
ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ 

ՄԵԿՆՈՒԹՅԱՆ ՉՈՐՍ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՊԼՈՒԶ ԵՐԶՆԿԱՑՈՒ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  

Բանալի բառեր` ի՜հՠռճխճսդհ՜ձ մճջո ՝՜ձ՜էզ, տ՜շ՜ժՠջյ իճ՞ւճջ յ՜պ-

ժՠջ, աճս՞՜՟ջ՜յ՜պժՠջ, ի՜կ՜՟ջ՜յ՜պժՠջ, ըճջիջ՟՜յ՜պժՠջ, ի՜ժ՜՟ջ՜-

յ՜պժՠջ-«ի՜ժ՜շ՜ժ՜պզյ», զկ՜ոպ՜հզձ ի՜ձ՞ճսհռձՠջզ «յ՜պծՠձճսկ»: 

Հ՜հ կզնձ՜՟՜ջհ՜ձ կՠժձճխ՜ժ՜ձ ՜չ՜ձ՟ճսհդձ ՜մտզ բ գձժձճսկ ի՜ջճսոպ, 

՝՜ակ՜ծհճսխ ՟ջուճջճսկձՠջճչ. ՜հձ գձ՟՞ջժճսկ բ ի՜կ՜տջզոպճձՠ՜ժ՜ձ, ՜ձպզժ 

ե՜շ՜ձ՞ճսդհ՜ձ ղպՠկ՜ջ՜ձգ՚ ի՜ջ՜ոճսդհճսձձՠջզ, դ՜վ՜շճխ յ՜պժՠջձՠջզ, 

՝ձ՜՞ջՠջզ ի՜կ՜՟ջճսկձՠջզ ՞ճսձՠխ ղխդ՜ձՠջճչ:  

Մՠժձճսդհճսձձ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ՚ ճջյՠո թ՜չ՜էկ՜ձ, ըճջ՜ոճսակ՜ձ, ծհճսխ՜-

չճջճսկձՠջզ, պ՜ջ՜թճսկձՠջզ, ՜ջպ՜աՠխճսկձՠջզ ճս ձՠջոճսաճսկձՠջզ ւ ՟ՠյզ 

ՠէ՜ժՠպ՜հզձ ի՜հՠռճխճսդհ՜ձ ՜շ՜ջժ՜ձ չՠջ՜՟՜ջլձՠջզ ղջն՜յպճսհպ, կզնձ՜-

՟՜ջհ՜ձ կղ՜ժճսհդզ ժՠջյձ բ: Վՠջնզձո՚ կՠժձճսդհ՜ձ ՜շ՜ջժ՜ձ, գոպ բճսդհ՜ձ, 

՟զպչճսկ բ ճջյՠո իձ՜ջ՜չճջճսդհճսձ ձճջ՜ձճջ կպ՜ի՜հՠռ՜ժ՜ձ «ծ՜կվճջ՟ճս-

դհճսձձՠջզ», ՠջւ՜ժ՜հճսդհ՜ձ ՜ա՜պ իճոտՠջզ ի՜կ՜ջ: Ահոյՠո ՝ձ՜՞ջզ կՠն ճս 

ղճսջնգ ժՠջպչճսկ ՠձ ձճջ՜ձճջ ղՠջպՠջ, ՜հձ «՝՜ռչճսկ» բ ձճջ կզն՜չ՜հջՠջճսկ: 

Եչ կՠժձճսդհ՜ձ պ՜ջՠջտգ ՟ջուճջչճսկ բ ՜հո ձՠջիհճսոճսկձՠջզ «՝՜ակ՜լ՜հձճս-

դհ՜ձ», ՜չՠէզ ճս ՜չՠէզ կՠթ «թ՜չ՜է՜հձճսդհ՜ձ» ոպՠխթկ՜ձ ժ՜ջճխճսդհ՜ձ կՠն: 

Ահձ իՠխզձ՜ժզռ յ՜ի՜ձնճսկ բ ի՜պճսժ իկպճսդհճսձձՠջ՚ ի՜կ՜՟ջՠէ-ի՜ժ՜-

՟ջՠէճս, ոճսջ՝՞ջ՜հզձ յ՜պժՠջձՠջճչ կՠժձչճխ պՠխզձ ղխ՜ջղՠէճս, ձջ՜ կզ՜չճջ-

ձՠջզձ ՜հէ ձճսհձ՜պզյ-ի՜ժ՜՟զջ կզ՜չճջձՠջ ժռՠէճչ, ոջ՜ձտ ըճջիջ՟՜յ՜պ-

ժՠջձՠջզ ըպճսդհ՜ձ չՠջ՜թՠէճս, ՜հո ՜կՠձճչ իձ՜ջ՜չճջզձո կ՜ոձ՜ժզ յ՜պ-

կճսդհճսձգ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ ի՜կ՜յ՜ջվ՜ժ յ՜պկճսդհ՜ձ կՠն չՠջ՜ժ՜շճսռՠէճս 

իձ՜ջ՜կպճսդհճսձ: Ըոպ ոջ՜՚ կՠժձզմգ յՠպտ բ րեպչ՜թ էզձզ ճսձզչՠջո՜էճս-

դհ՜ձ, կՠթ գձ՟՞ջժճսկձՠջզ ւ «իճ՞ւճջ ՠջւ՜ժ՜հճսդհ՜ձ» ի՜պճսժ ժ՜ջճխճս-

դհճսձձՠջճչ: Նկ՜ձ ՟ՠյտճսկ ժ՜ջւճջ բ ՟՜շձճսկ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ՜շժ՜ ՝ձ՜՞ջ՜-

հզձ (ճմ կզ՜հձ ոճսջ՝՞ջ՜հզձ, ՜հէւ կՠժձճխ՜ժ՜ձ) «ը՜հպ՜՝խՠպ», ՝՜ակ՜յէ՜-

ձ՜հզձ ձհճսդզձ պզջ՜յՠպՠէգ` ՝՜շ՜հզձ-յ՜պժՠջ՜հզձ զջ ղՠջպՠջճչ, ոջ՜ձտ 

գձ՟ի՜ձճսջ ղ՜ջ՜՟ջ՜ձտզ կՠն ՟ջչ՜՞ՠէճս ծժճսձճսդհճսձգ:  

Թ՜ջ՞կ՜ձ՜ժ՜ձ ւ ճմ դ՜ջ՞կ՜ձ՜ժ՜ձ ՞ջ՜ժ՜ձճսդհճսձզռ ր՞պչՠէճս պՠո՜-

ժՠպզռ ի՜հ կՠժձզմձՠջզռ ի՜պժ՜յՠո Հճչի՜ձձՠո Պէճսա Եջաձժ՜ռզձ բ ՜մտզ գձժ-

ձճսկ ՝՜ջլջ՜ջչՠոպ իկպճսդհ՜կ՝: Եջաձժ՜ռզձ ՝՜ռ՜շզժ իՠխզձ՜ժ բ ճծզ, լւզ զջ 

վ՜հէճսձ ա՞՜ռճխճսդհ՜կ՝, ՝ձ՜՞ջՠջձ ր՞պ՜՞ճջթՠէճս՚ զջ՜ջ ՜խՠջոՠէճս ւ կզկհ՜ձ-

ռզռ ՝ըՠռձՠէճս, «ըծ՜ձժ՜ջզ» ձճջ յ՜պժՠջձՠջ ոպ՜ձ՜էճս չ՜ջյՠպճսդհ՜կ՝:  
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Իջ ՜ղը՜պ՜ձտզ կ՜ոզձ ըճոճսկ բ զձտգ՚ իՠխզձ՜ժգ: Քՠջ՜ժ՜ձճսդհ՜ձ զջ 

էճսթկճսձտզ ՜շ՜ն՜՝՜ձճսկ Եջաձժ՜ռզձ ձղճսկ բ՚ զձտգ կՠժձճսդհ՜կ՝ ձճջ ՜խ՝-

հճսջ մզ ՝ըՠռձճսկ ւ ՜ձկղ՜ժ ՜՞՜ջ՜ժզ ոՠջկՠջզ ըճսջլՠջ մզ իձլճսկ, ՜հէ կզ՜հձ 

ի՜հջՠջզ ըռչ՜թ նջիճջձՠջձ բ ՝՜ռճսկ ւ ձջ՜ձռ ՜կ՝՜ջձՠջզ ի՜ռզ ռճջՠձճչ ժՠ-

ջ՜ժճսջ ՠվճսկ՚ ՝՜հռ ճմ ՜շ՜ձռ ոՠվ՜ժ՜ձ կպտզ ՜ղը՜պ՜ձտզ, խորհուրդների 

ստինքները «պինդ» ճմլելու: Ահո յ՜պժՠջձՠջգ կզ՜ձ՞՜կ՜հձ ի՜կ՜յ՜պ՜ո-

ը՜ձճսկ ՠձ իՠխզձ՜ժզ կՠժձճխ՜ժ՜ձ կՠդճ՟զձ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ. ՜հձ զջ՜ժ՜ձ՜ռ-

չճսկ բ ձհճսդզ իՠպ ժ՜յչ՜թ ՝ճէճջ ՜խ՝հճսջձՠջզ ՝ՠժճջձՠջգ «ի՜չ՜տՠէճչ», 

ոջ՜ձտ ծզղպ ի՜ջ՜՝ՠջճսդհ՜ձ կՠն ՟ձՠէճս ճս կզկհ՜ձռճչ էջ՜ռձՠէճս ՜ջ՟հճսձտճսկ 

՜հ՟ ձհճսդգ ժ՜պ՜ջհ՜է, ոյ՜շզմ ժՠջյճչ «՝՜ռՠէ»-թ՜չ՜էՠէճչ (գոպ իՠխզձ՜ժզ՚ 

ՠխ՜թ իճ՞ւճջ ժՠջ՜ժճսջգ կղ՜ժՠէ-«ՠվՠէճչ»): «Սպզձտձՠջգ ծկէՠէգ»՚ զկ՜ոպ-

ձՠջզ ժդճսկգ ոՠվ՜ժ՜ձ կպտճչ, ի՜հջՠջզ ՜կ՝ճխն՜ռչ՜թ ե՜շ՜ձ՞ճսդհ՜ձ, ՜հ՟ 

«ի՜կ՜՝ձ՜՞ջզ» կզձմւ չՠջն «տ՜կճսկգ», կՠժձճխ՜ժ՜ձ ՜ղը՜պ՜ձտզ չՠջնզձ 

վճսէձ բ
1
. 

«Թբյբպ ճմ ՜խ՝զսջո ձճջ յ՜պ՜շՠռ՜տ ւ ճմ զ ժճջ՟ ՜՞՜ջ՜ժզ ոՠջկ՜ձռ, ճջ ՜հո 

՝՜ջ՟զռ իձլՠռ՜տ, ՜հէ կզ՜հձ աըռՠ՜է նջիճջո ի՜ջռ կՠջճռ ՝՜ռ՜տ ւ զ ձճռճսձռ հ՜կ՝՜-

ջ՜ռ ռճջՠձճհ ի՜ռզ ժՠջ՜ժճսջ ՞ճջթՠ՜է ի՜ոճսռ՜տ, ՝՜հռ ճմ ՜շ՜ձռ ՜ղը՜պճսդՠ՜ձ 

ճսղճհ ւ ըոպզս աոպզձո ըճջիջ՟ճհ ծկէՠէճհ»
2
: 

Եջաձժ՜ռզձ պ՜ջ՝ՠջ ՜շզդձՠջճչ ըճոճսկ բ պչհ՜է ՠջժզ կՠն զջ ճջ՟ՠ՞ջ՜թ 

կՠժձճխ՜ժ՜ձ կՠդճ՟զ, ՜շի՜ո՜ջ՜ժ կՠժձճսդհ՜ձ բճսդհ՜ձ կ՜ոզձ: Մեկնության 

ճիշտ կերպը ձՠջժ՜հ՜ռչճսկ բ, զձմյՠո չՠջգ, ոպզձտձՠջգ ծկէՠէճս, ձ՜ւ ՟եչ՜-

ջ՜կ՜ջո, ժճղպ ճսպՠէզտձՠջգ կ՜ձջՠէճս, յ՜պջ՜ոպՠէճս յ՜պժՠջձՠջճչ: 

Մեկնում. մեկնության ընթացք 

Ահոյՠո, Եէզռ ՞ջտզ «ճոժջ կզ ՝ՠժ՜ձՠջ» պՠխզձ տձձՠէզո Եջաձժ՜ռզձ ըճ-

ոճսկ բ զձտձզձ ՜ձի՜ոժ՜ձ՜էզ, ըջդզձ, կպտզ ի՜կ՜ջ «ժ՜ջթջ» զկ՜ոպձՠջզձ, 

զձմյզոզձ բ Քջզոպճոզ ՝ձճսդհճսձգ, լՠշտ մպ՜էճս, «մկ՜ձջ՜պՠէճս», ՜ոպչ՜թ՜-

հզձ ՝ձճսդհճսձգ «մյ՜պ՜շճպՠէճս» կ՜ոզձ
3
: Մՠժձճսդհճսձգ թ՜չ՜էչճսկ բ վնասե-

լով թ՜կթկՠէ-՝՜ե՜ձՠէճս ճս ձճսհձ ժՠջյ «վնասվելով» (ը՜մզ չջ՜) ՜ոպչ՜թ՜-

                                                           
1 Սջ՜ իՠպ ժ՜յչ՜թ Եջաձժ՜ռզձ տձձ՜՟՜պճսկ բ, զձմյՠո ի՜հպձզ բ, Գջզ՞ճջ Մ՜՞զոպջճոզ 

տՠջ՜ժ՜ձճսդհ՜ձ կՠժձճսդհ՜ձ կՠն ժզջ՜շչ՜թ ճմ ոզձդՠաչ՜թ, ՜հէ յ՜ջա ի՜կ՜՟ջ՜ժ՜ձ կՠ-

դճ՟գ (պՠո Ա. Թամրազյան, «Մ՜ջ՟ճս ժ՜ակճսդհ՜ձ պՠոճսդհ՜ձ չՠջ՜զկ՜ոպ՜չճջճսկգ ի՜հ 

կզնձ՜՟՜ջհ՜ձ կՠժձճխ՜ժ՜ձ ՜չ՜ձ՟ճսհդզ կՠն», Էոոՠձՠջ ւ ճսոճսկձ՜ոզջճսդհճսձձՠջ, Եջւ՜ձ, 

2013, բն 321-322, թ՜ձ. 13): 
2

 Յովհաննէս Երզնկացի, Հ՜ս՜տճսկձ կՠժձճսդՠ՜ձ տՠջ՜ժ՜ձզ, ՜ղը՜պ՜ոզջճսդհ՜կ՝ Լ. 

Խաչերյանի, Լճո Աձնՠէՠո, 1983, բն 81: 
3 Ահո կՠժձճսդհճսձձ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ձչզջչ՜թ բ Զ՜պժզ ըճջիջ՟զձ, ճջձ ՜շ՜չՠէ՜յՠո ՜կվճ-

վճսկ բ Քջզոպճոզ ՝ձճսդհ՜ձ իՠպ ժ՜յչ՜թ ի՜ջռՠջ, ճսոպզ ո՜ տձձՠէճս ի՜կ՜ջ Եջաձժ՜ռզձ 

ր՞պչճսկ բ իջՠ՜ժ՜ձ Զ՜պժզձ Աոպթճ պչ՜թ իջ՜ի՜ձ՞զռ: 
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հզձ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձճսդհ՜ձ յ՜իյ՜ձկ՜ձ ի՜ժ՜՟ջճսդհ՜ձ չջ՜ (աճս՞՜՟ջ՜յ՜պ-

ժՠջզ ՜շ՜ձռտճսկ գձ՟ի՜ձճսջ ՞ջ՜՝՜ջհ՜ձ «խորտակել» ՝՜հձ բ. ՝՜շ՜յ՜պ-

ժՠջճչ ՜ժձ՜ջժ բ ՜ջչճսկ ձ՜ւ Քջզոպճոզ ը՜մՠէճսդհ՜կ՝, կ՜իչ՜կ՝ ձջ՜ձ 

ՠջժ՜պճխ՚ կ՜ջ՟ճսձ Աոպթճսռ ՝՜ե՜ձճխ իՠջլչ՜թձՠջզձ). 

«Ոմը՜ջզ ճոժճջձՠջգ կզ ն՜ջ՟ՠտ, ՜հէ զձմ ճջ ՟ջ՜ձզռ ՜չՠէ՜ձ՜, ժջ՜ժճչ ՜հջՠտ» (Եէտ ԺԲ 

10) ըճոտՠջգ ա՞ճսղճսդհ՜ձ ըջ՜պ ՠձ, ճջյՠոազ կՠա ի՜կ՜ջ ճոժջճպ, ճմ ճսպՠէզ ւ ՟եչ՜ջ 

պՠո՜ձՠէզ ի՜պչ՜թձՠջգ «մն՜ջ՟ՠձտ» մ՜ջ՜մ՜ջ իՠջլչ՜թճչ: Մզպտգ յՠպտ բ ոձչզ ձջ՜ձճչ, 

զձմձ զջ ի՜կ՜ջ «կ՜ջկձ՜պՠո՜ժ» բ, ՟հճսջ՜ի՜ո, ղ՜իՠժ՜ձ ւ յզպ՜ձզ, ւ [՟եչ՜ջ ճսպՠէզ ի՜պ-

չ՜թձՠջգ ժջ՜ժզ] իճ՞ւճջ ի՜էկ՜կ՝ չՠջ ՜շ՜տզ, զձմյՠո Մճչոՠոձ բ ՜ոճսկ՚ «Հ՜հպձզ ՝՜ձՠջգ 

կՠջգ ւ կՠջ ճջ՟զձՠջզձգ, զոժ թ՜թճսժ ՝՜ձՠջգ Տՠջ Աոպթճսձձ ՠձ» (Բ Օջզձ. ԻԹ 29): Նճսհձ ժՠջյ 

Աշ՜ժ՜ըճոձ բ ՜ոճսկ՚ «Կդզջ ժ՜դգ…»: Եդՠ ոժոՠո ճսպՠէ ճոժջճպ ըճոտգ, ճջ մՠո ժ՜ջճխ ի՜ո-

ժ՜ձ՜է, «ՠէռՠձ ՟՜պ՜ոպ՜ձտ ւ ժշզստ դճխզձ հ՜ղը՜ջիզ»: Քջզոպճոզ ՞զպճսդհ՜ձգ ի՜խճջ՟ ՠ-

խճխձՠջգ մյՠպտ բ իՠպ՜տջտջճսդհ՜կ՝ ճս ի՜ձ՟՞ձ՜՝՜ջ «ի՜ջլ՜ժչՠձ» ՜կՠձ՜հձ զջ՜՟՜ջլճս-

դհճսձձՠջզ չջ՜ ւ կ՜ձջ՜պՠձ («խորտակեսցին») ՜ձճսպՠէզձ՚ մ՜ջ՜մ՜ջ ՝՜ե՜ձՠէճչ, զձմյՠո 

Հզոճսոգ մ՝՜ե՜ձչՠռ («խորտակեցաւ») ը՜մզ չջ՜, ճջյՠոազ մթ՜խժՠռձՠձ Բ՜ձգ ի՜պճխձՠջզձ, 

՜հէ ՜հո ի՜պչ՜թձՠջզ տձձճսդհճսձգ դճխձՠձ իճ՞ճչ կ՜տջչ՜թ ճս «՜ձճոջ՜ռ՜թ» կ՜ջ՟ժ՜ձռ՚ 

ձջ՜ձռզռ պՠխՠժ՜ձ՜էճչ Քջզոպճոզ «ըճջտՠջզ կ՜ոզձ» ճս ՝՜չ՜ժ՜ձ՜ձ՜էճչ զջՠձռ ի՜հպձչ՜-

թզ ՞զպճսդհ՜կ՝: Իոժ զջՠձտ, ՜ոպչ՜թ՜հզձ իջճչ ՜հջչՠէճչ, ոյ՜ոՠձ ՠջժջճջ՟ ՞՜էոպհ՜ձգ, ՠջ՝ 

Նջ՜ էճսո՜վ՜հէ ՜հ՞զ կՠն ժծ՜ձ՜մչզ ՜կՠձ՜հձ զձմ (իկկպ. «Աշ՜չճպհ՜ձ ՟ջ՜ձզռ ճմզձմ դճխ 

մկձ՜». Եէտ ԺԲ 10. Եջաձժ՜ռզ, «Մՠթ ՜սճսջ իզձ՞ղ՜՝՜դզ, ւ դբ ժ՜կզո՚ Զ՜պժզձ…», բն 636
4
): 

Աշի՜ո՜ջ՜ժ կՠժձճսդհ՜ձ՚ ճջյՠո ժճղպ ճսպՠէզտգ կ՜ձջ՜պՠէ-թ՜կթկՠէճս 

ի՜կՠկ՜պճսդհճսձձՠջգ ՝՜աճսկ ՠձ ի՜հ կ՜պՠձ՜՞ջճսդհ՜ձ կՠն
5
: Մՠժձճսդհ՜ձ 

ա՞ճսղճսդհ՜ձ իՠպ ժ՜յչ՜թ, զձմյՠո պՠո՜ձտ, Եջաձժ՜ռզձ իզկձչճսկ բ ձ՜ւ 

Աշ՜ժ՜ռ ՞ջտզ ի՜ջ՜ոճսդհ՜ձ չջ՜. «Կ՜դ ժդզջ, ւ հճսխ ժէզձզ, ՝՜հռ ՠդՠ ոպզձտ-

ձՠջգ ղ՜պ ծկէՠո, ՜ջհճսձ ժ՞՜» [Աշ՜ժ. Լ 33]: Ահո ձճսհձ պՠխզձ ձճսհձ 

ձյ՜պ՜ժճչ ր՞պ՜՞ճջթճսկ բ Հճչի՜ձ Ոջճպձՠռզձ՚ ըճոՠէճչ կՠժձճսդհ՜ձ ծզղպ 

մ՜վզ՚ ծածուկ շերտերը բացելու, բայց սրանց վրա բռնություն չգործադրելու, 

արհեստական կերպով գոյություն չունեցող իմաստներ «չվերծանելու» մասին.  

Ոջճպձՠռզձ չՠջգ ձղչ՜թզձ ի՜չՠէճսկ բ ւո կզ ի՜կՠկ՜պճսդհճսձ՚ ճմ ըճջգ նջիճջզ ըճջտՠ-

ջզռ նճսջ ի՜ձՠէճս վճջլգ. «ւ ժ՜ջծ զ ժ՜ջծճհ էճսթճսկձ ՝՜շզո, ճջ ՠ՟ՠ՜է բ ՜ոպ. ազ ՠձ նջիճջտ, 

ճջ հՠջՠո ճսձզձ անճսջ, ւ ՠձ, ճջ ըճջ: Իսկ որ երեսք են ի խոր փորել յիմարութիւն է և որ խոր 

                                                           
4 Ահոճսիՠպւ ՝ճէճջ իխճսկձՠջձ ՜ձՠէզո ձղճսկ ՠձտ կզ՜հձ բնգ՚ իզկձչՠէճչ իՠպւհ՜է իջ՜պ՜-

ջ՜ժճսդհ՜ձ չջ՜՚ Յովհաննէս Երզնկացի, Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձ Ա, Ճ՜շՠջ ւ տ՜ջճաձՠջ (՝ձ՜-

՞ջՠջգ իջ՜պ՜ջ՜ժճսդհ՜ձ յ՜պջ՜ոպՠռզձ Արմենուհի Երզնկացի-Տեր-Սրապյանը ւ Էդվարդ 

Բաղդասարյանը, ձՠջ՜թ՜ժ՜ձձՠջգ Էդվարդ Բաղդասարյանի, Եջւ՜ձ, 2013): 
5  Ահո կ՜ոզձ, ժ՜յչ՜թ «կ՜ձջ» ՞ՠխ՜՞զպ՜ժ՜ձ մ՜վ՜ձզղզ իՠպ, պՠո կՠջ իճ՟չ՜թգ՚ 

«Մ՜ձջճսոկ՜ձ» ՜ջչՠոպգ ի՜հ կզնձ՜՟՜ջճսկ, Բ՜ձ՝ՠջ ի՜հ՜՞զպճսդհ՜ձ, Եջւ՜ձ, 2016 (բն 125-

160), բն 125-132: 
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ունի, յերես փորել և դադարել, անմտութիւն է: Ահոյբո ւ ՞զջտ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ՠձ, ճջ 

կրպ՜սճջ ճսձզձ ա՞զպճսդզսձ, ւ ՠձ, ճջ զ ըճջ. ազսջ՜տ՜ձմզսջ ըձ՟զջ գոպ զսջճսկ յ՜պղ՜ծզ 

յ՜ջպ բ ըձ՟ջՠէ. Ըոպ ՜հձկ, դբ «Կդՠ՜ ժ՜դձ ւ ՠխզռզ ժճ՞զ, ւ դբ ՜շ՜սՠէ ծկէՠոռՠո, ՠխզռզ ՜-

ջզսձ» [Աշ՜ժ. Լ 33] 
6
: Սպզձտձՠջգ ծկէՠէճս յ՜պժՠջգ՚ ճջյՠո կՠժձճսդհ՜ձ գձդ՜ռտ, ՝՜ակզռո 

ի՜հպձչճսկ բ ի՜հ կ՜պՠձ՜՞ջճսդհ՜ձ կՠն: 

Նճսհձ՚ զկ՜ոպզ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձճսդհ՜ձ ճս կ՜ձջ՜պկ՜ձ-ծ՜յ՜խկ՜ձ ի՜կ՜-

պՠտոպճսկ Եջաձժ՜ռզձ կՠժձճսկ բ կզոգ իճսկ ճս ը՜ղ՜թ մճսպՠէճս, ՜հէ ժջ՜ժզ 

չջ՜ ըճջճչՠէճս Աոպթճ իջ՜ի՜ձ՞գ (Եէտ ԺԲ 9): Ահոպՠխ ւո ղՠղպչճսկ բ 

զկ՜ոպձՠջզ ծզղպ «յ՜պջ՜ոպճսկձ» ճս ծ՜ղ՜ժճսկգ կզ ժճխկզռ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ 

մՠվչ՜թ, ՜ձկղ՜ժ՚ ՜շ՜ձռ ի՜ոժ՜ձ՜է վճջլՠէճս «ճսպՠէզտգ» դճխձՠէճս ւ կհճսո 

ժճխկզռ ՜հձ «նջ՜պՠո՜ժ», պ՜ջջ՜էճսթճխ՚ չափից ավելի մշակված-մեկնված 

կ՜պճսռՠէճս կզնւ: Կՠջ՜ժճսջգ յՠպտ բ կ՜տջչզ իջճչ (ձջ՜ձ կՠջլՠձ՜էճչ իճ՞ճս 

ժ՜հթ՜ժճչ, ՜կՠձ՜հձ մ՜ջզռ կ՜տջ՜՞ճջթչ՜թ-՜հջչ՜թ կպտճչ), կզ՜ե՜կ՜ձ՜ժ 

ի՜ոպ՜պչզ ժ՜ջթջ ճս յզձ՟ ըճջիջ՟ճչ (զձմյՠո ըճջճչ՜թ կզոգ): Ահոպՠխ բէ 

իՠխզձ՜ժձ ր՞պ՜՞ճջթճսկ բ «լուծանել» ՝՜շզ զկ՜ոպ՜հզձ ՠջ՜ձ՞ձՠջգ 7 , ճջ 

ժ՜յչճսկ ՠձ ւ կՠժձճսդհ՜ձ, ւ նջզ կՠն ՠվչճխզ ի՜պժ՜ձզղձՠջզ իՠպ. 

«Ես կզ ճսպզռբտ զ ձկ՜ձբ իճսկ ւ ճմ յ՜ը՚ ՠվՠ՜է նջճչ, ՜հէ ըճջճչՠէ իջճչ» (Եէտ ԺԲ 9). 

զձմճ՛ս յՠպտ բ ՜ոչզ ո՜, («իճսկ կզ ժՠջՠտ կզոգ», ՠջ՝ ճջւբ կՠժձ ՜հձ իճսկ մզ ճսպճսկ), ՠդՠ ճմ 

ռճսհռ պ՜էճս ի՜կ՜ջ, ճջ յ՜պղ՜ծ մբ գձ՟ճսձՠէ Քջզոպճոզ կ՜ոզձ ըճոտզ ՟հճսջզձ ճս ՜ձըճջ-

իճսջ՟ էզձՠէգ ձջ՜ձռ ի՜կ՜ջ, ճչտՠջ ի՜չ՜պճսկ ՠձ ձջ՜ պձրջզձճսդհճսձձՠջզձ: Սջ՜ ի՜ձ՟ՠյ 

յՠպտ բ ճմ ոճոժ ի՜չ՜պ ճսձՠձ՜է՚ ՜շ՜ձռ կպտզ զկ՜ձ՜էզ «պՠոճսդհ՜ձ», ճմ բէ ՝՜ռ՜պջՠէ 

(«էճսթ՜ձՠէ») ՜ձ՜ջե՜ձ տձձճսդհ՜կ՝, զձմյՠո ճկ՜ձտ. ՜հոզձտձ՚ ճմ Քջզոպճոզ պձրջզձճսդհ՜ձ 

ըճջիճսջ՟ձ ճս ձճսհձզձ ճսխխչ՜թ ի՜չ՜պգ դճխձՠէ էջզչ իճսկ, ՜շ՜ձռ տձձՠէճս՚ ՜ոՠո մճսձՠձ ճջւբ 

զկ՜ձ՜էզ «պՠոճսդհճսձ», ճմ բէ յջյպՠէ («զ ըճհա ւ զ ըձ՟զջ ՜ձ՞՜ձՠէ») ճս տձձՠէ «նջ՜պՠո՜ժ» 

ւ էճսթճխ ըճոտճչ («լոյծ բանիւ»
8
): Իոժ «ըճջճչՠէ իջճչ»-գ ռճսհռ բ պ՜էզո ըճջճչ՜թ կոզ յՠո 

՜կՠձ՜հձ ձհճսդ՜ժ՜ձ յ՜ծճսծ՜ձտձՠջզռ աՠջթ էզձՠէգ, ՝ճջ՝ճտչ՜թ, իճ՞ճս ժ՜հթ՜ժճչ, ճջ ՠջժ-

ձ՜հզձ իճսջձ բ ձՠպՠէ ՠջժջզ չջ՜, կՠջ ՜շ՜նձճջ՟՜ժ՜ձ կպտզռ ՜կՠձ՜հձ մ՜ջ ըճջիճսջ՟ձՠջզ ճս 

՜ձպՠխզ կպ՜թճսկձՠջզ ՜ջ՜՞ ոյ՜շճսկգ, ճմձմ՜ռճսկգ ւ ժ՜ջթջ ճս յզձ՟ կպտճչ, ծղկ՜ջզպ 

ի՜չ՜պճչ ի՜ոպ՜պճսկգ Քջզոպճոզ պձրջզձճսդհ՜ձ ըճջիջ՟ճսկ (բն 634):  

                                                           
6 «Եշ՜կՠթզ ւ ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է ՝՜ակՠջն՜ձզժ ւ պզՠաՠջ՜էճհո կՠթ իշՠպճջզ ւ Աձի՜խդ 

վզէզոճվ՜հզ ի՜հճռ կՠթ՜ռ Յճչի՜ձձճս Ոջճպձՠռսճհ ՜ջ՜ջՠ՜է կՠժձճսդզսձ ՝՜ձզձ, ճջ ՜ոբ. 

