«ԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ»
Աստվածաշնչյան ուսումնասիրություն
Havitenakan Ser

Այսօր քրիստոնեական աշխարհում զանազան մոլորեցուցիչ ու իրարամերժ
ուսմունքներ են տարածված։ «Ստության հայրը» նոր գաղափարներ է
հորինում՝ հնարավորինս շատ մարդկանց խաբելու համար (Հովհաննես 8.44)։
Միլիոնավոր մարդիկ վստահում են եկեղեցու անշունչ ավանդույթներին,
ոմանք` հանրաճանաչ աստվածաբանությանը, մյուսներն էլ
սահմանափակվում են մարդկային ենթադրություններով։
Հետևյալ խոսքերն ակնհայտորեն կատարվում են մեր օրերում. «Որովհետև
կգա ժամանակ, երբ ողջամիտ վարդապետությանը չպիտի անսան, այլ իրենց
ցանկությունների համաձայն վարդապետներ պիտի հավաքեն իրենց շուրջը`
իրենց ուզածը լսելու մարմաջով, և ճշմարտությունից պիտի ականջ դարձնեն
և առասպելների հետևից գնան» (Ա Տիմոթեոս 4.3-4):

Յուրաքանչյուրիս ազատ ընտրության հնարավորություն է տրված: Ուստի,
ճշմարտությունը ճանաչելու համար եկե՛ք ուսումնասիրենք այս կարևոր
նյութը՝ Սուրբ Գրքով և աղոթքով։

Որքանո՞վ է կարևոր Աստվածությանը վերաբերող ճշմարտությունը ճանաչելը:
Հնարավո՞ր է, որ Աստվածությանը վերաբերող որևէ ուսմունք վտանգավոր լինի:
Ինչպե՞ս զատորոշել Աստվածությանը վերաբերող կեղծ ուսմունքները:

«Օ՜, Աստծո իմաստության և գիտության անհուն հարստություն, ի՜նչ
անզննելի են Նրա դատաստանները, և անհայտնաբերելի` Նրա ճամփաները»
(Հռոմեացիս 11.33)։
Որքան խորը քննենք Աստծո գործերը, այնքան ավելի կհամոզվենք, թե
որքա՜ն բարձր են Նրա խորհուրդները մեր խորհուրդներից։ Սրտեր քննող
Հավերժականը բավականաչափ գիտելիք ու շնորհ է տալիս մեզ` Իրեն
ճանաչելու համար։ Դրանից ավելին մեր սահմանափակ միտքն անկարող է
ընկալել։ Կարդա՛, խնդրեմ, Երկրորդ Օրինաց 29.29-ի խոսքերը։
Աստված ասում է. «Բարձր բաներ մի՛ խորհեք, այլ խոնարհների հետ
ներողամտությամբ վարվեք։ Դուք ձեզ իմաստուն մի՛ համարեք»։ Ու նաև. «Քո
ամբողջ սրտով ՏԻՐՈ՛ՋԸ վստահիր ու մի՛ հենվիր քո հասկացողության վրա»
(Հռոմեացիս 12.16, Առակաց 3.5)։
Զարմանալի փաստ է, որ բնության մեջ գրեթե ամեն ինչ եռամիասնական է։
Երեքն են հիմնական գույները` կարմիրը, կանաչն ու կապույտը։ Ժամանակը`
կազմված անցյալից, ներկայից և ապագայից։ Կենդանի արարածները` օդում,
ջրում ու ցամաքի վրա։ Տե՛ս ևս մի քանի օրինակներ՝ հաջորդ էջի վրա։

ՓԱՍՏԵՐ
ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
Աննկատելի եռամիասնություններ` ամենափոքրից մինչև ամենամեծը

Ներկա

Ինչպիսի՞ն է Աստված ձեր պատկերացումներում։ Երբևէ փորձե՞լ եք այս
հարցին նայել տարբեր տեսանկյուններից։ Աստվածության թեման
ամենաընդարձակն ու ամենախորն է Սուրբ Գրքում: Ուստի, անհրաժեշտ է
մշտապես նոր ճշմարտություններ սովորել Աստծո Խոսքից։
«Ուրեմն հավատը լսելուց է, և լսելը` Աստծո Խոսքից»
(Հռոմեացիս 10.17)։
Ճշմարտությունը ճանաչելու համար հարկ է «ազնիվ» ու «խոնարհ» լինել
(Գործք Առաքելոց 17.11, Առակաց 11.2)։ Համեմատե՛ք ձեր Աստվածաշնչի
թարգմանությունը ավելի հին թարգմանությունների հետ, ինչպիսիք են`
King James Bible 1611 և Синодальный Перевод 1876:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. «Աստվածություն» և «Աստված» բառերը բնագրում
2. Անունների նշանակությունը
3. «Մենք» արտահայտությունը
4. Երկրպագություն Արարչին
5. Աստված մարդկային մարմնում
6. Աստծո Որդին
7. Սուրբ Հոգին
8. «Սուրբ Երրորդություն» դոգման
9. Պատմական փաստեր ու վկայություններ
10. Կեղծ ուսմունքներ

