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ԿԵՂԾ-ՄԵԹՈԴԻՈՍԻ «ՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ» ՀԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆ
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ1
(նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմ օ ՠմ՟ավգվ)

Բանալի բառեր՝ ղ՟վա՟վգնրէճնրմմգվ, ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ ծ՟ճսմնրէճնրմմգվ,
Իջղ՟ճգժթ նվբթմգվ, ռգվչթմ ծպնղգ՟խ՟մ խ՟ճջգվ ծ՟հէ՟մ՟խ, Սսգց՟մնջ Օվՠգժճ՟մ, Սսգց՟մնջ Սճնրմգտթ, ծ՟ճգվգմ ծ՟սռ՟լմգվ նր իղՠ՟ավնրէճնրմմգվ:
Ավօգժ՟ւվթջսնմգ՟խ՟մ գվխվմգվնրղ ժ՟ճմնվգմ յվչ՟մ՟պռնհ ՟ղգմ՟մյ՟մ՟խ՟ժթ ղ՟վա՟վգ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվթտ ղգխմ ՟ճջ «Հ՟ճսմնրէճնրմմ» ե՝ ռգվ՟ավռ՟լ Լթխթ՟ճթ գոթջխնոնջ Մգէնբթնջ Օժթղո՟տնրմ, նվզ ւվթջսնմճ՟ ջնրվՠ եվ
օ ՠգհղմ՟ռնվ ծգհթմ՟խ. մ՟ծ՟ս՟խռգժ ե ղնս 311 է., Մ՟ւջթղթմնջ Դ՟ճ՟
խ՟ճջգվ (310–313) լ՟ռ՟ժ՟լ ծ՟ժ՟լ՟մւմգվթ ը՟ղ՟մ՟խ: Մգդ ծ՟ջգժ գմ մվ՟
ավռ՟լւմգվթտ ղթ ւ՟մթջզ` ՟ղՠնհչնրէճ՟ղՠ, ծ՟սռ՟լ՟ՠ՟վ խ՟ղ ծ՟ղ՟պնսռ՟լ, ծնրմ՟վգմ ՠմ՟ավնռ խ՟ղ ծթմ ջժ՟ռնմգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟ղՠ, ջ՟խ՟ճմ շ՟ց՟դ՟մտնրէճնրմ շթ ժթմթ մյգժ, նվ ՟ճբ ՠնժնվ գվխգվթտ ՟ռգժթ ծ՟մվ՟լ՟մնէ ե ղթ
խգհլ անվլ` ավռ՟լ Մգէնբթնջթ ղ՟ծթտ ղնս գվգւ նր խգջ բ՟վ ծգսն:
Չմ՟ճ՟լ Կգհլ-Մգէնբթնջթմ մ՟ինվբգժ ե ղթ նրվթյ ծ՟ճսմթ ղ՟վա՟վգնրէճնրմ` ժ՟սթմգվգմ «Տթՠնրվճ՟մ Սթՠթժժ՟մ», նվմ ՟վբգմ ՠնռ՟մբ՟խնրղ եվ ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ «ծ՟ճսմնրէճնրմմգվթ» ծթղմ՟խ՟մ նր ՠմնվնյ ծ՟սխ՟մթյմգվթտ ղթ
ւ՟մթջզ, Կգհլ-Մգէնբթնջզ ծ՟ջս՟սգտ ղթ ՟ռգժթ ղյ՟խռ՟լ մղնրյ, օ ՟ճմ ցնի՟պնրէճ՟մ նր զմբփվթմ՟խնրէճ՟մ ՟հՠճնրվ բ՟վկ՟ռ ծգս՟ա՟ ծգհթմ՟խմգվթ
ծ՟ղ՟վ: «Տթՠնրվճ՟մ Սթՠթժժ՟ճնրղ», նվ ավռգժ ե IV բ՟վթ ռգվչթմ օ ծգս՟ա՟ճնրղ ժվ՟տռգժ զմբղթչ՟վխնրէճնրմմգվնռ2, ծթյ՟ս՟խռնրղ ե «ռգվչթմ ծպնղգ՟խ՟մ
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Աճջ մճնրէզ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ ե ո՟սվ՟ջսռգժ ովնք. Էվթի Ռգմծ՟վսթ ջթվ՟ժթվ փը՟մբ՟խնրէճ՟ղՠ, Գվ՟տթ ծ՟ղ՟ժջ՟վ՟մթ Vestigia կգպ՟ավ՟աթսխ՟մ խգմսվնմթ ծ՟ճ՟աթս՟խ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմգվթ լվ՟ավթ յվչ՟մ՟խնրղ: Ապ՟չ՟ՠ՟մզ, ՟պ՟մտ ՠմ՟ավգվթ, նվնյ
ս՟վՠգվնրէճնրմմգվնռ ծվ՟ս՟վ՟խռգժ ե թՠվօ ծնբռ՟լ. սգ՛ջ Ավ՟ղ Թնցշճ՟մ, «Կգհլ Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ», Լօնմ Խ՟շթխճ՟մ-90. մճնրէգվ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ ծթղմ՟բթվ սմփվգմթ լմմբճ՟մ թմմջնրմ՟ղճ՟խթմ մռթվռ՟լ ղթչ՟դա՟ճթմ աթս՟ընհնռթ
(9-11 ծնխսգղՠգվթ, 2008 է.), Եվօ՟մ, «Ն՟թվթ», 2010, եչ 202-212 (՟մաժգվգմ ս՟վՠգվ՟խզ` Aram Topchyan, ―The Armenian Version of the Apocalypse of Ps.-Methodius,‖
in The Armenian Apocalyptic Tradition: A Comparative Perspective, Essays Presented
in Honor of Professor Robert W. Thomson on the Occasion of His Eightieth Birthday,
ed. Kevork B. Bardakjian and Sergio La Porta, Leiden, Boston: Brill, 2014. p. 363-378):
2
Paul J. Alexander, The Oracle of Baalbek: The Tiburtine Sibyl in Greek Dress,
Dumbarton Oaks Studies 10 (Washington DC). 1967, pp. 41-65.
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խ՟ճջգվ» գվօ՟խ՟ճ՟խ՟մ խգվո՟վզ. մ՟ ծ՟չնհնրէճ՟ղՠ խպռնրղ ե ւվթջսնմգնրէճ՟մ էյմ՟ղթմգվթ, սռճ՟ժ բգունրղ` ՟պ՟ջոգժ՟խ՟մ Գնաթ, Մ՟անաթ3 նր ծճնրջթջթտ գխնհ ղճնրջ «ոթհլ ՟դագվթ» բգղ օ թ ռգվչն թվ թյի՟մնրէճնրմզ ծ՟մկմնրղ
Աջսլնրմ` ւվթջսնմճ՟մգվթ ագվ՟անրճմ ո՟յսո՟մթմ4: Կգհլ-Մգէնբթնջթ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ ծ՟սռ՟լնրղ «ոթհլ ՟դագվզ» ցնի՟վթմռ՟լ գմ ՟ճջոգջ խնշռ՟լ
«Իջղ՟ճգժթ նվբթմգվնռ», ՟ճջթմւմ` ՟վ՟ՠմգվնռ (ծգս՟ա՟ճնրղ ՟ճբոգջ եթմ խնշռնրղ ջգժչնրխմգվզ, ՟ռգժթ նրյ` փջղ՟մճ՟մ էնրվւգվզ օ ՟ճժւ5): Աճջ ո՟սձ՟պնռ
Կգհլ-Մգէնբթնջթ «ղ՟վա՟վգնրէճնրմզ» ժ՟ճմ ս՟վ՟լնրղ աս՟ռ մ՟օ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ` ղթ գվխվնրղ, նվ ղյս՟ոգջ սնրըգժ ե «Իջղ՟ճգժթ նվբթմգվթ» ծ՟վկ՟խնրղմգվթտ նր սթվ՟ոգսնրէճնրմթտ: Վգվչթմ ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ խ՟ճջգվ խգվո՟վզ, նվզ
ո՟վսնրէճ՟մ ե ղ՟սմնրղ թջղ՟ճգժ՟տթմգվթմ, ՟մյնրյս ավ՟ռթշ եվ ծ՟ճգվթ ծ՟ղ՟վ, ծգսօ՟ՠ՟վ «Հ՟ճսմնրէճնրմզ» է՟վաղ՟մռգտ ծ՟ճգվգմ, ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ռ՟մ՟խ՟մնրէճ՟ղՠ` VII բ՟վթ ռգվչթմ ւ՟պնվբնրղ, ծնրմ՟վգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ թ
ծ՟ճս ա՟ժնրտ (VII բ. ռգվչթմ ւ՟պնվբնրղ խ՟ղ VIII բ. ՟պ՟չթմ ս՟ջմ՟ղճ՟խնրղ)
խ՟վձ ը՟ղ՟մ՟խ ՟մտ:
Ն՟իխթմնրղ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ջխդՠմ՟աթվզ ծ՟ղ՟վռնհ ծնրմ՟վգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ 1897 է. ծվ՟ս՟վ՟խգժ եվ պնրջ աթսմ՟խ՟մ Վ. Իջսվթմզ6: Հ՟ղգղ՟սգժնռ ս՟ջմճ՟խթտ ՟ռգժթ կգպ՟աթվ՝ մ՟ գդվ՟խ՟տվգժ եվ, նվ գվխմ նրմթ շնվջ
իղՠ՟ավնրէճնրմ օ նվ ՟պ՟չթմզ ծթղւ ե լ՟պ՟ճգժ ղմ՟տ՟լ գվգւթ ծ՟ղ՟վ: Մ՟վա՟վգնրէճ՟մ ՠնռ՟մբ՟խնրէճնրմզ ը՟ղ՟մ՟խ ՟պ ը՟ղ՟մ՟խ ցնիռգժ ե օ ծ՟վղ՟վգտռգժ ո՟սղ՟խ՟մ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվթմ: Իջսվթմթ ծվ՟ո՟վ՟խնրղթտ ղնս
ճնէ ս՟ջմ՟ղճ՟խ ՟մտ ծնրմ՟վգմ շնվջ իղՠ՟ավնրէճ՟մ ւմմ՟խ՟մ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճնրմ ե ո՟սվ՟ջսգժ Ամ՟ջս՟ջթնջ Լնժնջզ օ ծվ՟ս՟վ՟խգժ բվ՟մւ գվխնր ծ՟սնվնռ՝ ՟պ՟չթմ գվխնրջզ 19767, թջխ գվվնվբմ նր շնվվնվբզ՝ 1978 է.8: 1898 է.
3

Հ՟ճխ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրճէնրղ Գնաթ օ Մ՟անաթ ղ՟ջթմ սգ՛ջ Emeri van Donzel & Andrea
Schmidt (with a contribution by Claudia Ott), Gog and Magog in Early Eastern
Christian and Islamic Sources: Sallam’s Quest for Alexander’s Wall, Leiden, Boston:
Brill, 2010, pp. 38‒44.
4
Հղղս. Paul J. Alexander, “Medieval Apocalypses as Historical Sources,” American
Historical Review 73 (1968), pp. 998-1000:
5
Հղղս. Նգպթ ղ՟ջթմ՝ Եոթց՟մթմ ռգվ՟ավռ՟լ ծ՟ճգվգմ ձ՟պզ, նվսգհ ւվթջսնմճ՟ գվխվմգվզ մգվինրը՟լ ղ՟ծղգբ՟խ՟մմգվզ ծթյ՟ս՟խռնրղ գմ թՠվօ Ք՟ղթ նվբթմգվ նր էնրվւգվ.
Pseudo Epiphanii Sermo de Antichristo (Armeniaca de Fine Temporum), introduzione,
testo critico, versione latina e note di Giuseppe Frasson, Venezia: S. Lazzaro, 1976, p. 14:
6
В.M. Истрин, Откровение Мефодия Патарского и апокрифические Видения
Даниила в Византийской и Славяно-Русской литературах (Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Университете), том 181 и 183, Москва 1897.
7
Տգ՛ջ Die Apokalypse des Ps.-Methodios, herausgegeben von Anastasios Lolos (Beiträge
zur Klassischen Philologie, herausgegeben von Ernst Heitsch, Reinhold Merkelbach
und Clemens Zintzen, Heft 83), Meisenheim am Glan: Verlag Anton Hain, 1976:
8
Die dritte und vierte Redaktion des Ps.-Methodios, herausgegeben von Anastasios
Lolos (Beiträge zur Klassischen Philologie, herausgegeben von Ernst Heitsch,

332

Ա. Թնցշճ՟մ

Իջսվթմթ ավւթտ ղգխ ս՟վթ եվ ՟մտգժ, օ ժ՟սթմգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ծվ՟ս՟վ՟խթշ Էպմջս Զ՟խնրվզ մվ՟ ղ՟ջթմ սգհճ՟խ շեվ, ՠ՟ճտ մ՟ ՟պ՟չթմ ՟մա՟ղ խ՟վլթւ ծ՟ճսմգտ, էգ Կգհլ-Մգէնբթնջթ գվխմ զջս գվօնրճէթմ ավռգժ ե ՟ջնվգվգմ, օ
նշ ծնրմ՟վգմ9: Աճջ ռ՟վխ՟լզ ծգս՟ա՟ճնրղ ծ՟ջս՟սռգժ ե ՟ջնվգվգմ ջխդՠմ՟ավթ ծ՟ճսմ՟ՠգվնրղնռ` Վ՟սթխ՟մթ ՟ջնվ՟խ՟մ № 58 կգպ՟ավնրղ (XVI բ.):
Մ՟մվ՟խվխթս նրջնրղմ՟ջթվգժնռ ՟ճմ` ծնրմ՟վգմթ ծգս ծ՟ղգղ՟սնրէճ՟ղՠ, Մթւ՟ճգժ Կղնջխնմ10, թջխ ծգս՟ա՟ճնրղ Պնժ Աժգւջ՟մբվզ11 օ Գգվվթէ Ռ՟ճմթմխզ ղթ
յ՟վւ ծ՟ղնդթշ ց՟ջս՟վխմգվնռ տնրճտ գմ սռգժ, նվ անվլզ ավռգժ ե ՟ջնվգվգմ` ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ ծճնրջթջ՟ճթմ Մթչ՟ագսւնրղ: Առգժ՟տմգմւ, նվ Ռ՟ճմթմխզ 1993 է.12
՟ջնվգվգմ ջխդՠմ՟ավթ ւմմ՟խ՟մ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճնրմ ե ո՟սվ՟ջսգժ, օ ղթ ւ՟մթ ս՟վթ ՟մտ, 1998 է., ժնրճջ ե սգջգժ ծմ՟անրճմ ծնրմ՟վգմ նր ժ՟սթմգվգմ ս՟վՠգվ՟խմգվթ ղթ մնվ ւմմ՟խ՟մ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճնրմ (Ագվսջթ օ Կնվսգխ՟՟ջթ ՟յի՟ս՟ջթվնրէճ՟ղՠ13): Զ՟վղ՟մ՟ժթ ե, նվ շմ՟ճ՟լ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծ՟մբգո ՠնրպմ
աթս՟խ՟մ ծգս՟ւվւվնրէճ՟մզ, ւթշ նրյ՟բվնրէճնրմ ե բ՟վկռգժ բվ՟ ծ՟ճգվգմ
է՟վաղ՟մնրէճ՟մ իմբվթմ:
Եվխթ ավնրէճ՟մ ս՟վՠգվ էռ՟խ՟մմգվ գմ ՟պ՟չ՟վխռգժ, ղգլ ղ՟ջզ` VII բ՟վթ գվխվնվբ խգջթ ջ՟ծղ՟մմգվնրղ: Օվթմ՟խ, Պնժ Աժգւջ՟մբվթ խ՟վլթւնռ՝ բ՟
սգհթ ե նրմգտգժ 644 օ 678 էէ. ղթչօ14: Հնրմ՟վգմ իղՠ՟ավնրէճնրմմգվզ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ ո՟սվ՟ջս՟լ Ամ՟ջս՟ջթնջ Լնժնջզ ասմնրղ ե, նվ ՟ջնվգվգմ
ջխդՠմ՟աթվզ ավռգժ ե 655 է. օ ծնրմ՟վգմ է՟վաղ՟մռգժ 674 է.15, թջխ Սգՠ՟ջսթ՟մ Բվնւզ գմէ՟բվնրղ ե, նվ «Հ՟ճսմնրէճնրմզ» 690 է. ռ՟հ անճնրէճնրմ շթ

Reinhold Merkelbach und Clemens Zintzen, Heft 94), Meisenheim am Glan: Verlag
Anton Hain, 1978.
9
Ernst Sackur, Sibyllinische Texte und Forschungen, Halle a.d.S., 1898 (ռգվ՟ծվ՟ս.` Torino, 1963), S. 55.
10
Michael Kmosko, ―Das Rätsel des Pseudo-Methodius,‖ Byzantion 6, 1931, SS. 273-296.
11
Տգ՛ջ Paul J. Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, edited with an
introduction by Dorothy de F. Abrahamse, Berkeley, Los Angeles, London: University
of California Press, 1984, pp. 31-33:
12
Die Syrische Apokalypse des Pseudo-Methodius, herausgegeben von G.J. Reinink
(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 540-541, Scriptores Syri 220-221),
Leuven: Peeters, 1993.
13
Die Apokalypse des Pseudo-Methodius. Die Ältesten griechischen und lateinischen
Übersetzungen, herausgegeben von W.J. Aerts und G.A.A. Kortekaas (I. Einleitung,
Texte, Indices Locorum et Nominum, II. Anmerkungen, Wörterverzeichnisse, Indices)
(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 569-570, Subsidia 97-98), Louvain:
Peeters, 1998.
14
Հղղս. Paul J. Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, pp. 24-25 (Պնժ Աժգւջ՟մբվթ ՟յի՟սնրէճնրմմգվթ ՟ճջ ընհնռ՟լնրմ զմբավխնրղ ե մ՟օ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» մվ՟
՟մաժգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմմ ՟ջնվգվգմ ՠմ՟ավթտ. pp. 36-51):
15
Die Apokalypse des Ps.-Methodios, herausgegeben von Anastasios Lolos, SS. 20-22.
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նրմգտգժ16: Ամյնրյս, Կգհլ-Մգէնբթնջթ «ղ՟վա՟վգնրէճնրմզ» ավռգժ ե ՟ճմ ՠ՟մթտ
ծգսն, գվՠ ղ՟ծղգբ՟խ՟մմգվզ 633-634 էէ. Ս՟ջ՟մճ՟մ Պ՟վջխ՟ջս՟մթտ ավ՟ռգտթմ Մթչ՟ագսւթ ղգլ ղ՟ջզ, ւ՟մթ նվ ծգհթմ՟խթ ծթղմ՟խ՟մ ղս՟ծնանրէճնրմմ
՟վ՟ՠ՟խ՟մ մռ՟ձնրղմգվմ գմ (թմւմ եժ ծ՟ղ՟վռնրղ ե ծճնրջթջ՟ճթմ Մթչ՟ագսւթ
ՠմ՟խթշ17): Առգժթմ, խ՟ջխ՟լթտ ռգվ ե մ՟օ, նվ VII բ՟վթ ռգվչթմ «Հ՟ճսմնրէճնրմմ» ՟վբգմ անճնրէճնրմ նրմգվ, ւ՟մդթ բվ՟ ժ՟սթմգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ
ո՟վնրմ՟խնհ ծմ՟անրճմ կգպ՟աթվզ ավռգժ ե նրէգվնվբ բ՟վթ ջխդՠթմ18:
Աճմ ծ՟մա՟ղ՟մւզ, նվ ՟ջնվգվգմ ջխդՠմ՟ավթ թ ծ՟ճս ա՟ժնրտ խ՟վձ ը՟ղ՟մ՟խ ՟մտ գվխզ է՟վաղ՟մռգժ ե ծնրմ՟վգմ, թջխ ծնրմ՟վգմթտ` ժ՟սթմգվգմ նր ՟ճժ
ժգդնրմգվթ, ռխ՟ճնրղ ե «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ՟վ՟ա ս՟վ՟լղ՟մ ղ՟ջթմ: Շգյսգժնռ
«Հ՟ճսմնրէճ՟մ» խ՟վօնվնրէճնրմզ՝ Աժգւջ՟մբվզ մյնրղ ե, նվ «ծ՟ճսմնրէգմ՟խ՟մ
նշ ղթ գվխ, նվ ավռգժ ե (ծնրմ՟վգմ) է՟վաղ՟մնրէճնրմթտ ծգսն, շթ ինրջ՟ցգժ բվ՟
՟դբգտնրէճ՟մ ծգսւգվթտ»19 (շմ՟ճ՟լ խգհլ-Մգէնբթնջմ թմւմ փաս՟անվլգժ ե ՟ճժ
՟հՠճնրվմգվ, ծ՟սխ՟ոգջ՝ նշ ջնրվՠավ՟ճթմ, թմշոգջ, փվթմ՟խ, ՟ջնվգվգմ «Գ՟մկգվթ ւ՟վ՟ճվմ» ե20): Թգօ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ը՟ղ՟մ՟խզ ձյավթս նվնյգժնր ՠ՟ռ՟վ՟վ ծթղւգվ շխ՟մ, ջ՟խ՟ճմ ոգսւ ե սվ՟ղ՟ՠ՟մնվգմ ՟ճմ մգվ՟պգժ
ավռ՟լւթ` ծճնրջթջ՟ճթմ Մթչ՟ագսւթտ ղթմշօ Բճնրդ՟մբ՟խ՟մ խ՟ճջվնրէճնրմ օ
մվ՟ ջ՟ծղ՟մմգվթտ բնրվջ (VII բ՟վթ ռգվչթտ – VIII բ՟վթ ջխդՠթմ) ս՟վ՟լղ՟մ
ղթօմնրճմ անվլզմէ՟տթ ղգչ: Սսնվօ ռգվ՟բ՟պմ՟ժնր գմւ ը՟ղ՟մ՟խթ իմբվթմ:
Աջնվգվգմ ՠմ՟աթվզ, նվ դՠ՟հգտմնրղ ե Codex Vaticanus Syrus 58-թ 18
էգվէ, նրմթ ծգսօճ՟ժ ինվ՟աթվզ. «Այի՟վծթ Տգվ Աջսլն փամնրէճ՟ղՠ ավգտթմւ
փվծմճ՟ժ սգվ Մգէնբթնջթ՝ գոթջխնոնջթ օ ռխ՟ճթ ձ՟պզ է՟ա՟ռնվմգվթ ծ՟չնվբ՟խ՟մնրէճ՟մ օ ը՟ղ՟մ՟խթ ռգվչթ ղ՟ջթմ»21: «Հ՟ճսմնրէճնրմզ» ո՟ճղ՟մ՟խ՟մնվգմ ՠ՟ը՟մնրղ գմ գվխնր ղ՟ջթ. ՟պ՟չթմ` ՟ճջոգջ խնշռ՟լ «ո՟սղ՟խ՟մ»
ՠ՟ըթմզ ՠնռ՟մբ՟խնրղ ե ՟մտճ՟ժթ ՟պ՟ջոգժ՟խ՟մ ո՟սղնրէճնրմզ` ջխջ՟լ
բվ՟իսթտ Աբ՟ղթ նր Եռ՟ճթ ռս՟վնրղթտ ղթմշօ ճնէմգվնվբ բ՟վ, նվզ Կգհլ-Մգ16

Sebastian Brock, ―Syriac Views of Emergent Islam,‖ in Studies on the First Century
of Islamic Society, ed. G.H.A. Juynball (Papers on Islamic History 5), Carbondale:
Southern Illinois University Press, 1982, pp. 9-22 (19), A. Palmer, S. Brock & R.
Hoyland, The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles: Including Two SeventhCentury Syriac Apocalyptic Texts, Liverpool: Liverpool University Press, 1993, p.
225 (Բվնւզ մյնրղ ե, նվ ղթ ՟ռգժթ ռ՟հ էռ՟խ՟մ՝ 688/9 է., ՟պ՟չ՟վխգժ ե Ֆ.Խ. Մ՟վսթմգջմ
թվ շծվ՟ս՟վ՟խռ՟լ էգդնրղ) օ ՟ճժմ:
17
Տգ՛ջ Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, pp. 26-28 (ՠգվռնրղ գմ մ՟օ
մ՟իխթմնրղ ՟վս՟ծ՟ճսռ՟լ սգջ՟խգսմգվզ):
18
Sackur, op. cit., p. 57.
19
Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, p. 14.
20
Sackur, op. cit., pp. 10-16.
21
Տգ՛ջ Աժգւջ՟մբվթ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ՝ Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition,
36-51 (36):
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Ա. Թնցշճ՟մ

էնբթնջզ խնշնրղ ե «ճնէմգվնվբ ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խ» (՟ճջոթջնռ` «ո՟սղ՟խ՟մ» ղ՟ջզ մգվ՟պնրղ ե մ՟ինվբ ռգտ ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խմգվզ): Եվխվնվբ ՠ՟ըթմզ, նվ ավռ՟լ
ե, Աժգւջ՟մբվթ ՠմնվնյղ՟ղՠ՝ «ՠ՟ճթ ՟մտճ՟ժ ՟մխ՟ս՟վնռ, նվմ ՟ջնվգվգմնրղ
ղ՟վա՟վգնրէճնրմմգվթ ը՟ղ՟մ՟խ՟կօմ ե»22, ջխջռնրղ ե ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ ծգհթմ՟խթ
խճ՟մւթ փվնւ սգհթ նրմգտ՟լ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվթտ` ՟վ՟ՠ՟խ՟մ մռ՟ձնրղմգվթ
ջխդՠմ՟խ՟մ յվչ՟մթտ օ Ս՟ջ՟մճ՟մ է՟ա՟ռնվնրէճ՟մ ՟մխնրղթտ: Ք՟մթ նվ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟ղՠ անճնրէճնրմ նրմթ ծգմտ ՟ճջ ՠ՟ըթմզ, թջխ «ո՟սղ՟խ՟մ»
ղ՟ջթտ ծ՟ճգվգմ ղթ՟ճմ ծ՟սռ՟լմգվ գմ ո՟ծո՟մռգժ, ծ՟ղ՟պնս՟խթ մգվխ՟ճ՟տմգմւ «ճնէմգվնվբ ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խթ» թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվզ:
Ն՟ի Կգհլ-Մգէնբթնջզ «անրյ՟խնրղ ե» ո՟վջխ՟խ՟մ է՟ա՟ռնվնրէճ՟մ ռգվ՟տնրղզ. ՟ճմնրծգսօ Իջղ՟ճգժթ նվբթմգվզ, բնրվջ ա՟ժնռ Եէվթՠթ (Մգբթմ՟ճթ)
՟մ՟ո՟սթտ, ղթ ռձպ՟խ՟մ ձ՟խ՟ս՟ղ՟վսնրղ ծ՟հէգժնր գմ մ՟օ ծնրճմգվթմ
(ՠճնրդ՟մբ՟տթմգվթմ): Ս՟ ո՟ս՟ծգժնր ե Աջսլն խ՟ղւնռ՝ նշ էգ նվնռծգսօ մ՟
ջթվնրղ ե թջղ՟ճգժ՟տթմգվթմ, ՟ճժ ւվթջսնմճ՟մգվթ անվլ՟լ ՠ՟դղ՟էթռ ղգհւգվթ
ծգսօ՟մւնռ: Դվ՟մւ մխ՟վ՟ավգժնրտ ծգսն ծգհթմ՟խզ էռ՟վխնրղ ե ՟ճմ գվխվմգվմ
նր գվխվ՟ղ՟ջգվզ, նվնմւ ոթսթ մռ՟ձռգմ նր ՟ռգվռգմ, թջխ մվ՟մտ ՠմ՟խթշմգվզ՝
ագվգռ՟վռգմ խ՟ղ ջո՟մռգմ: «Իջղ՟ճգժթ նվբթմգվզ» լ՟ճվ՟ծգհ բ՟ը՟մ գմ ժթմգժնր. մվ՟մւ ագսմթմ գմ ծ՟ռ՟ջ՟վգտմգժնր ՠ՟վա՟ռ՟ձ ւ՟հ՟ւմգվ, նշ ղգխթ շգմ
աէ՟ժնր՝ նշ նվՠգվթմ նր ՟ճվթմգվթմ, նշ ծթռ՟մբմգվթմ, էնրճժգվթմ նր լգվգվթմ,
նշմշ՟տմգժնր գմ նշ ղթ՟ճմ ղ՟վբխ՟մտ, ՟ճժօ խգմբ՟մթմգվթմ նր էպշնրմմգվթմ,
լ՟պգվ նր ՟մս՟պմգվ, ՟մս՟մգժթ ծ՟վխգվ գմ բմգժնր ՠնժնվթ ռվ՟, ջո՟մգժնր գմ
ւ՟ծ՟մ՟մգվթմ ջնրվՠ ռ՟ճվգվնրղ, խգմ՟խտգժնր գմ մվ՟մտ խ՟մ՟մտ ծգս օ ՟ճժմ:
Աճջ ղ՟ջ՟ղՠ ՟պ՟ջոգժ՟խ՟մ մխ՟վ՟ավնրէճնրմզ, նվ մգվխ՟ճ՟տռ՟լ ե նվոգջ ծ՟ճսմնրէճնրմ` ՟ջսռ՟լ՟յմշճ՟մ ծ՟սռ՟լմգվթ ռխ՟ճ՟խնշնրղնռ, նվնյ՟խթ
բգուգվնրղ ՟վս՟տնժնրղ ե Մգվկ՟ռնվ Ավօգժւնրղ սգհթ նրմգտ՟լ խ՟ղ ս՟խ՟ռթմ սգհթ նրմգտնհ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվ, օ Կգհլ-Մգէնբթնջզ անրտգ գհգժ խ՟ղ
բգպ ղմնրղ եվ բվ՟մտ ղթ ղ՟ջթ ՟խ՟մ՟սգջզ:
Բ՟ըմթ յ՟վնրմ՟խնրէճնրմզ ՠ՟հխ՟տ՟լ ե ղթ յ՟վւ ղ՟վա՟վգ՟խ՟մ սգջթժմգվթտ օ ո՟սղնրէճ՟մ ծգս ւթշ խ՟ո նրմթ: Եվՠ ՟վ՟ՠմգվզ, անրյ՟խնրղ ե ծգհթմ՟խզ, ո՟վլգմ՟մ, էգ ւվթջսնմճ՟մգվթ ո՟յսո՟մ գվՠգւ շթ ժթմգժնր, ծ՟մխ՟վլ
ղթ ծնրճմ է՟ա՟ռնվ (՟ճջթմւմ՝ ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ խ՟ճջվ) խ՟վէմ՟մ՟ ինվզ ւմթտ օ
ծ՟հէ՟խ՟մ ծ՟վկ՟խնրղ խջխջթ էյմ՟ղթմգվթ բգղ, խջո՟մթ խ՟ղ խագվգռ՟վթ
մվ՟մտ, նր խծ՟ջս՟սռթ ղգլ ի՟հ՟հնրէճ՟մ օ նրվ՟ինրէճ՟մ յվչ՟մ: Ս՟խ՟ճմ
Աջսռ՟լ ղգխ ՟ճժ ո՟սթը ե ո՟սվ՟ջսգժ ՟ղՠ՟վթյս ղ՟վբխ՟մտ ծ՟ղ՟վ. յնրսնռ խՠ՟տռգմ ՟ճջոգջ խնշռ՟լ «ծճնրջթջթ բպմգվզ» (խ՟ղ «Կ՟ջոթտ բ՟վո՟ջզ»), նվնմտ ծգսօնրղ Աժգւջ՟մբվ Մգլզ ՠ՟մս՟վխգժ եվ Գնաթմ, Մ՟անաթմ նր
ղճնրջ «ոթհլ ՟դագվթմ», օ ՟ճբ ղ՟վբ՟խգվ տգհգվզ բնրվջ խա՟մ ւվթջսնմճ՟մգ22

Ամբ, եչ 17:

Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ
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վթմ ջո՟մգժնր նր գվխթվմ ՟ղ՟ճ՟տմգժնր: Յնէ ս՟վթ ծգսն մվ՟մտ ՠնժնվթմ խՠմ՟չմչթ Աջսլն ծվգյս՟խզ, օ ՟ճբը՟ղ ռգվչթմ ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ խ՟ճջվզ խՠմ՟խռթ
Եվնրջ՟հգղնրղ ղթմշօ «խնվջսճ՟մ նվբնր», ՟ճջթմւմ՝ Նգպթ ծ՟ճսմռգժզ (նվզ
«Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ղգչ ծթյռնհ գվվնվբ ղգլ ՟հգսմ ե): Աո՟ խ՟ճջվզ խՠ՟վկվ՟մ՟
Գնհանէ՟, թվ է՟ազ խբմթ Սնրվՠ Խ՟շթ ռվ՟, կգպւգվզ բգոթ գվխթմւ խո՟վդթ օ
թվ է՟ա՟ռնվնրէճնրմզ խծ՟մկմթ Աջսլնրմ: Աճջոթջնռ` թ խ՟ս՟վ խ՟լռթ Ս՟հղնջ
ԿԸ 31-զ (ծ՟ճգվգմ Աջսռ՟լ՟յմշնրղ` ԿԷ 32). «Հմբթխւ [գՠվ՟ճգվգմնրղ` «Քնրյզ»,
ծնրմ՟վգմնրղ` «Եէնռոթ՟մ»] ճ՟պ՟չ՟անճմ կգպմսնր ժթտթմ ՟պ Աջսնր՟լ», ւ՟մթ նվ Կգհլ-Մգէնբթնջթ լմմբ՟ՠ՟մնրէճ՟մ ծ՟ղ՟կ՟ճմ` ռգվչթմ խ՟ճջվզ ջգվնրղ
եվ Եէնռոթ՟ճթ ՟վւ՟ճ՟բնրջսվ Քնրյգէթտ խ՟ղ Քնրյթտ, նվզ մ՟իխթմնրղ Փթժթոնջ Մ՟խգբնմ՟տնր խթմմ եվ գհգժ օ ՟յի՟վծ եվ ՠգվգժ Աժգւջ՟մբվթմ, թջխ ծգսն
՟ղնրջմ՟տգժ եվ Բճնրդ՟մբթ՟ճթ ծթղմ՟բթվ Բթդ՟ջթ ծգս: Հգս՟ա՟ սգջթժմգվզ
ՠնռ՟մբ՟խնրղ գմ Նգպթ` ծ՟ռ՟ս՟տճ՟ժմգվթմ ձյղ՟վթս նրհնրտ յգհնհ շ՟վ անվլգվթ, Եվնրջ՟հգղթ ս՟ձ՟վնրղ նվոգջ Աջսռ՟լ մջսգժնր օ թ ռգվչն մվ՟ ո՟վսնրէճ՟մ նր Քվթջսնջթ գվխվնվբ ա՟ժջսճ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ բընիւմ զմխմգժնր մխ՟վ՟ավնրէճնրմզ:
Իմշոգջ ՟վբգմ մյռգտ, «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ՟ճջ ղ՟ջզ՝ ջխջ՟լ ՟վ՟ՠ՟խ՟մ
մռ՟ձնրղթտ, է՟վաղ՟մռ՟լ ե ծ՟ճգվգմ (ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ ե ծնրմ՟վգմ` Լնժնջթ օ Ագվսջթ նր Կնվսգխ՟՟ջթ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճնրմմգվթ XI‒XIV.14 [+ VII.10]
աժնրիմգվթմ): Հ՟ճգվգմ ծ՟սռ՟լզ կգպ՟ավգվնրղ ՟պխ՟ ե գվխնր ս՟վՠգվ՟խնռ`
նվոգջ ՟պ՟մկթմ ավռ՟լւ օ նվոգջ Սսգց՟մնջ Օվՠգժճ՟մթ († 1305) «Պ՟սղնրէթրմ մ՟ծ՟մաթմ Սթջ՟խ՟մ» գվխթ ԼԲ աժնրի: Վգվմ՟աթվմ ե` «Տգջթժ ջվՠնճմ
Մգէնբթ` գոթջխնոնջթմ Պ՟ս՟վ՟ճ օ ռխ՟ճթ, ճ՟հ՟աջ ՟մտգժնճմ, մգվխ՟ճթջ օ
՟ո՟պմգ՟տմ, ՟ջ՟տնր՟լւ ճԱջսռ՟լ՟յնրմշ ավնտ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟ժ ե Տգ՟պմ
Սսգց՟մմնջթ` Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ»23:
Ապ՟չթմ ծգվէթմ ոգսւ ե ո՟ս՟ջի՟մգժ ՟ճմ ծ՟վտթմ, էգ նռ ե «Սճնրմճ՟տ
գոթջխնոնջ սգվ Սսգց՟մնջզ»: Հմ՟վ՟ռնվ ե գվխնր ո՟ս՟ջի՟մ. խ՟ղ Օվՠգժճ՟մզ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ ռգվ՟ավնրղ ե VII‒VIII բ՟վգվթ ծ՟ճսմթ ծգհթմ՟խ նր
ծնրմ՟վգմթտ է՟վաղ՟մթշ Սսգց՟մնջ Սճնրմգտնրմ († 735), խ՟ղ եժ մխ՟սթ նրմթ
թմւմ թվգմ (գվխնրջմ եժ Սճնրմթւ ա՟ռ՟պթ գոթջխնոնջմգվ եթմ, օ Օվՠգժճ՟մմ եժ
գվՠգղմ խնշռնրղ եվ Սսգց՟մնջ Սճնրմգտթ): Պգսւ ե մյգժ, նվ Տ՟էօթ, թջխ ՟ճմնրծգսօ Գժ՟կնվթ ծ՟ղ՟ժջ՟վ՟մմգվնրղ ժ՟ռ խվէնրէճնրմ ջս՟տ՟լ Օվՠգժճ՟մզ ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ սթվ՟ոգսնրղ եվ ծնրմ՟վգմթմ: «Քվթջսնմճ՟ Հ՟ճ՟ջս՟մ» ծ՟մվ՟աթս՟վ՟մնրղ «Սսգց՟մնջ Օվՠգժճ՟մ» ՠ՟պ՟ծնբռ՟լթ ՟մ՟մնրմ ծգհթմ՟խզ, փվթ-

23

Պ՟սղնրէթրմ մ՟ծ՟մաթմ Սթջ՟խ՟մ ՟վ՟վգ՟ժ Սսգց՟մմնջթ Օվՠգժգ՟մ ՟վւգոթջխնոնջթ Սթրմգ՟տ, Թթքժթջ, Ահ՟մգ՟մտ սո., 1910 (Կ. Շ՟ծմ՟դ՟վգ՟մտթ ո՟սվ՟ջս՟լ գվխծ՟սնվճ՟խթ [Փ՟վթդ, 1859] ռգվ՟ծվ՟ս՟վ՟խնրէճնրմ), եչ 144-157:
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մ՟խ, խ՟վլնրղ ե, էգ է՟վաղ՟մթշմ թմւզ` Օվՠգժճ՟մմ եվ24, ղթմշբգպ նրվթյ ղ՟ջմ՟ագսմգվ, ՟պ՟մտ ծ՟վտզ ւմմ՟վխգժնր, է՟վաղ՟մնրէճնրմզ ռգվ՟ավգժ գմ ղճնրջ
Սսգց՟մնջթմ25:
ԼԲ աժնրիզ ծգսօնրղ ե Օվՠգժճ՟մթ ավ՟լ` Սսգց՟մնջ Սճնրմգտնր խգմջ՟ավնրէճ՟մզ, նվզ ծ՟ջմնրղ ե ղթմշօ 735 էռ՟խ՟մզ` Սսգց՟մնջթ գոթջխնոնջնրէճ՟մ
՟ռ՟վսզ օ մվ՟ նհՠգվա՟խ՟մ ղ՟ծզ: Ք՟մթ նվ ՟ճջ խգմջ՟ավնրէճնրմզ խ՟դղնրղ
ե նհչ ԼԱ աժնրիզ օ ՟մղթչ՟ոգջ մ՟ինվբնրղ Կգհլ-Մգէնբթնջթմ, խ՟վգժթ եվ գդվ՟խ՟տմգժ, էգ Օվՠգժճ՟մմ ՟մխ՟ջխ՟լ մխ՟սթ նրմթ մնրճմ ՟մկթմ օ նշ թմւմ թվգմ`
մ՟ի ո՟սղնրղ ե մվ՟ խճ՟մւզ, ծգսն ղգչՠգվնրղ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ: Ս՟խ՟ճմ
՟ճբոգջ ղս՟լգժնրմ ի՟մա՟վնրղ ե ղթ ինշզմբնս. Սճնրմգտնր է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվզ (Դթնմթջթնջ Ավգնո՟ա՟տնր 26, Գվթանվ Նճնրջ՟տնր 27 նր Նգղգջթնջթ 28 գվխգվթ) ո՟սխ՟մնրղ գմ ծնրմ՟ՠ՟մ բովնտթմ29: Դվ՟մտ ժգդնրմ ծնրմ՟վգմթ ւգվ՟խ՟մնրէճնրմմ նր ՠ՟պ՟խ՟դղնրէճնրմմ զմբփվթմ՟խնհ ՟վծգջս՟խ՟մ ծ՟ճգվգմ ե: Ի
ս՟վՠգվնրէճնրմ ՟ճբ է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվթ, Կգհլ-Մգէնբթնջթ ծ՟սռ՟լզ ծթղմ՟խ՟մնրղ բ՟ջ՟խ՟մ ավ՟ՠ՟վնռ ե` ե՟ոգջ ս՟վՠգվ Սճնրմգտնր ծնրմ՟ՠ՟մ
է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվթտ (էգօ ՟ճջսգհ եժ խ՟վգժթ ե ասմգժ ծ՟ս նր խգմս ծնրմ՟ՠ՟մնրէճնրմմգվ30): Մճնրջ խնհղթտ, ՟մծ՟ռ՟մ՟խ՟մ ե էռնրղ, նվ Օվՠգժճ՟մմ թմւզ
է՟վաղ՟մգվ նր մգվղնրլգվ ծ՟սռ՟լզ ԼԱ օ ԼԲ աժնրիմգվթ ղթչօ: Աճմ նշթմշ շթ ՟ռգժ՟տմնրղ մվ՟ ո՟սղնրէճ՟մզ օ խ՟վնհ ե ծգյսնրէճ՟ղՠ ծ՟մռգժ` ՟պ՟մտ ծթղ24

