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ԱՌԱՋԱԲԱՆ

 

ԺԳ դա րի նշա նա վոր ազ գա յին-ե կե ղե ցա կան 

գոր ծիչ նե րից է Վահ րամ Րա բու նին1` աստ-

վա ծա բան, ի մաս տա սեր և պե տա կան գոր ծիչ, որն իր 

ողջ գի տակ ցա կան կյանքն անց կաց րել է Կի լիկ յան Հա-

յաս տա նում: Վահ րամ վար դա պե տը հա ճախ հիշ վում է 

որ պես Կի լի կե ցի, Սև լեռն ցի կամ Ս սե ցի: Հե ղի նակն իր 

« Պատ մու թիւն Ռու բի նեանց» աշ խա տութ յան մեջ ի րեն 

ան վա նում է « Վահ րամ Րա բուն»2: Իսկ ձե ռա գիր հի շա-

տա կա րան նե րից մե կը Վահ րամ Րա բու նուն բնո րո շում 

է իբրև «րա բու նեաց րա բու նի»3, որն ան խոս վկա յում 

է այս մե ծա նուն մա տե նագ րի վա յե լած հռչա կի և հար-

գան քի մա սին: 

 Հա յոց Ե կե ղե ցու նվիր յալ այս հոգ ևո րա կա նի մա-

սին մեզ քիչ բան է հայտ նի: Կեն սագ րա կան կցկտուր 

1 Նրա մասին տե՛ս Գ. Հ. Գրիգորյան, Վահրամ Րաբունու 
փիլիսոփայությունը, Երևան, 1969, էջ 5-41, Նորայր եպս. 
Պողարեան, Հայ գրողներ Ե-ԺԷ դար, Երուսաղէմ, 1971, 
էջ 316-317, «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, 
Երևան, 2002, էջ 951-952:

2  Վահրամայ Րաբունւոյ պատմութիւն Ռուբինեանց, Փարիզ, 
1859, էջ 183:

3  Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ ԺԳ դար, կազմեց 
Ա. Ս. Մաթևոսյանը, Երևան, 1984, էջ 397:
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տվյալ ներ են պահ պան վել նրա եր կե րում և զա նա զան 

ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան նե րում: Ցայ սօր ան հայտ 

է նրա ծննդյան ստույգ թվա կա նը: 1244 թ. գրված հի-

շա տա կա րան նե րից մե կի լու սանց քում գրված է. «Ո՜վ 

վ սե մա կան ո գի, րա բու նի Վահ[րամ], յի շեա՛, զըս պա-

րա պետն, որ զկար միր գիրն է գրել և տեղ չկայր, որ 

սխալն գրէաք»1: Ե թե 1244 թ. նա ար դեն րա բու նի էր, 

վար դա պետ ա պա պետք է շուրջ 30 տա րե կան լի ներ: 

Հետ ևա բար կա րող ենք են թադ րել, որ Վահ րամ Րա բու-

նին ծնվել է շուրջ 1215 թ.:

Ո չինչ չգի տենք նաև Վահ րամ վար դա պե տի նախ նա-

կան և բարձ րա գույն կրթութ յան մա սին: Ն րան տրված 

Սև լեռն ցի ա նու նը հու շում է, որ նա ու սա նել է Սև լե-

ռան վան քե րից մե կում՝ հմտա նա լով հատ կա պես աստ-

վա ծա բա նութ յան և փի լի սո փա յութ յան մեջ: Ու սումն 

ա վար տե լուց հե տո Վահ րամ վար դա պետն ա մե նայն 

հա վա նա կա նութ յամբ իր սի րե լի կրթօ ջա խում զբաղ վել 

է ու սուց չութ յամբ՝ ստա ցած գի տե լիք ներն ու հոգ ևոր 

փոր ձա ռութ յու նը փո խան ցե լով սա նե րին: 

Վահ րամ Րա բու նին ե ղել է Լ ևոն Գ թա գա վո րի 

(1270-1289) ա տե նադ պի րը, ո րի խնդրան քով էլ շա-

րա դրել է իր կար ևոր աշ խա տութ յուն նե րը: Ն րա հո-

գե մտա վոր պատ րաստ վա ծութ յան և մեծ համ բա վի 

մա սին է խո սում այն հան գա ման քը, որ հենց նրան է 

վստահ վել Լ ևոն Գ թա գա վո րի օծ ման ժա մա նակ ներ-

կա նե րին ճա ռով դի մե լու պար տա կա նութ յու նը: Բ նա-

1  Նույն տեղում, էջ 230:

կա նա բար զբա ղեց րած պաշ տո նը նրան օգ նել է ա ռա-

վել լայն շրջագ ծում տես նել հոգ ևոր, քա ղա քա կան և մի 

շարք այլ խնդիր ներ, ո րոնք ար տա ցոլ ված ենք տես նում 

նրա եր կե րում:  

 Ցա վոք, մինչև այժմ հա մա կող մա նիո րեն ու սում-

նա սիր ված, արժ ևոր ված և  ան գամ աշ խար հա բա րի 

վե րած ված չէ Վահ րամ Րա բու նու մա տե նագ րա կան 

ժա ռան գութ յու նը: Նա մնում է ան հայտ հե ղի նակ ինչ-

պես հա յա գետ նե րի և  աստ վա ծա բան նե րի, այն պես էլ 

ըն թեր ցող նե րի լայն շրջա նակ նե րի հա մար: Բա ցառ-

ված չէ, որ նրա եր կե րի հա մա կող մա նի ու սում նա սի-

րութ յուն նե րը նոր կեն սագ րա կան տվյալ ներ հա ղոր դեն 

Վահ րամ Րա բու նու մա սին, և նա ի րա վամբ զբա ղեց նի 

իր ու րույն տե ղը կի լիկ յան վար դա պետ նե րի փայ լուն 

փա ղան գի մեջ:

Ն րա մա տե նագ րա կան վաս տա կը կա րե լի է բա ժա-

նել հետև յալ ժան րե րի՝ աստ վա ծա բա նա կան, փի լի սո-

փա յա կան, բնա գի տա կան, պատ մա կան և խ րա տա-

կան-քա րոզ խո սա կան: Վահ րամ Րա բու նու շնոր հիվ 

ԺԳ դա րում հայ ի մաս տա սի րութ յան մեջ վերս տին 

ար ծարծ վում են Ա րիս տո տե լի և Ս. Դա վիթ Ան հաղ թի 

եր կե րի տե սա կան հիմ նա վո րում նե րը: Ն րա հա յացք-

նե րից մե ծա պես ազդ վել են հե տա գա դա րե րի մեր 

նշա նա վոր վար դա պետ նե րը՝ հատ կա պես Ս. Հով հան 

Ո րոտ նե ցին (1315-1386) և ն րա ա շա կերտ Ս. Գ րի գոր 

Տաթ ևա ցին (1346-1409): 
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Հայ աստ վա ծա բա նա կան մտքի զար գաց ման դի-

տանկ յու նից կար ևոր են մաս նա վո րա պես նրա նմա-

նաբ նույթ եր կե րը, ո րոն ցում բա ցա հայտ վում է Վահ-

րամ աստ վա ծա բա նը, հայ րա խո սա կան և  ի մաս տա-

սի րա կան հա րուստ ժա ռան գութ յան քաջ գի տա կը և 

Հա յոց Ե կե ղե ցու ուղ ղա փառ դա վա նան քի կո րո վի 

պաշտ պա նը: Ն րա աստ վա ծա բա նա կան կար ևոր եր-

կե րից է Ս.  Եր րոր դութ յան խորհր դին նվիր ված « Յա-

ղագս Սր բոյ Եր րոր դու թեանն և մի Աս տո ւա ծու թեանն 

և փր կա կան տնօ րէ նու թեանն Ք րիս տո սի Աս տու ծոյ 

մե րոյ» խո րագ րով ճա ռը, ո րը նա գրել է Լ ևոն թա գա վո-

րի խնդրան քով: Այս ու շագ րավ ճառն ա ռա ջին ան գամ 

տպագր վել է Ս. Գ րի գոր Տաթ ևա ցու «Ոս կե փո րի կում»1, 

իսկ երկ րորդ ան գամ Ե րու սա ղե մում՝ Ս. Գ րի գոր Նա-

րե կա ցուն (Ժ-ԺԱ դդ.) վե րագր վող դա վա նա բա նա կան 

ճա ռի հետ, ո րից էլ կա տար վել է աշ խար հա բա րի այս 

վե րա ծու մը2:  

 Ճա ռա գիր վար դա պե տը փոր ձում է մարդ կա յին 

մտքին ըն կա լե լի լեզ վով մեկ նել Ս. Եր րոր դութ յան ան-

ճա ռե լի և  ան հաս խոր հուր դը` իր ա սած նե րը հիմ նա վո-

րե լով սուրբգ րա յին մեջ բե րում նե րով և զա նա զան օ րի-

1 Գիրք, որ կոչի Ոսկեփորիկ՝ արարեալ Սրբոյ հօրն մերոյ 
Գրիգորի Տաթևացոյն՝ եօթնալոյս վարդապետի, Կ. Պօլիս, 
1746, էջ 507-560:

2 Ճառք և խոստովանութիւնք հաւատոյ՝ արարեալ Գրիգո-
րի Նարեկացւոյ և Վահրամայ վարդապետի, 1856, յԵրու-
սաղէմ, էջ 117-216: 

նակ նե րով: Կար ևո րե լով քրիս տոն յա յի կյան քում Ս. Եր-

րոր դութ յան վար դա պե տութ յու նը՝ նա ևս մեկ ան գամ 

շեշ տում է աստ վա ծա յին ան փո փոխ ճշմար տութ յու նը՝  

հա վա տում ենք Ս. Եր րոր դութ յա նը՝ Հո րը, Որ դուն և 

Ս. Հո գուն: Ընդ դի մա նա լով ա րիո սա կա նութ յա նը՝ նա 

ընդգ ծում է Ս. Եր րոր դութ յան ան ձե րի հա մա գո յութ յու-

նը, նրանք ա ռան ձին-ա ռան ձին ե րեք աստ ված ներ չեն, 

այլ՝ մեկ, մի բնու թիւն, մի աստ վա ծութ յուն, մի կամք, մի 

ներ գոր ծութ յուն, մի փառք և մի զո րութ յուն: Թե ինչ պե՛ս 

է Աստ ված ե ռանձն յա և մի աստ վա ծութ յուն, Վահ րամ 

Րա բու նին բե րում է մի տան մեջ վառ վող ե րեք լապ տեր-

նե րի օ րի նա կը: Ճիշտ է, դրանք միմ յան ցից տար բեր են, 

բայց լույ սը մեկ է:

Ընդ հան րա կան և Հա յոց Ե կե ղե ցու լու սա միտ հայ-

րե րի և վար դա պետ նե րի նմա նո ղութ յամբ նա Ս. Եր-

րոր դութ յան խոր հուր դը բա ցատ րում է նաև այլ օ րի-

նակ նե րով. ջրի բնութ յու նը մեկ է, բայց ջուրն ու նի ե րեք 

հատ կութ յուն ներ, օ րի նակ՝ աղբ յուր, ծով և գետ: Կամ 

վերց նենք ա րե գա կի օ րի նա կը, ո րից լույս է ծնվում և 

ճա ռա գայթ բխում: Չ նա յած վե րո բեր յալ օ րի նակ նե-

րին, Վահ րամ վար դա պե տը կար ծում է, որ լապ տեր նե-

րի օ րի նա կը չի կա րող ամ բող ջա կան ճշմար տութ յու նը 

պատ կե րել: Ներ կա յաց նե լով ան ձե րի ա ռանձ նութ յու նը 

մի բնութ յան մեջ՝ այն չի ցույց տա լիս բնութ յան ան-

բա ժա նե լիութ յու նը, քան զի ե թե լապ տեր նե րից մեկն 

ա ռանձ նա նա մյուս նե րից, ա պա նրա լույսն էլ կզատ-
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վի: Սա կայն այս պես չէ Ս. Եր րոր դութ յան մեջ, «քան-

զի Աստ ծու Որ դին մար դա նա լով՝ չբա ժան վեց Հո րից և 

Հո գուց, և  աստ վա ծութ յան ինչ-որ մաս չմիա ցավ մարդ-

կութ յա նը, այլ նրա մեջ մարմ նա պես բնակ վեց աստ-

վա ծութ յան ամ բող ջութ յու նը»: Նույնն է նաև ջրի դեպ-

քում: Աղբ յու րը, ծո վը և գե տը բնութ յամբ ջուր են, բայց 

երբ խառն վում են ի րար, կորց նում են ի րենց ա ռան ձին 

հատ կութ յուն նե րը, ին չը բնո րոշ չէ Ս. Եր րոր դութ յա նը: 

Անդ րա դառ նա լով Ս. Եր րոր դութ յան ա ռանձ նա վո-

րա կան հատ կութ յուն նե րին՝ Վահ րամ Րա բու նին նշում 

է, որ Հայրն ան ծին և  անս կիզբ է, Որ դին՝ ծնունդ, իսկ 

Ս. Հո գին՝ բխում կամ ե լում: Շա րու նա կե լով աստ վա-

ծա բա նա կան իր մտա ծում նե րը՝ Րա բու նին հստա կո րեն 

ընդգ ծում է նաև, որ ինչ հա տուկ է Հո րը, նույն բա նը 

չենք կա րող ա սել Որ դու և Հո գու հա մար և հա կա ռա կը, 

այ սինքն՝ հայ րութ յու նը, որ դիութ յու նը և հո գիութ յու նը1: 

 Վահ րամ վար դա պետն այս ճա ռում անդ րա դառ նում 

է այն սուրբգ րա յին հա մար նե րին, ո րոնց մի ջո ցով բա-

ցա հայտ վում է Ս. Եր րոր դութ յան խոր հուր դը, ինչ պես 

նաև պար զա բա նում ա ռա ջին հա յաց քից հա կա սա կան 

կամ խրթին աստ վա ծաչնչ յան տե ղի նե րը: Նա պար զա-

բա նում է նաև մի շարք աստ վա ծա բա նա կան եզ րեր և 

հաս կա ցութ յուն ներ՝ ուղ ղա փառ տե սանկ յու նից մեկ նա-

բա նե լով դրանք: 

1 Այս մասին տե՛ս Հակոբ Քյոսեյան, Դրվագներ հայ միջնա-
դարյան արվեստի աստվածաբանության, Ս. Էջմիածին, 
1995, էջ 187-188:

 Ճա ռում հե ղի նա կը հա կա նե հան վա նե հի շա տա-

կում է Ընդ հան րա կան Ե կե ղե ցու հայ րե րից Ս. Բար սեղ 

Կե սա րա ցուն (330-379), Ս. Գ րի գոր Աստ վա ծա բա նին 

(329-389), փի լի սո փա ներ Պ յու թա գո րա սին (ն. Ք. 569-

475) և Պ լա տո նին (ն. Ք. 427-347): 

Ու րա խութ յամբ ենք ար ձա նագ րում, որ Վահ րամ 

Րա բու նու հե տաքր քիր այս ճառն ա ռա ջին ան գամ ըն-

թեր ցո ղին է ներ կա յաց վում աշ խար հա բա րի վե րած-

մամբ, ո րը կա տա րել է մեր հոգ ևոր սի րե լի եղ բայ րը՝ 

Տ. Վահ րամ քհն. Մե լիք յա նը՝ նպա տակ ու նե նա լով հա-

յա գետ նե րին, աստ վա ծա բան նե րին և  ա մե նա կար ևո րը՝ 

հայ հա վա տաց յա լին, հա ղորդ դարձ նել իր ան վա նա կից 

վար դա պե տի մտա ծո ղութ յա նը և  աստ վա ծա բա նա կան 

հա յացք նե րին:

Գր քի տպագ րութ յան ա ռի թով շնոր հա կա լութ յուն 

ենք հայտ նում Տ. Ղ ևոնդ քհն. Մա յիլ յա նին, Տ. Մարկոս 

քահանա Մանգասարյանին, Ար ման սրկ. Աբ րա համ յա-

նին և  ե րեց կին Մարիամ Հա րութ յուն յա նին:

Եվ վեր ջա պես մեր գնա հա տան քը Հա յոց Ե կե ղե ցու 

նա խան ձախն դիր զա վակ նե րին՝ Տեր և Տիկին Էդգար 

և Մարիաննա Ղազարյանների, ով քեր սի րա հո ժար և 

պատ րաս տա կա մութ յամբ ստանձ նե ցին գրքի տպա-

գրութ յան ծախ սե րը:

Զա քա րիա վար դա պետ Բա ղում յան
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ՀԱ ՎԱՏ ՔԻ ԴԱ ՎԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ

Գրված հա յոց Լևոն թա գա վո րի խնդրան քով 
հա յոց Վահ րամ վար դա պե տի կող մից Կի լի կիա 
աշ խար հում` Սուրբ Եր րոր դութ յան, մեկ աստ-
վա ծութ յան և մեր Քրիս տոս Աստ ծու փրկա կան 

տնօ րի նութ յան մա սին:
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Հա վա տում և դա վա նում ենք մեկ աստ վա-
ծութ յուն ե րեք ան ձե րով. ոչ թե բա ժան ված 

ըստ ան ձե րի և աստ վա ծութ յու նը` ե րե քի մեջ, 
իբ րև մեկն ա րա րիչ և մյու սը` ա րա րած, որ պես 
մի ջոց ներ, իսկ մյու սը` սպա սար կու և ծա ռա յող, 
քան զի սա Ա րիո սի1 մո լո րութ յանն ու հե թա նոս-
նե րի բազ մաստ վա ծութ յանն է հա տուկ: Ոչ էլ ըստ 
աստ վա ծութ յան միութ յան և ե րեք ան ձե րի շփոթ-
մամբ խառն յալ ենք խոս տո վա նում, մեկ ենք ըն-
դու նում Հայր և Որ դի և Սուրբ Հո գի ան վա նու մը` 

1 Արիոսը Դ դարի նշանավոր վանականներից և երեց նե րից 
էր, որ գործել է Ալեքսանդրիա քաղաքում: Նա հիմնադիրն 
է չարափառ մի վարդապետության, որն իր անունով հե-
տագայում կոչվել է արիոսա կանություն: Իր վարդա պե-
տության հիմնական ա ռանցքը Որդու` Հայր Աստծու 
նկատ   մամբ ունեցած հարաբերությունն էր: Հ են վելով 
հրեա կան մի աստվածության և անտիոքյան աստվա ծա-
բանության վրա` Արիոսը կաս կածի տա կ էր առնո ւմ  Քրիս-
տոսի աստված լինելը, Հոր հետ Նրա աստվածային էութ-
յան համագոյությա ն հարցը: Նրա վար դապետությունը 
հիմնված էր հետևյալ բանաձևման վրա, թե «Կար ժամա-
նակ , երբ Որդի ն չկար», որով Որդին ընկալվում էր ոչ թե 
Որդի, այլ Աստծու արարած` արարված ոչնչից: Ընդ-
հանրական Եկեղեցին 325 թ.  Ն իկ իայի տիեզերական ժո-
ղովում, քննութ յան առնելով այս մոլար վարդապետությ-
ունը և բանաձևելով «Հավատո հանգանակը», նզովել է 
Արիոսին և մ եր ժել ն րա ուսմունքը:
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իբ րև մե կի մա սին աս ված: Ինչ պես օ րի նակ` մե կը 
կոչ վում է մարդ, շնչա վոր և Սոկ րա տես, բայց մեկ 
է, ո րով հե տև սա հրեութ յա նը հա մա խոհ Սա բե-
լին1 է հա տուկ: Այլ դա վա նում ենք Հո րը, Որ դուն 
և Սուրբ Հո գուն իբ րև ե րեք ան ձեր և մեկ աստ վա-
ծութ յուն, ինչ պես որ մեկ տան մեջ վառ ված ե րեք 
լապ տեր ներ են ե րևում` ըստ ան ձե րի բա ժան ված 
և լույ սով միա վոր ված:

Քա նի որ օ րի նակն ամ բող ջութ յամբ չի հա մե-
մատ վում նրա հետ, ո րի օ րի նակն է, նույն պես և 
սա, ո րով հե տև լապ տեր նե րից մե կը, բա ժան վե լով 
մյուս նե րից, իր լույ սի մասն իր հետ է վերց նում, 
իսկ այս տեղ այդ պես չէ: Քան զի Աստ ծու Որ դին 
մար դա նա լով չբա ժան վեց Հո րից և Հո գուց, և 
աստ վա ծութ յան ինչ-որ մաս չմիա ցավ մարդ կութ-

1 Սաբելիոս Լիբիացին հեղինակն  է Ս.  Երրորդու թյան ան-
ձեր ի մասին հերետիկոսական վարդա պետության, որ լայն 
տարածում ստացավ  Գ  դ ար ու մ և իր անունով կոչվեց 
սաբելականություն: Սաբելիոսը հայրաչար չարության ուս-
մունքը վերածեց մոդալիստական երրորդության վարդա-
պետության, ըստ որի, Հայրը, Որդին և Ս. Հոգին միևնույն 
աստվածության տարբեր երևույթներն են. Հ ին Ուխտում 
Նա հա յտ նվում է որպես օրենսդիր Հայր, Նոր Ուխտում` 
որպես փրկիչ Որդի, և մշտապես գ ործում որպես Ս. Հոգի: 
Այս հերետիկ ոսական վարդապետությունը Գ դա րի  կ ե-
սերին դատապարտվ եց Ընդհանրական Եկեղեցու հայրերի 
կողմից: 

յա նը, այլ նրա մեջ մարմ նա պես բնակ վեց աստ-
վա ծութ յան ամ բող ջութ յու նը, և նրանք թա փուր 
չմնա ցին աստ վա ծութ յու նից, քան զի սա մարմ նի 
և նյու թե րի պա րա գա յին է: Իսկ անն յութ էութ յու նը 
մեկ աստ վա ծութ յունն էր` ամ բող ջո վին կա տար-
յալ և՛ Հոր, և՛ Հո գու, և՛ մարդ կա յին մարմ նի մեջ, 
ո րով զգես տա վոր վեց միայն Ին քը: Քան զի Հայ րը 
և Հո գին մար մին չա ռան, այլ նրանց հա ճութ յամբ 
և գոր ծակ ցութ յամբ մարմ նա ցավ միայն Որ դին, 
ով երկ րի վրա էր և Հո րից ան բա ժան, ո րով հե տև 
թե պետ ան ձե րով բա ժան ված են, սա կայն բնութ-
յամբ և աստ վա ծութ յամբ` միա վոր ված: Ինչ պես 
օ րի նակ` աղբ յու րը, ծո վը և գե տը ա նու նով և տե-
սա կով տար բեր են, բայց բնութ յամբ միա սին մի 
ջուր են:

Սա կայն այս օ րի նակն ուղ ղա կիո րեն չի ար տա-
ցո լում ճշմար տութ յու նը, ո րով հե տև սրանք եր-
բեմն ի րար մեջ են լուծ վում, խառն վում հատ կութ-
յամբ: Իսկ Սուրբ Եր րոր դութ յան դեպ քում այս պի-
սի բան չկա, թե պե տև Բանն ա սաց. «Դո՛ւ, Հա՛յր, 
Իմ մեջ ես, և Ես` Քո» (Հովհ. Ժ 38), և կամ՝ «Ով 
ինձ տե սավ, տե սավ Հո րը» (Հովհ. ԺԴ 9): Սրա նով 
միմ յանց խառն վե լը և ան ձե րի շփո թը չակ նար կեց, 
այլ մեկ բնութ յան, աստ վա ծութ յան և էակ ցութ-

2 - Վահրամ Րաբունի
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յան ա ռանձ նա հատ կութ յու նը հայտ նեց: Քան զի 
նրանք, որ բնութ յամբ մեկ են, նույն պես մաս-
նա վոր վում են անձ նա վո րութ յամբ` դա վան վե լով 
Հայր, Որ դի և Սուրբ Հո գի: Հայ րը` ան ծին և անս-
կիզբ է, Որ դին` Հո րից ծննդյամբ սկզբնա վոր ված, 
Սուրբ Հո գին էլ` բխմամբ և ել մամբ. ոչ ժա մա նա կի 
մեջ և ոչ էլ դրա նից հե տո ե ղած, քան զի ան ժա մա-
նակ նե րը ժա մա նա կից հե տո չեն սկզբնա վոր վում: 
Թե պետ Որ դին Հոր ծնունդն է` սկզբնա վոր ված 
Հո րից, բայց ոչ ժա մա նա կի մեջ, ուս տի նրան էլ 
անս կիզբ ի մա ցի՛ր: Քան զի անսկզբ նա բար ծնվել է 
անս կիզբ Հո րից` մշտնջե նա վո րա կից լի նե լով Նրա 
հետ, ինչ պես և նույ նը ա սաց հենց Հայ րը Որ դուն. 
«Քեզ նով է սկսվում զո րա ցումն Իմ օ րե րի, Քեզ 
ար շա լույ սից ա ռաջ ար գան դից ծնե ցի» (Սաղմ. 
ՃԹ 3): Ո րով հե տև ե թե Որ դին ծնունդ է, ա պա 
կրտսեր չէ Հո րից, այլ հա վա սա րա կից լի նե լով 
Հո րը` Որ դին և Հո գին, իբ րև պատ ճառ ու նեն Հո-
րը. Որ դին` ծննդյամբ, իսկ Սուրբ Հո գին` բխմամբ: 
Ինչ պես օ րի նակ` ա րե գա կը, ծնունդ` նրա նից ծա-
գած լույ սը, և ե լում` ա ռա ջա ցած ճա ռա գայ թը:

Նաև սրան ցով ամ բող ջա պես ճշմար տութ յա նը 
չեն հան գում, ո րով հե տև լույ սը և ճա ռա գայ թը, 
ա րևին իբ րև ազ դե ցութ յուն ներ նա յե լիս, ա ռա վել 

են, քան ա ռան ձին ան ձը: Եվ Հո րից ծնված Որ-
դին և բխած Հո գին ըստ միա վո րութ յան էութ յան 
ու նեն նաև ա ռանձ նա վո րա կան հատ կութ յունն-
ներ, և ան ձե րի հատ կութ յամբ մեկ բնութ յան, 
էութ յան և մշտնջե նա վո րութ յան մեջ են: Ուս տի 
պետք է հա վա տալ, որ նույն ե րե քը մեկ են, մեկն 
էլ` ե րեք: Ընդ ո րում, մեր մեջ նույն պես ե րևում է 
այս խորհր դի նա խա գա ղա փա րը, որ Նույ նի ա նեղ 
պատ կե րով ստեղծ վե ցինք, ո րի մա սին Մով սես 
աստ վա ծա բա նը խրա տում է, թե՝ «Նա յեց քեզ», և 
թե` «Քո քան դա կին նա յե լով՝ ինչ-որ ա ղոտ կեր-
պա րի և սկզբնատ պի նմա նութ յունն ա ռար»: 
Քան զի երբ պատ մածդ ա ռար կան քեզ ա նըմբռ-
նե լի մնա, պարզ և ան պա րագ րե լի էութ յու նը մի՛ 
փոր ձիր պար զել և ի րա պես հաս կա նալ: 

Արդ, ան հա սա նե լիին այն քան կմո տե նաս, որ-
քան քո մի ջի օ րի նա կով կա րող ես հաս կա նալ: 
Ինչ պես հո գուդ բա նա կան մա սում միտքդ ծնունդ 
է իբ րև Հո րից, իսկ խոսքդ բխում` իբ րև աղբ յու-
րից, այս պես Որ դին ծնունդ է Հո րից, իսկ Սուրբ 
Հո գին` բխում Նրա նից: 

Այլ օ րի նակ` սկսենք և ա վար տենք, միև նույն և՛ 
հո սում, և՛ ցնդում է ըն կալ վել, իսկ ճշմար տութ յու-
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նը թե պետ սկսվել է, բայց Որ դին անսկզբ նա պես 
և ան ժա մա նա կա բար ծնված է Հո րից, իսկ Սուրբ 
Հո գին` մշտնջե նա վո րա բար բխած Նրա նից: Ոչ թե 
մեկն ա ռա ջին է, իսկ մյու սը` վեր ջին, ոչ էլ նրան-
ցից մե կը` ցածր կամ գե րա կա, այլ նույն պա տիվն 
ու նույն փառքն ու նեն: Ոչ թե մե կը ա ջից է, իսկ 
մյու սը` ձա խից, քան զի դա տեղ և բո վան դա կութ-
յուն է են թադ րում, այլ` ան պա րագ րե լի բնութ յուն, 
միա ժա մա նակ և ան սահ ման, ո րից վայ րերն են 
ա ռա ջա ցել. ինչ պե՞ս են տե ղե րով բա ժան վում: Եվ 
ե րևում են ի րենք ի րենց և ա մեն քի մեջ, սա կայն 
գո յութ յուն ու նե ցող նե րի մեջ տար բեր կեր պով, 
քան ի րենց մեջ, ո րով հե տև միմ յանց նկատ մամբ 
էութ յամբ և բնութ յամբ են, իսկ մեր հան դեպ` 
ո ղոր մութ յամբ, ամ բող ջը` նրանց աջ կող մում և 
բո լո րը նրանց մոտ` անձ և հայտ նութ յուն: Իսկ 
Գրքում աս վա ծը` «Նստի՛ր իմ աջ կող մում» (Սղմ. 
ՃԹ 1) և թե` «Նստեց Աստ ծու մե ծութ յան աջ կող-
մում` բար ձունք նե րում» (Եբր. Ա 3), Որ դու անկրկ-
նե լի մար դե ղութ յան և Հոր հետ հա մա գո յութ յան 
բա ցա հայ տումն են:

Քան զի ար քա յա կան Սուրբ Եր րոր դութ յան հա-
մար ա մեն ինչ ընդ հա նուր է. ե րե քը մեկ էութ յուն 
ու նեն, մեկ բնութ յուն, մեկ կամք, մեկ ներ գոր-

ծութ յուն, մեկ փառք, մեկ զո րութ յուն և այլն, որ 
մեկ ան գամ այս պի սինն են, առ հա սա րակ նրան-
ցից յու րա քանչ յու րը սրան ցից մե կա կան ու նի: 
Ուս տի ան բա ժա նե լի և միմ յանց հետ միա վոր-
ված են հա մար վում, նրան ցից ո չինչ ան մասն և 
նրանց բո վան դա կող չէ: Որ դով Հայրն է ի մաց-
վում, իսկ Հո գով` Հայ րը և Որ դին ճա նաչ վում, և 
նրան ցով` նրանք, ըստ այնմ. «Քե զա նից է, Տե՛ր, 
կյան քի աղբ յու րը, և Քո լույ սով ենք լույ սը տես-
նում» (հմմտ. Սաղմ. ԼԵ 10), այ սինքն` Որ դով Հո-
գին է ի մաց վում իբ րև կյան քի աղբ յուր, որ բխում 
է Հո րից: Եվ Հայ րը Որ դու և լույ սի աղբ յուր Հո գու 
ան ժա մա նակ յա սկիզբն է, նրանց պատ ճա ռը և ոչ 
թե Ինքն է նրան ցից և ոչ այլ պատ ճա ռից: Քան-
զի Հայրն անս կիզբ է և ան պատ ճառ, և սկիզբն ու 
պատ ճառն է Նրանց, որ Ի րե նից են: Ուս տի Որ դին 
և Հո գին սկզբնա վոր վել են Հո րից, որ պես զի ե րեք 
անս կիզբ ներ չի մաց վեն և կամ այլ սկիզբ նե րից 
ա ռա ջա ցած կամ ու րիշ նե րից սկիզբ ա ռած, իբ-
րև թե Հայ րը` Որ դու Հայրն է, Որ դին` մեկ ու րի շի 
սկիզ բը, և Հոր Որ դին` դարձ յալ ու րիշ նե րի հայ րը: 
Քան զի սա միմ յան ցից տար բեր բա զում սկիզբ ներ 
է ցույց տա լիս, ո րը բազ մաստ վա ծութ յուն կամ 
ա նաստ վա ծութ յուն է: 
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Այ լև ներ կա յաց վա ծի մեջ միա սին չեն ըն կալ-
վում յու րա քանչ յուրն ա ռան ձին վերց րած, կա՛մ 
ա ռանձ նա վո րութ յամբ խառ նի խուռն մե կը մե կից, 
կա՛մ շփո թութ յուն, կա՛մ միմ յանց փո խա կեր պում 
և միմ յանց մեջ տար րա լու ծում: Իբ րև թե Հայ րը մի 
ժա մա նակ Որ դի է ե ղել, Որ դին` Հայր, Հայրն էլ` Հո-
գի, բայց սա փա ռա վոր Եր րոր դութ յան դեպ քում 
չէ, այլ ա ռանձ նա վո րութ յուն նե րի հատ կութ յունն 
է բնութ յան միութ յու նը, որ պես զի ան ձե րի անշ-
փո թութ յու նը ե րևա և մի բնութ յամբ ան ճա ռե լի 
միութ յու նը հռչակ վի: Նաև ինչ-որ մի սկիզբ հաս-
կաց վի, քա նի որ Որ դին և Հո գին թե պետ հա վի-
տե նա կա նութ յամբ, էութ յամբ և աստ վա ծութ յամբ 
Հո րը հա վա սար են, սա կայն սկզբնա վոր վել են 
Հո րից` մի սկզբից, և այն անս կիզբ է, կա տար յա-
լից կա տար յալ, նույ նա պատ կեր են և հա մա գո` 
մեկ Եր րոր դութ յու նը և եռ յակ միութ յու նը: 

