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Ե. ԴԱ ՐԸ ՈՐ ՊԷՍ ՈՍ ԿԵ ԴԱՐ

 Սե փա կան այ բու բե նի ստեղ ծու մը և  Աս տուա ծա շուն չի թարգ մա-
նու թիւ նը հիմ քը դրին Հայ գրա ւոր դպ րու թեան որ զար գա ցաւ ու ծա ւալ 
ստա ցաւ չա փա զանց արագ, ծնունդ տա լով բազ մա թիւ եր կա սի րու թիւն-
նե րու: Այն քան ան նա խըն թաց էր վե րել քը, այն պէս ճոխ ու հա րուստ և  
բարձ րա րուեստ էր ստեղ ծուած գրա կա նու թիւ նը որ, իրա ւա ցիօրէն Ե. 
դա րը կո չուե ցաւ հայ ազ գային մա տե նագ ր,  թեան ոս կե դար: Իսկ ի՞նչն 
էր այդ շր ջա նի գրա կա նու թեան առանձ նա յատ կու թիւ նը: 

Ե. դա րու մա տե նա գի տու թիւ նը, նախ և  առաջ, ու նի եր կու բնո րոշ 
յատ կա նիշ՝ կրօ նա կան բնոյթն ու թարգ մա նա կան ուղ ղու թիւ նը: Նկա-
տենք, որ այդ բա նը յա տուկ չէ մի այն մե զ. այդ պէս էին բո լոր գրա կա-
նու թիւն նե րը քա նի որ, ժա մա նա կաշր ջա նի ըմբռ նու մով, գրա կա նու-
թիւ նը կո չուած էր ծա ռայե լու կրօ նին, նպաս տե լու վեր ջի նիս զար գաց-
ման և  ծա ւա լու մի ն: Ու սու ցու մը, ու սուց չա կան գոր ծը վե րա պա հուած 
էր եկե ղե ցա կան նե րուն. այդ է պատ ճա ռը որ, սկզբ նա պէս, «վար դա-
պետ» կը նշա նա կէր ,  ս,  ցիչ կամ վար ժա պետ, իսկ յե տոյ դար ձաւ 
հո գև  որ կո չում, աս տի ճան: Ու րեմն , բնա կան է ու հասկ նա լի որ Մես-
րոպն ու Սա հա կը, առա ջին հեր թին, ժո ղո վուր դին պի տի տրա մադ-
րէին կրօ նա կան գիր քեր: Այդ պէս է եղած նաև  Իռ լան տա կան, Կո թա-
կան, Սլա վո նա կան մա տե նագ րու թիւն նե րու սկզբ նա ւո րու մը: Այդ պէս 
է և  այժմ. Ափ րի կէի, Ամե  րի կայի բազ մա լե զու շատ ժո ղո վուրդ նե րու 
գրա կա նու թիւ նը բա ցա ռա պէս Աւե տա րա նի թարգ մա նու թիւն է՝ կա-
տա րուած քա րո զիչ նե րու ձեռ քով և  կը հե տապն դէ քրիս տո նէու թիւ-
նը, Աւե տա րա նի ուս մուն քը այդ ժո ղո վուրդ նե րու սե փա կա նու թիւ նը 
դարձ նե լու նպա տա կը:

 Պայ ման է նաև  որ բո լոր նոր սկ սող գրա կա նու թիւն նե րը զար-
գա նան թարգ մա նա կան ուղ ղու թեամբ: Յե տոյ է որ ի յայտ կու գան 
նմա նո ղա բար կազ մուած աշ խա տու թիւն ներ և , մի այն աւե լի ուշ̀  ամ-
բող ջա պէս ինք նու րոյն գոր ծեր: Մեր գրա կա նու թիւ նը չէր կր նար բա-
ցա ռու թիւն կազ մե լ, ուս տի ան ալ սկ սաւ թարգ մա նու թիւն նե րով: 

Ա ռա ջին շր ջա նի գրա կա նու թեան և  կրօ նա կան շարժ ման մէջ 
շատ մե ծ է թարգ մա նիչ նե րու դե րը: Կո րիւ նը թարգ մա նիչ կը կո չէ Մաշ-
տո ցի աշա կերտ նե րէն շա տե րը: Ոմանց կար ծի քով այդ տիտ ղո սը 
տրուե ցաւ Սա հա կի ու Մես րո պի բո լոր աշա կերտ նե րուն, որով հե տև  
անոնք կը կա տա րէին թարգ մա նու թիւն ներ յու նա րէ նէ և  ասո րե րէ նէ: 
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Մաշ տո ցի աշա կերտ նե րու մա սին յայտ նուած է նաև  այն կար ծի քը, թէ 
անոնք կը բաժ նուին եր կու խում բի.

ա) Աւագ կամ առա ջին թարգ մա նիչ ներ, որոնք Մաշ տո ցին ան մի -
ջա պէս աշա կեր տած ներն են.

բ) Կրտ սեր թարգ մա նիչ ներ, որոնք յա ջորդ սե րունդն են: Սա, ան-
շուշտ, են թադ րա կան բա ժա նում է, առանց հիմն  ա ւոր տուեալ նե րու: 

Ե. դա րէն մե  զի հա սած աշ խա տանք նե րու մե  ծա գոյն մա սը 
թարգ մա նա կան գոր ծեր են, որոնց մէջ կը գե րակշ ռեն յու նա րէ նէ կա-
տա րուած նե րը և  կրօ նա դա ւա նա բա նա կան, եկե ղե ցա կան բո վան դա-
կու թիւն ու նե ցող նե րը: Աս տուա ծա շուն չին զու գըն թաց թարգ մա նուե-
ցան եկե ղեց ւոյ մէջ ըն դու նուած աղօթք ներն ու այլ գոր ծեր: Սկ սած Ե. 
դա րէն, սաղ մոս ներն ու մար գա րէական օրհ նու թիւն նե րը հետզ հե տէ 
գրա ւե ցին հին, բնիկ ազ գային եր գե րու տե ղը: Թէ որո շա կիօրէն ինչ 
և  որ քան գր քեր են թարգ մա նուած մե ր գրա կա նու թեան առա ջին շր-
ջա նին՝ դժուար է ըսել: Պահ պա նուած շատ աշ խա տու թիւն նե րու ոչ 
ժա մա նակն է յայտ նի, ոչ , թարգ ման չի անու նը: Շատ բան նաև  կոր-
սուած է: Մէկ բան պարզ է, սա կայն, որ հին թարգ մա նա կան մե ր գրա-
կա նու թիւ նը եղած է շատ հա րուստ։ Ստեղ ծուած ըլ լա լով եկե ղեց ւոյ 
գործ նա կան պա հանջ նե րուն հա մար այդ գրա կա նու թիւ նը նաև  բազ-
մա զան էր: Տա րա ծուած մէկ տե սակն էր, օրի նակ, թուղթ -ը, այ սինքն՝ 
նա մա կա նին, որով եկե ղեց ւոյ հայ րե րը բա րո յա կան խրատ ներ կու 
տային եկե ղե ցա կան-կ րօ նա կան զա նա զան հար ցե րու վե րա բե րեալ։ 
Միև  նոյն գործ նա կան նպա տա կին կը ծա ռայէր քա րոզ -ը, որ սկզբ նա-
կան շր ջա նին պարզ ու հասկ նա լի ձև  ով մա տու ցուող խրատ էր, ըստ 
U. Գիր քէն կար դա ցուած ըն թեր ցուած նե րու: Յե տա գային, շնոր հիւ 
ճար տա սան եպիս կո պոս նե րու, քա րո զը զար գա ցաւ հռե տո րա կան 
արուես տով ու դար ձաւ ճառ: Ճա ռի նպա տակն էր ունկնդ րին բա ցատ-
րել քրիս տո նէու թեան հի մունք նե րը՝ քա րո զե լով պա հե ցո ղու թիւն, 
ապաշ խա րու թիւն, աղօթք ու մե  նա կե ցու թիւն: Քրիս տո նէու թեան ծա-
ւա լու մի ն զու գա հեռ, ան հրա ժեշտ կը դառ նար պաշտ պա նուիլ հին 
կրօ նի կողմն  ա կից նե րու յար ձա կումն  ե րուն դէմ, որով ծնունդ առին 
ջա տա գո վա կան եր կա սի րու թիւն ներն ու հա կա ճա ռ,  թիւն նե րը՝ ընդ-
դէմ հե թա նոս նե րու և  աղան դա ւոր նե րու: Աս տի ճա նա բար, սկ սած էին 
պարզ ու որո շա կի դր սև  ո րուիլ եկե ղեց ւոյ սկզ բունք նե րը, որոնց աղ-
բիւ րը Ս. Գիրքն էր, իսկ այդ աղ բիւ րէն օգ տուե լու եղա նա կը եղաւ այ-
լա բա նա կան բա ցատ ր,  թիւ նը կամ մե կ նա բա ն,  թիւ նը: Սա չա փա զանց 
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սի րե լի էր ժո ղո վուր դին և  շու տով լայն տա րա ծում ստա ցաւ: Յոյ նե րը, 
դեռ մի ն չև  քրիս տո նէու թիւ նը, կը կի րա ռէին մե կ նա բա նու թիւ նը իրենց 
առաս պել նե րու հա մար՝ այդ պարզ պատ մու թիւն նե րուն մէջ ջա նա լով 
տես նել խոր մտ քեր: Քրիս տո նէու թեան ժա մա նակ մե կ նու թիւն նե րը, 
կարճ ժա մա նա կի մէջ, շատ աւե լի թափ ու ծա ւալ ստա ցան: Հայե րէ-
նով պահ պա նուած են շատ մե կ նու թիւն ներ, որոնց բնագ րե րը կոր-
սուած են: Գրա կան այլ տե սակ մըն էր վար քագ ր,  թիւ նը որ, նոյն պէս, 
շատ էր սի րուած ու տա րա ծուած: Սուր բե րու կեն սագ րու թիւն նե րը 
ներ կա յաց նող այս գրու թիւն նե րը յա ճախ կը հա մե  մուէին հրա շա պա-
տում ան ցքե րով, չա փա զան ցու թիւն նե րով, հե րոս նե րուն նուի րուած 
ներ բող նե րով: Յե տա գային, յի շեալ այդ գրուածք նե րէն կազ մուե ցան 
«Ճա ռըն տիր», «Յայս մա ւուրք», «Վարք Հա րանց», « Վարք Սր բոց» 
եկե ղե ցա կան մա տեան նե րը:

 Թարգ մա նա կան գրա կա նու թեան այս վաղ շր ջա նին, զուտ աշ-
խար հիկ բո վան դա կու թեամբ եր կա սի րու թիւն ներու գրե թէ չենք հան-
դի պիր: Մեզ յայտ նի ամե  նաու շագ րաւ գոր ծը Ստոյն Կա լիս թե նէ սի 
«Պատ մու թիւն վա րուց Աղեք սանդ րի» երկն է, որ թարգ մա նուած է յու-
նա րէ նէ, Ե. դա րուն:

Գ րա կան ար տադ րան քով, Ե. դա րուն ստեղ ծուած մա տե նագ րու-
թիւ նը յե տա գայ դա րե րու հա մե  մա տու թեամբ եղաւ շատ աւե լի ճոխ: 
Ձեռք բե րուած բե ղուն ար դիւնք նե րու հա րուստ ու բազ մա կող մա նի 
բո վան դա կու թեան հա մար Ե. դա րը կո չուե ցաւ «Ոս կե դար»: Իր քա-
նա կով, այդ շր ջա նի գրա կա նու թիւ նը կը գե րա զան ցէ բո լոր յե տա գայ 
դա րե րը: Միայն ԺԲ. դարն է որ, այդ իմաս տով կր նայ մր ցիլ անոր 
հետ: Գա լով լե զուա կան ար ժա նի քին, ոչ մէկ դար կր ցաւ մo տե նալ 
ոս կե ղե նիկ լե զուին: Մես րոպ Մաշ տո ցի, Սա հակ Պար թև  ի և  անոնց 
աշա կերտ նե րու ջան քե րով էր որ ստեղ ծուե ցաւ ու մշա կուե ցաւ գրա-
կան այդ լե զուն, որուն հիմ քը Արա րա տեան բար բառն էր, և  կո չուե-
ցաւ գրա բար: Մես րո պեան շր ջա նի գրա բա րը, որ կը դի տուի իբ րև  
ամե  նա մա քու րը, ամե  նա կա տա րեալն ու ամե  նա գե ղե ցի կը, յայտ նի է 
դա սա կան կամ ոս կե դա րեան հայե րէն անու նով: Այդ լե զուով շա րադ-
րե ցին իրենց գրու թիւն նե րը Սա հակ Պար թև ն ու Մես րոպ Մաշ տո ցը և  
իրենց աշա կերտ ներ Եզ նիկն ու Կո րիւ նը: Ե. դա րու այդ հայե րէնն էր 
որ բո լոր ժա մա նակ նե րու հա մար եղաւ դա սա կան լե զ, : Այդ լե զուն էր 
որ ըն դու նուե ցաւ ե՛ւ արև  ե լա հա յու թեան, ե՛ւ արև մ տա հա յու թեան կող-
մէ ու այդ պատ ճա ռով ալ պահ պա նուե ցաւ մի ու թիւ նը ժո ղո վուր դին 
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մէջ մի շտ և  ամէ նու րեք: Նոյ նիսկ աւե լի ուշ, կա թո լի կու թիւն ըն դու նած 
հայե րը չհա մար ձա կե ցան Հայոց եկե ղե ցա կան լե զուն փո խա րի նել լա-
տի նե րէ նով: Ազ գային մի ու թեան հզօր գոր ծօն դար ձած գրա կան այդ 
հին լե զուն, դա րե րու ըն թաց քին կրեց փո փո խու թիւն ներ, բայց ձև  ով և  
կա ռու ցուած քով, ընդ հա նուր առ մամբ, մն աց նոյ նը։

