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Վաղարշակ Մատիկյան

Նարեկ Հակոբյան
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1 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ 
ՄԵԾ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ՍԿԻԶ ԲԸ։ ՏՐ ԴԱՏ III ՄԵ ԾԻ 
ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒ ՄԸ

Ք րիս տո նե ու թյան ըն դու նու մը 
որ պես պե տա կան կրոն։ 

Այս թե մա յում՝
�  Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու հիմ նադ րու մը։
� Տր դատ III-ի աշ խար հա յաց քային փո փո խու-

թյուն նե րը։
� Գ րի գոր Լու սա վոր չի և Տր դատ III-ի հա մա տեղ 

գոր ծու նե ու թյու նը։
� Սկզբ նաղ բյուր նե րի քն նա կան ըն թեր ցում։
  Պատ մա բա նի նո թա տետր՝ ա ռա քյալ, սր բա-

պատ կեր, ա վան դու թյուն, ձեռ նադ րու թյուն, ո ւխ-
տել, մի անձ նու հի բա ռե րի բա ցատ րու թյու նը։ 

Եր կու ա ռա քյալ նե րը Հա յաս տա նում։

Ա ռա ջին դա րում հայոց իշ խան նե րը, թա գա վոր նե րը 
հե թա նոս ներ է ին և թշ նա բար է ին տրա մադր ված քրիս-
տո նե ու թյան նկատ մամբ, քա նի որ այն սպառ նում էր 
ի րենց հա մար սո վո րա կան դար ձած կեն ցա ղին, կար-
գե րին։ Չնա յած այդ հան գա ման քին՝ Թա դե ոս և Բար-
դու ղի մե ոս ա ռա քյալ նե րը ա ռա ջին դա րում սկ սում են 
քրիս տո նե ու թյուն տա րա ծել Հա յաս տա նում։ Ա ռա քյալ-
նե րի շնոր հիվ քրիս տո նե ու թյու նը սկ սում է տա րած վել 
Հա յաս տա նի տար բեր հատ ված նե րում։ Նրանք բա զում 
մարդ կանց են մկր տում, թե՛ ռա միկ նե րի, շի նա կան նե րի, 

Սի րե լի́  ա շա կերտ, քեզ հա մար 
բո  լոր ան հաս կա նա լի բա ռե րի 
բա ցատ րու թյուն նե րը կա րող ես 
գտ նել այս կայ քում։ Հար կա վոր 
է մուտք գոր ծել կայք, ո րոն ման 
տո ղում գրել ան հաս կա նա լի 
բա ռը, ա պա աջ կող մի տո ղե րի 
հղում նե րով ան ցնե լով բա ռա
րան նե րում գտ նել տվյալ բա ռի 
բա ցատ րու թյու նը։

Ա ռա քյալ(ներ) – Սուրբ Գր քում 
լայն ի մաս տով այս պես են կոչ
վում Ա ստ ծո կողմց ա ռաք ված 
մար դիկ, հատ կա պես Հի սուս 
Քրիս տո սի 12 ա շա կերտ նե րը, 
ո րոնց Նա ու ղար կեց աշ խար հի 
տար բեր ծայ րե րը՝ քա րո զե լու Իր 
ա վե տա րա նը:
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ար հես տա վոր նե րի ու ա ռևտ րա կան նե րի, թե՛ իշ խա նա-
կան ըն տա նիք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի։ Վեր ջին նե րիս 
շնոր հիվ քրիս տո նե ու թյունն էլ ա վե լի է տա րած վում Հա-
յաս տա նում: Սա կայն ե րկ րի կենտ րո նա կան իշ խա նու-
թյու նը դեռ հե թա նո սա կան հա վա տա լիք նե րի կրող է ր։

Աշ խա տանք պատ մա կան տեքս տի հետ։

Թադեոսի գործունեության մասին պատմող պատ-
մա կան տեքստ:

 Ծա նո թա նանք մեջ բեր ված տեքս տին՝ զու գա հեռ ըն-
թեր ցե լով ստորև ներ կա յաց ված պն դում նե րը։ 

Մ. Օր մա նյան Ազ գա պա տում 

Ըստ ա վան դու թյան, ե րբ Թա դե ոս ա ռա քյա լը գա լիս է 
հայոց Ե դե սի ա քա ղա քը, նրան ու ղեկ ցում են Աբ գար V-ի մոտ։ 
Տես նե լով Թա դե ո սին՝ Աբ գարն ու րա խա նում է, քա նի որ հաս-
կա նում է, որ նա Քրիս տո սի խոս տա ցած բժիշկն է, որ ե կել է 
ի րեն բժշ կե լու։ Թա դե ո սի քա րո զի ժա մա նակ Աբ գա րը հա-
վատ քով է լց վում և հրաշ քով բժշկ վում իր հի վան դու թյու նից։ 
Աբ գար թա գա վո րը շատ թան կար ժեք նվեր ներ է ըն ծա յում 
Թա դե ո սին, սա կայն նա մեր ժում է և փո խա րե նը խնդ րում 
Աբ գա րին թույլ տալ ի րեն քրիս տո նե ու թյուն քա րո զել Ե դե-
սի ա յում։ Քրիս տո նե ու թյու նը հաս տատ վում է Ե դե սի ա յում. 
իշ խան ներ ու իշ խա նու հի ներ, հա սա րակ մար դիկ խմ բե րով 
քրիս տո նյա են դառ նում, ե կե ղե ցի ներ են կա ռուց վում և ա վե-
տա րա նը զո րա նում է Ե դե սի այի մեջ։

