ուղեղէն 

ծնունդ տուած է Աթենասի (իմաստութեան դիցուհի): 

Արէս կը նկարուէր տօնական կերպարանօք սպառազէն, գլուխը սաղաւարտ, ձեռքը նիզակ 

եւ սովորաբար երկու ձիերէ լծեալ կառքի մը մէջ նստած: 

 

ԱԹԵՆԱՍ կամ ՊԱԼԼԱՍ 

 

Աթենաս՝ իմասութեան եւ գեղարուեստից դիցուհին էր, որ առանց մօր, այլ միայն 

Արամազդայ ուղեղէն ծնած էր: Տիտանեանց պատերազմի ժամանակ իւր հօր օգնելով՝ երեւելի 

հանդիսացաւ իւր քաջութեամբ եւ աստուածներու կարգին մէջ նշանաւոր տեղ մը գրաւեց: 

Կ'ըսուի թէ Աթենաս հնարած է սրինգն: 
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Այս դիցուհին սվորաբար կը նկարուէր գեղեցիկ կնոջ մը կերպարանօք, գլուխը սաղաւարտ, 

մէկ ձեռքը նիզակ եւ միւս ձեռքը վահան մը: Իսկ ոտքին տակ բու մը կը նկարուէր որ կը նշանակէր 

թէ ինչպէս որ բուն գիշերը կը տեսնէ, այնպէս ալ Աթենաս մութ խնդիրները կը լուսաբանէ: 

Լատինացիք Մինէրվա եւ Հայք Նանէ անունը կուտային այս դիցուհւոյն: 

 

ԱՍՏՂԻԿ 

 

Ըստ Հայոց՝ Աստղիկ, ըստ Յունաց՝ Ափրոդիտէ, ըստ Լատինաց Վենուս եւ ըստ Ասորւոց 

Աստրա՝ Արամազդայ եւ Դեւոնեայ դուստրն էր, կամ ըստ ոմանց ծովու փրփրադէզ ալիքներէն 

ծնած էր: Աստղիկ ի Կիպրոս կրթուելէ յետոյ երբ Ողիմպոսի մէջ երեւցաւ, աստուածներուն 

ամենքն ալ անոր գեղեցկութենէն հրապուրուելու, իւրաքանչիւրը կ'ուզէր զայն կնութեան 

առնուլ: Արամազդ Հեփեստոսի տուաւ զայն ի կնութիւն, շանթն հնարած լինելուն ի 

վարձատրութիւն: Անյարմար ամուսնութիւն մ'էր այս. Զի Հեփեստոս Ողիմպոսի տգեղագոյմ 

աստուածն էր: Աստղիկ այս ամուսնութենէն դժգոհ՝ քանի մը  մահկանացուներ իր պաշտ-

պանութեան տակ առաւ որոց մէջ նշանաւոր էր Ադոնիս հովիւն, որ ի վերջոյ կատաղի վարազի 

զոհ մը գնաց : 

Աթենաս եւ Հերաս գեղեցկութեան մասին Աստղկան հետ վէճ մ'ունեցան զոր լուծելու 

համար Արամազդայ դիմեցին, բայց Արամազդ չուզեց ինք վճիռ տալ, այլ Պարիս հովուին 

յանձնեց  այդ պաշտօնն: Պարիս  գեղեցկութեան առաջին մրցանակն Աստղկան տուաւ: Կ'ըսուէր 

թէ Աստղիկ հրաշալի գօտի մ'ունէրն զոր կրողն անպատճառ կը սիրուէր: 

Աստղիկ ամեն տեղ յարգ եւ պատիւ կը վայելէր,  եւ սովո-րաբար կը նկարագրուէր մերթ 

կարապներով եւ մերթ աղաւնիներով լծեալ կառքի մը մէջ նստած եւ իւր Կուպիտոն որդին  գիրկն 

առած: Այս դիցուհին շատ գեղեցիկ էր որդին գիրկն առած: Այս դիցուհին շատ գեղեցիկ էր եւ 

ցանկութեան  աստուածը կը համարուէր:  

 

 

 

 

ԵՐՈՍ կամ ԿՈՒՊԻՏՈՆ 
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Ըստ Յունաց Երոս, ըստ Լատինաց Կուպիտոն (Սէր) Արէսի եւ Աստղկան որդին էր եւ 

աստուած սիրոյ եւ տռփանաց: Երոս կը նկարուէր իւր մօր՝ Աստղկան ՝ գիրկը նստած, նետեր ի 

ձեռին զորս շարունակ կ'արձակէր, եւ ո՛վ որ անոնց հանդիպէր, սիրոյ բոցովը կ'ըսկըսէր վառիլ: 

 

ՇՆՈՐՀՔ 

 

Շնորհք երեք քոյր էին եւ Աստղկան դստերքն, Ակլաէ, Թալիա եւ Եփրոսինէ: Այս երեք 

դիցուհիք անուամբ յաւիտենական գեղեցկութեամբ օժտեալ, ընտանեկան հան-դէսներու 

երջանկութեան եւ ուրախութեան կը նախագահէին եւ կը պաշտպանէին ինչ որ սիրուն եւ գեղեցիկ 

էր բնութեան եւ արհեստից մէջ: Սոքա ըստ ոմանց Արամազդայ, ըստ այլոց Ապողոնի կամ Բագոսի 

աղջիկները կը համարուէին եւ ամեն տեղ յարգ եւ պատիւ կը վայելէին: Ընտանեկան հանդէսներու 

մէջ սովորութիւն էր երեք բաժակ խմել ի պատիւ երեք Շնորհաց: Գարունն մասնաւորապէս 

անոնց նուիրուած էր: 

 

ՀԵՓԵՍՏՈՍ կամ ՎՈՒԼԿԱՆՈՍ 

 

Հեփեստոս Արամազդայ եւ Հերայի որդին էր եւ հրոյ ստեղծիչ աստուածը: Գլխաւորաբար 

դարբիններու պաշտպանն էր եւ հրաբուխներու ու մանաւանդ Ետնա լերան մէջ կ'աշխատէր. իւր 

արբանեակներն էին Կիկղոպք: Հեփեստոս սովորաբար կը նկարուէր քրտամբ ողողեալ, մազերը 

խառնիխուռն, աջ ձեռքը մուրճ մը եւ ձախ ձեռքն ունելի մը առած: Կենդանեաց մէջ առիւծն 

իրեն նուիրուած էր եւ շունք կը պահպանէին իւր տաճարը: 

Հեփեստոս կը յարգուէր մանաւանդ Եգիպտացիներէն, որք Մեմբիսի մէջ փառաւոր մեհեան 

մը կանգնած էին ի պատիւ իրեն: Հռովմայեցիք ալ բազմաթիւ տաճարներ կանգնած եւ 

հանդէսներ հաստատած էին յանուն եւ ի պատիւ Վուլկանոսի (Հեփեստոսի): 

 

ԵՒՐԱՅՔ 

 

Եւրայք Արամազդայ եւ Թէմիսի աղջիկներն էին եւ դիցուհիք եղանակաց կանոնաւոր 

ընթացից: Նոյնպէս արդարութեան, օրինաց եւ խաղաղութեան վրայ կը հսկէին: 

ԱՐԻՍՏԷՈՍ 
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Արիստէոս Ապողոնի եւ Կիւրենեայ յաւերժահարսին որդին էր, որ ձիթենի տնկելու եւ կաթն 

մակարդելու (մածուն շինելու) արհեստները սորվեցուց մարդոց: 

 

ՀԵՓԷ 

 

Հեփէ Արամազդայ դուստրն եւ նորա մատռուակն  էր՝  իւր ձեռքն ունէր նեկտար ըմպելին: 

 

ԿԱՊԻՐՔ 

 

Կապիրք խորհրդաւոր աստուածներ էին, եւ ժողո-վուրդն ամենայն երկիւղածութեամբ 

պաշտօն կը մատուցանէր անոնց: 

 

ԿԱԼԻՊՍՈՅ 

 

Կալիպսոյ Ատլասայ դուստրն էր եւ յաւերժահարս աստուածուհի լռութեան: Այս դիցուհին 

Ովգիդեայ կղզին կը բնակէր իւր յաւերժահարսներով, ուր ասպնջականեց զՈդիսեւս, նորա որդին 

զՏելեմաք եւ սորա առաջնորդն զՄենտոր, որ նոյն ինքն Աթենասն էր: 

 

ՊԱՆ 

 

Ի դիս վեհագոյն էր Պան, որ գիւղերու եւ անտառներու վրայ կ'իշխէր: Սա հնարած էր 

հովուական սրինգը: Պան կը նշանակէր ամենայն, եւ այս պատճառաւ Եգիպտացիք առ հասարակ 

ամեն բան կը պաշտէին, Պան անտառներու մէջ կը բնակէր եւ մեծ երկիւղիւ կը լեցնէր անտառաց 

մէջէն երթեւեկողներն. Ասկէ մնացած է պանական երկիւղն: 

Պան սովորաբար կը նկարագրուէր մէջքէն վեր մօրուսաւոր մարդ մը, գլխուն վրայ նոխազի 

երկու եղջիւրներով այծի ոտքերով: 

 

 

ՈՐՓԷՈՍ 
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Որփէոս Ապողոնի եւ Կալիսպէ մուսային որդին էր ու աննման քերթող ու երաժիշտ: 

Որփէոսի երաժշտական երգերն ու քնարին շեշտերն այնքան ներդաշնակ էին եւ ա՛յնքան քաղցր, 

որ վայրենի գազաններն անգամ կը թմրեցնէին եւ ժայռերու կ'ազդէին: 

Որփէոս՝ Եւրիտիկէի յաւերժահարսին հետ ամուսնացաւ, բայց հարսանեաց օրն իսկ, 

Եւրիտիկէ օձէ մը խայթուելով մեռաւ: Որփէոս դժոխք իջաւ Պղուտոնէն իւր կինը խնդրելու 

համար, եւ իւր քնարին ձայնով դժոխոց աստուածներն զմայլեցուց, դժոխքին դուռը պահող 

Կերբերոս շունը թմրեցուց եւ Պղուտոնի գութը շարժեց: Պղուտոն հաւանեցաւ որ Որփէոս իւր կինն 

առնու տանի, այն պայմանաւ որ անոր երեսը չնայի մինչեւ որ Տարտարոսի սահմաններէն դուրս 

ելնէ: Սակայն տարաբաղդն Որփէոս չկրցաւ համբերել եւ այս պատուէրը պահել. ուստի 

յաւիտենապէս կորսնցուց իւր կինն, եւ յուսահատ ու անմխիթար՝ Հռոդոր լեռը քաշուեցաւ: 

Բագոսի քրմանոյշները պատառեցին զինքն՝ իրենց նկատմամբ ցոյց տուած անտարբերութեանն 

համար: 

 

ՊԱՂԻԿԵԱՆ ԵՂԲԱՐՔ 

 

Պաղիկեան եղբարք յղացան եւ Թալիցա յաւերժահարսէն, որ Արամազդայ սիրուհին էր: 

Թալիցա՝ Արամազդայ Հերա կնոջմէն վախնալով Արամազդայ հրամանաւ երկրի խորերուն մէջ 

թաղուած պահուըտեցաւ եւ հոն ծնանելով սնոյց իւր զաւակներն, որք ժամանակ մը վերջը 

աշխարհի վրայ երեւցան: 

ԷԱԿՈՍ 

 

Էակոս՝ Արամազդայ որդին էր որ մեռնելէն յետոյ դժոխք իջաւ հոն դատաւորութեան 

պաշտօն կատարելու դժոխոց դատաւորներուն, այն է՝ Մենովսայ եւ Հռատամանտայ հետ: 

 

ՏՐԻՈՆ կամ ՀԱՅԿ 

 

Սա այն լուսապայծառ աստղն է որ շարունակ մրրիկներ կը յարուցանէ, Տրիոն՝ կարիճէ մը 

խայթուելով մեռաւ. Սակայն դից ողորմութեամբ աստեղատան փոխուեցաւ, Հայկ աստեղատ-

ունն իւր ունեցած պայծառ լուսոյն համար ոսկիազէն կը կոչուի: 

ՆԱՐԳԻՍ 
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Նարգիս Կեփիս գետին որդին էր եւ շատ գեղեցիկ: Սա Իքովայ յաւերժահարսին սէրը 

մերժելուն համար պատժուեցաւ ինքն իր դէմքին վրայ սիրահարելով: Օր մը երբ աւազանի 

մ'եզերքը նստած՝ ջրին մէջ կը նայէր, իւր դիմաց պատկերին գեղեցկութիւնը ջրին մէջ ցոլացեալ 

տեսնելով՝ ինքզինք  աւազանը նետեց: Նոյն միջոցին դիք Նարկիզ ջրային ծաղկին փոխեցին 

ցինքն: 

ՀԻՊՆՈՍ 

 

Հիպնոս Երեփոսի եւ Գիշերոյ որդին էր եւ յուսոյ ու մահուան եղբայրն: Հիպնոս քնոյ 

աստուածը կը համարուէր: 

Հիպնոս Կիմերեան լերանց վրայ քարայրի մը մէջ կը բնակէր եւ սովորաբար կը 

նկարագրուէր կանաչներով պսակուած եւ յոփնիազ փայտէ շինուած մահճակալի մը վրայ 

ընկողմանած, որոյ շուրջը պաշարած էին թռուցիկ երազներ: 

 

ԱՐՇԱԼՈՅՍ 

 

Տիտանայ՝ այսինքն՝ արեգական եւ երկրի դուստրն էր Արշալոյս որ Պերսէոսի հետ 

ամուսնանալով ծնաւ հողմեր, աստղներ եւ լուսաբերն: Արշալոյս կը նկարուէր քրքմագոյն 

զգեստով եւ վարդամատն ջահ ի ձեռին՝ ոսկեղէն կառքի մը մէջ բազմած, արեւելից դուռները 

բանալով իւր հօր, այսինքն՝ առաւօտեան գալստեան աւետիս տալով: 

 

ՄԵՄՆՈՆ 

 

Տիթանի եւ Արշալուսոյ որդին էր Մեմնոն, որ Եթովպիոյ վրայ կը թագաւորէր, եւ որ 

Տրովադայի պատերազմին մասնակցելով, շատ քաջութիւններէ վերջն սպաննուեցաւ Աքիլլէսէն: 

Արշալոյս իր որդւոյն սպաննման վրայ վշտացեալ՝ մեծ սուգի մէջ ընկղմեցաւ եւ անմխիթար 

մնաց: Որդեկորոյս մայրը մինչեւ այսօր ամէն առաւօտ իւր աչերէն արտասուաց կաթիլներ կը 

ցօղէ, որք իջանելով երկրիս երեսը կը թրջեն: 

 

 

ԶԵՓԻՒՌ 
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Զեփիւռ Սղայ եւ Արշալուսոյ որդին էր եւ թեթեւ ու քսղցր հովերու աստուածն: 

 

 

ՏԻԹԱՆ 

 

Տիթան Տրովացի Լաւոմէնտոնի որդին էր: Իւր պատանեկութեան ժամանակ խիստ գեղեցիկ 

լինելով, Արշալոյս յափշտակեց զայն եւ անմահացուց: Երբ նորա մանկութիւնը ծերութեան 

փոխուեցաւ, սկսաւ տաղտկանալ իւր վարած կեանքէն եւ իւր անմահութիւնը մահուան փոխել 

կը խնդրէր: Արշալոյս սրտմտելով ճպրան փոխեց զայն: 

 

Վեստայից Մեհեանն 

 

Կռոնոսի դստեր՝ Վեստայի մեհենին մէջ Վեստա անուամբ եօթն կուսանք կային, որոց 

պաշտօնն էր կրակն անշէջ պահել, զի կրակն արեգակէն առած էր իւր ծագումն. եթէ կրակը 

մարէր, նշան էր ժողովրդեան աղետից եւ թշուառութեանց: 

Եթէ այս կոյսերէն մին իւր ուխտին դրժէր, կենդանւոյն կը թաղուէր: 

 

Եւորոս 

 

Եւորոս Արամազդայ որդին էր եւ հողմերու վերակացուն: Սա չորս արբանեակ ունէր, որք 

չորս գլխաւոր հովերուն վրայ կը հսկէին: 

 

Տրիտոնք 

 

Տրիտոնք կամ մարդաձկունք՝ Պոսիդոնի եւ Ամփիտրիտի որդիքն էին եւ Պոսիդոնի առջեւէն 

կ'երթային: Ասոնք մինչեւ իրենց մէջքը մարդու կերպարանք ունէին եւ անկից վար ձկան 

մարմին:Ասոնց պոչերն երկուքի բաժնուած էին, որոց մին Պոսիդոնի փողն էր, զոր Տիտանեանց 

պատերազմին ժամանակ հնչեցնելով կ'ահաբեկէր եւ կը հալածէր զանոնք: 

Տրիտոնք նաւորդներու պաշտպանն էին: 

Թէսէոս 
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Աթէնքի Եդէոս թագաւորին որդին եւ Հերակլէսի բարեկամն էր Թէսէոս, որ իւր Պէրիթէոս 

բարեկամին հետ ի միասին տարտարոս իջնելով՝ Պղուտոնի կինը՝զՓերսոփոնէ յափշտակել ուզեց, 

սակայն Կերբերոս Պէրիթէոսի վրայ յարձակելով՝ պատառեց զայն: Իսկ Թէսէոս անհնարին 

վտանգ-ներու ենթարկուելով՝ սպասեց մինչեւ որ Աքիլլէս եկաւ ազատեց զինքն: 

 

Նիկիա 

 

Ըստ Յունաց Նիկիա եւ ըստ Լատինաց Վիկտորիա յաղթութեան աստուածուհին էր, որ կնոջ 

կերպարանօք կը նկարուէր , մէկ ձեռքը պսակ (նշան յաղթութեան), եւ միւս ձեռքն արմաւենի 

(նշան հաշտութեան): 

Պելոնա 

 

Արէսի քոյրն էր Պելոնա, պատերազմի աստուսծուհին, որ իւր եղբօր կառքը կը պատրաստէր 

պատերազմի երթալու ժամանակ: Պելոնա կը նկարուէր հերարձակ եւ ջահ ի ձեռին: 

 

Փերոնիա 

 

Փերոնիա ազատութեան աստուածուհին էր եւ ըստրուկներէն մեծ պատիւ կ'ընդունէր: 

 

Աւերոնիք 

 

Աւերոնիք ձախորդութեանց աստուածներ էին, զորս կը պաշտէին Հռովմայեցիք՝ անոնց 

հասուցած չարիքներէն ազատ մնալու համար: 

Աւերոքներէն կը բղխէին ահ, դալուկ, տենդ, մրրիկ, զրպատութիւն, նախանձ, աղքատու-

թիւն եւ այլ ձախորդութիւնք: 

 

 

 

Քաոս 
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Քաոս այն խաւարի աստուածն էր որ զբովանդակ  տիեզերս գոյացուց եւ յառաջ բերաւ: 

Քաոսէն ծնած էր ճակատագիրն որ կը նկարուէր բաղդի սափորն ի ձեռին: Քաոս գիշերուան այրն 

էր եւ դժոխոց պահապանն: Իրեն արբանեակ ունէր ուրուական ոգիները որք պաշտօն ունէին 

մեռելոց գերեզմաններուն վրայ հսկելու: 

 

Հարկ 

 

Բաղդի մայրն էր Հարկ, որ կնոջ կերպարանօք կը նկարուէր պղինձներ եւ երկար բեւեռներ 

ի ձեռին: 

 

Բաղդ եւ Ճակատագիր 

 

Բաղդ Ովկիանու յաւերժահարսներուն մէկէն ծնած էր, եւ հեթանոսական աստուա-

ծուհեաց մէջ բարձր դիրք մը գրաւելով՝ եւ ամենուն վրայ կ'իշխէր: Ըստ անհրաժեշտ հարկի, ամէն 

բանի տնօրէնն էր եւ Արամազդ անգամ անոր հրամաններուն կը հնազանդէր: Իւր պաշտօնն էր 

աշխարհի բարեաց մատակարութիւնն, զորս մէկէն առնլով՝ միւսին կուտար առանց արդարու-

թեան սահմանը պահելու: 

Բաղդ կոյր կնոջ մը կերպարանօք կը նկարուէր, մէկ ձեռքը սափոր մը՝ յորում ամփոփուած 

էին բարիքներն եւ միւս ձեռքը մատեան մը՝ յորում նշանակուած էին հանդերձեալք, որք 

անփոփոխ եւ անվրէպ կը կատարուէին: 

Բաղդ կը նկարուէր երբեմն եղջիւր ի ձեռին եւ երկինք գլխուն վրայ առած. երբեմն ալ կոյր 

մանկան մը կերպարանօք, մէկ ձեռքն հուր եւ միւս ձեռքը ջուր, եւ ոտքերուն վրայ թեւեր կրելով: 

Նոյնպէս կը նկարուէր մերթ մէկ ոտքը գունտի մը վրայ դրած եւ ուղիղ կանգնած՝ շարժելով ամեն 

դիպուածներէ, եւ մերթ եւս անուոյ մը կրթնած՝ օրիորդի մը կերպարանօք: 

Յոյնք եւ Հռովմայեցիք այլ եւ այլ դէմքով եւ կերպա-րանօք կը պաշտէին զԲաղդ, զի ա՛յլ էր 

յաջողութեան բաղդն, ա՛յլ էր արանց բաղդն եւ ա՛յլ կանանցն, որոց ամենուն համար զատ զատ 

մեհեաններ կանգնած էին: 

 

 

Համբաւ 
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Համբաւ արեգական եւ երկրի դուստրն էր եւ իբրեւ դիցուհի կը պաշտուէր: Համբաւ 

բազմաչեայ կը նկարուէր, որոյ թեւերն ու փետուրները լի էին լեզուներով եւ ականջներով: 

 

Աստրէա 

 

Աստրէա, աստուածուհի արդարութեան, ոսկեղէն դարուն մէջ երկրի վրայ երեւցաւ: Յետոյ 

մարդոց անիրաւութիւնն յերկինս հալածեց զինքն, որ համաստեղութեան փոխուեցաւ 

Զոդիակոսի մէջ կոյսի մը կերպարանօք: Աստրէա կը նկարուէր ահաւորահայեաց կոյս մը, մէկ 

ձեռքը կշիռ եւ միւս ձեռքը սուր մը : Ասոր հետքերը խիստ քիչ կը տեսնուին երկրի վրայ: 

 

Նեմէսիա 

 

Նեմէսիս արդարութեան աստուածուհւոյն՝ Աստրէայի՝ դուստրն էր եւ պաշտօն ունէր 

պատժելու այն  յանցաւորներն որք մարդկային դատաստանէն թագուն կը պահէին իրենց անձն: 

Կը վարձատրէր նաեւ այն առաքինի անձինքն որք իրենց բարեգործութիւնները գաղտնի կը 

կատարէին: 

Նեմէսիս կը նկարուէր աշխարհի վրայ հոլովող անուոյ մը վրայ նստած. իւր աչերն յոյժ 

հեռատես էին եւ միշտ բաց: 

 

Սիքողոն 

 

Սիքողոն Ոսիրիսի որդին եւ լռութեան աստուածն էր: Սա կը նկարուէր մարդու 

կերպարանօք, մատը շրթանցը վրայ, եւ իւր պատկերն ամեն մեհեաններու դրանց վրայ կը դրուէր 

իբրեւ պատգամատու մեհեան մտնողներու լռութեան: Սիքողոն խորհուրդ կուտար նաեւ չճառելու 

դից անհասկնալի բնութեան վրայ: 

 

Արձագանգ 

 

Արձագանգ հանճարեղ յաւերժահարսներէն մին էր եւ Արամազդայ կնոջ՝ Հերայի՝ սիրելի 

էր: Արձագանգ վէպերով կ'զբաղեցնէր զՀերա որպէս զի Հերայի այրն՝ Արամազդ՝ ժամանակ 

ունենայ ուրիշ սիրուհիներու հետ զուարճանալու: Սակայն Հերա այս խորամանկ հնարքն 

իմանալով արձագանգի լեզուն կապեց՝ բնաւ չխօսելու դատապարտելով, այլ թոյլ տուաւ որ 

այրերու մէջ ուրիշներու ձայնին արձագանգ լինի: 
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Իրիս 

 

Իրիս Թաւմասեայ եւ Ելեքտրեայ դուստրն էր եւ Հերայի հրեշտակն (պատգամաւոր): 

Հերմէս Արամազդայ քով ինչ պաշտօն որ կը կատարէր, Իրիս ալ նոյն պաշտօնը կը կատարէր 

Հերայի քով, որոյ հրամանները մինչեւ աշխարհիս ծայրը կը տանէր: Հերա անոր ծառայութենէն 

գոհ լինելով զայն յերկինս վերացուց եւ ծիածանի փոխեց: 

Յոյնք կ'ընդունէին թէ մարդս իւր ծնած օրէն երկու ոգի իրեն ընկեր կ'ունենար մինչեւ 

ցմահ. այս ոգիներէն մին դէպի բարին, իսկ միւսն դէպի չարն կ'առաջնորդէին զմարդ: 

 

Կիրկէ 

 

Պերսէոսի եւ արեգական դուստրն էր Կիրկէ, որ խորամանկ եւ վհուկ դիցուհի մ'էր: 

Կախարդական ըմպելեօք զմարդիկ կը դաւաճանէր եւ այլ եւ այլ կենդանիներու կը փոխէր: 

 

Միմոս 

 

Միմոս խեղկատակութեան աստուածն էր, որ միշտ մարդոց եւ դից արարքը կը ծաղրէր: 

Ծաղրածուն Միմոս երբեմն դատաւոր կարգուեցաւ Հեփեստոսի, Աթենասայ եւ Պոսիդոնի գործոց: 

Կը հեգնէր զԱթենաս թէ ինչու պատուհան մը չէր բացած մարդուս սրտին վրայ, որպէս զի անոր 

մէջի գաղտնի խորհուրդները տեսնուէին: Կը ծաղրէր զՊոսիդոն թէ ինչու իւր տունը շարժական 

չշինեց, որպէս զի սաստիկ հողմոց եւ չար պատահարաց ժամանակ այն տունը փոխադրէր: 

Կ'այպանէր զՀեփեստոս թէ ինչու ցուլերու եղջիւրներն իրենց աչաց առջեւը չէ հաստատած որպէս 

զի խիթկան ցուլն իմանայ թէ որու վրայ կը յարձակի: 

 

Կղեովպիս եւ Պիտոն 

 

Սոյն երկու եղբարք իրենց քրմուհի մայրը դից մեհեանը տանելու համար կառքին լծելու 

երիվար չգտնելով, իրենք լծուեցան կառքին եւ իրենց մայրը մինչեւ մեհեան քաշեցին տարին: 

Մայրն  իւր որդւոց այս ծառայութեան ի փոխարէն խնդրեց ի դից շնորհել իւր զաւակաց 

ա՛յնպիսի մեծ բարիք մը, որ աշխարհի վրայ գտնուած ամեն բարիքներէ վերադաս լինէր: Դիք 

այս խնդիրքը լսելով՝ անմիջապէս մահ տուին Կղէովպիսի եւ Պետոնի, ըսելով նոցա մօր թէ 
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մարդոց ամենէն մեծ բարիքն է զիրենք այս աշխարհի վիշտերէն եւ տառապանքներէն ազա-տելն, 

որուն վրայ  հաստատուած է մարդոց երանութիւնն: 

 

Բագոս 

 

Բագոս գինւոյ աստուածն էր եւ Արամազդայ որդին: Արամազդայ դէմ հսկայից 

(տիտանեանց) մղած պատերազ-մին մէջ առիւծի փոխուելով ամենէն ահարկու տիտանն 

սպաննեց: 

Բագոս մեծ յարգ եւ պատիւ կը վայելէր Յունաստանի մէջ ուր Դիոնիս անունը կուտային 

իրեն եւ Հայք՝ Սանդարամետ: Յոյնք փառաւոր հանդէսներ կը կատարէին սանդարամետական 

կամ բագոսեան անուամբ, եւ Բագոսի քրմուհիները խայտառակ արարողութիւններ կը 

կատարէին: 