Երկր պա գե լով փա ռա վո րում ենք ե ռանձն-
յա դեմ քով մեկ Աստ ծուն` ա նեղ, ան մար մին և 
մշտնջե նա վոր, բուն բա րի և ին չը բա րիք նե րից 
է հայտ նի, ա րա րիչ, ան վախ ճան և ան փո փո խե-
լի տե րութ յուն և այս պի սի բա զում բա նե րը հա-
վա սա րա պես ե րե քի հա մար են: Ո րով հե տև, ինչ 
էութ յա նը և բնութ յանն են վե րա բե րում, միան ման 

և հա վա սա րա պես ե րե քինն են և այդ պես են աս-
վում, իսկ ինչ մաս նա վոր է և ա ռան ձին, միայն 
ան ձե րին է վե րա բե րում և այդ պես կոչ վում, որ-
պես Հայ րը` միայն Ինքն է ան ծին, անս կիզբ և 
ան պատ ճառ, ո րը չու նեն Որ դին և Հո գին. Որ դին 
ծնունդ է և որ դի, այլ ոչ թե բխում և Հո գի, ոչ էլ 
Հո գին է Որ դի և ծնունդ, քան զի սա է ե րեք ան ձե-
րի հատ կութ յու նը:

Եվ արդ յոք ին չո՞ւ ըստ ե րեք ան ձանց չէ ե րեք 
աստ վա ծութ յու նը: Պետք է գի տե նալ, որ սրանց 
ան ձը կեր պա րա նա վոր վում է հատ կութ յուն նե-
րով. Հայ րը` ան ծին և անս կիզբ է, Որ դին` ծնունդ 
և սկզբնա վոր ված, Հո գին` բխում: Եվ սրանք ոչ թե 
էութ յուն և բնութ յուն են, այլ էութ յան և բնութ-
յան մեջ են հատ կութ յուն նե րը և ա ռանձ նա վո-
րութ յուն նե րը, ուս տի ե րեքն են: Իսկ էութ յու նը 
և բնութ յու նը, ո րի մեջ են սրանք, մի են, ուս տի 
մի է նաև աստ վա ծութ յու նը, քան զի աստ վա ծութ-
յունն Եր րոր դութ յան էութ յունն է, որ մի է, և ոչ 
թե անձ նա վո րութ յա նը, որ ե րեք է: Քան զի աստ-
վա ծութ յու նը չի վե րա բե րում հայ րութ յա նը, որ-
դիութ յա նը և հո գիութ յա նը կամ անծ նե լի, ծնունդ 
ու բխում լի նե լուն, այլ մեկ էութ յանն է աստ վա-
ծութ յու նը, ո րում առ կա են այս ե րեք ա ռանձ նա-



24 25

վո րութ յուն նե րը և հատ կութ յուն նե րը: Ուս տի մի 
է նաև աստ վա ծութ յու նը, քան զի մի է էութ յու նը, 
որ աստ վա ծութ յունն է, և ոչ թե ե րեք աստ վա-
ծութ յուն են ըստ ե րեք ան ձե րի, ո րոնք ա ռան ձին 
էութ յուն ներ չեն, այլ` մի էութ յան ա ռանձ նա վո-
րութ յուն ներ: Միև նույն ժա մա նակ հան գում ենք 
կա տար յալ թվին, այ սինքն` եր րոր դութ յա նը, քա-
նի որ Աստ ված կա տար յալ է, ուս տի և եր րոր դութ-
յուն է, ո րի հա մար Աստ վա ծա բանն ա սում է, թե՝ 
«Մե կի շարժ վե լը մին չև ե րե քը», այ սինքն` Հայ րը 
Որ դուն ծնե լիս, Հո գու բխմամբ ե րե քի հա սավ: 
Մե կը շարժ ված է աս վում, որ պես զի աստ վա ծութ-
յան մեջ պա կա սութ յուն չլի նի: Եվ եր կու սի վրա 
կանգ չա ռավ, որ պես զի աստ վա ծութ յու նը նյութ 
ու ձև չհա մար վի, ին չը հույ նե րից ո մանք հի մա-
րա բա նում էին: Եվ ա վե լի քան ե րե քը չմե ծա ցավ, 
որ պես զի բազ մաստ վա ծութ յուն չհա մար վի, այլ 
նա ե րե քի հա սավ, ո րով նույ նի կա տա րե լութ յունն 
ենք ճա նա չում: Քան զի ե րե քը սկիզբ ու նի, մեջ տեղ 
և ա վարտ, որ թվե րից և ոչ մեկն այս ձևը չու նի, 
ո րով հե տև թե պետ կան այլ թվե րի մեջ մի ջինք և 
եզ րեր, բայց ոչ ե րե քի նման, ո րի մի ջի նը, սկիզ-
բը և եզ րը միութ յուն ու նեն: Ո րով հե տև միութ-
յուն է ե րե քի մեջ, և ե րե քը՝ միութ յան, ինչ պես մի 

աստ վա ծութ յու նը` ե րեք ան ձե րում, և ե րեք ան-
ձե րը՝ մեկ աստ վա ծութ յան: Ինչ պես որ Պլա տոնն 
ա սաց Պյու թա գո րա սի խոս քե րից, թե՝ «Աստ ված, 
հրեշ տակ նե րը և ա րա րած ներն անս կիզբ ու ան-
վախ ճան են, սկզբնա վոր և ան վախ ճան», որ մի 
բնութ յուն ու նե ցող Սուրբ Եր րոր դութ յունն է: Հայ-
րը` անս կիզբ և ան վախ ճան է, Որ դին` սկզբնա վոր 
և ան վախ ճան` ան ժա մա նակ սկիզբ ա ռած Հո րից 
և ան վախ ճան Հոր հետ, Հո գին` սկզբնա վոր և ան-
վախ ճան` ան ժա մա նակ սկիզբ ա ռած Հո րից և ան-
վախ ճան Հոր նման, որ լրումն ու կա տա րումն է 
Սուրբ Եր րոր դութ յան: Ո րով հե տև այս պես է նաև 
ա սում Բար սե ղը «Վե ցօր յայ քի» մեջ Սուրբ Հո գու 
մա սին1:

Արդ, ե թե Որ դին և Հո գին միայն ծնունդ կամ 
բխում լի նեին, ա պա Հայ րը և եր կու որ դի նե րը մի 
կլի նեին, ո րով մի աստ վա ծութ յու նը երկ վութ յուն 
կլի ներ և ոչ եր րոր դութ յուն, այդ պի սով` կա տար-
յալ աստ վա ծութ յուն, ո րով հե տև եր կու ծնունդ նե-
րը որ պես մեկ կլի նեին կամ եր կու սի բխու մը մի 
կհա մար վեր: Եվ դրա հա մար Որ դին Հո գու նման 

1 Վահր ամ վարդապետը նկատի ունի Ս. Բարսեղ Կեսա-
րացու՝ Ծննդ ոց  գ րքի Ա գլ խի  աստվածա բանական, փիլի-
սոփայական և բնագիտական մեկնու թյանը նվիրված «Յա-
ղագս վեցօր եայ արարչութեան» երկը: 
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Հո րից բխում չէ, ոչ էլ Հո գին ծնունդ է ինչ պես Որ-
դին, որ պես զի մարմ նա կան ազ գակ ցութ յուն այն-
տեղ չգտնվի` եր կա ծին և եղ բայր ներ ե րևա լով: 
Ընդ ո րում ոչ էլ Որ դին է Հո գուց ծնված, ինչ պես 
Հո րից, կամ էլ Հո գին Որ դուց բխած, որ պես զի այն 
ժա մա նակ թոռ ներ չնկատ վեն: Այլ ինչ պես Հայ րը 
միայն ծնող է, նույն պես Որ դին՝ միայն ծնունդ, 
Հո գին էլ` միայն բխում: Ուս տի Որ դին «միա ծին» 
է կոչ վում չորս պատ ճա ռով: Ա ռա ջին` քա նի որ 
միայն Հոր ծնունդն է և ոչ ու րիշ նե րի ծնող, ինչ-
պես և Հայրն իր ծնողն է և ոչ թե այ լոց ծնուն դը: 
Երկ րորդ` «միա ծին» է կոչ վում, քան զի միայն նա 
է Հոր ծնուն դը և ոչ ու րիշ մե կը, ո րով հե տև թե պետ 
Հո գին ևս Հո րից է, սա կայն բխում է և ոչ ծնունդ: 
Եր րորդ` «միա ծին» է կոչ վում, ո րով հե տև բո լոր 
ծնունդ նե րը եր կու սից են լի նում, բայց միայն նա 
է այն պի սի ծնունդ, որ ծնվել է ան մայր` միայն Հո-
րից, ինչ պես երկ րի վրա` ան հայր` կույս մո րից: 
Չոր րորդ` ո րով հե տև ա մեն ծնող ա ռաջ է, քան իր 
ծնուն դը, իսկ այս տեղ մեկ են ծնվածն ու ծնո ղը՝ 
հա մա գո և մշտնջե նա վո րա կից: 

Սրա վրա ո մանք տա րա կու սում են, թե ինչ պե՞ս 
կա րող են ծնո ղը և իր ծնուն դը հա վա սար լի նել, 
ո րով հե տև ինք նին հայր ա նու նը հի շե լը ցույց է 

տա լիս ե րի ցա գույն լի նե լը որ դուց, թեև փոքր ինչ 
ժա մա նակ է պետք, ո րով հե տև որ քան էլ հեռ վից, 
ան ժա մա նակ և ան հա սե լիո րեն սա էլ ա սես, հայրն 
ա վե լի ա վագ է ե րևում, քան որ դին:

Պետք է գի տե նալ, որ այս պի սի կար ծիք մեր 
նյու թա կան բնութ յան մեջ կա և մեր դեպ քում 
հայր և որ դի են ե րևում: Քա նի որ նա, որ մեր դեպ-
քում հայր է, մեկ ու րի շից է, և սկիզբ է առ նում իր 
հո րից, և ինչ-որ ժա մա նակ միայն իր հոր որ դին է, 
իսկ հե տո իր որ դու հայ րութ յունն է ստանձ նում: 
Ուս տի այն քան ժա մա նակ հա վա սար և ժա մա նա-
կա կից է իր որ դուն, որ քան նրա նկատ մամբ հայ-
րութ յու նը ստանձ նեց, և դրա նով, որ մինչ այդ 
հայր չէր, տա րեց է, քան իր որ դին: 

Ոչ նյու թա կան բնութ յան պա րա գա յին այս պես 
չէ, ո րով հե տև Հայր Աստ ված ո րևէ մե կից չի սկսել 
և ոչ էլ ինչ-որ ժա մա նակ մեկ ու րի շի որ դի ե ղել և 
հե տո հայ րութ յու նը ստա ցել, այլ միշտ Հայր է: Եվ 
սա ակն հայտ է, ո րով հե տև հայ րը Որ դով է հայր: 
Արդ, ե թե նա միշտ հայր է և Որ դով է Հայր, ա պա և 
Որ դին մշտնջե նա վո րա կից է Նրան, ո րով Նա միշտ 
Հայր է: 
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Եվ դարձ յալ` Նա միշտ Հայր է այն պատ ճա ռով, 
քան զի Աստ ված է: Իսկ Աստ ված, որ ո րևէ բան է 
և ու նի, միշտ է և ոչ հե տո ստեղծ ված և ինչ-որ 
թե րութ յու նից կա տա րե լութ յուն դար ձած: Ե թե 
Հայ րը ե րեց է Որ դուց, ա պա հստակ է, որ այդ քան 
ժա մա նակ հայր չէր և թե րի էր Հայր լի նե լուց, և 
երբ հայր դար ձավ, ամ բող ջո վին ըն դու նեց հայ-
րութ յու նը: 

Նաև քա նի դեռ Հայր չէր, այլ բան էր, բայց երբ 
հայր դար ձավ, այլ բա նի փո խա կերպ վեց. միան-
գա մից ինքն ի րեն հա կա ռակ և հա կա դիր գտնվեց` 
ան հայ րութ յու նը` հայ րութ յան: Եվ թե րին ու հե տո 
կա տար յալ դար ձա ծը, փո փոխ վա ծը և ինքն ի րեն 
հա կա ռակ վածն Աստ ված չէ, ուս տի, քա նի որ 
Հայր Աստ ված է, մեծ ամ բարշ տութ յուն է Նրան 
այս պես սահ մա նե լը: Այլ պետք է հա վա տալ, որ 
Նա Աստ ված է ա մեն ին չում բո լո րո վին կա տար յալ 
և ոչ թե թե րութ յու նից կա տա րե լութ յան փոխ ված: 
Եվ պետք է ըն դու նել Նրան իբ րև մի և միե ղեն զո-
րութ յուն և ոչ թե բա ժան ված ու փո փո խա կան, այլ 
իբ րև խա ղա ղութ յուն, որ մտքե րից վեր է և խա-
ղա ղա րար, և ոչ թե հա կա դիր ու ինքն ի րեն ընդ-
դի մա դիր: 

Եվ մե զա նում հա վատ քը ձևա վոր վում է Նրան 
մշտա պես որ պես հայր հա վա տա լու և Նրան Հայր 
խոս տո վա նե լու մեջ, իսկ Որ դին Նրան մշտնջե նա-
վո րա կից է դա վան վում, ո րով հե տև Նա միշտ Որ-
դու մի ջո ցով է Հայր ճա նաչ վել: Եվ այս պես պի տի 
հաս կա նաս Սուրբ Հո գու բխու մը և Հոր բխե լիութ-
յու նը, ո րով հե տև Հայ րը միշտ Հո գու բխեց նողն է. 
հայտ նի է, որ Հո րից բխած Հո գին մշտնջե նա վո-
րա կից է Հո րը, ո րով Նա բխել է:

Ե թե մեկն ա սի, թե Որ դուն ծնե լուց և հայ րութ-
յու նը ստա նա լուց Հայր Աստ ված ան կա տար ու 
թե րի ե րևաց, ա պա և ա րա րած նե րին ստեղ ծե-
լուց հե տո միայն որ պես Ա րա րիչ ճա նաչ վեց. մի՞թե 
սրա նով ևս թե րի լի նելն է ե րևում: Թո՛ղ ի մա նա այս 
ա սո ղը, որ ա րա րած նե րը թե պետ մարմ նա պես հե-
տո հայտն վե ցին և ստեղծ վե ցին Աստ ծու կող մից, 
սա կայն ի մա ցա կա նա պես սրանց սկզբնա տի պե րը 
և հա րա ցույց նե րը մշտնջե նա պես Աստ ծու մոտ` 
Նրա կամ քում էին, ո րով Նա միշտ ա րա րիչ է, ինչ-
պես Մով սեսն է ա սում. «Այն օ րը, երբ Աս տո ւած 
ստեղ ծեց եր կինքն ու եր կի րը, երկ րի վրայ դեռ ոչ 
մի տունկ չէր բու սել, դեռ ոչ մի դաշ տա յին բույս 
չէր ա ճել» (հմմտ. Ծննդ. Բ 4-5): Տես նու՞մ ես` մինչ-
դեռ գո յա ցած չէին, նրանց ա րա րել էր Աստ ված, 
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այ սինքն` նրանց և բո լոր ա րա րած նե րի սկիզ բը, 
քա նի որ Աստ ված միշտ ա րա րիչ է:

Դարձ յալ` ա րար չութ յունն աստ վա ծութ յան մեջ 
հայ րութ յան նման չէ, ո րով հե տև հայ րութ յունն 
ա ռանձ նա վո րութ յանն է վե րա բե րում, իսկ ա րար-
չութ յու նը` բնութ յա նը. քան զի հայ րութ յու նը միայն 
Հորն է և ոչ Որ դու նը կամ Հո գու նը, ո րով հե տև Հո-
գին և Որ դին Հայր չեն այն պես, ինչ պես Հայ րը` Որ-
դի կամ Հո գի: Իսկ ա րար չութ յու նը Հո րը, Որ դու նը 
և Հո գունն է, ո րով հե տև Հայ րը, Որ դին և Հո գին 
հա մա զոր են ա րար չութ յամբ: Քան զի ա րար չութ-
յունն աստ վա ծութ յանն է վե րա բե րում, այ սինքն` 
միութ յան ա րար չութ յունն է, որ ե րեք ան ձե րում է, 
իսկ հայ րութ յու նը, որ դիութ յու նը և հո գիութ յու նը 
ե րեք ան ձե րինն են, ո րոնք մեկ բնութ յան և աստ-
վա ծութ յան մեջ են: 

Թեև ա սա ցինք, որ Հոր հայ րութ յու նը, Որ դու 
որ դիութ յու նը և Հո գու ե լո ղութ յու նը մշտա պես 
կան, մի՛ հա մա րիր դա նրանց բնութ յու նը: Ո րով-
հե տև Հոր ան ծին լի նե լը, Որ դու ծնված լի նե լը և 
Հո գու բխած լի նե լը նրանց բնութ յու նը չէ, քա նի 
որ ե րե քի բնութ յու նը մի է, այլ սրանք ա ռանձ նա-
վո րութ յուն նե րի հատ կութ յուն ներն են մեկ բնութ-

յան մեջ: Ե թե սրանք Աստ ծու բնութ յուն հա մա րես, 
ա պա եր կու ամ բարշ տութ յան մեջ կընկ նես. կամ 
ե րեք բնութ յուն նե րին նույ նը կա սես ըստ ե րեք 
կո չում նե րի և նույ նը կհա մա րես միմ յանց հա կա-
ռակ` որ պես ան ծին, ծնված և ե լումն, ո րով հե տև 
սրանք միմ յանց ներ հակ ձայ ներ են, ո րի պատ ճա-
ռով փա ռա վոր Ս. Եր րոր դութ յան մեջ ներ հա կութ-
յուն ու հա կադ րութ յուն է նկատ վում, երբ ան ծին, 
ծնված և բխեց ված բնութ յուն է աս վում նրանց 
մեջ: Ո րով հե տև ե թե ան ծին լի նե լը բնութ յուն է, և 
Նա Աստ ված է, քա նի որ աստ վա ծութ յու նը բնութ-
յանն է վե րա բե րում, պարզ է, որ ծնե լիութ յունն 
աստ վա ծութ յուն չէ, ո րով հե տև հա կա ռակ է անծ-
նե լիութ յա նը: Եվ ե թե ծնե լիութ յու նը բնութ յուն 
է, ա պա Աստ ված է, անծ նե լիութ յունն ու ե լու մը 
նույն պես Աստ ված չեն: Այս պի սով` ե րեքն էլ աստ-
վա ծութ յու նից զրկված ան ձեր են լի նում, ո րոնց 
մեջ սրանք են: Եվ ե թե Սուրբ Եր րոր դութ յան հա-
մար մի բնութ յուն ա սես, իսկ ան ծին, ծնված լի-
նե լը և բխու մը բնութ յուն ան վա նես, իսկ նրանց 
բնութ յու նը մի է, ա պա և միմ յանց փո խա կեր պու մը 
կըն կալ վի, իբ րև թե ան ծին Հայ րը եր բեմն և՛ Որ դի 
է, և՛ ծնունդ, իսկ Նա` Հայր, նույն պես և Հո գին: 
Սա կայն ե թե սրանք ան տե ղի են և մեծ ամ բարշ-
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տութ յուն կա՛մ ներ հակ աստ ված ներ, կա՛մ միմ յանց 
փո խա կերպ ված ներ են կոչ վում, ու րեմն ճշմա րիտ 
դա վա նութ յունն է ծնված, ան ծին, բխած լի նե լը 
և ա ռանձ նա վո րութ յուն նե րի մյուս այս պի սի ան-
վա նում նե րը բնութ յուն չկո չել, այլ ա ռանձ նա վո-
րութ յուն նե րի հատ կութ յուն ներ մեկ բնութ յան 
մեջ: Եվ Միած նի խոս քը` «Իմ Հայ րը մեծ է, քան 
Ես» (Հովհ. ԺԴ 28) ըստ բնութ յան մի՛ ըն կա լեք, 
այլ ըստ պատ ճա ռի, ո րով հե տև Որ դուն ծնողն է 
և Հո գուն բխեց նո ղը, ո րոնք մի բնութ յուն են: Այս 
պատ ճա ռով է Նա մե ծը և ոչ թե էութ յան տար բե-
րութ յամբ և օ տա րութ յամբ: Քան զի մեծն ա ռա վե-
լա բար էակ ցութ յունն է ցույց տա լիս, ո րով հե տև 
մեծ եր բեք զա նա զան էութ յուն նե րի վե րա բեր յալ 
չեն ա սում, այլ միև նույն էութ յան: Ո րով հե տև ոչ 
ոք չի ա սում, թե մար դը ձիուց մեծ է կամ ար ծի վը` 
փղից, այլ մար դը մար դուց է մեծ, և ձին` ձիուց: 
Իսկ ե թե Հոր էութ յու նը մեծ հա մա րես, ա պա ի՞նչ 
պի տի ա նես Որ դու մա սին աս վա ծը. «Սպա սենք 
մեծն Աստ ծու և Փրկչի՝ Հի սուս Քրիս տո սի» (Ա 
Տիտ. Բ 13), և այն` «Մեծ է Տե րը (այ սինքն` Հայ-
րը), և մեծ է Նրա զո րութ յու նը (այ սինքն Որ դին, 
քան զի Քրիս տոս է Աստ ծու զո րութ յու նը), Նրա 
Ի մաս տութ յու նը (այ սինքն` Սուրբ Հո գին) սահ ման 

չու նի» (հմմտ. Սաղմ. ՃԽԶ 5): Եվ կամ Որ դու մա-
սին Ե րե միան ա սում է. «Սա է մեր Աստ վա ծը, ո րի 
հետ ոչ ոք չի կա րող հա մե մատ վել: Սրա նից հե տո 
հայտն վեց երկ րի վրա ու շրջեց մարդ կանց մեջ» 
(Բա րուք Գ 36-38): Մի՞թե միայն Որ դին է Աստ ված 
և կամ ե րե քի հա մար մեծ ա սե լով` տար բեր աստ-
ված նե՞ր են լի նում: Ոս տի Քրիս տոս Հո րը մեծ ան-
վա նեց սկզբնա պատ ճա ռի հա մար և էութ յան ու 
բնութ յան միութ յու նը հայտ նեց` ա սե լով. «Ես և Իմ 
Հայ րը մի ենք» (Հովհ. Ժ 30):

Պետք է գի տե նալ, որ բնութ յան միութ յու նը 
չի խախ տում ան ձե րի հատ կութ յուն նե րը, և ոչ էլ 
տար բեր ցույց տա լիս Որ դու բնութ յու նը, ո րով հե-
տև ծնունդ է, իսկ Հո գին` բխում: Ինչ պես Ե վան 
Ա դա մից է, բայց կո ղից, Ա բե լը` Ա դա մի ո րո վայ-
նից, սա կայն մեկ է նրանց և Ա դա մի բնութ յու նը, 
ո րից սե րել են: Եվ Ե վան ու Ա բե լը միմ յանց եղ-
բայր ներ չեն, թե պետ մի պատ ճա ռից էին` Ա դա-
մից, նմա նա պես Որ դին և Հո գին եղ բայր ներ չեն` 
Հորն ու նե նա լով իբ րև մեկ պատ ճառ:

Պետք է նաև սա քննել` Որ դին, ծնունդ լի նե-
լով Հո րից, դա դա րե՞ց, թե՞ դե ռևս ծնվում է: Պետք 
է ի մա նալ, թեև սրան ցից և ոչ մե կը պետք չէ գի-

3 - Վահրամ Րաբունի
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տե նալ, ո րով հե տև ե թե մեկն ա սի, թե դա դա րել է 
ծնվե լուց, ա պա ե րևում է նաև, որ սկսել է, ո րով-
հե տև յու րա քանչ յուր դա դար սկսե լու պա րա գա-
յին է լի նում: Ուս տի, թե պետ Աստ ծու Որ դին Հայր 
Աստ ծուց է ծնվել, սա կայն անս կիզբ և ան ժա մա-
նակ` չու նե նա լով սկիզբ, ո րի պատ ճա ռով նաև 
դա դար: Եվ ե թե տա կա վին ծնվում է, ա պա Որ դին 
հան դի ման վում է իբ րև ան կա տար մե կը, և ան կա-
տարն ինչ պե՞ս է աստ վա ծութ յան մեջ: Այլ պետք է 
հա վա տալ, որ Նա միշտ Հոր ծնունդն է, իսկ Սուրբ 
Հո գին` միշտ բխու մը` չսկսված և չդա դա րած: 

Եվ սրանք են ան պա տաս խան հար ցե րը, ո րոնք 
որևէ մե կը կարող է հարց նել. ժա մա նա կը ժա մա-
նա կի մեջ ե ղավ, թե՞ ոչ ժա մա նա կի, ո րով հե տև 
ե թե ժա մա նա կի մեջ, ա պա ին չո՞վ էր այն ժա մա-
նա կը տար բեր վում այս ժա մա նա կից, իսկ ե թե ոչ 
ժա մա նա կի, ա պա ինչ պե՞ս ե ղավ ո րևէ բան, այն 
էլ ոչ ժա մա նա կի մեջ: Եվ ե թե քեզ նման էիր, երբ 
ծնվե ցիր, և այժմ նմա՞ն ես քեզ, թե՞ ոչ: Ո րով հե տև 
ե թե նման էիր, ա պա դու եր կու անձ ես, իսկ ե թե 
նման չես, ա պա ինքդ քեզ նից օ տար ես: 

Եվ մյուս հար ցը, թե գո յութ յուն ու նե ցո ղի՞ց 
ծնվեց, թե՞ ոչն չից, ո րով հե տև ե թե գո յութ յուն ու-

նե ցո ղից, ա պա ինչ պե՞ս էր ծնվում նա, որ կար, և 
ե թե` ոչն չից, ա պա ծնո ղը ծնվա ծից հե տո է: 

Նույն պես և սա` դա դա րե՞ց, թե՞ դե ռևս ծնվում 
է, կամ արդ յո՞ք Հոր կամ քով ծնվեց Որ դին, թե՞ ոչ: 
Քան զի ե թե ոչ կամ քով, ա պա Հայ րը բռնա դատ-
ված մեկն է, իսկ բռնա դատ վածն աստ ված չէ. 
պարզ է, որ նրա նից ծնվածն էլ աստ ված չէ, նա 
նույն պես աստ ված չէ: Իսկ ե թե կամ քով, ա պա 
հայտ նի է, որ կամ քի և ոչ թե Հոր ծնունդ է Որ դին, 
և Որ դու հայ րը մեկ ու րիշն է` Հոր կամ քը և ոչ թե 
Հայ րը: 

Ո մանք մի նոր խնդիր ա ռա ջադ րե ցին, թե Հայ-
րը և Որ դին հա րա բեր վում են, միմ յանց ա ռա ջաց-
նում և ի րար հա կակշ ռում: Ըստ ո րում, հա րա բե-
րութ յու նը սահ ման ու նի. առն չութ յուն ներն ա սում 
են, թե ինք նին ինչ պես կան, այ լոց գո յութ յունն 
են: Սրա հա մար Հայ րը Որ դու հայրն է, և Որ դին 
Հոր որ դին է, իսկ Հո գու հա մար նման բան չի աս-
վում, Հո րից և Որ դուց տար բեր է: 

Պետք է գի տե նալ, որ այս ա նուն նե րը բնութ յուն 
չեն, այլ բնութ յան մեջ են, ո րով հե տև հայ րութ յու-
նը Հոր մեջ բնութ յուն չէ, որ դիութ յու նը Որ դու մեջ 
բնութ յուն չէ, այլ բնութ յամբ են ա ռանձ նա վո րութ-
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յուն ներն ու հատ կութ յուն նե րը: Ուս տի, Սուրբ Հո-
գին, լի նե լով Հոր և Որ դու նույն բնութ յու նից, ու-
նի ա ռանձ նա վո րութ յան իր հատ կութ յու նը` Հո գին 
նաև ե լում է: Եվ ե րե քի բնութ յու նը մի է, և սրանք 
մեկ բնութ յան մեջ են: Իսկ ե թե ո րևէ մե կը սրանք 
բնութ յուն նկա տի, ու րեմն, երբ Որ դին Հորն ա սում 
է` բան, զո րութ յուն և ի մաս տութ յուն, ին չո՞ւ նաև 
Հայ րը չի հա կա դար ձում` Որ դուն կո չե լով` բան, 
ի մաս տութ յուն և զո րութ յուն: Իսկ թե ա ռա քա-
կան1 հա րա բե րութ յամբ են սրա նում ա ռաջ նորդ-
վում, ա սե լով` ի մաս տութ յունն ի մաս տու նինն է 
ի մաս տութ յուն, և ի մաս տունն ի մաս տութ յամբ է 
ի մաս տուն, պի տի ի մա նան, որ սա մարմ նա վոր-
նե րին է վե րա բե րում և ոչ թե ան մար մին նե րին: 
Իսկ ով քեր սա ա սում են, ան տե սում են էութ յու-
նը, ո րով հե տև, ըստ մեզ, ի մաս տութ յու նը և բա նը 
էութ յուն չեն, այլ` պա տահ մունք: Սրանց մա սին և 
մենք մարմ նա պես նրանց պի տի պա տաս խա նենք, 
թե ըստ այդմ էլ Հո գին հո գևո րի հո գին է, և հո-
գևո րը Հո գով է հո գևոր, ինչն աստ վա ծութ յանն 
անհ նար է վե րագ րել: Ո րով հե տև թե պետ էա կի ցը, 
փա ռա կի ցը և նման այլ բա ներն ի րար հա կա դարձ 
են, քան զի էա կի ցը մե կին է էա կից, փա ռա կի ցը` 

1 Գրաբարում գոր ծիական և բացառակ ան հոլովների անվա-
նումն է:

փա ռա կից մե կին, սա կայն ա մեն մի հա կա դար-
ձութ յուն էակ ցութ յան օ րի նակ չէ: Ուս տի Հո գին 
Հո գի է կոչ վում` չու նե նա լով անդ րա դարձ Հոր և 
Որ դու վրա, ինչ պես նրանք միմ յանց հան դեպ: 
Այս պի սի բա ռե րը թո՛ղ բնութ յուն չհա մար վեն, այլ 
մի բնութ յան հատ կութ յուն ներ, ո րով հե տև Հայր, 
Որ դի և Սուրբ Հո գի է աս վում` մեկ բնութ յան մեջ 
ե րեք ան ձե րին ամ բող ջա կան պա հե լու հա մար:

Քննե լի է, թե միայն Հո՞րը պետք է Աստ ված 
հա մա րել Քրիս տո սի ա սա ծի պատ ճա ռով. «Հա՛յր, 
տու՛ր նրանց, որ ճա նա չեն Քեզ միակ ճշմա րիտ 
Աստ ված» (Հովհ. ԺԷ 3): Պետք է գի տե նալ, որ 
«ճա նա չեն քեզ միակ ճշմա րիտ Աստ ված» ա սե-
լուց հե տո ա վե լաց նում է` «նաև Հի սուս Քրիս տո-
սին, ո րին Դու ու ղար կե ցիր» (Հովհ. ԺԷ 3): Սրա 
հա մար ո մանք ա սում են, թե ին չո՞ւ չա սաց. «Հի-
սուս Քրիս տո սին, ո րին Դու ու ղար կե ցիր կամ Տի-
րո ջը», այլ միայն իր ա նու նը` Հի սուս Քրիս տոս է 
նշում: 

Նրանց պա տաս խա նենք նախ այս պես. ա մեն 
ոք, որ ճշմա րիտ չէ, սուտ է, և ով սուտ է, այն չէ, 
ինչ կոչ վում է: Արդ, երբ Որ դուն հան դի պում ենք 
իբ րև Աստ ված քա րո զե լիս, մի թե՞ պետք է Նրան 
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սուտ և ոչ ճշմա րիտ Աստ ված հա մա րենք: Ուս տի 
վկա յութ յուն ներ մեջ բե րենք, ո րոն ցով Որ դի Աստ-
ված է քա րոզ վում: Ե սա յին գրում է. «Մեզ հա մար 
մա նուկ ծնվեց, մի Որ դի տրվեց մեզ, ո րին կո չում 
են Աստ ված հզոր» (Ես. Թ 6): Եվ դարձ յալ` «Ա հա 
կույ սը պի տի հղիա նա ու որ դի ծնի, և նրա ա նու նը 
պի տի լի նի Էմ մա նո ւել, որ նշա նա կում է` Աստ ված 
մեզ հետ» (Ես. Է 14, Մատթ. Ա 23)

Արդ, ե թե Որ դին Աստ ված է, ինչ պես Գիրքն է 
վկա յում Հով հան նե սի ա սե լիս. «Սկզբից էր Բա նը, 
և Բանն Աստ ված էր» (Հովհ. Ա 1), պարզ է, որ նաև 
ճշմա րիտ Աստ ված էր, ինչ պես նույն Հով հան նեսն 
է ա սում. «Եվ մենք Ճշմար տի` նրա Որ դու` Հի սուս 
Քրիս տո սի մեջ ենք» (Ա Հովհ. Ե 20), ո րով հե տև 
նա ճշմա րիտ Հոր ճշմա րիտ Որ դին է, ինչ պես Ինքն 
ա սաց. «Ես եմ Ճշմար տութ յու նը և Կյան քը» (Հովհ. 
ԺԴ 6): Նաև ի ծնե կույ րին ա սում էր. «Դու հա վա-
տո՞ւմ ես Աստ ծու Որ դուն» (Հովհ. Թ 35), իսկ երբ 
հարց րեց, թե ով է նա, Հի սուս ա սաց. «Ես եմ, ում 
տես նում ես և խո սում եմ քեզ հետ» (Հովհ. Թ 37), 
ում հա վա տաց և երկր պա գեց: Եվ երբ հրեա նե րը 
ցան կա նում էին նրան քար կո ծել, և ա վե տա րա նի-
չը նշում է պատ ճա ռը. «Ո րով հե տև Աստ ծուն կո-
չում էր իր հայ րը և ի րեն հա վա սա րեց նում Աստ-

ծուն» (Հովհ. Ե 18), ո րը նաև Նրան` Փրկչին էին 
ա սում. «Դու մարդ ես, բայց քեզ Աստ ծու տեղ ես 
դնում» (Հովհ. Ժ 33): 

Արդ, մի՞թե փախ չեց և հրա ժար վեց այս կո-
չու մից, արդ յոք ան ծա ծուկ չըն թա ցա՞վ, սա կայն 
ա ռա վել այն հաս տա տեց Իր ան ձի նկատ մամբ, 
ո րով և ա սաց. «Նրանց, ո րոնց ուղղ ված էր Աստ-
ծու խոս քը» (Հովհ. Ժ 35): Գիրքն ա սում է. «Ես 
ա սա ցի` աստ ված ներ կլի նեք և Բարձր յա լի որ դի-
ներ» (Սաղմ. ՁԱ 6): «Ու րեմն` ո՛ւմ Հայ րը սրբաց-
րեց (սա ըստ մարմ նա վոր ման ի մա ցի՛ր) և աշ-
խարհ ու ղար կեց, դուք ա սում եք, թե` հայ հո յում 
եմ, քան զի ա սա ցի, թե` Աստ ծու Որ դի եմ» (Հովհ. 
Ժ 36), որ և այս գոր ծե րից պետք է ճա նա չեիք, 
որ Աստ ծու Որ դի եմ: Եվ «Աստ ծու Որ դի» ա սե լը 
ոչ այլ ինչ է ցույց տա լիս, ե թե ոչ, որ ճշմա րիտ 
Աստ ված է, ո րով հե տև ինչ պես մար դուց մարդ է 
ծնվում, այն պես էլ Աստ ծուց` Աստ ված, կյան քից` 
կյանք, լույ սից` լույս և հզո րից` հզոր. այս պես` 
ճշմա րիտ Աստ ծուց ճշմա րիտ Աստ ված է Որ դին: 
Սա կայն ճշմա րի տը հի շա տա կեց, որ պես զի զա նա-
զա նի ճշմա րիտ Աստ ծուն կեղ ծե րից՝ կուռ քե րից: 
Եվ ե թե՝ «Որ ճա նա չեն քեզ միակ ճշմա րիտ Աստ-
ված» (Հովհ. ԺԷ 3) ա սե լիս մե կը միայն Հորն Աստ-
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ված հա մա րի, ա պա այդ պի սին Ե րե միա յի խոս քե-
րից նաև Որ դուն միայն Աստ ված պի տի հա մա րի, 
քան զի նա ա սում է. «Սա է մեր Աստ վա ծը, ո րի 
հետ ոչ ոք չի կա րող հա մե մատ վել, հայտն վեց երկ-
րի վրա ու շրջեց մարդ կանց մեջ» (Բար. Գ 36-38): 

Ուս տի ուղ ղա փառ միտք ու նե ցող նե րը պետք է 
ի մա նան, որ Հոր, Որ դու և Սուրբ Հո գու աստ վա-
ծութ յու նը հա վա սա րա պես է, ո րով հե տև Աստ ված 
է Հայ րը, Աստ ված է և Որ դին, Աստ ված է և Սուրբ 
Հո գին, ինչ պես Պետ րոսն ա սաց Ա նա նիա յին. «Ին-
չո՞ւ ստե ցիր Սուրբ Հո գուն. մարդ կա՛նց չստե ցիր, 
այլ` Աստ ծուն» (հմմտ. Գործք Ե 3-4): Իսկ Պո ղոսն 
ա սում է, որ Տե րը Հո գի է (հմմտ. Ա Կորնթ. Զ 17): 
Եվ քա նի որ Աստ ված ե ռանձն յա է, Ի րեն հայտ նեց 
Մով սե սին. «Ես եմ Աբ րա հա մի, Ի սա հա կի և Հա կո-
բի Աստ վա ծը» (հմմտ. Գործք Է 32): Եվ այն, որ 
ոչ թե ե րեք աստ ված ներ են, այլ` մի, Ին քը հայտ-
նեց Մով սե սին` ա սե լով. «Ա սաց Աստ ված» (Ելք Գ 
5), սա միութ յան հա մար, «Մարդ ստեղ ծենք մեր 
կեր պա րան քով և նմա նութ յամբ» (Ծննդ. Ա 26) 
սա` ա ռանձ նա վո րութ յան: «Եվ Աստ ված մար-
դուն ստեղ ծեց իր պատ կե րով» (Ծննդ. Ա 27)` սա 
միութ յան, «Աստ ծու պատ կե րով ստեղ ծեց նրան» 
(Ծննդ. Ա 27)` սա ան ձի հա մար: «Եվ ա սաց Աստ-

ված»` սա միութ յան մա սին է. «Ա հա Ա դա մը դար-
ձավ մեզ նման մե կը» (Ծննդ. Գ 22), սա` ան ձի հա-
մար: «Եվ Նոյն ա սում է. «Օրհն յալ է Տեր Աստ ված` 
Սե մի Աստ վա ծը»» (Ծննդ. Թ 26)` վե րա բե րում է 
ան ձե րին, «Աստ ված թող բար գա վա ճեց նի Հա բե-
թին» (Ծննդ. Թ 27)` միութ յա նը: Իսկ աշ տա րա կի 
հա մար Աստ ված ա սաց. «Ա րի՛ իջ նենք և խառ նենք 
կա ռու ցող նե րի լե զուն» (հմմտ. Ծննդ. ԺԱ 7), որն 
ակն հայ տո րեն ա ռանձ նա վո րութ յուն նե րին է վե-
րա բե րում, «Եվ Տերն ի ջավ, որ պես զի տես նի այն 
աշ տա րա կը, որ կա ռու ցում էին մարդ կանց որ դի-
նե րը» (Ծննդ. ԺԱ 5), ին չը միութ յան հա մար էր: 
Եվ Մամբ րեի կաղ նու մոտ Աբ րա հա մին Աստ ծու 
ե րևու մով ի րա պես միութ յունն ենք ըմբռ նում, իսկ 
ա սե լով` «Աբ րա հա մը բարձ րաց րեց աչ քե րը և իր 
դի մաց տե սավ ե րեք տղա մարդ կանց» (Ծննդ. ԺԸ 
2), հա վա տում ենք ե ռանձն յա տե րութ յա նը, ինչ-
պես այդ ըն թերց ված քը վկա յում է ե րե քի և մե կի 
մին չև վերջ խո սակ ցութ յան մա սին: Սրա նից հե տո 
Գիրքն ա սում է. «Տե րը Տի րո ջից ծծումբ և կրակ 
թա փեց Սո դո մի վրա» (հմմտ. Ծննդ. ԺԹ 24)` ցույց 
տա լով ան ձե րը: «Երբ Տե րը կոր ծա նեց այդ քա-
ղաք նե րը, Տե րը հի շեց Աբ րա հա մին» (Ծննդ. ԺԹ 
29). սրա նով միութ յունն է ցույց տա լիս:



42 43

Դարձ յալ սրա նից են հայտ նի մեկ աստ վա ծութ-
յու նը և ե րեք ան ձե րը, երբ հրեշ տակն ա սաց Աբ-
րա հա մին Ի սա հա կի զո հա բե րութ յան ժա մա նակ` 
«Ան ձովս եմ երդ վում, - ա սում է Տե րը» (Ծննդ. ԻԲ 
16). այս խոսքն ի դեմս Հոր է, իսկ Որ դու մա սին 
Դա վիթն ա սում է Հայր Աստ ծուն` «Քոնն են բա-
զու կը և զո րութ յու նը» (հմմտ. Սաղմ. ՁԸ 14), ո րը 
Պո ղո սը մեկ նում է, թե Քրիս տոս է Աստ ծու զո-
րութ յու նը (տե՛ս Ա Կորնթ. Ա 24): Եվ ե գիպ տա ցի-
ներն ի րենց հասց ված հար վա ծի մա սին ա սա ցին. 
«Սա Աստ ծու մատն է» (հմմտ. Ե լից Ը 19), այ-
սինքն` Սուրբ Հո գին, ո րի մա սին Քրիս տոս ա սում 
է Ա վե տա րա նում, թե «Աստ ծու մա տով եմ հա նում 
դևե րին» (Ղուկ. ԺԱ 20): 

Արդ, տար բեր ա նուն նե րով և բա ժան ված մա-
սե րով ան ձը, բա զու կը, մա տը Սուրբ Եր րոր դութ-
յան ե րեք ան ձե րին են հայտ նում: Իսկ քա նի որ 
կեն դա նի բա ներ են ան ձը, բա զու կը և մա տը, այս-
պես էլ ե րեք ան ձե րը մի էութ յուն և մի բնութ յուն 
են, մի Աստ ված, ա րա րիչ և մյուս բո լոր բա նե րը: 
Ո րով հե տև ինչ պես ձեռքն ան ձի մեջ է, և մա տը` 
ձեռ քի ու ան ձի, այն պես Որ դին Հոր մեջ է, իսկ 
Հո գին` Որ դու և Հոր: Ըստ այդմ, Հայ րը Որ դու և 
Հո գու մեջ է, ինչ պես Քրիս տոս ա սաց. «Դո՛ւ, Հա՛յր, 

Իմ մեջ, և Ես` Քո» (Հովհ. ԺԷ 21): Այս պես նաև 
Մով սե սը ցույց տվեց Սուրբ Եր րոր դութ յան միութ-
յու նը` ա սե լով. «Լսի՛ր, Իս րա յե՛լ, քո Տեր Աստ վա ծը 
մեկ Տեր է» (Բ Օր. Զ 4): Նաև Աստ ծու` Իր մա սին 
ա սա ծը` «Ես եմ, որ Է» (հմմտ. Ե լից Գ 14), միութ-
յան հա մար ենք հաս կա նում: Իսկ Ե սա յու կող մից 
Իս րա յե լին ա սա ծով` «Հո գին իմ և խոսքն իմ, որ քո 
մեջ են»1, ան ձե րին ենք դա վա նում: Նմա նա պես 
նաև Մի քիա յի ա սա ծը. «Չի մեր ժի նա խա տինք-
նե րը, որ ա սաց, թե Իս րա յե լի տու նը բար կաց րեց 
Տի րոջ Հո գին» (Միք. Բ 6-7), որ Ե սա յին ի դեմս 
մար դաց յա լի2 գրեց. «Տերն ինձ ու ղար կեց` Տե րը և 
նրա Հո գին» (Ես. ԽԸ 16): Իսկ Դա վի թը` «Եր կի րը 
տվեց իր պտու ղը, և Աստ ված, մեր Աստ ված պի-
տի օրհ նի մեզ» (Սաղմ. ԿԶ 7-8): Եվ թե` «Տերն իմ 
Տի րոջն ա սաց. «Նստի՛ր իմ աջ կող մում»» (Սաղմ. 
ՃԹ 1): Եվ թե` «Տի րոջ ո ղոր մութ յամբ է լցված եր-
կի րը: Տի րոջ Խոս քով ստեղծ վեց եր կին քը, և իր բե-
րա նի Հո գով` նրա բո լոր զո րութ յուն նե րը» (Սաղմ. 
ԼԲ 5-6), այ սինքն` Որ դով, քա նի որ Պո ղոսն ա սում 
է. «Քրիս տոս է Աստ ծու ի մաս տութ յու նը» (տե՛ս Ա 
Կորնթ. Ա 24): Իսկ Սո ղո մոնն ա սում է. «Աստ ված 

1 Ամենայն հավանականությամբ Վահրամ Րաբ ու նի ն նկա-
տի ունի Անգե մարգարեի գրքի Բ 6-ն:

2  Այսինքն՝ Քրիստոսի:
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ի մաս տութ յամբ դրեց երկ րի հիմ քե րը և ի մա ցա-
կա նութ յամբ հաս տա տեց եր կին քը, իր հան ճա րով 
ան դունդ նե րը բա ցեց» (Ա ռակ. Գ 19), այ սինքն` 
Սուրբ Հո գով, ո րի մա սին նաև Մով սե սը սրան հա-
մա զոր ձևով ա սաց. «Ի սկզբա նե Աստ ված ստեղ-
ծեց եր կինքն ու եր կի րը» (Ծննդ. Ա 1). սա Հայրն է: 
«Եվ Աստ ծու հո գին շրջում էր ջրե րի վրա» (Ծննդ. 
Ա 2)` կեն դա նութ յուն տա լով ա րա րած նե րին: «Եվ 
Աստ ված ա սաց. «Թո՛ղ լույս լի նի»» (Ծննդ. Ա 3), 
որ Որ դին է, ինչ պես Ե րե միան ա սաց. «Լույս ան-
վա նեց և լսեց նրան դո ղա լով. սա Աստ ված է, որ 
երկ րի վրա հայտն վեց» (հմմտ. Բա րուք Գ 33-38): 
Իսկ Սո ղո մոնն ա սում է. «Ի՞նչ է նրա ա նու նը, կամ` 
ի՞նչ նրա որ դու ա նու նը» (Ա ռակ. Լ 4):

Այս ա մե նը և նմա նա տիպ ա մեն բան ցույց են 
տա լիս ե րեք ան ձե րին, որ մեկ բնութ յան և աստ-
վա ծութ յան մեջ են: Իսկ երբ ա սում է. «Տի րոջ խոս-
քը, որ հայտն վեց Ե սա յուն, և՛ Ե րե միա յին ուղղ ված 
Աստ ծու պատ գա մը, և՛ Տի րոջ տե սիլ քը Նա վում Եղ-
կե սա ցու, և՛ այս պես է ա սում Ա մե նա կալ Տե րը»1, 
սրանք բո լո րը մեկ աստ վա ծութ յունն ու մեկ տե-
րութ յունն են ցույց տա լիս, որ ե րեք ան ձե րը փա-
ռա վոր յալ Եր րոր դութ յան մեջ են: Այս մա սին Ե սա-

1  Հմմտ. Ես. Ա 1, Երեմ. Ա 1, Նավ. Ա 1, Անգե Բ 7:

յին, սե րով բե նե րից սո վո րե լով, բա ցա հայ տո րեն 
ու սու ցա նեց Ե կե ղե ցուն` ա սե լով «Սո՛ւրբ, Սո՛ւրբ, 
Սո՛ւրբ է Զո րութ յուն նե րի Տե րը» (Ես. Զ 3): Ե րեք 
ան գամ «սուրբ» ա սե լով` մի տե րութ յան և աստ-
վա ծութ յան ե րեք ան ձե րը հայտ նի դարձ րե ցին, և 
նույ նին «մեկ Տեր» կո չե լով` մի աստ վա ծութ յու-
նը ե րեք ան ձե րում բա ցա հայ տե ցին: Նաև ի րենց 
վեց թևե րով մեզ այս քա րո զե ցին. եր կու թևե րով 
ի րենց գլուխ ներն էին ծած կում, որ սկիզբն է ցույց 
տա լիս, թե ծա ծուկ է Աստ ծուն փնտրե լու սկիզ բը, 
ո րով հե տև անս կիզբ է: Եվ եր կու թևե րով` ի րենց 
ոտ քե րը, որ վերջն է` ցույց տա լով, որ միայն ան-
վերջ և ան վախ ճան է Նրա ճա նա չո ղութ յու նը և 
այն չա փով, որ քա նով սե րով բե նե րի թևե րը թույլ 
են տա լիս ճա նա չել ե րեք ան ձե րին մի բնութ յան 
և աստ վա ծութ յան մեջ, իսկ մի աստ վա ծութ յու նը` 
ե րեք ան ձե րում:

Պետք է ի մա նալ, որ մեկ աստ վա ծութ յան մեջ 
ե րեք ան ձե րի ան ճա ռե լի միութ յան մա սին Սուրբ 
Գրքերն անխտ րա բար ան ձե րի ա նուն նե րը և յու-
րա քանչ յու րին բնո րո շո ղը միմ յանց հա մար են 
գոր ծա ծում, այ սինքն` Հայ րը միայն հայր է և անս-
կիզբ, Որ դին միայն որ դի է և ծնունդ, Հո գին էլ 
միայն հո գի է և բխում: Բայց ո րևէ տեղ Գիր քը Հո-
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րը հո գի չի կո չում, կամ Որ դուն հայր ան վա նում 
կամ հո գի, կամ Որ դուն բխում ան վա նում, կամ 
Հո գուն «միա ծին» կո չում, որ պես զի շփո թութ յուն 
կամ այ լայ լութ յուն և միմ յանց փո փոխ վե լը նրանց 
մեջ սխալ մունք ցույց չտան` իբր թե Հայ րը եր բեմն 
Որ դի կամ Հո գի է դառ նում, Հո գին` Որ դի և այլ 
նման բա ներ: 

Հե ռո՛ւ վա նիր այս պի սի մտքե րը, թե պետ Սուրբ 
Եր րոր դութ յու նը մեկ աստ վա ծութ յան մեջ է, 
ո րով հե տև մի է բնութ յամբ և էութ յամբ, բայց յու-
րա քանչ յուր ան ձի մեջ հատ կա նիշ ներն ան շարժ 
են և անշ փոթ:

Սա կայն աստ վա ծա յին Գիր քը միմ յանց ա նուն-
նե րը և հատ կա նիշ նե րը մեկ մե կու հա մար է հի շա-
տա կում` ցույց տա լով նրանց բո վան դակ միութ-
յու նը, միև նույն ժա մա նակ մեզ ու սու ցա նե լով այլ 
բարձ րա գույն խոր հուրդ ներ, ո րոնք և այժմ կա-
սենք: 

Գիր քը Հո րը Հո գի է կո չում, ընդ ո րում, Քրիս-
տոս սա մա րա ցի կնոջն ա սաց. «Հո գի է Աստ ված» 
(Հովհ. Դ 24): Սրա նով ոչ թե Հո րը՝ Հո գու վե րա-
փոխ վե լը ցույց տվեց, այլ աշ խար հին հայտ նեց, 
որ մարմ նա պես չպաշ տեն ան մար մին Աստ ծուն 

հին Իս րա յե լի նման, որ զո հե րով, ճեն ճեր նե րով և 
այլ նյու թա կան տո նե րով էր պաշ տում Աստ ծուն, 
բայց քա նի որ Աստ ված ան մար մին է և հո գի, 
ան մարմ նա բար և հո գևո րա պես պետք է պաշ-
տել Նրան: Եվ սա ե րևում է շա րու նա կութ յու նից, 
ո րով հե տև երբ ա սաց. «Հո գի է Աստ ված» (Հովհ. 
Դ 24), այ սինքն` անն յու թա կան և ան մար մին, հա-
վե լեց` «Նրան երկր պա գող նե րը պետք է հո գով և 
ճշմար տութ յամբ երկր պա գեն» (Հովհ. Դ 24), այ-
սինքն` ան մարմ նա բար և ճշմար տա պես երկր պա-
գել Նրան: 

Եվ դարձ յալ, Հո գի ա սե լով, [պետք է] երկր-
պա գել Սուրբ Հո գուն և Միա ծին Որ դուն, ո րին 
«ճշմար տութ յուն» կո չեց: Իսկ Որ դուն Ե սա յին 
ան վա նում է «Հայր հան դերձ յալ աշ խար հի» (Ես. 
Թ 6), որ պես զի Հոր հետ Որ դու՝ երկն քի և երկ րի 
հա մա զոր տե րութ յու նը ցույց տա: Երբ լսես Որ-
դու ա սա ծը մարմ նով զգես տա վոր վե լու մա սին. 
«Այդ օր վա և ժա մի մա սին ոչ ոք չգի տի` ո՛չ հրեշ-
տակ նե րը և ո՛չ Որ դին, այլ` միայն Հայ րը» (Մատթ. 
ԻԴ 36), Որ դուն ան գի տութ յուն չվե րագ րես կամ 
Հո րից փոքր լի նե լը, այլ ի մա ցի՛ր, որ Որ դին հան-
դերձ յալ աշ խար հի հայրն է, այ սինքն` տեր և ա րա-
րիչ հաս կա ցի՛ր, իսկ գա լիք օր վա և ժա մի մա սին 
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չի մա նա լը` տնօ րի նութ յան պատ ճա ռով է ա սում 
և ոչ թե ան գի տութ յան, ո րով հե տև նա է հայ րը, 
տե րը և հան դերձ յալ աշ խար հի մա սին գի տա կը, 
նաև ա ռա ջի կա յին իբ րև հայր է և Հոր հետ: Եվ 
նաև Հայ րը Դավ թի բե րա նով իր Միա ծին Որ դուն 
ա սաց. «Քեզ նով է սկսվում զո րա ցումն իմ օ րե րի» 
(Սաղմ. ՃԹ 3): Սրա նով մի՛ հա մա րիր, թե Հայրն 
Ինքն էլ այլ մե կից է սկզբնա վոր վել և նրա նից է 
սկսել ու ծնվել, կամ հայ րը և Որ դին նմա նա պես 
սկիզբ են ա ռել այլ սկզբից: Հե ռո՛ւ մնա այս պի-
սի կար ծիք նե րից, բայց ի մա ցի՛ր, որ սրա նով անս-
կիզբ Հո րից Որ դու ան ժա մա նակ սկզբնա վոր վելն 
է հայտ նում և հա վե լում. «Քեզ ար շա լույ սից ա ռաջ 
ծնե ցի» (Սաղմ. ՃԹ 3), այ սինքն` թե պետ Ին ձա նից 
ես սկիզբ ա ռել ծննդյամբ, բայց ա րևից ա ռաջ է 
Քո ա նու նը, և Քո սկիզ բը հա վի տե նա պես Ինձ հետ 
է, որ անս կիզբ եմ: Ոչ թե Որ դին է անս կիզբ, ո րով-
հե տև իբ րև սկիզբ ու նի Հո րը, բայց ոչ թե հե տո 
է ծնվել կամ Հո րից կրտսեր է, այլ անս կիզբ Հոր 
հետ է, նաև Նրա նից սկսյալ միա ծին է էութ յամբ 
ու մշտնջե նա վո րութ յամբ` Սկզբի և Անսկզ բի հետ: 
Եվ ե թե Ին քը Քրիս տոս, որ մարմ նա վոր և հո-
գևոր ծննդյան մա սին խո սեց Նի կո դե մո սի հետ և 
ա սաց. «Մարմ նից ծնվա ծը մար մին է, իսկ Հո գուց 

ծնվա ծը` հո գի» (Հովհ. Գ 6), դու Նրան մարդ չհա-
մա րես Սուրբ Հո գով Մա րիա մից ծնվե լու պատ ճա-
ռով, ինչ պես ա սաց հրեշ տա կը. «Նրա մեջ ծնվա ծը 
Սուրբ Հո գուց է» (Մատթ. Ա 20), ո րով հե տև սա 
ոչ թե Իր, այլ մկրտվո ղի հա մար ա սաց, թե ջրից և 
հո գուց ծնված նե րը հո գևոր են և աստ վա ծա յին: 
Եվ ե թե Հո րից ծնված Միա ծին Որ դուն Դա վիթն ի 
դեմս Հոր բխում է կո չում, այ սինքն` Հոր ա սե լով. 
«Սրտիցս քո բա րի պատ գամն է բխում» (Սաղմ. 
ԽԴ 1), թո՛ղ ոչ ոք սրա պատ ճա ռով Որ դուն Հո գի 
և բխում չհա մա րի, ո րով հե տև Որ դին ծնունդ է Հո-
րից, իսկ Գիրքն ա սում է նրա հա մար` հայ րա կան  
սրտից բխած բա րի պատ գամ: Այս պատ ճա ռով 
է, որ «ծնունդ» հաս կա ցութ յու նը, թե պետ ծնո ղի 
բնութ յու նից և էութ յու նից ծնված է նշա նա կում, 
սա կայն ախ տա վոր մտքե րի նյու թա կան ինչ-որ 
բան և հի վանդ գա ղա փար է տա լիս, ո րի հա մար 
Հո րից Որ դու ա նախտ և անն յու թա կան ծննդյան 
հա մար բխում եզրն է գոր ծա ծում, որն ա նախտ 
բան է: Ո րով հե տև ա նախ տա բար բխու մը բխեց նո-
ղից է ել նում, ինչ պես ջու րը` աղբ յու րից, և պտու ղը 
ծա ռե րից, որ պես զի ծննդյամբ Որ դուն Հոր էութ-
յու նից ու բնութ յու նից ճա նա չես և ա նա պա կան 
բխմամբ Նրան ծնված հա մա րես: 

4 - Վահրամ Րաբունի
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Այս պես և Գիր քը Սուրբ Հո գուն, որ Հո րից է 
բխում, ծնունդ է կո չում, ո րով հե տև Սո ղո մո նը 
Հոր մա սին ա սում է. «Ա մեն ին չի ճար տա րա պետ 
ի մաս տութ յունն է, ու սու ցա նեց ինձ, ո րով հե տև 
Նրա մեջ կա հո գի բա նա կան, սուրբ, միա ծին» 
(Ի մաստ. Է 21-22): Սրա նով ոչ թե Հո գուն ծնունդ 
է ներ կա յաց նում, ո րով հե տև Նա Հո րից բխում է, 
այլ ցան կա նում է ցույց տալ, որ թե պետ բխու մը 
բխեց նո ղից ա նախ տա բար ել նում է, բայց ի րա-
կա նում էակ ցութ յու նը և միութ յու նը ցույց չի տա-
լիս. նմա նա պես ա կուն քից և աղբ յու րից բխած 
ջուրն իբ րև հո սում և այ լայ լութ յուն է հայտն վում: 
Ո րով հե տև ե թե այդ ջրե րից բխած ջու րը վերց-
նես, ա պա սա միան գա մից նկա տե լի կլի նի և ոչ 
թե անձն ան ձի մոտ կստո րա դաս վի: Իսկ ե թե երկ-
րից վերց նես ջրի բխու մը, ա պա այլ է բխեց նո ղի 
էութ յու նը և այլ` ջրի բխու մի: Նույն ձևով նաև 
ծա ռե րի պտուղն է նրանց բնութ յու նից, սա կայն 
դրանք տար բեր են ըստ հա մե րի և տե սակ նե րի: 
Ուս տի, քա նի որ այս փոքր տար բե րութ յու նը կա 
բխման և բխեց նո ղի մի ջև, այդ պատ ճա ռով Հոր 
էութ յու նից բխած Սուրբ Հո գու դեպ քում Գիր քը 
դնում է «Միա ծին» ա նու նը, որ պես զի ցույց տա, 
թե Սուրբ Հո գին իբ րև ծնունդ է բխել Ի րեն բխեց-

նո ղից` Հո րից, որ պես զի բխմամբ Սուրբ Հո գու 
ա նա պա կան ե լու մը Հո րից ճա նա չես և հա վա տաս, 
որ Նա ծննդյամբ սկզբից ի վեր Հոր էութ յու նից և 
բնութ յու նից է բխել: Դրա հա մար Հոր բնութ յու-
նից ծնված Որ դու դեպ քում բխում է դնում` ա նա-
պա կան ծնուն դը հայտ նե լով, և Հո րից ա նախ տա-
բար բխած Հո գուն ծնունդն է կցում` ցույց տա լով 
Հո գու բխու մը Հոր էութ յու նից և բնութ յու նից:

Փա ռա վոր յալ և պաշ տե լի Սուրբ Եր րոր դութ յան 
և մի աստ վա ծութ յան մա սին այս քան և սրանց 
հա մա զոր ի մա ցութ յու նը մեզ տվե ցին աստ վա-
ծա շունչ Գրքե րը, իսկ սրա նից ա վե լին ան հա սա-
նե լիութ յան ամ պով ա րա րած նե րից թաքց նե լով` 
քա րո զե ցին. նա խևա ռաջ Նրա բա րե րա րութ յան և 
ա րա րած նե րի վրա ներ գոր ծութ յան մա սին մաս-
նա վոր նշան նե րով ծա նու ցե ցին և ա մե նևին ան-
ճա ռե լի Նրա էութ յան և բնութ յան ճա նա չո ղութ-
յու նը փա կե ցին, սա կայն Նրան գո յութ յուն և ան-
հաս էութ յուն հռչա կե ցին, ո րով հա վա տում ենք, 
որ Աստ ված վկայ ված է Օ րեն քի, մար գա րե նե րի 
և Նոր Կտա կա րա նի կող մից: Այ լև տե սա նե լի նե-
րի բնա կան քննութ յու նից են ճա նաչ վում Նրա ի 
սկզբա նե ա նե րևույթ հատ կութ յուն նե րը` Նրա 
աստ վա ծութ յու նը, մշտնջե նա վո րութ յու նը և զո-
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րութ յու նը (հմմտ. Հռոմ. Ա 20): Նախ` նրա նից, 
որ բո լոր գո յե րը ինչ-որ պատ ճա ռից են, ինչ պես 
մա սե րը` ամ բող ջից, ըստ ո րում, բո լոր նյու թա կան 
բա նե րը չորս տար րե րից են: 