 y Ինչ պես եր ևում է մեջ բեր ված տեքս տի 1-2 տո ղե-
րից, Աբ գար թա գա վո րը մինչև Թա դե ոս ա ռա-
քյա լի Հա յաս տան գալն ար դեն ի մա ցել է Քրիս-
տո սի մա սին։ Ը ստ Խո րե նա ցու, դրա պատ ճառն 
այն էր, որ Քրիս տո սը բազ մա թիվ հրաշք ներ է 
գոր ծել, շատ ծանր հի վանդ նե րի բժշ կել, և այդ 
լու րե րը ա րա գո րեն տա րած վել է ին շր ջա կա քա-
ղաք նե րում և ե րկր նե րում։

 y  Մեջ բեր ված տեքս տի 2-3 տո ղե րից հաս կա նա-
լի է դառ նում, որ Թա դե ոս ա ռա քյա լը չէր ե կել 
Հա յաս տան մի այն Աբ գա րին բժշ կե լու, այլ նաև 

Ա վան դու թյուն – սր բա զան, 
գրա վոր կամ բա նա վոր ա վանդ
ված ա ստ վա ծային, մար գա րե
ա կան, ա ռա քե լա կան պատ վի
րան կամ պատ մու թյուն, ծես և 
օ րենք, ո րի վրա հաս տատ ված 
է Ը նդ հան րա կան ե կե ղե ցին: 
Ա վան դու թյու նը տր ված է հի շե
լու, ան խա թար պա հե լու, կի րա
կե լու, նրա նով ա ռա ջորդ վե լու 
և սերն դե սե րունդ փո խան ցե լու 
հա մար:

1

5

10

 Թե մայի նկար 1ո ւմ Թա
դե ոս ա ռա քյա լի ձախ ձեռ
քում քրիս տո նե ա կան սուրբ 
մա սունք գե ղարդն է, ո րը 
Հա յաս տան է բեր վել նրա 
կող մից։ Մեկ այլ մա սունք 
է ներ կա յաց ված նկար 4ո
ւմ. դա Գրի գոր Լու սա վոր չի 
ա ջն է։ Սր բե րի մա սունք նե րը 
կար ևոր են քրիս տո նյա նե րի 
հա մար։ Դրանք պահ վում 
են տար բեր ե կե ղե ցի նե րում 
և տվյալ սր բի հի շա տա կու
թյան օ րը դուրս են բեր վում 
խո րա նի ա ռջև, որ պես զի 
մար դիկ հնա րա վո րու թյուն 
ու նե նան մո տե նա լու համ
բու րե լու մա սուն քը, դիպ չե
լու, խնդ րե լու սր բի բա րե խո
սու թյու նը։ 

Ու շադ րու թյուն 
դարձ րեք նաև...
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ժո ղովր դի շր ջա նում քրիս տո նե ու թյուն տա րա-
ծե լու ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նե լու։ 

 y Ինչ պես կա րե լի է են թադ րել 3-4 տո ղե րից, քրիս-
տո նե ու թյու նը իս կա պես լայն տա րա ծում է գտել 
Ե դե սի ա յում և հա րա կից տա րածք նե րում, քա-
նի որ ե կե ղե ցի նե րի կա ռու ցու մը են թադ րում է 
մի ջոց նե րի տրա մադ րում, ին չը հնա րա վոր էր 
մի այն այդ հար ցում հա սա րա կա կան ո րո շա կի 
հա մե րաշ խու թյան առ կա յու թյան պա րա գա յում։ 
Այդ մա սին վկա յում է նաև այն հատ վա ծը, ը ստ 
ո րի ոչ մի ան իշ խան ներն են այս տեղ ըն դու-
նում քրիս տո նե ու թյուն, այլ նաև ժո ղովր դի մյուս 
խմբե րը։

 Թա դե ոս և Բար դու ղի մե ոս ա ռա քյալ նե րը, փաս տո-
րեն, ա ռա ջին դա րում հիմ նադ րում են հայոց ե կե ղե ցին, 
ո րը նրանց՝ ա ռա քյալ նե րի, շնոր հիվ կոչ վում է ա ռա քե-
լա կան։ Թա դե ոսն ու Բար դու ղի մե ո սը նա հա տակ վել 
են Հա յաս տա նում, նրանց նա հա տա կու թյան վայ րե րում 
կա ռուց վել են ե կե ղե ցի ներ։

 Հա վատ քի նվի րյալ մի անձ նու հի նե րի 
փա խուս տը Հռո մի հե թա նոս կայս րից։

I-III դա րե րի ըն թաց քում հայոց պե տու թյու նը հե-
թա նո սա կան էր և չէր նպաս տում ժո ղովր դի քրիս տո-
նյա դառ նա լու գոր ծին: Ի րա վի ճա կը փոխ վում է, Տր-
դատ Գ-ի օ րոք (287-330թթ)։ Նրա գա հա կա լու թյունն 
ամ րապնդ վում է 298թ-ին կնք ված Մծ բի նի 40-ա մյա 
հաշ տու թյան պայ մա նագ րով, ո րով ա վարտ վում է նաև 
հռո մե ա պարս կա կան հեր թա կան պա տե րազ մը: Իր իշ-
խա նու թյան սկզ բում Տր դատ Գ-ն նույն պես թշ նա մա բար 
էր տրա մադր ված քրիս տո նե ու թյան և քրիս տո նյա նե րի 
նկատ մամբ, սա կայն կարճ ժա մա նակ ան ց ա մեն ի նչ 
փոխ վում է։ 300թ.-ին Հռո մից Հա յաս տան են գա լիս ե րե-
սու նե րեք քրիս տո նյա մի անձ նու հի ներ։ 