Բագոս սովորաբար կը նկարուէր դեռատի , ծիծաղադէմ եւ խարտիշագեղ երիտասարդի մը 

կերպարանօք, տակառի մը եւ կամ յովազներով ու վագրներով լծեալ կառքի մը վրայ նստած, 

գաւազան ի ձեռին եւ իւր եղջերաւոր գլուխը պսակուած էր որթատունկէ կամ բաղեղէ պսակով 

մը: Թռչնոց մէջ անծեղն իրեն նուիրուած էր:  

 

______________________ 

 

Ահա խաւարին ժամանակաց մէջ Յունաց եւ Հռովմայեցւոց կրօնական պաշտամունքն 

այսպիսի դիցական եւ հեթանոսական արարողութեանց մէջ կը կայանային: Այս ժողովուրդք 

հետզհետէ կորուսին իրենց մտաց ուղղութիւնն, սրտի ազնուութիւնն եւ բարի զգացումներն: 

Իրենց մտաւորական կեանքը զեղխութեանց եւ լկտի խաղերու մէջ թաղելով իրենց բարոյական 

ոյժն ու զօրութիւնը ջլատեցին եւ գրեթէ մարդկութեան վեհ նշանաբանը կորուսանելու չափ 

նուաստացան: 

Մարդկութեան մեծ մասն բազմաստուածութեան այս անել լաբիւրինթոսին մէջ անլոյս եւ 

անյոյս կը խարխափէր, մինչդեռ ուրիշ մաս մ'ալ խաւարի մէջէն լոյս կը խնդրէր եւ անասնական 

կենցաղէն ազատելու ելք մը կը փնտռէր: 

ՄԱՍՆԱՒՈՐ  ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ  ՄԸ  ՀԻՆ  ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹԵԱՆՑ  ՎՐԱՅ 
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Խաւարին ժամանակաց մէջ մարդկութեան վրայ տիրող կրօնքներէն շատերը թէեւ 

զանազան ձեւակերպութեանց տակ աստուածգիտութեան աղօտ լոյս մը կը ներմուծէին ոմանց 

սրտին մէջ, յորմէ մարդիկ խրախուսեալ իրենց խղճի հանդարտութեան միջոցը կը խնդրէին եւ 

իրենց բարի գործերով բարձրացնել կ'ուզէին իրենց նուաստացեալ դիրքը, սակայն չէին յաջողեր, 

զի տգիտութենէ ծագումն առած նախապաշարմանց քողը նորանոր մութ  գոյներով կը ծածկէր 

նոցա սիրտն ու հոգին եւ կը բթացնէր նոցա խորհելու կարողութիւնները: 

Մարդ թէեւ բոլոր կենդանեաց մէջ ինք միայն կարող էր իւր բանականութեան օրէնքներով 

իշխել իւր անձին վրայ, սակայն բանականութիւնն՝ որ աստուածային զօրութեան մի բոցա-

վառումն է ի մարդ, այդ զօրութիւնն, կ'ըսեմ, կ'աղօտանար մարդկային կրից ծխամածութեան 

տակ: 

Այդ օրերու մէջ մարդ, փոխանակ Բանին, լոկ զգայական կենօք կ'ապրէր: Մարդուն համար 

ամեն ինչ մթութիւն էր. նոքա որ մթութենէ մը դուրս ելնելու կ'աշխատէին, ուրիշ նոր մթութեան 

մէջ կը սահէին: 

Կրօնական այսօրինակ դրութեանց մէջ, բարոյական հաստատուն տարերք գտնել եւ որոշել 

անկարելի էր, մանաւանդ որ մարդկութեան մեծ մասն բաւական կը համարէր կոշտ կրօնքով մը 

գոհ լինել: Մարդ, իւր բանականութեան ամենաբարձր կարողութեամբ, փոխանակ բնութեան 

վրայ տիրելու, ինքզինք նորա անհասկանալի օրինաց ճնշման ենթարկեց: Եւ զԱստուած բնու-

թեան տարերաց մէջ ըմբռնելն կարելի չէր որ համապատասխանէր մարդուս բարոյական խղճին 

եւ սրտին: Իւր ճշմարիտ Արարչին դէմ ապստամբ մարդն կորուսած էր իւր ազատ կացութիւնն եւ 

տարրական ազդեցութեան ներքեւ ճնշեալ տակաւ կը հեռանար իւր սկզբնապատճառէն եւ իւր 

զարտուղի առանցքին վրայ կը հոլովէր անփոփոխ: 

Կարելի է գուշակել թէ այս տեսակ  դրութեան մը մէջ իւր բախտին յանձնուած մարդն դէպի 

ո±ւր կ'առաջնորդուէր: Մարդուս կիրքերն իւր հոգւոյ կեանքն ապականող եւ փտեցնող 

թրթուռներ դարձած, իւր բարոյական կեանքը կը խանգարէին: Չկար հաւատք որ այն 

թրթուռներուն թիթեռնիկի թեւ տար եւ զանոնք առաքինութեամբ  բարձրացնէր երկնային 

լուսոյ շուրջը թռնելու: 

Թէեւ կար մաս մը ժողովուրդ որ իւր ընկած անդունդէն ելնելու կը փորձէր, սակայն 

փոխանակ դէպ յԱստուած եւ բարոյական կեանք գնալու, բնութեան կոշտ տարերաց կը դիմէր եւ 

իւր խղճի հանգստութիւնն անոնց ահարկու պաշտամանց մէջ կ'որոնէր: 

Այս դրութեան մէջ մարդ իւր աշխատութեամբ ո՛չ ինքզինք բարձրացնելու եւ ո՛չ ալ իւր 

գոյութիւնն աստուածային ծագումէ յառաջ եկած լինելու սկզբունքն ուրանալու կը համոզուէր:  
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Հետեւապէս, բնութեան տարերքն  անմահացուցած  եւ աստուածացուցած, այս կամ այն 

պաշտաման ձեւին մէջ կ'որոնէր իւր խղճին հանգստարանն: 

Հին ազգերէն անոնք որ փիլիսոփայական դրութեան մէջ շատ բարձր դիրք ունէին, 

արեգական կ'աղօթէին որպէս զի նա իւր փայլուն եւ ջեռուցիկ լուսով  եւ ճառագայթներով 

արգասաւորէր իրենց երկրի պտղաբերութիւնն. լուսնոյ պաշտօն կը մատուցանէին որպէս զի 

գիշեր ժամանակ իւր մեղմ լուսով  երկիրս լուսաւորէր: 

Խաւարային դարերէն մինչեւ այսօր, մարդկութեան մէկ մասին կրօնական սկզբունք-

ներն, փիլիսոփայական  հանդերձներով սքօղեալ, ստէպ մեր մէջ կ'երեւին եւ կ'անհետանան: 

Միայն տարբերութիւնը սա է որ բնապաշտութիւնն հին ազգաց մէջ կրօնական եւ քաղաքական  

ձեւերու տակ կազմակերպեալ հանրական դրութիւն մըն էր, իսկ նոր ազգաց մէջ հանրական չէ, 

այլ մասնաւորաց կարծիքն ու համոզումն: 

Հին ազգաց մէջ բնապաշտութիւնը Բաբելոնէ սկսեալ մինչեւ Արաբիոյ անապատներն եւ 

Տիւրոսէ մինչեւ Կարքեդոն կը տարածուէր, եւ ժողովուրդը միեւնոյն արական եւ իգական  

աստուածները կը պաշտէր, ինչպէս Բէլ, Մելիտա, Բահաղ, Բասալթիս, Միլքարդ, Ասդարովտ 

եւայլն: Այս անուններն մարմնացումն էին արեգական եւ լուսնոյ որք բնութեան վրայ իրենց 

ներգործած ազդեցութեան համար կը պաշտուէին: Թէպէտ արեւ, լուսին եւ համաստեղութիւնք, 

ըստ հեթանոսական կարծեաց, իրենց ազդեցութեամբ մէկ կողմէ երկրիս պտղաբերութիւնը 

կ'արգասաւորէին, միւս կողմէ  ալ ստէպ իրենց հետ կը բերէին անյաջողութիւն, ձախողութիւն, 

սրածութիւն, այնպէս որ ժողովուրդը տարակուսութեան  եւ յուսահատութեան մէջ շուարեալ կը 

մնար: Այս ձեւ դրութեան մէջ բարոյականէն աւելի անբարոյանութիւնք կը տիրէր մարդկութեան 

վրայ, եւ մոլութիւնք մաղձայոյզ հիւանդութեան պէս մէկէն միւսին կը փոխանցուէին: 

Չկար մարդկութեան մէջ երկնային սէր, հետեւապէս մարդ իւր հոգեւոր կենաց վերջա-

լոյսին մէջ կը տառապէր, եւ պէտք էր որ այսպէս լինէր, վասն զի միլիոնաւոր սխալանաց եւ 

ստութեանց դէմ մէկ ճշմարտութիւն միայն կար կանգնած, եւ այն ալ անտեսանելի էր. 

հազարաւոր կրից եւ մտային հիւանդութեանց դէմ խղճի ձայն մը միայն կար, այն ալ սրտի մէջ 

բանտարկուած կիրքերէն կը հարուածուէր: 

Եգիպտոս անորոշ եւ մթին անմահութեան գաղափար մը կ'երազէր, բայց նորա տեւողու-

թիւնը մահկանացուի մը տիպարին ներքեւ սքողեալ կը կաշկանդէր: Նա, իւր դիցաբանութեամբ, 

մեռնողն եւ վերստին յարութիւն առնողը կ'ոգեւորէր ուրիշ կենդանւոյ մը նոր հոգւովն:  Եւ այն 

կենդանւոյն հոգին ալ ոչ թէ Ատոնիսինն էր, այլ Ոսիրիսինն էր: Եգիպտացիք զՈսիրիս կը 

դաւանէին ոչ միայն իբրեւ աստուած Նեղոսի աճման եւ նուազման, այլ եւ իբրեւ դատաւոր 
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մահուան թագաւորութեան մէջ: Այսու անհաստատ յուսոյ մը շառաւիղները կ'երեւակայէին 

վասն զի նոքա կ'ընդունէին թէ Ոսիրիս ժամանակ առ ժամանակ, երկրի մթութեան խորերը 

իջնելով հոն կը բնակի եւ այն տեղի  թագաւորութեան եւ դատաւորութեան պաշտօնը 

կատարելով՝ արդարները մեղաւորներէն կ'որոշէ: 

Այս դրութենէն կը հետեւէր թէ մարդ, իւր մահուանէն վերջ, ուրիշ աշխարհի մը մէջ իւր 

պատասխանատուութիւնը, պատիժը կամ փառքն ունէր: Թէպէտ այս վարդապետութիւն մինչեւ 

աստիճան մը կը հեռացնէր զմարդ՝ զինքն նիւթին հետ կապող շղթայներէն. սակայն հոգին միշտ 

նիւթի հետ կապուած փոփոխականութեան մէջ կը թափառէր: 

Զրադաշտական կրօնքն, հեթանոսական դրութեան մէջ, իւր բարձր դիրքն ունէր՝ բարեաց 

եւ չարեաց խառնուրդ զանգուածի մ'որոշմամբ եւ բաժանմամբ: Սակայն  այս դրութիւն  եւս 

բնութեան եւ մարդկային կենաց միջեւ անընդհատ եւ շարունակական անհաշտելի մի մեծ 

պատերազմն էր: 

Այս կրօնք բնապաշտութեան մէկ արարողութիւնն եւ բնութեան աստուածացումն ու 

երկրպագութիւնն էր: 

Բնապաշտութեան յոռեգոյն տեսակը կը տեսնուէր Հնդկաց արիական տարբեր ցեղերու մէջ, 

որք իրենց ահարկու երկրին բնութեան ծանրութեան ներքեւ ճնշեալ եւ նորա պտղատու 

արգասաւորութենէն յաղթեալ, տխուր մելամաղձութեամբ շարունակ բնութեան մէջ կը փնտ-

ռէին անսկիզբն, անվախճանն եւ այն ոչ թէ նորա մէջ, որուն Պրամա կ'ըսէին իրենց հասկացած 

լեզուաւ: 

Հնդիկն իւր բուռն փափաքանաց ջերմութեամբ շարունակ կը տոչորի տակաւին եւ 

անշիջանելի բոցով վառեալ ցանկութիւն մը կը տածէ ինքզինք այն մեծ անդունդին հետ միա-

ցնելու, ուրկէ տիեզերական կենաց ալիքներն անընդհատ դէպ ի վեր կը ցոլանան: Հնդկաց 

աստուածութիւն ամեն բան է, անսահման եւ միանգամայն յոյժ սահմանաւոր: Նոցա անորոշ եւ 

անսահման աստուածութեան խառնափնդոր գաղափարն էր որ զանոնք մարմնոյ տանջանաց 

կը մղէր, եւ անոնց բթացեալ միտքն երեւակայական յափշտակութեան եւ հայեցողութեան 

կ'առաջնորդէր: 

Այս դրութիւն մեզ կը ներկայացնէ աստուածութեան եւ բնութեան խառնաշփոթութիւն մը, 

իրարանցում մը որ երթալով համայնաստուածութեան կը յանգի, եւ այս դրութիւն բնաւ չհամա-

պատասխանէր մարդուս սրտին եւ զգացման: 

Բնապաշտութիւնն, արեւելեան հին ազգաց մէջ, տարբեր ձեւերու տակ իւր պաշտօն 

կատարելով, ուրիշ ձեւակերպութեան մը տակ անցաւ Յունաց եւ Հռովմայեցւոց երկիրներն՝ 
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ինքզինք պաշտել տալու: Յոյնք եւ Հռովմայեցիք, արեւելեան ազգաց պէս, չ'ուզեցին անորոշ 

աստուածներու հպիլ, այլ դարձեալ ի բնութենէ բղխած եւ իրենց տեսած ու շօշափած երեւոյթ-

ներուն մէջէն ընտրեցին իրենց պաշտելի աստուածներն, զորս քաջութիւն եւ գեղեցկութիւն եւ 

մտաւորական կարողութիւն ունեցող մարդոյն պատկերին նմանութեամբ ձուլեցին: Յոյնք 

աստուածացուցին քաջ դիւցազուններն եւ գեղեցիկ յաւերժահարսերն, որոց պատկերներն ու 

արձանները  մեհեաններու մէջ սեղաններու վրայ զետեղելով պաշտեցին: Այս պաշտամունք ուրիշ 

բան չէր, եթէ ոչ մարդապաշտութեան կամ մարդկութեան աստուածացումը: 

Այն աստուածներն զորս արեւելեան ազգեր բնութեան մէջ կը փնտռէին, Յոյնք եւ 

Հռովմայեցիք մեծ մասամբ մարդուս մէջ զետեղեցին, ըսելով թէ բնութեան մէջ մարդ միայն 

ունի բարոյական կեանք եւ ինքն է բնութեան մէջ կարող էակն, որ կը շօշափուի վերին հոգեւոր 

աշխարհէ մը եւ իւր բանականութեամբ կ'ըմբռնէ հոգւոյ անմահութիւնն: 

Յոյնք ուրիշ ամեն բնապաշտներէ աւելի լաւ ըմբռնեցին զբարոյականութիւն, եւ իրենց 

աստուածներն ողիմպոսի աստուածներն ոչ  միայն մարդկային կիրքերն ու հակառակու-

թիւններն, այլ եւ առաքինութիւններն որ բարոյական պարտքն ու իրաւունքը կը ներկա-

յացնէին: Սոյն երկրի մէջ աստուածային ձայնն, այն է խիղճը կ'ազդարարէր նիւթապաշտու-

թեան մէջ ապրող Սոկրատին՝ որոշ ըմբռնել անմահն՝ մահկանացուէն եւ հոգեղէնը՝ 

նիւթականէն, Սոկրատ աղօտ կերպով մը կ'ըսէր. մարդուս հոգին աստուածութեան մասն է: 

Սոկրատ իւր խղճի ազդմամբ ազատ իմացականութեամբ ապրեցաւ, սակայն մեռաւ իւր վարդա-

պետութեան համար: 

Պղատոն եւ Արիստոտէլ եւս խղճի գիտակցութենէն եւ բանականութեան լոյսէն առնլով, 

մարդուս հոգւոյ անմահութեան եւ բարոյական գործոց վրայ կը խօսէին խորին նրբութեամբ. 

սակայն զգայական կենօք ապրիլ սիրող ժողովուրդն հաւատարիմ մնալ կ'ուզէր իւր նախնեաց 

հնաւանդ կրօնին եւ ծառայել մարդակերպ քաջութեան եւ գեղեցկութեան ձեւերուն տակ 

համայնաստուածութեան: 

Հռովմայեցիք եւս աստուածութիւնը բնութեան մէջէն եւ կամ խորշելի անասնոց 

տեսակներէն չէին ընտրեր արեւելեան ազգաց պէս, այլ ըստ յունաց դրութեան, մարդկութեան 

ձիրքերը կ'աստուածացնէին, սա տարբերութեամբ որ Հռովմայեցիք կրօնք եւ քաղաքականու-

թիւն միմեանց հետ միացնելով ամեն բան անոր իշխանութեան տակ դրին: Այս դրութեան մէջ 

կաշկանդուեցան խղճմտանք, առաքինութիւն, ընտանեկան կազմակերպութիւն, սէր եւ 

բարեկամութիւն: Մարդս կարող չեղաւ իւր ազատութեամբ ապրիլ, այլ կ'ապրէր իւր աստուածա-

ցուցած քաղաքական անդիմադրելի օրինաց լուծին տակ: 
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Այս դրութիւն յառաջ բերաւ այն ահեղասաստ աշխարհակալութիւն՝ որ ամէն բան իւր 

շահուն կը ծառացնէր եւ ընդդիմութիւն տեսած ժամանակ կը խորտակէր, կը փշրէր եւ մնացեալը 

ոտնակոխ կ'ընէր: 

Այս խաւարին ժամանակաց մէջ իրաւ է որ երեւցան մի քանի փիլիսոփայք՝ որք փափաք 

տածեցին մարդկութեան ճակատագիրն ուղղելու, սակայն չյաջողեցան. զի մարդ դէպի 

փտութիւն, ապականութիւն, զգայական ու անբարոյական կեանք կը քալէր: Սոկրատ եւ 

Պղատոն, ապականութեանց անմաքրելի արատներէն զզուելով, յուսահատաբար կ'ըսէին. Թոյլ 

տալ պէտք է որ ամեն մարդ իւր երկրի օրինաց հետեւի: Նոքա չի կարողացան կրօնի մէջ որ և է 

փոփոխութիւն մտցնել: 

Պղատոն կը յորդորէր օրէնսդիրն որ կրօնից մէջ փոփոխութիւն չի դնէ, զի մի գուցէ 

վերցուցածին տեղն աւելի անստոյգ բան մը դնէ: Եւ կը յաւելուր ըսել. մահկանացու բնութեան 

անհնար է կրօնի բաներէն հաւաստի բան մը գիտնալ. ուրեմն պէտք է սպասել մինչեւ որ մէկը 

գայ եւ մեզ ուսուցանէ թէ ինչ վարմունք պէտք է ունենալ առ Աստուած եւ առ մարդ: 

Դարուց հոլովման կռապաշտութիւնն ու բնապաշտութիւնն եւս իրենց տարօրէն եւ 

այլանդակ մոլորութեան ձեւերուն տակ յառաջ երթալով կ'ընդհանրանային եւ կը ծաւալէին 

Յոյն եւ Հռովմայեցի ազգաց մէջ: Թէեւ մի կողմէ իմաստասէրք ոմանք փիլիսոփայական նուրբ 

խուզարկութիւններն յառաջ կը մղէին եւ մարդկութեան անբարոյական վիճակին եւ նորա 

մոլորութեանց վրայ խոր տետութիւններ ընելով դիտել կուտային մարդկութեան խոտոր 

ընթացքն եւ կը բացատրէին մարդուս ճշմարիտ առաքինութեան եւ բարոյական կենաց 

անհրաժեշտ պէտքը. սակայն միւս կողմէ նոցա խօսքերն իրենց գործերուն չէին համա-

պատասխանէր, հետեւապէս թունաւորեալ մարդուն համար ոչ կրնային իբրեւ դեղթափ 

ծառայել եւ ո՛չ ալ անբարոյականութեան ահագին հոսանքին դէմ իբրեւ պատուար կանգնիլ: 

Ուստի մարդկութիւն իւր մոլորութեան հոսանքին առջեւ ընկած կ'երթար դէպի նիւթա-

պաշտութիւն: Այնչափ զարտուղեալ էր մտաւորական եւ բարոյական կեանքէն, որ իւր ամենա-

բարձր ծագման եւ էութեան սկզբնապատճառն ուրանալով՝ սկսած էր աստուածային պատիւ 

տալ անբան կապկին, ճախնեաց մէջ թարթափող զեռուններուն եւ կամ իւր բանաւոր 

իմացականութեան փոսփորական զօրութեանց: 

Ողիմպոսի աստուածներն՝ զգայական կենօք ապրող ժողովուրդներն անվերջանալի 

ուրախութեանց մէջ կ'ընկղմէին իրենց անտարբերութեամբ: Այդ աստուածներ սակայն 

ժողովրդեան վայելած ուրախութենէն ոչ հաճոյք կ'զգային եւ ոչ ալ կրած տառապանքներէն ցաւ 

կ'իմանային, այլ մարդկային գործոց իսպառ անտարբեր էին: 
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Եպիկուրեանք այս անտարբեր աստուածներէն քաղելով, կ'ըսէին. ուտեմք, խմեմք զի վաղ 

կը մեռնիմք: Ասոնք, իրենց մահուանէն առաջ, իրենց բարոյական կեանքն ու խղճի օրէնքը 

մահացուցին: 

Վերջապէս, բնապաշտութիւնն զմարդիկ այլազան դասերու բաժնեց եւ զանոնք անյատակ 

եւ անել անդունդներու մէջ գահավիժելով՝ իւր պաշտօնն աւարտեց: 

Դիոգինէս մարդկութեան այս արգահատելի կեանքը տեսնելով, ցերեկ ատեն լապտեր 

վառած, անասնական կենօք ապրող մարդկան մէջ բարոյական մարդ կը փնտռէր ու չէր գտներ: 

Լեվիոս պատմիչ՝ իւր ժամանակակից մարդոց վրայ խօսելով կ'ըսէր. մարդոց ոճիրներն  ու 

մոլութիւններն այնչափ շատ են, որ ժամանակն է զանոնք բառնալու: 

Սենեկայ կ'ըսէր. մարդոց ամենքն ալ ծանր մոլութեամբ եւ ոճիրներով վարակուած են, 

այնպէս որ անհնարին է բանական միջոցներով զսպել զանոնք. մարդ  բժշկուելէ աւելի փտութիւն 

կը սիրէ եւ դէպի կործանում կ'ընթանայ, մոլութեան փափաքն որ օր ըստ օրէ կ'աճի, եւ ամօթ ու 

պատկառանք խոր անդունդներու մէջ կը խորասուզին: Մոլութիւնք ամեն տեղ մուտ կը գտնեն 

անարգել. ոչ եւս կը ծածկեն իրենց զիրենք, այլ մերկապարանոց կը շրջին: Անմեղութիւնն ոչ թէ 

հազուագիւտ է, այլ բնաւ չկայ: 

Սակայն գիտնալ պէտք է թէ մոլորութիւնք եւ մոլութիւնք տեսակ մը հիդրաներ են. երբ 

իրենց վերջին սահմանն հասնին, կ'սկսին իրենք իրենց վրայ դառնալ եւ զիրար ջախջախել 

Կռապաշտութիւն եւ համայնաստուածութիւն իրենց վերջին ամենանուաստ սահմանն 

հասան եւ զմարդկութիւն իւր հոգւոյ կարողութիւններէն զրկելով՝ անասնական վիճակի մէջ 

դրին: 

Այս անասնական յուսահատ վիճակն (ապականութեան մէջ ապրող եւ տարերաց հետ 

զբաղող հարց) քիչ շատ խորհելու տենչ ու կարողութիւն ունեցող որդւոց չէր ներկայանար խղճի 

զգացման հաճելի պատկերաւ: Նորածին սերունդն իւր նախնեաց վաղեմի ծիսապաշտութեան, 

մարդապաշտութեան, անասնապաշտութեան, արեգական եւ լուսնոյ երկրպագութեան, եւ 

վերջապէս համայն աստուածութեան դրութեան մէջ մնալն անտանելի կը գտնէր, մանաւանդ 

երբ աստուածներէն շատերն այլեւայլ ազգաց ձեռքէն յափշտակուելով ի Հռովմ փոխա-

դրուեցան, ուր համրացեալ մնացին: Նոքա իրենց պատգամներն հետզհետէ լռեցուցին, ինչպէս 

որ իրենց երկրպագուներն ալ աստինաճաբար կորուսին իրենց ազատութիւնն, բանակա-

նութիւնն եւ բարոյականն: Այդ կուռքերը Կապիտոլիոնի մէջ ապուշ դարձան եւ իրենց 

աստուածութիւնն անզգայութեան փոխուեցաւ: Այլ եւս գրեթէ ո՛չ կրօնք մնաց եւ ո՛չ պաշ-
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տամունք. մարդկային կիրքը փոխանորդաբար աստուածութեան պաշտօն կը կատարէր եւ մարդ 

յուսահատ գնացած կեցած էր անյատակ անդունդի մ'եզերքը: 

Սակայն միւս կողմէ մարդկութեան նախապաշարումն ալ իւր պաշտած կռոց  հետ 

կ'անհետանար, եւ հետզհետէ մասնաւոր փիլիսոփայք յերեւան գալով, միտքն իւր կաշկանդեալ 

շղթայներէն ազատելու կ'աշխատէին: Նոքա սկսան տիեզերաց ստեղծագործութեան, հոգւոյ 

անմահութեան, արեգական, լուսնոյ եւ մարդկութեան վրայ հետազօտութիւններ ընել եւ 

մասնաւոր կարծիքներ յերեւան բերել: 

Եւ ահա՛ ի ստորեւ յառաջ կը բերենք այն խաւարային ժամանակաց մէջ նոցա յղացած եւ 

ծնած կարծիքներն, յորոց ոմանք հաւանական, այլք անհաւանական, օտար եւ մարդկութեան 

բարձր կոչման անհամապատասխան էին: Սակայն ճշմարիտը սա է թէ սոքա թէեւ դառնարմատ 

ծաղիկներ էին, զորս վերջէն հաւաքելով, համեմատելով եւ ընտիրներն առնլով, կապեցին 

մարդկային բարոյականութեան փունջն 

 

ԽԱՒԱՐԻՆ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑ  ՄԷՋ  

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԻՑ  ՄԱՍՆԱՒՈՐ  ԿԱՐԾԻՔՆԵՐՆ 

 

Հին փիլիսոփայից կարծիքներն այլազան էին, վասն զի ոմանք զգայական, ոմանք ոգեկան, 

ոմանք սկեպտիկեան, ոմանք խորհրդական եւ այլք ընտրական էին: 

Զգայականք կ'ըսէին թէ զգայութեանց միջոցաւ արտաքին առարկայներէ ստացուած 

հոգւոյ զգալի գաղափարք միայն իրական են եւ ճշմարիտ: 

Ոգեկանք կ'ըսէին թէ հոգւոյ իմացականութենէն յառաջ եկած գաղափարք (որք բանիւ 

կ'ստացուին) միայն ստոյգ են: 

Զգայականք նիւթոյ կողմն երթալով, ամեն բան նիւթոյ մէջ կը փնտռէին. նիւթէն դուրս ոչ 

գոյութիւն կայ, կ'ըսէին, եւ ոչ այս բնական կամ նիւթական աշխարհէն զատ ուրիշ աշխարհ: 

Ոգեկանք հակառակը կը պնդէին եւ կ'ըսէին թէ իմացական կամ հոգեկան գաղափարք 

միայն իրական են, նիւթական գոյութիւն ունեցող բան չկայ եւ այս զգալի աշխարհն սոսկ 

երեւոյթ մ'է կամ գաղափար մը:  

Նիւթականք կ'ըսէին թէ տիեզերաց սկզբնապատճառը դարձեալ նիւթն է, որ բղխմամբ 

իրարմէ արտադրուելով եւ թանձրանալով ՝ կազմեց զտիեզերք: 
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Թէ՛ նիւթականաց եւ թէ հոգեկանաց դրութիւնք կ'առաջնորդէին դէպի համայնաս-

տուածութիւն, այսինքն՝ նիւթական համայնաստուածութիւն, եւ հոգեկան կամ գաղափա-

րական համայնաստուածութիւն, վասն զի եթէ ընդունուի թէ տիեզերաց սկզբնապատճառը 

նիւթն է, այն ժամանակ Աստուած տիեզերաց մէջ եւ տիեզերաց հետ մի եւ նոյն է եւ անկէ դուրս 

ոչ. ուրեմն ամեն նիւթոյ   մէջ աստուած կայ եւ ամեն նիւթ աստուած է, պիտի ըսուի: 

Վերոյիշեալ նիւթական եւ հոգեկան համայնաստուածութեան  դրութիւններէն երրորդ մը, 

այն է՝ սկեպտականութիւնն ծնունդ առաւ: Սկեպտականութիւնն ամեն բան կ'ուրանար եւ բնաւ 

բան մը հաստատել չէր ուզեր. ամեն բան կարծիք է, կ'ըսէր, ամեն բան տարակուսութիւն է. 

