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1. «Ա նա պա տի հայ րեր» հաս կա ցութ յու նը Վաղ քրիս տո նեա կան 
ե կե ղե ցու պատ մութ յան ա մե նա կա րե որ ե միե նույն ժա մա նակ ա մե
նա քիչ ու սում ա սիր ված հատ ված նե րից է: Ին չո՞ւ քիչ ու սում ա սիր ված, 
ո րով հե տե հիմ ա կա նում ա նա պա տա կան ե վա նա կան հո գե կա նու
թյու նը ոչ այն քան աստ վա ծա բա նա կանվար դա պե տա կան ե կամ քա
ղա քա կան հա յացք նե րին, որ քան հա վա տաց յա լի ներ քին` հո գե որ աշ
խար հին վե րա բե րող մի ի րո ղութ յուն է: Ըստ այսմ, այն կա րիք չու նի 
պատ մա կան ճշգրտում ե րի, դա վա նա կանվար դա պե տա կան հար ցե
րի մա սին հստա կե ցում ե րի…. ա նա պա տի հայ րե րի ի մաս տութ յունն ու 
խրա տը կար դաց վում են պար զա պես, ո րով հե տե դրանք կեն ցա ղից, 
ա ռօր յա յից վերց ված հա սա րակ օ րի նակ նե րով մար դուն կա րող են 
հասց նել հո գե որ կյան քի բարձ րա գույն ո լորտ նե րի: Հենց այս փաս տի 
մեջ է թաքն ված ե կե ղե ցու պատ մութ յան մեջ ա նա պա տի հայ րե րի թո
ղած ժա ռան գութ յան գաղտ նի քը. այս տեղ կա րե որ չեն ոչ հե ղի նա կը, ոչ 
գրված քի թվա կա նը կամ դա րաշր ջա նի հա մա տեքս տը, ոչ էլ ա ռա վել 
ես բնագ րա կանգի տա կան հստա կութ յու նը: Քրիս տո նեա կան ո գե կա
նութ յան ան զու գա կան գանձ նկատ վող այս ժա ռան գութ յունն ըն թերց
վում է ինք նին, իբ րե հա րա տե ար դիա կա նա ցող ե եր բեք իր ժա մա նա
կա կից ո գին չկորց նող կյան քի ու ղե ցույց: 

Սա կայն սա բնավ էլ չի կա րող նշա նա կել, որ «Վարք հա րանց» ժո
ղո վա ծո ւի հրա տա րա կութ յու նը պետք է վե րար տադր վի այն պես, ինչ
պես սո վո րա բար ար վել է նոր ժա մա նակ նե րում` ԺԷ ե ԺԸ դա րե րում 
հրա տա րակ վե լով ա ռանց հա մա պա տաս խան ճշգրտում ե րի1: «Վարք 

1  «Վարք հարանց»ի առաջին տպագրոթյոնը կատարվել է 1641 թ. Խաչ ատոր Կե
սա րեցո հիմած տպարանոմ` Նոր Ջողայոմ, եւ ոնի բավական երկար խորա
գիր. «Ցանկ Է: Գլխաւոր բանից: Հարանց վարոց սորբ գրոց: ….ի քաղաքն Շոշ, որ 
է Սպահան, յանապատն Նոր Ջողայոյ»: Երկրորդ հրատարակոթյոնն իրականացել 
է 17201723 թթ., Կոստանդնոպոլսոմ` «Գիրք որ կոչի Վարք հարանց»: Այս վերջինի 
լոսապատճեն վերահրատարակոթյոնը լոյս է տեսել բոլորովին վերջերս, տե՛ս 
«Վարք հարանց», Երոսաղէմ 2012: 
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հա րանց» ժո ղո վա ծո ւի հա մե մա տա բար խնամ ված ե ճշգրտված, ա ռա
վել ամ բող ջա կան ու լիա կա տար հրա տա րա կութ յունն ի րա կա նա ցել է 
Վե նե տի կում, 1855 թ., Ն. Սարգս յա նի ձե ռամբ1: Հենց այս վեր ջին հրա
տա րա կութ յունն է, որ մեզ քիչ թե շատ ամ բող ջա կան տե ղե կութ յուն 
է հա ղոր դում ժո ղո վա ծո ւի` հա յե րեն թարգ մա նութ յան ե վերջ նա կան 
խմբագր ման վե րա բեր յալ2:

2. «Վարք հա րանց» ժո ղո վա ծուն ստեղծ վել է ար դեն Դ դա րի կե սե
րից Ե գիպ տո սի ա նա պատ նե րում ծա վալ վող ա նա պա տա կանճգնա կե
ցա կան շարժ ման արդ յուն քում ա ռա ջա ցած յու րա հա տուկ դա սա կար գի` 
ա նա պա տա կան նե րի կամ միայ նակ յաց նե րի կող մից: Ա նա պա տա կա
նութ յան ա ռա ջաց ման աշ խար հագ րա կան սահ ման նե րը տա րած վում 
էին հիմ ա կա նում Հյու սի սա յին Աֆ րի կա յի ա նա պատ նե րում, ո րոնք այդ 
ժա մա նա կաշր ջա նում կազ մում էին Հռո մեա կան կայս րու թյան այս պես 
կոչ ված Աֆ րիկ յան տա րածք նե րը: Ա նա պա տա կա նութ յան նշա նա վոր 
կենտ րոն ներ էին Ա լեք սանդ րիա յի շրջա կայ քում ե Նե ղո սի հո վի տով 
ձգվող ան մար դաբ նակ ա նա պատ նե րը: Մի ջերկ րա կան ծով թափ վե լու 
Նե ղո սի լայ նա ծա վալ հով տում շատ շու տով ա ռա ջա նում են մի քա նի 
խո շոր վա նա կանա նա պա տա կան քա ղաք ներ` Նիտ րիան` Ստո րին 
Նե ղո սի ա րեմտ յան գե տա բե րանդել տա յում, Կե լիան` Ստո րին Նե ղո
սի ա րեմտ յան դել տա յից դե պի հա րավա րե մուտք, ե Սկի թիան` Ստո
րին Նե ղո սի դել տա յից դե պի հա րավ: Դե պի վե րին Ե գիպ տոս ձգվող 
տա րածք նե րում, այն տեղ, որ տեղ սկիզբ էր առ նում Նե ղո սը, ա ռա ջա
նում են ես ե րեք  նշա նա վոր կենտ րոն ներ` Փա բոն` Վե րին Նե ղո սի ա րե
ւել յան ա փից դե պի հյու սիսա րե ելք, Թե բե յան` Վե րին Նե ղո սի ա րե ել
յան ա փից դե պի ա րե ելք, ե Ատ րի պիան` Վե րին Նե ղո սի ա րեմտ յան 
գե տա բե րա նին3: 

1  «Վարք սրբոց հարանց եւ քաղաքավարոթիւնք նոցին ըստ կրկին թարգմանոթեան 
նախնեաց», ԱԲ հատորներ, Վենետիկ 1855: 

2  Այստեղ պետք է նշել նաեւ Louis Leloir գիտնականվանականի կատարած հայերեն 
«Վարք հարանց» ժողովածոի լատիներեն թարգմանոթյոնը` առաջաբանով եւ 
ծանոթագրոթյոններով` Louis Leloir, Paterica armeniaca a P. P. Mechitaristis edita 
(1855) nunc latine reddita, CSCO (Cor pus Scriptorum Christianorum Orientalium), t. I, 
vol. 353, subs. 42, 1974; t. II, vol. 361, subs. 43, 1975; t. III, vol. 371, subs. 47, 1976; t. 
IV, vol.  379, subs. 51, 1976, Louvain: Գրախոսոթյան համար տե՛ս Լ. Տեր-Պետ-
րոսյան, Պատմաբանասիրական հանդես 1 (1979), էջ 2552 57: 

3  Այս մասին տե՛ս W. Harmless, Desert Christians : An Introduction to the Literature of 
Early Monasticism, Oxford University Press, 2004, էջ 58: 
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Նե ղո սի դել տա նե րի ե Կար միր ծո վի, ինչ պես նաե Նե ղո սի ե Կար
միր ծո վի մի ջե տա րած ված ա նա պատ նե րում ու ա նա պա տա յին տա
րածք նե րում ապ րող այս մարդ կանց մա սին վաղ քրիս տո նեա կան 
ե կե ղե ցին ա ռա ջին ան գամ պաշ տո նա կան կեր պով լսում է Դ դա րի 
կե սե րին, երբ մի քա նի նշա նա վոր ե պիս կո պոս ներ ի րենց ստեղ ծա գոր
ծութ յուն նե րում ո րոշ ա նա պա տա կան նե րի դա սում են սրբե րի շար քը, ե 
ա վե լին, գրում նրանց վար քը` կա տա րե լով անհ րա ժեշտ աստ վա ծա բա
նա կան շեշ տադ րում երն ու հստա կե ցում ե րը: Այս պես, մո տա վո րա
պես 356 թ. Թմո ւի սի ե պիս կո պոս Սե րա պիո նը, Ան տոն ա նա պա տա կա
նի ա շա կերտ նե րին ուղղ ված իր նա մա կում, նրան հռչա կում է «տիե զե
րաց բա րե խօս ե րա նե լի Ան տոն»1: Ա լեք սանդ րիա յի մեկ այլ մե ծա նուն 
հայր` Ս. Ա թա նաս Ա լեք սանդ րա ցին, կեր տում է ա նա պա տա կա նութ յան 
հիմ ադ րի` Ս. Ան տո նի հո գե որգրա կան կեր պա րը`  «Վարք Ս. Ան տո
նի» եր կով (356362 թթ.)2: Այս տեղ նույն պես Ան տո նը հռչակ վում է վա
նա կա նութ յան ե ա նա պա տա կա նութ յան կա տար յալ օ րի նակ. «քան զի 
բա ւա կան է առ ի գե ղե ցիկ օ րի նակ ի վարս միայ նա կե ցու թեան կրօնքն 
Ան տո նեայ»3: Ըստ այսմ, ար դեն Դ դա րի երկ րորդ կե սից Ս. Ան տո նի 
ան վան շուրջ ստեղծ վում էր ա նա պա տա կան վա նա կա նութ յան յու րօ
րի նակ մի ա վան դութ յուն, ո րը հե տա գա յում ծնունդ էր տա լու ե գիպ տա
կան վա նա կա նութ յան նոր ձե ե րի ե ա վան դույթ նե րի: 

3. Ընդ հան րա պես, ե գիպ տա կան վա նա կա նութ յու նը զար գա նում էր 
հիմ ա կա նում հե տե յալ ձե ե րի մեջ: 

Ստո րին Ե գիպ տո սում (ներ կա յիս Ե գիպ տո սի հյու սի սում, Նե ղո սի 
դել տա յում) ա վե լի տա րած ված էր hermit կամ միայ նա կե ցա կան վա նա
կա նութ յու նը, ո րի հիմ ա դիրն ու օ րի նա կը հա մար վում էր Ս. Ան տո նը 
(մահ. 356 թ.): Հենց նրան է վե րագր վում «Բանք հա րանց» ժո ղո վա ծո ւի 
ստեղ ծու մը4: Մեծ հա մա րում ու նեին նաե Ս. Ան տո նի ա նու նով պահ
պան ված թղթե րը, ո րոնք ըստ էութ յան ամ փո փում էին վա նա կա նու
թյան այս ձե ի ա վան դույթ ներն ու ո գե կա նութ յու նը: Սո վո րա բար Ան տո

1  Տե՛ս «Վարք սրբոց հարանց», էջ 81. «Թողթ Սերեպիոնի սորբ հօ րն առ աշակերտս 
երանելւոյն Անտոնի, առ Մակա ր եւ առ Ամատաս»: Հմմտ. նաեւ René Draguet, “Une 
lettre de Sérapion de Thmuis aux disciples d՛Antoine (A.D. 356) en version syriaque et 
arménienne,” Le Muséon  64 (1951), էջ 1–25: 

2  Տե՛ս «Վարք սրբոց հարանց», էջ 1780. « Վարք երանելոյն Անտոնի եգիպտացւոյ 
միայնակեցի եւ թողթ Աթանասի»:  

3  «Վարք սրբոց հարանց», էջ 18: 
4  Տե՛ս “The Sayings of the Desert Fathers. T he  A lp habetical Collect ion”, translated with  a 

foreword by Benedicta Ward, SLG, Cistersian Publications 1984,  էջ xviii:   
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նը հա մար վել է գրելկար դալ չի մա ցող մե կը: Սա կայն ո րոշ սկզբնաղբ
յուր նե րի հա վաստ մամբ նա բազ մա թիվ թղթեր է գրել վա նա կան հա
մայնք նե րի ե նույ նիսկ` Կոս տան դին Մեծ կայ սեր ե նրա որ դի նե րին1: 
Ընդ հա նուր հաշ վով Ան տոն Մե ծին վե րագր վում են յոթ թղթեր, ո րոնք 
տար բեր սկզբնաղբ յուր նե րի տվյալ նե րով գրվել են հիմ ա կա նում հին 
ե գիպ տե րեն` ղպտե րեն լեզ վով2: 

Վե րին Ե գիպ տո սում` Թե բե յում կամ Թե բա յի դում (ներ կա յիս Ե գիպ
տո սի հա րա վում, Նե ղո սի աջ ե ձախ գե տա բե րան նե րին) տա րած վում 
էր coenobitic կամ հա մայ նա կե ցա կան վա նա կա նութ յու նը, ո րի հիմ ա
դիրն էր Պա խո միո սը (290347): Այս տեղ ար դեն չկա յին մե նակ յաց ներ, 
ո րոնք հա վաք վում էին հո գե որ հոր ա ռաջ նոր դութ յան ներ քո, այլ յու
րա քանչ յուր վա նա կան հա մայնք միա ցած էր հա մա տեղ աշ խա տան քի 
ու ա ղոթ քի մեջ: Պա խո միո սի վարքն ու նրա նա մակ նե րը նույն պես կա
րե ո րա գույն նշա նա կութ յուն ու նե ցան հե տա գա յի վա նա կան կյան քի ձե
ւա վոր ման ու զար գաց ման վրա3:

Ե գիպ տա կան վա նա կա նութ յան եր րորդ կա րե որ ճյուղն այս պես 
կոչ ված լավ րա յի կամ սկե թեի վա նա կա նութ յունն էր: Վա նա կան այս 
տի պին հիմ ա կա նում բնո րոշ էր վա նա կան նե րի հա մայ նա կե ցա կան 
ձե ը, ո րոնք ապ րում էին իբ րե այս կամ այն աբ բա յի` հո գե որ հոր ա շա
կերտ ներ: Վա նա կան այս ճյու ղի ա ռա վել նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչն 
էր Ե վագր Պոն տա ցին (345399): «Բանք հա րանց» ժո ղո վա ծու նե րի 
մեծ մա սը ծա գել են հենց այս մի ջա վայ րում, քա նի որ դրա մեջ նկա րա
գրված կեր պար նե րի ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը` Մա կար Մեծ, Պամ բո, 
Մով սես են, ապ րել են վա նա կան այս ա վան դութ յան մեջ4: 

4. Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, վա նա կանա նա պա տա կան ո գե կա նու
թյան ձե ա վոր ման վրա մե ծա պես ազ դել են տար բեր ա նա պա տա կան 

1  Տե՛ս W. Harmless, նշվ. աշխ., էջ 78: 
2  Տեղեկոթյոնը հիմականոմ պահպանվել է Հերոնիմոսի «Նշանավոր մարդկանց 

մաս ին» երկոմ, որտեղ նա Անտոնին համարոմ է իր ժամանակի ամենակրթված 
հայրերից մեկը, հմմտ. W. Harmless, նոյն տեղոմ: Անտոնի յոթ թղթերի ամ բող
ջական մի ժողովածո պահպանվել է ԺԵ դարի լատիներեն տարբերակով, իսկ 
առավել ամբողջական եւ հավաստի տարբերակը` ղպտերեն եւ վրացերեն լեզո
ներով, տես Gérard Garitte, Lettres de Saint Antoine: version géorgienne et fragments 
coptes, CSCO 148–149 (Louvain: L. Durbecq, 1955):  

3  Պախոմիոսի վարքն ո նամակները պահպանվե լ են ղպտերեն, հոնարեն եւ արա
բե րեն լեզոներով, տես W. Harmless, նշվ. աշխ., էջ 7980: 

4  Տե՛ս “The Sayings of the Desert Fathers. The Alphabetical Collec ti on ”,  է ջ xviii: 
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հայ րե րի վար քե րը, հատ կա պես Ս. Ա թա նաս Ա լեք սանդ րա ցու կող մից 
գրված Ս. Ան տո նի վար քը, ո րոնք, սա կայն, ի րենց բո վան դա կութ յամբ 
ե ժան րով ա վե լի շուտ աստ վա ծա բա նա կան ու մեկ նա բա նա կան բարձր 
ո րա կի եր կեր էին: Իսկ «Բանք հա րանց» ժո ղո վա ծուն ար տա հայ տում է 
ա նա պա տա կան ո գե կա նութ յան բուն էութ յու նը. կյան քի ե մարդ կա յին 
հո գե բա նութ յան վեր լու ծութ յուն ա մե նա պարզ, բայ ցե ա մե նա խո րունկ 
օ րի նակ նե րով: Հենց այս ժո ղո վա ծուն է կազ մում «Ա նա պա տի ի մաս
տութ յուն» հաս կա ցութ յան բուն ար տա հայ տի չը, որն իր ազ դու կրող
ներն ու նե ցավ ինչ պես Ա րե ել քում, այն պես էլ Ա րե մուտ քում, ի դեմս 
Հով հան Կաս սիա նո սի1: 

Ի սկզբա նե «Բանք հա րանց» ժո ղո վա ծուն կազմ վել է իբ րե ո գե
կա նութ յան ե ա նա պա տա կան կյան քի ա մե նա տար բեր թե մա նե րի 
շուրջ հարց ու պա տաս խա նի ժո ղո վա ծու: Այն ստա ցավ Apophtegmata 
(Άποφθέγματα) Patrum հու նա րեն ա նու նը, այ սինքն` «Ի բա նից հա րանց»`  
մատ նան շե լով ա նա պա տի հայ րե րի խոս քե րից քաղ ված ի մաստ նե
րի նշա նա կութ յու նը2: Այս ժո ղո վա ծուն իր բնագ րա յին ձե ով մեզ է հա
սել հու նա րեն ե ղպտե րեն, առ կա են նաե ա սո րե րեն ու հա յե րեն վաղ 
շրջա նի, ինչ պես նաե ա րա բե րեն ե հին սլա վո նե րեն ա վե լի ուշ շրջա
նի թարգ մա նութ յուն նե րը3:  Սո վո րա բար այս ժո ղո վա ծուն բա ժան վել է 
հու նա րեն եր կու խմբի` այբ բե նա կան ե ա նա նուն կար գով, իսկ ա րեմտ
յան ի րա կա նութ յան մեջ տե ղի է ու նե ցել ժո ղո վա ծո ւի հա մա կարգ ված, 
այ սինքն` թե մա տիկ բա ժա նում: Տար բեր դա րե րում այն ձեռք է բե րել 
տար բեր ան վա նում եր, ինչ պես, օ րի նակ, Gerontikon` «Ծեր մարդ կանց 
գիրք», Paterikon` «Հայ րե րի գիրք», իսկ ա սո րա կան ա վան դութ յան մեջ, 
սկսած Զ դա րից` նաե «Դրախտ հա րանց»4: 

Հայ մա տե նագ րութ յան մեջ այն ա ռա վել հայտ նի է դար ձել «Վարք 
հա րանց» ան վա նու մով: Բայց այս խո րա գի րը, բո վան դա կա յին ա ռու
մով, վե րա բե րում է միայն ժո ղո վա ծո ւի ա ռա ջին մա սին, որ տեղ ամ
փոփ վել են շուրջ 55 վար քեր: Ժո ղո վա ծո ւի երկ րորդ մա սը կրում է 
«Բանք ե պատ մու թիւնք սուրբ հա րանց» խո րա գի րը` նե րա ռե լով ԺԹ 
գլուխ ներ ա մե նա տար բեր թե մա նե րի շուրջ` կա տար յալ ա ռա քի նու

1  Տե՛ս “The Sayings of the Desert  F athers. The Alphabetical C ol le ct ion”, էջ xix: 
2  Apophtegmata Patrumծագոմ է հոնարեն apoից, phtheggomaiաղերսել, խնդրել մի 

բան ասելո , paterհ այ ր բ առ եր ի համադրոմից:  
3  Տե՛ս “The Sayings of t he  Deser t Fat he rs . The Alphabetical Collection”, էջ xix: 
4  Տե՛ս W. Harml es s, նշվ . աշխ .,  է ջ 169: 
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թյուն, ա րիութ յուն, ա ղոթք ե այլն: Եր րորդ մասն ա վե լի շատ բո վան
դա կում է ա նա պա տա կան հայ րե րի թղթեր ու «հարցպա տաս խա նի»
ներ, ո րոնց թվում նաե Ա մո նի ե րեք թղթե րը, Մա կար Մե ծի թուղ թը, 
Սե րա պիոն Թմո ւի սա ցու ե Նե ղոս Ա նա պա տա կա նի խրատ նե րը: Ժո
ղո վա ծո ւի վե նե տիկ յան հրա տարկ չի ա ռա ջա բա նում հա յե րեն թարգ
մա նութ յան վե րա բեր յալ առ կա սա կա վա թիվ տվյալ նե րը կա րե լի է ամ
փո փել ըստ այսմ1: Միջ նա դա րում հու նա րեն ե ա սո րե րեն աղբ յուր նե
րից թարգ ման վել են ա նա պա տա կան հայ րե րի վար քե րի ու խոս քե րի 
տար բեր խմբագ րութ յուն ներ, ընդ հուպ մին չե կի լիկ յան ժա մա նա կաշր
ջան, երբ առ կա բո լոր թարգ մա նութ յուն նե րը հա վաք վել ե միախմբվել 
են իբ րե մեկ, ըն դար ձակ ու միաս նա կան մատ յան: Ձե ռագ րե րում առ
կա տվյալ նե րը ո րոշ վար քե րի թարգ մա նութ յուն ներ, ճա ռըն տիր նե րում 
պահ պան ված վկա յութ յուն նե րի հա մա ձայն, հասց նում են մին չե Ը դար` 
Սո ղո մոն Մա քե նա ցի: Այս պի սով, հնա գույն այս թարգ մա նութ յուն նե
րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է տա նել մին չե Գրի գոր Բ Վկա յա սեր 
կա թո ղի կոս (10661105)` տա լով դրանց «հին թարգ մա նու թիւն» պայ մա
նա կան ան վա նու մը: Ձե ռագ րե րից մե կում առ կա հի շա տա կա րա նի հա
մա ձայն` ժո ղո վա ծո ւի հա մախմբ ման, վե րա նայ ման ու դա սա կարգ ման 
ներշն չող նե րից ե նա խա ձեռ նող նե րից մե կը ե ղել է Ներ սես Լամբ րո նա
ցին: Ժո ղո վա ծո ւի վեր ջին, ե թե րես ո րո շա կի նո րա րա րութ յուն նե րով 
ճո խա ցած խմբագ րու մը կա րե լի է թվագ րել ԺԴ դա րով, երբ նո րե նոր 
թարգ ման վել են վար քեր ու խրատ ներ հու նա րե նից ե ա սո րե րե նից` 
այդ պի սով վերջ նա կա նա պես հա մալ րե լով ժո ղո վա ծուն: Այ նո ւա մե նայ
նիվ, հա կա ռակ միաս նա կան ժո ղո վա ծու ստեղ ծե լու այս ջան քե րին` 
ձե ռագ րա կան ա վան դութ յան մեջ պահ պան վել են ի րա րից ան կախ 
եր կու թարգ մա նութ յուն ներ` հին ե նոր կամ ա ռա ջին ու երկ րորդ: Վե
նե տիկ յան հրա տա րա կի չը բուն բնագ րում զե տե ղել է ա ռա ջին թարգ
մա նու թյու նը, իսկ երկ րոր դը` տո ղա տա կում` մանր տա ռե րով: Երկ
րորդ թարգ մա նութ յու նից պահ պան ված ե ա ռա ջի նում չար տա ցոլ ված 
հատ ված նե րը զե տե ղել է բնագ րից հե տո` իբ րե «մա ցորդք» երկ րորդ 
թարգ մա նութ յան: Ա ռա ջին խմբագ րութ յան բնա գի րը պատ րաստ ված է 
վեց, իսկ երկ րոր դի նը` չորս ձե ռագ րե րի հի ման վրա: 

5. Ժո ղո վա ծո ւի ներ կա աշ խար հա բար թարգ մա նութ յունն ի րա կա
նաց վել է միայն ժո ղո վա ծո ւի կո րի զը կազ մող «Բանք ե պատ մու թիւնք 
հա րանց» հատ վա ծի հա մար: ԺԹ գլուխ նե րում ամ փոփ ված վա նա
կանա նա պա տա կան բա րո յա խո սութ յունն ըստ այսմ յու րա հա տուկ 

1  «Վարք սրբոց հարա նց »,  է ջ ԱԸ: 
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մի թե մա տիկ ու ղե ցույց է բո լոր նրանց հա մար, ով քեր փա փագն ու
նեն ա նա պա տա կան հայ րե րի հո գե որ փոր ձա ռութ յա նը ծա նո թա նա լու 
ե դրանք ա ռօր յա կյան քում իբ րե լու սա բա նող օ րի նակ ներ ու նե նա լու: 
Աշ խար հա բար այս թարգ մա նութ յու նը փոր ձել է հնա րա վո րինս հա վա
տար մո րեն վե րար տադ րել ա նա պա տա կան հայ րե րի փոր ձա ռու թյու
նը` շատ հա ճախ հե տե ե լով գրա բար յան խոս քի կա ռուց վածք նե րին ու 
տրա մա բա նութ յա նը: Յու րա քանչ յուր գլխի ներ սում կա տար վել են հա
մա պա տաս խան պար բե րութ յուն նե րի թվա բա ժա նում եր` ըն թեր ցա
նութ յունն ա վե լի հեշ տաց նե լու նպա տա կով: Թարգ ման վել են թե՛ ա ռա
ջին ե թե՛ երկ րորդ թարգ մա նութ յան բնագ րե րը, ինչ պես նաե երկ րորդ 
թարգ մա նութ յան «մա ցորդք»նե րը` իբ րե «Պահ պան ված հատ ված
ներ երկ րորդ թարգ մա նութ յու նից»: Այ սու թարգ մա նիչ նե րի հիմ ա կան 
նպա տակն է ե ղել  ըն թեր ցո ղին հա սա նե լի դարձ նել գրա բար թարգ
մա նու թյամբ մեզ հա սած այս ժո ղո վա ծո ւի բո լոր հատ ված նե րը: Ներ
կա թարգ մա նութ յան վեր ջում դրվել են նաե անձ նա նուն նե րի ու տե
ղա նուն նե րի ցան կեր, ո րով ա վե լի է հեշ տա ցել այս ծա վա լուն հա տո րի 
ըն թեր ցու մը: 

Լիա հույս ենք, որ  ժո ղո վա ծո ւի նմա նա տիպ ա ռա ջին թարգ մա նու
թյու նը պի տի ծա ռա յի իր նպա տա կին: Ա ղո թում ենք, որ մոտ ա պա գա
յում Աստ ծո շնոր հով ու ո ղոր մութ յամբ աշ խար հա բար նոր թարգ մա
նութ յամբ կա րող լի նենք լույս ըն ծա յե լու «Վարք հա րանց» ժո ղո վա ծո ւի 
Ա ե Գ բա ժին նե րը նույն պես: 

Օգ նեա Հո գիդ Սուրբ, Աս տո ւած ճշմա րիտ. ա մէն:    

Շա հե Ծ. վրդ. Ա նան յան

25 Մար տի, 2016 թ.

 Յի շա տակ չար չա րա նաց և խա չե լու թեան 

Տեառն մե րոյ Յի սու սի Քրիս տո սի
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Գլուխ Ա 
Կա տար յալ ա ռա քի նութ յան մա սին

1. 
Ոմն եղ բայր հարց րեց աբ բա Ան տո նիո սին և ա սաց. «Ի՞նչ պա հեմ, 

որ ար ժա նի լի նեմ Աստ ծուն»: Պա տաս խան տվեց ծե րը և ա սաց. 

«Ինչ պատ վի րեմ քեզ` պա հիր և կապ րես: Քո բո լոր ճա նա պարհ նե րում 

Աստ ծո՛ւն ու նե ցիր աչ քիդ ա ռաջ, և ինչ էլ որ գոր ծես` Սուրբ Գրքի 

վկա յու թյամբ ձեռ նար կի՛ր: Ա մեն տեղ, ուր նստես, դյու րա շարժ մի՛ 

ե ղիր. այս ե րե քը պա հի՛ր և կապ րես»: 

2. Աբ բա Ան տո նիոսն ա սաց. «Ե րեք գործ կա Տի րոջ ա ռաջ պատ

վա կան. ա ռա ջին` երբ մար դը տկա րա նա, և նրա վրա փոր ձու թյուն ներ 

գան, ու գո հու թյամբ ըն դու նի դրանք, երկ րորդ` երբ մե կը սրբու թյամբ 

կա տա րի իր գոր ծը Տի րոջ ա ռաջ և ոչ թե մար դա հա ճու թյամբ, եր րորդ` 

երբ մե կը նստի հո գևոր հոր մոտ և ամ բող ջո վին հրա ժար վի իր կամ

քից»: 

3. Ոմն եղ բայր հարց րեց մի ծե րի և ա սաց. «Ո՞րն է բա րի գործ, որ 

կա տա րեմ և դրա նով ապ րեմ»: Եվ ծերն ա սաց. «Աստ ված գի տե բա րին, 

որդ յա՛կ, սա կայն լսե ցի, որ մե կը մե ծա պես սի րե լի աբ բա Ան տո նիո սի 

հետ բնակ վող աբ բա Նես թե րի նո սին հարց րեց, թե` ո՛րն է բա րի գոր ծը, 

որ ա նեմ: Նես թե րի նոսն ա սաց. ��Ա մեն կեն ցա ղա վա րու թյուն տար բեր 

է, քան զի Աբ րա հա մը օ տա րըն կալ և հյու րա սեր էր, և Աստ ված նրա 

հետ էր, Դա վի թը հեզ էր, և Աստ ված նրա հետ էր, Ե ղիան սի րում էր 

լռու թյուն, և Աստ ված նրա հետ էր. դու ևս ջանա պա հել այս ա մե նը 

և կապ րես��»:

4. Հայր Նես թե րո նը դարձ յալ ա սաց. «Տա ռա պանք և նե ղու թյուն

ներ. սրանք են այն մի ջոց նե րը, որ բարձ րաց նում են մե նակ յա ցի հո

գևոր աս տի ճա նը, քան զի գրված է, թե ե րեք այ րեր կան` Հո բը, Դա

նիե լը, Նո յը: Հո բը պատ կերն է վշտե րի, Դա նիե լը` ի րա վուն քի, Նո յը՝ L L

L L
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ա նըն չու թյան: Ե թե այս ե րեք վի ճակ նե րը լի նեն մար դու մոտ, ա պա և 

Աստ ված կբնակ վի նրա մեջ»: 

5. Մի ծեր ա սաց. «Մարդս միշտ պետք է մի ո րևէ գոր ծով զբաղ

ված լի նի. և երբ բա րի գործ է ա նում, գա լիս է նրա մոտ բան սար կուն, 

սա կայն տեղ չգտնե լով` թող նումգնում է, իսկ երբ գոր ծե րը չար են, 

ստեպստեպ գա լիս է Աստ ծո Հո գին, սա կայն տեղ չգտնե լով` հե ռա նում 

է: Սա կայն ե թե մար դը դարձ յալ խնդրի Նրան,  իս կույն կվե րա դառ նա»:

6. Ծերն ա սաց. «Ա տի՛ր քո ո րո վայ նը և աշ խար հիկ կա րիք ներն ու 

պա տի վը, և հան գիստ կու նե նաս»: Երկ րորդ ան գամ ա սաց. «Գլխա վոր 

ախ տե րը չորսն են»:  Եղ բոր հար ցին` ո րո՞նք են դրանք, ծե րը պա տաս

խա նեց. «Տրտմու թյու նը` երբ եր կա րաձգ վում է, ար ծա թա սի րու թյու նը, 

սնա փա ռու թյու նը և պոռն կու թյու նը. ա ռաջ նա հերթ սրան ցի՛ց պետք է 

պաշտ պան վել»: 

7. Նույն ծերն ա սաց. «Ե թե մե նակ յա ցը կա մե նա եր կու բան ա տել` 

նա կկա րո ղա նա ա զատ վել այս աշ խար հից»: Եղ բոր հար ցին, թե՝ ի՞նչ 

բան է այդ, պա տաս խա նեց. «Մարմ նա կան հան գիստն ու սնա փա ռու

թյու նը»: Նաև ա սաց. «Մար դու բար կու թյու նը բնա կան է` ե թե ախ

տե րից չէ, այլ ախ տի վրա զայ րա նա լու ու այն ար մա տա խիլ ա նե լու 

պատ ճա ռով է: Բնա կան է մար դու քաղ ցը` ե թե մարմ նի կա րի քից է, և 

ոչ թե` ախ տե րից: Ինչ պես Դա վիթն է ա սում. «Ով ծա ծուկ խո սեց իր 

ըն կե րոջ դեմ, նրան բա ցեի բաց հա լա ծե ցի, ով ամ բար տա վան էր աչ

քով և ա գահ` սրտով, նրա հետ հաց իսկ չկե րա» (Սաղմ. Ճ, 5)»: Նույն 

ծերն ա սաց. «Քու նը բնա կան է մար դու հա մար, բայց ոչ` հա գե նա լու 

աս տի ճան»:

8. Ոմն եղ բայր դի մեց աբ բա յին, թե. «Ինձ մի խո՛սք ա սա»: Աբ բան 

պա տաս խա նեց նրան և ա սաց. «Ջանք գոր ծադ րենք քայլ առ քայլ ու 

չծու լա նա՛նք և կապ րենք»: Եվ աբ բան նրանց մի այս պի սի բան պատ

մեց. «Մի մե ծա հա րուստ հո ղա գործ կար, ո րը, կա մե նա լով իր որ դի

նե րին հո ղա գոր ծու թյուն սո վո րեց նել, նրանց ա սաց. «Որդ յակ նե՛րս, 

տե սե՛ք, թե ինչ պես ես հարս տա ցա, և դուք էլ ե թե կա մե նաք լսել 

ինձ` կհարս տա նաք»: Եվ նրանք ա սա ցին. «Ա ղա չում ենք, հա՛յր, ա սա՛ 

մեզ` ինչ պե՞ս ա ռա ջա դի մենք և հարս տա նանք»: Հայրն ի մաս տու թյու

նը գոր ծի դրեց, որ չծու լա նան՝ գի տե նա լով, որ ե թե ա մեն ոք աշ խա տի 

հա նա պա զօր՝ կա ռա ջա դի մի: Եվ ա սաց նրանց. «Տար վա մեջ մեկ օր կա, 

որ ե թե մե կը աշ խա տի՝ կհարս տա նա և կա ռա ջա դի մի: Ես մինչ ծե րու

թյանս օ րը այդ օր վան էի նա խան ձախն դիր և հե տա մուտ: Ա հա դուք 
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ևս գոր ծե ցե՛ք և մի՛ ծու լա ցեք, և կգտնեք այդ օ րը հաս տա տա պես: Իսկ 

ե թե գեթ մեկ օր ծու լա նաք, զգո՛ւյշ ե ղեք. դա հենց այդ օրհն յալ օ րը 

կա րող է լի նել, և չլի նի թե՝ զուր տքնած լի նեք ողջ տա րին»: Այդ պես և 

մենք՝ ե թե հա նա պազ գոր ծենք, կե նաց ճա նա պար հը կգտնենք»: 

9. Պատ մում էին ո մանք Պաի սիո սի մա սին, թե մի ան գամ, վերց նե

լով կո ղո վը, գնաց կա լը և տա նու տե րին ա սաց. «Ինձ ցո րե՛ն տուր»: 

Տա նու տե րը նրան ա սաց. «Դո՞ւ հնձե ցիր, հա՛յր»: Նա ա սաց. «Ո՛չ, 

տե՛ր»: Տա նու տերն ա սաց. «Իսկ ինչ պե՞ս ես կա մե նում ցո րեն ստա նալ, 

ե թե չես հնձել»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ի՞նչ է, ով չի հնձում` վարձ չի՞ 

ստա նում»: Տա նու տերն ա սաց` ո՛չ:  Ծե րը ետ դար ձավ իր ճա նա պար

հով:  Եղ բայր նե րը, տես նե լով հայր Պաի սիո սի ա րար քը, ըն կան նրա 

ա ռաջ` ա ղա չե լով և հարց նե լով, թե ին չի՞ հա մար ա րեց այդ: Ծերն 

ա սաց նրանց. «Խրա տե լու հա մար ա րե ցի այդ, ո րով հե տև ե թե մե կը 

չգոր ծի և չաշ խա տի` Աստ ծուց վարձ չի ստա նա»:

10. Ոմն եղ բայր դի մեց Թեո դո րոս Փեր մա ցուն և պատ մեց բա ներ, 

որ գործ նա կա նում չէր կա տա րել: Ծե րը նրան ա սաց. «Դեռ ո՛չ ճա նա

պարհն ես գտել, ո՛չ նավն ես վար ձել, ո՛չ քո կա րա սի ներն ես բար ձել, 

սա կայն ար դեն քա ղա քին ես ու զում հաս նել: Երբ գոր ծը կա տա րես, 

այն ժամ կհաս նես նրան, ին չից պատ մում էիր»: 

11. Հայր Մա կա րիոսն ա սաց, թե Գրի գոր ե պիս կո պոսն ա սում էր. 

«Աստ ված բո լոր մարդ կան ցից այս ե րեք բանն է պա հան ջում. բե րա նի 

ճշմար տա ցիու թյուն, մարմ նի սրբու թյուն և ու ղիղ հա վատք»:

12. Հայր Պի մենն ա սաց. «Մե նակ յաց նե րը պետք է ե րեք ո րակ ու նե

նան. ա ռա ջի նը` խո նար հու թյուն, երկ րոր դը` հնա զան դու թյուն և եր

րոր դը` արթ նու թյուն: Մե նակ յաց նե րը պետք է փու թա ջան լի նեն, որ

պես զի չար հա մարհ վեն:

13. Հայ րե րից ո մանք ա սում էին, թե մինչ վախ ճան վե լու վրա էր 

մե նաս տա նի ե րեց հայր Ի սա հա կը, նրա շուր ջը հա վաք ված ծե րե րը լա

լիս էին և ա սում. «Քե զա նից հե տո ի՞նչ ա նենք, հա՛յր»: Եվ նա նրանց 

ա սաց. «Տե սե՛ք, թե ինչ պես ըն թա ցա ձեր առ ջևից: Ե թե դուք ևս կա

մե նում եք ըն թա նալ և պա հել ձեր հայ րե րի պատ վի րան նե րը, ա պա 

Աստ ված կա ռա քի իր շնորհ նե րը և կպահ պա նի այս տե ղը, իսկ ե թե 

չպա հեք` այս տե ղում չեք մնա:  Երբ մեր հայ րե րը հա սան վախ ճա նի 

օր վան, մենք տրտմում և լաց էինք լի նում, սա կայն, նրանց պատ վի

րան նե րը պա հե լով, հաս տա տուն մնա ցինք` որ պես թե նրանք մեզ հետ 

էին: Ա հա այդ պես ա րեք նաև դո՛ւք, և կապ րեք»:

2 – Հարանց վարք
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14. Հայր Ի սի դո րո սի մա սին, որ միա բան նե րի հետ էր բնակ վում, 

աբ բա Պի մենն ա սաց. «Ինչ պես պղնձե օձն էր, որ Մով սե սը շի նեց ժո

ղովր դի ա ռող ջու թյան հա մար (Թվ. ԻԱ 9), այն պես էլ հայր Ի սի դո րոսն 

է՝ ա մե նայն ա ռա քի նու թյուն նե րով լե ցուն, որ լու սա վո րե լով ա մեն քին` 

օգ նում է ա ռա ջա դի մել»: 

15. Հայ րե րից մեկն ա սաց. «Ե թե նախ չա տես` չես կա րող սի րել, ե թե 

մեղ քը չա տես` չես կա րող ար դա րու թյուն գոր ծել, ինչ պես և գրված 

է. «Հե ռա ցի՛ր չա րից և բա րի՛ն ա րա» (Սաղմ. ԼԳ 15): Սա կայն այս ա մե

նի հա մար կամ քի հո ժա րու թյուն է պա հան ջում Աստ ված ա մե նու րեք: 

Ա դա մը դրախ տում էր, սա կայն պատ վի րա նա զանց ե ղավ, իսկ Հո բը 

աղ բա նո ցի մեջ էր, բայց պա հեց պատ վի րա նը, քան զի Աստ ված մարդ

կան ցից հո ժա րա կա մու թյուն է պա հան ջում, որ պես զի երկն չեն Ի րե նից 

ա մե նայն ժամ»:

16. Հայր Սիղ վիա նո սի ա շա կերտ Զե նոնն ա սում էր. «Նշա նա վոր 

վայ րում մի՛ բնակ վիր, մե ծա նուն մար դու մոտ մի՛ նստիր և քեզ հա

մար ո րևէ տեղ խուղ շի նե լու հիմ քեր մի՛ գցիր»:

17. Ծերն ա սաց. «Ե թե քո և ըն կե րոջդ մի ջև վի ճա բա նու թյուն լի նի, 

և ըն կերդ ու րա նա և ա սի, թե` չեմ ա սել այդ բա նը, մի՛ հա կա ռակ վիր 

նրան և մի՛ ա սա, թե` ա սել ես, ա պա թե ոչ` հան դուգն կդառ նա և կա

սի` ա յո՛, ա սել եմ, և այդ պի սով մեծ խռո վու թյուն կլի նի»: Եվ այս պի սի 

բան պատ մեց. «Եր կու ծե րեր խցում Սուրբ Գրքից էն խո սում, և մե կը 

խոս քի մեջ մե ղան չեց, իսկ մյու սը դա հայտ նեց ե րե ցին: Ե րե ցը գա լով 

նրա մոտ՝ հարց րեց. «Դո՞ւ ես ա սել այս բա նը»: Եվ նա ա սաց` ա յո՛: 

Ե րե ցը նրան ա սաց. «Ե թե ե կե ղե ցի գաս, և քեզ հարց նեմ, ու րա ցի՛ր 

այդ բա նը»: Մյուս ծե րի մոտ գա լով՝ ե րեցն ա սաց. «Ե թե եղ բայ րը գա 

և ու րա նա այդ բա նը, ա վե լորդ չխո սես»: Երբ եղ բայ րը ե կավ ե կե ղե ցի, 

ե րե ցը կան չեց նաև այն եղ բո րը, ո րը նրա մա սին հայտ նել էր: Ե րե ցը 

հարց րեց եղ բո րը. «Դո՞ւ ես ա սել այս բա նը»: Եվ նա ա սաց` ո՛չ: Ե րե ցը 

հարց րեց մյու սին. «Դու լսե՞լ ես այս բա նը»: Սա ևս ու րա ցավ: Սրանք 

ի րար ա ռաջ ընկ նե լով` հաշտ վե ցին»: 

18. Մե նաս տա նի ե րեց հայր Հով սե փը հայր Թեո դո րո սի մա սին 

ա սում էր, թե. «Նա ոչ միայն հի մա է մեծ, այ լև՝ երբ Սկյու թիա յում էր: 

Նրա մա սին ա սում էին, թե այս ե րեք գլխա վոր բա նե րը բո լոր մարդ

կան ցից ա մե նա շատն ինքն ու ներ. այն է` ա նըն չու թյուն, կրո նա վո րու

թյուն և մարդ կան ցից խույս տա լը: Նրա մա սին ա սում էին, թե երբ 

Սկյու թիան ա վեր վեց, նա ե կավ Փեր միա յում բնակ վե լու: Երբ ծե րա
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նա լով հի վան դա ցավ, ինչ բե րում էին նրան՝ ա ռա ջի նի բե րա ծը տա լիս 

էր երկ րոր դին, ինչ առ նում էր մե կից՝ տա լիս էր մյու սին. ու այս պես 

հեր թով: Իսկ ճա շի ժա մին, ով ինչ բե րեր՝ այն էր ճա շա կում: Նրա ա շա

կեր տը պատ մում էր, թե մի ան գամ ե կավ մե կը, որ սոխ էր վա ճա ռում, 

և լի քը լցրեց իմ սկա վա ռա կը: Ծերն ինձ ա սաց. «Լցրո՛ւ դա ցո րե նով 

և տո՛ւր նրան»: Ցո րե նի եր կու շեղ ջեր կա յին. մե կը՝ մա քուր, մյու սը` 

ան մա քուր:  Ես լցրի խա ռը ցո րե նի շեղ ջից, որ այդ մար դուն տամ, իսկ 

ծերն ինձ էր նա յում տրտմու թյամբ ու ա մո թով: Ես նրա ա հից վայր 

ըն կա, շուռ տվե ցի սկա վա ռա կը և ծնկի ե կա նրա ա ռաջ: Ծերն ինձ 

ա սաց. «Վե՛ր կաց, ո րով հե տև մեղ քը քո նը չէ, այլ ես մե ղան չե ցի, որ 

քեզ ա սա ցի»: Եվ ծե րը գո գը լի քը մա քուր ցո րեն լցրեց և տվեց նրան, 

նույն պես և սո խը տվեց նրան»:

19. Սուրբ հայ րեր աբ բա Պափ նո տիո սի, աբ բա Բե սա րիո նի, աբ բա 

Ե սա յու և աբ բա Պաի սիո սի մա սին ա սում էին, թե հույժ զո րա վոր էին: 

Մի ան գամ նրանց հան դի պեց Նիտ րիա լե ռան ե րեց Հաթ րին և հարց

րեց, թե ինչ պե՞ս պետք է եղ բայր նե րը վա րեն ի րենց կյան քը: Եվ նրանք 

ա սա ցին. «Խիստ ճգնա կե ցու թյամբ և մեր ձա վո րի հան դեպ խիղ ճը մա

քուր պա հե լով»: 

20. Ծե րե րից մեկն ա սում էր. «Մեր հայ րե րը չա փա վոր խստա կե

ցու թյամբ ներս մտան, իսկ մենք, ե թե կա րող ենք՝ քաղց րու թյա՛մբ 

մտնենք»: 

21. Մի ծեր ա սաց. «Ա մեն բա նի հա վա նու թյուն մի՛ տուր և լծա կից 

մի՛ ե ղիր, այլ լռել յա՛յն հա վա տա և հա ճա խա կի՛ ա սա ճշմար տու թյու

նը»: 

22. Հայր Պի մենն ա սաց. «Գոր ծի մա սին, ո րը դեռ չես ա րել, մի՛ խո

սիր. հա նուն Աստ ծու կրած ա մեն մի բռնու թյուն խոս տո վա նու թյուն 

է Աստ ծուն»: Հայր Ովր Նիտ րա ցու մա սին ա սում էր, թե երբ վեր ջինս 

մա հա նում էր, ա սաց. «Այն օր վա նից, ինչ ե կա այս տեղ, ոչ մի օր չմնա

ցի ա ռանց ձե ռա գոր ծի, ո րևէ մե կի ձեռ քից ձրի հաց չկե րա և չզղջա ցի 

իմ ա սած ո րևէ խոս քի հա մար»: Եվ այս պես ա սաց. «Այժմ վախ ճան

վում եմ այն պես, կար ծես թե աստ ված պաշ տու թյան սկիզբն իսկ չեմ 

դրել»: Նրա մա սին նաև լսել էին, որ ա վե լին գի տեր, քան բա զում մար

դիկ, սա կայն երբ մե կը մի բան էր հարց նում Սուրբ Գրքից կամ հո գու 

մա սին, շու տա փույթ պա տաս խան չէր տա լիս, այլ ա սում էր` ես դա 

չգի տեմ, և մեկ ա միս և ա վե լի՝ պա տաս խան չէր տա լիս: 
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23. Ծե րե րից ո մանք ա սում էին, թե. «Սկզբում երբ հա վաք վում 

էինք ի րար մոտ, մեր օգ տի հա մար էինք խո սում, միմ յանց շա հում էինք 

և դասդաս լի նե լով` եր կինք էինք բարձ րա նում: Իսկ այժմ, երբ հա

վաք վում ենք, չա րա խո սու թյամբ ենք զբաղ վում, և ըն կերն ըն կե րո ջը 

խոր խո րատ է գցում»: 

24. Հարց րին մի ան գամ հայ րե րը հայր Սիղ վիա նո սին և ա սա ցին. 

«Ինչ պի սի՞ ըն թացք վա րե ցիր, որ այդ պի սի ի մաս տու թյուն ամ բա րե

ցիր»: Եվ ծերն ա սաց. «Իմ սրտում չթո ղե ցի այն պի սի խոր հուրդ ներ, 

ո րոն ցով բար կաց նեի Աստ ծուն»: 

25. Հայ րե րից մեկն ա սաց. «Ե թե մեր ներ քին մարդն ար թուն լի նի, 

կա րող է մեզ պա հել նաև ար տա քուստ: Իսկ ե թե դա չենք կա րո ղա նում 

ա նել, գո նե մեր լե զուն զսպենք՝ որ քան կա րող ենք»: Նույն ինքն ա սաց. 

«Հո գևոր գոր ծեր են հար կա վոր՝ ին չի հա մար և ե կանք այս տեղ: Մեծ 

տա ռա պանք է` դուրս գալ մարմ նից, սա կայն հո գու գոր ծեր չգոր ծել»:

26. Ծերն ա սաց. «Ով չար հա մար հի նյու թա կան բա րիք նե րը, մարմ

նա կան փառ քը և հան գիս տը, ով չկա րո ղա նա հա տել  իր կամ քը և 

չզսպի բար կու թյունն ու զայ րույ թը և չհան դար տեց նի մեր ձա վո րին՝ 

չի կա րող ապ րել»: Դարձ յալ ա սաց. «Ե թե մար դը սկսում է փախ չել 

իր կամ քից, թող նում է իր մեղ քե րը և գնում է առ Աստ ված, նախ նրա 

կամ քը սկսում է մարտն չել իր հետ և հոր դո րում է նրան դառ նալ դե

պի իր մեղ քե րը: Իսկ ե թե մեր ժի իր կամ քը` ա նա րա տու թյամբ կըն թա

նա առ Աստ ված. և ե թե ա նա րա տու թյամբ ըն թա նա, ժուժ կա լու թյուն 

կդրսևո րի, իսկ ժուժ կա լու թյու նը պա հե լը՝ մարմ նա կան տա ռա պանք է: 

Այն ժամ մար դը գո հու թյուն է ա ռա քում առ Աստ ված և ա սում` ոչ թե 

ես, այլ Դո՛ւ` օգ նա կան իմ: Պետք է գի տե նալ, որ միայ նակ յացն ան

կա րող է պահ պա նել իր ջան քե րը` ա ռանց լռու թյան և ի րեն ո չինչ հա

մա րե լու»: Դարձ յալ ա սաց. «Նե ղու թյու նը շար ժում է Աստ ծու ո ղոր

մա ծու թյու նը դե պի մար դը, ինչ պես որ հողմն` անձ րևը»: Դարձ յալ 

ա սաց. «Ե թե մի եղ բայր տկա րու թյուն ու նե նա և թու լա նա, պետք է 

հան դուր ժել նրան, իսկ ե թե գող լի նի` ար տաք սել նրան, քան զի նրա 

ան ձը գայ թակ ղեց նում է, և բո լոր նրանց, որ այդ տե ղում են գտնվում, 

խռո վեց նում է:

27. Հայր Պամ բո սը իր ա շա կեր տին ու ղար կեց Ա լեք սանդ րիա` վա

ճա ռե լու ձե ռա գոր ծը. և նա տասն վեց օ րում կա տա րեց այդ գոր ծը: 

Ա պա գնումնստում էր սուրբ Մար կո սի տա ճա րում և դի տում ընդ

հան րա կան ե կե ղե ցու ծի սա կար գը. սո վո րեց նաև եր գա սա ցու թյուն
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ներն ու վե րա դար ձավ ծե րի մոտ: Ծե րը նրան ա սաց. «Քեզ խռով ված 

եմ տես նում, որդ յա՛կ, գու ցե փոր ձա՞նք է պա տա հել քեզ քա ղա քում»: 

Եղ բայրն ա սաց ծե րին. «Ին չո՞ւ այս պես վատ նե ցինք մեր օ րերն ա նա

պա տում և ոչ կա նոն, ո՛չ շա րա կան նե րի եր գա սա ցու թյուն չու սա նե

ցինք. գնա ցի Ա լեք սանդ րիա և տե սա ե կե ղե ցա կան դա սը, թե ինչ պես 

էին սաղ մո սում, և մե ծա պես տրտմե ցի, քան զի մե զա նում ոչ մե ղե

դի ներ և ոչ էլ շա րա կան ներ են երգ վում»: Ծե րը նրան ա սաց. «Վա՜յ 

ինձ, որդ յակ, այս օ րին հաս նե լուս հա մար, քան զի կրո նա վոր նե րից 

ո մանք, թող նե լով հաս տա տուն կե րա կու րը, որ Սուրբ Հո գուց սահ ման

վեց, եր գե րի ու ձայ նե րի հե տևից են գնում. ի՞նչ է հաս տա տում շա

րա կան նե րի եր գը, կամ ի՞նչն է, որ լու սա վո րում է մե նակ յաց նե րին. 

երբ ե կե ղե ցում կանգ նի և բարձ րաց նե լով իր ձայ նը՝ որ պես զվա րակ 

բա ռա չի՞, թե՞ կանգ նե լով Աստ ծո ա ռաջ` բա զում խոս քեր պտղա բե րի 

մտքում: Քան զի մենք չպետք է ա ղոթ քի կանգ նենք մռնչա լով և այդ

պես հո գի ներս կո կորդ ներս հասց նե լով, քա նի որ կրո նա վոր ներն այս 

ա նա պատ ե լան ոչ թե ձայ ներ հնչեց նե լու, կամ եր գեր եր գե լու, կամ 

մե ղե դի ներ գո չե լու, կամ ձեռ քե րը շար ժե լու և ոտ քե րով դո փե լու, այլ 

բա զում երկ յու ղով ու դո ղու թյամբ, ար տա սուք նե րով ու հե ծու թյամբ 

բա րե պաշ տու թյան և մտքե րի սրբու թյան մեջ մնա լու և յու րա քանչ

յուրն իր խո նար հու թյան չա փով ա ղա չանք նե րի ձայ նը Աստ ծուն մա

տու ցե լու հա մար: Եվ արդ, ա սում եմ քեզ, որդ յա՛կ, որ կգան օ րեր, 

երբ քրիս տոն յա նե րը կա ղա վա ղեն Ա վե տա րա նի և սուրբ ա ռաք յալ նե

րի ու մար գա րե նե րի Աստ վա ծա յին Գրքե րը, կջնջեն և կգրեն հել լե նա

կան բա նաս տեղ ծու թյուն ներ ու հել լե նա ցի նե րի շա րա կան նե րը: Սրա 

հա մար էլ մեր հայ րե րը մեզ պատ վի րե ցին, որ ա նա պա տի ի մաս տուն 

գրա գիր նե րը սուրբ հայ րե րի ու մար գա րե նե րի վարքն ու խոս քը մա

գա ղաթ նե րի վրա չգրեն, այլ պա պի րու սե թղթե րի վրա, քան զի հա ջորդ 

սե րուն դը, որ պի տի գա, կջնջի սուրբ հայ րե րի վարքն ու իր կամ քի 

հա մա ձայն կգրի այն»: Եվ եղ բայ րը նրան հարց րեց. «Իսկ ի՞նչ կլի նի, 

հա՛յր, կփո փոխ վե՞ն քրիս տոն յա նե րի կարգն ու օ րեն քը, և չե՞ն լի նի 

ե կե ղե ցի ներ և քա հա նա ներ, երբ այս կա տար վի»: Նա պա տաս խա նեց. 

«Այն ժամ շա տե րի սե րը կնվա զի, շատ նե ղու թյուն ներ կլի նեն, հե թա

նոս նե րի հար ձա կում ներ և ժո ղո վուրդ նե րի խռո վում ներ, թա գա վոր նե

րի ան հաս տա տու թյուն և իշ խան նե րի ան կար գու թյուն, քա հա նա ներն` 

այ պա նող, և կրո նա վոր նե րը հեղգ կլի նեն, և ե կե ղե ցու հայ րերն ի րենց 

և ի րենց հո տե րի փրկու թյունն ար հա մար հող ներ կլի նեն, փու թա ջան 

և ա ռա ջի նը վա զող՝ դե պի սե ղան նե րը, կռվա զան և ծույլ` ա ղոթք նե

րի մեջ, պատ րաս տա կամ` շա տա խո սու թյան և հա մար ձակ` հայ րե րի 
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կարգն ու խոս քը դա տա պար տե լու մեջ. ոչ հայ րե րին նման վել կցան

կա նան և ոչ էլ նրանց խոս քը լսել, այլ մա նա վանդ կպա տաս խա նեն և 

կա սեն` ե թե մենք լի նեինք նրանց ժա մա նակ` մենք էլ կջա նա յինք: Եվ 

ե պիս կո պոս ներն այն օ րե րին կլի նեն բռնա կալ նե րի պա հանջ նե րը կա

տա րող, դա տաս տա նը կա նեն կա շառ քով և չեն ո ղոր մի աղ քա տին դա

տաս տա նի ժա մին, այ րի նե րին կտրտմեց նեն և որ բե րին կկսկծաց նեն: 

Ան հա վա տու թյուն կգա նաև ժո ղո վուրդ նե րի վրա. ա նա ռա կու թյուն, 

ա տե լու թյուն, թշնա մու թյուն, նա խանձ, ար բե ցո ղու թյուն, պոռն կու

թյուն, շնու թյուն, սպա նու թյուն, գո ղու թյուն»: Եվ եղ բայրն ա սաց. 

«Ի՞նչ ա նեն նրանք, ով քեր այդ օ րե րի ու ժա մա նակ նե րի մեջ կհայտն

վեն»: Եվ ծերն ա սաց. «Կապ րի նա, ով կապ րեց նի իր հո գին, և նա մեծ 

կկոչ վի Երկն քի Ար քա յու թյուն մեջ»:

28. Աբ բա Պի մե նը հարց րեց աբ բա Նես թե րո նին, թե` «Որ տե ղի՞ց ու

սա նե ցիր այդ պի սի վարք, որ երբ միա բա նու թյու նում վշտաց նում են 

քեզ, ո չինչ չես խո սում և լռու թյամբ տա նում ես»: Եվ աբ բա Նես թե

րոնն ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ, հա՛յր, երբ ե կա այս միա բա նու

թյուն, մտքիս մեջ ա սա ցի ինքս ինձ. «Դու և ա վա նա կը մեկ եք. ինչ

պես ա վա նա կը ծեծ վե լիս չի խո սում, ա նարգ վե լիս չի պա տաս խա նում՝ 

նույն պես և դու, ինչ պես սաղ մո սում է աս վում «Որ պես մի ա նա սուն 

ե ղա քո ա ռաջ, և ես ա մե նայն ժամ քեզ հետ եմ» (Սաղմ. ՀԲ 22-23)»:

29. Աբ բա Պի մենն ա սաց. «Խո նար հու թյու նը, նե ղու թյունն ու վշտե

րը մե նակ յա ցին տա նում են դե պի հան գիստ»: Դարձ յալ ա սաց. «Որ

չափ կա րող ես, գոր ծիր ձեռ քե րո՛վ, ո րով հե տև դրան ցով կա րող ես 

ո ղոր մու թյուն ա նել, ո րով հե տև  գրված է. «Ո ղոր մու թյունն ու հա վատ

քը թո՛ղ չպա կա սեն քե զա նից»: 

30. Կոս տանդ նու պոլ սի ար քե պիս կո պոս սուրբ Հով հան նու մա սին, 

ով իր վար դա պե տա կան խոս քի շնոր հիվ ար ժա նա վո րա պես Ոս կե բե րան 

կոչ վեց և պայ ծա ռա պես փայ լեց, ա սում էին, թե փրկչա կան մկրտու

թյունն առ նե լուց հե տո ո՛չ երդ վեց, ո՛չ երդ վեց րեց ո րևէ մե կին, ո՛չ 

բամ բա սեց, ո՛չ ստեց, ո՛չ տգեղ խոսք դուրս հա նեց իր բե րա նից, ո՛չ էլ 

մեկ նու մե կից ա մա չե լու ա ռիթ ու նե ցավ:

31. Աստ ծո մեծ քա ղա քի պատ րիարք Գրի գո րի մա սին ծե րե րից 

ո մանք ա սում էին, թե իր կյանքն ուղ ղեց դե պի ո ղոր մու թյու նը, ան հի

շա չա րու թյու նը և ար տա սու քը: Նա մեծ գթասր տու թյուն ու ներ մե ղա

վոր նե րի հան դեպ: 
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32. Հայր Հով հան նես Կար ճա հա սակն ա սում էր. «Ես կա մե նում եմ, 

որ մե նակ յա ցը քայլ առ քայլ ըն թա նա ա ռա քի նու թյուն նե րի հե տևից և 

ստի պի ի րեն ա մեն օր, քան զի ես ինքս էլ ա ռա վո տից սկսած՝ ինձ ստի

պում եմ պա հել Աստ ծո պատ վի րան նե րը: Ջանք գոր ծադ րե լով` մնում 

եմ ժուժ կա լու թյան մեջ՝ երկ յու ղով և համ բե րա տա րու թյամբ: Հո գով և 

մարմ նով խո նար հու թյան մեջ եմ լի նում, սրտի նե ղու թյան եմ դի մա

նում` բա զում ա ղոթք նե րի ու հե ծե ծանք նե րի մեջ, լեզ վի սրբու թյուն 

եմ սի րում, աչ քերս եմ պա հում, ա նարգ վե լիս չեմ բար կա նում, չա րի 

փո խա րեն չա րով չեմ հա տու ցում, իմ դեմ մե ղան չած նե րի դեմ ոխ չեմ 

պա հում և ոչ էլ չափ վում նրանց հետ, այլ բո լո րից հե տինն եմ կո չում 

ինձ, դե պի խաչն եմ ձգտում, դե պի հո գու աղ քա տու թյու նը` կա մո

վին և սի րա հո ժար, դե պի պահ քը` ա պաշ խա րու թյան հա ռա չանք նե րի 

մեջ, դե պի ճգնու թյու նը` մար տի և հո գու գի տու թյան հա մար, ո րով 

ստա նում եմ լռու թյան քաղց րու թյուն: Ձգտում եմ դե պի ձե ռա գոր ծը, 

դե պի գի շե րա յին հսկու մը, դե պի քաղ ցը, դե պի ծա րա վը, դե պի ցուր

տը, դե պի մեր կու թյու նը, դե պի ցա վե րը: Մահ վան գի տու թյամբ դե պի 

գե րեզ մանն եմ խո նարհ վում և վախ ճա նին եմ մեր ձե նում ա մեն ժամ»:

33. Աբ բա Ե րե նիոսն ա սաց եղ բայր նե րին. «Ջա նանք համ բե րել մեծ 

պա տե րազ մին, քան զի զին վոր ներն ենք Քրիս տո սի՝ երկ նա վոր թա գա

վո րի: Երկ րա վոր թա գա վո րի զին վոր ներն սա ղա վարտ ներ ու նեն ի րենց 

գլխին, իսկ մեր զին վո րու թյու նը երկ նա յին շնորհ ներն են: Նրանք եր

կա թա պատ վա հան ներ ու նեն, իսկ մենք` հա վատ, նրանք` գե ղարդ ներ, 

մենք` ա ղոթք ներ, նրանք` կա պարճ ներ, իսկ մենք` հույս առ Աստ ված: 

Նրանց խրա խու սող ներն ու պսա կադ րող նե րը զո րագ լուխ ներն են, իսկ 

մեր հա վատ քի զո րագ լուխն ու նվի րա գոր ծո ղը մեր Տեր Հի սուս Քրիս

տոսն է: Նրանք մար տի մեջ ար յուն են հե ղում, իսկ մենք բա րե հաճ 

մտքեր ենք մա տու ցում: Երկ նա յին թա գա վո րը թույլ է տա լիս դևե րին 

մարտն չել մեր դեմ, որ պես զի չմո ռա նանք Նրա օգ նա կա նու թյու նը. ուս

տի զգու շա նանք մեր մտքե րը աղ տե ղի խոր հուրդ նե րով ա պա կա նե լուց: 

Ե թե Աստ ծո հետ շուր թե րով խո սենք և մեր սրտե րը աշ խար հի մեջ թա

փա ռեն, ա պա ինչ պե՞ս Նա կլսի մեզ: Խա ղա ղու թյան և ան դոր րի մեջ 

ե ղած ժա մա նակ բնավ չենք ա ղո թում, իսկ երբ ընկ նում ենք նե ղու թյան 

մեջ, այն ժամ ողջ սրտով, արթ նու թյամբ ու զղջման ար տա սուք նե րով 

մտնում ենք ա ղոթ քի ա ռա գաստ: Եվ ե թե շուր թե րով չենք ա ղո թում, 

գո նե մտքով ա ղո թենք, Տի րո ջը մա տու ցենք մեր սրտի խոսքն ու հե

ծե ծանք նե րը: Ո՞վ կա մեր մեջ, եղ բայր նե՛ր, որ չի մարտն չում երկն քի 

ար քա յու թյա նը հա կա մարտ զին վոր նե րի դեմ: Ուս տի նման վենք ե րեք 
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ե րի տա սարդ նե րին և չար չա րանք նե րի հնո ցը հա մար ձա կու թյամբ ոտ

նա կոխ ա նենք (Դան. Գ 19-95): Փոր ձանք նե րի կայ ծակ ներն ա ղոթ քով մա

րենք և ա նե րևույթ Նա բու գո դո նո սո րին ա մա չեց նենք: Մեր մար մի նը 

պա տա րագ մա տու ցենք կեն դա նի Աստ ծուն և մեր բա րե պաշտ միտ քը՝ 

որ պես ող ջա կեզ, նվի րենք Նրան»:

 34. Ե րա նե լի Մա կա րիո սը պատ մում էր, թե. «Մի ծեր ե կավ ինձ 

մոտ, և միա սին նստե ցինք ըն թեր ցե լու ա ռա ջին հայ րե րի գրու թյուն

նե րը:  Հա սանք այն տե ղին, որ տեղ պատմ վում էր մի հոր ա ռա քի նու

թյան մա սին, թե մի ան գամ ա վա զակ նե րը գի շե րով ե կան նրա մոտ և 

ա սա ցին. «Ե կանք վերց նե լու այն ա մենն, ինչ ու նես»: Եվ նա, վա ռե լով 

լույ սը, սեն յա կը հանձ նեց նրանց: Իսկ նրանք, ա մեն ինչ վերց նե լով, 

գնա ցին: Ծե րը, սեն յակ մտնե լով, անկ յու նում թողն ված մի բրիչ գտավ 

և վերց նե լով այն՝ վա զեց նրանց հե տևից` ա սե լով. «Սա՛ էլ է ի մը»: 

Եվ նրանք զղջա լով` ա մե նը վե րա դարձ րին նրան՝ մե ծա մեծ ա ղա չանք

նե րով և ընկ նե լով նրա առ ջև` ա սա ցին. «Ար դա րև Աստ ծո ծա ռա ես 

դու»: Երբ հյուր ե կած ծե րը լսեց այս պատ մու թյու նը, ու րա խա ցավ և 

ա սաց. «Ես բնակ վում էի Հոր դա նա նի ա փին գտնվող մի խրճի թում: 

Մի օր կար դա ցի այդ պատ մու թյու նը և Աստ ծուց խնդրե ցի՝ ինձ էլ տա 

այդ շնոր հը: Նույն օրն իսկ ինձ մոտ ե կան ա վա զակ նե րը, և ես բա ցե ցի 

դու ռը, տվե ցի նրանց` ինչ որ ու նեի, իսկ նրանք հարց րին. «Ոս կի ու

նե՞ս»: Ա սա ցի` ա յո՛, ե րեք դա հե կան ու նեմ, և տվե ցի նրանց: Նրանք 

գնա ցին, իսկ ես մեծ խնդու թյուն ապ րե ցի»: Ես հարց րի նրան. «Իսկ 

ու նեի՞ր այն միտ քը, թե` կվե րա դառ նան ինձ մոտ»: «Բնա՛վ, բնա՛վ այդ 

բա նը մտքովս չան ցավ. Աստ վա՛ծ վկա»: Այս բա նե րի հա մար փա ռա

բա նե ցինք Աստ ծուն»:

35. Ծե րե րից մե կը բրդյա գործ վածք գնեց. տա կը դնե լով՝ նստեց 

վրան և կրպա կա տի րո ջը տա լիք դրամն էր հաշ վում: Ինչոր մե կը ու

զում էր գո ղա նալ կտա վը և հե տևում սպա սում էր: Հաս կա նա լով այդ` 

ծե րը կռա ցավ դե պի կրպա կա տե րը, ում պետք է տար դրա մը, և գո ղը, 

վերց նե լով գործ ված քը, գնաց:  Ծե րը ո՛չ փնտրեց այն, ո՛չ էլ ո րևէ բան 

խո սեց այդ մա սին, այլ վճա րեց գի նը և գնաց խնդու թյամբ, քան զի` 

քա նի դեռ ու ներ` իբ րև թե ո չինչ չու ներ, իսկ երբ կորց րեց` բո լո րո վին 

չցա վեց` իբ րև թե մի բան  պա կա սել է ի րե նից: 

36. Մի ծե րի ու նեց վածքն ու գրու թյուն նե րը գո ղա ցավ նրա դրա

ցին:  Ծե րը, նույն պա հին մտնե լով և բա ցա հայ տե լով կա տար վա ծը, 

գնաց նրա մոտ՝ գան գատ վե լու՝ չգի տե նա լով, թե ո՛վ է գո ղը: Դրա ցին 

դե ռևս չէր թաքց րել գո ղո նը: Տես նե լով իր կա րա սի նե րը` ծե րը դուրս 
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ե կավ` իբր թե բնա կան կա րի քից դրդված, և այն քան հա պա ղեց, մին

չև դրա ցին թաքց րեց ի րե րը, ա պա ներս մտնե լով՝ բո լո րո վին ու րիշ 

բա նե րից խո սեց և անտր տում գնաց իր տուն: Օ րեր անց գո ղը բանտ 

ըն կավ: Ծե րը, վերց նե լով հինգ ձու և հաց, գնաց նրան մխի թա րե լու` 

չգի տե նա լով բան տարկ վե լու պատ ճա ռը: Եվ դրա ցին, ընկ նե լով նրա 

ոտ քե րը, խոս տո վա նեց հան ցան քը: Ծե րը, լսե լով ե ղե լու թյու նը, նե րեց 

նրան: Ծե րը, գնա լով ա վա գի մոտ, ար ձա կել տվեց նրան՝ ի փառս մեր 

Քրիս տոս Աստ ծո:

37. Մա կա րիոս ե րա նե լին մի գրագ րի մոտ Գիրք պատ վի րեց իր հա

մար: Վճա րե լուց հե տո մե կը, գի տե նա լով դա, Մա կա րիո սի ա նու նից 

գնաց և վերց րեց այն:  Մա կա րիո սը եղ բայր նե րից մե կին ու ղար կեց 

Գրքի հե տևից, իսկ գրա գի րը, սաս տիկ բար կա նա լով, կա մե ցավ գնալ 

խա բո ղի մոտ, ան պատ վել նրան և Գիր քը ետ վերց նել: Լսե լով այդ` 

Մա կա րիոսն ա ղեր սա գին խնդրանք ներ ու ղար կեց գրագ րին` ա սե լով. 

«Մենք Գիր քը վերց նում ենք, որ պես զի դրա նից հե զու թյուն և համ բե

րու թյուն սո վո րենք: Թո՛ւյլ տուր, թող նա այն իր մոտ պա հի և օ գուտ  

ստա նա դրա նից»: 

38. Հայր Պի մե նը պատ մում էր, թե. «Ինձ մոտ բնակ վում էր մե կը, 

ով ինձ նից վերց րել էր մեծ սքեմն ու ա հա գին ու տե լիք: Նա ինձ ա սում 

էր, թե սաս տիկ սի րում է ինձ: Ես նրան ա սում էի, թե՝ չգտա մե կին, որ 

սի րեր ինձ այն պես, ինչ պես ես՝ նրան.  ե թե դու նե ղա նաս ինձ նից, կհե

ռա նաս սի րուցդ, իսկ ես, որ քան էլ վի րա վո րանք ներ ստա նամ քեզ նից՝ 

չեմ հե ռա նա քո սի րուց: Եվ ո րոշ ժա մա նակ անց նա սկսեց չա րա խո սել 

և զրպար տել ինձ, ին չը շա տե րից էի լսում, ո րոնք գա լիսպատ մում էին 

ինձ. իսկ ես պա տաս խա նում էի՝ այն ա մենն, ինչ ա սում է, ճշմա րիտ է, 

քա նի որ իր տե սածն է պատ մում, սա կայն դրա նից ա վե լին էլ կա, որ 

միայն Աստ ված գի տե: Նա ար դեն հե ռա ցել էր ինձ նից, երբ մի օր տե

սանք միմ յանց: Սի րով ող ջա գուր վե ցինք և սկսե ցինք վերս տին միա սին 

բնակ վել՝ մա քուր սի րով` ո չինչ չհի շե լով նախ կի նում տե ղի ու նե ցա

ծից: Օ րե րից մի օր, խղճմտան քից ձաղկ ված՝ ըն կավ իմ ա ռաջ և խոս

տո վա նեց իր բո լոր ա սած նե րը: Ես նրան հի շեց րի իմ կան խավ ա սա ծը 

և այն, թե շա տե րից էի լսել նրա չա րա խո սու թյուն նե րը, սա կայն բնավ 

չէի վրդով վել, այլ միշտ իմ ա ղոթք նե րում թո ղու թյուն էի խնդրում իր 

հա մար: Եվ ցույց տա լու հա մար նրան սրտիս ան հի շա չա րու թյու նը` 

ա սա ցի. ��Մի օր ցա վեց աչքս, և  ես խա չակն քե ցի ու առ Քրիս տոս բա

րե խոս վերց րի քեզ և քո ա ղոթք նե րը, և իս կույն ա ռող ջա ցա��»:
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39. Հայր Դա նիելն ա սաց. «Այդ քան ժա մա նակ մեզ հետ էր հայր Ար

սե նը, և մենք չկա րո ղա ցանք հաս նել նրա ա ռա քի նի վար քին»: Ա սաց 

դարձ յալ. «Շա բաթ ե րե կո յան՝ լույս կի րա կի, թող նում էր ա րե գակն իր 

թի կուն քում և ա ղոթ քի մեջ բարձ րաց նում էր ձեռ քե րը` մին չև նո րից 

ա րե գա կը ծա գում էր իր դի մա ցից»: 

40. Հայր Պի մե նին մե կը հարց ուղ ղեց, թե. «Ե թե մեկն ինձ նից դժգո

հու թյուն ու նե նա, և ես ընկ նեմ նրա ա ռաջ, բայց նա չլսի ինձ, ինչ պե՞ս 

վար վեմ»: Հայ րը նրան ա սաց. «Վերց րո՛ւ քեզ հետ ևս եր կու եղ բայր

նե րի և ըն կի՛ր նրա ա ռաջ»: Նա ա սաց. «Իսկ ե թե նրանց ներ կա յու

թյունն էլ չօգ նի՞»: Պի մենն ա սաց. «Վերց րո՛ւ քեզ հետ հինգ եղ բայր

նե րի: Ե թե նրանց էլ չլսի, քեզ հետ վերց րո՛ւ նաև ե րե ցին»: Նա ա սաց. 

«Իսկ ե թե նրանց էլ չլսի, ի՞նչ ա նեմ»: Հայր Պի մենն ա սաց. «Դրա նից 

հե տո անխ ռով ա ղոթ քի կանգ նի՛ր առ Աստ ված, որ պես զի այն եղ բայ րը 

կա տա րի Աստ ծո կամ քը, իսկ դու ան հո՛գ ե ղիր»: 

41. Մեկ ու րի շը հարց րեց ծե րին. «Ի՞նչ ա նեմ, որ ապ րեմ հո գով»: 

Ծե րը պա տաս խա նեց և ա սաց. «Զսպի՛ր որ կորդ ու լե զուդ, փա խի՛ր 

ե րի տա սարդ նե րից ու կա նան ցից, իշ խա նու թյուն մի՛ վերց րու և նյու

թա կան ստաց վածք մի՛ ու նե ցիր, քեզ մի՛ հա մե մա տիր եղ բայր նե րի 

հետ՝ գոր ծի և խոս քի մեջ, ոչ մե կին  մի՛ հա կա ռակ վիր, այլ գո վի՛ր 

ճշմա րիտն ու ար դա րը, իսկ ստի մա սին ա սա՛` դո՛ւ գի տես: Ա րա՛ այս 

ա մե նը և կապ րես»: 

42. Հայր Մով սեսն ա սաց. «Ա ռանց ջա նադ րու թյան, խո նար հու թյան 

և ան դա դար ա ղոթք նե րի մարդն ան կա րող է ըն դու նել Քրիս տո սին»: 

Դարձ յալ ա սաց նույն ծե րը. «Ինչ էլ որ մարդ անց կաց նի իր մտքով` 

երկն քից մինչ եր կիր, ինչ էլ որ ամ բա րի` ու նայն է: Ով միշտ փու թա

ջան է Աստ ծուն հի շե լու մեջ, այդ պի սին գտնվում է ճշմար տու թյան 

մեջ»: Նույն հայրն ա սաց դարձ յալ. «Ով մերձ է Քրիս տո սին  և Նրա

նով է խոր հում՝ բա րին է գոր ծում, իսկ ե թե ոչ` իր սեն յակ ներս կթող նի 

կռիվ ու պայ քար»: 

43. Խրճիթ նե րում բնակ վող մի եղ բայր ե կավ հայ րե րից մե կի մոտ և 

պատ մեց նրան իր խոր հուրդ նե րը, ո րից նեղ վում էր: Ծերն ա սաց նրան. 

«Մեծ ու կա րևոր զեն քը, որ Աստ ծո երկ յուղն է, դու գետ նին ես թո ղել 

և ձեռքդ ես վերց րել ե ղեգն յա գա վա զա նը, ո րը չար խոր հուրդ ներն են: 

Ուս տի քեզ մոտ վերց րո՛ւ նախ Աստ ծո երկ յու ղը, որ հուր է, իսկ երբ 

ե ղեգ նը գա քեզ մեր ձե նա լու` կայր վի հրից, ո րով հե տև չա րու թյու նը չի 

կա րող հանգր վա նել նրա մոտ, ով Աստ ծո երկ յուղն ու նի»: Եվ այս ծե րը 
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մեծ էր ա՛յն աս տի ճան, որ նրա ա շա կերտն ա սում էր նրա մա սին, թե 

քսան տա րի չըն կող մա նեց, այլ ննջում էր նստած տե ղում, որ տեղ գոր

ծում էր: Ճա շա կում էր ե րեք օ րը մեկ: Այդ պես կեն ցա ղա վա րեց քսան 

տա րի: ճա շա կե լիս մի ձեռ քը դե պի եր կինք էր բարձ րաց նում և մյու սով` 

ճա շա կում: Եվ մի ան գամ իմ հար ցին, թե` ին չո՞ւ ես այդ պես ա նում, 

հա՛յր, նա ինձ ա սաց. «Աստ ծո դա տաս տանն եմ դնում առ ջևս և չեմ 

կա րո ղա նում դի մա նալ. դրա հա մար եմ այդ պես ա նում»: Մի ան գամ 

պաշ տա մուն քի ժա մա նակ պա տա հեց, որ ես սաղ մո սի մեջ սխալ վե ցի: 

Երբ ա վար տե ցինք պաշ տա մուն քը, ծերն ինձ ա սաց. «Երբ ես պաշ տա

մունք եմ մա տու ցում, կար ծում եմ, թե հուր կա իմ տակ և այ րում է 

ինձ, և իմ խոր հուրդ նե րը չեն կա րո ղա նում խո տոր վել ո՛չ աջ, ո՛չ ձախ: 

Իսկ ո՞ւր էին քո խոր հուրդ նե րը, երբ պաշ տա մունք էինք կա տա րում, 

ո րով հե տև սխալ վե ցիր սաղ մո սի մեջ: Դու չգի տե՞ս, որ Աստ ծո առ ջև ես 

և Աստ ծո հետ ես խո սում»: Մի ան գամ էլ գի շե րը դուրս գա լով` տե սավ 

ինձ գավ թում ննջե լիս: Սկսեց լալ ու հե ծե ծա լով ինձ ա սաց. «Ո՞ւր են 

քո խոր հուրդ նե րը, որ այդ պես ան հո գա բար ննջում ես»:

44. Ե րա նե լի հայր Հով հան նես Ոս կե բե րանն ա սաց. «Աստ վա ծա յին 

Գրքերն ըն թեր ցե լուց ա ռաջ, նախ Աստ ծուն օգ նու թյան կան չիր, որ

պես զի Նա բա ցի քո սրտի աչ քե րը՝ ոչ միայն ըն թեր ցե լու Գրվածք նե րը, 

այ լև գոր ծադ րե լու, որ պես զի սրբե րի վար քերն ու խոս քե րը մեր ան ձե

րին որ պես դա տա պար տու թյուն չըն դու նենք»: Նույն ե րա նե լին ա սաց. 

«Բո լոր այ րերն ու կա նայք գի տեն ապ րել, սա կայն հո գի նե րի հեղ գու

թյան պատ ճա ռով կորստ յան են մատն վում»: Ա սաց դարձ յալ. «Ե թե 

մե կը գո վում է մե նակ յա ցին, նրան դարձ նում է սա տա նա յի որս»:

45. Ա սաց դարձ յալ ե րա նե լին. «Մե նակ յա ցը երբ եղ բայր նե րի հետ է, 

պետք է մշտա պես ներ քև նա յի և մար դու դեմ քին չնա յի եր բեք՝ մա նա

վանդ ե րի տա սարդ նե րի, իսկ երբ ա ռան ձին է, պետք է մշտա պես վե րև 

նա յի, քան զի դևե րը սաս տիկ խռով վում և երկն չում են, երբ վե րև` մեր 

Հորն ենք նա յում»: 

46. Հայ րե րից մե կը հարց րեց մի ի մաս տուն բժշկի և ա սաց. «Բո

լոր ցա վե րին դեղ գի տե՞ս, ո՜վ ի մաս տուն»: Բժիշկն ա սաց. «Գի տեմ, 

ե թե ինձ լսես: Վերց րո՛ւ ա պաշ խա րու թյան շա քա րը, եղ բայ րա սի րու

թյան ծա ղի կը, աղ քա տա սի րու թյան տե րևը, խո նար հու թյան պտու ղը և 

լցրո՛ւ ո ղոր մու թյան խնկա ղա ցի մեջ ու ծնրադ րած ա ղա՛ այն: Քա մի՛ր 

տվայ տան քի դաս տա ռա կի մեջ և ար տաս վա խառն ըմ պի՛ր ա մեն գի շեր: 

Այս է ցա վե րի դե ղը, ո րը ոչ միայն մար դու ներսն է բժշկում, այ լև ար

տա քինն է սրբում, նո րո գում և մաք րում»:
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Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից

 47. Հայր Պամ բոն հարց րեց հայր Ան տո նիո սին և ա սաց. «Ի՞նչ 

ա նեմ, որ ա ռա վել հո գե շահ լի նի»: Ծե րը նրան ա սաց. «Մի՛ հու սա քո 

ար դա րու թյա նը, մի՛ ափ սո սիր ան ցածգնա ցած գոր ծե րիդ հա մար և 

զգու շո րեն պա հո՛ղ ե ղիր լե զուդ, ո րո վայնդ և որ կորդ»: 

48. Հայր Ան տո նիոսն ա սաց. «Մեր ա ռա ջին հայ րե րը գնա ցին ա նա

պատ. նախ ի րենք բժշկվե ցին, ա պա դար ձան հո գևոր հմուտ բժիշկ ներ 

և վե րա դառ նա լով  այն տե ղից՝ այ լոց բժշկե ցին: Իսկ մենք, աշ խար հից 

դուրս գա լով, նախ քան մեզ բժշկե լը՝ ու զում ենք ու րիշ նե րին բժշկել: 

Ուս տի մեզ է վե րա դառ նում այն ախ տը, որն ու զում էինք բժշկել, իսկ 

հե տինն ա վե լի չար է լի նում, քան ա ռա ջի նը (հմմտ. Մատթ. ԺԲ, 45): Ա պա 

մեզ վրա է գա լիս Տի րոջ խոս քը, թե` «Բժի՛շկ, բժշկի՛ր քո ան ձը» (Ղուկ. 

Դ, 23):

49. Հայր Անդ րեասն ա սաց. «Այս ե րեքն են վա յել կրո նա վո րին. 

օ տա րա սի րու թյուն, աղ քա տու թյուն և  լռու թյուն՝ համ բե րու թյամբ»:

50. Ա լեք սանդ րիա յի ե պիս կո պոս հայր Ա թա նասն ա սաց. «Մե զա նից 

շա տերն ա սում են,  «Ո՞ւր են հա լա ծանք նե րը, որ վկա յենք և մեռ նենք»: 

Սա կայն ես ա սում եմ. «Ու զո՞ւմ ես վկա յել` մե ռի՛ր մեղ քե րի հա մար, 

մեռց րո՛ւ և երկ րա վոր ան դամ ներդ,  քո մտքո՛վ սրբվիր և կվկա յես 

Քրիս տո սին: Քրիս տո սի սուրբ վկա նե րը թա գա վոր նե րի ու բռնա կալ 

իշ խա նե րի դեմ էին պա տե րազ մում: Դու էլ ու նես ո սոխ ներ. մեղ քե

րի իշ խան Սա դա յե լը ու նրա իշ խան նե րը` չար դևե րը: Սրբե րի առ ջև 

կուռ քե րի մեհ յան ներն էին ու նրանց զո հա սե ղան նե րը` պղծու թյուն նե

րով լե ցուն: Իսկ դու մեհ յան հա մա րիր որկ րա մո լու թյու նը, զո հա սե ղան 

հա մա րիր փափ կա սի րու թյու նը, իսկ կուռք` մեղ քե րի ցան կու թյու նը, 

ո րով հե տև ով պոռն կու թյան և ցան կու թյուն նե րի հե տևից է գնում՝ ու

րա ցել է Քրիս տո սին և կուռ քե րին է երկր պա գում, և իր հո գում Ափ

րո դի տեին ու նի` որ պես մեղ քե րի ցան կու թյան մարմ նա ցում և մարմ նի 

պղծու թյուն: Եվ դարձ յալ, ով տե ղի է տա լիս զայ րաց կո տու թյանն ու 

բար կու թյա նը  և  ի րե նից դուրս չի հա նում այդ պի սի խստու թյան 

ախ տը, նա ևս ու րա ցել է Քրիս տո սին և իր հո գու մեջ Ա րեսն է որ պես 

աստ ված, քան զի տե ղի տվեց բար կաց կո տու թյա նը, ո րը նրան թու նա

վո րող կուռքն է: Իսկ ե թե ո րևէ մե կը ար ծա թա սեր է ու նյու թա պաշտ 
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և փա կել է ո ղոր մու թյան դուռն իր եղ բոր առ ջև ու չի բա ցում այն 

ըն կե րոջ հա մար, ա պա նա նույն պես ու րա ցել է Հի սուս Քրիս տո սին 

և պաշ տում է կուռ քե րին: Նրա հո գում Հեր մեսն է որ պես աստ ված, 

քան զի դե ռևս ա րա րած նե րին է ծա ռա յում, և ոչ թե՝ Ա րար չին, քան զի 

ար ծա թա սի րու թյունն է ի րա պես ար մատն ա մե նայն չա րի քի: Իսկ ով 

այս ախ տե րից հե ռա ցել է, նա ոտ նա կոխ է ա րել կռա պաշ տու թյու նը, 

ու րա ցել է ա նօ րե նու թյու նը և վկա յել է Քրիս տո սին: Նա կա տար յալ և 

ճշմա րիտ մար տի րոս է և խոս տո վա նել է բա րի խոս տո վա նու թյամբ»:

51. Հայր Բե սա րիոնն ա սաց. «Երբ խա ղա ղու թյան մեջ լի նես և ոչ 

մե կի հետ պա տե րազմ չու նե նաս, այն ժամ ա ռա վել ևս պի տի խո նարհ

վես, մի գու ցե ինչոր օ տար ու րա խու թյուն ներս մտնի` ու րիշ նե րի գո

վա բա նու թյան կամ պար ծեն կո տու թյան պատ ճա ռով, և ընկ նես պա տե

րազ մի մեջ:  Դրա հա մար էլ շատ ան գամ Աստ ված մեր տկա րու թյան 

պատ ճա ռով թույլ չի տա լիս, որ պա տե րազմ գա մեզ վրա, որ պես զի 

դրա պատ ճա ռով չկոր չենք»: 

52. Ոմն եղ բայր, որ բնակ վում էր եղ բայր նե րի հետ, հարց րեց հայր 

Բե սա րիո նին և ա սաց. «Ի՞նչ պետք է ա նեմ, ո՛վ հայր»: Հայր Բե սա

րիոնն ա սաց նրան. «Լո՛ւռ մնա, ոչ մե կին ծան րու թե թև մի՛ ա րա, այլ 

միայն քո ա՛ն ձը քննիր»:

53. Վախ ճան վե լու ժա մին հայր Բե սա րիոնն իր ա շա կերտ նե րին 

ա սաց. «Միշտ ու րա՛խ ե ղեք, ան դա դար ա ղո թե ցե՛ք, ա մեն ին չի հա մար 

գո հա ցե՛ք և կապ րեք»: 

54. Մե կը հայր Բե սա րիո նից խրա տա տա կան խոսք խնդրեց: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Գնա մի քիչ կե՛ր, մի քիչ ձե ռա գո՛րծ ա րա քո սեն յա

կում, անխ ռո՛վ ե ղիր և կապ րես»: 

55. Հայր Դի մակ րա տոսն ա սաց. «Ե թե հագ նենք երկ նա վոր հան

դերձ նե րը, մարմ նից դուրս գա լու օ րը մերկ չենք լի նի այդ հան դերձ նե

րից: Ի՞նչ պետք է ա նենք, եղ բայր ներ, քան զի լսե լու ենք այն սոս կա լի 

խոս քը, որ ա սում է. «Հա նե՛ք, դո՛ւրս գցեք դրան ար տա քին խա վար: 

Այն տեղ կլի նի լաց և ա տամ նե րի կրճտում» (հմմտ. Մատթ. ԻԲ, 13): Որ

քա՜ն ա մոթ ու խայ տա ռա կու թյուն կլի նի մեզ, որ այս քան տա րի այս 

տե սա կի ու կար գի զգեստ ներ կրե լով` ընտ րու թյան ժա մին հար սան

յաց հան դերձ նե րից մերկ լի նենք և դուրս գցվենք: Ո ՜վ սար սափ. ինչ

պի սի՜ ահ ու դող կգա այն ժամ մեզ վրա, ինչ պի սի՜ զղջում կհա մա կի 

մեզ, ինչ պի սի՜ զար հու րան քով կբռնկվենք, երբ մեր կար գա կից հայ րե

րին և եղ բայր նե րին տես նենք հար սան յաց փառք ու պա տիվ նե րի մեջ, 
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իսկ մեզ՝ ա նո ղորմ հրեշ տակ նե րի ձեռ քում տան ջանք նե րի մատն ված: 

Ինչ պի սի՜ տրտմու թյամբ պի տի լցվեն հայր Ան տո նիոսն ու հայր Ա մոն 

Նիտ րա ցին, հայր Պո ղոս Փո տե ցին ու Ա մոն Ա րա բա ցին, Մա կա րիոս 

Ա լեք սանդ րա ցին ու Որ սի սիոս Ի թի ղո նե ցին, Մով սես Թե բա յի տա ցին, 

Ա մոն Քե րե նի տա ցին և բո լոր սուրբ հայ րերն ու ար դար նե րը: Ինչ պի սի՜ 

տրտմու թյամբ ու հա ռա չանք նե րով պի տի գա լար վեն, երբ ի րենք վեր` 

եր կինք պի տի հրա վիր ված լի նեն, իսկ մեզ հրմշտե լով՝ ար տա քին խա

վա րը պի տի հա նեն»: 

56. Հայր Ե պի փանն ա սաց. «Ե թե եղ բայր նե րի ար մատ Մել քի սե դե կը, 

որ օ րի նակն էր Քրիս տո սի, օրհ նեց Աբ րա հա մին (հմմտ. Ծննդ. ԺԴ 19), ա պա 

որ չափ ա ռա վել ճշմա րիտ Աստ ված կօրհ նի և կսրբի ի րեն հա վա տա ցող

նե րին»: Դարձ յալ ա սաց. «Քրիս տոն յան, որ քան կա րող է, պետք է սեր

տի և յու րաց նի Սուրբ Գիր քը: Միայն Գիր քը տես նե՛լն իսկ մար դուն ետ 

է պա հում մեղ քե րից, էլ ուր մնաց ըն թեր ցե լը, և դե պի ար դա րու թյուն է 

մղում ու բարձ րաց նում հո գին»: Ա սաց դարձ յալ. «Սուրբ Գրքի ըն թեր

ցու մը հաս տա տում է ան մե ղու թյան մեջ»: Նույն ինքն ա սաց. «Աստ ծո 

օ րենք նե րի ան գի տու թյու նը կյան քի լքում է և կո րուստ»: 

57. Նույն հայր Ե պի փանն ա սաց. «Ար դար նե րի և գի տուն նե րի մեղ

քը մին չև շրթունք ներն են միայն, իսկ ա նօ րեն նե րինն ու տգետ նե րի նը` 

բո վան դակ մար մինն ու միտ քը: Սրա հա մար էր աստ վա ծա յին Դա վի թը 

եր գում ու ա սում. «Տե՛ր, պա հա պա՛ն դիր իմ բե րա նին, և շրթունք նե

րիս` դուռ, որ պես զի  լեզ վով  չմե ղան չեմ» (Սաղմ. ՃԽ, 3-4)»:

58. Դարձ յալ հայր Ե պի փանն ա սաց. «Մե ղա վոր նե րին Աստ ված 

դյու րու թյամբ է թո ղու թյուն շնոր հում, երբ ա պաշ խա րում են (ինչ

պես պոռ նի կին և մաք սա վո րին) (հմմտ. Հե սու Զ 17-25, Հովհ. Ը 4-10, Ղուկ. 

ԺԸ 10-14), իսկ ար դա րի մեղ քե րի հա մար տո կոս ներ է պա հան ջում՝ ըստ 

Տի րոջ խոս քի, որ ա ռաք յալ նե րին ա սաց. «Ե թե ձեր ար դա րու թյունն 

ա վե լին չլի նի, քան դպիր նե րինն ու փա րի սե ցի նե րինն է, Երկն քի Ար

քա յու թյուն չեք մտնի» (Մատթ. Ե 20)»:

59. Հայր Եպ րե պիոսն ա սաց. «Ե թե քո մեջ ու նես Աստ ծո հա վա

տը, լիո վին հա վա տա՛ Նրան, և դրա նով կստա նաս ա մեն ինչ:  Ե թե 

խնդրածդ չստա նաս, ու րեմն  կար ճա միտ ես և չես հա վա տում Նրան:  

Իս կա պես հա վա տում ենք, թե այն ա մե նը, ինչ կա, Աստ ծու կող մից է 

ստեղծ ված: Նրա կող մից ստեղծ վե ցին բո լոր տե սա նե լի ա րա րած նե րը, 

ինչ պես նաև նրանք, որ չեն ե րևում:  Նա կա րող է ա նել այն ա մե նը, 

ինչ կա մե նա»: 
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60. Ոմն եղ բայր հարց րեց նույն ծե րին և ա սաց. «Աստ ծո երկ յուղն 

ինչ պե՞ս է գա լիս բնակ վե լու մար դու մեջ»: Ծերն ա սաց. «Ե թե մարդն 

ու նի խո նար հու թյուն և ա նըն չու թյուն, ա պա սրանց մի ջո ցով Աստ ծո 

երկ յու ղը գա լիս է մար դու մեջ»: Դարձ յալ ա սաց. «Աստ ծո երկ յու ղը 

ընդ միշտ մեզ հետ է բնա կեց նում և՛ խո նար հու թյու նը, և՛ կե րակ րի 

պա կա սու թյու նը, և՛ ող բը, և՛ զղջու մը»: 

61. Նույն այս հայր Եպ րե պիո սը մի ան գամ գնաց մի ծե րի մոտ և 

ա սաց նրան. «Մի խո՛սք ա սա ինձ, հա՛յր, որ նրա նով ապ րեմ»: Ծե

րը նրան ա սաց. «Ե թե կա մե նում ես ապ րել, ուր էլ որ գնաս, ոչ մի 

բան մի՛ ա րա՝ նախ քան քեզ դի մե լը»:  Նա այս խոս քի վրա սաս տիկ 

զղջում ապ րեց և ընկ նե լով ծե րի ոտ քերն՝ ա սաց. «Իս կա պես, հա՛յր, բա

զում գրքեր եմ կար դա ցել, սա կայն այս քան շա հե կա նու թյուն ոչ մե կից 

չստա ցա»: Եվ  գնաց՝ մե ծա պես շա հած: 

62. Հայր Եվ գե նիոսն ա սաց. «Մեզ հա մար ա վե լի լավ է մու րա ցիկ 

լի նել և միայն Քրիս տո սի՛ն մեր ձա վոր լի նել. և իս կա պես մեծ է նա, ով 

մեր ձա վոր է Քրիս տո սին, թե կուզ նյու թա պես աղ քատ լի նի: Իսկ ով

քեր երկ րա յի նը ա ռա վել են պատ վում, քան երկ նա յի նը, եր կու սից էլ 

կզրկվեն. նույն պես և նա, ով երկ նա յի նին է տեն չում, եր կուսն էլ կու

նե նա` այս երկ րա վոր կյանքն ու հա վի տե նա կան կյան քը»:

63. Հայր Մա կա րիոսն ա սաց հայր Զա քա րիա յին. «Ա սա՛ ինձ, հայր, 

և ու սու ցա նի՛ր ինձ կրո նա վո րու թյան գոր ծը»: Հայր Զա քա րիան պա

տաս խա նեց և ա սաց. «Եվ այդ դո՞ւ ես ինձ հարց նում»: Մա կա րիոսն 

ա սաց նրան. «Ես հա վա տում և վստա հում եմ քեզ, ո՜վ որդ յակ Զա քա

րիա. մի բան կա, որ ճմլում է սիրտն իմ և ստի պում է հարց նել քեզ»: 

Զա քա րիան նրան ա սաց. «Ես այս պես եմ կար ծում, հայր, որ ա մեն գոր

ծի մեջ իր ան ձը բռնա դա տելն է մեծ կրո նա վո րու թյու նը»: 

64. Քա հա նա հայր Ե սա յիասն ա սաց. «Հայ րե րից մե կը մեզ ա սում 

էր, թե կրո նա վո րը ա մեն ին չից ա ռաջ պար տա վոր է ստա նալ հա վատ 

առ Աստ ված, սեր և հաս տա տուն փա փագ առ Աստ ված, ան մե ղու թյուն, 

և չա րին չա րով չհա տու ցի: Այս պես դարձ յալ՝ պետք է ստա նա ճգնու

թյուն` ըստ կա րո ղու թյան, խո նար հու թյուն, սրբու թյուն, մար դա սի

րու թյուն և սեր ա մեն քի հան դեպ, հե զու թյուն, եր կայ նամ տու թյուն և 

համ բե րու թյուն: Եվ ու նե նա կա րոտ առ Աստ ված, ա ղա չի Նրան մշտա

պես ցա վագ նած սրտով, եր բեք ետ չնա յի, զգու շու թյուն ու նե նա, չհու

սա իր ար դա րու թյա նը և միշտ ա ղերս նե րով խնդրի Աստ ծո օգ նու թյու

նը՝ գա լիք փոր ձու թյուն նե րից ա զատ վե լու հա մար»: 
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65. Ա սաց դարձ յալ. «Մարմ նի տքնու թյու նը, աղ քա տու թյու նը, 

օ տա րու թյու նը, ա րիու թյու նը և լռու թյու նը խո նար հու թյուն են ծնում, 

իսկ խո նար հու թյու նը ջնջում է մեղ քե րի բազ մու թյու նը. ով չի պա հում 

սրանք` նրա մե նա կե ցու թյունն ըն դու նայն է»:

66. Ա սաց դարձ յալ. «Ա տի՛ր աշ խար հիկ ա մեն գործ և քո մարմ նա

կան հան գիս տը, քան զի դրանք կա րող են քեզ Աստ ծո թշնա մի դարձ

նել. ինչ պես, օ րի նակ, մարդ թշնա մի է ու նե նում և ա նընդ հատ պայ քա

րում է նրա դեմ, այդ պես և հար կա վոր է պայ քա րել մեր մարմ նի դեմ, 

որ պես զի հան գիստ չտանք նրան»: 

67. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Ե սա յիա սին «Հայր մեր, որ յեր կինս 

ես …» ա ղոթ քի մա սին: Ծե րը նրան ա սաց. «Այդ ա ղոթ քը կա տար յալ

նե րինն է, քան զի ով մարմ նա կան ախ տե րի դեմ է պայ քա րում, նրա 

մոտ չի կա րող սուրբ լի նել Տի րոջ ա նու նը»: 

68. Հայր Ե սա յիա սը պատ մեց մեզ Հայր Մա կա րիո սի մա սին և ա սաց. 

«Մի ան գամ նստած էինք հայր Մա կա րիո սի հետ՝ եր կու սով, և այդ ժա

մա նակ Ա լեք սանդ րիա յից յոթ եղ բայր ներ ե կան և փոր ձե լով հայր Մա

կա րիո սին՝ ա սա ցին նրան. «Խրա տա կան խոսք ա սա մեզ, հա՛յր, որ 

դրա նով ապ րենք»: Իսկ ես տախ տակ վերց րի և սկսե ցի գրել նրա խոս

քե րը, որ ա սում էր նրանց: Իսկ ծե րը հա ռա չե լով ի խո րոց սրտի` լու

սա վոր խոս քե րով բա ցեց իր բե րանն ու ա սաց նրանց. «Ո ՜վ եղ բայր ներ, 

մե զա նից յու րա քանչ յու րը գի տե ճա նա պար հը, ո րով պետք է փրկվի, 

իսկ դուք կա մե նո՞ւմ եք ապ րել»: Նրանք ա սա ցին. «Շատ ենք ու զում 

ապ րել, սա կայն մեզ բռնել և չեն թող նում մեր չար խոր հուրդ նե րը»: 

Ծերն ա սաց նրանց. «Արդ, ե թե կրո նա վոր եք, ին չո՞ւ եք աշ խար հա

կան նե րի հետ շրջում և նրանց հետ բնակ վում, կամ ին չո՞ւ եք ընդ հան

րա պես մոտ լի նում այն տե ղին, ուր աշ խար հա կան ներն են, և կամ 

մի՞թե չգի տեք, թե ով հրա ժար վում է աշ խար հից, այս սուրբ կերպն է 

ըն դու նում և սուրբ կեն ցա ղա վա րու թյուն է ստանձ նում, իսկ ե թե 

դարձ յալ խառն վում է աշ խար հա կան նե րի հետ` յու րա յին նե րի թե 

օ տար նե րի, այս պի սիք ևի րենց են խա բում, և Աստ ծուն, և սուտ ու ըն

դու նայն է նրանց կրո նա վո րու թյու նը: Քան զի ի՞նչ են շա հում աշ խար

հա կան նե րից, ե թե ոչ` միայն վշտեր ու մարմ նա կան հան գիստ. այն տեղ 

չի կա րող բնակ վել Աստ ծո երկ յու ղը, քան զի ո՞վ է կրո նա վո րը, ե թե ոչ` 

նա, ով միայն Աստ ծո հետ է ապ րում ու միայն Նրա հետ խո սում գի շեր 

ու ցե րեկ: Ո րով հե տև կրո նա վո րը մեկ ժամ իսկ չպետք է մնա աշ խար

հա կան նե րի հետ, իսկ ե թե անհ նա րին ի րա վի ճակ է` թող մեկ օր մնա, 

և այս էլ այն դեպ քում, ե թե այդ գործն անհ նար է հե տաձ գել, կամ՝ ե թե 
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վա ճա ռում է իր ձե ռա գոր ծը և գնում կեն սա կան անհ րա ժեշ տու թյան 

ի րեր, վե րա դառ նա լով իր խու ցը` թող ջերմ ար տա սուք նե րով ա պաշ

խա րի այդ օր վա հա մար, որ քա ղա քում մնաց՝ իր ձե ռա գոր ծը վա ճա ռե

լու հա մար, ո րով հե տև ո չինչ չշա հեց դրա նից: Քան զի կրո նա վո րը, որ 

աշ խար հա կան նե րի հետ է բնակ վում, նրանց հա մար է իր ա ռա քի նու

թյուն նե րը ա վե լաց նում, քա նի որ նախ քան նրանց հա րե լը` նրա կեն

ցա ղի սկիզբն այս պես է լի նում. պահ պա նում է լռու թյուն և հե զու

թյուն, քչա խո սու թյուն և հան գիստ նայ վածք, խիստ պա հե ցո ղու թյուն 

է ա նում՝ մին չև որ ա մեն քին հայտ նի դառ նա, և նրա համ բա վը դուրս 

է գա լիս, և ա նու նը հռչակ վում է, թե` այ սինչ ա նուն կրո նա վո րը սուրբ 

է և ա ռա քի նի: Դրա նից հե տո սա տա նան դրդում է այն տե ղի աշ խար

հա կան նե րին՝ ա շա կեր տե լու նրան և լիաց նե լու նրա պետ քերն ու ու

նեց վածքն ա ռա տո րեն, ինչ պես նաև՝ հա ցի, գի նու և ձե թի կա րիք նե րը, 

և սկսում են գո վել և ա սել. սուրբ, սուրբ, սուրբ է: Իսկ նա՝ եղ կե լի 

կրո նա վորն այն, ինչ պես որ բնո րոշ է ամ բար տա վա նու թյանն ու սնա

փա ռու թյա նը, լսե լով սուր բը և գո վես տի խոս քե րը՝ փքվում է, այ նու

հե տև սկսում է նստել նրանց հետ, ու տել, խմել և պա րար տա նալ, և 

կեղ ծա վոր նե րից նյու թա կան բա րիք ներ ստա նա լով` նա խա պես պահ

քով սկսա ծը վեր ջաց նում է հղփա ցած գի նար բուք նե րով` այդ ա մե նը 

հյո ւըն կա լու թյուն և հո գե շա հու թյուն կո չե լով: Ա պա ար բե նա լուց հե

տո վեր կե նա լով՝ սկսում է հսկման ա ղոթք ներն ա նել և եր գե լիս բարձ

րաց նում է ձայ նը, մին չև որ իր հետ ե ղող խա ժա մու ժը սկսում է գո վել 

նրան և ա սել, թե իբր այս մե նակ յաց սուր բը հրեշ տա կա յին ձայ նով է 

բա րե պաշ տու թյուն ա նում և խիստ հսկում ու ա ղո թում է: Եվ դրա նից 

ա վե լի է գո ռո զա նում եղ կե լին ու հան կար ծա կի դեն է նե տում իր խո

նար հու թյու նը, և դի վա կան ամ բար տա վա նու թյան հո գին է հա մա կում 

նրան. և ե թե մե կը ոչ մեղ մո րեն մի բան ա սի նրան, խիստ ու կո պիտ 

պա տաս խան կտա՝ ա հեղ ձայ նով, գո ռոզ խոս քե րով և վայ րագ հա յաց

քով: Եվ մինչ նա այս պես հա մա ռում է աշ խար հա կան նե րի մեջ և գի

րա նա լով լցնում է ո րո վայնն ու հո գին՝ կրկնա կի ախ տե րով, գի նին 

սաս տիկ կեր պով նրա սիրտն է մխրճում պոռն կու թյան նե տե րը՝ դե պի 

կա նայք ու ե րի տա սարդ նե րը, և խեղ դում ու նե ղում է նրան դրա նով և 

կեն ցա ղա յին ա մեն տե սակ հոգ սե րով, ձգում է նրան մին չև մեղ քե րի 

խոր խո րատ նե րը, կամ նրա նում, ինչ որ Տերն ա սաց, թե` «Ա մեն մարդ, 

որ կնոջ նա յում է՝ նրան ցան կա նա լու հա մար, ար դեն շնա ցավ նրա 

հետ իր սրտում» (Մատթ. Ե 27-28): Ա պա թե այս էլ ար հա մար հե լով ա ռաս

պել հա մա րի, այն ժամ դևից գայ թակղ վե լով` ամ բող ջա պես կընկ նի 

շնու թյան մեջ` կամ մարմ նա վոր ազ գա կից նե րի հետ, որն ու րիշ նե րը 

3 – Հարանց վարք
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չեն էլ կաս կա ծի, կամ խոս տո վա նա քույ րե րի ու դուստ րե րի հետ, կամ 

ի րեն ա շա կեր տող ե րի տա սարդ նե րի հետ, և այս պես կտրվե լով Աստ

ծուց` կհե ռա նա Նրա նից, հեշ տա սի րու թյան մեջ կընկ նի և ար հա մար

հե լով մեղ քը՝ կկոր չի իս պառ: Այ նու հե տև կսկսի ամ բողջ տա րին ու

նեց վածք կու տա կել` պատ ճառ բռնե լով իր կա րիք ներն ու շատ հյու րեր 

ու նե նա լը, և այդ պես՝ եր կուե րեք տա րի, և մե ծա մա սամբ կսկսի աշ

խար հիկ գոր ծեր ա նել, բա զում ոս կի ու ար ծաթ և ա մեն տե սակ ի րեր 

հա վա քել, մին չև որ դևե րը նրա մեջ սեր մա նեն ա մե նայն չա րիք նե րի 

ար մա տը` ար ծա թա սի րու թյու նը, ին չը կրկնա կի կռա պաշ տու թյուն է: 

Ե թե մե կը նրան փոքրինչ ոս կի, ար ծաթ կամ այլ բան տա, ետ կդարձ

նի` ա սե լով. «Դա ինձ պետք չէ, ո րով հե տև ոչ մե կից բնավ ո րևէ բան 

չեմ վերց նում»: Այս պես կտրտմեց նի ու ա մո թով կթող նի բե րո ղին: Իսկ 

ե թե մե կը նրան բե րի բա զում ոս կի ու ար ծաթ, ո րը հա ճո թվա ի րեն, 

հապշ տապ կվերց նի ցնծու թյամբ, շու տա փույթ ճոխ և ա մեն բա րիք նե

րով լի սե ղան կգցի, ծաղ կա հոտ գի նի ներ կբե րի և կսկսի հղփա ցա ծու

թյամբ ու տել ու խմել և հյու րե րին հրամց նել: Իսկ աղ քատ նե րին, ա ռա

վել ևս Քրիս տո սին, որ դրսում կանգ նած բա խում է դուռն ու խնդրում, 

ոչ ոք չի լսի և ոչ ոք չի ո ղոր մի նրան: Այս պի սի նե րի մա սին մեր Տեր 

Հի սուս Քրիս տոս ա սաց. «Ա վե լի դյու րին է, որ ուղտն ա սե ղի ծա կով 

անց նի, քան թե հա րուս տը Երկն քի Ար քա յու թյուն մտնի» (Մատթ. ԺԹ 24, 

Մարկ. Ժ 25, Ղուկ. ԺԸ 25)»: Մի՞թե ձե զա նից մե կը կա րող է ա սել` ես մե ծա

տուն չեմ և ոչ էլ հա րուստ, իսկ մեկ ու րի շը, թե` ինձ ո չինչ պետք չէ 

ու րի շից, այլ իմ ձեռ քե րով կստեղ ծեմ, Աստ ված տվեց ինձ, ու ես իմն 

ու նեմ: Այժմ ա սա ցե՛ք ինձ, ո՜վ հայ րե՛ր, հրեշ տակ նե րը երկն քում եր

բևէ ոս կի հա վա քո՞ւմ են: Ո՛չ, այլ միայն Աստ ծուն են փա ռա բա նում: 

Եվ արդ, մենք, ո՜վ եղ բայր նե՛ր, ին չո՞ւ ենք հան դեր ձա վոր ված նրանց 

պես:  Կեր պա րա նա փոխ վե ցինք, որ ձեռք բե րենք ու հա վա քենք բա

զում ոս կի ու ար ծա՞թ, թե՞ նրա հա մար, որ հրեշ տակ նե րի պես սուրբ 

ու ա նինչ լի նենք: Մի՞թե չգի տեք, որ այն դա սը, ո րից նրանք ըն կան 

եր կիր, կրո նա վոր նե րը պետք է լրաց նեն: Ու րեմն՝ ին չո՞ւ հրա ժար վե

ցինք աշ խար հից, իսկ ե թե հրա ժար վում ենք, ին չո՞ւ ենք երկմ տում ու 

ետ դառ նում խո նար հու թյան ճա նա պար հից: Կամ՝ չգի տե՞ք, որ գի նին, 

ոս կին ու ար ծա թը, կա նայք, մարմ նի հան գիստն ու նրա հեշ տանք նե րը, 

ինչ պես նաև աշ խար հա կան նե րի հետ խառն վե լը և նման այլ բա նե րը 

մեզ հե ռաց նում են Աստ ծուց. «Քան զի բո լոր չա րիք նե րի ար մա տը ար

ծա թա սի րու թյունն է (Ա Տիմ. Զ 10), և այն չափ չար է, որ ար ծա թա սեր 

կրո նա վո րը հե ռու է Աստ ծուց այն քան, որ քան եր կի րը` երկն քից: Եվ 

իս կա պես, չկա՛ ո չինչ ա վե լի չար, քան ար ծա թա սեր մե նակ յացն է: Եվ 
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ով քեր կա նանց, ե րի տա սարդ նե րի և աշ խար հա կան նե րի խո սա կից կրո

նա վոր ներ են, բո լոր մարդ կան ցից ա ռա վել ող բա լի են: Հենց սրան ցից 

պետք է փախ չեն կրո նա վոր նե րը. դրանք Աստ ծուց մերժ ված ներ և դևե

րի բա ժին դար ձած ներ են: Չե՞ն լսում` ինչ է ա սում Հով հան նես ա ռաք

յալն ու ա վե տա րա նի չը. «Մի՛ սի րեք աշ խար հը, ոչ էլ՝ ինչ որ աշ խար հի 

մեջ կա: Ե թե մե կը սի րում է աշ խար հը, նա Աստ ծո սի րո մեջ չէ» (Ա 

Հովհ. Բ 15-16): Այս պես նաև Հա կո բոս ա ռաք յալն է խրա տում մեզ և 

ա սում. «Ով ու զում է  աշ խար հը սի րել, Աստ ծուն ի րեն թշնա մի կա նի» 

(Հակ. Դ 4): Փա խե՛ք, ով եղ բայր նե՛ր, փա խե՛ք աշ խար հից, ինչ պես մե կը 

կփախ չի քարբ օ ձից, քան զի օ ձերն ում խայ թում են, դժվար է բուժ

վում, այդ պես էլ` աշ խար հը: Ե թե կա մե նում ենք կրո նա վոր լի նել, 

փախ չե՛նք աշ խար հից, քան զի լավ է մեզ հա մար մեկ պա տե րազմ ու

նե նալ, քան՝ բա զում և ան թիվ պա տե րազմ ներ: Ու րեմն, ա սա ցե՛ք, ո՜վ 

հայ րե՛ր և եղ բայր նե՛ր, որ տե՞ղ ստա ցան ա ռա քի նու թյուն սուրբ հայ

րե րը՝ քա ղաք նե րում ու գյու ղե րո՞ւմ, թե՞ ա նա պատ նե րում ու ան տառ

նե րում:  Ե թե նրանք այն տեղ ստա ցան ա ռա քի նու թյուն, մենք ինչ պե՞ս 

կա րող ենք ստա նալ քա ղաք նե րում ու գյու ղե րում: Ե թե չքաղ ցենք և 

չծա րա վենք, չմրսենք և գա զան նե րի հետ չբնակ վենք, կարճ ա սած` ե թե 

մարմ նով չմեռ նենք, ինչ պե՞ս կապ րենք հո գով: Եվ ինչ պե՞ս ենք կա մե

նում ժա ռան գել Երկն քի Ար քա յու թյու նը. աշ խար հա կան նե րի հետ 

բնակ վե լո՞վ: Նա յե ցե՛ք թա գա վոր նե րի զին վոր նե րին: Ե թե զին վո րը 

չպա տե րազ մի և չհաղ թի, պատ վի չի ար ժա նա նա: Մենք՝ ա ռա վել ևս. 

ու տե լով ու խմե լով, աշ խար հա կան նե րի ու է գե րի հետ խառ նակ վե լով` 

չենք մտնի Երկն քի Ար քա յու թյուն: Թ՛ող մեզ չհա մո զեն չար դևերն 

ի րենց խոր հուրդ նե րով՝ ա սե լով, թե՝ ու նեց վածք հա վա քե ցե՛ք, որ ո ղոր

մու թյուն ա նեք, քա նի որ ե թե մե կը ճրա գո ւի յու ղից ո ղոր մու թյուն չի 

ա նում, նա բյուր տա ղանդ նե րից էլ չի ա նի: Մի՛ ե ղեք այդ պես, եղ բայր

նե՛ր, մի՛ ե ղեք, դա աշ խար հա կան նե րի գործ է: Աստ ված չի կա մե նում, 

որ մենք` կրո նա վոր ներս, ար ծաթ և ոս կի ու նե նանք, ոչ էլ թան կար ժեք 

հա գուստ ներ կամ նյու թա կան այլ ու նեց վածք, և ոչ էլ ո ղոր մող լի

նենք, քան զի Տերն ինքն ա սում է. «Նա յե ցե՛ք երկն քի թռչուն նե րին, 

ո րոնք ո՛չ վա րում են, ո՛չ ցա նում, ո՛չ էլ շտե մա րան նե րում են հա վա

քում, սա կայն  ձեր Երկ նա վոր Հայ րը կե րակ րում է նրանց» (Մատթ. Զ 

26): Կրո նա վո րը, որ կու տա կում է ոս կի կամ ար ծաթ կամ այլ ու նեց

վածք, չի հա վա տում, թե Աստ ված կա րող է կե րակ րել ի րեն: Իսկ ե թե 

մեզ հաց չի կա րող տալ Աստ ված, ա պա և Ար քա յու թյուն էլ չի կա րող 

տալ: Նաև սա՛ ի մա ցեք, որ ե թե մեկն ու նե նա ինչոր պետ քա կան իր, և 

ո րևէ աշ խար հա կան դրա նից մեկ ու րի շը բե րի նրան, դա Աստ ծուց չէ, 
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այլ սա տա նա յի ազ դե ցու թյամբ է, իսկ ե թե չու նե նա և խնդրի մեկեր

կու ան գամ, և ինչոր մե կը բե րի` դա Աստ ծուց է ու ղարկ ված, ինչ պես 

որ Դա նիե լին` առ յուծ նե րի գբի մեջ (Դան. Զ), քան զի Աստ ված գի տե 

ճիշտ ժա մա նա կին շնոր հել պետք ե ղա ծը: Իսկ ե թե մե կը կա րի քի մեջ չէ, 

կամ թե ու նի ոս կի, ար ծաթ կամ այլ ու նեց վածք և չի բա ժա նում այն, 

այլ սպա սում է, որ մե կը գա և ինչոր բան բե րի ի րեն, նա մեղ սա կից է 

լի նում Հու դա Ի կա րիով տա ցուն, ով թո ղեց բժշկու թյան շնորհն ու 

ա ռա քե լա կան վի ճա կը, որ Տի րո ջից էր ստա ցել, և ար ծա թա սի րու թյան 

ցան կու թյու նից խեղդ վեց: Այս գի տե նա լով` ե րա նե լի Պո ղո սը բո լոր չա

րիք նե րի ար մատ և կռա պաշ տու թյուն ան վա նեց այն (հմմտ. Ա Տիմ. Զ 10): 

Տե սե՛ք, ո՜վ եղ բայր նե՛ր, թե ինչ պի սի գբի մեջ է գցում կրո նա վո րին այս 

ախ տը, մին չև իսկ կռա պաշ տու թյան մեջ է գցում նրան, քան զի այդ

պի սին ճշմար տա պես հե ռա նում է Աստ ծուց և ոս կուն ու ար ծա թին է 

երկր պա գում, ո րը ձե ռա գործ կուռ քե րի և մարդ կանց ստեղ ծածն է»: 

Ո ՜վ չար ար ծա թա սի րու թյուն, որ կրո նա վոր նե րին հե ռաց նում ես Աստ

ծո սի րուց: Ո ՜վ ար ծա թա սի րու թյուն, որ դառ նա գույն նեն գու թյուն ես, 

որ զրկում ես մե նակ յաց նե րին հրեշ տակ նե րի դա սա կար գու թյու նից: 

Ո ՜վ ար ծա թա սի րու թյուն, որ բո լոր չա րիք նե րի ար մատ կոչ վե ցիր, որ 

կրո նա վոր նե րին դարձ նում ես ա վե լորդ ու նեց վածք կու տա կող: Ո ՜վ 

ար ծա թա սի րու թյուն՝ բո լոր չա րիք նե րի ժո ղո վա րան, որ մե նակ յա ցի լե

զուն սրում ես ա նար գանք նե րի, ա տե լու թյան, խառ նակ չու թյուն նե րի և 

կռիվ նե րի հա մար, մին չև որ հաս նի աշ խար հիկ ատ յան: Վա՜յ ար ծա

թա սեր կրո նա վո րին, քան զի նրա մեջ է բնակ վում հղփու թյան ու կռա

պաշ տու թյան դևը: Վա՜յ ար ծա թա սեր մե նակ յա ցին, քան զի Աստ ծո 

օ րեն քը լու ծա րեց, որ ա սում է. «Մի՛ վերց րեք ոս կի և ար ծաթ» (Մատթ. 

Ժ 9). վա՜յ նրան, որ մե ծա մեծ օ րենք նե րը պա հե լով՝ այս մե կում Աստ

ծուն ու րա ցող ե ղավ: Բա զում ան գամ դևը խոր հուրդ է գցում ար ծա

թա սեր կրո նա վո րի սիր տը և ա սում. «Այս գի շեր հսկո՛ւմ ա րա և լու սա

բա ցին հրա վի րի՛ր եղ բայր նե րին և ըն դու նե լու թյուն ու հյու րա սի րու

թյուն ա րա: Տո՛ւր ու նեց վածքդ եղ բայր նե րին և կա րոտ յալ նե րին»: Եվ 

դարձ յալ թու լաց նում է և ա սում. «Չե՛ս կա րող նման բան թույլ տալ, 

ծա նու ցի՛ր ինձ լռու թյուն և պահք. եր րորդ, վե ցե րորդ և ին նե րորդ ժա

մե րի ա ղո թա կան կար գը կկա տա րեմ, և ողջ ցե րե կը պա հե ցո ղու թյուն 

կա նեմ»: Եղ կե լին չի հի շում Տի րոջ խոս քը, որ ա սում է. «Ոչ բո լո րը, որ 

ինձ Տե՛ր, Տե՛ր են ա սում, կմտնեն Երկն քի Ար քա յու թյուն, այլ` ով կկա

տա րի իմ Հոր կամ քը, որ երկն քում է» (Մատթ. Է 21): Այս էլ են ա սում, 

թե ինչ վնաս կտան ոս կին ու ար ծա թը, ո րոնք ո ղոր մու թյան նյութ են: 

Չեն կա րո ղա նում գի տակ ցել այն, որ ուր ժո ղով ված են ոս կին, ար ծա թը 
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և երկ րա յին նյու թը, այն տեղ կսո ղոս կեն ա մեն տե սակ ախ տեր, և նրանց 

հետ կմտնեն բա զում դևեր, ո րը և հո գու և մարմ նի հեղ ձումն է, քան

զի ոչ մի բա րի բան չի կա րող բնակ վել այն տեղ, ուր ա գա հու թյունն է, 

այլ` կոծ մշտնջե նա վոր և վայ ան պա կա սե լի: Եվ ինչ պե՞ս կա րող է Նրա 

մոտ բնակ վել ա գահ և ար ծա թա սեր կրո նա վո րը, քան զի թո ղեց իր 

Ա րար չի կամ քը, Ով ի րեն կան չեց հա վի տե նա կան կյան քի, և ոս կի պաշ

տե լով՝ հա վա քում է այն: Բա զում ան գամ ներ այս պի սի կրո նա վո րի 

սիր տը զղջում են գցում դևե րը, և նա սկսում է տրտմել ու հո գոց հա

նել, կուրծ քը ծե ծել, ար տաս վել ու ա սել. «Ա հա՛ Աստ ված տվեց ինձ 

շատ ոս կի ու ար ծաթ, ին չո՞ւ չտամ սրա նից աղ քատ նե րին»:  Հե տո 

զղջա լիս  շու տա փույթ հի շում է ոս կու սե րը, թող նում է զղջումն ու 

ար տա սու քը: Ո՛չ կա րո ղա նում է մեկ դանկ ան գամ տալ ու րիշ նե րին, 

ո՛չ էլ կա րո ղա նում է չարն ար մա տա խիլ ա նել սրտից»: Ո ՜վ իմ սի րե լի՛ 

եղ բայր ներ, ին չի՞ց է, որ մենք` մե նակ յաց ներս, ու նենք ոս կի, ար ծաթ և 

բա զում հան դերձ ներ, սա կայն չենք դա դա րում հա վա քել, իսկ աղ քա

տը` նույն ին քը Քրիս տոս, տկար, մերկ ու քաղ ցած շրջում է դրսում, 

բայց ոչ մի բա րի բան չենք գոր ծում Նրա հա մար: Արդ, ի՞նչ պա տաս

խան ենք տա լու այն ա հա վոր օ րը: Թեև հրա ժար վում ենք աշ խար հից, 

սա կայն դարձ յալ նրա մեջ ենք դե գե րում ու շրջում, և՛ երկմ տում ենք, 

և՛ ստում մեր տե սա կի ու կար գի մեջ. սա հրեշ տա կա յին է, բայց մենք 

այն դարձ նում ենք երկ րա վորկեն ցա ղա յին, ա ռա վել սի րում ենք ան

ցա վոր նե րը, քան վեր նա յին նե րը: Բնավ բա րի բան չենք ա նում. ե թե 

ա նում ենք էլ, ա պա՝ մի կերպ և այն էլ կեղ ծա վո րու թյամբ և մարդ կանց 

ցու ցադ րե լով, որ պես զի փա ռա վոր վենք մարդ կան ցից: Իսկ ար ծա թա սի

րու թյու նը ոչ թե ան պայ ման մե ծա քա նակ  ոս կով ու ար ծա թով կամ 

մեծ ու նեց ված քով է ո րոշ վում, այլ՝ մին չև իսկ մեկ դան կով, քան զի ով 

փոքրն իսկ սի րի, նա չար է ու ար ծա թա սեր: Եվ ո ղոր մու թյունն էլ ոչ 

թե ու նեց ված քի ա ռա տու թյու նից է, այլ` տվո ղի կամ քից, նույ նը և ար

ծա թա սի րու թյու նը` ոչ թե շա տու թյու նից է, այլ` սի րո ղի կամ քից: Մի՛ 

ա րեք այդ պես, սի րե լի՛ եղ բայր ներ, մի՛ ա րեք այդ պես, այլ փա խեք աշ

խար հից, քան զի ե թե ա նա պա տում հո գով ապ րե լը  դժվար է, որ չա՜փ 

դժվար կլի նի աշ խար հի մեջ: Եվ ինչ պե՞ս կա րող ենք աշ խար հա կան նե

րի և խառ նաշ փո թի մեջ ապ րել: Ար դա րև հայտ նի է, որ հնա րա վոր է 

ապ րել ըստ Տի րոջ խոս քի, որ  ա սում է. «Ա մեն ոք, որ չի հրա ժար վում 

աշ խար հից և նրա բո լոր  գոր ծե րից և չի ա տում իր ան ձը, ինձ ար ժա նի 

չէ» (Ղուկ. ԺԴ 33): «Կեն դա նի եմ ես»,– ա սում է Տե րը (Հովհ. ԺԴ 19), «Ե լե՛ք 

նրանց մի ջից և գնա ցե՛ք, մեր ժե ցե՛ք ձեր ան ձան ցից չա րը»: Տե սե՛ք, 

ո՜վ իմ սի րե լի՛ եղ բայր ներ, թե որ քա՜ն շա հա բեր է աշ խար հա կան նե րի 
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խո սակ ցու թյուն նե րից փախ չե լը:  Նրանց խոս քե րը՝ գնե լու և վա ճա ռե

լու, տնկե լու և սեր մա նե լու, շի նե լու և վի ճե լու, կա նանց և մա նուկ նե

րի, ու նեց ված քի, ո սոխ նե րի և ատ յան նե րի, հո տե րի և ոչ խար նե րի մա

սին են, իսկ այս պի սի մտա վար ժանք ներն ու դրանց ունկնդ րու թյուն նե

րը հե ռաց նում են մեր խոր հուրդ ներն Աստ ծուց:  Ե թե միայն նրանց 

խո սակ ցու թյուն նե րը հե ռաց նում են մեր խոր հուրդ ներն Աստ ծուց, 

ա պա նրանց հետ ու տելն ու խմե լը և  ապ րե լը որ քա՜ն վնաս կտան մեզ: 

Սա բնավ չի նշա նա կում, թե  նրանք ան սուրբ են ու պիղծ, քավ լի ցի. 

այլ նրանք ու տում են օ րը եր կուե րեք ան գամ, ու տում են և պա րարտ 

կե րա կուր, և միս, և ըմ պում են ան հա գո րեն, բայց դա նրանց չի վնա

սում: Իսկ մենք հրա ժար վել  ենք մսից, ա մեն տե սակ գի րաց նող կե րա

կուր նե րից, ճա շում ենք օ րա կան մեկ ան գամ: Ի հա վե լումն այս ա մե նի` 

ե թե տես նում են մեզ ու տե լիս ու հա գե նա լիս, իս կույն ևեթ բամ բա

սում են մեզ նից և ա սում. «Ա հա՛ ու տող, հար բե ցող և որկ րա մոլ կրո

նա վոր ներ»:  Նրանք չեն էլ հաս կա նում, որ մենք էլ ի րենց նման տկար 

մար մին ենք: Իսկ ե թե տես նեն՝ չենք ու տում և պա հե ցո ղու թյուն ենք 

ա նում, բամ բա սե լով կա սեն. «Ա հա՛ սնա փառ և մար դա հա ճո կրո նա

վոր ներ»: Նրանք մեր պատ ճա ռով ի րենց հո գին են կորց նում: Եվ դարձ

յալ՝ ե թե  մեզ տես նեն անլ վա ու տե լիս կամ ա նարգ զգեստ նե րով և 

բո բիկ, կա սեն. «Ա հա՛ խե նեշ ներ և ախ տա ժետ ներ, գար շա հոտ ներ ու 

խա բե բա ներ»: Իսկ ե թե մե կին տես նեն լվաց ված և հագն ված, կա սեն. 

«Ա հա՛ պճնվող ներ, գի րուկ ներ և մի մոս ներ»: Նրանք այս պես ա սե լով՝ 

կորց նում են ի րենց հո գի նե րը մեր պատ ճա ռով, իսկ  մենք դառ նում 

ենք պար տա կան և պատ ճառ նրանց կորստ յան: Ու րեմն՝ փախ չե լով 

փախ չենք նրանց հրա վերք նե րից ու սե ղան նե րից, ո՜վ եղ բայր ներ, և 

զա տենք մեզ նրան ցից. և նա խընտ րենք նրանց պար սա վանք նե րը, 

ա ղա չում եմ, քան թե գո վա բա նու թյուն նե րը, թե կուզ հայր կամ եղ

բայր կամ ազ գա կան ներ լի նեն, քան զի նրանց սե րը, ո ղոր մե լը կամ 

գո վե լը մեզ հա վի տե նա կան տան ջանք նե րի են մատ նում, իսկ նրանց 

ա տելն ու բամ բա սե լը մեզ հա մար փա ռաց պսա կի պատ ճառ են: Ո րով

հե տև՝ ի՞նչ կշա հենք, ե թե մարդ կանց հա ճո լի նենք, սա կայն մեր Տեր 

Աստ ծուն բար կաց նենք: Եվ այս ա մե նը վկա յում է Պո ղոս ա ռաք յա լը և 

ա սում. «Ե թե տա կա վին մարդ կանց հա ճո լի նեի, ա պա Քրիս տո սի ծա

ռա չէի լի նի» (Գա ղատ. Ա 10): Ու րեմն, ա ղո թենք ա մենքս առ Տեր և 

ա սենք. «Հի սո՛ւս Քրիս տոս, Աստ ված մեր, հե ռաց րո՛ւ մե զա նից մեր 

նե ղիչ նե րին ու թշնա մի նե րին, մե կու սաց րո՛ւ մեզ աշ խար հա կան նե րից, 

փրկի՛ր մեզ մարդ կանց գո վեստ նե րից ու պար սա վանք նե րից»: Եվ չա

նե՛նք ո րևի ցե մի գործ նրանց հա ճո յա նա լու հա մար, քան զի նրանց 
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գո վեստ նե րը ո՛չ կա րող են մեզ Երկն քի Ար քա յու թյուն տա նել, ո՛չ էլ 

նրանց պար սա վանք նե րը կա րող են փա կել մեր մուտ քը դե պի կյանք: 

Եվ ա՛յս ի մա նանք, եղ բայր նե՛ր, որ ա մեն դա տարկ բա նի հա մար վեր ջին 

օ րը հա շիվ ենք տա լու մեր Տեր Աստ ծո և Ա րար չի առ ջև»:  Հայր Մա

կա րիո սը դա դա րեց խո սել, իսկ նրանք գնա ցին` ե րա նե լիի լու սա զարդ 

խոս քե րից հո գով ու մտքով նո րոգ ված»: 

69. Ոմն եղ բայր ե կավ հայր Ե ղիա մե նակ յա ցի մոտ, որ բնակ վում էր 

սուրբ Սաբ բա յի այ րում, և ա սաց նրան. «Կյան քի խոսք ա սա՛ ինձ, ով 

հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Մեր հայ րե րի օ րոք այս ե րեք ա ռա քի նու

թյուն ներն էին փայ լում. ա նըն չու թյուն, ան մե ղու թյուն և պա հե ցո ղու

թյուն: Այժմ կրո նա վոր նե րին տի րել են ա գա հու թյու նը, որկ րա մո լու

թյունն ու լիրբ հանդգ նու թյու նը:  Արդ, սրան ցից ո րը կկա մե նաս, այն 

էլ վերց րու քեզ հա մար»:

70. Հայր Թեո դո րոս Փեր մա ցին ա սաց. «Կրո նա վո րը, որ միշտ ա պաշ

խա րու թյան մեջ է, օ րեն քի կող մից չի դա տա պարտ վի»: 

71. Կրո նա վոր նե րից մե կը խնդրեց ե պիս կո պո սին՝ մե նակ յաց Թեո

փի լո սին, մեկ նել ա ռաք յա լի խոս քը, որ ա սում է. «Գնե՛ք   ժա մա նա կը, 

քան զի օ րե րը չար են» (Ե փես. Ե 16): Ծերն ա սաց. «Բնու թագ րումն իսկ 

(օ րե րը չար են) բա ցա հայ տում է այդ խոս քի զո րու թյունն ու օգ տա կա

րու թյու նը: Հի րա վի դա այս պես է. հա սավ քեզ վրա ար հա մար հանք նե

րի ժա մա նա կը` գնի՛ր ժա մա նա կը պատ կա ռան քով, խո նար հու թյամբ և 

եր կայ նամ տու թյամբ, և շահ կլի նի քո հո գուն: Դարձ յալ. հա սավ ա նար

գու թյան ժա մա նա կը, դու այդ ժա մա նա կը գնի՛ր ան հի շա չա րու թյամբ 

և հե զու թյամբ,  և օ գուտ կքա ղես քո հո գու հա մար: Այս պես  ներ հակ 

են միմ յանց ա ռա քի նու թյուն ներն ու ախ տե րը. ախ տին ներ հակ ա ռա

քի նու թյամբ գնե՛նք ախ տի շարժ վե լու ժա մա նա կը և կշին վենք` ե թե 

կա մե նանք»: 

72. Ա սաց դարձ յալ. «Ջա նանք մտնել նե՛ղ դռնով: Ե թե ծա ռերն ու 

տուն կե րը  չըն դու նեին ձմեռ ու անձ րև, չէին կա րո ղա նա պտղա բե րել. 

այդ պես էլ մենք: Եվ քա նի որ  մեր այս կեն ցա ղը ձմեռ է, այս ըն թաց

քում ե թե չկրենք և հանձն չառ նենք բա զում վշտեր և ճգնու թյուն ներ, 

Երկն քի Ար քա յու թյուն չենք կա րո ղա նա մտնել»: 

73. Նույն հայ րը դարձ յալ ա սաց. «Վար դա պետ եղ բայր նե րին հարկ 

է հե ռու լի նել իշ խա նա սի րու թյու նից, ամ բար տա վա նու թյու նից և 

հպար տու թյու նից, չծաղ րել այ լոց ա ղա չանք նե րը, չբռնա դատ վել իր 

իսկ ո րո վայ նից, բար կու թյու նից ու սրտմտու թյու նից, այլ հարկ է լի նել 
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եր կայ նա միտ, հեզ և խո նարհ, ինչ պես նաև՝ պա հե ցող՝ ամ բողջ զո րու

թյամբ, հար ցախույզ, ո ղոր մած և հո գու  շահը փնտրող»:

74. Վա նա հայր Հով հան նու մա սին հայր Կա սիա նո սը ա սում էր, թե 

մեծ էր նա երկ րի վրա:  Երբ մոտ էր այս աշ խար հից առ Աստ ված փո

խադր վե լու պա հը, իր վեր ջին շնչում սաս տիկ ու րախ էր և փա փա գում 

էր գնալ: Նրա շուր ջը եղ բայր ներ կա յին և ա ղա չում էին, որ պես զի մի 

կար ճա ռոտ և կեն սու սույց խոսք ա սի ի րենց և իբ րև ժա ռան գու թյուն 

թող նի ի րենց, ո րով կա րո ղա նան դե պի վեր բարձ րա նալ` առ աստ վա

ծա յին կա տա րե լու թյուն: Իսկ նա հա ռա չեց և ա սաց նրանց. «Եր բեք 

իմ կամ քը չկա տա րե ցի և եր բեք ո րևէ մե կին չու սու ցա նե ցի այն, ին չը 

նա խա պես ինքս չա րե ցի»: 

75. Հայր Հով հան նես Կի լի կիա ցին, որ Ռա յի թա լե ռան ա ռաջ նորդն 

էր, ա սաց. «Ինչ պես աշ խար հից փա խանք, նույն պես և փախ չե՛նք 

մարմ նա կան ցան կու թյուն նե րից: Մեր հայ րե րին նման վե՛նք` հի շե լով, 

թե ինչ պի սի խստա գույն ճգնա կե ցու թյամբ էին ըն թա նում նրանք, և 

չպղծե՛նք, ո՛վ եղ բայր ներ, այս տե ղան քը, ո րը մեր հայ րե րը ճգնու

թյամբ ու ի րենց քրտին քով սրբե ցին դևե րից:  Քա նի որ սա ճգնա վոր

նե րի ու ան մար մին սրբե րի վայր է, և ոչ թե կրպա կա վոր փե րե զակ նե րի 

վա ճա ռա տե ղի»: 

76. Մի ան գամ Գեթ սե մա նիից ել նում էինք Ձի թեն յաց լե ռը:  Այն

տեղ էր հայր Աբ րա հա մի վան քը, ո րի վա նա հայրն էր հայր Հով հան նես 

Կո զի կե ցին: Հարց րինք նրան, թե ինչ պե՞ս կա րող է մար դը ձեռք բե րել 

ա ռա քի նու թյուն: Պա տաս խա նեց մեզ ծե րը և ա սաց. «Ե թե մե կը ու զում 

է ա ռա քի նու թյուն ստա նալ, չի ստա նա, ե թե նախ չհա տի նույն դռնից 

մտնող չա րու թյու նը, այ սինքն` ե թե տեն չում ես ստա նալ ողբ, հա տի՛ր 

և դեն նե տի՛ր քեզ նից ու րա խու թյունն ու հրճվան քը, ե թե ու զում ես 

խո նար հու թյուն ձեռք բե րել, ա տի՛ր և հա տի՛ր ամ բար տա վա նու թյու

նը, իսկ ե թե կա մե նում ես պա հե ցո ղու թյան վարժ վել, ա տի՛ր հեշ տա

սեր որկ րա մո լու թյու նը: Ե թե կա մե նում ես սրբու թյուն ստա նալ, ա տի՛ր 

պղծու թյունն ու ցան կու թյու նը, ե թե ա նըն չու թյուն ես ու զում, ա տի՛ր 

ար ծա թա սի րու թյու նը, ե թե սի րում ես մե նա կե ցու թյու նը, ա տի՛ր քա

ղաք ներն ու գյու ղե րը և նրանց գայ թակ ղու թյուն նե րը, ե թե սի րում ես 

օ տա րու թյուն, հե ռա ցի՛ր քո հա րա զատ նե րից ու ըն տա նի քից: Ով ու

զում է հե զու թյուն ստա նալ, թո՛ղ ա տի ըն կե րո ջը դա տելն ու բամ բա

սե լը, ով սի րում է ան դորր ու անխ ռո վու թյուն, թո՛ղ ա ռան ձին բնակ

վի: Ով սի րում է լռու թյուն, թո՛ղ խցի իր ա կանջ նե րը, որ պես զի չլսի 

շա տե րի խոս քը: Ով սի րում է գա մել ի րեն Աստ ծո երկ յու ղին, թո՛ղ 
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մշտա պես ա տի մարմ նի հեշ տանք նե րը և իր վրա վերց նի՛ հա նա պա զօր

յա վշտեր ու նե ղու թյուն ներ»: 

77. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Հով սե փին և ա սաց. «Ե թե հա լա

ծանք ներ և տան ջանք ներ սկսվեն, հա՛յր, ո՞րն է ա վե լի լավ՝ փախ չել 

ա նա պա՞տ, թե՞ քա ղաք ներ ու գյու ղեր»:  Ծե րը նրան ա սաց. «Որ տեղ 

լսես՝ ուղ ղա փառ ներ կան, այն տեղ էլ գնա՛:  Բնավ չու նե նաս ե րի տա

սար դա կան սեր քո սրտում,  նրանց եր բեք մոտ չնստես, այլ ա տի՛ր և 

փա խի՛ր այդ սի րուց, ինչ պես չար գա զա նից: Ե թե կա րո ղա նաս հան

դարտ վել քո սեն յա կում, դա էլ բա րի է: Քո  բան ջարն  ի՛նքդ մշա կիր, 

որ պես զի ստիպ ված չլի նես ու րի շի մոտ գնալ և նրա նից խնդրել»: Եղ

բայ րը նրան ա սաց. «Ու զում եմ նստել եղ բայր նե րի մեջ և ա ռանձ նա

նալ իմ խցում. և տա՞մ նրանց իմ ձե ռա գոր ծը և ստա նամ նրան ցից ինձ 

անհ րա ժեշտ բա նե րը»: Ծե րը նրան ա սաց. «Մեր հայ րե րը հա վա նու

թյուն չտվին այդ գոր ծին և չթույ լատ րե ցին, ո րով հե տև ե թե այդ ա նես, 

ոչ մե կին չես տա քո հա ցը, քան զի թույլ չի տա քեզ սա տա նան»: 

78. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Հիե րաք սո սին և ա սաց. «Հա՛յր, ինձ 

խոսք ա սա՛, ո րով ապ րեմ»: Եվ ծե րը նրան ա սաց. «Նստի՛ր քո խցում, 

քո մեղ քե րը ող բա՛ և ոչ մե կին մի՛ դա տիր: Ե թե քաղ ցես՝ կե՛ր, ե թե ծա

րա վես՝ խմի՛ր, ոչ մե կի մա սին չար բան մի՛ խոր հիր և կապ րես»: 

79. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Կրո նո սին և ա սաց. «Ինձ խրա տա

կան խոսք ա սա՛, հա՛յր»: Հայր Կրո նոսն ա սաց նրան. «Երբ Ե ղի սեն 

գնաց այն սոմ նա ցի կնոջ մոտ և ի մա ցավ, որ նա ոչ մե կի հետ գործ 

չու նի, կի նը հղիա ցավ ու ծնեց Ե ղի սեի` իր մոտ գա լու ժա մա նակ» (Դ 

Թագ. Դ 8-17): Եղ բայ րը նրան հարց րեց. «Ո՞րն է այդ խոս քի ի մաստն 

ու զո րու թյու նը, հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Երբ մարդն ար թուն  ու 

զգաստ է լի նում, հե ռու է պա հում ի րեն մարդ կա յին խառ նաշ փո թից և 

հա տում է իր կամ քը, այն ժամ նրա վրա գա լիս է Աստ ծո Հո գին, և այն

ժամ  կա րող է ծնել ա ռա քի նու թյուն, քան զի ա մուլ է»: Եղ բայրն ա սաց 

հայր Կրո նո սին. «Ի՞նչ ա նեմ մո ռա ցու թյանս հետ, ո րը միշտ գե րում է 

իմ խոր հուրդ նե րը և չի թող նում գի տե նալ, մին չև որ գցում է մեղ քե րի 

մեջ»: Հայր Կրո նոսն ա սաց նրան. «Երբ Իս րա յե լի որ դի նե րի չար գոր

ծե րի պատ ճա ռով այ լազ գի նե րը տա րան ուխ տի տա պա նա կը և քարշ 

տա լով՝ հասց րին Դա գոն չաստ վա ծի տու նը, այն ժամ Դա գո նը ե րես

նի վայր ըն կավ նրա ա ռաջ, և այ լազ գի ներն էլ՝ իր հետ» (Ա Թագ. Դ 11, Ե 

1-12): «Ի՞նչ է նշա նա կում դա»,– հարց րեց  նրան եղ բայ րը: Ծե րը նրան 

ա սաց. «Երբ դևերն ա ռա ջա նում են և գե րում են մար դու միտքն ի րենց 

պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով, այն քան են քարշ տա լիս նրան, մին չև որ 
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գլխի վայր գցում են չա րա չար մեղ քե րի մեջ: Եվ հենց այդ ժա մա նակ, 

երբ միտ քը զղջմամբ է հա մակ վում և դառ նա լով խնդրում է Աստ ծուն 

և հի շում հա վի տե նա կան տան ջանք նե րը, հան կար ծա կի խոր տակ վում 

են այդ ախ տե րը և ա նե րևու թա նում, քան զի գրված է. «Ե թե դառ նաս 

և հա ռա չես, այն ժամ կապ րես և կի մա նաս, թե որ տեղ ես» (Ե սա յի Լ 15)»: 

Հայր Կրո նոսն ա սաց դարձ յալ. «Ե թե Մով սե սը ոչ խար նե րը չհա ներ Սի

նա լե ռը, չէր տես նի հուրն ու կիզ վող մո րե նին» (Ե լից Գ 1-2): Եղ բայրն 

ա սաց. «Եվ ի՞նչ է խորհր դան շում մո րե նին, հա՛յր»: Ծե րու նին ա սաց. 

«Մո րե նին մարմ նա վոր գոր ծե րի նշա նակն է, ինչ պես գրված է. «Երկն

քի Ար քա յու թյու նը նման է ա գա րա կում թաքց րած գան ձի» (Մատթ. ԺԳ 

44)»: Եղ բայրն ա սաց ծե րին. «Ինչ պես ե րևում է, ա ռանց մարմ նա վոր 

տքնու թյան մար դը չի կա րող Աստ ծուց պատ վի ար ժա նա նալ»: Ծերն 

ա սաց. «Չէ՞ որ գրված է. «Նա յե ցե՛ք մեր հա վա տի ա ռաջ նորդ և կա

տա րող Հի սու սին, որ հա նուն հան դերձ յալ փառ քի խա չի համ բե րեց» 

(Եբր. ԺԲ 2), իսկ  Դա վիթն էլ ա սում է. «Չեմ տա քուն իմ աչ քե րին  և ոչ 

նինջ` իմ ար տևա նունք նե րին» (Սաղմ. ՃԼԱ 4)»: 

80. Հայր Մա կա րիոսն ա սաց. «Մի՛ ննջիր վա տա համ բավ կրո նա վո րի 

սեն յա կում»:

81. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Մա կա րիո սին մեծ կա տա րե լու թյան 

մա սին: Ծե րը նրան ա սաց. «Ե թե մար դը չստա նա մեծ խո նար հու թյուն` 

հո գով ու մարմ նով, և ե թե ա մեն գոր ծի մեջ իր ան ձը ո չինչ չհա մա

րի և ի րեն բո լոր մարդ կան ցից ա մե նա վատ թա րը չդի տի, ե թե չվար վի 

այն պես, որ ոչ մե կին չդա տի խոս քով, այլ միայն իր գոր ծե րը քննի և 

դա տի, ե թե չհամ բե րի ա մեն տե սակ ա մո թի ու նա խա տին քի, ե թե իր 

ե տևը չգցի ա մե նայն չա րու թյուն և չնե ղի իր ան ձը հա նուն եր կայ նա

մտու թյան, քաղց րու թյան և եղ բայ րա սի րու թյան և չդառ նա սուրբ ու 

պա հե ցող, ինչ պես գրված է. «Բռնա դա տող նե րինն է Երկն քի Ար քա յու

թյու նը, և հզոր ներն են հափշ տա կում այն» (Մատթ. ԺԱ 12), ե թե չլի նի 

աչ քով ու ղիղ նա յող և լեզ վով՝ զգաս տա խոս, ե թե հե ռու չփախ չի ա մեն 

տե սակ ու նայ նա բա նու թյուն նե րից, չու նե նա ձեռ քե րի ար դա րու թյուն 

և սրտի սրբու թյուն Աստ ծո ա ռաջ, մարմ նի անբ ծու թյուն,  աչ քի առ ջև 

միշտ չու նե նա մահ վան հի շո ղու թյու նը, չհրա ժար վի հո գու և մարմ նի 

ա մե նայն բար կու թյու նից ու խստու թյու նից, չհրա ժար վի ա մեն տե սակ 

մարմ նա կան նյու թից և նրա ըն ձե ռած վա յելք նե րից, չփախ չի սա տա

նա յից և նրա բո լոր գոր ծե րից, ե թե ան սա սան չհա վա տա ա մեն քի Աստ

ծուն և չկա տա րի Նրա պատ վի րան նե րը, ան դա դար չա ղո թի, իր բո լոր 
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օ րե րում և ա մեն գոր ծի և մտա ծու թյան մեջ սևեռ ված չլի նի առ Աստ

ված, չի կա րող կա տար յալ լի նել»: 

82. Հայր Մար կոսն ա սաց. «Ա զա տու թյունն ա մեն մար դու ու սու

ցա նում է ճշմար տու թյու նը: Շա տերն են, որ ըն թեր ցում են այն, բայց 

քչերն են, որ ճա նա չում են այն, ո րով հե տև ըստ պատ վի րան նե րի կա

տար ման է տրվում նրանց գի տու թյուն: Մի փնտրիր դրանց կա տա րու

մը մարդ կա յին ա ռա քի նու թյուն նե րի մեջ, քան զի դրանք նրանց մեջ 

կա տար յալ չեն, ո րով հե տև դրանց կա տա րե լու թյու նը Քրիս տո սի խա չի 

տակ է թաքն ված»:  

83. Ա սաց դարձ յալ. «Ոչ ոք չի կա րող Քրիս տո սի  սե րը  վա յե լել  

այլ կերպ, ե թե ոչ` միայն ջան քե րով ու քրտին քով, խո նար հու թյամբ ու 

մշտա կան ա ղոթք նե րով»: 

84. Հայր Մա տո յեն ա սաց. «Ե րեք եղ բայր ներ գնա ցին հայր Պափ նո

տիո սի մոտ, ում Կե փա լա են կո չում, որ պես զի նրա նից շա հե կան խոսք 

լսեն: Ծե րը նրանց ա սաց. «Ի՞նչ եք ին ձա նից կա մե նում լսել, որ ա սեմ 

ձեզ՝ հո գևո՞ր, թե՞ մարմ նա վոր խոսք»: Նրանք ա սա ցին՝ հո գևոր: Ծերն 

ա սաց նրանց. «Գնա ցե՛ք, սի րե ցե՛ք ա ռա վել վիշ տը, քան հան գիս տը: 

Ա վե լի լավ հա մա րե ցե՛ք ար հա մար հան քը, քան փառ քը: Ա ռա վել սի րե

ցե՛ք բա րին տա լը, քան առ նե լը»: 

85. Հայր Պի մենն ա սաց. «Պատ վի րա նա պա հու թյուն, ան ձի զգու շու

թյուն և սե փա կան գոր ծե րի քննու թյուն՝ այս ե րեք ա ռա քի նու թյուն

ներն են հո գու վար դա պետ նե րը»:

86. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս պետք 

է մար դը կեն ցա ղա վա րի»: Ծերն ա սաց. «Դա նիե լի նման, քան զի ոչ ոք 

նրա նից մատ նու թյուն չտե սավ, այլ միայն՝ աստ վա ծա պաշ տու թյուն»:

87. Դարձ յալ ա սաց. «Ե թե եր կու գոր ծի հաղ թի կրո նա վո րը, կկա

րո ղա նա ա զատ վել աշ խար հից»: Եղ բայրն ա սաց. «Մեկ նի՛ր մեզ այդ 

խոս քը»: Ծերն ա սաց. «Որ քան կա րող ես՝ ջա նա՛ ձե ռա գոր ծիդ մեջ, 

որ պես զի ո ղոր մու թյուն ա նես, քան զի գրված է. «Ո ղոր մու թյամբ և հա

վա տով են սրբվում մեղ քե րը» (Ա ռակ. ԺԵ 27): Եղ բայ րը հարց րեց. «Եվ 

ի՞նչ է հա վա տը»: Ծե րը պա տաս խա նեց. «Հա վա տը խո նար հու թյամբ 

ապ րելն  ու ո ղոր մու թյուն ա նելն է»: 

88. Ա սաց դարձ յալ. «Որ գոր ծի վրա քո սիր տը  հաս տատ ված չէ, 

այդ գոր ծը եր բեք չթող նես մտնի քո սիր տը»: 
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89. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, հա՛յր, 

այս հեղգ եղ բայր նե րին, որ ինձ հետ են»: Ծե րը նրան ա սաց. «Մի՞թե 

երկ րի վրա կա մե կը, ով մտա ծում է իր մահ վան վեր ջին շնչի մա սին և 

քննում է աշ խար հիս ըն կեր նե րին: Մի՛ մեր ձե նա և մի՛ առնչ վիր նրանց 

հետ, և ի րենք ի րենց կհե ռա նան քե զա նից»: 

90. Ա սաց դարձ յալ. «Ե թե մե կը ու զում է տուն շի նել, նա խևա ռաջ 

պետք է հա վա քի ողջ շի նան յու թը, ա պա նոր կսկսի կա ռու ցել, իսկ որ 

չհա վա քի, ե թե սկսի էլ, չի կա րո ղա նա շի նել: Այդ պես և մենք՝ պետք 

է հա վա քենք բո լոր ա ռա քի նու թյուն նե րը, որ պես զի կրո նա վոր դառ

նանք»: 

91. Դարձ յալ ա սաց. «Դա վի թը գրեց Հո վա բին. «Զգոն ե ղի՛ր պա

տե րազ մի մեջ, հաղ թի՛ր այդ քա ղա քին և ա վե րի՛ր այն»: Հո վաբն էլ 

իր հեր թին Իս րա յե լի զոր քե րին ա սաց. «Ա րիա ցե՛ք և ե ղեք զո րու թյա՛ն 

որ դի ներ, պա տե րազ մե ցե՛ք այ լազ գի նե րի դեմ հա նուն Աստ ծո ժո ղովր

դի, որ մենք ենք»:

92. Ա սաց դարձ յալ. «Ե թե տե սիլք տես նես կամ ո րևէ լուր լսես, մի՛ 

պատ միր այն քո ըն կե րո ջը, ո րով հե տև հե տևան քը պա տե րազմ կլի նի»:

93. Ա սաց դարձ յալ. «Փա խի՛ր մեկ ան գամ կամ եր կու, սա կայն եր

րոր դին ե ղի՛ր սրած թուր»: 

94. Դարձ յալ հայր Պի մենն ա սաց Ի սա հա կին. «Թե թևաց րո՛ւ ար դա

րու թյան քո կող մը և հան գիստ կգտնես սա կավ օ րե րում»: 

95. Ոմն եղ բայր գնում էր ձե ռա գործ վա ճա ռե լու և  հայր Պի մե նին 

հարց րեց. «Ի՞նչ ես կա մե նում, որ ա նեմ վա ճառ քի ժա մա նակ»: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Սի րա լի՛ր ե ղիր նրա հետ, ով բռնա դա տում է քո ան ձը, 

և հան դար տու թյամբ կվա ճա ռես քո ձե ռա գոր ծը»: 

96. Ա սաց դարձ յալ. «Այն մար դուն, ում չես հա վա տում, որ սուրբ է, 

մի՛ վստա հիր քո խոր հուրդ նե րը»:

97. Դարձ յալ ա սաց. «Աստ ված նա խա պես այն պի սի օ րենք ներ տվեց 

Իս րա յե լին, ո րոնք ար գե լում են այն գոր ծե րը, որ դուրս են բնու թյու

նից, այն է` բար կու թյուն, սրտմտու թյուն, նա խանձ, ա տե լու թյուն, եղ

բո րը դա տել և նման այլ բա ներ»:

98. Մի ան գամ հայր Պա լա տիո սի մոտ ե կավ մի իշ խան, քան զի շատ 

էր ցան կա նում տես նել նրան այն բա րի համ բա վի հա մար, որ տա րած

ված էր նրա մա սին: Նա իր հետ բե րեց նաև մի ա րա գա գիր դպի րի 
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ու նրան ա սաց. «Ես կմտնեմ հոր մոտ, իսկ դու նստի՛ր դռան մոտ և 

ստու գու թյամբ գրի՛ առ նրա բե րա նից ել նող բո լոր խոս քե րը»: Մտավ 

Լա վոս իշ խա նը (այս պես էր նրա ա նու նը) հայր Պա լա տիո սի տուն և 

ա սաց նրան. «Օրհ նի՛ր, հա՛յր,  ա ղո թի՛ր  ինձ հա մար, ո րով հե տև բա

զում մեղ քեր եմ գոր ծել»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ան մեղ է միայն Աստ

ված՝ Հի սուս Քրիս տոս»: Իշ խա նը հարց րեց. «Ստո՞ւյգ է, հա՛յր, որ 

ա մեն մեղ քի հա մար դատ վե լու ենք»: Ծերն ա սաց. «Գրված է. «Կհա

տու ցե՛ս ա մեն մե կին ըստ իր գոր ծե րի» (Ա ռակ. ԻԴ 12, Մատթ. ԺԶ 27)»: Իշ

խա նը նրան ա սաց. «Մեկ նի՛ր ինձ այդ խոս քը»: Ծերն ա սաց. «Խոսքն 

ինք նին պարզ և հայտ նի է, սա կայն դու խո հե մա բար լսի՛ր: Վշտաց

րիր քո եղ բո րը` սպա սիր փո խա րենն ստա նա լու Աստ ծուց, զրկե ցիր 

նկու նին և խեղ դե ցիր աղ քա տին, ատ յա նում ա նի րավ բե րան բա ցե ցիր, 

տնան կին ա մա չեց րիր, ու ղիղ չդա տե ցիր և չքննե ցիր, սուտ վկա յե ցիր, 

ա չա ռու թյուն ա րե ցիր հա րուս տի նկատ մամբ, կեղ ծե ցիր ար դա րու

թյու նը, օ տար ա մուս նու հար կը մտար, սուտ եր դում տվե ցիր, հայ րե րի 

սահ ման նե րը շար ժե ցիր, որ բե րի ու նեց վածքն ու ի րա վուն քը խլե ցիր, 

այ րի նե րին նե ղե ցիր, այս տե ղի փափ կու թյունն ու հա մա դա մու թյու նը 

գե րա դա սե ցիր հա վի տե նա կա նից, այս պի սի և սրա նման բա ներ ա րե

ցիր, սպա սիր դրանց հա տու ցումն ստա նա լու, քան զի ինչ ցա նես, այն 

էլ կհնձես: Նույն պես, ե թե բա րի բան ես ա րել, ակն կա լիր, որ հար յու

րա պա տիկ վարձ կստա նաս, քան զի աս ված է. «Յու րա քանչ յու րին դու 

կհա տու ցես ըստ իր գոր ծե րի» (Ա ռակ. ԻԴ 12, Մատթ. ԺԶ 27): Եվ ե թե սրանք 

մտքումդ միշտ հի շես քո կյան քի բո լոր օ րե րում, կկա րո ղա նաս փախ

չել քո բա զում մեղ քե րից»: «Եվ ի՞նչ պետք է ա նել, հա՛յր»,– հարց րեց  

իշ խա նը: Ծե րը պա տաս խա նեց. «Միշտ մտքումդ պա հիր բա րիք նե րը` 

ան հատ նում ու ան փո փոխ, ուր ո՛չ գի շեր կա, ո՛չ մեղ քե րի խա վար, ո՛չ 

ու տել կա, ո՛չ ըմ պել, ո՛չ ննջել և ո՛չ էլ քուն, որ դրա ցի է մահ վան: Ո՛չ 

կե րա կուր ներ կան և ո՛չ տկար բնու թյանս ծա ռա ներ, ուր ո՛չ ախ տեր 

կան, ո՛չ ցա վեր, ո՛չ խո ցեր, ո՛չ բժիշկ և ոչ էլ հի վան դու թյուն նե րի դե

ղա մի ջոց ներ: Ուր չկան դատ ու դա տա վոր, ատ յան ներ ու հա վա քա տե

ղի ներ, ոչ էլ ինչ քի չար իշ խա նու թյուն, որ պատ ճառն է պա տե րազմ

նե րի և ար մա տը թշնա մու թյան: Այն եր կիրն է ող ջե րի և  բնա կա տե ղին 

ար դար նե րի, Աստ ծո պատ վե լի նե րի վայ րը, որ տեղ չկա մեղ քե րի դա ռը 

մա հը, այլ բո լոր ող ջե րի և փրկված նե րի հա մար` ճշմա րիտ կյանք, որ 

մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սի մեջ է»: Այս ա մե նի վրա հա ռա չեց իշ խանն 

ու ա սաց. «Հի րա վի այդ ա մենն այն պես է, ինչ պես ա սա ցիր, հա՛յր»: Եվ 

մե ծա պես շա հեց, քան զի  հո գով շին վեց,  և ու րա խու թյամբ գնաց իր 

տունն ու  գո հա ցավ  Աստ ծուց:
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99. Հայր Պամ բո յի մա սին պատ մում էին, թե երբ փո խադր վե լու էր 

հան դերձ յալ աշ խարհ, հո գին ել նե լու ժա մին նրանց, ով քեր նրա շուրջն 

էին, ա սաց. «Այն օ րից, երբ ե կա այս ա նա պա տը, շի նե ցի խրճիթ և 

բնակ վե ցի նրա նում, չեմ հի շում, որ հաց կե րած լի նեմ՝ ա ռանց իմ ձե

ռա գոր ծի, և ոչ էլ խոս քե րիս հա մար ա պաշ խա րու թյան կա րիք ու նե ցա: 

Սա կայն այժմ այն պես եմ գնում Աստ ծո ա ռաջ, կար ծես թե բնավ չեմ 

էլ սկսել ճգնել»: Մինչ դեռ նա ա մեն քից ա վե լի ջա նա դիր էր: Երբ մե

կը ինչոր բան էր հարց նում նրան Սուրբ Գրքից կամ խրատ, շու տա

փույթ պա տաս խան չէր տա լիս, այլ ա սում էր. «Չգի տեմ այդ բա նը»: 

Դրա նից անց նում էր մեկ ա միս և ա վե լի, նոր պա տաս խա նում էր:

100. Մի եղ բայր հարց րեց հայր Պամ բո յին և ա սաց. «Դևերն ին չո՞ւ 

են ար գե լում, հա՛յր, բա րիք ա նե լու իմ ըն կե րո ջը»: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Այդ բա նը մի՛ ա սա, ա պա թե ոչ` սուտ կհա նես Աստ ծուն: Ա վե լի լավ 

է ա սա՝ ես չեմ կա մե նում բա րիք ա նել ըն կե րոջս և ոչ էլ ո ղոր մու թյուն 

ա նել, ո րով հե տև նախ Աստ ված մեզ այ ցե լեց և ա սաց. «Ա հա ձեզ իշ

խա նու թյուն տվե ցի կո խե լու օ ձե րին ու կա րիճ նե րին ու թշնա մու ողջ 

զո րու թյու նը» (Ղուկ. Ժ 19)»:

101. Հայր Սի սո յեն ա սաց. «Ե ղի՛ր ար հա մարհ ված, քո կամ քը հե ռո՛ւ 

վա նիր քե զա նից, ան հո՛գ ե ղիր ա մեն ին չում և հան գիստ կու նե նաս»:

102. Նույն հայրն ա սաց. «Նրանք, ով քեր ծու լու թյամբ ու հեղ գու

թյամբ են անց կաց նում ի րենց օ րե րը, խոս քով ու մտքով են կյանք 

խնդրում, սա կայն գոր ծով հանձն չեն առ նում: Սուրբ հայ րե րի կյանքն 

ու խոսքն են ըն թեր ցում, սա կայն նրանց խո նար հու թյան ու ա նըն չու

թյան, ա ղոթք նե րի ու տքնու թյուն նե րի, պահ քե րի ու հան դար տու թյան, 

մերկ գետ նին պառ կե լու ու ծնրադ րե լու և այլ կար գի ճգնու թյուն նե րի 

մեջ չեն ու զում նման վել, այլ ի րենց հա տուկ հպար տու թյամբ ա սում 

են. «Սուտ է ե ղած և գրված նրանց այս վար քը: Ան կա րե լի է` ո րևէ 

մե կը այս պես ապ րի և համ բե րի»: Չեն  կա րո ղա նում հաս կա նալ և գի

տակ ցել այս բա նը, թե ուր Աստ ված է բնակ վում մկրտու թան շնոր հով 

և իր պատ վի րան նե րի կա տա րե լու թյամբ, այն տեղ հեշ տու թյամբ են կա

տար վում բնու թյու նից վեր բո լոր գոր ծերն ու շնորհ նե րը»:

103. Հայր Պա խո միո սի մա սին ա սում էին, թե երբ մոտ էր հան դերձ

յալ կյանք փո խադր վե լու, իր հո գևոր որ դի նե րին ա սաց. «Մի՛ բնակ վեք 

հերձ վա ծող մար դու հետ և մի՛ ծա նո թա ցեք իշ խան նե րի հետ: Ձեր ձեռ

քե րը թող չմեկն վեն ու նեց վածք հա վա քե լու, այլ ա ռա վե լա պես թո՛ղ 

մեկն վեն ցրե լու ու տա լու»:
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104. Դարձ յալ ա սաց. «Քա ղի՛ր քո բան ջա րը և բա ժա նի՛ր»: Եղ բայ

րը նրան ա սաց. «Իմ ախ տերն ինձ թույլ չեն տա լիս այդ ա նե լու»: 

Ծե րը նրան ա սաց. «Գրված է. «Քո նե ղու թյան օ րը կան չի՛ր ինձ, և ես 

կփրկեմ քե՛զ և դու կփա ռա վո րես ինձ» (Սաղմ. ԽԹ 15): «Եվ նա կփրկի 

քեզ քո բո լոր  փոր ձու թյուն նե րից» (Հայտ. Գ 10)»:

105. Ա սաց դարձ յալ. «Կնգու ղը օ րի նակն է ան մե ղու թյան, սքե մը` 

խա չի, իսկ գո տին ա րիու թյան և քա ջու թյան նշա նակն է: Ուս տի կեն

ցա ղա վա րենք ըստ մեր կեր պի և ա մեն ինչ ջա նադ րա բար ա նենք, որ

պես զի օ տար կեր պի մեջ զգես տա վոր ված մեզ չգտնեն»:

106. Մի եղ բայր հարց րեց հայ րե րից մե կին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս լի

նենք հի մար հա նուն Աստ ծո»: Ծե րը նրան ա սաց. «Մի ե րի տա սարդ 

ե կավ եղ բայր նե րի միա բա նու թյուն և հանձն վեց մի բա րի ծե րի, որ պես

զի այս ծե րը նրան ու սու ցա նի Աստ ծո երկ յու ղը: Ծե րը նրան ա սաց. «Ե

թե մե կը քեզ ա նար գի, որդ յա՛կ, օրհ նի՛ր նրան, սե ղան նստե լիս վա՛տը 

կեր և լա վը թո՛ղ, ե թե քո առ ջև հան դերձ ներ լի նեն, թո՛ղ լա վա գույ նը 

և վատ թա՛րն ընտ րիր»: Ե րի տա սարդն ա սաց. «Մի՞թե ես հի մար եմ, 

հա՛յր, որ դու ինձ նման բա ներ ես ա սում»: Ծե րը նրան ա սաց. «Նրա 

հա մար եմ քեզ ա սում` նման բա ներն ա նես, որդ յա՛կ, որ հի մար լի նես 

հա նուն Տի րոջ, իսկ Տե րը կի մաստ նաց նի քեզ»: Ա հա և հայտ նեց ծե րը, 

թե ինչ պես լի նել հի մար հա նուն Աստ ծո»:

107. Նույն հայրն ա սաց դարձ յալ. «Այս վե մի վրա հաս տա տուն 

կանգ նենք, եղ բայր նե՛ր, և ե թե գե տե րի հե ղեղ ներ մեզ բախ վեն, չերկն

չենք, քան զի չեն կա րող տա նել կամ ծած կել մեզ, այլ հան դար տու

թյամբ եր գենք և ա սենք. «Ով Տի րոջն է հու սա ցած, չի սա սան վի, որ պես 

Սիո նի լե ռը՝ Ե րու սա ղե մում հա վիտ յան կան գուն» (Սաղմ. ՃԻԴ 1):

108. Դարձ յալ ա սաց. «Քեզ հա մար, ո՜վ մարդ, Քրիս տոս մարդ ե ղավ 

և ե կավ աշ խարհ, որ պես զի դու փրկվես. մա նուկ ե ղավ, Ով անս կիզբ 

Աստ ծո Որ դին էր, ըն թեր ցող ե ղավ, երբ Գիր քը տվե ցին, և նա ձեռքն 

առ նե լով` կար դաց և ա սաց. «Տի րոջ Հո գին ինձ վրա է» (Ե սա յի ԿԱ 1), 

կի սա սար կա վագ ե ղավ քեզ հա մար այն ժամ, երբ չվա նից խա րա զան 

սար քեց և տա ճա րից դուրս հա նեց ար ջառ նե րին ու ոչ խար նե րին, սար

կա վագ ե ղավ այն ժամ, երբ սրբի չը մեջ քին կա պեց և ա շա կերտ նե րի 

ոտ քե րը լվաց ու պատ վի րեց, որ նրանք էլ ի րենց ըն կեր նե րի ոտ քե րը 

լվա նան, քա հա նա ե ղավ այն ժամ, երբ նստել էր վար դա պետ նե րի հետ 

և լսում էր նրանց ու հար ցեր տա լիս, ե պիս կո պոս և քա հա նա յա պետ 

ե ղավ այն ժամ, երբ օրհ նեց հացն ու բա ժա կը և բաշ խեց ա շա կերտ նե
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րին, քեզ հա մար ա վա զակ ե ղավ, երբ ա վա զակ հա մար վեց. գա նա հար

վեց քեզ հա մար, խաչ վեց, մե ռավ, թաղ վեց, և այս ա մե նը կրեց ըստ 

կար գի: Նա այս ա մե նը հանձն ա ռավ մեզ հա մար, իսկ մենք փոքրինչ 

նա խա տինք և ա մո թանք չենք ու զում կրել Նրա հա մար: Զգո՛ն և ար

թո՛ւն լի նենք, եղ բայր նե՛ր, գնե՛նք մեր ան ձե րի փրկու թյու նը, վար ժեց

նե՛նք մեզ ա ղոթ քի և ա մե նայն բա րե գոր ծու թյուն նե րի, որ պես զի միշտ 

Աստ ծուն հա ճե լին կա տա րենք»:

109. Ա սաց դարձ յալ. «Ա ղա չում եմ ձեզ, եղ բայր նե՛ր, որ պես զի դա

դա րեք մեղ քեր գոր ծե լուց, նույն պես և դա դա րեք չար նեն գու թյուն 

խոր հե լուց»:

110. Ա սաց դարձ յալ. «Այս է գրվա ծի ի մաս տը, որ ա սում է. «Տյու

րոս ցի նե րի եր կու և ե րեք մեղ քե րը կնե րի Աստ ված, սա կայն չոր րոր դին 

հետ չի դառ նա». այ սինքն` նախ` չա րը մտա ծե լը, ա պա` խոր հուր դը 

հաս տա տե լը, հե տո` հաս տատ վածն ա սե լը, իսկ չոր րոր դը` կա տա րումն 

է մեղ քի, որ խոր հել էր, ո րից ետ չի դառ նա Աստ ծո բար կու թյու նը, ե թե 

ջեր մե ռան դո րեն չա պաշ խա րի ըստ պատ շա ճի»:

111. Ա սաց դարձ յալ. «Հենց որ կրո նա վո րը գոր ծի պա կա սու թյուն 

ու նե նա, այն տեղ կբնակ վեն և կա վե լա նան դևե րը, ո րով հե տև բնու թյան 

բազ մամ յա սո վո րու թյու նը զո րու թյուն կառ նի, հատ կա պես` ծույ լե րի 

վրա: Այն կե րա կուր նե րը, ո րոնք ա խոր ժում ես, մի՛ կեր, մա նա վանդ 

ե թե ա ռողջ ես մարմ նով, այլ` կա րևո րը միայն: Եվ ա մեն տե սակ շքե

ղա զարդ զգեստ ներ մի՛ հա գիր, իսկ երբ մերկ լի նես, Աստ ծո` քեզ տվա

ծով գո հա նա լով՝ հան դեր ձա վոր վիր և կե րակր վիր, և ա մեն գոր ծի մեջ 

և ա մե նայն ժամ գո հա ցի՛ր Աստ ծուց: Կրո նա վո րի կար գը, ձևն ու տե

սա կը ու նենք կա տա րե լա պես, սա կայն դե ռևս կրո նա վոր չենք. ա րիա

նա՛նք, եղ բայր նե՛ր, և քա՛ջ լի նենք, որ պես զի օ տա րո տի հան դերձ ներ 

չհագ նենք, այլ Քրիս տո սի կնի քը վերց նենք, այ սինքն` Նրա խո նար

հու թյու նը, քան զի կրո նա վո րը պար տա վոր է մին չև ի մահ պա տե րազ

մել ձանձ րու թյան և կար ճամ տու թյան դևի դեմ, ա ռա վել ևս ա ղոթ քի 

ժա մին: Եվ ե թե Աստ ծո կամ քով և Նրա օգ նու թյամբ հաղ թես դևե

րին, զգույշ կլի նես անձ նա հա ճու թյան, ամ բար տա վա նու թյան և սնա

փա ռու թյան դևից, և քո խոր հուրդ նե րի մեջ կա սես. «Ե թե Տե րը չշի

նե տու նը, զուր են չար չար վում այն շի նող նե րը» (Սաղմ. ՃԻԶ 1), և թե` 

«Ո չինչ է մար դը, բայց միայն հող ու մո խիր» (Սի րաք. ԺԷ 31). նաև այս 

կհի շես, թե` «Տերն հա կա ռակ է ամ բար տա վան նե րին, և խո նարհ նե րին 

է շնորհ ներ տա լիս» (Ա ռակ. Գ 34, Հա կոբ. Դ 6): 
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112. Ա սաց դարձ յալ. «Թե՛ ննջես, թե՛ վեր կե նաս, կամ ինչ էլ ա նե լու 

լի նես` ե թե միշտ Աստ ծուն ու նե նաս քո աչ քի ա ռաջ, թշնա մին ոչ մի 

բա նով չի կա րո ղա նա վա խեց նել քեզ, և ե թե քո խոր հուրդն ան բա ժան 

լի նի Աստ ծուց` Աստ ծո զո րու թյու նը ճշմար տա պես կմնա քեզ հետ, 

քան զի կրո նա վո րը չպետք է լի նի ո՛չ հե տաքն նող, ո՛չ մատ նող, ո՛չ 

խար դա խա բա րո, ո՛չ չա րա խոս և ո՛չ էլ ու րիշ նե րին գայ թակ ղեց նող»: 

113. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Ինձ խո՛սք ա սա, 

ո րով կա րո ղա նամ ապ րել»: Ծե րը նրան ա սաց. «Փու թա՛ հա նա պազ 

աշ խա տել և բա րիք գոր ծել և կապ րես: Աստ ված պա հան ջում է մար

դուց, որ նա հա վա տա Սուրբ Գրքին և ըստ կա րել վույն կա տա րի նրա

նում գրված նե րը, ինչ պես նաև՝ հնա զանդ լի նի ա ռաջ նորդ նե րին և հո

գևոր հայ րե րին»:  

114. Ոմն եղ բայր նրան դարձ յալ հարց րեց և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, 

հա՛յր, քան զի պա տե րազ մում են իմ դեմ խոր հուրդ ներս` ստի պե լով 

ինձ դուրս գալ շրջե լու և լե ռան կրո նա վոր նե րին տես նե լու»: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Ե թե տես նես` խոր հուրդդ քո մարմ նա վոր կա րիք նե րի 

սղու թյան և նե ղու թյան պատ ճա ռով է քեզ հա նում քո սեն յա կից, դու 

քո ան ձին մխի թա րու թյուն ա րա քո սեն յա կում, և  խոր հուրդդ այ լևս 

չի բռնա դա տի քեզ:  Ե թե ի շահ քո հո գու ես կա մե նում գնալ ծե րե

րի մոտ, նախ փոր ձի՛ր քո խոր հուր դը, ա պա նոր` ե լի՛ր դուրս, քան զի 

լսե ցի ես մի ծե րից, թե երբ նրա խոր հուր դը ստի պում էր ի րեն դուրս 

գալ եղ բայր նե րին տես նե լու, վեր էր կե նում, վերց նում էր իր մա խա ղը 

և դուրս ել նե լով` մեկ ան գամ պտտվում էր իր խցի շուր ջը, ա պա մտնե

լով ներս` ու րիշ նե րին տես նե լու ցան կու թյու նից սփոփ վում էր: Այս

պես էր վար վում այդ ե րա նե լի այ րը, և իր տե ղից բնավ չհե ռա ցավ»:

115. Ոմն եղ բայր ջա նադ րա բար նստում և միշտ լսում էր սուրբ 

հայ րե րի ա ռա քի նու թյուն նե րը և ջա նում էր նման վել նրանց, և կար

ծում էր` ա ռանց մեծ տքնու թյան ու ճգնու թյուն նե րի չի կա րող ուղ ղել 

դրանք: Այդ պես և դու, մի ամ բողջ տա րի պայ քա րիր մի բա նի դեմ, 

որ պես զի չթող նես ո րո վայնդ հա գե նա. և երբ սա ուղ ղես Աստ ծո օգ

նա կա նու թյամբ, հա ջորդ տա րին դարձ յալ աշ խա տիր  իս պառ կտրել 

քե զա նից՝ իբ րև Աստ ծո թշնա մի նե րի՝ հպար տու թյունն ու ամ բար տա

վա նու թյու նը: Եվ երբ այս եր կու սը ու սա նես, այն ժամ ճգնի՛ր հա նուն 

եր րոր դի և հե ռաց րո՛ւ քե զա նից նյու թե ղեն բո լոր ինչ քե րը: Վստա հի՛ր 

քո ան ձը Աստ ծուն և իս կա պես  հա վա տա, որ ե թե մար դը այս ե րե քին 

հաս նի, ու րա խու թյամբ Քրիս տո սի ա ռաջ կել նի, երբ Նա փառ քով գա:  

4 – Հարանց վարք
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116. Ոմն եղ բայր փոր ձու թյան մեջ ըն կավ և գնա լով մի ծե րի մոտ` 

պատ մեց նրան այդ փոր ձու թյան մա սին, որ կրել էր: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Թո՛ղ քեզ չվա խեց նի այն փոր ձու թյու նը, որ պա տա հեց քեզ, քան զի 

որ քան տես նեն մեր թշնա մի նե րը մար դուս հո գին վեր ել նե լիս և Աստ

ծուն հա րե լիս, այն քան չա րակ նու մով ու տրտմու թյամբ նա խան ձե լով՝ 

կռիվ կմղեն նրա դեմ: Եվ իս կա պես ի մա ցի՛ր, եղ բա՛յր, որ անհ նար է` 

այն տեղ չլի նի Աստ ված իր հրեշ տակ նե րը հետ, ուր հա նուն Նրա փոր

ձու թյուն է լի նում, միայն թե չդա դա րես մեծ խո նար հու թյամբ կան չել 

Ո ղոր մա ծի և Բա րե րա րի ա նու նը և օգ նու թյու նը: Եվ երբ քեզ այս պի սի 

բան պա տա հի, իս կույն տկա րու թյանդ մեջ հի շի՛ր քո զո րա վոր Oգնա

կա նին և մեր թշնա մի նե րի չա րու թյու նը, և ստու գա պես օգ նու թյուն 

կգտնես Աստ ծո փառ քից»:

117. Ծե րը դարձ յալ ա սաց. «Ու րի շի տունն, օ րի նակ, ոչ ոք չի կա րող 

ոտք դնել, ե թե չհարց նի տան տի րո ջը. այդ պես էլ թշնա մին՝ ե թե մեկն 

իր ան ձը չմա տու ցի նրան, չի կա րող ներս մտնել: Սա կայն դու ա ղո թե

լով ա սա՛. «Տե՛ր, Դու գի տես, թե ինչ պես ինձ գտար, իսկ ես ան բան և 

ան միտ ա նա սուն եմ և ո չինչ չգի տեմ: Դո՛ւ ինձ գցե ցիր Քո այս կանչ

ված ոչ խար նե րի գնդի մեջ, Դո՛ւ էլ ապ րեց րո՛ւ ինձ՝ ինչ պես որ գի տես: 

Ո րով հե տև ես Քո ծա ռան եմ, ծա ռան և որ դին Քո ա ղախ նի, փրկի՛ր 

ինձ Քո կամ քի հա մա ձայն, քան զի օրհն յալ է Քո ա նու նը հա վիտ յան»:

118. Ա սաց դարձ յալ. «Աստ ված աշ խար հա կան նե րի մեղ քե րին համ

բե րում է, սա կայն ա նա պա տա կան նե րի մեղ քե րին չի համ բե րի: Տե սե՛ք, 

ո՛վ եղ բայր ներ, որ կրո նա վոր ներն աշ խար հա կան նե րի նման չեն դատ

վում, քան զի ով քեր աշ խար հի մեջ են, բա զում պատ ճառ ներ ու նեն, իսկ 

մենք ի՞նչ պատ ճառ պետք է բե րենք: Իս կա պես զար հու րե լի է հու րը, և 

բա զում են տան ջանք նե րը նրանց, ով քեր գի տեն Աստ ծո կամ քը և չեն 

կա տա րում, այլ ի րենց կամքն են բա վա րա րում: Քան զի ով քեր փափ

կա կեն ցա ղու թյան, հա մե րի ու նայ նու թյան, աշ խար հիկ վա յելք նե րի ու 

հանգս տի են տա լիս ի րենց ան ձե րը, սուտ պատ ճառ նե րով խար դա խում 

են ու ա սում. «Մեր մարմ նի տկա րու թյան հա մար ենք ոս կի և երկ րա

յին ստաց վածք հա վա քում, որ պես զի բար վոք պա հենք մեր մար մի նը»: 

Նրանց խոս քից իս կա պես ե րևում է, որ ի րենց մարմ նի կա րիք ներն են 

հո գում: Այ նինչ կրո նա վո րին հար կա վոր չէ բա զում ու նեց վածք և ոչ 

էլ հա մա դամ կե րա կուր ներ, այլ միայն մարմ նի ծայ րա հեղ անհ րա ժեշտ 

բա նե րը, ո րը և հեշ տու թյամբ կա րող է ձեռք բե րել. այ սինքն` անհ րա

ժեշ տը: Ու րեմն ո՞ւր են նրանք, ո րոնք այդ չափ ու նեց վածք կու տա կե



 ԳԼ. Ա – ԿԱՏԱՐՅԱԼ ԱՌԱՔԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  51

ցին և դեռ ո րո նում են, և որ քան ու տում են, այն քան ու րիշ նե րի հա մեղ 

պա տառ ներն են ցան կա նում»:

119. Ա սաց դարձ յալ. «Աշ խա տիր չվերց նել այն, ինչ ու րիշ ներն են 

բե րում քեզ, իսկ ե թե վերց նես ու րիշ նե րի նը` աշ խա տիր խռով քի մեջ 

չգցես ինքդ քեզ: Ե թե քեզ ա խոր ժե լի է այն ա մե նը, ինչ բե րում են 

քեզ, և դու վերց նում ու ցնծում ես, ու րեմն չես գի տակ ցում, թե որ

քան պատ ճառ ներ և որ քան ախ տեր ես բար դում ինքդ քեզ վրա: Այդ 

ա մե նը բե րում են քեզ այն պատ ճա ռով, որ դու կրո նա վոր ես, իսկ դու 

ըստ էու թյան կրո նա վոր չես, այլ ա վե լի չար ես, քան աշ խար հա կան նե

րը, ուս տի  կդա տա պարտ վես:  Բա զում աշ խար հա կան ներ սրբու թյամբ 

ու պար կեշ տու թյամբ են ապ րում և ոչ մե կից թյուր բան չեն վերց նում,  

բա զում ո ղոր մու թյուն ներ են ա նում, իսկ դու ա մեն քից մեղ քե րի գինն 

ես վերց նում: Դու պիղծ ես հո գով ու մարմ նով, ո րով հե տև ո՛չ քո եղ

բորն ես ո ղոր մում, ո՛չ քո հո րը, այլ որկ րա մո լու թյամբ ես զբաղ վում, 

պճնվում ես ու հեշ տա նում: Աստ ծո տու նը վա ճա ռա տուն ես դարձ

նում, ե թե կա րե լի է ա սել՝ պղծու թյան վայր, սպան դա նոց ու կրպակ, 

քա նի որ հարկ է ու նայ նու թյան այս գոր ծե րից յու րա քանչ յուրն ի րենց 

իս կա կան ա նուն նե րով կո չել, որ պես զի ճա նա չենք նրանց նեն գու թյու

նը և փախ չե լով նրան ցից՝ ապ րենք: Քան զի մեր եղ բայր նե րից ո մանք 

կար ծում են, թե ե թե կրո նա վո րի կեր պը ըն դու նենք, կամ՝ «Տե՛ր, Տե՛ր» 

ա սենք կամ կրո նա վոր հոր ջորջ վենք, ա պա դրա նով մեր ուխ տը կա

տար յալ կլի նի: Ար դա րև, ա սում եմ ձեզ, եղ բայր նե՛ր, ե թե խո րա պես 

չզգու շա նանք մեր ան ձե րի հա մար, ա ռա վել չա րա չար կդա տա պարտ

վենք, քան հան ցա վոր աշ խար հա կան ներն ու ա նօ րեն նե րը, հա վի տե

նա կան տան ջանք ներն ու մթին խոր խո րատ նե րը կընկ նենք, որ տե ղից 

այ լևս չենք կա րո ղա նա մեր Աստ ծուն կան չել, Ու մից հարկ է խո նար

հու թյամբ երկն չել, քան զի մեր եղ բայր նե րից շա տե րը ձևաց նում են, թե 

խո նարհ են և կրո նա վո րին վա յել կեր պով են ապ րում, սա կայն ի րա կա

նում ի րենց կամքն են ու զում կա տա րել և ի րենց ան ձերն են կորց նում, 

թեև Աստ ծուց ա պաշ խա րու թյան կարգն ա ռան, ո րը մի փոքր անց պի

տի ար տա սու քով փնտրեն և չգտնեն»:

120. Ա սաց դարձ յալ. «Ա մե նայն զգու շու թյամբ ջա նա, որ չմե ղան

չես, որ պես զի քո մեջ բնակ վող Աստ ծուն չա նար գես և չվա նես քո հո

գուց»:

121. Ա սաց դարձ յալ. «Հսկե՛նք, ո՜վ եղ բայր ներ, և ար թո՛ւն լի նենք 

և ա ղոթ քի՛ վարժ վենք, որ պես զի ապ րենք, բա րի՛ն գոր ծենք, որ պես զի 

հա ճո լի նենք Աստ ծուն. նման վե՛նք զին վո րի, որ զի նա վառ ված է պա
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տե րազ մի մեջ  և ու րիշ ոչ մի բա նի մա սին հոգ չի տա նում, բա ցի իր 

կյան քից և հաղ թա նա կից: Այս պի սին է նաև որ սոր դը, ո րը մի միայն 

որ սին է հե տա մուտ. ու րեմն՝ սրա՛նց նման վենք: Եվ ով պա հում է Աստ

ծո խոս քը, նա Աստ ծո մեջ է բնակ վում, քան զի գրված է. «Կբնակ վեմ 

նրանց մեջ,  Աստ ված կլի նեմ նրանց, և նրանք ինձ ժո ղո վուրդ կլի նեն» 

(Բ Կորնթ. Զ 16)»:

122. Ա սաց դարձ յալ. «Մի՛ ձգտիր ժա մա նա կից շուտ վար դա պե տել, 

ա պա թե ոչ`  քո բո լոր օ րե րին գի տու թյան պա կաս կու նե նաս»:

123. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ա սա՛ ինձ, հա՛յր, ի՞նչ 

բա րիք գոր ծեմ, որ պես զի կա տա րեմ Աստ ծո կամ քը»: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Որդ յա՛կ, ե թե կա մե նում ես Աստ ծո կամ քը կա տա րել, հրա ժար վի՛ր 

ա նի րա վու թյու նից ու ա գա հու թյու նից, ար ծա թա սի րու թյու նից ու բո

լոր չար գոր ծե րից: Չա րին չա րով մի՛ հա տու ցիր, մի՛ ա նար գիր քեզ 

ա նար գո ղին, մի՛ ապ տա կիր քեզ ապ տա կո ղին և ա նեծ քով մի՛ փո խա

դար ձիր քեզ ա նի ծո ղին, այլ հի շի՛ր Տի րոջ ա սա ծը. «Թո ղե՛ք,– ա սում 

է,– և կթողն վի ձեզ, ո ղոր մա ցե՛ք, և ո ղոր մու թյուն կգտնեք» (Ղուկ. Զ 

37-38): Եվ հաս տա տա պես այս ի մա ցեք, որ Տի րոջ աչ քը հար յու րա պա

տիկ ա վե լի լու սա վոր է, քան ա րե գա կը, և մարդ կանց բո լոր որ դի նե

րին տես նում է, և ո չինչ չի կա րող թաքն վել նրա նից` ո՛չ միտք, ո՛չ 

խոր հուրդ և ո՛չ էլ սրտում ծածկ ված ո րևէ բան: Եվ հի րա վի, պետք է 

կանգ նենք Աստ ծո ա թո ռի ա ռաջ և յու րա քանչ յուրս  ստա նանք ըստ 

մեր գոր ծե րի: Ուս տի, որդ յակ, պար տա վոր ես ծա ռա յել Նրան ա հու

դո ղով և մեծ զգու շու թյամբ, ինչ պես Տերն Ին քը և Նրա ա շա կերտ նե րը 

ու սու ցա նե ցին մեզ, որ զգաստ լի նենք և ար թուն` ա ղոթ քի մեջ,  քաջ և 

հաս տա տա կամ` պա հե ցո ղու թյան մեջ, ա հու դո ղով ա մեն ժամ ա ղա չենք 

ա մե նա տես Աստ ծուն` չտա նել մեզ փոր ձու թյան: Քան զի Նա ա սաց. 