Սրբապատկեր – 1. Հիսուս 
Քրիստոսի, Մարիամ 
Աստվածածնի, Մանկան հետ 
Աստվածամոր, սրբերի,  
Ս. Գրքի դրվագների և վարքերի 
պատկերներ: 2. Միջնադարյան 
պաշտամունքային նկարչության 
տեսակ:
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Աշ խա տանք պատ մա կան տեքս տի հետ։

 Մի անձ նու հի նե րի՝ Հա յաս տան գա լու պատ ճառ նե րը։
 Ծա նո թա նանք մեջ բեր ված տեքս տին՝ զու գա հեռ ըն-

թեր ցե լով ստորև ներ կա յաց ված պն դում նե րը։ 
 y 1-2 տո ղե րից կա րե լի է են թադ րել, որ Դի ոկ ղե-

տի ա նոս կայս րը քրիս տո նյա չէր, քան զի ցան կա-
նում էր ա մուս նա ցած լի նե լով ե րկ րորդ ան գամ 
ա մուս նա նալ։

 y 3-4 տո ղե րից կա րե լի է հաս կա նալ, որ մի անձ-
նու հի նե րը ո ւխտ է ին ա րել ի րենց կյան քը նվի րել 
քրիս տո նե ա կան ճգ նա կե ցու թյա նը։ Ի սկ 5-6 տո-
ղե րից ի մա նում ե նք, որ մի անձ նու հի նե րը հա-
վա տա րիմ են մնում ի րենց ո ւխ տին և չեն ցան-
կա նում են թարկ վել Դի ոկ ղե տի ա նո սի կամ քին և 
ը նկ նել նրա ծա ռա նե րի ձեռ քը։ Այդ ի սկ պատ ճա-
ռով նրանք հե ռա նում են Հռո մից։

 y  Կար ևոր է նկա տել, որ մի անձ նու հի նե րը չեն գայ-
թակղ վում կայ սեր հետ բա րե կա մա նա լու և նրա 
բա րե հա ճու թյու նը վայե լե լու հնա րա վո րու թյամբ։ 
Կա րե լի է հաս կա նալ, որ նրանք հաս տա տա-
կամ և ի րենց սր բու թյուն նե րին ջեր մե ռան դո րեն 
նվիր ված խի զախ աղ ջիկ ներ է ին։ 

Տես նենք ա րդյոք կհ րա ժար վեն մի անձ նու հի ներն 
ի րենց ո ւխ տից, ե րբ հան դի պեն մի շարք վտանգ նե րի ու 
դժ վա րու թյուն նե րի։

Մ. Չամչյան, Հայոց պատմություն

Հ ռո մի Դի ոկ ղե տի ա նոս կայս րը, չնա յած ա մուս նա ցած էր, 
ցան կա ցավ ե րկ րորդ կին ու նե նալ և հրա ման տվեց, որ պես զի 
կայս րու թյան տար բեր հատ ված ներ ու ղարկ ված իր ծա ռա-
նե րը պատ կե րեն գե ղեց կա տես աղ ջիկ նե րի դի ման կար ներ, 
որ պես զի ին քը ը նտ րու թյուն կա տա րի։ Նրա ու ղար կած ծա-
ռա ներն ան մի ջա պես գոր ծի ան ցան և տես նե լով գե ղեց կա-
տես աղ ջիկ նե րի ան մի ջա պես պատ կե րում է ին նրանց հա տուկ 
տախ տախ նե րի վրա, որ պես զի ցույց տան կայս րին։ Շու տով 
նրանք մի լեռ նոտ վայ րում հայտ նա բե րում են մի մե նաս տան, 

1

5

Ու շադ րու թյուն դարձ րեք 
թե մայի նկար 2ին, 3ին և 
4ին, այս տեղ ներ կա յաց
ված են սր բա պատ կեր ներ։
Սր բա պատ կեր նե րը նույն
պես շատ կար ևոր նշա նա
կու թյուն ու նեն քրիս տո նյա
նե րի հա մար։ Դրանց բնօ րի
նակ նե րը նույն պես պահ վում 
են ե կե ղե ցի նե րում կամ 
ամ րաց ված են ե կե ղե ցի նե րի 
պա տե րին։ 
Ըստ մա տյան նե րում և այ
լուր հի շա տակ վող ա վան
դու թյուն նե րի և վկա յու
թյուն նե րի մա սունք նե րին 
և սր բա պատ կեր նե րին 
ջեր մե ռանդ ա ղոթք նե րով 
մո տե նա լով հնա րա վոր է 
բժշկ վել, ա պա քին վել։ Ե´վ 
սր բա պատ կեր նե րը, և´ մա
սունք նե րը տա րած վել են 
հայոց աշ խար հում քրիս տո
նե ու թյան սկզբ նա վո րու մից 
սկ սած՝ I դա րից։

Ու շադ րու թյուն 
դարձ րեք նաև...

