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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
Հ այաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ
Եկեղեցւոյ Հաւատքի
Հանգանակին, այլ խօսքով՝ Հաւատամքի մեկնութիւնն ու
բացատրութիւնն է այս գիրքը, կատարուած հաւատքի մարդուն՝
Աստուծոյ մարդուն՝ Զարեհ Արք. Ազնաւորեանին կողմէ:
կողմէ:
Մոլորութեամբ լի այս դարուս մէջ, Սրբազան Հայրը իր այս
գործով կու գայ ուղղափառ հաւատքի փառաբանանքը
փառաբանանքը հիւսելու:
հիւսելու:
Քրիստոսի փրկագործութեան վերաբերեալ ձեռնարկ մը չէ այս
աշխատանքը, բայց ընթերցողը անխուսափելիօրէն հոն պիտի
հանդիպի փրկութեան շեփորահար մարգարէին՝ Սրբազան Հօր՝
հրաւէրին::
Քրիստոսի փրկութիւնը ընդգրկելու ջերմ կոչին ու հրաւէրին
Այս գիրքը Հաւատամքին մեկնութիւնը
մեկնութիւնը ըլլալով, ուրեմն,
ատիկա ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ հաւատքի´
հաւատքի´ գիրք մը,
հաւատքի´
հաւատքի´ առատահոս գետ մը, հաւատքի´
հաւատքի´ քուրայ մը:
մը: Գիրք մը՝
որ հետաքրքրական է ո´
ո´չ միայն որովհետեւ հոն գիտելիքներու
առատութիւն կը գտնենք, այլ որովհետեւ ատիկա խօսուած է
Մարդու մը կողմէ,
կողմէ, որ հաւատքի´
հաւատքի´ Մարդ էր:
էր: Ահաւասիկ այս
մարդը, Հաւատամքին պատմութեան ընդմէջէն, Հայ Եկեղեցւոյ
հաւատքի պատմութիւնն է որ կը ներկայացնէ:
ներկայացնէ:
Մեր հաւատաւոր ընթերցողներուն ուշադրութեան կ’
կ’ուզենք
յանձնել հետեւեալ քանի մը մատնանշումները.մատնանշումները.1.1.- Գիրքին աւարտին դրած ենք երեք Հաւատամքներ՝
Հաւատամքներ՝ մեր
գործածածը, Կոստանդնուպոլսոյ հանգանակը, եւ Նիկիական
հանգանակը, որպէսզի զանոնք ունենաք ձեր աչքին առջեւ, եւ
կարենաք անձամբ տեսնել անոնց տարբերութիւնները, եւ քննել
զանոնք Սրբազան Հօր տալիք բացատրութիւններուն լոյսին
տակ:
տակ:
2.2.- Գիրքը կը բաժնուի երկու
երկու մասի:
մասի: Առաջին մասը,
Հաւատամքին խտացուած եւ ամփոփ մեկնութիւնն, ուղղակիօրէն
Սրբազան Հօր կողմէ գրի առնուած եւ ժամանակին ժողովուրդին
բաժնուած:
բաժնուած: Հետեւաբար, սոյն բնագիրին մէջ սրբագրութիւններ
տեղի չեն ունեցած:
ունեցած:
Իսկ գիրքին երկրորդ մասը, որուն սրբագրութիւնը
կատարած ենք, եւ որուն մէջ յաւելումներ եւ յապաւումներ եղած
են, ընդարձակուած մեկնութիւնն է Հաւատամքին, դարձեալ
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Սրբազան Հօր կողմէ ներկայացուած, բայց այս անգամ
բերանացիօրէն:
բերանացիօրէն:
3.3.- Երբեմն մեր կողմէ յաւելումներ կատարուած են կարենալ
արտայայտուած միտքերն ու գաղափարները իրար
իրար կապելու
համար, եւ երբեմն ալ յաւելեալ յստակացումներ կատարելու
համար:
համար:
4.Հատուածներու
մէջ
նախադասութեանց
4.ետառաջութիւններ, եւ երբեմն ալ հատուածներու միջեւ
տեղափոխութիւններ կատարած ենք, նպատակ ունենալով
պահել գրութեան շարահիւսութիւնը, ընթերցումը հեզասահ ու
հաճելի դարձնելու համար:
համար:
5.5.- Երբ բերանացի դասախօսութիւն մը կը ներկայացուի,
կամայ թէ ակամայ կրկնութիւններ կ’
կ’ըլլան, ներկայացուած նիւթը
կամ գաղափարը դրոշմելու ունկնդրողին մտքին մէջ:
մէջ: Մենք
փորձած ենք կարելի եղածին չափ խուսափիլ կրկնութիւններէն:
կրկնութիւններէն:
6.6.- Այն խօսքերն ու հաստատումները, ակնարկութիւններն
ու վկայութիւնները որոնք Աստուածաշնչական են, փորձած ենք
յիշել անոնց գլուխներն ու համարները:
համարները: Երբեմն նաեւ գլուխներու
եւ համարներու յաւելեալ յղումներ կատարած ենք, ընթերցողին
տրամադրութեան տակ դնելու համար անհրաժեշտ եղած
ատաղձը:
ատաղձը:
Բերանացիօրէն տրուած նման դասախօսութիւններ գրաւոր
կերպով եւ հարազատօրէն ներկայացնելը դիւրին գործ չէ:
չէ:
Ատիկա յաջողապէս ընելու համար, պէտք է ծանօթ ըլլալ նիւթը
ներկայացնելու դասախօսին կերպին, ինչպէս նաեւ պէտք է
լաւապէս ծանօթ ըլլալ Աստուածաշունչին, որպէսզի անկէ
կատարուած
ուղղակի
թէ
անուղղակի
բազմահարիւր
վկայութիւնները յիշուին իրենց տեղերով:
տեղերով:
Դասախօսական 17 պահերով, Զարեհ Արք. Ազնաւորեան
կատարեց մեր «Հաւատքի Հանգանակ»
Հանգանակ»ին բացատրութիւնը:
բացատրութիւնը:
Դասախօսութիւնները ներկայացուած են Կաթողիկոսարանիս
Մայրավանքին մէջ, 1999 տարեշրջանին
տարեշրջանին:
նին:
ՎԱՂԻՆԱԿ ՎՐԴ. ՄԵԼՈՅԵԱՆ
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ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
Ի՞ՆՉ Է ՀԱՒԱՏԱՄՔԸ
Հաւատամքը մեր հաւատքին արտայայտութիւնն է:
է: Հաւատք
ըսելով կը հասկնանք երեք բան.բան.- 1) Աստուծոյ վրայ մեր
վստահութիւնը
եւ
անմիջականօրէն
մեր
չտեսած
ճշմարտութիւններուն մեր համոզուածութիւնը
համոզուածութիւնը:
ածութիւնը: 2) Կեանքով կամ
գործերով արտայայտուած հաւատքը:
հաւատքը: 3) Մեր հաւատացած
ճշմարտութիւններուն
ամբողջութիւնը:
Հաւատամքը
այս
ամբողջութիւնը:
վերջինն է, խտացած վիճակով:
վիճակով:
Քրիստոնէական հաւատքի ճշմարտութիւնները Քրիստոս
ինք յայտնեց մեզի, թէ´
թէ´ Հին Կտակարանով՝ գրաւորապէս, թէ´
թէ´ իր
մարդեղութեանը
մէջ՝
բերանացի:
Առաքեալները
այս
մարդեղութեանը
բերանացի:
ճշմարտութեանց պահապանները եւ փոխանցողները եղան, թէ´
թէ´
բերանացի քարոզութեամբ, եւ թէ´
թէ´ գրաւորապէս, Նոր
Կտակարանի գիրքերուն մէջ:
մէջ:
Եկեղեցին ժառանգեց այդ ճշմարտութեանց աւանդը, եւ զայն
նախանձախնդրօրէն պահեց առաքելական յաջոդութեամբ
յաջոդութեամբ:
թեամբ:
Ի՞ՆՉՊԷՍ ԾՆՈՒՆԴ ԱՌԱՒ ՀԱՒԱՏԱՄՔԸ
Քրիստոնէութեան առաջին իսկ դարէն, Եկեղեցւոյ մէջ եւ
անոր կողքին յայտնուեցան աղանդներ, կամ հերձուածներ,
որոնք
ճշմարիտ
հաւատքէն
շեղած
անձեր
կամ
խմբակցութիւններ էին:
էին: Սխալ վարդապետութիւններ սկսան
տարածուիլ ըլլա´
ըլլա´յ Աստուծոյ ինքնութեան
ինքնութեան վերաբերեալ, ըլլա´
ըլլա´յ
աշխարհի
ստեղծագործութեան,
ըլլա´
ամենասուրբ
ըլլա´յ
Երրորդութեան
հասկացողութեան,
ըլլա´
Քրիստոսի
ըլլա´յ
ինքնութեան (աստուածութեան կամ, մարդեղութեան), ըլլա´
ըլլա´յ
Սուրբ Հոգիին աստուածութեան վերաբերեալ, եւայլն:
եւայլն:
Աղանդները պատճառ եղան, որ Եկեղեցին շատ կանուխէն
իր հաւատքը արձանագրէ խտացեալ ձեւով, որպէսզի ճշմարիտ
հաւատացեալները զայն սորվին եւ այդպէս դաւանին իրենց
հաւատքը:
հաւատքը: Այս խտացեալ դաւանութիւնները կը կոչենք
«Հաւատքի Հանգանակ»
Հանգանակ»: Տեղական եկեղեցիները իրենց
հանգանակները ունէին, որոնք թէպէտ թեթեւ տարբերութիւններ
տարբերութիւններ
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ունին իրարմէ, բայց հիմնական կէտերը նոյնն էին:
էին: Հնագոյններէն
մէկը կը կոչուի «Առաքելական Հանգանակ»
Հանգանակ»:
4-րդ դարուն լայն տարածում գտաւ Արիոս Աղեքսանդրացիի
եւ իր հետեւորդներուն աղանդը, որ կ’
կ’ուրանար Քրիստոսի
աստուածութիւնը:
աստուածութիւնը: Այս աղանդին դէմ պայքարելու համար,
տարբեր
տարբեր եկեղեցիներէ 318 հայրապետներ հաւաքուեցան Փոքր
Ասիայի Նիկիա քաղաքին մէջ 325 թուականին:
թուականին: Ասոնց մէջ էր
նաեւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի որդին եւ յաջորդը՝ Ս. Արիստակէս:
Արիստակէս:
Նիկիոյ ժողովը վաւերացուց բոլոր եկեղեցիներուն կողմէ
ճանչցուած հանգանակ մը, որ ժողովին անունով կոչուեցաւ
կոչուեցաւ
Նիկիական Հանգանակ:
Հանգանակ: Այս հանգանակը զօրեղապէս կը շեշտէր
Քրիստոսի աստուածութիւնը եւ մեր փրկութեան համար
ճշմարիտ մարդեղութիւնը:
մարդեղութիւնը:
Նոյն դարուն արծարծուած երկրորդ մեծ հարցը Սուրբ
Հոգիին աստուածութիւնն էր, որ կարգ մը աղանդաւորներ
կ’ուրանային:
ուրանային: 381 թուականին, Կոստանդնուպոլսոյ մէջ
գումարուեցաւ ժողով մը, 150 հայրապետներու ներկայութեամբ,
որ հռչակեց Սուրբ Հոգիին աստուածութեան մասին եկեղեցւոյ
հաւատքը:
հաւատքը: Ժողովը այդ առիթով վաւերացուց արդէն գոյութիւն
ունեցող հանգանակ մը, որուն վրայ Սուրբ Հոգիին բաժինը
որոշապէս կ’
կ’արտայայտէր
արտայայտէր Եկեղեցւոյ հաւատքը:
հաւատքը:
Այս ձեւով լրացած Հաւատամքը կամ Հաւատքի Հանգանակը
ընդունուեցաւ բոլոր եկեղեցիներուն կողմէ, եւ դարձաւ
ուղղափառութեան նշան:
նշան:
Հայ Եկեղեցւոյ գործածած Հանգանակը, որ Նիկիական կը
տարբերակը::
կոչուի, բուն Նիկիականը չէ, այլ՝ անոր լրացուած տարբերակը
ՀԱՒԱՏԱՄՔԸ
ՀԱՒԱՏԱՄՔԸ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆ
1.1.- Եկեղեցին հաւատքի համայնք մըն է:
է: Այսինքն՝
հաւատացո´
հաւատացո´ղ համայնք մըն է, միակ հաւատքի մը շուրջ խմբուած
եւ միակ հաւատքով մը կապուած համայնք մըն է:
է:
Հաւատամքը արտացոլացումն է այդ հաւատքին:
հաւատքին: Ո´չ միայն
խտացումն է Եկեղեցւոյ հաւատալիքներուն, այլ նաեւ
նաեւ հաւատքի
փորձառութեան:
փորձառութեան: Այլ խօսքով, մենք անոր մէջ կը կարդանք
պատմութիւնը այն հանգրուաններուն, որոնցմէ անցաւ այդ
հաւատքը՝ հասնելու համար մինչեւ մեր օրերը:
օրերը:
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2.2.- Եկեղեցին խոստովանող համայնք մըն է:
է: Խոստովանիլ
բայը այստեղ կ’
կ’արտայայտէ՝ ոեւէ ճշմարտութիւն ճանչնալ,
ընդունիլ եւ յայտարարել իմաստը:
իմաստը: Կ’ըսենք նաեւ՝ դաւանիլ:
դաւանիլ:
Ճշմարտութեան ոեւէ հետեւորդ՝ իր ճանչցած եւ ընդունած
ճշմարտութիւնը պէտք է խոստովանի կամ դաւանի յայտնապէս,
այլապէս ճշմարտութեան հետեւորդ մը չէ (Մտ 10.3210.32-33:
33: Հռ 10.910.910):
10): Հետեւորդութիւնը տեսական չէ, այլ՝ գործնական
գործնական:
րծնական:
Հաւատամքը հիմն է Եկեղեցւոյ դաւանութեան, որով մենք
կ’արտայայտենք Քրիստոսի մեր պատկանելութիւնը, մեր
ինքնութիւնը:
ինքնութիւնը:
3.3.- Եկեղեցին հաւաքական մարմին մըն է:
է: Պօղոս առաքեալ
Քրիստոսի Եկեղեցին կը ներկայացնէ իբրեւ Քրիստոսի
Մարմինը:
Մարմինը: Միակ մարմին մը՝ բազմաթիւ անդամներով
անդամներով:
մներով: Իսկ այդ
անդամները տեղական եկեղեցիներն են, ինչպէս նաեւ
իւրաքանչիւր եկեղեցին բաղկացնող անդամները՝ առանձնաբար
ու հաւաքաբար:
հաւաքաբար: Հաւատամքը հիմն է Եկեղեցւոյ միութեան:
միութեան:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔԻՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
Շատ կարեւոր է գիտնալ, որ մեր Հաւատամքը զուտ
աստուածաշնչական
աստուածաշնչական տուեալներու վրայ կը հիմնուի:
հիմնուի: Կարելի է
ըսել, որ անիկա աստուածաշնչական ճշմարտութեանց
խտացումը եւ համագումարն է:
է: Մէկ բացառութեամբ, բոլոր
բառերն ու բացատրութիւնները Աստուածաշունչէն քաղուած են,
եւ ատիկա կարելի է անձամբ ալ ստուգել՝ աչքի առջեւ ունենալով
հետեւեալ
հետեւեալ պատկերը.պատկերը.Կը հաւատանք (Յհ 4.42, 6.70, 9.38, 16.30:
16.30: Բ.Կր 4.13:
4.13: Գրծ 8.37:
8.37: Բ.Կր 4.13):
4.13):
մէկ Աստուծոյ, (Բ.Օր 6.4):
6.4):
Ամենակալ Հօր, (Բ.Կր 6.18:
6.18: Յյտ 1.8:
1.8: Ա.Կր 8.6:
8.6: Եփ 4.6):
4.6):
որ արարիչն է երկինքին ու երկրին, (Ծն 1.1, 14.19 22. Ես 40.28):
40.28):
տեսանելի եւ անտեսանելի
անտեսանելի ստեղծուածներուն:
ստեղծուածներուն: (Կղ
(Կղ 1.16:
1.16: Եբր 11.3):
11.3):
Կը հաւատանք մէկ Տէր Յիսուս Քրիստոսի, (Գրծ 2.36:
2.36: Հռ 10.9:
10.9: Ա.Կր 8.6):
8.6):
Աստուծոյ Որդիին, (Մտ 3.17:
3.17: Ղկ 1.35:
1.35: Հռ 1.4:
1.4: Ա.Յհ 5.5):
5.5):
որ Հօր Աստուծմէ ծնած է (Եբր 1.5):
1.5):
որպէս միակ ծնունդ (Միածին) (Յհ 1.14, 3.16):
3.16):
այսինքն՝ Հօրը էութենէն
էութենէն է:
է: (Յհ
(Յհ 10.30:
10.30: Կղ 2.9:
2.9: Բ.Յհ 3):
3):
Աստուած է՝ Աստուծմէ ծնած, (Յհ 1.1):
1.1):
Լոյս է՝ Լոյսէն յառաջ եկած:
եկած: (Յհ
(Յհ 1.9, 8.12, 9.5:
9.5: Ա.Յհ 1.5):
1.5):
Ճշմարիտ Աստուծմէն ծնած ճշմարիտ Աստուած է (Ա.Յհ 5.20:
5.20: Եբր 1.5):
1.5):
եւ ո´
ո´չ արարած:
արարած:
Անիկա Հօրը բնութենէն է:
է: (Եբր
(Եբր 1.3):
1.3):
Իրմով ստեղծուած
ստեղծուած է ամէն ինչ (Յհ 1.3:
1.3: Եփ 3.9):
3.9):
որ կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ, տեսանելի թէ անտեսանելի:
անտեսանելի: (Կղ
(Կղ
1.151.15-17):
17):
Ինքն էր որ մեզի՝ մարդերուս
եւ մեր փրկութեան համար երկինքէն իջաւ (Յհ 3.13:
3.13: Գղ 4.4):
4.4):
եւ մարմին առաւ, մարդացաւ, (Յհ 1.14:
1.14: Հռ 1.3):
1.3):
Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբ
ներգործութեամբ սուրբ կոյս Մարիամէն ծնելով (Մտ
1.18, 20):
20):
որպէս կատարեալ մարդ՝ մարմինով, հոգիով եւ միտքով, (Հռ 8.3):
8.3):
եւ ամէն ինչով որ մարդկային է. (Եբր 2.14, 4.15):
4.15):
ո´չ թէ երեւութապէս, այլ ճշմարտապէս:
ճշմարտապէս: (Ա.Յհ
(Ա.Յհ 4.24.2-3: Բ.Յհ 7):
7):
Չարչարուեցաւ, (Մտ 26.6726.67-68, 27.2827.28-30:
30: Մր 14.65,
14.65, 15.1715.17-19:
19: Ղկ 22.6322.63-65):
65):
խաչուեցաւ, (Մտ 27.3327.33-37):
37):
թաղուեցաւ, (Մտ 27.5727.57-60):
60):
երրորդ օրը յարութիւն առաւ, (Մտ 28.128.1-6):
6):
նոյն մարմինով երկինք ելաւ (Մր 16.19:
16.19: Ղկ 24.51:
24.51: Գրծ 1.11):
1.11):
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եւ Հօրը աջ կողմը նստաւ:
նստաւ: (Մր
(Մր 16.19:
16.19: Գրծ 7.55):
7.55):
(Կը հաւատանք նաեւ) թէ վերստին պիտի գայ, (Գրծ 1.11:
1.11: Ա.Թս 4.16):
4.16):
նոյն մարմինով եւ Հօրը փառքով, (Մտ 16.27, 24.30, 25.31):
25.31):
ողջերն ու մեռածները դատելու. (Յհ 5.225.22-24):
24):
ինք՝ որուն թագաւորութիւնը անվախճան է:
է: (Յյտ
(Յյտ 11.15):
11.15):
3.17)::
Կը հաւատանք անեղ եւ կատարեալ Սուրբ Հոգիին, (Բ.Կր 3.17)
որ խօսեցաւ Օրէնքին,
Օրէնքին, մարգարէներուն (Բ.Պտ 1.21:
1.21: Ղկ 1.70:
1.70: Գրծ 1.16):
1.16):
եւ Աւետարաններուն ընդմէջէն. (Գրծ 28.25:
28.25: Բ.Տմ 3.16):
3.16):
որ Յորդանան գետին վրայ իջաւ, (Մտ 13.13, 16):
16):
առաքեալներուն ուսուցանեց (Յհ 14.26):
14.26):
եւ սուրբերուն մէջ բնակեցաւ:
բնակեցաւ: (Ա.Կր
(Ա.Կր 6.19):
6.19):
կը հաւատանք նաեւ մէկ, ընդհանրական
ընդհանրական (Կղ 1.18, 24:
24: Ա.Տմ 3.15):
3.15):
եւ առաքելական (սուրբ) Եկեղեցիին. (Եփ 1.221.22-23, 2.192.19-21, 4.16):
4.16):
մէկ մկրտութեան, (Եփ 4.5):
4.5):
ապաշխարութեան, (Գրծ 2.38):
2.38):
մեղքերու քաւութեան եւ թողութեան. (Ա.Յհ 1.9):
1.9):
մեռելներու յարութեան, (Ա.Թս 4.16:
4.16: Յհ 6.40):
6.40):
հոգիներու եւ մարմիններու յաւիտենական դատաստանին, (Յհ 5.285.2829):
29):
երկինքի արքայութեան հաստատումին (Մտ 19.14:
19.14: Բ.Տմ 4.18):
4.18):
եւ յաւիտենական կեանքին:
կեանքին: (Յհ 6.40):
6.40):

Ամէն անգամ որ կ’
կ’արտասանենք մեր հաւատքի
հանգանակը, յիշենք մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խօսքը.խօսքը.-

«Ով որ մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը հետեւի, ես ալ
զայն ինծի հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս դիմաց, որ երկինքի
մէջ է:
է: Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց առջեւ, նոյնպէս ալ ես զինք
պիտի ուրանամ Հօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ է»
է» (Մտ
(Մտ 10.3210.32-33):
33):
Եւ չմոռնանք Պօղոս առաքեալի սա կարեւոր յորդորը.յորդորը.-

«Եթէ բերանովդ խոստովանիս
խոստովանիս թէ Յիսուս Տէր է, եւ սրտիդ մէջ
հաւատաս թէ Աստուած զինք մեռելներէն յարուցանեց, կը
փրկուիս:
փրկուիս: Այսինքն, ոեւէ մէկը որ իր սրտին մէջ կը հաւատայ՝
կ’արդարանայ, եւ երբ բերանով խոստովանի՝ կը փրկուի»
փրկուի» (Հռ
(Հռ
10.910.9-10):
10):
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Հաւատամք ի մի Աստուած,
ի Հայրն ամենակալ,
ամենակալ,
եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս,
եւ ի Սուրբ Հոգին»
Հոգին»:
1.Աստուած
եւ
աստուածաբանութիւն:
1.աստուածաբանութիւն:
Աստուածաբանութիւնը այն գիտութիւնն է, որ կը խօսի Աստուծոյ
մասին, եւ կը քննէ հաւատքին վերաբերող բոլոր երեսները:
երեսները: Այդ
գիտութեան հիմը Աստուածաշունչն է, առանց որուն՝
աստուածաբանութիւնը
աստուածաբանութիւնը ոեւէ բան չի հաստատեր:
հաստատեր: Բայց
աստուածաբանութեան մէջ մտածողութեան այն կերպը, որ կը
գործածուի՝
իմաստասիրական
(փիլիսոփայական)
մտածողութեան կերպն է:
է:
2.2.- Կրնա՞նք ճանչնալ զԱստուած:
զԱստուած: Աստուած իր բնութեամբ
անճանաչելի է, այսինքն՝ կարելի չէ ճանչնալ:
ճանչնալ: Մենք զԱստուած
զԱստուած
ճանչնալու երկու հիմնական կերպեր ունինք.ունինք.ա) Յայտնութիւնը, այսինքն՝ Աստուածաշունչը եւ բերանացի
յայտնութիւնը:
յայտնութիւնը: Մենք զԱստուած կը ճանչնանք միայն այնքան՝
որքան որ ինք ինքզինք յայտնած է մեզի անցեալին՝
նահապետներուն եւ մարգարէներուն միջոցաւ, եւ ներկայ
ժամանակին՝
ժամանակին՝ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ:
միջոցաւ:
բ) ԶԱստուած կը ճանչնանք իր գործերէն, այսինքն՝
ստեղծագործութենէն եւ իր նախախնամութենէն:
նախախնամութենէն:
3.3.- Աստուած եւ գիտութիւն:
գիտութիւն: Գիտութիւնը չ’
չ’ըզբաղիր
ճշմարտութիւններով::
Աստուծոյ հարցով, ոչ ալ աստուածային ճշմարտութիւններով
Անոր առարկան տիեզերքն է, աշխարհը
աշխարհը եւ մարդը:
մարդը: Միւս կողմէ,
աստուածաբանութիւնը գիտութիւն է որոշ իմաստով, որովհետեւ
իր եզրակացութիւններուն համար Աստուածաշունչէն զատ (եւ
Աստուածաշունչէն անկախ) կը հիմնուի մարդկային միտքի
դատողութեան եւ ապացոյցներու վրայ:
վրայ: Օրինակ, անհաւատի մը
խօսած ատեն կարելի
կարելի չէ Աստուծոյ գոյութիւնը ապացուցանել
Աստուածաշունչով:
Աստուածաշունչով: Պէտք է խօսիլ՝ միտքին դիմելով:
դիմելով: Արդ,
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մարդկային միտքին համար Աստուծոյ գոյութեան ապացոյցներն
են.են.ա) Աշխարհին գոյութիւնը:
գոյութիւնը: Ոեւէ բան ինքնիրեն չի գոյանար.
անհրաժեշտօրէն բացարձակ Գոյութիւն մը պէտք է ըլլայ
պատճառը
պատճառը բոլոր տեսանելի եւ անտեսանելի գոյութեանց:
գոյութեանց: Ամէն
ինչ միակէ մը կը սկսի, եւ առաջին ու բացարձակ Միակը
Աստուած է:
է:
բ) Շարժումին գոյութիւնը:
գոյութիւնը: Նիւթը ինքնին անկեանք եւ
անշարժ է, եթէ իրմէ դուրս շարժիչ մը չունենայ:
չունենայ: Այդ շարժիչը ինք
նիւթ եւ նիւթեղէն չի կրնար ըլլալ. պէտք
պէտք է աննիւթ Գոյութիւն մը
ըլլայ, որ Աստուած է:
է:
գ) Տիեզերական կարգաւորութեան գոյութիւնը:
գոյութիւնը: Այս
կարգաւորութիւնը պատահականութեան ծնունդը չի կրնար
ըլլալ:
ըլլալ: Ինքնիրեն ձգուած բնութիւնը դէպի անկարգութիւն
կ’երթայ:
երթայ: Կարգաւորութիւնը տիեզերքին ետին գործող Մեծ
Միտքին մը կամ Բանականութեան
Բանականութեան մը արդիւնքը միայն կրնայ
ըլլալ:
ըլլալ:
դ)
Մարդուն մէջ
անհունին հասնելու փափաքը,
կատարելութեան ցանկութիւնը, անմահութեան ձգտումը,
բարոյական հասկացողութեանց եւ խղճմտանքին գոյութիւնը կը
հաստատեն Աստուծոյ գոյութիւնը:
գոյութիւնը:
4.4.- Մէկ Աստուածութիւն եւ Սուրբ Երրորդութիւն
Երրորդութիւն:
ւթիւն: Աստուած
մէկ է:
է: Ամբողջ Աստուածաշունչը կը խօսի այս միակութեան
մասին, եւ անդադար կը շեշտէ զայն, զգուշացնելու համար
բազմաթիւ աստուածներ պաշտելու մոլորութենէն, որ մարդիկը
Աստուծմէ հեռացնելու սատանայական հնարքն է:
է:
Աստուած մէկ է:
է: Հին Կտակարանին մէջ անիկա ինքզինք
ինքզինք կը
յայտնէ իբրեւ Ամենակալ Աստուածը, Ամենակարող Աստուածը,
Յաւիտենական Աստուածը, «Ան՝ որ է»
է» (Ել 3.14, 6.3):
6.3): Նոր
Կտակարանին մէջ Աստուած ինքզինքը կը յայտնէ իբրեւ Հայր,
Որդի եւ Սուրբ Հոգին:
Հոգին:
«Երրորդութիւն»
Երրորդութիւն» բառը չկայ Աստուածաշունչին մէջ, բայց
անոր հասկացողութիւնը
հասկացողութիւնը կամ վարդապետութիւնը կու գայ
Աստուածաշունչէն, ՀԿՀԿ-ի մէջ քօղարկուած ձեւով, իսկ ՆԿՆԿ-ին մէջ՝
բացայայտօրէն (Մտ 28.19:
28.19: Բ.Կր 13.13:
13.13: Հմմտ Ա.Կր 12.412.4-6):
6):
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Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին երեք անձեր են, բայց ո´
ո´չ երեք
Աստուածներ:
Աստուածներ: Անոնք մէկ եւ նոյն Աստուածն են:
են: Իրենց
բնութեամբ եւ յատկութիւններով, իրենց կամքով ու գործով,
իրենց կարողութեամբ եւ իշխանութեամբ նոյնն են անոնք, բայց
իրենց ներքին կապերով եւ յարաբերութիւններով կը
զանազանուին, առանց երբեք շփոթուելու իրարու հետ:
հետ: Օրինակ.Օրինակ.Ինչպէս մադկային հոգի ըսելով երեք բաներ կը հասկնանք.
հասկնանք.սկնանք.կամքը, որմէ ծնունդ կ’
կ’առնէ միտքը, եւ որմէ կը բղխի
կարողութիւնը. եւ այս երեքը՝ կամք, միտք եւ կարողութիւն, երեք
անշփոթելի բաներ ըլլալով հանդերձ՝ երեք հոգիներու մասին
չենք խօսիր, այլ մէկ եւ միակ հոգիի մասին:
մասին: Նոյնն է երեք
անձնաւորութեանց պարագային, որոնք
որոնք մէկ եւ միակ ճշմարիտ
Աստուածն են:
են:
5.5.- Հայրն Աստուած:
Աստուած: Աստուած ամէն բանի սկիզբն է, սկիզբը
սկիզբներուն, միակ սկիզբը ամէն բանի, ինքը ըլլալով միակ
անսկիզբը:
անսկիզբը: Այս ճշմարտութիւնը կը վերաբերի Սուրբ
Երրորդութեան, բայց յատուկ կերպով զայն կը մասնաւորենք
Հայր Աստուծոյ
Աստուծոյ համար:
համար: Որդին եւ Սուրբ Հոգին թէպէտ անսկիզբ
են եւ անժամանակ, բայց իրենց պատճառը եւ սկիզբը ունին Հօր
Աստուծոյ մէջ, այնպէս՝ ինչպէս ճառագայթն ու ջերմութիւնը
արեւէն սկիզբ կ’
կ’առնեն բայց անոր հետ միաժամանակ կան (եւ
ո´չ թէ յետոյ), որովհետեւ արեւ չկայ առանց ճառագայթի
ճառագայթի եւ
ջերմութեան:
ջերմութեան:
6.6.- Աստուած Հայրը՝ աստուածութեան եւ ապագայ Եկեղեցւոյ
Ընտանիքին
յարաբերաբար:
«Հայր
կոչումը
Սուրբ
յարաբերաբար:
«Հայր»
Հայր»
Երրորդութեան
առաջին
անձնաւորութեան
կու
տանք,
որովհետեւ Որդին ինք, մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս, միշտ
այդպէս կոչեց զայն:
զայն: Այդ անունը մարդկային հայրութեան
հայրութեան
հասկացողութեան հետ նմանութիւն ունի բայց նոյնը չէ:
չէ: Հայր մը
իր որդիին հետ նոյն բնութիւնը ունի, բայց տարիքով ու
փորձառութեամբ անկէ մեծ է, նկարագրով, կամքով ու գործով
անկէ տարբեր է:
է: Այդպէս չէ Աստուծոյ Որդիին եւ Հօրը
պարագային:
պարագային: Որդին ո´
ո´չ միայն Հօրը բնութիւնը
բնութիւնը ունի, այլ նաեւ
նոյն կամքը, նոյն իշխանութիւնը, նոյն փառքը եւ պատիւը:
պատիւը:
Անիկա «Հօրը փառքին լոյսը եւ անոր էութեան ճշգրիտ
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պատկեր»
1.3): Բայց Որդի կը կոչուի՝ մեզի համար, մեզի
պատկեր»ն է (Եբր 1.3):
սորվեցնելու համար՝ թէ ի´
ի´նչպէս կրնանք ճշմարիտ եւ
կատարեալ որդիներ ըլլալ Աստուծոյ
Աստուծոյ:
տուծոյ:
Եւ արդարեւ Աստուած Հայր է նաեւ մեզի համար:
համար: Այս
հայրութիւնը բնութենական չէ, այսինքն՝ մենք Հօրը բնութենէն
ծնած չենք:
չենք: Մեր պարագային Աստուծոյ հայրութիւնը հոգեւոր է.
մենք հաւատքի ճամբով Աստուծոյ որդեգիրներ ենք:
ենք: Որովհետեւ
Աստուծոյ յաւիտենական ծրագիրն է՝ մարդոցմէ իրեն ժողովուրդ
մը կազմել, եւ այդ ժողովուրդը իր սեփական «ընտանիքը»
ընտանիքը»
դարձնել:
դարձնել: Այդ ժողովուրդը եւ ընտանիքը Աստուծոյ Եկեղեցին է,
որ մենք բոլորս ենք (Եփ 2.19):
2.19): Ահա թէ ինչու՝ Հաւատամքին մէջ
երբ կ’
կ’ըսենք՝ «Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն ամենակալ»
ամենակալ»
(Կը հաւատանք
հաւատանք մէկ Աստուծոյ՝ ամենակալ Հօր), անով նաեւ
կ’արտայայտենք մեր որդիութիւնը Աստուծոյ, եւ մեր կոչումը՝
իբրեւ Աստուծոյ Ընտանիքին անդամները:
անդամները:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Յարարիչն երկնի եւ երկրի,
երեւելեաց եւ աներեւութից»
աներեւութից»:
Առաջին հերթին այս բացատրութիւնը պատասխան մըն էր
Գնոստիկեան
Գնոստիկեան աղանդաւորներուն, որոնք կը մերժէին Արարիչ
Աստուածը ճանչնալ որպէս ճշմարիտ Աստուածը:
Աստուածը: Անոնց համար
Հին Կտակարանի Աստուածը, որ ՀԿՀԿ-ի առաջին իսկ էջին վրայ կը
ներկայանայ իբրեւ երկինքի եւ երկրի արարիչը, ճշմարիտ
վար,,
Աստուծմէն տարբեր է, անկէ ստորադաս (այսինքն՝ անկէ վար
անոր ենթակայ), մինչ, կ’
կ’ըսէին,ըսէին,- ճշմարիտ Աստուածը գործ չունի
նիւթեղէն չար աշխարհին հետ:
հետ: Այստեղ այս բացատրութեամբ
Եկեղեցին կ’
կ’արտայայտէ իր հաւատքը՝ մէկ եւ միակ Աստուծոյ մը
հանդէպ, որ նոյնինքն Հին Կտակարանի Աստուածն է, երկինքի եւ
երկրի արարիչը:
արարիչը:
1.1.- Արարչութիւն
Արարչութիւն տիեզերքի, հրեշտակներու, մեր աշխարհին
եւ մարդուն:
մարդուն:
Աստուած ստեղծագործութեան առաջին իսկ պահուն
«ստեղծեց երկինքն ու երկիրը»
երկիրը»: Ամէն ինչ գոյութեան եկաւ
ոչինչէն, Աստուծոյ խօսքով կամ հրամանով (Սղ 33.633.6-9):
9):
Ստեղծագործութեան երկրորդ հանգրուանը եղաւ անոր
կարգաւորումը
կարգաւորումը: Ամէն ինչի համար Աստուած կարգ ու կանոն
դրաւ, ջուրերէն դուրս բերաւ ցամաքը:
ցամաքը:
Ստեղծագործութեան երրորդ հանգրուանը եղաւ՝ զայն
կեանքով լեցնելը:
լեցնելը: Նախ բուսական կեանքը, յետոյ կենդանականը,
եւ ի վերջոյ բանականը կամ մարդկայինը:
մարդկայինը:
Ե՞րբ ստեղծուեցան «անտեսանելիները»,
անտեսանելիները», հոգեղէն
հոգեղէն էակները,
այսինքն՝ հրեշտակները:
հրեշտակները: Թէպէտ Ծնունդներու գիրքին առաջին
գլուխին մէջ կը թուի թէ այդ մասին տեղեկութիւն մը չունինք,
բայց Աստուածաշունչը յստակօրէն կը վկայէ այդ մասին (Սղ
104.4):
լոյս», այսինքն՝ լուսեղէն
104.4): Անոնք ստեղծուեցան իբրեւ «լոյս»,
արարածներ, ստեղծագործութեան
ստեղծագործութեան առաջին օրը:
օրը: Ս. Ներսէս
Շնորհալի Կիրակիին առաջին օրուան իր երգին մէջ կ’
կ’ըսէ.ըսէ.-

«Նորաստեղծեալ բանն յանէից ի սկըզբանէ զերկինս երկնից,
եւ զերկնային զօրս անմարմնոցն իմանալեացըն զըւարթնոց,
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եւ ըզգալի տարերց քառից հակառակաց միաբանից.
որով յաւէտ փառաբանի Երրորդութիւն
Երրորդութիւն անճառելի»
անճառելի»:

Հաւատամքը յատուկ կերպով կը շեշտէ, թէ Աստուած է
«արարիչը տեսանելի թէ անտեսանելի (արարածներուն)»,
(արարածներուն)»,
հերքելու համար կարգ մը աղանդներու եւ իմաստասիրութեանց
այն սխալ կարծիքը, թէ հոգեղէն անտեսանելի արարածները ո´
ո´չ
թէ ստեղծուած են, այլ՝ Աստուծոյ բանական
բանական էութենէն յառաջ
եկած:
եկած: Հաւատամքը յստակօրէն կը հաստատէ, թէ բոլոր
գոյութիւններն ալ, հոգեղէն ըլլան թէ մարմնաւոր, մեզի համար
տեսանելի ըլլան թէ անտեսանելի, ստեղծուած են միակ
Արարիչէն, Աստուծոյ կողմէ:
կողմէ:
2.2.- Նախախնամութիւն:
Նախախնամութիւն:
Աստուած միայն տիեզերքի ստեղծիչը չէ, այլ
այլ նաեւ՝
նախախնամողը, այսինքն՝ զայն խնամողը, պահողը, անոր
մասին հոգացողը, աշխարհին եւ մարդուն վիճակով զբաղողը:
զբաղողը:
Ասիկա
սիրող
եւ
«Հայր»
Աստուծոյ
մը
ճշմարիտ
Հայր»
հասկացողութիւնն է, ամբողջութեամբ տարբեր՝ աշխարհի շատ
մը
կրօններու
եւ
իմաստասիրութիւններու
ցուրտ
հասկացողութենէն,
հասկացողութենէն, որ զԱստուած կը պատկերացնէ իբրեւ
աշխարհէն հեռու, անկէ ամբողջապէս ինքզինք կտրած արարիչ
մը կամ անհաղորդ բանականութիւն մը:
մը:
3.3.- Արարչութիւնը իր հրաշալիքներով - «Բարի
«Բարի»
Բարի»:
Աստուածաշունչը իր առաջին էջով իսկ կը յայտարարէ, թէ
Աստուած ի´
ի´նք ամէն ինչ ստեղծեց, եւ «տեսաւ որ բարի է»
է»: Ատով
Աստուածաշունչը կը հաստատէ, թէ Աստուծոյ ամբողջ
ստեղծագործութիւնը բարի է, որովհետեւ ստեղծիչը ինք
գերագոյն Բարին է:
է: Իրօք, երբ կը ճանչնանք մեզ շրջապատող
հմայքով::
աշխարհը, տիեզերքը, մեր միտքն ու սիրտը կը լեցուին հմայքով
Ամէն ինչ կը վկայէ գերագոյն
գերագոյն եւ հոգածու Բանականութեան մը
մասին, որ ամէն ինչ ստեղծած է ինքն իր մէջ հրաշալի
կատարելութեամբ:
կատարելութեամբ: Իրապէս որ երկինք եւ երկիր Տիրոջ փառքով
լեցուն են, անոր մասին կը վկայեն եւ անոր փառքը կը պատմեն
(Ես 6.3:
6.3: Սղ 19.1):
19.1):
Հաւատամքը յստակօրէն կը հաստատէ, թէ Աստուծոյ բոլոր
ստեղծածներն ալ բարի են. ո´
ո´չ միայն հոգեղէնները, այլ նաեւ
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մարմնաւորները:
մարմնաւորները: Ասիկա կ’
կ’ընէ՝ հերքելու համար կարգ մը
աղանդներու եւ իմաստասիրութեանց այն սխալ կարծիքը, որ
նիւթը, այսինքն՝ մեր մարմինը կը նկատէ չար եւ չարիքի աղբիւր:
աղբիւր:
Ճշմարտութիւնը սակայն հակառակն է:
է: Նիւթը կամ մարմինը
Աստուծմէ ստեղծուած է, եւ ուստի բարի է:
է:
4.4.- Արարչութեան ներկայ վիճակը:
վիճակը: Ուրկէ՞ չարը, եւ ի՞նչ է
չարը:
չարը:
Երբ մեր շուրջ եւ աշխարհը կը դիտենք, անշուշտ կը
տեսնենք նաեւ չարը, չարիքը, որ մեզ կը տագնապեցնէ եւ յաճախ
անպատասխան հարցումներու դիմաց կը դնէ:
դնէ: Ուրկէ՞ կու գայ
չարը, ի՞նչ է անիկա, այսքան տարածուն եւ երեւութապէս
անյաղթահարելի:
անյաղթահարելի:
Որոշ կրօններ չարին գոյութիւնը ճանչնալով հանդերձ՝ կը
փորձեն մերժել զայն, ըսելով՝ թէ անիկա իրական չէ, այլ՝
պատրանք է պարզապէս:
պարզապէս: Մենք գիտենք, սակայն, որ անիկա
անուրանալի իրականութիւն
իրականութիւն մըն է:
է: Հետեւաբար, ուրկէ՞ եւ ինչո՞ւ
չարը:
չարը:
Աստուածաշունչը չարին իրականութիւնը ճանչնալով
չէ::
հանդերձ՝ ցոյց կու տայ թէ չարը Աստուծոյ կողմէ ստեղծուած չէ
Անիկա արդիւնքն է մարդուն ազատ կամքին եւ գործերուն:
գործերուն:
Աստուած մարդուն տուած է բացարձակ ազատութիւնը՝
ընտրելու
ընտրելու եւ ընելու ինչ որ կ’
կ’ուզէ, ընտրելու չարը կամ բարին,
մահը կամ կեանքը:
կեանքը: Բայց Աստուած մարդուն կը յիշեցնէ նաեւ, որ
մեր ընտրութիւնը իր հետեւանքները ունի, որ մարդ պիտի կրէ
անպայմանօրէն:
անպայմանօրէն: Սխալ որոշում մը իր ցաւալի արդիւնքները
կրնայ ունենալ, որ մարդ պիտի կրէ անխուսափելիօրէն
անխուսափելիօրէն:
սափելիօրէն:
Աստուած մարդուն ցոյց կու տայ ուղիղը, բայց չի կաշկանդեր
մարդուն ազատութիւնը՝ ընտրելու ինչ որ կ’
կ’ուզէ:
ուզէ:
5.5.-Արարչութեան նպատակը եւ վախճանակէտը:
վախճանակէտը:
Ամբողջ
ստեղծագործութիւնը
Աստուծոյ
սիրոյն
արտայայտութիւնն է:
է: Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ կ’
կ’ըսէ. «Արարիչին

սէրը ստիպեց
ստիպեց զինք ստեղծելու բոլոր արարածները, թէ´
թէ´
տեսանելիները եւ թէ´
թէ´ անտեսանելիները:
անտեսանելիները: Ո´չ թէ Աստուած ինք
պէտք ունէր, այլ՝ որպէսզի ի յայտ գայ իր փառքը, որ տեսանելի

www.hygradaran.weebly.com

18

թէ անտեսանելի արարածներուս ընդմէջէն կը տեսնուի եւ կը
հասկցուի»
հասկցուի» (Յաճախապատում,
(Յաճախապատում, Ճառ Բ.):
Բ.):
«Ամէն ինչ իրմէ
իրմէ է, իրմով եւ իրեն համար գոյութիւն ունի»
ունի»
կ’ըսէ Հռոմայեցիներուն նամակը (11.36):
(11.36): Եւ ասիկա ցոյց կու տայ
Աստուծոյ ճշմարիտ նպատակը:
նպատակը: Աստուած աշխարհը մարդուն
համար ստեղծեց, եւ մարդը՝ իր սիրոյն եւ իր փառքին համար:
համար:
Աստուած իր սիրոյն եւ իր բարիքներուն հաղորդակից կը դարձնէ
մեզ, որպէսզի մենք ալ իրեն հանդէպ մեր սիրով հաղորդուինք
իրեն, իր սեփական «ժողովուրդը»
ժողովուրդը» եւ «ընտանիքը»
ընտանիքը» դառնանք
(հմմտ Եփ 2.19), եւ Տիրոջ հետ ըլլանք յաւիտեան (Ա.Թս 4.17):
4.17):

www.hygradaran.weebly.com

19

ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս յՈրդին Աստուծոյ,
ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, միածին,
միածին, այսինքն՝ յէութենէ Հօր»
Հօր»:
1.1.- Բանն Աստուած:
Աստուած:
Յովհաննէսի Աւետարանը «Բան»
Բան» կը կոչէ Աստուծոյ Որդին
(Յհ 1.1, 14:
14: Հմմտ Ա.Յհ 1.1):
1.1): Քրիստոնէական գրականութեան մէջ
յաճախ Որդիին մասին կը խօսինք, զայն անուանելով Բանն
Աստուած, կամ՝ Աստուած Բանը, որովհետեւ Յովհաննէսի
Աւետարանը յստակօրէն կ’
կ’ըսէ. «Սկիզբէն էր Բանը, եւ Բանը
Աստուծոյ քով էր, եւ Աստուած էր Բանը»
Բանը»: Նիկիական
հանգանակին մէջ այս բացատրութիւնը չկայ, թերեւս առիթ
չտալու համար այն շփոթին, որ Արիոս Աղեքսանդրացի եւ իր
հետեւորդները ունէին (տես վարը, 2.3):
2.3):
2.2.- Մէկ Տէր:
Տէր:
Ա.- Աստուած մէկ է:
է: Հետեւաբար մէկութիւնը յատուկ է
ամենասուրբ Երրորդութեան անձերէն իւրաքանչիւրին եւ երեքին
միասնաբար:
միասնաբար: Այդ իմաստով, «Մէկ Տէր»
Տէր» բացատրութիւնը
որոշակիօրէն Քրիստոսի աստուածութիւնը ընդգծելու նպատակ
ունի:
ունի:
Բ.Բ.- Յիսուս Քրիստոս միակ Տէրն է, ճշմարիտ Տէրը, տարբեր՝
բոլոր միւս տէրերէն, որոնք ճշմարտապէս տէր չեն:
չեն: Անիկա
(Յյտ 17.14, 19.16),
«տէրերու Տէրը եւ թագաւորներու Թագաւորը»
Թագաւորը» (Յյտ
եւ բոլորէն վեր եղող Աստուածն է (Հռ 9.5:
9.5: Հմմտ Ա.Տմ 6.146.14-16):
16):
Գ.Գ.- Անիկա նոյն եւ մէկ յաւիտենական Բանն էր, որ աշխարհ
գալով մարմնացաւ:
մարմնացաւ:
Դ.Դ.- Մէկ եւ նոյն Տէր Յիսուս Քրիստոսի երկու
բնութիւններուն, այսինքն՝ աստուածութեան եւ մարդկութեան
միջեւ բաժանում չկայ:
չկայ: Քրիստոս աստուածային եւ մարդկային
կատարեալ բնութիւններուն սքանչելի միութիւնն է, առանց
շփոթելու մէկը եւ միւսը, բայց նաեւ առանց երբեք բաժնելու ինչ
որ յատուկ է Յիսուս Քրիստոսի աստուածամարդկային
միաւորեալ մէկ բնութեան:
բնութեան:
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3.Տէր» կոչումը, անոր գործածութիւնը եւ իսկական
3.- «Տէր
«Տէր»
նշանակութիւնը:
նշանակութիւնը:
«Տէր»
Տէր»ը միայն տիտղոս մը չէ, Աստուածաշնչական
հասկացողութեամբ, այլ նաեւ՝ անուն մըն է, Աստուծոյ անունն է:
է:
Այն անունն է, որ յայտնուեցաւ
յայտնուեցաւ Մովսէս մարգարէին (Ել 3.143.14-15),
եւ որով լեցուն են Հին եւ Նոր Կտակարանները:
Կտակարանները: Այդ անունը,
Եբրայերէն ձեւով՝ «Եահուէ»
Եահուէ» (կամ «Եհովա»),
Եհովա»), առհասարակ բոլոր
միւս լեզուներուն մէջ թարգմանուած է «Տէր»
Տէր» բառով:
բառով: Արդարեւ,
իրարմէ տարբեր չեն Եահուէն եւ Յիսուս Քրիստոսը:
Քրիստոսը: «Եահուէ»
Եահուէ»
անունը յատուկ է Աստուծոյ, Սուրբ Երրորդութեան երեք
անձերուն հաւասարապէս, եւ մարմնացեալ ու մարդացեալ մեր
Փրկիչը ինք ալ Տէր է, այսինքն՝ Եահուէ Աստուածը (տե´
(տե´ս,
օրինակ, Յհ 12.3712.37-41 եւ հմմտ Ես 6.16.1-10):
10):
Նոր Կտակարանը միշտ այսպէս՝ Տէր կը կոչէ Որդին, Յիսուս
Յիսուս
Քրիստոսը, անոր մէջ տեսնելով Որդիին աստուածութիւնը,
հաւասար Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին:
Տէր» անունին մէջ կը
Հոգիին: Ուստի «Տէր»
տեսնենք ո´
ո´չ միայն Յիսուս Քրիստոսի իշխանութիւնը եւ
տիրութիւնը ամբողջ ստեղծագործութեան եւ մեր վրայ, այլ նաեւ
կը տեսնենք անոր աստուածութիւնը, որ կը դաւանինք
դաւանինք եւ կը
հռչակենք՝ իբրեւ հիմը մեր փրկութեան:
փրկութեան:
4.4.- Յիսուս Քրիստոս:
Քրիստոս:
«Յիսուս»
Յիսուս» Եբրայերէն անուն մըն է, որ կը նշանակէ՝ «Տէրը կը
փրկէ»
փրկէ»: Յիսուսի անունն իսկ կը յայտնէ իր փրկագործական
առաքելութիւնը, որ քրիստոնէական եկեղեցին խտացուցած է
միակ բառի մը կամ տիտղոսի մը մէջ.մէջ.- «Փրկիչ
«Փրկիչ»
Փրկիչ»: Ա´ն է մեր
ազատարարը՝ մեղքին եւ Չարին ծառայութենէն:
ծառայութենէն: Յիսուս իր անձը
փրկանք տուաւ մեր բոլորին փոխարէն, մեզ մեղքի
ծառայութենէն գնելու համար (տե´
(տե´ս Մտ 20.28, 26.28:
26.28: Մր 10.45:
10.45:
Ա.Տմ 2.6:
2.6: Եբր 9.28):
9.28):
«Քրիստոս»
Քրիստոս»ը անուն չէ, այլ՝ տիտղոս մը:
մը: «Քրիստոս
«Քրիստոս»
Քրիստոս»
Յունարէն բառ մըն է, որ կը նշանակէ՝ Օծեալ:
Օծեալ: Ասիկա
համապատասխանն է Եբրայերէն «օծեալ»
օծեալ» (Եբր. «մաշի´
մաշի´ահ»,
ահ», կամ
մեզի համար սովորական դարձած կերպով՝ «մեսիա»)
մեսիա») բառին կամ
տիտղոսին, որ կը տրուէր թագաւորներուն, քահանաներուն եւ
մարգարէներուն:
մարգարէներուն: Յիսուս Օծեալ կը կոչուի, նախ՝ որովհետեւ
որովհետեւ իր
մարդկութեան մէջ յղութեան պահէն իսկ ամբողջապէս Սուրբ
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Հոգիով լեցուեցաւ (Մտ 1.18:
1.18: Ղկ 1.35), Սուրբ Հոգիով աճեցաւ ու
զօրացաւ (Ղկ 1.80), անով առաջնորդուեցաւ (Մտ 4.1:
4.1: Մր 1.101.10-12):
12):
Այդ իմաստով ալ, Յիսուս իր երկրաւոր ամբողջ առաքելութեան
ընթացքին ամբողջապէս
ամբողջապէս ունէր Աստուծոյ Հոգին (Յհ 3.34),
որովհետեւ Որդին ինք անբաժան է Սուրբ Հոգիէն, ինչպէս
անբաժան է Հօրմէն:
Հօրմէն:
5.5.- Որդի Աստուծոյ:
Աստուծոյ:
Քրիստոս «Աստուծոյ Որդի է»
է» կը յայտարարէր Նոր
Կտակարանը (Մտ 3.17:
3.17: Ղկ 1.35:
1.35: Հռ 1.4:
1.4: Ա.Յհ 5.5):
5.5): Բայց ի՞նչպէս
պէտք էր հասկնալ այդ որդիութիւնը
որդիութիւնը:
թիւնը: Ոմանք զայն կ’
կ’ուզէին
հասկնալ այնպէս՝ ինչպէս է մեր որդիութիւնը Աստուծոյ:
Աստուծոյ: Բայց
մինչ մենք Հօրը բնութենէն չենք, եւ Աստուծոյ որդի կը դառնանք
իբրեւ մեզի պարգեւուած բացառիկ շնորհք մը, որդեգրուելով
Հօրը կողմէ, Յիսուս ինք Աստուծոյ համար որդեգիր մը չէ, այլ
հարազատ
հարազատ որդի, Հօրը բնութենէն ծնած անժամանակ կերպով:
կերպով:
Այդպիսի
աղանդամիտ
մտածող
մըն
էր
Արիոս
Աղեքսանդրացի, որ Յիսուս Քրիստոսը կը նկատէր պարզ
արարած մը, որ սակայն Հօրը կամքին իր ամբողջական
հնազանդութեամբը արժանի եղաւ փառքի եւ Աստուծոյ որդի
կոչումին:
կոչումին: Այս որդիութիւնը
որդիութիւնը Արիոսի համար ճիշդ Աստուծոյ
կողմէ մեր որդեգրութեան կը նմանէր:
նմանէր:
6.6.- Հօրը Միածինը, անոր էութենէն ծնած:
ծնած:
Հաւատամքը զօրեղապէս կը պատասխանէ Արիոսի սխալ
մտածողութեան, շեշտելով՝ թէ Յիսուս Քրիստոս, ճշմարտապէս
Աստուծոյ Որդին է, Հօրը բնութենէն ծնած:
ծնած: Անիկա բացառիկ եւ
եւ
եզակի ծնունդ մըն է, Հօրը միա´
միա´կ ծնունդը:
ծնունդը: Ատոր համար ալ
Աստուածաշունչը զայն կը կոչէ «Միածին»
Միածին» կամ «միածին Որդի»
Որդի»
(Յհ 1.14, 3.16):
3.16): Արդ, եթէ Որդին Աստուծոյ միակ ծնունդն է,
ճշմարտապէս Հօրը Որդին է (Բ.Յհ 3), եւ Հօրը էութենէն է,
այսինքն՝ Հօրը հետ մէկ եւ նոյն է (Յհ
(Յհ 10.30), եւ իր մէջ ունի
«աստուածային բնութեան ամբողջ լիութիւնը»
լիութիւնը» (Կղ 2.9), կը
նշանակէ՝ թէ ան կատարեալ Աստուած է:
է:
7.7.- Համագոյակից եւ արարչակից Հօրը:
Հօրը:
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Նիկիոյ
ժողովին
կողմէ
գործածուած
բառն
է՝
«համագոյակից»,
համագոյակից», որ կը նշանակէ՝ Հօրը հետ նոյն էութենէն
(էակից), նոյն գոյութենէն (գոյակից), այսինքն՝ նոյն բնութենէն
(բնութենակից):
Ասիկա
պարզապէս
նպատակ
ունի
բնութենակից):
հաստատելու Քրիստոսի կատարեալ աստուածութիւնը. ո´
ո´չ թէ
արարած, այլ՝ արարիչ ըլլալը, որով նաեւ Հօրը արարչակից է:
է:
8.8.- Որդի կոչումը՝ աստուածութեան եւ ապագայ Եկեղեցւոյ
Ընտանիքին
Ընտանիքին յարաբերաբար:
յարաբերաբար:
Յիսուս Քրիստոս ո´
ո´չ միայն Աստուծոյ Որդին է՝ իբրեւ
Աստուծոյ բնութենէն ծնունդ, այլ նաեւ Որդի է՝ յարաբերաբար
մեզի:
մեզի: Ինքն է մեր ստեղծիչը, որ իր պատկերով ստեղծեց մեզ (Ծն
1.261.26-27), որպէսզի մենք եւս Աստուծոյ որդիներ ըլլանք
որդեգրութեան ճամբով:
ճամբով: Այս նպատակով
նպատակով ալ անիկա երկրի վրայ
եւս ծնաւ իբրեւ որդի (Մտ 1.23:
1.23: Հմմտ Ես 9.6), եւ ամէն ինչով մեզի
նման եղաւ՝ բացի մեղաւորութենէն (Եբր 4.15:
4.15: Ա.Յհ 3.5), որպէսզի
մեր եղբայրը դառնայ (Եբր 2.11), մեռելներէն առաջին ծնունդը
ըլլայ (Կղ 1.18), եւ Աստուծոյ ընտանիքին մէջ առնէ մեզ, ինքը
ըլլալով» (Հռ
(Հռ 8.29):
8.29):
«բազմաթիւ եղբայրներու մէջ անդրանիկը ըլլալով»

www.hygradaran.weebly.com

23

ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Աստուած՝ յԱստուծոյ,
լոյս՝ ի լուսոյ,
Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,
ծնունդ եւ ո´
ո´չ արարած:
արարած:
Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր,
որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի,
երեւելիք եւ աներեւոյթք»
աներեւոյթք»:
1.1.- Աստուած է՝ Աստուծմէ (ծնած):
(ծնած):
Այս մասին Աստուածաշունչը մեզի կու տայ ուղղակի եւ
անուղղակի վկայութիւններ:
վկայութիւններ: Ուղղակի կը կոչենք այն
վկայութիւնները, ուր Որդին, մարմնացեալ Յիսուս Քրիստոսը,
ուղղակիօրէն Աստուած կը կոչուի կամ կ’
կ’անուանուի (Յհ 1.1:
1.1: Հռ
9.5:
9.5: Բ.Պտ 1.11.1-2: Ա.Յհ 5.20):
5.20): Իսկ անուղղակի կը կոչենք այն
վկայութիւնները, որոնք տարբեր կերպով, թէպէտ բաւականին
բացայայտ եւ անհերքելի կերպով, կը հաստատեն մեր Տիրոջ
աստուածութիւնը (Մտ 1.221.22-23, 28.19:
28.19: Ղկ 1.151.15-17, 5.205.20-21:
21: Յհ 5.18,
10.3010.30-33:
33: Փլպ 2.6:
2.6: Կղ 1.151.15-19, 2.9:
2.9: Տիտ 2.13:
2.13: Եբր 1.21.2-3, 13.8:
13.8: Յյտ
1.71.7-8):
8):
2.2.- Լոյս է՝ Լոյսէն (յառաջ եկած):
եկած):
Այս բացատրութիւնը նպատակ ունի նշելու երեք
իրողութիւններ.իրողութիւններ.1) Որդիին ծնունդին աննիւթականութիւնը, այսինքն՝
անմարմին ծնունդ ըլլալը, որպէսզի միտքերը հեռու պահէ
մարդկային կամ կենդանական
կենդանական ծնունդներու համեմատութենէն:
համեմատութենէն:
2)
Որդիին
ծնունդով՝
աստուածային
բնութեան
աննուազութիւնը:
աննուազութիւնը: Որդիին ծնունդով Հօրը բնութիւնը ոեւէ
կերպով նուազում չէ կրած, ճիշդ ինչպէս որ երբ մոմէ մը ուրիշ
մոմ մը վառենք՝ առաջինին լոյսէն բան չի պակսիր:
պակսիր:
3)
Որդիին
ծնունդով՝
աստուածային
բնութեան
աստուածային
անփոփոխելիութիւնը:
անփոփոխելիութիւնը: Ստեղծական ծնունդներու պարագային,
իւրաքանչիւր
ծնունդ
որակական
փոփոխութիւն
կամ
այլայլութիւն կը մտցնէ ծնողին ու ծնունդին բնութեան մէջ,
մինչդեռ այդպէս չէ´
չէ´ Աստուծոյ ծնունդին պարագային:
պարագային:
www.hygradaran.weebly.com

24

3.3.- Ճշմարիտ Աստուծմէ (ծնած) ճշմարիտ Աստուած
Աստուած է:
է:
Այս բացատրութիւնը կը նշէ Հօրը եւ Որդիին կատարեալ
հաւասարութիւնը:
հաւասարութիւնը: Որդին երկրորդական «աստուած»
աստուած» մը չէ´
չէ´, կամ
այլ խօսքով՝ «աստուածային էակ մը»
մը» չէ´
չէ´ պարզապէս, ինչպէս
կ’ըսէին Արիոսականներ եւ այս օրերուն կը կրկնեն Եհովայի
Վկաներ:
Վկաներ:
Որդին Հօրմէն կրտսեր չէ´
չէ´ ժամանակով,
ժամանակով, որովհետեւ
«սկիզբէն»
սկիզբէն» է ինք, անժամանակ, եւ ստեղծիչը ժամանակին:
ժամանակին: Ո´չ ալ
Հօրմէն փոքր կամ նուազ է փառքով ու պատիւով:
պատիւով: Անիկա
կատարեալ Աստուած է, այսինքն՝ անեղ, անժամանակ,
յաւիտենական:
յաւիտենական: Ինչպէս հաւատքի մեր միւս հանգանակը կ’
կ’ըսէ.
«Կը հաւատանք Բան Աստուծոյ, որ անեղ է, Հօրմէն ծնած եւ
սկսած՝ բոլոր ժամանակներէն առաջ. ո´
ո´չ անկէ ետք է, ո´
ո´չ ալ
անկէ կրտսեր. այլ որքան որ Հայրը հայր է, նոյնքան ալ Որդին՝
որդի»
որդի»:
4.4.-Ծնած է, եւ ո´
ո´չ թէ արարած:
արարած:
Որդին անսկիզբ եւ անժամանակ կերպով ծնած է Հօրմէն,
որովհետեւ, ինչպէս տեսանք, Աստուածաշունչին
Աստուածաշունչին մէջ կը կոչուի
«Որդի»
1.35: Յհ 1.14:
1.14: Եբր 1.5),
Որդի» եւ «Միածին»
Միածին» (Մտ 1.18, 20:
20: Ղկ 1.35:
որոնք երկուքն ալ ծնած ըլլալը կը նշեն:
նշեն: Արդ, եթէ ծնած է, կը
նշանակէ թէ «ստեղծուած»
ստեղծուած» չէ Հօրմէն, ինչպէս մենք մեր
հայրերուն եւ մայրերուն ծնունդն ենք, բայց ո´
ո´չ ստեղծումը:
ստեղծումը:
Այս հաստատումը
հաստատումը երկու աղանդներու հերքումը կը
կատարէր.կատարէր.1) Սաբէլ Լիպիացիի մոլորութիւնը, որ Երրորդութիւնը
ուրանալով կ’
կ’ըսէր, թէ երեք անձեր չկան, այլ նոյն եւ մէկ անձը
ըստ պարագայի կը յայտնուի իբրեւ Հայր, կամ Որդի, կամ Սուրբ
Հոգի:
Հոգի:
2)
Արիոս
Աղեքսանդրացիի
մոլորութիւնը,
որ
Երրորդութիւնը կ’
կ’ընդունէր երեք անձերով, բայց Որդիին եւ
Հոգիին աստուածութիւնը կը մերժէր, զանոնք «ստեղծուած»
ստեղծուած»
կոչելով:
կոչելով:
Եկեղեցին կը դաւանի, որ եթէ մէկը ծնող է եւ միւսը ծնունդ,
կը նշանակէ թէ Հայրը եւ Որդին իրարմէ կը զանազանուին իբրեւ
անձեր, թէպէտեւ բնութեամբ կատարելապէս
կատարելապէս մէկ են:
են: Միւս կողմէ,
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եթէ Որդին «Միածին ծնունդ»
ծնունդ» կը կոչուի, կը նշանակէ՝ թէ Հօրը
բնութիւնը ունի:
ունի: Եւ եթէ Որդին Հօրը հետ նոյն բնութիւնը ունի, եւ
Հայրը ճշմարտապէս Աստուած է, ճշմարիտ Աստուծոյ Որդին
ուրիշ բան չի´
չի´ կրնար ըլլալ՝ եթէ ոչ ճշմարիտ Աստուած:
Աստուած:
5.5.- Անիկա Հօրը բնութենէն է:
է:
Դարձեալ կը կրկնուի՝ ինչ որ անգամ մը հաստատուած էր
արդէն՝ «այսինքն Հօրը էութենէն է»
է» բառերով:
բառերով: Յունարէնի մէջ այս
երկու բացատրութիւններն ալ կ’
կ’արտայայտուին միեւնոյն
բանաձեւով,
որ
բառացիօրէն
կարելի
է
թարգմանել՝
«Համագոյակից Հօրը»,
Հօրը», կամ «էակից
էակից Հօրը»
Հօրը» կամ «բնութենակից
Հօրը»
Հօրը»: Կրկնութիւնը անգամ մը եւս ցոյց կու տայ Նիկիոյ
հայրերուն մտահոգութեան առարկան, եւ Արիոսական աղանդին
պատասխանը.պատասխանը.- Մարդացեալ Որդին, Յիսուս Քրիստոսը
պարզապէս մարդ մը չէ´
չէ´, արարած մը չէ´
չէ´, այլ՝ Հօրը
աստուածային բնութիւնը ունեցող եւ անոր հետ համապատիւ
Աստուած Բանը:
Բանը:
6.6.- Իրմով ստեղծուած է ամէն ինչ որ կայ երկինքի մէջ թէ
երկրի վրայ, տեսանելի թէ անտեսանելի:
անտեսանելի:
Հաստատելէ ետք՝ թէ Յիսուս Քրիստոս «արարած»
արարած» չէ, հիմա
կը շեշտուի՝ թէ անիկա «Արարիչ»
Արարիչ» է: Ամէն ինչ Որդիով
ստեղծուեցաւ (Յհ 1.31.3-4, 99-11:
11: Եբր 1.21.2-3):
3): Այս մասին առաջին
հաւատքի «հանգանակ»
հանգանակ» մը՝ տե´
տե´ս Կղ 1.151.15-20:
20: Ա.Կր 8.6:
8.6:
Հաստատել՝ թէ Որդին արարիչ է, ինքնին կը նշանակէ
հաստատել՝ թէ արարած չէ´
չէ´, ստեղծուած չէ, այլ՝ անեղ է եւ
յաւիտենական, «սկիզբէն է»,
է», ինչպէս պիտի ըսէր Յովհաննէսի
Աւետարանը (1.1):
(1.1): Եւ եթէ սկիզբ
սկիզբ չունի, նաեւ վախճան չունի, եւ
յաւէտ նոյնն է եւ անփոփոխ, ինչպէս Եբրայեցիներուն նամակը
կը բանաձեւէ. «Յիսուս Քրիստոս նո´
նո´յնն է միշտ - երէկ, այսօր եւ
յաւիտեան»
յաւիտեան» (Եբր
(Եբր 13.8), եւ ինչպէս Յայտնութեան գիրքին մէջ կը
բնութագրուի. «Ան՝ որ է, որ էր եւ որ պիտի գայ»
(Յյտ 1.4, 8):
8):
գայ» (Յյտ
Վերոյիշեալ հաստատումներով Նիկիական Հանգանակը
զօրեղ ու վերջնական պատասխան մը տուած կ’
կ’ըլլայ Քրիստոսի
աստուածութիւնը մերժող բոլոր աղանդներուն, ապահովելով
առաքելաւանդ ուղղափառ հաւատքին յաղթանակը:
յաղթանակը:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Որ յաղագս մեր մարդկան
եւ վասն մերոյ փրկութեան
փրկութեան իջեալ յերկնից»
յերկնից»:
1.1.- Մարդուն մեղանչումը, անկեալ վիճակը եւ ինքզինք
փրկելու անկարելիութիւնը:
անկարելիութիւնը:
«Ինքն էր որ մեզի՝ մարդերուս եւ մեր փրկութեան համար
երկինքէն իջաւ»
իջաւ»: Այս բացատրութիւնը անմիջապէս մեր
միտքերուն դիմաց կը բանայ պատմութիւնը տիեզերքին,
աշխարհին եւ մարդուն
մարդուն:
րդուն: Թէ ի՞նչպէս Աստուած աշխարհը
ստեղծելէ եւ բուսական ու կենդանական կեանքով լեցնելէ ետք,
ուզեց զայն զարդարել նաեւ բանական կեանքով, եւ «իր
պատկերով ու նմանութեամբ»
նմանութեամբ» ստեղծեց մարդ արարածը:
արարածը:
Մարդը կոչուած էր յաւերժական կեանքը եւ երանութիւնը
վայելելու,
բայց
անզգուշութեամբ
ինկաւ
Բանսարկու
անզգուշութեամբ
Սատանային լարած ծուղակին մէջ, եւ կորսնցուց այն
արդարութիւնը եւ սրբութիւնը, որով ստեղծուած էր:
էր: Կորսնցուց
նաեւ Աստուծոյ կամքին գիտութիւնը եւ Աստուծոյ հետ
անմիջական հաղորդակցութեան պարգեւը:
պարգեւը: Հեռացաւ Աստուծմէ,
եւ կորսնցուց ազատութեան պարգեւը, դառնալով մեղքին գերին,
եւ ենթարկուելով մահուան դատապարտութեան:
դատապարտութեան:
Իր այս «անկեալ»
անկեալ» վիճակին մէջ, եւ տկարացած իր կամքին
մէջ, մարդը հնարաւորութիւնը չունէր ամբողջական բարին
գործելու, Աստուծոյ կատարեալ հնազանդութեան մէջ ապրելու
եւ ինքզինք փրկելու:
փրկելու:
2.2.- Մարդուն
Մարդուն փրկութեան անհրաժեշտութիւնը եւ Աստուծոյ
փրկագործական նպատակը:
նպատակը:
Գիտնալով
մարդուն
կողմէ
ինքզինք
փրկելու
անկարելիութիւնը, Աստուած անկումի առաջին իսկ պահուն
մարդուն տուաւ փրկութեան սքանչելի խոստում մը (Ծն 3.15):
3.15):
Խոստում մը, որ իր ատենին պիտի կատարուէր Քրիստոսով
Քրիստոսով
(հմմտ Գղ 4.44.4-5):
5):
Այս խոստումով Աստուած ցոյց կու տար փրկագործական իր
նպատակը, որուն տարբեր երեսները կը ներկայացուին եւ
կ’ուրուագրուին Հին Կտակարանի ամբողջ երկայնքին, Օրէնքին,
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մարգարէութեանց եւ միւս գիրքերուն մէջ:
մէջ: Բոլոր խոստումներն
ալ կապուած են Քրիստոսի
Քրիստոսի աշխարհ գալուստին, այլ խօսքով՝
մարդեղութեան:
մարդեղութեան: Մարդեղութեան նպատակն էր.էր.1.Մարդկութիւնը
նորովի
արարչագործել,
մեղքը
1.հալածելով եւ ապականութիւնը վերցնելով:
վերցնելով:
2.2.Մարդիկը
լուսաւորել
եւ
ճշմարիտ
աստուածաճանաչութիւն տալ:
տալ:
3.3.- Մեզ սրբել եւ սուրբ կեանքի մը առաջնորդութիւնը
առաջնորդութիւնը տալ:
տալ:
4.4.- Աշխարհի բոլոր ազգերէն ու ժողովուրդներէն Աստուծոյ
համար մէկ ժողովուրդ կազմել, իր թագաւորութեան
հպատակները պատրաստել (Յհ 10.16), եւ զանոնք իր
արքայութեան մասնակից դարձնել (Մտ 25.34):
25.34):
3.3.- Քրիստոսի մարդեղութեան անհրաժեշտութիւնը:
անհրաժեշտութիւնը:
Արդեօք չկա՞ր փրկութեան
փրկութեան ուրիշ կերպ մը, որ Աստուած
որդեգրէր, փրկելու համար իր արարածները:
արարածները: Անհրաժե՞շտ էր
մարդեղութիւնը:
մարդեղութիւնը:
Աստուծոյ համար անկարելի բան չկայ, եւ ուստի Աստուած
ոեւէ այլ կերպով եւս կրնար փրկել մարդիկը:
մարդիկը: Բայց եթէ այս
կերպը կամեցաւ, կը նշանակէ՝ թէ անոր մէջ տեսաւ մարդկային
մարդկային
մտածողութեան համար անկիւնադարձային եւ հիմնապէս
վերափոխիչ այն տուեալը, որ կարեւոր էր՝ մարդը Աստուծոյ
վերադարձնելու համար:
համար:
1.1.- Աստուած մարդացաւ՝ իր գերազանց սէրը ցուցաբերելու
համար:
համար:
2.2.- Աստուած մարդացաւ՝ իր աչքին մարդուն գերազանց
արժէքը ցուցնելու եւ մարդը
մարդը բարձրացնելու համար:
համար:
3.3.- Աստուած մարդացաւ՝ արդարութեան պահանջքը իրմով
հատուցանելու եւ մարդը մահուան դատապարտութենէն
փրկելու համար:
համար:
4.4.- Աստուած մարդացաւ՝ մարդուն կողմէ Չարին վրայ
յաղթանակ տանելու համար:
համար:
5.5.- Աստուած մարդացաւ՝ իր մարմնին մէջ մեղքը սպաննելու
սպաննելու
եւ մեզ ազատութեան Հոգիով իրեն կապելու համար:
համար:
4.4.- Ինչո՞ւ աւելի
մարդեղութիւնը:
մարդեղութիւնը:
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տեղի

չունեցաւ

Քրիստոսի

Աստուած ինք գիտէ ամէն բանի ճշգրիտ ժամն ու
ժամանակը, եւ իւրաքանչիւր միջոցի յարմարաւէտութիւնն ու
օգտաւէտութիւնը:
Աստուած
ուզեց
որ
մարդը
նախ
օգտաւէտութիւնը:
պատրաստուի անոր, եւ յետոյ միայն, երբ ի վիճակի ըլլայ
ընդունելու, այն ատեն միայն գայ սպասուած իրականութիւնը:
իրականութիւնը:
Այլ խօսքով, Աստուած վարուեցաւ դաստիարակչական յատուկ
կերպով մը, որ մարդուն բարիքին համար իսկ չափազանց
կարեւոր ու անհրաժեշտ էր:
էր: Որովհետեւ, ինչպէս գիտենք, շատ
մը բաներ անօգուտ եւ աննպատակ կ’
կ’ըլլան իրենց ճիշդ
ժամաակէն առաջ կամ ետք:
ետք:
Արդ, Աստուած մարդոց համար անհրաժեշտ գտաւ այդ
նախապատրաստութիւնը եւ դաստիարակութիւնը, որ ինք
մատակարարեց իր Օրէնքին ու մարգարէներուն միջոցաւ, մինչեւ
որ յարմար ժամանակը եկած համարեց (Գղ 3.243.24-25):
25):
Աստուածաշունչը այս յարմար ժամանակը կը կոչէ
լրումը»,
«ժամանակին
լրանալը»,
կամ
«ժամանակին
լրումը»,
«ժամանակին
լրանալը»,
«ժամանակին լեցուիլը»
լեցուիլը» (հմմտ Մր 1.1:
1.1: Գղ 4.4:
4.4: Եփ 1.10):
1.10):
5.5.- Ի՞նչ իրագործեց Քրիստոսի մարդեղութիւնը:
մարդեղութիւնը:
Քրիստոս իր մարդեղութեամբ մարդը վերադարձուց իր
սկզբնական արդարութեան
արդարութեան եւ սրբութեան, փորձութեանց դիմաց
եւ Չարին վրայ մարդուն կատարեալ յաղթանակը ապահովելով,
իր մարմինին մէջ սպաննելով մեղքը, մարդը ազատագրելով
մեղքին ճիրաններէն, մահուան մեր դատավճիռը խաչափայտին
վրայ գամելով եւ իր սուրբ արիւնով ջնջելով, խափանելով
մահուան իշխանութիւնը
իշխանութիւնը եւ մեզ Աստուծոյ վերադարձնելով եւ
Աստուծոյ որդեգիր դարձնելով:
դարձնելով:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Մարմնացաւ՝ մարդացաւ՝ ծնաւ կատարելապէս
ի Մարիամայ Սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբով:
Սրբով:
Որով էառ մարմին՝ հոգի եւ միտ,
եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ,
ճշմարտապէս եւ ո´
ո´չ կարծեօք»
կարծեօք»:
1.1.- Մարմնացաւ,
Մարմնացաւ, մարդացաւ:
մարդացաւ:
«Մարմնանալ»
Մարմնանալ» կը նշանակէ.նշանակէ.- 1) Մարմին ըլլալ, մարմինի
վերածուիլ, թանձրանալ, նիւթականանալ:
նիւթականանալ: 2) Մարմինի ձեւ կամ
երեւոյթ ունենալ:
ունենալ: 3) Մարդ ըլլալ:
ըլլալ: Այստեղ այս իմաստներէն 11-ը եւ
3-ը նկատի ունի:
ունի: Բացատրութիւնը առնուած է Յովհաննէսի
Աւետարանէն (Յհ 1.14):
1.14): Անմարմին
Անմարմին Աստուած Բանը, որ մարդոց
համար անտեսանելի եւ անշօշափելի է, մարմին եղաւ, որպէսզի
կարելի ըլլայ տեսնել ու շօշափել զայն (Ա.Յհ 1.1):
1.1):
Աղանդաւորներէն ոմանք կ’
կ’ըսէին, թէ Բանը մարդկային
մարմին առաւ, բայց մարմին մը՝ առանց բանական հոգիի եւ
միտքի, որովհետեւ, կ’
կ’ըսէին,
ըսէին, Բանը ինք հոգիին ու միտքին տեղը
առաւ:
առաւ: Ասով, անոնք կը ժխտէին Քրիստոսի մարդկութեան
կատարելութիւնը:
մարմնացաւ» բառին քով
կատարելութիւնը: Հաւատամքը «մարմնացաւ»
կ’աւելցնէ «մարդացաւ»,
մարդացաւ», որպէսզի «մարմին»
մարմին»ը կամայականօրէն
չբացատրուիտ, այլ հասկցուի իբրեւ կատարեալ «մարդ»
մարդ»:
Մարդանալով՝ Բանը չդադրեցաւ
չդադրեցաւ կատարեալ Աստուած
ըլլալէ:
ըլլալէ: Կամաւորապէս մարդկային բնութեան կարիքներուն
ինքզինքը ենթարկած, իր աստուածային փառքէն մերկացած, եւ
մեզի համար խաչը բարձրացած, բայց մարգարէն զայն կը
յայտարարէ «Հզօր Աստուած»
Աստուած» եւ «Յաւիտենականութեան Հայր»
Հայր»
(Ես 9.6), իսկ առաքեալը անոր
անոր մէջ կը դիտէ «աստուածային
բնութեան ամբողջ լիութիւնը»,
լիութիւնը», կատարեալ Աստուածը:
Աստուածը:
2.2.- Ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն
Սրբով:
Սրբով:
Այս հաստատումը երկու կողմ ունի:
ունի: Կը վերաբերի թէ´
թէ´
Քրիստոսի աստուածութեան եւ թէ´
թէ´ մարդկութեան:
մարդկութեան:
1.1.- Ան՝ որ աստուածային կատարելութիւնը
կատարելութիւնը ունէր եւ
կատարեալ Աստուած էր՝ ոեւէ փոփոխութիւն կամ նուազութիւն

www.hygradaran.weebly.com

30

չկրեց, այլ՝ մնաց ինչ որ էր:
էր: Իր աստուածութիւնը չայլայլեցաւ,
մարմնական բնութեան չվերածուեցաւ:
չվերածուեցաւ:
2.2.- Մարդկութեան վերաբերմամբ այս բացատրութիւնը կը
հաստատէ մարդկային բնութեան ամբողջականութիւնը
ամբողջականութիւնը: Եւ այս
հաստատումը չափազանց կարեւոր է մեր փրկագործութեան
համար:
համար: Քրիստոսի մարմինը ճշմարտապէս մարդկային էր,
երկինքէն բերուած չէր, հետեւաբար երկնային չէր:
չէր:
Ս. Կոյս Մարիամէն ծնունդը կ’
կ’ընդգրկէր Աստուածորդիին
խոնարհ ծնունդը, ցոյց տալով թէ Աստուծմէ ծնած կատարեալ
Աստուածը անարգութիւն չհամարեց ծնանիլ Ս. Կոյսէն, եւ իր
ծնունդով գերազանցօրէն պատուեց եւ օրհնեց ու սրբեց
մարդկային ծնունդները:
ծնունդները: Իսկ այդ գերահրաշ ծնունդին
պատճառաւ Ս. Կոյսը «Աստուածածին»
Աստուածածին» կը կոչուի, որովհետեւ
սոսկ մարդ մը չէր իր ծնածը, այլ նոյնինքն փառաց Տէրը (Ա.Կր
2.8), եւ բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ Աստուածը (Հռ 9.5):
9.5):
Քրիստոսի յղութիւնն ու ծնունդը տեղի ունեցան Ս. Հոգիին
ներգործութեամբ:
ներգործութեամբ: Ասիկա երկու ճշմարտութիւններ կը բերէ
մեզի.մեզի.- 1.1.- Քրիստոս ծնաւ առանց մարդկային սերմի, առանց հօր:
հօր:
2.2.- Ս. Հոգին Ս. Կոյսին արգանդը
արգանդը սրբեց եւ զայն յարդարեց իբրեւ
տաղաւար Աստուծոյ բնակութեան, Հօրը զօրութեամբ եւ
հովանաւորութեամբ
ծնունդ
տալու
համար
Բանին՝
Աստուածորդիին մարմինին:
մարմինին:
3.3.- Քրիստոսի կատարեալ մարդկութիւնը – մարմին, հոգի եւ
միտք:
միտք:
Ըստ Արիոս եւ Ապողինար աղանդաւորներուն, «Բանը»
Բանը» իր
մարդկութեան մէջ կատարեալ չէր:
չէր: Մարմնացաւ ու մարդացաւ,
բայց մարդկային հոգի չունէր:
չունէր: Բանը ինք մարդկային հոգիին
տեղը կը բռնէր:
կ’ըսէր նաեւ, թէ Քրիստոս
բռնէր: Ապողինար կ’
մարդկային միտք ալ չունէր:
չունէր: Ահա թէ ինչու մեր ներկայ
Հաւատամքին մէջ «մարմին»
մարմին»ին կողքին աւելցուած է «հոգի եւ
միտք»,
միտք», որպէս ամբողջական ճշդում եւ պատասխան նման
մտածողներուն:
մտածողներուն:
Քրիստոսի մէջ մարդկային բանական հոգիին ժխտումը
ամբողջ փրկագործութեան մերժումը կրնար ըլլալ, որովհետեւ
եթէ Քրիստոս կատարեալ Աստուած չէր՝ չէր կրնար մարդոց
փրկութիւնը իրագործել, իսկ եթէ կատարեալ մարդ
մարդ չէր՝ իր
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յաղթանակը չէր կրնար մարդ արարածին յաղթանակը ըլլալ
Չարին՝ Սատանային վրայ տարուած:
տարուած:
4.4.- Ամէն ինչ որ մարդկային է, բացի մեղքէն:
մեղքէն:
Թէպէտ «բացի մեղքէն»
մեղքէն» բառերը այժմու մեր Հաւատամքին
մէջ չկան, բայց անհրաժեշտ է յատուկ կերպով անդրադառնալ
անոր:
անոր: Եթէ Քրիստոս մարդացաւ՝ առնելով մարմին, հոգի եւ
միտք, արդեօք մե՞ղքն ալ առաւ:
առաւ: Այլ խօսքով, Քրիստոսի մէջ մեղք
կա՞ր թէ՝ ոչ:
ոչ:
Պատասխանը «ոչ»
ոչ» է: Աստուածորդին առաւ ամէն ինչ որ
մարդկային է, բացի մեղքէն, որովհետեւ մեղքը մեղանչական
մարդուն յատուկ է, բայց յատուկ չէ´
չէ´ր սկզբնաստեղծ մարդուն
մարդուն:
րդուն:
Իսկ Քրիստոս առաւ մեղքէն զերծ եղող մարդկային բնութիւնը, եւ
աշխարհ եկաւ ջնջելու համար մեղքը (Ա.Յհ 3.5):
3.5):
Քրիստոս իր մարդկային բնութեամբ անմեղ էր, իր ստեղծած
մարդուն՝ Ադամին պէս:
պէս: Կարելիութիւնը ունէր մեղանչելու, բայց
բնաւ մեղք չգործեց, ինչպէս դարձեալ ՆԿՆԿ-ը զօրեղապէս կը
հաստատէ (Ա.Պտ 2.22:
2.22: Հմմտ Ես 53.9:
53.9: Բ.Կր 5.21):
5.21): Ասիկա կը
նշանակէ՝ թէ Քրիստոս չտիրապետուեցաւ մեղքէն ու մահէն, եւ
ուստի կրնար սպաննել կամ բնաջնջել մեղքը եւ մահուան
զօրութիւնը, ինչ որ իրագործեց նախ իր մարդեղութեամբ, եւ
ապա իր կամաւոր չարչարանքներով,
չարչարանքներով, կամաւոր մահուամբ եւ
հրաշափառ սուրբ յարութեամբ:
յարութեամբ:
5.5.- Ո´չ թէ երեւութապէս, այլ՝ ճշմարտապէս:
ճշմարտապէս:
«Երեւութական»
Երեւութական» կոչուած աղանդաւորները Քրիստոսի
մարմինին համար կ’
կ’ըսէին՝ թէ մարմինի ձեւ կամ երեւոյթ ունէր,
բայց իրական մարմին չէր:
չէր: Զայն պարզապէս տեսիլք կը
համարէին, տեսակ
տեսակ մը ուրուական:
ուրուական:
Այսպիսի աղանդաւորներ կային դեռ առաքելական
ժամանակներէն սկսեալ:
սկսեալ: Յովհաննէս աւետարանիչ կատաղօրէն
կը պայքարի անոնց դէմ՝ որոնք կը փորձեն ուրանալ ճշմարիտ
մարդեղութիւնը (Ա.Յհ 4.14.1-3: Բ.Յհ 7):
7):
6.6.- Ճշմարիտ
փրկութեան համար:
համար:
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կարեւորութիւնը

մեր

Մերժել կամ ուրանալ մարդեղութիւնը եւ Քրիստոսի
ճշմարիտ մարմինը, կը նշանակէ մերժել կամ ուրանալ մեր
փրկութիւնը:
փրկութիւնը: Արդարեւ, Քրիստոս ի՞նչպէս մեր մեղանչական
բնութիւնը պիտի սրբէր սկզբնական մեղքէն, առանց ինք այդ
բնութիւնը առնելու:
առնելու: Ի՞նչպէս պիտի կրնար մեր մեղքերը
մեղքերը սրբել իր
մկրտութեամբ, եթէ չունէր մարմին մը որ Յորդանանի մէջ
լուացուեցաւ Յովհաննէսի ձեռքով:
ձեռքով: Եթէ մարմին չառաւ, ի՞նչպէս
կրնար իր մարմինին մէջ սպաննել մեղքը:
մեղքը: Ի՞նչպէս իր արիւնը
փրկանք պիտի տար բոլոր մարդոց փոխարէն, եթէ ճշմարիտ
մարմին եւ արիւն չունէր:
չունէր: Եթէ չունէր
չունէր մարմին մը որ մահկանացու
ըլլար, ի՞նչպէս պիտի կարենար խաչուիլ եւ մեր բոլորին
փոխարէն մահը ճաշակել, մեր մահուան դատապարտութիւնը
ինք կրելու համար:
համար: Տեսիլքը կամ ուրուականը չեն կրնար մեռնիլ,
ո´չ ալ յարութիւն առնել:
առնել: Իսկ եթէ ուրանանք Քրիստոսի մահը եւ
յարութիւնը,
յարութիւնը, կը նշանակէ՝ թէ փրկուած չենք, եւ ենթակայ կը
մնանք մահուան դատապարտութեան:
դատապարտութեան:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ»
թաղեալ»:
1.կատարուէր» 1.- «Այսպէս
«Այսպէս գրուած էր եւ այսպէս պէտք էր կատարուէր»
Մարգարէական
նախագուշակութիւնները՝
Աստուծոյ
չարչարուող ծառային մասին:
մասին:
Ինչպէս ամբողջ Աստուածաշունչին
Աստուածաշունչին մէջ, այնպէս ալ
Հաւատամքին մէջ բանալի բառ է «Չարչարեալ»
Չարչարեալ»ը, որ Աստուծոյ
փրկագործական ծրագիրին ճշմարիտ հասկացողութիւնը կը
բանայ մեր դիմաց:
դիմաց:
ՀԿ մէջ այդ ծրագիրը կը նախապատկերացուի քաւութեան
մարգարէներով::
զոհերով, եւ ապա կը նախաձայնուի Օրէնքով ու մարգարէներով
Ամէն մեղք գործող մահուան դատապարտուած է (Եզ 18.4):
18.4): Արդ,
որովհետեւ բոլոր մարդիկ մեղքի մէջ են, բոլորն ալ մահուան
դատապարտութեան տակ են:
են: Զոհերու արիւնը միայն
խորհրդանշական քաւութիւն մը կու տար իրենց, պարզապէս
մատնանշելով՝ թէ Աստուած ճշմարիտ քաւութիւնը պիտի տայ
ի´ր ընտրած յատուկ Զոհով, որ կենդանիներուն մէջէն ընտրուած
պիտի չըլլար, բայց որ խորհրդանշականօրէն պիտի կոչուէր
«Աստուծոյ Գառնուկը, որ աշխարհի մեղքը կը վերցնէ»
վերցնէ» (Յհ 1.29):
1.29):
Եսայի մարգարէ այդ Զոհը կը նոյնարնէ Օծեալին հետ, կամ
Աստուծոյ ընտրեալ Ծառային հետ, որ իր չարչարանքներով
չարչարանքներով մեր
անօրէնութիւնը պիտի վերցնէր ու մեզ հոգեւորապէս բժշկէր ու
փրկէր (տե´
(տե´ս Ես 53րդ գլուխ):
գլուխ):
ՆԿՆԿ-ը մեզի ցոյց կու տայ կատարումը այդ խոստումներուն:
խոստումներուն:
Քրիստոս ինք ցոյց տուաւ թէ ամբողջ ՀԿՀԿ-ը իր մասին է որ կը
խօսի (Յհ 5.39), թէ իր կեանքն ու չարչարանքները կատարումն
կատարումն են
բոլոր գրուածներուն (Մտ 16.2116.21-23, 20.1720.17-19, 26.5326.53-54:
54: Հմմտ Ա.Կր
15.315.3-4), եւ ինք պէտք է իր կեանքը տայ բոլոր մարդոց փրկութեան
համար (Մր 10.45:
10.45: Գրծ 26.2226.22-23:
23: Ա.Տմ 2.52.5-6: Տիտ 2.14):
2.14):
2.2.- Չարչարեալ, խաչեալ:
խաչեալ:
Չարչարանքները
միայն
խաչին
վրայ
ապրուած
տանջանքները
տանջանքները չեն, այլ՝ համապարփակ կերպով այն բոլոր
փորձութիւնները, նեղութիւնները եւ տառապանքները, որ
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Աստուածորդին կամաւորապէս կրեց, անոնց ընդմէջէն մեզի
փրկութիւն բերելու համար:
համար:
Չարչարանքներուն լրումը մատն է անշուշտ:
անշուշտ: Իսկ եթէ
Հաւատամքին մէջ մահը չի յիշուիր, պարզապէս
պարզապէս անոր համար՝ որ
ատիկա ինքնաբերաբար կը հասկցուի թէ´
խաչեալ»
թէ´ «խաչեալ
«խաչեալ»
բացատրութենէն եւ թէ´
թէ´ հետեւող «թաղեալ»
թաղեալ» բացատրութենէն:
բացատրութենէն:
3.3.- Աստուած ի՞նչպէս կրնայ չարչարուիլ:
չարչարուիլ:
Աստուածութիւնը ի՞նչպէս կրնայ չարչարուիլ:
չարչարուիլ: Չէ՞ որ
Աստուած անչարչարելի է:
է: Թէպէտեւ աստուածութիւնը
անչարչարելի
անչարչարելի է, բայց չարչարուեցաւ՝ մարմնովը:
մարմնովը: Նոյնպէս,
անմահ է աստուածութիւնը, բայց, ինչպէս կ’
կ’ըսէ Պօղոս առաքեալ,
Յիսուս «”հրեշտակներէն
«”հրեշտակներէն քիչ մը վար”
վար” դասուեցաւ՝ մահուան
չարչարանքը յանձն առնելու համար, որպէսզի Աստուծոյ
շնորհքով բոլոր մարդոց փոխարէն մահը ճաշակէ»
ճաշակէ» (Եբր 2.9):
2.9):
Այսպէս ըլլալով հանդերձ, երբեք չե´
չե´նք ըսեր՝ թէ Քրիստոսի մէջ
միայն մարդը չարչարուեցաւ, այլ՝ Աստուածորդին ինքը
չարչարուեցաւ իր մարմնով:
մարմնով:
Տեսանք, թէ Եկեղեցին կը դաւանի Քրիստոսի կատարեալ
աստուածութիւնը՝ անշփոթ եւ անբաժանելի կերպով միացած
կատարեալ մարդկութեան:
մարդկութեան: Երկու կատարեալ բնութիւններէն
մէկ եւ միակ միացեալ, միաւորեալ բնութիւնն է այլեւս անիկա, եւ
ուստի խաչելութիւնը, մահն ու յարութիւնը առանձին մարդկային
բնութեանը չեն, այլ՝ միաւորեալ մէկ բնութեանը:
բնութեանը: Այս անշփոթ եւ
անքակտելի
միաւորութեան
պատճառով՝
Քրիստոսի
աստուածութեան
աստուածութեան յատուկ եղող բաները կ’
կ’ընծայուին նաեւ
մարդկութեան, ինչպէս որ մարդկութեան յատուկ բաները
կ’ընծայուին աստուածութեան:
աստուածութեան:
4.Քրիստոսի
չարչարանքներուն
փրկագործական
4.նշանակութիւնը:
նշանակութիւնը:
Քրիստոս կամաւորաբար յանձն առաւ չարչարանքները,
մարդոց փրկութեան համար:
համար:
5.5.- Քրիստոսի
Քրիստոսի թաղումը եւ «դժոխք իջումը»
իջումը»:
«Թաղեալ»
Թաղեալ» բացատրութիւնը Քրիստոսի ճշմարտապէս մեռած
ըլլալը ցոյց կու տայ, իբրեւ պատասխան անոր մահը
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ուրացողներուն:
ուրացողներուն: Այս առիթով ՆԿՆԿ-ը կը հաստատէ, թէ Քրիստոս
իր հոգիով գնաց քարոզեց բանտի մէջ գտնուող հոգիներուն
(Ա.Պտ 3.183.18-19):
19): Այդ «բանտը»
բանտը» մեռելներու աշխարհն էր, ուր
Քրիստոս իջաւ՝ անոնց ալ աւետելու համար իր բերած
փրկութիւնը, որուն կը սպասէին անոնք եւս:
եւս: Քրիստոս գնաց
բնաջնջելու մահուան իշխանութիւնը, եւ ազատելու համար Հին
Կտակարանեան ժամանակի բոլոր արդարները:
արդարները:
6.6.- Ո՞ւր են մեռելները հիմա:
հիմա:
Հողեղէն
Հողեղէն ամէն գոյութիւն մահկանացու է:
է: Մարդը ինք ալ
հողեղէն է:
է: Եւ թէպէտ իրեն շնորհուած էր կարելիութիւնը կենաց
ծառէն ճաշակելով անմահ մնալու, բայց իր անհնազանդութեամբ
մարդը կորսնցուց այդ վիճակը եւ իբրեւ մարմին՝ սահմանուեցաւ
մահուան:
մահուան: Բայց մարդը նաեւ հոգի է, եւ հոգին ինք անմահ է:
է:
Մահը հոգիին անջատումն է մարմինէն:
մարմինէն: Արդ, ի՞նչ կ’
կ’ըլլայ եւ ո՞ւր
կ’կերթայ մարմինէն անջատուած հոգին:
հոգին:
Արեւելքի բոլոր եկեղեցիները, ինչպէս նաեւ Հայոց Եկեղեցին,
իւրաքանչիւր մարդու վերջնական հատուցումը կապուած կը
տեսնեն ընդհանրական այն միակ դատաստանին, որ կապուած է
Քրիստոսի 2րդ գալուստին եւ մեռելներու յարութեան (Յյտ 20.1120.1115):
15): Ո՞ւր են հոգիները մինչ այդ:
այդ: Անոնք բոլորը միատեղ կը մնան
աննիւթական
«վայր»
մը
մէջ,
որ
քրիստոնէական
վայր»ի
գրականութեան մէջ կը կոչուի «հոգիներու կայան»
կայան»: Անոնք
թէպէտ այժմ դատաստանին սպասման
սպասման վիճակի մէջ են, բայց
իրենց սպասող արդար հատուցումին գիտակ են հիմակուընէ, եւ
ըստ այնմ ալ կը նախաճաշակեն իրենց յաւիտենական
երանութիւնը կամ տանջանքը:
տանջանքը:
Հայաստանեայց Եկեղեցին առանձնական դատաստան եւ
անմիջական
հատուցում
չի
ճանչնար,
որովհետեւ
Աստուածաշունչը յայտնապէս
յայտնապէս հակառակը կ’
կ’ուսուցանէ (Եբր
11.39Յյտ
6.9Իսկ
Քաւարանի
մը
մասին
11.39-40:
40:
6.9-11):
11):
Աստուածաշունչը ո´
ո´չ մէկ խօսք ունի:
ունի:

www.hygradaran.weebly.com

36

ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Յերրորդ աւուր յարուցեալ.
ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն՝
նստաւ ընդ աջմէ Հօր»
Հօր»:
1.1.- Քրիստոսի յարութեան կեդրոնական նշանակութիւնը մեր
հաւատքին
հաւատքին համար:
համար:
Քրիստոնէական հաւատքին հիմնաքարն է Քրիստոսի
յարութիւնը, առանց որուն չկայ եւ չի կրնար ըլլալ մեր հաւատքը:
հաւատքը:
Ճիշդ այդ մեծագոյն կարեւորութեան համար է, որ մենք
Քրիստոսի Եկեղեցին կը հասկնանք իբրեւ Քրիստոսի յարութեան
վկայող Մարմին:
Մարմին: Դարձեալ ատոր համար է որ
որ Պօղոս առաքեալ
կ’ըսէ. «Եթէ Քրիստոս յարութիւն առած չէ՝ զուր է մեր
քարոզութիւնը, զուր է նաեւ ձեր հաւատքը»
հաւատքը» (Ա.Կր
(Ա.Կր 15.14):
15.14):
2.2.- Երրորդ օրը:
օրը:
Ըստ օրացուցային հաշւումներուն, եւ ըստ Եկեղեցւոյ
պահած աւանդութեան, Քրիստոսի խաչելութեան տարին, 30
թուականին, Հրէական Զատիկը
Զատիկը Հինգշաբթի օր մըն էր:
էր: Արդ,
Վերջին Ընթրիքը տեղի ունեցաւ Հինգշաբթի արեւմարէն
անմիջապէս ետք, երբ հրէական օրացոյցին համաձայն կը սկսէր
Նիսան ամսուն 1515-ը, այսինքն՝ Զատիկի տօնը:
տօնը: Նոյն իրիկունը եւ
գիշերը տեղի ունեցան ձերբակալութիւնը, դատավարութիւնը եւ
չարչարանքները,
չարչարանքները, եւ առտու կանուխ տրուեցաւ մահավճիռը:
մահավճիռը:
Խաչելութիւնը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ առտու ժամը իննին, իսկ
կէսօրէ ետք ժամը երեքին Յիսուս աւանդեց իր հոգին, եւ յաջորդ
երկու ժամերուն ընթացքին խաչէն իջեցուեցաւ եւ դրուեցաւ
գերեզման:
գերեզման:
Յարութիւնը տեղի ունեցաւ Շաբաթ երեկոյեան կամ գիշերը,
որ արդէն Մէկշաբթի կամ Կիրակի օրը կ’
կ’ըլլար, ըստ օրերը
հաշուելու Հրէական կերպին, եւ կ’
կ’ըլլար երրորդ օրը, ինչպէս որ
ատիկա նախագուշակուած էր Ովսէա մարգարէին կողմէ (Ովս
6.12):
6.12):
3.3.- Քրիստոսի յարութիւնը՝ պատմութեան մեծագոյն հրաշքը:
հրաշքը:
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Քրիստոսի յարութիւնը ապացոյցն է իր աստուածութեան:
աստուածութեան:
Մարդիկ կրնային չհաւատալ իր խօսքերուն, եւ շատեր
չհաւատացին:
չհաւատացին: Մարդիկ կրնային չհաւատալ իր գործերուն,
հրաշքներուն ու բժշկութիւններուն, եւ շատեր չհաւատացին:
չհաւատացին:
Իբրեւ գերագոյն հրաշք եւ իբրեւ գերագոյն ապացոյց՝ Քրիստոս
անոնց
ընծայեց
իր
մահը
մահը
եւ
յարութիւնը,
որոնք
նախագուշակուած էին Աստուածաշունչին մէջ:
մէջ:
4.4.- Քրիստոսի յարութեան անհերքելի իրականութիւնը:
իրականութիւնը:
Աւետարանները բոլորն ալ, եւ ամբողջ ՆԿՆԿ-ը կը վկայեն
Քրիստոսի յարութեան:
յարութեան: Քրիստոս ինք բազմաթիւ առիթներով
խօսեցաւ իր չարչարանքներուն, մահուան, երեքօրեայ
երեքօրեայ թաղման
եւ յարութեան մասին, սկիզբէն իր աշակերտներն ու
հետեւորդները նախապատրաստելու համար այս կարեւոր
իրականութեան:
իրականութեան:
Ղուկաս Աւետարանիչ կը պատմէ, թէ իր յարութենէն ետք
Քրիստոս երկու առիթներով իր աշակերտներուն խօսեցաւ ՀԿՀԿ-ին
մէջ
իր
չարչարանքներուն,
մահուան
եւ
յարութեան
կապակցութեամբ գրուածներուն եւ անոնց կատարումին մասին
(Ղկ 24.2524.25-27 եւ 44.47):
44.47):
5.5.- Պէտք էր իրականանային գրուածները:
գրուածները:
Ի՞նչ էին «Օրէնքի գիրքին, մարգարէական գիրքերուն եւ
Սաղմոսներուն
մէջ»
մէջ»
այս
մասին
գրուածները:
գրուածները:
Այդ
նախագուշակումներէն մէկմէկ-երկուքը բացայայտ
բացայայտ հաստատումներ
են, միւսները ակնարկութիւններ, բայց որոնց մեկնութիւնը
անխուսափելիօրէն մեզ կը յանգեցնէ նոյն իրականութեան:
իրականութեան: Տե´
Տե´ս
Սղ 69.5 եւ հմմտ Յհ 15.25:
15.25: Տե´
Տե´ս Սղ 41.10 եւ հմմտ Մտ 10.4:
10.4: Տե´
Տե´ս
Զք 11.1211.12-13 եւ հմմտ Մտ 26.1426.14-16 եւ 27.327.3-10:
10: Տե´
Տե´ս Զք 13.7 եւ հմմտ
Մտ 26.31
26.31:
6.31: Տե´
Տե´ս Ես 53.1053.10-12 եւ հմմտ Մտ 27.1227.12-14 եւ Ա.Պտ 2.212.21-25:
25:
Տե´
Տե´ս Ես 50.6 եւ հմմտ Մտ 26.67 եւ 27.26:
27.26: Տե´
Տե´ս Սղ 22.8 եւ հմմտ
Մտ 27.2927.29-30:
30: Տե´
Տե´ս Սղ 22.17 եւ հմմտ Ղկ 23.33:
23.33: Տե´
Տե´ս Սղ 22.18 եւ
հմմտ Մտ 27.35:
27.35: Տե´
Տե´ս Սղ 69.22 եւ հմմտ Յհ 19.28:
19.28: Տե´
Տե´ս Զք 12.10 եւ
հմմտ Յհ 19.37
19.37:
9.37: Տե´
Տե´ս Սղ 36.1 եւ հմմտ Ղկ 23.46:
23.46: Տե´
Տե´ս Ամս 8.9 եւ
հմմտ Մտ 27.45:
27.45: Տե´
Տե´ս Ելք 12.46 եւ հմմտ Յհ 19.33 եւ 36:
36: Տե´
Տե´ս Ես
53.12 եւ հմմտ Մտ 27.38:
27.38: Տե´
Տե´ս Ես 53.9 եւ հմմտ Մտ 27.5727.57-60:
60: Տե´
Տե´ս
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Սղ 16.10 եւ հմմտ Գրծ 2.292.29-31:
31: Տե´
Տե´ս Սղ 68.19 եւ հմմտ Գրծ 1.9 եւ
Եփ 4.8:
4.8: Տե´
Տե´ս Սղ 110.1 եւ հմմտ Մր 16.19, Գրծ 2.34 եւ Եբր 1.3:
1.3:
6.6.- Քրիստոս ի՞նք յարութիւն առաւ, թէ՝ Հայրը զայն
յարուցանեց:
յարուցանեց:
Աստուածաշունչը երկու կարգի վկայութիւններ ունինք:
ունինք:
Բնագիրներուն մէկ մասը կ’
կ’ըսէ՝ թէ Հայրը յարուցանեց
Քրիստոսը, իսկ միւս մասը կ’
կ’ըսէ՝ թէ Քրիստոս ինք յարութիւն
յարութիւն
առաւ:
առաւ: Բայց ոեւէ զատորոշում ձեւական է. Որդին Հօրմէն
անբաժան է, եւ անոր հետ մէկ (Յհ 10.30):
10.30): Չկայ աստուածային
ոեւէ գործ կամ կարողութիւն, որ Որդին չունենայ, ինչպէս որ
ինքը ըսաւ. «Ինչ որ Հայրս ունի՝ իմս է»
է» (Յհ 16.15):
16.15): Հօրը գործը իրն
է, եւ իր գործը՝ Հօրը:
Հօրը: Հետեւաբար չի կրնար ըլլալ որ յարութիւնը
Հօրը գործը ըլլայ, եւ միաժամանակ չըլլայ Որդիին գործը:
գործը:
Ատիկա միեւնոյն ատեն ամենասուրբ Երրորդութեան վերաբերող
անհերքելի ճշմարտութիւն մըն է, կապուած նաեւ Ս. Հոգիին (Հռ
1.31.3-4):
4):
7.7.- Յարուցեալ մարմինը՝ նոյն մարմինը:
մարմինը:
«Յարութիւն
Յարութիւն»
ւն» բառը ինքնին ցոյց կու տայ, թէ խօսքը կը
վերաբերի նոյն այն մարմինին կամ անձին, որ մեռած էր եւ հիմա
յարութիւն կ’
կ’առնէ:
առնէ: Յստակ է, հետեւաբար, որ երբ կը խօսինք
«յարուցեալ մարմին»
մարմին»ի մը մասին, այդ նոյն մարմինը նախապէս
մեռած մարմինը պէտք է ըլլայ:
ըլլայ:
«Նոյն մարմինը»
մարմինը» հաստատումը
հաստատումը այստեղ պարզապէս կ’
կ’ուզէ
ըսել, որ յարուցեալ մարմինը նախկինէն տարբեր եւ նոր մարմին
մը չէր, ո´
ո´չ ալ անիրական եւ երեւութական մարմին մըն էր:
էր: Այլ՝
նոյն այն մարմինն էր, որ Քրիստոս նախապէս ունէր, եւ այս
յարուցեալ մարմինը նոյնքան իրական ու ճշմարիտ մարմին մըն
էր, միսով ու ոսկորով, տեսանելի ու շօշափելի (տե´
(տե´ս Ղկ 24.39:
24.39: Յհ
20.27):
20.27):
Միւս կողմէ, սակայն, Պօղոս առաքեալ մեզի կը բացատրէ՝ թէ
ի´նչ է տարբերութիւնը յարութենէն առաջ մեր սովորական
մահկանացու մարմինին, եւ յարութենէն ետք նոյն այդ մարմինին
ձեռք բերած նոր վիճակին, որ կը կոչենք «փառաւորեալ»
փառաւորեալ» վիճակ:
վիճակ:
Այժմ մեր մարմինները «շնչաւոր»
շնչաւոր» են, եղծանելի, անարգ, տկար,
մահկանացու. յարութենէն ետք պիտի ըլլան՝ «հոգեւոր»,
հոգեւոր», անեղծ,
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փառաւոր, զօրաւոր եւ անմահ (տե´
(տե´ս Ա.Կր 15.4215.42-44):
44): Այս բոլորով
հանդերձ, տարբեր մարմիններ պիտի չըլլան, այլ՝ նոյն մարմինը
որ նախապէս ունէինք, եւ որ Աստուած սկիզբէն սահմանած էր
յարութեան:
յարութեան:
8.8.- Նոյն մարմինով երկինք ելաւ:
ելաւ:
Կարգ մը աղանդաւորներ կ’
կ’ըսէին, թէ Քրիստոս մարմինով
չէր որ երկինք համբարձաւ:
համբարձաւ: Մարմինը իրեն հետ երկինք չտարաւ,
կ’ըսէին անոնք, այլ՝ օդին մէջ տարրալուծեց, կամ
կամ լուսատուներէն
մէկուն վրայ ձգեց:
ձգեց: Հաւատամքը ինչպէս մարդեղութեան մէջ կը
շեշտէր
Քրիստոսի
աստուածութեան եւ մարդկութեան
անբաժանելի եւ անշփոթ միաւորութիւնը, նոյնպէս կը դաւանի,
թէ յարութենէն ետք նոյն միաւորութիւնը մնաց անքակտելի,
Մարդու Որդի եղած Աստուածորդին իր մարմնով համբարձաւ
երկինք:
երկինք:
9.9.- Հօրը աջ կողմը նստաւ:
նստաւ:
Աջ կողմը նստիլը՝ նշանակ է պատիւի, փառաւորութեան,
հաւասարապատուութեան:
հաւասարապատուութեան: Ասով Աստուածաշունչը յստակօրէն
6.61--62:
կը յայտնէ, թէ Որդին աթոռակից եւ փառակից է Հօրը (Յհ 6.61
62:
Հմմտ Ղկ 22.6622.66-69:
69: Կղ 3.1:
3.1: Եբր 8.1):
8.1):
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր,
ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս:
զմեռեալս:
Որոյ թագաւորութեանն ո´
ո´չ գոյ վախճան»
վախճան»:
1.1.- Գալոց է - «Պիտի
«Պիտի գայ»
գայ»:
Քրիստոնէական մեր հաւատքին կարեւորագոյն երկրորդ
հաստատումը, որ սպասումն է որոշակի ժամանակակէտի մը,
Քրիստոսի երկրորդ գալուստին,
գալուստին, որ պիտի ըլլայ աւարտը ներկայ
ժամանակին եւ սկիզբը գալիք յաւիտենական կեանքին:
կեանքին:
Երկրորդ գալուստը ՆԿ մէջ կը յատկանշուի քանի մը
կարեւոր երեւոյթներով.երեւոյթներով.1.1.- Ամբողջացումը տիեզերքի նպատակին, ներկայ կարեին,
եւ սկիզբը նոր կարգին:
կարգին:
2.2.- Փրկութիւն:
Փրկութիւն: Ազատագրութիւնը մեր
մեր մարմիններուն եւ
ամբողջ աշխարհին (հմմտ Հռ 8.198.19-25):
25):
3.3.- Մեռելներու յարութիւն:
յարութիւն: (Ա.Կր
(Ա.Կր 15.2015.20-23:
23: Ա. Թս 4.14):
4.14):
4.4.- Դատաստան:
Դատաստան: Մարդու Որդիին գալուստը պիտի ըլլայ
փայլակի մը պէս, անսպասելի եւ շանթահարող, եւ Աստուծոյ
դատաստանը պիտի բերէ չար աշխարհին վրայ, ճիշդ ինչպէս
ինչպէս
Նոյի օրերուն պատահեցաւ ջրհեղեղով (Մտ 24.27, եւ 3737-39):
39): Այն
ատեն սուրբերը իրենց փառքը պիտի հագնին, իսկ
չարագործները իրենց դատապարտութիւնը ստանան:
ստանան:
5.Հատուցում՝
մարդոց
գործերուն
համաձայն:
5.համաձայն:
Իւրաքանչիւրը իր մարմինով պիտի ընդունի հատուցումը երկրի
վրայ իր կատարած
կատարած բարի կամ չար գործերուն (Բ.Կր 5.10):
5.10):
6.6.- Նոր երկինք եւ նոր երկիր:
երկիր: Տիրոջ անակնկալ գալուստով
աշխարհը պիտի վերափոխուի, եւ պիտի կատարուի նոր
երկինքի եկ նոր երկիրի խոստումը (հմմտ Ես 65.17):
65.17):
Եկեղեցին կ’
կ’ապրի սպասումովը այդ գալուստին, որ
մօտալուտ է, թէպէտ անոր
անոր ժամն ու ժամանակը չենք գիտեր:
գիտեր:
2.2.- Նովին մարմնովն:
մարմնովն:
Աստուածորդին, Աստուած Բանը, մարմնացաւ՝ ո´
ո´չ թէ
ժամանակաւորապէս իր վրայ առնելով մարմինը, այլ՝
միանգամընդմիշտ միացաւ սուրբ կոյս Մարիամէն առած իր
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մարմինին, եւ այնուհետեւ ա´
ա´լ յաւիտենապէս անբաժանելի կը
մնայ անկէ
անկէ: Նոյն այդ մարմինով երկինք համբարձաւ եւ Հօրը աջ
կողմը նստաւ, իր թագաւորութիւնը առնելով. եւ նոյն այդ
մարմինով է որ վերստին պիտի գայ իր աստուածային փառքով,
եւ նոյն այդ մարմինով է որ դատաստանի աթոռը պիտի նստի,
դատելու համար ողջերն ու մեռեալները:
մեռեալները:
Ասիկա նախ կը շեշտէ Քրիստոսի անձին անփոփոխելի
նոյնութիւնը, եւ մեր փրկութեան անփոփոխելի իրականութիւնը:
իրականութիւնը:
Ասիկա կը շեշտէ նաեւ երկրորդ գալուստին տեսանելիութիւնը,
թէ Քրիստոս պիտի վերադառնայ երեւելի կերպարանքով, եւ
տեսանելի պիտի ըլլայ բոլորին:
բոլորին:
3.3.- Եւ փառօք Հօր:
Հօր:
«Հօրը փառքով»
փառքով» բացատրութիւնը երբեք չի նշանակեր թէ այդ
փառքը յատուկ է Հօրը, բայց ոչ՝ Որդիին:
Որդիին: Չի նշանակեր թէ միայն
Հայրը ունի այդ փառքը, եւ ոչ՝ Որդին:
է»,
Որդին: «Ինչ
«Ինչ որ Հայրս ունի՝ իմս է»,
կ’ըսէ Քրիստոս (Յհ 16.15):
16.15): Այդ փառքը յատուկ է աստուածային
բնութեան, եւ ինչ որ յատուկ է աստուածութեան,
աստուածութեան, յատուկ է
հաւասարապէս Ս. Երրորդութեան բոլոր անձերուն:
անձերուն: Հետեւաբար
Հօրը փառքը խորքին մէջ նաեւ Որդիին փառքն է, ինչպէս նաեւ
փառքն է Ս. Հոգիին:
Հոգիին:
Այստեղ այդ փառքը ինքն տր մէջ չէ´
չէ´ որ կը դիտուի, այլ՝
կապուած Քրիստոսի երկրորդ գալուստին, որ փառքով
վերադարձը պիտի
պիտի ըլլայ:
ըլլայ: Ներկայ ժամանակին մէջ, առաջին
գալուստի օրերուն մարդիկ զայն տարբեր կերպով տեսան ու
ճանչցան, առանց իր թագաւորական փառքին, որ կամաւորաբար
մերկացած էր մեր փրկութիւնը իրագործելու համար:
համար: Բայց ապա
իր փրկագործութեան պարգեւները մեզի բաշխելէ ետք
ժամանակաւոր
կերպով
«հեռաւոր
երկիր»
գնաց,
իր
երկիր»
թագաւորական փառքով վերադառնալու համար օր մը, եւ ահա
երկրորդ գալուստը վերադարձի այդ օրը պիտի ըլլայ, երբ անիկա
իր աստուածային ամբողջ փառքով պիտի գայ, իբրեւ Փրկիչ (Եբր
9.28) եւ Դատաւոր (Յհ 5.225.22-23:
23: Գրծ 10.42):
10.42):
4.4.- Ի դատել զկենդանիս
զկենդանիս եւ զմեռեալս:
զմեռեալս:
Աստուած է Դատաւորը բոլորին:
բոլորին: Երբ կ’
կ’ըսենք «Աստուած»,
Աստուած»,
կը հասկնանք Ս. Երրորդութիւնը:
Երրորդութիւնը: Բայց դատաւորական գործը

www.hygradaran.weebly.com

42

հաւասարապէս երեք անձերունը ճանչնալով հանդերձ, Հին եւ
Նոր
Կտակարաններէն
գիտենք,
թէ
այդ
պաշտօնը
մասնաւորապէս կը վերաբերի Որդիին (Յհ 5.22
5.22-23):
23):
1.1.- Քրիստոս այդ պաշտօնը ունի՝ նախ իբրեւ արարիչ, որ իր
պատկերով ստեղծեց մարդը, եւ զայն իշխան ու տնտես կարգեց
աշխարհին:
աշխարհին:
2.2.- Քրիստոս այդ պաշտօնը ունի իր մարդեղութեանը մէջ,
իբրեւ հաղորդակից մարդկային մեր բնութեան:
բնութեան:
3.3.- Քրիստոս այդ պաշտօնը ունի մանաւանդ իբրեւ
իբրեւ Փրկիչ,
որովհետեւ իր արիւնով գնեց մարդը մեղքի եւ մահուան
ծառայութենէն:
ծառայութենէն:
4.4.- Քրիստոս այդ պաշտօնը ունի, դարձեալ, իբրեւ մահուընէ
կեանքի անցած Մարդու Որդին, որ իր մահուամբ եւ յարութեամբ
ձեռք բերաւ այդ դատաւորական իշխանութիւնը (Հռ 14.9):
14.9):
4.4.- Որոյ թագաւորութեանն
թագաւորութեանն ո´
ո´չ գոյ վախճան:
վախճան:
Աստուած, իբրեւ Տէրը եւ արարիչը տիեզերքին, ինքն է նաեւ
անոր Թագաւորը:
Թագաւորը: Եւ այս տիեզերական թագաւորութիւնը
անդադար ներբողուած իրականութիւն է Աստուածաշունչին մէջ:
մէջ:
Ինքնին հասկնալի է, որ այդ թագաւորութիւնը ամենասուրբ
Երրորդութեանն է, հաւասարապէս
հաւասարապէս Հօրը, Որդիին եւ Ս. Հոգիին:
Հոգիին:
Բայց սկիզբէն իսկ Աստուած յայտնեց, թէ իր կամքն է՝ որ այդ
երկնաւոր թագաւորութիւնը նաեւ իր արտայայտութիւնը գտնէ
երկրի վրայ, այն սերունդին կեանքին մէջ, որ Աբրահամով իրեն
կանչուած սերունդը պիտի ըլլար, իր սեփական ժողովուրդը,
սուրբ ազգ
ազգ մը, քահանաներու թագաւորութիւն մը (Ելք 19.519.5-6:
Հմմտ Ա.Պտ 2.5,9:
2.5,9: Յյտ 1.6, 5.10, 20.6):
20.6):
Արդ, Աստուած բազմաթիւ անգամներ Աբրահամի այդ
սերունդին տուաւ իր խոստումը, թէ իրենցմէ պիտի տայ
թագաւոր մը, որուն թագաւորութիւնը յաւիտենական պիտի ըլլայ
(Դն 2.44, 7.137.13-14):
14): Այդ թագաւորութիւնը պիտի գար իր Օծեալին
ձեռքով:
ձեռքով: ՆԿՆԿ-ը ցոյց կու տայ այս խոստումներուն կատարումը
Քրիստոսով (Ղկ 1.321.32-33):
33):
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին,
յանեղն եւ ի կատարեալն»
կատարեալն»:
1.1.- Ս. Հոգին:
Հոգին:
Աստուածաշունչը կ’
կ’ուսուցանէ, թէ Ս. Հոգին Աստուած մէկն
է ամենասուրբ
ամենասուրբ Երրորդութենէն (Մտ 28.19:
28.19: Բ.Կր 13.13):
13.13):
Նիկիական Հանգանակին մէջ սկզբնապէս ոեւէ բան չկար Ս.
Հոգիին մասին:
մասին: 4րդ
4րդ դարուն, երբ Արիոս Աղեքսանդրացի եւ
Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարք Մակեդոն ուրացան Ս. Հոգիին
աստուածութիւնը եւ զայն «արարած»
արարած» համարեցին, 381 թ.
գումարուեցաւ
գումարուեցաւ Կոստանդնուպոլսոյ ժողովը, որ տիեզերական
2րդ ժողով կը կոչենք:
կոչենք: Հոն հաւաքուած 150 հայրապետներ
դատապարպեցին Մակեդոնը, զօրեղապէս հերքելով անոր
մոլորութիւնը:
մոլորութիւնը:
2.2.- Ս. Հոգիին բղխումը Հօրմէն:
Հօրմէն:
Քրիստոս Ս. Հոգիին համար ըսաւ, «Որ Հօրմէն կ’
կ’ելլէ»
ելլէ»: ՆԿՆԿ-ը
երբ կը խօսի Հօրը
Հօրը եւ Ս. Հոգիին առնչութեան մասին, այսինքն՝
անոնց ներքին կապին մասին, կը գործածէ «ելում»
ելում» բառը, իսկ
աստուածաբանական
գրականութիւնը
աւելի
յաճախ
կ’օգտագործէ «բղխում»
բղխում» բառը:
բառը:
ա.ա.- Այս բղխումը առաջին հերթին կը նշէ Ս. Հոգիին սկիզբը
Հօրմէն, ընդգծելու համար նոյնութիւնը
նոյնութիւնը Հօրը եւ Հոգիին էութեան
կամ բնութեան:
բնութեան:
բ.բ.- Այս բղխումը աղբիւրի պատկերին ընդմէջէն մեզի ցոյց կու
տայ Ս. Հոգիին շարունակական բղխումը կամ արտահոսումը
Հօրմէն, ինչ որ միաժամանակ կը նշէ անհատ եւ անբաժանելի
ըլլալը անկէ:
անկէ:
գ.գ.- Այս բղխումը ցոյց կու տայ, որ Ս. Երրորդութեան
Երրորդութեան
գործունէութեան մէջ երեք անձերուն ալ գործը նոյնն է:
է:
3.3.- Ս. Հոգին Աստուած, «անեղ եւ կատարեալ»
կատարեալ»:
Արիոսի եւ Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարք Մակեդոնի
մոլորութեան դէմ, Կ. Պոլսոյ տիեզերական ժողովը Հաւատամքին
մէջ շեշտեց՝ թէ Ս. Հոգիին «անեղ»
անեղ» է, այսինքն՝ «եղած չէ»,
չէ»,
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ստեղծուած մը չէ, արարած մը չէ:
չէ: Բայց նոյն բառը
ինքնաբերաբար կը հաստատէ, թէ Ս. Հոգին ինքնագոյ է, եւ
հետեւաբար՝ արարիչ է եւ ստեղծող, ինչ որ կը նշանակէ՝ թէ
Աստուած է:
է:
Աստուածաշունչը ինք «Աստուած»
Աստուած» կը կոչէ Ս. Հոգին (հմմտ
Բ.Թգ 23.123.1-3: Գրծ 5.35.3-4: Ա.Կր 3.16, 12.412.4-7):
7): Ս. Հոգիին
աստուածութեան մասին կը վկայեն նաեւ իրեն տրուած
ստորոգելիները
կամ
յատկութիւնները.Ամենակարող,
յատկութիւնները.ամենագէտ, անսահման:
անսահման: Այս յատկութիւնները անսխալ կերպով
ցոյց կու տան, թէ Ս. Հոգին արարած մը չէ´
չէ´, այլ՝ Աստուծոյ
էութեան հաղորդակից, անոր բնութենակից եւ աստուածային
աստուածային
փառքին
ու
կամքին,
կարողութեան
ու
զօրութեան,
ստեղծագործութեան ու նախախնամութեան ամբողջապէս
բաժնեկից անձնաւոր էակն է, մէկը անբաժանելի Ս.
Երրորդութենէն:
Երրորդութենէն:
Ս. Հոգիին աստուածութեան մասին կը վկայեն նաեւ իեն
վերագրուած աստուածային գործերը, որոնք արարածի յատուկ
յատուկ
չեն:
չեն: Անիկա արարիչ է, նախախնամող է, հրաշագործ է:
է: Ինքն է որ
կը ներշնչէ մարգարէները եւ կը խօսի անոնց բերնով:
բերնով: Կ’օծէ,
կ’առաքէ եւ կ’
կ’առաջնորդէ Մեսիան:
Մեսիան: Կը կառավարէ Եկեղեցին եւ
անոր պաշտօնեաները:
պաշտօնեաները: Կը սրբէ, կը լուսաւորէ, կ’
կ’արդարացնէ
հաւատացեալները:
Շնորհքներ
կը
բաշխէ
բոլոր
հաւատացեալները:
հաւատացեալներուն, մեր քրիստոնէական կեանքը ուղղելու եւ
Եկեղեցւոյ ընդհանուր բարիքին ծառայեցնելու համար:
համար: Աստուծոյ
սիրով կը լեցնէ մեզ եւ սիրոյ կեանքը կարելի կը դարձնէ մեզի
համար:
համար: Ի վերջոյ, Ս. Հոգիին աստուածութեան մեծագոյն
վկայութիւնը Քրիստոսի ի´
ի´նք կու տայ (Մտ 12.3112.31-32):
32):
4.4.- Ս. Հոգիին կատարեալ անձնաւորութիւնը:
անձնաւորութիւնը:
Ս. Հոգիին աստուածութիւնը ուրացողները կը մերժէին նաեւ
անոր կատարելութիւնը, այսինքն՝ կը մերժէին Ս. Հոգին ճանչնալ
իբրեւ անձ, եւ (այսօրուան Եհովայի Վկաներուն պէս) զայն կը
համարէին պարզապէս աստուածային
աստուածային ոյժ մը կամ զօրութիւն մը,
եւ ո´
ո´չ թէ անձ մը:
մը:
Բայց Աստուածաշունչը մեզի ցոյց կու տայ, թէ Ս. Հոգին
բանական եւ գիտակից անձ մըն է:
է: Բանականութենէ եւ
ինքնութենէ զուրկ պարզ «զօրութիւն»
զօրութիւն» մը ի՞նչպէս կրնայ խօսիլ
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տալ առաքեալներուն (Գրծ 2.4), ի՞նչպէս կրնայ խորհիլ (Հռ
(Հռ 8.27),
կամ խօսիլ (Մտ 10.1910.19-20), առաջնորդել մարդիկը կամ Եկեղեցին
(Յհ 16.13), մխիթարել ու յանդիմանել (Յհ 16.8), տրտմիլ Եփ 4.30),
քննել մարդոց մտածումները եւ Աստուծոյ խորհուրդները (Ա.Կր
2.102.10-11), եւ բարեխօս ըլլալ մեզի համար (Հռ 8.268.26-27):
27): Ասոնք
անառարկելի կերպով
կերպով ցոյց կու տան, թէ Ս. Հոգին կատարեալ
անձնաւորութիւն մըն է:
է:
5.5.- Սուրբ Հոգին ուսուցիչը եւ առաջնորդը Եկեղեցւոյ:
Եկեղեցւոյ:
Ինչպէս Քրիստոս ինք ըսաւ, Ս. Հոգին ինքն է ուսուցիչը
Եկեղեցւոյ, որ ո´
ո´չ միայն մնայուն կերպով կը յիշեցնէ եւ բոլոր
ժամանակներուն համար կը նորոգէ կամ
կամ կը թարմացնէ
Քրիստոսի ուսուցումները, այլ նաեւ նոր յայտնութիւն կու տայ
(Յհ 14.2514.25-26):
26): Ինքն է որ կը մատակարարէ եւ կը բաւարարէ
Եկեղեցւոյ կեանքին հիմնական կարիքները՝ վարդապետական,
ծիսական ու վարչական երեսներուն մէջ, ինչպէս նաեւ
ընդհանուր Եկեղեցւոյ թէ անհատ հաւատացեալներու
հաւատացեալներու հոգեւոր
կեանքին
աճումն
ու
յառաջընթացը՝
շնորհքներու
մատակարարումով (Ա.Կր 12.412.4-11 եւ 13):
13):
Իրմով է որ վերստին կը ծնինք Աստուծոյ համար (Յհ 3.63.6-8):
8):
Իրմով է որ քրիստոնէական կեանք մը Ս. Հոգիին պարգեւած
նորոգութեամբ կը յատկանշուի (Յհ 6.63:
6.63: Գղ 3.23.2-3), եւ Ս. Հոգիով
կարելի կը դառնայ, կ’
կ’ամրապնդուի ու հաստատուն կը մնայ
(Բ.Կր 1.211.21-22:
22: Եփ 3.143.14-17):
17): Իրմով է որ ներում կը գտնենք մեր
մեղքերուն (Յհ 20.22), եւ ձեռք կը բերենք Աստուծոյ պարգեւած
ազատութիւնը եւ արդարութիւնը (Բ.Կր 3.9 եւ 1717-18), մեր վրայ
կ’առնենք Աստուծոյ
Աստուծոյ սպառազինութիւնը (Եփ 6.116.11-17), կամացկամացկամաց ձերբազատուելով մարդկային գործերէն եւ հասնելով
առաքինի կեանքի մը գեղեցիկ արդիւնքին (Հռ 8.98.9-17:
17: Գղ 5.165.16-25):
25):
Իրմով է որ Աստուծոյ տաճար եւ բնակարան կը դառնանք (Յհ
14.1514.15-17 եւ 23:
23: Հմմտ Ա.Պտ 4.14), եւ աստիճանաբար կը
փոխակերպուինք, պատրաստուելով ապագայ ամբողջական
պայծառակերպութեան (Բ.Կր 5.45.4-5):
5):
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Որ խօսեցաւ յՕրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանս»
յԱւետարանս»:
1.1.- Սուրբ Հոգին՝ աշխարհի մէջ հնչող մնայուն ձայնը
Աստուծոյ:
Աստուծոյ:
Ինչ որ Հաւատամքին այս տողին մէջ կը խտանայ, Եկեղեցւոյ
հաւատքն
հաւատքն է, թէ Աստուծոյ ամբողջ յայտնութիւնը, որ մենք կը
կոչենք «Աստուածաշունչ»,
Աստուածաշունչ», Խօսքն է կամ գործն է Սուրբ Հոգիին:
Հոգիին:
Ա´ն է տուիչը այն ներշնչումին, աստուածային այն մղումին,
որով խօսեցան Աստուծոյ մարդիկը, աստուածային Օրէնքին
տուիչները,
մարգարէները,
տեսանողները,
եւ
աւետարանագիրներն ու Նոր Կտակարանը գրի առնողները
(Բ.Պտ 1.21:
1.21: Ա.Պտ 1.101.10-12:
12: Հմմտ Բ.Թգ 23.2:
23.2: Ղկ 1.70:
1.70: Գրծ 1.16):
1.16):
2.2.- Սուրբ Հոգին խօսեցաւ Աստուածաշունչ Օրէնքին
ընդմէջէն:
ընդմէջէն:
Այստեղ «Օրէնքը»
Օրէնքը» բնական օրէնքը չէ, որ Աստուծոյ կողմէ
մարդուն մէջ դրուած գիտակցութիւն եւ պահանջք
պահանջք մըն է՝ ներքին
կարգաւորութեան ու կարգապահութեան:
կարգապահութեան: Ո´չ ալ այն
հասարակական օրէնքն է, որ ազգերու եւ ժողովուրդներու
առաջնորդներուն կողմէ կը սահմանուի՝ մէկ կողմէ մարդոց
արարքները սահմանաւորելու եւ անկարգութիւններն ու
չարիքները սանձելու համար, եւ միւս կողմէ՝ անհատներու եւ
ընկերութիւններու իրաւունքները ճշդելու եւ պաշտպանելու
համար:
Այստեղ
«Օրէնք»
բառով
կը
հասկցուի
համար:
Օրէնք»
Աստուածաշնչական Օրէնքը:
Օրէնքը: Ատոր համալ ալ յաճախ զայն կը
օրէնքէն::
գրենք գլխագիրով, զանազանելու համար սովորական օրէնքէն
Աստուածաշունչին պարագային եւս, «Օրէնք»
Օրէնք» բառը
բառը մէկ եւ
միակ իմաստով մը չի գործածուիր:
գործածուիր:
ա) Եբրայական մտածողութեան մէջ ՀԿՀԿ-ը երեք մասերու կը
բաժնուէր.բաժնուէր.- Օրէնք (կամ՝ ուսուցում), Մարգարէներ, եւ Գիրքեր:
Գիրքեր:
Այս իմաստով՝ Օրէնքը կը ներկայանայ իբրեւ Աստուածաշունչին
առաջին եւ հիմնական մասը:
մասը:
բ) Յաճախ ամբողջ ՀԿՀԿ-ը կը կոչուի
կոչուի «Օրէնք»,
Օրէնք», նկատի
ունենալով որ ո´
ո´չ միայն զուտ օրինական գիրքերը, այլ՝
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պատմական, մարգարէական եւ բանաստեղծական գիրքերը եւս
Աստուծոյ օրէնքը բացատրելու եւ սորվեցնելու կը ծառայեն:
ծառայեն:
գ) Աստուածաշունչին իւրաքանչիւր մասը կը բնորոշուի
իբրեւ «Օրէնք»
Օրէնք»: Հին Կտակարանը՝ իբրեւ
իբրեւ «Հին Օրէնք»,
Օրէնք», եւ Նոր
Կտակարանը՝ իբրեւ «Նոր Օրէնք»
Օրէնք»:
Աստուածային Օրէնքին նպատակը եռակի էր.էր.- 1.1.- Մարդոց
ճանչցնել Արարիչին հանդէպ իրենց արարածի հանգամանքը, եւ
ճանչցնել իրենց յանցանքները, որոնք սրբագրուելու պէտք ունին
(Գղ 3.19):
3.19): 2.2.- Աստուածսիրութեան դաստիարակութիւնը
դաստիարակութիւնը տալ,
22.35--40):
Աստուծոյ եւ մարդոց հանդէպ սէր ուսուցանելով (Մտ 22.35
40):
3.3.- Բարին ուսուցանել, բարին խորհելու եւ գործելու հիմնական
սկզբունքը տալով մարդոց (Մտ 7.12):
7.12):
Աստուածաշնչական
այս
Օրէնքը
երեք
գլխաւոր
խմբաւորումներու տակ կարելի է դասակարգել.դասակարգել.- 1.1.- Բարոյական
Բարոյական
օրէնքներ, որոնցմով լեցուն է Աստուածաշնչական օրէնքը, եւ
որոնց մէկ խտացումն է Տասնաբանեան:
Տասնաբանեան: 2.2.- Խտրական օրէնքներ:
օրէնքներ:
Ասոնք ծիսական կանոնները կամ պահանջքներն են՝ զոհերում
եւ ուտելիքներուն, ծիսական լուացումներուն եւ մեղքերու
քաւութեան կերպերուն կապուած:
կապուած: 3.3.- Դատաստանական
օրէնքներ:
օրէնքներ: Այսպէս կը կոչուին քաղաքացիական, ընկերային եւ
անհատական (կալուածական, ամուսնական, ժառանգական,
եւայլն)
իրաւունքներու
կապուած
կանոնները,
որոնց
վերաբերեալ դատաստանը պիտի վճռուէր Աստուծոյ կողմէ
կարգուած դատաւորներու ձեռքով:
ձեռքով:
Աստուածաշնչական
Օրէնքին
նպատակը
Աստուծոյ
Աստուածաշնչական
ժողովուրդին դաստիարակութիւնը եւ Քրիստոսի գալուստին
պատրաստելն էր:
էր: Ճիշդ այս պատճառով ալ, Օրէնքը
ժամանակաւոր դեր մը եւ պաշտօն մը ունէր (Գղ 3.233.23-26):
26):
Քրիստոս մեզի ցոյց տուաւ, որ ՀԿՀԿ-ի Օրէնքին բարոյական
պատուիրանները մեզի համար եւս ի զօրու կը մնան (հմմտ Մտ
19.1619.16-19):
19): Բայց ինչ կը վերաբերի ծիսական կամ խտրական կամ
դատաստանական օրէնքներուն, անոնք կարեւոր մասով ի զօրու
չեն մեզի համար (հմմտ Եփ 2.15:
2.15: Եբր 7.12, 9.89.8-9), որ Քրիստոսով
ունինք նոր Օրէնքը (Ա.Կր 9.21:
9.21: Գղ 6.2), ազատութեան օրէնքը (Յկ
1.25, 2.12), Հոգիի´
Հոգիի´ն օրէնքը (Հռ 8.2), որ խորքին մէջ օրէնք չէ, այլ՝
շնորհք (Հռ 6.14):
6.14):
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3.3.- Սուրբ Հոգին խօսեցաւ մարգարէներուն ընդմէջէն:
ընդմէջէն:
Մարգարէն Աստուծոյ «բերանը»
բերանը» կամ խօսնակն է, Աստուծոյ
պատգամախօսը:
պատգամախօսը: Այն անձն է, որուն Աստուած իր կամքը եւ իր
գործը կը յայտնէ:
յայտնէ: Այդ իմաստոց մարգարէն կը ներկայանայ երեք
պաշտօններով.պաշտօններով.- 1.1.- Ան աստուածային վկայախօսը կամ
վկայագրողն է անցեալ պատմութեան (Մովսէս, նախկին
մարգարէներ):
մարգարէներ): 2.2.- Ան Աստուծոյ ձայնը եւ ազդարարութիւնն է
ներկայ ժամանակներուն մէջ, սխալէն ու մեղքէն զգուշացնելու եւ
դարձի կոչելու
կոչելու համար (Ա.Կր 14.24):
14.24): 3.3.- Ան նախաձայնողը կամ
նախագուշակն է ապագային, ըլլա´
ըլլա´յ դատապարտութեան (թէ´
(թէ´
Իսրայէլի եւ թէ´
թէ´ այլ ազգերու), ըլլա´
ըլլա´յ խոստումներուն
(Քրիստոսի, Աստուծոյ թագաւորութեան):
թագաւորութեան):
Խովորաբար մենք մարգարէութիւնը կը հասկնանք այս
վերջին իմաստով, եւ «մարգարէութիւն
մարգարէութիւն»
գարէութիւն» ըսելով կը հասկնանք՝
գուշակութիւն, ապագայի գիտութիւնը:
գիտութիւնը: Պատճառը այն է, որ
մարդ արարածը շատ հետաքրքրուած չէ անցեալով:
անցեալով: Անշուշտ
հետաքրքրուած է ներկայով, բայց միայն ա´
ա´յնքան՝ որքանը կը
բաւէ հանգիստ եւ հաճելի կեանք մը անցընելու համար:
համար: Մինչդեռ
ապագան անծանօթ
անծանօթ ըլլալուն համար թէ´
թէ´ խորհրդաւոր է ու
գրաւիչ եւ թէ´
թէ´ հետաքրքրական է ու վախցնող, ահացուցիչ:
ահացուցիչ: Այդ
պատճառով ալ, բոլոր ժամանակներու մարդն ալ ուզած է
գիտնալ ապագան, գալիքը, վաղը:
վաղը:
Ապագան
գիտնալու
մարդոց
հետաքրքրութիւնը
փորձութեան կը վերածուի, եւ փորձութիւնը կ’
կ’առաջնորդէ
անթոյլատրելի միջոցներու, որոնք երեւութապէս անմեղ
կ’երեւին, բայց մարդս կը դնեն հոգեւոր ստրկութեան եւ անելի
դիմաց, եւ յաճախ կ’
կ’աւարտին մարդուն կործանումով:
կործանումով: Այս
միջոցներն են՝ գուշակութիւնը, հմայութիւնը, դիւթութիւնը,
կախարդութիւնը, ոգեհարցութիւնը, մեռելահմայութիւնը
մեռելահմայութիւնը:
լահմայութիւնը: Բայց
ապագային ճշմարիտ գիտութիւնը միայն Աստուծոյ յատուկ է, եւ
Աստուած իր մարգարէներուն միջոցաւ մարդուն կը յայտնէ
միայն այն՝ ինչ որ իր փրկութեան ծրագիրին կը վերաբերի, եւ ինչ
որ անհրաժեշտ է որ մարդը գիտնայ՝ փրկութեան հասնելու
համար:
համար: Անկէ աւելին չարէն կու գայ (Բ.Օր 29.29):
29.29):
4.4.- Սուրբ Հոգին խօսեցաւ Աւետարաններուն ընդմէջէն:
ընդմէջէն:
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Օրէնքին եւ մարգարէներուն լրումն է Աւետարանը, որ
դարձեալ իրականացաւ, ներշնչուեցաւ եւ արձանագրուեցաւ Ս.
Հոգիին մղումով, եւ Ս. Հոգիին ներգործութեամբ ալ
մշտականօրէն կը խօսի մարդոց սիրտերուն
սիրտերուն մէջ, զանոնք
հրաւիրելով ապաշխարութեան եւ Քրիստոսով իրագործուած
փրկութեան, եւ Աստուծոյ որդեգրութեան պարգեւին:
պարգեւին: Որովհետեւ
ոեւէ մէկը Քրիստոսը մարմինով եկած չի կրնար խոստովանիլ
առանց Աստուծոյ Հոգիին (հմմտ Ա.Յհ 4.2), ոեւէ մէկը չի կրնար
արդարանալ, սրբուիլ ու փրկուիլ առանց Աստուծոյ Հոգիին (Ա.Կր
6.11:
6.11: Ա.Պտ 1.2:
1.2: Բ.Թս 2.12), եւ ոեւէ մէկը առանց Քրիստոսի
Հոգիին չի կրնար զԱստուած «Աբբա, Հայր»
Հայր» կանչել (Գղ 4.6):
4.6):
5.5.- Սուրբ Հոգին կը խօսի Եկեղեցիին ընդմէջէն:
ընդմէջէն:
Աստուածաշունչը եւ մանաւանդ Աւետարանները, Ս. Հոգիին
կենդանի խօսքն է, որով Աստուած մնայուն կերպով «կը խօսի»
խօսի»
Եկեղեցւոյ մէջ, ինչպէս կը դաւանինք ամէն անգան որ
Աւետարանի ընթերցում կը կատարուի եկեղեցիէն ներս, («ասէ
(«ասէ
Աստուած»)
Աստուած»):
»):
Այդ Խօսքը կենդանի է եւ ազդու, որ կը թափանցէ մարդուս
հոգիին մէջ եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտի խորհուրդները
խորհուրդները
(Եբր 4.124.12-13):
13): Այդ խօսքը մնայուն կերպով կը հնչէ Եկեղեցւոյ մէջ,
որպէսզի հաւատացեալ թէ անհաւատ՝ զայն լսողները իրենց
յանցանքին մէջ քննուին ու յանդիմանուին, անոնց սրտին
գաղտնիքները երեւան գան, եւ անոնք խոնարհութեամբ ու
խոստովանութեամբ ճանչնան զԱստուած
զԱստուած (Ա.Կր 14.2414.24-25):
25):
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Որ էջն ի Յորդանան,
քարոզեաց յառաքեալսն
եւ բնակեցաւ ի սուրբսն»
սուրբսն»:
Այս
նախադասութիւնը
չկայ
Նիկիական
կամ
Կոստանդնուպոլսոյ Հաւատամքին մէջ:
մէջ: Անիկա մեր գործածած
Հաւատամքին մէջ յաւելում մըն է, որ լռելեայն պատասխան կու
տայ կարգ մը աղանդներու
աղանդներու արծարծած հարցերուն, յաւելեալ
ճշդում բերելով աշխարհի մէջ Ս. Հոգիին գործունէութեան
մասին:
մասին:
ՈՐ ՅՈՐԴԱՆԱՆ (ԳԵՏԻն ՎՐԱՅ) ԻՋԱՒ
Այս կարճ նախադասութիւնը.նախադասութիւնը.1.1.- Պատասխան մըն է «Որդեգրական»
Որդեգրական» աղանդին:
աղանդին:
Առաջին դարէն իսկ կային աղանդաւորներ, որոնք
զՔրիստոս Աստուծոյ Որդի
Որդի ճանչնալով հանդերձ, կ’
կ’ըսէին՝ թէ
անիկա պարզ մարդ մըն էր, որ Աստուծոյ յատուկ շնորհքը
վայելեց եւ Աստուծոյ կողմէ որդեգրուեցաւ:
որդեգրուեցաւ: Եւ որդեգրութեան
պահը նոյնինքն Քրիստոսի մկրտութեան պահն էր,էր,- կ’ըսէին,ըսէին,- երբ
Սուրբ Հոգին իջաւ անոր վրայ:
վրայ: Բայց Հաւատամքը ամենազօրեղ
բացատրութիւններով
բացատրութիւններով կը հաստատէ Որդիին՝ մեր Տիրոջ եւ
Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի կատարեալ աստուածութիւնը, որ
տեղ չի ձգեր Որդեգրականութեան:
Որդեգրականութեան: Արդ, այս նախադասութիւնը
լռելեայն կերպով կը մատնանշէ, թէ մկրտութեան պահուն Սուրբ
Հոգին կը յայտնուի.յայտնուի.ա.ա.- Վկայելու համար Որդիին եւ անոր աստուածութեան (Յհ
1.321.32-34):
34):
բ.բ.- Ցոյց տալու համար, որ Աստուած Քրիստոսով բոլոր
մարդիկը կը կոչէ որդեգրութեան:
որդեգրութեան:
2.2.- Սկիզբ նոր ստեղծագործութեան:
ստեղծագործութեան:
Ս. Հոգին Աստուած ստեղծագործ զօրութիւնն է, եւ արարիչ
(Յոբ 33.4:
33.4: Սղ 104.30):
104.30): Քրիստոսի մկրտութիւնը հոգեւոր եւ նոր
ստեղծագործութիւնն է, երբ Ս. Հոգին իր էջքով՝ Յորդանանը
մկրտութեան աւազանի կը վերածէ, ինչպէս ամէն մկրտութեան
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խորհուրդի՝ Եկեղեցւոյ աւազանին վրայ իջնելով՝ զայն նոր
Յորդանանի կը վերածէ, զայն կը վերածէ ստեղծագործութեան
ջուրերուն (հմմտ Ծն 1.2), հոնկէ նորոգ ստեղծելու
ստեղծելու համար
մկրտուելու եկած երախան, իբրեւ հոգեղինացած արարած եւ
իբրեւ Աստուծոյ որդի:
որդի:
3.3.- Ինչո՞ւ Սուրբ Հոգին աղաւնակերպ երեւցաւ:
երեւցաւ:
Մկրտութեան պահուն, Ս. Հոգին Աստուած, որ իր էութեամբ
եւ ներկայութեամբ ամբողջ տիեզերքը կը լեցնէ (հմմտ Եր 23.24),
իր ներկայութիւնը
ներկայութիւնը մարմնաւորապէս զգալի եւ տեսանելի
դարձուց մարդոց, աղաւնիի կերպարանքով, (Մտ 3.16:
3.16: Մր 1.10:
1.10:
Ղկ 3.213.21-22):
22): Յիսուսի մկրտութեան պահուն, Ս. Հոգիին
աղաւնակերպ էջքը երեք խորհուրդներ կը բերէ մեզի.մեզի.1.1.- Ս. Երրորդութեան յայտնութիւնը:
յայտնութիւնը: Նոր Կտակարանին մէջ
առաջին անգամ ըլլալով
ըլլալով կը տեսնենք աստուածութեան երեք
անձերուն միաժամանակ յայտնութիւնը:
յայտնութիւնը:
2.2.- Սուրբ Հոգիին տեսանելի ներկայութիւնը՝ ապացոյց անոր
առանձին անձնաւորութիւն ըլլալուն:
ըլլալուն: Հին Կտակարանը յաճախ
կը խօսի Հոգիին մասին, բայց անիկա կարծէք միշտ կը մնայ
աստուածային անտեսանելի եւ խորհրդաւոր ոյժը, որ երբեք
տեսանելի չի դառնար, իր անձնաւորութիւնը առանձնաբար չի
դրսեւորեր:
դրսեւորեր: Մինչ ահա այստեղ կը յայտնուի «մարմնաւոր
երեւոյթով»,
երեւոյթով», աղաւնիի մը պէս:
պէս: Հօրը եւ Որդիին կողքին այս
երեւումը անսխալ կերպով ցոյց կու տայ Ս. Հոգիին
զանազանութիւն Հօրմէն ու Որդիէն,
Որդիէն, եւ անոր անջատ
անձնաւորութիւն մը ըլլալը, թէպէտ միաժամանակ անբաժանելի
միութիւնը Հօրը եւ Որդիին հետ:
հետ:
3.3.- Սուրբ Հոգիին հիմնական յատկանիշը:
յատկանիշը: Ս. Հոգին կը
յայտնուի աղաւնիի մը պէս, սակայն կերպարանքը կամ
հետ::
նմանութիւնը շփոթելու չէ Ս. Հոգիին ճշմարիտ ինքնութեան հետ
Աստուծոյ
յայտնութիւնները
ամէն
անգամ
տարբեր
կերպարանքնով կը կատարուին, իւրաքանչիւր անգամին
Աստուծոյ տարբեր մէկ յատկանիշը արտայայտելու համար:
համար:
Աղաւնին
նշանակ
է
միամտութեան,
անկեղծութեան,
անմեղութեան
եւ
հաւատարմութեան:
Քրիստոնէական
հաւատարմութեան:
Եկեղեցիին համար աղաւնին սրբութեան
սրբութեան խորհրդանիշն է:
է: Եւ
Յորդանան գետին վրայ յայտնութիւնը ճիշդ այս սրբութեան
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կ’առնչուի, որովհետեւ մեր Տէրը բոլոր մարդոց տեղը ի´
ի´նք
մկրտուեցաւ, զանոնք բոլորը մաքրելու եւ սրբելու համար իրենց
մեղքերէն, նոր եւ անարատ սիրտ մը եւ հոգի մը տալու համար
անոնց (հմմտ Սղ 51.7 եւ 1010-11):
11):
ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒՆ ՈՒՍՈՒՑԱՆԵՑ
Այս հաստատումը կ’
կ’ակնարկէ Վերնատուն էջքին, եւ
առաջին հերթին՝ առաքեալներուն շնորհուած նո´
նո´ր մկրտութեան
(տե´
տե´ս Մտ 3.11:
3.11: Գրծ 2.12.1-4):
4):
Սուրբ Հոգիին կրակով մկրտութիւնը կը հասկցուի.հասկցուի.ա.ա.- Նախ՝ հնոցի մը պէս, որ ամէն աղտ կ’
կ’այրէ եւ կը սպառէ:
սպառէ:
բ.բ.- Կրակի գետի մը պէս, որ աշխարհ կ’
կ’երթայ՝ նոյնպէս
այրելու մոլութիւններն ու մոլորութիւնները, եւ առաքինութեանց
ոսկին եւ արծաթը փայլեցնելու:
փայլեցնելու:
գ.գ.- Բոցին աննիւթականութեամբ, ջերմութեամբ եւ մշտապէս
դէպի բարձունք ձգտումին օրինակով՝ մարդիկը օրէ օր կը
կը
ձերբազատէ իրենց նիւթական ձգտումներէն, կը լեցնէ
աստուածային սիրոյն եւ վերին ճշմարտութեանց սիրոյն
ջերմութեամբն ու կրակովը, եւ զանոնք միշտ կը մղէ վեր:
վեր:
Վերնատան մէջ բոցեղէն լեզուներու կերպարանքով իջնելով
առաքեալներուն վրայ, Ս. Հոգին.Հոգին.1.1.- Առաքեալները իր պատգամով
պատգամով (լեզու) լեցուց:
լեցուց:
2.2.- Զանոնք օժտեց պարգեւներով, յատկապէս՝ ուսուցանելու
կարողութեամբ:
կարողութեամբ:
3.3.- Քրիստոսի աստուածութեան ճանաչողութիւնը եւ
ապացոյցը դրաւ անոնց սրտին մէջ:
մէջ:
4.Առաքեալները
Քրիստոսի
վկաներու
վերածեց
4.(Պենտէկոստէի օր):
օր):
5.5.- Քրիստոսի կրտութեամն սկսած նոր
նոր ստեղծագործութիւնը
շարունակեց, ծնունդ տալով Քրիստոսի Եկեղեցիին:
Եկեղեցիին:
ԵՒ ՍՈՒՐԲԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ԲՆԱԿԵՑԱՒ
Աստուած սկիզբէն իր Հոգին տուաւ մարդուն, որպէսզի
մարդը կարենայ յարաբերիլ Աստուծոյ հետ:
հետ: Բայց մարդը իր
արարքներով տրտմեցուց Աստուծոյ Հոգին, եւ Աստուած լքեց
մարդը (Ծն 6.3):
6.3): Եւ սակայն բոլոր ժամանակներուն ալ Աստուծոյ
Հոգին եկաւ եւ բնակեցաւ այն մարդոց մէջ, որոնք Աստուծոյ
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ներկայութեան ապրելու ջերմ ցանկութիւնը ունեցան, եւ իրեն
հնազանդ կամք մը ցուցաբերեցին:
ցուցաբերեցին: (ՀԿ
(ՀԿՀԿ-ի արդարներ,
մարգարէներ):
մարգարէներ):
Հոգեգալուստով, մարդկութենէն առնուած Ս. Հոգին
Հոգին վերստին
պարգեւուեցաւ մարդկութեան:
մարդկութեան: Մարդը վերստին դարձաւ
տաճար եւ բնակարան Աստուծոյ:
Աստուծոյ: Դարձաւ Աստուծոյ նուիրուած
«սուրբ»
սուրբ»: Արդարեւ, սուրբերը եկեղեցւոյ ծիսական կեանքին մէջ
յիշատակուող եւ տօնուող անձերը չեն միայն, այլ՝ բոլոր
քրիստոնեաները:
քրիստոնեաները: ՆԿՆԿ-ը «սուրբեր»
սուրբեր» կը կոչէ բոլոր քրիստոնեաները
(հմմտ Հռ 15.25 եւ 31:
31: Բ.Կր 13.12:
13.12: Փլպ 1.1, 4.23:
4.23: Ա.Տմ 5.10 եւայլն),
որովհետեւ.որովհետեւ.ա.ա.- Անոնք Քրիստոսով սրբուած են (Ա.Կր 1.2:
1.2: Հմմտ Յդ 1):
1):
Սրբուած են անոր աստուածային սրբարար Խօսքով ու
զօրութեամբ, եւ տեւականօրէն կը սրբագործուին նոյն Խօսքով
Խօսքով ու
զօրութեամբ (Յհ 15.3, 17.17):
17.17):
բ.ըլլալու», այսինքն՝
բ.- Անոնք կանչուած են «սուրբեր ըլլալու»,
«Աստուծոյ սուրբ ժողովուրդը ըլլալու»
ըլլալու» (Հռ 1.7:
1.7: Ա.Կր 1.2:
1.2: Բ.Տմ 1.9):
1.9):
գ.գ.- Անոնք Աստուծոյ հետ իրենց միութիւնը վերագտած, եւ
իրենք զիրենք ամբողջութեամբ Աստուծոյ նուիրած են:
են:
դ.դ.- Անոնք իրենք զիրենք Աստուծոյ տաճար եւ բնակարան
դարձուցած նե:
նե:
ե.ե.- Անոնք սրբութեան ձգտող կեանքով մը կ’
կ’ապրին:
ապրին:
Գեղեցիկ է Հռոմայեցիներուն ուղղուած նամակին մէջ Պօղոս
առաքեալի խորհրդածութիւնը, որ Ս. Հոգիով ապրուած կեանքի
պատկերը կը գծէ, եւ մեզ բոլորս կը լեցնէ յոյսով,
յոյսով,
լաւատեսութեամբ եւ հոգիի խաղաղութեամբ, եւ ապագայ
փառքին լուսեղէն հորիզոնը կը բանայ մեր միտքերուն դիմաց (Հռ
8.18.1-17):
17):
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Հաւատամք եւ ի մի միայն
ընդհանրական եւ առաքելական (սուրբ) եկեղեցի»
եկեղեցի»:
ա.ա.- Մինչեւ այստեղ, Հաւատամքին նիւթը աստուածութեան
անձերուն
անձերուն վերաբերեալ դաւանութիւնն էր:
էր: Ասկէ կը սկսի
երկրորդ բաժինը, որ կարելի է կոչել՝ հաւատքի աստուածայայտ
ճշմարտութիւնները.ճշմարտութիւնները.- 1.1.- Եկեղեցի, 2.2.- Մկրտութիւն, 3.3.Ապաշխարութիւն եւ մեղքերու թողութիւն, 4.4.- Մեռելներու
յարութիւն, 5.5.- Յաւիտենական դատաստան, 6.6.- Երկինքի
արքայութիւն,
արքայութիւն, 7.7.- Յաւիտենական կեանք:
կեանք:
բ.բ.- Նիկիոյ հանգանակին վրայ եթէ ակնարկ մը նետենք, կը
տեսնեք, որ այս նախադասութեամբ սկսող ամբողջ բաժինը չկայ
այնտեղ:
այնտեղ: Այս բաժինը որդեգրուած է Կոստանդնուպոլսոյ
տիեզերական ժողովով:
ժողովով:
Ի՞ՆՉ ԿԸ ՆՇԱՆԱԿԷ ԵԿԵՂԵՑԻ
Թէ´
Թէ´ Հին եւ թէ´
թէ´ Նոր Կտակարաններուն
Կտակարաններուն մէջ յաճախ կը
հանդիպինք «Եկեղեցի»
Եկեղեցի» բառին, որ բոլոր պարագաներուն ալ կը
նշանակէ՝
«հաւաքոյթ»,
մանաւանդ՝
«պաշտամունքային
հաւաքոյթ»,
հաւաքոյթ»
հաւաքոյթ»: Աստուածաշունչին մէջ բնա´
բնա´ւ չի գործածուիր նշելու
համար շէնքը, ուր տեղի կ’
կ’ունենայ նման պաշտամունքային
հաւաքոյթը, այլ՝ միշտ
միշտ ակնարկութիւն է հաւաքուածներուն,
Աստուծոյ ժողովուրդին:
ժողովուրդին:
Ինչո՞ւ եւ ի՞նչ հանգամանքով կայ Եկեղեցին այս աշխարհի
վրայ:
վրայ:
1.1.- Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ ժողովուրդն է,
Անոր
«ժառանգութիւնը»
Աստուծոյ
հաւատարիմներու
ժառանգութիւնը»:
հաւաքոյթն է ան, մարդկութեան աստուածապաշտ սերունդը,
սերունդը,
Սէթի սերունդը, Աստուծոյ «սեփական ժողովուրդը»,
ժողովուրդը», իր
«ժառանգութիւնը»
ժառանգութիւնը» (Բ.Օր 9.20:
9.20: Սղ 28.9, 33.12 եւայլն), որ
Աբրահամի մարմնաւոր սերունդը պիտի չըլլար:
չըլլար: Աստուած այդ
ժողովուրդը պիտի ընտրէր բոլոր ազգերէն:
ազգերէն:
2.Եկեղեցին
այս
աշխարհի
վրայ
երկինքի
2.քաղաքացիութեան պատրաստութեան վայրն է, Աստուծոյ
օրէնքներուն պահպանութեամբ:
պահպանութեամբ: Եկեղեցին, իբրեւ Աստուծոյ
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ժողովուրդ, պէտք է ապրի համաձայն Աստուծոյ դրած
օրէնքներուն, որոնք երկնային հայրենիքին սահմանադրութիւնը
կը կազմեն:
կազմեն: Աստուծոյ ժողովուրդին համար դաստիարակութեան
ամբողջ ընթացք մըն
մըն է անիկա, որմէ անհրաժեշտ է անցնիլ, ձեռք
բերելու համար երկնային քաղաքացիութիւնը:
քաղաքացիութիւնը: Այդ պատճառով
ալ Աստուած իր ժողովուրդին կեանքը կազմակերպեց այնպէս,
որ անիկա աստուածպետութիւն մը ըլլայ:
ըլլայ: Այսինքն, ըլլայ
ժողովուրդ մը, որուն Թագաւորը Աստուած ինքն է, եւ ի´
ի´նքն է
անոր Օրէնսդիրը եւ Դատաւորը:
Դատաւորը:
3.3.- Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ Ընտանիքն է:
է: Իր
ժողովուրդին հետ Աստուծոյ կապը ծնողական ջերմ կապն է:
է:
Եկեղեցին ո´
ո´չ միայն Աստուծոյ ժողովուրդն է, այլ մանաւանդ՝
անոր Ընտանիքը (Եփ 2.19), ուր բոլորը անոր տղաքն ու
աղջիկներն են, անոր
անոր գուրգուրանքին եւ բերկրալից սիրոյն
առարկան:
առարկան:
4.4.- Եկեղեցին Քրիստոսի Հարսն է:
է: Աստուած կը կամենայ իր
ժողովուրդին հետ ունենալ սւելի մտերիմ սիրոյ կապ մը, որ
կ’արտայայտուի այր եւ կնոջ ամուսնական մտերմագոյն կապին
օրինակով:
օրինակով: Այդ սէրն է որ իր Եկեղեցիին կը ցուցաբերէ երկնաւոր
Փեսան՝ Քրիստոս:
Քրիստոս:
5.5.- Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ Արքայութեան
նախանկարն է:
է: Մենք ամէն օր Աստուծմէ կը խնդրենք, որ իր
թագաւորութիւնը գայ (Մտ 6.10):
6.10): Եւ ամբողջ Եկեղեցին
արքայութեան այդ սպասումով է որ կ’
կ’ապրի, կ’
կ’աղօթէ եւ արթուն
կը հսկէ:
հսկէ: Բայց միաժամանակ
միաժամանակ գիտենք, որ իր մարդեղութեամբ
Քրիստոս
Աստուծոյ
թագաւորութեան
ներկայութեան
ապացոյցները տուաւ, եւ իր յարութենէն 40 օրեր ետք երկինք
համբառնալով Հօրը աջ կողմը նստաւ, ինչ որ Քրիստոսի
թագաւորութեան հաստատումը կը նշէր երկրի վրայ, մանաւանդ
Եկեղեցիին վրայ:
վրայ: Եկեղեցիին
Եկեղեցիին մէջ Քրիստոս կը թագաւորէ իր
ամբողջ փառքով:
փառքով: Եւ մենք բոլորս իր շուրջն է որ կը բոլորուինք
ամէն անգամ, երբ ի մի կու գանք մեր պաշտամունքին ու
փառաբանութեան համար:
համար:
ՄԷԿ ԵԿԵՂԵՑԻ
1.1.- Եկեղեցին միայն մէկ վայրի մէջ հաւաքուած
հաւատացեալները չի նշեր, այլ՝ աշխարհի վրայ
վրայ ոեւէ տեղ
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գտնուող
հաւատացեալներու
ամբողջութիւնը,
իբրեւ
ընդհանրական մէկ մարմին:
մարմին:
2.2.- Բայց Եկեղեցին միայն այս աշխարհի վրայ գտնուող
հաւատացեալներու ամբողջութիւնը չէ, այլ՝ նաեւ գումարը
անոնց, որոնք այժմ մեզմէ բաժնուած, բայց անբաժանելի մասն են
Քրիստոսի Մարմինին,
Մարմինին, Եկեղեցիին:
Եկեղեցիին: Այս աշխարհի վրայ
գտնուողները կը կոչենք «Զինուորեալ Եկեղեցին»,
Եկեղեցին», որովհետեւ
տակաւին ներկայ կեանքին մէջ իրենց հոգեւոր պայքարը կը մղեն
չարին դէմ:
դէմ: Մինչդեռ արդէն այս կեանքէն ելածները կը կոչենք
«Յաղթական Եկեղեցին»,
Եկեղեցին», որովհետեւ իրենց պայքարը մղած,
չարին դէմ յաղթած, եւ երկինքի մէջ վերջնականօրէն Քրիստոսի
միացած՝ իրենց ապագայ փառքն ու երանութիւնը կը
նախաճաշակեն այժմէն:
այժմէն:
Արդարեւ, Եկեղեցին «խորհրդական»
խորհրդական» այն Մարմինն է, որուն
գլուխը Քրիստոս ինքն է:
է: Այդ Մարմինը մէկ է եւ միակ, քանի մը
պատճառներով.պատճառներով.1.1.- Եկեղեցին մէկ է իր Գլուխով՝ Քրիստոսով:
Քրիստոսով: Քրիստոս ինքն
է Եկեղեցին ղեկավարողը եւ առաջնորդողը (Եփ 5.235.23-24):
24): Այդ
կառավարութիւնը Քրիստոս կ’
կ’իրագործէ մարդկային ձեռքերով,
իր առաքեալներով եւ եկեղեցւոյ վրայ կարգուած հովիւներով:
հովիւներով:
Ինքն է Եկեղեցին խնամողը եւ պահողը, անոր ճշմարիտ Հովիւը
(Յհ 10.16, 2727-28:
28: Հմմտ 18.9):
18.9): Ինքն է Եկեղեցիին ճշմարիտ
Քահանայապետը, մեր փրկութեան միակ միջնորդը Աստուծոյ
քով (Ա.Տմ 2.5), որ մեզի համար կը բարեխօսէ եւ յաւիտենական
կեանք կը պարգեւէ (Եբր 7.247.24-25):
25):
2.2.- Եկեղեցին մէկ է իր հաւատքով:
հաւատքով: Այս հաւատքը
ամբողջութիւնն է այն հաւատալիքներուն, որոնց վրայ
խարսխուած է ան:
ան: Այդ հաւատալիքները Աստուածաշունչին
մեզի ընծայած ճշմարտութիւններն են, որոնք Աստուծոյ եւ մեր
փրկագործութեան վերաբերող դաւանութիւնը կը կազմեն:
կազմեն: Այս
հաւատքին խտացումն են առաքելական ժամանակներէն սկսեալ
Եկեղեցւոյ մէջ կեանքի կոչուած եւ գործածուող Հաւատամքները:
Հաւատամքները:
Ուղղափառ իւրաքանչիւր քրիստոնեայ պարտաւոր է այդ
ճշմարտութիւնները գիտնալու եւ դաւանելու, որովհետեւ առանց
այդ ուղղափառ հաւատքին՝ Եկեղեցին իր հաւատքի միութիւնը
կը կորսնցնէ, եւ անկէ հեռացող քրիստոնեան դուրս կը մնայ
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Եկեղեցւոյ
միութենէն,
ինչ
որ
պարագան
է
բոլոր
Եկեղեցւոյ
հերետիկոսներուն կամ աղանդաւորներուն:
աղանդաւորներուն:
3.3.- Եկեղեցին մէկ է իր միակ ծնունդով՝ Եկեղեցւոյ սուրբ
Աւազանէն:
Աւազանէն: Եկեղեցւոյ սուրբ Աւազանէն ծնածներս մէկ ընտանիք
եւ մէկ միութիւն ենք (Գղ 3.273.27-28), եւ Աստուծոյ յաւիտենական
ծրագիրն էր այս մէկը (Եփ 3.6, 2.192.19-22):
22):
4.4.- Եկեղեցին մէկ է իր կառավարութեամբ, իր հոգեւոր
առաջնորդներով:
առաջնորդներով: Եկեղեցիին միութեան կեդրոնը Քրիստոս ինքն
է: Բայց ինչպէս որ Քրիստոս անբաժանելիօրէն մէկ է իր Հօրը
հետ, այնպէս ալ իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ գլուխը եղող
եպիսկոպոսը միացած է Քրիստոսի, եւ հաւատացեալները
քահանայից դասին միջոցաւ միացած են եպիսկոպոսին:
եպիսկոպոսին:
Այսպիսով է որ եկեղեցին իր սերտ միութիւնը ունի ինքն իր մէջ,
եւ սերտ միութիւնը՝ Աստուծոյ հետ:
հետ:
5.5.- Եկեղեցին մէկ է իր պաշտամունքով ու ծէսով:
ծէսով: Եկեղեցին
կայ՝ զԱստուած փառաբանելու համար:
համար: Եկեղեցիին ուղղափառ
հաւատքի դաւանութիւնը առաջին հերթին կը կատարուի մեր
պաշտամունքին ընդմէջէն, այլ խօսքով՝ եկեղեցւոյ ծիսական
կեանքին ընդմէջէն:
ընդմէջէն: Այս միութեան գերագոյն նշանը եւ զայն
ճշմարտապէս
իրագործող
խորհուրդը
Ս.
Պատարագի
խորհուրդն է, երբ ուղղակիօրէն կը հաղորդուինք
հաղորդուինք մեր Տիրոջ հետ,
զԱյն մեր մէջ կ’
կ’ընդունինք մարմնաւորապէս, եւ Անոր հետ կը
միանանք ճշմարտապէս, դառնալով մէկ Մարմին (Ա.Կր 10.16):
10.16):
6.6.- Եկեղեցին մէկ է իր միաւորիչ զօդով, Սուրբ Հոգիով:
Հոգիով: Ս.
Հոգին է Եկեղեցւոյ միութեան շաղկապը (Եփ 4.34.3-6: Ա.Կր 12.1212.1213):
13):
ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ
Ըսինք, թէ Եկեղեցին միայն մէկ վայրի մէջ հաւաքուած
հաւատացեալները չի նշեր, այլ՝ աշխարհի վրայ ոեւէ տեղ
գտնուող հաւատացեալներու ամբողջութիւնը:
ամբողջութիւնը: Ասկէ կու գան զոյգ
անուանումներ եւ զոյգ սահմանումներ.սահմանումներ.1.1.- Տեղական Եկեղեցի:
Եկեղեցի: Այսինքն, իւրաքանչիւր գաւառի,
նահանգի կամ երկրի մէջ գտնուող եկեղեցի:
եկեղեցի:
2.2.- Ընդհանրական կամ տիեզերական Եկեղեցի:
Եկեղեցի: Այսինքն,
տեղական եկեղեցիներու ամբողջութիւնը:
ամբողջութիւնը: Հոսկէ կու գայ բոլոր
եկեղեցիներուն գործակցութեամբ կամ համաձայնութեամբ
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գումարուած
ընդհանրական
ժողովներուն
տրուած
ժողով»
անուանումը
«տիեզերական
Այս
իմաստով
ժողով»
անուանումը:
ուանումը:
ճշմարտապէս միայն երեք տիեզերական ժողովներ կը ճանչնայ
Հայաստանեայց Եկեղեցին:
Եկեղեցին: Նոյնպէս միայն երեք հատ կը
ճանչնան Արեւելքի միւս ուղղափառ եկեղեցիները (Ղպտի,
Ասորի, Եթովպիական, ՀնդիկՀնդիկ-Մալապար, եւ Էրիթրէայի):
Էրիթրէայի):
Մինչդեռ
Բիւզանդական
աւանդութեան
պատկանող
պատկանող
եկեղեցիներու խումբը եօթը տիեզերական ժողովներ կը ճանչնայ,
իսկ Հռոմէական Եկեղեցին՝ 21 ժողովներ:
ժողովներ:
ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ
Եկեղեցին «Առաքելական»
Առաքելական» կը կոչուի,
Առաքեալներու հիմին վրայ շինուած է
Առաքելական հաւատքին վրայ կը կանգնի:
կանգնի:
(աւետարանչութեան) գործ կը կատարէ թէ´
թէ´
համար, եւ թէ´
թէ´ դուրսը՝ ոչոչ-քրիստոնեայ
Քրիստոսի:
Քրիստոսի:

որովհետեւ.որովհետեւ.- 1.1.(Եփ 2.20):
2.20): 2.2.3.3.- Առաքելական
ներսը՝ իր հօտին
ազգերը կոչելով

ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻ
1.1.- Եկեղեցին սուրբ է իր Գլուխով, Քրիստոսով (հմմտ Յհ
6.10):
6.10):
2.2.- Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ Քրիստոսով սրբուած է (Եփ
(Եփ
5.255.25-27):
27):
3.3.- Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ իր մէջ ունի Սուրբ Հոգիին
սրբարար ներկայութիւնը եւ զօրութիւնը, որ տեւականօրէն զայն
կը սրբէ եւ կ’
կ’ընծայէ Հօրը:
Հօրը:
4.4.- Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ իր մէջ ունի սրբութեան
աւազանը, այսինքն մկրտութեան աւազանը, որմէ երկրորդ
անգամ կը ծնինք՝ մաքրուած մեր մեղքերէն, եւ այնուհետեւ միւս
խորհուրդներուն մատակարարումով կը ստանանք Ս. Հոգիին
պարգեւները եւ սուրբ կենցաղի մը անհրաժեշտ հոգեւոր
զօրութիւնը:
զօրութիւնը:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն,
ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց»
մեղաց»:
1.1.- Մկրտութեան անհրաժեշտութիւնը:
անհրաժեշտութիւնը:
Մկրտութիւնը փրկութեան անհրաժեշ պայմաններէն մէկն է
(Մր 16.16:
16.16: Յհ 3.5):
3.5): Ուստի պարզապէս արտաքին ձեւ մը չէ:
չէ:
Անիկա անհրաժեշտ նախապայման է Քրիստոսի եւ Եկեղեցիին
պատկանելութեան (Գրծ 2.372.37-38):
38):
2.2.- Մկրտութեան նշանակութիւնը:
նշանակութիւնը:
Մկրտութիւնը
Մկրտութիւնը աւազանի ջուրերէն վերստին ծունդ է, որ մեզ
կը ծնի յաւիտենական կեանքին համար:
համար: Մկրտութիւնը
Քրիստոսի հետ նոյնացում մըն է (իբրեւ Քրիստոսի Մարմին), երբ
զՔրիստոս կը հագնինք, այսինքն՝ կատարելապէս կը միանանք
իրեն (Գղ 3.27):
3.27): Անիկա մասնակցութիւն մըն է Քրիստոսի
մահուան
մահուան եւ յարութեան (Հռ 6.36.3-4: Հմմտ Կղ 2.12), եւ
որդեգրութիւն է Աստուծոյ (Գղ 3.26):
3.26):
Աստուածաշունչին մէջ երեք տեսակի մկրտութիւններ կը
ներկայացուին.ներկայացուին.ա.ա.- Մովսէսի Օրէնքով հրահանգուած մկրտութիւնը:
մկրտութիւնը: Ասոնք
մարմնական լուացումներ էին, ծիսականօրէն պղծուած
անձերուն համար:
համար: Օրէնքին դիտումը մարմինը մաքրել չէր
այնքան, որքան ժողովուրդին սորվեցնել, թէ Աստուծոյ աչքին
պղծէ:: Եւ
մեծագոյն մաքրութիւնը մեղքն է, որ մարդուս հոգին կը պղծէ
պիղծը չի կրնար Աստուծոյ մօտենալ, որքան ատեն որ մաքրուած
չէ:
չէ:
բ.բ.- Յովհաննէսի կատարած մկրտութիւնը:
մկրտութիւնը: Անիկա հոգեւոր
հոգեւոր
բարոյական նշանակութիւն մը ունէր:
ունէր: Ապաշխարութեան նշան
մըն էր անիկա, եւ նախապատրաստութիւն մըն էր՝ դիմաւորելու
եւ ընդունելու Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոսը:
Քրիստոսը:
գ.գ.- Յիսուսի բերած մկրտութիւնը:
մկրտութիւնը: Այս մկրտութիւնը
ճշմարտապէս մարդիկը կը սրբէ նախ իրենց սկզբնական՝
Ադամական մեղքէն,
մեղքէն, այսինքն՝ մարդոց մէջէն կը ջնջէ Աստուծոյ
հանդէպ անհնազանդութեան մեղքը եւ անոր հետեւանքը եղող
մահուան դատապարտութիւնը, եւ ապա՝ կը քաւէ մարդոց
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կատարած բոլոր յանցանքներն ու անօրէնութիւնները, նոր եւ
մաքուր սիրտ մը եւ հոգի մը պարգեւելով անոնց, նորոգելով եւ
նոր ստեղծուած դարձնելով զանոնք:
զանոնք: Այս սրբութիւնն ու
նորոգութիւնը մարմնաւոր չեն, այլ՝ հոգեւոր:
հոգեւոր: Քրիստոսի ընծայած
մկրտութիւնը նշան է որդեգրութեան (Հռ 8.158.15-17), օծումն է Ս.
Հոգիին, եւ անոր պարգեւներուն մատակարարումն է՝ իրեն
հաւատացողներուն, զանոնք հաւաքտի կեանքի
կեանքի մը եւ չարին դէմ
պայքարի կեանքի մը համար զինելու նպատակով:
նպատակով:
3.3.- Մկրտութիւնը Քրիստոսի՞ անունով, թէ՝ Ամենասուրբ
Երրորդութեան անունով:
անունով:
Մկրտութիւնը Ամենասուրբ Երրորդութեան անունով
կատարելու հրահանգը կու գայ Քրիստոսէ (Մտ 28.20):
28.20): Բայց ՆԿՆԿ-ի
միւս գիրքերը միշտ մկրտութիւնը
մկրտութիւնը կը յիշեն՝ Քրիստոսի անունով
(Գրծ 2.38, 8.16, 10.48, 19.5:
19.5: Հռ 6.3:
6.3: Գղ 3.27):
3.27): Խորքին մէջ ասոնք
իրարմէ
տարբեր
չեն,
որովհետեի
Յիսուսի
անունով
մկրտութիւնը պէտք է հիմնուած ըլլայ անոր աստուածութեան
հաւատքին
վրայ:
Իսկ
Քրիստոսի
աստուածութիւնը
վրայ:
խոստովանիլ՝ կը նշանակէ Ս. Երրորդութիւնը խոստովանիլ եւ
մկրտուիլ:
մկրտուիլ:
4.4.- Մկրտութիւնը անկրկնելի է:
է:
Մկրտութեան անկրկնելիութիւնը սերտօրէն կապուած է
Եկեղեցւոյ մէկութեան եւ մեր Տիրոջ ու մեր հաւատքին
մէկութեան:
մէկութեան: Եթէ մէկ է Քրիստոս, եթէ մէկ է մեր հաւատքը՝
Քրիստոսով մեզի ընծայուած Աստուծոյ
Աստուծոյ փրկարար շնորհքին
մասին, այն ատեն մկրտութիւնը չի կրնար կրկնուիլ, որովհետեւ
ոեւէ նոր մկրտութիւն՝ կը նշանակէ այդ մկրտութիւնը հիմնել նոր
հաւատքի մը, նոր Տիրոջ մը եւ Փրկիչի մը, նոր Սուրբ Հոգիի մը եւ
նոր եկեղեցիի մը վրայ:
վրայ: Այս մէկը կը շեշտէ Պօղոս առաքեալ (Եփ
(Եփ
4.34.3-6):
6):
Եթէ կը ճանչնանք, որ Քրիստոսով մեզի պարգեւուած
մկրտութիւնը ըստ էութեան տարբեր է ՀԿՀԿ-ի մարմնական
լուացումներէն, եւ Յովհաննէս Մկրտիչի խորհրդանշական
մկրտութենէն, արդէն ինքնաբերաբար կ’
կ’ընդունինք, թէ կարելի չէ
կրկնել քրիստոնէական մկրտութիւնը:
մկրտութիւնը:
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ա.ա.- Եթէ մկրտութիւնը
մկրտութիւնը մեղքերուն համար մեռնիլ կը
նշանակէ, կարելի չէ որ անձ մը երկու եւ աւելի անգամներ մեռնի
Քրիստոսի հետ (հմմտ 6.36.3-4):
4):
բ.բ.- Եթէ մկրտութիւնը վերստին ծնունդ մըն է, կարելի չէ որ
անձ մը երկու կամ աւելի անգամներ ծնի հոգեւորապէս, ինչպէս
որ կարելի բան չէ որ երկու
երկու կամ աւելի անգամներ ծնի
մարմնապէս (հմմտ Յհ 3.4):
3.4):
գ.գ.- Եթէ մկրտութիւնը սկզբնական մեղքին լուացումն է, եւ
մկրտութենէն առաջ գործուած բոլոր մեղքերուն քաւութիւնը, այդ
լուացումն ու քաւութիւնը չեն կրնար կրկնուիլ, այլապէս
ուրացած կ’
կ’ըլլանք այդ քաւութեան զօրութիւնը:
զօրութիւնը:
2-րդ
դարէն
սկսեալ,
կարգ
մը
աղանդաւորներ
կ’ուսուցանէին՝ թէ մեղանչողները պէտք է վերստին մկրտել:
մկրտել:
Ասիկա մկրտութիւնը անարգել եւ իր իմաստէն պարպել կը
նշանակէր:
նշանակէր: Եկեղեցին հաստատեց թէ մկրտութիւնը անկրկնելի է:
է:
Նոյնիսկ վաւերական ճանչցաւ հերետիկոսներու ձեռքով
կատարուած
կատարուած մկրտութիւնը, եթէ անիկա մատակարարուած է
անունով::
ուղիղ կերպով, այսինքն՝ Ամենասուրբ Երրորդութեան անունով
5.5.- Մանուկներու մկրտութիւնը վաւերակա՞ն է:
է:
Ոեւէ արժէք կը ներկայացնէ՞ մանուկի մը մկրտութիւնը:
մկրտութիւնը: Չէ՞
որ մկրտութիւնը կապուած է ապաշխարութեան, դէպի Աստուած
դարձին:
դարձին: Արդ, եթէ մէկը գիտակից չէ, եւ ապաշխարած չէ, ի՞նչպէս
կրնայ ստանալ մկրտութիւնը:
մկրտութիւնը:
Նոր Կտակարանը մանուկներու մկրտութիւն չի յիշեր, բայց
այս լռութիւնը չի նշանակեր, թէ առաքեալներու ատեն Եկեղեցին
մանուկներու մկրտութիւն չէր կատարեր:
կատարեր: Առ հասարակ մարդիկ
ամբողջ ընտանիքով կը մկրտուէին, ինչ որ բնականօրէն
կ’ենթադրէ մանուկներու մկրտութիւնը եւս (Գրծ 16.3116.31-34:
34: Հմմտ
Ա.Կր 1.15):
1.15):
Եկեղեցւոյ առաջին շրջանի Հայրերը արդէն կը վկայեն
մանուկներու
մկրտութեան
սովորութեան:
Երանոս
եւ
սովորութեան:
Տերտուղիանոս հայրապետներ կը հաստատեն սովորութիւնը:
սովորութիւնը:
Որոգինէս Հռոմայեցիներու նամակին իր մեկնութեան մէջ
մանուկներու մկրտութիւնը առաքեալներէն եկած սովորութիւն
կը կոչէ:
կոչէ: Կիպրիանոս հայրապետ նոյնիսկ նոխընտրելի կը գտնէ
մանուկ տարիքին մկրտութիւնը:
մկրտութիւնը: Այս սովորութեան մասին կը
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վկայէ նաեւ «Կանոնք Առաքելականք»
Առաքելականք» կոչուած կանոններու
խումբը:
ումբը:
6.6.- Ապաշխարութեան անհրաժեշտութիւնը:
անհրաժեշտութիւնը:
Ապաշխարութիւնը բացարձակապէս անհրաժեշտ է մեր
փրկութեան համար (Ղկ 13.3, 5:
5: Գրծ 2.372.37-38, 3.19 եւայլն):
եւայլն):
7.7.- Ի՞նչ կը հասկնանք «Ապաշխարութիւն»
Ապաշխարութիւն» ըսելով:
ըսելով:
Ապաշխարութիւնը միակ ճանապարհն է Քրիստոսի գալու:
գալու:
Ապաշխարութիւն կը նշանակէ.
նշանակէ.շանակէ.ա.ա.- Հրաժարում Աստուծմէ հեռու կեանքէն, եւ դարձ դէպի
Աստուած:
Աստուած:
բ.բ.- Մեղքերու խոստովանութիւն Աստուծոյ դիմաց՝ որ մեր
հոգիներու բժիշկն է:
է:
գ.գ.- Կեանքի կտրուկ շրջադարձ կամ փոփոխութիւն:
փոփոխութիւն:
դ.դ.- Անիրաւութեանց դարմանում:
դարմանում:
ե.ե.- Ուղիղ հաւատք եւ ուղիղ կեանք ու գործ:
գործ:
Ապաշխարութիւնը
Ապաշխարութիւնը ո´
ո´չ միայն մեր նախաքրիստոնէական
կեանքին համար է, այլ նաեւ՝ յետյետ-մկրտութեան քրիստոնէական
մեր կեանքին համար, եթէ իյնանք ոեւէ մահացու մեղքի մէջ, որ
դարձեալ մեզ կ’
կ’անջատէ Աստուծմէ:
Աստուծմէ:
8.8.- Ապաշխարութիւնը կրկնելի՞ է, թէ՝ անկրկնելի:
անկրկնելի:
Եբրայեցիներուն նամակին մէջ ունինք հատուած մը, որ կը
6.4-թուի թէ ապաշխարութիւնը անկրկնելի կը յայտարարէ (Եբր 6.4
6: Հմմտ 10.2610.26-27):
27):
Կրկնելիութեան հարցը ծագեցաւ, երբ 33-րդ դարուն,
քրիստոնէութեան դէմ հալածանքներուն ընթացքին շատեր
հաւատքը
ուրացան
եւ
կուռքերուն
պաշտամունք
մատուցանեցին:
մատուցանեցին: Հալածանքներու
Հալածանքներու դադարէն ետք հարց ծագեցաւ,
թէ այսպիսիները ներում ունի՞ն:
ունի՞ն: Որովհետեւ «ուրացումը»
ուրացումը»
մահացու մեղք մը կը համարուէր, իսկ համոզումը այն էր՝ որ
մահացու մեղքերը թողութիւն չունին:
չունին:
Աւետարաններուն մէջ «մահացու»
մահացու» մեղքը Ս. Հոգիին դէմ
հայհոյութիւնն է (Մր 3.283.28-29):
29): Եկեղեցին հաւատքի ուրացումը
նոյնացուց Ս. Հոգիին դէմ հայհոյութեան հետ, եւ զայն նկատեց
«մահացու»
մեղք:
Սպանութիւնը,
ագահութիւնը
եւ
մահացու»
մեղք:

www.hygradaran.weebly.com

63

պոռնկութիւնը»,
», այսինքն՝ սանձարձակ անբարոյութիւնը եւս
«պոռնկութիւնը
հոգին սպաննող մահացու մեղքեր նկատուած են:
են:
Եկեղեցւոյ
առաջին
հայրերը
մկրտութենէն
ետք
մկրտութենէն
ապաշխարութեան միայն մէկ առիթ կը ճանչնան՝ մահացու
Իսկ
այս
«երկրորդ
համարուած
մեղքերուն
համար:
համար:
ապաշխարութիւն»
ապաշխարութիւն»ը շատ դաժան պայմաններ ունէր, եւ
կ’ենթադրէր
ո´
միայն
մեղքին
հրապարակային
ո´ չ
խոստովանութիւնը, այլ երկար տարիներու վրայ տարածուած
ապաշխարանքի ձեւեր:
ձեւեր: Աստիճանաբար այս խստութիւնը
նահանջ արձանագրեց, եւ Եկեղեցին աւելի ներողամիտ
կեցուածք մը որդեգրեց, ներելի նկատելով մահացու մեղքերն ալ,
պայմանաւ որ ենթական յատուկ ապաշխարանք կատարէ անոնց
համար:
համար:
9.9.- Ո՞վ կրնայ մեղքերը ներել:
ներել:
Միայն Աստուած է որ կրնայ մեղքերը
մեղքերը ներել:
ներել: Բայց ինչպէս որ
Քրիստոս իր մարդեղութեանը մէջ ցոյց տուաւ, որ «Մարդու
Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելու»
ներելու» (Մր
(Մր
2.10), նոյնպէս ալ իր Եկեղեցիին իշխանութիւն տուաւ մեղքերը
ներելու:
Բայց
Եկեղեցի
հասկացողութիւնը
անորոշ
ներելու:
հասկացողութիւն մը չէ:
չէ: Եկեղեցին, իբրեւ Մարմին, ունի իր
առաջնորդները, Տիրոջ կողմէ կարգուած հովիւները, որոնք
հաւատքի, կարգի (կարգապահութեան) եւ բարոյականութեան
խնդիրներուն մէջ վճռական ձայն ունեցող Աստուծոյ
պաշտօնեաներն են:
են:
Քրիստոս իր առաքեալներուն տուաւ յատուկ իշխանութիւնը
«կապելու
կապելու եւ արձակելու»,
արձակելու», որ յիշեալ հեղինակութիւնն էր իր
Եկեղեցիին վրայ, եւ մասնաւորաբար՝ մեղքերը ներելու
իշխանութիւնը (Մտ 16.19, 18.18:
18.18: Հմմտ Յհ 20.23):
20.23):
Ներելու իշխանութեան մասին ամենէն լուրջ հարցը
ստեղծուեցաւ՝ մահացու մեղքերուն կապակցութեամբ, որոնցմէ
ամենէն փշոտը հաւատքի ուրացումն էր:
էր:
10.10.- Ապաշխարութիւնը սրբութեան ճանապարհն է:
է:
Եկեղեցին «սուրբ»
սուրբ» է: Մենք սուրբ չենք, մեղաւորներ ենք
բոլորս:
բոլորս: Բայց մեր գլուխւ՝ Քրիստոս սուրբ է, եւ իրմով կը սրբէ մեզ
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քաւարան»» է: Հոն կու գան
(Յհ 17.1717.17-19):
19): Եկեղեցին «մեղաւորաց քաւարան
ո´չ թէ սուրբերը,
սուրբերը, այլ անոնք՝ կը կամենան սրբուիլ:
սրբուիլ:
Թէպէտ Հաւատամքը միւս խորհուրդները չի յիշեր, եւ միայն
Մկրտութիւնը եւ Ապաշխարութիւնը կը յիշէ, բայց բնականօրէն
մկրտութիւնը կարելի չէ հասկնալ առանց դրոշմի խորհուրդին:
խորհուրդին:
Մկրտութիւնը եթէ Աստուծոյ հաւատալն է եւ Աստուծոյ
ապաւինիլը, դրոշմը
դրոշմը Աստուծոյ Հոգիին օծումը ստանալն է:
է: ՆԿՆԿ-ը,
եւ յատկապէս առաքեալներու գործերը, բազմաթիւ օրինակներով
ցոյց կու տան թէ առհասարակ ասոնք իրարու կապուած են,
թէպէտ նոյնը չեն (Բ.Կր 1.211.21-22):
22):
Նոյնպէս, կարելի չէ ապաշխարութիւնը հասկնալ՝ առանց
անոր յաջորդող Հողորդութեան
Հողորդութեան խորհուրդին:
խորհուրդին: Եթէ մեղքը մեզ
Աստուծմէ հեռացնող եւ անջատող իրականութիւնն է, եւ
ապաշխարութիւնը վերադարձ մըն է դէպի Աստուած, այդ
վերադարձին նպատակը ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ՝ եթէ ոչ
վերստին եւ ամբողջական միաւորումը Աստուծոյ հետ, որ Ս.
Հաղորդութիւնն է:
է:
Ապաշխարութիւնը
Ապաշխարութիւնը ինքն է նաեւ դուռը Եկեղեցւոյ միւս
խորհուրդներուն:
խորհուրդներուն: Առանց ապաշխարութեան կարելի չէ ստանալ
Եկեղեցւոյ միւս խորհուրդները, սուրբ պսակը, ձեռնադրութեան
կարգը, հիւանդներու օծումը:
օծումը:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Ի յարութիւն մեռելոց:
մեռելոց:
Ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց»
մարմնոց»:
1.Ընդհանրական
յարութիւնը
Հին
Նոր
1.եւ
Կտակարաններուն մէջ:
մէջ:
Թէ´
Թէ´ Հին եւ թէ´
թէ´ Նոր Կտակարաններուն մէջ կը խօսուի
մեռելներու ապագայ յարութեան մասին, երբ բոլոր «հողին մէջ