Քվթջսնմճ՟ Հ՟ճ՟ջս՟մ (ծ՟մվ՟աթս՟վ՟մ), իղՠ. Հովհաննես Այվազյան օ նրվթյմգվ,
Եվօ՟մ, Հ՟ճխ՟խ՟մ ծ՟մվ՟աթս՟վ՟մթ աժի՟ռնվ իղՠ՟ավնրէճնրմ, 2002, եչ 933:
25
Տգ՛ջ, փվթմ՟խ, Այնս Հնռծ՟մմթջճ՟մ, Դվռ՟ամգվ ծ՟ճ ՟դ՟ս՟ավ՟խ՟մ ղսւթ ո՟սղնրէճ՟մ,
ծ. 1, Եվօ՟մ, ՀՀ ԳԱ, եչ 22 օ Բ՟վջգհ Ս՟վաթջգ՟մ, «Մգլթմ Նգվջթջթ զմլ՟ճնր՟լ ղ՟վա՟վենրէգ՟մ ճնճմ ՠմ՟աթվմ գր ՟մնվ ռգվ՟ճ գհ՟լ խվխթմ իղՠ՟ավնրէթրմւ», ղ՟ջմ 1, Բ՟դղ՟ռեո
50 (1892), եչ 565-571, ղ՟ջմ 2, Բ՟դղ՟ռեո 52 (1894), եչ 25-32 (27):
26
The Armenian Version of the Works Attributed to Dionysius the Areopagite, edited by
Robert W. Thomson (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 488-489,
Scriptores Armeniaci 17-18), Leuven: Peeters, 1987.
27
Գվթանվ Նթրջ՟տթ, Տգջնրէթրմ թ ղ՟վբնճմ խ՟դղնրէթրմ (Յ՟հ՟աջ խ՟դղնրէգ՟մ ղ՟վբնճ),
ւմմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվզ, ՟պ՟չ՟ՠ՟մզ օ լ՟մնէ՟ավնրէճնրմմգվզ՝ Ստելլա Վարդանյանի, Ս.
Էչղթ՟լթմ, Մ՟ճվ Աէնպ Ս. Էչղթ՟լմթ ծվ՟ս՟վ՟խշնրէճնրմ, 2008:
28
Նգղգջթնջթ ցթժթջնց՟ճթ Եղգջ՟տրնճ ճ՟հ՟աջ ՠմնրէգ՟մ ղ՟վբնճ, Վգմգսթխ, թ սո՟վ՟մթ
Սվՠնճմ Ղ՟դ՟վնր, 1889:
29
Հնրմ՟ՠ՟մ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվթ բ՟ջ՟խ՟վանրղզ սգ՛ջ С.С. Аревшатян,
Формирование философской науки в древней Армении, Ереван, 1971, сс. 186-188
(20162, сс. 193-195):
30
Օվթմ՟խ` է՟վաղ՟մթշմ զմբփվթմ՟խգժ ե ծթմ ծնրմ՟վգմթ յ՟վ՟ծճնրջնրէճնրմզ. «թ ռգվ՟ճ նրվ՟տնհ՟տմ դՏեվ ղգվ» (Պ՟սղնրէթրմ մ՟ծ՟մաթմ Սթջ՟խ՟մ, եչ 153) ‒ ejpi; tou;"
ajrnhsamevnou" to;n kuvrion hJmw`n (XIII.15). գմէ՟խ՟ճ՟խ՟մ բգվՠ՟ճզ` «նրվ՟տնհ՟տմ»,
փաս՟անվլռգժ ե ծ՟ճտ՟խ՟մ ծնժնռնռ նրհթհ իմբվթ ծգս` «դՏեվ», ղթմշբգպ ծ՟ճգվգմ խ՟մնմ՟ռնվ ՠ՟պ՟խ՟ո՟խտնրէճնրմզ խժթմգվ` «նրվ՟տնհ՟տմ Տգ՟պմ ղգվնճ», ՟ճջթմւմ` գմէ՟խ՟ճ՟խ՟մ բգվՠ՟ճմ ՟պ՟վխ՟ճ՟խ՟մ ջգպ՟խ՟մնռ իմբվթ ծգս:
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մ՟խ՟մ յ՟վ՟բվ՟մւզ ի՟է՟վգժնր (ԼԱ աժիթ ռգվչնրղ 735 է. Սսգց՟մնջ Սճնրմգտնր ղ՟ծթտ ծգսն Օվՠգժճ՟մմ թվ ո՟սղնրէճնրմզ յ՟վնրմ՟խնրղ ե ԼԳ աժինրղ
ծ՟չնվբ` 736 էռ՟խ՟մթտ, գվՠ, զջս մվ՟, ՟վ՟ՠմգվզ մռ՟ձգտթմ Սճնրմթւզ):
Որջսթ խ՟վգժթ ե մ՟օ գմէ՟բվգժ, էգ ԼԲ աժնրիզ ծգս՟ա՟ զմբղթչ՟վխնրէճնրմ ե
Օվՠգժճ՟մթ «Պ՟սղնրէճ՟մ» ղգչ: Ս՟ խ՟վնհ ե ծ՟ջս՟սռգժ ՟ճմ ց՟ջսնռ, նվ
Կգհլ-Մգէնբթնջթ ծ՟սռ՟լզ ծ՟ճգվգմ կգպ՟ավգվնրղ ծ՟մբթոնրղ ե մ՟օ ՟պ՟մկթմ, Օվՠգժճ՟մթ գվխթտ բնրվջ (՟պմռ՟դմ Գ՟վգաթմ Զ՟վՠծ՟մ՟ժճ՟մթ մյ՟լ ղգխ31
օ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ գվխնր կգպ՟ավգվնրղ (ՄՄ 1487` ԺԷ բ՟վթ խգջ, օ ՄՄ 2644`
ԺԹ բ՟վթ խգջ, նվմ թվ ծգվէթմ ծթյ՟ս՟խնրղ ե 1676 է. զմբփվթմ՟խռ՟լ` ԿգհլՄգէնբթնջթ ծ՟սռ՟լզ ո՟վնրմ՟խնհ ղթ շնվվնվբ կգպ՟աթվ):
Աճջոթջնռ ո՟վդ ե բ՟պմնրղ, նվ ծ՟վտթ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ ծմ՟վ՟ռնվ շե ռգվչմ՟խ՟մ գդվ՟ծ՟մաղ՟մ ա՟ժ: Թռնրղ ե` է՟վաղ՟մնրէճնրմզ յ՟ս ՟ռգժթ ծթմ ե,
ւ՟մ Օվՠգժճ՟մթ «Պ՟սղնրէճնրմզ». թմշոգջ մյգտթմւ, Կգհլ-Մգէնբթնջզ ոգսւ ե
նվ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մռգվ VII բ՟վթ ռգվչթմ՝ ծնրմ՟վգմ ս՟վՠգվ՟խթ թ ծ՟ճս
ա՟ժնրտ խ՟վձ ը՟ղ՟մ՟խ ՟մտ, ՟ճջթմւմ` Սսգց՟մնջ Սճնրմգտնր խճ՟մւթ փվնւ,
ջ՟խ՟ճմ ծ՟ճգվգմ ծ՟սռ՟լթ ժգդռ՟խ՟մ ՟պ՟մկմ՟ծ՟սխնրէճնրմմգվզ էնրճժ շգմ
ս՟ժթջ ՟ճմ ՟մգվխՠ՟ճնվգմ ռգվ՟ավգժ մվ՟մ: Առգժթ յնրս է՟վաղ՟մնրէճնրմզ ղգխ
նրվթյթ անվլ ե, ջ՟խ՟ճմ ծգս՟ա՟ճնրղ ռգվ՟ավռգժ ե Սճնրմգտնրմ օ Օվՠգժճ՟մթ
«Պ՟սղնրէճ՟մ» ղգչ մգվղնրլռգժ խ՟ղ ծգհթմ՟խթ կգպւնռ, խ՟ղ եժ ՟ռգժթ նրյ:
Աճմ գմէ՟բվնրէճնրմզ, էգ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմմ ՟վռգժ ե ծնրմ՟վգմթտ
ւթշ ը՟ղ՟մ՟խ ՟մտ, ծ՟ջս՟սռնրղ ե մ՟օ ծգսօճ՟ժ ծ՟մա՟ղ՟մւնռ: Օվՠգժճ՟մթ
ԼԲ աժիթ ծ՟ղգղ՟սնրէճնրմզ ծնրմ՟վգմ շնվջ իղՠ՟ավնրէճնրմմգվթ ծգս տնրճտ ե
ս՟ժթջ, նվ ՟ճմ ղնս ե ՟պ՟չթմ` ծմ՟անրճմ իղՠ՟ավնրէճ՟մզ: Մթ զմբ՟վկ՟խ
ծ՟սռ՟լթ ՠ՟տ՟խ՟ճնրէճնրմզ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմթտ օ ՟ջնվգվգմ
ջխդՠմ՟ավթտ (XIII.6 ejk tw`n ceirw`n tw`n jIsmahlitw`n ‒ «թջղ՟ճգժ՟տթմգվթ կգպւգվթտ» ՠ՟պ՟խ՟ո՟խտնրէճնրմթտ ծգսն ղթմշօ XIII.10 ո՟վՠգվնրէճնրմզ մգվ՟պճ՟ժ, նվսգհ ծթղմ՟խ՟մնրղ ինջռնրղ ե ծպնղգ՟խ՟մ թմմգվնվբ թմբթխսթնմթ ՟պ՟չթմ ՟ղջռ՟ բգուգվթ ղ՟ջթմ32), ջ՟խ՟ճմ, ջսթոնրղ ե ղս՟լգժ, էգ
՟ճմ նրյ ծ՟ռգժնրղ ե ծնրմ՟վգմնրղ33, օ նվ ծ՟ճ է՟վաղ՟մթշմ փաս՟անվլգժ ե ղթ
ե՛ժ ՟ռգժթ ծթմ իղՠ՟ավնրէճնրմ, ւ՟մ ո՟ծո՟մռ՟լ ծմ՟անրճմզ:
31

Գ՟վգաթմ Զ՟վոծ՟մ՟ժգ՟մ, Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մ ծ՟ճխ՟խ՟մ է՟վաղ՟մնրէգ՟մտ մ՟իմգ՟տ (բ՟վ
Դ-ԺԳ), Վգմգսթխ, թ սո՟վ՟մթ Սվՠնճմ Ղ՟դ՟վնր, 1889, եչ 563:
32
Առգժթ ձթյս` ՟ջնվգվգմ ՠմ՟ավնրղ ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ գմ XIII.7-10 ո՟վՠգվնրէճնրմմգվզ. սգ՛ջ
Կգհլ-Մգէնբթնջթ «ղ՟վա՟վգ՟խ՟մ» ծ՟սռ՟լթ` Սգՠ՟ջսթ՟մ Բվնւթ ՟մաժգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ 620-վբ լ՟մնէ՟ավնրէճնրմզ. Palmer, Brock & Hoyland, The Seventh Century
in the West-Syrian Chronicles, p. 237:
33
Հգս՟ւվւթվ ե, նվ ծնրմ՟վգմ գվվնվբ նր շնվվնվբ իղՠ՟ավնրէճնրմմգվզ (նվնմւ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ
դա՟ժթնվգմ ս՟վՠգվ գմ ծ՟ճգվգմթտ) մնրճմոգջ ՠ՟տ գմ էնհմնրղ XIII.7-10 ծ՟սռ՟լզ. սգ՛ջ
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Ա. Թնցշճ՟մ

Աղցնցգժնռ Օվՠգժճ՟մթ Կգհլ-Մգէնբթնջթ ծ՟սռ՟լթ ղգվ խ՟վձ մխ՟վ՟ավնրէճնրմզ՝ մյգմւ, նվ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմմ զմբծ՟մնրվ ՟պղ՟ղՠ ձյավթս
ե, ջ՟խ՟ճմ է՟վաղ՟մթշզ ծ՟ղ՟պնսգժ ե ՠմ՟աթվզ` ծ՟ձ՟ի ՠ՟տ էնհմգժնռ ՠ՟պգվ, ՟վս՟ծ՟ճսնրէճնրմմգվ խ՟ղ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ մ՟ի՟բ՟ջնրէճնրմմգվ օ թմւմ եժ
ղ՟մվ ծ՟ռգժնրղմգվ նր սգհ՟ցնինրէճնրմմգվ խ՟ս՟վգժնռ (փվթմ՟խ, Գնաթտ նր
Մ՟անաթտ ծգսն էռ՟վխռնրղ գմ ղմ՟տ՟լ ւջ՟մ «ոթհլ ՟դագվզ». ՟ճբ տ՟մխմ նր
բվ՟մ մ՟ինվբնհ՝ Եդգխթգժթ ԼԸ աժիթ ռխ՟ճ՟խնշնրղզ ծնրմ՟վգմ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ»
«ո՟սղ՟խ՟մ» ՠ՟ըմթ VIII.10 ո՟վՠգվնրէճնրմթտ գմ):
Կգհլ-Մգէնբթնջմ ՟խմծ՟ճսնվգմ ս՟վ՟լռ՟լ ե գհգժ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ ս՟վՠգվ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ: Աճջ ՟պնրղնռ ծգս՟ւվւվթվ ռխ՟ճնրէճնրմ ե ո՟ծո՟մգժ
քվ՟մտթջխճ՟մ ռ՟մ՟խ՟մ Գթճնղ բզ Ռնրՠվնրւզ, նվթմ 1253 է. Ֆվ՟մջթ՟ճթ Լճնրբնռթխնջ IX է՟ա՟ռնվմ ՟պ՟ւգժնրէճ՟ղՠ նրհ՟վխգժ եվ ղնմհնժմգվթ ղգլ ի՟մթ
ղնս: Կնջս՟մբմնրոնժջթտ Կ՟վ՟խնվնրղ (խգմսվնմ՟խ՟մ Մնմհնժթ՟ճնրղ) ձ՟մ՟ո՟վծթմ ռ՟մ՟խ՟մզ 1254 է. ՟մտգժ ե Հ՟ճ՟ջս՟մնռ: Ն՟իթչօ՟մթ ղնս մ՟
ծ՟մբթոգժ ե ղթ գոթջխնոնջթ, նվզ ո՟սղգժ ե մվ՟մ «գվխնր ծ՟ճ ղ՟վա՟վգմգվթ»
ղ՟ջթմ` ղգխթմ ՟մռ՟մգժնռ «ծ՟ճ մ՟ծ՟ս՟խ» Մգէնբթնջ, նռ խ՟մի՟անրյ՟խգժ եվ
Հ՟ճ՟ջս՟մթ մռ՟ձնրղզ ղնմհնժմգվթ խնհղթտ, թջխ ղճնրջթմ` «Ախ՟խվնմ» (Աա՟էն՞մ), նռ մնրճմոգջ անրյ՟խնրէճնրմ եվ ՟վգժ ծճնրջթջթտ ՟ճբ մգվինրըղ՟մ ղ՟ջթմ34: Աճջոթջնռ` գվխնր ծգհթմ՟խմգվթ «Հ՟ճսմնրէճնրմմգվզ» ծ՟ճխ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրճէթ ղ՟ջ եթմ բ՟վկգժ, թջխ թվգմւ մնրճմթջխ ծ՟ճ եթմ ծ՟ղ՟վռնրղ: Առգժթմ,
XIII բ՟վթ խգջթմ, 1236 է. ղնմհնժմգվթ խնհղթտ Հ՟ճ՟ջս՟մթ ՟պ՟չթմ մռ՟ձնրղթտ ւթշ ը՟ղ՟մ՟խ ՟մտ, սգհթ ՠմ՟խթշմգվզ ծ՟ռ՟ս՟տ՟լ եթմ, նվ ղ՟վա՟վգնրէճնրմզ ծգմտ ՟ճբ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվթ ղ՟ջթմ եվ օ նվ Կգհլ-Մգէնբթնջմ «Իջղ՟ճգժթ նվբթմգվ» ՟ջգժնռ թ մխ՟սթ նրմգվ ղնմհնժմգվթմ:
Օվՠգժճ՟մթ «Պ՟սղնրէճ՟մ» ԼԲ աժնրիզ Կգհլ-Մգէնբթնջթ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ծթղմ՟խ՟մ ռխ՟ճնրէճնրմմ ե, ՠ՟ճտ նշ ղթ՟խզ: 1996 է. Մ՟ճւժ Սէննրմզ
ծվ՟ս՟վ՟խգտ «Հ՟վտնրղմ» ռգվմ՟ավնռ ղթ ավռ՟լւ35` ՄՄ 9100 կգպ՟ավթտ, նվզ
1686 է. զմբփվթմ՟խռ՟լ ընհնռ՟լնր ե: Հ՟ղգղ՟սգժնռ ՟ճմ ՟ջնվգվգմ ՠմ՟ավթ`
Պնժ Աժգւջ՟մբվթ ՟մաժգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ծգս36, մ՟ գդվ՟խ՟տվգտ, նվ ավռ՟լւզ ղ՟ջ՟ղՠ ծթղմռ՟լ ե Կգհլ-Մգէնբթնջթ ռվ՟: Աճմնրծգսօ Օվՠգժճ՟մթ ԼԲ
Lolos, S. 58-61: Կ՟վգժթ ե գմէ՟բվգժ, նվ բվ՟մւ եժ ծթղմռ՟լ գմ ծնրմ՟վգմ ՟ճմ խնվ՟լ ս՟վՠգվ՟խթ ռվ՟, նվթտ ՟վռգժ ե ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ:
34
Guillaume de Rubrouck, De gestis sive de moribus Tartarorum, Recueil des voyages
et des mémoires publié par la société de géographie, tome IV, Paris, 1839, p. 385 ff..
35
Michael E. Stone, Armenian Apocrypha: Relating to Adam and Eve (Studia in
Veteris Testamenti Pseudepigrapha 14), Leiden: Brill, 1996, p. 114-134. սգ՛ջ մ՟օ
մնրճմթ ―The Document called Question,‖ Apocrypha, Pseudepigrapha and Armenian
Studies: Collected Papers by M.E. Stone, vol. 1, Leuven, Paris, Dudley, MA: Peeters,
2006, p. 237-242.
36
Տգ՛ջ լ՟մ. 14:
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աժինրղ դնրա՟ծգպ նրմգտնհ ղթ ծ՟սռ՟լ ղգչՠգվգժնռ` Սէննրմզ գխ՟ռ ՟ճմ ձթյս
գդվ՟ծ՟մաղ՟մզ, նվ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծ՟ճգվգմ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ ս՟վՠգվ՟խ ե գհգժ
օ ՟հՠճնրվ լ՟պ՟ճգժ թմշոգջ Օվՠգժճ՟մթ ԼԲ աժիթ, ՟ճմոգջ եժ «Հ՟վտղ՟մ» ծ՟ղ՟վ: Աճըղ, ռգվչթմջ ծնրմ՟վգմ ՠմ՟ավթ ծգս ծ՟ղգղ՟սգժնրտ ծգսն, խ՟վնհ գմւ
ռջս՟ծ՟ՠ՟վ ՟ջգժ, նվ «Հ՟վտնրղզ» ՟ղՠնհչնռթմ, ՠ՟տթ ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ ավշթ ՟ռգժ՟տվ՟լ ռգվչթմ մ՟ի՟բ՟ջնրէճնրմթտ, ծնրմ՟վգմ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» «ո՟սղ՟խ՟մ» ղ՟ջթ I.1‒III.7 օ VIII1-10 (+XIII.19–21) աժնրիմգվթ ղթ ծ՟ղ՟պնսռ՟լ
նր իղՠ՟ավռ՟լ ս՟վՠգվ՟խ ե: «Հ՟վտղ՟մ» ՟մծ՟ճս ծգհթմ՟խզ ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ
՟ճմ ւ՟հգժ ե գմէ՟բվճ՟ժ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմթտ` զջս թվ
մո՟ս՟խմգվթ ՠմ՟աթվզ խվձ՟սգժնռ (ծ՟ձ՟ի` յ՟ս ՟մծ՟չնհ):
Սէննրմթ ծվ՟ո՟վ՟խնրղթտ ղթ ւ՟մթ ս՟վթ ՟մտ Ռնՠգվս՟ Էվռթմզ աս՟ռ
մնրճմ գվխզ՝ ՟պ՟մտ «Հ՟վտնրղմ» ռգվմ՟ավթ, Եհղ. 578 (ԺԷ բ՟վթ) կգպ՟ավնրղ37,
նվզ ո՟վնրմ՟խնրղ ե XIII բ՟վթ ծգհթմ՟խ Վ՟մ՟խ՟մ Վ՟վբ՟ոգսթ «Հ՟վտղնրմւ
օ ո՟ս՟ջի՟մթւ» գվխզ 38 (շմ՟ճ՟լ Էվռթմմ թվ ՟ցջնջ՟մւմ ե ծ՟ճսմնրղ, նվ
«Հ՟վտղնրմւ օ ո՟ս՟ջի՟մթւ»-թ ՟ռգժթ ծթմ՝ 1273 է. Եհղ .1288 կգպ՟աթվմ
թվգմ ՟մղ՟սշգժթ ե գհգժ, ՟ղգմ բգունրղ մյնրղ ե, նվ Եվնրջ. 587-թ ՠմ՟աթվզ ՄՄ
9100-թտ ՟ռգժթ ժ՟ռմ ե): Աճջոթջնռ, ծ՟ճգվգմ Կգհլ-Մգէնբթնջթ I.1–III.7,
VIII.1–10 (+XIII.19–21) աժնրիմգվզ Վ՟մ՟խ՟մթ անվլթ ղ՟ջ եթմ բ՟վկգժ:
Ախմծ՟ճս ե, նվ ղթ ՟մծ՟ճս ծգհթմ՟խ (անրտգ Վ՟մ՟խ՟մմ թ՞մւզ) ւ՟հգժ եվ ծ՟սռ՟լզ գմէ՟բվճ՟ժ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմթտ՝ ծ՟ղ՟պնսգժնռ օ
իղՠ՟ավգժնռ ՟ճմ (գվՠգղմ՝ ՠ՟ռ՟խ՟մ ՟մծ՟չնհ) նր ծ՟վղ՟վգտմգժնռ թվ մո՟ս՟խթմ: Ոռ եժ ժթմգվ ՟ճբ ՟մծ՟ճս ծգհթմ՟խզ, մվ՟ ծ՟ղ՟պնս՟լ ՠմ՟աթվզ ղգդ ե
ծ՟ջգժ ՟պմռ՟դմ շնվջ կգպ՟ավնռ, ւ՟մթ նվ ո՟վդգժ գմւ, նվ ՟ճմ անճնրէճնրմ
նրմթ Վ՟մ՟խ՟մ Վ՟վբ՟ոգսթ «Հ՟վտղնրմւ օ ո՟ս՟ջի՟մթւ»-թ ղգխ ՟ճժ փվթմ՟խնրղ, ՟ճմ ե՝ ՄՄ 5611 (ԺԳ բ.)39:
«Հ՟վտնրղմ»-զ ՠնռ՟մբ՟խնրղ ե Կգհլ-Մգէնբթնջթ` Աբ՟ղթմ նր Եռ՟ճթմ,
մվ՟մտ նվբթմգվ Աՠգժթմ նր Կ՟ճգմթմ, մվ՟ ծ՟չնվբմգվթմ, Սգէթմ նր մվ՟ ծ՟չնվբմգվթմ, Ննճթմ նր մվ՟ նվբթմգվթմ, ծ՟սխ՟ոգջ Մնմգսնմթմ (ծ՟ճգվգմնրղ` «Մ՟մթսնմ», ՟ջնվգվգմնրղ` Յնմսնմ), Բ՟ՠգժնմթ ՟պ՟ջոգժ՟խ՟մ ՟վւ՟ Նգղվնբթմ
(«Նգՠվնռէթմ»), Փթժթոնջթտ նր Եէնռոթ՟ճթ ՟վւ՟ճ՟բնրջսվ Քնրյգէթտ Աժգւջ՟մբվ Մգլթ լմմբթմ, Աժգւջ՟մբվթ՟ճթ ծթղմ՟բվղ՟մզ, Դ՟վգծթ ռ՟իձ՟մթմ օ
Աժգւջ՟մբվթ կգպւնռ Գնաթ նր Մ՟անաթ օ ՟ճժ «ոթհլ ՟դագվթ»` Հ՟ՠգէթ ջգ37

Roberta Ervine, ―Antecedents and Parallels to Some Questions and Answers on
Genesis In Vanakan Vardapet‘s Book of Questions,‖ Le Muséon 113, 2000, pp. 417-428
(424-425).
38
Ս՟ խ՟վնհ ե ՠ՟տ՟սվգժ ՄՄ9100 կգպ՟ավնրղ ՟պխ՟ ս՟վփվթմ՟խ «Հ՟վտնրղմ» ռգվմ՟աթվզ, ծղղս. ՟մբ, եչ 424‒425:
39
Եհղ. 1288 օ 587 կկ. ղգդ ղ՟սշգժթ շգմ գհգժ. ցնի՟վգմզ ջնրճմ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ ծ՟ղ՟վ
փաս՟անվլգժ գմւ ՄՄ5611-զ:
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Ա. Թնցշճ՟մ

վնրմբմգվթ ՠ՟մս՟վխղ՟մզ ռգվ՟ՠգվնհ ծ՟սռ՟լմգվզ (ծգս՟ւվւթվ ե, նվ ծ՟ճգվգմնրղ Հ՟ՠգէզ ցնի՟վթմռ՟լ ե Ք՟ղնռ, ւ՟մթ նվ ծ՟ճգվզ Հ՟ՠգէթմ ծ՟ղ՟վնրղ
եթմ թվգմտ մ՟իմթմ, օ ՟ղնէ՟ժթ խժթմգվ «ոթհլ ՟դագվթ» ծգս նրմգմ՟ժ մնրճմ
մ՟ի՟ծ՟ճվզ): Բմ՟աթվմ ՟ճմւ՟մ ցնցնիռ՟լ ե, նվ բըռ՟վ ե բ՟սգժ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ նվ՟խթ ղ՟ջթմ: Կ՟վգժթ ե թՠվօ ե՟խ՟մ ՟մձյսնրէճ՟մ փվթմ՟խ մյգժ,
նվ ejn th`/ gh/` th`" eJwv/a" («բգոթ ՟վօգժւթ գվխթվ») ՠ՟պ՟խ՟ո՟խտնրէճնրմզ
է՟վաղ՟մռգժ ե նվոգջ ծ՟սնրխ ՟մնրմ` «ճՕռգ՟ճմ»:
Հգս՟ւվւթվ ե, նվ թմշոգջ Օվՠգժճ՟մթ ավւնրղ ծնրմ՟վգմթ XIII.19 ո՟վՠգվնրէճ՟մզ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնհ ղ՟ջթմ ՟ռգժ՟տռ՟լ ե Եդգխթգժ ԼԸ-թ ծթյ՟ս՟խնրղզ օ ւջ՟մգվխնր ՟դագվթ տ՟մխզ` ղգչՠգվռ՟լ ծնրմ՟վգմթ VIII.10-թտ, ՟ճմոգջ եժ «Հ՟վտղնրղմ»-թ ծգհթմ՟խմ ՟ճջսգհ ՟ռգժ՟տվգժ ե XIII.19‒20-թտ ծ՟սռ՟լմգվ, նվնմտնրղ ինջռնրղ ե ՟ճբ ՟դագվթ` բ՟վո՟ջթ ծգսօթտ ծ՟ճսմռգժնր,
մվ՟մտ ՟վա՟ծ՟սգժթ ՠ՟վւգվթ օ, թ ռգվչն, Աջսլն ծվգյս՟խթ կգպւնռ մվ՟մտ
ՠմ՟չմչղ՟մ ղ՟ջթմ: Հգմտ ՟ճջ սգհ՟ցնիռ՟լ ծ՟սռ՟լմգվթ յմնվծթռ ե, նվ
«Հ՟վտնրղմ»-զ ծ՟ղգղ՟սգժթ ե Օվՠգժճ՟մթ գվխնրղ ՟պխ՟ ղ՟վա՟վգ՟խ՟մ ՠ՟ըմթմ: Չմ՟ճ՟լ ՟պ՟չթմմ դա՟ժթնվգմ ցնցնիռ՟լ ե, խ՟մ նվնյ ՠ՟պ՟տթ դնրա՟ծգպմգվ, ջ՟խ՟ճմ բվ՟մւ ն՛շ ծ՟ջս՟սնրղ գմ, ն՛շ եժ ծգվւնրղ, նվ ծ՟ճգվգմ գվխնր
ՠ՟ըթմմգվմ եժ ջգվնրղ գմ մնրճմ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ է՟վաղ՟մնրէճնրմթտ:
Պգսւ ե ՟մբվ՟բ՟պմ՟ժ ծ՟ճխ՟խ՟մ կգպ՟ավգվնրղ ո՟ծո՟մռ՟լ ղգխ ՟ճժ
ավռ՟լւթ` Կգհլ-Մգէնբթնջթ ղթ յ՟ս ճնրվփվթմ՟խ իղՠ՟ավնրէճ՟մ (՟ճմ թՠվօ
՟հՠճնրվ փաս՟անվլռգժ ե Սնրվՠ Նգվջգջթ ռ՟վւնրղ, նվզ ռգվ՟ավռ՟լ ե X բ՟վթ
ծգհթմ՟խ Մգջվնո Եվգտթմ 40 ): Ս՟ Կգհլ-Մգէնբթնջթ ղգխ ՟ճժ՝ յ՟ս ս՟վՠգվ
իղՠ՟ավնրէճնրմ ե. ծ՟ճգվգմ ծթմ է՟վաղ՟մնրէճնրմմ ՟ճմոգջ ե ռգվ՟ղյ՟խռգժ, նվ
յ՟ս ծ՟սռ՟լմգվ ծ՟ղ՟վճ՟ ՟մձ՟մ՟շգժթ գմ բ՟վկգժ, ջ՟խ՟ճմ ղմ՟տգժ ե ՠ՟պ՟տթ ղթ ւ՟մթ դնրա՟ծգպ: Գվռ՟լւթ ռգվչթմ ղ՟ջմ զմբավխռ՟լ ե ղթ XVII բ՟վթ
ընհնռ՟լնրնրղ (ՄՄ 2270): Աճմ ղնս ս՟ջզ էգվէ ե դՠ՟հգտմնրղ (169՟‒179ՠ)
օ ջխջռնրղ ծգսօ՟ժ ՠ՟պգվնռ. «Աճջ ճ՟հէնրէթրմ ւվթջսնմեթտ ե. ՟պ՟չթմ է՟ա՟րնվմ ՟վլթրմ ե» օ ՟ճժմ. Մգէնբթնջթ ՟մնրմզ ծթյ՟ս՟խռ՟լ շե: Շ՟վնրմ՟խնրէճ՟մ ղգչ ՟ջռնրղ ե, նվ ծ՟հէ՟խ՟մ «՟վլթր» սթվ՟խ՟ժզ` «է՟ա՟ռնվմ ծգժգմ՟տրնտ օ ծպնղ՟գտնտ, նվւ գմ քզպ՟մա», ՟մջո՟ջգժթ ծ՟վկ՟խռնրղ ե թջղ՟ճգժ՟տթմգվթ ռվ՟: Աճջ ՟մա՟ղ մ՟ բ՟յմ՟խթտմգվ նրմթ` գվգւ ՟ճժ է՟ա՟ռնվմգվ (՟խմ՟վխռնրղ գմ ի՟շ՟խթվմգվզ) օ Մթւ՟ճգժ ծվգյս՟խ՟ոգսզ: Իջղ՟ճգժթ նվբթմգվթ
ո՟վսնրէճնրմթտ օ գվխվթ ռվ՟ ի՟հ՟հնրէճ՟մ ծ՟ջս՟սնրղթտ ծգսն է՟ա՟ռնվզ
ծվգյս՟խ՟ոգսթ ՟պ՟չմնվբնրէճ՟ղՠ ՠ՟վկվ՟մնրղ ե Ամսթնւ ւ՟հ՟ւթ բթղ՟տ
ասմռնհ ՠ՟վկվ ժգպզ: Աո՟ մ՟ ղգլ դնվւ ե ծ՟ռ՟ւնրղ օ ո՟վջթխմգվթմ ծ՟ժ՟լնրղ ղթմշօ Ավ՟ՠթ՟ նր Եաթոսնջ: Աճջ իղՠ՟ավնրէճնրմզ ի՟շ՟խվ՟տ ՟վյ՟40

Պ՟սղնրէթրմ Սվՠնճմ Նգվջթջթ Պ՟վէգրթ Հ՟ճնտ ծ՟ճվ՟ոգսթ, Սնցգվւ ծ՟ճխ՟խ՟մւ Զ, Վգմգսթխ, սո՟վ՟մ Սվՠնճմ Ղ՟դ՟վնր, 1853:
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ռ՟մւմգվթ ՟խմծ՟ճս ծգսւգվ ե խվնրղ օ ծթյ՟ս՟խնրղ Բճնրդ՟մբթ՟ճնրղ Կնղմգմնջմգվթ խ՟ճջգվ՟խ՟մ ծ՟վջսնրէճ՟մ ՟մխնրղզ (նվզ սգհթ ե նրմգտգժ 1185 է.),
նրջսթ Սնրվՠ Նգվջգջթ ռ՟վւթ ռգվ՟ավնրղզ X բ՟վթ ծգհթմ՟խթ, խ՟վնհ ե խ՟ջխ՟լ ծ՟վնրտգժ (՟ճժ՟ոգջ ոգսւ ե գմէ՟բվգժ, նվ անվլզ ծգս՟ա՟ճնրղ զմբղթչ՟վխնրէճ՟մ ե գմէ՟վխռգժ):
Որյ՟բվնրէճ՟մ ՟վը՟մթ ե ո՟վջթխմգվթ` նվոգջ ծ՟հէ՟խ՟մ է՟ա՟ռնվթ
ծգս՟ա՟ էյմ՟ղթմգվթ ծ՟սնրխ ծթյ՟ս՟խնրղզ: Աճմ խ՟վնհ ե մյ՟մ՟խգժ, նվ ղթ
ծ՟ճ ավռ՟լւզ իղՠ՟ավգժ ե XVI‒XVII բ՟վգվնրղ, գվՠ Ավօգժճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մզ
ո՟վջթխմգվթ ագվթյի՟մնրէճ՟մ ս՟խ եվ: Աճջ ս՟վՠգվ՟խնրղ թջղ՟ճգժ՟տթմգվթմ
ծ՟հէնհ խ՟ճջվզ շթ ծ՟ղ՟վռնրղ ռգվչթմզ. մ՟ ՟պ՟չթմմ ե խ՟ճջվգվթ ռգվչթմ
իղՠնրղ, օ ղճնրջմգվթտ նղ՟մւ, թմշոգջ «՟վլթռզ», թվգմտ ինվծվբ՟մթյմգվմ
նրմգմ` կթ, ղ՟մա՟հ, գդ օ ՟ճժմ: Նվ՟մտթտ ռգվչթմթ փվնւ, նվթ ՟մնրմմ ե Տթՠգվթնջ, ծ՟ճսմռգժնր ե Նգպզ: Տթՠգվթնջզ ծ՟ռ՟ւգժնր ե Սնրվՠ Խ՟շթ ՠգխնվմգվմ
՟յի՟վծթ ս՟վՠգվ ղ՟ջգվթտ, ռգվ՟խ՟մամգժնր ե ՟ճմ օ ս՟մգժնր Գնհանէ՟, նվսգհ Աջսլնրմ ե ծ՟մկմգժնր Սնրվՠ Խ՟շզ, թվ է՟ամ նր ծնաթմ:
Դգպօջ 1892 օ 1894 էռ՟խ՟մմգվթմ Միթէ՟վճ՟մ ծ՟ճվ Բ՟վջգհ Ս՟վաթջճ՟մզ ղթ ծնբռ՟լ ծվ՟ո՟վ՟խգտ «Բ՟դղ՟ռեո»-թ գվխնր ծ՟սնվմգվնրղ` ւմմ՟վխգժնռ ՟ճջ իղՠ՟ավնրէճ՟մ ղթ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ փվթմ՟խ41 (ծգս՟ա՟ճնրղ մ՟ ՟մբվ՟բ՟վկ՟ռ բվ՟մ ծ՟ճ ո՟վ՟խ՟մնմ ավ՟խ՟մնրէճ՟մզ մռթվռ՟լ թվ ավւնրղ42):
Ն՟ ծ՟հնվնրղ ե, նվ 73 եչ՟մնտ ՟ճբ ավռ՟լւզ «Ոջխգցնվթխ» Ի-թ ղ՟ջ ե խ՟դղնրղ
(Ս՟վաթջճ՟մմ թվ ծնբռ՟լնրղ շթ մյնրղ կգպ՟ավթ էթռզ. ղթանրտգ ՟ճմ բգպօջ
ծ՟ղ՟վ՟խ՟ժռ՟լ շեվ): Մգմւ ՟ճբ «Ոջխգցնվթխթ» մխ՟վ՟ավնրէճնրմզ աս՟մւ Վգմգսթխթ կգպ՟ավ՟տնրտ՟խթ գվխվնվբ ծ՟սնվնրղ, նվզ մնրճմ Բ՟վջգհ Ս՟վաթջճ՟մզ ծվ՟ս՟վ՟խգժ ե 1924 է.: Աճմ Միթէ՟վճ՟մ ավ՟բ՟վ՟մթ էթռ 259 կգպ՟աթվմ ե (ծթմ ծ՟ղ՟վզ` 170)` ԺԷ‒ԺԸ բ՟վգվթ զմբփվթմ՟խնրէճնրմ: Ձգպ՟աթվզ ղգդ
ղ՟սշգժթ շթ գհգժ, ջ՟խ՟ճմ իմբվն ՟պ՟վխ՟ գվխթտ Ս՟վաթջճ՟մթ ղգչՠգվնրղմգվթ
յմնվծթռ, նվթ ղգլ ղ՟ջզ մ՟ ծ՟ղգղ՟սնրղ ե Կգհլ-Մգէնբթնջթ ժ՟սթմգվգմ
է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ղթ ծթմ (1677 է.) ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ օ Սնրվՠ Նգվջգջթ ռ՟վւթ
ծգս, խ՟վնհ գմւ նվնյ ո՟սխգվ՟տմնրղ խ՟դղգժ բվ՟ ղ՟ջթմ: Աճմ ՟մխ՟ջխ՟լ
ռգվզ ւմմ՟վխռ՟լ` ՄՄ 2270 կգպ՟ավնրղ ղ՟ջմ՟խթնվգմ ո՟ծո՟մռ՟լ իղՠ՟ավնրէճնրմմ ե: Ս՟վաթջճ՟մզ ղգչՠգվնրղ ե ռգվմ՟աթվզ, նվմ ջխջռնրղ ե ծգսօճ՟ժ
ՠ՟պգվնռ. «Սնրվՠ ծփվմ ղգվնճ Մգէփսթնր Պ՟սվթ՟մնր գոթջխնոնջթ»: Ամռ՟մ
կօզ, նվմ ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ռ՟մ՟խ՟մնրէճ՟ղՠ ՟վս՟տնժնրղ ե ծնրմ՟վգմթ ջգպ՟խ՟մ
ծնժնռզ` Meqodivou Patarivou, էնրճժ ե ս՟ժթջ գմէ՟բվգժ, նվ ՟ճջ իղՠ՟ավնր41