1. «Աստվածություն» և «Աստված» բառերը բնագրում
«Աստվածություն» բառը Նոր Կտակարանի հունարեն բնագրում արտաբերվում
է ընդամենը 3 անգամ։ Դա բնագրի θεότης (Թեոտիս) բառն է, որը հանդիպում է
Գործք Առաքելոց 17.29, Հռոմեացիս 1.20 և Կողոսացիս 2.9 համարներում։
Նոր Կտակարանի հունարեն θεός (Թեոս) բառը նշանակում է Աստված։ Այն
առաջին անգամ հանդիպում է Մատթեոս 1.23-ում` «…Աստված մեզ հետ»։
Նույն բառը հանդիպում է նաև Հովհաննես 1.1-ում` «…և Բանն Աստված էր»։
Հատկանշական է, որ Հին Կտակարանի եբրայերեն «Աստված» բառը
տարբերվում է Նոր Կտակարանի հունարեն θεός (Թեոս) բառից։
Եբրայերեն բնագրի սկզբում` Ծննդոց 1.1-ում, հանդիպում է ֱֹלהים
ִ֑ ( אԷլոհիմ)
բառը, որը նշանակում է Աստված, սակայն հոգնակի իմաստով։ «Էլ» բառը
նշանակում է Աստված՝ եզակիորեն։ «Էլոհիմ» բառի խորհուրդն ի հայտ է
գալիս Ծննդոց 1.26, 3.22, 11.7 ու նաև Եսայա 6.8 համարներում, որտեղ
Աստվածությունը ներկայացնում են երկուսից ավելի Անձինք։

θεός (Թեոս) Աստված
(Մատթեոս 1.23)
θεότης (Թեոտիս) Աստվածություն
(Գործք Առաքելոց 17.29, Հռոմեացիս 1.20, Կողոսացիս 2.9)
ֱֹלהים
ִ֑ ( אԷլոհիմ) Աստված
(Ծննդոց 1.1)

2. Անունների նշանակությունը
Յուրաքանչյուր անուն ունի իր նշանակությունը։ Հակոբին շնորհվեց նոր անուն`
Իսրայել, «քանի որ Աստծո հետ և մարդկանց հետ մարտնչեց և հաղթեց»
(Ծննդոց 32.28)։ Մարգարեություններում կան մի շարք անուններ, օրինակ՝
«Լո-ամմի», «Շառավիղ» և «Հեզաբել», որոնք բնութագրում են մարգարեական
լուրի խորհուրդը (Ովսե 1.9, Զաքարիա 6.12, Հայտնություն 2.20)։

Աստծո օրենքի երրորդ պատվիրանը նախազգուշացնում է, որ Աստծո անունը
դատարկ տեղը չպետք է հիշատակվի, քանի որ այն սուրբ է։ Աղոթելիս ասում
ենք. «Ո՛վ Հայր մեր, որ երկնքում ես, Քո անունը սուրբ լինի…» (Մատթեոս 6.9):
Աստվածաշնչյան աննուները կարևոր նշանակություն ունեն։ Դրանց մի մասը
բնութագրում են Աստծո Որդուն` Հիսուս Քրիստոսին։ Ահա՛ մի քանի օրինակներ։

( מיכָאֵלՄիքայել) Ո՞վ է Աստծուն հավասար
( יְחֶזְקֵאלԵզեկիել) Աստված զորացնում է
( דָ ני ֵאלԴանիել) Աստված իմ Դատավորն է
( אֵלי ָהԵղիա) ՅՀՎՀ-ն իմ Աստվածն է
אל
ֵ ָּ֫ מנּו
ָ ָּ֫ ( עԷմանուել) Աստված մեզ հետ
( שְמּואֵלՍամուել) Աստծո լսածը
( יֹואֵלՀովել) ՅՀՎՀ-ն Աստված է
( י ְהֹו ָהՅՀՎՀ) ԵՍ ԵՄ (եբր. Յահվե, լատ. Եհովա)
Ἰησοῦς (Հիսուս) կամ ְַהֹושּוע
ָּ֫ ( יՀեսու)
(եբր. Յեհոշուա) ՅՀՎՀ-ն փրկում է
ὡσαννά (Ովսաննա) Աղաչում եմ, փրկի՛ր
Սաղմոս 118.25՝ ( י ָשעյաշա) + ( נ ָאնա)