քնացողները պիտի արթննան, ոմանք յաւիտենական կեանքի
համար, ոմանք ալ նախատինքի ու յաւիտենական անարգանքի
անարգանքի
համար»
համար» (Դն
(Դն 12.2 եւ 23:
23: Հմմտ Մտ 25.46:
25.46: Յհ 5.285.28-29:
29: Գրծ 24.15):
24.15):

Քրիստոսի ժամանակակից Հրեաները այս զօրեղ հաւատքը
ունէին (տե´
(տե´ս Յհ 11.1711.17-27):
27):

2.2.- Հոգիի անմահութիւն եւ մարմնաւոր յարութիւն:
յարութիւն:
ա.ա.- Ոմանք այս կեանքէն անդին ոեւէ գոյութիւն կը մերժեն
ճանչնալ:
ճանչնալ: Այդպիսին
Այդպիսին էին Սադուկեցիները Հրէից մէջ:
մէջ: Այդպիսիներ
շատ կային Յոյն իմաստասէրներուն մէջ:
մէջ: Այդպիսիներ
գտնուեցան եւ կան նաեւ քրիստոնեայ անունը կրողներու
շարքին մէջ:
մէջ:
բ.բ.- Ուրիշներ հոգիներու անմահութիւնը կը ճանչնան ու
կ’ընդունին, բայց կը մերժեն ընդունիլ մարմնաւոր յարութիւ
յարութիւնը
նը:
նը:
Այսպիսին էին 22-րդ դարուն՝ Մարկիոն Պոնտացի, 33-րդ դարուն՝
Մանի, եւ ուրիշներ:
ուրիշներ: Բայց Աստուածաշունչը յստակօրէն
կ’ուսուցանէ մարմիններու յարութիւնը:
յարութիւնը: Տե´
Տե´ս Յհ 5.215.21-29:
29: Հոգին
արդէն անմահ է եւ յարութեան պէտք չունի:
չունի: Մարմի´
Մարմի´նն է որ
պէտք ունի յարութեան:
յարութեան:
գ.գ.- Ուրիշներ մեռելներու
մեռելներու յարութիւնը կ’
կ’ընդունին, բայց
կ’ըսեն՝ թէ մեր այս մարմինները չեն որ յարութիւն պիտի առնեն,
այլ՝ հոգիները երկնային մարմին պիտի ստանան:
ստանան: Բայց
Աստուածաշունչը կ’
կ’ըսէ, թէ նո´
նո´յն մեր այս մարմինները
յարութիւն պիտի առնեն (տե´
(տե´ս Յոբ 19.2519.25-27:
27: Փլպ 3.203.20-21):
21):
դ.Տակաւին,
ուրիշներ
մերժեցին
ընդհանրական
դ.Տակաւին,
յարութիւնը, ըսելով թէ միայն արդարները յարութիւն պիտի
առնեն (այսպէս նաեւ՝ Եհովայի Վկաները):
Վկաները): Մինչդեռ
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Աստուածաշունչը յստակօրէն հակառակը կը վկայէ (տե´
(տե´ս Գրծ
24.15):
24.15):
3.3.- Ի՞նչպիսի մարմին պիտի ըլլայ յարուցեալ մարմինը:
մարմինը:

«Ի՞նչպէս յարութիւն կ’
կ’առնեն մեռելները. կամ ի՞նչպիսի
մարմինով պիտի գան»
գան» (Ա.Կր
(Ա.Կր 15.3615.36-37):
37): Ինչպէս հողին մէջ
նետուած ցորենահատիկը եւ անկէ ծլած եւ աճած հասկին
հատիկները տարբեր մարմիններ չեն, այլ նոյնը, մէկը միւսին
նորոգութիւնը, բայց միաժամանակ միեւնոյն հատիկները չեն, այլ
այլ
նորերը հինին փոխակերպուածն են, այնպէս ալ մեռած մարմինը
երբ հողէն դուրս գայ՝ ներկայի մարմինէն տարբեր պիտի չըլլայ,
այլ՝ նոյն մարմինը, սակայն նորոգուած ու փոխակերպուած:
փոխակերպուած:
Որովհետեւ այժմ մեր մարմինները «շնչաւոր»
շնչաւոր» են, եղծանելի,
անարգ, տկար, մահկանացու, մինչդեռ յարութենէն
յարութենէն ետք նոյն այդ
մարմինները պիտի ըլլան՝ «հոգեւոր»
հոգեւոր» անեղծ, փառաւոր, զօրաւոր
եւ անմահ (տե´
(տե´ս Ա.Կր 15.4215.42-44):
44):
Արդ, յարութեան օրը բոլորս ալ պիտի փոխակերպուինք
այնպէս՝ որ մարմինները վերագտնեն սկզբնական իրենց
վիճակը, առաջին կատարելութիւնը, երբ տակաւին մեղքը չէր
տիրած մարդուն եւ անոր հետեւանքը եղող տկարութիւններն ու
խեղութիւնները չէին եղծած աստուածաստեղծ մեր պատկերը:
պատկերը:
Բոլոր մարդիկ պիտի յայտնուին առաջին մարդուն՝ Ադամի
վիճակով ու տարիքով, բոլորն ալ երեսուն տարեկան:
տարեկան:
Արդարներու մարմինները պիտի ըլլան Քրիստոսի մարմինին
մարմինին
պէս՝ թափանցիկ, թանձրութիւնը թօթափած, նուրբ ու թեթեւ,
լուսափայլ, արեգակի պէս պայծառ, փայլակի պէս արագաշարժ:
արագաշարժ:
Իսկ կորուստի դատապարտուածներուն մարմինները պիտի
մնան թանձր ու ծանր՝ իրենց մեղքերուն պէս, եւ պիտի ըլլան
տգեղ ու խաւարին, իրենց հոգեկան աշխարհին պէս:
պէս:
4.4.- Ընդհանրական Դատաստան ողջերու եւ մեռեալներու:
մեռեալներու:
1.1.- Մէկ է Դատւորը՝ Քրիստոս:
Քրիստոս:
Աստուածաշունչը երբեմն ընդհանուր կերպով Աստուծոյ կը
վերագրէ դատաստանը (հմմտ Սղ 50.150.1-5, 58.11 եւայլն), եւ երբեմն
կը մասնաւորէ, դատելու իշխանութիւնը ընծայելով Որդիին՝
Քրիստոսի (Յհ 5.225.22-23:
23: Հմմտ Մտ 13.4013.40-43, 25.3125.31-46):
46):
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Նոր Կտակարանը բազմաթիւ անգամներ կը հաստատէ թէ
Քրիստոս ինքն է Աստուծմէ սահմանուած Դատաւորը (Գրծ 10.42:
10.42:
Ա.Կր 4.5:
4.5: Հռ 14.914.9-11:
11: Բ.Տմ 4.1):
4.1):
2.2.- Մէկ է դատաստանը, եւ ընդհանրական:
ընդհանրական:
Հաւատամքը կը խօսի միակ դատաստանի մը մասին, որ
որ կը
կոչէ յաւիտենական:
յաւիտենական: Այդ միակ դատաստանն է որ կը կոչենք՝
Ընդհանրական Դատաստան:
Դատաստան: Հայաստանեայց Եկեղեցին կը
մերժէ
առանձնական
դատաստանի
տեսութիւնը:
տեսութիւնը:
Աստուածաշունչը կը խօսի մէկ եւ միակ դատաստանի մը մասին,
որ տեղի պիտի ունենայ միայն մէկ անգամ, բոլորին համար
միասնաբար,
միասնաբար, Քրիստոսի երկրորդ գալուստին:
գալուստին: Պօղոս առաքեալ
կ’ըսէ թէ Աստուած միակ օր մը սահմանած է այդ դատաստանին
համար (Գրծ 17.31):
17.31): Արդ, եթէ նոյն եւ միակ օրուան մէջ պիտի
կատարուի բոլորին դատաստանը, անկարելի է ըսել՝ թէ
իւրաքանչիւրը առանձնապէս պիտի դատուի իր մահէն
անմիջապէս
անմիջապէս ետք:
ետք:
5.5.- Դատաստանը՝ Աստուծոյ արդարութիւնը:
արդարութիւնը:
Դատաստան մը ոմանց համար անհաշտելի կը թուի
Աստուծոյ գերազանց բարութեան ու արդարութեան, սիրոյն եւ
քաղցրութեան հետ:
հետ: Բայց նման պատկերացում արդար չէ:
չէ: Չկայ
արդարութեան հասկացողութիւն մը, որ մերժէ ոեւէ արարքի
արժանի
արժանի հատուցումը:
հատուցումը: Ինչո՞ւ չենք կրնար ընդունիլ ոեւէ
անարդարութիւն, ըլլա´
ըլլա´յ մեզի դէմ գործուած, ըլլա´
ըլլա´յ մարդոց կամ
աշխարհին:
աշխարհին: Ասիկա մեր մէջ դրուած աստուածային զգայարանքն
է, որ կը մերժէ չարը, անօրէնը, անիրաւը, վայրագը,
անպատկառը, անբարոյականը, անընդունելին:
անընդունելին:
Աստուած, որ կատարեալ բարին, արդարութիւնը եւ
իրաւունքն է, չի կրնար ընդունիլ ինչ որ անիրաւ է ու անարդար:
անարդար:
Ամբողջ ներկայ ժամանակին Աստուած մեղաւորին առիթ կու
տայ իր չար ճամբայէն դառնալու, բայց կը յիշեցնէ, որ կայ
դատաստանի
ժամանակ
մը,
երբ
աստուածային
ազդարարութիւններն ու
ու հայրական սիրոյ կոչերը չլսող
անհնազանդ մարդիկը պիտի կանգնին Աստուծոյ ատեանին
դիմաց, հաշիւ տալու համար իրենց ընթացքին ու գործերուն
համար:
համար: Եւ Աստուած ինք չէ´
չէ´ որ պիտի դատապարտէ զիրենք,
այլ՝ իրենց սեփական խիղճը եւ իրենց սեփական գործերը պիտի
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ըլլան զիրենք դատապարտողը,
դատապարտողը, որով ի յայտ պիտի գայ Աստուծոյ
կատարեալ արդարութիւնը:
արդարութիւնը:
6.6.- Հատուցումը՝ ո´
ո´չ միայն հոգիով, այլ նաեւ՝ մարմինով:
մարմինով:

«Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի կանգնինք,
որպէսզի իւրաքանչիւրը իր մարմինով ընդունի հատուցումը
երկրի վրայ իր կատարած բարի կամ չար գործերուն
գործերուն»
երուն» (Բ.Կր
(Բ.Կր 5.10):
5.10):

Ինչպէս որ մարդ միայն հոգիով չէ որ կը գործէ, այլ՝ հոգիով ու
մարմինով միասնաբար, նոյնպէս ալ միայն հոգիով չէ որ պիտի
ընդունի իր գործերուն հատուցումը, բարի թէ չար, այլ՝ հոգիով ու
մարմինով միասնբար:
միասնբար: Մարմինը Աստուծոյ ստեղծագործութեան
անբաժան մասն է, եւ մեր փրկութիւնը միայն մարմինով
ամբողջական պիտի ըլլայ:
ըլլայ: Փրկութիւն չկայ առանց մարմինի, եւ
այս աշխարհի վրայ սկսած փրկութիւնը իր լրումին կը հասնի՝
ամբողջ ստեղծագործութեան ազատագրումով, որ իր մէջ կ’
կ’առնէ
նաեւ մարմիններու փրկութիւնը (Հռ 8.188.18-24):
24):
7.7.- Հատուցում՝
Հատուցում՝ ըստ իւրաքանչիւրին գործերուն:
գործերուն:
Յայտնութեան գիրքը այդ դատաստանը կը պատկերացնէ՝
համաձայն մարդոց գործերուն, որոնք արձանագրուած են
Աստուծոյ գիրքերուն մէջ (Յյտ 20.1120.11-15:
15: Հմմտ Ղկ 10.20):
10.20): Ըստ
այնմ, արդարները պիտի ստանան իրենց պսակումը (Բ.Տմ 4.74.7-8),
եւ մեղաւորները՝
մեղաւորները՝ իրենց դատապարտութիւնը:
դատապարտութիւնը:
Արդարներուն ընծայուած գերագոյն հատուցումը՝ Աստուծոյ
երանական տեսութիւնն է (Ա.Յհ 3.2), որ անոնց կատարեալ
հաւատքին վարձատրութիւնն է:
է: Բայց անոր վրայ պիտի գայ
աւելնալու այն պսակումը, որ Աստուած պիտի տայ
իւրաքանչիւրին գործերուն համաձայն
համաձայն:
ամաձայն: Գալով մեղաւորներուն,
կամ կորուստի դատապարտուածներուն, անոնց գերագոյն
դատապարտութիւնը Աստուծոյ տեսութենէն ընդմիշտ զրկումն է,
որ Քրիստոս իր առակներուն մէջ յաճախ կը պատկերացնէ իբրեւ

«արտաքին խաւարը, ուր պիտի ըլլայ լալ եւ ակռաները կրճտել»
կրճտել»
(Մտ 8.12, 22.23)
22.23):
2.23):
Թէ´
Թէ´ արդարներուն վերապահուած երանութիւնն ու փառքը,
եւ թէ´
թէ´ մեղաւորներուն սահմանուած այս զրկանքն ու տանջանքը
«յաւիտենական»
յաւիտենական» են, այսինքն՝ անոնք ժամանակաւոր բնոյթ
չունին, այլ՝ մնայուն եւ անվախճան են:
են:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Յարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենականս
յաւիտենականս»
անս»:
1.Երկինքի
արքայութիւնը՝
ամբողջացումը
1.աստուածաշնչական խոստումներուն:
խոստումներուն:
Աստուածաշնչական
բոլոր
խոստումները
իրենց
ամբողջացումը
կը
գտնեն
երկինքի
արքայութեան
հաստատումով, որ Աստուծոյ ծրագիրին իրականացումն է:
է:
Ոեւէ թագաւորութեան հասկացողութիւնը անբաժան է իր
բաղկացուցիչ տարրերէն, որոնք են.են.- ա.ա.- Թագաւորը:
Թագաւորը: բ.բ.Թագաւորութեան վիճակը:
վիճակը: գ.գ.- Թագաւորութեան հպատակները:
հպատակները:
Երկինքի
արքայութեան
պարագային
նոյնն
է
հասկացողութիւնը Այստեղ՝
1.1.- Թագաւորը Քրիստոս է:
է: Մինչ ուեէ իշխանութեան կամ
թագաւորութեան գլուխը հողեղէն, սխալական մարդ
մարդ մըն է,
երկինքի արքայութեան Թագաւորը Քրիստոս Աստուած ինքն է,
որ ներկայիս իր թագաւորական իշխանութիւնը կը տարածէ
միայն իրեն ենթարկուող հաւատացեալներուն վրայ, բայց որ
ժամանակներու աւարտին իրեն պիտի ենթարկէ երկրաւոր եւ
երկնաւոր բոլոր իշխանութիւններն ու թագաւորութիւնները,
թագաւորութիւնները,
որպէսզի Աստուած ըլլայ ամէն բան՝ ամէն բանի մէջ (հմմտ Ա.Կր
15.2315.23-28):
28):
2.2.- Երկինքի արքայութեան տարբերութիւնը երկրաւոր
թագաւորութիւններէն:
Այս
աշխարհին
յատուկ
ոեւէ
թագաւորութիւններէն:
իշխանութիւն անկատար է, աշխարհային իր պայմաններուն իսկ
բերումով:
Երկինքի
թագաւորութիւնը
իր
ներկայ
բերումով:
թագաւորութիւնը
հասկացողութեամբ (Եկեղեցին) անկատար է տակաւին, թէպէտ
իր գլուխով եւ իր օրէնքներով սուրբ է եւ կատարեալ:
կատարեալ: Բայց
Քրիստոսի 22-րդ գալուստով երբ արքայութիւնը գայ իր
վերջնական վիճակով, իր ամբողջութեանը մէջ պիտի ըլլայ սուրբ
եւ կատարեալ, որովհետեւ անոր հպատակները
հպատակները եւս թօթափած
պիտի ըլլան մեղքը եւ այս աշխարհին յատուկ մտածողութիւնն ու
թերութիւնները, եւ ի վիճակի պիտի ըլլան ամբողջապէս
կատարելու Աստուծոյ կամքը (հմմտ Մտ 6.10):
6.10):
3.3.- Արքայութեան հպատակները, որոնք արդարները կամ
փրկութիւնը շահածներն են:
են:
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Երկինքի արքայութեան
արքայութեան վերջնական հաստատումը կը սկսի
վերջին դատաստանով, երբ հրապարակաւ կը յայտարարուի, թէ
որո´
որո´նք են արքայութեան քաղաքացիները կամ հպատակները, եւ
որո´
որո´նք են՝ անկէ արտաքսուելիքները, դւորս մնացողները (Մտ
13.4013.40-43), եւ իւրաքանչիւրը իր գործերուն համաձայն կը ստանայ
իր հատուցումը կամ վարձատրութիւնը:
վարձատրութիւնը:
2.Յաւիտենական
կորուստ
կամ
թշուառութիւն
2.մեղաւորներու:
մեղաւորներու:
Մեղաւորներուն վերապահուած ելքը տարբերտարբեր-տարբեր
բացատրութիւններով տրուած կը գտնենք Աստուածաշունչին
մէջ.մէջ.- Բարկութիւն, զայրոյթ, նեղութիւն, տառապանք, բոցավառ
կրակ, կրակի լիճ,
լիճ, կրակի եւ ծծումբի լիճ, կորուստ, երկրորդ մահ,
յաւիտենական մահ, եւայլն (տե´
(տե´ս Հռ 2.52.5-6, 88-9: Բ.Թս 1.71.7-9: Յյտ
20.10 եւ 1414-15) եւայլն:
եւայլն:
Յիսուս ինք կը գործածէ «բոցավառ հնոց»
հնոց» (Մտ 13.42),
«յաւիտենական
կրակ»,
«յաւիտենական
պատիժ»
կրակ»,
«յաւիտենական
պատիժ»
բացատրութիւնները»
բացատրութիւնները» (տե´
(տե´ս Մտ 25.41 եւ 46), իսկ քանի մը
անգամներ նաեւ կը կոչէ «գեհեն»
գեհեն» (Մտ 5.295.29-30, 10.28, 23.15:
23.15: Ղկ
12.5:
կրակը» (հմմտ Մտ 5.22, 18.9:
18.9: Մր 9.46),
12.5: Յկ 3.6), կամ «գեհենի կրակը»
կամ «գեհենի անշէջ կրակը»
կրակը» (Մր 9.42, 44), կամ «գեհենի
դատապարտութիւնը»
դատապարտութիւնը» (Մտ 23.33):
23.33):
Այս գեհենի կրակը կամ կրակի լիճը, կամ դժոխքը,
նիւթական վայր մը չէ, հետեւաբար պէտք չէ խօսիլ տեղի մը
մասին:
մասին:
Ոմանք յաւիտենական այս դատապարտութիւնը եւ
տանջանքները երկու ձեւով կը հասկնան.հասկնան.- Հոգեւոր եւ
մարմնաւոր, առաջինը կոչելով «յանցանքի պատիժ»,
պատիժ», իսկ
երկրորդը՝ «զգայարանական պատիժ»
պատիժ»: Պէտք չէ մոռնալ
մոռնալ սակայն
որ մեղաւորները յաւիտենական թշուաչութեան մէջ պիտի ըլլան,
որովհետեւ ընդմիշտ զրկուած պիտի ըլլան Աստուծոյ
ներկայութենէն, դատապարտուած իրենց սիրած խաւարին եւ
առանձնութեան:
առանձնութեան:
3.3.- Յաւիտենական երանութիւն արդարներու:
արդարներու:
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Արդարներուն վերապահուած վարձատրութիւնը անսպառ
անսպառ
ուրախութիւնն է կամ երանութիւնը, որ ինքնին երկինքի
արքայութիւնն է:
է: Քանի մը նշումներ.նշումներ.ա.ա.- Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած
հատուցումը կամ վարձատրութիւնն է, իբրեւ ժառանգութիւն:
ժառանգութիւն:
(Հմմտ Մտ 19.2819.28-29, 25.34:
25.34: Փլպ 3.20:
3.20: Ա.Պտ 1.4):
1.4):
բ.բ.- Երկինքի արքայութիւնը
արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած
բնակարանն է:
է: (Հմմտ
(Հմմտ Յհ 12.26, 14.214.2-3):
3):
գ.գ.- Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած
հանգիստն է:
է: Հանգստացում աշխարհային վիշտերէն ու
նեղութիւններէն, հալածանքներէն ու չարչարանքներէն՝ թէ´
թէ´
մարմիններուն եւ թէ´
թէ´ հոգիներուն:
հոգիներուն: (Հմմ
(Հմմտ
Հմմտ Եբր 4.94.9-10:
10: Հռ 2.10:
2.10:
Բ.Թս 1.51.5-7):
7):
դ.Երկինքի
արքայութիւնը
երկնաւոր
Փեսային
դ.հարսնարանն է, արդարներուն ուրախութեան վայրը:
վայրը: (Հմմտ
(Հմմտ 25.125.110):
10):
ե.ե.- Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած
փառքն է:
է: (Հմմտ
(Հմմտ Բ.Տմ 4.74.7-8: Մտ 13.43):
13.43):
զ.Երկինքի
արքայութիւնը
Աստուծոյ
երանական
զ.Աստուծոյ
տեսութիւնն է:
է: Արքայութեան մէջ այդ տեսութիւնը պիտի ըլլայ
ամբողջական, որովհետեւ Տէրը պիտի տեսնենք թէ´
թէ´ մարմնաւոր
աչքերով եւ թէ´
թէ´ հոգիի պայծառացած հայեացքով (Ա.Կր 13.12:
13.12:
Հմմտ Բ.Թս 1.7, 10):
10): Թէպէտ Աստուած իր բնութեամբ
անտեսանելի է (Ել 33.20:
33.20: Սղ 104.2
104.2: Յհ 1.18:
1.18: Ա.Տմ 6.12, 1414-16:
16: Ա.Յհ
4.12), բայց իր տեսութիւնը պիտի շնորհէ արդարներուն, սրտով
անարատներուն (Մտ 5.7:
5.7: Հմմտ Յհ 14.21:
14.21: Եր 29.1229.12-14, 31.3):
31.3): Այս
տեսութիւնը ի´
ի´նչ կերպով եւ ի´
ի´նչ տարողութեամբ պիտի
ունենան անոնք, ոեւէ պատկերացում չունինք:
չունինք: Ուստի Աստուծոյ
Աստուծոյ
խոստումը կ’
կ’ընդունինք հաւատքով եւ երկիւղալից խնդութեամբ,
անձկութեամբ սպասելով անոր կատարումին եւ գերագոյն այդ
երանութեան վայելքին:
վայելքին:
4.4.- Յաւիտենական կեանք:
կեանք:
Հաւատամքը
կ’
յաւիտենական
կեանքի
կ’աւարտի
դաւանութեամբ, որ Աստուածաշնչական բոլոր խոստումներուն
լրումն է եւ մեր հաւատքի վախճանակէտը:
վախճանակէտը: Քրիստոս անով
կ’աւարտէ վերջին դատաստանի իր առակը (Մտ 25.46):
25.46):
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Աստուած
այդ
կեանքը
պիտի
տայ
իբրեւ
լրումը
հատուցումներուն, մարդոց արդար գործերուն համար (Հռ 2.7,
6.226.22-23):
23):
Յաւիտենական կեանքը անմահութիւնն է, որ Աստուծոյ
յատուկ է, իբրեւ անոր բնութեան մաս (Ա.Տմ 6.12, 1515-16), բայց որ
Աստուած իբրեւ հայրական պարգեւ պիտի շնորհէ մարդուն:
մարդուն:
Անիկա բոլոր Քրիստոսով կանչուածներուն վերապահուած
հասարական վարձատրութիւնն է՝ իրենց գործերուն փոխարէն
(տե´
տե´ս Մտ 20.120.1-16):
16): Այս գործերը մարդուս հաւատքէն եւ
քրիստոնէական
քրիստոնէական եղբայրսիրութենէն բղխած բոլոր տեսակի
արարքներն են:
են:
Ճշմարիտ յաւիտենական կեանքը զԱստուած ճանչնալն է (Յհ
17.117.1-3):
3): ԶԱստուած ճանչնալ կը նշանակէ ո´
ո´չ միայն Հայրը
ճանչնալ, այլ՝ նաեւ Որդին (Ա.Յհ 1.2), եւ Ս. Հոգին:
Հոգին: Իսկ այս
կեանքին աղբիւրը Աստուծոյ յայտնութիւնն է, որ «Աստուծոյ
խօսքը»
խօսքը» կը կոչենք (Յհ 12.4912.49-50):
50):
Յաւիտենական կեանքի մէջ ամէն ինչ անվախճան է, թէ´
թէ´
արդարներուն վերապահուած երանութիւնն ու փառքը, եւ թէ´
թէ´
մեղաւորներուն սահմանուած զրկանքն ու տանջանքը:
տանջանքը:
5.5.- «Ինչ
«Ինչ որ ոեւէ աչք չէ տեսած, ոեւէ ականջ չէ լսած, եւ ոեւէ
մէկուն միտքէն իսկ չէ անցած»
անցած»:
Աստուծոյ արքայութիւնը եւ յաւիտենական կեանքը
կապուած են վերջին խոստումի մը, որ Աստուած կանուխէն
տուաւ.ստեղծեմ» (Ես
տուաւ.- «Ահա
«Ահա ես նոր երկինք ու նոր երկիր կը ստեղծեմ»
65.17):
65.17): Աստուած իր ամբողջ ստեղծագործութիւնը պիտի
վերանորոգէ, զայն նոր ստեղծագործութիւն
ստեղծագործութիւն դարձնելու, նոր
երկինքի ու նոր երկիրի վերածելու համար, որպէսզի անիկա
արդարութեամբ բնակուած ըլլայ (Բ.Պտ 3.7, 10 եւ 13:
13: Հմմտ Սղ
102.25102.25-27:
27: Մտ 24.35:
24.35: Եբր 1.101.10-12):
12):
Աստուած այդ նոր երկինքին ու երկրին յայտնութիւնը
տեսիլքով մը տուաւ Պօղոս եւ Յովհաննէս առաքեալներուն (տե´
(տե´ս
Բ.Կր 12.312.3-4: Յյտ 21.1:
21.1: Հմմտ 20.11):
20.11): Եւ թէպէտ Յովհաննէս կը
փորձէ իր տեսածները գրել երկու գլուխներով, սակայն անոնք կը
մնան աննկարագրելի (Ես 64.4:
64.4: Հմմտ Ա.Կր 2.9):
2.9): Բայց
հաւատացեալ սրտին համար այսքանը կը բաւէ:
բաւէ: Որովհետեւ
հաւատքը յուսացուած բաներուն
բաներուն վստահութիւնն է, եւ համոզումը
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այն բաներուն՝ որոնք չեն երեւիր (Եբր 11.1):
11.1): Մենք հաւատքով կը
յուսանք եւ յոյսով կը սպասենք այդ պարգեւին (Հռ 8.248.24-25):
25):
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ
Մենք կոչուած ենք հաւատքի եւ առաքինութեանց այս
սանդուխներէն քայլ առ քայլ վեր բարձրանալու դէպի երկինք,
որովհետեւ Աստուած մեզ իր որդիները դարձուցած է:
է: Այս
կոչումը
դարձեալ
մեզի
կը
յիշեցնէ
մեր
բարձր
պատասխանատուութիւնը, որ Յովհաննէս առաքեալ կը յիշեցնէ
մեզի. «Սիրելինե´
Սիրելինե´ր, այժմ Աստուծոյ որդիներ ենք:
ենք: Թէ ի´
ի´նչպէս
պիտի ըլլանք յետոյ՝ տակաւին չենք գիտեր:
գիտեր: Բայց գիտենք թէ՝ երբ
Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք
պիտի տեսնենք իր իսկութեան մէջ:
մէջ: Ով որ այս յոյսը ունի՝
ինքզինք կը մաքրէ, ինչպէս որ Քրիստոս ինք մաքուր է»
է» (Ա.Յհ 3.23.23):
3):
Դժուար է սուրբ ըլլալ, ինչպէս Քրիստոս ինք սուրբ է:
է: Բայց
Տէրը անկարելի
անկարելի բան չէ որ կը պահանջէ մեզմէ:
մեզմէ: Ի´նք է մեր
օգնականը, ո՞վ կրնայ մեզի հակառակ կենալ:
կենալ: Ի´նքն է ինքզինք
մեզի համար ընծայողը, ո՞վ կրնայ անոր շնորհածը մեր ձեռքէն
խլել:
խլել: Ի´նքն է մեզ ընտրողը, ո՞վ կրնայ մեզ մեղադրել:
մեղադրել: Ի´նքն է մեզ
արդարացնողը, ո՞վ կրնայ մեզ դատապարտել:
դատապարտել: Ի´նքն է մեզ իրեն
կապողը եւ միաւորողը, ո՞վ կրնայ մեզ իրմէ բաժնել (հմմտ
(հմմտ Հռ
8.318.31-35):
35): Կը բաւէ որ արթուն ըլլանք մտքով եւ մանաւանդ հոգիի
արթնութիւն ունենանք:
ունենանք: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ մեր երանեալ
Հայրապետը՝ Ս. Ներսէս Շնորհալի կ’
կ’երգէ,
երգէ, ու կը հրաւիրէ մեզ որ
իրեն հետ երգենք.երգենք.- «Փութացի
«Փութացի´
Փութացի´ր, անձն իմ, փախչիլ ի չարեաց,
փափաքիլ բարեաց:
բարեաց: Քեզ միշտ մերձ ծանիր քուն մահու եկեալ,
քննող Դատաւոր»
Դատաւոր» (Երգ «Աշխարհ ամենայն»)
ամենայն»):
»): Իսկ եթէ արթուն
ենք եւ միշտ մեր մտքի աչքերուն դիմաց ունինք Արդար
Դատաւորին քաղցր պատկերը, վստահ ենք նաեւ թէ մե´
մե´րն են
խոստումները,
խոստումները, մե´
մե´րն է փրկութիւնը, մե´
մե´րն է երկինքի
արքայութիւնը, մե´
մե´րն է յաւիտենական կեանքը եւ յաւիտենական
երանութիւնը:
երանութիւնը:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի կամքով եւ
անվրէպ առաջնորդութեամբ, կը ձեռնարկենք մեր եկեղեցւոյ
«Հաւատքի
Հաւատքի Հանգանակ»
Հանգանակ»ին, այլ խօսքով՝ «Հաւատամք»
Հաւատամք»ին
բացատրութեան:
բացատրութեան:
Մեր եկեղեցւոյ Հաւատամքին եւ անոր պատմութեան
վերաբերեալ մեր ազգի զաւակներուն ճանաչողութիւնն ու
ծանօթութիւնը՝ ծանծաղ է:
է: Եկող երեկոները մեզի համար
սքանչելի առիթ մը պէտք է դառնան, ներթափանցելու մեր
Հաւատամքին
Հաւատամքին խորունկ իմաստին եւ նշանակութեան:
նշանակութեան: Պիտի
փորձենք հասկնալ ամէն մէկ նախադասութեան եւ ամէն մէկ
հաստատումին ետին կանգնող պատմութիւնը, տեսնելու համար,
թէ իւրաքանչիւր հաստատում ի՞նչ խորք ունի, ի՞նչ
մտահոգութեանց պատասխան կու տայ, ի՞նչ աղանդներու կամ
սխալ
վարդապետութեանց
ուղղակի
տեսակ
մը
վարդապետութեանց
հակազդեցութիւնն է:
է:
Նման աշխատանք մը, յստակ եւ ընդհանուր պատկերացում
մը պիտի տայ մեզի, թէ ի՞նչ բանի կը հաւատայ Հայաստանեայց
Եկեղեցին, եւ թէ ի՞նչ բանի կը հաւատանք մենք՝ Հայաստանեայց
Եկեղեցւոյ զաւակներս:
զաւակներս:
Ի՞նչ է Հաւատամքը:
Հաւատամքը: Հաւատամքը
Հաւատամքը մեր հաւատքին խտացումն
է: Մեր կեանքի ընթացքին յաճախ կը լսենք հաւատքի մասին,
տարբերտարբեր-տարբեր անձերու կողմէ, տարբեր շրջագիծերու մէջ, եւ
նաեւ տարբեր ընդարձակութեամբ:
ընդարձակութեամբ: Արդարեւ, ի՞նչ է հաւատքը:
հաւատքը:
Այս հարցումին պատասխանը կրնայ մեզի համար սովորական
թուիլ, բայց իրականին
իրականին մէջ սովորական չէ, որովհետեւ բոլորս ալ
կը փնտռենք այս հարցումին պատասխանը:
պատասխանը: Թէ ի՞նչ է հաւատքը՝
պիտի ուզեմ զայն երեք ձեւերով եւ շատ ամփոփ կերպով
ներկայացնել.ներկայացնել.1.1.- «Ի՞նչ է հաւատքը:
հաւատքը: Հաւատք՝ կը նշանակէ վստահ ըլլալ այն

բաներուն՝ որոնց կը յուսանք, եւ համոզուած ըլլալ այն բաներուն՝
որոնք չեն երեւիր»
երեւիր» (Եբր
(Եբր 11.1):
11.1): Համաձայն առաքեալի այս խօսքին,

հաւատքը վստահութիւն մըն է. վստահութիւն մը այն բաներուն՝
որոնց կը յուսանք, ինչպէս նաեւ համոզուածութիւն մը այն
ճշմարտութիւններուն՝ զորս անմիջականօրէն չենք տեսներ, բայց
որոնց գոյութեան
գոյութեան եւ ներկայութեան կը հաւատանք:
հաւատանք:
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2.2.- Հաւատքին երկրորդ մէկ հասկացողութիւնը շատ աւելի
գործնական է:
է: Յակոբոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Ի՞նչ օգուտ այն

մարդուն՝ որ կ’
կ’ըսէ թէ հաւատք ունի, երբ որ հաւատքին
արտայայտութիւնը եղող գործեր չունի:
չունի: Միթէ այդպիսի հաւատքը
կրնա՞յ զայն փրկել:
փրկել: Թերեւս մէկը առարկէ, ըսելով. "Մարդ կայ՝ որ
հաւատք ունի, մարդ ալ կայ՝ որ գործերը ունի":
ունի": Այնպիսիին կը
պատասխանեմ. "Եթէ կրնաս՝ ցո´
ցո´յց տուր հաւատքդ, առանց
գործերու:
գործերու: Սակայն ես կրնամ գործերուս ընդմէջէն քեզի ցոյց տալ
իմ հաւատքս":
հաւատքս": Դուն կը հաւատաս թէ մէկ Աստուած
Աստուած կայ, չէ՞. շատ
լաւ կ’
կ’ընես:
ընես: Բայց դեւերն ալ նոյն բանին կը հաւատան, եւ կը
սարսափին:
սարսափին: Հետեւաբար հասկցի´
հասկցի´ր, անմի´
անմի´տ մարդ, որ առանց
գործերու՝ հաւատքը մեռած է»
է» (Յկ
(Յկ 2. 14, 1818-20):
20):
Շատ պարզ են առաքեալին բառերը:
բառերը: Ան ըսել կ’
կ’ուզէ որ
հաւատքը միայն ծանօթութիւն մը չէ:
չէ: Ծանօթութիւնը
Ծանօթութիւնը հաւատքին
մէկ երեսն է, յետոյ սակայն անոր պէտք է յաջորդէ կեանքի երեսը:
երեսը:
Հաւատքը մեր կեանքին հետ կա´
կա´պ պէտք է ունենայ:
ունենայ: Հաւատքը
մեր կեանքին մէջ արտայայտութի´
արտայայտութի´ւն պէտք է գտնէ:
գտնէ: Ասիկա
հաւատքին երկրորդ եւ կարեւոր մէկ երեսն է:
է:
3.3.- Տակաւին կայ հաւատքին երրորդ երեսը
երեսը կամ
հասկացողութիւնը, որ մօտաւորապէս առաջին երեսին նման էէ::
Երբ «հաւատք»
հաւատք» կ’ըսենք կրնանք նաեւ հասկնալ ամբողջութիւնը
այն բոլոր հաւատալիքներուն, որոնք անձ մը, կամ
մասնաւորաբար կրօնք մը, կամ եկեղեցի մը կրնայ ունենալ:
ունենալ:
Ի՞նչ կը հասկնանք երբ կ’
կ’ըսենք՝ «Հայ Եկեղեցւոյ
Եկեղեցւոյ հաւատքը»
հաւատքը»:
Բնականօրէն չենք հասկնար Հայ Եկեղեցւոյ ունեցած յոյսը կամ
վստահութիւնը անտեսանելի բաներուն նկատմամբ, այլ կը
հասկնանք՝ ամբողջութիւնը այն ճշմարտութիւններուն որ Հայ
Եկեղեցին կը դաւանի եւ կը յայտարարէ իր կեանքին մէջ:
մէջ: Մեզ
հետաքրքրողը յառաջիկայ երեկոներուն
երեկոներուն առաջին հերթին այս
իմաստով հաւատքը պիտի ըլլայ:
ըլլայ:
Այս հաւատքը իբրեւ ճշմարտութիւններու ամբողջութիւն,
առաջին հերթին, մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս ի´
ի´նք տուաւ
առաքեալներուն, եւ առաքեալները զայն փոխանցեցին թէ´
թէ´
անհատներու եւ թէ´
թէ´ եկեղեցիներու:
եկեղեցիներու: Այս եկեղեցիները այն
համայնքներն էին ուր գացին առաքեալները, Հռոմ, Կորնթոս,
Եփեսոս, Գաղատիա, եւ այլուր:
այլուր: Իսկ անհատները այն
վերակացուներն էին, որ առաքեալները իբրեւ իրենց փոխանորդ
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կարգեցին իւրաքանչիւր եկեղեցիի վրայ, որպէսզի հովուեն
զանոնք եւ հսկեն անոնց վրայ:
վրայ: Այդ հսկող վերակացուները
վերակացուները
առաքեալներուն նման եւ առաքեալներուն չափ իրե´
իրե´նք եւս պէտք
էր տեղեակ ըլլային այդ հաւատքի ամբողջութեան եւ
բովանդակութեան:
բովանդակութեան:
Այս իմաստով, հաւատքը, Նոր Կտակարանին մէջ,
մասնաւորաբար Պօղոս առաքեալի գրիչին տակ, կը կոչուի
«աւանդ»
աւանդ» (Ա.Տմ 6.20, Բ.Տմ 1.14):
1.14): Մեր լեզուին մէջ աւանդ բառը կը
գործածենք բանի մը համար որ ուրիշին կը յանձնենք
ժամանակաւոր կերպով, որպէսզի զայն պահէ:
պահէ: Օրինակ, եթէ
ժամանակաւոր կերպով երկրէն դուրս պիտի ելլենք, (ինչպէս
պատերազմի տարիներուն մեզմէ շատեր այդ փորձառութիւնը
ունեցան), մեր տան դուռը կը կղպենք եւ
եւ բանալին կը յանձնենք
մէկու մը. այդ ընելով, խորքին մէջ մեր տունն է որ յանձնած
կ’ըլլանք անոր իբրեւ աւանդ, որպէսզի զայն պահէ մինչեւ մեր
վերադարձը:
վերադարձը:
Ճիշդ նոյն ձեւով, Քրիստոս հաւատքի աւանդը յանձնեց իր
եկեղեցիին՝ առաքեալներուն, եւ առաքեալներն ալ իրենց
յաջորդներուն,
յաջորդներուն, որպէսզի զայն պահեն անաղարտ, մինչեւ
Քրիստոսի երկրորդ գալուստը:
գալուստը: Այդ հաւատքի պահպանման
առաջին պատասխանատուները եկեղեցւոյ վրայ կարգուած
վերակացուներն էին, որոնց վերաբերեալ Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ.

«Եպիսկոպոսը՝ որպէս Աստուծոյ տնտես՝ պէտք է անմեղադրելի
ըլլայ:
ըլլայ: Պէտք
Պէտք ամրօրէն պահէ իր սորված վստահելի
վարդապետութիւնը, որպէսզի կարենայ ուղիղ ուսուցումով
յորդորել ուրիշները եւ յանդիմանել հակառակորդները:
հակառակորդները: Այդ
պատճառով ալ՝ ամենայն խստութեամբ յանդիմանէ զանոնք,
որպէսզի առողջ հաւատքին վերադառնան, փոխանակ հրէական
առասպելներու
եւ
ճշմարտութենէն
շեղած
մարդոց
պատուէրներուն ականջ տալու»
տալու» (Տիտ
(Տիտ 1.7, 9, 13):
13):

Ինչո՞ւ առաքեալը հաւատքը կը կոչէ «առողջ հաւատք»
հաւատք»:
Հաւատք մը առողջ է այնքան ատեն երբ այդ հաւատքին
խառնուած չէ ստութիւնը կամ սխալ ուսուցումը:
ուսուցումը: Այնքան ատեն
որ առաքեալներուն սորվեցուցածը կը փոխանցուի
փոխանցուի անփոփոխ ու
անայլայլ կերպով՝ հաւատքը առողջ կը սեպուի. իսկ երբ անոր կը
սկսի խառնուիլ խորթ մտածողութիւններ կամ տարրեր, այն
ատեն, աւետարանական բացատրութեամբ, որոմը ցորենին
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խառնուած կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Նման պարագայի, հաւատքը իր առողջ
վիճակէն դուրս եկած կը սեպուի:
սեպուի:
Դժբախտութիւնը եկեղեցւոյ պարագային եղաւ այն՝ որ
առաջին իսկ դարէն, երբ տակաւին առաքեալներու առաջին
սերունդը իր գործունէութեան կէս ճամբուն կը գտնուէր, երեւան
եկան աղանդներ ու հերձուածներ:
հերձուածներ: Այս երկու բառերը
մատնացոյց կ’
կ’ընեն սխալ վարդապետութիւններ, կամ անձեր,
կամ խմբակներ, որոնք ճշմարիտ վարդապետութենէն շեղեցան
եւ սկսան ուրիշ տեսութիւններ սորվեցնել:
սորվեցնել:
Հիմնականին մէջ այս աղանդները երկու ծագում ունին:
ունին:
Ոմանք հեթանոսական կրօններէ որոշ տարրեր առին եւ անոնց
հետեւողութեամբ, քրիստոնէական վարդապետութեան մէջ
բերին այդ սխալ տարրերը
տարրերը:
արրերը: Իսկ ոմանք ալ, իմաստասիրական
մտածողութիւններէ որոշ տարրեր առնելով, կը փորձէին զանոնք
մեքենականօրէն պատշաճեցնել քրիստոնէութեան:
քրիստոնէութեան:
Այս աղանդները կը վերաբերէին թէ´
թէ´ Աստուծոյ իր
ընդհանրութեանը մէջ, այսինքն՝ Ամենասուրբ Երրորդութեան, եւ
թէ´
թէ´ աշխարհին կամ ստեղծագործութեան
ստեղծագործութեան:
ծագործութեան: Անոնք կրնային
վերաբերիլ նաեւ աստուածութեան անձերէն մէկուն կամ միւսին,
մասնաւորաբար Սուրբ Հոգիին կամ Քրիստոսի, անոնց
աստուածութեան, կամ Քրիստոսի մարդեղութեան:
մարդեղութեան:
Այս բոլոր սխալներուն դիմաց եկեղեցին կարիքը զգաց
ինքզինք պաշտպանելու:
պաշտպանելու: Եկեղեցին ինքզինք
ինքզինք եւ իր հաւատքը
պաշտպանելու համար, պէտք էր առաջին հերթին աշխատէր
առաքեալներէն աւանդուած ուսուցումները պահել անաղարտ եւ
անայլայլ:
անայլայլ:
Այս հանգրուանին, այլ խօսքով, առաջին դարու կէսերուն,
աւետարանները տակաւին գրուած չէին:
չէին: Յիշենք որ մեր Տէրը
Յիսուս Քրիստոս, անձնապէս
անձնապէս երբեք չգրեց, այլ միայն ուսուցանեց
ու
խօսեցաւ:
Աշակերտները
իրենք
եւս,
Քրիստոսի
խօսեցաւ:
ուսուցանածները առաջին հերթին գացին եւ բերանացի կերպով
աւանդեցին ու քարոզեցին, ամէն տեղ եւ ամէն մարդու:
մարդու:
Բայց բերանացի այս քարոզութիւնը որոշ ժամանակի մը
համար
միայն
պիտի
ըլլար:
Երբ
եկեղեցւոյ
ըլլար:
պատասխանատուները, առաքեալներէն սկսեալ, տեսան որ
սխալ ու սուտ վարդապետութիւններ հրապարակ ելան, այս
անգամ պէտքը զգացին արձանագրելու:
արձանագրելու: Եւ առաջին հերթին
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արձանագրեցին Քրիստոսի ուսուցումները, եւ այսպիսով, յառաջ
եկան այն չորս աւետարանները որ այսօր ունինք
ունինք մեր
տրամադրութեան ներքեւ:
ներքեւ:
Չմոռնանք որ աւետարանները ձեւով մը պատասխաններ են
այդ սխալ ուսուցումներուն եւ աղանդներուն:
աղանդներուն: Տանք Օրինակ մը:
մը:
Երբ կը կարդանք Յովհաննէսի Աւետարանը, կը նշմարենք որ
առաքեալին հիմնական նպատակը կամ մտահոգութիւնը
առաջին իսկ էջէն եւ մինչեւ
մինչեւ Աւետարանին աւարտը, Քրիստոսի
աստուածութիւնը շեշտելն է, իսկ իր երկրորդ մտահոգութիւնը,
Քրիստոսի
ճշմարիտ
մարդեղութեան
պաշտպանութիւնը
կատարելն է:
է: Աւետարանիչը յատուկ կարեւորութեամբ կը շեշտէ
թէ Քրիստոս իրապէս եւ իրողապէս մա´
մա´րդ դարձաւ:
դարձաւ: Ան
ճշմարիտ Աստուածն է որ մեր սիրոյն եւ մեր փրկութեան համար
մարդացաւ:
մարդացաւ:
Արդ, ինչո՞ւ Յովհաննէս իր Աւետարանին մէջ կը շեշտէ այս
իրողութիւնները:
իրողութիւնները: Կը շեշտէ, որովհետեւ առաջին դարու կէսերէն
երեւան եկան որոշ վարդապետութիւններ, կամ սխալ
ուսուցումներ, որոնցմէ ոմանք կ’
կ’ուրանային Քրիստոսի Աստուած
ըլլալը:
ըլլալը: Ըստ նման վարդապետութիւններու կամ ուսուցումներու,
Քրիստոս պարզ մարդ մըն էր մեզի պէս. մարդ մը՝ որ ապրեցաւ
աշխարհի վրայ այնպէս՝ ինչպէս ապրեցան Հին Կտակարանի
մարգարէները:
մարգարէները: Անոնք կը սորվեցնէին թէ ինչպէս Հին
Կտակարանի մարգարէները Աստուծոյ յատուկ շնորհքները
շնորհքները
ունէին, եւ այդ շնորհքներով ու պարգեւներով կը գործէին եւ
կ’ուսուցանէին, նոյնը եղաւ ու ըրաւ Քրիստոս ինք:
ինք:
Իսկ ուրիշներ, ասոր ճիշդ հակառակը, կը հաստատէին թէ
Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է եւ Աստուած է, որ սակայն մարմին
չունէր:
Այս
հաստատումը
կ’
հիմնուելով
այն
չունէր:
կ’ընէին
այն
մտածողութեան վրայ՝ որ մարմինը չար տարր մըն էր, եւ
հետեւաբար, Աստուած չէր կրնար մարմին առնել:
առնել: Անոնք կը
բացատրէին թէ Քրիստոսի մարմինը երեւութական մարմին մըն
էր, այսինքն՝ կ’
կ’երեւէր որ մարմին ունէր, բայց իսկութեան մէջ
ատիկա մարմին չէր:
չէր:
Ահաւասիկ այսպիսի սխալներով
սխալներով սկսաւ այն դարը՝ որուն
մէջ ապրեցաւ Քրիստոս:
Քրիստոս: Այսպիսի սխալներու պէտք էր
անմիջապէս պատասխան տալ. եւ առաքեալները իրենք, ըլլա´
ըլլա´յ
աւետարաններուն եւ ըլլա´
ըլլա´յ իրենց նամակներուն ընդմէջէն,
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առաջին պատասխանները տուին:
տուին: Պատասխանները հարկաւ
անուղղակի
կերպով
կը
ներկայանան,
որովհետեւ
ներկայանան,
առաքեալներուն նպատակը վէճի ու վիճաբանութեան մէջ
մտնելը չէր, այլ պարզապէս ճշմարտութիւնը շեշտելն ու
բացայայտելն էր:
էր: Եւ Յովհաննէս առաքեալ այդ ճշմարտութիւնն է
որ կը բացայայտէ եւ կը ծանուցէ, երբ կը վկայէ որ իրենք
Ճշմարտութիւնը (Բանը) իրենց աչքերով տեսեր
տեսեր էին, իրենց
ձեռքերով շօշափած էին, եւ որուն հետ ապրեր էին երկար
ժամանակ (Ա.Յհ 1.11.1-2):
2): Ահա այդ ձեւով էր որ յառաջ եկաւ Նոր
Կտակարանը:
Կտակարանը:
Բայց
Նոր
Կտակարանը,
քրիստոնէական
ճշմարտութիւններու ամբողջութիւնը տակաւին իր մէջ չէր
առներ, եւ ասիկա թող չզարմացնէ մեզ:
մեզ: Անոնք
Անոնք որոնք Հին
Եկեղեցւոյ պատմութեան տեղեակ են, շատ լաւ գիտեն, թէ
եկեղեցին որ շատ մը բաներ Տիրոջմէ եւ առաքեալներէն ստացած
էր բերանացի կերպով, զանոնք ժամանակաւոր կերպով պահեց
իր աւանդութեան մէջ, եւ ժամանակի ընթացքին էր,
մասնաւորաբար
երկրորդ
դարու
ընթացքին,
որ
այդ
աւանդութիւններուն մէկ մասը գրի առնուեցաւ:
առնուեցաւ:
Հետեւաբար, Աստուածաշունչին կողքին կար նաեւ
եկեղեցւոյ աւանդութիւնը, որ իր յատուկ կարեւորութիւնը եւ
տեղը ունէր:
ունէր: Աւանդութիւնը կարեւոր է մեր «Հաւատամք»
Հաւատամք»ը
հասկնալու տեսակէտէն, որովհետեւ ցոյց կու տայ թէ ինչպէս
կարգ մը
մը բացատրութիւններ որոնք Աւետարաններուն մէջ չկան,
բայց առաքեալներու յոջորդող հայրապետները, իրենց ճանչցած
եկեղեցական
աւանդութեանց
հիման
վրայ
զանոնք
յայտարարեցին իբրեւ ճշմարտութիւն եւ ժողովով վաւերացուցին
մեր
ր
ու յանձնեցին ամբողջ քրիստոնէական եկեղեցիին, որպէսզի մե
դաւանութեան հիմը դառնայ:
դառնայ:
Այստեղ երրորդ բան մը պիտի փորձեմ ներկայացնել որ կը
կոչուի «Հաւատքի Կանոն»
Կանոն»: Հաստատեցինք թէ աւանդութիւնը
նախապէս բերանացի կերպով կը ներկայանար բայց յետոյ գրի
առնուեցաւ:
առնուեցաւ: Բայց աւանդութիւնը գրի առնելը բաւարար չէր.
կարեւորը այդ աւանդութիւնը
աւանդութիւնը անփոփոխ պահելն էր:
էր: Պահել զայն
այնպէս՝ ինչպէս Տիրոջմէ եւ առաքեալներէն եկած էր:
էր:
Այսօր բոլորս ալ կրնանք Աստուածաշունչը մեր ձեռքը առնել
եւ կարդալ ու բացատրել զայն:
զայն: Ո՞վ սակայն կրնայ ըսել կամ ճշդել
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թէ ի´
ի´նչպէս պէտք է հասկնալ Աւետարանի այս կամ այն բաժինը:
բաժինը:
Ո՞վ
Ո՞վ կրնայ ըսել թէ իր տուած բացատրութիւնն է շիտակը:
շիտակը: Բոլոր
աղանդներն
ալ,
բացի
քանի
մը
հատէն,
իրենց
վարդապետութիւնները կը հիմնէին Աստուածաշունչին վրայ:
վրայ:
Անոնք կ’
կ’առնէին հատուած մը կամ որոշ խօսքեր
Աստուածաշունչէն եւ զանոնք քմահաճ կերպով կը բացատրէին:
բացատրէին:
Ուստի, պէտք էր
էր ըլլար մէկը կամ հեղինակութիւն մը, որ
կարենար հաստատապէս ըսել, թէ ո´
ո´ր բացատրութիւնը շիտակ
էր եւ ո´
ո´ր բացատրութիւնը՝ սխալ:
սխալ: Ո՞վ պէտք էր ըլլար այդ մէկը
կամ այդ հեղինակութիւնը:
հեղինակութիւնը:
Այս աղանդներուն հակազդելու գործին մէջ, շատ կարեւոր
դեր կատարեցին առաքեալներու յաջորդները,
յաջորդները, եւ այդ
յաջորդներու շարքին մէջ մենք ունինք նշանաւոր Հայրապետ մը,
որ ծանօթ է Սուրբ Երանոս անունով, կամ՝ Իրենէոս:
Իրենէոս: Երանոս
Հայրապետ այս աղանդներու դէմ պայքարած ատեն, գլխաւոր
երեք սկզբունքներ ճշդեց, անոնց միջոցաւ գտնելու կամ որոշելու
համար թէ ո´
ո´ր մէկն է ուղղափառը,
ուղղափառը, այսինքն՝ ուղիղ հաւատքը:
հաւատքը:
Երեք սկզբունքները հետեւեալներն են.են.1.1.- Երանոս Հայրապետը ըսաւ թէ մեր առաջին գործը պէտք է
ըլլայ, ներկայացուած կամ հրապարակուած վարդապետութիւն
մը առնել եւ զանիկա դիտել Աստուածաշունչին լոյսին տակ:
տակ: Այդ
վարդապետութիւնը պէտք է համեմատել
համեմատել Աստուածաշունչին
հետ.
եթէ
այդ
վարդապետութեան
տուեալները
Աստուածաշունչին մէջ կան, կը նշանակէ թէ անիկա ուղիղ է, իսկ
եթէ չկան՝ կը նշանակէ թէ անիկա ուղիղ չէ:
չէ:
2.2.- Երկրորդ սկզբունքը ուղղափառութեան, նոյնինքն
Աստուածաշունչին մեկնութիւնն ու հասկացողութիւնն է:
է: Սուրբ
Երանոս կ’
կ’ըսէ թէ այդ մեկնութիւնը պէտք է ըլլայ ճշմարտութեան
Կանոնին համաձայն, այլ խօսքով, «Հաւատքի Կանոն»
Կանոն»ին
համաձայն:
համաձայն: Ի՞նչ է Հաւատքի Կանոնը կամ ո՞ւր կը գտնուի
անիկա:
անիկա: Անիկա կը գտնուի առաքեալներէն փոխանցուած
վարդապետութեան մէջ, որուն հիման վրայ կազմուեցան
կազմուեցան բոլոր
եկեղեցիներուն հաւատամքները:
հաւատամքները: Այս հաւատամքները չկարծէք
որ առաջին իսկ օրերէն ընդարձակ բացատրութիւններ էին,
ընդհակառակը, առաջին դարու հաւատամքները մէկմէկ-երկու
նախադասութիւններէ կը բաղկանային:
բաղկանային:
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Այդ կարճ հաւատամքները կը պահանջուէին ոեւէ անձէ որ
կ’ուզէր քրիստոնեայ
քրիստոնեայ դառնալ:
դառնալ: Նախապէս բոլոր մարդիկ իրենց
մանուկ տարիքէն չէր որ կը մկրտուէին:
մկրտուէին: Մկրտուելու եկող
անձերէն շատեր չափահաս կ’
կ’ըլլային:
ըլլային: Իսկ եթէ չափահաս
կ’ըլլային, բնականօրէն որոշ պատրաստութիւն մը պէտք էր
տեսնէին, այլ խօսքով, պէտք էր սորվէին հաւատքի վերաբերող
որոշ ճշմարտութիւններ:
ճշմարտութիւններ: Եւ երբ մկրտուելու պահը հասնէր,
հարցումներ կ’
կ’ուղղուէր իրենց ստուգելու համար թէ ճշմարիտ
հաւատքը ունի՞ն, թէ՝ ոչ:
ոչ: Տրուելիք պատասխանը խիստ
կարեւորութեամբ նկատի կ’
կ’առնուէր:
առնուէր:
Առաջին օրինակ մը ունինք Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ:
մէջ:
Հոն կը կարդանք դրուագ մը Փիլիպպոս սարկաւագին կապուած:
կապուած:
Փիլիպպոս սարկաւագը Սուրբ Հոգիին կողմէ ղրկուեցաւ հարաւ,
(Գրծ 8.26):
8.26): Այդ
«այն ճամբան՝ որ Երուսաղէմէն Կազա կ’
կ’իջնէ»
իջնէ» (Գրծ
ճամբէն կ’
կ’երթար Եթովպիացի ներքինի մը, այլ խօսքով,
Եթովպիացի թագուհիին բարձրաստիճան մէկ պաշտօնեան, որ
եկած էր Երուսաղէմ
Երուսաղէմ իր պաշտամունքը մատուցանելու եւ կը
վերադառնար իր շրջանը:
շրջանը: Վերադարձի ճամբուն վրայ Եսայի
մարգարէին գիրքը կը կարդար եւ ըստ երեւոյթին շատ բան չէր
հասկնար Մեսիային վերաբերող հատուածներէն:
հատուածներէն: Իրեն համար
յստակ չէր թէ ո´
ո´վ էր Մեսիան որուն մասին կը խօսի Եսայի
մարգարէն
մարգարէն:
գարէն:
Երբ Փիլիպպոս սարկաւագը մօտեցաւ իրեն եւ տեսաւ թէ
ի´նչ կը կարդար, հարցուց անոր. «Կը հասկնա՞ս ինչ որ կը
կարդաս»
կարդաս»: Անիկա պատասխանեց. «Ի՞նչպէս կրնամ հասկնալ,
եթէ մէկը ինծի չբացատրէ»
չբացատրէ»: Փիլիպպոս ելաւ ու նստաւ
Եթովպիացի ներքինիին քով եւ բացատրեց անոր իր կարդացած
կարդացած
հատուածը եւ աւետարանեց Յիսուսը:
Յիսուսը: Երբ հասան տեղ մը ուր
ջուր կար, Եթովպիացի ներքինին ըսաւ. «Ահա այստեղ ջուր կայ.
ոեւէ արգելք կա՞յ որ մկրտուիմ»
մկրտուիմ»: Փիլիպպոս պատասխանեց.

«Եթէ ամբողջ սրտովդ կը հաւատաս, կրնաս մկրտուիլ»
մկրտուիլ»:
Եթովպիացին ըսաւ. «Կը հաւատամ՝ թէ Յիսուս Քրիստոս
Քրիստոս
Աստուծոյ Որդին է»
է» (Գրծ
(Գրծ 8.308.30-37):
37): Եթովպիացի ներքինիին այս

յայտարարութիւնը առաջին Հաւատամքն է որ կը գտնենք
Աստուածաշունչին մէջ:
մէջ:
Եւ
այսպէս,
կրնաք
պատկերացնել,
իւրաքանչիւր
մկրտութեան ատեն, մկրտութեան եկողը պէտք էր ըսէր՝ «Կը
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հաւատամ՝ թէ Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ
Աստուծոյ Որդին է»
է»: Հոս խօսքը
միայն Յիսուսի մասին է:
է: Բայց հետագային աստիճանաբար
խօսքեր ու հաստատումներ սկսան արձանագրուիլ Հօրը եւ
Սուրբ Հոգիին մասին նաեւ:
նաեւ: Այդ խօսքերը աստիճանաբար սկսան
ընդարձակուիլ, նախադասութիւններ աւելնալ, ճշդումներ
կատարուիլ, եւ այդ ձեւով, կամացկամաց-կամաց կազմուեցան
հաւատամքները:
հաւատամքները:
3.3.- Երրորդ սկզբունքը ուղղափառութեան, այնպէս ինչպէս
Սուրբ Երանոս Հայրապետ կը ներկայացնէ, առաքելական
յաջորդութիւնն
է:
Ասկէ
առաջ
բացատրեցինք,
որ
է:
Աստուածաշունչին կողքին կար նաեւ աւանդութիւնը որ իր
կարեւոր տեղը ունէր եկեղեցւոյ
եկեղեցւոյ կեանքին մէջ:
մէջ: Եկեղեցիին
պարտականութիւնն էր անվթար եւ անայլայլ պահել իրեն
փոխանցուած աւանդութիւնը, հսկել որ իր վարդապետութիւնը
մնար առողջ եւ պատասխան հայթայթել յարուցուող
խնդիրներուն համար:
համար:
Եթէ մէկը աստուածային ճշմարտութեանց վերաբերեալ
հաստատում մը կատարէր,
կատարէր, եկեղեցիին իրաւասութիւնն էր
ստուգել եւ որոշել, թէ այդ հաստատումը Աստուածաշունչին եւ
եկեղեցւոյ աւանդութեան համաձա՞յն էր, թէ՝ ոչ:
ոչ: Ստուգելէ ետք,
եկեղեցին կրնար այդ խօսքը վաւերացնել որպէսզի ատիկա
ճանչցուէր իբրեւ ճշմարիտ հաւատք:
հաւատք:
Եւ այս ձեւով սկսան կազմուիլ հաւատամքները
հաւատամքները:
ւատամքները:
Հաւատամքի ուրիշ օրինակ մը ունինք քիչ մը աւելի ընդարձակ
քան Գրծ 8.278.27-ին մէջ յիշուած Հաւատամքը, որ մեզի կու գայ
Սուրբ Երանոս Հայրապետէն:
Հայրապետէն: Երանոս զայն կը կոչէ
«Առաքելական
Հանգանակ»,
որ
առաքեալներէն
մեզի
Հանգանակ»,
փոխանցուած է:
է: Չենք գիտեր եթէ երբեք առաքեալները
առաքեալները ճիշդ այս
բառերով փոխանցեցին այս հաւատքի հանգանակը, բայց
վստահօրէն գիտենք, որ անոր բովանդակութիւնը ամբողջովին
առաքելական է:
է:
Որպէսզի գաղափար մը ունենաք թէ ի´
ի´նչ էր «Առաքելական
Հանգանակ»
Հանգանակ»ը, զայն պիտի կարդամ աշխարհաբարի վերածուած
ձեւով.ձեւով.- «Կը հաւատամ Աստուծոյ՝ Ամենակալ Հօրը, եւ անոր

Որդիին՝ Քրիստոս Յիսուսի, որ ծնաւ Կոյս Մարիամէն,
խաչուեցաւ Պոնտացի Պիղատոսին օրով, թաղուեցաւ, երրորդ
օրը յարութիւն առաւ, երկինք համբարձաւ եւ նստաւ Հօրը աջ
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կողմը, ուրկէ պիտի գայ դատելու ողջերն ու մեռելները, նաեւ՝
Սուրբ Հոգիին, եւ մարմիններու
մարմիններու յարութեան»
յարութեան»: Ահաւասիկ

խտացուած եւ ամփոփ Հաւատամք մը, որ սակայն, իր մէջ ունի
մեր Հաւատամքին կամ «Հաւատքի Հանգանակ»
Հանգանակ»ին բոլոր կարեւոր
կէտերը:
կէտերը:
Բազմաթիւ անգամներ գործածեցի «հանգանակ»
հանգանակ» բառը:
բառը: Ի՞նչ
կը նշանակէ հանգանակ:
հանգանակ: Բառը թերեւս անծանօթ թուի ձեզի,
բայց եթէ ուրիշ
ուրիշ բացատրութեամբ մը ըսեմ՝ ի՞նչ կը նշանակէ
դրամ հանգանակել, անմիջապէս կ’
կ’անդրադառնաք որ բառը
գիտէք արդէն. դրամ հանգանակել, կը նշանակէ դրամ ժողվել,
դրամ հաւաքել:
Հանգանակ», կը նշանակէ՝
հաւաքել: Ուրեմն, «Հաւատքի Հանգանակ»,
մէկ պատկերի մէջ բերուած, հաւաքուած եւ ամփոփուած
աստուածային
աստուածային ճշմարտութիւններու ամբողջութիւն մը:
մը:
Անցեալին կը գործածուէր նաեւ երկրորդ բացատրութիւն մը՝
«Նշանակ Հաւատոյ»,
Հաւատոյ», որ այսօր ընդհանրապէս չի գործածուիր:
գործածուիր:
«Նշանակ»
Նշանակ» կը նշանակէ՝ նշան:
նշան: Ուրեմն, «Նշանակ Հաւատոյ»,
Հաւատոյ», կը
նշանակէ՝ հաւատքի նշան, եւ խորքին մէջ, հաւատամքները
ուրիշ
ուրիշ բան չէին եթէ ոչ իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ հաւատքին
դրսեւորումը:
դրսեւորումը:
Որքան որ գիտեմ, մեր Եկեղեցւոյ արտասանած Հաւատամքը
բացատրուած է երեք անձերու կողմէ, բայց բացատրութիւնները
գրաբար լեզուով են:
են: Առաջինը, մեզի կու գայ 99-րդ դարու
հեղինակ՝ Խոսրով Եպս. Անձեւացիէն, որ հայրն է Սուրբ Գրիգոր
Նարեկացիին:
Նարեկացիին: Ան կատարած է նաեւ մեր ժամերգութեանց
մեկնութիւնը:
մեկնութիւնը:
Հաւատամքի երկրորդ մեկնութիւն մը ունինք, գրուած
Յովհաննէս Սարկաւագ Վարդապետին կողմէ, որ 1111-րդ դարու
երկրորդ կէսին եւ 1212-րդ դարու սկիզբը ապրած եկեղեցական մըն
է:
Երրորդ եկեղեցականը
եկեղեցականը Սուրբ Ներսէս Լամբրոնացին է, որ
ունի «Խորհրդածութիւն Սրբազան Պատարագի»
Պատարագի» կոչուող
աշխատանք մը, որ սուրբ Պատարագին մեկնութիւնն է:
է: Իր այս
աշխատասիրութեան մէջ ան ընդարձակ կերպով կը մեկնէ
Հաւատամքը:
Հաւատամքը:
Ասոնցմէ անկախ, կարելի է ըսել որ հետագային նաեւ
«Հաւատքի Հանգանակ
Հանգանակ»
անակ»ին վերաբերող բացատրութիւններ
կատարուեցան, ըլլա´
ըլլա´յ առանցին գրքոյկներով եւ ըլլա´
ըլլա´յ

www.hygradaran.weebly.com

85

քրիստոնէական գիրքերու մէջ, որովհետեւ իւրաքանչիւր
քրիստոնէական
ձեռնարկի
մէջ
անպայմանօրէն
այդ
հանգանակին անդրադարձումներ կ’
կ’ըլլան, բայց առանցին
մեկնութիւններ չեն նկատուիր անոնք
անոնք:
Մեր «Հաւատքի Հանգանակ»
Հանգանակ»ը մեր եկեղեցւոյ մէջ
կ’արտասանուի ձեռնամած, մեր երկու ափերը իրարու
միացուցած, կարծէք ըսելու համար, որ մէ´
մէ´կ սիրտ ու մէ´
մէ´կ հոգի
դարձած՝ կը դաւանինք մեր հաւատքը եւ զայն կ’
կ’ընծայենք
Աստուծոյ սուրբ պատարագի ընթացքին:
ընթացքին:1
Մեր պատարագը հիմնականին
հիմնականին մէջ երկու առանցքներ կամ
բաժիններ ունի. մէկը Աստուածաշնչական ընթերցումներու եւ
հաւատքի խոստովանութեան երեսն է, իսկ երկրորդը՝ Քրիստոսի
զոհագործման երեսն է:
է: Առաջին երեսը շատ մը հայրապետներու
կողմէ կոչուած է «Խօսքի Պատարագ»
Պատարագ»ը, քանի որ հոն Աստուծոյ
խօսքն է որ կ’արտասանուի:
արտասանուի: Պատարագի առաջին բաժնին մէջ կը
կարդանք Հին Կտակարանէն, Նոր Կտակարանի Առաքելական
նամակներէն եւ յետոյ Աւետարանէն:
Աւետարանէն: Աւետարանի ընթերցումէն
անմիջապէս ետք կ’
կ’երգենք Հաւատամքը:
Հաւատամքը:2 Իսկ պատարագի
երկրորդ բաժնին մէջ Քրիստոսի պատարագումն է որ տեղի
կ’ունենայ:
ունենայ: Հո´
Հո´ս է որ Քրիստոս ինքզինք մեզի կ’
կ’ընծայէ:
ընծայէ:
Գանք «Հաւատամք»
Հաւատամք»ի պատմութեան:
պատմութեան: Յիշեցէք որ զայն կը
կոչենք «Նիկիական»
Նիկիական»: Իսկ եթէ զայն կը կոչենք Նիկիական, կը
նշանակէ թէ անիկա կապ մը ունի այս անունին հետ:
հետ: Նիկիա
քաղաքը Փոքր Ասիոյ մէկ փոքրիկ քաղաքն էր, ուր տեղի ունեցաւ
325
325-ին կարեւոր ժողով մը:
մը: Այդ ժողովը գումարուեցաւ յատուկ
առիթով մը կամ պատճառով մը:
մը: Ի՞նչ էր պատճառը:
պատճառը: Ասկէ առաջ
հաստատեցինք որ առաջին դարէն սկսեալ սկսած էին աղանդներ
երեւան գալ:
գալ: 33-րդ եւ 44-րդ դարերը նաեւ, եւ 55-րդ դարն ալ
ներառեալ, աղանդներու զարգացման դարեր եղան
եղան: ՏարբերՏարբերՅիշենք նաեւ որ անցեալին սուրբ պսակի ատեն ալ կը կարդացուէր «Հաւատամք»ը,
Աւետարանի ընթերցումէն անմիջապէս ետք: Ըսենք նաեւ, որ Հայր Յովսէփ Գաթրճեանը 49
էջերէ բաղկացած ուսումնասիրութիւն մը ունի «Հաւատքի Հանգանակ»ին մասին, ըստ
որուն «Հաւատքի Հանգանակ»ը կ’արտասանուէր նաեւ մկրտութեան ընթացքին: Թէ ասիկա
ո՞րքան ճիշդ է ըստ ձեռագրական տուեալներուն՝ չեմ գիտեր: Մեր Եկեղեցւոյ
Մաշտոցներուն մէջ մենք ունինք «Հաւատամք» մը զոր կ’արտասանենք մկրտութեան
ընթացքին, բայց Սուրբ Պատարագի ընթացքին արտասանուած «Հաւատամք»ին հետ նոյնը
չէ ատիկա:
2
Ըսեմ որ ուրիշ եկեղեցիներու մէջ «Հաւատամք»ը կը կարդացուի կամ գոց կ’արտասանուի,
միայն մեր եկեղեցին է որ զայն կ’երգէ: Իսկ թէ ե՞րբ սկսանք զայն երգել պատարագի
ընթացքին՝ ճշգրիտ կերպով չենք գիտեր:
1
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տարբեր աղանդներ, կարծէք մէկը միւսէն քաջալերուած
հրապարակ եկան:
եկան: Եւ եկեղեցականներ ու Եկեղեցւոյ
իշխանութիւնը, անընդհատ հոգեւոր պայքարի մէջ էին այս
աղանդներուն դէմ:
դէմ:
Այս պայքարը մէկ կողմէն դժբախտ երեւոյթ մըն էր, բայց
միւս կողմէն, աղանդներու դէմ պայքարը
պայքարը անսահմանօրէն
հարստացում մը եղաւ համայն քրիստոնէական գրականութեան,
որովհետեւ ատով էր որ երեւան եկան այն չքնաղ ու թանկագին
գործերը,
որոնք
այսպէս
կոչուած,
քրիստոնէական
աստուածաբանութիւնը կը ներկայացնեն:
ներկայացնեն: Երբ տակաւին
աղանդները երեւան չէին եկած, գրեթէ աստուածաբանութիւն
աստուածաբանութիւն
գոյութիւն չունէր, եւ Եկեղեցւոյ աշխատանքը կամ նպատակը
պարզապէս Աստուածաշունչը սերտելն ու ուսումնասիրելն էր:
էր:
Աղանդներուն մէջ նշանաւոր էր Արիոսականութեան
աղանդը որ 44-րդ դարուն զարգացաւ եւ որուն հիմնադիրը եղաւ
Արիոս Աղեքսանդրացի քահանան:
քահանան: Ան եղաւ լոկ անձ մը որուն
հետեւորդներուն
թիւը
ամբողջ
Միջին
Արեւելքի
մէջ
տարածուեցաւ:
տարածուեցաւ: Ժամանակ եկաւ որ ա´
ա´յնքան զօրացաւ այդ
հոսանքը որ իսկական վտանգ ու սպառնալիք սկսաւ դառնալ
եկեղեցիին:
եկեղեցիին: Յոյն Եկեղեցւոյ հայրապետները ամուր կեցուածք
որդեգրեցին անոնց դէմ. անմիջապէս մէկտեղուեցան
մէկտեղուեցան Նիկիա
քաղաքին մէջ եւ պաշտպանեցին իրենց հաւատքը:
հաւատքը:
Արիոսական այս «հաւատքը»
հաւատքը» հիմնականին մէջ Քրիստոսի
աստուածութեան ուրացումն էր:
էր: Ուրիշ աղանդներու նման,
Արիոսականութիւնը ինք եւս Քրիստոսը կը ճանչնար լոկ իբրեւ
մարդ, մերժելով անոր աստուածութիւնը:
աստուածութիւնը: Արիոսականութիւնը
կ’ըսէր թէ Քրիստոս պարզ արարած մըն է:
է: Արարած մը, որ
մարդոցմէ տարբեր է անով՝ որ ան արարածներուն մէջ առաջինն
է, հոգեղէն արարածներուն մէջ առաջին ստեղծուածն է, որ յետոյ
Աստուծոյ կողմէ աշխարհ ղրկուեցաւ, եւ իսկական ու կատարեալ
մարդ դարձաւ:
դարձաւ:
Այս վարդապետութիւնը կտրուկ
կտրուկ կերպով Աստուածաշունչի
ուսուցումին հակառակն է:
է: Յովհաննէս Աւետարանիչ առաջին
իսկ վայրկեանէն կը յայտարարէ որ «սկիզբէն էր Բանը»,
Բանը», ըսելու
համար որ անիկա ստեղծուած մը չէր, այլ սկիզբէ´
սկիզբէ´ն գոյութիւն
ունեցող Բանն էր:
էր: Կը յայտարարէ նաեւ որ «Բանը Աստուծոյ հետ
էր»,
էր
», ըսել
ըսել ուզելով, որ ան Աստուծոյ հետ միասին ու միատեղ
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սկիզբէն կար:
կար: Եւ ամէնէն զօրաւոր յայտարարութիւնն է՝ «Եւ
Բանը Աստուած էր»
էր»: Յայտարարութիւն մը որ զօրեղ կերպով կը
շեշտէ Քրիստոսի աստուածութիւնը:
աստուածութիւնը: Հարկաւ ասիկա միակ
համարը չէ որ կը փաստէ թէ Քրիստոս Աստուած է:
է:
Աստուածաշունչը
Աստուածաշունչը լեցուն է Քրիստոսի աստուածութիւնը
ապացուցանող համարներով:
համարներով:
Արիոսականներ Քրիստոսի համար կ’
կ’ըսէին որ ան իր
ժամանակին ամէնէն կատարեալ մարդն էր:
էր: Մարդ մը՝ որ մեր
փրկութեան իրագործումին համար իր կեանքը զոհեց, եւ ատոր
համար ալ մենք պաշտամունք կը մատուցանենք իրեն, բայց այս
չի նշանակեր որ ան Աստուած էր:
էր: Բայց, ինչպէս վերեւ ըսի,
Եկեղեցւոյ
հայրապետները,
սկսեալ
Աղեքսանդրիոյ
հայրապետներէն, շատ բուռն կերպով հակազդեցին այս
մոլորեցուցիչ վարդապետութեան:
վարդապետութեան: Անոնք սկսան խիստ ճնշում
բանեցնել Արիոսականներուն վրայ եւ Աստուածաշնչական
Աստուածաշնչական
վկայութիւններով ցոյց տալ անոնց թէ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին
է եւ Աստուած է միաժամանակ:
միաժամանակ:
Արդ, 325 թուականին, Նիկիոյ ժողովը առաւ այն
հանգանակները որոնք արդէն կային:
կային: Կար «Առաքելական
Հանգանակ»
Հանգանակ»ը որուն քիչ առաջ անդրադարձայ եւ որ մեզի կու գայ
2-րդ դարէն, Արիոսականութենէն
Արիոսականութենէն շուրջ երկու հարիւր տարի
առաջ:
առաջ: 33-րդ դարէն մեզի հասած են ուրիշ հանգանակներ
Արեւելքէն՝ Եգիպտոսէն, Պաղեստինէն, Կեսարիայէն, եւ
տարբերտարբեր-տարբեր
եկեղեցիներու
մէջ
գործածուած
հանգանակներ, որոնք «Նիկիական Հանգանակ»
Հանգանակ»էն ոեւէ
տարբերութիւն չունին, բացի մէկ նախադասութենէ
նախադասութենէ որ երկու
անգամ կը կրկնուի:
կրկնուի: «Նիկիական
«Նիկիական Հանգանակ»
Հանգանակ»ին մէջ տեղ մը
կ’ըսուի «այսինքն յէութենէ Հօր, նոյնինքն ի բնութենէ Հօր»
Հօր»:
Շեշտուածը այն է՝ որ Քրիստոս ինք Աստուծոյ էութենէն է,
բնութենէն է:
է: Աստուած ինչ բնութիւն որ ունի՝ նոյն բնութիւնը
ունի Քրիստոս ինք:
ինք: Միայն այս բացատրութիւնն է որ Նիկիոյ
ժողովականները կամ հայրապետները աւելցուցին. Եւ այս
բացատրութիւնը, իրականութեան մէջ, նորութիւն մը չէր, այլ՝
յաւելումը::
արդէն իսկ ընդունուած ճշմարտութեան մը ճշդումը եւ յաւելումը
Նիկիոյ ժողովին ներկայ էր Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի
որդին՝
որդին՝ Արիստակէս Հայրապետ, որ Գրիգոր Լուսաւորիչի
անմիջական յաջորդը եղաւ:
եղաւ: Ան Նիկիոյ Հանգանակը Հայաստան
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բերաւ եւ իր հօրը յանձնեց, եւ Սուրբ Գրիգոր Հանգանակը
եղածին պէս ընդունեց եւ զայն եկեղեցիին յանձնեց որպէսզի
անիկա գործածութեան դրուի, միայն թէ անոր վրայ
փառաբանութեան
փառաբանութեան բանաձեւ մը կամ աղօթք մը աւելցուց, որ կը
սկսի. «Իսկ մեք փառաւորեսցուք»
փառաւորեսցուք» բառերով:
բառերով: Թէ այդ Հանգանակը
ե՞րբ եւ ի՞նչ կերպերով սկսաւ գործածուիլ, բաւական դժուար է
ճշդելը:
ճշդելը: Մէկ բան սակայն կ’
կ’ուզեմ որ յստակ ըլլայ մեր միտքին
մէջ, այն՝ որ այդ դաւանութիւնը գործածուեցաւ
գործածուեցաւ մի´
մի´շտ:
շտ:
5-րդ դարու վերջաւորութիւնը եւ 66-րդ դարու սկիզբը,
Հայաստանի մէջ դաւանական վէճերու ժամանակաշրջան մը
եղաւ:
եղաւ: Մասնաւորաբար Քաղկեդոնի ժողովին պատճառով վէճեր
յարուցուեցան:
յարուցուեցան: Զանազան աղանդաւորներ սկսան վխտալ
Հայաստան աշխարհի մէջ, եւ Հայ Եկեղեցին, ստիպուած եղաւ
եղաւ իր
քոյր կամ հաւատակից եկեղեցիներուն՝ Վրացիներուն եւ
Աղուաններուն հետ միասին ժողովներ գումարել, այդ
ժողովներուն մէջ սահմանելու համար մեր հաւատքը:
հաւատքը: Եւ այդ
բոլոր ժողովներուն ընթացքին, մէ´
մէ´կ եւ նո´
նո´յն բանը շեշտուեցաւ,
թէ՝ մենք Նիկիոյ ժողովին մէջ ընդունուած Հանգանակը
Հանգանակը կը
ճանչնանք:
ճանչնանք: Այդ Հանգանակը որ Գրաբարով մեզի աւանդուած է,
առաջին անգամ զայն կը գտնենք Բաբգէն Ա. Ոթմսեցի
Կաթողիկոսին
կողմէ
Պարսկաստանի
Ուղղափառ
քրիստոնեաներուն ուղղուած նամակին մէջ, 506 թուականին:
թուականին:
Անկէ ետք բազմաթիւ անգամներ կը հանդիպինք այդ
Հանգանակին
Հանգանակին:
Նիկիական այդ Հանգանակը կամ դաւանանքը հարկաւ այդ
ձեւով չմնաց. հետագային անոր վրայ պզտիկ մէկմէկ-երկու յաւելեալ
ճշդումներ եղան:
եղան: Օրինակ, 381 թուականին գումարուեցաւ
տիեզերական երկրորդ ժողովը, Բիւզանդիոնի մայրաքաղաքին՝
Կոստանդնուպոլիսի մէջ:
մէջ: Այդ ժողովը ճշդումներ ըրաւ Սուրբ
Հոգիին վերաբերեալ:
վերաբերեալ:
Եթէ Նիկիական Հանգանակին նայինք, կը տեսնենք որ անոր
վերջին տողն է՝ «Եւ Հոգին Սուրբ»
Սուրբ» եւ վերջ. ուրիշ բացատրութիւն
կամ յաւելեալ ճշդում Սուրբ Հոգիին մասին չկա´
չկա´յ: Մինչդեռ եթէ
Կոստանդնուպոլիսի Հանգանակին նայինք, կը տեսնենք որ
Սուրբ Հոգիին
Հոգիին մասին յաւելեալ քանի մը տողեր կան, որոնց մէջ
կ’ըսուի. «Սուրբ Հոգին Տէր է եւ կենդանարար, որ Հօրմէն կ’
կ’ելլէ եւ

Հօրը եւ Որդիին հետ միասին երկրպագութիւն կը ստանայ, եւ կը
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փառաւորուի ան որ մարգարէներուն ընդմէջէն մեզի խօսեցաւ»
խօսեցաւ»:
Իսկ մեր գործածած Հաւատամքը կ’
կ’աւելցնէ.
աւելցնէ. «Այն որ խօսեցաւ
մարգարէներուն,
առաքեալներուն
եւ
Աւետարաններուն
ընդմէջէն»
Խորքին
մէջ,
ասոնք
նորութիւններ
կամ
ընդմէջէն»:
փոփոխութիւններ չեն, այլ ճշդումներ են այն իրողութեանց, որ
Աստուածաշունչը կը ներկայացնէր արդէն:
արդէն:3
Սուրբ Հոգիին վերաբերեալ Աստուածաշունչին տուած
տեղեկութիւնները
նկատի
առնելով,
անոնք
ճշդումներ
կատարեցին Սուրբ Հոգիին մասին, որպէսզի իրենց հաւատքը
արտայայտող, դաւանող եւ խոստովանող մարդիկը, իրենց
հաւատքին ամբողջական պատկերը ունենան եւ աւելի´
աւելի´
ամբողջական ձեւով մը դաւանին զայն:
զայն:
Խօսքս կամ մտածումներս ամփոփեմ
ամփոփեմ հիմնական երեք
կէտերու մէջ.մէջ.1.1.- Մենք եկեղեցին որոշակի պատկերով մը կը հասկնանք:
հասկնանք:
Ամէն մէկ կրօնք հարկաւ զուտ անհատական երեւոյթ մը չէ:
չէ:
Կրօնք ըսուածը, ինչպէս երբեմն կ’
կ’ըսենք, հաւաքական
համայնական հասկացողութիւն մըն է:
է: Կրօնք մը ես առանձինս
չեմ կրնար ապրիլ. կրօնք
կրօնք մը կ’
կ’ապրինք բոլորս միասին, եւ
«Հաւատամք»
Հաւատամք»ը ինք իսկութեան մէջ այս երեսն է որ կը դրսեւորէ:
դրսեւորէ:
Եւ կը նշմարէք, որ Հանգանակին արտասանութիւնը յոգնակիով
կը սկսինք եւ յոգնակիով կ’
կ’աւարտենք՝ «Հաւատամք»
Հաւատամք» կ’ըսենք եւ
ո´չ թէ «հաւատամ»,
հաւատամ», որ կը նշանակէ թէ մենք բոլորս կը
հաւատանք,
հաւատանք, եւ ո´
ո´չ թէ ես անձամբ կամ առանձնապէս կը
հաւատամ:
հաւատամ:
Հարկաւ ասիկա անձնական հաւատքին մերժումը չէ,
ընդհակառակը, պարզապէս յաւելեալ շեշտ մըն է այն
3

«Հաւատքի Հանգանակ»ին աստուածաշնչականութիւնը գիրքին սկիզբը ցոյց տրուած է
արդէն: Ձեր ուշադրութեան կ’ուզեմ յանձնել, որ ցանկին մէջ յիշուած համարները սպառիչ
չեն: Կատարուած յղումները ընդհանրապէս Նոր Կտակարանէն են, բայց երբեմն Հին
Կտակարանէն ալ յղումներ կատարուած են: Իմ թելադրանքս է որ մէկ առ մէկ բանաք
կատարուած յղումները, որպէսզի անձնական պրպտումով տեսնէք թէ ի´նչպէս մեր
Հաւատամքը ամբողջութեամբ քաղուած է Աստուածաշունչէն: Մեր Եկեղեցւոյ հայրերը
իրենց մտածողութենէն չեն բերած հաւատքի այդ խօսքերը: Անոնք առնուած են
Աստուածաշունչէն, բացի մէկ-երկու բառերէն որոնք Աստուածաշունչէն դուրս են: Եւ
ասիկա ինքնին ապացոյց մըն է, որ ատիկա Տիրոջմէ աւանդուած հաւա´տքն է,
առաքեալներուն կողմէ եկեղեցիին վստահուած սրբազան աւա´նդն է, հաւատքի´ աւանդը:
Եւ մենք կոչումը ունինք նախանձախնդիր կերպով պահելու այդ հաւատքի աւանդը, ճիշդ
ինչպէս առաքեալները եւ անոնց յաջորդող հայրապետները պահպանեցին:
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իրողութեան վրայ, որ Քրիստոսի եկեղեցին կայ իբրեւ հաւատքի
համայնք մը առաջին հերթին:
հերթին: Երբ կ’
կ’ըսեմ թէ եկեղեցին հաւատքի
համայնք մըն է, կը հասկնամ այն՝ որ եկեղեցին իր խմբաւորումը,
իր միութիւնը, կը գտնէ մէկ հաւատքի շուրջ բոլորուելով:
բոլորուելով: Մեր
հաւատքին կեդրոնը կամ առանցքը անձ մըն է եւ այդ անձը
Քրիստոս ի´
ի´նքն է:
է: Մենք Քրիստոսի շուրջ բոլորուած ենք:
ենք: Եւ
սուրբ Պատարագի խորհուրդը ճիշդ մեր այս հաւատքի
իրողութեան արտայայտութիւնն է:
է: Պատարագի գալով, մենք
Քրիստոսի շուրջ կամ Քրիստոսի պատարագումին շուրջ է որ կը
բոլորուինք, եւ հո´
հո´ն է որ եկեղեցին կը գտնէ իր լիութիւնը, իր
ամբողջութիւնը:
ամբողջութիւնը:
Եկեղեցի
գալուն
եւ
եկեղեցիին
մէջ
Քրիստոսի
պատարագումին
շուրջ
բոլորուելուն
մասին
խօսեցայ,
բոլորուելուն
որովհետեւ անցեալի աղանդներէն շատերը, եւ առաջին հերթին,
առաջին դարուն ծնունդ առած որոշ աղանդներ երբեք եկեղեցի
հասկացողութեան կապուած չէին. օրինակ, Գնոստիկեան
կոչուած աղանդները, որոնք նոյնքան տարածում ունէին ամբողջ
Հռոմէական կայսրութեան
կայսրութեան մէջ, կ’
կ’ըսէին թէ հաւատքը բոլորին
տրուած բան մը չէ, այլ միայն որոշ առանձնաշնորհեալ անձերու,
եւ միայն այդ առանձնաշնորհեալ անձերը կրնան փրկուիլ:
փրկուիլ:
Մեզի համար սակայն այդպէս չէ:
չէ: Մեր հասկացողութեամբ,
հաւատքը, ինչպէս փրկութիւնը, յատուկ չէ միայն որոշ անձերու:
անձերու:
Մեր տեսակէտը այն է, որ ամէն մարդ կոչուած է հաւատքը
ընդգրկելու, ամէն մարդ կոչուած է փրկութեան:
փրկութեան: Աստուած իր
փրկութիւնը իբրեւ պարգեւ բոլորի´
բոլորի´ս կու տայ եւ ո´
ո´չ թէ միայն
ոմանց:
ոմանց: Ուստի, եկեղեցին համայնք մըն է որ հաւաքականութիւն
կ’արտայայտէ. եւ մեր հաւատքին արտացոլացումն ալ,
«Հաւատամք»
Հաւատամք»ին ընդմէջէն պէտք է նո´
նո´յն այդ միութեան, նո´
նո´յն այդ
ամբողջականութեան արտայայտութիւնը դառնայ:
դառնայ: Եւ եթէ
եկեղեցին համայնք մըն է, կը նշանակէ թէ անիկա ունի իր
հաւատքի պատմութիւնը, ճիշդ ինչպէս անհատ մը ունի իր
պատմութիւնը:
պատմութիւնը: Եւ մեր հաւատքը պատմութեան ընդելուզուած
ընդելուզուած
հաւատք մըն է:
է:
2.2.- Երկրորդ, եկեղեցին խոստովանող համայնք մըն է:
է:
«Խոստովանող»,
Խոստովանող», կը նշանակէ՝ իր հաւատքը դաւանող, հաւատքը
դրսեւորող, արտայայտող:
արտայայտող: Քրիստոնէական հաւատքը այնպիսի
հաւատք մըն է որ միայն մտքին համար չէ, այլ նաեւ ու
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յատկապէս` կեանքին համար:
համար: Եւ եթէ հաւատքը կեանքին
համար է, մենք հաւատքի այդ կեանքը պէտք է ապրինք:
ապրինք: Բան մը
որ կ’
կ’ուզենք ապրիլ, անպայմանօրէն զայն կ’
կ’արտայայտենք թէ´
թէ´
մարմնով եւ թէ´
թէ´ մտքով, թէ´
թէ´ հոգիով եւ թէ´
թէ´ մեր ամբողջ
էութեամբ, մեր ամբողջ լինելութեամբ:
լինելութեամբ:
Շատ կարեւոր է հետեւաբար հաւատքը խոստովանիլը,
խոստովանիլը, զայն
բերանով արտայայտելը:
արտայայտելը: Այս կապակցութեամբ յիշեցէք
Քրիստոսի խօսքը. «Ով որ մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը

հետեւի, ես ալ զայն ինծի հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս դիմաց,
որ երկինքի մէջ է:
է: Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց առջեւ,
նոյնպէս ալ ես զինք պիտի ուրանամ Հօրս
Հօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ
է» (Մտ
(Մտ 10.3210.32-33):
33): Մենք եթէ երբեք կը դաւանինք թէ Քրիստոսի կը

պատկանինք, Քրիստոսի կը հետեւինք, այդ պատկանելիութիւնը
եւ այդ հետեւորդութիւնը պէտք է արտայայտենք, զայն մարդոց
առջեւ յայտարարելու երբեք պէտք չէ քաշուինք:
քաշուինք:
Յիշեցէք նաեւ Պօղոս առաքեալի խօսքը որ երկրորդ կարեւոր
իրողութեան մը դէմ յանդիման կը դնէ մեզ:
մեզ: Ան կ’
կ’ըսէ. «Եթէ

բերանովդ խոստովանիս թէ Յիսուս Տէր է, եւ սրտիդ մէջ
հաւատաս թէ Աստուած զինք մեռելներէն յարուցանեց՝ կը
փրկուիս:
փրկուիս: Այսինքն, ոեւէ մէկը որ իր սրտին մէջ կը հաւատայ՝
կ’արդարանայ,
արդարանայ, եւ երբ բերանով խոստովանի՝ կը փրկուի»
(Հռ
փրկուի» (Հռ

10.910.9-10):
10): Առաքեալը կը շեշտէ բերանով խոստովանելու ու
դաւանելու կարեւորութիւնը եւ կ’
կ’ուզէ ցոյց տալ մեզի որ մեր
փրկութիւնը յաճախ նոյնինքն այդ խոստովանութենէն ու
դաւանութենէն կախում ունի:
ունի:
Մէկը կրնայ մտածել եւ ըսել. «Ի´նչ է որ բերանով
խոստովանիլը. ատկէ աւելի դիւրին բան կա՞յ»
կա՞յ»: Բնա´
Բնա´ւ պէտք չէ
մոռնանք որ երբ մեր հաւատքը բերանով կը խոստովանինք՝
ատիկա մեր հաւատքին դրսեւորում կու տայ, եւ դրսեւորուած
հաւատքը աստիճանաբար իր ինքնութիւնը կը գտնէ:
գտնէ: Քիչ առաջ
ըսի, որ եկեղեցին իր հաւատքը
հաւատքը չսահմանեց մինչեւ որ սխալներ
սկսան
երեւան
գալ:
Այդ
սխալներուն
կամ
սխալ
գալ:
վարդապետութիւններուն երեւան գալէն ետք է որ եկեղեցին
իբրեւ հակազդեցութիւն կամ իբրեւ պատասխան, իր հաւատքը
սահմանեց:
սահմանեց:
Մենք կրնանք նոյն դժուարութիւնը ունենալ անձնապէս:
անձնապէս: Եթէ
մէկը մեզի հարց տայ.
տայ. «Ի՞նչ բանի կը հաւատաս»,
հաւատաս», մենք կրնանք
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դժուարութեան մատնուիլ եւ պատասխան չգտնել, մանաւանդ
եթէ այդ մասին երբեք մտածած չենք:
չենք: Եթէ չենք մտածած թէ ի´
ի´նչ
բանի կը հաւատանք՝ չենք ալ կրնար գիտնալ թէ ի´
ի´նչ բանի կը
հաւատանք. մինչդեռ այն մարդը որ բերանով խոստովանիլը կամ
դաւանիլը վարժութիւն դարձուցած է, ատով նախ ինքզինքը
վտանգներու դէմ կը պաշտպանէ, ըլլա´
ըլլա´յ աղանդաւորներէ եկած
վտանգներուն դէմ եւ ըլլա´
ըլլա´յ տարբեր հոսանքներէ եկած
վտանգներուն դէմ:
դէմ:
Ինքնիր հաւատքը իր բերանով խոստովանող ու դաւանող
մարդը, կը գիտնայ ինչի´
ինչի´ կը հաւատայ, եւ
եւ այդ դաւանութեամբ ալ
ինքզինք կ’
կ’ամրապնդէ, որովհետեւ խոստովանուած հաւատքը կը
նմանի այն հաւատքին որ ամուր ժայռի վրայ, ամուր հիմերու
վրայ կը դրուի եւ մարդը կը մղէ եւ կ’
կ’առաջնորդէ դէպի
փրկութիւն:
փրկութիւն:
Ինչպէս հարստութիւն ունեցողը չի կրնար զանիկա պահել
կամ լոյս ունեցողը
ունեցողը չի կրնար զանիկա վառել եւ կաթսայի տակ
դնել, այլապէս անոնք իրենց արժէքը եւ իմաստը կը կորսնցնեն,
այնպէս ալ մէկը որ հաւատք ունի, պէտք չէ քաշուի կամ վախնայ
անհրաժեշտութեան
պարագային
զանիկա
բարձրաձայն
խոստովանելէ:
խոստովանելէ: Մեր Տէր կ’
կ’ըսէ. «Ոչ ոք ճրագը կը վառէ եւ կը պահէ
պահէ

կաթսայի տակ. ընդհակառակը, զայն աշտանակի վրայ կը դնէ,
որպէսզի տունին մէջ գտնուողներուն լոյս տայ»
տայ» (Մտ
(Մտ 5.15):
5.15):

Հաւատքը հետեւաբար, մեր կեանքերուն մէջ պէտք է
ճառագայթող լոյսի նմանի:
նմանի:
3.3.- Եւ ի վերջոյ, եկեղեցին հաւաքական մարմին մըն է:
է:
Նոյնինքն Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ
հաստատէ որ եկեղեցին Քրիստոսի
մարմինն է (Եփ 1.23, 4.12, 5.23, 2929-30):
30): Մարմին մը՝ որուն մէջ
բազմաթիւ անդամներ կան եւ այդ անդամները մեզմէ
իւրաքանչիւրն է (Ա.Կր 6.15, 12.27):
12.27): Այս իրողութիւնը երկու
ձեւերով կարելի է հասկնալ:
հասկնալ: Ամէն մէկս անհատապէս եկեղեցւոյ
անդամներ ենք,
ենք, մի մոռնաք սակայն որ աւելի մեծ ընտանիքներ
կան, որոնք անդամներ են նո´
նո´յն մեծ եկեղեցիին:
եկեղեցիին:
Քրիստոսի եկեղեցին ընդհանրական եկեղեցին է, ամբողջ
աշխարհի տարածքին եղող եկեղեցին է, եւ իբր այդպիսին, ան իր
մէջ կ’
կ’առնէ բոլոր ազգերը եւ այդ ազգերէն կազմուած առանձինառանձինառանձին
առանձին եկեղեցիները:
եկեղեցիները: Բոլոր եկեղեցիներն ալ անդամ են մէ´
մէ´կ
եւ նո´
նո´յն եկեղեցիին որ Քրիստոսի մարմինն է:
է: Ասոնք բոլորը
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իրենց միութիւնը կը գտնեն ու կ’
կ’արտայայտեն «Հաւատամք»
Հաւատամք»ով,
նոյն հաւատքին դաւանութեամբ:
դաւանութեամբ: Հաւատամքը այս պարագային,
նմանողաբար կ’
կ’ըսեմ, մարդուն մարմինը կամ անդամները
անդամները
իրարու միացնող երակներուն, մկաններուն, ջիղերուն դերն է որ
կը կատարէ:
կատարէ:
Մարմին մը հարկաւ իր գլուխով է որ կը ղեկավարուի, եւ
եկեղեցիին գլուխը Քրիստոս ի´
ի´նքն է:
է: Քրիստոս ի´
ի´նքն է որ
կ’առաջնորդէ իր մարմինը՝ եկեղեցին:
եկեղեցին: Բայց ինչպէս որ
մարդկային մեր ուղեղէն որեւէ հրահանգ չի կրնար հասնիլ,
օրինակ, իմ մատիս կամ ձեռքիս, եթէ երբեք երակներս, արիւնս,
ջիղերս եւ մկաններս իրարու ագուցուած չեն եւ բնականոն
կերպով չեն գործեր, նոյնն է պարագան Քրիստոսի մարմինին:
մարմինին:
Եթէ եկեղեցիները իրարու միջեւ այդ կապը չունենան, այդ
միութեան հրահանգը
հրահանգը որ կու գայ վերէն՝ երկինքէն, չի կրնար տեղ
հասնիլ. այդ իսկ պատճառով, «Հաւատամք»
Հաւատամք»ը եւ հաւատքի
դաւանութիւնը
անհրաժեշտ
են,
այդ
մարմինին
ամբողջականութիւնը եւ միութիւնը գտնելու համար:
համար:
Հարցումներու բաժին:
բաժին:
1.1.- Միաստուածութիւնը դաւանող Իսրայէլացիներուն
համար դժուար
դժուար չէ՞ր կամ գայթակղեցուցիչ չէ՞ր հաւատալ որ
Աստուած Երրորդութիւն է:
է:
Այո, դարձեալ առաջին գաղափարները եկան, մերժելով
Քրիստոսի
աստուածութիւնը,
որովհետեւ
ինչպէս
Քնոստիկեաններու պարագային մէկ մտահոգութենէ կու գայ,
Եբրայական մտածողութեան մէջ, չմոռնանք որ Աստուած
Աստուած
բառըկը տրուէր միայն Եհովայի:
Եհովայի: Բայց Եհովա բացատրութիւնը
իրենք երբեք չէին հասկնար եւ չէին կրնար հասկնալ Քրիստոսի
անձին համար:
համար: Հետեւաբար, իրենց համար Աստուած բառը
գործածելի էր միայն եւ միայն Հօրը համար:
համար: Անոնք կ’
կ’ըսէին որ
Հայրը այնքան բացարձակօրէն միակ է, ոեւէ մէկ ուրիշը
Աստուծոյ հետ չի կրնար նոյնանալ:
նոյնանալ: Եւ անոր համար ալ, ոեւէ
մէկը որ կը փորձէր ինքզինքին համար աստուածային դիրք տալ,
տեսականօրէն կը խօսիմ հիմա, անիկա հայհոյութիւն ըրած
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Քրիստոս կը գիտակցի առաջին երեք Աւետարանները
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կարդացած ատեն, որ առ հասարակ իր անձին մասին խօսած
ատեն երբեք աստուածութեան խօսք չըրաւ:
չըրաւ: ձգեց որ ատիկա
բնական եզրակացութիւնը ըլլայ իր կեանքին, իր գործերուն, իր
առաքելութեան եւ մասնաւորաբար յարութենէն ետքը իր
իրագործած փրկագործութեան:
փրկագործութեան: Բայց այն ինչ որ չորրորդ
Աւետարանը կ’
կ’արձանագրէ արդէն մեզի,
մեզի, որոշ տեղեր կը շեշտէ:
շեշտէ:
Որովհետեւ ճիշդ Յիսուս իր ժամանակին, որովհետեւ կը գործէր
Եբրայական մկջավայրի մէջ, զգուշացաւ նոյնիսկ կարգ մը
արտայայտութիւններ որ ունեցաւ, եւ որոնք անուղղակի ձեւով իր
Աստուած ըլլալը կը յայտնէին, առիթ եղան որ Հրեաներ քարեր
վերցնեն զինք
զինք քարկոծելու համար, եւ երբ ինչո՞ւ հարցուց:
հարցուց: Անոնք
ըսին. «Որովհետեւ դուն մարդ ես եւ ինքզինքդ Աստուած կ’
կ’ընես»
ընես»
Յհ 10:
10:
Հետեւաբար, Հրէական մտածողութեան մէջ Աստուծոյ
մէկութիւնը այնքան բացարձակ էր, որ ուեւէ մէկ ձեւով չէին
կրնար պատկերացնել որ Աստուած իր աստուածութեանը
աստուածութեանը մէջ
կրնայ մէկ ըլլալ, եւ ունենալ երեք անձեր՝ Հայրը, եւ Հօրը կողքին
Որդին եւ Որդիին կողքին Սուրբ Հոգին:
Հոգին: Նման բան չէին կրնար
պատկերացնել:
պատկերացնել: Հետեւաբար, անոնք որոնք չկրցան ամբողջապէս
Քրիստոսի գալ եւ այս նոր վարդապետութիւնը ընդունիլ , միջին
եզր մը փորձեցին գտնել
գտնել:
տնել: եւ անոնք նաեւ Քրիստոսի կատարեալ
մարդկութիւնը շեշտեցին անտեսելով աստուածութիւնը կամ
մոռնալով:
մոռնալով: Առաջին աղանդները հետեւաբար, այդ Հեայ
քրիստոնէական շրջանակներու մէ) սկսան, բայց նոյնքան նաեւ
Յունական շրջանակներու մէջ հաւասար չափով:
չափով:
2.2.- Եթէ երթանք ուրիշ համայնքներու
համայնքներու պատկանող
եկեղեցիներ, կը նշմարենք որ պզտիկ տարբերութիւններ կան
մեր արտասանած «Հաւատամք»
Հաւատամք»ին եւ անոնց արտասանած
«Հաւատամք»
Հաւատամք»ին միջեւ:
միջեւ: Եթէ նոյն Նիկիական Հաւատամքն է որ
կ’արտասանենք,
ինչո՞ւ
կը
հանդիպինք
այդ
տարբերութիւններուն:
տարբերութիւններուն:
Ուրիշ
եկեղեցիներու
մէջ
սովորաբար
Նիկիական
սովորաբար
Հաւատամքն է կամ Նիկիականի շատ մօտիկ դաւանութիւն մըն է
որ կ’
կ’արտասանուի:
արտասանուի: Քիչ առաջ ըսի որ տարբեր եկեղեցիներ
տարբեր Հանգանակներ ունին, որոնց միջեւ սակայն էական
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տարբերութիւններ
չկան:
Հոն
պարզապէս
մէկչկան:
մէկ-երկու
երկրորդական բառերու տարբերութիւններ կան
կան: Ինչպէս ըսի,
Եգիպտոսի, Պաղեստինի, Կեսարիոյ եւ Հռոմի մէջ կային
տարբերտարբեր-տարբեր հաւատքի Հանգանակներ. մէկ ժողով մը բառ
մը կամ տող մը վաւերացուց, այլ ժողով մը՝ ուրիշ բառ մը կամ
ուրիշ տող մը:
մը: Իւրաքանչիւր ժողով լրացում մը կատարեց եւ ո´
ո´չ
թէ նորութիւն մը բերաւ:
բերաւ:
Առիթէն
օգտուիմ,
մեր
«Հաւատքի
Հանգանակ»
Առիթէն
Հանգանակ»ին
կապակցութեամբ հետեւեալը ըսելու:
ըսելու: Մեր ներկայ Հանգանակը
որ կ’
կ’արտասանենք, թէպէտ Նիկիական կը կոչենք, բայց ճիշդ
Նիկիոյ Հանգանակը չէ, ինչպէս պատկերը շատ յստակ ցոյց կու
տայ:
տայ: Այդ Հանգանակը իր վերջնական ձեւով, ըստ երեւոյթին
խմբագրուած
խմբագրուած է մօտաւորապէս 66-րդ դարուն, Հայաստանի մէջ:
մէջ:
Եթէ առնէք Կ. Պոլսոյ Հանգանակը եւ զայն բաղդատէք մեր
Հանգանակին հետ, պիտի նշմարէք որ շատ մեծ նմանութիւն կայ
անոնց միջեւ:
միջեւ: Սուրբ Ադանաս Հայրապետը ունի անձնապէս
խմբագրած Հանգանակ մը, որմէ կարգ մը բացատրութիւններ
առնուած ու ներմուծուած են մեր Հաւատքի Հանգանակին մէջ, որ
խորքին մէջ, ինչպէս վերեւ ըսի, նորութիւններ չեն, այլ
պարզապէս լրացումներ:
լրացումներ: Այս իսկ պատճառով, Հայր Յովսէփ
Գաթրճեան, որուն համար ըսի որ Հանգանակի պատմութիւն մը
գրած է 49 էջերով, մեր Հաւատամքը կը կոչէ Նիկիական
ՆիկիականկիականԱդանասեան Հանգանակ:
Հանգանակ: Բայց «Ադանասեան»
Ադանասեան» անունը պայման
չէ որ գործածենք:
գործածենք: «Նիկիական
«Նիկիական»
Նիկիական» բառին գործածութիւնը բաւարար
է, հետեւեալ առումով.առումով.- Շատ հետաքրքրական է եկեղեցիներուն
փորձառութիւնը:
փորձառութիւնը: Երբ Կ. Պոլսոյ մէջ, Նիկիական Հաւատամքի
վրայ Սուրբ Հոգիին նուիրուած բաժին մը աւելցուեցաւ,
եկեղեցիները այդ Հանգանակը ուրիշ անունով չկոչեցին, այլ
շարունակեցին զայն կոչել «Նիկիական Հանգանակ»,
Հանգանակ», գոնէ իրենց
ծէսին մէջ:
մէջ:
Ինչո՞ւ Նիկիոյ անունը մնաց:
մնաց: Որովհետեւ «Նիկիական»
Նիկիական»
անունը, պայմանականօրէն համազօր էր ուղղափառութեան:
ուղղափառութեան: Ով
որ ըսէր թէ իր հաւատքը
հաւատքը «Նիկիական»
Նիկիական» էր՝ կարծէք ըսած կ’
կ’ըլլար
որ իր հաւատքը ուղիղ հաւատքն էր, իսկ ով որ ըսէր թէ իր
հաւատքը «Նիկիական»
Նիկիական» չէր՝ կարծէք ըսած կ’
կ’ըլլար որ ինքը ուղիղ
հաւատքէն շեղած մըն էր:
էր: Անոր համար ալ, եկեղեցին այս
անունը պահեց. մինչեւ այսօր մեր ժամագիրքին մէջ ալ,
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Պատարագամատոյցին
Պատարագամատոյցին մէջ ալ, կը տեսնէք որ գրուած է
«Նիկիական Հանգանակ»,
Հանգանակ», թէպէտ զայն գրողներն ալ, զայն
խմբագրողներն ալ, զայն տպողներն ալ, եւ նոյնիսկ
արտասանողներն ալ, բոլորն ալ գիտէին եւ գիտեն որ անիկա
զուտ Նիկիական Հանգանակը չէ:
չէ:
Ի միջի այլոց, այստեղ կ’
կ’ուզեմ յիշել որ մեր եկեղեցին ունի
նաեւ ուրիշ Հանգանակ մը որ ձեզմէ շատեր զայն լսած պէտք է
ըլլան:
ըլլան: Անոնք որոնք սովորութիւն ըրած են Կիրակի առաւօտ
կանուխ եկեղեցի երթալ, գիտեն, որ ժամերգութիւնը չսկսած
պատարագիչները կը կարդան Հանգանակ մը, որ կը սկսի

«Խոստովանիմք եւ հաւատամք ամենակատար
ամենակատար սրտիւ զՀայրն
Աստուած»
Աստուած» բառերով:
բառերով: Այս Հանգանակը մեր եկեղեցւոյ մէջ

լայնօրէն տարածում գտած է, այնքան՝ որ նոյնքան
պաշտօնական դարձած է որքան մեր «Հաւատքի Հանգանակ»
Հանգանակ»ը:
Այս Հանգանակը կամ դաւանութիւնը կը կարդացուի
մասնաւորաբար
ձեռնադրութիւններու
ընթացքին՝
Քահանայական,
Վարդապետական,
Ծայրագոյն
Քահանայական,
Վարդապետութեան աստիճաններու տուուչութեան ժամանակ:
ժամանակ:
Այս Հանգանակը ո´
ո´չ Նիկիականն է, ո´
ո´չ Ադանասեանն է, ո´
ո´չ Կ.
Պոլսոնն է. թէպէտ իր իմաստով մէկ բառ իսկ տարբեր չէ, բայց
նոյն ճշմարտութիւնները խմբագրուած են ուրիշ լեզուով մը, որ
հաւանաբար
հաւանաբար մեզի կու գայ Միջին դարերէն. ոմանք կ’
կ’ենթադրեն
որ անիկա գործն է մեր նշանաւոր Վարդապետներէն կամ
Հայրապետներէն՝ Ս. Գրիգոր Տաթեւացիի:
Տաթեւացիի:
3.3.- Կաթողիկէ եկեղեցին «Հաւատամք»
Հաւատամք»ը արտասանած ատեն,
երբ հասնի «չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ»
թաղեալ» բառերուն,
յատկապէս երբ «թաղեալ»
թաղեալ» բառը կ’
կ’ըսեն, Աւետարանը վար
կ’առնեն, ի՞նչ է ձեր բացատրութիւնը ասոր վերաբերեալ:
վերաբերեալ:
Այդ ծիսական ձեւերը հետագայ ժամանակներուն է որ մուտք
գործած են եկեղեցիներէն ներս:
ներս: Այս պարագային, շարժումը կը
փորձէ մտածումին հետեւիլ. այսինքն՝ «թաղեալ»
թաղեալ» ըսած ատեն,
Աւետարանը վար կ’իջեցնեն՝ առաւել եւս ընդգծելու կամ
պատկերացնելու համար Քրիստոսի մարդեղացումը, երկիր
խոնարհիլը, բայց մանաւանդ թաղուիլը, իսկ «յարուցեալ»
յարուցեալ» ըսած
ատեն, Աւետարանը դարձեալ կը բարձրացնեն, այս անգամ անոր
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յարութիւնը պատկերացնելու համար:
համար: Բայց, ինչպէս ըսի, այս եւ
նման ձեւեր հետագայ ժամանակներուն, այսինքն՝ այս վերջին
դարերուն է որ մուտք գործած պէտք է ըլլան եկեղեցիներէն ներս,
որովհետեւ ատիկա հին աւանդութիւն մը չէ:
չէ: Հին եկեղեցիներուն
մէջ նոյնիսկ արտասանելու մասնաւոր կերպ ալ նշուած չէ:
չէ: Մեր
եկեղեցին մէ´
մէ´կ կերպ ունի:
ունի: «Հաւատամք
«Հաւատամք»
Հաւատամք»ը ըսած ատեն, բոլորս ալ
ձեռնամած կ’
կ’ըլլանք, բացի Աւետարանը կարդացողէն, որ զայն
բարձր պէտք է բռնած ըլլայ եւ այդպէս ալ մնայ մինչեւ
«Հաւատամք»
Հաւատամք»ին աւարտը:
աւարտը:
4.4.- Եթէ ես բերանովս չխոստովանիմ հաւատքս, այլ
պարզապէս սրտիս մէջ հաւատամ, ատիկա կրնա՞յ վտանգել
փրկութիւնս, կամ ատիկա բան մը կը պակսեցնէ՞ հաւատքէս:
հաւատքէս:
Կը պակսեցնէ իր արտայայտութեանը մէջ, այսինքն՝
կեանքին մէջ. որովհետեւ խոստովանուած հաւատքը տեսակ մը
մղիչ ոյժն է, որ մարդս կը մղէ որ ինքը այդ հաւատքին
պաշտպանութեան ետին կանգնի:
կանգնի: Իսկ չարտայայտուած կամ
չխոստովանուած հաւատքը
հաւատքը կը նմանի պահուած հարստութեան,
այս պարագայիս պահուած հարստութիւնը՝ ծածուկ պահուած
հաւատքն է, եւ ծածուկ պահելը երբեմն կրնայ կամաւոր ըլլալ,
իսկ եթէ կամաւոր է, ատիկա կրնայ հաւատքի ուրացում
նկատուիլ:
նկատուիլ: Ուրացումի վերաբերեալ Յիսուս կ’
կ’ըսէ. «Ով որ զիս

ուրանայ մարդոց
մարդոց առջեւ, նոյնպէս ալ ես զինք պիտի ուրանամ
Հօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ է»
է» (Մտ
(Մտ 10.33):
10.33): Ուրացումը որուն

մասին կը խօսի Յիսուս, այն ուրացումն է, որ երբ մեր հաւատքը
յայտարարելու կամ խոստովանելու պահը կու գայ, մենք չենք
խոստովանիր. նման պարագայի, արդէն մեր հաւատքն
հաւատքն է որ
ուրացած կ’
կ’ըլլանք:
ըլլանք: Չխոստովանուած հաւատքը նահանջի
պատճառ կրնայ ըլլալ, իսկ խոստովանուած հաւատքը, ճիշդ
հակառակը, պատճառ կ’
կ’ըլլայ հաւատքի մեր կեանքին մէջ
յառաջընթացին, աւելի մեծ քաջութեան, աւելի մեծ նուիրումին եւ
այդ հաւատքին տէր կանգնելու մեր նախանձախնդրութեան
նախանձախնդրութեան:
ութեան:
5.5.- Արդեօք վա՞խն է, կամ մեր ներսիդին բոյն դրած մե՞ղքն է
որ թոյլ չի տար որ մենք համարձակութեամբ խոստովանինք մեր
հաւատքը:
հաւատքը:
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Պատճառները կրնան շատ ըլլալ:
ըլլալ: Յստակ է սակայն, որ
հիմնականին մէջ մարդոց վախն է, մարդոցմէ ամչնալն ու
քաշուիլն է, որ պատճառ կ’
կ’ըլլայ որ մենք չխոստովանինք մեր
հաւատքը անհրաժեշտութեան պահուն:
պահուն: Հազարումէկ պատճառ
կարելի է տալ:
տալ: Ի´նչ ալ ըլլայ սակայն պատճառը, հետեւանքն է
կարեւորը. ի՞նչ կ’
կ’ըլլայ հետեւանքը եթէ խոստովանինք մեր
հաւատքը, եւ ի՞նչ կ’
կ’ըլլայ հետեւանքը՝ եթէ չխոստովանինք:
չխոստովանինք:
6.6.- Գիտենք որ 451
451 թուականէն ետք է որ եկեղեցին
բաժնուեցաւ, այդ պարագային մենք ինչո՞ւ կը հանդիպինք
«Կաթողիկէ եւ առաքելական Եկեղեցի»
Եկեղեցի» բառերուն Կ. Պոլսոյ
Հանգանակին մէջ:
մէջ:
Յստակ է որ մինչեւ Նիկիոյ ժողովին ժամանակ՝ 325
թուական, բաժանում չէր կրնար ըլլալ. բայց բաժանումէն ետք ալ,
բոլորս շարունակեցինք նոյն բանը խոստովանիլ, որովհետեւ
բաժանումը մենք կը ճանչնանք մարմինին վրայ յառաջ եկած
վէրք մը իբրեւ. հակառակ այդ վէրքին, մարմինը մարմին ըլլալէ
կը դադրի՞:
դադրի՞: Մեր մարմինը որքան ալ վէրքերով ծածկուած ըլլայ
իր ամբողջականութիւնը կը կորսնցնէ՞:
կորսնցնէ՞: Եթէ մենք կամաւոր
կերպով մեր մէկ անդամը չկտրենք եւ չնետենք, անիկա
մարմինէն բաժնուած չ’
չ’ըլլար. կամ եթէ մէկը ինքզինք չկտրէ
Եկեղեցւոյ ընդհանուր մարմինէն՝ երբեք բաժնուած չի սեպուիր:
սեպուիր:
Այստեղ, հետեւաբար, «Կաթողիկէ»
Կաթողիկէ» բառը չէ գործածուած իր
ներկայ առումով կամ իմաստով:
իմաստով: «Կաթ
«Կաթողիկէ
Կաթողիկէ»
ողիկէ» բառը Յունարէն
բառ մըն է, որ կը նշանակէ «ընդհանրական»,
ընդհանրական», եւ ցոյց կու տայ, որ
Քրիստոսի եկեղեցին ընդհանրական եկեղեցի է, այսինքն՝
ընդհանուրին, բոլորին, ամբողջին պատկանող եկեղեցի է,
ամբողջ աշխարհի մէջ տարածուած մէկ եւ միասնական
եկեղեցին է:
է:
7.7.- Եթէ երբեք բաժանումէն
բաժանումէն ետք Հաւատամքը նոյնը մնաց,
այդ պարագային, մենք ինչո՞ւ միութիւն չենք գտներ
եկեղեցիներու միջեւ, եւ ինչո՞ւ Կաթոլիկ եւ Ուղղափառ
եկեղեցիները որոնք նոյն Հաւատամքը կ’
կ’արտասանեն, տարբեր
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բացատրութիւն ունին իրենց Հաւատամքին մէջ Սուրբ Հոգիին
վերաբերեալ:
վերաբերեալ:
Միութիւնը
Միութիւնը պարզ բանաձեւի մը հարց չէ:
չէ: Թոյլ տուէք
պատասխանիս մէջ հետեւեալ երեւոյթը ընդգրկեմ:
ընդգրկեմ: Յաճախ
մասնաւորաբար քրիստոնէական մեր տօներուն առիթով, հարց
կը տրուի մեզի թէ ինչո՞ւ եկեղեցիներու միջեւ այս բաժանումը.
Օրինակ առնենք Ծնունդի պարագան:
պարագան: Մարդիկ կը հարցնեն թէ
ինչո՞ւ
ինչո՞ւ մէ´
մէ´կ եւ նո´
նո´յն Ծնունդին տօնակատարութեան համար,
եկեղեցիները տարբեր օր եւ տարբեր թուականներ ունին:
ունին: Ես
կ’ուզեմ հարց տալ այստեղ:
այստեղ: Արդեօք քրիստոնէական կարգ մը
տօներ տարբեր թուականներու տօնե՞լն է պատճառը եկեղեցւոյ
բաժանման:
բաժանման: Ո´չ: Նոյնիսկ եթէ եկեղեցիները միասին տօնեն բայց
չուզեն իրարու քով գալ, տօնը կը նոյնանայ այո´
այո´, բայց երբեք ալ
եկեղեցիները չեն միանար իրարու:
իրարու: Այսինչ կամ այնինչ տօնին
թուականը եթէ նոյնանայ, ատիկա չի նշանակեր որ
եկեղեցիներու միջեւ միութիւն յառաջ եկաւ:
եկաւ:
Միութիւնը կամեցողութեան հարց է:
է: Հոն ուր կամեցողութիւն
կամեցողութիւն
կայ, հոն ուր սիրոյ հոգին ներկայ է, հո´
հո´ն միայն միութիւն կրնայ
ըլլալ:
ըլլալ: Եկեղեցիները դժբախտաբար, երբեմն ճիշդ անհատ
մարդոց պէս, իրենք ալ զոհ կ’
կ’երթան որոշ ընկերութիւններու,
որոշ ժամանակի մտայնութեանց, իրենց աւանդութեանց բերած
թակարթներուն. եւ այդ բոլորին մէջ ալ կը բռնուին, կը բանտուին,
եւ իրենց համար դժուար կ’
կ’ըլլայ այլեւս անոնց սահմաններէն
դուրս գալ:
գալ:
Ինչպէս մարդ արարածը սովորութիւններու գումար մըն է, եւ
եթէ ուզէք զայն այդ սովորութիւններու գումարէն դուրս բերել, չեմ
ըսեր անկարելի կ’
կ’ըլլայ, բայց յաճախ շատ դժուար
դժուար կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Նոյնն
է եկեղեցիներու պարագան:
պարագան: Մենք երբեք միութեան տեսլականն
ու յոյսը չենք կորսնցներ, թէպէտ գիտենք նաեւ, որ որքան ատեն
որ
եկեղեցիները
իրենք
աստուածամարդկային
հաստատութիւններ են, այսինքն՝ անոր մէջ, աստուածային
ներկայութեան կողքին, կայ նաեւ մարդկային
մարդկային ներկայութիւնը,
որուն պատճառով դեր կը խաղան նաեւ մարդկային
մտածողութիւնը
եւ
տուեալները,
այնքան
ատեն
դժուարութիւններ մի´
մի´շտ պիտի ըլլան եւ մի´
մի´շտ պիտի ծագին
միութեան այդ ճամբուն վրայ:
վրայ: Ասիկա ընդունելով հանդերձ,
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վերստին կը հաստատեմ, որ մենք բնաւ միութեան հեռանկարը
հեռանկարը
չենք կորսնցներ:
կորսնցներ:
Միութիւնը իրագործուած տեսնելը մեր ալ ցանկութիւնն է:
է:
Բայց զգոյշ պէտք է ըլլալ զգացական մտածողութենէ:
մտածողութենէ: Ոմանք
միութեան հարցին զգացական մտածողութեամբ կը մօտենան՝
ըսելով. «Եղբա´
Եղբա´յր, այս բոլորին վե´
վե´րջ պէտք է տալ. քովքով-քովի
գանք կը վերջանայ»
վերջանայ»: Թէպէտ ՔովՔով-քովի գալու տրամադրութիւնն
ու փափաքը բոլորին մօտ ալ կայ, եւ սակայն, դուք գիտէք,
իւրաքանչիւրդ անձնական փորձառութեամբ, ձեր անհատական
կեանքէն, ընտանեկան կեանքէն, անմիջական շրջապատէն, եւ
նաեւ կրօնական խմբակցութիւններէն, որ յաճախ այն ինչ որ
դիւրին կերպով
կերպով իրագործելի կը պատկերացնէք՝ կը տեսնէք որ
այնքան ալ դիւրին չէ իրագործելը:
իրագործելը: Նո´
Նո´յնն է եկեղեցիներուն
միութեան պարագան:
պարագան: Եկեղեցիներուն միջեւ միութեան
աշխատանքը
դժուարացնողը
մարդկային
գործօններու
ներկայութիւնն է եկեղեցիներու կեանքին մէջ:
մէջ:
Քրիստոս մեզմէ լաւ գիտէ անհրաժեշտութիւնը
անհրաժեշտութիւնը այդ
միութեան:
միութեան: Ան երբեք եկեղեցիներու միջեւ գոյութիւն ունեցող
բաժանումներուն իր հաւանութիւնը չի տար, բայց յիշեցէք որ երբ
տակաւին եկեղեցին չէր իսկ կազմաւորուած, Քրիստոս աղօթեց
Սո´ւրբ Հայր, անվտանգ պահէ
իր երկնաւոր Հօր՝ ըսելով. «Սո´

զանոնք քու անունիդ
անունիդ զօրութեամբ, որպէսզի մէկ ըլլան, ինչպէս
ես եւ դուն մէկ ենք»
ենք» (Յհ
(Յհ 17.11):
17.11): Ինչո՞ւ Քրիստոս աղօթեց որ իր

աշակերտները մէ´
մէ´կ ըլլան երբ տակաւին ոեւէ բաժանում չկար
իր աշակերտներուն միջեւ:
միջեւ: Ինչո՞ւ ան աղօթեց եկեղեցիին
միութեան ու մէկութեան համար երբ տակաւին եկեղեցին չէր
չէր իսկ
կազմուած ու կազմաւորուած:
կազմաւորուած: Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ այն՝
որ Քրիստոս սկիզբէն գիտէր որ եկեղեցին իր կամեցած ձեւով
կամ իտէալական ձեւով մէկ պիտի չըլլայ:
չըլլայ:
Իտէալական մէկութիւն մը կամ միութիւն մը եկեղեցիներուն
միջեւ՝ երբե´
երբե´ք ալ պիտի չիրագործուի այս աշխարհին
աշխարհին մէջ:
մէջ: Որքան
ատեն որ աշխարհի մէջ է եկեղեցին, պիտի ունենայ վէրքի այն
բաժինը որ յատուկ է այս աշխարհին:
աշխարհին: Բայց կասկած չունինք որ
կամեցողութեանց դիմաց ամէն պատուար կրնայ փուլ գալ:
գալ: Եւ
պէտք է ըսել, որ եկեղեցիները ներկայ դարու կէսերուն
յայտնաբերեցին այդ կամեցողութիւնը
կամեցողութիւնը:
ւնը: Անոնք սկիզբը դրին
միութենական շարժումի մը:
մը: Թէեւ ցանկալի միութիւնը տակաւին
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չիրագործեցին,
եւ
սակայն,
իրագործեցին
որոշ
միասնականութիւն մը, որ շատ կարեւոր է միութեան այդ
ճամբուն վրայ:
վրայ:
Կը հաւատանք որ այդ միասնականութիւնը աստիճանաբար
կրնայ զօրանալ, եւ օր մը պատճառ դառնալ միութեան որ
մէկութիւն չէ հարկաւ, այլ հակառակութիւններու բարձումն է
պարզապէս,
որովհետեւ
«միութիւն»
չի
նշանակեր
միութիւն»
կաղապարուած «մէկութիւն»
մէկութիւն» մը:
մը: Իսկական միութիւնը ո´
ո´չ միայն
հակառակութեանց եւ անհասկացողութեանց վերացումն է, այլ
սիրոյ մթնոլորտի մը ստեղծումն
ստեղծումն է եկեղեցիներուն միջեւ,
որպէսզի բոլորն ալ կարենան գործակցիլ իրարու հետ մէ´
մէ´կ եւ
նո´
նո´յն նպատակին համար, որ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ մարդոց
փրկութիւնը:
փրկութիւնը:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ4
«Հաւատամք

ի մի Աստուած Հայրն ամենակալ»
ամենակալ»:
Թարգմանաբար՝ «Կը հաւատանք մէկ Աստուծոյ, Ամենակալ
Հօր»
Հօր»:
«Հաւատամք»
Հաւատամք»ը անցեալէն կու գայ բայց անցեալին չի
պատկանիր եւ պէտք չէ պատկանի:
պատկանի: «Հաւատամք
«Հաւատամք»
Հաւատամք»ը այսօրուան
մեր կեանքին մէջ ներկայ պէտք է ըլլայ:
ըլլայ: Ճիշդ է որ 325, 381 եւ 431
թուականներուն,
Արիոս,
Մակեդոն
եւ
Նեստոր
դատապարտուեցան,
բայց
Արիոսականութիւնը,
Մակեդոնականութիւնը
եւ
Նեստորականութիւնը
կը
Մակեդոնականութիւնը
շարունակուի եւ տակաւին պիտի շարունակուի, այնքան ատեն
երբ մարդիկ կը փորձեն «Խորհուրդ Մեծ եւ Սքանչելին»
Սքանչելին»
մարդկային տրամաբանութեան պրիսմակէն միայն դիտել:
դիտել:
Երբ «Հաւատամք»
Հաւատամք»ի մասին կը խօսինք, բնականօրէն առաջին
հերթին պէտք է նայինք Աստուածաշունչին,
Աստուածաշունչին, որ աղբիւրն է մեր
հաւատքին:
հաւատքին: Բայց որովհետեւ կ’
կ’ապրինք աշխարհի մը մէջ ուր
շրջապատուած ենք այնպիսի´
այնպիսի´ մարդոցմով՝ որոնք չեն ճանչնար
Սուրբ Գիրքը, որոնք միայն գիտութեան լեզուով կը խօսին, եւ
որոնք շօշափելի փաստեր կ’
կ’ուզեն համոզում գոյացնելու համար
ոեւէ հարցի
հարցի գծով, ուստի պիտի փորձեմ Աստուածաշունչի
կողքին, տարբեր կալուածներէ նաեւ օրինակներ առնելով
պարզաբանել եւ արդիականացնել Հաւատամքը:
Հաւատամքը:
Ինչո՞ւ կ’
կ’ըսենք «Հաւատամք»
Հաւատամք» եւ չենք ըսեր «Հաւատամ»
Հաւատամ»:
«Հաւատամք»
Հաւատամք»ը յոգնակի է, իսկ «Հաւատամ»
Հաւատամ»ը՝ եզակի:
եզակի:
«Հաւատամք»
Հաւատամք» կ’ըսենք, որովհետեւ ատիկա անհատի մը
խոստովանութիւնը չէ, այլ՝ ամբողջութեան:
ամբողջութեան: Համայնքին
խոստովանութիւնն
է
ատիկա:
Տարբեր
եկեղեցիներ
ատիկա:
«Հաւատամք»
Հաւատամք»ի փոխարէն «Հաւատամ»
Հաւատամ» կ’ըսեն, որովհետեւ զայն
նկատի ունին որպէս անձնական հաւատքի արտայայտութիւն,
մինչդեռ մեր եկեղեցին շեշտը առաւելաբար կը դնէ
հաւաքականութեան վրայ:
վրայ: Քանի որ եկեղեցին Քրիստոսի
մարմինն է, եւ մարմինը անհատը չէ որ կը ներկայացնէ, այլ՝
4

Դասախօսութեան այս երկրորդ պահը՝ Երկուշաբթի 18 Յունուար 1999, բացառաբար
ներկայացուեցաւ Անուշաւան Ծ. Վրդ. Դանիէլեանին կողմէ:
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հաւաքականութիւնը, ուստի, «Հաւատամք»
Հաւատամք»ը աւելի շիտակ կը
գտնենք քան «Հաւատամ»
Հաւատամ»ը:
Հաւատք ըսուածը Աստուծոյ կողմէ մեր բնութեան մէջ
դրուած իրականութիւն մըն է, եւ ասիկա բացարձակ
ճշմարտութիւն է, ընդունինք կամ չընդունինք, գիտակցինք կամ
չգիտակցինք:
չգիտակցինք: Յովհաննէս Երզնկացին կ’
կ’ըսէ. «Հաւատքը մեր մէջ
ցանուած աստուածային շնորհք մըն է»
է»: Մարդուն մէջ շատ ոյժեր
կրնան ըլլալ, բայց ամէնէն զօրաւոր ոյժը՝ հաւատքի ոյժն էէ::
Գիտէք որ եթէ երկրագունտը
երկրագունտը կը գոյատեւէ եւ մենք անոր վրայ
ազատ համարձակ կը քալենք, կը գոյատեւէ անոր համար՝ որ հոն
կայ ձգողական ոյժը, որ ամէն ինչ դէպի իրեն կը քաշէ:
քաշէ: Այդ
ձգողական ոյժը միայն մեր երկրագունտին յատուկ չէ, այլ՝ արեւի
ամբողջ համաստեղութեան:
համաստեղութեան: Այդ ձգողական ոյժին միջոցաւ է որ
բոլոր մոլորակները կամ արբանեակները արեւու շուրջ կը մնան
եւ կը կազմեն մէկ ամբողջութիւն:
ամբողջութիւն:
Ինչպէս իւրաքանչիւր համաստեղութիւն ունի իր ձգողական
ոյժը եւ անոր շնորհիւ է որ երկրագունտը իր գոյութիւնը կը
պահէ, այնպէս ալ, հաւատքը Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ
գոյութիւն
գոյութիւն ունեցող այն ձգողական ոյժն է, որով մենք մեր
գոյութիւնը կը պահենք:
պահենք:
Հաւատքը յաճախ բացատրուած է սխալ ձեւով:
ձեւով: Ոմանց մօտ
այն տպաւորութիւնը կը գտնենք որ հաւատքը տգէտներու կամ
ծերերու համար է, եւ ուստի, զարգացածները կամ
երիտասարդները պէտք չունին անոր, որովհետեւ անոնք ամէն
ինչ կրնան բացատրել:
բացատրել: Ինչո՞ւ եւ ուրկէ՞ այս տրամադրութիւնը
կամ տրամաբանութիւնը:
տրամաբանութիւնը: Զարգացած եւ ուսեալ մարդիկ պէտք
չունի՞ն հաւատքի:
հաւատքի: Գիտութեան հետամուտ եղող մարդիկ կարիքը
չունի՞ն հաւատքի:
հաւատքի:
Հաւատքը տոկուն իրականութիւն է որքան գիտութիւնը ինք:
ինք:
Բոլոր մարդիկը
մարդիկը կարիքը ունին թէ´
թէ´ հաւատքի եւ թէ´
թէ´ գիտութեան:
գիտութեան:
Առանց մէկուն միւսը չի կրնար ըլլալ:
ըլլալ: Սուրբ Ներսէս Շնորհալին,
եկեղեցականներուն ուղղած իր նամակին մէջ՝ կ’
կ’ըսէ. «Ինչպէս

մարդ մէկ աչքով կրնայ տեսնել, բայց երկու աչքով կրնայ աւելի
լաւ տեսնել, նմանապէս, կը թելադրեմ ձեզի որ ձեր հաւատքի եւ
գիտութեան երկու աչքերը բա´
բա´ց պահէք, որովհետեւ հաւատք
առանց գիտութեան կամ գիտութիւն առանց հաւատքի մեզ
միականի կը դարձնէ»
դարձնէ»:
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Եթէ գիտութեան աշակերտ մը ուզէ ոեւէ մէկ թէորի
փորձարկութեան ենթարկել ստուգելու համար անոր ճիշդ կամ
սխալ ըլլալը, անհրաժեշտ
անհրաժեշտ եղած բոլոր նիւթերը հետը առնելով,
տարրալուծարան կ’
կ’երթայ, եւ քննութենէ կ’
կ’անցնէ իր թէորին, եւ
եթէ յայտնաբերէ որ իր ընդունած թէորին ճիշդ է, ամրօրէն անոր
կը կառչի:
կառչի: Բայց արդեօք այս ձեւով կրնա՞նք մտածել հաւատքին
մասին:
մասին: Նոյնպիսի վերաբերում կրնա՞նք ցուցաբերել հաւատքին
հաւատքին
նկատմամբ:
նկատմամբ: Գիտութեան նման հաւատքը եւս կրնա՞նք
փորձարկութեան ենթարկել:
ենթարկել: Հաւատքը անտեսանելի է:
է: Բան մը
որ անտեսանելի է, կրնա՞նք տեսանելի նիւթերով կամ
գործիքներով
զննել
ու
քննել
եւ
եզրակացութիւններ
հրապարակել:
հրապարակել:
Հաւատքը վստահութի´
վստահութի´ւն է Աստուծոյ նկատմամբ:
նկատմամբ: Նոր
Կտակարանը ցոյց կու տայ մեզի որ չի կրնար հակասութիւն
ըլլալ իսկական գիտութեան եւ իսկական հաւատքի միջեւ:
միջեւ:
Իսկական գիտութիւնը մեզ Աստուծոյ պէտք է հասցնէ:
հասցնէ: Յիշենք
հովիւներուն պարագան (Ղկ 2.82.8-18):
18): Հովիւները պարզ մարդիկ
էին, բայց միեւնոյն հաւատքի´
հաւատքի´ մարդիկ էին:
էին: Անոնք
Անոնք հրեշտակէն
Յիսուսի
ծննդեան
վերաբերեալ
տեղեկութիւն
առնելէ
անմիջապէս ետք, գացին փնտռելու նորածին Փրկիչը եւ գտան
զայն ու պաշտեցին:
պաշտեցին: Յիշենք նաեւ մոգերուն պարագան (Մտ 2.12.111):
11): Մոգերը աստղագէտ կամ աստղաբաշխ մարդիկ էին, եւ
ուստի, գիտութեան տէր մարդիկ էին. բայց անոնք
անոնք միաժամանակ
հաւատքի´
հաւատքի´ մարդիկ էին:
էին: Անոնք տեսնելով տարօրինակ աստղի
մը երեւումը, գուշակեցին որ տարօրինակ մանուկ մը ծնելու էր,
եւ իսկոյն պրպտումի ու փնտռտուքի սկսան, եւ ի վերջոյ գտան
նորածին մանուկը՝ աշխարհի Ազատարարը, եւ երկրպագութիւն
ու պաշտամունք մատուցին անոր:
անոր: Եթէ մենք ունինք այն
գիտութիւնը որուն կ’
կ’ընկերակցի աստուածային երկիւղն ու
հաւատքը, անպայման որ այդ գիտութիւնը, թէպէտ տարբեր
ճաբայով, բայց մեզ պիտի հասցնէ մէ´
մէ´կ եւ նո´
նո´յն ճշմարտութեան:
ճշմարտութեան:
Աստուծոյ գոյութիւնը դրժողներ կրնան հարցնել. «Աստուած

կա՞յ:
կա՞յ: Եթէ կայ՝ ինչո՞ւ
ինչո՞ւ զայն չենք տեսներ, ինչո՞ւ մեր մէջ չի
յայտնուիր»
յայտնուիր»: Նման հարցադրումներ կրնան ընել թէ´
թէ´ աթէիսթները
եւ թէ´
թէ´ հաւատքի մէջ թերիները:
թերիները: Քրիստոս ըսաւ. «Երանի~ անոնց,
որոնք սիրտով մաքուր են, որովհետեւ անոնք զԱստուած պիտի
տեսնեն»
տեսնեն» (Մտ
(Մտ 5.8):
5.8): Ահաւասիկ զԱստուած տեսնելու պայմանը՝
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սիրտով մաքուր ըլլալ:
ըլլալ: Եթէ յարգենք այս պայմանը, պիտի
վայելենք
Աստուծոյ
ներկայութիւնը
երկրի
վրայ
եւ
յաւիտենականութեան մէջ:
մէջ:
Չսպասենք զԱստուած տեսնել կամ անոր ներկայութեամբ
համակուիլ, այնքան ատեն երբ փափաք չունինք մաքուր կեանք
ապրելու, մաքուր սիրտ սնուցանելու
սնուցանելու մեր կուրծքին տակ:
տակ:
Կեանքի մէջ ոեւէ մէկը ոեւէ փափաք կրնայ ունենալ:
ունենալ: Փափաք
ունենալը
չի
բաւեր:
Այդ
փափաքը
իրականացնելու
բաւեր:
պատրաստակամութիւն
պէտք
է
ունենանք:
Ինչպէս
ունենանք:
աշխարհային փափաքներ իրականացնելու համար մարդէս կը
պահանջուի զոհողութիւններ յանձն առնել, այնպէս
այնպէս ալ, երկնային
եւ
աստուածահաճոյ
մեր
փափաքները
իրականութիւն
դարձնելու համար, պէտք է պատրաստ ըլլանք որոշ
զոհողութիւններ յանձն առնել:
առնել: Քրիստոսի խօսքը շատ յստակ ու
մեկին է. «Ան որ կ’
կ’ուզէ զԱստուած տեսնել՝ մաքուր սիրտ պէտք է
ունենայ»
ունենայ»: Ոեւէ մէկը որ կ’
կ’ուզէ վայելել
վայելել հաւատքի թանձրացեալ
իրականութիւնը՝ իր սիրտը մաքուր պահելէն զատ ուրիշ միջոց
չունի:
չունի: Ուրիշ միջոցներու դիմելը՝ մեզ յուսախաբութեան պիտի
առաջնորդէ:
առաջնորդէ:
Յովհաննէս առաքեալ կը վկայէ. «Մենք լսեցինք, մեր

աչքերով տեսանք եւ մեր ձեռքերով շօշափեցինք Որդին, Բանը,
որ սկիզբէն իսկ կեանքի ստեղծիչն էր»
էր» (Ա.Յհ
(Ա.Յհ 1.1):
1.1): Առաքեալը կը

խօսի լսելու, տեսնելու եւ շօշափելու մասին:
մասին: Լսելով, տեսնելով եւ
շօշափելով է որ մենք կրնանք վստահ ըլլալ ոեւէ իրի մը
գոյութեան:
շօշափեցինք»: Այս երեք
գոյութեան: «Լսեցինք, տեսանք, շօշափեցինք»
բառերուն գործածութեամբ, բացորոշապէս մեզի ցոյց
ցոյց կը տրուի,
թէ՝ Յովհաննէս առաքեալ եւ ուրիշներ, տեսան զԱստուած,
ապրեցան անոր հետ եւ մտերմացան անոր:
անոր:
Ահաւասիկ թէ ինչպէս Աստուածաշունչը կը պարզէ որ
մարդիկ տեսած են եւ կրնան տեսնել զԱստուած Քրիստոսի
միջոցաւ եւ Քրիստոսի անձին մէջ:
մէջ: Մէկը կրնայ հարց տալ, թէ՝
ի՞նչպէս
ի՞նչպէս կրնանք գիտնալ որ Աստուածաշունչին մէջ Քրիստոսի
մասին արձանագրուած ամէն բան իրականութիւն է:
է:
Հաւատացողին
համար,
կարելի
է
Աստուածաշունչէն
մէջբերումներ ընել, իսկ ան որ չի հաւատար, աւելո´
աւելո´րդ է
Աստուածաշունչէն մէջբերումներ ընել զայն համոզելու համար:
համար:

www.hygradaran.weebly.com

106

Նման պարագայի,
պարագայի, պէտք է արտաքին աշխարհէն ապացոյցներ
ներկայացնել:
ներկայացնել:
Յիշեցէք որ երբ Պօղոս առաքեալ Աթէնք գնաց ո´
ո´չ Հին
Կտակարանէն մէջբերում ըրաւ եւ ո´
ո´չ ալ Նոր Կտակարանէն:
Կտակարանէն: Ան
տարբեր կերպ մը որդեգրեց Աթենացիներուն սրտին կարենալ
խօսելու համար:
համար: Ան իր խօսքը սկսաւ անդրադառնալով իրենց
իրենց
կեանքին մաս կազմող իրողութեան մը:
մը: Անոնց ըսաւ. «Ո՜վ

Աթենացիներ, կը տեսնեմ որ ծայր աստիճան կրօնասէր էք ամէն
ինչով. որովհետեւ երբ կը պտըտէի եւ աչքէ կ’
կ’անցնէի ձեր
պաշտամունքի վայրերը, տեսայ բագին մը, որուն վրայ գրուած
էր.Աստուծոյ» (Գրծ
էր.- Անծանօթ Աստուծոյ»
(Գրծ 17.2217.22-23):
23):

Առաքեալը օրինակը Աթենացիներուն ուղղակի կեանքէն
վերցուց:
վերցուց: Հոսկէ պէտք է սորվինք այն՝ որ երբ մէկու մը հետ կը
խօսինք, եթէ կը ճանչնանք այդ անձին կեանքը, մակարդակը,
շրջապատը, հետաքրքրութիւնները, լաւ կ’
կ’ըլլայ որ օրինակները
անոր կեանքէն առնենք, որպէսզի հաւատքի վերաբերեալ
վերաբերեալ մեր
խօսքը դառնայ աւելի´
աւելի´ ազդու եւ աւելի´
աւելի´ համոզիչ:
համոզիչ: Նոյնը չըրա՞ւ
Քրիստոս:
Քրիստոս: Ան երկինքի արքայութեան մասին խօսած ատեն
խորունկ աստուածաբանութիւն չըրաւ, այլ ձկնորսի, մշակի,
հովիւի, տանտիկինի, վաճառականի կեանքէն օրինակներ առաւ,
եւ այդ ձեւով իր խօսքն ու պատգամը աւելի յստակ ու պարզ
դարձուց:
դարձուց: Այլապէս, թերահաւատ կամ անհաւատ մարդուն
ներկայութեան
կանգնած,
նոյնիսկ
եթէ
հարիւրաւոր
մէջբերումներ ընենք Աստուածաշունչէն, անոնք պիտի նմանին
քարի վրայ տեղացող անձրեւի կաթիլներուն:
կաթիլներուն:
Իսկ եթէ երբեք որոշ չափով Աստուածաշունչին ծանօթ եւ
Աստուածաշունչին հաւատացող մարդոց է որ կը խօսինք, նման
պարագայի, կրնանք Աստուածաշունչէն վկայակոչութիւններ
ընել:
ընել: Օրինակ, Սադուկեցիները քիչ թէ շատ ծանօթ էին
Աստուածաշունչին:
Աստուածաշունչին: Անոնք կը մերժէին յարութեան իրողութիւնը:
իրողութիւնը:
Երբ եկան եւ հարցուցին Քրիստոսի յարութեան վերաբերեալ,
վերաբերեալ,
Քրիստոս յարութեան իրողութիւնը փաստեց ու բացատրեց Հին
Կտակարանեան մէջբերումով մը (Մտ 12.2412.24-27):
27): Եւ տակաւին,
յիշեցէք թէ Քրիստոս քանի՜
քանի՜ քանի առիթներով Հին Կտակարանէն
մէջբերումներ ըրաւ երբ կը խօսէր Փարիսեցիներուն հետ, եւ
ինչո՞ւ. պարզապէս որովհետեւ անոնք
անոնք լաւ ծանօթ էին Հին
Կտակարանի գիրքերուն:
գիրքերուն:
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Մենք, այո´
այո´, պէտք է գործածենք մեր հաւատքը եւ կառչինք
Աստուածաշունչ
մատեանին
եւ
անոր
աստուածային
ուսուցումներուն, բայց միաժամանակ պէտք է օգտագործենք մեր
բանականութիւնը, գտնելու համար որոշ հարցումներու
պատասխաններ, եւ կեանքի տարբերտարբեր-տարբեր օրինակներուն
ընդմէջէն, հասնելու համար գերագոյն ճշմարտութեան:
ճշմարտութեան:
Բանականութեան օգտագործումը միայն գիտնականներուն
յատուկ չէ:
չէ: Բանականութիւնը Աստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած
մեծ պարգեւ մըն է, եւ ատիկա ցոյց կու տայ Աստուծոյ պատկերին
ներկայութիւնը
ներկայութիւնը մեր կեանքերուն մէջ, որովհետեւ Աստուած ինքն
ալ բանական Արարիչ է:
է:
Աստուած բանական Արարիչ ըլլալով՝ մեզ ստեղծած է իբրեւ
բանական էակներ:
էակներ: Թէպէտ բանականութեամբ օժտուած, բայց
մարդ արարածը անցեալին եղած է շատ նախնական ու
պարզամիտ, ինչպէս կրօններու պատմութենէն գիտենք
գիտենք:
ենք: Մարդ
արարածը միշտ փնտռած է իրմէ վեր եղող ոյժ մը՝ անծանօթ ու
գերբնական ոյժ մը:
մը: Սկզբնական շրջանին մարդիկ վախի
պատճառով կը փնտռէին զԱստուած:
զԱստուած: Օրինակ, երբ երկրաշարժ,
կայծակ կամ որոտում ըլլար, անոնք կը սկսէին փնտռել այն ոյժը
որ այս բոլորին ետին կը կանգնէր, որպէսզի պաշտամունք կամ
յարգանք մատուցանէին անոր, զերծ մնալու համար բնութեան
պատահարներէն:
պատահարներէն:
Աստուած լաւ գիտէր որ անցեալի մարդուն ընկալումի
կարողութիւնը
շատ
սահմանափակ
էր:
էր:
Ուստի,
ան
աստիճանական կերպով եւ մանկավարժական մօտեցումով
միայն կրնար ինքզինք յայտնել:
յայտնել: Եւ այդպէս ալ ըրաւ:
ըրաւ: Ան
յառաջատուական ընթացքով մը ինքզինք յայտնեց ու խօսեցաւ
մարդուն,
նախ
նահապետներուն
միջոցաւ,
ապա
մարգարէներուն միջոցաւ, եւ ժամանակներու աւարտին, «մեզի
խօսեցաւ իր Որդիին միջոցաւ»
միջոցաւ» (Եբր
(Եբր 1.2):
1.2):
Հայրն Աստուած Որդի Աստուծոյ միջոցաւ խօսեցաւ մեզի:
մեզի:
Քրիստոսի խօսքը նոյնինքն Աստուծոյ խօսքն է:
է: Քրիստոս սակայն
աստուածային յայտնութիւն մը չէր ու չէ:
չէ: Քրիստոս նոյնինքն
Աստուծոյ յայտնութիւնն է:
է: Ան մամնացաւ ու մարդեղացաւ
մէջ::
որպէսզի զԱստուած յայտնէ մեզի՝ իր անձով ու իր անձին մէջ
Քրիստոս մարդացաւ որպէսզի մեր ներսիդին Աստուծոյ
ճշմարիտ հաւա´
հաւա´տքը մարմնացնէ, որպէսզի մեզ իսկական
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հաւատքի´
հաւատքի´ բերէ:
բերէ: Հետեւաբար, երբ կ’
կ’ըսենք. «Կը հաւատանք մէ´
մէ´կ
Աստուծոյ, ամենակալ Հօր»,
Հօր», այդ հաւատքը պէտք է ըլլայ
իսկակա´
իսկակա´ն հաւատք, ճշմարի´
ճշմարի´տ հաւատք:
հաւատք: Այդ հաւատքին մէջ
պէտք չէ ոեւէ մէկ տեսակի թէականութիւն, կասկած
կասկած կամ
երկմտութիւն ըլլայ:
ըլլայ:
Աստուածային ճշմարտութիւններուն բացարձակ հաւատքով
պէտք է մօտենանք:
մօտենանք: Անոնցմէ մէկն է, օրինակ՝ Սուրբ
Հաղորդութիւնը:
Հաղորդութիւնը: Թերահաւատութեամբ պէտք չէ մօտենանք
անոր:
անոր: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ ժողովուրդին Սուրբ Հաղորդութեան
մօտենալէ անմիջապէս առաջ՝ կ’
կ’ըսուի.
ըսուի. «Մի քո յերախայից, մի ոք
ի թերահաւատիցմերձեսցի աստուածային խորհուրդս»
խորհուրդս»: Այսինքն՝
«չմկրտուած եւ թերահաւատ մարդոցմէն ո´
ո´չ ոք թող մերձենայ
աստուածային խորհուրդին»
խորհուրդին»: Պէտք է ամբողջապէս հաւատանք
որ սուրբ սեղանին վրայ դրուածը իսկապէս Աստուծոյ Որդիին
մարմինն ու արիւնն
արիւնն է:
է:
Ո´չ միայն աշխարհականներ կրնան կասկածիլ Քրիստոսի
ներկայութեան Սուրբ Նշխարին ու Գինիին մէջ, այլ նոյնիսկ
եկեղեցականներ:
եկեղեցականներ: Փաւստոս Բիւզանդ իր պատմութեան մէջ կը
յիշէ թէ ինչպէս վանքի մէջ եղբայր մը կար որ կը դժուարանար
հաւատալ որ Քրիստոս իսապէս ներկայ էր Սուրբ
Սուրբ Նշխարին ու
Գինիին մէջ. միւս եղբայրները կ’
կ’աղօթեն եւ կը խնդրեն Քրիստոսէ
որ ձեւով մը համոզէ այս եղբօր որ ինք իսկապէս ներկայ է Սուրբ
Նշխարին ու Գինիին մէջ, եւ թէ անոնք իրապէս իր մարմինն ու
արիւնն են:
են: Եւ օր մը երբ պատարագ կը մատուցէր վարդապետ
մը եւ «Ի սուրբ ի սուրբ»
սուրբ» բառերը կ’
կ’արտասանէր, ահա յանկարծ
Քրիստոս երեւցաւ ու բացաւ իր կողը եւ հոնկէ արիւն հոսեցուց
սկիհին մէջ:
մէջ: Թերահաւատ եկեղեցականը այս տեսնելով
ուշաթափ գետին կ’
կ’իյնայ:
իյնայ: Ուշքի գալէ ետք, բոլորին կը պատմէ իր
տեսածին մասին:
մասին: Բոլոր եղբայրները կը լեցուին հոգեւոր
անբացատրելի
անբացատրելի ուրախութեամբ:
ուրախութեամբ:
«Հաւատամք»
Հաւատամք» բառէն ետք, հիմա կ’
կ’անցնինք «ի մի Աստուած»
Աստուած»
բառերուն:
բառերուն: Կրօնքը միշտ ալ գոյութիւն ունեցած է առաւել կամ
նուազ զարգացած մակարդակով աշխարհի չորս կողմը:
կողմը:
Արեւելքի մէջ մենք ունէինք ԱսորաԱսորա-Բաբելական կրօնքը եւ
զրադաշտական կրօնքը, իսկ արեւմուտքի
արեւմուտքի մէջ՝ ՅունաՅունաՀռոմէական կրօնները. բայց այս բոլոր կրօններուն մէջ ալ,
փոխանակ մարդը ըլլալու Աստուծոյ պատկերը, Աստուած եղած
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է մարդուն պատկերը:
պատկերը: Այս կրօքներէն ո´
ո´չ մէկուն մէջ
աստուածութիւնը եղած է իսկական աղբիւրը ճշմարտութեան եւ
գիտութեան:
գիտութեան: Մարդը մտածած ու տրամաբանած է, թէ՝ եթէ երբեք
կա´
կա´յ տունին հայրը, կա´
կա´յ տունին մայրը, կա´
կա´յ ընտանիքը,
ուրեմն, աստուածութիւնը ի´
ի´նք եւս, կայ կամ պէտք է ըլլայ իբրեւ
«ընտանիք աստուածներու»
աստուածներու»:
Երեք
միաստուածեան
կրօններ
գոյութիւն
ունին՝
Մովսիսականութիւնը, Քրիստոնէութիւնը եւ Իսլամութիւնը
Իսլամութիւնը:
նը:
Ասոնց մէջ ամէնէն խրթինը վստահաբար քրիստոնէական
կրօնքն է, որովհետեւ, մինչ Մովսիսական եւ Իսլամական
կրօնները «Աստուած»
Աստուած» ըսելով կը հասկնան միայն Հայրն
Աստուած, անդին քրիստոնէական կրօնքը «Աստուած»
Աստուած» ըսելով, կը
հասկնայ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին:
Հոգին: Երրորդութեան
իրողութիւնն է որ դարեր շարունակ պայքարի դռներ բացաւ եւ
շատերու համար ալ գայթակղութեան պատճառ եղաւ:
եղաւ:
Սակայն մի զարմանաք եթէ ըսեմ, որ նոյնիսկ Մովսիսական
եւ Իսլամական կրօններուն մէջ ներկայ է Երրորդութիւնը:
Երրորդութիւնը:
Թէպէտ Անոնք բացայայտօրէն չեն հաստատեր թէ Յիսուս
Քրիստոս
Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է եւ Աստուած է միաժամանակ, բայց
Քրիստոսի
աստուածորդիութեան
եւ
աստուածութեան
իրողութիւնը երկուքին ալ մէջ կայ, թէեւ ծածուկ կերպով:
կերպով: Յիշե´
Յիշե´նք
մէկմէկ-երկու օրինակներ Հին Կտակարանէն:
Կտակարանէն: Ծննդոց գիրքին
առաջին իսկ տողերուն մէջ Երրորդութիւնը ներկայ է:
է: Հոն կը
կարդանք. «Սկիզբէն Աստուած երկինքն ու երկիրը ստեղծեց:
ստեղծեց:

Աստուծոյ Հոգին ջուրերուն վրայ կը շարժէր:
շարժէր: Աստուած ըսաւ.
«Լոյս ըլլայ»
ըլլայ» ու լոյս եղաւ»
եղաւ» (Ծն
(Ծն 1.11.1-2):
2): Հոս արձանագրուած «ըսաւ»
ըսաւ»

բառին մէջ մեկնիչներ տեսած են ներկայութիւնը Քրիստոսի,
որովհետեւ «ըսաւ»
ըսաւ» բառը ցոյց կու
կու տայ խօսելու կամ խօսք մը
ըսելու գործողութիւն մը, իսկ Աստուծոյ Խօսքը Յիսուս Քրիստոս
ի´նքն է. չմոռնանք նաեւ որ Յիսուս կոչուած է «Բան»,
Բան», իսկ «Բան»
Բան»
Գրաբար լեզուի մէջ կը նշանակէ «խօսք»
խօսք»: Յստակ է հետեւաբար,
որ Աստուած իր Որդիին միջոցաւ էր որ խօսեցաւ, հրամայեց եւ
ամէն ինչ ստեղծեց:
ստեղծեց: աշխարհն ու ամբողջ տիեզերքը (Յհ 1.3):
1.3):
Որդին Հօր Աստուծոյ իմաստութիւնն է, որով Հայրը ստեղծեց
ամէն ինչ եւ որով կը կառավարէ ամէն բան:
բան: Մտաբերեցէք նաեւ
այն ալէլուքը որ առած ենք Սաղմոսաց գիրքին 3333-րդ գլուխէն եւ
զոր կ’
կ’երգենք Եկեղեցւոյ մէջ. «Ողորմութեամբ
Ողորմութեամբ Տեառն լի եղեւ
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երկիր, եւ Բանիւ Տեառն երկինք հաստատեցան:
հաստատեցան: Եւ Հոգւով
բերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք նորա»
նորա» (Սղ 33.533.5-6):
6): Այս

տողերուն մէջ եւս Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին ներկայ են շատ
յստակօրէն եւ պարզորով կերպով:
կերպով:
Գալով Իսլամական կրօնքին, անոնք որոնք կարդացած
կարդացած են
Գորանը, պիտի տեսնեն որ թէպէտ Իսլամները յարգանք ունին
Սուրբ Կոյս Մարիամի եւ Յիսուսի հանդէպ, բայց անոնց
հասկացողութիւնը Սուրբ Կոյսին եւ անոր Որդիին վերաբերեալ
հիմնովին կը տարբերի մեր հասկացողութենէն:
հասկացողութենէն: Բայց
կրկնութեան
գնով,
կ’
թէ՝
Երրորդութիւնը
կամ
կ’ըսեմ,
Երրորդութեան վարդապետութիւնը ներկայ է Գորանին մէջ, բայց
ինչպէս ըսի՝ ծածուկ կերպով:
կերպով: Կարդացողները գիտեն որ Գորանի
տարբերտարբեր-տարբեր գլուխներու մէջ կը հանդիպինք «Ալքալամու
Ալլահ»
Ալլահ» բացատրութեան:
բացատրութեան: Ինչի՞ մասին է խօսքը:
խօսքը: Խորքին մէջ
«Ալքալամու Ալլահ»
Աստուծոյ», որ
Ալլահ» կը նշանակէ՝ «Բանն
Բանն Աստուծոյ»,
ակնարկութիւն է Աստուծոյ Բանին՝ Յիսուս Քրիստոսի:
Քրիստոսի: Նոյնպէս
հոն կը կարդանք «Րուհ Ալլահ»
Ալլահ» բառերը, որ ուրիշ բանի կամ
ուրիշ մէկու մը ակնարկութիւն չեն եթէ ոչ Սուրբ Հոգիին:
Հոգիին:
Ոմանք Երրորդութեան մէկութիւնը պատկերացնելու կամ
բացատրելու համար, գործածած են արեւին օրինակը:
օրինակը: Ինչպէս
կայ արեւագունդը եւ կայ անկէ դուրս եկող լոյսն ու ջերմութիւնը,
բայց այս երեքը՝ չեն նկատուիր երեք, այլ՝ մէկ, այնպէս ալ, կայ
Հայրը, եւ Հօրմէն ծնունդ առնող Որդին եւ անկէ բղխող Սուրբ
Հոգին, բայց այս երեքը՝ երեք աստուածներ չեն, այլ՝ մէկ
Աստուած
Աստուած:
տուած:
Ինչպէս լոյսն ու ջերմութիւնը արեւագունդէն դուրս կու գան
բայց ո´
ո´չ անկէ ետք են եւ ո´
ո´չ ալ անկէ առաջ, այնպէս ալ, Որդին
կը ծնի Հօրմէն եւ Հոգին կը բղխի Հօրմէն, բայց անոնք Հօրմէն ետք
չեն եւ ո´
ո´չ ալ Հօրմէն առաջ:
առաջ: Եւ դարձեալ, ինչպէս կարելի չէ
պատկերացնել արեւագունդը
արեւագունդը առանց լոյսին կամ ջերմութեան,
կամ լոյսն ու ջերմութիւնը առանց արեւագունդին, այնպէս ալ,
կարելի չէ պատկերացնել կամ ըմբռնել Հայրը առանց Որդիին եւ
Սուրբ Հոգիին, եւ Որդին ու Սուրբ Հոգին՝ առանց Հօր:
Հօր: Հայրը,
Որդին եւ Սուրբ Հոգին, մէկը միւսէն առաջ չէ եղած եւ մէկը
մէկը
միւսէն ետք չէ եկած:
եկած: Որդին իր սկիզբը ունենալով Հօրը մէջ՝
ի´նքն ալ կը դառնայ Հօրը նման անսկիզբ:
անսկիզբ: Հոգին իր
բղխողութիւնը ունենալով Հօրը էութենէն՝ չի կրնար Հօրմէն ետք
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գոյութեան եկած ըլլալ:
ըլլալ: Քանի որ Հայրը իր էութեանը մէջ
յաւիտենական է, բնականօրէն անկէ բղխող Սուրբ
Սուրբ Հոգին եւս
յաւիտենական կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ:
Թէեւ խօսեցանք Երրորդութեան մասին եւ Երրորդութեան
մէկութեան մասին, բայց անհրաժեշտ է հաստատել, թէ՝ դիւրին չէ
մարդկային մեր միտքով ըմբռնել եւ բացատրել Սուրբ
Երրորդութիւնը:
Երրորդութիւնը: Նոյնիսկ մեր հայրերը որոնք այնքան գեղեցիկ
կերպով խօսած են Սուրբ Երրորդութեան եւ անոր մէկութեան
մասին, բայց իրենց կեանքին մէջ եկած է հանգրուան մը ուր
խոստովանած են, թէ կարելի չէ Երրորդութեան խորհուրդը
հասկնալ մարդկային սահմանափակ միտքով:
միտքով:
Այո´
Այո´, կրնանք տասնեակ օրինակներ տալ բացատրելու
համար Երրորդութեան խորհուրդը,
խորհուրդը, սակայն մէկ բան պէտք է
յստակ գիտնանք, որ մինչեւ այն ատեն որ մենք բնութեամբ
հողեղէն ենք, անկարող պիտի մնանք ներթափանցելու
Երրորդութեան խորին խորհուրդին:
խորհուրդին: Ինչպէս կարելի չէ գաւաթի
մը մէջ ամբողջ ովկիանոսը բաւեցնել, բայց կարելի է ովկիանոսէն
գաւաթ մը ջուր առնել,
առնել, այնպէս ալ, չփորձենք Երրորդութեան
ովկիանոսը բաւեցնել մեր խեղճ միտքերուն մէջ, բայց ջանանք
որոշ չափով հասկնալ զայն:
զայն: Մենք պիտի չկրնանք ամբողջապէս
հասկնալ Երրորդութեան խորհուրդը մինչեւ որ դառնանք
բնակիչները անմատոյց լոյսին:
լոյսին:
Որոշ չափով անդրադառնալէ ետք աստուածութեան
աստուածութեան
մէկութեան, հիմա պէտք է խօսիլ Աստուծոյ հայրութեան մասին:
մասին:
Այսօր, արեւմուտքի մէջ, շարժումներ կամ խմբակցութիւններ
կան, որոնք կը փորձեն զԱստուած իբրեւ «մայր»
մայր» դիտել
փոխանակ իբրեւ «հայր»
հայր» դիտելու:
դիտելու: Անոնք հարց կու տան թէ ինչո՞ւ
Աստուած արու է եւ էգ չէ:
չէ: Եւ սակայն,
սակայն, ես կը կարծեմ որ Աստուծոյ
մասին խօսած ատեն, բնա´
բնա´ւ պէտք չէ մտածենք անոր իգական
կամ արական սերի պատկանելուն մասին:
մասին: Մարմնայինին ու
մարդկայինին յատուկ եզրերով կարելի չէ խօսիլ Անմարմին
Աստուծոյ մասին:
մասին: Աստուած ո´
ո´չ էգ է եւ ոչ ալ արու:
արու: Էգ եւ արու
բացատրութիւնները
բացատրութիւնները մարդոց համար կը գործածուին եւ ո´
ո´չ թէ
Աստուծոյ համար:
համար: Աստուած՝ Աստուած է եւ ո´
ո´չ թէ մարդ:
մարդ:
Աստուածաշունչն ալ կը հաստատէ որ «անիկա մարդ չէ»
(Ա.Թգ
չէ» (Ա.Թգ
15.29):
15.29):
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Շատ կարեւոր է յիշել որ Քրիստոս զԱստուած Հայր կոչեց եւ
մեզի ալ սորվեցուց զայն Հայր կոչել (Մտ 6.9, Մր 14.36,
14.36, 26.29, Ղկ
23.34, Յհ 1.18, 2.16, 4.23, 17.1) եւայլն:
եւայլն: Նոյնը ըրին Պօղոս, Պետրոս,
Յակոբոս եւ Յուդա առաքեալները (Հռ 1.7, Ա.Կր 8.6, Եփ 2.18, Կղ
1.12, Յկ 1.17, Ա.Պտ 1.17, Ա.Յհ 1.2, 2.1, Յդ 1) եւայլն:
եւայլն:
Ճիշդ է որ հաստատեցինք թէ Աստուած ո´
ո´չ արու է եւ ո´
ո´չ ալ
էգ, բայց ամենայն վստահութեամբ կրնանք ըսել թէ ան Հայր է:
է:
Երբ զԱստուած «Հայր»
Հայր» կը կոչենք, զայն «էգ»
էգ» կոչած չենք ըլլար:
ըլլար:
«Հայր»
Հայր» բացատրութիւնը Աստուծոյ ինքնութեան մասին է որ մեզի
բան մը կը սորվեցնէ, մինչդեռ «էգ»
էգ» բացատրութիւնը՝ ոչինչ կը
սորվեցնէ մեզի անոր ինքնութեան մասին
մասին:
ասին: Երբ Աստուածաշունչը
զԱստուած «Հայր»
Հայր» կը կոչէ, արդեօք ի՞նչ կը փորձէ սորվեցնել
մեզի անոր ինքնութեան մասին:
մասին: «Հայր
«Հայր»
Հայր» բնորոշումը կը
պատկերացնէ Աստուծոյ պաշտպանարար զօրութիւնը, կեանքը
ապահովող ոյժը:
ոյժը: Երբ կ’
կ’ըսենք. «Աստուած մեր Հայրն է»,
է», կարծէք
ըսած կ’
կ’ըլլանք որ ան մեզի զօրավիգ է, նեցուկ է, մեր պաշտպան
ու պահապանն է, մեզի վստահութեան շունչ եւ ապահովութեան
զգացում
ներշնչողն
է:
Հարկաւ
տուեալ
բոլոր
է:
բացատրութիւններով «մայր»
մայր» բառին իմաստն ու նշանակութիւնը
չէ որ կը նուաստացնենք:
նուաստացնենք: Մայր բառն ալ իր կարգին այս բոլոր
իմաստները կ’ընդգրկէ:
ընդգրկէ:
Աստուած պարզ հայր մը չէ, այլ՝ «Ամենակալ Հայր»
Հայր»ն է:
է:
«Ամենակալ»,
Ամենակալ», կը նշանակէ՝ ամէն ինչ իր ձեռքին մէջ ունեցող,
ամէն ինչ իր իշխանութեան ներքեւ ունեցող, ամէն բանի վրայ
տիրող ու տիրապետող:
Ամենակալ» բառը ցոյց կու տայ
տիրապետող: «Ամենակալ
«Ամենակալ»
տիեզերքին գոյութիւնը պահող եւ մարդկութիւնը
մարդկութիւնը նախախնամող
Աստուծոյ զօրութիւնն ու կարողութիւնը, ցոյց կու տայ Աստուծոյ
բացարձակ իշխանութիւնը տիեզերքի եւ մարդկութեան վրայ:
վրայ:
Մէկը կրնայ մտածել կամ հարց տալ, որ եթէ Աստուած
ամենակալ Աստուած է, ամենակարող Աստուած է, ամէն մարդու
եւ ամէն բանի վրայ տիրող ու տիրապետող Աստուած է, հապա
ինչո՞ւ
այսքան
չարիքներ,
ջարդեր,
անիրաւութիւններ,
մարդասպանութիւններ, երկրաշարժներ տեղի կ’
կ’ունենան
աշխարհիս չորս կողմը:
կողմը: Կարեւոր է յիշել որ Աստուած մարդը
ստեղծած է ամբողջապէս ազատ կամեցողութեամբ:
կամեցողութեամբ: Եթէ մարդը
որոշէ կամ ծրագրէ չարիք գործել՝
գործել՝ Աստուած կրնայ չարգիլել, եւ
եթէ չարգիլէ, այդ չի նշանակեր որ Աստուած է յանցաւորը:
յանցաւորը: Բայց
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անոնք որոնք աստուածատուր իրենց ազատ կամեցողութիւնը
կ’օգտագործեն չարիք գործելու՝ անոնք հաշիւ պիտի տան
Աստուծոյ եւ խստիւ պիտի դատապարտուին:
դատապարտուին: «Աստուած

իւրաքանչիւրին պիտի
պիտի հատուցանէ՝ անոր գործերուն համաձայն»
համաձայն»

(Հռ 2.6):
2.6):
Չմոռնանք նաեւ, որ չարիքները միշտ մարդոց կողմէ է որ կը
կազմակերպուին ու կը ծրագրուին:
ծրագրուին: Ուստի, սխա´
սխա´լ է անոնց ետին
տեսնել Աստուծոյ մատը:
մատը: Սխա´
Սխա´լ է մեզի դէմ նիւթուած չարիքի մը
հեղինակը Աստուած նկատել:
նկատել: Աստուած Եսայի մարգարէին
բերնով կ’
կ’ըսէ. «Ահա անշուշտ քեզի դէմ ժողով պիտի ընեն, բայց
ինձմէ չէ»
չէ» (Ես
(Ես 54.15):
54.15): Ի՞նչ կը հասկնանք «քեզի դէմ ժողով պիտի
ընեն»
ընեն» ըսելով:
ըսելով: Կը հասկնանք այն՝ որ մարդիկ քովքով-քովի պիտի
գան չարիք ծրագրելու որոշ անձի մը դէմ:
դէմ: Բայց այդ անձը որուն
դէմ չարիք կը ծրագրուի,
ծրագրուի, պէտք չէ յանդգնի մտածելու կամ ըսելու
որ Աստուած ի´
ի´նքն է այդ չարիքին ետին կանգնողը, այդ չարիքը
հրահրողն ու կազմակերպողը, եւ այս մէկը Աստուած յստակ
դարձուց «բայց ինձմէ չէ»
բառերով:
չէ» բառերով:
կ’ուզէ.
«Բայց ինձմէ չէ»
չէ» բառերով, Աստուած կարծէք ըսել կ’

«Ո´վ մարդիկ, ձեզի դէմ անիրաւութիւններ կ’
կ’ըլլան, բայց «բայց
ինձմէ չէ»,
չէ», այսինքն՝ ես չեմ ատոնք ընողը:
ընողը: Երբ ձեր ոտքերուն
դիմաց ծուղակներ լարուին ու դուք այդ ծուղակներուն մէջ իյնաք,
գիտցէք որ «ինձմէ չէ»,
չէ», ես չէ որ այդ ծուղակները լարեցի, ո´
ո´չ ալ
այդ ծուղակները իմ կամեցողութեամբս լարուեցան
լարուեցան:
ուեցան: Ես գիտէի որ
այդ ծուղակները ձեզի դէմ պիտի լարուէին, բայց գիտութիւնս զիս
յանցաւոր չի դարձներ:
դարձներ: Անկարելի է որ չգիտնայի, քանի որ
ամենագէտ եւ կանխագէտ Աստուած եմ ես:
ես: Բայց զգոյշ եղի´
եղի´ր իմ
ամենագիտութիւնս ինծի դէմ գործածելու»
գործածելու»:

Աստուած ամենագէտ է, ուստի, ան գիտէ թէ ի´
ի´նչ չարիքներ
պիտի պատահին, գիտէ թէ որո´
որո´նք չարագործ են եւ պատիժի
արժանի:
արժանի: Մենք սակայն իրաւունք չունինք պահանջելու իրմէ որ
ասոր կամ անոր պատժէ:
պատժէ: Երբեմն մարդկօրէն կ’
կ’ընդվզինք
Աստուծոյ դէմ թէ ինչո´
ինչո´ւ չի պատժեր այս կամ այն չարագործը,
անիրաւը, իրաւազրկողը:
իրաւազրկողը: Կը մոռնանք սակայն, որ Աստուած
բոլոր մարդոց Աստուածն է, անոնք ըլլան հաւատացեալ, թէ՝
անհաւատ, եւ չ’
չ’ուզեր որ ոեւէ մէկը կորսուի:
կորսուի:
Մենք պատժելու կամ չպատժելու երեւոյթը մեր անկիւնէն կը
դիտենք. եթէ փորձենք զայն դիտել Աստուծոյ անկիւնէն՝ ատիկա
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տարբեր նշանակութիւն ու իմաստ կը ստանայ մեզի համար:
համար:
Օրինակ առնենք մեր կեանքէն:
կեանքէն: Եղբայրս կրնայ անիրաւութիւն
ընել ինծի կամ ուրիշին, եւ ես կրնամ ակնկալել կամ նոյնիսկ
պահանջել հօրմէս կամ մօրմէն որ պատժեն զայն, բայց հայրս ու
մայրս վստահաբար ինձմէ տարբեր պիտի մտածեն եւ ինձմէ
տարբեր կեցուածք
կեցուածք պիտի որդեգրեն եղբօրս հանդէպ:
հանդէպ: Անոնք հայր
շարժին::
ու մայր են, եւ իբր այդպիսին պիտի մտածեն, գործեն ու շարժին
Եթէ ասիկա իրականութիւն է մարդոց համար, որքա՜
որքա՜ն աւելի
իրականութիւն է Աստուծոյ համար:
համար: Ան տեղնուտեղը չի պատժեր
ոեւէ մէկը որ պատիժի արժանի գործ մը կատարէ:
կատարէ: Ան
համբերատարութիւն կը ցուցաբերէ բոլոր մարդոց նկատմամբ եւ
կ’ակնկալէ որ անոնք դարձի գան:
գան:
Աստուծոյ ամենակարողութիւնն ու ամենակալութիւնը
հանդէս կու գայ ո´
ո´չ միայն մարդկային կեանքին մէջ, այլ նաեւ
տիեզերքի կեանքին մէջ:
մէջ: Պահ մը մտածեցէք մոլորակներուն
մասին, անոնց հեռաւորութիւններուն
հեռաւորութիւններուն եւ շարժումներուն մասին
եւ արդէն կ’
կ’անդրադառնաք որ այդ բոլորին ետին Աստուծոյ
ամենակալ ձեռքը կայ:
կայ: Պզտիկ սխալ շարժում մը մոլորակներուն
միջեւ՝ աշխարհը կը տանի կործանումի:
կործանումի: Գիտենք որ արեւին
ճառագայթը երկվայրկեանը 380 հազար մղոն կը կտրէ, եւ կ’
կ’ըսուի
ըսուի
որ ճառագայթներ կան որ տակաւին մեզի չեն հասած:
հասած: Մեզմէ ո՞վ
չի տեսներ Աստուծոյ ամենակալ եւ նախախնամող ձեռքին
ներկայութիւնը այս կամ նման հարցերու ետին:
ետին: Իսկական
գիտնականը
չ’
չ’ուրանար
Աստուծոյ
ամենակալ
ձեռքին
տեսնէէ այդ
ներկայութիւնը այս բոլորին ետին, ընդհակառակը, կը տեսն
ձեռքը՝ Աստուծոյ ձեռքը, եւ կը խոնարհի այդ ձեռքին տակ, եւ կը
խոստովանի Աստուծոյ բացարձակ իմաստութիւնը:
իմաստութիւնը:
Հարցումներու բաժին:
բաժին:
1.1.- Յաճախ որ կը խօսուի Աստուծոյ երկրպագութեան
մասին, կ’
կ’ըսուի որ պէտք է երկիւղով երկրպագենք:
երկրպագենք: Ինչո՞ւ
երկիւղով պէտք է երկրպագենք Աստուծոյ
Աստուծոյ եւ ոչ սիրով:
սիրով:
«Երկիւղ»
Երկիւղ» ըսելով մենք վախ կամ սարսափ չենք հասկնար:
հասկնար:
Երբ մտածենք Աստուծոյ անսահմանութեան կամ անհուն
զօրութեան մասին, երբ մտածենք որ Աստուած մեզի համար
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մարդացաւ ու խաչուեցաւ, ատիկա կրնայ մեզ առաջնորդել
զգալու մեր ոչնչութիւնը, իսկ երբ զգանք
զգանք մեր ոչնչութիւնը՝
բնականօրէն եւ ինքնաբերաբար երկիւղ մը յառաջ կու գայ մեր
սիրտերուն
մէջ:
Այսպիսի
պարագայի
մը,
երկիւղը
մէջ:
անպայմանօրէն վախը կամ սարսափը չէ, այլ՝ Աստուծոյ
մեծութեան դիմաց՝ մեր փոքրութիւնը զգալն է, Աստուծոյ
փառաւորութեան դիմաց՝ մեր փառազուրկ զգալն
զգալն է:
է:
Թէպէտ, պէտք է ըսել, նաեւ, որ վախը կրնայ դրականօրէն ալ
հասկցուիլ:
հասկցուիլ: Կա´
Կա´ն այնպիսի վախեր որոնք մեզ կրնան
խորտակումի, փճացումի եւ հիւանդութեան առաջնորդել, եւ
կա´
կա´ն այնպիսի վախեր, որոնք կրնան մեզ առաւել զգուշութեան
եւ զգօնութեան մղել:
մղել: Երբ կը խօսինք Աստուծմէ վախնալու
վախնալու
մասին, «վախը»
վախը» իր այս երկրորդ իմաստով պէտք է առնել:
առնել:
Վախը կրնայ պատճառ դառնալ որ զգուշանանք շատ մը
մեղքերէ:
մեղքերէ: Վախը կրնայ առիթ դառնալ որ փոխենք մեր կեանքի
ընթացքը:
Աստուածավախութիւնը
կրնայ
մեզ
մեղքի
ընթացքը:
ինքնագիտակցութեան բերել, իսկ ինքնագիտակցութիւնը՝
զղջումի
զղջումի եւ ապաշխարութեան:
ապաշխարութեան: Աստուծմէ չվախցող մարդը՝ ամէն
տեսակ մեղքի մէջ կրնայ իյնալ, ամէն տեսակ անիրաւութիւն
կրնայ գործել:
գործել: Յիշեցէք այրի կնոջ եւ դատաւորին առակը (Ղկ
18.118.1-5):
5): Դատաւորը անիրաւ եւ անիրաւութիւն ընող մէկն էր,
որովհետեւ Աստուծմէ չէր վախնար:
վախնար: Եթէ իսկապէս Աստուծմէ
վախնար՝ հեռու կը մնար անիրաւութենէն:
անիրաւութենէն:
Աստուծոյ հանդէպ գործուած անիրաւութիւն մը չէ՞, օրինակ,
Սուրբ Հաղորդութեան մօտենալը անտարբերութեամբ ու
անհաւատութեամբ:
անհաւատութեամբ: Եթէ երբեք սերովբէներ ու քերովբէներ
երկիւղով կը մօտենան Աստուծոյ, մենք՝ մարդիկս, որքա՜
որքա՜ն աւելի
երկիւղով պէտք է մօտենանք Տիրոջ մարմինին եւ արիւնին:
արիւնին:
Սերովբէներ ու քերովբէներ չեն համարձակիր նայիլ Աստուծոյ,
իսկ մենք, երբ Սուրբ Հաղորդութեան կը մօտենանք, ո´
ո´չ միայն
Աստուծոյ կը նայինք, այլեւ՝ զայն կը շօշափենք մեր ձեռքերով եւ
անոր մարմինն ու արիւնը կ’
կ’առնենք մեր բերաններուն մէջ:
մէջ:
Մեզմէ ո՞վ կրնայ ըսել թէ ինք արժանի է Տէր Յիսուս
Քրիստոսի մարմինն ու արիւնը ճաշակելու:
ճաշակելու: Ո´չ ոք կրնայ
ա´յնքան սուրբ ըլլալ որ արժանի դառնայ Աստուծոյ ամենասուրբ
Որդիին սրբարար մարմինն ու արիւնը ճաշակելու:
ճաշակելու: Բայց եթէ կը
ճաշակենք, կը ճաշակենք ո´
ո´չ թէ որովհետեւ սուրբ ենք, այլ՝

www.hygradaran.weebly.com

116

որպէսզի սրբուինք, ո´
ո´չ թէ որովհետեւ մաքուր ենք, այլ՝ որպէսզի
մաքրուինք:
մաքրուինք:
Հետեւաբար, անբնական երեւոյթ մը չէ որ մենք երկիւղի
զգացում ունենանք Աստուծոյ հանդէպ, մանաւանդ որ մնայուն
կերպով մեղք կը գործենք:
գործենք: Եւ ի՞նչպէս չվախնալ Աստուծմէ
Աստուծմէ որ մեզ
ազատագրեց մեղքի ստրկութենէն իր Որդիին արիւնով, իսկ մենք
կը շարունակենք ապրիլ մեղքի կեանք մը:
մը:
2.2.- Աւելի լաւ չէ՞ սիրել զԱստուած քան երկնչիլ իրմէ:
իրմէ:
Երբ կը հաստատենք թէ աստուածսիրութիւնը աւելի´
աւելի´ լաւ է
քան աստուածավախութիւնը, կրնանք այն տպաւորութիւնը ձգել,
որ անոնք իրար հակասող բաներ են:
են: Եւ սակայն, խորքին մէջ
այդպէս չէ:
չէ: Աստուածսիրութիւնը պատճառ մը չէ որ մենք
երկիւղի զգացում չունենանք Աստուծոյ հանդէպ:
հանդէպ: Երկիւղի այդ
զգացումը յաճախ մեր մէջ կ’
կ’արթննայ անոր համար որ մենք
չունինք Աստուծոյ կատարեալ եւ ամբողջական գիտութիւնը,
այսինքն՝ չենք ճանչնար զԱստուած կատարելապէս:
կատարելապէս: Երբեմն որ
մարդիկ անծանօթ երեւոյթներու դիմաց կը գտնուին՝ ատիկա
մէջ::
պատճառ չի՞ դառնար որ վախ յառաջ գայ իրենց սիրտերուն մէջ
Վստահաբար:
Վստահաբար: Նոյնն է պարագան մարդուն երբ Աստուծոյ դիմաց
կը կանգնի, մանաւանդ երբ մարդը
մարդը լաւապէս չի ճանչնար
զԱստուած եւ անոր մարդասէր բնութիւնն ու նկարագիրը:
նկարագիրը:
Մենք որքան ալ ըսենք որ կը ճանչնանք զԱստուած, որքան
ալ վկայենք որ բաւականաչափ մօտեցած ու մտերմացած ենք
Աստուծոյ,
պէտք
է
մի´
յիշենք
որ
մեր
մի´շտ
աստուածճանաչողութիւնը մասնակի է:
է: Եթէ մարդը ինքզինք
ինքզինք չի
կրնար կատարելապէս ճանչնալ, ի՞նչպէս կրնայ ճանչնալ իր
Արարիչը:
Արարիչը: Յաճախ մեծագոյն մտածող մարդիկը, բոլոր տեսակի
մասնագիտութեանց տէր մարդիկը, կը վկայեն ու կը
խոստովանին, թէ ահաւոր բան է գիտնալ, որ մարդ արարածը որ
երկա՜
երկա՜ր տարիներ շարունակ ինքզինք կը պեղէ՝ անկարող
անկարող կը
մնայ ինքզինք ճանչնալու, որովհետեւ ամէն օր նոր երեւոյթ մը
հանդէս կու գայ իր անձին մէջ:
մէջ:
Կարեւոր է մեր մտքին մէջ ունենալ այն՝ որ «երկիւղ»
երկիւղ» բառը
կ’ընդգրկէ նաեւ «հիացում»
հիացում» իմաստը:
իմաստը: Մենք Աստուծմէ աւելի
ճանչնանք,
անք,
կարծէք իր գործն է, իր արարչագործութիւնն է որ կը ճանչն
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եւ եթէ իրողապէս կը ճանչնանք, անկարելի է որ երկիւղի կամ
հիացմունքի որոշ զգացում մը չունենանք անոր հանդէպ:
հանդէպ:
Աստուծոյ անսահման ու սքանչելի ստեղծագործ կարողութեան
դիմաց՝ մարդուն կը մնայ իր գլուխը խոնարհեցնել եւ երկիւղի ու
հիացմունքի զգացումներով համակուիլ:
համակուիլ:
Երբ տիեզերքի ուսումնասիրութեան ու քննութեան կը
ձեռնարկեն լուրջ ու մեծ գիտնականներ, պատահականութի՞ւն է
արդեօք որ անոնք հիացմունքով կ’
կ’արտայայտուին այն Ոյժին
համար որ պատճառն ու հեղինակն է այս ստեղծագործութեան,
եւ ո´
ո´չ միայն հիացմունքով կ’
կ’արտայայտուին, այլեւ իրենց
գլուխները կը խոնարհեցնեն Անոր դիմաց:
դիմաց: Մարդ արարածը
ի՞նչպէս կրնայ յարգանքով ու հիացմունքով չերկրպագել իր
Արարիչը:
Արարիչը: Գիտակցօրէն հիացում բառին կողքին աւելցուցի
«յարգանք»
յարգանք» բառը:
բառը: Խորքին մէջ, յարգանքի արտայայտութիւն է այն
ինչ որ «երկիւղ»
երկիւղ» կը կոչենք:
կոչենք: Հետեւաբար, «երկիւղ»
երկիւղ»ը անպայման
վախն ու դողը չէ, այլ՝ բարեպաշտական երկիւղն է:
է:
Առակաց գիրքին 88-րդ գլուխը կը հաստատէ որ Տիրոջ վախը
չարիքէն հեռու մնալն է, չարիքը ատելն է (Առ 8.13):
8.13):
Աստուածճանաչողութիւնը մեզ պէտք է առաջնորդէ հեռանալու
չարիքէն ու չարէն եւ մօտենալու բարիին:
բարիին: Բայց որովհետեւ մենք
մեր մէջ այդ կատարեալ բարին չենք գտներ, ինքնաբերաբար,
գերագոյն Բարիին դիմաց՝ երկիւղի, հիացմունքի եւ բացարձակ
յարգանքի զգացումներով կը լեցուինք:
լեցուինք: Երկիւղը այն բնական
զգացողութիւնն է, որ իւրաքանչիւր արարած արդարօրէն պէտք է
ունենայ Աստուծոյ պատկերին
պատկերին դիմաց:
դիմաց:
3.3.- Արդեօք հրաշքներ պէտք չէ՞ ըլլան որ Իսլամներ դարձի
գան:
գան:
Հրաշքները կրնան դարձի բերել եւ կրնան չբերել:
չբերել: Յիշեցէք,
օրինակ, երբ Յիսուս յարութիւն տուաւ Ղազարոսին,
Փարիսեցիները փոխանակ դարձի գալու եւ զինք ճանչնալու
իբրեւ խոստացեալ Մեսիան, ընդհակառակը,
ընդհակառակը, մտածեցին
սպաննել զինք:
զինք: Փարիսեցիները կամովին եւ գիտակցօրէն իրենք
զիրենք հոգեւոր կուրութեան տուած էին:
էին: Ո´չ հրաշք մը եւ ո´
ո´չ ալ
հրաշքներ, կրնան դարձի բերել այն ծայրայեղ իսլամները որոնք
կամովին ու գիտակցօրէն իրենց աչքերը կը փակեն
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ճշմարտութեան:
ճշմարտութեան: Բայց միայն հրաշագործութեան ճամբով չէ որ
իսլամներ կրնան դարձի գալ եւ քրիստոնէութիւնը ընդգրկել, այլ
նաեւ աւետարանչութեան ճամբով:
ճամբով: Այսօր աշխարհիս չորս
կողմը,
յատկապէս
ոչ
քրիստոնեայ
երկիրներու
մէջ,
բացայայտօրէն թէ ծածուկ կերպով, աւետարանչութիւն կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ:
Եղած են միսիոնարներ
միսիոնարներ որոնք գացած են քրիստոնէութիւն
քարոզելու Պարսկաստանի մէջ, արեւմտեան այլ եւ այլ
երկիրներու մէջ, հասնելով մինչեւ Ծայրագոյն Արեւելք եւ
Հարաւային Ափրիկէ, եւ անոնցմէ շատեր ալ նահատակուած են:
են:
Այնքան ատեն երբ տակաւին կան աւետարանիչներ որոնք
պատրա´
պատրա´ստ են իրենց կեանքը
կեանքը անգամ տալու ի խնդիր
քրիստոնէութեան տարածման՝ անկասկած որ դարձի եկողներ
միշտ ալ պիտի ըլլան:
ըլլան:
4.4.- Խօսեցաք հաւատքին մասին եւ բացատրեցիք թէ ի՞նչ է
հաւատքը, կրնա՞ք երկու խօսք ըսել թէ ի՞նչպէս կրնանք աճեցնել
մեր հաւատքը:
հաւատքը:
Որպէսզի կարենանք աճեցնել մեր հաւատքը,
հաւատքը, նախ պէտք է
ընդունինք որ այդ հաւատքը տրուա´
տրուա´ծ է մեզի:
մեզի: Մեր հաւատքի
աճման
մէջ
շատ
կարեւոր
դեր
ունի
ընտանեկան
դաստիարակութիւնը:
դաստիարակութիւնը: Ընտանիքի մը մէջ եթէ ծնողներ հաւատքի
մարդիկ են, իսկական քրիստոնեայ մարդիկ են, անոնք
բնականօրէն հաւատքի կաթը կրնան ջամբել իրենց սիրասուն
սիրասուն
զաւակներուն:
զաւակներուն: Երկրորդ, որոշ տարիք մը հասնելէ ետք, երբ
այլեւս գիտակցութիւնը կ’
կ’ունենանք մեր մեղքերուն, պէտք է
առնենք::
հաւատքով Քրիստոսի յանձնուելու ու վստահելու քայլը առնենք
Այդ քայլը որ առնենք՝ ինքնաբերաբար հաւատքը տեղ կը գտնէ
մեր սիրտերուն մէջ:
մէջ: Եւ երրորդ, Քրիստոսի
Քրիստոսի յանձնուելէ ետք,
խիստ կարեւոր է յարատեւ աղօթքի կեանք մը ապրիլ:
ապրիլ: Աղօթքի
կեանք ապրիլը՝ մեծապէս կ’
կ’աճեցն մեր հաւատքը:
հաւատքը:
5.5.- Ինչո՞ւ մեր Հաւատքի Հանգանակին մէջ կը շեշտուի մեր
երկնաւոր Հօր «մէ´
մէ´կ» ըլլալը, Յիսուս Քրիստոսի «մէ´
մէ´կ» ու միակ
Տէր ըլլալը, իսկ Սուրբ Հոգիին
Հոգիին «մէ´
մէ´կ» ըլլալը չի շեշտուիր:
շեշտուիր:
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Անցեալին բոլոր կրօններն ալ ունէին տեսութիւն մը, որ
բազմաստուածութեան դրութիւն կը կոչուէր, այսինքն՝ բազմաթիւ
աստուածներ կ’
կ’ընդունէին:
ընդունէին: Քրիստոնէական եկեղեցւոյ հայրերը
գլխաւոր մտահոգութիւն մը ունէին. անոնց մտահոգութիւնն էր
Հաւատամքի
Հաւատամքի Հանգանակին մէջ շեշտել Աստուծոյ մէկութեան
գաղափարը:
գաղափարը: Ոմանք կրնան առարկել թէ բազմաստուածութիւնը
հեթանոսական կրօններուն համար էր, բայց քրիստոնէութեան
շարքերուն մէջ չկար այդպիսի հաւատալիք:
հաւատալիք: Թերեւս կը սխալին
այդպէս մտածողները, անոր համար որ քրիստոնէական առաջին
առաջին
1-2 դարերու պատմութիւնն ալ ցոյց տուաւ, որ եղան
աղանդաւորներ, ինչպէս օրինակ, Մանիքէական կոչուած
աղանդաւորները, որոնք կ’
կ’ըսէին թէ երկու աստուածներ կան,
մէկը՝ բարի, միւսը՝ չար:
չար:
Տրուած ըլլալով որ թէ´
թէ´ հեթանոսութեան մէջ բազմաթիւ
աստուածներու հարց կար եւ թէ´
թէ´ քրիստոնէութեան
քրիստոնէութեան շարքերուն
մէջ շփոթ մը կար, ուստի բնականօրէն Հաւատամքին մէջ նախ
պէտք էր շեշտուեր «մէ´
մէ´կ Աստուած»
Աստուած» սկզբունքը, որպէսզի
քրիստոնէութիւնը
պաշտպանուէր
այն
հեթանոսական
իմաստասիրութեան դէմ, ինչպէս նաեւ հրէութեան կողմէ եւ
ուրիշ կրօններու կողմէ եղած առակութիւններուն
առակութիւններուն դէմ, ըստ
որուն, մենք երբ կ’
կ’ըսենք Հայր, անոր վրայ կ’
կ’աւելցնենք Որդին, եւ
կը գումարենք Հոգին. այս ձեւով մենք երեք աստուածներու
մասին է որ կը խօսինք:
խօսինք: Նման շփոթ վանելու համար այլոց
միտքէն, եկեղեցւոյ հայրերը կարիքը զգացին շեշտելու «մէ´
մէ´կ
Աստուած»
Աստուած» սկզբունքը
սկզբունքը:
նքը:
Երկրորդ, Հաւատամքը կը շեշտէ որ մենք կը հաւատանք
մէ´
մէ´կ Տիրոջ՝ որ Յիսուս Քրիստոս ինքն է:
է: Քրիստոսի վերաբերեալ
մէկութիւնը դարձեալ անհրաժեշտ էր շեշտել, անոր համար որ
հեթանոսական կրօններու մէջ բոլոր չաստուածները, իրենք ալ
կը կոչուէին տէրեր:
տէրեր: Տէր բառը հետեւաբար
հետեւաբար առհասարակ կը
տրուէր ոչ միայն երկրաւոր տէրերուն, իշխանին, ազնուականին
եւ անոնց վրայ գտնուող թագաւորին, այլ նաեւ մարդոց կողմէ
հնարուած աստուածութիւններուն:
աստուածութիւններուն: Ահա´
Ահա´ թէ ինչո´
ինչո´ւ Պօղոս
առաքեալ Տիմոթէոսի գրած իր առաջին նամակին մէջ Քրիստոսը
կը կոչէ «տէրերու Տէր»
Տէր» (Ա.Տմ
(Ա.Տմ 6.15):
6.15):
Ուստի, անհրաժեշտ էր Հաւատամքի մէջ շեշտել Քրիստոսի
մէկ ու միակ Տէր ըլլալը, որպէսզի ցոյց տայինք հեթանոս եւ ինչու
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չէ նաեւ քրիստոնեայ աշխարհին, որ եկեղեցին բազմաթիւ տէրեր
չի ճանչնար, այլ՝ միայն մէ´
մէ´կ Տէր, եւ այդ Տէրը Յիսուս Քրիստոս
ինքն է:
է: «Տէր
«Տէր»
Տէր» բնորոշումը
բնորոշումը կը գործածուի Հօրը համար, բայց
յատկապէս Որդիին համար:
համար: Յիշեցէք Պօղոս առաքեալի սքանչելի
խօսքը Քրիստոսի վերաբերեալ. «Ինքզինքը խոնարհեցուց եւ

Աստուծոյ հնազանդեցաւ՝ յանձն առնելով մահը, եւ այն ալ՝ խաչի
մահը:
մահը: Ատոր համար ալ Աստուած զայն շատ աւելի բարձրացուց
եւ իրեն տուաւ այն անունը, որ վեր է բոլոր անուններէն. որպէսզի
Յիսուսի անունին ծունկի գան բոլորը, երկնաւորներն ու
երկրաւորները եւ սանդարամետականները, եւ ամէն լեզու
դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոս «Տէր
Տէր»» է, Հայրն Աստուածը
փառաւորելու
համար»
(Փլպ
2.8Ասիկա
համար»
(Փլպ
2.8-11):
11):
աստուածաբանական
աստուածաբանական բացարձակ յայտարարութիւն մըն է, թէ՝
Յիսուս Քրիստոս Տէ´
Տէ´ր է, միակ Տէրը:
Տէրը: Եւ այս իրողութիւնը
շեշտելը շատ կարեւոր էր:
էր: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ, Քրիստոսի
միակութիւնը կամ մէկութիւնը հաւատքի դաւանութեան մէջ
ներմուծուեցաւ:
ներմուծուեցաւ:
Սուրբ Հոգիին որ կու գանք, հարց կու տանք, միւս
կրօններուն մէջ առհասարակ կը խօսուէ՞ր Հոգի Աստուծոյ
մասին. Սուրբ Հոգիին մասին ընդհանրապէս խօսք չկար.
Առաքելոց գիրքին մէջ կը կարդանք թէ նորադարձ Եփեսացիներ
նոյնիսկ չէին «լսած թէ Սուրբ Հոգի մը կայ»
(Գրծ 19.2):
19.2): Թէպէտ
կայ» (Գրծ
տեղտեղ-տեղ ընդհանուր տիեզերական հոգիի մասին կամ
կամ
պարզապէս
«հոգի»
հոգի»
հասկացողութեան
մասին
մենք
բացատրութիւններ
կը
գտնենք
մասնաւորաբար
իմաստասիրութեան մէջ, բայց «Աստուծոյ Հոգի»
Հոգի» կամ «Աստուած
Հոգի»
Հոգի» հասկացողութիւններուն առհասարակ չենք հանդիպիր. եւ
եկեղեցւոյ կեանքին մէջ ալ երբ Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը
մերժուեցաւ,
մերժուեցաւ, երբեք մէկէ աւելի հոգիներու հարց չդրուեցաւ,
հետեւաբար այնտեղ Սուրբ Հոգիին մէկութիւնը խնդիր մը կամ
դժուարութիւն մը չէր, եւ անոր համար ալ դաւանանքին մէջ այդ
մէկութիւնը շեշտելու անհրաժեշտութիւնը չկար:
չկար:5
6.6.- Քրիստոնէական կրօնքին կողքին, միւս կրօններուն մէջ
մէջ
ալ որոշ ճշմարտութիւն մը չկա՞յ:
չկա՞յ:

5

Այս հարցումին պատասխանը Զարեհ Արք. Ազնաւորեանին կը պատկանի:
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Թէ այլ կրօններու մէջ որոշ ճշմարտութիւններ կան կամ
կրնան ըլլալ՝ այդ մէկը որոշ է:
է: Յիշեցէք մարգարիտին օրինակը:
օրինակը:
Յիսուս ըսաւ. «Երկինքի արքայութիւնը կը նմանի այն

վաճառականին, որ գեղեցիկ մարգարիտներ կը փնտռէ:
փնտռէ: Երբ շատ
թանկագին մարգարիտ
մարգարիտ մը գտնէ՝ կ’
կ’երթայ, իր ամբողջ ունեցածը
կը ծախէ եւ կը գնէ այդ մարգարիտը»
մարգարիտը» (Մտ
(Մտ 13.4513.45-46):
46): Բոլոր
կրօններուն մէջ ալ կրնան ըլլալ մարգարիտներ, բայց ամէնէն
թանկագին մարգարիտը քրիստոնէական կրօնքին մէջ կը
գտնուի:
գտնուի: Այդ մարգարիտը ունենալու համար, յանձն պէտք է
առնել
առնել հրաժարիլ բոլոր միւս մարգարիտներէն, այլապէս չենք
կրնար արքայութիւնը ժառանգել, եւ մի´
մի´ մոռնաք որ տուեալ
օրինակը կամ առակը արքայութեան մասին պատմուած օրինակ
մըն է:
է:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից»
աներեւութից»:
Թարգմանաբար՝ «Որ արարիչն է երկինքին
երկինքին ու երկրին, երեւելի եւ
աներեւոյթ ստեղծուածներուն»
ստեղծուածներուն»:
Նախորդ գլուխին մէջ խօսուեցաւ «Հաւատքի Հանգանակ»
Հանգանակ»ին
մէջ Հայր Աստուծոյ համար գործածուած «ամենակալ»
ամենակալ»
բնորոշումին մասին:
մասին: Ամենակալ, կը նշանակէ՝ ամէն բանի տէրը,
ամէն բանի կարող, ամէն բանի վրայ տիրողը:
տիրողը: «Ամեն
«Ամենակալ
Ամենակալ»
ակալ» բառը
կը պարզէ Աստուծոյ բացարձակ ամենատիրութիւնն ու
ամենազօրութիւնը:
ամենազօրութիւնը: Այս երկու բառերը Աստուծոյ յատկանիշներն
են:
են: Կարելի չէ զԱստուած պատկերացնել առանց իր
կարողութեան, ամենազօրութեան, եւ միաժամանակ, չենք կրնար
զինք պատկերացնել առանց իր իշխանութեան, որ տիրութիւնն
տիրութիւնն է:
է:
Աստուած այդ տիրութեան բաժնեկից դարձուց մարդ արարածը,
քանի որ երբ ստեղծեց մարդը, զայն կարգեց տէր եւ իշխան
ամբողջ աշխարհին, որպէսզի պահէ եւ խնամէ զայն:
զայն:
Հիմա գանք մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու «Յարարիչն
երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից»
աներեւութից» տողին վրայ:
վրայ: Տողին
միտք բանին այն է՝ առաջին, ցոյց տալ որ արարչութիւնը
կ’ընդգրկէ երկինք եւ երկիր՝ երեւելի եւ աներեւելի բաները:
բաները: Եւ
երկրորդ, պարզել որ երկուքին ալ ստեղծիչը Աստուած է:
է:
Առաջին գլուխին մէջ բացատրեցինք որ «Հաւատամք»
Հաւատամք»ի կարգ
մը նախադասութիւնները երբեմն
երբեմն ուղղակի եւ երբեմն ալ
անուղղակի պատասխաններ են իր ժամանակի կամ նախորդող
ժամանակի
որոշ
սխալ
մտածողութիւններու:
Մեր
մտածողութիւններու:
ուսումնասիրած
նախադասութիւնը
եւս
խորքին
մէջ
պատասխան մըն է աղանդաւորական շարժումներու:
շարժումներու: Այդ
պատասխանը երկու ուղղութեամբ կ’
կ’երթայ:
երթայ:
Առաջին հերթին անիկա պատասխան մըն է ա´
ա´յն
աղանդաւորներուն՝ որոնք սկիզբ առին առաջին դարուն եւ որոնք
կը կոչուին Գնոստիկեան:
Գնոստիկեան: Ինչպէս նաեւ պատասխան մըն է 22-րդ
դարուն եկեղեցիին մէջ տագնապ ստեղծած երկրորդ կարգի
աղանդաւորներուն՝
Մանիքէականներուն,
կամ
Մանիի
հետեւորդներուն:
հետեւորդներուն: Աղանդաւորական
Աղանդաւորական այս երկու շարժումներն ալ,
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տարբեր պատճառներով եւ տարբեր մեկնակէտերով մօտաւոր
նոյն բանը կը հաստատէին:
հաստատէին:
Ըստ այս աղանդաւորական մտածողութեան, Աստուած չի
կրնար մեր այս տեսանելի աշխարհին եւ մարդկութեան
ստեղծիչը ըլլալ, որովհետեւ, ինչպէս անոնք կ’
կ’ըսեն, նիւթ
կոչուածը չար է, հետեւաբար, Աստուած որ անհունապէս բարի է,
չի կրնար ստեղծիչը ըլլալ այս աշխարհին կամ ոեւէ կապ ունենալ
անոր հետ:
հետ: Այս աղանդաւորներէն ոմանք կը մերժէին նիւթեղէն
ամբողջ աշխարհը, եւ ատիկա բնականօրէն կ’
կ’ազդէր իրենց
ամբողջ մտածողութեան եւ ապրելակերպին վրայ
վրայ:
րայ: Աշխարհին
նկատմամբ իրենց ունեցած ժխտական մտածողութեան
պատճառով, անոնք չէին կրնար որդեգրել այնպիսի´
այնպիսի´
ապրելակերպ մը, որ յատուկ պէտք է ըլլայ քրիստոնեայ
մարդուն:
մարդուն:
Աղանդաւորական այս մտածելակերպը ո´
ո´չ միայն սխալ է,
այլեւ՝ հակասուրբգրային:
հակասուրբգրային: Քրիստոս հաստատեց թէ մենք
մենք
աշխարհին մաս կը կազմենք, աշխարհին մէջ ենք եւ անոր մէջ է
որ կ’
կ’ապրինք:
ապրինք: Այո´
Այո´, աշխարհի մէջ կ’
կ’ապրինք բայց ո´
ո´չ աշխարհի
համար եւ աշխարհի պէս:
պէս: Աստուած մեզ ստեղծած է իբրեւ
մարմնաւոր արարածներ, եւ իբր այդպիսին, մենք ամէն օր կապի
ու յարաբերութեան մէջ ենք աշխարհին հետ:
հետ: Եթէ նիւթը,
աշխարհը, մարմինը չար են, մեր ամբողջ վերաբերումը անոնց
հանդէպ կը փոխուի:
փոխուի: Իսկ եթէ զանոնք բարի´
բարի´ պատկերացնենք ու
նկատենք, մեր վերաբերումը անոնց հանդէպ հիմնովին տարբեր
կ’ըլլայ:
ըլլայ:
Գնոստիկեան
եւ
Մանիքէական
աղանդաւորական
մտածողութեան հակառակ, Եկեղեցին
Եկեղեցին կը հաստատէ որ
Աստուած ինքն է արարիչը աշխարհին:
աշխարհին: Եկեղեցին այդ
հաստատումը Աստուածաշունչէն է որ կ’
կ’առնէ:
առնէ: Աստուածաշունչի
առաջին էջի առաջին տողերն իսկ կու գան վկայելու որ Աստուած
ի´նքն է ստեծիչը նիւթեղէն աշխարհին:
աշխարհին: Եւ ո´
ո´չ միայն ստեղծիչն է
նիւթեղէն աշխարհին, այլեւ՝
այլեւ՝ զանիկա ձեւաւորողն է,
կազմակերպողն է, կենսաւորողն է:
է: Եւ այդ ձեւաւորումը,
կազմակերպումը եւ կենսաւորումը, ճիշդ է որ Աստուծոյ լոկ
հրամանով կամ խօսքով եղաւ, բայց միաժամանակ, մենք զանոնք
կը նկատենք Աստուծոյ ձեռքին գործը, Աստուծոյ մատներուն
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գործը:
գործը: Եթէ ընդունինք
ընդունինք որ աշխարհը Աստուծոյ ձեռքին գործն է,
մեր վերաբերումը անոր հանդէպ ամբողջովին կը փոխուի:
փոխուի:
Հարկաւ միայն Ծննդոց գիրքը չէ որ կը հաստատէ թէ
Աստուած է ստեղծիչը աշխարհին:
աշխարհին: Բազմահարիւր են այն
համարները որոնք այդ հաստատումը կ’
կ’ընեն:
ընեն: Եւ զո´
զո´ւր է հիմա
այդ բոլորը այստեղ յիշելը
յիշելը:
կ’ուզեմ այստեղ
իշելը: Միակ օրինակը որ կ’
յիշել Սղ 3333-ին մէջ յիշուած այն համարն է, որ ցոյց կու տայ թէ
ստեղծագործութիւնը կատարուեցաւ Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ
Հոգիին կողմէ:
կողմէ: Հոն կը կարդանք. «Բանիւ Տեառն երկինք

հաստատեցան:
հաստատեցան: Եւ Հոգւով բերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք
նորա
րա»» (Սղ 33.6):
Տէր»ը՝ Հայրը ինքն է, «Բանիւ»
Բանիւ»
նո
րա
33.6): Հոս յիշուած «Տէր»

բառը՝ ակնարկութիւն է Որդիին:
Որդիին: Յեշեցէք որ Յհ 1.11.1-ին մէջ նաեւ
Յիսուս կոչուած է Բան:
Բան: Իսկ «Հոգւով»
Հոգւով» բառը՝ յստակ է որ Սուրբ
Հոգիին ակնարկութիւն է:
է:
Հետաքրքրական է «Բանիւ Տեառն երկինք հաստատեցան»
հաստատեցան»
վկայութիւնը, որ թարգմանաբար կը նշանակէ՝ «Տիրոջ խօսքովը

երկինքը

հաստատուեցաւ,

այսինքն՝

ստեղծուեցաւ»
ստեղծուեցաւ»:

Հետաքրքրական է, անոր համար որ Տիրոջ խօսքը կամ կամքը՝
գո´
գո´րծ է:
է: Երբ Տէրը խօսի կամ կամենայ՝ գործը անմիջապէս
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Հայրը իր Խօսքին, այսինքն՝ իր Որդիին միջոցաւ
խօսեցաւ ու հրահանգեց, եւ աշխարհը գոյութեան եկաւ:
եկաւ:
Աշխարհի գոյութեան բերուելէն կամ ստեղծուելէն առաջ,
աշխարհի մէջ բան մը կա՞ր:
կա՞ր: Ո´չ: Աստուած ամէն ինչ ոչինչէն
գոյացուց:
գոյացուց: Աստուած ո´
ո´չ միայն նիւթին ձեւ ու կերպարանք
տուողը եղաւ, այլեւ՝ զանիկա ստեղծողը:
ստեղծողը: Եւ մենք, չենք կրնար
գործածել
գործածել «ստեղծեց»
ստեղծեց» բացատրութիւնը, եթէ երբեք աշխարհի
ստեղծագործութենէն առաջ նիւթ ըսուածը գոյութիւն էր:
էր:
«Ստեղծեց»
Ստեղծեց» բառը ինքնին ցոյց կու տայ որ նախապէս ոչինչ
գոյութիւն ունէր:
ունէր: Եթէ նախապէս անկազմակերպ ու անձեւ նիւթ
մը կար, եւ Աստուած զանիկա պարզապէս կազմակերպողն ու
ձեւաւորողը եղաւ՝ այդ պարագային, զԱստուած պէտք չէ կոչել
«ստեղծիչ»,
ստեղծիչ», այլ՝ «ձեւաւորիչ, կազմակերպիչ»
կազմակերպիչ»:
Քիչ մը վերեւ ըսինք, որ Աստուած խօսեցաւ կամ հրահանգեց
եւ ամէն ինչ գոյութեան եկաւ:
եկաւ: Հարցում մը հարցնենք ճշդում մը
ընելու համար:
համար: Երբ կ’
կ’ըսենք ամէն ինչ գոյութեան եկաւ,
եկաւ, արդեօք
մեր ներկայ ճանչցած ձեւո՞վ գոյութեան եկաւ:
եկաւ: Վստահաբար ոչ:
ոչ:
Ճիշդ է որ Աստուած ինք ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, բայց
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զանոնք առաջին իսկ օրէն չստեղծեց այնպէս՝ ինչպէս որ անոնք
այսօ´
այսօ´ր կը ներկայանան:
ներկայանան: Աստուծոյ կամքին ու ծրագիրին մաս կը
կազմէր որ աշխարն ու համայն
համայն տիեզերքը հետեւողական կամ
աստիճանական զարգացման օրէնքին ենթակայ ըլլայ, այսինքն՝
ան թէպէտ հրամայեց որ ստեղծագործութիւնը գոյութեան գայ,
բայց ուզեց որ ամէն ինչ ժամանակին մէջ ու ժամանակին հետ
գոյանայ, կարգաւորուի եւ տեղ գտնէ, որմէ ետք, տիեզերքը լեցուի
այն գոյութիւններով որով Աստուած կ’
կ’ուզէր զայն լեցնել:
լեցնել:
Կը վերադառնամ աղանդաւորական մտածողութեանց:
մտածողութեանց:
Անցեալին կային ո´
ո´չ միայն կրօնական իմաստով աղանդներ, այլ
նաեւ
աշխարհիկ
իմաստով
մտածողութիւններ,
իմաստասիրութիւններ, օրինակ, յունական աշխարհին մէջ,
կարգ մը իմաստասիրական
իմաստասիրական դպրոցներ կային, որոնք այսօրուան
բառով
կրնան
բնորոշուիլ
իբրեւ
«նիւթապաշտ
իմաստասիրութիւններ»
իմաստասիրութիւններ»
կամ
«մատերիալիսթ
խորհողութիւններ»
խորհողութիւններ»:
Անոնց հետքերը մենք մինչեւ այսօր կը գտնենք:
գտնենք: Անոնց ա´
ա´յն
մարդիկն են, որոնք ամէն ինչ միտքով կը փորձեն բացատրել, եւ
այդ բացատրութեան
բացատրութեան ճիգին ու փորձին մէջ, կը մերժեն Աստուծոյ
գաղափարը:
գաղափարը: Եթէ կը մերժեն զԱստուած, այդ պարագային պէտք
է հարց տանք, թէ՝ անոնք ի՞նչպէս կը բացատրեն աշխարհը,
նիւթը, տիեզերքը:
տիեզերքը: Ըստ անոնց նիւթը չէ ստեղծուած, այլ սկիզբէն
գոյութիւն ունէր:
ունէր: Կրօնական գործածութեան մէջ մենք ունինք
ունինք
«անեղ»
«Անեղ»,
անեղ» բառը:
բառը: «Անեղ
Անեղ», կը նշանակէ՝ չստեղծուած:
չստեղծուած: Մենք այս բառը
կը գործածենք Աստուծոյ համար, եւ մի´
մի´այն Աստուծոյ համար,
որովհետեւ Աստուծմէ զատ ամէն բան ու ամէն ինչ ստեղծուած
իրականութիւն է:
է: Բայց երբ վերոյիշեալ իմաստասիրութիւնը
«անեղ»
անեղ» բառը կը գործածէ նաեւ աշխարհին
աշխարհին համար, արդէն իսկ
մերժած կ’
կ’ըլլայ Աստուծոյ ստեղծագործական հանգամանքը եւ
ընդունած կ’
կ’ըլլայ նիւթին յաւերժութիւնը:
յաւերժութիւնը:
Այսպիսի մտածողութիւն մը կատարելապէս թերի է եւ չունի
ո´չ մէկ տրամաբանական բացատրութիւն:
բացատրութիւն: Ինչ որ ստեղծուած չէ,
այլ խօսքով՝ ինչ որ անսկիզբ ու յաւիտենական
յաւիտենական է՝ պէտք է որոշ
իմաստով մը կատարեալ եւ անփոփոխ ըլլայ:
ըլլայ: Մենք ի՞նչպէս կը
ճանչնանք նիւթը:
նիւթը: Նիւթը փոփոխակա՞ն է թէ ոչ:
ոչ: Մեզ շրջապատող
ամէն մէկ առարկան ինքնին ենթակայ է օրէնքի մը:
մը: Այդ օրէնքը
երբեմն կ’
կ’արտայայտենք «փոփոխակութիւն»
փոփոխակութիւն» բառով, եւ երբեմն ալ
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«փճացում
բառով:: Յաճախ կ’
փճացում» բառով
կ’ըսուի. «Ինչ որ սկիզբ ունի, նաեւ
վերջ ունի»,
ունի», եւ ասիկա շիտակ է:
է: Նիւթը փոփոխական է, իսկ ինչ
որ փոփոխական է՝ ենթակայ է փճացումի:
փճացումի: Հետեւաբար, այս
աշխարհը չի կրնար սկիզբէն գոյութիւն ունեցած ըլլալ եւ ո´
ո´չ ալ
կրնայ յաւիտենապէս գոյատեւել:
գոյատեւել:
Ինչ որ սկիզբ
սկիզբ չունի, կրնայ նաեւ վերջ չունենալ:
չունենալ: Եթէ նիւթը
անսկիզբ է, կը նշանակէ թէ այդ նիւթը յաւիտենապէս իր
գոյութիւնը պէտք է պահէ, բայց որպէսզի կարենայ յաւիտենապէս
իր գոյութիւնը պահել, պէտք է ինքնիր մէջ ամբողջապէս
անփոփոխ ու կատարեալ ըլլայ, եւ լիովին զերծ ապականութենէ
ապականութենէ
կամ փճացումէ:
փճացումէ: Նիւթը սակայն այդպէս չէ:
չէ: Մենք նիւթը կը
ճանչնանք իբրեւ մշտափոփոխ տարր մը, այսինքն՝ ատիկա ամէն
վայրկեան եւ նոյնիսկ ամէն երկվայրկեան փոփոխութեան,
փճացումի, մաշումի եւ կորսուելու ենթակայ է:
է: Եւ եթէ երբեք
նիւթը կը փճանայ, կը մաշի եւ կը կորսուի, կը նշանակէ թէ
անվախճան ու յաւիտենական չէ:
չէ: Իսկ եթէ յաւիտենական չէ, կը
նշանակէ թէ անպայման սկիզբ մը ունեցած է, եւ եթէ սկիզբ մը
ունեցած է, հարկաւ նաեւ ունեցած է արարիչ մը՝ որ զայն
գոյութեան բերած պէտք է ըլլայ, եւ ո՞վ կրնայ ըլլալ ատիկա եթէ
ոչ Աստուած:
Աստուած:
Եթէ ոմանք կը մերժեն Աստուծոյ գոյութիւնը եւ կ’
կ’ընդունին
նիւթին յաւերժութիւնը, միւս կողմէն սակայն, ուրիշներ,
կ’ընդունին թէ´
թէ´ Աստուծոյ յաւերժական գոյութիւնը եւ թէ´
թէ´ նիւթին
յաւերժական գոյութիւնը:
գոյութիւնը: Այս մտածողութիւնը ունեցողներ,
խորքին մէջ, նիւթին յաւերժականութեան, այլ խօսքով՝
խօսքով՝ նիւթին
արդարացնել::
ինքնագոյ ըլլալու տեսութիւնն է որ կը փորձեն արդարացնել
Եթէ նիւթը՝ տիեզերքը, սկիզբէն կար, այդ պարագային
Աստուած ի՞նչ դեր ունեցաւ ատոր մէջ, ի՞նչ բանի մէջ կը կայանայ
Աստուծոյ դերը:
դերը: Աստուած ինչո՞վ Աստուած է:
է: Ինչո՞վ կարելի է
զայն արարիչ կոչել:
կոչել: Այս մտածողութիւնը
մտածողութիւնը ունեցողներուն մտքին
մէջ, Աստուած կը ներկայանայ պարտիզպանի մը դերով կարծէք:
կարծէք:
Անոնք կ’
կ’ըսեն. «Ինչպէս պարտիզպանը խոպան արտը կ’
կ’առնէ եւ

զայն կը մշակէ եւ անկէ գեղեցիկ տունկեր ու ծաղիկներ յառաջ կը
բերէ, որոշ կարգով մը, այնպէս ալ Աստուած, առաւ նախապէս
գոյութիւն
գոյութիւն ունեցող նիւթը եւ զայն պարզապէս կարգաւորեց,
ձեւաւորեց»
ձեւաւորեց»:
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Բայց եթէ Աստուած չէ ստեղծողը աշխարհին ու տիեզերքին,
եւ եթէ երբեք նիւթը յաւիտենական է, այդ պարագային, նիւթը
ինք, ա´
ա´յնքան կատարեալ պէտք էր ըլլար որ պէտք չունենար
ուրիշ ձեւաւորողի:
ձեւաւորողի: Եւ նման պարագայի, Աստուծոյ գոյութիւնը
անգամ աւելորդ պիտի ըլլար:
ըլլար:
Եթէ
նիւթը
ունենար
այս
կատարելութիւնը
եւ
ինքնաբաւութիւնը՝ նիւթը պիտի ըլլար ամէն բան, այլ խօսքով,
պիտի ըլլար ինքնազօր, այսինքն՝ իր ոյժը ինքնիր մէջ ունեցող
իր
ր
տարր մը, կամ ան նոյնիսկ պիտի ըլլար ինքնաշարժ, այսինքն՝ ի
շարժումին պատճառը ինքնիր մէջ պիտի ունենար:
ունենար: Եթէ նիւթը
ինքնազօր եւ ինքնաշարժ ըլլար, պէտք էր միտք կամ
գտներ:: Եւ
բանականութիւն ունենար, բան մը որ նիւթին մէջ չենք գտներ
ո´չ միայն այսքան, այլեւ նիւթը ստեղծագործ պէտք էր ըլլար,
մինչդեռ նիւթին մէջ մենք այդ ստեղծագործութիւնը
ստեղծագործութիւնը չենք տեսներ:
տեսներ:
Թէ նիւթը ստեղծուած է՝ շատ որոշ է:
է: Հետեւեալ երեք ձեւերով
կարելի է հաստատել այս իրողութիւնը.իրողութիւնը.1.1.- Աստուծոյ գոյութեան առաջին վկայութիւնը մեր գլխուն
վերեւ եղող թէ մեզ շրջապատող տիեզերքի կարգաւորութիւնն էէ::
Կրնա՞ք երեւակայել որ պատահականօրէն առնէք
առնէք փայտի, քարի
կամ թուղթի կտոր մը եւ պատահականօրէն նետէք եւ անկէ
կարգաւորեալ պատկեր մը դուրս գայ:
գայ: Կարգաւորութիւնը
անկարգութենէն յառաջ չի կրնար գալ:
գալ: Արդ, եթէ նիւթը կարենար
ինքզինք կարգաւորել, այն ատեն պէտք էր ընդունէինք որ այդ
կարգաւորութեան ետին կար բանականութիւն
բանականութիւն մը կամ գերագոյն
միտք մը որ այդ բոլորը կարգի կը դնէր:
դնէր: Բայց եթէ երբեք նիւթը
կարգաւորել::
միտք չունի եւ միտք չէ, ի՞նչպէս կրնայ ինքզինք կարգաւորել
Կարգաւորութիւնը ցոյց կու տայ անհրաժեշտութիւնը նիւթէն
դուրս ուրիշ գոյութեան մը:
մը: Ա´յնպիսի գոյութեան մը՝ որ ըլլայ
մտածո
մտածո´ղ գոյութիւն, բանականութիւն ունեցո´
ունեցո´ղ գոյութիւն,
մի´
մի´տք եղող գոյութիւն. եւ այն ալ, ա´
ա´յնպիսի մեծ, հզօր ու
գերազանց միտք մը ըլլայ, որ կարող ըլլայ, ո´
ո´չ թէ մարդկային մեր
նեղ սահմաններու պատկերացումով գործ մը կարգաւորել, այլ՝
համայն տիեզերքը կարգաւորել, եւ զանիկա
զանիկա պահել իր
կարգաւորութեան մէջ:
մէջ: Այն կարգաւորութիւնը որ մենք կը
գտնենք տիեզերքի մէջ, կը պահանջէ ստեղծիչ մը, եւ այդ
ստեղծիչը ուրիշ մէկը չէ եթէ ոչ Աստուած:
Աստուած:
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2.2.- Նիւթ կոչուածը շարժում չունի իր մէջ, բայց գիտութիւնը
կ’ըսէ թէ տիեզերքի մէջ մնայուն շարժում կայ:
կայ: Այս երկու
երկու
հաստատումները պէտք չէ շփոթել, որովհետեւ տիեզերական
շարժումը որ ներկայիս կայ եւ որուն արդիւնքն են այն ինչ որ
մենք կը կոչենք տիեզերական ոյժ կամ զօրութիւն, եւ այն ինչ որ
կը կոչենք ձգողականութիւն, - որ ամբողջ տիեզերքը
կարգաւորութեան մէջ կը պահէ, - արդիւնք են Աստուծոյ
կարգադրութեան ու կամքին:
կամքին:
Աւելի ընդարձակելու համար այս գաղափարը, ըսենք, որ 2020րդ դարու գիտութիւնը կու գայ հաստատելու, որ նիւթին մէջ
որոշակի շարժում մը կայ:
կայ: Անոնք կ’
կ’ըսեն, թէ՝ երբ առնենք հիւլէն
բաղկացնող
ացնող
եւ հիւլէին բաղկացութիւնը, կը նշմարենք որ զանոնք բաղկ
տարրերը անդադար իրարու շուրջ կը դառնան, ճիշդ այնպէս՝
ինչպէս մեր աշխարհը, անտեսանելի առանցքի շուրջ կը դառնայ
եւ միաժամանակ կը դառնայ արեգակնային դրութեան մէջ:
մէջ: Այո´
Այո´,
ամբողջ տիեզերքը, կամ ամբողջ արեգակնային դրութիւնը, իրենք
իրենց շուրջ կը դառնան:
դառնան:
Այս բոլորը
բոլորը գիտնալով, ինքնաբերաբար հարց պէտք է տանք,
թէ՝ ուրկէ՞ յառաջ եկած է կամ ո՞վ դրած է այս շարժումը
տիեզերքի մարմիններուն մէջ ու միջեւ:
միջեւ: Այդ շարժումը ինքնիրմէ՞
սկսած է, թէ՝ տիեզերքէն. նիւթէ՞ն սկսած է, թէ՝ նիւթէն դուրս:
դուրս:
Նիւթը ինքնին շարժում չունի, շարժում չէ, հետեւաբար, այն
մղումը կամ այն շարժումը որ մենք կը տեսնենք նիւթեղէն
աշխարհին եւ նիւթեղէն գոյացութեանց մէջ, դուրսէ´
դուրսէ´ն եկած կամ
դուրսէ´
դուրսէ´ն տրուած մղում մը պէտք է ըլլայ:
ըլլայ: Եւ այդ մղումը, չի
կրնար յառաջ եկած ըլլալ ուրիշ աղբիւրէ մը եթէ ոչ գերագոյն
զօրութենէ մը կամ գոյութենէ
գոյութենէ մը:
մը: Ա´յնպիսի գոյութենէ մը՝ որ
ինքնիր շարժումը կամ շարժումին պատճառը ինքնիր մէջ ունի:
ունի:
Այդպիսի գոյութիւն մը բնականօրէն նիւթեղէն գոյութիւն մը չի
կրնար ըլլալ, այլ՝ աննիւթեղէն ու յաւիտենական գոյութիւն մը, որ
ուրիշ մէկը չէ եթէ ոչ Աստուած:
Աստուած: Աստուած ի´
ի´նք միայն
միայն ունէր եւ
ունի այդ յաւիտենական շարժումը եւ կատարելութիւնը ինքնիր
մէջ, եւ ուստի, ի´
ի´նք միայն կրնար զանոնք պարգեւել աշխարհին:
աշխարհին:
Աստուածաբանութիւնը կամ կրօնագիտութիւնը որոշ չափով
մը եւ որոշ տեղ մը կը համաձայնի գիտութեան հետ:
հետ:
Կրօնագիտութեան նման գիտութիւնը ինք եւս կ’
կ’ընդունի որ
նիւթը սկիզբէն գոյութիւն չունէր, այլ տեղէ մը սկիզբ առած է, բայց
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անոնց տարբերութիւնը կը կայանայ անոր մէջ՝ որ գիտութիւնը,
թէպէտ կ’
կ’ընդունի որ նիւթը սկիզբէն չկար այլ յետոյ եղաւ, բայց չի
փորձեր ըսել թէ ո՞վ ըրաւ զանիկա կամ ո՞վ ստեղծեց զանիկա,
մինչդեռ
մինչդեռ կրօնագիտութիւնը, քայլ մը առջեւ կ’
կ’երթայ եւ կը
հաստատէ թէ Աստուած ի´
ի´նք է արարիչը նիւթին:
նիւթին: Գիտութիւնը կը
խօսի նիւթին գոյութեան գալուն մասին, բայց չի խօսիր ուրկէ՞
գալուն մասին:
մասին: Եւ եթէ չի խօսիր եւ չի հաստատեր թէ նիւթը
Աստուծոյ ձեռքին գործն է, չի խօսիր անոր համար որ
գիտութիւնը աստուածաբանութիւն չէ, կրօնագիտութիւն չէ:
չէ:
Հետեւաբար, իսկական գիտութիւնը, ճշմարտութիւնը փնտռող
գիտութիւնը, չի հակադրուիր աստուածաբանութեան եւ
կրօնագիտութեան, բայց միաժամանակ չ’
չ’ուզեր կամ չի փորձեր
անոնց կալուածէն ներս մտնել:
մտնել: Խօսիլ նիւթին ստեղծուած
ըլլալուն մասին՝ աստուածաբանութեան կալուածին մաս կը
կազմէ եւ ոչ թէ գիտութեան:
գիտութեան:
3.3.- Շարժումին հետ սերտ առնչութիւն ունի կեանքը:
կեանքը:
Աստուծոյ նպատակը միայն նիւթը ստեղծելը չէր, այլեւ աշխարհը
կեանքով լեցնելն էր:
էր: Կեանքով լեցնելը կը ներկայանայ երեք
երեսներով՝
բուսական,
կենդանական
եւ
բանական:
բանական:
Բուսականութիւնը ունի իր կեանքը եւ անիկա շատ լաւ ինքզինք
կ’արտայայտէ:
արտայայտէ: Կենդանական կեանքը որոշ իմաստով մը աւելի
բարձր մակարդակի կեանք մըն է քան բուսական կեանքը, եւ
ատիկա կը կոչուի՝ շնչաւոր կեանք:
կեանք: Բայց գերագոյն կեանքը կամ
գոյութիւնը
գոյութիւնը մարդկայինն է, որովհետեւ Աստուած մարդը
ստեղծեց իր պատկերով ու նմանութեամբ, իր ձեռքով ու Հոգիով,
իր շունչով ու սիրով, իր փառքով ու իր փառքին համար:
համար:
Բայց այս բոլորին կողքին, ուրիշ կարեւոր բան մը եւս կայ որ
Աստուած շնորհեց մարդուն, որով մարդը կը դառնայ
ամբողջապէս տարբեր բուսական ու կենդանական կեանքէն, եւ
ատիկա
բանականութիւնն
է:
Աստուած
գերագոյն
է:
բանականութիւնն է, միտքն է. եթէ այդպէս չըլլար, մենք ո´
ո´ չ
կարգաւորում եւ ո´
ո´չ ալ շարժում պիտի տեսնէինք աշխարհին ու
տիեզերքին մէջ:
մէջ: Առանց այդ գերագոյն ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ կամ
ՄԻՏՔԻՆ, ո´
ո´չ մէկ գոյութիւն կրնար ըլլալ:
ըլլալ: Աստուած իր
բանականութեան պատկերը դրաւ մարդուն մէջ որ միակ
մտածող արարծն է:
է: Աստուածատուր այդ բանականութեան
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միջոցաւ է որ մարդը կրնայ ճանչնալ եւ հաղորդուիլ ու
հաղորդակցիլ Աստուծոյ հետ:
հետ:
Այդ բանականութիւնը կ’
կ’ենթադրէ նաեւ նկարագրային որոշ
նմանութիւն մը Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ:
միջեւ: Եւ մարդը իբրեւ
բանական արարած կրնայ տէր ըլլալ, կրնայ տիրութիւն ընել:
ընել:
Աստուած ինքն է Տէրը բոլոր տէրերուն:
տէրերուն: Ան գերագոյն Տիրողն է,
ամբողջ տիեզերքի իշխանն է:
է: Եւ ան մարդը դարձուց մասնակից
ու բաժնեկից իր տիրութեան
տիրութեան եւ իշխանութեան:
իշխանութեան: Ան պատուիրեց
մարդուն տէր ու իշխան ըլլալ ստեղծագործութեան վրայ (Ծն
1.28):
1.28):
Ամփոփ կերպով խօսելէ ետք երեւելի ստեղծագործութեան
մասին, հիմա կ’
կ’անցնինք խօսելու աներեւոյթ, այսինքն՝
անտեսանելի արարածներուն մասին:
մասին: Ի՞նչ կը հասկնանք
անտեսանելի արարած ըսելով:
ըսելով: Անտեսանելի արարածները
հոգեղէն էակներն են:
են: Ներսէս Շնորհալի իր «Հաւատով
Խոստովանիմ»
Խոստովանիմ» աղօթքին երկրորդ տունին մէջ, զԱստուած կը
կոչէ «Արարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան եւ ամենայն եղելոց»,
եղելոց»,
այսինքն՝ «Արարիչը հրեշտակներուն, մարդոց եւ բոլոր
գոյութիւններուն»
գոյութիւններուն»: Խօսեցանք գոյութիւններու եւ մարդու մասին:
մասին:
Հիմա քանի մը խօսք ըսենք հրեշտակներու մասին:
մասին:
Ե՞րբ ստեղծուեցան հրեշտակները:
հրեշտակները: Անոնք ստեղծուածնե՞ր
են:
են: Համաձայն որոշ իմաստասիրական տեսութիւններու եւ
աղանդներու, հոգեղէն գոյութիւնները սկիզբէն գոյութիւն ունէին:
ունէին:
Ըստ իրենց,
իրենց, Աստուած այս աշխարհէն անսահմանօրէն հեռու է եւ
բնա´
բնա´ւ չ’
չ’ուզեր կապ ունենալ այս աշխարհին հետ, եւ որպէս թէ,
հրեշտակները միջնորդի դերով կը ներկայանան Աստուծոյ եւ
նիւթեղէն գոյացութեանց միջեւ:
միջեւ: Այլ խօսքով, հրեշտակները
իրե´
իրե´նք են որ կապ կը ստեղծեն Աստուծոյ եւ աշխարհին
աշխարհին միջեւ,
ինչպէս նաեւ Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ:
միջեւ:
«Հաւատամք»
Հաւատամք»ը այս սխալ տեսակէտին պատասխան մըն է որ
կու տայ երբ կը հաստատէ թէ հոգեղէն էակները Աստուծոյ
ստեղծածներն են:
են: Կարելի չէ ուրանալ հրեշտակներուն
գոյութիւնը, որովհետեւ Աստուածաշունչը տարբերտարբեր-տարբեր
գիրքերու մէջ կը խօսի հրեշտակներուն եւ անոնց երեւումներուն
մասին:
մասին: Եւ ոչ միայն այսքան, այլեւ բազմաթիւ հաստատումներ
կը ներկայացնէ անոնց ինչութեան, դերին ու պաշտօնին
վերաբերեալ:
վերաբերեալ: Ուստի, հարց կու տանք, թէ՝ ե՞րբ ստեղծուեցան
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անոնք, եւ թէ՝ ինչո՞ւ ստեղծագործութեան դրուագը այս
այս
ուղղութեամբ բան մը չ’
չ’ըսեր մեզի:
մեզի: Ստեղծագործութեան դրուագը
այս մասին բան մը չ’
չ’ըսեր, որովհետեւ Ծննդոց գիրքին նպատակը
մեզի ցոյց տալն է միայն նիւթեղէն գոյութիւններուն, նիւթեղէն
աշխարհին ու տիեզերքին սկիզբը:
սկիզբը:
Ե՞րբ ստեղծուեցան հրեշտակները:
հրեշտակները: Նիւթեղէն աշխարհի
ստեղծագործութենէն
ստեղծագործութենէն ե՞տք, թէ՝ անկէ առաջ:
առաջ: Անոնք աշխարհի
ստեղծագործութենէն ետք չեն կրնար ստեղծուած ըլլալ,
որովհետեւ Յոբի գիրքին մէջ կը կարդանք. «Անոր հիմերը ինչի՞

վրայ հաստատուած են, կամ թէ անոր անկիւնին քարը ո՞վ դրաւ,
երբ առաւօտեան աստղերը մէկտեղ փառաբանութիւն կ’
կ’ընէին ու
երբ Աստուծոյ բոլոր որդիները ցնծութեամբ կ’
կ’աղաղակէին»
աղաղակէին» (Յոբ
(Յոբ

38.638.6-7):
7): Հոս յիշուած «առաւօտեան աստղերը»
աստղերը» կամ «Աստուծոյ
որդիները»
որդիները» ակնարկութիւն են հրեշտակներուն:
հրեշտակներուն: Բնագիրը կը
վկայէ, որ երբ Աստուած աշխարհը կամ տիեզերքը կը ստեղծէր՝
հրեշտակները «փառաբանութիւն կ’
կ’ընէին»
ընէին» եւ «ցնծութեամբ
կ’աղաղակէին»
աղաղակէին»: Այս համարը յստակօրէն ցոյց կու տայ որ
հրեշտակները գոյութիւն ունէին աշխարհի ու տիեզերքի
ստեղծագործութենէն առաջ:
առաջ:
Ուստի, դարձեալ հարց կու տանք՝ ե՞րբ ստեղծուեցան
անոնք:
անոնք: Եկեղեցւոյ նշանաւոր աստուածաբանները սոյն
հարցումին
պատասխանը
կը
գտնեն
նոյնինքն
պատասխանը
ստեղծագործութեան դրուագին մէջ:
մէջ: Անոնք կ’
կ’ըսեն թէ առաջին
օրուան մէջ ստեղծուած «լոյսը»
լոյսը» հրեշտակները իրենք են:
են: Անոնք
«լոյս»
լոյս» կամ «լոյսի որդիներ»
որդիներ» կոչուած են իրենց լուսեղէն բնութեան
համար:
համար: Չմոռնանք որ մենք նաեւ կոչուած ենք «լոյս»
լոյս» (Մտ 5.14)
կամ
կամ «լոյսի որդիներ»
որդիներ» (Գղ 5.8, Ա.Թս 5.5):
5.5): Մենք լոյսի որդիներ
կոչուած ենք մեր հաւատքի բերումով, մինչդեռ անհաւատները եւ
չարին հետեւորդները, կը ներկայանան որպէս գիշերին կամ
խաւարին պատկանողներ (Ա.Թս 5.5):
5.5):
Յիշենք Ներսէս Շնորհալիի այն երգը կամ շարականը որ
մենք
ամէն Կիրակի
առաւօտ կ’
առաւօտեան
կ’երգենք
ժամերգութեան աւարտին.աւարտին.-

«Նորաստեղծեալ բանն յանէից ի սկըզբանէ զերկինս երկնից.
եւ զերկնային զօրս անմարմնոց իմանալեացն զըւարթնոց. եւ
ըզգալի տարերց քառից հակառակաց միաբանից. որով յաւէտ
փառաբանի
Երրորդութիւն
անճառելի»
Թարգմանաբար
անճառելի»:
Թարգմանաբար
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հետեւեալն է.է.- «Աստուծոյ խօսքը՝ Բանը, ոչինչէն եւ սկիզբէն նոր

ստեղծեց երկինքն ու երկիրը:
երկիրը: Նաեւ գոյացուց երկնային
անմարմին զօրքերը՝ զուարթունները՝
ինչպէս
զուարթունները՝ հրեշտակները:
հրեշտակները: ((ինչպէս
ստեղծեց) նաեւ այն չորս տարրերը որոնք թէ´
թէ´ իրարու հակառակ
են եւ թէ´
թէ´ իրարու կը միաբանին (ակնարկութիւնը
(ակնարկութիւնը հողին, ջուրին,
օդին եւ կրակին է), եւ ասոնցմով՝ (ստեղծագործութեան
ամբողջութեամբ) կը փառաբանուի Սուրբ Երրորդութիւնը
անբացատրելի կամ անպատմելի կերպով»
կերպով»:
Այս երգը Կիրակի օրուան նուիրուած երգ մըն է, այլ խօսքով՝
շաբթուան առաջին օրուան:
օրուան: Պատահականութի՞ւն է արդեօք որ
հրեշտակներու ստեղծումին մասին խօսող այս երգը, շաբթուան
առաջին օրը կ’
կ’երգուի:
երգուի: Այս իրողութիւնը կը պարզէ այն՝ որ
Ներսէս Շնորհալիի տեսակէտը նաեւ այն է՝ որ առաջին օրը
ստեղծուած լոյսը՝ հրեշտակները իրենք են, ինչ որ արդէն
հաստատեցինք:
հաստատեցինք:
Աստուածաշունչը հրեշտակները
հրեշտակները կը պատկերացնէ իբրեւ
«հոգի»
հոգի» եւ իբրեւ «կրակի բոց»
բոց» (Սղ 104.4):
104.4): «Կրակի
«Կրակի բոց»
բոց»
բացատրութիւնը տառացիօրէն պէտք չէ հասկնալ:
հասկնալ: Յիշեցէք որ
մենք մարդ արարածը կը բնորոշենք իբրեւ «հողեղէն էակ»,
էակ»,
կարծէք իբրեւ հակադրութիւն հրեշտակներուն որոնք հոգեղէն
են, հոգի են, այլ
այլ խօսքով, հողէն չեն ստեղծուած:
ստեղծուած: Բայց
միաժամանակ երբ կը խօսինք անոնց մասին, կը բացատրենք
նաեւ որ անոնք հոգեղէն ըլլալուն կողքին, նաեւ հրեղէն են,
այսինքն՝ կրակէ գոյութիւն են:
են:
Ինչո՞ւ Աստուածաշունչը զանոնք կը նմանցնէ կրակի:
կրակի:
Մատթէոսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ երբ իւղաբեր
կիները Յիսուսի գերեզմանը տեսնելու եկան, յանկարծ

«Աստուծոյ հրեշտակը երկինքէն իջնելով՝ գլորեց գերեզմանի
մուտքին դրուած քարը եւ նստաւ անոր վրայ:
վրայ: Անոր տեսքը
փայլակի կը նմանէր, եւ հագուստները ձիւնի պէս ճերմակ էին»
էին»

(Մտ 28.228.2-3):
3): Հրեշտակին համար գործածուած
գործածուած «փայլակի կը
նմանէր»
նմանէր» խօսքը, եթէ մէկ կողմէն ցոյց կու տայ անոր լուսեղէն
էութիւնը, միւս կողմէն՝ ցոյց կու տայ անոր հրեղէն էութիւնը կամ
պատկերը:
պատկերը: Փայլակը թէ´
թէ´ լոյս է եւ թէ կրակ է:
է: Հրեշտակները
այդպէս պատկերացուած են, արտայայտելու համար անոնց
անպատմելի արագութիւնը
արագութիւնը:
ւնը: Անոնք անբացատրելիօրէն արագ են
իրենց
շարժումներուն
եւ
տեղափոխութեան
մէջ:
մէջ:
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Հետաքրքրական է հետեւեալ բաղդատականը կատարել:
կատարել: Մենք
կ’ըսենք որ ամենէն արագ բանը լոյսն է:
է: Հետեւաբար, եթէ
հրեշտակները կը նմանցնենք լոյսի կամ կրակի, կարծէք անոնց
աներեւակայելի
արագութեամբ
տեղափոխուիլը
արագութեամբ
պատկերացնելու համար է:
է:
Յաւելեալ քանի մը բացատրութիւններ եւս տանք.տանք.1.1.- Եսայի մարգարէութեան մէջ կը կարդանք սերովբէներու
մասին, որոնք Աստուծոյ շուրջը կանգնած՝ կը փառաբանեն զայն՝
ըսելով. «Սուրբ, Սուրբ, Սո´
Սո´ւրբ է զօրքերու Տէրը. բոլոր երկիրը
անոր
անոր փառքով լեցուն է»
է» (Ես
(Ես 6.3):
6.3): Հրեշտակները մնայուն կերպով
այս փառաբանութեան պաշտօնին կարգուած էակներն են:
են:
Ինչպէս ամբողջ ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ փառքը կը
պատմէ, այնպէս ալ, այդ ստեղծագործութեան անդրանիկները
իրենք՝ հոգեղէն գոյութիւնները, որոնք Աստուծոյ անմիջական
անմիջական
ներկայութեան կը կանգնին, իրենք այդ փառքը կ’
կ’արտացոլացնեն
իրենց փառաբանութեան ընդմէջէն:
ընդմէջէն:
2.2.- Աստուածաշունչը կը հաստատէ որ հրեշտակները
Աստուծոյ կամքը կատարողներ են:
են: Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը
կարդանք. «Օրհնեցէ´
Օրհնեցէ´ք Տէրը, ո´
ո´վ հրեշտակներ, որ ուժով զօրաւոր

էք, որ անոր
անոր խօսքին ձայնը լսելով՝ իր հրամանը կը կատարէք:
կատարէք:
Օրհնեցէ´
Օրհնեցէ´ք Տէրը, ո´
ո´վ անոր բոլոր զօրքեր, անոր կամքը կատարող
պաշտօնեաներ»
պաշտօնեաներ» (Սղ
(Սղ 103.21103.21-22):
22): Յիշեցէք Տէրունական աղօթքին
հետեւեալ տողը. «Թող կատարուի քու կամքդ, ինչպէս որ
երկինքի մէջ՝ այնպէս ալ երկրի վրայ»
վրայ» (Մտ
(Մտ 6.10):
6.10): Երկինքի մէջ
ի՞նչպէս կը կատարուի Աստուծոյ կամքը եւ որո՞նք զայն կը
կատարեն:
կատարեն: Զայն կատարողները հրեշտակներն են եւ զայն կը
կատարեն կատարեալ կերպով:
կերպով:
3.3.- «Հրեշտակ
«Հրեշտակ»,
Հրեշտակ», կը նշանակէ՝ «պատգամաւոր հոգի»
հոգի»: Գրաբար
լեզուին մէջ, «հրեշտակ»
հրեշտակ» կը նշանակէ՝ դեսպան, կամ նուիրակ, եւ
հետեւաբար, մէկը՝ որ կը ղրկուէր թագաւորի մը կողմէ յատուկ
պաշտօնով մը եւ յատուկ առիթով մը, զինք ներկայացնելու
համար:
համար: Ինչպէս պատգամաւոր մը երկրէ մը ուրիշ երկիր
կ’երթայ, ներկայացնելու համար այն անձը կամ այն
իշխանութիւնը որուն կողմէ ղրկուած է, այնպէս ալ,
հրեշտակները
հրեշտակները Աստուծոյ պատգամաւորներն են, եւ կրնան իր
կողմէ ղրկուիլ ոեւէ ատեն, ոեւէ տեղ եւ ոեւէ անձի՝ յատուկ
պատգամ մը փոխանցելու համար:
համար:
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Յիշենք օրինակի համար Գաբրիէլ հրեշտակին երեւումը
Յովհաննէս Մկրտիչի հօրը:
հօրը: Ինչո՞ւ երեւցաւ:
երեւցաւ: Երեւցաւ՝ Աստուծմէ
պատգամ մը բերելու համար
համար անոր, քանի որ պատգամաւոր մըն
է: Կամ ինչո՞ւ երեւցաւ Սուրբ Կոյս Մարիամին:
Մարիամին: Դարձեալ,
Աստուծմէ պատգամ մը բերելու համար անոր:
անոր: Մտաբերեցէք
հրեշտակներուն երեւումները Ղովտին ու Աբրահամին:
Աբրահամին: Ասո´
Ասո´նց
եւս հրեշտակները յատուկ պատգամներ ունէին փոխանցելիք:
փոխանցելիք:
Վերոյիշեալ դրուագներուն
դրուագներուն մէջ, հրեշտակները մարմնաւոր
կերպարանքով կ’
կ’երեւին:
երեւին: Հետաքրքրական է որ երբեմն կ’
կ’երեւին
ոմանց, իսկ ուրիշներուն համար՝ անտեսանելի կը մնան:
մնան: Բայց
այս երեւիլը ինքնին մեզ կը դնէ հետաքրքրական ուրիշ հարցումի
մը դիմաց՝ եթէ կ’
կ’երեւին եւ մարմնաւորապէս կ’
կ’երեւին, արդեօք
արդեօք
անոնք::
ի՞նչպիսի մարմին մըն է այն մարմինը որով կը յայտնուին անոնք
Ծն 1818-ին մէջ կը կարդանք որ «երեք մարդիկ»
մարդիկ» եկան
Աբրահամի մօտ:
մօտ: Երեքէն մէկը Տէրը ինքն էր, իսկ միւս երկուքը՝
հրեշտակներ էին, որոնք Աբրահամէն բաժնուելէ ետք, Սոդոմ ու
Գոմոր քաղաքները կ’
կ’երթան՝ զանոնք հարուածելու համար
Աստուծոյ կողմէ:
կողմէ: Այս երեքը ո´
ո´չ միայն կ’
կ’երեւին Աբրահամին,
այլեւ քովը կը նստին եւ կը ճաշեն:
ճաշեն: Եթէ երբեք քովը կը նստին եւ
կը ճաշեն, հարց կու տանք, երեւո՞յթ էին անոնք, այլ խօսքով,
մարմին ունէի՞ն, թէ՝ ոչ:
ոչ: Անշո´
Անշո´ւշտ ունէին:
ունէին: Այս իրողութիւնը
յստակ մէկ
մէկ բան ցոյց կու տայ, որ հրեշտակները իրենք զիրենք
թանձրացնելու կամ նիւթեղինացնելու որոշ կարողութիւն մը
ունին:
ունին:
Հրեշտակները գերազանցօրէն տարբեր են մարդոցմէ իրենց
հոգեղէն գոյութեան մէջ, իրենց ունեցած կարողութեամբ,
զօրութեամբ եւ իմաստութեամբ:
իմաստութեամբ: Պէտք է յիշել հրեշտակներուն
հրեշտակներուն
ուրիշ մէկ կարեւոր յատկանիշը նաեւ, այն՝ որ հրեշտակները
իբրեւ Աստուծոյ ներկայացուցիչները, լաւապէս ծանօթ են այն
բոլոր իրադարձութիւններուն որոնք յատուկ են մեր աշխարհին:
աշխարհին:
Այս իրողութիւնը Աստուածաշունչի մէջ կ’
կ’արտայայտուի յատուկ
պատկերացումով մը:
մը: Հրեշտակներուն
Հրեշտակներուն համար կ’
կ’ըսուի որ «ամէն
կողմէն աչքերով լեցուն»
լեցուն» են (Եզ 1.18):
1.18): Այս հաստատումը կը
պարզէ որ հրեշտակները յատուկ տեսողութիւն մը ունին,
խորաթափանց տեսողութիւն մը, որով կարող են տեսնել
ճշմարտութիւնը եւ գիտնալ զանիկա այնպէս ինչպէս որ է:
է:

www.hygradaran.weebly.com

135

Ի վերջոյ, հրեշտակներուն մեզի ամէնէն ծանօթ երեսը անոնց
միջնորդ ըլլալու երեսն է:
է: Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Չէ՞ որ

հրեշտակները Աստուծոյ ծառայող հոգիներ են եւ իր կողմէ կը
ղրկուին օգնելու համար անոնց՝ որոնք փրկութիւնը պիտի
ժառանգեն»
ժառանգեն» (Եբր
(Եբր 1.14):
1.14): Անոնք միջնորդ են:
են: Միջնորդ՝ ո´
ո´չ թէ

անտեսանելի կամ անմերձենալի Աստուծոյ եւ աշխարհին միջեւ,
այլ միջնորդ՝ մեր փրկութեան համար:
համար: Անոնք կ’
կ’օգնեն բոլոր
անոնց՝ որոնք կոչուած են փրկութեան:
փրկութեան:
Յիշենք նաեւ որ մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս, երկու տարբեր
առիթներով
հրեշտակներու
ակնարկութիւն
ըրաւ:
Ան
ըրաւ:
պատուիրեց չգայթակղեցնել կամ չարհամարհել փոքրիկները,
որովհետեւ «անոնց հրեշտակները երկինքի մէջ միշտ կը տեսնեն»
տեսնեն»
երկնաւոր Հայրը (Մտ 18.10):
18.10): «Անոնց
«Անոնց հրեշտակները»
հրեշտակները» բառերը,
ցոյց կու տան որ իւրաքանչիւր մարդ ունի իր պահապան
հրեշտակը:
հրեշտակը: Եւ երկրորդ, երբ պատմեց կորսուած դրամին առակը
եւ յիշեց թէ ինչպէս առակին մէջ յիշուած կինը կը գտնէ դրամը,
ըսաւ. «Կ’ըսեմ ձեզի, Աստուծոյ հրեշտակները նոյն ձեւով պիտի
ուրախանան մեղաւորի մը համար, որ կ’
կ’ապաշխարէ»
ապաշխարէ» (Ղկ
(Ղկ 15.10):
15.10):
Այս համարը բացայայտ կը դարձնէ որ հրեշտակները ո´
ո´չ միայն
մեր կ’
կ’օգնեն մեր փրկութեան, այլ նաեւ կ’
կ’ուրախանան
ուրախանան մեր
փրկութեան համար:
համար:
Խօսեցանք նիւթեղէն եւ հոգեղէն ստեղծագործութեանց
մասին, Աստուած սակայն, միայն ստեղծիչ չէ, այլ նաեւ՝
նախախնամող:
նախախնամող: Կարելի չէ պատկերացնել որ Աստուած մը, եւ
այն ալ՝ հա´
հա´յր եղող Աստուած մը, - Հաւատամքին իսկ բառերով՝
«ամենակալ Հայր»
Հայր» մը,մը,- որ ստեղծէ եւ այնուհետեւ լքէ իր
ստեղծածը, եւ բնաւ չզբաղի ու չհետաքրքրուի անով:
անով: Ինչպէս
կարելի չէ երեւակայել որ ճշմարիտ ծնող մը ծնունդ տալէ ետք իր
զաւկին՝ լքէ զայն, այնպէս ալ, կարելի չէ պատկերացնել որ
ճշմարիտ Աստուածը որ սիրոյ ու սիրող Աստուած է՝ լքէ իր
ստեղծածները,
ստեղծածները, անոնց ստեղծումէն ետք:
ետք:
Իսկական ծնողը խնամածու ու հոգատար ծնողն է:
է: Մեր
երկնաւոր Հայրը, իսկական ծնողի՝ խնամածու ու հոգատար
ծնողի պատկերով կը ներկայանայ:
ներկայանայ: Բայց Աստուծոյ սէրն ու
կապուածութիւնը, գուրգուրանքն ու խնամատարութիւնը
մարդոց հանդէպ, շատ աւելի´
աւելի´ն է քան երկրաւոր ծնողներու սէրն
ու կապուածութիւնը, որովհետեւ ինքն իսկ կը հաստատէ՝ ըսելով.
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«Միթէ կինը իր կաթնկեր մանուկը կրնա՞յ մոռնալ, այնպէս որ իր
որովայնին ծնունդը եղող մանուկին վրայ չգթայ:
չգթայ: Թէեւ անոնք
մոռնան, բայց ես քեզ պիտի չմոռնամ»
չմոռնամ» (Ես
(Ես 49.15):
49.15):
Աստուծոյ սէրը
սէրը մարդուն հանդէպ աւելի´
աւելի´ մեծ է քան մարդուն
սէրը մարդուն հանդէպ:
հանդէպ: Աստուած վստահութիւն կը ներշնչէ
մարդ արարածին թէ բնա´
բնա´ւ զինք պիտի չլքէ ու չմոռնայ,
հակառակ իր բոլոր թերացումներուն, հակառակ մարդուն
ամբողջ սահմանափակութեան եւ հակառակ մարդուն չար
գործերուն:
գործերուն: Աստուած
Աստուած ինչպէս հոգածու է մարդուն հանդէպ,
այնպէս ալ հոգածու է աշխարհի ու տիեզերքի հանդէպ:
հանդէպ: Մարդուն
նման, աշխարհը ինք եւս Աստուծոյ փրկագործական ծրագիրին
մաս կը կազմէ:
կազմէ:
Յաճախ դժբախտաբար երբ փորձութեան կամ չարիքի
հանդիպինք, կը սկսինք կասկածի տակ առնել Աստուծոյ
նախախնամութիւնը,
նախախնամութիւնը,
գուրգուրանքն
ու
հոգածութիւնը:
հոգածութիւնը:
Չարչարանքով լեցուն պահերու դիմաց, պահ մը կը զգանք կամ
կը կարծենք որ Աստուած լքած է մեզ:
մեզ: Բայց եւ այնպէս, շուտով եւ
մեր իսկ փորձառութեամբ, կ’
կ’անդրադառնանք թէ որքա՜
որքա՜ն
ունի
նի իր
խորհրդաւոր կերպով Աստուած կը քալէ մեզի հետ եւ մեզ ու
ափերուն մէջ:
մէջ:
Խօսելէ առաջ չարին գոյութեան մասին, որուն վերաբերեալ
արդէն հպանցիկ ակնարկութիւն մը ըրինք, նախ անհրաժեշտ է
իրողութիւնը::
հաստատել աշխարհի ու տիեզերքի բարի ըլլալու իրողութիւնը
Երբ կը կարդանք Ծննդոց գիրքին առաջին գլուխը, կը տեսնենք
որ ստեղծագործութեան իւրաքանչիւր
իւրաքանչիւր օրուայ աւարտին, կը
հաստատուի. «Եւ Աստուած տեսաւ որ բարի է»
է»: Ինչո՞ւ այս
հաստատումը:
հաստատումը: Երբ Մովսէս գրի կ’
կ’առնէր Ծննդոց գիրքը, իր
շուրջը չարիքներ չկայի՞ն, աշխարհը չէ՞ր չարացած:
չարացած: Ինչո՞ւ
չարութեամբ լեցուն աշխարհը «բարի»
բարի» կ’անուանէ Մովսէս:
Մովսէս: Կա´
Կա´մ
այն է որ Մովսէս
Մովսէս կը մոռնար աշխարհը լեցնող չարիքը, կա´
կա´մ այն
կա´
´մ
է որ կը փորձէր մեզի ներկայացնել կեղծ պատկեր մը, եւ կա
այն է, որ մեզի կը ներկայացնէ գերագոյն ճշմարտութիւն մը, որ
մեր անմիջական հասկացողութենէն կը վրիպի ներկայիս:
ներկայիս: Եւ այդ
գերագոյն ճշմարտութիւնը այն է՝ որ եթէ աշխարհը
աշխարհը իր երեւելի եւ
աներեւոյթ բոլոր արարծներով Աստուծոյ ստեղծագործութիւնն է,
եւ եթէ Աստուած գերագոյն Բարին է, աշխարհը հետեւաբար,
ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ բարի:
բարի:
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Այստեղ, դարձեալ ստիպուած ենք ակնարկելու այն
խորհողութեանց եւ մտածողութեանց, որոնք թէ´
թէ´ անցեալի
անցեալի
աշխարհին մէջ կային եւ թէ´
թէ´ այսօրուան աշխարհին մէջ կան:
կան:
Այդ խորհողութիւնները եւ մտածողութիւնները ե´
ե´ւ կրօնական
ե´ւ իմաստասիրական բնոյթ ունին:
ունին: Առնենք օրինակ, Ծայրագոյն
արեւելքի որոշ կրօնները եւ անոնց ըմբռնումը աշխարհի
վերաբերեալ եւ Աստուծոյ ու մարդուն վերաբերեալ
վերաբերեալ:
երեալ:
Իրենց համար Աստուած անձնաւորեալ Աստուածը չէ:
չէ: Իրենց
համար Աստուած ո´
ո´չ հայր է, ո´
ո´չ սիրոյ Աստուած է, եւ ո´
ո´չ ալ
գերագոյն բարին է:
է: Իրենց հասկացողութեամբ, Աստուած եւ
աշխարհը կը ներկայացնեն բարիին եւ չարին խառնուրդ մը:
մը:
Անոնք Աստուծոյ մէջ կը տեսնեն թէ´
թէ´ բարիին
բարիին եւ թէ´
թէ´ չարին
ներկայութիւնը:
ներկայութիւնը: Իրենց մտածողութեան համաձայն, բարին եւ
չարը յատուկ են աշխարհին եւ երկուքն ալ կու գան Աստուծմէ:
Աստուծմէ:
Աստուածաշունչին վրայ հիմնուած Աստուծոյ յայտնութիւնը կը
մերժէ այդպիսի տեսութիւն մը, յայտարարելով որ Աստուած
գերագոյն բարին է, եւ Աստուծոյ
Աստուծոյ ստեղծագործութիւնը չի կրնար
ուրիշ բան ըլլալ եթէ ոչ միայն բարին, ինչպէս քիչ մը վերեւ ըսի:
ըսի:
Արդ, եթէ աշխարհը իր ամբողջութեանը մէջ բարին է, հապա
ուրկէ՞ չարը:
Չար» ըսելով կրնանք հասկնալ չար գոյութիւնը՝
չարը: «Չար
«Չար»
Սատանան, Բանսարկուն, առաջին օձը:
օձը: «Չար
«Չար»
Չար» կրնանք կոչել
մարդկային յարաբերութիւնները որոնք կան եւ որոնց մէջ կը
տեսնենք բարիին բացակայութիւնը:
բացակայութիւնը: «Չար
«Չար»
Չար» անուանումը կու
տանք նաեւ այն արարքներուն եւ գործերուն որոնք
աստուածահաճոյ չեն եւ որոնք մարդոց վնաս կը հասցնեն:
հասցնեն:
Ինչո՞ւ կայ չարը:
չարը: Ինչո՞ւ Աստուած կը թոյլատրէ չարը:
չարը:
Մարդիկ
Մարդիկ կրնան մտածել որ եթէ ամբողջ աշխարհը Աստուծոյ
կամքով է որ կը շարժի, եւ եթէ առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան
ու կամքին բան մը չի կրնար պատահիլ, ուրեմն, չարը որ կը
պատահի, Աստուծոյ կամքով է կամ կամքին թոյլտուութեամբ է
որ կը պատահի:
պատահի:
Չարը իսկապէս կա՞յ, եւ եթէ կայ՝
կայ՝ ի՞նչ է ատիկա:
ատիկա: Ծայրագոյն
արեւելքի որոշ կրօններ կ’
կ’ըսեն թէ չարը գոյութիւն չունի:
չունի: Անոնք
կը կարծեն որ չարը մարդուն մտքին մէջ է որ կայ եւ ո´
ո´չ թէ
աշխարհին մէջ:
մէջ: Այս մտածողութիւնը մասամբ մը կրնայ շիտակ
ըլլալ եւ մասամբ մըն ալ՝ ոչ, որովհետեւ չարը իբրեւ արդիւնք
աշխարհին
աշխարհին մէջ կայ եւ իրականութիւն է ատիկա:
ատիկա: Օրինակ, ցաւ
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ըսուածը որ չարիք մըն է, կա՞յ աշխարհի մէջ, թէ ոչ.
հիւանդութիւն ըսուածը որ չարիք մըն է, կա՞յ աշխարհի մէջ, թէ
չկայ:
չկայ: Անոնց գոյութիւնը անուրանալի է:
է:
Եթէ չարը իսկապէս կայ, այդ պարագային ի՞նչպէս պէտք է
բացատրել եկեղեցւոյ
եկեղեցւոյ հայրերուն եւ աստուածաբանութեան
հաստատումը, թէ՝ «Չարը բարիին բացակայութիւնն է»,
է», կամ՝
չունի», այլ՝ երբ որ
«Չարը ըստինքեան (ինքնիրեն) գոյութիւն չունի»,
բարին պակսի՝ ինքնաբերաբար չարիքը յառաջ կու գայ:
գայ:
Հասկնալու համար այս հաստատումները, դիմենք հետեւեալ
պատկերացումներուն.
պատկերացումներուն.ումներուն.- Խաւարը գոյութիւն ունի՞, թէ չունի:
չունի: Մենք
եթէ գիշերով դուրս ելլենք, կրնանք տեսնել խաւարը եւ
հաստատել որ խաւարը գոյութիւն է:
է: Բայց ասիկա ամբողջապէս
ճիշդ չէ, որովհետեւ եթէ երբեք մենք կարենանք վեր բարձրանալ
մեր աշխարհէն եւ հասնիլ տեղ մը ուր աշխարհի շուքը
շուքը մեր վրայ
չիյնար այլեւս, մենք զմեզ լոյսի մէջ պիտի տեսնենք, եւ
այնուհետեւ խաւարը կամ ստուերը պիտի չկրնան տիրել մեր
վրայ:
վրայ:
Ինչ որ մենք խաւար կը կոչենք, պարզապէս լոյսին
բացակայութիւնն է:
է: Երբ որ մենք գտնուինք երկրի այն երեսը որ
արեւին հակառակ կողմը կ’
կ’ըլլայ՝ ինքնաբերաբար լոյսին
բացակայութիւնը կը զգանք:
զգանք: Երբ որ մենք լոյսին կռնակ կը
դարձնենք, լոյսը կը դադրի՞ լոյս ըլլալէ, արեւը կը դադրի՞
գոյութիւն ունենալէ:
ունենալէ: Բնականաբար ոչ:
ոչ: Հետեւաբար, խաւարը
ինքնին գոյութիւն չունի:
չունի:
Լոյսը որ գայ՝ խաւարը կը մեկնի:
մեկնի: Օրինակ, եթէ նստեր ենք
ենք
լուսաւոր սրահի մը մէջ, լոյսը որ մարեն՝ խաւար չ’
չ’ը՞լլար:
ը՞լլար: Իսկ
այն պահուն որ լոյսը վառեն՝ խաւարը ինքնաբերաբար կը ցրուի:
ցրուի:
Լոյսին մասին կրնանք խօսիլ աւելի առարկայականօրէն,
մինչդեռ խաւարին մասին՝ չենք կրնար:
կրնար: Ըսել ուզածս հետեւեալն
է.է.- Լոյսը կայ բանով մը, օրինակ՝ լամբարով:
լամբարով: Եթէ լամբը չըլլայ՝ չի
կրնար լոյս ըլլալ:
ըլլալ: Ա´յս իմաստով՝ չկայ խաւար:
խաւար: Կա՞յ արդեօք
լամբ մը կամ այլ գործիք մը, որուն կոճակը կոխելով՝ խաւար
ունենանք:
ունենանք: Չկա´
Չկա´յ այդպիսի բան:
բան: Հետեւաբար, խաւարը գոյութիւն
չէ:
չէ: Խաւարը բացակայութիւն մըն է, պակսո´
պակսո´ղ բան մըն է:
է:
Նոյնն է օրինակ հիւանդութեան պարագան:
պարագան: Որքան ատեն որ
առողջութիւնը կայ, յստակ է որ հիւանդութիւնը գոյութիւն չունի:
չունի:
Հիւանդութիւնը միայն ա´
ա´յն ատեն կրնայ ներկայ ըլլալ՝ երբ
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առողջութիւնը կը նահանջէ:
նահանջէ: Նոյնպէս մահ եւ կեանք
հակադրութիւնները:
հակադրութիւնները: Մահը կեանքին բացակայութիւնն է:
է: Երբ
Երբ
կեանքը կը լքէ մեզ՝ այն ատեն է որ մահը կայ:
կայ: Հետեւաբար, մահը
ինքնին չկայ:
չկայ: Ոեւէ տեղ մահ չենք կրնար գտնել, մինչդեռ կեանքը՝
ամէն տեղ կը գտնենք, ամէն մէկ ապրող արարածի մէջ կը
գտնենք:
գտնենք:
Եթէ չարը ինքնին գոյութիւն չունի՝ հապա ուրկէ՞ յառաջ կու
գան այս բոլոր չարիքները
չարիքները որ կը տեսնենք:
տեսնենք: Չարին հարցը կապ
ունի մարդուն ազատ կամքին հետ:
հետ: Եթէ կարենանք հասկնալ
մարդուն ազատութիւնը՝ ինքնաբերաբար հասկցած կ’
կ’ըլլանք
չարին հարցը:
հարցը: Քիչ առաջ ըսինք, որ Աստուած ստեղծեց մարդը եւ
անոր տուաւ որոշ կարողութիւններ, տուաւ իր պատկերը, իր
իշխանութիւնը,
իշխանութիւնը, բանականութիւնը, եւ նաեւ իբրեւ գերագոյն
պարգեւ՝ անոր տուաւ ազատութիւն, այլ խօսքով՝ ազատ
կամեցողութիւն:
կամեցողութիւն:
Աստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած ազատութիւնը թէ´
թէ´
պարգեւ մըն է, եւ թէ´
թէ´ փորձանք մըն է, որովհետեւ
«ազատութիւն՝»
ազատութիւն՝» կ’ենթադրէ ընտրելու կարողութիւն:
կարողութիւն: Մարդը
ամէն օր ստիպուած է իր ազատ կամքով ընտրութիւն
կատարելու. եթէ ան ընտրութիւն ընելէ առաջ գիտնար թէ ի՞նչ
պիտի ըլլար հետեւանքները իր ընտրութեան, շատ մը
ընտրութիւններ պիտի չկատարէր, բայց որովհետեւ մարդ
արարածը ամէն ինչ չի գիտեր եւ փորձառութեամբ է որ կը սորվի,
յախախ կ’
կ’ընէ
ընէ այդ ընտրութիւնները եւ յետոյ կը զղջայ:
զղջայ:
Արդ, քանի որ մարդը ազատ է ընտրելու, կրնայ առնել
ամենէն բարի բաները եւ զանոնք ծառայեցնել չարին,
գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար:
անգիտակցաբար: Եզնիկ Կողբացին կը
բացատրէ թէ մարդը ի՞նչպէս գտաւ դանակը:
դանակը: Ան կ’
կ’ըսէ.ըսէ.Հաւանաբար օր մը երբ մարդը կրակ վառած էր, տեսաւ որ քարէն
տեսակ մը մետաղ կը հոսի, յետոյ երբ պաղեցաւ այդ մետաղը,
որոշակի ձեւ մը առաւ եւ մարդը անդրադարձաւ, որ անոր սուր
շեղբերը կրնան ծառայել բան մը կտրելու:
կտրելու: Ասկէ ունեցաւ դանակի
գաղափարը:
գաղափարը: Մարդը սկսաւ անօթներուն, պնակներուն եւ
կաթսաներուն
կաթսաներուն կողքին դանակն ալ գործածել իբրեւ ամենօրեայ
կահ կարասի:
կարասի:
Հարց կու տանք, դանակը ինքնին չա՞ր է:
է: Ընդհակառակը,
շատ բարի բան մըն է, որովհետեւ ամէն օր կը գործածենք զայն եւ

www.hygradaran.weebly.com

140

մեծ ծառայութիւններ կը մատուցանէ մեզի, բայց,բայց,- կ’ըսէ Եզնիկ, եթէ նոյն դանակը առնեմ եւ զանիկա մէկու մը կողը խրեմ՝
չարիքի ծառայած կ’
կ’ըլլայ ատիկա:
ատիկա: Հիմա դուք ըսէք, դանակի՞ն
մէջն է չարիքը, թէ՝ իմ չար կամեցողութեանս ու մտածողութեանս
մէջ:
մէջ: Ես չարիք կամեցայ եւ այդ սուր գործիքը գործածեցի իմ
կամեցած չարիքս եւ իմ չար նպատակս կատարելու համար:
համար:
Նպատակս կամ կամքս կրնայ չար ըլլալ, բայց այդ չի նշանակեր
որ առարկաները չար են:
են:
Կարելի է տարբեր օրինակներ առնել:
առնել: Առնենք հիւլէական
ոյժի օրինակը:
օրինակը: Երբ Այնշթայն 2020-րդ դարուն գտաւ հիւլէական
ոյժը, արդեօք աշխարհին չարիք հասցնելու նպատակո՞վ գտաւ
զայն, թէ՝ զայն ծառայեցնելու համար մարդոց
մարդոց բարիքին:
բարիքին: Եթէ
մարդիկ սկսան հիւլէական ոյժը օգտագործել եւ ռումբեր կամ այլ
կործանարար գործիքներ շինել, անոնցմով միլիոնաւոր մարդիկ
սպաննելու համար, այս չի նշանակեր որ հիւլէական ոյժը չարիք
մըն է:
է: Չարիքին պատճառը հիւլէական ոյժը չէ, այլ՝ մարդուն
ազատ կամքն է:
է:
Անդրադառնանք ուրիշ երեւոյթի մը:
մը: Եթէ մարդը ձեռքը
անցածը չարիքի համար կը գործածէ, ինչո՞ւ Աստուած չ’
չ’արգիլեր
անոր չարագործութիւնը:
չարագործութիւնը: Աստուած որ սկիզբէն ամէն բան գիտէ
եւ գիտէ թէ ի´
ի´նչ չարիքներ պիտի գործուին այսինչ կամ այնինչ
մարդուն ձեռքով, ինչո՞ւ չ’
չ’արգիլեր անոնց պատահումը:
պատահումը:
Աստուած չ’
չ’արգիլեր չարին պատահումը հիմնական երկու
պատճառով.պատճառով.- Նախ որպէսզի յարգած ըլլայ մարդուն ազատ
կամեցողութիւնը որ իր իսկ պարգեւն է մարդուն, եւ երկրորդ,
որպէսզի այդ չարիքէն բարիք մը յառաջ բերէ:
բերէ:
Ո՞րքանով գոհացուցիչ է մեզի համար այս պատասխանը:
պատասխանը:
Երբեմն
Երբեմն առանց մտածելու՝ կ’
կ’ըսենք. «Աստուած կրնար կեցնել
այսինչ չարիքին պատահումը, ինչո՞ւ չկեցուց»
չկեցուց»: Երբ այսպիսի
արտայայտութիւն մը կ’
կ’ունենանք, կարծէք ազատութիւնը պահ
մը կը դադրի մեզի համար իր նշանակութիւնը ունենալէ:
ունենալէ: Ոմանք
նոյնիսկ կը մտածեն որ աւելի լաւ պիտի ըլլար,
ըլլար, որ Աստուած
մարդը այնպէս մը ստեղծէր, որ ան չկարենար չարիք գործել, այլ
միայն բարիք գործելու ատակ ըլլար:
ըլլար: Արդե՞օք աւելի լաւ պիտի
ըլլար սակայն:
սակայն:
Եթէ երբեք մարդը Աստուծոյ կողմէ լարուէր իբրեւ մեքենայ
մը որ միայն մէկ ուղղութեամբ կարենար քալել, կամ եթէ այնպէս
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մը ստեղծուէր որ կարենար միայն բարիք գործել, ի՞նչ
տարբերութիւն պիտի ունենար այսօրուան համակարգչային այն
ծրագիրներէն, որոնք սկիզբէն դրուած են համակարգիչին մէջ եւ
ճշդուած բանէն զատ ուրիշ ոչինչ կրնան ընել:
ընել: Եթէ Աստուած
սկիզբէն պատրաստէր որոշ ծրագիրներ եւ դնէր մարդուն
մարդուն
ուղեղին մէջ եւ մարդը անոնցմէ զատ ուրիշ ոչինչ կարենար ընել,
այդ պարագային, մարդը ոչ մէկ տարբերութիւն պիտի ունենար
անշունչ համակարգիչէն:
համակարգիչէն:
Ասկէ առաջ հաստատեցինք թէ Աստուած բանականութիւն
տուած է մարդուն:
մարդուն: Բանականութիւնը կ’
կ’ենթադրէ նաեւ ազատ
կամեցողութիւն:
կամեցողութիւն: Ոեւէ
Ոեւէ մէկը որ բանականութիւն ունի, կրնայ
մտածել եւ որոշել ի´
ի´նչ ընել եւ ի´
ի´նչ չընել:
չընել: Բանական մարդուն
յատուկ է ծրագիրներ մշակել եւ որոշումներ առնել:
առնել: Այդ
որոշումները կամ ծրագիրները կրնան բարի ըլլալ եւ կրնան չար
ըլլալ:
ըլլալ: «Որոշել
«Որոշել»
Որոշել» բառն իսկ արդէն ցոյց կու տայ որ մարդուն դիմաց
դրուած են երկու տարբեր ճամբաներ եւ մարդը ամբողջական
ազատութիւնը ունի ընտրելու որմէկ ճամբան որ կ’
կ’ուզէ:
ուզէ: Մարդը
անկարող պիտի ըլլար որոշումներ առնելու եւ ընտրութիւններ
ընելու եթէ երբեք զուրկ ըլլար բանականութենէ:
բանականութենէ:
Մարդը ունի բանականութիւն եւ ազատ կամք, իսկ
անասունը՝ չունի:
չունի: Ի՞նչ պիտի ըլլար տարբերութիւնը անասունին
եւ մարդուն, եթէ մարդը ազատ կամք չունենար:
չունենար: Յիշեցէք որ
ընտանի անասունը ինք եւս չարիք ընելու անատակ է:
է: Ան իր մէջ
ունի դրուած ա´
ա´յնպիսի օրէնքներ եւ ա´
ա´յնպիսի բնազդային
շարժումներ, որոնք զինք կը մղեն որոշակի
որոշակի կերպով մը ապրելու:
ապրելու:
Եթէ մարդն ալ այդպիսին ըլլար, այսինքն՝ անկարող ըլլար չարիք
ընելու, ազատ կամքէ զրկուած անասունէն տարբեր պիտի
չըլլար:
չըլլար:
Ազատութիւնը թէպէտ չարիքի պատճառ կրնայ ըլլալ
մարդուն համար, բայց միաժամանակ մարդուն բարձրացման
ճանապարհն է ատիկա, որովհետեւ
որովհետեւ ազատութեամբ է որ մարդը
կեանքի մէջ կրնայ առաքինութիւններու տիրանալ:
տիրանալ: Մարդը
չարին վրայ յաղթանակ տանելու կարելիութիւնը ունի, բայց չի
կրնար այդ յաղթանակը ձեռք ձգել առանց իրեն շնորհուած
ազատութեան:
ազատութեան: Եթէ մարդը չունի ընտրութեան ազատութիւնը, կը
նշանակէ թէ անոր համար
համար բարձրացում չկայ եւ ստիպուած միշտ
նոյն մակարդակին վրայ պիտի մնայ:
մնայ: Մարդը պէտք է ինքնիր
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բնութեան վրայ յաղթանակ տանի, որպէսզի բարձրանայ:
բարձրանայ: Իսկ այդ
յաղթանակը տանելու համար՝ ազատութիւնը անմիջական եւ
շատ կարեւոր է:
է:
Ուրիշ կարեւոր հարց մը կայ որուն պէտք է անդրադառնալ
անդրադառնալ:
առնալ:
Մենք յաճախ կը մերժենք այն ցաւերը կամ չարիքները որոնց կը
հանդիպինք եւ նոյնիսկ կ’
կ’ընդվզինք անոնց դէմ, որովհետեւ
կ’անգիտանանք անոնց պատճառը եւ հետեւանքը:
հետեւանքը: Օրինակ մը
առնենք ձեր առօրեայ կեանքէն:
կեանքէն: Պատուաստելու համար ձեր
երեխան հիւանդութեան մը դէմ, երբ զայն տանիք
տանիք բժիշկի
որպէսզի ներարկում կատարէ, ժողովրդական բացատրութեամբ,
որպէսզի ասեղ մը զարնէ անոր, երեխան սիրով կ’
կ’ընդունի՞ այդ
ասեղը, թէ՝ կը ճչայ:
ճչայ: Երեխան իր պզտիկ տրամաբանութեամբ չի
կրնար հասկնալ թէ ինչո՞ւ զինք պիտի ցաւցնեն:
ցաւցնեն: Որքան ալ
բացատրենք իրեն որ իր օգուտին համար է ասեղը, ան երբեք
հասկացողութիւն
պիտի
չցուցաբերէ:
չցուցաբերէ:
Ծնողը
սակայն,
փորձառութեամբ գիտէ որ այդ ասեղը կամ պատուաստը
ինչպիսի չարիքներէ պիտի փրկէ իր զաւակը հետագային:
հետագային:
Ճիշդ նոյնն է մեր պարագան:
պարագան: Մենք եթէ անդրադառնանք որ
Աստուած մեծամեծ բարիքներ եւ օրհնութիւններ
օրհնութիւններ կրնայ քաղել
մեզի պատահող չարիքներէն, վստահաբար մեր վերաբերմունքը
պիտի փոխուի անոնց նկատմամբ:
նկատմամբ: Աստուծոյ թոյլտուութեամբ
մեզի պատահող փորձութիւնները միշտ իրենց հետ կը բերեն
աստուածային օրհնութիւններ:
օրհնութիւններ: Եթէ համբերութեամբ տանինք
մեզի պատահող չարիքները անոնք գերագոյն
գերագոյն բարիքի պատճառ
կը դառնան մեզի համար:
համար:
Երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ պզտիկ նեղութիւններ
կամ ցաւեր դիմագրաւենք, որպէսզի անոնցմով մեզ արթնութեան
եւ զգաստութեան բերէ:
բերէ: Եթէ մէկը սխալ ու մեղսալից ընթացքի
մէջ է, դժուար թէ գիտակցութեան եւ զգաստութեան գայ առանց
ծանր փորձութեան մը կամ չարիքի մը հանդիպելու:
հանդիպելու:
Ցաւն ու նեղութիւնը նաեւ մեզ մարզելու կը ծառայեն:
ծառայեն: Մէկը
որ մնայուն կերպով դիւրին կեանք մը կը վարէ, ընդհանրապէս չի
տոկար ծանր փորձութիւններու դիմաց:
դիմաց: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ,
Աստուած թոյլ կու տայ որ այդպիսիները հանդիպին պզտիկ
պզտիկ
նեղութիւններու, նպատակ ունենալով զանոնք մարզել, զօրացնել
եւ պնդացնել, որպէսզի կարող ըլլան դիմագրաւել կեանքի մեծ
նեղութիւնները:
նեղութիւնները: Մինչդեռ այն մարդը որ պզտիկպզտիկ-պզտիկ
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նեղութիւններ կրելու վարժութիւնը ունի, աստիճանաբար կը
զօրանայ իր հաւատքը եւ իր հոգեւոր կեանքին մէջ նուաճումներ
ձեռք կը ձգէ, եւ կը հասնի այն փառքին որ Աստուած
պատրաստած է իրեն համար:
համար: Այդպիսի մարդիկ որոնք վարժ են
դիմագրաւելու կեանքի պզտիկ նեղութիւնները եւ անյողդողդ
մնալու անոնց դիմաց, դիւրաւ կրնան տանիլ կեանքէն եկող
դժուարին պահերը:
պահերը:
Պէտք չէ մոռնանք նաեւ
նաեւ որ երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ
փորձուինք, որպէսզի ցոյց տայ Սատանային եւ մեր շրջապատին,
մեր առաքինի ու հաւատքի մարդ ըլլալը:
ըլլալը: Յիշեցէք Յոբի
պարագան:
պարագան: Աստուած թոյլ տուաւ որ ան փորձուի, որպէսզի անոր
արժանաւորութիւնը, անոր ընտիր ու առաքինի ըլլալը յայտնի
ըլլայ
ըլլայ Չարին:
Չարին:
Յաճախ կ’
կ’ըսենք եւ Աստուածաշունչը ինքն ալ կ’
կ’ըսէ, որ
նեղութիւնները աւելի բարի եւ Աստուծոյ կամքը կատարող
մարդոց կը պատահին քան չար եւ Չարին կամքը կատարող
մարդոց, եւ անոր ամենէն կենդանի օրինակը Յոբի օրինակն էէ:: Եւ
ասիկա շատերուն գայթակղութեան պատճառ կ’
կ’ըլլայ:
լլայ: Երբեմն
նոյնինքն փորձութեան ենթարկուող հաւատացեալը ի´
ի´նք կը
գայթաղի՝ ըսելով. «Ես որ կը փորձեմ Աստուծոյ կամքը կատարել

եւ Աստուծոյ հաւատարիմ ըլլալ, ինչո՞ւ այսքան նեղութիւններու
կը հանդիպիմ»
հանդիպիմ»: Շատ մը պարագաներու այդ «ինչո՞ւ»
ինչո՞ւ»ն հասկնալը

դժուար է:
է: Բայց, ինչպէս
ինչպէս ըսի, Աստուած թոյլ կու տայ
փորձութիւնները, որպէսզի ցոյց տայ մարդոց մեր հաւատքի
օրինակը, մեր կապուածութի´
կապուածութի´ւնը իրեն, մեր նկարագրային
ամրութիւնը, մեր յաղթանակը չարին դէմ, եւ մանաւանդ, իր
սուրբ կամքին մեր հնազանդութիւնը:
հնազանդութիւնը:
Ինչպէս
հրեշտակները
կարգուած
են
Աստուծոյ
փառաբանութեան համար եւ կոչուած են անոր կամքը
կատարելով՝ հնազանդելու անոր, այնպէս ալ, մարդը կոչուած է
իր կեանքին մէջ եւ իր կեանքով դառնալ փառաբանիչը իր
արարիչին:
արարիչին: Մարդը կոչուած է հրեշտակներէն աւելի´
աւելի´ն ընելու եւ
ըլլալու:
ըլլալու: Ան կոչուած է Աստուծոյ նմանելու, Աստուծոյ
Աստուծոյ կատարեալ
զաւակը դառնալու, իր ժառանգութիւնը, իր սեփական
ժողովուրդը, իր սեփական ընտանիքին հարազատ անդամը
դառնալու:
դառնալու:
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Եւ Աստուծոյ ընտանիքին հարազատ անդամը կը դառնանք
երբ սէր ունինք Աստուծոյ հանդէպ:
հանդէպ: Քանի որ Աստուած մեզ կը
սիրէ, մենք ինչո՞ւ չսիրենք զայն:
զայն: Փոխադարձ
Փոխադարձ սէր պէտք է ըլլայ
Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ:
միջեւ: Աստուած իր սէրը ցուցաբերեց
տիեզերքին, աշխարհին եւ մարդուն նկատմամբ իր ազատ
կամքով, եւ սէրը ինքնին առանց ազատութեան կարելի չէ
հասկնալ:
հասկնալ: Կրնա՞ք երբեւիցէ պատկերացնել բռնակալութիւն մը
որ սէր ծնանի:
ծնանի: Կրնա՞յ մարդը բռնութիւնը
բռնութիւնը սիրել:
սիրել: Ոեւէ
բռնակալութիւն սէր չի կրնար պարտադրել եւ ո´
ո´չ ալ կրնայ սէր
յառաջացնել մեր մէջ:
մէջ: Սէրը ազատութեան ծնունդն է, ազատ
կամքի արտայայտութիւնն է:
է:
Տիեզերքի, աշխարհի եւ մարդուն ստեղծումը Աստուծոյ
սիրոյն արտայայտութիւնն է:
է: Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ կ’
կ’ըսէ.

«Արարիչին սէրը զինք ստիպեց ստեղծելու բոլոր արարածները,
տեսանելի թէ անտեսանելի»
անտեսանելի»: Պատասխանը այդ աստուածային

սիրոյն, մարդուն սէրը պէտք է ըլլայ, որ չի կրնար կաշկանդուած,
հարկադրական կամ բռնի սէր ըլլալ:
ըլլալ: Եթէ մարդուն տրուած
չըլլար ազատ կամք, չէր կրնար իր ազատ
ազատ կամքով սէր
ցուցաբերել Աստուծոյ հանդէպ:
հանդէպ: Ինչո՞ւ անասունները չեն կրնար
սէր արտայայտել Աստուծոյ հանդէպ:
հանդէպ: Չեն կրնար, որովհետեւ
սէրը բանականութեան պտուղն է, իսկ բանականութիւնը իբրեւ
պահանջք ունի ազատութիւնը:
ազատութիւնը:
Աստուած տուած է մարդուն թէ´
թէ´ բանականութիւնը եւ թէ´
թէ´
բանականութեան
բանականութեան յատուկ ազատութիւնը, որպէսզի նոյն այդ
ազատութեամբ, մարդը մղուի դէպի իր արարիչը եւ հաղորդուի
իր հետ, եւ այդ ձեւով իրագործէ եւ վերականգնէ այն սկզբնական
միութիւնը, այն սերտ յարաբերութիւնը, այն քաղցրութիւնը, որ
կար իր եւ իր արարիչին միջեւ:
միջեւ:
Հարցումներու
Հարցումներու բաժին:
բաժին:
1.1.- Սատանան ա՞նձ է, անձնաւորո՞ւմ է:
է:
Վստահաբար:
Վստահաբար: Ինչպէս եթէ մէկը իր ազատ կամքով ընտրէ
չարը, չար ճամբան, չար միջոցը, կը դառնայ չարին հետեւորդ մը,
եւ եթէ յարատեւէ չարին մէջ՝ կը դառնայ տեսակ մը չարին
անձնաւորումը, այնպէս նաեւ Արուսեակ հրեշտակը, որ
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անհնազանդութեան ճամբան բռնեց եւ յարատեւեց այդ ճամբուն
մէջ՝ դարձաւ անձնաւորումը չարին:
չարին:
2.2.- Մարդ արարածը մէկ անգամէն չէ որ կը չարանայ, այլ՝
աստիճանաբար,
նո՞յնն
էր
պարագան
մեղանչող
հրեշտակներուն:
հրեշտակներուն:
Մեր մտքին մէջ յստակ պէտք է ըլլայ թէ ի´
ի´նչ է
տարբերութիւնը մարդոց
մարդոց մեղանչումին եւ հրեշտակներուն
մեղանչումին:
մեղանչումին: Մարդ արարածը փոփոխական ու զարգացող
արարած մը ըլլալով, բնականաբար իր որոշումներն ու
կամեցողութիւններն ալ փոփոխական եւ զարգացող կ’
կ’ըլլան:
ըլլան:
Մարդուն
արարքներն
ու
մտածողութիւնը
կրնան
աստիճանական զարգացում, խորացում եւ փոփոխութիւն
ունենալ:
ունենալ: Մարդը կրնայ բան մը որոշել եւ իր որոշումը ետ փոխել:
փոխել:
Կրնայ բան մը ծրագրել եւ իր ծրագիրէն հրաժարիլ:
հրաժարիլ: Կրնայ բան
մը ընտրել եւ փոխել իր ընտրութիւնը:
ընտրութիւնը: Աստուած գիտէ որ մարդ
արարածը փոփոխական ու փոփոխամիտ, զարգացող ու մնայուն
կերպով սորվող էակ մըն
մըն է, ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ, Աստուած
յարատեւօրէն կը ճգնի մարդուն փրկութեան համար, կը յորդորէ
որ ան հրաժարի իր չար ճամբաներէն ու որոշումներէն:
որոշումներէն:
Ինչ կը վերաբերի ոգեղէն էակներուն, անոնց պարագային,
մէկ անգամ կատարուած ընտրութիւնը արդէն վերջնական իր
արդիւնքը կ’
կ’ունենայ:
ունենայ: Հրեշտակները իրենց ստեղծումէն ետք,
իրենց վերջնական ընտրութիւնը կատարեցին, եւ այդ
ընտրութիւնը յաւիտենական ընտրութիւն մըն էր:
էր: Ոմանք
հակեցան չարին կողմը, եւ ոմանք՝ բարիին կողմը:
կողմը: Ոմանք
ընտրեցին անհնազանդութեան ճամբան, իսկ ուրիշներ՝
Աստուծոյ կամքին հնազանդելու ճամբան
ճամբան:
մբան: Ընտրութիւնը
միանգամընդմիշտ կատարեցին եւ այլեւս այն ընտրութիւնը
անփոփոխելի է:
է: Աստուած չի կրնար խրատել անոնց որ դառնան
իրենց չար ճամբէն ու որոշումներէն:
որոշումներէն:
3.3.- Արուսեակ հրեշտակը եւ միւս մեղանչող հերշտակները
գիտէի՞ն կամ կը նախատեսէի՞ն որ պիտի մեղանչէին:
մեղանչէին:
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Ո´չ: Մարդը կրնայ այս վայրկեանին մտածել բան մը որ
նախապէս մտածած չէր, կամ կրնայ այսօր մտածել բան մը
ընելու մասին եւ քսան տարի վերջ իր մտածածը գործադրել:
գործադրել:
Նոյնը չէ պարագան հրեշտակներուն:
հրեշտակներուն: Ոգեղէն արարածներուն
պարագային, անոնց խորհուրդը՝ նոյնինքն իրենց գործն է:
է:
Ժխտական խորհուրդ մը ունենալնուն պէս՝ արդէն ինկած կը
սեպուին:
սեպուին:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն
յԱստուծոյ
Հօրէ,
Միածին,
այսինքն՝
յէութենէ
Հօր»
Հօր»:
«(Կը
Կը հաւատանք) մէկ Տէր Յիսուս Քրիստոսի,
Թարգմանաբար՝ «(
Աստուծոյ Որդիին, որ Հօր Աստուծմէ
Աստուծմէ ծնած է որպէս միակ ծնունդ.
այսինքն՝ Հօրը էութենէն է»
է»:
Պիտի սկսիմ բառով մը որ զարմանալիօրէն տեղ չէ գտած
Հաւատամքին մէջ, եւ այդ բառը «Բան»
Բան» բառն է:
է: Մենք Քրիստոսի
համար յաճախ կը գործածենք «Բանն Աստուած»
Աստուած» կամ «Աստուծոյ
Բանը»
Բանը» բացատրութիւնը, որ աստուածաբանական կարեւոր
հաստատում մըն է եւ որ կը քաղենք Յովհաննէսի Աւետարանին
առաջին տողերէն:
տողերէն:
բառը,
լայնօրէն
տեղ
գտած
է
մեր
«Բան»
Բան»
աստուածաբանական ձեռնարկներուն մէջ եւ բոլոր աղօթքներուն
մէջ:
մէջ: Հակառակ «Բան»
Բան» բառին աստուածաշնչականութեան, մեր
հոգեւոր եւ մեկնողական գրականութեանց մէջ անհաշիւ կերպով
գործածութեան եւ անչափ կարեւորութեան, ինչո՞ւ անիկա տեղ չէ
գտած «Հաւատքի Հանգանակ»
Հանգանակ»ին մէջ:
մէջ: Հաւանաբար Նիկիոյ 318
հայրապետները
զգուշացան
«Բան»
բառը
գործածելէ
Բան»
Հաւատամքին մէջ, առաջքը առած ըլլալու համար ոեւէ շփոթի,
որովետեւ Արիոս Աղեքսանդրացին «բան»
բան» բացատրութիւնը կը
ծառայեցնէր իր աղանդին:
աղանդին:
Յովհաննէս կ’
կ’ըսէ. «Աշխարհի ստեղծագործութենէն առաջ

գոյութիւն ուէր Բանը:
Բանը: Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը Աստուած
էր»» (Յհ
Բան» գրաբար լեզուին մէջ կը նշանակէ՝ «խօսք»
խօսք»:
էր
(Յհ 1.1):
1.1): «Բան
«Բան»

«Խօսքը»
Խօսքը» սոսկական խօսքի մասին չէ, այլ նաեւ կրնայ
կրնայ
ակնարկութիւն ըլլալ միտքին մէջ եղած խորհուրդին,
մտածումին, եւ հետեւաբար, «Բան»
Բան» բառը կրնայ նաեւ նշանակել
իմացականութիւն,
բանականութիւն,
իմաստութիւն:
Եւ
իմաստութիւն:
չմոռնանք որ Պօղոս առաքեալ զՔրիստոս կը կոչէ «Աստուծոյ
իմաստութիւնը»
Քրիստոսի
իստոսի
իմաստութիւնը» (Ա.Կր
(Ա.Կր 1.24), եւ կը հաստատէ, թէ՝ «Քր

մէջ ծածկուած կը գտնուի Աստուծոյ
գիտութեան ամբողջ գանձարանը»
գանձարանը» (Կղ
(Կղ 2.3):
2.3):

իմաստութեան

եւ

Եկեղեցւոյ սկզբնական դարերու հայրերը, հիմնուելով
Քրիստոսի
համար
գործածուած
իմացականութիւն,
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բանականութիւն եւ իմաստութիւն բառերուն վրայ, փորձած են
բացատրել Հօրը եւ Որդիին
Որդիին ներքին յարաբերութիւնը, որ մենք կը
կոչենք բնութեան յարաբերութիւն:
յարաբերութիւն: Անոնք կ’
կ’ըսեն. «Ինչպէս

մարդկային միտքէն կը ծնի խորհուրդը, այնպէս ալ Հօրմէն ծնած
է Բանը՝ Որդին, որ Հօրը խօսքն է, միտքն է»
է»:
Անցնինք տողին քննութեան:
քննութեան: «Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս»
Քրիստոս»:

Այս հաստատումը
հաստատումը կ’
կ’ընդգրկէ չորս մտածումներ, եւ ձեւով մը չորս
տեսակի պատասխաններ կու տայ բոլոր ժամանակներու,
մասնաւորաբար մինչեւ չորրորդ դար գոյութիւն ունեցող
աղանդներուն եւ սխալ մտածողութեանց:
մտածողութեանց:
1.Քրիստոս» բառերուն առաջին եւ
1.- «Ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս»
հիմնական
նպատակը
Քրիստոսի
աստուածութիւնը
աստուածութիւնը
հաստատելն է:
է: Աստուած երեք անձ է, բայց երբ «երեք անձ»
անձ»
կ’ըսենք, երեք աստուածներու մասին խօսած չենք ըլլար:
ըլլար: Ճիշդ է
որ Հաւատամքը Աստուծոյ բացարձակ միակութիւնը եւ
մէկութիւնը կը հաստատէ, բայց միւս կողմէն ալ, աստուածային
անձերէն իւրաքանչիւրին միակութիւնը
միակութիւնը եւ մէկութիւնը կը
հաստատէ:
հաստատէ: Այն ինչ որ ընդհանուր կերպով կ’
կ’ըսենք Սուրբ
Երրորդութեան
համար,
կրնանք
նաեւ
ըսել
Սուրբ
Երրորդութեան անձերէն իւրաքանչիւրին համար:
համար: Հետեւաբար,
երբ Քրիստոսի համար կը գործածուի «մէկ Տէր»
Տէր» բացատրութիւնը,
կը գործածուի, շեշտելու համար ո´
ո´չ միայն Քրիստոսի
մէկութիւնը, այլեւ՝ Երրորդութեան մէկութիւնը եւ բացարձակ
միութիւնը:
միութիւնը:
2.Տէր» բառը անցեալին մէջ գործածուած է իբրեւ յարգանքի
2.- «Տէր
«Տէր»
տիտղոս մը:
մը: Օրինակ, ծառայ մը իր մեծաւորը տէր կը կոչէր:
կոչէր:
Իշխան մը, թագաւոր մը կամ ոեւէ այլ բարձրաստիճան
պաշտօնեայ մը տէր
տէր կը կոչուէր:
կոչուէր: «Տէր
«Տէր»
Տէր» բառին գործածութիւնը
այսօր ալ ունինք:
ունինք: Ատիկա կը գործածուի թէ´
թէ´ եկեղեցականներուն
եւ թէ´
թէ´ աշխարհականներուն համար:
համար: Օրինակ, եկեղեցականին
դիմելով կ’
կ’ըսենք՝ «Հոգեշնորհ Տէր այսինչ»,
այսինչ», կամ աշխարհականին
համար կ’
կ’ըսենք՝ «Տիար»,
Տիար», որ խորքին «տէր»
տէր» կը նշանակէ:
նշանակէ: Կնոջ
համար
գործածուած
«տիկին»
բառը
«տէր»
բառին
տիկին»
տէր»
համապատասխան
տիտղոսն
է,
թէպէտ
անոր
ստուգաբանութիւնը տարբեր ձեւով ալ կարելի է բացատրել:
բացատրել:
Միւս կողմէ, «Տէր»
Տէր» բացատրութիւնը իր բացառիկ յարգանքի
եւ երկիւղածութեան արտայայտութեամբը, նաեւ Աստուծոյ
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տրուած տիտղոս մըն է: Եթէ երբեք երկրի վրայ տէրեր կան,
երկինքի մէջ ալ Տէր կայ:
կայ: Երկինքի մէջ եղող Տէրը՝ տէրն է նաեւ
ամբողջ աշխարհին ու տիեզերքին, տէրն է բոլոր տէրերուն:
տէրերուն:
Անցեալին ո´
ո´չ միայն իշխաններուն, թագաւորներուն եւ
բարձրաստիճան պաշտօնեաներուն կը տրուէր «տէր»
տէր» տիտղոսը,
այլեւ՝ չաստուածներուն. եւ սակայն, քրիստոնէական մեր
հասկացողութեան մէջ կամ միաստուածեան կրօններու մէջ,
անիկա կը վերաբերի մի միայն ճշմարիտ Աստուծոյ:
Աստուծոյ:
Մասնաւորելու համար մեր խօսքը, ըսենք, որ Նոր
Կտակարանը «Տէր»
Տէր» բացատրութիւնը յատուկ կերպով կը
գործածէ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի համար:
համար: Յաճախ մեր
գործածած կաղապարուած բացատրութիւնը՝ «Տէր Յիսուս
Քրիստոս»,
Քրիստոս», արդէն իսկ ցոյց կու տայ որ մենք Յիսուսը մնայուն
կերպով Տէր կը կոչենք կամ իբրեւ Տէր կը ճանչնանք:
ճանչնանք:
Առաքեալը խօսելով Քրիստոսի աստուածային բնութեան
մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Թէպէտ բնութեամբ Աստուած էր, եւ Աստուծոյ

հաւասար ըլլալը հռչակելը իրեն համար Աստուծոյ պատիւը
յափշտակել չէր նշանակեր, բայց կամաւորաբար ինքզինքը այդ
պատիւէն մերկացուց՝ ծառայական մեր բնութիւնը իր վրայ
առնելով, եւ մարդոց պէս եղաւ եւ մարդկային կերպարանքով
ճանչցուեցաւ:
ճանչցուեցաւ:
Ինքզինքը
խոնարհեցուց
եւ
Աստուծոյ
մահը::
հնազանդեցաւ՝ յանձն առնելով մահը, եւ այն ալ՝ խաչի մահը
Ատոր համար ալ Աստուած զայն շատ աւելի բարձրացուց եւ
իրեն տուաւ այն անունը, որ վեր է բոլոր անուններէն. որպէսզի
Յիսուսի անունին ծունկի գան բոլորը, երկնաւորներն ու
երկրաւորները եւ սանդարամետականները,
սանդարամետականները, եւ ամէն լեզու
դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոս «Տէր
Տէր»» է, Հայրն Աստուածը
փառաւորելու համար»
համար»6 (Փլպ
(Փլպ 2.62.6-11):
11): Վերջին համարը
բացայայտօրէն ցոյց կու տայ, որ «Տէր»
Տէր» տիտղոսը յատուկ կերպով
կը տրուէր եւ կը տրուի Քրիստոսի:
Քրիստոսի:
Պօղոս առաքեալ Քրիստոսը կը կոչէ «թագաւորներու
թագաւորներու
Թագաւոր եւ տէրերու Տէր»
Տէր» (Ա.Տմ
(Ա.Տմ 6.15):
6.15): Նոյնը կ’
կ’ընէ Յովհաննէս
առաքեալ Յայտնութեան գիրքին մէջ (Յյտ 19.16):
19.16): Հարկաւ
«տէրեր»
տէրեր» յոգնակի ձեւով բացատրութիւնը կը վերաբերի

Սուրբ Պատարագի ընթացքին մեր երգած՝ «Միայն սուրբ, միայն Տէր, Յիսուս Քրիստոս, ի
փառս Աստուծոյ Հօր» բառերը, այս համարին վերջին բառերէն ներշնչուած են:

6
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չաստուածներուն, եւ անոնց դիմաց կը հաստատուի Քրիստոսի
միակ Տէր ըլլալը, ճշմարիտ Աստուած ըլլալը
ըլլալը:
ալը:
3.3.- «Մէկ
«Մէկ Տէր»
Տէր» բացատրութիւնը պատասխան մըն է Արիոս
Աղեքսանդրացիին եւ անոր համախոհներուն:
համախոհներուն: Քիչ առաջ
հաստատեցինք որ Նիկիոյ հայրապետները Հաւատամքին մէջ
Բան բառը չգործածեցին, առաջքը առած ըլլալու համար որեւէ
շփոթի,
որովհետեւ
Արիոս
Աղեքսանդրացին
իր
վարդապետութեան
վարդապետութեան կամ ուսուցումին մէջ զայն կը գործածէր:
գործածէր:
Արիոսի համաձայն երկու Բաներ կային.կային.Առաջին.Առաջին.- Աստուծոյ յաւիտենական Բանը՝ որ Աստուծոյ
խօսքն է, որ սկիզբէն Աստուծոյ մէջ կը գտնուէր բայց Աստուած
չէր:
չէր: Արիոս այս Բանը կը հասկնար իբրեւ պարզ խօսք մը եւ ո´
ո´ չ
թէ անձնաւորեալ Խօսքը
Խօսքը:
օսքը:
Երկրորդ.է:
Երկրորդ.- Աստուծոյ ստեղծած Բանը՝ որ Յիսուս Քրիստոս է:
Համաձայն Արիոսի, ՔրիստոսՔրիստոս-Բանը Աստուած չէր, այլ Աստուծոյ
կողմէ ստեղծուած Բանն էր, որ մարմնացաւ ու մարդացաւ եւ
մեզի պէս սովորական մարդ մը եղաւ:
եղաւ: Եւ եթէ երբեք մենք Բանը
կը պատուենք ու կը յարգենք, կը յարգենք
յարգենք ո´
ո´չ թէ որովհետեւ ան
Աստուած էր, այլ որովհետեւ երկրի վրայ զԱստուած
նուիրեց::
ներկայացուց եւ ինքզինք ամբողջութեամբ Աստուծոյ նուիրեց
Ասիկա սակայն չի նշանակեր որ ան Աստուած էր:
էր:
Հիմա պարզ կը դառնայ թէ ինչո´
ինչո´ւ Նիկիոյ հայրապետները
Հաւատամքին մէջ Բան բառը չգործածեցին.
չգործածեցին. բայց անոր փոխարէն
գործածեցին «մէկ»
մէկ» բացատրութիւնը, որ ձեւով մը պատասխան
մըն էր Արիոսի, թէ՝ երկու Բաներ՝ յաւիտենական ու ստեղծուած
Բաներ չկային, այլ՝ մէ´
մէ´կ Բան, որ յաւիտենական Աստուածն էր:
էր:
4.4.- «Մէկ
«Մէկ Տէր»
Տէր» բացատրութիւնը, նաեւ պատասխան մըն էր
բոլոր անոնց՝ որոնք Քրիստոսի մէջ երկուութիւն կը փորձէին
տեսնել ու ճանչնալ:
ճանչնալ: Նիկիոյ ժողովին ժամանակակից այդպիսի
մարդիկ եղան:
եղան: Հետագայ դարերուն ալ Քրիստոսի մէջ
երկուութիւն տեսնել ուզող մարդիկ եղան:
եղան: Օրինակ, 55-րդ դարու
սկիզբը, Նեստոր անունով անձ մը, սկսաւ քարոզել թէ երկու
Որդիներ կային,
կային, որոնք կարծէք իրարմէ անջատ կը
ներկայանային:
Անոնցմէ
մէկը,
որպէս
թէ
Աստուծոյ
ներկայանային:
յաւիտենական Որդին է, որ սակայն, կապ չունի մարդացած
Որդիին հետ:
հետ: «Մէկ
«Մէկ Տէր»
Տէր» բացատրութիւնը միաժամանակ
պատասխան մըն էր անոնց՝ որոնք Քրիստոսի մէջ երկու տարբեր
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բնութիւններ կը ճանչնային
ճանչնային:
ին: Հարկաւ մենք եւս Քրիստոսի անձին
մէջ կը ճանչնանք երկու բնութիւններ՝ աստուածային բնութիւնը
եւ մարդկային բնութիւնը, բայց ո´
ո´չ անջատաբար, այլ՝ անշփոթ
կերպով միաւորուած:
միաւորուած:
Ոմանք ծայրայեղութեան գացին, ըսելով, թէ՝ Քրիստոսի մէջ
որոշ արարքներ եւ անոր բերնին մէջ որոշ
որոշ խօսքեր կան, որոնք կը
պատշաճին ՔրիստոսՔրիստոս-մարդուն, եւ որոշ արարքներ ու որոշ
խօսքեր կան, որոնք կը պատշաճին ՔրիստոսՔրիստոս-Աստուծոյ:
Աստուծոյ:
Օրինակ, կ’
կ’ըսեն անոնք, թէ երբ Քրիստոս անօթենար՝ մա´
մա´րդն է
որ իր մէջ կ’
կ’անօթենար, երբ ծարաւնար՝ մա´
մա´րդն էր որ իր մէջ կը
ծարաւնար, երբ քնանար՝
քնանար՝ մա´
մա´րդն էր որ իր մէջ կը քնանար, իսկ
երբ հրաշագործէր՝ Աստուա´
Աստուա´ծ էր որ կը հրաշագործէր, երբ
մեռելներուն յարութիւն տար՝ Աստուա´
Աստուա´ծ էր որ յարութիւն կու
տար:
տար:
Համաձայն այս մտածողութեան, Քրիստոսի անձին մէջ
երբեմն իր աստուածային բնութիւնն էր որ կը գործէր եւ երբեմն
ալ մարդկային բնութիւնը:
բնութիւնը: Բայց այս մտածողութիւնը հակառա´
հակառա´կ
է ողջմտութեան եւ առողջ աստուածաբանութեան, որովհետեւ
նման մտածողութիւն բաժանում յառաջ կը բերէ մեր Տիրոջ՝
Յիսուս Քրիստոսի մէջ, այն տպաւորութիւնը տալով մեզի, որ
Քրիստոսի մէջ աստուածութիւնը եւ մարդկութիւնը բաժանաբար,
առանձինառանձին-առանձինմ, անջատանջատ-անջատ կը գործէին:
գործէին: Մեր
եկեղեցւոյ տեսակէտը այն է՝ որ Քրիստոսի անձին մէջ
կատարեալ
էր
աստուածութիւնը
եւ
կատարեալ
էր
մարդկութիւնը, որոնք սակայն կը դրսեւորուին իբրեւ միաւորեալ
անբաժանելի մէ´
մէ´կ բնութիւն:
բնութիւն:
«Տէր»
Տէր» կոչումը ուրիշ յատուկ
յատուկ նշանակութիւն մը ունի:
ունի: Ատիկա
մեզի կը յիշեցնէ այն բացարձակ իշխանութիւնը որ Քրիստոս մեր
վրայ ունի իբրեւ Աստուած եւ իբրեւ արարիչ:
արարիչ: Միւս կողմէն
սակայն, պէտք է յիշել որ «Տէր»
Տէր» անունը, Հին Կտակարանին մէջ
այն խորհրդաւոր անունն է, որով Աստուած ինքզինք յայտնեց երբ
երեւցաւ Մովսէս մարգարէին անապատին մէջ:
մէջ:
Ելից գիրքին 33-րդ գլուխին մէջ կը կարդանք, որ երբ Մովսէս
անապատ գնաց իր հօտը արածելու համար, տեսաւ մորենի մը
որ կ’
կ’այրէր առանց սպառելու:
սպառելու: Հետաքրքրութենէ մղուած՝
մօտեցաւ մորենիին:
մորենիին: Երբ մօտեցաւ, Աստուած անոր ըսաւ.

«Կօշիկներդ հանէ ոտքերէդ, որովհետեւ այն հողը որուն վրայ
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կանգնած ես՝ սուրբ հող է»
(Ել 3.5):
3.5): Երբ Մովսէս աւելի մօտեցաւ
է» (Ել
Մորենիին, Աստուած անոր յայնեց թէ զինք առաքելութեան մը
պիտի կանչէր, եւ այդ առաքելութիւնն էր՝ երթալ Եգիպտոս եւ
այնտեղէն Իսրայէլի ժողովուրդը դուրս բերել:
բերել: Եւ Մովսէս
Աստուծոյ հարցուց թէ ի´
ի´նչ պատասխան պէտք էր տար անոնց՝
որոնք հարց պիտի տային իրեն, թէ՝ որո՞ւ կողմէ ղրկուած էր կամ
ո՞ր Աստուծոյ անունով կը խօսէր:
խօսէր:
Աստուած առիթէն օգտուելով՝ ըսաւ. «ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԷՆ»
ԷՆ»: Ան
պատուիրեց Մովսէսին, հարցնողներուն ըսել. «Զիս ՈՐ ԷՆ ղրկեց
ղրկեց
ձեզի»
ձեզի» (Ել
(Ել 3.14):
3.14): Համար մը անդին, Աստուած դարձեալ կը
պատուիրէ Մովսէսին ըսել թէ զինք Եհովա Աստուածը ղրկած է
(Ել 3.15):
3.15): «ՈՐ
«ՈՐ ԷՆ»
ԷՆ» կը նշանակէ՝ ան որ է, ան որ միշտ եղած է:
է:
Երբեմն կարգ մը եկեղեցիներու ճակատին փորագրուած կը
գտնենք «Է» գիրը որ խորքին մէջ Աստուծոյ
Աստուծոյ անունն է, Աստուծոյ
յաւիտենականութիւնը խորհրդանշող գիրն է:
է: Գիր մը՝ որ կը յուշէ
մեզի թէ Աստուած միշտ կայ:
կայ: Հետեւաբար, Աստուծոյ համար
պէտք չէ ըսել՝ «էր»,
էր», այլ՝ «է», պէտք չէ ըսել՝ «կար»,
կար», այլ՝ «կայ»
կայ»:
«Կայ»
Կայ» կամ «է» բառերուն մէջ մենք կը տեսնենք ո´
ո´չ միայն
Աստուծոյ
յաւիտենական
գոյութիւնը,
այլեւ՝
անփոփոխելիութիւնը:
անփոփոխելիութիւնը: Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Յիսուս Քրիստոս
նո´
նո´յնն է միշտ - երէկ, այսօր եւ յաւիտեան»
(Եբր 13.8):
13.8): Աստուած
յաւիտեան» (Եբր
միշտ նո´
նո´յնն է:
է: Ան երբեք չի կրնար փոփոխութիւն կրել:
կրել:
Խօսեցանք «ՈՐ ԷՆ»
ԷՆ» բացատրութեան մասին, գանք հիմա
«Եհովա»
առին: Երբ աչք մը կը նետենք Հին Կտակարանի
Եհովա» բառին:
թարգմանութիւններուն, կը տեսնենք որ «Եհովա»
Եհովա» կամ «Եահուէ»
Եահուէ»
անունը փոխարինուած է «Տէր»
կամ «Տէր Աստուած»
Տէր»
Աստուած»
բացատրութեամբ:
բացատրութեամբ: «Տէր
«Տէր»
Տէր» անունին համապատասխան բառը
«Եհովա»
Եհովա» անունն է:
է: «Եհովա
«Եհովա»
Եհովա» անունին գործածութիւնը միայն Հօր
Աստուծոյ չի վերաբերիր:
վերաբերիր: Հին Կտակարանը Հօրը մասին չէ որ կը
խօսի, այլ՝ Եհովա Աստուծոյ մասին:
Աստուած»
մասին: Իսկ երբ «Եհովա Աստուած»
կ’ըսենք, միայն Հայրը չենք հասկնար, այլ՝ Սուրբ Երրորդութիւնը
Երրորդութիւնը::
Եսայի մարգարէն կը պատմէ թէ ինչպէս տեսաւ զԱստուած
բազմած գահի մը վրայ, շրջապատուած սերովբէներով,
սերովբէներով, որոնք
կ’օրհնաբանեն իր փառքը՝ ըսելով. «Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, լի են
երկինք եւ երկիր փառօք քո»
քո»: Տեսիլքէն ետք, սերովբէ մը ունելիով
կրակի կայծ մը առաւ եւ Եսայիին շրթունքներուն դպցուց եւ զայն
մաքրեց:
մաքրեց: Ապա Աստուած զայն առաքելութեան ղրկեց՝ ըսելով.
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«Գնա´
Գնա´ այս ժողովուրդին
ժողովուրդին սիրտը թանձրացուր եւ ականջները
ծանրացուր ու անոր աչքերը գոցէ, որպէսզի չըլլայ թէ աչքերովը
տեսնէ ու ականջներովը լսէ եւ սրտովը իմանայ եւ դարձի գայ ու
բժշկուի»
բժշկուի» (Ես
(Ես 6.10):
6.10):
Այս խօսքը Նոր Կտակարանին մէջ կրկնուած կը գտնենք
երկու անգամ:
անգամ: Առաջինը կը գտնենք Յովհաննէսի Աւետարանին
1212-րդ գլուխին մէջ:
մէջ: Հետաքրքրական է, որ Յովհաննէս Եսայի
մարգարէին այս խօսքը յիշելէ անմիջապէս ետք՝ կ’
կ’ըսէ. «Եսայի

այս խօսքերը ըսաւ, որովհետեւ տեսաւ Յիսուսի փառքը եւ
խօսեցաւ անոր մասին»
մասին» (Յհ
(Յհ 12.41):
12.41): Այս հաստատումը յստակօրէն

ցոյց կու տայ, որ մարգարէն Յիսուսի ներկայութիւնն է որ տեսաւ
յայտնուած տեսիլքին մէջ:
մէջ: Հետեւաբար, Յիսուս ի´
ի´նքն էր տեսիլքի
մէջ Եսայի մարգարէին յայտնուողը եւ զայն առաքելութեան
ղրկողը:
ղրկողը: Այս իմաստով, Քրիստոս կատարելապէս կը նոյնանայ
Եհովա Աստուծոյն հետ:
հետ: Եսայի մարգարէին այս խօսքը կը
կրկնուի նաեւ Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ, բայց այս անգամ
ատիկա կը վերագրուի Սուրբ Հոգիին (Գրծ 28.2528.25-27):
27): Ասիկա կը
նշանակէ թէ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին մէկ եւ նոյն Եհովա
Աստուածն է:
է:
Գանք հիմա «Յիսուս Քրիստոս»
Յիսուս» անունին
Քրիստոս» անունին:
անունին: «Յիսուս
«Յիսուս»
ճշդումը կատարուեցաւ Գաբրիէլ
Գաբրիէլ հրեշտակին կողմէ:
կողմէ: Ան
Յովսէփին երեւնալով՝ ըսաւ. «Յովսէ´
Յովսէ´փ, Դաւիթի´
Դաւիթի´ որդի, մի´
մի´

վախնար ամուսնանալու նշանածիդ՝ Մարիամի հետ, որովհետեւ
իր մէջ յղացուածը Սուրբ Հոգիէն է:
է: Որդի մը պիտի ծնի եւ զայն
պիտի կոչես Յիսուս, որովհետեւ անիկա իր ժողովուրդը իրենց
մեղքերէն պիտի փրկէ»
փրկէ» (Մտ
(Մտ 1.21):
1.21): «Յիսուս
«Յիսուս»
Յիսուս» անունը կը նշանակէ՝
«Տէրը կը փրկէ»
փրկէ»: Այս անունը Յունարէն ձեւն է Եբրայեցերէն
«Եհոշուահ»
Եհոշուահ» անունին, որ դարձեալ կը նշանակէ՝ «Տէրը կը փրկէ»,
փրկէ»,
կամ՝ «Տէր (Եհովան) փրկութիւն է»
է»:

Իր անունով իսկ, Յիսուս կ’
կ’արտայայտէր այն առաքելութիւնը
որուն համար աշխարհ ղրկուեցաւ:
ղրկուեցաւ: Ան աշխարհ ղրկուեցաւ
փրկելու համար մարդը եւ ազատագրելու համար զանիկա
Չարին ծառայութենէն:
ծառայութենէն: Այդ փրկութիւնն ու ազատագրութիւնը,
Քրիստոս իր արիւնով իրագործեց:
իրագործեց: Ան ինքզինք իբրեւ փրկանք
տուաւ մարդոց փոխարէն:
փոխարէն: Այսինքն՝ ան ո´
ո´չ միայն մեռաւ մարդոց
մարդոց
համար, այլեւ՝ մարդոց տեղ ու մարդոց փոխարէն:
փոխարէն:
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Գանք «Քրիստոս»
Քրիստոս» անունին:
անունին: Մենք սովոր ենք «Յիսուս
Քրիստոս»
Քրիստոս» բառը
Քրիստոս» բառերը միասնաբար գործածելու:
գործածելու:7 «Քրիստոս
«Քրիստոս»
անուն մը չէ, այլ՝ տիտղոս մը:
մը: Նոր Կտակարանի մէջ բազմաթիւ
տեղեր նախ «Քրիստոս»
Քրիստոս» տիտղոսը դրուած է եւ յետոյ «Յիսուս»
Յիսուս»
անունը:
անունը: Երբ կ’
կ’ըսենք «Քրիստոս Յիսուս»,
Յիսուս», կարծէք «Քրիստոս»
Քրիստոս»
բառը կը դադրի անուն մը ըլլալէ եւ կը դառնայ տիտղոս մը:
մը:
Արդ, ի՞նչ կը նշանակէ «Քրիստոս»
Քրիստոս» Յունարէն
Քրիստոս»: «Քրիստոս
«Քրիստոս»
բառ մըն է որ կը նշանակէ՝ «օծեալ»
օծեալ»: Անցեալին, ինչպէս նաեւ
այսօր, օծումը ընդհանրապէս իւղով կը կատարուի
կատարուի:
արուի: Երբ «օծեալ»
օծեալ»
բառը կը գործածենք Յիսուսի համար, բնականօրէն տարբեր
իմաստով մը կը գործածենք:
Օծումը» առաջին հերթին
գործածենք: «Օծումը
«Օծումը»
կ’արտայայտէ այն բացարձակ հաւանութիւնը եւ հաճութիւնը որ
Հայր Աստուած տուաւ իր Որդիին առաքելութեան:
առաքելութեան:
Յիսուսի համար գործածուած «Օծեալ»
Օծեալ» բառը Նոր
Նոր
Կտակարանէն չէ որ կու գայ, այլ՝ Հին Կտակարանէն:
Կտակարանէն: Հոն կը
կարդանք. «Տէր Եհովային Հոգին իմ վրաս է, վասնզի Տէրը զիս

օծեց ու ղրկեց աղքատներուն աւետիս տալու, կոտրած սիրտ
ունեցողները
բժշկելու,
գերիներուն՝
ազատութիւն
եւ
բանտարկեալներուն բանտին բացուիլը հրտարակելու»
հրտարակելու» (Ես
(Ես 61.1):
61.1):

Այս բոլորը Քրիստոսո´
Քրիստոսո´վ պիտի իրականանային:
իրականանային: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ
երբ Քրիստոս Նազարէթի ժողովարանին մէջ կարդաց այս
բառերը (Ղկ 4.18), անմիջապէս աւելցուց՝ ըսելով. «Այս
մարգարէութիւնը որ դուք լսեցիք, ահա այսօր իրականացաւ»
իրականացաւ» (Ղկ
(Ղկ
4.21):
4.21):
Երկու խօսք ըսենք «Տիրոջ Հոգին
Հոգին վրաս է»
է» բառերուն
վերաբերեալ:
վերաբերեալ: Երբ կը նայինք Քրիստոսի երկրաւոր կեանքին, կը
տեսնենք որ ան մնայուն կերպով կը վայելէր Սուրբ Հոգիին
առաջնորդութիւնն ու գործակցութիւնը:
գործակցութիւնը: Օրինակ, Սուրբ Հոգիով
էր որ Յիսուս յղացուեցաւ (Մտ 1.20), մկրտութեան պահուն Սուրբ
Հոգին Քրիստոսի
Քրիստոսի վրայ իջաւ աղաւնիի կերպարաքնով (Մտ 3.16),
Սուրբ Հոգին էր որ զինք առաջնորդեց փորձութեան անապատը
(Մտ 4.1), Սուրբ Հոգիով էր որ չար ոգիները մարդոցմէ դուրս կը
շպրտէր (Մտ 12.28):
12.28):

Բողոքական աւանդութեան հետեւող եկեղեցիները առհասարակ լոկ «Յիսուս» կը
գործածեն, իսկ մենք կը նախընտրենք ըսել. «Տէր Յիսուս», կամ՝ «Տէր Յիսուս Քրիստոս», եւ
կամ՝ «Յիսուս Քրիստոս»:
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Քրիստոսի կեանքին մէջ Սուրբ Հոգիին մնայուն
առաջնորդութիւնը, պատճառ եղած է, որ ոմանք
ոմանք մտածեն, որ եթէ
Քրիստոս Աստուած է, պէտք ունէ՞ր Սուրբ Հոգիին
առաջնորդութեան եւ գործակցութեան:
գործակցութեան: Այս ձեւով մտածելը սխալ
է: Եթէ Սուրբ Հոգին յարատեւօրէն Քրիստոսի հետ էր, Քրիստոսի
հետ էր ո´
ո´չ թէ որովհետեւ Քրիստոս պէտք ունէր իրեն, այլ
որովհետեւ ան չէր կրնար Քրիստոսէ
Քրիստոսէ բաժնուիլ կամ բաժնուած
ներկայացուիլ:
ներկայացուիլ: Ան Քրիստոսի հետ մէկ էր եւ Քրիստոսէ
անբաժան:
անբաժան: Հետեւաբար, Քրիստոսի եւ Սուրբ Հոգիին իրարու հետ
ըլլալը եւ իրարու հետ գործակցիլը ուրիշ բան ցոյց չի տար եթէ ոչ
անոնց մէկ ու անբաժանելի Աստուած ըլլալը:
ըլլալը:
Նոյնն է պարագան Հօր Աստուծոյ
Աստուծոյ եւ Քրիստոսի:
Քրիստոսի: Քրիստոս կը
հաստատէ թէ ինչ որ կը խօսի՝ իր Հօրը խօսքերն են, իր Հօրը
կողմէ սորված է, կամ իր մէջ բնակող Հայրն է որ կը խօսի եւ կը
գործէ (Յհ 8.28, 38, 14.10, 17.8):
17.8): Քրիստոս յաճախ իր խօսած
խօսքը՝ Աստուծոյ խօսքը կը կոչէ (Յհ 12.48, 7.17):
7.17): Այս բոլոր
բոլոր
վկայութիւնները երբեք չեն նշանակեր որ Քրիստոս երկինքի մէջ
պէտք եղածը սորվեցաւ իր Հօրմէն եւ ապա աշխարհ եկաւ եւ
զայն մեզի փոխանցեց:
փոխանցեց: Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ իր
խօսքերը՝ Աստուծոյ խօսքերն են, կամ ինչ որ կը լսէ Հօրմէն՝
միայն ա´
ա´յն կը խօսի, ըսել կ’
կ’ուզէ, թէ իր Հօրը խօսքերը եւ իր
խօսքերը նոյնն են:
են: Տուեալ իրողութիւնը ցոյց կու տայ որ Հօրը,
Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին խօսքն ու գործը, կամքն ու
իշխանութիւնը՝ մէ´
մէ´կ է:
է:
Վերջին բան մը «Յիսուս Քրիստոս»
Քրիստոս» անունին վերաբերեալ:
վերաբերեալ:
Կարեւոր է այս անունը ճանչնալ եւ խոստովանիլ:
խոստովանիլ: Քրիստոս
կրնար առաջին իսկ օրէն յայտարարել թէ ինքն էր խոստացուած
եւ սպասուած Մեսիան որ աշխարհ պիտի գար, բայց չուզեց
այդպիսի բան ընել, ընդհակառակը, ան ուզեց որ մարդիկ իրե´
իրե´նք
գտնեն այդ ճշմարտութիւնը:
ճշմարտութիւնը: Ան ուզեց որ մարդիկ դիտեն իր
կեանքը, լսեն իր խօսքերը եւ տեսնեն իր կատարած գործերը, եւ
յանգին այն եզրակացութեան, թէ՝ ինքն էր աշխարհի Փրկիչը:
Փրկիչը:
Եւ այդպէս ալ եղաւ:
եղաւ: Օրինակ, երբ իր երկրաւոր կեանքի
առաքելութիւնը սկսած էր իր աւարտին հասնիլ, հարցուց իր
աշակերտներուն թէ մարդիկ ի´
ի´նչ կ’
կ’ըսեն իր ինքնութեան մասին:
մասին:
Լսելէ ետք մարդոց կարծիքները իր մասին, այս անգամ ուզեց իր
աշակերտներուն կարծիքը գիտնալ իր անձին վերաբերեալ:
վերաբերեալ:
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Պետրոս առաքեալ վկայեց՝ ըսելով. «Դուն Քրիստոսն ես,
կենդանի Աստուծոյ Որդին»
Որդին» (Մտ
(Մտ 16.16):
16.16):
Յիշենք նաեւ հինգ հազարին կերակրումին դրուագը:
դրուագը: Երբ
Քրիստոս առիթէն օգտուելով հրեաներուն բացատրեց
բացատրեց թէ
իսկական հացը՝ այն հացն է «որ երկինքէն կ’
կ’իջնէ եւ կեանք կու
տայ աշխարհին»,
աշխարհին», եւ թէ՝ ի´
ի´նքն է այդ հացը, որ ինքզինք պիտի
տար իբրեւ կերակուր աշխարհին, շատեր գայթակղեցան եւ
դադրեցան իրեն հետեւելէ:
հետեւելէ: Ան դարձաւ իր աշակերտներուն եւ
հարցուց. «Դո՞ւք ալ կ’
կ’ուզէք երթալ»
երթալ»: Պետրոս առաքեալ
պատասխանեց. «Տէ
Տէ´´ր, որո՞ւն պիտի երթանք. յաւիտենական
կեանք տուող խօսքերը դո´
դո´ւն ունիս»
ունիս» (Յհ
(Յհ 6.676.67-68):
68): Պետրոսի այս
յայտարարութիւնը,
ցոյց
կու
տայ
որ
աշակերտները
բաւականաչափ ճանչցած էին Քրիստոսի ինքնութիւնը:
ինքնութիւնը:
Յովհաննէսի
Աւետարանին
աւարտին
ուրիշ
հետաքրքրական
հետաքրքրական վկայութիւն մը կը գտնենք, թէ՝ Յիսուս ի´
ի´նքն է
Քրիստոսը կամ Օծեալը:
Օծեալը: Առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Այսքանը գրուեցաւ,

որպէսզի հաւատաք թէ Յիսուսն է Քրիստոսը, Աստուծոյ Որդին,
եւ իրեն հանդէպ ձեր ունեցած հաւատքին միջոցաւ
յաւիտենական կեանք ունենաք»
ունենաք» (Յհ
(Յհ 20.31):
20.31): Աւետարանիչին
Աւետարանիչին
ամբողջ նպատակը մեզի ցոյց տալն է, թէ Յիսուս ի´
ի´նքն է
Քրիստոսը, այլ խօսքով՝ Օծեալը, աշխարհի Փրկիչը:
Փրկիչը:
Յիշենք նաեւ Պետրոս առաքեալի այն յատկանշական եւ
կարեւոր յայտարարութիւնը որ ան կատարեց Պենտէկոստէի
առիթով իր տուած պատգամին աւարտին. «Վստահ եղէք բոլորդ,

ո՜վ Իսրայէլացիներ, Աստուած Տէր եւ Օծեալ կարգեց այն
Յիսուսը, որ դուք խաչեցիք»
խաչեցիք» (Գրծ
(Գրծ 2.36):
2.36): Առաքեալը Քրիտոսի

ինքնութեան
վերաբերեալ
իր
ունեցած
հաւատքն
ու
վստահութիւնը կը ջանար փոխանցել իր ազգակիցներուն:
ազգակիցներուն:
Հիմա անդրադառնանք «Աստուծոյ Որդի»
Որդի» բացատրութեան:
բացատրութեան:
4-րդ դարուն արծարծուած Քրիստոսաբանական վէճերուն եւ
խնդիրներուն մէջ կարեւորագոյն պատասխան մըն էր «Աստուծոյ
Որդի»
Որդի» բացատրութիւնը, որ կը ճշդէր առաջին հերթին Նիկիոյ
հայրապետներուն մտքին մէջ Քրիստոսի դիրքը Հօր Աստուծոյ
յարաբերաբար:
յարաբերաբար: Յիսուս Քրիստոս ի՞նչ տեղ կը գրաւէ
աստուածութեան
աստուածութեան մէջ:
մէջ:
Նոր Կտակարանը պարզ ու յստակ կերպով մեզի կը յայտնէ
թէ անիկա Աստուծոյ Որդին է:
է: Մարկոս իր Աւետարանը այս
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վկայութեամբ է որ կը սկսի (Մր 1.1):
1.1): Նոյնինքն Հայրն Աստուած
վկայեց որ Յիսուս իր սիրելի Որդին է (Մտ 3.17, 17.5):
17.5): Յիսուս
Քրիստոս ի´
ի´նք եւս յայտարարեց թէ ինք Աստուծոյ Որդին է (Յհ
10.36):
10.36): Մտաբերեցէք Յիսուսի հարցումը ուղղուած բժշկուած ի
ծնէ կոյրին. «Կը հաւատա՞ս Աստուծոյ Որդիին»
Որդիին» (Յհ
(Յհ 9.35):
9.35): Հո´
Հո´ս
եւս Յիսուս ինքզինք Աստուծոյ Որդի կը կոչէ:
կոչէ: Պէտք չէ մոռնալ որ
ամէն անգամ երբ Յիսուս «իմ Հայրս»
Հայրս» կամ «Հայրս»
Հայրս»
բացատրութիւնը
բացատրութիւնը կը գործածէր (Յհ 8.49, 14.21, 15.1, 16.32, 20.17),
խորքին մէջ, լռելեայն կերպով իր աստուածորդիութիւնն է որ
հաստատած կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Իր մահուան պատճառն ալ իր Աստուծոյ
Որդի ըլլալը ընդունիլն էր (Մտ 26.6326.63-64):
64):
Տեսնելէ ետք որ աւետարանները կը հաստատեն թէ
Քրիստոս Աստուծոյ
Աստուծոյ Որդին է, հիմա հարց կու տանք, թէ ի՞նչպէս
պէտք
է
հասկնալ
որդիութիւնը:
Գայթակղողը
եւ
որդիութիւնը:
գայթակղեցնողները եղան Արիոս Աղեքսանդրացին եւ կարգ մը
ուրիշ աղանդաւորական հոսանքներ, որոնք կը հաստատէին, թէ
Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է այո´
այո´, բայց ան Աստուծոյ հարազատ
եւ իսկական
իսկական Որդին չէ, այլ պարզապէս որդեգիր մըն է, ճիշդ մեզի
պէս:
պէս: Այս մտածողութիւնը չի կրնար ուղիղ ըլլալ, որովհետեւ,
ինչպէս մենք հարազատ որդի կը կոչենք ան՝ որ մեզմէ ծնած է,
մեր բնութենէն է, այնպէս ալ, Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ
հարազատ Որդին է, որովհետեւ ան Աստուծոյ
Աստուծոյ բնութենէն ծնած է:
է:
Աղանդաւորներուն համաձայն, Քրիստոս պարզ արարած մըն էր,
որուն Աստուած պատիւ ըրաւ, զայն իր Որդին դարձնելով:
դարձնելով: Նման
հաստատում հակառակ է Նոր Նտակարանի ուսուցումին:
ուսուցումին:
Նիկիոյ հայրապետները իմաստութիւնը ունեցան «յէութենէ
Հօր»
Հօր» բացատրութիւնը գործածելու
գործածելու Քրիստոսի համար, որ ցոյց կու
տայ թէ Քրիստոս ամբողջապէս Հօրը էութիւնը, բնութիւնը,
զօրութիւնը եւ կարողութիւնը ունի:
ունի: Որդին Հօրը բնութենակից ու
գոյակից է, եւ ուստի, անոր հետ մէ´
մէ´կ է, եւ ինքն իսկ հաստատեց
այս իրողութիւնը՝ ըսելով. «Ես եւ Հայրս մէկ ենք»
(Յհ 10.30)
10.30): Եթէ
ենք» (Յհ
Հայրն ու Որդին մէկ չըլլային, Որդին պիտի չկարենար ըսել. «Ով
որ զիս տեսաւ՝ Հայրը տեսած եղած»
եղած» (Յհ
(Յհ 14.9):
14.9): Կամ՝ «Ինչ որ իմս է՝
այդ բոլորը քուկդ է, եւ ինչ որ քուկդ է՝ ատիկա իմս է»
է» (Յհ
(Յհ 17.10):
17.10):
Կարեւո՞ր է խօսիլ Քրիստոսի աստուածութեան մասին:
մասին:
Կարեւոր է երկու առումով.առումով.-
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Առաջին.Առաջին.-

Քրիստոսի
աստուածութիւնը
մեր
փրկագործութեան
հիմն
է:
Եթէ
երբեք
Քրիստոսի
է:
աստուածութիւնը մերժենք, կը նշանակէ որ մերժած կ’
կ’ըլլանք մեր
փրկութիւնն ու փրկութեան կարելիութիւնը:
կարելիութիւնը: Եւ մարդը չունի
ինքզինք
փրկելու
կարելիութիւնը
կամ
կարողութիւնը,
որովհետեւ
որովհետեւ մարդկային բնութիւնը ենթակայ է տկարութեանց, եւ
այդ տկարութիւնները յառաջ եկած են մարդուն մէջ իր գործած
մեղքերուն պատճառով:
պատճառով: Պօղոս առաքեալ Հռոմայեցիներուն եւ
Գաղատացիներուն նամակին մէջ անդադար կը կրկնէ որ մարդը
օրէնքներու գործադրութեամբ չի կրնար փրկուիլ (Գղ 2.15, 3.18,
5.4, Հռ 3.20, 9.31):
9.31):
Միւս կողմէն, առաքեալը կը հաստատէ որ եթէ կարելի ըլլար
օրէնքներու գործադրութեամն փրկուիլ՝ Քրիստոս զուր տեղ
մեռած պիտի ըլլար (Գղ 2.21):
2.21): Հետեւաբար, քանի որ կարելի չէ
օրէնքներու գործադրութեամբ, այլ խօսքով՝ մեր սեփական ճիգով
ու աշխատանքով փրկուիլ, Աստուած իր Որդին ղրկեց ու տուաւ
աշխարհի
փրկութեան
համար:
Ուստի
Քրիստոսի
համար:
աստուածութիւնը խարիսխն է մեր փրկութեան:
փրկութեան: Եթէ ան
Աստուած չըլլար, անկարող պիտի ըլլար իր զոհագործական
մահուամբ ջնջել Աստուծոյ դէմ գործուած մեղքերը:
մեղքերը: Աստուծոյ
արի´
արի´ւնը միայն
միայն կրնայ ջնջել Աստուծոյ դէմ գործուած մեղքերը:
մեղքերը:
Երկրորդ.Երկրորդ.- Օտար թէ Հայ Եկեղեցւոյ հայրապետներուն մօտ,
մենք յաճախ կը գտնենք հետեւեալ ասութիւնը. «Քրիստոս
մարդացաւ որպէսզի իրմով մարդը աստուածանայ»
աստուածանայ»: Այս խօսքը
հարկաւ չի նշանակեր թէ մարդ արարածը ոեւէ ատեն կրնայ
Աստուծոյ
Աստուծոյ բնութիւնը ունենալ:
ունենալ: Ճիշդ է որ մենք չունինք եւ չենք
կրնար ունենալ Աստուծոյ բնութիւնը, եւ սակայն, ունինք
Աստուծոյ պատկերն ու նմանութիւնը:
նմանութիւնը: Եւ Աստուածորդին կը
հաստատէ թէ մեզ ստեղծած է իր պատկերով եւ նմանութեամբ
(Ծն 1.26նմանութիւն» բառերը ցոյց կու տան որ
1.26-27):
27): «Պատկեր
«Պատկեր եւ նմանութիւն»
նմանութիւն մը կայ Որդիին եւ մեր միջեւ, եւ այդ նմանութիւնը օր
մը կատարեալ պիտի դառնայ, որովհետեւ Յովհաննէս
Աւետարանիչ կ’
կ’ըսէ. «Երբ Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման պիտի
ըլլանք»
ըլլանք» (Ա.Յհ
(Ա.Յհ 3.2):
3.2): Քրիստոսի նման ըլլալ, կը նշանակէ՝ ըլլալ
առաջին մարդուն՝ Ադամին
Ադամին պէս, երբ տակաւին նոր ստեղծուած
էր, ամբողջովին աստուածանման էր, կատարելապէս անմեղ ու
մաքուր:
մաքուր:
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Հետեւաբար, մեր հայրերուն խօսքը՝ «Քրիստոս մարդացաւ
որպէսզի իրմով մարդը աստուածանայ»,
աստուածանայ», պարզապէս կը
նշանակէ, որ Աստուած մարդացաւ եւ երկիր խոնարհեցաւ,
որպէսզի մեզ այս
այս մեր ինկած վիճակէն վերստին բարձրացնէ իր
հետ, մինչեւ աստուածային բարձունքը, մինչեւ նորաստեղծ
Ադամական անմեղութիւն եւ սրբութիւն:
սրբութիւն: Ներսէս Շնորհալի կը
հաստատէ, թէ՝ Աստուած խոնարհեցաւ իր գերակայ փառքէն
դէպի աշխարհ, որպէսզի մենք բարձրանանք ստորակայ
աշխարհէն:
աշխարհէն: Եւ անոնք որոնք բարձրացան, նմանեցան Քրիստոսի,
անոր նկարագիրը առնելով իրենց վրայ:
վրայ:
Կու
գանք
«միածին»
բնորոշումին
որ
դարձեալ
միածին»
Աստուածաշունչէն է:
է: Հաւատամքին մէջ առնուած «միածին»
միածին»
բառը եւս նպատակ ունէր Քրիստոսի աստուածութիւնը շեշտել:
շեշտել:
«Միածին»
Միածին» բառը ցոյց կու տայ որ Քրիստոս
Քրիստոս Հօրմէն միակ ծնունդն
է, կամ Հօրը միակ ծնունդն է:
է: Ինչո՞ւ Յովհաննէս Աւետարանիչ
«միածին»
միածին» բառը կը գործածէ Յիսուսի համար (Յհ 1.14, 18, 3.16,
18):
18): Ան ըսել կ’
կ’ուզէ որ Որդին ինք «միածին»
միածին» է, այսինքն՝ Հօրը
բնութեան միակ ծնածն է:
է: Արդարեւ, չկա´
չկա´յ ուրիշ մէկը որ Հօրը
բնութեամբ ու Հօրը բնութենէն ծնած ըլլայ:
ըլլայ: Հարկաւ Սուրբ Հոգին
ալ Հօրը բնութիւնը ունի, բայց Սուրբ Հոգիին համար մենք
«ծնունդ»
ծնունդ» բառը չենք գործածեր, այլ՝ բղխում:
բղխում:
Առանձին կ’
կ’ուզեմ անդրադառնալ հետեւեալ համարին.