«Ով կա մե նում է ու սու ցա նել այ լոց, նախ իր փրկու թյան մա սին թո՛ղ 

հո գա, քան զի նախ ին քը պետք է քա ղի իր վար դա պե տու թյան պտու

ղը: Քան զի նա, ով նախ իր ան ձը չի սրբում, ինչ պե՞ս կա րող է ու րիշ

նե րին սրբել: Եվ ե թե նա ար ծա թա սի րու թյու նից է բռնված միշտ ու 

ա գա հու թյան դևից` խեղդ ված, ինչ պե՞ս կա րող է ու րիշ նե րին ու սու

ցա նել` լի նել ո ղոր մած: Եվ ե թե մե կը գնե լուն և վա ճա ռե լուն, տա լուն 

և առ նե լուն և ա մե նայն կեն ցա ղա յին հոգ սե րին է սո վոր  և ու նայ նու

թյան մեջ է վատ նում իր օ րե րը, ինչ պե՞ս կա րող է այ լոց ու սու ցա նել 

հա վի տե նա կան բա րին: Քան զի ե թե նա, որ վար դա պետ է, թո ղել և 

մի կողմ է գցել երկ նա յին այդ գոր ծը և կեն ցա ղա յի նի ու ան ցա վո րի 

մեջ է վատ նում իր ան ձը, ա պա պարզ է, որ բո լոր ա շա կեր տող ներն ու 
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նրան հե տևող ներն էլ ոչ թե նրա խոս քե րին և ու սու ցա նած նե րին կհե

տևեն, այլ նրա գոր ծե րին, և  ա ռա վել ևս  կու սա նեն մո ռա նալ և ան տե

սել հա վի տե նա կանն ու ի րենց բո լոր հո գա ծու թյուն ներն ուղ ղել դե պի 

կորստա կան երկ րա վո րը: Իսկ այս պի սի ու սու ցիչ նե րին Աստ ված ա սում 

է. «Իսկ դու ին չո՞ւ ես ընդ հան րա պես պատ մում իմ ար դա րու թյու նը 

կամ քո բե րանն առ նում իմ ուխ տը. չէ՞ որ դու ա տե ցիր իմ խրա տը, 

մեր ժե ցիր և ան տե սե ցիր  իմ  բո լոր խոս քե րը» (Սաղմ. ԽԹ 16): Եվ դարձ

յալ ա սում է Աստ ված. «Վա՜յ նրանց, ում պատ ճա ռով հայ հոյ վում է 

իմ ա նու նը»: Բա րի է ու սու ցա նե լը, ա յո՛, չա փա զանց  բա րի, սա կայն 

այն ժա մա նակ  բա րի կլի նի, երբ նախ ին քը կա տա րի այն, ինչ այ լոց է 

ու սու ցա նում, իր խոս քը հաս տա տի գոր ծով և լռել յայն ճա նա չեց նի իր 

ա ռա քի նու թյու նը, քան զի ե րա նե լին նա չէ, ով ու սու ցա նում է, այլ նա, 

ով կա տա րում է և ու սու ցա նում»:

124. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Այդ ինչ պե՞ս է, հա՛յր, 

որ նրանք, ով քեր աշ խար հա կան ներ են, պահ քի մեջ հեղգ են, ա ղոթք

նե րի մեջ` ծույլ, ա մեն տե սակ զգո նու թյու նից` խորթ, ինչ պես նաև 

ա մե նա հա մեղ կե րա կուր նե րով ա ռա տո րեն լցնում են ի րենց ո րո վայն

նե րը և ի րենց ախ տա մոլ ցան կու թյուն նե րի հե տևից են գնում: Ար բե

նում են, ա մուս նա նում, շնա նում, պոռն կա նում ու ա նա ռա կու թյուն 

ա նում, հա նուն առ ու ծա խի ի րար միս են ու տում, վա ճա ռում են, 

խա բում, վաշ խա ռու թյուն ա նում, գո ղա նում, սպա նում, եր դում նե րի 

ու սուտ եր դում նե րի մեջ ողջ օրն անց կաց նում, ոչ մե կի ա ռաջ չեն 

ընկ նում ու մե ղա չեն ա սում, չեն ա պաշ խա րում և սուրբ հա ղոր դու

թյան խորհր դից էլ ա մե նևին հրա ժար վում են: Մենք՝  կրո նա վոր ներս, 

պահ քե րի ու ա ղոթք նե րի հե տևե լով, չոր ճա շա կե լով, գետ նին պառ

կե լով, քուր ձեր հագ նե լով ու մարմ նա կան ա մեն տե սակ հանգս տից 

կտրվե լով` դեռ ող բում և կո ծում ենք` ա սե լով` կո րանք, դուրս ըն կանք 

Ար քա յու թյու նից և գե հե նին  պար տա կան դարձ րինք հո գի ներս»:  Ծե

րը, ի խո րոց սրտի հա ռա չե լով, ա սաց նրան. «Ճիշտ ա սա ցիր, եղ բա՛յր, 

որ աշ խար հա կան նե րը չեն ընկ նում, ո րով հե տև ամ բող ջո վին ըն կած 

են դառ նա գույն ան կու մի մեջ և այ լևս վեր բարձ րա նալ չեն կա րող: 

Նրանք ոչ էլ գի տեն, թե որ տե ղից կամ ուր ըն կան, քան զի ի՞նչ հոգս 

ու նեն դևե րը վայր գցե լու նրանց, ով քեր մշտա պես ըն կած են, ով քեր 

եր բեք չեն հառ նի: Կրո նա վոր նե րը եր բեմն հաղթ վում են, եր բեմն հաղ

թում, եր բեմն ընկ նում են և եր բեմն հառ նում, նեղ վում են ու նե ղում, 

պա տե րազ մում են և պա տե րազ մին  դի մա կա յում, սա կայն, այ նո ւա մե

նայ նիվ, չեն դա դա րում պա տե րազ մել դևե րի հետ: Իսկ աշ խար հա կան



54  ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ներն ա ռա ջին իսկ մար տից խոց վե ցին և ըն կան, իսկ ա ռա վել մեծ ան

մտու թյան պատ ճա ռով մինչ այժմ էլ այդ անկ յալ վի ճա կի մեջ են և չեն 

էլ կա րո ղա նում հաս կա նալ, որ ըն կած են գետ նա մած:  Որ պես զի գի

տե նաս, որդ յա՛կ, որ մենք, որ կրո նա վոր ներ ենք մեզ կար ծում, թե պետ 

հե ռու ենք կրո նա վոր նե րի կեն ցա ղա վա րու թյու նից, բայց պետք է մենք 

միշտ ող բանք, և ոչ միայն մենք, այ լև մե ծա մեծ հայ րե րը, ճգնա վոր ներն 

ու մե նակ յաց նե րը, ա նա պա տա կան ներն ու կա տար յալ նե րը ևս պար տա

վոր են լա լու և ող բա լու: Իսկ թե ին չու` լսի՛ր խո հե մա բար. Աստ ված 

ա սաց, թե սու տը սա տա նա յից է, ով կնո ջը նա յի և նրան ցան կա նա՝ նա 

կա տար յալ շնա ցող է, եղ բոր վրա բար կա նա լը մար դաս պա նու թյուն է, 

ա մեն մի դա տարկ խոս քի հա մար պետք է պա տաս խան տալ: Արդ, ո՞վ 

կա այդ պի սին կամ ո՞րտեղ գտնենք այն պի սի մար դու, ով բո լոր  ախ

տե րից հե ռա ցել է, ով ո՛չ ստու թյան փորձ է ու նե ցել, ո՛չ ցան կու թյուն է 

ան ցել նրա մտքով, ո՛չ ի զուր բար կա ցել է եղ բոր վրա և ո՛չ էլ դա տարկ 

խոսք է դուրս ե կել նրա բե րա նից, որ պես զի չու նե նա ա պաշ խա րու թյան 

կա րիք: Եվ ա՛յս ի մա ցիր. ով չխա չի իր ան ձը կա տա րե լա պես և չտա 

ի րեն խո նար հու թյան և ար հա մար հանք նե րի և չմատ նի ի րեն ա մեն տե

սակ նա խա տինք նե րի, որ պես զի նա խա տեն ի րեն ա մենքն ու ծաղ րեն, և  

ինքն այդ ա մե նին գո հու թյամբ ու խո նար հու թյամբ չհամ բե րի հա նուն 

Աստ ծո,  մարդ կա յին ո չինչ չփնտրի բնավ` ո՛չ փառք, ո՛չ կե րա կուր, ո՛չ 

ըմ պե լիք, ո՛չ զգեստ, չի կա րո ղա նա ճշմա րիտ կրո նա վոր լի նել: Սա կայն 

դու ջա նա գոր ծել բա րի՛ն և մի՛ երկն չիր քո տկա րու թյու նից»: 

125. Ա սաց դարձ յալ ծե րը. «Ե թե հրա ժար վե ցիր աշ խար հից հա նուն 

Աստ ծո և հե ռա ցար ըն տա նի քից և քո ազ գից, նրանց հա մար ո ղոր մու

թյան տեղ մի՛ թող քո սրտում, մի՛ գթա քո մոր կամ հոր, եղ բոր կամ 

քրոջ ար տա սուք նե րին: Մի՛ հի շիր քո մտքում քո կնոջ կամ մեկ այլ 

կնոջ սե րը, երբ նստես քո խցում, քան զի ա մեն բան պի տի ու րա նաս 

հա նուն Աստ ծո սի րո: Պետք է միշտ հի շես միայն քո մահ վան օ րը, և 

այդ օ րը նրան ցից ոչ ոք չի կա րող քեզ օգ նել»: 

126. Ա սաց դարձ յալ. «Հզոր մար դը, օ րի նակ, փորձ վում է մար տի 

մեջ. այդ պես և կրո նա վորն է փորձ վում խոր հուրդ նե րի պա տե րազ

մում, ուս տի պետք է օր ու գի շեր ձեռ քե րը կար կա ռած լի նեն  դե պի 

եր կինք և այն տե ղից խնդրի Աստ ծո օգ նու թյու նը»:

127. Ա սաց դարձ յալ. «Ըմ բի շը մերկ է մտնում մար տի աս պա րեզ՝ 

մար մի նը յու ղով օ ծած, և մար տի վե րա բեր յալ ցու ցում ներ է ստա նում 

մար զի չի կող մից: Գա լիս է նրա հա կա ռա կոր դը՝ մարտն չե լու նրա հետ 

և ձեռ քերն ա վա զո տե լով` բռնում է նրան, որ պես զի տա պա լի: Իսկ դու 
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ի մա ցի՛ր, մե նակ յա՛ց, քեզ է վե րա բե րում ա ռա կը. ա մեն քի վե րա կա ցուն 

Աստ ված է, ո րը մեզ տա լիս է հաղ թու թյան զո րու թյուն, ըմ բի շը մենք 

ենք, իսկ հա կա ռա կոր դը` սա տա նան, ա վա զը` աշ խար հիս հարս տու

թյունն է: Տես նում ես թշնա մու հմտու թյու նը, մե՛րկ կանգ նիր մար

տի մեջ և կհաղ թես նրան, քան զի ում միտ քը ծան րա նում է երկ րա յին 

նյու թով, չի կա րող իր հո գու մեջ կրել կրո նա վո րա կան անն յու թե ղեն 

խոս քը»:

128. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ին չո՞ւ, երբ ել նում եմ 

աշ խա տե լու, ծու լա նում եմ ա նել այն, ինչ շա հե կան է հո գուս»: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Ո րով հե տև չես կա մե նում կա տա րել Գրքի խոս քը, որ 

ա սում է. «Կօրհ նեմ Տի րո ջը ա մեն ժամ, ա մեն ժամ նրա օրհ նու թյունն 

իմ բե րա նում կլի նի» (Սաղմ. ԼԳ 2): Թե՛ տա նը, թե՛ դրսում եր բեք մի՛ 

դա դա րիր օրհ նել և փա ռա բա նել Աստ ծուն: Ոչ միայն խոս քով, այ լև 

մտքով ու գոր ծե րով  միշտ փա ռա վո րի՛ր քո Տի րո ջը, քան զի Աստ ված 

չի կա րող պար փակ վել և ար գե լա փակ վել մի տե ղում, այլ ա մեն ին չում 

է և ա մեն ինչ լցնում է Իր զո րու թյամբ»:

 129. Ոմն եղ բայր մեզ պատ մեց, թե. «Հարց րի մի ծե րի և ա սա ցի՝ 

ի՞նչ ա նեմ իմ ծու լու թյան հետ»: Ծերն ինձ պա տաս խա նեց. ��Ե թե քո 

ա գա րա կից ար մա տա խիլ ա նես այն փոքր փու շը, որ ծու լու թյունն է, 

մեծ ար տեր կու նե նաս��»: 

130. Ծե րը դարձ յալ ա սաց. «Ե թե մե կին կե նաց խոսք ա սես, ա պա 

զղջու մով, ար տա սու քով և հեզ ձայ նով ա սա լսո ղին, ա պա թե ոչ` մի՛ 

ա սա, որ պես զի չմեռ նես և ա նօգ տա կար լի նես, երբ օ տա րո տի խոս քե

րով ու րիշ նե րին բժշկել կա մե նաս»: 

131. Ա սաց դարձ յալ. «Ուր էլ որ գնաս, զգո՛ն ե ղիր և հի շի՛ր, որ 

բույ նը բա րի ա պաս տան է ձա գուկ նե րի հա մար, այ սինքն` կրո նա վո րը 

ուր էլ որ գնա, այն իր բնա կա վայրն է, միայն թե պի տի ջա նա կա տա

րել իր կա նո նը գի շեր վա և ցե րեկ վա ժա մին և չծու լա նա հի շել բա րին 

իր մտքում և ա մեն քի վիշ տը ու նե նա իր աչ քի ա ռաջ,  իսկ այս ա մենն 

ա ռանց մե ծա գույն ջան քե րի չի ստաց վի»: 

132. Ա սաց դարձ յալ. «Ե ղի՛ր դու իբ րև ուղտ, որ տա նես քո մեղ քե

րը, և քթիդ սանձ դրած` հե տևի՛ր նրան, ով գի տե Աստ ծո ճա նա պար հը 

և կտա նի քեզ»: 

133. Ա սաց դարձ յալ. «Ե թե փոք րերն ար հա մար հենք, մե ծա մեծ նե րի 

մեջ կընկ նենք: Հի շի՛ր` ինչ կա սեմ քեզ. մե զա նից մե կը լկտիա բար կծի
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ծա ղի, մյու սը կհան դի մա նի նրան, բայց նա դարձ յալ ա ռանց երկն չե լու 

կա սի. «Ի՞նչ կա ծի ծա ղե լու մեջ»: Դրա նից կծնվի լկտիու թյուն, լկտիու

թյու նից կծնվեն տգեղ խոս քեր, իսկ խոս քե րից կա ռա ջա նան ա մո թա լի 

ու ա նօ րեն գոր ծեր: Ա հա այս պես փոքր հան ցանք նե րից ա ռա վել մե

ծա մե ծե րը  կներ մու ծեն չար դևե րը և այ նու հե տև մե ծա մեծ մեղ քե րի 

վրա կա վե լաց նեն հու սա հա տու թյու նը: Քան զի ով մե ղան չում է, բայց 

ա պաշ խա րում և ուղղ վում է, ջնջվում են այդ հան ցանք նե րը, և մար դը 

փրկվում է: Իսկ ով մեղ քե րից հե տո հու սա հատ վում է, նա իս պառ կոր

չում է: Մի՛ մո ռա ցեք և մի՛ ան տե սեք փոքր հան ցանք նե րը, որ պես զի 

մե ծա մեծ նե րի մեջ չընկ նեք, քան զի նեն գու թյամբ են պա տե րազ մում 

մեզ հետ դևե րը: Ե թե հայտ նա պես ե րևան նրանց խա բեու թյան պատ

րանք նե րը, ա վե լի դյու րին կլի նի նրանց դեմ պայ քա րելն ու հաղ թե լը, 

մա նա վանդ ե թե ար թուն և զգաստ լի նենք: Արդ, դյու րին է, քան զի 

Աստ ված, զրա հա վո րե լով մեզ, զո րաց րեց ախ տե րի դեմ, որ պես զի ա մե

նա փոքրն իսկ չան տե սենք: Լսի՛ր, թե ինչ է ա սում Փրկի չը և ու սու ցա

նում` ով իր եղ բորն ա սի հի մար, պար տա կան կլի նի դժոխ քի կրա կին 

(Մատթ. Ե 22), և ով թե կուզ ա նա ռա կա բար աչ քով  նա յի` շնա նում է 

(Մատթ. Ե 27): Այս պես և վայ է ա սում ծու լա ցող նե րին, նաև` ա մեն դա

տարկ խոս քի հա մար հա շիվ եք տա լու (Մատթ. ԺԲ 36):  Դրա հա մար էլ 

ար դար Հո բը իր որ դի նե րի մտո վի մե ղան չում նե րը բժշկում էր` քա վու

թյան ըն ծա ներ մա տու ցե լով (հմմտ. Հոբ. Ա 5): Փոր ձե՛նք այս ա մե նը, եղ

բայր նե՛ր, և զգու շա նա՛նք թշնա մու պա տե րազմ նե րից, որ պես զի եր բեք 

չընկ նենք դրանց մեջ:

134. Դարձ յալ ծերն ա սաց. «Քա նի դեռ մար դը վա լե լում է այս աշ

խար հի քաղց րու թյու նը, ան կա րե լի է, որ նա ճա շա կի Աստ ծո քաղց րու

թյու նը: Եվ դարձ յալ. ե թե ճա շա կի Աստ ծո քաղց րու թյու նը` ընդ միշտ 

կա տի այս աշ խար հի հա ճույք նե րը, ինչ պես գրված է Ա վե տա րա նում. 

«Ոչ ոք չի կա րող եր կու տի րոջ ծա ռա յել» (Մատթ. Զ 24, Ղուկ. ԺԶ 15): Այդ

պես և մենք. քա նի դեռ ու նենք մարդ կանց և աշ խար հի սե րը և տեն

չում ենք մարմ նա վոր հանգս տի, Աստ ծո քաղց րու թյու նը չենք կա րող 

ճա նա չել: Բայց այս էլ ա սեմ Տի րոջ հույ սով. ե թե մե կը նստի իր սեն յա

կում և լռու թյամբ ու ա ղոթ քով ապ րի, զգոն լի նի և ան ձանձ րույթ իր 

գոր ծը կա տա րի ողջ կա րո ղու թյամբ` կկա րո ղա նա ապ րել»:

135. Ա սաց դարձ յալ. «Ժա մա նա կից շուտ սե ղան մի՛ դիր, քա նի դեռ 

մե նակ ես,  ո չինչ մի՛ ա սա, քա նի դեռ քեզ չեն հարց րել, իսկ երբ հարց

նեն, պա տաս խա նիր վա յե լուչ կեր պով և ի մաս տու թյամբ»: 
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136. Ա սաց դարձ յալ. «Տես նո՞ւմ ես, թե ինչ պես ա ռա ջին հար վա

ծը, որ սա տա նան ուղ ղեց Հո բի վրա, ըն չա զուրկ ա նելն էր: Երբ տե

սավ, որ չի կա րո ղա նում նրան կտրել Աստ ծուց, երկ րորդ հար վածն 

ուղ ղեց մարմ նին` տան ջանք նե րի մատ նե լով: Սա կայն դրա նից հե տո էլ 

չմե ղան չեց Աստ ծո քաջ մար տիկն ու  ճգնա վո րը և ոչ էլ իր բե րա նի 

խոս քով հան ցանք գոր ծեց, քա նի որ իր սրտում ամ բա րել էր   Աստ ծո 

շնորհ նե րի գան ձե րը, ո րոն ցով էլ բո լոր դժնի պա տա հար նե րը հեշ տու

թյամբ ար հա մար հեց»:

137. Ա սաց դարձ յալ. «Ե թե մե կը մտնի կաթ սա յա տուն, որ տեղ ա նու

շա հոտ խունկ են ե փում, թե կուզ և չգնի, այ նո ւա մե նայ նիվ կհո տո տի 

նրա ա նու շա հո տու թյու նը: Այս պես էլ նրանք, ով քեր կգնան հո գևոր 

և արթ նա միտ հայ րե րի մոտ, կշա հեն: Ե թե կա մե նան ճգնել, հայ րե րը 

նրանց ցույց կտան փրկու թյան ու խո նար հու թյան ճա նա պար հը, ո րը 

նրանց հա մար կլի նի պա րիսպ ընդ դեմ դևե րի պա տե րազմ նե րի»: 

138. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Իմ խցում կա տա րում 

եմ այն ա մե նը, ինչ հար կա վոր է, սա կայն Աստ ծո մխի թա րու թյու նը չեմ 

ստա նում»: Ծերն ա սաց նրան. «Եր կու պատ ճա ռով է դա մեզ հետ պա

տա հում. ա ռա ջի նը՝ որ շրջում ենք ան գործ ու ան պի տան մարդ կանց 

հետ, երկ րոր դը՝ որ կա մե նում ենք մեր կամ քը հաս տա տել, և ոչ թե՝ 

ու րիշ նե րի նը»: Եղ բայրն ա սաց. «Ի՞նչ խոր հուրդ կտաս, որ  կա տա րեմ, 

հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Գնա՛, միա բան վի՛ր Աստ ծո երկ յուղն ու

նե ցող մար դու հետ, խո նար հեց րո՛ւ քո ան ձը նրա ա ռաջ և քո կամ քը 

հանձ նի՛ր նրա ձեռ քը  և այն ժամ Աստ ծուց մխի թա րու թյուն կգտնես»:

139. Ոմն ծեր բնակ վում էր Սկի տեում և մի ան գամ գնաց Ա լեք

սանդ րիա` իր ձե ռա գոր ծը վա ճա ռե լու: Այն տեղ տե սավ մի ե րի տա սարդ 

կրո նա վո րի, ո րը մտավ պոռն կա տուն: Ծե րը շատ ծանր տա րավ այդ 

բա նը և սաս տիկ տրտմած՝ մնաց դրսում, որ պես զի երբ ե րի տա սար դը 

դուրս գա այն տե ղից՝ խո սի նրա հետ: Եվ  այդ պես էլ ե ղավ: Երբ ե րի

տա սար դը դուրս ե լավ այն տե ղից, ծե րը բռնեց նրա ձեռ քը և ա ռան

ձին մի տեղ տա նե լով՝ ա սաց նրան. «Տե՛ր իմ և եղ բա՛յր, չգի տե՞ս, որ 

հրեշ տա կա յին կեր պա րանք ես ա ռել, չգի տե՞ս, որ ե րի տա սարդ ես, չգի

տե՞ս, որ  բա զում են չա րի ո րո գայթ նե րը, չգի տե՞ս, որ տե սո ղու թյան 

մի ջո ցով ու զգա յա րան նե րի շար ժու մով մե ծա պես վնաս են կրում կրո

նա վոր նե րը գյու ղե րում ու քա ղաք նե րում: Ինչ պե՞ս ա ռանց երկ յու ղի 

մտար պոռնկա տուն, ուր ինչ չես ու զում` լսում ես, զազ րե լի և ա տե լի 

գոր ծեր ես տես նում և ան կարգ ու գար շե լի ա րանց ու կա նանց հետ 

ես առնչ վում: Մի՛, ա ղա չում եմ, որդ յա՛կ իմ, մի՛ ա րա այդ պես, գու ցե 
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զրկես և ընկղ մես քո ան ձը, այլ փա խի՛ր ա նա պատ, ուր և կկա րո ղա նաս 

ապ րել Աստ ծո օգ նու թյամբ»: Ե րի տա սար դը ծե րին պա տաս խա նեց և 

ա սաց. «Գնա՛, բա րի՛ ծեր, գնա՛, քան զի Աստ ված ու րիշ բան չի ու զում, 

այլ միայն՝ սուրբ սիրտ»: Այն ժամ ծե րը դե պի եր կինք բարձ րաց րեց իր 

ձեռ քերն ու ա սաց. «Փա՛ռք քեզ, Աստ վա՛ծ, փա՛ռք քեզ, որ հի սուն 

տա րի  Սկի տեում լի նե լով՝ սուրբ սիրտ չկա րո ղա ցա ստա նալ, իսկ այս 

ե րի տա սար դը ա նա ռա կա նո ցում լի նե լով՝ սուրբ սիրտ ստա ցավ»: Ա պա 

դառ նա լով դե պի ե րի տա սար դը` ա սաց. «Աստ ված փրկի քեզ, որդ յա՛կ, 

և ինձ ա մո թով չթող նի»: Եվ ա վե լաց րեց. «Որդ յա՛կ, ա ղը ջրից է գո յա

նում, սա կայն ե թե ջրին մեր ձե նա, կհալ չի և կկոր չի: Այս պես էլ կրո նա

վո րը. կնո ջից է ծնված, սա կայն ե թե մեր ձե նա կնո ջը` կհալ չի և կկոր չի»: 

140. Ա սաց դարձ յալ. «Երբ ա ղո թում ենք առ Աստ ված և ա սում` մի՛ 

տա նիր մեզ փոր ձու թյան, ոչ թե նրա հա մար ենք ա սում, որ չփորձ

վենք, քան զի դա անհ նար է, այլ խնդրում ենք, որ չտա պալ վենք այդ 

փոր ձու թյու նից, այ սինքն` չա նենք դրա նով այն, ինչ հա ճե լի չէ Աստ

ծուն: Ինչ պես, օ րի նակ, գա զա նի դեմ մարտն չո ղին ե թե գա զա նը չի կե

րել, ու րեմն նա գա զա նի ե րա խը չի մտել: Ի մա ցի՛ր, որ բո լոր ախ տե րի 

դեպ քում է այդ պես. ե թե մե կը նրան ցից մեկ նու մե կից չի պարտ վել, 

ա պա նրա փոր ձու թյան մեջ չի մտել, այլ  փրկվել է չա րից»: 

141. Զո սի մոս ե րա նե լին եղ բայր նե րի հետ էր: Իր բե րա նը խա չակն

քե լով՝  ա սաց. «Երբ Աստ ված  մար դա ցավ, այս պի սի և այս քան շնորհ

ներ տվեց նրանց,  ով քեր հա վա տա ցին և հա վա տում են Նրա ան վա նը, 

ո րոնց թիվ չկա: Ուս տի մեզ պարտ է հա վա տալ և սկսել բա րին գոր ծել, 

ե թե կա մե նում ենք: Ո րով հե տև երբ Աստ ծո շնոր հը, մեր կամ քը և բա

րու ցան կու թյու նը ժո ղով վեն մար դու մեջ, բո լոր դժվա րու թյուն ներն 

այն տեղ հեշ տու թյամբ կլուծ վեն: Ու րեմն, ա մեն ոք, ով կա մե նում է 

այս, պետք է բո վան դակ աշ խար հը ո չինչ հա մա րի և մի ան պետք շյուղ 

վերց նե լով ձեռ քը` ա սի` ում այս պի սի  կամ այս չափ բան է հար կա վոր 

կամ ջա նում է ու նե նալ` նա փրկու թյան հնար չու նի: Քան զի նա, ով  

ըն թա նում է բա րու ճա նա պար հով և ու զում է ծա ռա յել Աստ ծուն, նա 

այս աշ խար հի ա մեն ցան կա լի ու ա տե լի բան իբ րև այս շյու ղը թող 

հա մա րի, թե կուզ և այս աշ խար հի իշ խա նը լի նի և ա մեն ինչ ու նե նա, 

քա նի որ ոչ թե ինչոր բան ու նե նալն է կորստ յան մատ նում մար դուն, 

այլ չա րա չար ու նե նալն է վնա սում: Քան զի ո՞վ չգի տե, որ բո լոր զգա

լի գո յե րից մեր մար մին ներն ա մե նա լավն ու պատ վա կանն են, սա կայն 

երբ ժա մա նա կը պա հան ջի, պար տա վոր ենք այն նույն պես ա տել և ար

հա մար հել. ե թե մեր այս մար մի նը պար տա վոր ենք ա տել, ա պա որ
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չափ ևս ա ռա վել՝ մեր ու նեց ված քը: Եվ ինչ պես որ պար տա վոր ենք մեր 

ու նեց ված քը զուր, ա նօ գուտ և վայ րե նա բար չցրել, այլ աղ քատ նե րի 

բա րի կա րիք նե րի և մեր ան ձի հա մար ծախ սել, այն պես էլ պար տա վոր 

ենք մեր մար մի նը զուր չտալ մահ վան, ինչ պես նրանք, որ կորց նում են 

մտքի զգո նու թյունն ու հի մա րա նում, այլ պետք է մնալ և սպա սել այն 

ժա մին, երբ կվերց վի այն»: Այս տեղ հի շեց նաև այն եղ բո րը, որ բան

ջա րա նոց ու ներ և ա սում էր. «Մի՞թե նա ին քը չսեր մա նեց, մի՞թե նա 

ին քը չտքնեց կամ չտնկեց  և չխնա մեց. սա կայն նա ու ներ այն այն պես` 

կար ծես թե չու ներ: Դրա հա մար էլ երբ ծե րը գնաց նրա մոտ` փոր ձե լու 

նրան և սկսեց ոչն չաց նել բան ջա րե ղե նը, նա դուրս չե կավ, որ պես զի 

ծե րի աչ քին չե րևա, այլ թաքն վեց նրա նից, իսկ երբ մնաց ըն դա մե նը 

մի բան ջա րապ տուղ, հե զա բար ա սաց. «Հա՛յր, ե թե կա մե նում ես՝ թո՛ղ 

այդ մե կը, որ դու և ես սի րով ճա շա կենք»: Այն ժամ ծե րը ճա նա չեց, որ 

նա կա տար յալ ծա ռա է Աս տու ծո և ոչ թե՝ բան ջա րի, և ա սաց նրան. 

«Աստ ծո Հո գին է քո մեջ հանգ չում, ո՜վ եղ բա՛յր»: Իսկ ե թե եղ բայրն 

այդ բան ջա րա նո ցը հան ցա վոր ախ տե րի մի ջո ցով ձեռք բե րած լի ներ, 

իս կույն տրտմու թյուն և հո գու խռովք կցու ցա բե րեր, սա կայն գոր ծով 

ցույց տվեց, թե այն պես ու ներ` որ պես թե չու ներ»: Եվ ա սաց ե րա նե

լին. «Երբ դևե րը տես նում են այս պի սի մե կին, որ ո չինչ է հա մա րում 

եր կիրն ու նրա ողջ նյու թա կան բա րիք նե րը, չի խռով վում և դույզն

ինչ չի մտա հոգ վում դրանց հա մար, այն ժամ ճա նա չում են նրան, որ 

թեև երկ րի վրա է շրջում այդ պի սին, սա կայն նրա կյանքն ու բար քը 

երկն քում են»: 

142. Դարձ յալ ա սաց. «Կրո նա վոր կա՝ մտքե րի այն պի սի ջեր մա գույն 

թռիչք ու նի, որ մի ժա մում ա վե լին է ըն ծա յում Աստ ծուն, քան ծույլ 

միտ քը կա րող է ըն ծա յել հի սուն տա րում: Եվ երբ դևե րը տես նում են, 

որ մե կը ան գոսն վում է, ա նարգ վում, ար հա մարհ վում, զրկվում, տու

ժում կամ չար չար վում ու ո՛չ տրտմում է դրա նից և ո՛չ էլ բա նի  տեղ 

դնում, այլ խի զա խա բար և ու րա խու թյամբ կրում է այն, այդ պի սի նից 

երկն չում են դևե րը, քան զի հաս կա նում են, որ նա մեր ձե ցել է ճշմա րիտ 

ճա նա պար հին և կա մե նում է ըն թա նալ Աստ ծո պատ վի րան նե րի մեջ»: 

143. Նաև մի դեպք հի շեց  հայր Պա խո միո սից, երբ սաս տեց նրան իր 

ա վագ եղ բայ րը և ա սաց. «Վե՛րջ տուր դա տար կամ տու թյանդ, դու՝ մե

ծա միտդ ու սնա փառդ: Ին չո՞ւ ես կա մե նում ըն դար ձա կել վան քը», այն 

դեպ քում, երբ հայր Պա խո միոսն Աստ ծուց էր ստա ցել վանք կա ռու ցե

լու հրա ման: Եվ երբ նա ստա ցավ եղ բո րից այդ նա խա տին քը, մի՞թե 

բար կու թյամբ ըմ բոս տա ցավ` որ պես թե բա րի գործն Աստ ծո հրա մա նով 
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է ա նում: Ո՛չ, այլ նրան ոչ մի բա նով չհա կա դար ձեց և լռեց: Ե րե կո յան 

ի ջավ ներ քև` իր փոք րիկ բնա կա րա նա փո սը, սկսեց ար տաս վել և լալ, 

ա պա ա ղո թեց  ու ա սաց. «Աստ վա՛ծ իմ և Ա րա րի՛չ իմ, մտքերս տա

կա վին մարմ նա վոր են, տա կա վին մարմ նա վոր կյան քով եմ ապ րում: 

Վա՜յ ինձ՝ եղ կե լուս, քան զի ինձ հա մար մահ է պատ րաստ ված, ինչ պես 

և գրված է: Այս քան ճգնու թյամբ ջա նում եմ պատ րաս տել սիրտս, սա

կայն դե ռևս բա րուց ու հույ սից դե պի բար կու թյուն եմ հափշ տակ վում: 

Ո ղոր մի՛ր ինձ, Տե՛ր, որ չկոր չեմ: Ե թե թշնա մին ինձ վրա գեթ փոքրինչ 

խո ցե լի տեղ գտնի, հեշ տու թյամբ կհափշ տա կի ինձ, ե թե դու չզո րաց

նես ինձ, Տե՛ր, քան զի «Ե թե մե կը պա հի բո լոր օ րենք նե րը, բայց մե կում 

սայ թա քի, բո լոր օ րենք նե րին պար տա կան կլի նի» (Հա կոբ. Բ 10): Սա կայն 

ես քո ո ղոր մու թյանն եմ հու սա ցել: Ե թե օգ նես ինձ, Տե՛ր, կկա րո ղա նամ 

գնալ Քո ճա նա պար հով: Կամ՝ ինչ պե՞ս ու սու ցա նեմ նրանց, ում ժո ղո

վել ես՝ ինձ հետ դե պի կե նաց շա վիղ նե րը գնա լու, ե թե նախ ես ինքս 

չըն թա նամ դրան ցով և չպա հեմ քո երկ յու ղը»: Այս պես էր ա ղո թում 

մին չև ա ռա վոտ, երբ ծո վա ցած քրտինք նե րից ու ար տա սուք նե րից ոտ

քե րի տակ կավ դար ձավ գե տի նը, ուր կանգ նած էր, մա նա վանդ որ 

ա մառ էր, և տեղն էլ` խիստ տոթ: Եվ ե րա նե լին հիաց մուն քով ա սաց. 

«Մի՞թե նրա ար տա սուք նե րին չափ կար: Ու րեմն ինչ պե՞ս Աստ ված 

չշնոր հեր այս պի սի մտա զե ղու մին այն ա մենն, ինչ նա խնդրում էր: Ես 

հա վա տում եմ, որ այդ գի շեր Աստ ված նրան շնոր հեց այն ա մե նը, ինչ 

նա խնդրեց, քան զի դրա նից հե տո նա մե ռավ բո լոր ախ տե րի հա մար: 

Եվ Զո սի մոս ե րա նե լին ա սաց դարձ յալ. «Ե թե մեկն իր սրտում ո րևէ 

մե կի հան դեպ չար խոր հուրդ  պա հի` ինչոր տրտմու թյան, զրկան

քի, ա նար գան քի կամ այլ չար բա նի հա մար և խոր հի նրան վնա սե լու 

հնար գտնել, նա ինքն է իր հո գին սպա նո ղը, և նրան դևեր պետք չեն, 

այլ ինքն է իր ան ձը սպա նո ղը: Եվ միայն այդ չար խոր հուրդն ու նե

նա լը նկա տի չու նեմ, այլ ե թե նրան հո գու բա րե գործ ու բժիշկ չհա մա

րի, մե ծա պես կվնա սի իր ան ձը: Քան զի ի՞նչ ա սաց, որ վնա սեց քեզ. 

բնա՛վ, ա մե նևին չվնա սեց, այլ ա ռա վել ևս սրբեց քեզ: Այս պե՛ս պետք 

է վե րա բեր վել նրան` իբ րև Քրիս տո սից ա ռաք ված բժիշ կի: Ո րով հե տև 

պար տա կան ես Քրիս տո սին և պետք է չար չար վես Նրա Ան վան հա

մար, ինչ պես նաև պար տա վոր ես նրան բա րե գործ հա մա րել, իսկ ե թե 

ոչ` ու րեմն  ախ տե րից չես ա զատ վել և ոչ էլ ու զում ես ա զատ վել: 

Քո ար յու նից ան պարտ է քո Տեր Աստ վա ծը, քան զի այն, ինչ վշտաց

րեց քեզ` քո հո գու հի վան դու թյու նից է, ո րով հե տև ե թե հի վանդ չլի

նեիր, ա պա չէիր երկն չի: Եվ սրա հա մար ա ռա վել ևս պար տա վոր ես 

գո հա նա լու նրա նից, ո րով հե տև նրանց մի ջո ցով ճա նաչ վեց քո հո գու 



 ԳԼ. Ա – ԿԱՏԱՐՅԱԼ ԱՌԱՔԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  61

հի վան դու թյու նը, և քեզ հար կա վոր է վերց նել նրա նից ա պա քին ման 

դե ղը, որ նրա մի ջո ցով քեզ հա մար ու ղար կեց Հի սուս Քրիս տոս: Իսկ 

ե թե ոչ միայն չգո հա նաս, այ լև չար բան խոր հես նրա մա սին, պարզ 

է, որ դու հա կա ռակ ես Հի սուս Քրիս տո սին և Տի րոջն ա սում ես. «Ինձ 

պետք չէ Քո դե ղը, ո րով հե տև կա մե նում եմ նե խել իմ վեր քե րի մեջ, 

կա մե նում եմ հնա զանդ վել դևե րին և ոչ թե՝ Քեզ»: Եվ ի՞նչ պետք է 

ա նի քեզ Տերն այ նու հե տև: Նա բա րե րար է և ո ղոր մած և մեր մեղ քե րի 

դի մաց՝ որ պես դեղ, տվեց իր պատ վի րան նե րը, ո րոնք մաք րող և կի զող 

դե ղե րի նման բժշկում են մեր խե լա գա րու թյու նը: Ու րեմն, ով քեր կա

մե նում են ար դար լի նել, ա կա մա պետք է համ բե րեն այն ա մե նին, ինչ 

բժիշկն է ա սում ու ա նում, քան զի հի վանդ նե րին էլ հա ճե լի չէ ի րենց 

ան դամ նե րի հա տումն ու կի զու մը, և ոչ էլ մաք րա գոր ծող դա ռը դե

ղերն են հա ճույ քով խմում, այլ երբ հի շում են, սրտխառ նոց են զգում: 

Սա կայն այս ա մե նին հա վա տա լով` նե ղու թյուն են կրում` գի տակ ցե լով, 

որ ա ռանց դրանց չեն ա զատ վի ցա վե րից, դրա հա մար էլ ի րենց ան ձը 

հանձ նում են բժշկի ձեռ քը, ո րով հե տև գի տեն, որ այդ փոքր դժվա րու

թյուն նե րը կրե լով՝ կա զատ վեն եր կա րա տև հի վան դու թյու նից: Հի սու սի 

մաք րող ու կի զող դե ղե րը ու նեց ված քից զրկումն է, տան ջան քի  ար

հա մար հու մը, մարմ նի և ողջ նյու թա կա նի նկատ մամբ ա տե լու թյու նը 

և բո լոր ախ տե րից վեր կանգ նե լը: Իսկ ե թե հանձն չա ռես, քեզ կվնա

սես, ուս տի քե՛զ մե ղադ րիր և ըն կե րոջդ պատ ճառ մ՛ի բռնիր: Սա կայն 

մենք` ան փորձ ներս ու ան միտ ներս, մե զա նից հե ռու ենք վա նում Հի

սու սի կեն դա նաց նող դե ղե րը, թող նում ենք ինք նա մե ղադ րան քը, նեն

գում և չարն ենք խոր հում մեր բա րե րա րի հան դեպ»: Եվ նա ա սաց. 

«Ե թե փոր ձու թյուն նե րը վե րա նան երկ րից, ոչ մի տեղ սուրբ չի գտնվի, 

քան զի փոր ձու թյուն ներն են սրբում ան ձե րը: Ով չփորձ վի, չի կա րող 

սուրբ լի նել, ով փախ չի փոր ձու թյան օ գու տից, չի կա րող ա զատ վել 

հա վի տե նա կան փոր ձու թյու նից: Քան զի ո՞վ տվեց վկա նե րին փառ քի 

պսակ, ե թե ոչ` միայն նրանց դա տող նե րը, կամ՝ ո՞վ այն պի սի փառ

քի ար ժա նաց րեց Ստե փա նո սին, ե թե ոչ` նրան  քար կո ծող նե րը»: Եվ 

հի շում էր Ե վագ րիո սի խոս քը, որ ա սում էր. «Ես ոչ միայն չեմ մե

ղադ րում մեզ չա րիք ա նող նե րին, այ լև բա րե րար եմ ան վա նում և չեմ 

հե ռաց նում հո գի ներ բու ժող դե ղը, այլ վա խե նում եմ, թե գու ցե Տերն 

իմ հո գուն ա սի. «Բժշկում էի Բա բե լո նին, բայց չբժշկվեց»: Եվ ա սում 

էր` Ե վագ րիո սը վա խե նում էր իր հա մար, թե մի գու ցե դա տա պարտ վի 

Քրիս տո սից, և ա սում էր իր ան ձին. «Եղ կե լի՛ Ե վագ րիոս, հի վանդ ես 

սնա փա ռու թյամբ և ամ բար տա վա նու թյամբ: Հի սուս Քրիս տոս ըն կե րո

ջիցդ ար հա մար հան քի դեղ ու ղար կեց քեզ, բայց դու չբժշվե ցիր»: Եվ 
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ա՛յս էլ ի մա ցեք, որ ու րիշ ոչ ոք չի ա սում մեր մա սին ճշմար տու թյու նը, 

ինչ պես ա սում են մեզ բամ բա սող նե րը, քան զի Տե րը գի տե մեր ծա ծուկ 

մեղ քե րը, և Նրան են միայն հայտ նի, Ով քննում է սրտերն ու ե րի կա

մունք նե րը: Ու թե կուզ ամ բողջ աշ խար հը գո վի մեզ ու ե րա նի տա՝ ի՞նչ 

օ գուտ մեզ, քա նի որ մեր ներ քի նը լի է ա մո թով, ա տե լի է և գար շե լի, 

և ոչ ոք այն պես չի ստում  և ա նար դա րա ցի չի խո սում, ինչ պես նա, 

ով գո վում է մեր գոր ծը և ե րա նի է տա լիս մեզ, և ոչ ոք այն պես չի 

ճշմար տա խո սում, ինչ պես նա, ով բամ բա սում ու նա խա տում է մեզ: 

Եվ նրանք չգի տեն մեր բո լոր գաղտ նիք նե րը, որ պես զի ի րա վա ցիո րեն 

ա սեն, այլ` հա զա րից մե կը: Ե թե կա րո ղա նա յին մեր մեղ քե րի խոր քը 

ի մա նալ կամ դրանց գեթ փոքր մա սը տես նել՝ կփախ չեին մեզ նից՝ ինչ

պես նե խած դիա կից, իսկ իմ հո գուց կփախ չեին՝ իբ րև չար դևից: Եվ 

ե թե բո լոր մարդ կանց բո լոր ան դամ նե րը լե զու ներ լի նեին, հա մոզ ված 

եմ, որ չէին կա րո ղա նա ըստ ար ժան վույն մեր բո լոր հան ցանք ներն 

ա սել, ո րով հե տև ա մեն չա րա խոս ու նեն գա դավ մարդ մեր վա տի սոսկ 

մի փոքր մասն է ա սում, բայց ամ բողջն Աստ ված գի տե միայն: Եվ ե թե 

ար դար Հոբն ան գամ ա սում էր, թե «լի եմ ա մե նայն գար շե լիու թյուն

նե րով», ա պա մենք ի՞նչ ա սենք, որ ա մեն տե սակ ախ տե րի ու մեղ քե րի 

խո րը ջրհոր ու խոր խո րատ ենք, ո րի մեջ բո լոր ժահ րա հոտ մեղ քե

րը գցեց սա տա նան: Իսկ նրանք, ով քեր գի տակ ցում են և խո նար հու

թյանն են դի մում, ա զատ վում են դևե րից: Եվ, ինչ պես հայ րերն ա սա

ցին, ով խո նար հու թյամբ իջ նի մին չև դժոխ քի խոր քե րը, մին չև եր կինք 

կբարձ րա նա, և հա կա ռա կը` ե թե ամ բար տա վա նու թյամբ մին չև եր կինք 

բարձ րա նա, մին չև դժոխ քի խոր քը կիջ նի: Եվ ո՞վ կա րող է ստի պել  

խո նար հին՝ չա րը խոր հել ո րևէ մե կի մա սին, քան զի ինչ էլ որ պա տա հի 

խո նար հին կամ ու մից էլ վնաս կրի կամ լսի, նրանց ար հա մար հան քին 

պատ ճառ կգտնի և ա ռա վել կխո նարհ վի: Նա հի շում էր նաև հայր 

Մով սե սին և ա սում էր. «Տե սե՛ք, թե ինչ պես վար վեց նա, երբ ե կե ղե ցու 

սպա սա վոր նե րը «Դո՛ւրս, դո՛ւրս ե կե ղե ցուց,– ա սա ցին նրան,– դո՛ւրս 

ել դո՛ւ` սևա մորթ». թե ինչ պես սկսեց մե ղադ րել իր ան ձը և ա սաց. 

��Մոխ րա գո՛ւյն մորթ՝ սևա գույն, դի վան ման, ճիշտ ա սա ցին քեզ. ե թե 

դու մարդ չես` ին չո՞ւ հա մար ձակ վե ցիր մարդ կանց մեջ մտնել��»:   

144. Եվ ա սաց. «Ինչ էլ որ պա տա հի խո նար հին` փու թա ջա նո

րեն ա ղոթ քի է կանգ նում և ի րեն վնաս հասց րած ա մեն մի մար դու 

իր բա րե րարն է հա մա րում:  Սա կայն մենք, թո ղած ճշմա րիտ շա վիղն 

ու սրբե րի ուս մուն քը, խո տոր ու մո լար ճա նա պարհ նե րով ենք գնում` 

հե տևե լով մեր թյուր ու խեղ ված մտքե րին: Մինչ դեռ ի՞նչն է ա վե լի 
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ա խոր ժե լի, քան լսել վար դա պետ հայր Ա մո նի  բա րի փոր ձա ռու թյու

նը, որ ա սում է. «Զգո՛ւյշ ե ղիր քո ան ձի հա մար, որ պես զի ե թե մե կը 

տրտմեց նի քեզ ո րևէ ա րար քով, լուռ լի նես և բնավ ո րևէ բան չա սես, 

մին չև որ ա ղոթ քով հե զա նա ու հան դարտ վի քո սիր տը, և դրա նից հե

տո ա ղա չես եղ բո րը հաշտ վել քեզ հետ»: Քան զի ով ճշմար տու թյան 

ճա նա պար հի ցան կու թյունն ու նի, մտքում սրտմտու թյու նը շարժ վե լիս` 

ա ռա վել հար վա ծում և տան ջում է իր ան ձը, միշտ նա խա տում է ի րեն և 

ա սում. «Ին չո՞ւ ես հի մա րա ցել, իմ գո ռո՛զ անձ, կա տա ղած մո լա գա րի 

պես ե ռում ու զայ րա լից փրփրում ես: Ար դա րև, այդ ի հայտ է բե րում 

քո հի վան դու թյու նը, քան զի ե թե հի վանդ չլի նեիր, այդ բա նե րի վրա 

չէիր զայ րա նա: Ին չո՞ւ  քո ան ձը մե ղադ րե լը թո ղած՝ եղ բորդ ես մե

ղադ րում, որ քեզ խոս քով ու գոր ծով ցույց տվեց քո հի վան դու թյու նը: 

Ո՛վ անձ իմ, սո վո րի՛ր Քրիս տո սի պատ վի րան նե րը, Նրա, ով ա նարգ

վում էր և փո խա րե նը չէր ա նար գում, չար չա րանք նե րի էր են թարկ

վում և չէր հա կա ռակ վում, չլսե ցի՞ր խոս քը, որ ա սում և գոր ծով կա

տա րում էր. «Թի կունքն իմ դրե ցի հար ված նե րի տակ և ե րեսս չդարձ րի 

ապ տակ նե րից ու նա խա տին քի թքից» (Ե սա յի Ժ 6): Իսկ դո՛ւ, եղ կե լի ու 

հեղգ անձ իմ, ըն կե րո ջիցդ ոչ մի նա խա տինք ու հան դի մա նու թյուն 

չես ըն դու նում հե զա բար, այլ բյուր ու բա զում չար խոր հուրդ ներ ես 

հյու սում և դևե րից ա ռա վել ես վնա սում քո ան ձը: Ա հա տես նում 

ենք Քրիս տո սի խա չը, ա մեն օր ըն թեր ցում ենք Նրա չար չա րանք նե

րը, լսում, թե որ քան չար չա րանք ներ կրեց Նա մեզ հա մար, բայց մենք 

ա մե նաչն չին ա նար գանքն իսկ չենք հան դուր ժում հա նուն Նրա: Իս կա

պես շեղ վե ցինք ու ղիղ ճա նա պար հից»:

145. Եվ դարձ յալ ա սաց. «Ե թե մարդ ան գամ Մա թու սա ղա յի տա րի

քին հաս նի, բայց չըն թա նա ճշմա րիտ ճա նա պար հով, ո րով ըն թա ցան 

մեր հայ րե րը, այն է` նա խա տինք ու ար հա մար հանք, զրկանք և ա մեն 

տե սա կի վշտեր ու չար պա տա հար ներ, և խնդու թյամբ չըն դու նի այս 

ա մե նը, բնավ ո՛չ ճշմա րիտ կյան քի կհաս նի և ոչ էլ ո րևէ ա ռա քի նու

թյան, այլ զուր կվատ նի իր ժա մա նա կը»:

146. Եվ պատ մեց, թե. «Մի ան գամ սրբու հի Դիո նի սիա յի մոտ էի: 

Մինչ նստած էինք, ոմն աղ քատ նրա նից ո ղոր մու թյուն խնդրեց, և նա 

տվեց` որ քան կա րող էր: Սա կայն քա նի որ չէր կա րող տալ նրան այն

քան, որ քան նա էր խնդրում, աղ քատն սկսեց ա նար գել նրան և նրա 

ու իմ հաս ցեին սաս տիկ աղ տե ղի ու տգեղ բա ներ ա սաց, ո րոնք պետք 

չէ լեզ վով հի շել: Երբ լսեց դրանք սրբու հի կի նը, սաս տիկ տրտմեց և 

մտա ծում էր, թե ինչ պես նրան մի չար բան ա նի: Ես հաս կա ցա այդ և 
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ա սա ցի նրան. «Ին չո՞ւ ես ու զում նման բան ա նել և կորց նել հո գիդ 

ու մեր կա նալ ա ռա քի նու թյուն նե րից…Ի՞նչ ես ա նում. համ բե րի՛ր հա

նուն Քրիս տո սի, ինչ պես Քրիս տոս համ բե րեց հա նուն քեզ: Գի տեմ, որ 

ցրե ցիր ողջ գան ձերդ` իբ րև աղբ, սա կայն ե թե դու չստա նաս հե զու

թյուն, կնման վես սաս տիկ շի կա ցած եր կա թի, ո րի վրա ջանք է թա փում 

դար բի նը, բայց չի կա րո ղա նում պի տա նի գոր ծիք պատ րաս տել, քա նի 

որ, ինչ պես աստ վա ծա կիր Իգ նա տիոսն է ա սում, ա մե նից ա ռաջ պետք 

է հեզ լի նել, ո րով հե տև հե զու թյու նը ջախ ջա խում է այս աշ խար հի իշ

խա նի բո լոր  զո րու թյուն նե րը: Աշ խար հը թո ղած կրո նա վո րի նշա նը 

այս է. լի նել չբար կա ցող և անխ ռով, քան զի կան ո մանք, ով քեր թո ղե

ցին ոս կու շեղ ջեր, սա կայն մի ա սե ղի հա մար բար կա ցան և այդ ա սե

ղի պատ ճա ռով խռովք ապ րե ցին, իսկ այդ ա սե ղը լրաց նում է թո ղած 

ոս կի նե րի և դրամ նե րի տե ղը: Այդ մար դը ծա ռա է դառ նում ա սե ղի 

կամ կնգու ղի, գրքե րի կամ այլ երկ րա յին նյու թի և դրա նից հե տո նա 

այ լևս Աստ ծո ծա ռա չէ: Եվ ճիշտ ա սաց ծե րե րից մե կը, թե որ քան ախ

տեր որ կան հո գու մեջ, այն քանն էլ տի րում են նրան: Իսկ ա ռաք յալն 

էլ ա սաց. «Ով ու մից հաղթ ված է, նրան էլ ծա ռա յում է» (Հռոմ. Զ 15)»: 

Երբ սրբու հին լսեց այս ա մե նը, զար հու րեց, նա յեց ինձ և ա սաց. ��Դու 

գտար Աստ ծուն, Ում փա փա գում էիր��»: 

147. Եվ ե րա նե լին ա սաց. «Հո գին կա մե նում է ապ րել, սա կայն սի

րում է նաև այս կյան քի ու նայ նու թյու նը և հեշ տու թյու նը, իսկ վշտե րը 

հե ռաց նում է ի րե նից: Իսկ ե թե վշտե րից ու նե ղու թյուն նե րից չփախ չեր 

ան ձը, Աստ ծո պատ վի րան նե րը ծանր չէին լի նի, պար զա պես  մեր չար 

կամքն է ծանր ու դժվա րին, ո րը դժվա րա նում ենք հա տել: Ա պա թե 

ոչ` ինչ պե՞ս է, որ ծո վի, բար բա րոս նե րի կամ ա վա զակ նե րի երկ յու ղից 

ա մեն ինչ ար հա մար հում ենք և շտապ ցրում ու մե զա նից հե ռաց նում 

ենք մեր ողջ գույ քը` հա նուն մեր կյան քի օ րե րը մի փոքր եր կա րաձ

գե լու: Թեև իս կա պես  գի տենք, որ ոչ շատ ժա մա նակ անց մեռ նե լու 

ենք, սա կայն ա մեն պա րա գա յում հա նուն փոքրինչ կյանք շա հե լու` 

ա մեն ինչ մո ռա նում ենք և ե րա նե լի ենք հա մա րում մեզ, որ ա մեն ինչ 

կորց րինք, բայց ան ձերս փրկե ցինք` թե՛ ծո վից, թե՛ թշնա մուց և թե՛ 

մա հից: Եվ հա նուն այդ վա ղան ցուկ փոքր ժա մա նա կը ապ րե լու՝ ա մեն 

ինչ հո ժա րու թյամբ նույն պա հին ցրում ենք: Սա կայն ին չո՞ւ չենք հի

շում և այդ պես վար վում հա նուն հա վի տե նա կան կյան քի, ին չո՞ւ մեզ 

չի հա մա կում Աստ ծո երկ յու ղը, ինչ պի սի ա հով մեզ հա մա կում է, ինչ

պես սրբե րից մեկն ա սաց, ծո վի կամ շան երկ յու ղը: Եվ ի հաս տա տումն 

սրա՝ ե րա նե լին մեզ պատ մեց այս պատ մու թյու նը, որ լսել էր վստա հե լի 
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մարդ կան ցից: Ա սաց. «Մի մարդ կար, ով ակ նա գործ էր  և մե ծա գին 

ու պատ վա կան մար գա րիտ նե րի ու քա րե րի ակ նա վա ճառ: Տա րի նե րով 

հա վա քած  այս գան ձե րը վերց նե լով՝ նավ մտավ իր ծա ռա նե րի հետ, որ

պես զի այլ երկր նե րում վա ճա ռի և մեծ շահ ստա նա: Եվ այն պես ե ղավ, 

որ նա շատ սի րեց այդ նա վա պե տի սպա սա վոր մի պա տան յա կի, իսկ 

այդ պա տան յա կը մեծ սի րով սպա սար կում էր նրան այն պես, ինչ պես 

կսպա սար կեր հո րը: Ակ նա գոր ծը միշտ նրան կե րակ րում էր իր հետ և 

նրան կեր պա սե զգեստ ներ էր հագց նում: Մի օր պա տա նին լսեց, որ 

նա վա րար նե րը ծա ծուկ խորհր դակ ցում են, որ վա ճա ռա կա նին և նրա 

ծա ռա նե րին ծո վը նե տեն ու նրա գան ձե րը վերց նեն: Պա տա նին լսե լով 

այս` սաս տիկ տրտմեց: Երբ սո վո րա կա նի պես սպա սարկ ման և հյու րա

սի րու թյան կանչ վեց վա ճա ռա կա նի կող մից, չկա րո ղա ցավ թաքց նել իր 

տրտմու թյու նը, ին չը չվրի պեց վա ճա ռա կա նի աչ քից, և նա հարց րեց. 

«Ի՞նչ է ե ղել քեզ այ սօր, քան զի սաս տիկ տխուր եմ տես նում քեզ»: 

Իսկ պա տա նին ծած կեց ի րո ղու թյու նը և ա սաց. «Ես ա մե նևին տխուր 

չեմ»: Սա կայն վա ճա ռա կա նը պնդեց. «Ա սա՛ ինձ ճիշ տը, ի՞նչ է պա

տա հել քեզ»: Այն ժամ տղան ար տա սուք նե րով լցված ա սաց. «Նա վա

պետ ներն այս պի սի բան են ո րո շել»: Վա ճա ռա կանն ա սաց նրան. «Իս

կա պե՞ս այդ պես է, և դու հաս տատ հա մոզ վա՞ծ ես դրա նում»: Տղան 

նրան ա սաց. «Ա յո՛, իս կա պես այդ պե՛ս է»: Այն ժամ վա ճա ռա կա նը 

կան չեց  իր ծա ռա նե րին և ա սաց. «Ինչ ա սեմ ձեզ` ան մի ջա պես կա տա

րեք` ա ռանց հար ցու պա տաս խա նի: Շուտ մի սփռո՛ց բե րեք և փռե՛ք իմ 

առ ջև»: Եվ բե րե ցին: Ա սաց. «Բե րե՛ք այս տեղ արկ ղե րը»: Եվ երբ բե րե

ցին, բա ցեց սնդուկ նե րը և հա նե լով բո լոր ակ ներն ու մար գա րիտ նե րը՝ 

շաղ տվեց սփռո ցի վրա: Եվ երբ ա մեն քի ա ռաջ դրեց ա մեն ինչ, սկսեց 

բարձ րա ձայն այս պես ա սել. «Մի՞թե սրանք են իմ կյան քը և հա նուն 

սրա՞նց եմ դառ նա գին դա տում ծո վե րում ու ցա մաք նե րում: Սրանց 

հա մա՞ր եմ ծո վե րի խոր քը ճեղ քում ու մշտա պես մաշ վում երկյու ղից, 

մի՞թե չեմ մեռ նե լու ոչ շատ ժա մա նակ անց, և ինչ պես որ ո չինչ չբե րի 

ինձ հետ աշ խարհ, նույն պես և մերկ ու ա մո թա հար դուրս եմ գա լու 

աշ խար հից»: Ա պա ծա ռա նե րին ա սաց. «Ա ռե՛ք այս ա մենն ու շա՛ղ 

տվեք ծո վը»: Եվ այս խոս քի վրա ա մեն ինչ թա փե ցին ծո վը: Զար

մա ցան նա վա պետ նե րը, և նրանց մտադ րու թյունն ի չիք ե ղավ»: Եվ 

ա սաց ե րա նե լին. «Տե սե՛ք, եղ բայր նե՛ր, երբ շտկեց իր խոր հուրդ նե րը` 

շատ հեշ տու թյամբ ի մաստ նա ցավ խոս քով և գոր ծով: Եվ սա ա րեց, 

որ պես զի մի փոքր ժա մա նակ շա հի ապ րե լու հա մար: Ի հար կե, ճիշտ 

և ի մաստ նա բար վար վեց, քան զի խոր հեց իր մտքում, թե՝ ե թե  այ սօր 

մեռ նեմ, ակ նե ղեն ներս ո՞ւմ պի տի մնան: Իսկ մենք մի փոքր զրկանք 

5 – Հարանց վարք
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չենք կա մե նում կրել հա նուն Աստ ծո պատ վի րան նե րի: Եվ ե թե պետք է 

տրտմել ու նեց ված քի կորստ յան հա մար, ա պա պետք է զրկո ղի հա մար 

տրտմել, և ոչ թե ու նեց ված քի կորս տի հա մար, ո րով հե տև ով զրկեց` 

նա զրկվեց Երկն քի Ար քա յու թյու նից, քան զի գրված է. «Ա նի րավ ներն 

ու ա գահ նե րը Ար քա յու թյու նը չեն կա րող ժա ռան գել» (Ա Կորնթ. Զ 7-9): 

Դու, որ զրկվե ցիր, հա վի տե նա կան կյան քը շա հե ցիր, քան զի գրված 

է. «Խնդա ցե՛ք և ու րա՛խ ե ղեք, քան զի մեծ է ձեր վարձ քը երկն քում» 

(Մատթ. Ե 11): Բայց մենք թող նում ենք Քրիս տո սի գամ ված ձեռ քերն ու 

ոտ քե րը տես նե լը և տրտմում ենք ան պետք ու ա պա կա նա ցու ինչ քե րի 

հա մար, ո րոնք բնավ հի շե լու ար ժա նի  չեն, և ի րա վամբ դա տա պարտ

վում ենք: Բայց չէ՞ որ Աստ ված մեզ ստեղ ծեց ըստ մարմ նի ան դամ նե

րի հեր թա կա նու թյան, իսկ մեր գլու խը Քրիս տոս Աստ ված է: Ինչ պես 

ա ռաք յալն է ա սում, թե բո լոր ան դամ նե րի բազ մու թյու նը մի մար մին է 

կազ մում, իսկ  մեր գլու խը Քրիս տոս Աստ ված է (Ա Կորնթ. ԺԱ 3): Եվ երբ 

տրտմեց նում է քեզ եղ բայրդ,  նույնն է թե` ձեռքդ կամ աչքդ ցա վեց

նե լով  տրտմեց նում է քեզ: Ինչ քան էլ մեր ձեռ քը կամ աչ քը ցա վի ու 

նե ղու թյուն տա մեզ, չենք կա րող կտրել կամ պո կել այն, քան զի մեծ 

վնաս կհա մա րենք դրան ցից զրկվե լը, այլ ցա վող ան դա մը կնքում ենք 

պատ վա կան խա չի նշա նով և օրհ նու թյուն ու դեղ ենք դնում վրան և 

դրանց հա մար միշտ ա ղո թում ենք առ Աստ ված, որ պես զի լա վա նան: 

Արդ, ինչ պես որ համ բե րում ես ցա վին և ա ղո թում ես առ Աստ ված 

աչ քիդ բուժ ման հա մար, այն պես էլ պար տա վոր ես քո եղ բոր հա մար 

ա ղո թել: Իսկ մենք, տես նե լով Քրիս տո սի ան դա մին ցա վագ նած, ոչ 

միայն ցա վա կից չենք լի նում, այ լև ջա նում ենք և ա ղոթ քով խնդրում, 

որ ա ռա վել վշտա նա: Եվ սա նրանց գործն է, ով քեր ո՛չ ի րենց ա ղիք նե

րի մեջ գա լարք ու նեն և ո՛չ էլ հույս առ Աստ ված: Իսկ նրանք, ով քեր 

ո ղոր մած են և աստ վա ծա սեր, նախ ի րենց հո գի ներն են շա հում և ու

րա խա նում, ա պա և եղ բայր նե րին են շա հում: Չա րու թյու նը, սա կայն, 

սրան հա կա ռակ է. ով իր հո գու մեջ չա րու թյուն ու նի, նա նախ իր 

անձն է խոր տա կում ու մա շում, ա պա` ըն կե րո ջը: Հա նուն ու նեց ված քի, 

փառ քի կամ այլ բա նե րի կա մե նում է տա պա լել ըն կե րո ջը, բայց  չգի տե 

եղ կե լին, որ զրկվում է Երկն քի Ար քա յու թյու նից, իսկ ով իր հո գին չի 

վնա սում, նա նաև եղ բո րը չի վնա սի»:

148. Եվ դարձ յալ ա սում էր, թե մեկն ի րեն հարց րեց, թե. «Հա՛յր, մեծ 

են պատ վի րան նե րը և չա փա զանց շատ, դրա նից իմ միտ քը մթագ նում 

է և չգի տեմ` ո՞րը կա տա րեմ և ո՞րը թող նեմ»: Իսկ ին քը պա տաս խան 

տվեց. «Թող այդ քեզ չվա խեց նի, եղ բա՛յր, այլ ի մա ցի՛ր, որ ե թե քո 
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մեջ ա տե լու թյուն մշա կես դե պի ու նեց ված քը, հեշ տու թյամբ կհաս նես 

բո լոր  ա ռա քի նու թյուն նե րին, ո րով հե տև ով ո չինչ է հա մա րում աշ

խար հիս նյու թե ղեն բա րիք նե րը, նա ոչ ո խա կալ կլի նի, ոչ կռվա րար 

և ոչ էլ մեկ նու մե կին ա տող: Սա կայն ա սա՛ ինձ` ի՞նչ դժվա րու թյուն 

ու նի թշնա մու հա մար ա ղո թե լը: Քեզ պետք չէ  ո՛չ փո րել  եր կի րը, ո՛չ 

հե ռա վոր ճա նա պարհ գնալ, այլ միայն ա տել ու նեց ված քը, ո րով հե տև 

այն տեղ, ուր չկա ու նեց վածք, որ տե ղի՞ց թշնա մու թյուն  պետք է լի

նի: Ա նար գե՞ց քեզ` գո հա ցի՛ր, քան զի ա ռաք յալ նե րի ա շա կեր տը ե ղար, 

ով քեր ցնծում էին, երբ Հի սու սի ան վան հա մար գա նա հար վե լու  էին 

ար ժա նա նում (Գործք Ե 40-41): Նրանք` գա նա հար վող նե րը, ար դար էին, 

իսկ մենք ա նար գանք նե րի ու գա նա հա րու թյան ար ժա նի ենք, թե կուզ 

ա մենքն էլ մեզ պատ վեն. նաև ա նիծ յալ ենք, քան զի գրված է. «Ա նիծ

յալ են նրանք, ով քեր շեղ վե ցին  քո պատ վի րան նե րից» (Սաղմ. ՃԺԸ 21): 

Մի՛ կար ծիր, թե ա մեն քին է տրված ա նարգ վել Քրիս տո սի ան վան հա

մար: Վստա հա բար՝ ոչ ա մեն քին, այլ ար դար նե րին ու սրբե րին միայն, 

ինչ պես ա սա ցի, իսկ մե զա նից ով քեր ի մաս տուն են, խոս տո վա նում են 

և ա սում՝ ի րա վա ցիո րեն ենք ա նարգ վում մեր բա զում չար և ա պի

րատ գոր ծե րի հա մար: Սա կայն, որ քան եղ կե լի է այն ան ձը, ով գի տե 

իր բո լոր չար գոր ծե րը և գի տե, որ ա մեն բան, որ կա տար վում է իր 

հետ, ար դա րա ցիո րեն է կա տար վում, սա կայն իր մտքե րի մեջ հի մա

րա նա լով՝ մո ռա նում է իր բո լոր մեղ քե րը և նստած` չար ու դի վա կան 

խոր հուրդ ներ է խոր հում և ա սում. «Այս մեկն ինձ այս բանն ա սաց, 

կամ  այ սինչն ինձ ա նար գեց»: Չի հաս կա նում եղ կե լին, որ սրա նով 

կորստ յան է մատ նում իր ան ձը` ինքն իր դևը դառ նա լով: Քան զի՝ ով 

ար վես տի գործն է տես նում, նա նաև գոր ծի մեջ ար վես տա գե տի անձն 

է տես նում: Ինչ պես ու սու ցիչ ներն են ա շա կերտ նե րին հանձ նա րա րում 

ար վես տի գործ և թույլ են տա լիս, որ ա շա կերտ նե րը գոր ծեն, և չեն 

նստում նրանց կող քին, այլ ժա մա նակ առ ժա մա նակ գա լիս են տես

նե լու, թե ինչ պես են աշ խա տում, որ չլի նի թե ինչոր բան սխալ ա նեն 

կամ ծու լա նան աշ խա տան քի մեջ, այն պես էլ՝ դևե րը. երբ տես նում 

են՝ մե կը հեշ տու թյամբ հնա զանդ վում է ի րենց և իր մտքի մեջ է առ

նում ի րենց խոր հուրդ նե րը, տա լիս են նրա սրտին ի րենց դի վա յին և 

թու նա վոր չար խոր հուրդ նե րը և կա րիք չեն ու նե նում մոտ գտնվե լու` 

գի տե նա լով, որ այդ պի սի չար ան ձը բա վա կան է ինքն ի րեն սպա նե լու 

հա մար, այլ ժա մա նակ առ ժա մա նակ գա լիս և նրա սրտում նո րո գում 

են չա րը, որ պես զի հան կարծ չծու լա նա: Ու րեմն ո՞ր գործն է ա վե

լի դյու րին` սի րե՞լ ա մեն քին և սիր ված լի նել ա մեն քից, թե՞ ա տել ու 

մշտա պես մարտն չել: Ոչ թե Տի րոջ  պատ վի րան նե րը մեզ հան գիստ չեն 
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բե րում, այլ մենք մեր միտքն ու կամ քը չենք ուղ ղում դե պի բա րին, իսկ 

ե թե ուղղ վեն, ա մեն բա րիք հեշ տու թյամբ կտրվի: Եվ, ինչ պես ա սա

ցի, մի փոք րիկ հո ժա րու թյու նը մե ծա մեծ ա ռա քի նու թյուն ներ կբե րի 

մեր սիր տը: Ինչ պես ա սաց մեծն Ան տո նը` ա ռա քի նու թյուն նե րի հա մար 

միայն մեր կամքն է անհ րա ժեշտ, և պետք չէ հե ռու ճա նա պարհ գնալ 

և ո րո նել Աստ ծո Ար քա յու թյու նը, ոչ էլ ծո վեր անց նել՝ ա ռա քի նու թյան 

հա մար: Ո՞ր հան գիս տը չու նեն հե զերն ու խո նարհ նե րը, քան զի հե զե

րը կժա ռան գեն եր կի րը և բա զում խա ղա ղու թյամբ կբնակ վեն այն տեղ» 

(Մատթ. Ե, 5):

149. Դարձ յալ ա սաց ե րա նե լին. «Մի ան գամ ես և մի եղ բայր աշ

խար հա կան նե րի հետ էինք գնում Նեա պո լիս: Հա սանք  մի տեղ, ուր 

կայ սեր մաքսն էին առ նում: Աշ խար հիկ նե րը սո վո րա կա նի պես երբ 

տե սան մաք սա վոր նե րին, տվե ցին ի րենց սահ ման ված բա ժի նը: Ինձ 

հետ ե ղող եղ բայ րը խիստ տրտմեց, սկսեց վի ճա բա նել մաք սա վոր նե րի 

հետ և ա սել. «Նույ նիսկ հա մար ձակ վում եք կրո նա վո րի՞ց հարկ վերց

նել»: Իսկ ես նրան ա սա ցի. «Ի՞նչ ես ա նում, եղ բա՛յր, դու նրանց ու

րիշ բան չես ա սում, քան այս` կա մե նում եք թե ոչ` պատ վե՛ք ինձ որ

պես սրբի: Հատ կա պես սրանք պետք է տես նեն քո խո նար հու թյու նը և 

քո խո նար հու թյու նից պատ կա ռե լով՝ ա սեն. «Թո ղու թյո՛ւն տուր մեզ»: 

Ու րեմն, ե թե ու զում ես ինձ լսել իբ րև Հի սու սի հեզ ա շա կերտ` տո՛ւր 

նրանց հար կը և գնա՛ խա ղա ղու թյամբ»: Մեկ ու րիշ ան գամ դարձ

յալ ե կա սուրբ քա ղաք Ե րու սա ղեմ: Ինձ մոտ ե կավ մի կրո նա վոր և 

ա սաց. «Ես և իմ եղ բայ րը փոքրինչ գժտվել ենք, և այժմ նա չի կա

մե նում հաշտ վել ինձ հետ, սա կայն ա ղա չում եմ քեզ, հա՛յր, որ կան

չես նրան, և մենք հաշտ վենք սի րով»: Ես ու րա խու թյամբ ըն դու նե ցի 

նրա խնդրան քը և կան չե ցի եղ բո րը, և որ քան հնա րա վոր էր՝ նրա հետ 

խո սե ցի խա ղա ղու թյան և սի րո մա սին: Թվում էր` հա վա նու թյուն է 

տա լիս իմ խոս քե րին, սա կայն հե տո ա սաց. «Չեմ կա րող հաշտ վել նրա 

հետ, ո րով հե տև Քրիս տո սի խա չի վրա երդ վել եմ բնավ չհաշտ վել նրա 

հետ»: Իսկ ես ժպտա լով ա սա ցի նրան. «Քո եր դումն այս պի սի մի բան 

է, իբր ա սե լիս լի նես. «Քո խա չի զո րու թյու նը վկա, Քրիս տո՛ս, որ Քո 

պատ վի րան նե րը չեմ պա հի, այլ ա մեն ին չում կկա տա րեմ դևե րի կամ

քը»: Ու րեմն` քեզ հար կա վոր է ոչ միայն դրժել ու սուտ հա նել քո եր

դու մը, այ լև երդ վե լու հա մար դու պետք է ա պաշ խա րես, ինչ պես սուրբ 

Վա սիլն է ա սում. «Ե թե Հե րով դե սը չհաս տա տեր իր եր դու մը, պար տա

կան չէր լի նի Հով հան նես Մկրտի չի ար յա նը (Մարկ. Զ 22-27): Նույն պես 

և Պետ րո սը, ե թե  ոտնլ վա յի ժա մա նակ փու թով չա պաշ խա րեր, թեև 



 ԳԼ. Ա – ԿԱՏԱՐՅԱԼ ԱՌԱՔԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  69

պատ վե լու հա մար ա սաց «ոչ», ա ռա քե լա կան վի ճա կից զրկված կլի

ներ» (Հովհ. ԺԳ 4-9):

150. Մի ան գամ հարց տրվեց այդ ե րա նե լուն, թե ինչ պես կա րող է 

մարդ զսպել բար կու թյու նը, իսկ նա այս պես պա տաս խա նեց. «Բար

կու թյու նը զսպե լու և ար գե լե լու սկիզ բը այն է, երբ մարդ ինչոր բան 

լսի, և նրա սիր տը բոր բոք վի, բայց ո չինչ չխո սի, ինչ պես հայր Մով սեսն 

ա րեց, երբ ե րեց նե րի կող մից ա նարգ վեց: Նա այդ պա հին ո չինչ չա

սաց, թեև մտքում բար կա ցավ: Սա կայն հե տո հան դար տեց րեց իր սիր

տը և ինքն ի րեն մոխ րա մորթ, սև ու դի վան ման ան վա նեց: Իսկ մենք 

այն քան ենք ման րա նում, որ նո րեկ նե րին ենք հա վա սար վում և մեր 

ծու լու թյան պատ ճա ռով ծանր ու ա նի րա գոր ծե լի ենք կար ծում Աստ

ծո պատ վի րան նե րը: Քան զի բար կու թյու նից խռովք ապ րե լը և ո չինչ 

չա սե լը ոչ թե կա տար յալ նե րինն է, այլ` նո րեկ նե րի նը, իսկ կա տար յալ

նե րինն է՝ մտքով ան գամ իսկ չբոր բոք վե լը, չսրտնե ղելն ու չզայ րա

նա լը` ըստ մար գա րեի, թե. «Զգու շա ցա և չխռով վե ցի» (Սաղմ. ՃԺԸ 60): 

Սա կայն մենք բնավ չենք էլ սկսել բա րիք գոր ծել և չենք կա մե նում, որ 

Աստ ծո շնոր հը մեզ օգ նու թյան հաս նի: Թե պետ եր բեմն կա մե նում ենք 

ինչինչ բա րիք գոր ծե լու հո ժա րու թյուն ցու ցա բե րել, սա կայն այն ևս 

ծու լու թյամբ և ան փու թո րեն ենք կա տա րում և ոչ թե՝ աստ վա ծա վա

յել կեր պով: Այն, ինչ ա նում ենք, նման է սեր մի, ո րը ցա նում ենք, և 

արդ յունք է տա լիս, և ինչ պես օ րի նակ` մշա կը, թե կուզ և քիչ սեր մա նի, 

սա կայն ե թե Աստ ված հա ջո ղու թյուն տա` բազ մա պա տի կը կհա վա քի, 

ինչ պես դրա մա սին գրված է. «Սեր մա նեց ան դաս տա նը, և մե կի դի մաց  

հար յու րա պա տի կը ե ղավ» (Ա ռակ. ԺԱ 24), այն պես էլ ե թե սեր մի վրա 

ա վե լա նա նաև մեր հո ժա րու թյու նը` բյու րա պա տի կը կստաց վի: Այ

սինքն` ե թե հո ժա րու թյամբ և ա նախտ կեր պով  կա տա րենք մեզ հա մար 

գրված նե րը` կշա հենք ա մեն ին չի մեջ: Քան զի կամ քի բռնա դատ մամբ, 

վշտե րով և համ բե րու թյամբ ար ված ա ղոթքն ինք նա բե րա բար հե տա

գա յում վե րա ճում է սուրբ, սի րա հո ժար և կա մա վոր ա ղոթ քի, երբ այ

լևս հար կա վոր չի լի նում բռնու թյուն, քան զի բռնու թյամբ ու վշտով 

ա ղոթ քը մեր հո ժա րու թյան ար գա սիքն է, իսկ հա դար տու թյամբ ա ղոթ

քը` Աստ ծո պար գև նե րի ու շնորհ նե րի: Այդ պես է նաև բո լոր ա ռա քի

նու թյուն նե րի պա րա գա յում: Ինչ պես օ րի նակ՝ մե կը գա լիս է ար հեստ 

սո վո րե լու և կա մե նում է հեշ տու թյամբ սո վո րել, սա կայն նախ տքնում 

է վշտա նա լով և չի կա րո ղա նում աշ խա տել՝ բա զում ան գամ գոր ծը ձա

խո ղե լով, այ նո ւա մե նայ նիվ չի ձանձ րա նում և լքում, այլ բռնա դա տում 

է ի րեն և դարձ յալ սկսում աշ խա տել, թե կուզ բազ միցս ձա խող վում է, 
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սա կայն, հո ժա րու թյամբ ստանձ նած լի նե լով, չի դա դա րեց նում, այլ իր 

ջա նադ րու թյունն է միշտ ցույց տա լիս ու սուց չին: Իսկ ե թե ձանձ րա նա 

և լքի ու թող նե լով հե ռա նա` չի կա րո ղա նա ու սա նել այդ ար հես տը, 

բայց ե թե դարձ յալ դառ նա իր ար հես տին և ձա խող վե լու դեպ քում 

չձանձ րա նա և չհե ռա նա, այլ աշ խա տի և գոր ծի ող ջամ տու թյամբ, այն

ժամ կնա յի Աստ ված նրա ճի գե րին և կտա նրան այդ կա րո ղու թյու նը, 

շատ ա րագ կհմտա նան ձեռ քե րը, և հեշ տու թյամբ կգոր ծի և հեշ տու

թյամբ կկե րակր վի իր վաս տա կով: Այդ պես է նաև բո լոր հո գևոր գոր

ծե րի պա րա գա յում: Ե թե մե կը ցան կա նում է ա ռա քի նու թյուն գոր ծել, 

չպետք է կար ծի, որ դա նույն պա հին կստաց վի, քան զի հնա րա վոր չէ, 

այլ կրկին ու կրկին պետք է ճգնի, ինչ պես այն ար հես տա վո րը: Իսկ 

ե թե բազ միցս փու թա և մեծ ջան քեր գոր ծադ րի, համ բե րի ու չձանձ

րա նա և չթող նի ա ռա քի նու թյան գոր ծը, այն ժամ կնա յի Աստ ված նրա 

վաս տա կին և բա րի ձգտում նե րին և կո ղոր մի նրան, որ պես զի նա հեշտ 

ու ա ռանց ջան քե րի գոր ծի: Ինչ պես և հայր Մով սեսն է ա սում. «Այս է 

կարգն ու զո րու թյու նը նրանց, ով քեր կա մե նում են ա ռա քի նու թյուն 

ձեռք բե րել. երբ ընկ նում են, չպե՛տք է վհատ վեն և կար ճամ տո րեն 

հե ռա նան, այլ վերս տին նույ նը սկսեն գոր ծել, քան զի ա մեն մի ա ռա

քի նու թյուն մեծ ջան քեր է պա հան ջում, եր կար ժա մա նակ, կամք և մեծ 

հո ժա րու թյուն, իսկ ա մե նից ա ռաջ Աստ ծո օգ նու թյունն է պետք, ո րով

հե տև ե թե Տե րը չօգ նի մեր հո ժա րու թյա նը` զուր են թե՛ մեր ջան քե րը, 

թե՛ մեր վաս տա կը և թե՛ մեր ձգտու մը»: Եվ ինչ պես մշակ նե րի օ րի նա

կով ենք տես նում, թե որ քան էլ մշակն աշ խա տի հո ղը փո րել, սեր մա

նել ու մաք րել, բայց Տերն անձ րև չտե ղաց նի և ա րե գա կը չծա գեց նի` 

ըն դու նայն կլի նեն մշա կի ջան քե րը, այն պես էլ անհ րա ժեշտ է Աստ ծո 

օգ նա կա նու թյու նը մեր ա ղոթք նե րի, պահ քի և բո լոր  բա րի գոր ծե րի 

մեջ, քան զի դրանք են մեզ օգ նում, որ  հաս նենք Աստ ծո ո ղոր մու թյա

նը, ինչ պես Դա վիթն է ա սում. «Քո ե րե սի լույ սով ենք լույս տես նում» 

(Սաղմ. ԼԵ 10): Իսկ ե թե ծույլ լի նենք ա ղոթք նե րի և բո լոր բա րի գոր ծե

րի մեջ, ինչ պե՞ս պի տի Տերն օգ նի մեզ, ո րով հե տև ե թե հեղգ, թու լա

կամ և ծույլ լի նե լով ու ձանձ րա նա լով հե ռու քաշ վենք` Աստ ծու ոչ 

մի բա րի քին ար ժա նի չենք լի նի, քան զի Աստ ված միշտ մեր մտքե րի 

հո ժա րու թյանն է նա յում և նրանց չա փով էլ բա ժա նում է պար գև նե

րը: Մի՞թե ա վա զա կա պետ չէր հայր Մով սե սը, մի՞թե բյու րա վոր չա

րիք ներ չէր գոր ծել, այն էլ այն քան, մին չև որ տերն ար տաք սեց նրան 

իր չա րամ տու թյան պատ ճա ռով: Սա կայն այս ա մե նից հե տո, երբ նա 

ա րիա բար դի մեց դե պի ա ռա քի նու թյան գոր ծե րը, և այն էլ այդ պի

սի՜ հո ժա րու թյամբ, ա մենքդ էլ գի տեք, թե ի՜նչ բարձ րու թյան հա սավ, 



 ԳԼ. Ա – ԿԱՏԱՐՅԱԼ ԱՌԱՔԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  71

մին չև իսկ գլխա վոր սրբե րի հետ դաս վեց` ինչ պես որ նրա կյան քի 

պատ մու թյունն է հայտ նում: Իսկ մենք կար ծում ենք, թե ջեր մե ռան

դու թյուն ու նենք մեր հո գում՝ մինչ ել նում ենք աշ խար հից, սա կայն 

մեր հեղ գու թյամբ հա պա ղե լով՝ այդ ևս կորց նում ենք և հե տևում ենք 

նա նիր գոր ծե րի ու սի րում այս ու նայն աշ խար հի նյու թե ղեն ինչ քե րը, 

ո րոնք հիշ վե լու ան գամ ար ժա նի չեն: Աստ ծո և ըն կե րոջ սե րը ուղ ղում 

ենք դե պի դրանք, կար ծես թե մեր ար ժա նիք նե րով ենք դրանք ստա ցել 

և ոչ թե` Աստ ծո շնոր հով: «Քան զի ի՞նչ ու նես, ո՜վ մարդ, որ Աստ ծուց 

չես ստա ցել,– ինչ պես ա ռաք յալն է ա սում,– և ե թե ստա ցել ես, ին չո՞ւ 

ես պար ծե նում չստա ցո ղի պես» (Ա Կորնթ. Դ 7)»:

151. Եվ ա սաց. «Մի՞թե աղ քատ է Հի սուս և չի կա րող մեզ այս կյան

քում  բա զում բա րիք ներ տալ, ինչ պես տվեց նա խա հայ րե րին: Ե թե 

տես ներ, որ մենք կշա հեինք այդ բա րիք նե րից, մեզ ևս  կտար, սա կայն 

տես նում է, որ մենք  ա վե լի շատ վնաս վում, քան թե շա հում ենք՝ ա մե

նա փոքր բա նից ան գամ՝ մեր իսկ չա րամ տու թյան պատ ճա ռով, դրա 

հա մար էլ մեզ չի վստա հում շա տը, որ պես զի իս պառ չկոր չենք: Իսկ 

ե թե տես ներ, որ մենք  այդ  փոք րից շա հել ենք, կա րող էր մեզ շա տը 

վստա հել: Եվ ե թե դա այս պես չէ, ու րեմն ո՞վ վստա հեց րեց ա ռա ջին 

դար ձի ե կած նե րին ի րենց ու նեց ված քը դնե լու ա ռաք յալ նե րի ոտ քե րի 

ա ռաջ (Գործք Դ 34-35): Սա կայն Աստ ված, քա նի որ ո ղոր մած և մար դա

սեր է, կա մե նում է, որ մենք ա մեն գոր ծից հո գու շահ ստա նանք, իսկ 

մենք մեր մտքե րի չա րու թյան պատ ճա ռով չա րի քի մեջ ենք վատ նում 

բա րին, որ մեզ Աստ ծուց է տրված»: 

152. Եվ ա սաց. «Կան բա զում հա վա տաց յալ և գո հա ցող ան ձինք, 

ով քեր ոչ միայն չեն վնաս վում նյու թա կան ի րե րից, այ լև ինչ էլ տրվի 

ի րենց, ա մեն ին չից շա հում են: Եվ կան ան ձինք` ան գոհ ու անշ նոր

հա կալ, որ ե թե մի բան էլ ա նում  են` իբ րև վարձ կան ներ են ա նում և 

այդ պի սով դա տա պարտ վում են ի րենց գոր ծի մեջ ան հա վա տու թյամբ: 

Իսկ այն հա վա տաց յա լը, ով և՛ տքնու թյան, և՛ տան ջան քի մեջ հա վա

տա րիմ է և իր բա րիք նե րի պսակ ու տքնու թյուն նե րի վարձ է հա մա

րում տան ջան քը, որ կրում է հա նուն Աստ ծո, սրան ի տրի տուր բա զում 

մխի թա րու թյուն ներ է ստա նում: Իսկ ան հա վա տը, իր ան հու սու թյամբ 

կիզ ված, պատ շա ճո րեն չի տքնում և Տի րո ջից մխի թա րու թյուն չի ստա

նում, այլ անկ յա լա բար նստած` նե խում և հո տում է իր սրտի ցան կու

թյուն նե րի ու խոր հուրդ նե րի մեջ: Եվ ե թե մե կից փոքրինչ վնաս է 

կրում, իր խոր հուրդ նե րի մեջ ա սում է. «Նա ինձ այս ա սաց, և ես այս 

կա սեմ նրան»: Ո խա կա լու թյուն է խոր հում և փուչ բա ներ մտա ծում, 
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ո րոնք բնավ չի կա րող ի կա տար ա ծել, ո րով հե տև ոչ թե այն ա մե նը, 

ինչ խոր հում է մար դը` կա րող է ա նել, այլ` ո րոնք թույլ կտա Աստ ված` 

իր անքն նե լի դա տաս տա նով, Ով ա մեն ինչ գի տե: Բազ միցս  մարդ 

կա մե նում է չա րիք ա նել ըն կե րո ջը, սա կայն Տե րը չի թող նում, դրա 

հա մար էլ ի չիք է լի նում նրա դա տարկ խոր հուր դը, բայց սրա նով են 

փորձ վում մարդ կանց մտքե րը: Քա նի՜ քա նի սը կա մե ցան չա րիք պատ

ճա ռել սուրբ նա հա պետ նե րին, սա կայն քա նի որ Աստ ված թույլ չտվեց, 

ոչն չով չկա րո ղա ցան վնա սել նրանց, ինչ պես և գրված է. «Թույլ չտվեց 

մարդ կանց վնա սել նրանց, թա գա վոր նե րին կշտամ բեց նրանց հա մար` 

ա սե լով. «Մի՛ մեր ձե նաք իմ օծ յա լին և իմ մար գա րե նե րի դեմ մի՛ մե

ղան չեք» (Ա Մնաց. ԺԶ 21-22): Երբ Աստ ված կա մե նում է ցույց տալ իր 

ա մե նա կա րող զո րու թյու նը, ա նո ղորմ նե րի սրտե րը դե պի գթու թյուն 

է դարձ նում, ինչ պես գրված է Դա նիե լի գրքում. «Աստ ված ո ղոր մու

թյուն և քաղց րու թյուն տվեց ներ քի նի նե րի իշ խա նի սրտին նրա հա

մար» (Դան. Ա 9-14): Եվ ե րա նի նրան, որ պատ րաս տում և սրբում է իր 

ան ձը Աստ ծո հա մար և միշտ ծա րա վում է Աստ ծո սի րուն և զգույշ 

է լի նում ա մեն ին չում ըն դու նե լու Աստ ծո պար գև նե րը: Ո րով հե տև 

Տերն այս պի սի նե րին չի թող նում, այլ ա մեն բա նում օգ նա կան է լի նում 

նրանց, նույ նիսկ այն ժա մին, երբ ո՛չ գի տեն, ո՛չ էլ խնդրում են, ինչ

պես ի մաս տունն է ա սում` Աստ ծուց օգ նու թյուն ստա ցավ: Եվ որ քան 

ջա նաց Սա վու ղը սպա նել Դավ թին, ինչ հնար ա սես չգոր ծադ րեց, ինչ 

ա սես չխոր հեց, սա կայն քա նի դեռ Տե րը Դավ թի  օգ նա կան էր, Սա

վու ղի բո լոր խոր հուրդ ներն ի դե րև ե ղան: Եվ ոչ միայն այդ, այ լև Սա

վու ղը տրվեց սուրբ Դա վի թի ձեռ քը, սա կայն նա խնա յեց  Սա վու ղին, 

ո րով հե տև իր մեջ չա րու թյուն չու ներ, որ բար կա նար նրա վրա (Ա Թագ. 

ԺԸ, ԺԹ, Ի)»:

153. Մի ան գամ մե կը հարց րեց նրան, թե ինչ պե՞ս չբար կա նալ ըն

կե րոջ չա րա խո սու թյան վրա, նա պա տաս խա նեց. «Ով ի րեն ըն կե րո ջից 

վատն է հա մա րում, նա չի սրտմտի, ինչ պես հայր Պի մենն ա սաց. «Ե

թե քեզ փոք րաց նես, ա մեն ին չի մեջ հան գիստ կգտնես»: Եվ պատ մեց 

ե րա նե լին և ա սաց. «Մի ժա մա նակ ինձ հետ բնակ վող մի եղ բայր կար, 

որ ինձ նից էր ստա ցել սքե մը և ինձ նից շատ բան էր ու սա նել, և քա նի 

որ ե րի տա սարդ էր, ես նե րում էի նրա տկա րու թյուն նե րը: Մի օր ինձ 

ա սաց. «Հա՛յր, ես քեզ սաս տիկ սի րում եմ»: Ես նրան ա սա ցի. «Դեռ 

չգտա մե կին, որ սի րեր ինձ այն պես, ինչ պես ես՝ նրան: Ա հա ա սում 

ես, որդ յա՛կ, թե` սի րում եմ քեզ, և ես հա վա տում եմ քեզ, սա կայն 

ե թե իմ կող մից ինչոր բան լի նի, որ քեզ դուր չգա, չես կա րող այդ 
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խորհր դիդ մեջ մնալ: Իսկ ես ինչ էլ ա կա մա տես նեմ քո կող մից, չեմ 

կա րող դա դա րել քեզ սի րել»: Խո սակ ցու թյու նից ոչ շատ ժա մա նակ 

անց, չգի տեմ` ինչ պա տա հեց նրան, և նա սկսեց իմ մա սին բա զում 

ան պատ կառ ու աղ տե ղի բա ներ ա սել: Լսում էի այդ ա մենն ու մտքիս 

մեջ խոր հե լով ա սում. «Սա հա տող և այ րող դեղ է, որ Հի սուս ա ռա քեց 

հո գուս սնա փա ռու թյու նը բու ժե լու հա մար: Սրա նից մարդ միայն կշա

հի, ե թե զգաս տա նա, իսկ գո վող նե րից ու ե րա նի տվող նե րից` ա ռա վել 

կվնաս վի: Սա իս կա պես բա րե րար և շա հե կան  է իմ հո գու հա մար»: 

Եվ ես նրան իմ հո գու բժիշկ էի հա մա րում և ա ղո թում էի նրա հա մար, 

և ա մեն քին, ով քեր նրա չար խոս քերն պատ մում էին ինձ, ա սում էի, 

թե նա ի րա վա ցի է և իմ չա րու թյուն նե րից միայն հայտ նի ներն ու շատ 

փոքր մա սը գի տե, իսկ ծա ծուկ չա րիք ներն իմ ան թիվ են և միայն Աստ

ծուն են հայտ նի»: Օ րեր անց Կե սա րիա յում հան դի պեց ինձ և մո տե

նա լով` ըստ սո վո րու թյան գրկեց ինձ, սկսեց համ բու րել, ես էլ` ի րեն, 

իբ րև թե մեր մի ջև ո չինչ չէր պա տա հել: Շատ բա նե րից խո սե ցինք 

և սեր ցու ցա բե րե ցինք միմ յանց հան դեպ, իսկ  այ նու հե տև որ տեղ էլ 

տեսնվեինք` սի րով համ բու րում էինք միմ յանց և գթասր տո րեն հար

ցու փորձ ա նում: Ես բնավ զգալ չտվե ցի նրան, թե ինչոր բան եմ լսել 

և ոչ էլ տրտմու թյան նշույլ ցույց տվի, թե պետ և ա մեն ինչ լսել էի: 

Նա մի օր ըն կավ իմ ոտ քե րը, գիրկն առ նե լով` ար տա սուք նե րով համ

բու րում էր և ա սաց. «Նե՛րիր ինձ, հա՛յր, հա նուն Աստ ծո, ո րով հե տև 

բա զում չար բա ներ եմ խո սել քո մա սին»: Իսկ ես բարձ րաց րե ցի նրան, 

սի րով գրկե ցի և ա սա ցի. «Գի տես, որդ յա՛կ, երբ ինձ ա սա ցիր, թե` սի

րում եմ քեզ, ես էլ քեզ այս պես պա տաս խա նե ցի` չգտա մի մար դու, 

որ ինձ սի րեր այն պես, ինչ պես ես` նրան, և ե թե քո կամ քին հա կա ռակ 

մի բան լի նի` այդ սի րուդ մեջ չես մնա, իսկ ես թե կուզ բազ մա պա տիկ 

լլկանք կրեմ քեզ նից` չեմ դա դա րի քեզ սի րել: Հա վա տա՛ ինձ, որ քո 

ա սած նե րից ոչ մի բան ծա ծուկ չմնաց ինձ նից, այլ ում և որ տեղ ինչ 

ա սել էիր` ա մե նը լսե ցի, սա կայն եր բեք չա սա ցի, թե դա այդ պես չէ,  և 

ոչ էլ քո մա սին ո րևի ցե վատ բան ա սա ցի, այլ ա սող նե րին ա սում էի, 

թե ա մեն բան, ինչ նա ա սում է, ա սում է սի րով և ճշմար տու թյամբ, և 

եր բեք չդա դա րե ցի քեզ իմ ա ղոթք նե րում հի շել: Ցույց տամ նաև իմ 

սի րո նշա նը քեզ. մի ան գամ սաս տիկ ցա վեց իմ աչ քը, և վտան գի մեջ 

էի: Ցա վիս մեջ հի շե ցի քո ա նու նը, խա չակն քե ցի աչքս և ա սա ցի. «Նրա 

ա ղոթ քով, Տե՛ր, բժշկի՛ր իմ աչ քը». և իս կույն բժշկվեց»: 

154. Եվ ե րա նե լին բազ միցս ա սում էր, թե` մար դիկ չգի տեն սեր ու 

պա տիվ, քան զի կո րել են մեր միտքն ու գի տու թյու նը. այ լա պես ին չո՞ւ 
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ոչ ոք փոքրինչ չի համ բե րում բար կա ցած ու սրտնե ղած եղ բո րը: Ե թե 

համ բե րի, եղ բայ րը մի փոքր անց կզգաս տա նա, կմտա ծի ու կհաս կա

նա, թե համ բե րեց ի րեն, և այ նու հե տև այն պես կսի րի նրան, ինչ պես 

իր ան ձը: 

155. Պատ մում էր նաև մի եղ բո րից լսա ծը, թե վեր ջինս մի վար դա

պետ հայր ու ներ` հեզ, խո նարհ ու բա րի: Նրա մե ծա մեծ ա ռա քի նու

թյուն նե րի ու հզոր նշան նե րի հա մար, որ նրա մի ջո ցով ա նում էր Աստ

ված, հրեշ տակ էր հա մար վում ողջ երկ րում: Սա կայն մի օր ոմն եղ բայր 

հաղթ վեց չա րից նրա հան դեպ և ե կավ նրա մոտ: Կռվում էր նրա հետ 

և դժնադժ նի ա նար գանք նե րով ա նար գում նրան. մեծ բազ մու թյուն 

հա վաք վեց նրանց շուր ջը: Իսկ ծե րը մնաց ա ղոթ քի մեջ և նրա ե րե սին 

նա յե լով՝ ա սաց. «Աստ ծո շնորհ ներն են քո բե րա նում, եղ բա՛յր»: Իսկ 

նա բար կա ցած ա սաց. «Ա յո՛, չա՛ր ծեր, շնա ցող, որկ րա մոլ ու հար բե

ցող: Նրա հա մար ես ա սում այդ, որ քեզ հեզ ու խո նարհ ցույց տաս 

ա մեն քի ա ռաջ»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ինչ որ ա սում ես` ճշմա րիտ է, 

որդ յա՛կ, ար դար և ու ղիղ ես ա սում»: Ներ կա նե րից մե կը հարց րեց ծե

րին. «Եվ քո մտքում չբոր բոք վե ցի՞ր ու չբար կա ցա՞ր, հա՛յր»: Ծե րը 

նրան պա տաս խա նեց. «Ա մե նևին ո՛չ, ո րով հե տև տես նում եմ, որ իմ 

ան ձը Քրիս տո սից ա մուր պաշտ պան ված է»: Եվ ա սում էր ե րա նե լին, 

թե այդ պի սի նե րից պետք է գո հա նալ և նրանց բժիշկ հա մա րել, որ բու

ժում են հո գու ախ տե րը, և բա րե գործ հա մա րել նրանց, քան զի նրան

ցով ենք մեր ձե նում երկն քի Ար քա յու թյա նը:

156. Ե րա նե լի Մա կա րիոսն ա սաց դարձ յալ. «Երբ ես դեռ Կյու րո

սի վան քում էի, նախ քան իմ այն տե ղից դուրս գա լը՝ մեզ մոտ ե կավ 

սուրբ և աստծ վա ծա հա ճո մի ծեր: Մենք ըն թեր ցե ցինք սուրբ հայ րե րի 

գրքե րը, քա նի որ ես շատ էի սի րում դրանք և մշտա պես կար դում էի, 

կար ծես իմ շունչն ու հո գին այդ գրքե րում էր ամ փոփ ված, ո րոն ցից 

բա զում ա ռա քի նու թյուն ներ էի ամ բա րել: Եվ ըն թեր ցե լով՝ հա սանք 

այն տե ղին, որ ծե րը գրել էր, թե իր մոտ ա վա զակ ներ ե կան գի շե րով 

և ա սա ցին. «Ինչ որ ու նես քո խցում, ե կել ենք տա նե լու»: Իսկ նա 

ա սաց. «Ինչ որ կկա մե նաք` տա րե՛ք, որդ յակ նե՛ր»: Եվ նրանք, ա մեն 

ինչ առ նե լով, գնա ցին, բայց մի բրիչ մնաց, ո րը վերց նե լով` ծե րը վա

զեց նրանց հե տևից, ուժ գին ձայ նեց և ա սաց. «Որդ յակ նե՛ր, սա՛ էլ տա

րեք ձեզ հետ, ո րով հե տև սեն յա կումս էր մնա ցել»: Իսկ նրանք` ծե րի 

ան չա րու թյու նից զար հու րած  ու ապ շա հար, ա մեն ինչ վե րա դարձ րին 

նրա խու ցը և ա սա ցին. «Իս կա պես, սա Աստ ծո մարդն է»: Եվ մինչ ըն

թեր ցում էինք, ծերն ինձ ա սաց. «Գի տե՞ս, ո՛վ հայր, ինչ մեծ օ գուտ 
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բե րեց ինձ այս ըն թերց վա ծը»: Ես հարց րի. «Ինչ պե՞ս, հա՛յր»: Եվ նա 

ա սաց. «Մինչ ես շրջում էի Հոր դա նա նի ա փե րին և բնակ վում էի այն

տեղ, ըն թեր ցե ցի այս և զար մա ցա այդ ծե րի ա ռա քի նու թյան վրա և 

ա սա ցի. «Տե՛ր, ար ժա նի՛ ա րա ինձ, որ հե տևեմ նրան, քա նի որ ես էլ 

նրա կարգն եմ ըն դու նել», և այս փա փագն ու նեի իմ սրտում: Դրա նից 

եր կու օր անց ե կան ա վա զակ նե րը, և երբ գի շե րով բա խե ցին դու ռը, 

ճա նա չե ցի, որ ա վա զակ ներ են, և ես  իմ ան ձին ա սա ցի. «Գո հու թյո՛ւն 

Աստ ծո, ա հա հա սավ քո փա փա գած գոր ծը ցույց տա լու ժա մը»: Բա ցե

լով դու ռը` նրանց ու րա խու թյամբ ըն դու նե ցի և վա ռե լով լույ սը՝ ցույց 

տվե ցի նրանց իմ ամ բողջ ու նեց ված քը և ա սա ցի. «Վկա է Աստ ված, 

որ ձե զա նից չեմ թաքց նում այն ա մե նը, ինչ իմն է»: Իսկ նրանք ինձ 

ա սա ցին. «Ոս կի ու նե՞ս»: Ա սա ցի. «Ե րեք դա հե կան ու նեմ»: Ա պա դա 

էլ տվե ցի նրանց, և նրանք ա մեն ինչ վերց նե լով` խա ղա ղու թյամբ գնա

ցին»: Ես լրջո րեն հարց րի այս ծե րին. «Քո՞նն էլ վե րա դարձ րին ա վա

զակ նե րը, ինչ պես այն ծե րի նը վե րա դարձ րին»: Իսկ նա ա սաց. «Աստ

վա՛ծ  չա նի, ես վե րա դարձ նե լու հա մար չա րե ցի այն, և ինձ պետք էլ 

չէր այն, ինչ ա ռան և գնա ցին»: Տես նո՞ւմ եք, թե ծե րի պատ րաստ 

լի նե լու դեպ քում ինչ ա րե ցին, ո րով հե տև ծե րը ոչ միայն չտրտմեց, այ

լև ցնծաց և գո հա ցավ Աստ ծուց այս պի սի բա րի դիպ վա ծի հա մար: Ես 

հի շե ցի նա խորդ խոս քը, թե` ե թե մի փոքր համ բե րենք մեր եղ բայր նե

րին, նրանց ան ձե րը կշա հենք: Ու զում եմ ձեզ մի դեպք պատ մել, ո րը 

մեզ պատ մեց Պե դիա տո յի ա ռաջ նորդ Ե րա նե լի Սեր գիո սը: Նա ա սաց. 

«Մի ան գամ գնում էի մի ծեր սրբի հետ, սա կայն ու ղուց մո լոր վե ցինք 

և չգի տեինք, թե ուր ենք գնում, ո րով հե տև տե ղան քում նշան ներ չկա

յին: Անս պա սե լիո րեն հայտն վե ցինք ճամ փեզ րին ցան ված ար տե րի մեջ 

և բա զում սեր մեր կո խո տե ցինք: Այն տեղ աշ խա տող մշա կը նկա տեց  

այդ  և սկսեց կռվել մեզ հետ, ա նար գել բար կու թյամբ և ա սել. «Եվ 

դուք էլ կրո նա վոր նե՞ր եք, դուք վա խե նո՞ւմ եք Աստ ծուց: Ա մե նևի՛ն, 

ո րով հե տև ե թե ձեր աչ քի ա ռաջ լի ներ Աստ ծո երկ յու ղը, այդ բա նը 

չէիք ա նի»: Ծերն ինձ ա սաց. «Հա նուն Տի րոջ, դու բնավ մի՛ պա տաս

խա նիր»: Հե տո դառ նա լով նրան` հե զա բար ա սաց. «Ճիշտ ես ա սում, 

որդ յա՛կ, ե թե մեր մեջ Աստ ծո երկ յու ղը լի ներ, այս բա նը չէինք ա նի, 

սա կայն հա նուն Աստ ծո նե րի՛ր մեզ»: Բայց մշա կը դարձ յալ ա նար գում 

էր մեզ, իսկ ծե րը դարձ յալ նույն խոսքն էր ա սում: Ի վեր ջո, մշա կը 

զար մա ցավ ծե րի ան չա րու թյան վրա և ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ 

հա նուն Աստ ծո, և տա րե՛ք ինձ ձեզ հետ»: Եվ հե տևե լով մեզ` այդ 

պա հից իսկ դար ձավ կրո նա վոր»: Եվ ե րա նե լի Սեր գիոսն ա վե լաց րեց. 

«Ա հա տե սեք` Աստ ծո շնորհ նե րով ինչ ա րե ցին հո գու հե զու թյունն 
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ու քաղց րու թյու նը, ինչ պես ապ րեց րեց Աստ ծո պատ կե րով ստեղծ ված 

ան ձը, ո րին Տերն ա ռա վել է սի րում, քան եր կինքն ու եր կի րը»:

157. Երբ հայր Սեր գիո սի մոտ էի, նա ինձ ա սաց. «Կա մե նում եմ 

ու սու ցա նել  ձեզ Գրքի խոս քե րը»: Եվ սկսեց ու սու ցա նել «Ա ռա կաց» 

գրքից, որ ա սում է. «Փայ տի ա ռա տու թյու նից ցնծում է կրա կը, իսկ 

որ տեղ բար կու թյուն չկա,  այն տեղ դա դա րում է կռի վը» (Ա ռակ. ԻԶ 20): 

Հարց րի նրան և ա սա ցի. «Հա՛յր, ո՞րն է այս խոս քի զո րու թյու նը»: Եվ 

նա պա տաս խա նեց ինձ. «Ինչ պես, օ րի նակ, փայ տը հրի և բո ցի պատ

ճառ է, այս պես է նաև ցան կա ցած ախ տի պա րա գա յում. ե թե մե կը վե

րաց նի դրանց պատ ճա ռը, ո չինչ ա նել չեն կա րող: Պոռն կու թյան պատ

ճա ռը ա նա ռա կու թյամբ ու տելն ու խմելն է, քնով հա գե ցու մը, պա րա

պու թյու նը, վա յել քը, ու նայ նա բա նու թյու նը և վա յել չա գեղ հագն վե լը: 

Ե թե մե կը վերջ տա այս ա մե նին, պոռն կու թյան ախ տե րը կտկա րա նան: 

Եվ քա նի որ բար կու թյան պատ ճառն էլ տալն ու առ նելն է, վա ճա ռելն 

ու գնե լը և սե փա կան  կամ քը կա տա րե լը, վար դա պե տե լու մար մա ջը 

և իր ան ձը ի մաս տուն մե կը հա մա րե լը, ա պա ե թե սրանք ար մա տա

խիլ ար վեն, բար կու թյան և սրտնե ղու թյան ախ տը կտկա րա նա, ինչ պես 

ա սում էր հայր Մով սե սը»:

158. Մի եղ բայր հարց րեց սուրբ հո րը, թե ին չո՞ւ ախ տե րը չեն հե

ռա նում ի րե նից: Հայրն ա սաց. «Նրա հա մար չեն հե ռա նում, որ դրանց 

ար մատ նե րը քո մեջ են: Դու թե՛ նրանց ա նոթն ես դար ձել, թե՛ սնու

ցող նյու թը, ուս տի ե՛տ տուր վերց րածդ գրա վը, և նրանք կհե ռա նան 

քեզ նից: Իսկ կրկնա կի բար կա ցո ղը, որ չի ծած կում իր խռով քը, այն 

անձն է, ով բար կու թյան վրա նո րից է բար կա նում, և չհա գե նա լով 

ա ռա ջին բա կու թյամբ՝ ա ռա վել բոր բոք վում է և ջա նում է բար կու

թյա նը հաղ թել բար կու թյամբ: Իսկ ե թե մե կը բար կա նա եղ բոր վրա, 

սա կայն հե տո զղջա, սթափ վի և ի րեն մե ղադ րի, թող գնա ընկ նի եղ բոր 

առ ջև և թո ղու թյուն հայ ցի բար կա նա լու հա մար: Սա չի կոչ վի կրկնա

կի բար կա ցող, ո րով հե տև այս տեղ դա դա րեց կռի վը, քա նի որ մե ղադ

րեց ի րեն, խո նարհ վեց եղ բոր առ ջև և խա ղա ղու թյուն հաս տա տեց: Իսկ 

ով բար կա նում է, բայց չի զղջում և ի րեն չի մե ղադ րում, այլ ա ռա վել 

ևս սրտմտում է և բոր բոք վում, որ չկա րո ղա ցավ խռով քի մեջ հաղ թել 

ըն կե րո ջը, կոչ վում է կրկնա կի բար կա ցող: Նա բռնված է ո խա կա լու

թյամբ և սրտմտու թյամբ: Թող մեր Տեր  Հի սուս Քրիս տոս փրկի մեզ 

այս պի սի վի ճակ նե րից և ար ժա նի ա նի մեզ հե զե րի ու խո նարհ նե րի վի

ճա կին, ինչ պես նաև նրանց, ով քեր սի րում են խա ղա ղու թյուն»:
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159. Հայր Մա կա րիոս ե րա նե լին ա սաց. «Մեծ զգաս տու թյուն և 

ի մաս տու թյուն է մեզ պետք, որ պես զի դի մա կա յենք սա տա նա յի բա

զում հնարք նե րին: Մարդ կա, որ ա մե նևին չի բար կա նում, թեև մեծ 

պատ ճառ ու նի դրա հա մար, սա կայն մարդ կա, որ  դևե րից խաբ վե լով` 

ի րա վունք է վե րա պա հում ի րեն մանր պատ ճառ նե րի հա մար բար կա

նա լու և ի րեն ար դա րա ցի հա մա րե լու: Սա թշնա մու հնարքն է, և հա րիր 

չէ նրանց վի ճա կին, ով քեր կա մե նում են սրբե րի ճա նա պար հով ըն թա

նալ: Բար կու թյու նը կամ եղ բո րը տրտմեց նե լը հե ռու է կրո նա վո րից»: 

160. Նույն ե րա նե լի Մա կա րիոսն ա սաց. «Մի ան գամ ա րա գա գիր մի 

եղ բոր պատ վի րե ցի ինձ հա մար ար տագ րել Գիր քը և վարձն էլ տվե ցի: 

Գիրքն ա վար տե լուց հե տո նա ինձ տե ղե կաց րեց, թե` ա հա ա վար տե ցի 

քո Գիր քը, մա՛րդ ու ղար կիր՝ բե րե ն այն: Այս բա նը ինձ նից լսեց ոմն 

եղ բայր և գնա լով` իբր իմ կող մից, վճա րեց գի նը և տա րավ Գիր քը: 

Իսկ ես, ան տեղ յակ լի նե լով, ու ղար կե ցի մի եղ բոր՝ Գիր քը բե րե լու: Երբ 

այս բա նը լսեց գրա գի րը, հաս կա ցավ, որ խաբ վել է նրա նից, ով տա

րավ գիր քը, զայ րա ցավ սաս տիկ և ա սաց. «Գնամ նրա մոտ, ան պատ

վեմ և ծե ծեմ, որ այդ պես խա բեց ինձ, ո րով հե տև Գիրքն ի րե նը չէր»: 

Ես, լսե լով այս, լուր ու ղար կե ցի նրան և ա սա ցի. «Ի մա ցի՛ր, եղ բա՛յր, 

որ նրա հա մար ենք Գիր քը ձեռք բե րում, որ պես զի նրա նից սո վո րենք 

հե զու թյուն, խո նար հու թյուն և սեր: Ե թե Գիր քը հենց սկզբից պետք է 

կռվով ու դա վով ձեռք բե րենք` հա մա րի՛ր, որ այն չու նենք: Պետք չէ 

կռվա րա րու թյուն, քան զի Տի րոջ ծա ռան չպետք է կռվա րար լի նի. թո՛ղ 

նրան մնա Գիր քը, և մի՛ նե ղիր նրան»: Եվ նա լսեց ինձ»: 

161. Մա կա րիո սը մի ան գամ հո գե շահ խրատ ներ էր տա լիս եղ բայր

նե րին` ձեռ քին հայ րե րի գրքե րը: Ըն թեր ցե լով հա սավ այն տե ղին, ուր 

Պի մենն ա սում էր, թե` ով մե ղադ րի իր ան ձը, ա մեն ին չում հան գիստ 

կգտնի. և դարձ յալ այն խոս քը, որ հայրն ա սաց Նիտ րիա լե ռա նը, թե` 

պետք է ա մեն ին չում խրա տել իր ան ձը և մե ղադ րել. ով քեր լսում էին` 

ա սա ցին. «Ա՛յդ է կրո նա վո րի ճա նա պար հը»: Եվ Մա կա րիոսն ա սաց. 

«Տե սե՛ք, թե որ քան մեծ զո րու թյուն ու նեն սուրբ հայ րե րի խոս քե րը: 

Դրանք  ճշմար տա ցի են, ո րով հե տև ինչ ա սա ցին խոս քով` նախ փոր

ձե ցին գոր ծով, հե տո միայն ա սա ցին, փոր ձով ի մա ցան և ճշմա րիտն 

ա սա ցին. դրա հա մար է զո րա վոր նրանց խոս քը: Քան զի նախ ի րենք 

գոր ծե ցին, ա պա ա սա ցին, ինչ պես մի ի մաս տուն է ա սել. «Քո խոս քե րը 

թո՛ղ հաս տատ վեն քո գոր ծե րով»:

162. Ե րա նե լին մեզ պատ մեց նաև այս պի սի մի մար դու պատ մու

թյուն. «Մի ժա մա նակ բնակ վում էի հայր Գե լա սի մեի վան քում: Այն
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տեղ էր նաև իմ ծեր  բա րե կա մը: Մի օր նստած խո սում էինք հո գե շահ 

բա նե րից, հի շե ցինք հայր Պի մե նին և այլ հայ րե րի, և նա ինձ ա սաց. 

«Ես գոր ծով փոր ձե ցի նրանց խոս քե րը և դրանց օգ տա կա րու թյու նը, 

քան զի մի ժա մա նակ այս վան քում մի սար կա վագ կար, որն իմ սերտ 

բա րե կամն էր: Չգի տեմ ինչ պես` նա սխալ կար ծիք կազ մեց իմ մա սին: 

Կար ծես  ինչոր բան տրտմեց րել էր նրան, և նա սկսեց խռո վել ինձ նից 

և գրգռվել իմ դեմ: Իսկ ես երբ նրան տե սա տրտմած, ա սա ցի. «Ի՞նչ է 

ե ղել քեզ, եղ բա՛յր, որ այդ պես տրտմած ես»: Եվ նա ինձ ա սաց. «Այ

սինչ բանն ես դու ա րել և ա սել իմ մա սին»: Իսկ ես, քա նի որ մա քուր 

էր խիղճս, սկսե ցի երդ մամբ հա վաս տիաց նել նրան, որ այդ պի սի բան 

չի ե ղել: Իսկ նա ինձ ա սում էր. «Չես կա րող ինձ հա վա տաց նել»: Բազ

միցս փոր ձե ցի հա վա տաց նել նրան, սա կայն նա մնաց անդրդ վե լի: Ես 

սկսե ցի միտք ա նել` կա րո՞ղ է ա րել եմ նման բան. բայց չէի ա րել: Մի 

օր էլ տե սա նրան սուրբ բե մի վրա՝ սկի հը բարձ րաց րած և եղ բայր նե րին 

Քրիս տո սի մարմ նի և ար յան հա ղոր դու թյու նը բա ժա նե լիս: Մո տե ցա 

և Քրիս տո սի սուրբ խոր հուր դով երդ վե ցի, որ չեմ ա րել այդ, սա կայն 

դարձ յալ չըն դու նեց  և շա րու նա կում էր տրտմել: Այն ժամ սթափ վե ցի 

և հի շե ցի հայ րե րի խոս քե րը ինքն ի րեն մե ղադ րե լու մա սին: Հա վա տա ցի 

նրանց խոս քին ու սկսե ցի մե ղադ րել ինքս ինձ և ա սել, թե՝ այն սար կա

վա գը ճշմա րիտ սեր ու նի իմ հան դեպ և այդ սի րուց դրդված ա սաց այն, 

ինչ կրում էր իր սրտում, որ պես զի ա ռա ջի կա յում ես ա վե լի զգույշ լի

նեմ: Եվ ա սա ցի ինքս ինձ. «Ո՛վ եղ կե լի անձ իմ, որ ա սում ես` չե՛մ ա րել 

այդ բա նը, ու րիշ այն քան չա րիք ներ ես գոր ծել և բո լորն էլ մո ռա ցել, 

գու ցե սա նույն պես ա րել և մո ռա ցել ես: Ո՞ւր են քո ե րեկ վա և վա ղե մի 

չար գոր ծե րը, որ բա զում տա րի ներ չա րիք ներ գոր ծե լով ես անց կաց րել: 

Արդ, ինչ պես որ այդ ա մե նը կա տա րել և մո ռա ցել ես, այն պես էլ սա  ես 

ա րել և մո ռա ցել»: Եվ այս պես հա վա տաց րի ինքս ինձ, թե ա րել եմ այդ 

բա նը և մո ռա ցել, ինչ պես մնա ցած բա ներն էի ա րել և մո ռա ցել: Սրա

նով գո հա նում էի Աստ ծուց և այն սար կա վա գից, ո րով ճա նա չե ցի իմ 

մեղ քը և զան ցան քը, որ պես զի թե րևս ա պաշ խա րեմ: Եվ այս խորհր դով 

վեր կա ցա ու գնա ցի սար կա վա գի մոտ՝ նրա նից թո ղու թյուն խնդրե լու: 

Դու ռը բա խե ցի, բաց ա րեց և նա ին քը իս կույն ըն կավ ե րե սի վրա՝ ա սե

լով. «Թո ղու թյո՛ւն շնոր հիր ինձ, եղ բա՛յր, քան զի դևե րը ծաղ րե ցին ինձ, 

և ես կա մե ցա քո հան դեպ ա նել այդ, սա կայն Աստ ված վստա հեց րեց 

ինձ այժմ, որ դու չես ա րել այդ բա նը»: Եվ ա մե նևին թույլ չտվեց ինձ՝ 

իր առ ջև ընկ նե լու, այլ ա սաց. ��Սա բա վա կան է��»:
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163. Եվ ա սաց ե րա նե լին. «Տե սե՛ք, թե ինչ պես կա տար յալ խո նար

հու թյու նը ուղ ղեց նրա սիր տը իր ըն կե րոջ հան դեպ, ո րով հե տև բնավ 

չգայ թակղ վեց սար կա վա գի զրպար տու թյուն նե րից, թեև մի քա նի ան

գամ ա ղա չեց նրան, իսկ նա չըն դու նեց նրա ա ղա չանք նե րը: Նա, որ 

մեղք չէր գոր ծել, իր վրա վերց րեց և գնաց նրա առ ջև խո նարհ վե լու 

և գո հա նում էր նրա նից: Տե սե՛ք, թե ինչ է գոր ծում ա ռա քի նու թյու նը 

և կամ ինչ բարձ րու թյան է հասց նում իր խո նարհ մշա կին, ո րով հե տև 

ե թե մտքին դներ, բա զում ու նայն պատ ճառ ներ կգտներ սար կա վա գին 

դև հա մա րե լու, բայց քա նի որ հակ վեց դե պի ա ռա քի նու թյու նը, ոչ 

միայն չա տեց և չտրտմեց րեց նրան, այ լև գո հա ցավ, քան զի ա ռա քի

նու թյու նը լու սա վո րեց նրա միտ քը: Այդ պես էլ մենք, ե թե պատ րաս

տենք մեր միտքն ու հո գին, կակ ղեց նենք մեր հո գու հո ղը և սեր մա

նենք հե զու թյուն ու խո նար հու թյուն, այն չի բե րի ո րոմ, որ սա տա նան 

է սեր մա նում: Բայց ե թե նա մեզ գտնի բո լոր բա րի խոր հուրդ նե րից 

հե ռա ցած և պատ րաստ՝ ա մեն տե սակ չա րու թյան, այն ժամ կմտնի և 

կսեր մա նի չա րի քի իր սեր մը, մին չև որ ամ բող ջո վին ծած կի հո գու և 

մտքի ան դաս տան նե րը: Այդ պես կլի նի և ա ռա քի նու թյուն նե րի պա րա

գա յին, քան զի երբ Տե րը տես նի մե կին, ով ծա րավ է փրկու թյան և բա

րի սեր մեր է ցա նում, այն ժամ կըն դու նի նրա հո ժա րու թյունն ու բա րի 

կամ քը և կտա նրան իր շնորհ ներն ու պար գև նե րը»:

164. Հի շե ցի նաև այն ծե րի դեպ քը, ո րի դրա ցի եղ բայ րը գո ղա նում 

էր նրա ի րե րը, սա կայն նա եր բեք չհան դի մա նեց նրան, այլ նույ նիսկ 

ա սում էր, թե ի րոք նա դրանց կա րիքն ու նի, և նրան պետք են: Եվ բո

լո րը զար մա նում էին նրա սրտի քաղց րու թյան վրա:

165. Դարձ յալ պատ մեց, թե. «Մի ան գամ ես Պե դիա դա յում էի, և 

մի վա նա հայր պատ մեց ինձ, թե ի րենց վան քի մեր ձա կայ քում մի մե

նակ յաց ծեր կար` ու ղիղ և բա րե գործ մարդ, իսկ նրա բնա կա տե ղիին 

մոտ կար մի այլ  եղ բայր: Մի ան գամ, երբ ծե րը դուրս ե կավ իր խցից, 

այդ եղ բայ րը հաղթ վե լով սա տա նա յից` բա ցեց դու ռը և գո ղա ցավ նրա 

բո լոր ի րերն ու գրքե րը: Երբ ծե րը տուն ե կավ և չգտավ իր ի րերն ու 

գրքե րը, գնաց եղ բոր մոտ, որ պես զի նրան պատ մի կա տար վա ծը: Երբ 

ներս մտավ, տե սավ իր ինչ քե րը նրա տա նը, քան զի դեռ չէր թաքց րել 

դրանք: Ծե րը չկա մե ցավ ա մա չեց նել նրան կամ հան դի մա նել. դուրս 

ե լավ` իբր բնա կան կա րի քի նե րը հո գա լու և բա զում ժա մեր ու շա ցավ 

դրսում, մին չև որ նա հասց նի բո լո րը թաքց նել և ծած կել: Եվ դարձ

յալ ծե րը ե կավ եղ բոր մոտ և սկսեց նրա հետ բո լո րո վին ու րիշ բա նե րի 

մա սին խո սել՝ չհան դի մա նե լով և չա մա չեց նե լով եղ բո րը: Օ րեր անց 



80  ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ծե րի կա րա սին ու գրքե րը  հայտ նա բե րե ցին այն եղ բոր մոտ և նրան 

տա րան բանտ գցե ցին: Իսկ ծե րը, բան տարկ վե լու պատ ճա ռին ան տեղ

յակ, լուրն առ նե լուն պես ե կավ ինձ մոտ և ա սաց. «Տո՛ւր ինձ հինգ 

ձու և օրհն ված հաց»: Եվ ես ա սա ցի նրան. «Մի՞թե օ տար մեկն է ե կել 

քեզ մոտ»: Նա ա սաց` ա յո՛: Եվ ծե րը վերց նե լով դրանք՝ գնաց բանտ: 

Այն եղ բայ րը, երբ տե սավ ծե րին, ըն կավ նրա ոտ քե րը և ա սաց. «Քեզ 

հա մար եմ բան տում, հա՛յր, ո րով հե տև ես գո ղա ցա քո ու նեց ված քը. 

ա հա քո գրքերն ու հան դերձ ներն այն տեղ են»: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Հա վա տա՛ ինձ, որդ յա՛կ, դրա հա մար չմտա այս տեղ, ոչ էլ գի տեի, որ 

իմ պատ ճա ռով ես բան տում, այլ միայն լսե ցի, որ բան տում ես, և ե կա 

այս տեղ՝ մխի թա րե լու քեզ. ա հա իմ սերն ինձ հետ է, և հի մա կփոր ձեմ 

քեզ այս տե ղից դուրս հա նել»: Եվ գնա լով՝ ա ղա չեց իր ծա նոթ իշ խան

նե րից մե կին, որն էլ իր հեր թին խնդրեց գլխա վոր իշ խա նին, և ծե րի 

հետ գնա լով՝ բան տից հա նեց եղ բո րը»: 

166. Այդ ծե րի մա սին նաև պատ մում էին, թե մի ան գամ գնաց վա

ճա ռա տե ղի, որ պես զի իր հա մար հան դերձ գնի և չու խա: Վերց նե լով 

դրանք՝ տվեց դա հե կա նը, սա կայն փոքրինչ պա կա սեց դրա մից: Նա 

չու խան դրեց տա կը և սկսեց կրպա կի դռա նը փո ղե րը հաշ վել: Եվ մինչ 

հաշ վում էր, ե կավ մի գող և կա մե նում էր նրա տա կը դրած կտա վը 

տա նել: Ծե րը, հաս կա նա լով այդ, քա նի որ գթա ռատ սիրտ ու ներ, կո

րա ցավ դե պի կրպա կը՝ իբր փո ղերն է հաշ վում, և թույլ տվեց, որ գո ղը 

տա նի կտա վը. ո՛չ հան դի մա նեց, ո՛չ մատ նեց նրան ծե րը: Եվ ե րա նե լին 

ա սում էր, թե մեծ բան չէր այն կտավն ու իր ու նեց ված քը, որ կա մո վին 

կորց րեց, սա կայն դրա նով  ա մեն քին ցույց տվեց ըն տիր, հույժ մեծ և 

բարձ րա գույն հո ժա րու թյուն, քան զի սուրբ ծե րը գոր ծով ցույց տվեց, 

որ  ինքն այն պես ու ներ, կար ծես թե չու ներ. դրա հա մար էլ երբ կո րավ 

կտա վը, նույն մտքին մնաց, ո՛չ չվրդով վեց և ո՛չ էլ տրտմեց: Ինչ պես 

բազ միցս ա սել եմ, ոչ թե ու նե նալն է մար դուն վնա սում, այլ չա րա չար 

ու նե նա լը, քան զի ե թե նա ամ բողջ աշ խարհն էլ ու նե նար, կլի ներ այն

պի սին՝ որ պես թե բնավ  ո չինչ չու ներ: Եվ այն, ինչ ա րեց, ցույց տվեց, 

որ իր ան ձը ա զատ է բո լոր տե սա կի ախ տե րից: Մենք նույն պես փոր

ձենք ա նել այս ա մե նը, եղ բայր նե՛ր, և մեր սուրբ հայ րե րի խրատ նե րը 

հո ժա րու թյամբ ըն դու նենք՝ ի փառս և ի պա տիվ մեր Տեր ու Փրկիչ 

Հի սուս Քրիս տո սի: 



     

Գլուխ Բ 
Հան դար տութ յան մա սին

1. 
Մի եղ բայր նստած էր իր խցում, և սա տա նան նրա մեջ սեր մա

նեց, որ դուրս գա իր խցից` ա սե լով նրան, թե հար կա վոր է գնալ 

այ սինչ ծե րի մոտ: Իսկ նա ա սաց` մեկ ու րիշ ան գամ կգնամ: Խոր հուր

դը դարձ յալ ա սաց նրան. «Ե թե հան կարծ ծե րը մեռ նի, այդ պես էլ դու 

նրան չես տես նի: Հենց հի մա է պետք գնալ, տես նել նրան և խո սել 

հնձի մա սին»: Եղ բայրն իր խորհր դին ա սաց. «Հի մա հնձի մա սին խո

սե լու ժա մա նա կը չէ»: Դարձ յալ սա տա նան նրա միտ քը գցեց և ա սաց. 

«Վե՛ր կաց, գնա՛. մինչ ծե րին տես նես և մի քիչ ե ղինջ հա վա քես քեզ 

հա մար, հնձի ժա մա նա կը կգա»: Նա ա սաց. «Երբ ա վար տեմ ձեռ քիս 

մնա ցած այս մի քա նի ար մա վի ոս տե րը հյու սե լը, կել նեմ»: Իսկ խոր

հուրդ ներն ա սա ցին նրան. «Քա նի դեռ ե ղա նա կը տաք և գար նա նա յին 

է, վե՛ր կաց, գնա՛»: Եվ նա, ձե ռա գոր ծը թո ղած, դուրս ե կավ և գնաց, 

իսկ նրա դրա ցի ծե րը, տես նե լով նրան, կան չեց և ա սաց. «Գեր յա՛լդ 

և ա վա րի՛  գնա ցողդ, ե՛կ այս տեղ»: Երբ եղ բայ րը մո տե ցավ, ա սաց. 

«Դար ձի՛ր քո խու ցը»: Եղ բայ րը պատ մեց նրան այն պայ քա րի մա սին, 

որ տե ղի ու նե ցավ իր մեջ: Հե տո երբ մտավ իր խու ցը, ըն կավ գետ

նին և զղջա լով թո ղու թյուն խնդրեց Աստ ծուց: Իսկ դևե րը բարձր ձայ

նով ա ղա ղա կե լով ա սա ցին. «Դո՛ւք, մե նակ յաց նե՛րդ, հաղ թե ցիք մեզ»: 

Խսի րը նրա տակ հրի պես այր վեց, դևե րը որ պես ծուխ ցրվե ցին, և եղ

բայ րը հաս կա ցավ նրանց նեն գու թյու նը:

2. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Ար սե նին և ա սաց. «Իմ խոր հուրդ

ներն ինձ խռո վեց նում են, ա սե լով` ո՛չ կա րո ղա նում ես աշ խա տել և ո՛չ 

էլ պա հե ցո ղու թյուն ա նել. գնա՛ հի վանդ նե րին խնա միր. դա էլ է մեծ 

գործ»: Ծե րը, ան մի ջա պես ճա նա չե լով սա տա նա յի սեր մա նա ծը, ա սաց 

նրան. «Գնա կե՛ր, ըմ պի՛ր, ննջի՛ր և մի՛ աշ խա տիր, միայն թե խցից 

դուրս մի՛ ա րի` գի տե նա լով այն, որ խցում մե նակ նստելն է մե նակ յա

6 – Հարանց վարք
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ցին իր կար գի մեջ պա հում»: Եվ նա այդ պես ա րեց ե րեք օր. ու տում էր, 

ըմ պում և քնում: Ա պա հա գե նա լով՝ ձանձ րա ցավ, վերց րեց ար մա վե

նու տե րև ներն ու հեր ձեց: Հա ջորդ օ րը սկսեց հյու սել, և երբ քաղ ցեց` 

ա սաց. «Քիչ ար մավ մնաց, սրանք էլ վեր ջաց նեմ, հե տո կճա շեմ»: Եվ 

երբ վեր ջաց րեց, ինքն ի րեն ա սաց. «Մի փոքր կար դամ, հե տո կճա շեմ»: 

Երբ կար դաց, ա սաց. «Մի քա նի սաղ մոս էլ ա սեմ, հե տո կճա շեմ»: Եվ 

այս պես քիչքիչ ա ճում էր և ա ռա ջա դի մում` ի րեն հանձ նե լով Աստ

ծուն, մին չև որ իր կար գի մեջ մտավ: Այ նու հե տև գո տեպնդ վե լով ընդ

դեմ խոր հուրդ նե րի` հաղ թում էր նրանց:

3. Մի ան գամ խիստ ծանր հի վան դա ցավ հայր Հով սե փը և լուր ու

ղար կեց հայր Թեո դո րո սին, թե. «Քա նի դեռ չեմ ե լել մարմ նիցս, ե՛կ, 

որ քեզ տես նեմ»: Քա նի որ Ա վագ շա բաթն էր, հայր Թեո դո րո սը չկա

մե ցավ գնալ և նրան հա ղոր դեց հե տև յա լը. «Կսպա սեմ մին չև կի րա կի 

օ րը, հե տո կգամ. իսկ ե թե գնաս, այն աշ խար հում կտես նենք ի րար»:

4. Մի ծեր պատ մում էր, թե ե րեք  մտե րիմ ճգնա սեր ներ կա յին: Ե րեքն 

էլ մե նակ յաց ներ էին, ա կայն ի րա րից տար բեր խոր հուրդ ներ ու նեին. 

նրան ցից մե կը կա մե ցավ ընտ րել ճա նա պար հոր դու թյու նը, և որ տեղ 

վեճ ու կռիվ էր լի նում, խա ղա ղու թյուն էր հաս տա տում` ըստ Տի րոջ 

խոս քի, թե` «Ե րա նի խա ղա րար նե րին» (Մատթ. Ե 9): Երկ րոր դը նա խընտ

րեց հի վան դախ նամ դառ նալ, իսկ եր րոր դը գնաց ա նա պատ, որ պես զի 

այն տեղ հան գիստ գտնի: Այս բա ժա նու մից հե տո ա ռա ջի նը՝ չա փա

զանց հոգ նա տանջ՝ մարդ կանց թշնա մանք նե րի ու կռիվ նե րի պատ ճա

ռով, չկա րո ղա ցավ կար գա վո րել այս ա մե նը և ձանձ րա ցած՝ ե կավ հի

վան դախ նա մի մոտ և նրան էլ գտավ խռով յալ վի ճա կում, ո րով հե տև 

նա նույն պես չէր կա րո ղա նում կա տա րել պատ վի րա նը (Մատթ. ԻԵ 36-44): 

Եվ նրանք միա սին գնա ցին ա նա պա տա կա նի մոտ: Միմ յանց տես նե լով՝ 

ու րա խա ցան, և այս եր կու սը նրան պատ մե ցին ի րենց նե ղու թյուն նե րի 

մա սին և խնդրե ցին, որ պատ մի ի րենց, թե ինչ պի սի արդ յուն քի է հա

սել նա: Իսկ ա նա պա տա կա նը ո չինչ չպա տաս խա նեց,  ա պա ո րոշ ժա

մա նակ անց նրանց ա սաց. «Ե կեք գնանք միմի սա փոր ջուր բե րենք»: 

Եվ երբ բե րե ցին, նրանց ա սաց. «Լցրե՛ք այդ ջու րը այս թա սի մեջ և 

կռա նա լով նա յե ցե՛ք ջրին: Ի՞նչ եք տես նում»: Նրանք ա սա ցին` ո չինչ: 

Եվ երբ ջու րը դա դա րեց շարժ վել, նրանց ա սաց. «Դարձ յալ կռա ցե՛ք և 

նա յե՛ք ջրին. այժմ ի՞նչ եք տես նում»: Երբ նրանք պա տաս խա նե ցին, 

թե` մեր դեմ քերն ենք հստակ տես նում, նրանց ա սաց. «Այդ պես է նաև 

նրա պա րա գա յում, ով մարդ կանց մեջ է բնակ վում, քան զի խռովք նե րի 
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պատ ճա ռով չի կա րող իր մեղ քե րը տես նել, իսկ երբ ա նա պա տում հան

դարտ վի, այն ժամ հստակ մտքով կհա յի Աստ ծուն»:  

5. Մի ան գամ հայր Ար սե նը անց նում էր ե ղեգ նու տի կող քով, երբ 

ե ղեգ նե րը շարժ վե ցին քա մուց: Իր հետ գնա ցող եղ բայր նե րին ծե

րը հարց րեց. «Այս ի՞նչ աղ մուկ է»: Եղ բայր նե րը պա տաս խա նե ցին. 

«Ե ղեգ ներն են շարժ վում քա մուց»: Հայր Ար սե նը նրանց ա սաց. «Իր 

խցում լռու թյամբ նստող մե կը, ե թե լսի թե կուզ մեկ թռչու նի ձայն, 

ու րեմն իր սրտում չու նի այդ լռու թյու նը, ինչ պես դուք, որ լսում եք 

այդ ե ղեգ նու տի խշշյու նը»:

6. Մի ան գամ, երբ հայր Ար սե նը դեռ Կա նո պո սում էր բնակ վում, 

Հռո մից մի մե ծա հա րուստ իշ խա նի կույս դուստր ե կավ տես նե լու հայր 

Ար սե նին: Կույ սին ըն դու նեց ե պիս կո պո սա պետ Թեո փի լո սը, և աղ ջիկն 

ա ղա չեց նրան հա մո զել ծե րին` ըն դու նե լու ի րեն: Եվ հայր Թեո փի լո սը 

գնաց ծե րի մոտ, ա ղա չեց նրան և ա սաց. «Մի կույս է ե կել, ո րը  Հռո մի 

սե նա տոր նե րից մե կի աղ ջիկն է և կա մե նում է Ձեզ տես նել և օրհն վել 

Ձեր կող մից»: Հայր Ար սե նը չհա մա ձայ նեց  ըն դու նել նրան: Եվ երբ 

Թեո փի լո սը աղջ կան ա սաց, որ ծե րը չհա մա ձայ նեց ըն դու նել ի րեն, աղ

ջի կը հրա մա յեց պատ րաս տել ե րի վա րը` այս պես ա սե լով. «Հա վա տում 

եմ Աստ ծուն, որ կտես նեմ նրան, ո րով հե տև  չե կա  այս տեղ մարդ 

տես նե լու, իմ քա ղա քում էլ մար դիկ շատ կան, այլ ե կա մար գա րե տես

նե լու»: Եվ երբ ե կան ծե րի խցի կող մը, Աստ ծո շնոր հով ծե րը նրանց 

հան դի պեց դրսում, իսկ աղ ջի կը նրան տես նե լուն պես ըն կավ նրա ոտ

քե րը: Նա բար կու թյամբ վեր բարձ րաց նե լով՝ նա յեց նրան և ա սաց. 

«Ե թե իմ ե րեսն ես կա մե նում տես նել, ա հա՛ տե սար»: Իսկ աղ ջիկն ա մո

թից չնկա տեց նրա դեմ քը: Ծերն ա սաց նրան. «Չե՞ս լսել իմ գոր ծե րի 

մա սին, քան զի դա է կա րևոր տես նել: Ինչ պե՞ս հա մար ձակ վե ցիր ծո վը 

կտրելանց նել, չգի տե՞ս, որ կի նար մատ ես և քեզ վա յել չէ գնալ այս 

ու այն կողմ: Հի մա էլ թե րևս վե րա դառ նաս Հռոմ և ա սես ու րիշ կա

նանց, թե` տե սա Ար սե նիո սին, և ծո վով ճա նա պարհ ցույց տաս նրանց, 

որ գան ինձ մոտ»: Նա պա տաս խա նեց. «Ե թե Աստ ված կա մե նա, ոչ 

մե կին թույլ չեմ տա գալ այս տեղ, դու միայն ա ղո՛թք ա րա ինձ հա մար 

և միշտ հի շի՛ր ինձ»: Ծերն ա սաց կնո ջը. «Ես կա ղո թեմ Աստ ծուն, որ

պես զի ջնջի՛ քո հի շա տակն իմ սրտից»: Այս լսե լով` աղ ջի կը հե ռա ցավ 

խռով ված: Երբ քա ղաք ե կավ, սկսեց տրտմու թյու նից ջեր մել: Ե պիս

կո պո սա պե տին տե ղե կաց րին, թե այն կույ սը հի վանդ է: Հայր Թեո

փի լո սը, գա լով նրա մոտ, հարց րեց, թե ինչն է ցա վում: Եվ նա ա սաց. 

«Ե րա նի ե կած չլի նեի այս տեղ, քան զի երբ ծե րին ա սա ցի, թե` հի շի՛ր 
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ինձ, նա ա սաց` կա ղո թեմ Աստ ծուն, որ քո հի շա տա կը ջնջի իմ սրտից, 

և ա հա ես տրտմու թյու նից մեռ նում եմ»: Ե պիս կո պո սա պետն ա սաց. 

«Չգի տե՞ս, որ կի նար մատ ես, իսկ թշնա մին կա նանց մի ջո ցով է պա

տե րազ մում սրբե րի դեմ. դրա հա մար էլ ծերն ա սաց այդ խոս քը, բայց 

քո հո գու հա մար հա նա պազ ա ղոթք է ա նում»: Եվ ա ռող ջա ցան կույ սի 

խոր հուրդ նե րը, և ու րա խու թյամբ  վե րա դար ձավ իր տե ղը:

7. Հայր Մով տո յիսն ա սաց. «Ե թե կա մե նում ես բնակ վել ա նա պա

տում, կամ մեկ այլ տեղ, ուր չի հաս նում ամ բո խը, կամ վան քում` 

բա զում եղ բայր նե րի մեջ,  և ինչոր մե կը հյուր գա այն տեղ, դու պար

տա վոր ես ըն դու նել նրան, քան զի նա հանգստ յան տեղ չու նի, իսկ ե թե 

բազ մու թյան հետ ես և չես ըն դու նում նրան` քո խոր հուրդ նե րը քեզ 

չեն նե ղի, ո րով հե տև նա մեկ այլ տեղ կգտնի հանգս տի հա մար, իսկ 

եղ բայր նե րի բազ մու թյու նը քեզ հո վա նի կլի նի, և կա րող ես ա պա հով 

հանգ չել»:

8. Հայր Բի տիմն ա սաց. «Մի ան գամ ինձ մի քիչ խնձոր տվե ցին, 

որ պես զի տա նեմ ծե րե րին: Ես բա խե ցի դրա ցի հայր Ա քի լա յի դու ռը, 

որ տամ նրան: Նա ներ սից ա սաց. «Եղ բա՛յր, իս կա պես չեմ ու զում այս 

ժա մին իմ դու ռը բա խես, թե կուզ խնձոր ներդ ոսկ յա լի նեն, և ու րիշ 

խցեր էլ մի՛ գնա»: Եվ ես խնձոր նե րը տա րա ե կե ղե ցի»: 

9. Հայր Ար սե նի մա սին ա սում էին, թե նրա խու ցը ե կե ղե ցուց ե րե

սու ներ կու մղոն հե ռու էր, և ծե րը հազ վա դեպ էր դուրս գա լիս, քան

զի ու րիշ ներն էին նրան սպա սա վո րու թյուն ա նում: Եվ երբ ա վեր վեց 

Սկյու թիան, լա լով դուրս ե կավ և ա սաց. «Աշ խար հը կորց րեց Հռո մը, 

իսկ մե նակ յաց նե րը` Սկյու թիան»:

10. Հայր Տի մո թեոսն ու նրա եղ բայ րը գրա գիր էին Սկյու թիա յում, 

և եղ բայր նե րը ներ քուստ խռով վում էին: Տի մո թեոսն ա սաց իր եղ բո

րը. «Մեր ին չի՞ն է պետք այս ար հես տը, որ ոչ մի օր մեզ հան գիստ 

չի տա լիս»: Ա սաց նրան հայր Պո ղո սը. «Մեզ ա վե լի քան բա վա կան է 

գի շեր վա լռու թյու նը, ե թե մեր մտքե րը ար թուն լի նեն առ Աստ ված»:

11. Հայր Ան տո նիոսն ա սաց դարձ յալ. «Ով բնակ վում է ա նա պա

տում և ստա նում է լռու թյուն, ե րեք պա տե րազմ է վա նում ի րե նից` 

լսո ղու թյան, տե սո ղու թյան և շա տա խո սու թյան, և Միա կին է միայն 

պա հում իր սրտում»: 

12. Աբ բա Ար սե նիո սը, երբ պա լա տում էր, ա ղո թեց առ Աստ ված և 

ա սաց. «Ա ռաջ նոր դի՛ր ինձ, Տե՛ր, թե ինչ պես ապ րեմ»: Եվ ձայն ե կավ 



 ԳԼ. Բ – ՀԱՆԴԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  85

նրան երկն քից և ա սաց. «Ար սե նիո՛ս, փա խի՛ր մարդ կան ցից և կապ

րես»:

13. Հարց րեց աբ բա Մա կա րիոսն աբ բա Ար սե նիո սին. «Ար սե նիո՛ս, 

ին չո՞ւ ես փախ չում մե զա նից»: Ծե րը նրան ա սաց. «Աստ ված գի տե, որ 

սի րում եմ ձեզ, սա կայն չեմ կա րող միա ժա մա նակ և՛ Աստ ծո հետ լի նել, 

և՛ մարդ կանց: Այն տեղ` վե րևում, հա զա րա վոր ներն ու բյու րա վոր նե րը 

մեկ կամք ու նեն, բայց մար դիկ բազ մա դի մի կամ քեր ստա ցան, ուս տի 

չեմ կա րող Աստ ծուց հե ռա նալ և լի նել մարդ կանց հետ»:

14. Ոմն եղ բայր գնաց Սկյու թիա` հայր Մով սե սի մոտ, և խնդրում 

էր նրան՝ մի խոսք ա սել ի րեն: Եվ ծե րը նրան ա սաց. «Գնա՛ և լռու

թյո՛ւն ստա ցիր քո խցի մեջ, և քո խու ցը քեզ կու սու ցա նի ա մեն ինչ»: 

15. Աբ բա Սի սո յի ա շա կերտ հայր Աբ րա հա մը ա սաց նրան. «Ծե

րա ցար, հա՛յր, մի փոքր մոտ գնանք աշ խար հին»: Ծերն ա սաց նրան. 

«Որ տեղ կին չկա, այն տե՛ղ գնանք»: Ա շա կերտն ա սաց. «Որտե՞ղ կա 

այդ պի սի վայր, որ կին չկա՝ բա ցի ա նա պա տից»: Եվ ծերն ա սաց. «Ու

րեմն գնա՛նք ա նա պատ»:

16. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին, թե ի՞նչ է լռու թյու նը և ո՞րն է 

նրա օգ տա կա րու թյու նը: Եվ ծե րը նրան ա սաց. «Լռու թյունն այն է, 

երբ մե կը լռու թյամբ  և Աստ ծո երկ յու ղով նստում է իր սեն յա կում  և 

խու սա փում է հի շա չա րու թյու նից ու բարձ րամ տու թյու նից: Այս պի սի 

լռու թյու նը ծնում է ա րիու թյուն և մե նակ յա ցին պաշտ պա նում է թշնա

մու բո լոր հրա ցայտ նե տե րից` ա ներկ յուղ պա հե լով նրա հար ված նե

րից: Ո ՜վ լռու թյուն՝ սան դուղք դե պի եր կինք, ո՜վ լռու թյուն` ա ռա

քի նու թյուն նե րի մայր, ո՜վ լռու թյուն` ա պաշ խա րու թյուն ըն դու նող, 

ո՜վ լռու թյուն` մե ղան չած նե րի հա յե լի, որ ցույց ես տա լիս մարդ կանց 

ի րենց գոր ծե րը: Ո ՜վ լռու թյուն` հե զու թյան մայր, ո՜վ լռու թյուն` ար

ցունք նե րի ու հա ռա չանք նե րի նպաս տա ցու ցիչ, ո՜վ լռու թյուն՝ նվաս

տու թյան տա ղա վար, ո՜վ լռու թյուն, որ խա ղա ղու թյուն ես բե րում մար

դուն, ո՜վ լռու թյուն` հո գու փայ լե ցու ցիչ, ո՜վ լռու թյուն` հրեշ տակ նե րի 

կցոր դա կից, ո՜վ լռու թյուն` մտքի լու սա վո րու թյուն, ո՜վ լռու թյուն, որ 

Աստ ծո երկ յու ղին ես լծորդ, մտքե րի տե սուչ և դա տաս տա նի ցա վա

կից: Ո ՜վ լռու թյուն` բո լոր բա րիք նե րի ծնող, պա հե ցո ղու թյան ջանք, 

լեզ վի ե րա սան և որկ րա մո լու թյան ար գելք, ո՜վ լռու թյուն` ա ղոթք նե

րի մեջ հան դար տեց նող, ըն թեր ցում նե րի մեջ հանգս տաց նող, ան դորր 

նա վա հան գիստ, անխ ռով հանգս տա րան: Ո ՜վ լռու թյուն` ա ղա չանք 

առ Աստ ված, ե րի տա սարդ նե րի զենք, մտքե րի անպղ տոր պա հա պան, 
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անխ ռով ուղ ղոր դիչ: Ո ՜վ լռու թյուն` քաղցր լուծ և թե թև բեռ, որ 

հանգս տաց նում և թե թևաց նում ես նրանց, ով վերց րել է քո բե ռը: Ո ՜վ 

լռու թյուն` վա յել չա գեղ սրտե րի և ան ձանց, ո՜վ լռու թյուն, որ քո մեջ 

միայն Քրիս տո սին ես հի շեց նում և աչ քի ա ռաջ ու նես մա հը: Ո ՜վ լռու

թյուն` աչ քե րի ու լեզ վի զսպող պա խուրց, ո՜վ լռու թյուն` օր ու գի շեր 

Քրիս տո սին հե տևող և լապ տերն ան շեջ պա հող, քան զի միայն նրան 

ես հա րա զա տա բար տեն չում և սաղ մո սում. «Պատ րաստ է իմ սիր տը, 

Աստ վա՛ծ իմ, պատ րաստ է  իմ սիր տը»  (Սաղմ. ԺԶ 8, ՃԷ 2): Ո ՜վ լռու

թյուն` գրգռու թյա նը ան վարժ, հա ռա չանք ներ ար ձա կող դե պի Նա, 

Ով ստեղ ծեց քեզ, ո՜վ լռու թյուն` լրբու թյունն ա տող և Քրիս տո սից 

հա նա պազ զգու շա ցող: Ո ՜վ լռու թյուն` ան դաս տան Քրիս տո սի, ո՜վ 

լռու թյուն` բա րե պաշ տու թյան մայր, ո՜վ լռու թյուն` չար չա րանք նե րի 

կա պանք, ո՜վ լռու թյուն`  կե նաց ծառ,  բա րու թյան պտուղ տվող: Ա յո՛, 

ա յո՛, եղ բա՛յր, ա րա՛ այս ա մե նը` ա մեն ին չում հի շե լով մա հը»:

17. Ծերն ա սաց. «Ինչ պես մե կը, որ մեռ նում է քա ղա քում, ո՛չ ձայ

նում է և ո՛չ խո սում, այլ սոսկ մե ռած է, և նրա դին դնում են քա

ղա քից դուրս՝ գե րեզ մա նում, այն պես էլ մե նակ յա ցը, երբ հագ նում է 

սուրբ սքե մը, պար տա վոր է թող նել տուն, քա ղաք և ազ գա կան ներ, և 

չտրվել ո՛չ կեն ցա ղա յին հոգ սե րի և ո՛չ էլ դրանց հա մար գոր ծադր վող 

ջան քե րի, ո՛չ խռո վու թյան և ո՛չ էլ ա պա կա նա ցու աշ խար հի ու նայն 

ան ցու դար ձին: Իսկ ե թե կրո նա վո րը չի ել նում քա ղա քից կամ գյու ղից, 

նման է տա նը հո տած մե ռե լի, ո րի  հո տը ով առ նի, հապ ճեպ կփախ չի 

նրա նից»:

18. Մեծն աբ բա Մա կա րիո սը ե կե ղե ցուց դուրս  գա լիս եղ բայր նե րին 

ա սաց. «Փախ չե՛նք, եղ բայր նե՛ր, փախ չե՛նք»: Ծե րե րից մե կը հարց րեց 

նրան. «Հա՛յր, ո՞ւր փախ չենք այս ա նա պա տից»: Նա մա տը դրեց բե

րա նին և ա սաց. «Սրա նի՛ց փախ չենք»: Եվ գա լով իր սեն յա կը` փա կեց 

դռնե րը և նստեց լռու թյամբ խո կա լու:

19. Մեծն Ար սե նիո սը, ձանձ րա ցած բա զում մարդ կանց իր մոտ գնալ

գա լուց, թո ղեց իր ա շա կերտ ներ Ա լեք սանդ րո սին և Զո յի լո սին, գնաց 

մի հե ռա վոր վայր և այն տեղ ծանր հի վան դա ցավ: Ա ռող ջա նա լուց հե

տո կա րո տով վե րա դար ձավ նրանց մոտ և ա սաց. «Չլսե ցի՞ք իմ հի

վան դու թյան մա սին»: Նրանք ա սա ցին. «Ա յո՛, լսե ցինք»: Եվ նա ա սաց. 