Արդ, երբ գտնվի ան պատ ճառ մե կը սրան ցից 
վեր, որ չու նի ի րե նից բարձր սկիզբ և պատ ճառ, 
պարզ է, որ նա է ա մեն ին չի ա րա րի չը և պատ ճա-
ռը, ինչ պես Պլա տոնն է ա սում, թե ա մեն ին չի հո րը 
և պատ ճա ռը գտնե լը գործ է, իսկ գտնե լուց հե տո 
պատ մե լը` անհ նա րին: Եվ դարձ յալ` թե ա մեն ին չի 
պատ ճա ռը Մեկն է, և Ինքն ան պատ ճառ է:

Եվ երկ րոր դը` սա պետք է ի մա նալ, որ բո լոր 
էակ նե րը միմ յանց հա կընդ դեմ են և վե րաց նող, 
ինչ պես ջու րը հրին և նաև ու րիշ ներ, ո րով հոս-
ման և ծո րա լու են թա կա են: Դրա հա մար սրան-
ցից զատ կա մե կը, որ սրանց ան վերջ հո սե լու և 
ծո րա լու ժա մա նակ ան կո րույս և անս պառ է պա-
հում: Եվ այն, որ սա կա տա րում է, այս հա կա ռա-
կորդ նե րին ու ա պա կա նա ցու նե րին գո յութ յան և 
միա բա նութ յան մեջ պա հե լով, հայտ նի է, որ Նա 
Ինքն է սրանց ա րա րի չը և նա խախ նա մո ղը, ուս տի 
աստ վա ծա յին Գիր քը Նրան աստ վա ծութ յուն կո-
չել մեզ ու սու ցա նեց հա վա տալ, և նույն բնութ յան 

ա նունն ամ բող ջո վին ու սում նա սի րե լուց հրա ժար-
վել: Քան զի Նրան միշտ ան տե սա նե լի են հռչա-
կում` ա սե լով. «Աստ ծուն ոչ ոք եր բեք չի տե սել» 
(Հովհ. Ա 18), իսկ Պո ղոսն ա սում է. «Ում ոչ ոք չի 
տե սել և ոչ էլ կա րող է տես նել» (Ա Տիմ. Զ 16): 
Թե պե տև Մով սե սի մա սին աս վում է, որ տե սել է 
Աստ ծուն, խո սել Նրա հետ և օ րենք ներ ստա ցել 
Նրա նից, սա կայն չի տե սել Նրան, որ ա սաց. «Ոչ 
ոք չի կա րող տես նել Իմ ե րե սը և կեն դա նի մնալ» 
(Ե լից ԼԳ 20), այլ ինչ-որ պատ կեր և նմա նութ յուն, 
ա պա թե ոչ, ին չո՞ւ է գրված. «Տի րոջ հրեշ տա կը 
ե րևաց Մով սե սին մո րե նու մի ջից կրա կի բո ցով» 
(հմմտ. Ե լից Գ 2) կամ` «Վերց րե՛ք օ րեն քը հրեշ-
տակ նե րի հրա ման նե րի շնոր հիվ» (Գործք Է 53), 
«Եվ հրեշ տակ նե րի կող մից տրվեց միջ նոր դի մի-
ջո ցով» (Գաղ. Գ 19): Այս պես նաև Ե սա յու խոս-
քը. «Տե սա Տի րո ջը, որ նստած էր բարձր ա թո ռին» 
(Ես. Զ 1), և Մա նո վեի նը` «Ան պատ ճառ կմեռ նենք, 
ո՛վ կին, ո րով հե տև տե սանք Աստ ծուն» (հմմտ. 
Դատ. ԺԳ 22), և Հո բի նը1` «Աստ ծուն տե սա դեմ 
առ դեմ, և փրկվեց հո գիս» (Ծննդ. ԼԲ 30), և Ե զե-
կիա յի նը, Մի քիա յի նը, Աբ րա հա մին և ու րիշ նե րինն 
ի րա պես բնութ յան և էութ յան ե րևալ չհա մա րես, 

1  Ս. Գրքի համաձայն պե տք  է լինի Հակոբ:
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այլ ինչ-որ նմա նութ յուն և ե րևույթ: Քան զի ե թե 
Նրան տես նեին, ին չո՞ւ Նրա մա սին ա վե լի հար մար 
պարզ, բաց, ան պա րու նա կե լի հայտ նութ յուն չա-
սա ցին, այլ նյու թա կան և բարդ բա ներ էին ա սում` 
իբ րև մարդ ե րևաց և ա թո ռին նստեց, գա զա նի և 
ա նա սու նի կեր պա րանք էին Նրան վե րագ րում: 
Տես նո՞ւմ ես, որ սա չէ Նրա բնութ յան հայտ նութ յու-
նը, քան զի ինչ պե՞ս է ա թո ռով պար փակ վում Նա, 
որ ա սում է` «Եր կինքն ու եր կի րը Ես եմ լցնում» 
(Ե րեմ. ԻԳ 24) և կամ ին չո՞ւ է Պո ղո սը Նրա մա սին 
ա սում, որ «բնակ վում է ան մատ չե լի լույ սի մեջ» 
(Ա Տիմ. Զ 16): Մի՞թե Նա բնա կե լի վայ րում է բո-
վան դակ վում և ա պա` ան մատ չե լի լույ սը, ո րում 
Նա բնակ վում է, Նրա նից ա վե լի մե՞ծ է և Նրան 
պա րու նա կո՞ղ:

Կրկին և այդ տե ղից պարզ է, որ ար դար նե-
րը Նրա բնութ յու նը չէին տես նում, ո րով հե տև 
Նրա մա սին տար բեր բա ներ էին ա սում. մե կը` մի 
բան, մյու սը` մեկ այլ: Իսկ ով տես նում է ի րե րի 
բնութ յու նը, մշտա պես և ա մեն քը Նրան միա տե-
սակ կեր պով են ար տա հայ տում: Ինչ պես մար դուն 
բնութ յամբ տես նե լով` ա մեն քը նրան որ պես մարդ 
են տես նում, և մշտա պես նա մարդ է ե րևում: Իսկ 
ան տե սա նե լի էութ յու նը, քա նի որ նրա բնութ յու-

նը չեն տե սել, դրա հա մար նրա մա սին տար բեր 
բա ներ են ա սում. մե կը նրան ծեր և զա ռամ յալ 
կո չեց, մեկ ու րի շը որ պես մա նուկ նկա րագ րեց, 
մե կը` որ պես քա հա նա, իսկ մյու սը` որ պես ար յու-
նազ գեստ պա տե րազ մող, մե կը` ոտ քի կանգ նած, 
մյու սը` նստած, իսկ եր բեմն որ պես առ յուծ, եր-
բեմն էլ` որ պես հո վազ: Եվ ես տա րա կու սում եմ, 
որ սրանք նրա բնութ յան նշան նե րը չեն, այլ անհ-
րա ժեշտ պա րա գա ներ են, ինչ պես Ինքն ա սաց. 
«Կշա տաց նեմ տե սիլք նե րը և մար գա րե նե րի մի-
ջո ցով կներ կա յա նամ» (Օս. ԺԲ 10), այ սինքն` ոչ 
թե կներ կա յա նամ ինչ պի սին որ եմ, ո րով հե տև ոչ 
ոք չի կա րող տես նել, այլ ինչ պես պա րա գա նե րը 
և ժա մա նակն են պա հան ջում. ձևի և տես քի հա-
մար է ա սում կշա տաց նեմ հայտն վե լը: Ո րով հե-
տև սրտնե ղած Իս րա յե լին առ յու ծի և այլ կեր պով 
էր հայտն վում, պա տե րազմ հաղ թե լիս` զին վո րի, 
քա վութ յուն կա մե նա լիս` քա հա նա յի: Անս կիզբ 
լի նե լը ցույց էր տա լիս հին օ րե րի ե րև մամբ, իսկ 
ման կութ յամբ ան թա ռամ և ան վախ ճան բա րե րար 
լի նելն էր հայտ նում: Ոտ քի կանգ նե լով` նրանց 
օգ նութ յան հաս նե լով և օ ժան դա կե լով էր ցույց 
տա լիս, իսկ ա թո ռին բազ մե լով` ինչ-որ դա տաս-
տան էր ցան կա նում ա նել: Նստե լը նաև Նրա էութ-
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յան հա րա տևութ յունն ու հա վի տե նա կա նութ յունն 
է ցույց տա լիս, ինչ պես Գիրքն է ա սում. «Դու 
նստում ես հա վիտ յան, իսկ մենք կորս տա կան ենք 
հա վիտ յան» (հմմտ. Բա րուք Գ 3): 

Տես նո՞ւմ ես, որ նստե լը նստե լու հա մար չի 
ա սում, ա պա թե ոչ` դու նստում ես ա սե լով, 
ըստ կար գի կա սեր, թեև մենք քո ոտ քե րի մոտ 
ենք: Սա կայն մեզ կորս տա կան ան վա նեց և Նրա 
էութ յան հա վի տե նա կա նութ յու նը նստե լով ցույց 
տվեց: Այս պես, նաև Նրա մարմ նա կան դեմ քին 
աչ քեր դնե լով` «Տե՛ր, բա՛ց Քո աչ քե րը և նա յի՛ր» 
(Ես. ԼԷ 17), և ա կանջ ներ` «Խո նար հի՛ր ա կանջդ, 
ո՛վ Տեր» (Ես. ԼԷ 17), և ձեռք` «Տե րը ձեռքն ինձ 
եր կա րեց և մո տեց րեց բե րա նիս» (Ե րեմ. Ա 9), 
և ռուն գեր` «Աստ ված հո տո տեց ա նուշ բույ րը» 
(Ծննդ. Ը 21), և ոտ քեր` «Լսե ցին Տեր Աստ ծու` 
դրախ տում շրջա գա յե լու ոտ նա ձայ նը» (Ծննդ. 
Գ 8), և բե րան` «Քան զի Տի րոջ բե րանն այս 
ա սաց» (հմմտ. Ես. Ա 20): Եվ մյուս բո լոր բա նե րը, 
ի մա ցի՛ր, Աստ վա ծա շուն չը մեր թանձ րամ տութ յան 
և նյու թա կան լի նե լու պատ ճա ռով է ստիպ ված 
ա սում, ան պա րագ րե լի և ան մար մին էութ յա նը 
դեմք և ձև է դնում. աչ քե րով` Նրա տե սո ղա կան 
զո րութ յու նը հայտ նում, ա կան ջով` աստ վա ծա յին 

լսո ղութ յու նը, ձեռ քով` ա մե նա կա րող ներ գոր-
ծութ յու նը: Այս պես, նաև մեր տկա րութ յան պատ-
ճա ռով Նրա մա սին այ լա բա նո րեն աս ված բա նե րը 
պետք է Աստ ծուն վա յել` ու ղիղ մտքով հաս կա նալ 
Նրա դեպ քում: Նմա նա պես նաև այն հատ ված նե-
րը, երբ Գիրքն ինչ-որ ախ տեր է վե րագ րում Նրա 
ա նախտ զո րութ յա նը, այ սինքն` «Սրտնե ղած բար-
կա ցավ Տերն իր ժո ղովր դի վրա» (Սաղմ. ՃԵ 40), 
կամ` «Երկն քում բնակ վո ղը կծի ծա ղի նրանց 
վրա» (Սաղմ. Բ 4), կամ` «Տե րը կար ծես քնից 
արթ նա ցավ» (Սաղմ. ՀԷ 65), կամ` «Տե րը զղջա-
ցել էր, որ Սա վու ղին թա գա վոր էր օ ծել» (Ա Թագ. 
ԺԵ 35), կամ` «Ո՞ւր ես, Ա դա՛մ» (Ծննդ. Գ 9)` իբ-
րև ան գի տակ մե կը, և այս պի սի այլ դեպ քե րում, 
ո րոնք մարդ կանց են հա տուկ, բայց ո րոնք չկան, 
սա կայն Աստ ծու հա մար են աս վում: 

Արդ, պետք է գի տե նալ, որ բո լոր դեպ քե րում 
պետք է փնտրել այս չորս բա նե րը. իբ րև թե առ-
ջևը կանգ նա ծը ո րի՞ն կպա տա հի, սրանք են. չկան 
և աս վում են, կան և չեն աս վում, կան և աս վում 
են, չկան և չեն աս վում: Եվ նախ ա րա րած նե րի 
օ րի նա կով ցույց տանք և ա պա Ա րար չի աստ վա-
ծա բա նութ յամբ, որ Սուրբ Գրքում վեր լու ծութ-
յամբ կքննենք: Չկան և աս վում են, ինչ պի սիք են 
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եղ ջեր վա քա ղը1, ա րա լե զը և հուշ կա պա րի կը2 և 
սրանց նման այլ ան գո էակ նե րը, ո րոնք գո յութ-
յուն չու նեն, ո րով հե տև չկան, մե զա նում ա նուն են 
ա ռել և աս վում են: 

Կան և չեն աս վում, ինչ պի սիք են ծո վա յին ու 
ցա մա քա յին և հո ղի մեջ գտնվող բազ մա թիվ կեն-
դա նի նե րը: Եվ քա նի որ մենք չգի տենք նրանց 
մա սին, ան վամբ չենք կո չում, բայց նրանք կան և 
աշ խար հում են: 

Կան և աս վում են` մար դը, առ յու ծը, ար ծի վը և 
մյուս ա րա րած նե րը, որ ա րար վել են, և աս վում են 
և ան վան վում են մեր կող մից, ո րով հե տև ճա նա-
չում ենք նրանց: 

Եվ չկան և չեն աս վում, ինչ պես խոզն ար ծիվ չէ 
և չի աս վում ար ծիվ, մարդն ուղտ չէ և չի աս վում 
ուղտ, և աստ ղե րը մո լո րակ ներ չեն և չեն կոչ վում 
մո լո րակ ներ: 

Արդ, սրանք սուրբ և աստ վա ծա բա նա կան 
Գրքե րից քննե ցինք: Գիրքն Աստ ծու հա մար գոր-
ծա ծում է ննջել, արթ նա նալ, ծի ծա ղել, բար կա նալ, 

1 Ըստ հունական դիցաբանության` քիմեռ:
2 Ծովերում կամ ավեր ակներում բնակվ ող եր ևա կայական 

էակ, ոգի:

զղջալ և տեղ յակ չլի նել. այս բո լո րը և այս պի սին-
նե րը չկան, սա կայն գոր ծած վում են Աստ ծու հա-
մար ինչ-որ պա րա գա նե րի պատ ճա ռով, ա պա թե 
ոչ` ինչ պե՞ս է հնա րա վոր Աստ ծուն քնած ա սել, ով 
«չի ննջում և քուն չի մտնում, Պա հա պանն Իս րա-
յե լի» (Սաղմ. ՃԻ 4): Ո րով հե տև քունն ախտ է` ան-
շարժ հան գիստ մարմ նի զգա յա րան նե րով, արթ-
նութ յու նը` նույ նի հա կա ռա կը` քնի ընդ հա տու մը, 
կեն դա նու շար ժում իր բնա կան ներ գոր ծութ յամբ: 
Իսկ ծի ծա ղը ջլե րով ու մկան նե րով կա տար վող 
ան բան շնչա ռութ յան ըն դար ձա կութ յունն է, և 
նույ նի հա կա ռա կը` ար տաս վա բեր հե ծե ծա տե-
սակ, վշտա հար շնչա ռութ յան խո նավ գո լոր շին 
գլխում, որն ա սես խո ղո վա կի մի ջով իջ նում է 
աչ քե րի մեջ, ինչ պես սե խե րի և նրանց նման նե-
րի` ցո ղուն նե րի մի ջով վերց վող ջրե րը: Իսկ բար-
կա նա լը սրտի շուրջ ար յան ե ռումն է մաղ ձի ար-
տաշն չու մից: 