«Ոեւէ մէկը երբեք զԱստուած չէ տեսած, բացի Միածինէն, որ
Աստուած
Աստուած է եւ Հօրմէն անբաժան. եւ Որդին էր որ մեզի ճանչցուց
զայն»
է»
զայն» (Յհ
(Յհ 1.18):
1.18): Կարգ մը բնագիրներու մէջ «որ Աստուած է»

բառերը չկան:
չկան: Բայց յունարէն հնագոյն ձեռագիրները ունին
«բացի Միածինէն, որ Աստուած է»
է» բառերը, որ նաեւ կրնայ
թարգմանուիլ՝ «բացի Միածին Աստուծմէ»
ձեւով:
ով:
Աստուծմէ» ձեւով
Ուրիշ բառ մը եւս կայ այս համարին մէջ որուն պէտք է
ուշադրութիւն դարձնել. այդ բառը կամ այդ բառերը՝ «Հօրմէն
անբաժան»
անբաժան» բառերն են:
են: Բառացիօրէն կ’
կ’ըսէ. «որ Հօրը ծոցն է»
է»:
Հօրը ծոցին մէջ ըլլալը ցոյց կու տայ Հօրը հետ նոյն բնութիւնը
ունենալը:
գիրը: Բնագիրը «է» կ’ըսէ եւ ո´
ունենալը: Ուշագրաւ է «է» գիրը:
ո´չ թէ
«էր»
էր»: «Էր
Էր»ը անցեալ ժամանակ է, իսկ «է»ն ներկայ ժամանակ:
ժամանակ: «Է
«Էր»
«Է»
գիրին ներկայ ժամանակով գործածութիւնը, ցոյց կու տայ որ
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Քրիստոս երկրի վրայ եղած ատեն, միաժամանակ երկինքի մէջ
էր, Հօրմէն եւ Սուրբ Հոգիէն անբաժան եւ անբաժանելի:
անբաժանելի:8
Վերջին մտածում
մտածում մը:
մը: Քրիստոսի համար գործածուած Որդի
բառը թելադրականութիւն մը ունի նաեւ եկեղեցիին համար:
համար:
Աստուծոյ Որդիին միջոցաւ է որ մենք կ’
կ’որդեգրուինք:
որդեգրուինք: Աստուծոյ
Որդին դարձաւ Մարդու Որդի որպէսզի մարդոց որդիներուն
առջեւ՝ Աստուծոյ որդիներն ու դուստրերը դառնալու ճամբան
բանայ
բանայ:
այ: Առանց Աստուծոյ Որդիին՝ չկա´
չկա´յ որդեգրութիւն:
որդեգրութիւն: Իսկ
որդեգրութիւնը
տեղի
կ’
հաւատքի
միջոցաւ.
կ’ունենայ

«Հաւատացողներուն իշխանութիւն տուաւ Աստուծոյ որդիներ
ըլլալու»
ըլլալու» (Յհ
(Յհ 1.12, տե´
տե´ս նաեւ Գղ 3.26):
3.26): Աստուծոյ որդիներ ըլլալը
նաեւ աստուածային սիրոյ արտայայտութիւն է. «Տե
Տեսէք
սէք թէ
ինչպիսի՜
ինչպիսի՜ սիրով Հայրը մեզ սիրեց, ուզելով որ Աստուծոյ որդիներ
կոչուինք եւ արդարեւ Աստուծոյ որդիներ ենք»
ենք» (Յհ
(Յհ 3.1):
3.1):

Բայց ո´
ո´չ միայն Աստուծոյ որդիներ ենք, այլեւ եղբայրներ՝
Աստուծոյ Որդիին:
Որդիին: Առաքեալը խօսելով փրկութեան կանչուած
մարդոց մասին՝ կը հաստատէ. «Աստուած
Աստուած զանոնք սկիզբէն կը

ճանչնար եւ սկիզբէն ալ սահմանեց որ իր Որդիին հարազատ
պատկերը ըլլան, որպէսզի Յիսուս բազմաթիւ եղբայրներու մէջ
անդրանիկը ըլլայ»
ըլլայ» (Հռ
(Հռ 8.29):
8.29): «Եղբայրներու մէջ անդրանիկը
ըլլայ»
ըլլայ» բառերը, յստակօրէն կը պարզեն որ Քրիստոս աշխարհ
չեկաւ պարզապէս մեզի
մեզի հետ ապրելու, մեր մէջ եւ մեզի համար
գործելու, մեզի համար մեռնելու եւ յարութիւն առնելու, այլ եկաւ,
որպէսզի մեզ իրեն եղբայր դարձնէ:
դարձնէ:
Հետաքրքրական է նկատի առնել այն աստիճանական
մտերմութիւնը որ հետզհետէ յառաջ կու գար Քրիստոսի եւ իր
հետեւորդներուն միջեւ:
միջեւ: Օրինակ,
Օրինակ, իր խաչելութենէն քանի մը օր
առաջ, Քրիստոս Վերնատան մէջ իր աշակերտները բարեկամ
կոչեց (Յհ 15.15), իսկ իր յարութենէն ետք զանոնք եղբայր կոչեց
(Յհ 20.17, տե´
տե´ս նաեւ Եբր 2.112.11-12):
12):
«Եղբայր»
Եղբայր» բառը կը յիշեցնէ մեզի Աստուծոյ Ընտանիքին
անդամ դառնալու մեր կոչումը:
կոչումը: Հարկաւ
Հարկաւ Աստուծոյ Ընտանիքին
անդամ դառնալը եւ Քրիստոսի եղբայր ըլլալը, երբե´
երբե´ք մեզ պիտի
չդադրեցնէ զայն ճանչնալէ իբրեւ Տէր ու Աստուած եւ ըստ այնմ
Ըսենք, որ ներկայիս մեր գործածած «Հաւատքի Հանգանակ»ին մէջ «համագոյակից» բառը
չկայ, բայց Նիկիական բուն Հաւատամքին մէջ կայ: Որդիին համար գործածուած
«համագոյակից» բառը, «միածին» բառին նման, որոշապէս ցոյց կու տայ որ Որդին Հօրը
գոյութենէն, բնութենէն, էութենէն է:

8
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ալ պաշտելէ:
պաշտելէ: Խորքին մէջ Քրիստոսի եղբայր կոչուիլը մեզ
մասնակից կը դարձնէ այն փառքին որ Քրիստոս ունի:
ունի: Փառք մը՝
որ Աստուած պիտի
պիտի շնորհէ իր Որդիին հաւատացողներուն եւ
հետեւորդներուն:
հետեւորդներուն:
Հարցումներու բաժին
1.1.- Յհ 1.181.18-ին մէջ կը կարդանք որ «ոեւէ մէկը երբեք
զԱստուած չէ տեսած»,
տեսած», բայց գիտենք որ Քրիստոսի
ժամանակակիցները տեսան Քրիստոսը, ի՞նչպէս կարելի է
հաշտեցնել այս երկու կէտերը իրարու հետ:
հետ:
Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ ոեւէ մէկը զԱստուած չէ
տեսած, իր ըսել ուզածը այն է՝ որ մէկը չէ կրցած ու չի կրնար
զԱստուած տեսնել իր բնութեան, իր էութեան, իր իսկութեան մէջ:
մէջ:
Աստուծոյ բնութիւնը անտեսանելի է նոյնիսկ հրեշտակներուն
համար:
համար: Պօղոս առաքեալ Աստուծոյ համար
համար կ’
կ’ըսէ թէ

«անմատչելի լոյսին մէջ կը բնակի. զոր մարդոցմէ ո´
ո´չ ոք տեսած է
եւ ոչ ոք կրնայ տեսնել»
լոյս»
տեսնել» (Ա.Տմ
(Ա.Տմ 6.16):
6.16): «Անմատչելի
«Անմատչելի լոյս»

բացատրութիւնը, կը նշանակէ լոյս մը՝ որուն չենք կրնար
մօտենալ, որուն մեր հայեացքը չի կրնար թափանցել:
թափանցել: Առնենք
արեւին օրինակը:
օրինակը: Կրնա՞նք ճառագայթող
ճառագայթող արեւին նայիլ:
նայիլ: Եթէ
հողեղէն մեր աչքերով ստեղծուած արեւին չենք կրնար նայիլ,
որքա՜
որքա՜ն աւելի չենք կրնար նայիլ, ո´
ո´չ մեր նիւթեղէն աչքերով եւ
ո´չ ալ մեր հոգեղէն աչքերով Աստուծոյ բնութեան, որ
ամբողջութեամբ լո´
լո´յս է, կրա´
կրա´կ է:
է:
Եւ սակայն, ինչպէս արեւի լոյսին ճառագայթումը
ճառագայթումը կը
տեսնենք առանց բուն արեւը տեսնելու եւ անոր ներսիդին
թափանցելու, այնպէս ալ կրնանք զԱստուած տեսնել որոշ
չափով մը, այնքան՝ որքան ինքզինք կը յայտնէ եւ այն ձեւերուն
տակ՝ որով հանդէս կու գայ:
գայ: Աստուած միշտ նոյն ձեւով չ’
չ’երեւիր:
երեւիր:
Ան դիտումնաւոր կերպով կ’
կ’երեւի տարբերտարբեր-տարբեր ձեւերով:
ձեւերով:
Երբեմն կ’
կ’երեւի ամպի կերպարանքով, երբեմն թանկագին
քարերու կերպարանքով, երբեմն քերովբէներու վրայ դրուած
աթոռ
մը
իբրեւ,
եւ
այլ
կերպարանքներով:
Նման
կերպարանքներով:
կերպարանքներով զԱստուած տեսած մարդը՝ զԱստուած տեսած
կը նկատուի՞:
նկատուի՞: Ո´չ: Նման պարագայի,
պարագայի, կարելի է ըսել որ մարդիկ
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Աստուծոյ փառքն է կամ Աստուծոյ ներկայութիւնն է որ կը
տեսնեն, բայց զԱստուած չեն տեսներ:
տեսներ: Աստուած թէպէտ
տեսանելի կերպարանքներով ինքզինք կը ճանչցնէ, բայց միշտ
անտեսանելի եւ անճանաչելի կը մնայ:
մնայ:
Գալով Քրիստոսի, ի՞նչ ըսել ուզեց երբ Փիլիպպոս
Փիլիպպոս
առաքեալին ըսաւ. «Ով որ զիս տեսաւ՝ Հայրը տեսած եղաւ»
(Յհ
եղաւ» (Յհ
14.9):
տեսնել» բառը:
բառը:
14.9): Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ հոս գործածուած «տեսնել»
Յիսուս «ով որ զիս տեսաւ»
կ’ուզէ՝ ով որ զիս
տեսաւ» բառերով, ըսել կ’
ճանչնցաւ իբրեւ Աստուած, ով որ գիտցաւ թէ ո´
ո´վ եմ ես եւ թէ՝
Հօրմէս եկած եմ, ան որոշապէս
որոշապէս տեսած կը նկատուի Հայրս:
Հայրս:
Քրիստոսի երկրաւոր կեանքին նպատակը մարդիկը Հօր
Աստուծոյ ճանաչողութեան առաջնորդելն էր:
էր: Անոնք որոնք
յաջողեցան Քրիստոսի անձին մէջ տեսնել աստուածութեան
ներկայութիւնը, Աստուծոյ մարդեղացումը, անոնք բնականօրէն
որոշ հասկացողութեամբ մը զԱստուած տեսած կը նկատուին:
նկատուին:
2.2.- Երբ Որդիին համար «Հօրմէն սկզբնաւորուած»
սկզբնաւորուած» բառերը կը
գործածենք, այն տպաւորութիւնը չե՞նք ունենար որ Որդին սկիզբ
մը ունի:
ունի:
Որդի»» բառը կամ Որդիին համար «Հօրմէն սկզբնաւորուած»
«Որդի
սկզբնաւորուած»
բառերը կրնան այն թելադրականութիւնը տալ մեզի որ Որդին
սկիզբ մը ունի, մինչդեռ Հօրը համար աստուածաբանութեան եւ
հայրախօսական
գրականութեան
մէջ
յաճախակիօրէն
գործածուած «անսկիզբ»
անսկիզբ» բառը, յստակօրէն ցոյց կու տայ որ Հայրը
սկիզբ չունի:
չունի: Երբ կ’
կ’ըսենք որ Որդին եւ Սուրբ Հոգին
սկզբնաւորուած են Հօրմէն, ի՞նչ պէտք է հասկնալ:
հասկնալ: Արդե՞օք
Արդե՞օք
ատիկա կը նշանակէ որ կար ժամանակ երբ անոնք չկային եւ
յետոյ եղան:
եղան: Անշուշտ ոչ:
ոչ: Երբ կը հաստատենք թէ Որդին եւ Սուրբ
կ’’ըլլանք
Հոգին իրենց սկիզբը ունին Հօրը մէջ, խորքին մէջ ըսած կ
որ անոնք անսկիզբ են, որովհետեւ եթէ Որդին եւ Սուրբ Հոգին
իրենց սկիզբը ունին անսկիզբ
անսկիզբ Հօրը մէջ՝ բնականօրէն իրե´
իրե´նք եւս
անսկիզբ կը դառնան:
դառնան:
Զգո´
Զգո´յշ պէտք է ըլլանք երբ կը գործածենք «անսկիզբ»
անսկիզբ» բառը,
որովհետեւ երբ անսկիզբ բառը կը գործածենք թէ´
թէ´ Հօրը, թէ´
թէ´
Որդիին եւ թէ´
թէ´ Սուրբ Հոգիին համար, ըսած կ’
կ’ըլլանք որ երեք
իրարմէ անջատ անսկիզբներ կան, որոնք իրարու
իրարու հետ կապ
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չունին:
չունին: Իսկ եթէ երեք իրարմէ անջատ անսկիզբներ կան, ի
վիճակի չենք ըլլար ըսելու թէ մէ´
մէ´կ Աստուած կայ, այլ ստիպուած
կ’ըլլանք ըսելու թէ երեք Աստուածներ կան:
կան: Բայց Աստուծոյ
միակութիւնը ճիշդ այն բնութենական մէկութիւնն է, որ Հօրմով
կայ:
կայ:
Որդին եւ Սուրբ Հոգին
Հոգին Հօրմով եւ Հօրը հետ միասին կան:
կան:
Մէկը միւսէն առաջ չէ:
չէ: Ինչպէս տաքութիւնը կրակէն կ’
կ’ելլէ բայց
կրակը իրմէ առաջ չէ, այնպէս ալ, Որդին Հօրմէն կը ծնի ու Հոգին
Հօրմէն կը բղխի, բայց Հայրը անոնցմէ առաջ չէ:
չէ: Եւ դարձեալ,
ինչպէս կրակն ու տաքութիւնը իրարմով ու իրարու մէջ կան,
միաժամանակ ու միատեղ կան, այնպէս ալ, Որդին եւ Սուրբ
Հոգին Հօրը մէջ եւ Հօրը հետ միասին կան, Հօրը հետ
միաժամանակ ու միատեղ կան:
կան:
Երբ կ’
կ’ըսենք տաքութիւնը իր սկիզբը կ’
կ’առնէ կրակէն, մեզմէ
ո՞վ կը մտածէ որ կրակը տաքութենէն առաջ կար, կամ ո՞վ կը
մտածէ որ կար ժամանակ
ժամանակ երբ կրակը կար ու տաքութիւնը չկար:
չկար:
Կրակին գոյութեան գալէն ետք չէ որ տաքութիւնը գոյութեան կու
գայ, այլ անոնք միասնաբար գոյութեան կու գան:
գան: Ահա նոյն ձեւով
պէտք է հասկնալ Որդիին համար գործածուած «Հօրմէն
սկզբնաւորուած»
սկզբնաւորուած» բառերը:
բառերը: Որդին Հօրը հետ միասին կար ու կայ
կայ
եւ ո´
ո´չ թէ անկէ ետք եղաւ:
եղաւ: Քանի որ Որդին եւ Սուրբ Հոգին ունին
նո´
նո´յն այն բնութիւնը որ Հայրը ինք ունի, բնականօրէն անոնք չեն
կրնար Հօրմէն ետք եղած ըլլալ եւ ո´
ո´չ ալ կրնան իրարու մէջ
չըլլալ, եւ յիշեցէք որ Քրիստոս ինքն իսկ ըսաւ. «Ես Հօրս մէջ եմ եւ
Հայրս իմ մէջս է» (Յհ
(Յհ 14.10):
14.10):
3.3.- Սուրբ Հոգին կրնա՞յ մարմնանալ ինչպէս Որդին
մարմնացաւ:
մարմնացաւ:
Մարդեղութիւնը միայն Որդիին տրուած է:
է: Որդին ինքն էր որ
մարդը ստեղծեց իր պատկերով եւ նմանութեամբ, մարդուն
մեղանչումէն եւ իյնալէն ետք, միայն Որդին կրնար մարմնանալ
ու մարդեղանալ, վերականգնելու
վերականգնելու համար մարդուն մէջ իր
աստուածային պատկերն ու նմանութիւնը:
նմանութիւնը: Պէտք չէ ըսել. «Սուրբ
Հոգին չի կրնար մարմնանալ»,
մարմնանալ», այլ՝ «չի մարմնանար»
մարմնանար» կամ՝
«չ’ուզեր մարմնանալ»
մարմնանալ»: Ուրիշ բան է ըսել՝ «չ’ուզեր մարմնանալ»,
մարմնանալ»,
եւ ուրիշ բան՝ «չի կրնար մարմնանալ»
մարմնանալ»: Կարելիութեան հարց
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պէտք չէ մէջտեղ դնել:
դնել: Օրինակ, կրնա՞նք ըսել, թէ՝ «Սուրբ Հոգին
չի կրնար քանդել աշխարհը»
աշխարհը»: Իսկապէ՞ս չի կրնար:
կրնար: Խորքին մէջ
ո´չ թէ չի կրնար քանդել, այլ՝ չ’
չ’ուզեր:
ուզեր:
4.4.- Ինչո՞ւ Քրիստոս յաճախ ինքզինք Մարդու Որդի կը կոչէ:
կոչէ:
Քրիստոս ինքզինք Մարդու Որդի կը կոչէ ինքզինք
նոյնացնելու
նոյնացնելու մարդկութեան հետ որոնց փրկութեան համար
աշխարհ
եկած
էր:
Մարդու
Որդի
բացատրութիւնը
էր:
միաժամանակ մեսիական տիտղոս մըն է (Դն 7.13):
7.13): Երբ Քրիստոս
ի´
´նքն
ինքզինք Մարդու Որդի կը կոչէ, կը կոչէ՝ ըսելու համար որ ի
է սպասուած խոստացեալ Մեսիան:
Մեսիան: Տակաւին, Քրիստոսի
բնորոշուիլը
բնորոշուիլը իբրեւ Մարդու Որդի, ցոյց կու տայ անոր կատարեալ
մարդեղութիւնը, անոր մարդկային բնութիւնը:
բնութիւնը: Այս իրողութիւնը
շեշտելը կարեւոր է, որովհետեւ հետագային հանդէս պիտի
գային աղանդաւորներ որոնք պիտի ուրանային Քրիստոսի
մարմնացումին ու մարդեղութեան իրողութիւնը:
իրողութիւնը: Այսպիսի
մարդոց համար է, որ Յովհաննէս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Ով որ չի

խոստովանիր թէ Յիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով մարդացաւ՝
անիկա Աստուծոյ Հոգիով չէ´
չէ´ որ կը խօսի, այլ Նեռին՝ Քրիստոսի
հակառակորդին դրդումովը»
դրդումովը» (Ա.Յհ
(Ա.Յհ 4.3):
4.3):
5.5.- Քրիստոսի քառասուն օր կարենալ ծոմ պահելը, իր
աստուածային
աստուածային բնութեա՞ն հետեւանքն էր:
էր:

Ո´չ անպայման:
անպայման: Մարդկօրէն ալ կարելի է քառասուն օր ծոմ
պահել, մարմինը աստիճանաբար վարժեցնելով:
վարժեցնելով: Օրինակ,
Հնդկաստանի նշանաւոր ղեկավարներէն՝ Մահադմա Կանտի,
ուզելով իր երկիրը ազատագրել թշնամիներուն ձեռքէն,
ընդդիմութեան
դիմելու
փոխարէն,
քառասնօրեայ
փոխարէն,
ծամոպահութեան կեանք մը ապրեցաւ:
ապրեցաւ: Հետեւաբար, Քրիստոսի
քառասնօրեայ ծոմապահութիւնը իր աստուածային բնութեան
արդիւնքը չէր, որովհետեւ, Ղուկաս Աւետարանիչ կը հաստատէ
թէ «երբ քառասուն օրերը ամբողջացան, Յիսուս անօթեցաւ»
անօթեցաւ» (Ղկ
(Ղկ
4.2):
4.2): Եթէ Քրիստոս իբրեւ Աստուած
Աստուած ծոմ կը պահէր, պէտք չէր
անօթութիւն զգար, բայց քանի Ղուկաս կը հաստատէ թէ «Յիսուս
անօթեցաւ»,
անօթեցաւ», յստակ է ուրեմն, որ ան իբրեւ մարդ ծոմ պահած էր:
էր:

www.hygradaran.weebly.com

165

Ան իբրեւ մա´
մա´րդ ծոմապահութիւն պէտք էր ըներ, որովհետեւ
մարդկութեան փոխարէն էր որ պիտի ընէր:
ընէր:
6.6.- Բացատրեցիք որ Քրիստոս
Քրիստոս բառը կը նշանակէ օծեալ.
ատիկա արդեօք իր դիրքին, պաշտօնին կամ առաքելութեան հետ
կապ ունի՞:
ունի՞:
Վստահաբար:
Օծումը
անցեալին
յատուկ
էր՝
Վստահաբար:
թագաւորներուն, մարգարէներուն եւ քահանաներուն:
քահանաներուն: Անոնց
տրուած օծումը Աստուծոյ հաւանութեան նշանն էր եւ
միաժամանակ Աստուծոյ Հոգիին ներկայութեան
ներկայութեան խորհրդանիշը:
խորհրդանիշը:
Քրիստոս իր մարդեղութեամբ այս երեք պաշտօնները առաւ իր
վրայ:
վրայ: Քրիստոս թէ´
թէ´ թագաւոր էր, թէ´
թէ´ մարգարէ էր եւ թէ´
թէ´
քահանայապետ էր, ինչպէս Նոր Կտակարանը բազմաթիւ
կերպերով այդ մասին կը վկայէ:
վկայէ:
7.7.- Ինչո՞ւ Հաւատամքին մէջ տեղ չէ գտած Յիսուսի համար
համար
գործածուած Էմմանուէլ բառը (Մտ 1.23):
1.23):
Եկեղեցւոյ հայրերուն նպատակը չէ եղած Յիսուս Քրիստոսի
համար գործածուած բոլոր բառերը ներառնել Հաւատամքին մէջ:
մէջ:
Օրինակ, Բան բառը Էմմանուէլ բառէն աւելի´
աւելի´ կարեւոր բառ մըն է
որ սակայն տեղ չէ գտած Հաւատամքին մէջ:
մէջ:
Պէտք չէ մոռնանք
մոռնանք որ Նիկիոյ հայրապետները հաւատքի նոր
հանգանակ մը չէ որ խմբագրեցին, այլ պարզապէս առին
առաքելական հանգանակը, կամ արեւելքի մէջ արդէն ծանօթ եւ
ընդունուած հանգանակը, Կապաթովկիոյ Կեսարիայի մէջ կամ
Պաղեստինի մէջ որդեգրուած հանգանակը, Աղեքսանդրիոյ մէջ
որդեգրուած Հաւատամքի բանաձեւը, եւ մէկմէկ-երկու պզտիկ
լրացումներ ըրին:
ըրին:
Նիկիոյ հայրապետները զգուշացան շատ յաւելումներ ընելէ:
ընելէ:
Անոնք կ’
կ’անդրադառնային որ հանգանակի մը նոյնինքն բնոյթը
կը պահանջէր որ կարելի եղածին չափ խիտ ըլլար անիկա:
անիկա:
8.8.- Կը կարծէ՞ք որ եկեղեցին օր մը կրնայ յաւելում
յաւելում մը ընել
մեր «Հաւատքի Հանգանակ»
Հանգանակ»ին վրայ:
վրայ:
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Ո´չ: Եկեղեցին ոեւէ յաւելում պիտի չընէ եւ պէտք ալ չունի
ընելու:
Հանգանակ»ին վրայ կատարուած ոեւէ
ընելու: «Հաւատքի
«Հաւատքի Հանգանակ»
յաւելում, կրնայ առաջնորդել նորանոր բաժանումներու
եկեղեցիներուն միջեւ, եւ կամ, արդէն իսկ գոյութիւն ունեցող
բաժանումները կրնայ առաւել եւս խորացնել:
խորացնել: Յիշեցէք օրինակ,
երբ Լատին Եկեղեցին Միջին դարերուն Հաւատմքին վրայ
պզտիկ յաւելում մը ըրաւ Սուրբ Հոգիին բղխումին
կապակցութեամբ, ատիկա մեծ վէճերու դուռ բացաւ եւ պատճառ
եղաւ արեւելքի եւ արեւմուտքի եկեղեցիներուն բաժանումին:
բաժանումին:
9.Երբ
կը
կարդանք
Նոր
Կտակարանը,
այն
9.տպաւորութիւնը կ’
կ’ունենանք որ աստուածային անձերէն
ասիկա::
իւրաքանչիւրը ունի իրեն յատուկ պաշտօն մը. ճի՞շդ է ասիկա
Այս հարցումին պատասխանը կարելի է շատ ընդարձակ
կերպով տալ, բայց թոյլ տուէք հակիրճ կերպով հետեւեալը
ըսելու:
ըսելու: Ճիշդ է որ երբ կը կարդանք Նոր Կտակարանը, հոն կը
տեսնենք որ աստուածային երեք անձերուն միջեւ պաշտօններու
բաշխում մը կամ զանազանութիւն մը կայ, բայց խորքին մէջ, այդ
զանազանութիւնը երեւութական կամ ձեւական զանազանութիւն
մըն է, որովհետեւ եթէ փորձենք վերլուծել, պիտի տեսնենք
տեսնենք որ
չկայ պաշտօն մը կամ չկայ գործ մը որ անկախ ըլլայ միւս
պաշտօնէն կամ գործէն:
գործէն: Բոլոր գործերուն եւ բոլոր
պաշտօններուն ետին ալ կը կանգնի թէ´
թէ´ Հայրը, թէ´
թէ´ Որդին եւ թէ´
թէ´
Սուրբ Հոգին, եւ ճիշդ ատոր համար ալ, մենք այս երեքին
գործունէութիւնը կը ճանչնանք իբրեւ մէկ կամքի, մէկ
ներգործութեան,
մէկ
իշխանութեան,
մէկ
զօրութեան
արտայայտութիւն:
արտայայտութիւն:
Բաւարարուինք միակ օրինակով մը:
մը: Ո՞վ է որ պարգեւներ կը
բաշխէ. Հա՞յրը, Որդի՞ն, թէ՝ Սուրբ Հոգին:
Հոգին: Յակոբոս առաքեալ
կ’ըսէ թէ կատարեալ պարգեւները «կու գան երկինքէն, Հօր
Աստուծմէ»
Աստուծմէ» (Յկ
(Յկ 1.17):
1.17): Իսկ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ
մարդոց» (Եփ
(Եփ 4.11):
4.11): Նոյն
«Քրիստոսն էր որ պարգեւներ բաշխեց մարդոց»
առաքեալը, միաժամանակ ընդարձակ երկու գլուխներով Սուրբ
Հոգին կը ներկայացնէ իբրեւ պարգեւներու ու շնորհքներու
բաշխիչ (Ա.Կր 12 եւ 14 գլուխներ):
գլուխներ): Այս օրինակը մեզի յստակօրէն
ցոյց
ցոյց կու տայ որ նոյն գործին ետին կը կանգնի թէ´
թէ´ Հայրը, թէ´
թէ´
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Որդին եւ թէ´
թէ´ Սուրբ Հոգին:
Հոգին: Մէկուն ըրածը միւսն ալ կրնայ ընել:
ընել:
Երբ Հայրը բան մը ընէ՝ Որդին ու Հոգին անոր հետ նոյն բանը
կ’ընեն, եւ փոխադարձաբար:
փոխադարձաբար:

www.hygradaran.weebly.com

168

ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Աստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ՝
ճշմարիտ՝
յԱստուծոյ ճշմարտէ. ծնունդ եւ ո´
ո´չ արարած:
արարած: Նոյն ինքն ի
բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի,
երեւելիք եւ աներեւոյթք»
աներեւոյթք»: Թարգմանաբար՝ «Աստուած է՝
Աստուծմէ ծնած, լոյս է՝ լոյսէն յառաջ եկած:
եկած: Ճշմարիտ
Աստուծմէն ծնած ճշմարիտ Աստուած է, եւ ո´չ՝ արարած:
արարած: Անիկա
Հօրը բնութենէն է:
է: Իրմով ստեղծուած է ամէն ինչ որ կայ երկինքի
մէջ եւ երկրի վրայ, երեւելի թէ աներեւոյթ»
աներեւոյթ»:
1.1.- Սկսինք առաջին երկու բառերէն՝ «Աստուած է՝ Աստուծմէ
ծնած»
ծնած»: Այս բառերը Նիկիական Հաւատամքին սիրտն են,
որովհետեւ կը շեշտեն Քրիստոսի աստուածութիւնը,
աստուածութիւնը, եւ
հետեւաբար, պատասխան մըն են անոնց՝ որոնք կը մերժէին ու
կը մերժեն մեր Տիրոջ աստուածութիւնը:
աստուածութիւնը:
Քրիստոսի աստուածութիւնը ապացուցանելու համար պէտք
է դիմենք Աստուածաշունչին եւ հոնկէ կատարենք մեր
վկայութիւնները:
Աստուածաշունչի
վկայութիւնները
կը
վկայութիւնները:
բաժնուին
բաժնուին երկու մասի.մասի.- 1) առաջին մասը կը կոչենք ուղղակի
վկայութիւններ:
վկայութիւններ: Այս մասին մէջ կ’
կ’իյնան այն համարները, որոնք
բացայայտօրէն եւ ամենայն յստակութեամբ կը հաստատեն ու կը
յայտարարեն Քրիստոսի Աստուած ըլլալու իրողութիւնը:
իրողութիւնը: 2)
Երկրորդ մասը կը կոչենք անուղղակի վկայութիւններ
վկայութիւններ:
ւններ: Այս
մասին մէջ կ’
կ’իյնան այն համարները որոնք թէպէտ Քրիստոսի
համար ուղղակիօրէն Աստուած բառը չեն գործածեր, բայց եւ
այնպէս, անոր աստուածութիւնը զօրեղապէս կը հաստատեն:
հաստատեն:
Յիշենք քանի մը ուղղակի վկայութիւններ:
վկայութիւններ: «Սկիզբէն էր
Բանը, Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը Աստուած
Աստուած էր»
էր» (Յհ 1.1):
1.1):
Այս համարը աներկբայելի ձեւով կը հաստատէ թէ Քրիստոս
Աստուած է:
է: Մտաբերենք Քրիստոսի աստուածութեան
վերաբերեալ Թովմաս առաքեալին անհերքելի վկայութիւնը.
Տէ՜՜րս եւ Աստուա՜
ծս»» (Յհ
(Յհ 20.28):
20.28): Պօղոս առաքեալ Յիսուսը կը
«Տէ
Աստուա՜ծս
կոչէ «բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ
(Հռ 9.5):
9.5):
օրհնեալ Աստուած»
Աստուած» (Հռ
Պետրոս եւ Պօղոս առաքեալներ Յիսուսը կ’
կ’անուանեն մեր մեծ
Աստուածն ու Փրկիչը (Բ.Պտ 1.1, Տիտ 2.13):
2.13): Յովհաննէս առաքեալ

www.hygradaran.weebly.com

169

իր առաջին նամակին մէջ Յիսուսի համար կ
կ’’ըսէ թէ «Ա´ն է
ճշմարիտ Աստւածը եւ յաւիտենական կեանքը»
կեանքը» (Ա.Յհ
(Ա.Յհ 5.20):
5.20):
Գանք հիմա անուղղակի
անուղղակի վկայութիւններու:
վկայութիւններու: Մէկ քանին
միայն պիտի յիշեմ, որովհետեւ անկարելի է Քրիստոսի
աստուածութիւնը փաստող անուղղակի բոլոր համարները յիշել,
քանի որ Նոր Կտակարանի ամբողջ էջերը մեզ կ’
կ’առաջնորդեն
Տէր Յիսուս Քրիստոսի աստուածութիւնը հաստատելու:
հաստատելու:
Առաջին օրինակ իբրեւ առնենք
առնենք Յիսուսի ծննդեան դրուագը:
դրուագը:
Մատթէոս աւետարանիչ Յիսուսի ծննդեան վերաբերեալ որոշ
մանրամասնութիւններ յիշելէ ետք՝ կ’
կ’ըսէ. «Այս բոլորը

պատահեցան, որպէսզի կատարուի այն ինչ որ Տէրը ըսաւ Եսայի
մարգարէին միջոցաւ.Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի,
միջոցաւ.- ""Ահա
եւ զայն պիտի
պիտի կոչեն Էմմանուէլ", որ կը նշանակէ՝ Աստուած մեզի
հետ»
հետ» (Մտ
(Մտ 1.221.22-23):
23): Աւետարանիչը որոշապէս կը պարզէ որ

ծնելիք Մանուկին միջոցաւ Աստուած պիտի գայ իր ժողովուրդին
հետ ըլլալու:
ըլլալու: Այլ խօսքով, Քրիստոսի ներկայութիւնը մեր մէջ՝
նոյնինքն Աստուծոյ ներկայութիւնն է:
է: Այդպէս պիտի
պիտի չըլլար եթէ
Քրիստոս Աստուած չըլլար:
չըլլար:
Երկրորդ անուղղակի վկայութիւն մը:
մը: Մտ 28.1928.19-ին մէջ կը
կարդանք. «Գացէք եւ բոլոր ժողովուրդները ինծի աշակերտ

դարձուցէք:
դարձուցէք: Զանոնք մկրտեցէք՝ Հօր, Որդիին, եւ Սուրբ Հոգիին
անունով»
անունով»: Եթէ Աստուած Երրորդութիւն է եւ եթէ Քրիստոս

ինքզինք
ինքզինք Երրորդութեան շարքին մէջ կը դնէ, ատիկա ցոյց չի՞
տար որ ինք Աստուած է:
է:
Երրորդ օրինակ մը:
մը: Ղուկասի Աւետարանին մէջ կը
կարդանք թէ Տիրոջ հրեշտակը կ’
կ’երեւի Զաքարիային եւ խօսելով
Յովհաննէս Մկրտիչին մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Անիկա տակաւին չծնած՝

Սուրբ Հոգիով պիտի լեցուի եւ Իսրայէլի ժողովուրդէն շատեր
իրենց Տէր Աստուծոյն պիտի դարձնէ:
դարձնէ: Անիկա Տիրոջ առջեւէն
պիտի քալէ՝ Եղիայի հոգիով եւ զօրութեամբ լեցուած, որպէսզի
հայրերը իրենց որդիներուն հետ հաշտեցնէ եւ անհնազանդները
առաջնորդէ արդարներու իմաստութեան, եւ այսպիսով Տիրոջ
գալուստին նախապատրաստուած
նախապատրաստուած ժողովուրդ մը պատրաստէ»
պատրաստէ»

(Ղկ 1.15Աստուած» եւ
1.15-17):
17): Որոշ է որ այս համարներուն մէջ «Աստուած»
«Տէր»
Տէր» բառերը կը վերաբերին Քրիստոսի:
Քրիստոսի:
Չորրորդ օրինակ մը:
մը: Մտաբերենք որ երբ Յիսուս
անդամալոյծի մը մեղքերը ներեց, հոն գտնուող Օրէնքի
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ուսուցիչները քննադատեցին զայն՝ ըսելով.
ըսելով. «Աստուծմէ զատ ո՞վ
կրնայ մեղքերը ներել»
ներել» (Մր
(Մր 2.7):
2.7): Եթէ Աստուծմէ զատ ուրիշ մէկը
չի կրնար մեղքերը ներել եւ եթէ Քրիստոս ներեց, ուրեմն ան
Աստուած է:
է:
Հինգերորդ օրինակ մը:
մը: Երբ Յիսուս ըսաւ՝ «Հայրս մինչեւ
հիմա կը գործէ, ես ալ կը գործեմ»,
գործեմ», հրեաները ուզեցին սպաննել
զայն, «որովհետեւ ո´
ո´չ միայն Շաբաթ օրը չէր պահեր, այլ նաեւ

զԱստուած իր Հայրը կը կոչէր՝ ինքզինք Աստուծոյ հաւասար
ընելով»
ընելով» (Յհ
(Յհ 5.175.17-18):
18): Վերջին չորս բառերը որոնք աւետարանիչին

բառերն են, բացորոշ կերպով ցոյց կու տան որ Քրիստոս Հօր
Աստուծոյ հաւասար է, եւ ուստի, Աստուած
Աստուած է:
է:
Վեցերորդ օրինակ մը:
մը: Փլպ 2.62.6- ին մէջ կը հաստատուի թէ
Քրիստոս «բնութեամբ Աստուած էր»
էր»: Բնագիրը տառացիօրէն
կ’ըսէ. «Ան որ ի կերպարանս Աստուծոյ էր»
կ’ուզուի
էր»: Ի՞նչ ըսել կ’
երբ կ’
կ’ըսուի թէ Քրիստոս Աստուծոյ կերպարանքով էր:
էր: Խորքին
մէջ, Աստուծոյ կերպարանքով ըլլալ,
ըլլալ, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ
բնութեամբ ըլլալ, որովհետեւ Քրիստոսի ժամանակակից
Յունարէնին մէջ «կերպարանք»
կերպարանք» բառը արտաքին կերպարանք չէր
նշանակեր, այլ՝ նկարագիր, բնութիւն, էութեան:
էութեան:
Եօթներորդ օրինակ մը:
մը: Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Մարդացած

Քրիստոսի մէջ կը բնակի աստուածային բնութեան ամբողջ
լիութիւնը»
լիութիւնը» (Կղ
(Կղ 2.9):
2.9): Եթէ Աստուծոյ բնութեան ամբողջ լիութիւնը

Քրիստոսի մէջ կը բնակի, պարզ է որ Քրիստոս ուրիշ բան չի
կրնար ըլլալ եթէ ոչ Աստուած:
Աստուած:
Ութերորդ օրինակ մը:
մը: Յովհաննէս առաքեալ խօսելով
Յիսուսի մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Ահա անիկա կու գայ ամպերու վրայ,
վրայ,
Այո´
Այո´, թող այդպէս ըլլայ»
ըլլայ»: Այս խօսքէն ետք, կարծէք Յիսուս իրեն
կը պատասխանէ՝ ըսելով. «Ես եմ Այբը եւ ես Ֆէն»
Ֆէն»: Յովհաննէս կը
բացատրէ թէ այս Այբը եւ Ֆէն Ամենակալ Տէր Աստուածը՝
Քրիստոս ի´
ի´նքն է, որ Սկիզբն ու Վախճանն է ամէն բանի, «որ է,
որ էր եւ որ պիտի գայ»
գայ» (Յյ
(Յյտ
Յյտ 1.8):
1.8): Այս համարը Քրիստոսի
աստուածութիւնը ապացուցանող անհերքելի համար մըն է:
է: Հոս
Քրիստոսի համար գործածուած «ամենակալ»
ամենակալ» տիտղոսը նաեւ կը
պարզէ իր Աստուած ըլլալուն իրողութիւնը:
իրողութիւնը:
Իններորդ օրինակ մը:
մը: Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը
կարդանք թէ կեանքը Քրիստոսով սկիզբ
սկիզբ առաւ (Յհ 1.4), եւ թէ՝
Քրիստոսի հաւատացողը պիտի չկորսուի, այլ՝ յաւիտենական
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կեանք պիտի ունենայ (Յհ 3.16), եւ թէ՝ Մարդու Որդին
իշխանութիւն ունի դատելու եւ մեռելներուն յարութիւն տալու
(Յհ 2525-29), եւ թէ՝ ով որ Յիսուսէն «անցնելով ներս մտնէ՝ պիտի
փրկուի»
փրկուի» (Յհ
(Յհ 10.9),
10.9), եւ թէ՝ Յիսուս Քրիստոսը տեսնողը՝ Հայրը
տեսած կ’
կ’ըլլայ (Յհ 14.9), եւ թէ՝ Հայրը Որդիին մէջ կը բնակի եւ
Որդին՝ Հօրը մէջ (Յհ 14.10), եւ թէ՝ Հայրը եւ Որդին մէկ են (Յհ
10.30), եւ թէ՝ «ճշմարտապէս ի´
(Յհ 4.42),
ի´նքն է աշխարհի Փրկիչը»
Փրկիչը» (Յհ
եւ թէ՝ ինչ որ Հօրը կը պատկանի՝
պատկանի՝ նաեւ Որդիին կը պատկանի, եւ
ինչ որ Որդիին կը պատկանի՝ նաեւ Հօրը կը պատկանի (Յհ
17.10), եւ թէ՝ եթէ Որդին մեզ ազատէ՝ իրապէս ազատ պիտի
ըլլանք (Յհ 8.36):
8.36): Այս եւ նման խօսքեր կը վկայեն որ Տէր Յիսուս
Քրիստոս Աստուած է:
է:
Տասներորդ օրինակ մը:
մը: Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Յիսուս
Քրիստոս նո´
նո´յնն է միշտ - երէկ, այսօր եւ յաւիտեան»
յաւիտեան» (Եբր
(Եբր 13.8):
13.8):
Այս համարը ցոյց կու տայ Քրիստոսի անփոփոխելիութիւնը,
յաւիտեան ժամանակներէն ի վեր նոյնը ըլլալն ու մնալը:
մնալը:
Անփոփոխելիութիւնը Աստուծոյ յատուկ է:
է: Այդպիսին եղողը
ուրիշ մէկը չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ Աստուած:
Աստուած:
Տասնըմէկերորդ օրինակ մը:
մը: Առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Մենք,

սակայն, երկինքի քաղաքացիներ ենք եւ հոնկէ´
հոնկէ´ կը սպասենք որ
գայ մեր Փրկիչը՝ Տէր Յիսուս Քրիստոս, որ մեր մահկանացու
մարմինները պիտի կերպարանափոխէ եւ իր մարմինին պէս
փառաւոր դարձնէ իր զօրութեամբը, որով կրնայ
կրնայ ամէն ինչ իր
իշխանութեան ենթարկել»
(Փլպ 3.203.20-21):
21): Այս տողերը, Քրիստոսի
ենթարկել» (Փլպ

ամենազօրութեան, եւ միաժամանակ, ամէն ինչի վրայ իր
ունեցած իշխանութեան վկայութիւն են:
են: Մէկը որ ամենազօր է եւ
ամէն բանի վրայ իշխանութիւն ունի, ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ
եթէ ոչ Աստուած:
Աստուած:
Տասնըերկրորդ
Տասնըերկրորդ օրինակ մը:
մը: Աստուծոյ յատուկ է ամենուրեք,
այսինքն՝ ամէն տեղ ըլլալը:
ըլլալը: Յիսուս իր ամենուրեք ըլլալն է որ
յայտարարած եղաւ երբ ըսաւ. «Ուր որ երկու կամ երեք հոգի
հաւաքուին իմ անունովս, ես հոն եմ՝ անոնց միջեւ»
միջեւ» (Մտ
(Մտ 18.20):
18.20):
Տասնըերրորդ օրինակ մը:
մը: Քրիստոսի նախագոյութիւնը
նախագոյութիւնը
փաստ մըն է որ ինք Աստուած է:
է: Յովհաննէս աւետարանիչ կը
հաստատէ թէ «սկիզբէն էր Բանը»
(Յհ 1.1):
1.1): Ան ըսել կ’
կ’ուզէ, թէ՝
Բանը» (Յհ
Քրիստոս իր ծնունդով չէր որ գոյութեան եկաւ, այլ գոյութիւն
ունէր իր ծնունդէն առաջ:
առաջ: Յիսուս ինքն իսկ վկայեց իր
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նախագոյութեան մասին երբ ըսաւ.
ըսաւ. «Լաւ գիտցէք, Աբրահամի
ծնունդէն առաջ եմ ես»
ես» (Յհ
(Յհ 8.58):
8.58):
Տասնըչորրորդ օրինակ մը:
մը: Միաժամանակ թէ´
թէ´ երկրի եւ թէ´
թէ´
երկինքի մէջ ըլլալը, փաստ մըն է որ Քրիստոս Աստուած է:
է:
Յովհաննէս կ’
կ’ըսէ. «Ո´չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն,
որ երկինքէն իջաւ, եւ որ երկինքի մէջ է» (Յհ
(Յհ 3.13):
3.13): «Երկինքի
«Երկինքի մէջ
է» բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան, որ Յիսուս երկրի վրայ եղած
ատեն, միաժամանակ երկինքի մէջ էր:
էր:
Տասնըհինգերորդ օրինակ մը:
մը: Տէր Յիսուսի խօսքերուն
զօրութիւնը ապացոյց մըն է որ ան Աստուած է:
է: Ան կ’
կ’ըսէ. «Եթէ

երկինքն ու երկիրը անհետանան, խօսքերս
խօսքերս պիտի չանհետանան»
չանհետանան»

(Մտ 24.35):
24.35): Մի´
Մի´այն Աստուած կրնայ այսպիսի խօսք մը ըսել:
ըսել:
Յիշեցէք Յիսուսի ուրիշ մէկ կարեւոր արտայայտութիւնը. «Ով որ
իմ խօսքերս գործադրէ՝ յաւիտեան պիտի չմեռնի»
չմեռնի» (Յհ
(Յհ 8.51):
8.51):
Աստուծմէ զատ ուրիշ ո´
ո´չ ոք կրնայ նման բան ըսել. սա ինքնին
ապացոյց մըն է որ Քրիստոս Աստուած է:
է:
Տասնըվեցերորդ օրինակ մը:
մը: Հօրը եւ Որդիին միջեւ
գոյութիւն ունեցող սերտ միութիւնը, միասնականութիւնը եւ
մէկութիւնը եւս փաստ մըն է որ Որդին Աստուած է:
է: Որդին
հաստատեց թէ ինք Հօրը հետ մէկ է (Յհ 10.30), եւ թէ՝ ինք Հօրը
մէջն է եւ Հայրը՝ իր մէջ (Յհ 14.10):
14.10): Յիսուս կողքկողք-կողքի գտնուելու
մասին չէ որ կը խօսի, այլ՝ իրարու մէջ գտնուելու մասին:
մասին:
2.2.- Գանք երկրորդ հաստատումին՝ «Լոյս է՝ լոյսէն յառաջ
եկած»
եկած»: Երեւութապէս այն տպաւորութիւնը կրնանք ունենալ, որ
ասիկա պարզապէս օրինակ մըն է. թէ օրինակ մըն է, կարելի
կարելի է
որպէս այդպիսին դիտել, բայց միւս կողմէն յիշենք նաեւ որ
ասիկա խորունկ ճշմարտութիւն մըն ալ ունի իր մէջ, որ դարձեալ
Աստուծոյ բնութեան մասին վկայութիւն մըն է:
է:
Չմոռնանք որ Աստուած թէ´
թէ´ Հին եւ թէ´
թէ´ Նոր
Կտակարաններուն մէջ կոչուած է լոյս կամ կրակ:
կրակ: Յիշեմ քանի մը
օրինակներ պարզապէս:
պարզապէս: Մովսէս Աստուծոյ համար կ’
կ’ըսէ թէ ան
(Բ.Օր 4.24, Եբր 12.29):
12.29): Դաւիթ կը յայտարարէ՝
«մաշող կարկ է»
է» (Բ.Օր
ըսելով. «Տէրը իմ լոյսս եւ փրկութիւնս է»
է» (Սղ
(Սղ 27.1):
27.1): Եգիպտոսէն
ելլելէ ետք, անապատին մէջ Տէրը Իսրայէլացիներուն «առջեւէն

կ’երթար ցերեկը ամպի սիւնով՝
սիւնով՝ անոնց ճամբայ ցուցնելու համար
ու գիշերը կրակի սիւնով՝ անոնց լոյս տալու համար»
համար» (Ել
(Ել 13.21):
13.21):

Բացայայտ է որ հոս Տիրոջ ներկայութիւնը որ ամպի եւ կրակի
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սիւներով
յականշուած
է՝
լուսարար
եւ
լուսասփիւռ
ներկայութիւն է:
է: Յովհաննէս առաքեալ կը վկայէ «թէ Աստուած
լոյս է,
է, բնաւ խաւար չկայ անոր մէջ»
մէջ» (Ա.Յհ
(Ա.Յհ 1.5):
1.5):
Եթէ մինչեւ հիմա յիշուած համարները մեզի կը պարզեն կամ
մեզի այն տպաւորութիւնը կու տան որ Հայրն Աստուած ի´
ի´նքն է
որ լոյս կը կոչուի, պէտք չէ մոռնանք սակայն, որ Որդին ինք եւս
լոյս է եւ լոյս կը կոչուի:
կոչուի: «Բանն էր ճշմարիտ լոյսը
լոյսը», կը հաստատէ
Յովհաննէս (Յհ 1.9):
1.9): Երկու գլուխ անդին, կ’
կ’ըսուի, որ պիտի
դատապարտուին բոլոր անոնք՝ որոնք չհաւատացին Լոյսին որ
աշխարհ եկաւ (Յհ 3.19):
3.19): Յիշենք նաեւ որ Քրիստոս ինքզինք կը
կոչէ աշխարհի լոյսը (Յհ 8.12):
8.12): Ի ծնէ կոյրին բժշկութենէն
անմիջապէս առաջ՝ Յիսուս
Յիսուս կ’
կ’ըսէ. «Քանի դեռ աշխարհի մէջ եմ՝
աշխարհի լոյսն եմ»
եմ» (Յհ
(Յհ 9.5):
9.5): Հետաքրքրական է Տէր Յիսուսի
հետեւեալ խօսքը. «Հաւատացէ´
Հաւատացէ´ք լոյսին՝ քանի տակաւին լոյսը
ունիք, որպէսզի լոյսի որդիներ ըլլաք»
ըլլաք» (Յհ
(Յհ 12.36):
12.36): Երբ Յիսուս
մը մասին
«Հաւատացէ´
Հաւատացէ´ք լոյսին»
լոյսին» կ’ըսէ, արեւի կամ անորոշ լոյսի մը
չէ որ կը խօսի, այլ՝ ինքնիր անձին մասին:
մասին:
Արդ, եթէ Հայրը լոյս է, Որդին լոյս է, եզրակացութիւնը
ինքնաբերաբար կ’
կ’ըլլայ այն՝ որ Որդին իբրեւ լոյս՝ կը ծնի լոյս
Հօրմէն:
ծնիլ» բայը կը գործածենք,
Հօրմէն: Հարկաւ երբ Յիսուսի համար «ծնիլ»
մարդկային ծնունդի մասին պէտք չէ մտածենք
մտածենք: Սուրբ Ներսէս
Շնորհալի կ’
կ’ըսէ. «Ինչպէս որ խօսքը միտքին ծնունդն է, նոյնպէս

նաեւ Որդին ծնունդն է Հօրը:
Հօրը: Լոյս է՝ լոյսէն յառաջ բերում, եւ ո´
ո´ չ
թէ մեր ծնունդին նման»
նման»: Շնորհալի Հայրապետը կը զգուշացնէ

մեզ Որդիին ծնունդը նմանցնելէ մարդկային ծնունդի հետ:
հետ:
Վերեւ տրուած
տրուած բոլոր բացատրութեանց կողքին, կարելի է
ըսել նաեւ, որ Հաւատամքին մէջ տեղ գտած՝ «Լոյս՝ ի լուսոյ»
լուսոյ»
բացատրութիւնը երկու նպատակ կը հետախնդէ.հետախնդէ.Առաջին.Առաջին.- այս բացատրութիւնը պարզապէս օրինակ մը չէ,
ինչպէս ըսինք, այլ միաժամանակ կ’
կ’ուզէ ցոյց տալ որ եթէ երբեք
ծնունդ մըն է Որդին Հօրը, բայց այդ ծնունդը աննիւթական է,
այսինքն՝ մարմնաւոր ծնունդ մը չէ, ինչպէս մարդկային ոեւէ
ծնունդ կրնայ ըլլալ:
ըլլալ: Նիկիոյ հայրերը մեր միտքը հեռացնելու
համար ամէն տեսակ շօշափելի օրինակէ, կը փորձեն լոյսի
պատկերով ներկայացնել Որդիին յաւիտենական ծնունդը
Հօրմէն
Հօրմէն:
րմէն:
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Պահ մը անդրադառնամ հետեւեալ կարեւոր իրողութեան:
իրողութեան:
Լոյսը արդեօք նի՞ւթ է, նիւթեղէ՞ն է:
է: Այսօր կրնայ ըլլալ որ
գիտութեան որոշ գիրքերու մէջ արձանագրուած գտնէք որ լոյս
ըսուածը նիւթի անտեսանելի մասնիկներէ կը բաղկանայ,
այսինքն՝ որոշ նիւթականութիւն մը ունի լոյսը:
լոյսը: Գիտութիւնը
որքան ալ ըսէ որ լոյսը որոշ չափով նիւթական է, բայց գիտենք,
որ մենք չենք կրնար լոյսը բռնել, կամ շօշափել, կամ տեղ մը
բանտարկել, պարփակել, եւ ճիշդ անոր համար ալ, լոյսի այդ
պատկերը կամ օրինակը, այսօր եւս իր թելադրական ամբողջ
ոյժը կը պահէ, ըսելու համար,
համար, որ Որդին լոյսին պէս
աննիւթական ծնունդ մըն է Հօրմէն:
Հօրմէն:
Երկրորդ.Երկրորդ.- պահ մը բաղդատենք Որդիին ծնունդը
մարդկային ծնունդներուն հետ:
հետ: Ամէն մէկ մանուկ որ կը ծնի,
անոր մօրը կամ հօրը բնութեան մէջ որոշ փոփոխութիւն մը կամ
որոշ պակասութիւն մը յառաջ կու գայ:
գայ: Որակական
փոփոխութիւն
փոփոխութիւն յառաջ կու գայ թէ´
թէ´ ծնողին եւ թէ´
թէ´ ծնեալին
բնութեան մէջ:
մէջ: Նման բան տեղի չունենար երբ Որդին կը ծնի
Հօրմէն:
Հօրմէն: Որդիին ծնունդով, ո´
ո´չ Հօրը բնութեան մէջ փոփոխութիւն
կամ նուազութիւն կը մտնէ եւ ո´
ո´չ ալ Որդիին բնութեան մէջ:
մէջ:
Յիշեցէք մոմին օրինակը:
օրինակը: Եթէ առնենք վառած
վառած մոմ մը եւ այդ
մոմէն երկրորդ մոմ մը վառենք, առաջին մոմին լոյսէն բան մը կը
պակսի՞. երբե´
երբե´ք: Ճիշդ նոյն ձեւով պէտք է հասկնալ «Լոյս՝ ի
լուսոյ»
լուսոյ» բացատրութիւնը:
բացատրութիւնը: Ոչինչ կը պակսի Հօրը մօտ կամ մէջ
Հօրը մէջ, երբ Որդին կը ծնի անկէ:
անկէ:
3.3.- Գանք երրորդ հաստատումին՝ «ճշմարիտ Աստուծմէն
ծնած՝ ճշմարիտ Աստուած է»
է»: Այս բացատրութիւնը մէկ կողմէն
կ’ընդգծէ Հօրը եւ Որդիին անբաժանելի ըլլալը, միւս կողմէն՝
անոնց կատարեալ հաւասարութիւնը:
հաւասարութիւնը: Ոմանք Հօրը եւ Որդիին
բնութեան մէջ զանազանութիւն եւ տարբերութիւն կը դնեն:
դնեն: Եւ
սակայն, զանազանութիւն եւ տարբերութիւն
տարբերութիւն բառերը նոյն
իմաստը չունին:
չունին: Եթէ մենք զանոնք տարբեր ընդունինք,
ընդունած կ’
կ’ըլլանք որ երկու տարբեր բնութիւններ կան, եւ թէ՝
անոնք մէկ եւ նոյն բնութիւնը չունին:
չունին: Հետեւաբար, չենք կրնար
գործածել «տարբերութիւն»
տարբերութիւն» բառը, բայց կրնանք գործածել
«զանազանութիւն»
զանազանութիւն» բառը:
առը: Մենք կրնանք զանազանել իրարմէ
Հայրը եւ Որդին իբրեւ անձ, բայց չենք կրնար զանազանել
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զանոնք իբրեւ բնութիւնը, որովհետեւ Աստուած մէկ բնութիւն է,
բայց երեք անձ է:
է:
Անցեալին Արիոսականները եւ այսօր Եհովայի Վկաները,
գայթակղած «Հայր»
Հայր» եւ «Որդի»
Որդի» բնորոշումներէն, կ’
կ’ըսեն՝ թէ
Որդիին բնութիւնը Հօրը բնութեան հետ նոյնը չէ, այլ խօսքով՝
անոր բնութիւնը աստուածային բնութիւն չէ, այլ տարբեր
աստիճանի բնութիւն մըն է:
է: Բայց ճշմարտութիւնը այն է՝ որ
Հայրը եւ Որդին բնութենապէս ո´
ո´չ միայն նոյնն են, այլեւ՝
անբաժանելի. անբաժանելի՝ իրենց բնութեան
բնութեան մէջ, եւ
անբաժանելի՝ այն ներքին փոխադարձ կապովը որ ունին իրարու
հետ:
հետ: Այդ կապը նոյնինքն Հօրը հայրութիւնն ու Որդիին
որդիութիւնն է:
է: Կարելի՞ է վերցնել մէկ անունը եւ միւս անունը
ձգել:
Որդի::
ձգել: Կարելի՞ է Հայրը՝ չկոչել Հայր, կամ Որդին՝ չկոչել Որդի
Կարելի բան չէ, որովհետեւ,
որովհետեւ, եթէ կայ Հայր «մը»
մը»՝ պէտք է ըլլայ
նաեւ Որդի «մը»,
մը», եւ եթէ կայ Որդի «մը»
մը»՝ պէտք է ըլլայ նաեւ Հայր
«մը»
մը»: Հայրը մի´
մի´շտ եղած է, որովհետեւ Որդին ի´
ի´նք միշտ եղած է:
է:
Եւ Հայրը եղած է իբրեւ Հա´
Հա´յր, քանի որ Որդին եղած է իբրեւ
Որդի´:
Որդի´: Անոնք թէ´
թէ´ միշտ, թէ´
թէ´ միաժամանակ եւ թէ´
թէ´ միասին եղած
են:
են: Եթէ անոնք եղած են մի´
մի´շտ, միաժամանակ եւ միասին, կը
նշանակէ թէ Որդին չի կրնար Հօրմէն նուազ ըլլալ:
ըլլալ: Եթէ Որդին
Հօրմէն նուազ ըլլար, ան Հօրը բնութենակից եւ գոյակից պիտի
չըլլար:
չըլլար: Բայց քանի որ Հայրն ու Որդին իրարու բնութենակից եւ
գոյակից են, չի
չի կրնար մէկը միւսէն առաջ ըլլալ կամ մէկը միւսէն
մեծ:
մեծ:
Ան որ չ’
չ’ուզեր Որդիին աստուածային փառքն ու պատիւը
ճանչնալ, եւ մանաւանդ, ան որ չ’
չ’ուզեր Որդին Հօրը հաւասար
դաւանիլ, այդպիսին, միայն Որդին չէ որ կ’
կ’ուրանայ, այլ նաեւ
Հայրը, որովհետեւ Յովհաննէս աւետարանիչ կը հաստատէ
հաստատէ թէ ով
որ Յիսուսի «վկայութիւնը կ’
կ’ընդունի, հաստատած կ’
կ’ըլլայ թէ
Աստուած ճշմարիտ է»
է» (Յհ
(Յհ 3.33):
3.33): Իսկ Յիսուս կ’
կ’ըսէ. «Ով որ զիս
կ’ընդունի՝ ընդունած կ’
կ’ըլլայ զիս ղրկողը»
ղրկողը» (Յհ
(Յհ 13.20):
13.20): Սա կը
նշանակէ՝ թէ ոեւէ մէկը որ կ’
կ’ուրանայ Որդին եւ կը մերժէ անոր
աստուածութիւնը՝
աստուածութիւնը՝ չի կրնար ընդունիլ Հայրը կամ ընդունուիլ
Հօրը կողմէ:
կողմէ:
Որդիին աստուածային փառքն ու պատիւը ուրացողը՝ չի
կրնար Հայրը փառաւորել:
փառաւորել: Յատկանշական է այս ուղղութեամբ
Պօղոս առաքեալի խօսքը. «Աստուած իրեն (Յիսուսի) տուաւ այն
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անունը որ վեր է բոլոր անուններէն, որպէսզի ամէն լեզու
դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոսը "Տէր" է, Հայրն Աստուածւ
փառաւորելու համար»
համար» (Փլպ
(Փլպ 2.92.9-11):
11): Ոեւէ մէկը որ կը դաւանի թէ
Յիսուս Քրիստոս Տէ´
Տէ´ր է, այդ դաւանութեամբ Հայրն է պատուած
կ’ըլլայ, իսկ այդ դաւանութիւնը մերժողը՝ բնականօրէն մերժած
կ’ըլլայ պատուել Հայրը:
Հայրը: Որդիին
Որդիին փառքը եւ աստուածութիւնը
ճանչցողը՝ փառք ու պատիւ բերած կ’
կ’ըլլայ Հօրը:
Հօրը:
4.4.- Գանք չորրորդ հաստատումին՝ «ծնած է եւ ո´
ո´չ թէ
ստեղծուած»
ստեղծուած»: Ասիկա պատասխան մըն էր թէ´
թէ´ Արիոս
Աղեքսանդրացիին որ կ’
կ’ուրանար Քրիստոսի աստուածութիւնը
եւ թէ´
թէ´ Սաբէլ Լիպիացիին որ կը յայտարարէր թէ
թէ Աստուած մէկ
անձ է:
է:
Արիոս Քրիստոսի համար երկու բառեր կը գործածէր՝
«եղած»
եղած» եւ «ստեղծուած»
ստեղծուած»: Այս երկու բառերն ալ կրնան յուշել մեզի
ժամանակի ընթացքին գոյութեան գալու գաղափարը:
գաղափարը: Մենք քիչ
առաջ խօսեցանք Որդիին նախագոյութեան մասին, այսինքն՝ իր
մարմնաւոր ծնունդէն առաջ
առաջ գոյութիւն ունենալուն մասին, ուստի
վերստին չեմ ուզեր ծանրանալ այս կէտին վրայ:
վրայ:
Գալով Սաբէլ Լիպիացիին, ան Սուրբ Երրորդութեան
մէկութիւնը պաշտպանելու մարմաջէն բռնուած, յայտարարեց թէ
Սուրբ Երրորդութեան մէջ երեք անձեր չկան, եւ ըսաւ, թէ՝ ինչպէս
Երրորդութիւնը մէկ
մէկ աստուածութիւն է, այնպէս նաեւ մէկ անձ է:
է:
Ըստ Սաբէլին, նոյն Աստուածն է որ երբեմն ինքզինք իբրեւ Հայր
կը յայտնէ, երբեմն իբրեւ Որդի, եւ երբեմն՝ իբրեւ Սուրբ Հոգի:
Հոգի:
Աստուածաշունչը
կը
հերքէ
այս
հաստատումը:
Հին
հաստատումը:
Կտակարանը
մասնակիօրէն
եւ
Նոր
Կտակարանը
բացայայտօրէն, կը հաստատեն երեք անձերուն անշփոթելի
զանազանութիւնը:
զանազանութիւնը: Եւ նոյնիսկ Հայր եւ Որդի բառերը ինքնին ցոյց
կու տան որ անոնք երկու անձեր են:
մը» ի՞նչպէս կրնայ
են: Հայր «մը»
Որդի ըլլալ եւ Որդի «մը»
մը» ի՞նչպէս կրնայ Հայր ըլլալ:
ըլլալ:
5.5.- Գանք հինգերորդ հաստատումին՝ «Անիկա Հօրը
բնութենէն է»: Ասկէ առաջ երբ խօսեցանք «յէութենէ Հօր»
Հօր»
բառերուն մասին, անդրադարձանք Հօրը եւ Որդիին նոյն
աստուածային էութիւնը ունենալու հարցին վերաբերեալ:
վերաբերեալ: Հոս
«էութիւն»
էութիւն» բառին փոխարէն ունինք «բնութիւն»
բնութիւն» բառը:
բառը: Հայերէն
թարգմանութեան մէջ երկու տարբեր բառեր գործածուած են՝
էութիւն
էութիւն եւ բնութիւն, բայց յունարէնին մէջ մէկ բառ գործածուած
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է, եւ այդ բառը «Հոմողուսիոս»
Հոմողուսիոս» բառն է, որ կը նշանակէ՝ համագոյ,
նոյնագոյ, եւ նոյն բնութիւնը ունեցող:
ունեցող: Արդարեւ, երբ կ’
կ’ըսենք որ
Որդին Հօրը բնութիւնը ունի, ըսած կ’
կ’ըլլանք որ ան Հօրը
բնութենէն եւ Հօրը էութենէն
էութենէն է:
է:
Յիշեցէք այն յաւելուածը որ մենք ունինք Հաւատամքի
աւարտին. «Իսկ անոնք որ կ’
կ’ըսեն՝ "կար ժամանակ մը երբ չկար

Որդին", կամ "կար ժամանակ մը երբ չկար Սուրբ Հոգին", կամ
կ’ըսեն՝ "ոչինչէն ստեղծուեցան, կամ ուրիշ էութենէ մը գոյացան
Աստուծոյ Որդին եւ կամ Սուրբ Հոգին",
Հոգին", եւ թէ՝ փոփոխութեան
կամ այլայլումի ենթակայ են, Ընդհանրական եւ Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցին կը նզովէ´
այնպիսիները»: Այս յաւելուածին
նզովէ´ այնպիսիները»

վերաբերեալ երեք հաստատումներ պիտի ընեմ.ընեմ.Առաջին.Առաջին.- եթէ ըսենք որ կար ժամանակ երբ Որդին չկար, կը
նշանակէ թէ ժամանակի ընթացքին գոյացաւ,
գոյացաւ, իսկ եթէ
ժամանակի ընթացքին գոյացաւ, կը նշանակէ որ ստեղծուած է եւ
ո´չ թէ ստեղծիչ:
ստեղծիչ:
Երկրորդ.Երկրորդ.- եթէ ըսենք որ Որդին ոչինչէն ստեղծուեցաւ, զայն
ստեղծագործութեան մաս դարձուցած կ’
կ’ըլլանք, որովհետեւ երբ
խօսեցանք ստեղծագործութեան մասին, ըսինք որ Աստուած
ամէն ինչ ոչինչէն
ոչինչէն ստեղծեց:
ստեղծեց: Որդին սակայն ոչինչէն ստեղծուող
մը չեղաւ, այլ՝ ոչինչէն ստեղծող մը:
մը: Ան անժամանակ գոյութիւն է
եւ ո´
ո´չ թէ ժամանակի ընթացքին գոյացած, անեղ է եւ ո´
ո´չ թէ եղած:
եղած:
Երրորդ.արարածներու
բնութիւնը
ենթակայ
է
Երրորդ.փոփոխութեան կամ մաշումի օրէնքին, ուստի, ըսել՝ թէ Որդին
կամ Սուրբ Հոգին ենթակայ են փոփոխութեան, կը նշանակէ՝
զանոնք հաւասար նկատեր արարածներու հետ:
հետ: Մարդ կրնայ
փոխուիլ, մեծնալ, ծերանալ, մեռնիլ, բայց Որդին եւ Սուրբ Հոգին,
նոյնն են յաւիտեաններէն ի վեր եւ նոյնը պիտի մնան
յաւիտենապէս:
յաւիտենապէս:
6.Իրմով ստեղծուած է ամէն
6.- Գանք վերջին հաստատումին՝
հաստատումին՝ ««Իրմով

ինչ որ կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ, տեսանելի թէ
անտեսանելի»
անտեսանելի»: Մինչեւ հիմա Հաւատամքը շեշտեց թէ Քրիստոս

արարած մը չէ, իսկ հիմա քայլ մը անդին կ’
կ’անցնի, ըսելու
համար, որ Քրիստոս ի´
ի´նքն է արարիչը արարածներուն:
արարածներուն:
Արդարեւ, Յովհաննէս աւետարանիչ
աւետարանիչ կը հաստատէ թէ
Քրիստոսով «էր որ Աստուած ամէն ինչ ստեղծեց. առանց անոր
ո´չ մէկ բան ստեղծեց»
ստեղծեց» (Յհ
(Յհ 1.3):
1.3): Քիչ մը անդին դարձեալ կ’
կ’ըսէ թէ
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1.10):: Պօղոս առաքեալ
ստեղծուեցաւ» (Յհ
(Յհ 1.10)
«աշխարհը իրմով ստեղծուեցաւ»
խօսելով Տէր Յիսուսի մասին՝ կը վկայէ. «Աստուած զինք ամէն
բանի ժառանգորդ
ժառանգորդ կարգեց եւ անոր միջոցաւ էր որ տիեզերքը
ստեղծեց»
ստեղծեց» (Եբր
(Եբր 1.2):
1.2):
Հոս կ’
կ’ուզեմ յիշել Կողոսացիներուն նամակէն հատուած մը
որ հաւատքի ամենէն հին հանգանակներէն մին կը նկատուի, եւ
ճշգրիտ չենք գիտեր, թէ առաքեալը ի՞նք խմբագրած է զայն, թէ՝
իր օրով արդէն կար եւ կը գործածուէր
գործածուէր որոշ եկեղեցիներու մէջ:
մէջ:
Առաքեալը կ’
կ’ըսէ.ըսէ.-

«Քրիստոս ինք՝ տեսանելի պատկերն է
աներեւոյթ Աստուծոյ.
Հօրը Որդին, ծնած համայն ստեղծուածներէն առաջ:
առաջ:
Որովհետեւ Աստուած անով ստեղծեց ամէն բան,
երկինքի մէջ թէ երկի վրայ,
երեւելի թէ աներեւոյթ.
որոնց կարգին են՝ ոգեղէն աշխարհի
աշխարհի
գահակալներն ու տէրութիւնները:
տէրութիւնները:
Անոր ձեռքով եւ անոր համար ստեղծուեցաւ ամէն բան:
բան:
Գոյութիւնն իր՝ ամէն բանէ առաջ է,
եւ ամէն բան իրմով է որ գոյացաւ:
գոյացաւ:
Ան է գլուխը մարմինին, այսինքն՝ եկեղեցիին:
եկեղեցիին:
Ան է սկիզբը,
որ անդրանիկ ծնունդն եղաւ՝ մեռելներէն,
որպէսզի ինք առաջնութիւնն
առաջնութիւնն ունենայ
ամէն, ամէ´
ամէ´ն բանի մէջ:
մէջ:
Որովհետեւ Հայրը ուզեց, որ Քրիստոս
իր մէջ ունենայ աստուածային բնութեան լիութիւնը:
լիութիւնը:
Անոր ձեռքով ուզեց իրեն հետ հաշտեցնել ամէն բան,
երկինքի մէջ թէ երկրի վրայ,
խաղաղութիւն հաստատելով»
հաստատելով»
խաչի վրայ մահուամբն անոր»
անոր» (Կղ
(Կղ 1.151.15-20):
20):

Ասիկա կարծէք Քրիստոսաբանական հանգանակ մըն է, այլ
խօսքով՝
Քրիստոսի
անձին,
աստուածային
բնութեան,
հանգամանքին, առաքելութեան, զոհագործական մահուան եւ
այդ մահուամբ իրագործուած հաշտութեան վերաբերեալ
հաւատքի հանգանակ մըն է:
է:
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Շատ աւելի կարճ հանգանակի ձեւ մը ունինք
ունինք
Կորնթացիներուն գրուած առաջին նամակին 8.68.6-ին մէջ՝ որ կ’
կ’ըսէ.

«Մեզի համար մէկ Աստուած կայ, Հայրը, որմէ սկիզբ առած է
ամէն բան, եւ մենք իրեն համար կանք. եւ կայ մէկ Տէր՝ Յիսուս
Քրիստոսը, որուն միջոցաւ ստեղծուեցաւ ամէն բան, եւ մենք
անոր միջոցաւ կանք»
կանք»: Պօղոս առաքեալի յիշած այս երկու
հանգանակներուն մէջ ալ, կը հաստատուի որ ամէն ինչ
Քրիստոսի միջոցաւ ստեղծուեցաւ:
ստեղծուեցաւ:
Աւարտելու համար այս բաժինը, ըսեմ, որ «Իրմով

ստեղծուած է ամէն ինչ որ կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ,
տեսանելի թէ անտեսանելի»
անտեսանելի» խօսքը, նաեւ պատասխան մըն է

Գնոստիկեան
Գնոստիկեան աղանդներուն:
աղանդներուն: Գնոստիկեան աղանդաւորները
թէեւ կ’
կ’ընդունէին ստեղծագործութիւնը, բայց կը մերժէին որ
Աստուած ինք եղած ըլլայ ուղղակիօրէն ստեղծողը:
ստեղծողը:
Համաձայն այս աղանդաւորներուն, Աստուած աշխարհն ու
տիեզերքը ստեղծեց միջնորդի մը՝ կիսաստուածի մը միջոցաւ, որ
ո´չ արարած է եւ ո´
ո´չ ալ արարիչ:
արարիչ: Իրենց այս հաստատումով,
խորքին մէջ Քրիստոսի աստուածութիւնն է որ անոնք
կ’ուրանային, որովհետեւ, ըստ իրենց, այն միջնորդը կամ այն
կիսաստուածը որուն միջոցաւ Աստուած ստեղծեց աշխարհը՝
Քրիստոս ինքն է:
է: Մենք արդէն բացատրեցինք որ Որդին ո´
ո´չ
միայն Հօրը բնութենէն է, այլեւ՝ Հօրը հետ նոյն բնութիւնը ունի,
ուստի, Հօրը նման եւ Հօրը հետ՝ ի´
ի´նքն ալ Աստուած է՝ մէկ
Աստուած:
Աստուած:
Երբ կը խօսէինք մեր երկնաւոր Հօր մասին, տեսանք որ
Հաւատամքը կը հաստատէ թէ ան արարիչն է երեւելի եւ
աներեւելի բաներուն, իսկ այս անգամ, նոյն
նոյն հաստատումը
կրկնուած կը գտնենք Որդիին համար:
համար: Բնականօրէն
հակասութիւն չկայ, բայց շեշտուած իրողութիւնը այն է՝ որ Հայրը,
Որդին եւ Սուրբ Հոգին՝ մէկ Աստուած են:
են: Երեքն ալ արարիչ են,
բայց մէ´
մէ´կ արարիչ են եւ ո´
ո´չ թէ երեք:
երեք:
Աշխարհը
Որդիին
միջոցաւ
ստեղծուած
ըլլալու
իրողութիւնը քիչ մը աւելի շեշտուած է, որովհետեւ շօշափելի այս
աշխարհին հետ անմիջական կապը Որդիով է որ
կ’արտայայտուի:
արտայայտուի:
Հարցումներու բաժին
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1.1.- Ղուկասու Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Յիսուս
Ձիթենեաց լերան վրայ կ’
կ’աղօթէր, կը տագնապէր եւ իր

«քրիտինքը արիւնի կաթիլներու
կաթիլներու պէս ոլոռոլոռ-ոլոռ գետին կը հոսէր»
հոսէր»
(Ղկ 22.44):
22.44): Աղօթելը, տագնապիլը եւ նման բաներ,
աստուածութեան յատուկ չեն, հետեւաբար, ի՞նչպէս Յիսուս այդ
բոլորին ենթակայ եղաւ:
եղաւ:

Ճիշդ է որ աղօթելը, տագնապիլը եւ նման բաներ,
աստուածութեան յատուկ չեն, բայց Յիսուս կատարեալ Աստուած
Աստուած
ըլլալուն կողքին, միաժամանակ կատարեալ մարդն էր:
էր: Ան
ինքզինք ամբողջապէս նոյնացուց մարդոց հետ եւ ինքզինքը ամէն
բանով օրինակ դարձուց մեզի:
մեզի: Ան իր մարդեղութեամբ բնաւ
չբաժնուեցաւ Հօրմէն, քանի ինքն իսկ վկայեց թէ ինք կ’
կ’ապրի
Հօրը մէջ եւ Հայրը իր մէջ (Յհ 14.10), եւ բնաւ չդադրեցաւ
Աստուած
ըլլալէ:
Ան
կամաւորապէս
մերկացաւ
իր
ըլլալէ:
աստուածային փառքէն ու պատիւէն (Փլպ 2.7), որպէսզի
կարենար մօտենալ մեզի եւ մեր փրկութիւնը իրագործել:
իրագործել: Ինչո՞ւ
Յիսուս որ կատարեալ Աստուածն էր, ձերբակալութեան եւ
խաչելութեան իր նախորդող ժամերուն, երբ կ’
կ’աղօթէր
աղօթէր Ձիթենեաց
լերան վրայ, տագնապի մատնուեցաւ եւ անոր «քրիտինքը
արիւնի կաթիլներու պէս ոլոռոլոռ-ոլոռ գետին կը հոսէր»
հոսէր» (Ղկ
(Ղկ 22.44):
22.44):
Այս բոլորը եղան, պատկերացնելու համար այն երկիւղն ու
տագնապը որ մեղաւոր մարդը կ’
կ’ունենայ մահուան դիմաց.
երկիւղ մը եւ տագնապ մը՝ որ աստուածութեան
աստուածութեան յատուկ չէ, բայց
որովհետեւ
Քրիստոս
ինքզինքը
նոյնացուց
մեղաւոր
մարդկութեան հետ, յանձն առաւ կրել այդ տագնապն ու երկիւղը
կամաւորապէս:
կամաւորապէս: Նոյնիսկ չարչարանքը կամ խաչելութիւնը
Աստուծոյ յատուկ բան մը չէ, բայց Քրիստոս կամաւորապէս եւ
սիրայօժար կերպով այդ բոլորը
բոլորը իր վրայ առաւ, որպէսզի մեռնէր
մեզի համար եւ մեր փոխարէն, մեզ ազատագրելու համար
յաւիտենական
կորուստէն
եւ
դարձնելու
համար
ժառանգորդները փրկութեան:
փրկութեան:
2.Այդ
օրուան
անղանդները,
ինչպէս
2.Արիոսականները ո՞րքան ժամանակ գոյատեւեցին:
գոյատեւեցին:
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օրինակ

Աղանդներուն թիւը եկեղեցւոյ
եկեղեցւոյ ձեռնադրութեան Մաշտոցին
մէջ շուրջ 167 կը ներկայանայ, եւ սակայն, թիւը անկէ շատ աւելի
է, եթէ երբեք աղանդներուն տարբերակները նաեւ նկատի
առնենք:
դար
առնենք: Արիոսականութիւնը մօտաւորապէս կէս
գոյատեւեց, յետոյ փոխուեցաւ, մեղմացաւ, որոշ տարբերակներու
ենթարկուեցաւ եւ յետոյ
յետոյ կրօնական նահանջութեամբ մը վերջ
գտաւ:
գտաւ:
Չմոռնանք որ որոշ ժամանակ մը կայսրեր եւս
հետապնդեցին զիրենք, փորձեցին անոնց գրութիւնները առնել
անոնց ձեռքէն եւ դատապարտել զանոնք:
զանոնք: Ճնշումներու տակ,
Արիոսականութիւնը որոշ ժամանակի մը համար նահանջեց եւ
չքացաւ կարծէք, բայց
բայց հետագային, տարբեր անուն կրող ուրիշ
աղանդներու մէջ որոշ ձեւերով երեւան եկան կրկին:
կրկին:
Յիշեցէք օրինակ, Հայաստան աշխարհի մէջ 77-րդ, 88-րդ
դարերուն սկիզբ առած շարժում մը՝ Պաւղիկեան կոչուող, որ
սկզբնապէս Հայաստանի ծայրամասերուն վրայ սկսաւ, բայց
յետոյ անցաւ Բիւզանդական
Բիւզանդական կայսրութիւն, մտաւ Եւրոպական
ցամաքամաս, հասնելով մինչեւ հեռաւոր Իսլանտա:
Իսլանտա: Պաւղիկեան
աղանդը
Արիոսի
վարդապետութիւնը
կը
բաժնէին
մասնակիօրէն, եւ հետեւաբար, իրե´
իրե´նք եւս Քրիստոսի
կատարեալ աստուածութեան նկատմամբ ամբողջական հաւատք
չունէին:
չունէին:
Դարձեալ, 1010-րդ դարուն Հայաստանի մէջ սկիզբ առաւ
աղանդ մը՝ Թոնդրակեան անունով ծանօթ, որ շարունակուեցաւ
մինչեւ վերջերս:
վերջերս: Կարգ մը ուսումնասիրութիւններ եկան ցոյց
տալու որ Հայաստանի մէջ մէկմէկ-երկու գիւղեր Թոնդրակեան
աղանդին հետեւողներ էին, եւ չենք գիտեր եթէ երբեք տակաւին
կը շարունակեն այդպէս
այդպէս մնալ:
մնալ:
19դարու
Թոնդրակեանները
վստահաբար
19-րդ
շարունակութիւնն
են
10դարուն
սկիզբ
առած
10-րդ
Թոնդրակեաններուն, բայց հարկաւ երկուքին ուսուցումներուն
մէջ
պզտիկ
տարբերութիւններ
կան:
Անոնց
մօտ
կան:
վարդապետական որոշ կէտեր գրեթէ նոյնը մնացին:
մնացին: Անոնք կը
մերժէին պատկերներու
պատկերներու գործածութիւնը, խաչին հանդէպ
բաներ::
յարգանքը, եկեղեցւոյ ծէսը, քահանայական կարգը, եւ այլ բաներ
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան՝
իջեալ յերկնից»
«(Ինքն
Ինքն էր) որ մեզի՝ մարդերուս
յերկնից»: Թարգմանաբար՝ «(
եւ մեր փրկութեան համար երկինքէն իջաւ»
իջաւ»:
Մարդուն
Մարդուն պատմութիւնը աշխարհի պատմութիւնն է, եւ
փոխադարձաբար:
փոխադարձաբար: Մենք չենք կրնար աշխարհը պատկերացնել
առանց մարդուն, եւ հետեւաբար, աշխարհին պատմութիւնը՝
պատմութիւնն է մարդ արարածին:
արարածին:
Մարդը Աստուծոյ կողմէ ստեղծուեցաւ իբրեւ պսակը
արարչութեան:
արարչութեան: Ասկէ առաջ բացատրեցինք, որ Աստուած
Աստուած ո´
ո´ չ
միայն ստեղծիչն է տիեզերքին, այլեւ զայն ձեւաւորողն ու
կարգաւորողն է, եւ ո´
ո´չ միայն կարգաւորողն է, այլեւ զայն
կեանքով լեցնողն է:
է: Կեանք ըսելով, կը հասկնանք բուսական
կեանքը, կենդանական կեանքը, բայց մասնաւորաբար,
մարդկային կեանքը:
կեանքը:
Աստուած մարդը ստեղծեց իր պատկերին եւ նմանութեան
համաձայն (Ծն 1.26):
1.26): Աստուծոյ պատկերով եւ նմանութեամբ
ստեղծուած
ըլլալ,
կը
նշանակէ՝
օժտուած
ըլլալ
բանականութեամբ, աստուածային հոգիին եւ նկարագիրին
յատկանիշներով՝ իր սրբութեամբ, արդարութեամբ եւ իր կամքին
կատարեալ գիտութեամբ:
գիտութեամբ:
Աստուծոյ
Աստուծոյ պատկերով եւ նմանութեամբ ստեղծուած ըլլալ,
միաժամանակ, կը նշանակէ՝ ունենալ այն իշխանութիւնն ու
տիրութիւնը որ Աստուծոյ կը պատկանէր, բայց որ Աստուած ինք,
յօժարական տուաւ մարդուն, որպէսզի մարդը աշխարհի մէջ
զինք ներկայացնէր, իր տնտեսը ըլլար, զինք փոխարինողը ըլլար
ըլլար:
լար:
Աստուած մարդուն իշխանութիւն տուաւ, այո´
այո´, բայց
միաժամանակ պարտականութիւն յանձնեց որ աշխարհը
մատակարարէ, խնամէ ու պահպանէ (Ծն 2.15) այնպիսի´
այնպիսի´ ձեւով
մը, որ ատիկա ծառայէ մարդուն բարիքին եւ Աստուծոյ փառքին
համար:
համար: Մարդուն կոչումն էր եւ է, արարչութիւնը ծառայեցնել
ծառայեցնել
Աստուծոյ վերջնական նպատակին:
նպատակին:
Մարդը սակայն երկա՜
երկա՜ր ժամանակ տէր չկեցաւ Աստուծոյ
կողմէ իրեն տրուած իշխանութեան, պարտականութեան,
պատիւին ու փառքին:
փառքին: Ան շուտով զոհ գնաց իր մէջ եղող
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ցանկութիւններուն, եւ մասնաւորաբար ա´
ա´յն ցանկութեան, որ
գիտութեան եւ ճանաչողութեան
ճանաչողութեան ցանկութիւնն էր:
էր: Աստուած
ի´նքն էր որ մարդուն մէջ գիտութեան, այլ խօսքով՝ գիտնալու
ցանկութիւնը դրաւ:
դրաւ: Դրաւ՝ որպէսզի առաջնորդէր մարդուն
գիտնալու Աստուծոյ կամքը, եւ այդ կամքին համաձայն
ղեկավարելու իր կեանքը:
կեանքը:
Սատանան բնականօրէն տեղեակ էր Աստուծոյ կողմէ
մարդուն
մարդուն մէջ հաստատուած գիտնալու ցանկութենէն:
ցանկութենէն: Առիթէն
օգուելով, ան մօտեցաւ Եւային եւ հասկցուց իրեն, որ Աստուած
ճշմարիտ գիտութիւնը պահած էր իրմէ, եւ ուստի, եթէ կ’
կ’ուզէր
տիրանալ ճշմարիտ գիտութեան եւ Աստուծոյ նման ըլլալ, պէտք
էր անխուսափելիօրէն ճաշակէր բարիի ու չարի գիտութեան
գիտութեան
ծառէն (Ծն 3.13.1-5):
5): Մարդը գիտութեան մարմաջէն բռնուած,
ճաշակեց արգիլեալ ծառէն, որ սովորական ծառ մը չէր հարկաւ,
այլ Աստուծոյ պատուիրաններուն ծառն էր:
էր: Ճաշակելը՝
պատուիրանազանց ըլլալ է, Աստուծոյ անհնազանդ ըլլալ:
ըլլալ:
Աստուած մարդը կոչած էր մնայուն կերպով հնազանդելու
հնազանդելու
իր կամքին եւ այդ կամքին բարիքները ճաշակելու, մարդը
սակայն, այդ հնազանդութեան մէջ չմնաց:
չմնաց: Ան դո´
դո´ւրս ինկաւ
Աստուծոյ կամքէն երբ փորձեց Աստուծոյ գիտութենէն զատ ուրիշ
գիտութեան մը հասնիլ:
հասնիլ:
Անհնազանդութեան վայրկեանին իսկ, ան կորսնցուց
Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած պարգեւները. հարկաւ բոլորը մէկ
անգամէն եւ ամբողջականօրէն չկորսնցուց, այլ՝ աստիճանաբար:
աստիճանաբար:
Այն գիտութիւնը որ մարդուն տրուած էր, եւ այն սրբութիւնն ու
արդարութիւնը որոնք կային մարդուն մէջ, աստիճանաբար
նահանջ արձանագրեցին:
արձանագրեցին:
Ուրիշ կարեւոր բան մը եւս կայ որ խլուեցաւ
խլուեցաւ մարդուն
ձեռքէն երբ մեղանչեց. բան մը՝ որուն մասին խօսեցանք տարբեր
առիթով մը, եւ ատիկա՝ մարդուն շնորհուած ազատութիւնն էէ::
Ազատութիւնը բանականութեան լրացուցիչն է:
է: Բանականութիւն
մը առանց ազատութեան իմաստ չունի, եւ ո´
ո´չ ալ ազատութիւն
մը՝
առանց
բանականութեան
Կենդանին
զուրկ
է
բանականութեան:
բանականութենէն, եւ ուստի՝ զուրկ նաեւ ազատութենէն:
ազատութենէն:
Մարդը
իրեն
շնորհուած
ազատութեամբ
ընտրեց
անհնազանդութեան ճամբան, եւ ատոր իբրեւ հետեւանք՝ ինկաւ
մեղքին տիրապետութեան տակ:
տակ: Իսկ մեղքին տիրապետութեան
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տակ ինկողը՝ ինքնաբերաբար կը կորսնցնէ իր ազատութիւնը,
ազատութիւնը,
ինչպէս մեր Տէրն ու Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոս ըսաւ. «Ով որ մեղք
գործէ՝ ծառայ է մեղքին»
մեղքին» (Յհ
(Յհ 8.34):
8.34): Ծառայ մը որքանո՞վ ազատ է:
է:
Ծառայ մը կրնա՞յ իր կամեցածը կատարել:
կատարել: Ծառայ բառն իսկ ցոյց
կու տայ ազատութենէ զուրկ վիճակ մը:
մը: Ինչպէս մեղաւոր եւ
մեղքի կեանքը սիրող
սիրող մարդը Չարին կամքն է որ կը կատարէ,
այնպէս ալ ծառայ մարդը՝ իր տիրոջ կամքը:
կամքը: Մեղքը սիրող ու
սիրելով գործող մարդը՝ Չարին ծառան է, ստրուկն է, գերին էէ::
Այսպիսի մէկը՝ չունի ազատութիւն եւ չունի ազատում:
ազատում:
Անոնք որոնք կը կարծեն թէ մարդը իր մեղանչումէն ետք
պահեց եւ
եւ տակաւին կը շարունակէ պահել աստուածատուր իր
ազատութիւնը, կ’
կ’ուզեմ հարց տալ անոնց եւ կ’
կ’ուզեմ որ մտածեն
այդ հարցումին մասին:
մասին: Այսօր մարդը ազա՞տ է:
է: Որքանո՞վ ազատ
է: Որքանո՞վ ազատ կերպով կը կատարէ իր ընտրութիւնները:
ընտրութիւնները:
Մէկը կրնայ մտածել՝ քանի որ մարդը բանականութիւն
բանականութիւն ունի,
ուրեմն՝ ազատութիւն ալ ունի:
ունի: Որոշ չափով մը միայն ասիկա
իրականութիւն է:
է: Մեր բանականութիւնը որքանո՞վ լուսաւոր ու
յստակատես է:
է: Մեր բանականութիւնը որքանո՞վ ազատ է մեղքի
տիրապետութենէն:
տիրապետութենէն: Բանակա՞ն ըսել որ մենք ամէն բանի
կատարեալ գիտութիւնը ունինք:
ունինք: Անշուշտ ոչ:
ոչ: Իսկ եթէ
կատարեալ գիտութիւնը չունինք՝ մեր ընտրութիւնները
հարկադրաբար չե՞նք կատարեր:
կատարեր:
Շատ բաներ կան որ հարկադրաբար կը կատարենք, իսկ եթէ
բան մը հարկադրաբար կը կատարենք՝ կրնա՞նք ըսել որ
ազատութիւն ունինք:
ունինք: Պօղոս առաքեալի խօսքը՝ «Ուզածս չէ որ
կ’ընեմ, այլ հակառակը՝
հակառակը՝ ատած բանս է որ կ’
կ’ընեմ»
ընեմ» (Հռ
(Հռ 7.15), ցոյց
չի՞ տար որ մարդ արարածը զրկուած է կատարեալ
ազատութենէն:
Այո´
մարդը
զրկուած
է
կատարեալ
ազատութենէն:
Այո´,
ազատութենէն, բայց հարկաւ կատարելապէս չէ զրկուած:
զրկուած:
Փաստօրէն, մարդը կրնայ շատ մը որոշումներ առնել բայց իր
առած բոլոր որոշումները
որոշումները չի կրնայ իրագործել:
իրագործել: Երբ մեր առած
որոշումներուն եւ մշակած ծրագիրներուն մէկ մասը
կ’իրագործենք եւ մէկ մասը չենք կրնար իրագործել՝ ասիկա չի՞
փաստեր որ մենք ազատութիւն ունինք բայց ամբողջականօրէն
չունինք:
չունինք:
Օրինակը առնենք մեր առօրեայ կեանքէն:
կեանքէն: Այսօր կ’
կ’որոշենք
բան մը ընել, օր մը ետք արդէն փոխած կ’
կ’ըլլանք կամ կրնանք
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փոխել մեր որոշումը:
որոշումը: Ի՞նչն է որ կը փոխէ այդ որոշումը:
որոշումը: Չէ՞ որ
մեր ազատ կամքով է որ առինք այդ որոշումը:
որոշումը: Այս իրողութիւնը
ցոյց կու տայ, որ մեր մէջ կայ, այսպէս կոչուած՝ մեղքին
տրամաբանութիւնը, որ այնպէ´
այնպէ´ս մը ներթափանցած
ներթափանցած է մեր
մտածողութեան մէջ եւ այնպէ´
այնպէ´ս մը ունի իր ներգործութիւնը մեր
մտածողութեան մէջ, որ կամայ թէ ակամայ մեզ կը հեռացնէ այդ
սկզբնական ազատութենէն, եւ թոյլ չի տար որ մեր
ընտրութիւնները ըլլան ճշմարիտ ընտրութիւններ, Աստուծոյ
կամքին համաձայն կատարուած ընտրութիւններ
ընտրութիւններ:
ութիւններ:
Եւ որովհետեւ մեր ընտրութիւնները յաճախ Աստուծոյ
կամքին համաձայն չեն ըլլար, ատիկա պատճառ կը դառնայ որ
յաւելեալ կերպով մխրճուինք մեղքի տիղմին մէջ:
մէջ: Արդ, մարդ
արարածը պէտք է դուրս գայ մեղքի այս տիղմէն:
տիղմէն: Ան սակայն իր
սեփական ճիգով չի կրնար ինքզինք դուրս
դուրս բերել մեղքի տիղմէն
եւ ինքզինք փրկել:
փրկել:
Աստուածաշունչը կը վկայէ որ «մէկ հատիկ արդար իսկ
չկայ»
չկայ» (Հռ
(Հռ 3.10):
3.10): Մեր ամբողջ մտածողութիւնը տիրապետուած է
մեղքով եւ մեղքը մեզ կարծէք անսանձ երիվարներու նման
կ’առաջնորդէ, առանց թոյլ տալու որ մնանք այն ճշգրիտ
ուղղութեան վրայ
վրայ որուն կանչուած ենք:
ենք: Աստուած անցեալին իր
սուրբ օրէնքը տուաւ մեզ ճիշդ ուղիին վրայ պահելու համար,
բայց մարդ արարածը չկրցաւ այդ ուղիին վրայ մնալ, որովհետեւ
չկրցաւ օրէնքները ամբողջութեամբ գործադրել՝ իր բնութեան
տկար ըլլալուն պատճառով:
պատճառով:
Օրէնքը մեզի տրուեցաւ իբրեւ
իբրեւ առաջնորդ փրկութեան, բայց
որովհետեւ մարդը չի կրնար ամբողջ օրէնքը գործադրել, ճիշդ
ատոր համար ալ, օրէնքը մարդուն համար փոխանակ դառնալու
փրկութեան միջոց, դարձաւ դատապարտութեան առիթ:
առիթ: Բայց
որպէսզի օրէնքի պատճառով դատապարտութեան ենթակայ
չըլլանք, պէտք է մէկդի դնենք օրէնքներու գործադրութեամբ
փրկութիւն ձեռք ձգելու ամէն փորձ, եւ սկսինք տարբեր ձեւով
նայիլ օրէնքին:
օրէնքին: Ի՞նչ ձեւով:
ձեւով: Օրէնքը պէտք է դիտենք իր
խնամակալի, դաստիարակի եւ առաջնորդողի դիրքին մէջ:
մէջ:
Օրէնքը չի կրնար մեզ առաջնորդել փրկութեան, բայց կրնայ
առաջնորդել Փրկիչին՝
Փրկիչին՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսի (Գղ 3.24):
3.24):
Քրիստոս աշխարհ եկաւ ո´
ո´չ միայն «Սատանային
գործունէութեան վերջ դնելու համար»
համար» (Ա.Յհ
(Ա.Յհ 3.8), այլեւ մարդուն
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մէջ վերականգնելու իր աստուածային պատկերն ու
նմանութիւնը:
նմանութիւնը: Մարդը արարչութեան զարդն էր նախքան իր
կամաւոր մեղանչումը եւ Քրիստոսով
Քրիստոսով վերադարձաւ այդ զարդը
ըլլալու դարձեալ:
դարձեալ: Քրիստոս սակայն միայն մարդուն
ազատագրութեան համար չէր որ աշխարհ եկաւ, այլ նաեւ
ստեղծագործութեան ազատագրութեան համար, ինչպէս Պօղոս
առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Ստեղծագործութիւնը ինք եւս պիտի

ազատագրուի փճացումի դատապարտութենէն,
դատապարտութենէն, մասնակից
դառնալու համար Աստուծոյ որդիներուն ազատութեան ու
փառքին»
փառքին» (Հռ
(Հռ 8.198.19-22):
22):
«Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ
յերկնից»
յերկնից»: Այս հաստատումը ցոյց կու տայ որ Աստուծոյ Որդիին
մարդեղութեան նպատակը՝ մարդուն փրկութիւնն էր:
էր: Այնքան
ատեն երբ մարդը
մարդը կ’
կ’ապրէր իր Փրկիչ Աստուծոյ ներկայութեան
մէջ՝ փրկութեան կարիքը չունէր:
չունէր: Չունէր՝ անոր համար որ մեղքը
ներկայութիւն կամ գոյութիւն չէր, բայց երբ մեղքը գոյութեան
եկաւ մարդուն անհնազանդութեան իբրեւ հետեւանք, կարիքը
զգացուեցաւ փրկութեան:
փրկութեան:
Եւ Աստուած, անկումէն անմիջապէս
անմիջապէս յետոյ՝ տուաւ
փրկութեան խոստումը:
խոստումը: Փրկութեան խոստումը կը կարդանք
առաջին օձին, այսինքն՝ Բանսարկուին ուղղուած խօսքերուն մէջ:
մէջ:
Աստուած կնոջ կ’
կ’ըսէ թէ Չարը մնայուն կերպով պիտի փորձէ իր
գարշապարը խայթել:
խայթել: Գարշապարը խայթել, կը նշանակէ՝ զայն
մոլորեցնել, խաբել:
խաբել: Բայց Աստուած կնոջ եւ կնոջ սերունդին
իրաւասութիւն կու տայ ջախջախելու Սատանային գլուխը:
գլուխը:
«Կնոջ սերունդը»
սերունդը» բացատրութիւնը ակնարկութիւն է երկու բանի.բանի.1.1.- Մարդ արարածին:
արարածին: Մարդը կոչուած է Չարին վրայ յաղթող
հանդիսանալու:
հանդիսանալու: Սատանան իշխանութիւն չունի մարդուն վրայ.
մարդը ի´նքն է որ իշխանութիւն ունի անոր վրայ:
վրայ: Ան չի կրնար
պարտադրել մարդուն մեղք գործել:
գործել: Սատանան մեզ փորձելու
իշխանութիւնը չունի, բայց վստահաբար մեզ փորձելու
աստուածային
թոյլտուութիւնը
ունի:
Տարբեր
բան
է
ունի:
իշխանութիւն ունենալը, եւ տարբեր բան՝ թոյլտուութիւն
ունենալը
ունենալը: Աստուած թոյլ կու տայ որ Սատանան փորձէ
հաւատացեալ մարդիկը, նախ, որպէսզի առաւել եւս զօրացնէ
անոնց հաւատքը եւ զանոնք Քրիստոսի հարազատ պատկերը
դարձնէ, երկրորդ, որպէսզի անոնց ձեռքով ճզմէ եւ պարտութեան
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մատնէ Չարը, եւ երրորդ, որպէսզի ցոյց տայ Չարին եւ չարագործ
մարդոց, մեր հաւատքին ընտիր ըլլալը:
ըլլալը:
2.2.- «Կնոջ
«Կնոջ սերունդը»
սերունդը» բացատրութիւնը ակնարկութիւն է
նոյնինքն Քրիստոսի, որ «կնոջմէ մը ծնաւ եւ Օրէնքին տակ

ապրեցաւ, որպէսզի մեզ Օրէնքին գերութենէն փրկէ եւ Աստուծոյ
որդիներ դարձնէ»
դարձնէ» (Գղ
(Գղ 4.44.4-5):
5): Զուր տեղ չէ որ առաքեալը կը շեշտէ

թէ Քրիստոս կնոջ սերունդէն ծնաւ:
ծնաւ: Յստակ է որ առաքեալը այս
իրողութեան մէջ նախամարդուն տորուած աստուածային
փրկագործ խոստումին կատարումն է որ կը տեսնէ:
տեսնէ:
Այս փրկագործական նպատակը կարելի է քանի մը
երեսներով ամփոփել.ամփոփել.1.1.- Առաջին հերթին, Աստուծոյ փրկագործութեան նպատակը
նպատակը
մարդկութիւնը նորովի արարչագործելն էր:
էր: Քրիստոսով
մարդկութիւնը դարձաւ Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը (Եփ
2.10):
2.10): Քրիստոսո´
Քրիստոսո´վ էր որ սկսաւ նոր արարչագործութիւնը եւ
արարչագործութեան նորոգութիւնը, եւ անոր համար ալ, «ոեւէ
մէկը որ Քրիստոսի միացած է՝ նոր արարած է»
է» (Բ.Կր
(Բ.Կր 5.17):
5.17):
Արարիչը արարածին պատկերը առնելով էր որ մարդուն մէջ
աստուածային պատկերը պիտի վերականգնէր:
վերականգնէր: Աստուած իր
մարդեղութեամբ է որ պիտի վերստեղծէր ամէն ինչ:
ինչ:
Հետաքրքրական
է
նկատի
առնել,
որ
առաջին
ստեղծագործութիւնը՝ սկսաւ նիւթական տիեզերքէն, ապա
հասնելու
համար
մարդ
արարածին,
իսկ
երկրորդ
ստեղծագործութիւնը որ Քրիստոսով իրականացաւ, սկսաւ
աշխարհը::
մարդէն եւ ապա տարածուեցաւ եւ ընդգրկեց ամբողջ աշխարհը
Պօղոս առաքեալ բաղդատական մը կ’
կ’ընէ Ծննդոց գիրքին
առաջին Ադամին եւ Նոր Կտակարանի երկրորդ Ադամին՝
Քրիստոսի միջեւ (Հռ 5.125.12-19, Ա.Կր 15.4515.45-49):
49): Այն ինչ որ առաջին
մարդը՝ Ադամ, ունէր եւ կորսնցուց իր անհնազանդութեան
պատճառով, երկրորդ մարդը՝ Քրիստոս, իր կատարեալ
հնազանդութեամբ՝ զանոնք վերստին շնորհեց մարդուն:
մարդուն:
2.2.- Աստուծոյ փրկագործութեան երկրորդ նպատակը՝
մարդիկը
լուսաւորելով՝
զանոնք
վերստին
ճշմարիտ
աստուածճանաչողութեան եւ Աստուծոյ կամքին գիտութեան
առաջնորդելն էր:
էր: Իսկ թէ ի՞նչ է Աստուծոյ կամքը, առաքեալը կը
պատասխանէ՝ ըսելով. «Ա´յդ է բարին եւ այդ կը փափաքի

Աստուած, մեր Փրկիչը, որ կ’
կ’ուզէ որ բոլոր մարդիկը փրկուին եւ
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հասնին ճշմարտութեան ճանաչումին,
ճանաչումին, թէ՝ մէկ Աստուած կայ
միայն, եւ Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդ մը՝ Յիսուս
Քրիստոս մարդը, որ ինքզինքը իբրեւ փրկագին տուաւ բոլոր
մարդոց համար»
համար» (Ա.Տմ
(Ա.Տմ 2.32.3-6):
6):
Աստուծոյ կամքը գիտնալու եւ զԱստուած ճանչնալու
ճամբան Քրիստոսո´
Քրիստոսո´վ բացուեցաւ մեր առջեւ:
առջեւ: Քրիստոսո
Քրիստոսո´
իստոսո´վ էր որ
մարդիկ ճանչցան երկինքի Հայրը, Քրիստոսո´
Քրիստոսո´վ էր որ մարդիկ
ճանչցան Աստուծոյ կամքը:
կամքը: Առանց Քրիստոսի անկարելի պիտի
ըլլար զԱստուած ճանչնալ իր այն նկարագիրով եւ իր այն
յատկանիշներով որ Ան ծանօթ է մեզի այսօր:
այսօր: Քրիստոսի ամբողջ
երկրաւոր առաքելութիւնը, մնայուն
մնայուն կերպով Հայրն ու Սուրբ
Հոգին ճանչցնելու ընթացք մը եղաւ:
եղաւ:
3.3.- Աստուծոյ փրկագործութեան երրորդ նպատակը՝ մեզ
էր::
սրբագործելն էր, եւ սուրբ ու արդար կեանքի մը առաջնորդելն էր
Անցեալին, Աստուած այդ սրբութիւնը իր ժողովուրդին պարգեւեց
կամ փորձեց պարգեւել երկու կերպերով՝
կերպերով՝ Օրէնքի միջոցաւ եւ
ծէսի միջոցաւ:
միջոցաւ: Ծէս ըսելով, կը հասկնանք տաճարին եւ
Վկայութեան Խորանին հետ կապ ունեցող արարողութիւններն ու
զոհերը:
զոհերը: Զոհերը որոնք Քաւութեան զոհ կը կոչուէին, կը
ժողովուրդը::
գործածուէին ծիսականօրէն մաքրելու Աստուծոյ ժողովուրդը
Քրիստոս աշխարհ եկաւ նո´
նո´ր օրէնք մը տալու մեզի:
մեզի: Այդ
օրէնքը անցեալի հին Օրէնքին պէս գրաւոր օրէնք մը չէ, կամ
պատուիրաններու գումար մը չէ, այլ հոգեւոր օրէնք մըն էէ::
Մեկնիչներ կ’
կ’ըսեն որ Աստուծոյ ամբողջ նոր օրէնքը ամփոփուած
է լերան քարոզին մէջ (Մտ 55-7):
7): Խորքին մէջ, լերան քարոզին մէջ
մենք օրէնքներ չէ որ կը գտնենք, այլ՝ սկզբունքներ:
սկզբունքներ: Այդ
սկզբունքները կու գան ճշդելու թէ ի´
ի´նչպէս պէտք է ապրի
արքայութեան հետեւորդ մարդը:
մարդը:
Եթէ Մատթէոսի 55-7 գլուխներուն մէջ մեր ունեցածը
սկզբունքներ են, կը նշանակէ թէ Քրիստոս շատ աւելի լայն ձեւով
մը կը գծէ մեր ճամբան:
ճամբան: Ճամբայ մը՝ որ նեղ ու դժուարին է (Մտ
7.14), անոր համար որ ազատ օրէնքը կամ հոգեւոր օրէնքը
գործադրելը՝ աւելի´
աւելի´ դժուար է, քան այն չոր պատուիրանները որ
մենք կրնանք գտնել ոեւէ օրինագիրքի մէջ:
մէջ: Ինչո՞ւ արդեօք:
արդեօք:
Հոգեւոր օրէնքը գործադրելը աւելի´
աւելի´ դժուար է, որովհետեւ մեր
դատողութեան ձգուած է ճշդել թէ ի´
ի´նչպէս զանիկա ի գործ պէտք
է դնենք:
դնենք:
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Հոգեւոր օրէնքի մը կիրարկումը, ազատօրէն եւ մեր
դատումին համաձայն տեղի կ’
կ’ունենայ, մինչդեռ օրինագիրքի մը
մէջ արձանագրուած չոր ու ցամաք օրէնքի մը կիրարկումը,
ազատօրէն մեր մեր դատումին համաձայն տեղի չ’
չ’ունենար:
ունենար:
Միաժամանակ, Քրիստոս նոր օրէնքին կողքին պարգեւեց մեզի
իր յաւիտենական զոհը, անով մեզ սրբելու եւ քաւելու համար, եւ
եկեղեցիին յանձնելու համար, որպէսզի մեր սրբութիւնը նաեւ
տեւականանայ եւ որպէսզի այդ եկեղեցւոյ մարմինին մէջ մենք
տեւականօրէն սրբուինք,
սրբուինք, ունենալու համար մեր կաենքին
իսկական առաջնորդութիւնը:
առաջնորդութիւնը:
4.4.- Աստուծոյ փրկագործութեան երրորդ նպատակը՝ բոլոր
ժողովուրդներէն՝ մէ´
մէ´կ ժողովուրդ կազմելն էր:
էր: Անցեալին
Աստուած ընտրեց ժողովուրդ մը, որ սակայն հաւատարիմ չմնաց
իրեն եւ իր լոյսը չտարածեց այլ ժողովուրդներու
ժողովուրդներու:
ու: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ,
Քրիստոս աշխարհ գալով, իրեն համար ընտրեց նո´
նո´ր ժողովուրդ
մը, որ կազմուեցաւ համայն աշխարհի ժողովուրդներէն:
ժողովուրդներէն:
Հետեւաբար, Քրիստոսի նոր ժողովուրդը, այսինքն՝ եկեղեցին,
պարտականութիւնը ունի Քրիստոսի պատգամը հասցնելու
ամբողջ աշխարհին եւ այդ պատգամով
պատգամով լուսաւորելու բոլոր
մարդիկը եւ զանոնք կանչելու երկնաւոր Հօր տունը, իբրեւ մէկ եւ
նոյն արքայութեան զաւակները:
զաւակները:
Գանք
հիմա
«երկինքէն
իջաւ»
բացատրութեան:
իջաւ»
բացատրութեան:
Հաւատամքին մէջ տեղ գտած այս հաստատումը մեզի կու գայ
նոյնինքն Նոր Կտակարանէն:
Կտակարանէն: Յովհաննէս Աւետարանիչ կը
վկայէ՝ ըսելով. «Ո´չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, որ
երկինքէն իջաւ, եւ որ երկինքի մէջ է»
է» (Յհ
(Յհ 3.13):
3.13): Քիչ մը անդին,
դարձեալ Աւետարանիչը կ’
Ան որ երկինքէն կու գայ՝
կ’ըսէ. ««Ան
բոլորէն գերիվեր է»
է» (Յհ
(Յհ 3.31):
3.31): Քրիստոս ինքն իսկ կը հաստատէ
երկինքէն իջած ըլլալը երբ կ’
կ’ըսէ. «Ես եմ կենդանի հացը, որ
երկինքէն իջած է»
է» (Յհ
(Յհ 6.51):
6.51):
Անշուշտ տառացիօրէն չենք հասկնար «երկինքէն իջաւ»
իջաւ»
բացատրութիւնը:
բացատրութիւնը: Աստուծոյ Որդին իր մարդեղացումով չլքեց
երկինքը:
երկինքը: Երկինքը չդատարկուեցաւ Աստուծոյ Որդիին
ներկայութենէն երբ ան աշխարհ եկաւ:
եկաւ: Ասկէ առաջ ըսինք, որ
Քրիստոս
Քրիստոս ամենուրեք Աստուած է:
է: Ուստի, աշխարհ եկած ատեն,
միաժամանակ երկինքի մէջ էր (Յհ 1.18, 3.13), եւ
փոխադարձաբար:
փոխադարձաբար: Աստուած թէ´
թէ´ երկինքի մէջ է եւ թէ´
թէ´ երկրի
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վրայ:
վրայ: Ա´յդ է որ ցոյց կու տայ Երեմիա մարգարին միջոցաւ
Աստուծոյ ուղղած հարցումը. «Միթէ երկինքն ու երկիրը լեցնողը
լեցնողը
ես չե՞մ»
չե՞մ» (Եր
(Եր 23.24):
23.24): Իսկ Եսայի մարգարէին բերնով Աստուած կը
հաստատէ. «Երկինքը իմ աթոռս է ու երկիրը՝ իմ ոտքերուս
պատուանդանը»
պատուանդանը» (Ես
(Ես 66.1):
66.1):
Եթէ Աստուած թէ´
թէ´ երկինքի մէջ է եւ թէ´
թէ´ երկրի վրայ, հապա
ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ «երկինքէն իջաւ»
իջաւ» բացատրութիւնը:
բացատրութիւնը:
«Երկինքէն
Երկինքէն իջաւ»,
իջաւ», կը նշանակէ՝ մարդ դարձաւ:
դարձաւ: Աստուած ուզեց
ինքզինք տեսանելիօրէն եւ շօշափելիօրէն յայտնել մարդոց:
մարդոց: Հին
Կտակարանի մէջ Աստուած տեսակտեսակ-տեսակ կերպարանքներով
ինքզինք յայտնեց, բայց այս անգամ, բոլորովին տարբեր ձեւով մը
յայտնուեցաւ:
յայտնուեցաւ: Ինք անձամբ եկաւ:
եկաւ: Ինք անձամբ երեւցաւ
երեւցաւ:
րեւցաւ:
Յաւելեալ քանի մը բացատրութիւններ եւս տամ «երկինքէն
իջաւ»
իջաւ» հաստատումին վերաբերեալ.վերաբերեալ.1.1.- Ինչո՞ւ «երկինքէն իջաւ»
իջաւ» ըսելու փոխարէն, պարզապէս
չ’ըսուիր, թէ՝ մեր փրկութեան համար մարդացաւ եւ
կատարելապէս ծնաւ:
ծնաւ: Շատ կարեւոր է շեշտել թէ Աստուծոյ
Որդին «երկինքէն իջաւ
իջաւ»
ջաւ»: Կարեւոր է անոր համար որ, կային
կարգ մը աղանդաւորական շարժումներ, ինչպէս օրինակ,
Գնոստիկեան աղանդաւորները, որոնց մեծ տոկոսը, թէպէտ
կ’ընդունէր Քրիստոսի աշխարհ գալուստը, բայց կ’
կ’ուրանար
անոր ճշմարտապէս մարդացած ըլլալը:
ըլլալը:
Համաձայն Գնոստիկեաններուն, Քրիստոս աշխարհի մէջ
յայտնուեցաւ իբրեւ երեւոյթ մը, կարծէք շուքի մը նման, որ չէր
կրնայ բռնուիլ կամ շօշափուիլ:
շօշափուիլ: Նոյնինքն Քրիստոս կը հերքէ այս
տեսութիւնը երբ կ’
կ’ըսէ. «Նայեցէ´
Նայեցէ´ք ձեռքերուս եւ ոտքերուս.

նոյնինքն ե´
ե´ս եմ:
եմ: Շօշափեցէ´
Շօշափեցէ´ք զիս եւ պիտի տեսնէք որ միս ու
ոսկոր ունիմ, բան
բան մը՝ որ ոգին չ’
չ’ունենար»
ունենար» (Ղկ
(Ղկ 24.39):
24.39):

Այս աղանդաւորները որոնք Քրիստոսի աշխարհ գալը եւ
մարդեղութիւնը երեւոյթ կը կոչէին, պատմութեան մէջ կոչուած
են՝ Երեւութականներ:
Երեւութականներ: Այս երեւութականները առաջին երկու
դարերով վերջ չգտան:
չգտան: Անոնք շարունակուեցան հետագային
նաեւ:
նաեւ: Օրինակ,
Օրինակ, Հայաստանի մէջ, 77-րդ եւ 88-րդ դարերուն կային
երեւութականներ, որոնք Քրիստոսի ճշմարիտ աստուածութիւնը
կ’ուրանային:
ուրանային: Մեր նշանաւոր Հայրապետներէն՝ Յովհան Օձնեցի
Կաթողիկոս, ընդարձակ գրութիւն մը ունի, կոչուած՝ «Ընդդէմ
Երեւութականաց»
Երեւութականաց»:
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2.2.- Երկրորդ պատճառը թէ ինչո´
ինչո´ւ Հաւատամքին մէջ տեղ
գտած է «երկինքէն իջաւ»
իջաւ» բացատրութիւնը, այն է՝ ցոյց տալ
Քրիստոսի երկնային ծագում ունենալը:
ունենալը: Երբ կը շեշտուի
Քրիստոսի երկինքէն իջնելը, խորքին մէջ անոր աստուածային
ինքնութիւնն է որ հաստատուած կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Յիշեցէք Յովհաննէս
Աւետարանիչին վկայութիւնը.
վկայութիւնը. «Ան որ երկինքէն կու գայ՝ բոլորէն
գերիվեր է»
է» (Յհ
(Յհ 3.31):
3.31): Երկինքէն իջած ըլլալը՝ ցոյց կու տայ
Քրիստոսի գերիվեր ըլլալը, մարդոցմէ տարբեր ըլլալը:
ըլլալը:
3.3.- Երրորդ պատճառը թէ ինչո´
ինչո´ւ Հաւատամքին մէջ տեղ
գտած է «երկինքէն իջաւ»
իջաւ» բացատրութիւնը, այն է՝ ցոյց տալ
Աստուծոյ Որդիին
Որդիին անսահման խոնարհումը մեզի համար, մեր
փրկութեան համար:
համար: Խոնարհութիւն եւ խոնարհում չէ՞ր
Աստուծոյ Որդիին համար, մերկանալ իր աստուածային փառքէն
ու պատիւէն, եւ ծառայական մեր բնութիւնը իր վրայ առնել եւ
մեզի պէս ըլլալ եւ մարդկային կերպարանքով ճանչցուիլ (Փլպ
2.7)
2.7):
7): Աստուծոյ Որդին իր բարձրութենէն ա´
ա´յնքան խոնարհեցաւ,
որ նոյնիսկ յանձն առաւ խաչի անարգ մահը, որպէսզի մեզ
արժանի դարձնէ այն փառքին ու պատիւին որ Աստուած
վերապահած
է
բոլոր
անոնց՝
որոնք
իսկական
ապաշխարութեամբ եւ հաւատքով կ’
կ’ընդգրկեն Քրիստոսի
իրագործած փրկութիւնը
փրկութիւնը:
ւնը:
Ոմանք կրնան հարց տալ, թէ՝ Աստուած չէ՞ր կրնար տարբեր
ձեւով մը կամ տարբեր միջոցով մը փրկել մարդկութիւնը:
մարդկութիւնը:
Փորձենք հարցումին պատասխանը ամփոփել քանի մը կէտերու
մէջ.մէջ.1.1.- Կարեւոր է նկատի առնել, որ ամէն մեղք՝ Աստուծոյ դէմ
ուղղուած մեղք մըն է (Սղ 51.4):
51.4): Տրուած
Տրուած ըլլալով որ Աստուած
յաւիտենական է, բնականօրէն իրեն դէմ գործուած մեղքն է ալ
յաւիտենական կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Եթէ մեղքը յաւիտենական է, անշուշտ
մեղքին պատիժն ալ յաւիտենական կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Եւ որպէսզի մարդիկ
ազատէին
յաւիտենական
պատիժէն՝
կարիքը
ունէին
յաւիտենական զոհի մը:
մը: Առանց յաւիտենական զոհի՝ չկա´
չկա´յ
ազատում յաւիտենական պատիժէն:
պատիժէն: Իսկ յաւիտենական զոհ
իբրեւ՝ ո՞վ կար Քրիստոսէ զատ:
զատ:
Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Օրէնքին համաձայն՝ գրեթէ ամէն

ինչ արիւնով կը սրբուի. մեղքերու թողութիւնն ալ առանց արեան
հեղումի չ’
չ’ըլլար»
ըլլար» (Եբր
(Եբր 9.22):
9.22): Նոյնինքն Աստուածաշունչը
Աստուածաշունչը կը
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վկայէ, որ առանց արեան հեղումի՝ չկա´
չկա´յ մեղքերու թողութիւն:
թողութիւն:
Եթէ առանց արեան հեղումի չկա´
չկա´յ մեղքերու թողութիւն, որո՞ւ
արիւնը կ’
կ’ուզէիք որ Աստուած թափէ մարդոց մեղքերը սրբելու
համար:
համար: Իր արարածներէ՞ն մէկուն արիւնը:
արիւնը: Կը կարծէ՞ք որ
Աստուած այնքան անգութ ըլլայ
ըլլայ որ մահուան մատնէ իր
ստեղծածներէն մէկը:
մէկը: Անշուշտ որ Աստուած նման բան պիտի
չընէր:
չընէր: Եթէ Աստուած արարած մը պիտի չզոհէր, կը մնար ինք՝
Արարիչը:
Արարիչը: Արարիչը ինք պէտք էր զոհուէր արարածներուն
համար:
համար: Եւ ինչո՞ւ:
ինչո՞ւ: Որովհետեւ Աստուծոյ դէմ գործուած մեղքը՝
միայն Աստուծո´
Աստուծո´յ արիւնով
արիւնով կրնայ սրբուիլ:
սրբուիլ: Սերովբէի մը արիւնը
չէր կրնար Արարիչին դէմ գործած մարդոց մեղքերը սրբել:
սրբել:
Աստուած մարդացաւ, որպէսզի բացայայտէ թէ որքա՜
որքա՜ն
գերազանց սէր ունի մեզի հանդէպ:
հանդէպ: Ստեղծագործութիւնը
Աստուծոյ սիրոյն արդիւնքը չէ՞:
չէ՞: Ան կրնար չստեղծել:
չստեղծել: Բայց
ստեղծեց, որովհետեւ
որովհետեւ սէր է. սէրը միշտ կը ստեղծէ եւ կը
ստեղծագործէ:
ստեղծագործէ: Նոր ստեղծագործութիւնն ալ, որ Քրիստոսի
մարդեղութեամբ, խաչելութեամբ, մահուամբ եւ յարութեամբ
իրագործուեցաւ՝ սիրոյ արդիւնք է (Յհ 3.16):
3.16):
Կարելի՞ է երեւակայել որ Աստուած ստեղծէ մարդկութիւնը,
եւ տեսնելէ ետք անոր անկումը,
անկումը, չփորձէ զայն վերականգնել:
վերականգնել:
Տարբեր առիթով մը բացատրեցինք որ Աստուած ո´
ո´չ միայն կը
ստեղծէ, այլեւ՝ կը խնամէ իր ստեղծածները:
ստեղծածները: Եթէ երկրաւոր ծնող
մը ծնունդ տալէ ետք իր զաւկին, կը խնամէ ու գուրգուրայ անոր,
որքա՜
որքա՜ն աւելի մեր երկնաւոր Հայրը՝ որ սիրոյ ու գթութեան հայրն
է, կը խնամէ ու կը կարեկցի իր արարծներուն որոնք իր
զաւակներն են:
են:
Աստուծոյ համար գործածուած հայր բառը ինքնին ցոյց չի՞
տար որ ան ծնողական սէր ունի մարդոց հանդէպ:
հանդէպ: Հայր բառին
մէջ գութ ու գորով կայ, քաղցրութիւն ու զօրութիւն կայ, սէր ու
կարեկցութիւն կայ, հոգատարութիւն
հոգատարութիւն եւ խնամածութիւն կայ:
կայ:
Աստուած ուրիշ ինչո՞վ պիտի փաստէր որ ինք այս բոլորն է եթէ
իր Որդին աշխարհ չղրկէր:
չղրկէր: Աստուծոյ Որդիին մարդանալը՝
Աստուծոյ սիրոյն արտացոլացումն է մարդուն հանդէպ:
հանդէպ:
Աստուած ա´
ա´յնպիսի սէր մըն է եւ ա´
ա´յնքան սէր է որ չէր կրնար
մոռնալ մարդ
մարդ արարածը եւ զայն թողուլ ինքնիր վիճակին:
վիճակին:
Մտաբերեցէք որ Քրիստոս ինքնիր համար գործածեց հովիւի
մը պատկերը:
պատկերը: Ինքզինք նմանցուց այնպիսի´
այնպիսի´ հովիւի մը՝ որ կը
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ճանչնայ իր ոչխարները եւ իր կեանքը կու տայ անոնց համար (Յհ
10.3, 11):
11): Կեանքը ոչխարներուն համար տալը՝ բացարձակ ու
բացառիկ սիրոյ արտայայտութիւն է:
է: Մեր Տէրը ինքն իսկ
հաստատեց, թէ՝ «մեծագոյն սէրը այն սէրն է, որով մարդ ինքզինք
կը զոհէ իր բարեկամներուն համար»
համար» (Յհ
(Յհ 15.13):
15.13): Ուրեմն,
մեծագոյն սէրը ինքնանուէր սէրն է:
է: Մարդեղութիւնը որ իրեն
լրում պիտի ունենար Քրիստոսի կամաւոր զոհագործումը,
զոհագործումը, այն
գերագոյն սէրն էր որ եկաւ փնտռելու, գտնելու եւ փրկելու մարդ
արարածը:
արարածը:
Տակաւին, յիշեցէք իր պատմած առակներէն՝ կորսուած
ոչխարին առակը, կորսուած դրամին առակը եւ անառակ որդիին
առակը (Ղկ 15):
15): Երեք առակներուն մէջ ալ կորսուած
բացատրութիւնը կայ:
կայ: Կորսուածը
Կորսուածը մարդուն վիճակն է որ կը
ներկայացնէ, բայց անոր դիմաց կայ փնտռողի մը պատկերը, իր
արարածը հետապնդող արարիչի մը պատկերը:
պատկերը: Կորսուած
մարդը փնտռող արարիչը՝ Քրիստոս ի´
ի´նքն է (Ղկ 19.10):
19.10):
2.2.- Քրիստոսի մարդեղութիւնը, ցոյց կու տայ մեզի որ մարդ
արարածը գերազանց արժէք
արժէք է Աստուծոյ համար:
համար: Այս
ճշմարտութիւնը զօրեղապէս կ’
կ’արտացոլայ Սաղմոսագիրքին
մէջ. «Մարդը ի՞նչ է որ զանիկա կը յիշես, կամ մարդու որդին, որ

անոր այցելութիւն կ’
կ’ընես:
ընես: Քիչ մը վար ըրիր զանիկա
հրեշտակներէն, փառքով ու պատուով պսակեցիր զանիկա. քու
ձեռքերուդ գործերուն վրայ
վրայ իշխան դրիր զանիկա. ամէն բան
անոր ոտքին տակ դրիր»
դրիր» (Սղ
(Սղ 8.48.4-6):
6): Թէ ինչո՞ւ Աստուած այսքան

բացառիկ պատիւ ընծայած է մարդուն՝ կրնանք չգիտակցիլ, բայց
մէկ բան վստահօրէն գիտենք, այն՝ որ Աստուած անհունօրէն կը
սիրէ մարդը, եւ կը սիրէ այնքան՝ որ ինքզինք տալը երբեք
աւելորդ կամ փոքրութիւն չի համարեր:
համարեր:
Իսկ Աստուծոյ որդեգրած այս մօտեցումը, մարդուն մէջ
բնականօրէն յառաջ կը բերէ հակազդեցութիւն մը կամ մտածելու
եղանակ մը:
մը: Բացատրելու համար թէ ի´
ի´նչ ըսել կ’
կ’ուզեմ՝ առնեմ
օրինակ մը Աւետարանէն:
Աւետարանէն: Առաջին Աւետարանին մէջ կը
կարդանք որ Յիսուս
Յիսուս կը հանդիպի Մատթէոս անունով
մաքսաւորի մը «որ մաքս գանձելու նստած էր»
էր» եւ անոր կ’
կ’ըսէ.
«Հետեւէ´
Հետեւէ´ ինծի»
ինծի»: Մատթէոս անմիջապէս կը հետեւի Յիսուսի (Մտ
9.9):
9.9):
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Հետաքրքրական է բաղդատական մը ընել Մատթէոսի
կոչումին եւ Պետրոս, Անդրէաս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս
առաքեալներուն
կոչումին
միջեւ:
Յիսուս
նախապէս
միջեւ:
հանդիպումներ ունեցեր ու խօսեր էր այս չորսին հետ, եւ կարծէք
ձեւով մը նախապատրաստած էր զիրենք ձգելու ամէն ինչ եւ
հետեւելու իրեն, եւ այդպէս ալ ըրին չորսը, երբ Յիսուս անոնց
ըսաւ. «Հետեւեցէ´
(Մտ 4.184.18-22):
22):
Հետեւեցէ´ք ինծի»
ինծի» (Մտ
Մատթէոս մաքսաւորին պարագան հիմնովին կը տարբերի
յիշեալ չորս աշակերտներուն պարագայէն:
պարագայէն: Մատթէոս նախքան
իր կանչուիլը բնա´
բնա´ւ կապ եւ յարաբերութիւն չէր ունեցած
Յիսուսի հետ, եւ հաւանաբար առաջին անգամն էր որ կը լսէր
Յիսուսի քարոզութիւնը. բայց եւ այնպէս, Տիրոջ քարոզութիւնը
լսելէ ետք, եւ
եւ մանաւանդ Տիրոջ կողմէ կանչուելէ ետք՝ ամէն ինչ
ձգեց եւ իսկոյն հետեւեցաւ Յիսուսի:
Յիսուսի: Ի՞նբ բան պատճառ եղաւ որ
Մատթէոս միւս չորսին նման՝ ի´
ի´նք եւս լքէ իր դիրքը, իր գործը՝
որ շահու լաւ աղբիւր էր իրեն համար եւ հետեւի Տիրոջ:
Տիրոջ:
Մատթէոսի ամէն ինչ լքելն ու Յիսուսի հետեւիլը՝
հետեւիլը՝
հոգեբանական պատճառ մը ունի:
ունի: Մատթէոս մաքսաւոր էր, եւ
գիտենք, որ մաքսաւորները՝ իրենք զիրենք լքուած եւ
ժողովուրդին կողմէ արհամարհուած կը զգային:
զգային: Անոնք նոյնիսկ
դատապարտութեան
արժանի
նկատուած
եւ
իրենց
ժողովարաններէն դուրս դրուած մարդիկ էին:
էին: Ընկերային
շրջանակներ
շրջանակներ անգամ իրենց դռները կւ փակէին անոնց դիմաց:
դիմաց:
Մատթէոս ինքզինք իբրեւ այդպիսի գիտէր ու կը ճանչնար:
ճանչնար: Այն
պահուն սակայն, երբ տեսաւ թէ ինչպէս ժողովուրդին մէջ մեծ
յարգանք վայելող այս նշանաւոր ու հրաշագործ Վարդապետը,
կը մօտենայ իրեն պէս արհամարհուած եւ անընդունելի
անընդունելի
նկատուած մէկուն եւ կոչ կ’
կ’ուղղէ հետեւելու իրեն՝ յանկարծական
հոգեփոխութիւն մը կ’
կ’ապրի:
ապրի:
Մատթէոսի նկատմամբ Քրիստոսի ցուցաբերած եւ
Քրիստոսի
կոչին
հանդէպ
Մատթէոսի
ցուցաբերած
վերաբերմունքէն
մենք
սորվելիք
ունինք:
Լքուած,
ունինք:
արհամարհուած ու անտեսուած զգալը՝ մեզ պէտք չէ հեռու պահէ
Փրկիչէն, այլ ընդհակառակը, առաւել եւս պէտք է մեզ մօտեցնէ ու
կապէ անոր:
անոր:
Լա´
Լա´ւ է որ մարդ ունենայ գիտակցութիւնը իր անկեալ
վիճակին, բայց պէտք չէ թոյլ տայ ինքզինքին հալումաշ ըլլալու
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այդ գիտակցութեան դիմաց:
դիմաց: Մեղաւոր մարդը պէտք է
անդրադառնայ որ փառաց Տէրը՝
Տէրը՝ իր փառքէն մերկանալով եկաւ
զինք փրկելու, եւ այս իրողութիւնը իր մէջ պէտք է աճեցնէ
զգացում մը՝ որ արժանաւորութեան զգացումն է:
է:
Այլ խօսքով, անհրաժեշտ է որ մարդը մէկդի դնէ այն
մտածողութիւնը որ յատուկ է մարդ արարածին, եւ որդեգրէ այն
հայեացքը՝ որ Աստուծոյ հայեացքն
հայեացքն է:
է: Մենք զմեզ պէտք է դիտենք
եւ արժեւորենք այնպէս՝ ինչպէս Աստուած ի´
ի´նք կը դիտէ եւ
կ’արժեւորէ մեզ:
մեզ: Եւ ասիկա դարձեալ ցոյց կու տայ այն գերագոյն
արժէքը որ ունինք Աստուծոյ աչքին:
աչքին:
3.3.- Անհրաժեշտ էր որ Աստուծոյ Որդին մարդեղանար ու
մահանար, որպէսզի գոհացնէր արդարութեան
արդարութեան այն պահանջքը
որ Աստուած կը պահանջէր:
պահանջէր: Արդարութիւնը կը պահանջէր այն՝
որ մեղք գործող մարդը մահանար:
մահանար: Բայց Աստուած չուզեց որ
անմահութեան համար ստեղծուած մարդը մահանայ:
մահանայ: Ահա թէ
ինչո´
ինչո´ւ աշխարհ ղրկեց իր Որդին, որ «ինզինքը իբրեւ փրկագին
տուաւ բոլոր մարդոց համար
համար»
մար» (Ա.Տմ
(Ա.Տմ 2.6):
2.6): Փրկագին, կը նշանակէ՝
փրկութեան գին:
գին: Քրիստոսի արիւնն է մեր փրկութեան գինը:
գինը:
Ինչպէս մենք դրամ կու տանք եւ բան մը կը գնենք, այնպէս ալ,
Քրիստոս իր արիւնը տուաւ եւ մեզ գնեց:
գնեց:
4.4.- Քրիստոս մարդեղացաւ որպէսզի յաղթէ Չարին:
Չարին: Երբ կը
գործածենք «փրկութիւն»
փրկութիւն» կամ «ազատագրութիւն»
ազատագրութիւն» բառերը, մեր
միտքը անմիջապէս կը մտածէ ոյժի մասին:
մասին: Յիշեցէք որ Եբրայեցի
ժողովուրդը
իր
ազատագրութիւնը
Հռոմայեցիներու
տիրապետութենէն՝ կը կարծէր որ ոյժի գործածութեամբ պիտի
ըլլայ:
ըլլայ: Անոնք կը սպասէին որ գալիք խոստացեալ Մեսիան պիտի
ըլլայ ոյժի մարդ,
մարդ, բանակի մարդ, զէնքի ու զինամթերքի մարդ, եւ
զիրենք պիտի ազատէ թշնամիին ձեռքէն:
ձեռքէն:
Չարին յաղթելու այստուածային կերպը սակայն՝ տարբեր է
մարդոց որդեգրած կերպէն:
կերպէն: Մարդիկ ընդհանրապէս յաղթելու
համար կեանքի չարիքներուն՝ ոյժի կը դիմեն:
դիմեն: Մարդիկ իրենց
կամքը կատարուած տեսնելու
տեսնելու համար՝ բռնութեան եւ
բռնակալութեան կը դիմեն:
դիմեն: Այս չէ ու այս չեղաւ սակայն
Աստուծոյ որդեգրած ճամբան:
ճամբան: Ոյժի ճամբան՝ Չարին ճամբան է:
է:
Աստուծոյ Որդին ոյժի ճամբան չընտրեց ջարդելու համար Չարը
եւ ճզմելու համար անոր գլուխը, ընդհակառակը, ընտրեց
խոնարհումի եւ խոնարհութեան
խոնարհութեան ճամբան:
ճամբան:
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Քրիստոս իր խոնարհումով եւ իր խոնարհութեամբ
կործանեց հպարտութեամբ կուրցած Սատանան եւ անոր
թագաւորութիւնը:
թագաւորութիւնը: Ան ո´
ո´չ միայն պարտութեան մատնեց եւ
կործանեց
հպարտացած
Չարը,
այլ
նաեւ
կործանեց
հպարտութեան այն զգացումը որ Չարին կողմէ մարդուն մէջ
դրուած
դրուած էր:
էր: Քրիստոս ուզեց իր խոնարհութեամբ եւ իր արիւնով
վերցնել մարդուն մէջէն հպարտութիւնը, ատով զայն Չարին դէմ
յաղթող դարձնելու համար:
համար:
5.5.- Ի վերջոյ, Աստուծոյ Որդին մարդեղացաւ, որպէսզի իր
մարմինին մէջ սպաննէ մեղքը եւ մեզ ազատութեան հոգիով իրեն
կապէ:
կապէ: Պօղոս առաքեալ
առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Ինչ որ Օրէնքը չէր կրնար ընել,

մարդկային բնութեան տկար ըլլալուն պատճառով, Աստուած
իրագործեց՝ աշխարհ ղրկելով իր Որդին, որ մեղքը
յաղթահարելու համար մեր մեղանչական բնութիւնը իր վրայ
առաւ եւ իր մարմինին մէջ դատապարտեց մեղքը»
մեղքը» (Հռ
(Հռ 8.38.3-4):
4):
Մեղքէն
ազատագրութիւնը
սկսաւ
Քրիստոսի
ազատագրութիւնը
զոհագործական մահուամբ եւ կը շարունակուի եկեղեցւոյ
ճամբով՝ մկրտութեամբ, Աստուծոյ Որդիին մարմինին ու
արիւնին ճաշակումով, մեղքերու խոստովանութեամբ եւ անկեղծ
ապաշխարութեամբ:
ապաշխարութեամբ: Յիշեցէք որ մկրտութիւնը՝ Ադամական կամ
սկզբնական մեղքը թօթափել է:
է: Երբ մեղքին համար «թօթափել»
թօթափել»
բառը կը գործածենք, կը նշանակէ թէ մեղքը փակա´
փակա´ծ է մարդուն,
մո´
մո´ւտք գործած է մարդէն ներս:
ներս:
Մեղքով բնակուած մարդը ինքնաբերաբար իրեն յատուկ
մտածելակերպ մը կ’
կ’ունենայ, որ մենք ընդհանրապէս կը կոչենք՝
հին մտածելակերպ, կամ՝ աշխարհային մտածելակերպ
մտածելակերպ:
ելակերպ: Ճիշդ
անոր համար է որ Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Աշխարհի մարդոց

վարմունքը մի´
մի´ ընդօրինակէք, այլ նորոգուած միտքերով նոր
մարդ եղէք»
եղէք» (Հռ
(Հռ 12.2):
12.2): Այլուր, առաքեալը կոչ կ’
կ’ուղղէ Քրիստոսի

միացած հաւատացեալներուն, մոռնալու իրենց հին ինքնութիւնը,
վերանորոգուելու հոգիով,
հոգիով, նոր մտածելակերպ մը որդեգրելով, եւ
դառնալու «նոր մարդ մը՝ Աստուծոյ պատկերին համաձայն
ստեղծուած»
ստեղծուած» (Եփ
(Եփ 4.214.21-24):
24):
Անդրադառնանք ուրիշ հարցի մը:
մը: Ինչո՞ւ Քրիստոսի
մարդեղութիւնը տեղի չունեցաւ աւելի շուտ կամ աւելի ուշ
ժամանակի մը:
մը: Ոեւէ մէկը որ Աստուածաշունչը կը կարդայ, կը
նշմարէ որ Աստուած երբեք չ’
չ’աճապարեր բան մը ընելու, եւ ո´
ո´ չ
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ալ կ’
կ’ուշանայ բան մը ընելու:
ընելու: Աստուած ժամանակէն առաջ չի
գործեր եւ «բանը բանէն»
բանէն» անցնելէ յետոյ ալ չի գործեր:
գործեր: Ան ամէն
ինչ իր ատենին կ’
կ’ընէ:
ընէ: Երկրորդ կարեւոր ճշմարտութիւնը որ չի
վրիպիր Աստուածաշունչ
Աստուածաշունչ կարդացողին ուշադրութենէն, այն է՝ որ
Աստուած կը ձգէ որ ամէն ինչ իր բնական ընթացքով յառաջ
երթայ եւ ինքզինք իրագործէ:
իրագործէ:
Օրինակ, ստեղծագործութեան պատմութենէն գիտենք որ
Աստուած ոչինչէն ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, բայց յետոյ զայն
ձեւաւորելու եւ լեցնելու համար վեց
վեց օրեր յատկացուց:
յատկացուց: Հոս
յիշուած օրերը՝ մեր այսօրուան օր հասկացողութեան հետ բնա´
բնա´ւ
կապ չունին:
չունին: Այս օրերը կրնան հազարաւոր տարիներ ըլլալ
(Հմմտ Բ.Պտ 3.8):
3.8): Աստուած չէ՞ր կրնար երկվայրկեանի մը
ընթացքին ստեղծել աշխարհն ու ամբողջ տիեզերքը:
տիեզերքը:
Վստահաբար կրնար. բայց չըրաւ,
չըրաւ, որովհետեւ, Աստուած որ
ստեղծեց բնութեան օրէնքները, ուզեց որ ամէն ինչ բնութեան
զարգանայ::
օրէնքներուն համաձայն ըլլայ, եւ աստիճանաբար զարգանայ
Կամ՝ Աստուած չէ՞ր կրնար կատարեալ գիտութեամբ ստեղծել
նախամարդը,
փոխանակ
սահմանափակ
գիտութեամբ
ստեղծելու զանիկա:
զանիկա:
Փրկիչը չէր կրնար
կրնար մարդեղանալ որոշուած ժամանակէն
առաջ, որովհետեւ նախ ուզեց պատրաստել մարդիկը
փրկութիւնը ընդունելու եւ յետո´
յետո´յ միայն մարդեղանալ:
մարդեղանալ: Եթէ
Աստուածորդին մարդեղանար ճշդուած ժամանակէն առաջ՝
մարդիկ իրենց տրուած փրկութեան պարգեւին եւ իրենց եղած
շնորհքին մեծութեան գիտակցութիւնը
գիտակցութիւնը պիտի չունենային:
չունենային: Ինչպէս
եթէ մէկը գործողութիւն մը պիտի ընէ, բժիշկ եւ հարազատներ
զինք կը նախապատրաստեն թէ´
թէ´ Ֆիզիքապէս եւ թէ´
թէ´ հոգեպէս,
այնպէս ալ, Աստուած իր Որդիին միջոցաւ փրկութեան
գործողութիւնը ընելէ առաջ մարդոց կեանքին մէջ, նախ ուզեց
զիրենք
նախապատրաստել
այդ
գործողութեան:
Այդ
նախապատրաստել
գործողութեան:
նախապատրաստութիւնը առաջին հերթին Օրէնքին եւ
մարգարէական կանխասացութիւններով պիտի ըլլար:
ըլլար:
Երբեմն բժիշկներ վէրքի մը գործողութիւնը ընելէ առաջ, կը
պատուիրեն սպասել մինչեւ որ վէրքը քիչ մը աւելի ինքզինք
յայտնէ որ գործողութիւնը աւելի դիւրին ըլլայ:
ըլլայ: Ա´յս է նաեւ
Աստուծոյ գործելակերպը:
գործելակերպը: Աստուած սպասեց մինչեւ որ մեղքի
վէրքը հասուննայ մարդոց կեանքին մէջ, որպէսզի անոնց մօտ
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զօրանա´
զօրանա´յ փրկութեան փափաքը:
փափաքը: Երբ փրկուելու փափաք կայ
մարդոց մօտ՝ դիւրին կը դառնայ այդ փրկութեան պատգամը
փոխանցել անոնց:
անոնց:
Փրկութեան
Փրկութեան պատգամը մարդոց փոխանցողները եւ ուրիշ
երկիրներ տարածողները՝ Քրիստոսի բոլոր հետեւորդները պիտի
ըլլային ընդհանրապէս, եւ 12 առաքեալները՝ մասնաւորաբար:
մասնաւորաբար:
Եթէ Քրիստոս իր ծննդեան թուականէն 33-4 հարիւր տարի առաջ
ծնէր, դժուար պիտի ըլլար փրկութեան Աւետարանը տարածել
տարածել
աշխարհի
զանազան
երկիրները,
հիմնական
երկու
պատճառներով.պատճառներով.1.1.- Դժուար պիտի ըլլար անոր համար որ լեզուի հարց պիտի
ծագէր:
ծագէր: Առաքեալները ի՞նչ լեզուով պիտի քարոզէին Աւետարանը
երբ երթային այս կամ այն երկիրը:
երկիրը: Քրիստոսէ 400 տարի առաջ
ամէն երկիր իր սեփական լեզուն կամ բարբառը ունէր:
ունէր: Եթէ
հասարակաց լեզու մը ըլլար բոլոր երկիրներուն մէջ եւ միջեւ՝
առաքեալներուն համար դիւրին պիտի ըլլար Աւետարանը
քարոզել
զանազան
երկիրներ,
այլապէս՝
անոնք
թարգմանիչներու պէտք պիտի ունենային:
ունենային:
2.2.- Դժուար պիտի ըլլար նաեւ անոր համար որ Միջին
Արեւելեան
Արեւելեան երկիրները կամ քաղաքները իրարու թշնամի էին:
էին:
Անոնց թշնամալից վերաբերմունքը իրարու հանդէպ եւ անոնց
մղած մնայուն պատերազմը իրարու դէմ, լուրջ խոչընդոտ եւ
արգելք պիտի ըլլար առաքեալներուն համար Քրիստոսի
Աւետարանը քարոզելու:
քարոզելու: Եթէ երկիրներուն եւ քաղաքներուն
միջեւ գոյութիւն ունեցող բաղխումները նուազէին կամ դադրէին՝
աւելի դիւրին պիտի ըլլար առաքեալներուն համար Քրիստոսի
կենդանի պատգամը տարածելը:
տարածելը:
3.3.- Ի վերջոյ, դժուար պիտի ըլլար նաեւ անոր համար որ
երթեւեկի համար ճանապարհներ չէին կառուցուած Միջին
Արեւելեան երկիներուն միջեւ,
միջեւ, ո´
ո´չ ալ ճանապարհներ կային
Եւրոպական որոշ երկիրներ՝ Միջին Արեւելեան երկիներուն
միացնող:
միացնող:
Այս երեք դժուարութիւններէն կարեւորագոյնը՝ լեզուի
դժուարութիւնը, լուծուելու պիտի սկսէր Քրիստոսէ առաջ 333
թուականէն սկսեալ՝ Աղեքսանդր Մակեդոնացիին ձեռքով եւ
օրով:
օրով: Այս թուականին
թուականին եւ այս թուականէն սկսեալ, ան պիտի
գրաւէր
Հելլեսպոնտը
(այժմու
անունով՝
Դարդանել),
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Պաղեստինը,
Սուրիան,
Պարսկաստանը,
Տաճկաստանը,
Եգիպտոսը, Միջագետքը, Բաբելոնը, Միջին Ասիան, Ափրիկէն,
Անգլիական որոշ կղզիներ, եւ պիտի հասնէր մինչեւ Արեւմտան
Հնդկաստան եւ գրաւէր
գրաւէր Փենջաբը:
Փենջաբը:
Աղեքսանդր Մեծի նպատակը պարզապէս երկիրներ
գրաւելը եւ զանոնք քաղաքականապէս իրեն ենթարկելը չէր, այլ
զանոնք գրաւելէ ետք՝ անոնց Յունարէն լեզուն, Յունական
մշակոյթը եւ Յունական գիտութիւնը փոխանցելն էր:
էր: Արդարեւ,
շատ քիչ ժամանակի ընթացքին, Աղեքսանդր Մակեդոնացիին
Մակեդոնացիին
իսկ ջանքերով եւ թելադրութիւններով, այս բոլոր երկիրներուն
մէջ սկսաւ Յունարէն լեզու խօսուիլ:
խօսուիլ: Մէ´
Մէ´կ լեզու ունեցան Միջին
Արեւելքի բոլոր երկիրները, ինչպէս նաեւ Եւրոպական որոշ
երկիրներ ու կղզիներ:
կղզիներ: Մինչեւ Քրիստոսի ժամանակ, Յունարէն
լեզուն այս բոլոր երկիրներուն
երկիրներուն մէջ, գրեթէ առօրեայ
խօսակցական միակ լեզուն պիտի ըլլար:
ըլլար: Երբ առաքեալները
Քրիստոսի Աւետարանը քարոզելու ղրկուեցան՝ Յունարէն լեզուն
գործածեցին, եւ ուստի, լեզուի տեսակէտէն դժուարութեան
չհանդիպեցան:
չհանդիպեցան:
Աղեքսանդր Մակեդոնացիի լայնածաւալ կայսրութիւնը
պիտի գոյատեւէր
գոյատեւէր մինչեւ Քրիստոսէ առաջ 264 թուական:
թուական: Այս
թուականէն սկսեալ, Հռոմ պիտի գար իր տիրապետութեան տակ
առնելու
Միջերկրականեան
Ծովը
շրջապատող
բոլոր
երկիրները:
երկիրները: Պիտի գրաւէր նաեւ Յունաստանի՝ Կորնթոս
քաղաքը, եւ Ափրիկէի հիւսիսային քաղաքներէն՝ Կարթագէնը
շուրջ 168 թուականին
թուականին:
նին: Գրաւելէ ետք ամբողջ Եւրոպան, պիտի
գրաւէր նաեւ Ասիան, եւ ճիշդ 63 թուականին, Հռոմայեցի
Պոմպէոս զօրավարը պիտի գրաւէր Երուսաղէմը եւ ամբողջ
Պաղեստինը:
Պաղեստինը: Յիսուսի ծնունդէն շուրջ կէս դար առաջ,
Հռոմէական կայսրութեան սահմանները կը տարածուէին
Ատլանտեան ովկիանոսէն մինչեւ
մինչեւ Պաղեստին, մինչեւ Եւրոպա եւ
Միջին Արեւելք:
Արեւելք:
Հռոմէական տիրապետութենէն ետք,
երկրէ երկիր
ճամբորդելը
դիւրացաւ,
որովհետեւ
ճամբաներ
պատրաստուեցան
որոնք
կ’
Հռոմէն
մինչեւ
կ’երկարէին
կայսրութեան բոլոր երկիրները:
երկիրները: Այս ճամբաներէն շատեր պիտի
գործածուէին առաքեալներուն կողմէ աւետարանչութեան
ընթացքին:
ընթացքին: Այս ձեւով, ճամբորդութեան դժուարութիւնն ալ
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լուծուած կը նկատուէր:
նկատուէր: Միաժամանակ, այն թշնամութիւնները
որոնք գոյութիւն ունէին Միջին Արեւելեան զանազան
երկիրներուն եւ Եւրոպական զանազան երկիրներուն միջեւ՝ վերջ
գտան Հռոմէական հզօր տիրապետութեամբ
տիրապետութեամբ եւ ամբողջ
կայսրութեան մէջ խաղաղութիւն հաստատուեցաւ:
հաստատուեցաւ: Ամբողջ
կայսրութիւնը մէ´
մէ´կ օրէնքով կը ղեկավարուէր:
ղեկավարուէր:
Հիմա որ լուծուած էր լեզուի հարցը, լուծուած էր երկրէ երկիր
երթեւեկի դժուարութիւնը, եւ վերջ գտած էին թշնամութիւնները,
ամէնէն յարմար ատենն էր որ Յիսուս
Յիսուս ծնէր:
ծնէր: Այս պայմաններուն
տակ, բնականաբար, Քրիստոսի հաւատքը տարածելը՝ աւելի
դիւրին եւ աւելի արագ պիտի ըլլար:
ըլլար: Ճիշդ է որ Աստուած ինք
ճշդեց իր Որդիին ծննդեան ժամանակը, բայց այդ ճշդումը
կատարեց նկատի առնելով այն իրավիճակը որուն մէջ կ’
կ’ապրէր
աշխարհը:
աշխարհը:
Հարցումներու
Հարցումներու բաժին:
բաժին:
1.1.- Հեթանոսներ չէի՞ն յոգնած ու չէի՞ն զզուած իրենց կրօնէն,
այսինքն՝ բազմաստուածապաշտութենէն:
բազմաստուածապաշտութենէն: Եւ ասիկա պատճառ
մը չեղա՞ւ որ ոմանք շուտով ընդգրկեն քրիստոնէական
հաւատքը:
հաւատքը:
Նոր Կտակարանին մէջ կը հանդիպինք շատ մը Հռոմայեցի
պաշտօնատարներու
որոնք
որդեգրեցին
որդեգրեցին
հրեաներու
միաստուածեան կրօնքը:
կրօնքը: Ասիկա ինքնին ապացոյց մըն է որ
հեթանոսներ, յատկապէս զարգացած դասարագի մարդիկ,
ձանձրացած ու զզուած էին իրենց կրօնքէն ու ծէսէն՝ որ կը
իրենցմէ պահանջէր երեխաներ ընծայել որպէս զոհ, իրենց
պաշտամունքներուն դրսեւորումներէն որոնք կոշտ ու կոպիտ
էին, եւ որոնք, չափազանց նիւթական կամ նիւթապաշտական
տեսութիւններով խճողուած էին:
էին:
Յոյներ ու Հռոմայեցիներ ունէին անհաշիւ արական եւ
իգական չաստուածներ, որոնց պաշտամունք կը մատուցանէին
(Հմմտ Հռ 1.25):
1.25): Անբարոյութիւնը իրենց համար առօրեայ բնական
կեանք
կեանք էր:
էր: Արուամոլութեան եւ իգամոլութեան հոսանքները
զօրեղ ներկայութիւն էին անոնց կեանքին մէջ (Հմմտ Հռ 1.261.26-27):
27):
Քրիստոսի ժամանակակից Հռոմայեցի փիլիսոփայ՝ Սենեկա
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Աննէոս՝ կ’
կ’ըսէ. «Աշխարհը լեցուած է անբարոյականութիւնով եւ

ոճրագործութիւններով:
յնքան
քան շատ են, որ
ոճրագործութիւններով: Անպատիւ գործերը ա´
ա´յն
ոեւէ գնով կարելի չէ սրբագրել:
սրբագրել: Չարագործութեան համար
նոյնիսկ մրցակցութիւն կայ:
կայ: Զազրելի ոճրագործութիւններ
կ’ըլլան ո´
ո´չ թէ ծածուկ կերպով, այլ՝ ժողովուրդին աչքին առջեւ:
առջեւ:
Մաքրակեցութեան ամենաչնչին հետքն անգամ չ’
չ’երեւիր»
երեւիր»:
Գիտակից հեթանոսներ որոնք սրտի խաղաղութիւն, հոգիի
գոհունակութիւն եւ բաւարարութիւն կը փնտռէին՝ անշուշտ որ
պիտի հեռանային իրենց կրօնքէն եւ հետեւէին Տէր Յիսուսի:
Յիսուսի:
Կրօնք մը ամէն բանէ առաջ հոգին կշտացնող ու բաւարարող ոյժ
պէտք է ունենայ:
ունենայ: Գիտակից հեթանոսներ շատ լաւ գիտէին որ
իրենց կրօնքները զուրկ
զուրկ են նման ոյժէ:
ոյժէ: Հետաքրքրական է նկատի
առնել որ կարգ մը իմաստասէրներ, ինչպէս օրինակ, Պղատոն,
Արիստոտէլ եւ ուրիշներ, որոնք թէպէտ բազմաստուածեան
կրօնի հետեւորդներ էին, բայց երբ կը նայինք իրենց
վարդապետութեան
եւ
ուսուցումներուն,
անոնց
մէջ
միաստուածութեան գաղափարն
գաղափարն է որ կը տեսնենք:
տեսնենք: Այս
իրողութիւնը բացորոշ կերպով ցոյց կու տայ, որ գիտակից ու
ճշմարտութիւնը փնտռող մարդկութիւնը, աստիճանական
հոգեղինացման կը դիմէր, հոգիին գոհացում տուող կրօնք մը կը
փնտռէր:
փնտռէր:
2.2.- Քանի Նոր Կտակարանը կը հաստատէ որ Քրիստոս
միակ միջնորդն է Աստուծոյ
Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ, մենք ինչո՞ւ
սուրբերու միջնորդութիւնը կը խնդրենք:
խնդրենք:
Քրիստոսի եւ սուրբերուն միջնորդութիւնը հիմնովին կը
տարբերին իրարմէ:
իրարմէ: Քրիստոսի մէկ եւ միակ միջնորդութիւնը մեր
փրկութեան կապակցութեամբ, տարբեր է այն միջնորդութենէն,
այն աղօթքէն, այն բարեխօսութենէն,
բարեխօսութենէն, որ կը վերաբերի
սուրբերուն, եւ որ Աստուծմէ ոեւէ յատուկ շնորհք մը կամ
պարգեւ մը ստանալու համար է:
է: Այլ խօսքով, Քրիստոսի
կատարած միջնորդութիւնը ոեւէ մէկ սուրբի չենք վերագրեր եւ չի
կրնար վերագրուիլ, որովհետեւ փրկութեան միակ միջնորդը
Քրիստոս ի´
ի´նքն է:
է: Քրիստոսէ զատ ուրիշ ոեւէ մէկը չի կրնար մեր
փրկութիւնը շահիլ մեզի համար:
համար:
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Հարցին մօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը նաեւ:
նաեւ: Պօղոս առաքեալ
կը հաստատէ թէ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է (Եփ 1.23, Կղ
1.24):
1.24): «Քրիստոսի
«Քրիստոսի մարմին»
մարմին» ըսելով, կը հասկնանք՝ թէ´
թէ´
Ֆիզիքապէս ապրող եկեղեցին, որ կը կոչուի զինուորագրեալ
եկեղեցի, եւ թէ´
թէ´ ննջեցեալ հաւատացեալները՝ որոնք կը կազմեն
յաղթական եկեղեցին:
եկեղեցին: Արդ, եթէ Քրիստոսի զաւակները՝ անոնք
ըլլան ողջ թէ ննջած, Քրիստոսի մէկ եւ նոյն մարմինը կը կազմեն,
բարեխօսութիւնը::
ճիշդ պիտի ըլլա՞ր չխնդրել ննջած սուրբերուն բարեխօսութիւնը
Ֆիզիքապէս ողջ եղող հաւատացեալները իրարու համար չե՞ն
աղօթեր, չե՞ն բարեխօսեր:
բարեխօսեր: Եթէ մենք իրարու աղօթքը եւ
բարեխօսութիւնը կը խնդրենք, ինչո՞ւ չխնդրենք աղօթքն ու
բարեխօսութիւնը մեզմէ մեկնած սուրբերուն, մանաւանդ որ,
անոնց հետ միասին մէկ եւ նոյն եկեղեցին է որ կը կազմենք
կազմենք:
ազմենք:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի
Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբով:
Սրբով: Որով էառ մարմին,
ո´´չ
հոգի եւ միտ, եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս եւ ո
կարծեօք»
կարծեօք»: Թարգմանաբար՝ «Մարմին առաւ, մարդացաւ, Սուրբ
Հոգիին ներգործութեամբ սուրբ կոյս
կոյս Մարիամէն ծնելով որպէս
կատարեալ մարդ՝ մարմինով, հոգիով եւ միտքով, եւ ամէն ինչով
որ մարդկային է. ո´
ո´չ թէ երեւութապէս, այլ ճշմարտապէս»
ճշմարտապէս»:
Կը սկսինք առաջին բառէն՝ «մարմնացաւ»
մարմնացաւ»: Երեք կերպերով
կարելի է հասկնալ այս բնորոշումը.բնորոշումը.1.Կրնանք
հասկնալ
իբրեւ
թանձրացում
կամ
1.թանձրացում
նիւթականացում:
մարմնացաւ»,
նիւթականացում: Երբ բանի մը համար ըսենք՝ «մարմնացաւ»,
ըսել կ’
կ’ուզենք, որ որոշակի կերպարանք մը կամ մարմին մը
առաւ, իրականութիւն դարձաւ:
դարձաւ:
2.2.- Երկրորդը քիչ մը վտանգաւոր բացատրութիւն մըն է,
որովհետեւ «մարմնացաւ»,
մարմնացաւ», կրնայ նշանակել՝ երեւոյթով կամ
նմանութեամբ հանդէս
հանդէս եկաւ:
եկաւ: Բայց տարբեր բան է երեւոյթով կամ
նմանութեամբ հանդէս գալը, եւ տարբեր՝ իրականօրէն կամ
ճշմարտապէս հանդէս գալը:
գալը:
3.3.- «Մարմնացաւ
«Մարմնացաւ»
Մարմնացաւ» բառին երրորդ բացատրութիւնը կրնայ
պարզապէս նշանակել՝ մարդ դարձաւ:
դարձաւ: Կը կանխեմ ըսելու որ
«մարմին»
մարմին» եւ «մարդ»
մարդ» բառերը նոյն իմաստը չունին:
չունին: Եբրայերէն
«պաշար»
պաշար» բառը որ արաբերէնի մէջ ալ նոյնն է, կը նշանակէ՝
մարմին, միս ու ոսկոր. բայց նոյն բառով կրնանք նաեւ հասկնալ՝
մարդ արարածը:
արարածը:
Հաւատամքին մէջ «մարմնացաւ»
մարմնացաւ» բառը, կը նշանակէ՝
թանձրացաւ, շօշափելի դարձաւ, մարդ դարձաւ:
դարձաւ: Առաջին եւ
երրորդ իմաստները
իմաստները անոր մէջ կը դրսեւորուին:
դրսեւորուին: «Մարմնացաւ
«Մարմնացաւ»
Մարմնացաւ»
բառը մեզի կու գայ Յովհաննէսի Աւետարանէն:
Աւետարանէն: Հոն կը կարդանք.
բնակեցաւ» (Յհ
(Յհ 1.14):
1.14):
«Բանը մարմին եղաւ եւ մեր միջեւ բնակեցաւ»
Ուշագրաւ է որ բնագիրը «մարդ եղաւ»
եղաւ» ըսելու փոխարէն, կ’
կ’ըսէ՝
«մարմին եղաւ»,
եղաւ», որ խորքին մէջ պարզապէս կը նշանակէ՝ մարդ
եղաւ:
եղաւ:
Յովհաննէս Աւետարանիչ յատուկ նպատակով մըն է որ
«մարմին եղաւ»
եղաւ» բացատրութիւնը կը գործածէ Աստուծոյ Որդիին
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համար:
համար: Ան կ’
կ’ուզէ մեր ուշադրութեան յանձնել, որ Անմարմինը
մարմին եղաւ, որպէսզի մարդիկ կարենային մօտենալ իրեն եւ
հաղորդակցիլ հետը:
հետը: Որդին իբրեւ Աստուած
Աստուած անմերձենալի
պիտի ըլլար եւ նոյնիսկ կարելի պիտի չըլլար կանգնիլ անոր
անմիջական ներկայութեան եւ լսել անոր ձայնը՝ եթէ
չմարմնանար ու չմարդեղանար:
չմարդեղանար:
Այս իրողութիւնն է կարծէք, որ Պօղոս առաքեալ կը փորձէ
անուղղակիօրէն հասկցնել մեզի, երբ կը բացատրէ, թէ ինչպէս
Քրիստոս
Քրիստոս «որ թէպէտ բնութեամբ Աստուած էր, կամաւորապէս

ինքզինքը այդ պատիւէն մերկացուց՝ ծառայական մեր բնութիւնը
իր վրայ առնելով, եւ մարդոց պէս եղաւ եւ մարդկային
կերպարանքով ճանչցուեցաւ»
ճանչցուեցաւ» (Փլպ
(Փլպ 2.62.6-7):
7): Եթէ Քրիստոս ինքզինք

չմերկացնէր իր աստուածային լուսաճաճանչ փառքէն՝ ո´չ ոք
կարող պիտի ըլլար մերձենալ իրեն:
իրեն:
Առաքեալին գործածաց «մարդոց պէս»
պէս» կամ «մարդկային
կերպարանք»
կերպարանք» բառերը մեզ պէտք չէ մոլորեցնեն. կարգ մը մարդիկ
գայթակղեցան առաքեալին գործածաց այս բառերէն եւ
վերածուեցան աղանդաւորներու:
աղանդաւորներու: Անոնք հիմնուելով առաքեալին
այս բառերուն վրայ, հաստատեցին, թէ՝ Քրիստոս մարդկային
կերպարանքով էր, մարդկային նմանութեամբ էր, բայց ճշմարիտ
մարդ մը չէր:
չէր: Ճիշդ անոր համար ալ, Հաւատամքը «մարմնացաւ»
մարմնացաւ»
ըսելէ
անմիջապէս
ետք,
կ’
«մարդացաւ»
կ’աւելցնէ՝
մարդացաւ»
բացատրութիւնը:
բացատրութիւնը:
Նիկիոյ ժողովէն ետք, 44-րդ դարուն, քանի մը նոր աղանդներ
աղանդներ
ծնունդ առին, որոնք ամբողջութեամբ հետաքրքրուած էին
Քրիստոսի ինքնութեամբ, Քրիստոսի աստուածային եւ
մարդկային բնութիւններով եւ այդ բնութիւններուն փոխփոխյարաբերութեամբ:
յարաբերութեամբ: Այդ աղանդներէն նշանաւոր էին երկուքը՝
Ապողինար եւ Եւտիքէս:
Եւտիքէս: Ապողինար կ’
կ’ըսէր թէ Քրիստոս
մարդկային
մարդկային մարմին առաւ բայց մարդկային հոգի չունէր, այդ
հոգիին տեղ՝ աստուածութիւնը եկաւ եւ միացաւ մարմինին:
մարմինին:
Երբ եկեղեցւոյ հայրերը ընդդիմացան Ապողինարի այս
տեսութեան եւ Աստուածաշունչէն ցոյց տուին իրեն թէ Քրիստոս
ունէր հոգի, հիմնուելով Քրիստոսի իսկ բառերուն վրայ՝
վրայ՝ «Հոգիս
մեռնելու աստիճան տրտում է»
Հա´´յր,
է» (Մտ
(Մտ 26.38), կամ՝ «Հա
ձեռքերուդ մէջ կ’
կ’աւանդեմ հոգիս»
հոգիս» (Ղկ
(Ղկ 23.46), Ապողինար փոխեց
իր տեսութիւնը, բայց ուրիշ մոլորութեան մը մէջ ինկաւ այս

www.hygradaran.weebly.com

205

անգամ:
անգամ: Ան ըսաւ թէ Քրիստոս հոգի ունէր, բայց միտք չունէր:
չունէր: Քիչ
ետք ասոր մասին պիտի խօսիմ
խօսիմ:
սիմ:
Մերժել որ Քրիստոս հոգի ունէր, պիտի նշանակէր՝ մերժել
անոր կատարեալ մարդ եղած ըլլալու իրողութիւնը:
իրողութիւնը: Ուղղափառ
եկեղեցին շեշտեց որ Քրիստոս կատարեալ մարդ էր՝ ճիշդ մեզի
պէս:
պէս: Ան ունէր մարմին, հոգի եւ միտք «եւ զամենայն որ ինչ է ի
մարդ»,
եւ ամէն ինչ որ մարդկային է կամ մարդուն
մարդ», այսինքն՝ ««եւ
յատուկ է»
է»: Եկեղեցւոյ հայրերը այս կարեւոր յաւելումը, թէ՝

«Քրիստոս մարդկային մարմինին, հոգիին եւ միտքին կողքին,
ունէր նաեւ մարդկային մնացեալ բոլոր յատանիշները»,
յատանիշները», ըրին,

որովհետեւ
գիտէին
որ
հետագային
կրնային
ուրիշ
աղանդաւորներ գալ եւ Քրիստոսի
Քրիստոսի հոգիէն ու միտքէն զատ, անոր
մարդկային այլ յատկանիշները մերժել:
մերժել:
Տարբեր աղանդաւորներ եկան ըսելու, որ եթէ Աստուծոյ
Որդին մարմնացաւ ու մարդեղացաւ, ուրեմն, այլայլութիւն կամ
փոփոխութիւն մտաւ իր մէջ:
մէջ: Աստուծոյ Որդին որ նախապէս
Աստուած էր, մարմնանալէ ետք, դադրեցա՞ւ
դադրեցա՞ւ Աստուած ըլլալէ, թէ՝
մնաց միաժամանակ Աստուած եւ մարդ:
մարդ: Այս հարցումին
պատասխանը Աստուածաշունչը ի´
ի´նք կու տայ:
տայ: Եսայի
մարգարէն խօսելով Յիսուսի ծնունդին մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Մեզի

մանուկ մը ծնաւ, անոր անունը պիտի կոչուի սքանչելի
խորհրդական, հզօր Աստուած, յաւիտենականութեան
յաւիտենականութեան հայր եւ
խաղաղութեան իշխան»
իշխան» (Ես
(Ես 9.6):
9.6): Ծնեալ մանուկին համար

գործածուած «հզօր Աստուած»
Աստուած» բառերը, ամենայն յստակութեամբ
ցոյց կու տան, որ Աստուծոյ Որդին իր ծնունդէն ետք՝ մնաց
Աստուած:
Աստուած: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ «մարդացած Քրիստոսի
մէջ կը բնակի աստուածային բնութեան ամբողջ լիութիւնը»
լիութիւնը» (Կղ
(Կղ
2.9):
2.9): Քրիստոս մարդանալէ ետք՝ պահեց իր աստուածային
բնութիւնը եւ զանիկա պահեց լիովին:
լիովին:
Յիշեցէք որ Պօղոս առաքեալ խօսելէ ետք Քրիստոսի
մարմնաւոր ծնունդին մասին, անմիջապէս կ’
կ’աւելցնէ՝ ըսելով.
(Հռ 9.5):
9.5):
«Բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ Աստուած է» (Հռ
Յովհաննէս առաքեալ զայն իր մարդեղութեանը մէջ կը կոչէ՝
Աստուած եւ Աստուծմէ անբաժան (Յհ 1.18):
1.18): Երբ Յիսուս իր
յարութենէն ետք Թովմաս առաքեալին երեւցաւ, առաքեալը
հիացմունքով բացականչեց. «Տէ~րս եւ Աստուա~ծս»
(Յհ 20.28):
20.28):
Աստուա~ծս» (Յհ
Յովհաննէս առաքեալ իր առաջին նամակին
նամակին մէջ հետեւեալ

www.hygradaran.weebly.com

206

զօրաւոր վկայութիւնը կու տայ. «Մենք միացած ենք ճշմարիտ

Աստուծոյ եւ անոր Որդիին՝ Յիսուս Քրիստոսի:
Քրիստոսի: Ա´ն է ճշմարիտ
Աստուածը եւ յաւիտենական կեանքը»
կեանքը» (Ա.Յհ
(Ա.Յհ 5.20):
5.20):
Անցնինք «ծնաւ կատարելապէս»
կատարելապէս» բառերուն քննութեան:
քննութեան:
Հայերէն թարգմանութեան մէջ տողը հետեւեալ
հետեւեալ ձեւով կը
ներկայանայ. «Մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս»
կատարելապէս»:
Ընթերցողը պահ մը կրնայ այն տպաւորութիւնը ունենալ, որ
«մարդացաւ»
մարդացաւ» բառին քով դրուած «ծնաւ»
ծնաւ» բառը՝ երրորդ տարբեր
բառ մըն է, բայց խորքին մէջ այդպէս չէ. որովհետեւ Յունարէնը
«մարդացաւ»
մարդացաւ» եւ «ծնաւ»
ծնաւ» բառերուն
բառերուն մէջտեղը ունի՝ «այսինքն»
այսինքն»
բառը:
բառը: Ուստի, կարելի է թարգմանել նաեւ հետեւեալ ձեւով.
«Մարմնացաւ, մարդացաւ, այսինքն՝ ծնաւ կատարելապէս»
կատարելապէս»:
Հետեւաբար, «ծնաւ կատարելապէս»
կատարելապէս» բառերը, աւելցուած են իբրեւ
լրացուցիչ
բացատրութիւն
եւ
իբրեւ
շարունակութիւն
«մարդացաւ»
մարդացաւ» բառին:
բառին:
«Ծնաւ կատարելապէս»
կատարելապէս» բառերուն վերաբերեալ երեք
բացատրութիւններ պիտի տամ.տամ.1.1.- «Ծնաւ
«Ծնաւ կատարելապէս»
կատարելապէս» հաստատումը կը վերաբերի
Քրիստոսի թէ´
թէ´ աստուածութեան եւ թէ´
թէ´ մարդկութեան, այլ
խօսքով, ան ծնաւ թէ´
թէ´ իբրեւ կատարեալ մարդ եւ թէ´
թէ´ իբրեւ
կատարեալ Աստուած:
Աստուած: Աստուծոյ Որդին թէպէտ
թէպէտ շօշափելի
մարմին առաւ, բայց ոեւէ փոփոխութիւն չկրեց, եւ ո´
ո´չ միայն
փոփոխութիւն չկրեց, այլ նաեւ նուազութիւն չկրեց, այսինքն՝
ոչինչ նուազեցաւ կամ պակսեցաւ աստուածային իր բնութենէն:
բնութենէն:
2.կատարելապէս» բառերը կը պարզեն որ
2.- «Ծնաւ
«Ծնաւ կատարելապէս»
Քրիստոսի մարդկային բնութիւնը ամբողջական
ամբողջական ու կատարեալ
էր:
էր: Մարդկային ցեղի փրկութիւնը չէր կրնար իրագործուիլ
առանց
Քրիստոսի
կատարեալ
մարդեղութեան:
մարդեղութեան:
Փրկագործութիւնը Փրկիչին անթերի մարմնացումով միայն
կրնար իրականանալ:
իրականանալ:
3.3.- «Ծնաւ
«Ծնաւ կատարելապէս»
կատարելապէս» բառերը ցոյց կու տան, որ
Քրիստոսի ծնունդը սովորական մարդկային
մարդկային ծնունդ մըն էր, որ
տեղի ունեցաւ առանց այր մարդու միջամտութեան:
միջամտութեան: Կարեւոր էր
յիշել թէ Յիսուսի ծնունդը սովորական մարդկային ծնունդ մըն էր,
որովհետեւ կային կարգ մը աղանդաւորներ որոնք կ’
կ’ըսէին թէ
Քրիստոս իր մարմինը երկինքէն բերաւ կամ Աստուած զայն
ղրկեց:
ղրկեց: Այս աղանդաւորներուն
աղանդաւորներուն համաձայն, սուրբ կոյս Մարիամ
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պարզապէս խողովակ մըն էր որ օգտագործուեցաւ Քրիստոսի
մարմինը երկինքէն երկիր փոխադրելու համար:
համար: Կային նաեւ
ուրիշ աղանդաւորներ որոնք կ’
կ’ըսէին, թէ Քրիստոսի մարմինը
Մարիամէն չառնուեցաւ, այլ ուղղակի տեղւոյն վրայ Աստուծոյ
կողմէ
կողմէ ստեղծուեցաւ, եւ հետեւաբար, կապ չունի Մարիամի եւ
մեր մարդկային բնութեան հետ:
հետ:
Մատթէոս եւ Ղուկաս աւետարանիչները կը ներկայացնեն
Յիսուսի ազգաբանական ցանկը եւ կը փորձեն ցոյց տալ մեզի թէ
որո՞ւ զաւակն էր Յիսուս:
Յիսուս: Անոնք ինչո՞ւ նման աշխատանք պիտի
տանէին եթէ երբեք Յիսուսի մարմինը երկինքէն բերուեցաւ, կամ
եթէ իր մարմինը կապ չունէր սուրբ կոյս Մարիամի մարմինին եւ
մեր բնութեան հետ:
հետ:
Ինչո՞ւ Մատթէոս Յիսուսը պիտի կոչէ Դաւիթի եւ Աբրահամի
Որդի (Մտ 1.1) եթէ երբեք Յիսուսի մարմինը կապ չունէր Դաւիթի
եւ Աբրահամի հետ:
հետ: Աստուծոյ խոստումը
խոստումը Աբրահամին՝ «Քու

սերունդիդ ընդմէջէն պիտի օրհնեմ երկրի բոլոր ժողովուրդները»
ժողովուրդները»

(Ծն 22.18), ցոյց չի՞ տար որ Յիսուս Աբրահամի սերունդէն պիտի
գար:
գար: Կամ Եսայի մարգարէին բերնով արտայայտուած
խոստումը, թէ՝ Յիսուս պիտի գար Յեսսէի արմատէն (Ես 11.1),
չ’ա՞պացուցաներ որ Յիսուսի մարմինը երկինքէն բերուած
մարմին մը չէր:
չէր:
Յաջորդ բառերով յիշատակութիւնը կը կատարուի սուրբ
կոյս Մարիամի անունին՝ «ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն»
կուսէն»: Քրիստոս
իր ծնունդովը Մարիամէն՝ սրբած եղած ծնունդները բոլոր
մայրերուն:
մայրերուն: Իր ծնունդովը՝ պատուած եղաւ մարդկային ծնունդը
ծնունդը:
նդը:
Սուրբ կոյս Մարիամին անունին յիշատակութիւնը կարեւոր է
Քրիստոսի մարդեղութեան ճշմարտութիւնը հաստատելու
համար:
համար: Հին Կտակարանը կը հաստատէ թէ խոստացեալ Փրկիչը
կոյսէ մը պիտի ծնէր (Ես 7.14), իսկ Նոր Կտակարանը կը սկսի
այդ խոստումին կատարումը յիշեցնելով (Մտ 1.221.22-23):
23):
5-րդ դարուն ապրած նշանաւոր անձ մը՝ Նեստոր անունով,
նախորդ աղանդներուն ճիշդ հակառակը, յայտարարեց թէ սուրբ
կոյս Մարիամէն առնուած Քրիստոսի մարմինը ճշմարիտ
մարմին մըն էր, բայց աստուածային մարմին մը չէր:
չէր: Նեստոր իր
այս յանդուգն յայտարարութեամբ, Քրիստոսի աստուածութիւնն
աստուածութիւնն
էր որ կ’
կ’ուրանար, թէպէտ կ’
կ’ընդունէր անոր կատարեալ
մարդկութիւնը:
մարդկութիւնը: Հաւատամքը սակայն, ինչպէս քիչ առաջ ըսինք,
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ցոյց կու տայ որ ծնելիք մանուկը իր մարդեղութեանը մէջ՝ հզօր
Աստուած է (Ես 9.6):
9.6):
Նեստորի այս տեսութիւնը հերքելու եւ դատապարտելու
համար, եկեղեցւոյ
եկեղեցւոյ հայրապետները ժողով մը գումարեցին
Եփեսոսի մէջ 431 թուականին:
թուականին: Ժողովի ընթացքին էր որ
վաւերացուցին
«Աստուածածին»
Աստուածածին»
բառին
գործածութիւնը:
գործածութիւնը:
Աստուածածին, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ ծնունդ տուող:
տուող: Հարկաւ
Մարիամ Քրիստոսի մարդկային բնութեան էր որ ծնունդ տուաւ,
բայց որովհետեւ
որովհետեւ իրմէ ծնունդ առնող մանուկը՝ Աստուած էր,
«Աստուածածին»
Աստուածածին» բառէն զատ ուրիշ բառով մը կարելի չէր
բնորոշել սուրբ կոյս Մարիամը:
Մարիամը:
Երկու հարցեր կան որոնց կ’
կ’արժէ հպանցիկ կերպով
անդրադառնալ.անդրադառնալ.1.1.- Առաջին դարուն հրէութենէն ծնունդ առաւ աղանդ մը՝
«Եպիոնականներու աղանդ»
աղանդ» կոչուած,
կոչուած, որ կը մերժէր Յիսուսի
կուսական ծնունդը:
ծնունդը: Այս աղանդը Յիսուսը կը ճանչնար իբրեւ
բնական ծնունդը Յովսէփի եւ Մարիամի:
Մարիամի: Ճիշդ անոր համար ալ,
եկեղեցւոյ
հայրերը
հիմնուելով
Աստուածաշնչական
վկայութիւններու վրայ, Մարիամի անունին անբաժան կերպով
միշտ կցուած պահեցին «կոյս»
ոյս» բառը:
բառը: Բոլոր քրիստոնեաները
հաւասարապէս կ’
կ’ընդունին Քրիստոսի կուսական ծնունդը,
որովհետեւ Աստուածաշունչը ինքն է որ կը վկայէ որ Յիսուս
կոյսէ մը պիտի ծնէր (Ես 7.14):
7.14): Ղուկաս կը հաստատէ որ
Աստուած Գաբրիէլ հրեշտակը ղրկեց «կոյսի մը մօտ»
(Ղկ 1.261.26մօտ» (Ղկ
27):
27):
2.2.- Քրիստոսի
Քրիստոսի ծնունդէն ետք՝ Մարիամի կուսութիւնը
չխախտեցաւ:
չխախտեցաւ: Մեր շարականագիր հայրապետը կ’
կ’ըսէ. «Ով

Աստուածածին, երեք սոսկալի խորհուրդներ կը տեսնենք քու
մէջդ՝ անսերմնական յղութիւն, անարատ ծնունդ, եւ ծնունդէն
ետք անխախտ մնացող կուսութիւն»
կուսութիւն»: Մեր եկեղեցւոյ տեսակէտը

այն է՝ որ սուրբ կոյս Մարիամ կոյս մնաց մնայուն կերպով, մինչեւ
իր կեանքին աւարտը:
աւարտը: Բոլոր ուղղափառ եկեղեցիները նոյն այս
տեսակէտը ունին:
ունին: Յիշենք նաեւ որ Յունարէն բնագիրը «կոյս
Մարիամ»
Մարիամ» ըսելու փոխարէն, կ’
կ’ըսէ՝ «մշտակոյս Մարիամ»
Մարիամ»:
Մշտակոյս, կը նշանակէ՝ միշտ կոյս:
կոյս: Ակնարկութիւնը
Ակնարկութիւնը իր
յաւերժական կուսութեան է:
է:
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Աստուածամօր համար գործածուած մշտակոյս բառը, կը
պարզէ որ Մարիամ ծնունդ տալէ ետք Յիսուսի, ամուսնական
յարաբերութիւն չունեցաւ Յովսէփի հետ եւ անկէ ուրիշ զաւակներ
չունեցաւ:
չունեցաւ: Ընդհանրապէս ա´
ա´յս եղած է տեսակէտը ուղղափառ
բոլոր եկեղեցիներուն
եկեղեցիներուն եւ ուղղափառ բոլոր հայրերուն անցեալին:
անցեալին:
Բայց լաւ կ’
կ’ըլլայ յիշենք, որ անցեալին երեք տեսակէտներ կային
այս հարցին վերաբերեալ. ամենէն տիրապետող տեսակէտը
երրորդը եղած է.է.1.1.- Առաջին տեսակէտը այն էր, որ Յիսուսի կուսական
ծնունդէն յետոյ, սուրբ կոյս Մարիամ Յովսէփէն ունեցաւ այլ
զաւակներ՝ Յակոբոս, Յովսէս, Սիմոն եւ Յուդա (Մտ 13.55, Մր
6.3):
6.3): Կը յիշուի նաեւ որ Յիսուս ունէր քոյրեր, որոնց սակայն ո´
ո´չ
անունները կը տրուին եւ ո´
ո´չ ալ թիւը:
թիւը:
2.2.- Երկրորդ տեսակէտը այն էր, որ յիշեալ զաւակները
Յովսէփի նախկին ամուսնութենէն էին, եւ հանրութեան
հանրութեան աչքին,
բնականաբար կը ճանչցուէին իբրեւ Յիսուսի եղբայրներն ու
քոյրերը:
քոյրերը: Եկեղեցւոյ հայրերէն Եպիփան Կիպրացի եւ ուրիշներ
այս տեսակէտը ունէին:
ունէին:
3.3.- Երրորդ տեսակէտը որ ամենէն շատ ընդունուած
տեսակէտն էր, այն էր՝ որ յիշեալ զաւակները Յովսէփին եղբօրը՝
Կղէոպասի զաւակներն էին:
էին: Կղէոպասի կնոջ անունը դարձեալ
Մարիամ էր, որուն զաւակներէն երկուքը՝ Յոկոբոսն ու Յովսէսը
իրենց անուններովը կը յիշուին (Մր 15.47):
15.47): Այս երկու
անուններուն նոյնութիւնը վերոյիշեալ չորս եղբայրներէն
երկուքին հետ, անսխալ կերպով ցոյց կու տայ, որ անոնք
Յովսէփին եղբօրը զաւակներն էին:
էին:
Իսկ թէ ինչո´
ինչո´ւ անոնք կը կոչուին Յիսուսի եղբայրները
հակառակ որ անոր հարազատ եղբայրները չեն, պէտք է գիտնալ
որ անցեալին, ո´
ո´չ միայն հրեաներուն մօտ, այլեւ արեւելքի բոլոր
ժողովուրդներուն մօտ, սովորութիւն էր հօրաքրոջ, մօրաքրոջ,
հօրեղբօր,
հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ այլ մօտիկ ազգականներու զաւակներ
իրարու քոյր եւ եղբայր կոչել:
կոչել:
Տա´
Տա´նք երեք օրինակներ:
օրինակներ: Ծն 14.1414.14-ին մէջ Ղովտ կոչուած է
Աբրահամի եղբայրը, մինչդեռ մենք գիտենք որ Ղովտ
Աբրահամին եղբայրը չէր, այլ՝ եղբօրորդին (Ծն 14.12):
14.12): Ծն 29.1529.15ին մէջ Լաբան եւ Յակոբ
Յակոբ յիշուած են իբրեւ եղբայրներ, թէպէտ
մենք գիտենք որ Յակոբ Լաբանին եղբայրը չէր, այլ՝ անոր քրոջ
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որդին (Ծն 29.13):
29.13): Սամփսոն իր մօրը մէկ հատիկ զաւակն էր:
էր:
Հակառակ ասոր, երբ ան ուզեց Փղշտացի կնոջ մը հետ
ամուսնանալ, իր հայրն ու մայրը իրեն ըսին. «Միթէ քու

եղբայրներուդ
եղբայրներուդ աղջիկներուն մէջ ու իմ բոլոր ժողովուրդիս մէջ
կին չկա՞յ»
չկա՞յ» (Դտ
(Դտ 14.3):
14.3): Ուշագրաւ է որ հոս Սամփսոնին ամբողջ

գերդաստանին որդիները իրարու եղբայր կը կոչուին:
կոչուին:
Ներկայ ժամանակներուն, Բողոքական եւ Աւետարանական
կոչուած ուղղութեան հետեւողներ կան, որոնք եղբայր եւ քոյր
բառերը տառացիօրէն կը հասկնան, եւ որոնք կ’
կ’ըսեն՝ թէ Յիսուսի
ծնունդէն ետք Յովսէփ եւ Մարիամ ունեցան զաւակներ:
զաւակներ: Իրենց
մէջ կան քիչեր որոնք Մարիամի մնայուն կուսութիւնը
կ’ընդունին:
ընդունին:
Անոնք որոնք կը պնդեն թէ Յովսէփ եւ Մարիամ ուրիշ
զաւակներ ունեցան, կը պնդեն՝ հիմնուելով Մտ 1.251.25-ին վրայ որ
կ’ըսէ. «Չյարաբերեցաւ անոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ
զաւակը ծնաւ, եւ զայն Յիսուս կոչեց»
կոչեց»: Անոնք մեկնելով «մինչեւ»
մինչեւ»
բառէն եւ Յիսուսի համար գործածուած «անդրանիկ»
անդրանիկ» բառէն, կը
յայտարարեն, թէ՝ քանի Յիսուս կը կոչուի Մարիամի
«անդրանիկ»
անդրանիկ» զաւակը, ուրեմն՝
ուրեմն՝ ան ունեցաւ ուրիշ զաւակներ:
զաւակներ:
Անդրանիկ բառը ներկայ մեր լեզուին մէջ կ’
կ’ենթադրէ
երկրորդ եւ երրորդ զաւակի մը գոյութիւնը:
գոյութիւնը: Առանց երկրորդ
զաւակի մը, առաջին զաւակը կրնա՞յ անդրանիկ կոչուիլ:
կոչուիլ: Այս
հարցումին Աստուածաշունչը ի´
ի´նքն է որ կը պատասխանէ:
պատասխանէ:
Մնացորդներու առաջին գիրքին մէջ կը կարդանք. «Եղիազարին

որդիներէն՝ առաջինը Հռաբիան էր ու Եղիազար ուրիշ որդի
չունէր»
չունէր» (Ա.Մն
(Ա.Մն 23.17):
23.17): Ի՞նչպէս Հռաբիան կը կոչուի Եղիազարին

«առաջին»
առաջին» որդին, երբ ան երկրորդ եղբայր մը կամ քոյր մը չէ
ունեցած:
ունեցած: Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ որ Աստուածաշունչը
իրեն յատկուկ լեզու մը ունի եւ մենք պէտք է վարժութիւն
դարձնենք այդ լեզուով կարդալ զայն:
զայն:
Գիտնալու համար թէ ինչո´
ինչո´ւ Յիսուս կոչուած է «անդրանիկ»,
անդրանիկ»,
պէտք է յիշել հետեւեալ երեք կարեւոր ճշմարտութիւնները.ճշմարտութիւնները.1.1.- Անդրանկութիւնը Աստուծմէ շնորհուած պատիւ մըն է:
է:
Քրիստոս իր
իր ցուցաբերած անհուն խոնարհութեան համար՝
Աստուծոյ կողմէ անհունապէս պատուըուեցաւ եւ ստացաւ
անուն մը՝ որ վեր է բոլոր անուններէն (Փլպ 2.82.8-9):
9):
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2.2.- Անդրանիկ զաւակը՝ եղբայրներուն վրայ իշխանութիւն
ունեցող մարդն է:
է: Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ մեզի որ Քրիստոս
մարմնացաւ ու մարդացաւ, որպէսզի անդրանիկը ըլլայ բոլոր
եղբայրներուն մէջ (Հռ 8.29), մեր բոլորին գլխաւորը ըլլայ, բոլորիս
առաջնորդը եւ իշխանը ըլլայ:
ըլլայ: Անդրանկութիւնը իշխանութեան,
այլ խօսքով՝ տիրութեան իմաստով Քրիստոսի տրուած պատիւ
մըն է:
է: Երբ կ’
կ’ըսենք որ Քրիստոս հաւատացեալ եղբայրներուն
անդրանիկն է, ըսել կ’
կ’ուզենք, որ անոնց իշխանն է, գլուխն է, մեծն
է, առաջնորդն է:
է: Նոյն բանն է որ առաքեալը ըսել կ’
կ’ուզէ երբ կը
հաստատէ թէ Յիսուս «անդրանիկ ծնունդն եղաւ՝ մեռելներէն,

որպէսզի ինք առաջնութիւնն ունենայ ամէն, ամէ´
ամէ´ն բանի մէջ»
մէջ»

(Կղ 1.18):
1.18):
3.3.- Անդրանիկ զաւակը՝ ժառանգութեան իրաւունքը ունեցող
մարդն է:
է: Աստուածային հրահանգ էր որ անդրանիկ որդին իր
եղբայրներուն կրկնապատիկ ժառանգութիւնը ունենար (Բ.Օր
21.15անդրանիկ», որպէսզի ո´
ո´չ միայն ցոյց
21.15-17):
17): Յիսուս կը կոչուի «անդրանիկ»,
տրուի մեզի թէ ի´
ի´նքն է իսկական ժառանգորդը
ժառանգորդը ամէն բանի (Մտ
21.38), այլեւ՝ ի´
ի´նքն է տէրն ու տուիչը երկնային իսկական
ժառանգութեան (Գղ 3.29):
3.29):
Անոնք որոնք Մտ 1.251.25-ին եւ Ղկ 2.72.7-ին մէջ Յիսուսի համար
գործածուած «անդրանիկ»
անդրանիկ» բառը բառացիօրէն կը հասկնան,
արդե՞օք Կղ 1.181.18-ին մէջ Յիսուսի համար գործածուած
«անդրանիկ
անդրանիկ» բառն ալ բառացիօրէն կը հասկնան:
հասկնան: Հոն առաքեալը
կը հաստատէ թէ Յիսուս «անդրանիկ ծնունդն եղաւ մեռելներէն»
մեռելներէն»:
Իսկապէ՞ս այդպէս է:
է: Տէր Յիսուսի յարութենէն առաջ ուրիշներ
յարութիւն չառի՞ն:
չառի՞ն: Մատթէոս Աւետարանիչ կը վկայէ որ երբ
Յիսուս իր հոգին աւանդեց, «գերեզմանները բացուեցաւ,
բացուեցաւ, եւ շատ
մը սուրբ ննջեցեալներ յարութիւն առին»
առին» (Մտ
(Մտ 27.52):
27.52):
Անցնինք յաջորդ արտայայտութեան՝ «Հոգւովն Սրբով»
Սրբով»:
Նիկիական Հաւատամքին մէջ այս բառերը չկան:
չկան: Այս բառերը
աւելցան 381 թուականին Կոստանդնուպոլսոյ մէջ գումարուած
տիեզերական երկրորդ ժողովի ընթացքին:
ընթացքին:
«Հոգւովն
Սրբով»
հաստատումը
Աստուածաշունչէն
Հոգւովն
Սրբով»
քաղուած է:
է: Ղուկասի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Գաբրիէլ
հրեշտակը Մարիամին կ’
կ’ըսէ. «Սուրբ Հոգին քեզի պիտի գայ եւ

Բարձրեալին զօրութիւնը քու վրադ պիտի հանգչի. ուստի ծնելիք
զաւակդ սուրբ է եւ Աստուծոյ Որդի պիտի կոչուի»
կոչուի» (Ղկ
(Ղկ 1.35):
1.35):
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Մատթէոս նաեւ կը վկայէ որ Մարիամի մէջ «յղացուածը Սուրբ
Հոգիէն է»
է» (Մտ
(Մտ 1.20):
1.20):
Երեք ճշմարտութիւններ մեր մտքին ունենալը կարեւոր է.է.1.1.- Երբ կը հաստատենք թէ Քրիստոս Սուրբ Հոգիով ծնաւ,
ըսել կ’
կ’ուզենք՝ թէ առանց այր մարդու միջամտութեան ծնաւ:
ծնաւ:
Նման երեւոյթ մարդկային
մարդկային մեր տրամաբանութենէն վեր է եւ ո´
ո´չ
ոք կրնայ բացատրել. մեզի կը մնայ խոնարհիլ Աստուծոյ
գործելակերպին դիմաց եւ զայն յարգանքով եւ երկիւղածութեամբ
ընդունիլ:
ընդունիլ:
2.2.- Սուրբ Հոգիով Յիսուսի ծնելուն մէջ ուրիշ կարեւոր
ճշմարտութիւն մը կը տեսնենք, այն՝ որ նո´
նո´ր կեանքը երկրի վրայ
Սուրբ Հոգիով է որ սկսաւ:
սկսաւ: Յիշեցէք որ նոյնը պատահեցաւ
ստեղծագործութեան ժամանակ:
ժամանակ: Ծննդոց գիրքին մէջ կը
կարդանք որ երկինքի եւ երկրի ստեղծումէն ետք, «Աստուծոյ
Հոգին ջուրերուն վրայ կը շարժէր»
շարժէր» (Ծն
(Ծն 1.2):
1.2): Ի՞նչ ցոյց կու տայ
Սուրբ Հոգիին շրջիլը ջուրերուն վրայ
վրայ:
այ: Ցոյց կու տայ, որ ան
նախապատրաստութիւն կը տեսնէր կեա´
կեա´նք ստեղծելու կամ
յառաջացնելու:
յառաջացնելու: Սուրբ Հոգին ի´
ի´նքն է որ կեանքով պիտի լեցնէր
աշխարհը:
աշխարհը:
3.3.- Մեծ Պահոց օրերուն՝ Հսկումի արարողութեան
ընթացքին, կ’
կ’երգենք Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին կողմէ գրուած
այն բառերը՝ որ կը պարզեն Սուրբ Հոգիին դերը իբրեւ
սրբագործում:
սրբագործում: Սուրբ Հոգին չհանգչեցաւ Մարիամին վրայ
որպէսզի Քրիստոսի համար մարմին մը ստեղծէր անոր մէջ, այլ
որպէսզի սրբէր Մարիամին մեղանչական բնութիւնը եւ զայն
պատրաստէր ու յարդարէր դառնալու բնակարան Աստուծոյ
սուրբ Որդիին՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսի:
Քրիստոսի: Ինչպէս Սուրբ Հոգին
ի´նքն է որ կ’
կ’օծէ տաճար մը կամ խորան մը որպէսզի դառնայ
բնակարան Աստուծոյ, այնպէս ալ, ան օծեց սուրբ կոյս
Մարիամը՝ որպէսզի զայն դարձնէր բնակարան Քրիստոսի:
Քրիստոսի:
Կու գանք յաջորդ արտայայտութեան՝ «առաւ մարմին, հոգի

եւ միտք, եւ ամէն ինչ որ մարդկային է կամ որ կայ մարդուն մէջ»
մէջ»:

Ասիկա պատասխան մըն է թէ´
թէ´ Արիոսի եւ թէ´
թէ´ 44-րդ դարու
աղանդաւորներուն, որոնք կու գային պակասաւոր ցոյց տալու
Քրիստոսի մարդկութիւնը:
մարդկութիւնը: Ասկէ առաջ շեշտեցինք որ
կատարեալ էր Քրիստոսի մարմինը, հետեւաբար նաեւ՝ անոր
մարդկային բնութիւնը
բնութիւնը:
նութիւնը:
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Այս աղանդաւորները կ’
կ’ըսէին, թէ՝ Բանը որ Աստուծոյ
մէջ::
իմաստութիւնն է՝ մարդկային հոգիին տեղը առաւ մարդուն մէջ
Մենք գիտենք որ մարդը կը բաղկանայ հոգիէ եւ մարմինէ, այս
երկուքով հանդերձ, մարդը երկու չի նկատուիր, այլ՝ մէկ:
մէկ: Արդ,
այս հոգին ինքնիր մէջ ունի երեք
երեք մասեր, ինչպէս
իմաստասիրական ձեռնարկները կ’
կ’ըսեն:
ըսեն:
5-րդ դարու վերջաւորութեան ապրած՝ Դաւիթ Անյաղթ
Փիլիսոփայ, իր «Սահմանք Իմաստասիրութեան»
Իմաստասիրութեան» գործին մէջ,
խօսելով հոգիի մասին՝ կը բացատրէ, թէ հոգին երեք մասեր ունի.
առաջին մասը կը կոչուի «բան»,
բան», որ կը նշանակէ՝ խօսք, միտք:
միտք:
Երկրորդ մասը կը կոչուի «ցասում»,
ցասում», որ հայերէնի մէջ կը
նշանակէ՝ զայրոյթ, բայց այս պարագայիս, կը նշանակէ՝ կամք, որ
տարբերտարբեր-տարբեր յոյզեր ու մղումներ կու տայ մարդուն, իսկ
երրորդ մասը կը կոչուի «ցանկութիւն»,
ցանկութիւն», որ կը պատկերացնէ այն
փափաքները որ կան մարդուն մէջ
մէջ:
Դաւիթ Անյաղթ Փիլիսոփայ, կ’
կ’ըսէ, թէ՝ հոգիին այս երեք
մասերը՝ բան, ցասում եւ ցանկութիւն, այլ խօսքով՝ միտք, կամք
եւ ցանկութիւն, ունին իրենց կապուած առաքինութիւնները:
առաքինութիւնները:
Միտքին գլխաւոր յատկանիշը իր խոհականութիւնն է, մտածելու
իր կարողութիւնն է:
է: Ցասումին (կամքին) հիմնական
առաքինութիւնը քաջութիւնն է, արիութիւնն է:
է: Իսկ ցանկութեան
առաքինութիւնը ողջախոհութիւնն է, այսինքն՝ մարդուն կողմէ
ուղիղ մտածողութիւնը:
մտածողութիւնը: Այս երեքին միջեւ կայ արդարութիւն
կոչուածը որ կը հաւասարակշռէ երեքը:
երեքը:
Այս բոլորը յիշեցի, հետեւեալը ըսելու համար. եթէ
եթէ երբեք
«հոգի»
հոգի» ըսելով միաժամանակ կը հասկնանք միտքը, կամքը եւ
ցանկութիւնը, այդ պարագային, ի՞նչ պէտք կար Հաւատամքին
մէջ հոգին եւ միտքը առանձինառանձին-առանձին յիշելու:
յիշելու: Խորքին մէջ
հոգին եւ միտքը առանձինառանձին-առանձին յիշելը՝ պատասխան մըն էր
Ապողինարի եւ այլ աղանդաւորական մտածողութիւններու
մտածողութիւններու:
տածողութիւններու:
Ասկէ առաջ բացատրեցի, որ Ապողինար կը յայտարարէր, թէ՝
«Քրիստոս հոգի չունի»,
չունի», բայց երբ իրեն ցոյց տրուեցաւ թէ
Քրիստոս հոգի ունի, այս անգամ յայտարարեց, թէ՝ «Քրիստոս
միտք չունի»,
չունի», եւ թէ՝ «Որդին եկաւ այդ միտքին տեղը առնելու,

որպէսզի առաջնորդէր Քրիստոս
Քրիստոսստոս-մարդը»
մարդը»:

Ժխտել թէ Քրիստոս հոգի կամ միտք ունէր, պիտի
նշանակէր՝ ժխտել անոր կատարեալ մարդ եղած ըլլալու
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իրողութիւնը:
իրողութիւնը: Իսկ ժխտել անոր կատարեալ մարդ եղած ըլլալու
իրողութիւնը,
պիտի
նշանակէր՝
հերքել
մարդկութեան
փրկութիւնը:
փրկութիւնը: Այլ խօսքով, եթէ Քրիստոս հոգի կամ միտք չունէր,
կը նշանակէ թէ կատարեալ մարդ չէր, իսկ եթէ կատարեալ մարդ
չէր, կը նշանակէ թէ իր խաչելութեամբ չէր կրնար մարդիկը
փրկութեան եւ կատարելութեան առաջնորդել:
առաջնորդել:
Սուրբ Կիւրեղ Աղեքսանդրացին, որ Եփեսոսի ժողովին
գլխաւոր հերոսն էր՝ կ’
կ’ըսէ. «Երբ կը հաստատենք թէ Բանը

մարմին,
րմին, հոգի եւ միտք առաւ, պէտք չէ հասկնալ այն՝ որ
մա
նախապէս այդ մարմինը, հոգին կամ միտքը գոյութիւն ունէին,
կամ
Մարիամի
մէջ
կային,
եւ
յետոյ
պարզապէս
աստուածութիւնը եկաւ զանոնք առնելու եւ իրեն միացնելու, այլ
պէտք է հասկնալ այն՝ որ Բանը ինքն էր որ թանձրացաւ եւ
շօշափելի դարձաւ»
դարձաւ»: Սուրբ Կիւրեղ Աղեքսանդրացիին

մտահոգութիւնը, Արիոսի վարդապետութեան դէմ Քրիստոսի
միակութիւնը շեշտելն էր, որովհետեւ Արիոս եւ ուրիշ
աղանդաւորներ, զանազանութիւններ կը դնէին Քրիստոսի
աստուածութեան եւ մարդկութեան միջեւ:
միջեւ:
Խօսելէ ետք Քրիստոսի մարդեղութեան
մարդեղութեան առիթով իրեն
համար գործածուած մարմին, հոգի եւ միտք բառերուն մասին,
երկու խօսք մը ըսենք անոր կցուած՝ «եւ ամէն ինչ որ կայ
մարդուն մէջ»
մէջ» բառերուն վերաբերեալ:
վերաբերեալ: Յունարէն բնագիրին մէջ
երկու բառեր եւս կան որոնք սակայն նկատի չեն առնուած
Հայերէն թարգամնութեան մէջ
մէջ: Յունարէնը ըսելէ ետք՝ «եւ ամէն
ինչ որ կայ մարդուն մէջ»,
մեղքէն»:9
մէջ», կ’աւելցնէ ըսելով՝ «բացի մեղքէն»
Այս մատնանշումը ընելը կարեւոր է, անոր համար որ
մարդիկ կրնան տրամաբանել՝ որ մեղքը մարդուն բնութեան մաս
կը կազմէ, ուստի, եթէ Քրիստոս իր մէջ առաւ ինչ որ մարդկային
է, կամ
կամ ինչ որ կայ մարդուն մէջ, կը նշանակէ՝ թէ ան առաւ նաեւ
մեղքը իր մէջ:
մէջ:
Արդ, Քրիստոսի մէջ մեղք կա՞յ:
կա՞յ: Նոր Կտակարանը բազմաթիւ
անգամներ կը հաստատէ Քրիստոսի բացարձակ անմեղութիւնը:
անմեղութիւնը:
Յովհաննէս առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Գիտէք թէ Քրիստոս աշխարհ
եկաւ՝ մեր մեղքերը ջնջելու համար, եւ թէ իր մէջ մեղք չկայ»
չկայ» (Ա.Յհ
(Ա.Յհ
3.5):
3.5): Պետրոս առաքեալ եւս կը վկայէ որ «անիկա ոեւէ մեղք
Ներսէս Լամբրոնացի իր պատարագի մեկնութեան մէջ, Հաւատամքի մասին խօսած
ատեն, ներառած է «բացի մեղքէն» բառերը:

9
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չգործեց»
(Ա.Պտ 2.22):
2.22): Յիսուս ինքն իսկ հաստատեց թէ մէկը չի
չգործեց» (Ա.Պտ
կրնար զինք ամբաստանել ոեւէ մեղքով (Յհ 8.46):
8.46): Պօղոս
առաքեալ կ’
կ’ըսէ թէ Յիսուս «բնաւ մեղք չէր գործած»
(Բ.Կր 5.21):
5.21):
գործած» (Բ.Կր
Ոմանք
Ոմանք կը տրամաբանեն ըսելով՝ մեղք գործելը մարդուն
յատուկ է, հետեւաբար, եթէ Քրիստոս իսկապէս մա´
մա´րդ եղաւ՝ չէր
կրնար չմեղանչել:
չմեղանչել: Այդպէ՞ս է:
է: Ո´չ: Կրնա´
Կրնա´նք ըսել. «Քրիստոս
մեղանչական մեր բնութիւնը իր վրայ առաւ»,
առաւ», բայց
գործնականօրէն Քրիստոս մեղք չգործեց:
չգործեց: Քրիստոսի մեղք
չգործելը, չի նշանակեր որ անոր մարդկային բնութիւնը
կատարեալ չէր:
չէր: Ճի´
Ճի´շդ հակառակը, իր մեղք չգործելը, առաւել եւս
պատճառ մըն է որ մտածենք, թէ՝ Քրիստոսի մարդկային
բնութիւնը ամենեւին կատարեալ էր, ամբողջովին կատարեալ,
իրողապէս եւ իրապէս կատարեալ:
կատարեալ:
Եթէ ան մեղք գործէր՝
գործէր՝ անկատար զոհ մը պիտի ըլլար:
ըլլար:
Անկատար զոհ մը կրնա՞ր մեզ կատարելութեան առաջնորդել,
կամ կրնա՞ր մեր մեղքերը կատարելապէս սրբել:
սրբել: Առաքեալը
կ’ըսէ. «Աստուած մեզի համար մեղքի պատարագ ըրաւ

Քրիստոսը, ան՝ որ բնաւ մեղք չէր գործած, որպէսզի մենք անոր
միանալով արդարանանք Աստուծոյ
Աստուծոյ համար»
համար» (Բ.Կր
(Բ.Կր 5.21):
5.21):

Քրիստոս պիտի կարենա՞ր մեզ արդարացնել եթէ մեղք գործած
ըլլար:
ըլլար: Բնա´
Բնա´ւ: Հետեւաբար, խօսիլ Քրիստոսի մեղք գործած
ըլլալուն մասին՝ հարուած մըն է ուղղուած մեր փրկութեան:
փրկութեան:
Գանք վերջին երկու բառերուն՝ «Ճշմարտապէս եւ ո´
ո ´չ
կարծեօք»,
կարծեօք», այսինքն՝ ճշմարտապէս
ճշմարտապէս եւ ո´
ո´չ թէ երեւութապէս:
երեւութապէս: Ասկէ
առաջ բացատրեցինք, որ Աստուած Հին Կտակարանի մէջ
տարբերտարբեր-տարբեր կերպարանքներով երեւցաւ, ինչպէս օրինակ,
ամպի, կրակի, թանկագին քարերու կերպարանքներով, եւայլն:
եւայլն:
Աստուածային այս երեւումները խորհրդանշական են, եւ
ուստի, երբե´
երբե´ք կարելի
կարելի չէ բաղդատել կամ նմանութեան եզր
գտնել անոնց եւ Աստուածորդիին մարդեղութեան միջեւ:
միջեւ:
Աստուած Հին Կտակարանի մէջ երեւցաւ բայց բնա´
բնա´ւ
չմարմնացաւ:
չմարմնացաւ: Հրեշտակները նաեւ, թէ´
թէ´ Հին եւ թէ´
թէ´ Նոր
Կտակարաններուն մէջ երեւցան, բայց անոնց երեւումը
մարմնառութիւն չէր:
չէր: Անոնք մարդկային
մարդկային կերպարանքով
երեւցան, այո´
այո´, բայց երբեք մարդ չեղան, այնպէս՝ ինչպէս
Քրիստոս եղաւ:
եղաւ:

www.hygradaran.weebly.com

216

«Ճշմարտապէս

եւ

ո´
ո ´չ

թէ

երեւութապէս»
երեւութապէս»

բառերը,
պատասխան
մըն
էին
Երեւութական
կոչուած
աղանդաւորներուն, որոնք կ’
կ’ուրանային Քրիստոսի մարմինին
ճշմարտականութիւնը, եւ որոնք կ’
կ’ըսէին, թէ՝
թէ՝ Քրիստոս
արտաքին կերպարանքով մարդ էր, կամ իբրեւ մարդ կ’
կ’երեւէր,
բայց ճշմարիտ մարդ չէր:
չէր: Իրենց հասկացողութեամբ, Քրիստոս
տեսիլք էր, ուրուական էր, շօշափելի իրականութիւն չէր:
չէր:
Իրենց այս տեսութիւնը կը հիմնեն Ղկ 4.294.29-30ին
30ին վրայ որ
կ’ըսէ. «Ելան, Յիսուսը քաղաքէն դուրս
դուրս հանեցին եւ գահավէժ

ընելու նպատակով զայն տարին մինչեւ կատարը այն լերան,
որուն վրայ շինուած էր իրենց քաղաքը:
քաղաքը: Բայց Յիսուս անոնց
մէջէն անցաւ գնաց»
գնաց»: Անոնք կ’
կ’ըսեն, թէ՝ Յիսուս անոնց մէջէն

անցնելով պիտի չկրնար ձգել եւ երթալ եթէ իրական մարմին
ունենար:
ունենար: Ծովուն ջուրերուն
ջուրերուն վրայէն քալելը նաեւ կ’
կ’առնեն իբրեւ
ապացոյց որ Քրիստոս իրական մարմին չունէր:
չունէր:
Կրկնութեան գնով, բայց ըսեմ, որ Նոր Կտակարանը
զօրեղապէս
կը
հաստատէ
Քրիստոսի
մարմինին
շօշափելիութիւնը եւ թանձրացեալ եղած ըլլալու իրողութիւնը:
իրողութիւնը:
Յովհաննէս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Մենք լսեցինք,
լսեցինք, մեր աչքերով

տեսանք եւ մեր ձեռքերով շօշափեցինք Որդին, Բանը, որ սկիզբէն
իսկ կեանքի ստեղծիչն էր»
էր» (Ա.Յհ
(Ա.Յհ 1.1):
1.1): «Լսեցինք
«Լսեցինք»,
Լսեցինք», «տեսանք
«տեսանք»
տեսանք» եւ

«շօշափեցինք»
շօշափեցինք» բառերը, անհերքելիօրէն եւ անառարկելիօրէն
կ’ապացուցանեն Քրիստոսի ճշմարտապէս մարդ, շօշափելի եւ
բռնուելիք մարդ եղած
եղած ըլլալու իրողութիւնը:
իրողութիւնը: Նոյնքան զօրեղ
վկայութիւն մըն է, նոյնինքն Քրիստոսի բառերը իր տասնըմէկ
աշակերտներուն ուղղուած. «Նայեցէ´
Նայեցէ´ք ձեռքերուս եւ ոտքերուս.