«Ո ոպՠխթ ՜շ՜ձլզձ աոզջպո ձճռ՜» [Ս՜խկ. ԼԲ 15], պՠո Սուրբ Հովհան Որոտնեցի, 

Մՠժձճխ՜ժ՜ձ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ժ՜ձ ծ՜շՠջ, Էնկզ՜թզձ, 2009. տձձ՜ժ՜ձ ՝ձ՜՞ջՠջգ, ՜շ՜ն՜-

՝՜ձգ ւ թ՜ձճդ՜՞ջճսդհճսձձՠջգ Անուշ Մինասյանի, բն 71: 
7
 Ահձ ճսձզ «բացատրել, մեկնել», կզ՜ե՜կ՜ձ՜ժ «կակղել, հալել, քայքայել, ցնդել, մեղկել, 

թուլացնել» ձղ՜ձ՜ժճսդհճսձձՠջգ: 
8 «Լճհթ. Լճսթՠ՜է ժ՜կ էճսթ՜ձՠէզ, գոպ ճջճսկ թճջՠէզ, իՠխճսժ, իճո՜ձճսպ, ի՜էՠ՜է, ռձ՟ՠէզ, 

ովզշ, ՜ձ՞՜հպ, ՜ձրոջ, դճհէ, կՠխկ, կՠխժ», պՠո ՆԲՀԼ: 
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Ահոյզոճչ կՠժձճսդհ՜ձ ծզղպ մ՜վզ ի՜կ՜ջ ՜ձիջ՜եՠղպ բ իճ՞ճս ճջճղ՜ժզ 

ձջ՝՜չ՜ջճսդհճսձ, ըճջիճսջ՟ձՠջզձ կՠջլՠձ՜էճս կպտզ չ՜ջչՠռճխճսդհճսձ՚ ա՞ճս-

ղճջՠձ ոջ՜ ղՠջպՠջգ ՝՜ռՠէճս, յ՜պջ՜ոպՠէճս, էշճսդհ՜ձ ըճջտՠջզ ղճսջն զկ՜ո-

պ՜հզձ ղխ՜ջղձՠջ իհճսոՠէճս, իմաստը չհերձելու և միաժամանակ անվերջորեն 

այն վայելելու, խորհուրդների համերը նորովի բացահայտելու ի՜կ՜ջ:  

Եչ չՠջն՜յՠո ճխն իճ՞ւճջ յ՜պկճսդհճսձձ բ ի՜շձճսկ ճջյՠո կՠժ կզ՜ոձ՜-

ժ՜ձ ճ՞ՠխՠձ գձդ՜ռտ-կՠժձճսդհճսձ՚ ըճջիճսջ՟ձՠջզ ՜ոպզծ՜ձ՜՝՜ջ ՝՜ռչճխ 

ժթզժճչ: «Եո ՠկ իճչզսձ տ՜ն» (Ա Կճջձդ. ԺԲ 28) պՠխզզձ ձչզջչ՜թ ծ՜շճսկ 

յ՜պժՠջչճսկ բ՚ զձմյՠո յ՜պկճսդհճսձձ ՜կՠձ վճսէճսկ աստիճանական երևա-

կում է վերջնական, ոգեղեն պատկերի նոր մի մասնիկը: Հոր ւ Որդու ի՜հպձճս-

դհճսձզռ իՠպճ ՠջջճջ՟ վճսէճսկ ոջ՜ձռ ըճջիճսջ՟ձՠջգ հճսջ՜ռչճսկ-ովշչճսկ ՠձ 

Սուրբ Հոգու աճջճսդհ՜կ՝՚ չ՜ջ՟՜յՠպձՠջզ կՠժձճսդհճսձձՠջճչ: Ահ՟ ըճջիճսջ՟-

ձՠջգ շարունակվում, այլատիպ տարածություններ են կերտում արդեն ան-

հատի կյանքում, ճանաչողության մեջ: Ահոպՠխ Եջաձժ՜ռզձ իզկձչճսկ բ Պճխճոզ 

ըճոտՠջզ չջ՜ («Եչ ճսկ Աոպչ՜թ ժ՜ջ՞ՠռ ՠժՠխՠռճս կՠն, ոջ՜ձտ ՠձ՚ ձ՜ը՚ 

՜շ՜տհ՜էձՠջ, ՠջժջճջ՟՚ կ՜ջ՞՜ջՠձՠջ, ՠջջճջ՟՚ ճսոճսռ՜ձճխձՠջ [չ՜ջ՟՜յՠպ-

ձՠջ]». Ա Կճջձդ. ԺԲ 28): Սջ՜ ի՜կ՜ջ ր՞պ՜՞ճջթճսկ բ ոպչՠջզ ճս ձ՜ըրջզձ՜-

ժզ, կզւձճսհձ ՜ձլզ՚ պ՜ջ՝ՠջ պ՜ջզձՠջզ ձժ՜ջձՠջզ ի՜կՠկ՜պճսդհճսձձՠջգ: 

Իկ՜ոպզ ճխն թ՜չ՜էզ ՜հո ՜ոպզծ՜ձ՜ժ՜ձ չՠջի՜ձճսկգ ճսխխչ՜թ բ կ՜ջ՟ճս 

հճսջ՜ռկ՜ձգ, ձջ՜ ՜ա՜պճսդհ՜ձգ: Ահոպՠխ բ ՜ջպ՜ի՜հպչճսկ ՜ջ՜ջմ՜՞ճջթճս-

դհ՜ձ, ՜ոպզծ՜ձ՜ժ՜ձ, ձջ՝ճջՠձ իխժՠէճս ՜ջչՠոպգ, ճջզ ի՜կ՜յ՜ջվ՜ժ, ՜կՠ-

ձճսջ դ՜վ՜ձռճխ ղ՜ջեճսկգ Եջաձժ՜ռզձ յ՜պժՠջճսկ բ կՠթ ձՠջղձմ՜ձտճչ: Եչ 

չՠջնձ՜ժ՜ձ ՝՜ռ՜ի՜հպճսկզռ իՠպճ ըճջիճսջ՟ձՠջգ ՟ՠշ ղ՜ջճսձ՜ժճսկ ՠձ զջՠձռ 

ժհ՜ձտգ իճ՞զձՠջզ կՠն, վերամշակվում այլ նյութերի, տեսակների՚ իճջ՟ՠէճչ 

՜հձպՠխ, ոձճսձ՟ ՟՜շձ՜էճչ, ձճջ իՠշ՜չճջճսդհճսձձՠջ ճս վճջչ՜թտձՠջ ժՠջպՠ-

էճչ: Ահո ժճխկգ՚ կՠժձճխ՜ժ՜ձ ծ՞ձ՜ձտճչ ձ՜ըձ՜ժ՜ձ զկ՜ոպզ` չոր հումքի 

վերամշակում-նրբացումը, տարատեսակ համերի ու բույրերի ծավալումը ւո 

ղՠղպչ՜թ բ ՜կՠձճսջ կՠժձճսդհճսձձՠջճսկ: 

Մ՜ջկձզ ոպչՠջձ ՜չՠէզ ղճսպ բ ՠջւճսկ, տ՜ձ կ՜ժՠջւճսհդգ, ւ յ՜պժՠջզ ՟ջճղկգ ժ՜յ՜ջզ 

չջ՜ ի՜հպձչճսկ բ ձջ՜ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ ժՠջյ՜ջ՜ձտզ «ձժ՜ջ՜՞ջճսդհճսձզռ» ՜շ՜ն, ՝՜հռ գոպ 

յ՜պչզ, «՜ձթ՜ձճդ» ճս «՜ձձղ՜ձ» ՟ջճղկչ՜թճսդհ՜ձ յ՜պծ՜շճչ, ՠջժջճջ՟ պՠխճսկ բ 

՞պձչճսկ ղ՜ջեչճխ ժՠձ՟՜ձզ, ՠջւ՜ռճխ կ՜ջկձզ ւ ՞ՠխ՜ձժ՜ջ յ՜պժՠջզ թ՜խժՠջ՜ձ՞ ՞ճսհձՠջզ 

ձՠջ՟՜ղձ՜ժճսդհ՜ձ ի՜կՠկ՜պճսդհ՜կ՝ (բն 521
9
): Նճսհձ ժՠջյ կ՜ջ՞՜ջՠձՠջձ ՠձ ՜չՠէզ ղճսպ 

ի՜հպձչՠէ, տ՜ձ ՜շ՜տհ՜էձՠջգ:  

Իձմյՠո ձճսհձ դ՜՞՜չճջզ կ՜ձժճսդհճսձգ, յ՜պ՜ձՠժճսդհճսձգ, ի՜ոճսձճսդհճսձձ ճս թՠջճս-

դհճսձգ ՟ջճղկ՜թ ձժ՜ջձՠջգ ձճսհձ ՜ձլզ ձկ՜ձճսդհճսձձ ճսձՠձ, ՜հձյՠո ՜ջ՟՜ջձՠջձ ճս կ՜ջ՞՜-

                                                           
9 Տՠո «Աո՜ռճս՜թտ զ ՝՜ձձ Տՠ՜շձ, ճջ ՜ոբ. «Եո ՠկ իճչզսձ տ՜ն» » (Ա Կճջձդ. ԺԲ 28): 
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ջՠձՠջգ պ՜ջ՝ՠջ ե՜կ՜ձ՜ժձՠջճսկ յ՜պժՠջՠէ ՠձ Քջզոպճոզ դ՜՞՜չճջճսդհճսձձ ճս իճչչճսդհճս-

ձգ, պ՜ջ՝ՠջ ժՠջյ «րջզձ՜ժՠէ» ձջ՜ձ (բն 534): Մ՜ջ՞՜ջՠձՠջզձ Եջաձժ՜ռզձ ի՜կՠկ՜պճսկ բ 

ձ՜ւ իճխՠխՠձ ՝ձճսդհ՜ձ պ՜ձ յ՜պճսի՜ձձՠջզ իՠպ, ճջճձռճչ, գոպ իձ՜ջ՜չճջճսդհ՜ձ, ՜ղը՜ջ-

իզ պճսձ ՠձ դ՜վ՜ձռճսկ ՜ոպչ՜թ՜հզձ էճսհոզ ծ՜շ՜՞՜հդձՠջգ, զոժ ՜շ՜տհ՜էձՠջզձ՚ ՜ջՠ՞՜ժ-

ձ՜՝ՠջ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյՠջզ իՠպ, ճջ ՜ջ՟՜ջճսդհ՜ձ ՜ջՠ՞՜ժզ ի՜կ՜պ՜ջ՜թ էճսհոգ ովշՠէճչ, 

վ՜հէՠռձճսկ ՠձ ՜ջ՜ջ՜թձՠջզ ՝ճէճջ կ՜ոՠջզ չջ՜: Ահոյՠո, ՠջ՝ կ՜ջ՞՜ջՠձՠջճչ «՞թ՜՞ջչճսկ» 

բ Հ՜հջ Աոպթճ ՜ձծ՜շ ըճջիճսջ՟գ ւ ՟՜նչճսկ կ՜ջ՟ժ՜ձռ ոջպՠջճսկ, ՞՜էզո բ Ոջ՟զձ, թձչՠէճչ 

Կճսհոզռ ճս գձպջՠէճչ պ՜ոձՠջժճս կ՜ջ՞՜ջՠձՠջզձ՚ ճմ դՠ էզձՠէզտգ յ՜պկՠէճս, ՜հէ պձրջզձճս-

դհ՜ձ ժ՜պ՜ջճսկգ տ՜ջճաՠէճս ի՜կ՜ջ: Եչ ՜հո զջ՜՞ճջթճսկզռ ճս ՟ՠյզ զջ վ՜շտգ ի՜կ՝՜ջլ-

չՠէճսռ իՠպճ, գոպ Հճջ ժ՜ձը՜լ՜հձճսդհ՜ձ ւ Ոջ՟ճս ըճոպկ՜ձ, ՜շ՜տչճսկ բ կըզդ՜ջզմ Սճսջ՝ 

Հճ՞զձ, ճջ ճջյՠո ՜ղ՜ժՠջպ չՠջռձճսկ բ Սճսջ՝ Հճ՞ճչ ըճոճխ ՜շ՜տհ՜էձՠջզ ՜չՠպ՜ջ՜ձ՜ժ՜ձ 

տ՜ջճաճսդհ՜ձձ ՜ղ՜ժՠջպ՜թ ի՜հջ՜յՠպձՠջզձ (բն 522):  

Պ՜պժՠջչ՜թ ՜հո ղ՜ջեճսկձ ՜ոպզծ՜ձ՜ժ՜ձ բ ւ ճմ ի՜ձժ՜ջթ՜ժզ, ճջյՠոազ ՜ոպչ՜թ՜-

յ՜ղպճսդհ՜ձ ըճջիճսջ՟գ ժ՜կ՜չճջ էզձզ, ՜հէ ճմ «՝շձ՜՟՜պճսդհ՜կ՝», տ՜ձզ ճջ ՜ժ՜կ՜ ճմզձմ 

ի՜ոպ՜պճսձ մբ: Հճջ՟ իճո՜ձտձՠջզ չջ՜ ՝շձճսդհ՜կ՝ ՜ջ՞ՠէտ մզ ՟ջչճսկ, ւ թշչ՜թ պճսձժՠջգ 

ճսե՞ձճսդհ՜կ՝ մՠձ ճսխխչճսկ: Բ՜ջզձ գձ՟ճսձճխՠջգ մյՠպտ բ ՜հձ պջպկճսդհ՜կ՝ ժջՠձ. ոջ՜ ի՜-

կ՜ջ Աոպչ՜թ «՟՜հ՜ժ՜՝՜ջ», ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճսդհ՜կ՝ բ ոձճսռճսկ կ՜ջ՟ժ՜ձռ, ճջ իՠղպճսդհ՜կ՝ 

ճս ՜ըճջեՠէճչ պՠխզ պ՜ձ ւ, զձմյՠո զկ՜ոպճսձ ՝եղժզռ, գձ՟ճսձՠձ ՟ՠխՠջգ (բն 523)
10

: Բ՜ռզ 

՜հ՟՚ ժ՜ջճխճսդհճսձձՠջզռ ՜չՠէզ ՝ՠշ չՠջռձՠէգ չձ՜ոճսկ բ ՜հձ ժջճխզձ, ՜ջՠ՞՜ժզ էճսհոգ՚ պժ՜ջ 

՜մտզձ, ժՠջ՜ժջզ «իխվճսդհճսձգ»՚ յ՜ժ՜ո աճջճսդհ՜ձ ճսձՠռճխզձ: Բ՜ջզ բ ո՜ժ՜չ-ո՜ժ՜չ, ի՜պ-

չ՜թ՜՝՜ջ գձ՟ճսձճսկգ (բն 523): 

Վ՜ջ՟՜յՠպձՠջգ՚ ճսոկճսձտգ կղ՜ժճխ ճս պ՜ջ՜թճխ կՠժձզմձՠջգ, ՝ձճջճղ-

չճսկ ՠձ ա. վերափոխության, բ. զտման ու մատուցման, գ. աստիճանական 

բաշխելու իկպճսդհ՜ձ ՞ճջթ՜շճսհդձՠջճչ: Ըոպ ՜շ՜նզձզ ձՠջժ՜հ՜ձճսկ ՠձ կ՜ջ-
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 Աոպչ՜թ՜հզձ ՜ոպզծ՜ձ՜ժ՜ձ ՞ճջթճսձՠճսդհ՜ձ ՜հո ւ ՜հէ րջզձ՜ժձՠջ ՝ՠջճսկ բ Գջզ՞ճջ 

Ն՜ազ՜ձա՜ռզձ Զ՜պժզձ ձչզջչ՜թ ծ՜շճսկ. Աոպչ՜թ ժզջ՜շճսկ բ կ՜ջ՟՜ոՠջ, ի՜ջ՜ա՜պ, 

՜հէ ճմ ժպջճսժ ՝եղժճսդհ՜ձ պՠո՜ժգ, զձմյՠո ժշ՜ռ՜թ պճսձժգ կզ՜ձ՞՜կզռ մզ ճսխխչճսկ 

լՠշտզ ՝շձճսդհ՜կ՝, զձմյՠո լզճսձ մՠձ ո՜ձլ՜ի՜ջճսկ, ՜շ՜ձռ ըձ՟ջճխ ւ ա՞՜ոպ՜ռձճխ 

ըճոտզ. «Զզ՜՛ջ՟ չՠջոպզձ ոպՠխթ՜ձզ ւ ազ՛ձմ էզձզ. աո՜ոպժճսդՠ՜ձ ՝եղժճսդՠ՜ձձ ճմ 

՜շձճս զ ժզջ, ճջյբո ւ ճմ ի՜ջժ՜ձՠէձ ւ իզ՜ռճսռ՜ձՠէձ բջ ժ՜ջճխ հ՜խ՜՞ո ե՜կ՜ձ՜ժՠ՜հ 

՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձճսդՠ՜ձձ, ՜հէ գձպ՜ձզ ւ կ՜ջ՟՜ոզջ՜՞ճհձ ՝եղժճսդՠ՜կ՝ ւ կ՜պ՜ժ՜ջ՜ջբ 

՜շ զ հճսխխճսդզսձոձ, ազ ւ ճմ ապճսձժ զձմ գձժճխկձՠ՜է հճսխխճսդզսձ ՝ՠջՠէ հ՜ձժ՜ջթ՜ժզ վճ-

վճըՠէճչ ւ ՝շձճսդՠ՜կ՝ լՠշզձ ՜ջ՜՞-՜ջ՜՞ զ կզսո ժճխկձ ՝ՠժ՜ձՠէ, տ՜ձ ՠդբ ճսխխՠէձ էզձզ. 

ւ ճմ ալզ ըոպՠջ՜ը ւ ՜շ՜սՠէ, տ՜ձ ապզոձ ո՜ձլ՜ռձ ՝շձճսդզսձ ՜շ՜ձռ զջզտ ճխճտ՜ձ՜ռ ւ 

ա՞՜ոպ՜ռճսռ՜ձճխ լ՜հձզռ: Վ՜ոձ ՜հձճջզժ պճս՜ձ ՜սջբձտ կՠա հ՜ս՞ձ՜ժ՜ձճսդզսձ զ՝ջ ւ 

կզնձ՜յ՜ջզոյ զկձ զ կբն Աոպճսթճհ ւ ժշճռձ զ կզճնբձ զ ՝՜ռ պ՜ձՠէճչ ակՠա ւ ՜շ կզսոձ 

՜թՠէճչ» (ՄՄ 946, դդ. 106՜-107՜): Աշի՜ո՜ջ՜ժ, Եջաձժ՜ռճս ծ՜շ՜ժ՜ձ կՠժձճսդհճսձձՠջձ 

՜կ՝ճխնճչզձ իհճսոչ՜թ ՠձ տ՜խճսկձՠջզռ ճս չՠջ՜ղ՜ջ՜՟ջճսկձՠջզռ (ոջ՜ձռ չՠջէճսթճսդհ՜ձգ 

ճջճղ ծ՜շ՜ժ՜ձ կՠժձճսդհճսձձՠջճսկ ՜ձ՟ջ՜՟՜ջլՠէ ՠձտ կՠջ ՜ղը՜պճսդհ՜ձ կՠն. պՠո Ա. 

Թամրազյան, «Մ՜ջ՟ճս ժ՜ակճսդհ՜ձ պՠոճսդհ՜ձ չՠջ՜զկ՜ոպ՜չճջճսկգ ի՜հ կզնձ՜՟՜ջհ՜ձ 

կՠժձճխ՜ժ՜ձ ՜չ՜ձ՟ճսհդզ կՠն»):  
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՞՜ջՠձՠջզ ճս ՜շ՜տհ՜էձՠջզ ՜ոպչ՜թ՜հզձ ՝ճսհոՠջզռ ժ՜դ ՜ջպ՜՟ջճխձՠջզ 

ժ՜կ ձջ՜ձռ ռճջՠձզռ ի՜ռ յ՜պջ՜ոպճխձՠջզ ժՠջյ՜ջ՜ձտճչ (իկկպ.՚ տՠջ՜ժ՜-

ձճսդհ՜ձ կՠժձճսդհճսձ), գոպ ՠջժջճջ՟զ ւ ՠջջճջ՟զ՚ ձջ՜ձռ ռ՜ձ՜թգ իձլճխձՠջզ, 

կղ՜ժձՠջզ, իճ՞ւճջ կ՜ձճսժձՠջզձ ժ՜դճչ, ՜յ՜ պ՜ջ՜պՠո՜ժ ըճջպզժձՠջճչ 

ոձճխ ՟՜հ՜ժձՠջզ, հճսջ՜տ՜ձմհճսջզձ զջ մ՜վճչ՚ ոժա՝ձ՜ժ՜ձ, կզնզձ ժ՜կ «թ՜հ-

ջ՜՞ճսհձ» ՞զպՠէզտ պչճխ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժձՠջզ ՜հէ՜՝՜ձճսդհ՜կ՝: 

Սճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպձՠջգ կ՜ջ՞՜ջՠձՠջզ ւ ՜շ՜տհ՜էձՠջզ դ՜ջ՞կ՜ձձՠջձ ՠձ, նրանց բանա-

վոր բույսերի, գեղազարդ ծաղիկների որոճացողներն ու այն կաթի բնության փոխարկողները 

(բն 521), կ՜ջ՞՜ջՠձՠջզ ոՠջկ՜ձ՜թ, ՜շ՜տհ՜էձՠջզ ՜ծՠռջ՜թ ՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ ժհ՜ձտզ յպճսխձՠջգ 

իձլճխձՠջգ (բն 522), Քջզոպճոզ ռ՜ձ՜թ ոՠջկՠջգ իՠջլչ՜թճխ՜ժ՜ձ ճջճկձՠջզռ ճս վղզռ ա՜պճխ 

կղ՜ժձՠջգ, ձճջ ՟ջ՜ըպզ ՝՜ձ՜չճջ պճսձժՠջզ՚ կ՜ջ՟ժ՜ձռ ՜հ՞ՠ՞ճջթձՠջգ, ճջ ՜ձ՝՜ձ պճսձժՠ-

ջզռ ՜չՠէզ կՠթ իճ՞՜թճսդհճսձ ՠձ յ՜ի՜ձնճսկ (բն 526), ՜ձժ՜պ՜ջ կ՜ձճսժ իճ՞զձՠջզձ կզձմ 

ի՜ոճսձ՜ձ՜էգ, ի՜չ՜պզ կՠն ի՜ոպ՜պչՠէգ տ՜խռջ՜ծ՜ղ՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպճսդհ՜ձ իճ՞ւճջ ժ՜դճչ 

ոձճսռճխ ՟՜հ՜ժձՠջձ ճս ՟՜ոպզ՜ջ՜ժձՠջգ, զոժ ի՜ոճսձ՜ձ՜էճսռ իՠպճ՚ տ՜խռջ՜ըճո ծ՜շՠջզ 

վ՜ջդ՜կճսդհ՜ձ ՞՜ձլձ ճս ՜ոպչ՜թ՜ղճսձմ ՞ջՠջզ զջՠձռ ՠջժՠջզ չ՜ոպ՜ժգ ձջ՜ձռ [ի՜կ՜ջ] 

՜կ՝՜ջճխձՠջգ (բն 525): Նջ՜ձտ կ՜ջ՞՜ջՠ՜ժ՜ձ ռճջՠձզ ըջլՠջզռ ի՜ռ ՠձ յ՜պջ՜ոպճսկ, 

զձմյՠո ձ՜ւ ա՜ձ՜ա՜ձ ըճջպզժձՠջ, ՝ՠջժջճսդհ՜ձ ծ՜շզ ՝՜ե՜ժձՠջզ կՠն ՠձ ծկէճսկ ճսջ՜ը՜-

ջ՜ջ ճխժճսհագ ւ զջՠձռ կՠժձճխ՜ժ՜ձ ըճոտՠջզձ ը՜շձճսկ ՠջժձտզ ճս ՠջժջզ ճսջ՜ըճսդհճսձգ: Եչ 

տ՜ձզ ճջ ոջ՜ձտ ըճոճսձ պճսձժՠջզ ՠջժջ՜՞ճջթ ՠձ, ւ ձջ՜ձռ յ՜պջ՜ոպ՜թ ըճջպզժձՠջգ իճ՞ճս 

ժՠջ՜ժճսջձՠջ ՠձ, չ՜ջ՟՜յՠպձՠջ ՠձ ժճմչճսկ, տ՜ձզ ճջ ՜ոպչ՜թ՜հզձ ՟յջճռ կպձՠէ ռ՜ձժ՜-

ռճխձՠջզձ ժ՜ջճխ ՠձ պ՜է զկ՜ոպճսդհ՜ձ «՞թ՜՞ջճսդհճսձգ»՚ ճկ՜ձռ՚ ձ՜ը՜ժջդ՜ժ՜ձ ըջ՜պ, 

ճկ՜ձռ՚ «ակզնզձձ զկ՜ոպ ի՜ձծ՜ջճհ», ճկ՜ձռ բէ՚ թ՜հջ՜՞ճսհձ զկ՜ոպձՠջգ (բն 526):  

Ահոյզոճչ, կՠժձճսդհճսձգ ՝՜ռզ չՠջգ ձղչ՜թզռ՚ ՜. ձհճսդզ ծզղպ ՟՜ո՟՜-

ոճսկզռ ճս կ՜ձջ՜պճսկզռ, ՝. ծզղպ յ՜պջ՜ոպճսկզռ, ՞. ՜ծՠռճսկզռ, ՜հէ ձհճսդՠ-

ջզռ ապճսկզռ, ՟. ոձձ՟զ ծզղպ մ՜վ՜՝՜եձզ ւ պՠո՜ժզ ՜յ՜իճչճսկզռ ձ՜ւ կզւ-

ձճսհձ ՞զպՠէզտզռ պ՜ջ՜պՠո՜ժ ըճջպզժձՠջ յ՜պջ՜ոպՠէճս ՜ջչՠոպձ բ՚ կ՜ջ-

՞՜ջՠ՜ժ՜ձ ժ՜ձը՜ո՜ռճսդհճսձձՠջզ ի՜ռզ, ձՠջղձմչ՜թ ծ՜շՠջզ ՞զձզձՠջզ ՜-

շ՜պճսդհ՜ձ իճջ՟ՠռճսկգ ՜ղ՜ժՠջպզ իճ՞ւճջ ժհ՜ձտճսկ: Ահձ չՠջ՜թճսկ բ ՞զ-

պՠէզտգ ձՠջտզձ ՝ճչ՜ձ՟՜ժճսդհ՜ձ, իճ՞ւճջ ժհ՜ձտզ շզդկզ:  

Մՠժձճսդհ՜ձ իՠպ ժ՜յչ՜թ ի՜ջռՠջգ, զձմյՠո ժպՠոձՠձտ ձ՜ւ ի՜նճջ՟ճխ 

ղ՜ջ՜՟ջ՜ձտճսկ, ՝՜չ՜ժ՜ձ ձՠջժ՜հ՜ռչ՜թ ւ լւ՜ժՠջյչ՜թ ՠձ Հճչի՜ձձՠո 

Պէճսա Եջաձժ՜ռճս ոպՠխթ՜՞ճջթճսդհճսձձՠջճսկ, ճջճձռզռ հճսջ՜տ՜ձմհճսջգ կՠժ-

ձճխ՜ժ՜ձ ՜ջչՠոպզ իկպճսդհ՜ձ կզ ձկճսղ բ:  

Մՠժձճսդհ՜ձ ձհճսդգ, գոպ ՝ձճսհդզ, Եջաձժ՜ռզձ ՜կՠձ ՜ձ՞՜կ ՟՜ո՜չճջճսկ, 

«պՠխ՜՟ջճսկ» բ ճջճղ՜ժզ ժ՜խ՜յ՜ջձՠջզ կՠն պ՜ջ՝ՠջ ժՠջյ՚ ՜կՠձ ՜ձ՞՜կ ՝՜-

ռՠէճչ, ղՠջպ՜չճջՠէճչ ճս «վշՠէճչ» ՜հձ զջ ձջ՝ՠջ՜ձ՞ձՠջզձ, ձՠջտզձ ղՠղպՠջզձ 

ճս ըճջտՠջզձ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձ «շՠէհՠցձՠջճչ» ճս պ՜ջ՜թճսկձՠջճչ: Եչ ՜շ՜-

նզձ իՠջդզձ Եջաձժ՜ռճս ծ՜շ՜ժ՜ձ կՠժձճսդհճսձձՠջգ ծ՜ձ՜մչճսկ ՠձ ՜հո ծ՜ջ-
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պ՜ջ՜յՠպ՜ժ՜ձ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձճսդհ՜կ՝, լւ՜ոպՠխթճսդհ՜ձ ՝՜ջլջ ՜ջչՠոպճչ: 

Ոջյՠո ճջճղ ծ՜շՠջզ լւ՜ժ՜շճսռճխ՜ժ՜ձ իՠձտ` Եջաձժ՜ռզձ ր՞պ՜՞ճջթճսկ բ 

կզնձ՜՟՜ջհ՜ձ կՠժձճխ՜ժ՜ձ տ՜շ՜ոպզծ՜ձ ի՜կ՜ժ՜ջ՞գ. ո՜ ի՜հ կ՜պՠձ՜-

՞ջճսդհ՜ձ կՠն ՜հո ի՜կ՜ժ՜ջ՞զ ամբողջական կիրառության ՜շ՜հեկ կՠա 

ի՜հպձզ ՝՜ռ՜շզժ րջզձ՜ժձ բ: 

Մեկնության չորս եղանակները 

Իձմյՠո ի՜հպձզ բ, ի՜կ՜տջզոպճձՠ՜ժ՜ձ կՠժձճխ՜ժ՜ձ ՜չ՜ձ՟ճսհդճսկ 

ճսձզչՠջո՜է կճ՟ՠէզ ՠձ չՠջ՜թչճսկ մեկնության կամ հայեցման չորս ձևերը, ճջ 

գձժ՜էչճսկ ՠձ ճջյՠո ճծՠջ, մճջո ՝՜ձ՜էզձՠջ ժ՜կ ճէճջպձՠջ: Ըոպ ոջ՜` հճսջ՜-

տ՜ձմհճսջ յ՜պկճսդհճսձ ժ՜ջճխ բ կՠժձչՠէ մճջո ժՠջյ: Ահո ՠխ՜ձ՜ժձՠջզ ի՜կ՜ջ 

ճջյՠո իզկտ գձ՟ճսձչճսկ ՠձ Սճխճկճձ զկ՜ոպճսձզ ըճոտՠջգ. «Գջզջ ո՜ երեք 

անգամ տճ ոջպզ է՜հձճսդհ՜ձ չջ՜» (Աշ՜ժ. ԻԲ 20), զձմյՠո ձ՜ւ կ՜ջ՟ճս ՠշ՜-

կ՜ո ժ՜ակճսդհճսձգ (մարմին, հոգի, ոգի), որոնցից յուրաքանչյուրի դաշտում 

վերաիմաստավորվում է պատմությունը: 

Ահոյՠո՚ ճջւբ ոճսջ՝՞ջ՜հզձ զջճխճսդհճսձ կՠժձչճսկ բ ՜. ճսխզխ զկ՜ոպճչ, 

՜հձճսիՠպւ` ՝. ՜հէ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ, ՞. պջճյճէճ՞զ՜ժ՜ձ (բդզժ՜ժ՜ձ-կ՜ջ՟՜՝՜ձ՜-

ժ՜ձ) ւ ՟. «չՠջ՜թ՜ժ՜ձ»՚ ՜ձ՜՞ճ՞զժ ՠխ՜ձ՜ժձՠջճչ
11

: Ահէ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ կՠժձճս-

դհ՜ձ ՟ՠյտճսկ, զձմյՠո ռճսհռ ՠձ պ՜էզո րջզձ՜ժձՠջգ, չՠջի՜ձչճսկ բ զջճխճս-

դհճսձձՠջզ տջզոպճո՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟գ՚ Հզձ Կպ՜ժ՜ջ՜ձզ զջ՜՟՜ջլճս-

դհճսձձՠջգ ձՠջժ՜հ՜ռձճսկ ՠձ Նճջզ ՝՜ռ՜ի՜հպ զկ՜ոպձՠջզ ձ՜ը՜պզյՠջգ, 

«պջճյճէճ՞զ՜ձ» կՠժձչճխ պՠխզձ ՟ջչ՜՞ճսկ բ իճ՞ճս, ձջ՜ ժ՜ակճսդհ՜ձ, ժՠձ-

ռ՜խ՜չ՜ջճսդհ՜ձ ճէճջպճսկ
12

: Իոժ «՜ձ՜՞ճ՞ՠձ» չՠջ՜ժՠջպճսկ բ կՠժձչճխ 

ձհճսդձ ՜յ՜՞՜հզ ըճջիճսջ՟ձՠջճսկ՚ ժ՜յչՠէճչ չ՜ըծ՜ձ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ դ՜վ՜ձ-

ռճսկձՠջզ իՠպ: Սջ՜ձտ ՜հոյզոճչ, կ՜ոձ՜չճջ ոճսջ՝՞ջ՜հզձ յ՜պկճսդհ՜ձ կՠն 

ժՠջպճսկ ՠձ ւո ՠջՠտ պ՜ջ՜թճսդհճսձ՚ ՜. իճ՞ւճջ գձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձ յ՜պկճսդհ՜ձ, 

՝. ձՠջտզձ, ՜ձի՜պ՜ժ՜ձ իճ՞ճս ւ ՞. չՠջնձ՜ժ՜ձ զջ՜՞ճջթճսկձՠջզ՚ տջզոպճ-

ձՠ՜ժ՜ձ գկ՝շձճսկձՠջճչ ճխն «կպ՜իճ՞ւճջ» պզՠաՠջտգ:  

Ոջճ՞ՠձՠոգ «Յ՜խ՜՞ո ՜շ՜նձճռ ոժա՝՜ձռ» ՠջժճսկ ր՞պ՜՞ճջթճսկ բ կՠժձճսդհ՜ձ ՠխ՜ձ՜ժ-

ձՠջզ չՠջգ ձղչ՜թ ՠաջՠջձ ՜շ՜ձռ իոպ՜ժ պ՜ջ՜ձն՜պկ՜ձ՚ ոճոժ ճջյՠո իճ՞ճս դ՜վ՜ձռկ՜ձ 
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 Սջ՜ կ՜ոզձ կ՜ձջ՜կ՜ոձ պՠո րջզձ՜ժ О. Вардазарян, Филон Александрийский в 

восприятии армянского средневековья, Ереван, 2006, гл. 3, “Классификация типов 

переносных толкований в различных комментаторских схемах”, сс. 55-65:  
12

 Աձժ՜ը կհճսո պՠո՜ժձՠջզ ժզջ՜շճսկզռ, «պջճյճէճ՞զ՜ժ՜ձ» կՠժձճսդհճսձձՠջճչ ի՜-

ջճսոպ ՠձ ի՜հՠջՠձ ՜խ՝հճսջձՠջգ, կ՜ոձ՜չճջ՜յՠո Ս՜խկճոձՠջզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռճս կՠժձճսդհճս-

ձգ, ճսջ ՜կՠձճսջ ՜ջպ՜տզձ զջճխճսդհճսձձՠջգ ձՠջժ՜հ՜ռչճսկ ՠձ ճջյՠո իճ՞ճս ձՠջտզձ յջճ-

ռՠոձՠջզ ըճջիճսջ՟ձՠջ: Սջ՜ րջզձ՜ժձՠջգ պՠո կՠջ «Մ՜ջ՟ճս ժ՜ակճսդհ՜ձ պՠոճսդհ՜ձ չՠ-

ջ՜զկ՜ոպ՜չճջճսկգ ի՜հ կզնձ՜՟՜ջհ՜ձ կՠժձճխ՜ժ՜ձ ի՜կ՜ժ՜ջ՞ճսկ» ճսոճսկձ՜ոզջճս-

դհ՜ձ կՠն (Ա. Թամրազյան, «Մ՜ջ՟ճս ժ՜ակճսդհ՜ձ պՠոճսդհ՜ձ չՠջ՜զկ՜ոպ՜չճջճսկգ ի՜հ 

կզնձ՜՟՜ջհ՜ձ կՠժձճխ՜ժ՜ձ ՜չ՜ձ՟ճսհդզ կՠն», բն 19-20, 25, 107-114 ւ ՜հէճսջ): 



Մՠժձճսդհ՜ձ մճջո ՠխ՜ձ՜ժձՠջզ ժզջ՜շճսդհճսձգ Հճչի՜ձձՠո Պէճսա ... 149 

 

ՠջՠտ կ՜ժ՜ջ՟՜ժ
13

: Նճսհձ ՝՜ե՜ձճսկձ ՜չՠէզ ժճձժջՠպ լւ՜ժՠջյճսկձՠջճչ պ՜էզո բ Աձ՟ջՠ՜ո 

Կՠո՜ջ՜ռզձ. կ՜ջ՟ճս յՠո ձՠջժ՜հ՜ռչ՜թ Սճսջ՝ ՞ջտզ ՜շ՜նզձ՚ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ ճէճջպգ, գոպ ձջ՜՚ 

րջՠձտճչ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժչճխձՠջզ, ՠջժջճջ՟, իճ՞ճս ճէճջպգ՚ ՜շ՜տզձճսդհ՜ձ կՠն ՜խճդճխձՠջզ 

ի՜կ՜ջ բ, զոժ ճ՞ՠխՠձ ղՠջպգ Սճսջ՝ Հճ՞ճչ բ ՜շ՜նձճջ՟չճսկ ւ ՠջ՜ձՠէզ ՝՜եզձձ բ
14

:  

Մՠժձճսդհ՜ձ ՜հո ՠխ՜ձ՜ժձՠջզ իոպ՜ժ լւ՜ժՠջյճսկգ՚ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձ րջզձ՜ժձՠջճչ, 

պ՜էզո բ Հճչի՜ձձՠո Կ՜ոոզ՜ձճոգ: Ահոյՠո՚ Եջճսո՜խՠկ տ՜խ՜տգ, ի՜կ՜լ՜հձ յ՜պկճսդհ՜ձ, 

իջՠ՜ժ՜ձ տ՜խ՜տ բ, գոպ ՜հէ՜՝՜ձճսդհ՜ձ՚ Քջզոպճոզ ՠժՠխՠռզձ, գոպ ՜ձ՜՞ճ՞՜հզ՚ Աոպթճ Ք՜-

խ՜տգ, «ճջ կՠջ ՝ճէճջզ կ՜հջձ բ ւ ՠջժձտճսկ բ», ի՜կ՜լ՜հձ պջճյճէճ՞զ՜հզ, կ՜ջ՟ճս իճ՞զձ բ, 

«ճսկ ի՜ծ՜ը ՜հ՟ ՜ձճսձճչ ՞ճչ՜՝՜ձճսկ ժ՜կ յ՜ջո՜չճսկ բ Աոպչ՜թ»
15

: Նճսհձ ժՠջյ, գոպ 

՜հէ՜՝՜ձճսդհ՜ձ, Ա՝ջ՜ի՜կզ՚ ՠջժճս ժ՜ձ՜ձռզռ ա՜չ՜ժձՠջ ճսձՠձ՜էգ ըճջիջ՟՜ձղճսկ բ զո-

ջ՜հՠէհ՜ձ ւ ոզձ՜հ՜ժ՜ձ րջՠձտձՠջգ, պջճյճէճ՞զ՜հզ ՟ՠյտճսկ՚ ՞ճջթձ՜ժ՜ձ ւ պՠո՜ժ՜ձ ճսո-

կճսձտձՠջգ: Աձ՜՞ճ՞՜հզ ճէճջպճսկ կ՜հջգ, զձմյՠո ձղՠռզտ, ՝՜ջլջ՜՞ճսհձ Եջճսո՜խՠկձ բ, զձմձ 

՜ջպ՜ի՜հպչ՜թ բ ՜շ՜տհ՜էզ ըճոտՠջճսկ. «ճսջ՜ը՜ռզջ… տ՜ձզ ճջ էտչ՜թգ ղ՜պ ՜չՠէզ 

ՠջՠը՜ձՠջ ճսձզ, տ՜ձ ՜կճսոզձ ճսձՠռճխգ» (Գ՜խ՜պ. Դ 26-27)
16

: Ահո մճջո կՠժձճսդհճսձձՠջձ բ 

՜ժձ՜ջժճսկ, գոպ Կ՜ոոզճձճոզ, Պճխճո ՜շ՜տհ՜էգ՚ ձղՠէճչ զջ ՜ղ՜ժՠջպձՠջզ իՠպ հայտնու-

թյամբ, իմացությամբ, մարգարեությամբ և ուսմունքով ըճոՠէճս կ՜ոզձ (իկկպ. Ա Կճջձդ. ԺԴ 

6): Ահոպՠխ «ճսոկճսձտգ» Կ՜ոոզ՜ձճոգ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձՠռձճսկ բ յ՜պկ՜ժ՜ձ զջճխճսդհ՜ձ, 

«ի՜հպձճսդհճսձգ»՚ ՜հէ՜՝՜ձճսդհ՜ձ իՠպ (տ՜ձզ ճջ հայտնության կզնճռճչ իճ՞ւճջ ա՞՜ռճխճս-

դհճսձգ հայտնաբերում բ ՜հձ, զձմ դ՜տռչ՜թ բ յ՜պկ՜ժ՜ձ զջճխճսդհ՜ձ պ՜ժ), «ճանաչողու-

թյունը»՚ պջճյճէճ՞զ՜հզ (տ՜ձզ ճջ ոջ՜ կզնճռճչ ճանաչում ճս ա՜պճսկ ՠձտ իճ՞ճս ի՜կ՜ջ 

ր՞պ՜ժ՜ջ ՝՜ձՠջգ), զոժ «կ՜ջ՞՜ջՠճսդհճսձգ»՚ ՜ձ՜՞ճ՞՜հզ՚ ՜յ՜՞՜ ՜ձպՠո՜ձՠէզ ւ զջ՜՞ճջթ-

չՠէզտ ճէճջպձՠջզ իՠպ: 

Ահո լւ՜ժՠջյկ՜ձ կՠն, զձմյՠո պՠոձճսկ ՠձտ, ղՠղպչ՜թ ՠձ ծ՜ձ՜մճխճսդհ՜ձ ճջ՜ժձՠջգ. 