3. «Մենք» արտահայտությունը
Պողոսը, Հակոբոսը, Պետրոսը, Հովհաննեսն ու Հուդան իրենց ուղերձների
սկզբում վկայակոչում են Հորն ու Որդուն։ Հիսուսն ասում է. «Եթե մեկն Ինձ
սիրի, Իմ խոսքերը պիտի պահի, և Իմ Հայրը պիտի սիրի նրան, և Մենք
պիտի գանք ու պիտի բնակենք նրա հետ» (Հովհաննես 14.23)։
Եսայան էլ հռչակում է. «Քանի որ այսպես է ասում Բարձրյալն ու Վեհը,
հավիտենականության մեջ Բնակվողը, Ում անունը Սուրբ է. Ես բնակվում
եմ բարձր և սուրբ տեղում, նաև նրա հետ, ով կոտրված և խոնարհ հոգի
ունի, որպեսզի խոնարհների հոգին վերակենդանացնեմ ու կոտրված
սիրտը վերականգնեմ» (Եսայա 57.15)։

Նույն մարգարեն իր կանչվելու մասին ասում է. «Եվ լսեցի ՏԻՐՈՋ ձայնը,
որ ասում էր. «Ու՞մ ուղարկեմ, և ո՞վ կգնա Մեզ համար», և ես ասացի.
«Ահա՛ ես, ի՛նձ ուղարկիր» (Եսայա 6.8)։

Աստվածային միություն
(Ծննդոց 1.26, 3.22, 11.7, Եսայա 6.8, Առակաց 30.4,
Հովհաննես 14.23, 17.11,22)
Աստվածային եռամիասնություն
(Մատթեոս 28.19, Ա Կորնթացիս 12.4-6,
Բ Կորնթացիս 13.14, Ա Պետրոս 1.2, Ա Հովհաննես 5.7)
Հոր և Որդու հիշատակումը
(Հռոմեացիս 1.7, Ա Թեսաղոնիկեցիս 1.1, Հուդա 1)

4. Երկրպագություն Արարչին
Գիրքն ասում է. «Դու արժանի ես, Տե՛ր, փառք ու պատիվ և զորություն
ստանալու, քանի որ Դու ստեղծեցիր ամեն ինչ, ու Քո հաճույքի համար եղան
ու ստեղծվեցին» (Հայտնություն 4.11)։ Եվ ապա. «Եկե՛ք, երկրպագենք ու
խոնարհվենք, ծնկի գանք մեզ արարող ՏԻՐՈՋ առջև» (Սաղմոս 95.6)։
Ու նաև. «Վախեցե՛ք Աստծուց ու փա՛ռք տվեք Նրան, քանի որ եկել է Նրա
դատաստանի ժամը։ Եվ երկրպագեցե՛ք Նրան, որ ստեղծեց երկինքը, երկիրը,
ծովն ու ջրերի աղբյուրները» (Հայտնություն 14.7)։
Երկրպագության արժանի է միայն Արարիչը։ Նրան, Ում երկրպագում ենք,
Նրան նաև ծառայում ենք: (Տե՛ս Երկրորդ Օրինաց 29.26, Գ Թագավորաց 16.31,
Երեմիա 13.10, Մատթեոս 4.10)։ Հիսուսը երբեք որևէ մեկին չի արգելում, որ
երկրպագի Իրեն։ Նա՛ էր այն Աստծո Հրեշտակը, Ում պաշտեցին Աբրահամը,
Հակոբը, Մովսեսը, Բաղաամը, Հեսուն, Գեդեոնը, Սամսոնի ծնողներն ու այլք։
Նրա մասին է վկայում առաքյալը. «Աստծո Հրեշտակը, Ում ես պատկանում եմ
և պաշտում եմ» (Գործք Առաքելոց 27.23)։ Ի դեպ, այստեղ հանդիպում է
բնագրի հունարեն λατρεύω (լատրյու)` պաշտել բառը։

שחָה
ָ (շախահ) երկրպագել կամ ի վայր խոնարհվել
(Թվոց 22.31, Հեսու 5.14, Դատավորաց 7.15, Եսայա 49.7)
λατρεύω (լատրյու) պաշտել կամ ծառայել
(Մատթեոս 4.10, Գործք Առաքելոց 24.14, Փիլիպպեցիս 3.3)
προσκυνέω (պրոսկունյո) ծնկել պաշտելու կամ երկրպագել
(Հայտնություն 22.9, Ղուկաս 4.8, Գործք Առաքելոց 10.25)
Հիսուս Քրիստոսն ընդունում է երկրպագություն
(Մատթեոս 2.11, 8.2, 9.18, 14.33, 15.25, 20.20, 28.9,17,
Մարկոս 5.6, 15.19, Ղուկաս 24.52, Հովհաննես 9.38,
Եբրայեցիս 1.6, Հայտնություն 5.8)