ANTARES
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որ տեղ ապ րում է ին ի րենց կյան քը ա ղոթ քով ան ցկաց նել ո ւխ-
տած մի անձ նու հի ներ։ Նրանց գլ խա վո րի ա նու նը Գա յա նե 
էր, ի սկ մի անձ նու հի թվում էր Հռիփ սի մե ա նու նուվ մի շատ 
գե ղե ցիկ աղ ջիկ։ Նրան տես նե լով՝ Դի ոկ ղե տի ա նո սի ծա ռա-
ներն ան մի ջա պես պատ կե րում են Հռիփ սի մե ին և տա նում 
են պատ կե րը ցույց տա լիս կայս րին։ Տես նե լով Հռիփ սի մե ի 
պատ կե րը կայս րը շատ է ու րա խա նում և հրա մա յում է հար-
սա նե կան պատ րաս տու թյուն տես նել, ի սկ մե նաս տան այ ցե-
լած ծա ռա նե րին հրա մա յում է գնալ և Հռիփ սի մե ին ու ղեկ ցել 
պա լատ։ Ի մա նա լով կայ սեր մտադ րու թյան մա սին՝ մի անձ-
նու հի նե րը Գա յա նե ի գլ խա վո րու թյամբ ո րո շում են հե ռա նալ 
մե նաս տա նից, որ պես զի չընկ նեն կայ սեր ծա ռա նե րի ձեռ քը։ 

Ճա նա պար հին մի անձ նու հի նե րից շա տե րը հե ռա-
նում են այլ ե րկր ներ, տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի շր ջա-
նում տա րա ծում քրիս տո նե ա կան վար դա պե տու թյու-
նը, նրան ցից շա տե րը նա հա տակ վում են հե թա նոս նե րի 
ձեռ քով կամ ճա նա պար հի փոր ձու թյուն նե րի զո հը դառ-
նում։ Մե նա կյաց աղ ջիկ նե րից Նու նեն ան ցնում է վրաց 
աշ խարհ։ Հե տա գա յում բժշ կե լով վրաց Միհ րան ար քայի 
զա վա կին՝ նա մկր տում է ար քա յա կան ըն տա նի քին՝ ին չի 
շնոր հիվ սկիզբ է դր վում վրաց ժո ղովր դի քրիս տո նե-
աց մա նը։ Դի ոկ ղե տի ա նո սի հե տապն դում նե րից փրկ-
ված մե նա կյաց կույ սե րի մի խումբ՝ թվով ա վե լի քան 
ե րեք տաս նյակ կու սակ րոն աղ ջիկ ներ, ո րոնց թվում է ին 
նաև Գա յա նեն և Հռիփ սի մեն, հաս նում է Հա յաս տան՝ 
բնա կու թյուն հաս տա տե լով Վա ղար շա պատ քա ղա քի 
մո տա կայ քում։ Շու տով Դի ոկ ղե տի ա նոս կայսրն ի մա-
նում է, որ հե ռա ցած աղ ջիկ նե րը, ո րոնց թվում էր նաև 
Հռիփ սի մեն, ան ցել են Հա յաս տան և նա մակ է գրում 
հայոց Տր դատ ար քային։ Դի ոկ ղե տի ա նոսն իր նա մա-
կում տե ղե կաց նում է մե նա կյաց կույ սե րի՝ Հա յաս տա նում 
գտն վե լու և Հռիփ սի մե ի մա սին, ի նչ պես նաև ա սում, որ 
աղ ջիկ նե րին հայտ նա բե րե լու դեպ քում Տր դա տը կա րող 
է նրանց ետ ու ղար կել Հռոմ կամ վար վել այն պես, ի նչ-
պես կցան կա նա։ Ի մա նա լով այս մա սին՝ Տր դա տը շու-
տով հայտ նա բե րում է կույ սե րին, ո րոնց նաև ան վա նում 
են Հռիփ սի մյան հա վա քա կան ա նու նով, և հրա մա յում 
է Հռիփ սի մե ին ա մե նայն պատ վով և ըն ծա նե րով բե րել 
իր մոտ։ Տր դա տը պա հան ջում է Հռիփ սի մե ից դառ նալ 

Ուխտ – եր դում, խոս տում, դա
շինք՝ կնք ված Ա ստ ծո և մար դու 
միջև:

Սուրբ Հռիփսիմե տաճարի 
(ք. Վաղարշապատ) 
կառույցի հատակագծի 
մասին։ Փորձիր ստորև 
ներկայացված տեքստում 
նշված հատվածները գտնել 
հատակագծի նկարում։
Ներքուստ խաչաձև է, որը 
ստեղծվել է գմբեթածածկ 
ծավալին կցված չորս 
խորաններով ու շրջանի 3/4 
հատվածքի անկյունային 
խորշերով։ Արտաքինից 
պարփակված է ուղղանկյուն 
ծավալի մեջ, անկյուններում 
ստացվել են չորս սենյակներ, 
որոնք աղոթասրահի հետ 
կապվում են անկյունային 
խորշերով։