 Թարգ մա նա կան գոր ծե րով չսահ մա նա փա կուե ցաւ ոս կե դա-
րեան մա տե նագ րու թիւ նը: Այդ շր ջա նին ստեղ ծուած գրա կա նու թիւ նը 
կը պար փա կէ նաև  հայ հե ղի նակ նե րու յօ րի նած կրօ նա կան ու աշ խար-
հիկ բո վան դա կու թեամբ ինք նու րոյն ստեղ ծա գոր ծու թիւն ներ: Սա հակ 
կա թո ղի կո սի անու նով պահ պա նուած են «Կա նոն ներ» (55 գլուխ), 
որոնց մէջ կը նշուին եկե ղեց ւոյ պաշ տօ նեանե րու պար տա կա նու թիւն-
նե րը, իրա ւա սու թիւն նե րը, և այլն: Այդ կա նոն նե րը հե տաքրք րա կան 
են նաև  այն առու մով որ կ՚ար տա ցո լեն տուեալ ժա մա նա կաշր ջա նի 
իրա կա նու թիւնն իր ներ քին կող մե  րով, խո ցե լի սո վո րոյթ նե րով ու 
կեն ցա ղով: Սա հակ Պար թև  ի անու նով պահ պա նուած են նաև  եր կու 
Թղ թեր: Անոնց մէ մէ կը Կ. Պոլ սոյ Պրոկղ պատ րիար քի՝ Սա հա կին ու 
Մես րո պին ուղ ղած նա մա կի (435թ.) պա տաս խանն է, իսկ մի ւ սը ուղ-
ղուած է Մե լի տի նէի Ակա կիոս եպիս կո պո սին՝ ի պա տաս խան ան կէ 
ստա ցուած նա մա կի: Սա հակ կա թո ղի կո սի հե ղի նա կու թեամբ յայտ նի 
են նաև  խումբ մը շա րա կան ներ, բայց ան գե րա զան ցե լի է, մաս նա-
ւո րա բար, Աս տուա ծա շուն չի հո յա կապ ու ան թե րի թարգ մա նու թեան 
անոր բե րած նպաս տը:

Գ րա կան գոր ծեր ու նի նաև  Մես րոպ Մաշ տո ցը որ եղաւ ոչ 
մի այն այ բու բե նի ստեղ ծողն ու մե ր առա ջին ու սու ցի չը, այ լև  առա ջին 
հե ղի նա կը: Իր անուան հետ կը կա պուի «Յա ճա խա պա տում ճառք» 
ժո ղո վա ծուն (որ կը վե րագ րուի նաև  Գրի գոր Լու սա ւո րի չին): Այդ ճա-
ռե րը հո գև  որ խրատ ներ են և  ու նին դա ւա նա բա նա կան, քա րոզ չա կան 
բնոյթ: Մաշ տո ցի անու նով պահ պա նուած են նաև  հո գև  որ եր գեր՝ 
ապաշ խա րու թեան շա րա կան ներ: Այս պէս, օրի նակ.

Ա լիք յան ցա նաց զիս ալե կո ծեն, 
Եւ մե ղք իմ բա զ, մ զիս յան դի մա նեն: 
Արդ զի՞նչ արա րից մե  ղ,  ցեալ ան ձամբս, 
Որ չեմ ապ րե լոց յա հա գին հրոյն:
 Մե ղայ քեզ, Քրիս տո՜ս, որ դի Աս տ,  ծոյ,
Շ նոր հեա՛ զթո ղ,  թիւն բա զ, մ յան ցա նաց իմոց:
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 Ծով կեն ցա ղոյս հա նա պազ զիս ալե կո ծէ,
Մրր կեալ ալիք թշ նա մի ն ինձ յա ր,  ցա նէ,
 Նա ւա պետ բա րի, լեր ան ձին իմոյ ապա ւէն.
 Մե ղայ քեզ, Քրիս տո՜ս, որ դի Աս տ,  ծոյ,
Շ նոր հեա՛ զթո ղ,  թիւն բա զ, մ յան ցա նաց իմոց։

 
Ե. դա րուն ինք նա գիր ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րով զար գա ցող ազ-

գային գրա կա նու թիւ նը կը ներ կա յա նայ, առա ւե լա բար, իբ րև  պատ-
մագ րու թիւն որն իր մէջ կը պար փա կէր ճար տա սա նու թիւն, իմաս տա-
սի րու թիւն և  գե ղա րուես տա կան եր կի յատ կա նիշ ներ: Աշ խար հիկ բո-
վան դա կու թեամբ յօ րի նուած առա ջին եր կը Կո րիւ նի Վարք Մաշ տո ցի 
փոք րիկ գիրքն է, ուր հե ղի նա կը կու տայ վա ւե րա կան տե ղե կու թիւն-
ներ Մես րոպ Մաշ տո ցի և  գի րե րու գիւ տի մա սին: Փաւս տոս Բու զան-
դը, Ղա զար Փար պե ցին ու Մով սէս Խո րե նա ցին իրենց աշ խա տու-
թիւն նե րով կը ներ կա յաց նեն հայ ժո ղո վուր դի պատ մա կան ան ցեալը՝ 
ամ բող ջու թեամբ կամ հա տուա ծա կան ժա մա նա կաշր ջա նով: Մի ջին 
դա րե րուն, սո վո րա բար, պատ մա կան եր կա սի րու թիւն նե րը մի այն 
քա ղա քա կան-հա սա րա կա կան դէպ քե րու նկա րագ րու թիւ նը չէ որ կու 
տային։ Այդ գրու թիւն նե րը, աւե լի կամ պա կաս չա փով, տո գո րուած 
էին բա նաս տեղ ծա կան շուն չով, լի էին գե ղե ցիկ, պատ կե րա ւոր ար-
տա յայ տու թիւն նե րով: Այդ պէս են, օրի նակ, Կո րիւ նի և  Մով սէս Խո րե-
նա ցիի գրու թիւն նե րը։ Այս պի սով, պատ մա կան աշ խա տա սի րու թիւ նը 
կը ներ կա յա նար իբ րև  գրա կան-գե ղա րուես տական յօ րի նուածք, որ 
կ՚օգ նէր հասկ նա լու նաև  գրա կա նու թեան զար գաց ման ըն թաց քը: Այս 
բանն առա ւել ակ նե րև  է Եղի շէի Վասն Վար դա նայ և  Հայոց պա տե-
րազ մի ն աշ խա տու թեան մէջ՝ նուի րուած Աւա րայ րի ճա կա տա մար տին, 
որուն նկա րագ րու թիւ նը կը տրուի ակա նա տե սի ճշ մար տա ցի և  յու-
զա թա թաւ այն պի սի շա րադ րան քով որ շա տեր զայն դի տած են իբ րև  
բա նաս տեղ ծ,  թիւն, ու րիշ ներ կո չած են վի պա սա ն,  թիւն, իսկ եր բեմն ՝ 
ներ բող: Նման բնոյ թի ստեղ ծա գոր ծու թիւն մըն է Եզ նիկ Կող բա ցիի 
Եղծ Աղանդnց -ը, ուր հե ղի նա կը կու տայ փի լի սո փա յա կան հիմն  ա-
ւո րու մը Հայոց քրիս տո նէական հա ւատ քի՝ ընդ դէմ հե թա նո սա կան 
հա ւա տա լիք նե րու ու մա նա ւանդ Աւա րայ րի ճա կա տա մար տին առիթ 
տուած Պար սից զրա դաշ տա կան կրօ նի: Հե ղի նա կի այս գիր քը նաև  
լե զուա կան իր ար ժա նիք նե րով կը գրա ւէ բա ցա ռիկ տեղ Ե. դա րու հայ 
գրա կան եր կե րու շար քին: Այդ լե զուն այն քան կա տա րեալ է ու գե ղե-
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ցիկ, որ գոր ծա ծուած է և  կը շա րու նա կէ գոր ծա ծուիլ իբ րև  դա սա գիրք՝ 
գրա բա րի ու սուց ման հա մար։ 

Այ բու բե նի ստեղ ծու մի ն յա ջոր դած ժա մա նա կաշր ջա նը եթէ կը 
ներ կա յաց նէ ամուր հիմ քե րու վրայ հաս տա տուած հայ ազ գային դպ-
րու թեան սկզբ նա ւո րումն  ու ան նա խա դէպ զար գա ցու մը, ապա այդ, 
ինչ պէս տե սանք, կա տա րուե ցաւ շնոր հիւ թարգ մա նիչ նե րու այն հոյ-
լին, որոնք հան դէս եկան իբ րև  իրենց ու սու ցիչ նե րու ար ժա նա ւոր 
աշա կերտ ներն ու գոր ծա կից նե րը: Պա տա հա կան չէ, որ մե ր թարգ-
մա նիչ նե րու յի շա տա կը յա ւեր ժաց նե լու հա մար Եկե ղե ցին Տօ նա ցոյ ցին 
մէջ յա տուկ օր է նշա նա կած, Հոկ տեմ բեր ամ սուն: Կրօ նա կան բնոյթ 
ու նե ցող այդ տօ նը, որ կը նշուի նաև  աշ խար հիկ տօ նախմ բու թիւն նե-
րով, իր նշա նա կու թեամբ դար ձած է հա մազ գային ու հո գե հա րա զատ՝ 
ազ գային հպար տու թիւն ու նե ցող իւ րա քան չիւր հա յու հա մար: 

ԱՐ ՄԻ ՆԷ ՔԷՕՇ ԿԷ ՐԵԱՆ
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ՄԱՅ ՐԵ ՆԻԻՍ...

Իմ մայ րե նի քաղց րիկ բար բառ
Հն չիւն ներդ ծնած օրէս
 Սիր տիս, հոգ ւոյս մաս նիկ դար ձան
Ս նունդ հիւ թեղ, մօր կա թի պէս։

 Քու պեր ճա գեղ բա ռե րը շուր թիս
 Լե զու ելայ, իմ հա րա զա՛տ
 Հա սակ առի քու պար տէ զիդ
 Բառ ու բա նով կա խար դա կան։

 Ցոլ քը դա ձար բիւր յոյ զե րուս
Ե րազ նե րուս, խո կումն  ե րուս
Մր մունջ դար ձար աղօ թա բոյր
Շ շունջն ան գին կա րօտ նե րուս։

 Քեզ մով սգա ցի աշ խարհն հա մակ
Իմ էու թիւնն ար մե  նա կան
 Գոյնն իմ արեան սի րա բա բախ
 Խոր հուր դը խոր իմ ինք նու թեան։

 Մայ թե րուն վրայ այս երե րուն
Օ տար ու ցուրտ ճամ բա նե րուն
 Զիս տուն կան չող փա րոս դար ձար
Եր դիկ մը ջերմ հայ րե նա կան։

 Բա ռերդ սեղ մած սիր տիս վրայ
 Զերթ ճա ռա գայթ ճա ճան չա գեղ
Ու բո ցա վառ ան մահ կրակ
 Քե՛զ օրհ ներ գեմ միշտ սի րա հեւ

ԵՐԱՆ Գ4 Յ4 Մ ՃԵԱՆ
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ՅԻ Ս4  ՍԻ Յ4  Զ4  ՄԸ
« Զի էին իբ րև  ոչ խարք որոց ոչ իցէ հո վիւ»

(Մր 6.34)

 Նա զով րե ցի Մեծ Վար դա պե տը՝ Յի սուս, իր տաս ներ կու աշա-
կերտ նե րը քա րոզ չա կան առա քե լու թեան ու ղար կե լէ ետք Գա լի լիոյ 
նա հան գին զա նա զան շր ջան նե րը, կը շա րու նա կէր ու սու ցա նել Կա-
փառ նաում քա ղա քին մէջ, որ կեդ րոն հան դի սա ցած էր անոր գոր ծու-
նէու թեան։ Առա քեալ նե րը զոյգ զոյգ կը շր ջէին գիւ ղերն ու գիւ ղա քա-
ղաք նե րը, Քրիս տո սի կող մէ իրենց փո խան ցուած աս տուա ծային լոյ սը 
տա րա ծե լու ամէն կողմ։

 Գա լի լիացի նե րուն մէջ այն քան տա րա ծուե ցաւ Յի սու սի անու նը, 
որ ժո ղո վուր դէն շա տեր աշա կերտ նե րու քա րոզ չու թե նէն ան մի  ջա պէս 
ետք փու թա ցին Կա փառ նաում՝ տես նե լու Մեծ Վար դա պե տը ու անոր 
բեր նէն իսկ լսե լու երկն քի ար քա յու թեան մա սին։

 Մի քա նի ամի ս ետք առա քեալ ներն ալ վե րա դար ձան Կա փառ-
նաում և  Յի սու սի պատ մե  ցին իրենց բե ղուն գոր ծու նէու թեան ու ձեռք 
ձգած յա ջո ղու թիւն նե րուն մա սին։ Քրիս տոս յար մար նկա տեց պահ մը 
հե ռա նալ ամ բո խէն ու առանձ նա նալ իր աշա կերտ նե րուն հետ Բեթ-
սայի դայի անա պա տին մէջ։ Բայց Քրիս տոս այն տեղ հա զիւ հա սած, 
ժո ղո վուր դը հոն էր և  տեն դա գին զինք կը փնտ ռէր՝ իր մօ տը ըլ լա լու։ 
Հա ւա նա բար ու րիշ ոև  է մէ կը պի տի չհան դուր ժէր ժո ղո վուր դին մշ տա-
կան ներ կա յու թիւ նը իր մօտ, սա կայն Յի սուս կը մե ղք նայ անոնց, կը 
քա րո զէ ու կը մխ ի թա րէ զա նոնք, որով հե տև  «էին իբ րև  ոչ խարք որոց 
ոչ իցէ հո վիւ»։

Յի սու սի ապ րած դա րաշր ջա նի Հրէաս տա նը տժ գոյն գոյ նե րով 
կը ներ կա յա նայ մե  զի։ Հրեանե րը, կորսն ցու ցած իրենց թա գա ւո րու թիւ-
նը՝ են թար կուած էին հռո մէական կայս րե րու գե րիշ խա նու թեան։ Հրեայ 
ժո ղո վուր դը կը կե ղե քուէր թէ՛ հռո մայե ցի կա ռա վա րիչ նե րու և  թէ՛ այլ 
քա հա նա յա պետ նե րու կող մէ։ Անոնց ներ քին կեանքն ալ հան դարտ 
չէր. կրօ նա կան ու քա ղա քա կան կու սակ ցու թիւն նե րը լա րուած էին իրա-
րու դէմ։ Հա սա րակ ժո ղո վուր դը կը գտ նուէր կեան քի չորս ճամ բա նե րու 
մէջ տեղ և  չէր գի տէր ո՛ր մէկ ուղ ղու թեան հե տև  իլ։ Ահա ւա սիկ Քրիս տոս 
ժո ղո վուր դին այս վի ճա կը կը նմանց նէ, ան հո վիւ հօ տի մը։