Հ. Բ՟վջգհ Վ. Ս՟վաթջգ՟մ, «Մգլթմ Նգվջթջթ զմլ՟ճնր՟լ ճնճմ ՠմ՟աթվմ օ ՟մնվ ռգվ՟ճ գհ՟լ խվխթմ իղՠ՟ավնրէթրմւ», ղ՟ջմ 1, Բ՟դղ՟ռեո 50 (1892), ղ՟ջմ 2, Բ՟դղ՟ռեո 52 (1894):
42
Հ. Բ՟վջգհ Վ. Ս՟վաթջգ՟մ, Որջնրղմ՟ջթվնրէթրմւ Հթմ Կս՟խ՟վ՟մթ ՟մռ՟րգվ ավնտ ռվ՟ճ,
Վգմգսթխ, սո՟վ՟մ Սվՠնճմ Ղ՟դ՟վնր, 1898, եչ 155-193:
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էճնրմզ խ՟վնհ ե է՟վաղ՟մռ՟լ ժթմգժ ծնրմ՟վգմթտ` «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմթտ ՟մխ՟ի: Ս՟վաթջճ՟մզ ղգչՠգվնրղ ե մ՟օ գվխթ ջխթդՠզ,
նվթ ՠ՟պ՟ո՟յ՟վմ նր յ՟վ՟ծճնրջնրէճնրմզ ս՟վՠգվ գմ «Հ՟վտնրղմ»-թ ՟պ՟չթմ
մ՟ի՟բ՟ջնրէճնրմթտ (Վմսխ. 259՝ «Մթմշ գժթմ թ բվ՟իսեմ Աբ՟ղ օ Եր՟ճ, խնրջւ
եթմ, օ դխմթ Լ ՟ղթ գժ՟մգժնճ թ բվ՟իսեմ լմ՟մ դԿ՟ճեմ դ՟մբվ՟մթխմ օ դԿ՟ժղ՟մ՟ճ ւնճվմ մնվ՟»: – «Հ՟վտնրղմ»՝ « Յնվը՟ղ Աբ՟ղ օ Եր՟ գժգ՟ժւ թ բվ՟իսեմ
խնճջւ անժնռ, ճգս Լ ՟ղթ լմ՟մ դԿ՟ճեմ օ դւնրվ մնվ՟ դՔ՟հՠ՟մ»)43:
Առգժ՟տմգմւ, նվ 1889 է. սո՟ավռ՟լ թվ ավւնրղ Զ՟վՠծ՟մ՟ժճ՟մզ ծթյ՟ս՟խնրղ ե Կգհլ-Մգէնբթնջթ ղգխ նրվթյ իղՠ՟ավնրէճնրմ ղթ կգպ՟ավնրղ, նվթ ծ՟ղ՟վմ նր ո՟ծո՟մղ՟մ ռ՟ճվզ շթ մյնրղ44: Ն՟ ղգչՠգվնրղ ե ավռ՟լւթ ջխթդՠզ`
գվխնր մ՟ի՟բ՟ջնրէճնրմ («Յնվը՟ղ Աբ՟ղ օ Եր՟ գժգ՟ժ թ բվ՟իսեմ խնճջւ անժնռ, ճգս Լ ՟ղթ լմ՟մ դԿ՟ճեմ օ դւնճվ մնվ՟ դՔ՟հՠ՟մ՟մ: Եր ճգս ՟ճժ օջ Լ ՟ղթ
լմ՟մ դՀ՟ՠգժ օ դԱհգսնռՠ՟ ւնճվ մնվ՟»), նվնմւ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ գմ
«Հ՟վտնրղմ»-թ ՟պ՟չթմ մ՟ի՟բ՟ջնրէճ՟մզ (ՄՄ 5611-թ ս՟վՠգվ՟խթմ): Ըջս
գվօնրճէթմ` ՟ճբ կգպ՟աթվզ ո՟վնրմ՟խգժ ե ծթմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ղթ ՟ռգժթ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ (էգօ ծնրմ՟վգմթ ծ՟ղգղ՟ս ՟ճմ մնրճմոգջ ծ՟ղ՟պնսռ՟լ ե
էռնրղ): Մճնրջ խնհղթտ, ջ՟խ՟ճմ, մվ՟ ղգչՠգվ՟լ ռգվմ՟աթվզ` «Սնրվՠ ծփվմ ղգվնճ
Մգէփսթնր Պ՟սվթ՟մնր գոթջխնոնջթ...» մնրճմմ ե, թմշ նվ Ս՟վաթջճ՟մթ նրջնրղմ՟ջթվ՟լ` Վմսխ. 259 կգպ՟ավնրղ: Ս՟ խ՟վնհ ե մյ՟մ՟խգժ, նվ Զ՟վՠծ՟մ՟ժճ՟մթ
կգպւթմ ղթ ի՟պզ իղՠ՟ավնրէճնրմ եվ: Դըՠ՟իս՟ՠ՟վ, ղգդ շծ՟չնհռգտ Վգմգսթխթ կգպ՟ավ՟տնրտ՟խնրղ մղ՟մ կգպ՟աթվ ասմգժ:
Փնվկգմւ ՟ղցնցգժ. անճնրէճնրմ նրմգվ Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ»
ծ՟ճգվգմ ղթ ՠմ՟աթվ, նվզ անրտգ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ եվ օ VII բ՟վթ ռգվչնրղ խ՟ղ VIII
բ՟վթ ջխդՠնրղ է՟վաղ՟մռ՟լ ծնրմ՟վգմ ծմ՟անրճմ ս՟վՠգվ՟խթտ: Աճբ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ռխ՟ճնրղ գմ Սսգց՟մնջ Օվՠգժճ՟մթ «Պ՟սղնրէճ՟մ» ԼԲ աժնրիզ
(նվ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ ե «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» «ղ՟վա՟վգ՟խ՟մ» ՠ՟ըմթմ օ կգպ՟ավգվնրղ ծ՟մբգջ ա՟ժթջ մ՟օ նվոգջ ՟պ՟մկթմ անվլ) օ «Հ՟վտնրղմ» ռգվմ՟ավնռ գվխզ (ՄՄ 9100 կգպ՟ավնրղ նր նվոգջ Վ՟մ՟խ՟մ Վ՟վբ՟ոգսթ «Հ՟վտղնրմւ օ ո՟ս՟ջի՟մթւ»-թ ղ՟ջ), նվնրղ ծ՟սռ՟լմգվ խ՟մ Կգհլ-Մգէնբթնջթ
«ո՟սղ՟խ՟մ» ղ՟ջթտ: Սնրճմ ծթմ ՠմ՟ավթտ ՠ՟տթ, Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ յվչ՟մ՟պռգժ ե
«Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ղգխ ՟ճժ` յ՟ս ս՟վՠգվ իղՠ՟ավնրէճնրմ, նվսգհ ի՟շ՟խվ՟տ
՟վյ՟ռ՟մւմգվթ օ ՟ռգժթ նրյ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվթ ծգսւգվ խ՟մ: Աճմ, ծմ՟վ՟ռնվ ե, Կգհլ-Մգէնբթնջթ ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ՝ XII-XIII բ՟վգվնրղ
՟վռ՟լ իղՠ՟ավնրէճնրմ ե, նվ անրտգ ղ՟ջմ՟խթ ցնցնինրէճնրմմգվթ ե գմէ՟վխռգժ XVI խ՟ղ XVII բ՟վնրղ: Դվ՟ ղ՟ջթմ ռխ՟ճնրղ գմ Վմսխ.. 259 նր ՄՄ 2270
43

Տգ՛ջ ՟ճջ օ նրվթյ դնրա՟ծգպմգվ ջնրճմ ծնբռ՟լթ ռգվչնրղ:
Գ՟վգաթմ Զ՟վոծ՟մ՟ժգ՟մ, Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մ ծ՟ճխ՟խ՟մ է՟վաղ՟մնրէգ՟մտ մ՟իմգ՟տ,
եչ 563-564:
44

Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ
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կգպ՟ավգվզ, թմշոգջ մ՟օ` Սնրվՠ Նգվջգջթ ռ՟վւզ (գէգ Մգջվնո գվգտմ թվնւ
ռգվչթմթջ ծգհթմ՟խմ ե, ՟ո՟ ոգսւ ե զմբնրմգմւ, նվ ՟ճջ իղՠ՟ավնրէճ՟մ ղթ
՟ռգժթ ծթմ ս՟վՠգվ՟խ եժ անճնրէճնրմ ե նրմգտգժ ի՟շ՟խթվմգվթտ ՟պ՟չ): Վգվչ՟ոգջ, բ՟սգժնռ ղգդ ՟մծ՟ճս ղթ կգպ՟ավթ ղ՟ջթմ Զ՟վՠծ՟մ՟ժճ՟մթ ծ՟հնվբ՟լ
խտխսնրվ սգհգխնրէճնրմմգվթտ, խ՟վնհ գմւ գմէ՟բվգժ, նվ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ ծ՟ճսմթ ե գհգժ մ՟օ ղթ գվվնվբ` ի՟պզ իղՠ՟ավնրէճնրմ: Աճջ գդվ՟խ՟տնրէճնրմմգվզ ռգվչմ՟խ՟մ ծ՟ղ՟վռգժնր ծ՟ռ՟խմնրէճնրմ շնրմգմ: Հգս՟ա՟
ւմմնրէճնրմզ խ՟վնհ ե ՟ճժ ռխ՟ճնրէճնրմմգվ ՠ՟տ՟ծ՟ճսգժ օ բճնրվ՟տմգժ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ Կգհլ-Մգէնբթնջթ ՟ռ՟մբնրճէթ ՠ՟վբ իմբվթ ժնրջ՟ՠ՟մնրղզ:
Բմ՟ավգվզ ո՟վնրմ՟խնրղ գմ ծգսօճ՟ժ մճնրէգվզ.
Ա) I.1–III.7, VIII.1–10 (+XIII.19–21)՝ ՄՄ 5611-թ (ԺԳ բ.) օ ՄՄ 9100-թ
(1686 է.) ծթղ՟մ ռվ՟ = Stone 1996,
Բ) XI.1–XIV.14 (+VII.10)՝ Օվՠգժգ՟մ 1910-թ (191045), Օվՠգժգ՟մ 1861-թ
(Mos186146), ՄՄ 271-թ (1513 է., ծ՟ղ՟վռնրղ ե Օվՠգժճ՟մթ գվխթ ո՟ծո՟մռ՟լ
ժ՟ռ՟անրճմ կգպ՟աթվզ) օ ՄՄ 1487-թ (1653–56էէ.) ծթղ՟մ ռվ՟,
Գ) ծ՟ճգվգմ նրյ իղՠ՟ավնրէճնրմ (ղնս՟ռնվ՟ոգջ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ ե
XIII.11 – XIV.14 աժնրիմգվթմ)՝ ՄՄ 2270-թ (1661 է.՞) ծթղ՟մ ռվ՟:
Ք՟մթ նվ գվխզ է՟վաղ՟մռ՟լ ե ծնրմ՟վգմթտ, սնհ՟ս՟խնրղ մյգժ գմւ ծ՟ճգվգմ նր ծնրմ՟վգմ ՠմ՟ավգվթ ս՟վՠգվնրէճնրմմգվմ զջս Aerts & Kortekaas
1998-թ (Rec. 1) օ գվխվնվբ իղՠ՟ավնրէճնրմթտ (Rec. 2)՝ զջս Lolos 1976-թ
(զմբծ՟մնրվ «ծնրմ.» մյնրղզ ռգվ՟ՠգվնրղ ե ՟պ՟չթմթմ, թջխ ՟մծվ՟ըգյսնրէճ՟մ
բգունրղ ՟ռգժ՟տռ՟լ գմ ՟ճբ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ ս՟վզմէգվտնրղմգվզ՝ փաս՟անվլռ՟լ կգպ՟ավգվթ մյ՟մմգվնռ, ՟պ՟մկթմ բգուգվնրղ եժ՝ «1-թմ իղՠ.» օ «2-վբ
իղՠ.» ծ՟ո՟ռնրղմգվզ):
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Տգ՛ջ լ՟մ. 23-նրղ ՠգվռ՟լ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ ՠմ՟աթվզ:
Սսգց՟մմնջթ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ Պ՟սղնրէթրմ ս՟մմ Սթջ՟խ՟մ, թ ժնճջ զմլ՟ճգ՟տ
Մխվսթշ Էղթմ, Մ՟խնր՟, 1861:
46
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Ա. Թնցշճ՟մ

ԲՆԱԳՐԵՐ
Ա. I.1–III.7, VIII.1–10 (+XIII.19–21)
I (1) Յնվը՟ղ Աբ՟ղ օ Եր՟ գժգ՟ժւ թ բվ՟իսեմ խնճջւ անժնռ, ճգս Լ
՟ղթ լմ՟մ դԿ՟ճեմ2 օ դւնճվ մնվ՟ դՔ՟հՠ՟մ3, օ ճգս ՟ճժ Լ ՟ղթ լմ՟մ Հ՟ՠեժ օ
դԱհգՠնռվ՟ճ 4 ւնճվ մնվ՟5 : (2) Եր ճգս 6 Լ ՟ղթ 7 ջո՟մ Կ՟ճեմ դՀ՟ՠեժ 8 , օ ջնրա
՟պգ՟ժ Աբ՟ղ օ9 Եր՟ խնլգտ՟մ թ ռգվ՟ մնվ՟ ՟ղջ Ճ: Իջխ ճգս ՄԼ ՟ղթ ՟պ՟չթմ
բ՟վնրմ10 լմ՟ր դՍեէ11` ՟ճվ ծջխ՟ճ թ մղ՟մնրէթրմ Աբ՟ղ՟ճ, օ Յ-գվնվբթ ՟պ՟չմգվնվբթ բ՟վնրմ 12 նվբթւմ Կ՟ճեմթ սպցեթմ թ խ՟մ՟ճջ գհՠփվ 13 թրվգ՟մտ: (3)
Գթս՟տգ՟ժ14 դ՟ճմ15 Աբ՟ղ՟ճ, սվսղեվ ճնճը16: (4) Իջխ Պ17 ՟ղթ խգմ՟տմ Աբ՟ղ՟ճ
ս՟վ՟լգտ՟ր18 ոնպմխնրէթրմ ճնվբնտմ Կ՟ճեմթ գհՠ՟ճվ՟ջո՟մթ19: (5) Եր ռ՟իձ՟1

1

Լ ՟ղթ // ծնրմ. + th`" ejxovdou aujtw`n ejk tou` paradeivsou «բվ՟իսթտ մվ՟մտ բնրվջ
ա՟ժնր»:
2
դԿ՟ճեմ // ծնրմ. + to;n prwtovtokon «՟մբվ՟մթխթմ»:
3
դՔ՟հՠ՟մ // ծնրմ. Kalmavnan:
4
դԱհգՠնռվ՟ճ // ծնրմ. Debovra:
5
ՄՄ9100 շթւ օ ճգս ՟ճժ Լ ՟ղթ լմ՟մ Հ՟ՠեժ օ դԱհգՠնռվ՟ճ ւնճվ մնվ՟:
6
ՄՄ9100 ճգս օջ:
7
ճգս Լ ՟ղթ // ծնրմ. tw/` de; eJkatostw/` triakostw`/ crovnw/ th`" zwh`"
tou` jAdavm «Աբ՟ղթ խճ՟մւթ ծ՟վճնրվ գվգջնրմգվնվբ ս՟վնրղ»:
8
դՀ՟ՠեժ // ծնրմ. + to;n ajdelfo;n aujtou` «թվ գհՠնվզ»:
9
ՄՄ9100 շթւ օ:
10
ՄՄ9100 շթւ ՟պ՟չթմ բ՟վնրմ // ծնրմ. + o{ ejstin oJ prw`to" aijwvn «նվմ ՟պ՟չթմ ծ՟վճնրվ՟ղճ՟խմ ե»: Հ՟ճգվգմ ՠմ՟ավթ «բ՟վ»-զ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ ե ծնրմ՟վգմ ciliav" («ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խ»)-թմ, թջխ aijwvn մյ՟մ՟խնրղ ե «բ՟վ»` «ծ՟վճնրվ՟ղճ՟խ» թղ՟ջսնռ, թմշոգջ օ
ժ՟սթմգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ղգչ ե (saeculum):
11
ՄՄ5611 Սեէ:
12
ՄՄ5611 բ՟վնրմ օ. Յ-գվնվբթ ՟պ՟չմգվնվբթ բ՟վնրմ // ծնրմ. tw/` de; pentakosiostw/`
crovnw/ «ծթմած՟վճնրվգվնվբ ս՟վնրղ»:
13
գհՠփվ // ծնրմ. tw`n ajdelfw`n «գհՠ՟ճվմգվթ»:
14
ՄՄ9100 օ աթս՟տգ՟ժ:
15
ՄՄ9100 շթւ դ՟ճմ:
16
ՄՄ5611 սվսղգտ՟ր ճ՟մկմ // ծնրմ. (2-վբ իղՠ. շթւ) + ejn de; tw`/ eJxakosiostw`/ crovnw/
th`" aujth`" <prwvth"> ciliavdo" oi[strw/ e[rwto" porneiva" aiJ touvtwn
katescevqhsan gunaivke" kai; eij" manivan ejtravphsan kai; toi`" ijdivoi" ajndravsin
wJ" gunaixi;n ejkevcrhnto. kai; gegovnasin ajlhqw`" prou`pto" aijscuvnh toi`" oJrw`si,
kataporneuvsasqai th;n aijdwv «Ննրճմ ՟պ՟չթմ ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խթ ռգտծ՟վճնրվգվնվբ ս՟վնրղ
մվ՟մտ խ՟մ՟ճւ ծ՟ղ՟խռգտթմ ոնպմխ՟խ՟մ խվւնռ օ իգժ՟ա՟վռգտթմ նր թվգմտ ՟ճվգվթ ծգս
ռ՟վռնրղ եթմ, թմշոգջ խ՟մ՟մտ ծգս. օ սգջմնհմգվթ ծ՟ղ՟վ բ՟վկ՟մ ՠ՟տ՟ծ՟ճս ՟ղնէ`
սվռգժնռ ի՟ճս՟պ՟խ ՟մ՟պ՟խնրէճ՟մզ»:
17
ՄՄ5611 ճնրէ Ճ:
18
ս՟վ՟լգտ՟ր // ծնրմ. + ejn th`/ gh`/ «գվխվթ ռվ՟»:
19
ՄՄ9100 գհՠ՟ճվ՟ջո՟մե:
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մգտ՟ր Աբ՟ղ ՟ղ՟տ ՋԼ ՟պ՟չթմ բ՟վնրմ, օ ճգս ՟ճջնվթխ նվնյգտ՟մ20 թ ղթղգ՟մտ
՟դաւմ Սեէ՟ճ ճ՟դաեմ Կ՟ճեմթ, օ գծ՟մ Սեէ դ՟դամ թրվ դժգվ՟ղՠմ21 ճ՟մբթղ՟մ
բվ՟իսթմ: Իջխ Կ՟ճեմ օ թրվ ՟դամ ՠմ՟խգտ՟մ թ բ՟յսթմ22, ճնվ23 գհՠ՟ճվ՟ջո՟մնրէթրմ անվլգտ՟ր24:
II (1) Իջխ թ Խ-գվնվբ 25 Բ բ՟վնրմ 26 ճ՟վգ՟մ 27 շ՟վ՟վնրգջսւ 28 ճնվբնտմ
Կ՟ճեմթ. Յնՠ՟հ29 օ Թնժթխեժ30` նվբթւ Ղ՟ղգւ՟ճ խնրվթ, ջո՟մնհթ31 դԿ՟ճեմ, նվնտ
սթվգ՟ժ Բ՟մջ՟վխնրմ յցնէգ՟տ, նվ32 դ՟ղգմ՟ճմ գվագտնհ՟խ՟մ ՟վնրգջս ճ՟վղ՟վգտթմ33: (2) Իջխ Պ-գվնվբթ34 ՟ղթմ35 Բ բ՟վնրմ ՟պ՟րգժ36 ՠնվՠնւգտ՟մ ոնպմխնրէթրմւ37 թ ՠ՟մջ՟վխնրեմ38 Կ՟ճեմ39, ւ՟մ դ՟դամ նվ ճ՟պ՟չ ւ՟մ դմնջ՟, դթ40
դփվեմ ՟մ՟ջմնտ ՟միսթվ ի՟պմ՟խեթմ 41 , ՟վնր՟աթսնրէգ՟ղՠ ռ՟վեթմ 42 : (3)
Իջխ43 թ Ջ-գվնվբթ ՟ղթմ44 Բ բ՟վնրմ ճ՟րգժ օջ շ՟վ45 Բ՟մջ՟վխնրմ ս՟ժ ո՟սգ20

ՄՄ9100 նվնյգտ՟մ ՟դամ:
ՄՄ5611 ժգվ՟ղՠմ:
22
ՄՄ5611 շթւ Իջխ Կ՟ճեմ օ թրվ ՟դամ ՠմ՟խգտ՟մ թ բ՟յսթմ:
23
ՄՄ9100 շթւ ճնվ // ծնրմ. + qehvlaton «՟ջսռ՟լ՟պ՟ւ»:
24
անվլգտ՟ր // ծնրմ. (2-վբ իղՠ. շթւ) + tw`/ de; tessarakostw`/ crovnw/ tou` jIavred
ejplhrwvqh hJ prwvth ciliav" h[goun oJ prw`to" aijwvn «Հ՟վգբթ ւ՟պ՟ջնրմգվնվբ ս՟վնրղ ժվ՟տ՟ռ ՟պ՟չթմ ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խզ խ՟ղ ՟պ՟չթմ բ՟վզ»:
25
թջխ թ Խ-գվնվբ // ծնրմ. tw`/ de; triakosiostw`/ tessarakostw`/ crovnw/ tou` jIavred,
h[goun «Իջխ Հ՟վգբթ գվգւ ծ՟վճնրվ ւ՟պ՟ջնրմգվնվբ ս՟վնրղ, ՟ճմ ե`»:
26
ՄՄ9100 շթւ թջխ թ Խ-գվնվբ Բ բ՟վնրմ:
27
ՄՄ5611 ճ՟վ՟վւ:
28
ՄՄ9100 շ՟վ ՟վնրգջս՟րնվւ // ծնրմ. + a[ndre", ponhroi; kai; paravnomoi, pavsh"
ajnomiva" plhvrei" «՟ճվգվ` շ՟վ նր ՟մթվ՟ռ, ժթ ՟ղգմ սգջ՟խ ՟մփվգմնրէճ՟ղՠ»:
29
Յնՠ՟հ, ծղղս. ծնրմ. R jIoubhvl // DG jIoubhvq:
30
ՄՄ9100 Թ՟հթեժ, ծղղս. ծնրմ. Qouloukhvl | ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ ջվ՟մւ «Յնռՠեժ»-մ նր «Յնռՠ՟հ»-մ գմ (Ծմմբ. Դ 20-21), զջս ս՟վ՟լռ՟լ ղթ ՟ռ՟մբնրէճ՟մ՝ մվ՟մտ ծ՟ճվ Ղ՟ղգւզ
ջո՟մգտ Կ՟ճգմթմ (սգ՛ջ Stone, 120, n. 7):
31
ՄՄ9100 դջո՟մնհթ:
32
ՄՄ9100 նվնտ:
33
ՄՄ9100 ՟վղ՟վգ՟տ:
34
ՄՄ5611 ԸՃ-գվնվբթ ՟ղթմ // ծնրմ. pentakosiostw`/ «ծթմած՟վճնրվգվնվբ»:
35
ՄՄ5611 շթւ ՟ղթմ:
36
ՄՄ5611 ՟պ՟րգժգ՟ժ:
37
ոնպմխնրէթրմւ // ծնրմ. ejpi; th`/ ajqevsmw/ porneiva/ pavnte" oiJ a[nqrwpoi «ՠնժնվ ղ՟վբթխ ՟մփվգմ ոնպմխնրէճ՟ղՠ»:
38
թ ՠ՟մջ՟վխնրեմ // ejn th`/ parembolh/` «ձ՟ղՠ՟վնրղ». է՟վաղ՟մնրէճնրմմ ՟հ՟ռ՟հռ՟լ ե:
39
ՄՄ9100 Կ՟ճգմե:
40
ՄՄ9100 օ:
41
ՄՄ9100 շթւ ի՟պմ՟խեթմ:
42
՟միսթվ ի՟պմ՟խեթմ, ՟վռ՟աթսնրէգ՟ղՠ ռ՟վեթմ // ծնրմ. ajllhvloi" ejpevbainon, ejpi;
me;n tou;" a[rrena" to; qh`lu, ejpi; de; to; qh`lu to; a[rren «ղթղճ՟մտ ռվ՟ եթմ ՠ՟վկվ՟մնրղ` ՟ճվգվզ խ՟մ՟մտ, խ՟մ՟ճւ` ՟ճվգվթ»:
43
ՄՄ9100 շթւ Իջխ:
44
ՄՄ5611 շթւ ՟ղթմ | թ Ջ-գվնվբթ ՟ղթմ // ծնրմ. Tw/` de; eJptakosiostw`/ e[tei th`"
tou` jIavred zwvh" h[toi ejn th/` «Իջխ Հ՟վգբթ խճ՟մւթ ճնէծ՟վճնրվգվնվբ ս՟վնրղ, ՟ճմ ե`»:
45
շ՟վ // ծնրմ. + kai; ojlevqrio" «օ խնվջս՟ՠգվ»:
21
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վ՟դղ` ղգվկգտնրտ՟մգժ46 դնրջսգվջմ47 Սգէ՟ճ թ բջսգվջմ Կ՟ճեմթ48: Եր ղհգ՟ժ զմխգտ դծջխ՟ճջմ դնվբթջմ49 Սգէ՟ճ թ ինվինվ՟ս ղգհ՟տ: Եր ՠ՟վխ՟տգ՟ժ Տգ՟պմ
Աջսնրլնճ օ50 թ խ՟ս՟վգժ Բ բ՟վնրմ, գհօ չվծգհգհմ51:
III (1) Ի Ո-գվնվբթ ՟ղթմ52 խգմ՟տ Ննճթ, ճ՟ղթ ԺԲ-գվնվբթ Գ բ՟վնրմ53, ճգս
գժ՟մգժնճ թ ս՟ո՟մեմ յթմգտթմ նվբթւմ Ննճթ յթմնր՟լ54 ճ՟վսնրղ գվխվթմ55, դնվ
՟մնր՟մգտթմ Ռ՟ղմնմ56 զջս ՟մնր՟մ57 գժնտմ թ ս՟ո՟մեմ ՟մնր՟մտ58 Ը-թտ59: (2)
Իջխ թ Ջ 60 ՟ղթմ 61 Ննճթ լմ՟ր 62 նվբթ զջս մղ՟մնրէգ՟մ թրվնճ, օ ՟մնր՟մգտթմ
դ՟մնրմ մնվ՟ 63 Մ՟մթսնմ 64 : Եր խ՟տգ՟ժ ՟ղջ Ճ 65 , նվբրնճմ թրվնճ Մ՟մթսնմթ
գս66 թմշջ օ ՟պ՟ւգ՟տ դմ՟ճ ճՈռգ՟ճմ: (3) Եր ճգս ռ՟իձ՟մգժնճմ Ննճթ ՈՂ ՟ղթ
գվվնվբ բ՟վնրմ67, գժթմ68 նվբթւմ Ննճթ օ յթմգտթմ ՟յս՟վ՟խ ճգվխվթմ Սգմ՟ճ՟վ69,
օ ՟մբ ի՟պմ՟խգտ՟մ ժգդնրւ70: (4) Իջխ Մ՟մթսնմ71` ճՈռգ՟ճմ ղթմշօ տլնռմ, նվ
46

ղգվկգտնրտ՟մգժ // ծնրմ. porneiva" prosavyai «ոնպմխնրէճ՟ղՠ ղգվկգմ՟ժ»:
ՄՄ9100 դնվբթջ:
48
ՄՄ9100 շթւ Կ՟ճեմթ:
49
դնվբթջմ, ծղղս. ծնրմ. 2-վբ իղՠ. ejk tw`n uiJw`n «նվբթմգվթտ» // ծնրմ. 1-թմ իղՠ. շթւ:
50
ՄՄ5611 շթւ օ:
51
չվծգհգհմ // ծնրմ. + kai; hjfanivsqh pa`sa hJ prwvth dhmiourgiva te kai; diavplasi"
«օ ՟մծ՟ճս՟տ՟ռ նհչ ՟պ՟չթմ ՟վ՟վշ՟անվլնրէճնրմմ նր ջսգհլ՟անվլնրէճնրմզ»:
52
ՄՄ5611 շթւ ՟ղթմ:
53
ՄՄ9100 ԲԺ-՟մ գվխվնվբնրմ | Ի Ո-գվնվբթ ՟ղթմ խգմ՟տ Ննճթ, ճ՟ղթ ԺԲ-գվնվբթ Գ բ՟վնրմ // ծնրմ. + kai; tw`/ eJxakosiostw`/ dwdekavtw/ e[tei th`" zwh`" tou` Nw`e «Ննճթ
խճ՟մւթ ռգտ ծ՟վճնրվ ս՟ջմգվխնրգվնվբ ս՟վնրղ»:
54
յթմնր՟լ // ծնրմ. + nevon «մնվ»:
55
ՄՄ9100 ճգվխվթմ ՟վսնրղ յթմնր՟լջ:
56
Ռ՟ղմնմ // ծնրմ. Qavmnon. ծղղս. ՟ջնվգվգմ ջխդՠմ՟ավթ` Աժգւջ՟մբվթ ՟մաժգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ղգչ (Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, 37). ―Temanōn, because
of the name of those eight [temanē] souls that survived in the world.‖
57
՟մնր՟մ // ծնրմ. + tou` ajriqmou` «էռթ»:
58
՟մնր՟մտ // ծնրմ. yucw`n «ծնաթմգվթ»:
59
ՄՄ9100 թ ս՟ո՟մ՟խեմ ՟մնր՟մնր՟տնրէգ՟մտ:
60
ՄՄ9100 ԹՃ:
61
թ Ջ ՟ղթմ // ծնրմ. tw`/ de; eJkatostw`/ e[tei th`" trivth" ciliavdo" «գվվնվբ ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խթ ծ՟վճնրվգվնվբ ս՟վնրղ»:
62
ՄՄ9100 լմ՟ր Ննճ:
63
ՄՄ9100 ՟մնր՟մգ՟տ դմ՟:
64
Մ՟մթսնմ, ծղղս. ծնրմ. R Monivtwn // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ jIwvnhton:
65
խ՟տգ՟ժ ՟ղջ Ճ // ծնրմ. tw/` de; triakostw/` crovnw/ th`" trivth" ciliavdo" «գվվնվբ
ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խթ գվգւծ՟վճնրվգվնվբ ս՟վնրղ»:
66
ՄՄ9100 գս նվբնճ թրվնճ Մ՟մթսնմթ:
67
ՄՄ5611 թ Ղ ՟ղթ:
68
գժթմ // ծնրմ. + ejk th`" eJwv/a" gh`" «՟վօգժճ՟մ գվխվթտ»:
69
ՄՄ5611 գվխթվմ Սգմ՟վ՟:
70
ի՟պմ՟խգտ՟մ ժգդնրւ // ծնրմ. + kai; diemerivsqhsan ejpi; provswpou pavsh" th`"
gh`" «օ ՠ՟ը՟մռգտթմ գվխվթ գվգջնռ ղգխ»:
71
ՄՄ5611 Մ՟մթսնմթ. ծղղս. ծնրմ. R Monhvtwn // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ jIwvnhto":
47

Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ
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խնշթ Ավգա Գ՟ր՟պ72, ՟ջս՟մփվ գժ73 օ ՠմ՟խգտ՟ր ՟մբ: (5) Աճջ Մ՟մթսնմ74 ՟պ
յմնվծւ ճԱջսնրլնճ թղ՟ջսնրէգ՟մ, նվոեջ75 դ՟վնրգջս ՟ջսգհ՟աթսնրէգ՟մ: Ապ
մ՟ գվէգ՟ժ Նգՠվնռէ՟ճ 76 ` ՟պմնճվ ինվծնրվբ թ մղ՟մե77 : Աճջ Նգՠվնռէ78 մ՟ի
է՟ա՟րնվգ՟տ թ ռգվ՟ճ գվխվթ: (6) Իջխ Ղ-գվնվբթ79 ՟ղթ Դ80 բ՟վնրմ յթմգտ՟ր
Բ՟ՠգժնմ ղգլ օ է՟ա՟րնվգ՟տ թ մղ՟ճ Նգՠվնռէ: Եր ճգս ՟ճջնվթխ ՟վ՟վթմ
նվբթւմ Ք՟ղ՟ճ81 թրվգ՟մտ է՟ա՟րնվ, նվնրղ ՟մնրմ եվ Պնմսթոնջ: ՂԹ ՟ղթ Դ
բ՟վնրմ82, Գ ՟ղթ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ Նգՠվնռէ՟ճ, ՟պ՟ւգ՟տ ՟վջ թղ՟ջսնրմջ83
ճնվբրնտմ Աՠգբթ, ձ՟վս՟վ՟ոգսջ84: Եր գվէգ՟ժ85 ՟պ Մ՟մթսնմ86, յթմգտթմ մղ՟
ւ՟հ՟ւ, օ խնշգ՟տ դմ՟ Մ՟մթսնմ87` զջս ճնվչնվչղ՟մ թրվնճ88: (7) Եր եվ ի՟հ՟հնրէթրմ89 թ ղեչ Մ՟մթսնմթ90 օ Նգՠվնռէ՟ճ91:
VIII (1) Լնրվ92 ջսնրա՟ոեջ դթ՟վբ93 Դ է՟ա՟րնվնրէթրմւ դնրագտ՟մ`
Եէնռո՟տթւ, Մ՟խգբնմ՟տթւ, Հպնղ՟ճգտթւ, Հգժգմ՟տթւ 94 , դնվ գսգջ Դ՟մթեժ Դ ծնհղջմ95: (2) Ք՟մդթ Փթժթոոնջ96 Մ՟խգբնմ՟տթ97 ՟պ թրվ խթմ դՔնրջթբ98`
72

ՄՄ5611 ՟վգա՟րջ՟պ // ծնրմ. + e[nqa hJ ajnatolh; givnetai tou` hJlivou «՟ճմսգհ լ՟անրղ ե ՟վօզ» (2-վբ իղՠ. շթւ):
73
ՄՄ5611 գժ Ք՟մ՟մ:
74
Մ՟մթսնմ, ծղղս. ծնրմ. R Monhvtwn // ծնրմ . jIwvnhto":
75
նվոեջ // ծնրմ. o{" prw`to" ... ejfeuvrato «նվմ ՟պ՟չթմզ ... ծ՟ճսմ՟անվլգտ»:
76
Նգՠվնռէ՟ճ // ծնրմ. + oJ givga" kai; paideuqeiv" «նվզ ծջխ՟ եվ օ խվէռ՟լ» (2-վբ իղՠ. շթւ):
77
թ մղ՟մե // ծնրմ. + ejfÆ w|/ basileu`sai aujtovn «էգ թմւզ նվսգհ ոթսթ է՟ա՟ռնվթ»:
78
Նգՠվնռէ // ծնրմ. + tw`n hJrwvwn ejtuvgcanen tw`n tevknwn tou` Shvm, kai; aujtov"
«Սգղթ ծգվնջ նվբթմգվթտ եվ. օ ջ՟»:
79
ՄՄ9100 թմմգվնվբ. // ծնրմ. tw`/ de; eJptakosiostw`/ ejnenhkostw/` e[tei «ճնէ ծ՟վճնրվ
թմմջնրմգվնվբ ս՟վնրղ»:
80
Դ // ծնրմ. trivth" «գվվնվբ»:
81
ՄՄ9100 նվբթւմ Ք՟ղ՟ճ ՟վ՟վթմ:
82
ՂԹ ՟ղթ Դ բ՟վնրմ // ծնրմ. kai; tw/` eJptakosiostw/` ejnenhkostw/` ejnavtw/ crovnw/ th`"
trivth" ciliavdo" «գվվնվբ ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խթ 799-վբ ս՟վնրղ»:
83
ՄՄ5611 թղ՟ջսնրմ. ծղղս. ծնրմ. G dunatouv" kai; ejpisthvmona" «ծդնվ նր աթսնրմ» //
ծնրմ. dunatouv" «ծդնվ»:
84
ձ՟վս՟վ՟ոգսջ // ծնրմ. sofou;" pavnu tecnivta" kai; ajrcitevktona" «ծնրճը թղ՟ջսնրմ ՟վծգջս՟ռնվմգվթ օ ձ՟վս՟վ՟ոգսմգվթ»:
85
ՄՄ9100 գվէ՟ժ // ծնրմ. kath`lqon eij" th;n ejw`/an gh`n «թչ՟մ ՟վօգժճ՟մ գվխթվզ»:
86
՟պ Մ՟մթսնմ // ծնրմ. pro;" jIwvnhton (R Monhvtona) to;n uiJo;n Nw`e «Ննճթ նվբթ Յնմթսնմթ (Մնմթսնմթ) ղնս»:
87
ՄՄ9100 շթւ յթմգտթմ մղ՟ ւ՟հ՟ւ, օ խնշգ՟տ դմ՟ Մ՟մթսնմ:
88
ՄՄ5611 շթւ զջս ճնվչնվչղ՟մ թրվնճ:
89
ի՟հ՟հնրէթրմ // ծնրմ. + pollhv ejpi; th`" basileiva" «ղգլ` է՟ա՟ռնվնրէճնրմնրղ»:
90
Մ՟մթսնմթ // ծնրմ. jIwnhvtou:
91
ՄՄ5611 շթւ օ եվ ի՟հ՟հնրէթրմ թ ղեչ Մ՟մթսնմթ օ Նգՠվնռէ՟ճ // ծնրմ՟վգմ ՠմ՟ավթ ղթ
դա՟ժթ ծ՟սռ՟լ (III.7–VII.2, եչ 84–106) է՟վաղ՟մռ՟լ շե:
92
Լնրվ // ծնրմ. + toivnun au\qi" «՟վբ խվխթմ»:
93
ՄՄ9100 դթ ՟վւ:
94
Հգժգմ՟տթւ // ծնրմ. + au|taiv eijsin «ջվ՟մւ գմ» (2-վբ իղՠ. շթւ):
95
Դ ծնհղջմ // ծնրմ. + th`" uJpÆ oujranovn ... susseivonta" th;n megavlhn qavlassan
«գվխմւթ ս՟խ... նվնմւ տմտնրղ եթմ ղգլ լնռզ», ծղղս. Դ՟մ. Է 2-7:
96
Փթժթոոնջ // ծնրմ. + jAlexavndrou pathvr «Աժգւջ՟մբվթ ծ՟ճվզ»:
97
Մ՟խգբնմ՟տթ // ծնրմ. + h\n kaiv «խ՟վ օ»:
98
ՄՄ5611 Քնրջսթ, ծնրմ. Coushvq:
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բնրջսվ Փ՟հ՟ճ 99 ՟վւ՟ճթ Եէնռո՟տնտ, ճնվղե լմ՟ր Ահգւջ՟մբվնջ100 . օ թՠվօ
դագհգտթխ նղմ զջս Ոժնղոթե ՟մնր՟մգտ՟մ101: (3) Ս՟ յթմգ՟տ դԱհգւջ՟մբվ102 օ
է՟ա՟րնվգ՟տ թ մղ՟103 ՟ղջ ԺԲ104: Ս՟105 ջո՟մ դԴ՟վգծ106 օ107 սթվգ՟տ ՟յի՟վծ՟տ, ւ՟հ՟ւ՟տ108 օ ղթ՟րնվգ՟տ դգվխթվմ յնրվչ՟մ՟խթ109 ղթմշօ թ լնռմ, նվ խնշթ
Ավգա Ք՟հ՟ւ110, օ ՟մբ111 սգջգ՟ժ ՟դաջ ոթհլջ112 օ բըռ՟վ՟սգջ՟խջ: (4) ճՈվբնտմ Ք՟ղ՟ճ 113 , նվ նրսեթմ 114 դջնհնրմջ օ դ՟ղգմ՟ճմ 115 դ՟դվ՟ժթ 116 ձզձթջ 117 ,
դձ՟մձջ118, դղխնրմջ, դխ՟սնրջ, դփկջ119, օ դղ՟վղթմջ ղգպգժնտ նշ է՟հեթմ ՟ճժ
նրսեթմ: (5) Զ՟ճջ120 սգջգ՟ժ Ահգւջ՟մբվնր, ՟ո՟ ինվծգտ՟ր121 շս՟ժ էնճժ ՠմ՟-
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Փ՟հ՟ճ // ծնրմ. Fwvl:
Ահգւջ՟մբվնջ // ծնրմ. + JEllhvnwn tuvranno" gegonwv" «նվզ բ՟վկգժ եվ ծնրճմգվթ
ՠպմ՟խ՟ժզ»:
101
ՄՄ5611 զմբ Ոհնղոթ՟բ ՟մնր՟մգտ՟ր | օ թՠվօ դագհգտթխ նղմ զջս Ոժնղոթե
՟մնր՟մգտ՟մ ծ՟սռ՟լզ ծնրմ՟վգմնրղ շխ՟::
102
դԱհգւջ՟մբվ = ծնրմ. G // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ + th;n megavlhn «ղգլ»:
103
ՄՄ5611 շթւ թ մղ՟:
104
ԺԲ = ծնրմ. 2-վբ իղՠ. dwvdeka // 1-թմ իղՠ. devka kai; ejnneva «ս՟ջմթմզ»:
105
Ս՟ // ծնրմ. + katelqw;n eij" th;n ejwv/an «թչմգժնռ ՟վօգժճ՟մ գվխթվզ»:
106
դԴ՟վգծ // ծնրմ. + to;n Mh`don «ղ՟վթմ»:
107
ՄՄ5611 շթւ օ:
108
ՄՄ9100 շթւ ւ՟հ՟ւ՟տ | ՟յի՟վծ՟տ, ւ՟հ՟ւ՟տ // ծնրմ. cwrw`n kai; povlewn pollw`n
«ՠ՟դնրղ գվխվմգվթ նր ւ՟հ՟ւմգվթ»:
109
ղթ՟րնվգ՟տ դգվխթվմ յնրվչ՟մ՟խթ // ծնրմ. perienovsthse th;n gh`n kai; kathvcqh
«յվչ՟մտգտ գվխթվմ նր թչ՟ռ»:
110
Ավգա Ք՟հ՟ւ // ծնրմ. hJlivou cwvra" «՟վօթ գվխթվ»:
111
ՄՄ9100 ՟ջս՟մփվ:
112
ՄՄ9100 ոթհլնճ:
113
ճՈվբնտմ Ք՟ղ՟ճ // ծնրմ. eijsi tw`n uiJw`n jIafe;q ajpovgonoi, w|n th;n ajkaqarsivan
qeasavmeno" ejmusavcqh «խ՟մ Հ՟ՠգէթ նվբթմգվթ ծգսմնվբմգվ, նվնմտ ՟մղ՟ւվնրէճնրմզ
սգջմգժնռ մ՟ դդռգտ»:
114
նվ նրսեթմ // ծնրմ. h[sqion ou\n a{pante" aujtw`n kanqaroeidw`" «մվ՟մտթտ ՠնժնվզ
՟մղ՟ւնրվ կօնռ նրսնրղ եթմ»:
115
դջնհնրմջ օ դ՟ղգմ՟ճմ // ծնրմ. շթւ:
116
դ՟դվ՟ժթ // ծնրմ. + kai; kivbdhla «օ ՟մղ՟ւնրվ»:
117
ՄՄ5611 նձթվջ | ձձթջ = ծնրմ. R kovnwpa" // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ kuvna" «յմգվ»:
118
դձ՟մձջ // ծնրմ. շթւ:
119
դփկջ // ծնրմ. + nekrw`n savrka", ajmblwvmata, ejktrwvmata, e[mbrua mhvpw teleivw"
ajpartisqevnta h[ tina th`" diaplavsew" ajposwv/zonta carakth`ra, kai; tau`ta
kthnw`n, ouj mh;n ajlla; kai; a{pan ei\do" qhrivwn ajkaqavrtwn «ղգպ՟լմգվթ ղ՟վղթմմգվ,
ռթըռ՟լւմգվ, բգպօջ խ՟ս՟վգժ՟ոգջ շկօ՟ռնվռ՟լ օ խ՟դղ՟ռնվղ՟մ խգվո՟վ՟մւզ ո՟ծո՟մ՟լ ջ՟հղգվ. օ բվ՟մւ` զմս՟մթ խգմբ՟մթմգվթ, թմշոգջ մ՟օ ՟ղգմ սգջ՟խ ՟մղ՟ւնրվ
ա՟դ՟մմգվթ»:
120
դ՟ճջ // ծնրմ. + uJp‘ aujtwn ejnagw`" musarw`" genovmena «նվ մվ՟մտ կգպւնռ ՟վռգժ ե
՟մթլճ՟ժ նր ՟ճժ՟մբ՟խ կօնռ»:
121
ինվծգտ՟ր // ծնրմ. dedoikwv" «ռ՟իգմ՟ժնռ»:
100
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խթժ մնտ՟ճ ճգվխվթ ջվՠնրղ 122 օ ոհլգժ դմ՟ճ 123 ա՟վյգժթ անվլնռւ թրվգ՟մտ:
Խմբվգ՟տ ճԱջսնրլնճ ջվսթ ղսփւ օ 124 ընհնռգ՟տ դ՟ղգմգջգ՟մ դմնջ՟. 125
դխ՟մ՟ճջ մնտ՟ օ դղ՟մխնրմջ մնտ՟126: (6127) Եր դծգս ղսգ՟ժ128 ռ՟վգ՟տ դմնջ՟ճ
ղթմշօ129 թ լ՟աջ ծթրջթջնճ130, նվնճ նշ անճ ղնրս131 ճ՟վօգժթտ ղթմշ թ ղնրսջ ՟վօնր
օ նշ ՟ճժ նրջսգւ ՟ճջվ ղս՟մգժ 132 : (7) Վ՟հռ՟հ՟խթ իմբվգ՟տ 133 ճԱջսնրլնճ,
օ 134 ժնր՟ր ՟հփէթտ մնվ՟ճ օ ծվ՟ղ՟ճգ՟տ գվխնրտ ժգվ՟մտ, նվ ճնվչնվչթմ
Ձնժւ 135 Հթրջթջնճ 136 , օ ղգվկգտ՟մ 137 թ ղթղգ՟մջ խ՟մխնրմջ 138 ԲԺ: (8) Եր ճ՟վբ՟վգ՟տ ՟մբ բվնրմջ ոհմկթջ օ լգցգ՟տ դմ՟ սգջ՟խ՟ր թմշ ՟մժնրլ՟մգժթջ 139 , դթ էե ինվծգջտգմ 140 ժնրլ՟մգժ գվխ՟էնռ, ղթ խ՟վ՟ջտգմ, օ գէե ծվնռ
խ՟ղգջտթմ ՟ճվգժ, նշ խ՟վ՟ջտգմ: Զթ ջ՟ օ դծնրվ 141 յթչնրտ՟մե, դթ ՠմնրէթրմ
սգջ՟խթ ՟ճջնվթխ 142 զմբ խնվլ՟մղ՟ղՠ գվխ՟էնռ նշ ՟մխ՟մթ օ նշ զմբ ժնրլղ՟ղՠ143 ծվնճ144, դթ ՟ղգմ՟ճմ բթր՟ճթմ ղս՟լնրէգ՟մ145 ճ՟հէե146: (9) Զ՟ճջ ՟ճըղ
122