«Հա պա ին չո՞ւ չե կաք ինձ մոտ»: Ա շա կերտ ներն ա սա ցին. «Ո րով հե տև 

շա տե րը քո պատ ճա ռով գայ թակղ վե ցին մե զա նից և ա սում էին, թե 

զայ րա ցար մեզ վրա, դրա հա մար հե ռա ցար մե զա նից»: Աբ բա Ար սե

նիոսն ա սաց. «Հի մա էլ կա սեն, թե` ա ղավ նին, դա դար առ նե լու տեղ 
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չգտնե լով, վե րա դար ձավ տա պան՝ Նո յի մոտ» (Ծննդ. Ը 9): Եվ նրանց 

մոտ մնաց մին չև իր մահ վան օ րը:

20. Ինչոր մե կը բա խեց հայր Ար սե նիո սի դու ռը, իսկ նա բա ցեց` 

կար ծե լով, թե իր ա շա կերտն է: Երբ տե սավ, որ մեկ ու րիշն է, ըն կավ 

ե րե սի վրա: Ե կողն ա ղա չում էր, որ նա վեր կե նա և ի րեն հո գե շահ բան 

ա սի: Ծերն ա սաց. «Չեմ բարձ րա նա, մին չև չգնաս այս տե ղից»: Եվ 

այդ պես էլ վեր չե լավ, մին չև որ նա գնաց: 

21. Սկյու թիա յից մի կրո նա վոր ե կավ և մո տա կա վան քից ի րեն 

ա ռաջ նորդ վերց նե լով՝ գնաց հայր Ար սե նիո սի մոտ: Երբ տեսն վե ցին, 

նստե ցին լռել յայն, և երբ շատ սպա սե ցին, վա նա կանն ա սաց. «Հա՛յր, 

ա ղո՛թք ա րա ինձ հա մար, որ գնամ»: Սկյու թա ցին, քա նի որ հա մար

ձա կու թյուն չու նե ցավ խո սե լու, ա սաց, թե` ես էլ եմ գա լիս, իսկ երբ 

գնա ցին, սկյու թա ցին ա սաց. «Տա՛ր ինձ նախ կին ա վա զա կա պետ Մով

սե սի մոտ»: Հայր Մով սե սը նրանց ըն դու նեց սի րով ու լրջմտու թյամբ, 

սե ղա նով ու խոս քով: Վե րա դառ նա լիս վա նա կա նը հարց րեց Սկյու թա

ցուն, թե. «Ինչ պի սի՞ն են ըստ քեզ հռո մեա ցին և ե գիպ տա ցին»: Նա 

պա տաս խա նեց. «Այս պա հին Մով սեսն ա վե լի բար վոք թվաց ինձ»: Եվ 

լսե լով այս` ծե րե րից մե կը խնդրեց Աստ ծուն և ա սաց. «Տե՛ր, ինչ պե՞ս 

է, որ Ար սե նիո սը հա նուն Քեզ փախ չում է մարդ կան ցից, իսկ Մով սե սը 

հա նուն Քեզ ըն դու նում է մարդ կանց, մեկ նի՛ր մեզ նրանց խոր հուր

դը»: Եվ Աստ ված ցույց տվեց նրան եր կու նավ. մե կում Աստ ծո Հո

գին էր, և այդ նա վի վրա  Ար սե նիոսն էր, ո րը  գնում էր լռու թյամբ, 

մյու սում հրեշ տակ ներն էին, և Մով սեսն էլ նրանց մեջ էր, և նրան կե

րակ րում էին սուրբ ու մա քուր մեղ րա խո րիս խով, և այդ պես նա վում 

էին դե պի այն կողմ: Բայց Ար սե նիոսն ա սաց. «Կույ սը քա նի դեռ իր 

հոր տանն է, բո լո րը փա փա գում նրան և խոր հում հարս նա խո սու թյան 

մա սին, իսկ երբ կին է դառ նում, ո մանք պար սա վում են, իսկ ո մանք` 

գո վում, և նա նախ կի նի պես պատ վա կան չէ: Նույն պես և մե նակ յա ցը, 

որ հան րահռ չակ է դառ նում, հա զիվ թե կա րո ղա նա հա ճո յա նալ  Աստ

ծուն»: 

22. Հայր Ի սի դո րի մա սին ա սում էին, թե երբ մե կը գնում էր նրա 

մոտ, նա փախ չում էր խցի խոր քը: Նրան հարց րին՝ ին չո՞ւ ես այդ պես 

ա նում, նա պա տաս խա նեց. «Ով քեր փախ չում, թաքն վում են որ ջում, 

որ սա ցող նե րից ա զատ վում են»:

23. Հայր Դու լասն էլ ա սաց. «Կտրի՛ր քե զա նից բազ մու թյան սե

րը, որ պես զի քո միտ քը չծա ռա յեց նես նրանց սի րա շա հե լուն, և միտքդ 
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չկու րա նա: Ո՞վ կա րող է միա ժա մա նակ հա ճո լի նել և՛ մարդ կանց, և՛ 

Աստ ծուն»:

24. Մի ժրա ջան կրո նա վոր ա ղոթ քի կանգ նե լու ժա մին սար սուռ և 

գլխա ցավ  ու նե ցավ, սա կայն ա սաց. «Ա հա վա սիկ մեռ նում եմ, ջա նալ 

է պետք»: Եվ այդ պես քա ջա բար` եր կար ժա մա նակ ա ղոթք էր ա նում, 

մին չև որ Աստ ված տե սավ նրա հա վա տը և նրա նից վերց րեց փոր ձու

թյու նը Իր փառ քի հա մար:

25. Հայր Մով սեսն ա սաց. «Ով փախ չում է մարդ կան ցից, նման է 

հա սուն խա ղո ղի, քան զի ո՛չ աչ քը կտես նի, ո՛չ միտ քը կո րո նի, ո՛չ 

մար մի նը կշարժ վի և  ո՛չ էլ ախ տե րը կտի րեն նրան: Իսկ ով խառն վում 

է մարդ կանց հետ, նման է  քա ցա խի և ժան տի»: 

26. Հայր Կոզ մա սին, որ կույս էր, պա հե ցող և ո ղոր մած, երբ թա խան

ձե լով խնդրե ցին ա սել, թե ո՞րն է իր մեջ մե ծա գույն բա րի քը, ա սաց. 

«Տի րոջ շնոր հով ե րեք ա ռա քի նու թյուն ստա ցա. չծի ծա ղե ցի, չերդ վե ցի 

և սուտ չխո սե ցի իմ բո լոր օ րե րում: Եվ պետք է ի մա նալ, որ ինչ պես 

ճա նա պար հին, այն պես էլ խոր հուրդ նե րի կող մից կոխրտ ված մտքում 

ո չինչ չի բուս նում»: 

27. Մե կը հարց տրվեց ծե րին, թե` այս քան տա րի ին չի՞ հա սար քո 

կյան քում: Նա պա տաս խա նեց. «Գնա՛ և տասն օր հե տո ա րի»: Երբ 

սա ե կավ, նա մե ռել էր, իսկ կող քին մի գրու թյուն թո ղել. «Կա նո նը 

(ա ղո թա կարգ) կա տա րե լիս եր բեք թույլ չտվե ցի խոր հուրդ նե րիս վայր 

իջ նե լու»:

28. Ծե րե րից մե կը, երբ հի շում էր Աստ ծո դա տաս տա նը, մո լեգ նա

ծի նման փախ չում էր ա նա պա տով: Նրա կող քին մի եղ բայր կար, որ 

նրա հե տևից գնա լով` գտնում, ետ էր բե րում նրան այն տե ղից՝ ա սե լով. 

«Միայն դո՞ւ ես բո վան դակ աշ խար հի մեղ քե րը գոր ծել»: Նա պա տաս

խա նե լով ա սում էր. «Ես ևս հա վա տում եմ, որ Աստ ված իմ մեղ քե րը 

կթող նի, սա կայն ո՞վ կա րող է դի մա նալ ա հա վոր ատ յա նին և  մեծ դա

տաս տա նին»:

Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից

29. Հայր Ան տո նիո սը ճգնում էր  ա նա պա տում և ըն կավ մեծ ձանձ

րույ թի մեջ, և  կու րա ցան նրա խոր հուրդ նե րը: Նա սաս տիկ նեղ վում 

էր և ա սաց Աստ ծուն. «Տե՛ր, կա մե նում եմ ապ րել, սա կայն   իմ   խոր
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հուրդ ներն ինձ  թույլ չեն տա լիս: Ի՞նչ ա նեմ իմ այս նե ղու թյան մեջ 

կամ ինչ պե՞ս ապ րեմ»: Եվ մի փոքր շրջե լով` խցի ա րևել յան կող մում 

տե սավ իր նման մեկ այլ Ան տո նիո սի, որ նստած իր ձե ռա գործն էր 

գոր ծում, փու թով ա ղոթ քի էր կանգ նում և դարձ յալ նստում ու պա

րան էր հյու սում, ա պա դարձ յալ վեր էր կե նում և ա ղո թում: Այս պես 

ա րեց մի քա նի ան գամ: Դա Տի րոջ հրեշ տակն էր, որ ու ղարկ վել էր Ան

տո նիո սին զո րաց նե լու հա մար: Եվ Ան տո նը լսեց հրեշ տա կի ձայ նը, որ 

նրան ա սաց. «Ան տո նիոս՛, այս պե՛ս ա րա և կապ րես», և հե ռա ցավ նրա 

մո տից: Երբ հայր Ան տո նը լսեց այս, լցվեց ու րա խու թյամբ,     գո հա

ցավ Աստ ծուց և այդ պես ա րեց՝ մին չև իր վախ ճա նը: 

30. Հայր Ան տոնն ա սաց. «Օ րի նակ՝ ե թե ձկնե րը հա պա ղեն ցա մա

քի վրա՝ կմեռ նեն: Այդ պես էլ կրո նա վոր նե րը. ե թե խցից դուրս գան, 

ճե մեն դրսում և գեղ ջուկ նե րի հետ շրջեն, հան դար տու թյու նից դուրս 

կել նեն և կմեռ նեն: Ուս տի հար կա վոր է փախ չել դե պի մեր խցե րը, ինչ

պես ձուկն է փախ չում դե պի ծո վը. գու ցե դրսում հա պա ղե լով` մո ռա

նանք մեր ներ քի նը, որ է մտքե րի պահ պա նու մը»:

31. Մեծն Թեո փի լոս ե պիս կո պոսն ու ոմն իշ խան մի ան գամ գնա ցին 

հայր Ար սե նի մոտ և նրա նից խոսք խնդրե ցին: Ծե րը փոքրինչ լռեց և 

նրանց ա սաց. «Ինչ էլ որ ձեզ ա սեմ, կպա հե՞ք այն»: Նրանք ուխ տե ցին 

պա հել: Ծե րը նրանց ա սաց. «Որ տեղ էլ լսեք, թե Ար սե նիոսն այն տեղ  

է, բնավ չմեր ձե նաք այդ տե ղին»: 

32. Մեկ այլ ան գամ դարձ յալ հայր Թեո փի լո սը կա մե ցավ գնալ հայր 

Ար սե նի մոտ, տե ղե կաց րեց նրան և ա սաց. «Ե թե գամ, քո տան դու ռը 

կբա ցե՞ս իմ ա ռաջ»: Նա պատ վի րեց հա ղոր դել Թեո փի լո սին հե տև յա

լը. «Ե թե գաս, կբա ցեմ դու ռը, և ե թե քո ա ռաջ բա ցե ցի, բո լո րի ա ռաջ 

կբա ցեմ, ո րից հե տո այ լևս այս տեղ չեմ նստի»: Երբ ե պիս կո պո սը լսեց 

այս, ա սաց. «Մի՞թե սրբին իր տե ղից հա լա ծե լու հա մար եմ գնում. ո՛չ, 

սրա նից հե տո այ լևս եր բեք չեմ գնա նրա մոտ»:

33. Հայր Դու լասն ա սաց. «Ե թե սա տա նան նե ղի մեզ, որ  թող

նենք միայ նու թյան հան դար տու թյու նը, չհնա զանդ վե՛նք նրան, քան զի 

ո չինչ այն պես չի խո ցո տում մեր թշնա մուն, ինչ պես հան դար տու թյու

նը, պահքն ու ա ղոթ քը և հո գու աչ քը զգաստ ու ար թուն պա հե լը»: 

34. Հայր Թեո դո րոս Փեր մա ցին ա սաց. «Ե թե մե կը իր սեն յա կում 

նստե լու քաղց րու թյան փոր ձը ձեռք բե րի, նա կփախ չի մարդ կան ցից 

այն պես, ինչ պես փախ չում է թու նա վոր օ ձից: Քան զի ե թե չկտրեմ իմ 
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ան ձը աշ խար հա կան նե րի սի րուց, չեմ կա րող մեր ձե նալ Աստ ծո սի

րուն»: 

35. Ոմն եղ բայր ե կավ հայր Թեո դո րո սի մոտ, որ պես զի նրա նից սո

վո րի պա րան հյու սել` իր հետ բե րե լով ար մա վի ճյու ղեր: Ծե րը նրան 

ա սաց. «Հի մա գնա՛ և ա ռա վոտ յան շո՛ւտ ա րի»: Վեր կա ցավ ծե րը, 

թրջեց ար մա վի ոս տե րը և պատ րաս տեց հյու սե լու տրցա կը, տվեց նրա 

ձեռքն ու ա սաց` այս պես կա նես: Թող նե լով նրան` մտավ իր խու ցը և 

ողջ ցե րե կը նստեց: Երբ ժա մը ե կավ, նրան կե րա կուր տվեց և ու ղար

կեց տուն: Ա ռա վոտ յան դարձ յալ ե կավ եղ բայ րը, և ծե րը նրան ա սաց. 

«Վերց րո՛ւ այս տե ղից քո ար մավն ու գնա՛, դու փոր ձու թյուն դար ձար 

ինձ հա մար, քան զի սուտ հոգ սե րի մեջ ես ինձ գցում»: Ծե րը նրան 

չթո ղեց իր տուն մտնել: 

36. Հայր Թեո դո րոսն ա սաց դարձ յալ. «Հան դար տու թյու նը բա րի է, 

քան զի ի մաս տուն մար դը հան դարտ է: Իս կա պես մեծ կա րևո րու թյուն 

ու նի կրո նա վո րի հան դար տու թյու նը, հատ կա պես՝  ե թե նա ե րի տա

սարդ է: Նաև ա՛յս պետք է ի մա նալ. ե թե մե կը սկսում է հան դարտ վել, 

դևե րը ա վե լի շատ են կռվում  նրա հետ և բե րում են նրա վրա ձանձ

րույթ, նրա մար մինն ու հո գին ծան րաց նում են կար ճամ տու թյամբ, 

տկա րու թյուն նե րով և հի վան դու թյուն նե րով, թու լաց նում ու ան գոր

ծուն յա են դարձ նում ձեռ քերն ու բո լոր ան դամ նե րը, վե րաց նում են 

նրա զո րու թյու նը, նրան խոր հուրդ ներ են ներշն չում, թե` տկար ես և 

չես կա րող ա ղո թել, ննջի՛ր և հանգս տա ցի՛ր: Սա կայն ե թե գի տակ ցի, 

որ այս ա մե նը թշնա մու հա րու ցած պատ րանք ներն են, այս ա մե նը շատ 

ա րագ կանց նի»: 

37. Հայր Հով հան նես Կար ճա հա սակն ա սաց. «Ե թե մարդն իր մեջ 

ու նե նա Աստ ծո մխի թա րու թյու նը, կկա րո ղա նա հար դարտ վել իր սեն

յա կում, թե կուզ և աշ խար հիկ մխի թա րու թյու նից զուրկ լի նի: Իսկ ե թե 

աշ խար հիկ մխի թա րու թյուն ու նե նա, բայց աստ վա ծա յի նը չու նե նա, 

ան ցո ղիկ մխի թա րու թյամբ կկա րո ղա նա նստել իր սեն յա կում: Իսկ նա, 

ով ո՛չ մարմ նա վոր մխի թա րու թյուն ու նի, ո՛չ էլ հո գևոր, ինչ պե՞ս կա

րող է հան դար տու թյամբ նստել իր խցում»:

38. Միա բա նու թյան մեջ բնակ վում էր ոմն եղ բայր, ո րը խիստ 

ճգնակ յաց էր:  Սկի տա ցի եղ բայր նե րը լսե ցին նրա մա սին և ե կան նրան 

տես նե լու: Մտան ներս, ուր նա ճգնում էր, և ող ջու նե ցին նրան: Նա 

էլ նրանց ող ջու նեց և դարձ յալ շա րու նա կեց իր գոր ծը: Եվ երբ տե սան 

նրան այդ պես ժրա ջան աշ խա տե լիս, հայր Հով հան նե սը նրան հարց րեց. 
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«Ո՞վ քեզ այդ պես զգես տա վո րեց կամ ո՞վ քեզ կրո նա վոր դարձ րեց 

և ու սու ցա նեց հա նել եղ բայր նե րից նրանց մա ղա խը»: Իսկ նա ա սաց. 

«Ա ղո թե ցե՛ք կամ նստե՛ք այդ տեղ»: Հով հան նե սը նրան ա սաց. «Մե

ղա վոր մար դը չի հա մար ձակ վի այդ ա նել»: Եվ քա նի որ հա մար ձա կու

թյուն չգտան նրա մեջ, ե լանգնա ցին: 

39. Սկի տեում հայր Մով սեսն ա սաց հայր Մա կա րիո սին. «Կա մե նում 

եմ հան դար տու թյան մեջ մնալ, հա՛յր, սա կայն եղ բայր ներս ինձ թույլ 

չեն տա լիս»: Մա կա րիո սը նրան ա սաց. «Դու թույլ բնա վո րու թյուն ու

նես, որ չես կա րո ղա նում հե ռա նալ նրան ցից: Բայց ե թե ու զում ես 

փրկվել, գնա՛ ա նա պա տի խոր քը և ապ րի՛ր այն տեղ՝ վե մի մեջ»: Եվ նա 

այդ պես ա նե լով` հան դարտ վեց:

40. Հայր Ե սա յիա սը հարց րեց հայր Մա կա րիո սին և ա սաց. «Ինձ 

կյան քի խոսք ա սա՛, հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Փա խի՛ր մարդ կան

ցից»: Իսկ Ե սա յիասն ա սաց. «Ի՞նչ շահ կա մարդ կան ցից փախ չե լուց»: 

Ծերն էլ նրան ա սաց. «Նստի՛ր քո սեն յա կում և ող բա՛,  բնավ մի՛ կա

մե ցիր մարդ կա յին ձայն լսել  և կապ րես»:  

41. Հայր Ա յիո սը հարց րեց հայր Մա կա րիո սին և ա սաց. «Կյան քի 

խոսք ա սա ինձ, հայր»: Մա կա րիո սը նրան էլ նույ նը պա տաս խա նը 

տվեց. «Փա խի՛ր մարդ կան ցից, հան դարտ վի՛ր քո խցում, ող բա՛ քո 

մեղ քե րը և կապ րես»: 

42. Հայր Մա կարն ա սաց. «Ով քեր կա մե նում են անց նել ե րևե լի ծո

վը, նա վի կա րիք ու նեն: Ով քեր կա մե նում են անց նել ա նե րևույթ ծո վը, 

այս ա ռա քի նու թյուն նե րի կա րիքն ու նեն` հա վատ, հույս, սեր, եր կայ

նամ տու թյուն, խո նար հու թյուն, պա հե ցո ղու թյուն և ա ղոթք: Իսկ ով 

ա ռանց սրանց մտնի ա նե րևույթ ծո վը, մե ծա մեծ վշտեր և տան ջանք ներ 

կկրի և այն կողմ անց նել չի կա րո ղա նա: Հան դար տու թյունն օգ տա կար 

է, քա նի որ ա զա տում է չա րից: Իսկ ով քեր ստա նան այդ ա ռա քի նու

թյուն նե րը, հեշ տու թյամբ կհաս նեն ա նախ տու թյան, քան զի մտքով չի 

կա րող հան դարտ վել նա, ով նախ մարմ նով չի հան դարտ վել: Հո գու և 

մարմ նի այդ  միջ նա պա րիս պը չի քանդ վի ա ռանց հան դար տու թյան»:

43. Հայր Նե ղոսն ա սաց. «Թշնա մու նե տե րից չի խո ցոտ վի այն ծե րը, 

ով հան դարտ վում է խցում, իսկ նա, ով շա տե րի հետ է շփվում, հա ճա

խա կի կխո ցոտ վի: Տրտմտու թյունն ու սրտմտու թյու նը ե թե սանձ վեն, 

ցան կու թյու նը կմա րի, և ե թե հա մա ռոտ ա սեմ՝ բո լոր ախ տե րը կնվա

զեն: Եվ ժա մա նա կի ըն թաց քում բնու թյու նը կվարժ վի բա րուն, ախ

տե րը կմո ռաց վեն, ա ռա քի նու թյուն նե րը կա ճեն, մեղ քե րը կհե ռա նան 
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նրան ցից, ով քեր մե կու սա նում են»: Դարձ յալ ա սաց. «Հան դարտ վելն 

այն ա ռու մով է բա րի, որ մար դը վատ թար բա ներ չտես նի: Իսկ ե թե 

դրանք չտես նի, ինչ պե՞ս միտ քը կփնտրի դրանք:  Ե թե միտ քը չքննի և 

չցնոր վի և մար մի նը չշար ժի, ա պա ախ տե րը չեն կա րող հաս նել մար

դու վրա: Իսկ ե թե ան շարժ մնա չա րից, խիստ  կհան դարտ վի, և  ներ

քին մար դը կա տար յալ խա ղա ղու թյուն կու նե նա»: 

44. Հայր Հով հան նեսն ա սաց հայր Նիս թե րո նին. «Ի՞նչ ա նեմ իմ լե

զուն, հա՛յր, ո րով հե տև սրան չեմ կա րո ղա նում լռեց նել»: Ծե րը նրան 

հարց րեց. «Երբ ինչոր բան ես ա սում, հանգս տա նո՞ւմ ես»: Պա տաս

խա նեց` ո՛չ: Ծերն ա սաց նրան. «Իսկ ե թե հան գիստ չու նես, ին չո՞ւ 

ես ա սում: Ու րեմն` ա ռա վել ևս լո՛ւռ մնա: Ե թե ո րևէ տեղ  ստիպ ված 

լի նես ինչոր բան ա սել, քի՛չ ա սա և շա՛տ լռիր ու լսի՛ր, և հան գիստ 

կգտնես»: 

45. Ոմն եղ բայր մե կու սա ցել էր Թե բա յի դա ա նա պա տում, և խոր

հուրդ նե րը նրան ա սա ցին. «Ի՞նչ ես այս տեղ անպ տուղ նստել, ա րի՛ 

գնա մարդ կանց մեջ, որ պես զի այն տեղ գո նե պտուղ տաս»: Ե լավ և 

գնաց հայր Պափ նո տիի մոտ և հայտ նեց նրան իր խոր հուրդ նե րը: Ծե

րը նրան ա սաց. «Գնա՛, նստի՛ր քո սեն յա կում և ա ռա վոտ յան ա ղոթք 

մի՛ ա րա, մեկ` ե րե կո յան, մեկ էլ կես գի շե րին ա րա: Երբ քաղ ցես, կե՛ր, 

երբ ծա րա վես, խմի՛ր, երբ նիր հես, ննջի՛ր, բայց մնա՛ քո սեն յա կում, 

մի՛ ան սա քո խոր հուրդ նե րին»: Ա պա գնաց հայր Հով հան նե սի մոտ 

և պատ մեց նրան հայր Պափ նո տիի խոս քե րը, որ սո վո րեց րել էր ի րեն: 

Հով հան նե սը նրան ա սաց. «Ա ղոթք էլ ա մե նևին  մի՛ ա րա, միայն թե 

հան դարտ վի՛ր քո խցում»: Այս տե ղից էլ ե լավ եղ բայ րը և գնաց հայր 

Ար սե նի մոտ, ա մեն ինչ պատ մեց նրան: Ծե րը նրան ա սաց. «Գնա՛, 

որդ յա՛կ, և ա րա ա՛յն, ինչ նրանք ա սել են, քան զի ես դրա նից ա վե լի 

բան չու նեմ քեզ ա սե լու»: 

46. Մի ան գամ հայր Ա մո նը Ռա յի թա յից ե կավ Կո լիզ մա` հայր Սի սո

յին տե սակ ցու թյան, և սաս տիկ տրտմած տե սավ նրան, քան զի թո ղել 

էր ա նա պա տը: Ա սաց նրան. «Ին չո՞ւ ես տրտմել, հա՛յր, ի՞նչ ի մաստ 

ու նի հի մա ա նա պա տում մնա լը»: Հայր Սի սոն բար կու թյամբ նա յեց 

նրան և ա սաց. «Այդ ի՞նչ ես ա սում, Ա մո՛ն, ինձ հա մար ա վե լի լավ 

չէ՞ր ա նա պա տում մնալ և ա զատ լի նել խոր հուրդ նե րից»: 

47. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Սի սո յին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս  հայր 

Ովրն ու դու  թո ղե ցիք Սկի տեն և ե կաք բնակ վե ցիք այս տեղ»: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Երբ Սկի տեում սկսեց շա տա նալ մե նակ յաց նե րի բա նա
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կը, լսե ցինք, որ ննջեց հայր Ան տո նը: Ե լանք և ե կանք այս լե ռը, որ

տեղ էլ ան դորր գտանք ու բնակ վե ցինք մի փոքր ժա մա նակ»: Եղ բայ րը 

հարց րեց. «Եվ քա նի՞ տա րի է, հա՛յր, որ այս տեղ ես ապ րում»: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Ար դեն յո թա նա սու նե րեք տա րի»: 

48. Հայր Սի սո յե Թե բա յե ցու մա սին ա սում էին, թե երբ ա վար տում 

էր ա ղոթ քը ե կե ղե ցում, հապ ճեպ փախ չում էր իր սեն յա կը այն պի սի 

փու թով, որ մար դիկ ա սում էին, թե դի վա հար է և մո լա գար, բայց նա 

Աստ ծո գործն էր  միշտ կա տա րում:

49. Ոմն եղ բայր հայր Սար մա տա յին ա սաց. «Իմ խոր հուրդ ներն ինձ 

ա սում են` դո՛ւրս ել»: Ծե րը նրան ա սաց. «Մի՛ լսիր նրանց, մի՛ հնա

զանդ վիր, այլ նրանց ա սա` նա խա պես լսե ցի ձեզ և ե կա այս տեղ, սա

կայն այժմ յան ձեր խոր հուր դը չեմ լսի: Դարձ յալ ա սաց նրան. «Շա

տե րը կան, որ ապ րում են ա նա պա տում, սա կայն աշ խար հիկ գոր ծեր 

են կա տա րում և կորստ յան են մատ նում ի րենց հո գի նե րը, ո րով հե տև 

կա րե լի է բազ մու թյան մեջ լի նել, սա կայն մտքով հան դարտ վել ա նա

պա տում միայն, կա րե լի է նաև ա նա պա տում լի նել, սա կայն մտքով 

լի նել ամ բո խի հետ և միշտ խռովք ապ րել»: 

 50. Մի ժա մա նակ հայր Տի թո յին բնակ վում էր Կո լիզ մա յում, և ա սաց 

իր ա շա կեր տին. «Բա՛ց թող ջու րը, որդ յա՛կ, և ո ռո գի՛ր այդ ար մա վե

նի նե րը»: Ա շա կերտն ա սաց. «Կո լիզ մա յում որ տե ղի՞ց ջուր, որ ո ռո գեմ 

այ գին, հա՛յր»: Հայր Տի թոն ա սաց. «Ի՞նչ եմ ա նում Կո լիզ ման, տա՛ր 

ինձ ա նա պատ»: Ո ռոգ ման ջուր ա սե լով՝ նա նկա տի ու ներ ար տա սուք

նե րը: Եվ ա սաց. «Սեն յա կում հան դար տու թյամբ նստե լով՝ ծե րը լցվում 

է ա մեն տե սա կի  բա րիք նե րով»: Դարձ յալ ա սաց. «Կրո նա վո րը պար

տա վոր է իր հան դար տու թյու նը գնել, իսկ ե թե զրկվի մարմ նա վոր ինչ

քից, թո՛ղ չնեղ վի, այլ հան գիստ թող նի այդ ա մե նը»:

51. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, հա՛յր, քան զի 

խիստ վշտա նում եմ»: Ծե րը նրան ա սաց. «Հան դարտ վի՛ր և նստի՛ր քո 

տա նը, և Տե րը քեզ հան գիստ  կտա»: 

52. Ա սաց դարձ յալ ծե րը. «Կո խոտ ված ճա նա պար հի վրա դա լար 

խոտ չի բուս նում, թե կուզ և սեր ման վի, քան զի կկո խոտ վի ան ցորդ

նե րի կող մից: Այդ պես լի նում է նաև մեզ հետ մեր խոր հուրդ նե րի 

պատ ճա ռով: Իսկ երբ հան դարտ վե լով դա տարկ վես և ար գե լես քո 

խոր հուրդ նե րը, այն ժամ բուս նե լով կծաղ կեն բո լոր  հո գևոր գոր ծե րը, 

քան զի դրանք բո լո րը քո մեջ էին և այն պատ ճա ռով չէին ե րևում, որ 

նրանց վրա յով քայ լում էին ախ տե րը և կո խո տում դրանք»: 
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53. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Բա րի՞ է, հա՛յր, ա նա պա

տում բնակ վե լը»: Ծե րը նրան ա սաց. «Իս րա յե լի որ դի նե րը, երբ դուրս 

ե կան Ե գիպ տո սի խառ նա կու թյուն նե րից և ա նա պատ ե կան, այն ժամ 

տրվեց նրանց Օ րենքն ու Աստ ծո երկ յու ղը ու սու ցան վեց: Քան զի նա

վերն էլ ա լե կոծ ծո վում դա տարկ վում են բա րիք նե րից, իսկ երբ ժո ղով

վում են նա վա հանգս տում, այն ժամ ճա նա չում են ի րենց շա հը: Այս պես 

էլ մար դը, ե թե մի տե ղում չհամ բե րի, չի ստա նա ճշմար տու թյան ճա

նա չո ղու թյու նը, քան զի որ պես  ա ռա ջին և ա մե նա բարձր ա ռա քի նու

թյուն՝  Աստ ված ընտ րեց հան դար տու թյու նը, ինչ պես և գրված է. «Ես 

ո՞ւմ մեջ բնակ վեմ, ե թե ոչ հե զե րի, խո նարհ նե րի և նրանց մեջ, ով քեր 

դո ղում են իմ խոս քից» (Ե սա յի ԿԶ 2)»: Եղ բայ րը նրան հարց րեց. «Իսկ 

ինչ պե՞ս պետք է հան դարտ վել և ա ռանձ նա նալ»: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Ըմ բի շը ե թե նա խա պես չմարտն չի շա տե րի դեմ, հաղ թու թյան ար վես

տը չի սո վո րի, իսկ շա տե րի հետ փորձ վե լով և ու սա նե լով՝ կկա րո ղա նա 

մե նա մար տել և հաղ թել: Այդ պես էլ կրո նա վո րը. ե թե նախ եղ բայր նե րի 

հետ չսո վո րի խոր հուրդ նե րին դի մա կա յե լու ար վես տը, չի կա րո ղա նա 

միայ նու թյան մեջ հան դարտ վել և խոր հուրդ նե րին դի մա կա յել»: Իսկ 

եղ բայ րը հարց րեց. «Ե թե ո րևէ տեղ ստիպ ված լի նի կնոջ տես նել, ի՞նչ 

պետք է ա նի»: Ծե րը նրան ա սաց. «Այդ ա մե նը սա տա նա յից է, ո րով

հե տև դևը բա զում պատ ճառ ներ ու հնարք ներ է բա նեց նում մեր հո գի

նե րը կորստ յան մատ նե լու հա մար, սա կայն ե թե քեզ այդ փոր ձու թյու

նը պա տա հի, և դու կա նանց հետ ստիպ ված լի նես խո սել, թե կուզ քո 

քույ րը լի նի` թույլ մի՛ տուր նրան շատ խո սել, ինքդ էլ քի՛չ խո սիր և 

կա՛րճ կա պիր խոսքդ: Խոս քի մեջ փոքրինչ վի՛շտ դիր և շու տա փույթ 

փա խի՛ր այն տե ղից՝ նրան թող նե լով այն տեղ: Իսկ ե թե քեզ հետ խո սե լը 

եր կա րի, ի մա ցի՛ր, որ նրա ժահ րա հո տու թյու նը քարշ կտա և վայր կգցի 

քո մտքերն ու խոր հուրդ նե րը: Ե թե սատ կած օ ձի գար շա հո տու թյու նը 

ընկ նի ռուն գե րի մեջ, և մար դը հե ռա նա նրա նից, մեկ է՝ հո տը կմնա 

նրա ռուն գե րի մեջ: Այդ պես էլ կնոջ գար շե լի հի շա տա կը ամ բող ջո վին 

չի հե ռա նա նրա խոր հուրդ նե րից, թե կուզ և հե ռա նա նրա նից»: Եղ

բայրն ա սաց. «Ո՞ր խոր հուրդ նե րով կա րող է մարդ ա զատ վել այդ դա

տա պար տու թյու նից»: Ծերն ա սաց. «Ե թե մե կը  հուր դնի իր ծո ցում, 

կայր վի նրա նից և չի մնա ա ռանց դա տա պար տու թյան` ըստ ի մաս

տու նի խոս քի»: Եղ բայ րը հարց րեց. «Ի՞նչ են գի շե րա յին ցնորք ներն 

ու դի վա կան ա նուրջ նե րը»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ինչ պես ցե րեկն է դևը 

մեզ խաբ կա կան ու օ տա րո տի խոր հուրդ նե րով տակ նուվ րա ա նում, 

որ պես զի ա ղոթ քի չվարժ վենք, այն պես էլ գի շերն է մեր հո գին պա

շա րում գար շե լի պատ րան քե րով ու տե սիլք նե րով ու խա վա րեց նում է 
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մեր մտքե րը` խա փա նե լով գի շե րա յին ա ղոթք նե րը»: Դարձ յալ եղ բայ րը 

հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Մարդն ի՞նչ պի տի ա նի, հա՛յր, կամ ի՞նչ 

մի ջո ցով ստա նա ա ռա քի նու թյան շնորհ ներ»: Ծերն ա սաց. «Ե թե մե կը 

կա մե նա ո րևէ ար հեստ սո վո րել, նա կմնա այդ ար հես տը ու սու ցա նող 

վար պե տի մոտ՝ հան դարտ համ բե րու թյամբ և իր ան ձը կխո նար հեց նի 

նրա ա ռաջ և այդ պես կսո վո րի: Այն պես էլ կրո նա վո րը. ե թե թող նի 

մարդ կա յին ա մեն հոգս և ար հա մար հի դրանք, իր ան ձը խո նար հեց

նի և ի րեն ոչ միայն մեկ նու մե կին հա վա սար չկար ծի, այ լև ա մեն քից 

վատ թար հա մա րի ի րեն, այդ պես կա տա րե լա պես խո նարհ վե լով ու ար

հա մար հե լով ի րեն` իր ջան քե րի շնոր հիվ կգտնի ա ռա քի նու թյուն, և 

ա ռա քի նու թյուն ներն ի րենք կգան դե պի նա»: 

54. Ա սաց դարձ յալ. «Ե թե մե կը մե ղան չի Աստ ծո դեմ, պար տա վոր է 

իր ան ձը հե ռաց նել մարդ կա յին սի րուց, մին չև հա մոզ վի, որ ի րեն սի

րե լի դարձ րեց Աստ ծուն, ո րով հե տև աշ խար հի սե րը խա փա նում է մեր 

մեջ Աստ ծո սե րը»:

55. Ա սաց դարձ յալ. «Աղ չար ված միսն այն աս տի ճան  է  նե խում,  

որ ա մեն քը ետ են քաշ վում նրա գար շա հո տու թյու նից: Նե խա ծու թյու

նից թա րա խաոր դեր են ծնվում, որ պես զի ու տե լով` սպա ռեն այն, սա

կայն երբ աղ է լցվում նրա վրա, նե խու մից ա ռա ջա ցած որ դե րը սատ

կում են, իսկ գար շա հո տու թյու նը դա դա րում է, ո րով հե տև ա ղը որ դե րի 

սատ կաց նողն  ու գար շա հո տու թյու նը վե րաց նողն է: Այս պես է լի նում 

նաև այն կրո նա վո րի հետ, ով իր ան ձը տա լիս է երկ րա վոր գոր ծե րի և 

ընկ նում է  կեն ցա ղի դա տարկ  հոգ սե րի մեջ, իր խցում չի հան դարտ

վում, ա ղոթք չի ուղ ղում  առ Աստ ված, պահք չի պա հում և ճգնու

թյուն ներ չի ա նում, ո րոնք հո գևոր աղ են: Սրա հա մար էլ նե խում է, 

հո տում, փտում և լցվում որ դե րով, այ սինքն` չար խոր հուրդ նե րով, 

այն քան ժա մա նակ, մին չև որ ետ է դառ նում դրան ցից դե պի կեն դա նի 

Աստ ծո և Նրա հրեշ տակ նե րի կող մը` գար շա հո տու թյան և խե նեշ խոր

հուրդ նե րի պատ ճա ռով այս պի սի ախ տեր ամ բա րե լուց հե տո, ո րոն ցով 

բռնված էր իր միտ քը: Իսկ ե թե ու զում ես ի մա նալ, թե ինչ են այդ որ

դե րը, ա պա պատ կե րաց րու դրանք իբ րև խա վա րում շրջող չար դևեր: 

Հենց այդ պես էլ  բնակ վում են նրա մեջ խե նեշ խոր հուրդ նե րը, մին

չև որ քայ քա յում  և իս պառ ոչն չաց նում են: Իսկ երբ ան ձը դի մի առ 

Աստ ված և հե ռա նա երկ րա յին հոգ սե րից ու խռովք նե րից,  հա վա տա 

ողջ սրտով, թե Աստ ված կա րող է կե րակ րել ի րեն, իր բո լոր հոգ սե րը 

գցի Նրա վրա, այն ժամ նրան կա ռաք վի Աստ ծո ա ղը՝ Սուրբ Հո գին, 
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բա րե րար և մար դա սեր Հո գին: Եվ երբ նրա վրա իջ նի այդ քաղցր և 

ճշմա րիտ  Հո գին,  նրա նից կփախ չեն բո լոր որդ նան ման ախ տե րը»:

56. Ա սաց դարձ յալ. «Կրո նա վո րը չպետք է զբաղ վի ծաղ կա նոց նե

րով, տնկի նե րով, ծա ռե րի գե ղեց կու թյամբ և պտղա բեր ան տառ նե րով, 

ո՛չ էլ զո վա սուն տա ղա վար նե րով, ա կա նա կիտ աղբ յուր նե րով, այ գի նե

րով ու բազ մապ տուղ բան ջա րա նոց նե րով. ո՛չ հո յա կերտ տներ բաղ ձա, 

ո՛չ պա հեստ ներ և ո՛չ էլ շուր ջը սփռված ոչ խար նե րի հո տեր, ար ջառ

նե րի նա խիր ներ և ձիե րի ե րա մակ ներ: Սրան ցից ոչ մե կը չպետք է 

ձեռք բե րի կրո նա վո րը, այ սինքն` այն ա մե նը, ինչ երկ րա վոր է: Այլ 

պար տա վոր է այն չափ աղ քատ լի նել, որ մին չև իսկ մարմ նին անհ րա

ժեշտ պի տույք նե րի պա կասն ու նե նա, բայց և գո հա նա Աստ ծուց: Նաև՝ 

պետք է գի տակ ցի, որ հե ռա վոր ճա նա պարհ է գնում և պետք է օ տա

րա նա ա մեն տե սա կի  կեն ցա ղա յին  հանգս տից ու հոգ սե րից: Սա կայն 

ե թե կրո նա վորն սկսի կեն ցա ղա յին հոգ սե րի հա մար ջա նալ և դրանց 

նվիր վել, չի կա րող Աստ ծուն սի րե լի լի նել և ոչ էլ մարդ կանց բամ

բա սանք նե րից ու ա տե լու թյու նից խու սա փել: Եվ շա տե րի հետ կռիվ

նե րի, խռո վու թյուն նե րի և պա տե րազմ նե րի մեջ կներ քաշ վի զա նա զան 

խո սակ ցու թյուն նե րի, հան դե րի, մար գե րի ու այ գի նե րի սահ ման նե րի 

պատ ճա ռով:  Իր գե ղեց կա շեն տա նը կկա մե նա մե ծա մեծ նե րին հյու րըն

կա լել և աղ քատ նե րին չի թող նի մտնել այն տեղ: Հոգ կտա նի նաև այ

գի նե րի մա սին, ոչ խար նե րի հո տե րի և նա խիր նե րի ու եզ նե րի մա սին, 

մշակ ներ կվար ձի և ան դաս տան ներ կգնի, ա րոր կպատ րաս տի ու հո ղը 

կվա րի,  այ գի նե րի, ջրամ բար նե րի ու պար տեզ նե րի հա մար խռովք ներ 

կապ րի ու կմաշ վի: Եվ ե թե մե կը նրա այ գու կամ տան ցան կա պա տը 

քան դի, նրա հետ կթշնա մա նա ու կկռվի: Ե թե մե կը ա նա սուն մտցնի  

նրա ար տը, կամ մեկ ու րի շը ո րևէ վնաս հասց նի, ա մեն քի հետ կկռվի, 

կզայ րա նա և ողջ օ րը կա տա ղած ման կգա: Բար կու թյամբ իշ խա նին 

օգ նու թյան կկան չի, ու ղի ներ կո րո նի չա րով հա տու ցե լու ի րեն վնաս 

պատ ճա ռող նե րին և տրտմեց նող նե րին, ծա ռա կդառ նա ա մեն տե սակ 

ախ տե րի և կգե րե վար վի սա տա նա յի կող մից: Ի՞նչ շահ ու նե ցավ մե

նակ յա ցը, ե թե ոչ` կո րուստ. թեև հե ռա ցավ երկ րից, սա կայն դարձ յալ 

փար վեց երկ րա յին գոր ծե րին, ինչ պես և աս վում է. «Ոչ մի զին վո րու

թյուն ա նող այս աշ խար հի գոր ծե րով չի զբաղ վում, որ պես զի զո րա պե

տին հա ճո լի նի» (Բ Տիմ. Բ, 4): Ուս տի սկսենք հե ռա նա՛լ մարմ նա վոր 

գոր ծե րից, մո ռա նա՛նք նրա ինչ քերն ու շա հե րը, ար հա մար հե՛նք այն 

ա մե նը, ին չը մեր միտքն ընկղ մում է կորստ յան խոր խո րատ նե րը, թե

թևաց նե՛նք նա վե րի և մեր հո գի նե րի բե ռը, որ պես զի դյու րու թյամբ 
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ուղ ղոր դի մեր նա վա պե տը, որ միտքն է, որ պես զի կա րո ղա նանք անց

նել ախ տե րի ծո վե րը և հաս նել երկ նա յին նա վա հան գիստ»:

57. Ա սաց դարձ յալ. «Ինչ պես լո գա րա նի դուռն են ա րագ բա ցում 

և փա կում, որ պես զի ներ սում պա հեն գո լոր շին, այդ պես և կրո նա վո րի 

անձն է` ե թե շատ խո սի, թե կուզ և լավ խո սի, իր ներ քին ջեր մու թյու նը 

կհանգց նի, քան զի բո լո րից լա վը լռու թյունն է, ո րով հե տև նա է ի մաս

տու թյան մայ րը և  բա զում գի տու թյուն նե րի գան ձա րա նը»: 

58. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Հա՛յր, ինչ պե՞ս պետք է 

հան դարտ վել խցում»: Ծերն ա սաց. «Խցում հան դարտ վելն ա՛յս է, որ 

մարդ հանձ նի ի րեն Աստ ծո ձեռ քը և մշտա պես ընկ նի Նրա ա ռաջ, բա

րին գոր ծի` որ քան կա րող է,  կռվի չար խոր հուրդ նե րի դեմ, որ թշնա

մին է դնում նրա մտքում: Այս է ճշմա րիտ լռելն ու աշ խար հից փախ չե

լը»: Եղ բայրն ա սաց. «Եվ ի՞նչ է աշ խար հը»: Ծերն ա սաց. «Աշ խար հը 

հո գու բնու թյա նը հա կա ռակ գոր ծելն է, աշ խար հը մարմ նի կամ քը կա

տա րելն է, աշ խար հը ինչոր երկ րա վոր ան ցո ղիկ բա նի մա սին խոր հելն 

է, աշ խար հը՝ ա ռա վել մարմ նի, քան հո գու մա սին հո գալն է, աշ խար հը 

գոր ծով պար ծե նալն է: Այս ա մե նը ես ինձ նից չեմ ա սում, որդ յա՛կ, այլ 

Հով հան նես ա ռաք յալն է ա սում. «Մի՛ սի րեք աշ խար հը և ոչ էլ՝ ինչ 

որ աշ խար հին մեջ կա» (Ա Հովհ. Բ 15): Եվ մե նակ յա ցը պար տա վոր է 

քննել ի րեն մշտա պես, թե արդ յոք կա րո՞ղ է անց նել նրանց մի ջով, ով

քեր օ դում են, կամ ա զատ վել նրան ցից, քա նի դեռ իր  մարմ նի մեջ է, 

քան զի ով պարտ վում է ո րևէ ախ տից, նրա ծա ռան է»: Եղ բայրն ա սաց. 

«Ի՞նչ պետք է ա նի մե նակ յա ցը»: Ծերն ա սաց. «Պետք է հան դարտ վի, 

իսկ հան դարտ վե լու հա մար այս ե րեք բա ներն են անհ րա ժեշտ. նախ` 

Աստ ծո երկ յու ղը, երկ րորդ` ո ղոր մու թյուն խնդրել Նրա նից՝ ան ձան

ձիր, եր րորդ` եր բեք միտ քը չկտրել Աստ ծուց»:

59. Ոմն եղ բայր գնաց մի ծե րի մոտ, ո րը նստում էր Ա լեք սանդ րիա

յի Տաս ներ կու կոչ վող վան քում: Նրա հետ էր նաև մի աշ խար հիկ եղ

բայր, ով ծե րին ա սաց. «Մեզ խո՛սք ա սա, հա՛յր, թե ինչ պե՞ս ապ րենք 

ի րար հետ, ո րով հե տև իմ այս  եղ բայրն աշ խար հա կան է և կա մե նում 

է կրո նա վոր դառ նալ»: Ծերն ա սաց. «Բա րի գործ է ա նում, որդ յա՛կ, 

նա, ով թող նում է աշ խար հը և հնա զանդ վում Աստ ծուն: Նստե ցե՛ք 

ձեր սեն յա կում, որ տեղ կա մե նաք, և ստանձ նե՛ք հան դար տու թյուն, 

տքնու թյուն և ան դա դար ա ղոթք, քան զի հու սա ցած եմ Աստ ծո շնոր

հին, որդ յա՛կ, որ կա ռա քի  իր պար գև նե րը և կլու սա վո րի ձեր միտ քը  

ճշմար տու թյան գի տու թյամբ»: 

7 – Հարանց վարք
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60. Մի ծեր մե նակ յա ցի մա սին ա սում էին, թե ե րե սուն չորս տա րի 

ապ րեց  հան դար տու թյամբ, եր կու օ րը մեկ էր ճա շա կում և բա ցար ձակ 

ան բար բառ լռու թյուն պահ պա նեց մին չև կյան քի վերջ,  իսկ ե թե շատ 

կա րևոր դեպք էր լի նում, ձեռ քե րով և թվե րով էր հայտ նում այն: Սա 

ինքս տե սա Ե լիո նի երկ րում և մնա ցի նրա մոտ տա սը  տա րի: 

61. Ծերն ա սաց. «Ե թե մե կը կա մե նում է հան դարտ վել, պետք է կա՛մ 

ա նա պա տում բնակ վի, կա՛մ բա զում եղ բայր նե րի միա բա նու թյան մեջ, 

ո րով հե տև ե թե ո րևէ բնա կա վայ րին մոտ բնակ վի, բա զում հոգ սեր ու 

խռովք ներ կպա տա հեն նրան: Եվ ե թե մեկն այն տեղ հյուր գա, ա կա մա 

ստիպ ված կլի նի ըն դու նել նրան, քան զի չկա մեկ այլ տեղ, որ տեղ նա 

կա րող է հանգս տա նալ: Իսկ ե թե այդ տեղն ըն դար ձակ լի նի, թե կուզ 

և չըն դու նի նրան, միտ քը չի դա տա պար տի նրան, քան զի մեկ այլ տեղ 

կա րող է հան գիստ գտնել նա: Այս պես եղ բայր նե րի միա բա նու թյու նը 

պա րիսպ և պա հա պան կլի նի նրան, և նա  հան գիստ կգտնի Քրիս տո սի 

զո րու թյամբ»:

62. Ծերն ա սաց. «Բան տարկ յալ ներն են, որ միշտ սեն յա կում նստում 

են մե նակ, իսկ Աստ ծո հի շա տակն այն տեղ Երկն քի Ար քա յու թյունն է, և 

այս է այդ խոս քը, որ ա սում է. «Բան տում էի, և ինձ տե սու թյան ե կաք» 

(Մատթ. ԻԵ 36)»:

63. Ծերն ա սաց դարձ յալ. «Մարդ կա՝ հար յուր տա րի նստում է 

խցում և այդ պես էլ չի կա րո ղա նում սո վո րել, թե ինչ պես պետք է 

նստել խցում»:



  

Գլուխ Գ 
Մտքի արթ նութ յան կամ զղջման  

եվ ար տա սուք նե րի մա սին          

1. 
Աբ բա Ան տո նիոսն ա սաց. «Ձեր աչ քի ա ռաջ ու նե ցե՛ք Աստ ծո 

երկ յու ղը` միշտ հի շե լով մա հը: Ա տե՛ք աշ խար հը և այն ա մե նը, 

ինչ կա նրա մեջ: Ա տե՛ք մարմ նա կան հան գիս տը` հրա ժար վե լով աշ

խար հիկ կյան քից, որ պես զի Աստ ծո մեջ ապ րեք, որ այս է պա հան ջե

լու մեզ նից դա տաս տա նի օ րը: Քաղ ցե՛նք, ծա րա վե՛նք, մեր կա նա՛նք, 

հա ռա չե՛նք, պա հե՛նք, հսկե՛նք և փոր ձե՛նք` թե արդ յոք ար ժա նի՞ ենք 

Աստ ծուն: Նե ղու թյուն սի րենք, որ Աստ ծուն գտնենք, ար հա մար հե՛նք 

մարմ նա վոր նե րը, որ մեր հո գի նե րը ապ րեն»:

2. Աբ բա Ե ղիասն ա սաց. «Ես ե րեք բա նից եմ երկն չում. երբ իմ հո

գին ել նի մարմ նիցս, երբ հան դի պի Աստ ծուն և երբ պա տաս խան նե րը 

դուրս գան ին ձա նից»: 

3. Հայր Սիղ վիա նո սը նստած էր եղ բայր ներր հետ. հան կարծ նա տե

սիլք տե սավ և ե րե սի վրա ըն կավ: Բա զում ժա մեր անց վեր կե նա լով` 

լաց ե ղավ: Եղ բայր ներն ա ղա չե ցին և ա սա ցին նրան. «Ի՞նչ ե ղավ քեզ, 

հա՛յր»: Իսկ նա լռու թյամբ միայն լա լիս էր, և երբ շատ բռնա դա տե ցին 

նրան, ա սաց. «Եղ բայր նե՛ր, ես դե պի դա տաս տան համ բարձ վե ցի և տե

սա բա զում կրո նա վոր նե րի, որ դե պի տան ջանք էին գնում, և բա զում 

աշ խար հա կան նե րի, որ դե պի հա վի տե նա կան կյանք էին գնում»: Եվ 

ճգնում էր ծերն ու այ լևս չէր կա մե նում դուրս ել նել իր խցից: Ե թե 

ստիպ ված էր լի նում դուրս գալ, կնգու ղով ծած կում էր իր ե րեսն ու 

ա սում. «Ին չի՞ հա մար եմ ու զում   տես նել այս ա ռօր յա լույ սը, ո րից 

ոչ մի օ գուտ չկա»:

L L

L L
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4. Ծերն ա սաց. «Ա՜հ, ի՜նչ կպա տա հի հան դերձ յալ աշ խար հում` 

Աստ ծո Որ դու գալստ յան օ րը, ո րով հե տև հա րու թյու նից հե տո մարդ

կանց հո գի նե րը երկ յու ղից կել նեն ողջ աշ խար հի վրա, ինչ պես ա սաց 

Տե րը, և կսա սան վեն հան դերձ յալ դա տաս տա նի ա ռաջ»: Ծերն ա սաց. 

«Ինչ պես որ մեր ստվերն ենք ա մե նուր մեզ հետ տա նում, այն պես էլ 

պար տա վոր ենք լա լու, զգու շա նա լու և ար թուն մնա լու, ուր էլ որ լի

նենք»:

5. Հանդգ նու թյան մա սին ծերն ա սաց. «Հանդգ նու թյու նը խոր շա

կա հա րող հողմ է, ո րը ոչն չաց նում է մե նակ յա ցի վաս տա կը. սա կայն 

այժմ ծաղ րի մա սին լսի՛ր: Ծաղ րը հե ռու է վա նում դառ նակս կիծ հե

ծե ծանք նե րը, ծաղ րը ո՛չ շի նում է և ո՛չ էլ պահ պա նում, այլ կորստ յան 

է մատ նում և շին վածն է կոր ծա նում: Ծաղ րը տրտմեց նում է Սուրբ 

Հո գին և ան ձին օ գուտ չի բե րում, մար մինն ա պա կա նում է, ա րիու

թյու նը՝ հա լա ծում, ո՛չ մահ վան հի շո ղու թյունն ու նի և ո՛չ էլ դժոխ քի 

խոր հուր դը»:

6. Ծե րե րից մեկն ա սաց. «Մե նակ յա ցի ա ռա ջին ա պաշ խա րու թյունը 

դարձն է սնո տի հոգ սե րից, իսկ ով ծաղր և հա մար ձա կու թյուն ցուցաբե

րի, կկորց նի ճշմա րիտ վաս տա կը: Ծաղրն ու հանդգ նու թյու նը աղտե ղի 

տիղ մի մեջ են գցում ոչ միայն ե րի տա սարդ մե նակ յա ցին, այլև ծեր: 

Ծաղրն ու հանդգ նու թյու նը ներ քև են քա շում մե նակ յա ցին»: 

7. Ոմն եղ բայր հարց րեց Աբ բա Ան տո նիո սին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ 

իմ մեղ քե րի հետ»: Ծերն ա սաց. «Ով կա մե նում է փրկվել մեղ քե րից, 

հա ռա չանք նե րով միայն կա զատ վի դրան ցից»: Նույն ին քը դարձ յալ 

ա սաց. «Լա՛ցն է այն ճա նա պար հը, որ ցույց տվեց մեզ Սուրբ Գիր

քը: Մեր հայ րերն ա սա ցին. «Լա ցե՛ք,  ո րով հե տև դրա նից բա ցի ու րիշ 

ճանա պարհ չկա»: Ե թե ընկ նես մեղ քի մեջ և ետ դառ նաս դրա նից, 

սկսես տրտմել և ա պաշ խա րել, տե՛ս, մին չև մահ վանդ օ րը չդա դա րեց

նես առ Տեր տրտմու թյունն ու հա ռա չան քը, ո րով հե տև մի գու ցե դարձ

յալ նույն տիղ մի մեջ ընկ նես: Եվ հա վա տա, որ  այս պի սի տրտմու

թյամբ Աստ ծուն մոտ ես, ո րով հե տև դա ան ձիդ հա մար ե րա սան է և 

զգու շաց նում ու ետ է պա հում ընկղմ վե լուց: Ի մա ցի՛ր, որ բո լոր չա րիք

նե րից ա ռաջ, և մարդ կու թյան ա րա րու մից էլ ա ռաջ՝ ամ բար տա վա նու

թյու նը ծնվեց նա խագ յուտ դևի կա մա կոր մտքում, ո րի պատ ճա ռով էլ 

ինքն ըն կավ»: 

8. Հայր Ար սե նի մա սին ա սում էին, թե նրա մոտ` Սկյու թիա, եղ

բայր ներ ե կան, իսկ նա չկա րո ղա ցավ ըն դու նել նրանց՝ իր մեծ սգի և 



 ԳԼ. Գ – ՄՏՔԻ ԱՐԹՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԶՂՋՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՍՈՒՔՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ  101

տրտմու թյան պատ ճա ռով, և եղ բայր նե րը տես նե լով այդ ՝ զար հու րած 

ետ դար ձան:

9. Մեռ նե լու վրա էր Ա րե թաս ա նու նով ոմն փա րա նա ցի եղ բայր, 

ո րը  կրո նա վո րու թյան ըն թաց քում փոքրինչ ծույլ էր ե ղել: Նրա շուրջ 

նստած հայ րե րից ո մանք տես նե լով, որ նա խնդու թյամբ և զվար թու

թյամբ էր ել նում մարմ նից, եղ բայր նե րի հո գևոր շի նու թյան հա մար 

հարց րին նրան. «Հա վա տա՛, եղ բա՛յր, ա մենքս էլ գի տենք, որ ոչ այն

քան զո րեղ ջա նա ցող ե ղար ճգնու թյան մեջ, իսկ այժմ ինչ պե՞ս ես այդ

պի սի հո ժա րու թյամբ գնում Տի րոջ մոտ»: Փա րա նա ցի եղ բայրն ա սաց. 

«Հա վա տա ցե՛ք, հայ րե՛ր, ճշմա րիտ ա սա ցիք, սա կայն երբ վա նից մե նակ

յաց դար ձա, ո՛չ մե ղան չած մար դու դա տա պար տե ցի, ո՛չ էլ մե կի հան

դեպ ոխ պա հե ցի ողջ օ րը, իսկ հի մա  կա մե նում եմ Աստ ծուն ա սել. 

«Դո՛ւ ա սա ցիր, Տե՛ր, «Մի՛ դա տեք, որ չդատ վե՛ք» (Մատթ. Է 1), «Թո ղե՛ք, 

և կթողն վի ձեզ» (Մատթ. Զ 14)»: Եվ բո լո րը, օ գուտ քա ղե լով եղ բոր խոս

քե րից, նրան ա սա ցին. «Գնա՛ խա ղա ղու թյամբ, որդ յա՛կ, դու և ա ռանց 

վաս տա կի փրկվե ցիր»:

10. Մի ծեր ճգնա վոր կար, ո րի սո վո րու թյու նը և գոր ծը այս էր. 

միշտ տխուր նստում էր իր խցում՝ դեմ քը դե պի գե տին խո նար հած, 

գլու խը շար ժե լով և հո գոց հա նե լով ա սում էր. «Արդ յո՞ք ինչ ես լի նե

լու»: Այս պես էր անց կաց նում իր կյան քի բո լոր օ րե րը: Հե տո դարձ յալ 

առ ժա մա նակ լռում էր, պա րան էր հյու սում, ա պա դարձ յալ, գլու խը 

շար ժե լով, ա սում. «Արդ յո՞ք  ինչ պի տի լի նես»: Մի ան գամ նրա մոտ 

ե կավ մի ե գիպ տա ցի ե րի տա սարդ եղ բայր, ով մարտն չում էր պոռն կու

թյան դեմ, և ա ղա չեց ծե րին ա ղոթք ա նել իր հա մար, որ պես զի իր մի ջից 

դուրս գա այդ պա տե րազ մը: Ծե րը ա ղոթք ա րեց և ար ժա նա վո րա պես 

ա ղա չեց Աստ ծուն նրա հա մար յոթ օր, իսկ ու թե րորդ օ րը հարց րեց եղ

բո րը. «Ինչ պե՞ս է մարտդ, եղ բա՛յր»: Եվ նա ա սաց. «Վատ է, ո՛վ հայր, 

բնավ թե թևու թյուն չզգա ցի»: Ծե րը զար մա ցավ: Եվ ա հա գի շե րով ծե

րին ե րևաց սա տա նան և ա սաց նրան. «Հա վա տա՛, ծե՛ր, ա ռա ջին իսկ 

օ րը, երբ դու ա ղա չե ցիր Աստ ծուն, ես նրա նից հե ռա ցա, սա կայն նա մի 

ա ռան ձին դև ու նի, և ա ռան ձին պայ քար կա նրա որ կո րի մեջ: Ես նրա 

պայ քա րի հետ գործ չու նեմ, այդ  ինքն է իր դեմ մարտն չում. կուշ տու

կուռ ու տում է ու ննջում»: 

11. Ա սաց դարձ յալ. «Ա պաշ խա րո ղը պետք է մե կու սա նա, մտո րի, 

վշտա նա, աշ խար հիկ հոգ սե րից հե ռու մնա, ոչ մե կին բեռ չդառ նա, իր 

ան ձը ար տաք սի և նե ղի, քննի և հան դի մա նի, անձ կու թյան մեջ լի նի, 
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մշտա պես դա տա պար տի իր ան ձը, հսկի և ցա վագ նած սրտով Աստ ծուն 

ա ղա չի և Նրա ո ղոր մու թյու նը խնդրի»:

12. Գնա ցինք Ա լեք սանդ րիա յի Կա նո պոն քա ղա քից տա սը մղոն հե

ռու և խո սե ցինք ճգնա սեր և համ բե րու թյան շնորհն ու նե ցող մի  մար

դու հետ, ո րի ա նու նը աբ բա Թեո դո րոս էր: Նա մեզ պատ մեց Ա լեք

սանդ րիա յից դուրս՝ իր խցում բնակ վող մի մար դու մա սին, ով ստա

ցել էր զղջման և սգի շնոր հը: Մի օր՝ սրտի վշտա նա լու պա հին, նրա 

մոտ հոր դա բուխ ար ցունք ներ հեղ վե ցին: Եղ բայ րը տես նե լով այս` իր 

մտքում ա սաց. «Ար դա րև, սա նշան է, որ մո տե ցել է իմ մահ վան օ րը»: 

Եվ երբ այս մտա ծեց, ար տա սուքն ա վե լի հոր դա ցավ, իսկ նա, տես նե

լով այդ, կրկին ա սաց. «Ար դա րև, հա սավ ժա մա նա կը», և շա րու նա կում 

էր ա վե լի ուժ գին ար տաս վել: Մեծ օ գուտ քա ղե լով ծե րի պատ մու թյու

նից, մենք հարց րինք նրան ար տաս վե լու մա սին, թե ին չո՞ւ եր բեմն 

ինք նա բուխ է գա լիս, իսկ եր բեմն էլ նույ նիսկ ջան քե րը չեն օգ նում 

ար տաս վել: Եվ ծերն ա սաց. «Ար տա սու քը նման է ձմե ռա յին անձ րևի, 

իսկ մե նակ յա ցը մշակ է: Երբ տես նի, որ անձ րև է գա լիս, պետք է շտա

պի և ջա նա, որ դրա նից ո չինչ չկոր չի, այլ մտնի պար տեզ և ո ռո գի 

այն: Քան զի, ա սեմ ձեզ, որդ յա՛կներ, լի նում է անձ րևա յին մի այն պի սի 

օր, որ ա վե լին ար ժե, քան ողջ տար վա անձ րև նե րը, որ սնու ցում են բո

լոր պտուղ նե րը: Ուս տի, երբ ի մա նաք, թե ե կել է, ջա նա ցե՛ք, պա հե՛ք 

և պարս պե՛ք ձեր ան ձե րը` ա ղեր սե լով ամ բողջ հո գով ու մտքով, քան

զի չգի տենք` մեկ ու րիշ օր կգտնե՞նք այդ անձ րևը»: Մենք դարձ յալ 

հարց րինք նրան. «Հա՛յր, ինչ պե՞ս մար դը պահ պա նի սու գը, երբ այն 

գա»: Եվ ծերն ա սաց. «Ա մե նից ա ռաջ այդ օ րը և այդ ժա մա նակ ոչ մի 

մար դու մոտ չպետք է գնալ, ո րո վայ նը պետք է զսպել և չհպար տա նալ, 

թե ողջ օ րը սգում է, և տրվել ա ղոթք նե րի ու ըն թերց ման: Սա կայն երբ 

սու գը գա մեզ մոտ, նա կու սու ցա նի, թե ինչն է բխեց նում ի րեն և ին

չը` խո չըն դո տում»: Եվ պատ մեց մեզ հե տև յա լը. «Մի եղ բոր գի տեմ, 

որ նստում էր խցում և պա րան էր գոր ծում: Երբ նրա ար տա սուք նե րը 

գա լիս էին, ա ղոթ քի էր կանգ նում, և իս կույն  ար ցունք նե րը դա դա

րում էին: Հե տո դարձ յալ նստում էր և պա րա նը հյու սում, մտքե րը 

հա վա քում, և նրանք դարձ յալ գա լիս էին: Ըն թեր ցե լիս նույն պես` երբ 

գա լիս էր զղջու մը, վեր էր կե նում, և զղջու մը ցնդում էր, իսկ հենց 

վերց նում էր գիր քը, զղջու մը դարձ յալ գա լիս էր: Եվ այն ժամ եղ բայրն 

ա սաց. «Ճշմա րիտ ա սա ցին հայ րե րը, թե սու գը վար դա պետ է, քան զի 

նա է ու սու ցա նում մար դուն օգ տա կար բա նե րը»:
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13. Այս ծե րը մեզ պատ մեց նաև հե տև յա լը. «Իմ վար դա պե տը սի

րում էր հա ճա խա կի գնալ ա նա պա տի խոր քը և այն տեղ մնալ: Մի օր 

ես նրան հարց րի, թե. «Ին չո՞ւ ես այդ պես փախ չում ա նա պա տի խոր

քե րը. չէ՞ որ ով մոտ է բնակ վում  աշ խար հին, նա տես նում է և՛ վիշտ, 

և՛ փոր ձու թյուն, և զգու շա նում է դրան ցից, ուս տի ա վե լի մեծ վարձ է 

ստա նում Աստ ծուց»: Վար դա պետն ինձ ա սաց. ��Հա վա տա՛ ինձ, որդ

յա՛կ, նույ նիսկ ե թե մարդ Մով սե սի չա փին հաս նի և գրե թե Աստ ծո 

որ դի լի նի՝ աշ խար հից օ գուտ չու նի: Սա կայն ես Ա դա մի որ դի եմ և իմ 

նա խա հոր նման` երբ տես նեմ մեղ քե րի պտու ղը, իս կույն կցան կա նամ 

այն, կվերց նեմ, կու տեմ և կմեռ նեմ: Սրա հա մար էին մեր հայ րե րը 

փախ չում ա նա պատ և այն տեղ սպա նում ո րո վայ նա մո լու թյու նը, որ

պես զի կե րա կուր չգտնեին, ո րը ախ տեր է ծնում��»: 

14. Ա սաց դարձ յալ. «Ե թե մար դը կա մա վոր իր ան ձը նե ղու թյուն

նե րի տա հա նուն Աստ ծո, հա վա տում եմ, որ Աստ ված նրան մար տի

րոս նե րի շար քին կդա սի, քան զի Աստ ված  նրանց ար տա սու քը նրանց 

ար յան փո խա րեն կըն դու նի»:

15. Ա սաց դարձ յալ. «Բո լոր մեղ քե րը մարմ նից դուրս են, իսկ պոռ

նիկն իր   մարմ նի մեջ է մե ղան չում, քան զի ի րե նից է ել նում պղծու

թյունն ու պղծում ի րեն: Այս պես էլ բո լոր  բա րի գոր ծե րը, որ ա նում է 

մար դը, մարմ նից դուրս են, բայց երբ ար տաս վի, իր հո գին ու մար մի

նը կմաք րի, քան զի ի վե րուստ վայր հո սող ար տա սու քը  լվա նում ու 

սրբում է ողջ մար մի նը»: 

16. Աբ բա Ղոն գի նո սի խցին մոտ բնակ վող մի եղ բայր բազ միցս 

էր վհա տու թյան մեջ ընկ նում, քան զի մե ծա մեծ մեղ քե րի մեջ էր: Հե

տո սգում էր, և քա նի որ չգի տեր` ինչ ա նել, ա սում էր. «Ինչ ե ղավ, 

ե ղավ», իսկ խոր հուրդ նե րը նրան ա սում էին. «Բայց չա րով ե ղավ, սա

կայն ե ղավ»:  

17. Հայ րե րից մե կը ճգնում էր Ռա յի թում, այն տե ղում, որ կոչ վում 

է Քաղ կաս:  Ե կավ նրա մոտ ծե րե րից մե կը և ա սաց նրան. «Աբ բա՛, 

երբ մի եղ բոր ո րևէ գոր ծով տեղ եմ ու ղար կում, տրտմում եմ ու մտա

հոգ վում»: Աբ բան նրան ա սաց. «Երբ ես ինձ սպա սար կող եղ բո րը ու

ղար կում եմ ինձ անհ րա ժեշտ բա նե րի հա մար, նստում եմ դռան մոտ, 

իսկ  երբ խոր հուրդ ներս հարց նում են` արդ յոք ե՞րբ կգա եղ բայ րը, ես  

ա սում եմ. «Իսկ ե թե նրա նից ա ռաջ գա մեկ այլ եղ բայր՝ հրեշ տա կը, 

որ տա նե լու է քեզ Տի րոջ մոտ, ի՞նչ կլի նի արդ յոք»: Այս պես նստե լով՝ 

դուրս եմ նա յում, հո գոց հա նում, մեղ քերս լա լիս և ա սում. «Ո՞ր եղ
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բայրն  ա ռա ջի նը կգա և ներս կմտնի` ներ քևի՞նը, թե՞ վե րևի նը»: Եվ 

սրա նից մեծ օ գուտ քա ղած` ծե րի մո տից գնաց այն եղ բայ րը և այ դու

հետ  ինքն էլ էր  նույն կերպ վար վում:

18. Հայր Հով սեփն ա սաց, թե հայր Ի սա հա կը պատ մում էր, թե. «Մի 

ան գամ նստած էի հայր Պի մե նի մոտ, երբ  տե սա նրան հափշ տա կու

թյան մեջ: Քա նի որ նրա մոտ մեծ հա մար ձա կու թյուն ու նեի, ըն կա նրա 

ա ռաջ և ա ղա չե ցի նրան ա սել ինձ, թե ո՞ւր էին իր խոր հուրդ նե րը: 

Եվ նա հար կադր ված ա սաց. «Իմ խոր հուրդ ներն այն տեղ էին, որ տեղ 

սուրբ Մա րիամն էր և լաց էր լի նում Տի րոջ խա չի մոտ: Ես էլ էի կա մե

նում այդ պես լաց լի նել: 

19. Ե րա նե լի Մա կա րիո սի ա շա կերտ հայր Պափ նո տիո սը ա սում էր, 

թե ծե րը մի ան գամ ա սաց. «Երբ ես մա նուկ էի, այլ մա նուկ նե րի հետ 

եզ ներն էի ա րա ծեց նում: Մի ան գամ նրանք գնա ցին ի րենց հա մար սեխ 

կտրե լու.  մինչ գնում էին, սե խե րից մեկն ըն կավ: Եվ ես վերց րի այն ու 

կե րա: Այժմ երբ հի շում եմ այդ, նստում ու լաց եմ լի նում»: 

20. Հայր Հա կո բոսն ա սաց. «Ինչ պես ճրագն է լու սա վո րում խա վար 

տու նը, այն պես էլ  Աստ ծո երկ յուղն է  մտնում  մար դու սիր տը և  լու

սա վո րում այն, ու սու ցա նում է բո լոր ա ռա քի նու թյուն ներն ու Աստ ծո 

պատ վի րան նե րը»:

21. Սկյու թիա յում ոմն հայր Ա պո լո նի մա սին ա սում էին, թե նախ

կի նում գա զա նա բա րո հո վիվ էր ե ղել. տես նե լով ա մա յի վայ րում մի 

հղի կնոջ` սա տա նա յից դրդված ա սել էր. «Կա մե նում եմ տես նել, թե 

ինչ պես է պտու ղը բնակ վում նրա ո րո վայ նում»: Պատ ռել էր կնոջ ո րո

վայ նը, տե սել ման կա նը, հե տո զղջա լով ե կել էր Սկյու թիա և հայ րե րին 

պատ մել, թե ինչ ո ճիր է գոր ծել: Եվ լսե լով, թե ինչ պես են սաղ մոսում 

և ա սում. «Մեր կյան քի տա րի նե րի թի վը յո թա նա սուն է, ա ռա վե լը` 

ութ սուն, այն էլ` ցա վե րով ու հե ծու թյամբ» (Սաղմ. ՁԹ 10), ա սաց նրանց. 

«Ա հա քա ռա սուն տա րե կան եմ և մի ժամ ան գամ ա ղոթ քի չեմ կանգ

նել, ե թե սրա նից հե տո ապ րեմ ևս  քա ռա սուն տա րի, չեմ դա դա րի 

Աստ ծուն ա ղա չել, որ թո ղու թյուն տա իմ մեղ քե րին»: Քա նի որ ձե ռա

գործ ա նել չգի տեր, հա նա պազ ա ղոթ քի էր կանգ նում և ա սում. «Տե՛ր, 

Տե՛ր, իբ րև մարդ մե ղան չե ցի Քո ա ռաջ, իբ րև Աստ ված թո ղու թյո՛ւն 

տուր իմ մեղ քե րին»: Եվ նա օր ու գի շեր ա ղոթք նե րի ու խոկ ման մեջ 

էր: Ոմն եղ բայր, որ նրա մոտ էր բնակ վում, լսում էր, թե նա ինչ

պես էր ա սում. «Ձանձ րաց րի քեզ, Տե՛ր, թո ղու թյո՛ւն շնոր հիր ինձ, որ 

գեթ փոքրինչ հանգս տա նամ»: Եվ կա տար վեց նրա կամ քը, ո րով հե տև 
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Աստ ված նե րեց նրա բո լոր մեղ քե րը, ինչ պես նաև` կնոջ մա հը, բայց 

ման կան առն չու թյամբ նրա կամ քը չկա տար վեց: Ծե րե րից մե կը նրան 

ա սաց. «Ման կան մեղքն էլ քեզ նե րեց Աստ ված, սա կայն Իր կամ քով 

թո ղեց քեզ տքնու թյան մեջ, քան զի դա օգ տա կար է քո հո գուն»:

22. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Ա մո նին և ա սաց. «Ինձ կյան քի 

խո՛սք ա սա, հա՛յր»: Հայր Ա մոնն ա սաց. «Գնա՛ և քո խոր հուրդ նե րը 

դարձ րո՛ւ բան տարկ ված՝ չա րա գործ նե րի պես, ո րոնք մարդ կանց հարց

նում են, թե ե՞րբ կգա կամ ո՞ւր է դա տա վո րը, իսկ սպաս ման երկ յու

ղից դո ղում են ու զար հու րում: Այդ պես պետք է կրո նա վո րը սպա սի 

ու հան դի մա նի իր հո գին և ա սի. «Վա՜յ ինձ, ինչ պե՞ս եմ կանգ նե լու 

Քրիս տո սի ատ յա նի ա ռաջ և ի՞նչ պա տաս խան եմ տա լու»: Այս պե՛ս 

խոր հիր հա նա պազ և կկա րո ղա նաս ապ րել»:

23. Մի ան գամ հայր Պի մե նը անց նում էր Ե գիպ տո սով, երբ տե սավ 

մի կնոջ, որ նստած գե րեզ մա նի վրա` կո ծում և դառ նո րեն լաց էր լի

նում: Ծերն ա սաց. «Ե թե այս աշ խար հի բո լոր ցնծա ձայն տա վիղ ներն 

հա վաք վեն այս տեղ, չեն կա րող նրա ան ձը կտրել այդ սգից: Այս պես և 

մե նակ յա ցը պետք է մշտա պես սգա իր վրա»: 

24. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս են գա լիս մար

դու ար տա սուք նե րը, հա՛յր»: Եվ ծերն ա սաց. «Ար տա սու քը սո վո

րու թյուն է, որդ յա՛կ, ո րը ա նա րատ է պա հում նրանց ան ձե րը, ով քեր 

փնտրում են այն ա մե նայն ժամ, քան զի փնտրո ղի միտ քը ա մեն վայրկ

յան հի շեց նում է նրան իր գոր ծած մեղ քե րը, ինչ պես նաև՝ դժոխքն 

ու գե րեզ մա նը: Այս պի սի թշվառ ու ո ղոր մե լի մտա ծու թյամբ խոր հում 

է նաև իր ծնող նե րի մա սին, թե ինչ պես գնա ցին կամ ուր են այժմ»: 

Եղ բայ րը հարց րեց. «Օգ տա կա՞ր է կրո նա վո րին իր ծնող նե րին հի շե

լը»: Ծերն ա սաց. «Ում հի շա տա կը որ արթ նու թյուն է բե րում ան ձիդ, 

ա ներկ յուղ զո րա ցի՛ր նրա նով: Եվ երբ ար տա սուք ներդ գան, և խո ցոտ

ված ճմլվես նրան ցից, ինչ էլ որ ե ղած լի նի` կմխի թար վես, ո րով հե տև 

ես մի ճգնա վոր եղ բոր տե սա, ով, խիստ սիրտ ու նե նա լով, խփում էր 

ինքն ի րեն և ցա վե րից ար տաս վե լով՝ հի շում էր իր մեղ քե րը»: 

25. Դարձ յալ ա սաց. «Ե թե Տե րը քեզ ողբ պար գևի, դու քո մտքում 

մի՛ կար ծիր, թե մեծ բան ես դար ձել, ո րով հե տև ե րա նե լի են նրանք, 

ո րոնց սուգ պետք չէ: Ե թե Աստ ված տես նի, որ մար դը պար ծե նում է 

ար տա սուք նե րով, դրանք ետ կվերց նի նրա նից, ո րից հե տո նրա սիր տը 

կխստա նա և ան զեղջ կմնա: Սա կայն երբ տես նես` Տե րը քեզ ար տա

սուք ներ է տա լիս, այն ժամ թո՛ղ քո ձե ռա գոր ծը և սկսի՛ր ող բալ՝ հույ
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սով. ո՞վ գի տե, գու ցե մեր ձե ցել է քո մահ վան օ րը, և դրա հա մար Տե րը 

շնոր հեց քեզ ար տա սուք, որ պես զի դրա նով ո ղոր մու թյան ար ժա նա նաս 

Նրա կող մից: Սա տա նան ա ռա վել ջա նում է բռնել մար դուն վախ ճա նի 

ժա մին, սա կայն Աստ ված այդ ժա մին բա զում մի ջոց ներ է գոր ծադ րում 

փրկե լու մար դուն»:

26. Դարձ յալ ա սաց. «Երբ սա տա նան տես նում է, որ Աստ ված քեզ 

ո ղոր մե լով` արթ նու թյուն է տվել հո գուդ, այն ժամ քեզ մտցնում է քո 

սեն յա կը՝ գոր ծի հա մար, բռնա դա տում է և ա սում. «Գոր ծի՛ր այս գործն 

այ սօր, ո րով հե տև անհ րա ժեշտ է», կամ` «Գնա՛ այ սին չի մոտ», կամ`  

«Տե՛ս այ սինչ բա նը»: Այս ա մենն ա նում է, որ պես զի չթող նի քեզ քո 

լռու թյան մեջ և հափշ տա կի քո հա ռա չանք նե րի քաղց րու թյու նը: Եվ 

ե թե սա տա նա յի ծա ռա նե րը ի մա նան, որ դու հո ժա րու թյամբ եր կա րա

տև ա ղոթք նե րի մեջ ես մնում, այն ժամ քեզ կփոր ձեն կա՛մ մարդ կան

ցից, կա՛մ դևե րից ե կող փոր ձու թյուն նե րով, ո րով հե տև այն ժա մա նակ 

է սա տա նա յի պայ քա րը ու ժե ղա նում, երբ մար դը բա րին է գոր ծում, 

և բար կու թյան զեն քերն օգ տա գոր ծե լով՝ մթագ նում է խո նարհ ան ձի 

մտքի արթ նու թյու նը, քա նի որ բար կու թյու նը բո լոր ախ տե րից զո րա

վոր է, քան զի մա րում է զղջումն ու խա թա րում է ան ձի խո նար հու

թյու նը: Պա տա հում է նաև, որ հան դար տու թյան և սգի մեջ նստե լու 

ժա մա նակ քեզ շուր ջա նա կի պա շա րում են դի վա յին խոր հուրդ նե րը: 

Այդ պա հին ա ղոթ քի կանգ նի՛ր և շրջի՛ր սաղ մո սե լով. «Աստ ված հա

րու թյուն ա ռավ, և ցրվե ցին Նրա բո լոր թշնա մի նե րը» (Սաղմ. ԿԷ 2): Եվ 

իս կույն կհե ռա նան քե զա նից»: 

27. Ռա յի թա յից մեզ մոտ ե կած եղ բայր նե րը պատ մե ցին, թե մի ող

բա ցող ծեր կար, որ նստում էր այ րում, և Նա այն քան ար թուն էր 

մտքով, որ ուր էլ գնար, ա մեն քայ լա փո խի քննում էր իր անձն ու 

ա սում. «Ի՞նչ է, եղ բա՛յր, որ տե՞ղ ենք մենք հի մա»: Եվ ե թե իր մտքե րը 

գտնում էր ա ղո թե լիս և սաղ մո սե լիս, ա սում էր. «Ա հա՛ բա րի է», իսկ 

ե թե բռնաց նում էր ի րեն սնո տի խոր հուրդ նե րով տար ված` ա նար գում 

էր ի րեն, նա խա տում և ա սում. «Ա րի՛ այս տեղ և քո գոր ծե րի՛ն հե տևիր, 

չա՛ր ծեր»: Այս պես խո ցո տում էր ի րեն, խփում էր իր ե րե սին և ա սում. 

«Եղ բա՛յր, մերձ է քո գնա լու ժա մա նա կը, սա կայն դեռ միջ նորմ կա քո 

և Աստ ծո մի ջև»: Մի օր հայտն վեց նրան սա տա նան և ա սաց. «Ին չո՞ւ 

ես տա ռա պում, քա նի որ, հա վա տա՛ ինձ, չես փրկվե լու»: Ծերն ա սաց. 

«Քո ի՞նչ գործն է իմ փրկվե լը կամ չփրկվե լը: Թե կուզ չփրկվեմ էլ, 

դժոխ քում քո գլխի վրա կկանգ նեմ և քեզ իմ ոտ քե րի տակ դա տա

պարտ ված կտես նեմ»:



 ԳԼ. Գ – ՄՏՔԻ ԱՐԹՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԶՂՋՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՍՈՒՔՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ  107

28. Եվ հայր Ար սե նի մա սին էլ էին ա սում, թե իր կյան քի բո լոր օ րե

րին, երբ նստում էր ձե ռա գոր ծի, իր ծնկնե րի վրա սպունգ ու ներ, ո րով 

չո րաց նում էր իր աչ քե րից հո սող ար տա սուք նե րը: 

29. Հայր Ե սա յիա սի ա շա կեր տը, տես նե լով նրան ծանր հի վան դու

թյան մեջ, սաս տիկ տրտմեց: Հայր Ե սա յիասն ա սաց. «Մի՛ տրտմիր, 

սրա նով ենք կա րո ղա նում հի շել դա տաս տա նի օ րը. իսկ մար մին նե րը 

նրա հա մար են ա ռող ջու թյուն խնդրում, որ Աստ ծուց հե ռա նան, ո րով

հե տև ո ռոգ վող ծա ռը եր բեք չի գո սա նում և անպ տուղ չի լի նում»: 

Իսկ սուրբ Խորհր դի մա սին ա սում էր. «Վա՜յ մեզ, ո՞վ է նրան ար ժա

նի, քան զի քա հա նան «ի Սրբու թյուն Սրբոց» է կան չում»:  Եվ ա սաց. 

«Վա՜յ ինձ, վա՜յ, քան զի իմ մատ նիչ ներն իմ առ ջևից են գնում, և չեմ 

կա րող իմ մեղ քերն ու րա նալ: Վա՜յ ինձ, վա՜յ, ինչ պե՞ս կա րող եմ հան

դի պել Աստ ծուն և Նրա սրբե րին: Վա՜յ ինձ, վա՜յ, քան զի իմ և ոչ մի 

ան դա մը սուրբ չէ Նրա ա ռաջ»: 

30. Մի ան գամ  եղ բայր նե րը ճա շում էին միա սին, երբ նրան ցից մե

կը ծի ծա ղեց: Հայր Հով հան նեսն սկսեց լաց լի նել և ա սաց. «Օ ՜հ, արդ

յոք ի՞նչ կա քո սրտում, որ ծի ծա ղե ցիր, երբ տե սար, որ եղ բայր նե րը 

ճա շում են, մինչ դեռ պետք էր ա հա վոր ատ յա նից վա խե նալ` ինչ պես 

ա վա զա կը, որ բանտ է գցված և դո ղում է դա տա վո րից: Եվ ինչ պես 

Աբ րա հա մը նա խա պես գե րեզ ման ստա ցավ Ա վետ յաց երկ րում (Ծննդ. 

ԻԳ 4-11), այն պես էլ մենք` մեր սուգն ու ող բը»: 

31. Հայր Սիղ վիա նո սին հարց տրվեց, թե` ինչ ա նենք մեր քնի, ծու

լու թյան ու անզղ ջու թյան հետ, քան զի մեզ գի շե րը չեն թող նում ա ռանց 

ձայ նի ու եր գե լու ա ղո թել: Եվ նա ա սաց. «Եր գով պաշ տա մունք մա

տու ցե լը հպար տու թյուն է ծնում, խստասր տու թյուն և մտքե րի մթագ

նում, ո րով հե տև ա սում է. «Ես պաշ տում եմ, իսկ նա` ոչ, իմ ձայնն ու 

բա ռը քաղցր է, նրա նը` ոչ»: Ե թե կա մե նում ես զղջում և ար տա սուք

ներ ստա նալ, մի կողմ դի՛ր երգն ու ձայ նը, իսկ  երբ Աստ ծո ա ռաջ 

ա ղոթ քի կանգ նես, քո բե րա նը թող անմ ռունչ սաղ մո սի, իսկ միտքդ 

թող քննի Խոս քի զո րու թյու նը: Եվ միշտ ի մա ցի՛ր, որ Աստ ծո ա ռաջ ես 

կանգ նած, Ով սրտերն ու խոր հուրդ ներն է քննում, և հի շի՛ր քո մեղ

քե րը, մահն ու դա տաս տա նը: Գի շե րը, երբ վեր կե նաս, դուրս ա րի՛ և 

շրջի՛ր` Աստ ծուն օրհ նե լով, «Հայր մեր» ա սե լով, ա պա մտի՛ր սեն յակ և 

ան ձայն կա տա րի՛ր կա նո նը»: Եղ բայրն ա սաց. «Ես ամ բողջ ժա մա նակ 

ութ ձայ նով կա տա րե ցի սաղ մո սը»: Ծերն ա սաց. «Դա անզղ ջու թյուն 

է ծնում. հի շի՛ր սուրբ հայ րե րին, որ նրան ցից շա տե րը ա մուս նու թյու

նից ե կան, նրան ցից ո մանք ո՛չ Գիր քը գի տեին, ո՛չ ձայն ու նեին, ո՛չ 
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սաղ մոս ներ գի տեին, բայց և այն պես հա ճո ե ղան Աստ ծուն և բա զում 

զո րու թյուն ներ գոր ծե ցին, ինչ պես Պո ղոս Պար զա մի տը, մյուս Պո ղո

սը, Ան տո նիո սը, Պամ բոն և ու րիշ շա տե րը, ով քեր ո՛չ եր գով և ո՛չ էլ 

քաղց րա ձայ նու թյամբ էին նշան ներ ցույց տա լիս: Եր գով պաշ տա մունք 

մա տու ցելն աշ խար հի ե կե ղե ցի նե րինն է և ոչ թե՝ ա նա պա տա կան նե րի

նը: Եվ երկ նա վոր նե րի մա սին էլ գրված չէ, թե ութ ձայ նով են պաշ

տում, այլ գրված է, թե նրանց մի մա սը «Սուրբ, սուրբ, սուրբ» են 

ա սում, ո մանք` «Ա լե լո ւիա», մի մասն էլ` ��Օրհն յալ է Տի րոջ փառքն 

Իր տե ղում��»:

32. Ո մանք ե կան հայր Փի լի կիո սի մոտ և ա սա ցին. «Մեզ խոսք 

ա սա՛, հա՛յր»: Եվ նա նրանց ա սաց. «Նախ կի նում ծե րե րից խոսք էին 

խնդրում գոր ծադ րե լու հա մար, և Աստ ված խնդրող նե րի հա մար ծե րե

րին խոսք էր տա լիս, բայց այժմ ծե րե րի մոտ խոսք չկա, ո րով հե տև ոչ 

ոք գոր ծադ րե լու հա մար չի խնդրում, այլ` գի տե նա լու, որ պես զի ի րեն 

գի տուն ցույց տա»:

33. Ծե րեր Ովրն ու Թեո դո րո սը կավ հուն ցե ցին խրճի թը ծե փե լու 

հա մար, ա պա միմ յանց ա սա ցին. «Ե թե Աստ ված տես նի և կան չի, ի՞նչ 

պետք է ա նենք»: Եվ սկսե ցին լաց լի նել ու թո ղե ցին խրճիթ ծե փե լը: 

34. Ոմն պա տա նի ու զում էր կրո նա վոր դառ նալ, սա կայն նրա այ րի 

մայրն ար գե լում էր նրան: Բայց և այն պես նա կոտ րեց մոր դի մադ րու

թյու նը, գնաց և դար ձավ մի ծույլ կրո նա վոր: Մոր մա հից հե տո նրան 

նույն պես մա հա ցու ցավ դիպ չեց, և նա տե սիլ քի մեջ տե սավ ի րեն 

տան ջան քի վայ րում, որ տեղ իր մայրն էլ էր և ա սաց ի րեն. «Այս ի՞նչ 

բան է, որդ յա՛կ, դու է՞լ ես այս տեղ տանջ վում. ո՞ւր մնա ցին քո խոս

քե րը, որ ա սում էիր ինձ, թե կա մե նում ես քո հո գին փրկել»: Եվ նա 

չկա րո ղա ցավ պա տաս խան տալ, սա կայն հան կարծ վե րևից ձայն ե կավ, 

թե` «Դրան չկան չե ցի, այլ դրան ան վա նա կից ծե րին»: Նա զարթ նեց 

ու ա ռող ջա ցավ, իսկ այն հա մա նուն ծերն ի րոք վախ ճան վեց: Դրա նից 

հե տո նա այն պի սի տքնա ջան կյան քով ու ճգնու թյամբ էր սգում գի շեր 

ու ցե րեկ, որ եղ բայր ներն ա ղա չում էին նրան՝ գո նե մի քիչ հանգս տա

նա, որ պես զի խե լաց նո րու թյան չհաս նի, սա կայն նա չէր լսում նրանց` 

ա սե լով. «Ե թե իմ մո րը չկա րո ղա ցա պա տաս խան տալ, հա պա իմ Տեր 

Ա րար չի ա ռաջ ի՞նչ պետք է ա նեմ ես` հեղգս»: Եվ տես նող նե րից մեկն 

ա սաց. «Ե թե Աստ ված Ա դա մի որ դի նե րին ան մա հու թյուն չհագց ներ 

Իր ա հա վոր գալստ յան ժա մա նակ, և այժմ յան կյան քով լի նեին, ա պա 

ա նա սե լի երկ յու ղի սոս կու մից  վեր ջին օ րը` երկ րորդ գալստ յա նը, մսե

ղեն նե րի հո գի նե րը կքաղ վեին երկ նա յին Դա տա վո րի ան հան դուր ժե լի 
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ե րևու մից, երկն քի ու երկ րի և այն մեծ հրա պա րա կի սա սա նու մից, ուր 

ի մի հա վաք ված կլի նեն ա դա մոր դի նե րը` Ա դա մից մին չև աշ խար հի 

վախ ճա նը ե ղած նե րը, և ան թիվ երկ նա յին զոր քե րը: Եվ մենք պար տա

վոր ենք ապ րել՝ գի տակ ցե լով, որ ա մեն ին չի հա մար հա շիվ ենք տա

լու»:

35. Մի կրո նա վո րի ծի ծա ղը տես նե լով` ա վագ կրո նա վորն ա սաց. 

«Աստ ծո և երկն քի ու երկ րի ա ռաջ հա շիվ ես տա լու խոր հուրդ նե րիդ, 

խոս քե րիդ ու գոր ծե րիդ հա մար, իսկ  դու այդ պես ան հոգ ծի ծա ղո՞ւմ 

ես»:

36. Ոմն ծեր ա սաց. «Ինչ պես որ պոռ նիկն է իր մարմ նի մեջ մե ղան

չում, այն պես  էլ ար տաս վո ղը ինքն իր մեջ  պտղա բե րում է Աստ ծու 

հա մար: Իս րա յե լի որ դի նե րը տա ռա պե ցին քա ռա սուն տա րի և հե տո 

մտան Ա վետ յաց եր կիր. այս պես պետք է տքնել, մին չև որ Տե րը տա այդ 

շնորհը, և հնար նե րով իր մեջ լաց ա ռա ջաց նել, ա պա այն ուղ ղել դե պի 

մեղ քե րը, ինչ պես մշա կը, որ ուր կա մե նա, կտա նի ջու րը և կո ռո գի»: 

37. Ոմն եղ բայր բնակ վում էր միա բա նու թյու նում և սա տա նա

յի ներ գոր ծու թյամբ հա ճա խա կի էր ընկ նում պոռն կու թյան մեջ: Եվ 

համբե րե լով՝ բռնա դա տում էր ի րեն չթող նել կրո նա վո րու թյու նը, և 

ա ղոթ քը սկսե լուն պես հա ռա չան քով ա ղա չում էր Աստ ծուն և ա սում. 

«Տե՛ր, տես նում ես իմ նե ղու թյու նը. բռնա դա տի՛ր ինձ, Տե՛ր, կա մե նամ 

թե չկա մե նամ` փրկի՛ր ինձ, Տե՛ր, քան զի ես` որ պես հող, մեղքն եմ սի

րում, իսկ Դու՝ որ պես Աստ ված և որ պես ա մե նա զոր, ար գե լի՛ր ինձ: 

Ե թե ար դա րին ո ղոր մես`  մեծ բան չէ, ե թե սրբե րին փրկես` հրաշք ու 

զար մանք չէ, քան զի նրանք ար ժա նի են ո ղոր մու թյան: Ինձ` ա նար

ժա նիս, Տե՛ր, սքան չաց րո՛ւ Քո ո ղոր մու թյամբ, քան զի աղ քա տը Քո 

հույ սին է թողնված, իսկ որ բի օգ նա կա նը Դո՛ւ ես»: Այս պես էր ա սում 

մշտա պես` ընկ ներ թե չընկ ներ: Եվ մի գի շեր էլ, ըստ սո վո րու թյան 

ընկ նե լով մեղ քի մեջ, վեր կա ցավ նույն կերպ և սկսեց սաղ մո սել: Իսկ 

դևը, զար մա ցած նրա հույ սի և բա րի հանդգ նու թյան վրա առ Աստ

ված, կանգ նեց նրան դեմ հան դի ման` մինչ նա սաղ մո սում էր, և ա սաց 

նրան. «Ինչ պե՞ս ես հա մար ձակ վում կանգ նել Աստ ծո ա ռաջ կամ Նրա 

ա նու նը տալ»: Եղ բայ րը նրան ա սաց. «Իմ խու ցը դարբ նոց է. մեկ դու 

ես  հար վա ծում, մեկ՝ ես: Մին չև մահ պետք է համ բե րեմ` մարտն չե

լով քո դեմ, մին չև որ հաս նեմ վեր ջին օր վան: Երդ վե լով հա վա տաց

նում եմ քեզ, Նա գի տե, որ ե կավ մե ղա վոր նե րին ա պաշ խա րու թյամբ 

փրկե լու, չե՛մ դա դա րե լու Աստ ծո ա ռաջ կանգ նել` քո դեմ պայ քա րե լու 

հա մար, մին չև որ դու դա դա րես իմ դեմ մարտն չել: Տես նենք, թե ո՛վ 
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կհաղ թի` դո՞ւ, թե՞ Աստ ված»: Դևը լսե լով այս` ա սաց. «Այ սու հե տև 

չեմ մարտն չի քո դեմ, որ պես զի քո իսկ համ բե րու թյամբ քեզ հա մար 

պսակ չպատ րաս տեմ»: Եվ այդ օր վա նից հե ռա ցավ նրա նից: Ա հա թե 

որ քան բա րի է համ բե րու թյու նը, ե թե մար դը չվհատ վի, թե կուզ և փոր

ձու թյան, պա տե րազ մի կամ մեղ քի մեջ ընկ նի: Եղ բայ րը դրա նից հե տո 

զղջման գա լով` նստում և լաց էր լի նում իր մեղ քե րը, իսկ երբ լաց 

էր լի նում, նրա խոր հուրդ նե րը նրան ա սում էին, թե` բա րի բան ես 

ա նում: Իսկ նա իր խոր հուրդ նե րին պա տաս խա նում էր. «Չու նե նա յի 

այդ պի սի բա րին, քան զի ի՞նչ պետք է Աստ ծուն, որ մարդ կորց նի իր 

հո գին և  նստի սուգ ա նի  դրա հա մար, և ի՞նչ ի մա նա` կփրկվի՞ հե

տա գա յում իր հո գին, թե՞ ոչ»: 

38. Մեկ այլ եղ բոր, որ ա ռան ձին նստում էր նույն վան քում, ա մե

նօր յա ա ղոթքն այս էր. «Տե՛ր, քա նի որ Քե զա նից չեմ երկն չում, ու

ղար կի՛ր ինձ հրա փայլ բոց կամ այլ նե ղու թյուն, հի վան դու թյուն կամ 

դև, որ պես զի գո նե այդ պես երկ յու ղի իմ կո րուս յալ հո գին»: Այս պես 

էր ա սում և սաս տիկ ա ղա չում էր Աստ ծուն. «Գի տեմ, որ անհ նար է 

թո ղու թյուն տալ ինձ, Տե՛ր, քան զի ան թիվ են իմ մե ղան չում նե րը Քո 

ա ռաջ, սա կայն հա նուն Քո բա զում գթու թյան` գեթ մի մա սին թո ղու

թյո՛ւն տուր, իսկ ե թե դա անհ նար է, տան ջանք նե րով ինձ՝ այս տեղ, ոչ 

թե այն տեղ խրա տի՛ր, իսկ ե թե դա ևս անհ նար է, հա տի՛ր ին ձա նից 

դրանց մի մա սը և թե թևաց րո՛ւ ին ձա նից այն տե ղի տան ջանք նե րի մա

սը: Այժմ վա նից իսկ սկսի՛ր խրա տել ինձ, սա կայն ո՛չ Քո բար կու թյամբ, 

Տե՛ր, այլ՝ Քո մար դա սի րու թյամբ»: Այս պես տա րին բո լոր ժուժ կա լե լով, 

սրտա մաշ լի նե լով և ան դա դար Աստ ծուն ա ղո թե լով, պա հե ցո ղու թյամբ 

և մեծ խո նար հու թյամբ՝ մտա ծում էր ու ա սում. «Ի՞նչ է այն խոս քը, որ 

Հի սուսն ա սաց. «Ե րա նի սգա վոր նե րին, ո րով հե տև նրանք պի տի մխի

թար վեն» (Մատթ. Ե, 4): Մի օր, երբ նա նստած գետ նին՝ սգում էր ըստ 

սո վո րու թյան, տրտմու թյու նից քուն մտավ, և նրան ե րևաց Քրիս տոս 

և զվարթ ձայ նով ա սաց. «Ի՞նչ է պա տա հել, մա՛րդ, ին չո՞ւ ես լա լիս»: 

Եվ նա Տի րոջն ա սաց. «Լա լիս եմ, քան զի ըն կա, Տե՛ր»: Հի սուս նրան 

ա սաց` վե՛ր կաց: Նա, որ ըն կած էր, պա տաս խա նեց. «Չեմ կա րող, Տե՛ր, 

ե թե ձեռքդ չտաս ինձ»: Եվ Հի սուս, մեկ նե լով ձեռ քը, բարձ րաց րեց 

նրան և դարձ յալ զվար թու թյամբ ա սաց. «Դո՛ւ, մա՛րդ, ին չո՞ւ ես լաց 

լի նում և տրտմում»: Եղ բայ րը նրան ա սաց . «Տե՛ր, չե՞ս կա մե նում, որ 

տրտմեմ ու լաց լի նեմ, որ այն քան տրտմեց րի քեզ»: Այն ժամ Տե րը մեկ

նեց իր ձեռ քը դե պի նա, ա փը դրեց նրա սրտին, օ ծեց և ա սաց. «Մի՛ 

խռով վիր, Աստ ված կօգ նի քեզ, քա նի որ դու տրտմե ցիր: Ես նույն պես 
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այ լևս չեմ տրտմի քեզ վրա, քան զի Իմ ար յու նը տվե ցի քեզ հա մար, 

որ քա՜ն ա ռա վել ևս կտամ Իմ ողջ մար դա սի րու թյու նը տա ռա պող հո

գուն»: Եվ սթափ վե լով այդ տրտմու թյու նից` եղ բայրն իր սիր տը գտավ 

ու րա խու թյամբ լցված և հա վա տաց, որ Աստ ված ի րեն ո ղոր մու թյուն 

ա րեց: Սրա նից հե տո  ապ րեց հա նա պա զօր յա մեծ խո նար հու թյամբ՝ գո

հա նա լով Աստ ծուց: 

39. Դա նիե լի ա շա կերտ Եղ պի դո րոս Սկյու թա ցին պատ մեց հե տև

յա լը. «Սկյու թա պո լիս քա ղա քից մե կը, ով բա զում չա րիք ներ էր գոր

ծել և իր ան ձը շա ղա խել ան հա մար մեղ քե րով, զղջաց Աստ ծո ա ռաջ 

և սկսեց դա տա պար տել իր զե խու թյու նը: Եվ հրա ժար վե լով աշ խար

հից՝ գնաց ա նա պատ և մի ձո րում ի րեն խուց շի նեց` հոգ տա նե լով իր 

հո գու մա սին: Ծա նոթ նե րից ո մանք, գի տե նա լով նրա կե նա լու վայ րը, 

սկսե ցին նրա հա մար հաց, ար մավ և այլ անհ րա ժեշտ բա ներ տա նել: 

Իսկ ե րա նե լին, երբ տե սավ ի րեն հանգս տա վե տու թյան մեջ, իր ան ձին 

ա սաց. «Ո՛չ, եղ բա՛յր, քավ լի ցի, ոչ մի բա րի բան չենք գոր ծել, իսկ այս 

հան գիս տը հան դերձ յալ հանգս տից կզրկի մեզ, և ես սրան ար ժա նի էլ 

չեմ»: Եվ թո ղեց իր խուցն` ա սե լով. «Գնա՛, ա՛նձ իմ տա ռապ յալ, դե պի 

նե ղու թյուն և անձ կու թյուն, քան զի մենք պետք է ա նա սուն նե րի խոտ 

ու տենք, ո րով հե տև ա նա սուն նե րի գոր ծեր կա տա րե ցինք»: Եվ վերց նե

լով մի փոք րիկ խաչ, մի հրա վա ռե լիք ու մի հնո տի քուրձ` ցե րեկ նե րը 

շրջում էր թռչուն նե րի ու ա նա սուն նե րի հետ, իսկ գի շեր նե րը, մտնե լով 

ան տառ, հեն վում էր ծա ռին և մին չև ա ռա վոտ այս էր ա սում. «Ո ՜վ ինձ 

Ստեղ ծողդ, ո ղոր մի՛ր ինձ»: Իսկ երբ կե րա կու րի կա րիք էր ու նե նում, 

ան տա ռում պտուղ ներ էր քա ղում և փոք րիկ կաթ սա յի մեջ ե փե լով՝ 

լցնում էր ժայ ռե րի վրա գո յա ցած խո ռո չի մեջ և ու տում: Նա շի նեց 

նաև գետ նա փոր մի խորշ, ուր հա վա քած բան ջարն էր պա հում: Եվ 

այս պի սի տքնու թյամբ մնաց տաս ներ կու տա րի: Իսկ ե րա նե լի Պի մե նը 

տե սավ նրա հո գին մար տի րոս նե րի դա սում, քան զի Տե րը ար դա րու

թյուն է շնոր հում զրկյալ նե րին»:

40. Ոմն ճգնա սեր եղ բայր օ տար տե ղից ե կավ և բնակ վեց  Սի նա 

լե ռա նը՝ մի ա ռան ձին խցում: Եվ երբ ա ռա ջին օ րը մտավ այն տեղ, ի րե

նից ա ռաջ այն տեղ բնակ վա ծի կող մից գրված մի տա շեղ գտավ. «Մով

սե սի եղ բայր Թեո դո րոսն է. ա հա վա սիկ կա՛մ և վկա յո՛ւմ եմ»: Եվ եղ

բայ րը, ողջ օ րը տա շեղն իր առ ջև դնե լով,  հարց նում էր գրո ղին՝ իբ րև 

կեն դա նի ա րա րա ծի. «Ո՞ւր ես արդ յոք այժմ, ո՜վ մարդ, որ ա սել ես, 

թե՝ ա հա վա սիկ կամ և վկա յում եմ: Արդ յոք ո՞ր աշ խար հում ես այս 

ժա մին, արդ յոք ո՞ւր է այն ձեռ քը, որ գրել է»: Եվ ողջ օրն այս պես 
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ա նե լով ու գե րեզ մա նը հի շե լով՝ նստում էր սգա լով: Նրա ձե ռա գոր

ծը գրչու թյունն էր և բա զում եղ բայր նե րից գրե լու պատ վեր ներ էր 

ստա նում: Սա կան մե ռավ` ոչ մե կին գրու թյուն չթող նե լով, այլ միայն 

յու րա քանչ յուր մա գա ղա թի վրա գրած ու ներ. «Թո ղու թյո՛ւն շնոր հիր 

ինձ, տե՛ր եղ բայր, քան զի մե կի հետ փոքրինչ գործ ու նեի, դրա հա

մար էլ ժա մա նակ չու նե ցա գրե լու»: Սրա խցի մոտ մի եղ բայր էր բնակ

վում, ո րը մի օր ինչոր գոր ծով տեղ գնա լու պատր վա կով գրա գիր 

եղ բորն ա սաց. «Բա րի՛ ե ղիր, եղ բա՛յր, ո ռո գի՛ր ու պահ պա նի՛ր պար

տեզս, մին չև վե րա դառ նամ»: Գրա գիրն ա սաց. «Հա վա տա՛, եղ բա՛յր, 

որ քան կա րող եմ` չեմ ծու լա նա»: Եվ երբ եղ բայ րը գնաց, ա սաց ի րեն. 

«Տա ռապ յա՛լ, քա նի ժա մա նակ ու նես, հոգ տար պար տե զիդ մա սին»: 

Ա ռա վո տից մին չև ե րե կո կանգ նե լով ա ղոթ քի` չէր դա դա րում ար տա

սուք նե րով սաղ մո սել և ա ղո թել, նույն պես և հա ջորդ ամ բողջ օ րը, 

քան զի սուրբ կի րա կի էր: Դրա ցի եղ բայ րը, ե րե կո յան գա լով, տե սավ, 

որ խո զե րը ա վե րել ու ա պա կա նել են ողջ պար տե զը, և նրան ա սաց. 

«Աստ ված թո ղու թյո՛ւն տա քեզ, եղ բա՛յր, որ խնամք չտա րար իմ պար

տե զին. ար դա րև, ող ջը ա պա կան վեց»: Գրա գիր եղ բայրն ա սաց. «Գի տե 

Աստ ված, որ իմ կա րո ղու թյան չա փով ա րա րե ցի, ո ռո գե ցի և պահ պա

նե ցի, բայց Աստ ված տա՛, որ մեր պար տե զը պտղա բե րի: Գի տեմ, որ 

ա վեր վեց, բայց հա վա տում եմ Աստ ծո Որ դուն, որ կծաղ կի»: Պար տե զի 

տերն ա սաց. «Ե՛կ ո ռո գենք այն»: Գրա գիրն ա սաց. «Գնա՛ ո ռո գիր, 

իսկ ես գի շե րը կո ռո գեմ»: Այդ ժա մա նակ ե րաշտ ե ղավ, իսկ դրա ցին 

իր գրա գիր եղ բորն ա սաց. «Հա վա տա՛, եղ բա՛յր, ե թե Աստ ված չօգ նի, 

ես ջուր չու նեմ սրա հա մար»: Գրա գիրն ա սաց. «Վա՛յ մեզ, եղ բա՛յր, 

ե թե մեր պար տե զի աղբ յուր նե րը ցա մա քեն, ար դա րև փրկու թյուն չենք 

ու նե նա». նա ար տա սուք նե րը նկա տի ու ներ:  Երբ մեռ նե լու վրա էր, 

ա ղա չեց իր դրա ցուն և ա սաց. «Ոչ մե կին մի՛ ա սա, թե հի վանդ եմ, այլ 

այ սօր մնա՛ այս տեղ: Երբ գնամ առ Տեր, վերց րո՛ւ իմ մար մի նը և գցի՛ր 

բաց ա նա պատ, որ պես զի ու տեն գա զան ներն ու թռչուն նե րը, քան զի 

բազ միցս մե ղան չե ցի Աստ ծու դեմ և ար ժա նի չեմ թաղ վե լու»: Պար

տիզ պանն ա սաց նրան. «Հա վա տա՛, եղ բա՛յր, որ խիղճս թույլ չի տա

լիս նման բան ա նել»: Պա տաս խա նեց հի վանդն ու ա սաց. «Այդ մեղքդ 

ինձ վրա կընկ նի, միայն թե ինձ խոս տա ցի՛ր, որ կլսես ինձ և այդ պես 

կա նես»: Եվ երբ մա հա ցավ, եղ բայ րը նույն օրն իսկ ա րեց այն պես, 

ինչ պես պատ վի րել էր գրա գիր եղ բայ րը, և գցեց նրա մար մի նը բաց 

ա նա պատ, քան զի հե ռու էին քսան մղո նով այն բեր դից, որ կոչ վում է 

Մե տե միր:  Հա ջորդ օ րը առ Տեր գնա ցած եղ բայ րը ե րևաց նրան տե

սիլ քի մեջ և նրան ա սաց. «Աստ ված ո ղոր մի քեզ, եղ բա՛յր, ինչ պես որ 
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դու ի՛նձ ո ղոր մե ցիր: Հա վա տա՛ ինձ, որ Աստ ված մեծ ո ղոր մու թյուն 

ա րեց ինձ, որ ան թաղ մնաց իմ մար մի նը, և ինձ ա սաց. «Ա հա քո խո

նար հու թյան հա մար կար գադ րե ցի, որ դու Ան տո նի հետ լի նես»: Արդ, 

ես ա ղա չե ցի քեզ հա մար. հի մա թո՛ղ քո ար տա քին պար տե զը և մյուս` 

ներ քին պար տե զի հա մար հո՛գ տար, ո րով հե տև իմ մահ վան ժա մին, 

երբ ե լավ հո գիս, տե սա, որ իմ ար տա սուք նե րը հանգց րին այն հու րը, 

ո րի մեջ ես պետք է այր վեի»:

41. Եր կու ար յու նա կից եղ բայր ներ` աշ խար հից հրա ժար ված, գնա

ցին Նիտ րիա լե ռը՝ ոմն ծե րի մոտ: Սրանց եր կու սին էլ Աստ ված տվեց 

զղջման և ար տա սու քի շնոր հը: Մի օր ծե րը ե րա զում տե սավ, որ եր

կու եղ բայր ներն էլ՝ յու րա քանչ յուրն ա ռան ձին, ա ղոթ քի մեջ էին և 

ար տա սուք նե րով թրջում էին ի րենց մա գա ղաթ նե րը. մե կի գի րը հեշ

տու թյամբ ջնջվում էր, իսկ մյու սի նը` տքնու թյամբ, քան զի պինդ թա

նա քի պես էր: Եվ ծերն ա ղա չեց Աստ ծուն մեկ նել ե րա զը: Եվ հրեշ

տա կը գա լով` նրան ա սաց. «Մա գա ղաթ նե րի վրա գրված նե րը նրանց 

մեղ քերն են, նրան ցից մե կը, սա կայն, բնա կան մեղ քե րով մե ղան չեց, 

դրա հա մար էլ հեշ տու թյամբ են ջնջվում, իսկ մյու սը պիղծ և աղ տե ղի 

հան ցանք նե րի մեջ շա ղախ վեց, դրա հա մար էլ նրան ա ռա վել ջան քեր 

ու տքնու թյուն ներ են հար կա վոր ա պաշ խա րու թյան և մեծ խո նար հու

թյուն հա մար»: Դրա նից հե տո ծերն այն եղ բորն ա սաց. «Ջա նա՛, եղ

բա՛յր, քան զի քո գրե րը թանձր թա նա քով և տքնու թյամբ են ջնջվում, 

բայց և այն պես կջնջվեն»: Եվ մին չև մահ չհայտ նեց նրան ի րո ղու թյու

նը, որ պես զի չխա թա րի նրա հո ժա րու թյու նը, այլ միայն այ՛ս էր ա սում 

նրան. «Տքն՛իր, եղ բա՛յր, և տքնու թյամբ կջնջվեն»: 

42. Մեկ այլ ճգնա վոր, երբ կա տա րում էր կա նոնն իր եղ բոր հետ, 

լցվում էր ար տա սուք նե րով և թող նում էր սաղ մո սի տու նը: Մի օր 

ա ղա չեց նրան եղ բայ րը` ա սել ի րեն, թե ի՞նչ է մտա ծում կա նո նի ժա

մա նակ, որ այդ պես դառ նո րեն լաց է լի նում: Եվ նա ա սաց նրան. 

«Թո ղու թյո՛ւն շնոր հիր ինձ, եղ բա՛յր, ես իմ կա նո նի ըն թաց քում միշտ 

տես նում եմ Դա տա վո րին նստած և ինձ` որ պես դա տա պարտ յալ, առ

ջևը կանգ նած և քննվե լիս: Նա ինձ հարց նում է` ին չո՞ւ մե ղան չե ցիր, 

իսկ ես, պա տաս խան չգտնե լով, գո ցում եմ իմ բե րա նը և այս տե ղից 

կորց նում եմ սաղ մո սի տու նը: Սա կայն դու թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ, որ 

խռովք պատ ճա ռե ցի քեզ, իսկ թե հար մար կգտնես, ա մեն մեկս ա ռան

ձին ա նենք մեր կա նո նը»: Եղ բայ րը նրան ա սաց. «Քա՛վ լի ցի, հա՛յր. 

թեև ես չեմ սգում և քա րի պես կարծ րա ցել է իմ սիր տը, սա կայն քեզ 

8 – Հարանց վարք
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տես նե լով` վայ եմ տա լիս իմ ան ձին»: Եվ Աստ ված, տես նե լով նրա խո

նար հու թյու նը, շնոր հեց նրան եղ բոր սգին զու գակ շիռ սուգ:

43. Ոմն եղ բայր գնաց մի ծե րի մոտ, որ Սի նա լե ռանն էր բնակ վում,  

ա ղա չեց նրան` ա սե լով. «Հա՛յր, ա սա՛ ինձ, ինչ պե՞ս պետք է ա ղո թել»: 

Ծե րը նրան ա սաց. «Ես, որդ յա՛կ, երբ ա ղո թում եմ, այս պես եմ ա սում. 

��Տե՛ր, ար ժա նի՛ ա րա ինձ ծա ռա յե լու Քեզ այն պես, ինչ պես սա տա նա

յին ծա ռա յե ցի: Ար ժա նի՛ ա րա ինձ սի րել Քեզ այն պես, ինչ պես մեղ քը 

սի րե ցի��»:  Ծե րը նո րից ա սաց. «Բա րի է ձեռ քե րը վեր բարձ րաց նել և 

ա ղա չել Աստ ծուն, որ հո գին մարմ նից ել նե լիս ան խա թար անց կաց նի 

նրանց ա մեն քի մի ջով, ո րոնք օ դում ա մեն ինչ ձեռ նար կում են հո գու 

բարձ րա նա լը խա փա նե լու հա մար»:

44. Մի ե րի տա սարդ եղ բայր իր աբ բա յի կող մից ու ղարկ վեց ոմն եղ

բոր մոտ, ո րը պար տեզ ու ներ Սի նեա լե ռան մոտ, մի քիչ միրգ բե րե րու 

աբ բա յի հա մար: Երբ մտավ պար տե զը, հարց րեց պար տե զի տի րո ջը. 

«Իմ աբ բան հարց նում է. ��Մի քիչ միրգ ու նե՞ս ինձ հա մար��»: Պար

տե զի տե րը պա տաս խա նեց. «Ա յո՛, որդ յա՛կ, ինչ էլ որ կա մե նաս, կա 

այս տեղ»: Ե րի տա սարդն ա սաց. «Իսկ այս տեղ Աստ ծո ո ղոր մու թյու

նը կա՞, հա՛յր»: Իսկ նա, երբ լսեց այս հար ցը, տխուր նա յեց գետ նին 

և ե րի տա սար դին հարց րեց. «Ի՞նչ ա սա ցիր, որդ յա՛կ»: Ե րի տա սարդն 

ա սաց. «Աբ բա՛, ա սա ցի` կա՞ արդ յոք այս տեղ Աստ ծո ո ղոր մու թյու

նը»: Աբ բան երկ րորդ ան գամ կրկնեց նույն հար ցը և ե րի տա սար դի 

պա տաս խան հար ցը, եր րորդ ան գամ լսե լով, մի պահ լռեց գլխա հակ, 

ա պա, ո չինչ չգտնե լով ի պա տաս խան, հո գոց հա նե լով ա սաց. «Աստ

ված օգ նի, որդ յա՛կ»: Եվ ե րի տա սար դին ետ դարձ նե լով դե պի իր վան

քը` վերց րեց թիկ նոցն ու թող նե լով պար տե զը՝ դուրս ե կավ ա նա պատ` 

ա սե լով «Գնա՛նք ա նա պատ՝ Աստ ծո ո ղոր մու թյու նը փնտրե լու: Ե թե 

ե րի տա սարդ եղ բո րը չկա րո ղա ցանք պա տաս խան տալ, ի՞նչ պի տի 

ա նենք, երբ Աստ ված հարց նի»:

45. Ոմն եղ բայր, որ բնակ վում էր Ձի թեն յաց լե ռա նը, մի օր ի ջավ 

սուրբ քա ղաք Ե րու սա ղեմ և գնա լով իշ խա նի մոտ՝ խոս տո վա նեց իր 

մեղ քե րը և ա սաց նրան. «Պատ ժի՛ են թար կիր ինձ ըստ օ րեն քի»: Իսկ 

իշ խա նը զար մա ցավ և եղ բորն ա սաց. «Ո րով հե տև ինքդ խոս տո վա նե

ցիր, չեմ հա մար ձակ վում դա տել քեզ Աստ ծուց ա ռաջ. գու ցե Աստ ված 

քեզ ար դեն թո ղու թյուն շնոր հեց»: Եղ բայ րը վե րա դառ նա լով` իր պա

րա նո ցին եր կա թա կապ դրեց և ի րեն ար գե լա փա կեց խցում: Եվ ե թե մե

կը հարց նում էր նրան, թե՝ ո՞վ քեզ այդ չափ ծանր եր կաթ նե րի մեջ ար

գե լա փա կեց, պա տաս խա նում էր՝ իշ խա նը: Նրա վախ ճան վե լուց մեկ օր 
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ա ռաջ ի րենք ի րենց բաց վե ցին եր կաթ ներն ու ըն կան նրա վրա յից: Եվ 

մի եղ բայր տես նե լով` զար մա ցավ և հարց րեց նրան. «Աբ բա՛, ո՞վ ար

ձա կեց եր կաթ նե րը քո վրա յից»: Աբ բան նրան ա սաց. «Ով իմ մեղ քերն 

ար ձա կեց, Նա ե րեկ հայտ նեց ինձ և ա սաց. «Ա հա քո համ բե րու թյան 

հա մար լու ծա րե ցի քո բո լոր մեղ քե րը»: Եվ իր մա տով հպվեց եր կաթ

նե րին, իսկ  դրանք նույն պա հին  ըն կան իմ վրա յից»: Այս ա սե լով` 

իս կույն  փոխ վեց առ Տեր:

46. Հարց րին ո մանք հայր Մա կա րիոս Ե գիպ տա ցուն, թե. «Հա՛յր, ին

չի՞ց է, որ ինչ քան էլ ու տես կամ պա հե ցո ղու թյուն ա նես, քո մար մի նը 

միշտ ցա մաք է»: Ծե րը նրանց ա սաց. «Փայ տը` չոր լի նի թե թաց, հրի 

մեջ միշտ էլ սպառ վում է: Նույն պես և   մտքե րը՝ ե թե  Աստ ծո ա հով են 

սրբվում, ու տում են նրանց մար մինն ու ոս կոր նե րը»: 

47. Աբ բա Ի գի լիոսն ա սաց, թե խցում բնակ վող մի եղ բայր կար, ով 

այն տեղ մնաց քսան տա րի` օր ու գի շեր Սուրբ Գիրքն ըն թեր ցե լով: 

Հե տո ա մեն ինչ վա ճա ռե լով` վերց րեց իր թիկ նոցն ու գնաց ներ քին 

ա նա պատ: Աբ բա Ե սա յիասն հան դի պեց նրան  ու հարց րեց. «Ո՞ւր ես 

գնում, որդ յա՛կ»: Եղ բայրն ա սաց. «Ա հա քսան տա րի է, հա՛յր, որ 

Սուրբ Գրքի խոս քերն եմ լսում միայն, իսկ այժմ կա մե նում եմ գոր ծով 

կա տա րել այն ա մե նը, ինչ լսե ցի Սուրբ Գրքից»: Եվ ծե րը, ա ղոթք ա նե

լով նրա վրա, ար ձա կեց նրան: 

48. Աբ բա Ղոն գի նոսն ա սաց. «Պահ քը նվա ղեց նում է մար մի նը, 

հսկու մը սրբում է միտ քը, լռու թյու նը սուգ է հա րու ցում, իսկ սու գը 

մար դուն պա հում է ա ռանց մեղ քե րի»: Եվ ին քը` աբ բա Ղոն գի նո սը, 

իր մեջ մեծ սուգ ու ներ սաղ մո սե լիս և ա ղո թե լիս: Մի օր նրա ա շա կեր

տը նրան հարց րեց. «Այս պե՞ս է հո գևոր կարգ ու կա նո նը, հա՛յր, որ 

իր պաշ տա մուն քի մեջ մե նակ յա ցը պետք է լաց լի նի»: Եվ ծերն ա սաց. 

«Ա յո՛, որդ յա՛կ, ա՛յս է կա նո նը, ո րը, սա կայն, Աստ ված չի պա հան ջում, 

քան զի Աստ ված մար դուն չա րա րեց սգա լու հա մար, այլ խնդու թյան և 

ու րա խու թյան հա մար, որ պես զի սրբու թյամբ և ան մե ղու թյամբ փա ռա

վո րի Աստ ծուն, ինչ պես հրեշ տակ նե րը: Մար դը, սա կայն, երբ մեղ քի մեջ 

ըն կավ, այն ժամ նրան անհ րա ժեշտ ե ղավ սու գը, քան զի որ տեղ մեղ քեր 

չկան, այն տեղ լաց լի նե լու կա րիք էլ չկա»: 
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Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից    

49. Հայր Ա մոնն ա սաց. «Երբ նստես քո սեն յա կում, ժո ղո վի՛ր քո 

մտքե րը և հի շի՛ր քո մահ վան օ րը, կնքի՛ր քո սրտի մեջ հո գու ել նելն 

ու մարմ նի մա հը, միտքդ ա՛ռ այդ փոր ձու թյու նը և քո սրտի մեջ դի՛ր 

երկ յուղ և զղջում, ա տի՛ր ու նայ նու թյու նը և քո մտքում դի՛ր բա րե

գոր ծու թյան ջան քը, ո րով հե տև այս պի սով կա րող ես մնալ ճշմա րիտ 

ա ռա քի նու թյան մեջ, որ պես զի միշտ հո ժար կամ քով հան դարտ վես և 

նստես քո սեն յա կում: Այս ա մե նից բա ցի, հի շի՛ր նաև ա հեղ Դա տաս

տա նի օ րը և թե ի՛նչ վի ճա կում կլի նեն այն տեղ հո գի նե րը. ո մանք դա

ռը լռու թյան մեջ, ո մանք ծանր հա ռա չանք նե րի մեջ, ո մանք` ա հու դո

ղի, և ով քեր հա րու թյու նից հե տո կմնան հա վի տե նա կան տան ջանք

նե րի մեջ, այն տեղ կլի նի լաց և ա տամ նե րի կրճտում: Հի շի՛ր նաև այն 

հա մընդ հա նուր հա րու թյան օ րը և Աստ ծո առ ջև կանգ նե լը. մտա ծի՛ր 

նաև ա հա վոր ու ա նա չառ դա տաս տա նի մա սին, միտքդ ա՛ռ նաև հան

ցա վոր նե րին սպաս վող ա մո թը, որ լի նե լու է Աստ ծո, հրեշ տակ նե րի դա

սի, դևե րի, ողջ ա դա մա կան սերն դի և ար դար նե րի հո գի նե րի առ ջև: 

Հի շի՛ր նաև բո լոր տե սա կի տան ջանք նե րը, ան շեջ հուրն ու ան քուն 

որ դե րը, մթին տար տա րոսն ու խա վա րը, ա տամ նե րի կրճտու մը, ա հը, 

երկ յու ղը, ան հատ նում ու ան վախ ճան պա տի ժը: Հի շի՛ր նաև ար դար

նե րի հա մար պատ րաստ ված բա րիք նե րը, հան գիստն ու հա մար ձա կու

թյու նը, որ ու նեն Աստ ծո և նրա հրեշ տակ նե րի առ ջև, և ցնծու թյու նը, 

որ Երկնքի Ար քա յու թյու նում է: Այս եր կու հի շա տա կում նե րը ամ բա

րի՛ր քո մտքում և մե կին հե տևի՛ր, իսկ մյու սից` փա խի՛ր: Եվ հա րա

ժամ ող բա՛, լա՛ց ե ղիր, ար տաս վի՛ր ու միշտ երկ յու ղի՛ր, թե` գու ցե դու 

էլ դա տա պարտ յալ նե րի շար քում հայտն վես, թե կուզ և ար դար լի նես. 

այս մտա ծու թյան մեջ ե ղի՛ր,  իսկ դա լավ է և օգ տա կար քեզ հա մար: 

Իսկ ար դար նե րի հա մար պատ րաստ ված բա րիք նե րը միշտ խոր հի՛ր քո 

մտքում և բա րիք նե րի հույ սով բարձ րաց րո՛ւ քո հո գին և ջա նա բա րի 

գոր ծե րով քեզ խառ նել նրանց հետ: Տե՛ս և միտքդ ա՛ռ և զգո՛ւյշ ե ղիր, 

որ պես զի Աստ ծո հի շա տա կը եր բեք չնվա զի քո մտքից, և մի՛ մո ռա ցիր 

Նրա դա տաս տա նը: Գու ցե սրան ցով ա զատ վես քո չար խոր հուրդ նե

րից»:

50. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, 

հա՛յր, քան զի իմ խոր հուրդ ներն  ինձ խռով քի են մատ նում, չեն թող

նում ինձ մեղ քե րիցս ձեր բա զատ վել և դրդում են ինձ քննե լու ըն կե
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րոջս հան ցանք նե րը»: Ծե րը նրան ա սաց. «Մի ծեր կար, որ նստում էր 

իր սեն յա կում, իսկ նրա ա շա կեր տը նստում էր նրա նից հե ռու՝ մեկ այլ 

խցում: Երբ նա գնում էր ծե րին տես նե լու, նրան գտնում էր լա ցի ու 

ար տա սու քի մեջ: Մի ան գամ ա շա կեր տը նրան հարց րեց. «Ին չո՞ւ ես 

միշտ ող բում, հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Իմ բա զում մեղ քե րի հա մար 

եմ լա լիս, որդ յա՛կ»: Ա շա կերտն ա սաց. «Դու մեղ քեր չու նես, հա՛յր»: 

Ծերն նրան ա սաց. ��Ի՞նչ ես ա սում, որդ յա՛կ. ե թե հնար լի ներ տես նե

լու իմ մեղ քե րը, ա պա տա սը մարդ բա վա կան չէր լի նի ող բա լու դրանք: 

Սա կայն դու ևս միշտ հի շի՛ր քո վախ ճա նի և Աստ ծո դա տաս տա նի օ րը 

և չես կա րո ղա նա դա տել ըն կե րոջդ��»:

51. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, 

հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Աբ րա հա մը, երբ գնաց Ա վետ յաց եր կիր, 

նախ իր հա մար գե րեզ ման գնեց (Ծննդ. ԻԳ 4-17) և դրա նով ժա ռան գեց 

այն»: Եղ բայրն ա սաց. «Ի՞նչ է գե րեզ մա նը»: Ծե րը նրան պա տաս խա

նեց.  «Ող բի, կո ծի, սգո և ար տա սուք նե րի վայր»:

52. Հայր Ե ղիա մե նակ յացն ա սաց. «Աստ ծո երկ յու ղը ա վե լի մոտ 

պետք է լի նի, քան շուն չը, քան զի ե թե մար դու մտքե րը դառ նան դե

պի մեղ քե րը, ու րեմն նա իր մտքում չու նի Աստ ծո երկ յու ղը և հե ռու է 

Աստ ծո ո ղոր մու թյու նից»:

53. Թեո փի լոս ե պիս կո պոսն ա սաց. «Ինչ պի սի՜ ա հու դո ղի մեջ կլի

նենք, եղ բայր նե՛ր, երբ մեր հո գի նե րը հե ռա նան մեր մար մին նե րից, 

ո րով հե տև այդ ժա մին հապշ տապ կգան հա կա ռա կորդ զո րու թյուն նե

րի գնդերն ու զո րա վար նե րը, այս աշ խար հի իշ խա նը և խա վա րի դևե

րը, ո րոնք դա տաս տան կա նեն մե ղան չած հո գուն, և բե րե լով գի տակ

ցա բար թե ան գի տակ ցա բար, հայտ նի թե ան հայտ գործ ված մեղ քե րը` 

կդնեն նրա առ ջև, և քա նի որ հա կա ռա կորդ ներ են, կմատ նեն նրա 

բո լոր գոր ծե րը` ա սե լով. «Այս քան չա րիք նե րի գոր ծո ղը սա՛ է»: Ուս տի 

ինչ պի սի՜ ա հու դո ղի մեջ կլի նի այն հո գին, մին չև որ վճի ռը կա յա նա, 

և ա զատ վի նրան ցից: Այդ ժա մը  դժվա րին է, դառն ու չար, և բո

լոր ա դա մոր դի նե րիս երկ յու ղը մեծ կլի նի, մին չև որ հո գին տես նի այդ 

գոր ծի ա վար տը, ո րով հե տև կգան նաև սուրբ հրեշ տակ նե րի աստ վա

ծա յին զոր քե րը և կբե րեն բո լոր այն բա րի գոր ծե րը, որ նա կա տա րել 

է: Հո գին դո ղա լով կնա յի մե՛կ այս կողմ, մե՛կ այն կողմ  և սաս տիկ 

կվա խե նա խա վա րի զոր քից, մին չև որ ա նա չառ և ար դար Դա տա վո րի 

կող մից դա տաս տա նը հռչակ վի: Եվ ե թե հո գին ո ղոր մու թյան ար ժա նի 

լի նի, այն ժամ չար դևե րը կսաստ վեն Աստ ծո ակ նար կու մից, և իս կուկն 

Աստ ծո սուրբ հրեշ տակ նե րը կհափշ տա կեն այդ հո գին դևե րի ձեռ քից, 
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իսկ նա այ սու հե տև այ լևս չի երկն չի: Եվ այն ժամ կամ բող ջա նա Գրքի 

խոս քը, որ ա սում է. «Ու րա խա ցող նե րի բնա կու թյու նը Քեզ մոտ է», և 

դարձ յալ, թե՝ «Ու մից փախ չում են բո լոր վշտե րը, հե ծու թյունն  ու հա

ռա չան քը» (Ե սա յի, ԼԵ 10, ԺԱ 11): Իսկ երբ ա զատ վի այն հա լա ծիչ նե րից, 

կտա նեն նրան ան պատ մե լի ու րա խու թյան և անն կա րագ րե լի փառ քի 

մեջ՝ Աստ ծո և Քրիս տո սի ա ռաջ  և կտե ղա վո րեն նրան ե րա նե լի ար

դար նե րի օ թևան նե րում: Իսկ ե թե ան ձը եղ կե լի գտնվի և երկ րա վոր 

վատ թար գոր ծե րի մեջ՝ թաղ ված, նա կլսի այն դա ռը խոս քը, թե` «Կվե

րա նա՛ ամ բա րիշտն ու չի տես նի Աստ ծո փառ քը»: Եվ այն ժամ կպա տի 

նրան բար կու թյան դառն օ րը, վշտե րի և նե ղու թյան օ րը, մթու թյան և 

խա վա րի օ րը. օր, ո րը հա նում է դե պի ար տա քին խա վարն ու գե հե նի 

կրա կը, որ պես զի տանջ վի նրա մեջ հա վիտ յան: Եվ ո՞ւր կմնան այս աշ

խար հի պար ծան քը, մե ծու թյան զո րու թյունն ու հան գիս տը, ո՞ւր կմնա 

բարձ րա պա րա նոց հպար տու թյու նը, ո՞ւր կմնան ու նեց վածք, գան ձեր 

ու հարս տու թյուն, զոր քե րի, ծա ռա նե րի և մարդ կանց բազ մու թյուն

նե րը, ո՞ւր կմնա ազն վա կա նու թյու նը, հոր, մոր և ազ գի ազն վա զար

մու թյու նը… Եվ այն ա մե նը, որ այս տեղ ան ցո ղիկ ու ա պա կա նա ցու 

են, սի րե լի և ցան կա լի են մարմ նին` ին չո՞վ կա րող են օգ նել այն ժամ 

կամ փրկել սոս կա լի հրա կիզ ման կամ այ լևայլ բա զում և տե սակտե

սակ տան ջանք նե րից: Եվ արդ, քա նի որ այդ պես է լի նե լու, ու րեմն` 

սնվե՛նք սրբու թյամբ, միշտ աստ վա ծա պաշ տու թյան մեջ մնա՛նք, ստա

նա՛նք    կա տար յալ սեր առ Աստ ված և դե պի բո լոր մար դիկ, սուրբ 

կեն ցա ղա վա րու թյուն ստա նա՛նք, ճգնու թյան ճա նա պար հը ի մաս տու

թյամբ ընթա նա՛նք` ա ղոթ քով, պահ քով և զգո նու թյամբ, և փու թա՛նք, 

որ պես զի ա ռանց հա պա ղե լու բա րի՛ն ստա նանք և չա րից փախ չե՛նք, 

որ պես զի ար ժա նի լի նենք լսե լու այս քաղցր ձայ նը մեր Հի սուս Աստ

ծո բե րա նից, որ ա սում է. «Ե կե՛ք, ի՛մ Հոր օրհն յալ ներ, ժա ռան գեցե՛ք 

Ար քա յու թյու նը, որ պատ րաստ ված է ձեզ հա մար աշ խար հի սկզբից» 

(Մատթ. ԻԵ 34), և սրա նից հե տո աս վա ծը»: Այս Թեո փի լո սը իր մահ վան 

օրն ա սաց. «Ե րա նի է քեզ, հա՛յր Ար սե նիոս, ո րով հե տև միշտ հի շում 

էիր այս օ րը»: 

54. Հայր Աբ րա համն ու հայր Ի սա հա կը միա սին էին բնակ վում: Մի 

ան գամ հայր Աբ րա հա մը, ներս մտնե լով, գտավ հայր Ի սա հա կին սաս

տիկ ող բա լիս և նրան ա սաց. «Ին չո՞ւ ես այդ պես լա լիս, հա՛յր»: Հայր 

Ի սա հակն ա սաց. «Ինչ պե՞ս լաց չլի նեմ, երբ ուր էլ որ գնանք, տեղ չու

նենք, քան զի ննջե ցին մեր սուրբ հայ րե րը, և մեր ձե ռա գոր ծի վար ձը 

բա վա րար չէ նա վի հա մար, որ պես զի տանք նա վա վար նե րին և գնանք  
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նրանց տես նե լու  և նրան ցից խրատ առ նե լու: Իսկ  այժմ, նրան ցից որբ 

մնա լով, տեղ չու նենք գնա լու. սրա՛ հա մար եմ ող բում»:

 55. Լե ռան ծե րե րը մի ան գամ խնդրանք հղե ցին Սկի տե` հայր Մա

կա րիո սին և ա սա ցին. «Որ պես զի այս քան եղ բայր նե րը նե ղու թյուն 

չքա շեն, ա ղա չում ենք քեզ` դո՛ւ ա րի մեզ մոտ, որ  նախ քան  քո` առ 

Տեր գնա լը՝ ար ժա նի լի նենք քո տե սու թյա նը»: Ե լավ հայր Մա կա րիո սը 

և գնաց լե ռը` նրանց մոտ: Ողջ բազ մու թյու նը հա վաք վեց նրա մոտ, և 

ա ղա չեց նրան կե նաց խոսք ա սել: Իսկ նա, երբ տե սավ նրանց  և լսեց 

այս, ա սաց. «Լա ցե՛ք, եղ բայր նե՛ր, և թո՛ղ ձեր աչ քե րից ար տա սուք նե

րի վտակ ներ հո սեն՝ նախ քան մեր ՝ այս աշ խար հից  ել նե լը և այն եր կիր 

գնա լը, ուր մեզ այ լևս չեն օգ նի ողբ ու ար տա սուք, այլ կի զող հու րը 

կպա րու րի մեզ»: Եվ սաս տիկ ող բաց ողջ բազ մու թյու նը, և ա մենքն ըն

կան ե րե սի վրա և ա սա ցին. «Ա ղո թի՛ր մեզ հա մար, հա՛յր»: 

56. Պատ մեց հայր Մա կա րիո սը, թե. «Մի ան գամ ա նա պա տում քայ

լում էի, երբ  մար դու մի չո րա ցած գանգ գտա և նստե լով նրա մոտ՝ 

հարց րի նրան. «Ո՞վ ես դու»: Իսկ նա պա տաս խա նեց ինձ և ա սաց. «Ես 

հե թա նոս նե րի կուռ քե րի քա հա նա յա պետն էի, իսկ դու հո գևոր հայր 

Մա կա րիոսն ես: Երբ դու ա ղո թում ես հո գի նե րի հա մար, որ դժոխ քում 

են, նրանք փոքրինչ հան գիստ և մխի թա րու թյուն են առ նում»: Ես 

նրան հարց րի. «Ինչ պի սի՞ն է այդ մխի թա րու թյու նը և իսկ ինչ պի սի՞ն 

են տան ջանք նե րը»: Գանգն ա սաց. «Որ չափ որ բարձր է եր կինքն ու 

եր կի րը` խոր, երկ րից ա վե լի խորն է այն տե ղը, ուր մենք դա տա պարտ

ված ենք մնա լու, և մին չև պա րա նոց ներս թաղ ված ենք ան շեջ հրի մեջ 

և հնար չու նենք միմ յանց դեմ քին նա յե լու, այլ յու րա քանչ յուրս նա

յում է իր ըն կե րոջ թի կուն քին, և սաս տիկ խա վար է այն տեղ: Սա կայն 

երբ դու սկսում ես ա ղո թել մեզ հա մար, այն ժամ փոքրինչ տես նում 

ենք միմ յանց դեմ քե րը, և դա՛ է մեր մխի թա րու թյու նը»: Եվ ող բում 

էր ու ա սում. «Վա՜յ այն օր վան, երբ ծնվեց մար դը»: Ես նրան ա սա ցի. 

«Ա վե լի ծանր տան ջանք ներ կա՞ն, քան այն, ո րի մեջ եք դուք»: Գանգն 

ինձ ա սաց. «Ա ռա վել խիստ տան ջանք ներ կան մե զա նից ներ քև»: Եվ 

ես հարց րի. «Ո՞ր եղ կե լի ներն են դրա մեջ»: Գլուխն ա սաց. «Մենք` 

Աստ ծո ան գետ ներս, փոքրինչ ա վե լի ո ղոր մու թյան ենք ար ժա նա ցել, 

իսկ նրանք, ով քեր գի տեին Աստ ծուն և ու րա ցան Նրան, նրանք են մեր 

ներ քևում»: Եվ ես, վերց նե լով այդ գան գը, թա ղե ցի հո ղի տակ»: 

57. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Մով սե սին և ա սաց. «Ի՞նչ պետք է 

ա նի մարդ, երբ փոր ձու թյուն ներ են գա լիս նրա վրա, կամ երբ թշնա

մին իր խոր հուրդ ներն է բե րում նրա մտքում»: Ծե րը նրան ա սաց. 
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«Պետք է ընկ նել Աստ ծո առ ջև և լաց լի նել, որ պես զի օգ նի և փրկի 

ի րեն:  Ե թե այս ա նի, ա րա գո րեն հան գիստ կգտնի, ե թե զղջու մով և 

ի մաս տու թյամբ ա ղո թի, ինչ պես որ գրված է. «Չվա խե ցա ես նրանց 

բյու րա վոր զոր քե րից» (Սաղմ. Գ 7), նաև` «Ինձ ի՞նչ կա նի մար դը, քա

նի որ դու ինձ հետ ես, Տե՛ր» (Սաղմ. ՃԺԷ 6). և որ քան էլ հաղթ վենք 

մարմ նա վոր ախ տե րից, ող բալն ու կո ծե լը չդա դա րեց նե՛նք, որ պես զի 

չհաս նենք հա վի տե նա կան ող բին»: Դարձ յալ ա սաց. «Մարդն ար տա

սուք նե րով է ստա նում ա ռա քի նու թյուն, ո րով հե տև ար տա սուք նե րով 

է ստա նում մեղ քե րի թո ղու թյուն: Իսկ մինչ ող բում ես, քո հա ռա չանք

նե րի ձայ նը մի՛ բարձ րաց րու, և թո՛ղ քո ձախ ձեռ քը չի մա նա, թե ինչ 

է ա նում քո ա ջը (Մատթ. Զ 3). և այս էլ է հայտ նի, որ ձա խը՝  ամ բար տա

վա նու թյունն է»:

58. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Մա տո յին և ա սաց. «Ինձ մի խո՛սք 

ա սա»: Ծե րը նրան ա սաց. «Հե ռաց րո՛ւ քե զա նից հա կա ռա կու թյու նը 

ա մեն բա նում, լա՛ց ե ղիր ու ող բա՛, ո րով հե տև մոտ է վախ ճա նը»:

59. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, ո՛վ 

հայր»: Պի մե նը նրան ա սաց. «Երբ Աստ ված այ ցե լեց մեզ և կան չեց, 

մենք այ լևս ին չի՞ հա մար պետք է հոգս ա նենք»: Եղ բայրն ա սաց. «Մեր 

մեղ քե րի մա սին պետք է հոգ տա նենք, հա՛յր»: Պի մենն ա սաց. «Մտնենք 

մեր խու ցը, նստենք, հի շենք մեր մեղ քե րը և լաց լի նենք մեր Տեր Աստ

ծո առ ջև, և Նա կօգ նի մեզ»:

60. Ա լեք սանդ րիա յի ար քե պիս կո պոս ե րա նե լի Ա թա նասն ա ղա չեց 

հայր Պամ բո յին լե ռից իջ նել քա ղաք: Երբ նա ի ջավ, այն տեղ մի պոռ

նիկ կին տե սավ և սկսեց լաց լի նել: Նրան տես նող նե րը հարց նում էին, 

թե ին չո՞ւ է ող բում հայ րը: Եվ նա ա սաց. «Եր կու պատ ճա ռով եմ լաց 

լի նում. մե կը` սրա հո գու կորստ յան հա մար, մյու սը`  որ ես այն քան 

ջա նա դիր չեմ Աստ ծուն հա ճո յա նա լու մեջ, որ քան սա` մարդ կանց»:

61. Հայր Պամ բոն ա սաց. «Մին չև պա րա նոցս տիղ մի մեջ եմ թաղ

ված. դրա հա մար եմ միշտ լա լիս Աստ ծո առ ջև, որ պես զի  ինձ հա նի 

այս տե ղից»: 

62. Հայր Սրա պիո նի մա սին ա սում էին, թե նրա կյան քը նման էր 

միայ նակ թռչու նի կյան քին, քան զի ոչ մի երկ րա յին ինչք չու նե ցավ, 

եր բեք խցում չբնակ վեց, այլ մի մա զե ղեն քուրձ հա գին և մի փոք րիկ 

ա վե տա րան ձեռ քին՝ շրջում էր՝ ինչ պես ան մար մին մի էակ: Շատ ան

գամ նրան տես նում էին բնա կա վայ րե րից դուրս՝ ճա նա պարհ նե րի վրա 

նստած և դառ նա պես լաց լի նե լիս: Երբ ան ցորդ ներն հարց նում էին, 
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թե նա ին չու է  այդ պես ող բում, նա պա տաս խա նում էր և ա սում. «Իմ 

Տերն ինձ բա զում ու նեց վածք վստա հեց, բայց  ես կորց րի այն ամ բող

ջու թյամբ և երկն չում եմ, քան զի պատ րաստ վում է տան ջել ինձ»: Ճա

նա պար հորդ նե րը, երբ լսում էին այս, կար ծում էին, թե ոս կի և հարս

տու թյուն նկա տի ու նի, և հաց էին տա լիս նրան ու ա սում. «Վերց րո՛ւ, 

կեր՛ այս, եղ բա՛յր, իսկ հարս տու թյունդ, որ կորց րիր, Աստ ված կա րող 

է տալ քեզ նո րից»: Եվ ծերն ա սում էր` ա մեն:

63. Ծերն ա սաց. «Մեծ ճգնու թյուն և տա ռա պանք ու նեն կրե լու 

նրանք, ով քեր դառ նում են դե պի Աստ ված, բայց հե տո ան պատ մե լի 

խնդու թյուն կգտնեն, ինչ պես որ` երբ ջա նում են կրակ վա ռել՝ նախ 

ծխա հար վե լով ար ցուն քա կալ վում են, իսկ հե տո վա ռում են ի րենց 

հուրն ու լապ տե րը: Այդ պես կլի նի նրանց հետ, ով քեր կա րո տում են 

Աստ ծուն և աստ վա ծա յին սե րը, ինչ պես և գրված է, թե` «Մեր Աստ

վա ծը մա շող կրակ է» (Եբր. ԺԲ 29): Մենք պետք է այն ե րա նե լի ու փա

փա գե լի հու րը վա ռենք մեր մեջ՝ մե ծա մեծ տքնու թյուն նե րով և ար տա

սուք նե րի վտակ նե րով, որ պես զի լու սա վո րի մեզ»:

64. Հայր Հի պե րիք սոսն ա սաց. «Ար թուն կրո նա վո րը գի շե րը ցե րեկ 

կդարձ նի` ա ղոթք նե րի մեջ հսկե լով,  իր միտքն ու հո գին կխո ցո տի և 

ար տա սուք նե րի հե ղեղ ներ կհո սեց նի, մին չև որ երկն քից դե պի ի րեն 

ձգի Աստ ծո ո ղոր մու թյու նը»:

65. Ոմն եղ բայր ե կավ ծե րի մոտ և ա սաց նրան. «Ին չո՞ւ է իմ սիր

տը խիստ, հա՛յր, և Աստ ծուց չեմ երկն չում»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ե

թե մարդ կա րո ղա նա իր մտքում ար հա մար հանք ու նե նալ իր ան ձի 

հան դեպ, ա պա կստա նա Աստ ծո երկ յու ղը»: Եղ բայրն ա սաց. «Ի՞նչ 

է ար հա մար հան քը»: Ծերն ա սաց. «Այն է, երբ մարդն ա մեն գոր ծի 

մեջ նա խա տում է ի րեն և ա սում. «Քա ջա լեր վի՛ր, եղ կե լի՛, ո րով հե

տև կանգ նե լու ես Քրիս տո սի ա թո ռի առ ջև, և ի՞նչ ու նես մար դու 

հետ ընդ հա նուր»: Ե թե նրա մտքում ամ րագր վի այս պի սի խոր հուրդ, 

կստա նա Աստ ծո երկ յու ղը»: 

66. Ծերն ա սաց. «Ուր էլ որ գնանք, չա րու թյու նը մեզ հետ է գա լիս: 

Այդ պես և պար տա վոր ենք մեզ հետ ու նե նալ զղջումն ու ար տա սու քը, 

ուր էլ որ գնանք»:

67. Հայ րե րից մե կը պա տա հա բար մա հա ցավ, և բա զում ժա մեր անց 

կրկին վերս տա ցավ իր հո գին: Մենք նրան հարց րինք. «Ի՞նչ տե սար, 

հա՛յր»: Իսկ նա ար տաս վե լով պատ մեց. «Ողբ ու կո ծի ձայն լսե ցի, որ 
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ան դա դար ա սում էր` վա՜յ, վա՜յ, վա՜յ»: Կրո նա վորն էլ պետք է այդ պես 

ա նի: 

68. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ին չի՞ց է, որ իմ ան ձը 

փա փա գում է ար ցունք նե րի, ինչ պես որ հայ րերն էին փա փա գում, սա

կայն դրանք չեն գա լիս, իսկ  միտքս ծան րա նում է»: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Իս րա յե լի որ դի նե րը հա զիվ քա ռա սուն տա րի հե տո մտան Ա վետ յաց 

եր կիր, ուր բնակ վե լով՝ այ լևս չվա խե ցան ի րենց դեմ պա տե րազ մող նե

րից: Այդ պես էլ Աստ ված կա մե նում է տխրեց նել մար դուն, որ պես զի 

այդ պես մտնի կեն դա նու թյան եր կիր»:

69. Ծերն ա սաց. «Ա պաշ խա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ է, որ պես զի 

մար դն ա ռանձ նա նա և ան հոգ լի նի բո լոր աշ խար հա կան գոր ծե րից, 

լի նի զղջա սիրտ և ող բա ցող, ոչ մե կին չնե ղի և չձանձ րաց նի, այլ նա

խա տե լով նե ղի իր ան ձը և ար թուն ու զգաստ լի նի լի նի մտքով, և 

ջեր մա գին ար տա սուք նե րով մշտա պես խնդրի Աստ ծո ո ղոր մու թյու նը»:

70. Ո մանք հարց րին հայր Սի սո յին և  ա սա ցին. «Ե թե ո րևէ եղ բայր 

ընկ նի, պետք է մեկ տա րի ա պաշ խա րի՞»: Ծերն ա սաց. «Չա փա զանց 

խիստ է այդ խոսքդ»: Նրանք ա սա ցին. «Լա՞վ է, ե թե վեց ա միս ա պաշ

խա րի»: Ծերն ա սաց. «Այդ ևս շատ է»: Նրանք ա սա ցին. «Լավ, բայց 

կա րե լի՞ է, որ նա մե ղան չի և մեզ հետ սե ղան նստի»: Ծերն ա սաց. 

«Ո՛չ, թող մի քա նի օր ա պաշ խա րի, և հա վա տում եմ, որ ե թե կա տար

յալ մտքով և սրտի զղջու մով ե րեք օր ա պաշ խա րի, Աստ ված կըն դու նի 

նրա ա պաշ խա րու թյու նը և կթող նի նրա հան ցանք նե րը»: 

71. Ծերն ա սաց. «Նա, ով նստում է սեն յա կում և սաղ մո սում, նման 

է այն մար դուն, ով Տի րոջն է փնտրում, իսկ ով լա լիս և ող բում է, 

նա, ինչ պես պոռ նիկ կի նը, Տի րոջ ոտ քից կառ չած` ո ղոր մու թյուն է 

խնդրում»: 

72. Ա սաց դարձ յալ. «Վար ժեց րո՛ւ քո միտ քը ա մեն եղ բոր մա սին 

ա սե լու. «Այս եղ բայրն ին ձա նից լավն է Աստ ծո ա ռաջ, այս մյու սը 

ա վե լի ջա նա դիր է, այն մյուսն ա վե լի ա ռա քի նի է»: Այդ պես կհաս նես 

բարձր չա փի` քեզ ա մե նա վատ թա րը հա մա րե լով, և դրա շնոր հիվ Աստ

ծո Հո գին կբնակ վի քո մեջ: Իսկ ե թե ար հա մար հես մեկ նու մե կին, Աստ

ծո շնոր հը կհե ռա նա քե զա նից, և կընկ նես մարմ նա կան պղծու թյան 

մեջ, քո սիր տը կխստա նա, զղջում ա մե նևին գո յու թյուն չի ու նե նա քո 

մեջ»:
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73. Դարձ յալ ա սաց. «Երբ մար դը ճգնա վոր է դառ նում, Աստ ված 

նրա նից պա հան ջում է բո լոր ա ռա քի նու թյուն նե րը. և մտքում չպե՛տք 

է ու նե նա նույ նիսկ մի ա սեղ, քան զի այդ ա սե ղը կա րող է նրա խոր

հուր դը խա փա նել և նրա նից կտրել զղջու մը, ողբն ու ար տա սուք նե

րը»: 

74. Ա սաց դարձ յալ. «Վա՜յ քեզ, ա՛նձ իմ, որ սո վոր ես միայն լսել 

Աստ ծո խոս քը, սա կայն դրա նից ոչ մե կը չես ու զում գոր ծադ րել: Վա՜յ 

քեզ, մար մի՛ն իմ, քան զի ճա նա չե ցիր քեզ ա պա կա նո ղին ու պղծո ղին 

և ա մեն ին չի մեջ դրանք ես փնտրում, ին չը հա գեց նում է, հա մեղ է, 

պա րարտ ու աղ տե ղի: Եվ վա՜յ ե րի տա սարդ կրո նա վո րին, որ իր ո րո

վայնն է լցնում և իր կամ քին է հե տևում, քան զի ու նայն է նրա կրո

նա վո րու թյու նը»: 

75. Ոմն եղ բայր կրո նա վոր դար ձավ և բնակ վեց Նիտ րիա լե ռան 

մոտ: Նրա խու ցը մո տիկ էր մեկ այլ եղ բոր խցին, և վեր ջինս լսում էր, 

թե ինչ պես է նա օ րըս տօ րե ող բում իր մեղ քե րը: Իսկ երբ ար ցունք ներ 

չէին գա լիս, իր ան ձին ա սում էր. «Ին չո՞ւ չես ող բում քեզ վրա, եղ կե

լի՛ ու ստո՛ր, իսկ ե թե ինքդ չես կա մե նում ող բալ, ես կլա ցաց նեմ քեզ»: 

Նա չվա նից մի ո լո րա պինդ խա րա զան ու ներ. վեր էր կե նում, վերց նում 

այդ խա րա զանն ու ի րեն ուժ գին հար վա ծում, մին չև որ հար ված նե րի 

ցա վից վշտա նում և լաց էր լի նում: Դրա վրա սաս տիկ զար մա նում էր 

դրա ցի եղ բայ րը և ա ղա չում էր Աստ ծուն՝ հայտ նել ի րեն, թե արդ յոք 

ճի՞շտ է ա նում նա, որ տան ջում է ի րեն: Եվ մի գի շեր տե սիլք տե սավ 

նա, որ այդ եղ բայ րը մար տի րոս նե րի գնդում է դաս ված, և նրա գլխին 

պայ ծառ պսակ կա, և ինչոր մեկն ի րեն ա սաց. «Տես նո՞ւմ ես այս բա րի 

նա հա տա կին, որ իր ան ձը նե ղում և ծե ծում է հա նուն Քրիս տո սի սի րո, 

ինչ պես է վկա նե րի շար քը  դաս վել»:

76. Ոմն ծեր ա սաց. «Ե թե զղջում չու նես քո սրտում, ի մա ցի՛ր, որ 

դու ամ բար տա վան ես, և դա թույլ չի տա լիս քո սրտին՝ զղջալ»:

77. Ա սաց դարձ յալ. «Ե թե քո բնա կա տե ղիին մոտ գե րեզ ման ներ 

կան, հա ճախ  գնա՛  այն տեղ, որ պես զի տես նես թաղ ված նե րին և խոր

հես՝ հատ կա պես քո մարմ նի պա տե րազ մի և ախ տե րի բոր բոք ման ժա

մա նակ: Եվ որ տեղ էլ լսես, թե եղ բայր է վախ ճան վում, շու տա փույթ 

գնա՛ և նրա մոտ նստի՛ր, որ պես զի տես նես, թե ինչ պես է հո գին դուրս 

գա լիս մարմ նից»: 

78. Ոմն եղ բայր ծե րին ա սաց. «Ինձ խո՛սք ա սա»: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Երբ Տե րը հար վա ծեց Ե գիպ տո սին, այն տեղ տուն չկար, ուր ողբ ու 
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կոծ չլի ներ: Եվ դու քո խցում նստե լու ըն թաց քում միշտ Աստ ծո երկ

յուղն ու նե ցի՛ր քո մեջ, որ պես զի Նա պահ պա նի քեզ և քո ան ձից հա

լա ծի քո բո լոր մեղ քերն ու ա նօ րե նու թյուն նե րը: Նա, ով իր մեջ ու նի 

Աստ ծո երկ յու ղը, նա գան ձա րան ու նի` լի ան հա շիվ գան ձե րով, քան զի 

Աստ ծո երկ յու ղը փրկում է ան ձը մեղ քե րից»: 

79. Ոմն ծեր նստում էր իր խցում, և թեև ար դեն վաթ սուն տար վա 

կրո նա վո րու թյան մեջ էր, սա կայն իր կյան քի բո լոր օ րե րին չէր դա դա

րում ող բալ, այլ միշտ նստում ու լաց էր լի նում և ա սում. «Տերն այս 

ժամն ինձ տվեց ա պաշ խա րու թյան հա մար, ո րը հե տո որ քան էլ ջեր մե

ռանդ խնդրեմ` չեմ ստա նա»: 

80. Մեկ այլ ծեր ա ռան ձին էր բնակ վում ա նա պա տում: Սա, մինչ 

ե րի տա սարդ էր, եղ բայր նե րի ջո րի նե րին էր խնա մում: Մի ան գամ սա 

ջո րի նե րով ի ջավ Ե րի քով. այն տեղ` ի ջևա նա տա նը, մի մա նուկ կար, և 

նա, չա րի ազդ մամբ, ջո րի նե րից ոտ նա կոխ լի նե լով` մե ռավ: Երբ եղ

բայրն ի մա ցավ, խիստ տրտմեց դրա հա մար և հե ռա նա լով այն տե ղից՝ 

գնաց Առ նիա, որ տեղ էլ մե նակ յաց դար ձավ: Նա միշտ ող բում էր ու 

ա սում. «Ման կա նը ես  իմ ձեռ քով սպա նե ցի  և իբ րև մար դաս պան եմ 

դատ վե լու»: Նրան մեր ձա կա քա րայ րում մի չար առ յուծ էր բնակ վում: 

Նա ա մեն օր գնում էր առ յու ծի քա րայ րը, խփում էր նրան և գրգռում, 

որ վեր կե նա և ու տի ի րեն, սա կայն առ յու ծը բնավ չէր վնա սում նրան: 

Երբ եղ բայ րը տե սավ, որ առ յու ծը չի մո տե նում ի րեն, խիստ տրտմեց 

և գնացնստեց այ րի մուտ քի մոտ, որ գու ցե առ յու ծը քաղ ցի և ու տի 

ի րեն: Իսկ առ յու ծը, երբ քաղ ցեց, ե կավ այն տեղ և տես մե լով եղ բորն իր 

ճա նա պար հի վրա՝ հե զու թյամբ և սի րով ան ցավ նրա վրա յով և գնաց 

որ սի: Այն ժամ եղ բայ րը հա վա տաց, որ Աստ ված նե րեց իր այդ մեղ քը: 

Եվ գա լով իր վան քը` լրաց րեց իր մնա ցած օ րե րը մե ծա գույն զղջու մով 

և ու սու ցա նում էր ա մեն քին: 

81. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, հա՛յր, քան զի 

երբ  տես նում եմ մեղ սա վոր մե կին, դա տում եմ նրան, իսկ երբ ծույլ 

եղ բոր եմ տես նում, ա տում եմ նրան, և այդ պի սով իմ հո գին  կորստյան 

եմ  մատ նում»: Ծե րը նրան ա սաց. «Երբ այդ պի սի բան լսես, նույն 

պա հին իսկ միտքդ  հե ռաց րո՛ւ դրա նից և ուղ ղոր դի՛ր քո ՝ խոր հե լու 

ա հա վոր Դա տաս տա նի օր վա մա սին, հի շի՛ր նաև սոս կա լի Ա թո ռը և 

ա նա չառ Դա տա վո րին, հրե ղեն գե հե նը, որ Նրա առ ջևում է, և տան

ջանք նե րը, որ նրա նում են, հրե ղեն սու րը և ա նո ղորմ դա հիճ նե րին, աչ

քե րի լացն ու ա տամ նե րի կրճտո ցը, ան քուն որ դերն ու բո լոր դառն ու 

ան վախ ճան տան ջանք նե րը, հա վի տե նա կան ողբն ու կո ծը: Այս ա մենն 
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հի շի՛ր և ըն կե րոջդ դա տե լու փո խա րեն` ինքդ քե՛զ դա տիր, քննի՛ր քո 

մեղ քե րը ու խոր հի՛ր, թե ինչ ա հա վոր են Աստ ծո դա տաս տան նե րը: 

Քան զի ե թե սուրբ և ան մար մին հրեշ տակ նե րի զոր քերն են ա հու դո

ղով լցվում այդ ժա մին, ա պա մեղ քի մեջ ծնված և նրա նով սնուց ված 

մարդն ի՞նչ կա նի: Այն տեղ ոչ մե կը չի կա րող ու րի շին օգ նել կամ 

վնա սել, և ոչ ոք չի կա րող տան ջանք նե րից փրկել մեկ նու մե կին. ո՛չ 

հայր, ո՛չ մայր, ո՛չ եղ բայր, ո՛չ քույր, ո՛չ որ դի, ո՛չ ազ գա տոհմ, ո՛չ 

փառք, ո՛չ մե ծու թյուն` բնավ ո՛չ ոք և ո չինչ, այլ միայն` Աստ ծո ո ղոր

մու թյու նը, ար դա րու թյան գործն ու ու ղիղ հա վա տը: Եվ առ հա սա րակ, 

մեծ հի մա րու թյուն է թող նել սե փա կան մեղ քե րը և դա տել ըն կե րո

ջը, քան զի մե զա նից յու րա քանչ յուրն իր բեռն  է տա նում և մե զա նից 

յու րա քանչ յուր ոք իր մեղ քե րի ցան ցով է բռնվում, և ա մեն մեկն էլ 

Տի րո ջինն է` ար դար լի նի, թե մե ղա վոր: Եվ Աստ ված կա րող է ապ րեց

նել թե՛ մե ղա վո րին և թե՛ ար դա րին, ինչ պես ա րեց մաք սա վո րին, պոռ

նի կին, ա վա զա կին և այն մշակ նե րին, ո րոնք տասն մե կե րորդ ժա մին 

վարձ վե ցին (Մատթ. Ի 6-16): Այս ա մե նը խոր հի՛ր, որդ յա՛կ, և հրա ժար վի՛ր 

ըն կե րո ջը դա տե լուց և ա տե լուց, քան զի դա ա մե նա չարն ու դժնդակն 

է բո լոր մեղ քե րից, քան զի Միած նի ա թո ռի և դա տաս տա նի մե նաշ նոր

հի հափշտա կումն է այդ: Եվ ե թե կա մե նում ես զերծ մնալ դրա նից` 

դա՛տ դիր քո ա ռաջ և ա սա՛` այ սինչ բանն ին չո՞ւ ա րե ցի,  կամ` ին

չո՞ւ խոր հե ցի այ սինչ բա նը: Քեզ դա տե լու հա մար բա զում պատ ճառ

ներ կգտնես, ո րով հե տև դու մարդ ես: Այս պես ա նե լով և խոր հե լով` 

չես զբաղ վի ու րիշ նե րին դա տե լով և ա տե լով և կհան դարտ վես Աստ ծո 

շնոր հով»: 

82. Ա վա զակ նե րից մե կը զղջա լով ե կավ ոմն մեծ և սքան չե լի ծե րի 

մոտ, ո րը վա նա հայր էր: Վա նա հայ րը պատ վի րեց նրան յոթ օր հան

դար տու թյան մեջ մնալ` տե ղի հաս տա տու թյան կար գու կա նո նը ճա

նա չե լու հա մար: Յոթ օր հե տո վա նա հայ րը նրան կան չե լով հարց րեց, 

թե արդ յոք նրան հա ճե լի՞ է բնակ վել այն տեղ, իսկ նա ու ղիղ սրտով 

կա մե ցավ մնալ: Ա պա հարց րեց նրան հան ցանք նե րի մա սին, և նա իս

կույն մեծ հո ժա րու թյամբ խոս տո վա նեց նրան: Վա նա հայ րը դարձ յալ 

փոր ձեց նրան` ա սե լով. «Կա մե նում եմ քեզ հրա պա րա կավ ցույց տալ 

եղ բայր նե րին», իսկ նա հո ժա րու թյամբ հանձն ա ռավ: Այն ժամ հա վաք

վե ցին բո լոր՝ եր կու հար յուր հի սուն եղ բայր նե րը, և բե րե լով այն ան

բիծ դա տա պարտ յա լին՝ եղ բայր նե րից ո մանք քարշ էին տա լիս նրան, 

ո մանք` չա փա վոր հար ված նե րով նե ղում, քան զի քուրձ էին հագց րել 

նրան և գլխին`  մո խիր ցա նել, որ պես զի բո լոր նրան տես նող նե րը զար
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հու րեին և ար տա սուք նե րով ա ղա ղա կեին: Իսկ նա դո ղա լով մե կառ

մեկ  խոս տո վա նում էր  իր մեղ քե րը, ո րը լսե լով՝ բո լո րը զար մա նում 

էին, քան զի խիստ ծանր հան ցանք ներ էր գոր ծել: Այն ժամ վա նա հայ րը 

պատ մեց եղ բայր նե րին, թե` «Տես նում էի ա հա վոր մե կին, որն իր ձեռ

քին  գրված թուղթ և ե ղեգն յա գրիչ ու ներ. բո լոր մեղ քե րը, որ խիստ 

ազն վո րեն խոս տո վա նում էր ա վա զա կը, նա բո լո րը ջնջում էր, քան զի 

գրված է. «Իմ ա նօ րե նու թյուն նե րը կպատ մեմ, և Դու կթող նես իմ մեղ

քերն ու հան ցանք նե րը, Տե՛ր իմ և Աստ վա՛ծ իմ» (Սաղմ. ԼԷ 19)»:



  

Գլուխ Դ  
Ժուժ կա լութ յան մա սին     

1. 
Մի քա նի ծե րեր գնա ցին հայր Ան տո նիո սի մոտ և ճա նա պար հին 

ան դա դար խո սում էին սուրբ հայ րե րի գոր ծե րից և ին չից ա սես: 

Նրանց ու ղե կից էր մեկ ու րիշ ծեր, ո րը նրանց հետ լռել յայն գնում էր: 

Երբ տեղ հա սան, սուրբ Ան տո նը լռակ յաց ծե րին ա սաց. «Լավ է, որ 

եղ բայր նե րին քեզ ու ղե կից ընտ րե ցիր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Սա կայն 

դրանց ա խոռ ներն ան դուռ են, և գայ լե րը կու տեն դրանց ա վա նակ նե

րին»: Եվ դա  նրանց անզ գույշ խո սե լու հա մար էր ա սում: 

2. Ո մանք պատ մում էին հայր Մո յիի մա սին, թե նա հի վան դա ցավ և 

բա զում տա րի ներ ջեր մում էր, սա կայն եր բեք մտքովն իսկ չանց կաց

րեց նա յել ներ քին սեն յա կը և տես նել, թե ինչ կա այն տեղ, ո րով հե տև 

շա տերն էին նրա հա մար անհ րա ժեշտ բա ներ բե րում: Իսկ իր ա շա կերտ 

Հով հան նե սի մտնելել նե լու ժա մա նակ փա կում էր աչ քերն ու ե րե սը, 

որ պես զի չտես նի, թե նա ինչ է ա նում, քան զի գի տեր, որ նա վստա հե

լի և հա վա տա րիմ մե նակ յաց է: 

3. Հայ րե րից մե կը, գնա լով հայր Ա քի լա սի մոտ, տե սավ, որ նա ար

յուն է թքում բե րա նից, և հարց րեց նրան, թե ի՞նչ բան է այդ: Եվ ծերն 

ա սաց. «Դա այն եղ բոր խոսքն է, որ ինձ տրտմեց րեց, և ես ո րո շե ցի ոչ 

ո քի չպատ մել այդ և պա ղա տե ցի Աստ ծուն վերց նել ին ձ նից այն: Եվ 

ա հա այդ խոսքն ար յուն դար ձավ իմ բե րա նում, և երբ թքե ցի, հան

դարտ վե ցի և տրտմու թյու նը մո ռա ցա»: 

4. Մի եղ բայր կար վան քում, ո րը, երբ ե րեցն ար ձա կում էր ժո ղովր

դին, ա մե նա վեր ջինն էր դուրս գա լիս` ակն կա լե լով, թե մեկ նու մեկն 

ի րեն կհրա վի րի իր մոտ: Սա կայն մի օր ժո ղովր դից ա ռաջ դուրս ե կավ 

և շտա պեց  իր խու ցը, իսկ ե րե ցը, նկա տե լով այդ, զար մա ցավ: Եվ երբ 

կրկին նա ե կե ղե ցի ե կավ, ե րե ցը նրան հարց րեց. «Ճշմա րի՛տն ա սա 

ինձ, այդ ի՞նչ է, որ դու ա նում ես, ո րով հե տև մշտա պես, երբ հա վաք էր L L

L L
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լի նում, դու մնում էիր մին չև վերջ, իսկ նա խորդ օ րը ա մեն քից ա ռաջ 

դուրս ե կար»: Եղ բայ րը նրան ա սաց. «Ո րով հե տև ես ինձ զսպում էի, 

որ ու տե լիք չպատ րաս տեմ, դրա հա մար մնում էի մին չև վերջ, որ պես

զի թե րևս մե կը հրա վի րի ինձ: Ե րեկ, նախ քան հա վա քին գալս, ինձ 

հա մար մի քիչ ոս պա թան ե փե ցի, դրա հա մար, երբ Հա ղոր դու թյունն 

ա ռա, ան մի ջապս դուրս ե կա»: Երբ ե րե ցը լսեց այս, պատ վեր տվեց 

ե կե ղե ցուն և ա սաց. «Եղ բայր նե՛ր, նախ քան ձեր` ե կե ղե ցի գա լը, թո՛ղ 

ձեզ նից յու րա քանչ յուրն իր խցում մի քիչ թան ե փի, որ պես զի դրա 

հա մար հո ժա րու թյամբ վե րա դառ նաք ձեր խցե րը»:

5. Մի ժա մա նակ հայր Ա ղա թո նը եր կու ա շա կերտ ու ներ, ո րոնք 

ա ռան ձին էին ապ րում: Մի օր նրան ցից մե կին հարց րեց, թե ինչ պե՞ս 

է կեն ցա ղա վա րում իր խցում, իսկ նա պա տաս խա նեց. «Պա հում եմ 

մին չև ե րե կո, ա պա ճա շա կում եմ եր կու պաք սի մատ»: Հայր Ա ղա թոնն 

ա սաց. «Բա րի է կարգդ և ա ռանձ նա պես մեծ տքնու թյուն չէ»: Ա պա 

մյու սին հարց րեց. «Դո՞ւ ինչ պես ես ճգնում»: Մյու սը պա տաս խա նեց 

և ա սաց. «Եր կու օր պա հում եմ և եր կու պաք սի մատ եմ ու տում»: 

Ծե րը նրան ա սաց. «Սաս տիկ տքնում ես, որդ յա՛կ, եր կու պա տե րազմ 

մղե լով: Ե թե կրո նա վո րը օ րա կան մե կը ճա շա կի և չհա գե նա` տքնանք 

է: Կան, որ եր կու օր են կա մե նում պա հել, սա կայն ու տե լիս հա գե նում 

են, իսկ դու եր կու օր պա հում ես և ճա շա կե լիս էլ չես հա գե նում»: 

6. Մի ան գամ Սկյու թիա յի ե րե ցը գնաց Ա լեք սանդ րիա և այն տե ղից 

վե րա դառ նա լով` կա մե ցավ հաս տա տել եղ բայր նե րին և ա սաց նրանց. 