 Վայր կեան մը մե նք մե  զի հարց տանք, թէ ի՞նչ ըսել ու զեց Յի-
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սուս, երբ Բեթ սայի դայի մէջ հա ւա քուած ամ բո խը կո չեց «ոչ խարք 
որոց ոչ իցէ հո վիւ»։

 Կա րե լի է երեք բա ցատ րու թիւն տալ Յի սու սի այս յայ տա րա-
րու թեան։ Ոչ խար նե րը առանց հո վի ւի ան կա րող են իրենց ճամ բան 
գտ նել։ Նոյնն է նաև  պա րա գան մահ կա նա ցու արա րած նե րուս հա-
մար։ Այս աշ խար հիկ կեան քի շփո թին մէջ կոր սուած են մե ր հո գի նե-
րը՝ եթէ չհե տև  ինք այն «քաջ հո վի ւին», որ ըսաւ. «Ես եմ ճա նա պարհ 
և  կեանք»։ Միայն Յի սու սին հե տև  ե լով է, որ մե նք կր նանք ապա հով 
ճամ բոր դել աշ խար հի մէջ մե ր երկ րա ւոր կեան քի տև  ո ղու թեան ըն-
թաց քին։

Երկ րորդ. ոչ խար նե րը առանց հո վի ւի ան կա րող են գտ նել արօ-
տա վայր մը՝ սնա նե լու հա մար։ Այս աշ խար հի մէջ պար տադ րուած ենք 
փնտ ռել մե ր կեան քի սնուն դը՝ գո յա տև  ե լու հա մար։ Պէտք ու նինք ու ժի 
և  ներշն չու մի , որ մե զ վեր բարձ րաց նէ մե ր կեն դա նա կան վի ճա կէն։ Այս 
ներշն չումն  ե րը եթէ փնտ ռենք ոչ-ք րիս տո նէական վար դա պե տու թիւն-
նե րու մէջ, մե ր մտ քե րը գո հա ցում չեն ստա նար. մե ր սր տե րը ան հան-
դարտ վի ճա կի մէջ կը մն ան ու մե ր հո գի նե րը չեն սնա նիր։ Մենք կր-

Կա փառ նա& մի  աւերակները այսօր
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նանք կեան քի սնունդ և  ուժ ստա նալ մի այն ան կէ՝ որ ըսաւ. «Ես եմ հաց 
կեն դա նի»։ Այս պէս կե րակ րուե լով Յի սու սէ, այ սինքն մե ր ամե  նօ րեայ 
սեր տո ղու թեան նիւթ դարձ նե լով Աւե տա րա նը և  զայն մե ր կեան քին մէջ 
կի րար կե լով է, որ մե նք կր նանք հաս տատ մն ալ մե ր հա ւատ քին մէջ։

Եւ վեր ջա պէս, ոչ խար նե րը առանց հո վի ւի ան կա րող են ինք-
զինք նին պաշտ պա նել վտանգ նե րու դէմ։ Կեան քը եթէ մե  զի բան մը 
կը սով րեց նէ, այդ ալ առան ձին ապ րե լու մե ր ան կա րո ղու թիւնն է։ Ոչ 
մէկ ան հատ կր նայ առան ձին ինք զինք պաշտ պա նել փոր ձու թիւն նե-
րու և  չա րիք նե րու դէմ. մի այն Քրիս տո սով է, որ մե նք կր նանք փոր ձու-
թեանց առաջ քը առ նել և  դէմ դնել չա րու թեանց։

Ըլ լա լով քրիս տո նեաներ, մե ր հո վի ւը, առաջ նոր դը կը դա ւա-
նինք՝ Յի սուս Քրիս տոս։ Հո վիւ մը՝ որ ան զու գա կան է և  վեր, քան բո-
լոր մի ւս առաջ նորդ նե րը մարդ կու թեան պատ մու թեան։ Ան զու գա կան, 
որով հե տև  ան հա սա րակ մահ կա նա ցու էակ մը չէր, այլ՝ Աս տուա ծոր-
դին, որ եկաւ հո վուե լու իր հօր մո լո րած հօ տը, պաշտ պա նե լու զայն 
վե րա հաս չա րիք նե րէ ու մար դը առաջ նոր դե լու իր նախ կին փառ քին։ 
Մեր փր կու թեան մի ակ ել քը ու րեմն  հե տև  իլ է Քրիս տո սի, գոր ծադ րել 
անոր քա րո զած ճշ մար տու թիւն նե րը, որոնք կը կազ մե ն Աւե տա րա նը։

 Դիւ րին չէ հե տև  իլ Քրիս տո սի ճա նա պար հին, որով հե տև  ճամ-
բան լի է փու շով ու տա տաս կով։ Այ սու հան դերձ, այդ է մի ակ ճամ բան 
որ մե զ կը հասց նէ հոն՝ ուր կէ ին կած էինք ան հնա զանդ գտ նուե լով 
Աս տու ծոյ խօս քին։ Այլ խօս քով, եթէ կ՚ու զենք փր կել մե ր հո գի նե րը և  
ու նե նալ յա ւի տե նա կան կեանք, պէտք է լրիւ գոր ծադ րենք աս տուա-
ծային պատ գամն  ե րը, տև  ա պէս սեր տենք Աւե տա րա նը ու ան կէ ստա-
նանք մե ր կեան քի սնունդն ու ու ժը։

Բ. Թ.
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ՆՆ ՋԵ ՑԵԱԼԻ ԹԱ ՂՈ՞ՒՄ ԹԷ ԴԻԱԿԻ Զ4 Մ
 Վեր ջին տաս նա մե ակ նե րուն և  նոյ նիսկ աւե լի վաղ տաս նա-

մե ակ նե րէն, նն ջե ցեալի դիակի զու մը ընդ հան րա ցած երև  ոյթ դար ձած 
է ոչ մի այն օտար ազ գե րու և  կրօն նե րու, այ լև  նոյ նիսկ մե ր հայ ժո ղո-
վուր դի մօտ: Դիակի զու մը, ինչ ալ ըլ լան պա րա գա նե րը, զա նա զան ձե-
ւե րը, պայ ման ներն ու մե ղ մա ցու ցիչ պատ րուակ նե րը՝ եկե ղեց ւոյ կող մէ 
մե ղք կը հա մա րուի։ Մեր ազ գային մտա ծո ղու թեան խորթ երև  ոյթ և  
անյար գա լից վե րա բեր մունք կը նկա տուի նն ջե ցեալ մե ր հա րա զա տին 
նկատ մամբ։

 Դիակի զու մը քա ջա լե րուած է ընդ հան րա պէս այն եր կիր նե րուն 
և  երկ րա մա սե րուն, ուր հո ղային տա րած քը ան բա ւա րար է և  սահ մա-
նա փակ: Դիակի զու մը պե տա կան պար տադ րանք է և  թոյ լատ րե լի այն 
կրօն նե րուն և  եր կիր նե րուն հա մար, ուր կրօ նա կան սկզ բունք ներն ու 
հա ւա տա լիք նե րը այդ կը պար տա ւո րեց նեն։

 Դիակի զու մը ընդ հան րա ցած և  ըն դու նուած է յատ կա պէս հե թա-
նո սա կան և  զրա դաշ տա կան կրօն նե րուն մօտ: Դիակի զու մը յա ճախ 
քա ջա լե րուած է առող ջա պա հա կան և  բնու թիւ նը չա պա կա նե լու դի-
տա ւո րու թեամբ և  նկա տա ռումն  ե րով։ Դիակի զու մի  կող քին նաև  գո-
յու թիւն ու նի նն ջե ցեալի մար մի  նը ջրա մոյն ընե լու սո վո րու թիւ նը, որ 
ընդ հան րա պէս յա տուկ է նա ւաս տի նե րու պա րա գային: 

Ազ գային և  կրօ նա կան նկա տա ռումն  ե րէ թե լադ րուած՝ դիակի-
զու մը և  անոր ընդ հան րա ցու մը մե զ հետզ հե տէ կ’օ տա րաց նէ, կը հե-
ռաց նէ մե ր քրիս տո նէական սկզ բունք նե րէն, հա ւա տա լիք նե րէն, ծի-
սա կան յար գա լից արա րո ղա կար գէն, եկե ղե ցա կան կարգ ու սար քէն։

 
Ա Ի՞ՆՉ Կ՚Ը ՍԷ ԱՍ Տ4 Ա ԾԱ Շ4 Ն ՉԸ ԴԻԱԿԻԶ ՄԱՆ ՄԱ ՍԻՆ: 

Աս տուա ծա շունչ մա տեանը այս ուղ ղու թեամբ յս տակ ու սու ցում, 
բնո րո շում, կամ ցուց մունք չի կա տա րեր: Սա կայն ըստ Ս. Գրոց բա-
ռա րան Unger’s Bible Dictionary -ին և  The New International Dictionary 
of the Christian Church -ի ն, Ս. Գրոց ժա մա նա կաշր ջան նե րուն յատ կա-
պէս հրէից մէջ, ըն կա լեալ երև  ոյթ էր և  տա րա ծում գտած էր մա հա-
ցած նե րը թա ղե լու աւան դու թիւ նը, որ տե ղի կ՚ու նե նար ան հա տի մը 
մա հէն ան մի  ջա պէս ետք: Այս մա սին Ս. Գրոց մե  զի հա ղոր դած տե ղե-
կու թե նէն կ՚ի մա նանք, որ Սա ռայի (Ծն 23.1-20) և  Ռա քէ լի (Ծն 35.19-20) 
թա ղու մը տե ղի ու նե ցած է անոնց մա հէն ան մի  ջա պէս ետք։ Հին Կտա-
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կա րա նի ժա մա նա կաշր ջա նին պատ մա կան դէպ քեր են նաև  այն պա-
րա գա նե րը, երբ մար դիկ այ րուե լու դա տա պար տուած են (Ա .Թգ 31.12, 
Բ.Թգ 23.7) իսկ նշուած են նաև  այլ պա րա գա ներ, երբ մար դոց ոս կոր-
ներն ան գամ այ րուե լու տրուած են (Դ.Թգ 23.16-20), սա կայն այս դէպ-
քե րը դիակի զու մի  օրի նակ ներ չեն: Որով հե տև  ըլ լայ Հին Կտա կա րա նի 
ժա մա նա կաշր ջա նին հրէից հա մար, ինչ պէս նաև  Նոր Կտա կա րա նի 
հա ւա տա ցեալ նե րուն Հա մար, դիակի զու մը տա րա ծուած և  ըն կա լեալ 
սո վո րու թիւն մը չէր: Ընդ հա կա ռա կը թա ղումն  ե րը տե ղի կ՚ու նե նային 
և  մա հա ցած նե րու մար մի ն նե րը գե րեզ մա նի, քա րայ րի կամ ալ հո ղի 
ներ քև  կը թա ղուէին (Ծն 23.19, 35.19, Բ.Մն 16.14, Մտ 27.60-66)։

Ս. Գրոց ժա մա նա կաշր ջա նին դիակի զու մի  դա տա պար տուած-
ներ՝ «ա նի ծուած էին»։ 

ա) Դիակի զու մի  են թար կուող ներ օրի նա զանց դա տա պար տեալ-
ներ էին, որոնք խախ տած ըլ լա լով Աս տու ծոյ հրա հան գը կամ պա-
տուէր նե րը, որ պէս «ա նի ծեալ» ներ, կը քար կո ծուէին, ինչ պէս Աքա րի 
ու անոր ըն տա նի քին և  ու նե ցուածք նե րուն պա րա գային պա տա հե ցաւ, 
երբ ան մե  ղան չեց և  Երի քո վի պա տե րազ մի  նզո վուած աւա րէն բա ժին 
մը առաւ ու պա հեց հո ղին մէջ թա ղե լով: Եղե լու թիւ նը երբ Յե սու իմա-
ցաւ, վճիռ ար ձա կեց, որով Աքար և  անոր ըն տա նի քը, ար ջառ ներն ու 
ստա ցուած քը, ինչ պէս նաև  գող ցուած ու պա հուած ոս կե ղէնն ու ար-
ծա թե ղէ նը իր մէ առ նուե ցան և  զա նոնք Աքով րի հո վի տը տա նե լով 
նախ քար կո ծե ցին ու ապա բո լո րը այ րե ցին (Յես 7.24-26):

բ) Հա մա ձայն Հին Կտա կա րա նին, մա հա ցա ծին ոս կոր նե րը այ-
րե լը՝ սր բապղ ծու թիւն էր և  այդ կը կա տա րուէր այն պա րա գա նե րուն 
երբ աս տուա ծու րաց քուր մե ր կամ կրօ նա ւոր ներ, որոնք բա գին նե րու, 
կուռ քե րու կամ չաս տուած նե րու պաշ տա մունք կը կա տա րէին, նկա-
տուած էին աս տուա ծադ րուժ ներ և  որ պէս անէծք՝ կ՚այ րուէին և  անոնց 
մոխ րա ցած մար մի նն ու փո շիացած ոս կոր նե րը հո վին կը տրուէին 
(Գ.Թգ 13.1-2, Բ.Մն 34.3-5, Դ.Թգ 23.15-20);

գ) Աս տուած դա տա պար տեց Մո վա բը իրենց մե  ռել նե րուն ոս-
կոր նե րը այ րե լուն հա մար: Յատ կա պէս Տէր Աս տուած դա տա պար տեց 
Մո վա բա ցի նե րը, երբ անոնք Եդով մի  թա գա ւո րին մար մի  նը այ րե ցին 
ու ոս կոր ներն ալ հր կի զե լով փո շիացու ցին (Ա մս 6.9-10):

դ) Դիակի զու մի  այլ օրի նակ նե րու և  դէպ քե րու կը հան դի պինք, 
ինչ պէս էին Սա մուէ լի և  Յովն  ա թա նի պա րա գա նե րը: Անոնց մար-
մի ն նե րը Փղշ տա ցի նե րու կող մէ խող խո ղուե լով սպան նուե ցան: Իսկ 
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հրեայ երի տա սարդ ներ, յա ջորդ օր առին անոնց մար մի ն նե րը, այ րե լէ 
ետք՝ անոնց ոս կոր նե րը թա ղե ցին ու եo թը օր սուգ ու ծոմ պա հե ցին 
(Ա .Թգ 31.8-13):