մարդուս համար գիտնալու ճշմարիտ բան մը չկայ եւ եթէ ճշմարիտ բան մը լինէր իսկ, մարդուս 

միտքն անկարող էր զայն գտնելու: 

Խորհրդականք կ'ըսէին թէ մարդկային միտքն իւր հետազօտութեանց մէջ ստէպ 

հակառակութեանց  հանդիպելով եւ ճշմարտութեան հասնելու հնաւորութենէն յուսահատելով՝ 

ստիպուեցաւ խոնարհիլ եւ Աստուծմէ միայն սպասել ճշմարտութիւնը ճանաչելու միջոցն եթէ ոչ 

ուղղակի յայտնութեամբ, գէթ անուղղակի ազդեցութեամբ: 

Ընտրականք կ'ըսէին թէ ամեն սկզբունք, զգալի լինին թէ իմացական , կրնան ճշմարիտ 

լինել կամ սուտ, կրնան իրական լինել կամ երեւակայական: 

Այս հինգ դրութիւններէն դուրս, ի մասնաւորի Թաղէս կ'ըսէր թէ տիեզերք ընդհանուր տարր 

մը կամ սկզբնական պարզ նիւթ մ'էր որ շարունակ ուրիշ գոյացութեանց փոխուելով 

կազմակերպուած էր, եւ թէ այս նիւթն ալ ջուրն էր եւ նիւթոյն յաւետակից իմացական զօրութիւն 

մի կար որ միշտ անոր հետ եւ անկէ անբաժան էր. այս զօրութիւնն էր որ զնիւթ այլ եւ այլ ձեւերու 

փոխելով՝ միութեան մէջ անհուն զանազանութիւններ յառաջ բերած էր: 

 Ստոյիկեանք միակ աստուած մը կը ճանաչէին եւ կ'ըսէին թէ այն է աշխարհի հոգին, 

սակայն ճակատագիր մը կայ որ անվրէպ կ'իշխէ թէ՛ Աստուծոյ եւ թէ՛ մարդոց վրայ:  

Եպիկուրեանք կ'ըսէին թէ հիւլէներու պատահական զուգախառնութենէն յառաջ եկած է 

աշխարհի կազմակերպութիւնն.զգալի էակներէն դուրս բնազանցութիւն չկայ. արարածք ինքնեղ 

են եւ մարդկան հոգիները կորստական են եւ ապականացու, զի նիւթէն յառաջ կուգան. սոքա կը 

յաւելուն ըսել թէ տիեզերաց վրայ խնամ տանող նախախնամութիւն չկայ: 

Գալիանոս կ'ըսէր թէ ամեն երեւելի բաներն հրեշտակներէն ստեղծուած են: 

Պիւթագորեանք կ'ըսէին թէ գերագոյն աստուած մը կայ որ զնիւթն ի յաւիտենից ստեղծած 

է եւ յետոյ այն  այն խառնիխուռն նիւթերը կարգի դնելով զտիեզերք կազմաւորած է: Պիւթոգորոս 

կ'ըսէր թէ իրաց առաջին սկիզբը բացարձակ միութիւն է եւ թէ այս անորոշ եւ անսահման 
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միութենէն բղխման յառաջ եկած է երկուութիւնն որ ինքզինք այլեւայլ հմտութեամբ իրմով 

բազմապատկելով յառաջ բերած տիեզերքն, որոյ մի մասն է մարդն: երկուութենէ բաղկացեալ 

համեմատութիւնք երկու էական եւ իրարմէ անբաժանելի զօրութեամբք միմեանց կ'ազդեն 

Հոգի եւ նիւթ: Հոգին եւ նիւթն տարբեր եղանակաւ առաւել կամ նուազ կ'ազդեն մին միւսին. 

սակայն հոգին դատման ընդունակ լինելով, մարդուս վրայ հզօրապէս կ'ազդէ եւ զայն կը վարէ 

դէպի բարոյական սկզբունքներն: Մարդ պէտք է որ իւր մէջ տիրող ազնուագոյն սկիզբն 

զարգացնէ, եւ որչափ որ դէպի լաւն երթայ այնչափ աստուածային վիճակի կը փոխուի, ապա թէ 

ոչ նուազագոյն՝ անասնական՝ նիւթական վիճակին կը դառնայ: Սոյն փոփոխական վիճակէն 

հետեւցուցին թէ Պիւթագորոս հոգեփոխութեան աղանդաւոր մ'էր: 

Թաղէսի աշակերտն՝ Անաքսիմանդ՝ կ'ըսէր. ի յաւիտենից անորոշ եւ անզգալի զօրութիւն մը 

կայ որուն անսահմանութիւն  պէտք է ըսել: Անսահմանն այն անորոշ եւ անզգալի նիւթն է, որմէ 

ամեն բան բղխմամբ յառաջ կուգայ եւ դարձեալ ի նոյն կը դառնայ: Ինքն միայն անփոփոխ է 

ամեն փոփոխութեանց ամեն փոփոխութեան մէջ, որոց ամենուն աղբիւրն  կամ գոյութիւնն ինքն 

անփոփոխն է: 

Հերմոգինէս կ'ըսէր թէ նիւթէն զատ խորհող սկիզբ մը կայ, այսինքն հոգի մը՝ որով 

իմացական միտքը կրնայ զգալի իրերէն բարձր վերանալ: 

Մալպրանշ կ'ըսէր թէ անսահմանն ամեն բանի գաղափարն իւր մէջ  կրող մի տիեզերական 

իմացականութիւն է, որոյ յղացմունքն են սահմանաւոր իրերն: Այս դրութեամբ տիեզերք կը լինի 

թէ մտածող  եւ թէ՛ մտածեալ: Ըստ Մալպրանշի, տիեզերք հարկադրեալ կը գործէ իւր գործերը 

գիտնալով: 

Սպինոզա կ'ըսէր. անսահմանը մի տիեզերական գոյացութիւն է որոյ երեւոյթներն են 

սահմանաւոր իրերն. այս սկզբունքով տիեզերք կը լինի թէ արարիչ եւ թէ արարած: Ըստ այս 

դրութեան, տիեզերք ի հարկէ ստիպեալ կը գործէ առանց գիտնալու թէ կը գործէ: 

Ըստ Լայպնիցի դրութեան, տիեզերք կը լինի պատճառ եւ պատճառեցեալ, զի նա կ'ըսէր. 

անսահմանը մի տիեզերական զօրութիւն է, որում մեք  այլեւայլ անուն կուտանք. զոր օրինակ, 

բուսական զօրութիւն, իմացական զօրութիւն: Այս զօրութիւնք եւ իրենց գործերն ոչ թէ կամաւոր 

այլ ի հարկէ են եւ ոչ ալ  իրենց յառաջ բերած երեւոյթներէն զատ կամ դուրս, այլ անոնց մէջ եւ 

անոնց հետ: 

Պլուտարգոս կ'ըսէր տիեզերաց արարիչ, աստուածային նախախնամութիւն, հոգւոյ 

անմահութիւն, հաւատոյ վարդապետութիւն, ասոնք իմաստութեամբ գրուած բաներ չեն, այլ 

նախնի աւանդութիւններ են: Նա կը յաւելուր ըսել, իմաստուն մարդը պէտք է որ ամեն բարիք 
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աստուածներէն խնդրէ եւ մանաւանդ այս բարիքները ճանաչելու մեծ շնորհքը. մարդս 

ճշմարտութենէ աւելի մեծ բան մը չի կրնար ընդունիլ աստուծմէ: 

Իմաստասէր ոմն կ'ըսէր. հոգին ամայի տարերաց վրայ սաւառնելով փոփոխութիւն յառաջ 

կը բերէր եւ երկինք պատող խաւարը փարատելով լոյս կը ճառագայթէր երկիրս կազմակերպելու 

եւ սնուցանելու համար: 

Ուրիշ մը կ'ըսէր. հոգին կը սաւառնէր հրաբորբոք կայծերու լոյծ կոյտի մը եւ անկերպարան 

բոցերու ալեկոծութեանց եւ անոնց ծուխերու միգամած խաւարին վրայ: 

Պղատոն կ'ըսէր. աշխարհս իմացական էակ մի է: Յոյն իմաստասէրներէն ոմանք կ'ըսէին 

թէ երկինք երկրիս վրայ հաստատուած կամար մի էր, կամ աստեղազարդ գունտ մի էր երկինք: 

Այլք կ'ըսէին. հողմերու եւ մրրիկներու յորձանք մի էր կամ օդի վրայ հաստատուած դաշտ մի էր: 

Պղատոն արեգական համար կ'ըսէր. արեգակն կրակէ բաղադրեալ մեծ կոյտ մի է, եւ երկուք 

է, մին՝ սկզբնական եւ միւսն ՝ զգալի: 

Իմաստասէր ոմն կ'ըսէր. Տիեզերաց արարչագործութիւնն հրաշալիք մ'է եւ այն 

հրաշալեաց պատճառն է Աստուծոյ բացարձակ կամքը, զի Աստուծոյ կամեցողութիւնը 

կատարեալ գործ է: 

Արիստոտէլ կ'ըսէր. Ամեն բանի սկիզբն է Աստուած: Յոյն իմաաստասէրը թէեւ կը հաւատար 

հոգւոյ անմահութեան, գործոց հատուցման եւ յաւիտենական երանութեան, սակայն 

զգայականաց կողմն յարելով կ'ըսէր. Մարդուս հոգին ընդաբոյս՝ նախատիպ գաղափարներ 

չունի. ամեն ծանօթութիւնք արտաքին առարկայներէն կուգան մեզ զգայարանաց միջոցաւ, 

զորս հոգին իրեն յատուկ զանազան կերպով կ'ըմբռնէ: 

Արիստոտէլի վարժապետը՝ Պղատոն կ'ըսէր. Աստուած կատարեալ գոյացութիւն մ'է, որոյ 

էութիւնն ընդհանուր իրաց յաւիտենական նախագաղափարն է: Նոյնպէս նիւթն յաւիտենական 

է, բայց խառն ի խուռն. անկազմ եւ անկերպարան. Աստուած զայն իւր յաւիտենական նախա-

գաղափարին համեմատ կերպաւորեց եւ կարգադրեց եւ մշտնջենապէս կը ներգործէ անոր վրայ 

որպէս զի յաւիտենական գաղափարին, այսինքն՝ իւր էութեան մէկ նմանութիւնը տպաւորէ անոր 

վրայ: Աստուած այսպէս ինքզինք կը յայտնէ մարդկային հոգւոյն, որ կը լինի Բանն յայտնող: 

Պղատոն կը յաւելուր ըսել, թէ չարն ուրիշ բան չէ եթէ ոչ նիւթին դիմադրութիւնն, երբ 

աստուածային ներգործութիւնը կ'ուզէ զայն իւր գաղափարին մաքրութեան ածել: Պղատոն 

կ'ըսէր նաեւ թէ զգալի կամ նիւթական աշխարհս անկատար եւ փոփոխական լինելով՝ իրական 

չէ. բայց մարդկային բանականութիւնն իւր այլեւայլ կարողութեամբ կը յղանայ, կ'երեւակայէ 

ամեն բանի կատարեալ գաղափարն, եւ ասոր համար է որ մարդս կարող կը լինի ըմբռնել կամ  
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ստեղծել կատարեալ գեղեցիկն ու կատարեալ յոռին, եւ ճանաչել առաքինին ու մոլին. վերջապէս 

նիւթական աշխարհս անկատար ու փոփոխական է եւ իրական չէ. իսկ գաղափարական կամ 

հոգւոյ աշխարհը կատարեալ է: 

Պղատոնի դաւանութեան եզրակացութիւնը կ'երթայ կը յանգի հոգեկան համայն-

աստուածութեան, այսինքն թէ Աստուած, իբրեւ ամեն բանի յաւիտենական նախագաղափար եւ 

իբրեւ ամեն բսնի կատարեալ տիպ, ամեն բան է եւ ամեն բանի մէջ, ու մարդկային 

բանականութիւնն ալ անոր յայտնութիւնն է: 

Պղատոնականաց վարդապետութեան նպատակն էր մարդկային հոգւոյն ընդ աստուա-

ծային էութեան անմիջական միութիւնն, զոր ինքեանք միաւորութիւն կամ պարզութիւն 

անուանելով կ'ըսէին. այս միաւորութեան կամ պարզութեան կը հասնի մարդ՝ հայեցողութեամբ 

կամ մտաց յափշտակութեամբ, եւ կամ ըստ Յամպղիկոսի գերբնական գիտութեամբ, այսինքն՝ 

տեսակ մը հայեցողութեամբ կամ հոգեկոչութեամբ, իսկ ըստ Պրոկղոսի հաւատով եւ 

յափշտակութեամբ: 

Վերջին փիլիսոփայից մէջէն զգայական համայնաստուածեան մը կ'ըսէր. Մէն մի 

զգայական էակի մէջ աստուածութեան կայծ մը կայ որ հետզհետէ զարգանալով կրնայ լինել 

Աստուած: Կենաց եւ իմացականութեան աստուած կ'երեւի բոլոր տիեզերաց մէջ, տեղ մը մթին, 

ուրիշ տեղ մը պայծառ, աստ կը շիջանի եւ այլուր կը բոցավառի: Նա անձ մը չէ, այլ անձնազուրկ 

զօրութիւն մի է: Ուստի մերթ Ապիս կովուն մէջ եւ մերթ Թեպայիտի Լամային մէջ կը բնակի. նա 

կրնայ ամենաբարձր իմացականութեան հասնիլ Պուտայի մէջ: Սակայն ասոնց եւ ոչ միոյն մէջ 

իրապէս աստուած մի է այն, այլ աստուածային էութեան մի կայծին բոցավառումն կամ 

մարմնացումն է, եւ ոչ թէ կենդանի խորհող , կամեցող եւ տիեզերաց արարիչն ու վարիչն: 

Ուրիշ իմաստասէր մը կ'ըսէ. Աստուած ընդհանուր տիեզերքէն որոշ չէ. ամեն ինչ անկէ կը 

բղխի եւ անոր էական բնութենէն մաս մը կ'առնու: Բնութիւն մարմին է եւ Աստուած հոգին է 

բնութեան, եւ անկէ անբաժանելի: 

Տարրապաշտ մը կ'ըսէ. բոլոր բնութիւն ի տարերաց սահմանեալ է (այն է՝ օդէ, ջուրէ, հողէ 

եւ կրակէ): Ամեն բան անոնց մէջէն կ'ելնէ եւ անոնց կը վերադառնայ. անմահ հոգի չ'կայ, այլ 

ամեն բան նիւթոյ կամ տարերաց մէջ պէտք է փնտռել: 

Կիկերոն կ'ըսէր. անհունութեան սկիզբը բնութիւնն է: Ուրիշ մը օդը կը համարէր ամեն 

բանի սկիզբն: 

Անագսագորոս կ'ըսէր. ի սկզբան աստուածային միտք մը կար որ ամեն խառն ի խուռն 

բաներն իրարմէ որոշելով ՝ յօրինեց զտիեզերս, եւ նմանասէր մասերն իրարմէ զատեց, յորոց 
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ոմանք օդային, ոմանք ջրային, այլք հրեղէն են: Իսկ Արեգակն, լուսինն եւ աստղերն աստուած 

չեն: 

Ուրիշ իմաստասէրք, ընդ որս եւ յոյն Լեւգեպպոս կ'ըսէին. իրաց առաջին պատճառն են 

հիւլէք, որք անսահման թուով անզգալի մարմին լինելով, անհուն դատարկութեան մէջ 

շարժմամբ միմեանց քով եկած միացած եւ աշխարհս ու բոլոր մարմինները կազմաւորած են: 

Իմացականութիւնն կամ հոգին հիւլէներու մէկ ազնուագոյն տեսակն է. ծնունդ եւ մահ, 

կազմութիւն, լուծում կամ եղծումն՝ աննշմարելի հիւլէից բաղադրութիւնն ու լուծումն են: 

Լեւգեպպոսի աշակերտներէն Դեմոկրիտէս կ'ըսէր, ժամանակ եւ նիւթ յաւիտենական են, զի 

ոչ միոյն սկիզբը կարող եմք մտածել եւ ոչ միւսին բաժանականութեան վախճանն: Այն 

գաղափարներն՝ զոր մեք կ'ունենամք իրաց վրայ, անոնց պատկերներն են որք առարկայներու 

վրայէն իբրեւ անզգալի հիւլէներ զատուելով՝ մեր իմացականութեան մէջ կը թափանցեն: Այս 

գաղափարք դարձեալ հիւլէից բաղադրութիւններ են, զի նմանը կրնայ իւր նմանին վրայ ազդել: 

Այս դրութիւն եւս դէպի համայնաստուածութիւն  կ'երթայ:  

Ուրիշ իմաստասէր մը կ'ըսէր. կարելի չէ որ զօրութիւն մի կարողանայ իրեն հաւասար 

զօրութիւն մը արտադրել. միշտ զօրաւորն իրմէ փոքր կ'արտադրէ. կապիկը կարող չէ զմարդ 

արտադրել. նիւթը կարող չէ հոգին արտադրել. փոսփորը կարող չէ միտքն արտադրել: 

 

 

 

 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ  ԿԱՐԾԻՔ  Ի  ԺԱՄԱՆԱԿԻ  ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԵԱՆ 

 

Քրիստոնէութեան ժամանակ եւս փիլիսոփայական այլ եւ այլ կարծիքներ յերեւան եկան, 

զորս աւելորդ չենք համարիր մի առ մի նշանակել: 

Ոմանք ըստ Հնդկաց բղխման կամ համայնաստուածութեան սկզբունքը կ'ընդունէին եւ 

բարին ու չարը մեկնելու համար Պարսից Զրադաշտական կրօնքին սահմանած բարի եւ չար 

աստուածները կը դաւանէին: Բղխման կամ համայնաստուածութեան սկզբունքն ընդունող-

ներն՝ որոց գլխաւորն էր Վաղենտիանոս, կ'ըսէին. սկզբնական անորոշ՝ ինքնագոյ գոյացութիւն 

մը կայ որ չկրնալով անգործ մնալ՝ սկսաւ ինքիրմէ էութիւններ բղխել. այս երկրորդական 
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էութիւններն ուրիշ երրորդականներ յառաջ բերին եւ այս վերջինք ալ ուրիշներ արտադրեցին: Այս 

բղխմունք են յաւիտեանք ինչպէս Բանն, լոյս, հոգի, կեանք, ճշմարտութիւն, որք սկզբնական 

գոյութեան հետ միացեալ են, եւ այս է լրութիւն: Այս յաւիտենականներէն մին է Արարչապետն 

որ ստեղծած է զաշխարհ եւ զմարդիկ: Մարդն ալ ի հոգւոյն շնչոյ եւ ի նիւթոյ բաղկացեալ է:  

Յովհաննէս Սկովդ կ'ըսէր. նիւթն ոչ ինքնին է եւ ոչ իրեն համար, այլ որպէս զի այն միակ 

էութիւնն (որ աներեւոյթ է եւ անսահման) ինքզինք երեւցունելու համար տեղ մը ունենայ, - այն 

էութիւնն որ անստեղծ է -, նիւթով կ'երեւի իբրեւ ստեղծեալ եւ սակայն այս ստեղծեալ վիճակին 

մէջ դարձեալ ստեղծող է: Կ'ստեղծէ գործարանաւոր էակներն, այլ չ'ստեղծեր անգործարա-

նաւոր մարմիններն: 

Միջին դարու մէջ Ռօչլէ կը վարդապետէր թէ վերացեալ գաղափարք բնութեան մէջ եզական 

կամ անհատական իրաց պէս իրական գոյութիւն ունեցող առարկայներ չունին, այլ լոկ անուն 

են: Այսպիսիք անուանական աղանդաւորք կ'ըսուէին: Սորա դէմ հակառակեցաւ Անսելմոս 

Կիյելոմ ըսելով թէ՝ այս դրութիւնն եթէ ընդունուի, Երրորդութիւնն՝ որ վերացեալ գաղափար է, 

լոկ անուն մը եղած կը լինի: 

Ռոչլէի աշակերտներէն Ապելորդ կ'ըսէր. վերացեալ գաղափարք ո՛չ իրական են եւ ո՛չ լոկ 

անուն, այլ մտաց մէջ միայն իրականութիւն կամ գոյութիւն ունին: 

Թովմաս Ագուինացին կ'ըսէր. աշխարհս ստեղծուած է. բայց չի կրնար ապացուցուիլ թէ 

նիւթն յաւիտենական չէ: Նոյնպէս կը յաւելուր ըսել. վերացեալ գաղափարք իրական չեն, այլ լոկ 

անուն. սակայն իրաց էութիւնը կը կացուցանեն: Նիւթական եւ իմացական աշխարհն, կամ նիւթ 

եւ Բան, զԱստուած կ'երեւցնեն: Նիւթն այնպէս ցոյց կուտայ զԱստուած ինչպէս ծուխն զկրակն, 

մարդկային Բանն կամ իմացականութիւնն այնպէս ցոյց կուտան զԱստուած, ինչպէս պատկեր 

մը՝ իւր առարկայն: 

Ուրիշ մը կ'ըսէր. կարելի չէ որ մէկը կարողանայ փաստերով ապացուցանել հոգւոյ 

անմահութիւնն: Թէոփրատ կ'ըսէր. հոգին իւր մէջ ունի ամէն գիտութիւն (ծանօթութիւն), բայց 

գիտութիւնք նիւթոց ազդեցութենէն աղօտացած են, եւ ամէն բան լաւ գիտնալու համար պէտք է 

նիւթոյ ներգործիչ ազդեցութենէն ազատելու միջոցները փնտռել: 

Մոնթինեէր բանականութենէն ի զատ ուրիշ հեղինակութիւն չէր ճանաչեր: Ուրիշ 

իմաստասէր մը կ'ըսէր. տիեզերաց ոգին այն միութիւնն է որում մեք կ'ըսեմք Աստուած: 

Վերնոյն հակառակ ուրիշ մը կ՛ըսէր. իմացական երեւոյթները մեկնելու համար այնչափ 

իրաւունք ունինք ոգի ենթադրելու որչափ կրնամք իրաւունք ունենալ ըսելու, թէ այն երեւոյթներ 

կրնան նիւթոյ եւս բնական լինել. վասն զի նիւթոյ իմացականութիւնը ժխտելու չափ բաւական 
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գիտութիւն չունինք անոր էութեան կամ գոյութեան վրայ. միմիայն այսչափ գիտեմք որ 

գերագոյն ներգործութեամբ մը, սկզբնական համաձայնութեամբ մը կապուած են միմեանց 

հետ: 

Ասոնցմէ վերջը, Պագոն Անգլիոյ մէջ եւ Տեքարդ Գաղղիոյ մէջ կը վարդապետէին, թէ 

մարդկային միտքն ազատ քննութեամբ միայն կրնայ յաջողիլ ճշմարտութիւնը գտնելու: 

Պագոն զգայական լինելով՝ ցոյց կուտար թէ ինչպէս պէտք է քննել բնութիւնն. Իսկ Տեքարդ 

ոգեկան լինելով կը սորվեցնէր թէ ինչպէս պէտք է խորհիլ. սակայն երկուքն միասին 

փորձառութեան ճանապարհը ցոյց կուտային: 

Զենոն կ՛ըսէր. միակ էութիւն մը կայ եւ այն է իմացական էակն որ զբովանդակ 

անսահմանութիւն կը լնու, եւ էութիւնը միշտ միեւնոյն կը մնայ, ոչ ամենեւին կը փոխուի եւ ոչ 

ալ ուրիշ ձեւի տակ կը մտնէ: 

Պագոն կ՛ըսէր. իմ նպատակս տաճարի գիտութեանց այս կամ այն կողմը լուսաւորել չէ, այլ 

կ՛ուզեմ վառել մեծ ջահ մի որ բովանդակ տիեզերական շինուածին լոյս տայ: Պագոնի եւ 

Տեքարդի օրով, քննութիւնը բնութեան շատ մը գաղտնիքները լուծելով վեր հանեց: 

Պագոն կը յաւելուր. բնութեան յաղթելու համար նախապէս անոր հնազանդիլ պէտք է, 

օրէնքներն իբրեւ առժամանակեայ ուղղութիւն պէտք է ընդունիլ, վասն զի փորձ եւ դիտողութիւն 

վախճան չունին, զի միշտ նոր իրողութիւններ ի վեր հանելու վրայ են:  

Սոկրատ հոգւոյ անմահութեան վրայ խօսած ատեն կ՛ըսէր. հոգւոյ վրայ պայծառ 

գիտութիւն մ՛ունելալն եթէ ոչ անհնարին, գէթ ամենադժուարին է, պէտք է որ խոնարհի 

ամենադժուարին կարծիքն ընդունելու, զի մարդ ինքն իրմէ առաջնորդուելու համար 

ապահովագոյն ծանօթութիւն կամ աստուածային բան մը չունի: 

Կիկերոն կ՛ըսէր. մարդկային հոգին ո՛րչափ ալ նրբամիտ համարուի մինչեւ յերկինս 

բարձրանալ կամ երկրի խորը մտնել, դարձեալ Աստուած կրնայ գիտնալ թէ այս կարծիքներէն 

որն ճշմարիտ է: Մեք ձեռնհաս չենք սահմանելու թէ ո՛րը միւսէն հաւանական է: 

Պղատոնեանք կ՛ըսէին. Հոգիք Աստուծոյ մասունքն են եւ կը փոխանցին մարդէն 

յանասունս եւ անասունէն յայլ կենդանիս: Ասոնք միս ուտելն կ՛արգիլէին ըսելով թէ մի գուցէ 

աստուածեղէն հոգին նոյն կենդանիին փորին մէջ բնակած լինի:  Նաեւ կ՛արգիլէին դից զոհ 

մատուցանել, առարկելով թէ արդէն կենդանեաց մէջ աստուածեղէն հոգի կայ. ուստի պէտք չէ 

որ աստուածներն աստուածներուն զոհ մատուցանեն. շատ իսկ է որ առանց զոհի երկրպագու-

թիւն լինի աստուածներուն: 
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Արիստուպօղոս եւ Քիլօն Հրէայք այլաբանական մեկնութիւն տալով Ս. Գրոց, կ՛ուզէին հին 

կտակարանն հաշտեցնել յունաց դիցաբանութեան հետ, եւ Պիւթագորեանց ու Պղատոնեանց 

գաղափարական փիլիսոփայութիւնն համաձայնեցնել Ս. Գրոց հաւատոյ վարդապետութեանց 

հետ: 