նոյնինքն ե´
ե´ս եմ:
եմ: Շօշափեցէ´
Շօշափեցէ´ք զիս եւ պիտի տեսնէք որ միս ու
ոսկոր ունիմ, բան մը՝ որ ոգին չ’
չ’ունենար»
ունենար» (Ղկ
(Ղկ 24.39):
24.39): Քրիստոս

ինքն իսկ կը հերքէ իր ոգի կամ ուրուական ըլլալը:
ըլլալը:
Նկատի պէտք է առնել որ Քրիստոսի մարմնառութիւնն ու
ճշմարիտ մարդեղութիւնը մերժող աղանդները, միայն հետագայ
դարերուն չէ որ ծնունդ առին, այլ Քրիստոսի յարութենէն եւ
համբարձումէն քիչ ժամանակ ետք, հանդէս եկան մարդիկ, որոնք
կ’ուրանային թէ Քրիստոս իրապէս մարմնացաւ ու մարդացաւ:
մարդացաւ:
Առաքեալը խօսքը այսպիսի մարդոց ուղղելով՝ կ’
կ’ըսէ. «Ով որ կը

խոստովանի թէ Յիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով իրապէս
մարդացաւ՝ անիկա Աստուծոյ Հոգիով է որ կը խօսի:
խօսի: Իսկ ով որ չի
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խոստովանիր թէ Յիսուս Քրիստոս
Քրիստոս աշխարհ գալով մարդացաւ՝
անիկա Աստուծոյ Հոգիով չէ որ կը խօսի, այլ Նեռին՝ Քրիստոսի
հակառակորդին դրդումովը»
դրդումովը» (Ա.Յհ
(Ա.Յհ 4.24.2-3, Բ.Յհ 7, Յհ 1.14):
1.14):
Յովհաննէս Աւետարանիչ որ ամենէն աւելի Քրիստոսի
աստուածութեան իրողութիւնը շեշտողն է, միւս կողմէն նաեւ,
ամենէն աւելի Քրիստոսի
Քրիստոսի մարմնառութիւնն ու մարդեղութիւնը
շեշտողն է:
է:
Աւարտելու համար, ըսենք, որ եթէ Քրիստոսի ճշմարիտ
մարդեղութիւնը մերժենք՝ անոր մկրտութիւնն ալ պէտք է
մերժենք, որովհետեւ ուրուականը կամ երեւոյթը չի կրնար
մրտուիլ:
մրտուիլ: Իսկ եթէ Քրիստոս մարմինով չէ մկրտուած՝ կը
նշանակէ,
նշանակէ, ո´
ո´չ Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտելու իշխանութիւնը
վաւերական էր, ո´
ո´չ մկրտութեան խորհուրդը նշանակութիւն
ունէր եւ ունի, եւ ո´
ո´չ ալ մարդկութեան սրբագործումը
կատարուած կը սեպուի մկրտութեան պահուն:
պահուն:
Տակաւին, ի՞նչպէս Քրիստոս կրնար մեր մեղքերը կրել «իր
մարմինով՝ խաչին վրայ»
վրայ» (Ա.Պտ
(Ա.Պտ 2.24) եթէ երբեք մարմին չունէր:
չունէր:
Կամ ի՞նչպէս Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Քրիստոս
կնոջմէ մը ծնաւ (Գղ 4.4), եւ «մեղքը յաղթահարելու համար մեր

մեղանչական բնութիւնը իր վրայ առաւ եւ իր մարմինին մէջ
դատապարտեց մեղքը»
մեղքը» (Հռ
(Հռ 8.3) եթէ երբեք մարմին չունէր:
չունէր: Մէկը
Մէկը

որ մարմին չունի՝ ի՞նչպէս կրնայ ինքնիր մարմինով
դատապարտել մեղքը:
մեղքը: Ինչո՞վ խաչուեցաւ Քրիստոս եթէ մարմին
չունէր:
չունէր: Ի՞նչպէս իր արիւնը թափեց եթէ արիւն չունէր:
չունէր: Ո՞վ
յարութիւն առաւ եթէ թաղուած մարմին մը չկար:
չկար:
Հարցումներու բաժին:
բաժին:
1.1.- Ի՞նչ է Աստուածամօր դերը մեր փրկութեան
փրկութեան մէջ:
մէջ:

Մեր փրկութեան մէջ Աստուածամօր դերին մասին կարելի է
շատ ընդարձակ կերպով խօսիլ, բայց համառօտակի կերպով
հետեւեալը ըսեմ.ըսեմ.1.1.- Մարիամին դերը փրկութեան մէջ երկրորդական կամ
պարզ կրաւորական դերակատարութիւն մը չէ:
չէ: Մարիամ իր
սեփական ու ազատ կամքովը ընդունեց
ընդունեց Գաբրիէլ հրեշտակին
միջոցաւ իրեն յայտնուած Աստուծոյ կամքը:
կամքը: Եթէ երբեք Մարիամ
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չընդունէր ըլլալ մայր Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին՝ Աստուած
պիտի չպարտադրէր իրեն:
իրեն: Ճիշդ անոր համար ալ, երբ Գաբրիէլ
հրեշտակը
Մարիամին
հաղորդեց
աւետիսը,
Մարիամ
բացատրութիւն պահանջեց եւ
եւ բացատրութիւնը լսելէ ե´
ե´տք
միայն՝ ըսաւ. «Աստուծոյ աղախինն եմ, թող քու ըսածդ ըլլայ»
ըլլայ» (Ղկ
(Ղկ
1.38):
1.38):
Մարիամ
կատարեալ
հնազանդութիւն
ցուցաբերեց
Աստուծոյ կամքին, եւ ատով իսկ դարձաւ ճիշդ հակառակ
օրինակը Եւային:
Եւային: Եւա հակառակ անմեղանչական բնութեամբ
ստեղծուած ըլլալուն, անհնազանդ
անհնազանդ գտնուեցաւ Աստուծոյ կամքին
ու մահուան պատճառ դարձաւ, իսկ Մարիամ, հակառակ
մեղանչական բնութեան ժառանգութիւնը ունեցած ըլլալուն՝
հնազանդ գտնուեցաւ Աստուծոյ, եւ դարձաւ կեանքի պատճառ՝
ծնունդ տալով կեանքի Արարիչին ու Տուիչին:
Տուիչին:
Եւ այս ձեւով, Մարիամ դարձաւ փրկութեան
փրկութեան միջնորդ:
միջնորդ:
Երբեմն ծայրայեղ Բողոքական հոսանքներ կ’
կ’ըսեն. «Մարիամ կին
մըն էր. պարզապէս ծնաւ Քրիստոսը եւ վերջացաւ»
վերջացաւ»: Այո´
Այո´,
Մարիամ ծնա´
ծնա´ւ Քրիստոսը, բայց հոս չի վերջանար Մարիամին
դերը:
դերը: Քրիստոս խաչին վրայ եղած ժամանակ չմոռցաւ իր մայրը,
այլ զայն յանձնեց իր աշակերտներէն՝
աշակերտներէն՝ Յովհաննէսին (Յհ 19.2619.2627), այլ խօսքով, զայն յանձնեց եկեղեցւոյ պահպանութեան:
պահպանութեան:
Քրիստոս իր մայրը իբրեւ աւանդ թողուց իր եկեղեցիին, զայն
մայր եւ հովանաւոր դարձնելով ամբողջ եկեղեցիին:
եկեղեցիին:
Ղուկաս կը պատմէ թէ Մարիամ Յիսուսի աշակերտներուն
հետ միասին իր ժամանակը
ժամանակը կ’
կ’անցնէր աղօթքով (Գրծ 1.131.13-14):
14):
Մարիամ ներկայ եղաւ եկեղեցւոյ կեանքին մէջ մինչեւ իր
կեանքին աւարտը:
աւարտը: Աւելորդ է առարկել թէ Գործք Առաքելոց
գիրքին հետագայ էջերուն մէջ չենք կարդար եկեղեցւոյ կեանքին
մէջ Մարիամի ներկայութեան:
ներկայութեան: Մարիամ մի´
մի´շտ ներկայ էր եւ է´:
է´:
Գործք Առաքելոց գիրքին հետագայ էջերուն մէջ իր մասին
չգրուիլը փա՞ստ մըն է արդեօք որ Մարիամ բացակայ եղաւ
եկեղեցւոյ կեանքէն:
կեանքէն: Եթէ այս ձեւով տրամաբանենք, այդ
պարագային պէտք է ըսենք նաեւ, որ Թովմաս, Փիլիպպոս,
Բարթողիմէոս, Թադէոս եւ ուրիշ առաքեալներ իրե´
իրե´նք եւս
բացակայ
բացակայ եղան եկեղեցւոյ կեանքէն, որովհետեւ Գործք Առաքելոց
գիրքին հետագայ էջերը ասոնց մասին եւս ո´
ո´չ մէկ
ակնարկութիւն կ’
կ’ընեն:
ընեն:
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Եթէ
եկեղեցին
որ
Աստուծոյ
խորհրդանշական
ներկայութեան վայրն է՝ մեր փրկութեան մէջ իր յատուկ դերը
ունի, որքա՜
որքա՜ն աւելի Մարիամ, որ կենդանի Աստուծոյ
Աստուծոյ կենդանի ու
իրական բնակարանը դարձաւ՝ մե´
մե´ծ դերակատարութիւն ունի
մեր փրկութեան մէջ:
մէջ:
Եթէ եկեղեցիին հանդէպ անտարբեր ըլլալը՝ մեզ
դատապարտութեան
կ’
որքա՜
աւելի
կ’ենթարկէ,
որքա՜ն
դատապարտութեան ենթակայ պիտի ըլլանք՝ եթէ անտարբեր
ըլլանք Աստուծոյ մարմնեղէն տաճարին՝ սուրբ կոյս Մարիամին
նկատմամբ:
նկատմամբ:
Եթէ Իսրայէլացիները Վկայութեան Խորանը Աստուծոյ
բնակարան կը նկատէին պարզապէս որովհետեւ Աստուած
ամպի կերպարանքով հոն կ’
կ’իջնէր, որքա՜
որքա՜ն աւելի իսկական
Վկայութեան Խորան կը նկատուի Մարիամ ի´
ի´նք, որուն մէջ
ամպի կտոր մը չէր որ իջաւ, այլ՝ Հզօր Աստուածը,
յաւիտենականութեան Հայրը՝ Աստուծոյ Որդին (Ես 9.6):
9.6):
Եթէ մարդիկ՝ մարդոց ձեռքով շինուած Վկայութեան
Խորանին դիմաց կու գային եւ իրենց մեղքերը կը խոստովանէին
եւ իրենց զոհերը կը մատուցանէին՝ մեղքերու թողութիւն ձեռք
ձգելու համար, որքա՜
որքա՜ն աւելի Մարիամ, որ Սուրբ Հոգիին ձեռքով
«շինուեցաւ»
շինուեցաւ» ու պատրաստուեցաւ, կրնայ օգտակար դառնալ
անոնց՝ որոնք իր բարեխօսութիւնն ու միջնորդութիւնը կը
խնդրեն՝ իրենց մեղքերէն ձերբազատուելու համար:
համար:
2.2.- Իսլամները կը գայթակղին երբ Մարիամի համար
«Աստուծոյ
մայր»
բացատրութիւնը
կը
գործածենք:
մայր»
գործածենք:
Գայթակղութեան տեղի չտալու համար, աւելի ճիշդ պիտի
չըլլա՞ր «Աստուծոյ մայր»
մայր» ըսելու փոխարէն, ըսել՝ «Քրիստոսի
մայր»
մայր»:
Վստահաբար աւելի ճիշդ պիտի չըլլար:
չըլլար: Իսլամները
չգայթակղեցնելու համար՝ պէ՞տք է ուրանանք Մարիամին
Աստուծոյ մայր ըլլալու հանգամանքը:
հանգամանքը: Իրե՞նք է որ պէտք
պէտք է
գայթակղին Մարիամը «Աստուծոյ մայր»
մայր» կոչելնուս համար, թէ
մե՞նք է որ պէտք է գայթակղինք իրենցմէ, Մարիամը «Աստուծոյ
մայր»
մայր» կոչել մերժելնուն համար:
համար:
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Մերժել Մարիամը կոչել «Աստուծոյ մայր»,
մայր», պիտի նշանակէր՝
մերժել Քրիստոսի աստուածութիւնը:
աստուածութիւնը: Եթէ Քրիստոս Աստուած է
եւ եթէ
եթէ Մարիամ Քրիստոսի մայրն է, ուրիշ ի՞նչ կրնանք կոչել
Մարիամը եթէ ոչ «Աստուծոյ մայր»
մայր»:
Իսլամները կը դժուարանան Մարիամը կոչել «Աստուծոյ
մայր»,
մայր», որովհետեւ իրենց «հաւատքի»
հաւատքի» գիրքին՝ Գորանի մէջ,
գրուած է. «Աստուած ո´
ո´չ կը ծնի եւ ո´
ո´չ ալ ծնունդ կու տայ»
տայ»:
Անոնք կը տրամաբանեն
տրամաբանեն ըսելով. «Եթէ Աստուած չէ ծնած՝
ի՞նչպէս մայր կ’
կ’ունենայ»
ունենայ»: Աւելորդ է խօսիլ իրենց Մարիամի
«Աստուծոյ մայր»
մայր» ըլլալուն մասին, այնքան ատեն որ կը մերժեն
ճանչնալ Քրիստոսի աստուածութիւնը:
աստուածութիւնը: Երբ անոնք ընդունին
Քրիստոսի Աստուած ըլլալը՝ ինքնաբերաբար Մարիամ իրենց
համար պիտի դառնայ «Աստուծոյ մայր»
մայր»: Ինչպէս ծառը մերժողը՝
մերժած կ’
կ’ըլլայ նաեւ ծառին պտուղը, այնպէս ալ, Քրիստոսի
Աստուածորդիութիւնը եւ աստուածութիւնը մերժողը՝ մերժած
կ’ըլլայ Մարիամի «Աստուծոյ մայր»
մայր» ըլլալու պատիւը:
պատիւը:
Կարեւոր իրողութիւն մը կայ որուն կ’
կ’արժէ անդրադառնալ:
անդրադառնալ:
Նո´
Նո´յն Գորանը որ կը վկայէ, թէ՝ «Աստուած ո´
ո´չ կը ծնի եւ ո´
ո´չ ալ
ծնունդ կու տայ»,
տայ», նաեւ կը վկայէ Քրիստոսի կուսական ծնունդին
մասին:
մասին: Եթէ Իսլամները կ’
կ’ընդունին Քրիստոսի կուսական
ծնունդը, կը նշանակէ թէ անուղղակիօրէն կ’
կ’ընդունին նաեւ որ
Քրիստոս մարդէ աւելի, մարդէ գերազանց
գերազանց մէկն է, որովհետեւ
կուսական ծնունդը աշխարհի պատմութեան մէջ եզակի դէպք
մըն է:
է: Իսկ եթէ մարդէ գերազանց մէկն է՝ ո՞վ կրնայ ըլլալ անիկա
եթէ ոչ Աստուած:
Աստուած:
Եթէ իսլամներուն հասկացողութեամբ Քրիստոս պարզ
մարգարէ մըն է ուրիշ մարգարէներու նման, որ սակայն
կուսական ծնունդ
ծնունդ մըն է, այդ պարագային, ի՞նչպէս կրնայ ըլլալ
որ իրենց «մեծ մարգարէին»
մարգարէին»՝ Մուհամմէտին համար, չեն ըսեր թէ
կուսական ծնունդ մըն է, այլ զայն կ’
կ’ընդունին պարզ հօրմէ եւ
մօրմէ ծնած մարդ մը իբրեւ:
իբրեւ:
Անոնք ի՞նչպէս կ’
կ’ընդունին կուսական ծնունդ մը մարդու մը
համար:
համար: Մարդ արարածը
արարածը չի կրնար կոյսէ ծնիլ, իսկ եթէ կը ծնի,
մարդանայ::
կը նշանակէ մարդ չէ, այլ նոյնինքն Աստուած, որ կը մարդանայ
Եթէ Քրիստոս պարզ մարդ մը, կամ մարգարէ մը ըլլար,
պէտք պիտի չունենար կոյսէ մը ծնելու:
ծնելու: Կոյսէ ծնիլը ինքնին
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վկայութիւն մըն է Քրիստոսի գերմարդկային, այլ խօսքով՝
աստուածային ինքնութեան վերաբերեալ:
վերաբերեալ:
Եթէ կոյսէ մը ծնիլը բացառիկ նշան մըն էր, - ինչպէս
Աստուած զայն կը կոչէ (Ես 7.14), - կը նշանակէ թէ կոյսէն ծնող
մանուկն ալ բացառիկ մէկն էր:
էր:
3.3.- Ինչո՞ւ Մեծ Պահքի ժամանակ Հաւատամքը փակ
խորանով կ’
կ’արտասանուի եւ սարկաւագը վարագոյրին
վարագոյրին ետեւէն
դուրս կու գայ եւ զայն առանձին կը կարդայ:
կարդայ:
Եթէ նայիք մեր եկեղեցւոյ կանոններուն, սարկաւագին
վարագոյրին ետեւէն դուրս գալուն եւ Հաւատամքը առանձին
երգելուն վերաբերեալ ո´
ո´չ մէկ ակնարկութիւն կը գտնէք:
գտնէք: Այս
երեւոյթը հետեւաբար, կանոնի հարց չէ, այլ՝ սովորութեան
սովորութեան:
թեան: Իսկ
թէ այս սովորութիւնը ե՞րբ մուտք գործած է մեր եկեղեցւոյ մէջ՝
չեմ գիտեր, բայց վստահաբար հինէն եկող սովորութիւն մը չէ,
այլ՝ նորագոյն ժամանակներու սովորութիւն մը:
մը:
Ես՝ անձնապէս, համաձայն չեմ որ Հաւատամքը առանձին
կարդացուի:
Հաւատամք» բառը, կը նշանակէ՝ «կը հաւատանք»
հաւատանք»
կարդացուի: «Հաւատամք
«Հաւատամք»
եւ ո´
ո´չ թէ «կը հաւատամ»,
հաւատամ», հետեւաբար, յոգնակի բառ մըն է եւ ո´
ո´ չ
թէ եզակի. իսկ եթէ «Հաւատամք»
Հաւատամք»ը յոգնակի բառ մըն է, կը
նշանակէ թէ ամբողջ ժողովուրդը զայն պէտք է կարդայ եւ ո´
ո´չ թէ
մէկ
հոգի
առանձին:
Ամբողջ
եկեղեցիին
հաւատքին
առանձին:
դաւանութիւնն է Հաւատամքը, հետեւաբար,
հետեւաբար, ամբողջ եկեղեցին
զայն պէտք է կարդայ կամ արտասանէ:
արտասանէ:
Առանձին կարդալը պարագայական սխալ մըն է որ եկած ու
տեղաւորուած է մեր եկեղեցւոյ մէջ:
մէջ: Կը յուսահ որ օր մը այդ
սխալը կը դարմանուի:
դարմանուի:
4.4.- Երբ Գաբրիէլ հրեշտակը Յովհաննէս Մկրտիչին Հօրը՝
Զաքարիային, հաղորդեց որ զաւակ մը պիտի ունենայ, Զաքարիա
անոր ըսաւ. «Ի՞նչպէս հաւատամ ըսածիդ. որովհետեւ ես ծեր եմ
եւ կնոջս ալ տարիքը յառաջացած է»
է» (Ղկ
(Ղկ 1.18), իսկ երբ նոյն բանը
Մարիամին հողորդեց, Մարիամ անոր ըսաւ. «Ատիկա ի՞նչպէս
կրնայ պատահիլ, երբ ամուսնացած չեմ»
չեմ» (Ղկ
(Ղկ 1.34):
1.34): Երկուքին
Երկուքին ալ
նոյն բանը հաղորդուեցաւ եւ երկուքն ալ չհաւատացին. ինչո՞ւ
միայն Զաքարիա պատժուեցաւ, իսկ Մարիամ՝ ոչ:
ոչ:
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Այս հարցումին իբրեւ պատասխան՝ հետեւեալ կէտերը մեր
մտքին մէջ պէտք է ունենալ.ունենալ.1.1.- Բնագիրը մեզի չ’
չ’ըսեր որ Մարիամ չհաւատաց Գաբրիէլ
հրեշտակին ըսածին:
ըսածին: Մարիամ պարզապէս բացատրութիւն
պահանջեց թէ՝ ի´
ի´նչպէս կրնայ պատահիլ որ չամուսնացած մէկը
զաւակ ունենայ:
ունենայ: Մեր չհասկցած բանին համար բացատրութիւն
պահանջելը սխալ բան մը չէ, եւ ո´
ո´չ ալ զԱստուած կը բարկացնէ:
բարկացնէ:
Մինչդեռ Զաքարիային պարագան տարբեր է:
է: Ան իրեն ըսուածին
համար ո´
ո´չ թէ բացատրութիւն պահանջեց, այլ՝ անհաւատութիւն
ցուցաբերեց՝ ըսելով. «Ի՞նչպէս հաւատամ ըսածիդ»
ըսածիդ»:
2.2.- Յովհաննէս Մկրտիչին ծնունդը կուսական ծնունդ մը
պիտի չըլլար, ինչպէս պիտի ըլլար Յիսուսի ծնունդը:
ծնունդը: Մարիամ
կոյս ըլլալով աւելի´
աւելի´ պատճառ ունէր թերահաւատելու ու
կասկածելու քան
քան Զաքարիան, բայց Զաքարիան ի´
ի´նքն էր որ
թերահաւատեցաւ ու կասկածեցաւ:
կասկածեցաւ:
3.3.- Նկատի պէտք է առնել նաեւ որ Զաքարիա կ’
կ’աղօթէր որ
զաւակ մը ունենայ (Ղկ 1.13), մինչդեռ Մարիամ՝ չէր աղօթեր
նման բանի համար:
համար: Քանի Զաքարիա կ’
կ’աղօթէր որ զաւակ մը
ունենայ՝ պէտք էր նաեւ ակնկալէր որ
որ իր աղօթքը պիտի
պատասխանուէր կամ կրնար պատասխանուիլ:
պատասխանուիլ: Մարիամ
հաւատաց բանի մը՝ որուն համար չէր աղօթեր, իսկ Զաքարիա
չհաւատաց բանի մը՝ որուն համար կ’
կ’աղօթէր:
աղօթէր: Զաքարիայի
որդեգրած կեցուածքը՝ թերահաւատ մարդու կեցուածք էր:
էր:
4.4.- Աստուածաշունչին իսկ վկայութեամբ, Եղիսաբէթ
Եղիսաբէթ ամուլ
էր եւ ծեր միաժամանակ (Ղկ 1.7), այդ իսկ պատճառով,
Զաքարիա չէր ակնկալեր որ զաւակ ունենար այլեւս, եւ ատոր
համար ալ, ո´
ո´չ միայն զարամացաւ, այլեւ անհաւատութիւն
յայտնաբերեց ըսուածին համար:
համար: Ինքզինք անակնկալի դիմաց
գտաւ եւ անհաւատութեան տեղի տուաւ:
տուաւ: Աստուածամայրը
Աստուածամայրը ինք
եւս ինքզինք անակնկալի դիմաց գտաւ, բայց անհաւատութեան
տեղի չտուաւ, այլ ամբողջական հաւատք յայտնաբերեց
ըսուածին վերաբերեալ:
վերաբերեալ:
Աստուածամօր օրհներգութիւնը (Ղկ 1.461.46-55) գեղեցիկ
վկայութիւն մըն է որ ան ամրօրէն հաւատացողն էր
աստուածային բոլոր խոստումներուն
խոստումներուն եւ սպասողն էր անոնց
կատարումին:
կատարումին: Այսպիսի մէկը բնական է ենթադրել որ չերկմտէր,
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չտարակուսէր եւ չթերահաւատէր երկնային մարմինի մը
միջոցաւ յայտնուած աստուածային ոեւէ ճշմարտութեան
հանդէպ:
հանդէպ:
5.5.- Եթէ հրեշտակ մը մարդու մը երեւի եւ բան մը ըսէ եւ
մարդը զարմանայ, այդ զարմանքը
զարմանքը կրնա՞յ թարգմանուիլ իբրեւ
թերահաւատութիւն կամ անհաւատութիւն:
անհաւատութիւն:
Ոեւէ անակնկալի դիմաց մարդկային մեր բնութիւնը միշտ ալ
կը զարմանայ, քանի որ զարմանալը մեր բնութեան յատուկ էէ::
Կարեւորը սակայն, զարմանքէն ետք մեր որդեգրած կեցուածքն է:
է:
Զարմանքին եթէ ընկերանայ թերահաւատութիւնը կամ
անհաւատութիւնը՝ հո´
հո´ն է դատապարտելին:
դատապարտելին: Զարմանալը ո´
ո´ չ
անհաւատութիւն է եւ ո´
ո´չ ալ թերահաւատութիւն, եւ հետեւաբար՝
դատապարտելի ալ չէ:
չէ:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
խաչեալ,
թաղեալ»
«Չարչարեալ,
թաղեալ»:
թաղուեցաւ»:
«Չարչարուեցաւ, խաչուեցաւ, թաղուեցաւ»

Թարգմանաբար՝

Յունարէն բնագիրին
բնագիրին մէջ «չարչարեալ»
չարչարեալ» բառին քով ունինք
«այսինքն»
այսինքն» բառը:
բառը: Այս իմաստով, տողը կ’
կ’ըլլայ՝ «Չարչարեալ,
այսինքն՝ խաչեալ (եւ) թաղեալ»
թաղեալ»: Երբ «այսինքն»
այսինքն» բառով իրարու կը
կապուին «չարչարեալ»
չարչարեալ» եւ «խաչեալ ու թաղեալ»
թաղեալ» բառերը, ասիկա
կը պարզէ որ հեղինակին կամ խմբագրողներուն համաձայն,
համաձայն,
չարչարանքները կը հասկցուին խաչելութիւնն ու թաղումը:
թաղումը:
Չարչարեալ բառը բանալի բառ մըն է, որովհետեւ մեր առջեւ
կը բանայ Աստուծոյ փրկագործական ծրագիրին ճշմարիտ
հասկացողութիւնը:
Փրկիչին
չարչարանքը
իր
հասկացողութիւնը:
նախապատկերացումը ունի Հին Կտակարանին մէջ:
մէջ: Միայն
մարգարէական գիրքերուն
գիրքերուն մէջ չէ որ կը կարդանք Խոստացեալ
Մեսիային
կրելիք
չարչարանքներուն
մասին,
այլ
Աստուածաշունչի առաջին էջերուն մէջ իսկ, թէպէտ ծածուկ
կերպով:
կերպով:
Յիշեցէք առաջին մարդուն առաջին երկու զաւակները՝
Կայէնն ու Աբէլը:
Աբէլը: Անոնց կեանքին մէջ մենք կը գտնենք զոհի
դրուագը կամ գաղափարը:
գաղափարը: Եղբայրներէն իւրաքանչիւրը իր
ընծան կամ զոհը ներկայացուց Աստուծոյ եւ Աստուած Աբէլին
ընծան ընդունեց իսկ Կայէնին ընծան՝ մերժեց (Ծն 4.44.4-5):
5):
Դրուագին մեկնութիւնը կատարելը մեր ծրագիրին մաս չի
կազմեր:
կազմեր: Մեզ հետաքրքրողը այն է՝ թէ ուրկէ՞ կու գայ զոհի
գաղափարը,
գաղափարը, ո՞վ սորվեցուց կամ ո՞վ թելադրեց Կայէնին ու
Աբէլին զոհ մատուցանել:
մատուցանել: Երբ աչքէ կ’
կ’անցնէք նահապետներուն
կեանքը՝ բոլորին ալ կեանքին մէջ զոհի համար սեղաններ
պատրաստելու
եւ
Աստուծոյ
զոհ
մատուցանելու
տրամադրութիւնը կը գտնէք:
գտնէք: Նահապետներուն մատուցած
զոհերը, խորքին մէջ
մէջ քաւութեան եւ խաղաղութեան, այլ խօսքով՝
Աստուծոյ հետ հաշտուելու զոհեր էին:
էին: Այս բոլորին ընդմէջէն,
Աստուած լռելեայն կերպով հետագայ ՔրիստոսՔրիստոս-զոհն է որ կը
նախապատկերացնէ:
նախապատկերացնէ:
Մովսէսով երբ Օրէնքը տրուեցաւ՝ զոհի կանոնը իր յատուկ
տեղը ունեցաւ Օրէնքի գիրքին մէջ:
մէջ: Ելից ու Ղեւտացւոց
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գիրքերուն մէջ կը տեսնենք որ Աստուած ի´
ի´նքն է որ մարդէն կը
պահանջէ զոհ մատուցանել:
մատուցանել: Օրինակ, Ելից գիրքին 1212-րդ գլուխին
մէջ կը կարդանք զատկական գառնուկին մասին եւ զայն
մատուցանելու աստուածային պահանջքին մասին, իսկ
Ղեւտացւոց
գիրքին
առաջին
եօթը
գլուխները,
գլուխները,
մանրամասնութեամբ կը խօսին տարբերտարբեր-տարբեր զոհերու
մասին եւ զանոնք մատուցանելու կերպին մասին:
մասին:
Ուշագրաւ է Աստուծոյ հետեւեալ խօսքը. «Մարմինին

կենդանութիւնը արեան մէջ է եւ ես զայն ձեզի տուի, որպէսզի
սեղանին վրայ ձեր հոգիներուն համար քաւութիւն ընէք.
որովհետեւ
որովհետեւ հոգիին համար քաւութիւն ընողը արիւնն է»
է» (Ղւ
(Ղւ

17.11):
17.11): Աստուածաշունչին մէջ արիւնը կեանքի խորհրդանիշ է եւ
Աստուած արիւնը կ’
կ’առնէ իբրեւ քաւութեան նշան:
նշան:
Աստուած կ’
կ’ուզէ սորվեցնել մեզի, որ մարդիկ որոնք
ենթակայ են մեղքին եւ դարձած են ստրուկները մեղքին, զոհի
ճամբով առիթը ունին ձերբազատուելու անկէ:
անկէ: Անցեալին մէջ,
մեղքի կեանքը ապրող մարդը՝ անխուսափելիօրէն ենթակայ էր
մահուան (Եզ 18.20, Յկ 1.15), բայց Աստուած քաւութեան զոհ
պահանջեց (Ղւ 16.2016.20-22), որպէսզի այդ զոհի կեանքը փոխարինէր
մարդուն կեանքը:
կեանքը: Այլ խօսքով, մեղաւոր մարդը ի´նքն էր որ
պէտք էր մեռնէր, բայց Աստուած ուզեց ու կարգադրեց որ նոխազ
մը մեռնէր մարդուն փոխարէն:
փոխարէն:
Հարկաւ Աստուած գիտէր որ նոխազի մը արիւնը չէր կրնար
սրբել
մարդուն
մեղքը:
մեղքը:
Պօղոս
առաքեալ
յատուկ
շեշտուածութեամբ մը կ’
կ’ըսէ. «Ցուլերու եւ նոխազներու արիւնը
բնաւ չի կրնար
կրնար մեղքերը ջնջել»
ջնջել» (Եբր
(Եբր 10.4):
10.4): Կենդանական այս
զոհերը նախապատկերացումն էին այն իսկական զոհին որ
պիտի ըլլար Աստուծոյ Որդին՝ յաւիտենական Գառնուկը, որ
աշխարհի մեղքը վերցնողը պիտի ըլլար (Յհ 1.29), եւ որուն
զոհագործական մահուամբ՝ զղջացեալ մարդիկը յաւիտենական
քաւութեան
քաւութեան արժանի պիտի դառնային (Եբր 10.10, 12, 14):
14):
Առանց Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ առանց այդ
չարչարանքներուն յաջորդող Քրիստոսի
զոհագործական
մահուան՝ ո´
ո´չ ոք կրնայ քաւութեան արժանի դառնալ, եւ ուստի՝
փրկուիլ:
փրկուիլ: Այս իրողութիւնն է որ Եսայի մարգարէն զօրեղապէս եւ
կը շեշտէ երբ կը խօսի Աստուծոյ ծառային՝ Քրիստոսի կրելիք
տառապանքին մասին, ի խնդիր մեր փրկութեան:
փրկութեան:
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Նոր թարգմանութեամբ մը պիտի կարդամ Ես 53.353.3-12
համարները.համարները.-

«Տառապեցաւ եւ անտեսուած ըլլալու ցաւը ճանչցաւ,
որովհետեւ մարդիկ երես դարձուցին իրմէ,
անարգեցին եւ արհամարհեցին
արհամարհեցին զինք:
զինք:
Իրականութեան մէջ,
անիկա մեր մեղքերն էր որ կրեց
եւ մեր տեղը ի´
ի´նք չարչարուեցաւ.
մինչդեռ մենք կարծեցինք
թէ անոր ցաւն ու տառապանքը
Աստուծմէ տրուած պատիժ էր իրեն.
բայց անիկա մեր մեղքերուն համար վիրաւորուեցաւ,
մեր անօրէնութիւններուն համար խոշտանգուեցաւ
խոշտանգուեցաւ:
ցաւ:
Մեր պատիժը ի´
ի´նք կրեց,
որպէսզի մենք խաղաղութիւն ունենանք.
եւ անոր վէրքերովը մենք բժշկուեցանք:
բժշկուեցանք:
Բոլորս ալ ոչխարներու պէս մոլորեցանք,
ամէն մէկս իր ճամբով գնաց,
բայց Տէրը մեր մեղքերը անոր վրայ բարդեց:
բարդեց:
Անիկա իր կրած անիրաւութեան
եւ չարչարանքին համար չբողոքեց
չբողոքեց:
Մորթուելու տարուող ոչխարի պէս,
խուզողներուն առջեւ անմռունչ կանգնած մաքիի պէս՝
բերանը չբացաւ:
չբացաւ:
Անօգնական մնացած՝
դատապարտուեցաւ եւ աշխարհէն վերցուեցաւ:
վերցուեցաւ:
Բայց ո՞վ հասկցաւ
թէ ինչո՞ւ մարդիկ վերջ տուին իր կեանքին,
եւ թէ ինչո՞ւ անիկա իր ժողովուրդին
անօրէնութիւններուն
անօրէնութիւններուն համար մահուան ենթարկուեցաւ:
ենթարկուեցաւ:
Չարերուն հետ գերեզման դրուեցաւ
եւ հարուստներուն հետ թաղուեցաւ,
որովհետեւ ոեւէ անօրէնութիւն չէր գործած
եւ անոր բերանէն ոեւէ նենգութիւն չէր լսուած:
լսուած:
Բայց Տէրը,
որ զայն տառապանքի եւ ցաւի մատնած էր,
վէրքերէն բժշկեց զայն՝
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որ ինքզինքը
ինքզինքը մեր մեղքերուն համար տուաւ,
որպէսզի իր սերունդը տեսնէ
եւ երկար կեանք ունենայ,
եւ անոր միջոցաւ Տիրոջ կամքը իրագործուի:
իրագործուի:
Տէրը ուզեց զայն իր ցաւերէն ազատել,
իր լոյսը ցոյց տալ անոր
եւ իր գիտութեամբ զայն վերստեղծել,
որպէսզի անիկա՝ իր հաւատարիմ Ծառան,
ուրիշները
ուրիշները արդարացնէ,
անոնց մեղքերը ինք կրելով:
կրելով:
Այս պատճառով ալ,
անիկա շատերը պիտի փրկէ,
այնպէս ինչպէս հզօրները աւար կ’
կ’առնեն,
որովհետեւ կամաւորաբար
ինքզինքը մահուան մատնեց
եւ անօրէններու կարգին դասուեցաւ,
շատերու մեղքերը իր վրայ առաւ,
եւ իր մահուամբ Աստուծոյ քով միջնորդութիւն ըրաւ,
որ անոնց անօրէնութիւնները ներուին»
ներուին»:
Նոր
Կտակարանի
բոլոր
հեղինակներն
ալ,
Աստուածաշնչական այս հատուածին մէջ կը տեսնեն
ամբողջական պատկերը Մեսիային, եւ յաճախ, ուղղակի թէ
անուղղակի մէջբերումներ կը կատարեն այս հատուածէն:
հատուածէն: Եւ ո´
ո ´չ
միայն այս հատուածէն
հատուածէն մէջբերումներ կը կատարեն, այլ Հին
Կտակարանի գրեթէ բոլոր գիրքերէն:
գիրքերէն:
Անհունօրէն երկար աշխատանք մը պիտի ըլլար մէկ առ մէկ
ցոյց տալ Նոր Կտակարանի հեղինակներուն կատարած Հին
Կտակարանեան այն մէջբերումները որոնք կը վերաբերին
Քրիստոսի անձին:
անձին: Պարզապէս անոնցմէ միայն
միայն երկուքը պիտի
յիշեմ, որովհետեւ յատկանշական իմաստ մը ունին, եւ որոնք կը
պարզեն թէ ինչպէս Նոր Կտակարանի հեղինակները յատուկ ճիգ
կը թափէին ցոյց տալու թէ Քրիստոս Հին Կտակարանի
գիրքերուն մէջ կեդրոնական տեղը կը գրաւէր:
գրաւէր:
Առաջինը կը գտնենք Գործք Առաքելոց գիրքին 17
17-րդ
գլուխին սկիզբը:
սկիզբը: Հոն կը կարդանք թէ ինչպէս Պօղոս առաքեալ
երբ առաջին անգամ Թեսաղոնիկէ գնաց, յաջորդաբար երեք
Շաբաթ օրեր, ժողովարան գնաց եւ անոնց խօսեցաւ:
խօսեցաւ: Թէ ի՞նչ
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խօսեցաւ, Ղուկաս աւետարանիչ կ’
կ’ըսէ. «Կը բանար ու կը

բացատրէր Սուրբ գիրքերը, անոնցմով կ’
կ’ապացուցանէր,
ապացուցանէր, թէ
ի´նչպէս Քրիստոս պիտի չարչարուէր ու մեռելներէն յարութիւն
առնէր, եւ կ’
կ’ըսէր.ըսէր.- Այն Յիսուսը, որ ես ձեզի կը քարոզեմ, ա´
ա ´ն է
Քրիստոսը՝ խոստացուած Փրկիչը»
Փրկիչը» (Գրծ
(Գրծ 17.117.1-3):
3): Այս տողերը

բացայայտօրէն կը պարզեն թէ ինչպէս Պօղոս առաքեալ յատուկ
աշխատանք կը տանէր իր ունկնդիրներուն
ունկնդիրներուն ցոյց տալու
Քրիստոսի կրած չարչարանքներուն նախապատկերացուած
ըլլալը Հին Կտակարանի զանազան գիրքերուն մէջ:
մէջ:
Իսկ երկրորդը կը գտնենք Գործք Առաքելոց գիրքին 2626-րդ
գլուխին մէջ:
մէջ: Երբ Պօղոս առաքեալ վերջին անգամ ըլլալով իր
պաշտպանողականը կը կատարէ Ագրիպպաս թագաւորին
թագաւորին
առջեւ՝ կ’
կ’ըսէ. «Իմ ըսածներուս մէջ չկայ բան մը որ մարգարէները

եւ Մովսէս ըսած չըլլան՝ իբրեւ ապագային կատարուելիք
պատգամներ:
պատգամներ: Թէ՝ Քրիստոս պիտի չարչարուէր, թէ՝ ինք
առաջինը պիտի ըլլար որ մեռելներէն յարութիւն պիտի առնէր՝
փրկութեան լոյսը տալու համար այս ժողովուրդին
ժողովուրդին եւ բոլոր
ազգերուն»
ազգերուն» (Գրծ
(Գրծ 26.2226.22-23):
23): Առաքեալը իր այս յայտարարութեամբ

կ’ուզէ յստակ դարձնել Ագրիպպասին որ Քրիստոսի
չարչարանքներուն, մահուան եւ յարութեան վերաբերեալ իր
ըսածները նոր բաներ կամ նորութիւններ չեն, այլ այդ բոլորին
մասին Հին Կտակարանի գիրքերուն
գիրքերուն մէջ գրուած է:
է:
Հին Կտակարանի գիրքերուն նման, Նոր Կտակարանի
գիրքերը եւս, բայց այս անգամ բացայայտօրէն, կը խօսին
Քրիստոսի
չարչարանքներուն
մասին:
Համատեսական
մասին:
աւետարաններէն իւրաքանչիւրին գրեթէ մէկ երրորդ մասը կը
պատմէ Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ յարութեան մասին
մասին:
սին: Իսկ
Յովհաննէս, իր Աւետարանին մէկ երրորդ բաժինէն աւելի´
աւելի´ տեղ
տուած է Քրիստոսի չարչարանքներուն, եւ սա ինքնին ցոյց կու
տայ Քրիստոսի չարչարանքներուն բացառկ կարեւորութիւնը մեր
հաւատքին մէջ:
մէջ:
Այդ չարչարանքներուն պատկերն է որ Հաւատամքը կը
փորձէ խտացնել երեք բառերու
բառերու մէջ՝ «չարչարեալ, խաչեալ,
թաղեալ»
Չարչարանքները
միայն
Քրիստոսի
կրած
թաղեալ»:
տանջանքները եւ խաչելութիւնը չեն, այլ բոլոր այն
փորձութիւններն
են,
բոլոր
այն
նեղութիւններն
ու
տառապանքներն են, որ Աստուածորդին իր կեանքի սկիզբէն իսկ
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կամաւորապէս կրեց, անոնց ընդմէջէն մեզի
մեզի փրկութիւն բերելու
համար:
համար:
Չարչարանքը սկսաւ Քրիստոսի ծննդեան օրէն՝ մսուրէն,
հասնելով մինչեւ Գողգոթա՝ խաչելութիւն, մահ ու թաղում:
թաղում:
օրը::
Չարչարանքնով լեցուն օր մըն էր յատկապէս Գեթսեմանիի օրը
Գեթսեմանիի մէջ մահուան երկունքին դիմաց ան ապրեցաւ
ահաւոր
տագնապ
մը:
Այս
տագնապին
յաջորդեց
մը:
Այս
ձերբակալութիւնը, ձաղկումը, ծեծը, փուշէ պսակը, խաչը կրելը
մինչեւ Գողգոթա, խաչին վրայ գամուիլը, խաչին վրայ երեք ժամ
պրկուած մնալը եւ անկէ ետք մահը:
մահը:
Ի՞նչ ձեւով տեղի կ’
կ’ունենար խաչելութիւնը:
խաչելութիւնը: Խաչելութիւնը
տեղի կ’
կ’ունենար երկու ձեւերով՝ մահապարտը
մահապարտը բեւեռելով խաչին
վրայ եւ կամ զայն կապելով խաչին:
խաչին: Խաչելութեան այս երկու
կերպերն ալ անխուսափելիօրէն մահուան կ’
կ’առաջնորդէին:
առաջնորդէին:
Իրականութեան մէջ գամը կամ արիւնաքամ ըլլալը չէր որ
մահուան պատճառ կը դառնար, այլ՝ շնչահեղձ ըլլալը:
ըլլալը:
Խաչափայտէն կախուող ենթակային թոքերը կը ճնշուէին եւ որոշ
ժամ ետք հետզհետէ այդ ճնշումը կը զօրանար եւ ենթական
այլեւս չէր կրնար շունչ առնել եւ կը խեղդուէր:
խեղդուէր:
Խաչ բարձրացող մարդը խաչէն վար առնելէ առաջ, որպէսզի
մահացած ըլլալը ստուգէին, Հռոմայեցի զինուորներ անպայման
անոր սրունքները կը կոտրէին:
կոտրէին: Բացառութիւն
Բացառութիւն էր Քրիստոսի
պարագան:
պարագան: Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ
զինուորները կոտրեցին Քրիստոսի խաչակից եղող երկու
աւազակներուն սրունքները, «բայց երբ Յիսուսի եկան, տեսան որ

անիկա արդէն իսկ մեռած էր, ուստի չկոտրեցին անոր
սրունքները:
սրունքները: Սակայն զինուորներէն մէկը
մէկը նիզակը անոր կողը
խրեց, եւ անմիջապէս արիւն եւ ջուր հոսեցաւ»
հոսեցաւ» (Յհ
(Յհ 19.3219.32-34):
34):

Ինչո՞ւ զինուորները չկոտրեցին Յիսուսի սրունքները.
արդե՞օք որովհետեւ մեռած էր:
էր: Բայց մենք գիտենք որ նոյնիսկ
մեռածներուն ալ սրունքները կը կոտրէին:
կոտրէին: Յիսուսի սրունքներուն
չկոտրուելուն
մէջ
Աստուծոյ
կարգադրութիւնն
ու
մէջ
նախախնամութիւնն է որ կը տեսնենք:
տեսնենք: Յիշեցէք որ աստուածային
հրահանգ էր զատկական գառնուկին ոսկորներէն ոեւէ մէկը
չկոտրել կամ չփշրել (Ել 12.46):
12.46): Եւ Քրիստոս ըլլալով իսկական
զատկական Գառնուկը՝ անոր ոսկորներէն ոեւէ մէկը չէր կրնար
կոտրուիլ
կոտրուիլ կամ փշրուիլ:
փշրուիլ:
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Յովհաննէս Աւետարանիչ կը յիշէ որ երբ զինուորներէն մէկը
նիզակը Յիսուսի կողը խրեց՝ «անմիջապէս արիւն եւ ջուր
հոսեցաւ»
հոսեցաւ»: Անոր կողէն բղխող արիւնն ու ջուրը արդէն կը
հաստատէին որ Քրիստոս մահացած էր իրողապէս եւ ո´
ո´չ թէ
երեւութապէս, որովհետեւ մինչեւ որ մարդը չմահանար արիւնը
չէր կրնար լերդանալ եւ արեան մէջ ջուրի բաժինը չէր կրնար
առանձնանալ:
առանձնանալ:
Անդրադառնանք ուրիշ կէտի մը:
մը: Աստուած կրնա՞յ
չարչարուիլ:
չարչարուիլ: Ոմանք Աստուծոյ ուղղուած անարգանք կը նկատեն,
ըսել՝ թէ Աստուած չարչարուեցաւ:
չարչարուեցաւ: Եւ սակայն ասիկա Աստուծոյ
ուղղուած անարգանք
անարգանք մը չէ, այլ ընդհակառակը, Աստուծոյ
մեծափառութեան ապացոյց մըն է:
է: Աստուծոյ մեծութիւնը իր
խոնարհութեան եւ հեզութեան մէջ կը կայանայ:
կայանայ: Եւ եթէ Աստուած
խոնարհ ու հեզ չըլլար, յանձն պիտի չառնէր մերկանալ իր
աստուածային փառքէն եւ ծառայական մեր բնութիւնը իր վրայ
առնել՝
առնել՝ մեզի համար եւ մեր փոխարէն չարչարուելու ու խաչուելու
համար (Փլպ 2.72.7-8):
8):
Հարկաւ այս պարագայիս, երբ Աստուծոյ չարչարանքներուն
մասին կը խօսինք, Հայր Աստուծոյ կամ Սուրբ Հոգի Աստուծոյ
չարչարանքներուն մասին չէ որ խօսած կ’
կ’ըլլանք, այլ՝ Որդի
Աստուծոյ չարչարանքներուն
չարչարանքներուն մասին:
մասին: Քրիստոս Աստուած
ըլլալով՝ իր չարչարանքը Աստուծոյ չարչարանքը կը նկատուի:
նկատուի:
Քրիստոս կատարեալ Աստուած ու կատարեալ մարդ էր եւ է:
է:
Աստուածութիւնը եւ մարդկութիւնը Քրիստոսի մէջ երկու
անջատ եւ իրարմէ անկախաբար գործող բաներ չեն:
չեն: Քրիստոս
միայն Աստուած չէ եւ միայն մարդ չէ, այլ աստուածամարդ է:
է:
Ուրեմն, բնա´
բնա´ւ սխալ չէ ըսել՝ թէ Աստուած չարչարուեցաւ:
չարչարուեցաւ:
Եթէ երբեք Քրիստոսի անձին մէջ աստուածային եւ
մարդկային բնութիւններուն վերաբերեալ մեր ունեցած
հասկացողութիւնը եւ տուած բացատրութիւնը ճիշդ չըլլայ՝
կրնանք մերժել որ Աստուած կը չարչարուի:
չարչարուի:
Ի՞նչ բան պատճառ եղաւ որ Արեւելքի Ուղղափառ
եկեղեցիները եւ Արեւմուտքի եկեղեցիները՝ ըլլա´
ըլլա´յ Օրթոտոքս
ըլլա´
ըլլա´յ Կաթոլիկ, բաժնուին իրարմէ:
իրարմէ: Խորքին մէջ, Քաղկեդոնի
ժողովը չէր պատճառը, ինչպէս սովոր ենք ըսել, այլ՝ այդ ժողովին
ընթացքին արծարծուած Քրիստոսի «բնութիւններուն»
բնութիւններուն» հարցը:
հարցը:
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Երբ կը խօսինք Քրիստոսի մէջ աստուածային բնութեան եւ
մարդկային բնութեան մասին, արդեօք երկո՞ւ բնութիւններու
մասին խօսած կ’
կ’ըլլանք, թէ մէ´
մէ´կ բնութեան մասին:
մասին: Արեւելքի
բոլոր եկեղեցիները՝ Հայ Եկեղեցին, Ղպտի Եկեղեցին, Ասորի
Եկեղեցին, Եթովպիական
Եթովպիական Եկեղեցին, Մալաբարի Եկեղեցին,
Հնդկաց Եկեղեցին եւ Էրիթրիայի Եկեղեցին կ’
կ’ընդունին
մարդացեալ Բանին մէ´
մէ´կ բնութիւնը, ամրօրէն կառչած մնալով
Կիւրեղ Աղեքսանդրացիի «Մի
Մի´´ բնութիւն Բանին մարմնացելոյ»
մարմնացելոյ»
բանաձեւին:
բանաձեւին:
Անոնք որոնք մերժեցին կամ կը մերժեն մարդեղութենէն ետք
Քրիստոսի
Քրիստոսի մէ´
մէ´կ բնութիւն ունեցած ըլլալու իրողութիւնը, եւ անոր
փոխարէն, կ’
կ’ընդունին անոր մէջ երկու բնութիւններ,
յայտարարելով՝ թէ Քրիստոսի մէջ երբեմն մարդն է որ կը գործէ
եւ երբեմն ալ՝ Աստուածը, անոնց համար դիւրին կ’
կ’ըլլայ ըսել՝ թէ
Քրիստոսի մէջ Աստուած չէր որ չարչարուեցաւ
չարչարուեցաւ ու խաչուեցաւ,
այլ՝ մարդը:
մարդը: Բայց եթէ Քրիստոսի մէջ միայն մարդն էր որ
խաչուեցաւ՝ մեր փրկութիւնը իրականացած կ’
կ’ըլլա՞յ:
ըլլա՞յ:
Մենք մարդմարդ-Քրիստոսի արիւնո՞վ փրկուեցանք, թէ
ԱստուածԱստուած-Քրիստոսի արիւնով:
արիւնով: Ո´չ մէկուն եւ ո´
ո´չ ալ միւսին. այլ՝
աստուածամարդ Քրիստոսի արիւնով:
արիւնով: Մարդուն
Մարդուն արիւնը
առանձին չի կրնար մարդոց մեղքերը սրբել:
սրբել: Աստուած ալ «չի
կրնար»
կրնար» իր արիւնը թափել առանց մարդեղանալու ու
մարմնանալու:
մարմնանալու: Ուրեմն, չարչարուողը, խաչուողն ու իր արիւնը
թափողը Աստուածը առանձին չէր եւ ո´
ո´չ ալ մարդը առանձին,
այլ՝ մարդ դարձած Աստուածը, այլ խօսքով՝
խօսքով՝ աստուածամարդը:
աստուածամարդը:
Ինչո՞ւ Հայ Եկեղեցին եւ ուղղափառ միւս եկեղեցիները
մերժեցին Քրիստոսի մէջ երկու բնութիւններ ճանչնալ:
ճանչնալ:
Մերժեցին՝ որովհետեւ երկու բնութիւններ ընդունիլը կրնար
նշանակել՝ երկու անձ ընդունիլ:
ընդունիլ: Իւրաքանչիւր մարդ կամ անձ
ունի մէ´
մէ´կ բնութիւն:
բնութիւն: Եթէ Քրիստոս
Քրիստոս երկու բնութիւններ ունէր,
ուրեմն երկու անձ կար իր մէջ:
մէջ: Մեր Եկեղեցին սակայն մերժեց
Քրիստոսի համար գործածել «երկու բնութիւն»
բնութիւն» բացատրութիւնը,
որովհետեւ Քրիստոսի մէջ միայն մէ´
մէ´կ անձ ճանչցաւ, եւ այդ
անձը աստուածութեան անձն է, Բանին անձնաւորութիւնն է:
է:
Այն անձը որ յատուկ էր Բանին իր մարդեղութենէն առաջ,
յատուկ եղաւ նաեւ մարդուն Քրիստոսի մէջ՝ իր մարդեղութենէն
ետք:
ետք: Այլ խօսքով, Սուրբ Երրորդութեան անձերէն երկրորդը՝
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Բանը, մարդեղանալէ ետք չվերածուեցաւ երկու անձի, այլ մնաց
մէ´
մէ´կ անձ եւ ունեցաւ մէ´
մէ´կ կամք եւ մէ´
մէ´կ գործունէութիւն
գործունէութիւն:
ւն: Իսկ եթէ
Քրիստոս մէ´
մէ´կ գործունէութիւն ունեցաւ, այդ կը նշանակէ որ
Քրիստոսի վերաբերող ամէն բան յատուկ է թէ´
թէ´ աստուածութեան
եւ թէ´
թէ´ մարդկութեան:
մարդկութեան: Չկայ´
Չկայ´ առանձին բան մը որ յատուկ ըլլայ
աստուածութեան կամ առանձին բան մը որ յատուկ ըլլայ
մարդկութեան:
մարդկութեան: Այս իմաստով, չարչարանքը
չարչարանքը յատուկ է թէ´
թէ´
Քրիստոսի աստուածութեան եւ թէ´
թէ´ իր մարդկութեան:
մարդկութեան:
Ինչ որ կը վերագրուի Քրիստոսի աստուածութեան՝ կը
վերագրուի նաեւ իր մարդկութեան:
մարդկութեան: Օրինակ, երբ Յիսուս ըսաւ.
ես» (Յհ
(Յհ 8.58), իբրեւ մա՞րդ
«Աբրահամի ծնունդէն առաջ եմ ես»
Աբրահամէն առաջ էր, թէ իբրեւ Աստուած
Աստուած:
ուած: Յստակ է որ իբրեւ
Աստուած:
Աստուած: Բայց Քրիստոս այս հաստատումը իբրեւ Աստուա՞ծ
կատարեց թէ իբրեւ մարդ:
մարդ: Քրիստոս այս յայտարարութիւնը
իբրեւ Աստուած կամ իբրեւ մարդ չկատարեց, այլ իբրեւ
աստուածամարդ, իբրեւ մէկ եւ միակ մարդացեալ Տէր:
Տէր:
Հետեւաբար, ինչ որ յատուկ էր մարդուն՝
մարդուն՝ դարձաւ յատուկ
Աստուծոյ, երբ Աստուած մարդեղացաւ:
մարդեղացաւ: Օրինակ, տեսնուիլը կամ
շօշափուիլը մարդուն յատուկ է, բայց դարձաւ նաեւ յատուկ
Աստուծոյ երբ ան յանձն առաւ մարդեղանալ, ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ
Յովհաննէս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Մենք լսեցինք, մեր աչքերով

տեսանք եւ մեր ձեռքերով շօշափեցինք
շօշափեցինք Որդին, Բանը, որ սկիզբէն
իսկ կեանքի ստեղծիչն էր»
էր» (Ա.Յհ
(Ա.Յհ 1.1):
1.1): Ինչպէս անշօշափելին
Աստուած դարձաւ շօշափելի երբ մարդեղացաւ, այնպէս ալ
անչարչարելին Աստուած՝ իր մարդեղութեամբ դարձաւ
չարչարելի:
չարչարելի:
Ներսէս Շնորհալի արարչագործութեան վերաբերեալ երգ մը
ունի որուն մէջ կ’
կ’ըսէ. «Դուն որ սոսկալի ես սերովբէներուն

համար եւ ահաւոր՝ քերովբէներուն համար, խոնարհեցար,
չարչարանքներ կրելու համար մարդկային չարչարելի
բնութեամբ»
բնութեամբ»: Յիշեցէք նաեւ Տարածեալ երգին վերջին տունը, որ

կ’երգենք Խաւարման Գիշերին՝ Աւագ Ուրբաթ օր:
օր: Հոն կը
կարդանք.
կարդանք. «Աստուած մարմինով ինծի համար խաչուեցաւ. (Ան)

մեր բնութեամբ կը մեռնի, Աստուած անմահ խոստովանի»
խոստովանի»:

Շնորհալի Հայրապետը կը հաստատէ թէ Աստուած մեռաւ կամ
կրցաւ մեռնիլ որովհետեւ մեր բնութիւնը առաւ, բայց
միաժամանակ կը դաւանի որ Աստուած անմահ է:
է: Մահը
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Աստուծոյ յատուկ
յատուկ բան մը չէ, այլ մարդուն:
մարդուն: Բայց եթէ երբեք Ան
մեռաւ, մեռաւ որովհետեւ յանձն առաւ մարդ դառնալ:
դառնալ:
13դարու
աստուածաբան՝
Վահրամ
Ռշտունի,
13-րդ
հետաքրքրական գիրք մը ունի Քրիստոսի մարդեղութեան
մասին, որուն մէջ կ’
կ’ըսէ. «Ինչպէս որ հոգիէ ու մարմինէ

կազմուած մարդը երբ որ չարչարուի,
չարչարուի, չարչարանքը միայն
մարմինին յատուկ չ’
չ’ըլլար, որովհետեւ անհոգի եւ մեռած
մարմինը չարչարանք չ’
չ’զգար, այլ (հոգի եւ մարմին)
միաւորութեան պատճառով չարչարանքը երկուքինն է, այսինքն՝
թէ´´ հոգիին եւ թէ´
թէ
թէ´ մարմինին. որովհետեւ անչարչարելի հոգին
իր չարչարելի մարմինով կը չարչարուի, իսկ չարչարելի
մարմինը չարչարանքները կը կրէ իր անչարչարելի հոգիով»
հոգիով»:
Վահրամ Ռշտունի երկրորդ գեղեցիկ օրինակ մը կու տայ՝
ըսելով. «Երբ շիկացած երկաթը մուրճի հարուածներով կը

չարչարուի, յայտնապէս միայն երկաթը չէ որ կը չարչարուի, այլ
անոր հետ կրակը եւս կը չարչարուի. բայց կրակը իր բնութեամբ
չէ որ կը չարչարուի, որովհետեւ առանց նիւթին կրակը ինքնին
անբռնելի է, եւ ուստի՝ անչարչարելի:
անչարչարելի: Բայց երբ երկաթին միացած
է կրակը, երկաթին հետ իր միաւորութեան պատճառով կը
դառնայ չարչարելի:
չարչարելի: Ճիշդ նոյնպէս ալ, անչարչարելի կրակը՝
կրակը՝
Աստուած, կը չարչարուէր չարչարելի մարմինին հետ իր ունեցած
միաւորութեան պատճառով, բայց եւ այնպէս, անչարչարելի կը
մնար իր աստուածութեան մէջ»
մէջ»:

Այստեղ կ’
կ’ուզեմ անդրադառնալ հարցի մը, որուն
կ’անդրադառնայ Վահրամ Վարդապետը ինք եւս, եւ որուն
մասին ասկէ առաջ խօսած ենք:
ենք: Վահրամ հարց կու տայ՝ ըսելով.

«Եթէ Քրիստոս մեռաւ մեզ մահուընէ վերականգնելու համար,
ինչո՞ւ խաչո´
խաչո´վ ճաշակեց մահը եւ ո´
ո´չ տարբեր կերպով մը»
մը»:
Վահրամ պատասխանելով իր կատարած հարցադրումին՝ կ’
կ’ըսէ.

«Փայտին10 միջոցաւ մեղանչեց առաջին Ադամը, իսկ երկրորդ
Ադամը՝ Քրիստոս,
Քրիստոս, փայտի11 վրայ բարձրացաւ, բոլորին
շնորհելով փրկութեան եւ կեանքի ծառը:
ծառը: Պտուղին ճաշակումով
էր որ իր պատիւէն ինկաւ առաջին մարդը, իսկ Կենարարը,
լեղիին ճաշակումով էր որ անմահութեան պտուղէն ճաշակեց

10
11

Ակնարկութիւնը արգիլեալ ծառին է:
Ակնարկութիւնը խաչափայտին է:
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վերստին:
վերստին: Կողածինին12 պատճառով կործանեցաւ առաջին
մարդը, իսկ Հօրը միածին Որդին, որ Ադամի սերունդէն մարմին
առաւ, իր անարատ կողին վէրք ստացաւ, որպէսզի իր
ազնուականութեան մէջ վերականգնէ սկիզբէն ինկած մարդը:
մարդը:
Առաջնաստեղծը՝ Ադամ, դէպի ծառը վազեց իր ձեռքով քաղելու
համար պահածին պտուղը, իսկ ան որ անոր զաւակէն
մարմնացաւ, կապանքներէն
կապանքներէն արձակեց իր պատկերը, որ իբրեւ
մարդ իր նախնին էր:
էր: Անցեալին ի´
ի´նք Եդեմէն հանեց Ադամը, իսկ
հիմա, անոր հետ միասին անոր որդին13 եւս դրախտ մտցուց:
մտցուց:
Մեղանչած Ադամին վրայ անէծք դրաւ, իսկ հիմա, անոր
փոխարէն անէծքի ենթարկուեցաւ, որպէսզի ատով իսկ հոգեւոր
օրհնութեամբ օրհնէ անոր ծնունդները:
ծնունդները: Փուշի դատապարտեց
փշաբեր ցաւերէն փախչողը,14 իսկ ինքը նոյն փուշը առաւ իր
աստուածային գլուխին վրայ, որպէսզի մեր գլուխին դնէ
թանկագին եւ աննիւթեղէն քարերով զարդարուած հոգեւոր
պսակը:
պսակը: Երեսի քրտինք շնորհեց յանցաւորին15, որ ամօթի
պատճառով քրտինք
քրտինք զգեցած էր, իսկ իր քրտինքը ոլոռոլոռ-ոլոռ իրմէ
կ’իջնէին,16 որպէսզի մեղքերուն քրտինքը ջնջէ, իրմէ
արտաշնչուած կեանքովը:
կեանքովը: Մերկացաւ ան՝ որ ճաշակումէն ետք
յանցանք գործեց եւ թզենիի ծածկոյթ մը առաւ իր վրայ, իսկ
Որդին՝ Հօրը փառքին լոյսը, մերկացաւ Պիղատոսի ատեանին մէջ
եւ նախատինքի քղամիդը հագաւ, որպէսզի անապականութեան
եւ անմահութեան զգեստը հագցնէ մեզի:
մեզի: Ադամ մեռաւ
անխուսափելի օրէնքին համաձայն, իսկ իր մահուան մէջ ողջ
Մնացողը, իր աստուածային արիւնը ցօղեց անոր վրայ,
կենդանութիւն շնորհելով անոր, որովհետեւ հին օրէնքին17 մէջ
ըսաւ,
աւ, թէ՝ ոեւէ մարմինի կենդանութիւնը իր արիւնն է:
ըս
է:18 Եւայէն
կրակ վառեցաւ եւ տարածուեցաւ աշխարհի չորս կողմերը, իսկ
Փրկիչին կողէն ջուր ելաւ եւ մարեց ցաւագին ախտին բոցը:
բոցը: Եւ
այսպէս, Քրիստոսի մահուան կապուած տնօրինական փրկական
բոլոր արարքները մեզի կեանք կու տային եւ
եւ դուրս կը բերէին
Ակնարկութիւնը Եւային է:
Ակնարկութիւնը աւազակին է առաջին հերթին:
14
Ակնարկութիւնը Ադամին է:
15
Ակնարկութիւնը դարձեալ Ադամին է:
16
Տես Ղկ. 22.44:
17
Ակնարկութիւնը Մովսիսական Օրէնքին է:
18
Տե´ս Ղւ 17.11:
12
13
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մեզ անցեալի տկարութենէն, որուն ենթարկուած էինք մեր վրայ
բռնացող մահուան պատճառով»
պատճառով»:

Կու գանք վերջին բառին՝ թաղեալ:
թաղեալ: Այս բառին վերաբերեալ
քանի մը հաստատումներ պիտի ընեմ.ընեմ.Առաջին.մեռեալ»
Առաջին.- Հաւատամքը թէպէտ խաչեալ բառէն ետք «մեռեալ»
բառը չ’
չ’արձանագրեր, բայց կ’
կ’արձանագրէ թաղեալ բառը, նախ
որովհետեւ խաչեալ բառը ինքնին մահ կը նշանակէ, եւ երկրորդ,
թաղեալ բառին արձանագրութեամբ, կը հաստատուի որ
Քրիստոս ճշմարտապէս մեռաւ ու թաղուեցաւ եւ ո´
ո´չ թէ
ձեւականօրէն:
ձեւականօրէն:
Որոշ մտածողութիւններ կան, ըստ որոնց Քրիստոսի մահը
իրական չէր
չէր եւ ո´
ո´չ ալ անոր թաղումը:
թաղումը: Այսպիսի մարդիկ կ’
կ’ըսեն,
թէ Քրիստոս գերեզմանին մէջ դրուելէ ետք՝ ելաւ ու գնաց, երբ
ամէն մարդ հոնկէ մեկնեցաւ:
մեկնեցաւ: Չորս աւետարանիչները սակայն,
ո´չ միայն կը վկայեն որ Յիսուս ստուգապէս մեռաւ ու
թաղուեցաւ, այլ նոյնիսկ կը յիշեն որ Յովսէփ Արիմաթեացի
Արիմաթեացի
անունով մէկը, Պիղատոսի հրամանով, առաւ Յիսուսի մարմինը
եւ Նիկոդեմոսի հետ միասին կտաւներով փաթթեցին Յիսուսի
մարմինը՝ զմուռսին ու հալուէին հետ միասին, ինչպէս
Հրեաներուն սովորութիւնն էր պատանքել (Յհ 19.3819.38-42, Մտ 27.5727.5761, Մր 15.4215.42-47, Ղկ 23.5023.50-56):
56): Պահ մը առնենք Յիսուսը իբրեւ
մարդ, եթէ ան ճշմարտապէս մեռած չըլլար, ի՞նչպէս պիտի
կարենար դուրս գալ այն կտաւներէն որոնցմով փաթթուած էր
զօրեղապէս եւ ի՞նչպէս պիտի դիմանար կամ հանդուրժէր
փաթթուիլ շուրջ երեսուն քիլօ հալուէով խառն զմուռսով:
զմուռսով:
Երկրորդ.է:
Երկրորդ.- թաղուիլը՝ մահուան օրէնքին ենթակայ ըլլալ է:
Մահուան օրէնքը կը պահանջէ այն՝ որ գերեզման դրուելէ ետք,
մարդուն մարմինը աստիճանական կերպով սկսի քայքայուիլ,
նեխիլ ու փտիլ:
փտիլ: Քրիստոս այս իմաստով ենթակայ չեղաւ
մահուան օրէնքին:
օրէնքին: Հոգեգալուստի օրը, Պետրոս առաքեալ իր
արտասանած ճառին մէջ կը յիշէ որ Աստուած թոյլ չտուաւ որ
Յիսուսի մարմինը մեռելներու աշխարհին մէջ մնայ եւ փտութիւն
տեսնէ (Գրծ 2.27):
2.27):
Երրորդ.Երրորդ.- յաճախ մահը կը հասկնանք իբրեւ անջատումը
մարդուն հոգիին եւ մարմինին:
մարմինին: Արդ, մահուան ատեն Քրիստոսի
աստուածութիւնը բաժնուեցա՞ւ մարմինէն եւ հոգիէն
հոգիէն: Եւ
երկրորդ, թաղման երեք օրերուն ընթացքին ի՞նչ եղաւ Քրիստոսի
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մարդկային հոգին:
հոգին: Երկու տարբեր հարցումներ են որոնց պէտք է
փորձենք պատասխանել:
պատասխանել:
Ժամագիրքին սկիզբը Հաւատամք մը ունինք, որուն 77-րդ
տունին մէջ կը կարդանք. «Խաչուեցաւ եւ մեռաւ մարմինով, բայց

կենդանի մնաց աստուածութեամբը:
աստուածութեամբը: Մարմինը գերեզման
դրուեցաւ՝ աստուածութեան միաւորուած մնալով, իսկ հոգիով
դժոխք19 իջաւ առանց աստուածութենէն բաժնուելու:
բաժնուելու: Քարոզեց
հոգիներուն, աւերեց դժոխքը եւ ազատեց հոգիները:
հոգիները: Երեք օր ետք
յարութիւն առաւ մեռելներէն եւ երեւցաւ աշակերտներուն»
աշակերտներուն»: Այս
հատուածին կեդրոնական բաժինը ցոյց կու տայ որ
աստուածութիւնը երբեք չբաժնուեցաւ ո´
ո´չ մարմինէն եւ ո´
ո´չ ալ
մարդկային հոգիէն, ո´
ո´չ մահուան վայրկեանին, ո´
ո´չ գերեզման
դրուելու ատեն եւ ո´
ո´չ ալ մինչեւ յարութիւն:
յարութիւն:
Քրիստոս «թէպէտ մեռաւ մարմինով, բայց կենդանի մնաց

հոգիով
հոգիով: Եւ հոգիով ալ՝ գնաց քարոզեց բանտարկուած
հոգիներուն որոնք ատենօք չհնազանդեցան Աստուծոյ, երբ
անիկա ներողամտութեամբ կը համբերէր»
համբերէր» (Ա.Պտ
(Ա.Պտ 3.183.18-19, 4.6):
4.6):
Այս խօսքը չի նշանակեր որ Քրիստոս քարոզեց կամ փրկութեան
աւետիսը տուաւ անցեալին մէջ ապրած անհաւատ ու
անաստուած
անաստուած մարդոց, այլ անոնց՝ որոնք արդար մարդիկ էին, եւ
սակայն, Աստուծոյ նկատմամբ բացարձակ հնազանդութիւն
ցուցաբերած մարդիկ չէին:
չէին:
Յիշենք կէտ մը եւս որ թէպէտ անմիջականօրէն մեր նիւթին
հետ կապ չունի, բայց գիտնալը հետաքրքրական է:
է: Ինչպէս
Յովհաննէս Մկրտիչ հանդիսացաւ Քրիստոսի
Քրիստոսի նախակարապետը
երկրի վրայ, այնպէս ալ, հանդիսացաւ անոր նախակարապետը
մեռելներու աշխարհին մէջ:
մէջ: Յովհաննէս Մկրտիչին նուիրուած
շարականները եւս նոյն բանը կը հաստատեն. «Աւետաբեր

ցնծութիւն եղար մեռելներու աշխարհին մէջ գտնուող
հոգիներուն:
հոգիներուն: Եղար կարապետը Տիրոջ, անոր
անոր ստորերկիր իջման,
որով մահուան երկունքը ջնջուեցաւ»
ջնջուեցաւ»: Այլուր կը կարդանք.
«Կատարումը եղար օրէնքին եւ նախասկիզբը շնորհքին, եւ
մեռելներու աշխարհին մէջ գտնուող հոգիներուն քարոզեցիր
Քրիստոսով եկած փրկութիւնը»
փրկութիւնը»: Եւ ի վերջոյ, ուրիշ տեղ մը կը
կարդանք. «Դուն որ մեռելներու
մեռելներու աշխարհը իջած մարգարէներուն
Ակնարկութիւնը մեռելներու աշխարհին է, հոգիներու կայանին է, եւ ո´չ թէ
տանջարանին:
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աւետեցիր Աստուծոյ Որդիին գալուստը, տէ՜ր Յովհաննէս,
անդադար բարեխօսէ մեզի համար»
համար»:

Անդրադառնանք վերջին հարցի մը, որ հոգիի անմահութեան
հաւատացող ամէն մարդ կը հարցնէ:
հարցնէ: Հոգին մարմինէն բաժնուելէ
ետք ո՞ւր կ’
կ’երթայ եւ ի՞նչ վիճակի մէջ
մէջ կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ:
Նախ ըսեմ, որ Աստուածաշունչ Մատեանին վրայ
հիմնուելով, Արեւելքի բոլոր եկեղեցիները, որոնց կարգին նաեւ
Հայ Եկեղեցին, կը հաւատան որ իւրաքանչիւր մարդ իր
գործերուն համաձայն հատուցում պիտի ստանայ եւ այդ մէկը
տեղի պիտի ունենայ ընդհանուր դատաստանի օրը՝ Քրիստոսի
Քրիստոսի
երկրորդ գալուստին:
գալուստին:
Տարբեր է Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ տեսակէտը որ կու գայ միջին
դարերէն:
դարերէն: Կաթոլիկները, ինչպէս նաեւ Բողոքական հոսանքները,
կը հաւատան որ մահէն անմիջապէս ետք Աստուած արդէն
հատուցուն կ’
կ’ընէ գործերուն համաձայն:
համաձայն: Եթէ գործերու
համաձայն հատուցումը մահէն
մահէն ետք է որ կ’
կ’ըլլայ, այդ
ըլլայ::
պարագային, ընդհանրական դատաստանի օրը ի՞նչ պիտի ըլլայ
Եթէ ընդունինք որ մահէն ետք գործերու համաձայն հատուցում
կ’ըլլայ, Քրիստոսի երկրորդ գալուստին անմիջականօրէն
յաջորդող դատաստանը իր իմաստէն ու նշանակութենէն
ամբողջովին կը պարպուի:
պարպուի:
Յովհաննէս
Յովհաննէս առաքեալ ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու
տայ, որ գործերու համաձայն հատուցումը տեղի պիտի ունենայ
ընդհանուր դատաստանի օրը՝ Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն
ետք միայն:
միայն: Ան կ’
կ’ըսէ. «Յետոյ տեսայ ճերմակ մեծ գահ մը եւ անոր

վրայ բազմած մէկը, որուն ներկայութենէն փախան երկինքն ու
երկիրը՝ առանց հետք մը ձգելու:
ձգելու: Եւ տեսայ մեռելները՝ մեծ ու
փոքր, որոնք գահին դիմաց կանգնած էին:
էին: Գիրքերը բացուեցան
եւ ապա բացուեցաւ ուրիշ գիրք մը՝ Կեանքի գիրքը:
գիրքը: Մեռելները
դատուեցան
իրենց
գործերուն
համաձայն,
որոնք
արձանագրուած էին այնտեղ:
այնտեղ: Ապա ծովը յանձնեց
յանձնեց իր մէջ
գտնուող մեռելները. նոյնը ըրին մահն ու դժոխքը, եւ
իւրաքանչիւր մեռեալ դատուեցաւ իր գործերուն համաձայն»
համաձայն» (Յյտ
(Յյտ
20.1120.11-13):
13):
Դարձեալ կը հարցնենք քիչ մը վերեւ մեր հարցուցած նոյն
հարցումը՝ հոգին մարմինէն բաժնուելէ ետք ո՞ւր կ’
կ’երթայ եւ ի՞նչ
վիճակի մէջ կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Մեր եկեղեցւոյ տեսակէտը այն է՝ որ բոլոր
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հոգիները մէ´
մէ´կ տեղ կը հաւաքուին:
հաւաքուին: Ասոր պատկերացումը
կ’առնենք Ղուկասու Աւետարանին մէջ յիշուած աղքատ
Ղազարոսին եւ մեծահարուստին առակէն (Ղկ 16.1916.19-31):
31): Երկուքն
ալ կը յիշուին մեռելներու աշխարհին մէջ:
մէջ: Մեծահարուստը
դժոխքի
դժոխքի մէջ էր եւ կը տանջուէր, իսկ Ղազարոս՝ Աբրահամի մօտ
էր (Ղկ 16.23):
16.23):
Առակը ցոյց կու տայ որ մեծահարուստն ու Ղազարոսը իրար
կը տեսնեն, եւ հետեւաբար, իրարմէ անջատուած չեն տեղով,
այնպէս որ իրար չկարենան տեսնել:
տեսնել: Այս իրողութիւնը որոշապէս
կը պարզէ որ մինչեւ դատաստանի
դատաստանի օրը հոգիները միասին ու
միատեղ պիտի ըլլան:
ըլլան:
Երբ կ’
կ’ըսենք հոգիները միատեղ են՝ չի նշանակեր նոյն
վիճակին մէջ են:
են: Տարբեր բան է տեղի հասկացողութիւնը եւ
տարբեր բան՝ վիճակի հասկացողութիւնը:
հասկացողութիւնը: Երբ «տեղ»
տեղ» բառը կը
գործածենք, պէտք չէ մտածենք նիւթական տեղի մը կամ վայրի
մը մասին:
մասին: Յատուկ նիւթական վայր մը չկայ ուր հոգիները կը
հաւաքուին իրենց մարմիններէն բաժնուելէ ետք:
ետք:
Յիշենք նաեւ որ մէկ տեղ հաւաքուած հոգիները որոշ
հաղորդակցութեան մէջ կ’
կ’ըլլան իրարու հետ:
հետ: Հարկաւ իրարու
հետ անմիջական հաղորդակցութեան մէջ կրնան ըլլալ միայն
անոնք՝ որոնք վիճակակից ու բաժնեկից են իրարու:
իրարու:
Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացի մարդիկը կը բաժնէ երկու խումբի՝
արդար մարդիկ եւ չարագործ մարդիկ:
մարդիկ: Արդար մարդիկը իրենց
կարգին կը բաժնուին երկու խումբի՝ արդարներ եւ
կիսարդարներ:
կիսարդարներ:
Արդար մարդիկ:
մարդիկ: Տաթեւացին կը բացատրէ որ երկրի վրայ
արդար
արդար ու կատարեալ կեանք ապրած մարդոց հոգիները,
բաժնուելէ ետք իրենց մարմիններէն՝ կ’
կ’երթան ապրելու «վերին
20
ոլորտին կամ երկինքին»
երկինքին» մէջ, ուր եւ կատարեալ ուրախութեամբ
կը սպասեն Քրիստոսի յայտնուելուն:
յայտնուելուն:
Կիսարդար մարդիկ:
մարդիկ: Այս խումբի մարդոց համար կը
հաստատէ, որ թէպէտ քրիստոնէական
քրիստոնէական կեանքով ապրեցան, բայց
Հետաքրքրական է որ Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիին գաղափարը կամ առաջարկած
մեկնութիւնը տարբեր է մեկնիչներուն ջախջախիչ մեծամասնութենէն, անով՝ որ ան կը
խորհի որ երկրի վրայ արդար կեանք ապրած մարդոց հոգիները տարբեր տեղ կը
հաւաքուին՝ «վերին երկինքին» մէջ, կիսարդար կեանք ապրած մարդոց հոգիները տարբեր
տեղ՝ «ստորին երկինք», իսկ անարդար կեանք ապրած մարդոց հոգիները տարբեր տեղ՝
«երկրին ստորին տեղերը»:

20
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ամբողջապէս Աստուծոյ կամքը չկատարեցին, ճիշդ անոր համար
ալ, անոնք «ստորին երկինքին»
երկինքին» մէջ են, սպասողական վիճակի
մէջ, բայց եւ ուրախ վիճակի մէջ, որովհետեւ գիտակից են որ
փորձեցին արդար կեանք մը վարել:
վարել:
Իրենց այդ սպասողական վիճակի մէջ, անոնք կը
նախաճաշակեն Աստուծոյ փրկութիւնը, այդ փրկութեան
երանութիւնն ու ուրախութիւնը, որ իր կատարելութեան պիտի
հասնի Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետք:
ետք: Այսպիսի մարդիկ
դատաստանի օրը պիտի արժանանան Աստուծոյ գութին եւ
ողորմութեան, որովհետեւ թէպէտ իրենց կեանքը թերիներով
թերիներով
լեցուն եղաւ, բայց իր ընդհանրութեանը մէջ Աստուծոյ նուիրուած
կեանք մը եղաւ:
եղաւ: Անոնք թէպէտ կատարեալ չեղան, բայց
փորձեցին կատարելութեան ճամբուն մէջ մնալ:
մնալ:
Անարդար մարդիկ:
մարդիկ: Ասոնց վերաբերեալ Տաթեւացին կ’
կ’ըսէ,
որ անոնց հոգիները «երկրին ստորին տեղերը»
տեղերը» կ’իջնեն, ուր եւ կը
տանջուին, որովհետեւ գիտակից են երկրի վրայ իրենց ապրած
չար կեանքին եւ գիտեն որ ահարկու դատաստան մը կը սպասէ
իրենց:
իրենց:
Տաթեւացին կը բացատրէ որ բոլոր հոգիներն ալ բաժնուելէ
ետք իրենց մարմիններէն, պայծառ իմացականութիւն մը
կ’ունենան եւ կը դառնան յստակատես.
յստակատես. այնպէս որ շատ լաւ
գիտեն թէ երկրի վրայ ի´
ի´նչպիսի կեանք մը ապրած են եւ թէ ի´
ի´նչ
կը սպասէ իրենց դատաստանի օրը:
օրը: Մենք կրնանք չգիտնալ թէ
սխա՞լ ճամբու մէջ ենք թէ՝ շիտակ, բայց մարմինէն բաժնուող
հոգիները շատ լաւ գիտեն թէ ի´
ի´նչ վիճակի մէջ էին երբ երկրի
վրայ էին:
էին:
Հարցումներու
Հարցումներու բաժին:
բաժին:
1.1.- Ի՞նչպէս էր Քրիստոսի խաչափայտին ձեւը:
ձեւը:
Կարեւորը Քրիստոսի խաչափայտին ձեւը գիտնալը չէ.
կարեւորը այդ խաչափայտին միջոցաւ եւ այդ խաչափայտին
վրայ պատահածն է:
է: Քրիստոս այդ փայտին վրայ գամուեցա՞ւ,
այդ փայտին վրայ իր արիւնը թափե՞ց, այդ փայտին վրայ
վրայ
մահացա՞ւ:
մահացա՞ւ: Ա´յս է մեզի համար կարեւորը:
կարեւորը:
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Բայց պատասխանած ըլլալու համար ձեր հարցումին, ըսեմ,
որ ընդունուած աւանդութիւնը այն է՝ որ խաչափայտերը
բաղկացած կ’
կ’ըլլային երկու գերաններէ:
գերաններէ: Մէկ գերանը
ուղղահայեաց կը կանգնեցուէր ու կ’
կ’ամրացուէր այն տեղւոյն
վրայ ուր խաչելութիւնը
խաչելութիւնը պիտի ըլլար, իսկ միւս գերանը՝ սկիզբէն
կու տային կամ կը կապէին խաչուելու դատապարտուած անձին,
որպէսզի զայն իր ուսին վրայ առած, տանէր հոն՝ ուր պիտի
խաչուէր:
խաչուէր: Եւ երբեմն ալ այդպէս՝ կապուած վիճակի մէջ, զինք
խաչ կը բարձրացնէին. եւ բարձրացնելէ ետք կրնային զինք
զինք գամել
կամ չգամել:
չգամել: Քրիստոս գամուեցաւ հարկաւ:
հարկաւ: Մահապարտը
գամուէր թէ ոչ, երկու պարագաներուն ալ դատապարտուած էր
հետեւանք::
մեռնելու շնչահեղձութեամբ՝ թոքերու ճնշումին իբրեւ հետեւանք
Երկրորդ գերանը որ խաչեալին հետ միասին վեր կը
բարձրացուէր՝ կը կանգնեցուէր հորիզոնական ձեւով
ձեւով:
ւով: Ըստ
աւանդութեան, Քրիստոսի խաչելութիւնը ա´
ա´յս ձեւով տեղի
ունեցաւ:
ունեցաւ:
2.2.- Կաթոլիկ Եկեղեցին ի՞նչպէս կ’
կ’արդարացնէ Քաւարանի
գաղափարը:
գաղափարը:
Սկզբնապէս Կաթոլիկ Եկեղեցին ինք եւս Արեւելքի
եկեղեցիներուն պէս կ’
կ’ընդունէր մէկ ընդհանրական դատաստան:
դատաստան:
Աստիճանաբար սակայն, յառաջ եկան աստուածաբանական
որոշ խորհողութիւններ որոնց պատճառով առանձնական
դատաստանի տեսակէտը կամ գաղափարը հրապարակ
դրուեցաւ:
դրուեցաւ: Օրմանեան Պատրիարք կը հաստատէ որ այդ
գաղափարը եկած է 1313-րդ եւ 1414-րդ դարերէն, երբ Լատին
Եկեղեցւոյ մէջ յառաջ եկան երկու տարբեր միաբանութիւններ՝
միաբանութիւններ՝
Տօմինիկեան եւ Ֆրանչիսքեան կոչուած, որ ունեցան իրենց
աստուածաբանները, որոնք երկու տարբեր ուղղութիւններ
մշակեցին. ոմանք շեշտը դրին առանձնական դատաստանին
վրայ, իսկ ուրիշներ՝ ընդհանրական դատաստանի վրայ:
վրայ: Կարգ
մը
պապեր
առնձնական
դատաստանի
գաղափարը
պաշտպանեցին,
պաշտպանեցին, իսկ ուրիշներ՝ ընդհանրական դատաստանի
գաղափարը:
գաղափարը:
Բայց ի վերջոյ, Կաթոլիկ Եկեղեցին պաշտօնապէս ընդունեց
առանձնական դատաստանի տեսակէտը, որմէ ծնունդ առաւ
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Քաւարանի հասկացողութիւնը, հետեւեալ տրամաբանութեան
իբրեւ արդիւնք:
արդիւնք: Կաթոլիկ Եկեղեցին տրամաբանեց ու
յայտարարեց որ մարդ իր մահէն ետք կ’
կ’ենթարկուի
առանձնական դատաստանի. եթէ արդար է՝ կ’
կ’անցնի
ուղղակիօրէն Աստուծոյ ներկայութեան. իսկ եթէ անարդար է՝
կ’անցնի ուղղակիօրէն տանջանքի վայրը. եւ հարց տուաւ,
ըսելով՝ ի՞նչ կ’
կ’ըլլայ վիճակը այն մարդուն, որ այս երկուքին միջեւ
երրորդ վիճակ մը կը ներկայացնէ, այսինքն՝ արդար է բայց ո´
ո´չ
կատարելապէս:
կատարելապէս:
Անոնք դժուարացան գտնելու այս հարցումին պատասխանը.
բայց այս խնդիրէն կարենալ դուրս գալու համար, մէջտեղ դրին
Քաւարանի տեսութիւնը որ Աստուածաշնչական ո´
ո´չ մէկ հիմք
ունի:
ունի: Եւ հաստատեցին, որ ներելի մեղքեր գործած
գործած կամ իրենց
մեղքերէն պէտք եղածին պէս չսրբուած մարդիկ, իրենց մահէն
ետք կ’
կ’անցնին Քաւարան, ուր պէտք եղած պատիժը կրելէ եւ մեր
աղօթքներով պէտք եղած ձեւով մաքրուելէ ետք՝ կ’
կ’անցնին
արդարներու վիճակին:
վիճակին:
3.3.- Ընդհանրապէս խաչի գաղափարը մեզ կը վախցնէ,
որովհետեւ անոր մէջ նեղութիւն ու չարչարանք կը տեսնենք:
տեսնենք: Մեր
կեանքը անպայման չարչարանքո՞վ պէտք է անցնենք որպէսզի
փրկուինք:
փրկուինք: Կարելի՞ չէ հանգիստ կերպով քրիստոնէական կեանք
ապրիլ եւ փրկուիլ:
փրկուիլ:
Այս հարցումը արդի մարդու հարցում է:
է: Այսօրուան մարդը
ամենէն աւելի նեղութենէն փախչիլ ուզող
ուզող եւ հանգիստը փնտռող
մարդն է:
է:
Մարդ
վստահաբար
կրնայ
իր
քրիստոնէական
պարտականութիւնները ընել եւ շատ հանգիստ կեանք մը ապրիլ,
եւ դառնալ ժառանգորդը Աստուծոյ արքայութեան. ատոր մէջ
սխալ բան չկայ. բայց եթէ կեանքը պարտադրէ խաչ մը կրել՝ մենք
պէտք չէ խուսափինք այդ խաչը
խաչը կրելէ, այլապէս՝ պիտի
կորսնցնենք այն բանը որուն կը ձգտինք հասնիլ:
հասնիլ: Ճիշդ հոս է որ
հանդէս պէտք է բերենք մեր առաքինութիւնը, քաջութիւնը,
հաւատքի յանձնառութիւնը:
յանձնառութիւնը: Այլապէս, կը նշանակէ որ մեր
հաւատքը իրակա´
իրակա´ն հաւատք չէ, ժայռի վրայ շինուած հաւատք
չէ:
չէ:

www.hygradaran.weebly.com

242

Կեանքը մեզի կը
կը սորվեցնէ որ ոեւէ լաւ բան դիւրին կերպով
ձեռք չի բերուիր:
բերուիր: Լաւ բանի մը ձեռք բերումը մեզմէ կը պահանջէ
ճիգ ու ջանք, ինչպէս նաեւ համբերութիւն՝ նեղութեանց եւ
դժուարութեանց դիմաց:
դիմաց:
Առիթով մը դասարանին մէջ աշակերտներուն ըսի. «Այն

աշակերտը որ կ’
կ’ուզէ մեծ գիտութեան կամ
կամ ամբողջական
գիտութեան հասնիլ առանց գլուխը յոգնեցնելու՝ բան չի կրնար
սորվուիլ»
սորվուիլ»:

Մարդ արարածը չի նմանիր կենդանիին:
կենդանիին: Կենդանին ծնելուն
պէս՝ ոտքի կը կենայ, ուտելիք կը փնտռէ եւ գիտէ թէ ի´
ի´նչ կը
փնտռէ, եւ այդ բոլորը բնազդօրէն տեղի կ’
կ’ունենան, քանի
Աստուած զինք այդպէս
այդպէս ստեղծած է:
է: Մարդը սակայն այդպէս չէ:
չէ:
Մարդը ամէն ինչ փորձառաբար պէտք է սորվի ու գիտնայ,
ճիշդ անոր համար ալ, մարդուն միտքը յաճախ նմանցուած է
ճերմակ գրատախտակի մը, որուն վրայ մարդը կոչուած է գրելու
իր կեանքի փորձառութեամբ, եւ կեանքի այդ փորձառութիւնը
երբեմն կրնայ դառն ըլլալ:
ըլլալ:
Գիտութիւնը որ ամենէն աւելի ցանկացուած ու փնտռուած
բանն է՝ ամենէն աւելի ճիգ պահանջող բանն է:
է: Գիտութիւնը
պարզապէս օրինակ մըն է որ առի, բայց չմոռնանք որ ոեւէ բարիք
իր գինը ունի:
ունի: Եթէ արքայութիւն կ’
կ’ուզէք՝ արքայութեան գինը
չարչարանքներն են:
են: Պօղոս
Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ

«բազմաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյ
արքայութիւնը մտնելու համար»
համար» (Գրծ
(Գրծ 14.22):
14.22): Քրիստոս ինք եւս

յայտարարեց, թէ՝ ով որ իր խաչը չ’
չ’առներ եւ իրեն չի հետեւիր, չի
կրնար իրեն աշակերտ ըլլալ (Ղկ 14.27):
14.27):
Խաչի
յանձնառութիւնը
պայման
է
արքայութիւնը
ժառանգելու համար:
համար: Յանձնառութիւնը կը կայանայ անոր մէջ որ
երբ չարչարանք կայ՝ չփախինք այդ չարչարանքէն:
չարչարանքէն: Բայց եթէ
կեանքը անպայմանօրէն մեզմէ չի պահանջեր չարչարուիլ՝ մենք
զմեզ չարչարելու պէտք չունինք:
չունինք: Ճիշդ անոր համար է որ
Քրիստոս իր աշակերտներուն ըսաւ.
ըսաւ. «Երբ հալածեն ձեզ քաղաքի

մը մէջ, ուրիշ քաղաք մը փախէք, եւ եթէ հոնկէ ալ հալածեն՝
փախէք այլ քաղաք մը»
մը» (Մտ
(Մտ 10.23):
10.23): Յիսուսի ըսել ուզածը այն է՝

որ աննպատակ եւ անտեղի կերպով մենք զմեզ չարչարանքներու
ու նահատակութեան պէտք չէ ենթարկենք. բայց հոն ուր
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նպատակը չարչարուիլ
չարչարուիլ ու նահատակուիլ կը պահանջէ՝ պէտք չէ
փախչինք:
փախչինք:
3.3.- Երբ կ’
կ’ըսենք որ Աստուած դատաստանի օրը գութ եւ
ողորմութիւն պիտի ցուցաբերէ մարդոց հանդէպ, ատիկա
պատճառ մը չ’
չ’ը՞լլար որ անտարբեր ըլլանք մեր թերացումներուն
նկատմամբ եւ թոյլատու ըլլանք մեղքի հանդէպ:
հանդէպ:
Ոեւէ մէկը
մէկը որ իր կեանքը յանձնած է Քրիստոսի եւ կը փորձէ
Քրիստոսի շաւիղէն ընթանալ, անկարելի է որ անտարբեր եւ
թոյլատու վերաբերմունք ցուցաբերէ մեղքին հանդէպ:
հանդէպ: Հարկաւ
ըսել չեմ ուզեր որ մենք մեր անձերուն հանդէպ պէտք է անգութ եւ
աններողամիտ ըլլանք, յատկապէս երբ մեղքի մը մէջ իյնանք:
իյնանք:
Մենք կրնանք խիստ կանոններ դնել մեր անձերուն կամ
ուրիշներուն համար. կամ կրնանք խիստ քարոզներ խօսիլ՝
մարդիկը ահ ու դողի մատնելու որպէսզի դարձի գան:
գան: Բայց
յիշեցէք որ Յիսուս Քրիստոս այդպիսի լեզուով չխօսեցաւ մարդոց
հետ:
հետ: Երբ նստաւ ու կերաւ մեղաւորներուն
մեղաւորներուն հետ, բնա´
բնա´ւ
սպառնալիքով չխօսեցան անոնց հետ:
հետ: Չխօսեցաւ մարդոց հետ
այն եզրերով որ Հին Կտակարանը պիտի խօսէր:
խօսէր: Ընդհակառակը,
խօսեցաւ միայն սիրո´
սիրո´յ լեզուով, քա´
քա´ղցր լեզուով, անոնց միտքերը
ուղղելու համար ճշմարտութեան:
ճշմարտութեան:
Եթէ մարդկային միտքը իր մէջ առնէ Քրիստոսի
ճշմարտութիւնը
ճշմարտութիւնը եւ օրէ օր ինքզինք կատարելագործէ ու կերտէ
այդ ճշմարտութեան լոյսին տակ, կը նշանակէ թէ շիտակ ու
կատարեալ ճամբու վրայ է:
է: Այդ կատարելութիւնը մէկ անգամէն
ձեռք չի ձգուիր:
ձգուիր: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ, Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Մինչեւ

հասնինք հաւատքի չափահասութեան, Քրիստոսի կատարեալ
նմանութեան»
նմանութեան» (Եփ
(Եփ 4.13):
4.13): Առաքեալին այս բառերը ցոյց կու տան,

որ մեր հաւատքի կեանքը երկար ընթացք մըն է:
է:
Ապաշխարութեամբ դարձի գալէ ետք՝ մեր կեանքը
համբերատար ընթացքի պէտք է վերածուի, հաւատքի´
հաւատքի´ ընթացքի
մը:
մը: Այդ ընթացքին վրայ կրնանք վերիվայրումներ ունենալ,
հաւատքի այդ ճամբուն վրայ կրնանք գլորումներ ունենալ, բայց
կարեւորը հաւատքի ճամբուն վրայ մնալն է:
է: Եթէ հակառակ
բոլոր գլորումներուն, մնա´
մնա´նք հաւատքի ճամբուն վրայ, մնա´
մնա´նք
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ուղիղ ընթացքի մէջ, վստահ եղէք որ Աստուած գութով եւ
ներողամտութեամբ մեզ պիտի դիմաւորէ:
դիմաւորէ:
Եւ ճիշդ
ճիշդ ա´
ա´յս է Նոր Կտակարանին աւետիսը:
աւետիսը: Աւետիս մը որ
Հին Կտակարանի օրէնքներուն մէջ չկար:
չկար: Եթէ Նոր Կտակարանը
ինք եւս Հին Կտակարանեան օրէնքներուն պէս խիստ ու
խստապահանջ ըլլար, ատիկա աւետիս պիտի չըլլար, այլ՝
դժբախտութիւն, որովհետեւ Աւետարանը պարզապէս յաւելեալ
լուծ մը դրած պիտի ըլլար մեր ուսերուն:
ուսերուն: Բայց Քրիստոս մեր
ուսերուն նոր լուծ մը դնելու չեկաւ, այլ՝ Հին Կտակարանեան
օրէնքներուն լուծն ու անէծքը վերցնելու եկաւ (Գղ 3.13):
3.13):
4.4.- Երբ Քրիստոս կը հաստատէ որ քիչեր միայն կը գտնեն
կեանքի ճամբան (Մտ 7.14), կամ երբ կ’
կ’ըսէ թէ ընտրուածները
ընտրուածները քիչ
են (Մտ 20.16), ասիկա պատճառ մը չ’
չ’ը՞լլար արդեօք որ մարդիկ
վախնան ու մտահոգուին որ կրնան կորսնցնել իրենց
փրկութիւնը:
փրկութիւնը:
Նախ, եթէ երբեք Քրիստոս կը հաստատէ որ քիչեր պիտի
փրկուին, կը հաստատէ՝ ո´
ո´չ թէ որպէսզի մեր կամքն ու
զօրութիւնը ջլատէ եւ այլեւս չկարենանք
չկարենանք աշխատիլ մեր
փրկութեան համար, այլ որպէսզի մեզ արթնութեան մղէ:
մղէ:
Քրիստոս մնայուն կերպով արթուն ըլլալու եւ արթուն մնալու կոչ
ուղղեց իր հետեւորդներուն:
հետեւորդներուն: Եթէ հոգեւորապէս չքնանանք եւ մեր
փրկութեան հեռանկարը մեր մտքէն չհեռացնենք, պէտք չունինք
վախնալու որ կրնանք
կրնանք մեր փրկութիւնը կորսնցնել:
կորսնցնել:
Երկրորդ, երբ Քրիստոս կը հաստատէ որ քիչեր կը գտնեն
կեանքի ճամբան, կարծէք մեզի մղում մը տալու համար է
ատիկա:
ատիկա: Մղում մը՝ ջանալ ըլլալու այդ քիչերուն շարքին մէջ:
մէջ:
Յիշեցէք որ Պօղոս առաքեալ հաստատելէ ետք որ «մրցանակը
մէկ հոգի կը շահի»
շահի», կ’աւելցնէ ըսելով. «Դուք ալ, այնպէս
վազեցէք՝ որ մրցանակին հասնիք»
հասնիք» (Ա.Կր
(Ա.Կր 9.249.24-25):
25):
քիչեր պիտի
«Քիչեր միայն կը գտնեն կեանքի ճամբան»
ճամբան» կամ ««քիչեր
փրկուին»
փրկուին» խօսքէն վախցողներն ու մտահոգուողները կ’
կ’ըլլան
միայն անոնք՝ որոնք հեռու են Աստուծոյ ճամբէն, իսկ Աստուծոյ
ճամբուն մէջ
մէջ եղող եւ հաւատքի կեանք ապրող մարդիկ, բնա´
բնա´ւ
չեն վախնար ու պէտք չունին վախնալու որ կրնան իրենց
փրկութիւնը կորսնցնել:
կորսնցնել:

www.hygradaran.weebly.com

245

Մէկը որ ինքզինք յանձնած է Քրիստոսի եւ կ’
կ’աշխատի անոր
կամքը
կատարել,
վստահութեան
եւ
ապահովութեան
զգացումներով լեցուած կ’
կ’ըլլայ եւ ո´
ո´չ թէ վախի ու
մտահոգութեան:
մտահոգութեան: Աստուծոյ կամքին ընդդիմադիր մարդիկ իրե´
իրե´նք
են որ յաւիտենական կորուստի սարսափով լեցուած կ’
կ’ըլլան
մնայուն կերպով:
կերպով:
Կեանք մը որուն վրայ մեր երկնաւոր Հօրը տաքուկ շունչը կը
փչէ, այդ կեանքը ապահով կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Սիրտ մը որուն գահակալը
Քրիստոս ինքն է, այդ սիրտը խաղաղութեամբ համակուած
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Հոգի մը որուն մէջ Սուրբ Հոգին կը հանգչի, այդ հոգին
խայտացո´
խայտացո´ղ ու խաղա´
խաղա´ղ հոգի կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Յերրորդ աւուր յարուցեալ. ելեալ ի յերկինս նովին
մարմնովն՝ նստաւ ընդ աջմէ Հօր»
Հօր»: Թարգմանաբար՝ «Երրորդ օրը
յարութիւն առաւ, նոյն
նոյն մարմինով երկինք ելաւ եւ Հօրը աջ կողմը
նստաւ»
նստաւ»:
Քրիստոնէական հաւատքը կը հիմնուի բացառապէս
յարութեան իրականութեան վրայ, որ սկզբնական շրջանին
քրիստոնէական եկեղեցիներուն առաջին եւ միակ տօնն էր որ կը
տօնուէր:
տօնուէր: Եթէ վերցնէք Քրիստոսի յարութիւնը՝ քրիստոնէական
հաւատքը
հաւատքը կը դադրի գոյութիւն ունենալէ (Ա.Կր 15.14), որովհետեւ
մեր հաւատքը վարդապետութիւն մը կամ ուսուցում մը չէ, այլ կը
հիմնուի անձի մը վրայ եւ այդ անձը Յիսուս Քրիստոս ինքն էէ::
Փրկութիւնը մարդեղութեամբ կը սկսի եւ յարութեամբ իր
պսակումը կը ստանայ, եւ ուստի ջնջել յարութիւնը, պիտի
նշանակէր՝ մերժել փրկագործութիւնը:
փրկագործութիւնը: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ Քրիստոս
պատուէր տուաւ իր աշակերտներուն վկայ ըլլալու իր
առաքելութեան, ուսուցումներուն, բայց մանաւանդ յարութեան:
յարութեան:
Եւ աշակերտները չմոռցան Քրիստոսի այս պատուէրը:
պատուէրը: Յիշեցէք
որ երբ անոնք ընտրեցին Մատաթիան
Մատաթիան որպէսզի փոխարինէր
մատնիչ Յուդան՝ ըսին. «Պէտք է որ տասըմէկիս միանայ՝
Քրիստոսի յարութեան վկայ ըլլալու համար»
համար» (Գրծ
(Գրծ 1.22):
1.22):
Անոնք պիտի պիտի չկրնային Քրիստոսի վկաները ըլլալ եւ
քրիստոնէական հաւատքը տարածել, եթէ Քրիստոս յարութիւն
չառնէր:
չառնէր: Յարութենէն առաջ իրենց հաւատքը խախուտ էր, բայց
յարութենէն ետք, իրենց հաւատքը հիմնուեցաւ Քրիստոսի
ճշմարիտ ինքնութեան վրայ եւ այդ ինքնութեան ճշմարիտ
ճանաչումին վրայ, եւ այդպէս էր որ իրենց հաւատքը՝ դարձաւ
առաքելակա´
առաքելակա´ն հաւատք, տարածո´
տարածո´ւն հաւատք, որ դէպի
աշխարհ գացող կրակէ լեզուներու պէս պիտի լափէր առաջին
երկու դարերուն Հռոմէական կայսրութիւնը, շուտով իր մէջ
առնելու համար կայսրութիւնը եզերող միւս աշխարհները:
աշխարհները:
Մեր հաւատքի խոստովանութիւնը կը սկսի ըսելով. «Երրորդ
օրը յարութիւն առաւ»
առաւ»: Քրիստոս բազմաթիւ անգամներ խօսած էր
իր յարութեան մասին:
մասին: Մեր
Մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի որ
ան երբեմն ըսաւ թէ երրորդ օրը յարութիւն պիտի առնէ (Մտ
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16.21, 20.19, Մր 8.31) եւ երբեմն ալ, թէ՝ երեք օր ետք յարութիւն
պիտի առնէ (Մր 9.31, 10.34):
10.34):
Արդ, ե՞րբ յարութիւն առաւ Յիսուս. երրորդ օ՞րը, թէ՝ երեք օր
ետք:
ետք: Աւետարաններուն համաձայն,
համաձայն, Յիսուսի ձերբակալութիւնը,
դատավարութիւնը, ձաղկումը եւ չարչարանքները տեղի ունեցան
Հինգշաբթի գիշերը, խաչելութիւնը՝ Ուրբաթ առաւօտ ժամը 99-ին
(Մր 15.25), հոգին աւանդելը՝ շուրջ ժամը 33-ին (Ղկ 23.4423.44-46),
միջեւ,
ջեւ,21
խաչէն վար իջեցուիլն ու թաղուիլը՝ ժամը երեքէն վեցի մի
յարութիւնը՝ Շաբաթ երեկոյեան ժամը 66-էն ետք (ճշգրիտ ո՞ր
ժամուն՝ չենք գիտեր), երբ արդէն Կիրակին22 սկսած կ’
կ’ըլլար (Մտ
28.128.1-6):
6):
Նշուած օրերուն եւ ժամերուն լոյսին տակ, կրնանք ըսել որ
Յիսուսի յարութիւնը երեք օրեր ետք չէ որ տեղի ունեցաւ, այլ՝
երրորդ օրը, քանի խաչուեցաւ ու թաղուեցաւ Ուրբաթ օր,
թաղուած մնաց ամբողջ Շաբաթ օրը, եւ յարութիւն առաւ Շաբաթ
երեկոյեան ժամը 66-էն ետք, երբ արդէն Կիրակին սկսած կը
նկատուէր:
նկատուէր:
Սակայն, անոնք որոնք կը պնդեն որ Յիսուս գերեզմանի մէջ
մնաց երեք օրեր, կ’
կ’ըսեն՝ թէ Քրիստոս այդ տարին (30
թուականին),
թուականին), իր ժողովուրդի զաւակներուն հետ չկերաւ
Զատկական ընթրիքը,23 այլ՝ երկու օրեր առաջ, այսինքն՝
Երեքշաբթի գիշերը, ձերբակալութիւնն ու չարչարանքը տեղի
ունեցան Չորեքշաբթի գիշերը, խաչելութիւնն ու թաղումը՝
Հինգշաբթի, եւ այս ձեւով, Յիսուս երեք օրեր՝ Հինգշաբթի, Ուրբաթ
Ուրբաթ
եւ
Շաբաթ
թաղուած
մնաց:
Այս
տեսութիւնը
ո´
մնաց:
ո´ չ
Աստուածաշնչական է եւ ո´
ո´չ ալ կը յարգէ ժամանակակից
հրէական մտածողութիւնը, որ «երրորդ օր»
օր» բացատրութիւնը
տարբեր ձեւով կը գործածէ:
գործածէ:
Այսօրուան մարդն ալ երբ «երրորդ օր»
օր» բացատրութիւնը կը
գործածէ, երբեք չի հասկնար «երեք
երեք օր ետք»
ետք»: Օրինակ,
ենթադրենք պահ մը որ հիմա գիշերուան ժամը ինն է, եւ ես ըսի.
9-էն մինչեւ 1212-ը
«Երրորդ օրը այս ինչ գործը պիտի կատարեմ»
կատարեմ»: 9Ժամը վե ց է ն առաջ պէտք էր Յիսուսի մարմինը խաչէն վար իջեցուած ու թաղուած
ըլլար, որովհետեւ Եբրայական հ աշ ւ ո ւ մ ո վ , ժամը վ ե ց է ն ս կ ս ե ալ յ աջ ո ր դ
օ ր ը ՝ Շ աբ աթ ը կ ը ս կ ս է ր (Ղ կ 23.54), եւ հետեւաբար, մարմինը չէր կրնար խաչին
վրայ մնալ, որովհետեւ Շաբաթը հանգիստի օր էր եւ հրեաներ ոեւէ գործ չէին ըներ այդ օրը:
22
Կիրակի օրը անցեալին կը կոչուէր Մէկշաբթի: Քրիստոսի յարութեամբ է որ ստացաւ
Կիրակի անունը, որ կը նշանակէ՝ «Տիրոջ օր»:
23
Ըստ տոմարագէտներուն, 30 թուականին հրէական Զատիկը Հինգշաբթի օր եկած էր:
21
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որ երեք ժամ կայ՝ կը նկատուի առաջին օրը, երկրորդ օրը՝ վաղն
է, իսկ երրորդ օրը՝ միւս օրն է:
է: Եթէ այս ձեւով հաշուեմ՝ երե՞ք օր
հաշուած կ’
կ’ըլլամ. ո´
ո´չ, այլ՝ մէկ ու կէս օր, մանաւանդ եթէ երբեք
ընելիք գործս միւս օրուան առաւօտուն ընեմ:
ընեմ: Ահա այս ձեւով
պէտք է հասկնալ Յիսուսի գործածած «երրորդ օրը»
օրը» կամ «երեք օր
ետք»
ետք» բացատրութիւնները:
բացատրութիւնները:
Խորքին մէջ, «երրորդ օրը»
օրը» կամ «երեք օր ետք»
ետք»
բացատրութիւնները
համազօր
եւ
նոյնանշանակ
բացատրութիւնները
բացատրութիւններ են, եւ ասոր փաստը կը գտնենք Ովսէա
մարգարէին գիրքին մէջ, ուր կը կարդանք. «Երկու օրէն մեզ

պիտի կենդանացնէ, երրորդ օրը մեզ պիտի կանգնեցնէ ու անոր
առջեւ պիտի ապրինք»
ապրինք» (Ովս
(Ովս 6.2):
6.2): Մարգարէն Քրիստոսի մասին է
որ կը խօսի եւ Քրիստոսի
Քրիստոսի չարչարանքներով ու խաչելութեամբ
իրագործուած վերակենդանացումին ու վերականգնումին
մասին:
մասին:
Խօսինք հիմա յարութեան իրականութեան մասին:
մասին:
Յարութիւնը ուրիշ դէպքերու նմանող պարզ դէպք մը չէ
Քրիստոսի կեանքին մէջ:
մէջ: Քրիստոսի կեանքը բազմաթիւ հրաշալի
նշաններով լեցուն եղաւ:
եղաւ: Հակառակ Քրիստոսի կատարած բոլոր
նշաններուն ու հրաշքներուն, մարդիկ չգոհացան այդ բոլորով,
այլ իրմէ պահանջեցին աւելի´
աւելի´ զօրաւոր նշան մը եւ Քրիստոս
տուա´
տուա´ւ այդ նշանը՝ ըսելով. «Ինչպէս Յովնան երեք օր ցերեկ ու

գիշեր կէտ ձուկի փորին մէջ մնաց, նոյնպէս ալ Մարդու Որդին
Որդին
երեք օր, ցերեկ ու գիշեր, պիտի մնայ երկրի ընդերքին մէջ»
մէջ» (Մտ
(Մտ

12.40):
12.40):
Ուրիշներուն յարութիւն տալը այնքան զօրաւոր նշան մը չէր
որքան ինք անձնապէս եթէ յարութիւն առնէր:
առնէր: Յարութիւն առնելը
մեծագոյն նշանն ու ապացոյցն էր որ Քրիստոս ինքն էր
խոստացեալ Փրկի´
Փրկի´չը աշխարհի,
աշխարհի, ազատարա´
ազատարա´րը մարդկութեան:
մարդկութեան:
Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ, Պօղոս առաքեալ յատուկ շեշտուածութեամբ մը
կը խօսի Քրիստոսի յարութեան եւ անոր երեւումներուն մասին
(Ա.Կր 15.315.3-7):
7):
Քրիստոս ի´
ի´նք եւս, իր առաքելութեան ընթացքին, բազմաթիւ
առիթներով խօսեցաւ իր յարութեան մասին, բայց անկէ առաջ
առաջ
խօսեցաւ իր կրելիք չարչարանքներուն ու խաչելութեան մասին:
մասին:
Որոշ հանգրուանէ մը ետք, ան սկսաւ ուղղակիօրէն
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նախապատրաստել իր աշակերտները ընդունելու այն ինչ որ
պիտի ըլլար իր եւ իրենց կեանքին մէջ:
մէջ:
Թէ Քրիստոսի կատարած յայտնութիւնները իր անձին
ձերբակալութեան, ձաղկումին,
ձաղկումին, խաչելութեան եւ յարութեան
վերաբերեալ ո՞րքան տեղաւորուեցաւ աշակերտներուն մտքին
մէջ՝
կրնանք
գիտնալ
այն
պատկերացումներէն
որ
աւետարանները կու տան:
տան: Երբ աւետարանները կը կարդանք, կը
տեսնենք որ աշակերտները կը դժուարանային հաւատալ թէ
ի՞նչպէս իրենց փառաւոր Վարդապետը
Վարդապետը որ Աստուծոյ Որդին էր
եւ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած՝ կրնար ձերբակալուիլ, ծեծուիլ ու
ծաղրուիլ, հուսկ ապա խաչ բարձրանալ:
բարձրանալ: Անոնք հաւանաբար
կ’ակնկալէին որ իրենց հրաշագործ Վարդապետը՝ հրաշք մը
գործէր եւ ազատէր իր թշնամիներուն ձեռքէն:
ձեռքէն: Անոնք տակաւին
չէին կրցած ներթափանցել
ներթափանցել խոստացեալ Մեսիային վերաբերեալ
Հին Կտակարանի արձանագրած մարգարէութիւններուն:
մարգարէութիւններուն:
Յիսուս երբեմն բացայայտօրէն խօսեցաւ իր յարութեան
մասին եւ երբեմն ալ՝ անուղղակիօրէն:
անուղղակիօրէն: Օրինակ, ան խօսքը
ուղղելով հրեայ ղեկավարներուն՝ ըսաւ. «Քանդեցէ´
Քանդեցէ´ք այս
տաճարը, եւ երեք օրէն ես պիտի վերաշինեմ զայն»
զայն» (Յհ
(Յհ 2.19):
2.19):
Հրեաները կարծեցին որ Յիսուս կը խօսէր նիւթական տաճարին
մասին, բայց աւետարանիչը կը ճշդէ որ «տաճարը որուն մասին
Յիսուս կը խօսէր, իր մարմինն էր»
էր» (Յհ
(Յհ 2.21):
2.21):
Դարձեալ, առիթով մը ինքզինք ներկայացնելէ ետք իբրեւ
բարի ու քաջ հովիւ մը՝ ըսաւ. «Ոչ ոք կրնայ կեանքս ինձմէ խլել:
խլել:

Ես իմ կամքովս կեանքս կու տամ:
տամ: Իրաւունք ունիմ զայն տալու,
ինչպէս նաեւ իրաւունք ունիմ զայն կրկին առնելու»
առնելու» (Յհ
(Յհ 10.18):
10.18):

Յստակ է որ կեանքը տալն ու ետ առնելը՝ ակնարկութիւն է իր
մահուան եւ յարութեան:
յարութեան:
Մարգարէներ իրե´
իրե´նք եւս խօսած էին Քրիստոսի յարութեան
մասին:
մասին: Օրինակ, Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը կարդանք. «Իմ անձս

գերեզմանին մէջ պիտի չթողուս եւ քու սուրբիդ ապականութիւն
տեսնել պիտի չտաս»
չտաս» (Սղ
(Սղ 16.10):
16.10): Դաւիթ այս խօսքը չըսաւ ինքնիր

անձին համար:
համար: Պետրոս առաքեալ կը վկայէ որ Դաւիթ
մարգարէն մեռաւ, թաղուեցաւ եւ թաղուած ալ մնաց (Գրծ 2.29):
2.29):
Առաքեալը
Դաւիթին
տուեալ
խօսքը
կը
նկատէ
կանխասացութիւն մը Քրիստոսի յարութեան վերաբերեալ (Գրծ
2.31):
2.31):
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Արտագրենք նաեւ Եսայի մարգարէութեան մէջ յիշուած
Մեսիական այն հատուածը որ կը վերաբերի Քրիստոսի
յարութեան:
յարութեան: Մարգարէն
Մարգարէն խօսելէ ետք Աստուծոյ տառապող,
չարչարուող եւ իր կեանքը զոհող ծառային՝ Քրիստոսի մասին՝
կ’ըսէ. «Բայց Տէրը որ զայն տառապանքի եւ ցաւի մատնած էր, իր

վէրքերէն բժկեց զայն՝ որ ինքզինքը մեր մեղքերուն համար
տուաւ, որպէսզի իր սերունդը տեսնէ եւ երկար կեանք ունենայ եւ
եւ
անոր միջոցաւ Տիրոջ կամքը իրագործուի:
իրագործուի: Տէրը ուզեց զայն իր
ցաւերէն ազատել, իր լոյսը ցոյց տալ անոր եւ իր գիտութեամբ
զայն վերականգնել, որպէսզի անիկա՝ իր հաւատարիմ ծառան,
ուրիշները արդարացնէ, անոնց մեղքերը ինք կրելով:
կրելով: Այս
պատճառով ալ, ատիկա շատերը պիտի փրկէ այնպէս
այնպէս ինչպէս
հզօրները աւար կ’
կ’առնեն, որովհետեւ կամաւորաբար ինքզինքը
մահուան մատնեց եւ անօրէններու կարգին դասուեցաւ.
շատերու մեղքերը իր վրայ առաւ, եւ մահուամբ Աստուծոյ քով
միջնորդութիւն ըրաւ, որ անոնց անօրէնութիւնները ներուին»
ներուին»24
(Ես 53.1053.10-12):
12):

եց»» խօսքը՝ ակնարկութիւն է Քրիստոսի
«Իր վէրքերէն բժկեց
բժկեց

յարութեան:
յարութեան: Քրիստոս կարծէք գերեզմանի մէջ վիրաւոր մարդն
էր, թէպէտ իրողութիւնը այդպէս չէր:
չէր: «Որպէսզի իր սերունդը
տեսնէ»
տեսնէ» բառերը՝ կը վերաբերին Քրիստոսի Եկեղեցիին:
Եկեղեցիին: Եկեղեցին
Քրիստոսի սերունդն է:
է: «Երկար կեանք ունենայ»
ունենայ» բառերը՝ ցոյց կու
տան որ Քրիստոսի իշխանութիւնը կ’
կ’անդրանցնի մահուան
սահմանները:
սահմանները: «Ատիկա շատերը պիտի փրկէ այնպէս ինչպէս
հզօրները աւար կ’
կ’առնեն»
առնեն» հաստատումը՝ վկայութիւն մըն է
Քրիստոսի աստուածային զօրութեան:
զօրութեան: Ինչպէս հզօր մարդիկ
միայն կրնան աւար առնել, այնպէս ալ Քրիստոս, իբրեւ հզօր
Աստուած, միայն ի´
ի´նք կրնար ազատել մարդիկը թշանմիին՝
Սատանային ձեռքէն:
ձեռքէն:
Այլուր, Եսայի մարգարէն խօսելով ծնելիք Փրկիչին մասին,
զայն կը կոչէ՝ «Յաւիտենականութեան Հայր»
(Ես 9.6):
9.6): Եթէ
Հայր» (Ես
Քրիստոս յարութիւն չառնէր՝ ի՞նչպէս պիտի ըլլար հայրը
յաւիտենականութեան:
Դանիէլ
մարգարէն
Քրիստոսի
յաւիտենականութեան:
վերաբերեալ կ’
կ’ըսէ. «Անոր իշխանութիւնը յաւիտենական

իշխանութիւն է, որ պիտի չանցնի եւ թագաւորութիւնը պիտի
չաւրուի»
չաւրուի» (Դն
(Դն 1.14):
1.14): Քրիստոսի իշխանութիւնը յաւիտենական
24

Մէջբերումը կատարուած է Նոր Թարգմանութեան հետեւողութեամբ:
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իշխանութիւն մը պիտի չըլլար եւ ո´
ո´չ ալ իր թագաւորութիւնը՝
յաւիտենական թագաւորութիւն մը, եթէ ան յարութիւն չառնէր:
չառնէր:
Ցեւական երկրորդ հարցում մը.մը.- Քրիստոս ի՞նքն էր որ
յարութիւն առաւ, թէ Հայրն էր որ զինք յարուցանեց:
յարուցանեց: Անոնք որոնք
կը պնդեն որ Հայրը ի´
ի´նքն էր որ յարութիւն տուաւ Որդիին,
այդպէս
կ’
կ’ընեն,
ուրացած
ըլլալու
համար
Որդիին
աստուածութիւնը:
Բայց
Աստուածաշունչը
երկու
աստուածութիւնը:
Բայց
հաստատումներն ալ կ’
կ’ընէ:
ընէ:
Յիշենք քանի մը օրինակներ պարզապէս, որոնք ցոյց կու
տան որ Հայրը ի´
ի´նքն էր որ յարուցանեց Յիսուսը:
Յիսուսը: Պետրոս
առաքեալ կը վկայէ որ «Աստուած երրորդ օրը յարուցանեց զայն»
զայն»
(Գրծ 10.40):
10.40): Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Կը հաւատանք իրեն
իրեն
(Աստուծոյ)՝ որ մեռելներէն յարուցանեց Յիսուսը»
Յիսուսը» (Հռ
(Հռ 4.24):
4.24): Ուրիշ
տեղ կը կարդանք. «Աստուած Քրիստոսը յարուցանեց»
(Ա.Կր
յարուցանեց» (Ա.Կր
15.15):
15.15): Եբրայեցիներուն նամակին մէջ կը հաստատուի որ
Աստուած «ի´նքն էր որ մեռելներէն յարուցանեց մեր Տէր
Յիսուսը»
Յիսուսը» (Եբր
(Եբր 13.2013.20-21):
21):
Յիշենք քանի մը օրինակներ որոնք ցոյց կու տան որ
Քրիստոս ինքն է որ յարութիւն առաւ:
առաւ: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ
որ Յիսուս «յարութիւն առաւ՝ մեզ արդարացնելու համար»
համար» (Հռ
(Հռ
4.25):
4.25): Նոյնինքն Քրիստոս կը վկայէ՝ ըսելով. «Ես իմ կամքովս

կեանքս կու տամ:
տամ: Իրաւունք ունիմ զայն տալու, ինչպէս նաեւ
նաեւ
իրաւունք ունիմ զայն կրկին առնելու»
առնելու» (Յհ
(Յհ 10.18):
10.18): Չմոռնանք նաեւ
իր միւս յայտարարութիւնը. «Ե´ս եմ յարութիւնը եւ կեանքը»
կեանքը» (Յհ
(Յհ

11.25):
11.25): Երբ Քրիստոս կը յայտարարէ թէ ի´
ի´նքն է յարութիւնը եւ
կեանքը՝ որոշապէս ցոյց կու տայ որ յարութիւնը իր մէջն է,
յարութիւնը դուրսէն չէ
չէ որ կու գայ իրեն:
իրեն:
Գալով Սուրբ Հոգիին դերին՝ Քրիստոսի յարութեան մէջ,
սրբազան առաքեալը կը վկայէ, որ Յիսուս «Սուրբ Հոգիին
զօրութեամբ մեռելներէն յարութիւն առաւ»
առաւ» (Հռ
(Հռ 1.4):
1.4): Արդ, քանի որ
մէկ կողմէն կը հաստատուի որ Հայրը յարութիւն տուաւ
Քրիստոսի, մէկ կողմէն ալ՝ թէ
թէ Քրիստոս ի´
ի´նք յարութիւն առաւ,
իսկ միւս կողմէն՝ թէ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ յարութիւն առաւ,
եզրակացութիւնը կ’
կ’ըլլայ այն՝ որ Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին
գործը մէ´
մէ´կ է:
է: Ինչ որ Երրորդութեան անձերէն մէկը կ’
կ’ընէ՝ միւս
երկուքն ալ ըրած կ’
կ’ըլլան:
ըլլան:
Քրիստոս իր յարութեամբ ի՞նչ բաներ իրագործեց:
իրագործեց:
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1.1.- Քրիստոս իր յարութեամբ խափանեց մահուան
զօրութիւնը եւ մեզի կեանք պարգեւեց, ինչպէս «Քրիստոս յարեաւ
ի մեռելոց»
մեռելոց» ժամամուտին մէջ կ’
կ’ըսենք. «Մահուամբ զմահ կոխեաց

եւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեաց»
պարգեւեաց»:

2.2.- Իր յարութեամբ մեզ արդարացուց:
արդարացուց: Նո´
Նո´յնը Պօղոս
առաքեալ կը հաստատէ. «Իր կեանքը տուաւ մեր յանցանքները

համար»»
ջնջելու համար, եւ յարութիւն առաւ՝ մեզ արդարացնելու համար

(Հռ 4.25):
4.25): Քրիստոս իր զոհագործական մահուամբ մեր մեղքերը
Հօրը::
սրբելէ ետք, մեզ արդարացուց եւ այդպէս ներկայացուց իր Հօրը
3.3.- Իր յարութեամբ
յարութեամբ անմահական կեանքի գրաւականը
դարձաւ մեզի համար, այլ խօսքով՝ իր յարութիւնը յաւիտենական
կեանքի ապահովութիւնն ու վստահութիւնը տուաւ մեզի:
մեզի: Ադամ
որ մեղանչումով փակեց յաւիտենական կեանքի դուռը իր եւ
ամբողջ մարդկութեան դիմաց, Քրիստոս իր յարութեամբ, այդ
դուռը վերստին
վերստին բացաւ:
բացաւ:
4.4.- Իր յարութեամբ յաւիտենական կեանքին փառաւոր եւ
անեղծ վիճակին ճշմարիտ պատկերացումն ու յոյսն է որ մեզի
տուաւ, ինչպէս Պետրոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Օրհնեալ է Աստուած,

մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմութեամբ
մեզ վերստին ծնաւ, որպէսզի Յիսուս
Յիսուս Քրիստոսի մեռելներէն
յարութիւն առնելովը ունենանք այն կենդանի յոյսը՝ թէ պիտի
ժառանգենք անեղծ, անարատ եւ անթառամ կեանքը, որ
երկինքին մէջ պահուած է ձեզի համար»
համար» (Ա.Պտ
(Ա.Պտ 1.31.3-4):
4):
Քրիստոս իր յարութեամբ «մեզ նոր կեանքի փոխադրեց»,
փոխադրեց»,
կ’ըսէ 66-րդ դարու հեղինակ՝ Յովհաննէս
Յովհաննէս Բ. Գաբեղեան
Կաթողիկոս:
Կաթողիկոս: Այստեղ կ’
կ’ուզեմ ընթերցել անոր մէկ գրութիւնը,
կոչուած՝ «Սակս Հաւատոյ Հաստատութեան»,
Հաստատութեան», այսինքն՝ մեր
հաւատքի հաստատման համար գրուած նամակ մը:
մը: Նամակը
ուղղուած է օրուան Աղուանից Կաթողիկոսին:
Կաթողիկոսին:

«Իսկ ժամանակի վախճանին, Աստուած Բանը, որ
մշտնջենաւոր
մշտնջենաւոր Աստուած էր, կատարեալ մարդ եղաւ առանց
փոփոխութիւն կրելու, մարմնանալով սուրբ կոյսէն անպատմելի
ձեւով՝ առանց հեռանալու իր բնութենէն, առանց քայքայուելու
մարմնաւորութեան մէջ, այլ՝ մնաց նոյնպէս, անփոփոխելի,
անայլայլելի:
անայլայլելի:
Աստուած մարդացաւ ո´
ո´չ թէ մասնակիօրէն, այլ՝
այլ՝
ամբողջութեամբ. ո´
ո´չ թէ պակասութեամբ, այլ՝ լիութեամբ. ո´
ո´չ թէ
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երկուքի վերածուելով, այլ՝ անբաժանելի միութեամբ:
միութեամբ: Հայրը չէր
որ մարմին առաւ, այլ՝ Որդին:
Որդին: Սուրբ Հոգին չէր որ թանձրացեալ
մարմին եղաւ, այլ՝ Հօրմէն եղող Միածինը, բայց Հօրը կամքով եւ
Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ
զօրութեամբ:
թեամբ:
Ինքը որ անբովանդակելի էր, խանձարուրին մէջ
պատուեցաւ՝ որպէսզի մենք անապականութիւն հագնինք:
հագնինք:
Մսուրին մէջ դրուեցաւ՝ որպէսզի մեր անասնական բարքը
փոխենք:
փոխենք: Հրեշտակներուն կողմէ փառաւորուեցաւ՝ որպէսզի
մենք ալ անոնց փառաբանակից ըլլալու կոչուինք:
կոչուինք: Մոգերուն
կողմէ նուէրները ընդունեց՝ որպէսզի մենք ալ մեր հաւատքի
պտուղը տանք:
տանք: Կաթով սնանեցաւ՝ որպէսզի մեր անմեղութիւնը
գտնենք:
գտնենք: Մարմինով զարգացաւ ինք որ ամէն բանի
կատարելութիւնն է՝ որպէսզի մեզ իր կատարեալ հասակին
հասցնէ:
հասցնէ:
Կամաւորապէս եկաւ եւ չարչարուեցաւ՝ որպէսզի մեզ
ազատէ մեղքերու տանջանքէն:
տանջանքէն: Խաչուեցաւ՝ որպէսզի կեանքի
պտուղէն վայելենք:
վայելենք: Մեռաւ՝ որպէսզի իր մահով մահը սպաննէ:
սպաննէ:
Գերեզման դրուեցաւ՝ որպէսզի անդրաշխարհին դռները
խորտակէ:
խորտակէ: Երրորդ օրը յարութիւն առաւ՝ որպէսզի մեզ նոր
կեանքի փոխադրէ:
փոխադրէ: Երկինք համբարձաւ եւ Հօրը աջ կողմը
նստաւ՝ որպէսզի մենք իր աջ կողմը դասուինք:
դասուինք: Վերստին պիտի
գայ դատելու համար ողջերն ու մեռեալները եւ անոր
թագաւորութիւնը վերջ չունի:
չունի: Այսպէս կը հաւատանք եւ այսպէս
կ’երկրպագենք եւ փառաբանելով կ’
կ’ըսենք.ըսենք.- սուրբ Աստուած,
սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ խաչուեցար մեզի համար,
համար,
ողորմէ մեզի»
մեզի»:
Կան աղանդաւորներ որոնք թէպէտ կը խօսին Քրիստոսի
յարութեան մասին, բայց միայն ձեւականօրէն, որովհետեւ
կ’ըսեն, թէ Յիսուսի երկրաւոր մարմինը գերեզմանին մէջ
փճացաւ:
փճացաւ: Ուրիշ աղանդաւորներ ալ կան, որոնք բոլորովին
արտարոց բան մը կ’
կ’ըսեն, թէ՝ Քրիստոս իր մարմինը առաւ եւ
մոլորակներէն մէկուն վրայ դրաւ, այլ խօսքով, զայն իր հետ
Աստուծոյ ներկայութեան չտարաւ:
չտարաւ:
Եթէ այս հաստատումները ճշգրիտ ըլլան՝ Աստուածաշունչը
կը դադրի ճշգրիտ ըլլալէ:
ըլլալէ: Կարեւոր չէ թէ աղանդաւորներ ի´
ի´նչ
ըսած են անցեալին կամ ի´
ի´նչ կ’
կ’ըսեն ներկայիս. կարեւորը
կարեւորը
Աստուածաշունչը ի´
ի´նք՝ ի´
ի´նչ կ’
կ’ըսէ:
ըսէ: Մէկը կրնայ ուրանալ
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Քրիստոսի յարութիւնը, ուրիշ մը՝ անոր երկրորդ գալուստը,
երրորդ մը՝ դժոխքին գոյութիւնը, չորրորդ մը՝ Սատանային
գոյութիւնը, եւայլն:
եւայլն: Ով ինչ կ’
կ’ուզէ թող ուրանայ. Աստուծոյ մարդը՝
Աստուածաշունչին կապուա´
կապուա´ծ թող մնայ:
մնայ:
Աստուածաշունչը ի´
ի´նքն է որ պիտի ճշդէ թէ ի´
ի´նչ բան
գոյութիւն ունի եւ ինչ բան ոչ, եւ ո´
ո´չ թէ մարդը ինք:
ինք: Քրիստոնեայ
մարդը կո´
կո´ւրօրէն պէտք է հաւատայ Աստուածաշունչին մէջ
գրուածին ու ըսուածին:
ըսուածին: Եթէ Աստուածաշունչը կը հաստատէ որ
Քրիստոս յարութիւն առաւ, դժոխք կա´
կա´յ, երկրորդ գալուստ կա´
կա´յ,
Սատանայ կա´
կա´յ, դատաստան կա´
կա´յ, մարդը թող լո´
լո´ւռ մնայ ու իր
բերանը չբանայ Աստուծոյ բերանին՝ Աստուածաշունչին դէմ:
դէմ:
Աստուածաշունչին դէմ բացուող բերանը յաւերժապէս պիտի
պապանձի ու փակուի, ալ երբե´
երբե´ք չբացուելու համար:
համար:
Ո´վ աղանդամիտ մարդ, եթէ յարութիւն
յարութիւն չկա´
չկա´յ՝ Քրիստո´
Քրիստո´ս ալ
ուրեմն յարութիւն չէ առած:
առած: Եթէ դժոխք չկա´
չկա´յ՝ դրախտ ու
արքայութիւն ալ չկա´
չկա´ն: Նոյն Քրիստոսն է որ խօսեցաւ երկուքին
ալ մասին:
մասին: Եթէ մէկը ընդունինք՝ պարտաւոր ենք միւսն ալ
ընդունելու, եւ եթէ մէկը մերժենք՝ միւսն ալ պէտք է մերժենք:
մերժենք: Եթէ
երկրորդ
երկրորդ գալուստ չկա´
չկա´յ՝ յարութիւն ալ չկայ, եւ եթէ յարութիւն
չկա´
չկա´յ՝ դատաստան ալ չկայ ուրեմն:
ուրեմն: Իսկ եթէ դատաստան չկա´
չկա´յ՝
ինչո´
ինչո´ւ հապա եկեղեցին իր գոյութիւնը կը շարունակէ պահել.
ինչո՞ւ կը խօսի գոյութիւն չունեցող բաներու մասին:
մասին:
Թէ Քրիստոս շօշափելի մարմինով յարութիւն առաւ՝
առաւ՝
վկայութիւնները բազմաթիւ են:
են: Յիշենք յատկանշականները:
յատկանշականները: Ան
իր
յարութենէն
ետք
խօսքը
ուղղելով
շփոթահար
աշակերտներուն՝ ըսաւ. «Նայեցէ´
Նայեցէ´ք ձեռքերուս եւ ոտքերուս.

նոյնինքն ե´
ե´ս եմ:
եմ: Շօշափեցէ´
Շօշափեցէ´ք զիս եւ պիտի տեսնէք որ միս ու
ոսկոր ունիմ, բան մը՝ որ ոգին չ’
չ’ունենար»
ունենար» (Ղկ
(Ղկ 24.39):
24.39): «Միս
«Միս ու

ոսկոր»
ոսկոր» բառերը Քրիստոսի մարմնաւոր յարութեան անհերքելի
ապացոյցներ են:
են: Ան առաւել եւս համոզելու իր աշակերտները իր
մարմնաւոր յարութեան վերաբերեալ, ուտելիք ուզեց իրենցմէ եւ
առաւ ու անոնց ներկայութեան կերաւ ու մնացեալը անոնց
տուաւ (Ղկ 24.4124.41-43 Հմմտ
Հմմտ Յհ 21.921.9-14):
14): Յիսուսի մարմնաւոր
յարութիւնը փաստող ուրիշ զօրաւոր ապացոյց մըն է Թովմասին
ուղղած իր խօսքը. «Մատդ բեր՝ հո´
հո´ս դիր եւ տե´
տե´ս ձեռքերս, բե´
բե´ր

ձեռքդ եւ դպցուր կողիս եւ անհաւատ մի´
մի´ ըլլար, այլ՝
հաւատացեալ»
հաւատացեալ» (Յհ
(Յհ 20.27):
20.27):
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մարմնովն» այսինքն՝ «նոյն մարմինով
մարմինով»
«Նովին մարմնովն»
ինով»: Այս բառերը
ցոյց կու տան որ գերեզմանէն յարութիւն առաւ նո´
նո´յն այն
մարմինը որ գերեզմանին մէջ դրուեցաւ, եւ ո´
ո´չ թէ տարբեր
մարմին մը:
մը: Այլ խօսքով, յարուցեալ մարմինը նախկին մարմինէն
տարբեր մարմին մը չէր, բայց հարկաւ անիկա ձեռք բերած էր նոր
յատկութիւններ, նոր յատկանիշներ, որոնք յատուկ են
փոխակերպուած կամ փառաւորեալ մարմինին:
մարմինին: Իսկ թէ ի՞նչ
պիտի ըլլան յարուցեալ մարմինին յատկանիշները, Պօղոս
առաքեալ կը հաստատէ որ անոնք յատկանշուած պիտի ըլլայ
անեղծութեամբ,
փառաւորութեամբ,
զօրութեամբ
եւ
հոգեւորութեամբ (Ա.Կր 15.4215.42-44):
44):
Ո´չ միայն նոյն մարմինով յարութիւն առաւ, այլեւ «նոյն
մարմինով երկինք ելաւ»
ելաւ»25 կ’ըսէ Հաւատամքը:
Հաւատամքը: Մարմինով երկինք
բարձրանալը ո´
ո´չ միայն Քրիստոսի համար փառաւորումի առիթ
մը եղաւ, այլեւ՝ մեզի համար:
համար: Քրիստոս մարդկային իր բնութիւնը
Աստուծոյ քով տանելով՝ մեր մարդկային բնութիւնն ալ տարած
եղաւ:
եղաւ: Մարմինով Աստուծոյ քով ելլելը՝ գրաւական մըն է որ բոլոր
մարդիկը Աստուծոյ ներկայութեան պիտի բարձրանան:
բարձրանան:
Ի՞նչ կը հասկնանք «երկինք ելաւ»
ելաւ» ըսելով:
ըսելով: Աստուածութեան
համար տեղի հարց գոյութիւն չունի:
չունի: Հետեւաբար, Քրիստոսի
համար գործածուած «իջաւ»
իջաւ» կամ «ելաւ»
ելաւ» բացատրութիւնները
յարաբերական ճշմարտութիւններ են:
են: Աստուած ամենուրեք է:
է:
Բայց որովհետեւ մարդեղութեան մարմինը կայ, այս
պարագային, մարմինին յարաբերաբար երբ որ կը խօսինք, այդ
«ելաւ»
ելաւ» բացատրութիւնը կ’
կ’արդարանայ:
արդարանայ:
Նկատառելի
է
որ
յարութենէն
ետք
Քրիստոսի
աստուածութիւնը
աստուածութիւնը եւ մարդկութիւնը իրարմէ անբաժան մնացին:
մնացին:
Այլ բացատրութեամբ մը, յարութենէն ետք, մարմինը
անբաժանելի մնաց աստուածութենէն եւ «անոր հետ»
հետ» ալ երկինք
համբարձաւ:
հետ» բառերը մեզ պէտք չէ գայթակղեցնեն,
համբարձաւ: «Անոր
«Անոր հետ»
այն տպաւորութիւնը տալով մեզի, որ մարմինը բան մըն էր որ
Քրիստոսի կողմէ երկինք տարուեցաւ կամ կրուեցաւ:
կրուեցաւ: Աւելի ճիշդ
կ’ըլլայ ըսել.ըսել.- Քրիստոս մարմինով երկինք համբարձաւ:
համբարձաւ:
նստաւ»: Աջ կողմը նստիլը բառացիօրէն եւ
«Հօրը աջ կողմը նստաւ»
նիւթականօրէն պէտք չէ հասկնալ:
հասկնալ: Աջ կողմը նստաւ, կը
Մեր ծիսական լեզուին մէջ «ելաւ» բառին փոխարէն մենք կը գործածենք «համբարձաւ»
բառը:
25

www.hygradaran.weebly.com

256

նշանակէ՝ վերադարձաւ այն փառքին, այն պատիւին,
պատիւին, այն
փառաւորութեան, որ Աստուծոյ հետ ունէր նախապէս:
նախապէս: Այլ
խօսքով, աջ կողմը նստիլը՝ ցոյց կու տայ Հօր Աստուծոյ հետ
Քրիստոսի հաւասարապատիւ ըլլալը, անոր աթոռակից ու
փառակից ըլլալը:
ըլլալը:
Երկինք բարձրանալը եւ Աստուծոյ աջ կողմը նստիլը նոր
դիրք մը կամ նոր փառք մը չէր Քրիստոսի
Քրիստոսի համար:
համար: Քրիստոս այդ
փառքը ունէր սկիզբէն:
սկիզբէն: Ան իր աղօթքին մէջ ալ նոյն բանը ըսած
էր. «Ո՜վ Հայր, փառաւորէ´
փառաւորէ´ զիս այն փառքով որ ունէի քու հետդ՝
աշխարհի ստեղծագործութենէն առաջ»
առաջ» (Յհ
(Յհ 17.5):
17.5): Ասիկա Որդիին
կողմէ Հօրը ուղղուած խնդրանք մը չէ, որպէսզի փառք մը տայ
իրեն
իրեն:
են: Ընդհակառակը, Քրիստոս իր այս աղօթքով, ուզեց որ իր
աշակերտները ճանչնան իր աստուածային փառքն ու
ինքնութիւնը:
ինքնութիւնը:
Քրիստոս կամաւորապէս մերկացաւ իր աստուածային
փառքէն, ո´
ո´չ միայն որպէսզի կարենար մարդկութեան
փրկագործութիւնը իրականացնել՝ լրումը հանդիսանալով
Մեսիական
Մեսիական բոլոր մարգարէութեանց, այլ նաեւ, որպէսզի
կարենար ստանձնել այն երկու պաշտօնները որոնց մասին Հին
Կտակարանը կը խօսի:
խօսի: Այն երկու պաշտօններն են՝
թագաւորութիւն եւ քահանայապետութիւն:
քահանայապետութիւն: Քրիստոս իր երկինք
համբարձումով եւ Հօրը աջ կողմը նստելով՝ ստանձնած եղաւ իր
թագաւորական
թագաւորական եւ քահանայապետական պաշտօնները:
պաշտօնները:
Նախ խօսինք թագաւորութեան մասին:
մասին: Քրիստոսի
թագաւորութիւնը աշխարհի մէջ սկսաւ իր ծնունդով ու
առաքելութեամբ եւ հաստատուեցաւ իր խաչելութեամբ,
յարութեամբ եւ համբարձումով:
համբարձումով: Քրիստոսի ներկայութիւնը
մարդոց կեանքին ու սրտին մէջ՝ նոյնինքն
նոյնինքն Աստուծոյ
թագաւորութեան ներկայութիւնն է (Ղկ 17.21):
17.21):
Համբարձումով առաւել եւս շեշտուեցաւ Քրիստոսի
թագաւորական հանգամանքը:
հանգամանքը: Ան երբ իր Հօրը աջ կողմը նստաւ՝
նստաւ իբրեւ թագաւոր. թագաւոր՝ ամբողջ աշխարհի վրայ, բայց
յատկապէս՝ եկեղեցիէն ներս:
ներս: Հոս չի վերջանար Քրիստոսի
Քրիստոսի
թագաւորութիւնը:
թագաւորութիւնը: Իր թագաւորութիւնը իր վերջնական ու
ամբողջական պատկերը պիտի ստանայ իր երկրորդ գալուստին,
երբ իր թագաւորութիւնը պիտի հաստատուի երկրի վրայ,
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կորուստի
մատնելէ
ետք
անհնազանդներն
ու
անհաւատարիմները:
անհաւատարիմները:
Խօսելէ առաջ Քրիստոսի քահանայապետական պաշտօնին
պաշտօնին
մասին, ըսեմ՝ որ Սաղմոսաց գիրքին մէջ երկու ակնարկութիւն
կայ Քրիստոսի համբարձումէն ետք իր թագաւորական պաշտօնի
ստանձնումին:
ստանձնումին: Առաջինը կը գտնենք 2424-րդ Սաղմոսին մէջ, որ կը
սկսի ըսելով. «Բացէ´
Բացէ´ք ձեր փեղկերը, ո՜
ո՜վ դարպասներ, թող

բացուի՜
բացուի՜ն յաւիտենութեան դռները, որպէսզի
որպէսզի ներս մտնէ
փառաւոր Թագաւորը:
Տէ´´րն է,
Թագաւորը: Ո՞վ է այս փառաւոր Թագաւորը:
Թագաւորը: Տէ
հզօր եւ անպարտելի, Տէ´
Տէ´րը, պատերազմի մէջ անխորտակելի:
անխորտակելի:
Բացէ´
Բացէ´ք ձեր փեղկերը, ո՜
ո՜վ դարպասներ, թող բացուի՜
բացուի՜ն
յաւիտենութեան դռները, որպէսզի ներս մտնէ փառաւոր
Թագաւորը:
Թագաւորը: Ո՞վ է այս փառաւոր Թագաւորը:
Թագաւորը: Ամենակալ Տէ´
Տէ´րը,
ի´նքն է փառաւոր Թագաւորը»
Թագաւորը» (Սղ
(Սղ 24.724.7-11):
11):
Իսկ երկրորդը կը գտնենք 4747-րդ Սաղմոսին մէջ, որ կը սկսի
ըսելով. «Ահա Աստուած վեր կը բարձրանայ՝ ցնծութեան

աղաղակներու ընկերակցութեամբ, մեր Տէրը ինք վեր կը
բարձրանայ՝ փողերու կանչերուն հետ:
հետ: Ներբո՜
Ներբո՜ղ երգեցէք
երգեցէք
Աստուծոյ, ներբո´
ներբո´ղ երգեցէք. ներբո՜
ներբո՜ղ երգեցէք մեր Թագաւորին,
ներբո´
ներբո´ղ երգեցէք. որովհետեւ Աստուած ի´
ի´նքն է ամբողջ
աշխարհին տիրող մեծ Թագաւորը. իմաստութեան երգով
ներբո՜
ներբո՜ղ երգեցէք:
երգեցէք: Աստուած ազգերուն վրայ կը թագաւորէ՝ իր
սուրբ աթոռին բազմած»
բազմած» (Սղ
(Սղ 47.547.5-8):
8):

Կու
գանք
հիմա
Քրիստոսի
քահանայապետական
պաշտօնին:
պաշտօնին: Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Մենք ունինք այնպիսի

Քահանայապետ մը, որ ամենազօր Աստուծոյ աթոռին աջ կողմը
նստած է, երկինքի մէջ, իբրեւ պատօնեայ՝ երկնաւոր
Սրբարանին»
Սրբարանին» (Եբր
(Եբր 8.1):
8.1): Ան իբրեւ քահանայապետ՝ մեր

աղօթքները կ’
կ’ընծայէ Աստուծոյ
Աստուծոյ: Աղօթքները Աստուծոյ ընծայելը՝
ցոյց կու տայ իր բարեխօսի հանգամանքը:
հանգամանքը: Եւ Յիշեցէք որ
Յովհաննէս առաքեալ կը հաստատէ որ «Հօրը քով բարեխօս
ունինք միակ Արդարը՝ Յիսուս Քրիստոսը»
Քրիստոսը» (Ա.Յհ 2.1):
2.1): Նո´
Նո´յնը
Պօղոս առաքեալ կը վկայէ. «Աստուծոյ աջ կողմն է եւ կը
բարեխօսէ մեզի համար
համար»
մար» (Հռ
(Հռ 8.34):
8.34): Բարեխօսութիւնը իր
քահանայապետական պաշտօնին մեծագոյն ապացոյցներէն մէկն
է:
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Վերեւ տրուած բացատրութիւնները հարկաւ չեն նշանակեր
թէ Քրիստոս լոկ մեզի համար բարեխօսող մըն է եւ մեր
աղօթքները Հայր Աստուծոյ ներկայացնող մը:
մը: Քրիստոս թէ´
թէ´ կը
բարեխօսէ մեզի համար եւ թէ´
թէ´ մեր աղօթքներուն անձնապէս կը
պատասխանէ:
պատասխանէ:
Հարցումներու բաժին:
բաժին:
1.1.- Ինչո՞ւ Քրիստոս իր յարութենէն ետք Մարիամ
Մագդաղենացիին ըսաւ. «Մի
Մի´´ դպչիր ինծի»
ինծի» (Յհ
(Յհ 20.17), իսկ
Թովմասին ըսաւ. «Մատդ բեր՝ հո´
(Յհ
հո´ս դիր եւ տե´
տե´ս ձեռքերս»
ձեռքերս» (Յհ
20.27):
20.27):
Մարիամ Մագդաղենացին որ ուզեց Քրիստոսի մօտենալ եւ
իրեն դպչիլ, յարութիւնը ստուգելո՞ւ համար էր, թէ պարզապէս
ատով կ’
կ’արտայայտէր մարդկային այն մտերմութիւնը որ
նախապէս ունէր Քրիստոսի հետ եւ հիմա նոյն ձեւով կ’
կ’ուզէր իր
սէրն ու մտերմութիւնը արտայայտել:
արտայայտել: Քրիստոս արգիլեց
Մարիամին դպչիլ իրեն,
իրեն, սորվեցնելու համար անոր թէ իր
յարաբերութիւնը եւ մօտեցումը հանդէպ իրեն այլեւս պէտք էր
դադրէր
մարմնաւոր
ըլլալէ,
եւ
դառնար
հաւատքի´
հաւատքի´
յարաբերութիւն, հաւատքի´
հաւատքի´ մօտեցում:
մօտեցում: Ժամանակը եկած էր որ
այլեւս Մարիամ սորվէր զգալ ու ապրիլ Յիսուսի աննիւթական
ներկայութիւնը:
ներկայութիւնը:
Առաքեալները իրե´
իրե´նք եւս նոյնը բանը պէտք էր սորվէին,
բայց նախ պէտք էր բացարձակ կերպով հաւատային որ Յիսուս
իսկապէս եւ իրողապէս յարութիւն առաւ:
առաւ: Թովմաս կը կասկածէր
որ Յիսուս յարութիւն առած էր:
էր: Այդ կասկածը փարատելու
համար էր որ Յիսուս անոր ըսաւ. «Մատդ բեր՝ հո´
հո´ս դիր եւ տե´
տե´ս

ձեռքերս. բե´
բե´ր ձեռքդ եւ դպցուր կողիս եւ անհաւատ մի´
մի´ ըլլար,
այլ՝ հաւատացեալ»
հաւատացեալ» (Յհ
(Յհ 20.27):
20.27):

2.2.- Ի՞նչ ըսել ուզեց Յիսուս երբ Մարիամ Մագդաղենացիին
ըսաւ. «Մի
Մի´´ դպչիր ինծի, որովհետեւ տակաւին Հօրս մօտ չեմ
ելած»
ելած» (Յհ
(Յհ 20.17):
20.17):
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Յիսուս արգիլեց որ Մարիամ դպչի իրեն,
իրեն, որովհետեւ կ’
կ’ուզէր
որ այլեւս զինք ճանչնար իր աստուածային փառքին մէջ:
մէջ: «Հօրս
մօտ չեմ ելած»
ելած» բառերով, Յիսուս կ’
կ’ուզէր սորվեցնել Մարիամին
իր աստուածային ինքնութեան մասին:
մասին: Յիսուս չէր ուզեր որ
Մարիամ յարութենէն ետք շարունակէր իր մասին մտածել լոկ
իբրեւ բարի մարդ
մարդ մը, իբրեւ մեծ Ռաբբի մը, այլ կ’
կ’ուզէր որ իր
մասին մտածէր իբրեւ Տէր ու Փրկիչ, իբրեւ Աստուած:
Աստուած: «Հօրս մօտ
չեմ ելած»
ելած» բառերը հետեւաբար, ցոյց կու տան թէ ուրկէ´
ուրկէ´ եկած էր
Յիսուս եւ թէ ո´
ո´ւր կ’
կ’երթար:
երթար: Ան ուզեց որ Մարիամ գիտնար իր
իսկական ինքնութեան մասին:
մասին:
3.3.- Ի՞նչ բացատրութիւն
բացատրութիւն կու տան Եհովայի Վկաները Յիսուսի
յարութեան մասին:
մասին:
Ըստ Եհովայի Վկաներուն, Յիսուս յարութիւն առաւ
մարմինով մը որ նախկին մարմինը չէր:
չէր: Իրենց տեսութեամբ,
նախկին մարմինը մնաց գերեզմանին մէջ. Յիսուս նոր մարմին մը
առաւ, պարզապէս անով երեւելու համար իր աշակերտներուն,
աշակերտներուն,
եւ զանիկա հետը երկինք չտարաւ:
չտարաւ: Քառասուն օրերու ընթացքին
ամէն անգամ որ ոմանց կամ մէկու մը պիտի երեւէր՝ տարբեր
մարմինով մը կ’
կ’երեւէր եւ ապա այդ մարմինը կը փճացնէր:
փճացնէր:
Անհեթեթ եւ գայթակղեցուցիչ բացատրութիւններ են ասոնք
իրենց կողմէ ներկայացուած:
ներկայացուած:
4.4.- Ոմանք
Ոմանք կը կարծեն որ Յիսուսի թաղումէն ետք,
աշակերտները եկան եւ իր մարմինը գողցան. ճի՞շդ է ասիկա:
ասիկա:
Փարիսեցիներն ու քահանաները առաջին իսկ պահէն
դիմեցին Պիղատոսի եւ յիշեցուցին իրեն Յիսուսի խօսքը, թէ՝ երեք
օրէն յարութիւն պիտի առնէ, եւ խնդրեցին Պիղատոսէն որ
զինուորներ
զինուորներ պահակ կարգէ գերեզմանին վրայ, որպէսզի չըլլայ որ
աշակերտները մարմինը գողնան եւ յետոյ տարաձայնեն թէ
յարութիւն առաւ:
առաւ: Պիղատոս պէտք եղած զինուորները
տրամադրեց անոնց:
անոնց: Ապա Փարիսեցիներն ու քահանաները

«գացին եւ գերեզմանը հսկողութեան տակ առին, քարը կնքեցին
եւ զինուորներ
զինուորներ պահակ դրին»
դրին» (Մտ
(Մտ 27.6227.62-66):
66):
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Պէտք է գիտնալ որ անցեալին զինուորները պահակութիւնը
հերթով կ’
կ’ընէին, որպէսզի չքնանային եւ իրենց գնացած ատեն
սխալ բան մը տեղի չունենար:
չունենար: Հետեւաբար, բնա´
բնա´ւ չ’
չ’արդարանար
քահանաներուն կողմէ անոնց թելադրուածը, որ ըսեն՝ «իր

աշակերտները
աշակերտները գիշերով եկան եւ գողցան մարմինը, երբ մենք
քնացած էինք»
էինք» (Մտ
(Մտ 28.13):
28.13): Պահակները գիտէին որ կրնային

սպաննուիլ եթէ Յիսուսի մարմինը գողցուէր, ուստի անկարելի է
որ քնանային կամ իրենք կամաւորապէս թոյլ տային որ
աշակերտները գողնային մարմինը:
մարմինը:
Եթէ իսկապէս աշակերտները իրենք գողցած ըլլային
Յիսուսի
մարմինը,
ի՞նչպէս
պիտի
կարենային
համարձակութեամբ յայտարարել ամբողջ աշխարհին թէ ան
յարութիւն առաւ:
առաւ: Ենթադրենք պահ մը որ անոնք սուտ խօսեցան
ու խաբեցին մարդիկը, յայտարարելով որ Յիսուս յարութիւն
առաւ:
առաւ: Երբ իրենք զիրենք հալածանքի, նեղութեան,
նեղութեան, չարչարանքի
ու մահապատիժի դէմ յանդիման գտնէին, պիտի չտկարանայի՞ն,
պիտի վախնայի՞ն, եւ պիտի չխոստովանէի՞ն որ իրենք սուտ
խօսեցան:
խօսեցան:
Ոեւէ մարդ որ սուտ մը խօսի եւ յանկարծ ինքզինք մահուան
դէմ յանդիման կանգնած գտնէ իր խօսած սուտին պատճառով,
անկարելի է որ չխոստովանի
չխոստովանի իր սուտ խօսած ըլլալը եւ
ներողութիւն չխնդրէ:
չխնդրէ: Մինչդեռ բոլոր առաքեալները եւ
Քրիստոսի բոլոր հետեւորդները, իրենց կեանքը տուին, այն
կատարեալ եւ բացարձակ վստահութեամբ որ ո´
ո´չ միայն
Քրիստոս ի´
ի´նք յարութիւն առաւ, այլ նաեւ յարութիւն պիտի տայ
իր բոլոր հետեւորդներուն,
հետեւորդներուն, ժամանակներու աւարտին:
աւարտին:
5.5.- Մէկը որ մահուան անկողինին մէջ է եւ փափաք կը
յայտնէ որ քահանայ մը գայ որպէսզի իր մեղքերը խոստովանի,
օգուտ մը կ’
կ’ունենա՞յ իրեն:
իրեն:
Երբ ենթական փափաք կը յայտնէ որ քահանան գայ
որպէսզի անոր ներկայութեան իր զղջումը արտայայտէ եւ
մեղքերը
մեղքերը խոստովանի, ատիկա ինքնին ցոյց կու տայ իր
մեղաւորութեան վերաբերեալ իր ունեցած գիտակցութիւնը եւ
մեղքէն ձերբազատելու իր վառ փափաքը:
փափաքը:
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Նկատի պէտք է առնել նաեւ որ մահուան դիմաց, մարդու մը
զղջումը չի կրնար կեղծ կամ կիսատ ըլլալ:
ըլլալ: Ընդհակառակը, նման
պարագաներու, զղջումը
զղջումը կ’
կ’ըլլայ իրական եւ խոստովանութիւնը՝
կատարեալ:
կատարեալ: Եկեղեցականին կը մնայ արձակումը տալ. իսկ անկէ
անդին՝ Աստուծոյ գիտնալիքն է:
է:
6.օծում» կոչուա՞ծն
6.- Մահամերձ մարդը իւղով օծելը «վերջին օծում»
է:
Եկեղեցին «վերջին օծում»
օծում» բացատրութիւնը չի գործածեր, այլ՝
«հիւանդներու օծում»
օծում» բացատրութիւնը:
բացատրութիւնը: Եւ ասիկա կու գայ
Աստուածաշունչէն:
Յակոբոս
առաքեալ
կ’
Աստուածաշունչէն:
կ’ըսէ.
«Մէկը

հիւանդացա՞ւ՝ թող կանչէ եկեղեցւոյ երէցները, որպէսզի իր վրայ
աղօթեն եւ իւղով օծեն զինք, Տիրոջ անունով:
անունով: Եւ հաւատքով
կատարուած աղօթքը պիտի բժշկէ հիւանդը»
հիւանդը» (Յկ
(Յկ 5.145.14-15):
15):

Առաքեալը
Առաքեալը հիւանդներու մասին է որ կը խօսի եւ ո´
ո´չ թէ
մահամերձներու մասին:
մասին: Հետեւաբար, օծումը մահուան պահուն
տրուելիք բան մը չէ, այլ՝ հիւանդութեան պահուն:
պահուն: Մահուան
վայկեանին հասած մարդը օծումի պէտք չունի, այլ՝ զղջումի,
ապաշխարութեան եւ քաւութեան կարիքը ունի:
ունի:
7.7.- Երբ հիւանդը
հիւանդը հոգեվարքի մէջ է, խօսելու ո´
ո´չ մէկ
կարողութիւն ունի եւ կ’
կ’ուզէ մեղայ ըսել բայց չի կրնար, ի՞նչ
կ’ըլլայ անոր վիճակը:
վիճակը:
Եթէ հիւանդին գիտակցութիւնը իր տեղն է եւ կը հասկնայ իր
շուրջ անցած դարձածը, բայց անկարող է խօսելու կամ
արտայայտուելու, նման անձի պարագային,
պարագային, նոյնիսկ գլխու
շարժումը բաւարար է:
է: Գլուխի պզտիկ շարժումով կրնայ
արտայայտել իր զղջումն ու ցաւը. ատիկա ինքնին իբրեւ
խոստովանութիւն կ’
կ’ըմբռնուի:
ըմբռնուի: Իսկ եթէ հիւանդը անգիտակից
վիճակի մէջ է, անոր հետ զղջումի արարողութիւն կատարելը ո´
ո´չ
մէկ նշանակութիւն ունի:
ունի:

www.hygradaran.weebly.com

262

ՀԱՒԱՏԱՄՔ
ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր, ի դատել
զկենդանիս եւ զմեռեալս:
զմեռեալս: Որոյ թագաւորութեանն ո´
ո´չ գոյ
վախճան»
վախճան»: Թարգմանաբար՝ «Վերստին պիտի գայ, նոյն
մարմինով եւ Հօրը փառքով, ողջերն ու մեռածները դատելու, ան՝
որուն թագաւորութիւնը անվախճան է»
է»:
«Վերստին պիտի գայ
գայ»: Վերստին բառին գործածութիւնը
կարեւոր է, զատորոշելու համար իր երկրորդ գալուստը՝ իր
առաջին գալուստէն (մարդեղացումի միջոցաւ):
միջոցաւ): Քրիստոսի
երկրորդ գալստեան իրողութիւնը, քրիստոնէական մեր
հաւատքին խարիսխն է:
է: Եկեղեցին հիմնուած է Քրիստոսի
վերադարձի հաւատալիքին վրայ
վրայ:
Տէրը սորվեցուց մեզի ամէն օր աղօթել եւ ըսել. «Եկեսցէ
արքայութիւն քո»
քո»: Անորոշ թագաւորութեան մը գալուստին
համար չէ որ կ’
կ’աղօթենք, այլ՝ Քրիստոսի´
Քրիստոսի´ թագաւորութեան
գալուստին համար:
համար: Երբ կը խօսինք թագաւորութեան գալուստին
մասին, բնականօրէն խօսած կ’
կ’ըլլանք Թագաւորի´
Թագաւորի´ն գալուստին
մասին:
մասին: Թագաւորութիւնը չի կրնար գալ առանց Թագաւորին:
Թագաւորին:
«Երկրորդ
գալուստ»
բացատրութիւնը
պատմական
գալուստ»
հաստատում մը չէ պարզապէս, ո´
ո´չ ալ անցեալէն մեզի եկած
աւանդութիւն մըն է, որ ուրիշներուն փոխանցելու կամ
պատգամելու պարտականութիւնը ունինք:
ունինք: Այդ պատգամը
Աստուածաշունչէն,
այլ խօսքով՝
Աստուծմէ
կու գայ:
Աստուածաշունչէն,
գայ:
Աստուածային հրահանգ է խօսելու աշխարհին իր Որդիին
երկրորդ գալուստին մասին, եւ յիշեցնելու աշխարհին, որ ան օր
մը իր աւարտին պիտի հասնի:
հասնի: Աշխարհի պատմութիւնը անորոշ
ընթացք մը չունի, այլ Աստուծոյ իսկ առաջնորդութեամբ ու
նախախնամութեամբ,
ան
կ’
դէպի
յատուկ
կ’ուղղուի
նպատակակէտ մը:
մը:
Քրիստոսի երկրորդ գալուստին վերաբերեալ հակիրճ քանի
մը կէտեր պիտի մատնանշեմ.մատնանշեմ.1.1.- Քրիստոսի երկրորդ գալուստը այն հանգոյցն է որ ներկայ
ժամանակը պիտի կապէ ապագայ ժամանակին:
ժամանակին: Երկրորդ
գալուստին, ներկայ աշխարհի
աշխարհի պատմութիւնը իր վախճանին
պիտի հասնի, ճիշդ անոր համար ալ, յաճախ երբ կը խօսինք
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երկրորդ գալուստին մասին, զայն կը բնորոշենք իբրեւ «աշխարհը
վախճանը»,
Վախճան» կամ
վախճանը», կամ «աշխարհի կատարածը»
կատարածը»: «Վախճան
«Վախճան»
«կատարած»
կատարած» ըսելով, չենք հասկնար աշխարհի կործանումը կամ
բնաջնջումը, այլ՝ անոր
անոր վերափոխումը եւ սկզբնաւորումը նո´
նո´ր
ժամանակի մը, նո´
նո´ր թագաւորութեան մը, նո´
նո´ր աշխարհային
կարգի մը, որ յատկանշուած պիտի ըլլայ Քրիստոսով:
Քրիստոսով:
2.2.- Երկրորդ գալուստը մեր փրկութեան հանգրուանն է:
է:
Յիշեցէք որ Քրիստոս խօսելէ ետք իր երկրորդ գալուստը կանխող
նշաններուն մասին,
մասին, անմիջապէս կ’
կ’աւելցնէ՝ ըսելով. «Երբ ասոնք

սկսին պատահիլ, շտկուեցէք եւ ձեր գլուխները բարձրացուցէք,
որովհետեւ ձեր փրկութիւնը մօտ է»
է» (Ղկ
(Ղկ 21.28):
21.28):
Պօղոս առաքեալ եւս կը հաստատէ որ Քրիստոս «երկրորդ
անգամ պիտի յայտնուի փրկելու համար անոնք՝ որոնք
հաւատքով կը սպասեն
սպասեն իրեն»
իրեն» (Եբր
(Եբր 9.28):
9.28): Այլուր, խօսելով
Քրիստոսով յայտնուելիք փառքին մասին, կը հաստատէ՝ «թէ
ստեղծագործութիւնը ինք եւս պիտի ազատագրուի փճացումի
դատապարտութենէն, մասնակից դառնալու համար Աստուծոյ
որդիներուն ազատութեան ու փառքին»
փառքին» (Հռ
(Հռ 8.21):
8.21):

3.3.- Երկրորդ գալուստի ատեն մեռելներու յարութիւնը տեղի
պիտի ունենայ:
ունենայ: Մեռելներու յարութեան ժամանակ է որ պիտի
վերագտնենք մեր ամբողջականութիւնը՝ մարմին եւ հոգի:
հոգի:
Մարդը մարմին եւ հոգի է:
է: Հետեւաբար, մեր փրկութիւնը չի
վերաբերիր միայն հոգիին, այլեւ՝ մարմինին (Հռ 8.23):
8.23): Մարմինը
մեղքին հետեւանքով
հետեւանքով ենթարկուեցաւ ապականութեան եւ
փճացման օրէնքին. պէտք է վերստին դուրս գայ իր
ապականութենէն եւ փճացումի տիրապետութենէն եւ դառնայ
այն սկզբնական վիճակին որով Աստուած զայն ստեղծած էր, եւ
ասիկա տեղի պիտի ունենայ Քրիստոսի երկրորդ գալուստի
ատեն (Ա.Կր 15.5215.52-55):
55):
4.4.- Երկրորդ գալուստի ատեն, բոլոր հաւատացեալները՝ թէ´
թէ´
ննջած եւ թէ´
թէ´ ողջ, պիտի յափշտակուին, այսինքն՝ հաւաքուին ու
մէկտեղուին Տիրոջ ներկայութեան, ինչպէս Պօղոս առաքեալ
կ’ըսէ. «Մեզմէ անոնք որոնք ողջ մնացած կ’
կ’ըլլան Տիրոջ
գալուստին ատեն, մեռածներէն առաջ պիտի չանցնին:
չանցնին:
Որովհետեւ երբ հրամանը լսուի, հրեշտակապետը ազդարարէ եւ
Աստուծոյ փողը հնչէ, Տէրը ինք երկինքէն պիտի իջնէ, եւ նախ
յարութիւն պիտի առնեն անոնք՝ որ Քրիստոսի հաւատացին եւ
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մեռան:
մեռան: Եւ ապա, մեզմէ անոնք որ այն ատեն դեռ ողջ պիտի
ըլլան՝ անոնց հետ միասին ամպերու վրայ երկինք պիտի
յափշտակուին Տէրը դիմաւորելու համար. եւ այնուհետեւ Տիրոջ
հետ միասին պիտի ըլլանք յաւիտեան»
յաւիտեան» (Ա.Թս 4.154.15-17):
17):
5.5.- Յաջորդ հանգրուանը դատաստանն է:
է: Քրիստոսի
երկրորդ
գալուստը
եւ
գալստեան
կերպը
ինքնին
դատապարտութիւն պիտի բերէ աշխարհին:
աշխարհին: Ան իր երեւումը
երեւումը կամ
յայտնութիւնը նմանցուց «կայծակի որ երբ փայլատակէ՝ կը
լուսաւորէ ամբողջ երկնակամարը, արեւելքէն արեւմուտք»
արեւմուտք» (Մտ
(Մտ
24.27):
24.27): Ինչպէս կայծակը յանկարծ տեղի կ’
կ’ունենայ, այնպէս ալ
Քրիստոսի երկրորդ գալուստը անակնկալ կերպով պիտի
պատահի, եւ հաւանաբար նաեւ իր գալուստին ընկերանան
կայծակներ ու փայլակներ եւ այնպիսի ձայներ «որոնք կարծես
ծովու ալեկոծումի գոչումը ըլլան»
ըլլան» (Ղկ
(Ղկ 21.25), սարսափի
մատնելու համար մեղքի կեանքը սիրած եւ Չարին
տիրապետութեան տակ ապրած մարդիկը:
մարդիկը:
Դատաստանը հարկաւ միայն ժխտական պատկեր մը չէ:
չէ:
Դատաստանի պահը անզիղջ
անզիղջ եւ անապաշխար մեղաւորին
համար պիտի ըլլայ պատիժի պահ, բայց հաւատացեալներուն
համար, անիկա պիտի ըլլայ փառքի ու փառաւորումի պահ,
ինչպէս Սրբազան առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Ես այնպէս կը խորհիմ, թէ

ներկայ ժամանակի չարչարանքները ոչի´
ոչի´նչ են գալիք փառքին
քով՝ որ մեզի պիտի յայտնուի
յայտնուի»
այտնուի» (Հռ
(Հռ 8.18):
8.18): Երբ առաքեալը կը խօսի

մեզի յայտնուելիք փառքին մասին, հարկաւ մեզի տրուելիք
փառքին է որ կ’
կ’ակնարկէ:
ակնարկէ: Հաւատացեալին տրուելիք փառքին
լոյսը աւելի´
աւելի´ն պիտի ըլլայ քան արեւին լոյսը. մտաբերեցէք որ
Յիսուս ինքն իսկ հաստատեց թէ «արդարները արեւու պէս պիտի
փայլին երկինքի արքայութեան մէջ»
մէջ» (Մտ
(Մտ 13.43):
13.43):
6.6.- Յաջորդ հանգրուանը պիտի ըլլալը հատուցումը:
հատուցումը:
Հատուցումը պիտի ըլլայ մարդոց գործերուն համաձայն (Հռ 2.6,
Յհ 5.29, Ա.Կր 3.13):
3.13): «Իւրաքանչիւրը իր աշխատանքին համաձայն
իր վարձատրութիւնը պիտի ստանայ»
ստանայ» (Ա.Կր
(Ա.Կր 3.8):
3.8): Պօղոս
առաքեալ
կը
յանձնարարէ
Տիմոթէոսին
պատուիրել
հարուստներուն «որ բարիք գործեն, լաւ գործերով հարստանան,

եւ ըլլան առատաձեռն, սիրալիր եւ իրենց ունեցածով
ուրիշներուն օգնելու պատրաստ:
պատրաստ: Այդպիսով իրենք իրենց համար
կ’ամբարեն գանձ մը՝ որով ամուր հիմ նետած կ’
կ’ըլլան
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հանդերձեալին
(Ա.Տմ
հանդերձեալին մէջ, ճշմարիտ կեանքը ձեռք ձգելու համար»
համար» (Ա.Տմ
6.186.18-19):
19): Առաքեալը ցոյց կու տայ թէ որքան կարեւոր է մարդու մը
կեանքը, անոր ձեռք բերած առաքինութիւնները, բայց մանաւանդ,
այդ առաքինութեան համապատասխան գործերը, որոնք
անհրաժեշտ են յաւիտենական կեանքը ձեռք ձգելու
ձգելու համար:
համար:
7.7.- Վերջին հանգրուանը նո´
նո´ր երկինքի եւ նո´
նո´ր երկրի
գոյաւորումը պիտի ըլլայ:
ըլլայ: Ասիկա Աստուծոյ խոստումն է
ուղղուած իր զաւակներուն, որ կը գտնենք թէ´
թէ´ Հին եւ թէ´
թէ´ Նոր
Կտակարաններուն մէջ:
մէջ: Աստուած Եսայի մարգարէին բերնով
կ’ըսէ. «Ահա ես նոր երկինք եւ նոր երկիր պիտի
(Ես
պիտի ստեղծեմ»
ստեղծեմ» (Ես
65.17):
65.17): Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ որ «Տիրոջ օրը

անակնկալօրէն պիտի գայ, գողի պէս, երբ երկինքը մեծ
շառաչիւնով պիտի չքանայ, երկնային մարմինները պիտի վառին
ու հալին, եւ երկիրը իր ամբողջ բովանդակութեամբ պիտի
անհետանայ:
անհետանայ: Բայց մենք՝ Աստուծոյ խոստումին
խոստումին համաձայն՝ կը
սպասենք նոր երկինքի մը եւ նոր երկրի մը, ուր արդարութիւնը
պիտի իշխէ»
իշխէ» (Բ.Պտ
(Բ.Պտ 3.10, 13):
13):
Վերջին խօսք մը այս առիթով:
առիթով: Թէ ե´
ե´րբ եւ ի´
ի´նչպէս տեղի
պիտի ունենայ երկրորդ գալուստը՝ կարեւոր չէ. կարեւորը՝ այդ
գալուստին պատրաստ ըլլալն է:
է: Նոր Կտակարանը մնայուն
մնայուն
կերպով այդ գալուստը կոչեց «շուտով»
շուտով» ըլլալիք գալուստ մը (Յյտ
3.11, 22.7, 20):
20): Այստեղ, «շուտով»
շուտով» բառը ժամանակի
հասկացողութիւն չունի, այլ կը նշանակէ՝ անակնկալ կերպով,
յանկարծօրէն:
յանկարծօրէն:
Հետաքրքրական է որ աշակերտները կը կարծէին որ
երկրորդ գալուստը շատ շուտով տեղի պիտի ունենար, նոյնիսկ
իրենց ապրած ժամանակ:
ժամանակ: Յակոբոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ.

«Համբերեցէք եւ ամուր պահեցէք ձեր սիրտերը, որովհետեւ Տիրոջ
գալուստը մօտ է»
է» (Յկ
(Յկ 5.8):
5.8): Իսկ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ
«շատ, շատ քիչ ատենէն՝ ան որ գալիք է՝ պիտի գայ, առանց
ուշանալու»
ուշանալու» (Եբր
(Եբր 10.37, Ամբ 2.3):
2.3):

Բայց երբ առաքեալները տեսան որ Տիրոջ գալուստը սկսաւ
«ուշանալ»,
ուշանալ», եւ մանաւանդ, երբ մարդիկ սկսան քննադատել՝
ըսելով. «Ո՞ւր մնաց Քրիստոսի երկրորդ գալստեան խոստումը:
խոստումը:

Մեր հայրերը մեռան եւ դեռ ամէն կը մնայ եղածին պէս, ինչպէս
որ էր ստեղծագործութենէն ի վեր»
վեր» (Բ.Պտ
(Բ.Պտ 3.4), առաքեալը
բացատրեց որ «Տէրը չ’
չ’ուշացներ իր խոստումին կատարումը,
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այնպէս՝ ինչպէս ոմանք կը հասկնան ուշացումը:
ուշացումը: Տէրը
պարզապէս համբերատարութիւն ցոյց կու տայ ձեզի հանդէպ,
որովհետեւ չ’
չ’ուզեր որ ոեւէ մէկը կորսուի, այլ՝ կ’
կ’ուզէ որ բոլորն
ալ ապաշխարելու առիթ ունենան»
ունենան» (Բ.Պտ
(Բ.Պտ 3.9):
3.9):
Գանք յաջորդ բացատրութեան՝ «նովին մարմնովն»,
մարմնովն», այսինքն՝
«նոյն մարմինով»
մարմինով»: Երկրորդ անգամն է որ «նոյն մարմինով»
մարմինով»
բացատրութեան կը հանդպինք Հաւատամքին մէջ:
մէջ: Հաւատամքը
Քրիստոսի մարմինին նոյնութիւնը կը շեշտէ որովհետեւ
մարդեղութեան եւ փրկագործութեան
փրկագործութեան խորհուրդին կեդրոնն է:
է:
Աստուծոյ Որդին հրաժարելով իր աստուածային փառքէն՝
մարմնացաւ
ու
մարդեղացաւ, բայց
փրկագործութիւնը
կատարելէ ետք, երբ վերստին պիտի մտնէր իր աստուածային
փառքին մէջ՝ չհրաժարեցաւ իր մարմինէն:
մարմինէն: Մարմինը
յաւիտենապէս Աստուծոյ Որդիին միացած մնաց ու պիտի մնայ:
մնայ:
Նոյն մարմինով չարչարուեցաւ ու խաչուեցաւ, նոյն
մարմինով թաղուեցաւ, նոյն մարմինով յարութիւն առաւ, նոյն
մարմինով երեւցաւ իր աշակերտներուն, նոյն մարմինով երկինք
համբարձաւ ու Հօրը աջ կողմը նստաւ, նոյն մարմինով երկրորդ
անգամ պիտի յայտնուի եւ նոյն մարմինով պիտի նստի իր
դատաւորական աթոռին վրայ:
վրայ: Ասիկա գիտնալը վստահութիւն
եւ ապահովութիւն կը ներշնչէ մեզի, որովհետեւ, եթէ նոյն Փրկիչն
է որ մեկնեցաւ դէպի երկինք եւ պիտի գայ երկինքէն, կը նշանակէ
որ մեր փրկութիւնը անփոփոխելի է:
է: Քանի Յիսուս չի փոխուիր՝
իր տուած փրկութիւնն ալ չի փոխուիր:
փոխուիր:
Տուեալ բացատրութիւններէն զատ, «նոյն մարմինով»
մարմինով» բառերը
ուրիշ բան մը եւս մեր ուշադրութեան կը յանձնեն. այն՝ որ
երկրորդ գալուստը մարմնապէս, այլ խօսքով՝ տեսանելի կերպով
տեղի պիտի ունենայ:
ունենայ: Այս մասին թէ´
թէ´ Հին եւ թէ´
թէ´ Նոր
Կտակարանները վկայութիւն
վկայութիւն կու տան:
տան:
Օրինակ, Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը կարդանք. «Մեր

Աստուածը պիտի գայ եւ լուռ պիտի չմնայ:
չմնայ: Անոր առջեւ լափող
կրակ եւ շուրջը սաստիկ փոթորիկ պիտի ըլլայ»
ըլլայ» (Սղ
(Սղ 50.3):
50.3): Ասիկա

աշխարհաբար թարգմանութիւնն է որ թեթեւակիօրէն կը
տարբերի բնագիրէն:
բնագիրէն: Եբրայերէն բնագիրը կ’ըսէ. «Մեր Աստուածը
յայտնապէս պիտի գայ»
գայ»: «Յայտնապէս պիտի գայ»
գայ» բառերը
կարելի է թարգամանել՝ «լուռ պիտի չմնայ»,
կ’ուզէ,
չմնայ», որ ըսել կ’
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բացայայտօրէն կամ տեսանելիօրէն պիտի գայ եւ ո´
ո´չ թէ լուռ
կերպով, անյայտ կերպով, աննշմար կերպով:
կերպով:
Իսկ Նոր Կտակարանէն, յիշեցէք Յիսուսի խօսքը ուղղուած
Կայիափա քահանայապետին. «Ասկէ ետք պիտի տեսնէք

Մարդու Որդին՝ ամենազօր Աստուծոյ աջ կողմը նստած. եւ պիտի
տեսնէք որ կու գայ երկինքի ամպերուն մէջէն»
մէջէն» (Մտ
(Մտ 26.64):
26.64):

Վերջին այս բառերը, դարձեալ, ցոյց կու տան որ Յիսուսի
վերադարձը աշխարհ՝ տեսանելիօրէն պիտի
պիտի ըլլայ:
ըլլայ: Հրեշտակները
իրենք եւս նոյն վկայութիւնը տուին Քրիստոսի համբարձման
պահուն, երբ «տակաւին առաքեալները իրենց աչքերը երկինք
յառած՝ Յիսուսի մեկնիլը կը դիտէին»
դիտէին» (Գրծ
(Գրծ 1.10):
1.10): Անոնք ըսին.

«Ո´վ Գալիլեացիներ, ինչո՞ւ կեցեր երկինքը կը դիտէք:
դիտէք: Այս
Յիսուսը որ երկինք համբարձաւ, օր մը դարձեալ պիտի գայ
այնպէս՝ ինչպէս անոր երկինք երթալը տեսաք»
տեսաք» (Գրծ
(Գրծ 1.11):
1.11): Յիսուս

տեսանելիօրէն երկինք մեկնեցաւ, եւ ուստի, տեսանելիօրէն
երկինքէն պիտի գայ:
գայ: Ի վերջոյ, յիշեցէք Յովհաննէսի խօսքը.