 Հա մա ձայն Հին Կտա կա րա նին մե  զի փո խան ցած տե ղե կու-
թեանց և  տի րող ժա մա նա կի սո վո րու թեանց, դիակի զ,  մը ընդ հան-
րա պէս ըն կա լուած և  նկա տուած էր որ պէս պատ ժա մի  ջոց և  ոչ թէ 
մե  ռեալին հան դէպ ցու ցա բե րուած յար գանք: Ս. Գրոց ժա մա նակ նե-
րուն, անոնք որոնք ընդ հան րա պէս կ՚այ րուէին դա տա պար տեալ, ոճ-
րա գործ ներ, անի ծ, ած ներ էին: Միաժա մա նակ դիակի զու մը Ս. Գրոց 
ժա մա նա կաշր ջա նին ընդ հան րա ցած և  ըն դու նուած սո վո րու թիւնն էր 
յատ կա պէս Յոյ նե րուն և  Հռո մէացի նե րուն: Հին տու կրօ նին պա տ կա-
նող ներ, որոնք մե ռ նե լէ ետք, վե րա մարմն  ա ւոր ման վար դա պե տու-
թիւ նը կ՚ըն դու նին՝ մի ն չև  օրս ալ իրենց մե  ռել նե րը կը հր կի զեն: Իսկ 
հին Եգիպ տա ցի ներ իրենց մե  ռել նե րը ան ժա մա նակ կամ մշ տա պէս 
պահ պա նե լու հա մար կը զմռ սէին:

Բ ՔՐԻՍ ՏՈ ՆԵԱՅ ՄԸ ԵՐԲ ՄԱ ՀԱ ՆԱՅ ԿԱՄ ՆՆ ՋԷ, ԿԱ ՐԵ ԼԻ՞ 
ԿԱՄ ԱՐ ՏՕ ՆԵ ԼԻ՞ Է ՄԱՐ ՄԻ ՆԸ ԱՅ ՐԵԼ:

Ք րիս տո նէական եկե ղեց ւոյ պատ մու թեան բո լոր դա րաշր ջան-
նե րուն, եկե ղե ցին ու քրիս տո նեաներ նա խընտ րած են իրենց նն ջե-
ցեալ նե րը թա ղել քան թէ այ րել: Քրիս տո նեաներ հա մո զուած և  հա ւա-
տա ցած են, որ եթէ իրենց մար մի ն նե րը այ րուին՝ Քրիս տո սի Բ. Գալս-
տեան, յա րու թեան պի տի չար ժա նա նան: Ին չո՞ւ մար դիկ կ՚ընտ րեն 
մե ռ նե լէ ետք այ րել իրենց մար մի ն նե րը: Այն պէս կը թուի թէ մար դիկ 
ընդ հան րա պէս կամ մե  ծաւ մա սամբ նիւ թա կան նկա տա ռումն  ե րով և  
պատ ճառ նե րով է, որ կը նա խընտ րեն այդ մի  ջո ցին դի մե լ:

 Կա րև  որ մէկ այլ պատ ճառն ալ ան է, որ մար դիկ դիակի զու մը 
մարմն  ա կան թա ղու մէն աւե լի կը նա խընտ րեն, որով հե տև  անոնց մօտ 
թե րի է կամ կը պակ սի կրօ նա կան գի տե լի քը ինչ պէս նաև  աղօտ ու 
տկար է անոնց հաս կա ցո ղու թիւ նը և  իմա ցու մը եկե ղեց ւոյ, ազ գե րու և  
ժո ղո վուրդ նե րու պատ մու թեան: Որ պէս քրիս տո նեաներ, մե նք յոյ սով 
կը հա ւա տանք, կը սպա սենք ու ան ձկա նօք կ՚ակն կա լենք նն ջե ցեալ նե-
րու մարմն  ա կան յա րու թեան, որ տե ղի պի տի ու նե նայ ու Քրիս տո սի 
պի տի մի անանք իր ար քա յու թեան մէջ: 

Ին չո՞ւ քրիս տո նեաներ այս քան մտա հոգ են և  կա րև  ո րու թիւն 
կ՚ըն ծայեն իրենց մար մի ն նե րու պատ շաճ թաղ մա նա կան արա րո ղու-
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թեան: Այս առն չու թեամբ կա րե լի է չորս պատ ճառ ներ նշել.
ա) Մարդ արա րա ծի մար մի  նը ստեղ ծուած է Աս տու ծոյ կող մէ և  

կը կրէ Աս տու ծոյ պատ կե րը. Այլ խօս քով, Աս տուած իւ րա քան չիւ րիս 
մէջ իր Հո գիէն հո գի դրած ու ստեղ ծած է իր նմա նու թեամբ, այդ իսկ 
պատ ճա ռաւ կ՚ակն կա լուի յար գա լից վե րա բեր մունք ցու ցա բե րել:

բ) Մար դե ղաց ման խոր հուր դի կեդ րո նա կան ար ժէ քը: Այլ խօս-
քով երբ Բա նը (Ք րիս տոս) մար մի ն առաւ ու մե ր մէջ բնա կե ցաւ, Աս-
տուած յա տուկ կեր պով ու յա ւի տե նա պէս վե րար ժև  ո րեց, սր բեց և  օրհ-
նեց մարդ կային կեանքն ու մարմն  ի ֆի զի քա կան գո յու թիւ նը:

գ) Հա ւա տա ցեալ մար դուն մէջ բնա կող Աս տու ծոյ ներ զօր Սուրբ 
Հո գին, զինք փո խա կեր պե լով վե րա ծած, կեր պա րա նա փո խած է պա-
տուա կան անօ թի:

դ) Այն պէս ինչ պէս Յի սուս գե րեզ մա նի մէջ թա ղուե ցաւ և  յա րու-
թիւն առաւ մարմն  ա պէս, նոյն պէս ալ քրիս տո նեաներ այն պէս ինչ պէս 
ան ցեալին հա ւա տա ցին, ներ կայիս ալ կը հա ւա տան և  վս տա հու թիւնն 
ու ապա հո վու թիւ նը ու նին, որ իրենց մահն ու թա ղու մը գա լիք յա րու-
թեան երաշ խիքն է: 

Ան շուշտ եկե ղեց ւոյ և  քրիս տո նէական պատ մու թիւ նը կը վկայեն 
բազ մա թիւ հա ւա տա ցեալ նե րու մար տի րո սու թեան, որոնք իրենց ան-
շեղ հա ւատ քին հա մար, մա հուան դա տա պար տուե ցան և  կրակ նե րու ու 
բո ցե րու մէջ նա հա տա կուե ցան: Բայց մի աժա մա նակ ալ, որ պէս քրիս-
տո նեաներ հա ւա տա ցին, որ Աս տուած յա րու թեան ժա մա նակ զի րենք 
կեան քի պի տի կո չէ ամ բող ջա կան, ան թե րի ու կա տա րեալ։ Պօ ղոս 
առա քեալ Կորն թա ցի նե րուն ուղ ղած իր առա ջին նա մա կին մէջ (Ա .Կր 
13.3), երբ կը խօ սէր «իր մար մի  նը այ ր, ե լ,  տա լ,  մա սին», ան կ՚ակ-
նար կէր նա հա տա կու թեան և  n՛չ դիակի զու մի : Իսկ Յի սու սի այն խօս քը, 
երբ իրեն ուղ ղուած հար ցու մի  մը պա տաս խա նեց ըսե լով. «Հե տև  է՛ ին ծի 
և  ձգէ, որ մե  ռել նե րը թա ղեն իրենց մե  ռել նե րը», կ՚ակ նար կէր ո՛չ թէ թաղ-
ման ծախ սի, այլ՝ իրեն աշա կեր տե լու և  հե տև  ե լու հա մար յանձ նա ռու 
ըլ լալ ամէն ինչ ետին ձգե լու և  իրեն հե տև  ե լու (Մտ 8.22):

 Պատ շաճ և  հան դի սա ւոր եղա նա կով երբ կը ճա նա պար հենք 
մե ր սի րե լի նն ջե ցեալ նե րը, հա ւա նա բար մե նք և ս մտա բե րենք թէ երբ 
աշ խարհ ու կեան քի կու գանք, մե ր հետ ոչինչ կը բե րենք, նոյն պէս ալ 
երբ այս կեան քէն ու աշ խար հէն կը բաժ նուինք՝ մե ր հետ ոչինչ կը տա-
նինք: Մեր մտ քին ու նե նա լով Տէ րու նի այն խօս քը որ մե զ կը յու սադ րէ. 
«Տէր յի շէ՛ այս ծա ռան որ հող էր և  ահա կր կին հո ղին կը վե րա դառ-
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նայ յա րու թեան և  յա ւի տե նա կան կեան քի յոյ սով և  հա ւատ քի ապա հո-
վու թեամբ, շնոր հիւ մե ր Տի րոջ Յի սուս Քրիս տո սի»:

Ք րիս տո նեայ հա ւա տա ցեալ ներ, որոնք հա զա րա ւոր տա րի ներ 
առաջ մե  ռած են ու կը նն ջեն, ան շուշտ անոնց մար մի ն նե րը ամ բող ջու-
թեամբ փո շիի վե րա ծուած են. Սա կայն այս մէ կը ար գելք  պի տի չըլ լայ, 
որ Աս տուած զա նոնք չյա րու ցա նէ և  անոնց մար մի ն նե րուն յա րու թիւն 
չպար գև  է: Որով հե տև  արա րիչ Աս տուած ինք ստեղ ծած է մե զ և  բնա-
կա նա բար դժուա րու թիւն պի տի չ՚ու նե նայ մե զ կր կին արա րե լու, վերս-
տեղ ծե լու: Իսկ դիակի զու մը պար զա պէս փու թա ցումն  ու արա գա ցումն  
է մե ր մար մի ն նե րու փո շիացու մի ն: Արա րիչ Աս տուած կա րո ղու թիւնն 
ու զօ րու թիւ նը ու նի հա ւա սա րա պէս յա րու ցա նե լու մար դոց դիակի-
զուած աճիւն նե րը, ինչ պէս նաև  դիակի զու մի  չեն թար կուած մար դոց 
աճիւն նե րը:

Գ ԴԻԱԿԻ Զ4  ՄԸ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅՆ ՀԱՅ ԱՌԱ ՔԵ ԼԱ ԿԱՆ
ԵԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ:

 Հայաս տա նեայց Առա քե լա կան Եկե ղե ցին, Ուղ ղա փառ այլ եկե-
ղե ցի նե րուն նման, կա տա րած է ու կը կա տա րէ մե  ռե լոց թա ղու մը և  
ո՛չ դիակի զու մը։ Հայ Եկե ղեց ւոյ դիր քո րո շու մը այս առն չու թեամբ շատ 
յս տակ է ու վճ ռա կան: Հայ Եկե ղե ցին որև  է մէկ պա րա գայի, ինչ ալ ըլ-
լան դր դա պատ ճառ նե րը չի՛ հա ւա տար ոչ ալ կը քա ջա լե րէ նն ջե ցե լոց 
դիակի զու մը: Ան նն ջե ցեալի դիակի զուած մո խի րին թաղ ման կարգ, 
արա րո ղու թիւն բա ցար ձա կա պէս չի կա տա րեր: Թաղ ման Կար գի ծէ-
սը և  արա րո ղու թիւ նը վե րա պա հուած է ու կը կա տա րուի մի այն այն 
պա րա գային, երբ նն ջե ցեալին մար մի  նը ներ կայ է հե տև  եալ աս տուա-
ծա բա նա կան և  Ս. Գրային պատ ճառ նե րով.

ա) Աս տուա ծա շուն չի Ծնն դոց գիր քէն կ՚ի մա նանք, որ Աս տուած 
«մար դը ստեղ ծեց երկ րի հո ղէն» (Ծն 2.7)։

բ) Իսկ երբ Ադամն  ու Եւան ան հնա զանդ գտ նուե լով կե րան 
դրախ տին ար գի լուած պտու ղէն՝ Աս տուած անի ծեց զա նոնք ըսե լով. 
«Ճակ տի քր տին քով հացդ պի տի վաստ կիս, մի ն չև  որ կր կին վե րա դառ-
նաս հո ղին որով ստեղ ծ, ե ցար. հող էիր, հո ղին պի տի վե րա դառ նաս» 
(Ծն 3.19)։ Թաղ ման արա րո ղու թեան ըն թաց քին կար դա ցուած այս 
հա մա րին հայե րէն թարգ մա նու թիւ նը հե տև  եալն է. «Հող էիր և  ահա 
կր կին հո ղին կը դառ նաս»:

գ) Այս պէս երբ ար դա րա ցի պատ ճառ նե րով, Հայ Եկե ղե ցին 
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աւան դա բար խս տօ րէն կը հա կազ դէ ու կ՚ար գի լէ դիակի զու մը, այդ 
նկա տե լով ոչ յար գա լիր վե րա բեր մունք այն մարմն  ին նկատ մամբ, 
որ Աս տուած ստեղ ծած է Իր պատ կե րով ու նմա նու թեամբ: Կը հա ւա-
տանք, որ մե ր մար մի  նը Աս տու ծոյ Սուրբ Հո գիին տա ճարն է, որ Ինք 
ստեղ ծած է Իր պատ կե րին նմա նու թեամբ։ Թաղ ման արա րո ղա կար-
գի կա տա րու մը կ՚ար դա րաց նէ և  կ՚ի րա գոր ծէ կի րար կե լով Աս տու ծոյ  
դա տա պար տու թեան վճի ռը Ադա մի ն. «Հո ղէն առ ն, ե ցար և  ստեղ ծ, ե-
ցար, կր կին հո ղին պի տի վե րա դառ նաս» (Ծն 3.19)։