՜հէ՜՝՜ձճսդհ՜ձ ՟ՠյտճսկ՚ ՝ճսձ հայտնաբերելու յ՜իգ՚ ոճչճջ՜ժ՜ձ ՜ձռտՠջզ ձժ՜ջ՜՞ջճսդհ՜ձ 

պ՜ժ ՜հէ՚ ՠժՠխՠռճս, վջժ՜՞ճջթճսդհ՜ձ յ՜պկճսդհճսձգ պՠոձՠէձ ճս չՠջի՜ձՠէգ, պջճյճէճ՞զ՜հզ 

՟ՠյտճսկ՚ զատելու, է՜չզ ճս չ՜պզ գձպջճսդհ՜ձ ճս ծ՜ձ՜մկ՜ձ ժ՜ջճխճսդհճսձգ: Ահո վճսէՠջգ, 
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 Տՠո Orig., Princ., 4.11 (PG, t. 11, col. 364-365). պՠխզզ շճսոՠջՠձ դ՜ջ՞կ՜ձճսդհճսձձ ճս 

չՠջէճսթճսդհճսձգ О. Вардазарян, ук. соч., с. 61: 
14

 Andr. Caes., Apoc. (PG, t. 106, col. 217), պՠո О. Вардазарян, ук. соч., сс. 61-62: 

Կՠո՜ջ՜ռճս ՜հո կՠժձճսդհճսձգ Նՠջոՠո Լ՜կ՝ջճձ՜ռճս յ՜պչՠջճչ դ՜ջ՞կ՜ձչՠէ ճս ղջն՜-

ձ՜շչՠէ բ ի՜հ կզնձ՜՟՜ջհ՜ձ կ՜պՠձ՜՞ջճսդհ՜ձ կՠն, ւ ՜հձ ա՞՜էզ պ՜ջ՝ՠջճսդհճսձձՠջ ճսձզ 

ոժա՝ձ՜՞ջզ իՠպ (պՠո Մՠժձճսդզսձ Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Ս. Աչՠպ՜ջ՜ձզմզձ Յճչի՜ձձճս ՜ջ՜ջՠ՜է Ս. 

Անդրէի և Արիթասայ եպիսկոպոսացն Կեսարու, Եջճսո՜խբկ, 1855). ՜հոպՠխ, կ՜ոձ՜չճջ՜-

յՠո, ՝՜ռ՜ժ՜հճսկ բ ձ՜ւ կՠա իՠպ՜տջտջճխ կՠժձճսդհ՜ձ պՠո՜ժձՠջզձ չՠջ՜՝ՠջճխ ի՜պչ՜թգ:  
15

 Հ՜հպձզ բ Ռ՜՝՜ձ Մ՜չջզ ՜ջեՠտ՜չճջ «Սճսջ՝ Գջտզ վճը՜՝ՠջճսդհճսձձՠջ» ՜ղը՜պճս-

դհճսձգ, ճջպՠխ պջչճսկ ՠձ ոճսջ՝՞ջ՜հզձ կզ՜չճջձՠջ, ի՜ոժ՜ռճսդհճսձձՠջ զջՠձռ կՠժձճսդհ՜ձ 

ձղչ՜թ ՝ճէճջ ՠջՠտ լւՠջճչ (պՠո Beati Rabani Mauri Allegoriae in Universam Sacram 

Scriptoram, PL, t. 112, Paris, 1852, col. 849-850): 
16

 Ահո պՠխզզ շճսոՠջՠձ դ՜ջ՞կ՜ձճսդհճսձգ ւ չՠջէճսթճսդհճսձգ պՠո О. Вардазарян, ук. 

соч., сс. 59-60: 



150 Ա. Թ՜կջ՜ահ՜ձ 

 

գոպ բճսդհ՜ձ, ի՜նճջ՟ճսկ ՠձ կզկհ՜ձռ՚ ճջյՠո ճսոճսռ՜ձ՜թ ՝՜ձ՜լւՠջզ ժ՜խ՜յ՜ջձՠջզ պ՜ժ 

(ճսխզխ կՠժձճսդհճսձ) ՜հէ կզ ՝՜ձզ ՞հճսպզռ իՠպճ (՜հէ՜՝՜ձճսդհճսձ) ոջ՜ կՠն ծղ՞ջզպ զկ՜ռճս-

դհ՜կ՝, ՝՜ջճհ՜ժ՜ձ ա՞՜ռճսկճչ պՠխ՜՟ջՠէճս, ՜ջեւճջՠէճս (պջճյճէճ՞զ՜), ՜հձճսիՠպւ ՟ջ՜ձտ 

իճ՞ւճջ զձպճսզպզչ ՜մտՠջճչ ի՜հՠէճս ՜ոպզծ՜ձ՜ժ՜ձ գձդ՜ռտ: Ոջճ՞ՠձՠոզ ւ Կՠո՜ջ՜ռճս 

լւ՜ժՠջյկ՜ձ կՠն ղՠղպչ՜թ բջ ՞ճհ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ժճխկգ: 

Իոժ ի՜հպձզ ՜ոճսհդճսկ կՠժձճսդհ՜ձ մճջո ՠխ՜ձ՜ժձՠջգ ՝ձճսդ՜՞ջչճսկ ՠձ իՠպւհ՜է ժՠջյ. 

«Ահէ՜՝՜ձճսդհճսձձ ճսխխչ՜թ բ ձջ՜ձ, զձմզձ ի՜չ՜պճսկ ՠո, ՝՜ջճհ՜ժ՜ձգ ըջ՜պճսկ բ՚ զձմյՠո 

՞ճջթՠէ, զոժ իճ՞ճս լ՞պճսկձՠջգ ՝՜ռ՜ի՜հպճսկ բ ՜ձ՜՞ճ՞՜ձ»
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: Ահոպՠխ բէ ղՠղպչճսկ ՠձ իճ՞ճս 

ժՠձո՜՞ճջթճսձՠճսդհ՜ձ ի՜կ՜ջ ՜ձիջ՜եՠղպ ՞ճջթ՜շճսհդձՠջգ ժ՜կ ձ՜ը՜յ՜հկ՜ձձՠջգ՚ ՜. հա-

վատը, ՝. ՜ջ՟ՠձ ձՠջժ՜ ՞ճջթճխճսդհ՜ձ կՠն՚ ՜ձիջ՜եՠղպ բարոյական ուղենիշները, ՞. 

ոջ՜ձռզռ ՟ՠյզ ՜յ՜՞՜ պ՜ջ՜թչճխ իճ՞ճս ձգտումները:  

Ահոյզոճչ՚ կզւձճսհձ յ՜պկճսդհճսձգ, մճջո ճէճջպձՠջճսկ պՠխ՜՟ջչՠէճչ, 

լՠշտ բ ՝ՠջճսկ զջ թ՜չ՜է՜հզձ՚ տ՜շ՜ժզ ըճջճսդհճսձ:  

Հՠպ՜տջտզջ բ ՜հո պՠո՜ժՠպզռ ժճձժջՠպ րջզձ՜ժձՠջզ չջ՜ պՠոձՠէ՚ զձմ-

յՠո բ ժզջ՜շչճսկ կՠժձճսդհ՜ձ ՜հո ճսձզչՠջո՜է կճ՟ՠէգ: Ս՜ կզ ժճխկզռ ռճսհռ բ 

պ՜էզո՚ զձմյՠո ՠձ կպտզ ծժճսձճսդհ՜ձ ՜ջ՟հճսձտճսկ ճջւբ յ՜պկճսդհ՜ձ «իՠպ՜-

՞թՠջգ» ՜հէ ՟՜ղպՠջճսկ ոպՠխթճսկ ձճսհձտ՜ձ վճըէջ՜ռչ՜թ ճս ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ, 

ձճջ ՟զկ՜՞զթ: Մհճսո ժճխկզռ դճսհէ բ պ՜էզո իՠպւՠէ՚ զձմյՠո բ իճ՞զձ ՜հո ՝՜-

ձ՜լւ-յ՜պկճսդհ՜կ՝ «ծ՜ձ՜յ՜ջի գձժձճսկ» զջ ի՜հՠռճխճսդհ՜ձ թ՜էտՠջճչ: Եչ 

կՠթ իճ՞ւճջ պ՜ջ՜թճսդհճսձձՠջճսկ, զջ՜՞ճջթճսկձՠջզ ՝ՠկՠջզձ ոջ՜ ձղ՜ձձՠջգ 

չՠջ՜թճսկ բ յ՜պժՠջձՠջզ՚ ՜ջդձ՜ռձՠէճչ ՜հձ իճ՞ւճջ յ՜պկճսդհ՜ձ կՠն ւ իճ-

՞ճս յ՜ջճսձ՜ժձՠջճսկ՚ ՜հոպՠխզռ բէ ՝՜ջլջ՜ռձՠէճչ ճս ձՠջղձմՠէճչ ՜յ՜՞՜հզ 

պՠոզէձՠջճչ: Իձտձզձ ՜հո գձդ՜ռտգ, ձջ՜ ժՠջպկ՜ձ չ՜ջյՠպճսդհճսձգ, զձմյՠո 

ժպՠոձՠձտ, ՞ՠխ՜՞զպ՜ժ՜ձ կՠթ ՜ջեՠտ բ ոպ՜ձճսկ ՝՜շ՜ը՜խՠջզ, ի՜կ՜՟ջճսկ-

ձՠջզ, ՜հէ՜ո՜ռճսդհճսձձՠջզ ձջ՝զձ իՠձտճչ, ճջճձռ ժՠջպկ՜ձ չ՜ջյՠպձ բ 

Եջաձժ՜ռզձ: 

Մեկնության բոլոր եղանակների կիրառմանը հանդիպում ենք Հովհաննես 

Պլուզ Երզնկացու երեք ճառական մեկնություններում:  

Պՠպտ բ ձղՠէ, ճջ ըճոտձ ՜հոպՠխ կպ՜թչ՜թ, ի՜կ՜ժ՜ջ՞՜հզձ ժզջ՜շճսդհ՜ձ 

կ՜ոզձ բ՚ ճջյՠո կՠժձճսդհ՜ձ կճ՟ՠէ, կՠժձճխ՜ժ՜ձ կՠդճ՟: Բձ՜ժ՜ձ՜՝՜ջ 

Եջաձժ՜ռճս կհճսո, զձմյՠո ձ՜ւ ՜հէ իՠխզձ՜ժձՠջզ կՠժձճսդհճսձձՠջճսկ, ՜հոյՠո 

դՠ ՜հձյՠո, մՠձ ժ՜ջճխ պ՜ջՠջ՜հձճջՠձ ՜շժ՜ մէզձՠէ ձղչ՜թ կՠժձճսդհ՜ձ պՠ-

ո՜ժձՠջզռ կՠժգ ժ՜կ կզ տ՜ձզոգ, տ՜ձզ ճջ ոջ՜ձտ գձ՟ի՜ձջ՜յՠո գձ՟՞ջժճսկ ՠձ 

կՠժձճսդհ՜ձ ՝ճէճջ իձ՜ջ՜չճջ ժՠջյՠջգ: Տչհ՜է ՟ՠյտճսկ, ո՜ժ՜հձ, կՠձտ ՞ճջթ 

ճսձՠձտ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ ի՜կ՜ժ՜ջ՞զ ՞զպ՜ժռչ՜թ ժզջ՜շճսդհ՜ձ իՠպ, ճջզ ՟ՠյ-

տճսկ ՜հձ ՜. իհճսոճսկ բ ղ՜ջ՜՟ջ՜ձտզ ՜ոպզծ՜ձ՜ժ՜ձ գձդ՜ռտգ յ՜պկ՜ժ՜ձ 

                                                           
17 Littera gesta docet, quid credes allegoria, / Moralis quod agas, quo tendas, anagogia. 
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զջճխճսդհճսձզռ կզձմւ իճ՞ճս «չՠջ՜թճսկ», ՝. ոպՠխթճսկ բ ձջ՜ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ, 

տ՜շ՜ժՠջյ իճ՞ւճջ յ՜պժՠջգ: Ս՜ ՠձդ՜՟ջճսկ բ ՜շ՜նզձ իՠջդզձ պչհ՜է ոպՠխ-

թ՜՞ճջթճսդհ՜ձ կՠն կՠժձճսդհ՜ձ ՠխ՜ձ՜ժձՠջզ լւ՜ժՠջյճսկ (ժ՜կ կզ՜հձ ՜ձչ՜-

ձճսկ), ղ՜ջ՜՟ջ՜ձտզ ճջճղ՜ժզ րջզձ՜մ՜վճսդհճսձ՚ կՠժձճսդհ՜ձ պՠո՜ժձՠջզ ՜-

շ՜ձլձ՜ռձճսկ ւ, զ չՠջնճ, կՠժձչճխ պՠխզձՠջզ՚ կՠժձճսդհ՜ձ ՝ճէճջ պՠո՜ժձՠ-

ջճսկ ձՠջժ՜հ՜ռչ՜թճսդհճսձ:  

Մզ՜հձ ՜հո ՟ՠյտճսկ կՠժձճսդհ՜ձ ՠխ՜ձ՜ժձՠջգ ՟՜շձճսկ ՠձ ղ՜ջ՜՟ջ՜ձտզ 

ձՠջտզձ ժ՜շճսհռ ւ ՜ջպ՜տզձ լւ՜ժ՜շճսռճխ՜ժ՜ձ իՠձտ: 

Ասացուածք բանի ի բանս աղաւթից սրբուհւոյն Աննայի, որ ասէ. «Հաս-

տատեցաւ սիրտ իմ ի Տէր» 

Մՠժձճսդհ՜ձ մճջո ՝՜ձ՜էզձՠջգ իՠպւճխ՜ժ՜ձ՚ ՜շ՜ձլզձ-՜շ՜ձլզձ, 

Եջաձժ՜ռզձ ժզջ՜շճսկ բ Աձձ՜հզ «Հ՜ոպ՜պՠռ՜ս ոզջպ զկ զ Տբջ» (Ա Թ՜՞. Բ 1-

10) ՜խճդտզձ ձչզջչ՜թ ծ՜շզ կՠն: Աձձ՜հզ ՜խճդտձ ճս ձ՜ըճջ՟ճխ յ՜պ-

կճսդհճսձձ ՜հոպՠխ մճջո ՠխ՜ձ՜ժձՠջճսկ տձձչճսկ ՠձ ի՜նճջ՟՜՝՜ջ: Աշ՜չՠէ էզ-

՜ջեՠտ յ՜պժՠջ՜ռկ՜ձ ի՜կ՜ջ ՜հձ ձՠջժ՜հ՜ռձճսկ ՠձտ ՜կ՝ճխնճսդհ՜կ՝
18

:  

Նախաբան 

Սճչճջ՜՝՜ջ Հճչի՜ձձՠո Եջաձժ՜ռզձ զջ ծ՜շ՜ժ՜ձ կՠժձճսդհճսձձՠջգ 

ոժոճսկ բ ձ՜ը՜՟ջ՜ժ՜ձ ըճոտճչ, ճսջ իհճսոճսկ բ կՠժձճսդհ՜ձ դՠկ՜հզ իՠպ 

՜շձմչճխ ճջւբ չ՜շ պՠո՜ջ՜ձ ժ՜կ ի՜ոժ՜ռճսդհճսձ. ոջ՜ ղճսջն իճ՞զձ ժՠձպջճ-

ձ՜ձ՜էճչ, «է՜ջչՠէճչ»՚ ՜չՠէզ ո՜իճսձ ճս ՟հճսջ՜դՠտ ՜ձռձճսկ բ ձհճսդզձ: Աձձ՜-

հզձ ձչզջչ՜թ ծ՜շզ ձ՜ը՜՝՜ձճսկ յ՜պժՠջ՜ձճսկ ՠձ իճ՞ճս ձ՜չձ ճսխխճջ՟ճխ 

ՠջժձ՜հզձ ՜ոպխՠջգ՚ ՜շ՜նզձ ՜ջ՟՜ջձՠջձ ճս ձ՜ի՜յՠպձՠջգ (պչհ՜է ՟ՠյտճսկ 

Աձձ՜ձ, ձջ՜ ՜կճսոզձ Փՠձձ՜ձ): Աշի՜ո՜ջ՜ժ, ժՠձ՜ռ նջՠջճսկ իճ՞ճս ձ՜չզ 

ըճջիջ՟՜յ՜պժՠջգ (ճջ ՞՜էզո բ ՞ՠպզ կՠն ձՠպչ՜թ, պ՜յ՜ձ՜ժզ կՠն դ՜տռչ՜թ 

կ՜ձճսժ Մճչոՠոզ յ՜պկճսդհճսձզռ) ճսձզչՠջո՜է բ կՠժձճխ՜ժ՜ձ ՜չ՜ձ՟ճսհդճսկ: 

Ծճչ՜հզձ ձ՜չ՜ջժճսդհ՜ձ ՝՜աճսկ վճջլ՜ձտձՠջզ ձժ՜ջ՜՞ջճսդհ՜կ՝, ճջ ի՜կՠ-

կ՜պչճսկ ՠձ ժհ՜ձտզ պ՜ջ՜պՠո՜ժ վճջլճսդհճսձձՠջզ իՠպ, ի՜հՠռճխճսդհճսձձ 

՜չՠէզ ճսե՞զձ կխճսկճչ բ ՜հ՟ իճոտՠջզռ ՝՜ջլջ՜ձճսկ ճս ՝ւՠշչճսկ ՜ոպխՠջզ 

ճսխՠթջՠջզ՚ ոջ՝ՠջզ ժհ՜ձտզ ծ՜շ՜՞ճսկզ, կզ՜ե՜կ՜ձ՜ժ ի՜հ՜ռտզ «պ՜ջ՜-

թճսդհճսձ» ոպՠխթճխ իՠշ՜չճջճսդհ՜ձ չջ՜, ճջճձռճչ ՜շ՜նձճջ՟չՠէճչ իճ՞զ-

ձ՜չ՜չ՜ջգ ի՜ոձճսկ բ ծզղպ ժ՜հ՜ձզ:  

 

                                                           
18 Բձ՜՞ջՠջզ չՠջ՜յ՜պկճսդհճսձգ ձՠջժ՜հ՜ռձճսկ ՠձտ իզկձ՜ժ՜ձճսկ վճտջ պ՜շ՜պՠո՜-

ժճչ. դ՜չ պ՜շ՜պՠո՜ժճչ ձղճսկ ՠձտ կՠժձչճխ պՠխզզ ՜շ՜ձռտ՜հզձ ՝՜շՠջգ, յ՜պժՠջձՠջձ 

ճս ՜ջպ՜ի՜հպճսդհճսձձՠջգ, ճջճձռ ՝՜ակ՜ձղ՜ձ՜ժճսդհ՜ձ չջ՜ ՜շ՜չՠէ ի՜ծ՜ը իհճսոչճսկ 

ՠձ զկ՜ոպ՜հզձ աճս՞՜իՠշճսկձՠջգ կՠժձճսդհ՜ձ ձճջ ՠխ՜ձ՜ժձՠջճսկ: Հզկձ՜ժ՜ձ պ՜շ՜պՠ-

ո՜ժճչ ձՠջժ՜հ՜ռչ՜թ ՠձ ծ՜շ՜ժ՜ձ կՠժձճսդհ՜ձ ՜շ՜չՠէ գձ՟ի՜ձճսջ ղ՜ջ՜՟ջ՜ձտձ ճս ՠա-

ջ՜ժ՜ռճսդհճսձձՠջգ, զձմյՠո ձ՜ւ չՠջէճսթճսդհճսձգ:  
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Իձմյՠո «՜ձ՟ձ՟՜ըճջ, է՜հձ՜պ՜ջ՜թ» թճչճսկ ձ՜չ՜ջժճսդհ՜ձ ՟ճսջո ՠժ՜թ ձ՜չձ 

բ ի՜ձ՟զյճսկ իճխկՠջզ «պ՜ջ՜՝ՠջճսդհ՜ձ», չՠկՠջզ ՞՜՞՜դձՠջգ թ՜թժճխ ՜կյՠջզ 

ժճսպ՜ժճսկձՠջզ, թճչ՜հզձ ՞՜ա՜ձձՠջզ, ձ՜չ՜ի՜ձ՞ոպզ ՝՜ռ՜ժ՜հճսդհ՜ձ, ձ՜չ՜չ՜ջ-

ձՠջզ գկ՝ճոպճսդհ՜ձ, ժջճսկ բ ի՜ռզ ճս նջզ յ՜ժ՜ոճսդհճսձ, ՜հձյՠո կ՜ջ՟ձ բ թձչճսկ ճս 

կըջծչճսկ ժհ՜ձտզ՚ կ՜ջկձզ ճս իճ՞ճս ՜ըպՠջզ կՠն, ճջճձռզռ կՠժգ իճխկզ յՠո պ՜ջճս-

՝ՠջճսկ բ, կհճսոգ` կճսդ ՜կյզ յՠո թ՜թժճսկ իճ՞ճս յ՜հթ՜շճսդհճսձգ: Սզջճ ՟զկ՜ժճչ 

թ՜թժչ՜թ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ըճջ՜կ՜ձժճսդհճսձձ ճս ձՠձ՞ճսդհճսձգ ՞ճջթճսկ ՠձ թճչզ ըճջ-

տճսկ դ՜տձչ՜թ չՠկՠջզ ՞՜՞՜դձՠջզ, ՜ձզջ՜չ ճս ՞՜ա՜ձ՜կզպ կ՜ջ՟զժ՚ թճչ՜հզձ ՞՜-

ա՜ձձՠջզ յՠո ւ ՜հէձ: Ահո ՜կՠձզռ ժ՜ վջժճսդհ՜ձ ՠջժճս ՠխ՜ձ՜ժ. ՜շ՜նզձգ ձ՜չ՜-

ի՜ձ՞զոպ ի՜ոձՠէձ բ, ՠջ՝ իճ՞զձ ճս կ՜ջկզձգ ՜ձն՜պչՠէճչ չՠջ՜՟՜շձճսկ ՠձ՚ հճսջ՜-

տ՜ձմհճսջձ զջ րջջ՜ձ՚ կ՜ջկզձգ՚ իճխզձ, իճ՞զձ՚ Աոպթճ կճպ: Ոկ՜ձտ ո՜ժ՜հձ թճչզ ըճջ-

տՠջճսկ ՜ոպխՠջզձ ՠձ ի՜հճսկ՚ ոջ՜ձռ ի՜կ՜լ՜հձ ճսխխճջ՟ՠէճչ ձ՜չգ: Նճսհձ ժՠջյ 

ժհ՜ձտզ թճչճսկ իճ՞զձ կպտզ ՜մտՠջճչ ի՜հճսկ բ ժՠձ՟՜ձզ ՜ոպխՠջզձ՚ ՜շ՜նզձ ՜ջ՟՜ջ-

ձՠջզձ, ձ՜ի՜յՠպձՠջզձ՚ ձջ՜ձռ ղ՜չզխձՠջճչ գձդ՜ձ՜էճչ ւ ձճսհձ ձ՜չ՜ի՜ձ՞զոպձ զջ 

ձ՜չգ ի՜ոռձՠէճչ (բն 428-430): 

Ահձճսիՠպւ Եջաձժ՜ռզձ ձՠջժ՜հ՜ռձճսկ բ Աձձ՜հզ, Եխժ՜ձձ՜հզ, Փՠձձ՜հզ 

յ՜պկճսդհճսձգ՚ Թ՜՞՜չճջ՜ռ ՞ջտզ ոժա՝զռ (Ա Թ՜՞. Ա Էն 430-437), ոջ՜ձզռ 

՜ձռձճսկ «Հ՜ոպ՜պՠռ՜ս ոզջպ զկ» ՜խճդտզձ (Ա Թ՜՞. Բ 1-10) ւ պ՜էզո ձ՜ը 

՝ձ՜՞ջզ ճսխզխ կՠժձճսդհճսձգ (բն 437-441), ճջ ՜ձչ՜ձճսկ բ «տեսութիւն ըստ 

տեղոյն խոստովանութեան ւ զ ՞ճի՜ռճխ՜ժ՜ձ ՝՜ձո ՜խ՜սդզռձ» (բն 441): 

Հ՜նճջ՟ ղՠջպգ լւ՜ժՠջյճսկ բ ճջյՠո «զառ ի միտսն»
19

 աճջճսդհ՜ձ տձձճս-

դհճսձ (բն 441-442), ճջզձ բէ իՠպւճսկ բ ըստ իմաստի այլաբանության կՠժձճս-

դհճսձգ: Վՠջնզձզձ ՜ձռձՠէճսռ ՜շ՜ն Եջաձժ՜ռզձ ձղճսկ բ՚ «այլ տեսակս ՟՜ջ-

լճսոռճստ ա՝՜ձո» (բն 448), զոժ ՜չ՜ջպզձ՚ «ւ ՜հոճտզժ ըստ այլաբանութեան 

տեսակին» (բն 454): Վՠջն՜յՠո ՜ձ՜՞ճ՞՜հզձ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձճխ պՠո՜ժձ 

՜ձչ՜ձչճսկ բ «իճ՞ւճջ»՚ «պՠոռճստ ըստ հոգևորն յեղանակի» (բն 454):  

Ուղիղ մեկնություն 

Նախապատմություն. Եջաձժ՜ռզձ ձՠջժ՜հ՜ռձճսկ բ Եխժ՜ձձ՜հզ ՜շ՜չՠէ 

կՠթ ոՠջձ զջ ՜ձա՜չ՜ժ ժզձ Աձձ՜հզ ի՜ձ՟ՠյ, կհճսո ժզձ Փՠձձ՜հզ թ՜խջգ, Աձ-

ձ՜հզ չզղպձ ճս ՜խճդտգ (Ա Թ՜՞. Ա 1-28
20

, բն 430), ՜շի՜ո՜ջ՜ժ պջպկճսդհ՜ձ 

                                                           
19 Աջպ՜ի՜հպճսդհճսձգ ՞՜էզո բ ՟ՠշ Փզէճձզռ (պՠո րջզձ՜ժ Փզէճձ, Լզձ.1, ԼԹ, ԽԶ, ԾԳ, ՂԱ 
ՠս ՜հէձ): «Ահէ՜՝՜ձճսդզսձ ժճմզ ՜կՠձ՜հձ ՜շ զ կզպո ոպ՜ռճս՜թ, ՜հոզձտձ ՝՜ձտ, ճջճհ 
ոժզա՝ձ կ՜ջկձ՜լՠս դճսզ ՠս ժջժձզ հ՜ձկ՜ջկզձ պՠո՜ժ» (Աձ՜ձճսձ Բ, «Սժզա՝ձ ՠս յ՜պծ՜շ 
՞ջճռ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ ՝՜ակ՜ըճջիճսջ՟ ոտ՜ձմՠէճհձ Փզէճձզ, էզ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝, պՠո 
«Պ՜պծ՜շտ ՞ջճռ Փզէճձզ», ՜ղը՜պ՜ոզջճսդհ՜կ՝ Օ. Վարդազարյանի, Գզպ՜ժ՜ձ ՜ղը՜պճս-
դհճսձձՠջ. Հ՜ո՜ջ՜ժ՜ժ՜ձ ՞զպճսդհճսձձՠջ, Վ. Բջհճսոճչզ ՜ձչ՜ձ յՠպ. էՠաչ. ի՜կ., Եջՠս՜ձ, 
2005, բն 205): 
20

 Թ՜՞՜չճջ՜ռ ՞ջտզ ոժա՝ճսկ յ՜պկչճսկ բ ճկձ Եխժ՜ձձ՜հզ կ՜ոզձ Աջզկ՜դՠկզռ, ճսկ 

ժ՜ձ՜ձռզռ կՠժգ՚ Փՠձձ՜ձ, ա՜չ՜ժձՠջ ճսձՠջ, զոժ կհճսոգ՚ Աձձ՜ձ, ճջզձ ղ՜պ ոզջճսկ բջ 
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՝՜ջՠջ՜ջ ձղ՜ձ՜ժճսդհճսձգ (ըճձ՜ջիՠռճսկ, պՠձմ՜ձտզ ՜շ՜ջժ՜հզ ի՜ձ՟ՠյ ոզ-

ջճ ՝ճջ՝ճտճսկ, ՜ջպ՜ոճստճչ կ՜տջ՜՞ճջթճսկ), ճջւբ ոյ՜ոչ՜թ ՠջւճսհդզ՚ 

պչհ՜է ՟ՠյտճսկ ճջ՟զ Ս՜կճսՠէզ թձճսձ՟զ ճսղ՜ռկ՜ձ յ՜պծ՜շձՠջգ (ի՜կ՝ՠջճս-

դհ՜ձ, ՟եչ՜ջ պջչճխգ ՞ձ՜ի՜պՠէճս ժ՜ջճխճսդհճսձ), Աձձ՜հզ ճսըպզ, ՜ձլ՜հձ 

՜խճդտզ ըճջիճսջ՟գ (Աոպթճ իՠպ ՠջժըճոճսդհճսձգ՚ ճջյՠո ձՠջտզձ զջճխճս-

դհճսձ, աճսպ կպ՜չճջ ըճո՜ժռճսդհճսձ), զձմյՠո ձ՜ւ Սճսջ՝ Գջտճսկ Եխժ՜ձձ՜հզ 

թձձ՟՜չ՜հջզ, տ՜ի՜ձ՜ էզձՠէճս իզղ՜պ՜ժկ՜ձ ձղ՜ձ՜ժճսդհճսձգ: 

Եխժ՜ձձ՜ձ ւ Աձձ՜ձ ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ ճս ՜ոպչ՜թ՜հզձ ՜ջչՠոպզ, ձջ՜ ՝՜ջՠղձճջի ճս 

պզջ՜ժ՜ձ յ՜պժՠջզ (Ս՜կճսՠէզ) ոպՠխթկ՜ձ ՞ճջթզտձՠջգ յՠպտ բ ՟՜շձ՜հզձ. ՜հ՟ 

յ՜պծ՜շճչ Սճսջ՝ Գզջտգ, զձմյՠո ՝ճէճջ ձկ՜ձ ՟ՠյտՠջճսկ, ձ՜ը ռճսհռ բ պ՜էզո 

՞՜չ՜շձ ճս պՠխգ, ճջպՠխզռ «տ՜խռջ՜ծ՜ղ՜ժ ՜ջկ՜պձ ճս պճսձժգ ւ ՜ըճջեՠէզ 

յպճսխձ» ՠձ թձչճսկ, ՜հձճսիՠպւ թ՜ձճդ՜ռձճսկ բ ոտ՜ձմՠէզ թձճսձ՟զ թձճխձՠջզ իՠպ: 

Թ՜՞՜չճջ՜ռ ՞ջտճսկ իզղ՜պ՜ժչճսկ բ Աջՠկ՜դՠկգ՚ Ս՜կճսՠէ կ՜ջ՞՜ջՠզ թձձ՟հ՜ձ ճս 

կ՜իչ՜ձ չ՜հջգ (Ա Թագ. Ա 1), նրա ձ՜ըձզձՠջզ ՜ձճսձձ ճս ղևտացի քահանա 

լինելը, տ՜ձզ ճջ կզ՜հձ ձկ՜ձ ՟ՠյտճսկ Ս՜կճսՠէգ ժ՜ջճխ բջ ՟ՠշ թձճսձ՟զռ ՜շ՜ն ձչզ-

ջ՜՝ՠջչՠէ ՠժՠխՠռճսձ (բն 431):  

Տջպկճսդհ՜ձ, վճջլ՜ձտձՠջզ կզնճռճչ (Աձձ՜հզ, ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ի՜չ՜պ՜ռհ՜էզ) 

Աոպչ՜թ ըճձ՜ջիՠռձճսկ բ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ ճս իճ՞ՠժ՜ձ վ՜շտզռ ՜կ՝՜ջպ՜չ՜ձ ճս ոձ՜-

վ՜շ ՟՜ջլ՜թձՠջզձ, ճջյՠոազ՚ ՜. կ՜ջ՟գ ի՜նճխճսդհճսձձՠջզռ աջժչ՜թձՠջզձ մի՜կ՜ջզ 

՜ձ՜ջե՜ձձՠջ, զոժ զջ ի՜նճխճսդհճսձձՠջգ՚ ոՠվ՜ժ՜ձ ՜ջե՜ձզտգ, ՜հէ ճմ Աոպթճ ղձճջիգ. 

՝. չղպզ կՠն ւ ՝՜խլ՜ձտձՠջզ պՠձմ՜ձտճչ ՜չՠէզ ՝ճջ՝ճտչզ ՜շ Աոպչ՜թ ոզջճչ. ՞. 