Փիլոն կ՛ըսէր. Երկու աշխարհ կայ, մին զգալի եւ միւսն իմանալի, որք անփոփոխ Աստուծոյ 

հետ յաւետակից սկզբնական կամ նախատիպ գաղափարի մը համեմատ կազմուած են, եւ այս 

գաղափարն անձնաւորեալ էութիւն կամ անձ մի է որ աստուածային բղխում կամ Բան եւ կամ  

որդի Աստուծոյ է: 

Քրիստոնէութեան երկրորդ դարուն մէջ, Կենոստիկեան կամագէտք որոնցմէ էին 

Բարդանան Մարկիոն եւ Մանի, որ Մանիկեցի եւս կը կոչուէին, արեւելեան Պարսից եւ Հնդկաց 

կրօնական կարծիքներն եւ յունական փիլիսոփայութիւնը կ՛ուզէին միացնել քրիստոնէական 

վարդապետութեան հետ: Ասոնցմէ ոմանք, ըստ Պարսից, երկու աստուած կայ ըսողներուն 

սկզբունքները կը քարոզէին: 

Մեզ ժամանակակից նշանաւոր բանաստեղծ՝ Վիկթոր Հիւկօ կ՛ըսէ. Խորհուրդ ունեցող 

մարդ մը չի համարձակիր ըսելու թէ սպիտակ դժնիկին անուշահոտութիւնն անօգուտ է: Ո±վ 

կրնայ հաշուել հիւլէից ընթացքը. միթէ գիտե±մք թէ աւազի հատերուն անկումէն աշխարհներու 

ստեղծում չի հետեւիր, եւ ո±վ գիտէ արդեօք ամենամեծի եւ ամենափոքրի փոխադարձ  մակըն-

թացութիւններն ու տեղատուութիւններն, էութեանց անջրպետներու մէջ պատճառներու աղմ-

կալի արձագանգն եւ արարչագործութեան ահագին կոյտերն: Հարկաւորութեան մէջ ամեն բան 

հաւասարակշռութիւն է, զարհուրելի երեւոյթ մը մարդկային մտաց համար, էակներ միմեանց 

հետ ա՛յնքան յարաբերութիւն ունին որ սքանչելիք կ՛արտադրեն, այս անսպառելի ամբողջու-

թեան մէջ, արեգակէն սկսեալ մինչեւ չքոտի մուն, ամենքն ալ միմեանց պէտք ունին: 

Լոյսն երբ երկնային անուշահոտութիւնները դէպի կապտագոյն մթնոլորտ կը տանի, 

աննպաստ չէ, զի նոքա գիշերայն աստղային մուզեր կը բաղխեն նիրհող ծաղկանց: Ամեն 

թեւարկող թռչնոյ թաթն անսահմանութեան թելերը կը կտրէ. բողբոջ մը օդերեւութի մը 

ծագմամբ եւ հաւկիթ մը կտտող ծիծեռնակի մը կտուցին հարուածով կը խառնուին, եւ որդի մը 

ծնունդ տալու ժամանակ Սոկրատ մ՛աշխարհ բերելու կը պարապին: 

Ուր որ հեռադիտակ կը վերջանայ, հոն մանրադիտակ կ'սկսի. արդեօք այս երկուքէն որուն 

տեսութիւնն աւելի է. բորբոս մը՝ բիւրաւոր ծաղկանց խումբ մի է. ծիրկաթին աստեղաց 

բազմութիւն մի է. իմացականութեան իրերն եւ նիւթոյ արտադրութիւնները նոյն խառնուրդն 

ունին: 
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Զարմանալի խառնուրդ մ՛ալ կայ. տարերք եւ սկզբունք այնչափ միմեանց հետ կը 

խառնուին, կը միաւորին, կը զուգաւորին եւ իրարմով կը բազմապատկուին, որ նիւթական 

աշխարհն ու բարոյական աշխարհը միեւնոյն ճառագայթին կը յանգին: Երեւոյթն ինքն իւր վրայ 

մշտնջենաւոր ուշադրութիւն մ՛ի է՝ տիեզերական ընդարձակութեան փոփոխութեանց մէջ: 

Հանրական կենդանութիւն, անյայտ քանակութեամբ, կ՛երթեւեկէ եւ այս երթեւեկութեան 

միջոցին ամեն բան, տիեզերական արտաբուրումներն, աներեւոյթ գաղտնեան մէջ կը տապալին: 

Ամեն բան կը գործածէ, այլ բնաւ բան չի կորսուիր: Հոս կենդանի մը կը սերմանէ, հոն աստղ մը 

կը մանրէ, կը ճօճի եւ օձի պէս կ՛անցնի: Լոյսն ուժի եւ մտածումն տարրի մը կը փոխէ. ցիր եւ ցան 

եւ անբաժանելի կը մնայ, ամեն բան կը լուծէ բացի այն երկրաչափական կէտէն որ է կամք: Ամեն 

բան կը վերածէ դէպի անհատ մը որ է հոգին. ամեն բան կը փթթէ Աստուած. ամեն բան ու 

գործողութիւն, բարձրագոյնէն սկսեալ մինչեւ ստորնագոյնն, ահարկու մեքենականութեան մը 

միաւորութեան մէջ կը խառնուին: Զեռունի մը թեւարկու-թեան երկրիս շարժման կը յարի 

երկնից հաստատութեան վրայ մոլորակի մը շարժմամբ: 

Ո±վ գիտէ, թերեւս օրինաց նոյնութեամբ, կաթիլ մը ջրոյ մէջ ջրածին որդնիկի մ՛ըրած 

շրջանին ազդեցութիւնը մտքի մեքենայ մ՛է: Այս տիեզերական կենդանութիւն անուային 

ակռաներու խառնուրդ մի է, որոյ առաջին շարժոցն է մժղուկն եւ յետին անիւն՝ Զորդիակոսն: 

 

 

 

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ  ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԻՑ  ՈՄԱՆՑ  ԿԱՐԾԻՔՆ 

 

Քրիստոնէութեան առաջին ժամանակաց մէջ, փիլիսոփայական դրութեանց հետեւող 

քննական աստուածաբանք Աստուծոյ գոյութիւնն ու նորա ստորոգելիները բնական կերպով 

ապացուցանել ուզեցին եւ իրենց փաստերը կ'առնէին նիւթոյ գոյութենէն եւ շարժումէն, 

տիեզերաց յօրինուածութենէն եւ կարգաւորութենէն: 

Նոքա կ'ըսէին թէ նիւթական իրերը դիպուածի ենթակայ են. կրնայ լինել որ չլինէին: 

Երկրորդ, կը յարէին թէ շարժումը նիւթին էական չէ, վասն զի մարդ կրնայ դադարման մէջ 

ըմբռնել զայն, մանաւանդ երբ կը տեսնեմք թէ նիւթոյ շարժումն երբեմն կը փոխէ իւր 

ուղղութիւնն ու արագութիւնը. եթէ շարժումը նիւթին էական լինէր, այս զարտուղի ընթացք 
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տեղի պիտի չունենար: Երրորդ, տիեզերաց յօրինուածքը զմեզ կը հարկադրէ ըսել, թէ այս անսխալ 

օրէնքներու վրայ հաստատուած տիեզերքն իրմէ բարձր եւ վեհագոյն՝ իմացական յօրինողի մը 

մեծագործութիւնն է, եւ այն մեծ ճարտարապետն աննիւթ՝ ինքնագոյ արարիչ մի է: Նա իւր 

ամենակարող զօրութեամբ, իբրեւ առաջին շարժիչ, անհուն եւ անսահման տիեզերքը կը շարժէ: 

Մարդուս սրտին մէջ բնածին՝ ներքին համոզում մը կայ որ կը յորդորէ զմարդ շարունակ 

առ Աստուած մատուցանել իւր աղաչանքն եւ Անկէ բարիք խնդրել, որպէս զի չար պատա-

հարներն իրմէ հեռացնէ: Մարդուս հոգւոյն մէջ անդրդուելի հաւատք մը կայ, որով ձախորդու-

թեան ատեն առ Աստուած կը դիմէ եւ իւր ազատումը կը խնդրէ. շատ անգամ կը հասնի իւր 

փափաքանաց եւ ապա իւր սիրտն ու հոգին կ'ուղղէ առ Աստուած՝ ի նշան իւր երախտա-

գիտութեան : 

Այդ աստուածաբանք Աստուծոյ ստորոգելեաց մասին կ'ըսէին. Աստուծոյ ստորոգելիքն են 

անսահմանութիւն, բացարձակ ազատութիւն, իմացականութիւն, գիտութիւն, անբաւութիւն, 

յաւիտենականութիւն, անմահութիւն եւայլն: Այս ստորոգելիներն Աստուծոյ էութեան, գոյու-

թեան եւ մշտնջենաւորութեան յայտարարներն են, վասն զի Աստուած իւր իմացականութեամբ 

օրէնք մը հաստատեց որ տիեզերաց վրայ կը հսկէ եւ բոլոր արարածները կը կառավարէ 

խնամելով եւ կերակրելով: 

Աստուած, իբրեւ անհուն իմացականութիւն, ստեղծագործելու իւր նպատակն ունեցաւ. 

իբրեւ ամենակարող ստեղծեց զտիեզերս, իբրեւ ամենաբարի կը խնամէ, կը կառավարէ եւ կը 

պահպանէ զայն: 

Այդ աստուածաբանք մարդուս հոգւոյ անմահութիւնը կը հաստատեն հոգւոյ պարզ եւ 

աննիւթ լինելէն, ըսելով թէ աննիւթն մի է եւ հետեւապէս մասունք չունի որ իւր մէջ զետեղողն 

այն գերագոյն էակն է, որոյ անմահ եւ յաւիտենական շունչէն առած է հոգին իւր էութիւնն, եւ 

այս ալ պատճառաւ է որ հոգւոյ իղձերն շարունակ դէպի այն անմահ էակն կը բարձրանան եւ առ 

այն վերածուիլ կուզեն: 

 

ԻՍՐԱՅԷԼԻ  ԿԵԱՆՔՆ  ՈՒ  ՆՈՐԱ  ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔՆ 

 

Հին փիլիսոփայական յեղյեղուկ եւ միմեանց հակառակ կարծիքներէն եւ համոզումներէն 

դուրս ապրող եւ Սեմայ Աբրահամու ցեղէն սերեալ ազգ մը կայ, որ Արաբիոյ մէկ անկիւնը 

կղզիացեալ եւ իւր Եհովայ աստուծոյն խնամոց ներքեւ պատսպարեալ կ'ապրէր հեռի ի կռա-
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պաշտութենէ: Այդ ազգն իւր մէջէն ելնող մարգարէներու գուշակութեանց պատկառ կը մնար այն 

հաւատով թէ՝ մարգարէք յԱստուծոյ ներշնչեալ կը խօսին եւ ապագայի գաղտնիքը կը յայտնեն: 

Իսրայէլի ժողովուրդն էր այդ ազգն, որ իւր շուրջը գտնուող ազգերէն տարբեր՝ բարձր ու 

նպաստակաւոր առանցքի մը վրայ կը դառնար: Նա թէեւ բնապաշտ եւ կռապաշտ ազգաց հետ 

զուգընթաց կը քալէր, սակայն իւր կրօնական պաշտամունքն առ ամենակարողն Աստուած 

կ'ուղղէր միշտ, եւ իւր եգիպտական ու բաբելոնական ամենադառն գերութեանց մէջ իսկ չէր 

մոռնար իւր Աստուածն: Նա իւր անդրդուելի հաւատքէն քաջալերեալ, հակառակ իւր 

ֆիզիքական ամենատկար զօրութեան, մերթ ընդ մերթ յարձակում կ'ընէր հեթանոսական 

կրօնից վրայ, զի խիստ նախանձախնդիր էր իւր կրօնական պաշտամանց եւ արարողութեանց: 

Երբ իւր պաշտամանց դէմ հալածանք տեսնէր, իւր աղիողորմ ձայնիւ Եհովայ աստուծոյն 

դիմելով՝ երկնային հրաշից օժանդակութեամբ կը սարսեցնէր իւր հակառակորդներն եւ 

կ'ազատէր իւր պաշտելի կրօնքն ու պաշտամունքն: 

Իսրայէլի քաղաքական վիճակը գրեթէ միշտ հալածեալ, հարուածեալ եւ անմխիթար դրից 

մէջ տեսնուած է, շատ քիչ անգամ պատահած է որ յաղթութիւն տարած լինի. սակայն միշտ 

յաղթող էր, իւր պաշտամանց վեհ նպատակին, եւ ինքզինք կը մխիթարէր իւր բարոյական 

երկիւղածութեամբ, մանաւանդ երբ սրտի զգացմամբ եւ ազատ կամեցողութեամբ իւր հզօր եւ 

աներեւոյթ Աստուծոյ կը ծնրադրէր եւ իւր խղճին հակառակ գործած մեղաց ներումն ան-

յիշաչարէն կ'ընդունէր իբրեւ քաւութիւն, ըստ վկայութեան իւր անդրդուելի հաւատոյն: 

Իսրայէլի կրօնքն միայն հաւատալեաց կամ վարդապետութեանց հաւաքում մը չէր, եւ ոչ 

ալ աստուածութեան վրայ զուտ գաղափար մը, այլ իւր պարզութեան մէջ մարդուս ի ներքուստ 

ծագումն առնող այն հրամայական մղումն էր որ զայն դէպի անվախճանն կ'առաջնորդէր: 

Այս ժողովուրդ իւր անզուսպ կարօտութեամբ կը ցանկար իւր հոգին բարձրացնել առ 

իմացական կարող եւ հզօրն էակն: Նա բարեպաշտութեամբ կ'աշխատէր իւր խռովեալ ու ան-

մխիթար սրտին զգացմունքը բարձրացնել մինչեւ ի կեդրոն մխիթարութեան եւ խաղաղութեան: 

Քանի որ հոգին իւր փնտռածին չէր հասած, շարունակ պիտի հառաչէր եւ միջոցներ 

խորհէր ճանապարհ մը գտնելու եւ այն ճանապարհէն իւր ցանկալւոյն հասնելու համար: Նորա 

միակ բաղձանքն էր իւր հոգին բարձրացնել այն տիեզերական կեդրոնն՝ ուսկից նոյն ինքն հոգին 

բղխած էր: Եթէ մարդն այս մասին անտարբեր մնալ ուզէր, պիտի չկարողանար հանգիստ մնալ, 

վասն զի իւր խղճի սոսկումէն եւ անիմանալի էակին ահարկու երկիւղէն շարունակ պիտի 

զարհուրէր: 
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Իսրայէլի հոգին ի ներքուստ շարունակ կ'զգար իւր մեղքերէն յառաջ եկած ապա-

կանութիւնն, եւ այս զգացումն զինքն կը յորդորէր այն ապականութիւնը մաքրելու միջոցներուն 

դիմելու, որպէս զի ազատի նորա ապականաբար հոտէն: Նա իւր ընդունած յայտնութեամբ 

սորված էր թէ Աստուած ամենամաքուր լինելով մեղաց ապականութենէն կը զզուի. ուստի միշտ 

կ'աշխատէր մաքրել իւր ապականութիւնն, որպէս զի առ Աստուած մօտենայ եւ նորա սիրոյն 

արժանանայ: Նոյնպէս իւր մեղքերէն սրբուելու միջոցներն եւս Աստուծոյ ողորմութենէն կը 

խնդրէր զղջմամբ, արտասուօք, բարեգործութեամբ, աղօթիւք եւ աղերսանօք: 

 

 

Ստոյգ է թէ այս ժողովուրդէն դուրս ապրող հին կռապաշտ ժողովուրդներ եւս գիտէին, 

կ'զգային եւ կ'ըմբռնէին թէ Աստուածութիւն մը կայ եւ թէ կը հաւատային որ Աստուած իւր 

ձեռնտուութեամբ կ'օգնէ զմարդ իւր անկեալ վիճակէն բարձրացնելու: 

 Կռապաշտական եւ բնապաշտական տարբեր դրութեանց նպատակն ալ քաւութեան 

հասնիլ էր եւ ասոր համար էր որ այդ ժողովուրդք զոհ, աղօթք, նուէր եւ այլ սրբազան բաներ 

ունէին եւ կը կատարէին: Բնապաշտութեան հեթանոսական կրօնին ամբողջ շրջանն, ծէսերն ու 

արարողութիւնները՝ քաւութեան վարդապետութեան շրջանը կամ անդրադարձութիւնն էին: 

Սակայն հեթանոսական դրութիւնք կը տարբերէին Իսրայէլի դրութենէն, զի աստուածութիւնը 

բնութեան տարերաց հետ կը շփոթէին եւ Իսրայէլի ժողովրդեան խորին վարդապետութեան 

գաղափարէն տարբեր դիրքի մէջ կը գտնուէին, մանաւանդ իրենց սոսկալի մարդազոհութեամբ 

եւ երբեմն ալ այլանդակ արարողութեամբ եւ խառնագնաց գործերով: 

Յունաց իմաստասիրութեան ըմբռնած աստուածութիւնն սահմանաւոր եւ վախճան 

ունեցող տարերաց սահմաններու մէջ շրջան կը կատարէր: Թէեւ փիլիսոփայութիւնն իւր 

նրբամտութեամբ ջանքեր ըրաւ զայն իւր սահմանաւոր դիրքէն հանելու եւ անսահմանութեան 

վերածելու, սակայն փոխանակ յաջողելու, ընդհակառակն վերացեալ անկենդան գաղափարի մը 

վերածեց զայն եւ լռելեայն խոյս տուաւ: 

Աստուածաշունչի մէջ յայտնուած Եհովային եւ կռապաշտութեան դաւանած Դիոսին, 

Ոսիրիսին եւ այլ աստուածներու մէջտեղն մեծ վիհ մը կայ: Ս. գիրքը կը յաղթէ բոլոր 

բնապաշտներուն երբ կ'ըսէ. «Երկինք եւ երկիր, արեգակն եւ լուսին, աստեղք եւ ամենայն 

արարածք Աստուած ստեղծեց»: Ուրեմն ճշմարիտ աստուածն այն է  որ իւր անունն յայտնեց 

Մովսէսի ըսելով. «Ես եմ որ Էնն, Աստուած Աբրահամու, Իսահակայ եւ Յակոբայ. այս է անուն 

իմ յաւիտենական»: 
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Այս մի քանի բառերուն մէջ կը տեսնուին ամենապարզ աստուածութիւն մը եւ նորա 

կատարելութիւնն, յաւիտենականութիւնն ու արարչապետութիւնը: Եսայի մարգարէ, իւր 

ոգեւորեալ երկնային յափշտակութեամբ, կը տեսնէ զԱստուած իւր սրբարանի մէջ ուր երկնային 

հրեշտակք կամ հոգիք փոխադարձ աղաղակելով կ'երգէին. «Սուրբ. սուրբ. սուրբ. է Տէր 

զօրութեանց, լի է ամենայն երկիր փառօք նորա»: 

Թէեւ Իսրայէլի խղճէն պահանջուած արթնութեան մէջ երբեմնակի զանցառութիւններ կը 

տեսնուէին, սակայն սրբութեան եւ մաքրութեան մասին Իսրայէլի հիւանդ խիղճը դարձեալ կը 

գերազանցէր կռապաշտութեան, բնապաշտութեան եւ համայնաստուածութեան մէջ ապրող 

ժողովրդոց խիղճն: Իսրայէլ իւր գործոց հսկող էր եւ Աստուծոյ երկիւղն զգաստութեան մէջ կը 

պահէր զինքն: 

 Ասոր ապացոյց կրնան համարուիլ այն անձինք որ գիտութեամբ զԱստուած թողլով 

արարածներով կ'զբաղէին: 

Աստուածային օրէնքն Իսրայէլի խղճին բացարձակ կանոնն ու նպատակը լինելէ զատ, 

նաեւ նորա բարոյապէս ապրելուն չափն էր: Որչափ որ նա զարտուղէր իւր բարոյական կեանքէն, 

այնչափ ալ կրօնի երկիւղն իւր սպառնական պատկերով կը ներկայանար իրեն՝ իբրեւ անաչառ 

դատաւոր: Իսրայէլ կ'ապրէր իւր Ս. Աստուծոյ արդար օրինաց սպառնալեաց ներքեւ, իւր գործած 

բարոյական չարեաց պատճառաւ միշտ զարհուրանաց մէջ էր եւ կը վախնար Աստուածային 

օրինաց պատժապարտութենէն: Այս պատճառաւ չէր դադրեր աղօթելէ, զոհ եւ պատարագ 

մատուցանելէ, ողորմելէ եւ իւր մեղաց քաւութեան համար գթառատ Աստուծոյ գթութենէն եւ 

ողորմութենէն անյիշաչարութիւն խնդրելէ: 

Իսրայէլ թէ ի մեղաց կը սոսկար եւ թէ բարձր նպատակի մը հասնելու կը փափաքէր: Այս 

երկու բաները զինքն զգաստութեան եւ բարոյական ուղղութեան մէջ պահելու կ'աշխատէին 

միշտ:  

Այս ժողովուրդ, իւր քահանայութեամբ, սրբավայրի մը մէջ կղզիացեալ՝ աղօթելով կ'ապրէր 

եւ պարտք կը համարէր յայտնութեան ճշմարիտ բանիւ քարոզել եւ յորդորել ուրիշներն, որ իւր 

Աստուծոյն եւ բարոյական օրինակին հետեւին, ըսելով թէ ամէն ազգեր իրմով պիտի օրհնուին:  

Եւ ո՛ր ազգաց հետ որ հաղորդակցութիւն ունենար, մերթ ուղղակի եւ մերթ անուղղակի 

միջոցներով կը հրահանգէր զանոնք իւր բարոյական կենաց հետեւելու: 

 Իսրայէլ իւր գերութեան մէջ անգամ, իւր բարոյական զօրութեամբ ազատած է կռապաշտ 

ժողովրդեան բռնութենէն:  
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Իւր աստուածպաշտութեան կենդանի հաւատքն ուրիշի ազդեցութեան տակ չէր դներ 

զինքն: Ի Բաբելոն գերութեան ժամանակ, այդ կռապաշտ երկրին մէջ աղօթելու տաճար չունէր, 

սակայն յոյսերով լի իւր կտակարանն ուռի ծառի ճիւղերէն կախած եւ երեսը դէպի Երուսաղէմ 

փրկութեան տաճարը դարձուցած՝ կ'աղօթէր եւ կը ծնրադրէր ամենազօր անմահին Աստուծոյ:  

Զիրենք գերի վարողներուն ըրած նախատինքներն իրենց համար ճշմարիտ Աստուծոյ 

հաւատարիմ մնալու փառքը կը համարէին: 

Մովսիսի օրինաց եւ կարգադրութեանց բոլոր նպատակն էր զԻսրայէլ սուրբ եւ ահաւոր 

Աստուծոյ հետ սիրով ամրապինդ կապել: Սինա լեռնէն նորա բերած բարոյական մեծ օրէնքներն 

եւ զանոնք շրջապատող մասնաւոր կանոնները, պատուէրներն ու արտաքին ծիսական 

կարգադրութիւններն զԻսրայէլ սրբութեան եւ մաքուր բարոյականի մէջ պահելու եւ աճեցնելու 

զօրաւոր կարգադրութիւններ էին: 

Այս ժողովրդեան բոլոր գործերն աստուածային օրէնսդրութեան ենթակայ էին:  

Թէ՛ կրօնական պաշտամունք, թէ՛ ամուսնութիւն, թէ՛ ընտանեկան սեղան, թէ՛ անդաստա-

նաց մշակութիւն եւ թէ՛ մեռելոց թաղման պարտաւորութիւնք, այս ամէնքն օրինաց սրբու-

թեան տակ կը կատարուէին:  

Քաւութեան տաճարը, շաբաթը, տօնական նաւակատիքները Տեառն զօրութեանց փառաց 

համար հնարուած եւ Իսրայէլի հոգին սրբութեան մէջ զարգացնելու սահմանուած միջոցներ 

էին:  

Զոհագործութիւնն այս ազգին քաւութեան զօրաւորագոյն միջոցն էր, զոր անյագ տեն-

չանօք կը կատարէին:  

Յանուն Աստուծոյ կառուցուած սեղանները միշտ զոհերու արեամբ կը ներկուէին: Սակայն 

այս ամենքը նոցա խիղճը մաքրելու եւ փափաքն իսպառ գոհացնելու անկարող էին, զի միայն 

նախատիպ կը համարուէին փրկութեան այն մեծ զոհին, որ, ըստ մարգարէից գուշակութեան, օր 

մը պիտի կատարուէր: 

Իսրայէլ հին աշխարհի մէջ ո'չ միայն քահանայութեամբ, այլ եւ մարգարէական պատգամ-

ներով եւ խրատներով կը մխիթարէր իւր խիղճն ու հոգին:  

Իւր ժամանակակից վաղեմի ազգաց պէս, եդեմական դրախտին կորստեան վրայ ողբալով 

չէր յուսահատեր. ընդհակառակն զայն վերստին ձեռք բերելու հաստատ ուխտն եւ յոյսն իւր 

սրտին մէջ կրելով կը մխիթարուէր, եւ իւր յուսոյ ակնկալութենէն քաջալերեալ, իւր տնտեսու-

թիւն դէպի ապագայն դարձուցած՝ փրկութեան արշալոյսին ծագման ժամանակը կը հարցնէր 

եկող մարգարէներէն: 
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Նա ուսած էր իւր սուրբ մատեանէն, թէ կնոջ զաւակ չարի զօրութիւնը պիտի ջախջախէ եւ 

թէ Աբրահամու մէկ զաւակն ազգաց ազատութեան միջոցը պիտի լինի:  

Աստուած Մովսիսի բերնով ըսած էր. «Մարգարէ յարուցից նոցա յեղբարց իւրեանց, իբրեւ 

զքեզ, եւ տամ զպատգամս իմ ի բերան նորա, եւ խօսեսցի ընդ նոսա որպէս եւ պատմեցից նմա»: 

Իսրայէլի թագաւորութեան օրով, թէեւ այս ժողովուրդ պահ մը բարոյական ապականու-

թեան մէջ ինկաւ եւ կռապաշտութեան տենչը զանոնք երկու դասի բաժնելով, շատերը դէպի 

մթութիւն առաջնորդեց, սակայն Մեսիայի գալստեան յոյսը միշտ վառ կը մնար ամենուն սրտին 

մէջ, զի կ'ըսէին նոքա. Մեսիան պիտի գայ, մեր կրօնքը պիտի բարեկարգէ, մեր ցաւերը պիտի 

բառնայ եւ մեզ ցոյց պիտի տայ ուղղութեան ճանապարհը: Նաեւ մեր իրարմէ օտարացեալ 

սիրտերը պիտի միացնէ եւ զմեզ մեր նեղիչներու ձեռքէն պիտի ազատէ ու մեր երկրին ընդհանուր 

խաղաղութիւն պիտի պարգեւէ: 

Եւ կը հաւատային թէ եկող Մեսիան թագաւոր մի է որ արդարութեամբ պիտի թագաւորէ 

եւ որոյ իշխանութենէն իրաւունք եւ սրբութիւն պիտի բղխին: Եհովայի օրէնքն ոչ թէ քարեղէն 

տախտակաց, այլ Իսրայէլի որդւոց սիրտերուն վրայ պիտի գրէ: Նոքա կը մխիթարուէին Եսայի 

մարգարէին այն խօսքերովն որ կ'ըսէր. «Սիոնի դուստրն իւր վրանի ծածկոցը կ'ընդարձակէ, եւ 

նորա տակ հանգչող Մեսիան, իբրեւ վկայութիւն, ազգաց բոլոր ծարաւիներուն համար կենաց 

աղբիւր մը պիտի բանայ եւ ազգերն առ ինքն պիտի հրաւիրէ»: 

Եզեկիէլ Մեսիայի գալստեան համար կ'ըսէր. «Տաց ձեզ սիրտ նոր եւ հոգի նոր նորոգեցից ի 

ձեզ, եւ հանից զսիրտ քարեղէն ի մարմնոյ ձերոյ եւ տաց ձեզ զսիրտ մարմնեղէն» : Ուրիշ մը կ'ըսէր. 