«Ո ման ցից լսում եմ, թե Ա լեք սանդ րիա յում մարդ կանց մեծ բազ մու

թյուն կա. սա կայն ես, ար դա րև, մտնե լով այն տեղ՝ ոչ մի մարդ կա յին 

դեմք չտե սա, բա ցի ե պիս կո պո սա պե տից»: Իսկ եղ բայր նե րը, լսե լով 

այս, տագ նա պե ցին և հարց րին. «Մի՞թե մար դիկ ջրա սույզ են ե ղել, 

հա՛յր»: Եվ նա պա տաս խա նեց և ա սաց. «Ո՛չ, այդ պես չէ, պար զա պես 

իմ խոր հուրդ նե րը չկա րո ղա ցան հաղ թել ինձ և ստի պել աչ քերս վեր 

բարձ րաց նել և մարդ կանց նա յել, որ պես զի չպղծվեն խոր հուրդ ներս»: 

Եվ նրանք սքան չա ցան և հաս տատ վե ցին նրա խոս քից, որ պես զի պա

հեն ի րենց աչ քե րը` չտես նե լու  աշ խար հիկ ու նայ նու թյու նը:

7. Հայր Սե րե նիո սի մա սին ա սում էին, թե շատ էր աշ խա տում և 

օ րա կան եր կու պաք սի մատ էր ճա շա կում: Նրա մոտ ե կավ նրա գոր

ծա կից հայր Իո վը, ո րը նույն պես մեծ ճգնա վոր էր, և ա սաց նրան. «Իմ 

խցում ես իմ կար գով եմ ըն թա նում, սա կայն երբ դուրս եմ գա լիս` եղ

բայր նե րին եմ հա վա սար վում»: Եվ հայր Սե րե նիո սը նրան ա սաց. «Ե թե 
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քո խցում ժուժ կա լես` մեծ ա ռա քի նու թյուն չէ: Մեծ ա ռա քի նու թյուն 

կլի նի, երբ քո խցից դուրս  դա ա նես»: 

8. Հայր Սի սո Թե բա յե ցու մա սին ա սում էին, թե Ար սե նո յի տի ե ղեգ

նու տում էր բնակ վում, և այդ ժա մա նակ մի ու րիշ ծեր հի վան դա ցավ 

վան քե րից մե կում: Այդ լու րը առ նե լով` նեղ կա ցու թյան մեջ հայտն

վեց, քա նի որ եր կու օր էր պա հում, իսկ այդ օ րը չէր ճա շա կե լու: Եվ 

ինքն իր մտքում ա սաց. «Ե թե այն տեղ գնամ, մի գու ցե եղ բայր ներն ինձ 

ստի պեն ճա շա կել, իսկ ե թե սպա սեմ մին չև վա ղը, մի գու ցե վախ ճան վի: 

Բայց և այն պես, այս պես կա նեմ. կգնամ, բայց չեմ ճա շա կի»: Գնաց, 

բայց չճա շա կեց` թե՛ Աստ ծո պատ վի րա նը կա տա րե լով և թե՛ իր կա նո

նա կար գը չխախ տե լով, որ դարձ յալ հա նուն Տի րոջ էր:

9. Մի ծե րի մա սին ա սում էին, որ ինքն ի րեն այն պես էր ար գե լա փա

կում խցում, որ  ան գամ ե կե ղե ցի չէր գնում: Նա մի ար յու նա կից եղ

բայր ու ներ, որ մեկ այլ խցում էր բնակ վում: Սա հի վան դա ցավ և մարդ 

ու ղար կեց եղ բոր մոտ, որ պես զի գա և ի րեն տես նի՝ նախ քան մարմ նից 

ել նե լը: Ծե րը պա տաս խա նեց. «Չեմ կա րող խցից դուրս գալ, քա նի որ 

նա իմ ար յու նա կից եղ բայրն է»: Հի վան դը դարձ յալ լուր ու ղար կեց 

և խնդրեց գեթ գի շե րով գալ, որ տես նի ի րեն: Եվ նա պա տաս խա նեց. 

«Չեմ կա րող, ո րով հե տև գու ցե իմ սիր տը մա քուր չգտնվի Տի րոջ առ

ջև»: Հի վանդ եղ բայ րը վախ ճան վեց, և այդ պես էլ ի րար չտե սան: 

10. Հայր Պի մե նը պատ մեց հե տև յա լը. «Երբ պտղա կու թից վե րա

դար ձանք Սկյու թիա, Ա լեք սանդ րիա յից մեզ ա մեն քիս հա մար միմի 

դո րակ ձի թապտ ղի ձեթ բե րին՝ որ պես պտղա բա ժին, իսկ դո րակ նե րի 

բե րան նե րը սվա ղած էին կրով: Երբ դարձ յալ ե կավ հնձի ժա մա նա

կը, ինչ ա վե լա ցելմնա ցել էր, բո լո րը բե րին և դրին ե կե ղե ցում: Ես 

իմ դո րա կի բե րա նը չէի բա ցել, այլ փոք րիկ ծակ էի բա ցել ա սե ղով, և 

ինքս իմ մեջ պար ծե նում էի, որ պես թե մեծ բան էի ա րել: Երբ մյուս 

եղ բայր նե րը բե րին ի րենց դո րակ նե րը նույ նու թյամբ` կի րը ան խա թար, 

իսկ ի մը` ծակ ված, այն պի սի ա մոթ ապ րե ցի, կար ծես պոռն կու թյան մեջ 

ըն կած լի նեի»:

11. Հայր Ե սա յին կան չեց մի եղ բոր ոտնլ վա յի և հյու րա սի րե լու 

հա մար բռով ոսպ լցրեց պու տու կի մեջ և դրեց կրա կի վրա՝ ե ռա լու: 

Դեռ եռ չե կած՝ հա նեց կրա կի վրա յից: Եղ բայրն ա սաց. «Դեռ չի ե փել, 

հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Մի թե՞ քեզ  բա վա կան չէ այն, որ կրա՛կը 

տե սար, և դա մեծ մխի թա րու թյուն է»: 

9 – Հարանց վարք
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12. Ոմն եղ բայր իր խու ցը տա րավ տաք հա ցեր և կան չեց մի քա նի 

ծեր կրո նա վոր նե րի: Երբ նրանք կե րան մի եր կու կտոր, դա դա րե ցին 

ու տել: Իսկ եղ բայ րը, տես նե լով նրանց ճգնա վո րա կան զսպվա ծու թյու

նը, ըն կավ նրանց առ ջև՝ ա ղա չե լով. «Հա նուն Տի րոջ, կե րե՛ք այ սօր և 

կշտա ցե՛ք»: Եվ նրանք է լի կե րան տա սա կան պաք սի մատ: Ա հա, տե՛ս, 

թե որ քան սա կա վակ յա ցու թյան էին սո վո րեց նում ի րենց: 

13. Ես ճա նա չում էի հայր Պետ րոս Պիո նա ցուն, ո րը գի նի չէր ըմ

պում: Երբ նա ծե րա ցավ, եղ բայր նե րը փոքրինչ աղ տե ղի ջուր էին 

վերց նում և նրան պար տադ րում էին խմել: Նա ա սում էր. «Հա վա տա

ցե՛ք ինձ, որ դա ա նուշ գի նի է թվում ինձ»: Եվ դա տա պար տում էր 

ի րեն աղ տե ղի ջուրն ըմ պե լու հա մար: 

14. Հայր Պի մենն ա սաց. «Ե թե  Նա բու զար դան դահ ճա պե տը չգար, 

ա պա հրով եր բեք չէր այր վի Աստ ծո տա ճա րը (Դ Թագ. ԻԵ 8-9): Այ սինքն` 

ե թե նախ հո գու մեջ չգար ո րո վայ նա մո լու թյան հեշ տու թյու նը, խոր

հուրդ նե րը եր բեք չէին վնաս վի թշնա մու պայ քա րից»: 

15. Հայր Ե լա դիո սի մա սին վան քում ա սում էին, թե խցում ապ րեց 

քսան տա րի և եր բեք աչ քե րը վեր չբարձ րաց րեց և ե կե ղե ցու ձե ղու նը 

չտե սավ: Ա սում էին, որ միայն հաց և աղ էր ճա շա կում: Երբ զատ

կա կան պահ քի օ րե րը ե կան, տե սավ, որ եղ բայր նե րը միայն հաց ու 

աղ են ճա շա կում, ա սաց. «Այժմ ես պետք է պահ քի հա մար  ա վե լաց

նեմ տքնու թյունս. ու րիշ օ րե րին նստած էի ճա շա կում, այժմ, քա նի որ 

պահք է, ոտ քի վրա կճա շա կեմ հացս, որ պես զի չկորց նեմ վաս տակս»: 

16. Հայր Պի մե նի մա սին ա սում էին, թե երբ նրան ճա շե լու էին հրա

վի րում, ան տե սում էր իր կամ քը և գնում էր ար տաս վե լով, որ պես զի 

իր եղ բո րը անհ նա զանդ չե րևա և չտրտմեց նի նրան: Թող նում էր իր 

կամ քը և ի րեն խո նար հեց նե լով՝ գնում էր նրա հե տևից:

17. Ծե րե րից մեկն ա սաց. «Խցե րից մի եղ բոր գի տեմ, ո րը պա հեց 

զատ կի բո լոր շա բաթ նե րը, իսկ երբ Հա ղոր դու թյուն վերց րեց, փա խավ, 

որ ե կե ղե ցում չճա շա կի: Ա ռանց հա ցի՝ ա ղով խա շած մի ճակն դեղ ճա

շա կեց իր խցում` թաքց նե լով իր ժուժ կա լու թյու նը»: 

18. Կիպ րո սի ե պիս կո պոս Ե պի փա նը լուր ու ղար կեց հայր Հե լիա րո

նին` խնդրե լով, թե` ե՛կ տես նենք ի րար՝ նախ քան այս մարմ նից ել նե լը: 

Եվ գնա ցին հան դի պե լու ի րար և խիստ ու րա խա ցան միմ յանց տե սու

թյամբ: Երբ ճա շում էին, թռչուն դրին սե ղա նին, իսկ Ե պի փան ե պիս կո

պո սը, վերց նե լով այն, մա տու ցեց հայր Հե լիա րո նին: Հայր Հե լիա րոնն 
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ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ, քան զի այն օ րից ի վեր, երբ այս կարգն 

ըն դու նե ցի, մորթ ված ո րևէ բան կե րած չկամ»: Ե պի փա նը նրան ա սաց. 

«Երբ վա նից ես այս կերպն ըն դու նե ցի, ոչ մե կին չթո ղե ցի իմ հան դեպ 

թշնա մու թյուն ու նե նա լով՝ քուն մտնել, ոչ էլ ինքս մեկ նու մե կի հան

դեպ թշնա մու թյուն ու նե նա լով՝ քուն մտա»: Հայր Հե լիա րոնն ա սաց. 

«Թո ղու թյո՛ւն շնոր հիր, քան զի քո վար քը ա ռա վե լա գույն է, քան ի մը»: 

19. Մի ան գամ բան ջա րե ղեն և դդում բե րին Սկյու թիա և դրին ե կե

ղե ցում, որ պես զի երբ եղ բայր նե րը դուրս գան, փոքրինչ վերց նեն և 

տա նեն ի րենց խու ղե րը: Մի ծեր ևս վերց րեց մի փոքր բան ջա րե ղեն և 

դդում և քաղ ցե լով՝ ճա նա պար հին  դրանք հումհում կե րավ: Նրան 

հան դի պած մի եղ բայր հարց րեց. «Ո՞ւր է քո բան ջա րե ղե նը»: Նա պա

տաս խա նեց. «Կե րա այն»: Եղ բայրն ա սաց. «Ա հա՛ ես ի մը պա հում եմ»: 

Ծե րը նրան ա սաց. «Դու քաղ ցած չես, եղ բա՛յր, դրա հա մար էլ պա

հում ես»: 

20. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Սի սո յին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս վար վեմ 

իմ խցում»: Ծե րը նրան ա սաց. «Մի փոքր ա ղա ջո՛ւր կեր, և կա րիք չես 

ու նե նա ո րևէ բան ե փե լու»: 

21. Հայ րե րից մե կը, որ բնակ վում էր ե ղեգ նու տում, պատ մեց հայր 

Սի սո յի մա սին, թե մի ան գամ նա, կա մե նա լով հաղ թա հա րել քու նը, 

ժայ ռից կա խեց ի րեն: Տի րոջ հրեշ տա կը ե կավ, վայր ի ջեց րեց նրան, 

քան դեց կա պե րը և ա սաց. «Այ լևս այդ պես չա նես և ու րիշ նե րին էլ 

չսո վո րեց նես այդ պի սի բան»:

22. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Աբ րա հա մին և ա սաց. «Ե թե ճա շա

կե լու ա ռիթ լի նի, և մե կը սե ղան դնի իմ առ ջև, և ես ե րեք պաք սի մատ 

ու տեմ` շա՞տ կլի նի արդ յոք»: Ծերն ա սաց նրան. «Ի՞նչ ես խո սում, եղ

բա՛յր, այդ քան շա՞տ ես ու տում, թե՞ մտա ծում ես, որ կալ սե լու ես ե կել»: 

23. Մի եղ բոր մա սին հայր Պի մե նին ա սա ցին, թե նա գի նի չի խմում: 

Հայր Պի մե նը նրան ա սաց. «Գի նին ա մե նևին մե նակ յաց նե րի հա մար չէ»: 

24. Եղ բայր նե րին կան չե ցին Սկյու թիա՝ չվան մաք րե լու: Նրան ցից 

մե կը  հի վանդ էր և հա զա լիս՝ խորխ էր բե րում և թքում, իսկ թու քը, 

ոչ իր կամ քով, ցայ տում էր եղ բոր վրա: Այս եղ բոր խոր հուրդ նե րը 

նրան հու շում էին, թե` ա սա հի վանդ եղ բո րը, որ դա դա րեց նի իր վրա 

թքելը: Իսկ նա ա ռավ այդ թքից և իս կույն տա րավ իր բե րա նը,  այն

ժամ խոր հուրդ ներն ա սա ցին՝ մի՛ կեր, և այ լևս դա դա րե ցին նրան ա սել 

այդ բա նը:
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25. Եղ բայր նե րից մե կը քաղ ցեց ա ռա վոտ յան և իր խոր հուրդ նե րի 

դեմ պայ քա րեց մին չև ժա մը ե րե քը: Երբ ժա մը ե րե քը ե ղավ, բռնա դա

տեց ի րեն մին չև  ժա մը վե ցը: Երբ ժա մը վե ցը ե ղավ, թրջեց հա ցը և 

նստեց ու տե լու, բայց  դարձ յալ վեր կա ցավ և իր մտքում ա սաց` համ

բե րեմ մին չև ժա մը ի նը: Ժա մը ին նին ա ղոթ քի կանգ նեց և տե սավ, որ 

ա ղոթ քի զո րու թյունն իբ րև ծուխ բարձ րա նում էր հա ցի զամբ յու ղից, 

և նրա քաղ ցը դա դա րեց:

26. Աբ բա Ար սե նի մա սին աբ բա Դա նիելն ա սաց, թե նա ա մեն գի շեր 

հսկում էր կա տա րում, իսկ ա ռա վոտ յան, երբ կա մե նում էր փոքրինչ 

նստել, քնին ա սում էր. «Հե ռո՛ւ ինձ նից, չա՛ր ծա ռա», և  նստած` մի 

փոքր քունն առ նում էր ու վեր կե նում: 

27. Աբ բա Ար սե նիոսն ա սաց. «Գործ ու նե ցող մե նակ յա ցին մեկ ժամ

յա քու նը բա վա կան է»:

28. Աբ բա Ար սե նիո սի մա սին դարձ յալ ա սում էին, թե ար մա վե նի 

թրջե լու ջու րը չէր փո խում, այլ միշտ նույ նի մեջ էր դնում և հյու սում 

ու կա րում էր պա րա նը՝ մին չև  ժա մը վե ցը: Ծե րե րը խնդրե ցին  և ա սա

ցին. «Ին չո՞ւ ար մա վե նու ջու րը չես փո խում, դա ար դեն հո տել է»: Նա 

պա տաս խա նեց. «Խուն կի ա նու շա հո տու թյան փո խա րեն, որ ա ռա աշ

խար հում, ինձ ար ժան է այս հոտն առ նել այս տեղ»: 

29. Աբ բա Թեո դոսն ա սաց. «Հա ցի սա կա վու թյու նը կի զում է կրո

նա վո րի մար մի նը»: Մեկ այլ ծեր ա սաց. «Հսկումն ա վե լի է կի զում 

մար մի նը»:

30. Աբ բա Հով հան նես Կար ճա հա սակն ա սաց. «Թա գա վո րը ե թե 

կա մե նում է ընկ ճել քա ղա քը, նախ կտրում է ջուրն ու ու տե լի քը, և 

այդ պի սով անհ նա զանդ թշնա մի նե րը սո վից և ծա րա վից կորստ յան են 

մատն վում: Նույ նը և մարմ նի չար չա րան քի պա րա գա յին` ե թե կրո

նա վո րը պա հե ցո ղու թյամբ և ծա րա վով կեն ցա ղա վա րի` թշնա մի նե րը 

կտկա րա նան նրա ան ձի մեջ, և ախ տե րը կհե ռա նան նրա հո գուց»: 

31. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պամ բո յին և ա սաց. «Բա րի՞ է, հա՛յր, 

դրա ցուն գո վե լը»: Ծերն ա սաց. «Բայց ա վե լի բա րի է լռու թյու նը»: 

Նույն հայր Պամ բոն ա սաց. «Ինչ պես ծուխն է հա լա ծում մեղ վին, և 

այն ժամ վերց նում են նրա ժրա ջա նու թյան արդ յուն քը՝ քաղցր մեղ րը, 

նույն պես և մարմ նա կան հան գիստն է հո գուց հա լա ծում Աստ ծո երկ

յու ղը, և բո լոր  բա րի գոր ծե րը կոր չում են»:

32. Աբ բա Տի թո նիոսն ա սաց. «Ով իր լե զուն չի կա րո ղա նում զսպել 

բար կու թյան ժա մին, վիշտ էլ չի կա րող ու նե նալ իր մեջ»: Դարձ յալ 
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ա սաց. «Ա վե լի լավ է միս ու տել և գի նի ըմ պել, քան շա տա խո սու

թյամբ՝ ըն կե րոջ ան ձն ու տել»: Դարձ յալ ա սաց. «Շո ղոմ, քսու և ա կան

ջաշ շունջ խոս քե րով օ ձը Ե վա յի մի ջո ցով Ա դա մին հա նեց դրախ տից, 

այս օ րի նա կով էլ` ով չա րա խո սի դրա ցուն, իր ան ձը կկորց նի, իսկ ով

քեր ա կան ջա լուր լի նեն` չեն ապ րի»: 

33. Ծերն ա սաց. «Զո րա վոր գա զան է առ յու ծը, սա կայն հա նուն 

իր ո րո վայ նի ո րո գայթն է ընկ նում և իր ողջ զո րու թյու նը կորց նում. 

նույն պես և մե նակ յա ցը` ե թե լցնի ո րո վայ նը, հա կա ռա կոր դի ո րո գայ

թը կընկ նի և կկոր չի»:

 34. Մի ան գամ Սկյու թիա յում տոն էր: Մի եղ բոր բա ժա կով գի նի 

մա տու ցե ցին, իսկ նա ա սաց. «Այդ քո մահն ինձ նից հե ռո՛ւ տար, եղ

բա՛յր»: Եղ բայր ներն այս տես նե լով՝ նրանք էլ չըն դու նե ցին:

35. Ծե րե րից մե կը գնաց մեկ այլ ծե րի մոտ: Վեր ջինս իր ա շա կեր

տին ա սաց. «Մեզ հա մար ոսպ նա թա՛ն պատ րաս տիր»: Ա շա կեր տը կա

տա րեց՝ ինչ պատ վի րել էր, և նրանք այդ պես էլ մնա ցին մին չև հա ջորդ 

օր վա  ժա մը վե ցը՝ միմ յանց հետ հո գե շահ բա նե րից խո սե լով: Ա պա 

դարձ յալ ա սաց ա շա կեր տին. «Մեզ հա մար մի քիչ ոսպ նա թա՛ն պատ

րաս տիր, որդ յա՛կ»: Ա շա կերտն ա սաց. «Ե րեկ պատ րաս տել էի, հա՛յր»: 

Եվ վեր կա ցան ճա շա կե լու:

36. Ծերն ա սաց. «Որկ րա մո լու թյու նը  պոռն կու թյան ար մատն է. 

ով զսպի ո րո վայ նը, կա րող է զսպել նաև պոռն կու թյունն ու լե զուն»: 

Ծերն ա սաց. «Հո գու հարս տու թյու նը ժուժ կա լու թյունն է: Ա՛յս ա րեք 

խո նար հու թյամբ և փա խե՛ք ամ բար տա վա նու թյու նից, որ մայրն է բո

լոր չա րիք նե րի»: 

37. Աբ բա Դեոս կո րոս Ի նա քաս տեո սի մա սին, որ հռե տո րու թյուն էր 

ու սա նել նախ կի նում, ա սում էին, թե նրա ու տե լի քը գա րի ու ոսպ էր, 

և ինքն իր հա մար կեն ցա ղա վա րու թյուն էր սահ մա նել և ա սում էր. 

«Այս մի տա րին բնավ չեմ խո սի մեկ նու մե կի հետ, այս տա րում ե փած 

կե րա կուր չեմ ու տի բնավ, այս ան գամ միրգ կամ բան ջա րե ղեն չեմ 

ճա շա կի»: Սա ա նում էր ինք նա կամ, և կա տա րեց այն, ինչ սկսել էր:  

38. Աբ բա Մա կա րիոս ա նա պա տա կա նի մա սին ա սում էին, թե բնակ

վում էր Պեն թուկ լա յի վան քի մեր ձա կայ քում: Վաթ սու նե րեք տար վա 

ճգնա վո րու թյան ըն թաց քում այս էր նրա գոր ծը` ողջ շա բա թը պա հում 

էր և միայն կի րա կի էր ու տում, մին չև իսկ ո մանց թվում էր` ան մար

մին է. ողջ օ րը գոր ծում էր և տա լիս աղ քատ նե րին, և ոչ մե կից ո չինչ 
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չէր վերց նում: Լսե ցին նրա մա սին քրիս տո սա սեր նե րը, ե կան և նրան 

ու տե լիք տվե ցին, իսկ նա չվերց րեց և ա սաց. «Չե՛մ վերց նի, ո րով հե տև 

իմ ձե ռա գոր ծը կե րակ րում է ինձ և նրանց, ով քեր հա նուն Աստ ծո են 

գա լիս ինձ մոտ»: 

39. Այս ա նա պա տում ոմն մեծ ծե րի՝ աբ բա Պետ րո սի մա սին ա սում 

էին, թե հի սուն տա րի նստեց իր այ րում. ո՛չ հաց կե րավ, ո՛չ գի նի ըմ

պեց, այլ միայն թեփ կե րավ, այն էլ` շա բա թը եր կու ան գամ:

40. Հայր Ա ղա թո նիո սի մա սին ա սում էին, թե ե րեք տա րի քար պա

հեց իր բե րա նում, մին չև որ լռու թյան վարժ վեց և այդ պես էլ վախ

ճան վեց:

41. Մի օր հայր Ե սա յին հաց էր ու տում ու հա ցը թրջում էր ա ղա ջրով, 

և տես նե լով հայր Ա քի լա սին` թաքց րեց: «Այդ ի՞նչ էիր ու տում», – 

հարց րեց հայր Ա քի լա սը: Եվ նա ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ, հա՛յր, 

ո րով հե տև այ սօր տո թին ար մավ էի կտրում, և կո կորդս չո րա ցավ, ու 

չկա րո ղա ցա հա ցը ա ղով կուլ տալ, ուս տի  պնա կի մեջ ա ղա ջուր սար

քե ցի և հա ցը թրջե ցի»: Եվ Ա քի լա սը հե կե կա լով ա սաց. «Ե կե՛ք, տե սե՛ք 

Ե սա յիա սին, որ Սկյու թիա յում սպաս է ու տում: Ե թե այդ պես պի տի 

ա նես, ա պա ին չո՞ւ ես այս տեղ, ե՛լ գնա՛ Ե գիպ տոս, ո՛վ մարդ»:

42. Հայր Սե րա պիո նը պատ մեց, թե. «Երբ ե րի տա սարդ էի և հայր 

Թեով նա յի մոտ էի, հաց ու տե լիս մի պաք սի մատ էի դնում ծոցս և 

գաղտ նի ու տում: Օ րե րից մի օր ոմն ծեր ե կավ իմ վար դա պե տի մոտ՝ 

հո գևոր օգ տի հա մար: Այ լևայլ բա նե րի շար քում   իմ վար դա պե տը 

հի շեց նաև այս, թե ոչ մի բա նի վրա Աստ ված այն պես չի բար կա

նում, ինչ պես այն բա նի վրա, երբ մեկն իր հո գևոր հո րից ո րևէ բան 

է ծած կում: Երբ ես լսե ցի այս, խռովք ապ րե ցի, հա նե ցի պաք սի մա տը 

ծո ցիցս և նրա ոտ քերն ընկ նե լով` լա ցով խոս տո վա նե ցի, իսկ իմ ծերն 

ինձ բարձ րաց րեց և ա սաց. «Քրիս տոս Աստ ված ա զա տի քեզ այդ մեղ

քի ծա ռա յու թյու նից»: Դևը ճչա լով հրի պես դուրս ե լավ իմ ծո ցից, և 

տու նը լցվեց ծխով ու ծծում բի հո տով: Իսկ իմ վար դա պետն ինձ ա սաց. 

��Ա հա՛ իմ Աստ ված տվեց քեզ իր Ար քա յու թյու նը, ո րով հե տև ան սա ցիր 

իմ խոս քե րին��»: 

43. Մե կը հարց րեց հայր Զո յի լո սին. «Ե թե ե րեք բա ժակ գի նի ըմ

պեմ, շա՞տ է, հա՛յր»: Եվ նա պա տաս խա նեց. «Ե թե դևե րը կեն դա նի 

չեն` շատ չէ»:
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44. Հայր Սի սոն ա սաց. «Տաս ներ կու այ րեր գնում էին միա սին: 

Ա ռաջ նոր դը մո լոր վեց, և դա  բո լորն ի մա ցան, սա կայն  այդ պես մո լոր

ված գնա ցին  ևս տաս ներ կու մղոն, և բո լո րը լռու թյուն պահ պա նե ցին»: 

45. Ոմն ծեր ա սաց. «Տի րոջ ա սա ծը, թե` ով վե րար կու ու նի, թո՛ղ 

տա և իր հա մար սու սեր առ նի (Ղուկ. ԻԲ 36), այն է, թե` ով հան գիստ ու

նի, թո՛ղ նե ղու թյուն փնտրի` մտնե լով ան ձուկ ճա նա պարհ, որ դե պի 

կյանք է տա նում: Եվ ե թե Դա վի թը չբռներ առ յու ծի բե րա նից ու կո

կոր դից, չէր կա րո ղա նա խեղ դել (Ա Թագ. ԺԷ 34-35): Այս պես էլ՝ ե թե մե կը 

չզսպի իր լե զուն ու որ կո րը, չի կա րող հաղ թել նրան, ով մռնչում է 

որ պես առ յուծ (Սաղմ. ԻԱ 14, Ա Պետ. Ե 8)»: 

46. Հայր Սի լո վա նեն իր ա շա կեր տի հետ գնում էր, երբ եղ բայր նե

րի հան դի պեց և հաց կե րավ նրանց հետ: Երբ նո րից շա րու նա կե ցին 

ճա նա պար հը, ջրի հան դի պե ցին, և ա շա կեր տը կա մե ցավ խմել: Հայր 

Սի լո վա նեն հարց րեց. «Այ սօր պահ քի օր չէ՞»: Նա ա սաց. «Ու տե լով 

չլու ծար վե՞ց»: Հայ րը պա տաս խա նեց. «Ո՛չ, ո րով հե տև ոչ թե կե րանք, 

այլ սեր ցու ցա բե րե ցինք»:

47. Գի նի բե րե ցին Սկյու թիա, և եղ բայր նե րը հա վաք վե ցին` փոքր

ինչ ճա շա կե լու: Երբ այս տե սավ մի եղ բայր, փա խավ և բարձ րա ցավ մի 

կտու րի վրա, բայց այդ կտու րը փլվեց, ու նա սալ ջարդ ստա ցավ: Տես

նե լով այդ՝ մյուս ներն սկսե ցին հան դի մա նել նրան, իսկ ա ռաջ նոր դը, 

նրան իր գիր կը առ նե լով, գո վեց և ա սաց. «Կեն դա նի՛ է Տե րը, որ այս 

կտուրն այ լևս չի շին վի, որ պես զի բո լո րը ի մա նան, որ ան ձը գի նուց 

պա հե լու  հա մար է փլվել սա»: 

48. Մի մե նակ յաց լե ռան վրա յից իջ նե լիս տե սավ մի հա վա տա վոր 

կնոջ և փո խեց ճամ փան: Վեր ջինս ա սաց. «Ե թե դու կա տար յալ կրո նա

վոր լի նեիր, չէիր մտա ծի, թե կին տե սար»: 

49. Ծերն ա սաց. «Որ կո րի խոր հուր դը պետք է հա պա ղեց նել և ու տել 

մեղ մո րեն և ոչ թե՝ ա նաս նա բար»: 

50. Ոմն ծեր ծանր հի վան դա ցավ այն աս տի ճան, որ ար յուն էր 

փսխում: Մի եղ բայր բո ված ալ րախ յուս պատ րաս տեց և նրա մեջ փոքր

ինչ միրգ խառ նե լով՝ բե րեց հի վան դին և խնդրեց ճա շա կել այն` ա սե

լով. «Ա՛ռ, կե՛ր, հա՛յր, հա նուն սի րո, քան զի այն օգ տա կար է քեզ»: 

Ծե րը եր կար ժա մա նակ ապ շած մնա լուց հե տո ա սաց. «Ո՞ր գրքում 

գտար այդ բա նը. ճշմա րիտ եմ ա սում, որ իմ ցան կու թյունն այն է, որ 

Աստ ված ինձ այս հի վան դու թյան մեջ թող ներ ևս ե րե սուն տա րի»: Եվ 

չըն դու նեց խյու սը:
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51. Ոմն ծեր ճգնում էր հե ռա վոր ա նա պա տում:  Մի եղ բայր գնաց 

նրա մոտ և նրան հի վանդ գտավ: Ան կող նուց հա նե լով՝ լվաց նրան և 

իր հետ բե րա ծից մի փոքր ճաշ ե փեց, որ նա ու տի: Ծերն ա սաց. «Հի

րա վի, եղ բա՛յր, մո ռա ցել էի, որ մար դիկ այս պի սի հան գիստ ու նեն»: 

Իսկ երբ այ ցե լած եղ բայ րը իր բե րած գի նին մեջ տեղ բե րեց, ծե րը, տես

նե լով այդ, լաց ե ղավ և ա սաց. «Չէի ակն կա լում մին չև իմ մա հը գի նի 

ըմ պել»:

52. Աբ բա Ի լի գիոսն իր ա շա կեր տին ա սաց. «Որդ յա՛կ, քիչ առ քիչ 

պահ քե րի վար ժեց րո՛ւ քո ո րո վայ նը, քան զի, ինչ պես տի կը ուռ չե լով 

ա վե լի է ըն դար ձակ վում, այն պես էլ ո րո վայ նը գե րա ռատ կե րա կուր

նե րից է ըն դար ձակ վում, իսկ ե թե ըն դու նա ծը սա կավ լի նի` կսեղմ վի և 

քիչ կպա հան ջի»: 

53. Մի ան գամ Սկյու թիա յում հայ տա րար վեց քա ռա սու նօր յա պահ

քի շրջա նը: Մե կը, գա լով մեծն ծե րի մոտ, ա սաց. «Աբ բա՛, պահ քը 

սկսվեց»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ո՞ր պահքն սկսվեց»: Եղ բայրն ա սաց. 

«Քա ռաս նօր յան, հա՛յր»: Այն ժամ ծերն ա սաց. «Ար դա րև, որդ յա՛կ, 

ա հա ար դեն հի սու նե րեք տա րի է, որ չգի տեմ, թե երբ են մտնում և 

կամ երբ են ել նում պահ քից, քան զի իմ ողջ կյան քը պահք է»:

54. Ոմն ծեր կա մե ցավ քա ռա սուն օր ա ռանց ջուր ըմ պե լու ճգնել: 

Երբ տոթ էր լի նում, լվա նում էր կու ժը, լցնում ջրով և դնում էր իր առ

ջև: Երբ եղ բայր նե րի հար ցին, թե ին չո՞ւ է դա ա նում, ծե րը պա տաս

խա նեց և ա սաց. «Որ պես զի ա ռա վել տանջ վեմ ծա րա վից և ա ռա վել 

վարձ ստա նամ Աստ ծուց»:

55. Հայր Մա կա րիոս Ե գիպ տա ցու մա սին ա սում էին, թե երբ  եղ

բայր նե րի հետ  ճա շե լիս էր լի նում, իր վրա կա նոն էր դրել, որ ե թե 

այն տեղ գի նի լի նի, և ին քը ըմ պի եղ բայր նե րի հետ, ա մեն մի բա ժա կի 

դի մաց մեկ օր ջուր չպետք է ըմ պի: Եղ բայր նե րը նրան գի նի տա լիս 

էին՝ մխի թա րու թյան հա մար, իսկ նա ու րա խու թյամբ ըն դու նում էր, 

որ պես զի հե տո տան ջեր ի րեն: Իսկ նրա ա շա կեր տը, քա նի որ գի տեր, 

որ նրան վնա սում են, ա սում էր. «Ի սեր Աստ ծո, նրան գի նի մի՛ տվեք, 

այ լա պես խցում ինքն ի րեն կտան ջի»: Եվ եղ բայր նե րը, ի մա նա լով իս

կու թյու նը, նրան այ լևս գի նի չէին տա լիս:

56. Ոմն ծե րի մոտ բնակ վում էր մի ծույլ եղ բայր: Սա, տես նե լով ծե

րին շա բա թը մեկ ան գամ ու տե լիս, մի օր ա սաց նրան. «Աբ բա՛, ո մանք 

ա սում են, թե ա ռա վել ժուժ կա լու թյու նը մար դուն ամ բար տա վան է 

դարձ նում»: Ծե րը նրան ա սաց. «Որդ յա՛կ, իսկ ե թե հեղ գու թյամբ 
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է գա լիս խո նար հու թյու նը, ու րեմն գնանք կա նանց մոտ, ու տենք և 

ար բենք: Վա՜յ մեզ, որ ծաղր վում ենք ու չենք ի մա նում, չենք լսում 

Դավթի ա սածն առ Աստ ված, թե. «Տե՛ս իմ խո նար հու թյունն ու տառա

պան քը, և թո ղու թյո՛ւն տուր իմ մեղ քե րին» (Սաղմ. ԻԴ 18): Ա սաց դարձ

յալ. «Ով մե ղան չել է Աստ ծո առ ջև, պար տա վոր է իր ան ձը հե ռաց նել 

մարդ կա յին սի րուց, մին չև հա վաս տիա նա, որ Աստ ված ի րեն բա րե

կամ դար ձավ, քան զի մարդ կանց սե րը շատ ան գամ մեզ հե ռա ցում է 

Աստծո սի րուց»:

Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից

57. Հայր Դա նիե լը հայր Ար սե նիո սի մա սին ա սում էր, թե այդ քան 

ժա մա նակ, որ  նա մեզ հետ էր բնակ վում,  մենք տա րե կան մեկ պարկ 

ալ յուր էինք տա նում նրան: Իսկ երբ գնում էինք նրա մոտ, մենք ևս 

դրա նից էինք ու տում, և նրան բա վա կա նաց նում էր:

58. Նրա մա սին դարձ յալ ա սաց. «Երբ լսում էր, որ այ գե կու թը վեր

ջա ցավ, ա սում էր. «Բո լոր մրգե րից բե րե՛ք ինձ»: Եվ տար վա մեջ մեկ 

ան գամ բո լո րից համ տես ա նե լով` գո հա նում էր  բո լոր բա րիք նե րը 

Տվո ղից»: 

59. Հայր Ա ղա թոնն ու իր ա շա կերտ նե րը ճա նա պարհ էին գնում, 

երբ նրան ցից մե կը ճա նա պար հին ըն կած մի փոք րիկ դա լար ո լոռ տե

սավ և ծե րին ա սաց. «Հա՛յր, ե թե կա մե նում ես` թո՛ւյլ տուր ինձ վերց

նել սա»: Ծե րը զար մա ցած նա յեց նրան և ա սաց. «Դա դո՞ւ դրե ցիր 

այդ տեղ»: Եղ բայրն ա սաց. «Ո՛չ, հա՛յր»: Եվ ծերն ա սաց. «Եվ ինչ պե՞ս 

ես կա մե նում վերց նել այն, ին չը դու չես դրել»:

60. Նրա և հայր Մով սե սի մա սին ա սում էին, թե երբ վա ճա ռում էին 

ի րենց ձե ռա գործ նե րը, մեկ ան գամ էին ա սում գի նը, և ով ինչ տա լիս 

էր` լռու թյամբ վերց նում էին: Նույն պես և՝ ապ րան քա տե րերն ինչ գին 

ա սում էին` այն լռու թյամբ տա լիս էին և հա կա ռակ ո չինչ չէին խո սում:

61. Հայր Ա նուբն ա սաց. «Այն օր վա նից, ինչ քրիս տոն յա կոչ վե ցի, 

եր բեք սուտ դուրս չե կավ իմ բե րա նից»:

62. Վա նա կան քա հա նա Բե նիա մի նը պատ մեց.  «Մի ան գամ գնա

ցինք Սկի տե` մի ծե րի մոտ, և կա մե ցանք նրա նից մի քիչ ձեթ  վերց նել: 

Եվ երբ խնդրե ցինք, մեզ ա սաց. «Տե սեք` ո՞ւր է այն ձե թի ա մա նը, որ 

ե րեք տա րի ա ռաջ բե րե ցիք ինձ, ո րով հե տև ինչ պես դրե ցիք` այն պես 
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էլ մնում է»: Եվ մենք, տես նե լով ձի թա մա նը, ապ շե ցինք ծե րի կեն ցա

ղա վա րու թյան վրա»:

63. Հայր Զե նո նի մա սին ա սում էին, թե նա մի ան գամ շրջում էր  

Պա ղես տի նում և հոգ նե լով՝ նստեց մի թզե նու տակ, որ հաց ու տի: Խոր

հուրդ նե րը նրան ա սա ցին. «Այդ թզից վերց րո՛ւ և կե՛ր»: Իսկ ինքն իր 

խոր հուրդ նե րին պա տաս խա նեց. «Բայց ինչ պե՞ս ա նեմ, քան զի գո ղե րը 

տան ջանք նե րի են մատն վում. ա հա դու փոր ձի՛ր քեզ, թե կա րո՞ղ ես 

դի մա նալ տան ջանք նե րին»: Եվ փութ կոտ վեր կե նա լով՝ հինգ օր մնաց 

ա րևի կի զիչ տո թի տակ, և ողջ մար մինն ա րևա հար վեց: Եվ ինքն ի րեն 

ա սաց. «Ե թե հրի ու տան ջանք նե րի չես կա րող դի մա նալ, ե թե տան

ջանք նե րի մեջ չես կա րող ժուժ կա լել՝ եր բեք գո ղաց ված բան մի՛ կեր»:

64. Հայր Ե սա յիասն ա սաց. «Դու լռու թյու նը ա վե լի՛ սի րիր, քան 

խո սե լը, քան զի լռու թյու նը հա վա քում է մտքե րը, իսկ խո սե լը ցրում է 

ու կորց նում»:

65. Հայր Թեո դո րոսն ա սաց. «Մի՛ նստիր կամ ննջի՛ր այն տեղ, ուր 

կին կամ ե րի տա սարդ կա: Հա ցի պա կա սու թյու նը ցա մա քեց նում է 

մար մի նը, իսկ տքնու թյու նը ոչն չաց նում է ախ տե րը»:

66. Հով հան նես Կար ճա հա սակն ա սաց. «Մի ան գամ  իմ` ար մա վե

նուց գոր ծած զամբ յուղ ներն ա ռած՝ դուրս ե կա Սկի տեի ճա նա պար հի 

վրա, որ տեղ և տե սա մի ուղ տա րա ծի, որ չա րա միտ դի տա վո րու թյուն 

էր դրսևո րում և ինձ բար կու թյան էր մղում, բայց  ես թո ղե ցի զամ

բյուղ ներն ու փա խա նրա նից»:

67. Դարձ յալ ա սաց. «Սկի տեի հայ րե րը միայն հաց ու աղ էին ճա շա

կում և ա սում էին, թե` դա էլ է մեզ շատ: Տե սե՛ք, թե որ քան զո րա վոր 

էին նրանք Աստ ծո գոր ծե րի մեջ»: 

68. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Ի սի դո րո սին և ա սաց. «Ին չո՞ւ են 

դևերն այդ պես երկն չում հե զե րից»: Ծե րը նրան ա սաց. «Այն օր վա նից, 

ինչ կրո նա վոր դար ձա, ձգտե ցի  չթող նել, որ իմ նեղսր տու թյու նը կո

կոր դիցս դուրս գա»: 

69. Հայր Ի սի դո րոս քա հա նա յի մա սին ա սում էին, թե նրա մոտ 

ե կավ մի եղ բայր և հրա վի րեց նրան սի րո ճա շի: Ծե րը չկա մե ցավ գնալ, 

այլ ա սաց նրան. «Ա դա մը կե րա կու րից հաղթ վեց և ըն կավ դրախ տից»: 

Եղ բայն ա սաց. «Դու և՞ս երկն չում ես կե րա կուր նե րից և խցից ել նե

լուց, հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ին չո՞ւ չվա խե նամ, որդ յա՛կ, մի՞թե 

դևը որ պես մռնչա ցող առ յուծ չի շրջում և փնտրում, թե ո՛ւմ կուլ տա 
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և կորստ յան մատ նի»: Եվ բազ միցս ա սում էր. «Ե թե մեկն ի րեն տա 

ճաշ կե րույթ նե րի ու գի նար բու քի, չի կա րող ցան կու թյուն նե րի պատ

րող խոր հուրդ նե րից ա զատ վել: Ղովտն էլ երբ իր դուստ րե րի կող մից 

հար կադր ված՝ հար բեց գի նով, դևը հեշ տու թյամբ հար բա ծու թյու նից 

նրան գցեց ա նօ րեն շնու թյան մեջ»: 

70. Հայր Ի սա հակն ա սաց. «Մի եղ բոր տե սա, որ ցո րեն էր հնձում 

և կա մե ցավ այդ ցո րե նից մի հասկ ու տել: Դի մե լով ցո րե նի տի րոջն` 

ա սաց. «Թույլ կտա՞ս սրա նից մի հասկ ու տել»: Իսկ տե րը, երբ լսեց 

հար ցը, զար մա ցավ և ա սաց. «Ցո րե նը քոնն է, ինձ ին չո՞ւ ես հարց

նում»: Ա հա այս աս տի ճան հնա զան դու թյամբ էր ճգնում այդ ե րա նե լի 

եղ բայ րը:

71. Հայր Ի սա հա կի մա սին ա սում էին, թե հա ցը խառ նում էր բուր

վա ռի մոխ րով, ո րով խնկում էին եղ բայր նե րը, և այդ պես ու տում. դա 

էր նրա մշտա կան ու տե լի քը: 

 72. Մի ան գամ հայր Ի սա հա կը տկա րա ցավ ծանր հի վան դու թյու նից 

և այդ պես մնաց եր կար ժա մա նակ: Մի եղ բայր նրա հա մար մի փոքր 

կե րա կուր պատ րաս տեց և նրան հոր դո րեց ու տել, սա կայն ծերն ա սաց. 

«Թո՛ւյլ տուր ինձ, եղ բա՛յր, քան զի կա մե նում եմ այս տկա րու թյանս 

մեջ մնալ ևս ե րե սուն տա րի»: 

73. Ոմն ծեր մի ան գամ գնաց մեկ այլ ծե րի մոտ և ա սաց նրան. «Ա

րի՛ գնանք հայր Հով սե փին տե սակ ցու թյան: Ա սա՛ քո ա շա կեր տին, որ 

մեզ հա մար  ա վա նա կը պատ րաս տի»: Իսկ նա ա սաց. «Դո՛ւ ա սա նրան, 

հա՛յր, նա քո կամ քը կկա տա րի»: Ծերն ա սաց. «Ի՞նչ է նրա ա նու նը»: 

Իսկ ծե րը պա տաս խա նեց. «Ու ղիղ եմ ա սում քեզ` չգի տեմ նրա ա նու

նը»: Մյուս ծերն ա սաց. «Քա նի՞ տա րի է, որ նա քեզ մոտ է մնում»: 

Ծերն ա սաց. «Ե րեք տա րի»: Մյուսն ա սաց. «Ե թե դու ե րեք տա րում 

չգի տե ցար քո ա շա կեր տի ա նու նը, ա պա որ քա՞ն ան պատ շաճ կլի նի՝ 

ե թե ես մեկ օ րում ի մա նամ  նրա ա նու նը»:

74. Հայր Կա սիա նո սը պատ մեց մեզ, թե մի ան գամ վա նա կան հա

մա լի րի ա ռաջ նորդ հայր Հով հան նե սը ե կավ հայր Պա սիո սի մոտ, ո րը 

միայ նակ բնակ վում էր ներ քին ա նա պա տում՝ քա ռա սուն տա րի: Հայր 

Հով հան նե սը նրան շատ էր սի րում, ուս տի  նաև մեծ հա մար ձա կու

թյուն ու ներ նրա մոտ: Սա  նրան ա սաց. «Այս էլ քա նի՜ տա րի է, որ 

հե ռա ցար մարդ կան ցից և մար դաբ նակ տե ղե րից և մարդ կան ցից եր բեք 

նե ղու թյուն չկրե ցիր: Այդ քան ժա մա նա կում ի՞նչ ձեռք բե րե ցիր»: Ծե

րը նրան պա տաս խա նեց. «Այն օր վա նից, ինչ կրո նա վոր դար ձա, ա րե



140  ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

գա կը չտե սավ իմ կե րակր վե լը, և ոչ էլ գի շե րը` միտքս սրտմտու թյան 

մեջ»: 

75. Ոմն ծեր, ո րի ա նու նը Կո նոն էր, բնակ վում էր սուրբ հայր Թեո

դոս վա նա հոր միա բա նու թյու նում: Նա  ե րե սուն հինգ տա րի շա բա թը 

մեկ ան գամ էր ճա շա կում, այն էլ` միայն հաց ու ջուր, միշտ աշ խա

տում էր և ե կե ղե ցուց բնավ դուրս չէր գա լիս: 

76. Հայր Ղուն կիա նոսն ան դա մա լույծ դար ձավ բա զում հի վան դու

թյուն նե րի հե տևան քով և իր ան ձին ա սաց. «Չար չա րե ցիր և կմեռ նես, 

իսկ ե թե դու ժա մա նա կից շուտ ես կե րա կուր խնդրում, ես ժա մա նա կին 

էլ քեզ չեմ տա քո կե րա կու րը»:    

77. Հայր Մա կա րիոսն ա սաց. «Ե թե կա մե նաս տես նել ո րևէ ծե րի, և 

նա ցնոր ված լի նի, մի՛ բար կա նա և քո կամ քը կա տա րե լով՝ մի՛ հան

դի մա նիր նրան, ո րով հե տև պետք չէ ու րի շին ապ րեց նել և սե փա կան 

ան ձը կորստ յան մատ նել»: 

78. Հայր Մա կա րիոս Քա ղա քա ցին և մի քա նի այլ եղ բայր ներ մի 

ան գամ  գնա ցին Կա փատ բա լե ռը: Երբ օ րը մթնեց, եղ բայր նե րը նրան 

ա սա ցին. «Ե՛կ, մեզ հետ ճա շա կի՛ր, հա՛յր», իսկ նա նստե լով նրանց 

հետ` հաց կե րավ: Երկ րորդ օ րը դարձ յալ հրա վի րե ցին նրան, սա կայն 

նա հրա ժար վեց և ա սաց. «Դո՛ւք կե րեք, որդ յակ նե՛ր, քան զի նո րեկ ներ 

եք, իսկ մեզ վա յել չէ տա րա ժամ ճա շա կել, ո րով հե տև ծեր ենք»: 

79. Հայր Մի նա սը մեզ պատ մեց հե տև յա լը. «Նստած էի մի ան գամ 

իմ սեն յա կում, երբ ինձ մոտ ե կավ մի ան ծա նոթ եղ բայր և խնդրեց 

տա նել ի րեն հայր Մա կա րիո սի մոտ: Ես նրան տա րա ծե րի մոտ: Երբ 

ծե րը ա ղո թեց մեզ վրա, և նստե ցինք, եկ վոր եղ բայ րը ծե րին ա սաց. 

«Ար դեն ե րե սուն տա րի է, հա՛յր, որ միս չեմ ճա շա կել»: Ծե րը նրան 

ա սաց. «Սա կայն թո՛ւյլ տուր ինձ, որդ յա՛կ, նաև ի մա նալ, թե որ քա՞ն 

ժա մա նակ չես դա տել քո եղ բո րը, չես բամ բա սել կամ չես չա րա խո սել 

քո մտքում, կամ դա տարկ խոսք դուրս չի ե կել քո բե րա նից»: Այն ժամ 

նա, ընկ նե լով ծե րի ոտ քե րը, ա սաց. «Ա ղո՛թք ա րա ինձ հա մար, հա՛յր, 

գու ցե թե կա րո ղա նամ բա րի ըն թաց քի սկիզբ դնել»: 

80. Հայր Պի մենն ա սաց. «Ե թե մե նակ յա ցը հա վա տա Տի րոջ խոս քին, 

որ ա սում է. «Քո խոս քե րով պի տի ար դա րա նաս և քո խոս քե րով պի տի 

դա տա պարտ վես» (Մատթ. ԺԲ 37), ա պա նա կընտ րի լռու թյու նը»: 

81. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Հաց չեմ ու տում, 

այլ միայն բան ջա րե ղե նով եմ կե րակր վում: Սա բա րի՞ է»: Ծե րը նրան 
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ա սաց. «Ո՛չ, բա րի չէ. սա կայն ա վե լի լավ է՝ դու քիչ հաց ու բան ջար 

ու տես, բայց քո կա րիք նե րի հա մար չգնաս քո հա րա զատ նե րի ու բա

րե կամ նե րի մոտ»:

82. Ա սաց դարձ յալ. «Այս ե րեք բա նը չենք կա րող ար մա տա պես 

կտրել` կե րա կուր, հա գուստ և քուն, սա կայն սրանց մի մա սը պետք է 

պա կա սեց նենք»:

83. Մի ան գամ Սկի տեում միա սին նստած էին հայր Բե սա րիո նը, 

հայր Պամ բոն, հայր Պա յե սոն ու հայր Ա թե րի սը և խո սում էին ի րար 

հետ: Ոմն եղ բայր հարց րեց նրանց, թե ինչ պե՞ս պետք է կեն ցա ղա վա

րեն եղ բայր նե րը: Ծե րե րը նրան ա սա ցին. «Բա զում ճգնու թյուն նե րով 

և ժրա ջա նու թյամբ, և միտ քը պի տի պա հեն ըն կե րո ջը դա տե լուց»: 

84. Մի ան գամ հայր Պիո րը գնում էր և միա ժա մա նակ՝ ու տում: 

Ո մանք հարց րին. «Ին չո՞ւ ես այդ պես ու տում, ծե՛ր»: Իսկ նա ա սաց. 

«Չեմ կա մե նում սա գործ դարձ նել ինձ հա մար, ո րով հե տև սա ա նարգ 

գործ է, թո՛ղ իմ հո գին չկար ծի, թե սա մարմ նի հան գիստ է»: 

85 Նաև հայր Պո ղո սի մա սին էին ա սում, թե նա քա ռա սուն օր մնաց 

մի քիչ ոս պով, մի դո րակ ջրով և մի զամբ յու ղով, ո րը քան դում էր ու 

կրկին հյու սում ու կրկին քան դում, մին չև որ զատ կի տո նը մո տե ցավ, 

և նա դուրս ե լավ խցից:

86. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պա լա տիո նին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, 

ա սա՛, հա՛յր, քան զի ար դեն ե րեք տա րի է՝ եր կո ւա կան օ րով պա հե

ցո ղու թյուն եմ ա նում և չեմ կա րո ղա նում  ա զատ վել պոռն կու թյան 

դևից»: Ծե րը նրան ա սաց. «Որդ յա՛կ, երբ Տե րը Ե սա յի մար գա րեին 

ու ղար կում էր Իս րա յե լի ժո ղովր դի մոտ, նրան ա սաց. «Գո չի՛ր ողջ զո

րու թյամբ և մի՛ խնա յիր, շե փո րի պես բարձ րաց րո՛ւ ձայնդ և պատ

մի՛ր ժո ղովր դին իր՝ Հա կո բի տան մեղ քերն ու ա նօ րե նու թյուն նե րը … 

ո րով հե տև ինձ են փնտրում և կա մե նում են մեր ձե նալ ինձ և ա սել. 

«Մենք ծոմ պա հե ցինք, բայց  դու չի մա ցար, խո նար հեց րինք մեր ան

ձե րը, բայց դու չնա յե ցիր մեզ» (Ե սա յի ԺԸ 1-3): Սրանց  պա տաս խան 

տվեց և ա սաց. «Ձեր պա հե ցո ղու թյան օ րե րին ձեր չար կամքն էիք 

կա տա րում, վշտաց նում էիք նրանց, ով քեր ձեր ձեռ քի տակ էին, դա

տաս տան նե րի ու կռիվ նե րի մեջ էիք պա հում»: Եվ Տի րո ջից այս լսե

ցին. «Ես ինձ հա մար այդ պի սի պա հե ցո ղու թյուն չընտ րե ցի,– ա սում է 

Տե րը,– ե թե քո պա րա նո ցը կո րաց նես եր կա թի լծօ ղա կի նման և քուր

ձե րով նստես մո խիր նե րի վրա, այդ ևս պա հե ցո ղու թյուն չեմ հա մա րի» 

(Ե սա յի ԺԸ 5): Ու րեմն, որդ յա՛կ, երբ դու պա հե ցո ղու թյուն ես ա նում, 
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ինչ պե՞ս ես ապ րում կամ ի՞նչ ես ա նում»: Եղ բայրն ա սաց. «Ես ա ռա

վոտ յան ար մա վաճ յու ղեր եմ գոր ծում և բե րա նա ցի սաղ մո սում, ա պա 

ժա մը ե րե քին և վե ցին վեր եմ կե նում և ա ղո թում, մի փոքր ննջում, 

հե տո դուրս եմ ել նում և մի քիչ շրջում, ա պա դարձ յալ ներս մտնե

լով` նստում եմ ու շա րու նա կում ձե ռա գործս` մին չև որ ե րեք մա խաղ 

ա վար տեմ: Հե տո՝ ժա մը ին նին և ե րե կո յան, ա ղո թում եմ, հար յուր ան

գամ ծունր եմ իջ նում, մի փոքր ննջում, վեր կե նա լով՝ ողջ գի շեր՝ մին

չև ա ռա վոտ, ա ղո թում եմ: Երկ րորդ օ րը` ժա մը ին նին, մի փոքր ե փած 

կե րա կուր եմ ու տում` մին չև հա ջորդ լու սա բաց»: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Դա կա տար յալ պահք չէ, քան զի ե թե քեզ պա հես կե րա կուր նե րից, 

իսկ մեղ քե րից` ոչ, և կամ ինչոր մե կին չար բան ա սես, դա տես կամ 

չա րա խո սես, ա խոր ժես՝ ո րևէ մե կին չար բան ա նել և կամ խոր հես ախ

տա ժետ, զա զիր և պիղծ գոր ծե րի մա սին, ա պա քեզ հա մար ա վե լի լավ 

է՝ օ րը հինգ ան գամ կե րակր վել և զգու շա նալ սրան ցից, որ թվե ցի, քան 

թե քաղ ցած լի նել հա ցից և հա գե նալ այդ պի սի զազ րե լի մեղ քե րով ու 

չա րիք նե րով, ո րով հե տև ի՞նչ շահ, ե թե կե րա կուր նե րից զրկվես, սա

կայն լի լի նես ա մեն տե սակ ախ տե րով: Ըստ հայ րե րի՝ ճշմա րիտ պահ

քը ա մեն տե սակ մեղ քե րի դա դա րե ցումն է: Իսկ դու չգի տե՞ս, որ ով 

սրտով ու մտքով ցան կու թյուն ներն է կա տա րում, թե կուզ հա ցա քաղց 

և ցա մա քած էլ լի նի, նա մեղ քով հա գե ցած է և ար բած: Սա կայն ե թե 

դու կա մե նում ես Աստ ծուն հա ճե լի պահք պա հել, նախ ա՛յս պա հիր. 

թո՛ղ եր բեք քո բե րա նից տգեղ խոսք դուրս չգա, հրա ժար վի՛ր ը կե

րոջդ դա տե լուց և ա մեն տե սակ  չա րա խո սու թյու նից, ա մեն տե սակ 

դա տար կա բա նու թյուն լսե լուց, որ քան կա րող ես` սրբի՛ր քո սիրտն 

ու միտ քը, մաք րի՛ր քեզ բո լոր  գար շե լի ու աղ տե ղի խոր հուրդ նե րից, 

ո րոնք հո գին ու մար մի նը պղծող ներն են, ինչ պես նաև՝ ա մեն տե սակ  

ո խա կա լու թյու նից ու ա գա հու թյու նից: Եվ որ օ րը պա հես, հացն ու 

ջու րը թո՛ղ քեզ բա վա կան լի նեն, իսկ որ օ րը չու տես, հաշ վի՛ր այդ 

օր վա կամ օ րե րի ու տե լի քի ծախ սը և այն տո՛ւր տա ռա պած եղ բորն 

ու բա ժա նի՛ր աղ քատ նե րին, որ պես զի նրանք էլ ա ղո թեն քեզ հա մար: 

Թա ռա մեց րո՛ւ մար մինդ տքնու թյամբ, ծնրադ րու թյամբ, աշ խա տան քով 

և մահ վան հի շո ղու թյամբ, իսկ երբ ննջես, նստա՛ծ ննջիր, այն էլ` մի 

փոքր: Մա խա ղի գոր ծը թո՛ղ և զամբ յո՛ւղ հյու սիր, և հի շի՛ր, որ ե թե 

ե րի տա սար դու թյու նը չվար ժեց վի մե ծա մեծ վշտե րով, նե ղու թյուն նե

րով, պահ քե րով, ճգնու թյամբ, տքնու թյամբ ու գետ նախշ տու թյամբ, 

չի կա րո ղա նա դևե րից ա զատ վել: Սրա հա մար էլ մեր ե րա նե լի հայ

րե րը ե րի տա սարդ նե րին սեն յակ ներ չէին կան չում և ոչ էլ թույլ էին 

տա լիս ա ռանձ նախ ցե րում բնակ վել, այլ կար գադ րում էին եղ բայր նե րի 
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միա բա նու թյու նում կե նալ, համ բե րել և վարժ վել: Փա փուկ հա գուստ

ներ չէին հագց նում, այլ՝ հին, կար կատ ված և խա րազն, և ճգնա վոր 

ծե րի էին հանձ նում և խիստ զգու շաց նում, քան զի պա րա պու թյունն 

ու մարմ նի հան գիս տը, եր կու ան գամ ու տելն ու քու նը և նմա նա տիպ 

բա նե րը ոչ միայն պոռն կու թյան դևե րին են մեզ վրա գրո հել տա լիս, 

այ լև ձանձ րույթ, ամ բար տա վա նու թյուն և այլ բա զում չա րիք ներ են 

ար մա տա վո րում մեր մեջ, և թո՛ղ այդ ա մե նից  մեզ Տե րը փրկի»: 

87. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Սի սո յին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, հա՛յր, 

ե թե դուրս գամ՝ ե կե ղե ցի գնա լու և հրա վի րեն ինձ ճաշ կե րույ թի. լսե՞մ 

նրանց, թե՞ ոչ»: Ծերն ա սաց. «Խիստ ծանր է այդ գոր ծը»:

88. Մի ան գամ հայր Սի սո յին նրա ա շա կերտ Աբ րա հա մը հարց րեց. 

«Ե թե եղ բայր նե րի հա վաք լի նի ու դա հա մընկ նի շա բաթ կամ կի րա կի 

օր վան, մեկ նու մե կը ե րեք բա ժակ գի նի ըմ պի` շա՞տ կլի նի, հայր»: Ծերն 

ա սաց. «Ե թե դև չկա, շատ չէ»: Հա ճախ էր ա շա կեր տը նրան ա սում. 

«Ճա շա կեն՛ք փոքրինչ, հա՛յր», և ծերն ա սում էր. «Մի՞թե չկե րանք, 

որդ յա՛կ. ե թե չենք կե րել, ա պա ու տենք»: 

89. Եր բեմն հայր Սի սոն իր ա շա կեր տին ա սում էր. «Ա րիա ցի՛ր, եղ

բայ՛ր. ես ա հա ե րե սուն տա րի եր բեք իմ մեղ քե րի հա մար չա ղո թե ցի 

Աստ ծուն, այլ, մշտա պես ա ղա չե լով, այս եմ ա սել. «Տե՛ր Հի սուս Քրիս

տոս, պա հի՛ր և պահ պա նի՛ր ինձ իմ լեզ վից». և մինչ այ սօր էլ դեռ  

գետ նա տա րած ընկ նում և դա եմ ա ղա չում»: 

90. Մի ան գամ սուրբ խոր հուրդ էր մա տուց վում հայր Ան տո նի լե

ռա նը, և այն տեղ մի փոք րիկ ա մա նով գի նի կար: Ծե րե րից մեկն այդ 

գի նուց մի բա ժակ լցրեց և տվեց հայր Սի սո յին, և նա ըմ պեց: Մի բա

ժակ ևս լցրեց, և հայր Սի սոն այդ էլ ըմ պեց: Երբ կա մե նում էր եր րորդ 

ան գամ լցնել, ծե րը նրան ա սաց. «Դա դա՛ր տուր, եղ բա՛յր, չգի տե՞ս, որ 

դևե րը կեն դա նի են»: Եղ բայ րը նրան հարց րեց սուրբ կեն ցա ղա վա րու

թյան մա սին: Ծե րը նրան ա սաց. «Դա նիե լը գրել է. «Իմ սրտին ցան կա

լի կե րա կուր նե րը չկե րա» (Դան. Ժ 3): Եղ բայ րը հայր Սի սո յին հարց րեց. 

«Ե թե մենք ճա նա պարհ գնանք, և մեր ա ռաջ նոր դը մո լոր վի, պե՞տք է, 

որ մենք նրան զգաց նել տանք»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ո՛չ, քա՛վ լի ցի»: 

Եղ բայրն ա սաց. «Ու րեմն թող նենք, որ նա մեզ խո տո րի՞ ճա նա պար

հից»: Ծերն ա սաց. «Իսկ ի՞նչ է, կա մե նում եք նրան բրա ծե՞ծ ա նել: 

Ա սեմ քեզ, որդ յա՛կ, տե սա ես եղ բայր նե րի, որ ճա նա պարհ էին գնում, 

և նրանց ա ռաջ նոր դը, գի շե րով մո լոր վե լով, շեղ վեց ու ղուց: Նրանք 

տաս ներ կու հո գի էին, և բո լորն էլ գի տեին, որ սխալ են գնում, սա
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կայն նրան ցից յու րա քանչ յու րը ճգնում էր ա ռան ձին, որ պես զի չա սի 

և չհան դի մա նի: Երբ այս պես ե ղավ, ա ռաջ նոր դը հաս կա ցավ, որ մո

լոր վել է ու ղուց, և նրանց ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն տվեք ինձ, եղ բայր

նե՛ր, ո րով հե տև շեղ վել ենք»: Այն ժամ բո լորն ա սա ցին. «Մենք նույն

պես գի տեինք, սա կայն լռե ցինք և չա սա ցինք»: Իսկ ա ռաջ նոր դը, երբ 

լսեց այս, հույժ զար մա ցավ և ա սաց. «Օ ՜հ, իմ այս եղ բայր նե րը մին չև 

մահ կճգնեին՝ լռու թյուն պա հե լու հա մար»: Եվ գո հա նում էր Աստ ծուց 

նրանց համ բե րու թյան հա մար: Նրանց  շեղ ված ճա նա պար հը կազ մում 

էր շուրջ տաս ներ կու մղոն»:

91. Հայր Սի սո Թե բա յե ցու մա սին ա սում էին, թե  եր բեք հաց չճա

շա կեց, իսկ  մեծ Զա տի կի օ րը եղ բայր ներն ա ղա չում էին նրան՝ ճա շա

կել ի րենց հետ: Ծե րը նրանց ա սաց. «Միայն հա՞ց ու տեմ, թե՞ ա մենն 

էլ` ինչ պատ րաս տել եք»: Նրանք ա սա ցին. «Միայն հա՛ց կեր»: Եվ նա 

այդ պես էլ ա րեց:

92. Մի ան գամ սկի տա ցի նե րը ե կան հայր Սառ ռա յի մոտ, և նա 

նրանց հա մար սե ղան դրեց, իսկ նրանք, հա մեղ և ո րակ յալ կե րա կուր

նե րը թո ղած, միայն վատ թար նե րը կե րան: Հայր Սառ ռան, երբ այս տե

սավ, ա սաց. «Դուք իս կա պես  սկի տա ցի ներ եք»:

93. Մայր Սինկ լի տի կեն ա սաց. «Մենք, որ այս կրո նա վո րա կան կեր

պով զգես տա վոր վե ցինք, պար տա վոր ենք կա տար յալ սրբու թյուն ձեռք 

բե րել, քան զի աշ խար հա կան նե րը նույն պես կար ծում են, թե սրբու

թյամբ են ըն թա նում, սա կայն պղծու թյամբ են լցված: Ինչ պես որ զգա

յա րան նե րը ա կա մա յից են մեղ քի մեջ ընկ նում, որ են՝ տե սա նե լի քը, 

լսե լի քը և ծաղ րը, այն պես էլ նրանք կա մո վին են մե ղան չում»: 

94. Ա սաց դարձ յալ. «Գի շա տիչ գա զան ներն, օ րի նակ, կա րո ղա նում 

են թույ նը ետ դարձ նել, այդ պես էլ պահքն ու ա ղոթ քը մտքե րից հե

ռաց նում են չար խոր հուրդ նե րը: Թող քեզ չխա բեն աշ խար հի մե ծու

թյունն ու պատ րան քը, ո րով հե տև ան ցա վոր և ու նայն են, մինչ դեռ 

պահ քով կա րող ես ա ռա վել ա խոր ժե լի դարձ նել կե րա կու րը, քան զի 

հա գե նա լիս՝ սիր տը տաղտ կա նում է, իսկ սո վե լիս` զվար ճա նում է ու

տե լու հա մար: Եվ մի՛ հա գե ցիր հա ցով, որ պես զի գի նի չփա փա գես»: 

95. Հայր Տի թոն ա սաց. «Օ տա րու թյու նը կա տար յալ ա ռա քի նու

թյուն է, ե թե զսպես քո բե րա նը»: 
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96. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Տի թո յին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս պա հեմ 

իմ մտքե րը, հա՛յր, քա նի որ իմ բե րանն ու լե զուն մո տիկ են ո րո վայ

նիս»: 

97. Հայր Հի պե րիք սոսն ա սաց. «Ինչ պես որ առ յուծն ա վե լի ա հազ

դու է, քան վայ րի է շը, այն պես էլ փորձ ված կրո նա վորն ա վե լի բարձր 

է կանգ նած, քան դևե րը, ցան կու թյուն ներն ու իր ախ տե րը: Ծե րե րի 

հա մար պահ քը մեղ քե րի սանձ է. ով մի կողմ ձգի պահ քը, վրնջա ցող 

հո վա տա կի պես կլի նի»:

98. Ա սաց դարձ յալ. «Ե թե ծե րի մար մի նը ցա մա քի պահ քից, նրա հո

գին ախ տե րի խոր քից կվե րա կանչ վի, քան զի պահ քը ախ տե րի հե ղե ղը 

ցա մա քեց նում է, իսկ պահ քով սրբված կրո նա վո րը երկ րի վրա կփա ռա

վոր վի և երկն քում կպսա կադր վի»: 

99. Դարձ յալ ա սաց. «Չար խոսք թող եր բեք չել նի քո բե րա նից, 

քան զի որ թը խա ղող է բե րում, և ոչ թե՝ փուշ»: 

100. Ոմն Փի լո րի մոս, ո րը  ըն տիր կրո նա վոր էր, մեծ հա մար ձա

կու թյամբ հան դի մա նում էր Հու լիա նոս Ա նօ րե նին, ու մից և բա զում 

չար չա րանք ներ կրեց: Երբ Ա նօ րե նի կա պանք նե րից ա զատ վեց, նրա 

դեմ սաստ կո րեն պա տե րազ մի մեջ մտան պոռն կու թյան և որկ րա մո լու

թյան դևե րը, ո րոնց հաղ թեց բազ մա տե սակ  ճգնու թյուն նե րով՝ Հի սուս 

Քրիս տո սի զո րու թյամբ: Եր բեմն ի րեն կա պում էր եր կա թյա շղթա նե

րով, եր բեմն ար գե լա փա կում էր խցում, եր բեմն հրա ժար վում էր կե

րա կուր նե րից և սուրբ հա ցից, մին չև ան գամ ամ բողջ տաս նութ տա րի 

տաք կե րա կուր բնավ չճա շա կեց, մին չև որ հաղ թեց դևե րին ու պոռն

կու թյան ու որկ րա մո լու թյան մեղ քե րին: Եվ ա սում էր. «Քա ռա սուն 

տա րի է` միրգ չեմ ճա շա կել: Մի ժա մա նակ դի վա յին հար ձա կում ներ 

ու նե ցա, ո րից մին չև ան գամ ցե րեկն էի վա խե նում, և ինձ մե ռե լի գե

րեզ մա նի մեջ ար գե լա փա կե ցի վեց տա րի և հաղ թե ցի դևե րին»:  

101. Եր կու եղ բայր ներ միա սին բնակ վում էին մի լե ռա նը: Նրան ցից 

մե կը սո վո րու թյուն ու ներ գո ղա նալ մյու սի դրամ նե րը, հա ցը և ար

մա վը, ո րոնք պա հում էր իր սեն յա կում: Մյուս եղ բայ րը չգի տեր այդ 

մա սին, սա կայն զար մա նում էր նրա հարս տա նա լու վրա: Մի օր էլ վրա 

հա սավ գո ղու թյան պա հին և սկսեց վի ճել նրա հետ՝ ա սե լով. «Ին չո՞ւ 

ես այդ բանն ա նում և մարմ նա վոր ախ տե րի հետ գո ղա նում ես նաև 

հո գևո րը»: Եվ ո չինչ ետ չվերց րեց նրա նից, այլ միայն խնդրեց չա նե՛լ 

այ լևս այդ:

10 – Հարանց վարք
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102. Մի ե պիս կո պոս սո վո րու թյուն ու ներ ա մեն տա րի ել նել Սկի տե` 

եղ բայր նե րին տես նե լու: Մի օր ել նե լիս նրան ըն դա ռաջ ե լավ մի եղ

բայր և տա րավ նրան իր տուն, հաց և աղ դրեց նրա առ ջև և ա սաց. 

«Թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ, ու րիշ ո չինչ չու նեմ քո առ ջև դնե լու»: Ե պիս

կո պոսն ա սաց. «Իմ հո գին այս պես է կա մե նում, որ դարձ յալ գամ այս

տեղ և աղ էլ չլի նի քո տա նը»:

103. Ե գիպ տո սի վան քում խնդիր ա ռա ջա ցավ եղ բայր նե րի մեջ: 

Մինչ ա մեն քը  մի բան ա սում էին, եղ բայր նե րից մե կը ոչ մի բան չխո

սեց: Եվ երբ տե ղից վեր կա ցավ, եղ բայր նե րը նրան ա սա ցին. «Ին չո՞ւ 

բո լոր եղ բայր նե րը խո սե ցին, իսկ դու ո չինչ չա սա ցիր»: Նա դարձ յալ 

լռեց, և երբ շատ պնդե ցին, ա սաց. «Այս պես ա սա ցի իմ մտքում. «Ե թե 

այս քա րը, որ իմ տակ է, ո րևէ բան ա սի, ես ևս կա սեմ, իսկ ե թե ոչ` 

կլռեմ», և այդ պես էլ լռե ցի ու ո չինչ չա սա ցի»: 

104. Մի ան գամ եղ բայր նե րը ճա շա կում էին ե կե ղե ցու գավ թում ու 

խցե րում, երբ մի եղ բոր բա ժա կով գի նի մա տու ցե ցին և ստի պե ցին ըմ

պել: Իսկ նա ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն շնոր հեք ինձ, եղ բայր նե՛ր, ան ցած 

տա րի էլ ինձ այս պես ա րե ցիք, և բա զում փոր ձու թյուն նե րի ու վշտե րի 

մեջ ըն կա»: 

105. Ոմն եղ բայր դուրս ե կավ Սկի տեից, իսկ մեկ այլ եղ բայր նրան 

ճա նա պար հա կից ե ղավ: Երբ հա սան այն տե ղը, որ տե ղից պի տի բա

ժան վեին, ծե րը նրան ա սաց. «Այ սօր մի բան ճա շա կենք միա սին, եղ

բա՛յր, հե տո բա ժան վենք միմ յան ցից»: Եվ քա նի որ շա բաթ վա ա ռա ջին 

օրն էր, այդ պես էլ ա րե ցին, իսկ երբ ե կավ շա բա թը, ծերն ա ռա վոտ յան 

շտա պեց գնալ այն եղ բոր մոտ և  ա սաց. «Դեռ չե՞ս քաղ ցել, որ մի բան 

ու տենք»: Եղ բայ րը նրան ա սաց. «Սո ված չեմ, հա՛յր, քան զի ա մեն օր 

ճա շա կում եմ»: Ծե րը նրան ա սաց. «Նե րո՛ղ ե ղիր ինձ, եղ բա՛յր, այն 

մեր՝ միա սին ճա շա կե լուց հե տո ո չինչ չեմ կե րել»: Երբ եղ բայ րը  լսեց 

այդ, խիստ զղջաց, և նրան մեծ օ գուտ ե ղավ: 

106. Մեկ այլ եղ բայր գնաց հայ րե րից մե կի մոտ: Սա նրա հա մար 

ոսպ նա թան պատ րաս տեց ու հյու րին ա սաց. «Մի փոքր սաղ մո սե՛նք»: 

Նրան ցից մե կը կար դաց ողջ Սաղ մո սա գիր քը, իսկ մյու սը ան գիր ա սաց 

եր կու մար գա րե նե րի գրվածք նե րը: Եվ երբ ա վար տե ցին, գնաց այն եկ

վոր ծե րը, և այդ պես էլ մո ռա ցան ի րենց հաց ու տե լու մտադրությունը:

107. Մի ան գամ ծե րե րից մե կը հի վան դա ցավ  և բա զում օ րեր չէր 

կա րո ղա նում սնվել: Այն ժամ նրա ա շա կերտն սկսեց ա ղա չել, որ նրա 

հա մար մի փոքր կե րա կուր ե փի, և գնա լով՝ պատ րաս տեց այն և բե րեց 
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ծե րին, որ ու տի: Այն տեղ եր կու ա ման ներ կա յին. մե կի մեջ մեղր էր, 

մյու սում՝ նե խած ու գար շա հոտ ձեթ, որն օգ տա գոր ծում էին ճրագ վա

ռե լու հա մար: Ա շա կեր տը շփո թեց ա ման նե րը և մեղ րի փո խա րեն կե

րա կու րի մեջ հո տած ձե թը լցրեց և տա րավ դրեց ծե րի ա ռաջ: Երբ ծերն 

համ տե սեց, ո չինչ չա սաց, այլ լռել յայն վերց րեց և փոքրինչ կե րավ: 

Ա շա կեր տը նրան ստի պում էր ու տել, իսկ ծե րը, դարձ յալ մի փոքր 

վերց նե լով, դա դար տվեց: Ա շա կեր տը եր րորդ ան գամ սկսեց հոր դո

րել ծե րին, իսկ նա չվերց րեց և ա սաց. «Թո՛ղ ինձ, որդ յա՛կ, ո րով հե

տև չեմ կա րող»: Եղ բայրն սկսեց հա մո զել ծե րին և ա սաց. «Ճա շա կի՛ր, 

հա՛յր, հա մեղ ու քաղցր է, ես էլ կու տեմ քեզ հետ»: Եվ երբ կե րավ, 

հաս կա ցավ, թե ինչ է ա րել, ըն կավ ծե րի ոտ քը և ա սաց. «Վա՜յ ինձ, 

հա՛յր, քան զի ես սպա նե ցի քեզ, իսկ դու չհան դի մա նե ցիր ինձ»: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Մի՛ տրտմիր, որդ յա՛կ, քան զի ե թե Աստ ված կա մե նար, 

որ մենք մեղր ճա շա կեինք, դու կե րա կու րը մեղ րով կքաղց րաց նեիր»:

108. Մի ծե րի մա սին ա սում էին, թե ցան կա ցավ թուզ ու տել և առ

նե լով թու զը` կա խեց իր աչ քե րի ա ռաջ և ինքն ի րեն ա սաց. «Հա գե

ցի՛ր, մո լա գա՛ր ու չա՛ր ծեր»: Այս պես վշտաց րեց իր ան ձը և իր մտքից 

ջնջեց ցան կու թյու նը, ու թեև չկե րավ, սա կայն ա պաշ խա րում էր, թե 

ին չու ցան կա ցավ ու տել:

109. Ոմն եղ բայր գնաց կա նանց վանք` իր հի վանդ քրո ջը տես նե

լու: Նրա քույ րը սուրբ և աստ վա ծա հա ճո էր, որն ա մե նևին հանձն 

չա ռավ տղա մար դու ե րես տես նել և ոչ էլ կա մե ցավ՝ եղ բայ րը կա նանց 

մեջ մտնի իր հա մար, այլ պատ վի րեց նրան և ա սաց. «Գնա՛ խա ղա ղու

թյամբ քո սեն յա կը, եղ բա՛յր, գու ցե այս տեղ մեկ նու մե կին խո ցես կամ 

ինքդ խոց վես: Ա ղո թի՛ր ինձ հա մար Տի րո ջը, և Քրիս տո սի շնոր հով 

միմ յանց կտես նենք Երկն քի Ար քա յու թյու նում»: Եվ եղ բայ րը շին ված 

նրա խոս քե րից՝ գնաց:

110. Մի ան գամ սուրբ հայ րերն  ե կան Ա լեք սանդ րիա, ուր կանչ վել 

էին սուրբ Թոե փի լոս ե պիս կո պո սի կող մից, որ պես զի ա ղոթք ա նեն և 

այդ ա ղոթք նե րով քան դեն կուռ քե րի մեհ յան նե րը: Եվ մինչ միա սին 

ու տում էին, հոր թի միս դրվեց սե ղա նին, իսկ  ե պիս կո պո սը, մի կտոր 

վերց նե լով, դրեց իր կող քին նստած ծե րի առ ջև և ա սաց. «Վերց րո՛ւ, 

կե՛ր, հա՛յր, շատ լավն է»: Ծե րը նրան ա սաց. «Մենք մինչ այժմ բան

ջա րով ենք ապ րել, ո րով հե տև մեր մի սը բան ջարն է»: Եվ նրա ժուժ կա

լու թյունն ու վար քը շա տե րի հա մար օգ տա կար ե ղավ. այս պի սին էին 

ե րա նե լի հայ րե րը, և նրանց միայն տեսքն ան գամ շա հա վետ էր ա մեն քի 

հա մար:



148  ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

111. Բարձր լե ռան վրա մի ծեր էր ապ րում, ո րը ոչ մե կից ո չինչ չէր 

վերց նում: Փոք րիկ ա ռու ու ներ, ո րով բան ջարն էր ջրում և նրա նով 

կե րակր վում հի սուն տա րի: Նա ցան կա պա տից եր բեք էլ դուրս չե կավ, 

իսկ Աստ ված մե ծա մեծ նշան ներ էր ա նում նրա մի ջո ցով այն բա նի հա

մար, որ բան ջա րով էր բա վա րար վել այն քան տա րի ներ և իր մար մի նը 

ճնշե լով պահ քով` մա քուր տա ճար էր դարձ րել Նշա նա գոր ծի հա մար: 

112. Ա սաց դարձ յալ. «Լսել եմ, թե Սո ղո մո նը  կնա սեր էր և այդ պես 

էր ապ րում: Բնու թյամբ ա մեն մի ա րու սի րում է է գին, սա կայն մենք 

բռնա դա տում  և տան ջում ենք մեր բնու թյու նը, մեր խոր հուրդ նե րը 

և ա մեն տե սա կի դա տարկ սեր վե րա փո խում ենք առ Աստ ված սի րո և 

չենք հնա զանդ վում պիղծ ու խե նեշ խոր հուրդ նե րին»:

113. Ոմն եղ բայր աղ քատ էր: Երբ մե կը նրան տա լիս էր օր վա ան

հրա ժեշ տը, ու րի շից այ լևս ո չինչ չէր վերց նում, այլ ա սում էր. «Այ սօր 

կե րակ րեց ինձ Աստ ված, վաղ վա հա մար դարձ յալ Նա կհո գա»: Քան զի 

հույժ սի րում էր աղ քա տու թյու նը և ու րախ էր դրա հա մար, քա նի որ 

գի տեր, որ կրո նա վո րի աղ քա տու թյունն ա վե լի մեծ  պար ծանք է: 

114. Իր ծեր վար դա պե տի մա սին մի եղ բայր պատ մում էր, թե մի 

ան գամ ծե րը  ժա մը ին նին քաղ ցեց, և սե ղան դնե լով՝ կա մե նում էինք 

ճա շա կել: Ծերն ա ղոթքն  սկսեց սաղ մոս նե րով և այն քան եր կա րեց րեց 

ա ղոթ քը, որ ե ղավ ե րե կո, հե տո՝ ա ռա վոտ: Ժա մը ին նին հա զիվ կա րո

ղա ցավ դա դա րեց նել ա ղոթ քը, քան զի նրա միտ քը զմայլ ված էր աստ

վա ծա յին տե սիլ քով: 

115. Ծերն ա սաց. «Ես այ ցե լե ցի այս ա նա պատ՝ ծե րե րի մոտ, ուր 

նրանք յո թա նա սուն տա րի  հան դար տու թյամբ ապ րում էին  և միայն 

բույ սե րով ու ար մա վով էին սնվում: Այս պի սի աստ վա ծա հա ճո վար քով 

էին զար դար ված, քան զի ո չինչ այն պես չի միա վո րում միտքն Աստ ծո 

հետ, ինչ պես սրբու թյու նը և հրա ժա րու մը ա մեն տե սա կի երկ րա վոր 

նյու թից և նրա զմայ լե լի կե րա կուր նե րից, ինչ պես և վկա յում է Սուրբ 

Հո գին՝ Պո ղո սի բե րա նով»:

116. Ա սաց դարձ յալ. «Աստ վա ծա յին խոս քո՛վ կե րակր վենք, սրբե րի 

պատ մու թյա՛մբ տո նախմբ վենք, այլ ոչ թե՝ կե րա կուր նե րով»:

117. Պատ մում էին հայ րե րը մի եղ բոր մա սին, թե հե թա նոս նե րը նրան 

բռնե ցին և տա րան սպա նե լու, ա պա հա վա տից ու սրբու թյու նից կտրե

լու խոր հուրդ ա րե ցին: Սպառ նում էին մա հով և չէին կա րո ղա նում 

հո ժա րեց նել, ուս տի ո րո շե ցին ա պա կա նու թյամբ հե ռաց նել սրբին կեն
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դա նի Աստ ծուց: Քա նի որ շա տե րից էին լսել, թե այն Աստ վա ծը, ո րին 

նրանք պաշ տում են, սրբու թյուն սի րող է, և նրան ա տե լի է պղծու

թյու նը, այս պես ա րե ցին. մի գե ղե ցիկ այ գում դրե ցին փղոսկր յա մահ

ճա կալ:  Վրան փա փուկ և շքեղ ան կո ղին գցե ցին, սրբին, ոտ քերն ու 

ձեռ քե րը կապ ված, դրին նրա վրա, և մի հույժ գե ղե ցիկ լիրբ ու ա նօ րեն 

պոռ նիկ կին բե րին նրա մոտ, որ պես զի տե ղի փափ կու թյու նից, այ լևայլ 

հա ճույք նե րից ու տռփա կեզ կնոջ ձեռ նա մեր ձու թյու նից չկա րո ղա նար 

խու սա փել մեղ քից, և նրան ա կա մա գցեն ի րենց պղծու թյուն նե րի ցան

ցը: Եվ կի նը գա լով՝ սկսեց փար վել նրան, խա ղալ և նե ղել: Սա կայն 

Աստ ծո սրբա սեր և հա վա տա րիմ ծա ռան հե ռու վա նեց դևի ո րո գայթ

նե րը, քան զի, մինչ կի նը բարձ րա ցավ նրա վրա և տռփան քի մեղ քեր էր 

բոր բո քում, սուր բը, կա պանք նե րով կաշ կանդ ված, ան ճա րա կու թյու նից 

այլ բան չկա րո ղա նա լով ա նել՝ իր լե զուն ա տամ նե րով խա ծեցկտրեց և 

ծա մե լով՝ թքեց նրա ե րե սին. մեծ ա մոթ ե ղավ այն լրբին: Սուր բը ցա վի, 

կսկի ծի մի ջո ցով ա զատ վեց գար շե լի ցան կու թյու նից, իսկ լեզ վից բխած 

ար յունն ու ան բիծ սրբու թյու նը ըն ծա յա բե րեց Աստ ծուն, և կնո ջը ևս 

ապ րեց րեց: Այս պի սի՛ն է աստ վա ծա յին սե րը, որ, վեր լի նե լով աշ խար

հի բո լոր վա յելք նե րից և ցան կա լի գե ղեց կու թյուն նե րից, հաղ թում է և 

հաս նում աստ վա ծա յին ե րա նե լի փառ քին:

118. Ոմն մե նակ յաց վաթ սուն տա րի բնակ վում էր ա նա պա տի խոր

քե րում՝ ա ռանձ նու թյան մեջ, և միայն բան ջա րով էր կե րակր վում: Հե

տո խոր հուրդ ա րեց ինքն իր մեջ և ա սաց. «Ի զուր եմ նստում այս տեղ 

և այս քան տա րի ներ կորց նում: Այս վաթ սուն տա րի նե րին այս վայ րում 

ո չինչ չճա շա կե ցի, բա ցի բան ջա րից՝ այն էլ մա հա բեր, և ո՛չ եր բևէ տե

սիլք տե սա, ո՛չ էլ հրաշք ներ գոր ծե ցի, որ մեր ա ռա ջին հայ րերն էին 

ա նում: Վեր կե նամ այս տե ղից և գնամ մի մար դաբ նակ վայր, քան զի 

իմ նստելն այս տեղ բա րի չէ»:  Եվ մինչ այս էր մտա ծում, Տի րոջ հրեշ

տա կը ե կավ կանգ նեց նրա մոտ  և  ա սաց նրան. «Ի՞նչ ես խոր հում 

կամ ա սում, ո՛վ մարդ»:  Եվ նա ա սաց իր մտա ծա ծը: Հրեշ տակն ա սաց. 

«Եվ այդ ի՞նչ հրաշք ես կա մե նում ա նել, քան այն, որ ապ րում ես, կամ՝ 

ո՞վ զո րաց րեց քեզ՝ այս քան տա րի ներ համ բե րե լու այս տեղ, ո՞վ օրհ

նեց այն մա հա բեր բան ջա րը, ո րով դու կե րակր վում էիր: Հան դարտ

վի՛ր այս վայ րում և խնդրի՛ր Աստ ծուց, որ պես զի քեզ խո նար հու թյուն 

տա»: Եվ նա զո րա ցավ հրեշ տա կի խոս քե րից, մնաց այն տե ղում՝ մին չև 

իր մահ վան օ րը, քան զի պահ քով սրբվա ծը, թե կուզ և գայ թակղ վի, չի 

կոր ծան վի, քա նի որ Աստ ված բռնել է նրա ձեռ քից:
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119. Հայ րե րից ո մանք պատ մե ցին մեզ ազ գու թյամբ պոն տա ցի ոմն 

ծե րի մա սին, ո րը մե ծա մեծ ա ռա քի նու թյուն ներ էր գոր ծել: Այս ծե րի 

մա սին Ռուս քա ղա քի ե պիս կո պոս Հով հան նեսն ա սում էր. «Մի ան գամ 

նա ե կավ ինձ մոտ, երբ ես Հոր դա նա նի ա փին՝ Պիր զո յի վան քում էի, 

և ինձ ա սաց. «Բա րի՛ ե ղիր, եղ բա՛յր Հով հան նես, և ե՛կ ինձ հետ Սի նա 

լե ռը, քան զի ուխ տե ցի ա ղո թել այն տեղ»: Իսկ ես չկա րո ղա ցա չհնա

զանդ վել ծե րին: Ա սա ցի. «Ա րի՛ գնանք»: Երբ Հոր դա նան գետն ան

ցանք, ծերն ինձ ա սաց. «Եղ բա՛յր Հով հան նես, ե՛կ ա ղոթք ա նենք, որ

պես զի մին չև մեր այն տեղ հաս նե լը՝ ո չի՛նչ չու տենք»: Ես նրան ա սա ցի. 

«Ես դա չեմ կա րող ա նել, հա՛յր»: Եվ երբ ես չկա մե ցա ա նել այդ, ծնկի 

ի ջա ծե րի առ ջև, և մենք ճամ փա ըն կանք և գնա ցինք: Մին չև Սի նա 

հաս նե լը, ծե րը բնավ ո չինչ չճա շա կեց, իսկ Սի նա յում հա ղորդ վեց Տի

րոջ Մարմ նին և Ար յա նը, ա պա կե րա կուր ճա շա կեց: Այդ պես էլ սուրբ 

լեռ Սի նա յից գնա ցինք Ա լեք սանդ րիա յի սուրբ Մի նա վան քը, և ծե րը  

դարձ յալ  ոչ մի տեղ կե րա կուր չճա շա կեց, մին չև որ հա ղորդ վեց այն

տեղ, ա պա՝ կե րավ: Ա լեք սանդ րիա յի սուրբ Մի նա յից դարձ յալ ե կանք 

սուրբ քա ղաք Ե րու սա ղեմ, և ողջ ճա նա պար հին ծե րը ո չինչ չճա շա կեց, 

դարձ յալ մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սի Հա րու թյան տո նին հա ղոր դու

թյուն վերց րեց, ա պա նոր ճա շա կեց կե րա կու րը: Ա հա այս քան եր կար 

ճա նա պար հին ե րեք ան գամ ճա շա կեց ծե րը. մի ան գամ՝ Սի նա յում, երկ

րոր դը՝ սուրբ Մի նա յում, եր րորդ ան գամ՝ մեր Տի րոջ և Աստ ծո սուրբ 

Հա րու թյան տո նին՝ Ե րու սա ղե մում: Ա հա սրա նից հայտ նի է դառ նում, 

որ Աստ ծո շնորհ ներն էին բնակ վում այն ծե րի մեջ, քան զի բո լոր բա

րի բաշ խում ներն ու կա տար յալ պար գև նե րը լույ սի Հո րից են ել նում,  

Սուրբ Հո գուց և Միա ծին Որ դուց»: 



  

Գլուխ  Ե   
Օգ տա կար խրատ ներ 

Պոռն կութ յու նից զգու շա նա լու մա սին
 

1. 
Աբ բա Ան տո նիոսն ա սաց. «Ես կար ծում եմ, որ մար մինն ու նի 

բնա կան շար ժում, ո րը խռո վեց նում է նրան, ո րը հո գու նը չէ, այլ՝ 

միայն մարմ նի նը` իբ րև ան չար չա րե լի շար ժում: Այլ շար ժում էլ կա, 

որ կե րա կուր նե րից է, երբ մար մի նը զվար ճա նում է կե րա կուր նե րով և 

ըմ պե լիք նե րով, ո րից ա ռա ջա նում է ար յան եռք, ինչն էլ մարմ նի մեջ 

արթ նաց նում է շվայ տու թյուն և աշ խար հիկ ո գի: Այլ է խոր հուրդ

նե րից ու աղ տե ղի խոս քե րի ուկնդ րու թյու նից ա ռա ջա ցած շար ժու մը: 

Ի մա ցե՛ք, որ այս ե րեքն են մար մի նը շար ժո ղը. մե կը` բնու թյու նից, երկ

րոր դը` կե րա կուր նե րի ա ռա տու թյու նից, եր րոր դը` դևե րից»:

2. Աբ բա Ե րոն տիոս Վի մա ցին ա սաց. «Շա տե րը  փոր ձու թյան են

թարկ վե ցին  մարմ նա կան կրքե րից, բայց ի րենց մար մի նը չտվե ցին ար

տա քին պոռն կու թյան, պա հե ցին մարմ նա կան կու սու թյու նը, սա կայն 

ի րենց ան ձե րի մեջ պոռն կա ցան: Սի րե լի նե՛ր, բա րի է, ըստ Գրքի, զգու

շու թյամբ պահ պա նել հո գին և մար մի նը,  սիրտն ու միտ քը»: 

3. Ոմն եղ բայր հարց րեց մի ծե րի և ա սաց. «Ե թե մար դը, Աստ ծո 

թույլտ վու թյամբ, փոր ձու թյան մեջ ընկ նի՝ հո գու օգ տի հա մար, ի՞նչ 

պետք է ա նի իր` փոր ձու թյու նից գայ թակղ վե լու հա մար»: Ծե րը նրան 

ա սաց. «Ե թե ա պաշ խա րի և ա պաշ խա րու թյան մեջ գո հաց նի Աստ ծուն 

և ա սի, թե` ճշմար տա պես խո նարհ վե ցի, Աստ ված կա րող է գայ թակղ

վա ծին վերս տին հաս տա տել»: Եվ ծե րը հե տև յա լը պատ մեց. «Ե գիպ

տո սում՝ միա բա նու թյան մեջ, մի ան վա նի սար կա վագ կար: Մի քա

ղա քա պետ, իշ խա նից հա լած վե լով, իր ըն տա նի քով ա պաս տա նեց միա

բա նու թյու նում, և այն սար կա վա գը շնա ցավ նրա կնոջ հետ, ո րը մեծ 

խայ տա ռա կու թյուն և ա մոթ ե ղավ ողջ միա բա նու թյա նը: Գի տակ ցե լով L L

L L
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իր ա րար քի ողջ ա նօ րե նու թյու նը՝ սար կա վա գը գնաց իր մի մտե րի մի 

մոտ, պատ մեց նրան ե ղե լու թյու նը և ա ղա չեց՝ թաքց նել ի րեն, որ պես

զի ոչ ոք չի մա նա, թե ինքն ուր է: Այդ մտե րի մի տա նը թաքս տոց ներ 

կա յին, և նա նրան ա սաց. «Կեն դա նի թա ղի՛ր ինձ այս տեղ»: Եվ իջ

նե լով այդ խա վար գբի մեջ՝ Աստ ծո ա ռաջ ա պաշ խա րեց ողջ սրտով 

ու ճշմար տու թյամբ: Բա վա կան ժա մա նակ ան ցավ, բայց Նե ղոս գե տը 

չվա րա րեց: Բո լորն ուխ տի և ա ղոթք նե րի մեջ էին դրա հա մար, իսկ 

այդ ըն թաց քում մի սրբի հայտ նու թյուն ե կավ Տի րո ջից և ա սաց. «Ե թե 

չգա այն սար կա վա գը, որ թաքն ված է այ սինչ տա նը, ջու րը չի վա րա

րի»: Եվ մար դիկ, այս լսե լով, ապ շե ցին, ե կանհա նե ցին սար կա վա գին 

իր թաքս տո ցից, նա ա ղոթք ա րեց, և գե տի ջու րը վա րա րեց: Եվ նրանք, 

ով քեր եր բևէ պար սա վել էին նրան, այժմ ա ռա վել ևս օ գուտ քա ղե ցին 

և փա ռա վո րե ցին  Աստ ծուն»: 

4. Ոմն ծեր ե լավ եղ բայր նե րին տես նե լու: Այս ծե րը  կույս էր և 

ա մե նևին տեղ յակ չէր, որ մարդ կանց մեջ պոռն կու թյուն կա: Մինչ 

նա նստած էր իր խցում, դևերն սկսե ցին նրա մեջ պոռն կա կան խոր

հուրդ նե րի պա տե րազմ հա րու ցել, և նա, շուր ջը հա յե լով, տես նում էր 

դևե րին՝ չորս կող մից շրջա պա տած ի րեն սև ե թով պիա ցի նե րի տես քով: 

Եվ նրա դեմ պա տե րազմ էին հա րու ցում և ախ տեր էին բոր բո քում, իսկ 

նա ա սում էր. «Այս ան դամն ու նի մար դը՝ ինչ պես օ րի նակ՝ ո րևէ ա ման 

ու նի փո ղանցք, ո րով ջուր է բաց թող նում, կամ խո ղո վակ, ո րի մի ջո ցով 

տա նի քի ջուրն է թափ վում. ա՛յս նշա նա կու թյունն ու նի մարմ նի այդ 

ան դա մը»: Այդ պա հին ձե ղու նից քար ըն կավ նրա առ ջև, և նա ձայն 

լսեց, որ ա սում էր. «Ի՜նչ հեշ տա լի է»: Այդ ձայ նից ծե րը ցան կու թյուն 

զգաց իր մարմ նի մեջ: Եվ երբ նա հան ջե ցին ցան կա կան խոր հուրդ նե

րը, վեր կա ցավ և գնաց մի ծե րի մոտ և պատ մեց այդ ա մե նը: Ծերն 

ա սաց. «Չգի տեմ, թե ինչ բան է այդ»: Ա պա գնաց մեկ ու րի շի մոտ, 

ո րը նույն պես ա սաց, թե չգի տի, թե դա ինչ բան է, և նրան ու ղար կեց 

հայր Պի մե նի մոտ, ո րին էլ նա պատ մեց  կա տար վա ծը: Պի մենն ա սաց. 

«Տե սա՞ր դևե րին. այն քա րը, որ ըն կավ, բան սար կուն է, ձայ նը, որ 

լսե ցիր, ցան կու թյունն է: Նա յի՛ր քո հո գու մեջ և պա ղա տի՛ր Տի րո ջը, 

որ պես զի քեզ օգ նի, և քեզ նից հե ռա նա այդ պա տե րազ մը»: Եվ նրան 

սո վո րեց րեց պայ քա րել դևե րի դեմ, ա ղոթք ա րեց և ար ձա կեց նրան: 

Եվ նա, վե րա դառ նա լով իր խու ցը, օր նի բուն  պայ քա րեց` պա ղա տե լով 

առ Աստ ված: Տե րը լսեց նրան և այն պի սի ա ռա ջա դի մու թյուն շնոր հեց 

նրան, որ երբ նա վախ ճան վում էր, ըն դա ռաջ ե կավ նրան և հայտ նեց, 

որ նրա հո գին բա րի է: 
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5. Ոմն եղ բայր, չար քե րի հա րու ցած պոռն կու թյու նից տագ նա պած, 

գնաց մի մեծն ծե րի մոտ և ա սաց. «Բա րի՛ ե ղիր և ա ղո՛թք ա րա ինձ 

վրա, քան զի պոռն կու թյու նից փո թորկ վում եմ», իսկ ծե րը նրա հա մար 

ա ղա չեց Աստ ծուն: Հե տո կրկին ե կավ ծե րի մոտ՝ նույն խնդրով, և ծե րը 

չհա պա ղեց նո րից խնդրել նրա հա մար Աստ ծուն: Եվ այս պես բա զում 

ան գամ պոռն կու թյու նից խռո վա հույզ՝ շտա պում էր ծե րի մոտ: Եվ 

ծերն ա ղա չեց Աստ ծուն և ա սաց. «Տե՛ր, հայտ նի՛ր ինձ այս եղ բոր նիս

տու կա ցը և թե` որ տե ղի՞ց է գա լիս այդ դա տար կու թյու նը, ո րով հե տև 

ա ղա չե ցի Քեզ նրա հա մար, սա կայն այս եղ բայ րը հան գիստ չգտավ»: 

Եվ Աստ ված հայտ նեց նրա խնդրա ծը, և նա տե սավ, որ նստած էր եղ

բայ րը, իսկ նրա մոտ բազ մել էին պոռն կու թյան դևե րը, և նա զվար

ճա նում էր նրանց հետ: Նրա մոտ էր Տի րոջ հրեշ տա կը, որ ա ռաք ված 

էր օգ նե լու նրան, և բար կա նում էր եղ բոր վրա, որ ի րեն չէր հանձ նում 

Աստ ծուն, այլ հեշ տա նում էր իր խոր հուրդ նե րի մեջ և իր բո վան դակ 

միտքն ու խոր հուրդ նե րը խո նար հեց նում էր դե պի պոռն կու թյու նը և 

ոչ թե բարձ րաց նում էր դե պի Աստ ված: Եվ ծե րը հաս կա ցավ, որ եղ

բայրն էր պատ ճա ռը, նրան ևս հաս կաց նե լով՝ ա սաց. «Դո՛ւ ես քո խոր

հուրդ նե րի պատ ճա ռը», և ու սու ցա նեց նրան, թե ինչ պես ընդ դի մա

նա խոր հուրդ նե րին: Եվ եղ բայ րը, ծե րի խրատ նե րից ու ա ղոթք նե րից 

սթափ ված, գտավ հան գիստ և ո ղոր մու թյուն:

6. Ոմն եղ բայր հայ րե րից մե կին հարց րեց, թե ինչ պե՞ս է բան սար

կուն փոր ձու թյուն ներ բե րում սրբե րի վրա: Եվ ծե րը նրան ա սաց. 

«Լսե ցի Նի կոն ա նու նով սրբի մա սին, ո րը բնակ վում էր Սի նա լե ռա նը: 

Մի մարդ գնաց փա րա նա ցու վրա նը և այն տեղ միայ նակ գտնե լով նրա 

դստե րը՝ խառ նակ վեց նրա հետ և ա սաց. «Ե թե մե կը քեզ հարց նի, թե 

ո՞վ էր, ա սա՛, թե ա նա պա տա կան հայր Նի կոնն ա րեց»: Եվ երբ ե կավ 

աղջ կա հայ րը և ի մա ցավ կա տար վա ծի մա սին, դստե րը վերց նե լով՝ 

գնաց ծե րի մոտ, բա խեց դու ռը, և երբ ծե րը դուրս ե կավ, քա շեց սու րը, 

որ հար վա ծի նրան, սա կայն այդ պա հին նրա ձեռ քը չո րա ցավ: Չկա րո

ղա նա լով սպա նել` փա րա նա ցին գնաց ե կե ղե ցի և պատ մեց ե րեց նե րին, 

իսկ ե րեց նե րը մարդ ու ղար կե ցին՝ ծե րին կան չե լու: Ե կավ ծե րը, և նրան 

սաս տիկ գա նա հա րե ցին և կա մե նում էին հա լա ծել: Իսկ նա ա ղա չում 

էր, թե. «Թո ղու թյո՛ւն տվեք ինձ, հա նուն Աստ ծո, որ պես զի այս տեղ 

ա պաշ խա րեմ»: Եվ նրան ե րեք տար վա ա պաշ խա րու թյուն սահ մա նե

ցին և պատ վի րե ցին, որ ոչ ոք չգնա նրա մոտ: Եվ այդ ե րեք տա րին 

կի րա կիից կի րա կի գա լիս էր ե կե ղե ցի, ա պաշ խա րում էր և ա ղա չե լով 

ա սում. «Ա ղո՛թք ա րեք ինձ հա մար»: Եվ դրա նից հե տո դի վա հար վեց 
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այն փա րա նա ցին, որ մեղ քը գոր ծեց և փոր ձու թյու նը գցեց ա նա պա

տա կա նի վրա, և խոս տո վա նեց ե կե ղե ցում և ա սաց. «Ե՛ս գոր ծե ցի այդ 

մեղ քը և Աստ ծո ծա ռա յին զրպար տե ցի»: Եվ ողջ ժո ղո վուր դը ող բա լով 

գնաց ըն կավ ծե րի ոտ քերն ու ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն տուր մեզ, հա՛յր»: 

Եվ նա նրանց ա սաց. «Ինչ մնում է թո ղու թյա նը` թողն ված է ձեզ, 

ինչ վե րա բե րում է իմ` այս տեղ մնա լուն, ա պա այ լևս չեմ բնակ վի ձեզ 

հետ, ո րով հե տև ոչ մե կը չգտնվեց ձեր մեջ, որ ինձ վշտակ ցե լու քա

ջու թյունն ու նե նար»: Եվ այդ պես գնաց այն տե ղից»: Եվ ծերն ա սաց. 

«Տես նո՞ւմ ես, թե ինչ պես է բան սար կուն փոր ձու թյուն բե րում սրբե րի 

վրա»:   

7. Աբ բա Պո լիք րո նիո սը մեզ պատ մեց և ա սաց. «Պեն թուկ լա յի միա

բա նու թյու նում մի եղ բայր կար` սաս տիկ  զգոն, ո րը պոռն կու թյան 

պայ քա րի մեջ էր: Երբ շատ ծան րա ցավ պայ քա րը նրա վրա, ե լավ վան

քից և գնաց Ե րի քով` կա տա րե լու իր ցան կու թյու նը, իսկ երբ մտավ 

պոռն կա նո ցի ներք նա տու նը, նույն պա հին ամ բող ջո վին բո րո տեց: Տես

նե լով, որ ին քը ար ժա նին ստա ցավ, Աստ ծուց գո հա ցած՝ վե րա դար ձավ 

իր վան քը և ա սաց. «Աստ ված բե րեց ինձ վրա այս խրա տը, որ պես զի 

իմ հո գին փրկվի»:

8. Սկյու թիա յում մի ծեր կար, որ մեծ տկա րու թյան մեջ ընկ նե լով` 

ա ղա չում էր եղ բայր նե րին, որ թույլ տան ի րեն՝ գնալ Ե գիպ տոս, բայց 

եղ բայր նե րը չէին ար ձա կում նրան: Աբ բա Մով սե սը նրան ա սաց. «Մի՛ 

գնա, այ լա պես պոռն կու թյան մեջ ընկ նե լու վտան գը կգա քո ա ռաջ»: 

Իսկ նա տրտմած ա սաց. «Մե ռած է իմ մար մի նը, իսկ դու նման բա՞ն 

ես ինձ ա սում»: Գնաց Ե գիպ տոս, իսկ  քա ղա քա ցի նե րը լսե լով` շա

տե րը ե կան նրան ըն դա ռաջ: Մի հա վա տաց յալ կույս` ջեր մից տա ռա

պող, նույն պես ե կավ ծե րի մոտ և ա ռող ջա ցավ: Իսկ ծե րը, մի տա

րի անց, փոքրինչ զո րա նա լով, սա տա նա յից բոր բոք ված՝ ըն կավ նրա 

վրա և հղիաց րեց: Քա ղա քա ցի նե րից ո մանք տես նե լով` հարց րին նրան. 

«Ու մի՞ց ես հղիա ցել»: Նա  պա տաս խա նեց` ծե րից: Չէին հա վա տում 

նրան, բայց ծերն ա սաց. «Ես ա րե ցի, սա կայն պա հե ցե՛ք նրան, և երբ 

ծծկեր լի նի, ես կվերց նեմ նրան». և այդ պես էլ ե ղավ: Մի տոն օր ե կավ 

ծե րը և ծծկե րին վերց նե լով իր ու սի վրա՝ գնաց Սկյու թիա, մտավ ե կե

ղե ցի և կանգ նեց ժո ղովր դի ա ռաջ: Նրանք, երբ տե սան նրան, ուժ գին 

լաց ե ղան: Ծե րը նրանց ա սաց. «Տես նո՞ւմ եք այս ման կա նը, ո րը անհ

նա զան դու թյան որ դի է: Վերց րե՛ք սրան ձեզ մոտ, եղ բայր նե՛ր, քան զի 

իմ ծե րու թյան ժա մա նակ ա րե ցի այս, և ա ղո՛թք ա րեք ինձ հա մար»: Եվ 

գնա լով իր խու ցը՝ վերսկ սեց նախ կին գոր ծը: 
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9. Մի վա ղե մի ա նա պա տա կան կար` ա մեն տե սակ բա րե պաշ տու

թյան մեջ մե ծա պես ա ռա ջա դի մած, ո րը բնակ վում էր Ան տո նի լե ռա նը: 

Նրան ճա նա չող բազ մա թիվ  ա նա պա տա կան նե րից նրա մա սին լսե ցինք 

հե տև յա լը: Նա իր խոս քով ու օ րի նա կե լի վար քով շա տե րին էր օգ տա

կար լի նում. այդ պի սին էր նրա կեն ցա ղա վա րու թյու նը: Իսկ թշնա մին, 

որ նա խան ձում է ա մեն բա րի գոր ծին, նրա միտքն այս պի սի խոհ գցեց. 

«Այդ պես ու րիշ նե րին ծա ռա յե լուց և ու րիշ նե րի՝ քեզ ծա ռա յե լուց ոչ 

մի օ գուտ չու նես, այլ դու գնա՛ և միայն քե՛զ ծա ռա յիր: Գնա՛ քա ղաք, 

վա ճա ռի՛ր զամբ յուղ ներդ և գնի՛ր քեզ հա մար այն, ինչ հար կա վոր 

է, ա րագ դար ձի՛ր քո տե ղը և ոչ մե կին բեռ մի՛ ե ղիր»: Նեն գա վո

րը  սա գցեց  նրա մեջ՝ նրա լռու թյունն ու առ Աստ ված ա ղոթք նե րը 

ա պա կա նե լու հա մար: Եվ նրան, որ ա մեն քին վշտա կից էր խոս քով ու 

բա րի վար քի օ րի նա կով, թշնա մին ջա նում էր որ սալ և բռնել: Իսկ նա 

հա վա տա լով՝ ըն դու նեց այն իբ րև բա րի խոր հուրդ: Ի ջավ իր ար գե լա

խցից, ո րը եր բեմ նի սքան չե լա վայր էր և ան փոր ձանք էր պա հում նրան 

թշնա մու ո րո գայթ նե րից, քաջ հայտ նի էր ծա նոթ նե րին և լսող նե րին՝ 

եր կար տա րի ներ, գա լով քա ղաք՝ մտեր մա ցավ  մի կնոջ հետ և անս պա

սե լիո րեն ա նար ժան գոր ծի մեջ գլոր վեց` ի րեն  ու ղե կից ու նե նա նա լով 

այն նեն գա վոր վի շա պին ու թշնա մուն: Այս պես ըն կած ու ընկղմ ված` 

կրո նա վո րը հե ծե ծանք նե րով ող բում էր իր գոր ծա ծի հա մար, և նրա 

հա մար, որ իր անկ ման վրա հրճվում էր թշնա մին, ո րը և ու զում էր 

ահ ռե լի տրտմու թյու նից ան դառ նա լիո րեն կոր ծա նել նրան և ան հույս 

թող նել, մա նա վանդ` տրտմեց նել Աստ ծո Սուրբ Հո գին, հրեշ տակ նե

րին և սուրբ հայ րե րին, ո րոն ցից շա տե րը նաև քա ղա քում կա րո ղա

ցան հաղ թել թշնա մուն: Իսկ սա, սրան ցից և ոչ մե կին չնման վե լով, 

սաս տիկ տրտմու թյու նից խռո վա հույզ՝ չէր բա ցում իր հո գին, սա կայն 

Աստ ված, որ բո լոր հի վանդ նե րի օգ նա կանն է, տես նում էր, որ նա ին

քը ա մեն քի հույ սը լի նե լով՝ մեր ձեց նում էր Աստ ծո հետ: Փոր ձեց ի րեն 

ընկղ մել մեր ձա կա գե տի մեջ՝ վերջ տա լու հա մար կյան քին, սա կայն 

ո ղոր մած Աստ ված պահ պա նեց նրան և չթո ղեց, որ թշնա մու ու րա խու

թյու նը կա տար յալ դառ նա, չան տե սեց իր ծա ռա յի եր բեմ նի վաս տակն 

ու ջան քե րը, ետ դարձ րեց նրա սիր տը չար ցան կու թյուն նե րից: Իսկ 

սա, ինքն իր մեջ սթափ վե լով, իր պիղծ գոր ծե րին ա սաց. «Մեծ ջան

քեր ինձ ար ժե ցաք և կորստ յան վի հի եզ րին ինձ կանգ նեց րիք, սա կայն 

Աստ ված է ինձ օգ նա կան»: Դար ձավ իր սեն յա կը, փա կեց դռնե րը, լաց 

էր լի նում և ող բում իր ան ձի վրա՝ որ պես մե ռե լի, ող բում և ա ղա

չում էր Աստ ծուն, պա հում ու հսկում էր՝ տո չոր վե լով ու նվա ղե լով՝ 

մինչ իսկ մար մի նը սպա նե լու աս տի ճան, ծնկի էր գա լիս և թո ղու թյան 
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հույս չու ներ: Բազ միցս գա լիս էին նրա մոտ եղ բայր նե րը, բա խում էին 

դռնե րը, բայց նա ա սում էր. «Չեմ կա րող բա ցել, և յու րա քանչ յուրն 

իր ան ձի մեջ թո՛ղ ճա նա չի. ա ղո՛թք ա րեք ինձ հա մար, որ կա րո ղա

նամ պա տաս խան տալ»: Եվ սա գայ թակ ղու թյուն էր լսող նե րի հա մար, 

քան զի նա նրանց կող մից հարգ ված էր որ պես խիստ մեծ մե նակ յաց, 

սա կայն նա կա րևո րու թյուն չէր տա լիս դրան և իր ճգնու թյունն էր 

կա տա րում` խիստ զգաս տու թյամբ ա պաշ խա րե լով: Եվ Տի րոջ Հա րու

թյան օ րը վերց րեց ճրա գը, պատ րաս տեց և դրեց նոր ճրա գա կա լի վրա, 

և ողջ գի շեր ա ղոթք մա տու ցե լով՝ ինքն ի րեն ա սաց. «Ե թե Քրիս տոս 

կա մե նա և ճրա գը վա ռի, կհա վա տամ, թե Տի րո ջից ինձ թո ղու թյուն 

տրվեց»: Եվ ողջ գի շեր վա ըն թաց քում ա ղոթք էր մա տու ցում Քրիս տո

սի առ ջև և ա սում. «Գթա՛ծ և ո ղոր մա՛ծ Աստ ված, որ բար բա րոս նե րին 

կա մե նում ես ապ րեց նել և Քո ճշմա րիտ գի տու թյամբ դե պի Քեզ բե

րել, Քեզ մոտ եմ ա ճա պա րում հա վա տով, Փրկի՛չդ: Ո ղոր մի՛ր ինձ, որ 

մե ծա պես դառ նաց րի Քեզ՝ ի ու րա խու թյուն դևե րի, և ա հա մեռց րեց 

ինձ թշնա մին: Բայց Դու, Տե՛ր, ան հա վատ նե րին ու ա նո ղորմ նե րին ես 

ո ղոր մում, և մեր ձա վոր նե րին ես ո ղոր մում, գթա ծու թյուն ես ա նում 

և ու սու ցա նում, շար ժի՛ր Քո գութն իմ տա ռա պանք նե րի վրա, քան

զի Քեզ հա մար ան կա րե լի ո չինչ չկա: Մին չև դժոխք ի ջավ իմ ան ձը: 

Ո ղոր մու թյո՛ւն ա րա Քո ձեռ քի գոր ծին, քան զի քաղցր ես Դու, և ե թե 

կա մե նաս` կա րող ես հան դերձ յա լում եղ ծան ված մար մինն ան գամ հա

րու թյուն տալ: Լսի՛ր ինձ, Տե՛ր, քան զի նվա ղեց իմ հո գին, իմ ան ձը 

նվաս տա ցավ, կիզ ված է նաև իմ մար մի նը, որ ա պա կա նե ցի և չեմ էլ 

հա մար ձակ վում կեն դա նի մնալ Քո երկ յու ղից, չեմ էլ ակն կա լում կեն

դա նի հա մար վել և ա պաշ խա րու թյամբ մեղ քե րիս թո ղու թյուն գտնել, 

քան զի կրկնա կի հու սա հա տու թյան մեջ եմ: Բժշկի՛ր ջախ ջախ վա ծիս և 

Քո հրին հրա մա յի՛ր, որ պես զի վա ռի այս ճրա գը, ո րով քա ջա լեր վեմ Քո 

ո ղոր մու թյան մեջ՝ ի պա տաս խան այս ժա մա նա կի ա պաշ խա րու թյան, 

ո րի մեջ ապ րում էի Քո պատ վի րան նե րով` պա հե լով Քո երկ յու ղը, 

ո րով զգու շա նում էի հան ցանք նե րից և հա վա տար մո րեն միայն Քեզ 

էի պաշ տում»: Հորդ ար ցունք նե րով այս էր ա սում Տի րոջ Հա րու թյան 

գի շե րը: Եվ վեր կա ցավ՝ տես նե լու, թե վառ վում է ճրա գը: Բա ցեց և 

տե սավ, որ չի վառ վում: Դարձ յալ ընկ նե լով ե րե սի վրա՝ ա ղա չեց Տի

րոջն ու ա սաց. «Գի տեմ, Տե՛ր, որ ա ռաջ ինձ կան չում էիր՝ պսա կի ար

ժա նաց նե լու, սա կայն ես չզգու շա ցա իմ ոտ քե րի հա մար, և իմ  քայ լերն  

ինձ  մարմ նա կան տիղ մի մեջ մխրճե ցին և ինձ ամ բա րիշտ նե րի դժոխ

քը գցե ցին: Ապ րեց րո՛ւ ինձ, Տե՛ր, քան զի դարձ յալ խոս տո վա նում եմ 

Քո քաղց րու թյան, հրեշ տակ նե րի և ար դար նե րի առ ջև իմ ա նա մո թու
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թյու նը, և ե թե գայ թակ ղու թյուն չլի ներ դա մարդ կանց հա մար` նրանց 

առ ջև էլ կխոս տո վա նեի: Սա կայն Դու Քո գթու թյամբ գթա՛ ինձ, ա յո՛, 

Տե՛ր, կեն դա նու թյուն պար գևի՛ր ինձ, որ պես զի ու րիշ նե րին էլ խրա տեմ  

ա պաշ խա րու թյան հույ սի հա մար»: Եվ այս պես ե րեք ան գամ ա ղա չե

լով` տե սավ լույ սը վառ ված և փայ լե լիս, ու րա խա ցավ  լույ սի վրա, 

զո րա ցավ սրտով, զվար ճա ցավ և հրճվեց  ինքն իր մեջ և սքան չա ցավ  

շնորհ նե րի վրա, ո րոն ցով լցվեց իր պա կա սու թյու նը: Եվ ա սաց. «Գո

հա նում եմ  Քե զա նից, Տե՛ր, որ աշ խար հում վա րած կյան քիս հա մար 

կորստ յան էի ար ժա նի, սա կայն ո ղոր մա ցիր ինձ, և նոր ու մեծ նշան 

հայտ նե լով` խնա յե ցիր իմ ան ձը, որ Քոնն է»: Եվ այս պի սի խոս տո վա

նու թյամբ հե ղում էր իր հո գին Տի րոջ առ ջև՝ մին չև լույ սը բաց վե լը: 

Եվ ու րախ էր Տի րո ջով` մո ռա ցած մարմ նա կան կե րա կու րը: Իսկ ճրա գի 

լույ սը պա հեց իր կյան քի բո լոր օ րե րին. ձեթ էր լցնում և պատ րաս

տում, որ չհանգ չի: Եվ այս պես դարձ յալ բնակ վեց նույն տե ղում և 

ա մեն քի ա ռաջ նշա նա վոր ե ղավ և խո նար հա միտ` խոս տո վա նու թյան և 

առ Տեր գո հու թյան մեջ: Իսկ երբ կա մե նում էր ար ձա կել հո գին, օ րեր 

ա ռաջ հայտ նու թյուն ստա ցավ: 

10. Ա րևել քում ազ գու թյամբ ա սո րի, Եփ րեմ ա նու նով մի եղ բայր 

կար, ո րը աստ վա ծա պաշտ և ա մեն տե սակ  չար գոր ծե րից հե ռու մարդ 

էր: Նա  ցան կա ցավ տես նել Ե դե սիա քա ղա քը և ա ղոթք ա նե լով՝ ա սաց. 

«Տե՛ր և Աստ վա՛ծ Հի սուս Քրիս տոս, ար ժա նաց րո՛ւ ինձ տես նե լու Ե դե

սիա քա ղա քը, և իմ` այն տեղ գնա լուց հե տո ար ժա նաց րո՛ւ ինձ քա ղա

քում այն պի սի մար դու պա տա հե լու, որ սի րա հո ժար ինձ հետ քննու

թյան առ նի Գրքե րը»: Երբ հա սավ քա ղա քի դռնե րին, նրան հան դի պեց  

մի կին, ո րը պոռ նիկ էր: Աստ ծո ծա ռան, տես նե լով նրան, կանգ նեց 

տրտում և ինքն ի րեն ա սաց. «Տե՛ր, ան տե սե ցիր ծա ռա յիդ ա ղա չան քը. 

ինչ պե՞ս կա րող է դա Գրքով խո սել ինձ հետ»: Իսկ պոռ նի կը կանգ

նած նրան էր նա յում: Սուրբ Եփ րե մը նրան ա սաց. «Ա սա՛, կի՛ն, ին չո՞ւ 

ես ապ շած նա յում ինձ»: Եվ պոռ նիկն ա սաց. «Ես պետք է քեզ նա յեմ, 

ո րով հե տև քեզ նից դուրս ե կա, բայց քեզ վա յել չէ նա յել ինձ, այլ՝ հո

ղին, որ տե ղից առն վե ցիր»: Այս լսե լով՝ սուրբ Եփ րե մը զար ման քով փա

ռա վո րեց Աստ ծուն, որ կի նը այդ պի սի ի մաս տուն պա տաս խան բար բա

ռեց՝ հաս կա նա լով, որ Աստ ված ան տես չա ռավ իր ա ղա չան քը: Քա ղաք 

մտնե լով` ի ջևա նեց իշ խա նա կան վա ճա ռա տան մոտ, և այն տեղ՝ ոչ շատ 

օ րեր անց, տե սավ մեկ այլ պոռ նի կի, ո րը, սա տա նա յից դրդված, մո տե

ցավ նրա պա տու հա նին, որ պես զի գայ թակ ղեց նի նրան: Երբ  տե սավ, 

որ սուր բը տաք կե րա կուր էր պատ րաս տում, ա սաց. «Օրհ նի՛ր, հա՛յր»: 



158  ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եփ րեմն ա սաց. «Ա մե նա սուրբն Աստ ված օրհ նի քեզ, դո՛ւստր»: Պոռ

նիկն ա սաց.. «Քո կե րա կու րից ի՞նչ է պա կաս»: Եվ սուրբն ա սաց. 

«Ե րեք քար և մի քիչ ցե խա շա ղախ, որ պես զի գո ցեմ և ծե փեմ այդ 

պա տու հա նը, ո րին դու կռթնել ես»: Կինն ա սաց. «Ին չո՞ւ ես ինձ այդ

պես բար կու թյամբ պա տաս խա նում. ես կա մե նում եմ ննջել քեզ հետ, 

իսկ դու ինձ հետ այդ պես ես խո սում»: Սուրբն ա սաց. «Ե թե այդ պես 

ես կա մե նում, ուր ես ա սեմ` ե՛կ, և կննջենք միա սին»: Պոռ նիկն ա սաց. 

«Ա սա՛ ինձ տե ղը, և կգամ` ուր կա մե նաս»: Հայր Եփ րեմն ա սաց. «Ե թե 

ցան կա նում ես ննջել ինձ հետ, ու րիշ տեղ չկա, բա ցի քա ղա քի հրա պա

րա կից»: Կինն ա սաց. «Չե՞նք ա մա չում մարդ կան ցից, որ այդ գոր ծը 

քա ղա քի մեջ տե ղում ա նենք»: Հայր Եփ րեմն ա սաց. «Ե թե մարդ կան ցից 

ա մա չում ենք, ա պա որ քա՜ն ևս Աստ ծուց պետք է ա մա չել և զար հու

րել, որ գի տե մարդ կանց գաղտ նիք նե րը, քան զի նա Ինքն է, որ դա

տում է ող ջե րին և մե ռած նե րին և յու րա քանչ յու րին հա տու ցում է ըստ 

իր գոր ծե րի»: Այս լսե լով պոռ նի կը և սթափ վե լով այդ խոս քե րի վրա` 

ե կավ և ըն կավ սուր բի ոտ քե րը, լաց ե ղավ  և ա սաց. «Ծա ռա՛ Աստ ծո, 

ա ռաջ նոր դի՛ր ինձ դե պի փրկու թյան ճա նա պար հը, որ պես զի իմ բա

զում և չար գոր ծե րից փրկվեմ»: Իսկ հայր Եփ րե մը մե ծա պես հու սադ

րեց նրան Սուրբ Գրքով և հաս տա տե լով նրան ա պաշ խա րու թյան մեջ՝ 

վանք մտցրեց և ապ րեց րեց նրա հո գին:

11. Աբ բա Ե ղիա Բա նիկ տա ցին պատ մեց մեզ և ա սաց. «Մի ան գամ 

նստած էի սուրբ Հոր դա նա նի` ներ քի նի նե րի վան քին մեր ձա կա այ րե

րից մե կում: Օ գոս տոս ամս վա սաս տիկ խոր շա կա հար և տո թա կեզ մի 

օր՝ ժա մը ին նին, մե կը բա խեց իմ այ րի դու ռը. ե լա, տե սա` կին է, և 

ա սա ցի նրան. «Ի՞նչ խնդիր ու նես այս տեղ»: Նա ա սաց. «Ես, Տե՛ր աբ

բա, ճգնե լու հա մար ե կա այս ա նա պատ և քո այ րի նման փոք րիկ մի 

այր ու նեի»: Ցույց տվեց ինձ դե պի հա րա վի կող մը և ա սաց. «Երբ 

գա լիս էի այս ա նա պա տով, խոր շա կի խստու թյու նից ծա րա վե ցի. բա

րի՛ ե ղիր, հա՛յր, մի քիչ ջո՛ւր տուր ինձ»: Մա տու ցե ցի նրան բա ժա կը, 

վերց րեց, ըմ պեց և ար ձա կե ցի նրան: Նրա գնա լուց հե տո դևն սկսեց 

մարտն չել ինձ հետ և գցել պոռն կա կան մտա ծում նե րի մեջ, տի րեց ինձ, 

և չկա րո ղա ցա հե ռաց նել տա պը: Վերց րի գա վա զա նը և այդ խոր շա կին, 

որ քա րերն ան գամ կի զում էր, դուրս ե կա այ րից և գնա ցի իմ ցան

կու թյու նը կա տա րե լու: Եվ երբ գնա ցի մի մղո նի չափ` ցան կու թյու նից 

շնչա հեղձ, տե սիլ քի մեջ ըն կա և տե սա՝ եր կի րը պատռ ված, որ կա մե նում 

էր կլա նել ինձ, և տե սա այն տեղ ըն կած մե ռել նե րի հերձ ված մար մին

ներ` յու րա քանչ յու րը զազ րե լի գար շու թյուն նե րով լցված: Ոմն բա րե
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վա յե լուչ քա հա նա ինձ ցույց տվեց այդ խոր խո րատ նե րի բնա կա տե ղե րը 

և ա սաց. «Սա կա նանցն է, սա՝ տղա մարդ կան ցը, սա՝ ե րի տա սարդ նե րի

նը. վերց րո՛ւ դրան ցից, որ քան կա մե նաս` քո այդ զա զիր ցան կու թյու

նը կա տա րե լու հա մար: Տե՛ս, որ քա՜ն վաս տակ ես կա մե նում կորց նել, 

ո րով հե տև հեշ տան քի հա մար ու զում ես զրկվե՞լ Երկն քի Ար քա յու թյու

նից և ընկ նել մարդ կա յի նի մե՞ջ. մի պա հի հա մար այդ քան վաս տակդ 

կա մե նում ես քա մուն տա՞լ»: Եվ ես ահ ռե լի վշտից ե րես նի վայր գետ նին 

ըն կա: Ե կավ ինձ մոտ այն սքան չե լի քա հա նան, կանգ նեց րեց ինձ, և 

մար տը դա դա րեց: Ետ դար ձա և գո հա ցա Աստ ծուց»:

12. Մի մե նակ յաց կա մե ցավ լի նել մի կնոջ հետ, ո րը լվացք էր ա նում: 

Կինն ա սաց. «Տե՛ս, դրա նից հե տո կա՛մ հու սա հատ յալ կվե րա դառ նաս 

աշ խարհ և գլխո վին կընկղմ վես այն տեղ, կա՛մ բա զում ճգնու թյուն նե

րով ու ար տա սուք նե րով ան գամ չես հաս նի այժմ յան չա փիդ»: Եվ նա 

զղջա լով` օրհ նեց Աստ ծուն և այն տե ղից դար ձավ իր վան քը:

13. Մեկ այլ մե նակ յաց գե տում տե սավ լո ղա ցող մի կնոջ և պառ կեց 

նրա հետ, իսկ երբ վե րա դառ նում էր իր խրճի թը, նրան շրջա պա տե ցին 

դևերն ու ա սա ցին. «Այդ ո՞ւր ես գնում. փրկու թյան հույս չկա քեզ 

հա մար, գո նե մի՛ զրկիր քեզ այս աշ խար հի վա յելք նե րից և գնա՛ աշ

խարհ»: Եվ երբ ե լավ գնա լու, դարձ յալ միտք ա րեց և ա սաց. «Որ տե

ղի՞ց ե կաք, դի վա կա՛ն խոր հուրդ ներ, ե կաք, որ նե ղեք և հու սա հա տեց

նե՞ք ինձ: Ի՞նչ մեղք եմ գոր ծել, բնավ չեմ մե ղան չել և չգի տեմ էլ, թե 

ինչ եք ա սում»: Եվ վերս տին մտնե լով իր խու ցը` սկսեց ճգնել ա ռաջ վա 

պես ան հոգ և նույն ե ռան դով: Եվ Աստ ված տե սիլ քով մի ծե րի հայտ

նեց, թե այ սինչ եղ բայ րը ան կու մից հե տո հաղ թեց դևե րին: Երբ ծե րը 

տե սիլ քից սթափ վեց, գնաց այն եղ բոր մոտ և ա սաց. «Ինչ պե՞ս ես, 

որդ յա՛կ»: Եղ բայրն ա սաց. «Լավ եմ, հա՛յր»: Ծերն ա սաց. «Աստ ված 

հայտ նեց ինձ, որդ յա՛կ, որ դու ընկ նե լով՝ հաղ թե ցիր դևե րին»: Այն

ժամ եղ բայ րը պատ մեց նրան այն ա մե նը, ինչ պա տա հել էր իր հետ: 

Եվ ծերն ա սաց նրան. «Հա վա տա՛ ինձ, եղ բա՛յր, քո ի մաստ նա լից դա

տո ղու թյամբ դու խոր տա կե ցիր թշնա մու զո րու թյու նը, քան զի ա մե

նա մեծ չա րի քը հու սա հա տու թյունն է, իսկ հա վա տով Տեր Աստ ծուն 

ա պա վի նե լը՝ փրկում է ա մեն տե սա կի մեղ քե րից և ա զա տում թշնա մու 

ո րո գայթ նե րից»:

14. Ոմն ծեր ա սաց. «Պոռն կա կան խոր հուրդ նե րը մեր ծու լու թյան 

պատ ճա ռով են գա լիս մեզ վրա. ես լսե ցի, որ թշնա մին Քրիս տո սին 

ա սաց. «Կա ռա քեմ ի մոնց  քո նոնց  մոտ. ե թե չկա րո ղա նամ էլ տա պա

լել, գո նե պիղծ խորհր դով և գի շե րա յին փոր ձու թյամբ աղ տե ղի կդարձ
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նեմ նրանց»: Եվ Տերն ա սաց. «Ես սի րում եմ Ինձ սի րող նե րին, և ով գա 

Ինձ մոտ` նրան դուրս չեմ հա նի, և ի մոնց ոչ ոք չի կա րող հափշ տա կել 

իմ ձեռ քից» (Հովհ. Ժ 28)»:

15. Ոմն եղ բայր գնաց գյուղ, կին ա ռավ, իսկ երբ կա մե նում էր նրա 

հետ լի նել, Աստ ված վերց րեց նրա հո գին, քան զի նրա վե րա կա ցու ծե

րը խնդրեց Աստ ծուն, որ նա իր սրբու թյու նը չկորց նի: 

16. Ոմն ծեր ա սաց. «Նման վի՛ր ան ցորդ մար դու, ո րը թե կուզ և 

խո հա նո ցի հոտն առ նում է, բայց չի ու տում և այդ պի սով չի լու ծա

րում իր պահ քը. նույն պես և ե թե տիղ մի գար շա հո տու թյուն առ նի` չի 

ցե խոտ վի: Նույն պես և դու՝ ե թե քեզ աղ տե ղի  խոր հուրդ այ ցե լի, մի՛ 

հեշ տա ցիր և մի՛ հա պա ղիր դրա մեջ»: 

17. Ոմն ի մաս տա սեր մեռ նե լիս իր որ դուն ա վան դեց իր ըն կե րո ջը: 

Այս որ դին, նրա տա նը մե ծա նա լով, մե ղան չեց նրա կնոջ հետ, իսկ նա 

դուրս ա րեց նրան իր տա նից, իսկ տղան ա ղա չեց, որ ի րեն ա պաշ

խա րու թյուն տա և տուն թող նի: Ի մաս տա սերն ա սաց. «Ե րեք տա րի 

մերկ կնստես ջրի մեջ, ևս ե րեք տա րի վարձ կտաս մարդ կանց, որ քեզ 

ա նար գեն»: Եվ նա ա րեց այդ պես և գնաց Ա թենք: Այն տեղ ի մաս տա

սեր նե րի դռան մոտ նստած էր մե կը, որ բո լո րին ա նար գում էր, ով քեր 

մտնում էին այն տեղ: Սա ա նար գեց և այս ե րի տա սար դին, իսկ վեր ջինս 

սկսեց ծի ծա ղել: «Ին չո՞ւ ես ծի ծա ղում»,– հարց րեց  ա նար գո ղը: Ե րի

տա սարդն ա սաց. «Ե րեք տա րի է` վարձ եմ տա լիս, որ ինձ ա նար գեն,  

իսկ դու ա ռանց վար ձի ա նար գե ցիր ինձ, դրա հա մար էլ ծի ծա ղում 

եմ»: Այդ դու ռը Աստ ծո դուռն է, ա նար գո ղը` սա տա նան և ախ տե րը, 

իսկ քա ղա քը Երկ նա յին Ե րու սա ղեմն է, և դժվար է այն տեղ մտնե լը: 

Հայ րե րը բա զում վշտե րով և ա նար գանք նե րով մտան այն տեղ. մենք ևս  

պետք է այդ պես  վար վենք: 

18. Մի մա նուկ բե րե ցին հայր Ե սա յիա սի մոտ՝ դևից բժշկե լու հա

մար, և նա տե սավ, որ մի ծեր մե ղան չեց այդ տղա յի հետ, և չհան դի մա

նեց նրան, այլ ա սաց. «Ե թե Նա, Ով ստեղ ծել է նրան, չի կի զում հրով, 

ես ին չո՞ւ դա տեմ նրան»:

19. Մի եղ բայր և մի կույս քույր, ըստ սո վո րու թյան, գնա ցին մի 

ան վա նի ծե րի մոտ` խոս տո վա նու թյան: Գի շե րը մնա ցին այն տեղ և 

քնե ցին` մե կը` նրա աջ, մյու սը ձախ կող մում: Սա տա նա յի ազդ մամբ՝ 

շնա ցան ի րար հետ, իսկ հա ջորդ օ րը ծե րը նրանց սո վո րա կան լրջմտու

թյամբ ճա նա պար հեց: Ճա նա պար հին ա սա ցին. «Ով գի տե` ի մա ցա՞վ 

ծե րը, թե՞ ոչ»: Դար ձան նրա մոտ և ընկ նե լով նրա առ ջև՝ ա սա ցին. 
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«Ի մա ցա՞ր, հա՛յր, թե ինչ պես սա տա նան խայ տա ռա կեց մեզ»: Ծերն 

ա սաց. «Ա յո՛, ի մա ցա»: Եվ նրանք հարց րին. «Եվ ո՞ւր էին այդ ժամ քո 

խոր հուրդ նե րը»: Ծե րը նրանց ա սաց. «Այն տեղ էին, ուր խաչ ված էր 

Ա րա րիչն Աստ ված. այն տեղ էի և լաց էի լի նում»: Եվ նրանք, ծե րից 

ա պաշ խա րու թյան կարգ վերց նե լով, վե րա դար ձան ի րենց`  ա րանց և 

կա նանց վան քե րը, որ տե ղից գա լիս ու ղեկ ցել էին նրանց դևե րը, սա

կայն  դրա նից հե տո  դար ձան ըն տիր ա նոթ ներ: 

20. Ոմն ծեր խնդրում էր Աստ ծուց, որ ին քը հաս նի Ի սա հա կի չա  փին, 

և լսեց. «Չես կա րող հաս նել. լո՛ւռ կաց»: Իսկ հե տո ա սաց. «Հասց րո՛ւ 

ինձ Հո բի չա փին, և պատ րաստ եմ կռվել դևե րի դեմ», բայց չա սաց՝ «Քո 

զո րու թյամբ, Տե՛ր»: Եվ Տի րոջ հրեշ տակն ա սաց. «Սպասի՛ր մի փոքր»: 

Եվ ա հա ե կավ մի զին վոր` իր հետ բե րե լով եր կու հար յուր լիտր ոս կի, 

մի տղա յի և աղջ կա, և ա սաց. «Ո ղոր մի՛ր ինձ և պա հի՛ր սրանց, ո րով

հե տև թա գա վո րը ու զում է սպա նել ինձ. ես գնամ թաքնվեմ և դար ձյալ 

կգամ»: Կրո նա վո րը հանձն ա ռավ և շնա ցավ աղջ կա հետ, ա պա երկյու

ղի մեջ ընկ նե լով՝ սպա նեց աղջ կան և տղա յին, որ իր ա րար քը չմատ նեն, 

վերց րեց ոս կին ու գնաց և դրա նով վանք շի նեց: Զին վո րը վե րա դառ

նա լով՝, ե կավ շին ված վան քը և ա սաց. «Այս բո լոր շին վածք ներն իմն են, 

ո րով հե տև իմ ոս կով են կա ռուց ված: Իսկ ո՞ւր են կույսն ու մա նուկ ծա

ռա նե րը»: Եվ հա լա ծե ցին նրան այդ տե ղից, բայց ծե րը փա խավ ա վե լի 

հե ռու եր կիր, որ տեղ մի դահ ճա պե տի փե սա դար ձավ: Սա սրով ու հրով 

դա ժա նա գույն տան ջանք նե րի էր են թար կում թե՛ հան ցա վոր նե րին, թե՛ 

թե թև զան ցանք գոր ծող նե րին: Հե տո նաև զինվո րը ե կավ այն տեղ և 

քարշ տվեց նրան իշ խա նի մոտ և բա ցա հայ տեց նրա բո լոր գոր ծե րը: 

Երբ իշ խա նի հրա մա նով տա նում էին նրան կա խե լու, փո ղո ցում նրա 

դեմ դուրս ե կավ զին վո րը և հարց րեց. «Ճա նա չո՞ւմ ես ինձ, կրո նա վո՛ր, 

թե ո՛վ եմ ես»: Նա պա տաս խա նեց. «Կար ծեմ այն զին վորն ես, որ չար 

ժա մին հայտն վե ցիր ինձ մոտ` այն տեղ»: Զին վորն ա սաց. «Ես բան սար

կու սա տա նան եմ, որ նա խա ստեղծ Ա դա մին խա բե ցի և այժմ որ քան 

կա րո ղու թյուն ու նեմ` թույլ չեմ տա լիս մարդ կանց հաս նե լու Ի սա հա կի, 

Հա կո բի կամ Հո բի չա փին, այլ ջա նում եմ բո լո րին դարձ նել Ա քի տո բել, 

Հու դա Ի սկա րիով տա ցի կամ Կա յեն: Այժմ գնա՛, կրի՛ր այդ պա տիժդ 

և ե՛կ մեր շղթա նե րով շղթայ վե լու, որ պես զի սրա նից հե տո Աստ ված 

ինչ տա՝ մե նակ յաց նե րը բա վա կան հա մա րեն»: Ու րեմն, զգու շա նա՛նք, 

եղ բայր նե՛ր, ա մեն ինչի մեջ և չխո սենք ա ռանց Աստ ծո շնորհ նե րի: Տե

սա՞ք՝ ինչ ա րեց դևն այն մե նակ յա ցին, որն, իր ան ձին ա պա վի նե լով, 

մե ծա մեծ բա ներ էր խնդրում: 

11 – Հարանց վարք
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21. Չորս եղ բայր ներ ուխ տե ցին սի րով մնալ կրո նա վո րու թյան մեջ, 

որ պես զի Աստ ված մի տե ղում հանգ չեց նի ի րենց: Նրան ցից եր կու

սը մե ռան և գնա ցին հանգս տի, իսկ ողջ մնա ցած նե րից մեկն ըն կավ 

պոռնկու թյան մեջ: Եվ մինչ սա վե րա դառ նում էր այն տե ղից, ի Քրիս

տոս գնա ցած ներն ա ղա չում էին, որ առ յուծն ու տի նրան մեղ քե րի դի

մաց, որ պես զի գա ի րենց մոտ, իսկ խցում մնա ցած եղ բայրն ա ղա չում 

էր Աստ ծուն, որ նա ողջ գա տուն: Եվ Տե րը պա տաս խա նեց իր մոտ 

ե ղող հո գի նե րին, թե Ին քը պետք է նրան լսի, ով տա կա վին պայ քա

րի մեջ է, և ոչ թե՝ ի րենց, որ հանգս տի մեջ են: Մե ղան չած եղ բայրն 

ա զատ վեց առ յու ծից, որ հար ձակ վել էր նրա վրա, գա լով խոս տո վա նեց 

իր հան ցան քը և հա սավ իր նախ կին սրբու թյան չա փին: Այս ա մե նը 

տե սան եր կու  ծե րեր և պատ մե ցին մեզ: 

22. Ոմն եղ բայր վան քից վանք շրջե լու ըն թաց քում գար շե լի մեղ քե

րի մեջ ըն կավ և վանք վե րա դառ նա լուց հե տո՝ մե ռավ, իսկ նրա ե րե

սը սևա ցած էր: Վա նա հայ րը հո գով ի մա ցավ ի րո ղու թյու նը, և բո լոր  

վա նա կան նե րի հետ միա սին, ե րեք օր ան դա դար խնդրեց Աստ ծուն: 

Եվ ա հա տե սավ, որ Տե րը թո թա փում էր նրա հո գին դևե րից` ա սե լով. 

«Վա նա կան գոր ծե րի մեջ լի նե լով՝ մե ղան չեց, և այժմ ողջ միա բա նու

թյունն է խնդրում: Ե թե մի ողջ քա ղաք խնդրի մի մա հա պար տի հա

մար, թա գա վո րը չի մեր ժի, ա պա ես, որ ո ղոր մած Աստ ված եմ, ինչ պե՞ս 

ար գե լեմ իմ գու թը»: Վա նա հայրն իր տե սիլ քը պատ մեց եղ բայր նե րին, 

և նա յե ցին մե ռե լին և տե սան, որ  նրա դեմ քը պայ ծա ռա ցած էր, և թա

ղե ցին նրան ի փառս մեր Քրիս տոս Աստ ծո:

23. Լի բիա յում ոմն ե պիս կո պոս ե կեղե ցա կան մեծ ժո ղո վում ա սաց. 

«Ի մա ցե՛ք, որ ես պոռն կու թյան մեջ ըն կա և այ լևս ե պիս կո պոս չեմ»: 

Եվ հա նե լով ե մի փո րո նը՝ (խա չա նիշ ու սա նո ցը) դրեց սե ղա նին: Ողջ 

ժո ղո վուր դը լաց ե ղավ և ա սաց. «Քո մեղ քը մեզ վրա լի նի, մնա՛ և մի՛ 

հե ռա ցիր»: Այն ժամ ե պիս կո պոսն ա սաց. «Ե թե կա մե նում եք, որ ես 

դուրս չգամ ձեր մի ջից, ա րե՛ք այն, ինչ կա սեմ»: Ժո ղո վուրդն ա սաց. 

«Կա նենք այն, ինչ կա մե նաս»: Այն ժամ ե պիս կո պո սը փա կել տվեց ե կե

ղե ցու մյուս դռնե րը և միայն մե կը բաց թող նե լով՝ ին քը գլու խը դրեց 

դռան շե մին և ա սաց. «Աստ ծուց մաս չու նի նա, ով ա ռանց իմ գլու խը 

կո խե լու՝ դուրս կել նի այս տե ղից»: Եվ երբ վեր ջին մարդն էր դուրս 

գա լիս, ձայն ե կավ երկն քից, որ ա սաց. «Քո խո նար հու թյան հա մար 

նե րե ցի քո մեղ քե րը»: 

24. Մի ան գամ Ե գիպ տո սի մի գյու ղով անց նում էր հայր Սրա պիո նը 

և այն տեղ մի պոռ նիկ կնոջ տե սավ: Ծե րը նրան ա սաց. «Սպա սի՛ր ինձ 
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այս ե րե կո քեզ մոտ»: Պոռ նիկն ա սաց. «Շատ լավ, հա՛յր»: Պատ րաստ

վեց, հար դա րեց ան կո ղի նը և սպա սեց, որ ծե րը նվեր նե րով գա: Երբ 

ե րե կո ե ղավ, ծե րը ե կավ` ո չինչ չու նե նա լով իր հետ, և ներս մտնե

լով` ա սաց. «Պատ րաս տե ցի՞ր ան կո ղի նը»: Նա ա սաց. «Ա յո՛, հա՛յր», և 

դռնե րը փա կե ցին: Հայր Սրա պիոնն ա սաց կնո ջը. «Սպա սի՛ր մի փոքր, 

ո րով հե տև պաշ տա մունք ու նենք կա տա րե լու. նախ ա՛յն կա տա րենք»: 

Եվ ծերն սկսեց իր պաշ տա մուն քը սաղ մոս նե րից, և սաղ մոս նե րը ընդ

մի ջում էր ա ղոթք նե րով` պա ղա տե լով Քրիս տո սին այդ կնոջ հա մար, 

որ ա պաշ խա րի և փրկվի: Եվ Աստ ված լսեց նրան: Կի նը կանգ նած էր 

ծե րի մոտ և դո ղա լով ա ղո թում էր: Եվ երբ ծերն ա վար տեց սաղ մոս

նե րը, կինն ըն կավ գետ նին: Իսկ ծե րը սկսեց բա զում ժա մեր քա րո զել 

նրան ա ռաք յա լից և այդ պես ա վար տեց ա ղոթ քը: Կի նը հաս կա ցավ, որ 

նա ոչ թե մե ղան չե լու հա մար էր ե կել իր մոտ, այլ` իր հո գին փրկե լու: 

Ար տա սուք նե րով ըն կավ նրա առ ջև` ա սե լով. «Ո ՜վ սուրբ հա՛յր, տա՛ր 

ինձ այն տեղ, որ տեղ, քո գի տե նա լով, կա րող եմ փրկվել»: Այն ժամ ծե րը 

տա րավ նրան մի կու սա նաց վանք, հանձ նեց նրան վա նա մո րը և ա սաց. 

«Մա՛յր, վերց րո՛ւ այս քրո ջը, բայց պատ վի րան ներ և լուծ մի՛ դիր նրա 

վրա, ինչ պես մյուս քույ րե րին, այլ՝ ինչ ին քը կու զի` այն կտաս նրան»: 

Եվ այն տեղ մի փոքր մնա լուց հե տո, կինն ա սաց. «Ես մե ղա վոր եմ և 

կա մե նում եմ ուշուշ ճա շա կել»: Մի քա նի օր անց ա սաց. «Ես բազ

մա մեղ եմ և չորս օ րը մեկ եմ կա մե նում ճա շա կել». և այդ պես ա րեց: 

Մի քա նի օր անց ա ղա չեց վա նա մո րը և ա սաց. «Քա նի որ իմ գոր ծե րով 

բա զում ան գամ բար կաց րի Աստ ծուն, բա րի՛ ե ղիր ինձ գցել մի խրճիթ 

և փա կել բո լոր կող մե րից և պա տու հա նից կտաս ինձ մի փոքր հաց և 

ձե ռա գործ»: Վա նա մայ րը լսեց նրան և այդ պես ա րեց: Եվ այս պես հա

ճո ե ղավ Աստ ծուն իր կյան քով: 

 25. Մի մե նակ յաց շուրջ ե րեք տա րի շնու թյան մեջ էր. թեև վա

նա հայ րը հո գե տես էր, սա կայն չէր կա րո ղա նում ի մա նալ այդ: Եվ մի 

օր հայրն ի մա ցավ նրա չար գոր ծը, կան չեց նրան իր մոտ և ա սաց. 

«Ա սա՛ ինձ` ո՞ւր էիր այս գի շեր և ին չո՞ւ բար կաց րիր Աստ ծուն»: Եվ 

եղ բայրն, ընկ նե լով նրա ոտ քե րը, ա սաց. «Մե ղան չե ցի Աստ ծո ա ռաջ: 

Ար դեն ե րեք տա րի է, ինչ աղ տե ղի գոր ծե րի մեջ եմ»: Հայրն ա սաց. 

«Եվ ի՞նչ էիր ա նում, որ Աստ ված ինձ նից ծած կում էր այն չա րիք նե րը, 

ո րոնց մեջ  էիր»: Եվ նա ա սաց. «Իմ սո վո րու թյունն էր, որ ա մեն գի շեր 

գնա յի աղ տե ղու թյան գոր ծին,  ութ կա նոն սաղ մոս և ա պաշ խա րու

թյան շա րա կան ա սեի լա լով` թե՛ գնա լիս և թե՛ ետ դառ նա լիս, սա կայն 

այս գի շեր ծու լաց րեց ինձ չար դևն ու ան հույս թո ղեց: Շշնջաց, թե 
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ա նօ գուտ են իմ ա ղոթք նե րը, և ես բո լո րո վին ո՛չ Աստ ծուն հի շե ցի, ո՛չ 

էլ սաղ մո սե ցի»: Եվ հայրն ա սաց. «Օրհն յալ է Աստ ծո քաղց րու թյունն 

ու ո ղոր մու թյու նը, որ չի կա մե նում մար դու կո րուս տը: Եվ արդ, քա նի 

որ Աստ ված չի հի շում քո ե րեք տար վա աղ տե ղի գոր ծե րը, ես նույն պես 

նե րում եմ քեզ Աստ ծո ո ղոր մու թյամբ»: Եվ նա դար ձավ դե պի Աստ ված 

և հա սավ կա տա րե լու թյան` ա պաշ խա րու թյամբ և բա րե գոր ծու թյամբ: 

26. Մեկ այլ մե նակ յաց, նա խան ձող չա րի ազդ մամբ, գլոր վեց մեղ

քե րի մեջ` բա զում տա րի ներ մնա լով այն գոր ծի մեջ, որն ա խոր ժում է 

շնու թյու նը: Սա մի բա րի սո վո րու թյուն ու ներ. երբ այդ նա նիր գոր ծե

րից հե տո գա լիս էր իր խու ցը, կնգու ղը քա շում էր գլխին, հա վա քում 

էր մտքե րը, սկսում էր սաղ մո սել և ե ռան դուն ծնրադ րել, ջերմ ար տա

սուք նե րով և հա ռա չանք նե րով լաց լի նել, կուրծ քը և ե րե սը ծե ծել, փե

տել մո րուքն ու թքել դրա վրա: Ձանձ րա ցավ սա տա նան նրա ա ղոթք

նե րից. և մի օր գի շե րը գնա լով նրա մոտ՝ ա սաց նրան. «Ա՛յ գար շե լի 

պիղծ, ինչ քա՞ն պի տի ինձ ան հանգս տաց նես և նե ղես. գա լիս իմ կամ քը 

կա տա րում և շնա նա լով՝ ինձ ու րա խաց նում ես, հե տո դառ նա լով` ինձ

նից տրտնջում ես առ Աստ ված, լաց ես լի նում, հա ռա չում և տրտմեց

նում ես ինձ»: Մե նակ յացն ա սաց. «Ո՛վ դու, նզով յա՛լ շուն, որ մեղ քով 

չես հա գե նում: Այս խու ցը դարբ նոց է. գա լիս ես ու մուր ճով հար վա

ծում ես իմ գլխին, իսկ ես հի մա րա ցած` մեղ քեր եմ գոր ծում, իսկ երբ 

սթափ վում եմ, և խելքս գլուխս է գա լիս, ես եմ քեզ մուր ճով հար վա

ծում, քան զի իմ Աստ վա ծը ո ղոր մած է և քո ձեռ քում չի թող նի ինձ»: 

Եվ Աստ ծո շնոր հով հա լած վեց նրա նից պոռն կու թյան դևը: 

27. Եփ րատ գե տի ա փին Շրջա պատ ված ա նու նով վանք կար, որ տեղ 

բա զում կրո նա վոր ներ կա յին: Վա նա հայրն ար ձա կեց հինգ կրո նա վոր

նե րի, որ պես զի քա ղա քում վա ճա ռեն ձե ռա գոր ծը և անհ րա ժեշտ պի

տույք ներ բե րեն: Երբ գնա ցին, նրան ցից մեկն ինչոր անհ րա ժեշ տու

թյամբ բա ժան վեց և մի փոքր հե ռա նա լով՝ հան դի պեց մի պոռ նիկ կնոջ, 

հրա պուր վեց և ըն կավ նրա հետ, իսկ եղ բայր նե րը, գտնե լով նրան, 

չկա րո ղա ցան ի րենց հետ տա նել վանք, ո րով հե տև նա հույ սը կտրել էր: 

Երբ չոր սը վե րա դար ձան, մեծ սուգ պա տեց վա նա կան նե րին, իսկ վա

նա հայ րը տե սիլ քի մեջ տե սավ, որ ե կան սու սե րա վոր մար դիկ, ծա կե

ցին իր սրունք նե րը, կա պե ցին եր կա թյա կա պանք նե րով, սաս տիկ տան

ջանք նե րով տան ջե ցին և ա սա ցին. «Բե՛ր Քրիս տո սի պատ կե րը, ո րի 

հա մար ե րաշ խա վոր ե ղար»: Եվ հայրն ա սաց. «Չեմ հաս կա նում` ինչ 

եք պա հան ջում»: Ե կող ներն ա սա ցին. «Քրիս տո սի պատ կեր կրո նա վո

րին ենք պա հան ջում, ո րին կտրե ցիր Քրիս տո սի մարմ նից»: Եվ բա զում 
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օ րեր նրան տան ջում էին այս պես, որ կի սա մահ էր լի նում և ա ղա չում 

էր եղ բայր նե րին` օգ նել ա ղոթք նե րով: Եղ բայր նե րը մի ողջ շա բաթ մե

ծա ջան տքնու թյամբ ա ղա չե ցին Աստ ծուն, և Աստ ված ո ղոր մեց նրան 

ու ա զա տեց տան ջանք նե րից: Դրա նից հե տո  ա ռաջ նոր դու թյան մեջ 

չմնաց վա նա հայ րը, այլ խո նար հու թյամբ ապ րեց եղ բայր նե րի հետ:

25. Հայր Հով հան նե սը պատ մեց և ա սաց. «Մե ծա տուն և հույժ գե ղե

ցիկ մի պոռ նիկ կար Ե գիպ տո սում, ո րի մոտ իշ խան ներն էին մտնում:  

Մի օր նա անց նում էր ե կե ղե ցու կող քով և կա մե ցավ ներս մտնել, իսկ 

կի սա սար կա վագ նե րը, որ դրսում  էին,  թույլ չտվե ցին ներս մտնել` 

ա սե լով. «Ար ժա նի չես մտնե լու Տի րոջ տու նը, ո րով հե տև պիղծ ես»: 

Եվ մինչ նրանք վի ճում էին ի րար հետ, ե պիս կո պո սը լսեց աղ մու կը, 

և ե կավ նրանց մոտ: Կի նը նրան ա սաց. «Թույլ չեն տա լիս ինձ ե կե

ղե ցի մտնել»: Ե պիս կո պո սը նրան ա սաց. «Դու ար ժա նի չես մտնե լու, 

քան զի պիղծ ես»: Կի նը զղջա լով ա սաց. «Այ լևս պոռն կու թյուն չեմ 

ա նի»: Ե պիս կո պո սը նրան ա սաց. «Ե թե այս տեղ բե րես քո կա րա սի

նե րը, կհա մոզ վեմ, որ զղջում ես»: Եվ նա շու տա փույթ բե րեց դրանք, 

իսկ ե պիս կո պո սը վերց նե լով՝ այ րեց բո լո րը: Պոռ նի կը լա լով մտավ ե կե

ղե ցի` ա սե լով. «Ե թե այս տեղ այս պես ե ղավ ինձ հետ, այն տեղ ին չե՜ր 

կկրեմ»: Եվ ա պաշ խա րե լով` ըն տիր ա նոթ դար ձավ»:

29. Ե րեց Տի մո թեո սը հայր Պի մե նին ա սաց. «Մի կին կա Ե գիպ տո

սում, որ պոռն կու թյամբ է զբաղ վում և իր` դրա նով վաս տա կա ծը տա

լիս է աղ քատ նե րին»: Հայր Պի մենն ա սաց. «Պոռն կու թյան մեջ չի մնա, 

ո րով հե տև հա վա տի պտուղ է ե րևում նրա մոտ»: Մի օր Տի մո թեո սի 

մայ րը ե կավ որ դու մոտ, և նրա` մո րը տված հար ցին, թե` այն կի նը 

տա կա վին պոռն կու թյան մե՞ջ է, մայ րը պա տաս խա նեց. «Ա վե լաց րել է 

իր հո մա նի նե րի թի վը, սա կայն ա վե լաց րել է նաև ո ղոր մա ծու թյու նը»: 

Եվ ե րե ցը գնա լով՝ պատ մեց այդ հայր Պի մե նին, իսկ նա դարձ յալ ա սաց. 

«Պոռն կու թյան մեջ չի մնա»: Ե րեց Տի մո թեո սի մայ րը, դարձ յալ գա

լով որ դու մոտ, ա սաց նրան. «Այն պոռ նիկ կինն այ սօր ինձ խնդրեց՝ 

հետս գալ, որ դու նրա վրա ա ղոթք ա նես»: Եվ Տի մո թեոսն այդ մա սին 

հա ղոր դեց հայր Պի մե նին: Պի մենն ա սաց. «Ա վե լի լավ կլի նի, որ դու 

ինքդ գնաս և տես նես նրան»: Տի մո թեո սը գնաց, տե սավ կնո ջը, և վեր

ջինս հո ժա րու թյամբ ըն դու նեց նրան և լսեց նրա նից աստ վա ծա յին խոս

քեր, ա պա սաս տիկ լաց ե ղավ, զղջաց և ա սաց. «Այ սու հե տև ես Աստ ծո 

երկյու ղին կմեր ձե նամ և կդա դա րեմ պոռն կու թյուն ա նել»: Ան մի ջա

պես գնաց և մտավ կա նանց վան քը և մե ծա պես հա ճո ե ղավ Աստ ծուն:
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30. Մի վա նա կան ա մուս նա ցած որ դի ու ներ և  ստեպստեպ գնում 

էր նրա մոտ: Վա նա հայրն ա սաց. «Գյուղ մի՛ գնա, ե թե ոչ` սա տա նան 

կգտնի քեզ»: Ծերն ա սաց. «Գրքին հմուտ եմ և ծեր եմ, որ դուս մոտ 

եմ գնում միայն »: Վա նա հայրն ա սաց. «Դու ծեր չես և ոչ էլ՝ Գրքին 

ա վե լի հմուտ, քան սա տա նան»: Եվ երբ վա նա կա նը չան սաց, բե րեց 

նրան եղ բայր նե րի առ ջև և ա սաց. «Ձեր վկա յու թյամբ ան պարտ եմ ես 

այս ծե րի ար յու նից: Ե թե կա մե նա նշխար վերց նել, չեմ ար գե լի, սա

կայն Աստ ծո առ ջև պա տաս խա նա տու չեմ սրա հա մար, քան զի վկա 

չեմ սրա գոր ծե րին»: Մի օր ծե րը, գնա լով տուն, հար սին մե նակ գտավ, 

ցան կա ցավ նրան և ա սաց. «Ե ղի՛ր ինձ հետ»: Հարսն ա սաց. «Աստ

ծուց երկ յու ղի՛ր և կար գիդ նա յի՛ր, չկա ա վե լի չար բան, քան այն, ինչ 

ա սում ես: Խա չի՛ր զգա յա րան ներդ և հե ռաց րո՛ւ սա տա նա յին»: Եվ երբ 

չեն թարկ վեց ծե րին, սա սրով սպա նեց հար սին և ինքն էլ կու րա ցավ: 

Ե կան դրա ցի նե րը և տե սան կա տար վա ծը: Ծերն ա սաց. «Վա՜յ ինձ, 

հա նուն պոռն կու թյան սպա նե ցի որ դուս և ինքս կու րա ցա»: Տա րան 

նրան իշ խա նի մոտ, սաս տիկ տան ջե ցին և բանտ գցե ցին: Լու րը հա սավ 

վանք. վա նա հայ րը ե կավ և վանք տա րավ ծե րին, իսկ սուրբ հար սին 

մեծ պատ վով թա ղե ցին ի րենց գե րեզ մա նում: Եվ տե սիլ քի մեջ ա սա ցին  

վա նա հո րը. «Երբ չար խորհր դով նեղ վի եղ բայր նե րից մե կը, ու ղար

կի՛ր նրան Քրիս տո սի ա ղախ նի գե րեզ մա նին, այն տեղ թո՛ղ ա ղո թի և 

կա ռող ջա նա»: Եվ այդ պես էլ ա նում էին. և մեծ ու րա խու թյուն ե ղավ: 

Ծե րը եր կու տա րի ա պաշ խա րե լով` մե ծա ջան ճգնու թյամբ և ար տա

սուք նե րով լվաց իր մեղ քը: Եվ աղ ջի կը ե րևա լով վա նա հոր տե սիլ քում՝ 

ա սաց. «Ա սա՛ ծե րին, թե` մի՛ տրտմիր, Աստ ված հաշտ վեց քեզ հետ, 

ո րով հե տև ես ա ղա չե ցի նրան»: Եվ դրա նից հե տո վա նա հայ րը ոչ մի 

կրո նա վո րի չէր թող նում  ո րևէ տեղ գնալ:

31. Հայ րե րից մե կը պատ մեց, թե Թե սա ղո նի կեում մի կու սա նաց 

վանք կար: Այն տե ղի կույ սե րից մե կը, բան սար կո ւից գրգռված, կա մե

ցավ դուրս գալ վան քից: Սա ել նե լով` ըն կավ պոռն կու թյան մեջ, հե տո 

զղջա լով բա րե րար Աստ ծո ա ռաջ, Ով և ա ջա կից ե ղավ նրան ա պաշ

խա րու թյան հա մար, ե կավ իր վան քում ա պաշ խա րե լու, սա կայն դռան 

առ ջև ըն կավ և վախ ճան վեց: Նրա վախ ճա նը հայտ նու թյամբ ե րևաց մի 

ե պիս կո պո սի, ո րը տե սավ սուրբ հրեշ տակ նե րին, որ վերց րին նրա հո

գին, և դևե րին, ո րոնք հե տապն դում էին և վի ճա բա նու թյան մեջ էին 

հրեշ տակ նե րի հետ` ա սե լով. «Մե՛րն է և մեզ ծա ռա յեց այս քան ժա

մա նակ»: Եվ եր կար ժա մեր վի ճե ցին սուրբ հրեշ տակ ներն ու ա սա ցին. 

«Ա պաշ խա րեց», իսկ դևերն ա սա ցին. «Չհասց րեց վանք մտնել, ինչ
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պե՞ս եք ա սում, թե ա պաշ խա րեց»: Եվ հրեշ տակ ներն ա սա ցին. «Այն 

պա հից ի վեր, երբ տե սավ Աստ ված սրա կամքն ու զղջու մը, ըն դու նեց 

նրա ա պաշ խա րու թյու նը. իսկ նրա և ա մեն քի կեն դա նու թյան տերն 

Աստ ված է»: Եվ դևերն այս խոս քե րից ա մո թա հար` հե ռա ցան: Տե սիլ

քը տես նող սուրբ ե պիս կո պո սը այս ա մե նը  պատ մեց ո մանց, ո րոն ցից 

էլ մենք լսե ցինք և պատ մե ցինք ձեզ: Այս ի մա նա լով, եղ բայր նե՛ր, նախ  

Աստ ծո օգ նու թյամբ զգու շա նանք մեր ան ձե րի հա մար և թույլ չտանք 

ո րևէ խորհր դով մե ղան չել, այլ ընդ դի մա նանք և մարտն չենք, մա նա

վանդ` վան քե րից դուրս չգանք, քան զի ուր ենք գնում` գի տենք, բայց 

ին չի մեջ ենք ընկ նե լու` չգի տենք:

32. Ծերն ա սաց պոռն կու թյան մա սին. «Բազ մա զան և բազ մա տե

սակ են պոռն կու թյան ձևե րը»: Եղ բոր հար ցին, թե որ պի սիք են դրանք, 

ա սաց. «Ա ռաք յալն ա սում է. «Պոռն կու թյուն, պղծու թյուն և ա գա

հու թյուն թո՛ղ ա մե նևին չլի նեն ձեր մեջ, որ պես և վա յել է սրբե րին» 

(Եփես. Ե, 3), քան զի պոռն կու թյու նը մարմ նի մեջ է կա տա րում մեղ քը, 

իսկ պղծու թյու նը մարմ նի շո շա փումն է, ծաղ րը և հա մար ձա կու թյու

նը: Բա զում ան գամ խո սե լով բա րու կամ ար դա րու թյան մա սին՝ ա հա 

քո հա կա ռա կու թյամբ պղծու թյուն ես գոր ծում, ա ճեց նում ախ տերն 

ու պա տե րազմ հա րու ցում: Սկզբում, ար դա րու թյան հան դեպ երկ յու

ղա ծու թյուն ու նե նա լով, ա սում է՝ բա րի է եղ բայրս, ինքն իր մեջ լռում 

է, ա պա հա մար ձա կու թյուն ստա նա լով ու տե լու և ըմ պե լու` ա վե լի է 

թանձ րաց նում սրտի ախ տե րը, և նա խանձ է ծնվում նրա մեջ: Եվ ե թե 

բնակ վում է եղ բոր հետ և տես նում է, որ մե կը խո սում է նրա հետ` 

նեղ վում է և ա սում. «Ին չի՞դ է պետք ու րիշ նե րի հետ խո սե լը»: Իսկ 

ե թե մե նակ է բնակ վում, և մեկ այլ եղ բայր գնում է նրա մոտ, և ին քը 

տես նում է նրան հա մար ձակ խո սե լիս, դարձ յալ խռով վում է` ա սե

լով. «Ի՞նչ ու նես դու նրա հետ»: Եվ իր հո գին դարձ յալ զբա ղեց նում 

է դրան ցով, և նրա խոր հուրդ նե րը խա վա րում են ա ղոթ քի և Աստ ծո 

երկ յու ղի նկատ մամբ»: Եվ դարձ յալ ա սաց. «Բա զում ան գամ խո սում է 

աստ վա ծա պաշ տու թյու նից և շի տա կու թյու նից` ըստ գրված օ րենք նե

րի, սա կայն իր ցան կու թյունն է կա տա րում»: 

33. Եր կու եղ բայր ներ գնա ցին վա ճա ռե լու ի րենց ձե ռա գոր ծը: Երբ 

նրան ցից մե կը գնաց իր պաշ տա մունքն ա նե լու, մյու սը դևե րի պայ

քա րի և փոր ձու թյան մեջ ըն կավ: Եղ բայ րը գա լով նրա մոտ` ա սաց. 