«Ահա անիկա կու գայ ամպերու վրայ:
վրայ: Ամէն մարդ պիտի տեսնէ
զայն»
զայն» (Յյտ
(Յյտ 1.7):
1.7): Յստակ է որ Յիսուս պիտի գայ այնպիսի´
այնպիսի´ ձեւով

մը որ բոլոր մարդիկ պիտի կարենան տեսնել զինք:
զինք:
Հօր», այսինքն՝ «Հօրը փառքով»
փառքով»: Որդին Հօրը
«Եւ փառօք Հօր»,
փառքով պիտի գայ:
գայ: Այն փառքը որուն մասին կը խօսինք միայն
Հօրը փառքը չէ, այլ նաեւ Որդիին փառքն է:
է: Որդին խօսքը
ուղղելով Հօրը՝ ըսաւ. «Ինչ որ իմս է՝ այդ բոլորը քուկդ է, եւ ինչ որ
քուկդ է՝ ատիկա իմս է»
է» (Յհ
(Յհ 17.10):
17.10): Չկա´
Չկա´յ բան մը որ Հօրը
սեփականութիւնը ըլլայ առանց Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին
սեփականութիւնը ըլլալու:
ըլլալու:
Փառքը յատուկ է ո´
ո´չ թէ Հօրը անձին, այլ՝ աստուածային
բնութեան.
բնութեան. իսկ ինչ որ յատուկ է աստուածային բնութեան՝
յատուկ է հաւասարապէս Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերուն:
անձերուն:
Հետեւաբար, Հօրը փառքը՝ միաժամանակ Որդիին փառքն է, եւ
փառքն է նաեւ Սուրբ Հոգիին:
Հոգիին:
Եթէ երբեք Քրիստոս փառքը կը կոչէ «Հօրը փառքը»,
փառքը», այդպէս
կ’ընէ, սորվեցնելու համար մարդոց, որ փառքն ու
փառաբանութիւնը միայն Աստուծոյ կը վայելէ, եւ ուստի, միայն
Աստուծոյ պէտք է վերառաքել փառքը:
փառքը: Հետեւաբար, Քրիստոս
չ’ուզեր որ մարդիկ հետեւին նախամարդուն օրինակին՝ որ
աստուածանալու ձգտումը ունեցաւ, եւ ո´
ո´չ ալ Սատանային
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օրինակին՝ որ փորձեց Աստուծոյ փառքը յափշտակել:
յափշտակել:
«Յափշտակել»
Յափշտակել» բառն իսկ ցոյց կու տայ, որ Սատանան փորձեց
ձեռք ձգել բան մը (այսինքն՝ Աստուծոյ փառքը) որ իրեն չէր
պատկաներ:
պատկաներ: Ճիշդ անոր համար ալ, Պօղոս առաքեալ կը մերժէ
այդ բառը գործածել Յիսուսի համար, հաստատելով՝ որ

«Աստուծոյ հաւասար ըլլալը
ըլլալը հռչակելը իրեն համար Աստուծոյ
պատիւը յափշտակել չէր նշանակեր»
նշանակեր» (Փլպ
(Փլպ 2.6):
2.6):

Յիսուս պէտք չունէր յափշտակելու Աստուծոյ փառքը,
որովհետեւ այդ փառքը արդէն իրն էր սկիզբէն, իր
մարդեղութենէն առաջ, աշխարհի ստեղծագործութենէն առաջ,
այլապէս, ան իր Հօրը պիտի չըսէր. «Ո՜վ Հայր, փառաւորէ զիս

այն փառքով որ ունէի քու հետդ՝ աշխարհի ստեղծագործութենէն
առաջ»
առաջ» (Յհ
(Յհ 17.5):
17.5): Որդին որ փառակից էր Հօրը, կամովին

հրաժարեցաւ այդ փառքէն (Փլպ 2.7), որպէսզի կարենար
մերձենալ եւ մերձենալի ըլլալ մեղաւոր մարդկութեան համար:
համար:
Պէտք չէ գայթակղինք երբ Քրիստոսի
Քրիստոսի բերնին մէջ կը
Հա՜՜յր փառաւորէ Որդիդ»
Հա´´յր այն
հանդիպինք «Հա
(Յհ 17.1), կամ՝ «Հա
Որդիդ» (Յհ
փառքը որ ինծի տուիր»
տուիր» (Յհ
(Յհ 17.24), կամ՝ «Մարդու Որդիին
փառաւորուելու ժամը հասաւ»
հասաւ» (Յհ
(Յհ 12.23) բացատրութիւններու:
բացատրութիւններու:
Այս եւ նման հաստատումներ կապ ունին Յիսուսի մեսիական
պաշտօնին հետ եւ կը վերաբերին իր զոհագործական մահուան:
մահուան:
Այս իմաստով, երբ Յիսուս կ’
Հա՜՜յր փառաւորէ Որդիդ»,
կ’ըսէ. «Հա
Որդիդ», ըսել
կ’ուզէ՝ «Հա
Հա´´յր, թող որ քու կամքդ ըլլայ, թող որ կեանքս տամ

մարդոց փրկութեան համար, որովհետեւ այդ ընելէս ետք միայն
վերստին պիտի մտնեմ աստուածային փառքիս մէջ, եւ այդ
ընելովս է որ քեզ փառաւորած պիտի ըլլամ»
ըլլամ»:
Հետեւաբար, «Հա
Հա՜՜յր փառաւորէ Որդիդ»
Որդիդ» խօսքով, Յիսուս

աղաչանք մը չէ որ կը ներկայացնէ Հօրը:
Հօրը: Յիսուս փառք ու պատիւ
չէ որ կը խնդրէ:
խնդրէ: Այլ պարզապէս իր Հօրը կամքին կատարումն է
որ կը հետապնդէ, որովհետեւ Հօրը կամքին կատարումով
կատարումով եւ
մարդիկը փրկելով է որ Հայրը պիտի փառաւորուի, իսկ երբ
Հայրը փառաւորուի, անոր հետ միասին եւ միաժամանակ, Որդին
եւ Սուրբ Հոգին եւս կը փառաւորուին:
փառաւորուին:
Որդին հետեւաբար փառքի Աստուածն է եւ ո´
ո´չ թէ մէկը որ
փառք կամ փառաւորուիլ կը խնդրէ Աստուծմէ:
Աստուծմէ: Յովհաննէս
առաքեալ
առաքեալ կը վկայէ Որդիին փառքին մասին՝ ըսելով. «Մենք

տեսանք անոր փառքը. փառքը Միածինին, որ Հօրմէն եկաւ՝
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շնորհքով եւ ճշմարտութեամբ լեցուն»
(Յհ 1.14):
1.14): Ան կը յիշէ նաեւ
լեցուն» (Յհ
որ Յիսուս Կանա քաղաքին մէջ ջուրը գինիի փոխելով՝ «իր
փառքը յայտնեց, եւ աշակերտները հաւատացին իրեն»
իրեն» (Յհ 2.11):
2.11):
«Հաւատացին»
Հաւատացին» բառը ցոյց կու տայ որ աշակերտները Յիսուսի
անձին մէջ լոկ մարդը չտեսան, այլ մարդէն անդին եւ մարդէն
աւելին՝ աստուածային ներկայութիւն մը տեսան:
տեսան:
Հետաքրքրական վկայութիւն մը կը գտնենք Յովհաննէսի
Աւետարանին մէջ:
մէջ: Աւետարանիչը մէջբերելէ ետք Եսայի
Եսայի
մարգարէին մէկ խօսքը՝ կ’
կ’ըսէ. «Եսայի այս խօսքերը ըսաւ,

որովհետեւ տեսաւ Յիսուսի փառքը եւ խօսեցաւ անոր մասին»
մասին»

(Յհ 12.41):
12.41): Այս խօսքը զօրեղ վկայութիւն մըն է, որ Յիսուս իր
աստուածային փառքին ու փառաւորութեան մէջ էր նախքան իր
մարմնացումն ու մարդեղացումը:
մարդեղացումը:
Խորքին մէջ, երբ կը հաստատուի որ Քրիստոս իր Հօր
փառքով պիտի գայ, ըսել ուզուածը այն է՝ որ ան իր
աստուածային փառքով պիտի գայ:
գայ: Նո´
Նո´յն իմաստը ունի Պօղոս
առաքեալի խօսքը. «Քրիստոս Հօրը փառքով յարութիւն առաւ
մեռելներէն»
մեռելներէն» (Հռ
(Հռ 6.4):
6.4): Հոս եւս, ըսել ուզուածը այն է՝ որ Քրիստոս
իր աստուածային փառքով յարութիւն առաւ:
առաւ:
Չմոռնանք որ երբեմն կ’
փառքով» պիտի գայ
կ’ըսուի «իր Հօր փառքով»
(Մտ 16.27), եւ երբեմն ալ՝ «իր փառքով»
25.31):
փառքով» պիտի գայ (Մտ 25.31):
Երկու տարբեր փառքերու մասին չէ որ կը խօսուի, այլ մէ´
մէ´կ եւ
նո´
նո´յն փառքին մասին, որ կը պատկանի թէ´
թէ´ Հօրը եւ թէ´
թէ´ Որդիին:
րդիին:
Որդին աստուածային փառքին տիրող մը կամ այդ փառքը
ստացող մը չեղաւ ու չէ, այլ ինքն է տէրը այդ փառքին:
փառքին: Եւ ո´
ո´ չ
միայն տէ´
տէ´րն է այդ փառքին, այլեւ՝ տուիչն է (Ա.Կր 2.8):
2.8):
Վերջին պզտիկ յաւելում մը:
մը: Քրիստոսի երկրորդ գալուստը
տարբեր պիտի ըլլայ իր առաջին գալուստէն:
գալուստէն: Առաջին գալուստը
եղաւ առանց փառքի, առանց մեծափառութեան, առանց
մեծափայլ
կերպարանքի,
առանց
պայծառափայլութեան,
որովհետեւ ինք կամաւորապէս եւ ժամանակաւորապէս այդ
բոլորէն հրաժարեցաւ մեր փրկութիւնը իրագործելու համար,
բայց երկրորդ գալուստը պիտի ըլլայ փառքով եւ փառաւորապէս
փառաւորապէս:
ռաւորապէս:
1212-րդ դարու մեր հայրերէն՝ Իգնատիոս Շնորհալի
Վարդապետ, խօսելով Քրիստոսի երկրորդ գալուստին մասին՝
կ’ըսէ. «Յանկարծակի պիտի բացուի երկինքը. ահաւոր ձայնի մը

հնչիւնները

ամբողջ
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պիտի

շարժեն:
շարժեն:

Սաստիկ

պայծառութիւն մը պիտի հոսի երկինքէն երկիր, այնքան՝
այնքան՝ որ այս
արեգակը պիտի ծածկուի եւ անյայտանայ:
անյայտանայ: Այն ատեն, խաչին
նշանը եւս պիտի ծագի զօրաւոր ճառագայթներով:
ճառագայթներով: Բոլոր
անմարմին զօրքերը երկիր պիտի իջնեն, կարծէք երկինքը պիտի
պարպուի, եւ մարդկային բոլոր սերունդները իրենց
գերեզմաններէն պիտի կանգնին:
կանգնին: Արդ, այդ պատկերացումը
պատկերացումը որ
Տէրը բերանացի տուաւ աշակերտներուն, Դանիէլ եւս նոյնպէս
տեսաւ. ատոր համար ալ կը գրէ.Տեսայ որ աթոռներ դրուեցան
գրէ.- ""Տեսայ
եւ Հինաւուրցը նստաւ. անոր կառքին անիւները հրաբորբոք էին,
եւ կրակի գետ կը հոսէր անոր առջեւէն:
առջեւէն: Տասնեակ հազար
կանգնած էին անոր դիմաց եւ միլիոններ
միլիոններ կը ծառայէին անոր:
անոր:
Տեսայ որ ահա Մարդու Որդիին պէս մէկը կու գար երկինքի
ամպերուն վրայ. եկաւ հասաւ մինչեւ Հինաւուրցը:
Հինաւուրցը: Անոր
թագաւորութիւն եւ ամէն իշխանութիւն տրուեցաւ. անոր
թագաւորութիւնը յաւիտենական թագաւորութիւն է, որ չ’
չ’անցնիր:
անցնիր:
Եւ ատեան բազմեցաւ եւ գիրքերը
գիրքերը բացուեցան, որովհետեւ
Աստուծոյ արդար դատաւորութեան օրը հասաւ"»
հասաւ"»:
Կու գանք վերջին տողին՝ «ի դատել զկենդանիս եւ
զմեռեալս»,
մեռեալները»:
զմեռեալս», այսինքն՝ «դատելու համար ողջերն ու մեռեալները»
Ո՞վ պիտի ըլլալը դատողը:
դատողը: Դատաւորը Աստուած ինքն է:
է:
Աստուած ըսելով կը հասկնանք Սուրբ Երրորդութիւնը
Երրորդութիւնը:
րրորդութիւնը: Ինչպէս
Սուրբ Երրորդութիւնն է արարիչն ու Տէրը աշխարհին, այնպէս
ալ Սուրբ Երրորդութիւնը պիտի ըլլայ դատաւորը աշխարհին:
աշխարհին:
Աստուածաշունչը
յաճախ
Աստուծոյ
կ’
կ’ընծայէ
դատաւորութիւնը
առանց
մասնաւորելու
Երրորդութեան
անձերէն մէկը կամ միւսը:
միւսը: Օրինակ, Սոդոմի եւ Գոմորի
կործանումին առիթով Աբրահամ զԱստուած կը կոչէ «բոլոր
երկրի Դատաւորը»
Դատաւորը» (Ծն
(Ծն 18.25):
18.25): Դաւիթ մարգարէն կը վկայէ որ
է» (Սղ
(Սղ 7.11):
7.11):
«Աստուած արդար դատաւոր է»
Թէպէտ ըսինք որ դատելու պաշտօնը Սուրբ Երրորդութեան
կը վերաբերի, բայց ատիկա կը վերաբերի մասնաւորաբար
Որդիին:
Որդիին: Նոյնինքն Քրիստոս հաստատեց այս իրողութիւնը երբ
ըսաւ. «Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը

ամբողջութեամբ յանձնած է Որդիին, որպէսզի բոլորն ալ
պատուեն Որդին, ինչպէս որ Հայրը կը պատուեն»
պատուեն» (Յհ
(Յհ 5.225.22-23):
23):

Պետրոս առաքեալ հռոմայեցի Կոռնելիոս հարիւրապետին
հարիւրապետին կը
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վկայէ որ Յիսուս «ինքն է Աստուծմէ սահմանուած Դատաւորը, որ
պիտի դատէ ողջերն ու մեռելները»
մեռելները» (Գրծ
(Գրծ 10.42):
10.42):
Քիչ առաջ Սաղմոսաց գիրքէն կարդացի հատուած մը, որ
ցոյց կու տար թէ ինչպէս Աստուծոյ Որդիին գալուստը դէպի
աշխարհ տեսանելիօրէն պիտի ըլլայ, հիմա պիտի կարդամ
կարդամ նոյն
Սաղմոսը, յաւելեալ քանի մը տողով, այս անգամ ցոյց տալու
համար թէ ինչպէս Քրիստոս ի´
ի´նք պիտի ըլլայ աշխարհը
դատողը:
դատողը: «Մեր Աստուածը պիտի գայ եւ ծածուկ պիտի չմնայ:
չմնայ:

Անոր առջեւ լափող կրակ եւ շուրջը սաստիկ փոթորիկ պիտի
ըլլայ:
ըլլայ: Երկինքն ու երկիրը վկայ պիտի կանչէ իր ժողովուրդը
դատելու համար:
համար: Ինծի ժողվեցէք իմ հաւատարիմներս. ինծի հետ
զոհով ուխտ ընողները:
ընողները: Երկինքները անոր արդարութիւնը պիտի
պատմեն, որովհետեւ Աստուած ինք դատաւոր է»
է» (Սղ
(Սղ 50.350.3-6):
6):

Քրիստոսի դատաւոր ըլլալու իրողութեան վերաբերեալ
քանի մը հաստատումներ պիտի ընեմ.
ընեմ.1.1.- Քրիստոս մարդը ստեղծեց իր տիրական պատկերով եւ
զայն տէր, իշխան եւ տնտես նշանակեց աշխարհին:
աշխարհին: Քանի որ
Քրիստոս մարդուն պաշտօն մը յանձնեց եւ տնտեսութիւն մը
վստահեցաւ, բնականօրէն իրաւունք ունի հաշուետուութեան
կանչելու մարդը:
մարդը: Հաշուետուութեան կանչելը՝ դատաւորութիւն
դատաւորութիւն
ընել է:
է:
2.2.- Քրիստոս մարդեղացաւ եւ իր մարդեղանալովը
հաղորդակից եղաւ մեր բնութեան բոլոր տկարութիւններուն եւ
դերութիւնններուն, եւ ուստի, ան շատ լաւ կը հասկնայ մեզ, եւ
որովհետեւ կը հասկնայ՝ կրնայ նաեւ ճշգրիտ դատաստան
կատարել:
կատարել:
3.3.- Քրիստոս դատաւոր է մանաւանդ
մանաւանդ իբրեւ Փրկիչ,
որովհետեւ իր անձը իբրեւ փրկանք տուաւ մեր բոլորին համար:
համար:
Ըստ այնմ ալ, ինք պիտի ըլլայ մարդուն դատաւորը, որպէսզի
բոլոր մարդիկ անխտիր, յատկապէս իր բերած փրկութիւնը
մերժողները, իր ատեանին դիմաց կանգնին. եւ ատիկա պիտի
ըլլայ այն պահը, երբ բոլոր մարդիկը
մարդիկը զինք պիտի ճանչնան ու
խոստովանին իր աստուածային ինքնութեան մէջ, իր
թագաւորական ու դատաւորական հանգամանքին մէջ, եւ այն
ատեն է որ պիտի իրականանայ Տիրոջ խօսքը. «Ես ինձմով

կ’երդնում,երդնում,- կ’ըսէ Տէրը,Տէրը,- որ ամէն ծունկ պիտի խոնարհի առջեւս
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եւ ամէն լեզու պիտի խոստովանի
(Հռ
խոստովանի թէ ես եմ Աստուածը»
Աստուածը» (Հռ
14.11):
14.11):
4.4.- Քրիստոս ի´
ի´նք պիտի ըլլայ դատաւորը մարդկութեան,
որովհետեւ ի´
ի´նք եղաւ իր արիւնով մարդը գնողը մեղքին եւ
մահուան ծառայութենէն:
ծառայութենէն: Իր արիւնով քաւութիւն եւ ազատութիւն
շնորհեց մարդուն:
մարդուն: Այդ քաւութիւնն ու ազատութիւնը մերժողները
պիտի դատուին իր կողմէ:
կողմէ:
5.5.- Քրիստոս դատաւորական իշխանութիւնը ձեռք ձգեց իր
մահուամբ եւ յարութեամբ եւ եղաւ Տէրը թէ´
թէ´ ապրողներուն եւ թէ´
թէ´
մեռածներուն, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Քրիստոս մեռաւ

եւ վերակենդանացաւ, որպէսզի Տէրը ըլլայ բոլորին, թէ´
թէ´
ապրողներուն եւ թէ´
թէ´ մեռածներուն հաւասարապէս»
հաւասարապէս» (Հռ
(Հռ 14.9):
14.9):
Կ’անցնինք վերջին հաստատումին. «Որոյ թագաւորութեանն
ո´չ գոյ վախճան»,
վախճան», այսինքն՝ «Որուն
«Որուն թագաւորութիւնը
անվախճան է»
է»:

Ոեւէ բացատրութիւն տալէ առաջ, նախ ըսենք որ
թագաւորութիւնը միայն Հօրը թագաւորութիւնը չէ, այլ՝
Ամենասուրբ Երրորդութեանն
Երրորդութեանն է:
է: Այսօրուան մարդուն համար
դատաւորութիւնն ու թագաւորութիւնը իրարմէ տարբեր
պաշտօններ են, բայց խորքին մէջ անոնք իրարմէ տարբեր բաներ
չեն:
չեն: Պէտք է յիշել որ անցեալին թագաւոր մը ինք կ’
կ’ըլլար իր
երկրին գերագոյն դատաւորը. բայց որովհետեւ ամբողջ երկրին
գործերուն
գործերուն չէր կրնար հասնիլ, կ’
կ’որոշէր նախարարներ եւ այլ
բարձրաստիճան մարդիկ, որպէսզի իր հետ վարէին
դատաւորական պաշտօնը:
պաշտօնը:
Աստուածաշունչին մէջ այն անձերը որոնք Աստուծոյ
ժողովուրդին
վրայ՝
Աստուծոյ
թագաւորութեան
եւ
դատաւորութեան փոխանորդները նշանակուեցան, երբեմն
կոչուած
կոչուած են «աստուածներ»,
աստուածներ», ցոյց տալու համար որ անոնք
Աստուծոյ ներկայացուցիչներն են եւ փոխանորդաբար կը վարեն
այն պաշտօնը որ Աստուած ինք պիտի վարէր:
վարէր:
Աստուծոյ կամքն էր որ երկնաւոր թագաւորութիւնը իր
դրսեւորումը գտնէր երկրի վրայ, եւ Աստուած ասիկա
խոստացաւ Աբրահամին եւ
եւ անոր սերունդին (Ծն 12.112.1-2), ինչպէս
նաեւ Յակոբին բերնով Յուդային (Ծն 49.10), անկէ յետոյ Դաւիթին
եւ անոր ընտանիքին (Բ.Թգ 7.16):
7.16): Բոլորին ալ Աստուած մէ´
մէ´կ բան
շեշտեց, այն՝ որ իրենց թագաւորութիւնը յաւիտենական
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յաւիտենական»»
թագաւորութիւն մը ըլլայ:
ըլլայ: Իսրայէլացիները «յաւիտենական
բառը տառացիօրէն հասկցան եւ ճիշդ անոր համար ալ,
կ’ակնկալէին որ 1050 թուականին Սաւուղով սկսած
թագաւորութիւնը վերջ պիտի չգտնէր եւ Իսրայէլ յաւիտենապէս
թագաւորութիւն պիտի մնար եւ ժամանակի ընացքին հետզհետէ
աւելի ու աւելի պիտի հզօրանար:
հզօրանար: Բայց շուտով ականատես
եղան
եղան թագաւորութեան երկուքի բաժանումին 930 թուականին:
թուականին:
Երկու թագաւորութիւնները կոչուեցան.կոչուեցան.- Յուդայի (կամ Հարաւի)
թագաւորութիւն::
թագաւորութիւն եւ Իսրայէլի (կամ Հիւսիսի) թագաւորութիւն
Բաժանեալ թագաւորութիւններուն մասին եւս մտածեցին որ
անոնք պիտի գոյատեւեն յաւիտենապէս. բայց յուսախաբ
յուսախաբ եղան
երբ տեսան որ 722 թուականին տապալեցաւ Իսրայէլի (Հիւսիսի)
թագաւորւթիւնը Ասորեստանի Սարգոն Բ. թագաւորին ձեռքով,
իսկ 587 թուականին, տապալեցաւ Յուդայի (Հարաւի)
թագաւորութիւնը Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր թագաւորին
ձեռքով:
ձեռքով: Յուդայի թագաւորութեան անկումէն ետք,
ետք, անոր
բնակիչները գերի տարուեցան Բաբելոն:
Բաբելոն: Գերութեան մէջ էր որ
Եզեկիէլ մարգարէն հասկցաւ որ Աստուծոյ խոստացած
«յաւիտենական թագաւորութիւնը»
թագաւորութիւնը» նիւթական իմաստ չունէր,
այլ՝ հոգեւոր իմաստ. մարգարէն հասկցաւ անիկա պիտի ըլլար
այնպիսի´
այնպիսի´ թագաւորութիւն մը, որ աշխարհի պատմութեան
պատմութեան
ժամանակով եւ թուականներով պայմանով պիտի չըլլայ:
չըլլայ:
Աստուած այս իրողութիւնը յայտնեց մարգարէին միջոցաւ՝
երբ ըսաւ. «Խոյրը վերցո´
վերցո´ւր ու թագը հանէ´
հանէ´. ասիկա այսպէս

ւր:: Զանիկա
չ’ըլլար, ցածը բարձրացո´
բարձրացո´ւր եւ բարձրը ցածցո´
ցածցո´ւր
տակնուվրայ, տակնուվրայ, տակնուվրայ պիտի ընեմ
ընեմ ու ա´
ա ´լ
պիտի չըլլայ, մինչեւ գայ անիկա՝ որուն իրաւունքն է:
է: Անոր պիտի
տամ»
տամ» (Եզ
(Եզ 21.2621.26-27):
27): Այս բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան, որ

Աստուծոյ կամքը չէր իր ժողովուրդին երկրաւոր յաւիտենական
թագաւորութիւն մը ընծայել, ճիշդ անոր համար, հրահանգեց
թագը վերցնել եւ խօսեցաւ
խօսեցաւ գալիք Թագաւորի մը մասին, որ
յաւիտենապէս թագաւոր պիտի ըլլայ:
ըլլայ: Յստակ է որ
ակնարկութիւնը Քրիստոսի է:
է:
Բաբելոնի գերութեան օրերուն, Դանիէլ մարգարէն ինք եւս
երբ կը մեկնէր Նաբուգոդոնոսորին երազը, խօսեցաւ
թագաւորութեան մը մասին, որ Աստուծոյ միջամտութեամբ
պիտի հաստատուի
հաստատուի եւ որ յաւիտենական թագաւորութիւն մը
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պիտի ըլլայ (Դն 2.442.44-45):
45): Քանի մը գլուխ անդին, մարգարէն
տեսիլք մը կը տեսնէ եւ մինչդեռ տեսիլքին կը նայի, ահա
յանկարծ կը տեսնէ Հինաւուրցը աթոռի մը վրայ նստած՝
պատրաստ դատաստան ընելու:
ընելու: Եւ կը տեսնէ Մարդու Որդիին
նման մէկը
մէկը որ ամպերով կու գայ եւ կը մօտեցուի Հինաւուրցին եւ
անոր իշխանութիւն, պատիւ ու թագաւորութիւն կը տրուի,
որպէսզի բոլոր ազգերը անոր ծառայեն (Դն 7.97.9-14):
14):
Տուեալ աստուածային խոստումը Քրիստոսո´
Քրիստոսո´վ միայն պիտի
իրականանար:
իրականանար: Քրիստոս ի´
ի´նք պիտի ըլլայ իսկական ու
յաւիտենական
թագաւորը:
Յատկանշական
է
Գաբրիէլ
յաւիտենական
թագաւորը:
հրեշտակին խօսքը Յիսուսի վերաբերեալ Մարիամին ուղղուած.

«Անիկա մեծ պիտի ըլլայ եւ Բարձրեալին Որդին պիտի կոչուի:
կոչուի:
Տէր Աստուած անոր պիտի տայ իր հօրը՝ Դաւիթի գահը, եւ
անիկա Յակոբի սերունդներուն վրայ յաւիտեանս պիտի
թագաւորէ:
թագաւորէ: Անոր թագաւորութիւնը անվախճան պիտի ըլլայ»
(Ղկ
ըլլայ» (Ղկ

1.321.32-33):
33):
Երեւոյթ մը կայ որուն պէտք է անդրադառնալ:
անդրադառնալ: Մենք կը
հաւատանք որ ո´
ո´չ միայն Քրիստոսի թագաւորութիւնը
յաւիտենական թագաւորութիւն մըն է, այլեւ Քրիստոս ի´
ի´նք
յաւիտենական թագաւոր է:
է: Երբ կը հաստատենք թէ Քրիստոս
յաւիտենական
յաւիտենական թագաւոր է, ըսել կ’
կ’ուզենք թէ ամբողջ
յաւիտենականութեան ընթացքին ան պիտի թագաւորէ Հօրը եւ
Սուրբ Հոգիին հետ միասին:
միասին: Ասիկա բացարձակ ճշմարտութիւն
մըն է:
է: Ոմանք սակայն հեռացան այս ճշմարտութենէն:
ճշմարտութենէն: Օրինակ,
4-րդ դարուն կային աղանդաւորներ, որոնք կ’
կ’ըսէին թէ
դատաստանէն
դատաստանէն ետք, Քրիստոս պիտի լուծուի իր Հօրը ծոցին մէջ
եւ Հայրը ի´
ի´նք պիտի ըլլայ ու պիտի մնայ միակ թագաւորը:
թագաւորը:
Ներկայ ժամանակներուն ալ կան աղանդաւորներ, որոնք
նոյն բանը կ’
կ’ըսեն թէպէտ տարբեր բառերով ու դարձուածքներով,
հիմնուելով Պօղոս առաքեալի հետեւեալ խօսքին վրայ. «Որմէ

ետք պիտի գայ վախճանը, երբ Քրիստոս թագաւորութիւնը պիտի
յանձնէ Հօր Աստուծոյ, ոչնչացնելէ ետք ոգեղէն աշխարհի չար
իշխանութիւնները,
պետութիւնները
եւ
զօրութիւնները:
զօրութիւնները:
Որովհետեւ Քրիստոս պիտի թագաւորէ՝ մինչեւ որ Աստուած
բոլոր թշնամիները անոր ոտքերուն տակ դնէ իբրեւ
իբրեւ
պատուանդան:
պատուանդան: Վերջին թշնամին որ պիտի բնաջնջուի՝ Մահը
պիտի ըլլայ:
ըլլայ: Այդպիսով պիտի կատարուի մարգարէութիւնը, թէ
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ենթարկեց»: Բայց անշուշտ երբ կ’
«Աստուած ամէն բան անոր ենթարկեց»
կ’ըսէ՝
է», յստակօրէն կը հասկնանք՝ «ամէն
«ամէն բան անոր ենթարկած է»,
ինչ»
ինչ» բացի Աստուծմէ, որ ամէն բան անոր
անոր ենթարկեց:
ենթարկեց: Իսկ երբ
ամէն բան ենթարկուի Որդիին, այն ատեն Որդին ալ ինքզինք
պիտի ենթարկէ Աստուծոյ, որ ամէն բան իրեն ենթարկեց,
որպէսզի Աստուած ըլլայ ամէն ինչ՝ ամէն բանի մէջ»
մէջ» (Ա.Կր
(Ա.Կր 15.2415.2428):
28):
Ոմանք նկատի առնելով 2424-րդ համարը, որ կ’
կ’ըսէ թէ
Քրիստոս
ոչնչացնելէ
ետք
ոգեղէն
աշխարհի
չար
իշխանութիւնները,
պետութիւնները
եւ
զօրութիւնները՝
թագաւորութիւնը պիտի յանձնէ Հօր Աստուծոյ, եւ նկատի
առնելով 2828-րդ համարը որ կ’
կ’ըսէ. «Որդին ալ ինքզինք պիտի
ենթարկէ Աստուծոյ»,
Աստուծոյ», այն տպաւորութիւնը ունեցած են, որ
Քրիստոս պիտի դադրի թագաւոր ըլլալէ
ըլլալէ եւ Հայրը ի´
ի´նք պիտի
մնայ միակ թագաւորը:
թագաւորը: Անոնք «ինքզինք պիտի ենթարկէ»
ենթարկէ»
բառերուն մէջ կը տեսնեն ենթակայութիւն, ստորակայ դիրք,
ստորադասութիւն:
ստորադասութիւն:
Տուեալ հատուածը արդեօք Քրիստոսի ստորակայ ըլլալուն
մասի՞ն է որ կը խօսի:
խօսի: Բնա´
Բնա´ւ: Բնագիրը Քրիստոսը կը
ներկայացնէ
ամբողջ
ստեղծագործութիւնը
Աստուծոյ
իշխանութեան վերադարձնելու իր դերին մէջ:
մէջ: Քրիստոսի
մարդեղութեան նպատակն ալ ուրիշ բան չէր եթէ ոչ
ստեղծագործութիւնը
Աստուծոյ
տիրապետութեան
վերադարձնելը:
վերադարձնելը: Եւ ատիկա տեղի պիտի ունենայ միայն այն
ատեն, երբ թէ´
թէ´ ոգեղէն եւ թէ´
թէ´ նիւթեղէն աշխարհի
աշխարհի բոլոր
իշխանութիւնները,
պետութիւնները
եւ
զօրութիւնները
վերջնականօրէն նուաճուին եւ ենթարկուին Քրիստոսի, եւ
Քրիստոս, որ մարդեղութեան անունն է Որդիին, զանոնք
ենթարկէ աստուածութեան. որովհետեւ անոնք պէտք չէ Որդիին
ենթարկուած ըլլան լոկ իր մարդեղութեանը մէջ, այսինքն՝
այսինքն՝ իբրեւ
մարդ, այլ ենթարկուած պէտք է ըլլան իրեն իր աստուածութեանը
մէջ իբրեւ Որդի, որ անբաժան է Հօրմէն եւ Հոգիէն:
Հոգիէն:
Այլ բացատրութեամբ, Քրիստոս որ իր մարմինով միջնորդը
եղաւ Աստուծոյ եւ աշխարհին, իր մարդեղութեամբը իրագործելէ
ետք ամբողջ աշխարհին ենթարկումը Աստուծոյ
Աստուծոյ եւ վերադարձը
սկզբնական հնազանդութեան, նաեւ ի´
ի´նք, իբրեւ Աստուած,
կ’ընդունի այդ ենթարկումը եւ հնազանդութիւնը:
հնազանդութիւնը: Քրիստոս իբրեւ
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մարդ՝ թագաւորութիւնները կը հնազանդեցնէ Աստուծոյ, բայց
իբրեւ Աստուած, ի´
ի´նքն ալ իր կարգին կը վայելէ անոնց
հնազանդութիւնը:
հնազանդութիւնը:
Տանք ուրիշ
ուրիշ օրինակ մը, աւելի յստակացնելու համար, թէ
ի´նչպէս Որդին թագաւորութիւնները իր Հօրը հնազանդեցնողն է,
բայց միաժամանակ, այդ թագաւորութիւններէն հնազանդութիւն
ընդունողն է:
է: Երբ կ’
կ’ըսենք. «Քրիստոս իր անձը իբրեւ պատարագ
ընծայեց Աստուծոյ»,
Աստուծոյ», արդե՞օք ատիկա կը նշանակէ թէ ինք
Աստուած չէ:
չէ: Քրիստոս որ իր մարմինը իբրեւ պատարագ
ընծայեց Աստուծոյ, իր աստուածութեանը մէջ նաեւ այդ ընծան
ընդունողն է:
է: Այլ խօսքով, ընծայողը ի´
ի´նքն է, այդ ընծան
ընդունողն ալ ի´
ի´նքն է:
է: Մեր Խորհրդատետրին մէջ նաեւ նոյնը
կ’ըսենք. «Դո
Դո´´ւն ես թէ´
թէ´´ մատուցուողը, թէ´
թէ´ մատուցանողը եւ թէ
թէ´

ընդունողը եւ թէ´
թէ´ տուողը, ո՜
ո՜վ մեր Աստուածը, Քրիստոս»
Քրիստոս»:26

Ինչպէս Քրիստոս ի´
ի´նքն է թէ´
թէ´ տուողը եւ թէ´
թէ´ տրուածը
ընդունողը, այնպէս ալ, ի´
ի´նքն է բոլոր թագաւորութիւնները Հօրը
հնազանդեցնողը եւ ի´
ի´նքն է այդ թագաւորութիւններէն
հնազանդութիւն ընդունողը:
ընդունողը:
Հարցումներու բաժին:
բաժին:
1.1.- Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ իր աշակերտներուն ըսաւ,
թէ՝ պիտի բազմին տասներկու գահերու վրայ, դատելու համար
Իսրայէլի տասներկու ցեղերը (Մտ 19.28):
19.28): Դատողը Քրիստոս ինք
պիտի չըլլա՞յ:
չըլլա՞յ:
Դատողը վստահաբար Քրիստո´
Քրիստո´ս պիտի ըլլայ:
ըլլայ: Գահերու
վրայ բազմիլը՝
բազմիլը՝ Քրիստոսի թագաւորական փառքին մասնակից
դառնալ կը նշանակէ:
նշանակէ: Քրիստոս պիտի պատուէ ու փառաւորէ
բոլոր անոնք՝ որոնք հաւատարիմ կը մնան իրեն եւ իր արիւնով
իրագործուած փրկագործութիւնը կը տարածեն աշխարհի մէջ:
մէջ:
Հետեւաբար, մէկու մը գահ տալ կամ բազմելու իշխանութիւն
տալ՝ պարզապէս զայն պատուել կը նշանակէ:
նշանակէ: Միւս կողմէն,
պէտք չէ մոռնանք որ դատաստանին օրը, արդարներու
«Խորհրդատետր Սրբազան Պատարագի ըստ արարողութեան Հայաստանեայց
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ»: Աշխարհաբարի վերածուած՝ Զարեհ Արք. Ազնաւորեանին
կողմէ, Անթիլիաս, 1999, էջ 61:

26

www.hygradaran.weebly.com

277

ներկայութիւնը ինքնին անարդար եւ անապաշխար մարդոց
համար դատապարտողական ներկայութիւն մը պիտի ըլլայ:
ըլլայ:
Ինչպէս երբ արեւի լոյսը ծագի խաւարը փարատելու կը
դատապարտուի, այնպէս ալ, երբ «արդարները արեւու պէս»
պէս»
փայլին դատաստանի օրը՝ ատիկա ինքնին մեղաւորներուն
դատապարտութիւնը պիտի նշանակէ:
նշանակէ:
2.2.- Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ իր աշակերտներուն ըսաւ,
թէ՝ պիտի երթայ եւ իրենց համար տեղ պիտի պատրաստէ (Յհ
14.2):
14.2): Արդե՞օք տառացիօրէն պէտք է հասկնալ «տեղ
պատրաստել»
պատրաստել» բացատրութիւնը:
բացատրութիւնը:
Տառացիօրէն չենք կրնար հասկնալ, որովհետեւ, յիշեցէք որ
ուրիշ առիթով մը Քրիստոս ըսաւ, թէ՝ «արքայութիւնը աշխարհի
սկիզբէն պատրաստուած է»
է» արդէն (Մտ 25.34):
25.34): «Տեղ
«Տեղ»
Տեղ»
բացատրութիւնը հետեւաբար, երբեք նիւթական առում չունի:
չունի:
Բայց Քրիստոս երթալ եւ տեղ պատրաստելու մասին կը խօսի իր
աշակերտներուն, որպէսզի ապահովութեան եւ վստահութեան
շունչով մը լեցնէ զանոնք. եւ աշակերտները պէտք ունէին այդ
վստահութեան
եւ
ապահովութեան,
մանաւանդ
այս
հանգրուանին, երբ կը պատրաստուին դժուարին հանգրուան մը
դիմագրաւելու,
դիմագրաւելու, Քրիստոսի խաչելութեամբ:
խաչելութեամբ:
3.3.- Պօղոս առաքեալ կը խօսի սկիզբէն փրկութեան
նախասահմանուած մարդոց մասին (Հռ 8.298.29-30):
30): Արդե՞օք ասիկա
կը նշանակէ թէ սկիզբէն ճշդուած է թէ որո´
որո´նք պիտի փրկուին եւ
որո´
որո´նք ոչ:
ոչ:
Երբ Պօղոս առաքեալ որոշ մարդոց համար կը գործածէ
«սահմանուած
սահմանուած»
հմանուած» կամ «նախասահմանուած»
նախասահմանուած» բացատրութիւնը,
ատիկա չի նշանակեր որ անոնք իսկապէս սկիզբէն
նախասահմանուած են իբրեւ վերջնականօրէն փրկուածներ:
փրկուածներ: Եթէ
«նախասահմանուած»
նախասահմանուած» ըսելով, պիտի հասկնանք որ սկիզբէն
որոշուած է թէ ո´
ո´վ պիտի փրկուի եւ ո´
ո´վ ոչ, ատիկա կը նշանակէ
որ մարդկային
մարդկային մեր ազատ կամքը դեր չունի մեր փրկութեան մէջ:
մէջ:
Եթէ այդ իմաստով հասկնանք նախասահմանութիւնը, այդ
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պարագային ի՞նչ արժանիք կ’
կ’ունենանք մենք մեր փրկութեան
մէջ:
մէջ:
Եթէ սկիզբէն որոշուած է մեր փրկուած ըլլալը, ալ ինչո՞ւ
պայքարինք մեղքին դէմ, ինչո՞ւ հոգ ընենք մեր փրկութեան
փրկութեան
համար:
համար: Իսկ եթէ սկիզբէն որոշուած է մեր դատապարտութիւնը,
կրնա՞նք բան մը ընել չդատապարտուելու համար, կրնա՞նք բան
մը ընել մեր փրկութիւնը շահելու համար:
համար: Եթէ սկիզբէն ճշդուած է
թէ որո´
որո´նք պիտի փրկուին եւ որո´
որո´նք ոչ, պէ՞տք է աշխատինք մեր
փրկութեան համար, պէ՞տք
պէ՞տք է հաւատալ Աստուծոյ, պէ՞տք է
յանձնուիլ Աստուծոյ, եւ եթէ յանձնուինք օգուտ մը կ’
կ’ընէ՞ մեզի:
մեզի:
Եթէ սկիզբէն ճշդուած է թէ որո´
որո´նք պիտի փրկուին եւ որո´
որո´նք
ոչ, այդ պարագային, ինչո՞ւ Քրիստոս դարձի գալու կոչ կ’
կ’ուղղէ
մեղաւորին, ինչո՞ւ ապաշխարութեան հրաւէր կը կարդայ
մարդոց
մարդոց (Մտ 4.17), ինչո՞ւ «նեղ դռնէն»
դռնէն» մտնել կը պատուիրէ (Մտ
7.13), ինչո՞ւ Յակոբոս առաքեալ կը պատուիրէ Աստուծոյ
հնազանդիլ եւ դէմ դնել Սատանային (Յկ 4.7), ինչո՞ւ Պօղոս
առաքեալ կը յանձնարարէ այնպէս վազել որ մրցանակին
հասնինք (Ա.Կր 9.24):
9.24): Այս բոլոր հրաւէրները ո´
ո´չ մէկ արժէք
կ’ունենան եթէ սկիզբէն որոշուած է թէ որո´
որո´նք պիտի փրկուին եւ
որո´
որո´նք ոչ:
ոչ:
Մարդ արարածը փրկութեան հասնելու համար, պէտք է
հաւա´
հաւա´տք ունենայ հանդէպ Աստուծոյ, պէտք է վստահութի´
վստահութի´ւն
տածէ անոր նկատմամբ եւ աշխատի անոր կամքը կատարել:
կատարել:
Բայց եթէ երբեք սկիզբէն որոշուած
որոշուած է թէ որո´
որո´նք պիտի փրկուին
եւ որո´
որո´նք ոչ, այն ատեն, Աստուծոյ հաւատալը՝ ո´
ո´չ մէկ արժէք
ունի:
ունի: Եթէ հաւատալը արժէք չունի, կը նշանակէ որ հաւատքին
արտայայտութիւնը եղող գործերն ալ արժէք չունին:
չունին: Իսկ եթէ
երբեք առանց իմ հաւատքիս եւ առանց իմ գործերուս Աստուած
զիս պիտի
պիտի փրկէ, ինչո՞ւ համար հոգ ընեմ եւ ինչո՞ւ յոգնիմ. այն
ատեն կը նշանակէ թէ ես ընելիք չունիմ:
չունիմ:
Կարեւոր բառ մը կայ որ մեր ուշադրութենէն պէտք չէ
վրիպի:
վրիպի: Այդ բառը «ճանչնալ»
ճանչնալ» բառն է:
է: Առաքեալը կ’
կ’ըսէ.

«Աստուած զանոնք սկիզբէն կը ճանչնար եւ սկիզբէն ալ
սահմանեց որ իր Որդիին
Որդիին հարազատ պատկերը ըլլան» (Հռ
(Հռ 8.29):
8.29):

Առաքեալը
«կը
ճանչնար»
Աստուծոյ
ճանչնար» բացատրութեամբ
ամենագիտութեան է որ կ’
կ’ակնարկէ:
ակնարկէ: Ան ըսել կ’
կ’ուզէ՝ որ Աստուած
սկիզբէն կը ճանչնայ եւ գիտէ մարդիկը. զանոնք գիտէ իրենց
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կեանքով, իրենց կոչումով եւ իրենց հաւատքով:
հաւատքով: Գիտէ թէ որո´
որո´նք
իրեն պիտի հետեւին իրենց ամբողջ սիրտով եւ որո´
որո´նք հաւատքի
կեանք պիտի ապրին, եւ ըստ այնմ ալ, սկիզբէն կը
նախասահմանէ զանոնք փրկութեան:
փրկութեան:
Աստուծոյ կանխագիտութիւնը պատճառ մը պէտք չէ ըլլայ որ
մենք կարծենք որ փրկութեան դուռը փակ է մեր առջեւ:
առջեւ:
Ընդհակառակը, գիտնալով որ Աստուած
Աստուած կանխագէտ ու
ամենագէտ է, պէտք է աւելի´
աւելի´ հաւատքով փարինք Քրիստոսի
ոտքերուն եւ ապրինք ա´
ա´յնպիսի աստուածահաճոյ կեանք մը, որ
Աստուած գիտնայ ու ճանչնայ մեզ դրականօրէն եւ իբրեւ
դրական ու լաւ անձեր, եւ ըստ այնմ ալ, սահմանէ մեզ
փրկութեան:
փրկութեան:
4.4.- Եթէ Աստուած շնորհք չընէ մեզի, մենք կրնա՞նք փրկուիլ:
փրկուիլ:
Փրկութեան շնորհքը Աստուած ի´
ի´նքն է որ կը պարգեւէ:
պարգեւէ: Եթէ
Աստուած այդ շնորհքը չպարգեւէր՝ այդ փրկութիւնը կարելի
պիտի չդառնար մեզի համար:
համար: Օրինակ, Ծննդոց գիրքը կը
հաստատէ որ «Աբրահամ հաւատաց Տիրոջ եւ ատիկա
Աբրահամին արդարութիւն սեպուեցաւ
սեպուեցաւ»
պուեցաւ» (Ծն
(Ծն 15.6), բայց որպէսզի
Աբրահամ կարենար հաւատալ, Աստուած նախ զայն կանչեց:
կանչեց:
Առաջին քայլը միշտ Աստուած ի´
ի´նքն է որ կ’
կ’առնէ:
առնէ:
Մեր ալ պարագան նոյնը եղաւ:
եղաւ: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ
«երբ տակաւին թշնամի էինք»
էինք» Աստուծոյ (Հռ 5.10), Աստուած
յանձն առաւ իր Որդին ղրկել
ղրկել աշխարհ որպէսզի իր անձին
զոհագործումով քանդէ թշնամութեան այդ պատը:
պատը: Հետեւաբար,
մեր փրկութեան նախաձեռնութիւնը Աստուա´
Աստուա´ծ է որ կատարեց:
կատարեց:
Աստուած կ’
կ’ընծայէ եւ կարելի կը դարձնէ փրկութիւնը,
պայմանաւ որ մենք մեր սիրոյ պատասխանը տանք,
ընդառաջելով Աստուծոյ փրկութեան
փրկութեան կոչին, այլապէս, Աստուծոյ
ձայնը կը մնայ «ձայն բարբառոյ յանապատի»
յանապատի»: Հետեւաբար,
շնորհքը անպայմանօրէն զԱստուած ունի իբրեւ մեկնակէտ:
մեկնակէտ:
Փրկութիւնը նախաձեռնութիւնը Աստուած ի´
ի´նքն էր որ
կատարեց:
կատարեց: Աստուծոյ շնորհքին արդիւնքն է:
է: Մենք չէ´
չէ´ որ
խնդրեցինք Աստուծմէ որ իր Որդին
Որդին աշխարհ ղրկէ ու զոհէ մեր
փրկութեան համար, այլ ի´
ի´նքն է որ ղրկեց յօժարակամ:
յօժարակամ: Աստուած
երկինքին::
նայեցաւ երկրի վրայ երբ երկրաւորներ չէին նայեր երկինքին
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Հետաքրքրուեցաւ
մեր
փրկութեամբ
երբ
մենք
չէինք
հետաքրքրուեր մեր անձերուն փրկութեամբ:
փրկութեամբ: Նոյնը չէ՞ պարագան
այսօր անհամար թիւով
թիւով մարդոց:
մարդոց: Որքա՜
Որքա՜ն որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան
աշխարհի մէջ որոնք բնա´
բնա´ւ չեն մտահոգուիր իրենց անձերուն
փրկութեան համար եւ ոչինչ կ’
կ’ընեն այդ ուղղութեամբ, եւ
սակայն, Աստուած ամէն օր կը բաղխէ անոնց սրտին դուռը, ամէն
օր նորանոր առիթներ ու պատեհութիւններ կ’
կ’ընծայէ անոնց,
նորանոր
նորանոր ձեւերով իր խօսքը լսելի կը դարձնէ անոնց, բայց անոնք
կը փակեն իրենց սրտին դուռը, չընդառաջելու համար Աստուծոյ
փրկութեան կոչին:
կոչին:

www.hygradaran.weebly.com

281

ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին, յանեղն եւ ի կատարեալն»
կատարեալն»:
Թարգմանաբար՝ «Կը հաւատանք անեղ եւ կատարեալ Սուրբ
Հոգիին»
Հոգիին»:
Ասկէ առաջ բացատրեցինք որ 325 թուականին գումարուած
Նիկիոյ ժողովը իր ուշադրութիւնը գլխաւորաբար կեդրոնացուց
Քրիստոսի անձին վրայ, որովհետեւ աղանդները ընդհանրապէս
Քրիստոսի աստուածութիւնն է որ կը մերժէին. ճիշդ ատոր
համար ալ, Նիկիոյ հայրերը շատ տեղ չտուին Սուրբ Հոգիին
Հանգանակին մէջ, այլ բաւարարուեցան պարզապէս ըսելով.

«Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին»
Հոգին»:

Ասկէ առաջ ըսինք, դարձեալ կը յիշեցնենք, որ այն
Հանգանակը զոր մենք «Նիկիոյ Հանգանակ»
Հանգանակ» կը կոչենք, Նիկիոյ
ժողովը չէր գրած, այլ աւելի կանուխէն եկած էր. Նիկիոյ ժողովը
պարզապէս զայն որդեգրած
որդեգրած ու իւրացուցած էր, եւ իր կողմէ
պզտիկ յաւելումներ ընելէ ետք անոր վրայ, զայն հրապարակած
էր:
էր:
325325-381 թուական երկարող ժամանակամիջոցը բաւարար
եղաւ որ եկեղեցին պէտքը զգայ Նիկիական Հանգանակին վրայ
յաւելումներ կատարելու Սուրբ Հոգիին վերաբերեալ, եւ ինչո՞ւ.
որովհետեւ 44-րդ դարուն, Արիոս Աղեքսանդրացին մերժելէ ետք
Քրիստոսի աստուածութիւնը եւ զայն արարած մը յայտարարելէ
ետք, մերժեց նաեւ Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը:
աստուածութիւնը: Արիոսի
քայլերուն հետեւեցաւ նաեւ Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարքը՝
Մակեդոն, որ թէպէտ կ’
կ’ընդունէր Քրիստոսի աստուածութիւնը,
աստուածութիւնը,
բայց կը մերժէր Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը:
աստուածութիւնը:
Առ ի գիտութիւն յիշեցնենք որ մեր շարականներուն մէջ
Մակեդոնը բնորոշուած է իբրեւ «հայհոյիչ լեզու»
լեզու»: Մեր
շարականագիր հայրապետները այս բացատրութիւնը գործածած
են վստահաբար հիմնուելով Յիսուսի խօսքին վրայ, թէ՝ ով որ
3.29)::
Սուրբ Հոգիին հայհոյէ՝ անոր համար ներում չկայ (Մր 3.29)
Կու գամ Սուրբ Հոգիին համար գործածուած «Հօրմէն կ’
կ’ելլէ»
ելլէ»
բացատրութեան, որ Հաւատամքին մէջ չկայ, բայց որ Քրիստոս
ի´նք գործածեց (Յհ 15.26):
15.26): Արդ, ի՞նչ պէտք է հասկնալ «Հօրմէն
կ’ելլէ»
ելլէ» ըսելով:
ըսելով: «Հօրմէն
«Հօրմէն կ’
կ’ելլէ»
ելլէ» բացատրութիւնը առաջին հերթին,
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ցոյց կու տայ որ Սուրբ Հոգին Հօրը բնութիւնը ունի, այսինքն՝
Աստուած է:
կ’ելլէ»
է: Երբեմն «Հօրմէն կ’
ելլէ» ըսելու փոխարէն, կ’
կ’ըսենք՝
«Հօրմէն կը բղխի»
բղխի»: Յիշեցէք որ «Առաւօտ լուսոյ»
լուսոյ»ին մէջ նաեւ մենք
ունինք «Բղխումն ի Հօրէ»
Հօրէ» բացատրութիւնը:
բացատրութիւնը:
Առիթով
Առիթով մը, երբ որ Տաղաւարահարաց տօնին Քրիստոս
Երուսաղէմ եկած էր եւ տաճարի շրջափակին մէջ կ’
կ’ուսուցանէր,
Սուրբ Հոգին նմանցուց «բղխող գետի»
գետի» մը՝ ըսելով.ըսելով.- «Ով որ ծարաւ

է՝ թող ինծի գայ եւ խմէ:
խմէ: Ով որ ինծի կը հաւատայ, ինչպէս Սուրբ
գիրքը կ’
կ’ըսէ.ըսէ.- Անոր սիրտէն կենսատու ջուրի
ջուրի գետեր պիտի
բղխին»
բղխին»: Աւետարանիչը կ’
կ’աւելցնէ ըսելով. «Յիսուս ասիկա կ’
կ’ըսէր
Հոգիին համար, որ իրեն հաւատացողները պիտի ընդունէին, իսկ
Հոգին տակաւին չէր տրուած, քանի Յիսուս փառաւորուած չէր»
չէր»

(Յհ 7.377.37-39):
39):
Սուրբ Հոգին «բղխող գետի»
գետի» նմանցնելը, նախ կը պարզէ այն
կապը որ կայ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին միջեւ, ինչպէս նաեւ ցոյց կու
տայ որ Սուրբ Հոգին սկիզբ առած է Հօրմէն:
Սկիզբ» բառը
Հօրմէն: «Սկիզբ
«Սկիզբ»
ժամանակ չէ որ ցոյց կու տայ, այլ բացայայտ կը դարձնէ այն՝ որ
Սուրբ Հոգին Հօրը էութենէն է, բնութենէն է, անոր գոյակից էէ::
Ուստի, չի կրնար ըլլալ որ Սուրբ Հոգին որոշ ժամանակ մը չկար
եւ յետո´
յետո´յ գոյութեան եկաւ:
եկաւ: Ընդհակառակը, Սուրբ Հոգին մնայուն,
մշտական եւ յաւիտենական գոյութիւն է:
է:
Որդիին համար «ծնունդ»
ծնունդ» եւ Սուրբ Հոգիին համար «սկիզբ»
սկիզբ»
կամ «բղխում»
բղխում» բառերուն գործածութիւնը կարեւոր է, որպէսզի
խօսած չըլլանք երեք տարբեր եւ իրարմէ անջատ սկիզբներու
մասին, այլ մէ´
մէ´կ սկիզբի մասին՝ որ Հայրն է, այլապէս,
Ամենասուրբ Երրորդութիւնը մէկ աստուածութիւն պիտի
չնկատուէր:
չնկատուէր:
Երկրորդ, Սուրբ Հոգին «բղխող գետի»
գետի» նմանցնելը, ցոյց կու
տայ որ մնայուն կապ կայ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին միջեւ:
միջեւ: Ինչպէս
բղխող գետ մը երբեք չ’
չ’անջատուիր իր ակէն, այլ մնայուն կապի
մէջ կ’
կ’ըլլայ անոր հետ, այնպէս ալ Սուրբ Հոգին բնա´
բնա´ւ
չ’անջատուիր իր ակէն՝ Հօրմէն, այլ մշտական կապի մէջ կ’
կ’ըլլայ
անոր հետ:
հետ: Ուշադրութիւն պէտք է դարձնել որ Քրիստոս անցեալ
դերբայով չի խօսիր Սուրբ Հոգիին մասին, այլ՝
այլ՝ ներկայով,
այսինքն՝ չ’
չ’ըսեր «Հօրմէն ելած է»,
է», այլ՝ «Հօրմէն կ’
կ’ելլէ»,
ելլէ», որ ցոյց կու
տայ շարունակական գործողութիւն մը:
մը: Սուրբ Հոգին
շարունակաբար, այլ խօսքով՝ յաւերժաբար կը բղխի Հօրմէն:
Հօրմէն:

www.hygradaran.weebly.com

283

Երրորդ, Սուրբ Հոգին «բղխող գետի»
գետի» կը նմանցուի, ցոյց
տալու համար Սուրբ Հոգիին անձին
անձին զանազանութիւնը Հօրմէն:
Հօրմէն:
Հայրը բղխեցնողն է, իսկ Սուրբ Հոգին՝ բղխողը:
բղխողը: Ասիկա անձերու
զանազանութիւնն է որ կը պարզէ եւ ո´
ո´չ թէ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին
գործունէութեանց տարբերութիւնը:
տարբերութիւնը: Երբ ակէն գետ մը կը բղխի եւ
կ’երթայ արտերը ոռոգելու, ի՞նչն է որ կ’
կ’ոռոգէ արտը, ա՞կը,
ա՞կը, թէ՝
ակէն բղխող գետը. կարելի՞ է զանոնք անջատել իրարմէ:
իրարմէ:
Բնականաբար ոչ:
ոչ: Առանց մէկուն միւսը չ’
չ’ըլլար:
ըլլար: Ակն ու ակէն
բղխող գետը նոյն գործն է որ կ’
կ’ընեն, թէպէտ անոնք իրարմէ
տարբեր են:
են: Նոյնն է պարագան Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին:
Հոգիին: Անոնք
տարբեր են իրարմէ իբրեւ անձ, բայց մէ´
մէ´կ է անոնց գործը:
գործը:
Կ’անցնինք Սուրբ Հոգիին համար գործածուած «անեղ»
անեղ»
բառին:
բառին: «Անեղ
«Անեղ»
Անեղ» կը նշանակէ՝ մէկը կամ բան մը որ չէ եղած, այլ
խօսքով՝ չէ ստեղծուած:
ստեղծուած: Իսկ ինչ որ չէ ստեղծուած, կը նշանակէ
թէ ըստինքեան կայ:
կայ: Ամէն մէկ գոյութիւն, կա´
կա´մ արարիչ է եւ
կա´
կա´մ արարած, կա´
կա´մ եղած
եղած է եւ կա´
կա´մ ինքնագոյ:
ինքնագոյ: Արդ, հարց կու
տանք, Սուրբ Հոգին ասոնցմէ ո՞ր մէկն է. արարի՞չ է, թէ՝
արարած, եղա՞ծ է, թէ՝ ինքնագոյ:
ինքնագոյ:
Արիոս եւ Մակեդոն կ’
կ’ըսէին թէ Սուրբ Հոգին արարած է:
է:
Արիոս փոխանակ Աստուածաշունչին մէջ փնտռելու իր
պատասխանը, փորձեց իմաստասիրական ձեւով Սուրբ
Սուրբ Հոգիին
հարցը քննարկել:
քննարկել: Ան տրամաբանեց որ Աստուած բացարձակ
մէ´
մէ´կ է, մէկութիւն է:
է: Եթէ Աստուած բացարձակ մէկութիւն է,
ուրեմն, չենք կրնար զայն պատկերացնել երկու կամ երեք անձեր,
այլ միայն մէ´
մէ´կ անձ:
անձ: Արդ, եթէ միայն մէ´
մէ´կ անձ կայ, այդ անձը
ուրիշ մէկը չի կրնար ըլլալ
ըլլալ եթէ ոչ Հայրը:
Հայրը: Ասիկա
իմաստասիրական մտածելակերպ մըն է, որ չենք կրնար
որդեգրել
երբ
խօսքը
աստուածութեան
մասին
է:
է:
Իմաստասիրականօրէն կարելի է խօսիլ բոլոր արարածներուն
մասին, բայց ո´
ո´չ Արարիչին մասին, որ արարածներուն կարգին
չ’իյնար:
իյնար:
Մակեդոն ի՞նչ բանի կամ ի՞նչ տրամաբանութեան
տրամաբանութեան վրայ
հիմնուելով հաստատեց թէ Սուրբ Հոգին ստեղծուած է:
է: Ան այս
հաստատումը կատարեց հիմնուելով Յհ 1.31.3-ին վրայ որ կ’
կ’ըսէ.
«Անով էր որ Աստուած ամէն ինչ ստեղծեց»
ստեղծեց»: Եթէ Աստուած ամէն
ինչ Քրիստոսով ստեղծեց, ուրեմն, Սուրբ Հոգին ինքն ալ
ստեղծուած մըն է, քանի
քանի որ կ’
կ’իյնայ «ամէն ինչ»
ինչ»ի ծիրէն ներս:
ներս: Եթէ
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Մակեդոն զգուշութեամբ կարդար Աստուածաշունչը եւ
յատկապէս այն համարները, որոնց մասին խօսեցանք նախորդ
գլուխին մէջ, այս եզրակացութեան պիտի չյանգէր:
չյանգէր:
Նախորդ գլուխին մէջ, Պօղոս առաքեալէն հետեւեալը
կարդացինք.կարդացինք.- «Քրիստոս պիտի թագաւորէ՝ մինչեւ որ Աստուած

բոլոր թշնամիները անոր ոտքերուն տակ դնէ իբրեւ
պատուանդան:
պատուանդան: Վերջին թշնամին որ պիտի բնաջնջուի՝ Մահը
պիտի ըլլայ:
ըլլայ: Այդպիսով պիտի կատարուի մարգարէութիւնը, թէ
«Աստուած ամէն բան անոր ենթարկեց»
ենթարկեց»: Բայց անշուշտ երբ կ’
կ’ըսէ՝
«ամէն բան անոր ենթարկած
ենթարկած է»,
է», յստակօրէն կը հասկնանք՝ «ամէն
ինչ»
ինչ» բացի Աստուծմէ, որ ամէն բան անոր ենթարկեց:
ենթարկեց: Իսկ երբ
ամէն բան ենթարկուի Որդիին, այն ատեն Որդին ալ ինքզինք
պիտի ենթարկէ Աստուծոյ, որ ամէն բան իրեն ենթարկեց,
որպէսզի Աստուած ըլլայ ամէն ինչ՝ ամէն բանի մէջ»
մէջ» (Ա.Կր
(Ա.Կր 15.2515.2528)
28):

Երբ առաքեալը կ’
կ’ըսէ թէ Հայրն Աստուած ամէն բան Որդիին
ենթարկեց, «յստակօրէն կը հասկնանք՝ «ամէն ինչ»
ինչ» բացի
Աստուծմէ, որ ամէն բան անոր ենթարկեց»
ենթարկեց»: Եթէ Աստուած
չենթարկուեցաւ Որդիին եւ եթէ Սուրբ Հոգին Աստուած է, կը
նշանակէ թէ Սուրբ Հոգին ինք եւս չենթարկուեցաւ Որդիին
Որդիին:
դիին: Եւ
ոեւէ մէկը որ չ’
չ’ենթարկուիր Որդիին, անիկա Աստուած է:
է: Եթէ
Մակեդոն Պօղոս առաքեալի տրամաբանութիւնը որդեգրէր, այն
ատեն Յհ 1.31.3-ին մէջ գործածուած «ամէն ինչ»
ինչ»ին մէջ պիտի
չներառնէր Սուրբ Հոգիին անձը:
անձը: Մեզ թող չմոլորեցնէ Որդիին
համար գործածուած «Ինքզինք պիտի ենթարկէ
ենթարկէ Աստուծոյ»
Աստուծոյ»
խօսքը:
խօսքը: Որդին իր մարդեղութեանը մէջ միայն Հօրը պիտի
ենթարկուի:
ենթարկուի:
Եթէ Սուրբ Հոգին արարիչ է եւ ո´
ո´չ թէ արարած, ինչպէս քիչ
մը վերեւ ըսինք, կը նշանակէ թէ ինքնագոյ է:
է: Ինքնագոյ բառը
Աստուծմէ զատ ուրիշ ոեւէ մէկի համար կամ ոեւէ բանի համար
չենք կրնար գործածել
գործածել:
րծածել: Թէ Սուրբ Հոգին Աստուած է՝ արդէն իսկ
բացատրեցինք. յիշեցէք որ երբ Յիսուս իր աշակերտները ղրկեց
առաքելութեան՝ անոնց ըսաւ. «Գացէք եւ բոլոր ժողովուրդները

ինծի աշակերտ դարձուցէք:
դարձուցէք: Զանոնք մկրտեցէք՝ Հօր, Որդիին եւ
Սուրբ Հոգիին անունով»
անունով» (Մտ
(Մտ 28.19):
28.19): Անուններու այս

բանաձեւումը Քրիստոսի իսկ կողմէ, յստակ կերպով ցոյց կու տայ
որ հաւասարութեան գիծ մը կայ Ամենասուրբ Երրորդութեան
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անձերուն միջեւ, եւ հետեւաբար, Սուրբ Հոգին ուրիշ բան չի
կրնար ըլլալ եթէ ոչ Աստուած:
Աստուած:
Եկեղեցիի մը ուղղուած նամակ մը Սուրբ Երրորդութեան
անունով կնքելը՝
կնքելը՝ ապացոյց մըն է որ եկեղեցին պաշտօնապէս կը
ճանչնար Սուրբ Երրորդութիւնը իբրեւ մէկ աստուածութիւն:
աստուածութիւն:
Պօղոս առաքեալ Կորնթացիներուն ուղղած իր երկրորդ նամակը
կը կնքէ՝ ըսելով. «Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծոյ սէրը

եւ Սուրբ Հոգիին հաղորդութիւնը ձեր բոլորին հետ ըլլան:
ըլլան: Ամէն»
Ամէն»

(Բ.Կր 13.13):
13.13): Ասիկա միաժամանակ օրհնութեան բանաձեւ մըն էր
որ որդեգրեց առաջին եկեղեցին:
եկեղեցին:
Յիշենք նաեւ որ առաջին իսկ դարէն երբ քրիստոնեաներ կը
հաւաքուէին պաշտամունք կատարելու, իրենց պաշտամունքը կը
սկսէին սաղմոսասացութեամբ, որուն աւարտին կ’
կ’ըսէին՝
ըսէին՝ «Փառք
Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ»
Սրբոյ»: Ասիկա առաջին դարէն
ընդհանրացած առաքելական բանաձեւ մըն է որ մինչեւ այսօր կը
պահուի եկեղեցւոյ մէջ:
մէջ: Այս բանաձեւը դարձեալ ցոյց կու տայ որ
եկեղեցին Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերուն միջեւ երբեք
խտրութիւն կամ զանազանութիւն
զանազանութիւն չէր դներ ու չի դներ,
ընդհակառակը, պաշտամունքն ու փառքը հաւասարապէս կու
տար եւ կու տայ Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին:
Հոգիին:
Սուրբ Հոգիին Աստուած ըլլալու իրողութիւնը հարկաւ միայն
վերոյիշեալ երկու բանաձեւերուն վրայ հիմնուելով չէ որ կը
հաստատուի,
այլ
աստուածաշնչական
բազմաթիւ
աստուածաշնչական
վկայութիւններով:
վկայութիւններով: Օրինակ, երբ Բ.Թգ 23.223.2-ին մէջ Դաւիթ կ’
կ’ըսէ.
խօսեցաւ», իսկ յաջորդ համարին մէջ
«Տիրոջը Հոգին ինձմով խօսեցաւ»,
կ’ըսէ. «Իսրայէլին Աստուածը խօսեցաւ»,
խօսեցաւ», եզրակացութիւնը
կ’ըլլայ այն՝ որ Սուրբ Հոգին ի´
ի´նքն է այն Աստուածը որ խօսեցաւ
Դաւիթին ընդմէջէն:
ընդմէջէն:
Վստահաբար
Վստահաբար ձեզի ծանօթ է Անանիայի եւ Սափիրայի
պատմութիւնը եւ անոնց կատարած խաբեբայութիւնը:
խաբեբայութիւնը: Պետրոս
առաքեալ Գրծ 5.35.3-ին մէջ Անանիային կ’
կ’ըսէ. «Յանդգնեցար Սուրբ
Հոգին խաբել»,
խաբել», իսկ յաջորդ համարին մէջ կ’
կ’ըսէ. «ԶԱստուած
փորձեցիր խաբել»
խաբել»: Երբ առաքեալը մէյ մը կ’
կ’ըսէ՝ «Սուրբ Հոգին
խաբեցիր»,
խաբեցիր», յստակ կը
խաբեցիր», եւ մէյ մըն ալ՝ «զԱստուած խաբեցիր»,
դառնայ որ Սուրբ Հոգին Աստուած է:
է:
Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Չէ՞ք գիտեր թէ Աստուծոյ տաճար էք
դուք, եւ Աստուծոյ Հոգին կը բնակի ձեր մէջ»
մէջ» (Ա.Կր
(Ա.Կր 3.16):
3.16): Սոյն
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նախադասութեան առաջին մասին մէջ առաքեալը կը ճշդէ թէ
մենք Աստուծոյ տաճար ենք, իսկ երկրորդ մասին մէջ, կը ճշդէ թէ
աստուածային երեք անձերէն ո՞ր մէկը կը բնակի մեր մէջ:
մէջ: Եթէ
Աստուծոյ Հոգին կը բնակի մեր մէջ եւ եթէ մենք Աստուծոյ
տաճար ենք, ուրեմն Սուրբ Հոգին Աստուած է:
է:
Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Սուրբ Հոգին շատ շիտակ խօսեցաւ

մեր հայրերուն, երբ Եսայի մարգարէին բերնով՝ ըսաւ.ըսաւ.- Գնա´
Գնա´ եւ
ըսէ այս ժողովուրդին.ժողովուրդին.- Անդադար պիտի լսէք բայց պիտի
չհասկնաք, շարունակ պիտի նայիք բայց պիտի չտեսնէք»
չտեսնէք» (Գրծ
(Գրծ

28.2528.25-26):
26): Հոս Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ երթալ եւ
քարոզելու պարտականութիւնը Սուրբ Հոգին
Հոգին ի´
ի´նքն է որ կու տայ,
իսկ երբ կը կարդանք Եսայի մարգարէին գիրքը, հոն կը տեսնենք
որ նոյն այս խօսքը Աստուած ի´
ի´նքն է, Տէրը ի´
ի´նքն է որ
կ’արտասանէ (Ես 6.86.8-9), ուրեմն յստակ է որ Աստուած եւ Սուրբ
Հոգին նոյնն են:
են: Եթէ ինչ որ Աստուած խօսած է Հին
Կտակարանին մէջ՝ Սուրբ
Սուրբ Հոգիին կը վերագրուի Նոր
Կտակարանին մէջ, պարզ է հետեւաբար որ Սուրբ Հոգին
Աստուած է:
է:
Դարձեալ, առաքեալը խօսած ատեն Աստուծոյ տուած
պարգեւներուն եւ շնորհքներուն մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Նոյն Հոգին է
տուողը»
տուողը» (Ա.Կր
(Ա.Կր 12.4), «Նոյն Տէրն է զայն բաշխողը»
(Ա.Կր 12.5),
բաշխողը» (Ա.Կր
(Ա.Կր 12.6):
12.6): Կա´
Կա´մ այն է
«Նոյն Աստուածն
Աստուածն է որ զանոնք կու տայ»
տայ» (Ա.Կր
որ առաքեալը Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերուն մասին է որ
կը խօսի, շարքը ներկայացնելով շրջուած ձեւով՝ Հոգի (որ Սուրբ
կա´
´մ այն
Հոգին է), Տէր (որ Որդին է) եւ Աստուած (որ Հայրն է), եւ կա
է՝ որ առաքեալը Սուրբ Հոգին
Հոգին կը կոչէ թէ´
թէ´ Տէր եւ թէ´
թէ´ Աստուած:
Աստուած:
Յիշենք նաեւ որ 381 թուականին Կոստանդնուպոլսոյ մէջ
գումարուած
տիեզերական
երկրորդ
ժողովը
Սուրբ
Երրորդութեան վերաբերեալ որդեգրեց՝ «Մէ
Մէ´´կ աստուածութիւն,
երեք անձերով»
անձերով» բանաձեւը, որ դարձեալ, ցոյց կու տայ Սուրբ
Հոգիին մէկութիւնը եւ
եւ հաւասարութիւնը Հօրը եւ Որդիին հետ:
հետ:
Չմոռնանք նաեւ որ Սուրբ Հոգիին համար գործածուած
ստորոգելիները՝ ամենակարող, ամենագէտ, անհասանելի,
եւայլն, կ’
կ’ապացուցանեն իր Աստուած ըլլալը, որովհետեւ նման
ստորոգելիներ մենք չենք կրնար գործածել արարածին համար:
համար:
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Սուրբ Հոգիին կատարած գործերը ինքնին կը վկայեն որ ան
Աստուած է:
է: Պարզապէս պիտի թուեմ զանոնք առանց
բացատրութիւններ տալու անոնց վերաբերեալ.վերաբերեալ.1.1.- Կը ստեղծէ, կը նորոգէ (Յոբ 33.4, Սղ 104.30):
104.30):
2.2.- Կը յարուցանէ, կը վերակենդանացնէ (Եզ 37.1237.12-14, Հռ
8.11):
8.11):
3.3.- Կը նորոգէ (Հռ 7.6, Սղ
Սղ 104.30):
104.30):
4.4.- Կը ներշնչէ մարգարէները եւ կը խօսի անոնց միջոցաւ
(Բ.Պտ 1.21):
1.21):
5.5.- Կ’օծէ, կ’
կ’առաքէ եւ կ’
կ’առաջնորդէ մարգարէները (Ես 48.16):
48.16):
6.ղրկեց» (Ղկ
6.- Ինքն է որ Մեսիան «օծեց եւ ղրկեց»
(Ղկ 4.18):
4.18):
7.7.- Ինքն է որ կը կառավարէ եկեղեցին եւ անոր
պաշտօնեաները (Գրծ 8.29):
8.29):
8.8.- Ինքն
Ինքն է որ կը սրբէ, կը լուայ եւ կ’
կ’արդարացնէ (Ա.Կր 6.11,
Բ.Կր 3.9):
3.9):
9.9.- Ինքն է որ շնորհքներ կը բաշխէ՝ զանոնք ծառայեցնելու
համար եկեղեցւոյ աճումին (Ա.Կր 12.412.4-11):
11):
10.10.- Ինքն է որ մեզ կը լեցնէ աստուածային սիրով եւ մեզի
համար կարելի կը դարձնէ սիրոյ կեանքը (Կղ 1.8):
1.8):
11.11.- Աստուած Սուրբ Հոգիին միջոցաւ է որ կը գործէ
հրաշքները (Մտ 12.28):
12.28):
12.12.- Կը կենդանացնէ եւ կ’
կ’ազատէ «մեղքի եւ մահուան
ենթակայութենէն»
ենթակայութենէն» (Հռ
(Հռ 8.2, Բ.Կր 3.6, Գղ 5.25):
5.25):
13.13.- Կը փոխակերպէ (Բ.Կր 3.18, 5.5):
5.5):
Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը ապացուցանող զօրեղ
վկայութիւն
վկայութիւն մըն է նոյնինքն Քրիստոսի յայտարարութիւնը.

«Մարդիկ որքան ալ մեղք գործեն կամ հայհոյութիւն ընեն,
Աստուած պիտի ներէ անոնց այդ բոլորը. բայց պիտի չներէ անոր,
որ Սուրբ Հոգիին կը հայհոյէ, այսինքն՝ կը նախատէ զայն:
զայն: Ոեւէ
մէկը որ Մարդու Որդիին դէմ կը խօսի՝ Աստուած պիտի
պիտի ներէ
անոր, բայց Սուրբ Հոգիին դէմ խօսողին պիտի չներէ, ո´
ո´չ այս
աշխարհի մէջ եւ ո´
ո´չ ալ հանդերձեալին»
հանդերձեալին» (Մտ
(Մտ 12.3112.31-32):
32):

Միայն Աստուծոյ դէմ հայհոյութիւնն է որ աններելի է.
հետեւաբար, Քրիստոսի այս յայտարարութիւնը մեզի համար
անհասկնալի պիտի ըլլար եթէ մենք չընդունէինք
չընդունէինք Սուրբ Հոգիին
աստուածութիւնը:
աստուածութիւնը: Հարկաւ երբ կ’
կ’ըսուի թէ Մարդու Որդիին դէմ
եղած հայհոյութիւնը պիտի ներուի, այս չի նշանակեր թէ Մարդու
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Որդին Աստուած չէ:
Որդի» բացատրութեան
չէ: «Մարդու
«Մարդու Որդի»
գործածութիւնը ինքնին յստակ կը դարձնէ, որ խօսքը անոնց
մասին է, որոնք չճանչցան զՔրիստոս
զՔրիստոս իր աստուածութեանը մէջ
եւ
ընդդիմացան
անոր:
Այդպիսիներուն
կատարած
անոր:
հայհոյութիւնը բնականօրէն անքաւելի չի նկատուիր, որովհետեւ
գիտակից հայհոյութիւն կամ ընդդիմութիւն չէ:
չէ:
Այստեղ
կ’
Սուրբ
Գրիգոր
Լուսաւորիչի
կ’ուզեմ
«Վարդապետութիւն»
Վարդապետութիւն» կոչուած գործէն երեք հատուածներ յիշել.յիշել.«Տէր Աստուած միակն է որ ինքնին կայ եւ չկայ մէկը իրմէ
առաջ. չկայ ուրիշ մը որ արարիչը ըլլայ տեսանելի եւ
անտեսանելի ամէն բանի՝ բացի Միածին Որդիէն, որ Հօրմէն
ծնած է եւ անոր Հոգիէն, որ անոր էութենէն է՝ որով աշխարհը
եղաւ սկիզբէն:
սկիզբէն: Միասնական Երրորդութիւնը ստեղծեց իր
ամենազօր կամքին միակ զօրութեամբը, մէկ խորհողութեամբ եւ
մէկ կամքով, որ յատուկ է իր միաբուն ինքնութեան, եւ անով
եղաւ ամէն ինչ՝ երկինք եւ երկիր»
երկիր»: Սոյն հատուածով, Լուսաւորիչ
Հայրապետը Երրորդութիւնն է որ կը ճանչնայ իբրեւ ստեղծիչը
աշխարհին ու տիեզերքին
տիեզերքին:

«Ճշմարտութեան կը հասնինք հաւատալով մէկ Աստուծոյ՝
Հօրը, որ Տէր եւ արարիչ է ամէն բանի, եւ Միածին Որդիին, որ
Հօրմէն է եւ Հօրը հետ, եւ Սուրբ Հոգիին որ Հօրը էութենէն է եւ
որով ստեղծեց բոլոր արարածները. Երրորդութեան որ մէ´
մէ´կ
տէրութիւն է, մէ´
մէ´կ զօրութիւն, մէ´
մէ´կ իշխանութիւն,
իշխանութիւն, մէ´
մէ´կ
մեծութիւն, մէ´
մէ´կ գիտութիւն, մէ´
մէ´կ խորհուրդ, մէ´
մէ´կ պետութիւն,
մէ´´կ անսկիզբ զօրութիւն:
մէ
զօրութիւն: Երեք կատարեալ անձեր, մէ´
մէ´կ
կատարեալ կամք. անպատմելի ու անքննելի է Երրորդութեան
միութիւնը. մէ´
մէ´կ իսկութիւն է, մէ´
մէ´կ էութիւն, մէ´
մէ´կ
աստուածութիւն՝ Հայր եւ Որդի եւ Հոգի Սուրբ, երեք անձեր մէ´
մէ´կ
աստուածային զօրութիւն:
զօրութիւն: Հայրը՝ ինքնիրմէ, Որդին՝ Հօրմէն,
Հոգին՝ ասոնցմէ եւ ասոնց մէջ, իսկութեամբ, էութեամբ,
աստուածութեամբ միապէս, հաւասար եւ հասարակաց են
խորութեամբ, բարձրութեամբ, լայնութեամբ եւ երկայնութեամբ:
երկայնութեամբ:
Մէ´´կ է Երրորդութեան էութիւնը կամ բնութիւնը. մէ´
Մէ
մէ´կ է թագը եւ
երկինքն ու երկիրը անոր փառքով լեցուն են»
են»:
Անդրադառնանք «եւ ի կատարեալն»
բառին: Կատարեալ
կատարեալն» բառին:
բառը երկու ձեւով կրնանք հասկնալ:
հասկնալ: Մէկ, որ Սուրբ Հոգին
կատարեալ է իր էութեան մէջ, եւ հետեւաբար, աննուազ է Հօրմէն
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եւ Որդիէն, եւ երկու,
երկու, որ Սուրբ Հոգին կատարեալ է իբրեւ անձ:
անձ:
Այստեղ աւելի Սուրբ Հոգիին անձնաւորութեան մասին է որ կը
խօսի:
խօսի:
Ինչպէս տեսանք, Սուրբ Հոգիին մասին յայտնութիւններ կան
Հին Կտակարանին մէջ. բայց թէ անիկա իբրեւ անձ կը
ներկայանայ
Հին
Կտակարանին
մէջ՝
այս
մասին
պատկերացումը յստակ չէ:
Հոգի» կամ
չէ: Հին Կտակարանը «Սուրբ Հոգի»
«Հոգի»
Հոգի» բառերը կը գործածէ առանց մասնաւորելու որոշ բաներ
կամ որոշ երեւոյթներ, որոնք Նոր Կտակարանին մէջ շատ աւելի
յստակ կերպով մեզի կը բացայայտուին:
բացայայտուին: Եւ առաջին հերթին
Քրիստոս ինքն է որ այդ բացայայտումը կը կատարէ:
կատարէ: Օրինակ,
Օրինակ,
երբ Վերնատան մէջ Յիսուս խօսեցաւ իր մեկնումին մասին՝
ըսաւ. «Ես Հօրս պիտի աղաչեմ՝ որ ուրիշ Մխիթարիչ մը տայ

ձեզի, որպէսզի յաւիտեան ձեզի հետ ըլլայ:
ըլլայ: Անիկա Սուրբ Հոգին է,
որ ճշմարտութիւնը կը յայտնէ:
յայտնէ: Աշխարհը չի կրնար զայն
ընդունիլ, որովհետեւ ո´
ո´չ կը տեսնէ եւ ո´
ո´չ ալ կը ճանչնայ զայն:
զայն:
Բայց դուք կը ճանչնաք զայն, որովհետեւ ձեր մէջ պիտի մնայ եւ
ձեր հետ պիտի ըլայ»
ըլայ» (Յհ
(Յհ 14.1614.16-17):
17):
Քիչ մը անդին, դարձեալ Յիսուս կ’
կ’ըսէ. «Տակաւին շատ
բաներ ունիմ ըսելիք ձեզի, սակայն այժմ չէք կրնար տանիլ:
տանիլ: Բայց
երբ գայ ինքը՝ Սուրբ Հոգին, որ ճշմարտութիւնը
ճշմարտութիւնը կը յայտնէ,
անիկա պիտի առաջնորդէ ձեզ ամբողջական ճշմարտութեան,
որովհետեւ անիկա ինքնիրմէ պիտի չխօսի, այլ ինչ որ լսէ՝ զայն
պիտի խօսի եւ ձեզի պիտի պատմէ գալիք բաները:
բաները: Անիկա զիս
պիտի փառաւորէ, որովհետեւ ինչ որ ինձմէ առնէ՝ պիտի յայտնէ
ձեզի:
ձեզի: Ինչ որ Հայրս ունի՝ իմս է, ասոր համար է որ ըսի ձեզի, թէ
ինչ որ առնէ ինձմէ՝ պիտի յայտնէ ձեզի»
ձեզի» (Յհ
(Յհ 16.1216.12-15):
15):
Սկսիմ երկրորդ մէջբերումէն:
մէջբերումէն: Այս երկրորդ մէջբերումը որ կը
բացայայտէ Սուրբ Հոգիին դերը, կ’
կ’օգտագործուի անոնց կողմէ՝
որոնք կը մերժեն Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնն ու
անձնաւորութիւնը
անձնաւորութիւնը:
նաւորութիւնը: Անոնք կը տրամաբանեն ըսելով՝ եթէ Սուրբ
Հոգին Աստուած ըլլար՝ ի´
ի´նք պէտք էր ուսուցանէր եւ ո´
ո´չ թէ
Որդիէն առնէր իր ըսելիքը եւ մեզի փոխանցէր:
փոխանցէր: Համաձայն իրենց,
Սուրբ Հոգին պարզապէս գործիք մըն է կամ միջնորդ մըն է, որ
իրեն ըսուածը փոխանցելու պարտականութիւնը
պարտականութիւնը ունի:
ունի:
Այս տրամաբանութիւնը սխա´
սխա´լ է, որովհետեւ «ինչ որ լսէ՝
զայն պիտի խօսի»
խօսի» բացատրութիւնը, երբե´
երբե´ք ցոյց չի տար որ
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Սուրբ Հոգին ստորադաս է Հօրմէն կամ Որդիէն:
Որդիէն: Ընդհակառակը,
ո´
´չ
եթէ երբեք անիկա Հօրմէն եւ Որդիէն լսածն է որ կը խօսի եւ ո
թէ ինքնիրմէ, ասիկա կը նշանակէ
նշանակէ մէ´
մէ´կ բան, որ անիկա Հօրմէն եւ
Որդիէն տարբեր բան չէ որ կը խօսի, եւ եթէ տարբեր բան չէ որ կը
խօսի այլ նոյն բանը որ Հայրը կամ Որդին պիտի խօսէր, այս ցոյց
կու տայ անոնց կատարեալ միութիւնը, թէ´
թէ´ բնութեան միութիւնը
եւ թէ´
թէ´ գործի միութիւնը, պատգամի միութիւնը, խօսքի
խօսքի
միութիւնը, յայտնութեան միութիւնը:
միութիւնը:
Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Սուրբ Հոգին «գիտէ
Աստուծոյ նոյնիսկ ամենածածուկ ծրագիրները»
ծրագիրները» (Ա.Կր
(Ա.Կր 2.10):
2.10): Այս
խօսքը
որոշապէս
կը
պարզէ
որ
Սուրբ
Հոգիին
աստուածգիտութիւնը կամ Աստուծոյ ծանօթութիւնը դուրսէն
եկած գիտութիւն մը կամ ծանօթութիւն
ծանօթութիւն մը չէ, այլ իր ինքնութեան
կամ իր էութեան վերաբերող ծանօթութիւն մըն է:
է: Հոս առաքեալը
չ’ըսեր թէ Սուրբ Հոգին կը սորվի Աստուծոյ ծրագիրներուն
մասին, այլ, թէ՝ անձնապէս գիտէ´
գիտէ´ զանոնք:
զանոնք:
4-րդ դարու աղանդաւորները կ’
կ’ըսէին թէ Սուրբ Հոգին
զօրութիւն մըն է եւ ո´
ո´չ թէ
թէ անձնաւորութիւն մը:
մը: Այս
հաստատումը կ’
կ’ընէին հիմնուելով Յիսուսի հետեւեալ խօսքին
վրայ.վրայ.- «Մնացէ´
Մնացէ´ք Երուսաղէմի մէջ, մինչեւ երկինքէն զօրութիւն
ստանաք»
ստանաք» (Ղկ
(Ղկ 24.49, Գրծ 1.8):
1.8): Անոնք Սուրբ Հոգին կը նկատէին
տեսակ մը վերացական զօրութիւն մը, եւ իբրեւ օրինակ կը
ներկայացնէին
ներկայացնէին Հոգեգալուստի դրուագը:
դրուագը:
Աղանդաւորները հիմնուելով յատկապէս «ներկաները Սուրբ
Հոգիով լեցուեցան»
լեցուեցան» (Գրծ
(Գրծ 2.4) հաստատումին վրայ, կը հարցնէին,
թէ՝ առաքեալները ինչո՞վ լեցուեցան, անձո՞վ, թէ՝ Սուրբ Հոգիին
զօրութեամբ ու պարգեւներովը:
պարգեւներովը: Անոնք կը տրամաբանէին թէ
մէկը չի կրնար
կրնար անձով մը լեցուիլ, բայց զօրութեամբ կրնայ
լեցուիլ, եւ կ’
կ’եզրակացնէին ըսելով.ըսելով.- «Սուրբ Հոգին զօրութիւն է եւ

ո´չ թէ անձ»
անձ»:

Տրամաբանութեան այս կերպը չի կրնար շիտակ ըլլալ:
ըլլալ:
Յիշեցէք, օրինակ, երբ Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Ձեր հաւատքին
միջոցաւ Քրիստոս ձեր սիրտերուն մէջ
մէջ կը բնակի»
բնակի» (Եփ
(Եփ 3.17), ի՞նչ
ըսել կ’
կ’ուզէ:
ուզէ: Արդեօք պարզապէս անորոշ զօրութեա՞ն մը մասին
կը խօսի, թէ՝ կը խօսի Որդիին անձնաւորութեան մասին:
մասին: Նոյնիսկ
եթէ ըսենք, թէ առաքեալը աստուածային ներկայութեան մասին է
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որ կը խօսի, բայց ատով Որդիին անձնաւորութիւն ըլլալը կը
հերքուի՞
հերքուի՞:
ուի՞:
Ահա նո´
նո´յն ձեւով պէտք է հասկնալ «Սուրբ Հոգիով լեցուիլ»
լեցուիլ»
բացատրութիւնը:
բացատրութիւնը: Ատիկա կրնայ նշանակել՝ զօրութեամբ լեցուիլ
եւ կրնայ նաեւ նշանակել՝ Սուրբ Հոգիով, այլ խօսքով՝ Սուրբ
Հոգիին անձով բնակուիլ:
բնակուիլ: Ուշադրութիւն պէտք է դարձնել որ երբ

«առաքեալները Սուրբ Հոգիով լեցուեցանսկսան տարբեր
լեզուներով խօսիլ, ինչպէս որ Հոգին խօսիլ կու տար»
տար» (Գրծ
(Գրծ 2.4):
2.4):

Ո՞վ էր խօսիլ տուողը. Սուրբ Հոգին չէ՞ր:
չէ՞ր: Եթէ Սուրբ Հոգին էր
խօսիլ տուողը, կը նշանակէ թէ ան անձ մըն է, որովհետեւ
զօրութիւն մը չի կրնար խօսիլ տալ:
տալ:
Քրիստոս կ’
կ’ըսէ. «Աշխարհը չի կրնար
կրնար զայն ընդունիլ,

որովհետեւ ո´
ո´չ կը տեսնէ եւ ո´
ո´չ ալ կը ճանչնայ զայն:
զայն: Բայց դուք
կը ճանչնաք զայն, որովհետեւ ձեր մէջ պիտի մնայ եւ ձեր հետ
պիտի ըլլայ»
ըլլայ» (Յհ
(Յհ 14.17):
14.17): Եթէ Սուրբ Հոգին անձ չըլլար, կարելի

պիտի ըլլա՞ր զայն ճանչնալ:
ճանչնալ: Այս ճանաչողութիւնը պարզապէս
զգացողութիւն
զգացողութիւն մը չէ, այլ անձնական ծանօթութիւն մըն է, անձի
մը ճանաչողութիւնն է:
է:
Զօրութիւն մը չի կրնար խորհիլ:
խորհիլ: Եթէ մէկը կը խորհի, կը
նշանակէ թէ անձ է անիկա եւ ո´
ո´չ թէ զօրութիւն:
զօրութիւն: Պօղոս առաքեալ
կ’ըսէ. «Աստուած որ սիրտերը կը քննէ՝ գիտէ թէ ի´
ի´նչ կը խորհի
Սուրբ Հոգին»
Հոգին» (Հռ
(Հռ 8.27)
8.27):
7): Եթէ Սուրբ Հոգին զօրութիւն է եւ ո´
ո´չ թէ
բանաւոր անձ, ի՞նչպէս կրնայ խորհիլ կամ մտածել:
մտածել: Կամ ի՞նչպէս
կրնայ խօսիլ մեր միջոցաւ եթէ զօրութիւն է եւ ո´
ո´չ թէ անձ (Մտ
10.20):
10.20): Ի՞նչպէս կրնայ ճշմարտութիւնը յայտնել եթէ անձ չէ (Յհ
14.17):
14.17): Ի՞նչպէս կրնայ սորվեցնել կամ մխիթարել
մխիթարել եթէ անձ չէ (Յհ
14.26, Ա.Կր 2.13):
2.13): Ի՞նչպէս կրնայ տրտմիլ եթէ անձ չէ (Եփ 4.30):
4.30):
8.26)::
Ի՞նչպէս կրնայ բարեխօսել մեզի համար եթէ անձ չէ (Հռ 8.26)
Ի՞նչպէս կրնայ նոր կեանք տալ կամ առաջնորդել եթէ անձ չէ (Գղ
5.25):
5.25): Ի՞նչպէս կրնայ միութիւն շնորհել եթէ անձ չէ (Եփ 4.3):
4.3):
Ի՞նչպէս սէր կու տայ (Հռ 5.5), կը նորոգէ (Հռ 7.6), կը կենդանացնէ
եւ կ’
կ’ազատէ մեղքի ենթակայութենէն եթէ անձ չէ (Հռ 8.2) եւայլն:
եւայլն:
Վերացական եւ բանականութենէ զուրկ Հոգի մը կամ
զօրութիւն մը չի կրնար այս բոլոր պաշտօնները ընել:
ընել: Այս
պաշտօնները
ընելը
կապ
ունին
մտածողութեան
եւ
մտածողութեան
խորհողութեան հետ:
հետ: Հետեւաբար, այս բոլորը անառարկելի
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կերպով ցոյց կու տան, որ Սուրբ Հոգին բանական եւ կատարեալ
անձնաւորութիւն մըն է:
է:
Սուրբ Հոգին է որ կ’
կ’ուսուցանէ եկեղեցիին եւ կ’
կ’առաջնորդէ
զանիկա:
զանիկա: Սուրբ Հոգին պարզապէս Քրիստոսի ըսածները կրկնող
եւ զանոնք եկեղեցիին յիշեցնող մը չէ, այլ նոր ժամանակներու
նոր մտածողութեան համապատասխան ուսուցում կու տայ եւ
յայտնութիւն կ’
կ’ընէ:
ընէ: Սուրբ Հոգին է որ կը բաւարարէ եկեղեցւոյ
կարիքները:
կարիքները: Սուրբ Հոգին է, ինչպէս կը կարդանք Գործք
Առաքելոց գիրքին մէջ, որ քարոզիչներ կը ղրկէ հոս կամ
կամ հոն,
անձեր առաքելութեան կը կանչէ, անձերու պաշտօններ կը ճշդէ:
ճշդէ:
Եւ ճիշդ անոր համար է, որ եկեղեցւոյ պաշտօնէութեան կոչումը
կամ կոչման արարողութիւնը կապուած է Սուրբ Հոգիին:
Հոգիին:
Եկեղեցւոյ ծիսական կեանքը ամբողջութեամբ Սուրբ Հոգիին
առաջնորդութեան յանձնուած է:
է:
Սուրբ Հոգիով
Հոգիով է որ վերստին կը ծնինք:
ծնինք: Իրմով է որ կեանքերը
կը նորոգուին:
նորոգուին: Իրմով է որ քրիստոնէական կեանքը կարելի կը
դառնայ եւ կ’
կ’ամրապնդուի:
ամրապնդուի: Իրմով է որ անհրաժեշտ եղած
պարգեւները կը տրուին մկրտութեան, դրոշմի եւ եկեղեցւոյ միւս
խորհուրդներուն ընդմէջէն, որպէսզի մենք կարենանք
կարենանք Քրիստոսի
կամեցած կեանքը ապրիլ:
ապրիլ:
Իրմով է որ կ’
կ’առաջնորդուինք Քրիստոսի՝ մեր մեղքերուն
թողութիւն ստանալու համար:
համար: Իրմով է որ ձեռք կը բերենք
աստուածապարգեւ ազատութիւնն ու արդարութիւնը:
արդարութիւնը: Իրմով է
որ մեր վրայ կ’
կ’առնենք Աստուծոյ սպառազինութիւնը:
սպառազինութիւնը: Իրմով է որ
մեր մէջ կ’
կ’առնենք Աստուծոյ սուրը, այսինքն՝ իր խօսքը եւ այդ
խօսքին զօրութիւնը:
զօրութիւնը:
Իրմով է որ կը ձերբազատինք մեր տկարութիւններէն ու
թերութիւններէն եւ կը տիրանանք այն առաքինութիւններուն
որոնց մասին Աստուածաշունչը կը խօսի:
խօսի: Իրմով է որ կը
դառնանք բնակարան ու տաճար Աստուծոյ:
Աստուծոյ: Իրմով է որ կը
դառնանք անդամ Քրիստոսի մարմինին՝ եկեղեցիին:
եկեղեցիին:
Իրմով է որ մեր ներկայ կեանքին մէջ աստիճանական
կերպով կը փոխակերպուինք, եւ իրմով է որ ժամանակներու
աւարտին յարութիւն պիտի առնենք եւ յաւիտենապէս
փոխակերպուինք:
փոխակերպուինք:
Հարցումներու բաժին:
բաժին:
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1.1.- Օրթոտոքս եկեղեցին
եկեղեցին կ’
կ’ընդունի որ Սուրբ Հոգին կը բղխի
Հօրմէն, իսկ Կաթոլիկ եկեղեցին կ’
կ’ընդունի որ ան կը բղխի Հօրմէն
եւ Որդիէն:
Որդիէն: Կրնա՞յ ըլլալ որ օր մը անոնք համաձայնութեան գան
այս ուղղութեամբ:
ուղղութեամբ:
Սուրբ Հոգիին Հօրմէն եւ Որդիէն բղխման հարցը 77-րդ, 88-րդ
դարերուն սկիզբ առած է Ֆրանսայի
Ֆրանսայի մէջ:
մէջ: Շարլմանի շուրջ
հաւաքուած կարգ մը աստուածաբաններ այս տեսակէտը մէջտեղ
դրին եւ աստիճանաբար ընդհանրացաւ:
ընդհանրացաւ: Մինչեւ ուշ Միջնադար,
ատիկա Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ մէջ վերջնականօրէն ընդունուած
չէր, փաստօրէն որոշ պապեր զայն ընդունեցին, իսկ որոշ պապեր
ալ զայն պարտադիր չհամարեցին:
չհամարեցին:
Սուրբ
Հոգիին
Հօրմէն
եւ
Որդիէն
բղխման
վարդապետութիւնը 1111-րդ դարուն արդէն ընդունուած էր Լատին
Եկեղեցիին կողմէ:
կողմէ: Ասիկա 1111-րդ դարու կէսին, Յոյն եւ Կաթոլիկ
Եկեղեցիներուն վերջնական բաժանումի պատճառներէն մէկը
եղաւ:
եղաւ: Յոյն Եկեղեցին մերժեց Կոստանդնուպոլսոյ Հանգանակին
վրայ ոեւէ յաւելում կատարել:
կատարել:
Հետեւեալը գիտնալը կարեւոր է:
է: Սուրբ Հոգիին բղխելու
հարցը դաւանութեան հարց չէ:
չէ: Ինչ որ դաւանութիւն է՝
պարտադիր
կերպով
պէտք
է
ընդունուի
բոլոր
հաւատացեալներուն կողմէ. բայց ինչ որ աստուածաբանական
բացատրութիւն է, կրնայ յատուկ
յատուկ ըլլալ որոշ աստուածաբանի մը
կամ վարդապետի մը, բայց պարտադիր կրնայ չըլլալ բոլորին:
բոլորին:
Եկեղեցւոյ աստուածաբաններ իրենց գրութիւններուն մէջ կրնան
տարբեր տեսակէտներ պաշտպանել, բայց այդ տեսակէտները
մեզի համար պարտադիր չեն երբեք:
երբեք:
Հաւատամքին վրայ կատարուած ոեւէ յաւելում
յաւելում կը կոչուի՝
դաւանութիւն, եւ պարտադիր կը դառնայ բոլորին համար:
համար:
Արեւելքի եկեղեցիները կառչած մնացին եւ կը մնան «Հօրմէն
կ’ելլէ»
ելլէ» բացատրութեան, ո´
ո´չ միայն որովհետեւ կ’
կ’ուզեն
հաւատարիմ մնալ Հաւատքի Հանգանակին եւ ոեւէ յաւելում
չկատարել
անոր
վրայ,
այլեւ
որովհետեւ
ատիկա
Աստուածաշունչէն կու գայ (Յհ 15.26) եւ ուղղակի Քրիստոսի
կողմէ մեզի ուսուցուած է, եւ հետեւաբար, պարտադիր կերպով
պէտք է ընդունուի բոլոր հաւատացեալներուն կողմէ:
կողմէ:
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Իսկ «Եւ Որդւոյ»
Որդւոյ» բանաձեւը որ Կաթոլիկները աւելցուցած են
իրենց Հաւատամքին մէջ, Աստուածաշունչէն չի գար, եւ ուստի,
բնա´
բնա´ւ չի կրնար պարտադրուիլ Արեւելքի եկեղեցիներուն:
եկեղեցիներուն: Բայց
ըսենք, որ Արեւելքի որոշ եկեղեցիներու մէջ, ինչպէս օրինակ Յոյն
Եկեղեցիին մէջ եղած են աստուածաբաններ եւ վարդապետներ
որոնք ընդունած են «Եւ Որդւոյ»
Որդւոյ» բանաձեւը, բայց ատիկա իրենց
անհատական տեսակէտն
տեսակէտն է եւ ո´
ո´չ իրենց եկեղեցիներուն
տեսակէտը:
տեսակէտը:
2.2.- Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Յիսուս
փչեց իր աշակերտներուն վրայ եւ ըսաւ. «Առէ´
(Յհ
Առէ´ք Սուրբ Հոգին»
Հոգին» (Յհ
20.22), արդեօք ասիկա չի՞ նշանակեր որ Սուրբ Հոգին Որդիէն ալ
կ’ելլէ:
ելլէ:

«Առէ´
Առէ´ք Սուրբ Հոգին»
Հոգին» ըսելով, Յիսուս
Յիսուս Սուրբ Հոգին չբղխեցուց
իր անձէն:
անձէն: Ան ճիշդ է որ փչեց իր աշակերտներուն վրայ, բայց իր
փչումով անոնք Սուրբ Հոգին չառին:
չառին: Նախ պէտք է նկատի առնել
որ Յիսուս իր փչումովը աշակերտներուն վրայ՝ զիրենք
նախապատրաստեց Սուրբ Հոգին ստանալու Հոգեգալուստի օրը:
օրը:
Երկրորդ, անոնց
անոնց վրայ փչել՝ զանոնք կենդանութեան շունչով
լեցնել կը նշանակէ, այլ խօսքով՝ զանոնք կենսագործել,
հոգեւորացնել, հոգի´
հոգի´ դարձնել կը նշանակէ:
նշանակէ: Ճիշդ նոյն
նպատակով էր որ Աստուած մարդուն «ռնգունքներէն
կենդանութեան շունչ փչեց ու մարդը կենդանի հոգի եղաւ»
եղաւ» (Ծն
(Ծն
2.7):
2.7):
Երրորդ,
Երրորդ, եթէ նկատի առնենք որ Յիսուս աշակերտներուն
վրայ փչելէ անմիջապէս ետք, անոնց ըսաւ. «Եթէ մէկուն ներէք իր

մեղքերը՝ թող ներուած ըլլան եւ եթէ չներէք մէկուն մեղքերը՝ թող
ներուած չըլլան»
չըլլան» (Յհ
(Յհ 20.23), յստակ կը դառնայ որ Յիսուս ո´
ո´չ թէ

Սուրբ Հոգին է որ անոնց տուաւ, այլ
այլ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ
մարդոց մեղքերը ներելու իշխանութիւնն է որ տուաւ:
տուաւ:
Լաւ կ’
կ’ըլլայ որ կառչած մնանք Աստուածաշունչի
ըսածներուն եւ գործածած բառերուն:
բառերուն: Քանի Աստուածաշունչը
Որդիին համար «ծնունդ»
ծնունդ» բառը կը գործածէ եւ Սուրբ Հոգիին
համար «ելում»
ելում» բառը, մենք չենք կրնար
կրնար տարբեր բառեր կամ
բացատրութիւններ գործածել:
գործածել: Կրնա՞նք Յիսուսը կոչել՝ Հոգի, իսկ
Հոգին՝ Որդի:
Որդի: Ո´չ: Եւ ինչո՞ւ:
ինչո՞ւ: Որովհետեւ «Որդի»
Որդի» բառը ինքնին
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ծնունդ կ’
կ’ենթադրէ, իսկ «Հոգի»
Հոգի» բառը՝ բղխում:
բղխում: Սուրբ
Երրորդութեան երեք անձերուն միջեւ բաներ կան որ
անհակադարձելի են:
են: Ոմանք կ’ըսեն. «Սուրբ Հոգին Հօրմէն կը
բղխի Որդիին միջոցաւ»
միջոցաւ»: Եթէ այս բանաձեւը շիտակ է, այդ
պարագային պէտք է ըսենք նաեւ, որ Որդին Հօրմէն ծնունդ
կ’առնէ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ:
միջոցաւ: Ինչպէս Որդին Սուրբ Հոգիին
միջոցաւ չէ որ ծնունդ կ’
կ’առնէ Հօրմէն, այնպէս ալ Սուրբ Հոգին
Որդիին միջոցաւ չէ որ կը բղխի Հօրմէն:
Հօրմէն:
3.հոգի» ըսելով:
ըսելով:
3.- Ի՞նչ կը հասկնանք «Աշխարհի հոգի»
Աստուածաշունչին ծանօթ եւ յատկապէս Յովհաննէսի
Աւետարանին ծանօթ ոեւէ մարդ, գիտէ որ «Աշխարհի հոգի»
հոգի»
ըսելով կ’
կ’ակնարկուի մարդոց այն զանգուածին որ Աստուծոյ
ընդդիմացող զանգուածն է, Աստուծոյ
Աստուծոյ կամքին հնազանդիլ
մերժող զանգուածն է:
է: Այլ խօսքով, երբ կ’
կ’ըսենք թէ այս ինչ անձը
«Աշխարհի հոգի»
հոգի» ունի, կը հասկնանք որ տուեալ անձը Աստուծոյ
կամքին հակառակող եւ Աստուծոյ Սուրբ Հոգիին թշնամի եղող
մէկն է:
է:
4.4.- Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ ըսաւ թէ իր երկրորդ
գալստեան
գալստեան ժամանակը ո´
ո´չ ոք գիտէ, ո´
ո´չ իսկ ինք, այլ միայն
Հայրը:
Հայրը:
Յստակ է որ Քրիստոս իր մարդեղութեանը մէջ, այլ խօսքով՝
իբրեւ մարդ չէր գիտեր իր երկրորդ գալստեան ժամանակը, բայց
իր աստուածութեանը մէջ վստահաբար գիտէր:
գիտէր: Ան չուզեց
յայտնել իր երկրորդ գալստեան ժամանակը, որպէսզի
որպէսզի մարդը
պահէ մնայուն կերպով արթուն վիճակի մէջ, պատրաստ այդ
գալուստը դիմաւորելու:
դիմաւորելու:
5.5.- Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ հաստատեց թէ ով որ Սուրբ
Հոգիին հայհոյէ, այսինքն՝ նախատէ զայն, ներում չունի, մինչդեռ
ով որ Մարդու Որդիին հայհոյէ՝ Աստուած պիտի ներէ իրեն (Մտ
12.3112.31-32):
32):

www.hygradaran.weebly.com

296

Երբ
«հայհոյութիւն»
բառը
կը
գործածենք,
մենք
հայհոյութիւն»
ընդհանրապէս խօսք մը, բառ մը մը, արտայայտութիւն մը կը
հասկնանք, բայց այստեղ Քրիստոսի գործածաց «հայհոյութիւն»
հայհոյութիւն»
բառը այդ իմաստով պէտք չէ առնել:
առնել: Հոս Սուրբ Հոգիին հայհոյել,
կը նշանակէ՝ Սուրբ Հոգիին կատարածը կամ Սուրբ Հոգիին
միջոցաւ կատարուածը վերագրել մարդոց, կամ աւելի գէշ՝
Սատանային:
Սատանային: Ճիշդ ա´
ա´յդ էր որ ըրին Փարիսեցիները:
Փարիսեցիները: Քրիստոս
Սուրբ Հոգիին միջոցաւ էր որ պիղծ ոգիները մարդոցմէ դուրս կը
հանէր. Փարիսեցիները սակայն հաստատեցին թէ «անիկա

դեւերու իշխանին՝ Բէեղզեբուղի զօրութեամբ է որ դեւերը դուրս
կը հանէ»
հանէ» (Մտ
(Մտ 12.24):
12.24):

Սուրբ Հոգիին, կամ ըսենք՝ Աստուծոյ հայհոյած կ’
կ’ըլլանք երբ
մեր կեանքով եւ գործերով Աստուծոյ դէմ կ’
կ’աշխատինք:
աշխատինք:
Հայհոյութիւն ըրած կ’
կ’ըլլանք երբ ո´
ո´չ միայն կը մերժենք Աստուծոյ
պարգեւները այլեւ կը նախատենք ու կ’
կ’արհամարհենք
արհամարհենք զանոնք:
զանոնք:
Հետեւաբար, երբ մարդ իր կեանքով, իր արարքներով, իր
գործերով
կ’
Աստուծոյ
գործը,
Աստուծոյ
կ’արհամարհէ
պարգեւները, Աստուծոյ իրեն տուաւ շնորհքը, արդէն Սուրբ
Հոգիին դէմ հայհոյութեան վիճակի մէջ կը գտնուի:
գտնուի:
6.6.- Հարցումս երկու մասի կը բաժնուի. նախ կ’
կ’ուզեմ
ուզեմ գիտնալ
եթէ երբեք Սատանան կրնայ մարդուս միտքը կարդալ,
յատկապէս աղօթքի պահուն, եւ հետեւաբար, խանգարել մեր
աղօթքը, եւ երկրորդ, ի՞նչ է Սուրբ Հոգիին դերը մեր աղօթքին
ընթացքին:
ընթացքին:
Ո´չ հրեշտակները եւ ո´
ո´չ ալ Սատանան կրնան մեր միտքը
կարդալ:
կարդալ: Մեր հրապարակային կամ անհատական
անհատական աղօթքը
կրնանք Աստուծոյ ընծայել առանց մտավախութեան:
մտավախութեան: Աղօթքի
պահուն Սատանան կը փորձէ մեր միտքը պղտորել, բայց Սուրբ
Հոգին օգնութեան կը հասնի մեզի եւ կը բարեխօսէ մեզի համար:
համար:
Մեր ամենէն մաքուր տրամադրութեան պահուն իսկ
խանգարուելու պատրաստ ենք. մարդկային մեր բնութեան, մեր
տկարութեան բերումն է ասիկա:
ասիկա: Ճիշդ հո´
հո´ս է Սուրբ Հոգիին
դերակատարութիւնը:
դերակատարութիւնը: Այն ինչ որ անկատարութեան բաժինն է
մեր աղօթքին, Սուրբ Հոգին կ’
կ’առնէ եւ կը կատարելագործէ եւ
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զանիկա Աստուծոյ կամքին համաձայն կ’
կ’ընէ եւ այդպէս կը
ներկայացնէ Հօր Աստուծոյ:
Աստուծոյ:
Քրիստոս
Քրիստոս սորվեցուց մեզի խնդրել Աստուծոյ կամքին
կատարումը. «Աստուծոյ կամքին կատարումը խնդրել»
խնդրել» ըսելով,
կը հասկնանք այն՝ որ մեր խնդրանքները պէտք է ըլլան
Աստուծոյ կամքին համաձայն:
համաձայն: Բայց որովհետեւ մեր մատուցած
խնդրանքները, աղօթքները, աղաչանքները, միշտ Աստուծոյ
կամքին
կամքին համաձայն չեն ըլլար, քանի որ յաճախ կ’
կ’անգիտանանք
Աստուծոյ կամքը (Հռ 8.26), Սուրբ Հոգին օգնութեան կը փութայ եւ
Աստուծոյ կամքին համաձայն բարեխօսելով, կ’
կ’օգնէ մեզի որ մեր
աղօթքները համապատասխան ըլլան Աստուծոյ կամքին (Հռ
8.27):
8.27):
Անկէ անդին, մենք մտահոգուելու կամ
կամ վախնալու պէտք
չունինք, թէ Չարը կրնայ լսել մեր աղօթքը, որովհետեւ մենք մեր
աղօթքը Աստուծոյ կ’
կ’ընծայենք, եւ Աստուծոյ ընծայելէ վերջ Չարը
ոչինչ կրնայ ընել այդ մասին:
մասին:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Որ խօսեցաւ յՕրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանս»
յԱւետարանս»:
Թարգմանաբար՝ «(
«(Կը
Կը հաւատանք Սուրբ Հոգիին)
Հոգիին) որ խօսեցաւ
Օրէնքին, մարգարէներուն եւ Աւետարաններուն ընդմէջէն»
ընդմէջէն»:
Այս
տողը
բացատրելու
համար
գլխաւորաբար
Աստուածաշունչին մասին է որ պիտի խօսիմ, որովհետեւ տուեալ
սահմանումը այդ է որ կը թելադրէ:
թելադրէ:
Եբրայական մտածողութեան մէջ Աստուածաշունչը միայն
Հին Կտակարանը
Կտակարանը կը հասկցուի:
հասկցուի: Հին Կտակարանը երեք մասերէ
կը բաղկանայ:
բաղկանայ: Առաջին մասը կը կոչուի՝ Օրէնք,27 տարբեր
թարգմանութեամբ մը՝ ուսուցում, երկրորդ մասը կը կոչուի՝
մարգարէներ, իսկ երրորդ մասը՝ գիրքեր, որ մեր եկեղեցւոյ
հայրերուն կողմէ կոչուած են սրբագիրք, այսինքն՝ սուրբ գիրքեր
գիրքեր:
քեր:
Երեք
այս
բաժինները
միասնաբար
ամբողջ
Հին
Կտակարանը կը կազմեն:
կազմեն: Երրորդ բաժինը որ գիրք կամ
սրբագիրք կը կոչուի, երբեմն նաեւ կոչուած է Սաղմոսներ,
ինչպէս աւետարանները ցոյց կու տան, անոր համար որ
Սաղմոսները առաջին գիրքը կը կազմեն այդ բաժինին:
բաժինին: Օրինակ,
Քրիստոս երբ յարութենէն ետք առաջին անգամ Վերնատուն
եկաւ, իր աշակերտներուն հանդիպելու համար, պատահածին
մասին խօսելով՝ ըսաւ. «Այս բոլորը ձեզի ըսած էի արդէն, երբ

ձեզի հետ էի, թէ պէտք էր իրականանային Մովսէսի Օրէնքի
գիրքին, մարգարէական գիրքերուն եւ Սաղմոսներուն մէջ իմ
մասիս գրուածները»
գրուածները» (Ղկ
(Ղկ 24.44):
24.44): Յիսուս երբ կը յիշէ երեք բաներ՝

Մովսէսի Օրէնքը, մարգարէական գիրքեր եւ Սաղմոսներ, մենք
կրնանք
չանդրադառնալ,
բայց
խորքին
մէջ
ամբողջ
Աստուածաշունչին է որ կ’
կ’ակնակէ:
ակնակէ: Հետեւաբար, Յիսուսի ըսել
ուզածը այն է՝ որ ամբողջ Աստուածաշունչին ըսածը
ըսածը իր անձին
վերաբերեալ՝ կատարուեցաւ:
կատարուեցաւ:
Երբեմն տակաւին այս երեք բաժիններէն միայն առաջին
երկուքը՝ Օրէնք եւ մարգարէներ, կը յիշուէին, նշելու համար
ամբողջութիւնը Հին Կտակարանին:
Կտակարանին: Մենք ներկայիս է որ կը
Երբեմն Օրէնք բառը գլխագիրով գրած ենք եւ երբեմն ալ պարզ: Գլխագիրով գրուած
Օրէնքը կը վերաբերի Հնգամատեանին (Աստուածաշունչի առաջին հինգ գիրքերուն), իսկ
պարզ գրուած օրէնքը կը վերաբերի բնական օրէնքին:
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գործածենք «Հին Կտակարան»
Կտակարան» բացատրութիւնը, բայց պէտք չէ
մոռնանք որ Քրիստոսի ժամանակ Հին Կտակարանը՝ «Հին
Կտակարան»
Կտակարան» չէր կոչուեր, այլ պարզապէս՝ Աստուածաշունչ:
Աստուածաշունչ: Մեր
Տիրոջ ժամանակակից եղողներուն համար Աստուածաշունչը այն
գիրքերն էին որոնք ծանօթ են այսօր մեզի իբրեւ Հին Կտակարան:
Կտակարան:
Նիկիոյ ժողովին հայրերը հարկաւ լաւ գիտէին որ Օրէնք եւ
մարգարէներ ըսելով ամբողջ Հին Կտակարանը կը հասկցուէր,
ճիշդ ատոր համար ալ Հաւատամքին մէջ «Օրէնք, մարգարէներ
եւ Սաղմոսներ»
Սաղմոսներ» ըսելու փոխարէն, ըսին՝ «Օրէնք, մարգարէներ եւ
Աւետարաններ»
Աւետարաններ»: Առաջին երկու բառերով կը հասկցուի ամբողջ
Հին Կտակարանը, իսկ Աւետարան բառով, միայն չորս
Աւետարանները չէ որ կը հասկցուին, այլ ամբողջ Նոր
Կտակարանը:
Կտակարանը:
«Օրէնք,
մարգարէներ
եւ
Աւետարաններ»
Ասոնց
Աւետարաններ»:
միասնաբար եւ միաձեւ յիշատակումը, ցոյց կու տայ որ նո´
նո´յն
Սուրբ Հոգին է որ խօսեցաւ անցեալին՝ Օրէնքին եւ
մարգարէներուն ընդմէջէն, եւ խօսեցաւ Քրիստոսի ժամանակ՝
Նոր Կտակարանի հեղինակներուն ընդմէջէն:
ընդմէջէն: Հետեւաբար,
ամբողջ Աստուածաշունչը իր ետին ունի մէ´
մէ´կ հեղինակ, մէ´
մէ´կ
խօսող, մէ´
մէ´կ բերան, եւ ատիկա Սուրբ Հոգին է:
է:
Եկեղեցւոյ հաւա´
հաւա´տքն է թէ ամբողջ Աստուածաշունչ
Մատեանը, ուրիշ բացատրութեամբ մը՝ ամբողջ աստուածային
յայտնութիւնը
յայտնութիւնը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ Աստուծոյ Հոգիին
տըւչութիւնը, անոր պարգեւը, անոր խօսքը, անոր գործը:
գործը: Սուրբ
Հոգին ի´
ի´նքն է տուիչը այն ներշնչումին եւ աստուածային այն
մղումին, որով խօսեցան եւ գրի առին Աստուծոյ մարդիկը՝
Աստուածաշունչ գիրքերը:
գիրքերը:
Մեր նիւթի ծիրէն դուրս կ’իյնայ խօսիլ Սուրբ Հոգիին
ներշնչականութեան մասին, բայց պարզապէս ըսեմ, որ եթէ
հեղինակը Սուրբ Հոգին է, ուրեմն, մարդկային հեղինակները
իրական իմաստով հեղինակ չենք նկատեր. զանոնք կը նկատենք
լոկ արձանագրողներ, թէպէտ պէտք է նկատի առնել որ անոնք
մեքենականօրէն գրողներ
գրողներ չեն, որովհետեւ իրենց ամբողջ միտքը,
գիտակցութիւնը,
պատրաստութիւնը,
ուսումը,
դաստիարակութիւնը,
գէթ
ոմանց
պարագային,
արձանագրութեան մէջ իր տեղը ունի, բայց Աստուծոյ խօսքէն
տարբեր բան չէ իրենց արձանագրածը:
արձանագրածը:
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Մենք որ յաճախ կը խօսինք Աստուծոյ եւ աշխարհին կապին
մասին, Աստուծոյ գործին եւ աշխարհի համար իր ունեցած
նպատակին մասին, ո՞ւր է որ կը գտնենք այդ բոլորին մասին եթէ
ոչ Աստուածաշունչին մէջ:
մէջ: Աստուած Աստուածաշունչին մէջ
յայտնած կամ խօսած է իր ծրագիրին, գործին ու նպատակին
մասին. իր յայտնածն ու խօսածն է որ մենք կը կոչենք
յայտնութիւն:
յայտնութիւն:
Երբ կը խօսինք Աստուծոյ փրկութեան ծրագիրին եւ
նպատակին մասին, մեր
մարդկային իմաստութեամբը
մարդկային գիտութիւն մը չէ որ կը փորձենք փոխանցել, կամ մեր
կողմէ սահմանուած ճշմարտութիւն մը չէ որ կը ջանանք
բանաձեւել, այլ ընդհակառակը, կը փորձենք յայտնել
յայտնել բան մը որ
խորքին մէջ մեզի յայտնուած է Աստուծոյ կողմէ:
կողմէ: Աստուծոյ կողմէ
մեզի յայտնուածն է զոր մենք կը կոչենք յայտնութիւն, ինչպէս
վերեւ ըսի:
ըսի:
Յայտնութիւն ըսելով հիմնականին մէջ Աստուածաշունչն է
չէ::
որ կը հասկնանք, բայց յայտնութիւնը միայն Աստուածաշունչը չէ
Այս
Այս ուղղութեամբ քանի մը մատնանշումներ պիտի ընեմ.ընեմ.1.1.- Յայտնութիւնը նախ մեզի կը խօսի Աստուծոյ մասին:
մասին:
Մենք որ կը ճանչնանք զԱստուած եւ յաճախ կը խօսինք իր
մասին, ուրկէ՞ կ’
կ’առնենք մեր ծանօթութիւնները:
ծանօթութիւնները: Աշխարհի մէջ
երկու կերպ գիտութիւն կայ Աստուծոյ մասին. մէկը այն կերպն
կերպն է
որ կը գործածեն, այսպէս կոչուած, աշխարհին մտածողները,
իմաստասէրները, որոնք յայտնութիւն մը չունին իրենց
տրամադրութեան տակ, այլ իրենց միտքն ու տրամաբանութիւնը
իբրեւ զէնք գործածելով, կը փորձեն գտնել Աստուծոյ մասին որոշ
ճշմարտութիւններ:
ճշմարտութիւններ: Անոնք կը դիտեն տիեզերքը,
տիեզերքը, եւ այնքանով որ
իրենց մարդակային իմացականութիւնը կը ներէ, կը փորձեն
որոշ ճշմարտութիւններ սահմանել կամ արտայայտել:
արտայայտել:
Մեր վերաբերմունքը իբրեւ քրիստոնեաներ այդպիսին չէ:
չէ:
Մեր կատարած հաստատումները կամ արտասանած խօսքերը,
մարդկային իմաստութեան կամ իմաստասէր մտքի մը ծնունդը
չեն:
չեն: Յիշեցէք Պօղոս առաքեալին խօսքը. «Եղբայրնե´
Եղբայրնե´ր, երբ ձեզի

եկայ՝ իմաստասիրական մեծմեծ-մեծ խօսքերով չէր որ ձեզի
պատմեցի Աստուծոյ փրկութեան ծրագիրին մասին»
մասին» (Ա.Կր
(Ա.Կր 2.1):
2.1):
Քիչ մը անդին առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Իմաստութեան ճարտար
խօսքերով չէր որ խօսեցայ կամ քարոզեցի
քարոզեցի»
արոզեցի» (Ա.Կր
(Ա.Կր 2.4):
2.4): Նոյն գլխու
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գրեթէ աւարտին սրբազան առաքեալը կը հաստատէ. «Ինչ որ կը

խօսինք՝ մարդկային իմաստութեան բերումը եղող խօսքեր չեն»
չեն»

(Ա.Կր 2.13):
2.13):
Մեր խօսածը Աստուծոյ լոյսով բերուած լոյս մըն է:
է:
Սաղմոսին մէջ ունինք բացատրութիւն մը որ միաժամանակ
«Փառք ի բարձունս»
բարձունս» երգին մէջ կը կրկնենք. «Եւ լուսով երեսաց
քոց տեսանեմք զլոյս»,
զլոյս», որ կը թարգմանուի՝ մենք քու լոյսովդ է որ
լոյսը կը տեսնենք:
տեսնենք: Առանց Աստուծոյ լոյսին՝ մենք չենք կրնար
ճանչնալ զԱստուած:
զԱստուած: Աստուա´
Աստուա´ծ է որ ինքզինք կը ճանչցնէ
մարդուն:
մարդուն:
Աստուածճանաչողութիւնը Աստուծոյ
Աստուծոյ պարգեւն է տրուած
մարդուն:
մարդուն: Աստուածճանաչողութեան կողքին կայ նաեւ
ստեղծագործութեան ճանաչողութիւնը:
ճանաչողութիւնը: Մարդ իր գիտութեամբ
կրնայ ճանչնալ կամ շատ բան գիտնալ ստեղծագործութեան
մասին, բայց թէ ի՞նչպէս եղաւ ստեղծագործութիւնն ու ատոր
փրկագործութիւնը եւ ի՞նչ է Աստուծոյ
Աստուծոյ ծրագիրը ատոր համար,
ատիկա յայտնութիւնն է որ կը բերէ մեզի:
մեզի:
Յայտնութիւնը մեզի տրուած է յառաջատուական ընթացքով
մը, այսինքն՝ աստիճանական զարգացումով:
զարգացումով: Աստուած մէկ
անգամէն չյայտնեց ինչ որ իրեն կը վերաբերէր կամ ինչ որ մեր
փրկութեան կը վերաբերէր, այլ՝ աստիճանաբար,
աստիճանաբար, մարդուն
ընկալման կարողութեան համաձայն:
համաձայն: Օրինակ, եթէ Հին
Կտակարանի մէջ Աստուած ինքզինք ճանչցնէր իբրեւ
Երրորդութիւն, Հին Կտակարանի մարդիկը ո՞րքանով պիտի
կրնային զայն ճանչնալ իբրեւ այդպիսին, եւ եթէ զայն ճանչնային
իբրեւ Երրորդութիւն, արդե՞օք իրենց ըրածը պիտի
պիտի չշփոթէին
բազմաստուածապաշտութեան հետ:
հետ:
Մենք զԱստուած կը ճանչնանք եւ կը դաւանինք իբրեւ
ուսուցանեց::
Երրորդութիւն, որովհետեւ Քրիստոս ինք այդպէս ուսուցանեց
Երբ կը նայինք Հին Կտակարանին, հոն կը գտնե՞նք Սուրբ
Երրորդութեան հաւատալիքը:
հաւատալիքը: Հօր Աստուծոյ մասին Հին
Կտակարանը կը խօսի
խօսի բացայայտ եզրերով:
եզրերով: Բայց պէտք է ըսել, որ
այնտեղ առհասարակ երկու բառեր՝ «Աստուած»
Աստուած» անունը եւ «Տէր»
Տէր»
տիտղոսը, շատ կը գործածուին, առանց ճշդելու թէ խօսքը որո՞ւ
մասին է, Հօ՞րը, Որդիի՞ն, թէ՝ Հոգիի՞ն:
Հոգիի՞ն: «Աստուած
«Աստուած»
Աստուած» անունը եւ
«Տէր»
Տէր» տիտղոսը ընդհանուր եզրեր են որոնք կրնան
կրնան երեքին ալ
պատշաճիլ:
պատշաճիլ:
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Ըսինք, որ Հին Կտակարանը բացայայտօրէն կը խօսի Հօր
Աստուծոյ մասին:
մասին: Որդիին մասին կը խօսի շատ աղօտ կերպով:
կերպով:
Քրիստոսի աշխարհ գալուստէն եւ յայտնութեան լրումը բերելէն
ետք է որ մենք սկսանք Որդիին ներկայութիւնը յստակօրէն
տեսնել Հին Կտակարանի մէջ
մէջ: Գալով Սուրբ Հոգիին, Հին
Կտակարանը բազմահարիւր անգամներ կը խօսի իր մասին,
երբեմն զայն կոչելով, Սուրբ Հոգի, երբեմն՝ բարի Հոգի, եւ երբեմն
ալ՝ պարզապէս Հոգի:
Հոգի: Սուրբ Հոգին տարբերտարբեր-տարբեր
տիտղոսներով նաեւ կը ներկայանայ Հին Կտակարանի մէջ:
մէջ:
Սուրբ Հոգիին վերաբերեալ օրինակները անհուն են, բայց
հոն յստակութեան մը պակասը կայ:
կայ: Հին Կտակարանը
յստակօրէն ցոյց չի տար թէ Սուրբ Հոգին Աստուած է, եւ ճիշդ
ատոր համար ալ, Եբրայեցի ժողովուրդը, ճանչնալով հանդերձ
Սուրբ Հոգին, զայն իբրեւ Աստուած չէր դաւաներ:
դաւաներ: Բայց Նոր
Կտակարանով, Քրիստոս ամենայն յստակութեամբ ցոյց տուաւ
Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը եւ խօսեցաւ անոր մասին, եւ այդ
ձեւով, յայտնութիւնը դարձաւ ամբողջական:
ամբողջական:
2.2.- Յայտնութիւնը Աստուծոյ եւ մարդուն յարաբերութեան
պատմութիւնն է:
է: Թէպէտ աշխարհի մարդոց մտածողութեան մէջ,
Աստուած եւ մարդ կրնան իրարմէ անջատ ներկայանալ, եւ
սակայն, Աստուածաշունչին մէջ, ինչպէս նաեւ հաւատացող
մարդուն հասկացողութեանը մէջ մնայուն կերպով կապի մէջ են
անոնք:
Աստուած
եւ
մարդ,
սկիզբէն
այսինքն՝
անոնք:
ստեղծագործութենէն ի վեր կապի մէջ եղած են:
են: Նոյնիսկ երբ
մեղքը յառաջ եկաւ մարդուն ազատ
ազատ կամքին իբրեւ հետեւանք,
այդ կապը չխզուեցաւ, թէպէտ որոշ բաժանում մը յառաջացաւ
Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ:
միջեւ: Բաժանում մը՝ որ վերջ պիտի
գտնէր Քրիստոսի զոհագործական մահուամբ:
մահուամբ:
3.3.- Աստուծոյ յայտնութիւնը մեզի կը ներկայացնէ Աստուած
եւ մարդ կապին տարբեր մէկ երեսը, որ կը կոչենք ուխտ:
ուխտ: Ուխտ
կը նշանակէ՝ դաշինք, համաձայնութիւն:
համաձայնութիւն: Ուխտ բառը դարձեալ
ցոյց կու տայ, որ Աստուած եւ մարդ անջատուած չեն իրարմէ, այլ
ընդհակառակը, որքան ալ մարդը հեռացման փորձեր կատարէ,
ճիշդ անառակ որդիին պէս, բայց Աստուած իր կապը երբեք չի
խզեր մարդուն հետ:
հետ: Եւ առակը ճիշդ այդ կապին անխզելի ըլլալն
է որ ցոյց կու տայ:
տայ: Առակը կը պարզէ որ Աստուած կը սպասէ որ
իրմէ հեռացած մարդիկը ետ իրեն դառնան, եւ ան պատրաստ է
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բաց թեւերով զանոնք ընդունելու:
ընդունելու: Այդ ուխտը Հին Կտակարանին
մէջ կը յայտնուի եօթը տարբեր երեսներով, որոնց մասին
մասին
առանձինառանձին-առանձին պիտի չխօսիմ, այլ միայն պիտի թուեմ
զանոնք.զանոնք.ա) Առաջին ուխտը կը կնքուի Նոյին հետ:
հետ: Կնքուած այս
ուխտը մէկ կողմէն հաշտութեան նշան մըն էր, իսկ միւս կողմէն՝
ապահովութիւն ու վստահութիւն ներշնչելու կերպ մը, որ այլեւս
աշխարհը երբեք ամբողջապէս պիտի
պիտի չբնաջնջուի:
չբնաջնջուի:
բ) Երկրորդ ուխտը կը կնքուի Աբրահամին հետ:
հետ: Աբրահամին
հետ այդ ուխտը Աստուած կը կնքէ հիմ ընդունելով
արդարութիւնը, արդարացնելու համար Աբրահամը, ո´
ո´չ թէ
որովհետեւ Աբրահամ ինք արդար էր, այլ որովհետեւ Աստուած
ի´նք կամեցաւ զայն արդարացնել եւ արդար յայտարարել
յայտարարել:
յտարարել: Եւ
ասիկա ուխտ մըն է որ կը յիշեցնէ մեզի, թէ Աստուած կ’
կ’ուզէ
հակառակ մեր անարդարութեան, մեզ իբրեւ արդար կանգնեցնել
իր դիմաց:
դիմաց:
գ) Երրորդ ուխտը դարձեալ Աբրահամին հետ էր, այս անգամ
թլփատութեան ճամբով, որ տեսակ մը մարդուն մարմնին վրայ
դրուած կնիք մըն էր, եւ որուն համազօրը մկրտութիւնն է, որ
թլփատութեան փոխարինումն է, եւ որ նշան մըն է Աստուծոյ
կողմէ թէ մենք բոլորս Աստուծոյ կը պատկանինք:
պատկանինք:
դ) Չորրորդ ուխտը Մովսէսով տրուած ուխտն է:
է: Այդ ուխտը
Օրէնքով տրուեցաւ:
տրուեցաւ: Աստուած խոստացաւ իր օրհնութիւնները
առատօրէն հեղուլ ոեւէ
ոեւէ մէկուն վրայ, որ հաւատարիմ կը մնայ
այդ ուխտին, այլ խօսքով՝ կը գործադրէ իր պատուիրաններն ու
օրէնքները:
օրէնքները:
ե) Հինգերորդ ուխտը քահանայութեան ուխտ մըն է, որ
Աստուած կնքեց Ղեւիի ցեղէն՝ Փենէհէսի հետ:
հետ: Այդ յաւիտենական
քահանայութեան ուխտը Փենէհէսի միջոցով, ի վերջոյ Քրիստոսի
պիտի վերաբերէր:
վերաբերէր: Քահանան, ինչպէս Հին Կտակարանին մէջ,
այնպէս ալ Նոր Կտակարանին մէջ, միջնորդ մըն է Աստուծոյ եւ
մարդուն միջեւ որ իր ընծայած աղօթքներով եւ զոհերով
քաւութիւն կը բերէ մարդոց մեղքերուն:
մեղքերուն:
զ) Վեցերորդ ուխտը Դաւիթին հետ կնքուած ուխտ մըն էր
կամ
կամ անոր տրուած խոտում մըն էր, ըստ որուն, իր
թագաւորութիւնը պիտի ըլլար յաւիտենական թագաւորութիւն
մը:
մը: Այդ յաւիտենական թագաւորութեան ուխտը՝ Աստուծոյ
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երկրաւոր թագաւորութեան մը ուխտը չէր, այլ՝ այն անվախճան
եւ մնայուն թագաւորութեան ուխտը, որ նախ Դաւիթի սերունդով
կը սկսէր, բայց շուտով իր մարմնաւոր հասկացողութեան մէջ
պիտի դադրէր, դառնալու համար հոգեւոր հասկացողութիւն մը,
վերաբերելու համար Քրիստոսի, եւ Քրիստոսով դառնալու
համար մեր սեփականութիւնը:
սեփականութիւնը:
է) Եօթներորդ ուխտը խոստումի ձեւով կը գտնենք Երեմիա
մարգարէին կեանքին մէջ
մէջ: Աստուած անոր կը յայտնէ թէ հին
ուխտը պիտի փոխարինէ նոր ուխտով մը:
մը: Յիշեցէք որ Քրիստոս
Վերնատան մէջ նոյն բանը հաստատեց՝ ըսելով. «Բոլորդ խմեցէք

ասկէ. ասիկա իմ արիւնս է, որով Աստուծոյ հետ նոր ուխտ կը
կնքուի եւ որ շատերու համար կը թափուի՝ իրենց մեղքերու
թողութեան
թողութեան համար»
համար» (Մտ
(Մտ 26.28):
26.28):
4.4.- Յայտնութիւնը թէեւ կը վերաբերի Քրիստոսի, բայց լոկ
վկայութիւն մը չէ Քրիստոսի մասին, այլ ինք՝ յայտնութիւնը,
նոյնինքն Քրիստոսի ներկայութիւնն է:
է: Եթէ Աստուածաշունչ
ըսելով կը հասկնանք այս գիրքը զոր ունինք մեր ձեռքերուն մէջ
իբրեւ տարր, իբրեւ գիր ու բառ, անոր մէջ Քրիստոսի
ներկայութիւնը չենք գտներ:
գտներ: Բայց եթէ երբեք տարրէն, գիրէն ու
բառէն անդին նայինք, ա´
ա´յն ատեն է որ Քրիստոսի ներկայութիւնը
պիտի տեսնենք հոն:
հոն: Չմոռնանք որ Քրիստոս ինքն իսկ վկայեց թէ
Սուրբ գիրքերը իր մասին է որ կը վկայեն, ըսել ուզելով՝
ուզելով՝ թէ ինք
ներկայ է Աստուածաշունչին մէջ:
մէջ: Մեր հայրերը հետեւեալ
գեղեցիկ պատկերացումը տուած են.են.- Ինչպէս Քրիստոս կը
ներկայանայ իր կրկնակ բնութիւննրով՝ աստուածային եւ
մարդկային, Աստուածաշունչ մատեանը ի´
ի´նք եւս, մեզի կը
ներկայանայ իր կրկնակ բնութիւններով՝ աստուածային
աստուածային եւ
մարդկային:
մարդկային: Մարդկային բնութիւնը անոր մէջ մարդկային
բառերն են, մարդկային բացատրութիւններն են, որոնց ետին
սակայն կայ աստուածայինը, հոգիին ներկայութիւնը, Քրիստոսի
ներկայութիւնը:
ներկայութիւնը:
5.5.- Յայտնութիւնը Աստուծոյ արքայութեան պատկերացումն
է.
եւ
ո´
միայն
պատկերացումը,
այլ
նաեւ
ո ´չ
պատկերացումը,
նախապատկերացումը, որովհետեւ մեզ բոլորս կը պատրաստէ
այդ արքայութեան ժառանգութեան:
ժառանգութեան:
6.6.- Յայտնութիւնը Աստուծոյ փրկութեան կենդանարար
պատգամն է, որ կը քննէ մեր ներքին աշխարհը, մեր սիրտը, մեր
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միտքը, մեր հոգին, եւ կ’
կ’արթնցնէ եւ կը զգաստացնէ մեզ, որպէսզի
որպէսզի
մեր սիրտը Աստուծմով եւ Աստուծոյ համար կենդանանայ եւ
փրկութիւն ձեռք ձգէ:
ձգէ:
7.7.- Եւ ի վերջոյ, Աստուծոյ յայտնութիւնը Աստուծոյ
ժողովուրդին առաջնորդութեան համար տրուած է:
է: Ինչպէս
անցեալին Աստուած խոստացած էր Մովսէսին հրեշտակ մը
ղրկել իրեն որպէսզի առաջնորդէր զինք եւ պաշտպանէր իր
թշնամիներուն դէմ (Ել 23.20, 23), այնպէս ալ Աստուծոյ
յայտնութիւնը, մեզ կ’
կ’առաջնորդէ բարոյականութեան այն
ճշմարիտ ճամբէն, փրկութեան այն իսկական ճանապարհէն, որ
մեզ կը հասցնէ աստուածային կոչման:
կոչման:
Աստուածաշունչը յիշեալ յայտնութեանց ամբողջութիւնն
ամբողջութիւնն է:
է:
Բայց կը կրկնեմ ինչ որ քիչ մը վերեւ ըսի, թէ՝ Աստուածաշունչը
Աստուծոյ յայտնութիւնն է, բայց յայտնութիւնը միայն
Աստուածաշունչը չէ:
չէ: Պզտիկ զանազանութիւն մը պէտք է դնել
այս երկու կէտերուն միջեւ:
միջեւ: Աստուած միայն անցեալին չէ որ
խօսած
է:
Եթէ
մենք
Աստուծոյ
յայտնութիւնը
լոկ
է:
յայտնութիւնը
Աստուածաշունչով սահմանափակուած եւ կնքուած նկատենք,
այդ պարագային հարց կը ծագի, թէ՝ Աստուած իր յայտնութիւնը
նոր կերպով մը չի՞ տար մեզի:
մեզի: Այո´
Այո´, Աստուած իր յայտնութիւնը
նոր կերպով կու տայ մեզի, այսինքն՝ եկեղեցիին:
եկեղեցիին: Չմոռնանք
Քրիստոսի խօսքը. «Բայց Մխիթարիչը՝
Մխիթարիչը՝ Սուրբ Հոգին, որ Հայրս

ձեզի պիտի ղրկէ իմ անունովս, անիկա ձեզի ամէն ինչ պիտի
սորվեցնէ եւ յիշեցնէ ինչ որ ես ձեզի ըսի»
ըսի» (Յհ
(Յհ 14.26):
14.26): «Ամէն
«Ամէն ինչ

պիտի սորվեցնէ»
սորվեցնէ» բառերը ցոյց կու տան, որ Սուրբ Հոգին միայն
անցեալին աւանդուած ուսուցումը յիշեցնող մը չէ միայն, այլ
նաեւ ներկայիս՝ օրուան կարիքին համաձայն, ան կու տայ իր
նո´
նո´ր ուսուցումը, օրուան պատշաճող իր նո´
նո´ր պատգամը:
պատգամը:
Կ’անցնիմ խօսելու Աստուածաշունչին մասին որպէս Սուրբ
Հոգիին կողմէ ներշնչուած գիրք:
գիրք: Ուրիշ ազգեր սովորաբար
«Սուրբ Գիրք»
Գիրք» բացատրութիւնը կը գործածեն, բայց մենք
մենք
հիմնուելով Բ.Տմ 3.163.16-ին վրայ, որ կ’
կ’ըսէ. «Աստուծոյ ներշնչումով
գրուած բոլոր Սուրբ գիրքերը օգտակար են»,
են», կը գործածենք
Աստուածաշունչ բառը:
Աստուածաշունչ»
բառը: Կարեւոր է գիտնալ որ «Աստուածաշունչ»
բառը անուն մը չէ, այլ՝ ածական:
ածական: Ածական մը՝ որ մեզի կը յիշեցնէ
թէ այն գիրքերը որոնց ընդմէջէն
ընդմէջէն Աստուծոյ յայտնութիւնը կու գայ
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մեզի, Աստուծմով լեցուած եւ Աստուծոյ Հոգիով ներշնչուած
գիրքեր են:
են:
Հպանցիկ կերպով անդրադառնամ քանի մը օրինակներու.օրինակներու.-

«Տիրոջը Հոգին ինձմով խօսեցաւ ու անոր խօսքը իմ լեզուիս
վրայ էր:
էր: Իսրայէլին Աստուածը ըսաւ ու Իսրայէլին Վէմը ինծի
խօսեցաւ, ըսելով»
ըսելով» (Բ.Թգ
(Բ.Թգ 23.223.2-3):
3): Այս երկու համարները

անհերքելիօրէն կը փաստեն որ Աստուածաշունչ գիրքերը գրի
առնողները՝ Աստուծոյ Սուրբ Հոգիով ներշնչուած եւ
առաջնորդուած գրի առին:
առին: Հետաքրքրական նաեւ յիշել որ Դաւիթ
կը հաստատէ թէ Աստուծոյ Հոգիին ազդեցութեամբ է որ իրեն
յայտնուեցաւ տաճարին եւ անոր յարակից մարմիններուն
շինութեան կերպը (Ա.Մն 28.1128.11-12):
12): Աստուծոյ Հոգին ինչպէս
տաճարին շինութեան կերպը կը
յայտնէ իր բոլոր
մանրամասնութիւններով, այնպէս ալ կը յայտնէ Աստուծոյ
խօսքը՝ զանիկա գրի առնելու կոչուածներուն:
կոչուածներուն:
Ուշագրաւ
Ուշագրաւ է Պետրոս առաքեալին հետեւեալ բառերը.

«Եղբայրնե´
Եղբայրնե´ր, պէտք էր կատարուէր Սուրբ գիրքին մէջ գրուածը,
այն՝ ինչ որ նախօրօք Սուրբ Հոգին ըսած էր Դաւիթի բերնով՝
Յուդայի մասին, որ Յիսուսը ձերբակալողներուն առաջնորդը
եղաւ»
եղաւ» (Գրծ
(Գրծ 1.16):
1.16): Պետրոս առաքեալ Դաւիթը կը ներկայացնէ
ներկայացնէ

իբրեւ բերան մը, որուն միջոցաւ խօսողը Սուրբ Հոգին ինքն է:
է:
Հետեւաբար, Աստուծոյ խօսքը Սուրբ Հոգիին կը պատկանի եւ ո´
ո´ չ
թէ Դաւիթին:
Դաւիթին: Այս համարը եւս որոշապէս ցոյց կու տայ, որ Սուրբ
Հոգին է հեղինակը տրուած կամ արտասանուած խօսքին:
խօսքին: Յիշենք
նաեւ որ մարգարէութեանց վերաբերեալ,
վերաբերեալ, Պետրոս առաքեալ կը
հաստատէ, թէ «մարգարէութիւնները բնաւ մարդոց կամքին
ծնունդը չեն, այլ՝ Սուրբ Հոգիին մղումով է որ Աստուծոյ մարդիկը
խօսեցան»
խօսեցան» (Բ.Պտ 1.21):
1.21):
Սուրբ Հոգին ո´
ո´չ միայն Հին Կտակարանի հեղինակները եւ
անոնց գրութիւնները ներշնչեց, այլեւ՝ Նոր Կտակարանի
Կտակարանի:
արանի:
Օրինակ, Ղուկասու առաջին գլուխին մէջ կը կարդանք այն
օրհներգութիւնը որ Յովհաննէս Մկրտիչի «Հայրը՝ Զաքարիան
Սուրբ Հոգիով լեցուած»
լեցուած» արտասանեց (Ղկ 1.67):
1.67): Պօղոս առաքեալ
բազմաթիւ անգամներ կը շեշտէ Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբ
խօսած ըլլալու իրողութիւնը:
իրողութիւնը: Յիշեցնեմ
Յիշեցնեմ անոնցմէ միայն մէկը.

«Ձեր քով եկած ատենսիմաստութեան ճարտար խօսքերով չէր որ
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խօսեցայ կամ քարոզեցի, այլ՝ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ եւ
ներգործութեամբ»
ներգործութեամբ» (Ա.Կր
(Ա.Կր 2.32.3-4):
4):

Պետրոս առաքեալ ուշագրաւ քանի մը համարներ ունի, ուր
ամենայն յստակութեամբ կը հաստատէ, որ Սուրբ Հոգին
Հոգին ի´
ի´նքն է
թէ´
թէ´ Հին եւ թէ´
թէ´ Նոր Կտակարաններուն գրիչներուն մղիչ ոյժը:
ոյժը: Ան
կ’ըսէ. «Այս փրկութիւնն էր որ փնտռեցին եւ փորձեցին հասկնալ

մարգարէները, որոնք ձեզի տրուելիք շնորհքին մասին
մարգարէանալով՝ կը փորձէին հասկնալ՝ թէ ի´
ի´նչ ժամանակ եւ
ի´նչ պարագաներ կը ծանուցանէր
ծանուցանէր իրենց մէջ գործող Քրիստոսի
Հոգին, որ կանուխէն կը վկայէր Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ
անոնց յաջորդելիք փառքին մասին:
մասին: Աստուած անոնց յայտնեց, թէ
իրենց փոխանցած այդ պատգամները իրենց ժամանակներուն
համար չէին, այլ՝ մեզի համար էր որ խօսեցան այն՝ ինչ որ
ներկայիս Աւետարանը քարոզող մարդիկ ձեզի փոխանցեցին,
երկինքէն ղրկուած Սուրբ Հոգիին մղումով:
մղումով: Պատգամներ՝ որոնց
կատարումը հրեշտակներն իսկ պիտի ուզէին գէթ մասամբ
տեսնել»
12)::
տեսնել» (Ա.Պտ 1.101.10-12)

Այսքանը բաւարար է գիտնալու, որ Աստուածաշունչ բառը եւ
Աստուածաշունչ հասկացողութիւնը մենք
մենք չենք ստեղծած, այլ
ատիկա կու գայ նոյնինքն Աստուածաշունչէն, ինչպէս նաեւ
գիտնալու,
որ
Աստուածաշունչին
ներշնչականութեան
ապացոյցը Աստուածաշունչը ինքնիր մէջ ունի:
ունի:
«Սուրբ Հոգին խօսեցաւ Օրէնքին ընդմէջէն»
ընդմէջէն»: Ի՞նչ կը
հասկնանք Օրէնք ըսելով:
ըսելով: Օրէնք ըսելով կը հասկնանք երկու
բան.բան.- (1) Կը հասկնանք այն՝ ինչ որ գրուած է մարդուն սրտին,
մտքին ու խղճմտանքին մէջ, եւ որուն մասին կը խօսի Պօղոս
առաքեալ (Հռ 2.15):
2.15): Ասիկա կը կոչուի «բնական օրէնք»,
օրէնք», անոր
համար որ ինքզինք բնականօրէն կ’
կ’արտայայտէ:
արտայայտէ: (2) Կայ նաեւ
այսպէս
կոչուած
հասարակական
օրէնքը,
ընկերային,
քաղաքական, քաղաքացիական օրէնքը, որ կը գտնենք
մարդկային
հասարակութեան
բոլոր
խաւերուն
մէջ,
մասնաւորաբար
կազմակերպուած
ընկերութիւններու
եւ
պետութիւններու մէջ:
մէջ: Այս պարագայիս, օրէնքը ի՞նչ դեր ունի:
ունի:
Օրէնքը կրկնակ դեր ունի. մէկ կողմէ զսպիչ դեր կը կատարէ,
որպէսզի անկարգութիւնները նուազին, իսկ միւս կողմէն, ան կը
սահմանէ թէ´
թէ´ անհատին եւ թէ´
թէ´ ընկերութեան կամ
հաւաքականութեան իրաւունքները:
իրաւունքները:
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Արդ, երբ կը խօսինք Սուրբ Հոգիին կողմէ տրուած կամ
ներշնչուած Աստուածաշունչին Օրէնքին մասին, ո՞ր մէկ օրէնքը
կը հասկնանք.
հասկնանք. մարդուն սրտին մէջ գրուած բնակա՞ն օրէնքը, թէ՝
քաղաքական օրէնքը:
օրէնքը: Ո´չ մէկը եւ ո´
ո´չ միւսը:
միւսը: Այլ կը հասկնանք
Աստուածաշնչական Օրէնքը, այսինքն՝ Աստուածաշունչին մէջ
գտնուող Օրէնքը, որ մէկէ աւելի հասկացողութիւններ ունի.ունի.1.1.- Քիչ առաջ ըսի որ Եբրայական մտածողութեան մէջ, Հին
Կտակարանը երեք մասերէ կը բաղկանար, որուն առաջին մասը
կը կոչուէր Օրէնք, եւ որ կը վերաբերի առաջին հինգ գիրքերուն՝
Օրէնքի:: Այս
Ծննդոց, Ելից, Ղեւտացւոց, Թուոց եւ Երկրորդումն Օրէնքի
գիրքերը իրակա՞ն իմաստով օրէնք են:
են: Օրինակ, Ծննդոց գիրքը
օրէնքի կամ օրէնքներ ներկայացնող
ներկայացնող գի՞րք է:
է: Ո´չ: Ծննդոց գիրքը
պատմական գիրք է:
է: Կարեւոր է գիտնալ որ Աստուածաշունչին
մէջ օրէնք կը կոչուի նաեւ պատմութիւնը, որովհետեւ
Աստուածաշունչին մէջ քաղաքական կամ քաղաքացիական
պատմութիւն չէ. Աստուածաշունչին պատմութիւնը յատուկ
նպատակ մը ունի:
ունի: Նպատակն
Նպատակն է դաստիարակել ընթերցողը եւ
սկզբունքները::
անոր տալ Աստուծմով ապրելու կանոնները կամ սկզբունքները
2.2.- Մարգարէութիւնները օրէնք չեն:
չեն: Թէպէտ, յիշենք որ ըստ
Եբրայեցիներուն, մարգարէութիւնները ուրիշ բան չեն եթէ ոչ
Օրէնքին
(Հնգամատեանին)
մեկնութիւնը:
մեկնութիւնը:
Բայց
երբ
մարգարէութիւնները
մարգարէութիւնները կարդանք, թէեւ այդպիսի մեկնութիւն չենք
գտներ հոն, բայց խորքին մէջ, մարգարէութեանց ալ նպատակը
Աստուծոյ ճամբան եւ Աստուծոյ սկզբունքները սորվեցնելն է:
է:
Պէտք է նկատի առնել որ Հնգամատեանին մէջ կան նաեւ
մարգարէական գործեր, եւ բնական է որ այդպէս ըլլայ,
մանաւանդ որ
որ անոնք գործեն են մարգարէի մը՝ Մովսէսի:
Մովսէսի:
3.3.- Երբեմն օրէնք ըսելով կը հասկցուի ամբողջ
Աստուածաշունչը, ճիշդ անոր համար ալ, յաճախ Հին
Կտակարանը կը կոչուի Հին Օրէնք, իսկ Նոր Կտակարանը՝ Նոր
Օրէնք:
Օրէնք: Հոգեգալստեան օրերուն երգուած շարականին մէջ,
հետեւեալը կ’
կ’ըսենք. «Գովեցէ
Գովեցէ´
վեցէ´ք իմաստութեան առատաբուխ
Աղբիւրը (Սուրբ Հոգին), որ խօսեցաւ Աստուծոյ Հին եւ Նոր
օրէնքները»
օրէնքները»:
4.4.- Օրէնք կը կոչուին կամ օրէնք կը համարուին նաեւ բոլոր
այն գիրքերը, որոնք բացատրողական բնոյթ ունին, եւ որոնք
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ուղեցոյց կը դառնան Աստուածաշնչական օրէնքը հասկնալու
համար:
համար:
Ի՞նչ նպատակով տրուեցան Աստուածաշնչական օրէնքները:
օրէնքները:
Անոնք տրուեցան երեք նպատակներով.նպատակներով.1.1.- Աստուածաշնչական օրէնքին նպատակն էր, առաջին
հերթին, մարդոց ճանչցնել իրենց յանցանքներն ու սխալները,
ինչպէս Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Օրէնքը տրուեցաւ որպէսզի

մարդիկ իրենց
իրենց յանցանքները ճանչնան, մինչեւ Աբրահամի
զաւակին՝ այսինքն՝ Քրիստոսի գալը»
գալը» (Գղ
(Գղ 3.19):
3.19):

2.2.- Աստուածաշնչական օրէնքին երկրորդ նպատակը,
աստուածսիրութեան եւ մարդասիրութեան դաստիարակութիւն
մը տալն է:
է: Յիշեցէք որ երբ Օրէնքի ուսուցիչ մը Քրիստոսի
հարցուց թէ ո´
ո´րն է կարեւորագոյն
կարեւորագոյն պատուիրանը, Քրիստոս
պատասխանեց. «Սիրէ´
Սիրէ´ քու Տէր Աստուածդ ամբողջ սրտովդ,
ամբողջ հոգիովդ եւ ամբողջ մտքովդ»
մտքովդ»: Քրիստոս հաստատելէ
ետք թէ ասիկա մեծագոյն եւ կարեւորագոյն պատուիրանն է՝
աւելցուց.Երկրորդը ատոր նման է.աւելցուց.- ««Երկրորդը
է.- Սիրէ´
Սիրէ´ ընկերդ քու անձիդ
պէս»
պէս»: Յիշելէ ետք
ետք այս երկու պատուիրանները, Քրիստոս ըսաւ.ըսաւ.-

«Այս երկու պատուիրաններէն կախեալ են ամբողջ Օրէնքը եւ
մարգարէներու ուսուցումները»
ուսուցումները» (Մտ
(Մտ 22.3722.37-40):
40): Յստակ է որ

«Օրէնքը եւ մարգարէներու ուսուցումները»
ուսուցումները» ըսելով, կը հասկցուի
ամբողջ Հին Կտակարանը:
Կտակարանը:
3.3.- Աստուածաշնչական օրէնքին
օրէնքին երրորդ նպատակը, մարդոց
վերաբերեալ բարին խորհելու եւ անոնց համար բարին գործելու
հիմնական սկզբունքը մարդոց տալն է:
է: Այս հաստատումը
կ’ընենք հիմնուելով Քրիստոսի հետեւեալ խօսքին վրայ. «Ինչ որ

կ’ուզէք որ մարդիկ ընեն ձեզի, նոյնը ըրէք դուք անոնց. այս
սկզբունքը իր
իր մէջ կը խտացնէ Օրէնքն ու մարգարէներու
ուսուցումները»
ուսուցումները» (Մտ
(Մտ 7.12):
7.12): Ուշագրաւ է որ Քրիստոս իր տուած

այս պատուէրին կամ պատուիրանին մէջ խտացուած կը գտնէ
ամբողջ Հին Կտակարանի ուսուցումները:
ուսուցումները:
Աստուածաշնչական
օրէնքը
կարելի
է
երեք
խմբաւորումներու բաժնել.բաժնել.1.1.- Բարոյական
Բարոյական օրէնքները:
օրէնքները: Աստուածաշունչի կարեւոր մէկ
մասը այն սկզբունքներն են, որոնք մեզի կը սորվեցնեն թէ ի´
ի´նչն է
սխալը եւ ի´
ի´նչն է շիտակը:
շիտակը: Ասոնք կը կոչուին բարոյական
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սկզբունքներ կամ կանոններ, որոնց լաւագոյն մէկ նմոյշը
տասնաբանեայ պատուիրաններն են:
են:
2.2.- Խտրական օրէնքներ:
օրէնքներ: Ի՞նչ կը հասկնանք «խտրական
օրէնքներ»
օրէնքներ» ըսելով:
ըսելով: «Խտրական
«Խտրական օրէնքներ»
օրէնքներ» ըսելով, կը հասկնանք
ծիսական այն օրէնքները, որոնք Աստուծոյ ժողովուրդին կը
սորվեցնեն թէ ի´
ի´նչ բան կարելի է ուտել եւ ի´
ի´նչ բան կարելի չէ
ուտել, ի´
ի´նչ պէտք է ընծայել Աստուծոյ իբրեւ զոհ եւ ի´
ի´նչ պէտք չէ
ընծայել, ի´
ի´նչ պէտք է ընել սրբուելու համար եւ ի´
ի´նչ պէտք է ընել
մեր յանցանքները քաւելու համար:
համար: Այս ծիրէն ներս կ’
կ’իյնայ
ծիսական ոեւէ օրէնք:
օրէնք:
3.3.- Դատաստանական օրէնքներ:
օրէնքներ: Աստուածաշունչին մէջ
կան օրէնքներ որոնք կը սահմանեն մարդ անհատին կամ
ընկերութեան իրաւունքները.
իրաւունքները. կան օրէնքներ որոնք կը ճշդեն թէ
ե´րբ պէտք է պատժել եւ ե´
ե´րբ պէտք չէ պատժել, եւ որու ի´
ի´նչ
պատիժ պէտք է տալ:
տալ: Ասիկա անշուշտ դատաւորներու գործն է:
է:
Ճիշդ անոր համար ալ Աստուածաշունչին մէջ կը կարդանք
նշանակուած դատաւորներու մասին, որոնց պարտականութիւնն
է քննել յարուցուած հարցերը եւ վճիռ արձակել:
արձակել: Վճիռը
դատաստան ըլլալէ ե´
ե´տք միայն կ’
կ’արձակուէր. ասկէ յառաջ եկած
է «դատաստանական օրէնքներ»
օրէնքներ» բացատրութիւնը:
բացատրութիւնը:
Ամբողջ
աստուածաշնչական
օրէնքի
վախճանական
նպատակը, Աստուծոյ ժողովուրդին դաստիարակութիւնն է,
պատրաստութիւնն է:
է: Այս հաստատումը
հաստատումը ինքնին կը նշանակէ, թէ
անցեալին տրուած օրէնքը ժամանակաւոր բնոյթ մը ունէր:
ունէր: Բայց
կարեւոր է ճշդել թէ Հին Կտակարանի մէջ ի՞նչն է
ժամանակաւորը եւ ի՞նչն է մնայունը:
մնայունը: Ինչ որ բարոյական
սկզբունք իբրեւ կը ներկայանայ Հին Կտակարանին մէջ, անիկա
ժամանակ չի ճանչնար, ի զօրու է բոլոր ժամանակներուն համար:
համար:
Օրինակ, Տասնաբանեան դադրա՞ծ է մեզի համար ուղեցոյց
ըլլալէ. բնականաբար ո´
ո´չ:
Բայց ինչ որ երկրորդ եւ երրորդ մասերուն կը վերաբերի,
այսինքն՝ ծիսական եւ դատաստանական օրէնքներուն, անոնք
իրենց մեծ մասով այլեւս ի զօրու չեն մեզի համար
համար:
ամար: Նոր
Կտակարանը կը հաստատէ այս ճշմարտութիւնը:
ճշմարտութիւնը: Օրինակ, Հին
Կտակարանի մէջ որոշ կենդանիներ անմաքուր ու անսուրբ կը
կոչուին եւ Աստուած կ’
կ’արգիլէ զանոնք ուտել, բայց երբ կը
կարդանք Գործք Առաքելոց գիրքին 1010-րդ գլուխը, հոն կը
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տեսնենք որ երբ Աստուած կը պատուիրէ Պետրոս
Պետրոս առաքեալին
ելլել եւ ուտել այն անմաքուր կենդանիներէն որոնք յայտնուած
էին իրեն տեսիլքով, առաքեալը կ’
Քա´´ւ լիցի
կ’առարկէ՝ ըսելով. «Քա

Տէ՜՜ր, մինչեւ հիմա չէ պատահած որ պիղծ կամ անմաքուր բան մը
Տէ
ուտեմ»
ուտեմ»: Տէրը անոր կը պատասխանէ. «Ինչ որ Աստուած իբրեւ
մաքուր կ’
կ’ընծայէ՝
ընծայէ՝ դուն պիղծ մի համարեր»
համարեր» (Գրծ
(Գրծ 10.910.9-15):
15):
Մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի որ «կ’ընծայէ»
ընծայէ» բառը
ներկայ ժամանակով է:
է: Աստուած հիմա´
հիմա´, ներկայի´
ներկայի´ս, այսինքն՝
Քրիստոսով, նո´
նո´ր պատուիրան մը կու տայ, նո´
նո´ր թելադրութիւն
մը կ’
կ’ընէ, եւ հետեւաբար, ուտելուտել-չուտելու հին պատուիրանը
դադրած կը յայտարարուի:
յայտարարուի: Այդ եւ ուրիշ պատուիրաններ
անցեալին իրենց դաստիարակիչ դերը ունեցան, բայց
Քրիստոսով վերջ գտան, ինչպէս առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Օրէնքը մեր

խնամակալ դաստիարակը եղաւ, մեզ Քրիստոսի առաջնորդելով,
որպէսզի հաւատքով արդարանանք:
արդարանանք: Բայց հիմա որ հաւատքը
եկաւ,
եկաւ, այլեւս դաստիարակի պէտք չունինք, որովհետեւ Յիսուս
Քրիստոսի հաւատալով՝ բոլորդ ալ Աստուծոյ որդիներ եղաք»
եղաք» (Գղ
(Գղ

3.243.24-26):
26):
Հետեւաբար,
այս
երկու
մասերը՝
ծիսական
եւ
դատաստանական օրէնքները այլեւս ի զօրու չեն մեզի համար,
բայց կրնանք ըսել որ անոնց փոխարէն, մենք ունինք
ունինք Քրիստոսի
օրէնքը, թէպէտ այդ օրէնքը՝ օրէնքի կամ օրէնքներու գիրք մը չէ,
այլ՝ «հոգիի օրէնք»
օրէնք» է, «ազատութեան օրէնք»
օրէնք» է, ինչպէս Նոր
Կտակարանը զայն կը կոչէ:
կոչէ: Մենք այդ նոր օրէնքին տակ ապրելու
կանչուած ենք եւ այդ օրէնքը նոյնինքն շնորհքն է:
է:
Կ’անցնինք երկրորդ հաստատումին՝
հաստատումին՝ «Սուրբ Հոգին խօսեցաւ
մարգարէներուն ընդմէջէն»
ընդմէջէն»: Ո՞վ է մարգարէն:
մարգարէն: Մարգարէն
Աստուծոյ բերանն է, Աստուծոյ խօսնակն է, եւ հետեւաբար,
Աստուծոյ
պատգամը
մեզի
փոխանցողն
է:
Այս
է:
պատգամախօսներուն միջոցաւ, Աստուած իր կամքն ու գործն է
որ կը փորձէ յայտնել մեզի:
մեզի: Այս իմաստով,
իմաստով, մարգարէն երեք
տարբեր պաշտօններ ունի.ունի.1.1.- Մարգարէն Աստուծոյ գործերուն, կամ անցեալ
պատմութեան վկայագրութիւնը ընողն է, կամ անոր մասին
վկայութիւն տուողն է:
է: Քիչ առաջ ակնարկեցի որ Հին
Կտակարանեան հասկացողութեամբ, օրէնք կը կոչուին նաեւ
պատմական գիրքերը:
գիրքերը: Օրինակ, Ծննդոց գիրքը Օրէնքի
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գիրքերուն շարքին ըլլալով հանդերձ, պատմական գիրք մըն էէ::
Ելից գիրքը նաեւ, օրէնքի գիրք նկատուելով հանդերձ, իր որոշ
մէկ մասով պատմական բնոյթ ունի:
ունի: Այս երկու գիրքերուն
հեղինակը Մովսէս մարգարէն ինքն է:
է: Երկու այս պատմական
գիրքերը միակ գիրքերը
գիրքերը չեն որոնց հեղինակը մարգարէ է:
է: Յիշենք
Թագաւորութեանց չորս գիրքերուն պարագան նաեւ:
նաեւ: Ո՞վ է կամ
որո՞նք են հեղինակները պատմական այս գիրքերուն:
գիրքերուն:
Թագաւորութեանց առաջին եւ երկրորդ գիրքերը կը վերագրուին
Սամուէլ մարգարէին:
մարգարէին: Եթէ տարբեր լեզուներով կարդանք
զանոնք,
ինչպէս
օրինակ,
անգլերէնով,
Ֆրանսերէնով,
արաբերէնով կամ այլ լեզուներով, անոնք կոչուած են՝ «Սամուէլի
առաջին գիրք»
գիրք» եւ «Սամուէլի երկրորդ գիրք»
գիրք»: Իսկ երրորդ եւ
չորրորդ Թագաւորութեանց գիրքերը ոմանք կը վերագրեն Գադ
եւ Նաթան մարգարէներուն կամ տեսանողներուն, իսկ ուրիշներ
ուրիշներ
զանոնք կը վերագրեն Երեմիա մարգարէին, նկատի ունենալով
որ անոնց պատմութիւնները ժամանակակից են իրեն:
իրեն:
2.2.- Մարգարէն միայն անցեալի մասին խօսող մարդը չէ, այլ
ներկայ ժամանակին մէջ նաեւ Աստուծոյ ձայնը հնչեցնող անձն էէ::
Ներկայ ժամանակին մէջ Աստուծոյ ձայնը հնչեցնելով,
հնչեցնելով, մարգարէն
մարդիկը կը զգուշացնէ սխալէն ու մեղքէն եւ դարձի գալու
ահազանգ կը հնչեցնէ:
հնչեցնէ:
3.3.- Ի վերջոյ, մարգարէն նախաձայնողն է կամ կանխասացն
է, այսինքն՝ ապագայ ըլլալիքներուն մասին սկիզբէն խօսողն էէ::
Մենք ընդհանրապէս մարգարէ բառին առաջին երկու
իմաստները կը մոռնանք,
մոռնանք, եւ մեզի համար երրորդ իմաստը միայն
կը մնայ. կը կարծենք որ մարգարէն ապագան գուշակողն է, կամ
ապագային պատահելիքները յայտնողն է:
է: Ասիկա սխալ չէ
հարկաւ, բայց միայն ա´
ա´յս երեսով սահմանափակել մարգարէին
պաշտօնը՝ սխալ է:
է: Այս տպաւորութեան պատճառը այն է, որ
մարդ արարածը շատ քիչ հետաքրքրուած է անցեալով:
անցեալով: Մարդը
առաւելաբար կը հետաքրքրուի ապագայով, ըլլալիքով,
պատահելիքով, գալիքով:
գալիքով: Ճիշդ անոր համար ալ, երբ կը խօսինք
մարգարէ մարդուն մասին, անմիջապէս մեր միտքը կ’
կ’երթայ
երրորդ կէտին, եւ կը մոռնանք առաջին երկու կէտերը:
կէտերը:
Ըսի, որ մարդը հետաքրքրուած է ապագայով:
ապագայով: Ճիշդ այստեղ է
որ կու գայ մարդուն փորձութիւնը:
փորձութիւնը: Ապագան անծանօթ ու
անորոշ է մարդուն համար, եւ որովհետեւ մարդը կը վախնայ

www.hygradaran.weebly.com

313

անծանօթէն ու անորոշէն, զանազան կերպերու կը դիմէ
գիտնալու համար ինքնիր ապագան. կերպերու՝ որոնք
դատապարտելի են Աստուծոյ եւ Աստուածաշունչին հայեացքով,
եւ որոնք մարդս կ’
կ’առաջնորդեն կործանումի:
կործանումի: Ի՞նչ են այն
կերպերը:
կերպերը: Մարդը կը դիմէ գուշակի, հմայողի, կախարդի,
ոգեհարցի, մեռելահմայի, եւ շատ մը ուրիշներու, որոնց մասին
Աստուածաշունչը կը խօսի:
խօսի:
Օրինակ, երբ Իսրայէլացիները կը պատրաստուէին
խոստացեալ Քանանու երկիրը մտնելու, Աստուած զգուշացուց
անոնց եւ ըսաւ.ըսաւ.- «Երբ քու Տէր Աստուծոյդ քեզի տուած երկիրը

մտնես, այն ազգերուն գարշելի գործերուն պէս ընել մի´
մի´ սորվիր:
սորվիր:
Ձեր մէջ թող չգտնուի այնպիսի մարդ մը, որ իր տղան կամ
աղջիկը կրակէ անցընէ կամ
կամ բաղդ նայի կամ գուշակութիւն կամ
հմայութիւն եւ կամ դիւթութիւն ընէ. նաեւ կախարդ կամ վհուկ
կամ նշանագէտ կամ մեռելահմայ թող չգտնուի, որովհետեւ ով որ
այս բաները ընէ, Տիրոջը առջեւ գարշելի կ’
կ’ըլլայ, եւ ճիշդ այս
գարշելի բաներուն համար է որ քու Տէր Աստուածդ քու առջեւէդ
առջեւէդ
կը հալածէ զանոնք:
զանոնք: Քու Տէր Աստուծոյդ առջեւ կատարեալ եղի´
եղի´ր.
որովհետեւ այն ազգերը որոնց դուն պիտի տիրես, գուշակներուն
ու բաղդ նայողներուն միտիկ կ’
կ’ընեն. բայց քու Տէր Աստուածդ
քեզի այդպէս ընել չ’
չ’արտօներ»
արտօներ» (Բ.Օր 18.918.9-14):
14):

Հոս յիշուած բացատրութիւնները միայն կռապաշտութեան,
կռապաշտութեան,
այսինքն՝ փայտի, արձանի, ծառի պաշտամունքին չէ որ
կ’ակնարկեն,
այլեւ՝
դիւապաշտութեան:
դիւապաշտութեան:
Իսկական
կռապաշտութիւնը դիւապաշտութիւն է:
է: Բոլոր կախարդները,
դիւթերը,
ոգեհարցները,
մեռելահմաները
որոնք
կան,
գիտակցաբար թէ անգիտակցաբար չար ոգիներուն է որ կը
ծառայեն
ծառայեն:
յեն: Հետեւաբար, այն մարդիկը որոնք կը դիմեն անոնց,
որպէսզի գիտնան ապագան, ուղղակիօրէն թէ անուղղակիօրէն
հաղորդակցութեան եւ յարաբերութեան մէջ կ’
կ’ըլլան դեւերուն
հետ:
հետ:
Ոմանք կրնան խորհիլ որ այսօր կռապաշտութիւն գոյութիւն
չունի, բայց երեւոյթներէն պէտք չէ խաբուիլ:
խաբուիլ: Այսօր եթէ ձեւական
կռապաշտութիւն
չկայ,
սակայն
իսկական
իմաստով
կռապաշտութիւն կամ դիւապաշտութիւն ամէն ժամանակներէն
աւելի կայ:
կայ: Պօղոս առաքեալ խօսելով ժամանակներու աւարտին
հաւատքէն մարդոց հեռացման մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Սուրբ Հոգին
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յայտնապէս կ’
կ’ըսէ, թէ վերջին ժամանակներուն
ժամանակներուն շատեր պիտի
լքեն հաւատքը, ականջ տալով մոլորեցուցիչ չար ոգիներու եւ
դեւերու ուսուցումներուն, որոնք կը քարոզուին կեղծաւոր եւ
ստաբան մարդոց կողմէ, որոնց խիղճը Սատանային կնիքով
խարանուած է»
է» (Ա.Տմ 4.14.1-2):
2):

Ընդհանրապէս անոնք որոնք կը փորձեն ապագան գիտնալ
կամ կը փորձեն գիտնալ բաներ որ Աստուած չէ յայտնած, ճիշդ
անո´
անո´նք է որ ականջ կու տան «մոլորեցուցիչ չար ոգիներու եւ

դեւերու ուսուցումներուն, որոնք կը քարոզուին կեղծաւոր եւ
ստաբան մարդոց կողմէ»
կողմէ»: Միայն Աստուած ունի ապագայի

ճշմարիտ գիտութիւնը:
գիտութիւնը: Աստուած իր մարգարէներուն միջոցաւ
միջոցաւ
յայտնած է ու կը յայտնէ մարդուն այն ինչ որ իր անձին
փրկութեան համար անհրաժեշտ եւ օգտակար է:
է: Մարդ պէտք չէ
փորձէ գիտնալ ինչ որ Աստուած չի յայտնած կամ չ’
չ’ուզեր
յայտնել:
յայտնել:
Կ’անցնինք վերջին հաստատումին՝ «Սուրբ Հոգին խօսեցաւ
Աւետարաններուն ընդմէջէն»
ընդմէջէն»: Աւետարանները
Աւետարանները լրումը կը
կազմեն Օրէնքին եւ մարգարէներուն:
մարգարէներուն: Աւետարանները
ներշնչուեցան եւ արձանագրուեցան Սուրբ Հոգիին մղումով:
մղումով:
Աւետարանը թուղթը չէ, գիրը կամ բառը չէ:
չէ: Սուրբ Հոգին
կ’առաջնորդէ որ քարոզիչը ի հարկին այդ թուղթէն, այդ գիրէն ու
բառէն դուրս գայ, եւ օրուան կարիքին
կարիքին համաձայն փոխանցէ
Աստուծոյ պատգամը:
պատգամը:
Սուրբ
Հոգիով
ներշնչուած
Աւատարանները
չեն
կորսնցուցած
եւ
չեն
կրնար
կորսնցնել
իրենց
այժմէականութիւնը:
այժմէականութիւնը: Անոնք մնայուն կերպով կը խօսին
եկեղեցիին մէջ, մարդոց կեանքին մէջ, եւ զանոնք կը հրաւիրեն
ապաշխարութեան եւ Աստուծոյ որդեգրութեան
որդեգրութեան պարգեւին:
պարգեւին:
Առանց Աւետարանին պատգամին եւ առանց Սուրբ Հոգիին
առաջնորդութեան եւ ներգործութեան, չենք կրնար հասնիլ
որդեգրութեան պարգեւին, որովհետեւ «Սուրբ Հոգին ինք
ենք»» (Հռ
վկայութիւն կու տայ մեր հոգիին, թէ Աստուծոյ որդիներ ենք
(Հռ
8.16):
8.16):
Դարձեալ, առանց աւետարանական
աւետարանական ճշմարտութիւններու
իւրացման եւ ընդունման եւ առանց Սուրբ Հոգիին
ներգործութեան,
չենք
կրնար
խոստովանիլ
Քրիստոսի
մարդեղութիւնը, ինչպէս Յովհաննէս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Ով որ կը
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խոստովանի թէ Յիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով իրապէս
մարդացաւ՝ անիկա Աստուծոյ Հոգիով է որ կը
կը խօսի»
խօսի» (Ա.Յհ 4.2):
4.2):
Տակաւին, մէկը չի կրնայ խոստովանիլ Յիսուսի Տէր ըլլալը
առանց Սուրբ Հոգիին, ինչպէս առաքեալը կը հաստատէ. «Ո´չ ոք

կրնայ խոստովանիլ թէ «Յիսուս Տէր է»,
է», եթէ Սուրբ Հոգին
չունենայ»
չունենայ» (Ա.Կր
(Ա.Կր 12.3), Եւ ի վերջոյ, մէկը չի կրնար զԱստուած
Հայր կոչել առանց Սուրբ Հոգիին ներգործութեան, համաձայն
առաքեալին խօսքին. «Հոգիով է որ զԱստուած «Աբբա»,
Աբբա», այսինքն
Հայր կը կոչենք»
կոչենք» (Հռ
(Հռ 8.15):
8.15):
Թոյլ տուէք որ երկու մէջբերումներ ալ մեր Շարակնոցէն
կատարեմ:
կատարեմ: Հոգեգալստեան շարականներուն մէջ, 55-րդ օրուան
կանոնին մէջ կը կարդանք. «Կը փառաւորենք
փառաւորենք իմաստութեան

աղբիւրը՝ (Սուրբ Հոգին), որ կատարեալ է իր անձնաւորութեամբ,
եւ որ խօսեցաւ Օրէնքին, մարգարէներուն եւ Աւետարաններուն
ընդմէջէն»
ընդմէջէն»:
Նոյն
շարականին
66-րդ
տունը,
խօսելով
Աւետարաններուն մէջ Սուրբ Հոգիին դերին մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Այսօր
(Հոգեգալստեան օրը) Երուսաղէմի մէջ կենդանի ջուր բղխեցաւ,
որմէ լեցուեցան աստուածային գետերը (առաքեալները), եւ դէպի
ամբողջ աշխարհ հոսելով խմցուցին Եդեմի քառավտակ (չորս
վտակներ ունեցող) աղբիւրէն»
աղբիւրէն»:

Հետաքրքրական է որ շարականը, ինչպէս նաեւ մեր
հայրերու գրականութեան մէջ բազմաթիւ էջեր,
էջեր, Սուրբ Հոգիով
տրուած աւետարանելու պարգեւը, կը նմանցնեն Եդեմէն բղխող
այն գետին որ չորս ճիւղերու կը բաժնուի, երթալու համար դէպի
ամբողջ աշխարհ եւ արբուցանելու համար զանիկա:
զանիկա: Եկեղեցին
նո´
´յն
չորս Աւետարաններ կը ճանչնայ, բայց այդ չորսը կարծէք նո
եւ
մէ´
գետին
տարբեր
վտակներն
են,
տարբեր
մէ´կ
տարբեր
ճիւղաւորումներն են, որոնք սակայն մէ´
մէ´կ եւ նո´
նո´յն
ճշմարտութիւնը կը բերեն մէզի:
մէզի:
Հոս կ’
կ’ուզեմ ընթերցում մը կատարել մեր հաւատքի Հօր՝
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի «Վարդապետութիւն»
Վարդապետութիւն» կոչուած
գործէն, որ կը խօսի Օրէնքին, Աւետարաններուն եւ
մարգարէներուն
մարգարէներուն մէջ Սուրբ Հոգիին ունեցած դերին մասին, եւ
կ’ըսէ. ««Այնուհետեւ
Այնուհետեւ առաքեալները եկան, վերահասու եղան

Սուրբ Հոգիի խորհուրդներու երանութեան, Միածին Աստուծոյ
աստուածախօս,
աստուածապատում,
աստուածապարգեւ
ուսուցումին. եւ գրի առնելով զանոնք հաստատեցին այս
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երկինքին տակ
տակ գալիք բոլոր ազգերուն ու սերունդներուն
լուսաւորելու համար ամբողջ մարդկութիւնը:
մարդկութիւնը: Մանաւանդ Հոգիին
ներգործութեամբ
առաջնորդուած,
յաջողցուցին
իրենց
առաջադրանքը:
առաջադրանքը: Ատոր է որ կ’
կ’ակնարկէր բոլորին Փրկիչը եւ
աշակերտներուն ուսուցանելով կ’
կ’ըսէր. "Տակաւին շատ բաներ
ունիմ ըսելիք
ըսելիք ձեզի, սակայն այժմ չէք կրնար տանիլ:
տանիլ: Բայց երբ գայ
ինքը՝ Սուրբ Հոգին, որ ճշմարտութիւնը կը յայտնէ, անիկա պիտի
առաջնորդէ ձեզ ամբողջական ճշմարտութեան" (Յհ 16.1216.12-13):
13):
Ակնարկեց նաեւ իր կենսատու Աւետարանին, թէ արքայութեան
այս Աւետարանը պիտի քարոզուի ամբողջ աշխարհի
աշխարհի մէջ, իբրեւ
վկայութիւն բոլոր ազգերուն եւ ապա պիտի գայ վախճանը:
վախճանը: Եւ
առաքեալները իրենք, որ նոյն ճշմարտութեան վկաները եղան,
Սուրբ Աւետարանէն եւ մարգարէական գրութիւններէն առնելով,
հոգեպատում եւ առաքելախօս նամակներ ծաղկեցուցին,
որպէսզի
աշակերտներուն
համար
մշտնջենական
մշտնջենական
կարգաւորութեան
կանոն
դառնան:
Բայց
մանաւանդ,
դառնան:
եկեղեցիները կատարելութեան հասցնելու մտահոգութեամբ,
այնուհետեւ ստէպ եւ շատ աւելին խօսեցան, ինչպէս որ Պօղոս
այդ մասին յայտնելով կ’
կ’ըսէ. "Հոգեւոր կատարելութեան
հասածներուն իմաստութիւն ալ կը քարոզենք:
քարոզենք: Բայց մեր
քարոզածը ո´
ո´չ այս աշխարհի իմաստութիւնն է, ո´
ո´չ ալ այս
աշխարհը կառավարող ոյժերունը, որոնց իշխանութիւնը շուտով
պիտի խափանուի:
խափանուի: Մեր քարոզածը Աստուծոյ իմաստութիւնն է,
որ թաքուն էր եւ մեզմէ ծածկուած կը մնար մինչեւ հիմա, բայց որ
Աստուած սկիզբէն իսկ, յաւիտեաններէն
յաւիտեաններէն առաջ մեզի տալ
սահմանած էր, որպէսզի անով մենք փառաւորուինք:
փառաւորուինք: Այս
աշխարհի իշխաններէն ոեւէ մէկը չհասկցաւ այդ իմաստութիւնը.
որովհետեւ եթէ հասկցած ըլլային՝ խաչը չէին հաներ Տէրը, որ այդ
փառքը պարգեւողն է" (Ա.Կր 2.68):: Այդ իմաստութեամբ
2.6-8)
լուսաւորուած ու զարդարուած
զարդարուած էին առաքեալները, ինչպէս որ կը
գրէին. "Մենք այս աշխահի հոգին չէր որ առինք, այլ՝ Աստուծմէ
ղրկուած Հոգին, որպէսզի ճանչնանք Աստուծմէ մեզի շնորհուած
պարգեւները" (Ա.Կր 2.12):
2.12): Արդ, ոգելից եւ հոգիով
ներթափանցուած
աստուածատեսները,
աստուածատուր
աւետիսները
առնելով
հաստատագրեցին,
եւ
միակ
աւանդութիւնը չորս աւետարաններով արձանագրեցին. ո´
ո´չ թէ
իրարմէ տարբեր կերպերով արուեստախօսելով, այլ՝ Աստուծոյ
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ամենագէտ Հոգիով, Քրիստոսի աւանդած միակ ճշմարտութիւնը
ներկայացնելով, ինչպէս որ կարելի է տեսնել կանխասաց
մարգարէներուն մէջ. որովհետեւ
որովհետեւ Սուրբ Հոգիին շնորհքով ինչ որ
մեծ մարգարէն՝ Մովսէսին կանուխէն ցոյց տուած էր, իբրեւ
օրինակ գալիքներուն, նոյնը՝ հոգիին կողմէ խօսուած եւ վերստին
պատմուած էր յետոյ եկող մարգարէներուն, որոնցմով կ’
կ’երեւի
Հոգիին ամենապարգեւ զօրութիւնը:
զօրութիւնը: Այնուհետեւ, Քրիստոսասէր
Քրիստոսասէր
աւետարանագիրները, Հոգիին թեւերով վեր բարձրանալով եւ
երկինքէն ալ անցնելով, աստուածային աթոռէն վեր, Սուրբ
Հոգիին միջոցաւ տեղեկացան Աստուծոյ ամենածածուկ
ծրագիրներուն, եւ հոն, Հօրը ծոցին մէջ ճանչցան Միածին Որդին,
եւ այդպէս ճշմարտագոյն ձեւով հաստատուեցան անոր
գիտութեամբ, այնպէս՝ ինչպէս Հայրը կը ճանչնար իր Միածինը:
Միածինը:
Այդպէս, լուսաւորուեցան եւ սկսան պատմել անպատմելին,
ըսելով.Սկիզբէն էր բանը, Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը
ըսելով.- ""Սկիզբէն
Աստուած էր:
էր: Անիկա սկիզբէն Աստուծոյ հետ էր:
էր: Անով էր որ
Աստուած ամէն ինչ ստեղծեց. առանց անոր ո´
ո´չ մէկ բան
ստեղծեց" (Յհ 1.13)»::
1.1-3)»
Եզրափակելէ առաջ, ըսեմ, որ մեծագոյն փաստերէն մէկը որ
Աւետարանները Սուրբ Հոգիով ներշնչուած են, նոյնինքն
Աւետարանին խօսքին զօրութիւնն է, մարդուն սրտէն ներս
թափանցելու եւ ներգործելու անոր կարողութիւնն է:
է: Այս
իրողութեան է որ կ’
կ’ակնարկէ Պօղոս առաքեալ երբ կ’
կ’ըսէ.