«Այսպէս ասէ Տէր. Ահաւասիկ ես ինքնին խնդրեցից զխաշինս իմ եւ այց արարից դոցա, զոր 

օրինակ խնդրէ հովիւ զհօտ իւր յաւուր յորում իցէ մէգ եւ մարախուղ ի մէջ խաշանց վատնելոց: 

Այսպէս խնդրեցից զխաշինս յամենայն տիեզերաց ուր ցրուեցան նոքա յաւուր միգի»:  

Իսրայէլ այս յայտնութեանց հանդէպ թէեւ ինքզինք կը մխիթարէր, սակայն միւս կողմէ 

իւր զեղծմանց ծանրութիւնն ի կշիռ դրած ժամանակ կրկին կը յուսահատէր: Կ'զգար թէ հին 

կտակարանն իւր կրօնական ու բարոյական կացութեամբ անզօր էր իւր հոգեւոր կենաց 

պահանջը կատարելապէս լեցնելու: 

Թէպէտ Բաբելոնի գերութիւնն սոյն ժողովրդեան սրտէն ի բաց վանեց կռապաշտութեան 

փափաքը, զի Իսրայէլ գերութենէ ետ դարձած ժամանակ կրօնական պաշտամանց եւ վերա-

նորոգեալ օրինաց վրայ սուրբ նախանձով մը սկսաւ հսկել , սակայն խիստ քիչ ժամանակ կրցաւ 

այս հոգեկան կենաց մէջ քայլել, վասն զի կրօնասիրութիւնը ինքզինք կրօնամոլութեան մէջ 

գտնելով արտաքին ձեւակերպութեան դիմակն զգեցաւ: 
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Միւս կողմէ հեթանոսական արտաքին յարձակմունք ապականեցին Աստուծոյ տաճարն եւ 

կռապաշտական անբարոյականութիւնք մուտ գտան որոց անկարելի եղաւ դէմ դնել: 

Աւետեաց աստուածպաշտութեան երկիրը կռապաշտութեամբ, մոլութեամբ եւ մոլորու-

թեամբք լցուեցաւ, երբ Հռովմէական հսկայ կայսրութեան լուծին տակ իյնալով Հերովդէսի 

ցեղին իշխանութեան յանձնուեցաւ: 

Այս օրերու մէջ, այլեւայլ հերձուածներ ու աղանդներ սկսան յերեւան գալ Իսրայէլի 

ժողովրդեան մէջ: Մեռեալ ծովուն մօտ անապատներու մէջ թափառող ժողովուրդը մի կողմէ 

խիստ ապաշխարութեամբ պահեցողութեամբ եւ խստամբեր ճգնութեամբ կեանք կը վարէր, 

միւս կողմէ կը մերժէր արիւնալի զոհագործութիւն եւ այս պատճառաւ կ'անարգէր տաճարի մէջ 

երկրպագութիւն ընելու դրութիւնը: Սոքա կը մերժէին ամուսնութիւնը, բայց իրենց մէջ ամենայն 

ինչ հասարակաց էր: Սոքա կ'ըսէին. որովհետեւ մարմինը մեղաց բնակարան է, պէտք է 

խստութեամբ տանջել եւ նուաճել զայն, որպէս զի աննիւթ հոգին կարողանայ յաղթել նմա եւ 

նորա գերութենէ ազատիլ: 

Փարիսեցիք, առանց հոգեւորի, լոկ արտաքին ծիսից եւ արարողութեանց կատարման 

նախանձախնդիր էին: Սադուկեցիք յարութեան յոյսը, անմահութիւնն եւ բարի ու չար 

հրեշտակաց գոյութիւնը կ'ուրանային ըսելով. Մահուանէ վերջ ոչ պատիժ կայ եւ ոչ վարձ, զի 

հոգին մարմնոյն հետ կը մեռնի: Այս վարդապետութիւն շատերը դէպի անբարոյականութիւն 

կ'առաջնորդէր, եւ այս աղետալի օրերու մէջ ինչպէս համայն մարդկութեան, նոյնպէս ալ 

Իսրայէլի վիճակն յուսահատական էր: 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ  ՏԽՈՒՐ  ԿԵԱՆՔԸ 

 

Յառաջ քան գալուստն Քրիստոսի, համայն մարդկութիւն իւր բարոյական ոյժն ու 

զօրութիւնը կորուսած եւ խղճի տագնապներէն յուզուած, ուղղութեան ճանապարհ մը կը 

փնտռէր, բայց չէր գտներ: Փիլիսոփայներու բարոյալից դասերը բնաւ բարի ազդեցութիւն մը չէին 

ներգործեր ախտաժէտ բնութեան վրայ: 

Հեթանոսութիւնը լոկ բնազդմամբ կ'առաջնորդուէր: Հրէայն թէեւ օրինական յայտնու-

թեամբ կը վարէր, սակայն անկարող էր իւր հոգեւոր կենաց ուղղութիւնը պահելու, եւ հետեւապէս 

նորա վիճակն եւս տխուր երեւոյթ մը զգեցած էր: 
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Մարդ՝ իւր մեծ կոչումը մոռնալով ընկած էր իւր բարձր դիրքէն: Մէն մի ժողովուրդ իւր 

ձիրքերն աստուածական աթոռոյն վրայ բարձրացուցած կը պաշտէր, մին՝ բնութեան, միւսը՝ 

տարերաց, ուրիշ մը՝ երկնային մարմնոց, այլք քարի ու փայտի, կամ դիւցազանց եւ յաւերժա-

հարսաց, ոմանք եւս անասնոց եւ զեռնոց աստուածային պաշտօն մատուցանելով՝ ախտաժէտ 

կեանք մը կը վարէին: 

  Մարդ կորուսած էր իւր բանականութեան բարձր խորհուրդը, մտաց ուղղութիւնը, սրտի 

ազնուութիւնն ու հոգւոյ վեհութիւնը: Խղճին ձայնը բուռն կրից եւ մոլութեանց մէջ խեղդուած՝ 

լռած էր. կիրքերը տիրապետած էին մարդուս կենաց եւ կամաց վրայ: Զգայական կեանքն էր որ 

մարդուս սրտին վրայ կը տիրապետէր. մարդ իւր բնական ճաշակին միայն կը հետեւէր, իւր 

մարմնական հաճոյքէն դուրս ուրիշ բան չէր ճանչնար եւ իւր ցանկական կիրքն յագեցնելէ զատ 

ուրիշ բան չէր խնդրեր: Նա երկնից հետ իւր ունեցած յարաբերութիւնները դադրեցուցած էր եւ 

իւր սիրտն ու հոգին զգայական եւ հեշտական առարկայից հետ կապած , անոնցմով կ'զբաղէր:  

Այս տագնապալի օրերու մէջ, ամեն ազգերէն աւելի Իսրայէլի աստուածապաշտ որդիքն՝ 

ապագայի գաղտնիքը բացատրող մարգարէից գուշակութիւնները կը թղթատէին՝ երկնային 

յայտնութեամբ աւետեալ Մեսիային գալուստն իմանալու համար, որում անհամբեր կ'սպասէին: 

Հասած կը համարէին նոքա այն բերկրալի ժամանակն՝ յորում Աբրահամու Աստուածը պիտի 

ղրկէր իրենց ի յաւիտենից խոստացեալ Փրկիչը: Իսրայէլ վհատութեան մէջ էր, զի իւր հոգեկան 

կեանք դէպի վերջալոյս կ'ընթանար: 

Այս ժողովուրդը կ'ողբար իւր թշուառ վիճակին վրայ, կը տխրէր իւր գերագոյն Աստուծոյ 

տուած տասնաբանեայ օրինաց զօրութեան եւ ազդեցութեան կորստեան վրայ, կը յուսահատէր 

իւր Արարչէն հեռանալուն համար: Այս օրերու մէջ, քահանայապետութիւնն իւր բարձր կոչումը 

մոռցած, իւր վեհ ու պատուաւոր դիրքէն խոնարհած, շահավաճառութեան տեղի դարձուցած էր 

Աստուծոյ նուիրական տաճարը: Զոհ եւ պատարագ անզօր կը մնային ներգործելու թոյլ 

հաւատոյ եւ կեղծ սրտի տէր անձանց վրայ: Արդարներն եւ սուրբերը կը հալածուէին. Մարգարէ-

ները կը քարկոծուէին եւ կը սղոցուէին: Քահանայք՝ նուիրական խոյրը, սեղանոյ սպասաւորու-

թիւնը, տապանակ ուխտին թողած, զիրար կը մատնէին եւ աշխարհի իշխանութիւնը միմեանց 

ձեռքէն յափշտակելու կ'աշխատէրին: 

Իրաց այս վիճակին մէջ, ամէն ոգի, ամէն սիրտ կ'զգար իւր թշուառ վիճակն եւ կը ջանար 

գտնել մի այնպիսի զօրութիւն՝ որ կարող լինէր փրկել զմարդկութիւն իւր ապականեալ կեանքէն: 

Յունաստան մէկ կողմէ իւր փիլիսոփայութիւնը մշակելով բազմաստուածութիւնը ջնջել 

ուզած միջոցին, միւս կողմէ մոլութեանց եւ մոլորութեանց հոսանքէն մղեալ, շարունակ դէպի 
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մարդապաշտութիւն կ'ընթանար, Ստոյիկեանց քարոզած բարոյականութիւնն շուտով կը մահա-

նար իրենց անբարոյական կենաց մէջ: 

Հռովմէական պետութիւնը թէեւ իւր սեթեւեթեալ դիրքն ունէր, սակայն հետզհետէ մոլու-

թեանց մէջ թաղուելով իւր զօրութիւն կը տկարանար, եւ հետեւապէս անկարող կը գտնուէր իւր 

իշխանութեան ներքեւ գտնուող մարդոց ոգին յուղղութիւն բերելու, զի իւր ամէն ունեցածն 

արտաքին փայլ էր եւ իւր ներքին փտութիւնն սկսած էր այն հսկայ շէնքին հիմունքը սարսեցնել 

եւ անոր անկման նշանները ցոյց տալ: 

Հռովմէական ժողովրդեան վարքն ու բարքն ապականուած էր, արիութիւնն սկսած էր իւր 

ոյժը փառասիրութեան, պերճանաց եւ հեշտական մոլութեանց մէջ թաղել: Պարզա-սիրութեան 

ու անկեղծութեան կը յաջորդէր նենգութիւն: Այս ամենուն բնական հետեւանքը պիտի լինէր 

անշուշտ պատերազմ եւ արիւնահեղութիւն: Իրաց այս վիճակին մէջ, մերթ բռնութիւնք, մերթ 

անիշխանութիւն եւ ներքին ու արտաքին խռովութիւնք սոսկալի աղէտներու դուռներ բանալով, 

յետին աստիճան նուաստացուցին այս հսկայ զօրութիւնը: 

Ժողովուրդն ապահովութիւն չգտնելով, աշխատութենէ ձեռնթափ եղած՝ յուսահատական 

կեանք մը կը վարէր: Հարստահարութիւն եւ կողոպուտ հանրութեան վրայ տիրող համաճարակ 

ախտ մը դարձած էին. իսկ կրօնական ձեւակերպութիւնք կռապաշտութեան եւ անձնապաշտու-

թեան մէջ կը կայանային: Հեշտական ցանկութիւնք ամէն մոլութեանց ու մոլորութեանց առջեւ 

ընդարձակ ասպարէզ կը բանային: Տգիտութիւնը մարդկութեան մեծ մասը բանականութեան 

շաւղէն խոտորեցնելով՝ անասնոց զգայական եւ բնազդեցական շարքին մէջ դրած էր: 

Բարոյական զգացմունք յետին աստիճան խանգարուած էին եւ մարդկային խիղճը՝ ի լռութիւն 

դատապարտեալ՝ լալով կ'ողբար մարդկութեան անկեալ վիճակին վրայ: 

Մարդկութեան վրայ տիրող բնազդեցական ոգին խորհելու մտաւորական կարողութիւն 

չունէր որ ծանօթացնէր մարդուն իւր թշուառ կեանքը: Թէեւ կային մաս մը զգայուն մարդիկ որք 

իրենց աղտոտ կիրքերէն, անհեթեթ վարմունքէն եւ վարուց ու բարուց ապականութենէն զզուելով 

կ'ուզէին յետս դառնալ եւ այն անել վիհէն դուրս ելնել, սակայն միջոց չէին գտներ. ուստի 

յուսահատելով կ'ըսէին. մարդկային ընկերութեան վրայ տիրապետող մոլութիւնք այլ եւս 

անկարելի է որ մարդկային ձեռօք ուղղուին, միայն երկնային ձեռք մը պէտք է որ մոլութեանց 

այս անդունդէն ազատէ զմարդ: 

Պղատոն ըսած էր. մինչեւ որ յերկնից մէկը չ'իջնէ, անհնարին է ուղղութիւն տալ մարդկու-

թեան կենաց: 
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 Իսրայէլի մարգարէք արդէն Մեսիայի գալուստը գուշակած էին ի մխիթարութիւն եւ ի 

փրկութիւն խաւարի մէջ խարխափող ժողովրդեան: 

Պիտի գար աւետեաց որդին, երկնային դրոշմ կրող Մեսիան՝ մարդկային ընկերութեան 

ապականող սիրտն երկնային սիրով լեցնելու եւ յաւիտենական կենօք սնուցանելու: Մեսիայի 

կոչումն էր աշխարհի խաղաղութիւն տալ, պատերազմի սուրը խոնարհեցնել մարդկութեան 

սիրով, եւ սա մեծ դասն աւանդել. - Ո՛վ որ սուր կ'առնու, սրով կ'անկանի: 

Պիտի գար Մեսիան անկեալ բնութեան կարեվէր եւ մահամերձ հոգին վերակենդանա-

ցնելու եւ երկնային սիրոյ վրայ հաստատելու համաշխարհական ընկերութիւն մը, որոյ 

անդամներն ոչ միայն Աբրահամու, Իսահակայ եւ Յակոբայ որդիքը պիտի լինէին, այլ համայն 

մարդկութեան: Յիսուս անխտիր կերպիւ յանդամակցութիւն պիտի հրաւիրէր մարդկային ողջոյն 

ազգն, իւր աւետարանական քաղցր բանիւք: 

Նա պիտի բերէր երկնային սիրոյ հուրը զոր մարդոց սրտին եւ հոգւոյն մէջ արծարծելով՝ 

պիտի կազմէր մի սիրտ, մի հոգի, մի տիեզերական եղբայրական ընկերութիւն իւր անուամբ: 

Պիտի հրահանգէր նոցա սիրտն ու հոգին եւ պիտի բարձրացնէր զանոնք այն վեհ նպատակին՝ 

որուն կ'իշխէ անմահ թագաւորութիւնն: Նա պիտի գար մարդկութեան բարոյական շէնքը 

հաստատելու աւետարանական սկզբանց վրայ, եւ հաւատացեալներն ու առաքինիները մօտե-

ցնելու առ ամենակալն Աստուած: 

Անհրաժեշտ հարկ մի էր Աստուծոյ այցելութիւնն՝ մարդոց բարոյական ուղղութիւն տալու 

համար. զի մարդուս առաջնորդող յաւիտենական օրէնքը, խղճի ձայնն եւ աստուածային 

յայտնութիւնք իրենց զօրութիւնը կորուսած էին մարդկային մոլութեանց մէջ: 

Ինչպէս որ ֆիզիքական աշխարհի մէջ ամեն բան բռնող եւ կրողը բնութեան մէջ եղած 

անիմանալի զօրութիւնն է, այնպէս ալ բարոյական աշխարհի մէջ առաքինութիւնն է մարդուս 

արժանաւորութեան կշիռը, զոր մարդ կորուսած էր. ուրեմն պէտք էր որ իմաստութիւն Հօր 

Յիսուս գար եւ մարդուն ցոյց տար իւր կոչումն եւ վերակենդանութեան միջոցներն ուսուցանէր, 

որպէս զի մարդկութիւնն իւր բարի գործերով եւ հաւատով  կարողանար բարձրանալ այն վեհ 

նպատակին՝ որում կը բաղձար հասնիլ հանապազ: 

 

ԱՇԽԱՐՀԻ  ՎՐԱՅ  ՅԻՍՈՒՍԻ  ԵՐԵՒՈՒՄՆ  ԵՒ  ՆՈՐԱ  

ԵՐԵՍՈՒՆ  ՏԱՐՈՒԱՆ  ԿԵԱՆՔԸ 
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Մինչ մարդկութեան իւր մութ եւ անբարոյական կեանքէն ու կրած հալածանքէն զզուած 

ու տաղտկացած, իւր մէջ զօրաւոր միջոց մը կը փնտռէր որ զինքն առաջնորդէր դէպի ընդ-

հանրական միութեան սիրոյ կապն եւ ցոյց տար փրկութեան ճանապարհն, աստուածային դրոշմ 

կրող ակնկալեալ Մեսիան, խորհրդաւոր տնօրէնութեամբ մը, մարմնով երեւցաւ Հրէաստանի 

մէկ անկիւնը, Բեթղեհէմի մէկ պարզ եւ աղքատիկ այրին մէջ: 

Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեցաւ ի մեզ: 

Աստուած մարդոց երեւցաւ մարդկային մարմնով եւ խոնարհեցաւ մինչեւ մարդկային 

բնութիւն առնուլ առանց աստուածային վեհութիւնը ստորնացնելու: Աստուած կը խոնարհի, 

որպէս զի կորուսեալ մարդը փրկէ, ազատէ եւ բարձրացնէ: Աստուածային բանն՝ Մարիամ Ս. 

Կուսէն առնլով՝ կը միացնէ իւր աստուածային բնութեան հետ: Աստուած եւ մարդ, Յիսուս 

անուամբ մկրտեալ, աշխարհի վրայ կ'երեւայ, որպէս զի վերանորոգէ մարդկային անկեալ 

բնութիւնն եւ վերահաստատէ Աստուծոյ հետ այն հաղորդակցութիւնն զոր երբեմն ունէր մարդ 

եւ զոր կորուսած էր իւր սկզբնական մեղօք: 

Աշխարհի մէջ պատահած մեծագոյն եւ սքանչելագոյն գործերէն աւելի վսեմ էին Յիսուսի 

երեւումն, նորա հրաշալի գործերն եւ վարած տարօրինակ կեանքն: 

Տիեզերք սոսկաց նորա ահաւոր զօրութենէն եւ աշխարհի վրայ սփռուած սնոտի 

պաշտամունք իսկոյն իրենց գլուխը խոնարհեցուցին դէպի ունայնութիւն եւ յաւիտենական 

ճշմարտութեան լուսոյ ճառագայթներէն խոյս տալով՝ հետզհետէ խոյս կուտային: 

Երբ Յիսուս ծնաւ, արեւելեան գուշակ մոգեր կամ թագաւորներ աստղի մ'առաջնորդու-

թեամբ գալով գտան զնա Բեթղեհէմի այրին մէջ եւ իրենց նուէրներով մեծարեցին հանդերձ 

երկրպագութեամբ: Այն օրէն սկսեալ, նորածին մանկան աւանդելի դասերէն առաջինն եղաւ 

հաւասարութիւն եւ խաղաղութիւն: Նա այն օրէն սկսեալ երկնային շնորհօք լցուց այն մեծ վիհն 

որ զմարդիկ իրամէ բաժնած էր խտրական օրինօք: Նա եղբայրական սուրբ սիրոյ հաստատու-

թեամբ բարձաւ այն անջրպետն որ իբրեւ պատուար կանգնած էր մեծատան եւ աղքատին, 

իշխանին եւ սոսկականին, քաղաքացւոյն եւ գիւղացւոյն, թագաւորին եւ հովուին մէջտեղն եւ 

զանոնք երկնային սիրով ոգեւորեց: Հրեշտակք, հովիւք եւ թագաւորք, միաբերան եւ միաբան 

ոգեւորեալ, եղբայրական սիրով ոգեւորեալ, երգեցին այն հրաշալի եւ հոգելի երգը որ լի էր 

աւետեօք խաղաղութեան, փրկութեան եւ մխիթարութեան: 

Հրեշտակ, հովիւ եւ թագաւոր միաձայն ասացին. Փառք ի բարձունս Աստուծոյ եւ յերկիր 

խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն եւ օրհնութիւն քեզ ի բարձունս. Օրհնեալ ես տէր 

Աստուած մեր եւայլն: 
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Այս վայրկեանէն սկսեալ, մարդ ճանաչեց իրեն խաղաղութիւն բերող Մեսիան եւ իւր 

փառաբանութիւնն ու օրհնութիւնն ուղղեց առ Բարձրեալն Աստուած, որ իւր սիրելի որդին 

ղրկած էր Աստուծոյ եւ մարդկան միջեւ հաշտարար կանգնելու եւ նախկին հաղորդակցութիւնը 

վերահաստատելու: Հարկ եղաւ որ Աստուած խոնարհի, որպէս զի մարդ վերականգնի: 

Հերովդէս շատ շուտ զգաց եւ գուշակեց ապագայն, հետեւապէս կամեցաւ խեղդել զմանուկն 

Յիսուս իւր խանձարուրին մէջ, սակայն չյաջողեցաւ, զի Աստուած էր ընդ նմա, եւ երկնային 

ազդարար ձայնն՝ առաջնորդած էր զմանուկն, զՅովսէփ եւ զՄարիամ, մայրն մանկան, 

յԵգիպտոս երթալու: Միեւնոյն ձայնն, Հերովդէսի մահուանէն վերջը, զանոնք յԵգիպտոսէ ի 

Գալիլիա եւ ի Նազարէթ իրենց բնագաւառն առաջնորդեց, ուր սնաւ եւ զարգացաւ մանուկն 

Յիսուս ի շնորհս հոգւոյն: 

Յիսուս երեսուն տարի լուռ եւ պարզ կենօք ապրեցաւ. սակայն երկոտասանամեայ 

հասակին մէջ Երուսաղիմայ տաճարին մէջ սկսաւ ցոլացնել իւր երկնային իմաստութեան 

բոցանշոյլ ճառագայթներն, որք զարմանք կը պատճառէին դպրաց, փարիսեցւոց եւ Հրէից 

իմաստնոց: 

Խաղաղութեան եւ փրկութեան առաջնորդն Յիսուս որչափ զարգանար հասակաւ, այնչափ 

կը բարձրացնէր իւր շնորհալի եւ հրաշալի կարողութիւնը: Նա իւր երեսնամեայ հասակին մէջ, 

օրինաց լրումն տալու համար Յորդանան իջաւ՝ ապաշխարութեան վարդապետ Յովհաննէսէն 

մկրտուելու, ուր երկնային հոգին աղաւնակերպ իջաւ նորա վրայ եւ յաւիտենական հօր բարբառը 

վկայեց. «Դա է որդի իմ սիրելի»: Այն վայրկեանէն աստուածութեան հրաշալի Երրորդութեան 

խորհուրդն յայտնուեցաւ մարդկային ազգին: 

Նոյն օրէն սկսեալ Յիսուս քառասուն օր ծոմ պահեց եւ սատանայէն փորձուելով յաղթեց 

անոր, յաղթեց մարդկութեան դարաւոր ոսոխին որ մարդկութեան նախածնողքը պատրելով 

թունաւորեց նոցա կոխած մէն մի տեղն, ճմլեց այն դրախտի օձին որ այս անգամ ուրիշ 

կերպարանքով փորձեց զՅիսուս խաբել՝ աշխարհի փառքերն, հարստութիւններն ու 

թագաւորութիւնները խոստանալով, ինչպէս որ խաբած էր զԱդամ եւ զԵւա՝ աստուածանալու 

սուտ խոստմամբ: Սատանայն անմոլարը մոլորեցնելու կ'աշխատէր՝ աշխարհի տէր եւ թագաւոր 

կացուցանելու պատրուակաւ: 

Յիսուս այս փորձութենէն յետոյ Հրէաստանի մէջ տարօրինակ կեանք մը վարելով սկսաւ 

կատարել հայրակամ տնօրինութիւններն, զորս իբրեւ մարդասիրութեան պարտք ստանձնած էր 

կատարելու այն օրէն երբ հայրն կ'ըսէր, ո՞վ առաքեցից եւ ո՞վ երթիցէ առ այն ժողովուրդ: Հօր 
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յաւետակից եւ խորհրդակից իմաստութիւնն, Բանն Աստուած, հօրն պատասխանելով ըսաւ. 