«Գնա՛նք մեր խու ցը, եղ բա՛յր»: Նա պա տաս խա նեց և ա սաց` չեմ գա, 

իսկ նա ա ղա չեց ու ա սաց . «Ին չո՞ւ չես գա լիս, ի՛մ եղ բայր»: Նա ա սաց. 

«Նրա հա մար, որ մեղ քի մեջ ըն կա»: Իսկ եղ բայ րը, կա մե նա լով շա հել 
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նրա հո գին, սկսեց երդ վել և ա սաց. «Ես ևս, երբ բա ժան վե ցի քեզ նից, 

այդ պի սի բա նի մեջ ըն կա. սա կայն ե՛կ գնանք և ա պաշ խա րե՛նք, քան զի 

Աստ ված իշ խա նու թյուն ու նի թո ղու թյուն տա լու մեզ»: Եվ վե րա դառ

նա լով ի րենց խցե րը` պատ մե ցին ծե րե րին, թե ինչ փոր ձու թյուն ներ 

պա տա հե ցին ի րենց: Ծե րե րը նրանց ա պաշ խա րու թյան կարգ սահ մա

նե ցին, և մյուս եղ բայ րը նույն պես ա պաշ խա րում էր մե ղան չած եղ բոր 

հետ, իբր` ինքն էլ էր մե ղան չել: Եվ Աստ ված, տես նե լով նրա սի րո 

ա պաշ խա րու թյու նը, քիչ ժա մա նակ անց տե սիլ քով հայտ նեց ոմն ծե րի 

նրանց գոր ծե րը՝ ա սե լով. «Ան մե ղի սի րո հա մար թո ղու թյուն ա րե ցի 

մե ղան չա ծին»: Այս է սե փա կան  ան ձը  եղ բոր հա մար զո հա բե րե լը: 

34. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ե թե կրո նա վորն ընկ

նի մեղ քի մեջ և հե տո դարձ յալ ջեր մե ռան դո րեն ա պաշ խա րի և ոտ քի 

կանգ նի, իսկ մեկ ու րի շը  աշ խար հիկ կյան քից գա կրո նա վո րու թյան 

և սկսի ճշմա րիտ ըն թաց քը, այդ եր կու սից ո՞ր մեկն ա ռա վել ա ռա ջա

դեմ կլի նի»: Ծե րը պա տաս խա նեց և ա սաց. «Մե ղան չած կրո նա վո րը 

փլուզ ված ա պա րան քի է նման, ո րը, ե թե կա մե նա ջա նալ և ար թուն 

լի նել իր խոր հուրդ նե րով և վերս տին կա ռու ցել փլուզ ված ա պա րան քը, 

փլա տակ նե րի մի ջից բա զում շի նան յութ կգտնի: Հիմ քե րը հաս տա տուն 

կգտնի, քա րե րը` հղկված, հո ղը` պատ րաս տի, և շու տա փույթ ա ռաջ 

կգնա, քան նա, ում հո ղը դեռ փոր ված չէ, հիմ քե րը դեռ դրված չեն, 

և տա կա վին սկիզ բը չի դրել և ա ռա ջի կա յի հա մար անհ րա ժեշտ նյու

թերն էլ չու նի, այլ միայն կա ռու ցե լու կամքն ու նի:  Ե թե կրո նա վո րը 

սայ թա քի մեղ քի մեջ և դառ նա դե պի ա պաշ խա րու թյուն, ու նի պատ

րաս տի նյու թերն ու գոր ծիք նե րը, ո րոնք են` խրատ, ա ղոթք, սաղ մոս 

և ձե ռա գործ, ո րոնք իր շին ված քի հիմ քերն են: Իսկ նո րե կը, քա նի որ 

դե ռևս սրան ցից զուրկ է, մին չև այս ա մե նը սո վո րի և սրանց վարժ վի, 

այն ըն կած կրո նա վո րը ա րա գո րեն կգա իր նախ կին վի ճա կին»:

35. Ոմն եղ բայր իր պա ռավ մոր հետ ճա նա պարհ էր գնում: Երբ հա

սան գե տի մոտ, մայ րը չկա րո ղա ցավ անց նել գե տը, և որ դին, հա նե լով 

իր թիկ նո ցը, փա թա թեց ձեռ քե րին և այդ պես վերց նե լով մո րը` անց կաց

րեց մյուս ա փը: Մայ րը նրան հարց րեց. «Որդ յա՛կ, ին չո՞ւ ծած կե ցիր քո 

ձեռ քե րը»: Նա պա տաս խա նեց. «Կնոջ մար մի նը հուր է, և քո մարմ նի 

հետ շփու մը իմ մտքում կարթ նաց ներ այլ կա նանց հի շո ղու թյու նը. դրա 

հա մար այդ պես ա րե ցի»: Տես նո՞ւմ ես, որ մին չև իսկ սե փա կան մոր 

հան դեպ այս պի սի հաս տա տա կա մու թյուն ու նի ճշմա րիտ մե նակ յա ցը: 

36. Ոմն եղ բայր, գնա լով ծե րե րից մե կի մոտ, նրան ա սաց. «Իմ եղ

բայրն ինձ խռով քի է մատ նում՝ այս ու այն կողմ թա փա ռե լով»: Եվ 
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ծե րը ա ղա չեց նրան ու ա սաց. «Համ բե րի՛ր, և Աստ ված, տես նե լով քո 

համ բե րու թյան տքնու թյու նը, նրան ու ղիղ ճա նա պար հի կբե րի, քան զի 

ոչ ոք ոչ մե կին խստու թյամբ չի ուղ ղի, ոչ էլ դևը դևին կհա նի: Միայն  

քաղց րու թյա՛մբ տար նրան, ո րով հե տև Աստ ված ևս մխի թա րու թյամբ 

է մարդ կանց հո ժա րու թյան բե րում»: Եվ նրան պատ մեց հե տև յա լը. 

«Թե բա յի դում եր կու եղ բայր ներ կա յին. նրան ցից մե կը պա տե րազմ ու

նե նա լով՝ ա սաց. «Գնամ աշ խարհ», իսկ մյուսն ա սաց. «Թո՛ւյլ չեմ տա, 

եղ բա՛յր, որ գնաս և կորց նես հո գիդ, կու սու թյունդ ու վաս տակդ»: 

Ա ռա ջի նը, սա կայն, չէր հա մա ձայ նում նրա հետ, այլ ա սում էր. «Չեմ 

նստի այս տեղ, այլ պետք է գնամ, ե թե կա մե նում ես` դու էլ ա րի ինձ 

հետ, և երբ կա տա րեմ ցան կու թյունս, միա սին դարձ յալ կվե րա դառ

նանք, իսկ ե թե ոչ` ար ձա կի՛ր ինձ, որ աշ խար հում բնակ վեմ»: Եվ մյուս 

եղ բայ րը, գնա լով մի մեծն ծե րի մոտ, պատ մեց նրան ե ղե լու թյու նը: 

Ծե րը նրան ա սաց. «Գնա՛ նրա հետ, և Աստ ված քո ջան քե րի հա մար 

չի թող նի նրան՝ ընկ նել փոր ձու թյան մեջ»: Եվ եր կու սով վեր կա ցան 

ու գնա ցին աշ խարհ: Երբ ե կան մի գյուղ, Աստ ված, տես նե լով նրա ջա

նադ րու թյու նը, հե ռաց րեց եղ բոր մի ջից պա տե րազ մը: Եվ պա տե րազ

մից ա զատ ված այս եղ բայրն ա սաց մյու սին. «Եղ բա՛յր, ե՛կ դարձ յալ 

գնանք մեր ա նա պա տը. ա սենք թե կա տա րե ցի իմ ցան կու թյու նը` դրա

նից ի՞նչ օ գուտ»: Եվ այն տե ղից անվ նաս վե րա դար ձան ի րենց խու ցը»: 

Արդ, ով մի բան ա նի հա նուն Աստ ծո՝ Տե րը չի կորց նի նրա վաս տա կը»:

37. Մի եղ բայր ըն կավ մեղ քի մեջ և գնա լով հայր Ղով տի մոտ՝ փո

թորկ վում էր, դուրս ու ներս էր ա նում և չէր կա րո ղա նում տե ղում 

նստել: Հայր Ղով տը նրան հարց րեց. «Ի՞նչ է ե ղել քեզ, եղ բա՛յր»: 

Եվ նա ա սաց նրան. «Մեծ մեղք գոր ծե ցի և չեմ կա րո ղա նում հայ

րե րին խոս տո վա նել այն»: Ծե րը նրան ա սաց. «Խոս տո վա նի՛ր ինձ, և 

ես քեզ հետ կվերց նեմ քո մեղ քը»: Այն ժամ նա պատ մեց նրան, իսկ 

ծերն ա սաց. «Քա ջա լեր վի՛ր, ո րով հե տև ա պաշ խա րու թյուն կա: Ու րեմն 

գնա՛, նստի՛ր այ րում և եր կո ւա կան օ րով պա հե ցո ղու թյո՛ւն ա րա, իսկ 

ես կվերց նեմ քո մեղ քի կե սը»: Երբ լրա ցավ ե րեք շա բա թը, ծերն ի մա

ցավ, որ Աստ ված ըն դու նեց եղ բոր ա պաշ խա րու թյու նը, և այն եղ բայ րը 

մնաց ծե րի մոտ՝ մին չև նրա մա հը, և հնա զանդ էր նրան:

38. Դարձ յալ հայր Ա մո նը հայր Պի մե նին հարց րեց պիղծ խոր հուրդ

նե րի և ու նայն ցան կու թյուն նե րի մա սին: Եվ հայր Պի մե նը ա սաց նրան. 

«Արդ յոք կա ցի նը կբարձ րա նա՞ ա ռանց կտրո ղի. ուս տի դու ձեռքդ մի՛ 

վերց րու դրանք, և ի չիք կլի նեն»: 



170  ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

39. Հայր Ե դե մո նը Սկյու թիա յի վա նա հայր հայր Պափ նո տիո սի մա

սին ա սում էր, թե. «Երբ ես դեռ ե րի տա սարդ էի, գնա ցի նրա մոտ, իսկ 

նա ինձ թույլ չտվեց մնալ` ա սե լով. ��Թույլ չեմ տա ե րի տա սար դի՝ մեկ 

օր ան գամ լի նել Սկյու թիա յում՝ թշնա մու պա տե րազ մի պատ ճա ռով ��»: 

40. Ե րեց հայր Ի սա հակն ա սաց. «Այս տեղ մի՛ բե րեք ե րի տա սարդ

նե րին, ո րով հե տև Սկյու թիա յի չորս ե կե ղե ցի ներ ա վեր վե ցին ե րի տա

սարդ նե րի պատ ճա ռով»: 

41. Հայր Կյու րոնն ա սաց. «Ե թե կրո նա վո րը ե րի տա սար դի հետ 

բնակ վի և զո րու թյուն չու նե նա, վայր կընկ նի, իսկ ե թե զո րու թյուն էլ 

ու նե նա և չընկ նի, այ նո ւա մե նայ նիվ ա ռա ջա դի մել չի կա րո ղա նա»: 

42. Ոմն եղ բայր հարց րեց Պի մե նին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս վար վեմ, 

քան զի պոռն կու թյան դեմ պա տե րազ մում եմ և բար կու թյու նից` 

հափշ տակ վում»: Ծերն ա սաց. «Այդ մա սին Դա վիթն ա սում էր. «Առ

յուծ նե րին էի սատ կեց նում և ա հեղ ար ջե րին էի հեղ ձա խեղդ ա նում» (Ա 

Թագ. ԺԷ 35-36), այ սինքն` բար կու թյունն կտրում  էի և  պոռն կու թյու նը` 

տքնան քով ընկ ճում»:

43. Նույն Պի մենն ա սաց. «Կրո նա վո րը, որ իր խցում ե րի տա սարդ 

ու նի և գի տե նրա նից ե կող վնա սը, բայց չի ար տաք սում նրան, նման 

է փայ տի, ո րի բունն ու մի ջուկն ու տում են որ դե րը»: 

44. Ծե րերն ա սա ցին. «Սա տա նան ե րեք զո րու թյուն ու նի` մո ռա ցու

թյուն, ծու լու թյուն և ցան կու թյուն»: 

45. Հայր Մով սե սը, որ քա րայ րում էր ապ րում, մի ան գամ ըն կավ 

պոռն կա կան պա տե րազ մի մեջ և, չկա րո ղա նա լով հան դարտ վել իր տե

ղում, գնաց և այդ մա սին պատ մեց հայր Ի սի դո րո սին: Հայր Ի սի դո րոսն 

ա ղա չեց նրան՝ վե րա դառ նալ իր խու ցը, սա կայն նա հանձն չա ռավ` 

ա սե լով. «Չե՛մ հան դարտ վի, հա՛յր»: Այն ժամ հայր Ի սի դո րո սը հրա վի

րեց նրան բարձ րա նալ տա նի քը և ա սաց. «Նա յի՛ր ա րև մուտք»: Հայր 

Մով սե սը, նա յե լով այն կողմ, տե սավ դևե րի մի բազ մու թյուն, որ փո

թորկ վում էին՝ ինչ պես պա տե րազ մում: Ա պա հայր Ի սի դո րոսն ա սաց. 

«Նա յի՛ր ա րևելք»: Եվ նա նա յե լով՝ տե սավ սուրբ հրեշ տակ նե րի բազ

մու թյու նը: Հայր Ի սի դո րոսն ա սաց. «Ա հա սրանք, որ ա րև մուտ քում են, 

սրբե րի դեմ են պա տե րազ մում, իսկ ո րոնց ա րևել քում տե սար, Աստ ծուց 

են ա ռաք ված` օգ նե լու հա մար սրբե րին»: Եվ հայր Մով սե սը տե սավ, որ 

բա զում են նրանք, ով քեր սրբե րի հետ են: Եվ այդ պես գո հա ցած Աստ

ծուց` քա ջա լեր վեց հայր Մով սե սը և կրկին դար ձավ իր այ րը: 
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46. Հայր Պի մենն ա սաց. «Մե նակ յա ցի նշա նը փոր ձու թյուն նե րի մեջ 

է ե րևում»: Ա սաց դարձ յալ. «Ինչ պես որ թա գա վո րի թիկ նա պահն է 

միշտ պատ րաստ կանգ նած նրա կող քին, այն պես էլ հո գին պարտ է 

միշտ պատ րաստ լի նել ընդ դեմ պոռն կու թյան դևի»: 

47. Մի մեծն ծե րի ա շա կերտ պոռն կու թյան պա տե րազ մի մեջ էր: 

Եվ ծե րը, տես նե լով նրա տքնան քը, ա սաց նրան. «Կա մե նո՞ւմ ես, որ 

ա ղա չեմ Աստ ծուն՝ թե թևաց նի պա տե րազմդ»: Եվ նա ա սաց. «Հայր, 

թեև տքնում եմ, սա կայն դրա պտու ղը տես նում եմ իմ մեջ: Միայն 

ա՛յս պա ղա տիր քո ա ղոթք նե րում, հա՛յր, որ զո րու թյուն տա ինձ, և ես 

համ բե րեմ»: Հայ րը նրան ա սաց. «Այ սօր ի մա ցա, որ ա ռա ջա դի մել ես և 

ին ձա նից կանց նես»: 

48. Մե կը ե կավ Սկյու թիա՝ մե նակ յաց դառ նա լու, և իր հետ բե րեց 

կրծքից նոր կտրած որ դուն: Եվ երբ որ դին պա տա նի դար ձավ, նրա 

մեջ սկսեց շարժ վել սե ռա կան ան հանգս տու թյու նը, և ա սաց իր հո րը. 

«Գնա՛մ աշ խարհ, քան զի չեն հան դարտ վում պոռն կու թյան պա տե

րազ մից և չեմ դի մա նում»: Իսկ հայրն ա ղա չում էր, որ համ բե րի: Ո րոշ 

ժա մա նակ անց դարձ յալ հորն ա սաց. «Հա՛յր, այ լևս չեմ դի մա նում, 

ար ձա կի՛ր ինձ, որ գնամ»: Հայ րը նրան ա սաց. «Լսի՛ր ինձ, որդ յա՛կ, 

այս ան գամ: Վերց րո՛ւ քեզ հետ քա ռա սուն նկա նակ հաց և քա ռա

սուն օր գոր ծե լու հա մար՝ ար մա վի ճյու ղեր, գնա՛ ներ քին ա նա պատ 

և այն տեղ քա ռա սուն օր նստի՛ր, և թո՛ղ կա տար վի Աստ ծո կամ քը»: 

Որ դին լսեց նրան, և այն տեղ մնում էր գոր ծե լով ու չոր հացն ու տե

լով: Այդ պես մնաց քսան օր: Եվ ա հա զգաց, որ ի րեն է մո տե նում 

պոռն կու թյան ներ գոր ծու թյու նը, և նրա առ ջև կանգ նեց ե թով պա ցի մի 

ժան տա հոտ կին: Տղան չկա րո ղա ցավ տա նել այդ ժան տա հո տու թյու

նը և հա լա ծեց նրան: Կի նը նրան ա սաց. «Ես բո լոր մարդ կանց սրտին 

քաղցր եմ թվում, սա կայն քո հնա զան դու թյան և տքնու թյան հա մար 

Աստ ված թույլ չտվեց ինձ խա բել քեզ, այլ հայտ նեց քեզ իմ ժան տա

հո տու թյու նը»: Տղան վեր կե նա լով ե կավ իր հոր մոտ և ա սաց. «Այ

լևս չեմ կա մե նում գնալ աշ խարհ, հա՛յր, քան զի զգա ցի և տե սա նրա 

գար շա հո տու թյու նը»: Իսկ նրա հայրն ար դեն հո գով տեղ յակ էր այդ 

մա սին և նրան ա սաց. «Ե թե դու իմ պատ վի րա նը պա հե լով` քա ռա սուն 

օր մնա յիր, ա պա ա վե լի մեծ բան  կտես նեիր»: 

49. Ոմն եղ բայր ըն կավ պոռն կու թյան պա տե րազ մի մեջ: Երբ անց

նում էր ե գիպ տա կան մի գյու ղով, տես նե լով հե թա նոս նե րի մի քուր մի 

աղջ կա` սի րա հար վեց նրան և նրա հորն ա սաց. «Քո դստե րը կնու

թյան տո՛ւր ինձ»: Քուրմն ա սաց. «Չեմ կա րող նրան քեզ տալ, մին չև 
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չհարց նեմ իմ աստ ված նե րին»: Գնա լով դևի մոտ` նրան ա սաց. «Ա

հա մի մե նակ յաց իմ դստերն ու զում է կնու թյան առ նել»: Դևն ա սաց. 

«Քննի՛ր նրան, տես՝ կու րա նա՞ իր Աստ ծուն, մկրտու թյու նը և մե նա կե

ցու թյան ուխ տը»: Եվ քուր մը գա լով՝ հարց րեց. «Կու րա նա՞ս մե նա կե

ցու թյան ուխտդ և քո Աստ ծուն»: Եվ մե նակ յա ցը հանձն ա ռավ: Քուր

մը դարձ յալ հարց րեց. «Կու րա նա՞ս մկրտու թյու նը, ո րով մկրտվե ցիր»: 

Նա ա սաց` ա յո՛: Եվ նույն պա հին էլ քուր մը տե սավ, որ սուրբ Հո

գին՝ ինչ պես ա ղավ նի, ե լավ նրա բե րա նից և թռավ եր կինք: Եվ քուր

մը, գնա լով դևի մոտ, ա սաց նրան. «Քո ե րեք պա հանջ ներն էլ հանձն 

ա ռավ»: Դևն ա սաց. «Քո դստե րը մի՛ տուր նրան, քան զի նրա Աստ

վա ծը չի հե ռա ցել նրա նից, այլ այժմ էլ օգ նում է նրան և կըն դու նի 

նրա ա պաշ խա րու թյու նը»: Քուր մը գա լով՝ նրան ա սաց. «Չեմ կա րող 

իմ դստե րը տալ քեզ, ո րով հե տև քո Աստ վա ծը այժմ էլ քեզ հետ է և չի 

հե ռա ցել քե զա նից, այլ օգ նում է քեզ»: Եվ եղ բայ րը, լսե լով այս, ինքն 

իր մեջ ա սաց. «Այս քա՜ն բա րու թյուն ու նի Աստ ված իմ հան դեպ, իսկ 

ես` ե րախ տա մոռս, ու րա ցա թե՛ Նրան, թե՛ սուրբ մկրտու թյու նը, թե՛ 

մե նա կե ցու թյան ուխտս, սա կայն բա րե րար Աստ ված դարձ յալ օգ նում է 

ինձ»: Եվ իր հո գու մեջ զգաս տա ցած՝ զո րա ցավ եղ բայ րը, գնաց ա նա

պատ՝ մի մեծն ծե րի մոտ, և պատ մեց նրան ողջ ե ղե լու թյու նը: Եվ ծե րը 

նրան ա սաց. «Նստի՛ր այս տեղ՝ ինձ մոտ, ե րեք շա բաթ պա հե ցո ղու թյուն 

ա րա՛, և ես քեզ հետ միա սին քեզ հա մար կա ղա չեմ Աստ ծուն»: Եվ 

ճգնեց ծե րը եղ բոր հա մար, ա ղա չեց Աստ ծուն և ա սաց. «Ա ղա չում են 

քեզ, Տե՛ր Աստ ված, շնոր հի՛ր ինձ այս  հո գին և ըն դու նի՛ր նրա ա պաշ

խա րու թյու նը»: Եվ Աստ ված լսեց նրան: Ա ռա ջին շա բաթն ա վար տե լուց 

հե տո ե կավ ծե րը եղ բոր մոտ և հարց րեց նրան. «Տե սա՞ր ո րևէ բան, թե՞ 

ոչ»: Եղ բայրն ա սաց. «Ա յո՛, տե սա ա ղավ նուն վե րին բար ձունք նե րում, 

որ գա լիս էր դե պի իմ գլու խը»: Ծերն ա սաց. «Նա յի՛ր քո հո գու մեջ և 

ան դա դար ա ղա չի՛ր Աստ ծուն»: Երկ րորդ շա բաթ դարձ յալ ե կավ ծե րը 

և հարց րեց. «Տե սա՞ր ինչոր բան»: Եղ բայրն ա սաց. «Տե սա ա ղավ նուն, 

որ իմ գլխին մոտ էր ե կել»: Ծե րը կրկին պատ վի րեց. «Ար թո՛ւն կաց և 

ան դա դար ա ղո՛թք ա րա»: Եր րորդ շա բա թի ա վար տից հե տո, երբ ծե րը 

դարձ յալ ե կավ և հարց րեց, թե` ի՞նչ տե սար, նա ա սաց. «Տե սա ա ղավ

նուն, որ ե կավ և նստեց իմ գլխին, ձգե ցի ձեռքս, որ բռնեմ նրան, իսկ 

նա՝ թևե լով մտավ իմ բե րա նը»: Եվ ծե րը, գո հա նա լով Աստ ծուց, եղ բորն 

ա սաց. «Ա հա Աստ ված ըն դու նեց քո ա պաշ խա րու թյու նը. այ սու հե տև 

պահ պա նի՛ր քո հո գին»: Եվ եղ բայրն ա սաց. «Այ սու հե տև ես քեզ հետ 

եմ, եղ բա՛յր  և հա՛յր իմ` մին չև իմ վախ ճա նը փա ռա վո րե լով Հի սուս 

Քրիս տո սին հա վիտ յանս հա վի տե նից»:
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50. Աբ բա Կա սիա նոսն ա սաց. «Աբ բա Հով հան նես Կար ճա հա սա կը 

մեզ ա սում էր. ��Թաքց րած խոր հուր դը պիղծ է. այն պետք է դուրս 

բե րել հո գևոր դա տաս տա նի ա ռաջ և պատ մել ոչ միայն ո րևէ ժա մա

նա կա հատ վա ծում գոր ծա ծը, այ լև այն ամ բող ջը, ո րը տես նում է՝ իր 

վրա դրված կա նո նի չա փով, և մտա ծու թյուն նե րը, որ իր մեջ կա, դուրս 

բե րել` ըստ սահ ման ված կար գի ա պաշ խա րե լու հա մար��»: 

51. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին. «Ի՞նչ ա նեմ, հա՛յր, իմ սիր տը 

մշտա պես խռով վում է  պոռն կու թյու նից և մի պահ ան գամ հան գիստ 

չի տա լիս ինձ, իսկ  դրա նից խիստ տրտում է իմ հո գին»: Ծերն ա սաց. 

«Երբ դևե րը մտա ծու թյուն ներ կսեր մա նեն, նրանց հետ մի՛ խո սիր, 

քան զի նրանք ան դուլ կեր պով չա րու թյուն են սեր մա նում, սա կայն 

կըն դու նենք դրանք, թե ոչ` մե զա նից է կախ ված: Տե՛ս, թե ինչ պես  մա

դիա նա ցի նե րը զար դա րե ցին ի րենց դուստ րե րին և ա ռա քե ցին իս րա

յե լա ցի նե րի բա նա կա տե ղին, սա կայն ոչ բո լոր իս րա յե լա ցի նե րը խառ

նակ վե ցին նրանց հետ, այլ բար կա ցան նրանց վրա և սրով սպա նե ցին 

խառ նակ վող նե րին, իսկ հե տո տրտունջ ե ղավ այդ քան սպան ված նե

րի հա մար. նույնն էլ մտա ծու թյուն ներն են» (Թվեր ԻԵ 1-17): Եղ բայրն 

ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, որ տկար եմ, և ար յանս շա րավն ինձ հաղ թում է»: 

Եվ ծերն ա սաց. «Հե ռաց րո՛ւ դրանք, և երբ նո րից սկսեն, պա տաս խան 

մի՛ տուր, այլ ա ղոթ քի կանգ նի՛ր և ծնրադ րե լով ա սա՛. «Որ դի՛ Աստ

ծո, ո ղոր մի՛ր ինձ»: Եղ բայրն ա սաց. «Ա հա խո կում եմ, հա՛յր, սա կայն 

իմ սիրտն ու միտ քը չեն զարթ նում, քան զի չեմ հաս կա նում խոս քե րի 

զո րու թյու նը»: Ծերն ա սաց. «Դու միայն ա ղո թի՛ր և սաղ մո սի՛ր, ո րով

հե տև քո ա նե լի քը դա է: Լսել եմ, որ աբ բա Պի մենն ու բա զում այլ 

հայ րեր ա սում էին, թե՝ թե կուզ և մե կը սաղ մո սե լիս չհաս կա նա խոս

քե րի զո րու թյու նը, գա զա նը լսում և ա սած նե րի միտ քը գի տե նա լով` 

հե ռա նում է: Ու րեմն, ե թե նույ նիսկ չենք էլ հաս կա նում մեր խոս քե րի 

ի մաս տը, դևե րը լսում և հե ռա նում են»: 

52. Հայր Հով հան նես Կար ճիկն ա սաց. «Հա գե ցած աչ քը, որ խո սում 

է ման կան հետ, ար դեն իսկ շնա ցավ իր սրտի մեջ: Այս իսկ պատ ճա ռով 

պար տա վոր ենք ա մեն կերպ զգու շա նալ, որ պես զի չհաղթ վենք սա տա

նա յի նյու թած չա րիք նե րից»: 

53. Հայր Կա սիա նոսն ա սում էր, թե հայր Մով սեսն ու սու ցա նում  էր 

մեզ և ա սում. «Լավ չէ թաքց նել խոր հուրդ նե րը հո գևոր հո րից, այլ 

պետք է դրանք պատ մել  նրանց, ով քեր ի զո րու են հո գին խոս տո

վա նու թյամբ քննել: Անհ րա ժեշտ և խիստ օգ տա կար է՝ միայն նրանց 

ա սել, իսկ նրանց, ով քեր միայն տա րի քով են ծեր, սա կայն աստ վա ծա
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գի տու թյան շնորհ նե րից թա փուր են, հար կա վոր չէ ա սել: Քան զի շա

տե րը, տես նե լով ա լե հե րու թյունն ու ծե րու թյու նը, հայտ նե ցին նրանց 

ի րենց խոր հուրդ նե րը և ա պա քին ման փո խա րեն խոց վե ցին և չա րա

չար հու սա հա տու թյան մեջ ըն կան այն պատ ճա ռով, որ ան միտ նե րին 

ու ան փորձ նե րին խոս տո վա նե ցին: Այս պես, ոմն եղ բայր, նեղ վե լով 

պոռն կու թյան դևից, գնաց մի ծե րի մոտ և պատ մեց այդ մա սին: Իսկ 

նա բար կա ցած դուրս հա նեց նրան` ա սե լով. «Պի՛ղծ մարդ, ին չո՞ւ ես 

այդ պի սի ցնո րամ տու թյամբ տար ված. քեզ փրկու թյուն չկա՛»: Եվ նա 

հու սա հատ վե լով` կա մե ցավ գնալ աշ խարհ և  հան դի պեց հայր Ա պո

ղո նիո սին, ով հար ցու փորձ ա րեց և ետ դարձ րեց նրան` մխի թա րե լով 

խոս քով, թե. «Մի՛ հու սա հատ վիր, որդ յա՛կ, և թո՛ղ ար տա ռոց չթվան 

քեզ քո խոր հուրդ նե րը: Տե՛ս` այս ծե րու թյան հա սա կիս և տկա րու

թյանս մեջ ես նույն պես նեղ վում եմ նման խոր հուրդ նե րից: Դու մի 

կար ճա մտի՛ր քո ար յան եռ քի պատ ճա ռով. դա մարդ կա յին է, սա կայն 

աստ վա ծա յին շնորհ ներն ա ռա վել են և կա րող են օգ նել: Դու դար ձի՛ր 

քո խու ցը, և թո՛ղ Աստ ծո կամ քը լի նի»: Դարձ րեց եղ բո րը, և ին քը 

գնաց այն տխմար ծե րի խցի մոտ և ա սաց. «Աստ վա՛ծ իմ, Հի սո՛ւս, 

փոր ձու թյուն ու ղար կիր եղ բո րը տրտմեց րած այս ծե րին, որ պես զի այն, 

ինչ չճա նա չեց և չի մա ցավ ե րի տա սարդ տա րի քում, ճա նա չի և գի տե նա 

ծեր հա սա կում»: Եվ նույն պա հին տե սավ այն եղ բոր սեն յա կից դուրս 

ե կող մի հնդի կի, ո րը ե կավ տխմար ծե րի մոտ և ուժ գին նե տա հա րեց 

նրա սիրտն ու ան հե տա ցավ: Այդ օր վա նից ծերն սկսեց այր վել և չէր 

կա րո ղա նում ո՛չ համ բե րել, ո՛չ էլ ա մո թից ո րևէ մե կին պատ մել, այլ 

վեր կա ցավ գնաց` պոռն կա նա լու: Սուրբ Ա պո ղո նիո սը, հո գով ի մա նա

լով այդ, գնաց նրա հե տևից և ա սաց. «Ո՞ւր ես գնում, չա՛ր ծեր»: Իսկ 

նա, դո ղա լով, հաս կա նա լով, որ հայտ նի դար ձավ իր հո գու չար խոր

հուր դը, ա մո թից պա տաս խան չտվեց: Հայր Ա պո ղո նիոսն ա սաց նրան. 

«Քո խո՛ւ ցը դար ձիր, ծե՛ր, և սրա նից հե տո ճա նա չի՛ր քո տկա րու

թյու նը և քեզ հա մա րի՛ր որ պես ո չինչ չգի տե ցող ա նարգ մե կը, քան զի 

չկա րո ղա ցար օր վա մեկ ժամն ան գամ դի մա կա յել քո խոր հուրդ նե րին և 

մարտնչել դևի դեմ, ին չի մեջ այն եղ բայրն է ար դեն բա զում օ րեր: Եվ 

սա այն պատ ճա ռով ե կավ քեզ վրա, որ հու սա հա տու թյան հասցրիր եղ

բորդ, ո րը ընդ հա նուր թշնա մու դեմ էր պա տե րազ մում, մինչ դեռ պար

տա վոր էիր զո րակ ցե լու նրան, իսկ դու նրա հույ սը կտրե ցիր: Չե՞ս 

լսել ի մաս տու նի խրա տը, որ ա սում է. «Փրկի՛ր նրանց, ում մահ վան են 

մղում և օգ նի՛ր վհատ վա ծին» (Ա ռակ. ԻԴ 11), և Տի րոջ ձայ նը չլսե ցի՞ր, 

որ ա սում է. «Ջախ ջախ ված ե ղե գը չի բե կա նի և առ կայծ պատ րույ գը 

չի հանգց նի» (Ե սա յի ԽԲ 3, Մատթ. ԺԲ 20), քան զի ոչ ոք չի կա րող դի մա
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կա յել թշնա մու պա տե րազ մին և բնու թյան եռ քին, ե թե Աստ ծո շնորհ

նե րը չպա հեն նրան: Ու րեմն դար ձի՛ր քո խու ցը, և ա ղա չենք Տի րո ջը, 

որ պես զի բժշկի քո սրտից այդ խո ցը, ո րով հե տև Նա է, որ հար վա ծում է 

և բժշկում, խո նար հեց նում է և բարձ րաց նում, դժոխք ի ջեց նում և այն

տե ղից դուրս հա նում»: Ա ղո թե ցին, և այդ պես էլ ե ղավ: Արդ, ան գե տին՝ 

թե կուզ և ծեր, պետք չէ փոր ձու թյուն նե րը պատ մել»:

54. Խրճիթ նե րից մե կում մի ծեր կար, ո րին խոր հուրդ ներն ա սա ցին. 

«Գնա՛, կի՛ն առ քեզ հա մար»: Եվ նա կավ վերց րեց, դրա նից սար քեց 

կին և խրճի թում դնե լով՝ խո սում էր ինքն իր հետ և ա սում. «Ա հա՛ քո 

կի նը. հի մա պետք է շատ աշ խա տես, որ կնոջդ կե րակ րես»: Եվ գոր

ծում ու շատ էր աշ խա տում: Մի տա րի անց դարձ յալ կավ հուն ցեց 

և դուստր սար քեց իր հա մար ու իր խոր հուրդ նե րին ա սաց. «Ա հա՛ 

քո կի նը ծնեց, այժմ ա ռա վել ժրա ջան պետք է աշ խա տես, որ պես զի 

կա րո ղա նաս քո դստե րը կե րակ րել և հագց նել»: Եվ այդ պես ա նե լով` 

տքնու թյու նից հա լու մաշ ա րեց մար մի նը և իր մտքում ա սաց. «Այ լևս 

չեմ կա րող տա նել այս տքնու թյու նը»: Եվ իր խոր հուրդ նե րին ա սաց. 

«Իսկ ե թե չես կա րող տա նել, կին էլ մի՛ փնտրիր»: Եվ Աստ ված, տես

նե լով նրա այս տքնու թյու նը, վե րաց րեց նրա նից այդ խոր հուրդ նե րը, 

և նա հան դարտ վեց` գո հա նա լով Աստ ծուց:

55. Հայր Կյու րո սին ա սաց մե կը. «Պոռն կու թյան խոր հուրդ նե րի 

սաս տիկ պա տե րազմ ու նեմ, հա՛յր»: Եվ նա ա սաց. «Ե թե այդ պի սի խոր

հուրդ չու նե նա յիր, ա պա փրկու թյան հույս էլ չէիր ու նե նա, եղ բա՛յր»:

56. Ոմն ծեր ա սաց. «Մար դու միտ քը մա գա ղաթ է. ե թե գա չա րը և 

ցան կա նա չար խոր հուրդ ներ գրել դրա վրա` բե րե լով իր հետ խոս քեր 

ու թա նաք, չպետք է թույլ տալ, որ գրի: Նրա խոս քե րը մեր մտքում  

ըն դու նել պետք չէ, և այդ ժամ նրա հնարք նե րը կան հե տա նան: Քա նի 

որ մա գա ղա թը թե՛ չար, թե՛ բա րի խոս քե րը կա րող է հա վա սա րա պես 

ըն դու նել, ուս տի բա րի՛ն պետք է գրել նրա վրա, և ոչ թե՝ չա րը: Քան

զի ով քեր հնա զանդ վեն չա րին և մեղ քե րին, նրանց փրկու թյան հույս 

չկա, իսկ ով քեր հնա զանդ վեն բա րուն և անհ նա զանդ լի նեն չա րին, 

Աստ ծո Ար քա յու թյունն է պատ րաստ ված նրանց հա մար»:

57. Սուրբ Պի մենն ա սաց. «Ոչ այլ ոք է ե րի տա սարդ նե րին բե րում 

ծե րե րի մոտ` ա նա պատ, ե թե ոչ ին քը` սա տա նան, որ պես զի նրան ցով 

փոր ձի ծե րե րին»:

58. Ծերն ա սաց. «Չար խոր հուրդ նե րը նման են ճան ճե րի, որ տուն 

են մտնում. ե թե ճիշտ ժա մա նա կին նրանց մեկ առ մեկ սպա նես, չես 



176  ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

դժվա րա նա, իսկ ե թե թույլ տաս` մին չև տու նը լցվի, շատ պի տի տանջ

վես, մին չև որ հե ռաց նես դրանք: Կա՛մ կկա րո ղա նաս, կա՛մ էլ ձանձ

րա ցած կթող նես, և տունն ամ բող ջո վին կա պա կան վի»: 

59. Մի ծե րի մա սին ա սում էին, թե սա երբ ե կավ Սկյու թիա, հե տը 

բե րել էր  որ դուն, ո րը տա կա վին ծծկեր էր և կի նար մատ չէր ճա նա

չում: Երբ մե ծա ցավ, դևե րը գի շե րը նրան տար բեր կա նանց էին ցույց 

տա լիս. նա այդ մա սին պատ մեց հո րը, և հայ րը զար մա ցավ: Երբ մի 

ան գամ հոր հետ գնում էր Ե գիպ տոս և կա նանց տե սավ, հորն ա սաց. 

«Սրա՛նք են, որ գի շե րը Սկյու թիա են գա լիս՝ ինձ մոտ»: Հայ րը նրան 

ա սաց. «Սրանք գյու ղա կան զվա րակ ներ են, որդ յա՛կ, այս տեղ, սա կայն, 

այլ տեսք ու նեն, ա նա պա տում` այլ»: Եվ զար մա նում էր, թե ինչ պես 

Սկյու թիա յում իր որ դուն ցույց տվե ցին կա նանց կեր պա րան քը:

60. Ոմն եղ բայր ծե րին ա սաց. «Ճա նա պար հա կից ե ղա մի կնոջ և 

կա մե ցա խառ նակ վել նրա հետ, սա կայն երկ յու ղե ցի Աստ ծուց: Բայց 

սիրտս չի ա մոք վում, քան զի պղծե ցի իմ խոր հուրդ նե րը»: Ծերն ա սաց. 

«Մի վա նա կան վան քի գոր ծե րով գնաց մի գյուղ և հինգ տա րի պա տե

րազ մե լով պիղծ խոր հուրդ նե րի դեմ` հաղ թեց և մնաց ա նա րատ: Վանք 

գա լով՝ պատ մեց վա նա հո րը, թե ըն կավ  պոռն կու թյան մեջ: Եվ հայ րը 

նրան ա սաց. «Մի՛ ստիր, որդ յա՛կ, քան զի հինգ պսակ տե սա քո գլխին 

(քան զի հայ րը տե սա նող էր): Մի՛ տրտմիր, որդ յա՛կ, ո րով հե տև չհաղթ

վե ցիր. մի՞թե չգի տես, որ մինչ տի կի նը լլկում էր Հով սե փին, Քրիս տոս 

Փրկիչն ու իր ողջ զորքն կանգ նած էին նրա ա ջա կող մում, իսկ Բե լիարն 

ու իր զոր քը` ձա խա կող մում, և հե տևում էին ի րա դար ձու թյա նը (Ծննդ. 

ԼԹ 7-13): Երբ հաղ թեց սուրբ Հով սե փը, հրե ղեն նե րի ողջ զոր քը երկր պա

գե ցին Քրիս տո սին և ա սա ցին. «Փա՜ռք քեզ, Թա գա վո՛ր ան մահ»: 

61. Ցան կու թյուն նե րի խոր հուրդ նե րի մա սին, որ սրտում են և ի կա

տար չեն ած վում, ծե րե րից մեկն ա սաց. «Ինչ պես օ րի նակ` մե կը այ գի 

տես նի և ամ բողջ սրտով ցան կա նա ճա շա կել խա ղո ղից, սա կայն մտնել 

չհա մար ձակ վի` կաս կա ծե լով, որ  կա րող է բռնեն և սպա նեն: Ե թե այ

գուց դուրս բռնեն` չի սպան վի, քան զի չմտավ և չկե րավ, այլ միայն 

ցան կա ցավ. միայն կծե ծեն նրան, բայց չեն սպա նի»:

62. Մով սե սը մե ծա հա րուստ հնդիկ էր, ով բաղ ձաց մե նա կե ցու թյան 

և իր ողջ ու նեց ված քը տվեց վան քե րին, իսկ ին քը գնաց հայր Մա կա

րիո սի և հայր Ի սի դո րո սի մոտ: Ե րեք տա րի անց նրան սկսե ցին նե ղել 

պոռն կու թյան խոր հուրդ նե րը, և նա գա լով Ե րա նե լի Մա կա րիո սի մոտ` 

պատ մեց ի րո ղու թյու նը: Ե րա նե լին նրան ա սաց. «Չգի տե՞ս, որ ե թե  
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ծա ռի ար մա տը դա լար և կեն դա նի է` պտու ղը չի չո րա նա, և շու նը, որ 

սո վոր է դառ նում խո հա նո ցին, ա ռանց ծե ծի չի հե ռա նա: Ու րեմն, դու 

քեզ դի՛ր պահ քե րի և ա ղոթք նե րի մեջ, և կտես նես, թե ինչ կլի նի»: Եվ 

Մով սե սը մտավ պահ քի մեջ, այն էլ այն պի սի, որ պի սին ոչ ոք չէր պա

հել թե՛ մինչ այդ, թե՛ դրա նից հե տո: Աբ բա Մա կա րիոսն ա սաց. «Եղ

բա՛յր Մով սես, ա մեն բան իր չափն ու նի. մի քիչ կե րա կուր վերց րո՛ւ» 

(ո րով հե տև օ րա կան ար մա վի յոթ կո րիզ էր թրջում և այդ էր միայն 

ու տում): Եվ նա լե ռա նը վանք շի նեց, ո րը Ե գիպ տո սի և Հնդկաս տա նի 

մի ջև է գտնվում, և իր վան քում ժո ղո վեց հար յուր յո թա նա սուն հո գու: 

Այն տեղ էր նաև Սկյու թիա յի Պո ղոս մե նակ յաց ճգնա վո րը, ո րը ձե ռա

գործ չէր ա նում և ոչ ո քից ո չինչ չէր խնդրում, այլ օր վա իր հա ցը իր 

ձեռ քով էր պատ րաս տում և իր հա մար օ րա կան հինգ հար յուր ա ղոթ

քի կարգ էր սահ մա նել: Եվ մի օր նա գնաց  հայր Մա կա րիո սի մոտ 

և ա սաց. «Հա՛յր, իմ խոր հուրդն ինձ նե ղում է, ո րով հե տև մի կույս 

կա գյու ղում` քա ռա սուն տա րի ինքն ի րեն ար գե լա փա կած, և շա տե րը 

նրա մա սին պատ մե ցին ինձ, թե իր կյան քի ողջ ըն թաց քում շա բա թը 

մեկ ան գամ է ճա շա կում և օ րա կան հա զար ա ղոթք է ա նում: Ես ևս 

ցան կա նում եմ  այդ պես ա նել, սա կայն այդ պի սի կարգ չկա, որ կնո ջից 

սո վո րենք»: Եվ Մա կա րիոսն ա սաց. «Պո ղո՛ս եղ բայր, վաթ սուն տա րի է, 

որ ես կարգ եմ դարձ րել ինձ հա մար օ րա կան հար յուր ա ղոթ քը, օր վա 

կե րա կուրն իմ ձեռ քով եմ պատ րաս տում, եղ բայր նե րին եմ սպա սա վո

րում, և իմ խոր հուրդ ներն ինձ դա տա պար տում են, իսկ դու ա սում ես` 

հինգ հար յուր. մի՞թե դա քիչ է»: Եվ Պո ղոս եղ բայ րը հան դարտ վեց:

63. Աբ բա Կրո նիո սը պատ մեց մեզ և ա սաց. «Իմ վար դա պե տից փա

խա և գնա ցիհա սա այն տեղ, ուր նստում էին Մա կա րիո սը և սուրբ 

Ան տո նի ա շա կերտ Ման գի սը: Այն տեղ հան դի պե ցի նաև Ե վագ րոս մե

նակ յա ցին, ե կավ նաև Պաք մոն ա նու նով մե կը, ո րը լե ռան մյուս կող

մում էր նստում և յո թա նա սուն տա րե կան էր: Այդ ժա մա նակ ե կավ 

մի ծեր, ըն կավ ծե րե րի ոտ քե րը և ա սաց. «Դառ նու թյան դևն ինձ հար

վա ծեց և ինձ նե ղում է կա նանց ցան կու թյամբ. այս պես մա հու չափ 

նե ղում է ինձ գի շեր ու ցե րեկ»: Եվ հայ րե րը նրան ա սա ցին.  «Իսկ դու 

քեզ պահ քի և ա ղոթ քի մեջ դի՛ր, և տե՛ս` ին չից է դա լի նում»: Պաք

մեոս մե նակ յացն ա սաց. «Ես հաս կա նում եմ քեզ, ո րով հե տև ինքս էլ 

մի ժա մա նակ այդ վի ճա կում հայտն վե ցի. դա ու րիշ ոչ մի բա նից չի 

լի նում, այլ միայն` ծու լու թյու նից: Ա հա տես նում ես ինձ ծե րա ցած: 

Քա ռա սուն տա րի է` ծե րա նում եմ այս խրճի թում և միայն իմ փրկու

թյան մա սին եմ հոգ տա նում, և փոր ձի չը մին չև հի մա չի հե ռա նում 

12 – Հարանց վարք
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ինձ նից: Տաս ներ կու տա րի օր ու  գի շեր ինձ դա դար չտվե ցին իմ խոր

հուրդ նե րը, և ար դեն  կար ծում էի, թե Աստ ված թո ղեց ինձ ձեռ քից: Ես  

դրի իմ մտքում` լավ է մեռ նել, քան մարմ նիս կամ քը կա տա րել: Ե լա 

խրճի թիցս ու գնա ցի ա նա պատ, այն տեղ գտա մի քա րայր ու նրա ներ

սում տե սա ին ձի եր կու կոր յուն ներ, մերկ ըն կա մուտ քի առ ջև` մտա

ծե լով, թե երբ դուրս գան,  կու տեն ինձ: Եվ երբ ե րե կո ե ղավ, ինչ պես 

և գրված է` «Ա րե գա կը ի մա ցավ  իր մուտ քը. առ յուծ նե րի կոր յուն նե րը 

մռնչում են և ի րենց կե րա կու րը փնտրում և ա րևա ծա գին հա վաք վում 

են և հանգ չում ի րենց որ ջե րում» (Սաղմ. ՃԳ 21-22), ու րիշ ին ձեր ևս ե կան 

հա վաք վե ցին դրսում, ներ սին ներն էլ դուրս ե կան: Կեսն այս կող մում 

էր, կեսն` այն, և ես` մեջ տե ղում: Նրանք սկսե ցին հո տո տել ինձ ոտ

քից մին չև գլուխ, մի մասն սկսեց լի զել, և մինչ սպա սում էի, որ ինձ 

կու տեն, թո ղին և հե ռա ցան  ին ձա նից: Ես այդ պես մերկ մնա ցի ե րեք 

օր ու գի շեր, և չմո տե ցան ինձ: Եվ ես հաս կա ցա, որ  Աստ ված պա հեց 

ինձ: Այն ժամ վեր կա ցա և վե րա դար ձա իմ խու ցը, և դա դա րե ցին չար 

խոր հուրդ նե րը: Իսկ հե տո դարձ յալ այլ խոր հուրդ ներ սկսե ցին խռո

վա հույզ ա նել ինձ` ա վե լի չար, քան նա խորդ նե րը. քիչ էր մնում ինձ 

հայ հո յել տա յին Աստ ծուն: Դևը, մի աղջ կա կեր պա րան քով, ո րին տե սել 

էի իմ ման կու թյան շրջա նում, ե կավ և նստեց ինձ մոտ, և թվաց` իմ 

ազ գա կանն է: Երբ տե սա նրան՝ իմ կող քին նստած, ապ տա կե ցի նրան, 

և նա ի չիք ե ղավ իմ առ ջև: Եվ դարձ յալ, խոր հուրդ նե րից խռո վա հույզ՝ 

ե լա ա նա պատ, շրջե ցի և գտա մի օ ձի ճուտ, վերց րի և գցե ցի ծոցս, որ

պես զի թե րևս խայ թեր ինձ, և մեռ նեի: Այն քան ճմռե ցի նրա գլու խը, 

որ սպուն գի պես փափ կեց, սա կայն չխայ թեց ինձ: Սրա նից հե տո ձայն 

լսե ցի, որ ինձ ա սաց. «Այ սու հե տև գնա՛, դա դա րի՛ր և այ լևս մի՛ հպար

տա ցիր, անձ նա պաս տան մի՛ ե ղիր և քո ան ձի զո րու թյա նը մի՛ հու սա, 

այլ Աստ ծո օգ նա կա նու թյան վրա դի՛ր հույսդ»: Դար ձա այն տե ղից և 

նստե ցի իմ խրճի թում, քա ջա լեր վե ցի, և մո լո րու թյունն այ լևս չմեր ձե

ցավ ինձ»:

64. Ոմն մե նակ յաց` անունը Ե ղիաս, հույժ սի րեց կու սու թյու նը 

և ա սում էր. «Լավ է իմ մարմ նի ան դամ նե րից մե կը կորց նեմ, քան 

իմ կու սու թյու նը»: Նա եր կու վանք շի նեց. մե կը քա ղա քում, մյու սը` 

ա նա պա տում: Եղ բայր նե րին հա վա քեց  ա նա պա տում, իսկ կույ սե րին՝ 

քա ղա քում, և հո գում էր նրանց կա րիք նե րի մա սին, ինչ պես նաև՝ պար

տեզ նե րի ու ջրհոր նե րի: Սա կայն սա տա նան խռո վու թյուն ներ գցեց եղ

բայր նե րի մեջ, և սրանք վի ճա բա նե ցին  միմ յանց հետ: Նրանց թի վը 

հինգ հար յուր էր, իսկ կույ սե րի նը` յո թա նա սուն: Ի վեր ջո Ե ղիաս մե
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նակ յա ցը ձանձ րա ցավ ա մեն օր նրանց հաշ տեց նե լուց և հա մո զե լուց, 

ե լավ վան քից գնաց և եր կու օր մտա մո լոր շրջեց ա նա պա տում և հե

տև յա լը խնդրեց՝ ա սե լով. «Տե՛ր, կա՛մ սպա նի՛ր ինձ, որ պես զի չտես նեմ 

նրանց նեղսր տած, կա՛մ ցա վեր տո՛ւր ինձ, որ պես զի ես միայն իմ հո գու 

հետ լի նեմ»: Երբ ե րե կո ե ղավ, փոքրինչ ննջեց, և ե րեք հրեշ տակ ներ 

ե կան, ինչ պես ինքն էր պատ մում մեզ, բռնե ցին նրան և ա սա ցին. «Ին

չո՞ւ ե լար կա նանց վան քից»: Եվ նա պատ մեց նրանց` ինչ պես որ ե ղել 

էր, և ա սաց. «Վա խե ցա, թե մի գու ցե մե ղան չեմ նրանց հան դեպ»: Եվ 

հրեշ տակ նե րը նրան ա սա ցին. «Ե թե քո վրա այժմ ցա վեր գան, կվե րա

դառ նա՞ս, թե՞ ոչ»: Իսկ նա պա տաս խան չէր տա լիս: Նրան դարձ յալ 

ա սա ցին. «Երդ վի՛ր մեզ և ա սա՛, որ ե թե նրանք հո գան քո մա սին, դու 

նույն պես կհո գաս նրանց մա սին»: Եվ նա երդ վեց: Այն ժամ հրեշ տակ

նե րը բռնե ցին նրան` մե կը ձեռ քե րից և մյու սը ոտ քե րից, իսկ եր րորդ 

հրեշ տա կը դա նա կով հար վա ծեց նրա ա մոր ձի նե րին. (ո՛չ ի րա պես, այլ 

ե րևու թա պես), ա պա բժշկե ցին նրան հրեշ տակ նե րը և ա սա ցին նրան. 

«Սի րե ցիր կու սու թյու նը, և այն քեզ հետ կլի նի»: Հինգ օր հե տո ու

ղար կե ցին նրան իր վան քը, և բո լորն ու րա խա ցան, և նրա սրտում այ

լևս ցան կու թյուն չե ղավ:

65. Հայր Ի սի դո րոսն ա սաց. «Քա ռա սուն տա րի մտքիս մեջ մեղ սա

կան ցան կու թյուն ներ ու նե նա լով` ո՛չ ցան կու թյանս հե տևից գնա ցի, 

ո՛չ էլ սրտմտու թյան»:

66. Միա բա նու թյան եղ բայր նե րից մե կը զրպարտ վեց շնու թյան մե

ղադ րան քով և վեր կե նա լով ե կավ հայր Ան տո նի մոտ: Միա բա նու թյան 

մի քա նի եղ բայր ներ ե կան, որ պես զի նրան հա մո զեն և տա նեն այն տե

ղից. սկսե ցին հան դի մա նել նրան և ա սել, թե` «Կա տա րե ցիր այդ բա

նը»: Իսկ նա պա տաս խա նեց. «Ան տեղ յակ եմ դրա նից»:  Այդ ժա մա նակ 

հայր Պափ նո տիոսն էլ էր այն տեղ, և այս պի սի ա ռակ պատ մեց. «Տե սա 

մի մար դու, որ գե տե զեր քին մին չև ծնկնե րը խրվել էր տիղ մի մեջ, և 

մի քա նի սը ե կել էին նրան դուրս քա շե լու, սա կայն մին չև պա րա նոցն 

ընկղ մե ցին նրան»: Եվ հայր Ան տո նը հայր Պափ նո տիո սի մա սին ա սաց. 

«Ա հա իս կա պես Աստ ծո մարդն է, որ կա րող է ապ րեց նել և ա ռող ջաց

նել հո գի նե րը»:  Եվ ե կող նե րը, ծե րի խոս քե րից զղջում ապ րե լով, ըն կան 

եղ բոր առ ջև, և ծե րից մխի թար ված` եղ բո րը տա րան միա բա նու թյուն:

67. Հայ րե րից մե կը պոռն կու թյան պա տե րազ մի մեջ ըն կավ և փա կե

լով խցի դու ռը` ե լավ ա նա պատ և այն տեղ շրջեց քսան մեկ օր, ո չինչ 

չճա շա կեց, այլ միայն պայ քա րում և նա հա տակ վում էր, որ պես զի տե

ղի չտա խոր հուրդ նե րին: Դրա նից հե տո ա ղոթք ա րեց առ Աստ ված` 
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ա սե լով. «Տե՛ր, օգ նի՛ր ինձ, քան զի չեմ հան դարտ վում, ո ղոր մի՛ր ինձ 

և թե թևաց րո՛ւ պա տե րազմն իմ»: Եվ գտնե լով մի այր` մտավ այն տեղ 

և ա սաց. «Լավ է՝ ես մեռ նեմ այս տեղ, քան  թե մե ղան չեմ»: Եվ նույն 

պա հին թե թևա ցավ պա տե րազ մը, և այ լևս չէր տագ նա պում:

68. Պոռն կու թյան խոր հուրդ նե րը պա տե րազ մում էին մի եղ բոր հետ: 

Պա տե րազ մը՝ ինչ պես տո չո րող ու վա ռող հուր, այ րում էր նրա սիր

տը օր ու գի շեր, իսկ մեկ այլ եղ բայր խնդրում էր նրան՝ չել նել խցից: 

Աստ ծո կամ քով հա լած վեց պա տե րազ մը նրա նից, և լու սա վոր վեց նրա 

սիր տը, քան զի դի մա ցավ և համ բե րեց պա տե րազ մին:

69. Մեկ այլ եղ բայր պոռն կու թյան դևի հետ պա տե րազ մում էր և 

գի շե րով վեր կա ցավ գնաց սուրբ ծե րի մոտ և ա սաց նրան այդ մա

սին: Ծե րը մխի թա րեց նրան և դարձ րեց իր խու ցը` ա սե լով. «Տե ղի մի՛ 

տուր, այլ իս կույն հան դի մա նի՛ր դևին, և ե թե նեղ վես, ե՛կ ինձ մոտ և 

մի՛ ա մա չիր, ո րով հե տև ե թե հայտ նես, չարն ա մո թով կմնա, իսկ ե թե 

թաքց նես, դևե րին կու րա խաց նես»: Եվ դա դա րեց եղ բոր պա տե րազ մը 

ծե րի ա ղոթք նե րով: 

70. Ա լեք սանդ րիա յի Ան տեո նում բնակ վող սաս տիկ ժուժ կալ մի եղ

բայր մեծ մեղ քի մեջ ըն կավ, և այդ տրտմու թյու նից դևե րը նրան վհա

տու թյան մեջ գցե ցին: Եվ երբ հաս կա ցավ, որ ին քը տրտմու թյու նից 

պարտ վել է, իբ րև իր ան ձի հմուտ բժիշկ՝ բա րի հույս տվեց ի րեն և 

ա սաց. «Հա վա տում եմ Աստ ծո գթա ռա տու թյա նը, որ ինձ ո ղոր մու թյուն 

կա նի»: Երբ այս ա սաց, դևե րը նրան հարց րին. «Որ տե ղի՞ց է հայտ նի, 

թե քեզ ո ղոր մու թյուն կա նի»: Եվ նա նրանց ա սաց. «Իսկ դուք ո՞վ եք, 

և ձեր ի՞նչ գործն է` ո ղոր մու թյուն կա նի, թե չի ա նի: Դուք գլխո վին 

գե հե նի և կորստ յան որ դի ներ եք, իսկ ե թե Աստ ված բա րի է, ձեր ի՞նչ 

գործն է»: Եվ այս պես ա մո թա հար լի նե լով` դևե րը հե ռա ցան: Մեկ այլ 

ժա մի հայտն վեց բան սար կուն և նրան ա սաց. «Ա սեմ քեզ, ծե՛ր, դու 

քրիս տոն յա չես»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ինչ էլ որ կամ` հա մե նայն դեպս 

քեզ նից բա վա կա նին լավն եմ»: Սա տա նան նրան ա սաց. «Ա սում եմ 

քեզ, որ դա տաս տա նի ես գնա լու»: Ծե րը նրան ա սաց. «Դու ո՛չ իմ 

դա տա վորն ես, ո՛չ էլ իմ Աստ վա ծը»: Երբ լսեց այս ա մե նը, խար դա

խու թյան դևը փա խավ  նրա նից: 

71. Ծե րերն ա սա ցին. «Բան սար կո ւի ո րո գայ թը մե նակ յաց նե րի դեմ 

ա ռա վել ե րի տա սարդ ներն են, քան կա նայք»: 

72. Աբ բա Ղոն գի նոսն ա սաց. «Ուր գի նի և ե րի տա սարդ ներ կան, 

այն տեղ սա տա նա յի կա րի քը չկա»:
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73. Գնաց մի դև և բա խեց վան քե րից մե կի դու ռը: Մի պա տա նի 

ե կավ բա ցե լու, իսկ դևը, տես նե լով պա տա նուն, ա սաց. «Ե թե դու այս

տեղ ես, իմ կա րիքն այ լևս չկա. դու այս տեղ բա վա կան ես», և ինքն 

հե ռա ցավ այն տե ղից:

74. Ոմն ծեր` մոտ վաթ սուն տա րե կան, ո րի ա նունն էր Վի տա լիոս, 

Ա լեք սանդ րիա յի ար քե պիս կո պոս Հով հա նի մա սին լսեց, թե, ա սե կոս նե

րի հե տևե լով, բամ բա սում և դա տա պար տում է մե նակ յաց նե րին, ով

քեր մտնում և շրջում են քա ղա քում: Կա մե ցավ ստու գել, թե ի րո՞ք 

դա տա պար տում է մեկ նու մե կին, ինչ պես ի րեն է հա սել: Թո ղեց իր վան

քը սուրբ Սե րի դո նում, ուր բնակ վում էր, և ե կավ Ա լեք սանդ րիա ու 

այն պի սի վարք հանձն ա ռավ, ո րը մարդ կանց գայ թակ ղե ցու ցիչ էր 

թվում, սա կայն Աստ ծուն ըն դու նե լի էր, ինչ պես Դա վիթն է ա սում. 

«Ով տա լիս է յու րա քանչ յու րին ըստ իր սրտի» (Սաղմ. ԺԹ 5): Մտնե լով 

քա ղաք՝ բո լոր բո զե րին հեր թով գրի ա ռավ: Եվ սկսեց մշա կու թյուն 

ա նել, և օ րա կան առ նում էր կես դրամ փող, իսկ երբ ա րևը մայր էր 

մտնում, այդ փո ղից մի քիչ ըն դե ղեն էր առ նում իր հա մար, իսկ մյու սը 

մա սը վերց նե լով՝ մտնում էր բո զե րից մե կի մոտ, տա լիս էր փո ղը նրան 

և ա սում. «Այս գի շերն ինձ շնոր հի՛ր և մի՛ պոռն կիր»: Գի շե րը օ թևա

նում էր նրա մոտ և պա հում էր նրան պոռն կա նա լուց, կանգ նում էր մի 

անկ յու նում, ուր կինն էր, և սկսում էր սաղ մո սել նրա հա մար, ծունր 

դնել մին չև ա ռա վոտ, իսկ երբ դուրս էր գա լիս, նրա նից եր դում էր 

վերց նում, որ ոչ մե կին չա սի իր ա րա ծը: Նրան ցից մե կը հայտ նեց նրա 

վար քը՝ ա սե լով, թե. «Ոչ թե պոռն կու թյան հա մար է մտնում մեզ մոտ, 

այլ՝ մեզ փրկե լու»: Եվ ծե րի ա ղոթ քով դի վա հար վեց այդ կի նը, որ պես

զի դրա նից հե տո մյուս նե րը երկն չեն և նրա կեն դա նու թյան օ րոք այ

լևս չհայտ նեն ի րո ղու թյու նը: Իսկ մար դիկ ա սում էին. «Ա հա Աստ ված 

հա տու ցեց այդ կնո ջը, ո րը սուտ խո սեց, ո րով հե տև այդ չար ծե րը՝ 

պոռն կու թյան, այլ ոչ թե ու րիշ բա նի հա մար է մտնում նրանց մոտ»: 

Եվ սուրբ Վի տա լիո սը, կա մե նա լով մարդ կա յին փառ քից խոր շել և իր 

հո գին այն տե ղի խա վա րից փրկել, երբ մշա կու թյան գործն ա վար տեց և 

ի րեն վար ձո ղից ա զատ վեց, ի լուր ա մեն քի՝ ա սաց. «Տե՛ր Վի տա լիոս, 

գնա՛ քո գոր ծին, քան զի տիկ նայք կան, ո րոնք  քեզ են սպա սում»: Իսկ 

երբ շա տե րը պար սա վում էին նրան, կա տա կե լով նրանց ա սում էր. 

«Ի՞նչ է, ես մար մին չու նե՞մ, ինչ պես ա մեն քը,  կամ միայն մե նակ յաց

նե րի վրա՞ բար կա ցավ Աստ ված, որ ի րենց բռնա դա տե լով մեռ նեն. հի

րա վի նրանք էլ մար մին են, ինչ պես ա մեն քը»: Ո մանք նրան ա սում 

էին. «Դու քեզ կի՛ն առ և փո խի՛ր քո զգես տը, քան զի քեզ հա մար լավ 
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է, որ Աստ ված քեզ նով չհայ հոյ վի, այ լա պես քեզ նով գայ թակղ ված նե րի 

հա մար դա տա պար տու թյուն կկրես»: Եվ նա դարձ յալ պա տաս խա նում 

էր նրանց կեղծ խռով մուն քով և երդ մամբ, թե. «Ա կանջ չե՛մ դնի ձեզ, 

հե ռո՛ւ կա ցեք ինձ նից. հի մա ոչն չի հոգս չեմ քա շում, ի՞նչ է, գնամ 

կին առ նեմ, տու նու տե ղի հոգս քա շեմ և սև օ րե՞ր ապ րեմ: Աստ ված ո՛չ 

ա նի. ով կա մե նում է գայ թակղ վել` թող գայ թակղ վի և գլու խը քա րո վը 

տա: Ի՞նչ եք ու զում ինձ նից. մի՞թե Աստ ծո դա տա վոր ներն եք. գնա

ցե՛ք ձեր ան ձե րին հո՛գ տա րեք, դուք չեք իմ փո խա րեն պա տաս խան 

տա լու: Դա տա վո րը Մեկն է, և դա տաս տա նի օ րը` նույն պես. ե թե Աստ

ված չկա մե նար, ես Ա լեք սանդ րիա չէի գա»: Եվ այս ա մենն ա սում էր 

աղմ կե լով ու սաս տե լով, որ պես զի այ նու հե տև բո լո րը խոր շեին և զգու

շա նա յին ի րե նից: Եվ դարձ յալ ա սում էր. «Ար դա րև, ե թե ինձ նից չհե

ռա նաք, ա նեծ քով կցրվեք»: Քո րե պիս կո պոս նե րից ո մանք, այս բա նե րը 

նրա նից լսե լով, տե ղե կաց րին նրա մա սին սրբա սեր Հով հան հայ րա պե

տին: Իսկ Աստ ված, որ չէր կա մե նում ար դար մե նակ յա ցի խո տո րու մը, 

խստաց րեց հայ րա պե տի սիր տը, և նա ոչ մե կին չհա վա տաց, այլ սաս

տեց և ար տաք սեց նրանց, ով քեր չա րա խո սում էին աբ բա Վի տա լիո

սին, և նրանց ա սաց. «Վե՛րջ տվեք մե նակ յաց նե րին բամ բա սե լուն. 

մի՞թե չեք լսել մեծն Կոս տան դիա նո սի վար քագ րու թյու նը, ուր նրա 

մա սին գրվածքն ա սում է. «Աստ ծուց չերկ յու ղող նե րից ո մանք  սուրբ 

ժո ղո վի ա վար տից հե տո սկսե ցին միմ յանց վե րա բեր յալ չար զրպար

տագ րեր տալ սուրբ Կոս տան դիա նո սին. նրան ցից ո մանք ե պիս կո պոս

ներ էին, ո մանք` մե նակ յաց ներ: Իսկ նա, ե րես առ ե րես բե րե լով չա րա

խոս նե րին և չա րա խոս ված նե րին, չա րա խո սին ստի պում էր ա սել մեղ քը 

մե ղա վո րի ե րե սին` լի ներ շնու թյուն թե մա հա պար տու թյուն: Եվ երբ 

գտնում էր, որ ճիշտ էր ա մեն ինչ, հի շե լով ա ռաք յա լի խոս քը, ա սում 

էր. «Ով տկա րա նա,  ա ռա վել ևս ոչ ես», և Տի րոջ օ րի նա կը, որ շնա ցած 

կնո ջը չդա տեց, այլ նրան ա սաց. «Ես էլ չեմ դա տա պար տում քեզ», 

նրան նման վե լով` հրա մա յեց բե րել վառ վող մո մը, և նրանց առ ջև վա

ռե լով մե ղադ րա գի րը` ա սաց. «Ե թե իմ աչ քով տես նեի Աստ ծո քա հա

նա յին կամ նրանց, ով քեր հրեշ տա կա յին կերպն են զգե ցած` մե ղան չե

լիս, քղա մի դովս կծած կեի, որ պես զի ոչ ոք չտես ներ: Ա հա այդ պես 

ա րեք և դո՛ւք այն Աստ ծո ծա ռա յին՝ ներ քի նի մե նակ յա ցին, և մի՛ գցեք 

ինձ պա տիր վի ճա կի մեջ, որ մեծ մեղք է իմ ան ձին»: Եվ սաս տե լով 

նրանց` ար ձա կեց: Իսկ Աստ ծո ծա ռա Վի տա լիոսն իր գոր ծը չէր դա

դա րեց նում և այս էր ա ղա չում Աստ ծուն, որ մեղք չհա մա րի նրանց, 

ով քեր գայ թակղ վում էին ի րե նից, քան զի գոր ծը, որ նա ա նում էր, 

գայ թակ ղե լի էր: Եվ ոչ մի մար դու մեղք չհա մա րեց այն, ինչ խո սեց 
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ո րևէ մե կը իր մա սին, և բա զում ան պար կեշտ կա նանց զղջու մի բե րեց, 

մա նա վանդ՝ երբ տես նում էին գի շե րը ձեռ քե րը տա րա ծած և ա ղո թե լիս 

ի րեն ցից յու րա քանչ յու րի հա մար: Դրա հա մար նրան ցից ո մանք դա

դա րում էին պոռն կա նա լուց` խրատ վե լով նրա նից, ո մանք ա մուս նա

նում էին և այ նու հե տև ապ րում ազն վո րեն, ո մանք էլ հրա ժար վում էին 

աշ խար հիկ կյան քից և ընտ րում կրո նա վո րու թյու նը: Մին չև նրա վախ

ճա նը, ոչ ոք մարդ կան ցից չի մա ցավ, որ նրա իսկ վար դա պե տու թյամբ 

և գոր ծով էին ա նարգ կա նայք դա դա րում մեղ քեր գոր ծե լուց: Եվ մի օր՝ 

այդ պի սի  կա նան ցից մե կի մո տից դուրս գա լիս, ա ռա վոտ յան  նրան 

հան դի պեց  մի պիղծ մարդ, որ կա մե նում էր մտնել նույն այդ կնոջ 

մոտ` նրա հետ պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու հա մար: Երբ սա տե սավ տեր 

Վի տա լիո սին, որ ել նում էր կնոջ մո տից, նրան ապ տա կեց և ա սաց. 

«Չա՛ր և Քրիս տո սին խայ տա ռա կո՛ղ ծեր, մին չև ե՞րբ պի տի չթող նես 

քո հան ցա վոր գոր ծե րը»: Հայր Վի տա լիոսն ա սաց. «Հա վա տա՛ ինձ, 

տա ռապ յա՛լ, թե կուզ և լռել յայն, սա կայն մի ապ տակ պի տի ստա նաս, 

այն էլ այն պի սի, որ ողջ Ա լեք սանդ րիան պետք է հա վաք վի այդ քո 

ստա ցած ապ տա կի վրա»: Դրա նից ո րոշ ժա մա նակ անց ե րա նե լի Վի

տա լիո սը իր խցում խա ղա ղու թյամբ ննջեց, քան զի փոք րիկ խուց ու

ներ, որ կոչ վում էր Ա րե գա կի դուռ: Ուս տի, ա մեն ան գամ, երբ պա տա

րագ էր մա տու ցում ե կե ղե ցում, ո րը մոտ էր իր խցին, այդ պոռ նիկ 

կա նան ցից շա տե րը հա վաք վում էին միա սին և ա սում. «Գնա՛նք, քան

զի աբ բա Վի տա լիո սը պա տա րագ ու նի»: Եվ երբ գա լիս էին, ու րա խու

թյամբ ըն դու նում էր նրանց, ու տում և ըմ պում էր նրանց հետ, այդ 

պատ ճա ռով շա տերն էին չա րա նում նրա դեմ և ա սում. «Բո լորն այն

պե՜ս են սի րում այս սուտ ա բե ղա յին և խո նարհ վում նրա ա ռաջ` ա ռանց 

գի տե նա լու նրա ծա ծուկ գոր ծե րը»: Քան զի բո լորն տես նում էին նրա` 

այդ կա նան ցից յու րա քանչ յու րի տուն մտնե լը, բայց չգի տեին, թե ինչ 

ա րիու թյամբ ու պար կեշ տու թյամբ էր նրանց դե պի փրկու թյուն ա ռաջ

նոր դում: Իսկ երբ վախ ճան վեց, ինչ պես ա սա ցի, իր խցում, ո րը ոչ ոք 

չի մա ցավ, նույն այդ ժա մին ե թով պա ցու պես սև ու չա րա դեմ մի դև 

հար ձակ վեց այն մար դու վրա, որն ապ տա կել էր աբ բա Վի տա լիո սին, մի 

ապ տակ հասց րեց նրան և ա սաց. «Ըն դու նի՛ր ապ տա կը, որ քեզ վե րա

դարձ րեց աբ բա Վի տա լիո սը»: Եվ սա, վայր ընկ նե լով, սկսեց փրփրել, 

և, ըստ աբ բա Վի տա լիո սի մար գա րեու թյան, հա վաք վեց ողջ Ա լեք սանդ

րիան՝ դևից ապ տակ վա ծի ձայ նի վրա, մա նա վանդ՝ ապ տա կի շա ռաչ յու

նից, ո րը լսե լի ե ղավ մի ամ բողջ աս պա րեզ հե ռա վո րու թյամբ: Ո րոշ 

ժա մա նակ անց ապ տակ վա ծը սթափ վեց, պատ ռեց իր հան դերձ նե րը, 

մեր կաց րեց կուրծ քը, գնաց դե պի սրբի խուցն ու ա ղա ղա կե լով ա սաց. 
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«Մե ղա՛ քեզ, Աստ ծո ծա ռա Վի տա լիո՛ս, ո ղոր մի՛ր ինձ»: Եվ նրանք, ով

քեր լսում էին, գնում էին նրա հե տևից: Եվ երբ հա սան սրբի խու ցը, 

դևը դարձ յալ դուրս ե կավ և հա լա ծեց նրան՝ ի տես բո լո րի: Երբ մտան 

խու ցը, տե սան սրբին՝ ծնկա չոք ա ղոթ քի կանգ նած և հո գին Աստ ծո 

ձեռքն ա վան դե լիս, իսկ հա տա կին այս պես էր գրված. «Ա լեք սանդ րիա

ցի նե՛ր, ժա մա նա կից ա ռաջ մի՛ դա տեք, մին չև որ գա Տե րը»: Եվ իս կույն 

դևը թո ղեց այն մար դուն,  ո րը բո լո րի ա ռաջ խոս տո վա նեց, թե ինքն 

ինչ ա րեց սրբին, և թե նա ինչ ա սաց ի րեն: Եվ այս ա մե նը հայտ նե ցին 

սրբա սեր Հով հան հայ րա պե տին, ո րը ողջ ուխ տի հետ միա սին ե կավ 

պատ վե լու սուրբ Վի տա լիո սի մար մի նը: Երբ տե սավ հա տա կի գի րը, 

ա սաց. «Հա նուն Աստ ծո, ես` տա ռապ յալ Հով հան նեսս, ա զատ վե ցի. ե թե 

ոչ` ապ տա կը, որ ստա ցավ այս թշվա ռը, ես էի ստա նա լու»: Այն ժամ բո

լոր պոռ նիկ նե րը, ով քեր հե ռա ցել էին նրան ցից, և ով քեր ա մուս նա ցել և 

զգաս տա ցել էին, մո մե րով ու լապ տեր նե րով հու ղար կա վո րում էին 

նրան՝ լա լով, և ա սում էին. «Կորց րինք մեր փրկու թյունն ու մեր ու

սուց չին»: Այդ ժա մա նակ բո լո րին  պատ մե ցին նրա վար քը, թե վատ ու 

ա պի րատ գոր ծե րի հա մար չէր մտնում ի րենց մոտ, և որ ի րենք եր բեք 

չտե սան նրան պոռն կա նա լուց կամ գի նի խմե լուց, գի շե րը գեթ եր կու 

ժա մով ննջե լուց կամ ի րեն ցից ո րևէ մե կին ձեռք տա լուց: Իսկ ո մանց 

մե ղադ րան քին, թե ին չու այդ մա սին չէին ա սում, ո րի պատ ճա ռով ողջ 

քա ղա քը գայ թակղ վեց, պատ մե ցին այն կնոջ մա սին, ո րը դի վա հար վեց, 

և ա սա ցին, թե այդ պատ ճա ռով են վա խից լռել: Երբ պատ վով թա ղե ցին 

նրան, ե կավ այն նույն մար դը, ո րը խրատ վեց նրա նից և բժշկվեց` հար

գե լու հա մար նրա հի շա տա կը: Հե տո նա կրո նա վոր դար ձավ Գա զա յի 

սուրբ Սե րի դո նի  վան քում, հա վատ քով վերց րեց սուրբ Վի տա լիո սի 

խու ցը և այն տեղ մնաց մին չև իր վախ ճա նը: Իսկ սրբա սեր հայ րա պե տը 

մե ծա պես գո հա ցավ Աստ ծուց, որ թույլ չտվեց ի րեն մե ղան չե լու Իր ծա

ռա Վի տա լիո սի հան դեպ, և շա տերն օ գուտ քա ղե ցին այդ պատ մու

թյու նից` ըն դու նե լով մե նակ յաց նե րին, և զգու շա նում էին նրան ցից 

ո րևէ մե կին ի զուր դա տե լուց: Սուրբ Վի տա լիո սի գե րեզ մա նը բժշկու

թյուն ներ էր ա նում և հրաշք ներ գոր ծում, ում ա ղոթ քով Տե րը թո՛ղ 

պար գևի մեզ իր ո ղոր մու թյու նը: 

75. Եր կու մե նակ յաց ներ սպա սա վո րու թյան նպա տա կով շրջում էին 

Տյու րո սում: Երբ նրան ցից մեկն անց նում էր փո ղո ցով, մի պոռ նիկ ձայն 

տվեց նրան և ա սաց. «Ապ րեց րո՛ւ ինձ, հա՛յր, ինչ պես որ Քրիս տոսն 

ապ րեց րեց պոռ նի կին»: Իսկ մե նակ յա ցը, բո լո րո վին չքաշ վե լով մարդ

կան ցից, նրան ա սաց. «Ե՛կ իմ հե տևից»: Եվ բռնե լով նրա ձեռ քից՝ 
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բո լո րի աչ քի ա ռաջ գնաց նրա հետ` ա մե նևին չմտա հոգ վե լով նրանց 

պար սա վանք նե րից: Եվ համ բա վը տա րած վեց, թե աբ բան ի րեն կին 

ա րեց տի կին Պորփ յու րա յին, քան զի այդ պես էին կո չում նրան: Աբբան 

նրան տա րավ, որ պես զի ո րևէ վանք մտցնի, իսկ կի նը ե կե ղե ցում մի 

ըն կե ցիկ մա նուկ գտավ և վերց րեց նրան՝ խնա մե լու: Մի տա րի անց 

ո մանք քա ղա քից ե կան այդ կող մե րը, ուր աբ բան ու Պորփ յու րան էին, 

տե սան ման կա նը և նրան ա սա ցին. «Ար դա րև, «ազ նի՛վ» ա բե ղա, որ դի 

ու նե ցար. այ լևս ար ժան չես այդ սուրբ սքե մը կրե լու»: Եվ վե րա դառ

նա լով Տյու րոս` տա րա ծե ցին, թե տի կին Պորփ յու րան աբ բա յից որ դի է 

ծնել, և որ ի րենք ի րենց աչ քով են տե սել ման կանն ու  աբ բա յին: Իսկ 

երբ աբ բան Աստ ծուց հայտ նու թյուն ստա ցավ իր մո տա լուտ վախ ճա

նի մա սին, Ա մա ղե գեին (քա նի որ  նրա ա նու նը փո խեց այն ժա մա նակ, 

երբ նրան սուրբ սքեմ տվեց) ա սաց. «Ե՛կ գնանք Տյու րոս, ո րով հե տև 

այն տեղ մի փոքր բա նի կա րիք ու նեմ և կա մե նում եմ, որ դու էլ գաս 

ինձ հետ»: Նա ա սաց. «Ինչ պես կհրա մա յես»: Եվ նրանք ման կան հետ 

ե կան, որն ար դեն մոտ յոթ տա րե կան էր: Եվ լուր տա րած վեց քա ղա

քում, թե ե կել է Պորփ յու րան իր մե նակ յաց ա մուս նու հետ: Մի քա նի 

օր անց մե նակ յա ցը հի վան դա ցավ, և քա ղա քից մոտ հար յուր մարդ 

ե կան նրան հի վան դա տես: Աբ բան խնդրեց ա ծուխ ներ վա ռել, և երբ 

բե րին լի ա մա նով, վերց նե լով՝ թա փեց իր պա րե գո տի վրա և ա սաց. 

«Ինչ պես որ Աստ ված ան կեզ մո րե նին պա հեց հրի մեջ (Ե լից Գ 2-3), այն

պես և այս ա ծուխ նե րը չմեր ձե ցան իմ պա րե գո տին, և ես կնոջ մեղք 

չգի տեմ՝ իմ ծննդից ի վեր»: Եվ երբ այս ա սաց, խա ղա ղու թյամբ Աստ ծո 

ձեռքն ա վան դեց իր հո գին, և բո լո րը՝ սքան չա ցած հրաշ քի վրա, քա

նի որ ա մե նևին չայր վեց պա րե գո տը հրից, փա ռա վո րե ցին  Աստ ծուն, 

որ այն քան ծա ծուկ ծա ռա ներ ու նի: Իսկ Ա մա ղե գեի դար ձի շնոր հիվ, 

ում Պորփ յու րա էին ան վա նում, այլ պոռ նիկ ներ ևս, նրան հե տևե լով, 

գնա ցին և կրո նա վո րու թյուն հանձն ա ռան և բա րե պաշ տո րեն ճգնում 

էին վան քում: Սա նրա հա մար եմ ա սում, որդ յակ նե՛ր, որ չշտա պեք 

դա տել ո րևէ մե կին, քան զի բազ միցս պոռն կա ցած նե րի, գո ղե րի կամ 

երդմնա զանց նե րի մեղ քե րը ի մա ցաք, սա կայն ա պաշ խա րու թյու նը, 

հա ռա չանքն ներն ու ար տա սուք նե րը, որ ծա ծուկ մա տու ցե ցին նրանք 

Աստ ծուն և ըն դու նե լի ե ղան Աստ ծո առ ջև՝ չի մա ցա՛ք:

76. Մի մեծն ծեր՝ Հով հան նես ա նու նով, այս պի սի մի դեպք պատ մեց. 

«Ժա մա նակ ներ ա ռաջ մի ե րի տա սարդ ե կավ ինձ մոտ և ինձ ա սաց. 

«Հա նուն Աստ ծո, ըն դու նի՛ր ինձ, քան զի կա մե նում եմ ա պաշ խա րել». 

և այս ա սում էր մե ծա մեծ հա ռա չանք նե րով: Իսկ ես, երբ տե սա նրան 
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այդ պես տրտմած, թա խան ձե լով ա սա ցի նրան. «Ին չո՞ւ ե կար այս պի սի  

զղջման, ա սա՛ ինձ պատ ճա ռը, և Աստ ված կա րող է օգ նել քեզ»: Նա 

ինձ ա սաց. «Ար դա րև, տե՛ր իմ, սաս տիկ  մե ղա վոր եմ»: Ես դարձ յալ 

ա սա ցի նրան. «Հա վա տա՛ ինձ, որդ յա՛կ, որ քան շատ և բազ մա պի սի 

են մեղ քե րը, նույն քան շատ և բազ մա պի սի են նաև բժշկու թյուն նե

րը. սա կայն ե թե ու զում ես բժշկվել, ճշմար տա պես ա սա՛ ինձ քո բո լոր 

գոր ծե րը, և նրանց պատ շա ճող դե ղե րը կկի րա ռենք, քան զի այլ կերպ 

է բժշկվում պոռ նի կը, այլ կերպ` մա հա պար տը, ու րիշ կերպ` կա խար

դը, այլ կերպ` զրպար տո ղը, այլ է ա գա հի բժշկու մը, այլ է ո խա կա լի նը, 

այլ է գո ղի նը և այլ՝ շնա ցո ղի նը: Բո լոր ախ տե րը չէ, որ քո մեջ կան: 

Ինչ պես մարմ նա կան հի վան դու թյուն ներն են տար բեր` ի րենց հա մա

պա տաս խան դե ղա մի ջոց նե րով, նույն պես և հո գևոր ախ տե րը, տար բեր 

լի նե լով, տար բեր բժշկու թյուն ներ ու նեն»: Իսկ նա, հո գոց հա նե լով, 

կուրծ քը ծե ծե լով, մեծ խռով քից հա ռա չանք ներն ու ար տա սուք նե րը 

խառ նած սրտի մեջ` չէր կա րո ղա նում պար զո րոշ խո սել: Երբ տե սա, 

որ նա այս պի սի ծանր ու ան տա նե լի տրտմու թյան մեջ է և չի կա րո

ղա նում իր գոր ծած չար գոր ծե րը հստա կո րեն պատ մել, նրան ա սա ցի. 

«Լսի՛ր ինձ, որդ յա՛կ, փոքրինչ հա վա քի՛ր մտքերդ և պատ մի՛ր ե ղա ծը, 

և Քրիս տոս կպար գևի քեզ իր օգ նու թյու նը, քան զի հա նուն Իր ան ճառ 

մար դա սի րու թյան և ան չափ գթու թյան, ա մեն ինչ կրեց, և մաք սա

վոր նե րին խո նար հա բար հա ղոր դա կից ե ղավ, և պոռ նի կից չխոր շեց, և 

ա վա զա կին ըն դու նեց, և մե ղա վոր նե րին սի րե լի ե ղավ. Նա Ին քը նաև 

քեզ կըն դու նի, որդ յա՛կ, ա պաշ խա րու թյու նից նվա ղած և առ Նա դար

ձած անձդ, քան զի մե ղա վո րի մա հը չի ցան կա նում, այլ նրա դարձն 

ու կեն դա նու թյու նը»:  Այն ժամ, փոքրինչ հա վա քե լով ի րեն և ար

տա սուք նե րը զսպե լով, ա սաց. «Տե՛ր աբ բա, ա մեն տե սա կի  մեղ քե

րով լցվածս, երկն քին ու երկ րին ա նար ժանս, եր կու օր ա ռաջ լսե ցի, 

որ Ան տիոք քա ղա քի նա խա րար նե րից մե կի դուստ րը կու սու թյան մեջ 

վախ ճան վեց և պատ վա կան ու մե ծա գին հան դերձ նե րով թաղ վեց քա

ղա քից դուրս գտնվող գե րեզ մա նում: Այս լսե լով` իմ ոճ րա գործ սո

վո րու թյամբ գի շե րով գնա ցի գե րեզ ման և մտնե լով այն տեղ՝ սկսե ցի 

մեր կաց նել նրան: Երբ բո լոր հան դերձ նե րը, մին չև իսկ ներք նա շա պի կը 

հա նե ցի, ո րով ծածկ ված էր նրա մեր կու թյու նը, և թո ղե ցի մերկ` ինչ

պես ծնվել էր, և կա մե ցա ել նել գե րեզ մա նից, մե ռե լը կանգ նեց իմ առ ջև 

և ձախ ձեռ քը մեկ նե լով՝ բռնեց իմ աջ ձեռ քից և ինձ ա սաց. «Ո ՜վ դու 

մարդ, ին չի՞ հա մար էր պետք այս պես մեր կաց նել ինձ, ինչ պե՞ս չվա

խե ցար Աստ ծուց, ինչ պե՞ս ան գի տա ցար դա տաս տա նի հա տուց ման 

սպառ նա լի քը, ինչ պե՞ս գթա սի րու թյուն չըն կավ քո սրտի մեջ մեռ յա
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լիս հան դեպ, ոչ էլ մարդ կա յին բնու թյու նից պատ կա ռե ցիր, այլ՝ քրիս

տոն յա լի նե լով հան դերձ՝ այս պես մերկ թո ղե ցիր ինձ Քրիս տո սի ա ռաջ 

և ոչ էլ կա նա ցի բնու թյու նից ա մա չե ցիր: Մի՞թե այդ նույն բնու թյու նը 

չծնեց քեզ. արդ յոք ին ձա նով չա նար գե ցի՞ր քո մո րը և ի՞նչ պա տաս

խան պի տի տաս ինձ հա մար Քրիս տո սի ա հեղ ատ յա նի ա ռաջ, թշվա՛ռ 

մարդ. իմ կեն դա նու թյան օ րոք իսկ մարդ չէր տե սել ե րեսս, իսկ ետ

մա հու դու ինձ մեր կաց րիր և իմ մար միը տե սար: Վա՜յ մարդ կանց, 

որ քա՜ն տա ռա պանք տե սա: Ի՞նչ սրտով, ո՛վ մարդ, կամ ո՞ր ձեռ քով 

վերց նե լով պի տի հա ղորդ վես սուրբ և պատ վա կան Մարմ նին ու Ար յա

նը մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սի»: Իսկ ես, լսե լով այս խոս քե րը, զար

հու րե ցի և իս պառ պա պանձ վե ցի: Հե տո հա զիվ հազ ա հով ու դո ղով 

ա սա ցի  նրան. «Ար ձա կի՛ր ինձ, և այ լևս նման բան չեմ ա նի»: Նա ինձ 

ա սաց. «Ճշմա րիտ եմ ա սում քեզ. ինչ պես կա մե ցար` այն պես մտար 

այս տեղ, բայց ինչ պես կա մե նում ես` այն պես դուրս չես գա այս տե

ղից, այլ իմ գե րեզ մանն  ընդ հա նուր կլի նի ինձ և քեզ հա մար, սա կայն 

մի՛ կար ծիր, թե հենց այս պա հին կմեռ նես, այլ՝ եր կար օ րեր տանջ վե

լով, քիչ առ քիչ, չա րից չար չար վե լով` դառ նա պես պետք է ա վան դես 

հո գիդ»: Իսկ ես ա ղա չե ցի ար տա սուք նե րով` ար ձա կել ինձ, բա զում 

ան գամ երդ վե լով ա մե նա կալ Աստ ծով, որ այ լևս այս ա նօ րեն գործն ու 

ո ճի րը չեմ գոր ծի: Այն ժամ իմ բա զում ա ղա չանք նե րից ու ար տա սուք

նե րից հե տո պա տաս խա նեց և ա սաց ինձ. «Ե թե կա մե նում ես ապ րել և 

այս նե ղու թյու նից փրկվել, ինձ խոս տա ցի՛ր, որ ե թե ար ձա կեմ քեզ, ոչ 

միայն այս պի սի պիղծ և գար շե լի գոր ծե րից կհրա ժար վես, այ լև հենց 

իսկ այս ժա մին կգնաս, կհրա ժար վես աշ խար հից, մե նակ յաց կդառ նաս, 

կա պաշ խա րես այս գոր ծա ծիդ հա մար և կծա ռա յես Քրիս տո սին»: Իսկ 

ես երդ վե ցի նրան` ա սե լով. «Աստ ծով եմ երդ վում, որ ըն դու նե լու է իմ 

հո գին, ոչ միայն այն կա նեմ, ինչ դու ա սա ցիր, այ լև այ սօր վա նից իմ 

տուն այ լևս չեմ վե րա դառ նա, այլ ա ռանց հա պա ղե լու վանք կգնամ»: 

Այն ժամ աղ ջիկն ինձ ա սաց. «Հագց րո՛ւ ինձ` ինչ պես որ տե սար»: Երբ 

հագց րի նրան, այն ժամ բազ մե լով` ան մի ջա պես ննջեց, իսկ ես, ա հա՛, 

ե կա քեզ մոտ. ապ րեց րո՛ւ ինձ` ինչ պես կա մե նաս»: Այս լսե լով ե րի

տա սար դից և մխի թա րե լով նրան ա պաշ խա րու թյան խոս քով` ժուժ կա

լու թյամբ կրթե ցի նրան և դարձ րի մե նակ յաց, տե ղա վո րե ցի լե ռան մի 

այ րում, որ քա ղա քի մյուս կող մում է, մե ծա պես գո հա նա լով Աստ ծուց 

և ջա նա լով նրա հո գու փրկու թյան հա մար»: 

77. Կյու րա կոս ա նու նով ոմն մե նակ յաց եղ բայր, որ Ա լեք սանդ րիա 

քա ղա քից էր,  մի քույր ու ներ՝ Պա րաս կևա ա նու նով: Երբ մե ռան նրանց 
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ծնող նե րը, Կյու րա կո սը ցան կա ցավ կրո նա վո րա կան վար քով ապ րել և, 

թող նե լով հայ րա կան ողջ ու նեց վածքն ու քրո ջը, գնաց Սկյու թիա յի 

ա նա պա տը` մեծն Դա նիե լի մոտ, և ճգնա վո րա կան վար քով կրո նա վո

րեց ու հա ճո ե ղավ իր կրո նա վո րա կան  վար քով, և կա տար յալ սեր ու

ներ առ Աստ ված: Իսկ նրա քույր Պա րաս կևան, որ գե ղե ցիկ էր տես

քով, խաբ վեց բան սար կո ւից և իր ան ձը տվեց պոռն կու թյան գոր ծին և 

ա նա ռակ վար քով բա զում հո գի ներ էր կորստ յան մատ նում: Նրա եղ

բայր Կյու րա կո սը, լսե լով այս ա մե նը, շատ տրտմեց իր քրոջ կորստ յան 

հա մար և ու րա ցավ նրան` նրա ա նա ռակ ըն թաց քի հա մար: Մոտ մեկ 

տա րի անց, լսե լով այս, Մեծն Դա նիելն ու ա նա պա տի այլ ծե րեր խիստ 

մե ղադ րե ցին  Կյու րա կո սին, թե` «Ինչ պե՞ս թո ղե ցիր քո քրոջն ան տեր 

ու տվե ցիր սա տա նա յին` կորստ յան մատ նե լու նրան»: Լսե լով այս հան

դի մա նու թյուն նե րը` Կյու րա կո սը սուգ ա նե լով հա ռա չում էր իր քույր 

Պա րաս կևա յի կորստ յան հա մար: Այն ժամ ծե րե րը նրան ա սա ցին. «Եղ

բա՛յր Կյու րա կոս, հարկ է քեզ ան ձամբ գնալ փնտրե լու այն կորս վա

ծին և դուրս բե րել մո լոր ված ոչ խա րին սա տա նա յա կան գոր ծե րից»: 

Այն ժամ Կյու րա կո սը, ծե րե րի հրա հան գով ու ա ղոթք նե րով, վեր կա ցավ 

գնաց Ա լեք սանդ րիա, հարց րեց ու ո րո նեց իր քույր Պա րաս կևա յի տու

նը, և ի վեր ջո գտավ այն: Կանգ նելմնա ցել էր մե նակ յա ցը պոռն կա նո

ցի դռա նը` ա մո թա լի պատ կա ռան քով, իսկ քույ րը ներ սում ու րա խա

նում էր բա զում տղա մարդ կանց հետ՝ գի նար բու քով, երգ ու պա րով: 

Կյու րա կո սը, լսե լով ներ սից ե կող ձայ նե րը, ար տաս վա լից ող բով դե պի 

եր կինք էր նա յում և ա ղա չում Աստ ծուն` օգ նել կո րուս յալ հո գուն: 

Ա պա մի պա տա նու ու ղար կեց ներս` իր քրոջ մոտ` ա սե լու, թե` քո եղ

բայր Կյու րա կո սը դրսում՝ դռան մոտ է և քեզ է կան չում: Պա րաս

կևան, որ գլխա բաց և բո կոտն՝ ա նա ռա կա բար պա րում էր և խա ղում 

մեղ սա սեր ե րի տա սարդ նե րի հետ, երբ լսեց իր եղ բոր մա սին, սաս տիկ 

ու րա խա ցավ  և  դուրս վա զե լով՝ ող ջու նեց եղ բորն ու իր ե րե սի վրա 

երկր պա գեց նրան: Կյու րա կո սը, տես նե լով նրան այդ պի սի տես քով, 

ար տաս վե լով բարձ րաց րեց ձեռ քերն առ Աստ ված և ող բա լով ա սաց. 

«Ո ՜վ քույր իմ Պա րաս կևա, այս ինչ պե՞ս եմ տես նում քեզ, որ և՛ Աստ

ծուն ար հա մար հե ցիր, և՛ հո գիդ ա նար գե ցիր. ա հա դու կո րար և քեզ 

հետ շա տե րին կորց րիր: Վա՜յ ինձ, քո՛ւյր իմ, որ այս պես եմ տես նում 

քեզ, ինձ հա մար լավ էր, որ քո առ ջև մե ռած լի նեի: Վա՜յ ինձ, քո՛ւյր 

իմ, որ նա յում եմ քեզ և տես նում եմ` հա վի տե նա կան կո րուստն ես 

բար ձել ան ձիդ»: Իսկ Պա րաս կևան, երբ լսեց այս, կուրծ քը ծե ծե լով ըն

կավ նրա ոտ քե րը և ող բա լով ա սաց. «Վա՜յ ինձ` թշվա ռա կա նիս, վա՜յ 

ինձ, որ իս պառ կո րա և մեղ քով անց կաց րի իմ կյան քի օ րե րը: Ա ղա չում 
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եմ քեզ, հա՛յր իմ՝ ըստ հո գու և եղ բա՝յր՝ ըստ մարմ նի, ե թե գի տես, որ 

Աստ ված կըն դու նի ինձ և գթու թյամբ կտես նի պոռ նի կի զղջումն ու 

ա նա ռակ կնոջ ա պաշ խա րու թյու նը, մի՛ թող նիր ինձ այս տեղ, ա ղա չում 

եմ քեզ, տե՛ր իմ և հա՛յր իմ: Լսող կլի նեմ և կհնա զանդ վեմ քո հրա

ման նե րին և ամ բողջ սրտով ու կամ քով կծա ռա յեմ Տի րո ջը»: Երբ Կյու

րա կո սը լսեց այս խոս քե րը, սաս տիկ ու րա խա ցավ և նրան ա սաց. 

«Մտի՛ր քո տու նը, ծած կի՛ր քո գլու խը, հա գի՛ր կո շիկ ներդ, քան զի 

ճա նա պար հը եր կար է, խիստ քար քա րոտ և լե ռան խոր շակն էլ սաս տիկ 

է, մին չև որ տա նեմ քեզ և կու սա նաց վան քը մտցնեմ»: Այն ժամ աղ ջի

կը նրան ա սաց. «Կեն դա նի է Տեր Աստ վածն իմ, որ ինչ պես գլխա բաց 

ու բո կոտն դուրս ե լա քեզ մոտ, այդ պես էլ կգամ քո ե տևից: Իմ տուն 

չեմ մտնի և ո չինչ չեմ վերց նի այն սա տա նա յա կան ի րե ղեն նե րից. ե՛կ 

գնանք, եղ բա՛յր, ինչ պես որ կամ` գլխա բաց ու բո կոտն: Ինձ հա մար, 

եղ բա՛յր իմ, լավ է մերկ գալ քո հե տևից, քան ետ դառ նալ և մտնել իմ 

կորստ յան տու նը»: Կյու րա կոսն ա ռա վել մեծ խնդու թյուն և ու րա խու

թյուն ապ րեց քրոջ այս խոս քե րից` գո հա նա լով Աստ ծուց, որ լու սա վո

րեց նրա խա վա րած սիր տը: Եվ ճա նա պարհ ընկ նե լով՝ գնա ցին դե պի 

լե ռը և մտան ներ քին ա նա պա տը, որ պես զի գնան տո նի տա ցի նե րի 

վանք: Ճա նա պար հին Պա րաս կևան հարց րեց  իր եղ բո րը. «Ո ՜վ հա՛յր 

իմ և եղ բա՛յր, ա սա՛ ինձ` կա՞ ինձ ո ղոր մու թյան հույս առ Աստ ված, 

թե՞ ոչ»: Եվ Կյու րա կոսն իր քրոջն ա սաց. «Ա յո՛, կա՛, և ան գամ` մեծ 

հույս, և ոչ միայն քեզ, այ լև բո լոր մե ղա վոր նե րին, ով քեր ա պաշ խա

րու թյամբ դառ նում են դե պի Քրիս տոս: Քան զի Քրիս տոս ա վե տիս 

բե րեց մեզ իր երկ նա յին Հո րից և այս պես ա վե տա րա նեց ու ա սաց. «Չե

կա ար դար նե րին կան չե լու, այլ մե ղա վոր նե րին` ա պաշ խա րու թյան» 

(Մատթ. Թ 13, Մարկ. Բ 17, Ղուկ. Ե 32): Դարձ յալ ա վե տա րա նեց և ա սաց. «Մե

ղա վո րի մա հը չեմ կա մե նում, այլ  չար ճա նա պար հից  դառ նա լը և ապ

րե լը»:  Դարձ յալ հաս տա տում է մե ղա վոր նե րին ի րենց կյան քի հույ սի 

մեջ և ա սում. «Ու րա խու թյուն կլի նի երկն քում՝ Աստ ծո հրեշ տակ նե րի 

մեջ, մի մե ղա վո րի հա մար, ո րը կա պաշ խա րի իր մեղ քե րը» (Ղուկ. ԺԵ 10): 

Եվ  մեղ քով կորս ված նե րին նկա տի ու նե նա լով՝ ա սաց. «Ե թե մե կը  

հարյուր ոչ խար ու նե նա, և նրան ցից մե կը մո լոր վի, մի՞թե չի թող նի 

ինսունին նը ա նա պա տում և չի գնա փնտրե լու մո լոր վա ծին, մին չև որ 

գտնի:  Իսկ երբ գտնի, իր ու սե րի վրա կառ նի նրան և կտա նի կխառ նի 

իր հո տին» (Ղուկ. ԺԵ 4-7): Այս պես և Քրիս տոս բո լոր մե ղա վոր նե րին, որ 

դառ նում են դե պի Ի րեն, իր ու սե րի վրա կառ նի և կտա նիկխառ նի 

երկն քի հրեշ տակ նե րին»: Լսում էր այս ա մե նը Պա րաս կևան և ար տա

սուք նե րով դի մե լով ու հա ռա չանք նե րով ա ղա չե լով՝ ա պա վի նում էր 
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ո ղոր մա բաշխ Քրիս տո սին: Եվ Կյու րա կո սը, տես նե լով իր քրոջ ա պաշ

խա րու թյու նը,  սրտի խոր քից  ա ղա չում էր Աստ ծուն՝ ըն դու նել նրա 

ա պաշ խա րու թյու նը: Իսկ Պա րաս կևան գնում էր գլխա բաց և եր կու 

ձեռ քը կա պած գլխա վե րևում: Եվ մինչ գնում էին ա նա պա տի խոր դու

բորդ ու դժվա րին ճա նա պար հով` ճաքճք վե ցին նրա ոտ քե րի ներ բան նե

րը, և ար յուն էր սաս տիկ հոր դում նրա մարմ նից, ար տա սուք նե րի 

վտակ ներ էր հո սեց նում ան դա դար և հա ռա չում առ Աստ ված՝ հի շե լով 

իր մեղ քե րը, իսկ գլուխն ու դեմ քը տո թից ու կի զիչ ա րևից խոր շա կա

հար վել և ինչ պես հրից` վառ վել էին: Ա պա սկսեց բռունցք նե րով ծե ծել 

իր կուրծ քը, ո րը և կապ տե լով ու ռեց և պատռ վեց. ար յու նը հո սե լով 

լցվում էր ծո ցը և հան դերձ նե րին, լաց էր լի նում և ա սում հա ռա չե լով. 

«Ըն դու նի՛ր, Տե՛ր իմ Հի սուս Քրիս տոս, իմ ա պաշ խա րու թյու նը, ինչ պես 

ըն դու նե ցիր պոռ նիկ կնոջ ա պաշ խա րու թյու նը»: Եվ մինչ գնում էին, 

նրա եղ բայ րը տե սավ, որ այլ կրո նա վոր ա նա պա տա կան եղ բայր ներ էին 

գա լիս ա նա պա տի ճա նա պար հով, իր քրոջն ա սաց. «Շեղ վի՛ր ճա նա

պար հից մի փոքր և թաքն վի՛ր, մին չև նրանք անց նեն, որ պես զի չգայ

թակղ վեն, քան զի չգի տեն, որ դու իմ քույրն ես»: Պա րաս կևան դուրս 

ե կավ ճա նա պար հից և թաքն վեց: Իսկ երբ ա նա պա տա կան ներն ան ցան, 

Կյու րա կո սը գնաց կան չե լու քրո ջը և տե սավ, որ նա մե ռած է: Հա ռա

չե լով հո գոց հա նեց և ա սաց. «Վա՜յ ինձ` մե ղա վո րիս, որ ար ժա նի չե ղա 

իմ տա ռապ յալ քրոջ հո գին ապ րեց նե լու»: Ա պա գե րեզ մա նա փոս փո

րեց, սաղ մոս նե րով ու օրհ նա բա նու թյուն նե րով թա ղեց նրան և մեծ 

տան ջանք նե րից ու տրտմու թյու նից հոգ նա բեկ՝ ննջեց նրա գե րեզ մա նի 

վրա: Եվ ե րա զում զար մա նա լի տե սիլք տե սավ: Տե սավ, որ Տե րը նստած 

էր բարձր ա թո ռի վրա, իսկ Նրա շուր ջը հրեշ տակ նե րի բազ մու թյունն 

էր, Քրիս տո սի առ ջև Պա րաս կևան` պա տա ռո տուն հան դերձ նե րով և 

գլխի կոր: Եվ Տերն ա սաց. «Բե րե՛ք այդ պոռ նիկ կնոջ բո լոր գոր ծերն իմ 

առ ջև»: Ե կան սևա դեմ մար դիկ և բե րին գրված մատ յան ներ, բա ցե ցին 

նրա առ ջև և ըն թեր ցե ցին նրա բո լոր մեղ սա գոր ծու թյուն նե րը: Այ նու

հե տև ե կան եր կու լու սա վոր այ րեր և Տի րո ջը մա տու ցե ցին շիշ` լցված 

ար յամբ և ար տա սուք նե րով, և ըն թեր ցե ցին մի փոք րիկ մա գա ղաթ, թե 

ինչ պես նա լսող և հնա զանդ ե ղավ իր եղ բո րը, ինչ պես բաց գլխով և 

բո կոտն գնաց ա նա պա տի դժվա րին ու քար քա րոտ ճա նա պար հով, ինչ

պես կո ծե լով ծե ծեց  իր կուրծ քը, մին չև որ իս պառ վի րա վո րեց մար մի

նը: Այն ժամ այն սևա դեմ մար դիկ ա սա ցին. «Ա հա այս քան ժա մա նակ 

մեզ հետ էր և մեզ հա ճե լին էր կա տա րում, և այս մատ յան նե րի բո լոր 

է ջե րը լցրին նրա հան ցանք նե րը, մինչ դեռ ե րեկ վա մեկ օր վա հա մար  

կա մե նում եք նրան խլե՞լ մե զա նից»: Եվ Տերն ա սաց. «Բե րե՛ք կշեռ քը», 
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և բե րին: Եվ սևե րը, որ պես քթո ցից, թա փում էին կնոջ մեղ քե րը մատ

յա նից և լցնում կշեռ քի մի նժա րի վրա: Նույն պես և լու սա վոր նե րը 

դրե ցին շի շը մյուս նժա րի վրա, և այս  նժա րը ծան րո րեն վայր ի ջավ և 

բարձ րաց րեց չա րա լից նժա րը. բո լոր չա րիք նե րը ցրվե ցին  ծխի նման և  

փո շու պես ան հե տա ցան: Այդ ժա մա նակ ա նու շա հո տու թյուն բու րեց, և 

հրեշ տակ նե րը մո տե նա լով՝ խլե ցին Պա րաս կևա յին թշնա մի նե րի ձեռ քից, 

ո րոնք կա մե նում էին նրան տա նել դե պի տան ջանք նե րի վայր, և բե րե

լով կանգ նեց րին նրան Քրիս տո սի առ ջև: Տե րը հրա մա յեց հա նել նրա 

վրա յից հին, աղ տե ղի ու պա տա ռոտ ված հան դերձ նե րը: Նրան հագց րին 

բե հեզ և ծի րա նի, նրա գլխին պսակ դրին, և լու սա վոր նե րը վերց նե լով 

նրան՝ թռանբարձ րա ցան եր կինք: Զարթ նեց Կյու րա կո սը քնից և սաս

տիկ ու րա խա ցավ տե սիլ քից: Գնա լով պատ մեց այն Մեծն Դա նիե լին ու 

Սկյու թիա յի մյուս սուրբ հայ րե րին, և բո լո րը փա ռա վո րե ցին Աստ ծուն: 

Եվ ե րա նու հի Պա րաս կևա յին գրա ռե ցին տախ տա կի վրա՝  կրո նա վոր նե

րի ու սուրբ կա նանց հի շա տակ նե րի շար քում՝ մար տի քսա նու թին: 

78. Ե լե գեոս ա նու նով մի մե նակ յաց իր խցում նեղ վեց ձանձ րույ թի 

դևից, և երբ եր կա րեց այդ վի ճա կը, վեր կե նա լով գնաց Ե լոս կոչ վող 

ա նա պա տը և շրջե լով այն տեղ` տե սավ մի մերկ մար դու՝ խիստ ծե րա

ցած, ո րը տես նե լով նրան՝ փա խավ: Աբ բա Ե լե գեո սը հա մա ռո րեն հե

տապն դեց նրան, իսկ նա ա ղոթ քի կանգ նե լուց հե տո հարց րեց. «Ինչ

պե՞ս ե կար այս տեղ և ին չո՞ւ չար չար վե ցիր այս քան»: Ե լե գեոսն ա սաց. 

«Իմ խցում տաղտ կա ցա ձանձ րույ թից և ե կա այս ա նա պա տը` շրջե լով 

և ա ղո թե լով, որ պես զի ին ձա նից հե ռա նա ձանձ րույ թի դևը: Խոր հում 

էի, թե կգտնվի՞ մի Աստ ծո ծա ռա, որ ա ղո թի ինձ հա մար: Ա հա ան տես 

առ նե լով իմ մեղ քե րը` ու ղար կեց քո սրբա սի րու թյու նը: Արդ, Աստ ծո 

մաղ թան քով ա ղո թի՛ր ինձ հա մար և ըն դու նի՛ր ինձ, որ պես զի քեզ մոտ 

բնակ վեմ»: Իսկ նա, ող ջու նե լով և ա ղո թե լով, ա սաց. «Դա անհ նար է, 

ո րով հե տև Աստ ծուց տրված չէ քեզ»: Այն ժամ Ե լե գեոսն ա սաց. «Ա սա՛ 

ինձ, ա ղա չում եմ քեզ, ինչ պե՞ս ե կար այս տեղ, որ քա՞ն ժա մա նակ ես 

այս տեղ և ի՞նչ շնորհ տվեց քեզ Աստ ված»: Իսկ նա հո ժա րու թյամբ 

պա տաս խա նեց նրան. «Թե ինչ պես ե կա և ինչ պատ ճա ռով` պարզ է. 

ե կա իբ րև մե ղա վոր, ո րը կա մե նում է փրկվել, այ սինքն` Աստ ված 

ա ռաջ նորդ ե ղավ իմ տկա րու թյա նը: Ա վե լի քան յո թա նա սուն տա րի 

այս տեղ եմ, և մինչ օրս մար դու ե րես չեմ տե սել: Իսկ ինչոր ժա մա նակ 

ա ռաջ հպար տա ցավ իմ սիր տը թշնա մու ներ գոր ծու թյամբ՝ իբ րև թե 

ա վե լի մեծ չա փի եմ հա սել՝ քան շա տե րը, և Աստ ծո նա խախ նա մու

թյամբ խոր հուրդ մտավ սիրտս՝ ա ղա չել Աստ ծուն, թե ո՞ւմ հետ ու նեմ 
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բա ժին, և թե աշ խար հում կա՞ մե կը ինձ հա վա սար: Եվ հա մա ռո րեն 

յոթ օր ա ղա չե լով Աստ ծուն՝ ա նե րևույթ ձայն ե կավ ինձ, թե` «Ա լեք

սանդ րիա յիում ապ րող  խա ղա մոլ և պոռն կա պետ Սեր գիի հետ է քո 

բա ժի նը»: Իսկ ես, սաս տիկ տրտմած, ա սա ցի  իմ մտքում. «Վա՜յ քեզ, 

տա ռապ յալդ Պյու ռիոս, ա հա այս քան տա րի ծա ռա յում ես Աստ ծուն 

այս պի սի խստա կե ցու թյամբ, և պոռ նիկ նե րի վե րա կա ցո ւի հետ դաս վե

ցիր»: Սա կայն ամ բար տա վան մտքով՝ սա տա նա յից ե կած ձայն հա մա

րե ցի այդ, ո րի պատ ճա ռով և երկմ տան քի մեջ էի: Յոթ օր ևս ա ղոթք 

ա նե լով՝ նո րից լսե ցի նույն ձայ նը, որ ինձ ա սաց. «Ա սա ցի քեզ, որ 

Ա լեք սանդ րիա յում պոռն կա պետ Սեր գիի հետ է քո բա ժի նը»: Այն ժամ 

ինքս ինձ ա սա ցի. «Ե թե սա հա ճո ե ղավ Աստ ծուն, ա պա Նա թույլ 

կտա, որ ես տես նեմ, թե ո՛վ է այդ Սեր գին և ի՛նչ է նրա գոր ծը»: Եվ 

վեր կե նա լով գնա ցի Ա լեք սանդ րիա, հար ցու փորձ ա րե ցի, և ինձ ցույց 

տվե ցին նրան, որ կա պել լա յում նստած՝  պոռ նիկ նե րի հետ գի նար բու

քով զվար ճա նում էր, իսկ պոռ նիկ նե րից ո մանք ներ սու դուրս էին 

ա նում, քան զի նա նրանց բո լո րի վե րա կա ցուն էր: Երբ մտա կա պել լա, 

հարց րի, թե նա՞ է Սեր գի ա նա ռա կը: Եվ նա ա սաց` ե՛ս եմ: Այն ժամ 

նրան ա սա ցի. «Կա մե նում եմ քեզ հետ ճա շել»: Նա ա սաց. «Հա մե ցի՛ր 

խա ղա ղու թյամբ»: Եվ հրա մա յեց բե րել` ինչ կար կա պել լա յում, և ես 

այդ քան տա րի ներ անց հար կադր ված ե ղա հա նուն Աստ ծո սի րո ա մեն 

ին չին հա ղորդ լի նել` հա մա րե լով, որ ե թե սա հա ճո ե ղավ Աստ ծուն և 

ինձ հետ դաս վեց, ին չո՞ւ չճա շա կեմ սրա հետ: Եվ երբ զվար ճա ցանք, 

նրան ա սա ցի. «Տուն ու նե՞ս»: Ա սաց` ա յո՛: Ա սա ցի. «Հի մա գնանք քո 

տուն, ո րով հե տև բան ու նեմ քեզ ա սե լու»: Իսկ նա իր մտքում գայ

թակղ վեց, թե ես, մի գու ցե թշնա մուց փորձ վե լով, կա մե նում եմ մեղ քի 

մեջ ընկ նել, և ստեպստեպ ինձ նա յե լով՝ իր մտքում պար սա վում էր 

ինձ և զար մա նում, ինչ պես որ հե տո պատ մեց ինձ, թե ինչ պես, այս պի

սի ծե րու թյան ու կրո նա վո րու թյան մեջ լի նե լով, հա մակ վե ցի այդ պի սի 

ախ տով: Երբ գնա ցինք նրա տուն, ես ա ղոթք ա նե լուց հե տո ա սա ցի 

նրան. «Հա նուն Աստ ծո, պատ մի՛ր ինձ քո վար քը, ա ռանց խոր շե լու 

կամ քաշ վե լու, և թե` ինչ բա րի գործ ես ա րել»: Իսկ նա, դրա նից զար

մա ցած, ա սաց. «Մա՛րդ Աստ ծո,  կա պել լա յում  ինձ  գտար պոռ նիկ նե

րի հետ ու տե լիս, խմե լիս և զվար ճա նա լիս, քան զի իս կա պես  նրանց 

վե րա կա ցուն եմ, և ա ռանց ինձ նրան ցից ոչ մե կին ոչ ոք չի կա րող 

մեր ձե նալ: Ինձ են դի մում, և ես ում կա մե նում եմ` նրան էլ տա լիս եմ, 

և դեռ այս քա նից հե տո, ինչ պես ա սում ես, կա մե նում ես իմ վար քի մա

սին ի մա նա՞լ: Ա հա ինքդ տե սար, այ լևս ին չո՞ւ ես կա մե նում ինձ նից 

տե ղե կա նալ»: Իսկ ես, ա ռա վել սաս տիկ ա ղա չե լով, երդ վեց նում էի 
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նրան չծած կել ինձ նից, ե թե բա րի բան է ա րել: Ա պա ինձ հա սած ձայ նի 

մա սին պատ մե ցի նրան: Այն ժամ նա, հիա ցած Աստ ծո մար դա սի րու

թյան վրա, հո գոց հա նե լով ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն շնոր հիր ինձ, ե թե 

այդ պես է: Հի շում եմ, որ մի օր սո վո րա կա նի պես մտա կա պել լա և մի 

սաս տիկ  գե ղե ցիկ կին տե սա, որ  կտավ էր գոր ծում: Ցան կա ցա նրան 

և կա պե լու հուն ա սա ցի. «Որ տե ղի՞ց է այս կի նը»: Նա ա սաց` այ սինչ 

քա ղա քից: Ես նրան ա սա ցի. «Խո սի՛ր նրա հետ, որ ինձ հետ լի նի»: 

Ա սաց. «Չե՛մ կա րող այդ պի սի բան ա սել նրան, ո րով հե տև թե կուզ և 

այժմ աղ քա տու թյան մեջ է, սա կայն խիստ  ազն վա կան է»: Նրան ա սա

ցի. «Իսկ ին չո՞ւ է այդ պի սի կար գի մեջ հայտն վել»: Եվ նա ա սաց. 

«Դրա ա մու սի նը իշ խա նին պարտք է ե ղել հար յուր դա հե կան, և երբ չի 

կա րո ղա ցել հա տու ցել, նրան բանտ է գցել, իսկ եր կու որ դի նե րին ծա

ռա յու թյան է վերց րել: Այժմ օր ու գի շեր շրջում է և աշ խա տում, որ 

թե րևս կա րո ղա նա ա զա տել նրանց»: Այս լսե լով՝ նրան ա սա ցի. «Գնա՛ 

նրան ա սա, որ ե թե ինձ հետ լի նի, ես կտամ հար յուր դա հե կա նը»: Նա 

դարձ յալ ա սաց. «Չե՛մ կա րող, քան զի, ինչ պես կար ծում եմ` եր բեք չի 

հա մա ձայ նի, քա նի որ սրտով սգա վոր է»: Ես նրան ա սա ցի. «Թե րևս 

հա մա ձայ նի, իսկ ե թե չհա մա ձայ նի, ո չինչ չես կորց նի»: Եվ նա հա մա

ձայ նե լով ինձ հետ` գնաց ա սե լու նրան: Կի նը հո գոց հա նե լով և ար

տաս վե լով հա մա ձայ նեց` ա սե լով. «Որ քան ժա մա նակ է` աշ խա տում եմ 

օր ու գի շեր, որ պես զի ա զա տեմ նրանց, բայց չեմ հաս նում դրան: Ար

դեն ձանձ րա ցա և չգի տեմ` ինչ ա նեմ. կար ծում եմ, որ մար դա սեր 

Աստ ված կնե րի ինձ այս մի մեղ քը՝ հա նուն ե րեք հո գու, ո րով հե տև 

գի տե, որ մինչ այս՝ օ տար տղա մարդ չճա նա չե ցի, այլ հար կադ րա բար 

եմ մատ նում իմ մար մի նը մեղ քի` հա նուն նրանց»: Երբ կա պե լու հին 

ե կավ և ինձ ա սաց, թե` հանձն ա ռավ, գնա ցի բե րե ցի հար յուր դա հե

կա նը և հաշ վե լով տվե ցի նրա ձեռ քը: Նա մե ծա մեծ հա ռա չանք նե րով 

ու ար ցունք նե րով վերց րեց, մտանք սեն յակ, և աչ քե րը վեր բարձ րաց

նե լով եր կինք` ա սաց. «Տե՛ր, դո՛ւ գի տես իմ նե ղու թյու նը»: Երբ լսե ցի 

այս, խիղճս շարժ վեց, և մտքիս մեջ ա սա ցի. «Ե թե սա այս պի սի նե ղու

թյան մեջ է, ինչ պե՞ս ես այդ պի սի պիղծ ու ա նօ րեն բան ա նեմ դրան»: 

Եվ թող նե լով՝ ար ձա կե ցի նրան՝ հար յուր դա հե կա նով հան դերձ, և 

ա զա տե ցի նրա ա մուս նուն ու որ դի նե րին»: Այս լսե լով՝ ա սա ցի. «Փա՛ռք 

մար դա սեր Աստ ծուն, ճիշտ էր քեզ հետ դաս վե լը»: Իսկ նա դարձ յալ 

հո գոց հա նե լով` ա սաց ինձ. «Ե թե սա հա ճո ե ղավ Աստ ծուն, ինչ պես 

ա սում ես, և Աստ ծով ե կար ինձ` մե ղա վո րիս մոտ, սրա նից ա վե լի լա վը՝ 

ու րիշ ի՞նչ հի շեմ: Չա րա բա րո, մեղ սա սեր ու Աստ ծո ե կե ղե ցուն ան հա

ղորդ մի իշ խան ե կավ Ա լեք սանդ րիա և ա մեն օր ին ձա նից եր կու կամ 

13 – Հարանց վարք
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ե րեք պոռ նիկ էր վերց նում: Մի օր, երբ անց նում էր կու սա նո ցի մո տով, 

նրան ցից մի քա նի ման կա մարդ կույ սի տե սավ` պա տու հա նին կռթնած, 

և նրա ցան կու թյու նից վառ ված` հրա մա յեց զին վոր նե րին շրջա պա տել 

վան քը և ու շա դիր հսկել, որ պես զի նրան ցից ոչ ոք չփախ չի: Ներս 

մտնե լով՝ հաշ վեց նրանց և գիտ ցավ, որ յո թա նա սուն հո գի են, հանձ

նեց ինձ և պատ վի րեց` ա սե լով. «Ա հա սրանք ձեռ քիդ տակ են, ինչ 

կու զես` ա րա, և ա մեն օր քա նի սին պա հան ջեմ` կբե րես ինձ մոտ, մին չև 

որ յո թա նա սուն թի վը լրա նա»: Երբ տե սա այս ա մե նը և լսե ցի հրա մա

նը, մտքումս ա սա ցի. «Վա՜յ ինձ` մե ղա վո րիս. այս հրեշ տա կա կերպ 

էակ նե րը այս քան տա րի հա նուն Աստ ծո պա հել են ի րենց կու սու թյու

նը, ի րենց մար մինն են մա շել պահ քե րով, հսկու մով ու ա մեն տե սակ  

ճգնու թյամբ, որ պես զի ի րենց ան ձե րը սրբո րեն  կանգ նեց նեն Երկ նա

յին Փե սա յի առ ջև, իսկ այժմ իմ մի ջո ցով պի տի կորց նեն այդ քան ջանքն 

ու վաս տա կը` այս պի սի ա պե րա սան գա զա նի կող մից պղծվե լով: Քավ 

լի ցի, ես  այդ պի սի բան չեմ ա նի»: Շատ խոր հե լուց և հնար չգտնե լուց 

հե տո, ա ղա չե ցի Աստ ծուն` ինձ միտք շնոր հել, որ մի ճար գտնեմ` ա զա

տե լու կույ սե րին այդ պի սի պղծու թյու նից: Ա մե նաո ղոր մած Աստ ված 

գթա լով` մտքումս մի բա րի խոր հուրդ գցեց, և վեր կե նա լով գնա ցի 

քա ղա քի բո զե րի մոտ և նրանց բա ժա նե լով իմ ու նեց վածքն ու դրա մը` 

հա զիվ կա րո ղա ցա հա մո զել նրանց՝ մա զե րը կտրել և կրո նա վո րա կան 

զգեստ հագ նել: Նրանց փա կե ցի վան քում և թող նե լով այն տեղ՝ կույ

սե րին դուրս հա նե ցի և ու րիշ տեղ թաքց րի: Եվ թշվա ռա կան իշ խա նին 

ա մեն օր տա լիս էի մա զե րը կտրած պոռ նիկ նե րին, մին չև որ յո թա նա

սուն թի վը լրա ցավ, ո րից հե տո այն չա րա փառն ու պիղ ծը հե ռա ցավ 

քա ղա քից: Այն ժամ կույ սե րին դարձ յալ վե րա դարձ րի ի րենց վան քը, 

իսկ մյուս նե րին ու զում էի ար ձա կել, սա կայն նրանք, տես նե լով մեր 

Քրիս տոս Աստ ծո ա ղա խին նե րին ու հարս նա ցու նե րին, չկա մե ցան այն

տե ղից դուրս գալ` ա սե լով. «Ե թե Աստ ված այս պատր վա կով ար ժա

նաց րեց մեզ հագ նե լու սուրբ կրո նա վո րու թյան այս զգես տը, քա՛վ լի

ցի, որ մենք այ սու հե տև դառ նանք դե պի այն պղծու թյունն ու մեր ան

ձանց կո րուս տը»: Եվ մնա ցին նույն վան քում՝ սուրբ զգեստ նե րի մեջ` 

ա պաշ խա րու թյամբ հա ճո լի նե լով ա մե նա զոր և գթաա ռատ Աստ ծուն»: 

Այս ա մե նը լսե լով և ա ռա վել ևս փա ռա վո րե լով Աստ ծուն, Ով միակ 

փրկիչն է Ի րեն հու սա ցող նե րի և ճշմա րիտ հա վա տաց յալ նե րի, նրան 

ա սա ցի. «Ար դա րև, եղ բա՛յր, թեև շատ վաս տակ ու նեմ, սա կայն հաս կա

ցա, որ ոչ թե ինձ հա վա սար ես, այլ ա ռա վել ես ինձ նից: Բայց դու ա ղո

թի՛ր ինձ հա մար, որ ես իմ տե ղը վե րա դառ նամ»: Եվ նա ա սաց. «Իմ 

Տի րո ջով կա ղո թեմ քեզ հա մար, որ պես զի վե րա դառ նաս քո տե ղը: Սա
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կայն, ե թե քեզ հետ դաս վե ցի` ինչ պես ա սում ես, ա պա քեզ չեմ թող նի, 

այլ քեզ հետ կգամ»: Եվ ա ղա չեց ինձ՝ սպա սել ի րեն մեկեր կու օր, և իր 

ու նեց ված քը տա լով աղ քատ նե րին` ե կավ իմ հե տևից և ինձ հետ բնակ

վեց այս այ րում ե րեք տա րի, իսկ վախ ճա նը կնքեց չորս օր ա ռաջ: «Հի

մա ա ղա չում եմ քեզ, որ պես զի երբ ել նի հո գիս` նրա կող քին ինձ դնես: 

Այժմ գնա՛ և ե րեք օր հե տո ա րի՛, ո րով հե տև քեզ հետ կա րևոր բան 

ու նեմ խո սե լու»: Երբ ե րեք օր հե տո վե րա դար ձա՝ ըստ ծե րի խնդրան քի, 

նրան առ հա վետ ննջած գտա, և թա ղե լով նրան աբ բա Սեր գիի կող քին, 

ինչ պես ինքն էր պատ վի րել, գո հա ցա Աստ ծուց այս սքան չե լի հրաշք նե

րի հա մար և վե րա դար ձա` փա ռա բա նե լով Աստ ծուն»: 

79. Մեր օ րե րում կա տար ված ա ռա վել հիա նա լի նշան նե րը ձեզ հա

մար գրի առ նե լը՝ հա ճո թվաց ինձ` Հա կոբ սար կա վա գիս ու մե ղա վո

րիս, հո գևո՛ր եղ բայր ներ, որ պես զի լսե լով այն` ա ռա վել շահ վեն ձեր 

հո գի նե րը, և փա ռա վո րե՛ք մար դա սեր Աստ ծուն, Ով ոչ մե կի կո րուս տը 

չի կա մե նում: Լսե ցե՛ք ինձ և ձեր մտքե րում դրե՛ք իմ ա ռա ջի կա ա սե

լի քը, քան զի իմ խոս քե րը լի են շնորհ նե րով: Ան տիո քի սուրբ ե պիս կո

պո սը հրա վի րեց քա ղա քի շրջա կա վան քե րի ե պիս կո պոս նե րին՝ ո րոշ 

խնդիր նե րի պատ ճա ռով: Հա վաք վե ցին ութ ե պիս կո պոս ներ, ո րոնց հետ 

էր նաև ե պիս կո պոս սուրբ Նո նո սը` սքան չե լի մի այր, որ մե նակ յաց էր 

ե ղել ա բե դե մե նա ցի նե րի բազ մա թիվ վան քե րում և ա նա րատ վար քի ու 

ա ռա քի նի ըն թաց քի հա մար ար ժա նա ցել էր այդ պի սի պատ վի: Սրանք, 

հա վաք վե լով վե րո հիշ յալ քա ղա քում, ի ջան սուրբ Հու լիա նո սի մա տու

ռը.  ես էլ  էի  նրանց հետ: Եվ կի րա կի օ րը ե պիս կո պոս ներն իջ նե լով` 

ա ղոթ քի նստե ցին մա տու ռի դռա նը և հար ցում ներ ուղ ղե ցին իմ ե պիս

կո պոս Նի նո սին, որ պես զի նրա նից հո գե շահ խոսք լսեն և նրա մի ջո ցով 

խո սող Սուրբ Հո գուց փրկու թյան շահն ըն դու նեն: Այդ պա հին մեր 

առ ջևից անց նում էր Ան տիո քի վար ձու պոռ նիկ նե րի ու կա քա վող կա

նանց բո զա պե տու հին` նստած գրաս տի վրա, հրա շա լի և թան կար ժեք 

հան դերձ նե րի մեջ, ան թիվ ոս կե ղե նով ու մար գա րիտ նե րով պճնված, 

շուր ջը՝ ա րանց և կա նանց բազ մու թյուն, ո րոնք պա րա նոց նե րին ու նեին 

ոս կե հուռ ման յակ ներ, հա գել էին պատ վա կան և ըն տիր զգեստ ներ և 

սպա սար կում էին նրան: Ո մանք ըն թա նում էին նրա առ ջևից, ո մանք` 

հե տևից, և նրան տես նել ցան կա ցող ներն ու նրան տեն չա ցող նե րը ան

հա գուրդ հա յաց քով նա յում էին նրան: Անց նե լու ըն թաց քում ողջ 

շրջա կա օ դը լցվել էր մուշ կի ու հո տա վետ պատ վա կան յու ղե րի ա նու

շա հո տու թյամբ: Ե պիս կո պոս նե րի դա սը, տես նե լով նրան՝ այդ պես բաց 

ե րե սով, ար ձակհա մար ձակ, գլուխն ան գամ բաց, և թան կար ժեք գլխա
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նո ցը ուսն ի վար ան փու թո րեն գցած, դարձ րին ի րենց ե րես նե րը՝ որ

պես սաս տիկ մեղ քից»: Բայց իմ տեր և Աստ ծո սուրբ Նո նո սը սրտի 

աչ քով նա յեց նրան, հե տո ե րեսն ի ջեց րեց ծնկնե րին և իր գոգն ամ բող

ջո վին թրջեց ար տա սուք նե րով, ա պա սաս տիկ հա ռա չեց և իր հետ 

նստած ե պիս կո պոս նե րին ա սաց. «Տե սե՛ք, եղ բայր նե՛ր, թե որ քա՜ն 

ջանք է թա փել այդ կի նը երկ րա վոր բա նե րի հա մար»: Իսկ նրանք լուռ 

խո նարհ վե ցին և ոչ մի պա տաս խան չտվե ցին: Նա նո րից ե րե սը դրեց 

ծնկնե րին, հա ռա չե լով ծե ծեց իր կուրծ քը և ողջ մա զե ղեն պա րե գո տը 

թրջեց ար ցունք նե րով: Ա պա դարձ յալ ա սաց. «Ար դա՛րև, Աստ ված այս 

դեպքն Իր առ ջև է դնե լու Դա տաս տա նի օ րը՝ մեզ և մեր ե պիս կո պո սու

թյունն ու մեր վար քը դա տե լու հա մար: Ինչ պե՞ս եք կար ծում, սի րե լի

նե՛ր, որ քա՜ն ժա մա նակ է այս կինն անց կաց րել իր ա ռանձ նա սեն յա

կում` լվա նա լով, սրբե լով, մաք րե լով ու պճնե լով ի րեն, պես պես զար

դա րանք նե րով պճնա գե ղե լով և սի րա գո րով հա յաց քով հա յե լու մեջ 

ի րեն զննե լով, որ պես զի իր բա րե կամ նե րի ա ռաջ դուրս գա լիս՝ ո րևէ 

պա կա սու թյուն չու նե նա իր հար դա րան քի մեջ և տգեղ չե րևա ի րեն 

տեն չա ցող նե րի աչ քին: Այս ա մենն ա րել է մարդ կանց հա ճո յա նա լու 

հա մար, ո րոնք այ սօր կան և վա ղը չեն լի նի: Իսկ ես, որ ան մահ Փե սան 

և ա նա պա տա կան ա ռա գաստն ու նեմ երկն քում, Փե սան, որ իր պատ

վի րան նե րով զար դար վող նե րին ա նա պա կա նու թյուն է տա լիս` երկ նա

վոր նե րին մեծ բա ժին պա հած ու նե նա լով, որ մտքով հա սա նե լի չէ, «որ 

ո՛չ աչ քը տե սավ, ո՛չ ա կան ջը լսեց և ո՛չ մարդ կանց սիր տը ըն կավ, 

Աստ ված այն պատ րաս տեց իր սի րե լի նե րի հա մար» (Ա Կորնթ. Բ, 9): Էլ 

ի՞նչ ա սեմ. մենք, որ խոս տում ու նենք՝  անք նին և ան հաս Գե ղեց կու

թյու նը տես նե լու, Ում սե րով բե ներն ու քե րով բե ներն իսկ նա յել չեն 

կա րող: Այս պի սի խոս տում ու նե նա լով հան դերձ՝ ո՛չ պատ րաստ վում 

ենք, ո՛չ զար դար վում և ո՛չ էլ մեր տա ռապ յալ հո գի նե րի աղ տե ղու

թյունն ենք մաք րում, այլ թող նում ենք սու գի և տխրու թյան մեջ»: Այս 

ա սե լով` վերց րեց ինձ և մեր խրճի թը վե րա դար ձանք, և ընկ նե լով մի 

քա րի վրա ու գետ նին նա յե լով՝ սաստ կա պես լաց ե ղավ ու ա ղա չե լով 

ա սաց. «Աստ վա՛ծ, քա վի՛ր իմ` մե ղա վո րիս մեղ քե րը, քան զի պոռ նի կի 

մեկ օր վա զար դար վե լը հաղ թեց իմ` տա րի նե րով տքնու թյամբ զար դա

րուն վար քը: Ի՞նչ ե րե սով նա յեմ Քեզ, Աստ վա՛ծ իմ, կամ ինչ պի սի՞ 

խոս քե րով ար դա րա նամ Քո առ ջև, Տե՛ր, Դո՛ւ, որ տես նում ես գաղտ

նին ու ծա ծու կը. Տե՛ր, չեմ մա տու ցել հո գուս գե ղեց կու թյու նը Քո 

ա ռաջ, Տե՛ր, ինչ պես Դու ես պա հան ջում ինձ նից, Աստ վա՛ծ իմ: Քո 

սոս կա լի ու ա հա վոր սե ղա նի հան դեպ եմ կանգ նած, սա կայն ինձ չեմ 

զար դա րել Քո կամ քի հա մա ձայն, Տե՛ր, Աստ վա՛ծ իմ, որ ան գո յու թյու
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նից գո յու թյան կո չե ցիր ա մեն ինչ, և իմ ա նար ժան թշվա ռու թյունն 

ար ժա նի հա մա րե ցիր ծա ռա յե լու քեզ: Մի՛ հե ռաց րու ինձ Քո երկ նա յին 

սե ղա նից. թո՛ղ պոռ նի կի զար դա րու մը չդա տա պար տի ինձ ա հա վոր ու 

վե հաս քանչ Քո ատ յա նի առ ջև, քան զի  այդ կի նը՝ հա նուն երկ րա վո րի 

և հո ղե ղե նի, մե ծա պես ջանք գոր ծադ րեց, իսկ ես Քեզ` ան մահ Փե սա

յիդ ար հա մար հե լով` ան փու թու թյան մատ նե ցի իմ ան ձը և ծու լու թյան 

պատ ճա ռով զրկվե ցի Քո պատ վի րան նե րի զար դե րից: Նա խոս տա ցավ 

հա ճո յա նալ  մարդ կանց և իս կա պես հա ճո յա ցավ, ո րով հե տև հա նուն 

դրա զար դար վեց երկ րի վրա, իսկ ես մար դա սեր Աստ ծուն խոս տա ցա 

հա ճո լի նել և ստե ցի. դրա հա մար իմ գոր ծած նե րին չկա՛ փրկու թյան 

հույս, սա կայն քո ա մե նագ թու թյա նը ա պա վի նե լով՝ կա մե նում եմ ճա

նա չել այն, և Քո իսկ ո ղոր մու թյամբ՝ Քո տա ռապ յալ ծա ռան եմ»: Լա

լով ու հա ռա չե լով, բա զում խոս տո վա նու թյուն նե րով անց կաց րեց շա

բաթ վա բո լոր օ րե րը»: Եվ հա ջորդ օ րը, որ սուրբ կի րա կի էր, գի շե րա

յին պաշ տա մուն քը կա տա րե լուց հե տո, իմ սուրբ հայր Նո նոսն ա սաց 

ինձ. «Եղ բայ՛ր սար կա վագ, տե սիլք տե սա և սաս տիկ  խռով ված եմ: 

Այն պատ մել չեմ կա րող, սա կայն Աստ ված Ի րեն հա ճե լին թո՛ղ կա տա

րի և մեզ` ի օ գուտ»: Հե տո ա սաց. «Ե րա զում տե սա, որ ես կանգ նած 

էի սե ղա նի անկ յան մոտ, և մի ցե խա թա թախ ա ղավ նի ճոճ վում էր իմ 

գլխա վե րևում: Նրա նից ե կող ժա հա հո տու թյու նը չէի կա րո ղա նում 

տա նել. նա շա րու նակ պտտվում էր իմ գլխա վե րևում, մին չև որ կա

տա րե ցին ե րա խա յից ա ղոթ քը, իսկ երբ սար կա վա գը քա րո զեց, նույն 

պա հին ան հե տա ցավ իմ մո տից: Պա տա րա գի ա վար տից հե տո ժո ղո

վուր դը հե ռա ցավ, և իմ դուրս ել նե լու ու դե պի տուն վե րա դառ նա լու 

ժա մա նակ  ցե խա շա ղախ ա ղավ նին ե կավ և դարձ յալ պտտվեց իմ վե

րևում: Ես ձեռքս պար զե լով՝ բռնե ցի նրան և գցե ցի ե կե ղե ցու գավ թի 

ա վա զա նի ջրի մեջ: Նա, այն տեղ թող նե լով իր ողջ գար շա հոտ աղ տե

ղու թյու նը, դուրս ե լավ՝ ինչ պես ճեր մակ ձյուն և թռչե լով՝ վեր բարձ

րա ցավ: Ես, աչ քերս վեր հա ռե լով, տե սա, որ դե պի վեր է սլա նում, 

մին չև որ կո րավ իմ հա յաց քից, և այ լևս չկա րո ղա ցա տես նել նրան»: 

Նրա` այս ա սե լուց հե տո, գնա ցինք մեծ ե կե ղե ցին՝ այլ ե պիս կո պոս նե րի 

հետ, և ող ջու նե ցինք քա ղա քի ե պիս կո պոս նե րին: Երբ Ա վե տա րա նի 

ժա մը ե կավ, ե պիս կո պոս նե րը նստե ցին բե մում և պաշ տա մուն քի կար

գը, Գրքե րի և սաղ մոս նե րի ըն թեր ցում ներն ա վար տե լուց հե տո, Ա վե

տա րա նը հանձ նե ցին սուրբ Նո նո սին` ա ղա չե լով նրան՝ իր մեկ նու

թյուն նե րը տալ: Եվ նա վեր կե նա լով՝ բա ցեց աստ վա ծա շունչ բե րա նը, 

և ոչ թե ինքն էր խո սում, այլ՝ Սուրբ Հո գին, որ բնակ վում էր  նրա մեջ: 

Ոչ թե ճար տա սա նու թյուն էր ա նում, քան զի չու ներ օ տար ուս մունք
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նե րի բա ռա պա շար, այլ լի էր Սուրբ Հո գով և Աստ վա ծա յին շնորհ նե

րով, և նրա վար դա պե տու թյու նը լու սա վո րում էր ժո ղովր դին ա վե տա

րա նա կան խոս քե րով՝ մե ղա վոր նե րի դա տաս տա նի և բա րի հույ սի վե

րա բեր յալ, որ կա և մնում է ար դար նե րի հա մար: Եվ այն պի սի զղջում 

ըն կավ ժո ղովր դի սիր տը այն սուրբ խոս քե րից, որ Սուրբ Հո գին էր 

բար բա ռում նրա շուր թե րով, որ մին չև ան գամ ե կե ղե ցու ողջ հա տա կը 

թրջվեց մարդ կանց ար ցունք նե րից»: Եվ ըստ Աստ ծո՝ իր ա րա րած նե րի 

հան դեպ  մեծ մար դա սի րու թյան և հո գա տա րու թյան,  ե կե ղե ցում էր 

գտնվում նաև պոռն կա պետ կի նը, ո րի մա սին է մեր խոս քը: Սա ոչ 

միայն եր բեք մեղ քի գի տակ ցում չէր ու նե ցել, այ լև ե կե ղե ցի էլ եր բեք 

չէր մտել, իսկ այժմ սուրբ հոր վար դա պե տու թյամբ Աստ ծո երկ յու ղից 

զղջում ապ րեց և հու սադ րե լով ի րեն՝ այն քան ար ցունք ներ թա փեց, որ 

գե տի նը թրջվեց, ո րով հե տև առ վակ նե րի պես հո սում էին աչ քե րից: Եվ 

եր կու ե րի տա սարդ նե րի պատ վի րեց և ա սաց. «Մնա ցե՛ք այս տեղ այն

քան ժա մա նակ, մին չև որ ժո ղո վուր դը հե ռա նա, և սրբի հե տևից գնա

ցե՛ք, մին չև որ գտնեք նրա բնա կու թյան վայ րը»: Պա տա նի նե րը ե կան 

մեզ հետ և վե րա դար ձան՝ նրան ա սե լու, որ սրբի օ թևա նը սուրբ Հու

լիա նո սի մա տու ռում է: Նա  նրանց իսկ ձեռ քով ու ղար կեց մի երկ

թերթ գրու թյուն, որ տեղ այս պես էր գրված. «Քրիս տո սի սուրբ ա շա

կեր տիդ. բան սար կո ւի ա շա կերտս ու մե ղա վորս ծնկի եմ իջ նում սուրբ 

գար շա պար նե րիդ առ ջև: Լսե լով լսե ցի Աստ ծո մա սին, Ում պաշ տում 

ես, որ եր կինքն ի վայր խո նարհ վեց և ի ջավ եր կիր՝ ոչ ար դար նե րին, այլ 

մե ղա վոր նե րին փրկե լու հա մար, և մաք սա վոր նե րի ու մե ղա վոր նե րի 

հետ բազ մեց: Դու պար կեշ տու թյամբ սուրբ ես, և թե պետ մարմ նա վոր 

աչ քով չես տե սել  Տեր Հի սուս Քրիս տո սին, որ ջրհո րի մոտ ե րես առ 

ե րես խո սեց սա մա րա ցի պոռ նի կի հետ  (Հովհ. Դ 7-27), սա կայն Նրա 

ճշմա րիտ պաշ տոն յան ես, ինչ պես լսե ցի քրիս տոն յա նե րից: Ե թե այդ

պի սի Աստ ծո պաշ տոն յա ես, շատ եմ ցան կա նում տես նել քո հրեշ տա

կան ման ե րե սը և քո ա ռաջ նոր դու թյամբ փրկու թյան հաս նել»: Իսկ իմ 

տե րը՝ ե պիս կո պոս Նո նո սը, պա տաս խան գրեց նրան. «Ով էլ որ ես` 

հայտ նի ես Աստ ծուն, ինչ պես և քո կամքն ու քո ա ռա ջի կա խոր հուրդ

նե րը, բայց մի՛ կա մե ցիր փոր ձու թյան մատ նել իմ տա ռապ յա լու թյու նը, 

քան զի ես մե ղա վոր մարդ եմ: Սա կայն, ե թե կա մե նում ես տես նել ինձ, 

ինձ հետ կան յոթ ե պիս կո պոս ներ. նախ քան ինձ տես նե լը՝ այ ցե լի՛ր 

նրանց յո թին էլ»: Նա նույն պա հին իսկ վեր կա ցավ և ե կավ մեզ մոտ` 

մա տուռ: Սուրբ Նո նո սը, նախ քան նրա գա լը, իր մոտ ժո ղո վեց ե պիս

կո պոս նե րին և նրան ներս հրա վի րեց: Երբ այս  կի նը  ներս մտավ, 

գետ նա տա րած գրկեց Նո նո սի ոտ քե րը, լաց ե ղավ և հա ռա չեց, ար տա
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սուք նե րով լվաց և մա զե րով սրբեց նրա ոտ քե րը,  հո ղը գետ նից վերց

րեց և ցա նեց իր գլխին, մե ծա ձայն ա ղա ղա կեց  ու ա սաց. «Ո ղոր մի՛ր 

ինձ` մե ղա վո րիս, նման վի՛ր քո Տեր և վար դա պետ Քրիս տո սին և հե

ղի՛ր ինձ վրա քո քաղց րու թյու նը և ինձ քրիս տոն յա՛ դարձ րու, քան զի 

ես մեղ քե րի ժո ղո վա տե ղի եմ և ա նօ րե նու թյուն նե րի ան դունդ, որն առ

նե լով՝ ընկղ միր քո Աստ ծո ա վա զա նի մեջ և ինձ գցիր հայ րա պետ Աբ

րա հա մի գիր կը»: Եվ նրանք, ով քեր այդ տեղ էին, ար տաս վում էին` 

տես նե լով այդ քան ե րի տա սարդ և հաս տա տուն  հա վա տով պոռ նի կին, 

և հա զիվ կա րո ղա ցան հոր դո րել նրան՝ թող նե լու սրբի ոտ քե րը և ոտ քի 

կանգ նե լու: Եվ սուրբն ա սաց նրան. «Մեր հայ րա պե տու թյան կա նո նա

կար գում այս պես է. չմկրտե՛լ պոռ նի կին՝ ա ռանց ե րաշ խա վո րու թյան, 

որ պես զի դարձ յալ նույ նի մեջ չընկ նի»: Իսկ նա, լսե լով այս, դարձ յալ 

գե տին ըն կավ և գրկե լով սրբի ոտ քե րը` ա սաց. «Պա տաս խան ես տա լու 

Աստ ծո ա ռաջ իմ հո գու հա մար, ե թե այժմ չմկրտես, և քո ձեռ քից պի

տի պա հան ջի Աստ ված իմ ար յու նը և քո վրա պի տի գրի իմ դժնդակ 

գոր ծե րը, ե թե չհո ժա րես այ սօր ինձ քրիս տոն յա դարձ նել: Իմ ա նար

ժան գոր ծե րին գոր ծա կից պի տի դառ նաս, ե թե չհե ռաց նես ինձ իմ չար 

գոր ծե րից. Աստ ծուն ու րա ցած կուռ քե րին պի տի երկր պա գեմ, ե թե 

վերս տին չծնես ինձ այ սօր՝ որ պես Քրիս տո սի հար սի»: Մյուս ե պիս կո

պոս ներն ու բո լոր ներ կա նե րը զար հու րած և սքան չա ցած էին Քրիս

տո սի ան բավ մար դա սի րու թյան վրա` տես նե լով այս պի սի մե ղա վո րին 

երկ նա յին տես չու թյանն ձգտե լիս և տեն չա լիս: Այն ժամ սուրբ Նո նոսն 

ինձ` մե ղա վոր Հա կո բոս սար կա վա գիս, ու ղար կեց քա ղա քի ե պիս կո պո

սի մոտ և ինձ պատ վի րեց ծա նու ցել նրան ա մեն ին չի մա սին ըստ կար

գի. և պատ վի րեց սար կա վա գու հի նե րից մե կին ինձ հետ ու ղար կել: Ես 

ա մե նը պատ մե ցի քա ղա քի ե պիս կո պո սին, ո րը մեծ ու րա խու թյուն ապ

րեց և սուրբ Նո նո սին այս պի սի թուղթ գրեց. «Պատ վա կա՛ն հայր և 

ե րա նե լի՛ վար դա պետ, Աստ ված քեզ հա մար էր պա հում այդ պի սի գոր

ծը, և քեզ էր վի ճակ ված, քան զի գի տեմ որ Աստ ծո բե րան ես, ինչ պես 

և ա սում է. «Ով պատ վա կա նը դուրս բե րի ա նար գից` նա Աստ ծո բե

րան կկոչ վի» (Ե րե միա ԺԵ 19)»: Ա պա իր մոտ կան չե լով տի կին Հռով մի

նա յին, որ սար կա վա գու հի նե րի գլխա վորն էր, ու ղար կեց ինձ հետ: 

Գա լով` նրան գետ նա տա րած, սուր բի ոտ քե րի մոտ լաց լի նե լիս գտանք: 

Տի կին Հռով մի նան նրան հոր դո րեց ոտ քի ել նել` ա սե լով. «Ե՛կ, քո՛ւյր 

իմ, որ պես զի ձեռ նադր վես»: Նա ան մի ջա պես ոտ քի ե լավ, և ե պիս կո

պո սը նրան ա սաց. «Խոս տո վա նի՛ր քո մեղ քե րը»: Նա պա տաս խա նեց. 

«Ե թե քննես իմ խղճմտան քը, իմ ան ձի մեջ բա րի գործ չես գտնի, այլ 

գի տեմ, որ իմ մեղ քե րը ծո վի ա վա զի պես ան թիվ են և նրա չափ՝ ծանր, 
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և ծո վի ջրե րը ա վե լի նվազ են, քան դրանք, բայց հա վա տում եմ Աստ

ծուն, որ Իր մար դա սի րու թյամբ վշտա կից կլի նի ինձ և թո ղու թյուն 

կտա իմ բա զում մեղ քե րին»: Ե պիս կո պոսն ա սաց նրան. «Ա սա՛ քո 

ա նու նը»: Նա ա սաց. «Իմ ծնող ներն ինձ Պե լա գեա են կո չել, բայց ան

տիոք ցի նե րի քա ղաքն ինձ Մար գա րիտ կո չեց՝ իմ բա զում զար դե րի 

պատ ճա ռով, ո րով զար դա րում էր ինձ բան սար կուն իր վա ճա ռա տան 

հա մար»: Ե պիս կո պոսն ա սաց. «Քո ծննդյան ա նու նով կկոչ վես»: Ձեռ

նադ րեց նրան և կո չեց Պե լա գեա, կնքեց և օ ծեց սուրբ յու ղով և տվեց 

նրան մեր Փրկչի` Հի սուս Քրիս տո սի Մար մինն ու Ար յու նը: Ըստ հա

վա տի՝ նրան մայր ե ղավ տի կին Հռով մի նա սար կա վա գու հին: Եվ վերց

նե լով նրան` բարձ րա ցանք վանք, որ տեղ քույ րերն էին: Իմ հայր Նո

նոսն ինձ ա սաց. «Ե՛կ, տե՛ր սար կա վագ, որ ու րա խա նանք Աստ ծո 

հրեշ տակ նե րի հետ, նաև ձեթ ճա շա կենք ե ղած հրաշք նե րի հա մար, որ 

վերս տին ծնվեց Քրիս տո սի հար սը»: Եվ մինչ ճա շա կում էինք, ե կավ 

բան սար կուն` մերկ, ձեռ քե րը գլխա վե րևում կապ ված, ա ղա ղա կեց ու 

ա սաց. «Ո ՜վ բռնու թյուն ինձ` սրա նից պա տու հաս վա ծիս ու ցնոր վա

ծիս. մի՞թե քեզ բա վա կան չե ղան ե րե սուն հա զար հա գա րա ցի նե րը, 

ո րոնց դուրս բե րիր իմ իշ խա նու թյան տա կից և  մկրտե ցիր Աստ ծո առ

ջև, մի՞թե բա վա կան չե ղավ քեզ Հե լիո պո լիս քա ղա քը, որն իմն էր, 

սա կայն այդ քա ղաքն էլ հափշ տա կե ցիր իմ ձեռ քից և մկրտե լով՝ մա

տու ցե ցիր քո Աստ ծուն և հույսս էլ կա տա րե լա պես կտրե ցիր: Ո ՜վ 

բռնու թյուն ինձ` չար  ա լևո րիս, որ գար շում եմ սրա նից, այ լևս չեմ 

կա րող համ բե րել քո նեն գու թյուն նե րին: Ա նիծ յա՛լ լի նի այն օ րը, երբ 

ծնվե ցիր երկ րի վրա, խոր տա կե ցիր ինձ և գո ղա ցար իմ հույսն ին ձա

նից»: Ե՛վ նո րա դար ձը, և՛ սար կա վա գու հին, և՛ մենք բո լորս՝ ե պիս կո

պոս նե րով հան դերձ, տե սանք նրան, որ այս ա մենն ա սում էր ա ղա ղա

կե լով ու ող բա լով: Բան սար կուն դարձ յալ ա սաց նո րըն ծա յին. «Դու 

ին չո՞ւ իմ  հան դեպ ա րե ցիր դա, ա՛յ տի կին Պե լա գեա, և դու էլ նման 

ե ղար իմ Հու դա յին, ո րին փառ քով ու պատ վով էր պսա կել իր Աստ

ված, սա կայն նա մատ նեց նրան. նույնն էլ դո՛ւ ինձ ա րե ցիր»: Իսկ 

հայր Նո նոսն ա սաց  Քրիս տո սի սուրբ ա ղախ նուն. «Պե լա գեա՛, սաս

տի՛ր դրան»: Եվ Քրիս տո սի գա ռը, խա չակն քե լով ի րեն, սաս տեց նրան, 

իսկ նա հե ռա ցավ մե զա նից: Եր կու օր հե տո դարձ յալ ե կավ բան սար

կուն և գտավ նրան, որ քնած էր իր հա վա տա մայր սար կա վա գու հու 

մոտ, արթ նաց րեց նրան և ա սաց. «Տի կի՛ն Մար գա րիտ, քեզ ի՞նչ ա րե

ցի, մի՞թե չզար դա րե ցի քեզ ոս կով ու մար գա րի տով, չբազ մաց րի՞ քո 

ար ծա թը, ոս կին ու հան դերձ նե րը: Ա ղա չում եմ քեզ` ա սա ինձ` ին չի՞ 

հա մար ես նե ղա ցել ին ձա նից. ես հա ճույ քով կկա տա րեմ քո կամ քը, 
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միայն թե մի՛ թող ինձ և մի՛ խայ տա ռա կիր ինձ բո լո րի  ա ռաջ»: Իսկ 

Պե լա գեան, կնքե լով ի րեն սուրբ խա չի նշա նով, փչեց նրա վրա և ան

հե տաց րեց` ա սե լով. «Թո՛ղ քեզ սաս տի Տերն իմ Հի սուս Քրիս տոս, որ 

հափշ տա կեց ինձ քո ձեռ քից, որ պես զի ես մտնեմ Երկ նա վո րի ա ռա

գաս տը»: Ա պա արթ նաց րեց Հռով մի նա սար կա վա գու հուն և ա սաց 

նրան. «Ա ղո թի՛ր ինձ հա մար, տի կի՛ն իմ և մա՛յր, քան զի բան սար կուն 

հար ձակ վում է ինձ վրա»: Եվ նա ա սաց. «Մի՛ երկն չիր նրա նից,  ի՛մ 

ցան կա լի դուստր, քան զի այ սու հե տև նա քո ստվե րից իսկ կերկն չի»: 

Եվ Պե լա գեան, իր մոտ կան չե լով տան ա վագ և կա ռա վա րիչ ե րի տա

սար դին, պատ վի րեց նրան գնալ իր ա պա րան քը, իր սեն յա կում ե ղած 

հան դերձ նե րը, ոս կե ղե նը, ար ծա թը և ա մե նը, ինչ կա, հաշ վա ռել և բե

րել վանք: Ե րի տա սարդն ա րեց` ինչ պես պատ վիր վել էր ի րեն, և բե րե

լով՝ հանձ նեց իր տիկ նո ջը:  Պե լա գեան ե րի տա սար դի և սար կա վա գի 

մի ջո ցով կան չեց Նո նոս ե պիս կո պո սին և  ա մեն ինչ հանձ նեց նրան` 

ա սե լով. «Ա՛յս է իմ ու նեց ված քը, ո րով հարս տաց րեց ինձ բան սար կուն՝ 

իմ չար գոր ծե րին ի տրի տուր: Սա կայն այժմ ինձ բա վա կան է Քրիս տոս 

փե սա յի փառ քի մե ծու թյու նը»: Եվ կան չեց իր բո լոր ա ղա խին նե րին ու 

ծա ռա նե րին, ար ձա կեց նրանց` ա սե լով. «Ա հա ես ա զա տե ցի ձեզ ժա մա

նա կա վոր և ան ցո ղիկ ծա ռա յու թյու նից, իսկ դուք փու թա ցե՛ք ա զա տել 

իմ հո գին մեղ քե րից»: Նրանց ոս կի տվեց և ար ձա կեց: Իսկ սուրբ ե պիս

կո պո սը կան չեց ե կե ղե ցու վե րա կա ցո ւին, Պե լա գեա յի աչ քի ա ռաջ նրա 

ողջ ու նեց ված քը տվեց նրան և ա սաց. «Երդ վեց նում են քեզ ա նա րատ 

ու սուրբ Եր րոր դու թյամբ, որ այս ու նեց ված քից ո չինչ չի մտնի ե կե ղե

ցի,  ե պիս կո պոս նե րին կամ կղե րի կոս նե րի դա սից ոչ  մե կին չի հաս նի 

ո չինչ և ոչ էլ քո տուն կմտնի: Ե թե ար հա մար հե լով ար հա մար հես այս  

եր դու մը և գո ղա նաս դու կամ մեկ ու րի շը սրա նից ո րևէ բան` նզովք 

կմտնի քո տուն, և նրանց հետ կդաս վես, ով քեր ա ղա ղա կում էին. 

«Խա՛չ հա նիր դրան, խա՛չ հա նիր դրան» (Մարկ. ԺԵ 13-14, Հովհ. ԺԹ 6): Այ

րի նե րին, որ բե րին ու կա րոտ յալ նե րին բաշ խի՛ր դա, որ պես զի` ին չը 

չա րով է հա վաք ված, բա րիով ար դա րու թյան գան ձեր կու տա կի»: Իսկ 

Քրիս տո սի ա ղա խին Պե լա գեան յոթ օր ո չինչ չկե րավ իր հետ բե րա ծից, 

այլ նրան կե րակ րում էր նրա հա վա տա մայր Հռով մի նան, քան զի երդ

վել էր ո չինչ չճա շա կել մեղ սա վոր վաս տա կից: Իսկ երբ լու սա ցավ ու

թե րորդ օ րը, հա նեց իր մկրտու թյան պատ մու ճա նը և մի ե պիս կո պո սի 

մա զե ղեն քուր ձը վերց նե լով՝ հա ջորդ օ րը մե զա նից գաղտ նի ան հե տա

ցավ Ան տիոք քա ղա քից: Իսկ տի կին Հռով մի նան լա ցում էր նրա հա

մար, և յու րա քանչ յուրս  գնա ցինք մեր տե ղե րը: Ե րեք տա րի անց ցան

կու թյուն ու նե ցա գնալ Ե րու սա ղեմ և երկր պա գել Քրիս տո սի սուրբ 
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Հա րու թյանն ու պատ վա կան սուրբ Խա չին և ա ղա չե ցի իմ տեր Նո նո

սին՝ ար ձա կել ինձ: Իսկ նա ինձ պատ վի րեց և ա սաց. «Ի՛մ սար կա վագ 

եղ բայր, երբ գնաս սուրբ վայ րե րը, ո րո նի՛ր մի ա բե ղա յի, ո րի ա նունն է 

Պի լի գիոս, և տե՛ս նրան, ո րով հե տև մեծ օ գուտ կքա ղես նրա նից, քան

զի իս կա պես Աստ ծո ծա ռա է ճշմա րիտ ճգնո ղը»: Եվ սա ա սում էր 

Քրիս տո սի ա ղա խին Պե լա գեա յի մա սին, իսկ ես չգի տեի նրանց գաղտ

նի խոր հուր դը, և ինքն էլ չէր կա րող հայտ նել ինձ: Հաս նե լով սուրբ 

վայ րե րը, ար ժա նա նա լով սուրբ Հա րու թյան և պատ վա կան ու սուրբ 

Խա չի երկր պա գու թյա նը, հա ջորդ օ րը վեր կե նա լով ո րո նե ցի սուրբ Պի

լի գիո սին և գտա նրա խու ցը, որ Ձի թեն յաց լե ռան վրա էր, ուր Տերն 

ա ղոթ քի կանգ նեց: Տե սա խու ղը, ո րը դուռ չու ներ և բո լոր կող մե րից 

շար ված էր, միայն մի փոք րիկ պա տու հան կար որ մի վրա: Երբ մի թե

թև բա խե ցի, նույն պա հին էլ Քրիս տո սի ա ղա խի նը բա ցեց այն և տես

նե լով ինձ՝ ճա նա չեց, իսկ ես նրան չճա նա չե ցի, ո րով հե տև նրա սքան

չե լի գե ղեց կու թյու նը թա ռա մել էր, և ե րե սի պայ ծա ռու թյու նը՝ թար շա

մել, աչ քե րը խորն էին ըն կել և ճգնու թյու նից ու խստա կե ցու թյու նից 

ձեռ քե րի և մարմ նի ոս կոր նե րը ե րևում էին: Ողջ Ե րու սա ղե մը կար ծում 

էր, թե նա տղա մարդ է. ես էլ էի այդ պես կար ծում և միայն նրա նից՝ 

տղա մար դուց օրհ նու թյուն ստա նա լու հա մար էի գնա ցել, քան զի 

Քրիս տո սի ճշմա րիտ և կա տար յալ ծա ռա էր: Նա, բա ցե լով բե րա նը, 

ա սաց. «Տե՛ր եղ բայր, դու Նո նոս ե պիս կո պո սի ա շա կե՞րտն ես»: Ես 

ա սա ցի. «Ա յո՛, նրա ծա ռան և ճշմա րիտ ա շա կերտն եմ»: Նա ա սաց. 

«Ա ղա չում եմ քեզ, որ նա  ա ղոթք ա նի ինձ հա մար, քան զի Աստ ծո 

մարդն է: Դու ինքդ էլ ա ղո թի՛ր ինձ հա մար, ո՜վ տե՛ր իմ եղ բայր»: 

Ներ սից փա կեց պա տու հա նը և սկսեց ժա մը ե րե քի ա ղոթ քը: Ես, նրա 

խու ղի մոտ ա ղոթ քի կանգ նե լով, գո հա ցա Տի րո ջից և հե ռա ցա այն տե

ղից մեծ հո գե շա հու թյամբ: Շրջե լով վան քերն ու ա նա պատ նե րը` սուրբ 

հայ րե րից օրհ նու թյուն ստա նա լու հա մար, այ լևս չէի մտա ծում նրա 

մա սին, սա կայն նրա՝ իբ րև տղա մար դու սրբու թյան և ճգնու թյան համ

բա վը ա մե նու րեք էր: Երբ ութ օր ան ցավ, Ե րու սա ղե մում լուր տա րած

վեց, թե սուրբ Պի լի գիո սը մա հա ցավ: Հա վաք վե ցին ողջ Ե րու սա ղե մի 

վա նա կան նե րը, ինչ պես նաև Նի կո պոլ սից և Ե րի քո վից ու Հոր դա նա նի 

այն կող մից, ժո ղով վեց մե նակ յաց նե րի մեծ բազ մու թյուն, ով քեր այդ 

օ րը Աստ վա ծա յին նա խախ նա մու թյամբ Ե րու սա ղե մում էին: Քան դե

ցին խու ղը, հա նե ցին մար մինն ու պատ վա կան նշխար նե րը և դրին 

սփռո ցի վրա: Հայ րա պետն ու սուրբ հայ րե րը մո տե նա լով՝ պա տա նե ցին 

և օ ծե ցին սուրբ յու ղով. և գի տե նա լով, որ բնու թյամբ կի նար մատ է, 

ի րենց ձայ նը բարձ րաց րին առ Աստ ված` բար բա ռե լով. «Փառք քեզ, 



 ԳԼ. Ե –   ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ ԽՐԱՏ ՆԵՐ ՊՈՌՆ ԿՈՒԹՅ ՈՒ ՆԻՑ ԶԳՈՒ ՇԱ ՆԱ ԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  203

Տե՛ր, որ Քո մեծ ո ղոր մու թյամբ գաղտ նի սրբե րիդ հայտ նի ես դարձ

նում ոչ միայն տղա մարդ կանց, այ լև՝ կա նանց»: Ու զում էին ժո ղովր

դից թաքց նել այդ պի սի հրաշ քը, բայց չկա րո ղա ցան, ինչ պես Տերն է 

ա սել  սուրբ Ա վե տա րա նում. «Չկա ծա ծուկ բան, որ հայտ նի չդառ նա» 

(Մատթ. Ժ 26, Մարկ. Դ 22, Ղուկ. Ը 17, ԺԲ 2), կա՛մ անկ յու նում թաքց վի, կա՛մ 

գործ վի՝ և հայտ նի չդառ նա: Հա վաք վե ցին բո լոր  կու սա նոց նե րի միա

բա նու թյուն նե րը` լապ տեր նե րով, խա չե րով և մո մե րով, ու սե րին ա ռած՝ 

բե րին սուրբ, պատ վա կան ու երկ յու ղած հայ րե րի նշխար նե րը, և ի րո՛ք 

կա տար վեց Տի րոջ կող մից աս վա ծը, թե` «Թո՛ղ փայ լի ձեր լույ սը մարդ

կանց ա ռաջ, որ պես զի տես նեն ձեր բա րի գոր ծե րը և փա ռա բա նեն ձեր 

Հո րը, որ երկն քում է» (Մատթ. Ե 16): Եվ այս պես նա մտավ Քրիս տո սի 

հանգս տի մեջ: Ա հա ա՛յս է պոռ նի կի վար քագ րու թյունն ու նրա վախ

ճա նը: Արդ, նման վո՛ղ լի նենք ոչ թե նրա ա ռա ջին վար քին, այլ՝ վեր ջին 

ճգնու թյանն ու քաջ հա վա տին, և նրա բա րե խո սու թյամբ վա յե լենք 

երկ նա յին բա րիք նե րը Հի սուս Քրիս տո սի մի ջո ցով, տղա մար դի՛կ և կա

նա՛յք և հա վա տաց յալ նե րի գնդե՛ր, ի Հի սուս Քրիս տոս` ի Տեր մեր, 

Ո րին փառք հա վիտ յանս. Ա մեն»:  

Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից    

80. Ոմն եղ բայր հայր Ա ղա թո նին հարց րեց պոռն կու թյան մա սին: 

Ծե րը նրան ա սաց. «Գնա՛ քո տկա րու թյու նը դիր Աստ ծո առ ջև և հան

գիստ կգտնես»: 

81. Մի մեծն ծեր մի ան գամ գնաց հայր Ա քի լա Թե բա յի դա ցու մոտ 

և նրան ա սաց. «Մի մեծն ծե րի դեմ պա տե րազմ ու նեմ, հա՛յր»: Ա քի

լա յոսն ա սաց. «Դա պոռն կու թյուն չէ, այլ դևե րի նա խանձ, ո րոնք ջա

նում են ընտր յալ նե րին մո լո րեց նել»: 

82. Ոմն եղ բայր հայր Դա նիե լին հարց րեց և ա սաց. «Հա՛յր, ինձ 

պատ վի րա՛ն տուր, որ պա հեմ»: Ծե րը նրան ա սաց. «Քո ձեռ քը եր բեք 

կնոջ հետ մի՛ մտցրու պնա կի մեջ, նրա հետ մի՛ կեր, մի՛ տես և մի՛ խո

սիր նրա հետ` լի նի ան գամ քո մայ րը, և սրա նով փոքրինչ կա զատ վես 

պոռն կու թյան դևից»:

83. Հայր Մա տո յեն ա սաց, թե իր մոտ ե կավ մի եղ բայր և հարց րեց, 

թե՝ եղ բո րը դա տելն է ա վե լի չա՞ր, թե՞ պոռն կու թյու նը: Ին քը նրան 

պա տաս խա նեց. «Խիստ ծանր է այդ ա սածդ, եղ բա՛յր»: Եղ բայրն ա սաց. 

«Հա պա ինչ պե՞ս է, հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ըն կե րո ջը դա տե լը չար 
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բան է, բայց հեշտ է բու ժու մը, քան զի նա, ով դա տել է, կընկ նի դատ

ված ըն կե րոջ ոտ քե րը և կա սի. «Թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ», և նույն պա

հին էլ կսրբվի, իսկ պոռն կու թյու նը բնա կան մահ է և դժվար քա վե լի»:

84. Հայր Սի սո յի ա շա կերտ հայր Աբ րա հա մը մի ան գամ փոր ձու թյան 

են թարկ վեց դևե րից և ըն կավ պոռն կու թյան մեջ: Երբ ծե րը լսեց, վեր 

կե նա լով ձեռ քե րը պար զեց դե պի եր կինք և ա սաց. «Աստ վա՛ծ իմ, կա մե

նաս թե չկա մե նաս, չե՛մ թող նի քեզ, մին չև որ սրան չբժշկես»: Եվ նույն 

պա հին էլ հայր Աբ րա հա մը բժշկվեց պոռն կու թյան ախ տից այն պես, որ 

իս պառ ա զատ վեց այդ չար մեղ քից և ոչ մի ան գամ այ լևս չմտա բե րեց: 

85. Հայր Հով հան նես Կար ճա հա սա կի մա սին հե տև յալ պատ մու թյու

նը պատ մե ցին: Մի ման կա մարդ աղջ կա ծնող նե րը վախ ճան վե ցին, և  նա 

որբ մնաց, իսկ  նրա տու նը Սկի տեի հայ րե րի ի ջևա նա տու նը դար ձավ: 

Ո րոշ ժա մա նակ աղ ջի կը հան դար տու թյամբ ապ րում էր տա նը և սպա

սար կում ի ջևա նած եղ բայր նե րին: Ո րոշ ժա մա նակ հե տո աղ ջիկն սկսեց 

աղ քա տա նալ, և նրան սկսե ցին չար մար դիկ այ ցե լել, տու նը դար ձավ 

պոռն կա նոց, և ինքն էլ դար ձավ պոռ նիկ: Սկի տեի հայ րե րը, լսե լով 

այս, խիստ տրտմե ցին և հայր Հով հան նես Կար ճա հա սա կին ա սա ցին. 