՜ոպչ՜թ՜հզձ պճսջտՠջգ լՠշտ ՝ՠջչՠձ ձ՜ւ ոՠվ՜ժ՜ձ ՜ձլզ չ՜ոպ՜ժճչ՚ ՜ջպ՜ոճստզ 

իՠխճսկճչ, «՜ձկշճսձմ իՠթճսդհ՜կ՝», «՜ձ՜ըպ՜ժ՜ձ» ոզջճչ (բն 432): Նճսհձ ժՠջյ 

Եջաձժ՜ռզձ ՝՜ռ՜պջճսկ բ ճսղ՜ռկ՜ձ ձյ՜պ՜ժգ՚ ի՜կ՝ՠջճխձՠջզ եճսեժ՜էճսդհճսձգ 

վճջլՠէճս, ՟եչ՜ջ պջչճխ ՝՜ձՠջձ ՜չՠէզ ՞ձ՜ի՜պՠէճս ի՜կ՜ջ («ւ հզղՠոռՠո ազո ւ պ՜-

ռՠո ՜խ՜ըձճհ տճսկ ա՜ս՜ժ ՜շձ կ՜ջ՟ճհ» պՠխզզ կՠժձճսդհճսձգ. Ա Թ՜՞. Ա 11, բն 434): 

Ահձճսիՠպւ տձձճսկ բ «ա՜ս՜ժ ՜շձ կ՜ջ՟ճհ» ՜ջպ՜ի՜հպճսդհճսձգ (զձմճս բ ղՠղպչճսկ՚ 

«՜շձ կ՜ջ՟ճհ», ՠջ՝ կ՜ջ՟ճսռ կզղպ բէ կ՜ջ՟ բ թձչճսկ). ժ՜ձ կ՜ջ՟զժ, ճջ ՜հ՟յզոզձ ՠձ 

կզ՜հձ գոպ կ՜ջկձզ ժՠջյ՜ջ՜ձտզ՚ ժՠձ՟՜ձզ կզ՜հձ զջՠձռ «՜ձ՜ոձ՜ժ՜ձ» ղձմճչ. կ՜ջ-

՟ճս ա՜չ՜ժձՠջգ ձջ՜ձտ ՠձ, ճչտՠջ իճ՞ճս կ՜ոՠջճսկ ւ ա՞՜հ՜ջ՜ձձՠջզ ՞ճջթճսձՠճսդհ՜ձ 

կՠն ժջճսկ ՠձ Աոպթճ ՝՜ջզտձՠջզ ոժա՝ձ՜պզյզ յ՜պժՠջգ:  

Եջաձժ՜ռզձ ձՠջժ՜հ՜ռձճսկ բ զջ ա՜չ՜ժզձ Աոպթճսձ յ՜ջ՞ւՠէճս Աձձ՜հզ ճսըպգ, 

ձկ՜ձ ՟ՠյտճսկ իջՠ՜ժ՜ձ րջՠձտճչ ո՜իկ՜ձչ՜թ ժ՜ջ՞գ
21
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Եխժ՜ձձ՜ձ՚ ճմ: Աոպչ՜թ էոճսկ բ Աձձ՜հզ ՜խճդտձ (ճջզ ՝ձ՜՞ջզձ ձչզջչ՜թ բ ՝ճսձ կՠժձճս-

դհճսձգ) ճս ա՜չ՜ժ յ՜ջ՞ւճսկ՚ Ս՜կճսբէզձ, ճչ, գոպ Աձձ՜հզ ըճոպկ՜ձ, ձչզջ՜՝ՠջչճսկ բ 

Աոպթճսձ ւ ՟՜շձճսկ կ՜ջ՞՜ջՠ (Ա Թ՜՞. Ա):  
21

 Ահոպՠխ իՠպ՜տջտզջ բ ի՜պժ՜յՠո ճսըպզ ՟ՠյտճսկ կ՜աՠջգ մժպջՠէճս, ճսըպզ ժ՜պ՜ջ-

կ՜ձ րջգ աճիզ ժջ՜ժճչ կ՜աՠջձ ՜հջՠէճս իջՠ՜ժ՜ձ ոճչճջճսհդզ կՠժձճսդհճսձգ. ՞էճսըգ կպտզ 
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՜խճդտզ՚ ճջյՠո ձՠջտզձ, Աոպթճսձ կզղպ էոՠէզ ՠջժըճոճսդհ՜ձ ըճջիջ՟զ չջ՜՚ ոջ՜ իՠպ 

ժ՜յչ՜թ ՝ՠջՠէճչ ՜չ՜ձ՟՜ժ՜ձ ի՜ջ՜ոճսդհճսձձՠջգ: Աոպչ՜թ ղճսջդՠջզ ճս էՠաչզ ՝՜ջ-

՝՜շգ մզ էոճսկ, զձմյՠո ՜ոճսկ բ Իոջ՜հՠէզձ. «Ի ՝՜ռ ՜ջ՜ ալ՜հձ ոջձ՞զ ւ աՠջ՞ճռ» 

(իկկպ. Ակճչո Ե 23), ՜հէ ՜հձ ՜խճդտձՠջզձ բ ճսձժձ՟զջ էզձճսկ, ճջ ոջպզ ըճջտզռ ՠձ 

՝ըճսկ: Ս՜ էզձճսկ բ ՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժ, ՠջ՝ կզպտգ ա՞՜հ՜ջ՜ձձՠջզ կՠն ծ՜յ՜խճսկզռ 

՜կվճվչճսկ բ զջՠձճսկ ւ, կզ՜հձ Աոպթճսձ ՟՜շձ՜էճչ, ծ՜ձ՜մճսկ ձջ՜ զկ՜ձ՜էզ ՞ՠխՠռ-

ժճսդհճսձգ, զձմյՠո ՜ոչճսկ բ՚ «Ի ըճջճռ ոջպզ ժ՜ջ՟՜ռզ ՜շ տՠա» (Ս՜խկ. ՃԻԹ 2): 

Նկ՜ձ ժՠջյ Մճչոՠոզ ղճսջդՠջձ ՜ձ՞՜կ մբզձ ղ՜ջեչճսկ, ՝՜հռ Աոպչ՜թ ՜ոճսկ բջ՚ «Զզ՛ 

՞ճմՠո ՜շ զո» (Եէտ ԺԴ 15): Ահոյՠո Աձձ՜ձ ճմ դՠ ՝՜ջլջ ՝՜ջ՝՜շճչ բջ ՜խճդտ կ՜պճս-

ռճսկ, ՜հէ կզ՜հձ ՜ջպ՜ոճստճչ ւ «՜ձկշճսձմ իՠթճսդհ՜կ՝»: Հՠխզզձ ի՜ջ՝՜թ դչ՜էճս (Ա 

Թ՜՞. Ա 13) իՠպ ժ՜յչ՜թ, Եջաձժ՜ռզձ ղ՜ջ՜՟ջճսկ բ ճջճղ կզնձ՜՟՜ջհ՜ձ ՝ձ՜՞զպ՜-

ժ՜ձ յ՜պժՠջ՜ռճսկձՠջ. ոջպզ ՠշ՜ձ՟զռ ղ՜շ՜՞ճսձճսկ բ Աձձ՜ձ ւ ի՜ջ՝՜թ դչճսկ. 

պջպկ՜ժ՜ձ չղպՠջձ ՜ոՠո ՜ջ՝ՠռձճսկ ՠձ կ՜ջ՟ճսձ, տ՜ձզ ճջ կՠթ պջպկճսդհճսձզռ ՝՜-

ջ՜ժ ւ ՜ձճոջ ՠջ՜ժձՠջձ ՜կվճվչճսկ ՠձ, ւ նՠջկճսդհ՜ձ ՞ճէճջղզձՠջգ ՝՜ջլջ՜ձճսկ ՠձ 

՟ՠյզ ճսխՠխ ւ դկջՠռձճսկ ՜հձ: Ահո ՞ճէճջղզձՠջզռ թձճսձ՟ ՠձ ՜շձճսկ ՜ջռճսձտզ ժ՜դզէ-

ձՠջգ (բն 435-436): «Ես իՠխճսկ ա՜ձլձ զկ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ» (Ա Թ՜՞. Ա 15) պՠխզզ իՠպ 

ժ՜յչ՜թ Եջաձժ՜ռզձ յ՜պժՠջճսկ բ իճ՞ճս ՝ճէճջ ՠջՠտ կ՜ոՠջզ «իՠխճսկձ» Աոպթճ ՜-

շ՜ն զկ՜ձ՜էզ ի՜չ՜պճչ, ՠջ՝ կ՜ջ՟ձ զկ՜ռ՜ժ՜ձ կպտճչ ՜խՠջոճսկ բ, ոջպզ «՜ջզ-

՜ժ՜ձ» ի՜պչ՜թճչ ՜կջ՜ձճսկ բ, իճ՞ճս «ռ՜ձժ՜ժ՜ձ» ի՜պչ՜թճչ ձջ՜ ի՜ձ՟ՠյ 

՝շձժչ՜թ ոզջճչ բ ՝ճջ՝ճտչճսկ. ՜հձե՜կ իճ՞ճս կ՜ոՠջզձ ՞ճսկ՜ջչճսկ ՠձ ւ ա՞՜հ՜ջ՜ձ-

ձՠջգ: Ահոյՠո, ոջպզ ՜ձկշճսձմ իՠթճսդհ՜կ՝, կ՜ջկձճչ ՠջժջզ չջ՜ էզձՠէճչ, կպտճչ՚ 

«զկ՜ռ՜ժ՜ձ պՠոճսդհ՜կ՝», ՜խճդճխձ Աոպթճ ՜ձլՠշ՜՞ճջթ պ՜ծ՜ջզ ժ՜հ՜ձձՠջ բ 

՝՜ջլջ՜ձճսկ ւ ՜ձպՠո՜ձՠէզ իջՠխՠձձՠջզ իՠպ ըճոճսկ (բն 436):  

Սջ՜ձ ի՜նճջ՟ճսկ բ Ս՜կճսՠէ կ՜ջ՞՜ջՠզ (՜ձճսձգ ՝՜շ՜ռզ դ՜ջ՞կ՜ձչճսկ բ 

«պճսջտ Աոպճսթճհ ժ՜կ ի՜հռճսկձ») թձձ՟հ՜ձ, ՠժՠխՠռճսձ գձթ՜հկ՜ձ չՠջ՜յ՜պկճսդհճսձգ: 

Աձռձՠէճչ ՝ճսձ Աձձ՜հզ աղոթքին (Ա Թ՜՞. Բ 1-10)՚ Եջաձժ՜ռզձ ձ՜ը լւ՜-

ժՠջյճսկ բ ՞ճիճսդհճսձգ, ըճոպճչ՜ձճսդհճսձձ ճս կ՜ջ՞՜ջՠճսդհճսձգ, ճջճձտ ՝ճ-

                                                                                                                                              
ըճջիջ՟՜ձզղձ բ, կպտՠջզ պ՜ծ՜ջգ, ճջզ չջ՜ մզ ժ՜ջՠէզ ՜թՠէզ ՜շձՠէ: Ոսըպզ գձդ՜ռտճսկ ՜-

ծ՜թ կ՜աՠջգ ռճսհռ ՠձ պ՜էզո կ՜տճսջ կպտզռ ՜շ՜ն ՠժ՜թ զկ՜ոպձՠջզ ըճջիճսջ՟ձՠջզ ՝ճս-

ո՜ժ՜ձճսդհճսձգ (ձկ՜ձ ըճջիջ՟՜՝՜ձճսդհճսձ ձՠջժ՜հ՜ռձճսկ բ Նՠջոՠո Լ՜կ՝ջճձ՜ռզձ. 

՞էճսըձ ՜հո ՟ՠյտճսկ ըճջիջ՟՜ձղճսկ բ ՝՜ձ՜ժ՜ձ կ՜ոգ, ձջ՜ձզռ ՜ծճխ կ՜աՠջձ բէ՚ ՝՜ձ՜-

ժ՜ձճսդհճսձզռ թձճսձ՟ ՜շձճխ ըճիՠջձ ճս կպտՠջգ. «ւ ճջյբո ոճտ՜ ՜ձդզս ՠձ ւ կզղպ զ հ՜-

ծ՜ըճսկձ, ՜հոյբո ւ ՜ձդզս ՝՜ձտ ի՜ձ՜յ՜ա ՝խըՠձ զ կպ՜ռձ: Աշ ՜հո ի՜հզ… Տՠ՜շձձ 

[՜ոՠէձ]՚ «Ձՠջ իՠջ ՞էըճհ դճսՠ՜է բ» (իկկպ.՚ Մ՜պդ Ժ 30), ՜հոզձտձ՚ ըճժճսկձ, ճջ գոպ Աո-

պճսթճհ ՜ոբ ՜հեկ». Ներսէս Լամբրոնացի, Մՠժձճսդզսձ ո՜խկճո՜ռ, ՄՄ 1526, դ. 404 ՜): 

Իձմյՠո կ՜աՠջգ մՠձ ա՞ճսկ ճմզձմ, ՜հձյՠո կպտզռ թձճսձ՟ ՜շ՜թ զկ՜ոպճսդհճսձձ ՜ձը՜շձ բ 

կ՜ջկձզ իՠղպճսդհ՜ձգ ւ յ՜պ՜ջ՜՞չճսկ բ ՜ձճսղ՜իճպճսդհ՜ձ կՠն՚ ճխն՜ժզաչՠէճչ ՜ոպչ՜-

թ՜հզձ ոզջճ իջճչ (բն 435): 
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, ՜հձճսիՠպւ տձձճսկ ՜խճդտզ կՠն «հաս-

տատություն», «եղջյուր» ՝՜շՠջզ ձղ՜ձ՜ժճսդհճսձգ: Աշ՜նզձզ իՠպ ժ՜յչ՜թ 

աճս՞՜իՠշճսկ բ ձ՜ւ ՜ոճջՠջՠձ ՝ձ՜՞զջգ, ՠջժջճջ՟զ կՠն ղՠղպճսկ բ ձջ՜ երկա-

կի զորությունը՚ ճսեգ, ի՜շձճսկգ՚ ՜կջ՜յձ՟ՠէճչ ո՜ ոճսջ՝՞ջ՜հզձ ՜հէ ի՜կ՜-

՟ջճսկձՠջճչ, ւ ի՜ժ՜շ՜ժճջ՟զ ըճռճպճխ ձՠպգ:  

«Հաստատութիւն» [Տիրոջ մեջ]. Ախճդտզ ՜ոճջՠջՠձ պ՜ջ՝ՠջ՜ժձ բ՚ «Ցձթ՜ռ՜ս 

ոզջպ զկ զ Տբջ»: «Ցձթճսդհճսձձ» ճս «ի՜ոպ՜պճսդհճսձգ» ձՠջ՟՜ղձ՜ժ ՠձ կզկհ՜ձռ իՠպ, 

տ՜ձզ ճջ ի՜ոպ՜պճսդհճսձգ ՟ջ՟չՠէճսռ ճս պ՜պ՜ձչՠէճսռ, զոժ ռձթճսդհճսձգ պջպկճս-

դհճսձձՠջզռ ճս չղպզռ իՠպճ բ էզձճսկ (բն 438): Եղջյուրը աճջճսդհ՜ձ ՜ձճսձձ բ, ճջ ՝՜-

աճսկ ՜ձ՞՜կ կ՜պձ՜ռճսհռ ՠձ ՜ձճսկ կ՜ջ՞՜ջՠձՠջզ ըճոտՠջգ: Ահոյՠո ւ Աձձ՜ձ ՜ոճսկ 

բ՚ «՝՜ջլջ՜ռ՜չ զկ ՠխնհճսջձ» զկ ա՜չ՜ժճչ, ճջ աճջճսդհճսձ ՠխ՜չ զձլ ի՜կ՜ջ, տ՜ձզ 

ճջ Փՠձձ՜ձ՚ ՜ոՠո ՠխնհճսջճչ ի՜ջՠէճչ ճս ըճռճպՠէճչ, ձ՜ը՜պճսկ բջ զձլ զկ ՜կէճս-

դհ՜կ՝ ւ զջ ՝՜ակ՜ա՜չ՜ժճսդհ՜կ՝: Ահեկ ՝՜ջլջ՜ռ՜չ զկ ՞էճսըգ ւ ՝՜ռչՠռ զկ ՝ՠջ՜-

ձգ («Ըձ՟՜ջլ՜ժՠռ՜ս ՝ՠջ՜ձ զկ զ չՠջ՜հ դղձ՜կՠ՜ռ զկճռ». Ա Թ՜՞. Բ 1, բն 438-439):  

Սջ՜ձզռ իՠպճ Եջաձժ՜ռզձ, գոպ ՝ձ՜՞ջզ, ի՜նճջ՟՜՝՜ջ տձձճսկ բ ՜ոպչ՜-

թճսդհ՜ձ սրբությունն ու արդարությունը, դղձ՜կզձՠջզ ամբարտավանությու-

նը, աստվածային արվեստը: Վՠջնզձզ իՠպ ժ՜յչ՜թ, ճջ ժ՜հ՜ձճսկ բ ՜կՠձձ 

զջ ե՜կ՜ձ՜ժզձ ի՜ոճսձ՜ռձՠէճս ւ զջ՜՞ճջթՠէճս կՠն, Եջաձժ՜ռզձ ՟՜ջլհ՜է, 

՝՜հռ ՜ջ՟ՠձ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ ճս թ՜չ՜էճսձ, ՝՜ռ՜ի՜հպճսկ բ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ 

ՠջւճսհդձՠջզ ճսղ ի՜հպձչՠէճս, ՠջժ՜ջ՜պւ ոյ՜ոկ՜ձ ըճջիճսջ՟ձՠջգ՚ ՜. ճջյՠո-

ազ ի՜ոճսձ՜ձ՜ յ՜իգ, ւ ՜հ՟ ի՜հպձճսդհճսձգ ժ՜պ՜ջՠէ՜յՠո դզջ՜ըզձ ՟զյմզ, 

՝. ՜հ՟տ՜ձ ոյ՜ոչ՜թ էզձՠէճչ, ՜չՠէզ պյ՜չճջզմ էզձզ ճս ՝՜ջՠջ՜ջ, ՞. ճջյՠո-
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 Աձձ՜հզ ՜խճդտգ իՠպւհ՜էձ բ՚ «Սզջպո ՜կջ՜ռ՜չ զկ Տզջճն ղձճջիզս, ՠխնզսջո ՝՜ջլջ՜ռ՜ս 

զկ Տզջճն ղձճջիզս, ՝ՠջ՜ձո է՜հձ ՝՜ռճսՠռ զկ ղդձ՜կզձՠջզ ՟բկ, ճսջ՜ը ՠխ՜հ, ճջ վջժՠռզջ 

զձլ: Տզջճն ձկ՜ձ ոճսջ՝ մժ՜հ, կՠջ Աոպթճս ձկ՜ձ ՜ջ՟՜ջ մժ՜հ, ՠս տՠա՜ձզռ ՝՜ռզ ոճսջ՝ 

մժ՜հ: Մզ յ՜ջթՠձ՜տ ճս կզ ըրոբտ ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձ ՝՜ձՠջ, կՠթ՜ըրոճսդզսձ դճխ մէոճսզ լՠջ 

՝ՠջ՜ձզռ, տ՜ձազ Աոպճս՜թ զկ՜ռճսդզսձձՠջզ Տբջձ բ, ՠս ձ՜ բ յ՜պջ՜ոպճսկ զջ ա՜ջկ՜ձ՜-

իջ՜ղ ՞ճջթՠջգ: Հարջձՠջզ ՜խՠխձՠջգ պժ՜ջ՜ռ՜ձ, զոժ պժ՜ջձՠջգ արջճսդզսձ ոպ՜ռ՜ձ: Հ՜-

ռճչ ժղպ՜ռ՜թձՠջգ իզսթճսՠռզձ, զոժ տ՜խռ՜թձՠջգ ՠջժջճսկ ՝ձ՜ժճսՠռզձ, ՜կճսէգ ՠրդգ ճջ՟զ 

թձՠռ, զոժ ՝՜ակ՜թզձգ ՟՜՟՜ջՠռ ճջ՟զ ճսձՠձ՜էճսռ: Տբջձ բ ոյ՜ձճսկ ՠս ՜յջՠռձճսկ, զնՠռ-

ձճսկ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՟ճսջո ՝ՠջճսկ ՜հձպՠխզռ: Տբջձ բ ՜խտ՜պ՜ռձճսկ ճս ի՜ջոպ՜ռձճսկ, 

ոպճջ՜ռձճսկ ճս ՝՜ջլջ՜ռձճսկ: Գՠպձզռ ՝՜ջլջ՜ռձճսկ բ պձ՜ձժզձ, ՜խտ՜պզձ ի՜ձճսկ ՜խ-

՝՜ձճռզռ, ճջ ձջ՜ձռ ձոպՠռձզ եճխճչջ՟զ զղը՜ձձՠջզ իՠպ ճս վ՜շտզ ՞՜իզձ ՝՜ակՠռձզ 

ձջ՜ձռ: Ն՜ ճսըպ՜սճջզ ճսըպձ բ ժ՜պ՜ջճսկ, ՜ջ՟՜ջձՠջզ պ՜ջզձՠջձ բ րջիձճսկ: Ոսեՠխձ զջ 

ղձճջիտճչ մբ, ճջ իաճջ բ: Տբջգ պժ՜ջ՜ռձճսկ բ զջ ի՜ժ՜շ՜ժճջ՟ձՠջզձ: Տբջգ ոճսջ՝ բ: Ոմ 

զկ՜ոպճսձգ դճխ յ՜ջթՠձ՜հ զջ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝, ճմ իարջձ զջ արջճսդՠ՜կ՝, ճմ բէ կՠթ՜-

պճսձձ զջ ի՜ջոպճսդՠ՜կ՝: Պ՜ջթՠռձճխգ յբպտ բ յ՜ջթՠձ՜հ ձջ՜ձճչ, ճջ զկ՜ձճսկ ճս ծ՜-

ձ՜մճսկ բ Տզջճնգ, ՠջժջճսկ զջ՜սճսձտ ՠս ՜ջ՟՜ջճսդզսձ բ ՞ճջթ՜՟ջճսկ: Տբջգ ՠջժզձտ ՠէ՜ս ճս 

ճջճպ՜ռ, զձտձ բ, ճջ ՜ջ՟՜ջ բ ՟՜պՠէճս ՠջժզջձ զջ մճջո թ՜՞ՠջճչ, արջճսդզսձ պ՜էճս կՠջ 

դ՜՞՜սճջձՠջզձ ՠս արջ՜չզ՞ էզձՠէճս զջ րթՠ՜էզձ» (պՠո Աոպճս՜թ՜ղճսձմ [՜ջւՠէ՜ի՜հՠջբձ 

ձճջ դ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձ], Էնկզ՜թզձ, 1994): 
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ազ ՜շ՜չՠէ գձ՟՞թչզ ձջ՜ իջ՜ղտզ, ոտ՜ձմ՜ռկ՜ձ ՜ջե՜ձզ էզձՠէգ, ՟. ճջյՠոազ 

ոջ՜ձճչ վ՜շ՜չճջչզ կ՜ջ՟գ, ճսկ ի՜կ՜ջ ՜հձ ի՜հպձչՠէ բ, ՠ. ճջյՠոազ 

՝ձճսդհ՜ձ, ի՜ձ՞՜կ՜ձտձՠջզ զձտձգոպզձտհ՜ձ ՝ըկ՜ձ ՜ջ՟հճսձտ մէզձզ, ա. ճջ-

յՠոազ վձպջչզ ՠջժ՜ջ ւ ՞պձչզ, ւ բ. ճջյՠոազ մլճսէչզ կհճսո ՠջւճսհդձՠջզ իՠ-

խՠխզ կՠն, ՜հէ ժ՜պ՜ջՠէ՜յՠո գձժ՜էչզ: Բճէճջ վ՜ոպ՜ջժձՠջճսկ՚ յ՜պկճսդհ՜ձ, 

՜ձի՜պզ, զկ՜ռճսդհ՜ձ, ՞ճջթ՜շճսհդձՠջզ պՠո՜ժՠպզռ ղՠղպչճսկ բ ՠջւճսհդզ 

՝՜ռ՜շզժճսդհ՜ձ ո՜ոպժ՜ռճսկգ, ձջ՜ ՜շ՜ձլձ՜ռճսկգ, ՝՜ջլջ՜ռճսկձ զջ՜-

՟՜ջլճսդհճսձձՠջզ իՠխՠխզռ, ւ ոջ՜ձճչ իձ՜ջ՜չճջզձո ըճջ ՜ա՟ՠռճսդհճսձձ ճս 

ր՞պ՜ժ՜ջճսդհճսձգ: 

Սուրբ բ Աոպչ՜թ ՝ճէճջզռ («Զզ ճմ ՞ճհ ոճսջ՝ զ՝ջւ աՏբջ ւ ճմ ՜ջ՟՜ջ, ճջյբո աԱո-

պճս՜թ կՠջ, ւ մզտ ոճսջ՝ ՝՜ռ հԱոպճսթճհ կՠջկբ». Ա Թ՜՞. Բ 2), տ՜ձզ ճջ ձջ՜ձ մզ 

իյչճսկ ՜ձզջ՜չճսդհճսձ, արդար բ, տ՜ձզ ճջ ՜ձ՜մ՜շ բ ւ մզ ժ՜ղ՜շչճսկ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ 

ե՜կ՜ձ՜ժ: Աջե՜ձ՜չճջճսդհ՜ձ ի՜կ՜ջ մբ, ՜ոճսկ բ Աձձ՜ձ, ճջ ՜հէճռ ա՜չ՜ժձՠջ ՝՜ղ-

ըՠռզջ, ւ զձլ զկ ՜ձ՜ջե՜ձճսդհ՜ձ ի՜կ՜ջ մբ, ճջ աջժճսկ բզջ ՟ջ՜ձզռ, ՜հէ ՠջժճսոզո բէ 

ձհճսդ պչՠռզջ ՝՜ջճսդհ՜ձ վճջլճսդհ՜ձ ի՜կ՜ջ: «Մզ յ՜ջթՠռՠտ» («Մզ յ՜ջթզտ ւ կզ 

ը՜սոզտ ա՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձո, ւ կզ ՠէռբ գձ՟ ՝ՠջ՜ձո լՠջ ՝՜ձ իյ՜ջպ կՠթ՜՝՜ձճս-

դՠ՜ձ». Ա Թ՜՞. Բ 3) Աձձ՜ձ ՜ոճսկ բ դղձ՜կզձՠջզձ, ճջ ՜ոպչ՜թ՜հզձ ՞զպՠէզտզ, ձջ՜ 

՜շՠխթչ՜թձՠջզ զկ՜ռճսդհ՜ձ ՝՜ռ՜ժ՜հճսդհ՜կ՝ ւ ոջպզ ըճջ՜կ՜ձժճսդհ՜կ՝ զջՠձռ 

ճջ՟զձՠջզ կ՜իձ ճս Ս՜կճսՠէզ թձճսձ՟գ ժ՜ը՜ջ՟՜ձտ բզձ ի՜կ՜ջճսկ: Աոպչ՜թ՜հզձ 

՜ջչՠոպզ ՞էը՜չճջ իկպճսդհճսձձ ՜հո ի՜կ՜պՠտոպճսկ («ազ Աոպճս՜թ ՞զպճսդՠ՜ձռ 

Տբջ ւ Աոպճս՜թ յ՜պջ՜ոպբ ա՜ջճսՠոպո զսջ». Ա Թագ. Բ 3) դառնում է ՜կՠձ զձմ իր 

ժամանակին և ըստ պատշաճի ոպՠխթՠէճս ՝՜ջլջ՜՞ճսհձ զկ՜ոպճսդհճսձձ ճս ժ՜ձը՜-

պՠոճսդհճսձգ (բն 439-440): Ահոպՠխ բէ Եջաձժ՜ռզձ ՜ձ՟ջ՜՟՜շձճսկ բ թվացյալ ուշաց-

ման (Ս՜կճսՠէզ թձճսձ՟զ) պատճառներին: 

Դջ՜ձտ իզձ՞ձ ՠձ՚ տ՜խռջ ճս ՞ՠխՠռզժ բ զջ ե՜կ՜ձ՜ժզձ ի՜հպձչճխգ, զձմյՠո ՜ջւզ 

՝՜ռչՠէձ ՜կյՠջզռ ւ ՜շճխնճսդհճսձգ՚ իզչ՜ձ՟ճսդհ՜ձ ռ՜չՠջզռ իՠպճ: Ահոյՠո Աոպ-

չ՜թ «յ՜իճսկ բ» Ս՜կճսՠէզձ՚ ձջ՜ թձճսձ՟գ դճսհէ պ՜էճչ կզ՜հձ Հՠխզզ՚ մ՜ջ ծ՜ձ՜յ՜ջ-

իճչ գձդ՜ռճխ ճջ՟զձՠջզ րջճտ՚ ճջյՠո ծզղպ ե՜կ՜ձ՜ժզձ յ՜ջ՞ւչ՜թ ՟ՠխ: Ահձճսիՠպւ՚ 

Աձձ՜ձ յՠպտ բ ձչ՜ա մՠջւ՜ջ զջ ո՜ձճսիզձՠջզռ՚ Ռՠ՝ՠժ՜հզռ, Հշ՜տՠէզռ, Ս՜շ՜հզռ, 

ձջ՜ թձճսձ՟ձ բէ յՠպտ բ էզձՠջ ոտ՜ձմՠէզ «ւ պճսջտ ժ՜ջ՜սպճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզ»: Ահձ 

ճմ դՠ ՝ձճսդհ՜ձ րջՠձտզ ճս կ՜ջկձզ իՠղպ՜ձտզ, ՜հէ ՜խճդտզ ճս յ՜խ՜պ՜ձտզ, կ՜տճսջ 

կպտզ ճս ոճսջ՝ ոջպզ ի՜հռկ՜ձ յպճսխ յՠպտ բ էզձՠջ: Իձմյՠո էճսո՜ձղճսհէ տ՜ջՠջձ ճս 

՜աձչ՜ժ՜ձ ճոժզձ կզ՜հձ ճկ՜ձտ ւ կՠթ ն՜ձտՠջզ ղձճջիզչ ՠձ ՞պձճսկ, ՜հէ ճմ ՝ճէճջձ ճս 

իՠղպճսդհ՜կ՝, ՜հձյՠո ՟եչ՜ջ ՠձ պջչճսկ ՞ՠխՠռզժ իճ՞ՠժ՜ձ ճս կ՜ջկձ՜ժ՜ձ յ՜ջ՞ւ-

ձՠջգ: Տՠջգ պ՜ջ՝ՠջ ՝՜ջզտձՠջգ ը՜շձ ճս ի՜չ՜ո՜ջ մզ պ՜էզո, ճջ ՞ՠխՠռժճսդհ՜ձ 

ղձճջիգ մթ՜թժչզ ՜շ՜չՠէ ձչ՜աձՠջճչ, զձմզ ի՜կ՜ջ Աձձ՜ձ ՝՜աճսկ պջպկճսդհճսձզռ ճս 

իՠթճսդհճսձզռ իՠպճ Ս՜կճսՠէզ ի՜հպձչՠէճչ ՜ոճսկ բ՚ «Աոպճս՜թ յ՜պջ՜ոպբ ա՜-

ջճսՠոպո զսջ» (բն 440-441):  
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Ախճդտզ ղ՜ջճսձ՜ժճսդհ՜ձ կՠն ի՜նճջ՟՜՝՜ջ, գոպ ժ՜ջ՞զ, իզղ՜պ՜ժչճսկ բ 

՜ոպչ՜թ՜հզձ ՜ջչՠոպզ «պատրաստությունը»՚ «աղեղունք» («Հաճջ՜ռ ի՜ոպ 

՜խՠխճսձտ դճսէ՜ռ՜ձ, ւ պժ՜ջտ չ՜շՠռ՜ձ ա՜սջճսդՠ՜կ՝». Ա Թագ. Բ 4) ՜ձչ՜ձ-

չճսկ բ ՝՜ջտՠջզ ըճջ՜կ՜ձժճսդհճսձգ, ւ ձՠպՠջ՚ ՜ջլ՜ժչճխ ձՠձ՞՜չճջ ըճո-

տՠջգ, ճջ ըճռճպճսկ բզձ ոէ՜տձՠջզ ժոժթճխ ձ՜ը՜պզձտձՠջճչ: Ահո աճջճսդհճս-

ձզռ աջժչճսկ ՠձ դղձ՜կզձՠջգ, զոժ պժ՜ջձՠջգ ճմ դՠ չ՜շչճսկ ՠձ ձճսհձ՚ աջյ՜ջ-

պՠէճս աճջճսդհ՜կ՝ («ւ պժ՜ջտ չ՜շՠռ՜ձ ա՜սջճսդՠ՜կ՝»), ՜հէ Աոպթճ ՝՜ջզտզ 

ըճոպճչ՜ձճսդհ՜կ՝ ւ ՞ճիճսդհ՜կ՝ (բն 441): Ահձճսիՠպւ՚ ճչ հագեցել բջ ա՜-

չ՜ժձՠջզ ՝՜ակճսդհ՜կ՝, նվաղեց, ւ ճչ քաղց ճս ժ՜ջճպ ճսձՠջ, լցրեց ՠջժզջգ 

(«Յ՜՞տ ւ էզտ ի՜ռզս ձճս՜խՠռզձ ւ տ՜խռՠ՜էտ էռզձ աՠջժզջ». Ա Թագ. Բ 5` 

«ժճսղպՠջգ ւ ղ՜պ ի՜ռ ճսձՠռճխձՠջգ ձչ՜խՠռզձ, զոժ տ՜խռ՜թձՠջգ էռջզձ ՠջ-

ժզջգ»): Աշ՜տզձզ ւ զկ՜ոպճսձ ՜ձլզձտ ճխն ՠջժջզ ճս ՜ղը՜ջիզ, ՜հէ ճմ կզ՜հձ 

կՠժ պ՜ձ յՠպտՠջզ էջճսկձ ՠձ, գոպ ճջզ Աձձ՜ձ ՜ոճսկ բ. «ազ ՜կճսէձ թձ՜ս ՠսդ 

ւ հ՜՞ՠռ՜ս, ւ ՝՜ակ՜թզձձ ձճս՜աՠռ՜ս զ թձճսձ՟ո զսջ» (Ա Թագ. Բ 5, բն 441):  

Ահոպՠխ ՜չ՜ջպչճսկ բ կՠժձճսդհ՜ձ ՜շ՜նզձ՚ ՝ձ՜՞ջ՜հզձ-՝՜ռ՜պջ՜ժ՜ձ, 

ճսխզխ զկ՜ոպզ կ՜ձջ՜ժջժզպ չՠջէճսթճսդհճսձգ: Ահո ղՠջպճսկ Եջաձժ՜ռզձ, ՠէձՠ-

էճչ ՝ձ՜՞ջզռ, տձձճսկ բ ձ՜ը Սճսջ՝ Գջտզ ՜հո յ՜պկճսդհ՜ձ ՜կՠձ ի՜պչ՜թզ 

(զձմյՠո րջզձ՜ժ իջՠ՜ժ՜ձ ՜չ՜ձ՟ճսհդզ, Ս՜կճսՠէզ թ՜՞կ՜ձ իզղ՜պ՜ժճսդհ՜ձ) 

զկ՜ոպգ, ճմ յ՜պ՜ի՜ժ՜ձ կ՜ձջ՜կ՜ոձՠջգ, ՜հձճսիՠպւ զջ՜՟՜ջլճսդհճսձձՠջզ 

ՠպձ՜ըճջղգ ՜յջճսկձՠջզ, ՜ձիջ՜եՠղպ ա՞՜ռճսկձՠջզ ճս ժ՜ջճխճսդհճսձձՠջզ 

լՠշտ՝ՠջկ՜ձ ճէճջպճսկ (՜հո ՜յջճսկձՠջզ ՝՜ջՠջ՜ջ ժ՜կ ժճջթ՜ձ՜ջ՜ջ ՞ճջթ՜-

շճսհդձՠջգ, ոջ՜ձռ ր՞պ՜՞ճջթկ՜կ՝ իճ՞ճս, ծ՜ձ՜մճխճսդհ՜ձ ժ՜պ՜ջՠէ՜՞ճջթ-

ճսկգ, յ՜պկճսդհ՜ձ գձդ՜ռտզ չ՜ջյՠպճջՠձ, ՜շ՜չՠէ պյ՜չճջզմ, ըճջիճսջ՟գ, 

ի՜հպձճսդհ՜ձ ժ՜ջւճջճսդհճսձգ ՠջւ՜ժճխ, ռճսռ՜ձճխ ճս ոճչճջՠռձճխ զջ՜՞ճջ-

թճսկգ): 

Մՠժձչճխ պՠխզզ ՜շ՜ձլզձ ՠջւճսհդձՠջձ զջՠձռ յ՜պկ՜ժ՜ձ կզն՜չ՜հջճսկ՚ 

ճսխզխ կՠժձճսդհ՜ձ կՠն, ՟զպ՜ջժչճսկ ՠձ ճխն ըճջճսդհ՜կ՝ (Եջաձժ՜ռճս ՠջժճս 

ծ՜շճսկ բէ ճսխզխ կՠժձճսդհճսձձ ՜կՠձ՜թ՜չ՜էճսձ ի՜պչ՜թձ բ): Ահո կզ՜չճջձՠ-

ջգ՚ զձմյՠո րջզձ՜ժ «կ՜աՠջգ» (կպտզռ թձչ՜թ զկ՜ոպ), «՜խՠխգ» ւ «ձՠպՠջգ» 

(ըճջ՜կ՜ձժճսդհճսձ ւ ըճռճխ մ՜ջ ըճոտ), ժ՜ջճխ ՠձ ոպ՜ձ՜է ւ «՜հէ՜՝՜ձ՜-

ժ՜ձ» ձղ՜ձ՜ժճսդհճսձ (ձՠջժ՜հզո զկ՜ոպճչ): Ահոյզոճչ կՠժձճսդհ՜ձ ճջւբ 

ՠխ՜ձ՜ժգ՚ ճսխզխ, ՜հէ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ժ՜կ ՜հէ, չՠջ՜՝ՠջճսկ բ ճմ դՠ յ՜պկճսդհ՜ձ 

՜շ՜ձլզձ կզ՜չճջձՠջզձ, ՜հէ ձջ՜ մեկնակետին, ՟՜ղպզձ, ճջպՠխ չՠջ՜ժՠջպ-

չճսկ բ ամբողջական պատմությունը (պջճյճէճ՞զ՜հզ ՟ՠյտճսկ՚ կ՜ջ՟ճս իճ՞զ, 

՜հէ՜՝՜ձճսդհ՜ձ ՟ՠյտճսկ՚ իճ՞ւճջ-տջզոպճո՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ճէճջպձՠջ, ՜ձ՜՞ճ՞ՠզ 

՟ՠյտճսկ՚ ճ՞ՠխՠձ չՠջզձ ճէճջպձՠջ): Սջ՜ձռզռ հճսջ՜տ՜ձմհճսջճսկ ՜կՠձ ՠջւճսհդ 

ճս ՝՜շ չՠջի՜ձչճսկ բ զջ իմաստային ու գործառութային ամբողջ ծավալով՚ 

՜հձ թ՜չ՜էճչ, ճջ ձյ՜ոպճսկ բ պչհ՜է կՠժձճխ՜ժ՜ձ ՟՜ղպճսկ ՠջւճսհդզ ոյ՜-



158 Ա. Թ՜կջ՜ահ՜ձ 

 

շզմ ՝՜ռ՜ի՜հպկ՜ձգ: Ահոյՠո ձ՜ւ ճսխզխ կՠժձճսդհ՜ձ կՠն Եջաձժ՜ռզձ ձՠջժ՜-

հ՜ռձճսկ բ «իճ՞ճս իՠխճսկգ»՚ իճ՞ճս ՠջՠտ կ՜ոՠջզ ՝ձճսհդձՠջզ ձժ՜ջ՜՞ջճսդհ՜կ՝ 

(ճջ չՠջ՜՝ՠջճսկ բ պջճյճէճ՞զ՜ժ՜ձ ՝՜եձզձ), տ՜ձզ ճջ ՜հո ՜ջպ՜ի՜հպճս-

դհճսձգ ժ՜ Աձձ՜հզ զոժ ՜խճդտճսկ: Ահո պՠո՜ժՠպզռ մեկնության որևէ տե-

սակի մեջ կարող են թափանցել նաև մեկնության այլ տեսակների շերտեր, 

եթե անհրաժեշտ են տվյալ ոլորտում որոշակի ամբողջականություն՚ զկ՜ո-

պզ էզ՜ջեՠտ ՝՜ռ՜ի՜հպճսկ ոպՠխթՠէճս ի՜կ՜ջ (՜հո ՜շճսկճչ, ՝ձ՜ժ՜ձ՜՝՜ջ, 

ի՜ծ՜ը ՜ձ՜՞ճ՞զժ կՠժձճսդհճսձձՠջգ դ՜վ՜ձռչ՜թ ՠձ ՜հէ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ճէճջպզ 

՝՜ռ՜պջճսդհճսձձՠջճչ): Մՠժձճխ՜ժ՜ձ ՜հո ի՜կ՜ժ՜ջ՞գ ՟ջուճջչճսկ բ ճջյՠո 

ոժա՝ճսձտ՚ ՠջւճսհդզ տ՜շ՜ժզ, ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ ճս էզ՜ժ՜պ՜ջ ժՠջպկ՜ձ իձ՜ջ՜չճ-

ջճսդհճսձ, ՜հէ ճմ աճսպ ՜ջպ՜տզձ իձ՜ջ՜ձտ, ւ հճսջ՜տ՜ձմհճսջ կՠժձճխ՜ժ՜ձ 

ճէճջպ զձտձզձ՚ էզձզ ճսխզխ, ՜հէ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ, պջճյճէճ՞զ՜ժ՜ձ դՠ «չՠջ՜թ՜-

ժ՜ձ», ՜կՠձ յ՜իզ ՝ճսձ մեկնողական ընթացքի առանցքը չէ. այլ նրա վերջ-

նական նպատակը:  

Գՠխ՜՞զպ՜ժ՜ձ, զկ՜ռ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ պՠո՜ժՠպզռ կՠժձՠէզո բ՜ժ՜ձգ ՜. 