Տիրոջ անունը կանչել՝ Նրան երկրպագել
(Ծննդոց 4.26, Սոփոնիա 3.9, Ա Կորնթացիս 1.2, Բ Տիմոթեոս 2.19)

5. Աստված մարդկային մարմնում
«Սիրելինե՛ր, մի՛ հավատացեք ամեն մի հոգու, այլ փորձեցե՛ք
հոգիները, թե արդյո՞ք Աստծուց են, քանի որ աշխարհում շատ սուտ
մարգարեներ են երևան եկել» (Ա Հովհաննես 4.1)։
Բերիայի հավատացյալներն «Աստծո Խոսքը ամենայն հոժարությամբ
ընդունեցին։ Ամեն օր քննում էին Գրքերը, թե իրո՞ք սա այսպես է»
(Գործք Առաքելոց 17.11)։
Աստծուն սիրողների համար հավատի միակ չափանիշը Սուրբ Գիրքն է,
որը մեկնաբանման կարիք չունի, այլ ինքն իր մեկնաբանն է։
Պահանջվում է միայն աղոթք ու ջանասիրություն` այն
ուսումնասիրելու և հասկանալու համար։
«Բերանիս բոլոր խոսքերն արդարությամբ են, նրանց մեջ խոտոր ու
թյուր բան չկա։ Բոլորն էլ պարզ են նրա համար, ով հասկանում է և
ճիշտ՝ նրանց համար, ովքեր գիտություն են գտնում» (Առակաց 8.8-9)։

Աստված հայտնվեց մարմնում
(Հովհաննես 1.14, Կողոսացիս 2.9, Ա Տիմոթեոս 3.16, Ա Հովհաննես 4.3)
Աստծո Որդու փառահեղ կերպարանքը
(Մատթեոս 17.2, Հայտնություն 1.12-16, Եզեկիել 1.26-28, Դանիել 10.5-9)
Աստվածային ձայնն անդիմադրելի է
(Մատթեոս 17.6, Հայտնություն 1.17-18, Եզեկիել 3.23, Դանիել 8.18, Թվոց 24.4)

Աստծո արյունը (Գործք Առաքելոց 20.28, Մատթեոս 26.28)
ՏԻՐՈՋ գինը (Զաքարիա 11.13, Մատթեոս 27.9-10)
ՏԵՐԸ` մեր Լույսը (Սաղմոս 27.1, Հովհաննես 8.12)
ՏԵՐԸ` մեր Հովիվը (Սաղմոս 23.1, Հովհաննես 10.14)
ՏԵՐԸ` մեր Թագավորը (Սաղմոս 10.16, Հովհաննես 18.36-37)
Փառքը Հիսուսին (Եբրայեցիս 13.20-21, Բ Պետրոս 3.18, Հուդա 24-25)

6. Աստծո Որդին
Անապատում Հիսուսը սատանայի փորձություններին դիմակայում էր Աստծո
Խոսքով. «Գրված է` «Քո Տեր Աստծուն չպիտի փորձես» (Մատթեոս 4.7)։ Նոր
Կտակարանը, որպես նախազգուշական օրինակ, ներկայացնում է հին
Իսրայելի անհավատությունն անապատում (Թվոց 21.5)՝ հայտնելով, որ
նրանք Քրիստոսին էին փորձում (Ա Կորնթացիս 10.9)։
Նմանապես էլ Եփեսացիս 5.14-ում է Հիսուսը նույնացվում Եսայա 60.1-ի
Աստծո հետ. «Արթնացի՛ր, ո՛վ քնած, և կանգնի՛ր մեռելների միջից, ու
Քրիստոսը պիտի լուսավորի քեզ» (Եփեսացիս 5.14)։
Սաղմոսերգուն ասում է. «Այսպիսի գիտությունն ինձ համար զարմանալի է,
բարձր է, ու չեմ կարող ըմբռնել այն» (Սաղմոս 139.6)։ Պողոս առաքյալն էլ
հաստատում է. «Որովհետև հիմա մենք աղոտ ենք տեսնում, ինչպես հայելու
մեջ, բայց այն ժամանակ կտեսնենք դեմառդեմ. հիմա շատից քչին եմ
տեղյակ, բայց այն ժամանակ այնպես պիտի ճանաչեմ, ինչպես որ
ճանաչվեցի» (Ա Կորնթացիս 13.12)։ Ինչպիսի՜ երանություն։