«Լսե՞լ ես, որ այն մեր քույ րը բա րի ըն թացք չի բռնել. նա որ քան 

կա րող էր` իր սե րը ցույց տվեց մեր նկատ մամբ,  հի մա էլ մե՛նք նրա 

հան դեպ մեր սե րը ցույց տանք և մեր կա րո ղու թյան չա փով օգ նենք 

նրան: Այժմ դու նե ղու թյուն քա շի՛ր և գնա՛ նրա մոտ և քո ի մաս տու

թյամբ, որ ու նես Աստ ծուց, հոր դո րի՛ր նրան»: Եվ հայր Հով հան նե սը 

վեր կե նա լով գնաց նրա մոտ և դռնա պան պա ռա վին ա սաց. «Հա ղոր

դի՛ր իմ մա սին քո տիկ նո ջը»: Իսկ նա նա խա տեց նրան և ա սաց. «Դուք 

սկզբում կե րաք նրա ու նեց ված քը, և հի մա նա աղ քատ է: Էլ ի՞նչ ես 

ու զում նրա նից»: Ծե րը նրան ա սաց. «Գնա՛ և նրան ա սա՛, որ ես մե ծա

պես օգ տա կար կլի նեմ նրան»: Իսկ ե րի տա սարդ նե րը ծի ծա ղե ցին նրա 

վրա ու ա սա ցին. «Ի՞նչ կա րող ես տալ նրան, որ ու զում ես տես նել»: 

Եվ ծերն ա սաց նրանց. «Դուք չգի տեք, թե ես ինչ եմ պատ րաստ վում 

տալ նրան»: Եվ պա ռա վը, ներս մտնե լով, հա ղոր դեց նրա մա սին, իսկ 

աղ ջի կը մտա ծեց. «Այս կրո նա վոր նե րը միշտ շրջում են կար միր ծո վի 

ա փե րին և մե ծա գին մար գա րիտ ներ են գտնում այն տեղ»: Եվ աղ ջի

կը վեր կա ցավ, զար դա րեց ի րեն ու պա ռա վին ա սաց. «Բե՛ր նրան ինձ 

մոտ»: Եվ ծե րը ներս մտավ, նստեց նրա մոտ` մահ ճա կա լին, նա յեց նրա 

ե րե սին և ա սաց. «Ին չո՞ւ թո ղե ցիր Հի սուս Քրիս տո սին և այս խե նեշ 

պղծու թյա նը գնա ցիր»: Աղ ջի կը սոս կում ապ րեց, երբ լսեց այդ խոս

քը, իսկ հայր Հով հան նե սը, գլու խը խո նար հած, դառ նա պես լաց ե ղավ: 
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Աղ ջի կը հարց րեց. «Ին չո՞ւ ես լա լիս, ծե՛ր»: Իսկ նա դարձ յալ նա յեց 

նրան և խո նար հե լով գլու խը՝ շա րու նա կեց լաց լի նել և ո չինչ չա սաց: 

Հե տո ա սաց. «Տես նում եմ` քո ե րե սի վրա դևեր են խա ղում, և դրա 

հա մար եմ ող բում»: Աղ ջի կը, երբ լսեց այս, ա սաց. «Ա պաշ խա րու թյան 

հնար կա՞, հա՛յր»: Ծերն ա սաց. «Ա յո՛, դյու րավ կա»: Աղ ջիկն ա սաց. 

«Տա՛ր ինձ` ուր կա մե նում ես»: Ծերն ա սաց. «Գնա՛նք միա սին»: Աղ

ջի կը իս կույն հե տևեց նրան, և ծե րը խիստ հիա ցավ, որ նա ոչ մե կին 

ո չինչ չա սաց և ոչ մի բան չվերց րեց տա նից: Երբ ա նա պատ հա սան, 

մութն ըն կավ: Ծե րը փոքրինչ փո րե լով ա վա զը՝ սնար պատ րաս տեց 

նրա հա մար, և նրա նից փոքրինչ հե ռու՝ պատ րաս տեց և իր հա մար: 

Ա պա խա չակն քեց նրան և ա սաց. «Ննջի՛ր և հանգ չի՛ր այդ տեղ»: Ինքն 

էլ, կա տա րե լով գի շե րա յին ա ղոթ քը, ննջեց: Կես գի շե րին ծե րը մի մեծ 

լույս տե սավ, ո րը սյու նի նման երկն քից ի ջել էր աղջ կա վրա, և Աստ

ծո հրեշ տակ ներն այդ լույ սով՝ իբ րև ճա նա պար հով, ել նում էին վեր 

և ի րենց հետ տա նում էին նրա հո գին: Ծե րը գնաց նրա մոտ, ոտ քով 

խթեց նրան, որ արթ նաց նի, և տե սավ, որ մե ռած է: Եվ գե տին ընկ նե

լով` ծերն ա ղա չեց Աստ ծուն, որ ի րեն հայտ նի նրա մա սին: Ձայն ե կավ 

երկն քից առ նա և ա սաց. «Դրա մեկ ժամ յա ա պաշ խա րու թյունն ա ռա

վել ըն դու նե ցի, քան այ լոց բազ մա ժա մա նակ յա ա պաշ խա րու թյու նը, 

ով քեր այս պես ջեր մո րեն չա պաշ խա րե ցին»: Աղջ կա ա նու նը Պա յե սիա 

էր: Այս պե՛ս պետք է սեր ցու ցա բե րել մեր ձա վո րի հան դեպ: 

86. Ոմն ծեր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, հա՛յր, 

քան զի նեղ վում եմ պոռն կու թյու նից և դա պատ մե ցի հայր Վստիո նին, 

իսկ նա ինձ ա սաց. «Բնավ չթող նես խոր հուրդ նե րիցդ ներս, և նրանք 

բնավ չեն մեր ձե նա քեզ»: Հայր Պի մե նը նրան ա սաց. «Հայր Վստիո նի 

այդ խոս քը երկն քի հրեշ տակ նե րին է վե րա բե րում, և մո ռա ցել է, որ ես 

և դու մարդ ենք և միշտ պոռն կու թյան մեջ ենք: Սա կայն, ե թե զսպենք 

մեր ո րո վայ նը, լե զուն և պա հենք ա ռանձ նու թյու նը, չենք մեռ նի»: 

87. Ոմն եղ բայր հայր Պի մե նին հարց րեց պոռն կա կան խոր հուրդ նե

րի մա սին: Պի մենն ա սաց. «Ան բավ է Աստ ծո գթու թյու նը, որ շրջա պա

տում է մար դուն, թե պետ և մենք չենք տես նում. ա պա թե ոչ`  ոչ մի 

մար մին չէր ա զատ վի դրա նից»: 

88. Սկի տեում՝ հայր Պափ նո տիո սի մոտ, մի եղ բայր էր բնակ վում, 

ո րը պոռն կու թյան այն պի սի պա տե րազմ ու ներ իր մեջ, որ մին չև ան

գամ ա սաց. «Ե թե տա սը կին էլ ու նե նամ, չեն կա րո ղա նա բա վա րա րել 

իմ ցան կու թյու նը»: Իսկ ծե րը նրան ա սաց. «Մի՛ ա րա այդ, որդ յա՛կ, 

քան զի դա դևե րի պա տե րազմ է»: Սա կայն նա չհնա զանդ վեց, այլ գնաց 
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Ե գիպ տոս և միա ցավ կնոջ հետ: Մի ան գամ հայր Պափ նո տիո սը, ինչ

ինչ գոր ծե րով գա լով Ե գիպ տոս, հան դի պեց նրան, որ կա վե ա նոթ ներ 

էր բար ձած տա նում: Ծե րը, սա կայն, չճա նա չեց նրան, քան զի հույժ 

աղ քատ էր, ընկճ ված, մերկ, բո կոտն և ամ բող ջո վին փո շե կո լոլ: Սա կայն 

նա ճա նա չեց ծե րին և լա լա գին ա սաց. «Ես քո ա շա կերտն եմ»: Երբ 

ծե րը տե սավ նրան այդ չափ ա նարգ տես քով, ող բաց և ա սաց. «Ինչ

պե՞ս թո ղե ցիր քո պատ վա կան վի ճակն ու ըն կար այդ ա նարգ վի ճա կի 

մեջ: Իսկ հի մա ճիշտն  ա սա՛ ՝ ու նե ցա՞ր տա սը կին»: Իսկ նա, ի խո րոց 

սրտի հա ռա չե լով, ծե րին ա սաց. «Թո՛ղ այդ, հա՛յր, մի կին ու նե ցա, և 

մե ծա մեծ չա րիք նե րի մեջ եմ, ո րով հե տև չկա րո ղա ցա հա ցով կշտաց նել 

նրան»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ե՛կ դարձ յալ իմ հե տևից»: Ե րի տա սարդն 

ա սաց. «Ինձ ա պաշ խա րու թյան հնար կա՞»: Ծերն ա սաց. «Ա յո՛, այն էլ 

շատ մեծ»: Երբ եղ բայ րը լսեց այս, ըն կավ ծե րի հե տևից  և գնաց. և 

դար ձավ ըն տիր ճգնա վոր:

89. Հայր Սառ ռա յի մա սին ա սում էին, թե տաս նե րեք տա րի պոռն

կու թյան դևից դա ժան պա տե րազ մի մեջ էր և եր բեք չա ղո թեց Աստ

ծուն` այն ի րե նից վերց նե լու հա մար, այլ միշտ այս պես էր ա ղո թում 

Տի րո ջը. «Տե՛ր, տո՛ւր ինձ համ բե րու թյուն, որ հաղ թեմ նրան»: Մի օր 

էլ սաս տիկ պա տե րազմ ու նե ցավ և բարձ րա ցավ տա նիք` ա ղո թե լու: 

Այդ ժամ նրան հայտ նա պես ե րևաց դևը և ա սաց. «Դո՞ւ ես ու զում ինձ 

հաղ թել, Սառ ռա»: Սառ ռան ա սաց նրան. «Ե՛ս չեմ ու զում քեզ հաղ

թել, քա՛վ լի ցի, այլ Հի սո՛ւս Քրիս տոս, Ով Տերն է ա մեն բա նի»:

90. Հայր Փո կա սը պատ մեց հե տև յա լը. «Հայր Հա կո բը, երբ Սկի

տե ե կավ, ուժ գին պա տե րազմ ու նե ցավ պոռն կու թյան դևից, մին չև 

իսկ փոքրինչ պարտ վեց նրա նից: Գա լով ինձ մոտ՝ պատ մեց և ա սաց. 

«Գնում եմ մտնեմ այն այ րը. բա րի՛ ե ղիր իմ հան դեպ և ինձ հարց

նող նե րից ոչ մե կին ցույց չտաս իմ տե ղը, իմ հո րը` նույն պես, և դու 

էլ չտես նես ինձ: Քա ռա սուն օ րը լրա նա լուց հե տո ե՛կ ինձ մոտ և քեզ 

հետ բե՛ր սուրբ խոր հուր դը. ե թե ինձ մե ռած գտնես, կթա ղես, իսկ ե թե 

կեն դա նի լի նեմ, կհա ղոր դես ինձ սուրբ խոր հուր դին»: Իսկ ես այս պես 

ա րե ցի. երբ լրա ցավ քա ռա սուն օ րը, վերց րի ինձ հետ սուրբ խոր հուր

դը՝ սուրբ հաց և փոքրինչ գի նի, և գնա ցի նրա մոտ: Երբ մեր ձե ցա 

այ րի դռա նը, սաս տիկ գար շե լի հոտ ա ռա, որ այ րից էր գա լիս, և կար

ծե ցի, թե մե ռել է ծե րը: Երբ մտա այ րը` նրա մոտ, նրան գտա նվա ղած 

և գրե թե վեր ջին շնչում: Երբ տե սավ ինձ, հա զիվ աջ ձեռ քը շար ժե լով՝ 

նշա նա ցի հաս կաց րեց ինձ, որ սուրբ Խոր հուր դը տամ ի րեն: Եվ ես, հա

զիվ բա ցե լով նրա բե րա նը, սուրբ Խորհր դի բա ժա կից մի փոքր կա թեց



 ԳԼ. Ե –   ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ ԽՐԱՏ ՆԵՐ ՊՈՌՆ ԿՈՒԹՅ ՈՒ ՆԻՑ ԶԳՈՒ ՇԱ ՆԱ ԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  207

րի նրա մեջ: Իսկ սուրբ խորհր դին հա ղոր դա կից լի նե լով` զո րա ցավ, և 

փոքրինչ հե տո, սուրբ հա ցի կտոր նե րը թրջե լով գի նու մեջ, քիչ առ 

քիչ կե րակ րե ցի նրան, և այդ պես զո րա ցավ Աստ ծո կամ քով: Մեկ օր 

հե տո նա ինձ հետ ե կավ իր սեն յա կը և այ նու հե տև Աստ ծո շնոր հով 

ա զատ վեց այն ախ տից և ան դոր րու թյամբ մնում էր իր խոր հուրդ նե րի 

մեջ, քան զի հաղ թեց դևին` նվա ղեց նե լով իր մար մի նը»: 

91. Ոմն ծեր մի ա շա կերտ ու ներ, ո րը պոռն կու թյան պա տե րազ մի 

մեջ էր: Ծերն ա ղա չեց նրան և ա սաց. «Համ բե րի՛ր, որդ յա՛կ, քան զի 

նա խան ձա հույզ չա րի պա տե րազմն է այդ»: Իսկ նա ա սաց. «Ե թե իմ 

կամ քը չկա տա րեմ, չեմ կա րող համ բե րել»: Երբ ծե րը տե սավ, որ այ լև 

հնար չու նի, խա բեց նրան և ա սաց. «Ես նույն պես, որդ յա՛կ, պա տե

րազ մի մեջ եմ այդ ախ տից. եր կու սով գնանք ա նե լու այդ գոր ծը և ա պա 

վե րա դառ նանք մեր խու ցը»: Ծե րը մեկ դա հե կան ու ներ, և այն վերց

նե լով  ի րենց հետ՝ գնա ցին: Երբ հա սան մեղ քի վայ րը, ծերն իր ա շա

կեր տին ա սաց. «Դու մնա՛ դրսում, որդ յա՛կ, որ պես զի նախ ես մտնեմ, 

իսկ դու կմտնես ին ձա նից հե տո»: Եվ մտավ ծե րը պոռ նի կի մոտ, տվեց 

նրան դա հե կա նը, ա ղա չեց նրան և ա սաց. «Մի՛ պղծիր, խնդրում եմ, իմ 

ա շա կեր տին»: Կի նը խոսք տվեց և դա շինք կա պեց ծե րի հետ, և ծե րը 

դուրս գա լով՝ եղ բորն ա սաց. «Դո՛ւ էլ մտիր, որդ յա՛կ»: Երբ սա ներս 

մտավ, պոռ նիկ կի նը նրան ա սաց. «Կանգ նի՛ր այդ պես դռան մոտ և 

ի՛նձ լսիր. ես թեև մե ղա վոր եմ, սա կայն օ րենք ու նեմ և պար տա վոր եմ 

այն  կա տա րել: Դու այդ տեղ մնա՛ և հի սուն ան գամ ծնրադ րի՛ր, իսկ ես 

այս տեղ կծնրադ րեմ»: Եվ յու րա քանչ յուրն ա ռան ձին սկսե ցին ծնրադ

րել: Երբ եղ բայ րը ծնրադ րեց ե րե սուն ան գամ, Տե րը նա յեց նրան, և նա 

զղջաց իր սրտում և ա սաց.  «Ինչ պե՞ս հադգ նեմ ա ղո թել առ Աստ ված, 

երբ այս մեղ քը գոր ծե լուն այս քան մո տիկ եմ», և շու տա փույթ դուրս 

ե կավ՝ ա ռանց պղծվե լու: Քան զի Տե րը նա յեց ծե րի ջան քե րին և վերց

րեց եղ բոր այդ պա տե րազ մը, և նրանք վե րա դար ձան ի րենց սեն յա կը` 

ա զատ ված ա պա կա նու թյու նից՝ շնոր հիվ ծե րի սի րո և ա ղոթք նե րի:

92. Հայ րե րից ո մանք մեզ պատ մում էին, թե հա սա րա կաց վան քում 

մի եղ բայր կար, ո րին ու ղար կում էին մո տա կա գյու ղը` եղ բայր նե րի 

կար քի նե րի հա մար: Այդ գյու ղում  աստ վա ծա վախ մի մարդ կար, ո րը 

հա վա տով և սի րով միշտ հյու րըն կա լում էր այդ եղ բո րը` երբ էլ նա 

գա լու լի ներ, և իր տա նը հանգս տա նա լու հնա րա վո րու թյուն էր տա

լիս: Եվ այդ մար դը շատ գե ղե ցիկ մի այ րի դուստր ու ներ, ո րը եր կու 

տա րի էր  ապ րել իր ա մուս նու հետ: Որ քան եղ բայ րը մտներ այն տեղ, 

ցան կա նում էր նրան և մտքում պա տե րազ մում, իսկ կինն ի մաս տուն 
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էր և ի րեն հե ռու էր պա հում նրա նից: Զգա լով եղ բոր կամ քի գայ թա

կղու թյու նը` ներ սի սեն յա կից դուրս չէր գա լիս կի նը  և չէր ե րևում 

նրա աչ քին: Մի օր, սա կայն, աղջ կա հայ րը քա ղաք գնաց՝ ինչոր բան 

վա ճա ռե լու, և նա մե նակ մնաց տա նը: Եղ բայրն, ըստ սո վո րու թյան, 

ե կավ այն տեղ և նրան մե նակ գտնե լով տա նը՝ հարց րեց. «Ո՞ւր է քո 

հայ րը»: «Քա ղաք գնաց»,– պա տաս խա նեց նա: Եվ եղ բայ րը սկսեց 

փո թորկ վել պա տե րազ մից և հար ձակ վեց նրա վրա: Աղ ջի կը հե զա բար 

նրան ա սաց. «Մի՛ խռով վիր. հան դարտ վի՛ր, մին չև իմ հայ րը գա, քա

նի որ մենք եր կու սով ենք տա նը, և գի տեմ, որ դուք` կրո նա վոր ներդ, 

ա ռանց ա ղոթ քի ո չինչ չեք ա նում: Արդ, ա ղո թի՛ր Աստ ծուն, և ինչ 

դնի քո սրտի մեջ` այն էլ կա նենք»: Իսկ նա չկա մե ցավ այդ ա նել, 

քան զի ան չափ մո լեգ նած էր: Աղ ջի կը նրան ա սաց. «Դու կնոջ փորձն 

ու նե՞ս», իսկ նա պա տաս խա նեց. «Չգի տեմ և դրա հա մար էլ գա լիս 

եմ քեզ մոտ, որ պես զի ի մա նամ, թե ինչ է դա»: Եվ աղ ջիկն ա սաց. 

«Ի րոք դու հենց այդ պատ ճա ռով ես բոր բոք վում, քա նի որ չգի տես 

կնոջ ժան տա հո տու թյու նը». այդ պի սով կա մե նում էր մա րել նրա ցան

կու թյու նը: Աղ ջի կը դարձ յալ ա սաց. «Հե ռո՛ւ մնա ինձ նից, ո րով հե տև 

կա նանց կար գի մեջ եմ, այ սինքն` ար յու նա հո սու թյան, դրա հա մար էլ 

չեմ կա րող մեր ձե նալ քեզ և ոչ էլ կա րող եմ իմ ժան տա հո տու թյու նը 

հրա պա րա կել»: Երբ եղ բայ րը լսեց այս խոս քերն այն զգաստ և սուրբ 

կնո ջից, սաս տիկ զղջաց և դառ նո րեն ող բաց: Եվ երբ պար կեշտ աղ ջի կը 

տե սավ նրա զղջու մը, նրան ա սաց. «Ե թե հի մա կա տա րեիր այդ մեղ քը, 

ի՞նչ կլի նեիր արդ յոք և ի՞նչ ե րե սով պի տի նա յեիր իմ հո րը կամ ի՞նչ 

ձևով և ինչ պե՞ս պի տի վե րա դառ նա յիր վանք` սուրբ հայ րե րի դա սի 

մոտ, և ինչ պե՞ս պի տի կկանգ նեիր դա սի մեջ` ա ղոթ քի: Ա ղա չում եմ 

քեզ, սթափ վի՛ր և քե՛զ նա յիր, որ պես զի չկորց նես քո մեծ վաս տա կը 

մի փոքր և ա մո թա լի գոր ծի պատ ճա ռով և չզրկվես հա վի տե նա կան 

բա րուց»: Եղ բայ րը այս ա մե նը լսե լով ի մաս տուն կնո ջից՝ գո հա ցավ 

Աստ ծուց, որ չթո ղեց ի րեն ամ բող ջո վին ընկ նե լու: Օրհ նեց նաև խե լա

ցի կնո ջը, որ ապ րեց րեց ի րեն, և գա լով` այս ա մե նը պատ մեց ինձ: Եվ 

դուք, որ լսում եք, զգու շա ցե՛ք, և որ տա նը կին կա, եր կար մի՛ մնա ցեք 

այն տեղ, այ լև բնավ մի՛ գնա ցեք այն տեղ»: 

93. Ոմն եղ բայր նույն պես պոռն կա կան խոր հուրդ նե րի պա տե րազ մի 

մեջ էր և սաս տիկ ընդ դի մա նում էր դրանց: Որ քան կա րող էր` ճգնում 

էր, պա հե ցո ղու թյուն և ա ղոթք էր ա նում և չէր հե տևում իր չար խոր

հուրդ նե րին: Սա կայն, ի վեր ջո, ձանձ րա ցավ, վեր կե նա լով գնաց ե կե

ղե ցի և բո լո րին ա սաց իր փոր ձու թյան մա սին: Իսկ նրանք ա պաշ խա
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րու թյան կարգ դրե ցին նրա վրա և մի շա բաթ ա ղո թե ցին նրա հա մար, 

և այ սու հետ դա դա րեց պա տե րազ մը:

94. Ոմն եղ բայր բնակ վում էր Սկի տեում, և դևը նրա սիր տը մի գե

ղե ցիկ կնոջ հի շո ղու թյուն գցեց, և դրա նով սաս տիկ նե ղում էր նրան: 

Աստ ծո կամ քով մեկ այլ եղ բայր ե լավ Ե գիպ տո սից և ե կավ Սկի տե` նրա 

մոտ, ու մինչ խո սում էին ի րար հետ, եկ վոր եղ բայրն ա սաց. «Այ սինչ 

ա նու նով կի նը վախ ճան վեց` այս տեղ գա լուցս ա ռաջ»: Դա այն կինն 

էր, ո րի մա սին հի շո ղու թյու նը նե ղում էր եղ բոր միտ քը: Երբ այս լու

րը լսեց եղ բայ րը, պատ րաս տեց ի րեն ու մի օր վերց նե լով իր փի լո նը՝ 

գի շե րով գնաց այն տեղ, բա ցեց նրա գե րեզ մա նը, վերց րեց նրա հո տած 

ու նե խած թա րա խից և ծրա րե լով փի լո նի մեջ` վե րա դար ձավ իր խու

ցը: Ա մեն օր այն հո տած ու գար շե լի շա րա վը դնում էր իր առ ջև և իր 

խոր հուրդ նե րին ա սում էր. «Ա հա նեն գա վո՛ր և ա նա ռա՛կ, սրա՛ն էիր 

տեն չում: Արդ ա՛ռ քո կա րո տը և հա գե ցի՛ր դրա նով»: Եվ այդ գար շա

հո տու թյամբ տան ջեց ի րեն այն քան, մին չև որ ա զատ վեց պա տե րազ

մից, քան զի ուր զգաս տու թյունն ու Տի րոջ երկ յուղն են, այն տեղ են 

հան գիստն ու ա զա տու թյու նը չա րից»:

95. Մի ծե րի մա սին ա սում էին, թե աշ խար հից գա լով՝ դարձ յալ իր 

կնոջն էր տեն չում, և այդ մա սին պատ մե ցին հայ րե րին: Իսկ նրանք 

գի տեին նրան, որ սահ ման վա ծից ա ռա վել տքնող էր, քան զի ժիր մշակ 

էր, դրա հա մար էլ նրա վրա նո րա նոր կա նոն ներ դրին: Իսկ նա այդ 

լու ծը կրում էր, մին չև որ նրա մար մի նը տկա րա ցավ այն աս տի ճան, 

որ չէր կա րո ղա նում ան գամ կանգ նել: Եվ ա պա հայ րե րից մե կին միտք 

ե կավ՝ Սկի տե գա լու և տես նե լու այն տե ղի ծե րե րին: Երբ անց նում էր 

նրա սեն յա կի մո տով, տե սավ, որ դու ռը բաց է, և խիստ զար մա ցավ, 

թե ին չու ի րեն ըն դա ռաջ դուրս չե կավ, ետ դար ձավ` ա սե լով. «Գու

ցե հի վանդ է, դրա հա մար դուրս չե կավ. մտնեմ՝ տես նեմ նրան»: Երբ 

ներս մտավ, նրան գտավ ծայ րաս տի ճան տկա րա ցած և ա սաց. «Քո 

ի՞նչն է ցա վում, հա՛յր»: Իսկ նա սկսեց պատ մել նրան ա մեն ինչ և 

ա սաց. «Ես գա վա ռա կան եմ և գյու ղից ե կած, և քա նի որ կա րո տում 

էի իմ կնո ջը, այդ մա սին պատ մե ցի հայ րե րին, իսկ նրանք բազ մա թիվ 

կա նոն ներ դրին ինձ վրա` յու րա քանչ յուրն իր պատ կե րա ցու մով, և 

ես, դրանք կա տա րե լով, այս պես տկա րա ցա, իսկ պա տե րազմն իմ մեջ 

ա ռա վել ուժգ նա ցավ»: Ծե րը, երբ լսեց այս, խիստ տրտմեց և ա սաց 

նրան. «Սուրբ հայ րերն այդ ա մե նը բուժ ման մի ջոց հա մա րե լով են 

քեզ ա սել, սա կայն ե թե դու լսես ինձ, քեզ նից դեն կնե տես այդ ա մե

նը, ժա մա նա կին փոքրինչ կե րա կուր կըն դու նես, քո չա փով կա նես  

14 – Հարանց վարք
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քո ա ղոթ քը և Տի րոջ վրա կգցես քո հոգ սը, քան զի քո ջան քե րով ու 

տքնու թյամբ չես կա րող ա զատ վել քո խուր հուրդ նե րից, այլ՝ Աստ ծո 

ո ղոր մու թյամբ: Քան զի մեր մար մին նե րը մեր հան դերձ ներն են. ե թե 

պահ պա նենք դրանք, բար վոք վի ճա կում կլի նեն և կծա ռա յեն մեզ, իսկ 

ե թե ան տես առ նենք` կփտեն և կվե րա նան»: Եվ եղ բայ րը, լսե լով ծե րի 

խոր հուր դը, այդ պես ա րեց, և ոչ շատ օ րեր անց վե րա ցավ պա տե րազ

մը նրա սրտից, ո րով հե տև ով քեր ի րենց չա փով են տքնում, կա րե լիից 

ա վե լին կվաս տա կեն, քան զի հան դուգն վաս տա կը հա ճո չէ Աստ ծուն:

96. Ոմն եղ բայր ըն կավ դի վա յին պա տե րազ մի մեջ և գնա լով մի ծե րի 

մոտ՝ նրան ա սաց. «Այ սինչ եղ բայր նե րը միմ յանց հետ մե ղան չում են»: 

Իսկ ծե րը, գլխի ընկ նե լով, որ դևից էր պատր վել, մարդ ու ղար կեց և 

կան չել տվեց նրանց: Եվ երբ ե րե կո ե ղավ, մի խսիր փռեց նրանց տակ 

և մեկ ու րի շով ծած կե լով նրանց եր կու սին՝ ա սաց. «Իս կա պես սուրբ 

են Աստ ծո որ դի նե րը, քան զի ճա նա չել տվեց և հաս տա տեց  նրանց 

անբ ծու թյու նը»: Սրա հա մար իր ա շա կեր տին ա սաց. «Այս եղ բո րը, որ 

զրպար տեց եղ բայր նե րին, տա՛ր և ա ռան ձին փա կի՛ր մի խցում, ո րով հե

տև նա իր ան ձի մեջ մեղ քե րի ախտն ու նի, քան զի՝ ով դա տի, բամ բա սի 

կամ կաս կա ծի իր եղ բո րը` իր ան ձի մեջ ու նի այդ նույն վնա սա կար ախ

տը, որն ուռ ճա նա լով՝ այդ նույն ախ տը վե րագ րել է տա լիս ու րի շին»: 

97. Ոմն եղ բայր ա սաց ծե րին. «Ի՞նչ ա նեմ, հա՛յր, ո րով հե տև իմ 

խոր հուրդ ներն ինձ խեղ դում են»: Ծե րը նրան ա սաց. «Մայ րը, երբ կա

մե նում է մա նու կին կտրել ստին քից, ստինք նե րին ցմա խի (ջրա կա րո սի) 

հյութ է քսում, և երբ մա նու կը ձգվում է՝ կե րակր վե լու, նրա դառ նու

թյու նից փախ չում է»: Եղ բայ րը նրան ա սաց. «Եվ ո՞րն է այն ցմա խը, 

ո րը պետք է խոր հուրդ նե րի վրա լցնել»: Ծերն ա սաց. «Մահ վան և 

հա վի տե նա կան տան ջանք նե րի հի շո ղու թյու նը»: Նույն եղ բայ րը այս 

խոր հուրդ նե րի մա սին հարց րեց մեկ այլ ծե րի ևս: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Ես եր բեք դրան ցից պա տե րազ մի մեջ չըն կա և չգի տեմ նույ նիսկ` ինչ 

բան է դա»: Եղ բայ րը՝ խոց ված նրա խոս քե րից, գնաց մեկ այլ ծե րի մոտ 

և ա սաց. «Այ սինչ ծերն այս պի սի բան ա սաց ինձ, և ես խոց ված զգա ցի 

ինձ, ո րով հե տև բնու թյու նից վեր էր նրա ա սա ծը»: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Այդ Աստ ծո մարդն անմ տո րեն չա սաց քեզ այդ բա նը, գնա՛, ա ղա

չի՛ր նրան, որ քեզ բա ցատ րի դրա ի մաս տը»: Եվ եղ բայ րը գնաց նրա 

մոտ, ծնկի ի ջավ նրա ա ռաջ և ա սաց նրան. «Նե րի՛ր ինձ, հա՛յր, քան զի 

անմ տու թյուն ա րե ցի և չհարց րի քեզ քո խոս քի ի մաս տի բա ցատ րու

թյու նը: Հի մա ա ղա չում եմ, մեկ նի՛ր ինձ, թե ինչ պես ոչ մի ան գամ 

պոռն կա կան խոր հուրդ նե րից պա տե րազ մի մեջ չըն կար»: Ծե րը նրան 
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ա սաց. «Այն ժա մա նա կից ի վեր, ինչ ես կրո նա վոր դար ձա, եր բեք չհա

գե ցա ո՛չ հա ցով, ո՛չ ջրով և ո՛չ էլ քնով,  և քա նի որ սրանց հոգսն ինձ 

միշտ սաս տիկ նե ղում է, սրան ցից դուրս ու րիշ բա նե րի մա սին ես չեմ 

խոր հում, ո րոնց մա սին դու ա սա ցիր»: Եղ բայ րը երբ լսեց այս, խիստ 

օ գուտ քա ղեց դրա նից և շա հած՝ գնաց ու րա խու թյամբ: 

98. Ոմն ծեր բնակ վում էր ա նա պա տի խոր քե րում, իսկ գյու ղում մի 

ազ գա կան կին ու ներ, ո րը շատ ժա մա նակ էր, ինչ կա մե նում էր տես

նել ծե րին, հար ցու փորձ էր ա նում նրա մա սին, թե որ տեղ է բնակ վում, 

և լսեց, որ ա նա պա տում  խոր քում է: Վեր կե նա լով բռնեց ա նա պա

տի ճա նա պար հը և մի ուղ տա պան ու ղե կից ճա րե լով` նրա հետ մտավ 

ա նա պատ. և սա ե ղավ չա րի դրդմամբ: Երբ մտավ ծե րի սեն յա կը, սկսեց 

ինքն ի րեն ներ կա յաց նել ծե րին և ճա նա չեց նել, թե ին քը նրա ազ գա

կան այ սինչ կինն է. ուս տի և բնակ վեց նրա մոտ: Իսկ երբ մի քա նի 

օր մնաց նրա մոտ, ծե րի մեջ մտավ պոռն կու թյան պա տե րազ մը, և նա 

խառ նակ վեց նրա հետ: Ա նա պա տի խոր քում նրան մո տիկ բնակ վող 

մեկ այլ ծեր կար: Եվ սա իր բա ժա կը լցնում էր ջրով, սա կայն ու տե լու 

ժա մին այն թափ վում էր: Երբ սա կրկնվեց բա զում ան գամ, գնաց այն 

ծե րի մոտ՝ հարց նե լու, թե ին չու է այդ պես լի նում: Երբ գնաց ա նա

պա տը, ար դեն ե րե կո էր, ուս տի ի ջևա նեց վան քի եղ բայր նե րի մոտ և 

գի շե րը լսեց, որ դևե րը միմ յանց ա սա ցին. «Այս գի շեր ծե րին գցե ցինք 

պոռն կու թյան մեղ քի մեջ»: Ի ջևա նած ծե րը, լսե լով այս, խիստ տրտմեց, 

ո րով հե տև նրա մոտ էր գնա լու, բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, գնաց և ծե րին 

գտավ սաս տիկ տրտմու թյան մեջ, և նրան ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, հա՛յր, 

քան զի ա մեն օր իմ բա ժա կը լցնում եմ ջրով, սա կայն երբ ճա շա կում 

եմ և կա մե նում եմ ըմ պել, այն շրջվում է, և ջու րը՝ թափ վում»: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Դու ե կար ինձ հարց նե լու ջրի մա սին, թե ինչ ա նես, որ 

միշտ թափ վում է, իսկ ես ի՞նչ ա նեմ, որ այս գի շեր ըն կա պոռն կու

թյան մեջ»: Եվ նա ա սաց. «Ես այդ ի մա ցա, հա՛յր»: Ծե րը  հարց րեց. 

«Եվ ինչ պե՞ս ի մա ցար, հա՛յր»: Նա ա սաց. «Մինչ ննջում էի վան քում, 

լսե ցի դևե րից, որ քո մա սին էին պատ մում»: Ծե րը նրան ա սաց. «Հի

մա, հա՛յր, ես գնում եմ աշ խարհ, քան զի չա րա չար խոր տակ վե ցի»: 

Իսկ մյուսն ա ղա չեց նրան ու ա սաց. «Մի՛ գնա, հա՛յր, այլ դա դա՛ր առ 

քո տե ղում, իսկ կնոջն ու ղար կի՛ր գյուղ: Տերն այն քան չի մե ղադ րի 

քեզ, քան զի այդ պա տա հա րը դևե րից էր»: Ծե րը լսեց նրան և մնաց իր 

տե ղում, ա վե լաց րեց ճգնու թյուն ներն ու ար տա սուք նե րը, մին չև ե կավ 

իր ա ռաջ վա վի ճա կի չա փին և ստա ցավ թո ղու թյան ու ար դար նե րի 

դա սում դաս վե լու նշա նը: Ա հա տե՛ս, թե որ քան բա րի է հաս տա տուն 
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հույսն առ բա րե րար և նե րող Աստ ված, իսկ հու սա հա տու թյու նը ան

վե րագտ նե լի կո րուստ է:

99. Եր կու եղ բայր ներ պոռն կու թյան չար խորհր դի պա տե րազ մի մեջ 

ըն կան և գնա լով աշ խարհ` ի րենց հա մար կին գտան: Հե տո միմ յանց 

ա սա ցին. «Ի՞նչ շա հե ցինք, որ թո ղե ցինք հրեշ տա կա յին կարգն ու այս 

աղ տե ղու թյան մեջ ըն կանք, իսկ հե տա գա յում էլ մեզ հա մար կա և 

մնում է հա վի տե նա կան հու րը: Հի մա ե՛կ դարձ յալ գնանք ա նա պատ և 

ա պաշ խա րենք այս մեղ քը»: Եվ վեր կե նա լով գնա ցին ա նա պատ, հայ

րե րին խոս տո վա նե ցին ի րենց հան ցանք նե րը և խնդրե ցին ա պաշ խա

րու թյան կարգ սահ մա նել: Իսկ նրանք ար գե լա փա կե ցին նրանց ա ռան

ձինա ռան ձին՝ մեկ տա րով, և եր կու սին միա տե սակ հաց ու ջուր էին 

տա լիս, ո րով հե տև մեղ քե րով էլ էին  ի րար նման: Երբ նրանց ա պաշ

խա րու թյան ժա մա նա կը լրա ցավ և դուրս ե կան, հայ րե րը տե սան, որ 

մե կը դեղ նած ու խիստ նվա ղած էր, իսկ երկ րոր դը գե ղեց կա ցած և 

պայ ծա ռա ցած էր դեմ քով, և զար մա ցան, ո րով հե տև միա տե սակ կե րա

կուր էին ստա նում: Հարց րին նվա ղա ծին և ա սա ցին. «Քո ար գե լա րա

նում դու ի՞նչ էիր խոր հում քո մտքում»: «Չա րիք ներս էի հաշ վում, 

որ գոր ծե ցի, և տան ջանք նե րի մա սին էի մտա ծում, ո րոնց մատն վե լու 

եմ, և դրա հա մար չո րա ցան իմ մար մինն ու ոս կոր նե րը»: Հարց րին և 

նրան, որ գե ղեց կա ցել էր. «Իսկ դու ի՞նչ էիր խոր հում քո խցում»: 

Եվ նա ա սաց. «Ես գո հա նում էի Աստ ծուց, որ ինձ ա զա տեց աշ խար հի 

պղծու թյուն նե րից ու տան ջանք նե րի հրից և ինձ բե րեց հրեշ տա կա յին 

այս կար գի մեջ, հի շում էի Աստ ծուն և ու րա խա նում»: Եվ հայ րերն 

ա սա ցին. «Եր կու սիդ ա պաշ խա րու թյուն ներն էլ հա վա սար են. մեղ քե րի 

հա մար տրտմու թյու նը բա րի է, իսկ աշ խար հից և մեղ քե րից հե ռա նա

լու հա մար ու րա խու թյունն ա ռա վել ևս լավ է»: 

100. Ոմն եղ բայր սաս տիկ պա տե րազ մի մեջ ըն կավ պոռն կու թյան 

դևից, քան զի չորս դևեր գե ղե ցիկ կա նանց կեր պա րանք ստա ցան և նրա 

դեմ խստա գույնս պա տե րազ մե ցին մի ամ բողջ քա ռա սուն օր: Ստի պում 

էին պղծվել ի րենց հետ, իսկ նա ա րիա բար ընդ դի մա ցավ և չհաղթ վեց 

նրանց հետ խառ նակ վե լու ցան կու թյու նից: Ո ղոր մած Աստ ված, երբ 

տե սավ նրա ճգնու թյու նը, պար գևեց նրան մարմ նի և խոր հուրդ նե

րի լիա կա տար հան դար տու թյուն: Այդ պես է, քան զի հավատ քով գո

տեպնդ ված նե րը չեն տա պալ վում, այլ ա ռա վել ևս պար գևատրվում են:

101. Ոմն մե ծա նուն մե նակ յաց մոտ էր Ե գիպ տո սին և բնակ վում էր 

մի փոք րիկ խցում, իսկ նրա համ բա վը տա րած վեց ողջ երկ րով մեկ: Եվ 

ա հա չա րի ազդ մամբ՝ նրա համ բա վի վրա մտա շարժ վեց մի պիղծ ու 
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լիրբ կին: Երբ լսեց նրա մա սին, ա սաց իր հո մա նի նե րին. «Ի՞նչ կտաք 

ինձ, ե թե տա պա լեմ ձեր մե նակ յա ցին»: Եվ նրանք խոս տա ցան նրան 

տալ ա մեն ինչ: Եվ նա, ե րե կո յան դուրս գա լով, գի շե րով ե կավ ծե րի 

սեն յա կը՝ իբր թե մո լոր վել է, և երբ բա խեց դու ռը, ծե րը դուրս ե լավ և 

նրան տես նե լով՝ շփոթ վեց և հարց րեց. «Ինչ պե՞ս ե կար այս տեղ»: Իսկ 

նա կեղ ծա բար ող բաց և ա սաց. «Շեղ վե ցի ճա նա պար հից և մո լոր վե

լով ե կա այս տեղ»: Ծե րը գթաց նրան և տա րավ խու ղի բակ, իսկ ին քը 

ներս մտնե լով՝ փա կեց դու ռը նրա ա ռաջ: Իսկ այն մո լա գա րը լա լով 

գո չում էր ու ա սում. «Գա զան ներն ինձ կու տեն այս տեղ, ծե՛ր»: Իսկ 

ծերն, Աստ ծուց երկ յու ղե լով, շփոթ մուն քի մեջ էր և ա սում էր. «Որ

տե ղի՞ց ե կավ այս փոր ձու թյունն ինձ վրա», և դու ռը բա ցե լով՝ ներս 

ըն դու նեց նրան: Այն ժամ կինն սկսեց պա տե րազ մել նրա հետ, և դևը 

սկսեց պոռն կու թյան մղել ծե րի միտ քը: Ծե րը հաս կա ցավ, որ սա դևի 

խա բեու թյունն է, վեր կա ցավ, վա ռեց մեծ լապ տե րը և դրեց իր առ ջև: 

Նրա սիր տը այր վում էր ցան կու թյու նից, բայց իր մտքում ա սում էր. 

«Ով քեր այս պի սի բան են գոր ծում` հա վի տե նա կան հուրն են գնա լու, 

իսկ դու փոր ձի՛ր քեզ, թե կա րո՞ղ ես դի մա նալ ան շեջ կրա կին»: Եվ 

մատ նե րը, պա հե լով կրա կի բո ցի վրա, կի զեց դրանք, սա կայն մատ նե

րի կի զու մը չէր զգում` այն պես էր այր վում սիր տը ցան կու թյու նից: 

Այդ պես կի զեց ողջ մար մի նը ամ բողջ գի շեր՝ մին չև ա ռա վոտ: Իսկ  այն 

կի նը, երբ տե սավ, թե ինչ ա րեց ծե րը, սար սա փա հար ե ղավ և ընկ նե լով 

մե ռավ: Դրա նից հե տո  ե րի տա սարդ նե րը ե կան  ծե րի խու ղը և ա սա

ցին. «Այս գի շեր քեզ մոտ մի կի՞ն է ե կել»: Ծերն ա սաց. «Ա յո՛, ե կել է 

և ա հա ննջում է տա նը»: Երբ տուն մտան և մե ռած գտան կնո ջը, ա սա

ցին. «Սա մե ռած է, հա՛յր»: Իսկ նա ցույց տվեց նրանց իր ձեռ քերն 

ու ոտ քե րը և ա սաց. «Տե սե՛ք՝ ինչ ա րեց ինձ հետ սա տա նա յի դուստ րը. 

և լքեց ինձ` մինչ ես ինձ այ րե լով՝ Աստ ծով հաղ թե ցի այդ լրբին»: Եվ 

նրանց ցույց տվեց իր այր ված մատ ներն ու մար մի նը և պատ մեց նրանց 

ա մեն ինչ և ա սաց. «Գրված է. «Չա րին չա րով մի՛ հա տու ցիր» (Ա Պետ. 

Գ 9) ա պա ու րեմն պետք չէ սրան ո խով հա տու ցել»: Այն ժամ ա ղոթք 

ա րեց այդ կնոջ հա մար, որ պես զի հա րու թյուն առ նի:  Աստ ված լսեց 

սուրբ ծե րի ա ղոթ քը և հա րու թյուն տվեց մեռ յալ այդ կնո ջը՝ ի տես 

ե րի տա սարդ նե րի, մինչ նրանք սքան չա ցած օրհ նում էին Տի րո ջը, որ 

պահ պա նում է իր ծա ռա նե րին չար ցան կու թյուն նե րից, ով քեր սի րում 

են Նրան ողջ սրտով: Եվ կինն էլ զգաս տա ցած՝ օրհ նեց  Տի րո ջը, և այ

նու հե տև գո վե լի կյան քով ապ րեց ու գո հա ցավ  Աստ ծուց: Այս պես 

ա զատ վում և փրկվում են չար ցան կու թյու նից բո լոր նրանք, ով քեր 

ա րիա նում և ա պա վի նում են Տի րո ջը:
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102. Մի եղ բայր ծե րին հարց րեց. «Ի՞նչ ա նեմ, հա՛յր, ո րով հե տև 

նեղ վում եմ պոռն կու թյան ցան կու թյու նից»: Ծերն ա սաց. «Զգո՛ւյշ 

ե ղիր այդ պի սի ցան կու թյուն նե րից, ո րով հե տև դրան ցից են ծա գում 

հու սա հա տու թյու նը, կյան քից լքվա ծու թյու նը և մեղ քե րից հաղթ վե լը. 

սրա՛նք են դրա պտուղ նե րը:  Ե թե նավն  ընկ նի ծո վի ա լե կո ծու թյան 

մեջ, թե կու զև նա վը տա րու բեր վի, թե կու զև խոր տակ վեն նրա մա սե

րը` թևը, սյու նը կամ մեկ այլ բան, դե ռևս կըն թա նա, ե թե նա վա վարն 

զգոն լի նի և հսկի իր կյան քը: Այդ պես էլ կրո նա վո րը՝ ե թե հեղգ լի նի 

դե պի այլ ախ տե րը, հու սով կըն թա նա և կմնա ա պաշ խա րու թյան մեջ, 

իսկ ե թե պոռն կու թյան ախ տով տա պալ վի, կընկ նի հու սա հա տու թյան 

ան դուն դը և կկոր ծան վի՝ ինչ պես բա զում մեղ քե րի ան հա տակ ծո վի 

մեջ, ո րով հե տև չկա այն պի սի ա նա գո րույն կոր ծա նում, ինչ պի սին հու

սա հա տու թյունն է, որն ա նել ար գե լա րան է և խա վարչ տին ան դունդ»: 

103. Ծերն ա սաց. «Բնավ հա րիր չէ կրո նա վո րին, որ եղ բայր նե րի 

հետ բնակ վե լով` ա ռան ձին աշ խար հիկ մե կը ու նե նա, ո րին ա վե լի սի

րի, քան զի թե՛ նրանց  և թե՛ շա տե րի հա մար վնա սա կար է` ախ տե րի, 

բամ բա սանք նե րի և դա տե լու պատ ճա ռով»: 

104. Ոմն եղ բայր հարց րեց իր ծե րին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, հա՛յր, 

քան զի պոռն կու թյան պա տե րազ մի մեջ եմ»: Ծերն ա սաց. «Ե թե բա րի է 

այն, ին չո՞ւ ես փախ չում նրա նից, իսկ ե թե չար է՝ ին չո՞ւ ես փնտրում 

այն»: 

105. Մի ծե րի մա սին ա սում էին, թե ճա նա պարհ գնա լիս կնոջ ոտ

նա հետք տե սավ և ծած կեց այն` ա սե լով. «Մի գու ցե եղ բայր անց նի 

այս տե ղով և տես նի ու պա տե րազ մի մեջ ընկ նի դրա նից»: Ո րով հե տև 

սուրբ ծե րու նի նե րը հո գա բար ձու ներ էին և ա մեն մի փոք րա գույն մեղ

քի հա մար սաս տիկ ցավ էին ապ րում:

106. Մի եղ բայր հարց րեց հայր Ա ղա թո նին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս վար

վեմ, հա՛յր, քան զի իմ ո րո վայ նը փոր ձու թյուն է իմ գլխին. երբ լցնում 

եմ այն, մո լեգ նում և կի զում է իմ մար մի նը»: Ծե րը նրան ա սաց. «Որդ

յա՛կ, մար մի նը հո գու ա նոթ է և պետք է նրան իր կար գի մեջ պա հել, 

որ պես զի գի րա նա լով` մեղ քե րի ժայ ռից ցած չգլո րի նրան,  և ոչ էլ 

պետք է տկա րա նա, որ ան գոր ծու թյան մատն վե լով` ան պի տան չդառ

նա բա րի գոր ծե րի և ջան քե րի հա մար, այլ մին չև մահ պետք է հա վա

սա րակ շիռ վի ճա կում պա հել: Ուս տի ջերմ ար տա սուք նե րով ա ղո թե՛նք, 

որ պես զի Աստ ված օգ նի մեզ»: 
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107. Մի մե նակ յաց կույս էր, ո րով հե տև բնավ կին չէր տե սել և ոչ էլ 

ճա նա չում էր: Սրան խստա գույնս նե ղում էր պոռն կու թյան դևը, քան

զի սաս տիկ այր վում էր և սի րում էր ինչոր մե կին, իսկ թե ում` չգի

տեր: Դևե րը հնա րա միտ ձևով ո րո շե ցին տե սիլ քով ցույց տալ նրան մի 

մար դու, որ ըն կած կնոջ վրա` մեղք էր գոր ծում, բայց ո ղոր մած Աստ

ված տե սավ ծե րի ան մե ղու թյու նը, դևե րի նեն գու թյու նը և հե ռաց րեց 

ծե րից այդ պա տե րազ մը, և նա ա զատ վեց դրա նից: Քան զի դևե րի պա

տե րազ մի պատ ճառն ու նյու թը մենք ենք և զո րաց նում ենք նրանց` 

մեզ նե ղե լու և մեր հո գին դառ նաց նե լու պիղծ ցան կու թյուն նե րով, 

քան զի կա՛մ մեր կամ քի թու լու թյան պատ ճա ռով ենք տե ղիք տա լիս, 

կա՛մ ծու լու թյու նից, կա՛մ մարմ նի հանգս տու թյու նից, կա՛մ կե րակ րի 

ա ռա տու թյու նից: Իսկ երբ այս պի սի պատ ճառ ներ չկան մեր մեջ, այն

ժամ նրանց շու տա փույթ փա խուստն ու ան պատ մե լի տկա րու թյունն 

կտես նենք` հա լա ծա կան ե ղած մեր Փրկիչ Քրիս տոս Աստ ծո կող մից: 

108. Ոմն մեծ ծե րի մա սին ա սում էին, թե մի ան գամ գնաց  միա

բան նե րի վանք և տես նե լով այն տեղ մի ե րի տա սար դի՝ բնավ չկա մե ցավ 

մնալ կամ օ թևա նել այն տեղ:  Եղ բայ րը, որ նրա հետ էր, ա սաց նրան. 

«Ի՞նչ է, հա՛յր, դու և՞ս երկն չում ես սրա նից»: Ծերն ա սաց. «Թո՛ւյլ 

տուր, եղ բա՛յր, չեմ երկն չում, սա կայն շահ չկա ան միտ պայ քա րից. 

ա վե լի լավ է նրա նից հե ռու մնալ և Քրիս տո սի հետ պայ ծառ սրբու

թյամբ լի նել, քան թե պա տե րազ մի բռնվել այդ ախ տի հետ և տքնու

թյամբ դի մա կա յել դրան: Իսկ ե թե մեր կամ քից ան կախ վրա հաս նի այդ 

պա տե րազ մը, բա րի պսակ առ նե լու ա ռիթ է. հաղ թու թյա՛մբ զին վենք 

նրա դեմ և հա լա ծե՛նք` մին չև ան բիծ սրբու թյան հաս նե լը»: 

109. Հայր Պի մե նը մի ան գամ նա վով ան ցավ ծո վի այն կող մը, ուր 

կրո նա վոր նե րի ա նա պատն էր: Մի կին, դուրս գա լով նա վից, նստեց մի 

բլրա կի վրա: Այդ պա հին մի եղ բայր գնաց ջրի, և երբ տե սավ կնո ջը, 

գնաց  և պատ մեց հո րը`  ա սե լով. «Հա՛յր, ա հա գե տի ա փին՝ բլու րի վրա 

կին է նստած. այս տեղ եր բե՛ք կի նար մատ չի ե ղել»: Ծե րը, երբ լսեց այս, 

վերց նե լով իր գա վա զա նը՝ դուրս ե լավ, գնաց ու բարձ րա ձայն գո չեց. 

«Օգ նե ցե՜ք, եղ բայր նե՛ր, օգ նե ցե՜ք, ա վա զակ ներ են ե կել այս տեղ»: Երբ 

տե սան այդ` ա մեն քը մա հակ ներ վերց րին և գնա ցին նրա հետ, ա պա 

գո չե լով դի մե ցին դե պի նա վը, իսկ նա վորդ նե րը սաս տիկ վա խե ցան, 

վերց րին կնոջն ու փա խանմտան նա վը, իսկ եղ բայր նե րը, կտրե լով նա

վի պա րան նե րը, նրան գե տի ա լիք նե րին հանձ նե ցին տա նե լու:

110. Մի քա ղա քում իր մոր հետ մի աստ վա ծա պաշտ ու սուրբ կույս 

էր բնակ վում, իսկ նրանց մո տիկ բնակ վում էր ոմն չար զին վոր, ո րը 
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տռփան քով էր հա մակ ված դե պի այս կույ սը և հար մար պահ չէր 

գտնում գոր ծե լու այդ մեղ քը: Օ րե րից մի օր ճա նա պարհ գնաց կույ սի 

մայ րը, և երբ զին վո րը այդ տե սավ, ո րը վա ղուց լրտե սում էր, մտավ 

տուն և բռնու թյամբ պղծեց նրան: Իսկ երբ այդ  նեն գա վո րը հե ռա

ցավ այն տե ղից, աղ ջի կը մեր կա ցավ իր կրո նա վո րա կան հան դեր ձից, 

պա տա ռոտ ված նստեց մի խսի րի վրա ու դառ նո րեն լաց ե ղավ: Երբ 

մայ րը ե կավ և լսեց կա տար վա ծի մա սին, սկսեց սգալ, և ադ պես ող բի 

ու կո ծի մեջ  մնա ցին բա զում օ րեր: Լսե ցին այդ մա սին նաև կույ սերն 

ու ե կե ղե ցու քա հա նա նե րը և գա լով նրա մոտ՝ մխի թա րե ցին  և ա սա

ցին. «Քո կամ քով չե ղավ, մեղք չկա քեզ վրա»: Սա կայն նա չէր լսում, 

ող բում էր ու ա սում. «Ա տեց և մեր ժեց ինձ Աստ ված, և ինչ պե՞ս կրեմ 

այն կրո նա վո րա կան զգես տը, որն Աստ վա՛ծ չկա մե ցավ: Մի՞թե Աստ

ված չէր կա րող խա փա նել այդ, սա կայն ինձ ա նար ժան հա մա րեց. և 

ա հա ես այս պես կմնամ մին չև մահ»: Եվ այդ պես մնաց մին չև վեր ջին 

շուն չը, և այդ պես բա րի ու գո վե լի զղջու մով իր ողբն էր ա նում: Սա 

գրվեց նրա հա մար, որ ե թե ա կա մա մեղ քի հա մար այդ պես անմ խի թար 

ող բալ ու լա ցել է պետք մին չև մահ վան օ րը, ա պա որ քան ա ռա վել ևս 

պետք է ող բան և կո ծեն անմ խի թար սգով մին չև մահ՝ նրանք, ով քեր 

կա մո վին և հո ժա րու թյամբ տվե ցին ի րենց ան ձերն ցան կու թյան մեղ

քին և ա պա կա նու թյա նը:

111. Ոմն եղ բայր, որ բնակ վում էր ա նա պա տում, սաս տիկ բռնա

դատ ված լի նե լով պոռն կու թյան ցան կու թյու նից, գնա լիս՝ գտավ մի ին

ձի որջ, մտավ ու մնաց այն տեղ վեց օր՝ ա ռանց ճա շա կե լու և ա սաց. 

«Տե՛ր, Տե՛ր, ե թե պղծու թյու նը պի տի տի րի մարմ նիս, ինձ կե րա կուր 

դարձ րո՛ւ այս ին ձին, իսկ ե թե ոչ` փրկի՛ր ինձ նրա նից և լու ծա րի՛ր իմ 

պա տե րազ մը»: Եվ ին ձը գա լով` չմո տե ցավ նրան, ա պա ձայն լսվեց, որ 

ա սաց. «Դրան ներ քի նի՛ դարձ րեք և թո ղե՛ք  գնա»: Եվ նույն պա հին 

իսկ դա դա րեց պա տե րազ մը, և նա վե րա դար ձավ իր սեն յա կը: 

112. Ոմն եղ բայր, որ պոռն կու թյան պա տե րազմ ու ներ, գնաց ծե րե

րից մե կի մոտ և ա ղա չեց նրան՝ ա ղո թել իր հա մար, որ պես զի թե թևա նա 

պա տե րազ մը: Ճգնեց ծե րը յոթ օր` ա ղո թե լով նրա հա մար և հարց րեց 

եղ բո րը, թե ինչ պես է հի մա նրա վի ճա կը: Նա ա սաց. «Ա վե լի  սաս տիկ 

է դար ձել, հա՛յր, և բնավ չթե թևա ցավ»: Եվ ծե րը խիստ զար մա ցավ, 

իսկ դևը կանգ նեց ծե րի առ ջև և ա սաց նրան. «Հա վա տա՛ ինձ, ծե՛ր, 

ա ռա ջին իսկ օ րը, որ ա ղո թե ցիր նրա հա մար առ Աստ ված, ես հե ռա ցա 

նրա նից, սա կայն նա  ինքն իր մեջ դև ու նի և դրա պա տե րազ մը իր որ

կո րի ու ո րո վայ նի մեջ է, իսկ ես այ լևս չեմ պա տե րազ մում նրա դեմ, 
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այլ ինքն` իր դեմ, քան զի ան հագ ու տում է, ըմ պում և ննջում, իսկ այդ 

պա տե րազ մը բա վա կան է նրան կորստ յան մատ նե լու հա մար»:  

113. Սկի տեում մի եղ բայր պոռն կու թյան դևից սաս տիկ պա տե րազ

մի մեջ ըն կավ և գա լով` պատ մեց ծե րին: Ծե րը նրան ա սաց. «Դու գնա՛ 

Ա լեք սանդ րիա յի Տաս ներ կու սի վան քը և մտնե լով այն տեղ` ըն կի՛ր հայ

րե րի գե րեզ մա նի վրա և ա սա՛. «Մեր հայ րե րի Աստ վա՛ծ, օգ նի՛ր ինձ և 

փրկի՛ր այս պոռն կու թյան փոր ձու թյու նից», և, հու սամ ի Տեր, որ կա

զատ վես այդ փոր ձու թյու նից»: Եվ ե րի տա սար դը, ծե րի ա ղոթքն ա ռած, 

գնաց Տաս ներ կու սի վան քը և ա րեց այն ա մենն, ինչ պատ վի րեց ծե րը: 

Ե րեք օր հե տո դարձ յալ ե կավ Սկի տե և ծե րի ոտ քերն ընկ նե լով՝ ա սաց. 

«Աստ ծո շնոր հով  և քո ա ղոթ քով ա զատ վե ցի պոռն կու թյան դևից, 

հա՛յր»: Ծե րը նրան հարց րեց. «Ինչ պե՞ս և ի՞նչ կերպ»: Եղ բայ րը պա

տաս խա նեց. «Ինչ պես որ դու պատ վի րե ցիր, հա՛յր, տաս ներ կու ան գամ 

ծնրադ րե ցի և ընկ նե լով հայ րե րի գե րեզ մա նի վրա` մի փոքր ննջե ցի. մի 

աղ ջիկ ե կավ ինձ մոտ և ա սաց. «Կրո նա վո՛ր, ա՛ռ  իմ այս օրհ նու թյու նը 

և  խա ղա ղու թյամբ գնա՛ քո սեն յա կը»: Եվ երբ ա ռա այդ օրհ նու թյու

նը, նույն պա հին թե թևա ցավ իմ պա տե րազ մը, իսկ թե ու րիշ ինչ ա ռա` 

չգի տեմ»: Եվ ծերն ա սաց. «Այդ պի սի հա մար ձա կու թյուն ու նի Աստ ծո 

մոտ այն աղ ջի կը, որ մե ռավ հա նուն սրբու թյան»:

114. Ոմն եղ բայր ծե րին հարց րեց ախ տե րի ու ցան կու թյուն նե րի մա

սին: Ծե րը նրան ա սաց. «Դրանք են, որ երգ վում են Նա բու գո դո նո սո րի 

լեզ վով, քան զի ե թե այն ժա մա նակ մար դիկ չլսեին եր գե րի ու պա րե րի 

ձայ նը, չէին երկր պա գի կուռ քե րին (Դան. Գ 1-7): Այդ պես էլ մարմ նի 

ախ տե րը՝ թո վում են հո գին և նրան գլո րում մարմ նա կան մեղ քե րի մեջ, 

և ինչ պես մեկ կա թիլ օ շինդ րը դառ նաց նում է մի ողջ կա րաս մեղր, 

այն պես և մեղ քի մի փոքր հա մը մեզ ար տաք սում է Աստ ծո ար քա յու

թյու նից»: 

115. Ոմն ծեր ա սաց. «Լռու թյու նը, հե զու թյու նը և ոչն չի մա սին 

չմտա հոգ վե լը ծնում են սրբու թյուն. ա՛յս պա հիր մին չև մահ և կապ

րես: Հաց մի՛ կեր կնոջ հետ և մի՛ խո սիր նրա հետ, մի՛ բնակ վիր ե րի

տա սար դի հետ և նրան սի րե լի մի՛ ե ղիր, մի՛ մտիր,  նստի՛ր կամ ննջի՛ր 

այն տա նը, որ տեղ ե րի տա սարդ կա: Մի՛ թող քո աչ քե րը նա յեն քո 

մարմ նին՝ հան դերձ ներդ փո խե լու ժա մա նակ, այլ սաս տի՛ր քո աչ քե

րին: Ե թե մե կի կող մից հար կադր վես՝ եր կու բա ժակ գի նին քեզ բա

վա կան է, և մի՛ լու ծա րիր քո հոր պատ վի րան նե րը՝ մեկ նու մե կի պար

տադ րան քի պատ ճա ռով: Մի՛ բնակ վիր այն տեղ, որ տեղ մե ղան չում են 

Աստ ծո դեմ, մի՛ մո ռա ցիր քո ծա ռա յու թյու նը, որ պես զի չընկ նես քո 
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թշնա մի նե րի ձեռ քը: Նե ղի՛ր քո ան ձը սաղ մո սեր գու թյամբ և սի րի՛ր 

ա մեն տե սակ վիշտ ու տա ռա պանք, այն ժամ կհնա զանդ վեն քեզ ախ

տե րը, և քո ան ձը բնավ լա վը չհա մա րես, երբ բա րի գոր ծե րի մեջ լի նես, 

այլ հա մա րիր քեզ նվաստ, որ պես զի բա րին չհե ռա նա քե զա նից, և այդ 

նվաս տու թյամբ ջա նա՛ ող բալ քո մեղ քե րը: Եվ քո լե զուն էլ ե՛տ պա

հիր սուտ խո սե լուց, քան զի սուտ խո սե լը վա նում է մար դուց Աստ ծո 

երկյու ղը: Քո սրտի խոր հուրդ նե րը հա ճախ հայտ նի՛ր քո հո գևոր հո

րը, որ պես զի Աստ ծո հո վա նին ծած կի քեզ, ջա՛նք թա փիր քո ձե ռա գոր

ծի վրա, և Աստ ծո երկ յու ղը կբնակ վի քո մեջ»: 

116. Պատ մե ցին, թե ոմն մե նակ յաց ա նա պա տում խայթ վեց օ ձից և 

գնաց քա ղաք՝ բժշկվե լու: Նրան իր տուն ըն դու նեց մի աստ վա ծա վախ 

ու սուրբ կին, որ պես զի բժշկի նրան: Երբ օ ձի թույ նից փոքրինչ ա պա

քին վեց, պոռն կու թյան դևը գար շե լի ու խե նեշ խոր հուրդ ներ գցեց նրա 

սիր տը դե պի ի րեն բու ժող կի նը,  և մին չև ան գամ ցան կա ցավ մեր ձե

նալ նրա հետ: Կի նը նրան ա սաց. «Մար մինդ բժշկե լու հա մար ե կար 

այս տեղ, հա՛յր. իսկ ե թե հո գով մեռ նես, ի՞նչ կշա հես. մար մինն սպա

նող թույ նից վա խե ցար, իսկ հո գին սպա նող թույ նից չե՞ս վա խե նում: 

Չե՞ս հի շում քո տքնու թյուն նե րը, որ կրե ցիր ա նա պա տում հա նուն քո 

հո գու փրկու թյան, և քո պատ վա կան կար գին է՞լ չես նա յում: Ին չո՞ւ 

մո ռա ցար առ Աստ ված քո մշտա կան հա ռա չանք ներն ու ար տա սուք նե

րը»: Այս պի սի և սրա նման շատ այլ խոս քեր լսե լով  ի մաս տուն կնո ջից՝ 

եղ բայ րը սաս տիկ ա մո թա հար ե ղավ և կա մե ցավ փախ չել, ո րով հե տև 

ա մո թից վեր չէր կա րո ղա նում նա յել: Երբ այն բա րի կի նը հաս կա ցավ 

այդ, մխի թա րեց  նրան և ա սաց. «Մի՛ ա մա չիր դրա հա մար և մի՛ գնա, 

քան զի դե ռևս քեզ  բժշկվել է պետք: Այդ խոր հուր դը քո սուրբ մտքե

րի ար գա սի քը չէր, այլ թշնա մու հնարքն ու նրա պատ րանքն էր»: Եվ 

բժշկե լով նրան` ար ձա կեց խա ղա ղու թյամբ, սրբու թյամբ՝ գնա լու իր 

խու ցը: Դրա հա մար քա՛ջ և պատ րա՛ստ պի տի լի նենք ա մեն ժամ, քան

զի տե՛ս այն թու լա ցա ծին, որ ո չինչ էր հա մա րել իր ա ռա ջին կար գը, 

որ ու ներ, իսկ ով զգաստ է, չի գայ թակղ վի, այլ ու րիշ նե րին էլ կփրկի 

սա տա նա յի փոր ձու թյուն նե րից:

117. Մի մեծն ծեր տաս ներ կու ա շա կերտ ու ներ, և դի վա կան փոր ձու

թյան բե րու մով՝ նրան ցից մե կը մեղ քի մեջ ըն կավ մի կնոջ հետ: Քա նի 

որ վան քի մոտ էր նրանց գյու ղը, ա մեն գի շե րա յին ա ղոթ քից հե տո 

գնում էր այն տեղ, անց կաց նում էր նրա հետ և նախ քան լու սա նա լը՝ 

վե րա դառ նում էր իր խու ցը, քան զի վաղ ա ռա վոտ յան ա ղոթ քի էին 

կանգ նում: Այս բանն ի մա ցան եղ բայր նե րը, ի մա ցավ նաև հայ րը, սա
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կայն պաշտ պա նեց եղ բո րը մյուս նե րից և չհան դի մա նեց: Բա զում ան

գամ եղ բայր նե րը դեմ դուրս ե կան նրան և կռվե ցին  հոր հետ, սա կայն 

հայ րը քաղց րու թյամբ հան դար տեց րեց  նրանց և խրա տե լով ծած կեց  

գոր ծը: Գնաց դարձ յալ եղ բայրն ըստ սո վո րու թյան և բա վա կան եր կար 

մնաց այն տեղ: Ար դեն լու սա նում էր, երբ եղ բայ րը շտա պե լուց թո ղեց 

իր սան դալ ներն ու կնոջ կո շիկ նե րը գցե լով ոտ քե րը՝ վե րա դար ձավ իր 

խու ցը: Երբ տե սավ ծե րը, որ նա գա լիս է, և ոտ քե րին էլ կա նա ցի հո

ղա թա փեր են, գնաց նրա խու ցը, իսկ եղ բայ րը կա խել էր դրանք պա

տից: Ծե րը նախ լռեց, ա պա եղ բորն ա սաց. «Ո՞ւր էիր, որդ յա՛կ»: Իսկ 

նա շփոթ մուն քի մեջ ստեց  ու ա սաց. «Այ սինչ տե ղը»: Ծե րը նրան 

հարց րեց. «Եվ ո՞ւմն են այս կա նա ցի հո ղա թա փե րը, որ կախ ված են քո 

սնա րի վե րևում»: Երբ նա նկա տեց, որ կնոջ հո ղա թա փերն է բե րել, ո րը 

շտա պե լուց չէր նկա տել, ըն կավ նրա ոտ քերն ու ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն 

տուր ինձ, հա՛յր, այ լևս չե՛մ ա նի այդ բա նը»: Ծերն ա սաց. «Այ սու հե

տև զգույշ ե ղի՛ր քո հո գու հա մար, քան զի ի՞նչ շահ ե ղավ քեզ այդ 

պղծու թյու նից: Միայն ա մոթ և նա խա տինք մարդ կան ցից` այս տեղ, 

իսկ այն տեղ`  ան շեջ հուր,  ար տա քին խա վար  և ան քուն որդ: Որդ

յա՛կ, սրա նից հե տո մի՛ թա վալ վիր  այդ տիղ մի մեջ և մի՛ ա նար գիր իմ 

ծե րու թյու նը»: Այս բա նից հե տո Աստ ծո կամ քով դա դա րեց եղ բայրն 

այդ մեղ քը գոր ծե լուց  և մեծ ճգնա վոր դար ձավ: Եղ բայր ներն հարց րին 

ծե րին. «Ին չո՞ւ այդ քան համ բե րա տար ե ղար այս եղ բոր նկատ մամբ»: 

Ծե րը նրանց ա սաց. «Տես նում էի, որ դևը, նրա ձախ ձեռ քից բռնած, 

ձգում է դե պի աշ խարհ, իսկ ես բռնել էի նրա աջ ձեռ քից և դե պի ինձ 

էի ձգում, դրա հա մար էլ չէի հան դի մա նում, որ պես զի դե պի աշ խարհ 

չգնա, մին չև որ Աստ ված հա ճե ցավ. այժմ ես նրա եր կու ձեռքն էլ 

բռնած ու նեմ դե պի հա վի տե նա կան կյանք: Բա րի է, որդ յակ նե՛ր, եր

կայ նա միտ լի նել և ա ղո թել եղ բոր հա մար, մինչ նա փոր ձու թյան մեջ է,  

ա ռա վել ևս ջեր մո րեն ա ղո թել առ Աստ ված, և Աստ ված իր մեծ գթու

թյամբ կդարձ նի նրա միտ քը»: 

118. Քա ղա քում մի ե պիս կո պոս կար, ո րը ծանր հի վան դա ցավ: Այն

չափ ծան րա ցավ նրա հի վան դու թյու նը, որ մին չև ան գամ բժիշ կերն 

էլ թո ղե ցին նրան, և նա կտրեց ապ րե լու հույ սը: Երբ այս մա սին լսեց 

մայ րա վան քի սար կա վա գու հին, թե ե պիս կո պո սը մեր ձի մահ է, և բժիշկ

ներն էլ թո ղե ցին նրան, իր հետ վերց նե լով եր կու քույ րե րի՝ գնաց նրա 

հո գու ա վանդ մա նը ներ կա գտնվե լու: Երբ տուն մտան, մայ րա պե տը 

նստեց նրա սնա րի մոտ և խո սեց նրա հետ: Քույ րե րը նստե ցին ոտ քե րի 

մոտ, և քույ րե րից մե կը, ձեռ քը մեկ նե լով, բռնեց ե պիս կո պո սի ոտ քը` 
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ստու գե լու, թե  գու ցե ար դեն սա ռել է: Երբ ձեռ քը մո տեց րեց ոտ քին, 

ե պիս կո պոսն իր ան ձի մեջ պա տե րազմ ու նե ցավ: Երբ սար կա վա գու հին 

վեր կա ցավ գնա լու իր վան քը, ե պիս կո պո սը նրան ա ղա չեց և ա սաց. 

«Չու նեմ մե կը, որ իմ տկա րու թյան ժա մին սպա սա վո րի ինձ: Ա ղա չում 

եմ, բա րի՛ ե ղիր թող նել այս քրոջն ինձ մոտ մի եր կու օր՝ սպա սա վո րե

լու ինձ»: Մայ րա պե տը չգի տեր նրա չար մտադ րու թյան մա սին. թո ղեց 

քրոջն այն տեղ և գնաց իր վան քը: Իսկ ե պիս կո պո սը զո րա ցավ, չա րի 

ազդ մամբ բոր բոք վեց մեղ քը նրա սրտում, և քրոջն ա սաց. «Ինձ հա

մար տաք կե րա կո՛ւր պատ րաս տիր, որ ու տեմ»: Եվ նա պատ րաս տեց, 

իսկ սա կե րավ, ըմ պեց և հե տո ա սաց. «Բարձ րա ցի՛ր իմ ան կո ղի նը»: 

Քույ րը բարձ րա ցավ, նա խառ նակ վեց  նրա հետ, կա տա րեց մեղ քը, և 

քույ րը նույն պա հին հղիա ցավ: Իսկ ե կե ղե ցու սպա սա վոր նե րը, երբ 

տե սան նրան հղիա ցած, հարց րին. «Ա սա՛ մեզ` ո՞վ հղիաց րեց քեզ», 

իսկ նա չկա մե ցավ ա սել, այլ լռեց: Ե պիս կո պոսն ա սաց նրանց. «Ո չինչ 

չկա ձեր և դրա մի ջև, թո՛ւյլ տվեք թող գնա. ե՛ս գոր ծե ցի այդ մեղ

քը»: Եվ երբ ա ռող ջա ցավ հի վան դու թյու նից, վեր կա ցավ ան կող նուց, 

մտավ ե կե ղե ցի, դրեց իր զգես տը սուրբ սե ղա նի վրա և ձեռքն առ նե լով 

ցու պը՝ շու տա փույթ դուրս ե կավ քա ղա քից  և գնաց ա նա պա տի հե

ռա վո րա գույն վան քը, ուր ոչ ոք չէր ճա նա չում նրան: Իսկ այն վան քի 

վա նա հայ րը, ում մոտ նա գնում էր, հո գե տես էր և ի մա ցավ, որ մի 

ե պիս կո պոս է գա լիս ի րենց վանք, պատ վի րեց դռնա պա նին և ա սաց. 

«Երբ ե պիս կո պո սը գա, ի մա՛ց ա րա ինձ, որ պես զի ուխ տով հան դերձ 

ել նեմ նրան ըն դա ռաջ»: Եվ դռնա պանն սպա սում էր` կար ծե լով, թե 

ե րի վար նե րով, ամ բո խով շրջա պատ ված ու փառ քով էր գա լու, քան

զի չգի տեր այդ գոր ծը: Երբ ե պիս կո պո սը ե կավ վան քի դու ռը՝ մերկ, 

բո կոտն ու մե նակ, չճա նա չեց և չտե ղե կաց րեց նրա գալստ յան մա սին, 

սա կայն վա նա հայ րը, հո գով ի մա նա լով նրա գա լուս տը, ե լավ նրան ըն

դա ռաջ, սի րով ող ջու նեց նրան, համ բու րեց ու ա սաց. «Բա րի ե կար, 

տե՛ր ե պիս կո պոս»: Ե պիս կո պո սը զար մա ցավ և վհատ վե լով ա մա չեց, 

որ ճա նաչ վեց, և ինքն իր մեջ ա սաց. «Ով իմ ա նու նը գի տե, նա նաև 

իմ գոր ծը գի տե», և սկսեց ա մո թից փախ չել, որ այլ վանք գնա: Վա

նա հայ րը նրան ա սաց. «Դու ուր էլ որ գնաս, ես կգամ քեզ հետ»: Եվ 

ա ղա չեց նրան ու մտցրեց վանք, մեծ ու րա խու թյամբ եղ բայր նե րի շար

քում դա սեց նրան: Իսկ նա ա պաշ խա րեց կա տա րե լա պես, ճշմար տա

պես և ջերմ ար տա սուք նե րով և այն տեղ վախ ճան վե լով` որ պես սուրբ 

գնաց Աստ ծո ա ռաջ, ո րով հե տև նրա մահ վան օ րը բա զում նշան ներ 

ու բժշկու թյուն ներ ե ղան`  Հի սուս Քրիս տո սի շնորհ նե րով: Այս պի սին 
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է ա պաշ խա րու թյան հույ սը. մե ղա վոր նե րը ոչ միայն թո ղու թյուն են 

գտնում, այ լև շնորհ նե րի և փառ քի  են ար ժա նա նում:

119. Մի ծեր գյու ղում մի մա տա կա րար ու ներ, որն այն քան  ժա մա

նակ ու շա ցավ և չգնաց  նրա մոտ, որ ծե րի մոտ պա կա սեց ու տե լիքն 

ու ձե ռա գոր ծը: Նա, եր կար ժա մա նակ նեղ վե լով սո վից ու պա րա պու

թյու նից, իր ա շա կեր տին ա սաց. «Կկա մե նա՞ս գնալ գյուղ»: Ա շա կերտն 

ա սաց. «Կա նեմ այն, ինչ դու կկա մե նաս», և թեև վա խե նում էր մարմ նի 

պա տե րազ մից, սա կայն, որ պես զի ծե րին անհ նա զանդ չգտնվի, հանձն 

ա ռավ գնալ: Եվ ծերն ա սաց. «Գնա՛, որդ յա՛կ, մեր հայ րե րի Աստ ծու 

վրա հույս ու նեմ, որ կպահ պա նի քեզ փոր ձու թյու նից»: Եվ ա ղոթք 

ա նե լով՝ ար ձա կեց նրան: Երբ նա ե կավ գյուղ, պարզ վեց, որ մա տա

կա րարն իր ըն տա նի քով հան դերձ գնա ցել էր գյու ղից հե ռու՝ մի սրբի 

տո նա կա տա րու թյան, և միայն նրա դուստրն էր մնա ցել տա նը: Երբ 

աղ ջի կը լսեց դռան թա կո ցը, բա ցեց դու ռը, ներս ա ռավ եղ բո րը, փա

կեց դուռն ու սկսեց մա քա ռել նրա հետ: Իսկ եղ բայ րը, տես նե լով, որ 

ին քը հար կադր վում է պղծու թյուն գոր ծել, իր խոր հուրդ նե րից  նեղ

ված` դառ նա գին հո գոց հա նեց և դի մե լով Աստ ծուն` ա սաց. «Տե՛ր, իմ 

հոր ա ղոթք նե րով փրկի՛ր ինձ այս փոր ձու թյու նից»: Եվ երբ այս ա սաց, 

նույն պա հին ի րեն գտավ գե տա փին` իր վան քը տա նող ճա նա պար հին: 

Նա այս պես ա զատ վեց Աստ ծո օգ նու թյամբ և այն սուրբ ծե րի ա ղոթք

նե րի շնոր հիվ, որ եղ բոր հնա զան դու թյան հա մար ա ղո թե լով՝ փրկեց 

նրան: Այս պի սի զո րու թյուն ու նի հնա զան դու թյու նը:

120. Հայր Պի մենն ա սաց. «Գրված է. «Ինչ տես նի քո աչ քը, ա՛յն 

էլ վկա յիր», իսկ ես ա սում եմ, որ ե թե նույ նիսկ իմ աչ քով տես նեմ և 

ձեռ քով բռնեմ, չեմ վկա յի այն: Ո րով հե տև մի եղ բայր կար, որ դևե

րից ծա նակ վեց այս կերպ: Տե սավ մի եղ բոր, որ մե ղան չում էր մի կնոջ 

հետ, և պայ քա րում էր իր խոր հուր դի դեմ, որ համ բե րի և չհան դի մա նի 

նրան, սա կայն մին չև վերջ չկա րո ղա ցավ համ բե րել և մո տե նա լով` ոտ

քով հար վա ծեց նրանց` կար ծե լով, թե նրանք են ի րար հետ` քուր ձով 

ծածկ ված, և ա սաց. «Դա դա րեց րե՛ք վեր ջա պես, ինչ քա՞ն կա րե լի է այդ 

մեղ քը գոր ծել»: Եվ ա հա պարզ վեց, որ ցո րե նով լի պար կեր են ծածկ

ված քուր ձի տակ: Սա նրա հա մար ա սա ցի, որ ե թե  աչ քով էլ տես նեք, 

մի՛ հան դի մա նեք ձեր եղ բո րը»: 

121. Ծե րին հարց րին գի շե րա յին ե րա զա խա բու թյան մա սին, ո րը 

ե րա զում հո սում է ա ռա ջաց նում կա նանց տե սու թյան մի ջո ցով: Ծե րը 

պա տաս խա նեց. «Այդ ե րևույ թին բնավ նշա նա կու թյուն մի՛ տուր, այլ 

դա հա մա րի՛ր այն պի սի մի բան, ինչ պի սին մարմ նից ար տա թո րանքն է՝ 
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հի վան դու թյան կամ բնա կան պա հանջ մունք նե րի հե տևան քով: Նույնն 

է, թե, օ րի նակ, շրջես փո ղո ցով և մսի կաթ սա յից ե կող հո տը շնչես, սա

կայն չճա շա կես, այլ  միայն  հոտն առ նես, այդ պես էլ   ե րա զում տե ղի 

ու նե ցած հո սու մը չի կա րող քեզ պղծել, ե թե խորհր դով հե ռու ես նրա 

գոր ծե րից: Ե թե այդ պես չլի ներ, ոչ ոք չէր կա րող փրկվել: Այլ  բան 

է, ե թե թշնա մին քեզ տես նի դրա նից վա խե ցած, ա վե լի  կզո րա նա քո 

հան դեպ: Դու զգույշ ե ղի՛ր, որ պես զի ար թուն ժա մա նակ ևս մտքով 

չշա ղախ վես ախ տե ղի խոր հուրդ նե րի հետ»: 

122. Սկի տեի հայ րե րին ո մանք  հարց րին  պոռն կու թյան մա սին և 

ա սա ցին. «Ե թե գե ղե ցիկ դեմք տես նենք,  պետք է հիա նա՞լ դրա նով, թե՞ 

բար կա նալ»: Ծե րե րը պա տաս խա նե ցին. «Չա փից ա վել հիա նա լը կամ 

բար կա նա լը` եր կուսն էլ տռփան քի ար գա սիք են: Այդ գոր ծը նման է 

այն բա նին, որ մե կը, տես նե լով ա մեն տե սակ  բա րիք նե րով բեռն ված 

սե ղա նը, կա մե նա ճա շա կել դրա նից, բայց ձեռ քը չմեկ նի դե պի այն, 

չվերց նի և չճա շա կի ու սո ված մնա: Այդ պես  են և ցան կու թյուն նե րը. 

ե թե մար դը գոր ծով չմե ղան չի, դա նրան մեղք չի հա մար վի»:

123. Մե կը աշ խար հից հրա ժար վե լով` դար ձավ կրո նա վոր, և մինչ 

գնում էր ա նա պատ` հեռ վում ոմն կրո նա վոր ծե րի մի նշա նաս յուն տե

սավ և մտքում ա սաց. «Գնամ դե պի այդ սյու նը և այն տեղ բնակ վող 

ծե րին սպա սա վո րեմ՝ մին չև իմ մահ վան օ րը»: Հաս նե լով տեղ` բա խեց 

դու ռը, և մի ծեր մե նակ յաց դուրս գա լով՝ հարց րեց. «Քեզ ի՞նչ է պետք, 

եղ բա՛յր»: Եղ բայրն ա սաց. «Ա ղոթ քի եմ ե կել, հա՛յր»: Երբ ծե րը լսեց 

պա տաս խա նը, ըն դու նեց նրան և բար վոք հանգս տաց րեց նրան: Հե տո 

ա սաց. «Դու ո րևէ տեղ ա նե լիք ու նե՞ս, եղ բա՛յր»: Եղ բայրն ա սաց. «Ո՛չ, 

հա՛յր, այլ կա մե նում են այս տեղ բնակ վել»: Ծե րը, սա կայն, թույլ չտվեց 

այն տեղ մնալ կամ բնակ վել իր հետ, ո րով հե տև պոռն կու թյան մեջ էր 

ըն կել և դե ռևս այն տեղ թաքց րած կին ու ներ, դրա հա մար եղ բորն 

ա սաց. «Ե թե կա մե նում ես դու քո հո գին փրկել, գնա՛ վան քում մնա՛, 

ո րով հե տև ես այս տեղ կին ու նեմ ինձ հետ և մե ղան չում եմ նրա հետ»: 

Եղ բայ րը նրան ա սաց. «Նա քո քույրն է, թե կի նը` չգի տեմ, սա կայն 

ե կել եմ ցմահ սպա սա վո րե լու քեզ»: Ծե րը, երբ տե սավ նրա ջերմ սերն 

ու պատ րաս տա կա մու թյու նը, թույլ տվեց բնակ վե լու այն տեղ: Երբ մի 

տա րին լրա ցավ, ծե րը կնոջն ա սաց. «Մեր մեղ քե րի այս ծանր բե ռը մեզ 

բա վա կան չէ, նաև այս եղ բոր հո գու կո րուս տը պի տի պա հան ջեն մե

զա նից: Ե՛կ գնանք այս տե ղից և սեն յակն էլ թող նենք այս եղ բո րը»: Եվ 

ի րենց հետ վերց նե լով այն ա մե նը, ինչ կա րող էին տա նել, ե լան գնա լու 

և եղ բորն ա սա ցին. «Մենք ուխ տի ենք գնում և քո խնամ քին ենք թող
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նում սեն յա կը»: Երբ մի փոքր հե ռա ցան, եղ բայրն հաս կա ցավ նրանց 

խոր հուր դը, որ այ լևս հետ չեն դառ նա լու, գնաց և հա սավ նրանց հե

տևից: Տես նե լով նրան` շփոթ վե ցին նրանք և ա սա ցին. «Մին չև ե՞րբ, 

եղ բա՛յր, պի տի դա տես մեզ: Ա հա մեր սեն յա կը քեզ լի նի. նստի՛ր և 

մնա՛ այն տեղ»: Եղ բայ րը պա տաս խա նեց. «Ես ձեր սեն յա կի հա մար չեմ 

ե կել, այլ ձեզ հա մար եմ ե կել, որ սպա սա վո րեմ ձեզ: Այժմ դուք ուր 

գնաք` ես կգամ ձեզ հետ»: Հիա ցան նրանք եղ բոր միա միտ ի մաս տու

թյամբ ու հնա զան դու թյամբ. այն ժամ երկ յու ղե ցին Աստ ծուց և ա մա չե

ցին ա շա կեր տից: Ուս տի բա րի և աստ վա ծա յին խոր հուրդ հղա ցան` հե

ռա նալ մեղ քից, և դառ նա լով ի րենց խու ղը՝ սկսե ցին ա պաշ խա րել: Կի նը 

մտավ կա նանց վանք, բնակ վեց այն տեղ և մե ծա պես ա ռա քի նա ցավ, իսկ 

ծե րը համ բե րու թյամբ ա պաշ խա րեց ժուժ կալ եղ բոր հետ. և եր կուսն էլ 

փրկվե ցին այն եղ բոր բա րի համ բե րա տա րու թյան շնոր հիվ: 

124. Սկի տեում մի ծեր կար, ո րի ա նու նը Դա նիել էր: Սա մի ա շա

կերտ ու ներ, ո րը բնակ վում էր մեկ այլ ա շա կեր տի հետ, ո րի ա նու նը 

Սեր գի էր: Ո րոշ ժա մա նակ անց Սեր գին փոխ վեց ի Տեր, և նրա մա հից 

հե տո ծերն ա շա կեր տին թույլ տվեց իր հետ մնալ, քան զի շատ էր սի

րում նրան: Մի օր ծե րը, վերց նե լով իր հետ իր ա շա կեր տին, գնաց 

Ա լեք սանդ րիա, քան զի Սկի տեի ա ռաջ նորդ նե րը սո վո րու թյուն ու նեին 

Ա լեք սանդ րիա յի պա պի մոտ գնալ Զատ կի տո նին: Քա ղաք հա սան ժա

մը տասն մե կին: Եվ երբ ճա նա պարհ էին գնում, Դա նիելն այս տեղ տե

սավ մի մերկ եղ բոր, ո րը քրձի կտո րով միայն իր ա մո թույքն էր ծած կել 

և ի րեն խեն թի պես էր պա հում: Ու րիշ հի մար ներ ևս կա յին նրա հետ, 

և այդ եղ բայ րը գնում էր նրանց առ ջևից՝ ինչ պես մո լա գար, ճան կում 

էր վա ճա ռա կան նե րի կրպակ նե րից՝ ինչ ա սես և տա լիս էր մյուս հի մար

նե րին: Նրա ա նու նը Մար կոս Իպ պա ցի էր: Քա նի որ թա գա վո րա կան 

ձիար շա վա րա նում էր գի շե րում, ննջում էր նստա րա նի վրա, օ րա կան 

ծախ սում էր հար յուր դրամ, տա սը` իր կա րիք նե րի հա մար, իսկ մնա

ցա ծը տա լիս էր իր հի մար ըն կեր նե րին, նրան կո չում էին նաև Մար կոս 

Հի մար, և ողջ Ա լեք սանդ րիան ճա նա չում էր նրան` նրա մո լի հի մա

րու թյան պատ ճա ռով: Ծերն իր ա շա կեր տին ա սաց. «Գնա՛, տե՛ս` որ

տեղ է բնակ վում Մար կոս Հի մա րը»: Իսկ նա հարց նե լով՝ տե ղե կա ցավ և 

գա լով` ծե րին ա սաց, որ այն հի մա րը ձիար շա վա րա նում  է բնակ վում, 

իսկ ծերն օ թևա նեց պա պի մոտ: Հա ջորդ ա ռա վոտ յան, երբ ծերն այն

տե ղից դուրս էր գա լիս, Աստ ծո նա խախ նա մու թյամբ դռան մոտ նրան 

հան դի պեց Մար կոս Սա լո նը (Հի մա րը), և ծե րը փու թով բռնեց նրան 

և սկսեց բարձր ձայ նով ա ղա ղա կել. «Ա լեք սանդ րա ցի նե՜ր, օգ նե ցե՛ք 
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ինձ»: Իսկ հի մա րը ծաղ րում էր նրան: Հա վաք վեց ողջ քա ղաքն այն

տեղ, իսկ ծե րի ա շա կերտն հեռ վից ա հով հե տևում էր ան ցու դար ձին, 

ո մանք էլ ա սում էին. «Գու ցե ա նար գի քեզ, հա՛յր, ո րով հե տև հի մար 

է ու մո լա գար»: Իսկ նա ա սաց. «Հի մա րը և մո լա գա րը մենք ենք, որդ

յակ նե՛ր, սա կայն ես այլ մարդ չգտա այս քա ղա քում, բա ցի սրա նից»: 

Այդ ժամ ե կան նաև ե կե ղե ցու քա հա նա նե րը, ո րոնք ճա նա չում էին ծե

րին և ա սա ցին. «Մի՞թե քեզ ո րևէ բա նով վնա սեց այդ հի մա րը»: Ծե

րը նրանց ա սաց. «Բե րե՛ք դրան իմ հե տևից՝ պա պի մոտ, քան զի այս 

քա ղա քում այ սօր դրա նից սուրբ ա նոթ չկա»: Իսկ պապն ի մա ցավ, 

որ դա Աստ ծուց հայտն վեց ծե րին, ըն կավ հի մա րի ոտ քե րը, երդ վեց

րեց, ա ղա չեց և ա սաց. «Հայտ նի՛ր մեզ քո անձն ու քո գոր ծը»: Իսկ 

նա, տե ղի տա լով նրանց ա ղա չանք նե րին ու իր մտաց նո րու թյու նից 

սթափ վե լով, ա սաց. «Ես կրո նա վոր էի և տասն վեց տա րի բռնա դատ

վում էի պոռն կու թյան դևից: Ուշ քի գա լով՝ իմ մտքում ա սա ցի. «Եղ

կե լի՛ Մար կոս, տասն վեց տա րի է` ծա ռա յում ես թշնա մուն: Այժմ ե՛կ 

և այդ պես ծա ռա յի՛ր քո Քրիս տոս թա գա վո րին»: Եվ գնա ցի Պեմ պո յի 

վանք ու այն տեղ ութ տա րի մնա ցի խոր վի րա պում: Ութ տա րուց հե տո 

իմ ան ձին ա սա ցի. «Մար կո՛ս աղ քատ, մտի՛ր քա ղաք և ևս ութ տա րի 

այն տեղ հի մար ե ղի՛ր: Ա հա այ սօր լրա ցավ իմ հի մա րու թյան ութ տա

րին»: Երբ նրա նից լսե ցին այս, բո լո րը  ող բա ցին նրա այս խոս քե րի 

վրա: Իր պատ մու թյունն ա նե լուց հե տո նույն օ րը Մար կո սը մա հա ցավ 

ծե րի մոտ` պատ րիար քա րա նում: Ա ռա վոտ յան, երբ տե սան, որ Մար կո

սը ննջել է և դիա ցել, ծերն այդ մա սին հա ղոր դեց պա պին, որն  էլ իր 

հեր թին պատ մեց դուք սին, իսկ դուք սը հրա մա յեց դա դա րեց նել քա

ղա քի զվար ճանք ներն ու առ քու վա ճառ քը, և այն տեղ հա վաք վեց ողջ 

քա ղա քը: Ծերն Սկի տե ու ղար կեց իր ա շա կեր տին և ա սաց. «Հա վա քե՛ք 

բո լոր եղ բայր նե րին և պատ մե՛ք այս, որ պես զի ա մենքն այս տեղ գան և 

օրհն վեն սրա նից»: Եվ դուրս ե կավ ողջ Սկի տեն` սպի տակ զգեստ նե

րով և ձեռ քին՝ ար մա վե նու ճյու ղեր, այս պես նաև՝ ե նե տա ցիք, խցե րի, 

Նիտ րիո լե ռան վան քի ու Ա լեք սանդ րիա յի բո լոր վան քե րի կրո նա վոր

նե րը: Եվ կրո նա վոր նե րի այն պի սի բազ մու թյուն հա վաք վեց, որ հինգ 

օր թույլ չտվե ցին թա ղե լու նրան:  Ա լեք սանդ րիա յի բնա կիչ նե րը ար

մա վե նու ճյու ղե րով ե լան և թրջե ցին  գե տինն ար ցունք նե րով: Եվ այդ

պես դուրս բե րին ե րա նե լի Մար կոս Սա լո նի նշխար նե րը՝ թա ղե լու և 

փա ռա վո րե ցին  Աստ ծուն, որ շնորհ և համ բե րա տա րու թյուն է տա լիս 

նրանց, ով քեր ըն թա նում են դե պի Տե րը: 



  

Գլուխ Զ 
 Ա նըն չութ յան մա սին     

 

1. 
Ոմն եղ բայր թո ղեց աշ խար հը, ու նեց ված քը բա ժա նեց աղ քատ նե

րին և մի փոքր դրա նից թող նե լով իր կա րիք նե րի հա մար` գնաց 

աբ բա Ան տո նիո սի մոտ: Ի մա նա լով այդ` ծե րը նրան ա սաց. «Կա մե

նո՞ւմ ես լի նել մե նակ յաց` գնա՛ այ սինչ գյու ղը, մի՛ս գնիր, կա պի՛ր 

մերկ մարմ նիդ վրա և ե՛կ այս տեղ»: Երբ եղ բայ րը կա տա րեց այս, ծե րի 

մոտ գա լու ճա նա պար հին գա զան ներն ու թռչուն նե րը խո ցո տե ցին նրա 

մար մի նը, և գա լով՝ նա ցույց տվեց իր խո ցոտ ված մար մի նը: Սուրբ 

Ան տո նիո սը նրան ա սաց. «Նրանք, ով քեր թող նում են  աշ խար հը և 

կա մե նում են ինչք ու նե նալ, այս պես կխո ցոտ վեն դի վա կան մար տից»: 

2. Հայր Թեո դո րոս Փեր մա ցու մա սին ա սում էին, թե ե րի տա սարդ 

հա սա կում ե րեք Սուրբ Գիրք ստա ցավ և հայր Մա կա րիո սին ա սաց. 

«Ինչ պե՞ս վար վեմ, տե՛ր, պա հե՞մ Գրքերն ինձ մոտ՝ իմ օգ տի հա մար, 

որ պես զի կար դամ և ու րիշ ներն էլ տամ` ով քեր կկա մե նան կար դալ, 

թե՞ վա ճա ռեմ դրանք և տամ աղ քատ նե րին»: Հայր Մա կա րիոսն ա սաց 

նրան. «Ա ռա ջին եր կու մտադ րու թյուն ներն էլ ազ նիվ են, սա կայն մե

ծա գույ նը ա նըն չու թյունն է»: Լսե լով այս` Հայր Թեո դո րո սը շու տա

փույթ վա ճա ռեց Գրքե րը և տվեց աղ քատ նե րին»:

3. Հայր Մար կոսն հարց րեց հայր Ար սե նին. «Բա րի՞ է, որ ոչ ոք մխի

թա րու թյուն չու նե նա իր խցում, քան զի մի եղ բոր գի տեմ, որ մի քիչ 

բան ջա րե ղեն ու ներ տնկած և այն էլ ար մա տա խիլ ա րեց»: Հայր Ար

սենն ա սաց. «Ազ նիվ է, սա կայն մար դու բնա վո րու թյու նից է կախ ված, 

քան զի ե թե ոք չու նի այդ կար գի զո րու թյուն, նո րից կտնկի»: 

4. Ոմն մե ծա հա րուստ հե ռա վոր կող մե րից ե կավ Սկյու թիա և մեծ 

քա նա կու թյամբ ոս կի բե րեց իր հետ ու ե րե ցին ա ղա չեց, որ այն բաշ խի 

եղ բայր նե րին: Վեր ջինս, երբ շատ բռնա դատ վեց նրա կող մից, ոս կին 

լցրեց զամբ յու ղի մեջ, դրեց ե կե ղե ցու դռա նը և ա սաց. «Եղ բայր նե՛ր, 

15 – Հարանց վարք
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ե թե ո րևէ մե կին պետք է սրա նից, թո՛ղ վերց նի»: Ոչ ոք չմո տե ցավ 

դրան, իսկ ո մանք նույ նիսկ չնա յե ցին դրա կող մը: Այն ժամ մե ծա հա

րուս տին ա սա ցին. «Գնա՛ խա ղա ղու թյամբ, Աստ ված ըն դու նեց քո պա

տա րա գը (զո հա բե րու թյու նը), և տո՛ւր այդ աղ քատ նե րին»: Եվ մե ծա

պես օ գուտ քա ղած`գնաց մե ծա հա րուս տը:

5. Հայր Դա նիելն ա սում էր, թե հայր Ար սե նը մի ան գամ հի վան դա

ցավ Սկյու թիա յում: Նրան ինչոր բան պետք ե ղավ, բայց  քա նի որ չէր 

կա րող գնել, մեկ ու րի շից խնդրե լով վերց րեց և ա սաց. «Գո հա նում եմ 

Քե զա նից, Տե՛ր, որ ար ժա նի ա րե ցիր ինձ բա րու թյուն ըն դու նել հա նուն 

Քո ան վան»:

6. Դարձ յալ պատ մեց հայր Դա նիե լը, թե մեկ ու րիշ ան գամ մի մա

գիստ րոս ե կավ հայր Ար սե նի մոտ և նրան հսկա յա կան ժա ռան գու

թյուն թո ղած մի ազ գա կա նի կտա կը բե րեց: Հայր Ար սե նը կա մե նում էր 

պատ ռել, իսկ մա գիստ րո սը նրա ա ռաջ ըն կած ա ղա չում էր ու ա սում. 

«Ա ղա չում եմ քեզ, հա՛յր, մի՛ պատ ռիր դա, ա պա թե ոչ` իմ գլու խը 

կկտրվի»: Հայր Ար սե նը նրան ա սաց. «Ես այդ մար դուց ա ռաջ մե ռա 

աշ խար հի հա մար, իսկ նա հի մա վախ ճան վեց», և հետ վե րա դարձ րեց 

կտա կը` ո չինչ չվերց նե լով ի րեն:

7. Սրբե րից մե կը` Փի լագ րիոս ա նու նով, բնակ վում էր Ե րու սա ղե

մում և  գոր ծում էր, որ իր հա ցը վաս տա կի: Մինչ փո ղո ցում վա ճա

ռում էր իր ձե ռա գոր ծը, ա հա մե կը գցեց իր քսա կը, ո րի մեջ հա զար 

դա հե կան կար: Ծե րը, գտնե լով այն, մնաց նույն տե ղում` ա սե լով թե` 

ով կորց րեց, նո րից գա լու է այս տե ղը: Եվ նա ե կավ` լա լով ու ար տաս

վե լով: Ծե րը տես նե լով նրան՝ մի կողմ տա րավ և քսա կը տվեց նրան: 

Իսկ այն մար դը բաց չէր թող նում նրան` կա մե նա լով գեթ մի բա նով 

վար ձա հա տույց լի նել, իսկ սուր բը չէր կա մե նում ո չինչ վերց նել: Այն

ժամ մարդն սկսեց ա ղա ղա կել և ա սել. «Ե կե՛ք, տե սե՛ք՝ ինչ ա րեց Աստ

ծո մար դը»: Իսկ ծե րը գաղտ նի փա խավ քա ղա քից, որ պես զի իր ա րա ծի 

հա մար չճա նա չեն ի րեն և պատ վի չար ժա նաց նեն: 

8. Մի ան գամ  մար դա սեր հե լլե նա ցի նե րից ո մանք ե կան  Սկի տե` 

եղ բայր նե րին բա րե րա րու թյուն ա նե լու, և ի րենց հետ վերց րին վան քի 

սպա սա վոր նե րին, որ պես զի նրանք ցույց տան, թե ով քեր են ա ռա վել 

կա րի քա վոր նե րը: Եվ նրանք սրանց տա րան մի տկար եղ բոր մոտ, որ

պես զի նրան տան: Իսկ նա չէր կա մե նում ըն դու նել` ա սե լով. «Ա հա այս 

փոք րա քա նակ ար մա վե նու ճյու ղերն ու նեմ, գոր ծում եմ, մա նում, և 

վաս տա կում եմ հացս»: Եվ դարձ յալ տա րան մի այ րի կնոջ խու ղը, ո րը 
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մի դուստր ու ներ: Բա խե ցին դու ռը, իսկ դուստ րը  չէր բա ցում, քան

զի մերկ էր, իսկ մայ րը գնա ցել էր գործ փնտրե լու, քան զի լվաց քա րար 

էր: Երբ նրան մերկ տե սան, ցան կա ցան փող և հան դերձ ներ տալ, իսկ 

նա չկա մե ցավ վերց նել: Ե կավ մայ րը և ա սաց. «Քա ջա լեր վի՛ր, դո՛ւստր 

իմ, կա մե ցավ Աստ ված, և այ սօր գործ գտա. ու նենք մեր կե րա կու րը»: 

Երբ նրանք ա ղա չե ցին, որ ըն դու նի ի րենց բե րա ծը, չկա մե ցավ վերց նել` 

ա սե լով. «Աստ ված է իմ մա սին հո գա ցո ղը, և դուք կա մե նում եք այն 

վերց նե՞լ ինձ նից այ սօր»: Եվ նրանք լսե լով` փա ռա վո րե ցին Աստ ծուն:  

9. Ոմն հի վանդ ծեր կար, ո րին ըն դու նեց միա բա նու թյան վա նա

հայ րը, քա նի որ կա րիք նե րը  հո գա լու հա մար ո չինչ չու ներ: Միա

բա նու թյան հայ րա պե տը օ թևան տվեց նրան և եղ բայր նե րին ա սաց. 

«Փոքրինչ նե ղու թյո՛ւն քա շեք հի վան դի խնա մա տա րու թյան հա մար»: 

Հի վան դը ոս կով լի մի պու տուկ ու ներ, ո րը, փո րե լով, թաքց րեց իր 

մահ ճա կա լի տակ:  Այն պես ստաց վեց, որ ա ռանց խոս տո վա նու թյան՝ 

մե ռավ: Նրա մահ վա նից և թա ղու մից հե տո հայ րա պետն ա սաց եղ

բայր նե րին. «Այդ ան կո ղի նը վերց րե՛ք այդ տե ղից»: Երբ ան կո ղինն 

ի ջեց րին, հայտ նա բե րե ցին ոս կին, և հայ րա պետն ա սաց. «Իր կեն դա

նու թյան ժա մա նակ չխոս տո վա նեց, այլ դրա վրա էր հույ սը դրել. մահ

վան ժա մա նակ էլ չա սաց: Չմո տե նա՛ք դրան, այլ տա րե՛ք և այն իր հետ 

թա ղե ցե՛ք»: Եվ երբ ոս կին ևս թա ղե ցին նրա գե րեզ մա նում, երկ նից 

հուր ի ջավ և բո լո րի աչ քի ա ռաջ այ րեց նրա գե րեզ մա նը, և ով քեր տե

սան, զար մա ցան և փա ռա վո րե ցին  Աստ ծուն»:

10. Պատ մե ցին հայ րե րից ո մանք, թե մի եղ բայր, ո րի հա գին  կարճ 

պա րե գոտ էր, ե կավ հայր Ի սա հա կի մոտ` նրա միա բա նու թյուն: Ծե րը 

նրան վտա րեց` ա սե լով. «Սա միա բան նե րի բնա կա վայր է, իսկ դու աշ

խար հա կան ես և չես կա րող բնակ վել այս տեղ»: 

11. Հայր Ի սա հա կը եղ բայր նե րին ա սաց. «Մեր հայ րերն ու հայր 

Պամ բոն կոշտ հյուս ված քով քուր ձեր, կտավ ու ար մա վահ յուս հան

դերձ ներ էին հագ նում, իսկ դուք այժմ մե ծա գին զգեստ ներ եք հագ

նում: Հե ռա ցե՛ք այս տե ղից, քան զի խա թա րում եք այս բնա կա վայ րը»: 

Եվ երբ կա մե նում էին գնալ հնձի, ա սաց նրանց. «Ձեզ պատ վի րան չեմ 

տա լիս, ո րով հե տև չեք պա հի, սա կայն այս եմ ա ղա չում ձեզ. երբ ո րևէ 

տեղ գնաք, ա սա ցե՛ք, թե լե ռից ենք, մի՛ ա սեք, թե խցե րից եք, որ պես

զի այս տե ղը չհայ հոյ վի ձեր պատ ճա ռով»: 

12. Հայր Մով սես Սկյու թա ցու մա սին ա սում էին, թե երբ պատ

րաստ վում էր մտնել քա րայ րի մեջ` բնակ վե լու, հոգ նեց ճա նա պար հին 
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և ինքն ի րեն ա սաց. «Ես ինչ պե՞ս պի տի բե րեմ իմ ջուրն այս տեղ»: Եվ 

ձայն ե կավ նրան, որ ա սաց. «Մտի՛ր և հոգս մի՛ ա րա»: Մտավ և բնակ

վեց այն տեղ: Մի քա նի ծե րեր ե կան նրա մոտ, իսկ նա իր ու նե ցած  

սա փոր ջու րը սպա ռեց ոսպ նա թան ե փե լու հա մար: Շատ էր նեղ վում 

ծե րը, և ա նընդ հատ ներս ու դուրս ա նե լով՝ ա ղո թում էր Աստ ծուն ջրի 

հա մար: Եվ ա հա մի անձ րևա բեր ամպ ե կավ վե մի դի մաց, և դրա անձ

րևից բո լո րը ի րենց ու նե ցած ա ման նե րը  լցրին ջրով: Սրա նից հե տո 

ծե րին ա սա ցին. «Ա սա՛ մեզ, ին չո՞ւ էիր ել նում և մտնում»: Եվ ծերն 

ա սաց. «Դատ էի վա րում Աստ ծո հետ և ա սում. «Դու ինձ բե րիր այս

տեղ, և ա հա ջուր չու նեմ, որ քո ծա ռա ներն ըմ պեն». դրա հա մար էի 

ե լու մուտ ա նում` ա ղա չե լով Աստ ծուն, մին չև որ մեզ ջուր ու ղար կեց»:

13. Ծե րե րից մե կը Հով հան նես Պար սի կի մա սին պատ մեց, թե նա իր 

բարձ րա գույն ա ռա քի նու թյան արդ յուն քում ըն կավ պար զա միտ ան

մե ղու թյան մեջ: Երբ սա Ե գիպ տո սի Ա րա բիա յում էր, մի ան գամ մի 

եղ բո րից փոխ ա ռավ մեկ դա հե կան և կտավ գնեց, որ պես զի գոր ծի: 

Ե կավ մի եղ բայր, ա ղա չեց նրան և ա սաց. «Ինձ մի քիչ կտավ շնոր հի՛ր, 

որ ինձ հա մար հան դերձ կա րեմ»: Նա ու րա խու թյամբ տվեց նրան: Մեկ 

ու րի շը դարձ յալ ա ղա չեց նրան, որ ի րեն կտավ տա՝ ղեն ջակ կա րե լու 

հա մար: Նրան էլ տվեց, ինչ պես նաև նրանց, ով քեր խնդրում էին, բո

լո րին  ու րա խու թյամբ տվեց: Դրա նից հե տո ե կավ դա հե կա նի տե րը 

և պա հան ջեց  փո ղը: Ծերն ա սաց. «Գնամ և բե րեմ քեզ քո դա հե կա

նը»: Եվ ո րով հե տև ոչ մի տե ղից չէր կա րող տալ, գնաց՝ հայր Հա կո

բից խնդրե լու դա հե կա նը, որ վե րա դարձ նի եղ բո րը: Մինչ գնում էր` 

մի դա հե կան տե սավ գետ նին ըն կած և չմո տե ցավ դրան, այլ ա ղոթք 

ա նե լով դար ձավ իր խու ղը: Եղ բայ րը, կրկին գա լով, նե ղում էր նրան 

դա հե կա նի հա մար, նա էլ ա սում էր. «Հաս տատ կբե րեմ»: Եվ դուրս 

գա լով՝ դարձ յալ նույն տե ղում տե սավ ըն կած դա հե կա նը և դարձ յալ 

ա ղոթք ա նե լով` վե րա դար ձավ խրճիթ: Եղ բայ րը մյուս ան գամ ե կավ, 

նե ղեց ու շտա պեց րեց նրան: Ծերն ա սաց. «Այս ան գամ հաս տատ կբե

րեմ դա հե կա նը»: Եվ վեր կե նա լով դարձ յալ ե կավ նույն տե ղը, գտավ 

դա հե կա նը և ա ղոթք ա նե լով՝ վերց րեց դա հե կա նը, ե կավ հայր Հա կո բի 

մոտ և նրան ա սաց. «Մինչ քեզ մոտ էի գա լիս, հա՛յր, այս դա հե կա նը 

գտա ճա նա պար հին: Բա րի՛ ե ղիր, հա՛յր, և հրա պա րա կի՛ր ա մե նուր, թե 

ո՞վ է կորց րել այս դա հե կա նը, և ե թե դրա տե րը գտնվի, տո՛ւր նրան»: 

Եվ ծե րը գնա լով` ե րեք օր ա ղա ղա կեց ու ոչ մի տեղ չգտավ դա հե կա նի 

տի րո ջը: Այն ժամ Հով հան նես Պար սի կը հայր Հա կո բին ա սաց. «Ե թե ոչ 

ոք չի կորց րել դա, ա պա տո՛ւր այդ այ սինչ ա նու նով եղ բո րը, քան զի 



 ԱՆԸՆՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  229

պարտք եմ նրան. ես քեզ նից էի ու զում սի րով առ նել դա ու գտա ճա

նա պար հին»: Եվ հայր Հա կո բը զար մա ցավ, թե ին չո՞ւ՝ պարտք էր և 

գտավ, սա կայն նույն պա հին չվերց րեց և տվեց, այլ որ պես թե` սի րով 

մե կից առ նե լով տվեց: Եվ այս էր նրա սքան չե լի սո վո րու թյու նը. ե թե 

մե կը գա լիս էր նրա նից մի բան խնդրե լու, ոչ թե ինքն էր տա լիս, այլ 

եղ բորն ա սում էր. «Գնա ի՛նքդ վերց րու՝ ինչ պետք է», իսկ ե թե մե կը 

մի բան էր վե րա դարձ նում, նրան ա սում էր. «Դի՛ր դարձ յալ իր տե ղը», 

իսկ ե թե չէին վե րա դարձ նում, ա մե նևին ո չինչ չէր ա սում:

14. Աբ բա Մա կա րիո սը, երբ ե կավ Ե գիպ տո սի իր սեն յա կը, մի մարդ 

գտավ, որն իր հետ բե րած ոչ խա րը մտցրեց սեն յակ, և ոչ խա րը մա յեց: 

Հայ րը, եր կար լռու թյու նից հե տո, ար ձա կեց ոչ խա րին և աշ խար հա

կա նին ա սաց. «Չե՛նք մեր ձե նա դրան. Տե րը տնօ րի նեց` ինչ պես Ին քը 

կա մե ցավ, և այդ պես էլ ե ղավ. օրհն յալ է Տերն ա մեն ին չում»:

15. Ոմն ծեր ա սաց. «Երբ մարդ ճա շա կի ա նըն չու թյան քաղց րու

թյու նը, ծանր կհա մա րի նաև այն զգես տը, որ հա գին է, և ջրի կու ժը, 

քան զի նրա միտ քը այլ կող մի վրա է ժուժ կա լում: Ով նյութն ա տի` 

կա րող է ա տել նաև իր ան ձը: Ե թե մարմ նին անհ րա ժեշ տը պա կա սի, 

մի՛ ա սա մար դու, որ քեզ տա այն, այլ քո հոգ սը գցի՛ր Աստ ծո վրա, 

իսկ ե թե թող նես Աստ ծուն և մարդ կան ցից խնդրես` ու րեմն չես հա վա

տում, թե Աստ ված կա րող է օգ նել քեզ»:

16. Ոմն ծեր ա ղոթ քի ժա մա նակ մեծ տե սիլք ներ էր տես նում: Մի 

զո րա վար ե կավ և նրան դա հե կան ներ տվեց, իսկ ծե րը վերց րեց: Եվ 

երբ վերց րեց, չէր կա րո ղա նում այն նույն տե սիլք նե րը տես նել ու զար

հուրեց: Քննեց իր խոր հուրդ նե րը և ոչ մի պատ ճառ չգտավ: Ա պա 

ա ղա չեց Աստ ծուն՝ հայտ նել ի րեն իս կու թյու նը: Հրեշ տա կը նրան ա սաց. 

«Քա նի դեռ քեզ մոտ են դա հե կան նե րը, ար ժա նի չես լի նի տե սիլք ներ 

տես նելու, քան զի դա հե կան նե րի չա փով դու էլ մաս ու նես զո րա վա րի 

չար գոր ծե րի մեջ: Ե թե կա մե նում ես` վե րա դարձ րո՛ւ զո րա վա րին, կամ՝ 

ե թե կա մե նում ես` տո՛ւր կա րոտ յալ նե րին: Պա հե լը կրո նա վո րի գործ 

չէ, և ոչ էլ Աստ ծուն է հա ճո»: Եվ ծե րը, հա վա քե լով եղ բայր նե րին, 

պատ մեց նրանց, և այ նու հե տև ո չինչ չէին վերց նում աշ խար հա կան

նե րից, այլ ա սում էին. «Տվե՛ք կա րոտ յալ նե րին, և մենք կա ղո թենք ձեզ 

հա մար»: 

17. Հայ րե րից մե կը պատ մեց մի պար տիզ պա նի մա սին, ո րը մշա կում 

էր պար տե զը և վաս տա կա ծը բաշ խում էր աղ քատ նե րին: Դրա նից հե

տո նրա խոր հուրդ նե րը նրան ա սա ցին. «Մի քիչ դրա՛մ խնա յիր քեզ 
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հա մար, գու ցե ծե րա նաս, և պետք գա քեզ»: Կու տա կեց և լցրեց մի 

սա փո րի մեջ: Եվ նրա ոտ քը ախ տա հար վեց, և դրա մը ծախ սեց բժիշկ նե

րի վրա, սա կայն ո չինչ չօգ նեց: Հե տո ե կավ մի հմուտ բժիշկ և ա սաց. 

«Ե թե քո ոտ քը չկտրվի, ամ բողջ մար մինդ կվա րակ վի»: Եվ պայ մա նա

վոր վե ցին, որ հա ջորդ օ րը գա և ոտ քը կտրի: Գի շե րը մտած մունք նե

րի մեջ հո գոց հա նեց, լաց ե ղավ և ա սաց. «Հի շի՛ր, Տե՛ր, իմ նախ կին 

օ րերն ու իմ վաս տա կը»: Եվ մե կը կանգ նեց նրա կող քին ու հարց րեց. 

«Ո՞ւր են դրամ նե րը»: Եվ նա ա սաց. «Մե ղան չե ցի, թո ղու թյո՛ւն տուր 

ինձ այս ան գամ»: Եվ ե կո ղը ձեռ քով հպվեց նրա ոտ քին, որն իս կույն 

ևեթ ա ռող ջա ցավ, և վեր կե նա լով՝ գնաց իր գոր ծին: Երբ ա ռա վոտ յան 

բժիշ կը ե կավ, նրան ա սա ցին. «Գի շե րով գնաց իր գոր ծին»: Եվ բժիշ կը 

լսե լով այս` փա ռա վո րեց Աստ ծուն: 

18. Հայր Պամ բոն ա սաց. «Կրո նա վո րի զգես տը այն պի սին պի տի լի

նի, որ ե րեք օր ըն կած լի նի փո ղո ցում, և ոչ ոք չվերց նի այն իր վատ

թա րու թյան պատ ճա ռով»: 

18. Հայր Ի սի դո րոսն ա սաց. «Ե թե դու Երկն քի Ար քա յու թյանն ես 

բաղ ձում, ար հա մար հի՛ր նյու թա կա նը և Աստ ծո սի րո՛ւն հե տևիր, քան

զի ոչ ոք չի կա րող Աստ ծո  մեջ ապ րել, ե թե որկ րա մոլ է և ար ծա թա

սեր»:

19. Աշ խար հից հե ռա ցած մե կի մա սին պատ մում էին, թե միայն մի 

վե րար կու ու ներ հա գին: Սա գնաց ա նա պատ ու ե րեք օր շրջեց  այն

տեղ: Ի վեր ջո նստեց մի ժայ ռի վրա և տե սավ ներ քևում կա նաչ խոտ 

ու մի մար դու, ով ա նա սու նի պես ա րա ծում էր այն: Գաղ տա գո ղի ի ջավ 

ժայ ռից և բռնեց նրան: Նա թա փա հա րում էր ի րեն, որ պես զի դուրս 

պրծնի, քան զի մարդ կա յին հո տը չէր կա րո ղա նում տա նել, և ի վեր ջո 

զո րա նա լով՝ դուրս պրծավ նրա նից և փա խավ: Եղ բայ րը վա զեց նրա 

հե տևից, ա ղա ղա կեց  ու ա սաց. «Հա նուն Աստ ծո կա՛նգ առ»: Փախ չո

ղը ետ դար ձավ և ա սաց. «Ես հա նուն Աստ ծո եմ փախ չում քե զա նից», 

և շա րու նա կեց փախ չել: Եղ բայ րը հա նեց և դեն նե տեց վե րար կուն ու 

շա րու նա կեց վա զել նրա հե տևից: Երբ փախ չո ղը տե սավ, որ նա մեր

կա ցավ, ետ դար ձավ, մո տե ցավ նրան և ա սաց. «Դեն նե տե ցիր քե զա

նից աշ խար հի նյու թը, դրա հա մար քեզ սպա սե ցի»: Եղ բայ րը նրան 

ա ղա չեց և ա սաց. «Ինձ խո՛սք ա սա, որ փրկվեմ»: Եվ նա ա սաց. «Փա

խի՛ր մարդ կան ցից և կփրկվես»: 
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Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից   

21. Հայր Ա ղա թո նի մա սին ա սում էին, թե բա զում օ րեր իր ա շա

կերտ նե րի հետ սեն յակ էր շի նում: Երբ ա վար տեց տու նը և կա մե նում 

էր բնակ վել այն տեղ, այդ օ րը տե սիլք տե սավ, որ իր գոր ծը բա րի չէ, 

և ա շա կերտ նե րին ա սաց. «Ե կե՛ք գնանք այս տե ղից»: Իսկ նրանք սաս

տիկ տրտմե ցին և ի րենց մեջ ա սա ցին. «Ե թե կա մե նում էր այս տե ղից 

գնալ, մենք ին չո՞ւ զուր աշ խա տե ցինք և շի նե ցինք դա: Հի մա ո մանք 

կծաղ րեն մեզ և կա սեն. ��Դարձ յալ գնա ցին այդ թա փա ռաշր ջիկ նե

րը��»: Երբ ծե րը նրանց տե սավ այդ պես տրտմած` ա սաց. «Թե կուզ և 

ո մանք ծաղ րեն մեզ, սա կայն ո մանք էլ օ գուտ կքա ղեն և կա սեն. «Ե րա

նի սրանց, ո րով հե տև հա նուն Աստ ծո են շրջում և  աշ խար հիկ ա մեն 

ինչ ար հա մար հում են»: Որդ յակ նե՛ր, ե թե դուք չգաք էլ, ես գնա լու 

եմ»: Եվ նրանք գնա ցին նրա հե տևից, և ուր էլ շրջում էր նա` ո չինչ 

չէր վերց նում իր հետ, բա ցի իր ու նե ցած ար մա վա հատ մկրա տից:

22. Ոմն եղ բայր ե կավ հայր Ա ղա թո նի մոտ և ապ րում էր նրա հետ: 

Մի ան գամ այս եղ բայ րը, երբ ճա նա պարհ էր գնում, գտավ մի կտոր 

բո րակ և վերց նե լով այն՝ տա րավ հո րը: Ծերն ա սաց. «Որ տե ղի՞ց է սա»: 

Եղ բայ րը պա տաս խա նեց. «Ճա նա պար հի վրա գտա սա, հա՛յր»: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Ե թե ե կել ես Ա ղա թո նի հետ բնակ վե լու, ա պա մի՛ վերց

րու այն, ինչ որ դու չես դրել»: Եվ ու ղար կեց նրան վերց րա ծը տե ղը 

դնե լու:

23. Հայր Գե լա սիո սի մա սին ա սում էին, թե իր ե րի տա սար դու թյու

նից ի վեր ա նինչ և մե նակ յաց ըն թացք էր բռնել: Այն ժա մա նակ շա

տե րը կա յին, որ նույն ա ռա քի նու թյանն էին հա սել, ո րոն ցից էր մի 

սքան չե լի և իս պառ ա նինչ ծեր, որն իր կյան քի բո լոր օ րերն ապ րեց մի 

դա տարկ քա րայ րում: Սա ա շա կերտ ու ներ, և եր կուսն էլ  եր բեք  եր կու 

զգեստ  չու նե ցան, ոչ էլ հոգս ա րե ցին վաղ վա օր վա մա սին: Իսկ հայր 

Գե լա սիո սը, երբ տե սիլ քի մեջ հրա ման ստա ցավ վանք շի նել, գեղ ջուկ

նե րը նրա հա մար բե րե ցին ա մեն անհ րա ժեշտ ման րուք և վան քի սպա

սա վո րու թյան հա մար՝ ա վա նակ ներ, եզ ներ և մե ծա քա նակ անհ րա ժեշտ 

նյու թեր, այն քան,  որ մին չև ան գամ հայր Պա խու մեո սին ևս տվեց, երբ 

վեր ջինս նույն պես վանք էր կա ռու ցում: Վե րո հիշ յալ հայ րը, երբ տե

սավ  այս ա մե նը, նրան ա սաց. «Երկ յու ղում եմ, հա՛յր Գե լա սիոս, թե 

գու ցե քո մտքե րը կապ վեն քո վան քի պի տույք նե րի հա մար ա գա րակ

ներ և գյու ղեր ձեռք բե րե լու ցան կու թյա նը»: Հայր Գե լա սիո սը նրան 
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ա սաց. «Ե թե քո մտքե րը կապ վեն այդ հե րու նին, ո րով դու կա րում ես, 

ա պա իմ մտքերն էլ կկապ վեն նյու թա կան ինչոր բա նի»:

24. Հայր Գե լա սիոս մե նակ յա ցի մա սին ա սում էին, թե ե րե սուն տա

րի բո լո րո վին մերկ և միայ նակ շրջում էր ա նա պատ նե րում: 

25. Հայր Եպ րե սիոսն ա սաց. «Նյու թա կան ա մեն բան քա շումձգում 

է դե պի ներ քև, և ով որ սի րում է եր կի րը, նա նաև նրա նյութն է սի

րում: Ով դրա նյու թը չի սի րում, ե թե նույ նիսկ  հո գու կա րիք նե րի 

հա մար պետ քա կան ինչոր բա նի կո րուստ  ու նե նա, դարձ յալ մե ծա պես 

ու րախ կլի նի դրա նից ա զատ վե լու հա մար»: 

26. Հայր Ի սի դո րոսն ա սաց. «Ծանր, ան խո հեմ և ան չափ է նյու թա

կա նի նկատ մամբ սե րը, ո րը բո լո րո վին հա գե ցում չու նի և վեր ջին չա

րու թյան է հասց նում հո գին: Պետք է ա մե նից ա ռաջ փախ չել դրա նից, 

ո րով հե տև ե թե բնակ վեց քո մեջ, կհաղ թի քեզ և կորստ յան կմատ նի»: 

27. Հայր Հու լիա նո սի մա սին ա սում էին, թե յո թա նա սուն տա րի 

բնակ վեց մի փոք րիկ քա րայ րի մեջ և ո չինչ ձեռք չբե րեց աշ խար հիկ 

պի տույք նե րից, բա ցի մի մա զե ղեն հնա ցած փի լո նից, մի խո րից և մի 

փայտ յա թա սից: 

28. Հայր Կա սիա նո սը պատ մեց, թե մի իշ խան կրո նա վոր դար ձավ, 

բա ժա նեց իր ողջ ու նեց վածքն աղ քատ նե րին և մի փոքր պա հեց իր 

կա րիք նե րի հա մար, սա կայն հանձն չա ռավ կա տար յալ հնա զան դու

թյուն, խո նար հու թյուն, ա նըն չու թյուն և հա մա ձայ նու թյուն` չու նե նա

լու ան գամ անձ նա կան մեկ ա սեղ: Սրան  մեծն Բա լի սիոսն այս պես պա

տաս խա նեց. «Քո իշ խա նու թյու նը կորց րիր, սա կայն միանձ նու թյուն 

չգտար»: 

29. Մի ան գամ եղ բայր նե րը գնա լով Սկի տե` հայր Մա կա րիո սի մոտ, 

նրա տա նը ո չինչ չգտան, բա ցի հո տած ջրից, և նրան ա սա ցին. «Ե՛կ 

մեզ հետ, հա՛յր,  քեզ տա նենք գյուղ, որ պես զի մի փոքր մխի թա րու

թյուն առ նես»: Ծե րը նրանց ա սաց. «Այդ գյու ղում գի տե՞ք այ սինչ 

մար դու հա ցի փու ռը»: Ա սա ցին` ա յո՛: Ծերն ա սաց. «Գի տեմ և ես, և 

երբ կա մե նամ գալ` ինքս կգամ. ձեր ա ռաջ նոր դու թյան կա րի քը ես չու

նեմ»: 

30. Հայր Մե գե թո նի մա սին ա սում էին, թե երբ դուրս էր գա լիս սեն

յա կից և  կա մե նում էր գնալ ո րևէ տեղ, ետ չէր դառ նում տան դու ռը 

փա կե լու, ո րով հե տև այն տեղ ո չինչ չու ներ, բա ցի մկրա տից և ար մա վի 

տե րև նե րից: 
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31. Մե կը հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, հա՛յր, ո րով հե

տև տա ռա պում եմ իմ ձե ռա գոր ծը վա ճա ռե լիս»: Ծե րը պա տաս խա նեց. 

«Բո լոր հայ րերն էլ ձե ռա գործ էին վա ճա ռում, և դա հո գուն վնաս չէ, 

սա կայն դու մեկ ան գամ  գի նը  ցածր դի՛ր, և ով որ քան կտա` ա ռանց 

ա ռար կու թյան վերց րո՛ւ և չես տա ռա պի, այլ հան գիստ կլի նես»: Եղ

բայ րը  հարց րեց. «Իսկ ե թե այլ տե ղից ինձ անհ րա ժեշ տը ձեռք բե րեմ, 

պե՞տք է, որ թող նեմ ձե ռա գոր ծը»: Ծերն ա սաց. «Բնավ ձե ռա գոր ծը 

չթող նես, այլ անխ ռով կգոր ծես»: 

32. Հայր Սի լո վա նեի մա սին ա սում էին, թե նրա ա շա կերտ նե րը 

ա ռանց նրա հրա հան գի քան դե ցին պար տե զի ցան կա պա տը և դե պի 

դուրս տա նե լով` ըն դար ձա կե ցին այն: Երբ ծերն այդ ի մա ցավ,  ու սին 

գցեց  իր մա ղա խը, դուրս ե կավ նրանց մոտ և ա սաց. «Ա ղո թե՛ք ինձ 

հա մար, եղ բայր նե՛ր» և գնաց: Իսկ նրանք, երբ տե սան նրան այդ պես, 

վա զե ցին ըն կան նրա առ ջև և ա սա ցին. «Ի՞նչ ե ղավ, հա՛յր, ա սա՛ մեզ»: 

Ծերն ա սաց. «Ետ չեմ դառ նա և ոչ էլ այս տեղ կմնամ, ե թե դուք չքան

դեք պար տե զի ցան կա պա տը և չդնեք իր նախ կին տե ղը»: Եվ նրանք 

նույն պա հին էլ այդ պես ա րե ցին:

33. Հայր Սի լո վա նեն ա սաց. «Ես իմ Տի րոջն եմ ծա ռա յում, իսկ իմ 

Տե րը պատ վի րեց ինձ և ա սաց. «Դու տքնի՛ր իմ գոր ծի մեջ, և ես կկե

րակ րեմ քեզ, և դու ու րիշ նե րից մի՛ խնդրիր ո րևէ բան»: Արդ` ե թե 

աշ խա տեմ` իմ վաս տա կը կու տեմ, ե թե չաշ խա տեմ` ու րիշ նե րի ա րած 

ո ղոր մու թյու նը կու տեմ»: 

34. Մի եղ բայր հարց րեց հայր Սրա պիո նին և ա սաց. «Հա՛յր, ինձ 

խրա տա կան խո՛սք ա սա»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ի՞նչ ա սեմ քեզ, եղ

բա՛յր, ո րով հե տև դու վերց րել ես սրբե րի և այ րի նե րի ու նեց վածքն ու 

լցրել քո պա տու հա նին» (ո րով հե տև տե սավ, որ նրա պա տու հա նը լի 

էր գրքե րով):

35. Հայր Սինկ լի տի կո սին մե կը հարց րեց. «Հա՛յր, բա րի՞ է ընդ հան

րա պես ո չինչ չու նե նալ», և նա ա սաց. «Կա տա րե լա պես բա րի է նրանց 

ա նընչու թյու նը, ով քեր կա րող են տա նել այդ. քան զի ով քեր այդ պես 

են ա նում, մարմ նա կան նե ղու թյուն ներ են կրում, սա կայն նրանց հո

գի նե րը մե ծա պես շա հում են և հան գիստ առ նում: Ինչ պես օ րի նակ` 

ա մուր հան դերձն է, որ լվաց վում է, ոտ քով տրոր վում, շուռ տրվում, 

քաշքշ վում ու քամ վում` և դրա նից չի պատռ վում, այդ պես  էլ ա նիչք 

ան ձը`  իր վրա ե կած փոր ձու թյուն նե րից ա ռա վել է ամ րա նում»: 
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36. Տա միա թիա յի քա հա նա հայր Զո յի լոսն ա սաց, թե յոթ հռո մեա

ցի սե նա տոր իշ խան ներ` հայր Ար սե նիո սի նկատ մամբ բա րե նա խանձ, 

ե կան Սկի տեի ա նա պատ և դար ձան մե նակ յաց ներ: Եվ այն պի սի խո

նար հու թյան և աղ քա տու թյան տվե ցին ի րենց ան ձե րը, որ մին չև իսկ 

նրանց ա մա նը կրիա յի պատ յանն էր, և ա սա ցին. «Գու ցե Աստ ված տես

նի մեր տքնու թյու նը և թող նի մեր մեղ քե րը»: 

37. Ոմն եղ բայր կա մե ցավ կրո նա վոր լի նել, գնաց ծե րի մոտ և նրան 

հայտ նեց այդ: Ծե րը նրան ա սաց. «Չե՛ս կա րող», իսկ նա ա սաց` կա

րո՛ղ եմ: Ծերն ա սաց. «Ե թե կա մե նում ես կրո նա վոր դառ նալ, գնա՛ բա

ժա նի՛ր քո ու նեց ված քը և ե՛կ նստի՛ր քո սեն յա կում»: Եղ բայ րը գնաց, 

բաշ խեց իր ու նեց վածքն աղ քատ նե րին, սա կայն թո ղեց հար յուր դա հե

կան և այդ պես ե կավ ծե րի մոտ: Ծե րը ցույց տվեց այն սեն յա կը, որ տեղ 

նա պետք է նստեր: Եվ նա նստեց: Մի քա նի օր անց նրա խոր հուրդ

ներն ա սա ցին. «Խցիդ դու ռը հնա ցել է, նո րո գի՛ր դա»: Ե կավ և ծե րին 

պատ մեց, թե խոր հուրդ ներն ի րեն հան գիստ չեն տա լիս խցի դու ռը 

նո րո գե լու հա մար: Ծե րը նրան ա սաց. «Չա սա ցի՞ քեզ, թե բա ժա նի՛ր 

քո ու նեց ված քը: Մնա ցածն էլ գնա՛ բա ժա նի՛ր»: Եվ եղ բայրն ա րեց 

պատ վի րա ծը, սա կայն դարձ յալ պա հեց տա սը դա հե կան: Ո րոշ ժա մա

նակ անց խոր հուրդ ներն ա սա ցին. «Խու ցի ձե ղու նը հին է և փտած. դու  

պետք է շի նես դա»: Գնաց և պատ մեց ծե րին: Ծերն ա սաց. «Էլի՞ ոս կի 

ու նես. գնա՛ դա էլ բա ժա նի՛ր, որ հանգս տա նաս»: Եղ բայ րը գնաց այդ 

տա սը դա հե կանն էլ բա ժա նեց և գա լով` ծե րին ա սաց. «Հրա ժար վե ցի 

ա մեն ին չից, հա՛յր, ըստ քո խոս քի»: Ծերն ա սաց. «Բա րի գործ ա րե

ցիր: Հի մա գնա նստի՛ր քո սեն յա կում»: Նա գնաց նստեց այն տեղ և 

լռու թյան մեջ ապ րեց  իր ողջ կյան քում: 

38. Մի ե րի տա սարդ խոր հում էր ել նել աշ խար հից և միանձ նա նալ, 

և բա զում ան գամ ե լավ, որ գնա վանք, սա կայն խոր հուրդ նե րը նրան 

ար գե լե ցին, քան զի խիստ մե ծա հա րուստ էր: Մի ան գամ էլ, երբ դարձ

յալ կա մե նում էր գնալ, դևերն ու իր խոր հուրդ նե րը շրջա պա տե ցին 

նրան և ա մեն հնար նե րով ջա նա ցին ետ դարձ նել նրան: Երբ տե սավ, 

որ հաղթ վում է դրան ցից,  ամ բող ջո վին մեր կա ցավ և դեն նե տեց իր 

զգեստ նե րը և այդ պես  մերկ գնաց վանք: Իսկ Տե րը հայտ նեց վա նա

հորն ու ա սաց. «Շտապ դո՛ւրս եկ և նե՛րս ըն դու նիր իմ ճգնազգ յա

ցին»: Ծե րը վեր կա ցավ, որ դի մա վո րի  նրան, և երբ նրա նից լսեց ա մեն 

ինչ, հիա ցավ և նրան կրո նա վո րի զգեստ ներ հագց րեց: Դրա նից հե տո 

ով քեր գա լիս էին ծե րին պատ մե լու ի րենց խոր հուրդ նե րը, ա մեն քին 

ինքն էր պա տաս խան տա լիս, իսկ ով նրան հարց նում էր աշ խար հից 
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ել նե լու մա սին, ծերն ա սում էր. «Հարց րո՛ւ այն եղ բո րը, և նա քեզ կու

սու ցա նի աշ խար հից դուրս գա լու կեր պը»: 

39. Ոմն մե ծա հա րուստ եղ բայր ա ղա չում էր ծե րին, որ ի րե նից մի 

բան վերց նի իր կա րիք նե րի հա մար: Ծերն ա սաց. «Ես ո րևէ բա նի կա

րիք չու նեմ, ինձ բա վա կան են իմ ձեռ քերն ու նրանց գոր ծե րը»: Իսկ 

մե ծա հա րուս տը հա մա ռո րեն ա ղա չում էր, որ մի բան վերց նի: Ծերն 

ա սաց. «Դա ինձ հա մար կրկնա կի ա մոթ է, եղ բա՛յր, նախ` որ վերց նեմ 

այն, ինչ ի մը չէ, և երկ րորդ` որ ու րի շի ու նեց ված քով բա րե գոր ծու

թյուն ա նեմ և փքվեմ»: Եվ ո չինչ չվերց րեց նրա նից, իսկ մե ծա հա

րուս տը զար մա ցավ` տես նե լով նրան Աստ ծով զո րա ցած և ո րևէ բա նի 

ան կա րոտ: 

40. Ոմն եղ բայր հարց րեց իր ծե րին և ա սաց. «Հա վա նու թյուն տա

լի՞ս ես, հա՛յր, որ ինձ հա մար մի եր կու դա հե կան պա հեմ մարմ նա

կան տկա րու թյանս հա մար»: Ծե րը նրան ա սաց. «Հար կա վոր ե ղա ծից 

ա վե լին պա հե լը բա րի չէ, քան զի ե թե պա հես այդ եր կու դա հե կա նը, 

քո հույ սը դրա վրա կլի նի, և Տերն այ լևս չի հո գա քո մա սին, այլ մեր 

ամ բողջ հույ սը Տի րո՛ջ վրա դնենք, և նա կկե րակ րի մեզ»: 

41. Պատ մե ցին մեզ հայ րե րը, թե Աստ ծո շնորհ նե րի ար ժա նա ցած մեծ 

մի ծեր կար, և նրա ա նու նը հռչակ վեց ողջ երկ րում` իր մեծ ա ռա քի

նու թյան և կեն ցա ղա վա րու թյան հա մար: Թա գա վո րը, լսե լով նրա համ

բա վը, կան չեց նրան իր մոտ` օրհ նու թյուն ստա նա լու նրա նից, պա հեց 

նրան իր մոտ բա զում օ րեր, շատ ու շատ բա նե րի մա սին խո սեց նրա 

հետ և մե ծա պես օ գուտ քա ղեց, ա պա մե ծա քա նակ ոս կի տվեց նրան 

և ար ձա կեց: Իսկ ծե րը, վերց նե լով այն, գնաց իր տե ղը և սկսեց գյուղ 

շի նել ու բազ մա պի սի լա վա գույն ստաց վածք ներ ձեռք բե րել և շատ 

հարս տա ցավ: Սրա նից հե տո նրա մոտ բե րին մի դի վա հա րի, որ պես զի, 

նախ կին սո վո րու թյան պես, հա նի նրա մի ջից դևը: Ծե րը դևին ա սաց. 

«Դո՛ւրս եկ այդ ա րա րա ծի մի ջից»: Դևը նրան ա սաց. «Այ լևս քեզ չեմ 

լսում»: Ծե րը նրան հարց րեց. «Ին չո՞ւ չես լսում»: Դևն ա սաց. «Նրա 

հա մար, որ դու դար ձար մե զա նից մե կը, թո ղե ցիր Աստ ծո ճա նա պար հը, 

մո ռա ցար նրան և քո ան ձը տվե ցիր աշ խար հիկ հոգ սե րին. դրա հա մար 

չեմ լսում քեզ և դուրս չեմ գա լիս սրա մի ջից»: Եվ չկա րո ղա ցավ հա

նել դևին, քան զի ինչ քեր ու նե ցող կրո նա վո րը ի րա պես Աստ ծու ա տե

լի նե րից մեկն է, ում Տե րը ոչ միայն չի լսում, այ լև իր ե րե սը դարձ նում 

է նրա նից:
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42. Ոմն եղ բայր ճա նա պար հին մի փայտ գտավ, որ բար ձած ուղ

տե րի քա րա վա նից էր ըն կել, և այն բե րեց սեն յակ: Նրա ծերն ա սաց. 

«Որ տե ղի՞ց բե րիր դա»: Եղ բայրն ա սաց. «Ճա նա պար հին գտա, հա՛յր»: 

Ծերն ա սաց. «Թե կուզ հող մե րից քշված էլ գտնեիր` տար նո րից դի՛ր 

իր տե ղը»: Եվ եղ բայ րը տա նե լով՝ դրեց այն տեղ, որ տե ղից վերց րել էր: 

Այս պի սի՛ն է կրո նա վո րա կան զգու շու թյու նը: 

43. Հույժ ճգնա վոր մի եղ բայր ար ծա թա սի րու թյան պա տե րազ

մի մեջ ըն կավ և իր ձե ռա գոր ծից ստաց ված մեկ դա հե կա նը դարձ րեց 

հինգ դա հե կան, ա պա շատ չան ցած` հի վան դա ցավ, և նրա ոտ քե րը 

նե խե ցին: Սկսեց դե ղեր գնել և ծախ սեց այն հինգ դա հե կա նը, սա կայն 

դե ղե րից օ գուտ չու նե ցավ: Երբ ցա վե րը շա տա ցան, բժիշկ նե րը ո րո շե

ցին կտրել նրա ոտ քե րը, իսկ նա չա փա զանց վշտա ցավ, հա ռա չան քով 

ող բաց առ Աստ ված և ողջ գի շե րը լաց ե ղավ, ո րով հե տև ա ռա վոտ յան 

բժիշ կը պետք է կտրեր նրա ոտ քե րը: Այն ժամ նրա մոտ կանգ նեց Տի

րոջ հրեշ տա կը, մո տեց րեց ձեռ քը և ցա մա քեց րեց նրա ոտ քե րի շա րավն 

ու ա սաց. «Ի՞նչ կա սես այժմ. կա մե նո՞ւմ ես ու նե նալ հինգ դա հե կան 

և ոտ քերդ կտրել տալ, թե՞ քո ոտ քերն ես ու զում և դա հե կան նե րի կո

րուս տը»: Իսկ եղ բայրն ա մո թից չգի տեր՝ ինչ պա տաս խան տա, քան զի 

գի տակ ցեց, որ հա նուն փող կու տա կե լու էր հե ռաց րել ի րե նից Աստ

ծո խնա մա տա րու թյու նը: Իսկ Աստ ծո հրեշ տա կը նույն պա հին բժշկեց 

նրան ու ան հայ տա ցավ: Դրա նից հե տո ե կավ բժիշ կը՝ նրա ոտ քե րը 

կտրե լու, և տես նե լով նրան ա ռող ջա ցած՝ հիաց մուն քով սաս տիկ զար

մա ցավ և լսե լով նրա նից ա ռող ջա նա լու պատ մու թյու նը` հա վա տաց 

Քրիս տո սին  և դար ձավ  քրիս տոն յա, քան զի մինչ այդ կռա պաշտ էր: 

Իսկ եղ բայ րը, Աստ ծո խնա մա տա րու թյու նից խրատ վե լով, ըն տիր կրո

նա վոր դար ձավ՝ վեր ջին աղ քա տու թյամբ զար դար ված՝: 



  

ԳԼՈՒԽ  Է 
Ա րիութ յան եւ համ բե րութ յան մա սին

1. 
Մի եղ բայր խռով վում էր իր խցում, երբ նստում էր ա ռան ձին, և 

գնա լով Թեո դո րոս Փեր մա ցու մոտ` ա սաց նրան այդ մա սին: Ծե

րը նրան ա սաց. «Գնա խո նար հեց րո՛ւ քո խոր հուրդ նե րը և հնա զա՛նդ 

ե ղիր եղ բայր նե րիդ»: Եվ սա գնա լով լե ռը՝ բնակ վեց եղ բայր նե րի հետ: 

Եվ դարձ յալ գա լով ծե րի մոտ` ա սաց նրան. «Եղ բայր նե րի մոտ ևս չեմ 

կա րո ղա նում հան գիստ գտնել»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ե թե ա ռան ձին 

չես համ բե րում և եղ բայր նե րի հետ չես մնում, ին չո՞ւ ե լար աշ խար

հից և մե նակ յաց դար ձար: Ա սա՛ ինձ` որ քա՞ն ժա մա նակ է, որ այդ պես 

ես»: Ա սաց նրան. «Ութ տա րի»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ա հա յո թա նա սուն 

տա րի ես այս ձևով եմ ապ րում, և ոչ մի օր ինձ հան գիստ չե ղավ, իսկ 

դու ութ տա րո՞ւմ ես հան գիստ փնտրում»: Այս լսե լով ծե րից` գնաց 

զո րա ցած:

 2. Մի ծեր կար, որ շատ բա րի և խիստ ա ռա քի նի ա շա կերտ ու ներ: 

Մի ան գամ մա ղա խով ծե ծե լով՝ դուրս հա նեց նրան իր խցից: Իսկ եղ

բայ րը համ բե րեց` նստե լով դռա նը: Եվ ծե րը, դու ռը բա ցե լով, տե սավ, 

որ նա նստել էր դռա նը, ըն կավ նրա ոտ քերն ու ա սաց. «Օ ՜ Պետ րե, քո 

խո նար հու թյունն ու եր կայ նամ տու թյու նը հաղ թե ցին իմ նեղսր տու

թյա նը: Հի մա նե՛րս ա րի, այ սու հե տև դու ծերն ես  և հայ րը, իսկ ես` 

մա նու կը և ա շա կեր տը, քան զի դու քո գոր ծով գե րա զան ցե ցիր ինձ»:

3. Ոմն եղ բայր ըն կավ փոր ձու թյան մեջ և բա զում տրտմու թյու

նից կորց րեց իր մե նա կե ցու թյան կար գը: Եվ երբ ու զում էր վերսկ սել, 

սրտի տխրու թյու նը թույլ չէր տա լիս, այլ այս պես էր ա սում մտքում. 

«Ինչ պե՞ս կա րող եմ դառ նալ այն պի սին, ինչ պի սին էի»: Եվ այդ պես 

վհատ վում էր և չէր կա րո ղա նում վերսկ սել իր մե նակ ցու թյան գոր ծը: 

Մի օր էլ վեր կե նա լով գնաց մի ծե րի մոտ և պատ մեց նրան այդ ա մե

նը: Եվ ծե րը նրան այս պի սի մի ա ռակ պատ մեց. «Մի մարդ ծու լա ցավ L L

L L



238  ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

իր ան դաս տա նում, իսկ ան դաս տա նը լցվեց փշե րով և մո լա խո տե րով: 

Հե տո ու ղար կեց  իր որ դուն և ա սաց. «Գնա մաք րի՛ր ան դաս տա նը»: 

Որ դին, գնա լով և տես նե լով բու սած փշե րի ու մո լա խո տե րի վիթ խա րի 

քա նա կու թյու նը, վա խե ցավ և ա սաց. «Ես ինչ պե՞ս կա րող եմ մաք րել 

այս ա մե նը»: Նա  պառ կեց և քուն մտավ: Եվ շատ օ րեր այս պես ա րեց: 

Ե կավ հայ րը, գտավ նրան և տես նե լով, որ ո չինչ չի ա րել, ա սաց նրան. 

«Այս ի՞նչ բան է, որդ յա՛կ, դու ո չինչ չես ա րել»: Եվ նա պա տաս

խա նեց. «Երբ կա մե նում եմ աշ խա տել, զար հու րում եմ` մա ցառ նե րի 

բազ մու թյու նը տես նե լով»: Եվ հայրն ա սաց. «Որդ յա՛կ, ա մեն օր քո 

ննջա տե ղին հա վա սար տա րա՛ծք մաք րիր»: Եվ նա ան սա լով՝ այդ պես 

ա րեց: Եվ երբ սկսեց, օ րա վուր ա վե լաց նում էր աշ խա տան քը, և քիչ 

ժա մա նակ անց ողջ ան դաս տա նը մաքր վեց: Արդ, այդ պես էլ դու. մի՛ 

զար հու րիր, այլ սկսի՛ր, և Աստ ված իր շնորհ նե րով քեզ կվե րա հաս տա

տի քո նախ կին կար գի մեջ, և այս պես ա նե լով` ա պա հով կլի նես փոր

ձու թյուն նե րից»:

4. Ծերն ա սաց. «Ե թե ա մեն կող մից բա զում փոր ձու թյուն ներ գան 

մար դու վրա, և նա նեղ վի, տրտնջա, թո՛ղ նրա մտե րիմ նե րը  փոր ձու

թյան պատ ճա ռով նրա նից ե րես չդարձ նեն»: Եվ այս պես բան պատ

մեց. «Խրճի թում ապ րում էր մե կը, ո րի վրա փոր ձու թյուն ե կավ: Եվ 

նրա մտե րիմ նե րից ով տես նում էր նրան, չէր կա մե նում ող ջույն տալ 

և ոչ էլ տուն էր հրա վի րում, իսկ ե թե եր բևէ հա ցի կա րիք էր լի նում, 

ոչ ոք փոխ չէր տա լիս նրան, և հնձի գնա լիս ու վե րա դառ նա լիս  հաց 

չկար նրա խրճի թում: Սո վո րու թյուն էր խրճիթ նե րում, որ ով քեր վե

րա դառ նում էին հնձից, ճա շա կում էին ե կե ղե ցուց, իսկ շա բաթ օ րե րը 

ե կե ղե ցի գնալ ոչ ոք չէր ար գե լում նրան, և վե րա դառ նա լով իր խու ցը` 

գո հա նում էր Աստ ծուց: Եվ Աստ ված, տես նե լով նրա համ բե րու թյու նը, 

հե ռաց րեց նրա նից փոր ձու թյու նը: Եվ ա հա նրա դու ռը բա խեց մե կը, 

ով, Ե գիպ տո սից ուղ տը լի բեռ նած, հաց էր բե րել և ա սաց. «Վերց րո՛ւ 

այս հա ցը»: Եվ նա սկսեց լաց լի նել և ա սել. «Մի՞թե ար ժա նի չեմ, Տե՛ր, 

քո տված նե ղու թյու նը կրե լու, դրա հա մար ինձ նից վերց րիր այն»: Եվ 

երբ հե ռա ցավ փոր ձու թյու նը, ա մեն քը սկսե ցին սի րել նրան, և ու րիշ 

եղ բայր ներ էլ ա ղա չում էին, որ ի րենց խու ցը գա»:

5. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ե թե կա մե նամ ո րևէ գործ 

կա տա րել, բայց ինչոր խո չըն դոտ լի նի և  խա փա նի գոր ծը, բա րի՞ 

է համ բե րել մին չև ա վար տը, թե՞ թող նելհրա ժար վել»: Ծե րը նրան 

ա սաց. «Ե թե ա ղո թե լով համ բե րես ա ռանց նեղ վե լու՝ բա րի է համ բե րե

լը, իսկ ե թե նեղսր տու թյուն լի նի՝ հրա ժար վի՛ր»:
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6. Մի ան գամ հայր Մա կար Սկյու թա ցին գնում էր Տե րե նութ և ճա

նա պար հին մտավ մի այր՝ ննջե լու: Այն տեղ հե թա նոս մե ռել նե րի հին 

մար մին ներ կա յին, և վերց նե լով դրան ցից մի չոր գանգ` դրեց գլխա

տա կին՝ որ պես սնար, որ պես զի մի փոքր հանգս տա նա: Իսկ դևե րը, 

տես նե լով նրա քա ջու թյու նը, նա խան ձե ցին և կա մե ցան նրան զար հու

րեց նել: Կան չում էին գան գին  կնոջ ա նու նով  և ա սում. «Կի՛ն դու այ

սինչ, ե՛կ մեզ հետ բաղ նիք»: Իսկ մեկ այլ դև գլխի մի ջից պա տաս խան 

տվեց և ա սաց. «Օ տա րա կան կա ինձ վրա, չեմ կա րող գալ»: Իսկ ծե րը 

չզար հու րեց, այլ հա մար ձակ խփեց նրան և ա սաց. «Ա րի գնա՛ դե պի 

խա վա րը, ե թե կա րող ես»: Եվ այս լսե լով` դևե րը բարձր ձայ նով ա ղա

ղա կե ցին և ա սա ցին. «Հաղ թե ցիր մեզ»: Եվ փա խան ա մո թա հար:

7. Մո յին մի ան գամ փոքր տուն շի նեց՝ հան գիստ առ նե լու հա մար, 

բայց կա ռու ցել չգի տեր, և դարձ յալ ա վե րեց, իսկ Տա յի սը գի տեր, բայց 

չէր ա սում նրան: Ի վեր ջո Տա յիսն ա սաց. «Կու զե՞ս դա այս պես շի նել, 

հա՛յր»: Եվ հայր Մո յին խփեց նրան ու ա սաց. «Ես չգի տեի, որ դա այդ

պես է ար վում»:

8. Մի ան գամ հայր Սի սո յի ա շա կերտ Աբ րա հա մը առ ժա մա նակ թո

ղեց սպա սա վո րու թյու նը և գնաց, իսկ հայր Սի սո յը եր կար ժա մա նակ 

չէր կա մե նում ու րիշ մե կի կող մից խնա մարկ վել` ա սե լով. «Բա ցի իմ 

եղ բո րից` ու րիշ մար դու չեմ վերց նի ինձ մոտ սպա սա վո րու թյան»: Եվ 

հանձ նա ռու չե ղավ, այլ համ բե րու թյամբ տքնեց, մինչ եղ բայ րը վե րա

դար ձավ:

9. Սկյու թիա յում հայր Քե րե մո նի մա սին ա սում էին, թե նրա այ

րը ժայ ռի մեջ էր և հե ռու էր ե կե ղե ցուց քա ռա սուն մղոն, և այս պես 

տա նում էր իր ձե ռա գոր ծը, և եր կու սա փոր  ջուր փոխ նի փոխ կրե լով՝ 

տա նում էր իր խու ցը և  նստում էր խա ղա ղու թյամբ:

10. Միա բան նե րի մեջ կար մի մե նակ յաց, որ ի նը տա րի պատ րաստ

վե լով և իր մեջ պա տե րազ մե լով` ա մեն ե րե կո պատ րաս տում էր իր մա

խա ղը` ա սե լով. «Վա ղը կգնամ այս տե ղից»: Երբ ա ռա վոտ էր լի նում, 

իր մտքում ա սում էր. «Բռնա դա տեմ ինքս ինձ և ար գե լեմ գնա լու այս 

մի օրն էլ՝ հա նուն Աստ ծո»: Եվ երբ լրա ցավ ի նը տա րին, Աստ ված թե

թևաց րեց նրա ներ քին պա տե րազ մը նրա համ բե րու թյան հա մար:

11. Հայր Սի մոնն ա սաց. «Տասն չորս տա րի ե ղա Սկյու թիա յում` օր ու 

գի շեր պա ղա տե լով Տի րո ջը, որ ինձ աշ խար հին հաղ թե լու  շնորհ տա»:
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12. Աբ բա Ե ղիան ա սաց, թե ոմն ծեր օ թևա նեց կուռ քե րի մեհ յա

նում, և դևե րը, գի շե րը գա լով նրա մոտ, ա սա ցին. «Գնա՛ մեր տե ղից»: 

Ծերն ա սաց. «Դուք տեղ չու նեք երկ րի վրա»: Այն ժամ դևերն սկսե ցին 

ցրիվ տալ նրա կու տա կած ար մա վե նու ոս տե րը, իսկ ծերն աշ խա տում 

և հա վա քում էր: Հե տո դևը բռնեց նրա ձեռ քից և դուրս  քա շեց: Երբ 

հա սան դռա նը, ծե րը բռնեց դու ռը և գո չեց. «Հի սուս Քրիս տոս, Աստ

վա՛ծ իմ, օգ նի՛ր ինձ»: Եվ նույն պա հին փա խավ դևը նրա նից, իսկ 

ծերն սկսեց ար տաս վել: Տե րը հարց րեց նրան. «Ին չո՞ւ ես լա լիս»: Նա 

պա տաս խա նեց. «Լա լիս եմ, որ դևերն հա մար ձա կու թյուն ու նեն մեր

ձե նա լու մարդ կանց»: Եվ Տերն ա սաց. «Տե՛ս` երբ փնտրե ցիր ինձ, ինչ

պե՛ս գտար, բայց և՝ ոչ ա ռանց տքնե լու, ո րով հե տև ե թե տքնու թյուն 

չլի ներ, մար դը չէր կա րող Աստ ծուն իր հետ ու նե նալ, ո րով հե տև ի բնե 

մարդն ստեղծ ված է ջա նադ րու թյան հա մար, և Աստ ված էլ նույնն է 

պա հան ջում նրա նից»: Արդ, ա սեմ քեզ, եղ բայր, պետք է տքնենք և 

գտնենք Աստ ծուն, իսկ ով չի՛ տքնում, նա չի կա րող Աստ ծու օգ նու

թյու նը ստա նալ:

13. Ոմն եղ բայր գնաց աբ բա Օ լիմ պո սի մոտ` աբ բա Գե րա սի մի 

վանք, որ սուրբ Հոր դա նա նի մոտ է, և ա սաց նրան. «Այս պի սի խոր

շա կի ու մժեղ նե րի մեջ ինչ պե՞ս ես ապ րում, աբ բա՛»: Եվ  ծերն ա սաց. 

«Նրա հա մար եմ հան դուր ժում սրանց, որ պես զի այն տեղ հա լու մաշ 

չլի նեմ չար չա րանք նե րից»:

14. Մեկ այլ եղ բայր գնաց հայր Գե րա սի մի վան քը` աբ բա Ա լեք

սանդ րո սի մոտ, և ա սաց նրան. «Աբ բա՛, ու զում եմ հե ռա նալ այն տե

ղից, որ տեղ նստում եմ, ո րով հե տև խիստ նեղսր տում եմ»: Եվ աբբան 

ա սաց. «Զգու շա ցի՛ր, որդ յա՛կ, քան զի դու չու նես քո մտքում ո՛չ դժոխ

քի չար չա րանք նե րը, ո՛չ էլ երկն քի ար քա յու թյան հույ սը. ե թե սրանց 

մա սին մտա ծես` նեղսր տու թյամբ չես հա մակ վի»:

15. Հայր Բե սա րիոնն ա սաց՝ քա ռա սուն օր և քա ռա սուն գի շեր 

կանգ նած մնա ցի փշե րի մեջ և չպառ կե ցի՝ ննջե լու, այլ կանգ նած կամ 

նստած նիր հում էի մի փոքր` խնդրե լով Տրրոջ ո ղոր մու թյու նը:

16. Գրի գոր Աստ վա ծա բանն ա սաց. «Ե թե մե կը գա կրո նա վո րու

թյան և իր ան ձը չպատ րաս տի վշտե րին` ան փորձ է փրկու թյան ճա նա

պար հին»:

17. Ոմն եղ բայր, ա նարգ վե լով մե կի կող մից, ա սաց. «Քրիս տո սի 

պատ վի րա նը փա կում է իմ բե րա նը, ա պա թե ոչ` ինչ դու ես ա սում, 

ես էլ կա րող եմ ա սել»: 
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18. Եղ բայր նե րի մեջ բնակ վում էր մե կը, ով հնա զանդ էր եղ բայր

նե րին բա զում խո նար հու թյամբ և կա տա րում էր ինն ա ռա քի նու թյուն, 

բայց մե կը պա կա սում էր՝ ներ քին պայ քա րի պատ ճա ռով: Եվ ել նե լով 

այն տե ղից` գնաց այլ վանք, որ տեղ պա կա սեց ևս մե կը՝ շա հեց ու թը, 

զրկվեց եր կու սից: Այն ժամ այն տե ղից էլ ել նե լով՝ գնաց մեկ ու րիշ վանք, 

որ տեղ կա տա րում էր յո թը՝ զրկվե լով ե րե քից: Ա պա այն տե ղից էլ ել նե

լով՝ մեկ այլ վանք գնաց, ուր շա հեց վե ցը՝ կորց նե լով չոր սը: Այն տե ղից 

էլ գնաց ու րիշ վանք, և կես ե ղան ա ռա քի նու թուն նե րը, քան զի շա հեց 

հին գը, բայց զրկվեց հին գից, և հին գի մեջ ա ռա քի նա նում էր, հին գի 

մեջ` ախ տա նում: Հե տո կա մե ցավ այլ միա բա նու թյան վանք մտնել, և 

նախ քան այն տեղ մտնե լը՝ թուղթ վերց րեց ձեռ քը և նստե լով՝ ա սաց 

ինքն ի րեն. «Ե թե հնա զանդ վես քո խոր հուրդ նե րին, բո լոր երկր նե րը 

բա վա կան չեն լի նի՝ գնա լու հա մար, իսկ ուր որ գնա ցիր, ա վե լի վատ

թար ե ղավ: Հի մա  ուխ տի՛ր ինձ, որ ա մեն ին չի կհամ բե րես և գրի՛ր 

որ պես հու շա գիր. ��Ա ռա ջին վան քից ե լա, ո րով հե տև խռո վու թյուն կար 

այն տեղ, ե լա և երկ րոր դից այլ բա նի պատ ճա ռով, եր րոր դից էլ ե լա 

այ սինչ պատ ճա ռով��»: Եվ գրեց բո լոր պատ ճառ նե րը, ո րոնց հա մար 

դուրս էր ե կել վան քե րից: Իսկ հե տո գրեց. «Ե թե այս բո լոր պատ ճառ

նե րը, ո րոն ցից փախ չում էիր, գտնվեն նաև այս տեղ՝ կհամ բե րե՞ս, թե՞ 

ոչ»: Եվ երբ իր ան ձի մեջ հաս տա տա պես ո րո շեց մնալ այն տեղ, այս

պես գրեց. «Հանուն Հի սու սի Քրիս տո սի` Աստ ծո Որ դու, կհամ բե րեմ 

ա մեն տե սակ  չար չա րանք նե րի»: Եվ ծա լե լով նա մա կը՝ դրեց իր գո տու 

մեջ ու մտնե լով վան քը, ուր ե կել էր, բնակ վեց այն տեղ: Ո րոշ ժա մա նակ 

անց սկսեց բա ներ տես նել, ո րոնք հա ճե լի չէին ի րեն: Սիր տը ե ռում 

էր զայ րույ թից,  շու տա փույթ հա նում էր նա մա կը և կար դում, թե` 

հանուն Հի սու սի Քրիս տո սի` Աստ ծո Որ դու, ա մեն ին չի կհամ բե րեմ: 

Եվ երբ կար դում էր, զղջում էր, հան դարտ վում և ա սում. «Խոս տա ցա 

Աստ ծուն, և Նա կօգ նի ինձ»: Եվ այս ա նե լով` մնում էր անխ ռով՝ ընդ

դեմ իր վրա ե կած չար քե րի: Իսկ դևն իր չա րու թյամբ ա կա նա տես լի

նե լով եղ բոր համ բե րու թյու նը՝ չկա րո ղա ցավ դի մա նալ, լկտիո րեն հա

մար ձա կու թյուն տվեց վա նա կան եղ բայր նե րին` դա րա նա մուտ լի նել 

նրա գոր ծե րին, թե ինչ պե՛ս է եղ բայ րը կար դում նա մա կը և բժշկու

թյուն ստա նում: Եվ սկսե ցին գրգռվել և ա սել. «Սա կա խարդ է և ինչ

որ ա ղան դա վո րա կան բան է կար դում, որ չի խռով վում»: Եվ խմբո վին 

բարձ րա ցան հոր մոտ, պատ մե ցին այս և ա սա ցին. «Չենք կա րող մենք 

մնալ սրա հետ, ո րով հե տև դյու թող է, մոգ և կա խարդ,  իր գո տու տակ  

դյու թանք ու նի: Ե թե ու զում ես նրան, դու մնա նրա հետ, իսկ մեզ 

ար ձա կի՛ր, որ այս տե ղից գնանք»: Իսկ հայ րը սուրբ էր և հմուտ, գի

16 – Հարանց վարք
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տեր եղ բոր խո նար հու թյու նը և ճա նա չեց, որ դի վա կան էր նա խան ձը, 

ա սաց եղ բայր նե րին. «Գնա ցե՛ք և ե րեք օր ա ղո՛թք ա րեք, կա ղո թեմ և 

ես, իսկ  Տե րը կհայտ նի, թե ինչ է պետք ա նել»: Գնա ցին եղ բայր նե րը՝ 

ըստ նրա հրա մա նի: Իսկ հայրն ին քը հե տևում էր եղ բո րը, որ նրան 

քնած գտնե լով` տես նի գո տում ե ղող նա մա կը: Եվ երբ քնած գտավ 

եղ բո րը, վերց րեց գո տուց գի րը, կար դաց, նո րից  դրեց գո տու տակ և 

գնաց: Եվ ա հա ե րեք օ րից հե տո դարձ յալ հա վաք վե ցին  եղ բայր նե րը և 

հորն ա սա ցին. «Հրա մա յի՛ր մեզ, հա՛յր, թե ինչ ա նենք»: Եվ նա ա սաց. 

«Այս տե՛ղ կան չեք այն եղ բո րը»: Կան չե ցին նրան` ըստ հոր հրա մա նի: 

Եվ երբ ե կավ, հայրն ա սաց. «Ո ՜վ եղ բայր, ին չո՞ւ տրտմեց րիր քո եղ

բայր նե րին»: Եվ նա ա սաց. «Մե ղա՜, թո՛ղ նե րեն ինձ»: Ա պա  հայ րը  

դի մեց եղ բայր նե րին. «Ի՞նչ ու նեք ա սե լու այս եղ բո րը»: Եվ նրանք 

ա սա ցին. «Մոգ է սա և իր գո տու տակ բժժանք ու նի»: Հայրն ա սաց. 