Արդ, այս ախ տերն ին չո՞ւ ենք իս կա պես Աստ-
ծու պարզ ու բաց էութ յա նը վե րագ րում, բայց 
այս պե՛ս հաս կա ցիր: Երբ մե ղան չում էր Իս րա յե լը 
և տի րում էին նրանց թշնա մի նե րը, նրանք ձայն 
էին տա լիս Երկ նա վո րին և չէր լսում, Աստ ծուն 
քնած էին կար ծում, բայց Նա քնի մեջ չէր: Քա-
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նի որ Հե ղիա սը հան դի մա նում էր Բա հա ղի հե-
տևորդ նե րին, թե ա վե լի ու ժե՛ղ ա ղա ղա կեք` գո՞ւցե 
Աստ ված քնած է: Եվ դա Գրքի սո վո րութ յունն է 
բա րե գոր ծութ յան լռութ յու նը քուն ան վա նել, նե-
րո ղամ տութ յու նը` արթ նութ յուն, ար հա մա րելն ու 
պա խա րա կե լը` ծաղր, բա րե րա րութ յուն ա նե լը` 
քաղց րութ յուն, վրեժխնդ րութ յու նը` բար կութ յուն 
և այլ այս պի սի բա ներ, ո րոնք Աստ ծու նը չեն, սա-
կայն վե րագր վում են: 

Եվ կան ու չեն աս վում, ինչ պես` ան մահ, անս-
կիզբ և ա նա պա կան, ո րով հե տև սրանք կան Աստ-
ծու մեջ և չեն աս վում, այլ միայն ժխտմամբ կան` 
ան մահ, անս կիզբ, ո րով հե տև Նրա նից ա ռաջ ո չինչ 
չլի նե լու հա մար է աս վում անս կիզբ և կոչ վում է 
ան մահ և ա նա պա կան, ո րով հե տև չու նի վախ-
ճան: Եվ սա ոչ թե դրութ յու նից, այլ բա ցա ռե լուց է 
ա սում, ինչ պես երբ մեկն ա սում է, որ եր կու հին գը 
ութ չէ կամ քսան չէ և կամ հի սուն չէ` բա ցա ռե-
լով պար զա բա նում է, թե սա չէ և նա չէ, սա կայն 
ի րար գու մա րելն այն է, երբ մեկն ա սում է, որ եր-
կու հին գը տաս է: Պետք է ա սել` Աստ ված ան մահ 
է, անս կիզբ, ա նա պա կան. սա է ճիշ տը, ո րով հե տև 
Աստ ված այս պի սին է, բայց թե ի՛նչ է, չի ա սում, 
միայն ա սում է, թե մահ կա նա ցու չէ, սկիզբ չու նի, 

ա պա կա նա ցու չէ: Ուս տի, սա այն է, որ կա և չի 
աս վում, ո րով հե տև բա ցա հայ տում է չգո յութ յու նը 
և չի տա լիս իս կութ յու նը: 

Եվ կան ու աս վում են, ինչ պես Աստ ված ա րա-
րիչ է, բա րի, ո րով հե տև դա կա և այդ պես աս վում 
է: 

Եվ չկա և չի աս վում, որ պես` ան գո և չար չէ 
Աստ ված և եր բեք չի աս վում: Նույն պես և աստ-
վա ծա յին ա նուն նե րը, որ Սուրբ Գրքում են, Նրա 
էութ յան և բնութ յան բա ցա հայ տող նե րը չեն, ինչ-
պես մար դու ա նու նը հայտ նի է դարձ նում մար-
դու բնութ յու նը, իսկ առ յու ծի ա նու նը` առ յու ծի-
նը, քա նի որ հա մար ժեք է սահ ման ման ա նու նը, 
ո րի հա մա ձայն ի մաս տա սեր ներն ա սում են, թե 
ա նու նը հա մա ռոտ սահ մա նում է, իսկ սահ մա նու-
մը` ըն դար ձակ ա նուն, ուս տի` ա նու նը և սահ մա-
նու մը հա վա սա րա պես մար դու բնութ յունն ակ նե-
րև են դարձ նում: Ո րով հե տև ե թե մեկն ա սում է` 
կեն դա նի, բա նա կան, մահ կա նա ցու, մտքի և խո-
հե մութ յան ըն դու նակ, ա պա մար դու բնութ յունն 
է հայտ նում, և ե թե կարճ ու հա մա ռոտ ա սում է` 
մարդ է, սա էլ է մար դու բնութ յու նը հայտ նում: 
Իսկ ա նու նը, որ Գիր քը գոր ծա ծում է Աստ ծու հա-
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մար, եր բեք Նրա բնութ յունն ու էութ յու նը ցույց 
չեն տա լիս, այլ ա րա րած նե րի վրա ներ գոր ծութ-
յու նը և շնոր հա բաշ խութ յու նը, օ րի նակ` կոչ վում է 
Աստ ված` մեզ ստեղ ծե լու կամ այս աշ խարհ բե րե-
լու հա մար, Տեր` երկ նա վոր նե րին ու երկ րա վոր-
նե րին տի րե լու հա մար, ա մե նա կալ, ո րով հե տև 
ա մեն քին ան քակ տե լի միութ յան և խա ղա ղութ յան 
մեջ է պա հում ու ամ րաց նում, և այ սօ րի նակ բո-
լոր բա նե րը նա խըն թաց կյան քից Նրա բա րութ յան 
կո չում ներն են և ոչ թե ան ճա ռե լիութ յան բա ցա-
հայ տիչ նե րը: Նաև այն, որ Մով սե սի հետ խո սե լիս 
Ինքն ան վա նեց` ա սե լով. «Այն Աստ վածն եմ, որ է» 
(Ե լից Գ 14), թե պետ մյուս ա նուն նե րից պան ծա լի 
և ա վե լի մոտ է Աստ ծուն, սա կայն Նրա բնութ յու-
նը չի ար տա հայ տում, այլ միայն այն, որ անս կիզբ 
ու ան վախ ճան է աստ վա ծութ յու նը: Քան զի սա է 
ցույց տա լիս, որ «է»-ն է ա նու նը, ո րով հե տև չու նի 
սկիզբ և վերջ: 

Արդ, սրանց հա մար անդ րան ցա կան աստ վա-
ծա բա նութ յու նը գե րա գույն է և ա վե լի մոտ Աստ-
ծուն, քան վե րադ րա կա նը: Եվ վե րադ րա կանն այն 
է, երբ Աստ ծուն թա գա վոր ա սե լով` ա մեն ինչ ենք 
հաս կա նում` տեր, բա րի, լույս, ի մաս տութ յուն, զո-

րութ յուն, բարձր յալ, հզոր և այս պի սի այլ բա ներ, 
ո րոնք ա վե լի նվազ են, քան անդ րան ցա կան նե րը:

Իսկ անդ րան ցա կան է, երբ, Նրան վեր բարձ-
րաց նե լով, ա սում ենք` անս կիզբ, ան մահ, ան հա-
սա նե լի, ան ճա ռե լի, ա նեղ, ան ժա մա նակ, ան պա-
րագ րե լի, ան վախ ճան: Ո րով հե տև սրանք թե պետ 
ժխտե լով ենք ա սում ՝ Աստ ված այս չէ կամ այն 
չէ, նկա րագ րե լի չէ, հա սա նե լի չէ, ո րևէ տեղ չէ և 
թե ի՛նչ է, ոչ ոք չի կա րող հայտ նել, սա կայն ա վե-
լի բարձր է, քան նրանք, ո րոնք Իր մա սին ա սում 
են, թե Աստ ված այս է կամ այն է: Քան զի այս-
պի սին նե րին են եր բեմն տկա րա միտ նե րը խաբ-
վում, ախ տա վո րի նման ընկղմ վում և կար ծում, 
որ Աստ ված թա գա վոր է, ինչ պես մենք ենք ճա-
նա չում նրանց1, տեր` ինչ պես մե զա նում են, բա րի, 
որ մենք ենք ճա նա չում, լույս, այն պես որ մեզ է 
ե րևում, և՛ ի մաս տութ յուն, ո րին մենք վե րա հա սու 
ենք լի նում: Եվ մեծ անմ տութ յուն է Աստ ծուն այդ-
պես հա մա րե լը, ո րոն ցից մեր մեջ կան, ո րով հե տև 
թե պետ Աստ ծուն ճա նա չե լու հա մար, թե էութ յուն 
է, և ա վե լի պատ վար ժան է ե րևե լի նե րից Նրան 
հա վա տա լու հա մար, ուս տի Ե կե ղե ցու աստ վա ծա-
բա նութ յու նը և Սուրբ Գիր քը Նրան ա նուն տվե-

1  Այ սի նք ն՝  թագավորներին:
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ցին, սա կայն [Աստ ված] ա մեն ա նու նից և  խե լամ-
տութ յու նից վեր է: Դրա հա մար ա վե լի լավ է Նրա 
մա սին ժխտո ղա կա նով խո սել, քան վե րադ րա կա-
նով, այ սինքն` Նրա հա մար ա սել ան պա րագ րե լի, 
տեղ չու նե ցող, քան ա սել` նստում է երկն քի բար-
ձունք նե րում, և Բարձր յա լը բար ձունք նե րում է 
բնակ վում, ո րով հե տև սա իբ րև թե ինչ-որ մի վայ-
րում բո վան դա կում է ան պա րագ րե լի էութ յու նը և 
տկա րա միտ նե րին ա ռիթ է տա լիս` խոր հե լու, թե 
եր կինք նե րի երկն քում է նստած ու գտնվում Նա, 
ով չա փում է «թզով եր կին քը, և քլով1` եր կի րը» 
(Ես. Խ 12), ինչ պես ա սում է Ե սա յին: Եվ սա Աստ-
ծու մա սին աս ված թանձ րա միտ խոսք է, ո րով հե-
տև ինչ պե՞ս հաս կա նանք քի լը Նրա պա րա գա յում, 
որ մար մին նե րին է պատ շաճ: Սա կայն, այս մար-
գա րեն կա մե նում է ա սել Նրա ան բավ և ան չափ 
մե ծութ յան մա սին. ո չինչ չգտավ ցույց տա լու 
հա մար, թիզ և քիլ վե րագ րեց Աստ ծուն, միա ժա-
մա նակ երկն քի մե ծութ յու նը երկ րից ցույց տվեց, 
ո րով հե տև նրան ա սաց թզով չա փե լով, իսկ եր կի-
րը` քլով:

1  Քիլը լայն բացված բթամատի և ցուցամատի միջև եղած  
տարածությունն է:

Արդ, Աստ ծու այս պի սի կո չում նե րը դրդա պատ-
ճառ են տկա րա միտ նե րի թանձ րա միտ ըմբռ նում-
նե րի հա մար: Իսկ անդ րան ցա կան նե րը` անս կիզբ, 
ան մահ, ան հա սա նե լի և այլն, թե պետ Աստ ծու 
բնութ յու նը չեն բա ցա հայ տում և Նրա մա սին ինչ-
որ բա ներ չեն ճա ռում, ո րով հե տև նաև ան ճա ռե լի 
են Նրան ա սում, սա կայն լսող նե րի միտ քը զգա-
յա րան նե րից վեր են բարձ րաց նում և չեն թող նում 
Աստ ծու մա սին ախ տա վոր և թանձ րա միտ ո րևէ 
բան մտա ծել: 

Նաև պետք է սա գի տե նալ, որ երբ Նրա հա մար 
ա սում ենք ան հաս և այլն, պետք է խոս տո վա նել 
Նրան իբ րև գո յութ յուն ու էութ յուն և ա պա սրանց 
մա սին խո սել: Քա նի որ նաև նրանք, որ էութ յուն 
և գո յութ յուն չեն, ա նի մա նա լի, ա նեղ, ան պատ մե-
լի, ան պա րագ րե լի են կոչ վում, ո րով հե տև չկան, 
հա սա նե լի ու պատ մե լի չեն: 

Ուս տի ա նե ղը ե րեք մա սի է բա ժան վում: Ա նեղ 
է, որ չի ե ղել և չկա, ինչ պես եղ ջեր վա քա ղը և մյուս 
գո յութ յուն չու նե ցող նե րը: Ա նեղ է, որ ներ գոր-
ծութ յամբ չէ, այլ զո րութ յամբ, ինչ պես կա վի մեջ 
կա րա սը, պղնձի մեջ ար ձա նը և փայ տի մեջ արկ-

5 - Վահրամ Րաբունի
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ղը: Եվ ա նեղ է, որ կա և է, սա կայն չի ե ղել, ինչ պես 
Աստ ված, որ կոչ վում է ա նեղ էութ յուն: 

Ու րեմն, պետք է խոս տո վա նել ե րեք ան ձե րին 
և մեկ աստ վա ծութ յա նը` ա նեղ էութ յուն, կա տար-
յալ, ան հաս, ան ճա ռե լի, ան ճա նա չե լի երկ նա վոր-
նե րի և երկ րա վոր նե րի հա մար, բո լո րի ա րա րիչ, 
նա խախ նա մող ա մեն քի, Աստ ված բո լո րի վրա, 
օրհն յալ հա վիտ յանս: 

Սրանք են աստ վա ծա բա նա կան խոս քե րը` շա-
րադր ված Լևոն մեծ թա գա վո րի հրա մա նով, մեր` 
նվաստ Վահ րամ վար դա պե տի կող մից: Ուս տի, 
ե թե ա սած նե րիս մեջ ո րևէ ար ժա նա վոր և պի տա-
նի բան գտնվի` Աստ ծու շնորհ է, որ կա մե նալն 
ու կա տա րե լը տվեց մեզ, իսկ թե նվազ և չնչին` 
օգ տի հա մար է, ո րով հե տև չեմ կա րող ա սել, թե 
գրած նե րիս մեջ ա վե լի սխալ ու թյուր ո րևէ բան 
կա, ինչ պես ես, կամ ու րիշ նե րին հա մո զեմ այս շա-
րադ րան քին կցված Աստ վա ծա յին Գրքե րի վկա-
յութ յամբ: Ուս տի թյուր բա ներն իմ տկա րութ յա-
նը վե րագ րեք, որ մարմ նով և հո գով երկ րա քարշ 
և մեղ սա սեր լի նե լու պատ ճա ռով չկա րո ղա ցա 
բարձ րա գույն և աստ վա ծա յին խոր քե րը թա փան-
ցել և դրա նից վե րին մտքե րին փար թա մութ յուն 

հա ղոր դել: Ին չի ա ռի թով բա րե սեր մտքով գրված 
այս հա մեստ աշ խա տութ յան հա մար իմ ան չափ 
մեղ քե րի հա մար թո ղութ յուն խնդրեք Աստ ծու 
անս պառ բաշխ վող բա րիք նե րից, ով օրհն յալ է 
հա վիտ յանս. ա մեն:
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Նշումների համար Նշումների համար
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Նշումների համար Նշումների համար
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ՎԱՀ ՐԱՄ ՐԱ ԲՈՒ ՆԻ

ՀԱ ՎԱՏ ՔԻ ԴԱ ՎԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ
(աշ խար հա բա րի վե րա ծեց 

Տ. Վահ րամ քա հա նա Մե լիք յա նը)

 

Հրա տա րակ չութ յան 
տնօ րեն`

Տ. Շա հե վր դ.
Ա նան յան

Խմբա գիր` Տ. Զա քա րիա վր դ. 
Բա ղում յան

Սրբագ րիչներ` ե րեց կին Մարիամ Հա-
րութ յուն յան, Ար ման սար-
կա վագ Աբ րա համ յան

Է ջադ րու մը` Տ. Ղևոնդ քա հա նա 
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