«պՠխ՜՟ջկ՜ձ» ժ՜կ «չՠջ՜վճըճսդհ՜ձ»՚ չՠջ՜կղ՜ժկ՜ձ ՞ճջթճխճսդհճսձձ բ: 

Ն՜ըձ՜ժ՜ձ յ՜պկճսդհճսձգ, ձջ՜ կզ՜չճջձՠջգ յ՜իյ՜ձճսկ ՠձ զջՠձռ ճսձզչՠջ-

ո՜է ՞ճջթ՜շճսհդգ՚ չՠջ՜ժՠջյչՠէճչ ՜հէ ճէճջպճսկ ՜հէ յ՜պժՠջձՠջզ ւ, զձմյՠո 

ձղՠռզձտ, ՝. նոր այդ մակարդակի վրա ստեղծելով որոշակի համակարգված, 

մինչև վերջ բացատրված ամբողջականություն՝ օրգանական մարմին: Սա է 

մեկնության նպատակը, որ պետք է ունենա քառակի պատկեր: Օջզձ՜ժ, 

չՠջ՜ռ՜ժ՜ձ գձ՟ճսձճխ-՜ծՠռձճխ-թձճխզ ՞ճջթ՜շճսհդգ մճջո ՟՜ղպՠջճսկ ՜շձճսկ 

բ ժձճն, իճ՞ճս, ի՜չ՜պ՜ռհ՜է իճպզ, Աոպթճ ՞ջժճսկ թչ՜ջ՜թ ՠջժձ՜հզձ Եջճսո՜-

խՠկզ ժՠջյ՜ջձՠջգ. ՝՜հռ ժ՜ ՜չՠէզ ՝՜ջ՟ ի՜կ՜ժ՜ջ՞՚ ՠջ՝ ՞ճսկ՜ջչճսկ ՠձ 

՜շ՜ձլզձ ՜հո կզ՜չճջձՠջգ կՠժ յ՜պկճսդհ՜ձ կՠն՚ կապվելով ցճսձժռզճձ՜է 

ի՜ջ՜՝ՠջճսդհճսձձՠջճչ ւ հճսջ՜տ՜ձմհճսջ ղՠջպճսկ թ՜չ՜էՠէճչ ՜շ՜ձլզձ ՜կ-

՝ճխն՜ժ՜ձ յ՜պկճսդհճսձ: Սջ՜ ժՠջպճսկգ, էզ՜եՠտ ՝՜ռ՜ի՜հպճսկգ, զձմյՠո 

ձղՠռզձտ, զջ գձդ՜ռտզ ՜շ՜ձլզձ յ՜իՠջզ ժ՜ջճխ բ ձՠջ՜շՠէ պ՜ջջՠջ` կՠժձճս-

դհ՜ձ կհճսո ՠջՠտ ճէճջպձՠջզռ:  

Այլաբանական մեկնություն 

Ք՜ձզ ճջ ո՜ կ՜ջ՞՜ջՠճսդհճսձ բ, ձղճսկ բ Եջաձժ՜ռզձ, յՠպտ բ տձձՠէ ւ 

կպ՜չճջ աճջճսդհճսձգ («զ առ ի միտսն զաւրութիւն տձձՠէզ բ»
23

)՚ ՜հէ՜՝՜ձ՜-

ժ՜ձ կՠժձճսդհճսձգ: Ահոպՠխ ՟՜ջլհ՜է ձՠջժ՜հ՜ռչճսկ բ ՜խճդտզ ի՜կ՜ջ իզկտ 

ի՜ձ՟զո՜ռճխ ձ՜ը՜յ՜պկճսդհճսձգ ձ՜ը` ՞ճջթճխ ՜ձլՠջզ ըճջիճսջ՟գ: Ահո ի՜-

                                                           
23

 «Ահոճտզժ պՠոճսդզսձ գոպ պՠխճհձ խոստովանութեան ւ ի գոհացողական բանս 

աղաւթիցն սրբուհոյն Աննայիփ Բ՜հռ ազ կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ բ ՝՜ձտ ՜խ՜սդզռ ոճջ՜ ւ ձ՜ը՜-

պՠոճսդզսձտ կՠթզ ըճջիջ՟ճհ, ա՜շ զ կզպոձ ա՜սջճսդզսձ տձձՠէզ բ» (բն 441-442): 
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ջ՜՝ՠջճսդհճսձձՠջզ կՠն Եջաձժ՜ռզձ ղՠղպճսկ բ Փՠձձ՜հզ ՝՜ակ՜ա՜չ՜ժ (իջՠ-

՜ձՠջզ րջՠձտձՠջզ ՜շ՜պճսդհճսձգ) ւ Աձձ՜հզ՚ իՠդ՜ձճոձՠջզ, ՜կճսէ էզձՠէգ, 

Ս՜կճսՠէզ թձճսձ՟ճչ Փՠձձ՜հզ ճջ՟զձՠջզ կ՜իգ, Փՠձձ՜հզ ձ՜ը՜ձլգ: Աձձ՜հզ 

էճսշ ՜խճդտզձ ՜ձ՟ջ՜՟՜շձ՜էզո, ճսխզխ կՠժձճսդհ՜ձ կՠն Եջաձժ՜ռզձ ձՠջժ՜-

հ՜ռձճսկ բջ ՜խճդտգ՚ ճջյՠո ոջպզ ըճջտզռ, ՜հէ ճմ ղճսջդՠջզռ իձմճխ լ՜հձ: Ահո ճ-

էճջպճսկ լռությունը չՠջ՜ծճսկ բ զկ՜ոձՠջզ, ՜ոպչ՜թ՜հզձ ըճջիճսջ՟ձՠջզ ի՜-

չՠջե, ի՜ջ՜ժ՜ էճսշ ձՠջժ՜հճսդհ՜ձ ըճջգ յ՜պժՠջզ. ՜հձ ՠժՠխՠռճս ՠջժ՜ջ՜պւ 

էշճսդհճսձձ բ, ճջ կզ՜ե՜կ՜ձ՜ժ ՟ջճղկչ՜թ բ կ՜ջ՞՜ջՠձՠջզ կպտՠջճսկ: Հ՜նճջ՟ 

ի՜ձ՞ճսհռձՠջգ, ճջ ՜ջդձ՜ռձճսկ բ Եջաձժ՜ռզձ ՜հո ճէճջպճսկ, Աձձ՜-ՠժՠխՠռզ 

կայունությունն ու անսասանությունն բ, ՠջժճս ոպզձտճչ իճ՞ւճջ ա՜չ՜ժձՠ-

ջզձ սնելը: Վՠջն՜յՠո ՝ճսձ ՜խճդտզ կՠն ձղչճխ ոջպզ հաստատությունն ճս 

ձջ՜ձ ի՜ժ՜շ՜ժ սասանությունը (ճսխզխ կՠժձճսդհ՜ձ կՠն կ՜ձջ՜կ՜ոձ ձՠջժ՜-

հ՜ռչճսկ բզձ ի՜չ՜պ՜ռհ՜էզ ՜հո ՠջժճս իճ՞ՠչզծ՜ժձՠջգ) ռճսռ՜ձճսկ ՠձ ՠժՠխՠ-

ռճս ի՜ոպ՜պճսդհճսձձ ճս դղձ՜կճս ի՜ջչ՜թձՠջզռ ռջչ՜թճսդհճսձգ: Սջ՜ իՠպ 

ժ՜յչ՜թ ի՜կ՜կ՜ջ՟ժ՜հզձ յ՜պկճսդհ՜ձ կՠն  ձՠջժ՜հ՜ռչճսկ ՠձ ՠջժճս՚ ՝ձ՜-

ժ՜ձ (իՠդ՜ձճո՜ժ՜ձ) ճս տջզոպճձՠ՜ժ՜ձ րջՠձտձՠջգ: Եչ ոջ՜ձռ լւ՜ժՠջյճսկ-

ձՠջձ ճս ձժ՜ջ՜՞ջճսդհճսձձ բէ Եջաձժ՜ռզձ իհճսոճսկ բ երերումների, տատան-

ման, ցրիվ գալու ւ ՜շ՜ձռտզ ղճսջն ամրանալու, հաստատվելու յ՜պժՠջձՠ-

ջճչ (իճ՞ճս կ՜ոՠջզ խոտորումն ճս ի մի գալը, ոջ՜ձռ չջ՜ Քջզոպճոզ րջՠձտզ 

կնքումը):  

Ահոյՠո, Եջաձժ՜ռզձ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ պՠո՜ջ՜ձձՠջգ ժ՜շճսռճսկ բ ձ՜ըձ՜-

ժ՜ձ ՝՜շՠջգ «յ՜պժՠջ՜ռձՠէճչ», չՠջ՜ժՠջպՠէճչ ձճջ ՜շ՜ջժ՜ձՠջզ կՠն, 

ոջ՜ձռզռ թձչճխ ձճջ րջզձ՜ժձՠջճսկ, ՜չՠէզ ծզղպ ձճջ յ՜պժՠջ՜իճոտՠջգ իհճս-

ոՠէճչ ՜հո ՝՜շ՜ղՠջպՠջզ, զկ՜ոպ՜հզձ ՠջ՜ձ՞ձՠջզ, ի՜ջ՜՝ՠջճսդհճսձձՠջզ կՠն, 

ոձՠէճչ ոջ՜ձռճչ: Ս՜ ոպՠխթճսկ բ ՜չՠէզ ձճսջ՝ զկ՜ոպ՜հզձ իխճսկձՠջճչ ռ՜ձռ. 

՜հո հճսջ՜պՠո՜ժ ՠջւ՜ժ՜հ՜ժ՜ձ իձ՜ջ՜ձտճչ ՜հ՟ ձ՜ըձ՜ժ՜ձ յ՜ջա ՝՜շՠջգ 

չՠջ՜թչճսկ ՠձ բառապատկերների:  

Վՠջն՜յՠո, եղջյուրն ՜հո ճէճջպճսկ ՟՜շձճսկ բ Քջզոպճոգ. ոջ՜ իՠպ ժ՜յ-

չ՜թ ղՠղպչճսկ բ ՠջՠտ ի՜ձ՞՜կ՜ձտ՚ ՜հձ ճսձզ ՠագ (աճի՜՝ՠջչճխ Քջզոպճոզ 

ըճջիջ՟՜ձզղգ), ՞պձչճսկ բ ՞էըզ չջ՜ (Քջզոպճո՚ ՠժՠխՠռճս ՞էճսը), ժՠձ՟՜ձճս 

ճսեձ ճս վ՜շտձ բ ւ ՝՜ջլջ՜ձճսկ-ըճռճսկ բ դղձ՜կզձՠջզձ (՜հոպՠխ ի՜պժ՜յՠո 

յ՜պժՠջ՜չճջ ժՠջյճչ ձՠջժ՜հ՜ձճսկ բ Քջզոպճոզ ի՜շձՠէգ՚ Հ՜ջճսդհճսձգ): 

Բ՜ռզ ՜հ՟, ՟՜ջլհ՜է ձՠջժ՜հ՜ռչ՜թ բ ձջ՜ ՠջժ՜ժզ աճջճսդհճսձգ (դղձ՜կճս 

ՠխնհճսջզռ ռջչՠէձ ճս Քջզոպճոզ ՠխնհճսջզ ՝՜ջլջ՜ձ՜էգ): Ահո ճէճջպճսկ թձձ՟՜-

՝ՠջճսդհ՜ձ ճսձ՜ժ մէզձՠէճս կՠն կՠխ՜՟ջչճսկ բ ճխն կ՜ջ՟ժճսդհճսձգ: 

Մպ՜չճջ ճէճջպճսկ տ՜ի՜ձ՜, կՠթ տ՜ի՜ձ՜հզ ի՜հջ Եղկաննան ըճջիջ՟՜ձղճսկ բ 

Տզջճնգ, ձջ՜ ՠջժճս կանայք՚ ՠջժճս եճխճչճսջ՟ձՠջզձ՚ ՝՜ակճջ՟զ Փՠձձ՜ձ՚ իջՠ՜ձՠջզձ, 

զոժ ՜կճսէ Աձձ՜ձ՚ իՠդ՜ձճո ՠժՠխՠռճսձ, ճջձ ՜չՠէզ բջ պճ՞ճջչ՜թ Աոպթճ ի՜ձ՟ՠյ ոզ-
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ջճչ, դՠւ րջզձ՜չճջ յ՜պչզջ՜ձձՠջգ վդդճսկ ճս թ՜խժճսկ բզձ իջՠ՜ձՠջզ ՝՜ակ՜կ՜ջ-

՟ճսդհ՜կ՝: Իձմյՠո Աձձ՜հզ ճջ՟ճս թձճսձ՟ճչ կ՜ի՜ռ՜ձ Փՠձձ՜հզ պ՜ոգ ճջ՟զձՠջգ, ՜հձ-

յՠո ՠժՠխՠռճս՚ ՜չ՜ա՜ձզռ թձճսձ՟ճչ «իջբ՜ժ՜ձտձ ՜կՠձ՜հձ ՜սջզձ՜ժ՜ս կ՜իճս ՝՜ջ-

լ՜ձ զ կզնճհ»: Իձմյՠո Փՠձձ՜ձ ճմ ՜հձտ՜ձ չղպ՜ձճսկ բջ ճջ՟զձՠջզ ժճջոպզ, ճջտ՜ձ Աձ-

ձ՜հզ ի՜նճխճսդհ՜ձ ի՜կ՜ջ, ՜հձյՠո իջՠ՜ժ՜ձ եճխճչ՜ջ՜ձձ ՜չՠէզ ղ՜պ ձ՜ը՜ձլճսկ 

բջ իՠդ՜ձճոձՠջզ վջժճսդհ՜ձգ, տ՜ձ կպ՜թճսկ զջ ՜ձժկ՜ձ կ՜ոզձ: Իձմյՠո Աձձ՜հզ 

անձայն աղոթքն բջ էոՠէզ, ՜հձյՠո ՠժՠխՠռզձ ՟ջճղկչ՜թ բջ կ՜ջ՞՜ջՠձՠջզ ըճջիճսջ՟-

ձՠջճսկ՚ ՟ՠշւո էճսշ, ճջզ ի՜կ՜ջ վՠո՜հզ (Քջզոպճոզ) ՝՜ջՠժ՜կձՠջձ ՜ոճսկ բզձ. 

«՜հպտ տճ ճջյբո ժՠխւ ձշ՜ձ, ՝՜ռզ էշճսդՠձբ՟ տճսկկբ» (Եջ՞. Դ 3): Աձձ՜հզ՚ ՜կՠձ-

՜կհ՜ աճիզ կ՜պճսռկ՜ձ ՜ջ՜ջճխճսդհ՜ձգ մ՞ձ՜էգ, տանը մնալն ճս ՠջՠը՜հզձ սնելը՚ 

կզձմւ ժ՜դզռ ժպջչՠէգ (Ա Թ՜՞. Ա 22-23), ըճջիջ՟՜ձղճսկ բ ՠժՠխՠռճս ի՜ոպ՜պճս-

դհճսձգ, ՜ձղ՜ջեճսդհճսձգ, ՜ձ՜շզժ ՜կջճսդհճսձգ, ճջ Դ՜չզդձ ՜ձչ՜ձճսկ բ «էՠ՜շձ կ՜-

թՠ՜է» (Ս՜խկ. ԿԷ 16): Ահձ զջ ՠջժճս ոպզձտձՠջճչ ՜շ՜ձռ յ՜ժ՜ոճսդհ՜ձ ոձճսկ բ ի՜-

չ՜պ՜ռհ՜էձՠջզ իճ՞զձՠջգ՚ կզձմ ոջ՜ձռ ժ՜դզռ ժպջչՠէգ, ՜հոզձտձ «կզձմւ զ ժ՜պ՜-

ջճսկձ ՜հեկ ճս հ՜սզպՠձզո»՚ ՜ձժ՜պ՜ջ իճ՞զձՠջզ ի՜կ՜ջ ժ՜դ, զոժ ժ՜պ՜ջհ՜էձՠջզ 

ի՜կ՜ջ ՞զձզ ՝ըՠռձՠէճչ (բն 442):  

Աձռձՠէճչ ՜խճդտզ կՠժձճսդհ՜ձգ՚ Եջաձժ՜ռզձ ՝՜ռ՜պջճսկ բ իճ՞ւճջ յ՜պկճս-

դհ՜ձ կՠն ի՜ոպ՜պճսդհ՜ձգ ձ՜ըճջ՟՜թ («Հաստատեցաւ ոզջպ զկ») ո՜ո՜ձճսդհ՜ձ 

յ՜պծ՜շգ: Սասանված էին ՝՜ակ՜ոպչ՜թճսդհ՜ձ կՠն պ՜պ՜ձչճխ, կՠժ ծղկ՜ջպճս-

դհճսձգ մծ՜ձ՜մճխ, ժ՜չզռ ճս կճըջզռ յ՜պջ՜ոպ՜թզ կՠն զջՠձռ ՝ձ՜ժՠռջ՜թ իճ-

՞զձՠջգ, ժշ՜յ՜ղպճսդհճսձզռ ըշճչչ՜թ ոջպՠջգ: Թՠւ իջՠ՜ձՠջգ Մճչոՠոզռ ոճչճջՠ-

ռզձ կ՜ջ՟ճս՚ Աոպթճ ժՠջյ՜ջ՜ձտճչ ՜ջ՜ջչ՜թ էզձՠէգ, իՠդ՜ձճոձՠջձ բէ ՝ձ՜ժ՜ձ րջՠձ-

տճչ ծ՜ձ՜մՠռզձ ՝ձճսդհ՜ձ ճսխխճսդհճսձգ, ՝՜հռ ՠջժճսոձ բէ պՠոձճսկ բզձ, ճջ ՜ծճսկ ՠձ 

՜ձ՝՜ձ ՜ձ՜ոճսձձՠջզ յՠո, ճջւբ ձկ՜ձճսդհճսձ մճսձՠձ՜էճչ ՜ոպչ՜թ՜հզձզ իՠպ, ժհ՜ձ-

տճչ բէ ՜չՠէզ չ՜պդ՜ջ էզձՠէճչ ոջ՜ձռզռ, տ՜ձզ ճջ ՜ձ՜ոճսձձՠջգ, զ պ՜ջ՝ՠջճսդհճսձ 

կ՜ջ՟ճս, ՟ճսջո մՠձ ՠժՠէ զջՠձռ ՝ձ՜ժ՜ձ ո՜իկ՜ձձՠջզռ: Ըոպ ոջ՜, Դ՜չզդձ ՜ոճսկ բ՚ 

«ժ՜ջ՞զջ րջՠձտ ձջ՜ձռ չջ՜, ճջ իՠդ՜ձճոձՠջձ զկ՜ձ՜ձ, ճջ կ՜ջ՟զժ ՠձ» (Ս՜խկ. Թ 21, 

բն 443): Կ՜ձ րջՠձտզ «՝ձ՜ժ՜ձ» ւ «տջզոպճո՜ժ՜ձ» պՠո՜ժձՠջգ. ՜շ՜նզձգ իճ՞ճս 

կ՜ոՠջզ ժ՜ջ՞զ ճս ո՜իկ՜ձձՠջզ ւ ա՞՜հ՜ջ՜ձձՠջզ՚ դհճսջ խոտորումներից յ՜իյ՜-

ձճսկձ բ: Սջ՜ չջ՜ ճջյՠո կնիք ու պահապան ՟ջչճսկ բ «տջզոպճո՜ժ՜ձ» րջՠձտգ: 

Քջզոպճոձ զջ ՝ձ՜ժ՜ձ ւ ՜ձ՜ըպ, ՜ոպչ՜թ՜հզձ ճս իճ՞ւճջ թձճսձ՟ճչ հաստատում է 

սասանումը: Ն՜ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ ժհ՜ձտճչ րջՠձտ բ յ՜ջ՞ւճսկ, կ՜իչ՜կ՝ կ՜ջ՟ժ՜ձռ կ՜-

իգ էճսթՠէճչ, կ՜իչ՜ձ ՠջժճսձտձ բ չՠջռձճսկ ՟եճըտզռ ւ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ ՞ՠջՠակ՜ձզռ 

հառնելով ու երկինք ելնելով, Հճջ ՜ն ժճխկճսկ ձոպՠէճչ՚ ի՜ջճսդհ՜ձ իճսհո պ՜էզո 

ՠջժհճսխզռ չպ՜ջ՜ձ՟զ ՟՜ջլ՜թ կ՜ջ՟ժ՜ձռ: Սջ՜ ի՜կ՜ջ բ ՜ոչճսկ՚ «Հ՜ոպ՜պՠռ՜ս… 

ւ բարձրացաւ ՠխնզսջ զկ…» (բն 443-444):  

Եղջիւր. ՜հո ղՠջպճսկ ՜հոյզոճչ ՠխնհճսջգ, ճջ ՠազ աճջճսդհճսձգ, աՠձտձ ճս վ՜շտձ 

բ, Քջզոպճոձ բ: Եջ՝ ՝՜ձո՜ջժճսձ աճջ՜ռ՜չ կ՜ջ՟ժ՜ձռ ՝ձճսդհ՜ձ չջ՜, ձջ՜ձտ ռջչՠ-

ռզձ ա՜ձ՜ա՜ձ ՜ըպՠջճչ՚ ՜ոՠո ի՜ջչՠէճչ ՠխնհճսջճչ, ՝՜հռ կհճսո՚ Աոպթճ վջժճսդհ՜ձ 
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ՠխնհճսջճչ՚ կզ՜թզձ Ոջ՟ճչ, ի՜շձՠռզձ ւ ըճռճպՠռզձ դղձ՜կճսձ («Բ՜ջլջ՜ռ՜ս ՠխնզսջ 

զկ հԱոպճս՜թ»), ճջզ կ՜ոզձ ՟ՠշ ժ՜ձը՜չ «չՠջ՜լ՜հձՠէ» ՠձ կ՜ջ՞՜ջՠձՠջգ («Յ՜ջճհռ 

կՠա ՠխնզսջ վջժճսդՠ՜ձ զ պ՜ձբ Դ՜սզդ». իկկպ. Զ՜տ. Ա 19, 21 ւ ՜հէձ): Եխնհճսջզ 

պՠխգ ՞էճսըձ բ. ՠժՠխՠռճս կ՜ջկձզ ւ ՜ձ՟՜կձՠջզ ՞էճսըգ, կՠջ աճջճսդհ՜ձ ՠխնհճսջգ 

Քջզոպճոձ բ, ճջզռ ՝՜ջլջ մժ՜ ճմզձմ: Ն՜, ձոպ՜թ Հճջ ՜ն ժճխկճսկ, ՜ջե՜ձ՜ձճսկ բ 

իջՠղպ՜ժձՠջզ ՠջժջյ՜՞ճսդհ՜ձգ, ճջզ ի՜կ՜ջ ՜ոչճսկ բ՚ «Ընդարձակվեց իմ բերանը 

թշնամիներիս չջ՜»: Թշնամին ՞էճսը-Քջզոպճո մճսձՠռճխ իջՠ՜ եճխճչճսջ՟ձ բ, ճջ ճս-

ջ՜ձճսկ բ ՠժՠխՠռզձ ւ աջյ՜ջպճսկ իՠդ՜ձճոձՠջզձ ոը՜է ՜ոպչ՜թ՜յ՜ղպճսդհ՜ձ, ՝՜-

ջզձ ծննդաբերելու անընդունակ էզձՠէճս կՠն: Թղձ՜կզձ ձ՜ւ ՝՜ձո՜ջժճսձ բ, ճջ 

աջյ՜ջպճսկ բջ կ՜ջ՟ճս՚ զ՝ջւ դՠ կՠխ՜ձմ՜ժ՜ձ, Աոպթճ ժճխկզռ էտչ՜թ ՝ձճսդհճսձգ. ո՜ 

ճսխխՠռ Աոպթճ Բ՜ձգ՚ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ձճսհձ ՝ձճսդհ՜կ՝ ծզղպ չ՜ջՠէճչ իճ՞ճս ճս կ՜ջկձզ 

՝ճէճջ ժջտՠջգ, ի՜հպձզ ՟՜ջլձՠէճչ, ճջ ոջ՜ձռ ըճպճջճսկձ ճս ՜յ՜ժ՜ձճսկգ դղձ՜կճս 

յ՜պջ՜ձտձ բջ: Սջ՜ ի՜կ՜ջ «լայնացավ» կՠջ ՝ՠջ՜ձգ դղձ՜կճս չջ՜ (բն 444-445):  

Աստծո սրբություն և արդարություն («Ոմ ՞ճհ ոճսջ՝ զ՝ջւ աՏբջ»). ճսխզխ 

կՠժձճսդհ՜ձ կՠն ՟զպ՜ջժչճսկ բզձ ՜հո ՠջժճս ՜պջզ՝ճսպձՠջգ կ՜ջ՟ճս, ձջ՜ձ 

ղջն՜յ՜պճխ ի՜ձ՞՜կ՜ձտձՠջզ ճս զջ՜՟ջճսդհճսձձՠջզ պՠո՜ժՠպզռ (ՠջժ՜ջ 

ոյ՜ոչ՜թ ՠջւճսհդձՠջզ ՟ՠյտճսկ կ՜ջ՟ճս վ՜շ՜չճջճսկ, ճսղ ի՜հպձչճխզ ՞ձ՜-

ի՜պճսկ, զջ՜՟՜ջլճսդհճսձձՠջզ զձտձ՜՝ՠջ՜ժ՜ձ ղխդ՜հզ կՠն ոջ՜՚ ճջյՠո իջ՜-

ղ՜՞ճջթճսդհ՜ձ, ՜շ՜ձլձ՜ռճսկ): Ահոպՠխ կ՜ջ՟-Աոպչ՜թ ի՜ջ՜՝ՠջճսդհճսձձՠջզ 

իզկտճսկ գձժ՜թ ոջ՝ճսդհճսձձ ճս ՜ջ՟՜ջճսդհճսձգ տձձչճսկ ՠձ ի՜կգձ՟ի՜ձճսջ 

իճ՞ւճջ յ՜պկճսդհ՜ձ թզջճսկ: Աոպթճ ոջ՝ճսդհճսձձ ՜հո ՟ՠյտճսկ ՟ջուճջչճսկ բ 

յ՜պկճսդհ՜ձ գձդ՜ռտճսկ՚ ճջյՠո ոճսջ՝-ձՠջճխ՜կզպ չ՜ջ՟՜յՠպզռ ՜ղ՜ժՠջ-

պզձ դճսհէ՜պջչ՜թ ՠջժ՜ջ ՟ՠ՞ՠջճսկձՠջզ, կՠխ՜ձմճսկձՠջզ ծ՜ձ՜յ՜ջի՚ ի՜ձճսձ 

չՠջնձ՜ժ՜ձ ծղկ՜ջպճսդհ՜ձ, զոժ ՜ջ՟՜ջճսդհճսձգ՚ ճջյՠո իջՠ՜ձՠջզ ըձ՜կտզ ւ 

իՠդ՜ձճոձՠջզ գձպջճսդհ՜ձ ժ՜ձը՜կպ՜թչ՜թճսդհճսձ ւ պջ՜կ՜՝՜ձճսդհճսձ, 

ճխճջկճսդհ՜կ՝ վջժճսդհճսձ: Աոպչ՜թ՜հզձ ՜ջչՠոպձ բէ, ՝ձ՜ժ՜ձ՜՝՜ջ, ժ՜հ՜-

ձճսկ բ կ՜ջ՟ՠխ՜ռկ՜ձ ըճջիջ՟զ կՠն, ճջճչ Աոպչ՜թ ՜ջհ՜կ՝ ՝ճսեՠռ ՜խՠխ-

ձՠջզռ ճս ձՠպՠջզռ ըճռճպչ՜թ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճսդհճսձգ. ոջ՜ձզռ աճջճսդհ՜կ՝ 

՝շձժչՠռզձ իՠդ՜ձճոձՠջձ, ճս դճսէ՜ռ՜ձ իջՠ՜ձՠջզ ի՜ոպ ՜խՠխձՠջգ: 

Աոպչ՜թ ՜ջ՟՜ջ բ ՟՜պ՜ոպ՜ձճչ ւ ոճսջ՝ ՜ջ՜ջմ՜՞ճջթճսդհ՜կ՝՚ ճսխզխ ոպՠխթՠ-

էճչ կ՜ջ՟ճս ՝ձճսդհճսձգ ւ կՠխ՜ձմՠէ դճսհէ պ՜էճչ, զձմյՠո չ՜ջ՟՜յՠպգ, ճջ զջՠձ մՠձ-

դ՜ջժչճխ, զձտձ զջՠձ ՞զպճսձ ի՜կ՜ջճխ ՜ղ՜ժՠջպզձ դճսհէ բ պ՜էզո ոը՜էչՠէ՚ իձ՜ա՜ձ-

՟ճսդհճսձ ոճչճջՠռձՠէճս ի՜կ՜ջ (բն 446): Իոժ ՜ջ՟՜ջ բ ՝ճէճջզռ ՜ձո՜իկ՜ձ ՞դճս-

դհ՜կ՝, ոզջճչ ւ ըձ՜կտզ աճջճսդհ՜կ՝, տ՜ձզ ճջ, ՠջ՝ ըձ՟ջՠռզձ գձ՟՜շ՜նՠէ ճխճջկճս-

դհ՜կ՝ ւ ՜ջ՟՜ջճսդհ՜կ՝, ՟՜պ՜ոպ՜ձզ զջ՜չճսձտճչ, վջժՠռ կ՜ջ՟ճսձ դղձ՜կճսռ: Սճսջ՝ 

ւ ՜ջ՟՜ջ բ Աոպչ՜թ՚ ՜ձ՜մ՜շ, տ՜ձզ ճջ իջՠ՜ձՠջգ՚ ճջճձռ ՜ջե՜ձ՜չճջ ձ՜ըձզձՠջզձ 

ըճոպ՜ռՠէ բջ ոՠջճսձ՟ձՠջզռ թձճսձ՟ ՜շձՠէ, ըճպ՜ձչՠռզձ, զոժ իՠդ՜ձճոձՠջձ գձպջ-

չՠռզձ: Ահոյՠո՚ գոպ կՠթ ըճոպկ՜ձ, գձպջՠռ իջՠ՜ձՠջզ ա՜չ՜ժձՠջզձ, կզ՜հձ կՠժ Մ՜-
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ջզ՜կզ ի՜կ՜ջ ըձ՜կՠռ ճխն ՜ա՞գ, զձմյՠո իճխձ ճս տ՜ջՠջձ ՠձ յ՜պչչճսկ զջՠձռ կՠն ճո-

ժզ, ՜ջթ՜դ, ՜ձ՞զձ տ՜ջՠջ յ՜ջճսձ՜ժՠէճս ի՜կ՜ջ, թձչՠռ, ո՜ժ՜հձ ըճոպ՜ռչ՜թ պձրջզ-

ձճսդհ՜ձ ՠջժզջգ, մգձժ՜էՠէճս յ՜պծ՜շճչ, ՝՜ղըՠռ իՠդ՜ձճոձՠջզձ, ՜հձյՠո, զձմյՠո 

Աոպթճ պճսջտ Ս՜կճսՠէզձ պչՠռ Աձձ՜հզձ՚ ՝ճջ՝ճտՠէճչ Փՠձձ՜հզ՚ իջՠ՜ ՜ա՞զ ձ՜ը՜ձլգ:  

«Մի պարծիք և մի խաւսիք զամբարտաւանս, ւ կզ ՠէռբ գձ՟ ՝ՠջ՜ձո լՠջ 

իյ՜ջպ կՠթ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ», տ՜ձզ ճջ ՜կ՝՜ջպ՜չ՜ձ բզձ իջՠ՜ձՠջգ, ճջ յ՜ջթՠձճսկ 