Աստված (Հովհ. 20.28, Ես. 9.6, Միքիա 5.2, Փիլ. 2.6, Հռ. 9.5, Հայտ. 5.12)
Աստված (Եբր. 1.8-9, Ես. 45.15, Հովհ. 1.1, 5.18, Տիտ. 2.13, Դատ. 13.17-22)
Արարիչ (Առակաց 30.4, 8.22-31, Եսայա 44.24, Կող. 1.15-20, Հովհ. 1.3)
ՏԻՐՈՋ Հրեշտակը (Ծնն. 48.16, Ելից 3.2-5, Ովսե 12.2-5, Հեսու 5.13-15)
Վեմ (Ծննդոց 49.24, Ա Կորն. 10.4, 3.11, Եսայա 26.4, Ամբակում 1.12)
Սրտեր Քննող (Հայտ. 2.23, Սաղմոս 7.9, Երեմիա 17.10, Բ Մնաց. 6.30)
Սուրբը (Մարկոս 1.24, Եսայա 43.3, Սաղմոս 71.22, Գործք Առ. 3.14)
ԵՍ ԵՄ (Ելից 3.13-14, 23.21, Եսայա 52.6, Երեմիա 16.21, Հովհ. 5.43, 18.6)
Դատավոր (Բ Կորն. 5.10, Սաղմոս 50.6, Հակոբոս 5.9, Բ Տիմոթեոս 4.1)
Օրենսդիր (Եսայա 33.22, Հակոբոս 4.12, Ծննդոց 49.10, Սաղմոս 60.7)
Առաջին և Վերջին (Եսայա 41.4, 44.6, Հայտնություն 21.6-7, 22.13)
Ազատարար (Հռ. 11.26, Հոբ 19.25-27, Ա Թես. 4.16-17, Բ Թագ. 22.2)
Թագավորների Թագավոր (Հովհ. 18.36-37, Հայտ. 17.14, Ա Տիմ. 6.15)
Տերերի Տեր (Երկրորդ Օր. 10.17, Սաղմոս 136.3, Հայտ. 19.16, Հովհ. 13.13)
Ուսուցիչ (Եսայա 54.13, Սաղմոս 32.8, Միքիա 4.2, Մատթեոս 23.8-10)
Բժիշկ (Երկրորդ Օր. 32.29, Դ Թագ. 5.7, Սաղմոս 103.3, Ղուկաս 6.19)
Փրկիչ (Հուդա 25, Եփ. 1.7, Գործք Առ. 4.12, Եսայա 43.11, Բ Տիմ. 1.10)
Մեղքեր Ներող (Միքիա 7.18, Մարկոս 2.7, Կող. 3.13, Գ Թագ. 8.35-36)

7. Սուրբ Հոգին
Ի՞նչ է սովորեցնում Աստվածաշունչը Սուրբ Հոգու մասին։ Ո՞րն է Նրա դերը մեր
կյանքում։ Հիսուսն ասում է. «Ճշմարտության Հոգին, որին աշխարհը չի կարող
ընդունել, քանի որ չի տեսնում Նրան և ո՛չ էլ գիտի Նրան, բայց դուք գիտեք Նրան,
որովհետև Նա ձեզ հետ է բնակվում և ձեր մեջ պիտի լինի» (Հովհաննես 14.17)։
Գիրքն ասում է, որ «Աստված Հոգի է», որ հենց «Տերն է Հոգին, և որտեղ Տիրոջ
Հոգին է, այնտեղ ազատություն է» (Հովհաննես 4.24, Բ Կորնթացիս 3.17)։

Սուրբ Հոգին, «Ում Աստված տալիս է նրանց, որ հնազանդվում են Իրեն», Աստծո
ծառաներին դրդել է «մարգարեություն» անել, «երազներ» ու «տեսիլքներ»
տեսնել, Աստծո Խոսքը «խոսել», «իմաստությամբ, հասկացողությամբ,
գիտությամբ և ամեն ճարտարությամբ» գործեր կատարել, «դատավորություն»
անել, մարդկանց մեղքերը «հայտնել» և այլն (Գործք Առաքելոց 5.32, Թվոց 11.25,
Գործք Առաքելոց 19.6, Հովել 2.28, Հայտնություն 4.2, Բ Թագավորաց 23.2,
Բ Պետրոս 1.21, Ելից 35.31, Դատավորաց 3.10, Միքիա 3.8)։