«Ահաւասիկ ես, զիս առաքեա՛»: 

Յիսուս ապա սկսաւ իւր խորհրդաւոր խօսքերը, խորհուրդները, գերբնական գործերն երեք 

տարուան մէջ ի գլուխ հանել եւ մի քանի տագնապալի ժամեր սրտնեղութեամբ անցնելով, 

սահեցաւ գնաց այս աշխարհէն եւ համբարձաւ յերկինս առ հայրն Աստուած: 

 

ԵՐԵՔ  ՏԱՐՈՒԱՆ  ՄԷՋ  ՅԻՍՈՒՍԻ  ՎԱՐԱԾ  ԿԵԱՆՔԸ  ԵՒ  ՆՈՐԱ 

ԽՕՍՔԵՐՆ  ՈՒ  ՀՐԱՇԱԼԻՔՆԵՐԸ 

 

Յիսուս, իւր պատկառելի ներկայութեամբ պատուեց Կանա Գալիլիայի հարսանեաց 

հանդէսն եւ իւր հրաշից սկզբնաւորութիւն ընելով՝ ջուրն ի գինի փոխեց: Յետոյ սկսաւ իր 

փրկարար վարդապետութեամբ ուսուցանել եւ իւր քարոզութիւններն իւր գործերով հաստատել: 

Իւր խօսքերն վսեմ եւ քաղցր էին, եւ անմահութեան յուսով լի, մարդկան սիրտը կը դղրդէին: Իւր 

աննման պերճախօսութեամբ հրաւէր կ'ուղղէր անխտիր համայն մարդկութեան ըսելով.«Եկայք 

առ իս ամենայն աշխատեալք եւ բեռնաւորք, եւ ես հանգուցից զձեզ»: 

Յիսուս, ճշմարտութիւններն երկնային սիրով ոսկեզօծելով, իւր անարատ սրտէն, աննենգ 

լեզուէն աղբերաբար կը բղխէր, որք սահելով կ'երթային ունկնդրաց սիրտերուն կը հաղորդուէին 

եւ զանոնք ընդ Աստուծոյ կը կցորդէին: Յիսուսի փրկաւէտ ձայնն, որ մարդոց սրտի թելերը կը 

թրթռացնէր, երբ հեթանոս փիլիսոփայից ականջն հասնէր, նոքա նոր ոգւով մ'ոգեւորեալ, իրենց 

պաճուճապատանքները, կուռքերն, հեթանոսական աստուածներն եւ անոնց պաշտամունքն ի 

բաց նետելով Յիսուսի աննենգ սիրոյ թեւերուն տակ պատսպարան կը փնտռէին: Յիսուս անխտիր 

ամենուն ձեռք կը կարկառէր եւ զանոնք կ'առաջնորդէր հոգւոյ վեհ զգացմամբ դէպի բարոյական 

առաքինութիւն եւ ընդհանուր մարդասիրութիւն, բացատրելով մարդուս վերապահուած 

հանդերձեալ կեանքը: 

Յիսուս ընդհանրական սէր մ'ունէր, զոր բոլոր մարդկութեան վրայ հաւասարապէս սփռել 

կ'ուզէր նորա հոգեւոր պիտոյքը գոհացնելու համար: Նա իւր կենաց շրջանին մէջ շարունակ խոյս 

տուաւ երկրաւոր թագաւորութեանց գործոց միջամտելէ, զի ինք աշխարհի վրայ եղբայրական 

հաւասարութիւն մը միայն կը ճանչնար եւ անոր կ'ըսէր. «Դուք ամենքդ եղբայր էք, եւ ձեր հայրն 

մի է յերկինս»: 
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Յիսուս երկնային արարչապետական թագաւորութիւն մը կը ճանաչէր իբրեւ ընդհանուր 

մարդկութեան վրայ իշխող եւ խնամող, եւ իւր անուամբ այս աշխարհիս վրայ հիմնեց ընդհանրա-

կան եկեղեցի մը որոյ հիմունքն ոչ թէ իշխանական գաւազանի, այլ աստուածային սիրոյ եւ սրտի 

պարզ հաւատոյ վրայ հաստատեց: Յիսուսի եկեղեցւոյ անդամներն են երկնային սիրով եւ 

միմեանց հետ եղբայրացեալ հաւատացելոց միութիւնն, եւ հաւատացելոց յոյսը պարարող եւ 

հաւատքը կազմող ոգին ալ կրօնքն է, որ իւր սկզբնաւորութեան հետ նոցա սրտին մէջ իբրեւ 

յեզական շնորհաց ազդարար հնչակ շարունակ կը շարժի խղճի թելերէն եւ կ'ազդէ մարդուս 

հոգւոյն:  

Կրօնքն՝ որ խղճի ձայնն է, հեթանոսական կիրքերէն ահաբեկեալ, ի լռութիւն դատա-

պարտուած էր: Յիսուս ոգեւորեց զայն եւ երկնային սիրով մաքրեց մարդկային մոլութեանց 

արատաւոր բիծերը, եւ կրօնի հնչակով արթնութիւն տուաւ խղճին, յորմէ յետոյ մարդ սկսաւ 

խորհուրդէ աւելի սրտի հաւատով ոգեւորիլ եւ տրամաբանութենէ աւելի իւր գործնական 

առաքինութեան, բարեսրտութեան եւ ընդհանուր մարդասիրութեան մէջ որոնել իւր հոգւոյ 

իրաւանց պաշտպանութիւնն: 

Յիսուս աշխարհի մէջ կը շրջէր բարութեան հունտեր սերմանելով: Նա իւր ամենաբարձր 

ազնուապետութիւնն սոսկ մարդկային մարմնոյ մը տակ պահած, ռամկավարական կենօք 

կ'ապրէր: Խիստ հեզ էր եւ խոնարհ սրտիւ, անոր համար կ'ըսէր.«Ուսարուք յինէն զի հեզ եմ եւ 

խոնարհ սրտիւ եւ գտջիք հանգիստ անձանց ձերոց»: Նա անխոնջ էր իւր աշխատութեան մէջ, 

համբերող էր նախատանաց եւ հալածանաց մէջ: Նորա գորովագութ բարեսրտութիւնը մեծ 

տպաւորութիւն կ'ընէր իւր ժամանակի մարդոց սրտին վրայ: Նորա մէն մի խօսքին եւ գործին մէջ 

կը փայլէր անյիշաչարութեան շնորհքն:  

Նա չէր սիրեր անգութ, ստախօս, կեղծաւոր եւ անիրաւ մարդիկն, որոց վա՛յ կը կարդար: 

Նոքա որ իրենց սրտի հաւատով կարող չէին նորա աստուածորդի լինելու դաւանութեան 

մեծութեան հասնիլ, դարձեալ կ'սքանչանային եւ կը հիանային նորա վեհ խորհուրդներուն, 

բարձր գաղափարներուն, անաչառ խօսքերուն եւ անյիշաչար վարմանց վրայ: Յիսուս կ'ըսէր 

այսպիսեաց. «Եթէ ինձ չէք հաւատար, գործերուս հաւատացէք»: Յոյժ սքանչելի էր նորա 

խորհելու, ուսուցանելու եւ գործելու եղանակն, եւ բովանդակ մարդոց կեանքէն գեր ի վեր կեանք 

մը կը վարէր: 

Նա իւր մաքուր կենաց հետ ունէր այն լայնածաւալ եւ քաղցր համակրութեամբ շաղուած 

սէրն՝ որ մարդկային սեռի ամենէն անարգ անդամներն անգամ առ ինքն կը հրաւիրէր: Բնաւ չէր 

խորշէր բորոտներէն, շարաւալի մեղաւորներէն, այլ անոնց հպելով կը վերանորոգէր նոր 
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առողջութեամբ, նոր սրտով, նոր հոգւով. Իսկ ընդհակառակն կը յանդիմանէր ագահները, 

գոռոզամիտները, մատնիչներն եւ ի կրօնս կեղծաւորները: Նորա աշակերտներն ու հետեւորդ-

ներն իրենց ամենէն մեծ դասը կը քաղէին նորա գործնական կեանքէն: Յիսուս խօսքերէն աւելի 

գործերով կը հրահանգէր, եւ կեանքն որքան պարզ էր, այս պարզ կեանքին գերազանցութիւնն 

ալ այնքան անմեկնելի էր: 

Յիսուս փիլիսոփայից նման վերացեալ կերպով չէր քարոզեր եւ ոչ ալ մարդկային 

ընկերութենէն անջատ կեանք մը կը վարէր: Անմեղ զուարճութիւնները չէր անգոսներ, անշահա-

խնդիր էր իւր մեծագոյն իղձն էր բարձր նպատակի մը հասցնել զմարդկութիւն: Նա ըստ տեղւոյն 

կ'ուրանար իւր անձն որ անպատում փառօք լի էր. բարերարութեամբ կը յաղթէր իւր թշնամեաց 

եւ կ'ըսէր.«Սիրեցէք զթշնամիս ձեր. բարի արարէք ատելեաց ձերոց»: Նորա խօսքերը կը 

հրաւիրէին զմարդ յերկինս բարձրանալու հաւատով եւ բարեգործութեամբ: 

Յիսուսի ամենէն հաճելի գործն էր այցելել հիւանդաց, կարօտելոց եւ տառապելոց զորս կը 

մխիթարէր հոգեւոր վարդապետութեամբ: Իւր հետեւողներէն կը պահանջէր ամենամաքուր 

կեանք եւ կենցաղավարութիւն. սակայն յանցաւորներն ալ չէր պատժեր. իւր մեծագոյն պատիժն 

էր հետեւեալ խօսքն. «Գնա՛, այլ եւս մի՛ մեղանչեր». այս պատիժն որչափ փոքր կ'երեւի, այնչափ 

ալ խիստ է եւ մեծ: 

Եւ անտանելի պիտի լինէր մարդկան, եթէ Յիսուս եօթանասուն եւ եօթն յանցանաց դէմ 

եօթանասուն եւ եօթն անյիշաչար ողորմութիւն եւ ներողութիւն չսահմանէր, եւ մեղաւորնեը 

թողութեան եւ երկնային փառաց յուսով չոգեւորէր: Այս անյիշաչար էակի կեանքը գեր ի վերոյ էր 

աշխարհի վրայ երեւցող ամեն մսրդոց կեանքէն: 

 

Յիսուսի ժամանակակից պատմիչներն հետեւեալ կերպիւ կը նկարագրեն Նորա 

դիմագծութիւնը, հրաշալի գործերն ու վարած կեանքը 

 

Յիսուսի ժամանակակից պատմիչք կ'ըսեն. Հիանալի եւ սքանչելի մարդ մը, տարօրինակ 

բնաւորութեամբ, երեւցաւ աշխարհի վրայ՝ մարդկան բարոյական ուղղութիւն տալու համար: 

Նա շատ փշոտ արգելքներու հանդիպեցաւ, սակայն անոնց յաղթելով հասաւ իւր նպատակին: 

Նորա կեանքն ու վարմունքը շատ տարբեր էին բովանդակ մարդկութեան կեանքէն եւ 

վարմունքէն: Նորա դիմաց գծագրութիւնն աշխարհի մէջ գծագրեալ պարզութեան ամենէն վսեմ 

եւ կատարեալ օրինակն էր: Նա առաքինութեան ամէն ձիրքերով զարդարուած էր. բնութենէն 
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վեր կը խորհէր եւ բարձր կը խօսէր եւ զբնութիւն ճնշելով իւր բարձր կամաց կը խոնարհեցնէր: 

Նորա բարձր հասակն, սիրուն եւ վեհանձն դէմքին շնորհալի երեւոյթն, աննկարագրելի յատկու-

թիւնքն, վայելուչ շարժումներն, անբիծ տեսքն, անկեղծ սիրտն բերանին չափաբերական 

համեմատութիւնն, ամենակատարեալ խորհուրդներն, քաղցր եւ համոզիչ խօսքերն, աչաց 

գեղեցիկ եւ վառվռուն պայծառութիւնն, վեհ եւ իշխանական կեցուածքը մատնիչ կ'ընէին թէ նա 

երկնային իմաստութեամբ լի էակ մի էր: 

Բնութիւնը կ'սքանչանար եւ կը զարմանար երբ նորա հրամաններէն իւր յեղաշրջումը կը 

տեսնէր: Նորա կեանքն էր անմեղ եւ անարատ, սիրտն՝ պարզ եւ անկեղծ: Մարդկային կիրքերը 

չկարողացան նորա սրտին իշխել եւ յուզել զայն, եւ ոչ ալ յաջողեցան նորա վեհ հոգին խռովել: 

Նորա խիղճը միշտ արթուն էր: Նա յանդիմանած ժամանակ իշխանական վեհութեամբ կը 

վարուէր, իսկ խրատած ժամանակ մեղմութեամբ առ ինքն կը հրաւիրէր մեղմ եւ համազողական 

քաղցր ոճով եւ կենդանի բանիւ: 

Նա զգալի կերպիւ ի լաւն կը յեղաշրջէր մարդկան տխուր վիճակն, առանց պատերազմի եւ 

խռովութեան: Նորա սրտէն կը չափուէր նորա մեծութիւնն: Նա երկնային իմաստութեան յատուկ 

եղող կատարեալ վսեմութիւն եւ վայելչութիւն ունէր. կը խօսէր եւ կը գործէր այն խորածածուկ 

բաներն որք մինչեւ իւր խօսած օրերը ծածուկ պահուած էին մարգարէներէն: Նա իւր 

հալածիչները կ'օրհնէր, չարի տեղ բարիք կը հատուցանէր, զինքն ատողները քաղցր սիրով առ 

ինքն կը յանկուցանէր եւ ծունր դնելով կ'աղօթէր իւր հալածողած համար: Չարերը չէր մերժեր, 

այլ զանոնք խրատելով կը սիրաշահէր: Արդարութիւնն կը զարմանար նորա անսահման 

անյիշաչարութեան վրայ: Կարճատեսք նորա անսահման համբերութիւնը չճանաչելով, անզգայ 

կը կարծէին: Նա լոկ հրամայելով հիւանդ կը բժշկէր, ախտաժէտները կը սրբէր ու կ'առողջացնէր, 

մեռելներուն յարութիւն կուտար եւ զանոնք իրենց գերեզմանէն հանելով տուն կը ղրկէր. եօթը 

հացով եօթը հազար ժողովուրդ կը կերակրէր. մարդոց սրտի խորերը թափանցելով՝ նոցա 

գաղտնիքները կ'իմանար. Եւ գետնի վրայ գիծ մը միայն գծելով, մէն մի մեղաւոր անոր մէջ իւր 

մեղքը պատկերացնելով կը տեսնէր եւ մեղաւոր կինը քարկոծելէ խոյս կուտար: 

Մարգարէներէն աւելի պարզ կերպով կը գուշակէր ապագայն. ծովու, ցամաքի եւ ամէն 

տարերաց հետ իշխանաբար կը վարուէր, եւ անոնց խռոված ժամանակ խաղաղելու հրաման 

կուտար իշխանաբար. Նոքա ալ իսկոյն կը հնազանդէին իւր հրամանաց: Չեղաւ մէկն որ նորա 

խնդալը տեսնէր. Նա յաճախ արտասուք կը թափէր, այնչափ ազդու որ նորա զգացած տխրութիւնն 

ուրիշներու փոխանցելով՝ համակրաբար անոնց ալ արտասուել կուտար: Նա իւր աղքատիկ կենաց 
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օրինակաւ կը մխիթարէր աղքատներն եւ կը սրբէր թշուառաց արտասուքը: Նորա մաքրակենցաղ 

եւ համեստ կենաց մէջ կը փայլէին լոյս, յոյս, մխիթարութիւն, ճշմարտութիւն եւ արդարութիւն: 

Այս արտաքոյ կարգի չնաշխարհիկ էակն թէեւ տիեզերաց մէջ կ'ապրէր. սակայն տիեզերք 

նորա սրտին մէջ կը տեսնուէր: Նա տիեզերաց լուսատու ճրագն էր, զմարդիկ Աստուծոյ հետ կապող 

միջնորդն էր. մարդկութեան ուղղութիւն տուող առաջնորդն էր, հանճարոյ եւ իմաստութեան 

հեղինակն էր: Ոչ ոք ի մարդկանէ համարձակեցաւ անոր դէմ իրաւացու տրտոււնջ մը յայտնել: 

Նա այնչափ աղքատ եւ ընչատեաց կ'ապրէր, որ իւր գլուխը դնելու տեղ մը չ'ունէր. մեծ 

մասամբ հիւրընկալներու տուները կը բնակէր, երբ զինքն հրաւիրէին: Ցերեկները տաճարին մէջ 

կ'ուսուցանէր եւ գիշերները շատ անգամ ձիթենեաց լեռը կ'երթար աղօթելու: Իրեն տրուած 

մասնաւոր նուէրներու մեծ մասն աղքատաց կը բաժնէր, այնպէս որ յետին չքաւորութեան մէջ 

կնքեց իւր մարդկային կեանքը: Մեռած ատեն իւր վրայի զգեստներէն զատ ուրիշ բան չունէր, եւ 

այդ զգեստներն ալ իրենց մէջ բաժնեցին զինքն ի խաչ հանող զինուորներն: Նա իւր մօր ապրուստին 

համար բնաւ բան մը չթողուց եւ վերջին ժամուն իւր խնամքն  յանձնեց իւր սիրելի Յովհաննէս 

աշակերտին: 

Սակայն այս յետին աղքատութեան մէջ սրտի հարստութիւն մ'ունէր, այս էր այն գերագոյն 

անմեղութիւնն ու առաքինութիւնն՝ որոց վրայ իւր բոլոր կենաց մէջ մի անգամ պարծենալով 

ըսաւ. Ո՞վ պիտի յանդիմանէ զիս մեղաց համար: 

 

ՅԻՍՈՒՍԻ  ՄԵՂՄ  ԵՒ  ՀԱՄՈԶԻՉ  ԽՐԱՏՆԵՐԸ 

 

Յիսուս իբրեւ ծածկագէտ գիտէր թէ մարդկութեան բարոյական վէրքն ո՛ւր է եւ ի՞նչ բանով 

կարելի է բուժել զայն. ուստի հետեւեալ խօսքերով կը հրահանգէր զանոնք բարեգործութեան 

հետեւելու, եւ անոնց եղբայրական միութիւնը կ՛ամրապնդէր երկնային սիրով: 

Կ'ըսէր Նա. Մի՛ դատէք որ չդատուիք. Մի՛ պատժէք որ չպատժուիք. երբ չէք ուզեր որ 

ուրիշները ձեզ չարիք ընեն, դուք ալ ուրիշներուն չարիք մի՛ ընէք. երբ քու աչքիդ մէջ գերան կայ, 

ուրիշին աչքին շիւղն հանելու դատաւոր մի՛ լինիր. նախ քու աչքիդ գերանն հանէ, յետոյ ըսէ՛ 

եղբօրդ. բե՛ր աչքիդ շիւղն հանեմ: 

Այն ծառն՝ որ կտրուիլ չուզեր, պէտք է որ պտուղ տալու ժամանակը ճանչնայ եւ պտուղ տայ 

զինքն դարմանող այգեպանին: 

Ողորմածներն ողորմութիւն պիտի գտնեն. անոնք որ սրտով սուրբ են, զԱստուած պիտի 

տեսնեն. անոնք որ խաղաղութիւն կը սիրեն, Աստուծոյ որդիները պիտի համարուին: Անոնք որ 
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ճշմարտութեան եւ արդարութեան համար կը հալածուին, երկնային վարձատրութեան պիտի 

արժանանան: Բարիք ըրէք զձեզ ատողներուն, սիրեցէք ձեր թշնամիները, օրհնեցէք զձեզ հալա-

ծողները. յիշեցէք թէ Աստուծոյ արեգակը չարերու եւ բարիներու վրայ միանգամայն կը ծագի. 

անձրեւն արդարոց եւ մեղաւորաց վրայ հաւասարապէս կը տեղայ. համբերողներն իսպառ պիտի 

ապրին. ձեր ըրած ողորմութիւնը ծածուկ պահեցէք, զի ձեր երկնաւոր հայրն ամենատես է եւ ձեր 

ծածուկ ողորմութիւնը տեսնելով՝ փոխարէնն յայտնապէս կը հատուցանէ ձեզ յաւիտենական 

կենաց մէջ: 

Ողորմութիւնը նախապատիւ է քան զոհն: Ես արդարներէն աւելի մեղաւորներու համար 

եկած եմ, կ'ըսէր Յիսուս, ողջերը բժիշկի պէտք չունին, այլ միայն հիւանդները բժշկի կը կարօ-

տին: Ես զաշխարհ դատելու համար չեմ եկած, այլ միայն փրկելու համար: 

Աչառութեամբ մի՛ դատէք, ուղիղ դատաստան ըրէք. եղբայրդ մի՛ դատեր յանիրաւի, զի 

ամէն դատարկ խօսքեր իրենց մեծ պատասխանատուութիւնն ունին. ի±նչ օգուտ է մարդուս 

աշխարհ շահիլ եւ իւր անձը տուժել: Երբ կոյր կուրի առաջնորդէ, երկուքն ալ սխալելով 

խորխորատին մէջ կը գլորին: Ով որ իւր անձը կը բարձրացնէ՝ պիտի խոնարհի եւ ով որ իւր անձը 

խոնարհեցնէ՝ պիտի բարձրանայ: 

Չարագործները խաւարի մէջ մնալ կ'ուզեն, որ իրենց գործերը լոյսէն չյանդիմանուին. իսկ 

անոնք որ ճշմարտութիւն կը սիրեն, դէպի լոյս կ'երթան որ իրենց գործերը պայծառ տեսնուին: 

Պիղծ են, կ'ըսէր, գողերը, շնացողները, սպանողները, ստախօսները, չարերն, հայհոյիչները, 

ամբարտաւանները, նենգաւորներն, հայհոյիչները, զրպատիչները, մատնիչ-ները. Եւ այսպիսի-

ներն արհամարհելէ յետոյ, Սինա լեռնէն Մովսիսի բերած տասնաբանեայ պատուիրանքն 

ընդունելու եւ կատարելու հրահանգ կուտար եւ աստուածային սէրն ամէն բանէ նախադաս եւ 

վերադաս կը համարէր: Աղօթեցէք, կ'ըսէր, որ փորձութեան մէջ չիյնաք. պահօք եւ աղօթիւք 

միայն կարող կը լինիք ձեր հոգւոյ թշնամին ձեր մէջէն հալածելու եւ Աստուծոյ մօտենալու: 

Աստուած հոգի է եւ անոր երկրպագուներն ալ պէտք է որ հոգւով եւ ճշմարտութեամբ անոր 

երկրպագութիւն ընեն: 

Հաւատով ինչ որ կը խնդրէք՝ կ'առնէք, միայն թէ չարաչար չխնդրէք: Ամէն բանէ առաջ 

արդարութիւն եւ Աստուծոյ թագաւորութիւնը խնդրեցէք. մնացեալն Աստուած գիտէ թէ դուք 

ի՞նչ բանի պէտք ունիք: Յիսուսի այս վարդապետութիւնք վերացական սկզբանց հաւաքում մը 

չէին, այլ բարոյական գործնական կանոն եւ վարուց ու բարուց ուղղութիւն տուող հրահանգներ 

էին: 
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Նորա խրատներն ազնիւ սահմանադրութիւններ էին որք ընկերական պարտուց եւ 

իրաւանց գեղեցիկ յարաբերութիւնները կը ծրագրէին: Նորա քարոզած սէրը, բարեսրտութիւնն 

ու բարեգործութիւնն յառաջ կը բերէին այն արդիւնքն որ թելադիր կը լինէր մարդկան 

մեծագործութեանց: Նա լաւագոյն կենաց յուսոյ ներչնչութեամբ՝ մարդկային վիշտերը 

կ'սփոփէր եւ աշխարհի դառնութիւնները կը քաղցրացնէր երկնային սիրով: 

Յիսուս իր վերջին ժամերուն մէջ, նոր պատուիրանաւ կը հրահանգէր իւր աշակերտներն որ 

զիրար սիրեն: Կ'ըսէր նա. եթէ զիս կը սիրէք, պէտք է որ իմ պատուէրներս պահէք. ամենէն մեծ 

սէրն այն է որ մէկը կարողանայ իւր անձը իւր բարեկամաց համար զոհ տալ: 

Աստուածային եւ ընկերական սէրն արդէն Մովսէս, Յիսուսէն շատ յառաջ, Սինա լեռնէն 

իբրեւ պատգամ բերած եւ ժողովրդեան հաղորդած էր, սակայն Մովսէս լոկ պատգամաբեր մ'էր 

եւ ոչ թէ սիրոյ հեղինակ. ուստի սիրոյ սահմանն ու զօրութիւնն ըստ արժանւոյն ըմբռնած 

չլինելով, չկարողացաւ ներգործիչ ընել զայն: Սակայն Յիսուս սիրոյ հեղինակն էր եւ անսահման 

սէրը մարդկային մտաց ըմբռնելի ընել տալու համար կ'ըսէր. Ճշմարիտ բարեկամական սէրը 

կեանքէն նախապատիւ է: Ճշմարիտ սիրով սիրող բարեկամն իւր կեանքը կուտայ իւր բարեկամին 

կեանքը պահելու համար: Եթէ չէք հաւատար ասոր, համբերեցէք որ գործնական կերպով 

համոզեմ զձեզ իմ անձիս օրինակաւ: 

Յիսուս իւր կեանքը մարդկային սիրոյն կը նուիրէ եւ ինք կը մեռնի, որպէս զի իւր սիրոյ 

առարկան, մարդկութիւնն, վերակենդանութիւն ստանայ: Իւր մահուան ամենադառն ժամե-

րուն մէջ անգամ կը սիրէ իւր հակառակորդներն եւ անոնց համար կը բարեխօսէ առ Հայրն, 

որպէս զի ներէ զինքն խաչի մահուան դատապարտող դահիճներուն: Այս եղանակաւ կը կատարէ 

իր աստուածային պաշտօնն: Իւր վերջին տագնապալի ժամերուն մէջ կ'ըսէր. Իմ ժամանակս կը 

մօտենայ, ես կ'երթամ եւ իմ խաղաղութիւնս ձեզ կը թողում: Կատարեալ եղէք ինչպէս որ ձեր 

երկնաւոր հայրը կատարեալ է: Կը յաւելու ըսել. ելի ի հօրէ եւ եկի յաշխարհ. դարձեալ կը թողում 

զաշխարհ եւ կերթամ առ հայր. Այս աշխարհի իշխանը պիտի գայ, բայց իմ վրաս բան մը պիտի 

չգտնէ, վասն զի ես այս աշխարհէն չեմ: Մարդ կը մորմոքի եւ կը սոսկայ այն կատաղի 

անգթութեանց վրայ, որք ի գործ դրուեցան Յիսուսի չարչարանաց եւ տանջանաց համար, 

սակայն Յիսուս նոյն ինքն երկնային մխիթարութիւնն էր եւ հաւատելոց փրկութիւնն ու 

ազատութիւնն, որուն համար սիրով կը տանէր հալածանաց, նախատանաց եւ չարչարանաց: 

Յիսուս մարդկային մեղքը ներողութեամբ քաւեց, իւր անմեղ արեամբ լուաց, 

անյիշաչարութեամբ սրբեց, եւ իւր անմահ սիրով ոգեւորեց: Յիսուսի ահաւոր չարչարանքն, 

խաչելութիւնն, թաղումն մի քանի տագնապալի ժամերու մէջ պիտի կատարուէին եւ անցնէին 
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երթային. սակայն նորա երկնային թագաւորութիւնն անմահ պիտի մնար սիրտերուն մէջ եւ 

երկրի վրայ հաւատացելոց սիրտերուն մէջ: Յիսուսի երեքօրեայ անկման մէջ հաւատացելոց 

մշտնջենաւոր վերականգնումը կար պահուած: 

Նա խոնարհութեան, հեծութեան եւ համբերութեան իբրեւ ճշմարիտ պատկեր, ամենայն 

սիրով եւ յօժարութեամբ տարաւ ամեն նախատանաց, չարչարանաց, փառաց եւ ցաւոց: Նա իւր 

յաղթական կեանքն անխռով սկսաւ Գեթսեմանիի ձորէն, անցաւ Յուդայի մատնութենէն, 

քահանայապետաց դատարաններէն, Հերովդէսի եւ Պիղատոսի սպառնալի պատիժներէն եւ 

վերջապէս ընդունեց նախատական մահուան վճիռը: 

Քահանայապետք եւ դպիրք ստութեան վրայ հիմնեցին Յիսուսի դատապարտութիւնն: 

Պիղատոսի ձեռքը կը դողդոջէր չորս գիր գրելու ժամանակ, եւ լեզուն կը թոթովէր մահա-

պարտութեան վճիռն արձակած ատեն: Յուդա որ մատնած էր զնա, ըսաւ. անմեղ արիւնը 

մատնեցի. եւ ինքզինք մահացուց: 

Յիսուս իւր բարձր գլուխը յօժարութեամբ խոնարհեցուց փուշէ պսակին տակ, երես 

չդարձուց նախատական թուքէն, բանտէ ի բանտ գնաց, չարչարանքէ ի չարչարանս, եւ իւր 

մահուան գործիքն եղող խաչն իւր ուսն առած, անվեհեր սրտիւ եւ անխռով հոգւով ելաւ 

Գողգոթայի կատարն, եւ ի շարս մահապարտ մարդասպանաց եւ աւազակաց խաչին վրայ 

գամուելով՝ հետեւեալ երկու խօսքն արտասանեց. Առաջին՝ ծարաւի եմ, եւ ստուգիւ ծարաւի էր 

Յիսուս մարդոց փրկութեան: Հայր, հոգիս քու ձեռքդ կը յանձնեմ: Յիսուս մահուան յաղթա-

նակեց եւ իւր մահն մխիթարութիւն բերաւ հաւատացելոց: 

Ամենայն ինչ կատարեալ է, ըսաւ: Յոյժ ճշմարիտ է որ ապերախտութիւն կատարեցաւ 

մարդոյն կողմէ, անիրաւութիւն դատաւորաց կողմէ, սէր, արդարութիւն, յաղթութիւն ու փրկու-

թիւն Աստուծոյ կողմէ: Յիսուս կը բարեխօսէ առ Աստուած՝ մարդոց մեղքը չյիշելու համար: Հոս 

ի յայտ կուգան Յիսուսի ծայրագոյն մարդասիրութիւնն ու անյիշաչարութիւնն, եւ կը հասկցուի 

թէ բնաւ ատելութիւն կամ վրէժխնդրութիւն չկար Յիսուսի ոգւոյն մէջ: 

Տարերք նորա անմեղ սպանութիւնը տեսնելով սարսափահար կերպարանափոխ եղան: Այն 

պահուն երբ Յիսուս խաչին վրայէն թողութիւն կը խնդրէր իւր հակառակորդաց համար բարե-

խօսելով, չարալեզուք եւ չարամիտք կը կարծէին թէ նա կարող չեղաւ իւր անմեղութիւնը 

պաշտպանել: Ասոր համար կ'ըսէին որ, եթէ Աստուծոյ որդի է, թող այդ խաչին վրայէն վար իջնէ 

եւ մեք տեսնեմք ու հաւատամք: 

Գնաց Յիսուս, ինչպէս որ գրուած էր իրեն համար, սակայն նորա տիգաւ խոցեալ կողէն 

բղխած կենաց ջուրն, անմեղ արիւնն եւ երկնային սիրոյ վրայ հաստատեալ հաւատքն զիրար 
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գրկախառնելով՝ կազմեցին քրիստոնէական եղբայրական միութեան վեհ եկեղեցին, որոյ 

միջոցաւ քրիստոնեայն կը հաւատայ ստանալ սրբութիւն, քաւութիւն եւ թողութիւն մեղաց, եւ 

հաւատով բարձրանալ երկնային անճառ փառաց: 

Յիսուսի կեանքն ու տնօրէնութիւնք անմահին Աստուծոյ կամաց եւ գործոց գաղտնիք-

ները լինելով, փիլիսոփայութեան միտքն չյաջողեցաւ նմա հասու լինել, բայց աստուածային 

սիրոյ ներշնչութիւնն անմահութեան յոյս մը զետեղեց Յիսուսի հետեւողաց սրտին մէջ, յորմէ 

ծնունդ առաւ քրիստոնէին հաւատքն: 

Յիսուս իւր տնօրինական գործերն աւարտելով, յետ յարութեան մի քանի անգամ իւր 

սիրելի աշակերտաց երեւցաւ եւ քառասուն օր վերջը զանոնք ձիթենեաց ու Գալիլիայի լեռն 

հանելով ձեռնադրեց եւ օրհնեց, աւետարանի քարոզութեան պաշտօնը նոցա յանձնելով, եւ ինք 

համբարձաւ յերկինս, ըսելով. «Գնացէք աշակերտեցէք զամենայն հեթանոսս»: 

 

ՅԻՍՈՒՍԻ  ՓՐԿԱԳՈՐԾ  ԱՒԵՏԱՐԱՆՆ  ԱՌԱՔԵԼՈՑ  ՔԱՐՈԶՈՒԹԻՒՆՆ  ԵՒ 

ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԵԱՆ  ՏԱՐԱԾՈՒՄՆ 

 

Յիսուս ինք յերկինս համբարձաւ, բայց իւր խորհրդոց, խօսից եւ գործոց ի յիշատակ 

կենդանի եւ անմահ աւետարան մը թողուց հաւատացելոց: Այս հրաշալի աւետարանէն կը բղխին 

լոյս, յոյս եւ կեանք, եւ այս աստուածային գանձարանը ճշմարտութեան հիմն ու արդարութեան 

կշիռն է եւ մարդոց հոգիներուն սննդատու եւ կենսաջամբ կաթն: 

Յիսուսի անկեղծ սրտէն բղխած անմահ աւետարանի ոգին սորվեցուց Փելիքսին ըսել իւր 

հեթանոս հակառակորդին, թէ դուք չարութեան կատարուելէն վերջը կը պատժէք զմարդ. 