10
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իր կի նը, սա կայն մեր ժում է ստա նում։ Այդ ժամ նա հրա-
մա յում է բե րել նաև Գա յա նե ին, որ պես զի նա հա մո-
զի Հռիփ սի մե ին հնա զանդ վել ի րեն։ Սա կայն Գա յա նեն, 
ը նդ հա կա ռա կը, հոր դո րում և քա ջա լե րում է իր սա նին՝ 
Հռիփ սի մե ին, ան խախտ պա հել Ա ստ ծու ա ռաջ ար ված 
ո ւխ տը։ Այս ա մե նը տե ղի է ու նե նում Տր դատ ար քայի և 
պա լա տա կան նե րի ներ կա յու թյամբ։ Նրանք, ով քեր հաս-
կա նում է ին հռո մե ա ցի նե րի լե զուն, բա ցատ րում են Տր-
դա տին, որ Գա յա նեն ար քայի ա սա ծին հա կա ռակ խոր-
հուրդ ներ է տա լիս Հռիփ սի մե ին։ Տր դա տը բար կա նա լով 
ցան կա նում է բռ նու թյամբ հնա զան դեց նել Հռիփ սի մե ին, 
սա կայն չի հա ջո ղում, և դեռ ա վե լին, Հռիփ սի մե ին հա-
ջող վում է հե ռա նալ պա լա տից։ Այդ գի շերն ի սկ Տր դա տի 
ու ղար կած դա հիճ նե րը տան ջա մահ են ա նում Հռիփ սի-
մե ին և նրա 33 ըն կե րու հի նե րին, հա ջորդ օ րը նույն ճա-
կա տագ րին են ար ժա նա նում նաև սուրբ Գա յա նեն և ևս 
եր կու մի անձ նու հի աղ ջիկ ներ։ 

Հ ռիփ սի մյաց կույ սե րի նա հա տա կու թյու նը քրիս-
տո նե ա կան քա ղա քակր թու թյան նշա նա վոր է ջե րից է։ 
Նրանց մա սին հի շա տա կու թյան օ րեր ու նեն մի շարք 
քրիս տո նե ա կան ե կե ղե ցի ներ։

Տր դատ III-ի կար ևոր ո րո շու մը։ 
Գրի գոր Լու սա վոր չի գոր ծու նե ու թյու նը։

 Հռիփ սի մյան կույ սե րի դա ժան մա հա պատ ժից հե-
տո Հա յաս տա նում սկս վում է մեծ փո փո խու թյուն նե րի 
շր ջան։ Տր դատ ար քայի և պա լա տա կան մի շարք ծա-
ռայող նե րի ու իշ խան նե րի մոտ հի վան դու թյուն ներ են 
սկս վում: Հատ կա պես ծանր էր Տր դա տի վի ճա կը. նրա 
դեմ քը վայ րի խո զի դի մագ ծեր էր ստա ցել և նա մո-
լեգ նած գա զա նի պես թա փա ռում էր Վա ղար շա պատ 
քա ղա քի շր ջա կայ քի ան մար դաբ նակ տա րածք նե րում: 
Շատ ան գամ ներ պա լա տա կան նե րը փոր ձում են ար-
քային ետ բե րել քա ղաք, սա կայն չեն կա րո ղա նում. 
նախ, ո րով հետև բնա կան մեծ ու ժի տեր էր և հե տո մո-
լեգ նած լի նե լու պատ ճա ռով թույլ չէր տա լիս մո տե նալ 
ի րեն: Ը ստ ա վան դու թյան այդ օ րե րին Խոս րո վի դուխ-
տին՝ ար քայի քրո ջը, այ ցե լում է Ա ստ ծո ու ղար կած մի 
հրեշ տակ, ով հայտ նում է, որ Տր դա տին և մյուս նե րին 

Սուրբ Հռիփսիմե տաճար
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կա րող է բժշ կել մի այն Ար տա շա տում գետ նա փոր խու-
ցը նետ ված Գրի գո րը: Ե րբ Խոս րո վի դուխ տը այս մա-
սին պատ մում է պա լա տա կան նե րին, շա տե րը նրան 
ծաղ րում ե ն՝ ա սե լով, թե ի նչ պես կա րող է նա մտա ծել, 
որ Գրի գո րը, ով ա վե լի քան 13 տա րի է նետ ված է օ ձե-
րով ու կա րի ճե րով լե ցուն խու ցը, դեռ ո ղջ է: Սա կայն 
ը ստ ա վան դու թյան շու տով հրեշ տա կը կր կին հայտն-
վում է Խոս րո վի դուխ տին՝ ա սե լով նույն բա նը, նույ նիսկ 
հոր դո րե լով ու սպառ նա լով նրան ան պայ ման ա զա տել 
տալ Գրի գո րին: Այս մա սին կր կին պա լա տա կան նե-
րին և իշ խան նե րին պատ մե լուց հե տո ար դեն ո րոշ-
վում է մար դիկ ու ղար կել Ար տա շատ Գրի գո րի ետ ևից: 
Գա լով Ար տա շատ՝ նրանք ի րոք գտ նում են Գրի գո րին 
կեն դա նի և ա ռողջ վի ճա կում իր խցում՝ Խոր Վի րա-
պում: Ան մի ջա պես նրան հասց նում են Վա ղար շա պատ՝ 
պատ մե լով պա տա հա ծի մա սին: Ե րբ Գրի գո րը՝ շր ջա-
պատ ված ժո ղովր դի և ի րեն ու ղեկ ցող պա լա տա կան-
նե րի ու զին վոր նե րի խմ բով մո տե նում է մայ րա քա-
ղաք Վա ղար շա պա տին իշ խան նե րը և Տր դատ թա գա-
վո րը ըն դա ռաջ են գնում նրան: Գրի գո րը բժշ կում է 
ար քային, իշ խան նե րին ու պա լա տա կան նե րին, ո րից 
հե տո՝ տե ղե կա նա լով Հռիփ սի մյան կույ սե րի նա հա տա-
կու թյան վայ րե րի մա սին, շր ջում և գտ նում է նրանց մա-
սունք նե րը, ի սկ մի անձ նու հի նե րի նա հա տա կու թյուն նե-
րի վայ րե րում սկ սում քրիստոնեական սրբատեղիների 
կառուցապատումը, որոնք հետագայում վեր են ածվում 
եկեղեցիների:

Աշ խա տանք պատ մա կան տեքս տի հետ։

Դր վագ ներ Հա յաս տա նում քրիս տո նե ու թյան որ պես 
պե տա կան կրոն հռ չակ ման պատ մու թյու նից։ 

Ծա նո թա ցեք մեջ բեր ված տեքս տին՝ զու գա հեռ ըն-
թեր ցե լով ստորև ներ կա յաց ված պն դում նե րը։

 y 1 տո ղի հրա ման բա ռի առ կա յու թյու նը հու շում է, 
որ քրիս տո նե ու թյան տա րա ծու մը 301թ-ից սկ-
սած տե ղի է ու նե նում ոչ մի այն թա գա վո րի ար-
տա հայ տած ցան կու թյան, այլ նաև նրա կող մից 
հս տակ տր ված հրա մա նի հի ման վրա։

 Ձեռ նադ րու թյուն – Հայ ե կե ղե
ցու յոթ խոր հուրդ նե րից: Ձեռ
նադ րու թյամբ և օ ծու թյամբ ե կե
ղե ցուն ծա ռա յու թյան կոչ ված 
ան ձը Սուրբ Հո գու շնորհ ներն 
ու նվի րա պե տա կան կարգ է 
ստա նում ե կե ղե ցա կան ա րա
րո ղու թյուն նե րը կա տա րե լու, 
Ա վա տե րա նը քա րո զե լու և ու
սու ցա նե լուլ :

Վաղարշապատ քաղաքում է 
գտնվում Հռիփսիմյան ևս մեկ 
միանձնուհու՝ Մարիանեին 
նվիրված  Սբ. Շողակաթ 
եկեղեցին։ Փորձիր պարզել, 
թե ինչու է եկեղեցին 
կոչվել Շողակաթ, ինչպես 
նաև տվյալներ Մարիանե 
միանձնուհու մասին։
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 y 2-3 տո ղե րից կա րե լի է են թադ րել, որ IV դա րում 
քրիս տո նե ա կան ե կե ղե ցի նե րի հա մար կար ևոր 
կենտ րոն էր Կե սա րի ա քա ղա քը, քան զի հենց 
այն տեղ է մեկ նում Գրի գո րը ե կե ղե ցա կան նե րի 
ժո ղո վի կող մից ե պիս կո պո սա պե տի՝ կա թո ղի-
կո սի, աս տի ճան ստա նա լու հա մար։

 y 4-5 տո ղեր. գ նա հա տե լով Տր դատ III-ի տված 
հրա մա նը, կա րե լի է փաս տել, որ Տր դա տը հետ-
ևո ղա կան էր քրիս տո նե ու թյան ըն դուն ման և 
տա րած ման իր ո րո շումն ի րա գոր ծե լիս։ 

Այս իրադարձություններից հետո, փաստորեն, Տրդատ 
Գ-ն պալատ է վերադարձնում Գրիգորին և վճռում 
քրիստոնեություն ընդունել՝ այն դարձնելով նաև պետական 
միակ հավատք:

Ագաթանգեղոս, Պատմություն հայոց

Թա գա վո րը իս կույն տի րա բար հրա ման տվեց ա մեն-
քի հա վա նու թյամբ գոր ծը ե րա նե լի Գրի գո րի ձեռ քը հանձ-
նե լու, որ պես զի նախ կին հայ րե նի, հնա մե նի և նախ նի նե րի 
կույր կող մից Ա ստ ված ան վան ված չաստ ված նե րը ան հի շա տակ 
դարձ նի՝ մեջ տե ղից ջն ջի։

***

 Բազ մա թիվ ե պիս կո պոս նե րի ժո ղով ե ղավ Կե սա րի ա 
քա ղա քում որ պես զի ձեռ նադ րեն սուրբ Գրի գո րին և նրան 
ա վան դեն Քրիս տո սի քա հա նա յու թյան խո նարհ աս տի ճա նով 
և Ա ստ ծո փա ռա վո րու թյան, ե պիս կո պո սու թյան բարձր աս-
տի ճանն ու մեծ փառ քը։ Սուրբ Ա վե տա րա նով նրան ձեռ նադ-
րեց ե պիս կո պոս նե րի ժո ղո վը, ո րի գլ խա վորն էր Ղևոն դի ո սը, 
որ պես զի նա իշ խա նու թյուն առ նի ե րկն քում ու ե րկ րում։

***

Տր դատ թա գա վո րը Հայոց ե րկ րի տար բեր կող մե րին 
հրա ման տվեց իր իշ խա նու թյան նա հանգ նե րից գա վառ նե րից 
ո ւս ման հա մար մա տաղ մա նուկ նե րի բազ մու թյուն բե րել և 
նրանց վրա հմուտ ու սու ցիչ ներ կար գել ա ռա վե լա պես քր մե րի 