Սուրբ Հոգին՝ Աստվածության երրորդ Անձը
Սիրում է (Հռոմեացիս 15.30, Գաղատացիս 5.22)
Արարում է (Հոբ 33.4, Ծննդոց 1.1-2)
Խոսում է (Եբրայեցիս 3.7-9, Գործք Առաքելոց 13.2)
Քննում է (Ա Կորնթացիս 2.10-11, Եսայա 40.13)
Ներգործում է (Ա Թեսաղոնիկեցիս 1.5-6, Զաքարիա 4.6)
Վկայում է (Հռոմեացիս 8.16, Սաղմոս 50.7)
Օգնում է (Հռոմեացիս 8.26, Սաղմոս 118.13)
Կամենում է (Ա Կորնթացիս 12.11, Գործք Առաքելոց 15.28)
Արգելում է (Գործք Առաքելոց 16.6, Ա Թագավորաց 25.34)
Ուղարկում է (Գործք Առաքելոց 8.29, Եսայա 48.16)
Սովորեցնում է (Հովհաննես 14.26, Նեեմիա 9.20)
Առաջնորդում է (Հովհաննես 16.13, Եսայա 42.9)
Ներկա է (Սաղմոս 139.7, Հայտնություն 1.4, 5.6)
Դիմակայում է (Գործք Առաքելոց 7.51, Գաղատացիս 5.17)
Տրտմում է (Եփեսացիս 4.30, Եսայա 63.10)
Հայհոյվում է (Մատթեոս 12.32, Եզեկիել 20.27)
Չի խաբվում (Գործք Առաքելոց 5.3-4, Սաղմոս 78.36)
Բնակվում է մեզանում (Ա Կորնթացիս 3.16, Հակոբոս 4.5)

8. «Սուրբ Երրորդություն» դոգման
«Սուրբ երրորդություն» արտահայտությունը գոյություն չունի Աստվածաշնչում։
Քրիստոսը երբեք չի օգտագործել այն, ո՛չ էլ առաքյալներն ու մարտիրոսները։
Այդ հորինված վարդապետությունը ծագել է Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցում և
հաստատվել որպես դոգմա 325 թվականի Նիկեայի տիեզերաժողովում։
Պերգամոնի մասին մարգարեությունը նկարագրում է եկեղեցու ապականված
հոգեվիճակն այն ժամանակ, երբ ձևավորվում էր «սատանայի աթոռը»
(Հայտնություն 2.13)։ Առաքյալների սուրբ ուսմունքի հետ խառնված
«Բաղաամի վարդապետությունը», այսինքն` հեթանոսությունը, ինչպես նաև
«նիկողայոսյան վարդապետությունը», այսինքն` փիլիսոփայությունը,
կազմեցին մի նոր կրոն` պապականությունը (Հայտնություն 2.14-15)։
Բարենորոգիչներն այն անվանել են Հակաքրիստոս։ Հենց սա էր այն
«անօրենության խորհուրդը», որի մասին նախազգուշացրել էր Պողոս
առաքյալը (Բ Թեսաղոնիկեցիս 2.7)։ Հռոմի եկեղեցին «բոլոր ազգերին խմել
տվեց իր պոռնկության մոլեգին գինուց», «այդ պատճառով ազգերը խենթ են»
(Հայտնություն 14.8, Երեմիա 51.7)։ Գինին խորհրդանշում է ուսմունքը։

«Հայրը ծագում չունի, Նա ոչ ոքից չի ծագել: Բայց
Որդին ծնվել է, Նա ծագել է միայն Հորից: Սուրբ Հոգին
ծագել կամ բխում է ինչպես Հորից, այնպես էլ Որդուց»:
Ուիլյամ Մոսթ, Հիմնական Կաթողիկե Կատեխիզիս, մաս Բ

«Ամենասուրբ Երրորդության խորհուրդը
քրիստոնեական հավատքի և կյանքի գլխավոր
խորհուրդն է… Ուստի այն հավատի բոլոր մյուս
խորհուրդների աղբյուրն է»:

սուրբ երրորդություն

Կաթոլիկ Եկեղեցու Կատեխիզիս, մաս Ա, հատված 234

«Երբեմն մեր հակառակորդները պնդում են, որ
հավատի որևէ կետ, որի մասին Սուրբ Գրության մեջ
հստակ չի ասվում, չպետք է պահվի դոգմատիկ
կերպով… Սակայն բողոքական եկեղեցիներն անձամբ
են ընդունել այնպիսի դոգմաներ, ինչպիսին է, օրինակ,
Սուրբ Երրորդությունը, որի համար Ավետարաններում
նման ստույգ լիազորություն չկա»:
Մարիամի Ենթադրությունը, Կյանքի Ամսագիր,
հոկտեմբերի 30, 1950, էջ 51