«Աստուծոյ խօսքը կենդանի է եւ ազդու, աւելի հատու՝ քան ոեւէ
երկսայրի սուր, եւ կը թափանցէ մարդուս շունչին ու հոգիին մէջ,
մինչեւ ողն ու ծուծը, եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտին
խորհուրդները:
խորհուրդները: Եւ չկայ արարած մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն
տեսողութենէն
վրիպի:
վրիպի: Անիկա պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց
ամբողջ մերկութեամբ:
տանք» (Եբր
մերկութեամբ: Եւ անոր է որ հաշիւ պիտի տանք»
(Եբր

4.124.12-13):
13):
Աստուծոյ խօսքը՝ Աստուծոյ աչքն է բացուած մարդուն վրայ:
վրայ:
Աչք մը սակայն, որ մարդուն կեանքին մէջ սխալներ փնտռող եւ
այդ սխալները քննադատող աչք
աչք մը չէ, այլ ընդհակառակը, աչք
մը՝ որ մատնանիշ կ’
կ’ընէ մեր սխալները, մեր գործած մեղքերը, եւ
կ’օգնէ մեզի սրբագրելու զանոնք, եւ կամ ձերբազատելու
անոնցմէ:
անոնցմէ:
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Խօսք կ’
կ’եզրափակեմ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին «Մատեան
Ողբերգութեան»
Ողբերգութեան» կոչուած աղօթքներու շարքին 3434-րդ բաժնէն
հատուած
հատուած մը կարդալով.կարդալով.-

«Կ’աղաչեմ քեզի, անփոփոխելի´
անփոփոխելի´ Տէր, ամենազօր եւ հզօ՜
հզօ՜ր
Հոգի, քու քաղցր ցօղդ ղրկէ, եւ իմ հոգիիս, ազատ կամքիս եւ
զգայարանքներուս մէջ ներգործէ բազմապարգեւ ողորմութեանդ
ամենալից շնորհքները:
շնորհքները: Հերկէ´
Հերկէ´ մարմնեղէն կարծրացեալ սրտիս
բանական անդաստանը, որպէսզի
որպէսզի ի վիճակի ըլլամ հոգեւոր
սերմիդ արգասիքը ընդունելու:
ընդունելու:
Կը հռչակենք քու ամենիմաստ էութեանդ բոլոր
պարգեւները, որոնք մեր մէջ ծաղկած են եւ աճած. դո´
դո´ւն ես որ
առաքեալներ կը ձեռնադրես, մարգարէները կը ներշնչես,
վարդապետներուն կ’
կ’ուսուցանես, համրերը կը խօսեցնես եւ
խուլերուն փակուած ականջները կը բանաս, ինչպէս որ ըսաւ
քեզի բնութենակից եւ Հօրը էակից եղող անդրանիկ Որդին, որ քու
գործակցութեամբդ այս բոլորը կատարելով՝ քեզ Աստուած եւ
Հօրը իսկութեան հաւասարակից յայտարարեց:
յայտարարեց:
Շնորհէ´
Շնորհէ´ նաեւ ինծի, մեղաւորիս, որ համարձակութեամբ
խօսիմ
խօսիմ խոստումներու աւետարանիդ կենդանարար խորհուրդը,
եւ մտքի արագաթռիչ ընթացքով անցնիմ՝ քու շունչովդ լեցուած
Կտակարաններու ասպարէզը:
ասպարէզը: Եւ երբ աստուածային խօսքերու
քննութեան եւ մեկնութեան բարձունքը հասնիմ՝ քու գթութիւնդ
օգնութեան փութայ ինծի, ինծի թելադրելով այն՝ ինչ որ արժանի
է, պիտանի է եւ քու կամքիդ համաձայն է՝ ներկայ ժամանակին
մէջ, որպէսզի փառաւորուի եւ գովուի քու աստուածութիւնդ, եւ
ընդհանրական Եկեղեցին իր շինութեան մէջ ամբողջանայ»
ամբողջանայ»:
Հարցումներու բաժին:
բաժին:
1.1.- Անցեալին մոգերը դեւեր կանչելով կը զբաղէին, ի՞նչպէս
այդպիսի
այդպիսի մարդիկ այցելութիւն կու տան մանուկ Յիսուսին:
Յիսուսին:
Մոգերութիւն այցելութիւնը խորհրդանշական դրուագ մըն է
ապագայ ժամանակի բոլոր մարդոց կողմէ Քրիստոսի
ճանաչումը խորհրդանշելու համար:
համար: Անոնց մոգ ըլլալը երբեք չի
նշանակեր թէ Քրիստոսի գալու կարելիութիւնը չունէին:
չունէին: Մոգ
Մոգ մը
կրնայ հրաժարիլ իր մոգութենէն եւ Քրիստոսի գալ:
գալ: Կիպրիանոս
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այդպիսին չէ՞ր:
չէ՞ր: Կիպրիանոս մոգէ մը շատ աւելի զօրաւոր էր,
շատ աւելի զարմանազան նշաններ կ’
կ’ընէր, բոլորը կ’
կ’ապշեցնէր,
նոյնիսկ դեւերը իրեն կը հնազանդէին:
հնազանդէին: Բայց ի վերջոյ, երբ
անդրադարձաւ որ սխալ ընթացքի մէջ
մէջ էր, հրաժարեցաւ իր
կախարդութիւններէն եւ դեւերու հետ գործակցութենէն եւ
Քրիստոսի եկաւ:
եկաւ: Հետեւաբար, մոգ ըլլալը երբեք արգելք մը
Քրիստոսի գալուն:
գալուն: Փրկութեան ճամբան բաց է բոլոր մարդոց
դիմաց, կը բաւէ որ մարդիկ անդրադառնան իրենց սխալին եւ
սկսին այդ ճամբէն քալել:
քալել:
2.- Ոմանք կ’
կ’ըսեն որ Աստուածաշունչ գիրքերուն
հեղինակները ինչ որ արձանագրեցին, բառ առ բառ
արձանագրեցին, այսինքն՝ նոյնիսկ բառերը Սուրբ Հոգիին կողմէ
ներշնչուած են:
են: Ճի՞շդ է ասիկա:
ասիկա:
Աստուածաշունչի
ներշնչականութեան
տարբեր
հասկացողութիւնները կարելի է ամփոփել այսպէս.
այսպէս.1.1.- Տառացի ներշնչականութիւն:
ներշնչականութիւն: Այս տեսութեան համաձայն,
Աստուածաշունչ գիրքերու ներշնչականութիւնը մեքենական ու
կատարեալ է:
է: Այսինքն, արձանագրող անձերը անոր մէջ ոեւէ դեր
կամ բաժին չունին, այլ՝ տառացիօրէն արձանագրած են ինչ որ
Սուրբ Հոգին թելադրած է, առանց անկէ բառ մը կամ տառ
փոխելու:
փոխելու:
Այս բացատրութիւնը զուտ բարեպաշտական չէ, այլ կը բղխի
այն իրողական փորձառութենէն, որ կարգ մը հեղինակներ
կ’արձանագրեն ու կը մատնանշեն:
մատնանշեն: Այսպէս, օրինակ, երբ
արձանագրող անձը կը նշէ, թէ ինք Սուրբ Հոգիին կամ միջնորդ
հրեշտակին կողմէ տրուած պատգամը չի հասկնար, եւ
պարզապէս պատգամը կ’
կ’արձանագրէ այնպէս՝ ինչպէս ստացած
է, մօտաւորապէս այդ հասկացողութիւնը կը թելադրէ:
թելադրէ: Դանիէլի
մարգարէութեան աւարտին կը կարդանք. «Ու ես լսեցի, բայց

չհասկցայ:
չհասկցայ: Եւ ըսի (հրեշտակին). "Ով տէր իմ, ասոնց վերջը ի՞նչ
պիտի ըլլայ":
ըլլայ": Եւ անիկա ըսաւ. "Գնա´
"Գնա´, ո´վ Դանիէլ, որովհետեւ
այս խօսքերը մինչեւ վերջին ժամանակը գոցուած ու կնքուած
են"»
են"» (Դն
(Դն 12.812.8-9):
9): Մօտաւորապէս նոյնը կը թելադրէ Պետրոս

առաքեալ, երբ իր առաջին նամակին մէջ մարգարէներուն
համար կ’
կ’ըսէ. «Այս փրկութիւնն էր որ փնտռեցին եւ փորձեցին
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հասկնալ մարգարէները, որոնք ձեզի տրուելիք շնորհքին մասին
մարգարէանալով՝ կը փորձէին հասկնալ՝ թէ ի´
ի´նչ ժամանակ եւ
ի´նչ պարագաներ կը ծանուցանէր իրենց մէջ գործող Քրիստոսի
Հոգին, որ կանուխէն կը վկայէր Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ
անոնց յաջորդելիք փառքին մասին:
մասին: Աստուած
Աստուած անոնց յայտնեց, թէ
իրենց փոխանցած այդ պատգամները իրենց ժամանակներուն
համար չէին, այլ՝ մեզի համար էր որ խօսեցան այն՝ ինչ որ
ներկայիս Աւետարանը քարոզող մարդիկ ձեզի փոխանցեցին,
երկինքէն ղրկուած Սուրբ Հոգիին մղումով:
մղումով: Պատգամներ՝ որոնց
կատարումը հրեշտակներն իսկ
իսկ պիտի ուզէին գէթ մասամբ
տեսնել»
12)::
տեսնել» (Ա.Պտ 1.101.10-12)

Այս տեսութեան թերութիւնը այն է, որ կը մոռնայ
իւրաքանչիւր արձանագրող հեղինակի խառնուածքն ու
անհատականութիւնը եւ այդ անհատականութենէն բղխած
մասնաւոր հետաքրքրութիւնները, լեզուական ու ոճական
առանձնայատկութիւնները,
առանձնայատկութիւնները, եւայլն:
եւայլն:
2.2.- Գաղափարի ներշնչականութիւն:
ներշնչականութիւն: Այս տեսակէտին
համաձայն, Աստուած միայն գաղափարը կամ մտածումը տուողն
է, իսկ մարդը՝ զայն ազատօրէն արձանագրողը, եւ հետեւաբար
Աստուածաշունչին մէջ իմաստ չունի առանձին բառերուն վրայ
կանգ առնելը, որովհետեւ բառերը իրենք չեն
չեն ներշնչեալը, այլ՝
ընդհանուր միտքը:
միտքը:
Այս տեսակէտը չի կրնար հաշտ ըլլալ Աստուծոյ
յայտնութեան հետ, զոյգ պատճառներով.պատճառներով.ա) Նախ, որքան ալ չուզենք Աստուածաշունչին ամէն մէկ
բառին վրայ կանգ առնել, բայց նաեւ պէտք չէ մոռնանք, որ
յաճախ Աստուածաշունչը ինք մեզի կը ցուցնէ բառերուն
կարեւորութիւնը, ինչպէս նաեւ անոր ամբողջականութիւնը
անեղծ պահելու կարեւորութիւնը, առանց որուն՝ Աստուծոյ
պատկերը::
յայտնութիւնը կը կորսնցնէ իր ամբողջական եւ ուղիղ պատկերը
Այսպէս, օրինակ, Հին Կտակարանի Օրէնքին ու
մարգարէութեանց կապակցութեամբ մեր Տէրը բացարձակ
բացարձակ
յայտարարութիւն մը կատարեց.կատարեց.- «Հաստատ գիտցէք, որ բոլոր

Օրէնքն ու մարգարէութիւնները կէտ առ կէտ պիտի
իրականանան՝ առանց բառ մը իսկ դուրս ձգելու, մինչեւ գայ այն
օրը, երբ այս երկինքն ու երկիրը պիտի անցնին:
անցնին: Ով որ
ամենափոքր պատուիրանն իսկ զանց ընէ եւ ուրիշներուն ալ
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այդպէս սորվեցնէ, երկինքի արքայութեան մէջ յետինը պիտի
նկատուի:
նկատուի: Իսկ ով որ գործադրէ պատուիրանները եւ ուսուցանէ,
մեծ պիտի ըլլայ երկինքի արքայութեան մէջ»
մէջ» (Մտ
(Մտ 5.185.18-19):
19):
Նոյնպիսի յայտարարութիւն մը եւ նաեւ ազդարարութիւն մը
կը գտնենք Յայտնութեան գիրքին վերջաւորութեան.
վերջաւորութեան. «Եւ ես,

Յովհաննէս, կ’
կ’ազդարարեմ բոլոր անոնց՝ որոնք այս գիրքին
մարգարէութեան խօսքերը կը լսեն:
լսեն: Եթէ ոեւէ մէկը բան մը
աւելցնէ ասոր վրայ, Աստուած անոր տրուելիք պատիժին վրայ,
պիտի աւելցնէ այս գիրքին մէջ նկարագրուած պատուհասները:
պատուհասները:
Եւ եթէ ոեւէ մէկը բան մը պակսեցնէ
պակսեցնէ այս գիրքին
մարգարէութեան խօսքերէն, Աստուած ալ այս գիրքին մէջ
նկարագրուած Կեանքի ծառէն եւ Սուրբ Քաղաքէն իր բաժինը
պիտի նուազեցնէ»
նուազեցնէ» (Յյտ
(Յյտ 22.1822.18-19):
19):

Նոյն շեշտը կը գտնենք նաեւ Պետրոս առաքեալի քով, որ իր
2-րդ նամակին մէջ խօսելով Քրիստոսի երկրորդ գալուստին եւ
աստուածային խոստումին համաձայն «նոր երկինքի մը եւ նոր
երկրի մը»
մը» մասին, որոնց ակնկառոյց կը սպասէ Եկեղեցին, իր
խօսքը այսպէս կ’
կ’եզրակացնէ. «Եւ Տիրոջ համբերատարութիւնը

փրկութիւն համարեցէք ձեզի համար, ինչպէս մեր սիրելի
եղբայրը՝ Պօղոս ալ գրեց ձեզի, Աստուծմէ իրեն
իրեն շնորհուած
իմաստութեամբ:
իմաստութեամբ: Անիկա նոյն այս բաներուն մասին խօսած է իր
բոլոր նամակներուն մէջ ալ:
ալ: Այդ նամակներուն մէջ կարգ մը
դժուար հասկնալի մասեր կան, որոնց իմաստը չարափոխումի
կ’ենթարկուի տգէտ ու փոփոխամիտ մարդոց կողմէ:
կողմէ: Անոնք միւս
Սուրբ Գիրքերը եւս կը չարափոխեն
չարափոխեն իրենց սեփական կորուստը
պատրաստելով»
պատրաստելով» (Բ.Պտ
(Բ.Պտ 3.16):
3.16): Վերջին նախադասութիւնը

յստակօրէն ցոյց կու տայ Պետրոսի կեցուածքը Հին Կտակարանի
գիրքերուն վերաբերմամբ, որոնք «Սուրբ Գիրքեր»
Գիրքեր» են, որոնց մէջ
ոեւէ փոփոխութիւն կամ այլափոխում թոյլատրուած չէ եւ
Աստուծոյ կողմէ անպատիժ
անպատիժ չի մնար:
մնար:
Որոշ պարագաներու, յայտնութեան մէջ գործածուած
բառերուն եւ բացատրութեանց ներկայացուցած կարեւորութեան
մասին կարելի է յիշել նաեւ շատ մը ուրիշ հատուածներ կամ
համարներ:
համարներ:
Այսպէս, առիթով մը, երբ Յիսուս ինքզինք նոյնացուց
Աստուծոյ հետ, եւ Հրեայ կրօնական
կրօնական պատասխանատուները
քարեր առին որ զինք քարկոծեն, «Յիսուս պատասխանեց
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անոնց.անոնց.- Չէ՞ որ ձեր Օրէնքին մէջ գրուած է՝ "Ես ըսի թէ
աստուածներ էք" (Սղ
(Սղ 82.6):
82.6): Ահաւասիկ Աստուած ինք

"աստուածներ" կ’
կ’անուանէ այն մարդիկը, որոնց իր խօսքը
կ’ուղղէ:
ուղղէ: Եւ Սուրբ Գիրքին ըսածը կարելի չէ
չէ ջնջել»
ջնջել» (Յհ 10.3410.34-35):
35):
Նոյնպէս, առանձին բառի մը կարեւորութեան վրայ կը
ծանրանայ Պօղոս առաքեալ, անոր մէջ յատուկ Մեսիական
խոստում տեսնելով. «Արդ, Աստուած խոստումներ տուաւ

Աբրահամին եւ անոր զաւակին:
զաւակին: Սուրբ Գիրքը չ’
չ’ըսեր՝ "Եւ անոր
զաւակներուն", որ բազմաթիւ անձերու
անձերու ակնարկութիւն պիտի
ըլլար, այլ եզակի ձեւով կ’
կ’ըսէ՝ "Եւ քու զաւակիդ" (Ծն 12.7):
12.7): Իսկ
այդ զաւակը Քրիստոս է»
է» (Գղ
(Գղ 3.16):
3.16):

Միւս կողմէ, Պօղոս անգամ մը եւս կը շեշտէ, թէ իրենց
սորվեցուցածները մարդկային իմաստութեան արդիւնքը եղող
խօսքեր չեն, այլ Հոգիին մղումով տրուած հոգեւոր
ճշմարտութիւններ.
«Ինչ որ կը խօսինք՝ մարդկային

իմաստութեան բերումը եղող խօսքեր չեն, այլ՝ Սուրբ Հոգիին
կողմէ սորվեցուած իմաստութեամբ հոգեւոր ճշմարտութիւններ
կը բացատրենք հոգեւոր մարդոց»
մարդոց» (Ա.Կր
(Ա.Կր 2.13), որոնք,

հետեւաբար, Աստուծոյ խօսքն են:
են:
բ)
Գաղափարի
կամ
պարզապէս
մտածումի
կամ
ներշնչականութեան տեսութիւնը Աստուծոյ յայտնութեան հետ
հաշտ չի կրնար ըլլալ նաեւ անոր համար, որ ատիկա կը
նշանակէ ըսել՝ թէ Աստուած թոյլ պիտի տար որ մադրիկ իրենց
ուզած ձեւով մեկնէին ու ներկայացնէին իր խօսքը:
խօսքը: Իսկ ատիկա
իր կարգին պիտի նշանակէր,
նշանակէր, որ մեզի տրուած յայտնութեան մէջ
մենք երբեք ալ Աստուծոյ անմիջական խօսքը չունինք կամ ի
վիճակի
չենք
ճանչնալու,
այլ միայն ունինք
անոր
արձագանգները, որոնց հաւաստիութեան վստահ ալ չենք, քանի
կրնան նաեւ յայտնութեան այլափոխութիւնը ըլլալ:
ըլլալ:
3.Մասնակի
ներշնչականութիւն
Տառացի
3.ներշնչականութիւն:
ւն:
ներշնչականութեան ճիշդ հակառակն է ասիկա:
ասիկա: Այս տեսակէտը
ունեցողները
քմահաճ
մօտեցում
մը
կը
ցուցաբերեն
Աստուածաշունչին եւ անոր ներշնչականութեան հարցին,
կամայականօրէն իրենց ուզած բաժինները Աստուծմէ ներշնչեալ
համարելով, իսկ ուրիշ բաժիններ՝ ոչ:
ոչ:
Որոշ է որ
որ այս տեսակէտը եւս ճշմարտութեան հետ հաշտ չի
կրնար ըլլալ, որովհետեւ Աստուծոյ խօսքին դատաւոր կը կարգէ
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մարդուն միտքը. այսինքն՝ մարդը ի´
ի´նք կ’
կ’ըլլայ որոշողը՝ թէ
Աստուածաշունչին մէջ ի´
ի´նչ բանը աստուածային ներշնչումով
գրուած է, եւ ինչը՝ ոչ:
ոչ: Իսկ եթէ մարդը ի´
ի´նքը պիտի որոշէ, կը
նշանակէ՝ թէ առարկայական ճշմարտութիւն մը չկայ այդ մասին,
որովհետեւ մէկուն ներշնչեալ համարածը ուրիշ մը կրնայ ժխտել,
եւ
փոխադարձաբար:
փոխադարձաբար:
Մինչդեռ
սրբազան
Գիրքերը
Աստուածաշունչ են՝ մենք ուզենք թէ չուզենք:
չուզենք: Աստուած Երեմիա
մարգարէին
բերնով
կ’
.
կ’ըսէ
«Իմ խօսքս
խօսքս ունեցողը
ճշմարտութեամբ թող իմ խօսքս խօսի»
խօսի» (Եր
(Եր 23.28):
23.28): Իսկ Պետրոս
առաքեալ մարգարէութեանց մասին խօսելով կը յայտարարէ.

«Չմոռնաք բնաւ, որ ոեւէ մէկը ինքն իրմէ չի կրնար բացատրել
Սուրբ
Գիրքերուն
մարգարէութիւնները,
որովհետեւ
մարգարէութիւնները բնաւ մարդոց կամքին ծնունդը չեն, այլ՝
Սուրբ Հոգիին մղումով էր որ Աստուծոյ մարդիկը խօսեցան
զանոնք»
զանոնք» (Բ.Պտ
(Բ.Պտ 1.201.20-21):
21):

4.4.- Սոսկ աստուածային մղումի տեսութիւն:
տեսութիւն: Նորագոյն
ժամանակներուն կան նաեւ անհատ աստուածաբաններ կամ
մտածողներ, որոնց տեսակէտով՝ Աստուածաշունչին մէջ չկայ
իսկական իմաստով
իմաստով աստուածային ներշնչում:
ներշնչում: Անոնք Աստուծոյ
կողմէ ուղղակի յայտնութիւն չեն ընդունիր:
ընդունիր: Ներշնչականութիւնը
կը հասկնան պարզապէս իբրեւ մղում մը Աստուծոյ կողմէ, բայց
իրականին մէջ Աստուածաշունչը իրենց համար կը ներկայանայ
իբրեւ զուտ մարդկային հեղինակութիւն:
հեղինակութիւն: Աստուածաշունչին
Աստուածաշունչին մէջ
յաճախակիօրէն ակնարկուած Սուրբ Հոգիին դերը կը դիտեն
պարզապէս իբրեւ օժանդակութիւն մը, որ մարդկային հեղինակը
ճշմարտութենէն դուրս չգայ մտածումի եւ խօսքի իր ընտրութեան
մէջ:
մէջ:
Հետեւաբար,
այս
տեսութեան
համաձայն՝
չկան
«աստուածային»
աստուածային» կամ «աստուածաշունչ»
աստուածաշունչ» գիրքեր
գիրքեր: Հին եւ Նոր
Կտակարանները մարդկային միտքով ու ձեռքով գրուած են,
հոգեւոր դաստիարակութեան մը մարդկային մտահոգութենէն
առաջնորդուած:
առաջնորդուած:
5.Ճշմարիտ
ներշնչականութիւն:
Վերոյիշեալ
5.ներշնչականութիւն:
տեսակէտներուն միջինն է հինգերորդ, Հայ Եկեղեցւոյ կողմէ
ընդունուած սա տեսակէտը, որ Աստուծոյ
Աստուծոյ ամբողջական
ներշնչումը ճանչնալով հանդերձ ընդհանուր Աստուածաշունչին
եւ անոր ամէն մէկ գիրքին համար, նկատի կ’
կ’առնէ նաեւ
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իւրաքանչիւր գրողի առանձնայատկութիւնները, որոնք անձին
անհատականութեան, անոր ուսումնական պատրաստութեան,
իր ժամանակին եւ ընկերային միջավայրին
միջավայրին բնական բերումները,
անոնց խառնուածքին ու մտածողութեան յատուկ տարրերն են:
են:
Այսպէս,
օրինակ,
Կորնթոսի
եկեղեցիին
իր
թելադրութիւնները ըրած ատեն, Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ.

«Սակայն, ամուրիներուն եւ այրիներուն կ’
կ’ըսեմ.ըսեմ.- Աւելի լաւ
կ’ընեն՝ եթէ ինծի պէս մնան. բայց եթէ չեն
չեն կրնար տոկալ՝ թող
ամուսնանան, որովհետեւ նախընտրելի է ամուսնանալ քան
ցանկութեամբ եռալ:
եռալ: Իսկ ամուսնացեալ զոյգերուն հետեւեալ
պատուէրը կու տամ, ո´
ո´չ թէ ես, այլ Տէրը.Տէրը.- Ոեւէ կին իր
ամուսինէն թող չբաժնուի. իսկ եթէ բաժնուի, կա´
կա´մ առանց
ամուսնութեան թող ապրի եւ կամ դարձեալ
դարձեալ հաշտուի իր
ամուսինին հետ:
հետ: Նոյնպէս, ոեւէ այր իր կինը թող չձգէ:
չձգէ:
Միւսներուն ե´
ե´ս կը պատուիրեմ, ո´
ո´չ թէ Տէրը.Տէրը.- Եթէ ոեւէ
հաւատացեալ եղբայր ունի անհաւատ կին մը որ կ’
կ’ուզէ իր հետ
ամուսնացած մնալ, թող չբաժնուի իր կնոջմէ:
կնոջմէ: Այլապէս,
իւրաքանչիւրը թող ապրի Աստուծմէ իրեն տրուած շնորհքին
համաձայն, ինչպէս որ էր՝ երբ Աստուած զինք կանչեց:
կանչեց: Այսպէս կը
պատուիրեմ բոլոր եկեղեցիներուն:
եկեղեցիներուն: Բայց ես՝ իբրեւ Տիրոջմէ
ողորմութիւն գտած մէկը, որուն կարելի է վստահիլ, հետեւեալ
խրատը կու տամ.տամ.- Կը խորհիմ որ իրենց վիճակը լաւագոյնն է:
է: »
(Ա.Կր 7.87.8-12):
12): Եւ քիչ մը անդին ամուսնութեան վերաբերող այս
հատուածը կը փակէ՝ ըսելով. «Ոեւէ ամուսնացած կին ազատ չէ,

որքան ատեն որ ամուսինը ողջ է. իսկ ամուսինին մահէն ետք
ազատ է, որու հետ որ ուզէ՝ կ’
կ’ամուսնանայ. միայն թէ՝
քրիստոնեայի մը հետ:
հետ: Բայց աւելի երանելի կ’
կ’ըլլայ՝ եթէ տուած
խրատիս հետեւի եւ մնայ այնպէս՝ ինչպէս որ է հիմա:
հիմա: Եւ կը
խորհմ որ Աստուծոյ Հոգին է որ այսպէս ըսել կու տայ ինծի»
ինծի»

(Ա.Կր 7.397.39-40):
40): Ինչպէս պարզօրէն կը տեսնուի, առաքեալը փոխն
ի փոխ կը յիշեցնէ Տիրոջ խօսքերը կամ պատուէրները, որոնք
բացարձակ արժէք եւ անփոփոխ
անփոփոխ նկարագիր ունին, եւ
պարտադիր են, մինչդեռ իր անձնական թելադրութիւնները կը
զանազանէ միշտ, անուղղակիօրէն նշելով՝ թէ անոնք
անփոփոխելի չեն եւ ուստի պարտադիր ալ կրնան չըլլալ:
չըլլալ:
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3.3.- Խաղաղութիւնը Սուրբ Հոգիին պտուղներէն մէկն է (Գղ
5.22):
5.22): Եթէ տարբերտարբեր-տարբեր եկեղեցիներու
եկեղեցիներու կեանքին մէջ Սուրբ
Հոգի կայ, ի՞նչպէս կը պատահի որ անոնց մէջ եւ անոնց միջեւ
խաղաղութեան փոխարէն խռովութիւն ըլլայ:
ըլլայ:
Եկեղեցիներուն
միջեւ
որոշ
անհամաձայնութեանց
գոյութիւնը անպայմանօրէն Սուրբ Հոգիին բացակայութիւնը չի
նշանակեր:
նշանակեր: Երբ Պօղոս եւ Բառնաբաս առաքեալները
առաքեալները
բաժնուեցան եւ ժամանակաւոր կերպով խռովեցան իրարմէ,
գործելէ::
Սուրբ Հոգին դադրեցա՞ւ Պօղոսի կամ Բառնաբասի մէջ գործելէ
Ինչպէս Աստուածաշունչին մէջ մարդկային տուեալը կայ, մեր ալ
մէջ, Աստուծոյ Հոգիին ներկայութիւնը ըլլալով հանդերձ,
դժբախտաբար կայ եւ կը մնայ այն տուեալը որ մենք կը կոչենք
մարդկային տարր, եւ այդ մարդկային տարրը յաճախ կը
յատկանշուի ճիշդ այդ ներքին բաժանումներով, որոնք ազգային
բաժանումներ են, լեզուական բաժանումներ են, երբեմն նաեւ
կրօնական
կամ
գաղափարական
հասկացողութեանց
բաժանումներ են:
են:
Ճշմարտապէս Սուրբ Հոգիով
Հոգիով լեցուած անձը, տեղ մը
կ’անդրադառնայ որ այդ բաժանումները իրականին մէջ
գոյութեան իրաւունք չունին, որովհետեւ հոն ուր Սուրբ Հոգին
կայ՝ հոն խաղաղութիւն պէտք է ըլլայ, որովհետեւ Տիրոջ Հոգին
ա´յդ է որ կը պահանջէ:
պահանջէ: Բայց որովհետեւ մարդ ենք եւ տակաւին
մեր աշխարհին մէջ
մէջ այդ խաղաղութիւնը ամբողջապէս չենք
գտած եւ չունինք, ճիշդ անոր համար ալ այդ խռովութեան
երեսները կան. բայց այդ խռովութեան երեսները չեն նշանակեր
որ Սուրբ Հոգին բացակայ է, այլ պարզապէս կը նշանակէ թէ մենք
տակաւին Սուրբ Հոգիին ներգործութիւնը ամբողջապէս մեր մէջ
առած չենք, «մենք»
մենք» որ կ’
կ’ըսեմ, հարկաւ եկեղեցիները կը
հասկնամ:
հասկնամ:
Չմոռնանք որ եկեղեցիներն ալ անձերով կազմուած են եւ
բոլոր անձերը, այս պարագայիս, եկեղեցւոյ առաջնորդները,
պատասխանատու պաշտօններ ունեցողները, նոյն ձեւով չեն
խորհիր, նոյն ոգին չունին, նոյն հասունութիւնը
հասունութիւնը չունին, եւ
ատիկա պատճառ կ’
կ’ըլլայ եկեղեցիներուն միջեւ որոշ
խռովութեանց յառաջացման, բայց կը կրկնեմ, ատիկա ապացոյց
մը չէ որ Սուրբ Հոգին բացակայ է Քրիստոսի մարմինին՝
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եկեղեցիին
կեանքէն:
Եկեղեցիին
կեանքին
մէջ
այդ
կեանքէն:
թերութիւնները միշտ ալ պիտի ըլլան. անոնք պիտի վերացուին
վերացուին
Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետք միայն:
միայն:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն եւ բնակեցաւ
ի սուրբսն»
սուրբսն»: Թարգմանաբար՝ «Որ Յորդանան գետին վրայ իջաւ,
առաքեալներուն ուսուցանեց եւ սուրբերուն մէջ բնակեցաւ»
բնակեցաւ»:
Գիրքիս
սկիզբը
արձանագրուած
ունինք
երեք
Հաւատամքներ, Նիկիականը, Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին մէջ
խմբագրուածը եւ մեր գործածածը:
գործածածը: Այս նախադասութիւնը
Նիկիական կամ Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին մէջ խմբագրուած
Հաւատամքներուն մէջ չկայ:
չկայ: Ատիկա յետոյ աւելցուած է
ընդհանրական եկեղեցւոյ սուրբ հայրերու նախաձեռնութեամբ
նախաձեռնութեամբ:
Այս բանաձեւը որ որդեգրուած է մեր եկեղեցւոյ կողմէ, կու գայ
Սուրբ Եպիփան Կիպրացիի որդեգրած մէկ Հաւատամքէն, որ
դարձեալ, 44-րդ դարէն է:
է:
«Որ Յորդանան գետին վրայ իջաւ»
իջաւ»: Գետ բառը բնագիրին մէջ
չկայ, բայց մենք զանիկա դրինք, որպէսզի «Յորդանան»
Յորդանան»ը
չշփոթենք երկրին հետ:
հետ: Այս յաւելումը Հաւատամքին մէջ
նպատակաւոր կերպով տեղի ունեցաւ որովհետեւ ատիկա
պատասխան մըն է որոշ աղանդաւորներու:
աղանդաւորներու: Առաջին դարէն
սկսեալ կային աղանդներ որոնք կը կոչուէին Որդեգրականներ,
որոնք հրէութենէ քրիստոնէութեան դարձած մարդիկ էին:
էին: Ասոնք
թէպէտ կը հաւատային Քրիստոսի մեսիայութեան, եւ սակայն,
կ’ուրանային անոր աստուածութիւնը:
աստուածութիւնը: Զայն պարզապէս կը
նկատէին մարգարէ մը կամ մարգարէներուն մէջ գերագոյնը:
գերագոյնը:
Այս աղանդներուն համաձայն, Քրիստոս կը ներկայանար
իբրեւ մարդ մը, որ սակայն որոշ պահու մը Աստուծոյ բացառիկ
շնորհքները ստացաւ,
ստացաւ, եւ այդ պահը մկրտութեան պահն էր:
էր:
Մինչեւ մկրտութիւն Քրիստոս պարզ մարդ մըն էր, բայց
մկրտութեան պահուն Աստուծոյ Հոգին լեցուց զայն եւ յաջորդող
երեք ու կէս տարիներուն, Քրիստոս Սուրբ Հոգիով
առաջնորդուեցաւ եւ Սուրբ Հոգին ի´
ի´նք եղաւ Քրիստոսի
գործունէութեան
յաջողութիւնը
ամբողջութեամբ
յաջողութիւնը
պայմանաւորողը:
պայմանաւորողը:
Համաձայն իրենց, Քրիստոս որ պարզ մարդ մըն էր մինչեւ
մկրտութեան պահը, մկրտութեան պահուն երբ Սուրբ Հոգին
վրան իջաւ եւ երբ Հայրը խօսեցաւ ու իր վկայութիւնը տուաւ,
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ա´յն ատեն է որ Քրիստոս որդեգրուեցաւ Հօրը կողմէ:
կողմէ: Ինչպէս
մենք Սուրբ
Սուրբ Հոգիին միջոցաւ կ’
կ’որդեգրուինք, նոյնը պատահեցաւ
Քրիստոսի, կ’
կ’ըսեն Որդեգրական աղանդաւորները:
աղանդաւորները: Այս
աղանդաւորները առաջին դարուն ծնունդ առին բայց առաջին
դարով չփակուեցաւ անոնց պատմութիւնը:
պատմութիւնը: Հետագայ դարերուն
եւս, թէպէտ տարբեր անուններու տակ, անոնք շարունակեցին
իրենց գոյութիւնը:
գոյութիւնը:
Օրինակ, Հայաստանի մէջ թէեւ չեն եղած Որդեգրական
աղանդներ, բայց եղած են Պաւղիկեան եւ Թոնդրակեան
աղանդաւորները 77-րդ, 88-րդ դարերէն սկսեալ, յետոյ 1111-րդ, 1212-րդ
դարէն սկսեալ, որոնք պահեցին իրենց գոյութիւնը մինչեւ 1919-րդ
դարու աւարտը:
աւարտը: Ասոնք եւս զՔրիստոս
զՔրիստոս կը ճանչնային իբրեւ
պարզ մարդ մը, որ մկրտութենէն մինչեւ խաչելութիւն Աստուծոյ
բացառիկ շնորհքը վայելեց, եւ ատով որդեգիր մը դարձաւ
Աստուծոյ, առանց ճշմարտապէս Աստուած կամ Աստուծոյ Որդի
եղած ըլլալու:
ըլլալու: Մենք սակայն տեսանք որ քրիստոնէական
եկեղեցիին բոլոր Հաւատամքները
Հաւատամքները զօրեղապէս կը շեշտեն
Քրիստոսի աստուածութիւնը եւ Աստուծոյ Որդի ըլլալու
իրողութիւնը, եւ այս ուղղութեամբ աստուածաշնչական
բաւական մէջբերումներ ալ ըրինք, եւ հետեւաբար, կը
խուսափինք կրկնութիւններէ:
կրկնութիւններէ:
Հետեւաբար, «Որ Յորդանան գետին վրայ իջաւ»
իջաւ» յաւելումը
մեր Հաւատամքին
Հաւատամքին վրայ, պարզապէս պատմական դրուագի մը
յիշեցումը կամ յիշատակութիւնը ընելու համար չէ, որովհետեւ
եթէ այդպէս ըլլար, Հաւատամքը զայն յիշելու կարիքը պիտի
չունենար, քանի որ ատիկա արդէն Աւետարաններուն մէջ
յիշուած է:
է: Ուրեմն, ինչո՞ւ կատարուած է այս յաւելումը.յաւելումը.1.1.- Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգիին յայտնութիւնը եւ
անոր էջքը Քրիստոսի վրայ, Քրիստոսի աստուածութեան
վերաբերեալ վկայութիւն մըն է:
է: Այս կէտը լռելեայն կերպով կը
յիշուի Հաւատամքին մէջ, բայց այս մասին աւետարանական
վկայութիւնները խօսուն են:
են: Յիշեցէք օրինակ, երբ Յովհաննէս
Յովհաննէս
Մկրտիչ կը մկրտէր, ոմանք այն տպաւորութիւնը ունեցան որ
ինքն էր խոստացեալ Մեսիան (Յհ 1.191.19-27):
27): Բայց որպէսզի
առաջքը առնուի նման սխալ տպաւորութեան, Յովհաննէս
Մկրտիչ ըսաւ. «Տեսայ Հոգին, որ աղաւնիի պէս կ’
կ’իջնէր երկինքէն

եւ կը հանգչէր անոր վրայ:
վրայ: Այո´
Այո´, ես չէի
չէի ճանչնար զինք, բայց ան՝
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որ զիս ղրկեց ջուրով մկրտելու, ըսաւ ինծի.Որուն վրայ որ
ինծի.- ""Որուն
տեսնես թէ կ’
կ’իջնէ ու կը հանգչի Հոգին, անիկա է որ Սուրբ Հոգիով
պիտի մկրտէ":
մկրտէ": Ես տեսաւ ատիկա եւ կը վկայեմ թէ ի´
ի´նքն է
Աստուծոյ Որդին»
Որդին» (Յհ 1.321.32-34):
34): Ուշագրաւ է որ Յովհաննէս
Մկրտիչ Սուրբ Հոգիին էջքը կը կապէ Քրիստոսի Աստուծոյ Որդի
ըլլալու իրողութեան:
իրողութեան:
2.2.- Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգին կը յայտնուի, ցոյց
տալու համար թէ Աստուած Քրիստոսով բոլոր մարդիկը կը կոչէ
որդեգրութեան:
որդեգրութեան: Հետեւաբար, Քրիստոսի մկրտութեամբ մարդիկը
իրե´
իրե´նք է որ կ’
կ’որդեգրուին եւ
եւ ո´
ո´չ թէ Քրիստոս ինք, ինչպէս
Որդեգրականները կ’
կ’ըսեն:
ըսեն: Մի´
Մի´ մոռնաք որ Յովհաննէս Մկրտիչի
մկրտութիւնը ապաշխարութեան մկրտութիւն էր (Գրծ 19.4, Մր
1.4), այլ խօսքով, մեղաւորներուն համար կատարուած
մկրտութիւն մըն էր:
էր: Քրիստոս իր ո՞ր մէկ մեղքին համար
ապաշխարեց ու մկրտուեցաւ
մկրտուեցաւ:
եցաւ: Ան մեղք չունէր իր կեանքին մէջ
(Բ.Կր 5.21, Ա.Յհ 3.5, Ա.Պտ 2.22):
2.22): Եթէ մեղք չունէր եւ մկրտուեցաւ,
կը նշանակէ թէ իր մկրտութիւնը փոխանորդական, այսինքն՝ մեր
փոխարէն կատարուած մկրտութիւն մըն էր, որպէսզի մեզ մաքրէ
ու լուա մեր մեղքերէն, յատկապէս Ադամական մեղքէն
մեղքէն:
քէն:
Ինչո՞ւ Սուրբ Հոգին իջաւ մկրտութեան պահուն:
պահուն:
1.1.- Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգին իջաւ, որպէսզի անով
Քրիստոս ցոյց տայ թէ մարդիկ պէտք ունին Հոգիի այդ
մկրտութեան, ատով որդեգիր դառնալու համար Աստուծոյ:
Աստուծոյ:
Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էր արդէն, ուստի ան պէտք չունէր
Սուրբ
Սուրբ Հոգին ստանալու, բայց ան Սուրբ Հոգին ստացաւ մարդոց
փոխարէն, որպէսզի իրմով բոլոր մարդիկը որդեգրութեան
շնորհքին արժանանան:
արժանանան:
2.2.- Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգիին իջնելով կը սկսի
կամ ծնունդ կ’
կ’առնէ Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը:
ստեղծագործութիւնը: Ասկէ
առաջ երբ խօսեցանք Սուրբ Հոգիին
Հոգիին աստուածութեան եւ
ճշմարիտ անձնաւորութիւն ըլլալուն մասին, միաժամանակ
իրողութիւնը::
շեշտեցինք անոր ստեղծագործ եւ արարիչ ըլլալու իրողութիւնը
Յիշեցէք օրինակ Յոբին խօսքը. «Զիս Աստուծոյ Հոգին ստեղծեց ու
Ամենակարողին շունչը ինծի կեանք տուաւ»
տուաւ» (Յոբ
(Յոբ 33.4):
33.4):
Մտաբերեցէք նաեւ Սաղմոսագիրին
Սաղմոսագիրին փառաբանական խօսքը.

«Հոգիդ կը ղրկես ու անոնք կը վերստեղծուին ու երկրին երեսը
վերանորոգես»
վերանորոգես» (Սղ
(Սղ 104.30):
104.30): Սուրբ Հոգին հոս յիշուած է իբրեւ
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վերստեղծող:
վերստեղծող: Վերստեղծել չի նշանակեր բան մը նորովին
ստեղծել, այլ կը նշանակէ արդէն իսկ ստեղծուած բան մը
նորոգել, եւ ասիկա նոյնինքն նոր ստեղծագործութիւնը:
ստեղծագործութիւնը:
Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք «Ահաւասիկ ամէն
ինչ նոր կը դարձնեմ»
դարձնեմ» (Յյտ
(Յյտ 21.5):
21.5): Այդ նորոգութիւնը ո´
ո´չ թէ պիտի
սկսի Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետք, այլ սկսաւ իր առաջին
գալուստով:
գալուստով: Քրիստոսի մկրտութեամբ եւ իր փրկագործական
առաքելութեամբ է որ սկսաւ մարդկութեան վերստեղծումը,
հինցած բնութեան նորոգութիւնը, նոր արարած դառնալու
իրողութիւնը:
իրողութիւնը:
Ինչպէս Քրիստոսի մկրտութեան պահուն, Սուրբ Հոգին իր
ներկայութեամբ կարծէք Յորդանան գետը մկրտութեան
աւազանի մը վերածեց, նմանապէս, ամէն անգամ որ մեր
եկեղեցիներուն մէջ մկրտութեան սուրբ խորհուրդը տեղի
կ’ունենայ, այս անգամ կարծէք այդ մկրտութեան աւազանին
ջուրերը նո´
նո´ր Յորդանանի մը կը վերածէ, եւ այնտեղ իջնելով
զայն կը վերածէ այն ստեղծագործութեան ջուրերուն, որոնք կը
ներկայացնէին
ստեղծման
առաջին
պահը,
ինչպէս
ինչպէս
Աստուածաշունչի առաջին գիրքը կ’
կ’ըսէ. «Աստուծոյ Հոգին
ջուրերուն վրայ կը շարժէր»
շարժէր» (Ծն
(Ծն 1.2):
1.2): Ջուրերուն վրայ Աստուծոյ
Հոգիին շրջիլը, ցոյց կու տայ նախապատրաստական այն պահը,
որով Աստուած կը պատրաստէր կեանքի գոյութիւնը երկրի վրայ.
այդ ջուրերը շուտով պիտի քաշուէին,
քաշուէին, որպէսզի ցամաքը երեւան
գար եւ այդ ցամաքին վրայ բուսական ու կենդանական կեանքը
իրականութիւն դառնար եւ անոնց յաջորդէր բանական կեանքը,
մարդուն գոյութիւնը:
գոյութիւնը: Ինչպէս առաջին ստեղծագործութեան
գոյութեան գալէն առաջ Սուրբ Հոգին կը շրջէր ջուրերուն վրայ,
այնպէս ալ մկրտութեան
մկրտութեան եկած կամ բերուած անձը, ինչ տարիքի
ալ ըլլայ, կը դառնայ նո´
նո´ր ստեղծագործութիւն, նո´
նո´ր մարդ, նո´
նո´ր
արարած, Սուրբ Հոգիին էջքովը մկրտութեան աւազանին ջուրին
վրայ:
վրայ:
Ինչո՞ւ համար Սուրբ Հոգին աղաւնիի կերպարանքով
երեւցաւ Յիսուսի մկրտութեան պահուն (Մտ 3.16):
3.16): Սուրբ Հոգին
հարկաւ միշտ ներկայ եղած է եւ միշտ ներկայ է աշխարհի մէջ,
բայց մկրտութեան պահուն, Աստուած կամեցաւ որ ան երեւի
աղաւնակերպ, այլ խօսքով, տեսանելի ձեւով երեւի, որպէսզի
մկրտութեան պահուն ներկայ եղող մարդիկը զայն տեսնէին եւ
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ատիկա իրենց համար վկայութիւն մը դառնար
դառնար Քրիստոսի անձին
եւ ինքնութեան վերաբերեալ:
վերաբերեալ:
Սուրբ Հոգիին աղաւնակերպ էջքը երեք տարբեր
խորհուրդներ կը բանայ մեր մտքին դիմաց.դիմաց.1.1.- Սուրբ Երրորդութեան յայտնութիւնը:
յայտնութիւնը: Քրիստոսի
մկրտութիւնը այն պահն է, երբ մենք Նոր Կտակարանին մէջ,
առաջին անգամ ըլլալով, Սուրբ Երրորդութեան
Երրորդութեան երեք անձերը
միասնաբար կը գտնենք:
գտնենք: Որդին կը մկրտուի, Հոգին կ’
կ’իջնէ եւ
Հայրը իր վկայութիւնը կու տայ. «Ատիկա է իմ սիրելի Որդիս,
որուն ես հաճեցայ»
հաճեցայ» (Մտ
(Մտ 3.17):
3.17):
2.2.- Սուրբ Հոգիին տեսանելի ձեւով յայտնուիլը ապացոյց մըն
է որ ան առանձին անձնաւորութիւն մըն է:
է: Հին Կտակարանին
մէջ, Սուրբ Հոգին կարծէք մեզի կը ներկայանայ իբրեւ Աստուծոյ
մէկ
զօրութիւնը,
Աստուծոյ
մէկ
դրսեւորումը
կամ
արտայայտութիւնը,
բայց
երբեք
իբրեւ
առանձին
անձնաւորութիւն մը զայն չենք գտներ:
գտներ: Մինչդեռ այստեղ՝
մկրտութեան պահուն, երբ ան առանձնապէս եւ թանձրացեալ
թանձրացեալ
կերպով կ’
կ’երեւի, ատով իսկ ցոյց կու տայ թէ ինք առանձին
անձնաւորութիւն մըն է, տարբեր Հօրմէն եւ Որդիէն, քանի որ
երեւցան::
Հայրը եւ Որդին իրենք եւս իրենց յատուկ ձեւերով երեւցան
Հարկաւ Սուրբ Հոգիին առանձնաբար երեւիլը զինք չի բաժներ
Հօրմէն եւ Որդիէն, եւ ո´
ո´չ ալ անոնց հետ միասին երեւիլը՝ զինք կը
շփոթէ Հօրը եւ Որդիին հետ:
հետ: Սուրբ Հոգին անբաժանելի
միութեամբ կը ներկայանայ Հօրը եւ Որդիին հետ, բայց
միաժամանակ անշփոթելի անձնաւորութեամբ:
անձնաւորութեամբ:
3.3.- Սուրբ Հոգիին այս երեւումով ցոյց կու տայ իր յատուկ
բնոյթը, տեսակ մը իր մասնաւոր յատկանիշը:
յատկանիշը: Աստուծոյ բոլոր
երեւումներուն կապակցութեամբ նոյն բանը կարելի է ըսել:
ըսել: Նախ
ըսենք, որ եթէ հոս Սուրբ Հոգին աղաւնիի կերպարանքով կը
յայտնուի, այդ կերպարանքը ինքնութեան հետ պէտք չէ չփոթել:
չփոթել:
Այսինքն, քանի որ Սուրբ Հոգին աղաւնիի կերպարանքով
յայտնուեցաւ, այդ չի նշանակեր
նշանակեր թէ Սուրբ Հոգին աղաւնի մըն է:
է:
Ճիշդ ինչպէս որ Հայրը Հին Կտակարանին մէջ կ’
կ’երեւի ամպի,
կրակի կամ թանկագին քարի ձեւով, բայց չենք կրնար ըսել որ
Հայրն Աստուած, ամպ է, կրակ է, կամ քարի տեսակ մըն է:
է:
Այսպիսի մտածողութիւն պէտք է մեր մտքէն ամբողջութեամբ
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հեռացնենք:
հեռացնենք: Աստուած կրնայ բանի մը նմանութեամբ երեւիլ, բայց
այդ նմանութիւնը իր ինքնութիւնը չի կազմեր:
կազմեր:
Աստուծոյ ամէն մէկ երեւումը տարբեր կերպարանքով,
Աստուծոյ նկարագիրին մէկ գիծն է որ ցոյց կու տայ:
տայ: Օրինակ, եթէ
Աստուած կը ներկայանայ թանկագին քար մը իբրեւ, անով
Աստուծոյ փայլատակող, ճառագայթող փառքն է որ կը
պատկերացուի:
պատկերացուի: Իսկ Սուրբ Հոգիին աղաւնիի կերպարանքով
յայտնուիլը, ի՞նչ ցոյց կու տայ:
տայ: Աղաւնակերպ յայտնուիլը նշանակ
է միատութեան (Ովս 7.11):
7.11): Յիշենք նաեւ Յիսուսի պատուէրը իր
առաքեալներուն. «Ահա կը ղրկեմ ձեզ իբրեւ ոչխարներ՝ գայլերու
գայլերու

մէջ:
մէջ: Ուստի խորագէտ եղէք օձերու պէս, եւ անմեղ (կամ միամիտ)
աղաւնիներու պէս»
պէս» (Մտ
(Մտ 10.16):
10.16): Հոս գործածուած «անմիտ»
անմիտ» բառը

կը նշանակէ՝ անկեղծ, միաբան, հաւատարիմ:
հաւատարիմ: Սուրբ Հոգին այս
բոլորին դրսեւորումն է:
է: Երկրորդ, աղաւնին եւ աղաւնիին ազատ
եւ անկաշկանդ թռիչքը կապոյտ
կապոյտ երկինքին վերեւ, նշանակ է
55.6)::
կարծէք մեր մարդկային հոգիին անկաշկանդ թռիչքին (Սղ 55.6)
Յիշեցէք նաեւ որ Յիսուս Սուրբ Հոգիէն ծնող մարդն ալ կը
նմանցնէ հովի մը որ ազատօրէն հոս ու հոն կը «թռչի»
թռչի» (Յհ 3.8):
3.8):
Երրորդ, վերեւ ըսինք որ Սուրբ Հոգիին աղաւնակերպ
յայտնուիլը
նշանակ
է
անկեղծութեան,
անմեղութեան,
միաբանութեան եւ հաւատարմութեան, հոս կ’
կ’աւելցնենք նաեւ
սրբութիւն կամ մաքրութիւն բառը:
բառը: Հարկաւ երբ կ’
կ’ըսենք որ Սուրբ
Հոգին սրբութեան եւ մաքրութեան խորհրդանիշ եղող աղաւնիի
կերպարանքով յայտնուեցաւ, ատիկա միայն Սուրբ Հոգիին
մասին
մասին բան մը չէ որ կը սորվեցնէ մեզի, այլ առաւելաբար, կը
յիշեցնէ մեզի, որ Սուրբ Հոգիին էջքով, մարդկութիւնն է որ կը
սրբուի ու կը մաքրուի, եւ միաժամանակ, սուրբ ու մաքուր կեանք
ապրելու կոչումը կը ստանայ:
ստանայ: Այդպիսի կեանք մը ապրիլը
կարելի է մարդուն համար, մանաւանդ երբ
երբ մարդը Սուրբ Հոգիին
կողմէ նոր սիրտ եւ նոր հոգի կը ստանայ (Եզ 36.2636.26-27):
27): Չմոռնանք
որ Յիսուսի մկրտութիւնը մեր փոխարէն կատարուած
մկրտութիւն մըն էր, ուստի, երբ Սուրբ Հոգին կ’
կ’իջնէ իր վրայ,
խորքին մէջ մարդկութեան վրայ է որ իջած կը սեպուի:
սեպուի:
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ
Լուսաւորիչ կը հարցնէ թէ ինչո՞ւ Սուրբ Հոգին
աղաւնիի
կերպարանքով
յայտնուեցաւ,
եւ
իր
«Վարդապետութիւն»
Վարդապետութիւն» կոչուած գործին մէջ, կը պատասխանէ
ինքնիր ըսրած հարցումին ըսելով. «Որպէսզի տեսնողներուն
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սորվեցնէ
թէ
կարելի
չէ
ուրիշ
կերպով
մօտենալ
Աստուածորդիին, եթէ ոչ անմեղութեամբ, արդարութեամբ
արդարութեամբ եւ
սրբութեամբ. իրենց անձերուն վրայ ցուցաբերելով անոր
աղաւնակերպ նմանութիւնը»
նմանութիւնը»: Քրիստոնեայ մարդը կոչուած է
տեսակ մը աղաւնիի նմանութիւնը դառնալու մկրտութեան
պահուն եւ մկրտութեան պահէն սկսեալ, իր վրայ արտաբերելու
սրբութեան եւ անմեղութեան կեանքը:
կեանքը:
Կ’անցնինք
յաջորդ
հաստատումին՝
«քարոզեաց
յառաքեալսն»,
յառաքեալսն», որ բառացիօրէն կը նշանակէ՝ «քարոզեց
առաքեալներուն մէջ»
մէջ»: Այստեղ, քարոզել կը նշանակէ՝
յայտարարել, հռչակել, ծանուցել, ուսուցանել:
ուսուցանել: Հետեւաբար, աւելի
ճիշդ կ’
կ’ըլլայ թարգմանել «առաքեալներուն ուսուցանեց»
ուսուցանեց»:
Գրիգոր Փեշտմալճեան
Փեշտմալճեան արդարօրէն հարց կու տայ թէ ինչո՞ւ
Հաւատամքին մէջ կը խօսուի Յորդանան գետին վրայ Սուրբ
Հոգիին էջքին մասին եւ չի խօսուիր Հոգեգալուստին օրը՝
Վերնատան մէջ՝ առաքեալներուն վրայ էջքին մասին:
մասին: Արդեօք
Հոգեգալուստի օրը իր էջքը նուա՞զ կարեւոր էր քան Յորդանան
գետին
գետին վրայ իր էջքը:
էջքը: Գրիգոր կը պատասխանէ ինքնիր ուղղած
հարցումին, բացատրելով, թէ «աւաքեալներուն ուսուցանեց»
ուսուցանեց»
բառերով՝ կ’
կ’ակնարկուի Վերնատան մէջ Սուրբ Հոգիին էջքին:
էջքին:
Այս բացատրութիւնը շիտակ է:
է: Յիշեցէք որ Վերնատան մէջ
Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ թէ տակաւին շատ բան ունի
իրենց ըսելիք, բայց անոնք պիտի չկրնային տանիլ կամ հասկնալ
ըսուածը:
ըսուածը: Բայց խոստացաւ որ յարմար ատենին երբ Սուրբ Հոգին
իջնէ իրենց վրայ՝ զիրենք ամբողջական ճշմարտութեան պիտի
առաջնորդէ (Յհ 16.1216.12-13):
13): Քրիստոսի ըսել ուզածը այն էր, որ
տակաւին Սուրբ Հոգին պիտի գար,
գար, ամբողջացնելու համար այն
ուսուցումը որ ինք իր երկրաւոր կեանքի օրերուն աւանդեց իր
աշակերտներուն:
աշակերտներուն:
Որոշ բաներ կային, որ որքան ալ Յիսուս կրկնէր իր
աշակերտներուն, անոնք անկարող պիտի ըլլային զինք հասկնալ:
հասկնալ:
Հետեւաբար, նախ անհրաժեշտ էր որ գար փառաւորումը
Քրիստոսի,
Քրիստոսի, որպէսզի աշակերտներուն միտքերը ամբողջովին
պատրաստուած ըլլային իւրացնելու Հոգեգալուստին օրը Սուրբ
Հոգիով բացայայտուելիք ճշմարտութիւնները:
ճշմարտութիւնները: Այդ օրը չէր կրնար
գալ այնքան ատեն երբ տակաւին Քրիստոս չէր խաչուած ու
յարութիւն չէր առած:
առած:
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Սուրբ Հոգին ղրկելը խոստում մըն
մըն էր Քրիստոսի եւ իր Հօրը
կողմէ իր աշակերտներուն տրուած (Գրծ 1.41.4-5):
5): Յովհաննէս
Մկրտիչ եւս խօսեցաւ այդ խոստումին մասին երբ ըսաւ. «Ես ձեզ

ջուրով կը մկրտեմ ապաշխարութեան իբրեւ նշան, բայց ան որ
ինձմէ ետք կու գայ, անիկա ձեզ Սուրբ Հոգիով եւ կրակով պիտի
մկրտէ»
մկրտէ» (Մտ
(Մտ 3.11):
3.11): «Սուրբ
«Սուրբ Հոգիով»
Հոգիով» եւ «կրակով»
կրակով» մկրտելը երկու

տարբեր բաներ չեն:
չեն: Յիշեցէք որ Հոգեգալուստի օրը Սուրբ Հոգին
«հրեղէն լեզուներու»
լեզուներու» կերպարանքով յայտնուեցաւ եւ հանգչեցաւ
աշակերտներուն վրայ եւ զանոնք մկրտեց եւ անոնք սկսան
տարբեր տարբեր լեզուներով խօսիլ (Գրծ 2.12.1-4):
Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը հասկնալու հիմնական երեք
կերպեր կան.կան.1.1.- Ձեր մտքին մէջ առէք պատկերը հնոցին:
հնոցին: Ի՞նչ կ’
կ’ըլլայ երբ
մետաղը կը մաքրեն հնոցի մէջ:
մէջ: Այդ մետաղը որքան ալ աղտերով
լեցուն կամ խառն ըլլայ, աղտի բաժինը կը հալի, եւ տակաւին,
մետաղային այն միւս երկրորդ
երկրորդ խառնուած տարրերը նաեւ
կ’անջատուին, եւ կը մնայ զուտ արծաթը կամ զուտ ոսկին:
ոսկին: Սուրբ
Հոգին իր էջքովը առաքեալներուն վրայ, առաքեալներուն մէջ
այրեց ու ջնջեց այն բոլոր տարրերը որոնք կարելի է ըսել
մարդուն մէջ մեղքի մնացորդներն են:
են:
Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացին բացատրելով
բացատրելով թէ ինչո՞ւ Սուրբ
Հոգին աղաւնակերպ իջաւ Յորդանան գետի վրայ, իսկ
Վերնատունը՝ հրեղէն լեզուներու կերպարանքով՝ կ’
կ’ըսէ.

«Աղաւնին շնորհքներու աւետիսը կը բերէ, ինչպէս տապանին
մէջ ձիթենիին շիւղը բերաւ Նոյին, որ ցոյց կու տայ
մկրտուողներուն տրուած շնորհքը. իսկ կրակը երկու
յատկութիւն ունի, լոյս է եւ մաքրող հաւատացեալներուն համար,
իսկ պատիժ եւ այրող՝ անհաւատներուն համար»
համար»: Կրակը մէկ
կողմէն կ’
կ’այրէ ու կը սպառէ, իսկ միւս կողմէն նաեւ կը լուսաւորէ
ու կը մաքրազտէ:
մաքրազտէ:
2.2.- Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը կարելի է նաեւ նմանցնել
հրեղէն գետի
գետի: Յիշեցէք որ առաքեալները անգամ մը Սուրբ
Հոգիով լեցուելէ ետք, գետի´
գետի´ մը նման հոսեցան դէպի աշխարհ, եւ
ո´ւր որ գացին, ո´
ո´ւր որ հասան, նո´
նո´յն այդ մաքրողական կամ
մաքրազտողական
գործն
է
որ
կատարեցին:
Իրենց
կատարեցին:
քարոզութիւններով, իրենց վկայութիւններով, իրենց կատարած
հրաշքներով
եւ
Սուրբ
Հոգիին
զօրութեամբ
ու
հրաշքներով

www.hygradaran.weebly.com

335

առաջնորդութեամբ, այրեցի´
այրեցի´ն հեթանոս աշխարհի մարդոց բոլոր
տեսակի մոլութիւններն ու մոլորութիւնները, եւ փայլեցուցին
մարդոց մէջ անոնց նկարագրային արծաթն ու ոսկին, այլ
խօսքով, անոնց մէջ հանդէս բերին առաքինութեանց արծաթը եւ
ոսկին
ոսկին:
ին:
3.3.- Հոգեգալուստին օրը Սուրբ Հոգին յայտնուեցաւ կրակի
պատկերով, բոցի´
բոցի´ մը նման:
նման: Բոցը կը յատկանշուի իր
ջերմութեամբ եւ մնայուն կերպով իր ձգտումովը կամ
բարձրացումովը դէպի վեր, դէպի երկինք:
երկինք: Հետեւաբար, Սուրբ
Հոգիին մկրտութիւնը մարդոց տրուած, ա´
ա´յն մկրտութիւնն է որ
ո´չ միայն կը մաքրէ մարդիկը, այլեւ զանոնք կրա´
կրա´կ կը դարձնէ,
բոցի´
բոցի´ կը վերածէ, եւ զանոնք կը լեցնէ տարապայման
ջերմութեամբը Աստուծոյ, եւ այնուհետեւ մարդիկ, ճիշդ կրակով
լեցուած օդապարիկին նմանութեամբ, ալ կարծէք կը ձգտին դէպի
վե´
վե´ր, դէպի երկի´
երկի´նք բարձրանալ, հոն՝ բարձր ոլորտներուն մէջ
թափառելու համար:
համար:
Սուրբ Հոգին իր էջքովը Վերնատան մէջ, հետեւեալ
պարգեւները տուաւ աշակերտներուն.աշակերտներուն.1.1.- Առաջին հերթին զանոնք լեցուց իր պատգամներով:
պատգամներով:
Լեզուները միայն ձգտում չեն, այլ նաեւ՝ խօսք:
խօսք: Առաքեալները
տարբերտարբեր-տարբեր
լեզուներով
խօսեցան:
խօսեցան:
Ինչպէս
Հին
Կտակարանի մարդիկը Սուրբ Հոգիով լեցուեցան ու խօսեցան,
առաքեալները եկան շարունակութիւնը ըլլալու անցեալի
խօսնակներուն, նորովի կերպով:
կերպով: Անոնք Սուրբ Հոգիով լեցուելէ
ետք միայն պիտի կարենային թէ´
թէ´ Նոր Կտակարանը
արձանագրել եւ թէ´
թէ´ Քրիստոսի պատգամները բերանացիօրէն
բերանացիօրէն
փոխանցել:
փոխանցել:
2.2.- Սուրբ Հոգին զանոնք օժտեց բազմապիսի պարգեւներով,
բայց յատկապէս ուսուցանելու պարգեւով, որովհետեւ անոնք
պէտք էր որ Քրիստոսի ուսուցումները փոխանցէին ամէն
մարդու:
մարդու: Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացի կ’
կ’ըսէ. «Սուրբ Հոգին վեցեակ

պարգեւներով լեցուց առաքեալները
առաքեալները:
երը: (1) Մաքրութիւն մահացու
մեղքերէն, որոնք Սուրբ Հոգիին իջնելէն ետք այլեւս չտիրեցին
անոնց վրայ:
վրայ: (2) Սքանչելիքներ կամ հրաշքներ գործելու
կարողութիւն:
կարողութիւն: (3) Քարոզութեան համարձակութիւն, անվախօրէն
խօսքը քարոզելու համար ազգերու, ժողովուրդներու եւ
թագաւորներու դիմաց
աց:: (4) Մարգարէական բոլոր գիրքերու
դիմաց
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գիտութեան կատարեալ իմաստութիւնը, ինչպէս Պօղոս կ’
կ’ըսէ.
«Բայց Աստուած մեզի յայտնեց այդ խորհուրդը իր Հոգիին
միջոցաւ, որովհետեւ Հոգին, որ ամէն ինչ կը քննէ, գիտէ
Աստուծոյ նոյնիսկ ամենածածուկ ծրագիրները»
ծրագիրները» (Ա.Կր 2.10):
2.10): (5)
Անբաժանելիօրէն
Անբաժանելիօրէն միանալը Քրիստոսի սիրոյն, որովհետեւ
անոնք որ խաչելութեան ատեն ձգեցին ու փախան, Սուրբ Հոգիին
իջնելէն ետք, բոլորն ալ անոր անունին համար չարչարուեցան ու
մեռան, ինչպէս առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Ո՞վ կրնայ, ուրեմն, մեզ բաժնել
Քրիստոսի սէրէն, նեղութի՞ւնը, անձկութի՞ւնը
ւնը»» (Հռ 8.35):
անձկութի՞ւնը
8.35): (6)
Բոլոր ազգերու լեզուներու գիտութիւնը, ինչպէս որ կ’
կ’ըսէ.
«Սկսան տարբեր լեզուներով խօսիլ, ինչպէս որ Հոգին խօսիլ կու
տար»
տար» (Գրծ 2.4)»:
2.4)»:
3.3.- Սուրբ Հոգին իր էջքովը, առաքեալներուն սրտին մէջ դրաւ
Քրիստոսի աստուածութեան գիտութիւնը, ճանաչողութիւնը:
ճանաչողութիւնը: Քիչ
առաջ ըսի, որ փառաւորումէն առաջ կարգ մը ճշմարտութիւններ
չէին կրնար իրենց մտքին մէջ առնել, որովհետեւ նախ պէտք էր
անոնց մէջ հաւատքի ժայռը հաստատել, որպէսզի այդ ժայռին
վրայ կառուցէին իրենց հաւատքի տունը:
տունը: Ատիկա Սուրբ Հոգին էր
որ պիտի ամբողջացէր, անոնց տալով Քրիստոսի ճշմարիտ
ճանաչողութիւնը:
ճանաչողութիւնը:
4.4.- Սուրբ Հոգին իր էջքովը, առաքեալները դարձան վկաներ
Քրիստոսի, ինչպէս Քրիստոս ինքն իսկ ըսաւ. «Երբ Սուրբ Հոգին

իջնէ ձեր վրայ, զօրութեամբ պիտի լեցուիք եւ իմ վկաներս պիտի
ըլլաք՝ Երուսաղէմի, ամբողջ Հրէաստանի եւ Սամարիայի մէջ,
մինչեւ աշխարհի ծայրամասերը»
ծայրամասերը» (Գրծ
(Գրծ 1.8):
1.8):

5.Թոյլ
տուէք
որ
դարձեալ
ակնարկեմ
նոր
5.ստեղծագործութեան, այս անգամ այդ նոր ստեղծագործութեան
մէջ մեր ուշադրութիւնը մարդ անհատին վրայ կեդրոնացնելու
փոխարէն՝ սուրբ եկեղեցիին ծնունդին վրայ կեդրոնացնելու:
կեդրոնացնելու:
Եկեղեցին ճշմարտապէս
ճշմարտապէս Պենտէկոստէի օրն էր որ ծնաւ, եւ
չմոռնանք որ նոյն «այդ օր հաւատացեալներուն թիւը շուրջ երեք
հազար հոգիով աւելցաւ»
աւելցաւ» (Գրծ
(Գրծ 2.41):
2.41): Ասոնք ջուրին մկրտութիւնը
չստացած արդէն Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը ստացան եւ այդ
ձեւով դարձան նոր ստեղծուածները Աստուծոյ:
Աստուծոյ:
Այս մասը աւարտելէ
աւարտելէ առաջ, վերջին համեմատութիւն մը եւս
ընծայեմ ձեզի:
ձեզի: Մեզի համար Պենտէկոստէի օրը միայն Սուրբ
Հոգիին գալուստին յիշատակն է, բայց պէտք է գիտնալ որ նոյն
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այդ օրը, անցեալին, Հրեայ ժողովուրդը կը յիշատակէր Օրէնքին
տըւչութիւնը Սինայի բարձունքին:
բարձունքին: Զատիկէն եօթը շաբաթներ
շաբաթներ կը
հաշուէին, եօթը շաբաթները 49 օր կ’
կ’ընէին, յաջորդ օրը՝ 5050-րդ օրը
(Պենտէկոստէ բառը Յունարէնով կը նշանակէ՝ 5050-րդ) իրենց
համար մեծ տօն էր, ո´
ո´չ միայն անոր համար որ բերքի կապուած
տօն մըն էր, այլ նաեւ անոր համար որ կապուած էր պատմական
կարեւոր յիշատակի մը, որ Եգիպտոսէն իրենց ելքն էր, երբ
Մովսէս Սինա լեռը բարձրացաւ եւ 40 օրերու աւարտին ստացաւ
Աստուծոյ Օրէնքը եւ բերաւ իր ժողովուրդին:
ժողովուրդին:
Այստեղ, կարելի է հետաքրքրական զուգահեռ մը կազմել Հին
Կտակարանի Օրէնքի տըւչութեան եւ Նոր Կտակարանի մէջ՝
Հոգիի տըւչութեան:
տըւչութեան: Յիշեցէք Յովհաննէսի
Յովհաննէսի հետեւեալ խօսքը.

«Օրէնքը Մովսէսի միջոցաւ տրուեցաւ, մինչ շնորհքն ու
ճշմարտութիւնը՝ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ»
միջոցաւ» (Յհ
(Յհ 1.17):
1.17): Օրէնքը

հակակշռող թեւն է շնորհքը եւ ճշմարտութիւնը:
ճշմարտութիւնը: Այդ շնորհքը
Սուրբ Հոգիին պարգեւներուն հետ կը նոյնանայ:
նոյնանայ: Պենտէկոստէին
օրը մեզի տրուեցաւ
տրուեցաւ նոր օրէնք մը՝ Հոգիին օրէնքը, եւ այնուհետեւ
մենք դադրեցանք օրէնքին տառին ենթակայ ըլլալէ ու դարձանք
ենթակայ Սուրբ Հոգիին օրէնքին, որ ազատութեան օրէնքն էէ::
Մովսէսի ժամանակ, Աստուած Օրէնքը տուաւ որպէսզի այդ
Օրէնքով իրեն համար ստեղծէ սեփական ժողովուրդ մը, սուրբ
ազգ մը, քահանաներու թագաւորութիւն մը (Ել 19.6), բայց այս
խոստումին իրագործումը սկսաւ Քրիստոսով, ինչպէս Պետրոս
առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Դուք ընտրուած ցեղ մըն էք, թագաւորելու

կոչուած քահանաներ, սուրբ ազգ մը, Աստուծոյ սեփական
ժողովուրդը»
ժողովուրդը» (Ա.Պտ
(Ա.Պտ 2.9), եւ ինչպէս Յայտնութեան
Յայտնութեան գիրքը կը

յիշեցնէ (Յյտ 1.6, 5.10):
5.10): Քրիստոսով իրոգործուելու սկսած այս
խոստումը, ամբողջացաւ եւ իր լրումին հասաւ Սուրբ Հոգիին
տըւչութեամբ, որովհետեւ Սուրբ Հոգին ի´
ի´նքն էր որ իր իջումովը
Քրիստոսի առաքեալներուն եւ անոնց հետեւորդներուն վրայ,
նո´
նո´ր, սո´
սո´ւրբ
ւրբ եւ սեփակա´
սեփակա´ն ազգ մը կազմեց Աստուծոյ համար:
համար:
Կու գանք վերջին հաստատումին՝ «Եւ սուրբերուն մէջ
բնակեցաւ»
բնակեցաւ»: Քրիստոս խօսելով իր աշակերտներուն Սուրբ
Հոգիին մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Սուրբ Հոգին է որ ճշմարտութիւնը կը

յայտնէ:
յայտնէ: Աշխարհը չի կրնար զայն ընդունիլ, որովհետեւ ո´
ո´չ կը
տեսնէ եւ ո´
ո´չ ալ կը ճանչնայ զայն:
զայն: Բայց դուք կը ճանչնաք զայն,
որովհետեւ ձեր մէջ պիտի մնայ եւ ձեր հետ պիտի ըլլայ»
ըլլայ» (Յհ
(Յհ
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14.17):
14.17): Քրիստոս այստեղ կը խօսի մեր ներսիդին Սուրբ Հոգիին
բնակութեան մասին:
մասին:
Յիշեցէք որ անցեալին Աստուած իր Հոգին տուաւ մարդուն,
որպէսզի այդ Հոգիով
Հոգիով մարդը յարաբերի Աստուծոյ հետ, այդ
Հոգիով մարդը մնայ իր աստուածանմանութեան մէջ, եւ դէպի
Աստուած իր ձգտումը մնայուն կերպով վերանորոգուի իր մէջ:
մէջ:
Բայց մարդը իր անհնազանդութեան արարքով տրտմեցուց
Աստուծոյ Հոգին եւ Աստուած յայտարարեց թէ այլեւս իր Հոգին
չէր կրնար
կրնար մարդուն վրայ մնալ, «որովհետեւ անիկա մարմին է»
է»
(Ծն 6.3):
է» ըսելով, կը հասկնանք թէ մարդուն
6.3): «Անիկա մարմին է»
մտածողութիւնը
կամ
մտածելակերպը
մարմնական
է,
աշխարհային է, եւ ասիկա տեղի ունեցաւ բնականօրէն մարդուն
մեղանչումէն ետք:
ետք: Անշուշտ Աստուած իր Հոգին ամբողջ
աշխարհէն չքաշեց:
չքաշեց: Աստուծոյ Հոգին միշտ ալ մնաց աշխարհի
մէջ եւ բնակեցաւ անոնց մէջ՝ որոնք Աստուծոյ ներկայութեան մէջ
ապրելու ջերմ ցանկութիւնը ունեցան եւ որոնք իրենց կամքը
ենթարկեցին Աստուծոյ կամքին:
կամքին:
Մարդկութենէն
առնուած
Սուրբ
Հոգին
վերստին
պարգեւուեցաւ մարդկութեան
մարդկութեան Հոգեգալուստի օրը:
օրը: Այդ օրը,
մարդը վերստին դարձաւ Աստուծոյ նուիրուած սուրբ տաճար մը:
մը:
Արդ, ի՞նչ կը հասկնանք «Եւ սուրբերուն մէջ բնակեցաւ»
ըսելով:
բնակեցաւ» ըսելով:
Ո՞վ է «սուրբ»
սուրբ»ը: Սուրբերը միայն եկեղեցւոյ ծիսական կեանքին
մէջ, կամ օրացոյցին մէջ անցած մարդիկը չեն, որոնց
վերաբերեալ
վերաբերեալ մեր կատարած ընթերցումները կրնան սխալ կամ
ճիշդ տպաւորութիւն տալ մեզի:
մեզի: Սխալ տպաւորութիւնը այն է՝ որ
յաճախ մենք կը մտածենք որ սուրբերը մեզմէ շատ աւելի մեծ
կարողութիւններ ունէին եւ ճիշդ անոր համար ալ, անոնք կրցան
մեզմէ տարբեր կեանք մը ապրիլ:
ապրիլ: Եւ սակայն, սուրբերը
սուրբերը մեզմէ
տարբեր մարդիկ չէին. սուրբերը մեզի պէս մարդկային նոյն
տկարութիւններով յատկանշուած մարդիկ էին:
էին: Տարբերութիւնը
մարդէ մարդ՝ կամքն է, կամեցողութիւնն է, ներքին
տրամադրութիւնն է:
է:
Մենք կը նմանինք աղեղներու որոնք լարուած չեն, որոնց
լարը քաշուած չէ, իսկ սուրբերը կը նմանին իրենց լարը ամուր
կերպով քաշուած աղեղներու, որոնք միշտ պատրաստ են իբրեւ
նետ, արձակուելու այդ աղեղէն, եւ դէպի վեր, դէպի Աստուած
սլանալու:
սլանալու: Մեր քով, հետեւաբար, այդ կամեցողութեան, այդ
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ձգտումի պակասն է պարզապէս, որ երբեմն ինքզինք կը
դրսեւորէ այդպէս
այդպէս:
յդպէս: Այլապէս մեր եւ իրենց միջեւ տարբերութիւն
մը չկայ:
չկայ: Եւ փաստօրէն, երբ Նոր Կտակարանը կը խօսի
միջեւ::
սուրբերու մասին, ոեւէ զանազանութիւն չի դներ անձերու միջեւ
Առաքեալը ճիշդ է որ տարբեր պաշտօն ունի, եպիսկոպոսը՝
տարբեր, երէցը՝ տարբեր, բայց բոլորն ալ հաւասար են Աստուծոյ
Աստուծոյ
աչքին դիմաց:
դիմաց: Եկեղեցւոյ մէջ պաշտօններու բաժանում է
պարզապէս ատիկա:
ատիկա: Ինչպէս ընտանիքի մէջ ամուսինը իր
պարտականութիւնը ունի, կինը՝ իր պարտականութիւնը,
զաւակները՝ իրենց պարտականութիւնը, այնպէս ալ Աստուծոյ
մեծ
ընտանիքին՝
եկեղեցւոյ
մէջ,
իւրաքանչիւրը
իր
պարտականութիւնը
պարտականութիւնը ունի:
ունի: Չմոռնանք նաեւ որ Պօղոս առաքեալ
առանց խտրութեան բոլոր քրիստոնեայ հաւատացեալները սուրբ
եւայլն::28
կը կոչէ (Հռ 12.13, 16.15, Փլպ 4.21, Կղ 1.2, Եփ 1.15, 3.8) եւայլն
Ինչո՞ւ քրիստոնեայ հաւատացեալներս կոչուած ենք
սուրբեր.սուրբեր.1.1.- Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ
որովհետեւ սրբուած ենք Քրիստոսով
կամ Քրիստոսի խօսքով:
խօսքով: Հին թարգմանութեան եթէ նայիք, Պօղոս
առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Քրիստոս Յիսուսով սրբուածներուն, սուրբեր
ըլլալու կանչուածներուն»
կանչուածներուն» (Ա.Կր
(Ա.Կր 16.2):
16.2): Առաքեալը Քրիստոս եւ
եկեղեցի կապը ներկայացնելով՝ կ’
կ’ըսէ. «Այրե´
Այրե´ր, սիրեցէ´
սիրեցէ´ք ձեր

կիները այնպէս՝ ինչպէս Քրիստոս սիրեց եկեղեցին եւ իր կեանքը
տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի լուացումով զայն մաքրէ եւ
իր խօսքով սրբէ»
սրբէ» (Եփ
(Եփ 5.255.25-26):
26): Նոյնինքն մեր Տէրը, աղօթքի
պահուն իր Հօրը ըսաւ. «Սրբագործէ´
Սրբագործէ´ զանոնք քու
ճշմարտութեամբդ, որովհետեւ քու խօսքդ ճշմարտութիւն
ճշմարտութիւն էէ»» (Յհ
(Յհ

17.17):
17.17): Քրիստոս կ’
կ’ուզէր որ Հայրն Աստուած իր սուրբ խօսքովը
նուիրագործէր ու սրբագործէր իր աշակերտները, որպէսզի
անոնք սրբուէին իրենց թերութիւններէն եւ հոգեւորապէս
կատարեալ ըլլային:
ըլլային:
2.2.- Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ կանչուած ենք սուրբ
ըլլալու (Հռ 1.7, Ա.Կր 1.2, Բ.Տմ 1.9), թէ´
թէ´ իբրեւ ժողովուրդ եւ թէ´
թէ´
իբրեւ անհատ:
անհատ:
3.3.- Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ Աստուծոյ հետ մեր
միութիւնը վերագտած ենք եւ ամբողջութեամբ Աստուծոյ
ընծայուած, իբրեւ կենդանի պատարագ:
պատարագ:
28

Հին թարգմանութիւնը նկատի առնել:
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4.4.- Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ Աստուծոյ տաճար եւ
բնակարան ենք
ենք (Ա.Կր 3.163.16-17, Բ.Կր 6.19):
6.19):
5.5.- Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ սրբութեան ձգտող
կեանքով կ’
կ’ապրինք:
ապրինք: Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ մարդ պէտք է
սրբութեան ձգտումը ունենայ իր մէջ:
մէջ:
Նախամարդը կամ առաջին մարդը՝ Ադամ, կ’
կ’ապրէր
Աստուծոյ հետ կատարեալ միութեան մէջ, բայց երբ ան
կամաւորապէս մեղք գործեց, քայքայուեցաւ այն միութիւնը որ
կար Աստուծոյ եւ իր միջեւ:
միջեւ: Երբ խզուի այն կապը, այն միութիւնը
որ կայ Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ, մարդը կը պարպուի
Աստուծմէ, եւ եթէ պարպուի Աստուծմէ, կը դառնայ տեսակ մը
բագին, դեւերուն ու կուռքերուն ընծայուած
ընծայուած բագին մը:
մը:
Աստուած Քրիստոսով ո´
ո´չ միայն մեզ հաշտեցուց իր հետ,
այլեւ վերականգնեց այն ցանկալի միութիւնը, Հայր եւ որդիի այն
հրաշալի յարաբերութիւնը, որ նախապէս կար իր եւ մարդուն
միջեւ:
միջեւ: Քրիստոս, մարդը Աստուծոյ հետ հաշտեցնելով՝
միաժամանակ մարդը մարդուն հետ հաշտեցուցած
հաշտեցուցած եղաւ:
եղաւ:
Փաստօրէն, եթէ կ’
կ’ըսենք թէ եկեղեցին աշխարհի տարբեր
ազգութիւններէն առնուած Աստուծոյ մէկ ժողովուրդն է, ըսած
կ’ըլլանք որ այլեւս պատուար կամ բաժանում չկայ
ժողովուրդներուն միջեւ:
միջեւ: Աստուծոյ հաւատքն է, հետեւաբար, որ
կը միացնէ իրարու մարդիկը, ժողովուրդները,
ժողովուրդները, ազգերը:
ազգերը:
Միութիւնը
եթէ
միաժամանակ
ուղղահայեաց
եւ
հորիզոնական չըլլայ՝ միութիւն ըլլալէ կը դադրի:
դադրի: Ըսել ուզածս
այն է, որ Աստուծոյ հետ կապի եւ միութեան մէջ եղող մարդը,
միաժամանակ կապի եւ միութեան մէջ պէտք է ըլլայ իր նման
մարդուն հետ:
հետ: Քրիստոս իր խաչը կանգնեց երկրի վրայ, որպէսզի
մեզ թէ´
թէ´ երկինքին կապէ սանդուխի մը պէս, եւ թէ´
թէ´ իր
տարածուած թեւերով բոլոր միւս մարդիկը միացնէ իրարու եւ
իեն:
իեն:
Աւարտելու համար այս մտածումը, կ’
կ’ուզեմ կարդալ
Հռոմայեցիներուն նամակէն հատուած մը, որ մեզի կ’
կ’ընծայէ
քրիստոնէական կեանքին պատկերացումը
պատկերացումը:
ումը: Հատուած մը՝ որ
մեզի կը ներկայացնէ Աստուծոյ Սուրբ Հոգիով ապրուած
քրիստոնէական ճշմարիտ կեանքին գեղեցկութիւնը:
գեղեցկութիւնը: Հատուած
մը՝ որ մեզ բոլորս կը լեցնէ լաւատեսութեամբ եւ յոյսով, եւ
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միաժամանակ, մեզի կու տայ ապագային մեզի սպասող փառքին
լուսեղէն պատկերացումը:
պատկերացումը:
Առաքեալը
Առաքեալը կ’
կ’ըսէ.ըսէ.- «Եթէ այդպէս է, կը նշանակէ թէ անոնք որ

Քրիստոս Յիսուսի միացած են՝ դատապարտութեան ենթակայ
չեն, քանի մարմնաւորապէս չեն ապրիր, այլ՝ հոգեւորապէս:
հոգեւորապէս:
Որովհետեւ Հոգիին Օրէնքը զիս Քրիստոս Յիսուսի միացնելով
կենդանացուց եւ ազատեց մեղքի եւ մահուան ենթակայութենէն
ենթակայութենէն:
ութենէն:
Արդարեւ, ինչ որ Օրէնքը չէր կրնար ընել, մարդկային բնութեան
տկար ըլլալուն պատճառով, Աստուած իրագործեց՝ աշխարհ
ղրկելով իր Որդին, որ մեղքը յաղթահարելու համար մեր
մեղանչական բնութիւնը իր վրայ առաւ եւ իր մարմինին մէջ
դատապարտեց մեղքը, որպէսզի մենք, որ հոգեւորապէս
հոգեւորապէս
կ’ապրինք եւ ո´
ո´չ թէ մարմնաւորապէս, կարենանք լրիւ
գործադրել Օրէնքին բոլոր պահանջները:
պահանջները:
Անոնք որ միայն իրենց մարմնական պահանջներով կը
ղեկավարուին, անոնց մտածելակերպը մարմնական է. մինչդեռ
անոնք որ Հոգիին թելադրած ձեւով կ’
կ’ապրին, անոնց
մտածելակերպը հոգեւոր
հոգեւոր է:
է: Մարմնականը խորհիլը մահ կը
պատճառէ, մինչ հոգեկանը խորհիլը՝ կեանք եւ խաղաղութիւն:
խաղաղութիւն:
Մարմնականին կառչած միտքը Աստուծոյ թշնամի է, որովհետեւ
Աստուծոյ օրէնքներուն չի հնազանդիր, ո´
ո´չ ալ կրնայ հնազանդիլ:
հնազանդիլ:
Ահա թէ ինչու, անոնք որ մարմնականին կը հետեւին՝ Աստուծոյ
հաճելի չեն կրնար ըլլալ:
ըլլալ:
Եթէ իրապէս Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, կը
նշանակէ՝ թէ դուք այլեւս մարմնական ցանկութիւններուն
համաձայն չէք ապրիր, այլ՝ Սուրբ Հոգիին կամեցած ձեւով:
ձեւով: Իսկ
ով որ Քրիստոսի Հոգին չունի, անոր չի պատկանիր:
պատկանիր: Եթէ
Քրիստոս ձեր մէջն է, թէպէտեւ
թէպէտեւ ձեր մարմինները պիտի մեռնին,
որովհետեւ մեղանչեցիք, սակայն Սուրբ Հոգին դարձեալ կեանք
պիտի տայ ձեզի, որովհետեւ արդարացաք:
արդարացաք: Այսինքն, եթէ
Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, որ Յիսուս
Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին միջոցաւ որ ձեր
մէջ կը բնակի՝ պիտի կենդանացնէ նաեւ ձեր մահկանացու
մարմինները:
մարմինները:
Հետեւաբար, եղբայրնե´
եղբայրնե´ր, պէտք չէ ապրինք մեր մարմինին
համար եւ մարմնաւորապէս:
մարմնաւորապէս: Որովհետեւ եթէ մարմնաւորապէս
ապրիք՝ պիտի մեռնիք. իսկ եթէ Հոգիին օգնութեամբ ձեր մեղքերը
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սպաննէք՝ պիտի ապրիք:
ապրիք: Աստուծոյ որդիները անոնք են՝
են՝ որոնք
Աստուծոյ Հոգիով կ’
կ’առաջնորդուին:
առաջնորդուին: Արդ, դուք Հոգին ստացաք՝
ո´չ թէ ծառայ դառնալու եւ դարձեալ վախով ապրելու համար,
այլ Հոգին ստացաք՝ Աստուծոյ որդիներ ըլլալու համար:
համար: Այդ
Հոգիով է որ զԱստուած «Աբբա»
Աբբա» այսինքն Հայր կը կոչենք, եւ նոյն
Հոգին ինք վկայութիւն կու
կու տայ մեր հոգիին, թէ Աստուծոյ
որդիներ ենք:
ենք: Իսկ եթէ որդի ենք, կը նշանակէ թէ նաեւ
ժառանգորդներ ենք:
ենք: Այո´
Այո´, ժառանգորդներն ենք Աստուծոյ եւ
ժառանգակից՝ Քրիստոսի. եւ իր չարչարանքներուն մասնակից
կ’ըլլանք՝ որպէսզի իր փառքին եւս մասնակից ըլլանք»
ըլլանք» (Հռ
(Հռ 8.1.17):
8.1.17):

Կ’ուզեմ աւարտել հարցումով մը եւ անոր պատասխանով:
պատասխանով:
Ինչո՞ւ նախքան խաչելութիւնն ու համբարձումը չպարգեւուեցաւ
Սուրբ Հոգին, երեւելի նշաններով:
նշաններով: Այս հարցումին պատասխանը
քաղած եմ Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիէն որ իր կարգին
ամփոփումն է այլ տարբեր աստուածաբաններու խօսքերուն:
խօսքերուն:
Եօթը պատճառներ կը ներկայացնէ.ներկայացնէ.1.1.- Որովհետեւ Քրիստոսի չարչարանքներն էին որ պատճառ
եղան Սուրբ Հոգիի պարգեւներուն. պէտք էր որ նախ ասոնք
ըլլային, ինչպէս որ ամէն պատճառ կը կանչէ պատճառելին,
պատճառուածը:
պատճառուածը:
2.2.- Որովհետեւ եթէ Քրիստոս այնպէս փառաւորուած ըլլար
ինչպէս խաչելութենէն
խաչելութենէն ետք, արգելք եւ խափան կ’
կ’ըլլար բոլոր
չարչարանքներուն եւ մարդոց փրկութեան:
փրկութեան:
3.3.- Որովհետեւ Քրիստոս պէտք էր իր պարզամիտ
աշակերտները հովուէր այնպէս՝ ինչպէս հաւ մը իր ձագերը կը
հովուէ, կամ մայր մը՝ իր մանուկները:
մանուկները: Եթէ սկիզբէն Հոգին
ստացած ըլլային, զանոնք հովուելու
հովուելու պէտք պիտի չըլլար:
չըլլար:
4.4.- Որպէսզի աշակերտները փորձով ճանչնային իրենց
տկարութիւնները, եւ գիտնային որ իրենց արժանաւորութեան
համար չէր որ ընտրուեցան:
ընտրուեցան: Որպէսզի սորվէին ուրիշներուն
տկարութիւնները վերցնել, այնպէս ինչպէս Քրիստոս իրենց
տկարութիւնները վերցուց:
վերցուց: Իսկ եթէ նախ Հոգին առած ըլլային,
պիտի չկարենային ուրիշներուն տկարութիւնները վերցնել:
վերցնել:
5.5.- Որպէսզի գիտնային թէ Քրիստոսով պարգեւուեցաւ
Հոգին. եթէ սկիզբէն ստացած ըլլային, Հոգիին տըւչութիւնը
պարզապէս Աստուծմէ, այսինքն՝ Հօրմէն պիտի կարծէին եւ ո´
ո ´չ
թէ Քրիստոսէ:
Քրիստոսէ:
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6.6.- Ինչպէս որ սերմանելը կը կանխէ բերքը եւ հունձքը,
նոյնպէս ալ պէտք էր որ անոնք նախ հաւատքի սերմը ընդունէին
Քրիստոսով, եւ ապա միայն, կամացկամաց-կամաց աճումով հասնէին
Հոգիին պարգեւներուն եւ պտղաբերէին նաեւ ուրիշները:
ուրիշները:
7.7.- Պէտք էր որ այս պարգեւին մեծութիւնը յայտնի ըլլար
ըլլար
երեք կերպերով, նախ՝ պարգեւողին կողմէ, որովհետեւ երբ
Քրիստոս փառաւոր թագաւորի մը պէս նստած ըլլար Հօրը աջ
կողմը, իր թագաւորական աթոռին վրայ, աւելի մե´
մե´ծ պիտի ըլլար
Հոգիին պարգեւը՝ տրուած փառաւորուած Քրիստոս Աստուծմէ:
Աստուծմէ:
Երկրորդ, ընդունող առաքեալներուն կողմէ, որովհետեւ
պատրաստուեցան (բառացիօրէն՝ պատշաճուեցան) Սուրբ
Հոգիին. քանի որ փորձով գիտէին Քրիստոսի ուսուցումը, մահը
եւ յարութիւնը:
յարութիւնը: Երրորդ, Սուրբ Հոգիին կողմէ, որովհետեւ այս
ձեւով աւելի հռչակելի եւ փառաւոր եղաւ, քանի որ
առաքեալները Հոգին ստանալով, անմիջապէս սքանչելիքներ
սքանչելիքներ կը
գործէին, վկայութիւն տալով Քրիստոսի մասին, եւ առատապէս
լեցուելէ ետք՝ իրենք ալ ուրիշները կը լեցնէին:
լեցնէին:
Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիին թուած այս պատճառներուն
կողքին, յաւելեալ երեք պատճառներ եւս կարելի յիշել:
յիշել:
1.1.- Հոգին ոեւէ մէկուն առատօրէն չի պարգեւուիր, եթէ անոր
սրտին մէջ Յիսուս յատուկ կերպով չփառաւորուի:
չփառաւորուի: Երբ կը
խօսինք փառաւորումի մասին, միայն Յիսուսի աստուածութեան
մասին չէ որ խօսած կ’
կ’ըլլանք, այլ նաեւ անոր աղքատութեան,
անարգանքին ու մահուան մասին:
մասին: Այս բոլորը յօժարակամ իր
կեանքին մէջ առնող մարդը միայն կրնայ
կրնայ առատօրէն ստանալ
Սուրբ Հոգիին պարգեւը:
պարգեւը:
2.2.- Ինչպէս թագաւորները նախ մահապարտներուն հետ կը
հաշտուին եւ ապա միայն զանոնք պարգեւներու արժանի կ’
կ’ընեն,
այնպէս ալ Քրիստոս նախ իր խաչելութեամբն ու մահուամբը մեզ
հաշտեցուց Հօրը հետ եւ ապա միայն Հայրն Աստուած ղրկեց
Սուրբ
Սուրբ Հոգին իբրեւ պարգեւ:
պարգեւ: Եւ քանի որ խաչին պարգեւն է Սուրբ
Հոգին, անոր համար ալ երբ Սուրբ Հոգին յիշատակենք, կը
խաչակնքենք:
խաչակնքենք:
3.3.- Սուրբ Երրորդութեան մէջ տէրութիւնը, իշխանութիւնը եւ
աստուածութիւնը հասարակաց է. եւ սակայն, եկեղեցւոյ
վարդապետները, ստեղծելը կ’
կ’ընծայեն Հօրը, բաժնելը՝ Որդիին,
իսկ զարդարելը՝ Սուրբ Հոգիին:
Հոգիին: Այսպէս ալ, պէտք էր որ նախ
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Հայրը յայտնուէր, ապա Որդին եւ ապա Սուրբ Հոգին, ինչպէս
Քրիստոս ինք եւս սորվեցուց մկրտութիւնը կատարել «Հօր,
Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով»
անունով» (Մտ
(Մտ 28.19):
28.19):
Հարցումներ:
Հարցումներ:
1.1.- Քիչ առաջ հաւատացեալ մարդը կոչեցիք սուրբ:
սուրբ:
Պատարագի ընթացքին կ’
կ’երգենք. «Միայն սուրբ, միայն Տէր,
Յիսուս Քրիստոս»
Քրիստոս»: Եթէ միայն Յիսուս սուրբ է, հաւատացեալ
մարդը ի՞նչպէս կրնայ սուրբ կոչուիլ:
կոչուիլ:
Յստակ է որ բացարձակ հասկացողութեամբ միակ սուրբը
Աստուած ինք է:
է: Քրիստոսի համար գործածուած
գործածուած «միայն սուրբ»
սուրբ»
բացատրութիւնը, ակնարկութիւն է Քրիստոսի սուրբ էութեան եւ
բնութեան:
բնութեան: Այսինքն, ըսել ուզուածը այն է՝ որ Աստուծմէ զատ
չկա´
չկա´յ ուրիշ մէկը որ իր էութեանը եւ բնութեանը մէջ բացարձակ
սուրբ ըլլայ:
ըլլայ: Աստուած սակայն, որոշ բաներ որ իրեն յատուկ են՝
կամաւորապէս
կամաւորապէս մեզի ալ յատուկ կը դարձնէ, իբրեւ շնորհք
պարգեւելով:
պարգեւելով: Օրինակ, Աստուծոյ իսկական Որդին, միածին
Որդին, յաւիտենական Որդին, բացարձակ սուրբ Որդին
Քրիստոս ինքն է, բայց որդեգրութեան պատիւը կամ շնորհքը
մեզի ալ պարգեւեց:
պարգեւեց: Ճիշդ նոյն ձեւով, սուրբը միայն ինքն է, բայց
բայց
մեզ ալ կանչեց այդ սրբութեան, որպէսզի կարենանք Աստուծոյ
ճշմարիտ ընտանիքին մաս կազմել:
կազմել:
Հին Կտակարանին մէջ Աստուծոյ ընծայուած ոեւէ առարկայ
կամ անձ՝ սուրբ կը նկատուէր:
նկատուէր: Հետեւաբար, տարօրինակ պէտք
չէ թուի մեզի սուրբ կոչել այն մարդիկը որոնք իրենց կեանքերը
իբրեւ սուրբ պատարագ մատուցած են Աստուծոյ:
Աստուծոյ:
2.2.- Սուրբերը բացի կամքէն, արդեօք աստուածային ուրիշ
շնորհք մը չե՞ն ունենար:
ունենար:
Շնորհքները, յատուկ ձգտումները, Աստուծոյ պարգեւները
աստիճանաբար է որ մարդուն մէջ կ’
կ’առատանան:
առատանան: Կրնայ ոեւէ
մէկը պզտիկ տարիքին որոշ հակում մը ունենալ
ունենալ դէպի յատուկ
բան մը, կամ որոշ ձիրք մը ունենալ, ինչպէս օրինակ,
քանդակագործութեան կամ նկարչութեան ձիրքը, կամ ոեւէ այլ
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ձիրք:
ձիրք: Կը բաւէ որ անոր ծնողները տեսնեն ատիկա մանուկին մէջ
եւ նեցուկ կենան իրեն եւ օգնեն որպէսզի մանուկը կարենայ
հետզհետէ զարգացնել իր ունեցած
ունեցած կարողութիւնը կամ ձիրքը:
ձիրքը:
Մանուկին
մէջ
ձիրքերը,
կարողութիւնները,
հետաքրքրութիւնները կը զարգանան ու կ’
կ’աճին եթէ
հետապնդուին եւ կը մարին ու ամլութեան կը դատապարտուին
եթէ անտեսուին:
անտեսուին:
Նոյնն է հոգեւոր մակարդակի վրայ:
վրայ: Կրնայ ըլլալ որ ոմանց
մէջ շատ փոքր տարիքէն հետաքրքրութիւն,
հետաքրքրութիւն, սէր ու
կապուածութիւն ըլլայ հանդէպ Աստուծոյ ու աստուածայինին:
աստուածայինին:
Եթէ ծնողները քաջալեր եւ ուղղեցոյց հանդիսանան իրենց
զաւկին, կրնան անկէ սուրբ մը, հրեշտակ մը դուրս բերել, իսկ եթէ
անտեսեն անոր ներսիդին հաւատքի դրսեւորումը, մանուկին մէջ
եղած աստուածային
աստուածային սէրը շուտով կրնայ ցամքիլ:
ցամքիլ:
Մատթէոսի Աւետարանին 2525-րդ գլխուն մէջ յիշուած
տաղանդներուն առակը ցոյց կու տայ, որ Աստուած
իւրաքանչիւրին որոշ բան մը տուած է. մարդուն կը մնայ զայն
զարգացնել, ինչպէս ըրին առաջին երկու ծառաները, կամ զայն
խամրեցնել, ինչպէս ըրաւ երրորդ
երրորդ ծառան:
ծառան: Յիսուս առակը
աւարտեց ըսելով. «Ունեցողին պիտի տրուի՝ նոյնիսկ աւելիով,
իսկ չունեցողէն պիտի առնուի ունեցած փոքր բաժինն ալ»
ալ» (Մտ
(Մտ
25.39):
25.39): «Ունեցող
«Ունեցող»
Ունեցող» եւ «չունեցող»
չունեցող» բացատրութիւնները չեն
նշանակեր թէ ոմանք ունին որոշ բաներ Աստուծոյ կողմէ իրենց
տրուած եւ ոմանք
ոմանք ալ չունին:
չունին: Այստեղ «ունեցող»
ունեցող» կը նշանակէ՝
աճեցնող, իսկ «չունեցող»
չունեցող»՝ չաճեցնող:
չաճեցնող: Իր ունեցած հաւատքը կամ
սրբութեան ձգտումը աճեցնողին՝ Աստուած աւելիո´
աւելիո´վ կու տայ,
այսինքն՝ աւելիո´
աւելիո´վ կ’
կ’աճեցնէ անոր հաւատքը, սրբութեան անոր
փափաքը, անոր ունեցած պարգեւները:
պարգեւները:
Մենք որքան աւելի
աւելի կարող ենք կամ պատրաստ ենք տանիլ,
Աստուած ա´
ա´յնքան աւելի կու տայ մեզի:
մեզի: Մեր կարողութենէն
աւելի չի տար:
տար: Սուրբերը եթէ սրբութեան հասած են, հասած են
անոր համար որ անոնց մէջ ձգտումը եւ ձգտումին կողքին իրենց
զօրաւոր
ր
կամքին ոյժը, պատրաստակամութիւնը, յօժարութիւնը զօրաւո
եղած է:
է: Ոեւէ մէկը որ աստուածային կեանքին նուիրուելու
յօժարութիւնը եւ կամեցողութիւնը ունի, Աստուած կու տայ իրեն
աւելիով::
եւ կու տայ աւելիով, կը պարգեւէ իրեն եւ կը պարգեւէ աւելիով
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3.3.- Ինչո՞ւ ոմանք կը մերժեն Սուրբ Հոգիով կատարուած
լեզուախօսութիւնը հակառակ որ ատիկա Աստուածաշնչական է:
է:
Պօղոս առաքեալ Առաջին Կորնթացիներու 1212-րդ եւ 1414-րդ
գլուխներուն մէջ մանրամասնօրէն կը խօսի անծանօթ
լեզուներով խօսելու պարգեւին մասին:
մասին:
Ես չեմ կարծեր որ ոեւէ մէկը կը մերժէ Սուրբ Հոգիով
կատարուած լեզուախօսութեան պարգեւը, այլ պարզապէս
ոմանք յատուկ
յատուկ եւ մեծ կարեւորութիւն կու տան այդ պարգեւին,
ինչ որ պատճառ կ’
կ’ըլլայ որ ուրիշներու մօտ ընդդիմութեան որոշ
զգացում մը յառաջ գայ, իսկ ուրիշներ, ճիշդ հակառակը,
ամբողջութեամբ կ’
կ’անտեսեն Սուրբ Հոգիին այս պարգեւը:
պարգեւը:
Յափշտակութեան մէկ պահուն անծանօթ լեզուներով խօսելու
խօսելու
իրողութեան
ընդդիմացողները,
ընդհանրապէս
երկու
պատճառով կ’
կ’ընդդիմանան.ընդդիմանան.1.1.- Անծանօթ լեզուներով խօսելու պարգեւին կ’
կ’ընդդիմանան
ընդհանրապէս անոնք՝ որոնք չեն հասկնար խօսուածը, եւ
որովհետեւ չեն հասկնար՝ կը գայթակղին, եւ հետեւաբար,
կ’ըդդիմանան:
ըդդիմանան: Ճիշդ անոր համար ալ, Պօղոս առաքեալ կը
պատուիրէ եկեղեցւոյ մէջ, այլ խօսքով, հաւատացեալներու
ներկայութեան,
յատկապէս
տհաս
հաւատացեալներու
ներկայութեան, չխօսիլ անծանօթ լեզուներով, բացի եթէ
Աստուած խօսուածը թարգամնելու պարգեւն ալ տայ մեզի (Ա.Կր
14.4, 1111-13), որպէսզի բոլոր ներկաները
ներկաները օգտուին:
օգտուին:
2.2.- Ուրիշներու մօտ, անծանօթ լեզուներով խօսելու
պարգեւին հանդէպ ընդդիմութիւն կազմուած է Հոգեգալստական
կոչուած շարժումին պատճառով, որոնք կը յայտարարեն, թէ
ճշմարիտ քրիստոնեայ ըլլալու համար՝ անպայման պէտք է
Սուրբ Հոգիին միջոցաւ անծանօթ լեզուներով խօսիլ:
խօսիլ: Այս տեսակ
մտածողութիւնը կը հակասէ Աստուածաշունչին, որովհետեւ
Աստուածաշունչը կը հաստատէ որ իւրաքանչիւրին Աստուած
տարբեր պարգեւ մը կու տայ «հասարակաց օգուտին համար»
համար»
(Ա.Կր 12.7):
12.7):
Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Եկեղեցիին մէջ Աստուած

բազմաթիւ անդամներ կարգեց՝ զանազան
զանազան ծառայութեանց
համար. նախ՝ առաքեալները, երկրորդ մարգարէները, երրորդ՝
ուսուցանողները, ապա՝ հրաշագործ զօրութիւն ունեցողները, եւ
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դեռ՝ բժշկելու շնորհք ունեցողները, ուրիշներուն օգնելու
ընդունակները, վարչական կարողութեամբ օժտուածները,
յափշտակութեան մէջ լեզուներ
լեզուներ խօսողները եւ այդ լեզուներով
խօսուածը մեկնաբանելու ատակ մարդիկը»
մարդիկը» (Ա.Կր
(Ա.Կր 12.28 Հմմտ
12.812.8-10):
10): Յիշեալ երկու հատուածներուն մէջ ալ, անծանօթ
լեզուներով խօսելու պարգեւը մէկն է բազմաթիւ պարգեւներէն,
ուստի չի կրնար բոլորին համար պարտադիր նկատուիլ:
նկատուիլ:
Աստուածաշունչը բնաւ չ’
չ’ըսեր թէ իսկական քրիստոնեայ ըլլալու
համար պէտք է Սուրբ Հոգիին լեզուներով խօսիլ:
խօսիլ:
Մեծագոյն շնորհքները ցուցադրական շնորհքները չեն, այլ
այն շնորհքն է որ ամենէն խոնարհ ձեւով կ’
կ’արտայայտուի, որ
ծառայութիւնը::
ուրիշին ծառայութիւնն է, սիրով կատարուած ծառայութիւնը
Սէրը կը խոնարհի
խոնարհի եւ լռութեամբ ուրիշին կը սպասարկէ:
սպասարկէ:
Լռութեան մէջ եւ աչքերէն հեռու կատարուած ծառայութիւնները,
փոքր ծառայութիւնները, իսկական ծառայութիւններն են,
աստուածահաճոյ ծառայութիւններն են:
են:
4.4.- Մատթէոս կ’
կ’արձանագրէ թէ Քրիստոսի մկրտութեան
ժամանակ «երկինքը բացուեցաւ»
բացուեցաւ» (Մտ
(Մտ 3.16):
3.16): Արդեօք երկինքին
բացուիլը բառացի՞օրէն պէտք է հասկնալ:
հասկնալ:
Երկինքը բացուեցաւ բառը բառացիօրէն չենք հասկնար:
հասկնար:
Բնագիրը «բացուեցաւ»
բացուեցաւ» բառին փոխարէն աւելի զօրաւոր ու
յատկանշական բառ մը ունի՝ «պատռուեցաւ»
պատռուեցաւ» բառը:
բառը: Կարծէք բան
մը կար մարդս Աստուծմէ բաժնող եւ այդ բանը պէտք էր
պատռուէր:
պատռուէր: Եւ ատիկա Քրիստոսով պատռուեցաւ:
պատռուեցաւ: Քրիստոսի
մկրտութեամբ սկսաւ եւ խաչելութեամբ ու յարութեամբ
ամբողջացաւ պատռուիլը կամ քանդուիլը այն պատին զոր
մարդս կը բաժնէր Աստուծմէ:
Աստուծմէ:
Յիշեցէք որ Յիսուսի խաչելութեան ատեն «տաճարին

վարագոյրը պատռուեցաւ եւ վերէն վար երկու մասի
բաժնուեցաւ»
բաժնուեցաւ» (Մտ
(Մտ 27.51):
27.51): Կարծէք մարդոց դիմաց ճշմարտութիւն

մը կար որ վարագոյրի ետին առնուած էր, որուն մօտենալ կամ
զայն հասկնալ կարելի չէր:
չէր: Քրիստոսի խաչելութեամբ այդ
վարագոյրը պատռուեցաւ, եւ մարդուն համար կարելի դարձաւ
հասկնալ աստուածային ճշմարտութիւնները եւ մօտենալ
Աստուծոյ:
Աստուծոյ:
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Հետեւաբար, երկինքին բացուիլը կամ վարագոյրին
պատռուիլը ցոյց կու տայ Աստուծոյ միջամտութիւնը կամ մուտքը
մարդկութեան կեանքէն ներս իր երկնաէջ Հոգիով եւ Տէր Յիսուս
Քրիստոսով:
Քրիստոսով: Այդ միջամտութիւնն էր որ մարդկութեան
փրկագործութիւնը
փրկագործութիւնը պիտի կատարէր:
կատարէր: Փրկագործութիւնը, այլ
խօսքով, մեղքերու քաւութիւնը սկսաւ Քրիստոսի մկրտութեամբ
եւ Սուրբ Հոգիին իջումովը եւ իր լրումին հասաւ Քրիստոսի
խաչելութեամբ եւ յարութեամբ:
յարութեամբ:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ առաքելական
սուրբ Եկեղեցի»
Եկեղեցի»: Թարգմանաբար՝
Թարգմանաբար՝ «Կը հաւատանք նաեւ մէկ,
ընդհանրական եւ առաքելական սուրբ Եկեղեցիին»
Եկեղեցիին»:
Մինչեւ հիմա Հաւատամքի քննութեան մէջ, մեր նիւթը
աստուածութեան անձերուն կը վերաբերէր, նախ Հօրը եւ
ստեղծագործութեան, Որդիին եւ փրկագործութեան, Սուրբ
Հոգիին եւ անոր պարգեւներուն կամ եկեղեցիէն ներս
գործունէթեան:
գործունէթեան:
Ասկէ անդին կը սկսի երկրորդ բաժին մը որ Նիկիոյ
Հաւատամքին մէջ չկայ, այլ Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին
աւելցուած է, եւ որ կը ներկայացնէ Աստուծոյ կողմէ յայտնուած
ճշմարտութիւնները, որոնք թիւով եօթն են.են.- (1) Եկեղեցի, (2)
Մկրտութիւն, (3) Ապաշխարութիւն եւ մեղքերու թողութիւն, (4)
Մեռելներու յարութիւն, (5) Յաւիտենական դատաստան, (6)
Երկինքի արքայութիւն, (7) Յաւիտենական կեանք:
կեանք:
Կու գանք հիմա մեր քննելիք հաստատումին՝ «Կը

հաւատանք նաեւ մէկ, ընդհանրական եւ առաքելական սուրբ
Եկեղեցիին»
Եկեղեցիին»: Գրաբարի մէջ «սուրբ»
սուրբ» բառը չկայ, բայց

արտասանած ատեն մենք զայն կը ներառնենք, որովհետեւ
ատիկա տեղ գտած է Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին խմբագրուած
Հաւատամքին մէջ, ինչպէս նաեւ, մեր ծիսական գիրքերուն եւ հին
ձեռագրական օրինակներուն մէջ:
մէջ:
Կը սկսինք հարցումով մը՝ ի՞նչ կը նշանակէ «եկեղեցի
եկեղեցի»
ղեցի»: Այս
բառը ունինք թէ´
թէ´ Հին եւ թէ´
թէ´ Նոր Կտակարաններուն մէջ, բայց
աշխարհաբար
թարգմանութեանց
պարագային
Հին
Կտակարանին մէջ այդ բառը չկայ:
չկայ: Սովորաբար կ’
կ’ըսուի որ
եկեղեցին կառոյցը կամ շէնքը չէ եւ ատիկա շիտակ է:
է:
Աստուածաշունչին մէջ, եկեղեցի ըսելով կը հասկնանք
հաւատացեալներու
հաւատացեալներու հաւաքոյթ մը, պաշտամունքային հաւաքոյթ
մը, այլ խօսքով, բազմութիւն մը՝ որ քովիքովի-քովի եկած է Աստուծոյ
պաշտամունք մատուցանելու համար:
համար:
Ըլլա´
Ըլլա´յ Հին Ուխտի հասկացողութեամբ եւ ըլլա´
ըլլա´յ Նոր Ուխտի
հասկացողութեամբ, եկեղեցին ի մի խմբուած Աստուծոյ
ժողովուրդն է:
եկեղեցի» բառին կը
է: Երբ Հաւատամքին մէջ «եկեղեցի»
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հանդիպինք, շատ բնական է մտածել որ Հին Կտակարանի
ժամանակ կամ անոր մէջ ակնարկութիւն չկայ եկեղեցիին, այլ
գլխաւորաբար Նոր Կտակարանին մէջ է որ կը խօսուի անոր
մասին:
մասին:
1919-րդ դարու աշխարհական29 աստուածաբաններէն՝ Գրիգոր
Դպիր Փեշտմալճեան
Փեշտմալճեան «Լուսաշաւիղ»
Լուսաշաւիղ» կոչուած գիրք մը ունի որ
Հաւատամքին քննութիւնն է:
է: Անոր մէջ խօսելով եկեղեցիին
մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Եկեղեցին հաւաքոյթն է այն զինուորեալներուն,

հաւատացեալներուն ու մկրտուածներուն, որոնք իրարու
միացած են մէկ ուղղափառ հաւատքով, եւ սրբարար
խորհուրդներուն
խորհուրդներուն հաղորդակցութեամբ, որոնք կը կառավարուին
օրինաւոր հովիւներով, իբրեւ միակ հովուապետ եւ գլուխ
ունենալով՝ Քրիստոս»
Քրիստոս»:

Եկեղեցիին ստորոգելիներուն մասին խօսելէ առաջ, քիչ մը
աւելի խորացնենք մեր գիտելիքները անոր վերաբերեալ.վերաբերեալ.1.1.- Առաջին հերթին որոշ կէտերով պիտի սահմանեմ
եկեղեցին:
եկեղեցին: Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ ժողովուրդն
է: Եկեղեցին Աստուծոյ ժառանգութիւնն է:
է: Եկեղեցին Աստուծոյ
հաւատարիմ եղողներուն հաւաքոյթն է:
է: Ծննդոց գիրքէն գիտենք
որ անկումէն ետք եւ Ադամի դրախտէն արտաքսուելէն ետք,
անոր զաւակներուն ընդմէջէն երկու
երկու ճիւղ կը ներկայացուի:
ներկայացուի: Սէթի
ճիւղը կամ սերունդը՝ զոր մենք կը կոչենք բարեպաշտ ճիւղը.
ասիկա այն ճիւղն է որուն Աստուած իր յայտնութիւնը կու տայ,
որպէսզի աստուածպաշտութիւնը այս աշխարհի մէջ տեսակ մը
իր աւանդը շարունակէ:
շարունակէ: Այս ճիւղին մաս կազմողները անոնք են՝
որոնք Աստուծոյ հաւատարմութիւն ուխտած են, անոր խօսքին
կապուած եւ անոր առաջնորդութեան կառչած են, եւ կը կազմեն
մարդկութեան աստուածապաշտ սերունդը՝ Սէթի սերունդը:
սերունդը:
Երկրորդ ճիւղը Կայէնէն սկիզբ առնող ճիւղն է:
է: Կայէնէն
սկիզբ առնող այդ գիծը, ինչպէս Կայէնը ինքն էր, Աստուծոյ
Աստուծոյ
պատուիրաններէն հեռացող, անոր հնազանդութենէն դուրս
եկող, նոյնիսկ անոր օրէնքներուն եւ դրած կարգերուն դէմ գործող
ճիւղն է:
է: Կայէնի ճիւղը կամ սերունդը, ժամանակի ընթացքին
աւելի եւ աւելի խորացաւ մեղքի մէջ եւ ամբողջութեամբ մոռցաւ

Աստուածաբանութիւնը անցնող դարերուն միայն եկեղեցականներուն գործը չէ եղած.
ներկայ դարուն է որ միայն կարծէք աշխարհականները ամբողջութեամբ ձեռք քաշեր են, եւ
այդ կալուածը՝ կրօնագիտական, եկեղեցագիտական կամ աստուածաբանական մնացեր է
միայն եկեղեցականներուն:
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զԱստուած:
զԱստուած: Ան սկսաւ ապրիլ առանց Աստուծոյ,
Աստուծոյ, սկսաւ ապրիլ
անօրէն եւ ամբարիշտ կեանք մը:
մը:
Այս երկու ճիւղերէն ո՞ր մէկը Աստուծոյ սերունդն է:
է:
Բնականաբար Սէթի սերունդը:
սերունդը: Աստուած իր այս սերունդը
բազմաթիւ անգամներ կը կոչէ իր սեփական ժողովուրդը, իր
ժառանգութիւնը:
ժառանգութիւնը: Աստուածպաշտութեան այս գիծը Աբրահամի
սերունդի
սերունդի գիծով էր որ պիտի շարունակուէր եւ պահպանուէր
հասնելու համար մինչեւ Քրիստոս:
Քրիստոս: Բայց Քրիստոս եկաւ մեզի
ցոյց տալու որ Աբրահամի սերունդը միայն մէկ առաւելութիւն
ցուցաբերած էր իր կեանքին մէջ, այն՝ որ ան եղած էր
նախանձախնդիր:
նախանձախնդիր: Նախանձախնդիր՝ Աստուծոյ խօսքին եւ անոր
անոր
պահպանութեան հանդէպ, անոր անաղարտ փոխանցման
հանդէպ:
հանդէպ:
Այս նախանձախնդրութիւնը սքանչելի կերպով Աստուծոյ
ծրագիրին կը ծառայէր:
ծառայէր: Բայց Աստուած ասկէ աւելին կ’
կ’ուզէր ու
կը սպասէր:
սպասէր: Ան տարբեր ժողովուրդ մը կ’
կ’ուզէր, իրեն նուիրուած
հաւատարիմ ժողովուրդ մը, որ ըլլար աստուածապաշտ
աստուածապաշտ
ժողովուրդ մը:
մը: Ժողովուրդ մը՝ որ աստուածպաշտութիւնը
ունենար ո´
ո´չ միայն օրէնքնով, այլ այդ օրէնքին ետին կեցող եւ
մարդը լեցնող Աստուծոյ Սուրբ Հոգիով:
Հոգիով:
Եւ անոր համար ալ Աստուած շուտով նոր ժողովուրդ մը
պիտի ընտրէր աշխարհի բոլոր ազգերէն, ինչպէս կանուխէն
Դաւիթ մարգարէին բերնով իր Օծեալին՝ Քրիստոսի՝ ըսաւ.
«Ազգերը քեզի պիտի տամ իբրեւ ժառանգութիւն»
(Սղ 2.8):
2.8): Արդ,
ժառանգութիւն» (Սղ
երկրի բոլոր ազգերէն ընտրուած այդ ժողովուրդը կամ այդ
ժառանգութիւնը բնականօրէն եկեղեցին է, այլ խօսքով՝ մենք ենք:
ենք:
Յիշեցէք պատարագիչ քահանային խօսքը զոր ան կ’
կ’արտասանէ
սուրբ Պատարագի աւարտին՝ «Փրկէ´
Տէ´´ր, քու ժողովուրդդ,
Փրկէ´, Տէ

օրհնէ քու ժառանգութիւնդ, դուն հովուէ զանոնք, առաջնորդէ
մինչեւ յաւիտեան»
յաւիտեան»:

2.Եկեղեցին
այս
աշխարհի
վրայ
երկինքի
2.քաղաքացիութեան պատրաստութեան վայրն է, Աստուծոյ
օրէնքներուն
պահպանութեամբ:
Եկեղեցին
Աստուծոյ
պահպանութեամբ:
Եկեղեցին
ժողովուրդն է, ըսինք:
ըսինք: Ոեւէ ժողովուրդ, ոեւէ ազգ, պէտք ունի
օրէնքի, սահմանադրութեան:
սահմանադրութեան: Ինչպէս կարելի չէ պատկերացնել
ոեւէ երկիր կամ պետութիւն առանց սահմանադրութեան,
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այնպէս ալ կարելի չէ պատկերացնել Աստուծոյ եկեղեցին՝
ժողովուրդը, առանց օրէնքի:
օրէնքի:
Աստուծոյ ժողովուրդին հայրենիքը երկինքն է:
է: Պօղոս
առաքեալ հաւատացեալները կը կոչէ երկինքի քաղաքացիներ
(Փլպ 3.20):
3.20): Հետեւաբար, ինչպէս այս աշխարհի վրայ, եթէ կ’
կ’ուզեմ
ոեւէ երկրի քաղաքացիութիւն ձեռք ձգել, պէտք է ճանչնամ եւ
սորվիմ այդ երկրին սահմանադրութիւնը եւ օրէնքները եւ որոշ
քննութենէ անցնիմ, այնպէս ալ, մենք՝ Աստուծոյ զաւակներս, որ
կոչուած ենք ըլլալու երկինքի քաղաքացիները, պէտք է սորվինք
եկեղեցիին,
այլ
խօսքով՝
Աստուծոյ
հիմնական
սահմանադրութիւնը, օրէնքները, եւ մանաւանդ սորվինք
կիրարկել զանոնք:
զանոնք:
Ինչպէս Հին Կտակարանի եկեղեցիին,
եկեղեցիին, այնպէս ալ Նոր
Կտակարանի եկեղեցիին հիմնական նպատակը ատիկա է:
է: Այդ
պատճառով ալ Աստուած իր ժողովուրդին ամբողջ կեանքը
այնպէս մը կազմակերպեց, որ անիկա ըլլայ աստուածպետական
դրութիւն:
Աստուածպետական
դրութիւն
կամ
դրութիւն:
աստուածպետութիւն ըսելով, կը հասկնանք պետութիւն մը՝
մը՝
որուն գլուխը, ղեկավարը, թագաւորը, դատաւորը Աստուած
ի´նքն է, ուղղակիօրէն ի´
ի´նք կը ղեկավարէ եւ կ’
կ’առաջնորդէ անոր
կեանքը:
կեանքը:
3.3.- Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ ընտանիքն է
(Եփ 2.19):
2.19): Քիչ առաջ հաստատեցի որ Աստուծոյ ժողովուրդը
պէտք է ունենայ իր սահմանադրութիւնը,
սահմանադրութիւնը, իր օրէնքը:
օրէնքը: Հարկաւ այս
չի նշանակեր որ Աստուծոյ եւ իր ժողովուրդին յարաբերութիւնը
կամ կապը, Օրէնսդիրի եւ օրինապահներու կապ մը պէտք է
ըլլայ:
ըլլայ: Աստուծոյ եւ մարդուն յարաբերութիւնը թագաւորի եւ
զինուորի, կամ տիրոջ ու ծառայի յարաբերութիւն չէ, այլ՝ հայր եւ
որդիի յարաբերութիւն
յարաբերութիւն:
աբերութիւն: Աստուած իր ժողովուրդին հետ
ծնողական կապ կ’
կ’ուզէ հաստատել:
հաստատել: Աստուած կ’
կ’ուզէ որ իր
զաւակները վայելեն իր հայրական սէրն ու գուրգուրանքը, բայց
միաժամանակ, ինք եւս կ’
կ’ուզէ վայելել անոնց որդիական սէրն ու
գուրգուրանքը:
գուրգուրանքը: Հին Կտակարանը, բայց յատկապէս Նոր
Կտակարանը,
Կտակարանը, եւ մասնաւորաբար Քրիստոս ինք, սորվեցուց մեզի
թէ Աստուած հայր է, գուրգուրացող հայր, կարեկցող հայր,
գթառատ հայր:
հայր:
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4.4.- Եկեղեցին Քրիստոսի հարսն է:
է: «Աստուած
«Աստուած եւ իր
ժողովուրդը»
ժողովուրդը» բացատրութիւնը կրնայ չյուշել մեզի այն
մտերմագոյն սիրոյ կապը որ Աստուած կը կամենայ ունենալ իր
ժողովուրդին
հետ.
եւ
որովհետեւ
մարդկային
մեր
փորձառութեան մէջ, սիրոյ այդ մտերիմ կապը երկու այդ
անձերուն միջեւ՝ այր եւ կնոջ ամուսնական կապն է, թէ´
թէ´ Հին
Կտակարանի եւ թէ´
թէ´ Նոր Կտակարանի մէջ, Աստուած երբեք
ամօթ չի համարեր այդ կապը առնել որպէս օրինակ իր
ժողովուրդին եւ իր փոխադարձ յարաբերութեան, ցոյց տալու
մեզ::
համար թէ ինք ի՞նչպիսի սիրով մը կը սիրէ եկեղեցին՝ մեզ
Աստուծոյ սէրը հեռուէն երեւցող լոյսի մը չի նմանիր որ
անկարող է իր ջերմութիւնը տալ մեզի, ընդհակառակը, կը նմանի
այն բորբոքած բորբ կրակին, որ իր ջերմութեան
ջերմութեան մէջ կ’
կ’առնէ բոլոր
իրեն մօտիկ եղողները:
եղողները: Դարձեալ Ինչպէս սիրող զոյգի մը սէրը,
պարզապէս մտքի սէր չէ, այլ սրտի սէր, այնպէս ալ Աստուծոյ եւ
մարդուն սէրը սրտաբուխ սէր է, սրտի սէր է եւ ո´
ո´չ թէ լոկ մտքի
սէր:
սէր:
Այս կապակցութեամբ կը բաւականանանք մեջբերելով մեր
եկեղեցւոյ
եկեղեցւոյ շարականներէն քանի մը տող միայն:
միայն: Յարութեան օրը՝
Զատկի շարականին մէջ, կը կարդանք. «Այսօր երկնաւոր անմահ

Փեսան յարութիւն առաւ մեռելներէն, ուրախ աւետիս քեզի՝ ո՜
ո՜վ
երկնաւոր հարս՝ եկեղեցի, ցնծութեամբ փառք տուր Աստուծոյդ,
ո՜վ Սիոն»
Սիոն»:
Շողակաթին տօնին առիթով կ’
կ’երգենք.
երգենք. «Երկնաւոր զօրքերու
դասակցութեան հետ քեզ կը տօնենք եւ մշտական
փառաբանութիւն կը վերառաքենք քեզի:
քեզի: Ուրախ եղիր անարատ
հարս, որուն խորհուրդը անքննելի է մեզի համար»
համար»:
Շարականագիրը հարսի լեզուով կը խօսի եկեղեցիին մասին,
բայց այդ հարսնութեան էութիւնը հարկաւ մարմնաւոր
մարմնաւոր չէ, եւ
անոր համար ալ, հոգեւոր այդ հարսնութեան խորհուրդը, մեզի
համար որոշ չափով անքննելի կը մնայ, ինչպէս կ’
կ’ըսէ
շարականագիրը:
շարականագիրը: Նոյն այս տօնին առիթով կ’
կ’երգենք.

սո´´ւրբ եկեղեցի՝ Քրիստոսի հարսը,
«Ուրախացի´
Ուրախացի´ր եւ բերկրէ´
բերկրէ´, սո
պայծառացո´
պայծառացո´ւր զաւակներդ, որպէսզի օրհնեն
օրհնեն քեզ, լոյսի շող
բերողիդ, ո´
ո´վ մայր եկեղեցի»
եկեղեցի»:
Խաչվերացի տօնին առիթով կ’
կ’երգենք. «Զուարճացի´
Զուարճացի´ր
անարատ հարս, որ վայելչութեան քողը կը կրես:
կրես: Փառքո´
Փառքո´վ
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զարդարուէ եւ ել երկնաւոր Փեսան դիմաւորէ:
դիմաւորէ: Ուրա´
Ուրա´խ եղիր,
բազմածին, որ նախապէս ամուլ էիր, ահա Փեսադ քեզի կու գայ»
գայ»:

5.5.- Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ արքայութեան
նախանկարն է:
է: «Նախանկար
«Նախանկար»,
Նախանկար», կը նշանակէ՝ սկիզբէն տրուած
պատկեր կամ պատկերացում:
պատկերացում: Մենք ամէն օր կ’
կ’աղօթենք ըսելով.
«Եկեսցէ արքայութիւն քո»
քո»: Եկեղեցին այդ սպասումով է որ
կ’ապրի:
ապրի: Եկեղեցին ակնդէտ եւ արթուն կը սպասէ իր Փեսային
Փեսային
յայտնութեան որպէսզի յաւիտենական միութեամբ մը միանայ
անոր:
անոր:
Արքայութեան
գալուստը
սակայն
միայն
ապագայ
իրողութիւն մը չէ:
չէ: Իր մարդեղութեամբ Քրիստոս Աստուծոյ
թագաւորութեան ներկայութեան ապացոյցները արդէն բերաւ:
բերաւ:
Բժշկութեան մը առիթով ըսաւ. «Եթէ Աստուծոյ Հոգիին

զօրութեամբ չար ոգիները կը հանեմ, կը նշանակէ թէ Աստուծոյ
թագաւորութիւնը արդէն հասած է ձեզի»
ձեզի» (Մտ
(Մտ 12.28):
12.28): Մեր

ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի որ Քրիստոս այստեղ կը խօսի
Աստուծոյ թագաւորութեան ո´
ո´չ թէ մօտեցած ըլլալուն մասին, այլ
արդէն իսկ հասած ըլլալուն մասին:
մասին:
Ուրիշ
Ուրիշ առիթով մը, երբ Փարիսեցիները Յիսուսի հարցուցին
թէ ե´
ե´րբ պիտի գայ Աստուծոյ թագաւորութիւնը, Յիսուս անոնց
պատասխանեց. «Աստուծոյ թագաւորութիւնը արտաքնապէս

տեսանելի նշաններով պիտի չգայ. կամ պիտի չըսեն թէ "Ահա
հոս է կամ՝ հոն", որովհետեւ ահա Աստուծոյ թագաւորութիւնը
թագաւորութիւնը
ձեր մէջ կը գտնուի»
գտնուի» (Ղկ
(Ղկ 17.2017.20-21):
21): «Ձեր
«Ձեր մէջ»
մէջ» ըսելով, Յիսուս ո´
ո´ չ

միայն մեր ներսիդին թագաւորութեան հոգեւոր ներկայութեան
կ’ակնարկէր, այլ նաեւ ու յատկապէս, կ’
կ’ակնարկէր իր իսկ
ներկայութեան, ըսելու համար թէ ինք՝ Թագաւորը, ներկայ է
արդէն իր ժողովուրդին մէջ:
մէջ: Եւ երբ
երբ Թագաւորը ներկայ է՝ կը
նշանակէ թէ թագաւորութիւնը արդէն ներկայ է:
է:
Բայց գիտենք նաեւ, որ յարութենէն քառասուն օրեր ետք, երբ
Քրիստոս երկինք համբարձաւ, Հօրը աջ կողմը նստաւ, որ կը
նշանակէ թէ ստանձնեց իր թագաւորութիւնը, ինչպէս
համբարձման նուիրուած թէ´
թէ´ Սաղմոսները,
Սաղմոսները, թէ´
թէ´ երգերը եւ թէ´
թէ´
հայրախօսական վկայութիւնները նոյն բանը կը բացայայտեն
մեզի:
մեզի:
Հետեւաբար, եթէ երբեք գնաց եւ իր թագաւորութիւնը առաւ,
կը նշանակէ թէ այդ թագաւորութիւնը երկրի վրայ սկսաւ, եւ
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ներկայիս այդ թագաւորութիւնը ներկայ է աշխարհիս մէջ, եւ
անոր շօշափելի կամ տեսանելի արտայայտութիւնը նոյնինքն
եկեղեցին է:
է: Արդարեւ, եկեղեցիին մէջ Քրիստո´
Քրիստո´ս է որ կը
թագաւորէ իր ամբողջ փառքով:
փառքով: Մենք ամէն անգամ որ եկեղեցի
կ’երթանք աղօթքի ու պաշտամունքի, մեր Թագաւորին շուրջ է որ
կը հաւաքուինք, եւ կարծէք իր արքունիքն է որ կը կազմենք:
կազմենք:
Յիշեցէք
մէջ» աղօթքին մէջ մենք կը
Յիշեցէք նաեւ որ «Քրիստոս ի մէջ»
յայտարարենք թէ Քրիստոս թագաւորը կը բազմի բեմին վրայ, իր
ժողովուրդին մէջ:
մէջ:
Հարկաւ այդ թագաւորութիւնը՝ եկեղեցին, անկատար
վիճակի մէջ կը գտնուի ներկայիս:
ներկայիս: Որքան ատեն որ եկեղեցին այս
նիւթեղէն աշխարհի վրայ է եւ անոր պայմաններուն մէջ կը
գործէ, միշտ ալ անկատար պիտի մնայ, քանի որ մարդը ինք
անկատար է:
է: Եկեղեցին կատարեալ եւ ամբողջական վիճակի
պիտի հասնի Քրիստոսի երկրորդ գալուստով միայն:
միայն:
Կ’անցնինք
եկեղեցիին
համար
գործածուած
չորս
ստորոգելիներուն՝ «Մէկ, Ընդհանրական, Առաքելական եւ
Սուրբ»
Սուրբ»: Նախ ըսեմ, որ Հին Կտակարանեան հասկացողութեամբ
եկեղեցին մէկ է, երեք պատճառներով.պատճառներով.ա) Մէկ էր իր կազմաւորումով, որովհետեւ իր կազմին մէջ
կ’առնէր միայն մէկ ժողովուրդ՝ Եբրայեցի ժողովուրդը:
ժողովուրդը:
բ) Մէկ էր իր կեդրոնացեալ պաշտամունքով, որովհետեւ մէկ
ծիսական դրութիւն
դրութիւն մը ունէր, բոլորուած տաճարին շուրջ,
Երուսաղէմ քաղաքին մէջ:
մէջ:
գ) Մէկ էր որովհետեւ ունէին մէկ Աստուած, մէկ
պաշտամունք, մէկ տեղի մէջ:
մէջ: Ասիկա կը կազմէն միութեան
գետինը Հին Կտակարանին:
Կտակարանին:
Առաջին.ԵԿԵՂԵՑԻ:
Առաջին.- ՄԷԿ ԵԿԵՂԵՑԻ:
Մենք կը դաւանինք որ եկեղեցին մէկ է, եւ սակայն, գիտենք
գիտենք
որ եկեղեցի ըսելով կը հասկնանք ո´
ո´չ թէ միայն այն
հաւատացեալները, որոնք այսօր կամ այս պահուն միայն մէկ
վայրի մէջ հաւաքուած են, այլ կը հասկնանք նաեւ բոլոր այն
հաւատացեալները՝ որոնք ամբողջ տիեզերքի տարածքին
կ’արտայայտեն Քրիստոսի մարմինը, մէկ ու միակ մարմինը:
մարմինը:
Տակաւին, եկեղեցին միայն այս աշխարհի վրայ մէկտեղուած
հաւատացեալներու ամբողջութիւնն ալ չէ:
չէ: Երբ մենք կը
դաւանինք եկեղեցւոյ միութիւնը, չմոռնանք երբեք որ անոր մէջ
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կը հասկնանք նաեւ մեզմէ բաժնուած հաւատացեալները:
հաւատացեալները:
Հետեւաբար,
եկեղեցին
կազմողները
թէ´
ապրող
թէ´
հաւատացեալներն
հաւատացեալներն են եւ թէ ննջած հաւատացեալները:
հաւատացեալները: Երկուքը
միասնաբար կը կազմեն Քրիստոսի մէ´
մէ´կ եւ նո´
նո´յն մարմինը՝
եկեղեցին:
եկեղեցին: Ամէն անգամ երբ եկեղեցի կու գանք, հոն յաղթական
եկեղեցիին հետ է որ կը միանանք:
միանանք:
Ապրող հաւատացեալները կը կոչենք «Զինուորեալ
Եկեղեցի»,
Եկեղեցի», որովհետեւ անոնք Քրիստոսի
Քրիստոսի բանակին անդամներն
են, հոգեւոր պատերազմ մղողներն են, իսկ ննջած
հաւատացեալները կը կոչենք «Յաղթական Եկեղեցի»,
Եկեղեցի», որովհետեւ
անոնք իրենց հոգեւոր պատերազմը մղեցին եւ յաղթականօրէն
մեկնեցան այս աշխարհէն:
աշխարհէն: Յաղթանակը կրնայ տեսանելի չըլլալ
մեր կեանքին մէջ, բայց որքան
որքան ատեն որ նահանջ չենք
արձանագրեր մեր հաւատքի կեանքին մէջ, կը նշանակէ թէ
յաղթական կը մնանք մեր բոլոր տկարութիւնններով հանդերձ:
հանդերձ:
Քրիստոսի մարմինին, այլ խօսքով եկեղեցիին միութիւնը
կ’արտայայտուի քանի մը կերպերով.կերպերով.1.1.- Եկեղեցին մէկ է իր Գլուխով:
Գլուխով: Պօղոս առաքեալ բազմաթիւ
անգամներ կը շեշտէ թէ եկեղեցիին գլուխը Քրիստոս ի´
ի´նքն է (Եփ
1.22, 4.23, Կղ 1.18):
1.18): Ինչպէս մարմին մը մէ´
մէ´կ գլուխ կ’
կ’ունենայ,
այնպէս ալ եկեղեցին իբրեւ մարմին՝ մէ´
մէ´կ Գլուխ ունի:
ունի:
Եկեղեցիին անդամները բազմաթիւ են բայց ունին մէկ ղեկավար՝
Քրիստոս:
Քրիստոս: Եւ Քրիստոս եկեղեցին
եկեղեցին կը ղեկավարէ ու կ’
կ’առաջնորդէ
եկեղեցւոյ հովիւներուն ընդմէջէն:
ընդմէջէն:
Տակաւին, Քրիստոս գլուխն է եկեղեցիին, որովհետեւ զայն կը
խնամէ եւ կը պահէ, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Քրիստոս կը

սնուցանէ եւ կը խնամէ եկեղեցին՝ իր մարմինը, որուն
անդամներն ենք բոլորս, անոր մարմինէն ու ոսկորներէն»
ոսկորներէն» (Եփ
(Եփ

5.295.29-30):
30): Քրիստոս կը պահէ ու կը պահպանէ եկեղեցին,
որովհետեւ անոր հովիւն է, ինչպէս ինքն իսկ ըսաւ. «Ե´ս եմ իրաւ

հովիւը:
հովիւը: Իրաւ հովիւը իր կեանքը կու տայ ոչխարներուն համար»
համար»

(Յհ 10.11):
10.11): Քրիստոս հարկաւ ամէն հովիւի նման հովիւ մը չէ, այլ
հովուապետ է (Եբր 13.2113.21-22):
22): Քրիստոս իր կեանքին գնով
կատարեց պահպանութիւնը եկեղեցիին:
եկեղեցիին: Ան թոյլ չտուաւ որ իր
աշակերտներէն ոեւէ մէկը կորսուի, ինչպէս ըսաւ. «Ես
պահպանեցի զանոնք եւ անոնցմէ ո´
ո´չ մէկը կորսուեցաւ»
կորսուեցաւ» (Յհ
(Յհ
17.12):
17.12):
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Եւ դեռ, Քրիստոս իբրեւ գլուխը եկեղեցիին, նաեւ
քահանայապետն է եկեղեցիին (Եբր 7.247.24-28), Աստուծոյ քով մեր
փրկութեան միակ միջնորդն է (Ա.Տմ 2.5), Նոր Ուխտին գերազանց
միջնորդն է (Եբր 9.15, 12.24), մեզի համար բարեխօսողն է (Ա.Յհ
2.1, Եբր 7.15):
7.15): Մեր հոգիներուն տեսուչն է (Ա.Պտ 2.25):
2.25):
Աստուծոյ հայեացքը կամ ըմբռնումը միութեան մասին
տարբեր է մեր հայեացքէն եւ մեր ըմբռնումէն:
ըմբռնումէն: Մենք յաճախ կը
դիտենք
եկեղեցիներուն
միջեւ
գոյութիւն
ունեցող
պառակտումները եւ կ’
կ’արտայայտուինք, թէ՝ միութիւն չկայ կամ
չէ մնացած եկեղեցիներուն միջեւ:
միջեւ: Այդպէ՞ս է սակայն:
սակայն: Արդե՞օք
եկեղեցին իր միութիւնը
միութիւնը կորսնցուցած է Քրիստոսի համար, որ
պահպանիչն է այդ միութեան:
միութեան: Թէ ի՞նչ բանի մէջ Քրիստոս կը
գտնէ միութիւնը՝ դժուար է ըսել:
ըսել: Մէկ բան գիտենք սակայն, որ
եկեղեցին Տիրոջ ձեռքերուն մէջն է, եւ Տէրը գիտէ այդ միութիւնը
պահել հակառակ բոլոր տեսակի պառակտումներուն:
պառակտումներուն:
2.2.- Եկեղեցին մէկ է իր հաւատքով:
հաւատքով: Այս հաւատքը
ամբողջութիւնն է այն հաւատալիքներուն որ Քրիստոսի
եկեղեցին
ունի:
Այդ
հաւատալիքները
կամ
այդ
ունի:
ճշմարտութիւնները Աստուածաշունչն է որ մեզի կու տայ եւ
որոնք գլխաւորաբար կը վերաբերին աստուածութեան եւ մեր
փրկագործութեան:
փրկագործութեան:
Այս հաւատքին մէջ, նախ պէտք է առանձնացնենք՝ հաւատքը
ճշմարիտ աստուածութեան, որ Ամենասուրբ Երրորդութիւնն է,
որով նաեւ կը դաւանինք ստեղծագործութիւնը ո´
ո´չ միայն երեւելի
տիեզերքին, այլ նաեւ հոգեւոր գոյութիւններուն:
գոյութիւններուն: Երկրորդ,
Քրիստոսի
ճշմարիտ
աստուածութիւնը
եւ
ճշմարիտ
մարդեղութիւնը մեր փրկութեան համար:
համար: Երրորդ, Քրիստոսի
կենագործական չարչարանքները, զոհագործական մահը խաչին
վրայ, կենսատու սուրբ յարութիւնը, երկինք համբարձումը եւ
անվախճան թագաւորութիւնը:
թագաւորութիւնը: Չորրորդ, Սուրբ Հոգիին
աստուածութիւնը եւ անոր հրաշալի պարգեւները՝ թէ´
թէ´ Աստուծոյ
Աստուծոյ
խօսքին ընդմէջէն, թէ´
թէ´ Քրիստոսի խոստումներուն ընդմէջէն եւ
թէ´
թէ´ մկրտութեան աւազանին ընդմէջէն:
ընդմէջէն: Քրիստոս, մկրտութեան
ընդմէջէն մեր կեանքին մէջ կը հոսեցնէ ապաշխարութեան
պարգեւը եւ մեղքերու քաւութիւն կը շնորհէ:
շնորհէ: Այդ քաւութեամբ
մեզ կը հասցնէ մեռելներու յարութեան ու յաւիտենական կեանքի:
կեանքի:
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Քրիստոսի
ճշմարիտ
հաւատքէն
դուրս
եկողները
բնականօրէն չեն կրնար մաս կազմել նոյն եւ մէկ Քրիստոսի
եկեղեցիին:
եկեղեցիին: Օրինակ, աղանդաւորները Քրիստոսի ճշմարիտ
մարմինին կրնա՞ն մաս կազմել:
կազմել: Մնալու համար Քրիստոսի
եկեղեցիին միութեան մէջ՝ խիստ կարեւոր է որդեգրել ու ճանչնալ
ճշմարիտ դաւանութիւնը:
դաւանութիւնը: Բայց որովհետեւ աղանդաւորները
հեռու են ճշմարիտ դաւանութենէն՝ հեռու կը մնան նաեւ
Քրիստոսի եկեղեցիէն:
եկեղեցիէն:
Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն՝ 33-րդ դարու հեղինակ՝
Որոգինէս
կ’
միջեւ
պէտք
չէ
կ’ըսէ.
«Եկեղեցիներուն

վարդապետական տարբերութիւն
տարբերութիւն ըլլայ, որովհետեւ դուք
ստութեան եկեղեցին չէք»
չէք»: «Ստութեան
«Ստութեան եկեղեցի»
եկեղեցի» ըսելով կը

հասկնայ աղանդաւորները, որոնք շեղած են աստուածապարգեւ
ճշմարտութիւններէն:
ճշմարտութիւններէն:
3.3.- Եկեղեցին մէկ է իր միակ ծնունդով՝ եկեղեցւոյ սուրբ
աւազանէն:
աւազանէն: Ինչպէս նոյն ծնողէն ծնած զաւակները մէ´
մէ´կ ընտանիք
եւ մէ´
մէ´կ միութիւն կը կազմեն, այնպէս ալ եկեղեցւոյ աւազանէն
ծնած բոլոր հաւատացեալները մէ´
մէ´կ միութիւն կը կազմեն եւ մէ´
մէ´կ
ու նո´
նո´յն ընտանիքին անդամներն են:
են: Պօղոս առաքեալ եւս
մկրտութեամբ իրագործուած միութիւնը շեշտելով՝ կ’
կ’ըսէ.

«Անգամ որ Քրիստոսի միանալով մկրտուեցաք,
մկրտուեցաք, այլեւս Քրիստոս
է որ կ’
կ’ապրի ձեր մէջ:
մէջ: Ալ ո´
ո´չ Հրեայի եւ հեթանոսի խտրութիւն
կայ, ո´
ո´չ ստրուկի եւ ազատ մարդու, ո´
ո´չ ալ արուի եւ էգի,
որովհետեւ Քրիստոսի միանալով՝ բոլորդ ալ մէկ եղաք»
եղաք» (Գղ
(Գղ 3.273.2728):
28):

Աստուծոյ ծրագիրն էր բոլոր ազգերէն կազմել մէկ ընտանիք,
մէկ
մէկ միութիւն, եւ ատիկա Քրիստոսով պիտի իրականանար,
ինչպէս առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Աստուծոյ ծրագիրը սա է, որ

Աւետարանին միջոցաւ բոլոր ազգերն ալ Աստուծոյ ժողովուրդին
ժառանգակից ըլլան, դառնան նոյն մարմինին անդամ, եւ
բաժնեկից այն խոստումին՝ որ Աստուած իրագործեց Քրիստոս
Յիսուսով»
Յիսուսով» (Եփ
(Եփ 3.6, տե´
տե´ս նաեւ Եփ 2.192.19-22):
22):

4.4.- Եկեղեցին մէկ է իր կառավարութեամբ, այսինքն՝ իր
հոգեւոր առաջնորդներով:
առաջնորդներով: Եկեղեցին ունի կառոյց մը զոր կը
կոչենք՝ նուիրապետութիւն:
նուիրապետութիւն: Նուիրապետութիւնը այն կառոյցն է,
որ վերէն վար կամ վարէն վեր կը բարձրանայ, այլ խօսքով՝
ժողովուրդ, անոր վրայ կարգուած սարկաւագները, յետոյ կու գան
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երէցները,
անոնց
վրայ
կարգուած
վերահսկիչները՝
եպիսկոպոսները. եւ այս բոլորին գլուխը՝ Քրիստոս ինքն է. բայց
ամէն մէկ եպիսկոպոս, տեղական հասկացողութեամբ, իր
եկեղեցւոյ բացարձակ պետն է, ձեւով մը ներկայացուցիչն
ներկայացուցիչն է
Քրիստոսի երկրի վրայ, եւ իր շուրջ է որ այդ եկեղեցին իր
միութիւնը կը գտնէ:
գտնէ:
Պետրոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Երէցնե´
Երէցնե´ր, որպէս երիցակից մը՝

որ ձեզի պէս վկայ եմ Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ ձեզի հետ
ալ մասնակից պիտի ըլլամ գալիք փառքին որ պիտի յայտնուի,
կ’աղաչե՜
աղաչե՜մ, ձեզի
ձեզի վստահուած Աստուծոյ հօտը, արածեցէք ո´
ո´չ թէ
իբր պարտադրանք կատարելով վերակացութեան ձեր պաշտօնը,
այլ՝ կամաւորաբար, ինչպէս Աստուած կ’
կ’ուզէ:
ուզէ: Ո´չ թէ դրամի
սիրոյն, այլ՝ յօժարութեամբ:
յօժարութեամբ: Ո´չ թէ ձեզի վստահուած մարդոց
պարտադրելով ձեր անձերը, այլ՝ օրինակ ըլլալով ձեր հօտին,
հօտին,
որպէսզի երբ Հովուապետը յայտնուի՝ անթառամ փառքի պսակը
ընդունիք»
ընդունիք» (Ա.Պտ
(Ա.Պտ 5.15.1-4):
4): Հոս եւս կը հանդիպինք Հովուապետ,

հովիւ եւ հօտ բացատրութիւններուն:
բացատրութիւններուն:
Առաջին դարու հեղինակ Իգնատիոս Աստուածազգեաց
Հայրապետ, Եփեսացիներու ուղղած իր նամակին մէջ կ’
կ’ըսէ.ըսէ.-

«Պէտք է ձեր եպիսկոպոսին մտածողութեան համաձայն քալէք,
ինչպէս որ կ’
կ’ընէք արդէն:
արդէն: Ձեր քահանայից դասը քնարի մը
լարերուն նման եպիսկոպոսին ձեռքին մէջ պէտք է ըլլայ. այսպէս,
ձեր զգացումներուն համաձայնութեամբ եւ ձեր սիրոյն
ներդաշնակութեամբ, դուք կ’
կ’երգէք Յիսուս Քրիստոսի համար.
թող
ղ ձեզմէ իւրաքանչիւրը երգչախումբ մը դառնայ, որպէսզի ձեր
թո
միասնութեան ներդաշնակութեամբ, միասնաբար Աստուծոյ
ձայնը
բռնելով,
Յիսուս Քրիստոսով միաձայնութեամբ
օրհնութիւն երգէք Հօրը, որպէսզի լսէ ձեզ եւ ճանչնայ ձեզ ձեր
բարի գործերով, իբրեւ իր Որդիին անդամները:
անդամները: Ուստի պէտք է որ
անբաժանելի միութեան մէջ ըլլաք որպէսզի միշտ հաղորդակից
մնաք Աստուծոյ»
Աստուծոյ»:

5.5.- Եկեղեցին մէկ է իր պաշտամունքով եւ ծէսով:
ծէսով: Եկեղեցին
կայ զԱստուած փառաբանելու համար:
համար: Աստուծոյ ժողովուրդին
ճշմարիտ կոչումն է զԱստուած փառաբանելը, եւ հետեւաբար,
նաեւ եկեղեցիէն ներս մեր հոգեւոր ծնունդը, աճումը եւ մեր
ամբողջ կեանքը որ Աստուծոյ ծառայութեան նուիրուած է,
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պայմանաւորուած է պաշտամունքով եւ արարողութիւններով,
որոնք կը կոչենք ծէս:
ծէս:
Վերեւ ըսինք որ եկեղեցին մէկ է իր ուղղափառ հաւատքով:
հաւատքով:
Հաւատքի դաւանութիւնը առաջին հերթին եւ հիմնականին
հիմնականին մէջ,
չմոռնանք որ կը կատարուի պաշտամունքին ընդմէջէն:
ընդմէջէն: Ո՞ւր է որ
մենք կ’
կ’արտասանենք մեր Հաւատամքը, ո՞ւր է որ աւելի ազատ
կերպով կը խոստովանինք մեր հաւատքը եթէ ո´
ո´չ մեր
աղօթքներուն մէջ, մեր հոգեւոր երգերուն եւ շարականներուն
մէջ, որոնք իրենց բնոյթով ծիսական
ծիսական են, գրեթէ ամբողջութեամբ:
ամբողջութեամբ:
Նոյնիսկ
քրիստոնէական
կեանքը
իր
գործնական
արտայայտութիւններով, այս դաւանութեան շարունակութիւնն է,
ինչպէս երբեմն կ’
կ’ըսենք՝ կեանքով վկայութիւնն է:
է: Ի՞նչ կը
նշանակէ կեանքով վկայել:
վկայել: Կը նշանակէ՝ նոյն հաւատքը
արտայայտել
աղօթքով
ու
երգով,
բայց
մանաւանդ՝
գործնականօրէն՝ մեր կենցաղով:
կենցաղով: Սակայն չմոռնանք որ այդ
կեանքն ու վկայութիւնը նաեւ ծիսական պաշտամունքային
նշանակութիւն ունին:
ունին: Եթէ մենք զմեզ կը դաւանինք իբրեւ
Աստուծոյ ժողովուրդին անդամ, իբրեւ զԱստուած պաշտող
մարդիկ, կը նշանակէ թէ մեր կեանքին արտայայտութիւնները
արտայայտութիւնները
ուղղակի թէ անուղղակի կերպով Աստուծոյ փառաբանութիւնն է
որ կ’
կ’ընեն:
ընեն:
Միութեան գերագոյն նշանը եւ զայն ճշմարտապէս
իրագործող խորհուրդը՝ սուրբ Պատարագի խորհուրդն է, երբ
մարդեղութեան խորհուրդը մեզի համար կը դադրի վերացական
ճշմարտութիւն մը ըլլալէ, եւ
եւ կը դառնայ շօշափելի, իրական
ապրում. ապրում՝ բառին ամենէն վաւերական եւ ամենէն
խորունկ իմաստովը:
իմաստովը: Որովհետեւ, սուրբ հաղորդութեան պահուն
մենք կը դադրինք Աստուծոյ մասին մտածելէ եւ ուղղակիօրէն կը
հաղորդուինք իրեն հետ. ո´
ո´չ թէ իր ներկայութիւնը կը զգանք
հոգեւորապէս,
հոգեւորապէս, այլ զայն մեր մէջ կ’
կ’ընդունինք մարմնաւորապէս.
ո´չ թէ պարզապէս զայն կրող անօթ մը կը դառնանք, այլ անոր
հետ կը միանանք ճշմարտապէս:
ճշմարտապէս:
Այս ճշմարիտ եւ սերտ միութեան մասին է որ կը խօսի Պօղոս
առաքեալ երբ կ’
կ’ըսէ. «Երբ կը խմենք այն բաժակէն՝ որ Տիրոջ

ընթրիքի յիշատակին կ’
կ’օրհնենք, միթէ Քրիստոսի արեան
հաղորդուած չե՞նք ըլլար:
ըլլար: Եւ երբ կը ճաշակենք այն հացէն՝ որ կը
բեկանենք, միթէ Քրիստոսի մարմինին հաղորդուած չե՞նք ըլլար:
ըլլար:
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Մենք բոլորս մէկ հաց, մէկ մարմին ենք, որովհետեւ նոյն եւ միակ
հացէն կը ճաշակենք»
ճաշակենք» (Ա.Կր 10.1610.16-18):
18): Պարզորոշ կերպով
կերպով

կ’երեւի թէ ինչպէս առաքեալը եկեղեցւոյ միութիւնը կամ
մէկութիւնը կը տեսնէ սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին մէջ:
մէջ:
6.6.- Եւ վերջապէս, եկեղեցին մէկ է իր միաւորիչ զօդով՝ Սուրբ
Հոգիով:
Հոգիով: Եկեղեցիին միութեան շաղկապը Սուրբ Հոգին է:
է: Պիտի
բաւարարուիմ այս ուղղութեամբ Պօղոս առաքեալէն
առաքեալէն երկու
ընթերցումներ կատարելով.կատարելով.-

«Ջանացէք Սուրբ Հոգիին շնորհած միութիւնը պահել
խաղաղութեան շաղկապով:
շաղկապով:
Մէկ է մարմինը եւ մէկ՝ Սուրբ Հոգին,
ինչպէս մէկ է յոյսը՝
որուն հրաւիրեց ձեզ Աստուած:
Աստուած:
Մէկ է Տէրը, մէկ՝ հաւատքը,
եւ մէկ է մկրտութիւնը:
մկրտութիւնը:
Մէկ է Աստուած, Հայրն
Հայրն ամենուն,
որ կը տիրէ բոլորին,
կը գործէ բոլորին ընդմէջէն,
եւ կը մնայ բոլորին մէջ»
մէջ» (Եփ
(Եփ 4.34.3-6):
6):
Իսկ երկրորդ ընթերցումը. «Ինչպէս մարմինը իր զանազան
անդամներով մէկ ամբողջութիւն է, այսինքն՝ բոլոր անդամները
միայն մէկ մարմին կը կազմեն, նոյնպէս է նաեւ Քրիստոս:
Քրիստոս:
Որովհետեւ մենք բոլորս՝ Հրեայ թէ հեթանոս, ծառայ թէ ազատ,
նոյն Հոգիով մկրտուեցանք՝ մէկ մարմին կազմելու համար, եւ
ամէնքս ալ նոյն Հոգիէն խմեցինք»
խմեցինք» (Ա.Կր
(Ա.Կր 12.1212.12-13):
13): Երկու այս

ընթերցումներուն մէջ ալ, առաքեալը ցոյց կու տայ որ Սուրբ
Հոգին ի´
ի´նքն է որ հաւատացեալներուն միութիւնն ու մէկութիւնը
կ’իրագործէ:
իրագործէ:
Երկրորդ.ԵԿԵՂԵՑԻ: Գրաբար լեզուին մէջ
Երկրորդ.- ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ:
«կաթուղիկէ»
կաթուղիկէ» բառը ընդհանրական կը նշանակէ:
նշանակէ: Հետեւաբար,
երբ կաթուղիկէ բառը կը գործածենք՝ եկեղեցիի մը անունը չէ որ
տուած կ’
կ’ըլլանք, այլ եկեղեցիին հիմնական մէկ յատկանիշին
յիշատակութիւնն
յիշատակութիւնն է որ ըրած կ’
կ’ըլլանք, եւ այդ յատկանիշը՝
ընդհանրականութիւնն է:
է:
քով-Վերեւ ըսինք, որ եկեղեցին մէկ վայրի մէջ հաւաքուած, քով
քովի եկած հաւատացեալներու բազմութիւնը չէ, այլ՝ աշխարհի
վրայ գտնուող բոլոր հաւատացեալներուն բազմութիւնն է:
է:
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Քրիստոսի եկեղեցին ամբողջ աշխարհի
աշխարհի մէջ տարածուած է:
է:
Քրիստոսի եկեղեցին ամբողջ աշխարհէն կազմուած է:
է: Եւ
չմոռնանք որ Քրիստոս իր աշակերտները ամբողջ աշխարհին
ղրկեց (Մտ 28.1828.18-20, Գրծ 1.8):
1.8):
Երբեմն երբ կը խօսինք եկեղեցիին մասին, կը գործածենք
«տեղական եկեղեցի»
եկեղեցի» եւ «տիեզերական կամ ընդհանրական
եկեղեցի
եկեղեցի»
եղեցի» բացատրութիւնները:
բացատրութիւնները: Ի՞նչ կը հասկնանք այս
բացատրութիւններով.բացատրութիւններով.1.1.- «Տեղական
«Տեղական եկեղեցի»
եկեղեցի» ըսելով կը հասկնանք ո´
ո´չ միայն
զուտ տեղական եկեղեցիները (օրինակ՝ այս ինչ թաղին մէջ
գտնուող եկեղեցին), այլ աւելի, կը հասկնանք շրջանի մը
եկեղեցին, փոքրիկ գաւառի մը եկեղեցին:
եկեղեցին: Այս ճշմարտութիւնը
կարելի է քաղել առաքելական նամակներէն նաեւ:
նաեւ: Օրինակ, երբ
կ’ըսենք Կորնթոսի Եկեղեցին, կամ Հռոմի Եկեղեցին, կամ
Թեսաղոնիկէի Եկեղեցին, յստակ է որ այդ ամբողջ քաղաքին կամ
այդ ամբողջ շրջանին մէջ եղող եկեղեցին կը հասկնանք:
հասկնանք:
2.2.- «Ընդհանրական
«Ընդհանրական եկեղեցի»
եկեղեցի» ըսելով կը հասկնանք
տիեզերական եկեղեցի:
եկեղեցի: Եկեղեցին տիեզերական բնոյթ ունի:
ունի:
Քրիստոսի եկեղեցին կոչուած է ամբողջ աշխարհ տարածուելու:
տարածուելու:
Տեղական
եկեղեցիներու
ընդհանուր
գործակցութեամբ
գումարուած ժողովները կը կոչուին՝ տիեզերական ժողով:
ժողով:
Օրինակ, Հայ Եկեղեցին կ’
կ’ընդունի երեք տիեզերական
ժողովներ.Նիկիոյ
ժողովը՝
գումարուած
325ժողովներ.325-ին,
Կոստանդնուպոլսոյ ժողովը՝ գումարուած 381381-ին, եւ Եփեսոսի
ժողովը՝ գումարուած 431431-ին:
ին:
Ինչո՞ւ զանոնք կը կոչենք տիեզերական:
տիեզերական: Տիեզերական կը
կոչենք, որովհետեւ այդ ժողովներուն մասնակցութիւն բերելու
հրաւէրը ուղղուած էր տեղական բոլոր եկեղեցիներուն:
եկեղեցիներուն: Այլ
բացատրութեամբ
մը,
տեղական
բոլոր
եկեղեցիներուն
մասնակցութեամբ եւ հաւանութեամբ գումարուած ժողով մը, կը
կոչուի՝ տիեզերական ժողով, եւ այդ ժողովին ընթացքին
առնուած բոլոր որոշումները եւ որդեգրուած հաւատքի բոլոր
դաւանութիւնները
դաւանութիւնները պարտադիր կ’
կ’ըլլան բոլոր եկեղեցիներուն
համար:
համար: Անոնք որոնք նման ժողովներու ընթացքին առնուած
որոշումները կամ որդեգրուած հաւատքի դաւանութիւնները կը
մերժեն ընդունիլ՝ իրենք զիրենք կտրած կ’
կ’ըլլան եկեղեցւոյ
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կեանքէն, եւ հետեւաբար, եկեղեցւոյ անդամ կամ մաս չեն
չեն
նկատուիր:
նկատուիր:
Եկեղեցիին համար տիեզերական բառը առաջին անգամ
գործածուեցաւ 33-րդ դարու Հայրապետ՝ Սուրբ Երանոսի կողմէ,
որ կ’
կ’ապրէր Ֆրանսայի Լիոն քաղաքին մէջ, թէպէտ արեւելքէն
հոն գացած էր:
էր: Այս իրողութիւնը, մէկ կողմէն ցոյց կու տայ որ այն
ատեն եկեղեցին տարածուած էր արդէն ամբողջ աշխարհի մէջ,
իսկ միւս կողմէն՝ ցոյց կու տայ որ եկեղեցին կը պահէր իր
միութիւնը:
միութիւնը:
Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին հայրը՝ Խոսրով Անձեւացի, իր
«Մեկնութիւն Ժամակարգութեան»
Ժամակարգութեան» գործին մէջ, Հաւատամքին մէջ
գործածուած «ընդհանրական»
ընդհանրական» բառին մասին խօսելով՝ կ’
կ’ըսէ.

«Ի՞նչ կը նշանակէ՝ ընդհանրական:
ընդհանրական: Կը նշանակէ՝ տիեզերական:
տիեզերական:
Որովհետեւ ուղղափառ բոլոր եկեղեցիները որոնք ամբողջ
աշխարհի մէջ են՝ մէկ են. միակ Քրիստոսը բոլոր եկեղեցիներուն
մէջ է, որ առաքեալներու հաւատքին համաձայն կը շինուի, որուն
համար ալ առաքելական կը կոչենք. նոյնիսկ երբ
երբ տեղով
բաժնուած են, սակայն ժողովուրդով բաժնուած չեն, որովհետեւ
աշխարհի մէկ ծայրէն միւսը, ճշմարիտ հաւատացեալը
ուղղափառ ո´
ո´ր մէկ եկեղեցին ալ մտնէ՝ իր եկեղեցին է, եւ
խտրութիւն չի դներ օտար աշխարհին եւ օտար լեզուին միջեւ»
միջեւ»:
Հետաքրքրական է Խոսրով Անձեւացի Եպիսկոպոսին
Եպիսկոպոսին
ըմբռնումը
«ընդհանրական
եկեղեցի»
հասկացողութեան
եկեղեցի»
վերաբերեալ:
վերաբերեալ:
Իրեն
համար,
«ճշմարիտ հաւատացեալը

ուղղափառ ո´
ո´ր մէկ եկեղեցին ալ մտնէ՝ իր եկեղեցին է, եւ
խտրութիւն չի դներ օտար աշխարհին եւ օտար լեզուին միջեւ»
միջեւ»:

Իր ներկայացուցած այս բացատրութիւնը առիթ կը դարձնեմ
դարձնեմ
հետեւեալը ըսելու համար.համար.- Երբեմն ոմանք տեղի թէ անտեղի
կերպով, ըսած են եւ կ’
կ’ըսեն.ըսեն.- «Մեր եկեղեցիին տօնացոյցին մէջ

մենք ունինք օտար ու խորթ անուններով սուրբեր, որոնք ուրիշ
եկեղեցիներու պատկանող սուրբեր են:
են: Մենք ի՞նչ պէտք ունինք
օտար սուրբեր ընդգրկելու մեր տօնացոյցին
տօնացոյցին մէջ:
մէջ: Պէտք է օտար
սուրբ դուրս դնենք մեր եկեղեցիէն եւ պահենք միայն հայ
սուրբերը»
սուրբերը»:

Այս մտածելակերպը կամ դատողութիւնը ամբողջութեամբ
սխալ է, որովհետեւ, ատով եկեղեցին ինքզինք կը դատապարտէ՝
ինքզինք նոյն այդ եկեղեցւոյ ընդհանրականութենէն եւ
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տիեզերականութենէն
տիեզերականութենէն դուրս դնելով:
դնելով: Մեր եկեղեցւոյ օրացոյցին
մէջ եղող բոլոր սուրբերը, այն սուրբերն են որոնք մինչեւ 55-րդ
դարու վերջերը, ընդհանրական եկեղեցիին կը պատկանին.
այսինքն՝ այն ժամանակներուն, երբ եկեղեցին խտրութիւն չէր
դներ, Խոսրով Անձեւացիին իսկ բառերով. «Ճշմարիտ

հաւատացեալը
հաւատացեալը խտրութիւն չի դներ օտար աշխարհին եւ օտար
լեզուին միջեւ»
միջեւ»: Ճիշդ նոյն հասկացողութեամբ, եկեղեցիները

փոխադարձաբար որդեգրած են այն սուրբերը որոնք նկատած են
այդ ընդհանրական մարմինին ճշմարիտ վկաները:
վկաները:
Երրորդ.ԵԿԵՂԵՑԻ: Երեք կէտեր կան
Երրորդ.- ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ:
որոնք այդ առաքելականութիւնը
առաքելականութիւնը կը կազմեն.կազմեն.1.1.- Եկեղեցին կը կոչուի առաքելական, անոր համար որ կը
հիմնուի առաքեալներուն վրայ:
վրայ: Ճիշդ է որ եկեղեցւոյ հիմնաքարը,
հաւատքի վէմը կամ ժայռը Քրիստոս ինքն է (Ա.Կր 3.11, Ա.Պտ
2.42.4-5), բայց կարծէք փոխանորդաբար, ուր որ առաքեալները
կ’երթան, այդ
այդ հաւատքի ժայռը իրենց հետ կը տանին, եւ իրենք
ալ՝ իրենց կարգին, կը դառնան նոյն այդ ժայռին վրայ
կառուցուած հիմեր, ինչպէս Պետրոս առաքեալ իր առաջին
նամակին մէջ կ’
կ’ըսէ. «Այսպիսով դո´
դո´ւք ալ, որպէս կենդանի

քարեր, Քրիստոսի վէմին վրայ կը կառուցուիք՝ իբրեւ հոգեւոր
տաճար.
տաճար. իւրաքանչիւրդ կը դառնաք անարատ քահանաներ եւ
Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ հոգեւոր ընդունելի պատարագ կը
մատուցանէք Աստուծոյ»
Աստուծոյ» (Ա.Պտ
(Ա.Պտ 2.5):
2.5):

2.2.- Մենք ընդհանրապէս առաքելական կը դաւանինք միայն
այն եկեղեցիները՝ որոնք ուղղակիօրէն առաքեալներուն կողմէ
հիմնուած են, ինչպէս
ինչպէս օրինակ մեր եկեղեցին, որ հիմնուեցաւ
կողմէ::
սուրբ Թադէոս եւ սուրբ Բարթողոմէոս առաքեալներուն կողմէ
Եւ սակայն, պայման չէ այս հասկացողութիւնը տառացի կերպով
առնել:
առնել: Եկեղեցի մը կրնայ իբրեւ քարոզիչ կամ իբրեւ հաւատքի
տարածիչ չունենալ Թադէոս մը, կամ Բարթողոմէոս մը, կամ
Պետրոս մը, կամ Պօղոս մը, եւ սակայն, կրնայ առաքելական
նկատուիլ:
նկատուիլ:
Օրինակ, առէք Սլաւական աշխարհը, Ռուսական ամբողջ
աշխարհը, Ռուսական ըսելով չեմ հասկնար միայն Ռուսերը,
այլեւ՝ Արեւելեան Եւրոպայի բոլոր ժողովուրդները, որոնք 12 կամ
72 առաքեալներէն մէկը չունեցան, ուր սակայն, 99-րդ դարուն,
Կոստանդնուպոլիսէն երկու վարդապետներ կամ կրօնական
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ուսուցիչներ՝ Կիւրեղ եւ Մեթոտիոս, գացին եւ Քրիստոսի
հաւատքը տարածեցին, Աստուածաշունչը թարգմանեցին եւ այդ
եկեղեցիները հիմնադրեցին:
հիմնադրեցին: Ասոնք պէտք չէ՞ առաքելական
կոչենք:
կոչենք: Այո´
Այո´, կրնանք զանոնք առաքելական
առաքելական կոչել, թէպէտ ո´
ո´ չ
ուղղակի առաքելական:
առաքելական: Առաքելական կրնանք կոչել, անոր
համար որ կը կառուցուին կամ կը հիմնուին առաքելական
հաւատքի վրայ:
վրայ:
Պէտք չէ մոռնանք որ առաքելականութեան մէջ, այլ խօսքով,
առաքելական ըլլալու համար, աւելի կարեւոր է հաւատքի
ուղղափառութիւնը,
ուղղափառութիւնը, առաքեալներէն ժառանգուած հաւատքի
աւանդին անաղարտ պահպանումը, քան անձերը. որովհետեւ
եկեղեցին անձերու վրայ չէ որ կը հիմնուի:
հիմնուի: Երբ Քրիստոս
Պետրոսի ըսաւ. «Քեզի կ’
կ’ըսեմ՝ թէ ժայռ ես դուն, եւ այդ ժայռին
վրայ պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս»
եկեղեցիս» (Մտ
(Մտ 16.18), բնականօրէն
Պետրոսի անձին մասին չէր որ կը խօսէր Քրիստոս, այլ անոր
կատարած յայտարարութեան կամ դաւանութեան մասին:
մասին:
Պետրոս Քրիստոսի աստուածութիւնը դաւանեցաւ եւ այդ
առիթով էր որ Քրիստոս զայն ժայռ կոչեց:
կոչեց: Ուրեմն, յստակ է որ
ժայռը Պետրոսը չէր, այլ Պետրոսի խոստովանած հաւատքը՝
Քրիստոսի
աստուածութիւնը,
եւ
եկեղեցին
Քրիստոսի
աստուածութեան ճշմարիտ հաւատքին վրայ էր որ պիտի
հիմնուէր:
հիմնուէր:
3.3.- Առաքելականութեան մէջ կայ երես մը որ մոռցուած
երեսն է, յատկապէս մեր ժամանակներուն, եւ ատիկա եկեղեցւոյ
կամ
ամ
մը գործունէական երեսն է, որ դէպի ներս ճառագայթումը չէ, կ
դէպի ներս ուղղուած գործունէութիւնը չէ, այլ իր սահմաններէն
դո´
դո´ւրս իր հաւատքին ճառագայթումն է օտար աշխարհներու
մէջ:
մէջ: Եթէ երբեք Քրիստոս իր աշակերտները ղրկեց ամբողջ
աշխարհ, որպէսզի վկայեն իր մասին եւ մարդիկը իրե´
իրե´ն
դարձնեն, Քրիստոսի եկեղեցին նաեւ նոյն այդ առաքելութիւնը
առաքելութիւնը
ունի բոլոր ժամանակներուն:
ժամանակներուն: Քրիստոսի եկեղեցին ո´
ո´չ միայն
ինքնիր մասին պէտք է մտածէ, այլեւ բոլոր անոնց մասին՝ որոնց
տակաւին չէ հասած Քրիստոսի լոյսը:
լոյսը: Եկեղեցին միայն ինքնիր
գրկին մէջ չէ որ աւետարանչութիւն պէտք է ընէ, այլ՝ ինքնիր
գրկէն, ինքիր պատեանէն դուրս գալով, եւ հեթանոս աշխարհին
երթալով՝ վկայէ Քրիստոսի համար:
համար: Աւետարանչութիւնը
Քրիստոսի հաւատքն ու փրկութիւնը տարածելն է ամբողջ
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աշխարհի մէջ, եւ ասիկա կոչումն ու պարտաւորութիւնն է
քրիստոնէական բոլոր եկեղեցիներուն:
եկեղեցիներուն:
Չորրորդ.Է: Ի՞նչ իմաստով.իմաստով.Չորրորդ.- ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՍՈՒՐԲ Է:
1.1.- Եկեղեցին սուրբ է, առաջին հերթին իր գլուխով՝
Քրիստոսով:
Քրիստոսով: Յիշեցէք ոտնլուայի դրուագը:
դրուագը: Երբ Յիսուս սկսաւ
աշակերտներուն ոտքերը լուալ եւ հասաւ Պետրոսի, Պետրոս
առարկեց՝ ըսելով. «Երբե´
Երբե´ք դուն իմ ոտքերս պիտի չլուաս»
չլուաս»: Ասոր
վրայ, Յիսուս պատասխանեց. «Եթէ ոտքերդ չլուամ՝
չլուամ՝ ինծի հետ
բաժին պիտի չունենաս»
Տէ´´ր,
չունենաս»: Առաքեալը իսկոյն բացականչեց. «Տէ

ուրեմն ո´
ո´չ միայն ոտքերս լուա, այլ նաեւ ձեռքերս ու գլուխս»
գլուխս»:
Յիսուս ըսաւ. «Ան որ լուացուած է՝ մաքուր կ’
կ’ըլլայ, հետեւաբար
միայն ոտքերը լուալ պէտք է»
է» (Յհ
(Յհ 13.613.6-10):
10): Այստեղ խորունկ
ճշմարտութիւն
ճշմարտութիւն մը կայ որ պէտք չէ մեր ուշադրութենէն վրիպի:
վրիպի:
Երբ առաքեալը կ’
կ’առաջարկէ Յիսուսի որ իր ոտքերուն հետ
միասին, իր ձեռքերն ու գլուխը նաեւ լուայ, ինչո՞ւ Յիսուս կը
մերժէ անոր գլուխը լուալ:
լուալ: Կը մերժէ՝ սորվեցնելու համար մեզի
որ գլուխը ինքն է՝ Քրիստոս:
Քրիստոս: Եւ Քրիստոս լուացուելու
լուացուելու պէտք
չունի:
չունի: Քրիստոս իբրեւ գլուխը եկեղեցւոյ՝ լուացուած է, այլ
խօսքով՝ սուրբ է:
է:
2.2.- Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ սրբուած է Քրիստոսով եւ
անոր խօսքով, ինչպէս առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Քրիստոս սիրեց

եկեղեցին եւ իր կեանքը տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի
լուացումով զայն
զայն մաքրէ եւ իր խօսքով սրբէ, այնպէս մը՝ որ
եկեղեցին իրեն ներկայանայ ամբողջական փառքով, առանց ոեւէ
արատի կամ խորշոմի կամ ուրիշ թերութեան, այլ ըլլայ սուրբ եւ
անարատ»
անարատ» (Եփ
(Եփ 5.255.25-27):
27):

3.3.- Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ մնայուն կերպով իր մէջ
ունի ներկայութիւնը Սուրբ Հոգիին, որ զայն ներքնապէս կը
սրբագործէ եւ կը սրբէ, եւ մնայուն կերպով կ’
կ’ընծայէ Հօր
Աստուծոյ:
Աստուծոյ:
4.4.- Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ իր մէջ ունի մկրտութեան
սուրբ աւազանը, ուրկէ տեղի կ’
կ’ունենայ մեր երկրորդ ծնունդը, եւ
որով կը մաքրուինք մեր մեղքերէն:
մեղքերէն: Եկեղեցին սուրբ է,
է, որովհետեւ
կը մատակարարէ պարգեւները Սուրբ Հոգիին՝ խորհուրդներուն
միջոցաւ, այդ պարգեւներով մեզ սրբելու ու զօրացնելու, եւ մեզ
առաջնորդելու որ քրիստոնէական ճշմարիտ կեանք ապրինք,
հաւատքի´
հաւատքի´ կեանք:
կեանք:
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Հարցումներու բաժին:
բաժին:
1.1.- Մատթէոս 16.1816.18-ին մասին խօսելով, բացատրեցիք
բացատրեցիք որ
ժայռը Պետրոս առաքեալը չէր, այլ՝ Քրիստոս, այդ պարագային,
ի՞նչպէս կը բացատրէք Յիսուսի խօսքը ուղղուած Պետրոսին.