Սբ. Գայանե եկեղեցի, 
ք. Վաղարշապատ։ 
Գտե´ք եկեղեցի բառի 
բացատրությունը՝ 
օգտվելով nayiri.am կայքից։
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ցե ղին և նանց մա նուկ նե րին այն տեղ հա վա քել, հար մար տե-
ղե րում խմ բա վո րել և ապ րուս տի թո շակ նշա նա կել; Նրանց 
եր կու մա սի բա ժա նե ցին, ո մանց տվե ցին ա սո րի կր թու թյան, 
ո մանց՝ հել լե նա կան։ Դրա նով ի սկ մի ա կն թար թում ե րկ րի 
վայ րե նա միտ բնա կիչ նե րը ա րա գո րեն ա վե տա րա նի ժա ռան-
գորդ ներ դար ձան ու ա ստ վա ծային բո լոր ա վան դու թյուն նե-
րին ոչ մի բա նով ան տե ղ յակ չմ  նա ցին։ 

 Այս ի րա դար ձու թյուն նե րից հե տո Տր դատ III-ն պա լատ 
է վե րա դարձ նում Գրի գո րին և վճ ռում քրիս տո նե ու թյուն ըն-
դու նել՝ այն դարձ նե լով նաև պե տա կան մի ակ հա վատք: Գոր-
ծըն թացն ի րա կա նաց նե լու հա մար Տր դա տը Գրի գո րին զորք 
է տրա մադ րում, որ պես զի նա նախ հար ված հասց նի Հա յաս-
տա նում կռա պաշ տու թյուն տա րա ծող հե թա նո սա կան մե հյան-
նե րին: Գրի գո րը հա ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց նում է այս գոր ծը, 
ո րից հե տո ո րոշ վում է նրան ու ղար կել Կե սա րի ա քա ղա քը հայոց 
աշ խար հի ե կե ղե ցու ա ռաջ նորդ՝ ե պիս կո պո սա պետ ձեռ նադր-
վե լու հա մար: Ե պի սո կո պոս ձեռ նադր վե լուց հե տո Գրի գո րը 
շա րու նա կում է քրիս տո նե ու թյան քա րոզ չու թյու նը հայոց մեջ՝ 
շա րու նա կե լով դեռևս ա ռա ջին դա րում Թա դե ոս և Բար դու ղի-
մե ոս ա ռա քյալ նե րի սկ սած գոր ծը: Վե րա դառ նա լով Հա յաս տան՝ 
Գրի գո րը Եփ րատ գե տում մկր տում է ար քային, նրա ըն տա նի-
քը, ար քու նի քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, բազ մա թիվ իշ խան նե րի, 
զո րա կան նե րի և ժո ղովր դի: Ը ստ ա վան դու թյան մկր տու թյան 
պա հին մեծ լու սա վոր խաչ է եր ևա ցել ե րկն քում, ա վե լի լու սա-
վոր, քան ա րե գա կի լույսն էր: Մկր տու թյան ժա մա նակ Գրի գո րը 
ար քային նոր ա նուն է տվել ՝ Հով հան նես, ի պա տիվ Հով հան նես 
Մկրտ չի: Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցում մկրտ վո ղին շնորհ վում է 
քրիս տո նյա սր բե րից որ ևէ մե կի ա նու նը:

Ամ փո փում

 Այս պի սով, Տր դատ III-ի կող մից քրիս տո նե ու թյա նը 
պե տա կան կրո նի պաշ տո նա կան կար գա վի ճակ շնոր-
հե լը բա ցա ռիկ պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն է մեր ժո-
ղովր դի կյան քում։ Նախ, այդ ժա մա նակ Հա յաս տա նը 
ա րև մուտ քից և հա րավ-ար ևել քից սահ մա նակ ցում էր 
եր կու՝ ռազ մա քա ղա քա կան ա ռու մով հզոր կայս րու թյուն-
նե րի՝ Հռո մի և Պար սա կաս տա նի հետ։ Ի սկ դա նշա նա-
կում էր, որ քրիս տո նե ու թյան ըն դու նու մը բա ցա սա կան 
է ըն դուն վե լու այդ կայս րու թյուն նե րի կող մից։ Եվ չնա յած 
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դրան, Տր դատ ար քան, ով իր գոր ծու նե ու թյան հա մար 
ան վան վել է Մեծ, հաս կա նա լով հա սա րա կու թյան կա-
րիք նե րը և պե տու թյան շա հը, ո րո շում ըն դու նեց քրիս-
տո նե ու թյու նը հռ չա կել պե տա կան կրոն Հա յաս տա նում։ 
Այն փաս տը, որ դեռևս Տր դատ III-ի իշ խա նու թյան տա-
րի նե րին հայ ժո ղո վուր դը դի մա կայեց քրիս տո նե ու թյան 
պատ ճա ռով նա խա հար ձակ ե ղած հռո մե ա կան, ի սկ V 
դա րում՝ պարս կա կան զոր քե րին, խո սում է այն մա սին, որ 
Տր դա տը չի սխալ վել։ Բա ցի այդ, V դա րում Մես րոպ Մաշ-
տո ցի կող մից հայոց այ բու բե նի ստեղծ ման հիմ քում նույն-
պես ըն կած է քրիս տո նե ու թյու նը, քա նի որ ժո ղովր դի 
մեջ քրիս տո նե ու թյու նը ամ րապն դե լու և Ա ստ վա ծա շուն չը 
թարգ մա նե լու կա րի քից ծն վեց հայոց գրե րի ստեղծ ման 
միտ քը։ Այս պի սով, աշ խար հում ա ռա ջի նը Հա յաս տա նում 
քրիս տո նե ու թյու նը հռ չակ վեց պե տա կան կրոն 301թ-ի ն։ 