 Հե տև  ա բար ըստ Աս տու ծոյ հրա մա նին և  Ս. Գրոց ու սու ցումն  ե-
րուն, մե ր հո ղե ղէն մարմն  ով հո ղին պի տի վե րա դառ նանք: Դիակի-
զու մը ան հնա զան դու թիւն, մե ր ժում, ժխ տում և  ու րա ցումն  է Ս. Գրոց 
ու սու ցումն  ե րուն։ Եկե ղե ցին դիակի զու մը կը նկա տէ սր բապղ ծու թիւն 
և  ըստ կամս կա տա րուած օրի նա խախ տում, այն ինչ որ մե  զի հա մար 
Աս տուած տնօ րի նած ու հաս տա տած է: Նոր Կտա կա րա նին մէջ մե -
ռած նե րը նն ջե ցեալ անուամբ ներ կա յա ցուած են: Անոնք մե  ռել նե րէն 
յա րու թիւն պի տի առ նեն: Մարմն  ա պէս կը նն ջեն, սա կայն անոնք կեն-
դա նի են Աս տու ծոյ հա մար:

 Մարդ արա րա ծը արա րիչ Աս տու ծոյ ստեղ ծա գոր ծու թեան 
պսակն է: Որ պէս ապ րող մարդ արա րած ներ, կը կրենք մար դա ցեալ 
Քրիս տո սի նմա նու թիւ նը, կը թա ղուինք ինչ պէս ինք թա ղուե ցաւ, ու 
մե  ռել նե րէն յա րու թիւն առ նե լու և  յա ւի տե նա կան կեան քը ժա ռան-
գե լու յոյ սով կ՚ապ րինք: Քրիս տո նեաներ, որոնք կը մե ռ նին կամ կը 
սպան նուին պա տե րազ մի , ջար դի, կրա կի մէջ թէ այլ պատ ճառ նե րով 
ու կը թա ղուին առանց քրիս տո նէական թաղ ման ծէ սի արա րո ղու-
թեան, անոնց հա մար կա րե լի է մի այն հո գե հանգս տեան պաշ տօն և  
արա րո ղու թիւն կա տա րել: Հա մա ձայն այս սկզ բուն քին ու կա նո նին, 
հո գե հան գիստ կա րե լի է կա տա րել նաև  անոնց հա մար, որոնց մար-
մի ն նե րը դիակի զուած են, ինչ պէս նաև  անոնց որոնք իրենց մա հուը նէ 
ետք, մարմն  ի ան դամն  ե րը հի ւան դա նոց նե րու և  կամ գի տա կան հաս-
տա տու թիւն նե րու կը նուի րեն:

 Հայ Եկե ղե ցին քրիս տո նեայ  ր տուած, նն ջե ցեալ իր ան դամն  ե-
րուն կ՚ըն ծայէ թաղ ման երեք կար գի արա րո ղու թիւն.

ա) Տան կարգ: Այժմ, արև մ տեան եր կիր նե րու մէջ, այս արա րո ղու-
թիւ նը ընդ հան րա պէս մե  ռե լա տուն մա տուռ նե րու մէջ կը կա տա րուի:

բ) Եկե ղեց ւոյ կարգ: Այս արա րո ղու թիւ նը ընդ հան րա պէս ծխա-
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կան եկե ղեց ւոյ մէջ կը կա տա րուի:
a) Գե րեզ մա նի թաղ ման կարգ: Նն ջե ցեալի թաղ ման այս արա-

րո ղու թիւ նը գե րեզ մա նա տան մէջ կը կա տա րուի: 
Ե թէ նն ջե ցեալին ըն տա նե կան պա րա գա նե րը կը փա փա քին, 

զա նա զան պատ ճառ նե րով, որ իրենց հա րա զա տին դին հր կի զուի, 
թաղ ման եկե ղեց ւոյ կար գէն ան մի  ջա պէս ետք դա գա ղը դուրս կը բե-
րուի եկե ղե ցիէն և  կը տա րուի դիակի զու մի : Եկե ղե ցին որև  է պատ ճա-
ռաւ ու ոչ մէկ պա րա գայի կ՚ար տօ նէ դիակի զուած նն ջե ցեալին մո խի-
րը եկե ղե ցի բե րուի և  կամ արա րո ղու թիւն կա տա րուի:

 Մեր մար մի ն նե րը կա րև  որ ու ար ժէ քա ւոր են: Մենք ստեղ ծուած 
ենք Աս տու ծոյ պատ կե րին նմա նու թեամբ. Իր Հո գիէն հո գի կը կրենք: 
Աս տուա ծոր դի Յի սուս աշ խարհ եկաւ մե ր մարդ կային մարմն  ով և  
բնու թեամբ և  մե ր մէջ բնա կե ցաւ: Մեր մէջ բնա կող Աս տու ծոյ Սուրբ 
Հո գին ներ կայ, ներ գոր ծող է ու ներ զօր: Հե տև  ա բար, մե ր մար մի ն-
նե րուն նկատ մամբ յար գա լիր պէտք է ըլ լայ մե ր վե րա բեր մուն քը: Ան 
սուրբ տա ճար է, ուր Աս տու ծոյ Հո գին կը բնա կի: Նոյ նիսկ մա հէն ետք 
փճաց նել, եղ ծա նել ու քան դել՝ ան պա տուել է և  Աս տու ծոյ ձե ռա կեր տը 
անար գել է:

 Մեր Sէրը և  Փր կի չը Յի սուս Քրիս տոս թա ղուե ցաւ և  մե  ռել նե րէն 
անեղ ծա նե լի մարմն  ով յա րու թիւն առաւ: Նմա նա պէս մե նք, եթէ Իրեն 
հա ւա տանք՝ անեղծ մար մի ն նե րով Իր Բ. Գալս տեան ու աշ խար հի 
վախ ճա նին, հրա շա կերպ յա րու թիւն պի տի առ նենք: Աս տուա ծա շուն-
չը կը պատ գա մէ յայ տա րա րե լով. «Ինչ պէս որ կը կրենք հո ղե ղէն Ադա-
մի ն պատ կե րը, այն պէս պի տի կրենք նաև  երկ նա ւոր Ադա մի ն (Յի ս,  սի) 
պատ կե րը... Երբ վեր ջին փո ղը հն չէ՝ ամէնքս ալ յան կարծ պի տի նո րո-
գ, ինք ակն թար թի մը մէջ։ Որով հե տև  մե ր այս եղ ծա նե լի բն,  թիւ նը 
պէտք է անեղծ բն,  թեան փո խ, ի. այս մահ կա նա ց,  բն,  թիւ նը պէտք է 
ան մահ բն,  թեան փո խա կեր պ, ի» (Ա. Կր 15.49, 52-53)։

Յա ճախ կրա կը Աս տուա ծա շուն չի մէջ նկա տուած և  ներ կա-
յա ցուած է որ պէս Աս տու ծոյ զայ րոյթն ու դա տաս տա նը: Կրա կը 
պատ կե րա ցում և  հո մա նիշ է նաև  դժոխ քի: Նկա տի ու նե նա լով այս 
երև  ոյ թը, դիակի զու մը անյա րիր է Աւե տա րա նի ու սու ցումն  ե րուն և  
քրիս տո նէական սկզ բունք նե րուն: Ոչ ալ լա ւա գոյն մի  ջոցն է պատ-
շաճ յար գանք մա տու ցա նե լու մե ր նն ջե ցեալ նե րուն: Ընդ հա կա ռա կը, 
պատ շա ճու թիւ նը քրիս տո նէական աւան դա կան թա ղումն  է, մե ր նն ջե-
ցեալ նե րուն յար գանք մա տու ցա նե լու լա ւա գոյն եղա նա կը: Որով հե տև  
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յա րու թեան ժա մա նակ, Աս տուած պի տի կեր պա րա նա փո խէ ապա կա-
նեալ ու եղ ծա նե լի հո ղա նիւ թեայ մե ր մար մի ն նե րը: Աս տուա ծա շուն-
չը խօ սե լով մե  ռել նե րու յա րու թեան մա սին, մե  զի կ՚ու սու ցա նէ ըսե լով. 
«Մար մի  նը հող կը դր, ի եղ ծա նե լի վի ճա կով, և ւ յա ր,  թիւն պի տի առ նէ՝ 
անեղծ. հող կը դր, ի անարգ, և  յար, թիւն պիտի առնէ՝ փա ռա ւոր. հող 
կը դր, ի տկար, և  յա ր,  թիւն պի տի առ նէ՝ զօ րա ւոր. հող կը դր, ի իբ րև  
շն չա ւոր մար մի ն, և  յա ր,  թիւն պի տի առ նէ՝ իբ րև  հո գև  որ մար մի ն» (Ա .
Կր 15.42-44): 

Որ պէս հա ւա տա ցեալ քրիս տո նեաներ, հա ւատ քով և  յոյ սով կը 
սպա սենք Վեր ջին Օրուան, երբ Քրիս տոս աշ խարհ պի տի վե րա դառ-
նայ ու հա ւատ քով նն ջած ներ դուրս պի տի գան իրենց գե րեզ ման նե-
րէն: Մեր հո ղա նիւ թեայ, եղ ծա նե լի մար մի ն նե րը հող կը դրուին երբ 
մա հա նանք կամ նն ջենք, «և  յա ր,  թիւն պի տի առ նենք յա ւի տե նա պէս 
ապ րե լ, » (Ա .Կր 15.42):

Ք րիս տո նեայ նն ջե ցեալ ներ սպա սո ղա կան վի ճա կով իրենց դէմ-
քը մի շտ արև  ելք յա րու թեան յոյ սով կը սպա սեն յայտ նա պէս ող ջու նե-
լու Քրիս տո սի Բ. Գա լուս տը։ «Ա պա Մար դ,  Որ դիին նշա նը (Ս. Խա չը) 
պի տի երև  ի եր կին քի մէջ, և  աշ խար հի բո լոր ժո ղո վ, րդ նե րը պի տի ող-
բան, երբ տես նեն Մար դ,  Որ դին, որ կ,  գայ ամ պե ր, ն վրայ բազ մած՝ 
զօ ր,  թեամբ և  մե ծ փառ քով։ Երբ մե  ծա ձայն փո ղը հն չէ, Ան իր հրեշ տակ-
նե րը պի տի ղր կէ, որ պէս զի հա ւա քեն Իր ընտ րեալ նե րը աշ խար հի չորս 
կող մե  րէն, եր կին քի մէկ ծայ րէն մի ն չև  մի ւ սը» (Մտ 24.30-31)։ 

Ա հա այն ատեն պի տի իրա կա նա նայ մար գա րէու թիւ նը որ կ՚ը սէ. 
«Մա հը կլա ն, ե ցաւ. յաղ թա նա կը շա հ, ե ցաւ։ Ո՞ւր է, մահ, յաղ թա նակդ. 
ո՞ւր է մահ, ք,  խայ թոցդ»  (Ա .Կր 15.54):

 ՄԻՒ ՌՈՆ Ծ. ՎՐԴ. ԱԶ ՆԻ ԿԵԱՆ
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 Համ լէտ Ս. Մար տի րո սեանի հե ղի նա կու թեամբ լոյս տե սած 
«Հայոց հնա գոյն պատ մու թեան էջեր» հա տո րին չոր րորդ բա ժի նը 
նուի րուած է հիք սոս նե րու հե տա զօ տու թեան։ Հիք սոս նե րու մա սին մե ր 
ծա նօ թու թիւ նը կը պար տինք Ն.Ք. Գ. Դա րու եգիպ տա կան պատ մի չ 
Մա նե թո նին, որ մէ օգ տուած ու անոր եր կէն մէջ բե րումն  եր կա տա րած 
է պատ մա հայր Մով սէս Խո րե նա ցին։ Ի՞նչ ցե ղի կը պատ կա նին հիք-
սոս նե րը, որոնք իշ խած ու կա ռա վա րած են Եգիպ տո սը շուրջ 511 տա րի։ 

Ըստ Վի քի պե դիայի ամ փոփ տե ղե կու թեան. «Հիք սոս ներ, Առա-
ջա վոր Ասիայից սե րող մի  ցե ղը, որը մ.թ .ա. 17-րդ դա րում գրա ւել են 
Ներ քին Եգիպ տո սը (...) հե տա գա յում տրուել է այդ ցե ղե րի ամ բողջ 
խմ բին։ Հիք սոս նե րի էթ նի կա կան բուն անու նը յայտ նի չէ։ Դա տե-
լով հիք սոս նե րի մօտ նկա տուող սե մա կան և խու ռիական անուն նե-
րից, նրանց էթ նի կա կան կազ մը խայ տաբ ղէտ էր։ Մ.թ .ա. մօտ 1700 -ին 
Առա ջա վոր Ասիայից ներ խու ժել են Եգիպ տոս, հաս տա տուել Ստո րին 
Եգիպ տո սում, հիմն  ել 15րդ և 16րդ դի նաս տիանե րը (գա հա տոհմ) և 
Ավա րիս մայ րա քա ղա քը։ Հին Եգիպ տո սում ամե  նա մե ծ հզօ րու թեան 
հա սել են Հիան թա գա ւո րի ժա մա նակ (մ.թ .ա. 17րդ դար)։ Նրանք 
առա ջին ան գամ Եգիպ տոս ներ մու ծել են ձի և ան ւա ւոր փո խադ րա-
մի  ջոց, պար զեց րել եգիպ տա կան գի րը՝ ստեղ ծե լով զուտ այբ բե նա կան 
գիր։ Մ.թ .ա. 16րդ դա րում սկ սուել է եգիպ տա ցի նե րի ազա տագ րա կան 
շար ժումն  ընդ դէմ հիք սոս նե րի։ Այդ պայ քարն աւար տել է փա րա ւոն 
Ցահ մոս I (մ.թ .ա. 1584—1559), որը գրա ւել է Ավա րի սը։ Հիք սոս նե րի 
մն ա ցորդ նե րը նա հան ջել են Պա ղես տին, և նրանց հե տա գայ ճա կա-
տագ րի վե րա բե րեալ յի շա տա կու թիւն չկայ»։

Gaston Maspero հա ւա նա կան նկա տած է, թէ հիք սոս նե րը Արև մ-
տեան Հա յաս տա նի բնա կիչ հի թիթ ներն են։ Ռ. Գրեյվս հիք սոս նե րու 
հայ րե նի քը սե պած է հայ կա կան լեռ նաշ խար հը. անոր հա մա րու մով 
«հիք սոս նե րը, ոչ սե մա կան ծա գու մով հո վիւ նե րը Կա պա դով կիայով, 
Սի րիայով ու Պա ղես տի նով մօտ Ք.Ա. 1780 թուին Եգիպ տոս են եկել 
Հա յաս տա նից»։ Մխի թա րեան մի աբան հայր Աւ գեր եղած է առա ջին 
ան ձը որ հիք սոս նե րը հայե րուն հետ նոյ նա ցու ցած է։ Հ. Ս. Մար տի րո-
սեան տք նա ջան աշ խա տու թեամբ հիմն  ուե լով սե պա գիր-մե  հե նա գիր 
աղ բիւր նե րու, հնա գի տա կան, դի ցա բա նա կան, լե զուա բա նա կան և  
Սիւ նի քի նո րա յայտ ժայ ռա պատ կեր նե րու տուեալ նե րու վրայ, կա րև  որ 
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ներդ րում ու նի հիք սոս նե րու պատ մու թեան առա ւել ճան չուո րու թեան։
Ս տո րև , Մար տի րո սեանի հե տև  ո ղու թեամբ կը ներ կա յաց նենք 