«Ա ռե՛ք դրա նից իր բժժան քը»: Բայց նա թույլ չէր տա լիս ար ձա կել իր 

գո տին: Ա սաց. «Կտրե՛ք գո տին»: Այդ պես ա րե ցին և գտան նա մա կը: 

Հայ րը մի եղ բոր ա սաց. «Ե՛լ մի բարձր տեղ և բարձ րա ձայն կար դա՛, որ 

դևերն ա մա չեն»: Սկսեց կար դալ և ա սաց. «Հի սուս Քրիս տո սի`  Աստ

ծու Որ դու ա նու նով, ա մեն տե սա կի  չա րի քի կհամ բե րեմ այս տեղ»: 

Երբ լսե ցին այս, սքան չա ցան եղ բոր ա ռա քի նու թյան վրա և զղջա ցին 

չա րա խո սե լու հա մար: Բո լոր եղ բայր նե րը ե րե սի վրա ըն կան և սկսե

ցին եղ բո րից նե րո ղու թյուն խնդրել ու ա սել. «Մե ղան չե ցինք, եղ բա՛յր, 

նե րի՛ր մեզ»: Եվ նա ա սաց. «Թող Տե րը նե րի ձեզ և մեզ»: Ա սաց հայ րը 

եղ բո րը. «Խնդրենք Տի րո ջից, որ նե րի սրանց»: Եվ այդ պես էլ  ա րե ցին, 

իսկ  դրա նից հե տո մեծ խա ղա ղու թյուն ե ղավ:

19. Եղ բոր հար ցին, թե ին չու է ին քը ձանձ րա նում՝ խրճի թում նստե

լով, ծե րը պա տաս խա նեց. «Ո րով հե տև դու չգի տես Ար քա յու թյունն ու 

տան ջանք նե րը, որ ա ռա ջի կա յում սպաս վում են, քան զի ե թե գի տե

նա յիր, թե կուզ աղ բով և որ դե րով լի լի ներ քո խու ցը, դրա նից չէիր 

նեղ վի՝ հա նուն ա ռա ջի կա հույ սի, քա նի որ այս տե ղի հա զար տար վա 

տան ջանք նե րը չեն հա վա սար վի այն տե ղի մեկ ժամ վա տան ջանք նե րին: 

Աբ րա հա մը նույն պես, երբ տես նի ճգնա վոր նե րի փառ քը, կափ սո սա, 

որ ին քը ա ռա վել չճգնեց, որ պես զի ա ռա վե լա գույն փառք ստա նար»: 

20. Ոմն ծեր, ջրի հե ռա վո րու թյու նից ձանձ րա ցած,  խոր հեց իր բնա

կա տե ղին ջրի մոտ հաս տա տել: Գնա լիս՝ ետ նա յեց, տե սավ Աստ ծո 

հրեշ տա կին, որ հաշ վում էր նրա քայ լե րը, որ պես զի դրանց հա մար 

նա վարձ ստա նա: Այս տես նե լով` ծերն իր բնա կա տե ղը հե ռաց րեց ևս 

հինգ մղոն:
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21. Ա սաց ծե րը. «Ե թե փոր ձու թյան մեջ ընկ նես, և դրա պատ ճա

ռով դուրս գաս քո վայ րից, ուր էլ որ գնաս` այն տեղ քեզ ա վե լի մե ծը 

կպա տա հի: Ուս տի՝ մնա քո տե ղում, մին չև փոր ձու թյունն անց նի, որ

պես զի խա ղա ղու թյամբ ըն թա նաս և ոչ մե կին չխռո վեց նես»: Սաս տիկ 

զայ րաց կոտ մե կը կար, որ խիստ տրտմում էր եղ բայր նե րի մեջ: Սա 

ա սաց. «Գնամ այ սինչ ա նա պա տը, ուր բար կու թյան պատ ճառ չկա»:  

Այն տեղ գնա լուց հե տո, երբ ջրա մա նը գետ նին դրեց, այն ե րեք ան գամ 

շրջվեց: Նա բար կա ցած՝ ջրա մա նը խփեց քա րին, ա պա մտա բե րե լով՝ 

ա սաց. «Այս բա նը դի վա կան է», և վեր կե նա լով գնաց իր եղ բայր նե րի 

մոտ: Այդ պես ա նե լուց հե տո փոր ձու թյու նը դա դա րեց:

22. Ոմն ծե րի հարց տրվեց. «Ինչ պե՞ս վար վեմ ծույլ և քնած ան ձիս 

հետ, ո րով հե տև ո չինչ չշա հե ցի ա բե ղա յու թյու նիցս»: Եվ ծերն ա սաց 

նրան. «Գնա՛ և համ բե րու թյամբ լռի՛ր քո խու ղի մեջ հա նուն Տի րոջ, 

իսկ Աստ ված այն ա վե լի մեծ կհա մա րի, քան Ան տո նին՝ իր բո լոր օ րե

րում, քան զի կրո նա վո րի խու ղը ե րեք ե րի տա սարդ նե րի հնոցն է, որ

տեղ տե սան Աստ ծո Որ դուն (Դան. Գ 91-92), և ամ պի սյունն է, որ տե ղից 

խո սում է Աստ ված (Ե լից ԼԳ 9)»: 

23. Մի ե րևե լի ծեր, որ բնակ վում էր Թե բա յի դում, սո վո րու թյուն 

ու ներ  ա մեն ե րե կո խրա տել ա շա կեր տին, ա ղո թել նրա վրա և ա պա 

ար ձա կել՝ գնա լու իր մա հի ճը: Եվ ե ղավ, որ խո սե լիս քու նը պա տեց 

նրան, և այդ պես մնաց մին չև կես գի շեր: Եվ ա շա կեր տը, յոթն ան գամ 

նեղսր տե լով իր մտքում, կա մե նում էր գնալ և ննջել, սա կայն դի մա

ցավ և չգնաց. և ծերն արթ նա նա լով` ա ղո թե ցին և գնա ցին: Եվ տե սիլք 

տե սավ ծե րը. ա հա նրա ա ռաջ կա յին յոթ թա գա վո րա կան թա գեր, և 

աս վեց նրան. «Դրանք քո ա շա կերտն ստա ցավ այս գի շեր»: Ուշ քի գա

լով` ծե րը կան չեց ա շա կեր տին և հարց րեց, թե ի՞նչ էր ա րել այդ գի շեր, 

և ա շա կեր տը պատ մեց իր խոր հուրդ նե րը: Փա ռա վո րեց ծե րը Քրիս

տո սին, որ այս պի սի փոքր համ բե րու թյան հա մար տա լիս է այդ պի սի 

հա տու ցում, սա կայն ա շա կեր տին չհայտ նեց իր տե սիլ քի մա սին, բայց 

օգ տա կա րու թյան հա մար պատ մեց մյուս եղ բայր նե րին: 

24. Հի վան դա ցավ ոմն եղ բայր, և մյուս եղ բայր նե րը չայ ցե լե ցին 

նրան ե րե սուն օր: Տի րոջ հրեշ տա կը ե կավ և սպա սա վո րեց նրան յոթ 

օր: Եվ երբ եղ բայր ներն ե կան տես նե լու, թե ինչ ե ղավ նրան, հրեշ տակն 

ան հայ տա ցավ, իսկ եղ բայ րը վախ ճան վեց: Ա հա այս պես Աստ ված չի 

թող նում Ի րեն հու սա ցող նե րին:
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25. Ոմն ծեր ուխ տել էր հիս նօր յա պահ քի շրջա նին այ րից դուրս 

չգալ: Այ րը լցվեց մժեղ նե րով ու պի ծակ նե րով, ո րոնք կծում էին նրան: 

Իսկ ծերն ա սաց. «Թե կուզ մեռ նե լու լի նեմ, այս տե ղից դուրս չեմ գա՝ 

մին չև Զա տի կի օ րը»: Պահ քի եր րորդ շա բաթ վա մեջ հրաշք կա տար

վեց. այն տեղ ե կան մրջյուն նե րի ան թիվ բազ մու թյուն ներ և մտնե լով 

այ րը` պա տե րազ մող նե րի պես կո տո րե ցին նրանց և դուրս հա նե լով` 

մաք րե ցին այն տե ղը: Տե սեք, թե որ քան բա րի է համ բե րե լը փոր ձու

թյան մեջ, որ պես զի վախ ճա նը բա րի լի նի:

26. Ոմն եղ բայր ի նը տա րի պոռն կա կան խոր հուրդ նե րի դեմ պայ

քա րե լուց հե տո գնաց աշ խարհ: Եվ նրան ձայն ե կավ ի վե րուստ և 

ա սաց. «Ա հա ին նամ յա ճգնու թյանդ հա մար քեզ պսակ պատ րաս տե

ցի. վե րա դար ձի՛ր քո խրճի թը և այլ բան մի՛ ա րա»: Վե րա դար ձավ և 

հանգս տա ցավ պայ քա րից:

27. Ծերն ա սաց. «Ա լի քը չի կա րող ժայ ռին վնաս պատ ճա ռել, ոչ էլ 

խոր հուր դը՝ մե նակ յա ցին, ե թե չգոր ծադ րի և փու թով հե ռու վա նի այն 

ի րե նից»:

28. Դարձ յալ. «Ձկնե րը չեն կա րող այն պես ա նել, որ ձկնորսն ի րենց 

ցան ցը չգցի, բայց ե թե ի մա նան, կա րող են խույս տալ և ապ րել: Այդ

պես էլ  մե նակ յա ցը՝ չի կա րող սա տա նա յին ար գե լել փոր ձե լու ի րեն, 

սա կայն ի մա նա լով՝ խույս կտա ցան կու թյու նից և բար կու թյու նից»:

 29. Ծե րին հարց րին. «Ին չո՞ւ եմ վա խե նում ա նա պատ գնա լիս»: 

Պա տաս խա նեց. «Ո րով հե տև քեզ մե նակ ես հա մա րում և Աստ ծուն չես 

տես նում քեզ հետ»: 

30. Հարց րին ծե րին, թե ին չո՞ւ է սա տա նան միտ քը զբա ղեց նում 

ա ղոթ քի ժա մա նակ: Ա սաց. «Ո րով հե տև սա տա նան այն պատ ճա ռով ըն

կավ, որ չկա մե ցավ երկր պա գել Աստ ծուն»:

31. Ոմն ծեր բա զում տա րի ներ բնակ վում էր ա նա պա տում և մե ծա

պես տքնում էր: Երբ եղ բայր նե րից ո մանք գնա ցին նրա մոտ, նրա նով 

սքան չա ցած` ա սա ցին. «Ինչ պե՞ս ես դի մա նում այդ պի սի տքնու թյա նը, 

հա՛յր»: Պա տաս խան տվեց նա և ա սաց. «Այս տե ղի տքնու թյան ողջ 

ժա մա նա կը տան ջանք նե րի մեկ ժա մին իսկ չի հա վա սար վի»:

32. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Մտքերս այս ու այն կողմ 

են թա փա ռում և նե ղում են ինձ»: Ծե րը նրան ա սաց. «Դու նստի՛ր քո 

խու ղում, և քո մտքե րը դարձ յալ կգան քեզ մոտ. ինչ պես օ րի նակ` ե թե 

ա վա նա կը կապ ված լի նի, իսկ նրա քու ռա կը խայ տա այս ու այն կողմ, 
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դարձ յալ այն տե ղից դե պի իր մայ րը կվե րա դառ նա, իսկ ե թե մո րը ար

ձա կես, եր կուսն էլ կկոր չեն. նույն պես և  խոր հուրդ նե րը»:

33. Հայ րե րից մե կը պատ մեց և ա սաց. «Մինչ դեռ ես Օք սի րին քո սում 

էի, շա բաթ ե րե կո յան ե կան աղ քատ նե րը, որ պես զի ո ղոր մու թյուն ստա

նան: Եվ մինչ դեռ ննջում էին,  նրան ցից մե կը փսիա թի կե սը տակն էր 

ա ռել, կե սը` վրան: Եվ սաս տիկ ցուրտ էր: Երբ ինչոր կա րի քի հա մար 

դուրս ե կա, լսե ցի նրա ձայ նը, որ հա ռա չում էր ցրտից և դարձ յալ 

կրկնե լով իր խոր հուր դը` մխի թա րում էր ի րեն և գո հա նա լով Տի րո

ջից` ա սում էր. «Ով գի տե` քա նի՜ մե ծա հա րուստ ներ կան բան տե րում՝ 

եր կաթ նե րով շղթայ ված, ո մանց ոտ քե րը կոճ ղե րի մեջ են պնդված, և 

ի րենց կա րիք ներն իսկ չեն կա րո ղա նում հո գալ: Իսկ ես թա գա վո րի 

պես եմ, ոտքս մեկ նում եմ և գնում` ուր կա մե նամ»: Եվ քա նի դեռ նա 

այս պես խո սում էր,  մնա ցի՝ մին չև լսեմ բո լոր խոս քե րը, և մտնե լով՝ 

պատ մե ցի եղ բայր նե րին, և խրատ վե ցին աղ քա տի խոս քե րից»:

34. Հա վա տաց յալ Սա ռան ա սաց իր քույ րե րին. «Իմ հա նա պա զօր յա 

ա ղոթքն այս է, որ ոչ թե բո լոր  հա վա տաց յալ նե րը լի նեն ինձ նման, 

այլ ես լի նեմ նրանց բո լո րի նման»: Քույ րե րից մե կը հարց րեց. «Մե

ղա վոր նե րի՞ն էլ ես ու զում նման վել»: Եվ նա ա սաց. «Ա յո՛, ու զում եմ 

նման վել նրանց եր կայ նամ տու թյա նը, որ միշտ հույ սով ա սում են` շու

տա փույթ ա պաշ խա րենք»:

35. Հա վա տաց յալ Շա րու հին ա սաց իր քույ րե րին. «Տղա մարդ կրո

նա վոր նե րը ե րեք ա ռա վե լու թյուն ու նեն մե զա նից»: Եվ հարց րին քույ

րե րը. «Ո րո՞նք են»: Պա տաս խա նեց նրանց. «Ա ռա ջի նը` նրանք շրջում 

են բաց ե րե սով, երկ րոր դը`  սա տա նան ա ռա վել սաս տիկ է պա տե րազ

մում նրանց հետ, քան մեզ հետ, եր րոր դը`  նրանց խոր հուրդ նե րը 

առ նա կան են և քա ջա րի, և պարզ է, որ նրանք ի րենց վաս տա կի հա

տու ցու մը կստա նան»:

36. Պատ մե ցին մի հոր մա սին, որ Սուրբ Գիրք ու ներ` Հին և Նոր 

Կտա կա րան նե րը, որն ար ժեր տաս նութ դա հե կան: Ե կավ մի օ տար եղ

բայր, տես նե լով այն` ցան կա ցավ հույժ և գո ղա նա լով` գնաց: Իսկ ծե

րը, գի տե նա լով հան դերձ, որ նա գո ղա ցավ, չհե տապն դեց նրան: Եվ 

գնա լով մեր ձա կա քա ղա քը` եղ բայ րը կա մե ցավ վա ճա ռել Գիր քը, ո րի 

դի մաց  պա հան ջում էր տասն վեց դա հե կան: Նա, ով կա մե նում էր 

գնել, ա սաց. «Տո՛ւր ինձ, որ պես զի ստու գեմ այն»: Եվ բե րե լով սուրբ 

Գիր քը ծե րի մոտ, կա մե ցավ խոր հուրդ ի մա նալ դրա մա սին: «Որ քա՞ն 

է ու զում դրա դի մաց»,– հարց րեց նրան ծե րը, և լսե լով, թե` որ քան, 
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ա սաց. «Ազ նիվ է»: Եվ այս մար դը, գնա լով վա ճա ռո ղի մոտ, ա սաց. 

«Ա հա Գիրքդ ցույց տվե ցի այ սինչ ծե րին, և նա ա սաց, որ գի նը մե

ծա պես հար մար է»: Եղ բայ րը հարց րեց. «Ու րիշ ոչ մի բան չա սա՞ց 

քեզ»: Եվ նա ա սաց` ո՛չ: Եվ եղ բայրն ա սաց. «Չե՛մ վա ճա ռում դա»: Եվ 

զղջա լով՝ ե կավ ծե րի մոտ և ըն կավ նրա ա ռաջ, որ վերց նի Գիր քը, իսկ 

նա  չկա մե ցավ: Եվ եղ բայրն ա ղա չեց նրան և ա սաց. «Ե թե չվերց նես 

Գիր քը, հան գիստ չեմ գտնի»: Եվ ծե րն ան սա լով՝ վերց րեց Գիր քը, իսկ  

եղ բայ րը մին չև մահ մնաց նրա մոտ: Եվ ծե րի համ բե րու թյան շնոր հիվ 

ապ րեց եղ բայ րը:

37. Մի ծե րի հարց րին, թե. «Ի՞նչ է նշա նա կում մար գա րեի խոս քը, 

թե՝ որ պես եղ ջե րուն է փա փա գում աղբ յուր նե րի ջրե րին» (Սաղմ. ԽԱ 

2): Եվ պա տաս խա նեց` ա սե լով. «Եղ ջե րուն միշտ ճի ճու նե րից, սո ղուն

նե րից և օ ձե րից խայթ վում է, նրանց թույ նից այր վում և ցա մա քում 

է, պա պա կում է աղբ յուր նե րի ջրե րին: Այդ պես էլ մարդ կանց միտ

քը. զա նա զան ցնորք նե րից և բան սար կո ւի խայ թոց նե րից, օ ձա տե սիլ 

ցան կու թյուն նե րից ու թու նա լից խու ժա դուժ ախ տե րից հա լած ված և 

պա պա կած՝ այն աղբ յու րին է տեն չում, որ Տի րո ջից է ել նում` ինչ պես 

ա սաց. ��Ե թե մե կը ծա րավ է, թո՛ղ գա դե պի ինձ և խմի (Հովհ. Է 37). և 

նրան դի մե լով` կհան դարտ վի��»:

38. Եղ բայր նե րից մե կը հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ին չո՞ւ եմ ծու

լա նում, պա րապ անց կաց նում օ րը և չեմ կա րո ղա նում ա րիա նալ»: Եվ 

ա սաց ծե րը. «Ո րով հե տև դու չես մտա բե րում ճգնա վոր նե րին սպա սվող 

հան գիստն ու ծույ լե րին սպառ նա ցող տան ջանք նե րը»:

39. Հայր Մա կա րը  հարց րեց Զա քա րե Կրտսեր եղ բո րը. «Ո՞րն է մե

նակ յա ցի գոր ծը»: Եվ Զա քա րեն պա տաս խա նեց. «Փոր ձու թյուն նե րի 

հա մար գո հա նա լը և լռե լը»:

40. Սկյու թիա յի ա նա պա տի խոր քե րում` Սկյու թիա յից տաս նութ 

մղոն հե ռու, մի ներ քի նի էր ապ րում: Մեծն Դա նիել ծե րու նին պատ վի

րեց իր ա շա կերտ նե րից մե կին, որ ա մեն ե րե կո փոքր ա մա նը լցնի ջրով 

և դնի քա րայ րից դուրս: Եվ ներ քի նին ա մեն շա բաթ գի շե րով լռել յայն 

գնում էր տաս նութ մղոն, վերց նում էր ջու րը, խմում և դառ նում դե պի 

իր քա րան ձա վը` ա ռանց ո րևէ մե կին տես նե լու և ո րևէ մե կի հետ խո

սե լու: Տաս նութ տա րի անց Դա նիե լի ա շա կեր տը այ րի դռա նը գտավ մի 

խե ցի` գրված. «Ե՛րբ գաս, հա՛յր Դա նիել, բե՛ր քեզ հետ ա շա կերտ նե րից 

մե կին և բահ ու բրիչ»: Եվ ծե րու նին ըն թեր ցե լով` ա սաց. «Վա՜յ ներ

քին ա նա պա տին, որ այս պի սի սյուն է կորց նում»: Եվ իր ա շա կեր տին, 
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որ քսա նութ տա րի այ րի մոտ ջուր էր դնում, ա սաց. «Վերց րո՛ւ բահ 

և բրիչ, և ա րի շտա՛պ գնանք, թե րևս հասց նենք ծե րու նուն կեն դա նի 

տես նել և նրա օրհ նու թյու նը ստա նալ, ո րով հե տև պատ րաստ վում է 

եր թա լու ի Քրիս տոս»: Եվ լա ցե լով ճամ փա ըն կան: Երբ հա սան տեղ, 

նրան գտան սաս տիկ ջեր մու թյան մեջ: Ծե րու նին  ըն կավ  նրա լան ջին, 

հոր դա բուխ ար ցունք նե րով ող բաց ու ա սաց. «Ե րա նի՜ է քեզ, որ այս 

օ րը մտա պա հե լով` ար հա մար հե ցիր աշ խար հի փառ քը»: Ա սաց ներ քի

նին. «Ե րա նի՜ է քեզ, Դա նիե՛լ, քան զի նա խա հայր Աբ րա հա մի հետ է 

դաս ված քո հո գին, ո րով հե տև տքնու թյան բա զում պտուղ ներ ըն ծա յե

ցիր Քրիս տո սին»:  Դա նիելն ա սաց. «Ա ղո՛թք ա րա մեզ հա մար և օրհ

նի՛ր մեզ»: Ներ քի նին ա սաց. «Նախ դո՛ւ ա ղոթք ա րա և օրհ նի՛ր մեզ»:  

Դա նիելն ա սաց. «Ե թե ես քեզ նից ա ռաջ գնա յի ի Քրիս տոս, կա նեի 

ա ղոթք, այժմ դու ես ա ռաջ ան ցել, օրհ նի՛ր մեզ»: Եվ նա, բարձ րաց նե

լով ձեռ քե րը, մե ծա պես օրհ նեց նրանց և ծե րու նուն գրկե լով` համ բու

րեց նրա գլու խը և Հա ղոր դու թյուն վերց նե լով` պատ վի րեց Դա նիե լին, 

որ իր վրա յից չհա նի փսիա թը, և նույն պա հին էլ ա վան դեց հո գին առ 

Աստ ված, և փայ լեց նրա  ե րե սը՝ որ պես հուր: Սաս տիկ ար տաս վե ցին և 

փոս փո րե լով այ րի առ ջևում` նրան այն տեղ դրին: Եվ ծե րու նին, հա նե

լով պա րե գո տը, տվեց իր ա շա կեր տին, որ պես զի փռի մարմ նի վրա: Երբ 

ա շա կեր տը բա ցեց կուրծ քը, որ պես զի համ բու րի, տե սավ կնոջ ստինք

ներ՝ տե րևի պես  չո րա ցած, և սա լա քա րը դնե լով` ծած կեց: Ա պա հո

ղը կի տե ցին վրան, սաղ մոս նե րով և օրհ նա բա նու թյամբ ու ղար կե ցին 

Քրիս տո սի մոտ և վե րա դար ձան Սկյու թիա: Ա շա կերտն ա սաց. «Հա՛յր, 

գի տե՞ս, որ ներ քի նին կին էր»: Եվ ծե րու նին ա սաց. «Այժմ ես կպատ

մեմ քեզ նրա մա սին»: Եվ ծե րը պատ մեց, թե նա մի նշա նա վոր և խիստ 

մե ծա հա րուստ պատ րի կի կին էր՝ թա գա վո րա նիստ Կոս տանդ նու պո լիս 

քա ղա քից: Եվ երբ մա հա ցավ նրա ա մու սի նը, նրա գե ղեց կու թյան հա

մար ցան կա ցավ նրան Հուս տիա նոս թա գա վո րը, ո րը  գաղտ նի պատ

գա մա խոս նե րի ու ղար կեց  նրա մոտ՝ բա զում գան ձե րով: Սա կայն նա, 

թող նե լով այն չափ մե ծու թյու նը, հարս տու թյու նը, ա նու նը, ծա ռա նե

րին ու ա ղա խին նե րին, գի շե րով միայ նակ փա խավգնաց Ա լեք սանդ

րիա քա ղա քը և լե ռան վրա շի նեց մի մեծ վանք, այն տեղ հա վա քեց 

բազ մա թիվ կա նանց, և այդ վան քը ցայ սօր կոչ վում է Պատ րի կիա: Եվ 

ճգնեց մեծ ա ռա քի նու թյամբ, իսկ նրա աստ վա ծա յին վար քի համ բա վը 

դուրս ե կավ այդ սահ ման նե րից և հա սավ մին չև թա գա վո րի ա կան ջը: 

Բա զում մար դիկ էին գնում նրա մոտ, որ պես զի ա ղոթք և օրհ նու թյուն 

ստա նան նրա նից: Իսկ նա, ա բե ղա յի զգեստ հա գած, փա խավ գի շե րով 

իր վան քից և ե կավ ինձ մոտ, պատ մեց ինձ իր բո լոր խոր հուրդ նե րը 
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և ինձ նից խնդրեց այն քա րայ րը, և ես տվե ցի նրան: Նրա ա նունն էր 

Ա նաս տա սիա: Եվ քսա նութ տա րի՝ մին չև իր մա հը, ոչ ոք չի մա ցավ 

նրա մա սին այն, ինչ ի մա ցար միայն դո՛ւ:  Ե՛վ թա գա վո րը, և՛ Ա լեք

սանդ րիա յի պատ րիար քը բա զում ցան կա ցող նե րի էին ու ղար կում, որ

պես զի գտնեն նրան և օրհն վեն նրա նից, սա կայն  չկա րո ղա ցան գտնել 

նրան: Կրո նա վոր կա նայք նույն պես մեծ բաղ ձան քով  փնտրում էին 

նրան  և չէին գտնում, քան զի Աստ ված ծած կեց նրան և պա հեց մին չև  

մահ»:

41. Մի ծե րու նի բնակ վում էր Ա լեք սանդ րիա քա ղա քից դուրս՝ մի 

խցում: Այդ  ծե րու նին սաս տիկ ստամ բակ էր և կար ճա միտ: Եվ մի ե րի

տա սարդ, լսե լով նրա մա սին, պայ ման կա պեց Աստ ծո հետ` խոս տա նա

լով. «Բո լոր չա րիք նե րի փո խա րեն, որ գոր ծել եմ, գնամ հանգր վա նեմ 

ծե րու նու մոտ, ծա ռա յեմ և հանգս տաց նեմ նրան»: Եվ գնա լով՝ բնակ վեց 

ծե րու նու մոտ, իսկ ծե րու նին հա նա պա զօր ա նար գում էր նրան՝ որ պես 

շան: Աստ ված տե սավ եղ բոր համ բե րու թյունն ու խո նար հու թյու նը, և 

Ծե րի հետ բնակ վե լուց վեց տա րի անց եղ բայ րը ե րա զում տե սավ մի 

հսկա յի, ով մեծ մա գա ղաթ ու ներ, և ցույց տվեց նրան մա գա ղա թի կե

սը ջնջված, իսկ մյուս կե սին դեռ գիր կար, և ա սաց նրան. «Ա հա կե սը, 

որ պարտք էիր, ջնջեց Տե րը: Ջա՛նք թա փիր նաև մյուս նե րի հա մար»: 

Մո տեր քում բնակ վող մեկ այլ հո գևոր ծեր էլ կար, որ ա մեն օր լսում 

էր, թե ինչ պես էր այդ ծե րը լրբա բար նե ղում, ա նար գում ու տրտմեց

նում եղ բո րը, և թե ինչ պես էր վեր ջինս խո նարհ վում, իսկ ծե րը չէր 

հաշտ վում նրա հետ: Եվ որ քան հան դի պում էր ե րի տա սար դին հո գևոր 

ծե րը, որ դրա ցին էր, հարց նում էր նրան. «Ինչ պե՞ս ես, որդ յա՛կ, ինչ

պե՞ս ան ցավ այ սօր, մի բան շա հե ցի՞ք արդ յոք, մի բան ջնջե ցի՞ք այն 

մա գա ղա թից»: Եվ գի տե նա լով, որ հո գևոր ծեր է, եղ բայ րը ո չինչ չէր 

թաքց նում նրա նից, այլ ա սում էր. «Ա յո՛, հա՛յր, շա հե ցինք»: Իսկ ե թե 

եր բեմն թե րի էր անց նում և չէր ա նար գում, չէր թքում ե րե սին կամ 

հա լա ծում իր ծե րը, ե րե կո յան եղ բայ րը լա լով  գնում էր հա րևան ծե

րի մոտ  և ա սում. «Վա՜յ ինձ, աբ բա՛, չար էր ինձ հա մար այս օ րը, 

քան զի ո չինչ չշա հե ցի, այլ հանգս տու թյամբ անց կաց րի»: Վեց տա րի 

անց ննջեց եղ բայ րը, և հո գևոր ծե րը հա վաս տեց, թե. «Տե սա նրան, որ 

բա զում մար տի րոս նե րի հետ հա մար ձա կու թյամբ կանգ նած  էր և իր 

ծե րի հա մար ա ղա չում էր Տի րոջն ու ա սում. ��Տե՛ր, ինչ պես որ նրա 

մի ջո ցով ինձ ո ղոր մե ցիր, ո ղոր մի՛ր և նրան՝ հա նուն քո գթու թյան, որ 

ես եմ ա ղեր սում նրա հա մար��»: Եվ քա ռա սուն օր անց Տերն Իր մոտ` 

հանգստ յան վայր, ա ռավ նաև ծե րին: Ա հա ինչ պի սի՛ հա մար ձա կու
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թյուն ու նեն նրանք, ով քեր հա նուն Քրիս տո սի համ բե րում են նե ղու

թյուն նե րի:

42. Ի սի դո րոս Ե րա նե լին, գնա լով սուրբ Ան տո նիո սի մոտ, նրա նից 

լսեց հե տև յալ պատ մու թյու նը. «Պո տա մի նեա ա նու նով մի գե ղե ցիկ 

ման կա մարդ կին Մաք սի միա նոս Հա լա ծի չի ժա մա նակ նե րում ա նա

ռակ նե րից մե կի ա ղա խինն էր, և ժա մա նակ առ ժա մա նակ նրա տե րը 

ու զում էր գայ թակ ղել նրան, բայց  չկա րո ղա ցավ: Իսկ հե տո բար

կա նա լով` նրան` որ պես քրիս տոն յա յի և նրանց չաստ ված նե րին հայ

հո յո ղի, մատ նեց դա տա վո րի ձեռ քը, որն այդ ժա մա նակ Ա լեք սանդ

րիա քա ղա քում էր: Եվ բա զում գան ձեր խոս տա նա լով դա տա վո րին` 

ա սաց. «Ե թե հա մո զես նրան, որ  կե նակ ցի ինձ հետ, նրան բաց կթող

նես ա ռանց տան ջանք նե րի, իսկ ե թե մնա իր ա ռաջ վա հա մա ռու թյան 

մեջ, տան ջանք նե րո՛վ սպա նիր, որ պես զի կեն դա նի մնա լով` չծի ծա ղի 

իմ զե խու թյուն նե րի վրա»: Եվ բեր ման են թարկ վե լով ատ յա նի ա ռաջ` 

կի նը ա րիա բար դի մա ցավ զա նա զան տան ջանք նե րի՝ տար բեր գոր ծիք

նե րով, բազ մա պի սի մե ղադ րանք նե րի դեմ պայ քա րեց, ո րի պատ ճա ռով 

դա տա վո րը, տան ջան քի ա վե լի դա ռը հնարք մտա ծե լով, հրա մա յեց մի 

մեծ կաթ սա ձե թով լցնել և թեժ կրա կի վրա ե ռաց նել: Երբ ձե թը ե ռաց 

և ա լիք ներ կազ մեց, իշ խանն ա սաց. «Կա՛մ կգնաս և կհնա զանդ վես 

քո տի րոջ կամ քին, կա՛մ ի մա ցած ե ղի՛ր , որ հրա մա յե լու եմ կաթ սա յի 

մեջ գցել քեզ»: Եվ նա պա տաս խա նեց. «Ոչ մի բան եր բեք, ա նի րա՛վ 

դա տա վոր, չի կա րող ստի պել ինձ հնա զանդ վե լու ա նա ռա կու թյա նը»: 

Այն ժամ դա տա վո րը հրա մա յեց մեր կաց նել նրան և գցել կաթ սան: Այդ 

ժա մա նակ Պո տա մի նեան ա ղա ղա կեց և ա սաց. «Երդ վեց նում եմ քեզ 

թա գա վո րի գլխով, ո րից դու երկն չում ես. ե թե քեզ հա ճո ե ղավ ինձ 

այս պես դա տել, մի՛ հրա մա յիր մեր կաց նել ինձ, այլ հրա մա յի՛ր ինձ քիչ 

առ քիչ ի ջեց նել ե ռա ցող ձե թի մեջ, որ պես զի տես նենք, թե որ քան համ

բե րու թյուն կշնոր հի ինձ Քրիս տոս, ո րին դու չես ճա նա չում»: Ի ջեց րին  

դան դաղ` մոտ ե րեք ժամ, մին չև որ ձե թը հա սավ նրա սուրբ պա րա նո

ցին, և նա վախ ճան վեց: Եվ բա զում այլ այ րեր և կա նայք ևս Քրիս տո սի 

հա մար նա հա տակ վե ցին  այն ժա մա նակ Ա լեք սանդ րիա քա ղա քում` ի 

փառս ա մե նա սուրբ Եր րոր դու թյան»:

43. Հայր Պի մե նը և իր եղ բայր Հո բը ապ րում էին Եվ րա կիա ա նա

պա տում, և նրանց մայ րը գնաց նրանց տես նե լու: Երբ որ դի ներն ի մա

ցան, մտան ե կե ղե ցի և փա կե ցին դու ռը, իսկ մայ րը ո ղոր մա գին ձայ նով 

ու կա րո տա կեզ խոս քե րով լաց էր լի նում դրսում, իսկ նրանք լսում 

էին: Եվ Հո բը, գա լով դռան մոտ, ա սաց. «Ի՞նչ ես ու զում դու, կի՛ն, 
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ին չո՞ւ ես լա լիս»: Եվ մայրն ա սաց. «Կե ղեք վում եմ կա րո տից և խո րով

վում եմ գո րո վից, ո րով սնու ցե ցի ձեզ և ծնե ցի: Ին չո՞ւ եք փախ չում  

ձեր մո րից»: Եվ Հոբն ա սաց. «Այս տե՞ղ ես կա մե նում մեզ տես նել, 

թե՞ կա մե նում ես մշտնջե նա կան կյան քը վա յե լել մեզ հետ»: Եվ մայրն 

ա սաց. «Այս տեղ չտես նե՞մ»: Եվ որ դին ա սաց. «Ե թե կա րո ղա նաս համ

բե րել այս աշ խար հում, այն տեղ միշտ մեզ հետ կլի նես»: Եվ մայրն ու

րա խա ցավ ու դարձ յալ մխի թար ված՝ գնաց խնդու թյամբ: Եվ եղ բայր

ներն ա սա ցին միմ յանց. «Մեր մո րը չտե սանք, հե տևա բար միմ յան ցով 

մխի թար վել և միա սին ապ րել  ևս պետք չէ»: Եվ հե ռա ցան ի րա րից. 

Պի մե նը՝ դե պի ա րևելք, Հո բը՝ դե պի ա րև մուտք` ծո վեզ րի կող մը: Եվ 

շատ ժա մա նակ անց, երբ մոտ էր վախ ճա նը, գնաց Հո բը եղ բոր մոտ և 

տե սավ, որ նա  ար մավ էր ու տում: Հոբն ա սաց նրան. «Մորդ անմ խի

թար թո ղե ցիր, իսկ դու ար մա վո՞վ ես մխի թար վում»: Եվ Պի մենն ա սաց 

նրան. «Մե ղա Աստ ծո ա ռաջ, ո րով հե տև հա սավ իմ  մահ վան օ րը, բա

րիք խնդրե ցի և կե րա, այժմ հե ռա ցի՛ր ինձ նից, որ պես զի մարմ նիս և 

հո գուս բա ժան ման ժա մին ինձ մխի թա րող չլի նես»: Եվ Հո բը գնաց, 

յոթ օր հե տո գա լով՝  ող բա լով ամ փո փեց նրա մար մի նը:

44. Ա մո նի ա շա կերտ Հով հան Կրտսե րի մա սին ա սում էին, թե տաս

ներ կու տա րի սպա սա վո րու թյուն ա րեց ծե րին և նրա մոտ  էր ապ

րում` ծեր պե րում, իսկ ծե րի տկա րու թյան ժա մա նակ շատ նե ղու թյուն

ներ կրեց նրա հա մար, բայց եր բեք ծե րից չլսեց, թե` կեց ցե՛ս: Իսկ երբ 

մոտ էր վախ ճա նին, և նրա մոտ այլ ծե րեր էլ էին նստած, բռնեց ծե րը 

Հով հա նի ձեռ քը և ա սաց նրան. «Կեց ցե՛ս, կեց ցե՛ս, կեց ցե՛ս»: Եվ նրան 

հանձ նե լով ծե րե րին` ա սաց. «Սա հրեշ տակ է, ոչ թե մարդ»:

45. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ե թե ինչոր տե ղում լի

նեմ, և ինձ վրա նե ղու թյուն գա, և չլի նի մե կը, ում հայտ նեմ նե ղու

թյունս, ի՞նչ պետք է ա նեմ»: Ա սաց նրան ծե րը. «Հա վա տում եմ Աստ

ծուն, որ նա կա ռա քի իր շնորհ նե րը և կօգ նի քեզ, ե թե դու հա վա տով 

խնդրես նրա նից: Լսե ցի, որ Սկյու թիա յում ե ղել է այդ պի սի դեպք. մի 

ճգնա վոր կար, և քա նի որ չու ներ մե կը, ո րի մոտ գնար և հայտ ներ իր 

մտա տան ջու թյուն նե րը, ե րե կո յան պատ րաս տեց իր մա խա ղը, որ պես զի 

ա ռա վոտ յան գնա: Եվ ա հա գի շե րը նրան հայտն վեց Աստ ծու շնոր հը՝ 

կույ սի տես քով, մխի թա րեց և ա սաց. «Ոչ մի տեղ մի՛ գնա, այլ նստի՛ր 

այս տեղ՝ ինձ հետ, ո րով հե տև քեզ չի պա տա հի այն չա րիք նե րից և ոչ 

մե կը, որ լսե ցիր»: Եվ նա ան սա լով՝ նստեց, և շատ շու տով ա պա քին վեց 

նրա սիր տը»:
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Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից

46. Մի ան գամ եղ բայր նե րը գնա ցին  հայր Ան տո նիո սի մոտ և ա սա

ցին նրան. «Մեզ խո՛սք ա սա, հա՛յր, ո րով ապ րենք»: Ա սաց նրանց 

ծե րը. «Դուք լսել եք Ա վե տա րա նից, ո րով հե տև այն տեղ ա մեն բան 

գրված է. կա տա րե՛ք այն և կապ րեք»:  Եղ բայր նե րը նրան ա սա ցին. 

«Սա կայն քեզ նից ևս կա մե նում ենք խոսք լսել, հա՛յր»: Ծերն ա սաց 

նրանց. «Ա վե տա րա նում այս պես է գրված. «Ե թե մե կը քո աջ ծնո տին 

հար վա ծի, դու մյո՛ւսն էլ դարձ րու նրան» (Մատթ. Ե, 39, Ղուկ. Զ, 29): Այդ

պե՛ս ա րեք և դուք»: Եղ բայր ներն ա սա ցին. «Այդ չենք կա րող ա նել»: 

Ծերն ա սաց. «Ե թե չեք կա րող մյու սը դարձ նել, ա պա մի կող մին համ

բե րե՛ք»: Եղ բայր ներն ա սա ցին. «Ոչ էլ այդ կա րող ենք ա նել»: Ծերն 

ա սաց  նրանց. «Ե թե այս ևս չեք կա րող ա նել, ա պա գո նե դո՛ւք հար

վա ծող մի ե ղեք»: Նրան ա սա ցին. «Այդ ևս չենք կա րող ա նել»: Այն ժամ 

ծերն ա սաց իր ա շա կեր տին. «Այս եղ բայր նե րի հա մար կե րա կուր պատ

րաս տի՛ր, ո րով հե տև հի վանդ են: Ե թե այս ա մենն ի րենք չեն կա րող 

ա նել, ես ի՞նչ կա րող եմ ա նել սրանց հա մար»:

47. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Ա ղա թո նին և ա սաց. «Պատ վի րան 

հա սավ ինձ, և պատ վիր յա լը պա տե րազ մի վայ րում է: Կա մե նում եմ 

գնալ այն տեղ, բայց վա խե նում եմ պա տե րազ մից»:  Ծերն ա սաց. «Ե թե 

Ա ղա թո նը լի ներ, պատ վի րա նը կկա տա րեր և այն պա տե րազ մը կհաղ

թա հա րեր հոր ա ղոթք նե րով ու հնա զան դու թյան զո րու թյամբ»:

48. Հայր Բե սա րիո նի մա սին ա շա կերտ ներն ա սում էին, թե նրա 

կյան քը նման էր թռչու նի կամ վայ րի կեն դա նու կյան քին` ան հոգ և 

անխ ռով: Այս հան դար տու թյամբ էլ ա վար տեց իր օ րե րը, ո՛չ հո գաց 

տան հա մար, ո՛չ ցան կա ցավ մնալ հանգստ յան վայ րում, եր բեք կե րակ

րով չհա գե ցավ և ո՛չ էլ ո րևէ բան վերց րեց աշ խար հից իր կա րիք նե րի 

հա մար: Նա, իբ րև ան մար մին, կա տա րե լա պես վեր էր մարմ նից և նրա 

ախ տե րից: Հան դերձ յալ բա րիք նե րի հույ սով էր կե րակր վում և Աստ ծո 

հա վա տով հաս տատ ված էր կեն ցա ղա վա րում, ա մեն տե սակ վշտե րին 

համ բե րում էր և գե րու նման մերկ էր շրջում: Ե՛վ ձմռան սառ նա

մա նիք նե րով էր նե ղում ի րեն, և՛ ամ ռան տո թով, շրջում էր նա ան

կոխ ու ան մար դաբ նակ վայ րե րում, դժվա րա մատ չե լի փա պար նե րում, 

ա պա ռա ժուտ նե րում ու ան ձուկ կիր ճե րում, անմ խի թար տե ղե րում և 

ծո վի ա փե րին, և որ տեղ պա տա հեր` այն տեղ գի շե րում էր ու այն տե

ղից գնում: Իսկ ե թե եր բեմն էլ վանք էր գա լիս` մե նակ յաց նե րի մոտ, 

նստում էր վան քի դռան մոտ և լաց էր լի նում, ծո վի ա լիք նե րից մա զա
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պուրծ պրծա ծի նման ող բում էր: Եվ ե թե եղ բայր նե րից մե կը դուրս էր 

ել նում և տես նում էր նրան այդ պես մու րա ցի կի նման գետ նա տա րած 

ող բա լիս՝ խղճում էր, խան դա ղա տում և ա սում. «Ին չո՞ւ ես լա լիս, ո՛վ 

մարդ, ի՞նչ է պա տա հել քեզ»: Իսկ ե թե մե կը ու զում էր նրան տուն 

տա նել կամ կե րակ րել, նա ա սում էր. «Բնավ չեմ կա րող հար կի տակ 

մտնել, ե թե նախ չգտնեմ իմ տան հարս տու թյու նը, ո րով հե տև կո րավ 

իմ բազ մա պի սի հարս տու թյու նը, քան զի ցա մա քում ըն կա ա վա զակ

նե րի ձեռ քը,  ծո վում նա վա բեկ ե ղա և ըն կա աղ քա տու թյան մեջ, իմ 

փառ քից ու պատ վից զրկվե լով՝ ան պատ վու թյան ու աղ քա տու թյան 

մատն վե ցի»: Իսկ ով լսում էր նրա խոս քե րը, նրան հաց էր տա լիս 

ու ա սում. «Վերց րո՛ւ այս կե րա կու րը, իսկ տունդ և ու նեց վածքդ, որ 

կորց րիր, Աստ վա՛ծ թող տա քեզ: Իսկ նա, երբ լսում էր այս, ա ռա վել 

ևս ող բում էր և ա սում. «Չգի տեմ` արդ յոք կա րո՞ղ եմ գտնել այն, ինչ 

կորց րի, այլ մահ եմ խնդրում ինձ հա մար, քան զի հույս չու նեմ այ սու

հե տև փա րա տում գտնե լու վշտե րիս և տա ռա պանք նե րիս»:

49. Հայր Բե նիա մինն ա սաց. «Ար քա յա կան ճա նա պար հո՛վ գնա ցեք, 

հաշ վե ցե՛ք մղոն նե րը և մի՛ ձանձ րա ցեք»:

50. Ոմն եղ բայր գնաց հայր Բիկ տոր մե նակ յա ցի մոտ` Ել յու զո կոչ

ված վան քը, և ա սաց նրան. «Ի՞նչ ա նեմ, հա՛յր, ո րով հե տև ինձ նե ղում 

են վհա տու թյան ու կար ճամ տու թյան ախ տե րը»: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Դա հո գու հի վան դու թյուն է, օ րի նակ` ում աչ քե րը ցա վում են, կար

ծում է, թե լույ սը շատ ու ժեղ է, իսկ ում աչ քե րը ա ռողջ են, լույ սը 

նվազ է տես նում: Այդ պես են և կար ճա միտ նե րը, ո րոնք փոքր վշտե րից 

խոր տակ վում են և կար ծում են, թե ան տա նե լի վիշտ ե կավ ի րենց վրա, 

իսկ ում հո գին ա ռողջ է, վշտե րի և նե ղու թյուն նե րի վրա հաս նե լուց 

ա վե լի է ու րա խա նում»:

51. Հայր Դա նիե լը մեզ պատ մում էր թե մի կրո նա վոր կար, ո րի 

ա նու նը Դու լաս էր, և նա  մեծ հայ րե րից էր հա մար վում: Այդ Դու լա սը 

միա բան նե րի հետ ապ րեց քա ռա սուն տա րի և ա սում էր. «Կեն ցա ղա

վա րու թյան բա զում տե սակ ներ եմ փոր ձել և գտա, որ բա զում եղ բայր

նե րի մեջ հեշ տու թյամբ են կա տար վում ա ռա քի նու թյան գոր ծե րը, ե թե 

ի սրտե գա լիս են բնակ վե լու այն տեղ: Ո րով հե տև մի եղ բայր կար` տե

սա կով խո նարհ և ար հա մարհ ված, իսկ գոր ծե րով՝ բարձր և Աստ ծուց 

պատվ ված: Բնակ վում էր միա բան եղ բայր նե րի հետ: Սա բո լո րի կող

մից ա նարգ ված էր, քան զի բո լոր եղ բայր նե րը չար նա խան ձով նե ղում 

էին նրան. մե կը խփում էր, իսկ ո մանք՝ թքում, ո մանք էլ նա խա տում 

և ա նար գում էին նրան: Քսան տա րի այս պես շա րու նակ վե լուց հե տո, 
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այ լևս չհամ բե րեց դևը` տես նե լով նրա հո գու մե ծու թյու նը, նրա մտքի 

ա րիու թյունն ու սրտի համ բե րա տա րու թյու նը, այլ հնար գտավ նրան 

վհա տեց նե լու. դրդեց եղ բայր նե րից մե կին, և նա գի շե րը, երբ եղ բայր

նե րը քնած էին, մտնե լով ե կե ղե ցի՝ գո ղա ցավ քա հա նա յա կան բո լոր 

ա նոթ նե րը և վան քից դուրս գա լով` գնաց: Իսկ երբ ա ղոթ քի ժա մը 

ե կավ,  սար կա վա գը մտավ խնկե լու և տե սավ՝ ա մե նը  կո ղոպտ ված, 

և դուրս գա լով՝ պատ մեց վա նա հո րը: Եվ զան գե րը հնչեց նե լուց հե տո 

հա վաք վե ցին եղ բայր նե րը և սկսե ցին վրդով վել, մեծ աղ մուկ բարձ

րա ցավ, և բո լորն ա սում էին, թե ոչ այլ ոք է ա րել այս բա նը, ե թե ոչ՝ 

այ սինչ եղ բայ րը, դրա հա մար էլ այ սօր ե կե ղե ցի չի ե կել: Ե թե ին քը 

ա րած չլի ներ այս բա նը, ինչ պես որ միշտ սո վոր էր մե զա նից ա ռաջ 

գալ, նույն պես և հի մա ար դեն ե կած կլի ներ: Մարդ ու ղար կե ցին նրա 

մոտ և նրան գտան ա ղոթք ա նե լիս, կոտ րե ցին դու ռը և ներ խու ժե լով՝ 

նրան դուրս քա շե ցին: Իսկ նա ա ղա չում էր նրանց և հարց նում. «Ի՞նչ 

եմ ա րել, ի՞նչ»: Իսկ նրանք ա նար գան քով ա սում էին. «Ա րի՛ գնանք 

մեզ հետ, դո՛ւ, ե կե ղե ցա կո ղոպ տի՛չ, ար ժա նի չես ապ րե լու, ա րի՛ մեզ 

հետ: Բա վա կան չէ, որ այս քան ժա մա նակ նե ղե ցիր ու վրդո վեց րիր 

մեզ, հի մա էլ ձեռ նար կել ես մեր հո գի նե րի կո րուս տը»: Իսկ նա ա սում 

էր. «Մե ղա՜, թո ղու թյո՛ւն տվեք ինձ»: Եվ նրան բե րե լով ա ռաջ նոր դի 

մոտ` ա սա ցին. «Սա՛ է, հա՛յր, ա ռա ջուց իսկ մեր վանքն ա վե րո ղը»: Եվ 

նրան ցից յու րա քանչ յուրն սկսեց ամ բաս տա նել. մեկն ա սում էր. «Ես 

սրան տե սա գաղտ նի բան ջար ու տե լիս», մեկ ու րիշն ա սում էր. «Գո

ղաց ված հաց էր դուրս հա նում», իսկ մեկ այլն ա սում էր. «Ես դրան 

տե սա, որ ե կե ղե ցում գի նի էր խմում»: Ա հա այս պի սի սուտ բա ներ 

էին վկա յում  այն ար դա րի դեմ: Իսկ նա ճշմա րիտն էր ա սում, թե. «Ես 

դրանց մա սին, ինչ ա սում եք, ո չինչ չգի տեմ»: Բայց նրանք ա մե նևին 

չէին հա վա տում նրան: Այն ժամ ա ռաջ նոր դը մեր կաց րեց նրան կրո նա

վո րի հան դերձ նե րից և ա սաց. «Քո այդ գոր ծե րը քրիս տոն յա յի գոր

ծեր չեն»: Շղթա յե ցին նրա ձեռ քերն ու ոտ քե րը և հանձ նե ցին վան քի 

տնտե սին` տան ջանք նե րի են թար կե լու հա մար: Նա գա նա հա րեց նրան 

ար ջա ռա ջիլ մտրա կով, ա պա հարց րեց նրան ու ա սաց. «Ճշմա րի՞տ է` 

ինչ ա սում են քո մա սին»: Իսկ նա ժպտա լով պա տաս խա նեց. «Նե րի՛ր 

ինձ, ո րով հե տև հան ցա վոր եմ և չգի տեմ»: Դրա վրա զայ րա նա լով` 

տնտե սը բա վա կան տան ջեց նրան, ա պա բանտ գցեց, ոտ քե րը պնդեց 

կոճ ղի մեջ և նրա մա սին գրեց դուք սին: Դուք սի սպա սա վոր նե րը ե կան 

և շղթա յա կապ տա րան նրան: Երբ կանգ նե ցին նրա  ա ռաջ, դուք

սը հարց րեց. «Որ տե ղի՞ց ես դու, մա՛րդ, ո՞ր աշ խար հից,  կամ ին չո՞ւ 

դար ձար կրո նա վոր»: Իսկ նա ո չինչ չպա տաս խա նեց, այլ միայն այս 
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ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ»: Բար կա ցավ իշ խա նը և հրա մա յեց 

մեր կաց նել ար դա րին, ար ջա ռա ջիլ մտրա կով ծե ծել և թի կուն քի մաշ կը 

հեր ձել: Եվ երբ սկսե ցին խփել, նա ժպտա լով ա սաց իշ խա նին. «Ծե ծե

լով ես կո փում իմ ար ծա թը, որ ա ռա վել ևս պայ ծա ռա նա»: Իսկ դուքսն 

ա սաց. «Եվ ես իբրև ճեր մակ ձյուն կդարձ նեմ քո հի մա րու թյու նը»: Եվ 

հրա մա յեց կրակ լցնել նրա ո րո վայ նի վրա, հրից խոց ված տե ղե րի վրա 

քա ցախ և աղ ցա նել: Եվ ով քեր կա տա րում էին այդ հրա մա նը, զար մա

նում էին նրա ա րիու թյան ու համ բե րու թյան վրա և ա սում էին. «Ա

սա՛ մեզ, ո՞ւր են ե կե ղե ցու ա նոթ նե րը, և մենք կար ձա կենք քեզ»: Իսկ 

նա պա տաս խա նում էր. «Ին չ որ չգի տեմ՝ ինչ պե՞ս ա սեմ. մի բան, որ 

իմ ա րա ծը չէ»: Եվ դուք սը մեծ դժկա մու թյամբ հրա մա յեց դա դա րեց

նել սրբին ծե ծե լը և բանտ գցեց: Հա ջորդ ա ռա վոտ յան նա կան չեց իր 

մոտ վա նա հորն ու եղ բայր նե րին, և երբ ե կան նրա մոտ, ա սաց նրանց. 

«Խիստ ու սաս տիկ տան ջե ցի նրան, բայց ոչ մի բան չի մա ցա»: Եղ

բայր ներն ա սա ցին.  «Ա մե նա պա տի՛վ իշ խան, շատ ու րիշ չա րիք ներ էլ է 

գոր ծել այդ մար դը, բայց մենք համ բե րե լով սպա սել ենք նրա դար ձին, 

իսկ նա ա մե նաս տոր չա րի քը գոր ծեց»: Եվ դուքսն ա սաց. «Եվ ի՞նչ եք 

կա մե նում, որ ա նեմ նրան»: Ա սա ցին նրան. «Ինչ որ օ րենքն է ա սում»: 

Դուքսն ա սաց. «Օ րենքն ա սում է, որ ե կե ղե ցու կո ղոպ տի չը պետք է 

մեռ նի»: Եվ նրանք ա սա ցին. «Թո՛ղ մեռ նի դա»: Այն ժամ դուք սը ար

ձա կեց նրանց, իսկ եղ բո րը հանձ նեց դահ ճին, որ պես զի սպա նի նրան: 

Բռնե լով սրբին  և ար դա րին` տա րան սպա նու թյան վայ րը: Այդ ժա

մա նակ ա նոթ նե րը գո ղա ցող եղ բայ րը, տես նե լով, որ վճիռ կա յաց վեց, 

զղջաց և ա սաց. «Գող ե ղա, մար դաս պան էլ կդառ նամ: Սա ան մեղ 

կմեռ նի և հո գով կապ րի, իսկ ես մե ղա վոր կմնամ և կկոր չեմ: Ո ՜վ 

եղ կե լի անձ իմ, ե թե ա նոթ ներն այժմ թաքց ված են, ա պա հե տա գա

յում թաքց ված չեն մնա, իսկ ե թե բա ցա հայտ վեց՝ մեռ նե լու ես: Ե թե 

այս տեղ ան գամ թա քուն մնա, Աստ ծուց ծա ծուկ չի մնա, և  ի՞նչ պա

տաս խան պի տի տաս դա տաս տա նի օ րը»: Հապ ճեպ գնաց ա ռաջ նոր դի 

մոտ և ա սաց. «Օգ նի՛ր, հա՛յր, որ պես զի չմեռ նի ար դա րը: Ես գի տեմ, 

թե որ տեղ են ա նոթ նե րը»: Այն ժամ վա նա հայ րը լուր ու ղար կեց իշ

խա նին և պատ մեց նրան այդ ա մե նը, իսկ իշ խա նը գնաց դահ ճի մոտ 

և տե սավ եղ բո րը կապ ված, սու րը՝ մեր կաց ված, և սուր բը` պատ րաստ 

մեռ նե լու: Ար ձա կեց նրա կա պանք նե րը և դնե լով պատ գա րա կի վրա` 

ու ղար կեց վանք: Իսկ եղ բայր ներն սկսե ցին ընկ նել նրա ա ռաջ և ա սել. 

«Մե ղան չե ցինք քո ա ռաջ, թո ղու թյո՛ւն շնոր հիր մեզ»: Իսկ նա սկսեց 

ող բալ և ա սել. «Թո ղու թյո՛ւն տվեք ինձ, եղ բայր նե՛ր, ո րով հե տև ես 

ինձ շնոր հա պարտ եմ  հա մա րում ձեզ, քան զի այս փոքրինչ ցա վե րի 
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ու չար չա րանք նե րի շնոր հիվ մնում եմ Աստ ծո մեծ ո ղոր մու թյան մեջ: 

Դրա հա մար էլ ու րախ էի ինձ չա րա խո սե լու հա մար և ժպտա լով էի 

խո սում, քան զի այս նվա զա գույն ար հա մար հանք նե րի դի մաց մե ծա մեծ 

վարձք ստա ցա: Այլ ձեզ հա մար էի տրտմում, քան զի չէի կա մե նում, 

որ ձեր հան ցանք նե րի գնով ես ար դա րա նա յի»: Եվս ե րեք օր ապ րեց 

եղ բայրն այն մահ ճում և գնաց  Տի րոջ մոտ, Ում կա րո տում էր միշտ:  

Եղ բայր նե րից մե կը գնաց տես նե լու, թե ինչ պես է նա, և նրան գտավ 

ծնկե րի վրա ա ղո թե լիս՝ հո գին ա վան դած, և դե ռևս այդ դիր քում էր 

մնում: Վե րա դառ նա լով՝ պատ մեց մեծ վան քի վա նա հո րը, իսկ վա նա

հայ րը հրա հան գեց նրա մար մի նը բե րել ե կե ղե ցի:  Նրա մար մի նը դրին  

սար կա վա գա նո ցում, և դու ռը կնքե լով՝ սպա սում էին վա նա հո րը, որ 

նա գա, և ա պա մեծ պատ վով թա ղեն նրան՝ որ պես Քրիս տո սի վկա յի: 

Եվ երբ ե կան մեծ վան քի հայ րերն ու եղ բայր նե րը, և եր գիչ նե րը կա

տա րե ցին թաղ ման կար գը, մեծ վան քի վա նա հայրն ա սաց տե ղի ա ռաջ

նոր դին. «Բա ցե՛ք սար կա վա գա նո ցի դու ռը և հա նե՛ք սրբի մար մի նը, 

որ պես զի թա ղենք, ո րով հե տև ար դեն  ժա մը ինն է»: Եվ երբ բա ցե ցին, 

ո չինչ չգտան, այլ միայն նրա սան դալ նե րը, քան զի Աստ ված փո խա

դրել էր նրան կեն դան յաց եր կիր: Եվ զար մա նա լով ա մեն քը հիա ցան 

այդ մեծ սքան չե լի քի վրա, փա ռա վո րե ցին  Աստ ծուն և ար տաս վե լով 

ա սա ցին. «Տե սե՛ք, թե ինչ շնորհ ներ է մեզ պար գևում եր կայ նամ տու

թյու նը և համ բե րա տա րու թյու նը, խո նար հու թյունն ու չար չա րա նա

կրու թյու նը»: Եվ մենք, տես նե լով համ բե րու թյան այս սքան չե լի պա

տի վը, նա խան ձախն դիր լի նե լով  համ բե րու թյան և խո նար հու թյան 

գե ղե ցիկ շնորհ նե րին` գնա՛նք ճգնե լու և համ բե րե լով ա մո թի և ար հա

մար հանք նե րի` քա ջա լեր վե լով մխի թար վենք փոր ձու թյան ժա մին, ո րը 

մեզ կար ժա նաց նի Երկն քի Ար քա յու թյան` շնորհ նե րով մեր Քրիս տոս 

Աստ ծո:

52. Հայր Ե սա յիասն ա սաց. «Ո չինչ  այն քան շա հե կան և խրա տա

տու չէ նո րեկ եղ բոր հա մար, որ քան ա նար գանքն ու թշնա մու թյու նը. 

ինչ պես օ րի նակ՝ տունկն է օ րըս տօ րե ո ռոգ վում և ա րագ աճ տա լիս, 

նույն պես և նո րեկ եղ բայրն է ա ռա քի նա նում, ե թե համ բե րում է թշնա

ման քին և նա խա տինք նե րին»:

53. Դարձ յալ ա սաց. «Ե րա նի նրանց, ով քեր գի տու թյամբ են տքնում, 

ո րով հե տև ի մաս տու թյու նը նրանց կհանգս տաց նի ա մեն տե սակ  դժվա

րու թյուն նե րից և հետ կդարձ նի դևե րի պատ րանք ներն ու դա վադ րու

թյուն նե րը, ո րոնք բո լոր  բա րի գոր ծե րի խա փա նիչ ներն են: Հատ կա

պես  ա ղոթք նե րից են ծու լաց նում նրանց, ով քեր ջա նում են Աստ ծուն 
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ծա ռա յել. դրա հա մար ե րա նե լի է ա մեն ին չում ինքն ի րեն դա տե լը և 

ի մաս տու թյամբ ու չա փա վո րա պես ճգնե լը»:

54. Ա սաց դարձ յալ. «Բո լոր  ճգնու թյուն նե րի սկիզ բը ա ռանձ նա

կե ցու թյունն է, երբ մե կը միայ նակ, թող նե լով իր բնա կու թյան վայ րը, 

փախ չում է և այլ վայր գնում:  Այդ պի սի նին անհ րա ժեշտ է իր հետ 

ըն կեր ու նե նալ հա վա տը, հույ սը, սե րը և հաս տա տուն սիր տը և կամ

քի մեջ ա մուր լի նել: Ո րով հե տև այդ ժա մա նակ ա մեն կող մից նրան 

կշրջա պա տեն պա տե րազմ ներ և բազ մօ րի նակ վշտեր կբե րեն միտ քը և 

կվա խեց նեն` ա սե լով. «Կընկ նես փոր ձու թյուն նե րի, աղ քա տու թյան և 

հի վան դու թյուն նե րի մեջ և շատ շա տե րի ա տե լու թյա նը կար ժա նա նաս: 

Ե թե սրանք պա տա հեն, ի՞նչ պետք է ա նես այն ժա մա նակ, մինչ դեռ ոչ 

ծա նոթ չու նես և ոչ էլ քո հան դեպ ո ղոր մած մե կը, ոչ քեզ գթա ցող ու

նես, ոչ էլ հո գա բար ձու: Չու նես ո՛չ տուն, ո՛չ էլ ա պաս տա նե լու տեղ»: 

Այս ա մե նը հի շե լով` մտա հեղձ կլի նի: Բա զում ան գամ այս պես կփոր ձի 

նրան Աստ ծո գթու թյու նը, որ պես զի պար զի նրա ջանքն ու սե րը առ 

Աստ ված: Սա կայն դու այս ա մե նից մի՛ երկն չիր, քան զի Աստ ված եր

բեք չի թող նում ոչ ո քի, ով փնտրում է Ի րեն:

55.   Հայր Ե սա յիասն ա սաց. «Ե թե քո միտ քը չա ղո թի քո մարմ նի 

հետ, սուտ է քո վաս տա կը, ո րով հե տև ե թե դու  սի րես  վշտե րը, հե տո 

դրանք ու րա խու թյան կփոխ վեն քեզ հա մար»:

56. Մի եղ բայր  խոր հուրդ նե րը գոր ծադ րե լու պայ քա րի մեջ էր, 

և այն պատ մեց հայր Ի լակ րեին: Իսկ ծե րը, կա մե նա լով ամ րապն դել 

նրան, ա սաց. «Ոմն կրո նա վոր Սկի տեում մի շատ հնա զանդ ա շա կերտ 

ու ներ, ո րը, նրա մոտ  բա զում տա րի ներ ապ րե լով և ինքն իր մեջ պա

տե րազմ ու նե նա լով, ա սաց ծե րին. «Ինձ մե նակ յա՛ց դարձ րու, հա՛յր, 

ա նա պա տի մի ո րևէ խոր տե ղում»: Ծերն ա սաց. «Գնա՛ քեզ հա մար 

տեղ փնտրիր, ուր հա ճե լի կթվա քեզ, և այն տեղ սեն յակ կշի նենք քեզ 

հա մար»: Եվ ա շա կեր տը փնտրե լով մի տեղ գտավ՝ ծե րի սեն յա կից մեկ 

մղոն հե ռու, և միա սին գնա լով այն տեղ՝ սեն յակ շի նե ցին: Ծերն ա սաց 

ա շա կեր տին. «Ինչ պատ վի րեմ քեզ, կա տա րի՛ր. երբ քաղ ցես՝ կու տես, 

երբ ծա րա վես՝ կխմես, երբ քունդ գա՝ կննջես, միայն թե քո սեն յա կից 

դուրս չգաս՝ մին չև շա բաթ, ա պա դուրս կել նես սեն յա կից և կգաս ինձ 

մոտ»: Եր կու օր եղ բայրն ա րեց այն պես, ինչ պես պատ վի րել էր ծե

րը: Սա կայն եր րորդ օ րը ձանձ րա ցավ և իր մտքում ա սաց. «Այս ի՞նչ 

ա րեց ինձ հետ ծե րը»: Եվ վեր կե նա լով սկսեց ա վե լի շատ սաղ մո սել, 

ա պա ա րևը մայր մտնե լուց հե տո ճա շա կեց և գնաց դե պի մա հի ճը, որ 

ննջի, և  իր մահ ճում տե սավ  ըն կող մա նած մի սև հնդի կի, որ ա տամ
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ներն էր կրճտաց նում իր վրա: Եվ նրա ա հից  գլխա պա տառ փա խավ 

ու ե կավ ծե րի մոտ, բա խեց դռներն ու ա սաց. «Հա՛յր, ո ղոր մի՛ր  ինձ և 

բա՛ց քո դու ռը»: Իսկ հայ րը հաս կա ցավ, որ չպա հեց իր պատ վի րան

նե րը: Ուս տի չբա ցեց դու ռը նրա առ ջև մինչ ա ռա վոտ: Ա ռա վոտ յան 

բա ցե լով՝ տե սավ, որ դրսում կուչ ե կած՝  լա լիս էր ու ա ղա չում: Գթաց 

նրան հայ րը և տա րավ սեն յակ: Եղ բայրն ա սաց. «Սև հնդիկ տե սա 

իմ մահ ճում, երբ կա մե նում էի ննջել»:  Ծե րը նրան ա սաց. «Դա քեզ 

հետ պա տա հեց, ո րով հե տև չպա հե ցիր իմ խոս քը»: Այն ժամ նրա վրա 

ա պաշ խա րու թյան կարգ սահ մա նեց` նրա կա րո ղու թյան չա փով. և  այդ 

ա շա կեր տը ըն տիր կրո նա վոր դար ձավ:

57. Հարց րեց մի ան գամ մի եղ բայր հայր Թեո դո րեին և ա սաց. «Ե թե 

հան կար ծա կի մի երկ յու ղա լի բան պա տա հի, դու չե՞ս երկն չի, հա՛յր»: 

Ա սաց նրան հայ րը. «Ե թե եր կինքն ան գամ ընկ նի երկ րի վրա, հայր 

Թեո դո րեն բնավ չի երկն չի, ո րով հե տև նա խնդրել է Աստ ծուն, և Աստ

ված նրա նից վերց րել է երկ չո տու թյու նը»:

58. Ա սում էին հայր Թեո դո րեի և հայր Լու կիա յի մա սին, թե նրանք 

հի սուն տա րի կա սեց րին ի րենց խոր հուրդ նե րը` ա սե լով. «Ձմռա նից հե

տո կգնանք այս տե ղից», իսկ երբ գա լիս էր ա մա ռը` «Այս ա մառ վա նից 

հե տո կգնանք»: Այս պես լրաց րին ի րենց կյան քի բո լոր օ րե րը:

59. Մի եղ բայր սաս տիկ բո րո տեց, և դրա մա սին դևերն ա սում էին. 

«Կրո նա վո րու թյան պատ ճա ռով այդ ե ղավ, ին չո՞ւ ես դու համ բե րում 

դրան, որ վեր քերդ ծան րա նան և որդ նե՞ն»: Բայց եղ բայրն իր համ բե

րու թյամբ հաղ թեց չար խոր հուրդ նե րին ու ա զատ վեց թշնա մու ո րո

գայ թից, քան զի Տե րը, տես նե լով նրա համ բե րու թյու նը, ա զա տեց նրան 

ցա վե րից և բո րո տու թյու նից, քան զի ով քեր համ բե րում են հույ սով, 

օգ նում է նրանց, քան զի Տե րը մոտ է ի րե նից երկ յու ղած նե րին:

60. Հայր Ի սի դո րեն ա սաց. «Սրբե րի ի մաս տու թյունն ա՛յս է, որ ճա

նա չեն Աստ ծո կամ քը: Մարդ ա մեն ինչ հաղ թա հա րում է իր համ բե

րու թյամբ, ո րով հե տև հնա զանդ վում է ճշմար տու թյա նը, և ո րով հե տև 

մար դը Աստ ծո պատ կերն է: Դրա հա մար էլ դի վա կան է իր կամ քին 

հե տևե լը և իր հա ճույք նե րի մա սին խոր հե լը, չհնա զանդ վելն ու չհե

տևե լը Աստ ծո օ րենք նե րին: Արդ, հի մա՛  է Աստ ծուն ծա ռա յե լու ժա մա

նա կը, և ա հա՛ փրկու թյան օ րը, երբ վշտեր կան: Եվ ով քեր օ րենք նե րով 

են ըն թա նում և համ բե րու թյամբ` կշա հեն ի րենց ան ձե րը»:

61. Պատ մեց հայր Պի մե նը Հով հան Կար ճա հա սա կի մա սին, թե վեր

ջինս խնդրեց Աստ ծուն, և Աստ ված հե ռաց րեց նրա նից մարմ նի պա

17 – Հարանց վարք



258  ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

տե րազ մը, և ա մեն ին չից ա զատ ե ղավ: Տես նե լով այս՝ գնաց ոմն մե

ծա նուն ծե րի մոտ, պատ մեց նրան այդ մա սին և ա սաց. «Ես ինձ մեծ 

հանգս տի մեջ եմ զգում, ո րով հե տև ոչ մի պա տե րազմ չկա ինձ վրա»: 

Ա սաց նրան ծե րը. «Գնա՛ և վերս տին ա ղա չի՛ր Տի րո ջը, որ պես զի դարձ

յալ թող նի քո մեջ ներ քին պայ քա րը, ո րով հե տև այդ պի սի պա տե րազ

մով են հաս նում մե ծա մեծ բա րու թյուն նե րի»: Հով հան Կար ճա հա սա կը 

ա ղա չեց Տի րո ջը, և դարձ յալ ե կան պա տե րազմ նե րը, և այ լևս եր բեք 

չէր ա ղո թում, որ Տե րը վերց ներ դրանք ի րե նից, այլ զո րու թյուն էր 

խնդրում, որ պես զի համ բե րեր բո լոր փոր ձու թյուն նե րին:

62. Հայր Պի մե նը հայր Կոպ րիո սի մա սին ա սաց, թե այն պի սի վի ճա

կի հա սավ, որ հի վան դա նա լով՝ բա զում տա րի ներ գամ վեց ան կող նուն, 

սա կայն եր բեք չկա մե ցավ իր կամ քը կա տա րել, այլ ա սում էր. «Ե րա նե

լի է այն մար դը, ով համ բե րում է փոր ձու թյուն նե րին»:

63. Մի ան գամ հայր Մա կա րիո սը գնաց հայր Ան տո նիո սի մոտ, և 

երբ բա խեց դու ռը, հայր Ան տո նիո սը դուրս ե կավ և հարց րեց. «Ո՞վ 

ես դու»: Եվ նա ա սաց. «Ես Մա կա րիոսն եմ»: Ծե րը փա կեց դու ռը և 

նրան թո ղեց դրսում, իսկ ին քը մեկ ժա մի չափ այդ պես մնաց խցի ներ

սում: Բայց երբ տե սավ Մա կա րիո սի համ բե րու թյու նը, բա ցեց դու ռը 

և ու րա խու թյամբ ըն դու նե լով նրան` ա սաց. «Շատ ժա մա նա կից ի վեր 

ցան կա նում էի քեզ տես նել, քան զի շա տե րից էի լսել քո մա սին»: Եվ 

հյու րըն կա լե լով` սի րով հանգս տաց րեց նրան, ո րով հե տև մեծ դժվա

րու թյամբ էր ե կել հեռ վից: Երբ ե րե կո ե ղավ, հայր Ան տո նիո սը թրջեց 

ար մա վե նու ճյու ղե րը, որ գոր ծի: Ա սաց Մա կա րը. «Ե թե թույլ տաս, ես 

էլ ինձ հա մար կթրջեմ»: Ան տո նիոսն ա սաց. «Դո՛ւ էլ թրջիր»:  Մա

կա րիո սը մի մեծ խուրձ խո նա վաց րեց, և նստե լով եր կու սով միա սին՝ 

ե րե կո յից մին չև ա ռա վոտ ար մավ էին հյու սում և հո գե շահ զրույց էին 

վա րում, իսկ հյուս ված քը պա տու հա նից դուրս էին եր կա րում` այ րի 

պա տի տակ: Երբ տե սավ Մա կա րիո սը բա վա կա նին եր կար հյուս ված քը, 

ա սաց. «Բա զում զո րու թյուն ներ են դուրս գա լիս այս ե րա նե լի ձեռ քե

րից»: Ա հա այդ պի սին էին ե րա նե լի նե րը գոր ծի մեջ և մե ծա մեծ վաս

տակ նե րում,  հատ կա պես հո գևո րի մեջ և հսկման ա ղոթք նե րում:

64. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Մա կա րիո սին և ա սաց. «Ի՞նչ են 

քա ջու թյունն ու ա ղոթ քը, հա՛յր»: Ա սաց ծե րը. «Քա ջու թյունն ու 

ա ղոթքն այն են, երբ մե կը հաղ թում է ա մեն տե սակ փոր ձու թյուն նե

րի, ո րոնք գա լիս են նրա վրա թե՛ դևե րից,  թե՛ մարդ կան ցից, ինչ պես 

գրված է. «Համ բե րե լով համ բե րե ցի Տի րո ջը, և նա լսեց իմ ա ղոթք նե րը» 

(Սաղմ. ԼԹ 2): Քան զի բա րի են ա ղոթք նե րը, բա րի է և փոր ձու թյուն
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նե րին համ բե րե լը, որ պես զի Տե րը օգ նի մեզ, և  ձեռ նա մուխ լի նենք  

բա րի գոր ծե րի, քա նի որ կրո նա վո րին խորթ է եղ բոր վրա բար կա նա

լը, խորթ է նաև ըն կե րո ջը տրտմեց նե լը, այլ պետք է նախ ա նել և 

հե տո՝ սո վո րեց նել: Եվ պարտ է ու նե նալ կա տար յալ խո նար հու թյուն` 

ըստ ա ռաք յա լի, որ ա սում է. «Ա ռակ ու նշա վակ ե ղանք ողջ աշ խար

հին» (Ա Կորնթ. Դ 13), և թե` «Մենք հի մար ներ, իսկ դուք` ի մաս տուն ներ, 

մենք ա նարգ ներ, իսկ դուք` փա ռա վոր ներ» (Ա Կորնթ. Դ 10). արդ, դրա 

հա մար էլ պետք է խնդանք` մինչ ա նարգ վում ենք, և միշտ փրկու

թյուն հա մա րենք վշտերն ու և տու ժանք նե րը, որ հա նուն Աստ ծո են 

գա լիս մեզ վրա: Եվ ինչ պես Պետ րոս ա ռաք յալն է ա սում. «Ե թե ար

հա մարհ վեք Քրիս տո սի ան վան հա մար, ե րա նե լի եք դուք, և Աստ ծո 

Հո գին է բնակ ված ձեր մեջ» (Ա Պետ. Դ 14): Ու րեմն, ե թե դա այդ պես է, 

ա պա պետք է ցնծանք, երբ ար հա մարհ ված լի նենք Տի րոջ ան վան հա

մար, ինչ պես աս վում է. «Ու րա խա նում էին, երբ Տի րոջ ան վան հա մար 

ա նարգ վում էին» (Գործք. Ե 41): Չգի տե՞ք, որ որ դի նե րը պար տա վոր են 

հայ րե րին նման վել. նույն պես և մենք պետք է նման վենք Քրիս տո սի 

ա ռաք յալ նե րին, ով քեր Ա վե տա րա նով ծնե ցին մեզ: Եվ ե թե նրանց որ

դի ներն ենք, պար տա վոր ենք նաև գոր ծե րով նրանց նման վել, քան զի 

երբ նրանք ա նարգ վում էին, ու րա խա նում էին, երբ զրպարտ վում էին, 

մտքով չէին սա սան վում, և երբ լսում էին հրեա նե րից, թե սրանք ի րենց 

ա ղանդ նե րով ու դյու թանք նե րով ամ բողջ աշ խար հը խառ նե ցին, այս 

ա մե նից  ոչ միայն չէին տրտմում, այ լև ու րա խա նում էին և ա նի ծող

նե րին՝ օրհ նում: Եվ այս ա մե նը գրվեց նրա հա մար, որ ըն թեր ցենք և 

նրա՛նց նման վենք, և երբ հան դի պեն մեզ չա րիք ներ կամ ա նար գանք, 

երբ տու ժենք, ծեծ վենք կամ զրպարտ վենք, կամ սուտ վկա յու թյուն ներ 

լի նեն մեր դեմ, այս գի տու թյամբ և հույ սով ցնծանք ամ բողջ սրտով՝ 

իբ րև բա զում պա տիվ ներ շա հած, ո րով ար ժա նի լի նենք հա ղոր դա կից 

լի նե լու ա ռաք յալ նե րի, մար տի րոս նե րի և բո լոր հայ րե րի ճգնու թյուն

նե րին: Ե թե վշտե րին հա ղոր դա կից լի նենք, փառ քին էլ հա ղոր դա կից 

կլի նենք: Սրանք պար տա վոր է գոր ծադ րել ա մեն մի քրիս տոն յա, քան

զի սա հա մընդ հա նուր օ րենք է, որ պես զի ա շա կերտ նե րը լի նենք սրանք 

քա րո զող նե րի: Ա ռա վել ևս կրո նա վոր նե րը, ո րոնք աղ քատ են և կա մո

վին հրա ժար ված են աշ խար հից և նրա բո լոր  գոր ծե րից, պար տա վոր 

են ա նել այդ»:

65. Մի ժա մա նակ հայր Մե լի սին իր եր կու ա շա կերտ նե րի հետ բնակ

վում էր Պար սից սահ մա նի մոտ: Պար սից թա գա վո րի եր կու որ դի նե րը 

մտան մայ րի նե րի ան տառ՝ որս ա նե լու ըստ սո վո րու թյան:  Որ սի մեծ 
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ցանց դրե ցին տաս ներ կու մղոն եր կա րու թյամբ և քա ռա սուն մղոն խո

րու թյամբ, որ պես զի երբ որս գտնեն, քա շեն ցան ցի մեջ և նի զակ նե րով 

խո ցե լով՝ սպա նեն: Ա հա այս ցան ցի մեջ հան կար ծա կի  հայտն վե ցին 

ծերն ու իր եր կու ա շա կերտ նե րը: Եվ երբ տե սան նրանց` մերկ ու վայ

րե նի, ծածկ ված ի րենց մա զե րով, զար մա ցան և ապ շա հար նրանց նա

յե ցին  եր կար ժա մա նակ, ա պա հարց րին սուրբ ծե րու նուն. «Մա՞րդ ես 

արդ յոք, թե որ սի մի նոր տե սակ, ա սա՛ մեզ»: Ա սաց ծե րը. «Մարդ եմ 

մե ղա պարտ և ե կել եմ այս տեղ՝ ող բա լու իմ մեղ քե րը, և երկր պա գում 

եմ կեն դա նի Աստ ծո Որ դուն` Հի սուս Քրիս տո սին»: Ար քա յի որ դի ներն 

ա սա ցին ծե րին. «Այլ աստ ված գո յու թյուն չու նի, բա ցի ա րե գա կից և 

հրից, որ պաշ տում ենք: Դու ևս շտա պի՛ր նրանց երկր պա գու թյան 

գա լու»: Երբ ծե րը լսեց այս, ա սաց նրանց. «Դրանք մեր Աստ ծո ստեղ

ծած ներն են, և դևե րը ձեզ մո լո րու թյան մեջ են գցում դրանց վե րա բեր

յալ, սա կայն ա ղա չում եմ ձեզ, թո ղե՛ք այդ մո լո րու թյու նը, ճա նա չե՛ք 

ճշմար տու թյու նը և խոս տո վա նե՛ք Աստ ծուն, Ով ստեղ ծեց եր կինքն ու 

եր կի րը և բո լոր  ա րա րած նե րին»: Իսկ նրանք ա սա ցին. «Այն խաչ յա

լին և մեռ յա՞լին ես ա սում, թե ճշմա րիտ Աստ ված է»: Ծերն ա սաց. 

«Ա յո՛, նրան եմ ա սում ճշմա րիտ Աստ ված, որ խաչ վեց և ջնջեց մեղ քը, 

մե ռավ և սպա նեց մա հը: Նրան եմ հա վա տում՝ որ պես ճշմա րիտ Աստ

ծո»: Իսկ նրանք խստա գույնս տան ջե ցին նրան և սպառ նա ցին այ րել 

կրա կի վրա: Եվ մե ծա մեծ տան ջանք նե րից հե տո սպա նե ցին նրա եր կու 

ե րա նե լի ա շա կերտ նե րին, իսկ ծերն Մե լի սիին շատ այլ տան ջանք նե րի 

են թար կե ցին և հե տո կանգ նեց րին իբ րև նշա նա ռու թյան թի րախ, և 

եր կու սով կանգ նե լով դե մից և հե տևից` նե տա հա րե ցին` մե կը սիր տը, 

մյու սը` թի կուն քը: Եվ ե րա նե լի ծերն Մե լի սին ա սաց նրանց. «Քա նի 

որ խոր հե ցիք Քրիս տոս Աստ ծո ան պարտ ծա ռա յիս ար յու նը թա փել, 

վա ղը այս ժա մին՝ միև նույն պա հին, ձեր մայ րը ա նոր դի կմնա,  ձեր 

սի րուց կցա մա քի, և դուք ձեր նե տե րով կմեռ նեք՝ միմ յանց խո ցե լով, և 

մեր ար յու նը ձեզ նից կպա հանջ վի»: Այս ա սե լով՝ ննջեց ե րա նե լի ծե րը՝ 

սուրբ Մե լի սին, նա հա տակ վե լով վկա յա կան մա հով՝ հա նուն Տեր Քրիս

տոս Աստ ծո: Հա ջորդ օ րը այն տե ղից որ սի ե լան թա գա վո րի որ դի նե րը, 

և ա հա մեծ ա նա պա տից գա լիս էր խրտնած մի եղ ջե րու, ո րի հե տևից 

ե րի վար նե րով ըն կան եղ բայր նե րը: Որ սը հայտն վեց նրանց մեջ տե ղում, 

և եր կուսն էլ միա ժա մա նակ ար ձա կե ցին նե տե րը և միմ յանց սրտե րը 

մխրճե լով` սպա նե ցին ի րար: Եվ նրանց վրա կա տար վեց սուրբ նա

հա տակ Մե լի սի մար գա րեու թյու նը, որ ա նի ծեց նրանց՝ ըստ Տի րո ջից 

ստա ցած հայտ նու թյան:
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66. Հայր Մար կե լիո սի մա սին հայր Թեով նան մեզ պատ մեց և ա սաց. 

«Նա հան դար տու թյամբ բնակ վում էր մի այ րում, ո րը մոտ էր մի մեծ 

գյու ղի` Լի բա նա նի լե ռան կող մում, իսկ այ րը լե ռան կա տա րին էր, ուր 

բնակ վում էր նա: Եվ այս հայր Մար կե լեն ան սահ ման հեզ և քաղց

րա բա րո մարդ էր` բա զում այլ ա ռա քի նու թյուն նե րով հան դերձ, և իր 

մեջ ու ներ  Աստ ծո կա տար յալ երկ յու ղը և մարմ նի սրբու թյուն, ո րի 

հա մար էլ նրա նկատ մամբ մեծ հա վատ ու նեին այդ գյու ղի մար դիկ, 

այն աս տի ճան, որ շա տե րը ել նում էին նրա մոտ և ու սա նում նրա

նից: Եվ այս քան դժվա րին տե ղում՝ այ րի մեջ, ապ րեց նա վեց տա րի և 

բա զում փոր ձու թյուն նե րի համ բե րեց, սրբու թյուն նե րի թշնա մի դևե

րին դի մա կա յեց, ինչ պես ինքն էր ա սում, թե ջա նում էին ի րեն դուրս 

հա նել այ րից և խա փա նել իր բա րի գոր ծե րը, սա կայն նա դի մա ցավ 

ա մեն ին չի: Իսկ դևը, նրա վրա փոր ձանք բե րել կա մե նա լով, իր չա

րու թյա նը բնո րոշ գործ հղա ցավ: Ին քը` դևը, ըն դու նեց ծեր Մար կե լեի 

կեր պա րան քը և դե պի գյուղ գնա լով` գյու ղից դուրս թաքն վեց,  և 

որ տեղ կին էր տես նում` գյու ղից մե նակ դուրս ե կած, ծե րի կեր պա

րան քով գնում էր նրա մոտ, խո սում էր նրա հետ և ա սում. «Կնո ջը 

մեր ձե նա լը մեղք չէ, քան զի բնա կան է այդ»: Եվ պատ րում էր նրան, 

կե նակ ցում նրա հետ և գնում դե պի լե ռը: Եվ կրո նա վո րի տես քով դևն 

այդ ա նում էր բա զում ան գամ. որ տեղ միայ նակ կին էր տես նում, մո

տե նում էր նրան՝ Մար կե լիո սի տես քով, բռնա նում էր և ննջում նրա 

հետ: Իսկ կա նայք՝ ձանձ րա ցած այս ա մե նից, պատ մե ցին ի րենց տղա

մարդ կանց: Այս խո սակ ցու թյու նը տա րած վեց ամ բողջ գյու ղում,  մեծ 

բազ մու թյուն հա վաք վեց կի րա կի օ րը ե կե ղե ցում, և մեծ աղ մուկ բարձ

րա ցավ: Քա հա նա յա պե տը կան չեց իր մոտ այդ կա նանց և ստու գե լու 

հա մար հարց րեց. «Այդ պե՞ս է ե ղել, ննջե՞լ է ձեզ հետ ծե րը»: Եվ այդ 

կա նայք՝ մոտ քսան հո գի,  ա սա ցին. «Ար դա րև, այդ պես է ե ղել` ոչ մեկ 

ան գամ կամ եր կու, այլ բա զում ան գամ, ո րով հե տև այս էլ ե րեք տա

րի է, որ մեզ բռնե լով` բռնա բա րում և նե ղաց նում է»: Երբ այս լսեց 

քա հա նա յա պե տը, չի մա ցավ, որ դա դևի խար դա խու թյունն է և ակ

նա պա տիր ե րևույթ է: Ու ղար կե ցին այդ կա նանց ե րի տա սարդ ա մու

սին նե րին և ա սա ցին. «Գնա ցե՛ք և  այն տե ղից չա րա չար  հա լա ծե՛ք  

այն չար ծե րին»: Գյու ղի տղա մար դիկ, երբ հա սան այն տեղ, սկսե ցին 

բրե րով  սաստ կա պես ծե ծել այն ան պարտ ծե րին, փե տում էին մո

րու քը, գա նա հա րում էին և ա սում. «Մո լա գա՛ր ու չա՛ր մարդ, մենք 

հա վա տա ցինք քեզ՝ իբ րև Աստ ծո սրբի, իսկ դու քո ա նա ռակ գոր ծով 

խայ տա ռա կե ցիր մեր կա նանց` նրանց պղծե լով»: Եվ այն չափ վի րա վո

րե ցին նրան, որ ոտ քից գլուխ ողջ տեղ չէր մնա ցել նրա վրա: Ոտ քե րից 
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բռնած քարշ տվե ցին լանջն ի վայր՝ մին չև լե ռան ստո րո տը, և նրան 

ան շունչ գցե ցին ճա նա պար հի վրա: Այդ ճա նա պար հով անց նում էին 

բյու րի տա ցի ու ղևոր ներ, ո րոնք տե սան սուրբ ծեր Մար կե լիո սին` ար

նա շա ղախ ըն կած ճա նա պար հի վրա, և հարց րին. «Ին չո՞ւ և  ով քե՞ր են 

ա րել այս պես»: Իսկ ծե րը ո չինչ չհայտ նեց նրանց, այլ միայն խնդրում 

էր, որ ի րեն տա նեն այն այ րը: Նրանք տա րան նրան իր այ րը և նրա նից 

օրհն վե լով` գնա ցին: Իսկ գյու ղի մար դիկ, երբ լսե ցին, թե նա կեն դա նի 

է, գնա ցին  այն տեղ, հայ հո յե ցին, նա խա տե ցին և ա նար գե ցին  նրան: 

Բայց սուրբ ծերն իր վրա ե կա ծը ո չինչ էր հա մա րում և գո հա նում էր 

Աստ ծուց՝ դևե րի կող մից իր վրա ե կած փոր ձանք նե րի հա մար: Սաս

տիկ ա մո թի, պատ կա ռան քի ու նա խա տին քի մեջ ապ րեց սուրբ ծերն 

իր այ րում շուրջ մեկ տա րի և միշտ ա ղեր սում էր Աստ ծուն, որ թո ղու

թյուն շնոր հի նրանց: Դրա նից հե տո տե սիլ քի մեջ հայտ նու թյուն ե ղավ 

քա հա նա յա պե տին, թե այդ ա մե նը դի վա յին պատ րանք էր և կա նանց 

աչ քին էր ե րևա ցել, իսկ ծե րը սուրբ է և ոչն չից  տեղ յակ չէ: Այդ 

կա նայք և նրանց ա մու սին ներն այդ գի շեր դի վա հար վե լով` սկսե ցին 

փրփրել և լլկվե լով՝ թա վալ տալ, ո րից էլ հա մոզ վե ցին գյու ղի բո լոր 

բնա կիչ նե րը, թե այն  ե րևույ թը  դի վա կան էր ե ղել, որ տե սել էին այդ 

կա նայք: Կա նայք ի րենք էին պատ մում` մտա բե րե լով, թե իբ րև ուր վա

տե սիլ մեկն էր խառ նակ վում ի րենց հետ, և սրաթ ռիչ ան հե տա նում էր 

դե պի լեռ նա կող մը: Այն ժամ մե ծա պես ցա վե լով և զղջա լով՝ կո ծում էին 

նրանք այն ան պարտ սուրբ ծե րին տան ջե լու և գա նա հա րե լու հա մար: 

Եվ ա մեն քը ողջ գյու ղով՝ կա նանց ու ե րե խա նե րի հետ, վեր կե նա լով 

գնա ցին դե պի այ րը` ծե րից թո ղու թյուն խնդրե լու: Իսկ ծեր Մար կե

լիոսն ի մա նա լով այդ՝ փա խավ և չե րևաց նրանց, և գնաց բնակ վե լու 

Նիտ րա լե ռա նը, և այ լևս նրանց չտե սավ և չխո սեց նրանց հետ: Իսկ 

գյու ղի մար դիկ, երբ չգտան Աստ ծո մար դուն իր այ րում, անմ խի թար 

սգով վե րա դար ձան այն տե ղից ի րենց գյու ղը և միշտ սգում  ու լաց էին 

լի նում չար դևե րից ի րենց հետ պա տա հած փոր ձան քի հա մար և ա մեն 

օր Տի րո ջից թո ղու թյուն էին խնդրում, որ մե ղան չե ցին սուրբ և ան մեղ 

ծե րու նու հան դեպ` ա նո ղոր մա բար գա նա հա րե լով նրան: Իսկ Մար կե

լիոս ծերն ա սում էր ինձ. ��Ա սում եմ քեզ, հա՛յր Թեով նա, ե թե կա

մե նում ես անխ ռով մնալ և ան սա սան` բա րու մեջ և խա ղա ղու թյամբ 

ա վար տել քո կյան քը, քա ղաք նե րին կամ գյու ղե րին, որ տեղ կա նայք և 

ե րի տա սարդ ներ կան, եր բեք մո տիկ մի՛ ապ րիր, ո րով հե տև գայ թակ

ղե ցու ցիչ փոր ձու թյուն նե րը նրան ցից են գա լիս, իսկ ով քեր կա մե նում 

են ա զատ վել այս ա մե նից, թո՛ղ փախ չեն այն տե ղե րից, որ տեղ նրանք 

են��»: 
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67. Ոմն եղ բայր հայր Պի մե նին ա սաց. «Ես ուր էլ գնամ, հա՛յր, 

Աստ ծուց օգ նու թյուն կգտնեմ, քա նի որ փոր ձով գի տեմ, որ հա րա ժամ 

օգ նում է ինձ»: Ծերն ա սաց նրան. «Ով քեր ձեռ քին սուր ու նեն՝ մարդ 

սպա նե լու հա մար, նրա՛նք էլ են Աստ ծուց օգ նու թյուն ստա նում այս 

կյան քում: Դու դրա նով մի՛ հպար տա ցիր, այլ ճգնի՛ր և հսկի՛ր, որ հա

վիտ յան ապ րես, քան զի բա րի չէ հան գիստն ու մարմ նա կան ու րա խու

թյունն այս կյան քում»:

68. Հայր Ի սի դո րեն Սկի տեում հա վաք ված եղ բայր նե րին ա սաց. 

«Դուք ճգնու թյան և տա ռա պան քի հա մար չէ, որ հա վաք վել եք այս

տեղ, ուս տի ո՛չ վիշտ կա այս տեղ և ո՛չ էլ տքնու թյուն: Գնամ այս տե

ղից այլ վայր, ուր կան վիշտ ու տքնու թյուն, գու ցե հան գիստ առ նեմ 

հե տո»:

69. Ոմն եղ բայր հար ցեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Ո՞ւմ է վե րա բե

րում խոս քը, որ գրված է. ��Վաղ վա մա սին հոգ մի՛ ա րեք�� (Մատթ. Զ 

34)»: Ա սաց ծե րը նրան. «Այս վե րա բե րում է ա մեն մի հա վա տաց յալ 

մար դու, ա ռա վել ևս կրո նա վո րի, որ պես զի մենք  մեր հույ սը կա պենք  

Տի րոջ հետ և ոչ թե  մեր հոգ սե րի, ո րով հե տև ով ինչ ու նի` ա մենն էլ 

Տի րոջն է: Այս վե րա բե րում է և նրանց, ով քեր փոր ձու թյան մեջ են 

ընկ նում, որ պես զի լքվե լով՝ չվհատ վեն, այլ միշտ ակն կա լեն Աստ ծո 

օգ նու թյու նը»:

70. Հայր Պո ղոս Գա ղա տա ցին ա սաց. «Ե թե կրո նա վո րը, որն իր սեն

յա կում ու նի բո լոր անհ րա ժեշտ բա նե րը, դուրս գա հո գա լու մեկ այլ 

բա նի հա մար, նա դևե րի ծաղ րին կար ժա նա նա, ո րով հե տև ա վե լորդ 

ի րը, որ կրո նա վո րի մոտ կա, Աստ ծուց չէ, այլ սա տա նա յից է»:

71. Մի ծեր գնում էր վա ճա ռե լու իր մա ղախ նե րը, և հան կար ծա կի 

հար ձակ վե լով դևը` հափշ տա կեց նրա ողջ ձե ռա գոր ծը: Իսկ երբ ծե րը 

տե սավ, որ դա դևի ա րածն է, ա ղոթ քի կանգ նեց և ա սաց. «Գո հա նում 

եմ  քե զա նից, Տե՛ր, որ վշտե րից փրկե ցիր իմ ան ձը»: Չկա րո ղա ցավ 

դևը համ բե րել ծե րի ի մաս տու թյա նը, ձայ նեց և ա սաց. «Ա հա, այս տեղ 

են քո մա ղախ նե րը, չա՛ր ծեր»: Դևն ա մո թա հար ե ղավ ծե րի համ բե րու

թյու նից, քա նի որ սա չնեղ վեց ձե ռա գոր ծը կորց նե լուց, այլ ու րա խա

ցավ: Ծե րը, վերց նե լով մա ղախ նե րը,  վա ճա ռեց դրանք:

72. Ոմն ծեր ա սում էր, թե աղ քատ Ղա զա րո սը ոչ մի ա ռա քի նու

թյուն չգոր ծեց, այլ միայն` չտրտնջաց Աստ ծուն, թե` իմ վշտե րից 

չփրկե ցիր ինձ, այլ գո հու թյամբ կրեց իր վշտե րը, և այն մե ծա հա րուս

տին ևս չբամ բա սեց. դրա հա մար Աստ ված ըն դու նեց նրան:
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73. Հայ րե րից մեկն ա սաց. «Ե թե հող մե րից չշարժ վեր ծա ռը, չէր մե

ծա նա և բարձր չէր ձգվի և խո րը ար մատ ներ չէր գցի: Այդ պես էլ կրո

նա վո րը` ե թե փոր ձու թյան չեն թարկ վի և չհամ բե րի, չի կա րող քա ջա րի 

ա ռա ջա մար տիկ լի նել»:

74. Մեկ այլ ծեր ա սաց. «Մեր չա փը չենք ճա նա չում այն պատ ճա

ռով, որ համ բե րու թյուն չու նենք գոր ծե րի մեջ, այլ հեշ տու թյամբ ենք 

ու զում ա ռա քի նու թյուն ստա նալ, դրա հա մար էլ շրջում ենք տե ղից 

տեղ` գտնե լու մի վայր, ուր դև չկա»:

75. Ա սաց ծե րը. «Ե թե, օ րի նակ, հալ ված մո մը չճմլվի, կնի քի պատ

կե րը չի ըն դու նի իր վրա: Այն պես էլ մար դը՝ ե թե վշտե րի ու տքնու

թյան մեջ չփորձ վի, Սուրբ Հո գու կնի քը չի ըն դու նի, ինչ պես և Տերն 

էր ա սում Պո ղո սին. ��Բա վա կան են քեզ իմ շնորհ նե րը, քան զի իմ զո

րու թյու նը քո տկա րու թյան մեջ է լիար ժեք բա ցա հայտ վում (Բ Կորնթ. 

ԺԲ 9)��»:

76. Ճգնա վոր Մե րույ ժե նին բնակ վում էր մեծ վան քում և այն քան 

ճգնու թյուն նե րի ու վշտե րի տվեց իր մար մի նը, մին չև ջրգո ղու թյուն 

ախ տով հի վան դա ցավ: Ի րեն  մխի թա րե լու ե կող հայ րե րից բո լո րին 

ա սում էր. «Ա ղո թե՛ք ինձ հա մար Տի րո ջը, հայ րե՛ր, քան զի գու ցե իմ 

ներ քին մար դը հի վան դա նա ջրգո ղու թյամբ, ուս տի  իմ Տեր Աստ ծուց 

խնդրում եմ եր կա րաձ գել իմ այս մարմ նի ցա վը»: Այս մա սին լսեց 

Ե րու սա ղե մի Եվս տի քիոս պատ րիար քը և կա մե նում էր նրան անհ րա

ժեշտ դե ղո րայք ու ղար կել: Սա կայն Մե րույ ժե նի ծե րը պատ վի րեց նրան 

և ա սաց. «Ա ղո՛թք ա րա ինձ հա մար, տե՛ր, որ պես զի փրկվեմ հա վի

տե նա կան տան ջանք նե րից. դա բա վա կան է ինձ». և ո չինչ չվերց րեց 

նրա նից: Այս պես ա նարգ և և խո տան էին հա մա րում հայ րե րը այս աշ

խար հի հան գիս տը և նե ղու թյուն էին սի րում:

77. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, 

հա՛յր, քա նի որ երբ փոքրինչ հոգ նում եմ, սիրտս թու լա նում է և 

հու սալք վում»: Ծե րը նրան ա սաց. «Դու չե՞ս սքան չա նում Հով սե փի 

ա րար քով, թե նա ինչ պես  Ե գիպ տո սի երկ րում համ բե րեց փոր ձու

թյուն նե րին, երբ դեռ ե րի տա սարդ էր, և չթու լա ցավ նրա սիր տը, և թե 

ինչ պես հե տո Աստ ված բարձ րաց րեց նրան (Ծննդ. ԼԹ, Խ, ԽԱ): Այդ պես էլ 

Հա կո բը չթու լաց րեց իր սիր տը և չկտրվեց Աստ ծո հույ սից, չհե ռա ցավ 

Նրա կա տար յալ սի րուց (Ծննդ. ԻԸ, ԻԹ, Լ, ԼԱ և այդ պես): Նույն պես և դու՝ 

մի՛ թու լա ցիր և մի՛ հու սալք վիր, ո րով հե տև կրո նա վո րի ա ռա քի նու

թյուն նե րը փոր ձու թյուն նե րի մեջ են փա ռա վոր ված  ե րևում»:
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78. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Սի սո յին և ա սաց. «Ե թե ա նա պա տում 

բնակ վեմ, և բար բա րոս նե րը գան և կա մե նան ինձ սպա նել, ո՞րն է բա

րի. ա՞յն՝ որ սպան վեմ նրան ցից, թե՞ այն՝ որ ե թե կա րո ղա նամ նրան ցից 

ո մանց սպա նել` սպա նեմ»: «Ո՛չ,– ա սաց  ծե րը,– այլ թո՛ղ այդ գործն 

Աստ ծուն, քան զի ինչ պի սի փոր ձու թյուն ներ էլ որ գան մար դու վրա, 

պար տա վոր է ա սել՝ իմ մեղ քե րի պատ ճա ռով այս բա նը ե կավ ինձ վրա, 

իսկ ե թե բա րի բան գա, թո՛ղ ա սի՝ Աստ ծո՛ւց է այդ ե կել»:

79. «Ե թե բնակ վե լու լի նես միա բան եղ բայր նե րի հետ,– ա սաց հայր 

Սի սոն,– տեղդ մի՛ փո խիր, ո րով հե տև ե թե փո խես, խիստ կվնաս վես, 

ինչ պես, թռչու նը, որ  ե թե թող նի խակ ձվե րը, դրան ցից ձա գեր չի հա

նի: Նույն պես և ծե րը՝ տեղ փո փո խե լուց կցա մա քի հա վա տից և ուխ

տից: Բա զում են թշնա մու ո րո գայթ նե րը. ե թե չկա րո ղա ցավ աղ քա

տու թյամբ որ սալ հո գին, հարս տու թյան ցան ցերն է դնում նրա առ ջև. 

ե թե ա նար գու թյամբ ու պատ կա ռան քով չկա րո ղա նա սայ թա քեց նել, 

գո վեստ ներն ու փառքն է դնում ո րո գայթ. ե թե հա ջո ղու թյուն նե րից 

չհաղթ վի, ցա վեր ու հի վան դու թյուն ներ է բե րում. իսկ ե թե որկ րա

մո լու թյամբ չկա րո ղա նա բռնել, սնա փառ պահ քե րով կոր սա հո գին և 

վրան կթա փի ցա վեր ու հի վան դու թյուն ներ, սով ու ծա րավ, որ պես

զի հո գին դա տար կի Աստ ծո սի րուց: Ու րեմն, ե թե մե ղա վոր լի նես, և 

այս ա մե նը պա տա հի քեզ, հի շի՛ր ահ ռե լի տան ջանք ներն ու ա նա չառ 

դա տա վո րին, եր բեք մի՛ հու սա հատ վիր, այլ ցնծա՛, որ այս տեղ Աստ

ված կա մե ցավ ջնջել քո մեղ քե րի սպի նե րը, և սաղ մո սի՛ր. «Խրա տե լով 

պատ ժեց ինձ Տե րը, սա կայն չմատ նեց մահ վան» (Սաղմ. ՃԺԷ 18),  եր

կաթ լի նե լով` հրով սրբի՛ր դու քո ժան գը: Իսկ ե թե ար դար լի նես, 

և ինչինչ ցա վեր պա տա հեն քեզ, մե ծա մեծ և գե րա գույն բա րիք նե րի 

կհաս նես: Ոս կի լի նե լով՝ ինքդ հա լա ծիչ նե րի հրով կմաք րես այն աղ

տե րից. թե կուզ և մարմ նիդ հար վա ծի սա տա նա յի հրեշ տա կը, ու րա՛խ 

ե ղիր, ո րով հե տև Պո ղո սի վի ճա կին դու հա սար (Բ Կորնթ. ԺԲ 7): Եվ ո րով

հե տև հրով փորձ վե ցիր և փոր ձանք նե րով մաքր վե ցիր` ըստ գրվա ծի. 

«Ան ցանք մենք հրի և ջրի մի ջով, և  քո հանգս տի մեջ հա նե ցիր մեզ» 

(Սաղմ. ԿԵ, 12), ու թե ա ռա ջի նի մեջ ե ղար, կմնաս նաև երկ րոր դի մեջ: 

Սա կայն դու ա ռա քի նու թյո՛ւն գոր ծիր, և ո ղոր մու թյուն կգտնես, ինչ

պես և գրված է. «Աղ քատ և տնանկ մարդ եմ ես» (Սաղմ. ԼԹ 18, ԿԹ 6), 

որ պես զի կրկնա պա տիկ վշտե րի դի մաց նաև կրկնա պա տիկ հա տու ցում 

ստա նաս Քրիս տո սի շնորհ նե րով»:

80. Ա սաց դարձ յալ հայր Սի սոն. «Ե թե հի վան դա նաս, մի՛ նեղ վիր 

և մի՛ ա սա, թե` չեմ կա րող հսկել և ա ղո թել: Քան զի պահ քը, ա ղոթք
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նե րը և չար չա րանք նե րը մարմ նի մեջ կա տա րում են այն նույ նը, ինչ 

որ հի վան դու թյուն նե րը: Ու րեմն` պետք չէ դրանց հա մար  տխրել, 

այլ պետք է գո հու թյամբ համ բե րել ցա վե րին  և լռել յայն փա ռա բա նել 

Աստ ծուն»:

81. Ա սաց դարձ յալ հայր Սի սոն. «Ով քեր աշ խար հիկ կյան քում մե

ղան չում են, ա կա մա բան տարկ վում են, նույն պես և մենք պետք է կա

մա վոր ար գե լա փա կենք մեզ մեր մեղ քե րի հա մար, որ պես զի մեր կա մա

վոր վշտե րով փրկվենք հա վի տե նա կան տան ջանք նե րից: Եվ ե թե պահք 

պա հես, հի վան դու թյուն չես պատ ճա ռի քեզ, քան զի ով քեր որկ րա մո

լու թյուն են ա նում և շատ են ու տում, նրանք ա վե լի շատ են հի վան

դա նում: Ե թե բա րի գործ ես ձեռ նար կում, ու րեմն մի՛ ծու լա ցիր, այլ 

խնդրիր Տի րո ջը, և նա կօգ նի քեզ և կտա համ բե րու թյուն ա մեն ին չի 

մեջ, և քո թշնա մի նե րը ա մո թով կմնան»: Ա սաց դարձ յալ հայր Սի սոն. 

«Ով քեր կա մե նում են նա վել և բազ միցս անց նել բաց ծո վը, նրանք ճա

նա չում են հող մե րը, և երբ հաս նեն ծո վի խոր քե րը, և հա կա ռակ հողմ 

հան դի պի, հույ սը չեն կտրի և ծո վը չեն նետ վի, այլ՝ որ քան հնա րա

վոր է՝ կջա նան նա վը պա հել և կսպա սեն օ դի խա ղաղ վե լուն: Այս պես 

էլ մենք ա նենք և դի մա կա յենք փոր ձու թյուն նե րին, և Քրիս տոս կօգ նի 

մեզ»:

82. Ոմն ծե րու նու մա սին ա սում էին, թե վաթ սուն տա րի բնակ վեց 

գե տի ա փին և բնավ չնա յեց գե տի կող մը, և այդ պի սով փորձ վե լով 

ժուժ կա լու թյան և համ բե րու թյան մեջ` հաս տատ վեց կա տա րե լա պես:

83. Գնաց ոմն դի վա հար Սկի տե և եր կար ժա մա նակ չէր բժշկվում: 

Հե տո նրան  գթաց մի ծեր և խա չակն քե լով՝ հա լա ծեց դևին նրա նից: 

Բար կա նա լով դրա վրա` դևն ա սաց ծե րին. «Քա նի որ դու հա նե ցիր 

ինձ իմ բնա կա րա նից, ես կգամ քեզ վրա»: Ծերն ա սաց. «Ե թե գաս, ես 

դրա նից չեմ նեղ վի. ե՛կ ինձ վրա»: Եվ ե կավ նրա վրա,  տաս ներ կու 

տա րի ապ րեց ծե րը վշտե րի մեջ, իսկ դևը նե ղում էր նրան, տա պա

լում, հար վա ծում և ցնցում էր: Եվ ծե րի օ րա կան կե րա կու րը ար մա վի 

տաս ներ կու կո րիզն էր, և նա ճգնում էր պա հե ցո ղու թյամբ և ա ղոթք

նե րով: Եվ դևը, տես նե լով նրա այս պի սի հո ժա րա կա մու թյունն ու համ

բե րու թյու նը, չդի մա ցավ, այլ փա չե լով գնաց  նրա մո տից: Տես նե լով 

նրան՝ ծերն ա սաց. «Ին չո՞ւ ես գնում, դև՛, և փախ չում ես ին ձա նից. 

ե՛կ ապ րենք միա սին»: Դևն ա սաց. «Ա նիծ վե՛ս Տի րո ջից, չա՛ր ծեր, որ 

սո վա մահ էիր ա նում ինձ. քեզ հետ ոչ ոք չի կա րող ապ րել, բա ցի 

Աստ ծուց»: Այս պես սի րում էին ժուժ կա լու թյամբ համ բե րել և ու րախ 

էին նե ղու թյուն նե րի մեջ: 
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84. Ա սաց ծե րը. «Մեր ա ռա ջին հայ րե րը հեշ տու թյամբ չէին շարժ

վում ի րենց տե ղից, այլ միայն հե տև յալ ե րեք պատ ճա ռով. ա ռա ջին՝ 

ե թե այն տեղ նեն գա միտ մարդ էր լի նում, որ ա րագ բար կա նում էր և 

հեշ տու թյամբ չէր հաշտ վում ըն կե րոջ հետ, երկ րորդ՝ ե թե շա տե րի կող

մից փա ռա բան վում էին, և եր րորդ՝ ե թե պոռն կու թյան փոր ձու թյուն 

էր պա տա հում այն տեղ: Միայն սրանց պատ ճա ռով էին փախ չում և 

հե ռա նում ի րենց տե ղից, և ոչ թե նե ղու թյան հա մար էին հոգս ա նում, 

այլ ու րախ էին նե ղու թյուն նե րի մեջ և այդ էին փնտրում միշտ ու 

գտնում էին»:

85. Եղ բայր ոմն հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս վար վեմ, հա՛յր, 

քան զի խոր հուրդ ներս նե ղում են ինձ և ա սում. ��Չե՛ս կա րող դու պա

հե ցո ղու թյուն ա նել և ա պաշ խա րել, գնա՛ և խնա մի՛ր հի վանդ նե րին, 

ո րով հե տև այդ նույ պես սեր է��»: Ա սաց ծե րը նրան. «Գնա՛, որդ յա՛կ, 

չա փա վոր կե՛ր և ննջի՛ր, բայց քո սեն յա կո՛ւմ մնա, ո րով հե տև սեն յա

կում համ բե րե լը բո լոր ա ռա քի նու թյուն նե րի ծնողն է»: Եվ ծե րի հրա

հան գի հա մա ձայն՝ մնաց եղ բայրն իր սեն յա կում ե րեք օր: Ա պա ձանձ

րա նա լով` սկսեց ար մա վե նու ոս տեր հյու սել, և երբ քաղ ցեց, ա սաց. 

«Վեր ջաց նեմ պա րա նը և հե տո կու տեմ»: Երբ ա վար տեց պա րա նը, 

ա սաց. «Ըն թեր ցեմ գիր քը և հե տո կու տեմ»: Ըն թեր ցե լուց հե տո ա սաց. 

«Նախ ա ղո թեմ և հե տո կճա շա կեմ»: Այս պես սա կավ առ սա կավ ուղղ

վեց և ե կավ ա ռա ջին ճգնու թյան վի ճա կին՝ համ բե րե լով և ժուժ կա լե լով 

իր սեն յա կում:

86. Ոմն ծե րի ա ղա չում էին եղ բայր նե րը, որ փոքրինչ հան գիստ 

առ նի ծանր ճգնու թյուն նե րից, քան զի չա փա զանց խստակ յաց ճգնա

վոր էր: Ա սաց նրանց ծե րը. «Ա սեմ ձեզ, որդ յակ նե՛ր, որ Աբ րա հա մը 

պի տի ափ սո սա, որ ա ռա վել շատ չճգնեց, երբ տես նի ճգնա վոր նե րի 

հա մար Աստ ծուց պատ րաստ ված պար գև նե րը»:

87. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս վար վեմ, հա՛յր, 

քան զի կրո նա վո րու թյու նիցս ո չինչ չշա հե ցի, այլ ծու լու թյամբ եմ ապ

րում: Ու տում եմ, ըմ պում, քնում և ան պատ կառ խոր հուրդ նե րի մեջ 

եմ դե գե րում գի շեր ու ցե րեկ, և դա տարկ  գոր ծե րից փոխ նի փոխ ընկ

նում եմ չար գոր ծե րի մեջ»: Ա սաց ծե րը. «Նստի՛ր քո խցում, և ինչ 

կա րող ես ա նել, ա րա անխ ռո՛վ: Աստ ծուն ա ռա վել հա ճե լի է փոքր 

ա ռա քի նու թյու նը, որ կա տա րես քո խցում, քան սուրբ Ան տո նի մե

ծա մեծ գոր ծե րը, որ ա նում էր նա ա նա պա տում, ո րով հե տև ով իր սեն

յա կում նստի հա նուն Տի րոջ և իր խոր հուրդ նե րը պա հի անխ ռով` նա 

հայր Ան տո նի տե ղում կգտնվի»:
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88. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս կա րե լի է չբամ

բա սել այն  եղ բո րը, որ դառ նում է դե պի աշ խարհ»: Ա սաց  ծե րը. «Սրա 

հա մար պետք է որ սոր դի շնե րի օ րի նա կը վերց նել, ո րոնք ընկ նում են 

նա պաս տակ նե րի հե տևից: Նրան ցից մե կը, տես նե լով նա պաս տա կին, 

հե տևում է նրան և կանգ չի առ նում, չի խոր շում փշից, քա րից կամ 

ջրից, չի կա սեց նում ըն թաց քը, մին չև որ բռնի նրան: Մյուս շնե րը, 

տես նե լով նրա ըն թաց քը, մի փոքր վա զում են` տի րո ջը հա ճե լի լի նե

լու հա մար, և ա պա կանգ են առ նում, ո րով հե տև որ սը չեն տես նում, և 

դառ նում են ետ` դե պի որ սոր դը. և նա է միայն սլա նում, ով ա ռա ջի նը 

տե սավ և հե տևեց նրան: Այս պես պետք է լի նի նաև կրո նա վո րը, որ հե

տևում է Քրիս տո սին, որ պես զի հո ժա րու թյամբ ըն թա նա նրա հե տևից, 

և իր ըն թաց քին ա ռաջ նորդ ու նե նա Նրա խա չը, ան տե սի  աշ խար հի 

բո լոր գայ թակ ղու թյուն նե րը և շտա պի, մին չև որ հաս նի: Այս ու այն 

կողմ չնա յի ու չդա տի իր եղ բո րը կամ չբամ բա սի, այլ միայն Նրա մա

սին խոր հի, Ում փա փա գում է հաս նել: Իսկ ով քեր չեն հե տևում Քրիս

տո սին և ոչ էլ նրա հե տևից են ըն թա նում, նրա՛նք են, ով քեր  այս ու 

այն կողմ են նա յում, եղ բայր նե րին են քննում, բամ բա սում են նրանց 

և դա տում»:

89. Ա սաց ծե րը. «Օ րի նակ` ե թե ծա ռը ստեպստեպ ար մա տա խիլ ար

վի և նո րից տնկվի, չի կա րող ար մա տա կա լել, նույն պես և թա փա ռող 

կրո նա վո րը չի կա րող ա ռա քի նու թյուն ձեռք բե րել»:

90. Ոմն ծեր  ա ռան ձին էր ապ րում  և շուտշուտ հի վան դա նում 

էր: Եվ մի ան գամ պա տա հեց, որ դրա նից ան ցավ մեկ տա րի, և նա 

չհի վան դա ցավ. տրտմեց սրա հա մար շատ խիստ և սկսեց լաց լի նել ու 

ա սել. «Ար դա րև մո ռա ցավ ինձ Աստ ված և ան տե սեց ինձ»: Ո րով հե տև 

վշտերն ու մարմ նա վոր նե ղու թյուն նե րը սրբում են հո գին և մեր ձեց

նում են Աստ ծուն:

91. Ա սաց ծե րը. «Դու քեզ հա մար մարմ նի հի վան դու թյուն մի՛ 

փնտրիր, որ պես զի վհատ վե լով՝ չթե րամ տես, ո րով հե տև ե թե քո Տե

րը կա մե նա ճնշել քո մար մի նը, նա կհո գա քո մա սին, դու ին չո՞ւ ես 

մտա հոգ վում, և ոչ էլ կա րող ես ապ րել ա ռանց նրա: Դու համ բե րի՛ր և 

նրա նից խնդրի՛ր այն, ինչ օգ տա կար է քեզ, և կփրկվես եր կայ նամտու

թյամբ»:

92. Մի կրո նա վոր կար` ան դադ րում ճգնող, և մի օր չա րի պատ րան

քով ըն կավ փոր ձու թյան մեջ, քան զի կու րա ցան նրա աչ քե րը: Սա կայն 

նա իր ա ղոթք նե րում Աստ ծուց բնավ լույս չխնդրեց իր աչ քե րին, այլ 
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խնդրեց համ բե րու թյուն: Սրա հա մար Աստ ված վերս տին լույս շնոր

հեց նրա աչ քե րին` ա վե լի պայ ծառ, քան ա ռա ջի նը, ո րով հե տև սի րեց 

նե ղու թյու նը, ո րով կա տա րե լա գործ վում է համ բե րու թյու նը, ինչն էլ 

հա ճե լի է Տեր Աստ ծուն, և ո րի հա մար շնոր հում է բո լոր  բա րիք նե րը 

և փառ քը:

93. Ան տիոք քա ղա քում մի ե րի տա սարդ ար ծա թա վա ճառ կար, ո րի 

ա նունն էր Անդ րո նի կե: Սա ազն վա կան կին ու ներ, ո րի ա նու նը Ա թա

նա սիա էր: Եր կուսն էլ մա նուկ հա սա կից Աստ ծո երկ յու ղով էին 

կրթված և լի էին ա մեն տե սակ բա րի գոր ծե րով: Սրանք եր կուսն էլ 

խիստ մե ծա հա րուստ էին: Նրանց կյանքն այս պի սին էր. նրանց ողջ 

ու նեց ված քը բա ժան ված էր ե րեք մա սի. մի մա սը` աղ քատ նե րի հա մար, 

մյուս մա սը` կրո նա վոր նե րի և ե կե ղե ցու, իսկ եր րորդ մա սը` ի րենց և 

ի րենց բո լոր ծա ռա նե րի հա մար: Եվ բո վան դակ քա ղա քը, իշ խա նա վոր

նե րը և պատ րիար քը սի րում էին Անդ րո նի կեին իր հե զու թյան, բա րե

գոր ծու թյան, սրբու թյան և բա զում ա ռա քի նու թյուն նե րի հա մար: Նրա 

կի նը ծնեց որ դի, ո րին կո չե ցին Հով հան նես, և  ծնեց մի դուստր, ո րին 

ան վա նե ցին Մա րիամ: Եվ այ նու հե տև եր կուսն էլ ուխ տե ցին Աստ ծուն 

այ լևս չմեր ձե նալ միմ յանց և սրբու թյամբ  կրո նա վո րա կան կյանք վա

րել, մին չև զա վակ նե րի հա սու նա նալն ու հայ րա կան ու նեց ված քը ժա

ռան գե լը, հե տո ա մեն բան  կըն թա նար  այն պես, ինչ պես Աստ ծո կամքն 

էր: Սա կայն նրանց ամ բողջ ջանքն ուղղ ված էր աղ քատ նե րին ո ղոր մե

լուն և ե կե ղե ցուն և կրո նա վոր նե րին սպա սա վո րե լուն: Կի րա կի օ րը ողջ 

գի շեր ե կե ղե ցում հսկե լով` ա ռանց քնե լու` ա ղոթք նե րի մեջ էին անց

կաց նում, և աղ քատ նե րին, քա հա նա նե րին ու կրո նա վոր նե րին նվի

րատ վու թյուն էին  ա նում, իսկ եր կու շաբ թին, չո րեք շաբ թին և ուր բա

թը անս վաղ էին անց կաց նում: Եվ ա ռա վո տից մինչ ե րե կո շրջում էին 

քա ղա քի փո ղոց նե րում, հի վան դա նոց նե րում և բան տե րում, խնա մում 

էին,  լիաց նում էին աղ քատ նե րին, հի վանդ նե րին ու կա լա նա վոր նե րին: 

Ա հա այս պես էին կեն ցա ղա վա րում բա զում տա րի ներ: Տաս ներ կու տա

րի հե տո մի օր՝ հի վանդ նե րին խնա մե լուց հե տո, Ա թա նա սիան վե րա

դառ նա լով տուն` իր եր կու ե րե խա նե րին գտավ մա հա բեր ջեր մու թյան 

մեջ, ո րոնք հե ծում և հա ռա չում էին ան կող նու մեջ: Մտավ նրանց մոտ, 

տխուր նստեց և նիր հեց:  Անդ րո նի կեն, ե կե ղե ցուց գա լով, տե սավ 

կնո ջը տխրու թյամբ լի, իսկ ե րե խա նե րին՝ ջեր մու թյան մեջ: Երբ ձեռ

քով հպվեց ե րե խա նե րին և տե սավ այդ պի սի տո չո րող ջեր մու թյան մեջ, 

ապ շեց, հա ռա չեց ու ա սաց. «Ա մեն ին չում Տի րոջ կա՛մ քը թող լի նի»: 

Եվ այն ժամ դուրս ե կավ քա ղա քից դե պի Հու լիա նոս վկա յի ե կե ղե ցին, 
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որ տեղ իր հայ րե րի գե րեզ մանն էր, վեց ժամ մնաց այն տեղ` հսկե լով, 

լաց լի նե լով և ա ղո թե լով: Իսկ երբ տուն դար ձավ, մեծ ողբ ու կո ծի 

ձայն լսեց, քան զի գի շե րը  մա հա ցել էին եր կու մա նուկ ներն էլ, և ողջ 

քա ղա քը հա վաք վել ու ող բում էր նրանց վրա: Եվ երբ տե սավ եր կու 

ան շունչ մա նուկ նե րին` միա սին դրված փայ տա մա ծի վրա, մտավ իր 

սեն յա կը, Փրկչի պատ կե րի առ ջև ծունր դրեց և ար տաս վե լով ա սաց. 

«Մերկ դուրս ե կա իմ մոր ո րո վայ նից,  մերկ էլ գնա լու եմ երկ րից: Տե

րը տվեց և Տերն էլ ա ռավ, թո՛ղ հա վիտ յան  օրհն յալ լի նի Տի րոջ ա նու

նը» (Հոբ Ա 21): Իսկ ե րե խա նե րի մայրն իր անձն էր պա տա ռո տում և 

ա սում. «Ի՛նձ էլ թա ղեք իմ ե րե խա նե րի հետ»:  Հա վաք վել  էր ողջ քա

ղա քը, պատ րիարքն  իր միա բա նու թյան հետ նույն պես  այն տեղ էր: 

Դուրս բե րե լով մա նուկ նե րին՝ տա րան քա ղա քից դուրս՝ Հու լիա նոս 

վկա յի ե կե ղե ցին և թա ղե ցին ի րենց հայ րե րի գե րեզ մա նո ցում: Եվ ո՞վ 

կա րող է պատ մել դառ նա ղի  ողբն ու կո ծը, ո րով հե տև ողջ քա ղաքն 

այն տեղ էր, և բո լո րը ցա վում էին մեկ մար դու նման: Իսկ Անդ րո նի

կեին պատ րիարքն իր հետ տա րավ պատ րիար քա րան: Մայ րը, սա կայն, 

չկա մե ցավ իր տուն գնալ, այլ մնաց այն տեղ` Հու լիա նոս վկա յի ե կե ղե

ցում` ե րե խա նե րի գե րեզ մա նի մոտ, և շա րու նա կում էր լաց լի նել: Եվ 

ա հա գի շե րը նրան հայտն վեց սուրբ վկա Հու լիա նեն՝ կրո նա վո րի տես

քով, և ա սաց նրան. «Ին չո՞ւ չես թող նում, կի՛ն, որ ննջեն այս տեղ 

ե ղող նե րը»: Պա տաս խա նեց Ա թա նա սիան և ա սաց. «Մի՛ բար կա ցիր ինձ 

վրա, Տե՛ր իմ, քան զի ցա վագ նած է իմ սիր տը, ո րով հե տև եր կու զա վակ 

ու նեի, և եր կու սին էլ միա սին թա ղե ցի այ սօր»: Սուրբ վկան նրան 

ա սաց. «Քա նի՞ տա րե կան էին նրանք»: Եվ նա ա սաց. «Մե կը տաս ներ

կու, մյու սը` տա սը»: Եվ Սուրբ վկան ա սաց. «Ու րեմն ին չո՞ւ ես ող բում  

ան մեղ նե րին և սրբե րին, և քո մեղ քե րը չես ող բում: Ա սեմ քեզ, կի՛ն, 

անհ նար է, որ  մար դը մտնի կե րակ րա տուն, և նրան ու տե լիք  չտան, 

այդ պես կգան քո զա վակ նե րը Քրիս տո սի առ ջև՝ ըն տիր հան դերձ նե

րով, և կա սեն նրան. «Տե՛ր և սո՛ւրբ, ար դա՛ր դա տա վոր, զրկե ցիր մեզ 

կյան քից, հի մա մի՛ զրկիր քո Ար քա յու թյու նից»: Եվ Նա կտա նրանց»: 

Այս ա սե լով` հե ռա ցավ կրո նա վո րը:  Երբ  Ա թա նա սիան այս լսեց, մխի

թար վեց և ա սաց. «Քա նի որ իմ զա վակ նե րը Երկն քի Ար քա յու թյու նում 

են, ա պա ին չո՞ւ ող բամ նրանց հա մար: Ե թե նույ նիսկ մին չև մահ ող

բամ, ի՞նչ օ գուտ դրա նից»: Վեր կա ցավ և փնտրեց կրո նա վո րին, բայց  

չգտավ, քա նի որ ե կե ղե ցու դռներն էլ փակ էին: Փնտրե լիս մի ձայն 

լսեց խո րա նից, որ ա սում էր. «Նա Հու լիա նե վկան է, և ոչ թե մեկ այլ 

ծեր»: Այն ժամ տե սիլ քի վրա գո հու թյամբ  ու րա խա ցած՝ գնաց իր տուն, 

պատ մեց Անդ րո նի կեին տե սիլ քը և ա սաց. «Հա վա տա՛ ինձ, ե րե խա նե րի 
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կեն դա նու թյան ժա մա նակ ա մեն օր կա մե նում էի քեզ  ա սել  այս բա նը, 

բայց  ա մա չում էի, սպա սում էի ե րե խա նե րի մե ծա նա լուն. քան զի ա հա 

տա սը տա րի է` ուխ տել եմ Աստ ծուն: Այժմ ա սում եմ քեզ. լսի՛ր քո 

ա ղախ նուն և տա՛ր ինձ կա նանց վան քը, որ կրո նա վոր դառ նամ և այն

տեղ ող բամ իմ մեղ քե րը»:  Անդ րո նի կեն ա սաց նրան. «Քո այդ խոր

հուր դը փոր ձիր յոթ օր: Ե թե այդ մտքին մնաս, կա նենք այն պես, ինչ

պես վա յել է»: Եվ Ա թա նա սիան այդ պես ա րեց. յոթ օր հե տո ե կավ և 

նույնն ա սաց: Այն ժամ Անդ րո նի կեն կան չեց հայր Հով հան նե սին և 

ա սաց. «Մենք գնում ենք Ե րու սա ղեմ` ա ղո թե լու այն տե ղի սուրբ վայ

րե րում: Ա հա քո ձեռ քում է մեր ողջ  ու նեց ված քը: Ե թե մեզ վի ճակ վի 

այն տեղ մեռ նել, ինչ որ դու այս տեղ ա նես մեզ հետ մեր ու նեց ված քով, 

Աստ ծո՛ւց վարձք ստա նաս այս տեղ և հան դերձ յալ կյան քում: Ուս տի  

կա մե նում եմ, որ սրա նով շի նես հի վան դա նոց ներ, հյու րա նոց ներ և 

վան քեր` այս մեր տնե րի տե ղում»: Եվ նրան հանձ նե ցին ի րենց ողջ ու

նեց ված քը, մի փոքր մաս վերց րին ի րենց կա րիք նե րի հա մար, ինչ պես 

նաև՝ եր կու գրաստ, և գի շե րով դուրս ե լան քա ղա քից: Եվ երբ ել նում 

էին, նա յեց Ա թա նա սիան ի րենց տա նը, աչ քե րը դե պի եր կինք հա ռեց և 

ա սաց. «Աստ վա՛ծ, որ հրա մա յե ցիր Աբ րա հա մին ու Սա ռա յին՝ դուրս 

գալ երկ րից, ազ գից և ի րենց տա նից, նույն Ինքդ, Տե՛ր, ա ռաջ նոր դի՛ր 

մեզ Քո երկ յու ղով, քան զի հա նուն Քո ան վան բաց թո ղե ցինք մեր տան 

դռնե րը, և Դու մի՛ փա կիր Քո Ար քա յու թյան դռնե րը մեր առ ջև» (Ծննդ. 

ԺԲ 1): Եվ եր կու սով միա սին գնա ցին Ե րու սա ղեմ, ա ղո թե լով շրջե ցին 

բո լոր ուխ տա տե ղե րը, բա զում սուրբ կրո նա վոր նե րի տե սան, օրհն վե

ցին նրան ցից և ո ղոր մու թյուն տվե ցին բո լո րին: Եվ այն տե ղից գնա ցին 

Ա լեք սանդ րիա` սուրբ Մի նա յի տա ճա րը, որ տեղ քա հա նա նե րը պատ

վով ըն դու նե ցին նրանց: Ժա մը ին նին, ել նե լով վեր նա տան վան դա կը, 

Անդ րո նի կեն նա յեց  քա ղա քին,  տե սավ, որ փո ղո ցում մի կրո նա վոր 

կռվում էր մե կի հետ: Անդ րո նի կեն ա սաց այն մար դուն. «Ին չո՞ւ ես, 

մա՛րդ, կռվում կրո նա վո րի հետ և նե ղում նրան»: Այն մարդն ա սաց. 

«Սա վար ձով վերց րեց իմ գրաս տը՝ Սկի տե գնա լու հա մար, և ես դրան 

ա սա ցի` հա մա ձայ նիր գի շե րո՛վ գնանք, որ պես զի չշո գենք», իսկ սա չի 

ու զում գալ»: Ա սաց նրան Անդ րո նի կեն. «Ու նե՞ս այլ գրաստ»: Եվ նա 

ա սաց. «Ու նեմ, հա՛յր»: Ա սաց  նրան. «Գնա այս տե՛ղ բեր, ես էլ վար

ձով կվերց նեմ: Միա սին կգնանք, քան զի ես նույն պես Սկի տե եմ 

գնում»: Դառ նա լով Ա թա նա սիա յին` ա սաց. «Դու մնա՛ այս տեղ՝ սուրբ 

Մի նա յում, մին չև ես ել նեմ Սկի տե, այն տեղ ա ղո թեմ, տես նեմ սուրբ 

հայ րե րին և վերս տին դառ նամ այս տեղ»: Կինն ա սաց  նրան. «Ի՛նձ էլ 

տար քեզ հետ»: Պա տաս խա նեց Անդ րո նի կեն և ա սաց. «Կի նար մա տը  
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չի մտնում Սկի տե»: Իսկ Ա թա նա սիան ար տաս վե լով ա սաց. «Դու պա

տաս խան կտաս Աստ ծո և սուրբ Մի նա յի ա ռաջ, ե թե չգաս և ինձ 

չմտցնես կա նանց վան քը»: Այն ժամ, միմ յանց հրա ժեշտ տա լով, բա

ժան վե ցին: Անդ րո նի կեն բարձ րա ցավ Սկի տե ու լե ռան բո լոր վան քե րի 

սուրբ հայ րե րին տե սավ: Մեծ դժվա րու թյամբ գնաց ա նա պատ՝ հայր 

Դա նիե լի մոտ, և հա զիվ կա րո ղա ցավ տես նել նրան և այս ա մե նը պատ

մեց նրան: Ա սաց  նրան ծե րը. «Գնա՛ և այս տեղ բե՛ր քո կնո ջը, և ես 

թուղթ կգրեմ, որ պես զի նրան տա նես Թե բա յի դա` սա բե նե սա ցի նե րի 

կա նանց վան քը»: Այն ժամ Անդ րո նի կեն ա րեց այն պես, ինչ պես նրան 

ա սաց հայ րը: Գնաց բե րեց Ա թա նա սիա յին ծե րի մոտ, իսկ ծե րը օրհ նեց 

նրան և ու ղար կեց կույ սե րի վան քը: Վե րա դար ձավ Անդ րո նի կեն հայր 

Դա նիե լի մոտ և կրո նա վո րա կան կարգ վերց րեց, իսկ  հայ րը ու սու ցա

նեց նրան կրո նա վո րա կան գոր ծը, և տաս ներ կու տա րի Անդ րո նի կեն 

մնաց ծե րի մոտ: Ա պա Անդ րո նի կեն խնդրեց ծե րից, որ գնա Ե րու սա

ղեմ և ա ղո թի սուրբ վայ րե րում: Եվ ծե րը ող ջու նե լով` ա ղոթք ա րեց ու 

ար ձա կեց նրան: Մինչ նա անց նում էր Ե գիպ տո սի սահ մա նով, նստեց 

մի փշա պատ տե ղում, որ պես զի սաս տիկ տա պից փոքրինչ շունչ քա

շի: Ա հա Աստ ծո կամ քով ե կավ Ա թա նա սիան, ո րը տղա մար դու հան

դերձ էր հա գել, ո րով հե տև նա ևս Ե րու սա ղեմ էր գնում: Եվ հա յաց քով 

զննե ցին միմ յանց. ա ղավ նին ճա նա չեց իր զույ գին, սա կայն Անդ րո նի

կեն չճա նա չեց նրան, ո րով հե տև նրա կա նա ցիու թյունն ու գե ղեց կու

թյու նը թոր շո մած էին բա զում ճգնու թյուն նե րից, և մաշ կը ամ բող ջո

վին սևա ցած էր, և հնդի կի էր նման: Ա սաց նրան Ա թա նա սիան. «Ո՞ւր 

ես գնա լու, հա՛յր»: Եվ նա ա սաց. «Ե րու սա ղեմ. գնում եմ Տի րոջ սուրբ 

վայ րե րը տես նե լու»: Ա թա նա սիան ա սաց. «Ես էլ եմ այն տեղ ու ղևոր

վում, և ե թե կա մե նաս, միա սին կգնանք և լռու թյամբ ըն թա նանք, որ

պես զի ոչ մի բան չխո սենք ի րար հետ»: Անդ րո նի կեն ա սաց. «Այդ պես 

էլ  կա նենք»: Ա սաց Ա թա նա սիեն (քան զի այդ ա նունն էր վերց րել). 

«Դու հայր Դա նիե լի ա շա կեր տը չե՞ս»: Եվ նա ա սաց` ա յո՛: Եվ Ա թա

նա սիեն ա սաց. «Եվ Անդ րո նի կե չէ՞ քո ա նու նը»: Իսկ նա ա սաց` ա յո՛: 

Եվ Ա թա նա սիեն ա սաց. «Ծե րի ա ղոթ քը մեզ օգ նա կա՛ն լի նի»: Անդ րո

նի կեն ա սաց` ա մեն: Եվ գնա ցին միա սին: Եվ գա լով Ե րու սա ղեմ` ա ղո

թե ցին բո լոր վայ րե րում, ա պա դարձ յալ գնա ցին Ա լեք սանդ րիա և 

բնավ չխո սե ցին միմ յանց հետ: Ա սաց Ա թա նա սիեն հայր Անդ րո նի կեին. 

«Ե թե կա մե նում ես, միա սին կբնակ վենք»: Եվ Անդ րո նի կեն ա սաց. 

«Կա նենք` ինչ պես ա սում ես», քան զի ներ քի նի էր կար ծում նրան, 

ա պա ա սաց. «Բայց ես նախ ել նեմ Սկի տե և իմ հո րը հարց նեմ»: Ա թա

նա սիեն ա սաց. «Գնա՛, իսկ ես քեզ կսպա սեմ Տաս ներ կու սի վան քում: 
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Ե թե գաս նույն պի սի լռու թյամբ, ինչ պես ճա նա պար հին ե ղանք, միա

սին կբնակ վենք և բնավ չենք խո սի, իսկ ե թե լռել չես կա րող, այս տեղ 

մի՛ ա րի, ո րով հե տև ես Տաս նու թի վան քում եմ կա մե նում բնակ վել»: 

Գնաց Անդ րո նի կեն, տե սավ հորն ու պատ մեց նրան ա մեն բան, նաև 

ներ քի նու մա սին: Ա սաց նրան հայր Դա նիե լը. «Գնա բնակ վի՛ր նրա 

հետ և լռու թյո՛ւն պա հիր, քան զի նա մեծ ճգնա վոր է»: Եվ երբ ե կավ 

ու գտավ Ա թա նա սիեին, բնակ վե ցին միա սին` ճգնե լով Աստ ծո երկ յու

ղի մեջ տաս ներ կու տա րի,  չխո սե ցին միմ յանց հետ, և Անդ րո նի կեն 

չճա նա չեց նրան: Իսկ հայր Դա նիե լը եր բեմն գնում էր նրանց այ ցի, 

խո սում էր նրանց հո գևոր օգ տի հա մար և վե րա դառ նում այն տե ղից: 

Մի ան գամ դարձ յալ գնաց նրանց տես նե լու և ող ջույն տա լով նրանց` 

դար ձավ և գնաց սուրբ Մի նա: Իսկ Անդ րո նի կեն հա սավ նրա հե տևից 

և ա սաց. «Հա՛յր, եղ բայր Ա թա նա սիեն հի վանդ է և գնում է առ Տեր. 

նա քեզ է խնդրում»: Երբ այս լսեց ծե րը, ետ դար ձավ այն տե ղից, ե կավ 

և գտավ նրան սաս տիկ ջեր մու թյան մեջ և դառ նա պես լաց լի նե լիս: 

Ծե րը նրան ա սաց. «Քեզ պետք էր ցնծալ և ու րախ լի նել, որ գնում ես 

Տի րոջ մոտ, իսկ դու ող բո՞ւմ ես»: Ա սաց Ա թա նա սիեն. «Ինձ հա մար 

չեմ ող բում, հա՛յր, այլ՝ Անդ րո նի կեի. սա կայն երբ ինձ թա ղես, սնա րիս 

մեջ մի թուղթ կգտնես, կվերց նես և կըն թեր ցես այն, ա պա կփո խան ցես 

եղ բայր Անդ րո նի կեին»: Եվ հա ղորդ վե լով սուրբ Խորհր դին` այս խոս

քե րից հե տո ննջեց Ա թա նա սիեն ար դար նե րի քնով: Երբ եղ բայր նե րը 

ե կան պա տա նե լու նրան, ի մա ցան, որ կին է, իսկ ծերն, ըն թեր ցե լով 

թուղ թը, տվեց Անդ րո նի կեին: Թղթից ի մա նա լով, որ Անդ րո նի կեի լծա

կի ցը Ա թա նա սիան էր, և ոչ թե ոմն ներ քի նի, օրհ նե ցին Տի րո ջը և գո

հա ցան Նրա նից, որ համ բե րու թյուն է տա լիս իր բո լոր ծա ռա նե րին: Եվ 

բո լոր վան քե րը տե ղե կա ցան այս մա սին: Եվ կան չեց ծե րը Սկի տեի վա

նա կան նե րին. ե կան բո լոր սկի տա ցի նե րը` սպի տակ հան դերձ նե րը հա

գին: Այն տեղ ե կան կրո նա վոր նե րի բո լոր գնդե րը` ար մա վե նու ոս տե

րով, և տա նե լով նրա դին` պատ վով դրե ցին հայ րե րի գե րեզ մա նո ցում: 

Եվ գո հու թյուն էին ա ռա քում առ Աստ ված, որ այս պի սի զո րու թյուն և 

քա ջու թյուն տվեց կա նա ցի մարմ նին, հե տո բո լորն էլ գնա ցին ի րենց 

տե ղե րը, իսկ հայ րը մնաց մին չև Ա թա նա սիա յի թաղ ման յո թե րորդ 

օ րը: Այս ա մե նից հե տո կա մե ցավ հայր Դա նիե լը իր հետ տա նել Անդ

րո նի կեին, սա կայն նա չկա մե ցավ գնալ նրա հետ և ա սաց. «Ա թա նա

սիա յի գե րեզ մա նի վրա կմեռ նեմ»: Այն ժամ հայ րը հրա ժեշտ տվեց և 

գնաց մին չև սուրբ Մի նա: Երբ ի ջավ այն տեղ, նրա հե տևից հա սավ մեկ 

այլ եղ բայր և ա սաց  նրան. «Հա՛յր Դա նիել, Անդ րո նի կե եղ բայ րը փոխ

վում է առ Աստ ված»: Երբ այս  լսեց ծե րը, սկի տա ցի նե րին պատ վի րեց 

18 – Հարանց վարք
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և ա սաց. «Այս տե՛ղ ե կեք դարձ յալ, ո րով հե տև Անդ րո նի կե ծե րը հե

տևում է Ա թա նա սիա ծե րին»: Երբ այս լսե ցին նրանք, շտա պով ե լան 

այն տեղ և նրան գտան դե ռևս կեն դա նի, օրհն վե ցին նրա նից, իսկ նա  

խա ղա ղու թյամբ ննջեց ի Տեր: Այն ժամ բա նա վեճ ե ղավ Սկի տեի հայ րե

րի և նույն վան քի մի ջև, որ տեղ սրբեր էին ննջել, և այն կոչ վում էր 

Տաս նութ: Սկի տա ցի ներն ա սա ցին. «Մեր եղ բայրն է, նրա մար մի նը 

այն տեղ կտա նենք»: Իսկ նրանք ա սա ցին. «Պատ վի րել է ի րեն թա ղել իր 

քրոջ մոտ»: Իսկ սկի տա ցի նե րը շատ էին և հա մա ռում էին: Այն ժամ 

լե ռան բո լոր ա ռաջ նորդ ներն ա սա ցին. «Ինչ որ ա սի հայր Դա նիե լը, 

ա՛յն թող ա նեն»: Իսկ հայրն ա սաց. «Այս տեղ միա սին թա ղե լու պատ

գամ տվեց ինձ եղ բայ րը»: Սա կայն Սկի տեի ծե րե րը չհա մա ձայ նե ցին, 

այլ ա սա ցին. «Հայր Դա նիե լը երկն քում է և չի վա խե նում դևե րի պա

տե րազ մից, իսկ մենք վա խե նում ենք: Ո մանք դեռ ե րի տա սարդ են, և 

պետք է, որ սա մեզ մոտ լի նի, որ պես զի օգ նի մեզ: Ձեզ բա վա կան է 

սրա քույր Ա թա նա սիան, որ ձեզ մոտ է»: Երբ տե սավ հայր Դա նիե լը 

այս խառ նաշ փո թը, եղ բայր նե րին ա սաց. «Ե թե սրան չթող նեք այս տեղ, 

ես ձեզ հետ չեմ գա, այլ կմնամ այս տեղ` իմ որդ յակ նե րի մոտ, և նրանց 

կող քին կթաղ վեմ»: Երբ այս լսե ցին եղ բայր նե րը, լռե ցին և հա նե լով 

ե րա նե լի Անդ րո նի կեին` թա ղե ցին սուրբ Ա թա նա սիա յի մոտ: Եվ ա սա

ցին  եղ բայր նե րը հայր Դա նիե լին. «Ե՛կ գնանք Սկի տե»: Եվ նա ա սաց. 

«Թո՛ւյլ տվեք ինձ այս տեղ կա տա րե լու նրա յոթ նօր յա կը»: Իսկ նրանք 

թույլ չտվե ցին, այլ նրան վերց րին ի րենց հետ ու գնա ցին: Եվ մենք 

խնդրում ենք Տի րո ջից, որ պես զի ո ղոր մի մեզ Անդ րո նի կեի, Ա թա նա

սիա յի և իր բո լոր  սրբե րի ա ղոթք նե րով և բա րե խո սու թյամբ: Այս պի

սին են ա րիու թյու նը, համ բե րու թյու նը և աստ վա ծա սի րու թյու նը:



  

ԳԼՈՒԽ Ը 
Ո չինչ ի ցույց մարդ կանց չա նե լու մա սին

1. 
Մի ան գամ աբ բա Ան տո նիո սը լսեց ոմն ե րի տա սարդ կրո նա վո

րի մա սին, որ նշան ներ ա րեց ճա նա պար հին, այ սինքն` մինչ դեռ 

ճա նա պարհ էր գնում մի քա նի ծե րե րի հետ, վայ րի է շե րին հրա ման 

տվեց ետ գալ և վերց նել ի րեն: Երբ այս բա նը ծե րե րը պատ մե ցին աբ բա 

Ան տո նիո սին, նա ա սաց նրանց. «Ափ սո սում եմ այդ եղ բո րը, որ լի է 

բա րու թյամբ` մե ծա մեծ բա րիք նե րով բեռն ված նա վի նման, և չգի տեմ` 

կհաս նի՞ նա վա հան գիստ, թե՞ ոչ»: Իսկ հե տո` փոքր ժա մա նակ անց, 

հայր Ան տո նիոսն սկսեց ար ցունք ներ հոր դել, մո րու քը փե տել և կուրծ

քը ծե ծել: Եվ ա շա կերտ նե րը հարց րին նրան. «Ին չո՞ւ ես լա լիս, հա՛յր»: 

Ա սաց ծե րը. «Ա վա՜ղ, այս պա հին ե կե ղե ցու մեծ սյունն ըն կավ»: Եվ այս 

ա սում էր այն ե րի տա սարդ կրո նա վո րի մա սին: «Իսկ հի մա գնա ցե՛ք 

նրա մոտ,– ա սաց,– և տե սե՛ք կա տար վա ծը»: Գնա ցին ա շա կերտ նե րը 

և տե սան ե րի տա սարդ մե նակ յա ցին` խսիր նե րի վրա նստած լաց լի նե

լիս իր մեղ քե րի հա մար, որ գոր ծել էր: Եվ տես նե լով ծե րի ա շա կերտ

նե րին` ա սաց. «Ա սա ցե՛ք ծե րին, որ ա ղեր սի Աստ ծուն` միայն տասն օր 

ինձ տալ, և հույս ու նեմ պա տաս խան տալ և ա պաշ խա րել մեղ քե րիս 

հա մար»: Եվ հինգ օր հե տո վախ ճան վեց:

2. Մի ան գամ մի իշ խան ե կավ աբ բա Սի մեո նին տես ակցության: 

Ե կան կղե րի կոս նե րը և ա սա ցին. «Աբ բա՛, պատ րաստ վի՛ր, քան զի մի 

իշ խան է ե կել քեզ տես նե լու և քե զա նից օրհ նու թյուն ստա նա լու»: 

Եվ նա ա սաց. «Ա յո՛, հի մա կպատ րաստ վեմ»: Հա գավ իր ցնցո տի նե րը, 

հաց ու պա նիր վերց նե լով ձեռ քը` նստեց դռա նը և սկսեց ու տել: Ե կավ 

իշ խանն իր սպա սա վոր նե րով և տես նե լով նրան` հայ հո յեց և ա սաց. 

«Ա՞յս է ա նա պա տա կա նը, ո րի մա սին լսե ցինք»: Եվ նույն պա հին էլ 

ետ դար ձավ:

L L

L L
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3. Մի ան գամ հայր Դա նիել Սկյու թա ցին իր ա շա կեր տի հետ գնաց 

Վե րին Թե բա յի դա՝ աբ բա Պո ղո սի հի շա տա կի օ րը: Եվ հա վաք վե ցին բո

լոր հայ րե րը՝ թվով մոտ հինգ հա զար, և ըն դա ռաջ դուրս ե կան նրան: 

Նրանք նման էին հրեշ տակ նե րի, ո րոնք, կանգ նած ա վա զի վրա, սպա

սում են Քրիս տո սին. ո մանք ի րենց հան դերձ ներն էին փռում նրա 

առ ջև, ո մանք վե րար կու ներն էին տա րա ծում, և նրան ցից ար տա սուք

ներ էին հեղ վում, ինչ պես աղբ յուր նե րի վտակ նե րից: Ե կավ վան քե

րի ա ռաջ նոր դը և մին չև ծե րին մո տե նա լը՝ յոթ ան գամ երկր պա գեց 

նրան: Եվ երբ ող ջու նե ցին միմ յանց, ա ղա չեց, որ եղ բայր նե րին ուղղ ված 

մի խոսք ա սի, քան զի հայր Դա նիե լը չէր պատ րաստ վում ո րևէ մե կի 

հետ խո սել: Այն տեղ բո լո րը միա բան նստե ցին ա վա զի վրա, ո րով հե տև 

ե կե ղե ցին չէր կա րող տե ղա վո րել նրանց: Եվ ա սաց հայր Դա նիելն իր 

ա շա կեր տին. «Գրի՛ր այս պես. ե թե ու զում եք ապ րել, բռնա դա տե՛ք ձեր 

ան ձե րը և գնա ցե՛ք ա նըն չու թյան և լռու թյան հե տևից, քան զի այս 

եր կու ա ռա քի նու թյու նից է կախ ված մե նակ յա ցի ողջ ա րիու թյու նը»: 

Եվ նրա ա շա կեր տը տվեց այս գի րը եղ բայր նե րից մե կին, և նա թարգ

մա նեց այն ե գիպ տա ցի նե րի լեզ վով, ո րով հե տև գրված էր հու նա րեն: 

Այս խոս քից կար կա մե ցին բո լո րը և ող բա ցին հույժ, ա պա ճա նա պար

հե ցին ծե րին, և ոչ ոք չհա մար ձակ վեց նրան ա սել, թե` շնո՛րհ ա րա, 

հաց կի սիր մեզ հետ: Ե կավ Ե րի մու պո լիս ծե րը և ա սաց  իր ա շա կեր

տին. «Գնա բա խի՛ր կու սա նաց վան քի դու ռը և ա սա՛ մայ րա պե տին, թե 

ես այս տեղ եմ», քան զի այն տեղ մի վանք կար, ո րը կոչ վում էր աբ բա 

Ե րի մի վանք, որ տեղ ապ րում էին մոտ ե րեք հար յուր միանձ նու հի ներ: 

Գնաց ա շա կեր տը, բա խեց դու ռը, և դռնա պանն ա սաց նրան. «Ող ջո՛ւյն 

քեզ: Բա րով ես ե կել, ի՞նչ կհրա մա յես»: Նա ա սաց. «Մայ րա պե տի հետ 

եմ կա մե նում խո սել»: Եվ նա պա տաս խա նեց. «Նա ոչ ո քի հետ չի խո

սում եր բեք, այլ դու ինձ ա սա՛, թե ինչ ես հրա մա յում, ես կհա ղոր դեմ 

նրան»: Եվ ա շա կերտն ա սաց. «Ա սա՛ նրան, որ մի մե նակ յաց է կա մե

նում նրա հետ խո սել»: Վեր ջինս գնաց և հա ղոր դեց այդ ա մե նը, և ետ 

գա լով` նուրբ ձայ նով ա սաց. «Մայ րա պե տը հա ղոր դեց, որ հրա մա յես, 

թե ինչ ես կա մե նում»: Եվ եղ բայրն ա սաց. «Շնո՛րհ ա րեք և օ թևա՛ն 

տվեք  ինձ և ինձ հետ ե կող մի ծե րի, ո րով հե տև գի շեր է, և բա ցօ թյա 

մնա լով` գա զան նե րը մեզ կու տեն»: Պա տաս խա նեց նրան մայ րա պե տը. 

«Այս տեղ եր բեք այր մարդ չի մտել. ա վե լի լավ է՝ դրսից գա զան նե րի 

կե րա կուր դառ նաք, քան ներ սից»: Այն ժամ եղ բայրն ա սաց. «Աբ բա 

Դա նիելն է»: Եվ երբ լսե ցին, նույն ժա մին բա ցե ցին եր կու դռներն 

էլ, շու տա փույթ ե լան բո լո րը և ի րենց վեր նազ գեստ նե րը  տա րա ծե ցին  
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դռնից մին չև այն տեղ, ուր  ծերն էր, նրա ոտ քերն  ընկ նան  և համ

բու րե ցին  ոտ նա հետ քե րը: Եվ երբ վանք բե րին նրան, մի կոնք դրե ցին 

և տաք ջուր լցրին` ա նու շա հոտ յու ղե րով,  կանգ նե ցին եր կու քույ

րեր և լվա ցին ծե րի և ա շա կեր տի ոտ քե րը: Եվ մայ րա պե տը վերց նե լով 

այդ ջրից՝ լցրեց յու րա քանչ յուր քրոջ գլխին և վեր ջում լցրեց նաև 

իր գլխին: Նրանք կար ծես ան շարժ և անմ ռունչ ա պա ռաժ լի նեին, իսկ 

նրանց ան ցու դար ձը հրեշ տա կա յին էր, և միայն նշան նե րով էին ի րար 

հաս կաց նում, թե ինչ պետք է ա նեն: Ա սաց ծե րը մայ րա պե տին. «Մեզ

նի՞ց են ա մա չում քույ րե րը, թե՞ միշտ են այս պես լու ռու մունջ»: Մայ

րա պետն ա սաց. «Միշտ են այս պես, հա՛յր, բայց դու ա ղո թի՛ր նրանց 

հա մար»: Ծերն ա սաց. «Տե րը պահ պա նի սրանց»: Նրան ցից մե կը՝ այ

ծա մազ քուր ձը հա գին, ըն կած էր սրա հի մեջ տե ղում և ննջում էր: «Ո՞վ 

է սա, որ քնած է»,– հարց րեց ծե րը: Քույ րե րից մեկն ա սաց. «Ար բե ցող 

է, և չգի տենք, թե ինչ ա նենք սրա հետ. ե թե հա նենք վան քից, մե ղան

չե լուց ենք վա խե նում, ե թե ո ղոր մենք սրան, քույ րե րին է տրտմեց

նում»: Ա սաց ծերն իր ա շա կեր տին. «Վերց րո՛ւ կոն քով ջու րը և լցրո՛ւ 

դրա վրա: Եվ այդ պես էլ ա րեց: Իսկ նա հար բա ծի նման օ րոր վե լով՝ վեր 

կա ցավ: Մայ րա պետն ա սաց. «Տե՛ր, սա ա մեն ին չի մեջ այս պի սին է»: 

Դրա նից հե տո մայ րա պե տը ծե րին ու ղեկ ցեց սե ղա նա տուն` ընթ րելու: 

Եվ երբ հա վաք վե ցին քույ րե րը, ա սաց նրան. «Օրհ նի՛ր քո ա ղա խին նե

րին, որ ճա շա կեն քո ա ռաջ»: Եվ նա օրհ նեց: Եվ սե ղան բազ մե լիս ին քը 

և իր օգ նա կա նը միայն նստե ցին ծե րի հետ: Ծե րի ա ռաջ բե րին ա մա նի 

մեջ թրջած հում բան ջար, ար մավ ու ջուր, իսկ նրա ա շա կեր տին` տաք 

ոս պա պուր, մի փոքր հաց և գի նի: Իսկ քույ րե րի առ ջև դրե ցին բազ մա

զան կե րա կուր ներ, ձուկ և գի նի:  Ու տում էին վա յե լուչ կեր պով, և ոչ 

ոք չէր խո սում ա մե նևին: Երբ գո հա նա լով վեր կա ցան, ծե րը հարց րեց 

մայ րա պե տին. «Ին չո՞ւ այդ պես ա րե ցիր, քան զի հենց մեզ՝ հյու րե րիս 

էր հար կա վոր կե րակ րել ձկնե րով և խոր տիկ նե րով, ո րոնք դուք կե

րաք»: Ա սաց մայ րա պե տը ծե րին. «Դու  մե նակ յաց ես, և մե նակ յա ցի 

կե րա կուր դրե ցի քո ա ռաջ, և քո ա շա կեր տը ա շա կերտ է մե նակ յա ցի, 

և ես ա շա կեր տի կե րա կուր դրե ցի նրա ա ռաջ, իսկ մենք՝ նո րեկ և տկար 

լի նե լով, ու րա խա ցանք և մխի թար վե ցինք ձեր գալստ յամբ»: Ա սաց  ծե

րը. «Կհի շենք քո սե րը, քան զի մեզ հա մար մեծ շահ ե ղավ»: Եվ երբ 

գնում էին ննջե լու, աբ բա Դա նիելն ա սաց իր ա շա կեր տին. «Գնա՛ տես` 

որ տեղ է ննջել այն ար բե ցո ղը»: Վե րա դառ նա լով՝ ա սաց ծե րին. «Կա

րիք ներ հո գա լու հա մար դուրս է ե կել»: Եվ ծերն ա սաց ա շա կեր տին. 

«Հսկի՛ր ինձ հետ այս գի շեր»: Երբ ննջե ցին բո լոր քույ րե րը, վերց րեց 
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ծերն ա շա կեր տին և կանգ նեց վան դա կա պա տի հե տևում, որ տեղ  այն 

կար ծեց յալ ար բե ցո ղը կանգ նած էր: Նա ձեռ քե րը եր կինք էր բարձ

րաց րել, իսկ ար տա սու քը գե տի պես հո սում էր և տա րած վում գետ նին, 

շրթունք նե րը շարժ վում էին ա ղո թե լիս, բայց ձայն դուրս չէր գա լիս 

նրա բե րա նից, այլ տխրում և հա ռա չում էր և ընկ նում էր ե րես նի վայր, 

բայց երբ լսում էր, որ քույ րե րից մե կը գա լիս է մարմ նա վոր կա րի քի 

հա մար, ընկ նում էր գետ նին և խռմփաց նում էր: Այս պես էր ա նում 

նա ամ բողջ գի շեր և այս պես էր անց կաց նում իր կյան քի բո լոր օ րե րը, 

և ոչ ոք չգի տեր այդ: Այն ժամ ծերն ա սաց իր ա շա կեր տին. «Ծա ծուկ 

ինձ մո՛տ կան չիր մայ րա պե տին և նրա օգ նա կա նին»: Ե կան և ամ բողջ 

գի շեր հե տևում էին, թե ինչ է ա նում կար ծեց յալ ար բե ցո ղը: Եվ ծերն 

ա սաց. «Այս պի սի ար բե ցո ղին սի րում է Աստ ված, և ես նրա հա մար 

ե կա այս տեղ»: Իսկ մայ րա պե տը լա լիս էր և ա սում. «Վա՜յ, որ քան չար

չա րանք տվե ցինք մենք դրան»: Եվ երբ հնչեց րին զան գե րը, հա վաք

վե ցին քույ րե րը, և ահ ըն կավ նրանց մեջ: Իսկ սուրբն ի մա ցավ այդ՝ 

նախ քան լու սա նա լը և գաղտ նի մտավ այն տեղ, ուր ծերն էր ննջում, 

վերց րեց իր գա վա զանն ու դուրս ե կավ վան քից` դռնե րի վրա գրե լով. 

«Ա ղո՛թք ա րեք ինձ հա մար  և թո ղու թյո՛ւն շնոր հեք, քա նի որ ձեզ 

տրտմեց րի». և ան հե տա ցավ: Փնտրե ցին նրան և չգտան, ա պա դու ռը 

բաց տես նե լով և գրվա ծը կար դա լով` մեծ լա ցու կոծ ա րին և մե կառ

մեկ խոս տո վա նե ցին ծե րին այն ա մե նը, ինչ ա րել էին նրա հան դեպ: Եվ 

քույ րե րի վրա ա ղոթք ա նե լով` դար ձավ ծերն իր ա շա կեր տի հետ դե պի 

ա նա պատ` փա ռա վո րե լով Աստ ծուն, որ միայն ին քը գի տե, թե ինչ պի սի 

ծա ռա ներ ու նի: Սա, որ եր բեք գի նի չէր ճա շա կել, իր ան ձը ար բե ցող էր 

ցույց տա լիս, իսկ մենք, որ ոչ մի բա րի բան չու նենք,  նրանց բա րեգ

թու թյունն ենք ա ղա չում:

4. Ոմն ծեր, իր սպա սա վո րի սաս տիկ թա խան ձանք նե րին տե ղի 

տալով, գնում էր մեր ձա կա գյու ղը` մի հի վանդ ե րե խա յի բժշկու թյան 

հա մար, իսկ սպա սա վո րը նրան ըն դա ռաջ հա նեց մի բազ մու թյուն` 

խաչով ու խուն կե րով: Եվ երբ այդ տե սավ ծե րը, իր ողջ հան դերձ նեը 

հա նեց և սկսեց մեր ձա կա ջրում լվա նալ, ո րը նախ սպա սա վո րը տե սավ, 

ետ դար ձավ և հետ դարձ րեց բազ մու թյա նը` ա սե լով. «Ցնոր վեց ծե րը»: 

Եվ ա պա ե կավ նրա մոտ և հարց րեց. «Հայր, ին չո՞ւ այդ պես ա րե ցիր, 

քան զի բո լորն ա սում էին, թե դի վա հար վել է ծե րը»: Ա սաց ծե րը. «Ես 

էլ հենց այդ էի կա մե նում լսել, դրա հա մար էլ այդ պես ա րե ցի»:
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5. Հայր Ա մոն Ռա յի թա ցին հարց րեց հայր Սի սո յին և ա սաց. «Երբ 

կար դում եմ Սուրբ Գիր քը, ու զում եմ գրի առ նել խոր հուրդ ներս, 

որպես զի ու սու ցա նեմ այն և պատ րաս տի ու նե նամ խո սե լիս»: Ա սաց  

նրան ծե րը. «Դա քեզ բո լո րո վին պետք չէ, այլ լռու թյուն ստա ցիր  քո 

խոր հուրդ նե րում  և  ճգնելն ար դեն իսկ ա սել է նշա նա կում»:

6. Մի ան գամ տո նա կան մի օր եղ բայր նե րը ճա շում էին ե կե ղե ցում: 

Այն տեղ մի եղ բայր կար, ո րը կե րակ րի սպա սա վո րին ա սաց, թե ին քը 

եփ ված կե րա կուր չի ու տում, այլ միայն՝ աղ: Եվ սպա սա վո րը կան չեց 

մեկ այլ եղ բոր և ա մեն քի ա ռաջ ա սաց. «Այ սինչ եղ բայ րը եփ ված կե

րա կուր չկե րավ. սրա հա մար մի քիչ ա՛ղ բեր»: Եվ ծե րե րից մե կը վեր 

կե նա լով նրան ա սաց. «Ա վե լի լավ էր քեզ հա մար այ սօր միս ու տել քո 

խցում, քան թե այդ բա նը լսել բո լո րի  ա ռաջ»:

7. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Մո տա յին և ա սաց. «Ե թե մի ու րիշ տեղ 

գնամ բնակ վե լու, ի՞նչ խոր հուրդ կտաս, ինչ պե՞ս վար վեմ»: Ա սաց ծե

րը. «Ե թե ու զում ես մեկ այլ տե ղում բնակ վել, մի՛ կա մե ցիր ա նուն հա

նել, թե` ար գե լա կան եմ և չեմ գնում ե կե ղե ցի, ո՛չ ու տում եմ, ոչ ըմ

պում եմ, ո՛չ քնում եմ և նման այլ բա ներ, ո րով հե տև դա սուտ հռչակ 

է, իսկ հե տա գա յում ձանձ րույթ և խռո վու թյուն կգտնես, ո րով հե տև 

մար դիկ, որ տեղ գտնում են այդ պի սի մե կին, այն տեղ են ձգտում գնալ 

և շփոթ են ա ռա ջաց նում: Այլ դու որ տեղ էլ լի նես, հա վա սա՛ր ե ղիր 

մյուս եղ բայր նե րին, և ինչ որ ի րենք են ա նում, նույ նը և դո՛ւ ա րա և 

հան գիստ կգտնես, ո րով հե տև խո նար հու թյուն է՝ հա վա սար լի նել բո

լո րին: Եվ մար դիկ էլ, տես նե լով, որ նրանց նման ես, չեն նե ղի և չեն 

շփո թեց նի քեզ»:

8. Ծե րերն ա սում էին ե րա նե լի հայր Ար սե նի և հայր Թեո դո րոս Փեր

մա ցու մա սին, թե մե ծա գույն ա տե լու թյուն ու նեին մարդ կա յին փառ քի 

հան դեպ: Հայր Ար սե նը եր բեք չէր գնում մարդ կանց հետ հան դիպ ման, 

իսկ Հայր Թեո դո րո սը  թեև հան դի պում էր, բայց ոնց որ իս կա կան դա

շույն լի ներ, քան զի կրա կոտ և ցաս կոտ էր, և հան դի պող նե րին ահ ու 

երկ յու ղի մեջ էր գցում:

9. Փեր մա ցի հայ րե րից մե կը պատ մեց, թե. «Մի ան գամ ե րե կո

յան գնա ցի հայր Թեո դո րո սի մոտ և նրան գտա՝ պա տա ռո տուն վե

րարկուն հա գին, կուրծ քը՝ բաց, իսկ  կնգուղն էլ առ ջևի կող մից էր: 

Այդ պահին ինչոր կոմս ե կավ նրան տես նե լու և բա խեց դու ռը: Ծե րը 

ե լավ բացելու, և հան դի պե լով նրան` միա սին նստե ցին դռա նը, և ծե րը  

խոսում էր նրա հետ: Ես, մի թիկ նոց վերց նե լով, ծած կե ցի նրա ու սե րը, 
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իսկ ծերը, վերց նե լով այն, նե տեց մի կողմ: Եվ երբ կոմ սը գնաց, ա սացի  

նրան. «Հա՛յր, ին չո՞ւ այդ պես ա րե ցիր. մար դը ե կել էր, որպեսզի 

օ գուտ քաղի, բայց գու ցե գայ թակղ վեց մե զա նից»: Ա սաց ծե րը. «Ի՞նչ 

ես ա սում, հա՛յր, տա կա վին մարդ կա՞նց ենք ծա ռա յում: Մենք մե րը 

կա տա րենք և անց նենք. ով կա մե նում է շա հել, կշա հի, ով կա մե նում է 

գայ թակղ վել, կգայ թակղ վի: Որ պա հին ինչ պես որ եմ, այդ պես էլ ներ

կա յա նում եմ»: Իսկ ա շա կեր տին պատ վի րեց և ա սաց. ��Ե թե մե կը գա 

և ինձ տես նել կա մե նա, նրան սուտ չա սես, այլ` ե թե ու տում եմ, ա սա՛  

ու տում է, և ե թե ննջում եմ, ա սա՛՝ ննջում է��»:

10. Մի կրո նա վո րի մա սին ա սում էին, թե հաց չէր ճա շա կում, այլ 

թրջած սի սեռ էր ու տում: Մի ան գամ նա պետք է գնար մի մեծն ծե րի 

մոտ, որ տեղ նաև  օ տա րա կան ներ  կա յին: Ծե րը նրանց հա մար մի քիչ 

ոսպ ե փեց: Եվ երբ նստե ցին ճա շա կե լու, սա բե րեց դարձ յալ իր թրջած 

սի սե ռը, դրեց իր առ ջև և սկսեց  ու տել: Իսկ ծե րը, տես նե լով այդ, լուռ 

մնաց, որ պես զի նրանց առ ջև չհան դի մա նի նրան: Եվ երբ նրանք վեր 

կա ցան, առ նե լով նրան՝ մի կողմ տա րավ և ա սաց. «Եղ բա՛յր իմ, ե թե 

մե կի մոտ հյուր գնաս, մի՛ ցու ցադ րիր քո վար քը, այլ եղ բայր նե րի հետ 

ճա շա կիր, որ պես զի չթվա, թե իբր դա տա պար տում ես նրանց, իսկ ե թե 

ու զում ես քո վար քով շարժ վել, նստի՛ր քո տա նը և ու րիշ տեղ մի՛ 

գնա»: Եվ նա, ան սա լով ծե րի խոս քե րին, եղ բայր նե րին հան դի պե լիս 

հա վա սա րա պես օգտ վում էր նույն կե րա կուր նե րից, ինչ պես և ա սել էր 

նրան ծե րը:

11. Պատ մե ցին ո մանք Կոս տանդ նու պոլ սի պատ րիարք սուրբ Հով

հան Ոս կե բե րա նի ե րեց ա շա կերտ հայր Եվ լո գիո սի մա սին, թե խիստ 

ճգնում էր` եր կո ւա կան օ րով պա հե ցո ղու թյուն ա նե լով. եր բեմն էլ շա

բա թը մեկ ան գամ էր ու տում: Ո՛չ գի նի էր ճա շա կում, ո՛չ ձեթ, այլ 

միայն աղ ու հաց, և մարդ կանց մեջ մեծ փառք ու ներ: Սա, լսե լով 

սկյու թա ցի նե րի մա սին, թե մեծ վարք ու նեն, ե կավ նրանց մոտ` ակն

կա լե լով, թե ին քը նրան ցից շատ ա վե լի բան գի տե:  Եվ գնա լով Պի լուզ` 

հար ցու փորձ ա րեց, թե ինչ վի ճա կում է Սկյու թիան: Եվ պատ մե ցին, 

թե ա վեր վեց մազ քիթ նե րի կող մից, և այս լսե լով` սաս տիկ տրտմեց: 

Ո մանք էլ ա սացին. «Այս տեղ` Պա նե փո սում, մի ծեր սկյու թա ցի կա` 

հայր Հով սե փը, գնա՛ նրա մոտ»: Եվ գնա լով հայր Հով սե փի մոտ` ակն

կա լում էր ա ռա վե լա գույն խստակ րո նու թյուն տես նել նրա նից: Ըն

դու նեց նրան ծե րը խնդու թյամբ և ա սաց  իր սպա սա վո րին. «Մխի

թա րա կան ի՞նչ ու նես, պատ րաս տի՛ր այ սօր մեզ հա մար` հա նուն մեր 



 ԳԼ. Ը –  ՈՉԻՆՉ Ի ՑՈՒՅՑ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՉԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  281

օ տա րա կան նե րի»: Եվ երբ նստե ցին ճա շա կե լու, նրա հետ ե կող ներն 

ա սա ցին. «Հայր Եվ լո գիո սի հա մար մի քիչ աղ բե րեք, ո րով հե տև նա 

այս տեղ չի ճա շա կի»: Իսկ հայր Հով սե փը լուռ կե րավ և ըմ պեց: Ե րեք 

օր մնա ցին նրա մոտ և ո՛չ սաղ մո սե լիս լսե ցին Հով սե փի ա շա կերտ

նե րին, ո՛չ էլ ա ղո թե լիս տեսան, ո րով հե տև ինչ ա նում էին, ծա ծուկ 

էին ա նում: Եվ նրանց մոտից  գնա ցին` ա ռանց դույզնինչ օ գուտ 

քա ղե լու: Աստ ծո նա խախ նա մու թյամբ այդ օ րը նրանք մո լոր վե ցին և 

ե րե կո յան կողմ դարձ յալ ե կան այն տեղ` ծե րի խու ղի մոտ: Եվ նախ քան 

կբա խեին դու ռը՝ լսե ցին, որ նրանք սաղ մո սում են, և կանգ նած մնա լով 

շատ ժա մեր` նրանք ի վեր ջո բա խե ցին, իսկ  ներ սին նե րը դա դա րե ցին 

սաղ մո սել: Երբ ներս մտան, ծե րը խնդու թյամբ ըն դու նեց նրանց, և քա

նի որ նրանք խիստ խոր շա կա հար վել էին, բե րե ցին կու ժը և ջուր տվե

ցին նրանց, իսկ ջու րը ծո վի և գե տի ջրե րի խառ նուրդ էր: Եվ ա ռան ձին 

միտք ա նե լով` Եվ լո գիո սը մտավ ծե րի մոտ, ըն կավ նրա ա ռաջ և ա ղա

չում էր նրան` կա մե նա լով հաս կա նալ նրանց վար քը. «Ինչ պե՞ս ե ղավ, 

որ ա ռա ջին ան գամ չէիք սաղ մո սում, իսկ երբ գնա ցինք, բա զում ժա մեր 

սաղ մո սում էիք, իսկ երբ կա մե ցա ջուր ըմ պել` պար զե ցի, որ ջուրն ա ղի 

է»: Ա սաց նրան ծե րը. «Եղ բայրդ ան միտ է, և չի մա նա լով՝ խառ նեց ծո վի 

ջրի հետ»: Իսկ նա ա ղա չում էր` կա մե նա լով ճշմա րիտն ի մա նալ: Ա սաց 

նրան հայր Հով սե փը. «Այն գինու փոք րիկ բա ժա կը, որ մենք ըմ պե

ցինք, Քրիս տո սի սի րո հա մար էր, իսկ այս ջու րը եղ բայր ներն ըմ պում 

են ա մեն օր, և ա ղո թում են ան դա դար և մշտա պես»: Սո վո րեց րեց նրան 

նաև ի մաս տու թյամբ քննել խոր հուրդ նե րը և ծա ծուկ կա տա րել ա ռա

քի նու թյան գոր ծե րը, այլ ոչ թե՝ մարդ կանց ա ռաջ, և հե ռաց րեց նրա նից 

մարդ կա յին հպար տու թյու նը: Ըն տիր կրո նա վոր դար ձավ նա և հա վա

սար՝ բո լո րին, ճա շա կում էր այն ա մե նը` ինչ դնում էին նրան ա ռաջ, և 

սո վո րեց ծա ծուկ կա տա րել ա ռա քի նու թյան գոր ծե րը: Եվ ա սաց  ծե րին. 