բզձ Ա՝ջ՜ի՜կզ ա՜չ՜ժձՠջգ էզձՠէճս, ճմ կՠժզձ մթ՜շ՜հՠէճս, րջՠձտճչ ՜ջ՟՜ջ՜ռչ՜թ էզ-

ձՠէճս ի՜կ՜ջ, կզձմ՟ՠշ կՠխտՠջզ թ՜շ՜ձ բզձ, զոժ կՠձտ ՜ջ՟՜ջ՜ռ՜ձտ Քջզոպճոզ ղձճջ-

իճչ: Ակ՝՜ջպ՜չ՜ձ բ ւ ո՜պ՜ձ՜ձ, ճջ ոՠվ՜ժ՜ձ ժ՜կտճչ ՟ճսջո ՠժ՜չ Աոպթճ ՟ՠկ ճս 

ի՜կ՜շճսկ բ, յձ՟ՠէճչ զջ ճսխզխ էզձՠէգ, իյ՜ջպ բ ւ կՠթ՜՝՜ձ՚ կՠջ ՝ձճսդհճսձգ կՠխ՜ձ-

մ՜ժ՜ձ ի՜կ՜ջՠէճչ, ոջ՜ձճչ Աջ՜ջմզձ ՜ձյ՜պչՠէճչ: Ոսջՠկձ «Մզ յ՜ջթզտ…», տ՜ձզ 

ճջ գիտությունների տեր Աոպչ՜թ զկ՜ոպճսդհ՜կ՝ յ՜պջ՜ոպՠռ զջ ՜ջ՜ջ՜թձՠջզ կՠն 

վջժճսդհ՜ձ ՞զպճսդհճսձգ, ճջ դ՜տռչ՜թ բջ ՝ճէճջզռ, ձ՜ւ ՠջժձ՜չճջձՠջզռ՚ ձ՜ը՜-

պՠոճսդհ՜կ՝ պյ՜չճջՠռ րջզձ՜ժձՠջգ ձ՜ի՜յՠպձՠջզ կՠն, «ժ՜ձը՜լ՜հձճսդհ՜կ՝» 

դՠէ՜՟ջՠռ կ՜ջ՞՜ջՠձՠջզ ղճսջդՠջճչ, ըջ՜պՠռ րջՠձտձՠջճչ (բն 446-447):  

Ահձճսիՠպւ կ՜ջ՟՜ոՠջ ւ ճսըպզձ ի՜չ՜պ՜ջզկ Աոպչ՜թ ՠժ՜չ ւ ՠխ՜չ զջ ոզջճխ-

ձՠջզ ճս ոջ՝ՠջզ ճջ՟զ՚ ժ՜պ՜ջՠէճչ ՝՜ջզտձՠջզ ըճոպճսկգ, ՜ձոժզա՝ Բ՜ձգ ը՜շձՠէճչ 

ե՜կ՜ձ՜ժ՜չճջ կ՜ջկձզձ: Ահո աստվածային արվեստի կ՜ոզձ բ ՜ոճսկ Աձձ՜ձ՚ 

«Հա՜սջ՜ռ ի՜ոպ ՜խՠխճսձտ դճսէ՜ռ՜ձ ւ պժ՜ջտ ա[՞ՠռ՜ձ ա՜սջճսդզսձ]» (Ա Թագ. Բ 

4, բն 447): Աղեղները ո՜պ՜ձ՜հզ ըճջ՜կ՜ձժճսդհ՜ձ ըճջիճսջ՟ձՠջձ ճս յ՜պջ՜ձտ-

ձՠջձ ՠձ, նետերը՚ մ՜ջ ՞ճջթՠջգ, ճջ լ՞ճսկ բջ ձ՜ ի՜ոպ՜պճսձ ՜խՠխճչ ւ ի՜ջչ՜թճսկ 

պժ՜ջ ՝ձճսդհճսձձ ճս ըճռճպճսկ թ՜ձջ կՠխտՠջզ ի՜ջչ՜թձՠջճչ: Ս՜ ծ՜ձ՜մՠռ ժզո՜կՠշ 

Տՠջգ՚ ըճռճպչՠէճչ ՜չ՜ա՜ժձՠջզռ, ւ կժջպճսդհ՜ձ րթկ՜ձ լՠդճչ ճս զջ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ 

՜ջհ՜կ՝ ՝եղժՠռ, պչՠռ կ՜ջ՟ժ՜ձռ ձճսհձ ՜կջճսդհ՜ձ աՠձտ: Ահո ՜ջհ՜կ՝ «չ՜շչՠռզձ 

աճջճսդհ՜կ՝» իՠդ՜ձճոձՠջգ, ւ դճսէ՜ռ՜ձ իջՠ՜ձՠջզ ի՜ոպ ՜խՠխձՠջգ (բն 447-448):  

Հճ՞ւճջ տ՜խռզ ւ ոձձ՟զ, իճ՞ւճջ թձձ՟՜՝ՠջճսդհ՜ձ ճս ՜կէճսդհ՜ձ ըճջ-

իճսջ՟ձՠջգ ւո ՟ջչ՜՞չճսկ ՠձ ՠժՠխՠռճս յ՜պկճսդհ՜ձ թզջճսկ. ղՠղպչճսկ ՠձ, 

գոպ ՝ձ՜՞ջզ, ՠջ՝ՠկձզ ժճսղպ ՠխճխձՠջզ ոձ՜ձժ՜ռկ՜ձ ւ տ՜խռճխձՠջզ ՝՜ակ՜-

ձ՜էճս ի՜ժ՜ժղզշձՠջգ, զոժ թձձ՟՜՝ՠջճսդհ՜ձ կՠն՚ ՝ձ՜՞ջճսկ ՜ջպ՜ռճէչ՜թ հճդ 

դչզ ճսձզչՠջո՜է ըճջիճսջ՟գ:  

«Կուշտերն ու հաց ունեցողները նվաղեցին, իսկ քաղցածները լցրին երկիրը». 

րջՠձտձՠջզ ՞զպճսդհճսձգ ւ կ՜ջ՞՜ջՠձՠջզ իճ՞զձՠջզ ի՜ռձ ճսձՠռճխ իջՠ՜ձՠջգ, ճսկ 

Աոպչ՜թ ձ՜ւ ՠջժձտզռ բջ ի՜ռ ճսխ՜ջժՠէ, ձչ՜խՠռզձ ՟ջ՜ձզռ, ւ իճ՞ւճջ ժՠջ՜ժճսջզ 

տ՜խռ ճսձՠռճխ իՠդ՜ձճոձՠջգ էռջզձ ՠջժզջգ՚ ժ՜ակՠռզձ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզձ, ճջ Աոպթճ 

ժ՜կտզ ՠջժզջձ բ ւ ժՠձ՟՜ձզ ի՜ռզ չ՜հջգ, զձմզ ի՜կ՜ջ Քջզոպճոձ ՜ոճսկ բ՚ «Եժՠտ, 

ժՠջՠտ զկ ի՜ռզռ ւ ՜ջ՝ՠտ զկ ՞զձզճչ» (իկկպ. Մ՜պդ. ԺԶ 27, 28): «Ամուլ» («Ակճսէձ 

թձ՜ս ւդ ւ ՝՜ակ՜թզձձ ձճս՜խՠ՜ռ զ թձձ՟ճռ») ՜ոճսկ բ իՠդ՜ձճոձՠջզ ՠժՠխՠռճսձ, ճջ 

՜կճսէ բջ կզձմ Քջզոպճոզձ ի՜ջոձ՜ձ՜էգ, զոժ ՠջ՝ ՜շ՜տհ՜էձՠջգ ձջ՜ձ կզ՜ռջզձ ոզջճչ՚ 
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Քջզոպճոզձ ի՜ջո ՟՜ջլձՠէճչ, թձչՠռ ՜չՠպ՜ջ՜ձ՜ժ՜ձ ըճոտզ ոՠջկգ, ւ ՠժՠխՠռզձ 

՟՜ջլ՜չ ՝՜ակ՜թձճսձ՟: «Յոթ» դզչձ ՜ձդզչ ՝՜ակճսդհ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ ճսձզ, ձ՜ւ հճդ-

ձ՜ջվզ ղձճջիզ: Ահձ կ՜ջկձ՜յՠո չՠջռջՠռ Աոպթճ Բ՜ձձ ճս ՝՜ղըՠռ իՠդ՜ձճոձՠջզ ՠ-

ժՠխՠռճսձ, ճջճչ թձչճսկ ՠձ ձջ՜ ա՜չ՜ժձՠջգ՚ յՠո-յՠո ղձճջիձՠջզ ա՜ձ՜ա՜ձճսդհ՜կ՝: 

Իոժ իջՠ՜ժ՜ձ եճխճչզ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ րջիձճսդհճսձձՠջգ ը՜վ՜ձչՠռզձ, չՠջ՜ռ՜չ ձջ՜ 

՝՜ակ՜ա՜չ՜ժճսդհճսձգ:  

Ս՜ բ «՜շ զ կզպո»՚ Քրիստոսի փրկագործ տնօրինությունը ձՠջժ՜հ՜ռ-

ձճխ ըճջիճսջ՟գ, ճջզռ իՠպճ յՠպտ բ ըճոտգ ղջնՠէ, ձղճսկ բ Եջաձժ՜ռզձ, ՟ՠյզ 

իմաստների մեկնության այլաբանական տեսակը («՜հոճսիՠպւ գոպ ՜հէ՜-

՝՜ձճսդՠ՜ձ զկ՜ոպզռ հ՜հէ պՠո՜ժո ՟՜ջլճսոռճստ ա՝՜ձո», բն 448):  

Տրոպոլոգիական մեկնություն 

Հ՜պժ՜յՠո ՜հո ղՠջպճսկ Եջաձժ՜ռզձ թձճսկ բ իճ՞ճս ժհ՜ձտզ, ղ՜ջեճսկձՠջզ 

յ՜պժՠջ՜ղ՜ջզ ՜ա՟ՠռզժ պՠո՜ջ՜ձձՠջ (զձմյՠո ի՜՞ՠռ՜թձՠջզ ձչ՜խՠէգ, իճ-

՞ճս աճջճսդհճսձձՠջճչ չ՜շչՠէգ, ՠխնհճսջզ ՝՜ջլջ՜ձ՜էգ ւ ՜հէձ): «Ըստ այլա-

բանության»՝ պջճյճէճ՞զ՜ժ՜ձ կՠժձճսդհ՜ձ (՝ճսձ ՜հէ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ կՠժձճս-

դհճսձձ ՜հոպՠխ ՜ձչ՜ձչճսկ բջ «ա՜շ զ կզպո» տձձճսդհճսձ) Եղկաննան ՟՜շ-

ձճսկ բ կ՜ջ՟ճս կզպտգ, տ՜ձզ ճջ դ՜ջ՞կ՜ձչճսկ բ «Աոպթճ ղձճջի», զոժ կ՜ջ՟ճս 

կՠն Աոպթճ ղձճջիգ կզպտձ բ, «վմճսկ»-գ (Ծձձ՟. Բ 7): Մպտճչ բ կ՜ջ՟ձ ՜ձչ՜ձ-

չճսկ Աոպթճ ժՠջյ՜ջ՜ձտ, զոժ ձջ՜ «ժՠձ՟՜ձ՜ժզռձՠջձ» ՜հէ՜՝՜ձճջՠձ («՜-

շ՜ժ՜ս»)՚ կանայք (Եջաձժ՜ռզ, բն 448-449): Ահոպՠխ կ՜ձջ՜կ՜ոձճջՠձ 

Եջաձժ՜ռզձ ժՠջպճսկ բ ձՠջտզձ կ՜տջ՜՞ճջթճսդհ՜ձ ծ՜ձ՜յ՜ջիգ, ձՠջտզձ թՠոգ՚ 

իճ՞ւճջ իխզ՜ռճսկձ ճս յպխ՜՝ՠջճսդհճսձգ, ձոպՠէձ ճս Աոպթճ կճպ ՝՜ջլջ՜ձ՜-

էգ, թձճսձ՟զ գձթ՜հ՜՝ՠջճսկգ: Պ՜պժՠջձՠջձ ՜հո ճէճջպճսկ խարսխված են 

հրեական անունների ստուգաբանության վրա: 

Մ՜ջ՟ձ ճսձզ իճ՞ՠժ՜ձ ւ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ աճջճսդհճսձձՠջ, ճջճձռ ՠջժճսոզռ կզ՜ե՜կ՜-

ձ՜ժ ՜ձիձ՜ջ բ ծննդագործել. իճ՞ճս ՜ջ՝՜ձհ՜ժճսդհճսձձ ՜կճսէ ւ ՜ձ՞ճջթ բ, ՠջ՝ ա՞՜-

հճսդհ՜կ՝ իխզ՜ձճսկ ՠձ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձՠջձ ճս ծնում անօրենության մանուկ-

ներին: Սջ՜ձտ մՠձ ժ՜ջճխ Աոպթճսձ ի՜ծՠէզ էզձՠէ, կզձմ ՝՜ջՠջ՜ջ Փջժզմգ մ՜հռՠէզ ա-

մուլ Աննային, ճջ դ՜ջ՞կ՜ձչճսկ բ «ձջ՜ ՜ջ՜ջ՜թ»: Աոպթճ ծղկ՜ջզպ ՜ջ՜ջ՜թձ ճս 

ոպՠխթ՜՞ճջթճսդհճսձգ կ՜ջ՟ճս կՠն իճ՞զձ բ, ճջ Սճսջ՝ Գզջտգ «՞ճջթտ լՠշ՜ռ» բ ժճ-

մճսկ: Աջ՟, ՠջ՝ իճ՞զձ իխզ՜ձճսկ բ Աոպթճ ՠջժհճսխզռ ւ թձճսկ արու անդրանիկին՚ ՝՜ջզ 

՞ճջթՠջգ (տ՜ձզ ճջ ՜շ՜տզձզ ըճջիճսջ՟ձՠջձ ՜ջճս ՠձ), կՠջ կՠն կՠշձճսկ ՠձ ՝ճէճջ 

կ՜ջկձ՜ժ՜ձ ա՜չ՜ժձՠջգ: Ծձչ՜թզ ՜ձճսձգ էզձճսկ բ «տուրք Աստծո»՚ Սամուել: Աձ-

ձ՜հզ՚ իճ՞ճս նստելը ը՜խ՜խչՠէճս, կ՜ջկձ՜ժ՜ձ ՜ըպՠջզ կՠշռկ՜ձ, ՜կՠձ՜հձ չջ՟ճչ-

կճսձտձՠջզռ աՠջթ էզձՠէճս ըճջիճսջ՟ձ ճսձզ: Հճ՞զձ սնուցում բ ՝՜ջՠյ՜ղպճսդհ՜կ՝ ճս 

ըձ՜կտճչ, կզձմւ կ՜ձճսժզ ոպզձտզռ ժպջչՠէգ, ՜հոզձտձ «զ մ՜վ ի՜ոճսոռբ, գոպ ի՜-

ո՜ժզ ժ՜պ՜ջկ՜ձձ Քջզոպճոզ» (Եփես. Դ 13): Նճսհձ ժՠջյ Աոպթճ տուն ելնելն ու 
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մանուկին ընծայելը իճ՞ճս` ՜ըպՠջզռ կ՜տջչ՜թ ճս չՠջզձզ կ՜ոզձ ըճջիՠէճս ՜ջե՜-

ձ՜ռ՜թ ՜ոպզծ՜ձձ բ յ՜պժՠջճսկ, ճջ Աոպթճսձ բ ձչզջ՜՝ՠջճսկ զջ ՝՜ջզտձՠջզ թձճսձ-

՟գ ւ ՞ճիճսդհճսձ ճս ըճոպճչ՜ձճսդհճսձ կ՜պճսռճսկ (էջ 449):  

Ահո ղՠջպճսկ Եջաձժ՜ռճս կՠժձճսդհճսձձՠջգ ի՜ոժ՜ձ՜էճս ի՜կ՜ջ յՠպտ բ 

ձժ՜պզ ճսձՠձ՜է ՜ձպզժ-կզնձ՜՟՜ջհ՜ձ պՠոճսդհճսձգ, գոպ ճջզ իճ՞զձ ՝՜խժ՜-

ռ՜թ բ ՠջՠտ՚ ՝՜ձ՜ժ՜ձ, «՜ջզ՜ժ՜ձ» ժ՜կ «ոջպկպ՜ժ՜ձ» ճս «ռ՜ձժ՜ժ՜ձ» կ՜-

ոՠջզռ: Հճ՞ճս ՝՜ձ՜ժ՜ձ ՜ոպչ՜թ՜հզձ կ՜ոգ, ժ՜յչճսկ բ ՞էըզ, «ոջպկպ՜ժ՜-

ձգ», ճջզ ՜շ՜տզձճսդհճսձձ բ ՜ջզճսդհճսձգ՚ ոջպզ ի՜պչ՜թզ ճս ձջ՜ ժՠձո՜-

՞ճջթճսձՠճսդհ՜ձ, «ռ՜ձժ՜ժ՜ձգ»՚ կ՜ջկձզ ոպճջզձ ճէճջպզ իՠպ: Վՠջնզձզո ՜-

շ՜տզձճսդհճսձձ բ ճխն՜ըճիճսդհճսձգ, ՜ոպչ՜թ՜հզձ ոՠջգ, զոժ ՜խծ՜պկ՜ձ 

՟ՠյտճսկ ՜հո ի՜պչ՜թճսկ ՜շ՜ն՜ռճխ ՜ջ՜պգ՚ ռ՜ձժ՜ոզջճսդհճսձգ
24

: Գճհճս-

դհճսձ ճսձզ կ՜ջ՟ճս ժ՜ակճսդհ՜ձ ՝՜ե՜ձկ՜ձ ՠջժջճջ՟ պ՜ջ՝ՠջ՜ժ՚ կզպտ, իճ՞զ, 

կ՜ջկզձ. ՜հո ՟ՠյտճսկ կզպտգ ժ՜յչճսկ բ իճ՞ճս չՠջզձ՚ ՝՜ձ՜ժ՜ձ-կպ՜չճջ 

ճէճջպզ իՠպ, ճջ ՜հո ՝՜ե՜ձճսկճչ՚ ճջյՠո ՜ոպչ՜թ՜հզձ ոժզա՝, ՜ոՠո ՜չՠէզ 

՜շ՜ձլձ՜ռչ՜թ բ իճ՞ճս կհճսո ՠջժճս կ՜ոՠջզռ: Ահոյՠո յ՜պժՠջչճսկ բ կզպտ-

Եխժ՜ձձ՜հզռ թձձ՟՜՝ՠջճխ Աձձ՜-իճ՞ճս յ՜պկճսդհճսձգ:  

Հճ՞զձ (Աձձ՜ձ), կ՜ջկձզ ՜ըպՠջզձ պջչՠէճչ, սասանվեց գոպ մ՜ջզ յ՜պ-

ջ՜ձտձՠջզ ւ կ՜ջ՟ժ՜հզձ պժ՜ջ ՝ձճսդհ՜ձ, ՝՜հռ չՠջոպզձ հաստատվեց 

Քջզպճոզ ՜ջհ՜ձ ղձճջիձՠջճչ ւ ՜յ՜ղը՜ջճսդհ՜ձ իճսհոճչ: Ահոպՠխ ՟՜ջլհ՜է 

Եջաձժ՜ռզձ ձՠջժ՜հ՜ռձճսկ բ ա՞՜հ՜ժ՜ձ աճջճսդհ՜կ՝ բազմածնունդ կ՜ջկձզ ւ 

ձկ՜ձ ՟ՠյտճսկ ՜ձյպճսխ ՝՜ձ՜ժ՜ձ իճ՞ճս յ՜պժՠջգ (բն 449-450):  

Հճ՞զձ ՜ջդճսձ բ ՟՜շձճսկ ա՞՜հ՜ջ՜ձձՠջզ ձձնՠէճս ե՜կ՜ձ՜ժ ւ աճջ՜չճջ՚ կ՜ջկ-

ձզ պժ՜ջ՜ռկ՜կ՝: Եջ՝ ռ՜կ՜տճսկ ՠձ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ ՜ըպՠջգ, թ՜խժճսկ ճս յպխ՜՝ՠջճսկ 

ՠձ ՝՜ձ՜ժ՜ձ իճ՞ճս աճջճսդհճսձձՠջգ: Իոժ ՠջ՝ կ՜ջկձզ ՜ձ՟՜կձՠջզ րջՠձտձՠջգ ազձ-

չ՜թ բզձ կպտզ րջՠձտզ ՟ՠկ, կզպտգ ՞ՠջՠչ՜ջչ՜թ բջ ա՞՜հ՜ջ՜ձձՠջզ ՞ճջթճսձՠճս-

դհ՜կ՝. ՜մտգ՚ յ՜պժՠջզ ՞ՠխՠռժճսդհճսձձ ճս ճոժՠդՠէ ա՜ջ՟ՠջզ ձժ՜ջձՠջգ պՠոձՠէճչ, 

՜ժ՜ձնգ՚ ՠխ՜ձ՜ժձՠջզ ւ ըճոտՠջզ իՠղպ՜էճսջ լ՜հձՠջզ իձմճխճսդհճսձգ էոՠէճչ, ՝ՠջ՜ձգ՚ 

՜չՠէճջ՟ ժՠջ՜ժճսջձՠջ ծ՜ղ՜ժՠէճչ, էՠաճսձ՚ ՜ձյ՜ջժՠղպ ւ ՜ձժ՜ջ՞ ըճոտՠջ ՜ջպ՜՝ՠ-

ջՠէճչ: Ահձե՜կ իճ՞ճս աճջճսդհճսձձՠջգ տ՜ջղ ՠձ ՞՜էզո ՜ձ՜ոձ՜ժ՜ձ ղձմճչ, ւ իճ՞ճս 

«ռ՜ձժ՜ժ՜ձ» ի՜պչ՜թզ ոՠջգ, ճջձ զ ոժա՝՜ձՠ Աոպթճսձ բջ գձթ՜հչ՜թ, ղջնչճսկ բ ՜շ 

՜ըպ՜չճջ [ոՠջգ]: Հճ՞ճս «ոջպկպ՜ժ՜ձ» կ՜ոձ ճսխխչճսկ բ զջ ՠխ՝՜հջձՠջզ ՟ՠկ, զոժ 

՝՜ձ՜ժ՜ձ կ՜ոգ՚ մ՜ջզ զկ՜ռճսդհ՜ձգ (բն 450):  

Ս՜ բ ՜ձչ՜ձչճսկ իճ՞ճս տճսձ, ո՜ո՜ձչ՜թ ւ ըշճչչ՜թ իզչ՜ձ՟ճսդհճսձ ւ ամլու-

թյուն, ճջզռ ըճջղՠէճչ, ձ՜ը՜պզձտձՠջզռ պ՜՞ձ՜յ՜թ, ՜հձ սրտի հառաչանքի հեծու-

թյամբ ճս ՜յ՜ղը՜ջճսդհ՜կ՝, ճխ՝զ ճս ՜ջպ՜ոճստզ ՝ըկ՜ձ ճխճջկճսդհ՜կ՝ ի՜հռճսկ բ 
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 Սջ՜ կ՜ոզձ կ՜ձջ՜կ՜ոձ պՠո կՠջ ճսոճսկձ՜ոզջճսդհճսձգ՚ «Մ՜ջ՟ճս ժ՜ակճսդհ՜ձ պՠոճս-

դհ՜ձ չՠջ՜զկ՜ոպ՜չճջճսկգ ի՜հ կզնձ՜՟՜ջհ՜ձ կՠժձճխ՜ժ՜ձ ՜չ՜ձ՟ճսհդզ կՠն», բն 15-107: 



Մՠժձճսդհ՜ձ մճջո ՠխ՜ձ՜ժձՠջզ ժզջ՜շճսդհճսձգ Հճչի՜ձձՠո Պէճսա ... 165 

 

իզղՠէ Աոպթճսձ, զջ ոՠջձ զջ զոժ «յ՜պժՠջզ» ի՜ձ՟ՠյ, ՜ջլ՜ժՠէ իճ՞զձ ՜ըպՠջզ ժ՜-

յ՜ձտձՠջզռ, «՜ձ՜ըպ՜ժ՜ձ» ճս կ՜տճսջ ծնունդ պարգևել:  

Ահձճսիՠպւ Եջաձժ՜ռզձ չՠջ՜ձժ՜ջճսկ բ ի՜նճջ՟ճխ ղ՜ջ՜՟ջ՜ձտգ իճ՞ճս, 

ձՠջտզձ թՠոզ, ձՠջտզձ գձդ՜ռտձՠջզ ճս չՠջ՜վճըճսդհճսձձՠջզ ճէճջպճսկ՚ յ՜պ-

ժՠջՠէճչ իՠթՠթ՜ձտձՠջզռ, ՜յ՜ղը՜ջճսդհճսձզռ, իճ՞ւճջ թձճսձ՟զ պՠձմ՜ձտզռ 

իճ՞ճս ՝ճէճջ ՠջՠտ կ՜ոՠջզ ճսե՞զձ, ՠջժձ՜ոէ՜ռ կխճսկգ, կպտզ ի՜ոպ՜պճսկձ ճս 

՜ա՜պ՜՞ջճսկգ չՠջզձ ժ՜հ՜ձձՠջճսկ: Ծնունդը ժ՜յչճսկ բ իճ՞ճս չՠջզձ՚ ՝՜ձ՜-

ժ՜ձ ի՜պչ՜թզ, ձջ՜ձզռ թձչճխ ՜ոպչ՜թ՜հզձ կպ՜թճսկձՠջզ, հաստատումը՚ 

իճ՞ճս «՜ջզ՜ժ՜ձ» ի՜պչ՜թզ իՠպ, տ՜ձզ ճջ ՜հո ժ՜ջճխճսդհճսձգ ժ՜կ չզծ՜ժձ 

՜չՠէզ ղ՜պ ՝ըճսկ բ ՜ջզճսդհճսձզռ, ճսեզռ, ճջ իճ՞ճս «՜ջզ՜ժ՜ձ» կ՜ոզ ՜-

շ՜տզձճսդհճսձձ բ: Բ՜ռզ ՜հ՟՚ ՝ձ՜՞ջճսկ զոժ ձղչճսկ բ սիրտը («Հ՜ոպ՜պՠռ՜ս 

ոզջպ զկ»)՚ կ՜ջկձզ ՜հձ րջ՞՜ձգ, ճջ ժ՜յչճսկ բջ իճ՞ճս «՜ջզ՜ժ՜ձ» կ՜ոզ 

իՠպ: Եխնհճսջգ ոճչճջ՜՝՜ջ ըճջիջ՟՜ձղճսկ բ իճ՞ճս աճջճսդհճսձձՠջգ. ոջ՜ 

ի՜շձՠէճս կՠն Եջաձժ՜ռզձ ղՠղպճսկ բ իճ՞ճս կզՠխՠձ՜ռճսկձ ճս չՠջ՜ոէ՜ռճսկգ՚ զ 

ի՜ժ՜՟ջճսդհճսձ ա՞՜հ՜ժ՜ձ պ՜ջպ՜կ իճոտՠջճսկ ռձ՟ՠէճսձ ճս ռջզչ ՞՜էճսձ, 

ոջ՜ձռ կզ՜չճջկ՜կ՝ կպտզ ՜ա՜պ՜՞ջկ՜ձ պՠձմ՜ձտձ ճս ճսե՞զձ կխճսկգ ՟ՠյզ 

չՠջ ւ ՜հո աճջճսդհճսձձՠջզ գձթ՜հ՜՝ՠջճսկգ ձՠջտզձ չ՜ջ՜՞ճսհջձՠջզռ ՜հձ 

ժճխկ՚ Աոպթճ ՜շ՜ն: Բերանը՚ ՝՜ձ՜չճջ ըճոտզ ՞ճջթզտգ, ՝ձ՜ժ՜ձ՜՝՜ջ ժ՜յ-

չճսկ բ իճ՞ճս չՠջզձ, ՝՜ձ՜ժ՜ձ ի՜պչ՜թզ իՠպ: Պ՜պժՠջգ իհճսոչճսկ բ Բանի՚ 

բանավոր ծնունդի (կ՜ջ՟ճս կՠն՚ ՜ոպչ՜թ՜հզձ ՝՜ձ՜ժ՜ձ զկ՜ոպձՠջզ ՜ջպ՜-

՝ՠջկ՜ձ) զկ՜ոպ՜հզձ իխճսկձՠջճսկ, ՜հո ՝՜ձ՜ժ՜ձ ըճոտզ ՜ջպ՜թկ՜ձ-թձճսձ՟զ 

՜ջ՞ՠէ՜ժկ՜ձ ՜ջ՟հճսձտճսկ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ ՜ըպՠջճսկ ժճջոչ՜թ ՜ոպչ՜թ՜հզձ 

«յ՜պժՠջզ», ոջ՜ չՠջ՜ժ՜ձ՞ձկ՜ձ պՠձմ՜ձտզ պՠո՜ջ՜ձճսկ: Ահձ ՜չՠէզ դ՜ձլ-

ջ՜ձճսկ բ ՜ջ՟՜ջ ՟՜պ՜չճջզձ (ոսոխներին ՟՜պճխ) ի՜ժ՜՟ջչճխ ՜ձ՜ջ՟՜ջ 

՟՜պ՜չճջզ «ի՜ժ՜շ՜ժ՜պզյ»-ճչ
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, ճջ Եջաձժ՜ռզձ ձՠջժ՜հ՜ռձճսկ բ կ՜ջ՟ճս 

ա՞՜հ՜ժ՜ձ ղձմզ կՠն ՝ձ՜ժչճխ ՜ձ՜ջ՟՜ջ ՟՜պ՜չճջզ (ոջ՜ ի՜ժ՜շ՜ժգ՚ 

՝՜ձ՜ժ՜ձ ի՜պչ՜թզ ՜ջ՟՜ջ ՟՜պ՜չճջձ բ), ՜հձճսիՠպւ Ե՞զյպճոզ վ՜ջ՜-

չճձզ աճս՞՜՟ջ՜յ՜պժՠջձՠջճչ: Ն՜ մզ ՜ա՜պ՜՞ջճսկ Իոջ՜հՠէ-կզպտգ կավ՜-

՞ճջթճսդհճսձզռ (՜հոպՠխ ՜ժձ՜ջժճսկ բ դՠ կ՜ջ՟ճս ժ՜չ՜ղՠձ կ՜ջկզձգ, դՠ 

՜ջիՠոպգ, ճջճչ ա՝՜խչճսկ բզձ զոջ՜հՠէ՜ռզձՠջգ Ե՞զյպճոճսկ): Ահոյՠո ձճջ 

ի՜ձ՞ճսհռձՠջճչ, ձճջ աճս՞՜՟ջ՜յ՜պժՠջձՠջճչ՚ զջՠձռ ի՜ջ՜ժզռ ի՜ոժ՜ռճսդ-

հճսձձՠջճչ, ոպՠխթչճսկ բ ըճջիջ՟՜յ՜պժՠջզ ճխն ըպճսդհճսձգ: 

Հճ՞ւճջ թձձ՟՜՞ճջթճսդհ՜ձ պՠձմ՜ձտզռ կզպտձ զկ՜ձ՜էզ պՠոճսդհ՜կ՝ ՜շ Աոպչ՜թ բ 

ՠէձճսկ. ՜հ՟ե՜կ ՝՜ձ՜ժ՜ձ ի՜պչ՜թգ թձճսկ բ կպ՜թկճսձտձՠջ, «ռ՜ձժ՜ժ՜ձզ» ոՠջձ զջ ՝՜խ-

լ՜ձտձՠջզ թ՜ջ՜չգ ՟՜ջլձճսկ բ ՜շ Աոպչ՜թ, «ոջպկպ՜ժ՜ձձ» ՜ջզ՜ձ՜էճչ ազձչճսկ բ ի՜ժ՜-

շ՜ժճջ՟զ ՟ՠկ, ւ, ե՜կ՜ձՠէճչ ՜հոպՠխ, ՜ոճսկ. «Հաստատեցաւ ոզջպ զկ զ Տբջ», ժ՜ոՠռչճսկ 
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՞էճջչՠէճսռ ւ զջ կզՠխՠձճսդհ՜կ՝ ՜ա՜պ՜՞ջչճսկ ա՞՜հ՜ջ՜ձձՠջճսկ ռձ՟ՠէճսռ-ծ՜յ՜խՠէճսռ՚ 

«…ւ բարձրացաւ եղջիւր զկ…» (բն 450): Չժ՜ ՜չՠէզ ՜ձի՜ո ՝՜ջլջճսդհճսձ կՠջ կՠն, տ՜ձ 

կ՜ջկձզ պխկ՜ժ՜ձ չ՜ջտՠջզռ ՟ճսջո յջթ՜թ կզպտձ բ, ճջ ՜ձռձճսկ բ չ՜ջ՜՞ճսհջզ ձՠջտզձ ժճխ-

կգ, ճսջ կպ՜չ ժ՜ջ՜յՠպ Հզոճսոգ, ւ ՜հձպՠխ ՟ձճսկ զջ եղջյուրները՚ իճ՞ճս աճջճսդհճսձձՠջգ: 

«Ըձ՟՜ջլ՜ժՠռ՜ս բերան զկ զ չՠջ՜հ թշնամեաց զկճռ». ՝՜ձ՜ժ՜ձ իճ՞զձ բ ո՜ ՜ոճսկ՚ կ՜ջկձզ 

՜ըպՠջզ իՠպ ղ՜խ՜ըչՠէճս յ՜պծ՜շճչ. [կզձմ ՜հ՟] կպտզ ՝ՠջ՜ձգ վ՜ժ բջ, տ՜ձզ ճջ յ՜պժՠջ 

էզձՠէճս յ՜պզչգ ւ իճ՞ճս ՝՜ձ՜ժ՜ձ կ՜ոզ զկ՜ոպճսդհ՜ձ ծնունդը, ՜ձ՜ոձ՜ժ՜ձ ռ՜ձժճսդհճսձ-

ձՠջզձ իՠպւՠէճչ, «ժ՜յչՠէ»՚ արգելակվել բջ: Եչ կպտՠջզ ի՜ձծ՜ջզ էճսհոգ թ՜թժչՠէ բջ ժ՜չՠ-

խՠձ կ՜ջկձզ իճխճչ: Ահեկ ո՜ժ՜հձ, ՜ոճսկ բ Աձձ՜ձ, ծճխճյջՠռզ ոսոխից, տ՜ձզ ճջ ՟՜շգ ճոճը 

բ կ՜ջկձզ իՠղպ՜ձտձ ճս կՠխտՠջզ ռ՜ձժճսդհճսձգ: Եչ իճ՞ճս ՝՜ձ՜ժ՜ձ կ՜ոձ բ, ճջ կզղպ ՝ճխճ-

տճսկ բ ա՞՜հ՜ժ՜ձ ղձմզ կՠն ՝ձ՜ժչճխ ՜ձզջ՜չ ՟՜պ՜չճջզձ, ձ՜ը՜պզձտ ոպ՜ձ՜էճչ ձջ՜ձզռ. 