ՄՄ5611 ճգվխթվմ:
ՄՄ9100 ոհլգ՟ժմ մնւ՟:
124
ՄՄ5611 շթւ օ | օ = ծնրմ. R // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ + prostavxa" «ծվ՟ղ՟ճգժնռ»:
125
ՄՄ9100 դմնջ՟ օ:
126
ՄՄ5611 շթւ մնտ՟ // ծնրմ. + kai; aJpaxaplw`" pavsa" ta;" parembola;" aujtw`n «օ
՟պծ՟ջ՟վ՟խ մվ՟մտ ՠնժնվ ձ՟ղՠ՟վմգվզ»:
127
Հղղս. ծնրմ. [8].61:
128
դծգս ղսգ՟ժ // ծնրմ. + ejk th`" eJw/va" gh`" «՟վօգժւթ գվխվթտ»:
129
ղթմշօ // ծնրմ. e{w" ou| eijshvcqhsan ejn «ղթմշօ նվ ղս՟մ»:
130
ՄՄ5611 ծթրջնրջթ:
131
ղնրս // ծնրմ. + ou[te e[xodo" «նշ եժ գժւ»:
132
ՄՄ5611 շթւ ՟ճջվ ղս՟մգժ | ՟ճջվ ղս՟մգժ // ծնրմ. diÆ h|" ti" pro;" aujtou;" h]
eijsevlqh/ h] ejxevlqh/ «նվթ ղթչնռ ղգխզ մվ՟մտ ղնս ղսմգվ խ՟ղ բնրվջ ա՟վ»:
133
ՄՄ5611 ռ՟հռ՟հ՟խթ ՟ճջվ ղս՟մգժ զմսվգ՟տ | իմբվգ՟տ. = ծնրմ. R // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ
ՠմ՟աթվ + oJ jAlevxandro" «Աժգւջ՟մբվզ»:
134
Եր // ծնրմ. + kuvrio" oJ qeov" «Տգվ Աջսռ՟լ»:
135
ՄՄ9100 տնճւ | Ձնժւ // ծնրմ. Mazoiv «խվլւգվ»:
136
ՄՄ5611 ծթրջնրջնճ:
137
ՄՄ5611 ղգվկգտ՟մ ղթմշօ:
138
ՄՄ5611 ղ՟մխնրմւ:
139
ՄՄ9100 ՟մսգջ՟մգժթ | ՟մժնրլ՟մգժթջ // ծնրմ. 1-թմ իղՠ. ajsugkivth/ «՞» // ծնրմ. 2-վբ
իղՠ. ajsuvgcuton «՟մի՟պմ»:
140
ՄՄ9100 ինվծթտգմ:
141
ՄՄ9100 ռ՟ջմ դթ ծնրվ:
142
սգջ՟խթ ՟ճջնվթխ // ծնրմ. tou` ajsugkivtou ejstin «՞»:
143
ՄՄ9100 շթւ գվխ՟էնռ նշ ՟մխ՟մթ օ նշ զմբ ժնրլղ՟ղՠ:
144
զմբ խնվլ՟մղ՟ղՠ գվխ՟էնռ նշ ՟մխ՟մթ օ նշ զմբ ժնրլղ՟ղՠ ծվնճ` ՠ՟պ՟տթ է՟վաղ՟մնրէճնրմ ե ծնրմ՟վգմթտ` ou[te sidhvrou ujfivstatai th;n katavlusin, ou[te puro;" th;n
diavlusin:
145
բթր՟ճթմ ղս՟լնրէգ՟մ // ծնրմ. + kai; ejpinoiva" eJwvlou" te kai; kenav" «օ ծմ՟տ՟լ նր
ջթմ ղսւգվզ»:
146
ՄՄ9100 ձ՟մ՟ո՟վծ՟տ ճ՟հէե ղս՟լնրէգ՟մտ:
123
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դա՟վյգժթ ՟դաջ` շ՟վ՟վնրգջսնրէգ՟ղՠ ծ՟վգ՟ժ օ ՟ճջոթջթ ՟մղ՟վբնրէգ՟ղՠ
ռ՟վըգ՟ժ, ի՟ՠ՟մգ՟տ147, նվոեջ դթ ղթ148 խ՟վ՟ջտգմ 149 ՠ՟մ՟ժ բվնրմջ դ՟ճջնջթխ150: (10) Ըջս ղ՟վա՟վեթմ Եդեխթեժթ151, էե` «ճԱրնրվջ ճգսթմջ թ խ՟ս՟վ՟լթ
՟յի՟վծթ152 գժտգմ Գնռւ օ Մ՟անռւ ճգվխթվմ Իջվ՟ճեժթ»153, նվ գմ ՟դաւ օ է՟ա՟րնվւ154 ԻԲ155, դնվջ ՟վագժ Ահգւջ՟մբվնջ թ լ՟աջ սթգդգվ՟տ156, նվ գմ ՟ճջնւթխ.
Գնռւ օ Մ՟անռւ, Ամթա օ Ամ՟աթւ 157 , Քգմ՟վ՟ջ օ Քգց՟վ 158 , Փնսթմ՟տթւ,
Սմթր՟տթւ159, Ղնհթմ՟տթւ, Փ՟դթ՟տթւ160, Զ՟վղ՟սգ՟մւ, Եւգդթջւ, Ս՟վղ՟սւ,
Թգցժ՟տթւ, Ք՟մգծ՟տթւ, Ավղ՟դ՟վբւ, Գ՟ղթ՟վ՟ւ, Մ՟վբ՟խգվւ, Ադթւ, Աժ՟մւ,
Փնդնջթմ, նվ խնշթմ Շ՟մ՟աժնրիւ, Աէ՟վՠ՟խ՟տթւ161 օ Աջհ՟սնՠ՟տթւ162:
147

ՄՄ5611 ՟մղ՟վբնրէգ՟մջ ռ՟վը՟մգ՟ժ ի՟ց՟մե | դա՟վյգժթ ՟դաջ շ՟վ՟վնրգջսնրէգ՟ղՠ ծ՟վգ՟ժ օ ՟ճջոթջթ ՟մղ՟վբնրէգ՟ղՠ ռ՟վըգ՟ժ, ի՟ՠ՟մգ՟տ // ծնրմ. ejnagh` kai;
kivbdhla kai; musarwvtata e[qnh pavsai" tai`" magikai`" kakotecnivai" kevcrentai,
kai; ejn touvtoi" aujtw`n rJupara;n kai; ajpavnqrwpon, ma`llon de; levgein misovqeon,
kathvrghse gohvteian «՟մթլճ՟ժ օ ՟մղ՟ւնրվ նր ՟ղգմ՟ի՟ճս՟պ՟խ ՟դագվզ խթվ՟պնրղ
գմ ՟ղգմ ղնա՟խ՟մ շ՟վ՟վռգջսնրէճնրմ օ ՟ճբնր ՠ՟մգտմնրղ խգհսնս նր ՟մղ՟վբխ՟ճթմ,
՟ռգժթմ ՟ջգղ` ՟ջսռ՟լ՟սճ՟տ խ՟ի՟վբնրէճնրմ»:
148
ՄՄ5611 ղթ դփվ՟տգ՟ժ մնտ՟:
149
ղթ խ՟վ՟ջտգմ // ծնրմ. + mhvte puri; mhvte sidhvrw h[ tini eJtevrw/ ejpinoiva/ «նշ ծվնռ,
նշ գվխ՟էնռ, նշ եժ նվօե ՟ճժ ծմ՟վւնռ»:
150
բվնրմջ դ՟ճջնջթխ // ծնրմ. + kai; ajpodra`sai. (10) ejn de; toi`" ejscavtoi" kairoi`" «նր
ց՟իշգժ: (10) Իջխ ռգվչթմ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ»:
151
Ըջս ղ՟վա՟վեթմ Եդեխթեժթ // ծնրմ. kata; th;n tou` jIezekih;l profhvteian th;n
levgousan «զջս Եդգխթգժթ ղ՟վա՟վգնրէճ՟մ, նվմ ՟ջնրղ ե»:
152
ՄՄ9100 ճգսմնրղմ թ խ՟ս՟վ՟լթջ:
153
ճԱրնրվջ ճգսթմջ... Իջվ՟ճեժթ. ծղղս. Եդգխ. ԼԸ:
154
ՄՄ5611 է՟ա՟րնվնրէթրմւ:
155
ՄՄ5611 ԻԴ. էռ՟վխռ՟լ ՟դագվզ ց՟ջսնվգմ 23-մ գմ:
156
ՄՄ9100 շթւ դնվջ ՟վագժ Ահգւջ՟մբվնջ թ լ՟աջ սթգդգվ՟տ // ծնրմ. tou` borra` «ծճնրջթջթ»:
157
Ամթա օ Ամ՟աթւ // ծնրմ. 1-թմ իղՠ. jAou;g kai; jAghvg // 2-վբ իղՠ. jAnw;g kai; Ghvg:
158
Քգմ՟վ՟ջ օ Քգց՟վ // ծնրմ. 1-թմ իղՠ. jAcena;z kai; Difavr // 2-վբ իղՠ. jAkelia;x kai;
Diavfar:
159
Փնսթմ՟տթւ, Սմթր՟տթւ // ծնրմ. 1-թմ իղՠ. Fwtianoi; kai; Livbioi // 2-վբ իղՠ. Fwtianoi;
kai; Lebai`oi:
160
Ղնհթմ՟տթւ, Փ՟դթ՟տթւ // ծնրմ. 1-թմ իղՠ. Eu[nioi kai; Farizai`oi kai; Deklhmoiv // 2-վբ
իղՠ. jEnnai`oi, Carizai`oi, oJ Dekelmoi`:
161
Եւգդթջւ, Ս՟վղ՟սւ... Աէ՟վՠ՟խ՟տթւ // ծնրմ. 1-թմ իղՠ. kai; Zarmavtai kai; Qhblai`oi
kai; Zarmatianoi; kai; Cacwvnioi kai; jAmazavrqai kai; Garmivardoi kai; ajnqrwpofavgoi oiJ legovmenoi Kunokevfaloi kai; Qavrbioi kai; [Alane" kai; Fisolonivkioi
kai; [Arknaioi // 2-վբ իղՠ. Dermatianoiv, Zelmatianoi;, Cananai`oi, jAmacavr, Tigavr,
Biadai`oi, ajnqrwpofavgoi oiJ legovmenoi kunokevfaloi, Qarbioiv, jAlanoiv,
Fisolonivkioi, jArsinavrioi.
162
ՄՄ9100 նշ խ՟ղգտ՟ճ ավգժ ՟մնր՟մւջ ցի. Գնռւ օ Մ՟անռւ ... Աջհ՟սնՠ՟տթւ /Աջհ՟սնՠ՟տթւ // ծնրմ. 1-թմ իղՠ. jAsalthvrioi // 2-վբ իղՠ. jAsantavrioi + ou|toi oiJ
ei[kosi
duvo
basilei`"
kaqesthvkasin
ejmfrouvrioi
e[ndon
tw`n
pulw`n,
w|n jAlevxandro" e[phxen «Աճջ ւջ՟մգվխնր է՟ա՟ռնվմգվզ ՠ՟մս՟վխռ՟լ ղմ՟տթմ բպմգվթտ
մգվջ, նվնմւ խնհոգժ եվ Աժգւջ՟մբվնջզ»:
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XIII (19) Յ՟ճմը՟ղ ՠ՟տտթմ163 բվնրմւ ծթրջթջնճ164 ճ՟մխ՟վլ՟խթ, օ գժտգմ
՟դաւ 165 ց՟խգ՟ժւ թ մգվւնրջս, օ ջ՟ջ՟մգջտթ ՟ղգմ՟ճմ 166 գվխթվ ճգվգջ՟տ
մնտ՟167: Եր զմբնջսգ՟ժ168 ղ՟վբթխ ց՟իթտգմ169 թ ժգվթմջ, ճ՟ճվջ օ թ ց՟ո՟վջ170,
օ ՟ո՟խ՟մգջտթմ171 ՠ՟դնրղւ, օ նշ նւ թտե, նվ է՟հթտե դմնջ՟ճ: (20) Ք՟մդթ
գժգ՟ժւ թ ծթրջթջնճ ՟դաւ172 նրսթտգմ դղ՟վղթմջ ղ՟վբխ՟մ173 օ զղոթտգմ դ՟վթրմ
ա՟դ՟մ՟տ174, օ նշ խ՟տտե զմբբեղ մնտ՟ գվխթվ175: (21) Եր ճգս Է-գխթ ղթ176 ՟ղ՟տ,
թ 177 ծ՟ջ՟մգժ մնտ՟ թ ւ՟հ՟ւմ Յնոոե, ՟պ՟ւե Տեվ դփվ՟ռ՟վ թրվ օ ծ՟վտե
դմնջ՟178:

163

ՄՄ5611 ՠ՟տտգմ:
ՄՄ5611 ծթրնրջնճ:
165
՟դաւ // ծնրմ. aiJ dunavmei" tw`n ejqnw`n «՟դագվթ դնվւգվզ»:
166
ՄՄ9100 շթւ ՟ղգմ՟ճմ:
167
ճգվգջ՟տ մնտ՟ = ծնրմ. ajpo; proswvpou aujtw`n // ՄՄ5611 ՟պ՟չթ մնվ՟ճ:
168
ՄՄ5611 զմբնջսգժ:
169
ց՟իթտգմ // ծնրմ. + kai; kruvywsin eJautouv" «օ խէ՟ւմռգմ»:
170
Հղղս. Եՠվ. ԺԱ 38. «ճԱմ՟ո՟սթ ղնժնվգ՟ժւ օ թ ժգվթմջ, օ ճ՟ճվջ, օ թ ց՟ո՟վջ
գվխվթ» // ծնրմ. + kai; ejn toi`" mnhmeivoi" «օ ագվգդղ՟մմգվնրղ»:
171
ՄՄ9100 ճ՟մ՟ո՟սջ գժտգմ // ծնրմ. + fovbw/ «ռ՟իթտ»:
172
ՄՄ9100 շթւ ՟դաւ:
173
ՄՄ5611 դղ՟վղթմ ղ՟վբնճ:
174
դ՟վթրմ ա՟դ՟մ՟տ // ծնրմ. + w{sper u{dwr kai; ejsqivousi ta; ajkavqarta kai; tou;"
o[fei" kai; skorpivou" kai; pavnta ta; musara; kai; bdelukta; qhriva kai; ta;
eJrpeta; ta; e{rponta ejpi; th;n gh`n tav te kthnwvdh kai; ta; nekra; swvmata kai;
ta; ejktrwvmata tw`n gunaikw`n. Kai; sfavxousi nhvpia kai; paravscwntai tai`"
mhtravsin aujtw`n kai; eJyhvsousi ta; kreva aujtw`n kai; katevdontai aujta; kai;
fqerou`si th;n gh`n kai; miavnwsin kai; ajfaniv swsin aujth;n kaiv «նվոգջ չնրվ. օ նրսգժնր գմ ՟մղ՟ւնրվ ՠ՟մգվ` օ փկգվ նր խ՟վթձմգվ օ ՟ղգմ դդռգժթ նր ոթհլ խգմբ՟մթմգվ օ ագսմթ ռվ՟ ջնհ՟տնհ ջնհնրմմգվ օ ղգպ՟լ ղ՟վղթմմգվ օ խ՟մ՟մտ ռթը՟լզ, օ ջո՟մգժնր գմ ղ՟մնրխմգվթ նր ս՟ժնր թվգմտ ղ՟ճվգվթմ օ գցգժնր գմ մվ՟մտ ղթջմ նր նրսգժնր գմ ՟ճմ, օ
՟ո՟խ՟մգժնր գմ գվխթվմ նր ՟ռգվգժնր ՟ճմ օ»:
175
նշ խ՟տտե զմբբեղ մնտ՟ գվխթվ // ծնրմ. oujdei;" e[stai oJ dunavmeno" sth`nai ejnantivon
aujtw`n «շթ ժթմթ նշ նւ, նռ խ՟վնհ՟մ՟ բթղ՟խ՟ճգժ մվ՟մտ»:
176
ՄՄ9100 շթւ Է-գխթ ղթ:
177
ՄՄ5611 շթւ թ:
178
ՄՄ9100 + ջվնռ, օ թ ց՟պջ Ս՟ս՟մ՟ճթ գվէթտգմ: ԻԴ է՟ա՟րնվւ զմբ ՠպ՟ղՠ ՟վխգ՟ժ
Ահեխջ՟մբվնր. օ ավգ՟ժ թ խ՟ղ՟վթմ, էե ճնվը՟ղ ՟մտ՟մե ճգսթմ բ՟վեմ ՊԿ ՟ղ, ՟մխ՟մթ
բնրպջ. ՟ճջ ծվ՟ղ՟մ՟րմ Աջսնրլնճ // ծնրմ. + ejn miva/ rJoph`/ kairou`. Kai; meta; tau`ta
katabhvsetai oJ basileu;" tw`n JRwmaivwn kai; katoikhvsei ejn JIerousalh;m
eJbdomavda crovnwn kai; h{misu kai; ejn tw`/ plhrwvmati tw`n devka kai; h{misu
crovnwn fanhvsetai oJ uiJo;" th`" ajpwleiva" «ղթ ՟խմէ՟վէնրղ: Եռ բվ՟մթտ ծգսն ծպնղգ՟տթմգվթ է՟ա՟ռնվզ խթչմթ օ ՠմ՟խնրէճնրմ խծ՟ջս՟սթ Եվնրջ՟հգղնրղ ճնէ նր խգջ ս՟վթ,
օ ս՟ջմ նր խգջ ս՟վթմ ժվ՟մ՟ժնրմ ոգջ խծ՟ճսմռթ խնվջսճ՟մ նվբթմ»:
164

Բ. XI.1–XIV.14 (+VIII.10)
Տգջթժ ջվՠնճմ Մգէնբթ` գոթջխնոնջթմ Պ՟ս՟վ՟ճ օ 1 ռխ՟ճթ, ճ՟հ՟աջ
՟մտգժնճմ2, մգվխ՟ճթջ օ ՟ո՟պմգ՟տմ, ՟ջ՟տնր՟լւ ճԱջսնր՟լ՟յնրմշ ավնտ,
դնվ է՟վաղ՟մգ՟ժ ե Տգ՟պմ Սսգց՟մմնջթ` Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ
XI (1) Ի ռգվչմնրղ բ՟վթ3 ՟վղ՟ս՟ւթ իժգջտթ է՟ա՟րնվնրէթրմ Պ՟վջթտ:
Եժտգ դփվ՟խ՟մմ Իջղ՟ճեժթ5 ճ՟մ՟ո՟սեմ Եէվթՠ՟ճ6 օ7 ընհնռգջտե 8 դԳ՟ՠ՟րնմ9:
(2) Ամբ ժթտթ ՟ջ՟տգ՟ժմ թ ղ՟վա՟վեեմ Եդգխթեժե. «Կնշգ՟տ10 դա՟դ՟մջ ՟մ՟ո՟սթ օ դէպշնրմջ գվխմթտ օ ծվ՟րթվգ՟տ դմնրթվգ՟տ դմռգտ՟վնրւ օ գխ՟ճւ11, դթ
դգմնրղմ ղգլ դգմտթ կգդ: Կգվ՟ճւ12 դղ՟վղթմմնրղվ՟տ օ ՟վՠեւ դ՟վթրմ ջխ՟վ՟տ
13
: (3) Յ՟ճջ Գ՟ՠ՟րնմ` թ Գ՟ՠգէ14, ՟մխտթմ դնվ՟րնվւ Հպնղ՟ճգտրնտ15 ճնվբրնտ
Իջղ՟ճեժթ16, դնվ փվթմ՟խ մնւ՟ ջո՟մթմ դդփվ՟րնվջմ Եՠվ՟ճգտրնտ օ Պ՟վջթտ17:
4

1

ՄՄ6271 շթւ օ:
ՄՄ1487, ՄՄ6271 ՟մտգ՟ժ:
3
Ի ռգվչմնրղ բ՟վթ // ծնրմ. + h[toi th`/ eJbdomh`/, ejn aujth/` «՟ճջթւմ` ճնէմգվնվբնրղ, նվթ
ը՟ղ՟մ՟խ»:
4
Եժտգ // ծնրմ. kai; ejn aujth/` ejxeleuvsetai «օ ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խ բնրվջ խա՟»:
5
դդփվ՟խ՟մմ Իջղ՟ճեժթ // ծնրմ. 1-թմ իղՠ. to; spevrma tou` jIsmahvl «Իջղ՟ճգժթ ջգվնրմբզ», թմշոգջ ՟ջնվգվգմնրղ. սգ՛ջ Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, p.
44 օ Palmer, Brock & Hoyland, The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles,
p. 230:
6
Եէվթՠզ Մգբթմ՟մ ե:
7
օ // ծնրմ. + ejxiovnte" «բնրվջ ա՟ժնռ»:
8
ընհնռգջտե // ծնրմ. sunacqhvsontai ojmoqumadovn «ծ՟ռ՟ւռգժնր գմ ղթ՟ՠ՟մ»:
9
դԳ՟ՠ՟րնմ // ծնրմ. Gabaw;q (R Gabaw;n) th;n megavlhn: «Գ՟ՠ՟րնմ»-զ (Gabawvn) Գ՟ՠթէ՟մ ե` ՟ճմ ծ՟ճսմթ ձ՟խ՟ս՟ղ՟վսթ ռ՟ճվզ, նվթ ը՟ղ՟մ՟խ 636 է. ՟վ՟ՠմգվզ ո՟վսնրէճ՟մ
ղ՟սմգտթմ ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ ՠ՟մ՟խթմ (ծ՟ճսմթ ե մ՟օ նվոգջ Յ՟վղնրխթ ձ՟խ՟ս՟ղ՟վս`
Հնվբ՟մ՟մթ ռս՟խ Յ՟վղնրխթ ՟մնրմնռ): Ձգպ՟ավգվթ «ընհնռգջտե դԳ՟ՠ՟րնմ» զմէգվտնրղզ
խ՟վգժթ ե ՠ՟տ՟սվգժ խ՟ղ ՟հ՟ռ՟հնրղնռ, խ՟ղ եժ ՟ճմ ց՟ջսնռ, նվ է՟վաղ՟մթշզ Գ՟ՠ՟ռնմմ
զմխ՟ժգժ ե նվոգջ տգհ՟մնրմ:
10
Կնշգ՟տ // ծնրմ. uiJe; ajnqrwvpou, kavleson «ղ՟վբնր նվբթ, խ՟մշթ՛վ»:
11
գխ՟ճւ // ծնրմ. BDR deu`te «բգ» // G i[dete «սգջգ՛ւ»:
12
T1910, Mos1861 խգվ՟ճւ, խգվ՟ճւ:
13
Հղղս. Եդգխ. ԼԹ 17-18. «Եր բնր նվբթ ղ՟վբնճ՝ ՟ճջոեջ ՟ջե Տեվ. Աջ՟ բնր տ՟ղգմ՟ճմ ծ՟րջ
էպշնրմջ, օ տ՟ղգմ՟ճմ ա՟դ՟մջ բ՟յսթ. Ժնհնռգտ՟վնրւ օ գխ՟ճւ, ընհնռգտ՟վնրւ ճ՟ղգմ՟ճմ
խնհղ՟մտ գվխվթ թ դգմնրղմ թղ դնվ գջ դգմթ կգդ՝ դգմնրղմ ղգլ թ ռգվ՟ճ ժգվ՟մտմ Իջվ՟ճեժթ,
խգվեւ ղթջ օ ՟վՠեւ ՟վթրմ. խգվեւ դղթջ ջխ՟ճթտ, օ ՟վՠեւ դ՟վթրմ թյի՟մ՟տ գվխվթմ»:
14
ՄՄ1487, ՄՄ6271 ճ՟ճջ Գ՟ՠ՟րմ թ Գ՟ՠգէ՟մ // ծնրմ. ejn tauvth/ toivnun th`/ Gabawvq
(R Gabawvn):
15
ՄՄ1487 թ Հնպնղ՟տրնտ, ՄՄ6271 թ Հպնղ՟տրնտ // ծնրմ. JEllhvnwn, toutevsti
tw`n JRwmaivwn «ծնրճմգվթ, ՟ճջթմւմ` ծպնղգ՟տթմգվթ»:
16
ճնվբրնտ Իջղ՟ճեժթ // ծնրմ. ejn stovmati macaivra" «ջվթ ջ՟ճվթտ»:
17
Պ՟վջթտ // ծնրմ. ou{tw kai; aujtoi; pesou`ntai ejn stovmati macaivra" uJpo; tou`
spevrmato" jIsmahvl, o}" ejpikevklhtai o[nagro" «՟ճբոգջ օ թվգմւ խզմխմգմ ջվթ ջ՟ճվթտ
Իջղ՟ճգժթ ջգվմբթ կգպւնռ, նվզ խնշռնրղ ե ռ՟ճվթ եյ»:
2
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Ք՟մդթ ջվսղսնրէգ՟ղՠ օ ՠ՟վխնրէգ՟ղՠ ՟պ՟ւգջտե ճգվխթվ18 թ ռգվ՟ճ ղ՟վբխ՟մ օ ՟մ՟ջմնտ օ ա՟դ՟մ՟տ, ՟մս՟պթ օ19 սմխնտ20 օ ՟ղգմ՟ճմ ոսհ՟ՠգվ սգջ՟խթ: (4) Եր գհթտթ ա՟ժնրջս մնտ՟ իվ՟ս ՟մնհնվղ, օ գվէթտգմ ՟պ՟չթ մնտ՟
շնվւ ծ՟վնր՟լւ21` խնվլ՟մնրղմ, խնինրղմ օ ՟ո՟խ՟մնրէթրմ օ ՟րգվնրղմ: (5)
Աջ՟տ Մնռջեջ տնվբթջմ Իջվ՟ճեժթ 22 . «Ոշ, դթ ջթվե դկգդ Տեվ Աջսնր՟լ, ս՟մթ 23 ճգվխթվմ ՟րգսգ՟տ ը՟պ՟մագժ դմ՟, ՟ճժ ռ՟ջմ ՟մփվեմնրէգ՟մ ՠմ՟խշ՟տ
մնվ՟»24: Աճջոեջ օ25 դնվբթջմ Իջղ՟ճեժթ` նշ, դթ ջթվե դմնջ՟ Տեվ Աջսնր՟լ, ս՟ճ
մնտ՟26 դփվնրէթրմ ՟րգվգժ27 դգվխթվջ28 ւվթջսնմեթտ, ՟ճժ ռ՟ջմ ՟մփվեմնրէգ՟մմ
նվ ժթմթ 29 . օ ռս՟մա ՟ճջոթջթ 30 նշ գհօ մնտ՟ 31 օ նշ ՟ճժ ժթմթտթ գվՠեւ 32 : (6)
Ք՟մդթ 33 դագմնրթմ ՟վւ ծ՟մբգվկ յմ՟տնհ՟տ 34 օ նվոեջ խ՟մ՟ճւ ոնպմթխւ 35
դ՟վբ՟վեթմ դ՟մկթմջ թրվգ՟մտ: Ննճմոեջ օ խ՟մ՟ճւ խ՟ճթմ թ ցնհնտջ օ թ
ծվ՟ո՟վ՟խջ ւ՟հ՟ւ՟տ ճ՟մբթղ՟մ. «Եր ցնի՟մ՟խգտթմ36 դՠմ՟խ՟մ ոեսջ ճ՟մՠմ՟խ՟մմ»37, նվոեջ ՟ջե ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ՟պ՟ւգ՟ժմ. մնճմոեջ օ խ՟մ՟ճւ38: (7)
18

՟պ՟ւգջտե ճգվխթվ // ծնրմ. ajpostalhvsontai ejpi; provswpon pavsh" th`" gh`" «խ՟պ՟ւռգմ ՟ղՠնհչ գվխվթ գվգջնռ»:
19
Mos1861 թ:
20
սմխնտ // ծնրմ. + ejpi; ta;" lovcma" (R շթւ) «ղ՟տ՟պնրսմգվթ ռվ՟»:
21
T1910, Mos1861 ծ՟վնր՟լւ շնվւ // ծնրմ. + ejpi; th`" gh`" «գվխվթ ռվ՟»:
22
Աջ՟տ Մնռջեջ տնվբթջմ Իջվ՟ճեժթ // ծնրմ. levgei ga;r oJ qeo;" tw`/ jIsrah;l dia;
Mwu>sevw" «Աջսռ՟լ ՟ջնրղ ե Իջվ՟ճգժթմ Մնռջգջթ ղթչնտնռ»:
23
T1910, Mos1861 ս՟մգժ:
24
Հղղս. Բ Օվթմ. Թ 5. «Ք՟մդթ նշ ռ՟ջմ ՟վբ՟վնրէգ՟մ ւն օ նշ ռ՟ջմ ՟ղՠլնրէգ՟մ ջվսթ ւն
ղս՟մգջ ը՟պ՟մագժ դգվխթվմ մնտ՟, ՟ճժ ռ՟ջմ ՟մ՟րվեմնրէգ՟մ ՟դա՟տմ ՟ճմնտթխ Տեվ Աջսնր՟լ ւն ջ՟ս՟խգ՟տ դմնջ՟ ճգվգջ՟տ ւնտ»:
25
T1919 շթւ օ:
26
T1910, Mos1861 շթւ մնտ՟:
27
՟րգվգժ // ծնրմ. krath`sai «սթվ՟մ՟ժ»:
28
T1910 գվխթվջ, ՄՄ1487, ՄՄ6271 գվխվթջ:
29
ռ՟ջմ ՟մփվեմնրէգ՟մմ նվ ժթմթ // ծնրմ. th;n aJmartivan kai; th;n ajnomivan uJpÆ aujtw`n
ginomevnhn «մվ՟մտ անվլ՟լ ղգհւթ օ ՟մփվգմնրէճ՟մ ո՟սձ՟պնռ»:
30
T1910 ՟ճժ ՟ճջոթջթ | ռս՟մա ՠ՟պմ ՟ռգժ՟տվգժ ե է՟վաղ՟մթշզ` ղգխմ՟ՠ՟մգժնռ
oJmoiva («մղ՟մ ՠ՟մգվ») անճ՟խ՟մ՟ՠ՟վ խթվ՟պռ՟լ ՟լ՟խ՟մզ:
31
ՄՄ1487 շթւ մնտ՟ (ՄՄ6271 ավռ՟լ նր չմչռ՟լ):
32
գվՠեւ // ծնրմ. ejn o{lai" tai`" geneai`" «ՠնժնվ ջգվնրմբմգվնրղ»:
33
Ք՟մդթ // ծնրմ. tiv gavr «ւ՟մդթ թմշն՞ր»:
34
Mos1861 ծ՟մբգվկջ | դագմնրթմ ՟վւ ծ՟մբգվկ յմ՟տնհ՟տ // ծնրմ. ejnediduvskonto oiJ
a[ndre" ejk tw`n moicalivdwn gunaikw`n kai; proi>stamevnwn ejsqhvtwn «՟ճվգվզ ծ՟ամնրղ եթմ յմ՟տնհ նր ոնպմթխ խ՟մ՟մտ դագջսմգվ»:
35
ՄՄ1487 խ՟մ՟ճւ ոնպմթխջ T1910, ՄՄ6271 խ՟մ՟ճջ ոնպմթխջ // ծնրմ. kaqavper
gunai`ke"... kaiv «թմշոգջ խ՟մ՟ճւ ... օ»:
36
Mos1861 ցնի՟մ՟խեթմ:
37
Հղղս. R շթւ. | ծղղս. Հպնղ. Ա 26. «Զթ եաւ մնտ՟ ցնի՟մ՟խգտթմ դոեսջ ՠմ՟խ՟մջ թ
ոեսջ ՟մՠմ՟խ՟մջ»:
38
Mos1861 շթւ մնճմոեջ օ խ՟մ՟ճւ // ծնրմ. + tau`ta a{per kai; oiJ a[ndre" e[pratton
«՟մնրղ եթմ ՟ճմ, թմշ օ սհ՟ղ՟վբթխ»:
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Ա. Թնցշճ՟մ

Եր ղս՟մեթմ ՟պ ղթ խթմ ծ՟ճվ օ նվբթ ծ՟ղ՟մա՟ղ՟ճմ, օ ՟ղգմ՟ճմ գհՠ՟ճվ օ ՟դա՟ճթմ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ39: Վ՟ջմ նվնճ օ թղ՟ջսնրմմ Պփհնջ մ՟ի ւ՟մ դը՟ղ՟մ՟խմ
՟հ՟հ՟խգ՟տ` ՟ջգժնռ. «Վ՟ջմ ՟ճմնվթխ ղ՟սմգ՟տ դմնջ՟ ճ՟իս ՟մ՟վանրէգ՟մ
անվլգժ դ՟մ՟վը՟մջ, դթ եաւ մնտ՟ ցնի՟մ՟խգտթմ դոեսջ ՠմ՟խ՟մջ. մնճմոեջ
օ ՟վնր՟տմ էնհգ՟ժ դՠմ՟խ՟մ ոեսջ` թանրէգ՟մմ ՠնվՠնւգտ՟մ տ՟մխնրէգ՟ղՠ թ
ղթղգ՟մջ. ՟վնրւ զմբ ՟վնրջ 40 դի՟ճս՟պ՟խնրէթրմ անվլեթմ, նվ ո՟վս եվ
ղնժնվնրէգ՟մ մնտ՟` ճ՟մկթմջ41 թրվգ՟մտ զմբնրմեթմ»42: (8) Ավբ, ռ՟ջմ ՟ճջնվթխ
ղ՟սմգ՟տ դմնջ՟ Աջսնր՟լ թ կգպջ ՠ՟վՠ՟վնջ՟տ, ճնվնտ ՟մխտթմ թ ղգհջ օ թ
ը՟ծ՟ծնսնրէթրմ, օ ոհլգջտթմ խ՟մ՟ճւ մնտ՟ թ ոհլնտ, օ ՟վխտգմ ռթձ՟խջ թ
ռգվ՟ճ մնտ՟ նվբթւմ Իջղ՟ճեժթ: (9) Եր ղ՟սմգջտթմ Պ՟վջւ ճ՟ո՟խ՟մնրէթրմ43, օ
թ ջնրվ ՟մխտթ Կ՟ո՟բնռխթ՟ 44 օ ճ՟րգվնրղմ օ ՠմ՟րթմ 45 թ ագվնրէթրմ: (10)
Սթխթժթ՟ գհթտթ ՟մ՟ո՟ս, օ ՠմ՟խթշւ մնվ՟` թ ագվնրէթրմ օ թ ջո՟մնրղմ46: (11)
Եժ՟բ՟ճ47 ճ՟ո՟խ՟մնրէթրմ48 օ թ ագվնրէթրմ49, Հնպնղւ50 թ ց՟ինրջս բ՟վկտթմ,
օ խհդթւ լնռնր` ճ՟րգվնրղմ, օ ՠմ՟խթշւ մնվ՟ ջվնռ օ ագվնրէգ՟ղՠ խնվթտգմ:
(12) Հ՟ճւ թ ց՟ինրջս բ՟վկտթմ օ ՠմ՟խթշւ մնվ՟` թ ագվնրէթրմ: Եաթոսնջ
օ51 Ավօգժւ օ Աջնվգջս՟մ զմբ ժլնռ օ զմբ մգհնրէգ՟ղՠ52 ՟մխտթմ: Ծ՟պ՟ճգտնրջ39