ոչխարներս»
«Սիմո´
Սիմո´ն, Յովնանի´
Յովնանի´ որդի, կը սիրե՞ս զիս:
զիս: Արածէ իմ ոչխարներս»
(Յհ 21.16):
21.16): Ինչո՞ւ միայն Պետրոսի հարցուց այս հարցումը:
հարցումը:

Քրիստոսի
ձերբակալութեան,
չարչարանքներուն
եւ
խաչելութեան պահուն բոլոր առաքեալները զինք ուրացան
վախնալով որ իրենք եւս կրնան իրենց կեանքը կորսնցնել:
կորսնցնել: Տասը
առաքեալներու ուրացումը լռելեայն կերպով տեղի ունեցաւ,
մինչդեռ Պետրոս առաքեալի ուրացումը՝ բացայայտօրէն եւ
հրապարակաւ:
հրապարակաւ:
Պետրոս հրապարակաւ
հրապարակաւ ուրացաւ Քրիստոսը, հետեւաբար,
հրապարակաւ պէտք էր զայն վերստին դաւանէր:
դաւանէր: Քրիստոս երեք
անգամ հարցուց Պետրոսի եթէ երբեք զինք կը սիրէր թէ ոչ, նախ
որպէսզի Պետրոսի կատարելիք երեք խոստովանութիւններով
կամ դաւանութիւններով, քաւուէին իր ուրացութեան երեք
մեղքերը,
եւ
երկրորդ,
որպէսզի
վերականգնէր
կամ
վերահաստատուէր իր պաշտօնին մէջ:
մէջ:
2.2.- Ինչո՞ւ մեր եկեղեցին չ’
չ’ընդունիր այլ եկեղեցիներու
սուրբերը:
սուրբերը:
Քիչ առաջ ըսի որ մենք ընդունած ենք եւ կ’
կ’ընդունինք, մինչեւ
5-րդ դարու կէսը ապրած եւ քրիստոնէական ընդհանրական
եկեղեցիին պատկանող
պատկանող սուրբերը:
սուրբերը: Օրինակ, մեր տօնացոյցին մէջ
տեղ գտած է՝ Սիմոն Սիւնակեաց անունով սուրբ մը, որ ապրած է
մինչեւ 55-րդ դարու վերջը, բայց անկէ ետք եկողները տեղ չեն
գտած մեր տօնացոյցին մէջ:
մէջ: Ինչո՞ւ:
Ինչո՞ւ: Ես կը կարծեմ որ հիմնական
պատճառը,
եկեղեցիներուն
միջեւ
սերտ
եւ
մտերիմ
հաղորդակցութեան
հաղորդակցութեան ու հաղորդութեան պակասն է:
է: Երբ
ժամանակ գայ եւ եկեղեցիները իրական հաղորդութեան մէջ
ըլլան իրարու հետ, այն ատեն, կը կարծեմ որ անոնք
փոխադարձաբար իրարու սուրբերը պիտի ընդունին:
ընդունին:
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3.Կաթոլիկ» եւ «Կաթողիկէ»
Կաթողիկէ» բառերուն
3.- Տարբերութիւն կա՞յ «Կաթոլիկ»
միջեւ:
միջեւ:
Տարբերութիւնը
արուեստական
է:
Կաթոլիկ
բառը
Տարբերութիւնը
է:
տառադարձումն է Յունարէն քաթոլիքի բառին, որ կը նշանակէ
ընդհանրական:
ընդհանրական: Միջին դարերէն սկսեալ, Լատին Եկեղեցին
դիմեց բառախաղի մը:
մը: Փոխանակ կաթոլիք բառը հասկնալու եւ
գործածելու իր սկզբնական իմաստով, այսինքն՝ իբրեւ ածական,
կը հասկնայ
հասկնայ եւ կը գործածէ իբրեւ անուն:
անուն: Ի՞նչ է տարբերութիւնը
ածականի եւ անունի:
կաթոլիկ» բառը
անունի: Երբ Կաթոլիկ Եկեղեցին «կաթոլիկ»
կը գործածէ իբրեւ ածական, կարծէք ըսած կ’
կ’ըլլայ թէ ի´
ի´նքն է
միակ ընդհանրական եկեղեցին. այսինքն՝ եկեղեցի մը, որ
ընդհանուրին կը պատկանի, եւ հետեւաբար, բոլորը
բոլորը պէտք է
անդամ դառնան այդ եկեղեցիին:
եկեղեցիին: Բայց ըսի, եւ կը կրկնեմ, չկա´
չկա´յ
ընդհանրական երկու եկեղեցի, կայ մէ´
մէ´կ եւ միա´
միա´կ
ընդհանրական եկեղեցի:
եկեղեցի:
Կաթոլիկ բառը մենք կը գործածենք իբրեւ անուն, իսկ
կաթողիկէ բառը՝ իբրեւ ածական, անով հասկնալով՝
ընդհանրական:
ընդհանրական: Ուստի, երբ կ’
կ’ըսենք՝
ըսենք՝ Հայաստանեայց Կաթողիկէ
Եկեղեցի, չենք հասկնար՝ Հայ Կաթոլիկ Եկեղեցի, այլ կը
հասկնանք՝ Հայաստանեայց Ուղղափառ Եկեղեցի:
Եկեղեցի:
Նոյնն է պարագան օրինակ Յոյն եկեղեցիին, որ իրեն համար
անունի վերածած է «օրթոտոքս»
օրթոտոքս» բացատրութիւնը:
բացատրութիւնը: Օրթոտոքս
կամ օրթոտոքսոս բառը նաեւ Յունարէն բառ մըն է, որ կը
նշանակէ՝ ուղղափառ:
ուղղափառ: Մենք այս բառին Հայերէնը ունենալով
հանդերձ, զայն կը գործածենք Յունարէն իր ձեւովը:
ձեւովը: Տարբեր բան
է ըսել՝ Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցի, եւ տարբեր է ըսել՝ Յոյն
Օրթոտոքս Եկեղեցի:
Եկեղեցի: Ի՞նչ է տարբերութիւնը:
տարբերութիւնը: Երբ կ’
կ’ըսենք՝ Յոյն
Ուղղափառ Եկեղեցի,
Եկեղեցի, իր հաւատքին մասին է որ վկայութիւն
տուած կ’
կ’ըլլանք, իր հաւատքին ուղիղ կամ ուղղափառ ըլլալն է
որ դաւանած կ’
կ’ըլլանք, իսկ երբ կ’
կ’ըսենք՝ Յոյն Օրթոտոքս
Եկեղեցի, այստեղ օրթոտոքս բառը պարզապէս իբրեւ անուն մը
գործածած կ’
կ’ըլլանք, առանց անոր հաւատքին մասին ակնարկած
ըլլալու
ըլլալու:
ալու:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի
թողութիւն մեղաց»
«(Կը
Կը հաւատանք) մէկ
մեղաց»: Թարգմանաբար՝ «(
մկրտութեան, ապաշխարութեան, մեղքերու քաւութեան եւ
թողութեան»
թողութեան»:
Խորքին մէջ ասիկա մէկ ամբողջական նախադասութիւն մըն
է: Ապաշխարութիւն եւ մկրտութիւն
մկրտութիւն նոյն իրողութեան երկու
տարբեր երեսներն են:
են: Հայերէնի մէջ այս բառերը կարծէք
անջատաբար կը ներկայանան, բայց երբ նայիք Յունարէն
բնագիրին, մեր քննելիք տողը մօտաւորապէս հետեւեալ ձեւով կը
ներկայանայ.ներկայանայ.- «Կը հաւատանք մէկ մկրտութեան, որ
ապաշխարութեամբ մեղքերու թողութիւն
թողութիւն կու տայ»
տայ»: Ահա թէ
ինչու, այս տողը մէկ ամբողջութիւն կոչեցի, անոր համար որ
ապաշխարութիւնն է, որ մեզի մեղքերու թողութիւն կը շնորհէ, եւ
ապաշխարութիւնն է, որ մկրտութեան կ’
կ’առաջնորդէ:
առաջնորդէ:
Հիմա փորձենք առանձնացնել բառերը եւ այդպէս
ներկայացնել զանոնք:
զանոնք: Կը սկսինք հարցումով
հարցումով մը.մը.- Անհրաժե՞շտ է
մկրտութիւնը:
մկրտութիւնը: Մկրտութեան անհրաժեշտութիւնը նոյնինքն
Քրիստոս շեշտեց երբ ըսաւ. «Հաստատ գիտցիր, որ եթէ մէկը

ջուրէն եւ Հոգիէն չծնի՝ չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել»
մտնել»

(Յհ 3.5):
3.5): Քանի որ արքայութիւն մտնել, կը նշանակէ՝ փրկուիլ,
ուրեմն, կարելի է ըսել որ մկրտութիւնը անհրաժեշտ պայման է
փրկութեան:
փրկութեան: Յիշեցէք Տիրոջ խօսքը Մարկոսի Աւետարանին
վերջին գլուխին մէջ. «Ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի
փրկուի»
փրկուի» (Մր
(Մր 16.16):
16.16): Պետրոս առաքեալ եւս կ’
կ’ըսէ. «Ատոր

ճշմարիտ պատկերն է այժմ մկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէ»
փրկէ»

(Ա.Պտ 3.21):
3.21):
Մկրտութիւնը պարզապէս ձեւակա՞ն բան մըն է, մարմինի
լուացո՞ւմ է, թէ՝ իսկապէս անհրաժեշտութիւն է փրկութեան
համար:
համար: Եթէ երբեք անցեալի եւ ներկայի որոշ հոսանքներու
մտածողութեան հետեւիք, այն տպաւորութիւնը կը ստանաք որ
մկրտութիւն երկրորդական է, կարեւորը հաւատքն
հաւատքն է:
է: Այս հարցին
պատասխանելու համար, չեմ ուզեր նիւթէս շեղիլ, բայց կ’
կ’ուզեմ
շեշտել այն՝ որ հաւատքի անհրաժեշտութիւնը ընդունիլ, չի
նշանակեր մերժել մկրտութեան անհրաժեշտութիւնը:
անհրաժեշտութիւնը:
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Նոյն այս հոսանքները, դարձեալ, օրինակ, ա´
ա´յնքան կը
շեշտեն հաւատքը որ կ’
կ’ուրանան գործին
գործին կարեւորութիւնը:
կարեւորութիւնը: Բայց
կարելի՞ է հաւատք ու գործ բաժնել իրարմէ:
իրարմէ: Հաւատքը հաւատք
կ’ըլլա՞յ եթէ հաւատքին արտայայտութիւնը եղող գործերը չըլլան:
չըլլան:
Յակոբոս առաքեալ չ’
չ’ը՞սեր թէ հաւատքը առանց գործերու մեռած
է (Յկ 2.17):
2.17):
Գանք մկրտութեան:
մկրտութեան: Մկրտութիւնը պատկանելիութիւն է,
այսինքն՝ մկրտութիւնը ցոյց կու տայ թէ մենք կը պատկանինք
Քրիստոսի եւ իր եկեղեցիին:
եկեղեցիին: Հոգեգալուստին օրը, երբ
ներկաները խորապէս ցնցուած հարց տուին Պետրոս առաքեալի
թէ ի՞նչ պէտք է ընեն, առաքեալը պատասխանեց. «Ձեր ընթացքը

փոխեցէք եւ իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք Տէր Յիսուս
Յիսուս Քրիստոսի
անունով, որպէսզի ձեր մեղքերը ներուին»
ներուին» (Գրծ
(Գրծ 2.38):
2.38): Քրիստոսի

անունով մկրտուիլը՝ Քրիստոսի պատկանիլ կը նշանակէ:
նշանակէ:
Կարելի չէ պատկերացնել Քրիստոսի եկեղեցին առանց
մկրտութեան:
մկրտութեան: Առաջին դարու աւարտին ապրած հեղինակ՝
Հերմաս, իր «Հովիւը»
Հովիւը» գործին մէջ կ’
կ’ըսէ. «Եկեղեցին
Եկեղեցին մկրտութեան
ջուրերուն վրայ շինուած է»
է»: Ըսել կ’
կ’ուզէ՝ առանց մկրտութեան չի´
չի´
կրնար գոյութիւն ունենալ Քրիստոսի եկեղեցին:
եկեղեցին:
Հպանցիկ կերպով անդրադառնամ քաւութիւն եւ թողութիւն
բառերուն:
բառերուն: Ասոնք տարբե՞ր բառեր են:
են: Հետաքրքրական է նկատի
առնել որ մեր հայրերը, Հաւատամքի բնագիրին մէջ, ինչպէս նաեւ
մեր հայրերու գրականութեան մէջ կարգ մը տեղեր, երկու այս
բառերով կը թարգմանեն ինչ որ բնագիրին մէջ միակ բառով մը
կայ:
կայ:
Անոնց տարբերութիւնը հետեւեալ ձեւով կարելի է
բացատրել.Քաւութիւնը
կ’
Քրիստոսի
բացատրել.կ’ունենանք
փրկագործական մահովը:
մահովը: Քաւութիւնը
Քաւութիւնը կը վերաբերի նախքան
մեր մկրտութիւնը բոլոր այն մեղքերուն, որոնք ունինք մեր
ծնունդով, մեր ներգործական կեանքով, մեր գործունէութեամբ:
գործունէութեամբ:
Մկրտութեան պահուն, առանց յատուկ ճիգի, այսինքն՝ առանց
ապաշխարութեան, Աստուած ամբողջական ներում կը շնորհէ.
այդ ներումն է որ կը
կը կոչենք քաւութիւն:
քաւութիւն: Իսկ թողութիւն կը կոչենք
այն ներումը որ մկրտութենէն ետք մեր գործած մեղքերուն
համար կը ստանանք:
ստանանք: Բայց հարկաւ այդ ներումը ստանալու
համար անհրաժեշտ են անկեղծ զղջումն ու ապաշխարութիւնը:
ապաշխարութիւնը:
Երկուքն ալ հետեւաբար ներում են, բայց մէկը կը շնորհուի մեր
մեր
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մկրտութենէն առաջ, իսկ միւսը կը շնորհուի՝ մկրտութենէն ետք
մեր գործած յանցանքներուն համար:
համար:
Մկրտութիւնը վերստին ծնունդ մըն է:
է: Ան մեզ կը ծնի ո´
ո´չ թէ
այս աշխարհին համար, այլ՝ յաւիտենական կեանքին համար:
համար:
մկրտութիւնը.-Պօղոս առաքեալ երեք ձեւերով կը ներկայացնէ մկրտութիւնը.
1.1.- Պօղոս առաքեալի մտածութեան մէջ, մկրտութիւնը
Քրիստոսի հետ կատարեալ միացում է:
է: Ան կ’
կ’ըսէ. «Անգամ մը որ

Քրիստոսի միանալով մկրտուեցաք, այլեւս Քրիստոս է որ
կ’ապրի ձեր մէջ»
մէջ» (Գղ
(Գղ 3.27):
3.27): Հին թարգմանութիւնը կ’
կ’ըսէ. «Դուք
ամէնքդ որ Քրիստոսով մկրտուեցաք, Քրիստոսը վրանիդ
հագաք»
հագնիլ» բառը, նախ ցոյց կու տայ
հագաք»: Այստեղ գործածուած «հագնիլ»

որ մկրտութեամբ, մենք եւ Քրիստոս այնպէս մը կը միանանք
իրարու, որ կարծէք իրարու հետ կը միախառնուինք եւ կը
դառնանք անբաժանելի միութիւն մը, եւ երկրորդ, հագնիլ բառը
ցոյց կու տայ մեր վրայ բան մը առնելու գործողութիւնը, եւ
ատիկա ուրիշ բան չէ եթէ ոչ Քրիստոսի նկարագիրը, Քրիստոսի
նմանութիւնը:
նմանութիւնը: Մկրտուած քրիստոնեայ մարդը պէտք է փորձէ
Քրիստոսի նկարագիրը իր վրայ առնել՝ դառնալու համար
հարազատ նմանութիւնը Քրիստոսի:
Քրիստոսի:
2.Առաքեալին
մտածողութեամբ,
մկրտութիւնը
2.մասնակցութիւն
մասնակցութիւն մըն է Քրիստոսի մահուան եւ յարութեան:
յարութեան:
Հռոմայեցիներուն նամակին մէջ կը կարդանք. «Չէ՞ք գիտեր, թէ

մենք՝ որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք՝
մկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանք:
դարձանք: Այսինքն,
մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուեցանք եւ մահուան
հաղորդ եղանք,
եղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս Հօրը փառքով
յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք նորոգուած
կեանքով ապրինք»
ապրինք» (Հռ
(Հռ 6.36.3-4, Կղ 2.12):
2.12):

3.3.- Մկրտութեամբ Աստուծոյ որդիներ կ’
կ’ըլլանք:
ըլլանք:
Ներկայ ժամանակիս երբ մկրտութիւն կ’
կ’ըսենք, կը
հասկնանք
այն
մկրտութիւնը
որ
Քրիստոսով
մեզի
մեզի
պարգեւուեցաւ
եւ
եկեղեցիով
մեզի
կը
պարգեւուի:
պարգեւուի:
Աստուածաշունչը ուրիշ տեսակի մկրտութեան մասին կը խօսի՞:
խօսի՞:
Աստուածաշունչը կը խօսի երեք տեսակի մկրտութիւններու
մասին:
մասին: Նախ ըսեմ, մկրտութիւն բառը Գրաբար լեզուի մէջ, կը
նշանակէ
նաեւ
լուացում:
Եթէ
Հին
Կտակարանը
լուացում:
աշխարհաբարով
աշխարհաբարով կարդաք, հոն մկրտութիւն բառին չէք
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հանդիպիր, իսկ եթէ Գրաբարով կարդաք՝ կը հանդիպիք
իմաստով::
բազմաթիւ անգամներ, ուր գործածուած է լուացում իմաստով
ա) Արդ, եթէ մկրտութիւնը լուացում իմաստով առնենք,
հարց կու տանք, մկրտութիւն կա՞յ Հին Կտակարանի մէջ:
մէջ:
Վստահաբար:
Վստահաբար: Կը բաւէ
բաւէ որ նկատի առնէք Ղեւտացիներուն գիրքը,
ուր յիշուած են լուացումներու բազմաթիւ օրինակներ, որոնք
ծիսականօրէն պղծուած մարդիկը կը մաքրէին:
մաքրէին: Յիշենք քանի մը
օրինակներ պարզապէս:
պարզապէս: Եթէ մէկը մեռեալի մը մարմինին
դպնար՝ ծիսականօրէն պղծուած կը սեպուէր, եւ ուստի, պէտք էր
լուացուէր (Ղւ 11.25):
11.25): Կամ եթէ մեղքի քաւութեան համար զոհ
մատուցուող կենդանիին արիւնէն հագուստի մը վրայ ցատկէր՝
այդ հագուստը պէտք էր լուացուէր (Ղւ 6.27):
6.27): Ջուրի լուացումը
կ’օգտագործուէր նաեւ բորոտութենէ բռնուածներուն համար,
զանոնք մաքրելու նպատակով (Ղւ 14.714.7-9): Տակաւին,
մարմնական ծորումէ տառապողը եւս պէտք էր ենթակայ ըլլար
ջուրով լուացումի, որպէսզի ծիսականօրէն մաքուր սեպուէր (Ղւ
15.1115.11-12):
12):
Նման լուացումներ, այլ խօսքով՝ մկրտութիւններ, մարդիկը
վերստին Աստուծոյ մօտեցնելու եւ ընծայելու կը ծառայէին:
ծառայէին:
Հարկաւ մարմնական մաքրութիւնը չէր կրնար մարդիկը
Աստուծոյ մօտեցնել, բայց արտաքին այդ նշանը տրուեցաւ,
որպէսզի ցոյց տրուի մեզի, թէ մարդը պէտք է իր հոգիով
մաքրուի, որպէսզի կարենայ Աստուծոյ մօտենալ:
մօտենալ: Եւ հոգեւոր այդ
մաքրութիւնը, հետագային՝ քրիստոնէական մկրտութեամբ էր որ
պիտի շնորհուէր
շնորհուէր:
հուէր: Հետեւաբար, մարմնական կամ արտաքին
լուացումը, նախապատկերացումն էր այն գալիք իսկական
մաքրութեան, որ քրիստոնէական մկրտութեամբ պիտի
շնորհուէր մեզի:
մեզի:
բ) Երկրորդ մկրտութիւնը որուն մասին Աստուածաշունչը կը
խօսի՝ Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնն է:
է: Այս մկրտութիւնը
մկրտութիւնը
կապ չունէր Հին Կտակարանի լուացումներուն հետ, ո´
ո´չ ալ
գործադրութիւնն
էր
Մովսիսական
պատուիրաններուն:
պատուիրաններուն:
Ընդհակառակը, ասիկա յայտնապէս տարբեր նշանակութիւն մը
ունէր:
ունէր: Կարելի է ըսել որ հոգեւոր եւ բարոյական նշանակութիւն
մը ունէր, յատկապէս անոնց համար՝ որոնք կը պատրաստուէին
պատրաստուէին
Աստուծոյ
դիմաւորութեան:
Հետեւաբար,
Յովհաննէսի
դիմաւորութեան:
մկրտութիւնը նախապատրաստական արժէք ունէր:
ունէր: Այդ
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նախապատրաստութիւնը ապաշխարութեամբ տեղի պիտի
ունենար, եւ ճիշդ անոր համար ալ, Յովհաննէսի մկրտութիւնը կը
կոչուէր կամ կը նկատուէր՝ ապաշխարութեան մկրտութիւն (Մր
1.4, Գրծ 19.4):
19.4):
Հոգիներու իսկական լուացումը Յովհաննէս Մկրտիչի
կատարած մկրտութեամբ պիտի չգար, այլ՝ Քրիստոսի բերելիք
մկրտութեամբ:
մկրտութեամբ: Յովհաննէս, մարդոց սիրտերն ու հոգիները կը
պատրաստէր ընդունելու ա´
ա´յն մաքրութիւնը՝ որ Քրիստոս ի´
ի´նք
պիտի տար:
տար: Ասո´
Ասո´ր էր որ ակնարկեց Յովհաննէս
Յովհաննէս երբ ըսաւ. «Ես

ձեզ ջուրով կը մկրտեմ ապաշխարութեան իբրեւ նշան, բայց ան
որ ինձմէ ետք պիտի գայ, անիկա ձեզ Սուրբ Հոգիով եւ կրակով
պիտի մկրտէ»
մկրտէ» (Մտ
(Մտ 3.11):
3.11):

Քրիստոսի բերած մկրտութիւնը առաջին հերթին մեզ
մաքրեց Ադամական մեղքէն:
մեղքէն: Ի՞նչ է Ադամական մեղքը:
մեղքը:
Ադամական
Ադամական
մեղքը
առաջին
մարդուն
գործած
անհնազանդութեան մեղքն է:
է: Երբեմն մարդիկ հարց կու տան թէ
ի՞նչ կապ ունի մեզի հետ Ադամական մեղքը:
մեղքը: Շատ խորունկ կապ
ունի:
ունի: Ադամ եւ Եւա հետագային յառաջանալիք համայն
մարդկութեան ներկայացուցիչներն էին:
էին: Ուստի անոնց գործած
մեղքին ազդեցութիւնն
ազդեցութիւնն ու տրամադրութիւնը, պիտի փոխանցուէր
ամբողջ մարդկութեան:
մարդկութեան: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ «մէկ

անձի մը պատճառով էր որ մեղքը աշխարհ մտաւ, եւ մեղքին
պատճառով աշխարհ մտաւ մահը»
մահը» (Հռ 5.12):
5.12):
Ադամով սկսած այդ անհնազանդութիւնը, Քրիստոս
զօրութենապէս մեր մէջէն կը ջնջէ,
ջնջէ, իր բնակութեամբը մեր
ներսիդին մկրտութեան ժամանակ (Գղ 3.27):
3.27): Ճիշդ է որ
մկրտութենէն ետք մարդկային կամ հողեղէն մեր բնութիւնը չի
փոխուիր, բայց Քրիստոսի զօրութեամբ եւ Սուրբ Հոգիին
բնակութեամբը մեր մէջ, մենք կարող կը դառնանք դուրս գալու
Ադամական
անհնազանդութեան
տրամադրութենէն
եւ
ընդունելու Աստուծոյ օրէնքը եւ անոր համաձայն ապրելու:
ապրելու:
գ) Ի վերջոյ, Քրիստոսի բերած մկրտութիւնը, նաեւ, Սուրբ
Հոգիով օծումն է:
է: Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ յաճախ կը
տեսնենք Սուրբ Հոգիին էջքը առնչուած մկրտութեան հետ:
հետ: Քանի
որ իսկական մկրտութիւնը՝ Սուրբ Հոգիով եւ կրակով մկրտուիլն
է (Մտ 3.11, Գրծ 1.5), ուրեմն, առանց Սուրբ Հոգիին
ներկայութեան եւ սրբարար ներգործութեան մեր մէջ,
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մկրտութիւնը ամբողջական չի նկատուիր:
նկատուիր: Իսկ եթէ Սուրբ Հոգին
ներկայ է, ներկայ է օծելու համար մեզ. օծելու ո´
ո´չ թէ տեսանելի
իւղով մը, այլ՝ իր պարգեւներով, որուն խորհրդանիշն է միւռոնը
մեր եկեղեցւոյ մէջ, կամ ձէթը՝ տարբեր եկեղեցիներու մէջ:
մէջ:
Ամփոփ կերպով անդրադառնամ ուրիշ հարցի մը:
մը:
Մկրտութիւնը որո՞ւ անունով կը կատարուի:
կատարուի: Քրիստոսի՞
անունով, թէ՝ Ամենասուրբ Երրորդութեան անունով:
անունով: Նոր
Կտակարանը ցոյց
ցոյց կու տայ որ մկրտութիւնը Քրիստոսի´
Քրիստոսի´
անունով էր որ տեղի կ’
կ’ունենար:
ունենար: Ամենէն ցայտուն օրինակը կը
գտնենք Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ, որ քիչ առաջ ալ տեսանք.

«Ձեր ընթացքը փոխեցէք եւ իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք Տէր
Յիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր մեղքերը ներուին»
ներուին»
(2.38,
(2.38, տե´
տե´ս նաեւ 8.16, 10.48):
10.48):
Գիտենք որ երբ Քրիստոս իր աշակերտները առաքելութեան
ղրկեց, անոնց պատուիրեց մկրտել Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ
Հոգիին անունով (Մտ 28.19):
28.19): Արդ, հակառակ Տէրունական այս
պատուէրին, ինչո՞ւ առաքեալները կը մկրտէին Տէր Յիսուսի
անունով միայն, եւ այդ ընելով, արդե՞օք հակասած կ’
կ’ըլլային
Քրիստոսի պատուէրին:
պատուէրին: Ո´չ: Երրորդութեան անձերէն մէկուն
անունով կատարուած մկրտութիւնը՝ Երրորդութեան անունով
կատարուած կը նկատուէր:
նկատուէր:
Գրեթէ նոյնը կ’
կ’ըսէ 44-րդ դարու հեղինակ՝ Ամբրոսիոս, իր
«Յաղագս Հոգւոյն Սրբոյ»
Սրբոյ» գործին մէջ. «Երրորդութեան անձերէն

մէկուն անունով մատակարարուած մկրտութիւնը, զօրութեամբ՝
յանուն Երրորդութեան մատակարարուած մկրտութիւն է եւ միշտ
վաւերական»
վաւերական»: Պէտք չէ մոռնանք նաեւ, որ մկրտութիւնը, ո´
ո´ չ
միշտ, բայց ընդհանրապէս, կը վերաբերէր հրէութենէն դարձող
քրիստոնեաներուն:
քրիստոնեաներուն: Եւ անոնք կը ճանչնային Հայրը, քիչ թէ շատ
կը ճանչնային Հոգին նաեւ, բայց Որդիին ճանաչողութիւնը
չունէին, եւ առաքեալները քաջատեղեակ այս իրողութեան,
շեշտը կ’
կ’ուզէին դնել Քրիստոսի անձին վրայ:
վրայ:
Անդրադառնանք ուրիշ հարցի մը:
մը: Մկրտութիւնը կրկնելի՞ է:
է:
Մենք
գիտենք
որ
մկրտութիւնը
եկաւ
փոխարինելու
մկրտութիւնը
թլփատութիւնը:
թլփատութիւնը: Ինչպէս որ թլփատութիւնը մարմինին վրայ
դրուած նշան մըն էր որ այնուհետեւ կարելի չէր երբեք ջնջել,
նոյնն է նաեւ Քրիստոսով մեզի պարգեւուած մկրտութիւնը. ճիշդ
է որ մարմինին վրայ չենք տեսներ մկրտութեան նշանը, բայց այս
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անգամ, իր հոգեւոր նշանակութեամբը, անիկա մեր հոգիի վրայ
դրուած անջնջելի կնիքն է, եւ անոր համար ալ, անկրկնելի է:
է:
Մկրտութեան անկրկնելիութեան վերաբերեալ, Պօղոս
առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Մէկ է Տէրը, մէկ՝ հաւատքը, եւ մէկ է
մկրտութիւնը»
մկրտութիւնը» (Եփ
(Եփ 4.5):
4.5): Նախորդ գլուխին մէջ հաստատեցինք որ
մէ´կ է եկեղեցին:
եկեղեցին: Եկեղեցին մէ´
մէ´կ է, որովհետեւ եկեղեցիին
հաւա´
հաւա´տքը մէկ է, եկեղեցիին Գլո´
Գլո´ւխը մէկ է, եկեղեցիին Տէ´
Տէ´րը
մէկ է:
է: Եթէ մէ´
մէ´կ է Տէրը, ուրեմն, Տիրոջ անունով կատարուած
մկրտութիւնն ալ մէ´
մէ´կ պէտք է ըլլայ:
ըլլայ: Հետեւաբար, մկրտութիւնը
չի կրնար կրկնուիլ, որովհետեւ ատիկա
ատիկա պիտի նշանակէր որ
մենք տարբեր Տիրոջ մը անունով կը մկրտուինք, տարբեր
հաւատքով մըն է որ կը մկրտուինք:
մկրտուինք:
2-րդ դարու աղանդաւոր՝ Մարկիոն, եւ իրեն պէս ուրիշներ,
սկսան ուսուցանել, թէ՝ անոնք որոնք իրենց մկրտութենէն ետք
մեղք կը գործեն, պէտք է վերամկրտուին, այսինքն՝ վերստին
մկրտուին:
Այս
վերաբերմունքը
հանդէպ
մկրտութեան
մկրտուին:
խորհուրդին եւ այդ խորհուրդով մեզի փոխանցուող Սուրբ Հոգիի
պարգեւներուն,
անարգական
վերաբերմունք
էր:
Եթէ
էր:
մկրտութիւնը Քրիստոսի հետ թաղուիլ է (Կղ 2.12), կարելի՞ է
երկրորդ անգամ մկրտուիլ եւ երկրորդ անգամ ըլլալով
ըլլալով
Քրիստոսի հետ թաղուիլ:
թաղուիլ: Եթէ Մկրտուիլը Քրիստոսի մահուան
հաղորդակից դառնալ է (Հռ 6.3), քանի՞ անգամ պէտք է Քրիստոսի
մահուան հաղորդակից դառնանք:
դառնանք: Եթէ մկրտութիւնը նոր ծնունդ
մըն է (Տիտ 3.5), կարելի՞ է երկու անգամ նոր ծնունդ ապրիլ,
հոգեւոր ծնունդ:
ծնունդ:
Տեսանք որ վերստին
վերստին մկրտելը հակասուրբգրային եւ
հակատրամաբանական է:
է: Բայց կարեւոր երեւոյթ մը կայ որուն
պէտք է անդրադառնալ:
անդրադառնալ: Հերետիկոսները առաջին դարերուն մեծ
թափով զարգացան եկեղեցիին մէջ:
մէջ: Անոնք որոնք կը հեռանային
ճշմարտութենէն եւ աղանդաւոր կը դառնային, անոնք
բնականօրէն կը հեռանային
հեռանային նաեւ եկեղեցիէն:
եկեղեցիէն: Եթէ խմբակ մը
Քրիստոսի եկեղեցիէն հեռացաւ, աղանդաւոր դարձաւ, բայց
շարունակեց մկրտել ուրիշները, եւ որոշ ժամանակ ետք
վերստին դարձաւ եկեղեցւոյ գիրկը, ի՞նչ պէտք է ընէ եկեղեցին:
եկեղեցին:
Պէ՞տք է ճանչնայ անոնց մկրտութիւնը, թէ պէտք է վերստին
մկրտէ մկրտուածները
մկրտուածները:
կրտուածները: Խորքին մէջ, ասիկա վերստին մկրտել չի
նշանակեր, այլ՝ նոր մկրտել:
մկրտել: Եկեղեցւոյ հայրերէն ոմանք, յարգած
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ըլլալու համար մկրտութեան խորհուրդը, ըսին, թէ՝ պէտք չէ
վերստին մկրտել այն անձերը որոնց մկրտութիւնը Սուրբ
Երրորդութեան անունով եւ ուղղափառ բանաձեւով տեղի
ունեցած է, թէկուզ անոնք աղանդաւորներու կողմէ մկրտուած
ըլլան:
ըլլան:
Երկու խօսք ըսենք արեան մկրտութեան մասին:
մասին: Ի՞նչ կը
հասկնանք արեան մկրտութիւն ըսելով:
ըսելով: Եկեղեցւոյ հայրերը
կ’ըսեն, որ եթէ մէկը քրիստոնեայ հաւատացեալ է, բայց առիթը չէ
ներկայացած որ մկրտուի, եւ պատահեցաւ
պատահեցաւ որ հալածանքներու
ընթացքին նահատակուեցաւ, այդ նահատակութիւնը իրեն
համար կը նկատուի՝ իր սեփական արիւնով մկրտուիլ, անով ան
կը սրբուի Ադամական իր մեղքէն, իսկ Քրիստոսի պարգեւած
քաւութեամբ՝ կը սրբուի իր բոլոր մեղքերէն:
մեղքերէն:
Կարելի՞ է նոյն այս բացատրութիւնը տալ հերետիկոսներուն
վերաբերեալ:
վերաբերեալ: Եթէ մէկը ուրացաւ Քրիստոսի աստուածութիւնը,
աղանդաւոր դարձաւ եւ հեռացաւ եկեղեցիէն, բայց յետոյ
անդրադարձաւ իր սխալին, եւ ուզեց ետ եկեղեցի գալ թողութիւն
խնդրելու եւ ստանալու համար, եւ եթէ պատահեցաւ որ եկեղեցի
գալէ առաջ հալածանքի հանդիպեցաւ,
հանդիպեցաւ, եւ խիզախաբար իր
կեանքը տուաւ Քրիստոսի համար, այդպիսի մէկը քաւութիւն կը
գտնէ՞ր, ներումի կ’
կ’արժանանա՞ր:
արժանանա՞ր: 33-րդ դարուն ապրած, Ափրիկէի
Եկեղեցիին հայրապետներէն՝ Տերտուղիանոս, այդպիսիներուն
նահատակութիւնը արեան մկրտութիւն կը նկատէ, եւ ուստի,
քաւութեան արժանի
արժանի կը սեպէ զանոնք:
զանոնք:
Հիմա կու գանք խօսելու մանուկներու մկրտութեան մասին:
մասին:
Վաւերակա՞ն է մանուկներու մկրտութիւնը:
մկրտութիւնը: Եթէ երբեք
մկրտութիւնը անբաժանելի է ապաշխարութենէն, ի՞նչպէս
ապաշխարելու::
կարելի է մկրտել մանուկը երբ ան ի վիճակի չէ ապաշխարելու
Եթէ ապաշխարութիւնը մարդու կողմէ գիտակից արարք մըն է իր
մեղքերը խոստովանելու, եւ եթէ մանուկը չի կրնար այդ բոլորը
ընել, մկրտութիւնը ոեւէ զօրութիւն կամ ոեւէ իմաստ կ’
կ’ունենա՞յ
իրեն համար:
համար:
Նոյն այս հարցումը հարցուցին 1616-րդ դարէն սկսեալ
Բողոքական եկեղեցիներ:
եկեղեցիներ: Անոնք սկզբնապէս դէմ չէին
մանուկներու մկրտութեան, բայց որոշ ժամանակ ետք, երբ
սկսան Նոր Կտակարանը սերտել եւ անոր վրայ հիմնուելով որոշ
հաստատումներ կատարել, եկան այն եզրակացութեան, որ
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պէտք չէ մկրտել մանուկները:
մանուկները: Անոնք մերժեցին մանուկներու
մկրտութիւնը, առարկելով որ Նոր Կտակարանը չի խօսիր
մանուկներու
մանուկներու մկրտութեան մասին եւ ո´
ո´չ ալ մանուկի մը
մկրտութեան օրինակը կու տայ:
տայ: Բայց եթէ ուզենք իրենց պէս
տրամաբանել պահ մը, մենք եւս նոյն առարկութիւնը կրնանք
ընել, ըսելու համար, որ եթէ երբեք Նոր Կտակարանը չ’
չ’ըսեր թէ
պէտք է մկրտել մանուկը, նաեւ չ’
չ’ըսեր, թէ պէտք չէ մկրտել
մկրտել
մանուկը:
մանուկը: Ո´չ մկրտելու եւ ո´
ո´չ ալ չմկրտելու հրահանգ կայ հոն:
հոն:
Մեզի կը մնայ, մեր տրամաբանութիւնը գործածել, գտնելու
համար այս հարցին լուծումը:
լուծումը:
Թէպէտ Նոր Կտակարանը չի յիշեր մանուկներու
մկրտութեան օրինակներ, բայց կը յիշէ ընտանիքներու
մկրտութեան օրինակներ:
օրինակներ: Օրինակ,
Օրինակ, Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ
կը կարդանք թէ Փիլիպպէի բանտապետը «ինք եւ բոլոր իրենները
մկրտուեցան»
մկրտուեցան» (Գրծ
(Գրծ 16.33), Կոռնելիոս իր ամբողջ ընտանիքով
մկրտուեցաւ (Գրծ 10.4710.47-48), Լիդիա «եւ իր ընտանիքը
մկրտուեցան»
մկրտուեցան» (Գրծ
(Գրծ 16.15):
16.15): Արդեօք պէ՞տք է այս ընտանիքներէն
անջատենք մանուկները:
մանուկները: Ընտանիք բացատրութիւնը չի՞
ներառներ նաեւ մանուկները:
մանուկները: Կարելի՞ է ըսել որ հայրերն ու
մայրերը մկրտուեցան, իսկ մանուկները մնացին առանց
մկրտութեան:
մկրտութեան:
Յետոյ պէտք չէ մոռնանք որ առաքեալները Քրիստոսի
աւանդածներէն շատ բան չարձանագրեցին (Յհ 21.25). շատ բան
պահուեցաւ այն աւանդութեան մէջ որ լրացուցիչ բաժինն էր Նոր
Կտակարանին:
Կտակարանին: Առաջին դարու վերջաւորութեան եւ 22-րդ դարու
սկիզբը, եկեղեցւոյ հայրապետներու գրականութեան մէջ կը
տեսնենք յստակ վկայութիւններ, թէ մանուկները պէտք էր
մկրտել, եւ թէ մանկամկրտութիւնը ծանօթ ընդհանրացած
ընդհանրացած
սովորութիւն մըն էր:
էր: Ֆրանսայի Լիոն քաղաքին եպիսկոպոսը՝
Երանոս Հայրապետ, «Ընդդէմ Հերձուածողաց»
Հերձուածողաց» իր գիրքին մէջ կը
հաստատէ թէ իր ժամանակ մանուկներու մկրտութիւն կար:
կար:
Որոգինէս Աղեքսանդրացին կը վկայէ որ մանուկները մկրտելու
աւանդութիւնը առաքեալներէն առնուած է:
է: Կիպրիանոս
Հայրապետ նաեւ նախընտրելի կը գտնէ մկրտութիւնը մանուկ
տարիքին ըլլայ:
ըլլայ:
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Այս հարցը կը փակեմ ընթերցումով մը որ մեզի կու գայ 44-րդ
դարէն, եւ որ քաղուած է «Առաքելական Կանոններ»
Կանոններ» կոչուած
կանոններու գիրքէն.գիրքէն.-

«Առաքեալները հետեւեալ կարգադրութիւնը ըրին եւ
հաստատապէս
հաստատապէս հրահանգեցին ըսելով.ըսելով.- Աստուած Աբրահամին
խօսեցաւ եւ ըսաւ.ըսաւ.- Ձեր մանուկները ութօրեայ պիտի թլփատուին
եւ ատիկա իմ եւ ձեր միջեւ ուխտի յաւիտենական նշան պիտի
ըլլայ:
ըլլայ: Նոյն ուխտը հաստատուեցաւ նաեւ Մովսէսի հետ, որ
Արարիչէն հրաման ստացաւ զոպայի փունջով ջուր սրսկելու
սրսկելու
ժողովուրդին վրայ, ինչ որ հեթանոսներու մկրտութիւնը կը
նախապատկերացնէր:
նախապատկերացնէր: Մովսէս Ահարոնով եւս այս մկրտութեան
օրինակը կու տար, իբրեւ շուք տրուած կարգերուն, ապագայ
փոփոխութիւնը ցոյց տալով, եւ կը հրամայէր որ արտաքին
սրահին
մէջ
լուացուի
եւ
յետո´
միայն
մօտենայ
յետո´յ
սրբութիւններուն:
սրբութիւններուն: Նաւէի որդի՝ Յեսու եւս, այս մկրտութեան
օրինակը կու տար Յորդանան գետէն անցնելով եւ ապա մտնելով
պարգեւներու երկիրը, այսինքն՝ խոստացուած երկիրը:
երկիրը:
Մարգարէներուն մէջ մեծագոյնը եւ ամենէն նախանձախնդիրը՝
Եղիա եւս, այս մկրտութեան օրինակը կու տար, Յորդանան
Յորդանան
գետէն անցնելով եւ ողջողջ-ողջ երկինք վերանալով:
վերանալով: Եղիսէ Սափորը
բերել կու տար իբրեւ նախապատկերացում մկրտութեան,
(ասիկա կ’
կ’ակնարկէ կուժ մը ջուրով՝ Եղիսէի ձեռքով
ջրաղբիւրներու բժշկութեան):
բժշկութեան): Կիներէն ծնածներուն մէջ՝
կնքահայր Յովհաննէսը, որ արժանի եղաւ անարատ Տէր Յիսուսը
մկրտելու Յորդանան գետի մէջ, օրինակ կը դառնար Նոր
Ուխտին եւ եկեղեցւոյ զաւակներուն:
զաւակներուն: Իսկ մեր Տէրը վերնատան
մէջ մեր ոտքերը լուալով՝ մկրտութեան ջուրով մեզ զօրացուց, եւ
աւազանին պարգեւած մաքրութեամբ անմեղ դարձուց,
աշխարհին օրինակ տալով թէ քահանայական կարգին
կարգին միջոցաւ
ոեւէ մանուկ որ ութօրեայ կը մկրտուի, զՔրիստոս կը հագնի. իսկ
այն վկաները որոնք մկրտութիւն չունին, իրենց արիւնով կը
փրկուի»
փրկուի»:
Կու
գանք
ապաշխարութեան:
ապաշխարութեան:
Ապաշխարութեան
բացարձակ անհրաժեշտութիւնը Քրիստոս հաստատեց, երբ

«ոմանք եկան Յիսուսի եւ պատմեցին այն
այն Գալիլեացիներուն
մասին, որոնք Պիղատոսի կողմէ սպաննուեցան, երբ Աստուծոյ
զոհ կը մատուցանէին»
մատուցանէին» (Ղկ
(Ղկ 13.1), Յիսուս առիթէն օգտուելով

www.hygradaran.weebly.com

379

կարեւորութեամբ շեշտեց ապաշխարութիւնը, զայն պայման
նկատեց փրկութեան եւ ըսաւ. «Կ’ըսեմ ձեզի, որ եթէ
չապաշխարէք՝ բոլորդ ալ նոյնպէս պիտի
պիտի կորսուիք»
կորսուիք» (Ղկ
(Ղկ 13.5):
13.5):
Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը:
ապաշխարութիւնը: Ապաշխարութիւնը Քրիստոսի
գալուն միակ ճանապարհն է:
է: Քրիստոսի գալու ուրիշ կերպ կամ
ուրիշ ճամբայ չկա´
չկա´յ: Ճիշդ անոր համար ալ, Յովհաննէս Մկրտիչ
կոչ կ’
կ’ուղղէր բոլոր անոնց որոնք կը պատրաստուէին Քրիստոսի
գալստեան, որ ապաշխարեն
ապաշխարեն եւ մկրտուին (Մր 1.4):
1.4): Յիսուս ի´
ի´նք
եւս իր առաքելութեան սկսաւ ըսելով. «Ապաշխարեցէ´
Ապաշխարեցէ´ք,
որովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած է»
է» (Մտ
(Մտ 4.17):
4.17):
Ապաշխարութեան վերաբերեալ քանի մը հաստատումներ
պիտի ընեմ.ընեմ.1.1.- Առաջին հերթին, ապաշխարութիւն կը նշանակէ
Աստուծմէ հեռացած
հեռացած կեանքէ մը հրաժարական եւ դարձ դէպի
Աստուած:
Աստուած: Աստուածաշունչը մնայունօրէն, ուղղակի թէ
անուղղակի կերպով, կը խօսի երկու ճամբաներու մասին՝
կեանքի ճամբային եւ մահուան ճամբային մասին, բարիի
ճամբային եւ չարի ճամբային մասին, փրկութեան ճամբային եւ
կորուստի ճամբային
ճամբային մասին:
մասին: Ապաշխարութիւնը, հրաժարիլն է
մահուան ճամբայէն եւ կեանքի ճամբուն դառնալն է, լքելն է չարի
ուղին եւ բարիի ուղիին գալն է, հեռանալն է կորուստի
առաջնորդող գիծէն եւ փրկութեան առաջնորդող գիծին հետեւիլն
է:
Ապաշխարութիւնը անդրադառնալն է մեր մեղաւոր
վիճակին եւ դարձի ճամբան բռնելն է, ինչպէս ըրաւ անառակ
որդին (Ղկ 15.18):
15.18): Ապաշխարութիւնը ընթացք մըն է. կը սկսի
որոշ պահու մը ընթացքին բայց
այդ
պահով
չի
սահմանափակուիր,
այդ
պահով
չ’
կը
չ’աւարտիր, այլ
շարունակուի ամբողջ կեանքի ընթացքին:
ընթացքին:
2.2.- Ապաշխարութիւնը մեղքերու խոստովանութիւն
խոստովանութիւն է, մեր
հոգիներու Տեսուչին եւ մեր Հովիւին՝ Քրիստոսի դիմաց:
դիմաց:
Խոստովանութիւնը անհրաժեշտ պայման է մեր խղճմտանքը
սրբելու, մաքրելու, եւ Աստուծոյ կամեցած ձեւով նո´
նո´ր կեանքի մը
սկսելու:
Վարդապետութիւն» գործին
սկսելու: «Տասներկու Առաքեալներու Վարդապետութիւն»

մէջ կը կարդանք. «Հաւաքոյթին
Հաւաքոյթին մէջ (ակնարկութիւնը
պաշտամունքային հաւաքոյթին է) քու
թերացումներդ
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խոստովանէ եւ աղօթքի մի´
մի´ երթար գէշ խղճմտանքով:
խղճմտանքով: Այս է
ճշմարիտ քրիստոնեայի ճամբան»
ճամբան»:

3.3.- Ապաշխարութիւն, կը նշանակէ՝ կեանքի կտրուկ
շրջադարձ, կեանքի կտրուկ փոփոխութիւն:
փոփոխութիւն: Ինչ ժխտական
երեւոյթով
ալ
յատկանշուած
ըլլայ
մեր
կեանքը,
ապաշխարութենէն յետոյ պէտք է տարբեր բանով յատկանշուի:
յատկանշուի:
Այդ տարբեր բանը զՔրիստոս հագնիլը պէտք է ըլլայ, այլ խօսքով,
Քրիստոսի նմանիլ փորձելը:
փորձելը: Իսկ Քրիստոսի նմանիլը մէկ
անգամէն չ’
չ’ըլլար, այլ որոշ ժամանակ մը կը պահանջէ:
պահանջէ:
Մարդը սովորութիւններու
սովորութիւններու գումար մըն է:
է: Մարդուն
մտածողութիւնը մանուկ տարիքէն աստիճանաբար կը
կազմաւորուի:
կազմաւորուի: Երկար ժամանակի ընթացքին կազմաւորուած
բան մը, երկվայրկեանի մը ընթացքին չ’
չ’անյայտանար:
անյայտանար: Դարձը
կրնայ վայրկեանի մը ընթացքին ըլլալ, բայց դարձին յաջորդող
ներքին փոփոխութիւնը, ամբողջ
ամբողջ կեանք մը կրնայ խլել մեզմէ:
մեզմէ:
Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Մինչեւ հասնինք Քրիստոսի կատարեալ
նմանութեան»
նմանութեան» (Եփ
(Եփ 4.13):
4.13): Կարեւորը Քրիստոսի նմանութեան
հասնելու այդ ճիգին մէջ մնալն է տեւաբար:
տեւաբար: Մեզմէ ո´
ո´չ ոք
կատարեալ է, ո´
ո´չ ոք կատարելապէս մաքուր է, բայց մեր
կեանքին նպատակը
նպատակը ուրիշ բան պէտք չէ ըլլայ եթէ ձգտում մը
դէպի Քրիստոսապահանջ աստուածային այդ կատարելութիւնը
(Մտ 5.48):
5.48):
4.4.- Ապաշխարել, կը նշանակէ՝ անիրաւուածը դարմանել,
տկարին ու աղքատին օգտակար դառնալ:
դառնալ: Հին Կտակարանին մէջ
մարգարէական գրականութիւնն ալ այս մասին կը խօսի.
օրինակ,
օրինակ, երբ կը խօսի ճշմարիտ ծոմապահութեան մասին, Եսայի
մարգարէն որոշակի կերպով կ’
կ’ըսէ, որ Աստուծոյ քով ընդունելի
ծոմապահութիւնը ծունկի գալը եւ գլուխին վրայ մոխիր ցանելը
չէ, ո´
ո´չ ալ կուրծքը ծեծելը կամ ողբալը, այլ անիրաւուածին,
հարստահարուածին, աղքատին, որբին, այրիին,
այրիին, կարօտեալին
օգնելն է, անոնց տէր կենալն է:
է:
5.5.- Ապաշխարել, կը նշանակէ՝ որդեգրումը ուղիղ հաւատքի
եւ ուղիղ գործի:
գործի: Կարելի չէ քրիստոնէական մեր կեանքը
անջատել մեր հաւատքէն կամ մեր հաւատքը՝ քրիստոնէական
մեր կեանքէն:
կեանքէն: Կեանք ըսելով, այս պարագայիս, կը հասկնամ՝
գործ
գործ: Հաւատքին ուղղափառութիւնը առանց ուղիղ գործերու
երբեք չի կրնար ուղիղ ըլլալ:
ըլլալ: Ինչպէս հաւատք ըսելով, չենք
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հասկնար պարզապէս բանի մը հաւատալը, այլ կը հասկնանք
Աստուծոյ հաւատալը, կառչիլը, կապուիլը, մօտենալը, այնպէս
ալ, գործ ըսելով, չենք հասկնար ոեւէ գործ, պատահական
պատահական գործ,
այլ կը հասկնանք ուղիղ գործ, աստուածահաճոյ գործ, օգտաշատ
գործ:
գործ:
Եզնիկ Կողբացին կ’
կ’ըսէ. «Աւելի լաւ է անգործ մեղուն, քան թէ
ժիր պիծակը»
պիծակը»: Ժիր, կը նշանակէ՝ բանուկ, աշխատող:
աշխատող: Պիծակը
գիտէք, փոխանակ շինելու՝ կը քանդէ:
քանդէ: Ուրիշին շինածն է որ
կ’ուտէ:
ուտէ: Եզնիկին ըսել
ըսել ուզածը, հետեւաբար, այն է՝, որ աւելի լաւ է
անգործ նստինք, ոչինչ ընենք, քան թէ գործ մը գործենք եւ
ուրիշին վնաս հասցնենք:
հասցնենք: Որոգինէս եւս կ’
կ’ըսէ, թէ դատաստանի
օրը Աստուած քննութենէ պիտի անցնէ թէ´
թէ´ մեր հաւատքը եւ թէ´
թէ´
մեր գործը:
գործը: Դատաստանին օրը, հաւատք եւ գործ պիտի
պիտի դիտուին
իբրեւ մէ´
մէ´կ միասնութիւն:
միասնութիւն:
Պէտք է գիտնալ նաեւ, որ ապաշխարութիւն բառը եկեղեցւոյ
կեանքին մէջ ընդհանրապէս չէր գործածուեր սովորաբար պարզ
մեղքերուն համար, այլ առ հասարակ կապուած էր մահացու
մեղք հասկացողութեան:
հասկացողութեան:
Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը մեզ կ’
կ’առաջնորդէ սրբութեան
սրբութեան
ճանապարհէն:
Սրբութեան
այդ
ճանապարհը
կ’
ճանապարհէն:
կ’անցնի
եկեղեցիէն:
եկեղեցիէն: Կարելի չէ ունենալ կամ պատկերացնել ճշմարիտ
ապաշխարութիւն առանց եկեղեցիին:
եկեղեցիին: Կը սխալին բոլոր անոնք՝
որոնք կ’
կ’ենթադրեն որ անձնապէս զգացուած որոշ զղջումը կամ
դարձը, կ’
կ’ապահովէ իրենց փրկութիւնը:
փրկութիւնը: Մեր հաւատքը
հաւատքը պէտք է
դիտել Աստուածաշունչին լոյսին տակ:
տակ: Աստուած մեզ
անջատաբար իբրեւ մարդիկ չի կանչեր, այլ կը կանչէ իբրեւ
անդամները ամբողջական մէկ ժողովուրդի:
ժողովուրդի:
Մէկը
չի
կրնար
ինքզինք
զատել
եկեղեցիէն՝
հաւատացեալներու բանակէն:
բանակէն: Յիսուս կ’
կ’ըսէ. «Իսկ եթէ անոնց ալ

մտիկ չընէ՝ բոլոր
բոլոր հաւատացեալներուն ներկայութեան ըսէ, եւ
եթէ անոնց ալ մտիկ չընէ՝ զինք նկատէ հեթանոս մը եւ կամ
մաքսաւոր մը»
մը» (Մտ
(Մտ 18.17):
18.17): Այս բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան,

որ առանց հաւատացեալներու բազմութեան, այլ խօսքով՝
եկեղեցիին գալու կամ դիմելու, եւ առանց վերջնական
խոստովանութիւնը
խոստովանութիւնը անոնց ներկայութեան կատարելու, կարելի
չէ պատկերացնել ճշմարիտ ապաշխարութիւն:
ապաշխարութիւն:
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Խօսեցանք մկրտութեան անկրկնելիութեան մասին, իսկ
հիմա հարց կու տամ՝ կարելի՞ է ապաշխարութիւնը կրկնել:
կրկնել:
Կարելի է եւ կարելի չէ:
չէ: Եթէ ապաշխարութիւն ըսելով, կը
հասկնանք պարզապէս սովորական
սովորական մեղքերու թողութիւնը,
այսինքն՝ մեղք մը գործելէ ետք զայն զղջալը եւ խոստովանիլը,
ատիկա կարելի է կրկնել:
կրկնել: Իսկ եթէ ապաշխարութիւն ըսելով, կը
հասկնանք հաւատքը ուրանալէ ետք, դարձի գալ եւ թողութիւն
հայցել, այդպիսի բան կարելի չէ պատկերացնել:
պատկերացնել: Հաւատքը
ուրացողին
ուրացողին համար ապաշխարութիւն չկա´
չկա´յ:
Պօղոս առաքեալ նոյն այս ճշմարտութիւնն է որ կը
հաստատէ երբ կ’
կ’ըսէ. «Անոնք որ անգամ մը լուսաւորուելով

մկրտուելէ, երկնային պարգեւները վայելելէ, Սուրբ Հոգիին
հաղորդակից դառնալէ, Աստուծոյ բարի խօսքը ճաշակելէ եւ
հանդերձեալ աշխարհի սքանչելիքներուն
սքանչելիքներուն նախաճաշակը առնելէ
ետք՝ իրենց հաւատքը կը լքեն, այդպիսիները կարելի չէ երկրորդ
անգամ ապաշխարութեան բերել»
բերել» (Եբր
(Եբր 6.46.4-6):
6): Նոյն նամակին 1010րդ գլուխին մէջ կը կարդանք. «Որովհետեւ ճշմարտութիւնը
ճանչնալէ եւ ընդունելէ ետք՝ եթէ գիտակցաբար շարունակենք
յանցանք
յանցանք գործել, այնուհետեւ ա´
ա´լ չի մնար ոեւէ զոհ որ մեր
մեղքերը քաւէ»
քաւէ» (Եբր
(Եբր 10.26):
10.26):
Հարցին մօտենանք տարբեր ձեւով մը:
մը: Օրինակ, երբ 33-րդ
դարուն կամ ուրիշ դարերուն, հալածանքներ շղթայազերծուեցան
քրիստոնեաներու դէմ եւ անոնց պարտադրուեցաւ խոնարհիլ
կուռքերուն դիմաց, ոմանք ուրացան Քրիստոսը եւ իսկապէս
խոնարհեցան, ոմանք ալ՝ առերես խոնարհեցան:
խոնարհեցան: Արդ,
հալածանքներու դադարումէն ետք, հարց ծագեցաւ թէ
այսպիսիները ներում ունի՞ն թէ ոչ:
ոչ: Զանոնք պէ՞տք է վերստին
եկեղեցի ընդունիլ թէ ոչ:
ոչ: Հաւատքը լքողի մը համար դարձի առիթ
պէ՞տք էր ընծայել թէ ոչ:
ոչ:
Եկեղեցին միշտ ալ յայտարարած է թէ հաւատքը ուրանալը
մահացու մեղք է:
է: Ուստի այդ մահացու մեղքին մէջ ինկողներուն,
եկեղեցին մերժած է եւ կը մերժէ թողութիւն շնորհել:
շնորհել: Յիշենք որ
Յովհաննէս առաքեալ ինք եւս կը խօսի մահացու եւ ոչ մահացու
մեղքերու մասին (Ա.Յհ 5.165.16-17):
17): Չմոռնանք նաեւ, որ Յիսուս
Սուրբ Հոգիին դէմ հայհոյութիւն գործելը աններելի հռչակեց (Մտ
12.31):
12.31): Սուրբ Հոգիին հայհոյելը՝ անոր գործը ուրանալ է, իսկ
անոր գործը ուրանալ, կը նշանակէ՝ զայն ուրանալ:
ուրանալ:
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Արդեօք միայն իր հաւատքը ուրացողի՞ն համար
ապաշխարութիւնը անկրկնելի է, նման մեղք գործողի՞ն համար
միայն ներում չկայ:
չկայ: Պօղոս առաքեալ կը խօսի ապաննութեան,
ագահութեան, շնութեան, պոռնկութեան եւ այլ տեսակի
մեղքերու մասին, եւ կ’
կ’ըսէ, թէ այսպիսի մեղքեր գործողները
պիտի չժառանգեն երկինքի արքայութիւնը (Եփ 5.5, Ա.Կր 6.96.9-10):
10):
Կռապաշտութեան
Կռապաշտութեան պէս ասոնք ալ տեսակ մը պաշտամունք չե՞ն
արդեօք:
արդեօք: Երբ «սպաննութիւն»
սպաննութիւն» կ’ըսենք, արդեօթ բռնութեան կամ
վայրագութեան նուիրագործումը չի՞ հասկցուիր անով:
անով: Կամ երբ
«պոռնկութիւն»
պոռնկութիւն» կ’ըսենք, անով չե՞նք հասկնար մարմնական
կիրքերու նուիրագործումը:
ագահութիւն» կ’ըսենք,
նուիրագործումը: Կամ երբ «ագահութիւն»
ըսենք,
արդեօք նիւթը Աստուծոյ տեղ դնելու փորձութիւնը չէ՞ ատիկա:
ատիկա:
Հին եկեղեցին յատկապէս չորս մեղքեր՝ սպաննութիւն,
շնութիւն, պոռնկութիւն եւ ագահութիւն, մահացու մեղքեր կը
նկատէր եւ ներում չէր տար:
տար: Եկեղեցւոյ հայրերէն ոմանք աւելի
մեղմ կեցուածք որդեգրած են այսպիսի մեղքերու
մեղքերու նկատմամբ,
իսկ ուրիշներ խիստ գտնուած են, սակայն պատմութեան
ընթացքին, աստիճանաբար սկզբնական խստութիւնը նահանջեց,
ըլլալէ::
եւ մահու մեղքերէն գէթ ոմանք, դադրեցան մահացու ըլլալէ
Ըստ Տերտուղիանոս Հայրապետին, եօթը մահացու մեղքերն
են՝ կռապաշտութիւն, հայհոյութիւն, սպաննութիւն,
սպաննութիւն, շնութիւն,
պոռնկութիւն, սուտ վկայութիւն եւ նենգութիւն:
նենգութիւն: Իսկ ըստ մեր Հայ
Եկեղեցւոյ
հայրերուն,
եօթը
մահացու
մեղքերն
են՝
հպարտութիւն, նախանձ, բարկութիւն, ծուլութիւն, ագահութիւն,
որկրամոլութիւն
բղջախոհութիւն:
Տերտուղիանոսի
բղջախոհութիւն:
ներկայացուցած մահացու մեղքերու
մեղքերու ցանկը ամբողջութեամբ
տարբեր է մեր եկեղեցւոյ ներկայացուցած մահացու մեղքերու
ցանկէն, բացի վերջինէն՝ բղջախոհութենէն, որ մտովին գործուած
պոռնկութեան եւ շնութեան միացումն է:
է:
Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, որ ինչ որ եկեղեցւոյ
հայրերէն մէկուն համար մահացու մեղք կրնայ նկատուիլ, ուրիշ
եկեղեցիի մը հայրեր, կրնան զայն մահացու մեղք նկատել:
նկատել:
Եզրակացութիւնը կ’
կ’ըլլայ այն՝ որ մահացու եւ բացարձակապէս
աններելի մեղք չկա´
չկա´յ, բայց ուրացումէն, որ զարմանալիօրէն չէ
յիշուած մահացու մեղքերու ցանկին մէջ:
մէջ:
Մահացու մեղքերու ցուցակին կազմուիլը
կազմուիլը ինքնին ցոյց կու
տայ, որ Հայ Եկեղեցւոյ համար, ինչպէս նաեւ Ընդհանուր
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Եկեղեցւոյ համար, աններելի մեղք չկա´
չկա´յ: Եթէ անոնք աններելի
ըլլային, Կիրակի օրերը հաւաքական խոստովանանքի ժամանակ
պիտի չկարդացուէին եւ քահանան ալ արձակում պիտի
չշնորհէր:
չշնորհէր: Մահացու մեղքերը միւս
միւս մեղքերու ցանկին մէջ յիշելը,
կը պարզէ որ ապաշխարանքի այն խիստ կեցուածքը որ
սկզբնապէս կար, աստիճանաբար մեղմացաւ:
մեղմացաւ:
Կու գանք ուրիշ կարեւոր հարցի մը որ ուրիշներ հարցի
վերածած են:
են: Ո՞վ ունի մեղքերը ներելու իշխանութիւն:
իշխանութիւն:
Աստուածաշունչը բացորոշապէս կը հաստատէ թէ միայն
միայն
Աստուած կրնայ մեղքերը ներել (Մր 2.7):
2.7): Քրիստոս Աստուած
ըլլալով՝ ի´
ի´նքն ալ իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելու:
ներելու: Ինքն իսկ
ըսաւ. «Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի մեղքերը
ներելու»
ներելու» (Մր
(Մր 2.10):
2.10):
Քրիստոս մեղքերը ներելու նոյն այդ իշխանութիւնը
փոխանցեց եկեղեցիին
եկեղեցիին նաեւ:
նաեւ: Յիշեցէք որ երբ Պետրոս առաքեալ
յայտարարեց թէ Քրիստոս ի´
ի´նքն է կենդանի Աստուծոյ Որդին,
Քրիստոս երանի տալէ ետք իրեն որ դարձած էր խօսնակը Հօր
Աստուծոյ, եւ խոստանալէ ետք թէ իր եկեղեցին պիտի հիմնէր
խոստովանուած հաւատքին՝ իր իսկ աստուածութեան վրայ,
Պետրոսի
Պետրոսի ըսաւ. «Քեզի պիտի տամ երկինքի արքայութեան

բանալիները, եւ ինչ որ կապես երկրի վրայ՝ կապուած պիտի
ըլլայ երկինքի մէջ, եւ ինչ որ արձակես երկրի վրայ՝ արձակուած
պիտի ըլլայ երկինքի մէջ»
մէջ» (Մտ
(Մտ 16.19):
16.19): Նոյն այս խոստումը նոյն

բառերով
Քրիստոս
կրկնեց
այս
անգամ
իր
բոլոր
բոլոր
աշակերտներուն համար (Մտ 18.18):
18.18):
Առաքեալներուն տրուած այս իշխանութիւնը տակաւին
ընդհանուր եզրերով է, որովհետեւ կ’
կ’ըսէ՝ «ինչ որ կապես»,
կապես», «ինչ
«ինչ որ
արձակես»
արձակես»: «Ինչ
«Ինչ որ»
որ»ը չէզոք է, կրնայ ոեւէ բանի վերաբերիլ:
վերաբերիլ: Բայց
երբ նայինք Յովհաննու Աւետարանին, հոն կը տեսնենք, որ
Քրիստոս իր յարութենէն ետք, այս իշխանութիւնը որոշակի
կերպով տուաւ իր առաքեալներուն երբ անոնց վրայ փչելով
ըսաւ. «Եթէ մէկուն ներէք իր մեղքերը՝ թող ներուած ըլլան եւ եթէ
չներէք մէկուն մեղքերը՝ թող ներուած չըլլան»
չըլլան» (Յհ
(Յհ 20.23):
20.23): Հոս
բառերը աւելի յստակ եւ աւելի որոշակի
որ»
որոշակի են:
են: «Ինչ
«Ինչ որ»
բացատրութեան
փոխարէն
հոս
ունինք
«մէկուն»
մէկուն»
բացատրութիւնը, որ կը պարզէ թէ խօսքը մարդ արարածի մասին
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է: Իսկ «արձակել»
արձակել» եւ «կապել»
կապել» բառերը փոխարինուած են «ներել»
ներել»
եւ «չներել»
չներել» բառերով:
բառերով:
Ճիշդ է որ սկզբնապէս քահանայական կարգ ունեցողները
միայն իրենք մեղքերը
մեղքերը կ’
կ’արձակէին, բայց առաջին երկուերկու-երեք
դարերուն, ուրիշ երեւոյթ մը հանդէս եկաւ որուն վերաբերեալ
կ’արժէ երկու խօսք ըսել:
ըսել: Մեր եկեղեցին, ինչպէս բոլոր
եկեղեցիները, «խոստովանող վկայ»
վկայ» կը կոչեն այն անձերը
(ինչպէս Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչը), որոնք ենթարկուած են
բանտարկութեան
բանտարկութեան եւ ծանր աստիճան չարչարանքներու,
նեղութիւններու, հալածանքներու բայց նահատակութեամբ չէ
աւարտած իրենց կեանքը:
կեանքը:
Արդ, այս խոսովանողները, հալածանքներու դադարէն ետք,
երբեմն ալ նոյն տարիներուն, արձակուելէ ետք, ժողովուրդին
կողմէ յարգանքի արժանացան. ժողովուրդը
ժողովուրդը սկսաւ դիմել
այսպիսիներուն, իր մեղքերը խոստովանելու եւ յանցանքներու
ներում ստանալու համար:
համար: Ժողովուրդը այսպիսիները կը
նկատէր Սուրբ Հոգիով լեցուած եւ Սուրբ Հոգիով առաջնորդուող
մարդիկ, եւ ուստի, անպատեհութիւն չէր գտներ անոնց քով
երթալու, խոստովանելու, աղօթք
աղօթք ու ներում խնդրելու, խորհուրդ
ու խրատ աղաչելու:
աղաչելու: Այս երեւոյթը սկիզբը որոշ հարցեր ստեղծեց
եկեղեցւոյ մէջ, բայց հալածանքներու դադարէն վերջ, որովհետեւ
ալ խոստովանողները եւս մէկ սերունդ մնացին, յաջորդ
սերունդին չկային, ինքնաբերաբար հարցը դադրեցաւ:
դադրեցաւ:
Ներելու իշխանութեան
իշխանութեան մասին ամենէն լուրջ հարցը
ստեղծուեցաւ մահացու մեղքերու կապակցութեամբ:
կապակցութեամբ: Ամենէն
փշոտը հաւատքը ուրանալու պարագան էր:
էր: Յատկապէս 33-րդ
դարուն, անոնք որոնք հալածանքներու ժամանակ ուրացած էին
Քրիստոսը, հալածանքներու դադարէն ետք երբ դարձի եկան ու
զղջացին, պէ՞տք էր անոնց ներել թէ ոչ:
ոչ: Արեւմուտքի եկեղեցին
երկու ժողովներ գումարեց այս հարցը քննարկելու համար:
համար:
Ժողովը հաստատեց թէ եկեղեցին պէտք է ներողամիտ կեցուածք
ցուցաբերէ այդպիսիներուն հանդէպ, քանի որ ուրացումը
հարկադրական ուրացում էր, ակամայ ուրացում էր եւ ո´
ո´չ թէ
կամայ
կամայ:
Մեզ հետաքրքրողը Նիկիոյ ժողովին որոշումն է:
է: Նիկիոյ
ժողովը միայն հաւատքի ուղղափառ դաւանութեամբ չզբաղեցաւ,
այլ նաեւ որոշ կանոններ ճշդեց, եւ կանոններու մէկ
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տրամադրութիւնը կը վերաբերէր այս հարցին:
հարցին: Ժողովը ըսաւ որ
եկեղեցին պատրաստ է բոլորին ներում շնորհելու, միայն
միայն թէ այդ
տեսակի մեղքի մէջ ինկողը պէտք է երկար տարիներու
ապաշխարանքէ մը անցնի եւ գործքով ցոյց տայ որ իր ցաւն ու
ապաշխարութիւնը իրական է, անկեղծ է:
է:
Ի՞նչ հանգրուաններէ կամ ի՞նչ աստիճաններէ պէտք է
անցնէին իրենց հաւատքը ուրացած եւ դարձեալ հաւատքի եկած
անձերը:
անձերը: Երեք աստիճաններէ:
աստիճաններէ: Առաջին աստիճանը կը կոչուէր
«ունկնդիրներու աստիճան»
աստիճան»: Առաջին այս հանգրուանին, անոնք
չէին կրնար պաշտամունքի մասնակցիլ, այլ պարզապէս
ունկնդիր կ’
կ’ըլլային դուրսէն:
դուրսէն:
Մենք այսօր ունինք մեր Պատարագին մէջ տող մը՝ «առ
դռունս ելէք եւ աղօթեցէք»
աղօթեցէք» որ սակայն
սակայն իր գործնական
նշանակութիւնը կորսնցուցած է:
է: Անցեալին, ապաշխարանքի
վիճակի մէջ եղողները այս տողը ըսուած ատեն, եկեղեցիէն դուրս
կ’ելլէին եւ դուռին քով կը սպասէին, բայց այսօր մէկը չ’
չ’ելլեր,
որովհետեւ ապաշխարանքի հասկացողութիւնն ալ փոխուած է:
է:
Անցեալին, որոշ մեղքերու
մեղքերու համար ապաշխարութեան որոշ
ժամանակամիջոցներ կը ճշդուէին եկեղեցւոյ կողմէ:
կողմէ: Անոնք
որոնք ապաշխարանքի այս ժամանակամիջոցին մէջ կ’
կ’ըլլային՝
«առ դռնուս ելէք եւ աղօթեցէք»
կ’ելլէին եւ
աղօթեցէք» ըսուած ատեն, դուրս կ’
կ’աղօթէին:
աղօթէին:
Ժամանակ մը ետք, երբ տեսնուէր որ իրենց զղջումին մէջ
մէջ
անկեղծ էին անոնք, կ’
կ’անցնէին երկրորդ խումբի մը մէջ, որ կը
կոչուէր՝ «աղօթողները».
աղօթողները». եւ այս աղօթողները որոշ աղօթքներու
իրենք եւս կը մասնակցէին բայց տակաւին եկեղեցւոյ
հաղորդութեան չէին կրնար գալ:
գալ:
ԵրկուԵրկու-երեք տարի եւս պէտք էր անցնէր, մինչեւ որ իրենց
ապաշխարութեան
ապաշխարութեան վաւերականութիւնը հաստատուէր:
հաստատուէր: Ասկէ
ետք, կու գային մաս կազմելու երրորդ խումբին որ կը կոչուէր՝
«ծնրադրողներ»
ծնրադրողներ»: Այդպէս կը կոչուէին երրորդ այդ խումբին մաս
կազմողները, որովհետեւ որոշ ժամանակի մը համար ծունկի կու
գային եւ իրենց մարմինը որոշ նեղութեան ենթարկելով՝
ենթարկելով՝
կ’արտայայտէին իրենց ապաշխարութեան տրամադրութիւնը:
տրամադրութիւնը:
Այս բոլոր աստիճաններէն անցնելէ ե´
ե´տք միայն անոնք
կրնային եկեղեցի վերադառնալ:
վերադառնալ: Սահմանուած տարի կամ
ժամանակ չկար սակայն. իւրաքանչիւրին պարագային եկեղեցւոյ
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իշխանութիւնը ի´
ի´նք կ’
կ’որոշէր թէ յանցանքի ծանրութեան
համապատասխան
համապատասխան ո´
ո´րքան ժամանակ պէտք էր այդ
ապաշխարութիւնը կատարէր:
կատարէր:
Աւարտելու համար, երկու տողով մը ըսեմ թէ ինչո´
ինչո´ւ
Հաւատամքը խորհուրդներէն կը խօսի միայն մկրտութեան եւ
ապաշխարութեան մասին:
մասին: Միայն այս երկուքին մասին կը խօսի,
որովհետեւ այս երկուքը այն խորհուրդներն են,
են, որոնք
քրիստոնէական մեր կեանքին սկիզբը կը նշեն:
նշեն: Անոնցմո´
Անոնցմո´վ է որ
մենք մուտք կը գործենք եկեղեցի:
եկեղեցի: Անոնցմո´
Անոնցմո´վ է որ Քրիստոսի կը
պատկանինք:
Առանց
այս
երկուքին
Քրիստոսի
պատկանինք:
պատկանելիութեան հարց չկայ:
չկայ:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
«Ի յարութիւն մեռելոց:
մեռելոց: Ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ
մարմնոց
«(Կը
Կը հաւատանք) մեռելներու
մարմնոց»
մնոց»: Թարգմանաբար՝ «(
յարութեան, հոգիներու եւ մարմիններու յաւիտենական
դատաստանին»
դատաստանին»:
Այս յայտարարութիւնը կը խօսի ընդհանուր յարութեան
մասին:
մասին: Դանիէլ մարգարէն կ’
կ’ըսէ թէ ժամանակ պիտի գայ երբ
հողին մէջ գնացողները պիտի արթննան, եւ ոմանք
յաւիտենական
յաւիտենական կեանքը պիտի ժառանգեն եւ ոմանք ալ՝
յաւիտենական նախատինքը, կորուստը (Դն 12.2):
12.2): Գրեթէ նոյնը
կ’ըսէ Յիսուս (Յհ 5.285.28-29):
29): Մեռելներու յարութեան վերաբերեալ
այս հաւատալիքը որ Հին Կտակարանէն կու գար, ամրօրէն
հաստատուած էր Հրեայ ժողովուրդին կեանքին մէջ, եթէ
բացառութիւն սեպենք Սադուկեցիներուն պարագան:
պարագան: Ասոր
գեղեցկագոյն վկայութիւնը ունինք Յոհաննէսի Աւետարանին մէջ:
մէջ:
Ղազարոսի մեռնելէն չորս օր ետք Յիսուս Բեթանիա եկաւ:
եկաւ:
Մարթա անոր ըսաւ. «Տէ
Տէ´´ր, եթէ հոս ըլլայիր՝ եղբայրս չէր
մեռներ»
մեռներ»: Յիսուս պատասխանեց. «Եղբայրդ յարութիւն պիտի
առնէ»
առնէ»: Մարթա ըսաւ. «Գիտեմ որ յարութիւն պիտի առնէ վերջին
օրը»
օրը» (Յհ
(Յհ 11.2111.21-24):
24): Մարթայի այս բառերը ցոյց կու տան, որ
Հրեաներու մտքին մէջ, ընդհանուր յարութեան գաղափարը
համոզում ու հաւատալիք դարձած էր:
էր:
Խօսինք երկու տարբեր բաներու մասին՝ հոգիներու
անմահութեան
անմահութեան եւ մարմիններու յարութեան:
յարութեան: Հոգին իր
ստեղծումով արդէն իսկ անմահ է:
է: Մինչդեռ մարմինը այդպէս չէ:
չէ:
Մարմինը Աստուծոյ կողմէ իբրեւ մահկանացու գոյութիւն մը
ստեղծուած է:
է: Բայց ժամանակ պիտի գայ երբ ի´
ի´նքն ալ պիտի
դառնայ անմահ ճիշդ հոգիին նման, եւ ատիկա պիտի ըլլալ
յարութենէն
յարութենէն ետք:
ետք:
Ոմանք ո´
ո´չ հոգիի գոյութեան կը հաւատան եւ ո´
ո´չ ալ
մեռելներու յարութեան մասին կ’
կ’ուզեն խօսիլ կամ լսել:
լսել: Քիչ առաջ
ակնարկեցի Սադուկեցիներուն:
Սադուկեցիներուն: Անոնք հոգիի գոյութեան եւ
մարմնաւոր
յարութեան
չէին
հաւատար
(Մտ 22.23):
22.23):
Աստուածաշունչէն դուրս նաեւ ունինք որոշ հոսանքներ
հոսանքներ որոնք
կը մերժեն յարութեան գաղափարը:
գաղափարը: Յոյն իմաստասէր աշխարհին
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մէջ կային եւ կան երկու տեսութիւններ:
տեսութիւններ: Ոմանք կ’
կ’ընդունէին
հոգիին անմահութիւնը իսկ ուրիշներ կը մերժէին, ըսելով, թէ
մարդը ոչինչէն ստեղծուած է եւ մահէն ետք նոյն այդ ոչինչին կը
դառնայ:
դառնայ:
Տակաւին, կային
կային ուրիշներ որոնք թէպէտ կ’
կ’ընդունէին
հոգիներու անմահութիւնը բայց այս անգամ մարմիններու
յարութիւնը կը մերժէին:
մերժէին: 22-րդ դարուն ապրած՝ Մարկիոն
անունով աղանդաւոր մը, ինչպէս նաեւ 33-րդ դարուն ապրած՝
Մանի անունով աղանդաւոր մը որուն հետեւորդները կը
կոչուէին՝
Մանիքէական
աղանդաւորներ,
կը
մերժէին
Մանիքէական
մարմնաւոր յարութիւնը, որովհետեւ, անոնք մարմինը չա´
չա´ր կը
նկատէին եւ ուստի, կը տրամաբանէին որ Աստուած չի կրնար
չար բանի մը յարութիւն տալ:
տալ:
Մեր Հաւատամքի աւարտին նզովքի բաժին մը ունինք, որ իր
մէջ չունի մեռելներու յարութեան վերաբերող բաժին, բայց երբ
նայինք սկզբնական Յունարէն բնագիրին, բաւական բաներ
նոզովելէ ետք, Եպիփան Կիպրացին կ’
կ’ըսէ. «Եւ կը նզովենք այն

բոլորը որոնք չեն խոստովանիր մարմինի յարութիւնը»
յարութիւնը»:

Հարկաւ մեռելներու յարութիւնը ուրացողները միայն
վերոյիշեալ երկու աղանդաւորները չէին:
չէին: Կային նաեւ ուրիշներ:
ուրիշներ:
Ս. Յովհան Որոտնեցի կ’
կ’ըսէ. «Առաջին մոլորութիւնը՝

Վաղետիանոսինն է, Սադուկեցիներուն սերմը ունէր եւ
ամբողջութեամբ ուրացաւ մարմիններու յարութիւնը:
յարութիւնը: Երկրորդ
մոլորութիւնը՝ Հիմենէոսինը եւ Ֆիլետոսինն է, որոնք
ճշմարտութենէն մոլորեցան յայտարարելով թէ յարութիւնը
արդէն իսկ եղած է, կամ չհաւատացին մարմնաւոր յարութեան,
այլ միայն հոգեւոր յարութեան. կամ՝ չէին ընդուներ թէ ուրիշ
մէկը յարութիւն առաւ, բացի անոնցմէ՝ որոնք Քրիստոսի հետ
յարութիւն առին:
առին: Երրորդ մոլորութիւնը անոնց է՝ որոնք
կ’ընդունին թէ ապագային յարութիւն
յարութիւն պիտի ըլլայ, բայց ո´
ո´չ թէ
նոյն մարմինները յարութիւն պիտի առնեն, այլ հոգիները
երկնային մարմին պիտի առնեն:
առնեն: Չորրորդ մոլորութիւնը՝
Կոստանդնուպոլիսի Եւտիքոս Պատրիարքինն է, որ ըսաւ, թէ՝
յարութեան ատեն մեր մարմինները օդի եւ հողի նման պիտի
ըլլան:
ըլլան: Հինգերորդ մոլորութիւնը՝
մոլորութիւնը՝ Կերինդոսինն է, որ առասպել կը
պատմէ, ըսելով, թէ՝ յարութենէն ետք երկրի վրայ հազար տարի
արքայութիւն պիտի ըլլայ»
ըլլայ»:
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Կան նաեւ ուրիշներ որոնք կը մերժեն ընդհանրական
յարութիւնը եւ կը յայտարարեն թէ մեղաւորները յարութիւն
պիտի չառնեն, այլ միայն արդարները:
արդարները: Ներկայիս, նոյնը կ’
կ’ըսեն
Եհովայի Վկաները:
Վկաները: Թէ յարութիւնը ընդհանրական է՝ ամենայն
յստակութեամբ արձանագրուած է Աստուածաշունչին մէջ:
մէջ:
Օրինակ, Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Աստուծմով այն յոյսը ունիմ՝

ինչպէս ասոնք (Փարիսեցիները) իրենք ալ կ’
կ’ընդունին՝ թէ բոլոր
մեռելները, թէ´
թէ´ արդարներ եւ թէ´
թէ´ մեղաւորներ, յարութիւն պիտի
առնեն»
առնեն» (Գրծ
(Գրծ 24.15):
24.15):
Մարմիններու յարութեան անհերքելի ապացոյց մըն է Յոբին
ըսածը. «Գիտեմ թէ իմ Փրկիչս ողջ է, եւ ի վերջոյ պիտի յայտնուի

երկրի վրայ. եւ թէպէտ ասկէ ետք մորթս ալ փտի, բայց դարձեալ
այս մարմինովս զԱստուած պիտի
պիտի տեսնեմ:
տեսնեմ: Ես ինքս պիտի
աչքերով»»
տեսնեմ զայն, իմ սեփական աչքերովս եւ ոչ թէ ուրիշին աչքերով
(Յոբ 19.2519.25-27):
27): Այստեղ Յոբ երկու բանի մասին կը խօսի, նախ կը
խօսի մարմնաւոր յարութեան մասին, եւ երկրորդ, կը շեշտէ թէ
նոյն մեր մարմիններն են որ յարութիւն պիտի առնեն, հարկաւ
հրաշակերպուած ձեւով:
ձեւով:
Մարմիններու յարութեան վստահութիւնը մեր Տէրը Յիսուս
Քրիստոս ինք եւս մեզի տուաւ, երբ ըսաւ. «Ինչպէս որ Հայրը

մեռելները կը յարուցանէ եւ կեանք կու տայ անոնց, նոյնպէս ալ
Որդին կեանք կու տայ իր ուզածներուն:
ուզածներուն: Եւ Հայրը ոեւէ մէկը չի
դատեր, այլ դատելու
դատելու իշխանութիւնը ամբողջութեամբ յանձնած է
Որդիին, որպէսզի բոլորն ալ պատուեն Որդին, ինչպէս որ Հայրը
կը պատուեն:
պատուեն: Ան որ չի պատուեր Որդին, չի պատուեր Հայրը որ
զայն ղրկած է:
է: Լաւ գիտցէք, ով որ իմ խօսքերս կը լսէ եւ կը
հաւատայ անոր՝ որ զիս ղրկեց, յաւիտենական կեանք ունի եւ
պիտի չդատապարտուի, որովհետեւ արդէն իսկ մահէն կեանքի
անցած է:
է: Հաստա´
Հաստա´տ գիտցէք, ժամանակ կու գայ եւ արդէն իսկ
եկած է, երբ մեռելները Աստուծոյ Որդիին ձայնը պիտի լսեն եւ
լսողները պիտի ապրին:
ապրին: Որովհետեւ, ինչպէս որ Հայրը կեանք
պարգեւելու զօրութիւնը ունի իր մէջ, այդ զօրութիւնը տուած է
նաեւ Որդիին:
Որդիին: Նոյնպէս ալ դատելու իշխանութիւնը տուաւ
Որդիին, որովհետեւ անիկա Մարդու Որդին է:
է: Ուրեմն, մի´
մի´
զարմանաք որ ըսի, թէ ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր
անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ
դուրս գան. անոնք
անոնք որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն
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եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի
առնեն եւ դատապարտուին»
դատապարտուին» (Յհ 5.215.21-29):
29):

Ուրիշ առիթով մը երբ ինքզինք կը ներկայացնէր իբրեւ
երկինքէն իջած Հացը՝ ըսաւ. «Զիս ղրկող Հօրս կամքն է, որ

չկորսնցնեմ ո´
ո´չ իսկ մէկը բոլոր անոնցմէ՝ որ ինծի տուաւ, այլ
յարուցանեմ զայն վերջին օրը:
օրը: Հօրս կամքը հետեւեալն է.է.- Ով որ
տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր՝ յաւիտենական կեանք պիտի
ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին օրը»
օրը» (Յհ 6.396.39-40,
տե´
տե´ս նաեւ 5353-54 համարները):
համարները):
Քրիստոսի մարմնաւոր
մարմնաւոր յարութիւնը գրաւական եւ ապացոյց
է որ մենք եւս մարմնապէս յարութիւն պիտի առնենք:
առնենք: Այս
ուղղութեամբ Պետրոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Օրհնեալ է Աստուած,

մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմութեամբ
մեզ վերստին ծնաւ, որպէսզի Յիսուս Քրիստոսի մեռելներէն
յարութիւն
յարութիւն առնելովը ունենանք այն կենդանի յոյսը՝ թէ պիտի
ժառանգենք անեղծ, անարատ եւ անթառամ կեանքը, որ երկինքի
մէջ պահուած է ձեզի համար»
համար» (Ա.Պտ
(Ա.Պտ 1.31.3-4):
4):
Իսկ Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Մենք, սակայն, երկինքի
քաղաքացիներ ենք եւ հոնկէ´
հոնկէ´ կը սպասենք որ գայ մեր Փրկիչը՝
Տէր Յիսուս Քրիստոս, որ մեր մահկանացու մարմինները պիտի
կերպարանափոխէ եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէ իր
զօրութեամբը, որով կրնայ ամէն ինչ իր իշխանութեան
ենթարկել»
ենթարկել» (Փլպ
(Փլպ 3.203.20-21):
21):
Երբ խօսեցանք Քրիստոսի մարմինին մասին, ըսինք, որ
ատիկա զուտ հոգեւոր մարմին մը չէր:
չէր: Այս պարագայիս,
պարագայիս,
«հոգեւոր»
հոգեւոր» ըսելով կը հասկնամ՝ երեւութական:
երեւութական: Քրիստոսի
մարմինը երեւութական մարմին մը չէր, այլ իրակա´
իրակա´ն մարմին,
շօշափելի´
շօշափելի´ մարմին:
մարմին: Եւ ասիկա ինքն իսկ ցոյց տուաւ երբ իր
տասնըմէկ աշակերտներուն ըսաւ. «Նայեցէ´
Նայեցէ´ք ձեռքերուս եւ

ոտքերուս. նոյնինքն ե´
ե´ս եմ:
եմ: Շօշափեցէ´
Շօշափեցէ´ք զիս եւ պիտի տեսնէք
որ միս ու ոսկոր ունիմ, բան մը՝ որ ոգին չ’
չ’ունենար»
ունենար» (Ղկ
(Ղկ 24.39):
24.39):

Յարութիւն բառը ինքնին բաւարար է մարմնաւոր
յարութեան իրական ըլլալը փաստելու, որովհետեւ երբ կը
գործածենք «յարութիւն»
յարութիւն» բառը, հոգիներու յարութեան մասին չէ
որ կը խօսինք, այլ՝ մարմիններու
մարմիններու յարութեան մասին:
մասին: Հոգին
յարութիւն չ’
չ’առներ, քանի որ չի մեռնիր:
մեռնիր: Հոգին անմահ է:
է: Անմահ
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եղող
բանի
մը
յարութեան
մասին
խօսիլը
հակատրամաբանական է:
է:
Ինչպիսի՞ մարմինով յարութիւն պիտի առնեն մեռելները:
մեռելները:
Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Երբ սերմնահատիկ մը ցանես՝ հատիկը

չի բուսնիր
բուսնիր մինչեւ չմեռնի:
չմեռնի: Եւ յետոյ, սերմանածդ պարզ հատիկ
մըն է, ցորենի կամ ուրիշ սերմերու, եւ ո´
ո´չ թէ այն հասկը որ
պիտի ծլի»
ծլի» (Ա.Կր
(Ա.Կր 15.3615.36-37):
37): Առաքեալը մեր մեռած մարմինը կը

նմանցնէ սերմնահատիկին:
սերմնահատիկին: Ինչպէս ցորենի հատիկը հողին մէջ
կը նետենք, այնպէս ալ մարմինը մահուընէն
մահուընէն ետք հող կը դրուի:
դրուի:
Դարձեալ, ինչպէս որ երբ ժամանակը գայ, ցորենահատիկը կը
ծլի, ե յետոյ հասկ կը կազմէ, այնպէս ալ, երբ որ ժամանակը գայ,
մեր մարմինը հողէն դուրս պիտի գայ, նոր ծիլի մը պէս:
պէս: Եւ
դարձեալ, ինչպէս որ սերմանուած հատիկը եւ նոր հասկին մէջ
կազմաւորուած հատիկները տարբեր մարմիններ չեն, այլ նոյն
մարմինն են, թէպէտ անոնք միեւնոյն հատիկները չեն, այլ
նորերը հինին փոխակերպուած ձեւն են, այնպէս ալ մեր
յարուցեալ մարմինները ներկայ մարմինէն տարբեր պիտի
չըլլան, այլ նոյն մարմինը պիտի ըլլան, անոր շարունակութիւնը
ձեւով մը, բայց միաժամանակ տարբեր պիտի ըլլան, նորոգուած,
փոխակերպուած, նո´
նո´ր կեանք եւ նո´
նո´ր գեղեցկութիւն ստացած,
նո´
նո´ր փառք եւ նո´
նո´ր զօրութիւն զգեցած, ինչպէս առաքեալը կը
հաստատէ, թէ մարմինը հող կը դրուի եղծանելի, անարգ, տկար
եւ շնչաւոր մարմին իբրեւ, եւ յարութիւն կ’
կ’առնէ
առնէ անեղծ,
փառաւոր, զօրաւոր եւ հոգեւոր մարմին իբրեւ (Ա.Կր 15.4215.42-44):
44):
Հոգեւոր մարմին ըսելով կը հասկնանք Աստուծայ փառքով
լեցուած, զօրութեամբ եւ անեղծութեամբ յատկանշուած մարմին
մը:
մը:
Յարութեան օրը մարմինները պիտի ներկայանան
որակական եւ քանակական որոշակի փոփոխութեամբ
փոփոխութեամբ մը, այլ
խօսքով՝
որոշակի
կատարելութեամբ:
Ներկայիս
մեր
կատարելութեամբ:
մարմինները կրնան մաշած կամ վնասուած ըլլալ, կրնանք
հիւանդկախ կամ խեղանդամ ըլլալ, կրնանք տարիքով փոքր կամ
մեծ ըլլալ, կրնանք դէմքով գեղեցիկ կամ նուազ գեղեցիկ ըլլալ,
կրնանք միտքով տկար կամ փայլուն ըլլալ,
ըլլալ, կրնանք շնորհքներով
եւ կարողութիւններով օժտուած կամ անոնցմէ զրկուած ըլլալ:
ըլլալ:
Յարութեան օրը բոլորս ալ պիտի փոխակերպուինք եւ մեր
մարմինները պիտի վերագտնեն իրենց սկզբնական կատարեալ,
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փառաւոր ու գեղեցիկ վիճակը, երբ տակաւին մեղքը չէր տիրած
մարդուն:
մարդուն: Բոլոր մարդիկը պիտի յայտնուին առաջին մարդուն՝
Ադամին վիճակով եւ տարիքով, երեսուն տարեկան, ինչպէս
բոլոր եկեղեցիներուն աստուածաբանութիւնը կ’
կ’ըսէ:
ըսէ: Յարուցեալ
մարմինները պիտի ըլլան Քրիստոսի մարմինին նման
թափանցիկ, այսինքն՝ պիտի ըլլան այնպիսի մարմիններ, որ
կրնան ոեւէ տեղէ թափանցել,
թափանցել, անցնիլ, իր թանձրութիւնը
թօթափած նուրբ եւ թեթեւ, լուսափայլ, արեգակի´
արեգակի´ պէս պայծառ,
փայլակի´
փայլակի´ պէս արագաշարժ:
արագաշարժ: Հարկաւ ասիկա կը վերաբերի
արդար մարդոց միայն:
միայն:
Իսկ կորուստի դատապարտուածները, թէպէտ իրե´
իրե´նք եւս
նոյն տարիքին եւ մարմնաւոր կատարելութեան մէջ պիտի
գտնուին,
գտնուին, իրենց ամբողջ գիտակցութեամբ եւ զօրութեամբ պիտի
ըլլան,
բայց
անոնք
պիտի
չունենան
արդարներուն
մարմիններուն
գեղեցկութիւնն
ու
թափանցիկութիւնը,
նրբութիւնն ու թեթեւութիւնը, թեթեւընթաց շարժումն ու
պայծառութիւնը, այլ պիտի մնան թանձր ու ծանր իրենց
մեղքերուն պէս, եւ պիտի ըլլան տգեղ ու խաւարին իրենց
հոգեկան աշխարհին մէջ:
մէջ:
Երկու երեսներով պիտի ներկայացնեմ դատաստանը.դատաստանը.1) Մէ´
Մէ´կ է դատաւորը եւ այդ դատաւորը Քրիստոս ինքն է:
է:
Հարկաւ ընդունելով հանդերձ որ Քրիստոս ի´
ի´նքն է կամ ի´
ի´նք
պիտի ըլլայ դատաւորը մարդկութեան, միաժամանակ պէտք է
ըսել որ Հայրը եւ Հոգին իրենք եւս դատաւոր են:
են: Երբ Յիսուս կը
հաստատէ թէ «Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, այլ դատելու
իշխանութիւնը ամբողջութեամբ յանձնած է Որդիին»
Որդիին» (Յհ 5.22),
արդէն ցոյց կու տայ որ Հայրը ի´
ի´նքն ալ դատաւոր է, եւ ուստի,
Հայրը ի´
ի´նքն ալ կը դատէ, բայց դատաստանի
դատաստանի օրը դատելու այդ
իշխանութիւնը ամբողջութեամբ Որդիին պիտի ձգէ:
ձգէ: Եթէ Հայրը
կը դատէ, բնականօրէն անկէ բղխող Սուրբ Հոգին ի´
ի´նք եւս կը
դատէ:
դատէ: Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին երեք տարբեր թագաւորներ
կամ դատաւորներ չեն, այլ՝ մէ´
մէ´կ թագաւոր եւ մէ´
մէ´կ դատաւոր:
դատաւոր:
Աբրահամ զԱստուած
զԱստուած «երկրին դատաւորը»
դատաւորը» կը կոչէ (Ծն 18.25),
իսկ Աստուած ըսելով, մենք միայն Հայրը չենք հասկնար, այլ
նաեւ Որդին եւ Սուրբ Հոգին:
Հոգին:
Տարբեր օրինակ մը:
մը: Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը կարդանք.

«Աստուածներուն Աստուածը, Տէրը խօսեցաւ, եւ երկիրը կանչեց
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արեւելքէն մինչեւ արեւմուտք,
արեւմուտք, Սիոնէն՝ գեղեցկութեան
կատարելութենէն Աստուած փայլեցաւ:
փայլեցաւ: Մեր Աստուածը պիտի
գայ եւ լուռ պիտի չմնայ:
չմնայ: Անոր առջեւ լափող կրակ եւ շուրջը
սաստիկ փոթորիկ պիտի ըլլայ:
ըլլայ: Երկինքն ու երկիրը վկայ պիտի
կանչէ, իր ժողովուրդը դատելու համար:
համար: Ինծի ժողվեցէք իմ
հաւատարիմներս, ինծի հետ զոհով ուխտ ընողները:
ընողները: Երկինքները
անոր արդարութիւնը պիտի պատմեն, որովհետեւ Աստուած
ի´նք դատաւոր է»
է» (Սղ
(Սղ 50.350.3-6):
6): Որո՞ւ մասին կը խօսուի երբ
կ’ըսուի «Աստուած ի´
ի´նք դատաւոր է»,
է», Հօ՞րը, Որդիի՞ն, թէ՝
Հոգիին:
Հոգիին: Յստակ է որ յայտարարութիւնը ընդհանուր է:
է:
Դանիէլ մարգարէն
մարգարէն եւս կը խօսի Հինաւուրցին (Հօրը համար
գործածուած տիտղոս մը) մասին, եւ զայն կը ներկայացնէ իբրեւ
մէկը որ ատեան նստած է դատաւորութիւն ընելու համար, եւ
յանկած Մարդու Որդին ալ կու գայ եւ կը ստանայ նոյն
իշխանութիւնն ու թագաւորութիւնը (Դն 7.97.9-14):
14):
Դատաւորը Ամենասուրբ
Ամենասուրբ Երրորդութիւնն է ըսի, բայց
դարձեալ կը կրկնեմ որ դատելու գործողութիւնը Որդին ի´
ի´նքն է
որ պիտի կատարէ:
կատարէ: Յիսուս որոշ առակներու ընդմէջէն նաեւ
բացայայտեց այս ճշմարտութիւնը:
ճշմարտութիւնը: Ան երբ որոմի առակին
մեկնութիւնը կը կատարէր՝ ըսաւ. «Մարդու Որդին իր

հրեշտակները պիտի
պիտի ղրկէ, որոնք իր արքայութենէն պիտի
հաւաքեն բոլոր անոնք որ գայթակղութեան պատճառ կ’
կ’ըլլան եւ
չարիք կը գործեն»
գործեն» (Մտ
(Մտ 13.41):
13.41):
Վերջին դատաստանին մասին խօսած ատեն Յիսուս կ’
կ’ըսէ.

«Երբ Մարդու Որդին իր փառքով գայ՝ բոլոր հրեշտակներուն
հետ, պիտի նստի իր թագաւորական գահին
գահին վրայ:
վրայ: Բոլոր ազգերը
պիտի հաւաքուին իր դիմաց եւ ինք մարդիկը իրարմէ պիտի
զատէ, ինչպէս որ հովիւը ոչխարները այծերէն կը զատէ»
զատէ» (Մտ
(Մտ
25.3125.31-33):
33): Ուշադրութիւն պէտք է դարձնել, որ հոս Յիսուս կ’
կ’ըսէ,
թէ՝ «պիտի նստի իր թագաւորական գահին վրայ»,
վրայ», եւ թէ՝ ազգերը
ի´ր դիմաց պիտի
պիտի հաւաքուին, եւ թէ՝ ի´
ի´նք մարդիկը իրարմէ
պիտի զատէ:
զատէ: Զատելու գործողութիւնը ինքնին դատաստան
ընելու պատկերն է որ կը ներկայացնէ:
ներկայացնէ:
Քրիստոսի դատաւոր ըլլալու վերաբերեալ, սքանչելի
վկայութիւն մըն է Պետրոս առաքեալին խօսքը ուղղուած
Կոռնելիոս հարիւրապետին. «Յիսուս մեզի պատուիրեց՝

ժողովուրդին քարոզել եւ վկայութիւն տալ, թէ ինքն է Աստուծմէ
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սահմանուած Դատաւորը, որ պիտի դատէ ողջերն ու մեռելները»
մեռելները»
(Գրծ 10.42):
10.42):
Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Ոեւէ մէկը մի´
մի´ դատէք ժամանակէն

առաջ, մինչեւ գայ Տէրը, որ մարդոց մութ գաղտնիքները լոյսին
պիտի բերէ եւ երեւան պիտի հանէ միտքերուն մէջ ծածկուած
խորհուրդները»
խորհուրդները» (Ա.Կր
(Ա.Կր 4.5):
4.5): Իսկ Հռոմայեցիներուն նամակին մէջ
կ’ըսէ. «Քրիստոս մեռաւ եւ վերակենդանցաւ, որպէսզի Տէրը ըլլայ
բոլորին, թէ´
թէ´ ապրողներուն եւ թէ´
թէ´ մեռածներուն հաւասարապէս:
հաւասարապէս:
Ինչո՞ւ կը դատես ուրեմն եղբայրդ, կամ ինչո՞ւ
ինչո՞ւ զայն
կ’արհամարհես:
արհամարհես: Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի
կանգնինք, որովհետեւ մարգարէութեան մէջ գրուած է.է.- Ես
ինձմով կ’
կ’երդնում,երդնում,- կ’ըսէ Տէրը,Տէրը,- որ ամէն ծունկ պիտի խոնարհի
առջեւս եւ ամէն լեզու պիտի խոստովանի թէ ես եմ Աստուածը»
Աստուածը»
(Հռ 14.914.9-10):
10): Դատաստանի պահը ո´չ միայն գործերու դատումին
պահը պիտի ըլլայ, այլ միաժամանակ այն պահը՝ երբ բոլորը
պիտի ճանչնան Քրիստոսի Աստուած ըլլալը:
ըլլալը: Առաքեալը
երկրորդ Տիմոթէոսի նամակին մէջ կը հաստատէ թէ Քրիստոս

«ողջերն ու մեռածները պիտի դատէ իր յայտնութեան օրը, երբ իր
թագաւորութեամբը գայ
այ»» (Բ.Տմ
գայ
(Բ.Տմ 4.1):
4.1): Նոյն նամակին 4.84.8-ին մէջ

նաեւ առաքեալը զՔրիստոս Դատաւոր կը կոչէ:
կոչէ:
2) Դատաստանին միակ եւ ընդհանրական ըլլալը:
ըլլալը:
Դատաւորը մէկ է, բայց նաեւ մէկ է դատաստանը:
դատաստանը: Ասիկա յատուկ
կերպով կը շեշտեմ, որովհետեւ Հաւատամքին մէջ այս կէտը
այնքան ալ յստակ չէ կարծէք:
կարծէք: Հաւատամքը «յաւիտենական
դատաստան»
դատաստան» բացատրութիւնը կը գործածէ, բայց ես կը
նախընտրեմ «ընդհանրական դատաստան»
դատաստան» բացատրութիւնը
գործածել:
գործածել: Եկեղեցին ինք եւս «ընդհանրական դատաստան»
դատաստան»
բացատրութիւնն է որ սովորաբար կը գործածէ:
գործածէ:
Հաւատամքին գործածած «յաւիտենական»
յաւիտենական» բառը ի՞նչ
ժամանակի
ժամանակի կը վերաբերի:
վերաբերի: Յաւիտենական է այն՝ ինչ որ այս
կեանքէն ետք կու գայ, եւ հետեւաբար, յատուկ չէ ժամանակին:
ժամանակին:
Ուստի ի՞նչ ձեւով կրնանք հասկնալ «յաւիտենական
դատաստան»
դատաստան» բացատրութիւնը:
բացատրութիւնը: Կրնանք հասկնալ դատաստան
մը որ մեր ներկայ կեանքէն ետք կու գայ, ինչպէս առաքեալը
պիտի
պիտի ըսէր՝ «Մարդիկ մէկ անգամ կը մեռնին եւ անկէ ետք
Աստուծոյ դատաստանին կը յանձնուին»
յանձնուին» (Եբր
(Եբր 11.27):
11.27): Առաքեալը
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սակայն չ’
չ’ըսեր թէ այդ դատաստանը ե՞րբ է. մեր այս կեանքէն
ելլելէն անմիջապէս ե՞տք, թէ՝ ապագային:
ապագային:
Ճիշդ հոս է որ պէտք է ճշդում մը կատարենք:
կատարենք: Ի՞նչ կ’
կ’ըսէ
Աստուածաշունչը
Աստուածաշունչը:
աշունչը: Դատաստանը մահէն անմիջապէս ե՞տք է որ
պիտի կատարուի, թէ ապագային՝ Քրիստոսի երկրորդ
գալուստին ըլլալիք իրողութիւն մըն է:
է: Աստուածաշունչը քանի՞
դատաստաններու մասին կը խօսի:
խօսի: Աստուածաշունչը կը խօսի
միայն մէկ դատաստանի մասին:
մասին: Ե՞րբ տեղի պիտի ունենայ այս
մէկ ու միակ դատաստանը. մարդուն մահուընէն անմիջապէս
ե՞տք, թէ՝ Քրիստոսի երկրորդ գալուստին:
գալուստին:
Դատաստան բառին կողքին գործածուած «յաւիտենական»
յաւիտենական»
բառը ինքնին ցոյց կու տայ, որ դատաստանը Քրիստոսի երկրորդ
գալուստին տեղի պիտի ունենայ, որովհետեւ Տիրոջ երկրորդ
գալուստով
է
որ
մարդուս
դիմաց
պիտի
բացուի
յաւիտենականութիւնը, եւ չմոռնանք որ Հաւատամքին մէջ մեր
ուսումնասիրած տողին յաջորդ եւ վերջին տողը մեզի կը խօսի
արքայութեան եւ յաւիտենական կեանքին մասին:
մասին: Ի՞նչ կը
հասկնանք «յաւիտենական կեանք»
կեանք» ըսելով:
ըսելով: Յաւիտենական
կեանքը մեր մահէն անմիջապէս
անմիջապէս ե՞տք կու գայ, կամ անմիջապէս
ե՞տք կը սկսի:
սկսի: Յստակ է որ ոչ:
ոչ: Յաւիտենական կեանքը կը սկսի
Տիրոջ երկրորդ գալուստէն եւ դատաստանէն ետք միայն:
միայն:
Կան եկեղեցիներ եւ անհատական տեսակէտներ որոնք կը
հաւատան «առանձնական դատաստան»
դատաստան»ի, եւ կ’
կ’ընդունին որ
մարդը այս կեանքէն ելլելէն
ելլելէն անմիջապէս ետք դատաստանի
կ’ենթարկուի եւ իր հատուցումը կը ստանայ, քանի որ արդէն իր
գործերը
աւարտած
է:
Այդ
հատուցումը
իրենց
է:
հասկացողութեամբ արդէն յաւիտենական հատուցումն է:
է: Մենք
սակայն
կը
մերժենք
«առանձնական
դատաստան»
դատաստան»
հասկացողութիւնը
եւ
կ’
«ընդհանրական
կ’ընդունինք
ընդհանրական
դատաստան»
դատաստան»ը:
Դատաստանի համար յատուկ օր մը ճշդուած է բայց ոչ ոք
գիտէ այդ օրը:
օրը: Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ թէ Աստուած «օր մը

սահմանեց, երբ արդարութեամբ պիտի դատէ ամբողջ աշխարհը
միակ Մարդու մը ձեռքով, որուն միջոցաւ ուզեց հաւատք
ներշնչել բոլորին՝ զայն մեռելներէն
մեռելներէն յարուցանելով»
յարուցանելով» (Գրծ
(Գրծ 17.31):
17.31):
«Օր մը սահմանեց»
սահմանեց» բառերը ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու
տան, որ մէկ ու միակ օրուան մը մասին է խօսքը:
խօսքը:

www.hygradaran.weebly.com

397

Առաքեալը այդ «օրը»
օրը» կը կոչէ բարկութեան օր (Հռ 2.5):
2.5):
Ոմանք չեն ուզեր լսել այդ օրուան մասին, որքան ալ բացատրուի
իրենց որ այդ օրը մեր
մեր քաղցր Տիրոջ յաւերժապէս միանալու օրն
է: Սակայն ոեւէ մէկը որ կ’
կ’ապրի հաւատքի կեանք եւ կը գործէ
հաւատքի գործեր, ո´
ո´չ միայն չի մերժեր այդ օրը, այլեւ սիրով կը
սպասէ այդ օրուան:
օրուան:
Անոնք որոնք դատաստանը կը մերժեն, կը մերժեն
որովհետեւ
դատաստանին
տեսութիւնը
ամբողջութեամբ
ամբողջութեամբ
անհաշտելի
կը
գտնեն
Աստուծոյ
արդարութեան,
մասնաւորաբար սիրոյն, գութին եւ ողորմութեան հետ:
հետ: Կարելի՞ է
այսպիսի ըմբռնում մը կամ պատկերացում մը արդար կոչել:
կոչել: Ո´չ:
Եւ ինչո՞ւ:
ինչո՞ւ: Որովհետեւ արդարութիւնը ինքնին կը պահանջէ
արարքի հատուցում:
հատուցում:
Այս աշխարհի մէջ ամէն արարք
արարք իր բնական հետեւանքը կամ
հատուցումը չունի՞:
չունի՞: Եթէ մարդկային մեր մտածողութեան մէջ
կայ արդարութեան հասկացողութիւնը, ատիկա ինքնաբերաբար
կու գայ Աստուծմէ:
Աստուծմէ: Ատիկա Աստուծոյ արդարութեան կնիքն է
դրուած մեր մէջ:
մէջ: Մարդը արդարութեան զգայարանքը ունի իր
մէջ:
մէջ: Նոյնիսկ այն անձը
անձը որ արդարութիւն պահանջելու յատուկ
դաստիարակութիւնը չունի, բայց բնականօրէն իր մէջ ունի
զգայարանք մը որ չի կրնար ընդունիլ կամ տանիլ
անիրաւութիւնը, անարդարութիւնը, զրկանքը, վայրագութիւնը,
անբարոյութիւնը եւ նման բոլոր տեսակի երեւոյթներ:
երեւոյթներ: Ինչո՞ւ
արդեօք մարդկային
մարդկային մեր միտքը չի կրնար այդ բոլորին հետ
հաշտուիլ:
հաշտուիլ: Ինչո՞ւ արդեօք երբ ոճիրներ տեսնենք բնական
կերպով մեր մէջ կը զգանք ո´
ո´չ միայն զզուանքը արարքին, այլ
նաեւ զայրոյթ:
զայրոյթ: Ի՞նչ բանն է մեր մէջ այդ զայրոյթի զգացումը
արթնցնողը:
արթնցնողը: Եւ յիշեցէք որ այս պարագային, մեր զայրոյթը
նմանողութիւնն է աստուածային զայրոյթին կամ աստուածային
բարկութեան անարդարութեան դիմաց, անիրաւութեան դիմաց,
չարիքին
դիմաց.
զայրոյթ
մը,
որ
անպայմանօրէն
փոխադարձաբար սպաննելու ոգին կամ տրամադրութիւնը չէ.
պարզապէս անարդարութեան դէմ ելլելու տրամադրութիւնն է,
որովհետեւ
որովհետեւ չենք հանդուրժեր այդպիսի արարք:
արարք:
Եթէ մարդկային չափանիշով չարիքը եւ անիրաւութիւնը
մեզի համար անընդունելի են, Աստուած որ կատարեալ բարին է,
կատարեալ արդարութիւնն ու իրաւունքը, կրնա՞յ արդեօք
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ընդունիլ նման անիրաւութիւններ:
անիրաւութիւններ: Աստուած երբեք չի կրնար
ընդունիլ այն
այն ինչ որ անիրաւ ու անարդար է:
է: Ասիկա բնաւ
ստուեր չի բերեր Աստուծոյ սիրոյն եւ ողորմութեան վրայ,
Աստուծոյ բարութեան եւ կատարելութեան վրայ:
վրայ: Աստուած բոլոր
ժամանակներուն տարբերտարբեր-տարբեր կերպերով, մարդկութեան
ցոյց տուաւ այն ինչ որ իր արդարութիւնն ու սէրը կ’
կ’ուսուցանէ,
ուսուցանէ, եւ
ատիկա այն է՝ որ մարդ արարածը ճանչնայ իր սխալները եւ
դառնայ իր չար ճամբայէն:
ճամբայէն:
Եւ Աստուած կը համբերէ եւ կը սպասէ որ մարդը դառնայ իր
չար ճամբայէն:
ճամբայէն: Աստուածաշունչ մատեանին մէջ եւ մարդկային
մեր կեանքին մէջ մենք կը տեսնենք Աստուծոյ անսահման
համբերութիւնը. համբերութիւն
համբերութիւն մը՝ որ երբեմն կը զարմացնէ մեզ,
եւ մենք հարց կու տանք, թէ ե՞րբ Աստուած պիտի միջամտէ,
մինչեւ ե՞րբ պիտի համբերէ, ինչո՞ւ անմիջականօրէն չի պատժեր,
ինչո՞ւ չարիքը մէջտեղէն չի վերցներ:
վերցներ: Չարիք ըլլալուն պէս
Աստուած չ’
չ’աճապարեր այդ չարիքը մէջտեղէն վերցնելու, այլ կը
համբերէ եւ այդ համբերութիւնը մարդուն փրկութեան սպասումն
է:
Աստուած լայնօրէն կը համբերէ եւ լայնօրէն մարդուն առիթ
կու տայ, բայց դատաստանը անխուսափելի է:
է: Համբերութիւն
բառն իսկ ցոյց կու տայ որ անոր (համբերութեան) աւարտին
դատաստան կայ:
կայ: Եւ Հին Կտակարանը կը յիշէ Աստուծոյ ըրած
դատաստաններէն ոմանք, որպէսզի ցոյց տայ մեզի որ աշխարհը
առանց դատաստանի պիտի չմնայ:
չմնայ: Յիշեցէք օրինակ, մեղանչած
հրեշտակներուն
տարտարոս
նետուիլը,
ջրհեղեղին
պատկերացումը, Սոդոմի եւ գոմորի կործանումը, եւ այլ դէպքեր,
որոնցմէ մարդ արարածը դաս քաղելով
քաղելով պէտք է զգուշանայ մեղքի
կեանքէն:
կեանքէն: Ասոնք աստուածային ազդարարութիւններ են, որոնց
պէտք է լսէ մարդը ու դարձի գայ:
գայ: Եթէ մարդը կը մերժէ լսել
Աստուծոյ ազդարարութիւններուն եւ իր սիրտը մնայուն կերպով
կը փակէ անոր սիրոյ ու դարձի կոչերուն դիմաց,
անխուսափելիօրէն պիտի
պիտի կանգնի Աստուծոյ ատեանին դիմաց
հաշիւ տալու համար իր ընթացքին եւ գործերուն:
գործերուն:
Եւ կարելի է ըսել որ Աստուած ինք չէ որ մեզ պիտի դատէ,
այլ մեր գործերը իրե´
իրե´նք են որ մեզ պիտի դատեն, մեր
խղճմտանքը ինքն է որ մեզ պիտի դատէ:
դատէ: Իւրաքանչիւր մարդ իր
սխալներուն եւ յանցանքներուն
յանցանքներուն գիտակցութիւնը կատարելապէս

www.hygradaran.weebly.com

399

ունի. նոյնիսկ եթէ ներկայ ժամանակին, մեր մարմնաւոր
գոյութիւնը երբեմն կը մոռցնէ մեր կատարածները մեզի, բայց
մարմինէն ելլելէ ետք, երբ հոգին կը գտնէ նաեւ իր որոշակի
պայծառութիւնը, այն ատեն մարդը ամբողջական եւ կատարեալ
գիտակցութիւնը
գիտակցութիւնը կ’
կ’ունենայ իր կատարած գործերուն:
գործերուն: Այդ
գործերուն թէ´
թէ´ գիտակցութիւնը եւ թէ´
թէ´ անոնց համար իր զգացած
խայթը բնական կերպով զինք կը տանջեն եւ անոնք կը դառնան
իր դատապարտութեան վճիռը:
վճիռը:
Առանց դատաստանի եւ առանց Չարին ու չարագործներուն
դատապարտութեան,
Աստուծոյ
արդարութիւնը
պիտի
արդարութիւնը
չիրագործուի:
չիրագործուի: Յիշեցէք առաքեալին խօսքը. «Աստուծոյ համար

արդարութիւն պիտի ըլլայ ձեզ չարչարողները տանջանքով
պատժել, իսկ ձեզի՝ տանջուածներուդ հանգիստ պարգեւել մեզի
հետ միասին, երբ մեր Տէրը Յիսուս իր բանակով երկինքէն
յայտնուի»
յայտնուի» (Բ.Թս
(Բ.Թս 1.61.6-7):
7):

Տիրոջ յայտնութեան
յայտնութեան օրը միայն դատաստանի օր պիտի
չըլլայ բնականօրէն, այլեւ՝ հատուցման օր, որուն մասին
հպանցիկ կերպով անդրադարձանք:
անդրադարձանք: Երբ «հատուցում»
հատուցում» կ’ըսենք,
միայն հոգիներու հատուցում չէ որ կը հասկնանք, այ նաեւ
մարմիններու հատուցում:
հատուցում: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ.

«Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի կանգնինք,
որպէսզի իւրաքանչիւրը իր մարմինով ընդունի հատուցումը
երկրի վրայ իր կատարած բարի կամ չար գործերուն»
գործերուն» (Բ.Կր
(Բ.Կր 5.10):
5.10):

Ինչպէս որ ներկայ ժամանակին մէջ, մարդ արարածը թէ´
թէ´ իր
մարմինով կը գործէ եւ թէ´
թէ´ իր հոգիով, այնպէս ալ դատաստանի
օր, ան թէ´
թէ´ իր մարմինով եւ թէ´
թէ´ իր հոգիով հատուցում պիտի
ստանայ:
ստանայ:
Այս գլուխին սկիզբը, յիշեցի որ 33-րդ դարուն Մանի անունով
անձ մը, որուն հետեւորդները Մանիքէականներ կը կոչուին ըսի,
ընդունելով հադերձ հոգիներու փրկութիւնը, կը մերժէր
մարմիններու փրկութիւնը, այն տրամաբանութեամբ
տրամաբանութեամբ որ
մարմինը չար է, ուստի չի կրնար յարութիւն առնել եւ
յաւերժապէս ապրիլ:
ապրիլ: Նման հաստատում կամ տեսութիւն
հակառակ է Աստուածաշունչի ուսուցումին:
ուսուցումին:
Մարմինը Աստուծոյ ստեղծագործութեան անբաժանելի
մասն է եւ բարի մէկ մասը:
մասը: Ծննդոց գիրքին առաջին գլուխը կը
խօսի
ստեղծագործութեան
մասին:
Աստուած
մասին:
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ստեղծագործութեան իւրաքանչիւր հանգրուանին (վեց անգամ)
հաստատելէ
ետք
որ
ստեղծագործութիւնը
բարի
է,
ստեղծագործութեան աւարտին եօթներորդ անգամ ըլլալով բայց
անգամ ընդհանուր ստեղծագործութեան համար, կը հաստատէ
ըսելով. «Աստուած իր բոլոր
էր»
բոլոր ըրածը տեսաւ:
տեսաւ: Ահա շատ բարի էր»
(Ծն 1.31):
1.31): Պէտք չէ մոռնանք որ նիւթական ստեղծագործութեան
համար է որ Աստուած կը հաստատէ թէ բարի է:
է:
Գանք Նոր Կտակարանին:
Կտակարանին: Քրիստոս միայն մարդոց
հոգիներուն հոգ չտարաւ, այլ նաեւ հոգ տարաւ անոնց
մարմիններուն:
մարմիններուն: Ինչո՞ւ համար Քրիստոս ամենօրեայ իր
քարոզութիւններուն կողքին, նաեւ բժշկութիւններ կատարեց:
կատարեց:
Երկու բան միաժամանակ ցոյց տալու համար.համար.1) Յիսուս բժշկութիւններ կատարեց երկինքի արքայութեան
պատկերացումը ցոյց տալու համար:
համար: Տիրոջ գալստեան օրը եւ
այդ գալուստով մեր դիմաց բացուելիք արքայութեան
արքայութեան մէջ,
մարմնական
թերութիւնները,
տկարութիւնները,
ցաւը,
հիւանդութիւնը եւ ամէն տեսակի ժխտական երեւոյթ պիտի
բնանջուին (Յյտ 21.4, Ես 25.8):
25.8):
2) Եթէ երբեք արքայութեան պատկերը այդպիսին պիտի
ներկայութեամբ::
ըլլայ, այդպիսի պիտի ըլլայ մեր մարմիններու ներկայութեամբ
Մարմինը մարդուն տրուեցաւ
տրուեցաւ իբրեւ գործիք մը, անով
ինքզինք իարգործելու համար:
համար: Մարմինը կոչուած է հոգիին հետ
մէկ ամբողջութիւն դառնալու եւ այդ ձեւով Աստուծոյ կամքն ու
արդարութիւնը
կատարելու:
կատարելու:
Ուստի,
Աստուած
երբեք
չ’արհամարհեր մարմինը:
մարմինը: Պօղոս առաքեալ բացորոշապէս կը
խօսի մարդկային մեր
մեր մարմիններուն ինչպէս նաեւ ամբողջ
ստեղծագործութեան փրկութեան մասին (Հռ 8.198.19-23):
23):
Առաքեալը
մարմինին
կարեւութեան
եւ
մարմինը
արդարութեան գործիք դարձնելու անհրաժեշտութեան մասին
խօսելով՝ կ’
կ’ըսէ. «Այսուհետեւ մեղքը թող չթագաւորէ ձեր

մահկանացու մարմիններուն մէջ, զանոնք
զանոնք իր ցանկութեանց
հնազանդեցնելով:
հնազանդեցնելով: Մեղքին անձնատուր մի´
մի´ ըլլաք, ձեր
անդամները անիրաւութեան գործիք դարձնելով, այլ՝ որպէս
մահուընէ կեանքի եկած մարդիկ՝ դուք ձեզ Աստուծոյ յանձնեցէք
եւ ձեր մարմինները Աստուծոյ ձեռքին մէջ արդարութեան գործիք
դարձուցէք:
դարձուցէք: Մեղքը ձեր վրայ
վրայ պէտք չէ իշխէ, քանի դուք Օրէնքին
ենթակայ չէք, այլ՝ շնորհքին»
շնորհքին» (Հռ
(Հռ 6.126.12-14):
14):
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Կու գանք հիմա խօսելու հատուցումի մասին:
մասին: Շեշտուած
իրաղութիւն մըն է ասիկա ամբողջ Աստուածաշունչին մէջ, որ
մնայուն կերպով մեզի ցոյց կու տայ, որ կշիռք մը կայ
հաւասարակշռութեան, որուն մէկ կողմը եթէ երբեք մեր գործերն
են, միւս կողմը սակայն, անոր համապատասխան Աստուծոյ
տալիք հատուցումն է կամ վարձատրութիւնն է:
է:
Յովհաննէս առաքեալ խօսելով ընդհանուր դատաստանի
օրուան մասին եւ այդ օրուան ընթացքին իւրաքանչիւր անձի իր
գործերուն համաձայն տրուելիք հատուցումին
հատուցումին մասին՝ կ’
կ’ըսէ.

«Յետոյ տեսայ ճերմակ մեծ գահ մը եւ անոր վրայ բազմած մէկը,
որուն ներկայութենէն փախան երկինքն ու երկիրը՝ առանց հետք
մը ձգելու:
ձգելու: Եւ տեսայ մեռելները՝ մեծ ու փոքր, որոնք գահին
դիմաց կանգնած էին:
էին: Գիրքերը բացուեցան եւ ապա բացուեցաւ
ուրիշ գիրք մը՝ Կեանքի գիրքը:
գիրքը: Մեռելները դատուեցան իրենց
գործերուն համաձայն, որոնք արձանագրուած էին այնտեղ:
այնտեղ: Ապա
ծովը յանձնեց իր մէջ գտնուող մեռելները. նոյնը ըրին մահն ու
դժոխքը, եւ իւրաքանչիւր մեռեալ դատուեցաւ իր գործերուն
համաձայն:
համաձայն: Յետոյ մահն ու դժոխքը կրակի լիճը ձգուեցան
ձգուեցան:
ւեցան: Այս է
երկրորդ մահը, որ կրակի լիճն է:
է: Եւ ան՝ որուն անունը չկար
Կեանքի գիրքին մէջ՝ կրակի լիճին մէջ ձգուեցաւ»
ձգուեցաւ» (Յյտ
(Յյտ 20.1120.11-15):
15):
Արդարներուն
ընծայուելիք
հատուցումը
կամ
վարձատրութիւնը նոյնինքն Աստուծոյ երանական տեսութիւնն էէ::
Յովհաննէս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Սիրելինե
Սիրելինե´
ինե´ր, այժմ Աստուծոյ

որդիներ ենք:
ենք: Թէ ի´
ի´նչպէս պիտի ըլլանք յետոյ՝ տակաւին չենք
գիտեր:
գիտեր: Բայց գիտենք թէ՝ երբ Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման
պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք պիտի տեսնենք իր իսկութեան
մէջ»
մէջ» (Ա.Յհ
(Ա.Յհ 3.2):
3.2): Հետեւաբար, Յիսուսը տեսնելը հաւատացեալ
մարդուն հատուցումն
հատուցումն է, բայց կարելի է ըսել որ ատիկա առաջին
հատուցումն է, անկէ ետք պիտի կայ պսակումը որ Աստուած
պիտի տայ իւրաքանչիւրին գործերուն համաձայն:
համաձայն:
Ս. Գրիգոր Տաթեւացի կ’
կ’ըսէ. «Գնա´
Գնա´ առաքեալին եւ թող քեզի

սորվեցնէ, թէ ինչպէս ցանկալի է այս կեանքէն ելլել եւ Տիրոջ հետ
ըլլալ
ըլլալ (Փլպ 1.23). ասիկա Աստուծոյ տեսութիւնը եւ հանգիստն է:
է:
Առաքեալը նաեւ կ’
կ’ըսէ. «Ինծի կը մնայ միայն սպասել
արդարութեան պսակին, որ Տէրը, արդար Դատաւորը, իբրեւ
հատուցում՝ ինծի պիտի տայ դատաստանի օրը»
օրը» (Բ.Տմ 4.74.7-8).
ասիկա սուրբերուն վերապահուած փառքը եւ պսակն է:
է: Իսկ թէ
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տարբե՞ր է այս մէկը եւ տարբե՞ր է միւսը, յայտնի է երկուքէն ալ,
նախ որովհետեւ առաքեալը կը զանազանէ մահուընէն ետք
տեսնելը, եւ յարութեան ատեն՝ պսակումը:
պսակումը: Երկրորդ, որովհետեւ
տեսութիւնը հաւատքին վարձատրութիւնն է, որ հոգին ստացաւ,
իսկ պսակը՝ գործին վարձատրութիւնն
վարձատրութիւնն է, որ մարմինով պիտի
առնէ. ասիկա յատուկ է կատարելութեան հասածներուն, որոնք
երկինքի մէջ են. իսկ միջակ արդարները, որոնք հոգիներու
կայաններու մէջ են, անոնք յարութեան ատեն պիտի ստանան
նաեւ պայծառապէս դէմ առ դէմ տեսնելը, այնպէս ինչպէս որ է
Աստուած»
Աստուած»:
Գալով
մեղաւորներուն
կամ
կորուստի
մեղաւորներուն
դատապարտուածներուն,
անոնց
ալ
գերագոյն
դատապարտութիւնը Աստուծոյ այդ տեսութենէն ընդմիշտ
զրկուիլը պիտի ըլլայ:
ըլլայ: Թէ´
Թէ´ արդարներուն վերապահուած փառքը
եւ թէ´
թէ´ մեղաւորներուն սահմանուած զրկանքն ու տանջանքը,
երկուքն ալ յաւիտենական են:
են:
Հարցումներու
Հարցումներու բաժին:
բաժին:
1.1.- Յարութեան ժամանակ ի՞նչ պիտի ըլլայ վիճակը այն
մարդոց որոնք կորսնցուցած են իրենց մարմինի անդամներէն
մէկը:
մէկը:
Աստուած որ ոչինչէն ստեղծեց մարդը, իրեն համար կարելի
եւ անհունօրէն դիւրին է, մարդուն պարգեւել այն անդամները որ
կորսնցուցած է:
է: Մէկը կրնայ
կրնայ իր անդամներէն միայն մէկը
կորսնցուցած ըլլալ, բայց անդին, մտածեցէք անոնց մասին՝ որոնք
ապրած են հազարաւոր տարիներ առաջ եւ որոնք արդէն իսկ
հողի վերածուած են իրենց բոլոր անդամները:
անդամները: Նոյն Հարցումը
կարելի է հարցնել անոնց վերաբերեալ:
վերաբերեալ: Գործին փոքր կամ մեծ,
դժուար կամ
կամ դիւրին ըլլալուն պէտք չէ նայինք, այլ պէտք է
նայինք թէ ո´
ո´վ է այդ գործը կատարողը:
կատարողը: Եթէ այդ գործը
կատարողը ամենակարող Աստուած է:
է: Ամէն հարց լուծուած
կ’ըլլայ:
ըլլայ:
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2.2.- Հաստատեցիք որ յարութիւն առնողները 30 տարեկան
պիտի ըլլան:
ըլլան: Մեր մատենագրութեան մէջ այս ուղղութեամբ
վկայութիւններ կա՞ն:
կա՞ն:
Գրիգոր Տաթեւացի իր «Գիրք Հարցմանց»
Հարցմանց» գործին մէջ կը
խօսի այս մասին:
մասին: Հարկաւ ուրիշ հայրեր եւս, հայ թէ օտար, կը
խօսին այս մասին եւ կը հաստատեն թէ մարդը 30 տարեկան
յարութիւն պիտի առնէ:
առնէ: Պահ մը սակայն մեր հայեացքները
դարձնենք Աստուածաշունչին:
Աստուածաշունչին: Ի՞նչ տարիքով ստեղծուեցաւ
Ադամ:
Ադամ: Աստուածաշունչը տարիք չի տար, բայց կարելի՞ է
երեւակայել որ Աստուած զայն ստեղծած ըլլայ մանուկ մը իբրեւ,
իբրեւ::
կամ պատանի մը իբրեւ, կամ տարիքով յառաջացած մէկը իբրեւ
Ո՞ր տարիքն է զօրութեան եւ կատարելութեան խորհրդանիշ
եղող տարիքը:
տարիքը: 30 տարիքը
տարիքը չէ՞:
չէ՞: Աստուած Ադամը ստեղծեց հզօր
անձ մը իբրեւ. անձ մը՝ որ ինքզինք ղեկավարելու եւ որոշումներ
առնելու կարողութիւնը ունէր:
ունէր: Տրուած ըլլալով որ 30 տարիքը
զօրութեան տարիքն է, յարութիւն առնողները այդ տարիքով
յարութիւն պիտի առնեն, ամբողջապէս կարող կատարելու
Աստուծոյ
Աստուծոյ կամքը յաւիտենականութեան ընթացքին:
ընթացքին:
Քիչ առաջ ըսի որ 30 տարիքը կատարելութեան տարիքն է:
է:
Այդ տարիքին հասնելէ ետք միայն Հրեայ մը կրնար որոշ
պարտականութիւններ եւ պատասխանատուութիւններ յանձն
առնել:
առնել: Ասիկա Հրէութեան մէջ ընդունուած ճշմարտութիւն մըն
էր, որ կու գար
գար Մովսէսի օրէնքէն:
օրէնքէն: Յիշենք օրինակ,
քահանայութեան եկողը պէտք էր 30 տարիքը լրացուցած կամ
թեւակոխած ըլլար (Թւ 4.3):
4.3): Չմոռնանք որ Յովհաննէս Մկրտիչ
ինք եւս 30 տարեկանին սկսաւ իր առաքելութեան:
առաքելութեան: Քրիստոս
նաեւ շուրջ 30 տարեկանին սկսաւ իր առաքելութեան:
առաքելութեան:
3.3.- Ղուկասու Աւետարանին
Աւետարանին մէջ կը տեսնենք Յիսուսը 12
տարեկանին տաճարի մէջ. անկէ ետք կ’
կ’անյայտանայ եւ միայն 30
տարեկանին հանդէս կու գայ:
գայ: Ո՞ւր էր Յիսուս 1212-էն մինչեւ 30
տարեկան:
տարեկան:
Եթէ Յիսուս իր գիւղին մէջ եւ իր ժողովուրդին հետ եղած
չըլլար 12 տարեկանէն մինչեւ 30 տարեկան, Աւետարաններուն
Աւետարաններուն
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մէջ կամ արտաքին գրականութեան մէջ տեղ մը պիտի չյիշուէ՞ր
ասիկա:
ասիկա:
Երբ
կը
դիտենք
Քրիստոսի
գործունէութիւնը
Աւետարաններուն մէջ, բնական իր շրջագիծին մէջ, ճիշդ է որ
մեզի չ’
չ’ըսուիր թէ 12 տարեկանէն մինչեւ 30 տարեկան իր հայրենի
քաղաքին
մէջն
էր,
բայց
ուշադիր
ընթերցում
ընթերցում
մը
Աւետարաններուն, կու գայ ցոյց տալու մեզի որ Քրիստոս
ճանչցուած էր իր բնակած քաղաքին՝ Նազարէթի բնակիչներուն
կողմէ:
կողմէ: Օրինակ, երբ Յիսուս Գալիլեայէն Նազարէթ եկաւ, իր
քաղաքացիները խնդրեցին իրմէ որ որոշ հրաշքներ ընէ
Նազարէթի մէջ ինչպէս որ ըրած էր Կափառնաումի
Կափառնաումի մէջ (Ղկ 4.23):
4.23):
Բայց
Յիսուս
իր
քաղաքացիներուն
անհաւատութեան
պատճառով «չկրցաւ ոեւէ հրաշք գործել հոն»
(Մր 6.5):
6.5):
հոն» (Մր
Առիթով մը երբ Յիսուս կ’
կ’ուսուցանէր Նազարէթի մէջ,
գիտէ:
ժողովուրդէն ոմանք ըսին. «Ասիկա ուրկէ՞ այսչափ բան գիտէ:

Այս ի՞նչ իմաստութիւն է որ տրուած է իրեն:
իրեն: Ի՞նչպէս այսպիսի
հրաշքներ կը կատարէ:
կատարէ: Ասիկա ատաղձագործին եւ Մարիամի
զաւակը չէ՞, Յակոբի, Յովսէփի, Յուդայի եւ Սիմոնի եղբայրը:
եղբայրը: Իր
քոյրերը հոս մեր մօտ չե՞ն բնակիր»
բնակիր» (Մր
(Մր 6.26.2-3) Նազարէթի

բնակիչներուն այս խօսքը կամ այս հարցականները, ցոյց կու
տան որ Յիսուս մնայուն կերպով ապրեցաւ ու գործեց Նազարէթի
մէջ, աշխատեցաւ ու իբրեւ ատաղձագործի որդի ճանչցուեցաւ
նոյն քաղաքին մէջ:
մէջ: Ղուկաս ամենայն յստակութեամբ կ’
կ’ըսէ թէ
Յիսուս «Նազարէթ քաղաքը մեծցած էր»
(Ղկ 4.16):
4.16): Իսկ
էր» (Ղկ
Յովհաննէս կը յիշէ Հրեայ ղեկավարներուն խօսքը Յիսուսի
վերաբերեալ. «Ի՞նչպէս այս մարդը Սուրբ Գիրքերը գիտէ, երբ
բնաւ չէ ուսած զանոնք»
Բնաւ չէ ուսած»
զանոնք» (Յհ 7.15):
7.15): ««Բնաւ
ուսած» բառերը ցոյց
չե՞ն տար որ Յիսուս տեղ մը չէր գացած ուսում ստանալու
համար:
համար:
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ՀԱՒԱՏԱՄՔ
յաւիտենականս»:
«Յարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենականս»
Թարգմանաբար՝ «(
«(Կը
Կը հաւատանք) երկինքի
երկինքի արքայութեան
(հաստատումին) եւ յաւիտենական կեանքին»
կեանքին»:
Երկինքի արքայութիւնը կը տեսնենք վերջաւորութեան
դրուած իր դիրքով, ցոյց տալու համար մեզի թէ անիկա
Աստուածաշունչին
բոլոր
խոստումներուն
լրումն
է,
ամբողջացումն է, կատարումն է:
է:
Ասկէ
առաջ
խօսեցանք
թագաւորութեան
մասին:
թագաւորութեան
մասին:
Թագաւորութիւն մը կամ իշխանութիւն մը նախ կայ իր գլուխով,
իր թագաւորով, իր իշխանով:
իշխանով: Երկրորդ, անիկա կայ այն
պայմաններով, այն օրէնքներով, այն վիճակով որ այդ
արքայութիւնը կը պատկերացնէ, կը բնութագրէ:
բնութագրէ: Երրորդ, անիկա
կայ անոնցմով՝ որոնք կը կոչենք իշխանութեան
իշխանութեան մը կամ
թագաւորութեան
մը
հպատակները,
եւ
որոնք,
այդ
թագաւորութեան օրէնքները յանձն առնող եւ իրենք զիրենք
թագաւորին ենթարկած անձերն են:
են:
Ճիշդ նոյնն է պարագան երկինքի թագաւորութեան:
թագաւորութեան:
Թագաւորը Քրիստոս ինքն է:
է: Երկրի վրայ ալ ունինք
թագաւորութիւններ որոնց գլուխը կը կանգնին հողեղէն
արարածներ, որոնք հարկաւ սխալական են եւ ատիկա ցոյց կու
տայ երկրաւոր թագաւորութեան նկարագիրը:
նկարագիրը: Երկինքի
արքայութիւնը, ի տարբերութիւն այս թագաւորութիւններէն,
իրեն որպէս գլուխ ունի զՔրիստոս, անսխալական ու բացարձակ
Աստուածը:
Աստուածը:
Ներկայիս Աստուած իր
իր թագաւորական իշխանութիւնը կը
տարածէ թերեւս սահմանափակ իմաստով, անոր համար որ այդ
թագաւորութիւնը եկեղեցիէն ներս կայ միայն:
միայն: Եկեղեցի
հասկացողութիւնը վայր հասկացողութեան հետ կապ չունի:
չունի: Հոն
ուր Քրիստոսի հաւատացողներ կան՝ հո´
հո´ն է եկեղեցին:
եկեղեցին: Հոն ուր
մարդիկ կան որոնք
որոնք իրենք զիրենք ենթակայ դարձուցած են
Քրիստոսի կամքին՝ հո´
հո´ն է Աստուծոյ թագաւորութիւնը:
թագաւորութիւնը:
Բայց գալիք թագաւորութիւնը վախճանական իր պատկերին
մէջ պիտի ըլլայ
ըլլայ ա´
ա´յն թագաւորութիւնը, որ իրեն պիտի ենթարկէ
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երկրաւոր բոլոր իշխանութիւնները, թագաւորութիւնները,
ինչպէս Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ (Ա.Կր 15.27):
15.27):
Աստուծոյ
արքայութիւնը
տարբեր
է
երկրաւոր
թագաւորութիւններէն:
Ոեւէ
երկրաւոր
թագաւորութիւն
թագաւորութիւններէն:
անկատար է, որովհետեւ տակաւին աշխարհային պայմաններու
մէջ է:
է: Անկատար է թէ´
թէ´ իր գլուխով եւ թէ´
թէ´ այն օրէնքներով, որոնք
յատուկ են ներկայ աշխարհին. այս աշխարհի վրայ կարելի չէ
պատկերացնել ոեւէ օրէնք, օրէնսդրութիւն, սահմանադրութիւն
որ կատարեալ ըլլայ:
ըլլայ: Եւ եթէ թագաւորութիւնը անկատար է,
բնականօրէն այդ թագաւոութեան հպատակ եղող մարդիկը
իրենք եւս անկատար կ’
կ’ըլլան:
ըլլան:
Ինչ կը վերաբերի երկինքի թագաւորութեան՝ Թագաւորը
կատարեալ է, կատարեալ է նաեւ օրէնքը:
օրէնքը: Բայց եթէ երբեք
Աստուծոյ թագաւորութեան, այլ խօսքով՝ եկեղեցիին մէջ, մենք
անկատարութեան կը հանդիպինք, կը հանդիպինք ո´
ո´չ թէ
որովհետեւ այդ թագաւորութեան օրէնքը անկատար է, այլ
որովհետեւ այդ թագաւորութեան անդամները իրենք անկատար
անկատար
են:
են: Բայց Քրիստոսի երկրորդ գալուստով երբ արքայութեան
ամբողջացումը տեղի ունենայ, հպատակները իրե´
իրե´նք եւս
իրենցմէ
պիտի
թօթափեն
ամէն
տեսակի
մեղք
եւ
անկատարութիւն, եւ կարող պիտի ըլլան կատարելու Աստուծոյ
կամքը առանց թերութեան:
Վերջին դատաստանին օրը հրապարակաւ պիտի
պիտի յայտնուի
թէ որո´նք են արքայութեան քաղաքացիները եւ որո´
որո´նք են
արտաքսուելիքները: Քրիստոս այս ճշմարտութիւնը բազմաթիւ
կերպերով յիշեց: Մտաբերեցէք պարզապէս որոմին առակը:
Առակին մեկնութիւնը ըրած ատեն Յիսուս կ’
կ’ըսէ. «Աշխարհի
վախճանին Մարդու Որդին իր հրեշտակները պիտի
պիտի ղրկէ, որոնք
իր արքայութենէն պիտի հաւաքեն բոլոր անոնք որ
գայթակղութեան պատճառ կ’
կ’ըլլան եւ չարիք կը գործեն, ու
զանոնք պիտի նետեն բոցավառ հնոցին մէջ, ուր պիտի լան եւ
կրճտեն իրենց ակռաները: Այն ատեն արդարները արեւու պէս
պիտի փայլին երկինքի արքայութեան մէջ»
մէջ» (Մտ 13.4013.40-43): 1212-րդ
դարու մեր հայրերէն՝ Իգնատիոս Շնորհալի կ’
կ’ըսէ. «Երբ երկինքէն
Քրիստոսի արքայութիւնը յայտնուի, ոմանք փառքի մէջ պիտի
ըլլան, իսկ ոմանք՝ յաւիտենական ամօթ եւ նախատինք պիտի
կրեն»:
կրեն»:
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Տարբեր առիթով մը մենք խօսեցանք հատուցումի կամ
վարձատրութեան մասին,
մասին, դարձեալ մասնակիօրէն պիտի յիշեմ
այստեղ, նախ անդրադառնալով մեղաւորներու վերապահուած
ելքին, եւ ապա մատնանշելով բաժինը անոնց՝ որոնք
արդարութեան պսակին արժանի եղողներն են:
են:
Նախ խօսինք մեղաւորներու յաւիտենական կորուստին, այլ
խօսքով՝ անոնց թշուառութեան մասին:
մասին: Մեղաւորներուն
վերապահուած ելքը Աստուածաշունչին մէջ կը գտնենք տարբերտարբերտարբեր բացատրութիւններով ներկայացուած, օրինակի համար՝
բարկութիւն, զայրոյթ, նեղութիւն, տառապանք, բոցավառ կրակ,
կորուստ, խաւար, երկրորդ մահ, յաւիտենական մահ, եւայլն:
եւայլն:
Այսպէս, օրինակ, Հռոմայեցիներուն
Հռոմայեցիներուն գրած նամակին մէջ
Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Քու կարծրութեամբդ եւ չզղջացող

սրտովդ միայն բարկութիւն է որ կը դիզես քեզի համար, երբ
բարկութեան օրը գայ եւ Աստուծոյ արդար դատաստանը
յայտնուի:
յայտնուի: Որովհետեւ Աստուած իւրաքանչիւրին պիտի
հատուցանէ՝ անոր գործերուն համաձայն
յն:: Յաւիտենական կեանք
համաձայն
պիտի տայ անոնց՝ որոնք բարի գործերու մէջ յարատեւելով
փառք ու պատիւ եւ անմահութիւն կը փնտռեն. իսկ բարկութիւն
եւ զայրոյթ պիտի վերապահէ անոնց՝ որոնք հակառակութենէ
տարուած՝ չեն հաւանիր ճշմարտութեան, այլ անիրաւութեան մէջ
կը մնան:
մնան: Նեղութիւն ու տառապանք կը սպասէ բոլոր անոնց՝
որոնք չարիք կը գործեն, նախ Հրեային եւ ոչոչ-Հրեային»
Հրեային» (Հռ
(Հռ 2.52.5-8):
8):
Իսկ Թեսաղոնիկեցիներուն գրած երկրորդ նամակին մէջ,
հետեւեալ ձեւով կ’
կ’արտայայտուի. «Երբ մեր Տէրը Յիսուս

հրեշտակներու իր բանակով երկինքէն յայտնուի, բոցավառ
կրակով պիտի
պիտի պատժէ անոնք՝ որոնք կը մերժեն զԱստուած
ճանչնալ եւ հնազանդիլ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի
Աւետարանին:
Աւետարանին: Այն օրը այդպիսիները յաւիտենական մահուամբ
պիտի պատժուին, զրկուելով Տիրոջ ներկայութենէն եւ անոր
փառաւոր զօրութենէն»
զօրութենէն» (Բ.Թս
(Բ.Թս 1.71.7-9):
9):
Քրիստոս ինք եւս պատկերացում մը տուաւ վերջին
դատաստանին եւ մեղաւորներուն սպասող հատուցումին
մասին:
մասին: Օրինակ, Մատթէոսի Աւետարանին մէջ, կ’
կ’ըսէ. «Ապա իր

ձախ կողմը կեցողներուն պիտի ըսէ.ըսէ.- Անիծեալնե´
Անիծեալնե´ր, հեռացէ´
հեռացէ´ք
ինձմէ, գացէ´
գացէ´ք յաւիտենական կրակին մէջ, որ Սատանային եւ
անոր հրեշտակներուն համար պատրաստուած
պատրաստուած է»
է» (Մտ
(Մտ 25.41):
25.41):
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Քիչ մը անդին, Տէրը իր խօսքը կ’
կ’աւարտէ ըսելով. «Այսպէս, անոնք

պիտի երթան յաւիտենական պատիժի, իսկ արդարները՝
յաւիտենական կեանքի»
թէ´
´ պատիժը
կեանքի» (Մտ 25.46):
25.46): Յստակ է որ թէ
յաւիտենական է եւ թէ´
թէ´ կեանքը:
կեանքը:
Իսկ Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք. «Բանսարկուն,
Բանսարկուն,

որ զանոնք մոլորեցուց, կրակի եւ ծծումբի լիճը ձգուեցաւ, ուր
գազանը եւ սուտ մարգարէն արդէն ձգուած էին. այնտեղ պիտի
չարչարուին գիշեր ու ցերեկ, յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից: Յետոյ
տեսայ ճերմակ մեծ գահ մը եւ անոր վրայ բազմած մէկը, որուն
ներկայութենէն փախան երկինքն
երկինքն ու երկիրը՝ առանց հետք մը
ձգելու:
ձգելու: Եւ տեսայ մեռելները՝ մեծ ու փոքր, որոնք գահին դիմաց
կանգնած էին:
էին: Գիրքերը բացուեցան եւ ապա բացուեցաւ ուրիշ
գիրք մը՝ Կեանքի գիրքը:
գիրքը: Մեռելները դատուեցան իրենց
գործերուն համաձայն, որոնք արձանագրուած էին այնտեղ:
այնտեղ: Ապա
ծովը յանձնեց իր մէջ գտնուող մեռելները. նոյնը ըրին մահն ու
դժոխքը, եւ իւրաքանչիւր մեռեալ դատուեցաւ իր գործերուն
համաձայն»
համաձայն» (Յյտ
(Յյտ 21.1021.10-15):
15):

Այս յաւիտենական կրակը որ քանի մը տեղեր, քանի մը
անգամ, քանի մը տարբեր ձեւերով բնութագրուած է իբրեւ
բոցավառ հնոց, կամ՝ բոցավառ կրակ, կամ՝ կրակի եւ ծծումբի
լիճ, Քրիստոս քանի մը անգամներ զայն կոչեց գեհեն, գեհենի
կրակ, գեհենի անշէջ կրակ, կամ տակաւին՝ գեհենի
դատապարտութիւն:
դատապարտութիւն: Մենք ժողովրդական լեզուին մէջ առ
հասարակ, երբեմն աստուածաբանական գրականութեան մէջ
յաճախ, կը գործածենք դժոխք բառը, ճիշդ այս նոյն իմաստով,
գեհենի կամ գեհենի դատապարտութեան առումով:
առումով: Թէպէտ ասկէ
առաջ բացատրած ենք որ դժոխք բառը Աստուածաշունչին մէջ,
առ հասարակ կը ներկայացնէ մեռեալ հոգիներուն յատուկ
աշխարհը, որ ստորերկրեայ, այսինքն՝ այս աշխարհէն վար
պատկերացուած է, եւ անոր համար ալ, երբեմն զայն կը կոչենք՝
անդրաշխարհ, այսինքն՝ այս աշխարհէն անդին գտնուող վայր մը
կարծէք:
կարծէք:
Ո՞ւր է գեհենի կրակը, կամ կրակի լիճը, կամ դժոխքը,
երկինքի՞ մէջ, թէ՝ երկրի վրայ:
վրայ: Առաջին հերթին, ըսենք, թէ անիկա
նիւթական վայր մը կամ նիւթական տեղ մը չէ:
չէ: Խոսրով
Անձեւացի
Անձեւացի կ’
կ’ըսէ. «Գեհենը ո´
ո´չ միայն երկինքէն դուրս է, այլ նաեւ
դուրս է մարդաբնակ այս աշխարհէն»
աշխարհէն»: Արդե՞օք ըսել կ’
կ’ուզէ թէ
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գեհենը այս աշխարհէն դուրս տեղ մըն է, թէ առ հասարակ տեղի
գաղափարն է որ կ’
կ’ուզէ փարատել մեր միտքերէն:
միտքերէն:
Ոմանք
յաւիտենական
դատապարտութիւնը
եւ
տանջանքները
տանջանքները երկու ձեւով կը հասկնան:
հասկնան: Առաջինը կոչելով՝
յանցանքի պատիժ, իսկ երկրորդը՝ զգայարանական պատիժ:
պատիժ:
Օրինակ, Գրիգոր Դպիր Փեշտիմալճեան կ’
կ’ըսէ. «Քանի որ

դատապարտեալներն ալ Աստուծոյ դէմ մեղանչեցին, թէ´
թէ´ հոգիով
եւ թէ´
թէ´ մարմինով, ուստի կրկնակի են մեղաւորներուն համար
դժոխքին
դժոխքին տանջանքները, այսինքն՝ յանցանքին պատիժը եւ
զգայարանական
պատիժը:
Յանցանքին
պատիժը
որ
պատիժը:
տանջանքներուն մէջ մեծագոյնն է, հոգիին յաւիտենական
զրկումն է Աստուծոյ տեսութենէն. իսկ զգայարանական
պատիժը՝ մարմինին յաւիտենական տանջանքն է, տարրերու
դառնութենէն»
դառնութենէն»: Ակնարկութիւնը
Ակնարկութիւնը կրակի եւ միւս նիւթեղէն
տարրերուն է:
է:
Մարմնաւոր այրումի գաղափարը կրնայ մեզի հաւանական
չթուիլ եթէ փորձենք զուտ մարդկային մեր տրամաբանութեամբ
հասկնալ խնդիրը:
խնդիրը: Կրնանք մտածել որ կրակը կամ այրելու
գործողութիւնը բաներ են որոնք յատուկ են նիւթին, Ֆիզիքական
մարմիններուն
մարմիններուն:
իններուն: Բայց միւս կողմէն, ո՞րքան տրամաբանական է
որ Աստուածաշունչը մեզի խօսի պատկերացումներով որոնք
զուտ փոխաբերական ըլլան, առանց ոեւէ մարմնաւոր
արտայայտութեան:
արտայայտութեան:
Եթէ ըսենք կամ եթէ տրամաբանենք թէ յարուցեալ
մարմինները, այլեւս հոգեղինացած եւ անմահ մարմիններ են,
են,
որոնք նիւթական կրակով չեն կրնար այրիլ եւ սպառիլ, բայց միւս
կողմէն գիտենք որ Աստուծոյ համար անկարելի բան չկայ. եւ
ինչպէս Սինայի անապատին մէջ Մովսէսի ցոյց տուաւ նիւթեղէն
մորենին, որ կրակով կ’
կ’այրէր առանց երբեք սպառելու, արդե՞օք
չի կրնար այնպէս ընել, որ դժոխք
դժոխք նետուած մարդն ալ
մարմնաւորապէս այրի առանց սպառելու:
սպառելու:
Գանք հիմա խօսելու հոգիներու ներկայ վիճակին մասին:
մասին:
Ներկայիս ի՞նչ վիճակի մէջ են մեղաւորներուն եւ արդարներուն
հոգիները:
հոգիները: Մեղաւորները անմիջական տանջանքի մէ՞ջ են.
արդարները անմիջական փառքի մէ՞ջ են:
են: Սուրբ Գրիգոր
Գրիգոր
Տաթեւացի կ’
կ’ըսէ. «Այս կեանքէն ետք երանեալներուն փառքը

կրկնակի է. գործերուն փառքը ինքնիր մէջ եւ հատուցումներուն
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փառքը:
փառքը: Մաքուր հոգիները այժմ գործերուն բերած փառքը ունին,
որովհետեւ կը հանգչին եւ իրենց գործերով կ’
կ’ուրախանան, իսկ
յարութեան ատեն հատուցումներու փառքը պիտի ստանան
հոգիով ու մարմինով, եւ այնպէս, փառքէ փառք պիտի
բարձրանան:
բարձրանան: Ամէն առաքինութիւն այս աշխարհի մէջ կը
հանգստացնէ միտքերը, մահուընէն ետք՝ կը հանգստացնէ
հոգիները, իսկ յարութենէն ետք՝ հոգին ու մարմինը:
մարմինը: Նմանապէս,
կրկնակի է չարերուն տանջանքը, այսինքն՝
այսինքն՝ գործերուն
տանջանքը ինքնիր մէջ եւ հատուցման տանջանքը. որովհետեւ
անոնք իրենց գործերուն տանջանքը կը կրեն մահուընէն ետք,
իսկ յարութեան ատեն՝ հատուցման տանջանքները պիտի կրեն
հոգիով ու մարմինով:
մարմինով: Չար գործերը այստեղ՝ այս աշխարհի մէջ,
կը դատապարտեն անոնց խղճմտանքը,
խղճմտանքը, մահուընէն ետք՝ անոնց
հոգիները, իսկ յարութենէն ետք՝ հոգին ու մարմինը»
մարմինը»: Գրիգոր
Տաթեւացիին խօսքը՝ «փառքէ փառք պիտի բարձրանան»
բարձրանան» եւ
Ներսէս Շնորհալի խօսքը՝ «Փառաց ի փառս բարձրանան»
բարձրանան» նոյն
բանին ակնարկութիւն է:
է:
Արդարներուն համար վերապահուած բաժինը առ հասարակ
կը
կոչենք՝
երանութիւն
արդարներու:
Արդարներուն
արդարներու:
վերապահուած
այս
վարձատրութիւնը
իբրեւ
անսպառ
ուրախութիւն եւ երանութիւն ինքնին երկինքի արքայութիւնն է:
է:
ներկայացնել.-Կարելի է հետեւեալ քանի մը երեսներով զայն ներկայացնել.
1.1.- Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած
հատուցումը
հատուցումը կամ վարձատրութիւնն է իբրեւ ժառանգութիւն:
ժառանգութիւն:
Յիշեցէք Յիսուսի խօսքը. «Եկէ´
Եկէ´ք, Հօրս կողմէ օրհնեալներ, եւ

ժառանգեցէք այն արքայութիւնը, որ ձեզի համար աշխարհի
սկիզբէն պատրաստուած է»
է» (Մտ
(Մտ 25.34):
25.34): Այս ժառանգութիւնը

մարմնաւոր ժառանգութիւն մը չի կրնար ըլլալ:
ըլլալ: Մարմնաւոր իր
իմաստով հասկցան Հրեաները եւ մոլորեցան. իրենց այդ
ժառանգութեան արժանաւորութիւնը տեսնելով պարզապէս
իրենց մարմնական ծագումին մէջ, Աբրահամի զաւակներ ըլլալու
իրողութեան մէջ, փոխանակ զայն տեսնելու իրենց անձնական
արժանաւորութեան մէջ. Քրիստոս սակայն եկաւ յստակօրէն
յստակօրէն
ըսելու, որ մարմինին կամ արիւնին, այլ խօսքով՝ այսինչ կամ
այնինչ անձի սերունդին մաս կազմելով չենք կրնար փրկուիլ, այլ
միայն զինք ընդունելով եւ իրեն հաւատալով (Յհ 1.121.12-13):
13):
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Ուրիշ առիթով մը նաեւ երբ Յիսուս կը խօսէր արքայութիւնը
ժառանգելու մասին՝ ըսաւ. «Երկրորդ
Երկրորդ գալուստին, երբ Մարդու

Որդին իր փառքի աթոռին բազմի, դուք որ ինծի հետեւեցաք՝
պիտի բազմիք տասներկու գահերու վրայ, դատելու համար
Իսրայէլի տասներկու ցեղերը:
ցեղերը: Եւ ով որ ձգեց տուն, եղբայրներ,
քոյրեր, հայր ու մայր, կին ու զաւակներ եւ ագարակներ՝ ինծի
համար, հարիւրապատիկը
հարիւրապատիկը պիտի ստանայ եւ յաւիտենական
կեանքը ժառանգէ»
ժառանգէ» (Մտ
(Մտ 19.2819.28-29):
29): Պետրոս առաքեալ նաեւ կը
խօսի երկինքի մէջ մեզի համար պահուած «անեղծ, անարատ եւ
անթառամ կեանքը»
կեանքը» ժառանգելու մասին (Ա.Պտ 1.4):
1.4):
2.2.- Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած
բնակարանն է, Քրիստոսի
Քրիստոսի հետ ըլլալն է:
է: Մեր Տէրը կ’
կ’ըսէ. «Ինծի
ծառայողը պիտի ըլլայ հոն՝ ուր ես կը գտնուիմ»
գտնուիմ» (Յհ
(Յհ 12.26):
12.26): Այս
աշխարհի մէջ Քրիստոսի ծառայողներն ու պաշտողներն են
որոնք պիտի ըլլան Քրիստոսի հետ՝ իր արքայութեան մէջ:
մէջ: Գրեթէ
նոյնը կը կրկնէ Վերանատան մէջ. «Երբ երթամ եւ ձեզի համար

տեղ պատրաստեմ, դարձեալ պիտի գամ եւ ձեզ քովս առնեմ,
որպէսզի ըլլաք հոն՝ ուր ես կը գտնուիմ»
գտնուիմ» (Յհ
(Յհ 14.3, տե´
տե´ս նաեւ

Երուսաղէմ»» երգին մէջ նաեւ
17.24):
17.24): Յիշեցէք որ «Ի վերին Երուսաղէմ
արքայութիւնը կը կոչուի՝ բնակարան:
բնակարան:
3.3.- Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած
հանգիստն
հանգիստն է:
է: Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Հանգիստի օր մը կայ որ

Աստուծոյ ժողովուրդին կը սպասէ:
սպասէ: Աստուծոյ պատրաստած
հանգիստին հասնողը անոր օրինակով պիտի հանգչի իր
գործերը աւարտելէ ետք, ինչպէս Աստուած ալ իր բոլոր գործերը
աւարտելէ ետք "հանգչեցաւ"»
"հանգչեցաւ"» (Եբր
(Եբր 4.94.9-10):
10): Սկզբնական

ստեղծագործութեան պատկերացման մէջ, կը տեսնենք որ
Աստուած վեց օրուան մէջ ստեղծեց, եօթներորդ օրը հանգիստ
ըրաւ (Ծն 2.2):
2.2):
Աստուած բնականօրէն հանգիստի պէտք չունէր:
չունէր: Աստուծոյ
ունեցած «հանգիստը»
հանգիստը» նախապատկերացումն է այն հանգիստին՝
որ մարդ արարածը պիտի ունենայ աւարտելէ
աւարտելէ ետք ներկայ
կեանքի գործերը որոնք վեց օրերու պատկերացումով կը
ներկայանան:
ներկայանան: Հանգիստը միայն մարմնական հանգիստ պիտի
չըլլայ, այլ նաեւ հոգեկան:
հոգեկան: Մարդուն հոգին պիտի հանգստանայ
աշխարհային վիշտերէն, նեղութիւններէն, հալածանքներէն եւ
չարչարանքներէն, ինչպէս առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Դուք արժանի
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պիտի ըլլաք Աստուծոյ արքայութեան, որուն համար այդքան կը
տանջուիք:
տանջուիք: Արդարեւ, Աստուծոյ համար արդարութիւն պիտի
ըլլայ ձեզ չարչարողները տանջանքով պատժել, իսկ ձեզի՝
տանջուածներուդ՝ հանգիստ պարգեւել մեզի հետ միասին, երբ
մեր Տէրը Յիսուս հրեշտակներու
հրեշտակներու իր բանակով երկինքէն
յայտնուի»
յայտնուի» (Բ.Թս
(Բ.Թս 1.51.5-7):
7):
4.Երկինքի
արքայութիւնը
երկնաւոր
Փեսային
4.հարսնարանն է, արդարներուն ուրախութեան վայրը:
վայրը: Քրիստոս
արքայութիւնը կը ներկայացնէ հարսնարանին պատկերով, ուր
արդարներու հոգիները կարծէք իրենց ջահերով պատրաստ կը
սպասեն Փեսային
Փեսային հետ միասին արքայութեան հարսնարանը
մտնելու եւ իրենց ամբողջական ուրախութիւնը վայելելու (Մտ
25.610):
Երկինքի
արքայութեան
հարսնեւորներուն
25.6-7,
10):
ուրախութիւնը կրաւորական ուրախութիւն մը չէ, այլ մեր կողմէ
յանձն
առնուած
որոշ
արարքներով
արտայայտուած
ուրախութիւնն է, որուն մէջ պաշտամունքն ալ կայ, ինչպէս նաեւ
մեր գործերով ուրախանալու պատկերը:
պատկերը:
5.5.- Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած
փառքն է կամ պսակն է:
Բարի
է: Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. ««Բարի

պատերազմը մղեցի, կեանքիս ընթացքը աւարտեցի, հաւատքս
պահեցի:
պահեցի: Ասկէ ետք ինծի կը մնայ
մնայ միայն սպասել արդարութեան
պսակին, որ Տէրը, արդար Դատաւորը, իբրեւ հատուցում՝ ինծի
պիտի տայ դատաստանի օրը»
օրը» (Բ.Տմ 4.74.7-8):
8): Արդարութեան

պսակին այս հատուցումը, պսակը, խորքին մէջ թագ կը
նշանակէ, իսկ թագը՝ փառքի եւ փառաւորման նշան է:
է: Քիչ առաջ
խօսեցանք Քրիստոսի հետ
հետ միասին գահերու վրայ բազմելու
մասին (Մտ 19.28):
19.28): Քրիստոսի հետ միասին գահերու վրայ
նստիլը ուրիշ բան չի նշանակեր եթէ ոչ անոր փառքին մասնակից
ըլլալ:
ըլլալ:
Փառքը հարկաւ միայն Քրիստոսի հետ միասին գահերու
վրայ նստիլը չէ, այլ նաեւ հոգիին ու մտքին ամբողջական
պայծառութիւնն
պայծառութիւնն է, ինչպէս Քրիստոս իսկ յայտարարեց թէ
մէջ» (Մտ
(Մտ
«արդարները արեւու պէս պիտի փայլին արքայութեան մէջ»
13.43):
13.43): Արդարին արեւի նմանցուիլը ցոյց կու տայ այն մեծ
փառքը, այն գերազանց փառաւորութիւնը, այն պայծառութիւնը,
այն հրաշալի լուսաւորութիւնը որ արդարները պիտի ունենան
արքայութեան մէջ:
մէջ: Անոնց փառքը երկինքի աստեղերէն ալ
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աւելի´
աւելի´ն պիտի ըլլայ, եւ չմոռնանք որ Պօղոս առաքեալ նաեւ
խօսած ատեն արդարներու փառաւորութեան մասին, աստղերու
շքեղութեան հետ կը բաղդատէ զանոնք (Ա.Կր 15.4015.40-41):
41):
6.6.- Եւ ի վերջոյ, երկինքի արքայութիւնը Աստուծոյ
երանական
երանական տեսութիւնն է:
է: Այս տեսութիւնը ամբողջական է:
է:
Աշխարհի մէջ մեր հայեացքը, տեսնելու մեր կերպը մարմնական
է, եւ մարմնաւոր աչքերով գրեթէ բան չենք կրնար տեսնել:
տեսնել: Եթէ
մեր երկրաւոր իրականութիւններէն ամէն ինչ չենք կրնար
տեսնել մեր մարմնաւոր աչքերով, որքա՜
որքա՜ն աւելի դժուար ու
անկարելի է տեսնել երկնաւոր իրականութիւնները:
իրականութիւնները:
Նոյնիսկ երբեմն մեր հոգեկան տեսութիւնն ալ շատ
մասնակի է. բայց արքայութեան մէջ ատիկա պիտի դառնայ
ամբողջական, որովհետեւ դուրս եկած պիտի ըլլանք
սահմանափակ
մեր
պայմաններէն
եւ
հոգին
իր
պայծառատեսութիւնը գտած պիտի ըլլայ, եւ կարող պիտի
ըլլանք տեսնելու Տէրը թէ´
թէ´ մարմնաւոր աչքերով եւ թէ´
թէ´ հոգիի
պայծառացած հայեացքով:
հայեացքով:
Մեր աղօտ տեսութիւնը Աստուծոյ, կատարեալ պիտի ըլլայ
երբ Կատարեալը յայտնուի, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ.

«Մենք այժմ զԱստուած կը տեսնենք աղօտ կերպով, կարծես
կարծես
հայելիի մը մէջէն. բայց երբ ամէն բանի կատարումը գայ՝ զայն
պիտի տեսնենք դէմ առ դէմ:
դէմ: Այժմ միայն մասնակիօրէն կը
ճանչնամ զԱստուած, բայց այն ատեն պիտի ճանչնամ
ամբողջապէս, ճիշդ ինչպէս ինք զիս կը ճանչնայ»
ճանչնայ» (Ա.Կր
(Ա.Կր 13.12):
13.12):
Յովհաննէս առաքեալ նաեւ կ’
կ’ըսէ թէ զՔրիստոս «պիտի տեսնենք
իր իսկութեան մէջ»
մէջ» (Ա.Յհ
(Ա.Յհ 3.2):
3.2): Իսկ Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ
որ երբ Քրիստոս յայտնուի՝ «իրեն հաւատացողներուն
հիացումին առարկան»
առարկան» պիտի ըլլայ (Բ.Թս 1.10):
1.10):
Հաստատեցինք որ զԱստուած պիտի կարենանք տեսնել թէ´
թէ´
մեր մարմիններով եւ թէ´
թէ´ մեր հոգիներով, եւ ըսի, թէ այդ
տեսութիւնը պիտի ըլլայ ամբողջական, արդ, հարց կու տանք,
իսկապէ՞ս պիտի կարենանք տեսնել զԱստուած ամբողջապէս:
ամբողջապէս:
Աստուած ըսելով մենք միայն Որդին չենք հասկնար, այլեւ՝ Հայրն
ու Սուրբ Հոգին:
Հոգին: Յստակ է որ Որդին մարմնապէս երկինք
համբարձաւ եւ մարմնապէս երկինքէն պիտի
պիտի իջնէ:
իջնէ: Իր
մարմնաւոր պատկերին մէջ Որդին տեսանելի պիտի ըլլայ, բայց
նոյնը կարելի՞ է ըսել Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին մասին:
մասին:
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Աստուած իր բնութեամբ անտեսանելի է:
է: Աստուծոյ
բնութեան անտեսանելիութեան մասին է որ Պօղոս առաքեալ կը
խօսի երբ կ’
կ’ըսէ. «Աստուած որ անմատչելի լոյսին
լոյսին մէջ կը
բնակիմարդոցմէ ոչ ոք տեսած է եւ ոչ ոք կրնայ տեսնել»
տեսնել» (Ա.Տմ
(Ա.Տմ
6.16):
6.16): Մտաբերեցէք որ երբ Մովսէս փափաք յայտնեց զԱստուած
տեսնելու, Աստուած անոր ըսաւ. «Մարդ չի կրնար զիս տեսնել ու
ապրիլ»
ապրիլ» (Ել
(Ել 33.20):
33.20): Յիշենք որ երբ Սերովբէները կը կանգնէին
Աստուծոյ ներկայութեան՝
(Ես 6.2),
ներկայութեան՝ «երեսնին կը ծածկէին»
ծածկէին» (Ես
պարզապէս որովհետեւ իրե´
իրե´նց համար եւս անկարելի էր
Աստուծոյ էութիւնը տեսնել:
տեսնել: Քրիստոս ինք եւս յայտարարեց
ըսելով. «Մէկը երբեք զԱստուած չէ տեսած»
տեսած» (Յհ
(Յհ 1.18):
1.18):
Հարկաւ երբ մէկ կողմէն կը հաստատենք որ պիտի տեսնենք
զԱստուած, իսկ միւս կողմէն
կողմէն կը հաստատենք որ անտեսանելի է
Աստուած, երկու հակասական բաներ ըսած չենք ըլլար:
ըլլար:
Աստուծոյ խոստումը սրտով մաքուր իր զաւակներուն այն է՝ որ
անոնք զինք պիտի տեսնեն (Մտ 5.8):
5.8): Հարկաւ այս տեսութիւնը
մարմնաւորապէս պիտի չըլլայ:
չըլլայ: Արարածներուն ստեղծուած
բնութիւնը չի կրնար տեսնել արարչական անստեղծ բնութիւնը,
բայց Աստուած իբրեւ իր պարգեւներուն գերագոյնը, այս
տեսութիւնը պիտի շնորհէ արդարներուն. թէ ի՞նչ կերպով եւ ի՞նչ
տարողութեամբ՝ ո´
ո´չ ոք գիտէ:
գիտէ: Աստուած կրնայ զանազան
ձեւերով ինքզինք տեսանելի դարձնել, բայց մէկ բան վստահօրէն
վստահօրէն
գիտենք որ Աստուած իր բնութեան, իր էութեան, իր իսկութեան
մէջ անճանաչելի է:
է:
Կրնանք միայն ենթադրել, որ այս տեսութիւնը նման է
արդարներուն եւ մարգարէներուն ունեցած տեսութեան, որ
խորքին մէջ Աստուծոյ բուն էութեան տեսութիւնը չէր, այլ
Աստուծոյ անսահման փառքին եւ այդ փառքին ճառագայթումին
տեսութիւնն էր:
էր: Յայտնութեան գիրքը խօսելով արքայութեան
մասին կ’
կ’ըսէ. «Քաղաքը լուսաւորելու համար պէտք չունէր

արեւու եւ լուսինի, որովհետեւ Աստուծոյ փառքը ի´
ի´նք կը
լուսաւորէր զայն, եւ անոր ճրագը Գառնուկն էր:
էր: Ժողովուրդները
անոր լոյսով պիտի առաջնորդուին եւ երկրի թագաւորները
իրենց փառքը անոր պիտի բերեն»
բերեն» (Յյտ
(Յյտ 21.2321.23-24):
24): «Աստուծոյ
փառքը ի´
ի´նք կը լուսաւորէր զայն»
զայն» բառերը յստակօրէն ցոյց կու
տան, որ արքայութիւնը Աստուծոյ փառքո´
փառքո´վ լեցուն պիտի ըլլայ,
Աստուծոյ փառքո´
փառքո´վ պիտի լուսաւորուի, ջերմանայ, կենսաւորուի
կենսաւորուի
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եւ հրաշակերպուած հանդէս գայ:
գայ: Այս բոլորին ականատես ըլլալն
է հաւանաբար Աստուծոյ տեսութիւնը:
տեսութիւնը: Հետեւաբար, զԱստուած
տեսնել, կրնայ նշանակել՝ Աստուծոյ փառքը տեսնել:
տեսնել:
Կու գամ Հաւատամքին վերջին երկու բառերուն՝
«Յաւիտենական կեանք»
կեանք»: Ասիկա Աստուածաշնչական բոլոր
խոստումներուն
խոստումներուն լրումն է, ինչպէս ըսի:
ըսի: Հետաքրքրական է որ
Յիսուս վերջին դատաստանին մասին խօսած ատեն նոյն այս
բառերով կ’
կ’աւարտէ իր խօսքը. «Անոնք պիտի երթան

յաւիտենական պատիժի, իսկ արդարները՝
կեանքի»
կեանքի» (Մտ
(Մտ 26.46, տե´
տե´ս նաեւ Հռ 2.7):
2.7):

յաւիտենական

Յաւիտենական կեանքը անմահութիւնն
անմահութիւնն է որ Աստուծոյ
յատուկ է, իբրեւ անոր բնութեան մաս:
մաս: Առաքեալը զԱստուած կը
կոչէ «միակը՝ որ անմահ է»
(Ա.Տմ 6.16):
6.16): Այդ անմահութիւնը կամ
է» (Ա.Տմ
յաւիտենական կեանքը Աստուած ուզեց պարգեւել բոլոր անոնց՝
որոնք իրեն որդեգիր կը դառնան:
դառնան: Այդ որդեգրութիւնը
հաւատքո´
հաւատքո´վ ձեռք կը
կը ձգուի (Յհ 1.12):
1.12): Հաւատքն ալ սակայն
ինքզինք պէտք է արտայայտէ գործերով:
գործերով: Այս գործերը ի՞նչ
գործերու ակնարկութիւն են:
են: Քրիստոնէական եղբայրսիրութենէն
բղխած բոլոր տեսակի արարքներն են անոնք, ըլլա´
ըլլա´յ Աստուծոյ
ուղղուած բարեպաշտական դրսեւորումներ, ինչպէս օրինակ՝
Աստուծոյ
Աստուծոյ խօսքին կատարեալ հնազանդութիւն, անխախտ
հաւատք, աներկմիտ յոյս, աղօթք, ծոմապահութիւն, եւայլն.
ըլլա´
ըլլա´յ մեր անձին կատարելագործման ձգտող արարքներ,
ինչպէս օրինակ՝ Քրիստոսի նմանելու ձգտում, ինքզինք սրբելու
յարատեւ ճիգ, առաքինութեանց ձեռքբերում եւայլն. ըլլա´
ըլլա´յ
ուրիշներուն ուղղուած նուիրեալ ծառայութիւն, այսինքն՝ սէր,
ողորմութիւն,
ներողամտութիւն,
հասկացողութիւն,
բարեսիրութիւն, օգնութիւն, եւայլն:
եւայլն: Այս բոլորին ամբողջութիւնն
է որ մեզ յաւիտենական կեանքին կ’
կ’առաջնորդէ:
առաջնորդէ:
Յաւիտենական կեանքը Քրիստոսով բոլոր կանչուածներուն
վերապահուած
վերապահուած հասարակաց վարձատրութիւնն է իրենց
գործերուն փոխարէն:
փոխարէն: Յիշեցէք այգիին մէջ աշխատող
մշակներուն առակը (Մտ 20):
20): Բոլոր մշակներն ալ կեանքի
պարգեւը ստացան:
ստացան: Հատուցումները կրնան տարբեր ըլլալ,
այսինքն՝ իւրաքանչիւրին փառքը կրնայ տարբեր աստիճանի
ըլլալ, տարբեր պայծառութեան
պայծառութեան ըլլալ եւ ճիշդ ասոր է որ
կ’ակնարկէ առաքեալը երբ կ’
կ’ըսէ. «Ուրի´
Ուրի´շ է երկնաւոր
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մարմիններու շքեղութիւնը, եւ ուրիշ՝ երկրաւոր մարմիններու
շքեղութիւնը:
շքեղութիւնը: Ուրիշ է արեւուն շքեղութիւնը, ուրիշ՝ լուսինին
շքեղութիւնը, եւ դեռ ուրիշ՝ աստղերուն շքեղութիւնը:
շքեղութիւնը: Եւ նոյնիսկ
նոյնիսկ
աստղերէն ոմանք աւելի շքեղ են քան միւսները»
միւսները» (Ա.Կր
(Ա.Կր 15.4015.40-41):
41):
Փրկութիւնը
ժառանգող
բոլոր
հաւատացեալները
նոյն
յաւիտենական կեանքն է որ պիտի ունենան, բայց այդ կեանքին
մէջ նոյն շքեղութիւնը չէ որ պիտի ունենան անոնք:
անոնք:
Քրիստոս կը վկայէ թէ յաւիտենական կեանքը ճանչնալն
ճանչնալն է
զԱստուած եւ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած Յիսուս Քրիստոսը (Յհ
17.3):
17.3): Իսկ Յովհաննէս առաքեալ բացորոշ կերպով կը յայտարարէ
թէ Յիսուս Քրիստոս ի´
ի´նքն էր յաւիտենական կեանքը որ Հօրը
հետ էր եւ մարդկութեան յայտնուեցաւ (Ա.Յհ 1.2):
1.2): Քանի մը գլուխ
անդին, առաքեալը կը հաստատէ
հաստատէ թէ յաւիտենական կեանքին
աղբիւրը Որդին ինքն է, եւ թէ՝ «ով որ չունի Որդին՝
յաւիտենական կեանք չունի»
չունի» (Ա.Յհ
(Ա.Յհ 5.115.11-12):
12): Չմոռնանք որ
Քրիստոս ինքն իսկ յայտարարեց ըսելով. «Ե´ս եմ կեանքը»
(Յհ
կեանքը» (Յհ
11.25, 14.6):
14.6):
Յաւիտենական կեանքը պիտի յայտնուի Քրիստոսի երկրորդ
գալուստով:
գալուստով: Այդ կեանքը յաւիտենական է, եւ եթէ այդ կեանքը
յաւիտենական է, բնականօրէն յաւիտենական է նաեւ ինչ որ այդ
կեանքին մէջ կայ:
կայ: Օրինակ, յաւիտենական է այդ կեանքին
ուրախութիւնը, երանութիւնը, հանգիստը, փառքը, ցնծութիւնը,
օրհներգութիւնը:
օրհներգութիւնը: Ասոր դիմաց, յաւիտենական է նաեւ գեհենը եւ
այդ գեհենին մէջ եղող տանջանքն ու տառապանքը, նեղութիւնն
ու վիշտը:
վիշտը:
Աստուծոյ արքայութիւնը եւ յաւիտենական կեանքը
կապուած են վերջին խոստումի մը, որ Աստուած կանուխէն
տուաւ Եսայի մարգարէին բերնով. «Ահա ես նոր երկինք եւ նոր

երկիր կը ստեղծեմ. առաջինները պիտի
պիտի չյիշուին. ոեւէ մէկուն
միտքը պիտի չգայ, բայց դուք իմ ստեղծագործութեամբս
յաւիտեանս յաւիտենից ուրախացէք ու ցնծացէք, որովհետեւ ես
ահա Երուսաղէմը կը ստեղծեմ ցնծութեան համար, եւ անոր
ժողովուրդը՝ ուրախութեան համար»
համար» (Ես
(Ես 65.1765.17-18):
18): Ամբողջ
ստեղծագործութիւնը
վերանորոգելու,
զանիկա
նո´
վերանորոգելու,
նո´ր
ստեղծագործութիւն մը դարձնելու աստուածային խոստումն է
ասիկա:
ասիկա: Պետրոս առաքեալ ինք եւս կը խօսի նոր երկինքի մը եւ
նոր երկրի մը ստեղծագործութեան մասին (Բ.Պտ 3.103.10-13):
13):
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Սաղմոսագիրը կը յիշեցնէ մեզի որ Աստուած երկինքն ու երկիրը
հանդերձի մը պէս պիտի փոխէ (Սղ 102.25102.25-26):
26): Մեր Տէրը նաեւ
ըսաւ թէ «այս երկինքն ու երկիրը պիտի անցնին»
(Մտ 5.18):
5.18):
անցնին» (Մտ
Յովհաննէս առաքեալ յափշտակուեցաւ եւ տեսաւ նոր
երկինքն ու նոր երկիրը, եւ որոնց մասին խօսեցաւ եւ անոնց
նկարագրականը կատարեց ամբողջ երկու գլուխներով (Յյտ 212122):
22): Բայց
Բայց որքա՜
որքա՜ն խեղճ պիտի ըլլայինք եթէ փորձէինք
մարդկային մեր բառերով, լեզուի մեր անկատարութեամբ,
նկարագրել աննկարագրելին եւ պատմել անպատմելիին մասին:
մասին:
Աւելի լաւ պիտի ըլլար, Աստուածաշունչին բառերով
բացականչել.բացականչել.«Աստուած զինք սիրողներուն համար
պատրաստեց այնպիսի փառք
փառք մը,
որ ոեւէ աչք չէ տեսած,
ոեւէ ականջ չէ լսած,
եւ ոեւէ մէկուն միտքէն իսկ չէ անցած»
անցած» (Ա.Կր 2.9, Ես 64.4):
64.4):
Կարեւոր չէ գիտնալ թէ ի´
ի´նչպիսին պիտի ըլլայ երկինքի
արքայութիւնը:
արքայութիւնը: Կարեւորը այդ արքայութեան հաւատալն ու
կապուիլն է:
է: Մենք պէտք չունինք ամէն ինչ մեր աչքերով
աչքերով
տեսնելու եւ մեր ականջներով լսելու որպէսզի հաւատանք, կը
բաւէ որ հաւա´
հաւա´տք ընծայենք Աստուածաշունչին մէջ գրուածին:
գրուածին:
Ինչ որ մասնակիօրէն գրուած է Աստուածաշունչին մէջ
յաւիտենական կեանքին մասին՝ գրուած է մեզ մեր հաւատքին
մէջ քաջալերելու, գօտեպնդելու եւ յուսադրելու համար:
համար:
Կ’ուզեմ խօսքս եզրակացնել Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիին
բառերով.բառերով.- «Ա
«Ա´յս է հաւատքին ուղղափառ դաւանութիւնը, որ
բոլոր քրիստոնեաներ տեւականօրէն իրենց մտքին մէջ պէտք է
ունենան եւ իրենց շրթներուն վրայ պահեն, որովհետեւ մտքով
հաւատալը
արդարութիւն
կը
պարգեւէ,
իսկ
բերնով
խոստովանիլը՝ փրկութիւն:
փրկութիւն: Ա´յս է հիմը որուն վրայ պէտք է շինել
բարի գործերը, որովհետեւ ասո´
ասո´նք են հաւատքի աստիճանները,
որով կը բարձրանանք երկինք՝ Աստուծոյ քով, քայլ առ քայլ
առաջ երթալով մտքով, հոգիով ու մարմինով, այսինքն՝ որքան
ատեն որ կենդանի ենք, Աստուծոյ
Աստուծոյ քով կը բարձրանանք մտքով ու
հաւատքով. մեր մահուընէն ետք՝ հոգիով ու բարի գործերով. իսկ
մեր յարութենէն ետք՝ մարմինով ու հոգիով:
հոգիով: Մենք կոչուած ենք
հաւատքի եւ առաքինութեանց այս սանդուխներէն քայլ առ քայլ
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վեր բարձրանալու դէպի երկինք, որովհետեւ Աստուած մեզ իր
որդիները դարձուցած է:
է: Այս կոչումը, անգամ մը եւս մեզի կը
յիշեցնէ մեր բարձր պատասխանատուութիւնը, որ Յովհաննէս
առաքեալ կը յիշեցնէ մեզի.մեզի.- "Սիրելինե
"Սիրելինե´
Սիրելինե´ր, այժմ Աստուծոյ
որդիներ ենք:
ենք: Թէ ի´
ի´նչպէս պիտի ըլլանք յետոյ՝ տակաւին չենք
գիտեր:
գիտեր: Բայց գիտեն թէ՝ երբ Քրիստոս յայտնուի՝
յայտնուի՝ իրեն նման
պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք պիտի տեսնենք իր իսկութեան
մէջ:
մէջ: Ով որ այս յոյսը ունի՝ ինքզինք կը մաքրէ, ինչպէս որ
Քրիստոս ինք մաքուր է":
է": Դժուար է սուրբ ըլլալ ինչպէս Քրիստոս
ինք սուրբ է, բայց Տէրը անկարելի բան մը չէ որ կը պահանջէ
մեզմէ:
մեզմէ: Ի´նքն է մեր
մեր օգնականը, ո՞վ կրնայ մեզի հակառակ կենալ:
կենալ:
Ի´նքն է ինքզինք մեզի համար ընծայողը, ո՞վ կրնայ անոր
շնորհածը մեր ձեռքէն խլել:
խլել: Ի´նքն է մեզ ընտրողը, ո՞վ կրնայ մեզ
մեղադրել:
մեղադրել: Ի´նքն է մեզ արդարացնողը, ո՞վ կրնայ մեզ
դատապարտել:
դատապարտել: Ի´նքն է մեզ իրեն կապողը եւ միաւորողը, ո՞վ
ո՞վ
կրնայ մեզ իրմէ բաժնել:
բաժնել: Կը բաւէ որ արթուն ըլլանք մտքով եւ
մանաւանդ հոգիի արթնութիւն ունենանք:
ունենանք: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ մեր
երանեալ Հայրապետը՝ Ներսէս Շնորհալի կ’
կ’երգէ եւ մեզ ալ կը
հրաւիրէ որ իրեն հետ երգենք.երգենք.- "Փութացիր
"Փութացիր անձն իմ փախչիլ ի
չարեաց, փափաքիլ բարեաց:
բարեաց: Քեզ միշտ մերձ ծանիր քուն մահու
եկեալ, քննող դատաւոր":
դատաւոր": Թարգմանութիւնն է՝ "Փութա´
"Փութա´ ով իմ
անձս, չարիքներէն փախչելու եւ բարիքներուն փափաքելու:
փափաքելու:
Միշտ յիշէ որ մահուան քունը քեզի մօտիկ է":
է": Իսկ եթէ արթուն
ենք եւ միշտ մեր մտքի աչքերուն դիմաց ունինք արդար
դատաւորին քաղցր պատկերը,
պատկերը, վստահ ենք նաեւ թէ մե´
մե´րն են
խոստումները, մե´
մե´րն է փրկութիւնը, մե´
մե´րն է երկինքի
արքայութիւնը, մե´
մե´րն է յաւիտենական կեանքը եւ յաւիտենական
երանութիւնը»
երանութիւնը»:
Հարցումներու բաժին:
բաժին:
1.1.- Արդար մարդոց խումբին մէջ մէկը միւսէն աւելի արդարը
կայ եւ մեղաւոր մարդոց խումբին մէջ ալ մէկը միւսէն աւելի
մեղաւորը կայ:
կայ: Խօսեցաք անոնց վարձատրութիւններուն
տարբերութեան մասին:
մասին: Ի՞նչպէս անոնք կրնան նոյն տեղը ըլլալ
եւ սակայն նոյն վարձատրութիւնը չստանալ:
չստանալ:
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Քանի որ Աստուածաշունչը բազմաթիւ անգամներ կը
հաստատէ որ իւրաքանչիւր մարդ իր գործերուն համաձայն
համաձայն
վարձատրութիւն պիտի ստանայ, եւ քանի որ մարդոց գործերը
իրարմէ տարբեր են, բնական է հետեւաբար մտածել, որ անոնց
վարձատրութիւններն ալ իրարմէ տարբեր պիտի ըլլան:
ըլլան:
Նկատի ունենալով որ երկրի վրայ չար ու չարագործ եւ
արդար
ու
արդարագործ
մարդոց
պատահածը
նախապատկերացումն
նախապատկերացումն է մահէն եւ վերջին դատաստանէն ետք
ըլլալիքին, հարց կու տանք, ներկայ կեանքին մէջ չարագործ
մարդը
կը
զգա՞յ
որոշ
տառապանք,
տագնապ
եւ
խղճահարութիւն. կամ բարեգործ մարդը իր կատարած բարի
գործերուն համար կը զգա՞յ ուրախութիւն, երանութիւն,
վարձատրութիւն եւ բաւարարութիւն
բաւարարութիւն:
րարութիւն:
Երկրորդ, չարիք գործող ամէն մարդ նո՞յն խղճի խայթը
կ’ունենայ, նո՞յն տառապանքը կ’
կ’ապրի. կամ բարիք գործող ամէն
մարդ նո՞յն հոգեկան բաւարարութիւնը կը զգայ, նո՞յն
ուրախութիւնը կ’
կ’ապրի:
ապրի:
Յստակ է որ դժոխքին մէջ բոլոր չարագործներն ալ կը
տառապին, բայց անոնք նոյն
նոյն տառապանքը չեն ապրիր,
որովհետեւ նոյն մակարդակի չարիքներ չեն գործած:
գործած: Որքան
գործուած չարիքները ծանր են՝ ա´
ա´յնքան ծանր կ’
կ’ըլլայ
տառապանքը, ա´
ա´յնքան սուր կ’
կ’ըլլայ խղճահարութիւնը:
խղճահարութիւնը:
Արդար եւ բարեգործ մարդիկը որոնք արքայութիւնը պիտի
ժառանգեն, նո՞յն արդար գործերը կատարած
կատարած են. ո´
ո´չ: Քանի
անոնց գործերը տարբեր են իրարմէ, բնականօրէն տարբեր պիտի
ըլլան իրարմէ անոնց վարձատրութիւնը նաեւ:
նաեւ:
Ասկէ առաջ ըսի որ Աստուած չէ որ պիտի դատապարտէ
չարագործ մարդիկը, այլ իրենց խիղճն է, իրենց գործերն են, որ
զանոնք պիտի դատապարտեն:
դատապարտեն: Հետեւաբար, անոնք
անոնք որքան
ծանրաբեռնուած են իրենց խիղճով, այնքան աւելի պիտի
տառապին:
տառապին:
2.2.- Երկինքի արքայութեան մէջ, այնքան անհամար թիւով
հաւատացեալներ, բոլորն ալ պիտի կարենա՞ն տեսնել
Քրիստոսը:
Քրիստոսը: Արդեօք Քրիստոս աթոռի մը վրա՞յ պիտի նստի,
որպէսզի հաւատացեալները մէկիկ մէկիկ առջեւէն
առջեւէն անցնին զինք
տեսնելու համար:
համար:
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Աթոռի վրայ նստելու հարց չկա´
չկա´յ: Պէտք չէ մոռնանք որ մենք
կը
խօսինք
իրենց
հոգեկան
պայծառութիւնը
եւ
պայծառատեսութիւնը գտած մարդոց մասին, որոնց համար
տեղական հարց չկա´
չկա´յ այլեւս:
այլեւս: Բոլոր արդարներն ալ, ուր որ ալ
ըլլան արքայութեան մէջ, իրենց կեանքին կեդրոնը զՔրիստոս
պիտի ունենան:
ունենան: Անոնք մնայուն կերպով իրենք զիրենք
Քրիստոսի ներկայութեան դէմ յանդիման պիտի զգան կամ
գտնեն:
գտնեն:
Քրիստոսի երկրորդ գալուստը մարմնաւորապէս տեղի
պիտի ունենայ եւ ամէն մարդ զայն պիտի տեսնէ (Յյտ 1.7):
1.7): Այդ
տեսութիւնը միայն երկրորդ
երկրորդ գալուստի պահուան յատուկ պիտի
չըլլայ, այլ ամբողջ յաւիտենականութեան յատուկ պիտի ըլլայ:
ըլլայ:
Տարբեր է հարկաւ պարագան Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին:
Հոգիին: Ինչպէս ըսի,
մենք միայն անոնց փառքին ճառագայթումն է որ պիտի տեսնենք:
տեսնենք:
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ՄԵՐ ԳՈՐԾԱԾԱԾԸ
Հաւատամք ի մի Աստուած,
ի Հայրն ամենակալ,
ամենակալ,
Յարարիչն երկնի եւ երկրի,
երեւելեաց եւ աներեւութից:
աներեւութից:
Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ,
ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, Միածին,
այսինքն՝ յէութենէ Հօր:
Հօր:
Աստուած՝ յԱստուծոյ, լոյս՝ ի լուսոյ,
Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,
ծնունդ եւ ո´
ո´չ արարած:
արարած:
Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր,
որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի,
երեւելիք եւ աներեւոյթք:
աներեւոյթք:
Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան
իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ,
ծնաւ կատարելապէս
ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն՝ Հոգւովն Սրբով.
որով էառ զմարմին, զհոգի եւ զմիտ,
եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ,
ճշմարտապէս եւ ո´
ո´չ կարծեօք:
կարծեօք:
Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ.
յերրորդ աւուր յարուցեալ.
ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն,
նստաւ ընդ աջմէ Հօր.
գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր՝
ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս.
որոյ թագաւորութեանն ո´չ գոյ վախճան:
վախճան:
Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին,
յանեղն եւ ի կատարեալն,
որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի մարգարէս եւ յաւետարանս.
որ էջն ի Յորդանան,
քարոզեաց յառաքեալսն
եւ բնակեցաւ ի սուրբսն:
սուրբսն:
Հաւատամք եւ ի մի միայն
ընդհանրական եւ առաքելական (սուրբ) եկեղեցի:
եկեղեցի:
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Ի մի մկրտութիւն,
մկրտութիւն, յապաշխարութիւն,
ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց:
մեղաց:
Ի յարութիւն մեռելոց,
ի դատաստանն յաւիտենից՝ հոգւոց եւ մարմնոց,
յարքայութիւնն երկնից եւ ի կեանսն յաւիտենականս:
յաւիտենականս:
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Կ. ՊՈԼՍՈՅ ՀԱՆԳԱՆԱԿ
Հաւատամք ի մի Աստուած,
Հայր ամենակալ,
յարարիչ երկնի եւ երկրի,
ամենեցուն երեւելեաց եւ աներեւութից:
աներեւութից:
Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս,
Որդին Աստուծոյ, Միածին, որ ի Հօրէ ծնեալ
յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս,
այսինքն՝ յէութենէ Հօր:
Հօր:
Լոյս՝ ի լուսոյ,
յԱստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,
ծնեալ եւ ոչ արարեալ. յէակից Հօր,
որով ամենայն եղեւ,
որ ինչ
ինչ յերկինս եւ որ ինչ յերկրի:
յերկրի:
Որ վասն մեր մարդկան,
եւ վասն մերոյ փրկութեան,
էջ յերկնից եւ մարմնացաւ ի Հոգւոյն սրբոյ
եւ ի Մարիամայ կուսէն.
եւ մարդացաւ եւ խաչեցաւ
վասն մեր առ Պոնտացւով Պիղատոսիւ.
եւ չարչարեցաւ եւ թաղեցաւ
եւ յերիր աւուր յարեաւ ըստ գրոց.
եւ ել յերկինս եւ նստաւ ընդ աջմէ Հօր.
եւ գայ միւսանգամ հադերձ փառօք՝
դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս.
որոյ թագաւորութեանն մի´
մի´ լիցի վախճան:
վախճան:
Եւ ի Հոգին Սուրբ, Տէր եւ կենդանարար,
որ ի Հօրէ ելանէ,
որ ընդ Հօր եւ ընդ Որդւոյ
երկրպագութիւն առնու եւ փառաւորի,
որ խօսեցաւ մարգարէիւք
մարգարէիւք:
րէիւք:
Ի մի սուրբ կաթողիկէ եւ առաքելական եկեղեցի:
եկեղեցի:
Խոստովանիմք մի մկրտութիւն ի թողութիւն մեղաց.
ակն ունիմք յարութեան մեռելոց
եւ կենացն հանդերձելոցն յաւիտենից:
յաւիտենից: Ամէն
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ՆԻԿԻԱԿԱՆ ՀԱՆԳԱՆԱԿ
Հաւատամք ի մի Աստուած,
Հայր ամենակալ,
ամենեցուն երեւելեաց եւ աներեւութից արարիչ:
արարիչ:
Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ,
ծնեալ ի Հօրէ, Միածին, այսինքն է՝ ի գոյութենէ Հօր:
Հօր:
Աստուած՝ յԱստուծոյ, լոյս՝ ի լուսոյ,
Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,
ծնեալ եւ ո´
ո´չ արարեալ.
Նոյն էութիւն Հօր,
որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ յերկրի:
յերկրի:
Որ վասն մեր մարդկան,
եւ վասն մերոյ փրկութեան,
էջ եւ մարմնացաւ
ի սրբոյ կուսէն Մարիամայ.
չարչարեցաւ վասն մեղաց մերոց.
մեռաւ եւ յերրորդ աւուր յարեաւ.
ել յերկինս, նստաւ ընդ աջմէ Հօր.
գայ դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս:
զմեռեալս:
Եւ ի Սուրբ Հոգին:
Հոգին:
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