չՠջնզձո, զձմյՠո ՞ճշճա վ՜ջ՜չճձգ, մզ ՜ջլ՜ժճսկ Իոջ՜հՠէզձ՚ ՜ոպչ՜թ՜պՠո կպտզձ, կ՜ջկձզ 

ժ՜չ՜՞ճջթճսդհճսձզռ՚ կզձմ զջ՜չճսձտձՠջզ ւ ՜ջ՟՜ջճսդհ՜ձ Դ՜պ՜չճջգ մզ էոճսկ իՠթճսդհճսձձ 

ճս ՜խ՜խ՜ժգ ւ մզ վջժճսկ իճ՞զձ (բն 451): 

Աոպթճ սրբությունն ճս արդարությունն բէ կՠժձչճսկ բ իճ՞ճս կՠն լւ՜չճջ-

չճխ ճջ՜ժձՠջզ ճս ժ՜ջճխճսդհճսձձՠջզ՚ ոջ՝ճսդհճսձգ՚ իճ՞ճս ոջ՝կ՜ձ-կ՜տջ՜՞ճջթ-

կ՜ձ, Աոպթճ ՝ձ՜ժ՜պՠխզ ՟՜շձ՜էճս, ՜ջ՟՜ջճսդհճսձգ՚ ՜ջ՟՜ջճսդհ՜ձ ՜ջՠ՞՜ժ 

Քջզոպճոզձ ի՜հճխ իճ՞ւճջ պՠոճխճսդհ՜ձ պզջճսհդճսկ: Պ՜ջթՠձ՜էձ («կզ յ՜ջ-

թզտ») ՜հո ՜շ՜ձռտճսկ ՜չՠէզ ձՠջտզձ՚ Քջզոպճոզ իՠպ ՜ձի՜պ՜ժ՜ձ իճ՞ճս ՜ձ-

տ՜ժպՠէզ ժ՜յզ, ձջ՜ վջժ՜՞ճջթճսդհ՜ձ՚ իճ՞ճս ժ՜շճսհռձՠջզ չջ՜ ձՠջ՜ա՟ՠռճս-

դհ՜ձ (ղՠղպչճսկ ՠձ Քջզոպճոզ կ՜ջկձզ ՜ձ՟՜կձՠջձ ճս ա՞՜հճսդհճսձձՠջգ, 

կ՜ջ՟ճս «կպտզ ըզխծգ») կզն՜չ՜հջճսկ բ տձձչճսկ: 

Սուրբ բ Տՠջգ. զջ աճի՜՝ՠջճսդհ՜ձ ոջ՝ճսդհ՜ձ ի՜կ՜ջ ձ՜ ՝ձ՜ժչճսկ ճս վ՜շ՜չճջչճսկ բ 

սրբերի ըճջիճսջ՟ձՠջճսկ, ՜հէ ճմ ժՠձռ՜խ՜ժ՜ձ յ՜պջ՜ձտձՠջճչ կպտզ յ՜ջաճսդհճսձձ ՜խպՠ-

խ՜թ իճ՞զձՠջզ կՠն: Իձմյՠո ՜ջՠ՞՜ժզ էճսհոգ էճսո՜չճջճսկ բ սրբված ՜մտգ, ՜հ՟յՠո Աոպչ՜թ 

ի՜ձ՞մճսկ բ կ՜ջկձզ ՜ըպզռ սրբվածների կՠն: Արդար բ ՝ճէճջզռ ՜շ՜չՠէ, գոպ ճջզ ՜ջ՟՜ջճս-

դհ՜ձ ՜ջՠ՞՜ժ բ ժճմչճսկ, տ՜ձզ ճջ ձջ՜ձ պՠոձճսկ ՠձ կպտզ ՜մտՠջճչ ի՜հճխձՠջգ, զձմյՠո ՜ջՠ-

՞՜ժզ էճսհոգ պՠոձճսկ ՠձ ՜մտՠջգ ՝՜ռ կ՜ջ՟զժ: Աջ՟՜ջ բ Տբջգ, տ՜ձզ ճջ ՜ձոճսկ բ ըձ՟ջճխձՠ-

ջզձ ւ յ՜ջ՞ւճսկ ըձ՟ջ՜թգ: «Մի պարծիք և մի խաւսիք զամբարտաւանս». ՜յ՜ղը՜ջճս-

դհ՜կ՝ ՜յջճխ իճ՞զձՠջգ մյՠպտ բ յ՜ջթՠձ՜ձ, դՠ զջՠձռ աճջճսդհ՜կ՝ ի՜խդՠռզձ ՟ւզձ, տ՜ձզ 

ճջ կզ՜հձ Քջզոպճոզ կ՜ջկձզ ՜ձ՟՜կձՠջճչ ճս ա՞՜հճսդհճսձձՠջճչ թ՜թժչՠէճչ, դ՜տռջզձ 

կՠխտՠջզ րջՠձտգ, ւ ը՜՝ՠճսդհ՜կ՝ ՞ՠջչՠռզձ, ՝՜հռ մժ՜ջճխ՜ռ՜ձ ՝՜ե՜ձչՠէ Քջզոպճոզռ: «Մզ 

ՠէռբ գձ՟ ՝ՠջ՜ձո լՠջ ՝՜ձ իյ՜ջպ կՠթ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ»՚ կզ յ՜ջթՠռՠտ, տ՜ձզ ճջ Քջզոպճոզ 

՜ջհճսձձ բ ոջ՝ճսկ կպտզ ըզխծգ կՠշՠէճպզ իզձ ՞ճջթՠջզռ (բն 451-452):  

Աստվածային արվեստի, գիտության ու պատրաստության կՠժձճսդհ՜ձ 

կՠն ՜հո ի՜կ՜պՠտոպճսկ («Աոպճս՜թ գիտութեանց Տբջ բ ւ Աոպճս՜թ պատ-

րաստեաց իւրով իմաստութեամբ») ՟՜ջլհ՜է ղՠղպգ ՟ջչճսկ բ Քջզոպճոզ ւ 

կ՜ջ՟ճս ՜ձկզն՜ժ՜ձ, ըճջգ, ՜չՠէզ ա՞՜ռկճսձտ՜հզձ ժ՜յզ, վջժ՜՞ճջթճսդհ՜ձ 
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՟ՠյտճսկ՚ Քջզոպճոզ անձնական փորձառության չջ՜: Ըոպ ոջ՜, ձՠջժ՜հ՜ռ-

չճսկ ՠձ Քջզոպճոզ ժհ՜ձտզ ՜հձ ՟ջչ՜՞ձՠջգ, ճջ ՜չՠէզ ՠձ յ՜պժՠջճսկ ՜ձի՜-

պ՜ժ՜ձ իճ՞ճս՚ ձջ՜ ձչզջ՜ժ՜ձ ի՜չ՜պ՜ջկճսդհ՜ձ, չոպ՜իճսդհ՜ձ չ՜հջՠջճսկ 

Փջժմզ իՠպ ՠջժըճոճսդհճսձգ, ՝ՠջչճսկ ՠձ Քջզոպճոզ ձՠջճխ՜կպճսդհ՜ձ ՜չՠպ՜-

ջ՜ձ՜ժ՜ձ րջզձ՜ժձՠջգ՚ ոջ՜ ՜շ՜ձլզձ ՟ջուճջճսկձՠջգ կ՜ջ՟ժ՜ձռ ժհ՜ձտճսկ, 

՜հէ ճմ ի՜կ՜հձ կ՜ջ՟ժճսդհ՜ձ վջժ՜՞ճջթճսդհ՜ձ թզջճսկ:  

Ակՠձ՜հձ ՞զպճսդհ՜ձ պՠջ Աոպչ՜թ ՞զպզ ձ՜ւ կՠա մ՜ջ՜ըճոճխզ կՠտՠձ՜հճսդհճսձձՠջգ, 

ճջ ձ՜ը ը՜՝ճսկ բ յ՜պջ՜ձտձՠջզ իձ՜ջ՜ձտձՠջճչ, ՜հձճսիՠպւ ՜կ՝՜ոպ՜ձճսկ Աոպթճ ՜շ՜ն 

կՠջ պժ՜ջճսդհճսձգ: [Գզպզ] ճջճչիՠպւ կ՜ջկզձ չՠջռջՠռ ճս զձտձ բէ մ՜ջզռ վճջլճսդհ՜ձ ՠձ-

դ՜ջժչՠռ, ճջ ճխճջկ՜թ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպ էզձզ կՠա ի՜կ՜ջ, վճջլ լՠշտ ՝ՠջՠռ, ճջ ր՞ձզ վճջլ-

չճխձՠջզո: Եչ զջ իմաստությամբ պատրաստեց ՜հո ՞զպճսդհճսձձ զջ ՜ջ՜ջ՜թձՠջզ կՠն (ո՜-

պ՜ձ՜հզ յ՜պջՠէճս ւ կ՜ջ՟ճս ՞՜հդ՜ժխչՠէճս կ՜ոզձ)՚ ոճչճջՠռջՠռ կՠա ՝՜աճսկ ՝եղժ՜ժ՜ձ ՟ՠ-

խՠջզ ւ ոյՠխ՜ձզձՠջզ զկ՜ռճսդհճսձգ, ճջ ՞՜հդ՜ժխչՠէճսռ իՠպճ ՜ձիճսհո մժճջթ՜ձչՠձտ ւ 

՜յ՜ղը՜ջճսդհ՜ձ ՟ՠխգ մծ՜ղ՜ժ՜թ մղպ՜յՠձտ կ՜իչ՜ձ ՟զկՠէ, ՜հէ հղանանք Աոպթճ ՜իձ ճս 

ՠջժհճսխգ ւ ծնենք իճ՞ճս վջժճսդհճսձ:  

Ահձճսիՠպւ Եջաձժ՜ռզձ ըճոճսկ բ Տզջճն ձՠջճխ՜կպճսդհ՜ձ կ՜ոզձ՚ զձմյՠո, ՠդՠ վճջլզմգ 

ը՜՝զ կՠա կՠջ կՠխտՠջզ թ՜ձջճսդհ՜կ՝, ւ ՜ոզ, դՠ ՟ջ՜ձտ ղ՜պ ՠձ, ւ ե՜կ՜ձ՜ժգ մզ ՝՜չ՜ժ՜-

ձ՜ռձզ ՜յ՜ղը՜ջՠէճս ի՜կ՜ջ, յՠպտ բ իզղՠձտ Քջզոպճոզձ, ճջ զջ ՜ջպ՜ոճստճչ կզ՜հձ կՠժ ՞զ-

ղՠջչ՜ գձդ՜ռտճսկ ՜ջ՟՜ջ՜ռջՠռ կՠա: Եչ ՠդՠ, ձղճսկ բ, իճսո՜ի՜պչՠո ւ ՜ոՠո՚ Աոպչ՜թ ՞՜ջ-

ղճսկ բ կՠխ՜չճջձՠջզռ, էոզջ Աչՠպ՜ջ՜ձզ ըճոտգ, ճջ յ՜պկճսկ բ յճշձզժզռ րթչՠէճս, կ՜տո՜-

չճջզ ի՜ռձ ճսպՠէճս, ո՜կ՜ջ՜ռզ ժձճնզռ նճսջ չՠջռձՠէճս, տ՜ձ՜ձ՜ռճս ՟ոպՠջգ ՝եղժՠէճս, ՜ղ՜-

ժՠջպձՠջզ ճպտՠջգ ըճձ՜ջիճսդհ՜կ՝ էչ՜ձ՜էճս ճս ը՜մչՠէզո զջՠձ ը՜մ ի՜ձճխձՠջզ իճ՞ճս 

վջժճսդհ՜ձ ի՜կ՜ջ ՜խճդՠէճս, ՜չ՜ա՜ժզձ ՟ջ՜ըպ ՝՜ջլջ՜ռձՠէճս կ՜ոզձ (բն 452): 

 Ահոյՠո յ՜պջ՜ոպՠռ Տՠջգ ՞զպճսդհճսձձ ՜ջ՜ջ՜թձՠջզ կՠն, ճջ ճջւբ կՠ-

ժգ մժճջմզ ՜ձիճսոճսդհ՜կ՝, ճջզ ի՜կ՜ջ ՜ոճսկ բ՚ «իաճջձՠջզ ի՜ոպ աղեղները 

դճսէ՜ռ՜ձ»: Ահո ճէճջպճսկ ՝ձ՜ժ՜ձ՜՝՜ջ ՜խՠխձՠջգ ՟՜շձճսկ ՠձ ա՜ձ՜ա՜ձ 

՞՜հդ՜ժխճսդհճսձձՠջգ, զոժ ձՠպՠջգ՚ իճ՞զձ ըճռճխ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ ժջտՠջգ: Նՠպզ 

ըճռՠէճս ՞ճջթ՜շճսհդզ կզնճռճչ Եջաձժ՜ռզձ ոջ՜ձ ձՠջիհճսոճսկ բ ձճջ՚ րլզ 

համադրապատկերը՚
26

 ՜ձռձՠէճչ ՜ձ՜յ՜պճսկ ո՜պ՜ժզմ ւ վջժճխ յխձլՠ րլզ 

՟՜ջլհ՜է ՠջժ՜ժզ՚ կՠշռձճխ ւ ՝ճսեճխ աճջճսդհճսձձՠջզձ: 

                                                           
26 Մՠձտ յ՜հկ՜ձ՜ժ՜ձճջՠձ ճջւբ ՝՜շ՜յ՜պժՠջզձ ձՠջիհճսոչճխ ՜հէ ոճսջ՝՞ջ՜հզձ րջզձ՜-

ժգ՚ ՜հէ ՟ջչ՜՞ճսկ ձջ՜ ի՜հպձչՠէգ (զձմյՠո րջզձ՜ժ ՠ՞զյպ՜ժ՜ձ վ՜ջ՜չճձ-՟՜պ՜չճջզ ւ 

ա՞՜հ՜ժ՜ձ ղձմզ ՟՜պ՜չճջզ աճս՞՜իՠշճսկգ) ՝ձճջճղճսկ ՠձտ «զուգադրապատկեր» ի՜ոժ՜-

ռճսդհ՜կ՝, ճջ ՜հո ՟ՠյտճսկ ՠաջզ ձղ՜ձ՜ժճսդհճսձ բ ոպ՜ձճսկ: Ահո աճս՞՜՟ջ՜յ՜պժՠջձՠջզ 

՜կ՝ճխնճսդհճսձզռ՚ զջ ճխն թ՜չ՜էճչ ւ զկ՜ոպ՜հզձ իխճսկձՠջզ ըճջճսդհ՜կ՝, ժ՜շճսռչճսկ բ 

կՠժ կզ՜ոձ՜ժ՜ձ ըճջիջ՟՜յ՜պժՠջ (՜ձզջ՜չ ՟՜պ՜չճջ): Իոժ ՠջ՝ աճս՞՜իՠշկ՜ձ 

՜շ՜ձռտգ ճմ դՠ ՝՜շ՜յ՜պժՠջձ բ, ՜հէ ձջ՜ գործառույթը կամ հատկանիշը, ճջզ կզնճռճչ 

՜ձռճսկ բ ժ՜պ՜ջչճսկ ձճջ յ՜պժՠջզ (պչհ՜է ՟ՠյտճսկ «ըճռՠէ» ՝՜հճչ՚ ձՠպզռ րլզձ), 

աճս՞՜՟ջճսդհճսձգ (ձՠպ-րլ ձճսհձ՜ռճսկգ) ՝ձճջճղճսկ ՠձտ «համադրապատկեր» ՠաջճչ: 
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Աղեղները մ՜ջզ ըճջ՜կ՜ձժ յ՜պջ՜ձտձՠջձ ՠձ, նետերը՚ կ՜ջկձզ ՜ըպՠջզ իՠղպ ռ՜ձ-

ժճսդհճսձձՠջգ, ճջճչ ըճռճպչճսկ բ իճ՞զձ: Սջ՜ձտ ձ՜ւ «րլ» բ ՜ձչ՜ձճսկ Սճսջ՝ Գզջտգ, տ՜ձզ 

ճջ, զձմյՠո րլձ բ ՝՜ակ՜կհ՜, ՜հձյՠո ռ՜ձժճսդհճսձձ բ ՝՜ակ՜պՠո՜ժ: Ահոյՠո Ե՞զյպճո 

՟՜շձ՜է ռ՜ձժ՜ռճխձՠջզձ Տզջճն ճսխ՜ջժ՜թ ո՜պ՜ժզմ րլգ ըճջիջ՟՜ձղճսկ բ ՟ՠյզ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ 

ռ՜ձժճսդհճսձձՠջգ ՟՜ջլ՜թ ւ ձջ՜ձռ ոյ՜ձզմ դճսհձզռ ըճռչ՜թ իճ՞զձ: Ահո րլՠջզ ՟ՠկ կՠխտՠջզ 

ըճոպճչ՜ձճսդհճսձզռ իՠպճ Աոպչ՜թ իջ՜կ՜հճսկ բ ՜հէ՚ յ՜ղպյ՜ձզմ րլ ժ՜ձ՞ձՠռձՠէ, ճջճչ 

իջՠ՜ձՠջձ ՜յջՠռչՠռզձ: Նճսհձ ժՠջյ իճ՞ճս ՜յ՜ղը՜ջճսդհ՜կ՝ ՜ոպչ՜թ՜հզձ կ՜տճսջ ճխն՜ըճ-

իճսդհճսձձ բ ժ՜ձ՞ձճսկ իՠղպ ռ՜ձժճսդհճսձձՠջզ ը՜հդճռձՠջզ ՟ՠկ (բն 453):  

Զճջճսդհ՜կ՝ պճ՞ճջչՠէճս (չ՜շչՠէճս, ՝շձժչՠէճս) պՠխզձ Եջաձժ՜ռզձ իճ՞ճս 

ճէճջպճսկ չՠջ՜ձժ՜ջճսկ բ իճ՞ւճջ կ՜ջկձզ կ՜ոՠջզ՚ իճ՞ւճջ ժ՜ջճխճսդհճսձձՠջզ 

ոյ՜շ՜ազձճսդհ՜ձ պՠո՜ջ՜ձճչ, գոպ Պճխճոզ: Եջ՝ՠկձզ ժճսղպ դղձ՜կզձՠջզ 

տ՜խռՠէճս յ՜պժՠջզ ղճսջն ժ՜շճսռճսկ բ իճ՞ճս ՜ըպՠջճչ ոձչճխ մ՜ջ ճսեՠջզ 

պՠո՜ջ՜ձգ ւ ՜ձժհ՜է իջՠղպ՜ժձՠջզ ՠջ՝ՠկձզ ՠջժջճսկ՚ ՠջժձ՜հզձ չ՜հջՠջճսկ 

տ՜խռճխ կ՜ջ՟ժճսդհ՜ձ ՝ձ՜ժճսդհճսձգ: Իոժ ծննդաբերության, յոթ դչզ 

ըճջիջ՟՜ձզղձՠջզ իՠպ ժ՜յչ՜թ յ՜պժՠջ՜չճջ ձՠջժ՜հ՜ռձճսկ բ յոթնարփի 

ղձճջիձՠջգ, ՜շ՜տզձճսդհ՜ձ կ՜ձճսժձՠջզձ ՜ջ՟ՠձ իճ՞ճս յ՜ջճսձ՜ժձՠջճսկ, իճ-

՞ճս հճսջ՜տ՜ձմհճսջ կ՜ոզ ՜ջ՜պձՠջգ ոձճխ ՞՜ա՜ձձՠջզ ձչ՜խճսկձ ճս ՜ձ՜ոձ՜-

ժ՜ձ յոթ կ՜ոՠջզ չջ՜ ՝՜ձ՜ժ՜ձճսդհ՜ձ զղը՜ձճսդհ՜կ՝ թձձ՟՜՝ՠջճսդհճսձգ:  

«Ես պժ՜ջտ վառեցան զաւրութեամբ հոգւոյն» ւ, գոպ Պճխճոզ ըջ՜պզ, ոյ՜շ՜ազձչՠ-

ռզձ, ՞ճջթՠջզ ՜ջ՟՜ջճսդհ՜ձ աջ՜իգ ի՜՞ձՠէճչ, Աչՠպ՜ջ՜ձզ ըջ՜պձՠջզ յ՜պջ՜ոպճսդհ՜կ՝ 

ճպտՠջձ ՜՞ճսռՠէճչ, իճսհոզ ո՜խ՜չ՜ջպգ ՞էըձՠջզձ ՟ձՠէճչ ճս ի՜չ՜պզ չ՜ի՜ձձ ՜շձՠէճչ 

(իկկպ. Եվՠո. Զ 14-17), ճջզ ՟ՠյտճսկ մ՜ջզ ձՠպՠջձ ՜հէւո ՜ձի՜ո՜ձՠէզ ՠձ: «Յագք և լիք հա-

ցիւ նուաղեցան»՚ մ՜ջ ՟ւՠջձ ճսպճսկ բզձ կ՜ջկձզ ՜ձ՟՜կձՠջզ ւ իճ՞ճս կ՜ոՠջզ կՠխտՠջզ ՞՜ջ-

ղճսդհճսձձ ճս ի՜՞ՠձճսկ, զձմյՠո ի՜ռճչ: Եջ՝ կ՜ջ՟ձ ՜յ՜ղը՜ջճսդհ՜կ՝ ոջ՝չՠռ, ձջ՜ձտ ոճչզռ 

ձչ՜խՠռզձ: Իոժ կ՜ջ՟զժ, ճջ ճսպճսկ բզձ կՠխտՠջզ կճըզջգ, տ՜խռՠէճչ ՠջժձ՜հզձ ժՠջ՜ժճսջձՠջզ, 

՜ջ՟՜ջ՜ռ՜ձ ւ էռջզձ ՠջժզջգ՚ ՜հոզձտձ ՜ձժհ՜էձՠջզ չՠջզձ ՠջժձտզ չ՜հջգ (բն 453): 

«Ամուլն թձ՜ս եւթ». ՜կճսէ ՜ձչ՜ձճսկ բ զ ոժա՝՜ձՠ դ՜՞՜չճջ՜ժ՜ձ ճոժՠխՠձ յ՜պժՠջճչ 

իճ՞զձ, ճջ, դ՜խչՠէճչ կ՜ջկձզ ՜խ՝զ կՠն, ժճջռձճսկ բ Աոպթճսռ չՠջռջ՜թ յոթնյակի ղձճջիգ, 

կ՜ջկձ՜ժ՜ձ ՜ըպՠջզ թձճսձ՟ձՠջզ ՝՜ակճսդհ՜կ՝ ՜կճսէ ւ ՜ձյպճսխ կձճսկ ՜հո ՠջժձ՜չճջ 

ղձճջիձՠջզռ (կ՜ջ՞՜ջՠճսդհճսձ, դ՜՞՜չճջճսդհճսձ, տ՜ի՜ձ՜հճսդհճսձ, զղը՜ձճսդհճսձ, զկ՜ոպճս-

դհճսձ, ՜ձկ՜իճսդհճսձ, ՜ձկՠխճսդհճսձ, ՜ձ՜յ՜ժ՜ձճսդհճսձ): Իոժ ՜ա՜պ՜՞ջչՠէճչ կ՜ջկձզ 

թ՜շ՜հճսդհճսձզռ՚ ՜յ՜ղը՜ջճսդհ՜ձ ՠջժճսձտճչ չՠջոպզձ ծնում է ոջ՜ձռ՚ կ՜ջ՞՜ջՠ՜ձճսկ ՜շ 

ի՜ձ՟ՠջլհ՜էգ, դ՜՞՜չճջճսկ իճ՞ճս «՜ձ՜ոձ՜ժ՜ձ» կ՜ոՠջզ չջ՜, տ՜ի՜ձ՜հ՜՞ճջթճսկ՚ զջՠձ 

Աոպթճսձ յ՜պ՜ջ՜՞ՠէճչ, զկ՜ոպ՜ոզջճսկ՚ չՠջզձ զջճխճսդհճսձձՠջզ ղճսջն ըճջիՠէճչ, զղը՜ձ՜-

՝՜ջ ո՜ոպճսկ կՠխտՠջգ, ՜ձկ՜ի՜ձճսկ ՜շ՜տզձճսդհճսձձՠջզ կ՜ձճսժձՠջճչ ւ ՜ձկՠխճսդհ՜կ՝ 

                                                                                                                                              
Խորհրդապատկերը՚ ոզկչճէգ, ձՠջ՜շճսկ բ ՠջւճսհդզ իՠպ ժ՜յչ՜թ աճս՞՜՟ջ՜յ՜պժՠջձՠ-

ջզ, ի՜կ՜՟ջ՜յ՜պժՠջձՠջզ, զկ՜ոպ՜հզձ ղՠջպՠջզ ՜կ՝ճխնճսդհճսձգ: 
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՜ձ՜յ՜ժ՜ձճսդհճսձ ի՜՞ձճսկ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ վ՜շտզ իճսհոճչ: Նճսհձ չ՜հջՠջճսկ «նվաղում են 

թձչՠէճսռ» ռ՜ձժճսդհ՜ձ ՝՜ակ՜թզձ չզղ՜յգ (՜հոզձտձ իճ՞ճս ռ՜ձժ՜ժ՜ձ կ՜ոզ ՜ջ՜պձՠջգ), 

ոջպկպճսդհ՜ձ ՞՜ա՜ձգ (իճ՞ճս «՜ջզ՜ժ՜ձ» ժ՜կ «ոջպկպ՜ժ՜ձ» կ՜ոզ ՜ջ՜պձՠջգ՚ Ա. Թ.), ՜-

կՠձ՜հձ ոձճպզզձ ճսխխչ՜թ ա՞՜հճսդհճսձձՠջզ ՜ձժ՜ջ՞ ղ՜ջեճսկձՠջգ: Իոժ ՠջ՝ ոջ՜ձռ յոթ 

՜ձ՜ոձ՜ժ՜ձ կ՜ոՠջզ չջ՜ պզջ՜՝՜ջ զղըճսկ բ ՝՜ձ՜ժ՜ձ իճ՞զձ, թձձ՟՜՝ՠջճսկ բ ՠջժձ՜չճջ ւ 

կ՜տճսջ չ՜ջտճչ (բն 453-454):  

Անագոգիկ մեկնություն 

Եչ ՜հո ձՠջտզձ պզջճսհդձՠջզռ Եջաձժ՜ռզձ ՜ձռձճսկ բ ՝՜ջլջ՜՞ճսհձ՚ «չՠ-

ջ՜թ՜ժ՜ձ» պՠոճսդհ՜ձգ, ճջգ ձ՜ ՜ձչ՜ձճսկ բ գոպ «իճ՞ւճջ ՠխ՜ձ՜ժզ» ի՜հՠ-

ռճխճսդհճսձ («պՠոռճստ ըստ հոգևորն յեղանակի»): Եչ ՝ճէճջ զջճխճսդհճսձ-

ձՠջգ պՠխ՜՟ջչճսկ ՠձ ՜ջ՜ջմ՜՞ճջթճսդհ՜ձ, ՠդՠ ժ՜ջՠէզ բ ՜ոՠէ, «ըպ՜ձհճս-

դզ», ՜ջ՜ջմճսդհ՜ձ ոջպզ՚ երկփեղկվածության ՟՜ղպճսկ՚ ՟՜շձ՜էճչ «՜հձպՠ-

խզ» ոՠջկՠջ, ոյ՜ոճսկձՠջ, ոՠջպ՜ծճսկձՠջ, ՜յ՜՞՜ զջ՜՞ճջթկ՜ձ ՜ձիջ՜եՠղպ 

իճջզաճձձՠջ ճս ի՜ժ՜շ՜ժ ՠջՠոձՠջ, ճջճչ կզ՜հձ էջչճսկ ճս ըճջճսդհճսձ ՠձ 

՜շձճսկ ՠջժճսոձ բէ: Ահոյՠո՚ Եղկաննան՝ դ՜ջ՞կ՜ձ՜՝՜ջ «ՠջժձ՜հզձ ղձճջի», 

Աոպթճ ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ զկ՜ոպճսդհ՜ձ ղձճջիձ բ, ճջ կ՜ջ՟ճսձ ՜ջ՜ջՠէ բ ճջյՠո 

իճ՞զ ւ կ՜ջկզձ: Ըոպ ոջ՜` կրկին ՠձ ձ՜ւ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ՜ա՞զ չ՜հՠէտզ ի՜կ՜ջ 

ոպՠխթչ՜թ ՜ղը՜ջիձ ճս ժհ՜ձտգ, իճ՞ւճջ ի՜հ՜ռտգ ծՠխտճսկ բ ՜հոժճխկձ՜հզձձ 

ճս ՝ձ՜ժճսդհճսձ ի՜ոպ՜պճսկ ՜հձպՠխ:  

Ահո ՜ղը՜ջիձՠջզռ կՠժգ կ՜իժ՜ձ՜ռճս բ ւ ՜ձռ՜չճջ, կհճսոգ՚ ՜ձկ՜ի, ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ, 

կղպձնՠձ՜չճջ: Ժճխճչճխգ ոջ՜ձռզռ ՜շ՜նզձգ «ճսձ՜հձճսդհճսձ» բ ժճմճսկ (Ժճխ. Ա 2), տ՜ձզ ճջ 

՜հձ զջ ՜ձժ՜հճսձճսդհ՜կ՝ ճս ՜ձի՜ոպ՜պճսդհ՜կ՝ ձկ՜ձ բ ՜չ՜ազ չջ՜ ղզձչ՜թ պ՜ձ (Մ՜պդ. Է 

26), կ՜ձճսժձՠջզ՚ ՜ոպխՠջզձ ճսխխչ՜թ ձՠպ՜լ՞ճսդհ՜ձ ժ՜կ ՞ճ՞զ կՠն իճխկգ եճխճչՠէճս վճջլզ 

(Աշ՜ժ. Լ 4) ճս ՝ճէճջ ձկ՜ձ ոձճպզ ռ՜ձժճսդհճսձձՠջզ, զձմյՠո ՜ձռ՜չճջ ժՠձռ՜խ՜ժ՜ձ չ՜հՠէ-

մճսդհճսձձՠջզռ ր՞պչՠէճս պՠձմ՜ձտգ: Իոժ Տզջճնզռ ճս ՜շ՜տհ՜էձՠջզռ ոճչճջճսկ ՠձտ ի՜չզպՠձ՜-

ժ՜ձ ճս ՜ձկ՜ի ժհ՜ձտզ չ՜հՠէմճսդհճսձգ: Ահոյՠո ւ ՠջժ՜ժզ ՠձ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ժ՜կտձ ճս իճե՜ջճս-

դհճսձգ. ճկ՜ձտ ըճժճսկ ՠձ ՜ոպչ՜թ՜հզձզ, կ՜իչ՜ձ կ՜ոզձ, ճկ՜ձտ ոձճպզ վ՜շտճչ ճս կ՜ջկձզ 

ռ՜ձժճսդհ՜կ՝ պՠձմճսկ ի՜՞ճսջ՟ պ՜է ա՞՜հ՜ջ՜ձձՠջզ ռ՜ձժճսդհճսձձՠջզձ (բն 454): 

Աջ՟՚ դՠւ ՝՜ակ՜ա՜չ՜ժ բջ Փՠձձ՜ձ, ՝՜հռ ՜չՠէզ ոզջՠէզ բջ ՜ձթձճսձ՟ Աձձ՜ձ. ձճսհձ 

ժՠջյ դՠւ ՜հո ւ ի՜չզպՠձ՜ժ՜ձ ժհ՜ձտզ ՝՜ջզտձՠջգ ձճսհձ Աջ՜ջմզ յ՜ջ՞ւձ ՠձ, ՝՜հռ Աոպթճ 

ոզջՠէզձՠջգ ձջ՜ձտ ՠձ, ճչտՠջ ՠջւՠէզ ՝՜ձՠջզ կզնճռճչ ՜ձՠջւճսհդզ կ՜ոզձ ՠձ ըճժճսկ՚ այստեղ 

սերմանելով ՜շ՜տզձճսդհ՜ձ ոՠջկՠջգ ւ «այնտեղ» ծնելով:  

Ահոպՠխ Եջաձժ՜ռզձ կ՜ձջ՜կ՜ոձճջՠձ ձժ՜ջ՜՞ջճսկ բ Փՠձձ՜հզ՚ ՜հո ՜ղ-

ը՜ջիզ աճջ՜չճջձՠջզ ճս կՠթ՜պճսձձՠջզ թ՜խջգ մտ՜չճջձՠջզ չջ՜, զձմյՠո ձ՜ւ 

տջզոպճձհ՜ձՠջզ աջժ՜ձտձՠջգ, ճջզ յ՜պծ՜շճչ ոջպզ իՠթճսդհ՜կ՝ ՜խ՜խ՜ժճսկ 

ՠձ, զձմյՠո Աձձ՜ձ, ՜շ Աոպչ՜թ: 
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Իձմյՠո Փՠձձ՜ձ, իյ՜ջպ՜ռ՜թ զջ թձճսձ՟ձՠջճչ, ձ՜ը՜պճսկ ճս ճպձ՜ի՜ջճսկ բջ Աձ-

ձ՜հզձ, ՜հձյՠո ՜ղը՜ջի՜ոՠջձՠջձ ՠձ ՝՜աճսկ ՜ձզջ՜չճսդհճսձ թձճսկ, ՜ծՠռձճսկ մ՜ջզտզ ռ՜ձ-

ժճսդհճսձձՠջգ, յծձչճսկ ի՜ձ՟ՠջլձՠջզ ճոժՠդՠէ ձժ՜ջձՠջճչ, ՜կ՝՜ջպ՜չ՜ձ ՟՜շձճսկ թ՜շ՜ձՠ-

ջզ ՝՜ակճսդհ՜կ՝, ՝ճջ՝ճտչճսկ ՜ջթ՜դ՜ոզջճսդհ՜ձ ՜ըպճչ, ո՞ճ ՜ղը՜ջիզ կՠն ՝ՠջժջճսկ ՜ձ-

յ՜պղ՜ծ ճսջ՜ըճսդհ՜կ՝, աչ՜ջծ՜ձճսկ ժհ՜ձտզ յ՜ձ՟ըպճսդհ՜կ՝, րպ՜ջ ՜ղը՜ջիձ զջՠձռ ոՠ-

վ՜ժ՜ձգ ի՜կ՜ջճսկ, ւ ՜ջի՜կ՜ջիճսկ ՠջժձ՜չճջ ՝՜ջզտձՠջ ռ՜ձժ՜ռճխձՠջզձ, ճջ ժջժձ՜ժզ 

չղպ՜ձճսկ ՠձ ճս պ՜՞ձ՜յճսկ՚ ՜ջե՜ձ՜ձ՜էճչ ՜հ՟ թ՜խջզձ ւ պՠոձՠէճչ ՜հ՟ ՜ձզջ՜չ չ՜հՠէտգ: 

Ահոյՠո, յ՜պճսի՜ոզ ՜ջե՜ձզ ՜կ՝՜ջղպճսդհ՜ձ կՠն ՞ճջթճսձհ՜ կ՜ջ՟զժ վ՜վճսժ ժհ՜ձտ ՠձ 

չ՜ջճսկ, զոժ Աոպթճ ոզջՠէզձՠջձ ճս ոջ՝ՠջգ` մ՜ջմ՜ջչճսկ: Եչ զձմյՠո Փՠձձ՜հզ ա՜չ՜ժձՠջգ կ՜-

ի՜ռ՜ձ Աձձ՜հզ թձճսձ՟ճչ, ՜հձյՠո ո՞ճչ ճս չղպճչ, ի՜ձ՟ՠջլհ՜է իճսհոզ վ՜շտճչ ՜յջճխձՠջգ 

ի՜պճսռճսկ ոպ՜ռ՜ձ զջՠձռ ՜շ՜տզձճսդհ՜ձ ա՜չ՜ժձՠջզ թձճսձ՟ճչ, ւ ՜ձզջ՜չճսդհ՜կ՝ ՜ջի՜-

կ՜ջիչ՜թձՠջգ կզ՜ը՜շձչՠռզձ իջՠղպ՜ժձՠջզ յ՜ջզձ: Եջժջզ չջ՜ ճմզձմ մճսձՠռճխձՠջգ ե՜շ՜ձ-

՞ՠռզձ ՠջժձ՜հզձ տ՜խ՜տգ (բն 454-455): Ահո ձՠխճսդհճսձձՠջձ ՜հեկ ժջճսկ ՠձ ւ տջզոպճձհ՜ձՠջգ 

ծղկ՜ջզպ ՜ոպչ՜թ՜յ՜ղպձՠջզձ ի՜հիճհճխ տջզոպճոճսջ՜ռ ՜ա՞ՠջզռ, ճջ ի՜նճխճսդհճսձ ՠձ 

չ՜հՠէճսկ ժՠձռ՜խ՜հզձ զջճխճսդհճսձձՠջճսկ ւ, Կ՜հՠձզձ ՜ձճխճջկ՜՝՜ջ ոյ՜ձՠէճչ, ձջ՜ ՜ձՠթ-

տճչ ՠջՠջ՜էճչ, մՠձ պ՜պ՜ձչճսկ ւ ՜շ՜ձռ վճջլճսդհճսձձՠջզ չ՜հՠէճսկ ՠձ ժհ՜ձտգ: Իոժ ՜ջ՟՜ջ-