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

 1. Լսե´ք Տր դատ III-ի՝ Գրի գոր Լու սա վոր չին 
ո ւղղ ված խոս քե րից հատ ված ներ և պա տաս-
խա նեք հար ցե րին (հղում 1, 2)։ 

 Այս խոս քե րը աս վել են մինչև՞ Տր դա տի հա վա-
տա լը և քրիս տո նե ու թյուն ըն դու նե լու ո րոշ ման 
կա յա ցու մը, թե քրիս տո նե ու թյուն ըն դու նե լուց 
հե տո։ Ին չի՞ հի ման վրա եք այդ պես կար ծում։

2.  Դի տար կե ք́ Թա դե ոս ա ռա քյա լի նկա րը (էջ )։ 
Ի ՞նչ է պատ կեր ված նրա ձախ ձեռ քում, գտեք 
պա տաս խա նը թե մա յում բեր ված նկար նե րում 
և ի մա ցեք։

3. Դե րե րով  ըն թեր ցեք Տր դատ III-ի և Գրի գո-
րի ե րկ խո սու թյու նից մեջ բեր ված հատ վա ծը։ 
Նախ հատ ված ներն ըն թեր ցեք մտ քում, ի սկ 
հե տո բարձ րա ձայն։ Ըն թեր ցե լուց հե տո պատ-
ճա ռա բա նեք, թե ին չու հենց այդ պի սի ա ռո գա-
նու թյամբ ըն թեր ցե ցիք ե րկ խո սու թյան հա մա-
պա տաս խան հատ ված նե րը, կամ ա ռան ձին 
տո ղե րը, բա ռե րը։
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Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

 Տր դատ III – Քա նի ան գամ քեզ խրատ ու 
պատ վեր եմ տվել, որ իմ ա ռջև չկրկ նես քո 
ա ռաս պե լան ման խոս քե րը, որ դու հար մա-
րեց րել ու սո վո րել ե ս։ Ես քեզ խնայե ցի որ պես 
վաս տա կա վոր մար դու, որ պես զի ո ւղղ վես՝ 
պաշ տե լով ա ստ ված նե րին, ի սկ դու նրանց 
սուտ ա րա րիչ ես հա մա րում։

 Գ րի գոր – Ա ստ ված նե րի մա սին, որ ա սում 
ես, թե ա ստ ված ներ են, դրանք ի րա կա նում 
ստեղծ ված են, ո րով հետև մարդ կանց կող-
մից են պատ րաստ ված և ճար տար ձեռ քե րով 
սարք ված ար ձան ներ են, մի քա նի սը փայ տե 
են, մյուս նե րը՝ քա րե, պղն ձե, ար ծա թե կամ ոս-
կե։

4.  Փոր ձեք տեքս տով նկա րագ րել կամ նկա րել 
պա լա տա կան նե րի, իշ խան նե րի և այլ մարդ-
կանց զար ման քը, ե րբ գետ նա փոր խցում 13 
տա րի նե րի բան տար կու թյու նից հե տո ի րենց 
ա ռջև կանգ նած տե սան ո ղջ և ա ռողջ Գրի գո-
րին։

5. Ըն թեր ցեք III-IV դա րե րի հույն ե կե ղե ցա կան 
գոր ծիչ և պատ միչ Եվ սե բի ոս Կե սա րա ցու 
«Ե կե ղե ցա կան պատ մու թյու նե աշ խա տու թյու-
նից մեջ բեր ված հատ վա ծը և պա տաս խա նեք 
հետ ևյալ հար ցե րին։ 
• Ին չի՞ պատ ճա ռով է Մաք սի մի նոս Դա յան 

հար ձակ վում Հա յաս տա նի վրա։ 
• Ի՞նչ պես է ա վարտ վում նրա ար շա վան քը։ 
• Տեքս տի ո ՞ր հատ ված նե րի հի ման վրա եք 

այդ պի սի եզ րա կա ցու թյան հան գում։ 
• Ինչ պի սի՞ն է պատ մի չի վե րա բեր մուն քը 

Հռո մի կայ սեր հան դեպ։ Ո ՞ր տո ղե րից կա-
րե լի է գլ խի ը նկ նել այդ մա սին։
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Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

• Տր դատ III Մե ծի կա ռա վար ման ո ՞ր ժա մա-
նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում կա րող է տե-
ղի ու նե ցած լի նել ար շա վան քը։ Ո ՞ր տո ղե-
րից կա րե լի է այդ մա սին ի մա նալ։ 

 
Եվ սե բի ոս Կե սա րա ցի, 

Ե կե ղե ցա կան պատ մու թյուն

 « Բա ցի այդ, բռ նա կա լի (Մաք սի մի նոս Դա-
յա) ձեռ քով պա տե րազմ հա րուց վեց հայե րի 
դեմ՝ այն մարդ կանց դեմ, ո րոնք հենց սկզ բից 
բա րե կամ է ին ու դաշ նա կից հռո մե ա ցի նե րին։ 
Բայց ո րով հետև քրիս տո նյա է ին և ե ռան դով 
ու բա րե պաշ տու թյամբ ե րկր պա գում է ին Ա ստ-
ծուն, այս ա ստ վա ծա տյա ցը փոր ձեց նրանց 
ստի պել, որ զոհ բե րեն կուռ քե րին ու դևե րին, 
ո ւս տի և դարձ րեց նրանց թշ նա մի ու մարտն-
չող։ Ա րդ՝ նա հենց ին քը իր բա նա կի հետ հայե-
րի դեմ պա տե րազ մե լիս ջախ ջախ վե ց»:
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