9. Պատմական փաստեր ու վկայություններ
«Եթե հեթանոսությունը նվաճվեց քրիստոնեության կողմից, ապա նույնչափ
ստույգ է, որ քրիստոնեությունն ապականվեց հեթանոսության կողմից: Առաջին
քրիստոնյաների [դավանած] անարատ Աստվածությունը... փոխվեց Հռոմի
եկեղեցու երրորդության անհասկանալի դոգմայով: Եգիպտացիների կողմից
հորինված ու Պլատոնի կողմից իդեալականացված հեթանոսական
սկզբունքներից շատերը պահպանվեցին որպես հավատի արժանի հիմունքներ»։
Էդվարդ Գիբոն, Քրիստոնեության Պատմությունը, 1883, «Նախաբան», էջ 16

«Առաջին դարի վերջում և երկրորդի ընթացքում բազմաթիվ կիրթ մարդիկ
հուդայականությունից և հեթանոսությունից եկան քրիստոնեության:
Սրանք քրիստոնեական ասվածաբանական դպրոցներ բերեցին իրենց
պլատոնական գաղափարներն ու դարձվածաբանությունը»:

Ջոն Մաքլինթոք և Ջեյմս Սթրոնգ, Աստվածաշնչյան, Աստվածաբանական և Եկեղեցական
Գրականության Հանրագիտարան, 1891, «Եռամիասնություն», հատոր 10, էջ 553

«Դու, որ մեզ ձերբազատեցիր դժոխային ախտից։
Դու, որ մաքրեցիր Քո գիտությունը, Աստվա՛ծ իմ, Հիսուս»:
Գրիգոր Տաթևացի, Ոսկեփորիկ, 1995, գլուխ ԼԱ, էջ 132

«Քրիստոս ո՛չ է սոսկ մարդ, բայց և ո՛չ Աստված մերկ,
այլ մանավանդ Աստված և մարդ միանգամայն»:

Հովհան Օձնեցի, Ընդդեմ Երևութականաց, 1886, Պատմ. Հայ Դպրութեան, էջ 462

«Մարմնով ծնվեց կույսից և մարդացավ ու մարմնացավ մեզ նման,
և կա ու կմնա ի փառս Իր Աստվածության։ Իր Աստվածությունը
փոփոխում չկրեց, այլ նույնն է, ինչպիսին որ էր, է և կա ու կմնա
հավիտյան՝ Հոր և Սուրբ Հոգու հետ։ Քանզի սիրեց մարդկանց և այդ
պատճառով եղավ մեզ նման, որպեսզի Իր Աստվածության շնորհովը
մեզ առավելության հասցնի, որը Նրա Ծնողի կամքն էր»:
Ագաթանգեղոս, Հայոց Պատմություն, 1983, էջ 55

«Իսկ ինձ ցանկալի է ամենայն հնազանդությամբ և հավատարմությամբ պաշտել
Արարիչ Աստծուն, Հաստիչ Որդուն և արարածներին ստեղծող Հոգուն, Որը ստեղծել է
ամեն ինչ, կարող է եղծանել և դարձյալ նորոգել Իր ողորմությամբ»:
Ագաթանգեղոս, Հայոց Պատմություն, 1983, էջ 43

«Երկնային Եռամիասնության մեջ կան երեք կենդանի Անձինք։ Նրանք, ովքեր
կենդանի հավատով ընդունում են Քրիստոսին, մկրտվում են այս երեք Ուժերի` Հոր,
Որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Եվ այս Ուժերը համագործակցելու են երկնքի
հնազանդ հպատակների հետ` Քրիստոսում նոր կյանքն ապրելու իրենց ջանքերում»:
Էլեն Ուայթ, Ձեռագիր 21, 1906, հատված 11

«Մեղքին կարելի էր դիմակայել և հաղթահարել միայն Աստվածության Երրորդ
Անձնավորության ամենազոր միջնորդության շնորհիվ, Որը պիտի գար ոչ թե
փոխակերպող էներգիայի տեսքով, այլ աստվածային զորության լիությամբ»:
Էլեն Ուայթ, Դարերի Փափագը, 1898, գլուխ 73, էջ 828