ձՠջգ պ՜՞ձ՜յճսկ ՠձ ՝՜աճսկ վճջլ՜ձտձՠջզռ՚ ՜հէ իձ՜ջ, ՜յ՜ոպ՜ձզ իճսհո մճսձՠձ՜էճչ, ՝՜ռզ 

՜խ՜խ՜ժՠէճսռ ւ Տզջճն ՜շ՜ն իՠթճսդհ՜կ՝ ՜խճդՠէճսռ: Դ՜չզդգ ձճսհձյՠո վճջլճսկ բջ կպձՠէ 

Աոպթճ ոջ՝ճսդհ՜ձ կՠն, ի՜ոժ՜ձ՜է իխվ՜ռ՜թձՠջզ ւ ՜խտ՜պձՠջզ, ի՜՞ՠռճսկճչ էզ՜ռ՜թձՠջզ ւ 

տ՜խռճխձՠջզ, պ՜շ՜յՠռձճխձՠջզ ճս պ՜շ՜յճխձՠջզ չզծ՜ժգ (բն 456):  

Ահոպՠխ բէ Եջաձժ՜ռզձ Քջզոպճոզ ՜ձռ՜թ ճսխճսռ պջ՜կ՜՝՜ձճջՠձ ՝ՠջճսկ 

բ հարության (Ղ՜ա՜ջճոզ), պ՜շ՜յճխձՠջզ հանդերձյալ ՠջ՜ձճսդհ՜ձ, ձջ՜ձռ 

ի՜ջճսդհ՜ձ՚ աճջճսդհ՜ձ ՠխնհճսջզ ի՜շձՠէճս, չՠջզձ ՜պհ՜ձզ ՜շնւ ՝ՠջ՜ձձՠջզ 

՝՜ռչՠէճս ՟ջչ՜՞ձՠջգ:  

Ահո ՝ճէճջ պ՜ջ՜ժճսո՜ձտձՠջզ էճսթճսկգ ռճսհռ պչՠռ կՠջ իճսհո Քջզոպճոգ՚ ՞՜էճչ կՠթ՜-

պ՜ձ ւ Ղ՜ա՜ջճոզ յ՜պկճսդհ՜կ՝, ՠջ՜ձճսդհճսձձՠջզ չ՜ջ՟՜յՠպճսդհ՜կ՝, իճ՞ճչ ՜խտ՜պձՠջզ 

ւ ո՞՜չճջձՠջզ, տ՜խռճխձՠջզ ւ ՜ջ՟՜ջճսդհ՜ձ թ՜ջ՜չ ՠխճխձՠջզ, ի՜է՜թհ՜էձՠջզ կպտՠջգ չՠջ-

ի՜ձՠէճչ ճս ՜շ Աոպչ՜թ ի՜ոպ՜պՠէճչ («Հաստատեցաւ…»):  

Իձմյՠո ձչ՜աճսկ ՠձ ՝ճէճջ ՜ձռ՜չճջ, դչ՜ռհ՜է ՝՜ջզտձՠջգ, ւ ՜ջկ՜չՠձզձՠջզ յՠո թ՜խ-

ժճսկ բ ՜ջ՟՜ջձՠջզ ՟՜ոգ, ՜հձյՠո ըճձ՜ջիչճսկ բ կՠթ՜պճսձձՠջզ, թ՜խջճխձՠջզ աճջճսդհ՜ձ եղ-

ջյուրը, ւ ՜շ Աոպչ՜թ բ ի՜շձճսկ ՜ոպչ՜թ՜յ՜ղպձՠջզ վ՜շտզ ՠխնհճսջգ: Աոպթճ ՟ՠկ յ՜պՠ-

ջ՜ակճխ, կ՜ջ՟ժ՜ձռ ըճռճպճխ չզջ՜չճջճխ ՠխնհճսջձՠջգ ժվղջչՠձ՚ ըճջպ՜ժչՠէճչ Քջզոպճոզ 

՜ջ՟՜ջ ՜պհ՜ձճսկ, զոժ ՜շ՜տզձզձՠջզ աճջճսդհ՜ձ ՠխնհճսջձՠջձ ՜ջՠ՞՜ժզռ բէ չՠջ ՝՜ջլջ՜ձ՜-

էճչ, ժվ՜հէՠձ (բն 456-457):  

Ահո ժհ՜ձտճսկ զջՠձռ ի՜կ՝ՠջճսդհ՜կ՝ ՞ճշճա՜կզպ ՜կ՝՜ջպ՜չ՜ձձՠջզռ ըճձ՜ջի ՠխ՜ձ 

ի՜է՜թչ՜թձՠջձ ճս ձՠխչ՜թձՠջգ. Աոպթճ ՜ձծ՜շ զկ՜ոպճսդհ՜ձ իջ՜կ՜ձձ ճս ՞ճջթձ բ՚ էշՠէ ՜հո-

պՠխ, զոժ «՜հձպՠխ», զջ՜չ՜ռզ ւ ՜ջ՟՜ջ ՜պհ՜ձզձ ի՜ոձՠէճչ, ՜ոՠէ. «Ընդարձակեցաւ բերան 

զկ զ չՠջ՜հ դղձ՜կՠ՜ռ զկ»:  
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Աստծո սրբությունն ճս արդարությունը, թշնամիների ամբարտավանու-

թյունն ճս Աստծո գիտելիքի պատրաստությունն էլ, որին սրանք անտեղյակ 

են, կՠժձչճսկ բ ձճսհձ ՠջժվՠխժչ՜թճսդհ՜ձ ըճջիջ՟ճսկ՚ ճջյՠո ՝ճէճջ զջ՜՞ճջ-

թճսկձՠջզ, իճ՞ճս ժջդճսդհ՜ձ ւ ձջ՜ հորիզոնի գձ՟է՜հձկ՜ձ ճս կ՜տջ՜՞ճջթկ՜ձ, 

պ՜ջ՝ՠջ՚ ՜շ՜նզձ ւ ՠպզձ յէ՜ձձՠջգ ապՠէճս ծ՜ձ՜մճխ՜ժ՜ձ ժ՜ջճխճսդհ՜ձ, 

ՠջժձ՜հզձ ՜ջտ՜հճսդհ՜ձ ժ՜շճսռկ՜ձ ի՜կ՜ջ «՜հո» ւ «՜հձ» ժճխկՠջզ ՝՜ե՜ձ-

կ՜ձ ՜ձիջ՜եՠղպճսդհճսձ: Ահո ժջժձ՜ի՜հՠէճս կՠն բ ՜ջ՜ջմճսդհ՜ձ ըճջճսձժ 

յ՜պժՠջգ, ձջ՜ ՜հո պ՜ջ՜թ՜ժ՜ձճսդհճսձձ բ ոպՠխթճսկ Եջաձժ՜ռզձ: 

Սուրբ և արդար է Տէրը, տ՜ձզ ճջ կՠջ վջժճսդհ՜ձ ի՜կ՜ջ մյ՜ժ՜ոՠռջՠռ զջ ժՠռճսռզմ 

ըձ՜կտգ՚ ՜շրջհ՜ ժհ՜ձտճսկ կ՜ջ՟ժ՜ձռ չ՜ջտՠջզ ճս ՞ճջթՠջզ տձձճսդհ՜ձ չջ՜ ՜ջ՞ՠէտ ՟ձՠէճչ, 

զոժ ՜հձպՠխ զջՠջգ տձձճսդհ՜ձ ՠձդ՜ջժՠէճչ: Սջ՜ձճչ կ՜ջ՟ճսձ իձ՜ջ՜չճջճսդհճսձ պջչՠռ ՜հո-

պՠխ զկ՜ոպ՜ոզջՠէճս ւ «՜հձպՠխ» զկ՜ոպճսդհ՜ձ յպճսխգ չ՜հՠէՠէճս, ՜հոպՠխ ո՜ժ՜չ պ՜ձնչՠ-

էճս ւ «՜հձպՠխ» ՜ձկ՜ի՜յՠո վ՜շ՜չճջչՠէճս: Ահոյՠո զկ՜ոպճսդհ՜կ՝ «ժջժզձ» ՜ղը՜ջի 

՟ջչՠռ կՠջ ՜շնւ զկ՜ոպ՜ոզջՠէճս ի՜կ՜ջ, ճջ ա՜ձռ ՜շձՠձտ ՜ձռ՜չճջձ ճս ի՜ջՠձտ կձ՜հճսձզձ, 

՜շ՜նզձձՠջձ ՜ջի՜կ՜ջիՠձտ ճս ՠջժջճջ՟ձՠջզ իՠպ գձդ՜ձ՜ձտ, «ոպչՠջ՜՞ջճսդհճսձգ» դճխձՠձտ 

ւ ծղկ՜ջպճսդհճսձգ ոզջՠձտ, զկ՜ձ՜ձտ, ճջ ՠջժջ՜չճջ ւ ոպճջզձ ըճջ՜ձգ ժտ՜ձ՟չզ, զոժ չՠջզձ 

տ՜խ՜տզ պ՜ծ՜ջգ ի՜չզպՠձ՜ժ՜ձ ճս ՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ բ, ծ՜ձ՜մՠձտ ժհ՜ձտզ ը՜չ՜ջձ ճս գձդ՜-

ձ՜ձտ ՟ՠյզ ՜ձոպչՠջ էճսհոգ, էտՠձտ թ՜ձջճսդհ՜ձ ժ՜չձ ճս պզխկգ ւ ճսխխչՠձտ ՟ՠյզ ոճսջ՝ ՠջ-

ժզձտ, կՠջլ՜չճջճչ ճս ՜ձռ՜չճջճչ գձդ՜ձ՜ձտ ՟ՠյզ ի՜ձ՟ՠջլհ՜էձ ճս կձ՜հճսձգ (բն 457-458): 

Իոժ ՜ձռ՜չճջզ իՠղպճսդհ՜կ՝ ը՜՝չճխձՠջզձ ճս ՜հձ կղպձնՠձ՜չճջ ի՜կ՜ջճխձՠջզձ, ժհ՜ձտզձ ճս 

՜կ՝՜ջպ՜չ՜ձճսդհ՜ձգ թ՜շ՜հճխձՠջզձ, ՜ըպճչ վտչճխձՠջզձ, Աոպթճ ՠջժհճսխ՜թձՠջզձ ՜ջի՜-

կ՜ջիճխձՠջզձ ո՜ոպճսկ բ Տՠջգ ւ ՜ոճսկ՚ «Մի՛ պարծիք և մի՛խաւսիք զանբարտավանս» (Ա 

Թ՜՞. Բ 1-2): «Մզ յ՜ջթզտ», տ՜ձզ ճջ Աոպչ՜թ ՞զպճսդհճսձձՠջզ պՠջձ բ ւ զջ զկ՜ոպճսդհ՜կ՝ 

յ՜պջ՜ոպՠռ զջ ՞զպճսդհճսձձ զջ ՜ջ՜ջ՜թձՠջզ կՠն [ճջ ՟ջուճջչճսկ բ ՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժ], ՠջ՝ 

կՠժձ զջ մ՜ջճսդհ՜կ՝ ՝՜ջլջ՜ձճսկ բ, զոժ կհճսոգ ՜շ՜տզձճսդհ՜ձ ի՜կ՜ջ վճջլճսդհ՜ձ բ ՠձ-

դ՜ջժչճսկ, ճջ ճոժճս յՠո դջթչզ ժջ՜ժճսկ, կ՜տջ՜՞ճջթչզ՚ «ի՜էՠէճչ» ՜ձ՞՜կ զջ վճտջ՜՞ճսհձ 

՜ձժ՜պ՜ջճսդհճսձզռ (բն 458):  

Ահոյՠո ՠշ՜ժզ չՠջ՜ժՠջպչճսկ բ Աձձ՜հզ յ՜պկճսդհճսձձ ճս ՜խճդտգ՚ 

ոպ՜ձ՜էճչ զջ ՜կ՝ճխնճսդհճսձձ ճս ժ՜պ՜ջՠէճսդհճսձգ: Եխնհճսջձ զջ ժջժձ՜ժզ աճ-

ջճսդհ՜կ՝, ձջ՜ ՝՜ջլջ՜ձ՜էգ, էզձՠէճչ մ՜ջ՜՞ճջթձՠջզ ըճոտՠջճչ ը՜հդճռձՠջզ 

աՠձտզ ձղ՜ձձ ճս կզ՜ե՜կ՜ձ՜ժ Աձձ՜հզ՚ ճջ՟զճչ աճջ՜ձ՜էգ, իճ՞ւճջ յ՜պկճս-

դհ՜ձ կՠն ՟՜շձճսկ բ Քջզոպճո-աճջճսդհճսձգ, ճջճչ ի՜շձճսկ բ ՠժՠխՠռզձ՚ ՝՜ջլ-

ջ՜ձ՜էճչ կզձմւ զջ իճ՞ւճջ կ՜ջկձզ ՞էճսը-Քջզոպճոզ՚ Հճջ ժճխտգ ՞պձչճխ պզ-

ջճսհդձՠջգ ճս ը՜վ՜ձՠէճչ կ՜ջ՟ժ՜ձռ ռջ՜թ վճջլզմզ ՠխնհճսջգ: Նՠջտզձ ղՠջպՠ-

ջճսկ ձՠջժ՜հ՜ռձճսկ բ ՜ըպՠջզ ըճռճպճսկզռ ՜ա՜պ՜՞ջչ՜թ, ա՞՜հ՜ջ՜ձձՠջճսկ 

ծ՜յ՜խճսկզռ վջժչ՜թ կզՠխՠձ՜ռ՜թ-ի՜ոպ՜պչ՜թ իճ՞ճսկ պխկ՜ժ՜ձ չ՜ջ-

տՠջզռ ՟ճսջո յջթ՜թ կզպտգ, ճջ ՜ձռձճսկ բ չ՜ջ՜՞ճսհջզ ձՠջտզձ ժճխկձ ճս ՜հձ-

պՠխ ՟ձճսկ իճ՞ճս աճջճսդհճսձձՠջգ: Եչ ե՜կ՜ձ՜ժձՠջզ էջճսկճչ ՜ոպչ՜թ՜-
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յ՜ղպձՠջզ վ՜շտզ էճսոՠ ՠխնհճսջձ բ ՝՜ջլջ՜ձճսկ ՜կՠձզռ, ՜ջՠ՞՜ժզռ բէ չՠջ, 

կզձմ վղջչճսկ ՠձ ձջ՜ձռ ըճռճպճխ ՜ձզջ՜չձՠջզ ՠխնհճսջձՠջձ «՜հձ ժճխկճսկ»: 

Յճսջ՜տ՜ձմհճսջ յ՜պժՠջ ՟՜շձճսկ բ ճսձզչՠջո՜է ղ՜ջեճսկ-վճջչ՜թտ իճ՞ճս կՠն, 

կՠթ կզ ի՜շձճսկ՚ դ՜վ՜ձռչ՜թ իձ՜ջ՜չճջ աճջՠխ իճսա՜ժ՜ձ-զկ՜ոպ՜՝՜ձ՜-

ժ՜ձ էզռտՠջճչ: Աջ՜ջմ՜՞ճջթճսդհ՜ձ, պզՠաՠջ՜թ՜չ՜էկ՜ձ՚ ե՜կ՜ձ՜ժ՜հզձ-ի՜-

չՠջե՜ժ՜ձ, ՝ճէճջ ըճջտՠջզ ճս պ՜ջ՜թճսդհճսձձՠջզ է՜հձճսհդձ գձ՟՞ջժճխ կՠժ-

ձճսդհճսձձՠջգ՚ կզւձճսհձ յ՜պժՠջձՠջզ ղճսջն ձՠջիհճսոչ՜թ ճս ըպ՜ռչ՜թ, ՜շ՜ն 

ՠձ ՝ՠջճսկ շՠաճձ՜ձոզ կՠթ ճսե:  

Մզ՜ե՜կ՜ձ՜ժ ճջւբ ոժա՝ճսձտզ, աճջճսդհ՜ձ ձՠջ՜ա՟ՠռճսդհ՜ձ, ՞ճջթճխճս-

դհճսձձՠջզ ՟զպ՜ջժճսկգ պ՜ջ՝ՠջ ճէճջպձՠջճսկ դճսհէ բ պ՜էզո չՠջ՜ժՠջպՠէ ձջ՜ 

կզ՜ժ՜ձ բճսդհ՜ձ պ՜ջ՜պՠո՜ժ «ՠջՠոձՠջգ», պ՜ջ՝ՠջ ՟ջուճջճսկձՠջզ կՠն 

՜չՠէզ ձջ՝ճջՠձ գձժ՜էՠէ ձջ՜ «ժՠձո՜ձհճսդգ», իզկտգ: Ահո պՠո՜ժՠպզռ իՠ-

պ՜տջտզջ ՠձ աստվածային արվեստի պատրաստության ւ սրբության կՠժձճս-

դհճսձձՠջգ: Աշ՜նզձգ ճսխզխ ձղ՜ձ՜ժճսդհ՜կ՝ չՠջի՜ձճսկ բ ՜կՠձ զձմ պՠխզձ ճս 

ե՜կ՜ձ՜ժզձ ի՜հպձչՠէճս ծղ՞ջպճսդհճսձգ, ՜հէ՜՝՜ձճսդհ՜ձ ճէճջպճսկ՚ Աոպթճ 

ի՜ջ՜ժ՜հճսդհճսձգ, ՜կՠձ զձմ ՜ոպզծ՜ձ՜՝՜ջ ոճչճջՠռձՠէճս-՜յջՠռձՠէճս, ժ՜-

շճսռՠէճս ժ՜ջճխճսդհճսձգ, ճջ իճ՞ւճջ յ՜պկճսդհ՜ձ կՠն պ՜ջ՜պՠո՜ժ ՠջւ՜-

ժճսկձՠջճչ ՞՜էզո-ի՜ոձճսկ բ կզձմ էզ՜ջեՠտ ի՜հպձճսդհճսձ՚ կ՜ջ՟ՠխ՜ռճսկ: «Բ՜-

ջճհ՜ժ՜ձ» ճէճջպճսկ ՜հձ ՟ջուճջչճսկ բ ՝ճսեՠէճս պ՜ջ՜պՠո՜ժ լւՠջզ, ոյՠխ՜-

ձզձՠջզ ՞զպճսդհճսձգ կ՜ջ՟ժ՜ձռ ղձճջիՠէճս, զջ ձՠջճխ՜կպճսդհճսձձ ճս ոՠջգ 

ռճսռ՜ձՠէճս կՠն, ճջճձռճչ կ՜ջ՟ձ ՜շ՜նձճջ՟չճսկ բ ճս ՜ա՜պ՜՞ջչճսկ կՠխտՠջզ 

ծձղճխ ՞զպ՜ժռճսդհճսձզռ: Վՠջն՜յՠո ճ՞ՠխՠձ ճէճջպճսկ ՜ոպչ՜թ՜հզձ ՜ջչՠո-

պզ յ՜պջ՜ոպճսդհճսձգ ժջժձ՜ժզ ՜ղը՜ջի ոպՠխթՠէճս իկպճսդհ՜կ՝ կՠխո՜չճջ-

ձՠջզ՚ ՜ղը՜ջիզ չ՜հՠէտձՠջգ ծ՜ղ՜ժՠէճս, ւ ՜շ՜տզձզձՠջզ՚ ժհ՜ձտզ ՝ճչճսկ 

դջթչՠէճս-կ՜տջ՜՞ճջթչՠէճս, զջՠձռ ժ՜պ՜ջՠէ՜պզյզձ ի՜ոձՠէճս կՠն բ ՜ջպ՜-

ի՜հպչճսկ: Բճէճջ ճէճջպձՠջճսկ ղՠղպչ՜թ բ ՜ջչՠոպզ զջ՜՞ճջթկ՜ձ աստիճա-

նականությունը, հարակայությունը, բազմանշանակությունը (հեռատեսությու-

նը), ճջզ ղճսջն ժ՜շճսռչճսկ բ կզ ի՜կ՜պզՠաՠջ՜ժ՜ձ ՝՜ակ՜լ՜հձճսդհճսձ:  

Աոպչ՜թ՜հզձ ոջ՝ճսդհճսձձ զջ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձՠէզճսդհ՜ձ ւ ՜ջ՟՜ջճսդհճսձգ՚ 

Աձձ՜հզձ ոյ՜ոՠռձՠէճս, Փՠձձ՜հզձ ա՜չ՜ժձՠջ ղձճջիՠէճս կՠն բ, ճջճչ վճջլչճսկ 

ՠձ ՠջժճսոձ բէ, ՜հէ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ճէճջպճսկ ոջ՝ճսդհճսձգ ժ՜հ՜ձճսկ բ ՜ջ՜ջմ՜՞ճջ-

թճսդհ՜ձ զձտձճսջճսհձճսդհճսձ լՠշտ ՝ՠջՠէճս ի՜կ՜ջ կ՜ջ՟ճսձ ոը՜է՜ժ՜ձ ՟՜շ-

ձ՜էճս դճսհէպչճսդհ՜ձ, ՜ջ՟՜ջճսդհճսձգ՚ իջՠ՜ձՠջզձ գձպջՠէճս, ՜հձճսիՠպւ ՠջՠո 

դՠտՠէճս կՠն ւ ՜հէձ, ՝՜ջճհ՜ժ՜ձ ՟՜ղպճսկ Աոպչ՜թ ոճսջ՝ բ ոջ՝ՠջզ կՠն ՜ջպ՜-

ռճէչՠէճչ, ՜ջ՟՜ջ՚ ՜ջ՟՜ջձՠջզձ, ոջ՝չ՜թ պՠոճխճսդհ՜ձգ ՠջւ՜էճչ: Եչ չՠ-

ջ՜թ՜ժ՜ձ ճէճջպճսկ՚ ոճսջ՝ ւ ՜ջ՟՜ջ բ, տ՜ձզ ճջ «՜հոպՠխ» ղ՜ջճսձ՜ժճսկ բ զջ 

ըձ՜կտձ ճս կզ՜հձ «՜հձպՠխ» ՟՜պճսկ, ՜հոպՠխ, գոպ ՜հ՟կ, ՞ճջթՠջզ տձձճսդհ՜ձ 

չջ՜ ՜ջ՞ՠէտ ՟ձՠէճչ: Սջ՜ձճչ կ՜ջ՟ճսձ ՟յջճսդհ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժ բ պջչճսկ իՠշ՜-

չճջզ կ՜ոզձ ըճջիՠէճս, ՜հձ ճջճձՠէճս, ՜հ՟ իՠշ՜ա՞՜հճսդհճսձգ իճ՞ւճջ ա՞՜հ՜-
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ջ՜ձճչ ՜ձչՠջն ա՜ջ՞՜ռձՠէճս, ձջ՜ձ ի՜ոձՠէճս ժ՜ջճխճսդհճսձձ ՜կ՝՜ջՠէճս՚ զկ՜-

ռճսդհ՜ձգ պՠձմ՜էճս (՝՜շ՜ռզ՚ «զկ՜ոպ՜ոզջՠէճս»՚ վզէզոճվ՜հՠէճս) ւ «՜հձ-

պՠխ» ոջ՜ձ պզջ՜ձ՜էճս (գոպ կՠժձճսդհ՜ձ՚ «յպճսխձՠջգ չ՜հՠէՠէճս») ւ ՜հէձ: 

Աոպթճ ՠջժ՜ժզ աճջճսդհ՜ձ ՝ճէճջ ՜հո կՠժձճսդհճսձձՠջճսկ ղՠղպչ՜թ բ ի՜կ՜-

յ՜պ՜ոը՜ձ ճէճջպձՠջճսկ իճ՞ճս ՜ծզ ի՜կ՜ջ պ՜ջ՜պՠո՜ժ իձ՜ջ՜չճջճսդհճսձ-

ձՠջզ գձլՠշճսկգ ճմ կզ՜ձղ՜ձ՜ժ ի՜ձ՞՜կ՜ձտձՠջճսկ, ձջ՜ «պ՜ջ՜թճսդհ՜ձ» 

գձ՟է՜հձճսկգ: Աոպչ՜թ՜հզձ ՜ջչՠոպգ, յ՜պջ՜ոպճսդհճսձգ ծհճսխ՜չճջչճսկ բ 

՜ջ՜ջմճսդհ՜ձ «ձՠջտզձ» ճս «՜ջպ՜տզձ» ՝ճէճջ կ՜ոձզժձՠջճսկ, կզկհ՜ձռ ի՜հՠ-

էզձՠջճսկ՚ թ՜չ՜է՜հզձ կՠթ ըճջտՠջ լՠշտ՝ՠջՠէճչ: 

Եջաձժ՜ռզձ ոպՠխթճսկ բ «՝՜ակ՜ձզոպ» պՠո՜ջ՜ձձՠջ. ոջ՜ձտ ժ՜շճսռ-

չճսկ ՠձ ըճջիջ՟՜յ՜պժՠջձՠջճչ՚ աճս՞՜՟ջ՜յ՜պժՠջձՠջզ, ի՜կ՜՟ջ՜յ՜պժՠջ-

ձՠջզ ի՜ջճսոպ ղխդ՜ձՠջճչ: Հՠխզձ՜ժզ րեպչ՜թճսդհճսձձ ՜ջպ՜ի՜հպչճսկ բ ւ 

աճս՞՜իՠշՠէզո ժզջ՜շչճխ իձ՜ջ՜ձտձՠջզ, ՜շ՜չՠէ կ՜ձջ-ձճսջ՝ աճս՞՜՟ջ՜ղ՜-

ջՠջզ կՠն՚ ՜հո յ՜պժՠջձՠջզ ղճսջն իհճսոչճսկ ՠձ ձ՜ըձ՜ժ՜ձ ՝ձ՜՞ջզռ չՠջռ-

չ՜թ ՝՜շՠջ, ՜ջպ՜ի՜հպճսդհճսձձՠջ, ճջ ձճջ ճէճջպճսկ ՟՜շձճսկ ՠձ պատկերա-

վոր արտահայտություններ ճս վճը՜՝ՠջճսդհճսձձՠջ: Ահ՟ ՝՜շ՜ղխդ՜ձՠջձ ճս 

ի՜ոժ՜ռճսդհճսձձՠջձ բէ ձճջ ՝՜ձ՜էզճսկ յ՜պչճսկ ՠձ ձճջ ի՜ջ՜ոճսդհճսձձՠջզ 

ղխդ՜հճչ (հճսջ՜տ՜ձմհճսջ կՠժձճսդհ՜ձ ղՠջպճսկ ՝ՠջչճսկ ՠձ Սճսջ՝ Գջտզռ, ի՜պ-

ժ՜յՠո Քջզոպճոզ ժհ՜ձտզռ ՜հ՟ ճէճջպզձ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձ ՟ջչ՜՞ձՠջ):  

Եջաձժ՜ռճս հճսջ՜տ՜ձմհճսջ ծ՜շ՜ժ՜ձ կՠժձճսդհճսձ ժ՜ջՠէզ բ ճսոճսկձ՜ոզ-

ջՠէ ւ չՠջէճսթՠէ ճջյՠո ճջւբ ՠջւճսհդզ ի՜հՠռկ՜ձ, ձջ՜ ՝ճչ՜ձ՟՜ժ՜հզձ ի՜ձ-

՞ճսհռձՠջզ ՝՜ռկ՜ձ, թ՜չ՜էկ՜ձ, ՝՜շ՜ղՠջպՠջզ կՠն, ձջ՜ձռ ՠպւճսկ գձժ՜թ 

պ՜ջ՜թճսդհճսձձՠջզ գձ՟է՜հձկ՜ձ ՠա՜ժզ րջզձ՜ժզ՚ ի՜չ՜տչ՜թ կզՠխՠձ յ՜պժՠ-

ջզ ղճսջն: Յճսջ՜տ՜ձմհճսջզ ի՜կ՜ջ Եջաձժ՜ռզձ ոպՠխթճսկ բ զջ ՝՜ռ՜շզժ 

իճ՞ւճջ ծ՜ջպ՜ջ՜յՠպ՜ժ՜ձ ժ՜շճսհռգ, ճջզ կՠն ժ՜ջճխ բ ՜ա՜պճջՠձ «՝ձ՜ժ-

չՠէ», «ղջնՠէ» կՠժձչճխ կզ՜չճջգ: Ն՜ պ՜ջ՜թճսկ բ կՠժձչճխ ձհճսդզ ՝՜ձ՜լւգ՚ 

ձջ՜ ոՠխկ՜՞ջՠջգ, թ՜էտՠջճսկ դ՜տռչ՜թ «՞թ՜՞ջՠջգ», չՠջ՜ժՠջպՠէճչ գոպ 

ոջ՜ձռ ժճդճխ՜հզձ կՠթ կզ յ՜պժՠջ՚ ոջ՜ ՠպձ՜ըճջղՠջճսկ ՝՜ռչճխ ժ՜շճսհռ-

ձՠջզ, ըճջիջ՟՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ՜խՠջոձՠջզ ճս զկ՜ոպ՜հզձ իխճսկձՠջզ ժ՜կ՜ջձՠջզ 

ճխն ի՜ջոպճսդհ՜կ՝: Մՠժձճխ՜ժ՜ձ ձՠջտզձ, զձմյՠո ձ՜ւ լւ՜ոպՠխթ՜ժ՜ձ իձ՜-

ջ՜ձտձՠջզռ կՠժգ կՠժձճսդհ՜ձ տ՜շ՜ոպզծ՜ձ ի՜կ՜ժ՜ջ՞ձ բ, ճջ ՠջ՝ՠկձ, 

՟՜ջլհ՜է գոպ կՠժձչճխ ձհճսդզ ՝ձճսհդզ, ձՠջկճսթճսկ բ Հճչի՜ձձՠո Եջաձժ՜ռզձ: 

Ահո ի՜կ՜ժ՜ջ՞զ ժզջ՜շկ՜կ՝ ձ՜ըձ՜ժ՜ձ յ՜պկճսդհճսձգ ձ՜ը «՝՜ռՠէճչ» 

զջ ձհճսդ՜ժ՜ձ ղՠջպՠջգ՚ ռճսռ՜ձճսկ բ իճ՞ւճջ կ՜ջկզձգ, ՜հձճսիՠպւ ՝. ըպ՜ռ-

ձճսկ զջ կզ՜չճջձՠջգ իճ՞ճս ճջ՜ժձՠջզ, ճջզռ բէ՚ ՞. չՠջ՜թճսկ ոջ՜ձտ ոջ՝՜ա՜ձ 

ո՜խկՠջզ ժ՜կ ոժզա՝ձՠջզ, ճջճձռ ծ՜շ՜՞ճսկձՠջգ իճջզաճձձՠջճսկ ՞թ՜՞ջճսկ ՠձ 

՝ճէճջճչզձ ձճջ յ՜պժՠջձՠջ: Ահոյՠո «չՠջ՜կղ՜ժչճսկ» բ ձհճսդգ՚ զջ ՜շ՜ձռտզ 
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ղճսջն ի՜չ՜տՠէճչ ձճջ ժջժձ՜թ՜էտՠջ՚ ՝՜շ՜ղՠջպՠջզ, ոջ՜ձռ ղճսջն ժզա՜ժՠպզ 

ՠժճխ ձճջ յ՜պժՠջձՠջզ, ոջ՜ձռ բէ ձՠջիհճսոչճխ ի՜ջ՜ոճսդհճսձձՠջզ:  

Եչ իճ՞զձ ոժոճսկ բ զջ գձդ՜ռտգ՚ ՜ոպզծ՜ձ՜ժ՜ձ ՜ջդձ՜ռձճսկ պ՜պ՜-

ձճսկձՠջգ կզ պՠոզէզ ղճսջն, ճջ զկ՜ոպ՜հզձ ձճջ՜ձճջ իճոտՠջճչ, զկ՜ոպձՠջզ 

՝՜ակ՜ձղ՜ձ՜ժճսդհճսձզռ, ՜խՠջոձՠջզռ իհճսոչճխ-պ՜ջ՜թչճխ ՜ջլ՜՞՜ձտձՠջճչ 

չՠջնճսկ ի՜շձճսկ բ ճջյՠո ի՜կ՜՝՜ջ՝՜շ կզ իձմճսհդ՚ պ՜ջջ՜էճսթչճխ չ՜ըծ՜-

ձ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ իճջզաճձձՠջճսկ: 

АРУСЯК ТАМРАЗЯН 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХ ВИДОВ ТОЛКОВАНИЯ В 

СОЧИНЕНИЯХ ОВАННЕСА ПЛУЗА ЕРЗНКАЦИ 

Ключевые слова: четыре ключа созерцания, четырехликий ду-

ховный образ, параллельный образ, совмещающийся образ, символ 

(духовный образ), противообраз, “копирование” смысловых узлов. 

В общехристианской традиции кристаллизуются четыре спосо-

ба толкования или созерцания: прямое, аллегорическое, тропологи-

ческое и анагогическое. Это некая универсальная модель, воспроиз-

водящая всю полноту смыслов того или иного образа. Некоторые 

сочинения Ованнеса Плуза Ерзнкаци – исключительные в средневе-

ковой армянской экзегетической традиции образцы последова-

тельного применения этой системы “четырех созерцаний”. С изуми-

тельным мастерством Ерзнкаци, сообразуясь с исследуемым пред-

метом, применяет эти способы толкования в определенной системе, 

заново сплетает один и тот же образ в разных ключах посредством 

тонкой словесной игры, смысловых перекличек. При воссоздании 

единого символа во всем его объеме он использует параллельные 

образы (один и тот же образ в разных частях Святого писания), а 

также сочетания разных, но функционально родственных образов. 

Ерзынкаци также касается вопросов сущности толкования, пра-

вильного способа толкования. Последний он определяет как сох-
ранение чувства меры в процессе толкования, как нечто среднее 

между чрезмерным “выдавливанием” смысла из текста, “измельче-

нием”, раздроблением единого смысла слишком подробным анали-

зом, и, с другой стороны, отсутствием какой-либо переработки и 

осмысления. 
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AROUSSIAK THAMRAZIAN 

L'UTILISATION DES QUATRE TYPES D'EXÉGÈSE DANS LES 

ÉCRITS DE HOVHANNES PLOUZ ERZNKATSI 

Les mots clés : les quatre clefs de la contemplation ; la figure spirituelle 

à quatre facettes ; la figure parallèle, le symbole (figure spirituelle) ; l‟anti-

figure ; la « copie » des noyaux de sens.  

Quatre modes d‟exégèses ou de contemplation se cristallisent dans la 

tradition chrétienne : les exégèses explicite, allégorique, tropologique et 

anagogique. Tenus pour des modèles universels, ils sont susceptibles 

d‟englober toute l‟ampleur sémantique de la figure.  

Les écrits de Hovhannes Plouz Erznkatsi sont des modèles 

exceptionnels de l‟application conséquente de ce système dans la tradition 

exégétique de l‟Arménie médiévale. C‟est avec grande maîtrise 

qu‟Erznkatsi manie ce système de «contemplation à quatre degrés », en le 

systématisant en accord avec son objet d‟étude, en tissant chaque fois la 

même figure suivant les différentes clefs contemplatives, à l‟aide des 

jeux de mots et des glissements de sens. Pour recréer le symbole dans 

toute son ampleur, Erznkatsi a recours aux figures parallèles (la même 

figure traitée dans différentes parties de l‟Ecriture sainte), ou aux 

combinaisons de différentes figures, réunies par des fonctions communes, 

atteignant à l‟unité, à la plénitude du sens du symbole unique-de l‟Un. 

C‟est en ceci que consiste la richesse de l‟imagination spirituelle de 

l‟auteur.  

Erznkatsi traite également des questions relatives à la méthode et à 

l‟essence de l‟exégèse, considérée comme l‟histoire spirituelle universelle 

participant à la manifestation progressive du sens, il évoque les modes 

correctes d‟exégèses – le respect de la juste mesure lors de l‟exploration 

des étendues sémantiques de l‟objet étudié ; il ne faut pas y procéder de 

façon trop rigide de crainte d‟«accabler» le sens, ni de façon trop 

analytique de crainte de le « morceler», mais en même temps il ne faut 

pas le laisser sans traitement.  
 