Մա նե թո նի յի շա տա կած Եգիպ տո սի հիք սոս հայ փա րա ւոն նե րը։
Salatis (հայե րէ նի վեր ծա նու մը՝ Սի ղե տես) եղած է Եգիպ տո սը 

նուա ճած առա ջին հիք սո սեան տի րա կա լը։ «Գ. Ղա փան ցեանը, կ՚ը սէ 
հե ղի նա կը, այս տոհ մա նու նը կա պում է հայոց Սալ կու նի-Սլ կու նի նա-
խա րա րա կան տան հետ։ Սլ կու նեաց տոհ մը տի րում էր Տա րօն գա ւա-
ռին, որի սահ ման նե րը հա ւա նա բար հնում աւե լի ըն դար ձակ են եղել և  
ընդ գր կել են նաև  հա րև  ան Սալ նո ձոր գա ւա ռը... ըստ Աշ խար հա ցոյ ցի, 
մտ նում է Մեծ Հայ քի Աղձ նիք աշ խար հի մէջ... Մով սէս Խո րե նա ցին 
փաս տում է Սլ կու նեաց տոհ մի  հնա գոյն և  բնիկ ծա գու մը»։

Bnon է հիք սոս երկ րորդ փա րա ւո նին անու նը, որուն «յու նա կա-
նա ցուած անուա նա ձև  ի “ոն” մա սը վեր ջա ծանց է, իսկ բուն անու նը 
կազ մուած է Ban, Ben, Bin, Bon, Bun ար մատ նե րից մէ կով, որը ձայ նա-
ւո րի սղ ման պատ ճա ռով ստա ցել է Bn ձև  ը... Հիք սո սեան Բնոն փա-
րա ւո նի անու նը կա րող ենք ստու գա բա նել եգիպ տե րէն Bn, իմա հայե-
րէն Բալ-Պալ-Պաղ ար մատ նե րով»։

Apacnas (Ա պաք նաս) և  Apopis (Ա փով սիս) «ա նուն նե րուն կը 
հան դի պինք հայ կա կան հին ձե ռա գիր մա տեան նե րու մէջ, ինչ պէս 
նաև  ներ կայիս Ապով, Աբով, Ապավ, Ապակ, Ապապ, Պապ և այլն»։

Hiau, Jannas (Հիան) անու նը կազ մուած է հայե րէն «հի» ար մա-
տից, որով կազ մուած են «հիանալ», «հիանա լի» բա ռե րը, որ կրում է 
«ս քան չե լի, պաշ տա մուն քի ար ժա նի՝ գե ղե ցիկ» իմաս տը։ Ան իր թա-
գա ւո րու թեան 11րդ տա րին եգիպ տա կան օրա ցոյ ցը բա րե լա ւած է։

Qar,  kar (Կար) անու նը Խո րե նա ցիի վկա յու թեամբ կը գտ նենք 
հայոց նա հա պետ նե րու ցու ցա կին մէջ։ Ըստ Չամ չեանի, Ն.Ք. 13րդ 
դա րուն Հա յաս տա նի մէջ թա գա ւո րած է Կա րը։

Յար գե լի հե ղի նա կը հիերոգ լիֆ նե րու վեր լու ծու թեամբ կը փաս-
տար կէ Եգիպ տո սի հիք սո սեան փա րա ւոն նե րու անուն նե րուն հայ կա-
կան ծա գու մը ու կ՚ա ւելց նէ «որ այ սօր որև  է այլ լե զուով այդ անուն նե րի 
ստու գա բա նա կան փոր ձե րը անյա ջո ղու թեան են մատ նուել»։

Գ նա հա տե լով օտար գիտ նա կան նե րու հիք սոս նե րու առն չու-
թեամբ տա րած աշ խա տան քը, կ՚ը սէ.

« Հե տա զօ տող նե րի կող մի ց հիք սոս նե րին վե րագ րուող հնա գի-
տա կան նիւ թի ու սումն  ա սի րու թեան ար դիւնք նե րը ցոյց են տա լիս, որ 
մ.թ .ա. 2րդ հա զա րա մե ակի Առա ջա ւոր Ասիայում հիք սոս նե րը ռազ-
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մա-տն տե սա կան և  գի տա-մ շա կու թային առու մով ամե  նա զար գա ցած 
էթ նոսն էր։ Հիք սոս ներն իրենց հետ Սի րիա, Պա ղես տին ու Եգիպ տոս 
տա րան նոր բրու տա գոր ծու թիւն, զար գա ցած մե  տա ղամ շա կու թիւն, ձի, 
ճա ղե րով անիւ, մար տա կառք, զա նա զան բեր դա շի նու թիւն, կազ մա ծոյ 
բարդ աղեղ, արեգ ա կնային օրա ցոյց և  այլն։ Հիք սո սեան գան գե րի ու-
սումն  ա սի րու թիւ նը ցոյց է տուել, որ նրանք իրենց մար դա բա նա կան 
տուեալ նե րով պատ կա նել են ար մե  նոիդ մար դա բա նա կան տի պին»։

 Համ լէտ Ս. Մար տի րո սեանի քն նա կան աշ խա տա սի րու թեան 
հե տև  ան քով, Բիւ զան դա կան հա յա նուն կայս րե րու կող քին իրա զեկ 
կը դառ նանք Եգիպ տո սի ծնուն դով հայ հիք սո սեան փա րա ւոն նե րու 
պատ մու թեան։

 ԲԱԲ ԳԷՆ ԹՕՓ ՃԵԱՆ

Հիքսոս արքայական կնիքներ
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The Popular Faith among Armenians
by Rev. Dr. Abel Manoukian

BRIEF INTRODUCTION
Popular Faith is the living religion that people experience in their 

daily life. As a distinct phenomenon, Popular Faith has expressed itself in 
almost all MAJOR religions and is taught side to side with offi  cial theology 
and liturgical disciplines.

Popular Faith is based on people’s religious experiences, on their fear 
of death, on their awe of the supernatural and their desire for eternal life.

In the life of the Church, Popular Faith fi nds its manifestation 
through particular Holy and Feast days, respect for beloved and miracu-
lous Saints, the worship of the Cross, Cross Stones, icons, relics, Holy 
sanctuaries, and other faith symbols, pilgrimages, processions, off erings, 
lighting of candles, spiritual psalms, prayers and other traditions.

The listing made above shows, indeed, that this is too vast a fi eld to 
be summarized in one presentation. Hence, we will only talk about those 
ecclesiological-religious realities, that are highly respected and common 
among Armenians, and through which Armenian Popular Faith is best 
expressed.

EARLY STAGES OF DEVELOPMENT OF CHRISTIAN POPULAR 
FAITH AMONG ARMENIANS 

In spite of the fact that Agat‘angeghos(1), in his work “History of 
the Conversion of Armenians” (2) presents Armenia as being a thoroughly 
pagan country, it is more realistic to consider the fact that before the 
proclamation of Christianity as a state religion by Trdat III (Tiridates), 
the new religion had already progressed and existed among large groups 
of population, mainly via preachings of St. Thaddeus and Bartholomew, 
through martyrdom of Sts. Voskiank‘ and Sts. Suk‘iasiank‘, as well as via 
the Apostolic See of Artaz and the Bishopric of Siunik‘(3).

The continued line of bishops, martyrology and the history of reli-
gious persecution bear witness to the fact that Christianity during its early 
pre-state era (before 301 A.D.), had already counted among its fellowship a 
substantial amount of people.(4)

One of the fi rst testimonies of Popular Faith is the celebration of the 
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Holy Baptism followed by a glorious procession led by Trdat III and St. 
Gregory the Illuminator.

“And when the fasting days were over, the blessed Gregory took 
the troops, the King, the King’s wife Ashkhēn, the King’s sister(5) Khos-
rovidukht, all the nobles(6) and the army to the bank of the Euphrates 
River and there he baptized them all in the name of the Father and the 
Holy Spirit. Then they le¼  with great joy, clad in white garments, singing 
psalms and benedictions, with lighted lanterns, candles and lamps, and in 
angelic spirits. Having become God’s adopted children, they accepted the 
inheritance of Holy Evangelium, and having participated in the Saints’ 
heritage, fl ourished with Christ’s scent, and returned to the House of God. 
There, St. Gregory performed Divine Liturgy and ministered communion 
to everybody and shared with them the Redeemer Christ’s Holy Flesh and 
Blood.”(7)

Closely related to the “History of Conversion of Armenians”, the 
testimony of martyrdom of St. H�ip‘simē and St. Gayianē is uniquely 
placed in the original text of Agat‘angeghos. Nine days a¼ er the martyr-
dom of these virgins, immediately a¼ er being released from the Khor Vi-
rap pit,(8) St. Gregory collected their remains and, according to his vision, 
built Christian testimonies over the places of their martyrdom.

“One, they built on the North-East of the city (Vagharshapat), where 
H�ip‘simē was martyred together with her 32 companions, the other on 
the South where her friend the Abbess Gayianē was martyred with two 
companions, and another one was built near the vineyard, where their 
shelter was situated.”(9)

It is natural, that H�ip‘simean martyrdom — one of the main mo-
tivations of Armenian conversion — would become a source of Popular 
Faith for all Armenians. Both during the days of St. Gregory, and in the 
ages following, it had its spiritual illustrations through mass pilgrimages 
and popular festivities.

In fact, it is worthy to notice that throughout the process of conver-
sion, the old Popular Faith for pagan temples, faith symbols and celebra-
tions did not break off  or disappear, but rather was enhanced by the con-
ception, culture and liturgical order of the new religion — Christianity.

St. Gregory, along with the troops, was pursuing the demolition of 
the eight main Armenian pagan temples. Two of them were in Eastern 
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Armenia, fi ve in the West — in Bardzr Hayk‘ and one in the South — in 
Taron. Hence, the beginning of Christianity was declared by the destruc-
tion of these “eight major” temples and worship places of the ancestors. 
The process began in the East, in the capital and surrounding regions, 
with the temples of Anahit and Tir (Artemis and Apollon). A¼ er some 
time, the invasion of the fi ve main temples in the West followed.(10) Ac-
tually, St. Gregory was establishing new testimonies of Christian faith in 
the same place of each destroyed temple, thus replacing the old faith by 
the new one. In the South, in Taron and Ashtishat, a¼ er the demolition 
of the temples of Vahagn and of Astghik(11) — the Golden Goddess, — St. 
Gregory built altars of Christian faith and ordered that:

“At the same place let them gather to celebrate the Saints’ commem-
oration, the memorial day of the seventh day of the month of Sahemi,(12) 
in order to gather with joy and have a feast. A¼ er all, it was here that St. 
Gregory fi rst embarked on the construction of churches. He appointed 
priests in those diff erent places and made sure that these places were fi lled 
with churches and priests.”(13)

As mentioned earlier, one of the ways Popular Faith fi nds its best ex-
pression is in collective pilgrimages, where pilgrims ride or walk from far 
off  places to Holy ones bringing with them their off erings for a particular 
feast day to fulfi ll their vows. Among these thousands of Holy places that 
exist, I will refl ect on three of them — St. Karapet of Mshoy Sult‘an, the 
Avag Monastery of Yerznka and Mother See Holy Etchmiatsin, which all, 
for centuries, have fertilized the Popular Faith of Armenians. 

As we pointed out in the last quote by Agat‘angeghos, St. Gregory 
the Illuminator was building living testimonies over the pagan temples. 
Inside these newly recognized Christian places of worship, he was placing 
Holy relics in order to give them a specifi c sacredness. Thus, St. Karapet 
of Mush, established by the Illuminator, was one of the most sacred and 
honoured places of pilgrimage for Armenians. 

“And Gregory ordered them to set a day for great celebration to 
commemorate the martyrs, replacing the previously celebrated day of 
non-god of fruits, Amanor; the Host Vanatour; and the day of Navasard. 
This was done in order for them to gather on the commemoration day of 
the blessed John and God’s Holy martyr At‘anagines and to celebrate it in 
the same province.”(14)
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In addition to the information we have been provided by 
Agat‘angeghos, Hovhan Mamikonian in his book, “History of Taron”,(15) 
states that on his way back to Armenia from Ceasarea, immediately a¼ er 
his consecration by Bishop Leontius of Caesarea, St. Gregory took with 
him the relics of St. Karapet (John the Baptist, the Forerunner) and an-
other martyr St. At‘anagines.(16) As previously mentioned, he destroyed 
Demeter’s and Gissane’s pagan temples of the Stone Mountain situated in 
the place called Innaknean(17) and established the Monastery of St. Kara-
pet, also known as “St. Karapet of Mshoy Sult‘an”(18), the “Sites of Innak-
nean” and the “Church of Glak.”(19)

VENERATION OF SAINTS AND HOLY RELICS BY THE 
ARMENIAN FAITHFUL

In the Armenian Church, St. John the Baptist is recognized as the 
second greatest Saint a¼ er the Virgin Mary. St. John also has a primary 
place in the Armenian Liturgical calendar. According to the Church Lit-
urgy, the commemoration of St. John in the Armenian Church is cele-

St Karapet monastery of Mush, in Taron Region, before its destruction
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brated four times a year corresponding to each of the four seasons, one 
celebration is fi xed and the other three are movable. These days are: 1) 
January 14 (fi xed) — celebration of St. John the Baptist’s birthday — eight 
days a¼ er Christmas; 2) “Commemoration day of the Beheading of John 
the Baptist (moveable) — the Saturday following Easter; 3) “Celebration 
of John the Baptist and Bishop At‘anagines” (moveable) — the Thursday 
of the day of Holy Etchmiatsin — to commemorate the day of receiving 
the relics of St. John and Bishop At‘anagines; 4) “St. John the Baptist and 
St. Job the Just” (moveable) — the Thursday of the third week of Assump-
tion. In addition, St. John also has a pre-feast day, prior to the January 
14th feast. This day takes place on January 6th, following the Christmas 
celebrations.