10. Կեղծ ուսմունքներ
Սուրբ Գիրքն ասում է, որ «այս դարի աստվածը կուրացրեց չհավատացողների
մտքերը, որպեսզի Քրիստոսի փառավոր Ավետարանի լույսը չծագի նրանց
վրա, Քրիստոսի, որ պատկերն է Աստծո» (Բ Կորնթացիս 4.4)։ Քրիստոսի
անունով գործում են բազմաբնույթ աղանդներ, որոնք մերժում են Աստծո
Որդու և Սուրբ Հոգու Աստվածությունը։ Օգտվելով իրենց իսկ կեղեքած
աստվածաշնչերից, «Աստծո Խոսքը խարդախում են» և շատերին
մոլորեցնում, ինչպես «օձն իր խորամանկությամբ խաբեց Եվային»
(Բ Կորնթացիս 3.17, 11.3)։ Առաքյալն ասում է. «Զգուշացե՛ք շներից,
զգուշացե՛ք չար մշակներից...» (Փիլիպպեցիս 3.2):
Նոր Կտակարանում «որոշ դժվարըմբռնելի խոսքեր կան, որոնք տգետների և
անհաստատների կողմից ծուռ են մեկնվում, ինչպես անում են նաև մյուս
Գրքերի դեպքում` իրենց իսկ անձի կորստյան համար։ Ուրեմն, դուք,
սիրելինե՛ր, նախապես զգուշացված լինելով, ուշադիր եղեք, որ անօրենների
սխալին տրվելով` ձեր հաստատությունից չընկնեք» (Բ Պետրոս 3.16-17)։

Երկրորդ Օրինաց 6.4, Մարկոս 12.29, Ա Կորնթացիս 8.6, Ա Տիմոթեոս 2.5
համարներում գրված «մեկ» բառը նշանակում է ո՛չ թե միանձնություն, այլ
միություն։ Ռուսերեն Աստվածաշնչում գրված է. «Слушай, Израиль: Господь,
Бог наш, Господь един есть» (Второзаконие 6.4-9): Ո՛չ թե «один», այլ
«един» է գրված Синодальный Перевод 1876 թարգմանության վերը նշված
բոլոր համարներում: Ահա, թե որն է ճշմարիտ վարդապետությունը։
Կողոսացիս 1.15-18 համարներում «անդրանիկ» բառը բնագրի հունարեն
πρωτότοκος (պրոտոտոկոս) բառն է, որի արմատը πρῶτος (պրոտոս) բառն է
և նշանակում է գլխավոր, ավագ, առաջին։ Հիսուսն ասում է. «Ես եմ Ալֆան
և Օմեգան՝ սկիզբը և վախճանը, առաջինը և վերջինը» (Հայտնություն 22.13)։
Հայտնություն 3.14-ի «Սկիզբ» անվանումը բնագրի հունարեն ἀρχή (արխե)
բառն է, որը ἀρχάγγελος (արխանգելոս), այսինքն` հրեշտակապետ բառի
արմատն է և նշանակում է պետ, հեղինակ, առաջնորդ։
Հիսուսն է Արարիչն ու Տերը բոլոր արարածների, «որովհետև Նրանից,
Նրանով և Նրա համար է ամեն բան։ Նրան փա՜ռք հավիտյան։ Ամե՛ն»
(Հռոմեացիս 11.36)։ Ահա, թե ինչու է Նա կրում վերոհիշյալ կոչումները։

Խաբեության հայրը սատանան է, որին մեծ հաշվով հաջողվել է ապականել
քրիստոնեությունը հեթանոսական ավանդույթներով ու փիլիսոփայական
գաղափարներով (Հովհաննես 8.44, Կողոսացիս 2.8)։ Աստծո Որդու և Սուրբ Հոգու
Աստվածությունը մերժող աղանդները կիրառում են աստվածաշնչեր, որոնք
հիմնված չեն հնագույն Textus Receptus բնագրի վրա։ Երկրպագության արժանի է
միայն Արարիչ Աստված, Որին կուռքերից զատորոշել հնարավոր է միայն Աստծո
Օրենքով՝ 10 պատվիրաններով։ Օրենքը հաստատում է Աստծո ինքնությունը և
արտացոլում Նրա բարի, արդար ու սուրբ բնավորությունը, ուստի այն անփոփոխ
է։ Աստծո փոփոխման ենթարկված պատվիրանները դավանող ուսմունքները
կեղծ են և հակասում են Քրիստոսի սիրո սկզբունքներին (Ա Հովհաննես 5.3):

Այս լուրը բոլոր նրանց համար է, ովքեր անկեղծ սրտով կամենում են քննել Աստծո
Խոսքը՝ ճանաչելու Աստվածության մասին այն ողջամիտ ուսմունքը, որը դավանել են
Քրիստոսը, առաքյալները, մարտիրոսներն ու բարենորոգիչները: Այդ հավատի մասին
վկայում են հայ ազգի վաղ դարերի պատմիչներն ու եկեղեցականները։ Այս փոքրիկ,
բայց օգտակար ուսումնասիրության նպատակն է՝ հռչակել Աստվածության մասին
անփոփոխ ճշմարտությունն ու զգուշացնել ընթերցողին կեղծ ուսմունքների մասին։