՟պծ՟ջ՟վ՟խ // ծնրմ. + hjgnoou`nto ga;r uJpo; tw`n eJtairivdwn «ւ՟մդթ ՟վծ՟ղ՟վծռնրղ
եթմ ՟դ՟ս ՠ՟վւթ սգվ խ՟մ՟մտթտ»:
40
ՄՄ1487, ՄՄ6271 ՟վնրւ:
41
Mos1861 ճ՟մկթմջ մնտ՟:
42
Հղղս. Հպնղ. Ա 26-27. «Վ՟ջմ ՟ճմնվթխ ղ՟սմգ՟տ դմնջ՟ Աջսնր՟լ թ խ՟վթջ ՟մ՟վանրէգ՟մ. դթ եաւ մնտ՟ ցնի՟մ՟խգտթմ դոեսջ ՠմ՟խ՟մջ թ ոեսջ ՟մՠմ՟խ՟մջ: Ննճմոեջ օ
՟վնր՟տմ էնհգ՟ժ դՠմ՟խ՟մ ոեսջ թանրէգ՟մմ, ՠնվՠնւգտ՟մ տ՟մխնրէգ՟ղՠւ թրվգ՟մտ թ
ղթղգ՟մջ: Ավնրւ զմբ ՟վնրջ դի՟ճս՟պ՟խնրէթրմ անվլեթմ օ դբ՟վկ ցնի՟վթմթմ նվ ո՟վս
եվ ղնժնվնրէգ՟մմ մնտ՟՝ ճ՟մկթմջ թրվգ՟մտ զմբնրմեթմ»:
43
ճ՟ո՟խ՟մնրէթրմ // ծնրմ. + kai; ajpwvleian, kai; oiJ katoikou`nte" ejn aujth`/ eij"
aijcmalwsivan kai; sfagh;n ajcqhvsontai. jArmeniva kai; oiJ katoikou`nte" ejn aujth/`
ejn aijcmalwsiva/ «նր խնվջսճ՟մ, օ մվ՟ ՠմ՟խթշմգվզ խս՟վռգմ ագվնրէճ՟մ նր ջո՟մղ՟մ:
Հ՟ճ՟ջս՟մմ նր մվ՟ ՠմ՟խթշմգվզ ագվնրէճ՟մ»:
44
ՄՄ1487, ՄՄ6271 Կ՟ոնսխթ՟, T1910 Կ՟ոնսթխթ՟ (նրհհռ՟լ ե՝ Կ՟ո՟բնռխթ՟):
45
ՄՄ1487, ՄՄ6271 ՠմ՟րնվ | ճ՟րգվնրղմ օ ՠմ՟րթմ // ծնրմ. eij" fqora;n kai; ejrhvmwsin,
kai; oiJ tau`th" oijkhvtore" «օ ՟ղ՟ճ՟տղ՟մ, օ մվ՟ ՠմ՟խթշմգվզ»:
46
թ ջո՟մնրղմ = ծնրմ. R // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ + hJ gh` Suriva" e[stai e[rhmo" kai;
diefqarmevnh, kai; oiJ katoikou`nte" ejn aujth/` ajpolou`ntai macaivra/. Kilikiva
ejrhmwqhvsetai, kai; oiJ katoikou`nte" ejn aujth/` ajpolou`ntai kai; eij" aijcmalwsivan
e[sontai «Աջնվթւթ գվխթվզ ՟ղ՟ճ՟մ՟ժնր ե օ ՟ռգվռգժնր, օ մվ՟ ՠմ՟խթշմգվզ ջո՟մռգժնր գմ
ջվնռ: Կթժթխթ՟մ ՟ղ՟ճ՟մ՟ժնր ե, օ մվ՟ ՠմ՟խթշմգվզ ջո՟մռգժնր գմ նր ագվգռ՟վռգժնր»:
47
T1910, Mos1861 գհթտթ Յնրբ՟ճ, ՄՄ6271 գժճ՟բ՟:
48
ճ՟ո՟խ՟մնրէթրմ // ծնրմ. + kai; oiJ katoikou`nte" ejn aujth/`/ «օ մվ՟ ՠմ՟խթշմգվզ»:
49
թ ագվնրէթրմ // ծնրմ. + kai; eij" mavcairan e[sontai «օ ջվթ գմ ղ՟սմռգժնր»:
50
Հնպնղւ // ծնրմ. + eij" fqora;n kaiv «ջո՟մղ՟մ օ»:
51
ՄՄ1487 շթւ օ:
52
զմբ մգհնրէգ՟ղՠ // ծնրմ. + a[metron «՟մշ՟ց»:
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տգմ ՟միմ՟ճ՟ՠ՟վ օ ո՟ծ՟մչգջտգմ ճ՟մկ՟մտ53 մնտ՟ խյթպ54` թ ռգվ, ւ՟մ դդփվնրէթրմ 55 մնտ՟, օ 56 գհթտթմ ճ՟մկխնրէգ՟մ օ թ մգհնրէգ՟մ ՟պ՟րգժ 57 ւ՟մ 58
դնվջ թ ագվնրէգ՟մ59: (13) Եր ժտտթ գվխթվմ ՟րգսգ՟տ ղ՟վբնռ թ շնվթտ ծնհղնտ
գվխմթտ, նվոեջ ղ՟վ՟ինճ60 ՠ՟դղնրէգ՟ղՠ61: Եր գհթտթ թ մնջ՟ ՟ո՟խ՟մնրէթրմ
օ ջնռ, օ ՠ՟վկվ՟ջտթ ջթվս ջ՟ս՟խշ՟տ մնտ՟, օ ճ՟ղՠ՟վս՟ր՟մնրէթրմ ՟ղՠ՟վկտթմ թ ռգվ ւ՟մ62 դ՟վը՟մմ63` ղթմշօ տջ՟ծղ՟մգ՟ժ թրվգ՟մտ ը՟ղ՟մ՟խ: Եր
խ՟ժտթմ 64 ղթմշօ ճգժջ 65 ծթրջթջնճ 66 , ղթմշօ ճ՟վօղնրսջ67 : Եր գհթտթմ ՟ղգմգւգ՟մ
զմբ ժլնռ մնտ՟. ղ՟վբ օ ՟մ՟ջնրմ օ էպշնրմւ օ չնրվւ լնռնրմ ժնրթտգմ68 մնտ՟:
(14) Եր ՟մ՟ո՟սւ69 բ՟ս՟վխ՟տգ՟ժւ թ ՠմ՟խշ՟տ` մնտ՟70 գհթտթմ, օ թրվգ՟մտ
ավգջտգմ դժգվթմջ71 օ դկխնրմջ լնռնր72 օ դց՟ճս ՟մս՟պթ օ դծնհ գվխվթ օ դւ՟վթմւ 73 ՟մոսնրհւ 74 : Եր գվխւ օ ւվսնրմւ գվխվ՟անվլ՟տ օ ՟ղգմ՟ճմ յսգղ՟-
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ՄՄ6271 Mos1861 դ՟մկթմջ:
խյթպ // ծնրմ. + crusivou «նջխնր»:
55
T1910 դդփվնրէթրմջ:
56
օ // ծնրմ. + oiJ katoikou`nte" Ai[gupton kai; Surivan «Եաթոսնջթ օ Աջնվթւթ ՠմ՟խթշմգվզ»:
57
՟պ՟րգժ // ծնրմ. eJptaplasivwna «ճնէմ՟խթ»:
58
ՄՄ1487, ՄՄ6271 շթւ ւ՟մ:
59
Խնջւզ ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ ՠ՟ՠգժնմճ՟մ ագվնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ե:
60
ՄՄ1487, ՄՄ6271 ղ՟վ՟ի:
61
ղ՟վ՟ինճ ՠ՟դղնրէգ՟ղՠ // ծնրմ. + h{ti" sunaqroivzetai uJpo; ajnevmou «նվ ծ՟ռ՟ւնրղ ե
ւ՟ղթմ»:
62
ՄՄ1487, ՄՄ6271 շթւ ւ՟մ:
63
ճ՟ղՠ՟վս՟ր՟մնրէթրմ ՟ղՠ՟վկտթմ թ ռգվ ւ՟մ դ՟վը՟մմ // ծնրմ. eij" uJperhfanivan
ajrqhvsetai: kai; lalhvsousin uJpevrogka «օ (մվ՟մտ ջթվսզ) խՠ՟վկվ՟մ՟ ՟պ ՟ղՠ՟վս՟ռ՟մնրէճնրմ. օ ձնպնղ խինջգմ»:
64
Mos1861 խ՟տտթմ:
65
Mos1861, T1910 ղթմշ տգժջ // ծնրմ. th;n te ei[sodon kai; th;n e[xodon «ղնրսւմ նր գժւզ»:
66
ծթրջթջնճ // ծնրմ. + kai; th`" eJwv/a" «օ ՟վօգժւթ»:
67
ղթմշօ ճ՟վօղնրսջ = ծնրմ. R e{w" dusmw`n // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ kai; dusmw`n
«՟վօղնրսւթ», G + kai; qalavssh" «լնռթ»:
68
ժնրթտգմ = ծնրմ. uJpakouvswsin «գմէ՟վխռգժնր գմ»:
69
՟մ՟ո՟սւ = ծնրմ. R // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ + povlei" «օ ւ՟հ՟ւմգվզ»:
70
T1910, Mos1861 + ճ՟մկխնրէգ՟մ օ թ մգհնրէգ՟մ ՟պ՟րգժ ւ՟մ դնվջ թ ագվնրէգ՟մ,
ՄՄ6271 ճ՟մկխնրէգ՟մ օ թ մգհնրէգ՟մ ՟պ՟րգժ դնվջ թ ագվնրէգ՟մ (ավռ՟լ նր չմչռ՟լ):
71
դժգվթմջ // ծնրմ. + kai; ta;" ejrhvmou" «օ ՟մ՟ո՟սմգվզ»:
72
դկխնրմջ լնռնր = ծնրմ. G tou;" ijcquva" th`" qalavvsh" (ծ՟ճտ՟խ՟մ ծնժնռնռ) // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ oiJ ijcquve" th`" qalavvssh" (նրհհ՟խ՟մնռ):
73
T1910, Mos1861 ւ՟վթմւ | դց՟ճս ... դծնհ ... դւ՟վթմւ // ծնրմ. ta; xuvla ... cou`" ... oiJ
livqoi, նրհհ՟խ՟մ ծնժնռ:
74
՟մոսնրհւ // ծնրմ. kai; hJ eujforiva th`" gh`" e[stai ejn tai`" eijsovdoi" aujtw`n «օ
գվխվթ ՠ՟վգՠգվնրէճնրմզ ժթմգժնր ե մվ՟մտ թ յ՟ծ»:
54
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վ՟մւ75 մնտ՟ գհթտթմ: Եր ՠ՟վկվ՟ջտթ ջթվս մնտ՟` ո՟ծ՟մչգժ դղգպգ՟ժջ զջս76
ծ՟ր՟ջ՟վնրէգ՟մ77 խգմբ՟մգ՟տ: Ովՠնտ օ ՟ճվգ՟տ օ ջվՠնտ78 նշ նհնվղգջտգմ79:
(15) դՏմ՟մխմ օ դ՟հւ՟սմ ՟մ՟վագջտգմ, օ դ՟ղգմ՟ճմ լգվ իպնռգտնրջտգմ, օ
նշ աէ՟ջտթմ թ սմ՟մխջ80, օ ՟մդա՟ճ ՟ճոմ ՟վ՟ջտգմ օ լթլ՟հգջտգմ դմնւփւ, նվւ
թղ՟ջսնրէգ՟ղՠմ գմ ո՟ճլ՟պ՟տգ՟ժւ81: Եր ՟ղգմգւթմ ժպնրէգ՟ղՠ82 զղՠպմգջտթմ
օ նշ խ՟վ՟ջտգմ ճ՟մբթղ՟մգժ խ՟ղ յվչգժ թմշ83, ՟ճժ գհթտթմ ՟ղգմգւգ՟մ84 ճ՟ծեմ
դ՟վծնրվգ՟ժ: Եր85 իվ՟ս մնտ՟ շ՟վ՟շ՟վ, օ նշ նւ թտե, նվ խ՟վթտե ՟ճժ՟ճժգժ խ՟ղ
ո՟վջ՟րգժ դՠ՟մջ մնտ՟: (16) Եր գհթտթ ձ՟մ՟ո՟վծ մնտ՟ թ լնռե ղթմշօ թ լնռ,
ճ՟վօգժթտ ղթմշօ ճ՟վօղնրսջ, թ ծթրջթջնճ ղթմշօ ճ՟մ՟ո՟սմ 86 , օ խնշգջտթ
ձ՟մ՟ո՟վծ մնտ՟ ՟մկխնրէթրմ 87 : Եր ամ՟ջտգմ զմբ մ՟ լգվւ օ ո՟պ՟րնրմւ,
սմ՟մխւ օ ղգլ՟ղգլւ, ւ՟հտգ՟ժւ օ լ՟վ՟րգ՟ժւ օ խ՟ոգ՟ժւ` գվ՟մգժնռ
դղգպգ՟ժջ: (17) Ք՟մդթ ՟ջ՟տգ՟ժմ ճ՟պ՟ւգժնճ իվ՟ս ՟ոջս՟ղՠնրէգ՟մ88 ՟ճջ
ե, ւ՟մդթ ՟ջե, գէե` «Ոշ գխգջտե մ՟ի ՟ոջս՟ղՠնրէթրմմ օ ճ՟ճսմգջտթ ղ՟վբմ
՟մփվեմնրէգ՟մ` Ովբթմ Կնվջսգ՟մ» 89 . ՟վբ, ՟ոջս՟ղՠնրէթրմ իվ՟ս ե 90 : Եր
ռ՟ջմդթ «եյ ռ՟ճվթ» խնշգ՟տ Աջսնր՟լ դԻջղ՟ճեժ91, ռ՟ջմ ՟ճջնվթխ օ թյ՟ռ՟ճվթւ
75

յսգղ՟վ՟մւ // ծնրմ. klhronomiva tw`n plousivwn kai; ta; prosferovmena toi`"
aJgivoi", ka[n te cruso;" ka[n te a[rguro" ka[n te livqoi tivmioi h] calko;" h]
sivdhro", tav te ejnduvmata ta; iJerav te kai; e[n doxa kai; ta; brwvmata pavnta kai;
pa`n o{, ti tivmion «ծ՟վնրջսմգվթ ը՟պ՟մանրէճնրմզ օ ջվՠգվթմ ղ՟սնրտ՟լ ՠ՟մգվզ` ժթմթ
բ՟ նջխթ, էգ ՟վլ՟է, էգ է՟մխ՟վըգւ ւ՟վգվ, խ՟ղ ոհթմկ խ՟ղ գվխ՟է, մ՟օ՝ ջվՠ՟դ՟մ նր
ց՟պ՟ծգհ ծ՟մբգվկմգվ օ ՟ղգմ ջմմբ՟ղէգվւ նր ՟ղգմ թմշ, նվ ՟վըգւ՟ռնվ ե»:
76
ՄՄ1487, ՄՄ6271 օ զջս:
77
զջս ծ՟ր՟ջ՟վնրէգ՟մ = ծնրմ. katÆ ijsovthta:
78
T1910 Mos1861 շթւ օ ջվՠնտ:
79
Ովՠնտ օ ՟ճվգ՟տ օ ջվՠնտ նշ նհնվղգջտգմ // ծնրմ. wJsauvtw" e[k te tw`n chrw`n kai;
ojrfavnwn kai; ejk tw`n aJgivwn «մղ՟մ՟ոգջ մ՟օ ՟ճվթմգվթտ նր նվՠգվթտ օ ջվՠգվթտ»:
80
սմ՟մխջ // ծնրմ. ou[te ejpi; toi`" ajsqenevsi kai; ajdunavtoi" «նշ եժ էնրճժգվթմ նր սխ՟վմգվթմ»:
81
ո՟ճլ՟պ՟տգ՟ժւ // ծնրմ. + kai; toi`" ejn politikoi`" kai; dhmosivoi" diaprevpousi
pravgmasi «օ ՟շւթ գմ զմխմնրղ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ նր ծ՟ջ՟վ՟խ՟խ՟մ անվլգվնրղ»:
82
ՄՄ1487, ՄՄ6271 օ ժպնրէգ՟ղՠ // ծնրմ. + kai; fovbw/ «օ ռ՟ինռ»:
83
յվչգժ թմշ // ծնրմ. ajpofqevgxasqai ...tiv tou`toÉ... h] ...tiv ejkei`noÉ... «ո՟ս՟ջի՟մգժ`
«թ՞մշ ե ջ՟» խ՟ղ «թ՞մշ ե մ՟» [ծ՟վտգվթմ]» (ծղղս. R ...tivÉ... «թ՞մշ»):
84
՟ղգմգւգ՟մ // ծնրմ. + oiJ katoikou`nte" th;n gh`n «գվխվթ ՠմ՟խթշմգվզ»:
85
Եր // ծնրմ. + e[stai hJ sofiva aujtw`n kaiv «ժթմգժնր ե մվ՟մտ թղ՟ջսնրէճնրմզ օ»:
86
ճ՟մ՟ո՟սմ // ծնրմ. + th`" jEqrivbou «Եէվթՠթ»:
87
՟մկխնրէթրմ // ծնրմ. oJdo;" stenocwriva" «՟մկխնրէգ՟մ ձ՟մ՟ո՟վծ»:
88
՟ոջս՟ղՠնրէգ՟մ // ծնրմ. h[toi ajpostasiva «՟ճմ ե` ՟ոջս՟ղՠնրէճնրմզ»:
89
Հղղս. Բ Թգջ. Բ 3. «Ոշ մ՟ի գխգջտե ՟ոջս՟ղՠնրէթրմմ. գր ճ՟ճսմգջտթ ղ՟վբմ ՟մփվեմնրէգ՟մ՝ Ովբթմ Կնվջսգ՟մ»:
90
իվ՟ս ե // ծնրմ. kai; paideuqhvsontai pavnte" oiJ katoikou`nte" th;n gh`n «օ
ո՟սըռգժնր գմ գվխվթ ՠնժնվ ՠմ՟խթշմգվզ»:
91
դԻջղ՟ճեժ // ծնրմ. + to;n patevra aujtw`n «մվ՟մտ ծնվզ»:
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օ ՟ճլգղնրմւ ՟մ՟ո՟սթ օ ՟ղգմ՟ճմ սգջ՟խւ ա՟դ՟մ՟տ կգպզմբգժւ գհթտթմ օ
զմս՟մ՟ջտթմ92: Սնռգջտթմ օ ՟ո՟խ՟մգջտթմ93 օ ծ՟ժ՟լգջտթմ ղ՟վբթխ, օ ա՟դ՟մւ ջ՟ս՟խգջտթմ: Եր խնսնվգջտթմ ՟ղգմ՟ճմ ց՟ճսւ ՟մս՟պթ, օ ագհգտխնրէթրմ ժգվ՟մտ ՟ո՟խ՟մգջտթ: Եր ՟րգվգջտթմ ւ՟հ՟ււ, օ գհթտթմ ջ՟ծղ՟մւ
մնտ՟ ՟մխնիւ, դթ ո՟խ՟ջգջտթմ ղ՟վբթխ: Եր ոհլգջտթ գվխթվ ՟վգ՟ղՠ օ
՟վագժտե դոսնրհ թրվ, ւ՟մդթ նվ ՠպմ՟ոեջ 94 նրմթմ դմնջ՟` շգմ ղ՟վբթխ, ՟ճժ
ՠ՟վՠ՟վնջւ օ նվբթւ ՟մ՟ո՟սթ, օ ճ՟մ՟ո՟ս՟տնրտ՟մգժ գխգջտգմ: Աո՟խ՟մգ՟ժւ95 օ ճ՟ո՟խ՟մգժ96 ՟պ՟ւգջտթմ97, օ լ՟ճվթր ջվնճ98 թրվգ՟մտ ծ՟վտգմ դճհթջ
օ թ ավխ՟տ ղ՟վտ ճ՟ցյս՟խգջտգմ դղ՟մխնրմջ օ ծ՟վտգմ դագսմթ, օ գհթտթմ թ
խգվ՟խնրվ ա՟դ՟մ՟տ: (18) Եր դւ՟ծ՟մ՟ճջմ թ մգվւջ թ ջվՠնրէթրմջ99 ջո՟մտգմ օ
մմչգջտգմ զմբ խ՟մ՟ճջ մնտ՟ թ ս՟մ ջվՠնրէգ՟մ 100 , նրվ՟մփվ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ
ինվծվբ՟խ՟մնրէթրմմ ղ՟սշեվ101: Եր դո՟սղնրձ՟մ ջվՠնրէգ՟մ ջո՟ջնր դագտտթմ102 խ՟մ՟ճւ մնտ՟ օ նվբթւ մնտ՟ օ բջսգվւ մնտ՟, օ բթտգմ դ՟ճմ թ ռգվ՟ճ
գվթռ՟վ՟տ թրվգ՟մտ 103 , օ խ՟ոգջտգմ դավ՟ջսջ թրվգ՟մտ թ ծ՟մաջս՟վ՟մջ104 ջվՠնտմ: Եր գհթտթմ ջո՟մնհւ օ ՟ո՟խ՟մթշւ` թՠվօ դծնրվ ցնվկթշ ՟դաթ
ւվթջսնմեթտ:
XII (1) Ք՟մդթ ՟ջե ջվՠ՟դ՟մ ՟պ՟ւգ՟ժմ. «Ոշ ՟ղգմգւգ՟մ նվ ճԻջվ՟ճեժեմ
գմ Իջվ՟ճեժ՟տթւ գմ» 105 : Աո՟ նրվգղմ` նշ ՟ղգմգւգ՟մ 106 ւվթջսնմգ՟ճւ գմ,
92

ա՟դ՟մ՟տ կգպզմբգժւ գհթտթմ օ զմս՟մ՟ջտթմ = ծնրմ. G qhrivwn tiqassou`tai kai;
hJmerou`tai // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ qhrivwn ajtiqavswn te kai; hJmevrwn «ա՟դ՟մմգվթ`
ռ՟ճվթ օ ՟մզմսգժ»:
93
՟ո՟խ՟մգջտթմ // ծնրմ. ojligwqhvsontai «խ՟ո՟խ՟մգմ»:
94
ՄՄ1487, ՄՄ6271 զղՠպմ՟ոեջ:
95
T1910 ՟ո՟խ՟մգ՟ժ:
96
ՄՄ1487, ՄՄ6271, Mos1861 ճ՟ո՟խ՟մգ՟ժ, T1910 ճ՟ո՟խ՟մգ՟ժւ (նրհհռ՟լ ե՝ ճ՟ո՟խ՟մգժ):
97
ՄՄ1487 ՄՄ6271 T1910 Mos1861 ՟պ՟ւգջտգմ (նրհհռ՟լ ե՝ ՟պ՟ւգջտթմ)
// ծնրմ. + ejbdelugmevnoi eijsin kai; to; muvso" ajspavzontai. Kai; ejn th`/ ajrch`/ tou`
kairou` th`" ejxovdou aujtw`n th`" ejx ejrhvmou genomevnh" «ոթհլ գմ օ ոհլնրէճնրմ գմ
ջթվնրղ: Եռ ՟մ՟ո՟սթտ մվ՟մտ գժմգժնր ջխդՠնրղ»:
98
լ՟ճվթր ջվնճ // ծնրմ. rJomfaiva/ «ջվնռ»:
99
ՄՄ1487 ջվՠնրէթրմ:
100
թ ս՟մ ջվՠնրէգ՟մ // ծնրմ. ejn toi`" septoi`" kai; iJeroi`" tovpoi" «ո՟յսգժթ օ ջվՠ՟դ՟մ ռ՟ճվգվնրղ»:
101
նրվ՟մփվ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ինվծվբ՟խ՟մնրէթրմմ ղ՟սշեվ // ծնրմ. ejn oi|" hJ mustikh; kai;
ajnaivmakto" qusiva telei`tai «նվնմտնրղ խ՟ս՟վռնրղ ե ինվծվբ՟ռնվ օ ՟մ՟վճնրմ դնծ՟ՠգվնրէճնրմզ»:
102
ՄՄ1487 դագտթմ, ՄՄ6271 դագտտգմ:
103
թ ռգվ՟ճ գվթռ՟վ՟տ թրվգ՟մտ // ծնրմ. + kai; ejn tai`" klivnai" ejfaplwvsousin «օ ցպգժնր գմ ղ՟ծթձմգվթ ռվ՟»:
104
թ ծ՟մաջս՟վ՟մջ // ծնրմ. ejn tai`" lavrnaxi «ագվգդղ՟մմգվնրղ»:
105
Հղղս. Հպնղ. Թ 6. «Ոշ ՟ղգմգւգ՟մ նվ ճԻջվ՟ճգժեմ գմ, մնւ՟ Իջվ՟ճեժգ՟մւ թտգմ»:
106
նշ ՟ղգմգւգ՟մ // ծնրմ. + o{soi cristianoi; levgontai «նռւգվ խնշռնրղ գմ ւվթջսնմճ՟մգվ»:
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Ա. Թնցշճ՟մ

նվոեջ ՟ջե աթվ: Եփէմ ծ՟դ՟վ ՟ովգտ՟մ ճնվբրնտմ Իջվ՟ճեժթ, նվւ նշ խվխմգտթմ107 լնրմվ Բ՟ծ՟հնր108, օ ՟ղգմ՟ճմ Իջվ՟ճեժ109 ՟ովգտ՟ր թ կգպ՟տ մնտ՟: (2)
Աճջոեջ օ թ ը՟ղ՟մ՟խթ ՟ոջս՟ղՠնրէգ՟մ օ իվ՟սնր նվբրնտմ Իջղ՟ճեժթ, ջ՟խ՟ր աստթմ ձյղ՟վթս ւվթջսնմգ՟ճւ, նվոեջ օ թմւմ Փվխթշմ ղգվ թ Սնրվՠ Արգս՟վ՟մթմ ՟ջե. «Ավբգփւ օ Ովբթ ղ՟վբնճ գխգ՟ժ` աստե՞ ծ՟ր՟սջ ճգվխվթ»110:
Ննր՟դգջտթ թ ը՟ղ՟մ՟խթմ ճ՟ճմղթխ ծնաթմ 111 : (3) Եր ՠ՟դնրղւ նրվ՟ջտթմ
դձյղ՟վսնրէթրմ112 օ դխգմ՟վ՟վ Խ՟շմ օ դջնրվՠ ինվծնրվբմ, օ ՟պ՟մտ ՠպմնրէգ՟մ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ113 նրվ՟ջտթմ դՔվթջսնջ օ գվէթտգմ դծգս ՟ոջս՟ղՠ՟տմ:
(4) Ք՟մդթ ճ՟պ՟չ՟անճմ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ՟պ՟ւգ՟ժմ ւ՟վնդգ՟տ` ՟ջգժնռ, էգ` «Ի
ը՟ղ՟մ՟խջ ճգսթմջ114 ՟ոջս՟ղՠգջտթմ ղ՟վբթխ թ ծ՟ր՟սնտմ` ՟պ նրմնհմ ծնաթ
ղնժնվնրէգ՟մ 115 օ թ ռ՟վբ՟ոգսնրէթրմ բթր՟տ 116 ՝ խգհլ՟րնվնրէգ՟ղՠ 117 ջս՟ՠ՟մթտ` ջսգ՟ժւ թրվգ՟մտ իհձթ ղս՟տ»118: (5) Եր բ՟վկգ՟ժ մնճմ թմւմ` «Յ՟րնրվջ
ճգսթմջ գխգջտգմ ը՟ղ՟մ՟խւ շ՟վւ. դթ գհթտթմ ղ՟վբթխ ՟մկմ՟ջեվւ, ՟վլ՟է՟ջեվւ, ծո՟վսւ, ՟ղՠ՟վս՟ր՟մւ, ծ՟ճծնճթշւ, ՟մծ՟ր՟մւ լմնհ՟տ, ՟մյմնվծւ,
՟մջնրվՠւ, ՟մղթսւ119, ՟մ՟անվնճմւ, ղ՟սմթշւ, ճ՟մբանրմւ, ՟մընճըւ, ռեջւ, ՟մՠ՟վգջեվւ120, նվւ նրմթմ դխգվո՟վ՟մջ ՟ջսնր՟լո՟յսնրէգ՟մ, օ թ դփվնրէգմե
մնվ՟ նրվ՟տնհւ»121: (6) Եր ՟ղգմ՟ճմ սխ՟վւ ծ՟ր՟սնռ122 թ իվ՟սնրմ ճ՟ճմղթխ
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ՄՄ1487, ՄՄ6271 խվխմգջտգմ:
Հղղս. Հպնղ. ԺԱ 4. «Երէմ ծ՟դ՟վ ՟ճվ, նվ նշ խվխմգտթմ լնրմվ Բ՟ծ՟հնր»:
109
՟ղգմ՟ճմ Իջվ՟ճեժ = ծնրմ. R a{pa" jIsrahvl // ծնրմ. + oJ lao;" tou` jIsrahvl «Իջվ՟ճգժթ
ընհնռնրվբզ»:
110
Հղղս. Ղնրխ. ԺԸ 8. «Իջխ նվբթ ղ՟վբնճ գխգ՟ժ, աս՟մթտե ՟վբգրւ ծ՟ր՟սջ ճգվխվթ»:
111
ծնաթմ = ծնրմ. R // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ + tw`n teleivwn «խ՟ս՟վճ՟ժմգվթ»:
112
դձյղ՟վսնրէթրմ // ծնրմ. th;n ajlhqh` pivstin «ձյղ՟վթս ծ՟ռ՟սզ»:
113
՟պ՟մտ ՠպմնրէգ՟մ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ // ծնրմ. cwri;" biva" h] kolavsew" h] aijkismw`n
«՟պ՟մտ ՠպմնրէճ՟մ խ՟ղ ո՟սըթ խ՟ղ ս՟մչգժնր»:
114
ՄՄ6271 ճգվխթմջ:
115
՟պ նրմնհմ ծնաթ. ՟ճջոգջ ե է՟վաղ՟մռ՟լ prosevconte" pneuvmasi ՟վս՟ծ՟ճսնրէճնրմզ. բգվՠ՟ճթ մ՟ի՟լ՟մտմ զմխ՟ժռ՟լ ե նվոգջ մ՟իբթվ` pro;" e[conte", օ է՟վաղ՟մռ՟լ
ՠ՟պ՟տթ նր ջի՟ժ:
116
T1910, Mos1861 բթր՟տ, թ:
117
T1910, Mos1861, ՄՄ6271 խգհլ՟րնվնրէթրմ:
118
Հղղս. Ա Տթղ. Դ 1-2. «Ի ը՟ղ՟մ՟խջ ճգսթմջ՝ ւ՟խգջտթմ նղ՟մւ թ ծ՟ր՟սնտմ. օ ծ՟ճգջտթմ ճ՟ճջջ ղնժնվնրէգ՟մ օ թ ռ՟վբ՟ոգսնրէթրմջ բթր՟տ՝ խգհլ՟րնվնրէգ՟ղՠ. ջս՟ՠ՟մւ,
ի՟ՠգ՟ժւ թրվգ՟մտ իհձթրմ ղս՟տ»:
119
՟մղթսւ // ծնրմ. a[spondoi «՟մբ՟յթմւ»:
120
ճ՟մբանրմւ, ՟մընճըւ, ռեջւ, ՟մՠ՟վգջեվւ // ծնրմ. ajkratei`", ajnhvmeroi, ajfilavgaqoi,
prodovtai, propetei`", tetufwmevnoi, filhvdonoi ma`llon h] filovqeoi «՟մդնրջոմգվ,
՟մկգպմզմսգժմգվ, ՟մՠ՟վգջգվմգվ, ղ՟սմթշմգվ, իգժ՟ծգհմգվ, ցւռ՟լմգվ, ՟ռգժթ տ՟մխ՟ջգվմգվ, ւ՟մ ՟ջսռ՟լ՟ջգվմգվ»:
121
Հղղս. Բ Տթղ. Գ 1. «Զ՟ճջ աթս՟ջչթվ, գէե ճ՟րնրվջ ճգսթմջ գխգջտգմ ը՟ղ՟մ՟խւ շ՟վւ. դթ
գհթտթմ ղ՟վբթխ ՟մկմ՟ջեվւ, ՟վլ՟է՟ջեվւ, ծո՟վսւ, ՟ղՠ՟վս՟ր՟մւ, ծ՟ճծնճթշւ, ՟մծ՟ր՟մւ լմնհ՟տ, ՟մյմնվծւ, ՟մջնրվՠւ, ՟մմնրեվւ, ՟մանրէւ, ՠ՟մջ՟վխնրւ, ՟մընճըւ, ռեջւ,
՟մՠ՟վգջեվւ, ղ՟սմթշւ, ճ՟մբանրմւ, ՟ղո՟վծ՟ր՟ձւ. տ՟մխ՟ջեվւ՝ ղ՟մ՟ր՟մբ ւ՟մ ՟ջսնր՟լ՟ջեվւ. նվ նրմթտթմ դխգվո՟վ՟մջ ՟ջսնր՟լո՟յսնրէգ՟մ, գր թ դ՟րվնրէգմե ՟մսթ
մնվ՟ նրվ՟տգ՟ժ թտգմ»:
122
ՄՄ1487, ՄՄ6271 ծ՟ր՟սնռւ:
108

Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ
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ճ՟ճսմգջտթմ օ թմւգ՟մւ դթմւգ՟մջ նվնյգջտգմ թ ջվՠնտ գխգհգտգ՟տ` թրվգ՟մտ
ճփը՟վնրէգ՟ղՠմ: Ննճմ ը՟ղ՟մ՟խմ խնշգ՟տ դմնջ՟ թ ղնժնվնրէթրմ, ւ՟մդթ ինմ՟վծ՟ղթսւ 123 օ ժպթմւ, ձյղ՟վթս ւվթջսնմգ՟ճւ 124 օ ՟դ՟սւ ս՟մմ Թնվանղ՟ճ 125 , օ թղ՟ջսնրմւմ 126 օ զմսթվւմ նշ իմբվգտթմ թ ը՟ղ՟մ՟խթմ ճ՟ճմղթխ
դձյղ՟վսնրէթրմմ127: (7) Աճժ ցնի՟մ՟խ մնտ՟128 իմբվգտթմ129 թմւմ՟ջեվւմ, ՟վլ՟է՟ջեվւմ, ծ՟ճծնճթշւմ, ՟ղՠ՟վս՟ր՟մւմ, ճ՟ցյս՟խնհւմ, ՟վՠգտնհւմ, ոնպմթխւմ, յնրմւմ, ՟մնհնվղւմ, անհւմ, ՟ոջս՟ղՠւմ, ՟մ՟անվնճմւմ, ՠ՟մջ՟վխնրւմ, ՟մընճըւմ, ռեջւմ, ղ՟սմթշւմ, ծո՟վսւմ, տ՟մխ՟ջեվւմ, լ՟պ՟ճ՟ՠ՟վնճւմ130, նվւ նրմթմ131 դխգվո՟վ՟մջ ՠ՟վգո՟յսնրէգ՟մ օ թ դփվնրէգմե մնվ՟
նրվ՟տնհւ: (8) Աճջոթջթւջ գհթտթմ ջո՟ջ՟րնվւ 132 ՟րնրվտմ ՟ճմնտթխ, օ դ՟ղգմ՟ճմ դնվ թմշ օ ծվ՟ղ՟ճգջտթ 133 մնտ՟` իմբնրէգ՟ղՠ խ՟ս՟վգջտգմ: Եր գվխթրհ՟լմ թ Տգ՟պմե ճնշ թմշ ծ՟ղ՟վգջտթ ՟պ՟չթ134 մնտ՟135:
XIII (1) Եր գհթտթմ ղ՟վբթխ թ իվ՟սնր նվբրնտմ Իջղ՟ճեժթ136 թ խ՟վթջ` ղթմշօ ՟մճնրջ՟ժթ ղս՟տ137 թրվգ՟մտ: Եր ՠ՟վկտթ ո՟սթր ւ՟ծ՟մ՟ճթտ, օ ո՟խ՟ջգջտե
ո՟յսփմ թ ս՟մ138 Աջսնրլնճ, օ ժպգջտգմ ՟ղգմ՟ճմ ո՟ս՟վ՟աւ գխգհգտրնճ, օ
գհթտթմ ւ՟ծ՟մ՟ճւմ նվոեջ ընհնռնրվբմ139: (2) Եր գհթտթ140, ճնվը՟ղ ժտտթ ը՟-

123

ՄՄ1487, ՄՄ6271 ինմ՟վծւ ղթսւ:
ւվթջսնմգ՟ճւ = ծնրմ. R. cristianoiv // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ crhstoiv «ժ՟ռ, ՟դմթռ
[ղ՟վբթխ]»: Ննվ Կս՟խ՟վ՟մնրղ ՟ճբ ՟լ՟խ՟մզ է՟վաղ՟մռգժ ե «ւ՟հտվ» (փվթմ՟խ` Մ՟սէ. ԺԱ
30, Ղնրխ. Ե 39, Զ 35, Ա Կնվ. Ժ 33), թջխ անճ՟խ՟մ՟տռ՟լ` «ւ՟հտվնրէթրմ» (փվթմ՟խ` Հպնղ. Բ 4),
125
ՄՄ1487 սնրմմ Թնվանղգ՟, ՄՄ6271 սնրմմ Թնվանղգ՟մմ:
126
ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910, Mos1861 նշ թղ՟ջսնրմւմ (նշ՝ չմչռ՟լ) // ծնրմ. շթւ:
127
նշ իմբվգտթմ ... դձյղ՟վսնրէթրմմ // ծնրմ. ouj zhthqhvsontai «շգմ ցմսվռգժնր»: Հ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ ծ՟ճգվգմ ծ՟սռ՟լզ ծգս՟ա՟ճնրղ իղՠ՟ավռգժ ե:
128
T1910, Mos1866 մնվ՟:
129
իմբվգտթմ // ծնրմ. zhthqhvsontai, oi{tinev" ejsti «ո՟վդգժնր գմ, էգ նռւգվ գմ»:
130
ծ՟ճծնճթշւմ ... լ՟պ՟ճ՟ՠ՟վնճւմ //ծնրմ. ajlazovne", uJperhvfanoi, blavsfhmoi, a{rpage",
pleonevktai, mevqusoi, ajnelehvmone", ajpostavtai, a[spondoi, a[storgoi, ajcavristoi,
ajnovsioi, diavboloi, ajkratei`", ajnhvmeroi, ajtivqasoi, prodovtai, propetei`",
tetufwmevnoi, filhvdonoi ma`llon h] filovqeoi, povrnoi, moivcoi, klevptai, ejpivorkoi,
yeu`stai, ajndrapodistaiv:
131
ՄՄ1487 նրմեթմ:
132
ՄՄ6271 ջո՟ջ՟րնվ:
133
ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910, Mos1861 ծվ՟ղ՟ճգջտե (նրհհռ՟լ ե ծվ՟ղ՟ճգջտթ):
134
՟պ՟չթ // ծնրմ. ejnwvpin twn` ojfqalmw`n «՟շւգվթ ՟պչօ»:
135
մնտ՟ // ծնրմ. + ajllÆ ejn ajtimiva/ e[sontai o}n trovpon katapepathmevnh kovpro"
«՟ճժ ՟մ՟վառ՟լ խժթմգմ, թմշոգջ նսմ՟խնի խհխհ՟մւ»:
136
նվբրնտմ Իջղ՟ճեժթ // ծնրմ. + kai; ejleuvsontai «օ ամ՟ժնր գմ»:
137
ղս՟տ, ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ ՟հ՟ռ՟հնրղմ ե խգմ՟տ ՠ՟պթ, ւ՟մթ նվ ծնրմ՟վգմմ ե՝ th`" zwh`":
138
թ ս՟մ // ծնրմ. շթւ:
139
ՄՄ1487, ՄՄ6271 ընհնռնրվբջմ:
140
T1910 գհթտթմ | օ գհթտթ // ծնրմ. kai; ejn tw/` kairw/` ejkeivnw/, h[toi tw`/ eJbdomatikw/`
eJbdovmw/ crovnw/ «օ ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խ, ՟ճմ ե` ճնէմգվնվբ ճնէմճ՟խթ ը՟ղ՟մ՟խ» (ժ՟սթմգվգմմ
ե` in septimo ebdomatico tempore):
124
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ղ՟մ՟խ սեվնրէգ՟մ 141 մնտ՟ 142 , ՠ՟դղ՟ջտթ մգհնրէթրմ ղ՟վբնճ օ ՟մ՟ջմնճ, օ
գհթտթմ ՟ո՟խ՟մնրէթրմ օ ջնռ143, օ ՟ո՟խ՟մգջտթմ144 ղ՟վբթխ օ ՟մխտթմ ճգվխթվ145, օ ճ՟րգժտթ146 ՟ճժ ղթրջ օջ ծ՟վնր՟լ ղ՟վբխ՟մ: (3) Նմչգջտե ՟ճվ ճգվգխնվթմ օ ճ՟վնրտգ՟ժ զմբ ՟պ՟րփսմ աստե ՟պ բնրվջ թրվ147 ո՟ծ՟մչնհ նջխրնճ օ ՟վլ՟էնճ148: Եր ղ՟յգջտթ149 ՟ղգմ՟ճմ սնրվօ՟պ նջխրնճ օ ՟վլ՟էնճ, օ ռ՟ձ՟պգջտգմ150 դ՟ղգմ՟ճմ ոթս՟մթջ թրվգ՟մտ151: (4) Յ՟ճմղ152 ը՟ղ՟մ՟խթ ռ՟ձ՟պգջտգմ
ղ՟վբթխ դնվբթջ թրվգ՟մտ: Ավբ, ե՞վ ՟հ՟ա՟ր, ՟ջգմ, ՟մսգջ ՟պմթտե Աջսնր՟լ
դծ՟ր՟ս՟տգ՟ժջ խվգժ մգհնրէթրմջ: Զթ գվօգջտթմ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժւմ օ ՟մծ՟ր՟սւմ, օ նվնյգջտթ նվնղմ թ տնվգմնճ, ռ՟ջմ դթ ծնրվ ցնվկթշ ե ը՟ղ՟մ՟խմ ՟ճմ:
(5) Եր գվխ՟ճմ՟ղսե153 Աջսնր՟լ, դթ գվօգջտթմ զմսվգ՟ժւմ, զջս նվնրղ ՟ջե154.
«Եվ՟մթ ե կգդ` ճնվը՟ղ մ՟ի՟սթտգմ օ շ՟վշ՟վթտգմ օ ՟ջ՟ջտգմ դ՟ղգմ՟ճմ
ՠ՟մ155 շ՟վ դկգմչ ջնրս ռ՟ջմ թղ. տմլ՟տեւ օ նրվ՟ի ժգվնրւ, դթ ռ՟վկւ կգվ
ՠ՟դնրղ գմ ճգվխթմջ»156: (6) Իջխ թ157 ճգսթմ մգհնրէգ՟մ158 նվբրնտմ Իջղ՟ճեժթ, թ
141

ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910, Mos1861 մգհնրէգ՟մ (նրհհռ՟լ ե՝ սեվնրէգ՟մ):
ը՟ղ՟մ՟խ սեվնրէգ՟մ մնտ՟ // ծնրմ. ajriqmo;" tw`n ejtw`n th`" dunasteiva" aujtw`n,
<diÆ> h|" katekravthsan th`" gh`" «մվ՟մտ թյի՟մնրէճ՟մ ս՟վթմգվթ էթռզ, նվնռ սթվգտթմ ՟յի՟վծթմ»:
143
ՄՄ6271, T1910, Mos1861 շթւ գհթտթմ ՟ո՟խ՟մնրէթրմ օ ջնռ, ՄՄ1487 + ղ՟վբնճ օ
՟մ՟ջմնճ:
144
ՄՄ6271 գհթջտթ ՟ո՟խ՟մգջտթմ:
145
՟մխտթմ ճգվխթվ // ծնրմ. ejpi; proswvpou th`" gh`" w{sper cou`" kaqÆ eJkavsthn hJmevran.
kai; ejn tw/` kairw`/ ejkeivnw/ «գվխվթ գվգջթմ` թմշոգջ ծնհ ՟ղգմ փվ, օ ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խ»:
146
ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910, Mos1861 ճ՟րգժտե (նրհհռ՟լ ե՝ ճ՟րգժտթ):
147
՟պ բնրվջ թրվ // ծնրմ. ejpi; th`" flia`" th`" quvra" «թվ բպ՟մ խնհ՟ց՟ճսթ ղնս»:
148
ո՟ծ՟մչնհ նջխրնճ օ ՟վլ՟էնճ // ծնրմ. ajpaitou`nta" oJlkhvn crusivou kai; ajrgurivou kai;
ajggareuvonta" aujtovn «նջխնր նր ՟վլ՟էթ ՠգպ ո՟ծ՟մչնհմգվթ օ թվ ռվ՟ ՠպմ՟տնհմգվթ»:
149
ՄՄ6271 ռ՟ձ՟պգջտգմ օ ղ՟յգջտթ:
150
ռ՟ձ՟պգջտգմ // ծնրմ. pwlhvsei oJ a[nqrwpo" «ղ՟վբզ խռ՟ձ՟պթ»:
151
ոթս՟մթջ թրվգ՟մտ // ծնրմ. + kai; ta; ojrganika; sidhra` kai; ta; ejntavfia aujtou` «օ
թվ գվխ՟էգ անվլթւմգվմ նր է՟հղ՟մ ծ՟մբգվկ՟մւզ»:
152
Յ՟ճմղ // ծնրմ. + eJbdomatikw`/ «ճնէմճ՟խթ՞»:
153
գվխ՟ճմ՟ղսե // ծնրմ. + ejpi; tai`" qlivyesi tw`n dikaivwn kai; tw`n pistw`n «՟վբ՟վմգվթ նր ծ՟ռ՟ս՟վթղմգվթ մգհնրէճնրմմգվթ ծ՟մբգո»:
154
ՄՄ1487, ՄՄ6271 ՟ջեմ. զջս նվնրղ ՟ջե = ծնրմ. R kaqw;" ei\pen // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ
ՠմ՟աթվ proei`pe ga;r hJmi`n oJ kuvrio" ou{tw" «ւ՟մդթ Տգվզ ղգդ ՟ճջոգջ խ՟մի՟ռ
՟ջ՟տ»:
155
ՄՄ1487, ՄՄ6271 ՠ՟մջ:
156
Հղղս. Ղնրխ. Զ 22. «Եվ՟մթ ե կգդ ճնվը՟ղ մ՟ի՟սթտգմ դկգդ ղ՟վբթխ օ ճնվը՟ղ
նվնյթտգմ դկգդ, գր ՟սթտգմ, գր ծ՟մթտգմ ՟մնրմ շ՟վ դկեմչ ռ՟ջմ նվբրնճ ղ՟վբնճ: Որվ՟ի
ժթչթւ ճ՟րնրվ ճ՟ճմղթխ օ տմլ՟ջչթւ, դթ ՟ծ՟՝ ռ՟վկւ կգվ ՠ՟դնրղ գմ ճգվխթմջ»:
// ծնրմ. + ou{tw" ga;r ejdivwxan tou;" profhvta" tou;" pro; hJmw`n «ւ՟մդթ ՟ճջոգջ գմ
ծ՟ժ՟լգժ ղգդ՟մթտ ՟պ՟չ գհ՟լ ղ՟վա՟վգմգվթմ»:
157
ՄՄ1487, ՄՄ6271 շթւ թ:
158
թ ճգսթմ մգհնրէգ՟մ // ծնրմ. meta; th;n qli`yin «մգհնրէճնրմթտ ծգսն»:
142

Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ
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ռս՟մագժ ղ՟վբխ՟մ օ թ159 շնրմգժմ160 ճնճջ ցվխնրէգ՟մ161 թ կգպ՟տ նվբրնտմ Իջղ՟ճեժթ162, (11) ճ՟ճմը՟ղ ճ՟մխ՟վլ՟խթ163 ճ՟վթտե թ ռգվ՟ճ մնտ՟164 է՟ա՟րնվմ Յնրմ՟տ, ՟ճջթմւմ` Հնպնղնտ165, ջվսղսնրէգ՟ղՠ ղգլ՟ր, օ դ՟վէթտե նվոեջ ՟ճվ166 թ
ւմնճ, դնվ ծ՟ղ՟վեթմ ղ՟վբթխ թՠվօ167 ղգպգ՟ժ օ ճնշ թմշ ոեսջ: Ս՟ գժտե թ ռգվ՟ճ
մնտ՟ թ լնռեմ Եէնռո՟տնտ օ ՟վխտե ջնրվ օ ՟րգվնրղմ ճԵէվթՠմ` ճ՟յի՟վծմ168
մնտ՟, օ ագվգջտե դխ՟մ՟ճջ օ դղ՟մխնրմջ մնտ՟: Եր թ ՠմ՟խթշջ գվխվթմ169 թչտգմ
նվբթւ է՟ա՟րնվթմ ջվնռ օ ծ՟վտգմ դմնջ՟170: (12) Եր ՟վխտգմ171 թ ռգվ՟ճ մնտ՟
՟ծ, ւ՟մդթ ՟ղգմ՟ճմ ՠ՟մ՟խւ մնտ՟172 ս՟տթմ թ կգպջ է՟ա՟րնվթմ Հնպնղնտ173:
(13) Եր գհթտթ ժնրլ է՟ա՟րնվթմ174 թ ռգվ՟ճ մնտ՟ գփէմ՟ո՟սթխ ւ՟մ դնվ եվ
ժնրլ մնտ՟ թ ռգվ՟ճ մնտ՟175: Եր ծ՟ջտե թ ռգվ՟ճ մնտ՟ ՟մկխնրէթրմ176, ւ՟հտ օ
լ՟վ՟ր օ մգհնրէթրմ, օ գհթտթմ լ՟պ՟ճւ թմւգ՟մւ, օ խ՟մ՟ճւ օ նվբթւ մնտ՟,
լ՟պ՟ճգջտգմ` նվնտ լ՟պ՟ճգտթմ մնտ՟, օ գհթտթ լ՟պ՟ճնրէթրմ177 մնտ՟ շ՟վ՟անճմ
օ բ՟պմ՟անճմ ծ՟վթրվ՟ո՟սթխ: (14) Եր ի՟հ՟հ՟ջտթ գվխթվմ ՟րգվգ՟ժ թ մնտ՟մե: Եր գժտգմ թրվ՟ւ՟մշթրվ նւ ճգվխթվ թրվ օ թ ը՟պ՟մանրէթրմ թրվ178. Հ՟ճւ,
159

ՄՄ6271 շթւ թ:
ՄՄ1487, ՄՄ6271 շնրմգժ:
161
ցվխնրէգ՟մ // ծնրմ. + h] ajpolutrwvsew" «խ՟ղ ՟դ՟ս՟ավղ՟մ»:
162
Իջղ՟ճեժթ // ծնրմ. + XIII.6–10 (118.28–122.54) diwkwvmenoi, qlibovmenoi ...
ajfanismo;n genhvsontai. Ագվսջթ օ Կնվսգխ՟՟ջթ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ ղգչ 13.7–10 ծ՟սռ՟լզ ծնվչնվչռ՟լ ե Interpolatio. ՟ճմ ՟պխ՟ ե ծնրմ՟վգմ DBG կգպ՟ավգվնրղ օ ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ ե
R կգպ՟ավթտ նր ժ՟սթմգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմթտ: Ն՟ինվբ` 13.6 ո՟վՠգվնրէճնրմզ մգվ՟պճ՟ժ`
՟ճմ շխ՟ մ՟օ ծ՟ճգվգմնրղ:
163
ճ՟մխ՟վլ՟խթ // ծնրմ. + ejpeleuvsontai ejpÆ aujtou;" qli`yi" kai; stenocwriva «մվ՟մտ
ռվ՟ ա՟ժնր գմ մգհնրէճնրմմգվ նր ՟հգսմգվ»:
164
ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910, Mos1861 մնվ՟ (նրհհռ՟լ ե՝ մնտ՟):
165
Mos1861 շթւ ՟ճջթմւմ ծնպնղնտ:
166
՟ճվ // ծնրմ. + piw;n oi\non poluvn «յ՟ս աթմթ իղ՟լ»:
167
T1910, Mos1861 շթւ թՠվօ:
168
ՄՄ1487 ճ՟յմ:
169
գվխվթմ // ծնրմ. + th`" ejpaggeliva" «՟ռգսճ՟տ»:
170
ծ՟վտգմ դմնջ՟ // ծնրմ. ejkkovyousin aujtou;" ajpo; th`" gh`" «խսվգժնր գմ մվ՟մտ գվխվթտ»:
171
ՄՄ1487 ՟վխգմ | ՟վխտգմ // ծնրմ. ejpipevsh/ «զմխմգժնր ե»:
172
ւ՟մդթ ՟ղգմ՟ճմ ՠ՟մ՟խւ մնտ՟ // ծնրմ. pavntoqen: kai; ou|toi kai; oiJ gunai`ke"
aujtw`n kai; ta; tevkna aujtw`n kai; oiJ tiqhnouvmenoi ta; brevfh aujtw`n kai; pa`sai
aiJ parembolai; aujtw`n aiJ ou\sai ejn th`/ gh`/ tw`n patevrwn aujtw`n «ՠնժնվ խնհղգվթտ.
օ մվ՟մւ օ մվ՟մտ խ՟մ՟ճւ օ մվ՟մտ գվգի՟մգվզ օ մվ՟մտ ղ՟մնրխմգվթ ջսմսնրմգվզ օ
մվ՟մտ ՠնժնվ ՠ՟մ՟խմգվզ, նվ ծ՟ճվգվթ գվխվնրղ գմ»:
173
է՟ա՟րնվթմ Հնպնղնտ // ծնրմ. + ejn rJomfaiva/ kai; aijcmalwsiva/ kai; qanavtw/ kai;
fqora`/ «ջվթ օ ագվնրէճ՟մ օ ղ՟ծռ՟մ նր ՟ո՟խ՟մնրէճ՟մ»:
174
է՟ա՟րնվթմ // ծնրմ. + tw`n JRwmaivwn «ծպնղգ՟տթմգվթ»:
175
T1910 շթւ գփէմ՟ո՟սթխ ւ՟մ դնվ եվ ժնրլ մնտ՟ թ ռգվ՟ճ մնտ՟:
176
՟մկխնրէթրմ // ծնրմ. + megavlh «ղգլ»:
177
ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910 գհթտթմ թ լ՟պ՟ճնրէթրմ, Mos1861 գհթտթմ թ լ՟պ՟ճնրէգ՟մ
(նրհհռ՟լ ե՝ գհթտթ լ՟պ՟ճնրէթրմ):
178
ը՟պ՟մանրէթրմ թրվ // ծնրմ. + klhronomiavn tw`n patevrwn «օ ծ՟ճվգվթ ը՟պ՟մանրէճնրմզ»:
160
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Կթժթխթ՟, Իջ՟րվթ՟179, Ացվթխե, Գ՟հ՟՟բ180, Սթխթժթ՟: Եր ղմ՟տգ՟ժւմ181 թ ագվնրէգմե ղթ գժտեմ182 ճ՟յի՟վծմ183 թրվգ՟մտ, ճգվխթվ184: (15) 185Բ՟դղ՟ջտթմ ճգվխվթմ186 նվոեջ ղ՟վ՟ի: Եր ՟րգվգջտթ187 Ավ՟ՠթ՟188, օ լնռգդգվւ ի՟հ՟հ՟ջտթմ, օ
ՠնվՠնւգջտթ ՠ՟վխնրէթրմ օ ջվսղսնրէթրմ է՟ա՟րնվթմ Հնպնղնտ թ ռգվ՟ճ նրվ՟տնհ՟տմ189 դՏեվ ղգվ Յթջնրջ Քվթջսնջ190: Եր գհթտթ ի՟հ՟հնրէթրմ ղգլ191, նվոթջթ նշ գհգր օ նշ գհթտթ, դթ ճգսթմ192: (16) Եր թ ռ՟իձ՟մթ193 գհթտթ նրվ՟ինրէթրմ 194 ճգվխվթ 195 : Եր յթմգջտգմ դւ՟հ՟ւջ օ ՟դ՟սգջտգմ դւ՟ծ՟մ՟ճջ 196 թ
ռս՟մաե թրվգ՟մտ197, օ ծ՟մաթտգմ ղ՟վբթխ թ ը՟ղ՟մ՟խթմ ճ՟ճմղթխ թ մգհնրէգմե
թրվգ՟մտ: (17) Աճջ ե ի՟հ՟հնրէթրմ, դնվ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ՟պ՟ւգ՟ժմ ՟մնր՟մգ՟տ, գէե` «Յնվը՟ղ ՟ջթտգմ ի՟հ՟հնրէթրմ օ յթմնրէթրմ օ նրվ՟ինրէթրմ,
ճ՟ճմը՟ղ ճ՟մխ՟վլ՟խթ թ ռգվ՟ճ մնտ՟ ջ՟ս՟խնրղմ»198: Եր բ՟վկգ՟ժ Տեվմ ճԱրգս՟վ՟մջմ ՟ջե, գէե` «Ովոեջ ճ՟րնրվջմ Ննճթ նրսեթմ օ զղոեթմ, խ՟մ՟ճջ ՟պմեթմ
օ ՟վ՟մտ ժթմեթմ, ՟ճմոեջ գհթտթ օ ՟րնրվմ ճգսմնրղ»199: (18) Եր ճ՟ճմղ ի՟հ՟179

T1910 Սնրվթ՟:
Գ՟հ՟՟բ // ծնրմ. JEllav" «Հնրմ՟ջս՟մզ»:
181
Եր ղմ՟տգ՟ժւմ = ծնրմ. pa`" oJ uJpolimpasqeiv" «ղմ՟տ՟լ ՟ղգմ նւ»:
182
ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910, Mos1861 ղթ գժտեմ (ղթ չմչռ՟լ):
183
T1910 ճ՟յի՟վծ՟տմ: դջնհնրմջ // ծնրմ. + ta; e{rponta ejpi; th;n gh`n tav te
kthnwvdh «ագսմթ ռվ՟ ջնհ՟տնհ օ զմս՟մթ խգմբ՟մթմգվ»:
184
Mos1861 գվխթվ. ճ՟յի՟վծմ թրվգ՟մտ, ճգվխթվ // ծնրմ. eij" ta; i[dia kai; patrika;
aujtou` «բգոթ թվգմտ օ ծ՟ճվ՟խ՟մ [ծնհգվզ ՞]»:
185
+ oiJ a[nqrwpoi «ղ՟վբթխ»:
186
ՄՄ1487 շթւ ճգվխվթմ // ծնրմ. + th`" ejrhmwqeivsh" «՟ղ՟ճ՟տ՟լ»:
187
ՄՄ6271 ՟ր՟վգջտթ:
188
Եր ՟րգվգջտթ Ավ՟ՠթ՟ // ծնրմ. hJ Ai[gupto" ejrhmwqhvsetai, jArabiva ejn puri;
kauqhvsetai, hJ gh` tou` JAbranou`" ejrhmwqhvsetai «Եաթոսնջմ ՟ռգվռգժնր ե, Ավ՟ՠթ՟մ ՟ճվռգժնր ե ծվնռ, Հ՟ՠվ՟մնջթ գվխթվմ ՟ղ՟ճ՟մ՟ժնր ե»:
189
ՄՄ1487 ճնրվ՟տնհ՟տմ:
190
Յթջնրջ Քվթջսնջ // ծնրմ. + kai; eijrhneuvsei hJ gh` «օ գվխթվզ ի՟հ՟հռգժնր ե»:
191
ի՟հ՟հնրէթրմ ղգլ // ծնրմ. + kai; galhvnh ejpi; th`" gh`" «օ ծ՟մբ՟վսնրէճնրմ գվխվթ
ռվ՟»:
192
T1910, Mos1861 թ ճգսթմջ | դթ ճգսթմ // ծնրմ. kaqw;" o{ti ejscavth ejstiv «նվոգջ էգ
ռգվչթմմ ե»:
193
թ ռ՟իձ՟մթ. ծղղս. ծնրմ. kai; ejn tw/` tevlei tw`n aijwvnwn «բ՟վգվթ ռգվչնրղ». ՟ճջ
ծնրմ՟վգմ ՟վս՟ծ՟ճսնրէճնրմզ XIII.15-թ ռգվչնրղ ե:
194
T1910 գհթտթմ ճնրվ՟ինրէթրմ:
195
ճգվխվթ // ծնրմ. + kai; katoikhvsousin oiJ a[nqrwpoi ejn eijrhvnh «օ ղ՟վբթխ ՟ովգժնր
գմ ի՟հ՟հնրէճ՟ղՠ»:
196
՟դ՟սգջտգմ դւ՟ծ՟մ՟ճջ // ծնրմ. ejleuqerwqhvsontai oiJ iJerei`" «ւ՟ծ՟մ՟մգվմ ՟դ՟սռգժնր գմ»:
197
Mos1861 մնտ՟:
198
Հղղս. Ա Թգջ. Ե 3. «Յնվը՟ղ ՟ջթտգմ էե ի՟հ՟հնրէթրմ օ յթմնրէթրմ ե, ճ՟ճմը՟ղ
ճ՟մխ՟վլ՟խթ ծ՟ջտե մնտ՟ ջ՟ս՟խնրղմ»:
199
Հղղս. Մ՟սէ. ԻԴ 37-39. «Աճժ նվոեջ ՟րնրվւմ Ննճթ, մնճմոեջ գհթտթ ա՟ժնրջսմ նվբրնճ
ղ՟վբնճ: Զթ նվոեջ եթմ ճ՟րնրվջմ նվ ճ՟պ՟չ ւ՟մ դչվծգհգհմ, նրսեթմ գր զղոեթմ, խ՟մ՟ճջ
՟պմեթմ գր ՟վ՟մտ ժթմեթմ, ղթմշգր ճ՟րվմ՝ ճնվնրղ գղնրս Ննճ թ ս՟ո՟մմ»:
180

Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ
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հնրէգ՟մ մջստթմ ղ՟վբթխ 200 իմբնրէգ՟ղՠ ճնրսգժ օ ճզղոգժ 201 , թ տմլ՟ժ օ
ճնրվ՟ի ժթմգժ, յթմգժ յթմնր՟լջ` նվոեջ դթ նշ անժ մնտ՟202 գվխթրհ խ՟ղ ծնաւ: (19)
Յ՟ճմը՟ղ, զջս ղ՟վա՟վենրէգ՟մմ Եդգխթեժթ, նվ ՟ջե, գէե` «ճԱրնրվջ ճգսթմջ, թ
ռ՟իձ՟մթ ՟յի՟վծթջ գժտգմ Գնա օ Մ՟անա ճգվխթվմ Իջվ՟ճեժթ» 203 , ՠ՟տտթմ
բվնրմւ ծթրջթջնճ, օ գժտե դփվնրէթրմ ՟դա՟տմ, դնվջ ՟վագժ Ահգւջ՟մբվ թ լ՟աջ
ծթրջթջնճ204` Գնա օ Մ՟անա, Ամթա օ Աաթա, Աւթ՟դ, Դթցնվ, Փնվթմ՟տթւ, Ահվգմ՟տթւ, Հնմւ, Փ՟վդթ՟տթւ 205 , Դգխհթղ՟տթւ, Ս՟վղ՟սւ, Թգէհե՟տթւ, Զ՟վղգս՟տթւ, Կ՟ւնմ՟տթւ, Աղ՟դ՟վբւ, Գ՟վղ՟բ՟տթւ, Մ՟վբ՟խգվւ, Թ՟վց՟տթւ,
Աժ՟մւ, Փ՟ջխհթմխ՟տթւ, Ավամե՟տթւ, Ս՟ս՟պե՟տթւ206: Աճջնւթխ ԻԲ է՟ա՟րնվնրէթրմւ 207 գմ ՟վագժգ՟ժւ զմբ բվ՟ղՠւմ, դնվ խ՟մամգ՟տ Ահեւջ՟մբվ 208 : Եր
սգջտգմ209 ղ՟վբթխ օ դ՟վծնրվգջտթմ, օ ց՟իթտգմ օ է՟ւթտգմ թ ժգվթմջ օ ճ՟ճվջ
օ թ ագվգդղ՟մջ210: Եր ջ՟ս՟խթտթմ211 ՠ՟դնրղւ, օ նշ նւ թտե նվ խ՟վթտե է՟հգժ212:
(20) Ք՟մդթ ՟դաւմ, նվ գժ՟մգմ թ ծթրջթջնճ, նրսգմ դղ՟վղթմջ 213 օ զղոգմ
դ՟վթրմջ ա՟դ՟մ՟տ 214 , մնճմոեջ օ դ՟ղգմ՟ճմ ոթհլջ 215 օ դխ՟վթձջ 216 , դջնհնրմջ 217 օ դղգպգժնսթջ, դռթը՟լջ խ՟մ՟մտ. դգմտգմ դղ՟մխնրմջ 218 օ ս՟տգմ

200

մջստթմ ղ՟վբթխ // ծնրմ. + ejpi; th`" gh`" «ագսմթմ»:
ճզղոգժ // ծնրմ. + gamou`nte" kai; ejkgamivzonte" «՟ղնրջմ՟մ՟ժնռ օ խմնրէճ՟մ ս՟ժնռ»:
202
մնտ՟ // ծնրմ. ejn th`/ kardiva/ aujtw`n «մվ՟մտ ջվսգվնրղ»:
203
Հղղս. Եդգխ. ԼԸ:
204
դնվջ ՟վագժ Ահգւջ՟մբվ թ լ՟աջ ծթրջթջնճ // ծնրմ. aiJ eijsin kaqeirgmevnoi e[swqen,
kai; saleuqhvsetai pa`sa hJ gh` ajpo; proswvpou aujtw`n «նվնմւ մգվջթտ ՟վագժ՟ց՟խռ՟լ գմ, օ նհչ գվխթվզ տմտռգժնր ե մվ՟մտ գվգջթտ»:
205
ՄՄ1487 շթւ Փ՟վդթ՟տթւ
206
Գնա... Ս՟ս՟պե՟տթւ. ՟ճջ ՟մնրմմգվթտ յ՟սգվմ ՟հ՟ռ՟հռ՟լ գմ: Նյռ՟լ գմ ղգլ ղ՟ջ՟ղՠ
՟պ՟ջոգժ՟խ՟մ տգհգվ:
207
ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910 է՟ա՟րնվնրէթրմ նվւ, Mos1861 է՟ա՟րնվնրէթրմ // ծնրմ.
basilei`" «է՟ա՟ռնվմգվզ»:
208
Յ՟ճմը՟ղ, զջս ղ՟վա՟վենրէգ՟մմ Եդգխթեժթ ... դնվ խ՟մամգ՟տ Ահեւջ՟մբվ = ծնրմ.
VIII.10.43–53 (82.43–51), ՠ՟տթ «ՠ՟տտթմ բվնրմւ ծթրջթջնճ, օ գժտե դփվնրէթրմ ՟դա՟տմ,
դնվջ» = ծնրմ. XIII.19 (128.96–97) ajnoicqhvsontai aiJ puvlai tou` Borra`, kai;
ejxeleuvsontai aiJ dunavmei" tw`n ejqnw`n:
209
սգջտգմ // ծնրմ. շթւ:
210
թ ագվգդղ՟մջ // ծնրմ. + kai; nekrwqhvsontai fovbw/ «օ ղգպմգժնր գմ ռ՟իթտ»:
211
ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910 ջ՟ս՟խթտգմ:
212
է՟հգժ = ծնրմ. R // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ oJ qavptwn ta; swvmata «նվ ղ՟վղթմմգվզ է՟հթ»:
213
դղ՟վղթմջ // ծնրմ. + ajnqrwvpwn «ղ՟վբխ՟մտ»:
214
դ՟վթրմջ ա՟դ՟մ՟տ // ծնրմ. + w{sper u{dwr «նվոգջ չնրվ»:
215
Mos1861, T1910 ոթհլ // ծնրմ. + kai; tou;" o[fei" «օ փկգվ»:
216
դխ՟վթձջ // ծնրմ. + kai; pavnta ta; musara; kai; bdelukta; qhriva «օ ՟ղգմ դդռգժթ նր
ոթհլ խգմբ՟մթ»:
217
դջնհնրմջ // ծնրմ. + ta; e{rponta ejpi; th;n gh`n tav te kthnwvdh «ագսմթ ռվ՟ ջնհ՟տնհ օ զմս՟մթ խգմբ՟մթմգվ»:
218
ՄՄ1487 դղ՟մնրխջ:
201
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նրսգժ ղ՟վտ թրվգ՟մտ219: Եր ՟ո՟խ՟մգջտգմ դգվխթվ220, օ նշ նւ թտե նվ խ՟վթտե
խ՟ժ221 ՟պ՟չթ մնտ՟: (21) Եր ճգս Է օ խթջնտ ՟ղ՟տ222 ծ՟ջտգմ223 թ ւ՟հ՟ւմ Յնոոե: Ապ՟ւգջտե Տեվ224 դդփվ՟ռ՟վ թրվ օ ծ՟վտե դմնջ՟ թ ռ՟ճվխգմնչ ղթնրղ: Եր
ճգս ՟ճմնվթխ թչտե է՟ա՟րնվմ Յնրմ՟տ225 օ ՠմ՟խգջտե ճԵվնրջ՟հեղ գփէմ օ խեջ
[՟ղ], նվւ գմ ՟ղւ 10 օ խեջ 226 : Եր թ խ՟ս՟վգժ227 ՟ղ՟տմ ս՟ջ՟մտ օ խթջնտ
գվօգջտթ Ովբթմ Կնվջսգ՟մ:
XIV (1) Ս՟ լմտթ թ Քնվ՟դթմ228 օ ջմտթ թ Բգէջ՟ճթբ՟ճ229, օ է՟ա՟րնվգջտե
թ Կ՟ց՟պմ՟ճնրղ230: Եր նրվ՟ի՟ջտթ Քնվ՟դթմ, դթ թ մղ՟ լմ՟ր, օ Բգէջ՟ճթբ՟`
դթ թ մղ՟ ջմ՟ր, օ Կ՟ց՟պմ՟ճնրղ` դթ թ մղ՟ է՟ա՟րնվգ՟տ: Վ՟ջմ ՟ճջնվթխ օ
ճԱրգս՟վ՟մջմ Տեվմ գվթտջ ռ՟ճ ս՟ճ231` ՟ջգժնռ. «Վ՟՜ճ ւգդ Քնվ՟դթ՛մ օ Բգէջ՟ճթբ՟, օ բն՛ր, Կ՟ց՟պմ՟ճն՛րղ. ղթմշօ ճգվխթմջ ՠ՟վկվ՟տ՟վ, ղթմշօ թ բընիջ
թչտգջ»232: (2) Եր ճնվը՟ղ գվօգջտթ Ովբթմ Կնվջսգ՟մ, գժտե է՟ա՟րնվմ Յնրմ՟տ թ
Գ՟ա՟է՟մ սգհթ, նրվ՟մփվ խ՟մամգտ՟ր խգմ՟վ՟վ ց՟ճս Խ՟շթմ, ճնվնրղ
ՠօգպգտ՟ր Տեվմ ղգվ Աջսնր՟լ օ դխ՟ղ՟րնվմ ռ՟ջմ ղգվ խվգ՟տ դղ՟ծ233: (3) Եր
՟պտե է՟ա՟րնվմ Յնրմ՟տ դոջ՟խմ թրվ օ բթտե թ ռգվ՟ճ Խ՟շթմ, օ ս՟վ՟լգջտե
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ս՟տգմ նրսգժ ղ՟վտ թրվգ՟մտ // ծնրմ. paravscwntai tai`" mhravsin aujtw`n kai;
eJyhvsousi ta; kreva aujtw`n kai; katevdontai aujtav «ս՟ժնր գմ մվ՟մտ ղ՟ճվգվթմ օ
գցգժնր գմ մվ՟մտ ղթջմ նր նրսգժնր »:
220
դգվխթվ // ծնրմ. + kai; miaivnwsin aujth;n kai; ajfanivsousin aujthvn «օ ոհլգժնր գմ
՟ճմ օ ռգվ՟տմգժնր գմ ՟ճմ». ծղղս. ծնրմ. GR շթւ kai; ajfanivsousin aujthvn «օ ռգվ՟տմգժնր
գմ ՟ճմ»:
221
ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910, Mos1861 խգ՟ժ (նրհհռ՟լ ե՝ խ՟ժ):
222
ճգս Է օ խթջնտ ՟ղ՟տ // ծնրմ. meta; ou\n eJbdomavda crovnwn, hJnivka «ճնէ ս՟վթ ՟մտ,
գվՠ»:
223
ծ՟ջտգմ // ծնրմ. katalavbwsi «ավ՟ռգժնր գմ» (katalabavnw մյ՟մ՟խնրղ ե մ՟օ «ծ՟ջմգժ». է՟վաղ՟մռգժ ե ՟ճբ թղ՟ջսնռ):
224
Տեվ // ծնրմ. + oJ qeov" «Աջսռ՟լ»:
225
Յնրմ՟տ // ծնրմ. JRwmaivwn «ծպնղգ՟տթմգվթ»:
226
նվւ գմ ՟ղւ 10 օ խեջ = ծնրմ. D o} e[sti crovno" devka h{misu // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ՝ շթւ:
227
ՄՄ1487 խ՟ս՟վգ՟ժ:
228
Քնվ՟դթմ. աճնրհ Գ՟ժթժգ՟ճթ ծճնրջթջնրղ (ծղղս. Մ՟սէ. ԺԱ 21, Ղնրխ. Ժ 13):
229
Բգէջ՟ճթբ՟. ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ՝ Կ՟ց՟պմ՟նրղթ ղնս՟խ՟ճւնրղ ասմռնհ ւ՟հ՟ւ (ծղղս. Մ՟սէ.
ԺԱ 21, Մ՟վխ. Զ 45, Ը 22, Ղնրխ. Թ 10, Ժ 13, Յնռծ. Ա 44, ԺԲ 21):
230
Կ՟ց՟պմ՟ճնրղ. աճնրհ Գ՟ժթժգ՟ճթ ժձթ ծճնրջթջ-՟վօգժճ՟մ ՟ցթմ (ծղղս. Ննվ Կս՟խ՟վ՟մնրղ ՠ՟դղթտջ` Կ՟ց՟պմ՟նրղ):
231
ՄՄ1487, ՄՄ6271 շթւ ս՟ճ:
232
Հղղս. Մ՟սէ. ԺԱ 21, 23. «Վ՟՜ճ ւգդ Քնվ՟դթ՛մ, ռ՟՜ճ ւգդ Բգէջ՟ճթբ՟՛ ... Եր բն՛ր,
Կ՟ց՟պմ՟ն՛րղ, նվ ղթմշօ ճգվխթմջ ՠ՟վկվ՟ջտթջ, ՟ճժ ղթմշօ թ բընիջ թչտգջ»: Հղղս. մ՟օ
Ղնրխ. Ժ 13, 15:
233
ՠօգպգտ՟ր Տեվմ ղգվ Աջսնր՟լ օ դխ՟ղ՟րնվմ ռ՟ջմ ղգվ խվգ՟տ դղ՟ծ, ծղղս. ծնրմ.
R proshlwvqh oJ kuvrio" hJmw`n jIhsou`" Cristo;" kai; qeo;" hJmw`n kai; to;n eJkouvsion
uJpe;r hJmw`n uJpevmenine qavnaton // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ uJpevmeinen qavnaton Cristo;" oJ
qeo;" hJmw`n «ղգվ Տգվ Քվթջսնջզ ղ՟ծ խվգտ»:

Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ
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դկգպջ թրվ ճգվխթմջ, օ ս՟տե դէ՟ա՟րնվնրէթրմմ թրվ234 թ կգպջ Աջսնրլնճ օ Հփվ:
(4) Եր ծ՟ղՠ՟վկտթ Խ՟շմ ճգվխթմջ ծ՟մբգվկ է՟աթրմ235, ռ՟ջմ դթ Խ՟շմ ճնվնրղ
ՠօգպգտ՟րմ 236 ռ՟ջմ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ՟ղգմգտնրմ ցվխնրէգ՟մ, մ՟ի 237 մ՟ ծ՟մբգվկտթ238 գվօթժ239 թ ա՟ժջսգ՟մ մնվ՟` թ240 ճ՟մբթղ՟մնրէթրմ ՟մծ՟ր՟սթտ241: (6)
Եր ՟ր՟մբգջտե է՟ա՟րնվմ Յնրմ՟տ դծնաթ թրվ, օ ճ՟ճմը՟ղ ի՟ց՟մգջտթմ242 թյի՟մնրէթրմւ օ ոգսնրէթրմւ243, օ ժտտթ ղ՟վա՟վենրէթրմմ Դ՟րէթ, նվ ՟ջե. «Լգվթմւ տմլ՟ջտգմ ՟պ՟չթ Տգ՟պմ, դթ ա՟ճ օ ա՟ճ մ՟ թ բ՟սգժ դգվխթվ»244: Ավբ,
Ովբթմ Կնվջսգ՟մ թ տգհեմ Դ՟մ՟ճ ե 245 , զջս ղ՟վա՟վենրէգ՟մ մ՟ծ՟ոգսթմ
Յ՟խնՠ՟ճ 246 ` «Օկ բ՟վ՟մ՟խ՟ժ թ ձ՟մ՟ո՟վծթ մջսգ՟ժ ջո՟ջգժնռ ի՟լ՟մգժ
դա՟վյ՟ո՟վ գվթռ՟վթ օ զմխգմնրժ դծգլգ՟ժմ ճգսջ` ղմ՟ժնռ ցվխնրէգ՟մ
Տգ՟պմ»247: (7) Ավբ, ծգլգ՟ժ248 ե ձյղ՟վսնրէթրմ օ ՟վւ՟ճնրէթրմ249 ՟վբ՟վնտ,
թջխ ա՟վյ՟ո՟վմ գմ 250 ջնրվՠւմ` թ ը՟ղ՟մ՟խթմ ճ՟ճմղթխ ծգլգ՟ժ ճգվթռ՟վ 251
ձյղ՟վթս ծ՟ր՟սնճմ. ի՟լտթմ ճփկեմ252` ճնվբրնճմ խնվջսգ՟մ թ ա՟վյ՟ո՟վթ253`
234

դէ՟ա՟րնվնրէթրմմ թրվ = ծնրմ. R th;n basileivan aujtou` // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ th;n
basileivan tw`n cristianw`n «ւվթջսնմճ՟մգվթ է՟ա՟ռնվնրէճնրմզ»:
235
է՟աթրմ // ծնրմ. + tou` basilevw" «է՟ա՟ռնվթ»:
236
ՠօգպգտ՟րմ // ծնրմ. ejkremavsqh oJ kuvrio" hJmw`n jIhsou`" Cristov" «ղգվ Տեվ Հթջնրջ
Քվթջսնջզ խ՟իռգտ»:
237
Mos1861 շթւ մ՟ի // ծնրմ. e[mprosqen aujtou` «մվ՟ ՟պչօ»:
238
Mos1861 ծ՟մբգվկգջտթ:
239
ՄՄ1487, ՄՄ6271 գվօգ՟ժ:
240
ՄՄ1487, ՄՄ6271 շթւ թ:
241
ՄՄ1487 ճ՟մծ՟ր՟սթտմ, ՄՄ6271 ՟մծ՟ր՟սթտմ. // ծնրմ. + (5) kai; plhrou`tai hJ
profhteiva tou` Dabi;d levgousa ejpÆ ejscavtou tw`n hJmerw`n ... Aijqiopiva
profqavsei cei`ra aujth`" tw`/ qew/` ... diovti ejk spevrmato" tw`n uiJw`n Coush;q
qugatro;" Fo;l basilevw" tw`n Aijqiovpwn aujtoi; ejscavtw" profqavswsi cei`ra
aujth`" tw`/ qew/`. (6) kai; uJywqhvsetai oJ stauro;" eij" to;n oujranovn «օ խ՟ս՟վռգժնր ե
Դ՟ռէթ ղ՟վա՟վգնրէճնրմզ, նվմ ՟ջնրղ ե փվգվթ ռգվչնրղ ... «ծմբթխւ ճ՟պ՟չ՟անճմ կգպմսնր
ժթտթմ ՟պ Աջսնր՟լ» (Ս՟հ. ԿԷ 32): Ք՟մդթ մվ՟մւ` գէնռո՟տթմգվթ (ծմբթխմգվթ) է՟ա՟ռնվ
Փնժթ բնրջսվ Քնրյթէթ նվբթմգվթ ջգվմբթտ, թ ռգվչն կգպւգվզ ղգխմգժնր գմ Աջսլնրմ: (6) Եռ
ի՟շզ ՠ՟վկվ՟տռգժնր ե գվխթմւ»:
242
ՄՄ1487, ՄՄ6271 ի՟ց՟մթտգմ:
243
թյի՟մնրէթրմւ օ ոգսնրէթրմւ // ծնրմ. pa`sa ajrch; kai; ejxousiva «՟ղգմ թյի՟մնրէճնրմ
նր սգվնրէճնրմ»:
244
Հղղս. Ս՟հ. ՂԷ 9. «Լգվթմւ տմլ՟ջտգմ ՟պ՟չթ Տգ՟պմ, դթ ա՟ճ օ ծ՟ջգ՟ժ ե Տեվ թ բ՟սգժ
դգվխթվ»:
245
ե // ծնրմ. R genna`tai «լմռնրղ ե» // ծնրմ. DB ejmfanw`" gevnhtai «ծ՟ճսմռնրղ ե»:
246
Յ՟խնՠ՟ճ = ծնրմ. R // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ + th;n levgousan: Davn «նվմ ՟ջնրղ ե. Դ՟մզ»:
247
Հղղս. Ծմմ. ԽԹ 17. «Եր գհթտթ Դ՟մ՝ ՟րկ բ՟վ՟մ՟խ՟ժ թ ձ՟մ՟ո՟վծթ, ծ՟վխ՟մգժ դա՟վյ՟ո՟վ գվթռ՟վթ օ զմխգմնրժ դծգլգ՟ժմ ճգսջ, օ ղմ՟ժ ցվխնրէգ՟մ Տգ՟պմ»:
248
ծգլգ՟ժ = ծնրմ. R iJppeuv" // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ i{ppo" «կթմ»:
249
՟վւ՟ճնրէթրմ // ծնրմ. hJ eujsevbeia «ՠ՟վգո՟յսնրէճնրմ»:
250
ՄՄ1487 ա՟վյ՟ո՟վ՟րմ օ, ՄՄ6271 ա՟վյ՟ո՟վմ ՟րմ օ:
251
ճգվթռ՟վ // ծնրմ. շթւ:
252
ճփկեմ // ծնրմ. + h[toi «՟ճմ ե»:
253
թ ա՟վյ՟ո՟վթ // ծնրմ. + h[goun «ծգմտ»:
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Ա. Թնցշճ՟մ