սակայն մեք մեղք կը համարիմք մինչեւ իսկ մեղանչական խորհուրդ մ՛անցունել մեր միտքէն: 

Աւետարան բազմակնութիւնը ջնջեց եւ Ադամայ իբրեւ ընկեր տրուած կինն իբրեւ 

ստացուածք կամ ստրուկ գործածելէ արգիլելով՝ ազնուացուց եւ սրբեց. պատերազմի սոսկում-

ները թեթեւցուց, գերիները փրկեց, ստրուկներն արձակեց, աւատական հարստահարութեան 

ոգին սանձեց եւ բարբարոս ազգաց օրէնքներն ազնուացուց մարդասիրութեամբ: 

Աւետարան սոխակի պէս սկսաւ մարդոց սրտին հետ խօսիլ: Հրէաստանի խորերէն 

բարձրանալով, աստուածային սիրոյ հունտերը տարաւ սերմանել կռապաշտ սիրտերու մէջ, որով 
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մարդ ճնշելով յաղթեց իւր կրից եւ ճանաչեց ու գտաւ իւր փնտռած սրտի խաղաղութիւնն ու 

հանգստութիւնը: 

Յիսուսի աւետարանն զմարդ աստուածութեան եւ զԱստուած մարդկութեան մօտեցուց, 

որով գոհացումն տուաւ մարդկային հոգւոյն եւ բաղձանաց: Մարդկային հասողութենէն բարձր 

հրաշքով մ՛ազնուացուց քաղաքական եւ ընկերական կեանքն եւ իբրեւ մի ընտանեաց անդամներ 

սիրով իրարու հետ կապեց մարդկային ազգն: 

Աւետարանն իւր վսեմ պարզութեան հետ ունի նաեւ քաղցր ոճ մը, եւ մարդկութեան 

հոգեւոր սնունդ տալով՝ նորա միտքն ու սիրտը պաշտելի նպատակի մը վերածեց: Աւետարանն 

այն անհամեմատ քաղցրութիւնն է որ աշխարհի բոլոր դառնութիւններն ու վիշտերը հոգւոյ վեհ 

զգացմամբ բարեխառնելով, ուժգնութիւն տուաւ մարդոց յօժարութեան՝ Յիսուսի քաղցր լուծն 

ու թեթեւ բեռը կրելու: Նա բանաստեղծական զարդերով չէ զարդարուած, այլ աստուածային 

պարզ եւ յատուկ դրոշմն կը կրէ իւր վեհ ճակտին վրայ: Նորա մէն մի խօսքէն կը բղխին սէր, լոյս, 

յոյս եւ մխիթարութիւն: Նա Աստուծոյ խօսքերով կը լուսաւորէ մարդոց մտքերը, կը վերանորոգէ 

սիրտերը եւ թառամեալ խորշակահար հոգիներուն վերակենդանութիւն եւ նոր փթթում կուտայ: 

Նա խամրիչ խորշակ մը չէ, այլ գարնան զեփիւռ մ՛է որ կը հրահանգէ մարդկային սիրտն 

զգաստութեան մէջ մնալու: Աւետարան աստուածային կամաց բացատրութիւնն է եւ 

աստուածային սիրոյ վրայ բուսած բարեհամ պտուղներ տուող մեծ ծառն է. նա մարդոց 

բարոյական զգացումները զարգացնելով, աստուածային սիրովն կը մխիթարէ հաւատացեալին 

սիրտն ու հոգին: 

Աւետարանն այն ճշմարիտ որթն է որ մարդուս հոգին ու սիրտն աստուածային սիրով 

ջեռուցանելով, իբրեւ մի ուռն Յիսուսի հետ կը կապէ եւ զայն պտղաբերութեան մէջ կը դնէ: 

Աւետարանի փրկարար պատգամը զմարդ դէպի յուղղութիւն կ՛ոգեւորէ. նա ձգողական օրէնք մ՛է 

որ մարդկային զգացումներն ազնուացնելով՝ աստուածային սիրոյ հետ անմեկնելի հաղորդակ-

ցութեամբ կը կապէ: 

Մարդ մինչեւ աւետարանի ծագումն իւր երջանկութիւնը նիւթի մէջ կը փնտռէր, սակայն 

աւետարանէն սորվեցաւ իւր երջանկութիւնն հոգեւոր կենաց բարոյական առաքինութեան մէջ 

փնտռել: Մարդ այն գործերն զորս աւետարանէն առաջ կը գործէր եւ ամօթ չէր համարեր, 

աւետարանական շրջանի մէջ մտնելէն յետոյ, սկսաւ թէ մեղք եւ թէ ոճիր համարել: 

Մարդուս սիրտն աւետարանի մէջ կը գտնէ իւր խաղաղութիւնն ու հանգստութիւնը, վասն 

զի նորա խօսքերը կեանք եւ կենդանութիւն կը ցոլացնեն հաւատացելոց սրտին: Աւետարանի 
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դասերէն աւելի հոգւոյ սնունդ տուող մեծ գիտութիւն չկայ. վասն զի աւետարան՝ Աստուած եւ 

մարդ միմեանց շատ կը մօտեցնէ: 

Աստուած իւր անմահ սիրով կը խոնարհի եւ մարդ իւր պարզ հաւատով կը բարձրանայ: 

Աստուած եւ մարդ աւետարանի մէջ զիրար կ՛ըմբռնեն. աւետարանէն կ՛ուսանի մարդս իւր 

նշանաբանն, իւր կոչումն եւ իւր վերջին նպատակի վեհութիւնն ու մեծութիւնը:  

Աւետարանի հաւատով ոգեւորեալ քրիստոնեայն՝ աստուածային սիրոյ լարը բռնած՝ 

երկինք ելնելու եւ երանական փառաց հասնելու  ճանապարհը կը փնտռէ:  Հաւատացեալը մտաց 

սրատեսութեամբ չ՛ըմբռներ, այլ սրտի քաղցր զգացմամբ կը հաւատայ. չի քններ, այլ կը 

հաւատայ  եւ հաւատով կ՛ըմբռնէ զԱստուած. նա իւր խիղճն իբրեւ ուղեցոյց առած՝ աւետարանի 

գծած ճանապարհէն շարունակ կը քալէ դէպի ուղիղն եւ բարին: 

Աւետարանի հաւատացեալը կը փափաքի իւր միտքը լուսաւորութեան, կամքը 

չափաւորութեան եւ խիղճն արթնութեան մէջ պահելով, այս աշխարհի մէջ մնայուն առաքինու-

թիւն փնտռել եւ երկրի վրայ երկնաքաղաքացի լինելու միջոցներու վրայ խորհիլ եւ գործադրել, 

աշխարհի բարիքն ոչ թէ իւր հաճոյից, այլ իւր վեհ նպատակին ծառայացնել, եւ սիրտն 

առաքինութեան տաճար հանդիսացնել: Հաւատացեալն իւր անմահ հոգւոյն համար անմահ 

փառք մը կը փնտռէ. զգալի աշխարհի մէջ երկնաքաղաքացի լինելու յուսով եւ սիրով կը մխիթարէ 

ինքզինք, եւ կ՛զգայ թէ մահը չի կրնար իշխել առաքինի հոգւոյն վրայ եւ զայն նուաստացնել. կը 

հաւատայ թէ որեւէ զօրութիւն կարող չէ մարդոյն առաքինութիւնը ջնջել եւ զայն Աստուծմէ 

հեռացնել, զի առաքինութեան կեանք անմահ է եւ անեղծանելի: 

Աւետարանի մէջ Աստուած իւր կարողութեամբ կը փայլի եւ մարդ իւր տկարութեամբ 

կ՛երեւի: Երբ մարդ անհնազանդ կը գտնուի, Աստուած իւր արդարութիւնն ի գործ դնելու կը 

պատրաստուի: Երբ մարդ կը զղջայ, հոն Աստուած ներողութեամբ կը ներկայանայ: Երբ մարդ 

ապաւէն կը փնտռէ, Աստուած օգնութեան ձեռք կը կարկառէ. երբ մարդն հաւատայ, Աստուած 

կը հրաշագործէ. երբ մարդ կը յուսայ, Աստուած նորա ակնկալութիւնը կը վարձատրէ: 

Աւետարանն ուսոյց մարդոյն, որ առաքինութեանց սուրբ եւ մաքուր սերմանց մէջ մոլութեան 

որոմն չ՛խառնէ: 

Աւետարանը՝ գթութիւնն արդարութենէն վերադաս համարող անյիշաչարութեան կտակն 

է, ընկերսիրութեան եւ եղբայրսիրութեան անխզելի կապն է, մարդկութեան նշանաբանը 

բարձրացնող բարոյականութեան հզօր խարիսխն է, աշխարհի լուսատու ճրագն, թշուառներու 

ապաստանարանն, յուսահատելոց յոյսն, նեղելոց ապաւէնն եւ մոլորելոց առաջնորդն է. սակայն 
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քրիստոնէութեան սկզբնաւորութեան մէջ, քիչերը կարողացան այս աստուածային լեզուն 

հասկնալ: 

Առաքեալք, Պէնտէկոստէի օրն հոգւոյ ներշնչութենէն լուսաւորեալ, սքանչելի կերպով 

բացատրեցին աստուածային անձի վարդապետութեան վեհ նպատակն, եւ հոն գտնուող այլեւայլ 

ժողովուրդները քրիստոնէական եղբայրական միութեան կապով մկրտեցին, յանուն Հօր եւ 

Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ: Հոն խտրութեան ոգին՝ անխտրութեան եւ երկնային սիրոյ միութեան 

մէջ նուիրագործուեցաւ: 

Այն օրէն սկսեալ, առաքեալք սկսան ի սփիւռս հեթանոսաց քարոզել կենաց բանը. թէպէտ 

ի սկզբան քրիստոնէութիւնը խիստ տկար եւ անզօր էր, եւ իւր հիմնադրի պէս կ՛անարգուէր, զի 

մարդկօրէն մտածողներուն այնպէս կ՛երեւար թէ այս կրօնք ապագայ չունի, վասն զի նորա վեհ 

ոգին տակաւին ըմբռնած չէին. սակայն վերջէն քրիստոնեայք սկսան զգալի կերպով զանազա-

նուիլ խառնիճաղանճ կռապաշտ ժողովրդէն, իրենց երկնային սիրոյ հաւատքով եւ 

գթասրտութեամբ: Սոցա սկզբունք բոլորովին հակառակ էին իրենց օրերու մէջ ապրող հին 

հեթանոս ժողովրդեան սկզբանց: Այս հակապատկեր դրութենէն ծնունդ առաւ հեթանոսական 

հալածանքն ընդդէմ քրիստոնէութիւն տարածող առաքելոց եւ քարոզչաց ու քրիստոնէութիւն 

ընդունող ժողովրդեան: Կայսերք շատ կը խոժորէին քրիստոնէութեան դէմ, վասն զի բացայայտ 

կը տեսնուէր որ քրիստոնէից քարոզած հաւասարութիւնն ու եղբայրական միութիւնը պիտի 

ջնջէր իրենց բռնական տիրապետութիւնը: 

Քրիստոնէական կրօնքն ընդունողներն երկար ժամանակ հալածուեցան, եւ շատեր 

մարտիրոս նահատակներ դարձան սոսկալի չարչարանօք: Հեթանոսք քրիստոնէից աղօթա-

տեղիները կ՛այրէին, նոցա քարոզութեան նուիրական թուղթերը կը պատռէին եւ բոցերու ճարակ 

կուտային: 

Սակայն ճշմարտութեան նահատակներն իրենց վարդապետին գործնական օրինակին 

հետեւելով, ամենայն սիրով եւ յօժարութեամբ կը տանէին զրկանաց: Ասոնց սրտին մէջ 

տարրացեալ Յիսուսի սէրը կը յաղթէր իրենց կրած չարչարանաց, նախատանաց, հալածանաց եւ 

մահուան, եւ շատերն ալ լերանց գլուխները, կիրճերու եւ քարայրներու մէջ իրենց խղճին ապաւէն 

կը փնտռէին: 

Այս արիւնահեղ ժամանակներու մէջ քրիստոնէութիւնն իսպառ անմխիթար չմնաց, զի 

ունեցաւ իւր նեցուկ եւ պաշտպան անդրանիկ հաւատացեալ Աբգար թագաւորն յարեւելս, որ 

օգնելով կը զօրացնէր Յիսուսի եկեղեցին: 
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Եկեղեցին սոյն օրերու մէջ ոգեւորեցաւ սրտի պարզ հաւատով առ սէրն աստուածային: 

Աստուածային սէրն հետզհետէ ազնուապետական տպաւորութիւն ըրաւ քրիստոնէից սրտին 

վրայ եւ անոնց բարոյական կեանքը վերականգնեց: 

Այս կրօնք, երկնային սիրոյ մէկ կայծէն լուսաւորեալ, մուտ գտաւ մարդկային ընկերու-

թեան ամէն դասերուն մէջ, եւ շեշտակի վէրք մը բացաւ կռապաշտ աշխարհի սրտին վրայ, զի 

նորա սուտ աստուածները գլորելով՝ մարդկութեան առջեւ նոր կեանքի մը դուռները բանալու 

նշաններ ցոյց կուտային: 

Քրիստոնէութիւնն թէեւ առանց հալածանաց չմնաց, սակայն հալածանք, նահատակու-

թիւնք եւ մարտիրոսութիւնք իւր ասպարէզն ընդարձակեցին: 

Որչափ որ քրիստոնէութիւնն կ՛աճէր եւ կը զօրանար, այնչափ ալ հեթանոսութիւնը կը 

նուազէր եւ կը մեղմանար: Յիսուսի աւետարանին քաղցր տպաւորութիւնք մարդկութեան սրտին 

մէջ կազմեցին այն հաւատքն ու երկնային յուսոյ սիրով ոգեւորեց քրիստոնէից կեանքը: 

Վերջապէս աւետարանն յաղթանակեց եւ իւր երկնային զօրութիւնը տարածեց մարդկութեան 

մեծ մասին վրայ: 

Եւ որովհետեւ աւետարանի խօսքերուն մէջ ճշմարտութեան ճանաչում, արդարութեան 

ուղղութիւն, սրտի ազնուութիւն, սիրոյ անկեղծութիւն, ընդհանուր մարդասիրութիւն, կա-

տարեալ բարոյականութիւն, գթութիւն, ներողութիւն, անյիշաչարութիւն, ազնուապետական 

վեհութիւն եւ նպատակի վսեմութիւն կային, սոսկական մարդէն սկսեալ մինչեւ կայսերք 

ինքնայօժար մտան խղճի հանդարտութիւն տուող աւետարանական զինուորութեան դրօշակին 

տակ: 

Աւետարանի քարոզիչներն Յիսուսի յաղթական յարութենէն, համբարձմանէն եւ Հոգւոյն 

սրբոյ գալստենէն վերջ, կիսամերկ, ցուպ ի ձեռին, խաչի ստորոտէն սկսան փրկութեան աւետիս 

տանիլ եւ հաղորդել ի Հռովմ, յԵդեսիա, յԱնտիոք, յԱղեքսանդրիա, յԵփեսոս, ի Կորնթոս եւայլն 

բնակող եւ խաւարի մէջ նստող ժողովրդեան: Նոքա շուտով հեռացան իրենց կոշտ կրօնքէն եւ 

փարեցան Յիսուսի խաչին: Առաքեալք կենդանի հաւատք մը կը քարոզէին ի Քրիստոս, որ 

ընկերային կենաց կեդրոն եւ աղբիւրն էր: Այս ազդու զգացումներ այնպէս ոգեւորեցին 

քրիստոնեայներն, որ մէկ մարմին եւ մէկ կենդանի հոգի կը կազմէին եւ իրենց սրբութեամբ եւ 

առաքինութեամբ պատկառ կ՛ազդէին շատերու: Նոքա հայրենիք չունէին. նոցա հայրենիքն 

երկինքն էր, նոցա առաջնորդն Յիսուսի խաչն ու աւետարանն էր. նոցա սիրտն ու քսակը բաց էր 

հաւասարապէս ամենուն համար. ամենքը միմեանց ծառայ եւ սպասաւոր էին եւ աղքատաց 

պէտքերը հոգացող: 
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Աւետարանական եկեղեցին՝ որ քրիստոնէից միութիւնն է, կը մկրտէ զմէն մի հաւա-

տացեալ՝ եղբայրական սիրոյ մէջ հաստատելով զայն: Աւետարանական կրօնքն՝ որ եկեղեցւոյ 

կենսատու հոգին է, շարունակ հաւատացեալին յոյսը կ՛ոգեւորէ դէպի անմահութիւն վերա-

սլանալու: Սոյն կրօնք Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ հաղորդակցական յարաբերութեան ուխտ եւ 

պայմանն է. նա մարդոց սիրտն Աստուծոյ սիրոյն հետ լծորդող կապն է, որ կը սորվեցնէ 

հաւատալ, յուսալ, սիրել եւ պաշտել: Քրիստոնէութեան վեհութեան վկաներէն մին ալ այն մեծ 

կերպարանափոխութիւնն է, զոր աշխարհ կրեց եւ իւր երեսը խաւարէն դէպ ի լոյս դարձոյց, 

զգայական կեանքը թողլով, բանական եւ հոգեկան կեանքն ընտրեց, անբարոյականութիւնը 

մերժելով բարոյական կենաց մէջ մտաւ, ստուերը թողլով ճշմարտութեան հետեւեցաւ: 

Ուղղութեան եւ ճշմարտութեան հիման վրայ հաստատեալ կրօնի ազդեցութեան առջեւ, 

հեթանոսութիւնն հետզհետէ տկարանալով, հեթանոս պատգամախօսք սկսան լռել եւ իրենց 

զոհագործութեան սեղանները թափուր մնացին: Կռապաշտ փիլիսոփաները քրիստոնէութեան 

փարեցան եւ քրմապետները քահանայութիւն ընդունեցին: Այն սեղաններն՝ որոց վրայ հեթանո-

սական զոհեր կը մատուցուէին, նուիրագործուելով խաչի խորհրդաւոր սեղան դարձան: 

Յիսուս ո'չ փիլիսոփայից փիլիսոփայութեան, ո'չ ճարտասանից ճարտասանութեան եւ ոչ 

ալ տրամաբանից տրամաբանութեան վրայ հաստատեց երկնից վարձատրութիւնն, այլ մարդոց 

պարզ սրտին, անկեղծ սիրոյն, ճշմարիտ հաւատոյն եւ բարեգործութեան վրայ հաստատեց իւր 

երկնային թագաւորութեան փառաց մեծ շէնքը:  

Քրիստոնէութեան նոր շրջանին մէջ, ըսողներ կային թէ ինչպէս որ ազգերը կուգան այս 

աշխարհ, կը ծերանան եւ կ'երթան, այնպէս ալ կրօնքներն, եւ թերեւս այս նոր քրիստոնէութեան 

ալ միւսներու վիճակին վիճակակից լինի եւ անհետանայ, սակայն ըստ իմ մտածութեան եւ 

հաւատոյ, Յիսուսի աւետարանն եւ նորա կեանքն ամեն ժամանակ իւր սկզբունքներով նոր է, եւ 

անծերանալի ու միշտ կենդանի եւ պաշտելի ամեն խորհող մարդու համար: 

Երբ կը տեսնենք թէ մարդիկ իրենց մտաւորական կենաց զարգացումն տալով իրենց խղճի 

հանգստութիւնը կը փնտռեն, եւ իրենց նիւթական կենաց ապահովութիւնն ու հաւաքական 

զօրութիւնն Յիսուսի աւետարանին մէջ կը տեսնեն, այսպէս նաեւ իրենց սրտի անդորրութիւնն 

անկէ կը բաղձան ստանալ, եւ երբ իրենց փնտռածն ընկերական ընդհանուր սիրոյ միութենէն 

կարելի է ձեռք բերել. երբ աւետարանական սկզբունքներն մեծագոյն ոյժը կուտան մարդոց՝ 

իրենց խորհուրդներն ընդլայնելու, իրենց սիրտն ազնուացնելու, հոգին վեհ նպատակի մը 

վերածելու, եւ իրենց բարոյական կեանքն ուղղութեան մէջ պահելու. այս ամէն դասերն կը 

հրահանգեն զմարդ որ աւետարանէն չհեռանայ, զի որչափ որ մարդոց մտաւորական կեանքն 
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յառաջդիմէ, այնչափ ալ Յիսուսի աւետարանը դէպի իր վեհութիւն պիտի բարձրանայ, իւր 

բարոյական ազդեցութեամբ: 

Վերջին խօսք, աւետարանի կեանքն իւր հեղինակին կենաց պէս, միշտ կենդանի է եւ 

անմահ. ինչպէս որ ըսաւ Յիսուս. «Երկինք եւ երկիր անցցեն եւ բանք իմ մի անցցեն»: 

Յիսուս, իւր մահուամբ, յարութիւն մը կենսագործեց. եւ աստուածային սիրոյ վրայ 

եկեղեցի մը հաստատեց, հեթանոսական փիլիսոփայութիւնն իւր գլուխը խոնարհեցուց քրիստո-

նէական պարզ հաւատոյ եւ սիրոյ առջեւ: Յիսուս իր թեթեւաշարժ ոտքն անոր վրայ դնելով՝ 

բարձրացաւ ըսելով. «Ես երկնային սիրով յաղթեցի աշխարհի իմաստութեան»: 

Յիսուսի աւետարանն իւր ամենամաքուր պարզութեամբ եւ ի ձեռն առաքելոց 

քարոզութեամբ գտաւ իւր ծաւալումն ամեն տեղ, ամեն հաւատացեալի սրտին մէջ, եւ նոցա 

հոգեւորական կեանքը սնուցանելով մխիթարեց նոցա սիրտն ու հոգին երկնային յուսոյ 

քաղցրութեամբ: 

Առաքեալք եւ նոցա յաջորդներն իրենց ստանձնած պաշտօնը կատարելով՝ Յիսուսի 

եկեղեցին եւ սուրբ աւետարանն յանձնեցին հայրապետաց պահպանութեան, եւ իրենք 

նահատակութեամբ եւ մարտիրոսւթեամբ մեկնեցան այս աշխարհէն: 

Հայրապետական շրջան եւս, առաջին օրերու մէջ, առաքելոց ժամանակի պէս իւր 

հալածումն եւ հարուածը կրեց շահամոլ փառասէր տիեզերակալներէն, սակայն միթէ նոցա 

սուրը կարո՞ղ էր երկնային սիրոյ հուրը շիջուցանել եւ հաւատացելոյն սիրտն իւր Աստուծմէն 

բաժանել: 

Կոստանդիանոս կայսեր եւ Տրդատ թագաւորին անյաղթելի հաւատոյն դէմ ի զուր 

մարտնչելու փորձ կը փորձէին իրենցմէ վերջ եկողներն, որպիսիք են կայսերք հռոմէականք՝ 

Դեմետրիանոս, Տրիանոս, Սեւերոս, Մաքսիմիանոս, Դեկոս, Վաղերիանոս, Յուլիանոս եւ այլք, 

որոնցմէ քիչ մը վերջն եկող յաջորդները ճշմարտութեան վերահասու լինելով՝ շուտով 

խոնարհեցան Յիսուսի խաչին պատուանդանին առջեւ եւ Յիսուսի եկեղեցին զօրացուցին: 

Հալածիչներու հալածանքն, հուր, սուր, բանտ, կախաղան եւ անթիւ տանջանք բնաւ 

չկարողացան արգելք լինել քրիստոնէական կրօնի տարածման, ընդհակառակն եկեղեցին 

շարունակ դէպի յառաջդիմութիւն կ՛երթար: Սոյն վիճակի մէջ, մինչ քրիստոնէութիւնն զմայլած 

կը դիտէր իւր պարզ եւ ամենամաքուր առաքելական եկեղեցւոյ անարատութեան վրայ, եւ 

սքանչանալով կը հիանար եւ աշխարհ կը հիացնէր Յիսուսի անհաս մարդասիրութեան եւ 

անյիշաչարութեան վրայ. անկէ մեծ յաղթութիւն չէր լիներ, երբ քրիստոնեայն, քրիստոնէու-
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թեան հիմնադիր հեղինակին գործնական օրինակին հետեւելով, իւր հալածչաց կը յաղթէր 

աղօթելով, եւ միշտ չարի տեղ բարի կը փոխարինէր: 

Մինչ այս դրութեան մէջ քրիստոնէութիւնը հոգւով կ'զմայլէր, միւս կողմէն յանկարծ 

սկսաւ դառնութեան արմատն իւր մէջէն եւ իւր ծոցէն բղխիլ, եւ աստուածային ճշմարիտ սիրովն 

ոգեւորեալ հօտն երկպառակել ու բաժանել: 

Սոքա հեթանոսական իմաստասիրութեան եւ քրիստոնէական վարդապետութեան 

դիմահարութենէն յառաջ եկած եկող խառնուրդներ էին, որք իրենց այլեւայլ աղանդներով մուտ 