It should be refl ected that during these repeated festivities through-
out the year, especially the ones during the summer, thousands of Armen-
ian pilgrims would come to the monastery of St. Karapet of Mush from 
diff erent regions, with various wishes and desires, but especially with a 
hope for healing.

The pilgrimages were pursuing a fulfi llment of a variety of wishes 
and objectives — healing of diseases and requests for the protection of St. 
Karapet. The fulfi llment of various wishes by St. Karapet was so promin-
ent, that he came to be known as “mourazatour” or “mouratatour” — 
one who makes wishes true. This fact is refl ected perfectly in the songs 
that were sung by the people regarding their pilgrimage. For example, the 
lines, “many pilgrims are all over, both on horses and on foot”, or “a saint, 
who fulfi lls the wishes of both the rider and the walker, and does not ig-
nore anyone”. Here, “going on foot” or “walking” o¼ en meant that people 
were barefooted, while “going on horse” or “riding “ usually assumed that 
people were coming from far distances.(20)

With deep sorrow, we must mention the fact that this richness of 
Popular Faith and spirituality, kept and transmitted by the Armenians 
from generation to generation, throughout the centuries, was completely 
destroyed by the Turkish people and Kurds during the Armenian Geno-
cide of 1915.

SACRED PLACES OF PILGRIMAGE
For the occasion of the 1700th Anniversary of the Proclamation of 
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Christianity in Armenia as a State Religion in 2001, a number of pilgrim-
ages were organized. One was led by His late Eminence Archbishop Mes-
rop Ashjian to Western Armenia and Cilicia. There are six volume video 
cassettes based on this pilgrimage, one in which contains footage of the 
Taron region. It was with deep regret that while watching this footage, 
we came to realize that the sacred stones and Khach‘kars of St. Karapet 
of Mush had become construction material for the stables and houses of 
the Turkish and Kurdish population living in the surrounding area. Was 
this the destiny of the many sacred places, Churches and Monasteries? To 
become victims of destruction and cultural genocide along with the more 
than 1.5 million Armenian victims. 

Another Holy place of pilgrimage — the Avag Monastery of Yerznka 
— shared the same destiny of St. Karapet of Mush.

A¼ er the conversion of Armenians, St. Gregory the Illuminator 
spent the last years of his life in isolation, fully devoting himself to solitude 
in the Monastery of Maneay — the Maneay Cave(21) of the mountain Sepuh 
(Sepul). Towards the end of 325 AD, or the beginning of 326 AD,(22) he died 
in total solitude. Historian Movsēs Khorenat‘si writes that the shepherds 
found his breathless body by chance, and buried him at that very place 
without even recognizing him. It was only later on that a monk named 
Garnik discovered his grave and took it to Tordan.(23)

This sacred place on the bosom of Mountain Sepuh — the Avag 
Monastery — was also known among Armenians as “Hankist Lousavorch‘i 
Vank‘” or “Maneay Cave”. Especially since in the XIIth century, an import-
ant Clergy School was developed here, which at the same time served as a 
signifi cant cultural and theological centre in the Western part of Eastern Ar-
menia. The famous Vardapets of the Armenian Church — Hovhannēs Pluz 
of Yerznka, Movsēs of Yerznka, Kirakos and Gēvorg of Yerznka, Hovhannēs 
of Hamesh and many others, all lived, worked and created here. The famous 
“Mshoy Cha��ntir” — the Homiliary of Mush — written in the Avag Mon-
astery in 1200-02, can now be found at the Mesrop Mashtots‘ Institute of 
Ancient Manuscripts (Matenadaran) in Yerevan. The remarkable story of 
“Mshoy Cha��ntir” is a true example of the extent in which Armenians 
are bound to their spiritual and cultural values. During the 1915 Genocide, 
a courageous woman, a¼ er losing her husband, children, and all her rela-
tives, put herself aside and devoted what energy she had le¼  to save half of 
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the “Mshoy Cha��ntir”. With God given strength, she carried this heavy 
homiliary thousands of miles, all the way to Etchmiatsin. Miraculously, the 
second part of this homiliary was found in 1927 and was also brought to 
Armenia to be reunited with the other half.(24)

The Armenian Church has devoted three main Holy Days for the 
great St. Gregory the Illuminator — St. Gregory the Illuminator’s Com-
mitment of the Pit; Discovery of the Relics of St. Gregory the Illuminator; 
and St. Gregory the Illuminator’s Deliverance from the Pit. Hence, on 
these days, pilgrimages were organized to the Avag Monastery where sac-
rifi cial animals were off ered by the faithful in honour of the Illuminator’s 
memory. The existing photograph(25) of this traditional folk pilgrimage was 
taken in 1907 and can be found in “Amēnoun Tarēts‘uyts‘ě” (Everybody’s 
Almanach) of T‘eodik printed in 1923. There is such great national ethnic 
tradition present in this collective photograph — clergymen and women 
in traditional Armenian dresses — all who became victims of the exiles, 
deportations and massacres of 1915.

Yes, it can be considered a fortune, that a¼ er the great loss of people 
and land, spiritual and cultural values, and the overcoming of terrible 
nightmares for centuries, a small part of Eastern Armenia was preserved 
and remains today, existing as the current Republic of Armenia, and with-
in it, the Holy See of Etchmiatsin — the spiritual centre of all Armenians. 
By international standards, Holy Etchmiatsin is a unique place, which for 
17 long centuries, almost uninterruptedly, has inspired Armenians and 
has been the peak of their national spirit.

THE MOTHER SEE OF HOLY ETCHMIATSIN
Holy Etchmiatsin is the embodiment of St. Gregory’s vision, the vi-

sion he had at the time of the conversion of Armenians. The historian 
Agat‘angeghos asserts that in this vision(26) of the Illuminator, Jesus Christ 
descended in Vagharshapat from Heaven and pounded on the pagan San-
daramet temple with a golden hammer. The Illuminator, with the help of 
King Trdat III, the Nakharars, and the faithful, following Divine direc-
tions, destroyed the temple and established in its place the Mother See, 
named Etchmiatsin, which means the place where “the Only-Begotten 
descended”. 

Ever since the 4th century, Holy Etchmiatsin has been, and still 
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is, the most sacred place in Armenian Christendom, therefore making it 
also the main pilgrimage site for Armenians. It has played a unique role 
in inspiring and motivating Armenians. Being well aware of the vital and 
spiritual importance of Etchmiatsin, foreign invaders tried to “move” the 
cathedral of Holy Etchmiatsin and deprive Armenians from their divine 
spiritual ground. In the beginning of the XVIIth century, the Persian Safa-
vid King Shah Abas I, deported thousands of Armenians from the Ararat 
valley. In 1614, he moved 15 stones displaced from Cathedral, candlesticks, 
the Right Arm of St. Gregory and other relics to Isfahan, with an intention 
of building a new Etchmiatsin there,(27) in order to eradicate the nostalgia 
of the Armenians deported to Persia. It did not happen and could not hap-
pen of course, as Holy Etchmiatsin is sacred and Holy only on her Mother 
land, where the “Only-Begotten descended” and where the First Cath-
olicos of all Armenians continuously invites the children of the Armenian 
Church to come together and build the “Holy Altar of Light.”(28)

THE ARMENIAN CATHOLICOSSATE OF THE GREAT HOUSE OF 
CILICIA

As political power changed hands during the course of history, the 
central location of the Armenian Church shi¼ ed as a result. By the end of 
the 5th century the Catholicossate had already moved away from Etch-
miatsin; fi rst of all to Dvin (484—931), then under Catholicos Hovhannēs 
Draskhanakerts‘i to Dzoravank‘ and to Aght‘amar (931—944), therea¼ er 
to Argina (944—992), Ani (992—1065), Tsamndav (1062−1105), Shughri 
(1105− 1125) and Tsovk‘ (1125−1149). Since more favourable political condi-
tions had by then been created in Cilicia, the Armenian Catholicossate 
subsequently relocated accordingly, initially to Hromkla (1149—1292), 
and later to the new capital of Sis (in 1293).

When the Armenians lost their last Christian state in Cilicia to the 
Mamelukes in 1375, the Eastern Armenian monks, together with their 
leading Vardapets, who were the most vehement opponents of a union 
with the Roman Catholic Church, wanted to relocate the seat of the Cath-
olicos from Sis to Etchmiatsin, which had been the original home of the 
Catholicossate.(29) Gregory IX Musabegiants‘, who resided in Sis as Cath-
olicos, did not wish to leave his place of residence on account of his age 
and because of the responsibility he felt towards his people in Cilicia. The 
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Synod of Etchmiatsin subsequently elected Vardapet Kirakos Virapets‘i as 
the new Catholicos in 1441. 

Nevertheless, a new Catholicos, Karapet of Eudocia, was appointed 
in Cilicia in 1446.(30) Tracing its descent to him by succession, the Cath-
olicossate of the Great House of Cilicia still exists today as a second Ar-
menian Catholicossate, with its respective jurisdiction. A¼ er the mas-
sacres in Cilicia of 1920 and 1921 onwards, and a subsequent period of 
uncertainty, its seat of residence was established in Antelias, a suburb of 
Beirut, in 1930.

As in many cities and towns in Eastern and Western Armenia, the 
Armenians of Cilicia celebrated their holidays and feasts with rich trad-
itions and customs. They have always maintained and nurtured their own 
local customs, and because of this, Cilicia was a country with an enormous 
wealth of cultural activity and living tradition. The most popular feasts 
among the Cilician Armenians were: New Year’s Eve, Holy Nativity and 
Epiphany followed by the blessing of water, during which the cross is im-
mersed in the water, symbolizing Jesus’ descent into Jordan river, and holy 
Myron (chrism) is poured in, symbolic of the descent of the Holy Spirit upon 
Jesus, Presentation of our Lord to the Temple (Tea�něnda�aj), Feast Day of 
Vardan and His Companions (Vardanank ), Feast of Carnival (Boun Barek-
endan) and the Great Lent, the Mid-Lent (Mijink ), Palm Sunday and the 
Holy Week, Holy Easter, Green and Red Sunday, the Feast of Ascension of 
our Lord (Hambardzum), the Feast of Pentecost (Hogegaloust), the Assump-
tion of the Blessed Virgin Mary followed by the blessing of grapes (Astvat-
satsnay Verap‘okhoum - Khaghoghōrhnēk ), Feast of the Holy Translators 
(Srbots  T argmanch ats ) and the Exaltation of the Holy Cross.(31)

In addition to national and religious festivities mentioned above, the 
 Armenians in Cilicia celebrated other feasts too, including the commemor-
ation days of the Saints of the Armenian and the Universal Church. These 
occasions were not secular, as each event had a divine blessing. During the 
year, in churches and homes, especially in households having the saints' 
namesakes as members, they would hold special remembrance holidays to 
venerate and honour the saints through prayers, pilgrimages and various 
sacrifi ces of blessed animals in order to fulfi ll their solemn promises or 
personal vows by charitable works. 

Among many the most popular saints of the Armenians in Cilicia 
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were: St. John the Baptist as the Forerunner (Sourb Karapet), Saint Greg-
ory the Illuminator, St. George the Warrior (Sourb Gēorg Zōravar), St. 
Sargis the Warrior and his son Martiros, the Sts. Sahak and Mesrop, St. 
Step�anos, Sts. Thaddeus and Bartholomew, St. Jacob of Nisibis, the Sts. 
Apostles Peter and Paul, etc. On the occasion of the feasts of the above 
mentioned saints' days and many others, thousands of pilgrims and clergy 
go to the churches and monasteries to mark the day of the corresponding 
saint by praying and participating in the Divine Liturgy and enthusiastic-
ally celebrating popular festivities as well. 

Armenians in Cilicia preserved the original spirit and meaning of 
the holiday traditions almost intact from one generation to another. Losing 
their great kingdom in the late Middle Ages, they were able to maintain 
their national identity by preserving and living their national and ecclesi-
astical unique heritage and outstanding achievements.

As the Catholicossate of the Great House of Cilicia has been head-
quartered in Antelias a¼ er the Genocide, Catholicos Sahak II Khapayian 
and his Coadjutor Catholicos Babgēn I Giulesserian decreed some yearly 
celebrations that slowly became popular traditions and part of the Ar-
menian Church calendar. One of the major celebrations was the Antelias 
pilgrimage day which coincided with the celebration of the day St Gregory 
the Illuminator was thrown in the pit. Taking into consideration that the 
Catholicossate’s main church was named a¼ er Saint Gregory the Illumin-
ator and that in the old days every monastery or holy site had a pilgrimage 
day, it was deemed convenient to honour the fi rst Armenian Catholicos 
and thus Antelias also had its own pilgrimage day. Therefore, it’s a revival 
of one of Armenian traditions to express popular piety and devout faith.

By Saturday evening already, some devout pilgrims gather in the 
church to spend the whole night praying in the church and the monastery. 
On Sunday morning, thousands of pilgrims gather to take part in the Holy 
Mass. The Holy Mass is followed by a procession honouring St. Gregory 
the Illuminator, Saint Nicholas, Saint Sylvester and Saint Barsam. Finally, 
the present Catholicos of Cilicia blesses all the pilgrims with the right hand 
of Saint Gregory the Illuminator.

Later on, from 1954 onward, another fervent pilgrimage date was 
fi xed for the Sunday closest to August 15, Assumption Day, named the 
Bikfaya pilgrimage. On 12 September 1953, there was the consecration of 
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the chapel named a¼ er the Mother of God. It was built in the summer resi-
dence of the Catholicossate, on one of the beautiful hills of Bekfaya. Year 
a¼ er year, thousands of Armenian pilgrims celebrate the Assumption of 
the Holy Mother of God, attending the Holy Mass, blessing of grapes and 
blessing of the meat-off ering. 