ճ՟րնրվմ ճգսմնրղ թ տմնվջ օ թ ջնրս մյ՟մջ254: (8) Ամդփվջ օ ՟ղՠ՟վս՟ր՟մջ255,
ւ՟մդթ խնճվւ սգջտգմ օ խ՟հւ ամ՟ջտգմ, ինրժւ ժնրթտգմ օ բթր՟ծ՟վւ ՠըյխգջտթմ: Եր ցնցնիգջտե դ՟վգա՟խմ թ ի՟ր՟վ օ դժնրջթմմ` ճ՟վթրմ: Աճջնւթրւ256 ջնրս
մյ՟մփւջ թրվնռւ օ տմնվթրւ257 ղնժնվգտնրջտե դծ՟ր՟սջ258 օ դզմսվգ՟ժջ259: (9)
Ովոեջ օ ճ՟ճջ ծ՟ճգտգ՟ժ ծ՟ճվ՟ոգսթմ260 Յ՟խնՠ՟ճ ղս՟տ ՟խ՟ղՠմ` գսգջ դծ՟մբգվկգ՟ժ ժթմգժ մգհնրէթրմ 261 թ ռգվ՟ճ գվխվթ օ ղ՟վբխ՟մ ՟մկխնրէթրմ 262 թ
ջ՟ս՟խթշ ճփկեմ 263 ` ճնվբրնճմ խնվջսգ՟մ: Աջ՟տ ՟ճջոեջ թ բեղջ ղ՟վբխ՟ճմնճ
՟դաթ ՟վ՟վգ՟ժ264 դկ՟ճմ265. «Փվխնրէգ՟մ ւնրղ ջո՟ջգջտնրւ, Տե՛վ»: Իջխ Տեվմ
ճ՟պ՟չ՟անճմ ՟ջ՟տ, գէե ծմ՟վ թմշ թտե ղնժնվգտնրտ՟մգժ օ266 դզմսվգ՟ժջմ: (10)
Ք՟մդթ ղստե 267 ճԵվնրջ՟հեղ օ մջստթ թ ս՟ձ՟վթմ Աջսնրլնճ` ծ՟ր՟ջ՟վ Աջսնրլնճ, ղ՟վբնճ սգջ՟խնռ268 ղ՟վղմ՟րնվթ` թ ջգվղ՟մե ՟պմ օ ճ՟վա՟մբե խմնչ, թ
տգհեմ Դ՟մ՟ճ269. Յնրբ՟ճ Իջխ՟վթնռս՟տթ, նվ ղ՟սմգ՟տմ թջխ դՏեվմ, օ մ՟ թ
տգհեմ Դ՟մ՟ճ եվ: (11) Իջխ թ ՠ՟դղ՟մ՟ժ ՟մփվեմնրէգ՟մ նվբրնճմ խնվջսգ՟մ270`
նշ խ՟վե ՟մսգջ ՟պմգժ Աջսնր՟լ դխնվնրջս ՟դաթ ղ՟վբխ՟մ, դնվջ ամգ՟տ
թրվնռ ՟վգ՟ղՠմ271: Ապ՟ւգջտե ռ՟հռ՟հ՟խթ դղսգվթղ լ՟պ՟ճջ թրվ272` դԵմնռւ օ
դԵհթ՟, թ ճ՟մբթղ՟մնրէթրմ ծ՟խ՟պ՟խնվբթմ: Ապ՟չթ ՟ղգմ՟ճմ ՟դա՟տ ճ՟մբթ254

մյ՟մջ // ծնրմ. + (8) poihvsei ga;r shmei`a kai; tevrata polla; ejpi; th`" gh`" «(8)
Ք՟մդթ յ՟ս մյ՟մմգվ նր ծվ՟յւմգվ ե անվլգժնր գվխվթ ռվ՟»:
255
՟ղՠ՟վս՟ր՟մջ // ծնրմ. ejxivthla «ի՟ղվ՟լ»:
256
Mos1861 ՟ճջնւթխ:
257
տմնվթրւ // ծնրմ. fantasiwvdesi tevrasi plavnh" «ղնժնվնրէճ՟մ գվօ՟խ՟ճ՟խ՟մ ծվ՟յւմգվնռ»:
258
ղնժնվգտնրջտե դծ՟ր՟սջ // ծնրմ. planhvsei, eij dunatovn «ղնժնվգտմգժնր ե, գէգ ծմ՟վ՟ռնվ ե»:
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ղ՟մգջտգմ դմ՟273` ջնրս անժ օ ի՟ՠգՠ՟ճ274, օ ՟ջ՟ջտգմ275, գէե ռ՟ջմ ղնժնվնրէգ՟մ օ խնվջսգ՟մ ՠ՟դղ՟տ գխմ: (12) Եր սգջգ՟ժ դմ՟ ՟դա՟տմ276 ճ՟ղփէ գհգ՟ժ
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ճ՟վգջտթմ թ ջնրվՠջմ 278 ճ՟ճմնջթխ: Իջխ մ՟ 279 սգջգ՟ժ դթմւմ շ՟վ՟շ՟վ ճ՟ղփէ
գհգ՟ժ օ ճ՟ղգմգտնրմտ ՟վծ՟ղ՟վծգ՟ժ` ջվսղսնրէգ՟ղՠ օ ՠ՟վխնրէգ՟ղՠ ՠնվՠնւգ՟ժ ջո՟մտե դջնրվՠջմ Աջսնրլնճ280: (13) Յ՟ճմը՟ղ գվօգջտթ մյ՟մ ց՟պ՟րնվ281 ա՟ժջսգ՟մ Ովբրնճ ղ՟վբնճ` Աջսնրլնճ ճգվխմթտ: Եր գխգջտե թ ռգվ՟ճ ՟ղոնտ
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թրվնռւ: Եր ջ՟ս՟խգջտե դշ՟վմ283 ծնարնռ ՠգվ՟մնռ թրվնռ` զջս ՟պ՟ւգժ՟խ՟մթմ
ճ՟ճսմ՟ՠ՟մնրէգ՟մ284: (14) Յ՟ճմը՟ղ լ՟ագջտթմ ՟վբ՟վւմ նվոեջ ժնրջ՟րնվւ285,
օ ՟ղՠ՟վթյսւ286 բ՟վկտթմ թ բընիջ օ թ խնվնրջսմ ճ՟րթսգմթտ287:
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Ա. Թնցշճ՟մ

Գ. XIII.11–XIV.14
Հգս՟ա՟ ծ՟ճգվգմ իղՠ՟ավնրէճնրմ (ՄՄ 2270, 169՟–179ՠ)
(169՟) Աճջ ե ճ՟հէնրէթրմ ւվթջսնմեթտ1: Ապ՟չթմ է՟ա՟րնվմ Ավլթրմ ե.
՟ճջ նշ ե ՟մնրմ ջնվ՟ճ, դթ դ՟մնրմ ջնվ՟ճ նշ նւ աթսե: Զ՟պ՟չ բթղթմ ՟ճժ անվլնռ
թրվգ՟մտ բվնյղգտթմ2:
XIII (11) Յ՟ճմը՟ղ ցնրէ՟մ՟խթ ճ՟վթտե թ ռգվ՟ճ մնտ՟ է՟ա՟րնվմ
ծգժժգմ՟տնտ օ Հպնղգ՟տնտ, նվւ գմ քպ՟մա. ՠ՟դնրղ ՠ՟վխնրէգ՟ղՠ դ՟վէթտե,
նվոեջ զդղ՟վբ թ ւմնճ, նվ ծ՟ղ՟վգ՟ժ եվ զմբ ղգպգ՟ժջ օ նշ գվօեվ: Ս՟ ՟պմե
ծվ՟ղ՟մ՟րմ ՟ջսնրլնճ. ճ՟դաեմ Խնրջթէ՟ճ, նվ մղ՟մ ե ՟վլնրթ: Եր բմե նրիս
զմբ ՟ճժ Գ է՟ա՟րնվ՟տ, օ գժ՟մե թ ռգվ՟ճ մնտ՟ զմբ լնռմ Թ՟վջթջ, օ ռ՟վե դթջղ՟ճգժ՟տթջմ ղթմշօ թ Գ՟ՠ՟րնմ: Եր թ ռգվ՟ճ Մզհժնրո ագսթմ ջխջ՟մթմ ո՟սգվ՟դղգժ զմբ ղթղգ՟մջ օ ճ՟մխ՟մթմ ճգվխնտնրմտ խնհղ՟մտմ ՠ՟դղնրէթրմջմ ճնճը,
ղթմշօ ագսմ Մզհժնրո ճ՟վթրմմ բ՟վկթ (169ՠ) օ մգվխե դլնռմ ղնհնմջ Կ: Եր ռգվ՟խ՟տնրէգ՟ղՠ ջնրվՠ ծվգյս՟խ՟ոգսթմ Մթւ՟ճեժթ բմե թ ռգվ՟ճ մնտ՟ճ ջնրվ օ
ծ՟վտե դմնջ՟. օ ղմ՟տգ՟ժւմ ց՟իթտգմ ղթմշօ ճ՟մ՟ո՟սմ Եէվթնճ` թ սգհթ
թրվգ՟մտ: Եր դագվեռ՟վ մնտ՟ճ բ՟վկնրջտե օ դխ՟մ՟ճջ օ դնվբթջ մնտ՟ճ ագվգջտե: [Ի]ջխ նվ ճգվխթվմ ՟րգվգ՟ժ թտգմ, ՟պ՟ւե է՟ա՟րնվմ դնվբթ թրվ, օ մ՟ գվէգ՟ժ ծ՟վտե դմնջ՟ճ ՟մբ օ չմչգջտե թջո՟պ: (12) Եր ՟մխ՟մթ թ ռգվ՟ճ մնտ՟ ՟ծ
՟պ՟չթմ օ բնհնրղմ3, դնվ նրմեթմ թ ռգվ՟ճ ւվթջսնմեթտ: Իջխ ղգլնրէթրմ օ ՟ր՟վ
մնտ՟ճ օ խ՟մ՟ճւ մնտ՟ օ նվբթւ օ ՟դա՟խ՟մւ ՟մխտթմ թ կգպմ է՟ա՟րնվթմ
Հպնղ՟ճգտրնտ: Եր ղ՟սմթմ թջղ՟ճգժ՟տթւ թ ջնրվ օ թ ագվնրէթրմւ, թ ղ՟ծ օ ՟ո՟խ՟մնրէթրմ: (13) Եր ժթմթ գփէմ՟ո՟սթխ ժնրլմ Հպնղ՟ճգտնտ թ ռգվ՟ճ մնտ՟, օ
ռ՟հձ՟մգջտե դմնջ՟ ՠ՟դնրղ մգհնրէգ՟ղՠ, ջնռնռ օ լ՟վ՟ռնռ օ ս՟մչ՟մ՟րւ:
Եր լ՟պ՟ճգմ ՟ճմնտթխ, նվ ճ՟պ՟չմ լ՟պ՟ճեթմ մնտ՟, օ ժթմթ լ՟պ՟ճնրէթրմ մնտ՟
բ՟պմ ւ՟մ դ՟պ՟չմնտմ ծ՟վթրվ՟ո՟սթխ: (170՟)(14) Եր ի՟հ՟հ՟մ՟ճ գվխթվ օ
թրվ՟ւ՟մշթրվ նւ թ մնտ՟մե ամ՟ջտգմ թ ա՟ր՟պ թրվ` թ ՠմ՟խնրէթրմ ծ՟վտմ թրվգ՟մտ. թ Հ՟ճւ, թ Կթժթխթ՟, Իջ՟քվթ՟, ճԱցվթխ՟, ճԵժժ՟բ՟, թ Ս[թ]խթժ[թ]՟ճ: Եր
՟ղգմ՟ճմ, նվ ղմ՟տգ՟ժ ե թ ագվնրէգ՟մ, ամ՟ջտե թ ա՟ր՟պմ թրվ: (15) Եր ՠ՟դղ՟մ՟մ ղ՟վբթխ թ ռգվ՟ճ գվխվթ թՠվօ դղ՟վ՟ի ճնճը: Իջխ է՟ա՟րնվմ ՟պ՟չմնվբնրէգ՟ղՠ ծվգյս՟խ՟ոգսթմ գժ՟մե թ ժգ՟պմ ՠ՟վկվ, նվ ե բեղ ճ՟մբթղ՟մ Ամսթնւ՟ճ ղգլթմ, օ ընհնռթմ ՟պ մ՟ ՠ՟դղնրէթրմ դ՟րվ՟տ ճնճը: Եր ճ՟ճմղծգսե
ջխջ՟մթ ՟պմնրժ դՊ՟վջթխջ ղթմշօ ճ՟վօգժջ, օ դԱվ՟ՠթ՟ճ, օ դԵաթոսնջ: Եր թՠվօ
դ՟վլթրթ յվչթ ցնճէ զմբ սթգդգվջ օ բ՟վկնրջտե ճթմւմ դ՟յի՟վծջ թ մգվւնճ
գվխմթտ թ ճ՟ղթջջ գփէ, թջխ Ավ՟ՠթ՟ճ օ Եաթոսնջ ՟ճվգջտթ ծվնռ: Իջխ գդվ լն1

ՄՄ 2270 ւվթջսնմեթտ ե (ե չմչռ՟լ):
ՄՄ 2270 բվնյղգջտթմ (նրհհռ՟լ ե՝ բվնյղգտթմ):
3
ՄՄ 2270 էնհնրղմ (նրհհռ՟լ ե՝ բնհնրղմ):
2
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ռնրմ ի՟հ՟հգջտթ օ յթմգջտթ ճ՟ղգմ՟ճմ, օ ջվսղսնրէթրմ է՟ա՟րնվթմ գհթտթ թ
ռգվ՟ճ նրվ՟տնհ՟տմ Քվթջսնջ. ՟ճվգտջե դմնջ՟ օ դսնրմջ մնտ՟ճ ՟ճվգջտե: Եր
ի՟հ՟հ՟մ՟ճ գվխթվ ղգլ՟ր նրվ՟ինրէգ՟ղՠ: Եր ժթմթ ի՟հ՟հնրէթրմ թ ռգվ՟ճ
գվխվթ, նրվ՟ինրէթրմ օ իմբնրէթրմ, (170ՠ) նվ նշ ՟ճժ գհգ՟ժ եվ թ ջխդՠ՟մե
՟յի՟վծթ օ ՟ճժ նշ ժթմթտթ, դթ ճգսթ ՟րնրվւ գմ: (16) Եր ժթմթ ի՟հ՟հնրէթրմ օ
իմբնրէթրմ թ ռգվ՟ճ գվխվթ, օ յթմգջտգմ ղ՟վբթխ ւ՟հ՟ւջ օ ՠ՟դղ՟ջտթմ, օ
՟դ՟սթմ ւ՟ծ՟մ՟ճւ ՟ղգմ՟ճմ ծ՟վխե: (17) Աճջ ե ի՟հ՟հնրէթրմ, դնվ ՟ջե ՟պ՟ւգ՟ժմ էե` «Յնվը՟ղ խ՟վլգջտգմ, էե ի՟հ՟հնրէթրմ ե, գհթտթ խ՟ս՟վ՟լ»4:
Ովոեջ Փվխթշմ ՟ջե, գէե` «Ովոեջ ճ՟րնրվջմ Ննճթ», օ նվ դխմթ ՟ճջղ ը՟ղնրջ յթմգջտգմ ղ՟վբթխ, նրսթտգմ օ ճզղոթտգմ, ամգջտգմ օ ռ՟ձ՟պգջտգմ, ՟ղնրջմ՟ճտգմ
օ յթմգջտգմ ւ՟հ՟ւջ օ ՠմ՟խնրէթրմջ»5: (18) Եր նշ ժթմթ գվխթրհ թմշ խ՟ղ մգհնրէթրմ թ ջթվ[ս]ջ մնտ՟: Իջխ է՟ա՟րնվմ թ ԺԲ ՟ղ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ թրվնճ ծթր՟մբ՟ջտթ ղգվկ թ ղ՟ծ: Եր ճ՟ճմը՟ղ նրիսգջտե Աջսնրլնճ դՠ՟վթ խգ՟ժմ օ ջնրվՠ
խգ՟ժմ օ ՟դ՟սե դգխգհգտթջ օ դռ՟մնվ՟ճջ թ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ, ՟հւ՟ս՟տ օ նվՠնտ
՟րամ՟խ՟մ ժթմթ: Եր ղթմշ դ՟ճջ ՟վ՟ջտե, ժջե սեվ ՟հ՟րէթտ մնտ՟, ճ՟րգժնր թ
խգ՟մջ թրվ ՟ղջ ԻԲ6: Իջխ թ ԺԵ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ մնվ՟ ծ՟ջ՟մե ճ՟մխ՟վլ՟ծ՟ջ
(171՟) ՠ՟վխնրէթրմ ջնվ՟ թ ռգվ՟ճ ՟ղգմ՟ճմ գվխվթ: (19) Եր ՟մխ՟մթ բնրպմ
ծթրջթջթ, դնվ խ՟մամգ՟տ Ահեւջ՟մբվթնջ զմբբեղ ա՟դ՟մ՟ՠ՟վնր ՟դաթմ`
Աանաւ օ Մ՟անաւ խնշգտգ՟ժ, օ գժ՟մե ՟մսթ ՠ՟դղնրէթրմ ՠ՟վՠ՟վնջ՟տ ճնճը ՟մէթր: ԻԲ է՟ա՟րնվնրէթրմւ, նվ եթմ ՟վագժգ՟ժ ՟մբ, ՟մշ՟ց ՠ՟դղնրէթրմւ, ղթմշօ
խսվե ջղո՟խ կթնճմ դյեղմ մգվւթմ օ լ՟ճվւմ մթդ՟խ՟տմ դյեղմ ռգվթմ. օ ե
ծ՟ջս՟սնրէթրմ յեղնտմ խ՟մանրմ Գ: Եր ՟վկ՟խթմ մնւ՟ճ թ ռգվ՟ճ գվխվթ, ՟ո՟խ՟մգժնռ դջ՟, օ դ՟վծնրվթ ՟ղգմ՟ճմ գվխթվ գվգջ՟տ մնտ՟, օ ցնիթտգմ թ մնտ՟մեմ օ է՟աթտգմ թ ժգվթմջ, ճ՟ճվջ օ թ ագվգդղ՟մջ ղգպգժնտ: Մգպ՟մթմ ՠ՟դնրղւ թ
ց՟ինրջս ճ՟ճմ, օ նշ նւ թտե, նվ է՟հթտե դմնջ՟: Զթ Եվգղթ՟ճ ղ՟վա՟վեմ ՟ջե,
գէե` «Եվգջ՟տ ծթրջթջնճ ՠնվՠնւգջտթմ շ՟վթւ թ ռգվ՟ճ գվխվթ»7: (20) Զթ ծթրջթջնճ գժ՟մգմ մնւ՟ օ նրսգմ դղ՟վղթմջ ղ՟վբխ՟մ օ դփկջ օ դխ՟վթձջ օ դ՟ղգմ՟ճմ
ջնհնրմջ օ դա՟դ՟մջ, օ զղոգմ դ՟վթրմջ մնտ՟ օ ինվնռգմ դղ՟սհ՟յ ղ՟մխնրմջմ օ բմգմ ՟պ՟չթ լմնհ՟տմ օ նրսգմ օ նրսգժնճ ս՟մ: Պ՟ս(171ՠ)՟պգմ
դճհթ խթմմ օ ծ՟մգմ8 դջ՟հղմ, խգվթտգմ, օ ՟ո՟խ՟մգմ դգվխթվ օ ՟րգվգմ, օ նշ
նւ խ՟վե խգ՟ժ զմբբեղ մնտ՟: (21) Եր ՟ճջ ժթմթ ս՟վթւ օ ս՟վթ օ խեջ ս՟վնճ,
4

Հղղս. Ա Թգջ. Ե 3. «Յնվը՟ղ ՟ջթտգմ էե ի՟հ՟հնրէթրմ օ յթմնրէթրմ ե, ճ՟ճմը՟ղ ճ՟մխ՟վլ՟խթ ծ՟ջտե մնտ՟ ջ՟ս՟խնրղմ»:
5
Հղղս. Մ՟սէ. ԻԴ 37. «Աճժ նվոեջ ՟րնրվւմ Ննճթ, մնճմոեջ գհթտթ ա՟ժնրջսմ նվբրնճ ղ՟վբնճ:
Զթ նվոեջ եթմ ճ՟րնրվջմ նվ ճ՟պ՟չ ւ՟մ դչվծգհգհմ, նրսեթմ օ զղոեթմ, խ՟մ՟ճջ ՟պմեթմ օ
՟վ՟մտ ժթմեթմ, ղթմշգր ճ՟րվմ՝ ճնվնրղ գղնրս Ննճ թ ս՟ո՟մմ»:
6
ՄՄ 2270 ՟ղջ ԻԲ ՟ղ (՟ղ չմչռ՟լ):
7
Հղղս. Եվգղ. Ա 14. «ճԵվգջ՟տ ծթրջթջնճ ՠնվՠնւգջտթմ շ՟վթւ թ ռգվ՟ճ ՠմ՟խշ՟տ գվխվթ»:
8
ՄՄ 2270 ծ՟ջգմ (նրհհռ՟լ ե՝ ծ՟մգմ):
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Ա. Թնցշճ՟մ

՟ճջ թմւմ` ՟ղւ գփէ օ խեջ: Եր դխմթ գփէ ՟ղ՟տմ ընհնռգ՟ժ ա՟մ ղթմշօ տւ՟հ՟ւմ
Ինոեբ: Իջխ Ավլթրմ թ ճ՟ղթմ ԻԲ-գվնվբթ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ թրվնճ գժ՟մե զմբ
՟պ՟չ մնտ՟ օ գխգ՟ժ ճԵվթւնճ (՞) իմբվե դԱջսնրլնճ փամնրէթրմ: Եր ՟պ՟ւե Աջսնր՟լ դդփվ՟աժնրի ծվյս՟խ՟տ օ ջ՟ս՟խե դմնջ՟ թ ւէէգժ ՟խ՟մմ, օ նշ ղմ՟ջտե
օ նշ ղթ դնվնտմ դմթդ՟խջ օ դ՟ջո՟վջ օ դմգսջ. ՟ճվգջտգմ դգփէ ՟ղ ՟ղգմ՟ճմ
՟յի՟վծմ: Եր ժթմթ ի՟հ՟հնրէթրմ ղգլ ՟ղգմ՟ճմ ՟յի՟վծջ օ ղթ թյի՟մնրէթրմ:
Եր է՟ա՟րնվգ՟ժ ջնվ՟ճ ՟ղջ ԼԶ, ՠ՟վթ ինջսնռ՟մնրէգ՟ղՠ ժմնր դս՟ո՟մմ:
Թ՟ա՟րնվե նվ բվնյղգ՟ժ ե Ձթ:
Յգս ջնվ՟ է՟ա՟րնվե նվբթ ջնվ՟ օ ռ՟վթ ջվՠնրէգ՟ղՠ օ ի՟հ՟հնրէգ՟ղՠ,
դթ նշ նրջսեւ նրմթ ծ՟խ՟պ՟խնհջ թրվ: Եր է՟ա՟րնվգջտե ՟ղջ ԺԲ օ մմչգջտե.
՟ջս բ՟բ՟վե է՟ա՟րնվնրէթրմ Կնղմթ՟մնջ՟տ: Եր ջ՟ կթ բվնյղ(172՟)գտ՟ր, դթ
նշ ՟յի՟սգտ՟ր:
Աճջ Մ՟մխ՟հ է՟ա՟րնվմ ե:
Իջխ դխմթ է՟ա՟րնվգջտե, նվ բզվփյղգ՟ժմ ե` «Մ՟մխ՟հ նրմգժնռ թ կգպմ», դթ
՟րնրվ խթվ՟խեթ թ Կնջս՟մբթմնրոփժթջ զմբ է՟ա՟րնվգժմ մնվ՟ճ խնսնվգջտթմ
ջվնռ ծնաթւ ԽԲՌ, օ ժթմթ յցնէ ճնճը օ իպնռնրէթրմ, օ նշ ծ՟ձթ զմբ մ՟ Տեվ, օ
դխմթ Գ ՟ղ՟տ ղ՟ծնր՟ղՠ գժ՟մե ճ՟յի՟վծե:
Աճջ Եդմ է՟ա՟րնվե:
Յգս ջնվ՟ է՟ա՟րնվե, օ ղթ՟ՠ՟մթմ զմբ ջ՟ է՟ա՟րնվւ ՟վօղսթտ օ ա՟մ
ղս՟մգմ թ ւ՟հ՟ւմ զմբ նջխթ բնրպմ: Եր ժթմթ ի՟հ՟հնրէթրմ օ ջեվ ղգլ զմբ
՟ղգմ՟ճմ գվխթվ, օ ծմ՟դ՟մբթ ՟ղգմ՟ճմ գվխթվ: Եր նշ նւ ե նվ ծ՟խ՟պ՟խ ա՟ճ
մղ՟, դթ ծդփվ ե օ ծգդ օ ՟մղգհ օ ջնրվՠ օ ՠ՟վգանվլ: Եր է՟ա՟րնվե ՟ղջ ԻԲ օ
ծ՟մաթտե զմբ ծ՟ճվջ թրվ թ էթրջ ջվՠնտ:
Աճջ Մգ[վ]խ է՟ա՟րնվմ ե:
Զխմթ ջնվ՟ է՟ա՟րնվե նվ խնշթ ՟հւ՟ս. թմշ իմբվե ճ՟յի՟վծե, ՟ճժ ղգվխ
(172ՠ) ճ՟ղգմ՟ճմ [մ]թրէ՟խ՟մ՟տջ: Նջսթ թՠվօ թ ռգվ՟ճ ռգղթ. ղ՟վբ ՟ջսնր՟լ՟ղթս օ ջնրվՠ օ ՠ՟վգանվլ: Եր է՟ա՟րնվե ղգլ՟ր ի՟հ՟հնրէգ՟ղՠ ԺԲ ՟ղ: Ի
ջնվ՟ճ ՟ղթ ո՟սվթ՟վա նղմ ՠ՟վթ օ ծ՟ձնճ Աջսնրլնճ, նվ ծ՟ր՟ջ՟վ ՟պ՟ւթմնրէգ՟ղՠ ե ՟ղգմ՟ճմ ՟պ՟չմնտմ: Եր զմբ ջնվ՟ճ ՠ՟պմ՟ճ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէթրմ ճ՟յի՟վծե:
Աճջ Բ՟վգղթս է՟ա՟րնվմ ե:
Յգս ջնվ՟ճ է՟ա՟րնվե նղմ ղթ ՠ՟վթ ՟ճվ ճնճը օ նրվ՟ի, ժթ ՟ղգմ՟ճմ
ջվՠնրէգ՟ղՠ օ ՟պ՟ւթմնրէգ՟ղՠ: Եր ՟վ՟ջտե թրվ խթմ ճնճը շ՟վ օ ՟մ՟րվեմ օ
ոթհլ: Եր է՟ա՟րնվե ջվՠնրէգ՟ղՠ օ նրհհ՟ց՟պնրէգ՟ղՠ ՟ղջ ԼԲ օ մմչե թ
Քվթջսնջ: Եր էնհնր դ՟էնպմ թրվ խմնչմ թրվ շ՟վ ջգվղ՟մ օ ՟հ՟մբ՟րնվթ օ
ոհլնճմ:
Վ՟ջմ Պգհլ խմնչմ.
Եր ՟ո՟ խ՟ժմնր դէ՟ա՟րնվնրէթրմմ մնվ՟ թ շ՟վ նջս խթմմ ՟ճմ ՟ճվթ Գ ՟ղ:
Եր անվլե շ՟վթջ ղգլ՟ղգլջ, օ նրջնրտ՟մե անվլգժ մ՟ի ոգհլնրէթրմջ ճ՟վնր՟խ՟մջ օ թա՟խ՟մջ: Յ՟մ՟[վ]աջ նրջնրտ՟մե, ղթմշօ ՟ճմոթջթ է՟ա՟րնվ՟տմ ՟ճմ-
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ոթջթ (173՟) ջվՠգ՟ժ ընհնռմ ՟ճմշ՟ց ինսնվթմ, ղթմշօ դ՟վնրղնժնրէթրմ օ դթա՟խ՟մնրէթրմ թՠվօ դ՟մ՟ջնրմջ ճ՟ր՟վթ ծվ՟ո՟վ՟խթ անվլգջտգմ: Եր խ՟ի՟վբնրէթրմջ օ բթրէնրէթրմջ, ղթմշօ նրվ՟մ՟ժ ս՟ճ դԱջսնր՟լ օ դթմւմ ՟ջսնր՟լ
ս՟ճ ինջսնռ՟մգժ, օ ՟ո՟խ՟մնրէթրմջ ՠ՟դնրղջ: Եր ժթմնր դ՟ր՟դ՟մջ չվնռ օ
ժնր՟մ՟ճ դոգհլնրէթրմջ թրվ սգպ՟սգջնրէգ՟մ օ ջվջւե թ ռգվ՟ճ ՟ղգմ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ օ մյի՟վ՟տ ջվՠնտ օ նրիսթտ օ ջնրվՠ ջգհ՟մնտ, օ ոգհլե դմնջ՟: Եր
ւ՟վնդգժ ս՟ճ դթմւմ ՟ջսնր՟լ, օ ղսգ՟ժ թ ղգլ գխգհգտնչմ ծ՟մբգվկ գվաշ՟րւ օ
խ՟ւ՟րնհփւմ: Եր ՟վՠգ՟ժ ընհնռմ, օ թմւմ մջսթ թ ռգվ՟ճ ջգհ՟մնճմ օ իփջթ
ծ՟ճծնճնրէթրմջ Աջսնր՟լ Հ՟ճվ օ Ովբթ մնվ՟ օ թ խնճջմ Մ՟վթ՟ղ օ թ ջնրվՠջ: Եր
ընհնռնրվբւմ թրվ անվլգմ դ՟մփվեմ ի՟պմ՟խնրէթրմջ: Յ՟ճմը՟ղ ծվ՟ղ՟ճե Տեվ
ջնրվՠ ծվգյս՟խ՟ոգսթմ, օ յ՟վըե գվթտջ ՟մա՟ղ դԲ՟ՠգժնմ ղգլմ, ՟ճջ թմւմ
Կնջս՟մբթմնրոփժթջ, օ զմխհղթ ւ՟հ՟ւմ, օ լ՟լխե դմ՟ճ լնռմ շ՟վ (173ՠ) ընհնռմ: Եր ժթմթ ղ՟վա՟վենրէթրմ Դ՟մթեժթ, նվ ՟ջե. «Վ՟՜ճ ւգդ, գփէմ՟ՠժնրվ Բթրդ՟մբթ՟ճ, ճնվը՟ղ ՟ճվթմ9 թ ւգդ է՟ա՟րնվգջտե»: Եր ՟ճջ ժթմթ, դթ լմ՟ր ղ՟ճվմ
Նգպթմմ, օ ճ՟ճմղծգսե ժթմթ ւ՟հ՟ւմ լնռ: Եր գվօթ Խ՟շմ ճգխգհգտրնչմ ղթ՟ճմ օ
ջթրմմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ ղգլթ:
Աճջ Բ՟վթ է՟ա՟րնվմ ե:
Եր ցնիթ է՟ա՟րնվնրէթրմ թ մնվ Բ՟ՠգժնմե թ Նթխն[ղգ]բգ՟ճ (՞): Եր ՟ո՟
է՟ա՟րնվե ւ՟վկ նղմ ղթ ղ՟վբ ՠ՟վգղթս օ մգհգ՟ժ ս՟ճ դէ՟ա՟րնվնրէթրմ թրվ
՟ճժնրղ նրղգղմ ղ՟վբնճ ՠ՟վգղսթ օ ջվՠնճ, նվ ժթմթ ղ՟վղմնռ սխ՟վ օ յմնվծ՟րւմ
Աջսնրլնճ դփվ՟րնվ: Եր է՟ա՟րնվե ՟ղջ Ի օ ցնիթ ՠ՟վթ ինջսնռ՟մնրէգ՟ղՠ թ
Քվթջսնջ:
Աճջ Զփվ՟րնվմ ե:
Յգս ՟ճջնվթխ է՟ա՟րնվե ծդփվ դփվնրէգ՟ղՠ ծգդ օ ՟վբ՟վ Տթՠգվթնջ: Ի ջնվ՟ճ է՟ա՟րնրէգ՟մ ծթմա ՟ղթմ լմ՟մթ Նգպմ, օ է՟ա՟րնվգջտե ջ՟ ՟ղջ ԼԶ: Եր թ
ԻԶ ՟ղթ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ ջնվ՟ ծգվկթ է՟ա՟րնվնրէթրմ զմբ Ժ (174՟) ճթյի՟մնրէթրմ:
XIII (21) Իջխ ջ՟ ՟պ՟չմնվբնրէգ՟ղՠ ծվգյս՟խթմ Աջսնրլնճ գժ՟մե ճԵվնրջ՟հեղ օ ս՟մթ ՟մբ Փվխշթմ օ դէ՟ամ: Եր ՠմ՟խե ՟մբ ՟ղջ Ժ: Եր դխմթ Ժ
՟ղթմ ՟ճմ ընհնռթմ ՟ղգմ՟ճմ ղ՟ջնրմւ Խ՟շթմ ՟ղգմ՟ճմ ՟յի՟վծե օ ա՟մ
ղթ՟ՠ՟մ թ Սնրվՠ Խ՟շմ: XIV (2-4) Իջխ է՟ա՟րնվմ ծ՟մե դԽ՟շմ օ դէ՟ամ թ Գնհանէ՟ճ օ դծնաթ թրվ ծ՟մկմե թ Աջսնր՟լ: Իջխ ՟պգ՟ժ ծվգյս՟խ՟տ ճ՟մբթղ՟մ
՟ղգմ՟ճմ ընհնռնճմ մ՟ի դԽ՟շմ օ ՟ո՟ դծնաթ է՟ա՟րնվթմ օ թ ռգվ՟ճ մնվ՟
դէ՟ամ, օ ռգվ՟մ՟մ ճգվխթմջ: Զթ ՟ծ՟ ջ՟ ջնրվՠ օ ճգսթ է՟ա՟րնվ ՟յի՟վծթ
ճ՟մկմ ՟վ՟վ դէ՟ա՟րնվնրէթրմ Աջսնրլնճ Հփվ օ դծնաթ թրվ օ դԽ՟շմ, ճնվնրղ
ռգվ՟ճ ՠօգպգտ՟ր Ովբթմ Աջսնրլնճ Յթջնրջ Քվթջսնջ:
Եր ՟պը՟ղ՟ճմ ռգվ՟տ՟ր ճգվխթմջ Խ՟շմ օ դէ՟ամ օ նաթ է՟ա՟րնվթմ, ռ՟ջմ
դթ ճգվվնվբ օ ց՟պ՟րնվգ՟ժ ա՟ժնրջս է՟ա՟րնվթմ Քվթջսնջթ մ՟ի ո՟սնր՟9

ՄՄ 2270 ՟ճվգմ (նրհհռ՟լ ե՝ ՟ճվթմ):
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խ՟մ Սնրվՠ Խ՟շմ ճգվօթ ճգվխթմջ` ա՟ժնռ ՟պ՟չթ մնվ՟ճ թ իմբնրղմ ծ՟ր՟ս՟տգժնտ օ թ խնվնրջս ՟մծ՟ր՟սթտ: Եր ՟ջս ՠ՟վկ՟ր ի՟հ՟հնրէթրմ ՟յի՟վծե: Եր
՟մբ Քվթջսնջ ե (174ՠ) ճգսթմ է՟ա՟րնվ:
Վ՟ջմ ոթհլ Նգպթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե:
Յ՟ճմը՟ղ ճ՟ճսմգջտթ ղ՟վբմ ՟մփվեմնրէգ՟մ` Ովբթմ Կնվջսգ՟մ, լմնրմբմ
ճ՟մփվեմնրէգ՟մ: Եր մյ՟մ ճ՟ճսմգժնճ ջնվ՟ ՟ճջ ե. ճնվը՟ղ ժտթ գվխթվ իպնռնրէգ՟ղՠ, օ ո՟խ՟ջթ ՠ՟վկվ թյի՟մնրէգ՟ղՠ թ Հպնղ՟ճգտնտ, դթ նվոեջ Քվթջսնջ
թ ո՟խ՟ջգժ ճթյի՟մնրէգ՟մմ Յնրբ՟ճթ գխմ, մնճմոեջ օ ծ՟խ՟պ՟խմ մնվ՟` թ ո՟խ՟ջգժ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ Հպնղ՟ճգտնտ: Եր նվոեջ լ՟մնրտ՟ր թ կգպմ Դ՟մթեժթ շնվթտ ա՟դ՟մ՟տմ` ՟պթրլմ է՟ա՟րնվնրէթրմ Մ՟վ՟տ, օ ՟վչմ Բ՟ՠգժ՟տնտմ, թմլմ
Պ՟վջթտ: Էվ օ շնվվնվբմ` ՟ծգհ օ դ՟վղ՟մ՟ժթ, նվ նրսեվ օ ղ՟մվեվ դգվխթվ10, նվ
գմ Հպնղ՟ճգտնտ է՟ա՟րնվնրէթրմ, նվ ՠ՟պմթմ ՟մբ, ճ՟րնրվջմ ՟մբ թ Քվթջսնջթ:
Ավբ լ՟հխթ մ՟ի ՟մաէնրէթրմ, օ խնրջ՟մ՟տ ջեվ ՠնրջ՟մթ, օ ժթմթ ջնռւ օ ջվ՟լնրէթրմւ օ ջ՟ջ՟մնրէթրմւ11, օ, նվոեջ Տեվ ՟ջե, ՠ՟դնրղ անրյ՟խղնրմւ գհթտթմ:
XIV (1, 6, 10) Ավբ, ղթ խ՟վլգւ, էե ջ՟ս՟մ՟ճ ե մ՟ խ՟ղ օ բօ, ՟ճժ ղ՟վբ ե
՟ո՟խ՟մգ՟ժ ղս՟րւ` թ սնծղե ղ՟վբխ՟մ, թ ջեվ(175՟)ղե ծ՟րվ, ճնվնռ՟ճմե
ղ՟րվ, նվ լմ՟մթ թ Քնվնդթմ օ ջմ՟մթ թ Բգբջ՟ճթբ՟ճ, դ՟վա՟մ՟ճ օ ղգլ՟մ՟ճ թ
Կ՟ց՟պմ՟ճնրղմ` թ ռգվ՟ճ ղթնճ ս՟ջ՟մտ թյի՟մնրէգ՟մ, նվ ՠ՟ը՟մգ՟ժ ժթտթ:
Յ՟ճմը՟ղ ղթմմ է՟ա՟րնվե թմւմ օ դգվգւմ ջո՟մե, օ դ՟ճժմ դՠպ՟ղՠ ՟լե, օ է՟ա՟րնվե ը՟ղ՟մ՟խջ գվթջ օ խեջ ը՟ղ՟մ՟խ՟տ, օ տմլ՟ջտե Քնվնդթմ, դթ լմ՟ր
դմ՟, օ Բգէջ՟ճթբ՟ճ, դթ ջմնճտ դմ՟ճ, օ Կ՟ց՟պմ՟ճնրղմ, նվ է՟ա՟րնվգ՟տ: Ովոեջ ՟ջ՟տ Տեվմ, «Թեոես օ ՠ՟վկվ՟ջտթջ, ղթմշօ թ բընիջ թչտգջ»:12 Եր լմ՟մթ
մ՟ թ խմնչե ճ՟դաեմ Դ՟մ՟ճ, ճնվղե ՟դաեմ եվ Ախթսնցգժ օ Յնրբ՟ճ Սխ՟վթնռս՟տթ. զջս ղ՟վա՟վենրէգ՟մ Յ՟խնՠ՟ճ, նվ ՟ջե. «Արկ լմգ՟ժ թ ձ՟մ՟ո՟վծթմ ծ՟վխ՟մե դջղՠ՟խջ կթնճմ. օ ՟մխ՟մթ ճգսնճ դծգլգ՟ժմ, օ ղմ՟ճ ցվխնրէգ՟մ Աջսնրլնճ» 13 : (7) Հգլգ՟ժմ` ձյղ՟վսնրէթրմ օ ՟ջսնր՟լո՟յսնրէթրմ ՟վբ՟վնտմ, օ
10