գտան եկեղեցւոյ մէջ՝ նորա միութիւնը բաժանելու համար: Այս աղանդաւորներէն շատերն 

հեթանոսական իմաստասիրութեան մթին խուզարկութեանց հետեւողներ էին: Ասոնցմէ շատեր, 

քրիստոնէութիւնը ընդունելէ եւ քրիստոնեայ եկեղեցւոյ պաշտօնէութեան բարձր աստիճան-

ներուն հասնելէ զկնի, կ'ուզէին հետազօտել քրիստոնէական այնպիսի խորհուրդներ, որք 

մարդկային մտաց սահմանէն շատ բարձր էին: Ստոյգ է թէ վսեմ մտքեր, բարձր խնդրոց խորը 

թափանցելու եւ ճշմարտութիւնները ճշգրտելու իղձ մը կ'ունենան. սակայն աստուածային 

իրողութեանց, որ մարդոց հասողութենէն շատ բարձր են, ձգտիլն ալ տեսակ մը մտաւորական 

հիւանդութիւն է. զի վայրապար խռովութիւն յարուցանելէ ի զատ, ուրիշ բանի չեն ծառայած 

նոցա մութ վիճաբանութիւնները: 

Ասոնք իրենց սրտի պաշտօնը մտքով կատարելու ձեռնարկեցին, զի աստուածային 

երրորդութեան խորհուրդն, Յիսուսի մարդեղութեան եւ Սուրբ Հոգւոյ շնորհաբաշխութեան 

անհաս խորհուրդները, փոխանակ սրտով զգալու, մտքով քննելով կը փափաքէին անոնց 

վերահասու լինել: 

Այս անհուն խոր մտածութեանց մէջ, ճշմարտութիւնը գտնելէ աւելի, լայն անդունդներու 

մէջ կը թաղէին: Սոյն յիմարական ժխորներու մէջէն յերեւան եկած անհասկնալի կարծիքներ՝ 

քրիստոնէական սէրն ու ներողութիւնը նուազեցնելով, նոցա տեղ եկեղեցւոյ բաժանում, գժտու-

թիւնք, նզովք եւ բանադրութիւնք յառաջ բերին հակառակ քրիստոնէական ոգւոյն սկզբանց: 

Սոյն օրերու եւ այս դրութեան մէջ, ոմանք կը գլորէին, ոմանք կը կանգնէին, ոմանք կը 

խոնարհէին եւ այլք հաւատով կը բարձրանային: Այս անվերջանալի հակառակութեանց եւ 

վիճաբանութեանց վերջ տալու համար, երեք տիեզերական ժողովներ տեղի ունեցան այլ եւ այլ 

ժամանակաց մէջ: 

Առաջին ժողովը տեղի ունեցաւ Յիսուսի երեք հարիւր քսան եւ հինգ թուականին ի Նիկիա, 

ի ներկայութեան երեք հարիւր տասն եւ ութ հայրապետաց: Սոյն ժողովոյ մէջ հերքուեցաւ 

արիոսական աղանդն, որ Յիսուսի աստուածութեան դէմ կը խօսէր: 
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Երկրորդ ժողովը տեղի ունեցաւ ի Կ.Պոլիս երեք հարիւր ութսուն եւ մէկ թուականին, եւ ի 

ներկայութեան հարիւր յիսուն հայրապետաց: Սոյն ժողովոյ մէջ հերքուեցաւ մակեդոնեան 

հոգեմարտութեան մոլորութիւններն, որք հայհոյութիւններ էին ընդդէմ Հոգւոյն Սրբոյ: 

Երրորդ ժողովը տեղի ունեցաւ յԵփեսոս չորս հարիւր երեսուն եւ մէկ թուականին, ի 

ներկայութեան երկու հարիւր հայրապետաց: Այս ժողովոյ մէջ մերժուեցան նեստորական 

մոլորութիւններն, որք Յիսուսի անձնաւորութեան դէմ էին: 

Հայրապետական սոյն երեք տիեզերական ժողովներու մէջ, եկեղեցւոյ վարդապետութեան 

եւ ուղղափառ դաւանութեան հաւատոյ հանգանակն որոշուելով գրուեցաւ են կնքուեցաւ սուրբ 

հայրապետներէն, եւ քրիստոնեայ եկեղեցւոյ պաշտօնէութեան յանձնուեցաւ ի պահպանութիւն, 

իբրեւ վերջնական կնիք հաւատոյ դաւանութեան: 

Քրիստոնէական եկեղեցւոյ ընդունած դաւանութեան սկզբունքներն արժան կը համարիմ 

ի ստորեւ նշանակել, յորում բացայայտ կը տեսնուին քրիստոնէական եկեղեցւոյ դաւանութիւնն, 

պաշտամունքն եւ հաւատալեաց սկզբունքներն: 

 

 

 

ԴԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ  ՆԻԿԻՈՅ  Ս.  ԺՈՂՈՎՈՅ 

ՈՐ ԸՆԹԵՌՆՈՒ ՅԱՄԵՆԱՅՆ ԵԿԵՂԵՑԻՍ ՔՐԻՍՏՈՆԷԻՑ 

 

Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն ամենակալ, յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ 

աներեւութից: Եւ ի մի տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ՝ Հօրէ միածին 

այսինքն յէութենէ Հօր: 

Աստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ՝ ծնունդ եւ ոչ 

արարած: Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, երեւելիք 

եւ աներեւոյթք: 

Որ յաղագս մեր մարդկան, եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ ի յերկնից, մարմնացաւ, 

մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն հոգւովն սրբով 

Որով էառ մարմին, հոգի եւ միտ, եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս եւ ոչ 

կարծեօք:  
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Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին 

մարմնով, նստաւ ընդ աջմէ Հօր: 

Գալոց է նովին մարմնովն, եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, որոյ 

թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան: 

Հաւատամք եւ ի սուրբ Հոգին, յանեղն եւ ի կատարեալն, որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի մարգարէս 

եւ յաւետարանս: Որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալս, եւ բնակեցաւ ի սուրբսն: 

Հաւատամք եւ ի միայն ընդհանրական եւ առաքելական եկեղեցի, ի մի մկրտութիւն, 

յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց: Ի յարութիւնն մեռելոց, ի դատստանն 

յաւիտենից, հոգւոց եւ մարմնոց, յարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենականս: 

Իսկ որք ասեն էր երբեմն, յորժամ ոչ էր որդին, կամ էր երբեմն, յորժամ ոչ էր սուրբ հոգին, 

կամ թէ յոչէից եղեն, կամ յայլմէ էութենէ ասեն լինել զորդին Աստուծոյ եւ կամ զսուրբ հոգին, եւ 

թէ փոփոխելիք են կամ այլայլելիք, զայնպիսիսն նզովէ կաթուղիկէ եւ առաքելական սուրբ 

եկեղեցի: 

Ասացեալ ի Հայոց Լուսաւորիչ Ս. Գրիգոր Հայրապետէ. 

Իսկ մեք փառաւորեսցուք որ յառաջ քան զյաւիտեանս, երկիրպագանելով սրբոյ 

Երրորդութեանն եւ միոյ աստուածութեանն հօր եւ որդւոյ եւ հոգւոյն սրբոյ. Այժմ եւ միշտ եւ 

յաւիտեանս յաւիտենից ամէն: 

ԴԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ  ՈՒՂՂԱՓԱՌ  ՀԱՒԱՏՈՅ 

 

Խոստովանիմք եւ հաւատամք ամենակատար սրտիւ զՀայրն Աստուած՝ անեղ, անծին, եւ 

անսկիզբն. այլ և ծնող Որդւոյ եւ բղխող Հոգւոյն սրբոյ: 

Հաւատամք զբանն Աստուած, անեղ՝ ծնեալ՝ և սկսեալ ի Հօրէ նախ քան զյաւիտեանս. այլ 

որքան Հայրն Հայր՝ ընդ նմին և Որդին Որդի: 

Հաւատամք զսուրբ Հոգին Աստուած՝ անեղ. անժամանակ. ոչ ծնեա՝լ այլ բղխեալ ի Հօրէ. 

էակից Հօր և փառակից Որդւոյ: 

Հաւատամք զերրորդութիւնն սուրբ, մի բնութիւն, մի աստուածութիւն. ոչ երեք 

աստուածք, այլ՝ մի Աստուած, մի կամք, մի թագաւորութիւն, մի իշխանութիւն. արարիչ 

երևելեաց և աներեւութից:  

Հաւատամք յեկեղեցի սուրբ, զթողութիւն մեղաց, հաղորդութեամբ սրբոց: Հաւատամք 

զմինն յերից անձանց զբանն աստուած՝ ծնեալ ի հօրէ նախ քան զյաւիտեանս. ի ժամանակի 
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իջեալ յաստուածածին կոյսն Մարիամ, առեալ յարենէ նորա՝ միաւորեաց ընդ իւրում 

աստուածութեանն. իննամսեայ ժուժկալեալ յարգանդի անարատ Կուսին. և եղև աստուածն 

կատարեալ՝ մարդ կատարեալ, հոգւով և մտօք և մարմնով, մի անձն, մի դէմ, և միաւորեալ մի 

բնութիւն: Աստուածն մարդացեալ առանց փոփոխման և առանց այլայլութեան, անսերմն 

յղութիւն և անապական ծնունդ. որպէս ոչ է սկիզբն աստուածութեան նորա՝ և ոչ վախճան 

մարդկութեան նորա: (Զի Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր՝ նոյն և յաւիտեան): 

Հաւատամք զտէրն մեր Յիսուս Քրիստոս շրջեալ ի վերայ երկրի. Յետ երեսուն ամաց եկեալ 

ի մկրտութիւն: Հայր ի վերուստ վկայեալ՝ Դա է որդի իմ սիրելի. և Հոգին սուրբ աղաւնակերպ 

իջեալ ի վերայ նորա: Փորձեալ ի սատանայէ և յաղթեալ նմա: Քարոզեալ մարդկան զփրկութիւն: 

Աշխատեալ մարմնով, վաստակեալ՝ քաղցեալ՝ և ծարաւեալ: Յետոյ եկեալ կամաւ ի չարչարանս, 

խաչեալ և մեռեալ մարմնովն, և կենդանի աստուածութեամբն, և հոգւովն իջեալ ի դժոխս՝ 

անբաժանելի աստուածութեամբն: Քարոզեալ հոգւոցն՝ աւերեալ զդժոխս՝ և ազատեալ զհոգիս: 

Յետ երից աւուրց յարուցեալ ի մեռելոց և երևեալ աշակերտացն: 

Հաւատամք զտէրն մեր Յիսուս Քրիստոս՝ նովին մարմնովն համբարձեալ յերկինս և 

նստեալ ընդ աջմէ Հօր: Այլեւ գալոց է նովին մարմնովն և փառօք Հօր՝ ի դատել զկենդանիս և 

զմեռեալս: Որ և յարութիւն ամենայն մարդկան: 

Հաւատամք և զհատուցումն գործոց. արդարոցն կեանք յաւիտենական, և մեղաւորացն 

տանջանք յաւիտենական:  

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ  ԵԿԵՂԵՑԻ1 

 

Եկեղեցին ուղղափառ քրիստոնէից ժողովը կամ միութիւնն է, որք թէեւ յընդհանուր 

աշխարհ տարածուած են, սակայն կը կազմեն միեւնոյն ընկերութիւնն ու եղբայրութիւնն, 

օրինաւոր եպիսկոպոսաց վերատեսչութեան ներքեւ: Յիսուս հաստատած է քրիստոնէական 

եկեղեցին եւ հետեւապէս ինքն է Գլուխ, Վէմ եւ Հիմն եկեղեցւոյ: Նա առաքելոց եւ նոցա յաջորդաց, 

այսինքն՝ եպիսկոսպոսաց յանձնած է Իւր եկեղեցւոյն հովուութիւնն, Իւր հովուապետութեան 

ներքեւ, ըսելով. «Որպէս առաքեաց զիս Հայր, եւ ես առաքեմ զձեզ, գնացէք այսուհետեւ 

աշակերտեցէք զամենայն հեթանոսս, ուսուցէք նոցա, Ես ընդ ձեզ եմ» (Մատթ. ԻԸ. 19):  

Քրիստոսի եկեղեցին ի սկզբանէ մի էր, վասն զի հաւատացեալք միեւնոյն ուղղափառ 

հաւատքն ունէին, նոյն երկնաւոր յոյսն ու եօթն խորհուրդներն, միեւնոյն Ս. Գիրքը եւ միեւնոյն 

                                                           
1 Այս և յաջորդ հատուածներն հրատարակչին կողմէ յաւելցած են իբրեւ յաւելուական և 
ամբողջացուցիչ մասն քաղելով գլխաւորաբար ի Կրթական Քրիստոնէականէ: 
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Հիմն ու Գլուխն, այն է Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս. սակայն ի վերջոյ քրիստոնէութիւնը զանազան 

եկեղեցիներու բաժնուեցաւ, որոնք աշխարհագրական եւ ազգագրական տեսակէտով կը 

վերածուին այժմ երկու գլխաւոր բաժանման. Արեւելեան եկեղեցի եւ Արեւմտեան եկեղեցի: 

 

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ  ԵՒ  ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ  ԵԿԵՂԵՑԻՔ. 

ԲՈՂՈՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ 

 

Արեւելեան եկեղեցի կ՛ըսուի այն նախկին եկեղեցին զոր Քրիստոս հիմնեց Երուսաղէմի մէջ, 

ուրկէ նորա առաքեալներն ու աշակերտները տարածուեցան ի Հայաբնակ գաւառս, Փոքր եւ Մեծ 

ազգաւ, լեզուաւ եւ ծէսով իրարմէ կը զանազանին Ասիա, Յունաստան, Եգիպտոս եւ յամենայն 

արեւելեան կողմանս: 

Արեւելեան եկեղեցւոյ գլխաւոր ներկայացուցիչներն են հայկական եւ յունական մեծ 

եկեղեցիք, որք թէեւ եւ առանձին եկեղեցական իշխանութիւն ունին, սակայն միեւնոյն 

աստուածային Գլուխն ունին, որ է Քրիստոս: 

Արեւմտեան եկեղեցի կը կոչուի այն եկեղեցին որ Հռովմի մէջ հիմնուելով՝ հետզհետէ 

տարածուեցաւ յԵւրոպա, յԱփրիկէ եւ ապա յԱմերիկա. Այս պատճառաւ կը կոչուի նաեւ 

հռովմէական կամ լատինական եկեղեցի եւ կամ մանաւանդ պապական եկեղեցի, ըստ որում իրեն 

գլուխ կ՛ընդունի Հռովմի եպիսկոպոսն, որ է Պապն: 

Պապական եկեղեցին զՔրիստոս կը ճանաչէ միայն անուանական գլուխ, կոչելով զնա 

աներեւոյթ կամ անտեսանելի գլուխ, մինչդեռ իրական գլուխ կ՛ընդունի Հռովմայ Պապն, 

հակառակ վարդապետութեան Ս. Գրոց որ զՔրիստոս կ՛անուանեն միակ գլուխ եկեղեցւոյ: 

Հռովմէական եկեղեցին զՊապն իրեն երկրաւոր գլուխ ճանչնալուն հետեւանքը սա եղաւ որ զայն 

ընդհանուր եկեղեցւոյ գլուխ դաւանեցաւ եւ հետեւապէս Քրիստոսի փոխանորդութեան տիտղոսը 

տուաւ Պապին, պահանջելով որ Քրիստոսի համօրէն եկեղեցին ընդունի Պապին գերիշխանու-

թիւնն: Սակայն արեւելեան եկեղեցին բացէ ի բաց մերժեց Պապերու այս ձեռնարկն, որք կ՛ուզէին 

Քրիստոսի եկեղեցւոյն վրայ իշխել իբրեւ միապետ թագաւոր, յանուն այն խոնարհ Քրիստոսի, որ 

մերժեց թագաւորական փառքն եւ ամէն երկրաւոր պատիւ, ուսուցանելով թէ իւր թագաւորու-

թիւնն երկրաւոր չէ եւ յայտնապէս ըսելով իւր աշակերտց. «Որ կամիցի ի ձէնջ մեծ լինել՝ եղիցի ձեր 

պաշտօնեայ»:  
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Արեւմտեան եկեղեցին տեսնելով Արեւելեան եկեղեցւոյ ընդդիմութիւնն ընդդէմ պապական 

գերիշխանութեան, հերձեալ հրատարակեց զայն, յորմէ ինքն բաժնուեցաւ վերջնապէս ԺԴ. 

Դարուն: Հռովմայ Պապերն իրենք զիրենք գլուխ եւ եկեղեցւոյ եւ Քրիստոսի փոխանորդ հռչակելէ 

յետոյ հետամուտ եղան նաեւ աշխարհական թագաւորութեան, եւ հոգեւոր ու մարմնաւոր 

իշխանութիւն ձեռք բերելով՝ սկսան յարեւմուտս ժողովներ գումարել եւ զայնս տիեզերական 

անուանել, մինչդեռ Արեւելեան եկեղեցին չէր մասնակցեր անոնց եւ հետեւապէս այն ժողովներն 

ալ չէին կրնար լինել տիեզերական: Նոյնպէս պապական իշխանութիւնը ձեռնարկեց նոր 

կանոններ եւ ծէսեր սահմանել եւ մինչեւ անգամ հաւատոյ նոր վարդապետութիւններ յարմարել, 

մեղաց թողութիւն վաճառել, եւայլն: Իրաց այս ողբալի վիճակը գայթակղութիւն պատճառելով 

արեւմտեան ժողովրդոց մէջ, Լուտեր անուն Սաքսոնիացի աստուածաբան կրօնաւորը (1483-1546) 

բողոքեց նորամուտ վարդապետութեանց դէմ, եւ սկսաւ քարոզել թէ պէտք է բսրեկարգել 

արեւմտեան եկեղեցին: Նոյնն ըրաւ եւ Կալվին ի Ֆրանսա եւ ի Զուիցերիա (1505-1556) եւ այս 

կերպով ծնաւ Բողոքականութիւնն, որ ծանր եւ աղիտաբեր հարուած մը տուաւ պապական 

եկեղեցւոյն: Սակայն բողոքականութիւնն եւս որ պապական եկեղեցին բարեկարգելու եւ 

նորամուտ վարդապետութիւնները (պապական գերիշխանութիւն, քաւարանի, ներողութեան 

եւայլն) մերժելու օգտակար նպատակաւ սկսած էր, յետոյ յանդգնեցաւ փոփոխել նաեւ հիմնական 

վարդապետութիւններն, դադրեցուց Ս.պատարագը, հերքեց Աստուածամօր միշտ կոյս մնացած 

լինելն, եկեղեցւոյ եօթն խորհուրդներէն միայն երկուքն, այն է՝ մկրտութիւնն ու հաղորդութիւնն 

ընդունեց, թէեւ ուրացաւ հացին եւ գինւոյն ի խորհրդեան անդ փոխարկուիլն ի մարմին եւ յարիւն 

Քրիստոսի, եւ ընդունեցաւ նաեւ այլ մոլորութիւններ՝ քմահաճ մեկնութիւններ տալով Ս. Գրոց 

խօսքերուն: Այս կերպով վարուելով, բողոքականութիւնը ցաւալի հերձուած եւ հարուած մ՛եղաւ 

ընդհանուր քրիստոնէութեան համար, եւ կաթուղիկէ ու ընդհանրական եկեղեցւոյ միութենէն 

դուրս ելնելով, ինքն եւս չկրցաւ միութիւն ունենալ իւր մէջ եւ բաժնուեցաւ բազմաթիւ 

աղանդներու, որք իրարու ներհակ վարդապետութիւններ ունին: 

Պապականութիւնը բողոքականութեան ձեռամբ ընդունած հարուածէն խրատուելու տեղ, 

շարունակեց իւր խոտոր ճամբուն մէջ: Պօղոս Գ. Եւ Դ. Պապերը գումարեցին Տիրիտենդեան ժողովն 

(1545-1563), որ ոչ միայն դատապարտեց եւ նզովեց Արեւելեան Ուղղափառ Եկեղեցիներն, զի նոքա 

չէին ընդուներ իւր նորահնար վարդապետութիւններն (քաւարանի, Հոգւոյն Սրբոյ ի Հօրէ եւ 

յՈրդւոյ բղխման եւայլն), եւ մանաւանդ Պապին գերիշխանութիւնը՝ Քրիստոսի բովանդակ 

եկեղեցւոյ վրայ: 
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Հռովմէական եկեղեցին իբր հաւատոյ մասն հռչակելով թէ Պապն է Գլուխ եկեղեցւոյ եւ միակ 

փոխանորդ Քրիստոսի, դաւանեցաւ նաեւ զայն անսխալ: Պիոս Թ. Պապն 1870ին Վատիկանի մէջ 

ժողով գումարելով, անդ վճռել տուաւ թէ Հռովմայ Պապն անսխալ է, եւ նզովել տուաւ այն բոլոր 

քրիստոնէական եկեղեցիներն՝ որ չեն ընդունիր Պապին անսխակալութիւնն իբր մասն հաւատոյ: 

Արեւելեան եկեղեցիներէն յունական եկեղեցին ալ թէեւ մի կողմէ պապին գերիշխանութիւնը 

կը մերժէր Քրիստոսի համօրէն եկեղեցւոյ վրայ, սակայն միւս կողմէ ինքն եւս կը ջանար իւր 

գերիշխանութիւնն հաստատել իւր քրոջ՝ արեւելեան հայկական եկեղեցւոյ վրայ: Յունական 

եկեղեցին պատճառելով թէ հայք չեն ընդունիր Քաղկեդոնի ժողովն՝ որ ի Քաղկեդոն (Գատըքէօյ) 

գումարուեցաւ Եւտիքէսի հերետիկոսութիւնն հերքելու համար, երկար ատեն աշխատեցաւ հայերն 

ի հնազանդութիւն ածել ժողովոյն որոշմանց. սակայն Հայք մերժելով հանդերձ Եւտիքէսի 

մոլորութիւնն, յանձն չառին ճանչնալ Քաղկեդոնի ժողովն, զի ոչ միայն անոր չէին մասնակցած, 

այլ եւ այդ ժողովն յունական պատրիարքը վեհագոյն վճռած էր բովանդակ արեւելեան եկեղեցեաց 

վրայ: Եթէ հայոց եկեղեցին ընդունէր Քաղկեդոնի ժողովն, իւր անկախութիւնը կը կորուսանէր եւ 

յունական եկեղեցւոյ գերիշխանութեան ներքեւ կը մտնէր:  

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ  ԵԿԵՂԵՑԻ 

 

Հեթանոս ազգաց մէջ առաջինն եղաւ Հայ ազգն որ ընդունեց զքրիստոնէութիւն, Թադէոս եւ 

Բարթուղիմէոս առաքելոց ձեռամբ, որք եկան քարոզեցին զԱւետարանն ի Հայս եւ հիմնեցին 

հայաստանեայց եկեղեցին, որ եղաւ անդրանիկ քրիստոնէական եկեղեցին հեթանոս ազգաց մէջ: 

Քրիստոնէութիւնն հայոց մէջ մուտ գտնելէ յետոյ, թէեւ մերթ ընդ մերթ հալածանք կրեց, 

սակայն տակաւ առ տակաւ աճեցաւ եպիսկոպոսաց եւ քահանայիւք ջանիւք եւ քարոզութեամբք, 

եւ հայոց ընդհանուր կրօնքն եղաւ Տրդատայ եւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի օրով, որմէ սկսաւ հայոց 

հայրապետութիւնն: 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, Տրդատայ ձեռամբ չարչարուելէ եւ խոր վիրապը նետուելէ ու 

հանուելէ յետոյ, բոլոր ազգին միաձայն հաւանութեամբ, եւ ըստ առաքելական օրինաց, Փոքր 

Հայոց Կեսարիա քաղաքը գնաց եւ Ղեւոնդիոս հայրապետէն կաթողիկոս ձեռնուեցաւ 302 

թուականին: Թադէոս առաքելոյն աշակերտն՝ Թէոփիլոս՝ եպիսկոպոսական աթոռ հաստատած 
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էր ի Կեսարիա, որ եւ կը համարուէր Աթոռ Թադէոսի առաքելոյն հայոց, եւ ըստ որում 

եպիսկոպոսութիւնն ի թէոփիլոսէ իջած էր անընդհատ մինչեւ ցՂեւոնդիոս, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 

եպիսկոպոսական օծումն ընդունելով ի Ս. Ղեւոնդիոսէ, ուղիղ գծով ժառանգ եղաւ սրբոց 

առաքելոցն Թադէոսի եւ Բարթուղիսած է հայոց կաթողիկոսութիւնն, որ է յաջորդու-թիւնն 

Թադէոս եւ Բարթուղիմէոս առաքելոց, ի ձեռն Ս. Գրիգոր Լուսաւորչայ, զի թէպէտ սա ի Կեսարիա 

ձեռնադրուեցաւ, այլ աթոռը փոխադրեց ի Մեծ Հայս որ էր վիճակ երկուց Ս. Առաքելոցն: Ս. 

Գրիգոր Լուսաւորիչ Վաղարշապատի մէջ կանգնեց առաջին հոյակապ եկեղեցին՝ Էջմիածին, 

յանուն միածին որդւոյն Աստուծոյ: Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի յաջորդող հայրա-պետները գրեթէ 

մեծ մասամբ Վաղարշապատ նստան, սակայն քաղաքական պարագայից բերմամբ Հայոց 

կաթողի-կոսական աթոռը փոխադրուեցաւ ի մայրաքաղաքս եւ ի գլխաւոր տեղիս, ինչպէս ի 

Դուին (452), յԱնի (993), ի Հռոմկլայ (1114): եւ վերջապէս ի Սիս (1294): Իսկ յետ բարձման 

թագաւորութեանն Կիլիկիոյ, այլ եւս քաղաքական մայրաքաղաք չմնալով, հարկ եղաւ որ հայոց 

կաթողիկոսական աթոռը վերադառնայ իւր սեփական տեղին, ի Ս. Էջմիածին, ուստի 1441ին ի 

Վաղարշապատ գումարեալ ընդհանուր ժողով մը վճռեց որ կափողիկոսական Աթոռն 

վերադառնայ ի կաթուղիկէ տաճարն Ս. Էջմիածնի, ուր եւ կը մնայ ցայսօր օրինաւոր 

յաջորդութիւն առաքելոցն մերոց եւ Լուսաւորիչ հօրն մերոյ Սրբոյն Գրիգորի: 

Հայք, Ս. Էջմիածնի ընդհանրական հայրապետութենէն զատ, ունին նաեւ երկու մասնակի 

կաթողիկոսութիւններ, Կիլիկիոյ եւ Աղթամարայ, որոց առաջինն 1441էն սկսած է, երբ այն 

ատենուան կաթողիկոսն՝ Գրիգոր Թ. Մուսաբեկեանց ի Վաղարշապատ գումարեալ ընդհ. Ժողովոյ 

վճռոյն չանսալով, չուզեց յԷջմիածին վերադառնալ եւ մնաց ի Կիլիկիա, եւ իր մահուանէն յետոյ 

Կիլիկիոյ հայք շարունակեցին յաջորդաբար ընտրել կաթողիկոս. Իսկ երկրորդն սկսած է 1114ին, 

արծրունեանց թագաւորութեան օրով, Վանայ լճին Աղթամար կղզւոյն մէջ եւ անտի ցայսօր կը 

շարունակէ. սակայն այս երկոքին մասնակի կաթողիկոսունք են ընդ իշխանութեամբ Մայր-

Աթոռ Ս. Էջմիածնի. որ է միակ ընդհանրական կաթողիկոսն ամենայն հայոց եւ հովուապետ 

Հայաստանեայց եկեղեցւոյ: 

Հայոց եկեղեցին Քրիստոսի ճշմարիտ եկեղեցին է որ ունի Կ. Պոլսոյ տիեզերական ժողովոյ 

Հանգանակին մէջ որոշուած նշաններն եւ յատկութիւններն, որք են՝ Մի, սուրբ, կաթուղիկէ եւ 

առաքելական: Ըստ այսմ Հայաստանեայց Ս. Եկեղեցին ամէն օր կ՛աղօթէ առ Աստուած վասն 

միայնոյ, սուրբ, կաթուղիկէ եւ առաքելական եկեղեցւոյ: 
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