It is from here and many other sacred places that Popular Faith 
emerges: faithful pilgrims journey and stay overnight in the lodges and 
courtyards of the monasteries, they ask the priests to bless their off er-
ings, burn their incense and light their covenant candles, participate in 
the Lauds and Vespers prayers and the Divine Liturgy, and go back to 
their homes having fulfi lled their vow and with a joy and satisfaction in 
their hearts. Along with these occasions usually music, popular games, 
festivities and folk dances are organized, which reveal the whole beauty 
and richness of the traditional Armenian culture. It is worth saying that 
Komitas Vardaped, the great Armenian composer, o¼ en used these types 
of events as sources in collecting Armenian folk songs.

On the topic of pilgrimages, it is valuable to note that church cele-
brations and Saints remain dear to the hearts of all Armenians. It is in 
the commemoration of Saints and the celebration of festivities that make 
Popular Faith all the more real and tangible.

GOING ON A PILGRIMAGE TO THE HOLY LAND
From the early centuries of the Christian Church, prayerful Armen-

ian pilgrims made their way to the sacred places where Jesus lived and died 
and appeared a¼ er his Resurrection. Armenians, like many Christians from 
diff erent nations, came to walk in the footsteps of Jesus as acts of devotion, 
penance or thanksgiving, or to seek blessings or miracles. Many travelled 
on foot. Their journeys involved enormous eff ort and self-sacrifi ce, and they 
faced great hardship and perils. The pilgrims who had come back from 
the Holy Land, were named among the Armenian “Mahtesi”. This wording 
frequently was used among the Armenians for pilgrims to Jerusalem and 
means ‘He who has seen death’. This may be derived from the fact that a 
journey to Jerusalem involved a great many dangers.

THE MOST POPULAR CELEBRATIONS FOR ARMENIANS
According to recent statistics,(32) the most popular celebrations for 
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Armenians are the following: The New Year, Christmas, Presentation at 
the Temple (Tea�něnda�aj), Saints Vardanank‘, Holy Easter, Ascension, 
Transfi guration (Vardava�), Assumption of Mother of God, Exaltation of 
the Holy Cross, April 24th, St. Sargis, St. James of Nisibis,(33) St. George,(34) 

Carnival of Great Lent,(35) Great Lent,(36) Palm Sunday, Annunciation and 
Holy Translators.(37)

Some of these have national character, such as the Sts. Vardanank‘, 
Transfi guration, Holy Translators and April 24th. While some aspects of 
the celebrations are from pagan origin, such as the lighting of bonfi res at 
the feast of the Presentation or the sprinkling of water on Transfi guration, 
but they have been adapted to a Christian feast. 

The most popular Saints are: St. Gregory the Illuminator, St. 
H�ip‘simē, St. Gayianē, St. Sargis, St. James, St. George, St. Sahak, St. 
Mesrop, St. Grigor of Narek, and St. Nersēs the Gracious. The Saint 
Translators — Yeznik, Yeghishē, Koriun, Ghazar of P‘arp, and Movsēs of 
Khorēn. As well as, from the new period, Komitas Vardaped, who, with 
millions of Armenian Martyrs, was not just individually but collective-
ly canonized on the occasion of the 100th anniversary of the Armenian 
Genocide by the Armenian Church on April 23, 2015. It should be noted 
that even before this event, Komitas Vardaped was already regarded as a 
Saint and enjoyed the unconditional admiration of all Armenians.

It is interesting to know that the names of almost all the Saints men-
tioned above, to this day, continue to be common names to give to Armen-
ian children by their parents, which again is a sign of reverence and belief.

April 24th is not a Church Holy Day by its classical meaning, but 
a¼ er the collective canonization of millions of Martyrs of the Armenian 
Genocide — as mentioned above — from this day on in the Liturgical 
calendars of the Armenian Church April 24 is referred to as a Feast of the 
Armenian Genocide Holy Martyrs. It is still a day of prayer and medita-
tion, and a day of special worship and requiem for the blessed memories 
of more than a 1.5 million Armenian martyrs and victims of the year 1915.

Not one of the religious pilgrimages result in such an immense par-
ticipation of all the age groups, as April 24th in Tsitsernakaberd in Yere-
van, Genocide Memorial Church in Deir ez-Zor in Syria and Genocide me-
morial in Bikfaya, Lebanon.
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ARMENIAN FOLK AND CHURCH TRADITIONS
There are national traditions and corresponding pagan celebrations 

related to almost all of the Church Festivities. For example, during the 
Presentation at the Temple, parallel with the Church Liturgy, people have 
preserved the pre-Christian tradition of purifi cation by fi re. In fact, im-
mediately a¼ er the pre-feast of the Presentation at the Temple, people 
participate in bonfi re celebrations. Newly married couples and the young 
gather around a fi re and jump over the fl ames, for the purpose of purifi ca-
tion and fertility. A¼ erwards, grandmothers collect the ashes and spread 
them over the yards and fi elds expecting to fertilize the land, or take the 
ashes to the roofs of their houses to ward off  evil.(38)

Even the song Ascension “Jangiulum”, the collection of water from 
seven diff erent sources, the fl ower bouquets, and fi nally the “lot” — “Vi-
jak” of Ascension — do not have a direct Christian context. 

The feast of Transfi guration, as mentioned, was the combining of the 
religious commemoration of Christ’s Transfi guration and the Armenian 
pagan feast of Amanor (Armenian New Year or Navasard) by St. Gregory. 
This feast was devoted to Astghik (Greek Aphrodite) — the goddess of 
love, beauty and waters. The old Armenian Transfi guration — Vardava� 
— coincided with the harvest; hence, people expressed their apprecia-
tion to the goddess for all the crops and harvest they gathered. The same 
tradition has been adopted by the Armenian Church, and the believers 
continue to express their feelings via the new religion. They give husks, 
fl owers and roses not only to the Church but also to each other. The water 
games, the sprinkling of water on each other and the releasing of pigeons 
are well known,(39) popular and favoured among Armenians. 

The blessing of grapes is related to the Day of Assumption of the 
Blessed Virgin Mary. Armenians have a wonderful ancient custom of of-
fering the best parts of the fi rst fruits to God. While during the pre-Chris-
tian period, the gi¼  was presented to non-gods, now, consecrated by the 
Church, this tradition is reserved for the Virgin Mary.(40)

It is natural, that people throughout centuries create many reli-
gious symbols and traditions. For example, St. Sargis,(41) whose stories and 
legends relating to his life and witness have been passed on through his-
tory. Here, referring only to Popular Faith, let’s recall that St. Sargis has 
become a symbol of fulfi llment of wishes of love, as people attribute to 
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him a legend where he carries away a young girl whom he loved. Young 
girls or loving couples make “Pokhints” (a mixture of fl our and grains) 
and place it on the roof of their houses. St. Sargis rides his horse during 
the night and leaves marks of his horse-shoe on the Pokhints. The next 
morning, the young people eat that Pokhints and wait for the fulfi llment 
of their desires. For this occasion, young girls are o¼ en fasting 3 days 
and then break their fast only the night before the St. Sargis feast day by 
eating a very salty pastry — gat‘a. A¼ erwards, they go to bed without 
drinking water in hopes that in their dreams, their beloved one will bring 
them the water. In which case, they can expect their wish to come true.(42)

Thus, from these descriptions one can see the religious culture of 
simple people, the brilliant expressions of their faith, dreams and emo-
tions, which have spiritual origins. Including the festivities of pre-Chris-
tian folk traditions, which came to adopt Christian forms.

VENERATION OF “KHACH‘K‘ARS” CROSS STONES
Before concluding, I would like to refl ect on two more aspects of 

Popular Faith, which have particular signifi cance in the religious life of 
Armenians. One, is the exceptional respect towards the Cross Stones 
(Khach‘k‘ars) and the other, is the sacrifi ce of animals (Matagh) for the 
pilgrimages. 

Armenians do venerate Cross Stones (Khach‘k‘ars), which is to say, 
they pay respect to them because they are sacred and holy objects, and 
because they reverence what the Khach‘k‘ars depict.

Armenians do not worship Cross Stones in the sense that the word 
“worship” is commonly used in modern English or other languages. In 
older translations, one fi nds the word “worship” used to translate the 
Greek word proskyneo (literally, “to bow”). Nevertheless, one must under-
stand that the older use of “worship” in English was much broader than 
it is generally used today, and was o¼ en used to refer simply to the act of 
honouring, venerating, or reverencing.

Armenians always had a very special respect and adoration for Holy 
Crosses. While for the Eastern Orthodox churches there exists the excep-
tional devoutness for Icons, it is the Khach‘k‘ars that play the same role 
among Armenians, because for them it remains the symbol of life, not of 
Jesus mortal, but of Jesus Alive, born from the Alive. A Cross Stone symbol-
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izes the Victory over Death achieved by the Resurrection of Jesus Christ.
Some scientists assume that the heritage of the Urartu monuments 

served as a foundation for the formation of Khach‘k‘ars. Others look at it as 
being derived from simple Christian tombstones. However, in the Church, 
a strong opinion is upheld: the initiator and the creator of the Khach‘k‘ars 
was St. Gregory, although, throughout history, they have undergone a 
process of perfection. The historian, Agat‘angeghos, states that when St. 
Gregory was released from Khor Virap pit, he embarked on his mission of 
spreading Christianity:

“He was showing the spots where to build churches in all of the 
cities, villages and fi elds of Armenia. But he was not establishing founda-
tions publicly nor was he installing altars in God’s name, as he was not yet 
consecrated, but only was fortifying the places and thus, was erecting the 
symbol of the divine Cross. At the roads, on the streets, in the squares and 
at the crossroads, he was erecting this same Sign worshipped by everyone 
and there to guard and protect.”(43)

Thus, St. Gregory was giving a fully Christian look to the pagan 
country. Surprisingly enough, the spreading of Khach‘k‘ars in Armenia 
has exactly the same character as stated by Agat‘angeghos. Armenians 
enjoy having pilgrimages to Khach‘k‘ars, in front of which they light their 
candles, worship and pray.

SACRIFICE OF ANIMALS MATAGH
The sacrifi ce of — Matagh — is closely linked with pilgrimages. Evi-

dently, the origins of Matagh have pagan, or pre-Christian background, 
however, this religious tradition was practiced both by pagan people and 
by Jews. The Armenian Church inherited this old custom, consecrated it 
and gave it a charitable character.

Assyrians criticized Armenians as following the Jewish law of en-
gaging in the sacrifi cing of animals. St. Nersēs Shrnorhali (Nersēs the Gra-
cious) explains, in a short but important document,(44) the nature of this 
custom ordered by St. Gregory the Illuminator. A¼ er accepting Christian-
ity, pagan priests were complaining about their livelihood. The Catholicos 
consecrated this custom of sacrifi cing of animals, so that the newly con-
verted priests can make a living by accepting 10% of the sacrifi ce made by 
the faithful.
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Thus, the Catholicos St. Nersēs Shnorhali advised that the believ-
ers should make the sacrifi ce on the day of Holy Easter and on memorial 
days for the dead. They have to sanctify their off ering, by fi rst feeding 
the animals salt that was blessed by a priest. A¼ er the sacrifi ce, one tenth 
is presented to the Church and the rest is distributed accordingly, “they 
should fi rst feed the hungry and needy, and then, if anything is le¼ , feed 
their relatives and loved ones.”(45)

We can see that this popular Armenian custom of sacrifi ce has fi rst 
and foremost a charitable purpose, so that through the Church a living for 
socially marginalized people is provided.

 
CONCLUSION 

The Popular Faith of Armenians has always been encouraged by the 
Church and clergy. Even today, in the framework of celebrations of the 
Church, this phenomenon is highly supported and developed. 

With her limited number of clergy, the Church does not have the 
necessary strength to fi ght the previous and the newly emerged sects and 
their preachers, not in Armenia nor the Diaspora. The strength of our 
Church lies in the unity with her believers and is based on their strong 
sense of belonging, which they express, by their living faith towards the 
Holy Church. The complicated Church Doctrines, and even the Liturgy, 
though beautiful and mysterious, sometimes uses outdated formulations 
or languages which are not for simple people. The people, without oppos-
ing the Church Doctrine, and in harmony and faith with the general spirit 
of the Church, through natural impulse have their own way of living and 
expressing their faith. These expressions are in the form of prayers created 
by people in modern languages or local dialects, songs, psalms, etc.

The opportunity of expressing Popular Faith with all its pluralism 
in daily life through various methods can only motivate Popular Faith and 
strengthen the Church. The Popular Faith in its forms of expression may 
seem a bit simple and sometimes naïve, but that simplicity very o¼ en has a 
deep spiritual base. As we have shown in this presentation, the source and 
inspiration of such Popular Faith is always the Church by its living spiritu-
ality, historic mysticism and realizations through Church sacraments.

The centre and at the same time the purpose of people’s spiritual 
life, in the past, today and in the future, was and will always be, the re-
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vealing God, for He is the Carrier of everything, and He is the Creator of 
life and the meaning of all of our existence. 

This Popular Faith will always be closely connected with Jesus 
Christ, with the crucifi ed and truly resurrected Creator, who is the proof 
of God’s promise. The highest criteria of a believer’s life and the inner 
dynamism of their faith is following the life of Christ and His teachings. 

The Popular Faith, as simple and naïve in its manifestations, never-
theless, is aimed towards the highest Truth of the Christian faith and rev-
elation. The fact that there is a God, Whom we can address, Whom we can 
talk to, Whom we can pray to, the very fact that He is an — “Khorhurd 
khorin anhas ev anskizb’n” — an unspeakable “Mysterious Sacrament”, a 
“Mysterium tremendum et faszinosum” — is the essence of the existence 
and the center of the spiritual life of the faithful.

The Popular Faith of Armenians sprung from the sacred sources 
of the Holy Church and the Christian Faith. It has never been just a 
theoretical or sentimental phenomenon, but a religious reality with fl esh 
and blood. It has an existential value, a national and cultural identity, a 
spiritual-ethical fi rm principle, for the defense and loyalty of which in 
the past and present, people were always ready to meet the most severe 
conditions, including individual and collective martyrdom. The Armenian 
people, who share with their sister churches, by the Grace of God being 
baptized to Christ ians more than 1700 years ago, will defi nitely continue 
to build the “Holy Altar of Light”, which the only-begotten Son of God 
has established on the land of Armenia. The Armenian people in Republic 
of Armenia, in Republic of Artsakh (Karabagh) and in the Armenian dias-
pora, spread all over the world, must keep alive the lantern of faith, which 
is above the altar of Holy Decent, and is lit by the tears of the Great and 
Holy St. Gregory the Illuminator.
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