Հղղս. Դ՟մ. Է 2-7. «Եջ Դ՟մթեժ սգջ՟մեթ թ սգջժգ՟մ աթյգվնճ. գր ՟ծ՟ շնվւ ծնհղւ գվխմթտ
ՠ՟իեթմ դլնռ ղգլ: Եր շնվւ ա՟դ՟մւ ղգլ՟ղգլւ գժ՟մեթմ թ լնռե ՟մսթ՝ ՟ճժ՟խգվու ղթղգ՟մտ:
Ապ՟չթմմ՝ թՠվգր դղ՟ս՟խ ՟պգրլ էգր՟րնվ, օ էգրւ մնվ՟ թՠվգր ՟վլնրնճ. ծ՟ճեթ ղթմշ
է՟ցգտ՟մ էգրւ մնվ՟ օ չմչգտ՟ր ճգվխվե: Եր գխ՟տ թՠվգր թ ռգվ՟ճ նսթտ ղ՟վբնճ, օ ջթվս
ղ՟վբնճ սնր՟ր մղ՟: Եր ՟ծ՟ գվխվնվբ ա՟դ՟մմ մղ՟մ ՟վչնճ, օ գխ՟տ թ խնհղմ ղթ. օ խնհւ
գվգւ թ ՠգվ՟մ մնվ՟՝ թ ղեչ ը՟մգ՟տ մնվ՟: Եր ՟ճջոեջ ՟ջեթմ տմ՟. Ավթ խգվ դղ՟վղթմջ
ՠ՟դղ՟տ: Եր դխմթ մնվ՟ ծ՟ճեթ, գր ՟ծ՟ ՟ճժ ա՟դ՟մ թՠվգր դթմլ. օ շնվւ էգրւ էպշմնճ թ ռգվ՟ճ
մնվ՟, օ շնվւ աժնրիւ ա՟դ՟մթմ. օ թյի՟մնրէթրմ սնր՟ր մղ՟: Եր դխմթ մնվ՟ ծ՟ճեթ. օ ՟ծ՟
ա՟դ՟մմ շնվվնվբ՝ ՟ծգհ օ դ՟վղ՟մ՟ժթ օ ծդփվ ՟պ՟րգժ, օ ը՟մթւ մնվ՟ գվխ՟էթւ. նրսեվ օ
ղ՟մվեվ, օ դղմ՟տնվբջմ ՟պ նսմ խնսնվեվ: Եր թմւմ ՟պ՟րգժ ՟ճժ՟խգվո ւ՟մ դ՟ղգմ՟ճմ
ա՟դ՟մջմ նվ ճ՟պ՟չ ւ՟մ դմ՟. օ գհչգրվւ Ժ թ մղ՟»:
11
Հղղս. Մ՟սէ. ԻԴ 7. «Եր գհթտթմ ջնռւ օ ջվ՟լնրէթրմւ օ ջ՟ջ՟մնրէթրմւ թ սգհթջ սգհթջ»:
12
Հղղս. Մ՟սէ. ԺԱ 23 օ Ղնրխ. Ժ 15. «Եր բն՛ր, Կ՟ց՟պմ՟ն՛րղ, նվ ղթմշօ ճգվխթմջ
ՠ՟վկվ՟ջտթջ, ՟ճժ ղթմշօ թ բընիջ թչտգջ»:
13
Հղղս. Ծմմ. ԽԹ 17. «Եր գհթտթ Դ՟մ՝ ՟րկ բ՟վ՟մ՟խ՟ժ թ ձ՟մ՟ո՟վծթ, ծ՟վխ՟մգժ դա՟վյ՟ո՟վ գվթռ՟վթ. օ զմխգմնրժ դծգլգ՟ժմ ճգսջ, օ ղմ՟ժ ցվխնրէգ՟մ Տգ՟պմ»:

Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ
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ջղՠ՟խ` ճգսթմ ճ՟րնրվջմ ՟ճջոթջթ գմ ջնրվՠւմ, նվ ծգլգ՟ժ գմ թ կթմ ձյղ՟վսնրէգ՟մ օ ծ՟վտթմ ճփկեմ ճ՟ճմղ՟մե շ՟վ` Ովբնճմ Կնվջսգ՟մ: Իջխ ջղՠ՟խ դ[ճ]գսթմ
՟րնրվջմ (175ՠ) ՟ջե` օ դջնրսմ դփվնրէգ՟մտմ դնվ14 ՟պմե, ՟պ ՟շ՟րւ ե օ նշ
ձյղ՟վսնրէգ՟ղՠ, դթ անճ օ դփվ՟մ՟ճ թ ջ՟ս՟մ՟ճե, նվնրղ լմնրմբ մնվ՟ դփվնրէգ՟ղՠ մնվ՟ ե: Զթմւմ լմգ՟ժ ճ՟դաեմ Դ՟րէե, դթմւմ Քվթջսնջ անժ ՟ջե: Եր
ընհնռթմ ՟պ մ՟ճ ծվգ՟ճւմ, օ ծ՟ր՟ս՟մ մղ՟ճ, օ ՟դամ Դ՟մ՟ճ` ՟պ՟րգժ: Եր ՟պմե
մյ՟մջ ղգլ՟ղգլջ` 1260. յ՟վըե դգվխթմջ օ դգվխթվ օ ՟վխ՟մե ճգվխմթտ օ ի՟ր՟վգտնրտ՟մե դ՟վգա՟խմ օ դժնրջթմմ, էփէ՟ցե15 դ՟ջսգհջ, ցնցնիե դփբջ, խ՟մ[՟]շգտնրտ՟մե դշնվ ց՟ճս: (8) Յ՟վնրտ՟մե ղգպգ՟ժջ, ժնրջ՟րնվե խնճվջ, օ խ՟հջ
ղթ՟խնհղ՟մթջ, ՠնվնսջ, բթր՟ծ՟վջ ՠըյխե, չնրվ ՠհիե, ծ՟տ ՟մկվօե: Աճժ ՟ղգմ՟ճմ ՟պ ՟շփւ ե օ նշ ձյղ՟վսնրէգ՟ղՠ. օ ՟ճմոեջ ջսնրէգ՟ղՠ ո՟սվե դէգէօ՟ղթս ծվե՟ճջմ օ «գէե ծմ՟վ ե` դզմսվգ՟ժջմ»16, նվոեջ Տեվմ ՟ջ՟տ:
XIV(10) Յ՟ճմը՟ղ ղս՟մե Ովբթմ Կնվնրջսգ՟մ ճԵվնրջ՟հեղ օ մջսթ թ
ս՟ձ՟վթմ Աջսնրլնճ, ո՟սնրգ՟ժ ճ՟ղգմգտնրմ նվոեջ դԱջսնր՟լ17: Եր նվ ծ՟ր՟ս՟մ թ մ՟, զմխ՟ժտթմ մյ՟մ (176՟) թ ձ՟խ՟սջ թրվգ՟մտ: Եր նվ նշ ծ՟ր՟ս՟մ թ
մ՟, ՟ճժ սգջ՟մգմ դդփվնրէթրմմ մնվ՟ ՠ՟դնրղ ՠ՟վխնրէգ՟ղՠ, ՟վկ՟խթ թ ռգվ՟ճ
օ ջո՟մ՟մե դ՟մէթր ՠ՟դղնրէթրմջ ջվնռ օ ծվնռ, ՠ՟դնրղ ՟մփվթմ՟խ ս՟մչ՟մփւ: Ովնտ նվւ ծ՟ղՠգվգմ, ՟պմնրմ դոջ՟խմ խգմ՟տ: (11) Եր թ ՠ՟դղ՟մ՟ժ մգհնրէգ՟մտմ օ շ՟վգ՟տ մնվ՟ թ ռգվ՟ճ գվխվթ, նշ18 ծ՟ղՠգվե նհնվղ՟լմ Աջսնր՟լ
՟ճմոեջթ ՟հեսթտ օ խնսնվղ՟մ ղ՟վբխ՟մ: Փնրէ՟ոեջ ՟պ՟ւե դխ՟ղ՟[խ՟ս՟]վջ թրվ դԵմնռւ օ դԵհթ՟ճ` դջնրվՠ ղ՟վա՟վեջմ թրվ, դնվ ո՟ծգ՟տ խ՟վ՟ոգս
՟րնրվջմ ՟ճմղթխ, նվոեջ ՟պ՟չմնտմ Յնռծ՟մմեջ: Եր ջնւ՟ճ գխգ՟ժ ճ՟մբթղ՟մգմ
դծ՟խ՟պ՟խնհմ օ դփվ՟տնրտ՟մգմ դծ՟ր՟ս՟տգ՟ժջ, դթ ա՟մ օ ճ՟մբթղ՟մգմ
՟պ՟չթ ՟ղգմ՟ճմ ղ՟վբխ՟մ դի՟ՠենրէթրմ օ դղնժնվնրէթրմ մնվ՟` ՟ջգժնռ, էե
՟պ ՟շփւ օ ի՟ՠենրէգ՟ղՠ ե անվլւ մնվ՟ օ նշ ձյղ՟վսնրէգ՟ղՠ, օ ղնժնվգտնրտ՟մե դղ՟վբթւ օ ղ՟սմե թ խնվնրջս: Եր բեո ճ՟մբթղ՟մգմ դմ՟ճ թ ս՟ձ՟վմ
՟ջսնրլնճ: (12) Իջխ ղթմշ սգջ՟մգմ (176ՠ) դմ՟ ղ՟վբթւ, էե ճ՟մբթղ՟մգտ՟ր թ
ջվՠնրտմ ջսնրէթրմ մնվ՟ օ ի՟ՠենրէթրմ, էնհնճմ դմ՟ օ ծգսօթմ ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթտմ օ ց՟իշթմ ճ՟մփվեմեմ: Իՠվօ սգջ՟մե Ովբթմ Կնվջսգ՟մ դ՟մբթղ՟մնրէթրմ թրվ օ դց՟ինրջսմ ղ՟վբխ՟մ, օ խ՟ժգ՟ժ դԵհթ՟ճ օ դԵմնռւ, շ՟վշ՟վե օ
բ՟պմ ս՟մչ՟մփւ, օ ջո՟մ՟մե դմնջ՟ ջվնռ: Եր ժտգ՟ժ իմբնրէգ՟ղՠ` ՟ջե. «Եր նշ
14

ՄՄ 2270 դ՟րվ (նրհհռ՟լ ե՝ դնվ):
ՄՄ 2270 էփէ՟է՟ցե (նրհհռ՟լ ե՝ էփէ՟ցե):
16
Հղղս. Մ՟սէ. ԻԴ 24. «Զթ ճ՟վթտգմ ջնրս ւվթջսնջւ օ ջնրս ղ՟վա՟վեւ, օ ս՟ճտգմ մյ՟մջ
ղգլ՟ղգլջ օ ՟վնրգջսջ, ղթմշ ղնժնվգտնրտ՟մգժ՝ էե ծմ՟վ թմշ թտե՝ օ դզմսվգ՟ժջմ»: Հղղս.
մ՟օ Մ՟վխ. ԺԳ 22:
17
Հղղս. Բ Թգջ. Բ 3. «Եր ճ՟ճսմգջտթ ղ՟վբմ ՟մփվեմնրէգ՟մ՝ Ովբթմ Կնվջսգ՟մ, ծ՟խ՟պ՟խնվբմ ծո՟վս՟տգ՟ժ թ ռգվ՟ճ ՟ղգմ՟ճմթ, նվ ՟մնր՟մգ՟ժ թտե Աջսնր՟լ խ՟ղ ո՟յսփմ.
ղթմշգր մջսգժ մղ՟ թ ս՟ձ՟վթմ Աջսնրլնճ, գր տնրտ՟մգժ դ՟մկմ՝ էե Աջսնր՟լ թտե»:
18
ՄՄ 2270 ն՜ծ (նրհհռ՟լ ե՝ նշ):
15
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ջնւ՟ճ, նվ ՟մղ՟ծ խ՟վլեթմ, խ՟վ՟տթմ դգվլ՟մգժ թ կգպ՟տ թղնտ», օ ՠ՟դնրղ
ծ՟ճծնճնրէթրմջ իփջգջտթ:
Իջխ ծվգ՟ճւմ, նվ ղմ՟մ, թՠվօ սգջ՟մգմ դ՟ճմ, դհչ՟մ՟մ, դթ մգհթմ օ
ս՟ամ՟ոթմ թ ս՟մչ՟մ՟տ լ՟վ՟րնճ օ ջնռնր օ ՟ղգմ՟ճմ շ՟վգ՟տ, դթ նշ աս՟մթ
թ ռգվ՟ճ գվխվթ չնրվ օ նշ խգվ՟խնրվ օ նշ բ՟ժ՟վ թմշ: Եր սգջ՟մգմ նջխթ օ ՟վլ՟է օ ճ՟խ՟մջ ո՟սնր՟խ՟մջ օ ծ՟մբգվկջ, օ ղգլ՟աթմջ թ ռգվ՟ճ գվխվթ. օ նշ
մ՟ճթմ թ մղ՟ ղ՟վբթխ: Եր ՟ջգմ տմ՟. «Եէե բնր գջ Քվթջսնջմ, օ թվ՟րթ գմ
ջւ՟մշգժթւմ ւնճ, փամգ՟ճ ղգդ թ մգհնրէգ՟մջ, դթ խնվ(177՟)մշթղւ թ ջնռնր օ թ
լ՟վ՟րնճ: Տն՛րվ ղգդ ծ՟տ, դթ խգվթտնրւ, դթ ծ՟տ ւն ՟պ ՟շփւ ե օ նշ նրսգժթ: Տն՛րվ
ղգդ չնրվ, դթ ՟վՠտնրւ, ի՟հ՟հ՟տն՛ճ դգվխթվ, դթ Քվթջսնջմ ճթյի՟մ ի՟հ՟հնրէգ՟մ ե: Աո՟ էե` ն՛շ ՟պմգջ զմբ ղգդ դ՟ճջ. մ՟ եվ Քվթջսնջմ, նվ գխմ օ դ՟ղգմ՟ճմ մյ՟մջ օ դ՟վնրգջսջ ձյղ՟վսնրէգ՟ղՠ խ՟ս՟վգ՟տ: Եր ծ՟վւմ ղգվ, ՟մաթս՟տգ՟ժ մղ՟, թ ի՟շ ծ՟մթմ դմ՟, նվոեջ օ ավգ՟ժ ե ռ՟ջմ մնվ՟ թ ղ՟վա՟վեջ.
նվ ղգպ՟ր օ է՟հգտ՟ր օ ճ՟վգ՟ր ճգվվնվբ ՟րնրվ օ ռգվ՟տ՟ր ճգվխթմջ օ ա՟ժնտ ե
ջո՟մ՟մգժ դւգդ ծնանռ ՠգվ՟մնճ թրվնճ19 օ բ՟սե դգվխթվ: Իջխ բնր ծ՟խ՟պ՟խ
մնվ՟ գջ օ Նգպմ` ի՟ՠնհ օ ղնժնվթշ ղ՟վբ, լմգ՟ժ թ ղ՟վբնճ օ ժտգ՟ժ դփվնրէգ՟ղՠ ջ՟ս՟մ՟ճթ»: Զ՟ճջ ժնրգ՟ժ շ՟վմ, ժտգ՟ժ ՠ՟վխնրէգ՟ղՠ, խնսնվե դմնջ՟ճ թ
ջնրվ ջնրջգվթ 24000 նվւ ղխվսթմ ճ՟վգ՟ղՠ թրվգ՟մտ: Եր ժթմթ ղ՟վա՟վենրէթրմ
Պնհնջթ, գէե` «Յնվը՟ղ ժվնրղմ ծգէ՟մնջ՟տ ղստե, ճ՟ճմը՟ղ ՟ղգմ՟ճմ Իջվ՟ճեժ
խգտտե» 20 , դթ ժվնրղմ ծգէ՟մնջ՟տ զմբ Եմնռւ՟ճ օ Եհթ՟ճթ գհօ: (177ՠ) Յգս
՟ճջնվթխ գժ՟մե թ ժգ՟պմ կթէգմգ՟տ օ աս՟մե դս՟ո՟մ՟խմ սգ՟պմ, դնվ Եվգղթ՟ճ ղ՟վա՟վեմ ո՟ծգ՟տ: Եր ՠ՟մ՟ճ ձ՟յ՟խգժ թ մղ՟մե, օ նշ խ՟վե թ ղ՟մ՟մ՟ճեմ, դթ գժ՟մե ծնրվ թ ս՟ո՟մ՟խեմ օ ՟ճվե դոգհլմ ծ՟մբգվկ ծ՟ր՟ս՟տգժնռւ թրվ: Եր ճ՟մխ՟վլ՟խթ ճ՟խ՟մջ էփէ՟ցգժնճ ժթմթմ յ՟վըղնրմւ ՟ծգհւ, օ
նվնսղնրմւ ա՟ժ՟վթմ գվխթմւ, ջ՟ջ՟մթ գվխթվ, ի՟ր՟վթ ՟վգա՟խմ օ ժնրջթմ,
էփէ՟ցթմ ՟ջսգհւ, ծթ՟մ՟մ ՟վ՟վ՟լւ, տ՟ղ՟ւթ լնռւ:
(13) Յ՟ճմը՟ղ գվօթ մյ՟մմ Ովբնճ Մ՟վբնճ ճգվխթմջ` Խ՟շմ սեվնրմ՟խ՟մ, նվ
ե մյ՟մ ա՟ժջսգ՟մ մնվ՟ճ: Զթ գխգջտե թ ռգվ՟ճ ՟ղոնտ գվխմթտ դփվնրէգ՟ղՠ օ
ց՟պփւ ՠ՟դղփւ օ ջո՟մ՟մե դմ՟ճ Տեվ ծնարնռ ՠգվ՟մնճ թրվնճ:
Յ՟ճմը՟ղ ժնրջ՟ց՟ճժ գվօթ մյ՟մ ՟վւնրմ՟խ՟մ` թ դփվ՟տնրտ՟մգժ դ՟ո՟րթմգ՟ժւջ թ մ՟, թ ո՟վլ՟մջ ՟վբ՟վնտ, դթ խ՟ոգջտգմ դ՟մկթմջ թրվգ՟մտ: Ի
ջեվ մնվ՟ տնժ՟մ՟մ ղ՟ջնրմւ մյ՟մթտ ՟ղգմ՟ճ՟հէ Խ՟շթմ, օ դփվնրէգ՟ղՠ ջնրվՠ
գխգհգտգ՟տ ժնրջ՟րնվւ մնր՟դգմ թ ժնրջնճ Սնրվՠ (178՟) Խ՟շթմ, խնլգջտթմ ՟դա
՟պ ՟դա: Զթ ա՟ճ բ՟սգժ դնշ բվնյղգ՟ժջ մնռ՟ր, նվ նշ լ՟մգ՟մ դճ՟հէնրէգ՟մ
մյ՟մ թ Խ՟շթմ: Յ՟ճմը՟ղ ա՟ճտե ճգվխմթտ ՟մձ՟պ ց՟պփւ Քվթջսնջ է՟ա՟րնվմ,
ա՟ժ՟վթմ գվխթմւ, օ ծ՟ժթ թՠվօ դղնղ թ ծվնճ ագսմ ծվգհեմ օ ղէ՟անճմ ծնջթ թ
ռգվնրջս թ ռ՟ճվ, ղ՟ւվգժնռ դգվխթվ թ ճ՟մփվեմնրէգ՟մտ, թ շ՟վ անվլնտ: Լջթմ
19

Հղղս. Բ Թգջ. Բ 8. «Եր ՟ո՟ ճ՟ճսմգջտթ ՟մփվեմմ, դնվ Տեվ Յթջնրջ ջ՟ս՟խգջտե ծնարնռ
ՠգվ՟մնճ թրվնճ»:
20
Հղղս. Հպնղ. ԺԱ 25. «Մթմշգր ժվնրղմ ծգէ՟մնջ՟տ ղստե, գր ՟ո՟ ՟ղգմ՟ճմ Իջվ՟ճեժ խգտտե»:

Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ
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կ՟ճմւ ժնճջգհգմ դփվ՟տմ, յ՟վըթմ դփվնրէթրմւ գվխմթտ, ցնհմ ջ՟ջսթխ ծմշղ՟ղՠ
անշե թ ագվգդղ՟մջ, էե` «Յ՟վթ՛ւ զմբ ճ՟պ՟չ Փգջ՟ճթմ ղգպգ՟ժւ: Զթ գխմ գծ՟ջ
ծ՟ճվգմթ ց՟պփւ Ովբթմ Աջսնրլնճ: Յ՟վթ՛ւ ՟վբ՟վւ օ ղգհ՟րնվւ, զմխ՟ժ՟վնրւ
դծ՟սնրտնրղմ»:
Յ՟ճմը՟ղ ՟պմգմ թ ւէէգժ ՟խ՟մ ՟վ՟վ՟լւ ՟ղգմ՟ճմ օ դագմնրմ դ՟մ՟ո՟խ՟մ ղ՟վղթմմ ցնրէ՟ոեջ: Աո՟ ղգհ՟րնվւմ գվօթմ ջսնրգվ՟անճմւ ղ՟վղմնռ
օ ՠ՟վկվ՟մ՟մ ճգվխվե, դթ մգվխգ՟ժ գմ անվլնռւ շ՟վնրէգ՟մ: Եր իմբ՟մ ՟վբ՟վւմ ո՟ճլ՟պ՟ոեջ ղ՟վղմնռ օ ՠ՟վկվ՟մ՟մ ճգվխվե ժնրջգհեմ ՟ղոփւ` թ ծ՟մբթոնրղմ ցգջ՟ճթմ Քվթջսնջթ: Եր ծթ՟մ՟մ ռգվթմւմ զմբ մնջ՟ օ ՟ջգմ. (178ՠ)
«դԻ՞մշ անվլգտ՟ւ 21 ջնտ՟ գվխվթ, նվ գվ՟ղնռւ ա՟մ ՟պ Տեվ դնր՟վձ՟տգ՟ժ»:
Պ՟ս՟ջի՟մթ ս՟տ մնտ՟ Տեվ. «Սնւ՟ գմ ՠ՟վգխ՟ղ դթմնրնվւմ թղ, նվ նրվ՟տ՟մ
դ՟մկթմջ թրվգ՟մտ, ղգխմգտ՟մ ճգվխվե օ ի՟շգտթմ դ՟մկթմջ թրվգ՟մտ խ՟ղփւ22 տ՟մխնրէգ՟ղՠ ռ՟ջմ թղ: Եր ՟վբ գջ ս՟տ դնրվ՟ինրէթրմ թղ մնտ՟ ՟մջո՟պ»: Իՠվօ ժջգմ ծվգյս՟խւ դ՟ճջ, ՟ջգմ. «Դնր[ւ] եւ փվծմգ՟ժ թ Տգ՟պմե.
՟վբ նրվ՟՛ի ժգվնրւ ճնրվ՟ինրէթրմ կգվ»:
Յ՟ճմը՟ղ մջսթ Թ՟ա՟րնվմ ց՟պ՟տ ճ՟էնպ թրվ, օ ծվգյս՟խւ ջո՟ջ՟րնվգմ
մղ՟: Եր մ՟ խ՟ոգջտթ ջ՟ս՟մ՟ օ ՟պ՟ւթ թ ռթծ ս՟վս՟վնջթմ, օ շ՟վ՟ժժնրխ
խ՟ոթմ դփվւմ մնվ՟ բօւմ, նվ նրջնրտ՟մեթմ ղ՟վբխ՟մ դանվլջ ՟հսգհթջ: Ոշ գմ
՟վը՟մթւ մնւ՟ թ բ՟ս՟ջս՟մ ղս՟մգժ, դթ շթւ ո՟ս՟ջի՟մթւ մնտ՟: Կ՟մ օ
զմբ ՟չղե մնվ՟ ՟վբ՟վւմ ղգլ՟ր ճնրջնռ, օ խ՟մ ճ՟ծգաե մնտ՟ ղգհ՟րնվւմ ղգլ՟ր ՟ղփէնռ` թ ո՟ծ՟մչնրղմ ՟մ՟շ՟պ անվլնտ: Ասգ՟մ բմթմ բովնրէթրմւ ՠ՟մթմ, ժթմթ (179՟) բ՟ս՟ջս՟մ: Յ՟ճմը՟ղ ՟ջե Թ՟ա՟րնվմ զմբ ՟չ՟խնհղգ՟մմ.
«Եխ՟՛ճւ, ՟րվծմգ՟՛ժւ ծփվ թղնճ, ը՟պ՟մագտե՛ւ ո՟սվ՟ջսգ՟ժ կգդ դ՟վւ՟ճնրէթրմմ թ ջխդՠ՟մե ՟յի՟վծթ»:
(14) Յ՟ճմը՟ղ ՟վբ՟վւմ լ՟ագջտգմ ՟պ՟րգժ ւ՟մ դ՟վգա՟խմ. օ գվօգջտթմ
նվոեջ ժնրջ՟րնվւ ճ՟յի՟վծթ, նվ ո՟ծգջտգմ դՠ՟մմ խգմ՟տ: Եր յմնվծգջտե
Թ՟ա՟րնվմ ՟վը՟մ՟րնվ՟տմ դոջ՟խմ խգմ՟տ դՠթրվ՟խմգ՟տ: Իջխ դմնճմ կ՟ճմ
ժջգմ կ՟ի՟խնհղգ՟մւմ, էե` «Եվէ՟՛ճւ, ճթմեմ ՟մթլգ՟ժւ, թ ծնրվմ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ»: Յ՟ճմը՟ղ խ՟ոգ՟ժ իվկնրմւ նվնղ՟մտ ՟մխ՟մթմ թ ծնրվ: Եր ց՟խթ մնտ՟
բնրպմ նրվ՟ինրէգ՟մ ծ՟վջ՟մգ՟տմ: Եր գվէթտգմ մնւ՟ թ ս՟մչ՟մւմ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ, օ ՟վբ՟վւմ` թ խգ՟մջմ ճ՟րթսգմ՟խ՟մջ:
Եր մնվ՟մ՟ճ գվխթմւ, օ գվխթվ մնվնաթ, օ նշ ժթմթ ճգվխթվ ՟յի՟սնրէթրմւ օ
ւվսնրմւ, նշ թ ղ՟վբթւ տ՟րւ օ սվսղնրէթրմւ, նշ փկմ ի՟ՠնհ, նշ խթմմ ո՟վսնհ,
՟ճժ` խգ՟մւ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ, ճնվղե ղգվըգ՟ժ գմ սվսղնրէթրմւ օ ծգլնրէթրմւ: Եր
է՟ա՟րնվգջտե Տեվ ճ՟րթսգ՟մ, (179ՠ) Աջսնր՟լ ւն` Սթնմ ՟դաե ղթմշօ ճ՟դա: Եր
է՟ա՟րնվնրէգ՟մ մնվ՟ նշ անճ ռ՟իձ՟մ, դթ մղ՟ ռ՟ճգժ ե ց՟պւ, ո՟սթր օ
գվխթվո՟անրէթրմ ՟ճըղ օ ղթյս օ ճ՟րթսգ՟մջ ճ՟րթսգմթտ. ՟ղեմ:
21
22

ՄՄ 2270 անվլգջտնրւ (նրհհռ՟լ ե՝ անվլգտ՟ւ):
ՄՄ 2270 խ՟վփւ (նրհհռ՟լ ե՝ խ՟ղփւ):
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Ա. Թնցշճ՟մ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ
Հ՟սռ՟լ «Հ՟վտնրղմ»-թտ (Stone, p. 131–
134) = ծնրմ. VIII.10 + XIII.19–21
Ըջս ղ՟վա՟վեթմ Եդգխթեժթ. գէե` ճ՟րնրվջմ ճգսմնրղմ թ խ՟ս՟վ՟լթջ գժտգմ Գփա
օ Մ՟ափւ ճգվխթվմ Իջվ՟ճգժթ, նվ գմ ՟դա օ
է՟ա՟րնվւ ԻԴ, նվ գմ ՟ճջնւթխ. նշ խ՟ղգտ՟ճ
ավգժ ՟մնր՟մւմ:
Յ՟ճմը՟ղ ՠ՟տտթմ բվնրմւ ծթրջթջնճ ճ՟մխ՟վլ՟խթ, օ գժտգմ ՟դա ց՟խգ՟ժւ թ մգվւնրջս, օ ջ՟ջ՟մգջտթ գվխթվ ճգվգջ՟տ մնտ՟,
օ զմբնջսգ՟ժ ղ՟վբթխ ց՟իթտգմ ճ՟ճվջ օ թ
ց՟ո՟վջ, օ <ճ>՟մ՟ո՟սջ գժտգմ ՠ՟դնրղւ:
Եր նշ նւ թտե, նվ է՟հթտե դմնջ՟, ւ՟մդթ գժգ՟ժւմ թ ծթրջթջնճ նրսթտգմ դղ՟վղթմջ
ղ՟վբխ՟մ (= ծնրմ. ajnqrwvpwn, նվմ Օվՠգժճ՟մթ ղնս ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ ե) օ զղոթտգմ
դա՟դ՟մ՟տ ՟վթրմջ: Եր նշ նւ խ՟տտե զմբբեղ մնտ՟ <ճ>գվխթվ. օ ճգս ՟ղ՟տ թ ծ՟ջ՟մգժ մնտ՟ թ ւ՟հ՟ւմ Յնոոե, ՟պ՟ւե Տեվ
դդփվ՟րնվ թրվ օ ծ՟վտե դմնջ՟ ջվնռ, օ թ
ց՟պջ ջ՟ս՟մ՟ճթ գվէթտգմ:

Հ՟սռ՟լ Օվՠգժճ՟մթ ԼԲ աժիթտ (1910 է.
ռգվ՟ծվ՟ս., եչ 153–154) = ծնրմ. XIII.19
+ VIII.10
Յ՟ճմը՟ղ զջս ղ՟վա՟վենրէգ՟մ Եդգխթեժթ, նվ ՟ջե, գէե` ճ՟րնրվջ ճգսթմջ թ ռ՟իձ՟մթ ՟յի՟վծթջ գժտգմ Գփա օ Մ՟ափւ ճգվխթվմ
Իջվ՟ճգժթ. ՠ՟տտթմ բվնրմւ ծթրջթջնճ, օ գժտե
դփվնրէթրմ ՟դա՟տմ, դնվջ ՟վագժ Ահգւջ՟մբվ թ լ՟աջ ծթրջթջնճ` Գնա օ Մ՟անա
... ՟ճջնւթխ ԻԲ է՟ա՟րնվնրէթրմւ, նվւ գմ
՟վագժգ՟ժւ զմբ բվ՟ղՠւմ, դնվ խ՟մամգ՟տ
Ահգւջ՟մբվ: Եր սգջտգմ ղ՟վբթխ օ դ՟վծնրվգջտթմ. օ ց՟իթտգմ օ է՟ւթտգմ թ ժգվթմջ
օ ճ՟ճվջ օ թ ագվգդղ՟մջ. օ ջ՟ս՟խթտթմ
ՠ՟դնրղւ, օ նշ նւ թտե, նվ խ՟վթտե է՟հգժ,
ւ՟մդթ ՟դաւմ նվ գժ՟մգմ թ ծթրջթջնճ նրսգմ
դղ՟վղթմջ օ զղոգմ դ՟վթրմջ դա՟դ՟մ՟տ... Եր ՟ո՟խ՟մգջտգմ դգվխթվ, օ նշ նւ
թտգ, նվ խ՟վթտե խգ՟ժ ՟պ՟չթ մնտ՟. օ ճգս
գփէմ օ խթջնտ ՟ղ՟տ ծ՟ջտգմ թ ւ՟հ՟ւմ
Յնոոե: Ապ՟ւգջտե Տեվ դդփվ՟ր՟վ թրվ օ
ծ՟վտե դմնջ՟ թ ռ՟ճվխգմնչ ղթնրղ:

Վգվմ՟աթվմ զջս Օվՠգժճ՟մթ ԼԲ աժիթ, ՄՄ
1487 նր ՄՄ 2644 օ ՟ճժ կգպ՟ավգվթ (ցնւվ
ս՟վՠգվնրէճնրմմգվնռ)

Վգվմ՟աթվմ զջս Վմսխ. էթռ 259 օ Զ՟վՠծ՟մ՟ժճ՟մթ ծթյ՟ս՟խ՟լ (եչ 563‒564) ղգդ
՟մծ՟ճս կգպ՟ավթ (ցնւվ ս՟վՠգվնրէճնրմմգվնռ)

Տգջթժ ջվՠնճմ Մգէնբթ` գոթջխնոնջթմ Պ՟ս՟վ՟ճ օ ռխ՟ճթ. ճ՟հ՟աջ ՟մտգժնճմ, մգվխ՟ճթջ օ ՟ո՟պմգ՟տմ. ՟ջ՟տնր՟լւ ճԱջսնր՟լ՟յնրմշ ավնտ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟ժ ե Տգ՟պմ
Սսգց՟մմնջթ` Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ

Մգէփսթնր Պ՟սվթ՟մնր գոթջխնոնջթ` թ ղգխմնրէգմե Դ՟մթեժթ ղ՟վա՟վեթմ, դնվ ՟վ՟վ թ
ճգս ՠ՟մթտ թրվնտ. թ ղգխմնրէգմե սգջժգ՟մմ
շնվթտ ծնհղնտմ օ շնվթտ ա՟դ՟մ՟տմ. ջսնճա
ո՟սղնրէթրմ շնվթտ թմւմ՟խ՟ժ է՟ա՟րնվ՟տմ. օ ռ՟ջմ սթվգժնճ ծգէ՟մնջ՟տմ օ ճգսթմ ը՟ղ՟մ՟խթմ, օ մգհնրէգ՟մտ, նվ ժթմգժնտ
ե. օ ռ՟ջմ է՟ա՟րնվ՟տմ, նվ ցնի՟բվգտ՟մ,
օ ռ՟ջմ ա՟ժջսգ՟մմ Քվթջսնջթ` Աջսնրլնճ
ղգվնճ

Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ
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Սխթդՠմ զջս «Հ՟վտղ՟մ»

Սխթդՠմ զջս Զ՟վՠծ՟մ՟ժճ՟մթ կգպ՟ավթ

Սխթդՠմ զջս Վմսխ. էթռ
259-թ

Յնվը՟ղ Աբ՟ղ օ Եր՟
գժգ՟ժւ թ բվ՟իսեմ խնճջւ
անժնռ, ճգս Լ ՟ղթ լմ՟մ
դԿ՟ճեմ օ դւնրվ մնվ՟
դՔ՟հՠ՟մ: (Զ՟վՠծ՟մ՟ժճ՟մթ կգպ՟ավնրղ ՟պխ՟ գվխվնվբ
մ՟ի՟բ՟ջնրէճնրմմ
՟ճջսգհ ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ ե:)

Յնվը՟ղ Աբ՟ղ օ Եր՟
գժգ՟ժ թ բվ՟իսեմ խնճջւ
անժնռ, ճգս Լ ՟ղթ լմ՟մ
դԿ՟ճեմ օ դւնճվ մնվ՟
դՔ՟հՠ՟մ՟մ: Եր ճգս ՟ճժ օջ
Լ ՟ղթ լմ՟մ դՀ՟ՠգժ օ դԱհգսնռՠ՟ ւնճվ մնվ՟:

Մթմշ գժթմ թ բվ՟իսեմ
Աբ՟ղ օ Եր՟ճ, խնրջւ եթմ, օ
դխմթ Լ ՟ղթ գժ՟մգժնճ թ
բվ՟իսեմ լմ՟մ դԿ՟ճեմ
դ՟մբվ՟մթխմ օ դԿ՟ժղ՟մ՟ճ
ւնճվմ մնվ՟: (Ս՟վաթջճ՟մզ
շթ ղգչՠգվգժ ՟ճջ ծ՟սռ՟լթ
յ՟վնրմ՟խնրէճնրմզ:)

Հ՟սռ՟լ Սնրվՠ Նգվջգջթ
ռ՟վւթտ (Վգմգսթխ 1853,
եչ 95)

Հ՟սռ՟լ Զ՟վՠծ՟մ՟ժճ՟մթ
կգպ՟ավթտ (եչ 29ՠ)

Եվխնր ծ՟սռ՟լ Օվՠգժճ՟մթ
ԼԲ աժիթ ս՟վՠգվ ղ՟ջգվթտ

Ավբ, ղթ խ՟վլեւ, էե ջ՟ս՟մ՟ճ ե խ՟ղ բօ թ դփվ՟տ
մնվ՟. նշ, ՟ճժ` ղ՟վբ ՟ո՟խ՟մգ՟ժ ղսփւ թ սնծղեմ
Դ՟մ՟ճ. օ լմ՟մթ թ Քնվ՟դթմ ագհչե, ճ՟դաե Իջվ՟ճեժթ,
օ ՟մնրմ ծփվ մնվ՟ Հպնռղգժ՟ճ օ ղփվ մնվ՟ Նգվխթղթմե,
օ ՟մնրմ մնվ՟ Հպ՟ջթղ:

Ավբ, ղթ խ՟վլեւ, էե ջ՟ս՟մ՟ճ ե մ՟ խ՟ղ բօ, ՟ճժ
ղ՟վբ ե ՟ո՟խ՟մգ՟ժ ղսփւ
թ սնծղե ղ՟վբխ՟մ, թ ջգվղե
ծփվ, ճնվնռ՟ճմե ղփվ. լմ՟մթ
թ Քնվ՟դթմ օ ջմ՟մթ թ Բգբջ՟ճթբ՟ճ, դ՟վա՟մ՟ճ օ ղգլ՟մ՟ճ թ Կ՟ց՟պմ՟րնրղմ:

եչ 156-157 Եր մջստթ թ
ս՟ձ՟վթմ Աջսնրլնճ, ծ՟ր՟ջ՟վ Աջսնրլնճ` ղ՟վբնճ սգջ՟խնռ ղ՟վղմ՟րնվթ. թ ջգվղ՟մե ՟պմ օ ճ՟վա՟մբե
խմնչ, թ տգհեմ Դ՟մ՟ճ...
եչ 155 Ս՟ լմտթ թ Քնվ՟դթմ օ ջմտթ թ Բգէջ՟ճթբ՟ճ,
օ է՟ա՟րնվգջտե թ Կ՟ց՟պմ՟ճնրղ:

ARAM TOPCHYAN
THE OLD ARMENIAN VERSION OF THE APOCALYPSE OF PS.METHODIUS

(Study and Texts)
Keywords: prophecies, Byzantine apocalypses, Sons of Ishmael, the
victory of the Last Roman Emperor, old Armenian translation, Stepanos
Orbelean, Stepanos Syunetsi, parts of the work and redactions in
Armenian.
There existed an Armenian text of the Apocalypse of Ps.-Methodius,
possibly complete and translated from the oldest Greek version in the late
seventh or early eighth century. Witnesses to that translation are Chapter
32 of Stepanos Orbelean‘s History, corresponding to the ―prophetic‖ part
of the Apocalypse and also found in manuscripts as a separate work, as
well as the document entitled Question in M9100 and forming part of
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Vanakan Vardapet‘s Book of Questions (it contains passages from the
―historical‖ section of Ps.-Methodius). Alongside this version, another,
very different redaction of the Apocalypse bearing traces of the Crusades
and later events also circulated in Armenia.
This study discusses the existing old Armenian texts related to the
Apocalypse of Ps.-Methodius and offers a new edition of the texts
themselves with an appendix (a collation of parallel passages).
АРАМ ТОПЧЯН
ДРЕВНЕАРМЯСКИЙ ПЕРЕВОД АПОКАЛИПСИСА ПСЕВДОМЕФОДИЯ

(Исследование и тексты)
Kлючевые слова: пророчества, византийские апокалипсисы,
сыны Исмаила, победа Последнего Римского Императора, Степанос
Орбелян, Степанос Сюнеци, части и редакции текста на армянском.
Существовал армянский текст Апокалипсиса Псевдо-Мефодия –
возможно, полная его версия – переведенный с древнейшей греческой редакции в конце VII или начале VIII в. Свидетельствами
перевода являются 32-ая глава Истории Степаноса Орбеляна, которая соответствует ―пророческой‖ части Апокалипсиса (иногда фигурирует в рукописях как самостоятельное произведение), и документ,
который в рукописи 9100 Матенадарана называется Вопрошание, а
также входит в состав Книги вопрошаний Ванакана Вардапета (он
содержит отрывки из ―исторической‖ части Псевдо-Мефодия). Кроме этого перевода, в Армении была в обращении еще одна, сильно
отличающаяся от него редакция Апокалипсиса, в которой заметны
намеки на Крестовые походы и более поздние события.
В данной статье рассматриваются древнеармянские тексты,
имеющие отношение к Апокалипсису Псевдо-Мефодия, и предлагается новое издание самих текстов с приложением (сопоставление
параллельных отрывков).