«Ճշմա րիտ են ձեր գոր ծե րը»: Եվ խնդու թյամբ հե ռա ցավ` գո հա նա լով 

Աստ ծուց:

12. Հայ րե րից մե կը ե կավ հայր Հով սե փի մոտ և բա խեց դու ռը. ծե

րը բա ցեց` կար ծե լով, թե իր սպա սա վորն է: Երբ երբ տե սավ նրան, 

ըն կավ  ե րե սի վրա, իսկ եկ վորն ա ղա չեց  նրան և ա սաց. «Կանգ նի՛ր, 

հա՛յր, որ պես զի ող ջու նեմ քեզ»: Ա սաց  նրան ծե րը. «Չե՛մ կանգ նի, 

ե թե չգնաս»: Եվ բա զում ան գամ ա ղա չեց նրան, բայց նա չկանգ նեց, 

մին չև որ նա դուրս ե կավ:
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13. Ա սաց ծե րե րից մե կը. «Մարդ կա՝ լռու թյուն է պա հում` ոչ թե 

ա ռա քի նու թյու նից,  այլ փա ռա սի րու թյու նից դրդված, իսկ ով Աստ ծով 

է լռեց նում ի րեն` դա՛ է ա ռա քի նու թյուն, ո րով հե տև Աստ ծուց են նրա 

շնորհ նե րը»:

14. Գնաց մի ան գամ Նի կո պոլ սի ե պիս կո պոս հայր Ա դել փիո սը հայր 

Սի սո յի մոտ` հայր Ան տո նի լե ռը: Երբ պատ րաստ վում էր ել նել այն տե

ղից, նախ քան ճա նա պարհ ընկ նե լը՝ հայր Սի սոն նրանց ա ռա վոտ յան 

նա խա ճաշ մա տու ցեց. պահ քի օ րեր էին: Երբ սե ղան դրե ցին, այդ պա

հին փա րա նա ցիք բա խե ցին դու ռը: Եվ հայր Սի սոն ա սաց  իր ա շա

կեր տին. «Մի քիչ փոխն դա պո՛ւր տուր նրանց, քան զի հոգ նած են»: 

Ա սաց նրան հայր Ա դել փիո սը. «Պետք չէ այդ պես, հա՛յր, որ պես զի 

չա սեն, թե Սի սոն ա ռա վոտ յան ճա շա կում է»: Ծե րը նա յեց նրան ու 

ա սաց. «Գնա՛ և տո՛ւր նրանց»: Եվ երբ տե սան փոխն դա պու րը, նրան 

ա սա ցին, թե օ տար մար դիկ կան այս տեղ, և ծե րը ճա շա կում է նրանց 

հետ: Եվ նա նրանց ա սաց` ա յո՛: Իսկ փա րա նա ցիք սկսե ցին տա ռա պել 

և ա սել. «Թող նե րի ձեզ Աստ ված, քա նի որ ծե րին ստի պե ցիք ճա շա կել 

այս ժա մին. չգի տեք, թե հե տո որ քան պի տի ճգնի դրա հա մար»: Այս 

լսե լով` ե պիս կո պո սը ըն կավ ծե րի ա ռաջ և ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն շնոր

հիր ինձ, հա՛յր, քա նի որ մարդ կայ նո րեն խո սե ցի, իսկ դու Աստ վա ծա

յինն ես խոր հում»: Ա սաց  նրան հայր Սի սոն. «Թող Աստ վա՛ծ փա ռա

վո րի մար դուն. մարդ կանց փառ քը ո չինչ է և եր բեք հաս տա տուն չէ»:

15. Սկյու թա ցի նե րի մա սին ա սում էին, թե երբ մեկն օգ նում էր 

ընկե րո ջը և կա տա րում նրա գոր ծը, դա չէին դի տում որ պես ա ռաքի

նու թյուն, այլ որ պես մեղ քի քա վու թյուն: Ա սում էին նաև, թե երբ 

գնում էին Ե գիպ տոս և կա մե նում էին վերց նել հնձի վար ձը կամ 

ի րենց ձե ռա գոր ծի գի նը, յու րա քանչ յուր ոք իր կա րիք նե րի չափն էր 

սահմանում՝ ըստ անհ րա ժեշ տու թյան, իսկ մնա ցա ծը տա լիս էին այ րի

նե րին և որ բերին: Հայր Հով հան Կար ճա հա սա կի մա սին ա սում էին, թե 

նա ամ բողջն էր բե րում` ա սե լով. «Իմ այ րի ներն ու որ բե րը Սկյու թիա

յում են»:

16. Հայ րե րի մեջ կար մե կը՝ Ո նոփ րիոս ա նու նով` մեծ և ա ռա քի նի 

ճգնա վոր, որ բա զում ճգնու թյուն նե րից կոճ ղի պես էր դար ձել: Ոմն 

թա գա վոր լսեց նրա համ բա վը և կան չեց նրան, սա կայն Ո նոփ րիո

սը չկա մե ցավ գնալ նրա մոտ` ա սե լով. «Ե թե ինչք և հարս տու թյուն 

է խնդրում ինձ նից, չու նեմ, որ տամ նրան. ե թե ու զում է սպա նել, 

պատ րաստ եմ մեռ նե լու Տի րոջ ան վան հա մար, կտրի՛ր գլուխս և տա՛ր 
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նրան. իսկ ե թե խրատ է խնդրում, պատ շաճ չէ, որ խրա տա տուն գնա 

խրատ վո ղի մոտ, այլ թող ի՛ն քը գա և օրհ նու թյուն ստա նա»:

17. Հայր Պի մենն ա սաց. «Սո վո րեց րո՛ւ քո սրտին պա հել այն, ինչ 

ու սու ցա նում է քո լե զուն, և սո վո րեց րո՛ւ քո լեզ վին խո սել այն, ինչ 

կա քո սրտում»:

Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից

1. Մի եղ բոր գո վե ցին հայր Ան տո նիո սի մոտ, իսկ նա փոր ձեց նրան, 

տես նի` կա րո՞ղ է համ բե րել ար հա մար հանք նե րի: Երբ գտավ, որ չի 

կա րող,  ա սաց  նրան. «Դու նման ես գյու ղի, ո րի ե րևա ցող կող մը 

զար դար ված է, իսկ ներ սը հափշ տակ ված և գեր ված է ա վա զակ նե րի 

կող մից»:

2. Հայր Թեո դո րո սի մոտ գնաց ոմն եղ բայր և ե րեք օր այն տեղ մնա

լով` ա ղա չում էր, որ խոսք լսի նրա նից: Սա բնավ չխո սեց նրա հետ 

և ոչ մի բան չա սաց: Այն ժա մա նակ  նա  այն տե ղից տրտմած դուրս 

ե կավ: Ծե րի ա շա կերտն ա սաց  նրան. «Հա՛յր, ին չո՞ւ ոչ մի բան չա սա

ցիր նրան. ա հա տրտմած գնաց»: Ա սաց ծե րը. «Վեր ջաց րո՛ւ, եղ բա՛յր, 

ի՞նչ ա սեի նրան, քան զի նա վա ճա ռա կան էր և կա մե նում էր օ տար 

բա նի վրա հարս տա նալ, ո րով հե տև ոչ թե ըմբռ նե լու հա մար էր կա մե

նում խոսքն ու սա նել, այլ` մարդ կանց ա ռաջ ձևա նա լու»:

3. Մեկ այլ եղ բայր գնաց հայր Թեո դո րո սի մոտ և սկսեց մե ծա մեծ 

բա նե րից խո սել և քննել գոր ծեր, ո րոնք ին քը բնավ չէր գոր ծել: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Դու ո՛չ նավն ես գտել, ո՛չ նա վի ծախսն ես վճա րել, ոչ 

էլ ծովն է մտել քո նա վը, բայց կա մե նում ես դժվա րա մատ չե լի քա ղա քը 

մտնել: Դու նախ գոր ծի՛ր, հե տո կխո սես»:

4. Հայր Մով սե սի մա սին լսեց ոմն իշ խան և գնաց Սկի տե` նրան 

տես նե լու: Այդ մա սին ո մանք տե ղե կաց րին ծե րին, իսկ նա  փա խավ և 

գնաց դաշտ: Եվ հան դի պե ցին նրան իշ խա նը և իր հեծ յալ նե րը, մինչ 

գնում էր ծե րը դաշ տով, և ա սա ցին  նրան. «Ա սա՛ մեզ, ծե՛ր, որ տե՞ղ 

է հայր Մով սե սի սեն յա կը»: Ծերն ա սաց. «Ին չո՞ւ եք փնտրում նրան, 

քա նի որ նա մո լա գար է»: Եվ երբ իշ խա նը ե կավ ե կե ղե ցի, նրան ըն դա

ռաջ ե լան եղ բայր նե րը: Իշ խա նը նրանց ա սաց. «Լսե ցի ես հայր Մով

սե սի մա սին և ե կա տես նե լու նրան: Մեզ հան դի պեց մի ծեր, որ գնում 
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էր Ե գիպ տոս, և հարց րինք նրան հայր Մով սե սի մա սին, իսկ նա մեզ 

ա սաց` ին չո՞ւ եք փնտրում նրան, քա նի որ նա  հի մար է և մո լա գար»: 

Եվ երբ եղ բայր նե րը լսե ցին այս, սաս տիկ տխրե ցին և ա սա ցին. «Ինչ

պի սի՞ն էր այդ ծե րը, որ նման բա ներ ա սաց մեր սուրբ հոր մա սին»: 

Նրանք ա սա ցին. «Ա լևոր էր, հնո տի զգեստ նե րով, մե ծա հա սակ ու սև»: 

Իսկ նրանք ա սա ցին. «Դա հենց նույն ին քը հայր Մով սեսն է ե ղել, որ չի 

կա մե ցել ի րեն ճա նա չեք, դրա հա մար էլ այդ պես է ա սել»: Եվ հո գե պես 

մեծ շահ ստա ցած՝ իշ խա նը վե րա դար ձավ իր տե ղը:

5. Ես թե րի նոս հայ րը գնում էր ա նա պա տով, և նրա հետ ու րիշ եղ

բայր ներ էլ կա յին: Սրանք վի շապ տես նե լով` փա խան: Եվ երբ կանգ

նե ցին, եղ բայր նե րից մեկն ա սաց  ծե րին. «Դու է՞լ վա խե ցար նրա նից, 

հա՛յր»: Ծերն ա սաց  նրան. «Նրա նից չէի վա խե նում, որդ յա՛կ, սա կայն 

ե թե չփախ չեի նրա նից, չէի կա րո ղա նա հո գու ամ բար հա վա ճու թյու նից 

ա զատ վել»:

6. Ա լեք սանդ րիա յի ոմն իշ խան կա մե ցավ տես նել հայր Պի մե նին, իսկ 

ծե րը չցան կա ցավ ըն դու նել նրան: Իշ խա նը ո րո շեց չար հնարք գոր

ծադ րել, և կա լա նա վո րե լով նրա քրոջ որ դուն` բանտ գցեց  և ա սաց. 

«Թող գա Պի մե նը և ա ղա չի՛ ինձ, և ա պա ա զատ կար ձա կեմ հա նուն 

նրա»: Այն ժա մա նակ  տղա յի մայ րը` Պի մե նի քույ րը, գա լով Պի մե նի 

մոտ՝ կանգ նեց դռան ա ռաջ և ող բա լով ա սաց նրան. «Օգ նի՛ր իմ որ

դուն»: Իսկ ծե րը բնավ չնա յեց նրա կող մը և չխո սեց նրա հետ: Իսկ 

քույրն ա նար գեց  նրան և ա սաց. «Պղնձե՛ ա ղիք, ո ղոր մի՛ր ինձ, ա հա 

իմ անդ րա նիկն ու քո որ դին բան տում է»: Իսկ ծերն ա սաց. «Պի մե

նը որ դի չու նի»: Եվ այդ պես գնաց քույ րը: Իսկ երբ այդ լսեց իշ խա

նը, ա սաց. «Ու րեմն թող խոս քո՛վ պատ վի րի, և ես կար ձա կեմ նրան»: 

Եվ ծերն իշ խա նին այս պես պատ վի րեց. «Դա տի՛ր դրան ըստ ար քու նի 

օ րենք նե րի, և ե թե մահ վան ար ժա նի բան է գոր ծել, թո՛ղ մեռ նի, իսկ 

ե թե ոչ` շնոր հի՛ր ինձ»: Եվ իշ խա նը շնոր հեց նրան իր քրոջ որ դուն և 

ոչ մի հնար քով չկա րո ղա ցավ տես նել նրան:

24. Ա սաց դարձ յալ հայր Պի մե նը. «Ով ստա նա մարդ կանց սե րը, նա 

կհե ռա նա Աստ ծո սի րուց, և բա րի չէ՝ հա ճե լի լի նել բո լո րին, քան զի 

գրված է. «Վա՜յ ձեզ, ե թե բո լոր  մար դիկ լավ խո սեն ձեր մա սին» (Ղուկ. 

Զ 26):

25. Ա սաց դարձ յալ. «Օ րի նակ` թաքց ված գան ձը հենց ի հայտ ե կավ` 

կհափշ տակ վի: Այդ պես էլ ա ռա քի նու թյու նը` հենց ի հայտ ե կավ` 
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կկոր չի, և ինչ պես մոմն է հալ վում կրա կից, նույն պես և մարդ կանց 

գո վեստն է կի զում հո գին և ո ղոր մե լի դարձ նում»:

26. Հայր Դա նիելն ա սաց. «Գնա ցի ես մի ան գամ հայր Պի մե նի մոտ, 

և միա սին ճա շա կե ցինք, ա պա մեզ ա սաց. «Գնա ցե՛ք փոքրինչ հանգս

տա ցեք»: Եվ եղ բայր նե րը գնա ցին հանգս տա նա լու, իսկ ես մնա ցի այն

տեղ, որ պես զի ա ռան ձին զրու ցեմ նրա հետ: Եվ վեր կե նա լով գնա ցի 

նրա սեն յա կը, իսկ երբ նա տե սավ, որ գնում եմ իր մոտ` ձևաց րեց, իբր 

ննջում է, ո րով հե տև ծե րի սո վո րու թյունն էր՝ ա մեն ինչ ա նել ծա ծուկ»:

27. Հայր Սի մեո նի մոտ մի ան գամ մի իշ խան ե կավ տե սակ ցու թյան, 

իսկ երբ նա լսեց այդ, գո տին մեջ քին կա պեց և գնաց իր ար մա վե նի

նե րը կտրա տե լու: Նրանք դու ռը գա լով՝ ձայ նե ցին. «Ծե՜ր, ծե՜ր, ո՞ւր է 

այն մե նակ յա ցը»: Եվ նա պա տաս խա նեց. «Այս տեղ չէ»: Նրանք լսե լով 

պա տաս խա նը՝ գնա ցին այն տե ղից:

28. Մի ան գամ հայր Տի թոն նստած իր չու խան էր կար կա տում, երբ 

նրան տե սավ մի եղ բայր: Իսկ երբ նա ի մա ցավ, որ եղ բայ րը տե սավ, 

սաս տիկ ա մա չեց և ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն շնոր հիր ինձ, եղ բա՛յր, քան զի 

դեռ կրո նա վոր չեմ դար ձել, քա նի որ ինձ այս պես տե սար ՝ ես թու լա

ցա»:

29. Ոմն եղ բայր բնակ վում էր Պա ղես տի նի գե տե զեր քին, որ տեղ և 

բնակ վում էր Սի լո վա նե ե րա նե լին: Այս եղ բայ րը հի մա րու թյուն ներ էր 

ցույց տա լիս այ լոց, ո րով հե տև երբ հան դի պում էր ո րևէ մե կին, հապ

ճեպ սկսում էր ծի ծա ղել և հրճվել, դրա հա մար էլ  բո լո րը խու սա փում 

էին նրա նից: Օ րե րից մի օր ե րեք հայ րեր ե կան հայր Սի լո վա նեի մոտ, 

և երբ ա ղո թե ցին, ա սա ցին հո րը. «Քո ա շա կեր տին տո՛ւր մեզ, որ պես զի 

մեզ տա նի բո լոր եղ բայր նե րի սեն յակ նե րը, որ տես նենք նրանց»: Իսկ 

ծերն, ի լուր նրանց, ա սաց եղ բո րը. «Բո լոր եղ բայր նե րի սեն յակ նե րը 

կտա նես սրանց»: Բայց ծած կա բար եղ բորն ա սաց. «Այն հի մար եղ բո րը 

ցույց մի՛ տուր, որ սրանք չգայ թակղ վեն»: Երբ շրջե ցին եղ բայր նե րի 

սեն յակ նե րը, հայ րերն ի րենց ա ռաջ նոր դող եղ բորն ա սա ցին. «Բա րի՛ 

ե ղիր ցույց տալ մեզ բո լոր եղ բայր նե րին»: Եվ նա ա սաց. «Շատ բա րի, 

հայ րե՛ր»: Այդ պես էլ ա րեց, բո լո րին ցույց տվեց, բա ցի հի մար եղ բո

րից` ըստ ծե րի պատ վե րի, և նո րից  ե կան  հայր Սի լո վա նեի մոտ: Եվ 

ծե րը հարց րեց նրանց. «Տե սա՞ք բո լո րին եղ բայր նե րին»: Պա տաս խա

նե ցին և ա սա ցին. «Ա յո՛, հա՛յր, տե սանք և գո հա նում ենք քե զա նից, 

սա կայն նեղ վում ենք, քան զի ոչ բո լո րին տե սանք»: Ծե րը հարց րեց 

ա ռաջ նոր դող եղ բո րը. «Մի՞թե բո լո րին չտե սան»: Նա պա տաս խան 
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տվեց և ա սաց. «Ըստ քո ա սա ծի ե ղավ, հա՛յր»: Եվ երբ ար դեն հայ րե րը 

գնում էին, դարձ յալ նույն բանն ա սա ցին հայր Սի լո վա նեին. «Եղ բայր

նե րին տես նե լու հա մար ցնծում ենք, իսկ ում որ չտե սանք` տրտմում 

ենք»: Երբ նրանք գնա ցին, հայրն ու զեց ստու գել եղ բո րից, թե արդ յո՞ք 

միայն այն հի մա րին չտե սան և տրտմե ցին, և ի մա ցավ, որ նա հի մար 

է ձևա նում: Եվ վեր կե նա լով հայր Սի լո վա նեն գնաց այն հի մար եղ

բոր դու ռը` տես նե լու, թե ին չով է նա զբաղ ված: Դու ռը չբա խեց, այլ 

մտավ տուն և տե սավ եղ բո րը` նստած գործ ա նե լիս. եր կու զամբյուղ 

էր դրել` մե կը` իր աջ, իսկ  մյու սը` ձախ կող մում: Երբ տե սավ ծե րին, 

ըստ իր սո վո րու թյան սկսեց ծի ծա ղել: Ծերն ա սաց. «Թո՛ղ այդ ծի ծա ղը 

և ա սա՛ ինձ քո նստե լու նպա տա կը»: Իսկ նա շա րու նա կում էր ծի ծա

ղել: Հայ րը նրան ա սաց. «Դու գի տես, որ ես, բա ցի կի րա կի օր վա նից, 

խցից դուրս չեմ ել նում, և ա հա շա բաթ վա կե սին ե կել եմ, քա նի որ 

Աստ ված ինձ ու ղար կեց քեզ մոտ»: Եվ երբ նա լսեց Աստ ծո ա նու նը, 

սաս տիկ վա խե ցավ, ըն կավ նրա ա ռաջ  և ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն շնոր

հիր ինձ, հա՛յր, քան զի ա ռա վո տից նստում և այս խի ճե րը դնում եմ 

առ ջևս: Երբ բա րի խոր հուրդ է գա լիս, մի խիճ գցում եմ ա ջա կողմ յան 

զամբ յու ղը, իսկ ե թե չար խոր հուրդ է գա լիս, գցում եմ խի ճը ձա խա

կողմ յան զամբ յու ղը: Այս ա նում եմ ամ բողջ օ րը, իսկ ե րե կո յան հաշ

վում եմ երկ կողմ յան խի ճե րը. ե թե ա ջա կողմ յան խի ճերն են ա վե լի լի

նում, հաց եմ ճա շա կում, իսկ ե թե ձա խա կողմ յան ներն են ա վե լա նում, 

այդ օ րը ո չինչ չեմ ու տում: Երբ երկ րորդ օ րը մտքիս ինչոր խոր հուրդ 

է գա լիս, ինքս ինձ ա սում եմ` տե՛ս, թե ինչ ես խոր հում. հա վա տա՛ 

ինձ, որ այ սօր էլ չես ու տի»: Եվ երբ ծե րը լսեց այդ, սքան չա ցավ և 

ա սաց. «Իս կա պես սուրբ էին մեզ այ ցի ե կած հայ րե րը, որ սրա ա ռա քի

նու թյու նը բա ցա հայ տե ցին՝ ի շահ շա տե րի, և ինձ մեծ ու րա խու թյուն 

պատ ճա ռեց այ սօր նրանց` մեզ մոտ գա լը»:

30. Հայր Ե սա յիասն ա սաց. «Մեծ և պատ վա կան գործ է հպար տու

թյան դեմ հաղ թա նակ տա նե լը և դե պի աստ ված գի տու թյուն դառ նա լը, 

ո րով հե տև ով քեր ընկ նում են ամ բար տա վա նու թյան չար ախ տի ձեռ

քը, օ տա րա նում են  հե զու թյու նից, նրանց սիր տը խստա նում է սրբե րի 

հան դեպ և ընկ նում են բո լոր չա րիք նե րի մոր գիր կը, որ  ամ բար տա

վա նու թյունն է: Սա կայն դո՛ւ, ծա ռա՛ Քրիս տո սի, ծա ծո՛ւկ պա հիր քո 

սրտում քո գոր ծերն ու ջան քե րը, որ պես զի մար դա հա ճու թյամբ չկորց

նես քո վար ձը, քան զի ով մարդ կանց հա ճո յա նա լու հա մար է ինչոր 

բան ա նում, իր վար ձը կկորց նի` ըստ Տի րոջ խոս քի (հմմտ. Մատթ. Զ 1): Ով 

սի րի մարդ կան ցից ե կած փառ քը, նա նա խան ձի մեջ կընկ նի, իսկ նա
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խան ձո տը չի կա րող խո նարհ լի նել: Նա, ով չի խո նարհ վում, թշնա մու 

բա ժին կդառ նա, ո րոնք էլ նրան կգցեն չա րիք նե րի խոր քը և կսպա նեն, 

սա կայն դու փա խի՛ր սնա փա ռու թյու նից և ար ժա նի կլի նես հաս նե լու 

Աստ ծո փառ քին հա վի տե նա կան կյան քում»:

31. Ա սաց ծե րը. «Մար դա հա ճու թյունն  սպա ռում է կրո նա վո րի ողջ 

զո րու թյու նը և ցա մաք է թող նում նրան: Ով իր բա րի գոր ծե րը հայտ

նի ո րևէ մե կին, կնման վի մար դու, ով իր սեր մը սեր մա նում է վայ րի 

երկ րում, և երկն քի թռչուն նե րը գա լիս ու տում են  դրանք, իսկ ով 

ծած կում է իր ա ռա քի նու թյու նը, նման վում է մար դու, ով իր սեր մը 

սեր մա նում է բա րի երկ րում և հնձում է բազ մա պա տիկ: Ու րեմն` կա՛մ 

պետք է փախ չե լով փախ չես մարդ կան ցից, կա՛մ ծաղ րես ու այ պա նես 

աշ խարհն ու մարդ կանց,  և դառ նաս հի մար ու մո լա գար հա նուն Աստ

ծո»:

32. Վա նա կան միա բա նու թյան մի ա ռաջ նորդ կար, որն իր հետ 

մոտ եր կու հար յուր եղ բայր ներ ու ներ: Սա ան չափ  փա ռա բան ված 

էր մարդ կան ցից: Սրան հյուր ե կավ Քրիս տոս` ծեր աղ քա տի տես քով, 

ա ղեր սեց դռնա պա նին, որ պես զի նա տե ղե կաց նի վա նա հո րը, թե ոմն 

աղ քատ ծեր` քո եր բեմ նի ծա նո թը և ըն կե րը, ե կել է և դռան մոտ 

է: Դռնա պա նը խիստ դժվա րու թյամբ կա րո ղա ցավ մտնել հոր մոտ և 

ա սաց նրան այդ մա սին: Հայ րը բար կա նա լով՝ ա սաց  նրան. «Չգի տե՞ս 

և չե՞ս տես նում, որ շա տե րի հետ եմ խո սում և հոգ նած եմ, ինձ հան

գի՛ստ թող այս ժա մին»: Իսկ նա լսե լով այդ` դուրս ե կավ և գնաց իր 

տե ղը: Տե րը եր կայ նամ տեց և մնաց  դռա նը մին չև  ժա մը հին գը, որ 

գու ցե թե ե րևար մե կը: Ժա մը հին գին ոմն մե ծա հա րուստ ե կավ այն

տեղ, և նրա հա մար հապ ճեպ բա ցե լով դռնե րը` նրան ըն դա ռաջ ե լավ  

վա նա հայ րը` մեծ փու թա ջա նու թյամբ և զգու շու թյամբ: Եվ տես նե լով 

նրան մե ծա հա րուս տի հետ` աղ քա տը` Նա, որ մեծ է ո ղոր մու թյամբ և 

մե ծա շուք Տերն է, ա ղա չե լով ա սաց նրան. «Կա մե նում եմ քեզ հետ մի 

փոքր խո սել, հա՛յր»: Իսկ նա բնավ պա տաս խան չտվեց, այլ մե ծա հա

րուս տի հետ ներս մտավ, որ ճա շեն, քա նի որ այն եկ վոր նե րի պատ ճա

ռով շտա պում էր և շփոթ ված էր: Եվ երբ ճա շե ցին, ե լավ դարձ յալ վա

նա հայ րը այն մե ծա հա րուս տի հետ մին չև վան քի դու ռը և ճա նա պար

հեց նրան: Եվ երբ ետ դար ձավ այն տե ղից, աշ խար հիկ հոգ սե րի գե րի 

լի նե լով, դարձ յալ մո ռա ցավ փոքրինչ մխի թա րու թյուն պար գևել այն 

տա ռապ յալ ծե րին և ան հի շա չար Տի րո ջը: Եվ մին չև ե րե կո ոչ մի օրհ

նա լիր կամ ար ժա նի բան չա րե ցին այն օրհն յալ աղ քա տին: Հե ռա ցավ 
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Նա այն տե ղից և պատ վի րեց հո րը այս պես հա ղոր դել. «Քա նի որ մարդ

կանց տված փառ քը սի րե ցիր, հա նուն քո նախ կին տքնու թյուն նե րի 

և բա զում ա ռա քի նու թյուն նե րի, որ գոր ծում էիր դու, աշ խար հի չորս 

կող մե րից և երկ րի ծա գե րից մար դիկ կբե րեմ, որ գո վեն քեզ, քան զի 

դա ես ե րա զում  և դրան ես ձգտում, իսկ այն տեղ Իմ բա րիք նե րից չես 

ճա շա կի և իմ Ար քա յու թյու նը չես մտնի»: Եվ ճա նա չե ցին այն  աղ քատ 

ծե րին, որ մեր Տեր  և Փրկիչ Հի սուս Քրիս տոսն էր:



  

Գլուխ Թ 
Դա տե լու մա սին

1. 
Մի եղ բոր վրա փոր ձու թյուն ե կավ հայր Ե ղիու թի միա բա նու

թյու նում: Նա, այն տե ղից դուրս գա լով, գնաց լե ռը` աբ բա Ան

տո նիո սի մոտ, և նրա մոտ մեկ տա րի մնա լուց հե տո աբ բա Ան տո նիո սը 

նրան նո րից ու ղար կեց միա բա նու թյուն, որ տե ղից ե կել էր: Երբ տե սան 

նրան, դարձ յալ հա լա ծե ցին: Իսկ նա վհատ ված գնաց հայր Ան տո նիո սի 

մոտ և ա սաց. «Ինձ չկա մե ցան ըն դու նել, հա՛յր»: Ծերն ետ ու ղար կեց 

նրան դարձ յալ և պատ վի րեց ա սել հե տև յա լը. «Շա տե րը նա վար կե

ցին ծո վի խոր քե րում և կորց րին բեռ նե րը և բա զում տա ռա պանք նե րով 

փրկվե լով՝ հա սան ցա մաք. իսկ դուք ցա մա քի վրա էլ եք ու զում ընկղ

մել փրկվա ծին»: Եվ երբ նրանք լսե ցին հոր խոս քե րը, սի րով ըն դու նե

ցին նրան:

2. Ոմն եղ բայր ծե րե րից մե կից խրատ հարց րեց. «Ե թե տես նեմ մե կին 

ինչոր բան ա նե լիս և դա պատ մեմ մեկ նու մե կին, և ա սեմ ոչ թե նրան  

դա տա պար տե լու հա մար, այլ` միայն խո սե լու. չա րա խո սու թյո՞ւն է 

այդ»: Ծերն ա սաց. «Ե թե քո խոր հուրդ նե րում նրա դեմ ախ տա վոր 

բան ու նես, չա րա խո սու թյուն է, իսկ ե թե խոր հուրդ ներդ ա զատ են 

մե ղան չու մից, չա րա խո սություն չէ, այլ մի ջոց, որ պես զի չա րը չզո րա

նա»: Մեկ այլ եղ բայր հարց րեց  ծե րին և ա սաց. «Ե թե գամ հայ րե րից 

մե կի մոտ և նրան հարց նեմ, թե արդ յոք կա րո՞ղ եմ բնակ վել այ սին չի 

հետ, բայց ծե րը գի տե, որ դա վնաս է ինձ, ի՞նչ պա տաս խան պետք է 

տա ինձ. ե թե ա սի ինձ` մի՛ գնա, արդ յոք ինքն ի րեն չի՞ դա տա պար տի 

իր խորհր դով»: Պա տաս խա նեց  ծե րը և ա սաց. «Այդ նուրբ խնդիրդ և 

տե սու թյունդ քչերն ու նեն: Ե թե պա տաս խա նի ներ քին մղու մը ախ տից 

է` վնաս է, և խոս քը զո րու թյուն չու նի: Իսկ ի՞նչ է, պետք է ա սի` ես 

չգի տեմ, և ի րեն ա զա տի՞: Իսկ ե թե ու զում է ա զա տել մեղ քից, թող ոչ 

ո քի չդա տա պար տի, այլ պատ ճառն իր վրա վերց նի և ա սի. «Ես ինքս 

19 – Հարանց վարք
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ան պի տա նի մեկն եմ, սա կայն կար ծում եմ՝ դա քեզ օգ տա կար չէ»: Ե թե 

հարց նո ղը ի մաս տուն է` չի գնա, ո րով հե տև ծե րը չա րու թյու նից մղված 

չա սաց, այլ՝ որ պես զի չա րը չզո րա նա»:

3. Հայ րե րից մե կը պատ մեց եր կու եղ բայր նե րի մա սին, ո րոնք չա րա

խո սում էին մի եղ բոր մա սին, թե իբր մեղք է գոր ծում: Եվ մե կը մյու սին 

ա սաց. «Ես էլ եմ լսել»: Եվ տուն վե րա դառ նա լով` հան գիստ չգտավ, 

մին չև որ գնաց և եղ բորն ա սաց. «Ես ո չինչ չեմ լսել»: Նմա նա պես և 

մյուսն ա սաց. «Ես էլ հան գիստ չեմ ու նե ցել»: Եվ երբ զղջա ցին ի րենց 

զրպար տա կան խոս քե րի հա մար, ա զատ վե ցին չար խոր հուրդ նե րից և 

հանգս տա ցան:

4. Միա բան նե րից եր կու մե ծա գույն ճգնա վոր ներ ար ժա նա ցան հա

յե ցո ղու թյան, և նրան ցից յու րա քանչ յու րը տես նում էր Աստ ծո զո րու

թյու նը մյուս եղ բոր վրա: Մի ան գամ նրան ցից մեկն ուր բաթ օ րը դուրս 

ե լավ միա բան նե րի վան քից. և հա ջորդ օ րը սո վո րա կա նի պես պա տա

րագ ե ղավ: Եվ եղ բո րը հա յե լով` տե սավ, որ  զո րու թյու նը նրա նից 

հե ռա ցել է, և խռովք ապ րեց: Երբ վե րա դար ձան խու ղը, նրան ա սաց. 

«Ի՞նչ ես գոր ծել, եղ բայր, կամ ի՞նչ խոր հուրդ ես ու նե ցել, ո րով հե տև 

Աստ ծո շնորհ նե րը չտե սա քեզ վրա սո վո րա կա նի պես»: Եվ նա ա սաց. 

«Ես ոչ աղ տե ղի խոր հուրդ ներ եմ ու նե ցել, ոչ էլ չար բան եմ գոր ծել»: 

Եղ բայ րը նրան ա սաց. «Գու ցե դա տար կա միտ խո՞սք է դուրս ե կել քո 

բե րա նից»: Եվ հի շեց եղ բայրն ու ա սաց. «Ա յո՛, ե րեկ տե սա ո մանց, որ 

միա բա նա կան վան քից դուրս` ու տում էին, և նրանց ա սա ցի. «Ուր բաթ 

օ րով այս ժա մին ու տո՞ւմ եք»: Այս է իմ մեղ քը. ա ղա չում եմ քեզ, եղ

բա՛յր, վշտա կի՛ց ե ղիր ինձ եր կու շա բաթ,  միա սին ա ղա չենք Աստ ծուն, 

որ թո ղու թյուն շնոր հի ինձ»: Այդ պես ա րե ցին, և եր կու շա բա թից հե տո 

եղ բայ րը տե սավ Աստ ծո շնորհ ներն իր եղ բոր վրա:

5. Հարց րեց հայր Հով սե փը հայր Պի մե նին. «Ա սա՛ ինձ, ինչ պե՞ս 

դար ձար մե նակ յաց»: Ա սաց նրան հայր Պի մե նը. «Ե թե ու զում ես հան

գիստ գտնել և՛ այս տեղ, և՛ այն տեղ, ա մեն  պա րա գա յում ա սա` ես ո՞վ 

եմ, և ոչ ո քի մի՛ դա տա պար տիր»:

6. Ե րեց Պղզոն լսեց եղ բայր նե րից ո մանց մա սին, թե հա ճախ քա ղաք 

են գնում, բաղ նիք են մտնում և ա նար գա գույն բա ներ են խոր հում` 

մե նակ յա ցի վար քին ան հա րիր: Եվ գա լով հա վա քի` նրան ցից վերց րեց 

մե նակ յա ցի զգեստ նե րը: Եվ երբ ա րեց այդ, սիրտն ինքն ի րեն դա տա

պար տեց, և նա զղջաց: Ա պա խռո վա հույզ մտքով ե կավ հայ րե րի խու ղը 

և նրանց պատ մեց ողջ կա տար վա ծը, և նրանք ու ղար կե ցին նրան հայր 
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Պի մե նի մոտ: Եվ նա, վերց նե լով տասն մեկ զգեստ նե րը, ե կավ ծե րի մոտ 

և պատ մեց նրան կա տար վա ծը և ա սաց հայր Պի մե նին. «Եղ բայր նե րին, 

ո րոնք ի րենց կար գի մեջ փոքրինչ հեղ գա ցել էին, մեր կաց րի զգեստ

նե րից: Ա հա իմ խոր հուրդ նե րը նե ղում են ինձ, որ ազ նիվ չեմ վար վել»: 

Ա սաց նրան հայր Պի մե նը. «Դու ո չինչ չու նե՞ս հին մար դուց, և իս պառ 

մեր կա ցե՞լ ես նրա նից»: Ե րեցն ա սաց «Հին մար դուց դեռ ու նեմ»: Այն

ժամ Պի մենն ա սաց. «Ա հա դու ևս եղ բայր նե րի պես ես, ո րով հե տև ե թե 

փոքրինչ ու նես հին մար դուց, նշա նա կում է՝ են թա կա ես մեղ քե րին»: 

Այն ժամ  գնաց  ե րե ցը և կան չեց եղ բայր նե րին, և ընկ նե լով նրանց առ

ջև` դարձ յալ հագց րեց նրանց մե նակ յա ցի զգեստ նե րը:

7. Հայր Ե սա յին ա սաց. «Ե թե մտքովդ անց նում է դա տել եղ բորդ, 

դի՛ր քո մեղ քե րը քո առ ջև, և այն, ինչ էլ կար ծում ես՝ բա րի է, ա սա՛, 

թե՝ այն ևս հա ճո չէր Աստ ծուն»:

8. Հայր Ե ղիասն ա սաց. «Տե սա մի եղ բոր, որ ձեռ քին դդմով գո

ղաց ված գի նի էր պա հում: Ես կա մե ցա ծաղ րել դևե րին, որ նրան այդ 

ա նել էին տվել, և ա սա ցի. «Վե՛ր բարձ րաց րու ձեռ քերդ, եղ բա՛յր»: Նա 

դդու մը թաքց րել էր փի լո նի տակ: Նա դո ղա լով բարձ րաց րեց ձեռ քե

րը, իսկ ձեռ քին ո չինչ չկար՝ Աստ ծո շնոր հով: Եվ սա նրա հա մար եմ 

ա սում, որ ոչ ոք բնավ չդա տի իր եղ բո րը»: 

9. Մի ան գամ հայր Ի սա հա կը գնաց մի վանք և դա տա պար տեց այն

տեղ մե կին: Եվ երբ վե րա դար ձավ իր խու ցը, Տի րոջ հրեշ տա կը թույլ 

չտվեց նրան ներս մտնել, կանգ նեց նրա դեմ՝ նրա տան դռնե րի ա ռաջ, 

և ա սաց. «Թույլ չեմ տա քեզ մտնել այս տեղ»: Իսկ նա ա ղա չեց և ա սաց. 

«Ին չո՞ւ և ի՞նչի հա մար»: Տի րոջ հրեշ տակն ա սաց. «Աստ ված ու ղար

կեց ինձ քեզ մոտ և քեզ նից հարց նում է՝ ի՞նչ ես հրա մա յում, ա սա՛ 

ինձ, որ տե՞ղ դա սեմ այն մե ղան չած եղ բո րը, ում դու դա տե ցիր»: Այն

ժամ ա հա բեկ ված ծերն ըն կավ իր ե րե սի վրա  և ա սաց. «Մե ղա՜, Տե՛ր, 

թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ»: Եվ ա սաց հրեշ տա կը. «Ներս մտի՛ր, Աստ ված 

նե րեց քեզ, և այ սու հե տև չհա մար ձակ վես ո րևէ մե կին դա տել, մին չև 

որ Աստ ված դա տի բո լո րին»: 

10. Մեծն Մա կա րի մա սին, ում կո չում էին փա րա վո նի և Ե գիպ տո սի 

երկ րորդ աստ ված, ա սում էին, թե այն աս տի ճան էր  ծած կում  մարդ

կանց հան ցանք նե րը, որ պես թե՝ ո՛չ տե սել էր,  ո՛չ էլ լսել:

11. Հայր Մով սեսն ա սաց. «Ե թե մեռ նե լու էլ լի նես եղ բոր ձեռ քով, 

մի՛ դա տիր նրան, ո րով հե տև երբ Տի րոջ ձեռ քը հար վա ծեց ե գիպ տա ցի
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նե րին, տուն չկար, որ տեղ մե ռել չլի ներ (Ե լից ԺԲ 30)»: Սա նշա նա կում 

է` ա մեն ոք թող իր տան մե ռե լը թա ղի:

12. Ծերն Մար կոս Ե գիպ տա ցին ե րե սուն տա րի դուրս չե կավ իր սեն

յա կից, և քա հա նան ինքն էր եր բեմն տոն օ րե րին գնում նրա մոտ 

և պա տա րագ մա տու ցում: Եվ մի օր նրա մոտ մի դի վա հա րի բե րե

ցին` բժշկվե լու հա մար, ով, նախ քան քա հա նա յի ներս մտնե լը, ա սաց. 

«Քահա նան պոռն կու թյան ո գի ու նի, թո՛ղ չպա տա րա գի»: Եվ ծերն 

ասաց. «Ա մեն ոք մեղ քը դուրս է հա նում, իսկ դու ներս բե րիր: Չէ՞ որ 

գրված է` մի՛ դա տեք, որ չդատ վեք (Մատթ. Է 1, Ղուկ. Զ 37-38): Ե թե մե

ղա վոր է, Աստ ված քա վու թյուն կտա նրան, քան զի գրված է. ��Ա ղո՛թք 

ա րեք միմ յանց հա մար, որ բժշկվեք (Հակ. Ե 16)��»: Եվ երբ ե կավ քա հա

նան, Տե րը կա մե ցավ գայ թակ ղու թյու նից զերծ պա հել ծե րին: Եվ պա

տա րա գի ժա մա նակ նա տե սավ, որ Տի րոջ հրեշ տա կը, երկն քից իջ նե

լով, ձեռ քը դրեց քա հա նա յի գլխին, և քա հա նան լու սա վոր վեց որ պես 

հուր, և ա սաց ծե րին. «Ե թե թա գա վոր նե րը թույլ չեն տա լիս ա պա

կան ված ձեռ քե րով սպա սար կե լու ի րենց, ա պա Երկ նա յին ար քան ինչ

պե՞ս թույլ կտա ա րա տա վո րին կանգ նե լու իր առ ջև, որ չա՜փ ա ռա վել 

ևս աստ վա ծա յին զո րու թյամբ կմաք րի և կսրբի իր սպա սա վոր նե րին 

և կպայ ծա ռաց նի ար ժա նի նե րին»: Դի վա հարն ա զատ վեց դևից, ար

ձակ վեց խնդու թյամբ և փա ռա վո րեց Աստ ծուն իր շնորհ նե րի մեջ: Եվ 

այս ա մե նը տես նե լու ար ժա նա ցավ հայր Մար կո սը, ո րով հե տև չդա տեց 

քա հա նա յին, և այս պի սի հայտ նու թյան նա ար ժա նա ցավ Քրիս տո սի 

շնորհ նե րով:

13. Մի ծեր օ րա կան ե րեք պաք սի մատ էր ու տում: Երբ հյուր ե կավ 

նրա մոտ,  նրա ա ռաջ դրեց վեց պաք սի մատ, իսկ երբ կե րան, հաս կա

ցավ, որ եկ վո րին չբա վա կա նաց րեց, բե րեց ևս ե րեք հատ նրա հա մար: 

Եվ երբ սե ղա նից վեր կա ցան, մե ղադ րեց հյու րին և ա սաց. «Կրո նա վո րը 

պար տա վոր է շատ չու տել»: Հյու րը թո ղու թյուն խնդրեց և գնաց: Իսկ 

ծե րը հա ջորդ օ րը կե րավ ի րեն սահ ման ված չա փով և սաս տիկ սո ված 

մնաց, հա ջորդ օրն` ա ռա վել ևս, իսկ եր րորդ օ րը չկա րո ղա ցավ տա նել 

սո վը, ըն կավ Աստ ծո ա ռաջ և լաց ե ղավ: Եվ Տի րոջ հրեշ տա կը, գա լով 

նրա մոտ, ա սաց. «Այդ պես ե ղավ, ո րով հե տև դա տե ցիր եղ բո րը: Չգի

տե՞ս, որ ով ինչ կա րո ղա նում է ա նել, իր ան ձով  չի ա նում, այլ` Աստ

ծո շնոր հով: Արդ, այ լևս այդ պես չա նե՛ս»:

14. Ոմն ծեր ար գե լեց քա հա նա յին գալ իր մոտ՝ պա տա րագ մա տու

ցե լու, ո րով հե տև իր մոտ բամ բա սե ցին նրան մա սին: Եվ նա ձայն լսեց, 
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որ ա սաց. «Իմ դա տաս տա նը վերց րին մար դիկ»: Եվ տե սավ մի ոսկ յա 

ջրհոր և ոսկ յա շղթա, և մի բո րոտ ջրհան ոս կե ա մա նով ջուր էր հա

նում և տա լիս էր ըմ պող նե րին, ո րից ծե րը չէր կա րո ղա նում ըմ պել: 

Եվ նրան ա սա ցին. «Քեզ ի՞նչ փույթ, ին չո՞ւ ես ծա րավ մնում, քան զի 

ջու րը սուրբ է,  սուրբ է և տե ղը, ուր կա, և  ա մա նը, ո րով տա լիս է»: 

Եվ սթափ վե լով` ծե րը հաս կա ցավ տե սիլ քը, ա պա իր մոտ կան չեց քա

հա նա յին, թո ղու թյուն խնդրեց, պա տա րագ ա նել տվեց և հա ղոր դու

թյուն վերց րեց նրա նից:

15. Ա սաց ծե րը. «Ով ըն դու նեց չա րա խո սու թյու նը, կրակ վերց րեց 

իր ծո ցը»:

16. Դարձ յալ. «Ե թե տես նես մե կին ծի ծա ղե լիս կամ շատ ու տե լիս, 

մի՛ դա տիր նրան, այլ ա սա՛. «Ե րա նի սրան, քա նի որ մեղք չու նի, դրա 

հա մար էլ ցնծում է նրա հո գին»: 

17. Հայր Պի մենն ա սաց. «Ե թե մարդ կար ծում է, թե լռու թյամբ 

ճգնում է, բայց նրա սիր տը դա տատ պար տում է ու րիշ նե րին, այն պի

սին շա տա խոս է, թե կուզ լե զուն պա հի: Իսկ նա, ով ա ռա վո տից մին չև 

ե րե կո խո սում է, լռու թյուն է պա հում, այ սինքն` ա նօ գուտ չի խո

սում»:

18. Ոմն եղ բայր բնակ վում էր մի ծե րի մոտ, և հաց կե րույ թի ժա

մա նակ մի ոտ քը միշտ սե ղա նին էր դնում, իսկ ծե րը չէր հան դի մա

նում նրան: Ո րոշ ժա մա նակ անց ծե րը գնաց լա վա գույն հոր մոտ և 

պատ մեց նրան այդ մա սին: Եվ ա սաց  նրան ա վագ հայ րը. «Ինձ մոտ 

ու ղար կիր եղ բո րը»: Այդ պես էլ ա րեց ծե րը: Եվ երբ գնաց եղ բայ րը 

ա վագ ծե րի մոտ, և հա ցի ժա մը ե կավ, սե ղան դրե ցին, ա վագ ծե րը 

շտա պեց և եր կու ոտ քերն էլ դրեց սե ղա նին, իսկ նրա մոտ ե կած եղ

բայ րը խիստ վի րա վոր վեց և չկա րո ղա նա լով համ բե րել` ա սաց. «Հա՛յր, 

պատ շաճ չէ այդ պես ա նել»: Եվ ա վագ ծերն ի ջեց րեց ոտ քե րը սե ղա նից 

և ա սաց. «Ճիշտ ես ա սում, եղ բա՛յր, մեծ մեղք էր սա, մե ղան չե ցի Աստ

ծո ա ռաջ»: Եվ վե րա դար ձավ եղ բայ րը իր ծե րի մոտ և այ լևս եր բեք 

չա րեց այդ լկտիու թյու նը:

19. Հարց րե ցին մի ան գամ հայր Մա կա րին իր ա շա կերտ նե րը, թե 

ի՞նչ է մե ծը և ինչ` փոք րը: Եվ նա ա սաց. «Ով իր խոր հուրդ նե րի մեջ 

փոքր է տես նում` ու րեմն մեծ է, և ով մեծ է պատ կե րաց նում` փոքր է»: 

Եվ նրան ա սա ցին. «Մեկ նի՛ր մեզ այդ ա սածդ, հա՛յր»: Եվ նա նրանց 

ա սաց. «Սրբե՛ք ձեր սրտե րը և կհաս կա նաք ա սածս»:
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20. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ի՞նչ է չա րա խո սու

թյու նը»: Եվ ծերն ա սաց. «Ե թե ա սես. «Այս եղ բայ րը պինդ, ժրա ջան է 

վար քի մեջ և ի մաս տուն է, բայց այ սինչ բա նե րի մեջ ան հաս տատ է», 

ա հա չա րա խո սե ցիր քո եղ բո րից, իսկ ե թե ա սես. «Այ սին չը խա բե բա 

է և երդմ նա զանց», սա դա տա պար տու թյուն է և ա ռա վել վատ թար է, 

քան չա րա խո սու թյու նը»:

21. Ոմն եղ բայր սա տա նա յի ազ դե ցու թյամբ ըն կավ շնու թյան մեջ: 

Հայ րե րից մեկն ա սաց. «Ո ՜հ, ի՜նչ չա րիք գոր ծեց»: Ո րոշ ժա մա նակ 

անց ննջեց այն եղ բայ րը, որ մե ղան չել էր, և Տի րոջ հրեշ տա կը տա րավ 

նրան ծե րի մոտ և ա սաց. «Ա հա, ում որ դա տե ցիր, ննջեց, և Աստ ված 

ա սում է. ��Ո՞ւր կհրա մա յես տա նել սրան` Ար քա յու թյո՞ւն, թե՞ գե հեն, 

ո րով հե տև դու Ինձ իշ խա նու թյու նից զրկե ցիր և ժա մա նա կից  ա ռաջ 

դա տե ցիր սրան��»: Եվ ծե րը մին չև մահ վան օ րը զղջման ար տա սուք

ներ էր թա փում այդ խոս քի հա մար, մին չև որ Աստ ված թո ղու թյուն 

շնոր հեց նրան:

22. Աբ բա Ղոն գի նոսն ա սաց. «Երբ եղ բայ րը կա մե նում է եղ բո րը 

տե սակ ցու թյան  գնալ, չա րա խո սու թյան դևը կա՛մ նրա նից շուտ է 

տեղ հաս նում, կա՛մ նրա հետ է գա լիս եղ բոր մոտ»: Ա սաց դարձ

յալ. «Չկա ո չինչ ա վե լի վատ թար, քան չար սո վո րու թյու նը, քան զի 

մեծ ժա մա նակ և ջան քեր են պա հանջ վում մար դուց այն ար մա տա խիլ 

ա նե լու համար, ո րով հե տև ա ռանց ժա մա նա կի և տքնու թյան անհ նա

րին է սովո րությունը ար մա տա խիլ ա նել: Սա կայն տքնու թյուն շա տերն 

ու նեն, իսկ ժա մա նակ` քչե րը, ո մանց ջան քերն էլ մահ վամբ են ընդ

հատվում, և միայն Աստ ված գի տե` ինչ է ա նե լու նրանց հետ Դա տաս

տա նի օ րը»:

23. Հարց րին ծե րին, թե ինչ է այն խոս քը, թե. «Ա մեն դա տարկ խոս

քի հա մար պա տաս խան եք տա լու (Մատթ. ԺԲ 36)», ծերն ասաց. «Նյու

թե ղեն, մարմ նա վոր ի րե րի մա սին ցան կա ցած խոսք դա տար կա բա նու

թյուն է: Միայն հո գու փրկու թյան մա սին խոսքն է, որ դա տար կա բա

նու թյուն չէ, սա կայն լա վա գույ նը լռելն է, քան զի մինչ դեռ  խո սում ես 

լա վը` մեջ տեղ է գա լիս նաև վա տը»:

 24. Մի ան գամ ժո ղով ե ղավ Սկյու թիա յում, որ տեղ հայ րե

րը միմյանց հետ խո սում էին մի մե ղան չած եղ բոր մա սին, իսկ հայր 

Հանպի սո վը լուռ էր: Հե տո վեր կա ցավ և դուրս գա լով՝ վերց րեց մի 

մեծ կո ղով, լցրեց այն ա վա զով և շա լա կեց, մի փոք րիկ զամբ յուղ էլ` 

դարձ յալ ա վազով լցված, առ ջևում էր բռնել: Եվ ծե րե րի հար ցին, թե 



 ԳԼ. Թ –  ԴԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ   295

ինչ է նշանա կում այդ օ րինա կը, նա պա տաս խա նեց. «Այս մեծ կո ղո

վը, որ այս քան շատ ա վա զով է լցված, իմ հան ցանք ներն են, ո րով հե

տև բազում են իմ մեղքե րը, և դրանք հե տևումս եմ թո ղել, որ պես զի 

դրանց հա մար չճգնեմ և ողբ ու լաց չա նեմ, իսկ ա հա այս փոք րիկ 

զամբ յու ղը իմ եղբո րինն է, և սրա նով եմ կա մե նում զբաղ վել` դա տա

պար տե լով եղ բո րը: Բայց պատ շաճ չէ այդ պես վար վել, այլ հատ կա պես 

սե փա կանն է անհ րա ժեշտ ա ռաջ բե րել, իսկ եղ բոր մա սին պետք է հոգ 

տա նել և ա ղա չել Աստ ծուն, որ պես զի թո ղու թյուն շնոր հի նրան»: Եվ 

լսե լով այս` հայ րերն ա սա ցին. «Ար դա րև, ա՛յդ է փրկու թյան ճա նա

պար հը»:

25. Հարց րին Հով հան նես Կար ճա հա սա կին, թե ինչ պես կա րող է աղ

տե ղի մար դը, իր ան ձը թո ղած, բամ բա սել ու րիշ նե րին: Եվ նա ա սաց. 

«Լսի՛ր ա ռա կը. մի մարդ կա մե ցավ աղ քատ կին առ նել, քան զի ին քը 

ևս աղ քատ էր: Մեկ այլ կին, նույն պես աղ քատ, ևս ցան կա ցավ նրան, 

և եր կու սին էլ վերց նե լով` տա րավ իր տու նը, և եր կուսն էլ մերկ էին: 

Ե րե կո յան մի կի նը դուրս ե կավ և սկսեց հա վա քել աղ բա նոց նե րում և 

փո ղոց նե րում ըն կած հնո տի շո րեր և կար կա տե լով դրանք` իր ա մո

թույք նե րի հա մար ծած կոց սար քեց: Եվ երբ այդ տե սավ մյուս կի նը, 

ա մուս նուն ա սաց. «Տես նո՞ւմ ես այս բո զին, որ մերկ շրջում է և չի 

ա մա չում»: Իսկ նա ա սաց. ��Իսկ դու ա մե նևին չե՞ս ա մա չում քո մեր

կու թյու նից և բամ բա սո՞ւմ  ես նրան��»:

26. Ա սաց հայր Ով րը իր ա շա կերտ Պո ղո սին. «Այս խու ղը եր բեք 

օ տար բան մի՛ բեր»:

27. Ժայ ռաբ նակ աբ բա Հով հան նես ծե րը աբ բա Դա նիել Ե գիպ տա ցու 

մա սին պատ մեց, թե նա մի ան գամ գնաց Տե րե նութ, որ պես զի վա ճառի 

իր ձե ռա գոր ծը: Մի ե րի տա սարդ ա ղա չեց  նրան և ա սաց. «Հա նուն 

Աստ ծո, հա՛յր, ե՛կ իմ տուն և իմ կնոջ վրա ա ղո՛թք ա րա, ո րով հե տև 

ա մուլ է»: Եվ ծե րը, ե րի տա սար դի թա խան ձանք նե րին տե ղի տա լով, 

գնաց նրա տուն, ա ղոթք ա րեց նրա կնոջ վրա, և նա Աստ ծո  կամ քով 

հղիա ցավ: Մարդ կան ցից ո մանք, որ չէին երկն չում Աստ ծուց, անզգա

մա բար հանդգ նում էին ա սել, թե այն ե րի տա սար դը ան մասնակից էր, 

իսկ  կի նը աբ բա Դա նիե լից հղիա ցավ: Ծերն ա սաց ա մուսնուն. «Երբ 

քո կի նը ե րե խա կծնի, ինձ տե ղե կաց րո՛ւ»: Եվ ա մու սի նը, գա լով նրա 

մոտ, ա սաց. «Աստ ծով և քո ա ղոթք նե րի շնոր հիվ իմ կի նը ծննդա բերեց, 

հա՛յր»: Այն ժամ ե կավ հայր Դա նիե լը և ե րի տա սար դին ա սաց. «Ճաշ

կե րո՛ւյթ պատ րաս տիր և հրա վի րի՛ր քո բա րե կամ նե րին ու հա րա
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զատ նե րին»: Եվ երբ հա վաք ված ճա շում էին, վերց րեց ծե րը ե րե խա յին 

ա մեն քի ա ռաջ և նրան հարց րեց. «Ո՞վ է քո հայ րը»: Ծծկերը ձեռ քի 

մա տով ցույց  տվեց իր հո րը: Այդ ե րե խան դեռ քսա ներ կու օ րա կան 

էր: Եվ ա մեն քը փա ռա վո րե ցին Աստ ծուն, որ պահ պա նում է նրանց, ով

քեր ճշմար տու թյունն են փնտրում ի րենց բո վան դակ սրտով:

Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից

28. Հայր Ան տո նիո սը մար գա րեա ցավ հայր Ա մո նի մա սին և ա սաց. 

«Դու մե ծա պես կա ռա ջա դի մես Աստ ծո երկ յու ղի մեջ»: Հա նեց նրան 

իր սեն յա կից դուրս, ցույց տվեց մի մեծ ժայռ և ա սաց նրան. «Հայ

հո յի՛ր այս վե մին, ապ տա կի՛ր և հար վա ծի՛ր դրան»: Եվ նա այդ պես 

ա րեց: Ա սաց նրան հայր Ան տո նիո սը. «Քեզ ո րևէ բան ա սա՞ց այդ 

վե մը»:  Նա ա սաց` ո՛չ: Ան տոնն ա սաց. «Դու նույն պես ա պա գա յում 

պետք է հաս նես այդ չա փին»: Եվ այդ պես էլ ե ղավ, քան զի այն պի սի 

գե րազան ցու թյան հա սավ հայր Ա մո նը, որ իր ան մե ղու թյան շնոր հիվ 

բնավ մո ռա ցավ` ինչ բան է չա րու թյու նը: Իսկ երբ նա ե պիս կո պոս 

դար ձավ, նրա մոտ մի կույս բե րին, որ հղի էր, և ա սա ցին. «Սրա վրա 

ա պաշ խա րու թյան կարգ սահ մա նի՛ր, հա՛յր»: Իսկ նա խա չակն քեց նրա 

ո րո վայ նը և պատ վի րեց տալ նրան եր կու կտավ և ա սաց. «Մի գու ցե 

ճա նա պարհ գնա լիս մեռ նի ին քը կամ զա վա կը, և պա տանք չգտնվի 

նրանց հա մար»: Իսկ նրանք ա սա ցին. «Ի՞նչ ես ա նում, հա՛յր, դրան 

պատ ժի կա նոն սահ մա նի՛ր»: Իսկ նա ա սաց. «Դուք էլ եք տես նում, 

եղ բայր նե՛ր, որ նա մա հա մերձ է, ես ի՞նչ ա նեմ սրան»: Եվ ար ձա կեց 

նրան:

29. Հայր Ա ղա թո նը, ե թե ո րևէ գայ թակ ղե ցու ցիչ ա րարք տես ներ, 

ա սում էր. «Ա ղա թո՛ն, դու մի՛ ա րա այդ բա նը»: Եվ այդ պես կան խում 

էր եղ բո րը դա տե լու խոր հուր դը:

30. Մի ան գամ  հայր Ա մո նը ինչոր տեղ գնաց, որ մի բան ճա շա

կի: Այն տեղ կար գար շե լի ա նուն հա նած մի եղ բայր, և այն կի նը, ո րի 

հետ մե ղան չում էր եղ բայ րը, այն տեղ էր: Մտավ հայր Ա մո նը բամ

բաս ված եղ բոր տու նը, իսկ տե ղի բնա կիչ նե րը երբ ի մա ցան, որ կի նը, 

ում բամ բա սում էին, ա հա ե կել է այն եղ բոր մոտ` նրա տուն, խիստ 

վրդով վե ցին և գնա ցին նրան հա լա ծե լու այն տե ղից: Երբ ի մա ցան, որ 

Ա մոնն այն տեղ է, նրան ա ղա չե ցին գնալ ի րենց հետ: Իսկ այն եղ բայ
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րը, տես նե լով ամ բո խը, կնո ջը մտցրեց մի մեծ կա րա սի մեջ և թաքց րեց 

նրան: Եվ երբ ե կավ ամ բո խը, հայր Ա մոնն ի մա ցավ, թե որ տեղ է կի նը, 

և ո րո շեց ծած կել նրան. դրա հա մար մտավ տուն, նստեց կա րա սի վրա 

և պատ վի րեց տու նը խու զար կել, որ կնո ջը գտնեն: Եվ երբ չգտան, 

հայր Ա մոնն ա սաց. «Այդ ի՞նչ եք ա նում. զրպար տում եք ան մեղ մար

դուն»: Այն ժա մա նակ նրանց վրա ա ղոթք ա նե լով՝ ար ձա կեց ամ բո խին, 

և բռնե լով եղ բոր ձեռ քից՝ ա սաց. «Զգո՛ւյշ ե ղիր քո ան ձի հա մար»: Եվ 

միայն այս ա սե լով` գնաց այն տե ղից:

31. Հայր Պափ նո տիոսն ա սաց. «Ես խնդրե ցի հայր Մա կա րիո սին և 

ա սա ցի. «Ինձ խո՛սք ա սա, հա՛յր, ո րով ապ րեմ»: Եվ նա ա սաց. ��Ոչ 

մեկին չար բան մի՛ ա րա  և ոչ ո քի մի՛ դա տիր: Ա՛յդ ա րա և կապ րես��»:

32. Սկի տեում մի եղ բայր մե ղան չեց, և նրա հա մար ժո ղով հրա վի

րե ցին: Երբ  հայր Մով սե սին կան չե ցին այդ ժո ղո վին,  նա չկա մե ցավ 

գնալ: Քա հա նան դարձ յալ լուր ու ղար կեց և ա սաց. «Քեզ է սպա սում 

ողջ ժո ղո վը»: Իսկ նա, տե ղի տա լով նրանց պնդու մին, ե կավ: Նա վերց

րել էր մի ծակ կո ղով, լցրել ա վա զով, դրել էր իր թի կուն քին և այդ

պես գա լիս էր ժո ղո վին: Եվ ողջ ժո ղո վը ըն դա ռաջ ե լավ նրան ու երբ 

տե սան, հարց րին. «Այդ ի՞նչ բան է, հա՛յր»: Նրանց ա սաց. «Այդ իմ 

մեղ քերն են, որ ծո րում են իմ թի կուն քից, իսկ ես չեմ տես նում: Իսկ ես 

ա հա այ սօր ե կա դա տե լու ու րի շի մեղ քը»: Իսկ նրանք, երբ այս լսե ցին, 

ոչ մի բան չա սա ցին մե ղան չած եղ բո րը, այլ թո ղու թյուն շնոր հե ցին 

նրան, և ժո ղո վը ցրվեց:

33. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Ե թե տես նեմ 

ըն կե րո ջը ո րևէ հան ցան քի մեջ, բա րի՞ է՝ ե թե ծաղ րեմ այն»: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Ե թե մենք ծած կենք եղ բոր մեղ քը, Աստ ված էլ մեր մեղ

քը կծած կի»: Ա սաց եղ բայ րը. «Երբ լսում եմ ո րևէ եղ բոր մա սին, որ 

հան ցանք է գոր ծել, նրան իմ սեն յակ չեմ հրա վի րում և նրա հետ չեմ 

ու րա խա նում, իսկ երբ տես նում եմ բա րի համ բա վի տեր այլ եղ բոր, 

խնդու թյամբ ըն դու նում և պատ վի եմ ար ժա նաց նում նրան»: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Ե թե այն բա րե համ բավ ու նե ցո ղին հա ճե լի բա ներ ես 

ա նում, ա պա հան ցա վո րին պար տա վոր ես կրկնա կին ա նել, քան զի դե

ղը վի րա վո րին է պետք, և ոչ թե՝ ա ռող ջին»: Այժմ լսի՛ր այս մա սին մեկ 

այլ պատ մու թյուն` սրա նման: Մի եղ բայր կար, որ միա բա նու թյան 

վան քում նստում էր ա ռան ձին: Սրա ա նունն էր Տի մո թեոս, որն ընտր

յալ և սուրբ մարդ էր: Վա նա հայ րը լսեց մեկ այլ եղ բոր մե ղանչ ման 

մա սին և նրա մա սին հարց րեց Տի մո թեո սին, թե ինչ պե՞ս վար վի: Իսկ 
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նա ա սաց` ար տաք սե՛լ նրան վան քից, և եղ բորն ար տաք սե ցին: Եվ երբ 

այդ պես ե ղավ, այ սինքն` ար տաք սե ցին եղ բո րը Տի մո թեո սի խոս քի հա

մա ձայն, այն ժամ իս կույն և ան մի ջա պես վտար ված եղ բոր նույն մեղ

քի պա տե րազ մը ե կավ Տի մո թեո սի վրա, այն աս տի ճան, որ նա ըն կավ: 

Լաց ե ղավ Տի մո թեոսն Աստ ծո ա ռաջ և ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ, 

Տե՛ր, քան զի մե ղան չե ցի»: Երկն քից ձայն ե կավ, որ ա սաց. «Տի մո թեո՛ս, 

դա պա տա հեց քեզ հետ այն պատ ճա ռով, որ փոր ձու թյան ժա մին ան

տե սե ցիր այն եղ բո րը և փո խա նակ օգ նե լու` ա ռա վել վնա սե ցիր և՛ 

նրան, և՛ քեզ»:

34. Հարց րին ո մանք հայր Պի մե նին և ա սա ցին նրան. «Ինչ պե՞ս կա

րո ղա ցավ հան դուր ժել հայր Ես թե րի նո սը այն պի սի ա շա կեր տի, ո րը գի

շե րա յին հսկու մի ժա մին ննջել էր»: Ծե րը նրանց ա սաց. «Ե թե ես լի

նեի այն տեղ, իմ թիկ նոցն էլ կդնեի նրա գլխա տա կին»: Հայր Պամ բոսն 

ա սաց. «Եվ ի՞նչ պա տաս խան կտա յիր դու Աստ ծուն դրա հա մար»: Պի

մենն ա սաց. «Կա սեի. ��Դո՛ւ ա սա ցիր, Տե՛ր, թե՝ նախ հա նի՛ր քո աչ քից 

այդ գե րա նը,  ա պա հստակ կտես նես՝ քո եղ բոր աչ քից շյու ղը հա նե լու 

հա մար (Մատթ. Է 5)��»:

35. Ոմն եղ բայր, որ եղ բայր նե րի միա բա նու թյան մեջ էր, մեղ քի մեջ 

ըն կավ, իսկ այդ մեր ձա կայ քում մի մե նակ յաց կար, որ քա ռա սուն տա

րի իր սեն յա կից բնավ դուրս չէր ե կել: Սրա մոտ ե կավ վա նա հայ րը և 

պատ մեց նրան մե ղան չած եղ բոր մա սին, իսկ նա ա սաց` ար տաք սե՛լ 

նրան: Եվ երբ ար տաքս վեց այն եղ բայ րը, գնաց նստեց ա նա պա տա

մերձ ան տա ռի թա վու տում և բա զում օ րեր դառ նա պես լաց ե ղավ: Եվ 

Աստ ծո խորհր դով եղ բայր նե րից ո մանք գնա ցին հայր Պի մե նի մոտ: 

Մինչ անց նում էին այն տե ղով, լսե ցին ող բի ձայ նը, և մտնե լով ան

տա ռի ե ղեգ նու տը` գտան այն եղ բո րը մեծ տրտմու թյան մեջ և ա ղա

չե ցին նրան գնալ ի րենց հետ հայր Պի մե նի մոտ, իսկ նա չկա մե ցավ, 

այլ ա սաց. «Ո՛չ, ես այս տեղ էլ կմեռ նեմ»: Եվ եղ բայր նե րը, գա լով հայր 

Պի մե նի մոտ, պատ մե ցին նրան եղ բոր մա սին: Իսկ ծե րը նրան ցից մե կին 

ու ղար կեց՝ իր մոտ բե րե լու նրան: Երբ ե կավ այն եղ բայ րը ծե րի մոտ, 

տե սավ ծե րը նրան խիստ տրտմած, վեր կա ցավ և ըն դա ռաջ ե լավ նրան 

ու րա խու թյամբ, համ բու րեց սի րով և մե ծա պես մխի թա րեց նրան խոս

քով և գո րո վան քով: Ա պա մի եղ բոր ու ղար կեց այն մե նակ յա ցի մոտ 

և պատ վի րեց այս պես ա սել նրան. «Բա զում ժա մա նա կից ի վեր կա

մե նում էի քեզ տես նել, ո րով հե տև լսել էի քո մա սին, սա կայն եր կու

սիս ծու լու թյան պատ ճա ռով միմ յանց չտե սանք: Այժմ Աստ ծո կամ քով 

պատ ճառ մեջ տեղ ե կավ. նե ղու թյո՛ւն քա շիր և ե՛կ ինձ մոտ, որ պես զի 
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տես նենք միմ յանց»: Իսկ նա, ո րով հե տև եր բեք դուրս չէր ե կել, չկա

մե ցավ գնալ, սա կայն իր մտքում խոր հեց և ա սաց. «Ե թե Աստ ծուց 

ազդ ված չլի ներ Պի մե նը, ինձ չէր կան չի»: Եվ ել նե լով գնաց նրա մոտ, 

և ող ջու նե լով միմ յանց` նստե ցին: Ա սաց  հայր Պի մե նը մե նակ յա ցին. 

«Եր կու մարդ կա յին մի գյու ղում, ո րոն ցից  յու րա քանչ յուրն իր առ ջև 

ու ներ իր մե ռե լը: Նրան ցից մե կը, թո ղած իր մե ռե լը, գնա ցել ող բում 

էր իր ըն կե րոջ մե ռե լը»: Երբ այս լսեց մե նակ յա ցը, հաս կա ցավ աս վա

ծը և հի շեց՝ ինչ որ ա րել էր եղ բո րը, և ա սաց. «Պի մե նը եր կինքն ի վեր 

է, իսկ ես` վա րը` ան դունդ նե րի խոր քե րում»: Եվ ա պա շա վե լով՝ սաս

տիկ  զղջաց  և ա պաշ խա րեց ար տա սուք նե րով և սո վո րեց այ նու հե տև 

ի մաս տու թյամբ դա տել: Բա րե խո սե ցին վա նա հոր ա ռաջ և եղ բո րը վե

րա դարձ րին իր սեն յա կը:

36. Հայ րե րից ո մանք հարց րին հայր Պի մե նին և ա սա ցին. «Ե թե տես

նենք եղ բո րը մե ղան չե լիս, պե՞տք է, որ մենք հան դի մա նենք նրան»: 

Իսկ ծե րը նրանց ա սաց. «Ես այս պես կա նեմ. ե թե ճա նա պարհս այդ

տե ղով անց նի, և տես նեմ եղ բո րը մեղք գոր ծե լիս, կան տե սեմ և չեմ 

հան դի մա նի, քան զի այս պես սո վո րե ցի Քրիս տո սից` մի՛ դա տիր, որ 

չդատ վես (Մատթ. Է 1)»: 

37. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց  նրան. «Ի՞նչ 

ա նեմ, հա՛յր, քան զի կար ճամ տում և նեղսր տում եմ խցում նստածս 

ժա մա նակ»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ոչ մե կին մի՛ ար հա մար հիր և ոչ մե

կին մի՛ բամ բա սիր և կհան դարտ վես նստե լիս, քան զի գրված է. ��Իմ 

ա նօ րե նու թյուն նե րը կպատ մեմ և կհո գամ իմ մեղ քե րի մա սին�� (Սաղմ. 

ԼԷ 19)»:

38. Գնաց հայր Պի մե նը ե գիպ տա ցի նե րի կող մը և այն տեղ բնակ վեց 

ո րոշ ժա մա նակ: Գտավ այն տեղ մի եղ բոր, ո րը նրա բնա կա տեղիին 

մոտ էր բնակ վում, և ո րի խցում կին կար: Ծե րը, սա կայն, չհան դի

մանեց նրան: Գի շե րով բռնե ցին այն կնոջ եր կուն քի ցա վե րը: Երբ 

ծերն ի մացավ այդ, իր ա շա կեր տին ա սաց. «Դու կժով գի նի կվերց նես 

և կտանես մեր մեր ձա վոր եղ բո րը, քան զի նա այ սօր դրա կա րիքն ու

նի»: Եվ ա շա կերտ նե րը չհաս կա ցան ծե րի ա րար քը: Իսկ երբ տե սավ 

եղ բայ րը ծե րի մար դա սի րու թյու նը, որ փո խա նակ հան դի մա նու թյան` 

սեր ա ռաքեց ի րեն գթա լով, դրա նից ազդ ված` զղջաց եղ բայ րը և խիստ 

ա պա շա վեց իր ա րար քի հա մար: Եվ մի քա նի օր անց տվեց կնո ջը՝ 

ինչ ու ներ և ու ղար կեց գյուղ, իսկ ին քը սեն յակ շի նեց` ծե րի սեն յա

կին մոտ, և նրան ա շա կեր տե լով` միշտ սո վո րում էր նրա նից: Մեղ քերն 
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ա պաշ խա րե լով՝ կա տար յալ սուրբ դար ձավ, և այն տեղ էլ վախ ճան վեց 

եղ բայ րը:

39. Հայր Պափ նո տիոսն ա սաց. «Մի ան գամ ճա նա պարհ էի գնում և 

մո լոր վե լով՝ հայտն վե ցի մի գյու ղի մոտ և տե սա ո մանց չա րա խո սե լիս 

ի րար հետ: Ա ղոթ քի կանգ նե ցի ու ա ղեր սում էի Աստ ծուն իմ մեղ քե րի 

հա մար: Եվ կանգ նեց Տի րոջ հրեշ տա կը իմ առ ջև` ձեռ քին բռնած մի 

հրե ղեն նի զակ, և ա սաց  ինձ. «Պափ նո տիո՛ս, բո լոր նրանք, ով քեր դա

տում կամ բամ բա սում են ի րենց եղ բո րը, այս սրով կսա տակ վեն: Իսկ 

դու, քա նի որ չդա տե ցիր` ինչ որ տե սար, այլ այն պես խո նարհ վե ցիր 

իմ առ ջև, կար ծես դու ինքդ էիր գոր ծել այն մեղ քը, դրա հա մար քո 

ա նու նը հա վիտ յանս  գրվեց կե նաց գրքում»:

40. Ա սաց ծե րը. «Մի՛ դա տիր պոռն կա ցո ղին, թե կուզ և դու սուրբ 

լի նես, այ լա պես ա նօ րեն կդառ նաս, ո րով հե տև Ով ա սաց` մի՛ շնա ցիր, 

նույն Ինքն ա սաց նաև` մի՛ դա տիր (Մատթ. Ե 27, Է 1)»:

41. Հայ րե րից մեկն ա սաց. «Երկն քի տակ չկա այլ ընտր յալ ազգ, 

քան քրիս տոն յա նե րի ազգն է, և ոչ ոք այն քան պատ վա կան չէ երկ րի 

վրա, որ քան՝ կրո նա վոր նե րի ազ գը: Միայն սա է վնա սա կար, ե թե հա

վա տանք դևե րին, հի շա չար և ո խա կալ լի նենք եղ բայր նե րի հան դեպ, 

բամ բա սենք ու դա տենք: Մեր մեղ քե րը չենք տես նում, իսկ եղ բոր մեղ

քե րը հո ժա րա կամ հրա պա րա կում ենք: Սա կայն դու, թե կուզ աչ քովդ 

էլ տես նես ո րևէ մե կի գոր ծած մեղ քը, մի՛ դա տիր և մի՛ բամ բա սիր, այլ 

ա սա. ��Ես բո լո րից ա վե լի հան ցա վոր եմ��»:

42. Ծե րե րից մեկն  ա սաց, թե. «Չկա ո չինչ ա վե լի լավ, քան այս 

պատ վի րա նը, թե՝ քո եղ բո րը մի՛ ար հա մար հիր, ո րով հե տև գրված է՝ 

հան դի մա նի՛ր քո եղ բո րը և կշա հես նրան (հմմտ. Մատթ. ԺԸ 15): Ո րով հե

տև ե թե տես նես քո եղ բո րը մեղ քի մեջ և հար մար պա հին չխրա տես 

նրան սի րով, նրա ար յու նը քեզ նից կպա հանջ վի, իսկ ե թե հան դի մա նես 

սի րով, և նա մնա նույ նի մեջ, դու ան պարտ կլի նես, քան զի բա րի է 

սի րով հան դի մա նե լը, քան ա տե լու թյամբ գար շե լը»:

43. Ոմն ծեր բնակ վում էր ա սո րի նե րի երկ րում` Ան տիո քի սահ ման

նե րին մոտ: Նա մի ա շա կերտ ու ներ, որ հապ ճեպ դա տում էր ա մեն 

մե կին: Եվ ե թե տես նում էր մե կին մեղ քի մեջ, ան հա պաղ դա տում էր 

նրան: Ծե րը բա զում ան գամ խրա տում էր նրան, օ րենք էր դնում և 

ա սում. «Զգո՛ւյշ ե ղիր, որդ յա՛կ, քան զի այդ մո լուց քով  կկորց նես քո 

ան ձը, քա նի որ ոչ ոք չգի տի մար դուն, այլ միայն նրա մեջ ե ղող հո

գին: Ո րով հե տև շա տե րը բազ մա թիվ չա րիք ներ գոր ծե ցին մարդ կանց 
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ա ռաջ և ծա ծուկ ա պաշ խա րե ցին Աստ ծո ա ռաջ, իսկ մար դիկ միայն 

նրանց մեղ քերն ի մա ցան, բայց ա պաշ խա րե լը չի մա ցան: Ու րիշ ներն էլ 

ի րենց կյան քի բո լոր օ րե րին չա րիք գոր ծե ցին, բայց մահ վան ժա մին 

ա պաշ խա րե ցին և թո ղու թյուն ստա ցան: Ո մանք էլ մե ղան չե ցին, սա

կայն սրբե րի պա ղա տանք նե րով ու ա ղոթք նե րով սրբվե ցին: Դրա հա

մար էլ չպետք է դա տել ոչ մե կին, քան զի մեկն է բո լո րի Դա տա վո րը` 

Աստ ված: Մար դը, որ դա տում է ու րի շին, Աստ ծուն հա կա ռակ է կանգ

նում, քան զի պա տի վը, որ Աստ ված տվեց Որ դուն, նա հափշ տա կում է: 

Դու միայն ա սա. «Ա նիծ յա՛լ Բե լիար, որ ա նել տվե ցիր այդ բա նը, իսկ 

եղ բայրս ան պարտ է»: Եվ մտքումդ դի՛ր՝ ոչ ո քի չդա տել, քան զի ե թե 

դա տես մե կին, Աստ ծո Հո գին կփախ չի քե զա նից»:

44. Ա սաց դարձ յալ ծե րը. «Ին չո՞ւ ես դու դա տում մար դաս պա նին 

կամ շնա ցո ղին,  գո ղին  կամ ո րևէ այլ չա րա գոր ծի, քան զի նրանք ի րենց 

ա նա չառ դա տա վորն ու նեն: Ին չո՞ւ նրանց մեղ քը քննես և դատես, իսկ  

նրանց գլխին կու տակ ված չա րի քը քո գլխին կու տա կես: Ե թե հա ճախ 

ի մաս տու թյամբ քննե լու լի նենք, կտես նենք, որ մեր մեղ քե րը ա վե լի չար 

են, քան նրան ցը. ա նա ռակ աչ քով նա յում ենք, դրա նով իսկ շնա նում 

ենք, բա զում ան գամ ա նար գում ենք եղ բո րը և պար տա կան ենք դառ

նում գե հե նի կրա կին, ո րով հե տև Տերն այս վճիռն ար ձա կեց՝ ա սե լով. 

«Ով նա յի կնո ջը և նրան ցան կա նա, շնա ցավ նրա հետ (Մատթ. Ե 28), և 

ով իր եղ բորն ա սի` մո րոս, պար տա կան կլի նի հե տևել գե հե նի կրա կին 

(Մատթ. Ե 22)»: Եվ որ ա մե նաա հա վորն է, բազ միցս ա նար ժա նորեն հա

ղորդ վում ենք Տի րոջ մարմ նին, իսկ դա տում ենք նրան, ով լոկ մարդ 

է սպա նել, իսկ մենք ա նար ժա նա բար հա ղորդ վե լու պատ ճա ռով՝ քրիս

տո սաս պան ենք դառ նում և Նրան սպա նող նե րին` հա ղոր դա կից, և ար

դա րա ցի է, որ թա գա վո րի ծի րա նին հեր ձողն ու այն տղմով շա ղա խողն 

ու աղ տե ղո ղը՝ եր կուսն էլ միև նույն պա տիժն են կրում: Այս պես է՝ և՛ 

նրանք, որ այն ժա մա նակ Տի րո ջը խա չե ցին, և՛ նրանք, որ ա նար ժա նո

րեն են հա ղորդ վում Նրա մարմ նին` միև նույն տան ջանք նե րի պի տի 

են թարկ վեն` ըստ ե րա նե լի Պո ղո սի խոս քի (Ա Կորնթ. ԺԱ 27-32)»:

45. Ա սաց ծե րը. «Ե թե տես նես քո եղ բո րը մե ղան չե լիս, մի՛ կու տակիր 

նրա վրա մե ղադ րանք ներ, այլ դիր դևի՛ վրա, որ պա տե րազ մում է նրա 

հետ, և այս պես ա սա. «Ինչ պես որ սա հաղթ վեց և հան ցանք գոր ծեց, 

նույն պես և ես հան ցանք գոր ծե ցի և հան ցա գործ եմ»: Եվ ողբա լով՝ 

օգ նու թյուն խնդրիր Աստ ծուց և նրա ա կա մա հան ցան քին ցա վա կի՛ց 

ե ղիր, քան զի ոչ ոք չի կա մե նում մե ղան չել Աստ ծո ա ռաջ և իր ան ձը 

կորց նել, այլ բո լորս էլ բռնա դատ վում և խաբ վում ենք դևե րից»:
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46. Մի ծեր պատ մեց հե տև յա լը. «Ա նա պա տում խոր քում մի ծեր 

էր բնակ վում: Ոմն եղ բայր վան քից գնաց նրան տե սակ ցու թյան: Ծե րը 

նրան հարց րեց, թե ինչ պե՞ս են եղ բայր նե րը: Եվ նա ա սաց. «Ող ջու

թյամբ են ձեր ա ղոթք նե րով, հա՛յր»: Եվ նա դարձ յալ հարց րեց եղ բայր

նե րից մե կի մա սին, ո րը բա րի համ բավ չու ներ: Եվ նա ա սաց. «Այն չար 

գոր ծե րից չի ա զատ վել, հա՛յր»: Իսկ ծե րը, լսե լով այս, ա սաց. «Այդ չափ 

լկտիա ցա՞վ եղ կե լին»: Եվ այս խոս քից ան մի ջա պես հե տո ծե րը հափշ

տակ վեց հո գով և ննջա ծի պես ե ղավ, և տե սիլ քի մեջ տե սավ` ին քը 

կանգ նած էր Գող գո թա յի վրա և տես նում էր մեր Տեր Հի սուս Քրիս

տո սին` խա չից կախ ված, եր կու ա վա զակ նե րի մեջ տե ղում: Եվ ա սում 

էր՝ ջա նում էի մո տե նալ և երկր պա գել Նրան: Եվ մինչ այս էի խոր հում, 

լսե ցի, որ Տե րը բարձ րա ձայն հրա մա յում էր իր առ ջևում նստած հրեշ

տակ նե րին և ա սում. «Դո՛ւրս հա նեք դրան, քան զի հա կա ռակ է Ինձ, 

քա նի որ նախ քան Իմ դա տաս տա նը՝ դա տեց իր եղ բո րը»: Եվ երբ ինձ  

հա նե ցին դուրս  և բե րե ցին դռնե րի մոտ, իմ փի լո նը կառ չեց ե կե ղե ցու 

դռնից և մնաց այն տեղ: Եվ ես մեր կա ցած փա խա այն տե ղից և երկ յու

ղից արթ նա ցա նույն պա հին: Եվ ա սա ցի  ինձ մոտ ե կած եղ բո րը. «Չար 

ե ղավ այս օրն ինձ վրա»: Եվ նա հարց րեց  ինձ. «Ի՞նչ պատ ճա ռով, 

հա՛յր»: Այն ժամ պատ մե ցի նրան տե սածս և ա սա ցի, որ իմ վրա յից 

հան ված փի լո նը Աստ ծո հո վա նին էր, որ վերց վեց իմ վրա յից եղ բո րը 

դա տե լու հա մար, և ես զրկվե ցի նրա նից: Եվ վկա ու նեմ փա ռաց Տի րո

ջը, որ դրա նից հե տո ես յոթ տա րի մո լոր ված մնա ցի այն լե ռան վրա, 

ա մե նևին հաց չճա շա կե ցի, չմտա հար կի տակ և ոչ էլ խո սե ցի ո րևէ 

մե կի հետ, մին չև որ ա ռա ջին տե սիլ քի նման նո րից տե սա Տի րո ջը, որ 

հրա մա յեց ինձ տալ իմ փի լոնն»: Ա հա այս պատ մեց ե րա նե լի ծերն իր 

մա սին: Իսկ մենք, որ լսում ենք այս պատ մու թյու նը այս պի սի ծե րից, 

ու րիշ ի՞նչ կա րող ենք ա սել, բա ցի միայն այս՝ ե թե ար դա րը հա զիվ 

է ապ րում, հա պա մե ղա վորն ու ամ բա րիշտն ո՞ւր կմնան (Ա Պետ. Դ 

18): «Արդ,– ա սաց ծե րը,– ո չինչ այն չափ չի բար կաց նում Աստ ծուն, 

և ո չինչ այն պես չի հե ռաց նում Աստ ծուց, որ քան ըն կե րո ջը դա տե լը, 

չա րա խո սե լը և ար հա մար հե լը: Եվ այն քան ծան րա գույն մեղք է հա

մա րում Տե րը ըն կե րո ջը դա տե լը, քան ցան կա ցած այլ մեղք, որ ա սում 

է. «Կեղ ծա վո՛ր, նախ հա նի՛ր քո աչ քից այդ գե րա նը և  ա պա հստակ 

կտես նես` եղ բորդ աչ քից շյու ղը հա նե լու հա մար (Մատթ. Է 5)»: Այս չա

փով Փրկի չը հա վա սա րեց րեց գե րա նը շյու ղին` եղ բոր մեղ քը՝ շյուղ 

և դա տո ղի մեղ քը գե րան ան վա նե լով: Ի մա ցե՛ք, եղ բայր նե՛ր, որ չկա 

ա վե լի չար և ծան րա գույն մեղք, քան եղ բո րը դա տե լը, բամ բա սե լը և 
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ար հա մար հե լը, ո րի վկան այն փա րի սե ցին է, որ մաք սա վո րին դա տե լու 

հա մար ի զուր կորց րեց իր բո լոր բա րե գոր ծու թյուն նե րը: Նույն պես և 

ձա խա կողմ յան ա վա զա կը, դա տե լով ըն կե րո ջը, զրկվեց դրախտ մուտք 

գոր ծե լուց և ա պարդ յուն կորց րեց փրկու թյան այն պա հը, քան զի ո չինչ 

չի կա րող այն պես ա նար գել գան ձերն ու հո գևոր բա րիք նե րը, ինչ պես 

ըն կե րո ջը դա տե լը: Ին չո՞ւ չենք դա տում մեր ան ձե րը,  ին չո՞ւ չենք 

քննում մեր չա րիք նե րը, ո րոնք ստու գա պես գի տենք, թե կուզ և՝ ոչ բո

լո րը, քան զի բա զում այլ մեղ քեր էլ ու նենք, ո րոնք չգի տենք, իսկ ո րոնք 

որ գի տենք, դրանք էլ բա վա կան են մեզ դա տա պար տե լու հա մար: Ին

չո՞ւ ենք Աստ ծո դա տաս տա նը հափշ տա կում: Ի՞նչ գործ ու նենք մենք 

Աստ ծո ստեղ ծած նե րի հետ կամ ի՞նչ պա հանջ ու նենք ըն կե րո ջից, կամ 

ի՞նչ օ գուտ այ լոց մեղ քե րը դա տե լուց: Յու րա քանչ յուրս մեր մեղ քերն 

ու նենք, և դրանց հոգ սե րը բա վա կան են մեզ. դրա՛նք դա տենք և գե հե

նի մա սին մտա ծենք, որ դրանց պատ ճա ռով պատ րաստ ված է մեզ հա

մար, ո րով հե տև դա տել մե կին կամ ար դա րաց նել` Աստ ծո ի րա վունքն 

է, և ոչ թե՝ մեր, և Նրա ձեռ քում է՝ կորց նել կամ ապ րեց նել իր ա րա

րած նե րին: Քան զի ե թե բո լոր ա րա րած նե րի ա րա րիչ հա մա րում ենք 

Աստ ծուն, ա պա հայտ նի է, որ Ով ստեղ ծել  է նրանց` Նա էլ դա տում 

է: Աստ ծուն կի սատ ված մի՛ ըն կա լեք, եղ բայր նե՛ր, իբ րև թե մեկ ու րիշ 

է Ա րա րի չը և մեկ ու րիշ` Դա տա վո րը, այլ ամ բող ջա կան և կա տար յալ 

ճա նա չե՛ք,  ա մեն ինչ Նրա՛ն թո ղեք: Քան զի ե թե մեր գոր ծերն Աստ

ծուն ենք պար տա վոր հանձ նել, ա պա որ չա՜փ ա ռա վել ևս` ու րիշ նե րին, 

քան զի միայն Աստ ված ի րա վունք ու նի հա տու ցե լու յու րա քանչ յու րին 

ըստ իր գոր ծե րի, ո րով հե տև գի տե ա մեն քին, նրանց չա փը, էու թյու նը, 

գոր ծը, հո գու և մարմ նի բա ժա նու մը: Դրա հա մար էլ Նրան թող նենք 

մերն ու ու րիշ նե րի նը, Ով քննում է սիրտն ու ե րի կամ նե րը, խոր հուրդ

ներն ու  մտա ծում նե րը, և Նրա խոս քը կտրումանց նում է մին չև հո

գու և շնչի, հո դե րի և ու ղե ղի սահ ման նե րը, Ում ա ռաջ ծալ վում են 

երկ նա վոր նե րի, երկ րա վոր նե րի և սան դա րա մե տա կան նե րի ծնկնե րը: 

Ու րեմն, ով եղ բայր նե՛ր, մեր տկա րու թյու նը մեր մտքում ու նե նա լով` 

ող բանք մեր ան ձե րը և այս խոր հենք, թե ինչ պե՛ս պետք է կանգ նենք 

Քրիս տոս Աստ ծո ա հա վոր ատ յա նի ա ռաջ և թե ի՛նչ պա տաս խան պի

տի տանք: Սե՛ր ու նե նանք միմ յանց հան դեպ, ո ղոր մու թյո՛ւն ու նե նանք 

գթու թյամբ, որ պես զի սրան ցով փրկվենք մեծ քննու թյան օ րը: Եվ զերծ 

մնանք ըն կե րո ջը դա տե լուց, բամ բա սե լուց և ար հա մար հե լուց, ա ռա

վել ևս օգ նենք միմ յանց և սի րենք, միմ յանց բե ռը կրենք և որ պես մեր 

մարմ նի ան դամ նե րը` խնա մենք, քան զի միմ յանց մարմ նի ան դամ ներ 
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ենք, ինչ պես ա ռաք յալն է ա սում` Գլու խը Քրիս տոսն է, ա մենքս` մար

մի նը, իսկ յու րա քանչ յուր ոք` մի ան դա մը: Ե թե ան դամ նե րից մե կը 

ցավ է զգում, նրա հետ ցավ են զգում բո լոր ան դամ նե րը (Ա Կորնթ. ԺԲ 

26): Իսկ Քրիս տոս` որ պես հան դերձ յալ բա րիք նե րի քա հա նա յա պետ, 

ե կավ և գթու թյամբ միա ցավ մեզ հետ և Իր խա չով հաշ տեց րեց մեզ 

Հայր Աստ ծո հետ և Ին քը ե ղավ բո լո րի գլու խը»:



  

Գլուխ Ժ. 
Աստ վա ծա յին եվ ու ղիղ դա տաս տա նի մա սին

1. 
Հայր Ան տո նիոսն ա սաց. «Շա տե րը ճնշե ցին ի րենց մար մին նե րը 

ճգնու թյամբ, բայց հե տո հե ռա ցան Աստ ծուց, քա նի որ չկա րո ղա

ցան քննել Աստ ծո դա տաս տան նե րը»: 

2. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին. «Իմ հո գին վնաս վում է իմ 

վար դա պե տի մոտ, շա րու նա կե՞մ մնալ նրա մոտ»: Ծե րը գի տեր, որ նա 

վնաս վում է, բայց  զար մա ցած նրա հար ցու մի վրա, թե` մնա՞մ նրա 

մոտ, պա տաս խա նեց. «Ե թե կա մե նում ես, մնա»: Նա գնաց և մնաց 

նրա մոտ, հե տո դարձ յալ ե կավ, թե` հո գիս վնաս վում է, բայց ծե րը չա

սաց` հե ռա ցի՛ր նրա նից: Իսկ եր րորդ ան գամ գա լով` ա սաց. «Գիտ ցի՛ր, 

որ այ լևս չեմ մնա նրա մոտ»: Հայր Պի մենն ա սաց  նրան. «Ա հա հի մա 

կապ րես, գնա՛ և մի՛ նստիր նրա մոտ»: Եվ հայր Պի մենն ա սաց նրան. 

«Ո՞վ է այն մար դը, որ երբ տես նի իր հո գու վնա սը, հարց ման կա րիք 

կու նե նա: Ծա ծուկ խոր հուրդ նե րի մա սին է հար կա վոր  հարց նել, քան

զի դա միայն ծե րե րին է վե րա պահ ված քննել, իսկ հայտ նի մեղ քե րի 

մա սին պետք չէ հարց նել, այլ հար կա վոր է շու տա փույթ կտրելհե

ռաց նել»:

3. Հարց րեց ոմն եղ բայր հայր Պի մե նին և ա սաց. «Իմ նե ղու թյան 

ժա մա նակ սրբե րից ո ման ցից խնդրե ցի ինձ անհ րա ժեշտ ո րոշ բա ներ, և 

տվե ցին ինձ սի րով: Արդ, ե թե Աստ ված և ինձ շնոր հի, տա՞մ ես էլ այն 

սի րով մեկ ու րի շին, թե՞ դարձ յալ տամ իմ նե ղու թյան ժա մա նակ ինձ 

տվո ղին»: Հայր Պի մենն ա սաց նրան. «Աստ ծո ա ռաջ ար դա րու թյունն 

այն է, որ տվո ղին վե րա դարձ նես, քան զի նրանն է»: Եղ բայրն ա սաց. 

«Ե թե տա նեմ նրան, և նա չկա մե նա վերց նել, այլ ինձ ա սի` գնա՛ և 

տո՛ւր աղ քատ նե րին` ինչ պես կա մե նում ես»: Ծերն ա սաց. «Նրանն են 

ի րե րը. ե թե ին քը տա քեզ, և ոչ թե դու խնդրես նրա նից, այն քոնն է, 

իսկ ե թե դու ես խնդրել մե նակ յա ցից կամ աշ խար հա կա նից, և նա չի 

20 – Հարանց վարք

L L

L L
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կա մե նում դարձ յալ ետ վերց նել քե զա նից, այս տեղ ար դեն ընտ րու թյան 

հարց է, քան զի նրա գի տու թյամբ ես այն տա լիս աղ քատ նե րին»:

4. Ա սաց հայր Պի մե նը. «Մար դը, որ ու սու ցա նում է, սա կայն չի 

ա նում այն, ինչ ու սու ցա նում է, նման է ա վա զա նի, որ ա մեն քին հա

գեց նում է և լվա նում, բայց ի րեն չի կա րո ղա նում մաք րել, այլ ա մեն 

տե սակ պղծու թյուն և աղ տե ղու թյուն մնում է իր մեջ»:

5. Հայ րե րից մե կը հարց րեց Հով հան նես Կար ճա հա սա կին, թե՝ ի՞նչ 

է մե նակ յա ցը:  Նա պա տաս խա նեց և ա սաց. «Տքնու թյուն, ո րով հե տև 

ինչ պես միայ նակ մարդն է ա մեն ին չի մեջ տքնում, նույն պես և մե նակ

յա ցը:

6. Եր կու գյու ղեր Ե գիպ տո սում կռվում էին միմ յանց դեմ: Հայր 

Պի մե նը, գնա լով ա վե լի մեծ և հզոր գյու ղը, ա ղա չեց, որ խա ղա ղու

թյուն պա հեն փոքր գյու ղի հետ, սա կայն նրան լսել չկա մե ցան: Իսկ 

նա, իր ոտ քե րի փո շին թո թա փե լով նրանց վրա, հե ռա ցավ, իսկ նրանք, 

ել նե լով ի րար դեմ պա տե րազ մի, կո տոր վե ցին, և մեծ գյու ղի մար դիկ 

հաղթ վե ցին, ո րով հե տև Տե րը պա հում է զրկված նե րի ի րա վուն քը: 

7. Հայր Ա մո նը մի ան գամ պատ մեց. «Ես և հայր Բի տի մը գնա ցինք 

հայր Ա քի լա սի մոտ և լսե ցինք, որ նա ներ սում այս խոսքն է կրկնում. 

«Մի՛ երկն չիր, Հա կո՛բ, իջ նել Ե գիպ տոս»: Նա ժա մե րով նույն բանն էր 

կրկնում: Երբ բա խե ցինք դու ռը, բա ցեց մեր առ ջև և հարց րեց, թե որ

տե ղից ենք, իսկ մենք վա խե ցանք ա սել, թե խու ցե րից ենք, ա սա ցինք` 

Նիտ րեա լե ռից ենք: Նա  մեզ ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ ձեզ հա մար, քա նի 

որ հեռ վից եք ե կել»: Մեզ ներս մտցրեց, և տե սանք, որ այդ գի շեր 

մեծ քա նա կու թյամբ զամբ յուղ ներ էր հյու սել, և խնդրե ցինք նրան, որ 

խոսք ա սի մեզ: Եվ նա ա սաց. «Ե րե կո յից մինչ այս ժա մը ես քսան գիրկ 

ար մա վե նու ճյուղ հյու սե ցի: Սա ինձ հար կա վոր չէր, այլ մտա վա խու

թյուն ու նե ցա, թե գու ցե Աստ ված զայ րա նա, հան դի մա նի ինձ և ա սի` 

կա րող էիր գոր ծել, ին չո՞ւ չգոր ծե ցիր. դրա հա մար էլ տքնում և գոր

ծում եմ իմ ողջ զո րու թյամբ»: Եվ մենք մե ծա պես շա հած` հե ռա ցանք»:

8. Մի ծեր անց նում էր գե տի մո տով և ե ղեգ նուտ գտավ, մտնե

լով՝ բնակ վեց այն տեղ և կտրում էր ե ղեգ նե րի ցո ղուն նե րը, պա րան 

էր հյու սում և գցում գե տը: Եվ այդ պես էր ա նում, մին չև որ մար դիկ 

ե կան, տե սան նրան և հարց րին. «Ին չո՞ւ ես հյու սում դա, ե թե քեզ 

պետք չէ»: Եվ նա ա սաց. «Ա նում եմ նրա հա մար, որ աշ խա տեմ և խա

ղա ղու թյուն գտնեմ, ոչ թե կա րիք ներս հո գամ»: Եվ գնաց այն տե ղից:
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9. Հայր Թեո դոսն ա սաց. «Ե թե սեր ու նե նաս մե կի հան դեպ, և նա 

ընկ նի պոռն կու թյան մեղ քի մեջ, ձե՛ռք մեկ նիր նրան և բարձ րաց րո՛ւ` 

թե կա րող ես, իսկ ե թե հերձ վա ծի մեջ ընկ նի և չլսի քեզ ու ետ չդառ

նա, կտրի՛ր ու հե ռու վա նի՛ր նրան քե զա նից: Մի գու ցե նրա հետ դան

դա ղես` քեզ էլ իր հետ դե պի ան դուն դը քարշ տա»: 

10. Պատ մում էին մի ծե րի մա սին, թե Թե բա յի դում իր ե րի տա սար

դու թյան տա րի նե րին բա զում ա ռա քի նու թյուն ներ գոր ծեց, իսկ ծե րու

թյան տա րի նե րին հի վան դա նա լով` կու րա ցավ: Եղ բայր նե րը մե ծա պես 

սփո փում էին նրան և կե րակ րում ի րենց ձեռ քով պատ րաս տած փա

փուկ ու տե լիք նե րով: Հարց րին հայր Սա րիո վին այս մա սին. «Ի՞նչ հե

տևանք կու նե նա այս մխի թա րու թյու նը նրա հա մար»: Հայր Սա րիովն 

ա սաց  նրանց. «Ե թե նրա սիր տը ցան կա նա և ա խոր ժե լով ու տի, թե

կուզ մեկ ար մավ էլ ճա շա կի, Աստ ված նրա վար ձը իր վաս տա կից կպա

կա սեց նի, իսկ ե թե մտքով չհեշ տա նա, այլ ա կա մա ըն դու նի այն` իր 

տկա րու թյան պատ ճա ռով, Աստ ված նրա վաս տա կը կպա հի ամ բող ջու

թյամբ և վար ձը կտա լիու լի, քա նի որ իր կամ քով չէր, այլ բռնա դատ

վեց: Իսկ նրանք, որ սպա սա վո րում են նրան, լիու լի վարձ կստա նան 

Աստ ծուց»:

11. Մի ան գամ Սկյու թիա յում ու զում էին հայր Ի սա հա կին քա հա նա 

ձեռ նադ րել, իսկ նա լսե լով այդ՝ փա խավ Ե գիպ տոս և գնա լով դաշ տը` 

թաքն վեց խո տե րի մեջ: Եվ հայ րե րը գնա ցին նրա հե տևից` գտնե լու 

նրան, և հաս նե լով այն տեղ` կա մե ցան փոքրինչ հան գիստ առ նել, ո րով

հե տև գի շեր էր, իսկ է շին ար ձա կե ցին, որ ա րա ծի: Եվ է շը գնացկանգ

նեց այն տե ղում, ուր թաքն ված էր հայր Ի սա հա կը:  Ա ռա վոտ յան է շին  

փնտրե լով` գտան հայր Ի սա հա կին և զար մա ցան: Արդ, երբ ու զե ցին 

կա պել նրան, նա չթո ղեց` ա սե լով. «Չեմ փախ չի, քան զի Աստ ծո կամքն 

է այս: Ուր էլ փախ չեմ, կգտնվեմ, ո րով հե տև այս ձեռ նադ րու թյունն 

Աստ ծուց է»:  Եվ նրանց ա սաց. «Ե թե կա մե նում եք, որ հնա զանդ վեմ 

ձեր ա ղա չանք նե րին, այս տեղ մի՛ բե րեք ե րի տա սարդ նե րի, քան զի չորս 

ե կե ղե ցի ներ Սկյու թիա յում քանդ վե ցին նրանց պատ ճա ռով»: 

12. Ե րա նե լի Ար սե նիո սի ա շա կերտ հայր Դա նիե լը պատ մեց և ա սաց. 

«Մի ան գամ նստած էի հայր Ա լեք սանդ րիո սի մոտ, և ինչոր ցավ հա

մա կեց նրան, և  նա ցա վի սաստ կու թյու նից ըն կավ բե րանք սի վայր: 

Այդ ժա մա նակ  հայր Ար սե նիո սը ե կավ նրա հետ խո սե լու և հեռ վից 

տես նե լով նրան այդ պես պրկված` չճա նա չեց: Եվ երբ սկսեց խո սել, 

ա սաց  նրան. «Ո՞վ էր այն աշ խար հա կա նը, որ տե սա այս տեղ»: Հայր 

Ա լեք սանդ րիո սը հարց րեց. «Որ տե՞ղ տե սար նրան»: Նա ա սաց. «Մինչ 
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իջ նում էի լե ռից, նա յե ցի այս կողմ և տե սա մե կին, որ բե րանք սի վայր 

պառ կած էր»: Եվ ըն կավ հայր Ա լեք սանդ րիո սը նրա ա ռաջ և ա սաց. 

«Ես էի, հա՛յր, ո րով հե տև ցա վը տի րել էր ինձ»: Ա սաց  նրան ծե րը. 

��Ու րեմն այդ դո՞ւ էիր, իսկ  ես կար ծե ցի ո րևէ աշ խար հա կան է,  դրա 

հա մար հարց րի քեզ��»:

13. Ա սաց Հայր Դա նիե լը դարձ յալ. «Երբ հայր Ար սե նիո սը Սկյու

թիա յում էր, այն տեղ մի մե նակ յաց կար, որ գո ղա նում էր ծե րե րի կա

րա սի նե րը: Եվ հայր Ար սե նիո սը, կա մե նա լով փրկել նրան և հանգս

տաց նել ծե րե րին, տա րավ  նրան իր խու ցը և ա սաց նրան. «Ինչ էլ որ 

խնդրես, կտամ քեզ, միայն թե մի՛ գո ղա ցի՛ր»: Եվ տվեց նրան ոս կի,  

հան դերձ,  դրամ և այն ա մե նը՝ ինչ պետք էր նրան, իսկ նա այն տե ղից 

գնա լով` դարձ յալ գո ղա նում էր: Այն ժամ ծե րե րը տես նե լով, որ չի դա

դա րում գո ղա նալ, ար տաք սե ցին նրան այն տե ղից: Եվ ա սա ցին ծե րե րը. 

��Ե թե եղ բայր նե րի մեջ գտնվի մե կը, որ հի վան դու թյան տկա րու թյուն 

ու նե նա, պետք է համ բե րու թյամբ տա նել նրան և շա հել, իսկ ե թե գո

ղա նում է, պետք է ար տաք սել այս տե ղից, քա նի որ վնա սում է իր հո

գին  և բո լոր նրանց, որ այս տեղ են, գայ թակ ղեց նում է��»: 

14. Պատ մեց դարձ յալ հայր Դա նիե լը. «Մի ան գամ մի քա նի եղ բայր

ներ գնում էին Թե բա յի դա՝ կտա վի հա մար, և ա սա ցին՝ այս ա ռի թով 

հայր Ար սե նիո սին էլ տես նենք: Հայր Ա լեք սանդ րիո սը, մտնե լով նրա 

մոտ, տե ղե կաց րեց նրան և ա սաց. «Եղ բայր ներ են ե կել Ա լեք սանդ

րիա յից և կա մե նում են քեզ տես նել»: Ա սաց  նրան ծե րը. «Ի մա ցիր, 

թե ի՛նչ նպա տա կով են ե կել»: Եվ հարց նե լով նրանց՝ լսեց, որ ա սում 

էին. ��Թե բա յի դա ենք գնում՝ կտա վի հա մար»: Եվ ծերն ա սաց. «Նրանք 

չեն տես նի Ար սե նիո սի ե րե սը, քան զի ոչ թե ինձ հա մար են ե կել, այլ` 

ի րենց գոր ծի: Թող հանգս տա նան, ա պա ար ձա կի՛ր նրանց խա ղա ղու

թյամբ և ա սա՛, որ ծե րը չի ու զում տես նել ձեզ��»:

15. Սյու ղիա նո սի ա շա կերտ հայր Զե նո նի մա սին ա սում էին. «Ի 

սկզբա նե ոչ ո քից ոչ մի բան չէր կա մե նում վերց նել, և ով քեր բե րում 

էին, տրտմած դարձ յալ դուրս էին գա լիս, քա նի որ չէր ըն դու նում: 

Ու րիշ ներն էլ գա լիս էին նրա մոտ և կա մե նում էին վերց նել նրա նից՝ 

որ պես մեծ ծե րից, բայց ո չինչ չու ներ նրանց տա լու, նրանք նույն պես 

գնում էին տրտմած: Ծերն ա սաց. «Այս ի՞նչ եմ ա նում, քան զի ով քեր 

բե րում են` տրտմում են, և  ով քեր խնդրում են` նրանք ևս տրտմում 

են: Ա հա թե ինչ պետք է ա նեմ. ով բե րի` կվերց նեմ, և ով խնդրի` 

կտամ»: Եվ այս պես վար վե լով` հանգս տա նում էր և բո լո րի կամքն էլ 

կա տա րում էր»:
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16. Ա գա թո նի ա շա կերտ հայր Աբ րա հա մը հարց րեց հայր Պի մե նին 

և ա սաց. «Ին չո՞ւ են դևե րը մշտա պես կռվում ինձ հետ»: Ծերն ա սաց. 

«Քեզ հետ կռվում են, բայց մեզ հետ չեն կռվում, ո րով հե տև նրանց 

կամքն ենք կա տա րում: Մեր կամ քե րը դևեր են դար ձել և նե ղում են 

մեզ, որ պես զի այն կա տա րենք: Սա կայն կա մե նո՞ւմ ես ի մա նալ, թե 

ում հետ են պա տե րազ մում դևե րը. նրանք պա տե րազ մե ցին Մով սե սի և 

նրա նման նե րի հետ, իսկ մեզ հետ մեր կամքն է պա տե րազ մում»:

 17. Մի ան գամ Սկյու թիա յում ծե րե րը  ճա շա կում էին միա սին: 

Հայր Հով հան նես Կար ճա հա սակն էլ էր նրանց հետ: Ե րեց նե րից մե կը 

վեր կե նա լով կժով ջուր  մա տու ցեց  նրանց, որ խմեն, սա կայն ոչ մե կը 

չկա մե ցավ նրա նից ջուր վերց նել, բա ցի Հով հան նես Կար ճա հա սա կից: 

Եվ զար մա ցան նրա վրա և ա սա ցին. «Ինչ պե՞ս դու` ա մեն քից կրտսե

րա գույնդ, հա մար ձակ վե ցիր վերց նել ե րե ցից ջուր և ըմ պել»: Հայր 

Հով հան նեսն ա սաց  նրանց. «Երբ վեր եմ կե նում մե կին ջուր տա լու, 

ու րա խա նում եմ, որ բո լորն ըմ պում են, որ պես զի վարձ ստա նամ: Արդ, 

ես նրա հա մար վերց րի, որ նրան վարձք լի նի, և չտրտմի` ի րե նից ջուր 

չվերց նե լու պատ ճա ռով»: Երբ նա այս ա սաց, բո լո րը զար մա ցան նրա 

դա տո ղու թյան վրա և օ գուտ քա ղե ցին դրա նից:

18. Եր կու եղ բայր նե րից  կրտսերն  ա վե լի շուտ  էր ստանձ նել մե

նա կե ցու թյան կար գը, քան ա վագ եղ բայ րը, որ ե րեց էր: Երբ հայ րե րից 

մե կը ե կավ նրանց մոտ, նրանք բե րե ցին ջրի կու ժը, և կրտսե րը մո տե

ցավ, որ լվա նա ծե րի ոտ քե րը: Ծե րը, բռնե լով նրա ձեռ քից, հե ռաց րեց 

մի կողմ, և ա վա գը լցրեց ջու րը: Շուր ջը գտնվող եղ բայր ներն ա սա ցին  

ծե րին. «Կար գի մեջ կրտսերն ա ռա ջինն է, հա՛յր»: Ծե րը նրանց ա սաց. 

«Ես վերց նում եմ կրտսե րի ա վա գու թյու նը և տա լիս եմ ե րեց եղ բո րը»: 

Եվ ծերն այս ա րեց այն բա նի հա մար, որ կրտսեր եղ բայ րը չհպար տա նա 

ա վագ եղ բոր վրա և չկոր չի:

19. Մի ան գամ մե նակ յաց նե րը Ե գիպ տո սից ի ջան Սկյու թիա: Գնա

լով ծե րե րի մոտ` տե սան, որ նրանք եր կա րա ձիգ պահ քից հե տո ա րագ

ա րագ ու տում էին սո վից, և գայ թակղ վե ցին: Եվ ե րեցն ի մա նա լով այդ` 

կա մե ցավ լու սա վո րել նրանց միտ քը,  ե կե ղե ցում քա րո զեց ժո ղովր դին 

և ա սաց. «Պա հե ցո ղու թյո՛ւն ա րեք, եղ բայր նե՛ր, և ա ռա վել եր կա րաձ

գե՛ք ձեր պահքն ու ճգնու թյու նը»: Իսկ ե գիպ տա ցի եղ բայր նե րը ու

զում էին գնալ, սա կայն նրանց չար ձա կեց: Եվ երբ պա հե ցին ա ռա ջին 

օ րը, ցնոր վե ցին, ո րով հե տև նրանց պատ վի րեց եր կո ւա կան օր պա հել, 

իսկ նրանք, որ բնակ վում էին Սկյու թիա յում, պա հում էին ողջ շա

բա թը: Եվ երբ ե կավ շա բա թը, ե գիպ տա ցի նե րը նստե ցին ճա շա կե լու 
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ծե րե րի հետ, և չա փա զանց շտա պում էին  ու տե լու հա ցը: Ծե րե րից 

մե կը բռնեց նրան ցից մե կի ձեռ քը և ա սաց. «Հան դա՛րտ կեր, ինչ պես 

մե նակ յաց նե րին է վա յել»: Իսկ նա, ետ մղե լով նրա ձեռ քը, ա սաց. 

«Թո՛ղ ինձ, սո վից մեռ նում եմ, քան զի ողջ շա բա թը տաք կե րա կուր 

չեմ կե րել»: Ծե րը նրանց ա սաց. «Ե թե դուք եր կո ւա կան օր պա հե

լով այդ պես թու լա ցաք, ին չո՞ւ գայ թակղ վե ցիք եղ բայր նե րից, ո րոնք 

մշտա պես այս պես եր կա րաձ գում են պահքն ու ճգնու թյու նը»: Այն ժամ 

ե գիպ տա ցի ներն ըն կան նրանց ա ռաջ և թո ղու թյուն խնդրե ցին, ա պա 

ու րա խու թյամբ լցված` գնա ցին ի րենց սեն յակ նե րը` նո րոգ ված և հաս

տատ ված Աստ ծո կամ քով:

20. Հարց րեց մի ան գամ հայր Ա ղա թո նը հայր Ա ղո նին և ա սաց. 

«Կա մե նում եմ լե զուս պա հել, որ սուտ չխո սեմ»: Ա սաց նրան հայր 

Ա ղո նը. «Ե թե սուտ չխո սես, բա զում մեղ քեր կգոր ծես»: Նա հարց րեց. 

«Այդ ինչ պե՞ս»: Եվ ծերն ա սաց. «Ա հա եր կու մարդ քո ա ռաջ սպա

նու թյուն գոր ծե ցին, և նրան ցից մե կը փա խավ և ե կավ քո խու ցը, իսկ 

իշ խա նը նրան է փնտրում և քեզ հարց նում է ու ա սում. «Քո աչ քի 

առ ջև մար դաս պա նու թյո՞ւն ե ղավ»: Ե թե չես կա մե նում սուտ խո սել, 

մար դուն մահ վան ես մատ նում, սա կայն դու քեզ ա ռանց կա պանք նե րի 

թող Աստ ծո ա ռաջ, քան զի Նա միայն գի տե ա մեն ինչ»: 

21. Հայր Սե րի նոս Դիող կա ցին իր ա շա կերտ Ի սա հա կի հետ գնաց 

հայր Պի մե նի մոտ և ա սաց նրան. «Հա՛յր, ի՞նչ ա նեմ այս Ի սա հա

կին, որ պես զի սի րա հո ժա րու թյամբ լսի ին ձա նից խոս քը»: Հայր Պի

մենն ա սաց  նրան. «Ե թե այդ ես ու զում, ա վե լի շատ գո՛րծ ցույց տուր 

նրան. գու ցե միայն խոս քիդ նա յե լով` ու նայ նա նա, բայց  ե թե գոր ծով 

ու սու ցա նես նրան, այն կմնա նրա հետ»:

22. Պատ մեց հայ րե րից մե կը, թե խցե րից մե կում մի աշ խա տա սեր 

ծեր կար, ո րի   հա գին ար մա վա տե րևից հյուս ված զգեստ էր: Նա գնաց 

հայր Ա մո նի մոտ, իսկ վեր ջինս տես նե լով ծե րին այդ պես հագն ված` 

նրան ա սաց. «Դա քեզ չի պաշտ պա նի. ա նօ գուտ է»: Իսկ ծե րը հարց

րեց նրան և ա սաց. «Հա՛յր, ե րեք խոր հուրդ ներ են խռո վեց նում ինձ. 

կա մե նում եմ գնալ և հա նա պազ շրջել ա նա պա տում, կամ` գնալ  օ տար 

տեղ, ուր ոչ ոք չի ճա նա չում ինձ, կամ էլ` փակ վել խու ղի մեջ և ոչ 

ո քի չտես նել, և ու տել օ րու մեջ»: Ա մո նը նրան ա սաց. «Այդ ե րե քից ոչ 

մեկն էլ չես կա րող ա նել, այլ գնա՛, նստի՛ր քո խցում, ա մեն օր կե՛ր 

քիչքիչ և ա մեն ժամ մտա բե րի՛ր մաք սա վո րի խոս քե րը (Ղուկ. ԺԸ 10-14) 

և կկա րո ղա նաս ապ րել»: 
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23. Մի հույժ ըն տիր մե նակ յաց կար, ո րը կա մե նում էր ճգնել խցե

րից մե կում, սա կայն ո րոշ ժա մա նակ ա ռան ձին խուղ չէր գտնում: Այն

տեղ մի ծեր կար, որ ա ռան ձին սեն յակ ու ներ և խնդրեց նրան ու ա սաց. 

«Ա րի՛ ինձ մոտ նստիր, մին չև քեզ հա մար խուղ գտնես և գնաս»: Եվ 

գա լիս էին նրա մոտ ո մանք և պատ վում էին որ պես օ տա րա կա նի, և 

բե րում էին նրան` ով ինչ կա րող էր, որ պես զի օգ նած լի նեն նրան, իսկ 

նա ըն դու նում էր նրանց օ տա րա սի րու թյու նը: Եվ ծե րը սկսեց նա խան

ձել նրան, չա րա խո սել նրա մա սին և ա սել. «Որ քա՜ն ժա մա նակ է՝ ես 

այս տեղ կրո նա վոր եմ, և ոչ ոք ինձ մոտ չի գա լիս, իսկ այս խա բե բան 

ըն դա մե նը մի քա նի օր է այս տեղ, և այս քան բազ մու թյուն է գա լիս 

սրա մոտ»: Եվ իր ա շա կեր տին ա սաց. «Գնա՛, ա սա՛ նրան, որ տա նից 

գնա, ո րով հե տև ինձ պետք է»: Եվ ա շա կեր տը գնա լով նրա մոտ` ա սաց. 

«Իմ հայրն ինձ ու ղար կեց և հարց նում է. ��Ինչ պե՞ս ես ապ րում��»: Նա 

ա սաց.«Ա ղո՛թք ա րա ինձ հա մար, ո րով հե տև ստա մոք սիցս ծան րա ցել 

եմ»: Ա շա կեր տը գնա լով հոր մոտ` ա սաց. «Նա ա սաց, որ խուղ կգտնի 

ու կգնա»: Եր կու օ րից հե տո դարձ յալ ա սաց  ա շա կեր տին. «Գնա՛, 

ա սա՛ նրան, որ ե թե չգնա, ես կգամ և գա վա զա նով կհա նեմ նրան»: 

Եվ ա շա կեր տը դարձ յալ գնա լով ծե րի մոտ` ա սաց. «Իմ հայ րը լսեց, որ 

հի վանդ ես, մե ծա պես խռով վեց ու տրտմեց և ինձ ու ղար կեց տես նե լու 

քեզ»: Ծերն ա սաց. «Ա սա՛ նրան՝ քո ա ղոթք նե րի շնոր հիվ թե թևա ցավ 

իմ ցա վը»: Վե րա դար ձավ  ա շա կեր տը և իր հորն ա սաց. «Նա ա սաց՝ 

մին չև կի րա կի օ րը թույլ տո՛ւր ինձ մնալ, ա պա կգնամ, ե թե Աստ ված 

կա մե նա»: Երբ ե կավ կի րա կին, և նա չգնաց, ծե րը վերց րեց գա վա զա

նը, որ պես զի նրան ծե ծի և դուրս հա նի: Նրա ա շա կերտն ա սաց  նրան. 

«Ես ա ռաջ անց նեմ և գնամ, գու ցե մեկ նու մե կը լի նի այն տեղ՝ նրա մոտ, 

և դու գայ թակ ղեց նես նրան»: Եվ ա ռա ջի նը գա լով ծե րի մոտ` ա սաց  

նրան. «Ա հա իմ հայ րը գա լիս է քեզ ա ղա չե լու, որ պես զի իր խու ղը 

տա նի քեզ»: Արդ, երբ նա լսեց ծե րի սի րա լի րու թյան մա սին, ե լավ 

նրան ըն դա ռաջ, հեռ վից ըն կավ նրա ա ռաջ` ա սե լով. «Հոգ նու թյուն 

մի՛ քա շիր, տե՛ր իմ և հա՛յր իմ, ես կգամ դե պի քո սրբու թյու նը, և 

թո ղու թյուն շնոր հի՛ր ինձ հա նուն Քրիս տո սի»: Տե սավ Աստ ված ե րի

տա սար դի գոր ծը,  զղջում գցեց նրա հոր սիր տը, և նա, վայր գցե լով իր 

գա վա զա նը, ըն թա ցավ՝  ող ջու նե լու նրան, և հաս նե լով նրան` համ բու

րեց և տա րավ իր տուն, որ պես թե ո չինչ չէր լսել նրա նից: Այ նու հե տև 

հարց րեց իր ա շա կեր տին և ա սաց. «Ո չինչ չա սա ցի՞ր նրան, ինչ որ 

ա սել էի քեզ»: Եվ նա ա սաց` ո՛չ: Սաս տիկ ու րա խա ցավ ծե րը և նրան 

ներս տա նե լով` հանգս տաց րեց: Եվ հաս կա ցավ, որ նա խան ձը սա տա

նա յից էր, և ընկ նե լով  իր ա շա կեր տի առ ջև` ա սաց. «Այ սու հե տև դու 
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իմ հայրն ես, իսկ  ես` քո ա շա կեր տը, քան զի քո ի մաս տու թյամբ մեր 

եր կու սի հո գի ներն էլ ապ րեց րիր»:

24. Խրճի թում ապ րող մի հոր մա սին ա սում էին, թե մեծ ճգնա սեր 

էր: Մի ան գամ, մինչ ա ղոթք էր ա նում, պա տա հեց, որ մեկ այլ սուրբ 

ծեր գնաց նրա մոտ: Եվ դրսից լսեց նրա ձայ նը, որ կռվում էր սե փա կան 

խոր հուրդ նե րի դեմ և ա սում. «Մին չև ե՞րբ պի տի մի խոս քի հա մար 

այդ ա մե նը կորց նեք»: Եվ նա, որ դրսում էր, կար ծեց, թե ինչ որ մե կի 

հետ է խո սում: Բա խեց դու ռը, և նա բա ցեց նրա ա ռաջ, և ներս մտնե

լով` ող ջու նե ցին միմ յանց: Տես նե լով, որ ու րիշ ոչ ոք չկա ներ սում, և 

հա մար ձա կու թյուն ու նե նա լով ծե րի մոտ՝ եկ վո րը հարց րեց նրան. «Ո՞ւմ 

հետ էիր կռվում, հա՛յր»: Եվ նա պա տաս խա նեց. «Խոր հուրդ նե րիս հետ. 

բե րա նա ցի տասն չորս գրու թյուն ներ գի տեմ, սա կայն ինչոր բան լսե ցի 

ար տա քուստ, իսկ երբ կա մե ցա ա ղոթք ներս կա տա րել, այն գի տե ցած

ներս լռե ցին, և միայն այդ լսածս էր գա լիս ա ղոթ քի ժա մա նակ. դրա 

հա մար էլ կռվում եմ»: Այ ցե լած սուրբն  սքան չա ցավ ծե րի մաք րու

թյան և զգո նու թյան վրա, որ հա մար ձակ պատ մում էր իր կռի վը:

25. Ոմն եղ բայր  հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Հա՛յր, ա հա եր

կու այ րեր կա յին` մեկն աշ խար հա կան, մյու սը՝ մե նակ յաց: Մե նակ յա ցը 

ե րե կո յան ո րո շեց, որ ա ռա վոտ յան մեր կա նա լու է իր իր կրո նա վո րա

կան զգես տից: Աշ խար հա կանն էլ ո րո շեց, որ վաղ վա նից առ նե լու է իր 

վրա կրո նա վո րա կան զգես տը, և եր կուսն էլ այդ գի շեր վախ ճան վե ցին: 

Ի՞նչ է պատ րաստ ված նրանց հա մար»: Աբ բա Պի մե նը նրան ա սաց. 

«Մե նակ յա ցը վախ ճան վեց որ պես մե նակ յաց, իսկ աշ խար հա կա նը որ

պես աշ խար հա կան. ով ին չի մեջ գտնվեց, նրա նով էլ գնաց»: 

26. Ե կան մի քա նի սը հայր Ա ղա թո նի մոտ` լսած լի նե լով նրա մա սին, 

թե մեծ դա տո ղու թյուն ու նի, և կա մե ցան փոր ձել նրան և տես նել, թե 

կբար կա նա՞: Ա սա ցին  նրան. «Ա ղա թո՛ն, լսել ենք քո մա սին, թե պոռ

նիկ ես և ամ բար տա վան»: Եվ նա ա սաց. «Ա յո՛, այդ պես եմ որ կամ»: 

Դարձ յալ ա սա ցին  նրան. «Դու, Ա ղա թո՛ն շա տա խոս ես ու բան սար

կու»: Եվ նա ա սաց` ա յո՛: Դարձ յալ ա սա ցին նրան. «Դու, Ա ղա թո՛ն, 

հերձ վա ծող ես», իսկ նա ա սաց. «Ո՛չ, հերձ վա ծող չեմ»: Եվ ա ղա չե

ցին նրան ու ա սա ցին. «Այդ քան բան ա սա ցինք քեզ և նա խա տե ցինք, 

իսկ  դու հա մա ձայ նե ցիր, այդ մի բա նին ին չո՞ւ չհամ բե րե ցիր»: Ա սաց 

նրանց հայր Ա ղա թո նը. «Ա ռա ջին նե րը, որ ա սա ցիք, նա յե լով ու քննե

լով ինքս ինձ` օ գուտ քա ղե ցի, իսկ հերձ վա ծո ղը բա ժա նումն է Աստ

ծուց, իսկ ես չեմ կա մե նում բա ժան վել Աստ ծուց»: Եվ նրանք զար մա

ցան նրա դա տո ղու թյան վրա և հե ռա ցան խնդու թյամբ:
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27. Միա բա նու թյան եղ բայր նե րից մի քա նի սը գնա լով հա սան ա նա

պատ և մտնե լով ոմն մե նակ յա ցի մոտ` նրա կող մից ցնծա գին ըն դու

նե լու թյուն գտան: Ըստ  ա նա պա տա կան նե րի սո վո րու թյան՝ տես նե լով, 

որ նրանք հոգ նա տանջ են, իս կույն սե ղան գցեց նրանց ա ռաջ և ինչ 

ու ներ հյու ղում` նրանց առ ջև դրեց և հանգս տաց րեց նրանց:  Եվ երբ 

ե րե կո ե ղավ, տաս ներ կու սաղ մոս կար դա ցին, նույն պես և՝ գի շե րը: Եվ 

մինչ դեռ ծերն ար թուն էր, լսում էր նրանց խո սակ ցու թյու նը, որ ի րար 

ա սում էին. «Ա նա պա տի մե նակ յաց ներն ա վե լի լավ են հանգս տա նում 

և ա վե լի պա րարտ են ու տում, քան մենք, որ միա բա նա կան ներ ենք»: 

Եվ պատ րաստ վում էին հա ջորդ օ րը գնալ նրա դրա ցու մոտ: Ծե րը 

նրանց ա սաց. «Ող ջո՛ւյն հա ղոր դեք նրան ին ձա նից և ա սա ցե՛ք նրան. 

«Բան ջարդ մի՛ ջրիր»: Եվ դրա ցին, լսե լով այդ, հաս կա ցավ ակ նար կը 

և նրանց մին չև ե րե կո պա հեց ա նո թի` գործ ա նել տա լով: Ե րե կո յան 

եր կար ա ղոթք ա րե ցին, և նրանց ա սաց. «Հա նուն ձեզ դա դար տանք, 

քան զի հոգ նա բեկ եք»: Ա սա ցին դարձ յալ. «Սո վո րու թյուն չու նենք 

ա մեն օր ու տե լու, սա կայն հա նուն ձեզ կճա շա կեմ մի փոքր»: Նրանց 

ա ռաջ սե ղան դնե լով՝ աղ ու հաց, ա սաց. «Այ սօր ձեր պատ վին ար ժե 

տո նա կան ճաշ կե րույթ ա նել»: Եվ ա ղի վրա մի քիչ քա ցախ լցրեց: Այ

նու հե տև վեր կե նա լով պաշ տա մունք ա րե ցին մին չև ա ռա վոտ, և ա ռա

վոտ յան ա սաց. «Ձեր պատ ճա ռով չեմ կա րող պաշ տա մուն քի ամ բողջ 

կար գը կա տա րել, որ պես զի մի փոքր հանգս տա նաք, քան զի եկ վոր եք»: 

Եվ ա ռա վոտ յան նրանք կա մե ցան փախ չել, իսկ նա ա ղա չում էր նրանց 

և ա սում. «Մնա ցե՛ք այս տեղ ևս մի քա նի օր, ո րով հե տև ըստ ա նա պա

տա կան սո վո րու թյան, ձեզ չեմ կա րող ար ձա կել, ե թե նույ նիսկ հա զար 

ան գամ ընկ նեք առ ջևս, ե րեք օր ևս մնա ցեք ըստ պատ վի րա նի»: Իսկ 

նրանք տես նե լով, որ չի ար ձա կում, վեր կա ցան և գաղտ նի փա խան:

28. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայ րե րից մե կին և ա սաց. «Երբ այն պես 

է պա տա հում, որ քնով ծան րա նում եմ, և անց նում է ա ղոթ քի ժա մը, 

ա մո թից չեմ ու զում ա ղոթք ա նել»: Ծերն ա սաց. «Ե թե  պա տա հի, որ  

ննջես  մին չև ա ռա վոտ, վե՛ր կաց, փա կի՛ր քո դուռն ու պա տու հա նը և  

կա տա րի՛ր տվյալ ժա մի պաշ տա մուն քը, ո րով հե տև գրված է. ��Քոնն է 

ցե րե կը,  քոնն է գի շե րը. և ա մե նայն ժամ է փա ռա վոր վում Աստ ված��» 

(Սաղմ. ՀԳ 16):

29. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայ րե րից մե կին և ա սաց. «Են թադ րենք` 

մի տեղ գնամ եղ բայր նե րի հետ, և իմ ա ռաջ կե րա կուր դնեն, իսկ եղ

բայր նե րը պա հե ցո ղու թյան կամ հա գե ցած լի նե լու պատ ճա ռով՝ չկա

մե նան ճա շա կել, իսկ ես քաղ ցած լի նեմ, ինչ պե՞ս պետք է վար վեմ»: 
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Ծե րը նրան ա սաց. «Ե թե դու քաղ ցած ես, նա յիր` քեզ հետ նստող նե րը 

քա նիսն են, նաև` թե ինչ են դրել ձեր առ ջև: Ո րը կար ծում ես՝ քո հա

սա նե լիք բա ժինն է, կե՛ր. հան ցանք գոր ծած չես լի նի, այլ քո կա րի քը 

բա վա րա րե ցիր: Իսկ ե թե հաղթ վես քաղ ցից և ամ բող ջը ու տես՝ դա որկ

րա մո լու թյուն է»:

30. Ա սաց  մի ան գամ հայր Դա նիե լը. «Նախ քան հայր Ար սե նիո սի` 

իմ հայ րե րի մոտ գա լը, նրանք հայր Ա ղա թո նի մոտ էին, և հայր Ա ղա

թո նը սի րում էր Ա լեք սանդ րո սին, քան զի ճգնա սեր էր և պար կեշտ: 

Մի ան գամ նրա ա շա կերտ նե րը կտավ էին լվա նում գե տում, և հայր 

Ա լեք սանդ րո սը հան դար տու թյամբ էր լվա նում, իսկ մյուս եղ բայր նե

րը ա սա ցին ծե րին. «Տես նո՞ւմ ես, հայր, Ա լեք սանդ րո սը հեղ գա բար է 

լվա նում: Եվ կա մե նա լով հա ճեց նել նրանց միտ քը` ծերն Ա լեք սանդ րո

սին ա սաց. «Լա՛վ լվա, եղ բա՛յր Ա լեք սանդ րոս, ո րով հե տև դա կտավ 

է»: Եվ նա լսե լով այդ` տրտմեց: Դրա նից հե տո ծե րը մխի թա րեց նրան 

և ա սաց. ��Մի՞թե չգի տեի, որ լավ ես լվա նում, այլ դա ա սա ցի նրանց 

ա ռաջ, որ պես զի քո հնա զան դու թյու նը բա րի օ րի նակ լի նի նրանց��»: 

31. Հայ րե րից մե կը հարց րեց հայր Սի սո յին և ա սաց. «Ե թե իմ քույ

րը աղ քատ է, և ես նրան ո ղոր մու թյուն ա նեմ, նույ նը չէ՞, ինչ մեկ 

ու րիշ աղ քա տի տա լը»: Ծերն ա սաց` ո՛չ: Եղ բայ րը հարց րեց  նրան. 

«Ին չո՞ւ, հա՛յր»: Ծերն ա սաց. «Ո րով հե տև ար յունն է ձգում քեզ»:

32. Ծերն ա սաց. «Մե նակ յա ցը չպետք է լի նի ո՛չ ա կանջ դնող, ո՛չ 

չա րա խոս և ո՛չ էլ գայ թակ ղեց նող»:

33. Եր կու եղ բայր ներ գնա ցին հայր Պի մե նի մոտ. այն տեղ նստած 

էր և հայր Ա նու բը: Հարց րին  նրան և ա սա ցին. «Հա՛յր, մեր միա բա

նու թյու նում մե կը կա, ո րից ո՛չ շա հում ենք, ո՛չ վնաս վում»: Եվ ծե րը 

լսե լով` լուռ մնաց, քան զի Ա նու բի մոտ չէր խո սում, ո րով հե տև ի րե

նից մեծ էր: Հայր Ա նու բը ա սաց  նրանց. «Մեծ նե ղու թյուն է. մար դու 

ին չի՞ն է պետք  մեր ձա վո րու թյուն ու նե նալ մե կի հետ, ու մից ո չինչ չի 

շա հում»:

34. Մեկ այլ ծեր ա սաց. «Ինչ պես կրո նա վո րա կան կարգն է ա ռա վել 

պատ վա կան, քան աշ խար հա կան կար գը, այն պես էլ օ տար մե նակ յա ցը 

պետք է հա յե լի լի նի ա մեն ա ռու մով, քան տե ղում բնակ ված մե նակ

յաց նե րը»:

35. Գնաց մի ան գամ օ տար մե կը Սի նա լե ռը` հայր Սյու ղիա նո սի 

մոտ, և տե սավ, որ աշ խա տում էին, ծե րին ա սաց. «Այս կորս տա կան 
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կե րակ րով մի՛ զբաղ վեք, ո րով հե տև Մա րիա մը բա րի մասն ընտ րեց» 

(Ղուկ. Ժ 42): Ծերն իր ա շա կեր տին ա սաց. «Զա քա րիա՛, տո՛ւր եղ բո րը 

Սբ. Գիր քը և տա՛ր մի սեն յակ, ուր ո չինչ չլի նի»: Արդ, երբ ե ղավ  ժա

մը ինն, եկ վոր եղ բայ րը նա յում էր ճա նա պար հին՝ ակն կա լե լով, թե իր 

հե տևից մարդ կու ղար կեն, որ ճա շե լու հրա վի րի: Երբ չե կան, վեր կա

ցավ, գնաց ծե րի մոտ և հարց րեց. «Եղ բայր ներն այ սօր ճա շա կե ցի՞ն, 

հա՛յր»: Եվ ծե րը նրան ա սաց. «Ա յո՛, սա կայն դու հո գևոր մարդ ես և 

այս կե րա կուր նե րի կա րի քը չու նես, իսկ մենք մարմ նա վոր ենք, դրա 

հա մար էլ կա մե նում ենք կե րակր վել, ին չի հա մար և՛ աշ խա տում ենք: 

Դու բա րի մասն ընտ րե ցիր և ամ բողջ օ րը կար դում ես և կա մե նում ես 

մարմ նա վո՞ր կե րա կուր ճա շա կել»: Երբ լսեց այս, ըն կավ նրա ա ռաջ և 

ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ա պա ու րեմն` 

Մա րիա մը Մար թա յի կա րիքն ու նի, ո րով հե տև Մար թա յով գո վա բան վեց 

Մա րիա մը»:

36. Հայր Ե սա յին հարց րեց հայր Պի մե նին աղ տե ղի խոր հուրդ նե րի 

մա սին: Հայր Պի մե նը նրան ա սաց. «Ինչ պես օ րի նակ՝ զգեստ նե րով լի 

արկ ղը թող նես եր կար ժա մա նակ, ո րոշ ժա մա նակ անց կփչա նա, այն

պես էլ խոր հուրդ նե րը` ե թե ֆի զի կա պես չգոր ծադր վեն, շատ ժա մա

նակ անց կխա թար վեն»: 

37. Հայր Հով սե փը հարց րեց հայր Պի մե նին չար և ու նայն խոր հուրդ

նե րի մա սին, որ ծնվում են մար դու մեջ: Ծե րը նրան ա սաց. «Ե թե մե կը 

վերց նի օ ձե րին ու կա րիճ նե րին, գցի մի ա մա նի մեջ և ա մուր փա կի,  

ո րոշ ժա մա նակ անց բո լո րը կսատ կեն. նույն պես և դի վա կան չար խոր

հուրդ նե րը՝ համ բե րու թյան մի ջո ցով կսա տակ վեն և կան հե տա նան»:

38. Ա սաց ծե րը. «Ե թե մե կը բնակ վի մի տե ղում և պտուղ չտա ըստ 

այդ տե ղի, տեղն ին քը կհա լա ծի նրան, ո րով հե տև տե ղին ար ժա նի 

պտուղ չտվեց»:

39. Ա սաց ծե րը. «Ե թե մեկն ա սի, թե իր գոր ծա ծը սե փա կան կամ քով 

է ե ղել և ոչ թե՝ ըստ Աստ ծո կամ քի, և դա ե ղել է ան գի տու թյամբ, դրա

նից հե տո նա պար տա վոր է Աստ ծո ճա նա պար հով ըն թա նալ: Իսկ ով 

իր կամքն է կա տա րում, և ոչ թե՝ Աստ ծո, և չի ու զում լսել ոչ մե կին, 

որ պես թե ին քը գի տե ա մեն ինչ, այդ պի սին դժվա րու թյամբ կըն թա նա 

Աստ ծո ճա նա պար հով»:

40. Ա սում էին, թե հայ րե րը ըստ խոր հուրդ նե րի և ըստ մար դու  էին 

խո սում: 
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41. Ե կավ մե կը հայր Պի մե նի մոտ և ա սաց  նրան. «Հա՛յր, սեր մա նե ցի 

իմ ան դաս տա նը և դրա նից ո ղոր մու թյուն տվե ցի»:  Ծե րը նրան ա սաց. 

«Բա րի գործ  ես ա նում»: Եվ նա գնաց և ա ռա վել հո ժա րու թյամբ էր 

աշ խա տում` շա տե րին բա ժին հա նե լով: Լսեց այդ մա սին հայր Ա նու բը 

և Պի մե նին ա սաց. «Դու չե՞ս երկն չում Աստ ծուց, որ այդ պես ես ա սում 

եղ բո րը»: Եվ ծե րը լուռ մնաց, ա պա եր կու օ րից հե տո մարդ ու ղար

կեց այն եղ բոր հե տևից և հայր Ա նու բի ներ կա յու թյամբ ա սաց  նրան. 

«Ի՞նչ ա սա ցիր դու ինձ ե րեք օր ա ռաջ, ո րով հե տև մտքերս ու րիշ տեղ 

էին»: Եվ եղ բայրն ա սաց. «Ա սա ցի` սեր մա նում եմ իմ ան դաս տա նը 

և դրա նից ո ղոր մու թյուն եմ տա լիս»: Հայր Պի մե նը նրան ա սաց. «Ես 

այն պես կար ծե ցի, թե քո աշ խար հա կան եղ բոր մա սին խո սե ցիր ինձ 

հետ, սա կայն, ե թե դու ես ա նում այդ գոր ծը, ա պա դա մե նակ յա ցին 

վա յել գործ չէ»: Իսկ նա լսե լով՝ տրտմեց և ա սաց. «Ես այլ գործ չու նեմ 

և չգի տեմ` բա ցի սրա նից, և ոչ էլ կա րող եմ` բա ցի  իմ ան դաս տա նը 

սեր մա նե լուց»: Այն ժամ հայր Պի մե նի ա ռաջ ըն կավ հայր Ա նուբն ու 

ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ»: Հայր Պի մե նը եղ բոր գնա լուց հե տո 

ա սաց. «Ես ևս ի սկզբա նե գի տեի, որ դա մե նակ յա ցի գործ չէ, բայց 

ըստ նրա կամ քի և կա րո ղու թյան ա սա ցի, որ պես զի նա ա ռա ջա դի մի 

սի րո մեջ. և այժմ նա գնաց տրտմած և նույն գործն է ա նում»:

42. Հայր Պի մենն ա սաց. «Ե թե մար դը մե ղան չի և ու րա նա` ա սե

լով, թե` չեմ մե ղան չել, մի՛ հան դի մա նիր նրան, այ լա պես նրա հույ սը 

կկտրես, իսկ ե թե ա սես. «Մի՛ խռով վիր, եղ բա՛յր, այլ զգույշ ե ղիր այ

սու հե տև, որ չմե ղան չես», նրա հո գին կմղես ա պաշ խա րու թյան»:

43. Մի ան գամ  հայր Մա կա րիոսն եղ բայր նե րի հետ անց նում էր  

Ե գիպ տո սով և լսեց մի մա նու կի ձայն, որն իր մորն ա սում էր. «Մի 

մե ծա հա րուստ սի րում է ինձ, բայց ես նրան ա տում եմ, իսկ մի աղ

քատ ա տում է ինձ, բայց ես նրան սի րում եմ»: Եվ լսե լով այս` հայր 

Մար կա րիո սը զար մա ցավ: Եղ բայր նե րը հարց րին. «Ին չո՞ւ զար մա ցար 

այդ խոս քի վրա, հա՛յր»: Ծե րը նրանց ա սաց. «Ա ռակ է այդ ման կան 

խոս քը, և մենք էլ մա նուկ ներ ենք մտքով: Ար դա րև, մեր Տերն էլ  է 

մե ծա տուն  և սի րում է մեզ, բայց մենք չենք կա մե նում լսել Նրան և 

ա տում ենք Նրան, իսկ բան սար կու թշնա մին աղ քատ է և ա տում է մեզ, 

իսկ մենք սի րում ենք նրա պղծու թյու նը»:

44. Ե կան ո մանք հայր Փի լի կիո սի մոտ, ո րոնց հետ կա յին նաև աշ

խար հա կան ներ, և խնդրե ցին ծե րին, որ խոսք ա սի ի րենց, իսկ ծե րը 

լուռ էր: Եվ երբ շատ եր կար ա ղա չե ցին նրան, ա սաց. «Խո՞սք եք ու

զում լսել»: Ա սա ցին  նրան. «Ա յո՛, հա՛յր»: Ծերն ա սաց.  «Արդ այ
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լևս խոսք չկա: Նախ կի նում, երբ եղ բայր նե րը հարց նում էին ծե րե

րին, ա նում էին` ինչ նրանք ա սում էին, և Աստ ված էր ա ռաջ նոր դում 

նրանց, թե ինչ խո սեն: Իսկ հի մա, որ հարց նում են և չեն ա նում` ինչ

որ լսում են, Աստ ված հե ռաց րեց շնորհ նե րը ծե րե րից, և չգի տեն` ինչ 

խո սեն, ո րով հե տև չկա մե կը, որ կա տա րի»: Եվ լսե լով այս` եղ բայր նե րը 

հո գոց հա նե ցին և ա սա ցին. «Ա ղո՛թք ա րա մեզ հա մար, հա՛յր»: Եվ շա

հած` գնա ցին:

45. Մի ան գամ հայր Սի սոն ե լավ հայր Ան տո նի լե ռից և գնաց դե

պի Թե բա յե դոս լե ռը և ո րոշ ժա մա նակ բնակ վեց այն տեղ: Այն տեղ էին 

բնակ վում մե լի տիա նո սա կան նե րը: Հայր Ա յիո սը, հայր Սե րի նոսն և 

մյուս նե րը բնակ վում էին Ար սե նիո սի ե ղեգ նու տում: Եվ երբ լսե ցին, որ 

հայր Սի սոն ե կել է լե ռան ար տա քին կող մը, ցան կա ցան տես նել նրան, 

սա կայն ա սա ցին. «Ինչ պե՞ս վար վենք, քա նի որ լե ռան վրա մե լի տիա

նո սա կան ներն են: Գի տենք, որ ծե րը նրան ցից չի վնաս վի, բայց մենք, 

գու ցե կա մե նա լով ծե րին տես նել, ընկ նենք հերձ վա ծող նե րի փոր ձու

թյան մեջ»: Եվ չգնա ցին տես նե լու ծե րին: 

46. Ծերն ա սաց. «Հո գին, որ ու նի խոսք, սա կայն չու նի գործ, նման 

է ծա ռի, ո րը ու նի տե րև, բայց չու նի պտուղ: Օ րի նակ` ե թե ծա ռը լի է 

պտղով, վա յե լուչ է նաև նրա տե րևը. այդ պես ներ դաշ նակ է նաև այն 

հո գին, որն ու նի խոսք և գործ»:

47.  Մի ան գամ հայր Ան տո նի մոտ ե կավ մի մեծ ծեր, ո րը  նստած 

էր վայ րի է շի վրա: Հայր Ան տո նը, տես նե լով նրան, ա սաց. «Բեռդ շատ 

մեծ է, բայց թե կփրկի՞ դա քեզ՝ չգի տեմ»: Ե ղան դեպ քեր, և կա տար

վե ցին հայր Ան տո նի ա սած նե րը:

48. Եղ բայր նե րից մի քա նի սը գնա ցին աբ բա Ան տո նիո սի մոտ` պատ

մե լու նրան ի րենց տե սած ցնո րա միտ տե սիլք նե րի մա սին և նրա նից 

պա տաս խան ստա նա լու, թե արդ յո՞ք դրանք իս կա պես դի վա կան են: 

Ի րենց հետ ու նեին մի մատ ղաշ ա վա նակ, ո րը սատ կեց ճա նա պար հին: 

Եվ երբ ե կան  ծե րի մոտ, վեր ջինս ըն դա ռաջ ե լավ նրանց և հարց րեց. 

«Ինչ պե՞ս սատ կեց մատ ղաշ ա վա նա կը ճա նա պար հին»: Նրան հարց

րին. «Որ տե ղի՞ց գի տես այդ, աբ բա՛»: Նա պա տաս խա նեց. «Դևե րը 

ցույց տվե ցին ինձ»: Եվ նրանք ա սա ցին նրան. «Մենք էլ դրա մա սին 

ենք ե կել քեզ հարց նե լու, ո րով հե տև բազ մա թիվ տե սիլք ներ ենք տես

նում և եր բեմն իս կա պես լի նում են, եր բեմն` ոչ»: Եվ ա վա նա կի օ րի

նա կով ծե րը հա վաս տիաց րեց նրանց, որ  բո լոր գի շե րա յին ցնորք նե րը 

դևե րից են:
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49. Ա նա պա տում վայ րի կեն դա նի նե րի մի որ սորդ կար, ո րը մի ան

գամ ա կա նա տես ե ղավ, թե ինչ պես էր աբ բա Ան տո նիո սը ու րա խա նում 

եղ բայր նե րի հետ և գայ թակղ վեց: Իսկ ծե րը, ի մա նա լով այդ, կա մե ցավ 

հաս տա տել նրա միտ քը, թե պետք է առ ժա մա նակ զիջ ման գնալ եղ

բայր նե րին, ա սաց նրան. «Դի՛ր նե տը ա ղե ղի վրա և լա րի՛ր»: Եվ նա 

լա րեց ա ղե ղը: Ա սաց. «Է լի՛ ձգիր»: Որ սոր դը ձգեց: Դարձ յալ ա սաց. 

«Էլ ա վե լի՛ ձգիր»: Որ սորդն ա սաց. «Ե թե չա փից ա վե լի լա րեմ և քա

շեմ, ա ղե ղը կկոտր վի»: Ծերն ա սաց. «Այդ պես է և Աստ ծո գոր ծը. ե թե 

եղ բայր նե րին չա փից ա վե լի լա րենք, իս կույն կկոտր վեն. հար կա վոր է 

եր բեմներ բեմն թու լաց նել նրանց հո գևոր լա րու մը»: Այս լսե լով և 

ըմբռ նե լով` մե ծա պես շա հած գնաց որ սոր դը, իսկ եղ բայր նե րը մխի

թար ված՝ վե րա դար ձան ի րենց տե ղե րը:

50. Աբ բա Ղոն գիա նոսն հարց րեց  իր ե րեք խոր հուրդ նե րի մա սին 

աբ բա Լու կիո սին և ա սաց. «Ու զում եմ մե կու սա նալ»: Ծե րը պա տաս

խա նեց. «Ե թե լե զուդ չզսպես, չես կա րող մե կու սա նալ` որ տեղ էլ որ 

լի նես, իսկ այժմ զսպի՛ր քո լե զուն՝  և ար դեն մե կու սի ես»: Աբ բա 

Ղոն գիա նո սը դարձ յալ ա սաց. «Կա մե նում եմ պա հե ցո ղու թյուն ա նել»: 

Ծերն ա սաց. «Ե սա յի մար գա րեն ա սաց. ��Ան գամ ե թե քո պա րա նո ցը 

կո րաց նես որ պես լծօ ղակ, այն չեմ կո չի ըն դու նե լի պահք, այլ դու լու

ծա րի՛ր ա նի րա վու թյան թնջուկ ներն ու քան դի՛ր չար մտայ նու թյու

նը (Ե սա յի ԺԸ 5-6)��»: Ա սաց և եր րոր դը. «Կա մե նում եմ փախ չել մարդ

կան ցից»: Եվ ծերն ա սաց. «Ե թե նա խա պես չուղղ վես մարդ կանց մեջ, 

ա ռանձ նու թյան մեջ նույն պես չես կա րո ղա նա ուղղ վել»:

51. Մի զին վոր հարց րեց աբ բա Միով սին, թե իս կա պես կա՞ ա պաշ

խա րու թյուն, և ըն դու նո՞ւմ է Աստ ված դար ձի ե կա ծին: Աբ բան նա յեց 

նրան և ա սաց. «Ա սա՛ ինձ, սի րե լի՛, ե թե քո թիկ նո ցը պատռ վի, դու 

կնե տե՞ս այն»: Ա սաց. «Ո՛չ, այլ կկա րեմ այն և կհագ նեմ»: Ծերն ա սաց  

նրան. «Ե թե դու քո զգեստն ես խնա յում, Աստ ված իր ձեռ քի գոր ծը 

չի՞ խնա յի»:

52. Ոմն եղ բայր ե կավ հայր Պի մե նի մոտ և ա սաց. «Հա՛յր, բա զում 

չար խոր հուրդ ներ չար չա րում և խոր տա կում են ինձ»: Եվ ծե րը կանգ

նեց րեց նրան քա մու ա ռաջ և ա սաց. «Բա՛ց ա րա գիրկդ և բռնի՛ր 

դրան»: Նա ա սաց. «Չե՛մ կա րող ա նել այդ»: Ծերն ա սաց. «Ե թե դա չես 

կա րող ա նել, ա պա խոր հուրդ նե րին էլ չես կա րող ար գե լել, որ չգան.  

քո ա նե լի քը դրանք ան տե սելն է»:
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53. Աբ բա Հով սե փը հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս 

պետք է պա հե ցո ղու թյուն ա նել, հա՛յր»: Հայր Պի մենն ա սաց  նրան. 

«Ես կա մե նում եմ ա մեն օր կե րակր վել քիչքիչ, որ պես զի եր բեք չհա

գե նամ»: Ա սաց նրան հայր Հով սե փը. «Իսկ երբ ե րի տա սարդ էիր, եր

կո ւա կան օ րով չէի՞ր պա հում, հա՛յր»: Ա սաց ծե րը. «Նաև ե րե քա կան, 

չոր սա կան և ան գամ շա բա թա կան»: Այս ա մե նը փոր ձե ցին հայ րե րը, 

երբ կա րո ղու թյուն ու նեին, և գտան, որ բար վոք է ա մեն օր կե րակր վել 

սա կավ առ սա կավ, և մեզ տվե ցին Ար քա յու թյուն տա նող ճա նա պար

հը, որ պես զի այն դյու րին լի նի:

55. Մի ժա մա նակ մեր Քրիս տոս Աստ ծո քա ղաք Ե րու սա ղե մի ար

քե պիս կո պոս ե ղավ Ա մովս ա նու նով մե կը: Եվ այս Ա մով սը սա տա նա յի 

ներ գոր ծու թյամբ կրո նա վո րատ յաց էր, թեև ինքն էլ սուրբ սքեմ էր հա

գած, ո րին ա նար ժան գտնվեց: Աստ ծո թողտ վու թյամբ ոմն կրո նա վոր 

ըն կավ փոր ձու թյան մեջ, և այս Ա մով սը, հա վե լումն այ լևայլ պա տիժ

նե րի, մեր կաց րեց կրո նա վո րին հրեշ տա կա յին զգես տից` փո խա րե նը 

հագց նե լով խո զի,  և այս տես քով հա նեց նրան քա ղա քի փո ղոց նե րը: 

Այդ գի շեր ե րևաց նրան սուրբ Հով հան նես Մկրտի չը և հան դի մա նեց 

նրան` ա սե լով. «Այդ պես ա րե ցիր և ա նար գե ցիր իմ զգես տը, ուս տի իմ 

ի րա վուն քը կպա հան ջեմ քեզ նից դա տաս տա նի օ րը` Քրիս տո սի ա հա

վոր ատ յա նում»: Եվ նա զարթ նե լով՝ դո ղէ րոց քի մեջ ըն կավ, ա պա գնաց 

և քա ղա քից դուրս կանգ նեց րեց տա ճար՝ սուրբ Հով հան նես Մկրտի չի 

ա նու նով` սուրբ Ստե փա նո սի տա ճա րին դեմ հան դի ման: Երբ ա վար

տեց տա ճա րի կա ռու ցու մը, զար դա րեց ու հար դա րեց այն ամ բող ջու

թյամբ, ա պա սուրբ սքե մը ա նար գե լու մեղ քի հա մար թո ղու թյուն էր 

ա ղեր սում` մե ծա մեծ հա ռա չանք նե րով, պա հե ցո ղու թյամբ  և հսկում

նե րով: Երկ րորդ ան գամ ե րևաց նրան սուրբ Հով հան նես Մկրտի չը և 

ա սաց. «Ճշմա րիտ եմ ա սում քեզ. ե թե հինգ տա ճար էլ կա ռու ցես՝ ա վե

լի լա վը, քան սա, որ ինձ հա մար շի նե ցիր, չեն թողն վի քո մեղ քե րը, որ 

գոր ծե ցիր իմ հան դեպ, այլ դա տաս տան կտես նեմ քեզ հետ այն զար

հու րե լի օ րը»: Եվ նույն ժա մին էլ հե ռա ցավ նրա նից: Դար ձավ Ա մով սը 

կրո նա վո րու թյու նից դե պի մարդ կա յին կեն սա կեր պի, և ով քեր տեղ յակ 

էին այս ա մե նին, պատ մե ցին աստ վա ծա կիր հայ րե րին, և նրա ա նու նը 

ջնջե ցին սուրբ պա տա րա գից մեր Քրիս տոս Աստ ծո քա ղա քում:

56. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս վար վեմ 

չար խոր հուրդ նե րի հետ, ո րոնք նե ղում են ինձ»: Ծերն ա սաց  նրան. 

«Այս գոր ծի մեջ, որդ յա՛կ, մար դը պետք է հու րը դնի ձախ կող մը, իսկ 

ա նո թով ջու րը` աջ կող մը. երբ բոր բոք վի հու րը, այն է` ցան կու թյան 
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ախ տը, վերց նի ա մա նով ջու րը` Աստ ծո ո ղոր մու թյու նը, և լցնի հրի 

վրա, և իս կույն կհանգ չի: Այդ պես էլ մենք պետք է ընկ նենք Քրիս տո

սի առ ջև»:

57. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Սի սո յին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, 

հա՛յր, ո րով հե տև մեղ քի մեջ եմ ըն կել»: Ծե րը նրան ա սաց. «Դարձ յալ 

բարձ րա ցի՛ր»: Եղ բայրն ա սաց. «Բարձ րա ցա և դարձ յալ ըն կա»: Ծերն 

ա սաց. «Նո րի՛ց բարձ րա ցիր»: Եղ բայրն ա սաց. «Մին չև ե՞րբ»: Ծե րը 

պա տաս խա նեց. «Ե թե բյուր ան գամ ըն կես, բյուր ան գամ էլ բարձ րա

ցիր` մին չև ի մահ, քան զի ին չի մեջ որ մար դը գտնվի, նույ նի մեջ էլ 

հո գին կա վան դի»:

58. Աբ բա Հով հան նե սը հարց րեց աբ բա Սի սո յին և ա սաց. «Քա

նի՞ տա րի է անհ րա ժեշտ, որ պես զի մար դը ա զատ վի ախ տե րից»: Ծերն 

ա սաց նրան. «Տա րի նե՞րն ես ու զում ի մա նալ»: «Ա յո՛»,– ա սաց աբ

բա Հով հան նե սը: Ծերն ա սաց. «Երբ քեզ վրա ախ տեր գան, իս կույն 

կտրի՛րհե ռաց րո՛ւ քե զա նից, որ պես զի եր կար մնա լով քո մեջ` կորստ

յան չտա նեն քեզ»: Ա սաց դարձ յալ. «Վա՜յ այն մար դուն, ո րի ա նունն 

ա վե լի է, քան գոր ծը»:

59. Ա սաց ծե րը. «Զգո՛ւյշ ե ղիր, երբ քո մեջ ա ռա ջա նա դա տաս տան 

ա նե լու գայ թակ ղու թյուն,  գար շի՛ր չար մտա ծում նե րից և ա լե կո ծու

թյուն նե րից քեզ հա մար պսա՛կ հյու սիր»:

60. Ոմն ծեր ա սաց. «Ա տե ցի ե րի տա սարդ նե րի ամ բար տա վա նու

թյու նը, ո րով հե տև տքնում են և վարձ չեն ստա նում, քան զի մարդ կա

յին փառ քին են հե տա մուտ»: Մեկ այլ ի մաս տուն ծեր ա սաց. «Ա վե լի 

լավ է ե րի տա սար դը սնա փառ լի նի, քան հեղգ, քան զի սի րե լով սնա

փա ռու թյու նը` ա կա մա ստիպ ված է լի նում ժուժ կա լել և հսկել, մերկ 

լի նել և զրկել ի րեն, ձգտում է սի րե լի լի նել այ լոց և ո ղոր մած, համ բե

րել վշտե րին և դի մա կա յել նե ղու թյուն նե րին՝ հա նուն մարդ կանց գո

վես տի: Երբ սրանց մեջ հա րա տևում է, Աստ ծո շնոր հը գա լիս է նրան 

ա սե լու. «Ին չո՞ւ այդ վշտե րը Ինձ հա մար չես կրում, այլ` մարդ կանց»: 

Այն ժամ զղջա լով հնա զանդ վում է Նրան ա ռա քի նու թյուն նե րի մշա կը 

և ար հա մար հում մարդ կա յին փառքն ու գո վեստ նե րը՝ հու սա լով Աստ

ծո ո ղոր մու թյա նը»: Եվ ով քեր լսե ցին այս խոս քը` ա սա ցին. «Ա յո՛, իս

կա պես դա այդ պես է. հեղ գը փրկու թյան պատ ճառ չու նի, ինչ պես որ 

սնա փառն ու նի»:

61. Միա բա նու թյան մեջ մի հայր կար՝ ազն վա գույն վար քով և բո լոր 

ճգնու թյուն նե րի մեջ՝ կա տար յալ, մա նա վանդ` խո նար հու թյան, սի րո 
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և հան դար տու թյան, ո ղոր մած էր, ան հի շա չար և սի րա ռատ ա մեն քի 

հան դեպ: Նա ա մեն ժամ և ա մեն օր  խնդրում էր Աստ ծուն և ա սում. 

«Տես նում եմ` որ քան մե ղա վոր եմ, սա կայն քո գթու թյանն ու ո ղոր մու

թյանն եմ  ա պա վի նում, որ Քո ո ղոր մու թյան շնոր հիվ կփրկվեմ, ին չի 

հա մար և խնդրում եմ Քո ո ղոր մած բա րե րա րու թյու նը: Տե՛ր, ինձ մի՛ 

հե ռաց րու  քո ճա նա պարհ նե րից այժմ և հա վիտ յանս, այլ ինձ հետ 

նաև մյուս նե րին ար ժա նաց րո՛ւ քո Ար քա յու թյա նը՝ ըստ քո բա զու մո

ղորմ գթու թյան»: Եվ ճգնում էր ա մեն օր` այս ա ղոթքն ա նե լով, և 

մար դա սերն Աստ ված կա տա րում էր նրա հայց ված ներն՝ ըստ հե տև յալ 

օ րի նա կի: Մի օր սրբե րի հի շա տա կը կա տա րե լու հա մար վա նա կան նե րը 

գնում էին մեկ այլ վանք, և այս հո րը նույն պես կան չե ցին, սա կայն նա 

հրա ժար վեց: Տե սիլ քի մեջ ձայն ե կավ նրան. «Գնա՛, բայց սկզբում քո 

ա շա կերտ նե րի՛ն ու ղար կիր, հե տո դու մե նա՛կ գնա»: Իսկ մե ծա տու նը, 

որ մեզ հա մար աղ քա տա ցավ` Քրիս տոս` մեր ճշմա րիտ Աստ վա ծը, որ 

ա մեն ին չով ե ղավ ա մեն քի պես, որ պես զի ա մեն քին ապ րեց նի, ըն դու

նեց տա ռապ յալ հի վան դի կեր պա րանք և նստեց ճա նա պար հի մեջ տե

ղում: Ե կան նրա ա շա կերտ նե րը ըստ հոր հրա հան գի, տե սան նրան, որ 

կուրծքն էր ծե ծում, հարց րին պատ ճա ռը, և նա ա սաց. «Հի վանդ եմ, և 

իմ ու ղե կից նե րը բե րե ցին ինձ մին չև այս տեղ, և չու նեմ մե կը, որ վերց

նի ինձ»: Եվ այն հոր ա շա կերտ ներն ա սա ցին նրան. «Մենք ինչ պե՞ս 

վերց նենք քեզ, երբ ինք ներս ոտ քով  ենք գնում»: Եվ թո ղե ցին նրան 

ու գնա ցին: Քիչ անց ե կավ և հայ րը, գտավ անկ յա լին, որ հե ծում էր, 

ի մա ցավ պատ ճա ռը և ա սաց. «Ին ձա նից ա ռաջ կրո նա վոր ներ չե կա՞ն 

և քեզ չտե սա՞ն»: Եվ նա ա սաց. «Ա յո՛, սա կայն ի մա ցան պատ ճա ռը 

և գնա ցին` ա սե լով. ��Մենք ոտ քով ենք գնում, ի՞նչ կա րող ենք ա նել 

քեզ��»: Աբ բան նրան ա սաց. «Կա րո՞ղ ես փոքրփոքր ոտ նա քայ լե րով 

ա ռաջ շարժ վել»: Նա ա սաց. «Չեմ կա րող»: Եվ ծե րը նրան ա սաց. «Ա

րի՛ քեզ շա լա կեմ, Աստ ված կօգ նի, և կգնանք»: Իսկ նա ա սաց. «Դու 

ինքդ ծեր լի նե լով՝ ինչ պե՞ս կա րող ես ինձ շա լա կել: Ա վե լի լավ է՝ դու 

գնաս և ինձ հա մար ա ղոթք ա նես»: Ծերն ա սաց. «Եր բե՛ք քեզ չեմ թող

նի այս տեղ այս պես տկա րա ցած. այլ ա րի բարձ րա ցի՛ր այս քա րի վրա, 

ես քեզ կշա լա կեմ, և ըն թաց քում կօգ նի մեզ Քրիս տոս»: Եվ բարձ րաց

նե լով նրան` շա լա կեց: Սկզբում հի վան դը ծանր թվաց, բայց այ նու հե

տև սկսեց թե թևա նալ, և որ քան ա ռա ջա նում էին, այն քան ա վե լի թե թև 

էր դառ նում: Ըն թա նում էր ծե րը և զար մա նում` չգի տե նա լով, որ իր 

ու սե րի վրա ին քը կրում է Նրան, Ով բո լո րին է կրում իր ու սե րին: Եվ 

հան կար ծա կի նրա շա լա կած հի վան դը ան հայ տա ցավ և ա սաց աբ բա

յին. «Դո՛ւ, որ ա ղա չում էիր ինձ քո ա շա կերտ նե րի հա մար, որ պես

21 – Հարանց վարք
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զի քեզ հետ միա սին նրանք էլ ար ժա նա նան երկն քի Ար քա յու թյա նը, 

այժմ տե՛ս, որ այլ է քո չա փը, և այլ է նրանց չա փը: Այն պե՛ս ա րա, որ 

նրանք էլ ու նե նան քո վարքն ու վաս տա կը, և կկա տար վի քո խնդրան

քը, քան զի ար դար դա տա վոր եմ և յու րա քանչ յու րին տա լիս եմ ըստ 

իր գոր ծե րի»:

62. Թե սա ղո նի կեում մի ար քե պիս կո պոս կար՝ Թա լե լեոս ա նու նով, 

որ ո՛չ Աստ ծուց էր երկն չում, ո՛չ հա տու ցու մից էր զգու շա նում: Ոտ

նա կոխ ա րեց քրիս տո նեա կան ճշմա րիտ վար քը և ար ժեզր կեց քա հա

նա յա կան կար գը, սուրբ և միաս նա կան Եր րոր դու թյունն ու րա ցավ 

և կուռ քե րին էր երկր պա գում: Ե պիս կո պոս նե րը ժո ղով գու մա րե լով` 

աս տի ճա նից զրկե ցին նրան: Իսկ նա խա բեու թյամբ ջա նում էր կրկին 

վերս տա նալ իր կար գը, և ըստ Սո ղո մո նի խոս քի, թե` ա մեն ոք հնա

զանդ վում է ոս կուն, պատ րիար քից հրա հանգ ստա ցավ վե րա դառ

նա լու իր քա ղա քը` խա բեու թյամբ ար դա րա ցա ծը: Սա կայն Աստ ված 

չան տե սեց իր սուրբ ե կե ղե ցին: Մինչ պատ րաստ վում էր ճա նա պարհ 

ընկ նել դե պի իր քա ղաք, բնա կան կա րի քից դրդված` գնաց զու գա րան: 

Եվ երբ այն տեղ եր կար մնաց` մոտ եր կու ժամ, յու րա յին նե րից ո մանք 

ե կան պատ ճառն ի մա նա լու և գտան այն ա նար գին՝ գլխի վայր ըն կած 

խո ղո վա կի մեջ` ոտ քե րը վեր: Հա նե ցին և մե ռած գտան նրան հա վի տե

նա կան մա հով:

63. Փյու նի կիա յի Լի բա նի սի քա ղա քում ոմն մու նե տիկ` Գա յիոս 

ա նու նով, թատ րոն նե րում և ժո ղո վա տե ղի նե րում հրա պա րա կավ նա

խա տում էր սուրբ և մշտա կույս Տի րա մո րը: Ե րևաց նրան Աստ վա ծա

ծինն ու ա սաց. «Ի՞նչ եմ ա րել քեզ, որ այդ պես հա վաք նե րի մեջ ինձ 

նա խա տում ես»: Սա կայն Գա յիո սը չու զեց ուղղ վել, այլ ա ռա վել սաս

տիկ էր հայ հո յում: Ե րեք ան գամ նույն ձևով Աստ վա ծա մայ րը ե րևաց 

նրան և զգաս տու թյան կոչ ա րեց: Եվ քա նի որ չուղղ վեց, այլ ա վե լի 

սաս տիկ շա րու նա կեց հայ հո յել, մի օր՝ կե սօ րին, ե րևա լով նրան` ո չինչ 

չա սաց, այլ իր մի մա տով խա չակն քեց նրա եր կու ձեռ քերն ու ոտ քե րը, 

և սա կոճ ղի պես փայ տա ցած՝ վայր ըն կավ: Դրա նից հե տո թշվա ռա կա

նը խոս տո վա նեց և բո լո րին պատ մեց, թե ինչ պես Տի րա մո րը պատ վե լու 

փո խա րեն ընտ րեց հայ հո յե լը, իսկ այժմ մար դա սի րու թյուն գտավ:

64. Մի ան գամ հայր Ան տո նը գնաց Նիտ րա լե ռը` հայր Ա մո նի մոտ, 

և վեր ջինս ա սաց. «Քա նի որ Աստ ծո շնորհ նե րով և քո ա ղոթք նե րով 

մեր եղ բայր նե րը շա տա ցել են, և ո մանք կա մե նում են ա ռան ձին սեն

յակ ներ շի նել, որ պես զի հան դարտ վեն, ի՞նչ հե ռա վո րու թյամբ կհրա

մա յես կա ռու ցել սեն յակ նե րը»: Հայր Ան տոնն ա սաց. «Ճա շենք ժա մը 
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ին նին, ել նենք շրջե լու ա նա պա տում և տեղ ընտ րենք»: Եվ երբ կե րան, 

վեր կե ցան և շրջե ցին ա նա պա տում, մին չև ա րևի մայր մտնե լը, հայր 

Ան տոնն ա սաց. «Ա ղո թենք և խաչ կանգ նեց նենք այս տեղ, որ պես զի 

այս տեղ շի նեն նրանք, ով քեր կա մե նում են շի նել. իսկ երբ կա մե նան 

այ ցե լել միմ յանց, յու րա քան չուրն ա ռան ձին իր սեն յա կում թող ճա շա

կի իր կե րա կու րը, ա պա նոր այ ցե լեն միմ յանց, որ պես զի դյու րու թյամբ 

շրջեն և անխ ռով մնան»: Իսկ մի ջա կա տա րա ծու թյու նը, որ ընտ րեց, 

տաս ներ կու աս պա րեզ էր:

65. Հայր Պետ րո սը հարց րեց հայր Ղով տին. «Կա մե նում եմ միա բան

նե րի մոտ գնալ. ինչ պե՞ս պա հեմ ինձ այն տեղ»: Հայր Ղովտն ա սաց.  

«Ինչ պես ա ռա ջին օ րը, որ մտար, այդ պե՛ս ապ րիր մին չև վեր ջին օ րը` 

ա մոթ խած, խո նարհ և լուռ,  հանդգ նու թյուն և հա մար ձա կու թյուն 

բնավ ձեռք չբե րես»:

66. Հարց րին հայր Ա ղա թո նին, թե ո՞րն է ա վե լի կա րևոր՝ մար մի՞նը 

տքնա վար ժել, թե՞ մտքե րը հստակ պա հել: Նա ա սաց. «Մար դը նման 

է ծա ռի. մարմ նի վաս տա կը նրա ոս տերն են, իսկ պտու ղը` մտքի մաք

րու թյունն է, և տնկիի վրա գոր ծադր ված ա մեն ջանք՝ հա նուն պտղի է, 

քան զի գրված է. «Ա մեն ծառ, որ բա րի պտուղ չի բե րում, կտրվում և 

կրակն է գցվում (Մատթ. Է 19): Իսկ ճյու ղե րը պտու ղը սնե լու և պա հե լու 

հա մար են»:

67. Մի ան գամ Սկյու թիա յի ժո ղո վում ի հա կա դար ձումն հայր Ա ղա

թո նի ա սա ծին, թե` ու ղիղ չէ դա տը, նրան ա սա ցին. «Իսկ դու ո՞վ ես»: 

Նա նրանց ա սաց . «Մար դու որ դի եմ, ինչ պես և գրված է. «Ե թե ի րոք 

ար դա րու թյուն խո սեիք, ու ղիղ դատ կա նեիք, մարդ կա՛նց որ դի ներ  

(Սաղմ. ԺԷ, 2)» :

68. Հայր Աբ րա հա մը պատ մում էր ոմն ծե րի մա սին, թե հաց չէր ու

տում և խիստ գե ղե ցիկ ձե ռա գիր ու ներ:  Եվ ա հա բե րին եղ բայր նե րը 

մա գա ղաթ և խնդրե ցին նրան գրել, իսկ նա վերց րեց և գրեց. «Խու

սա փի՛ր չա րից և բա րի՛ք գոր ծիր, խա ղա ղու թյո՛ւն փնտրիր և դրա՛ն 

հե տևիր (Սաղմ. ԼԳ 15)»: Նրան ա սա ցին. «Գրի՛ր ամ բողջ սաղ մո սը»: Նա 

պա տաս խա նեց. «Գնա ցե՛ք, եղ բայր նե՛ր, և երբ գոր ծով կա տա րեք այդ, 

այն ժամ մնա ցածն էլ կգրեմ»:

69. Հարց տրվեց հայր Ե պի փա նին, թե ին չո՞ւ պատ վի րան նե րը 

տասն են, իսկ Ա վե տա րա նի ե րա նի նե րը` ի նը: Նա ա սաց. «Ո րով հե տև 

ե գիպ տա ցի նե րին հասց ված հար ված նե րը տասն են, իսկ հրեշ տակ նե րի 
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դա սե րը ինն են, իսկ ե րե քը եռ յա կի մեջ սուրբ Եր րոր դու թյուն է, ո րը 

և՛ գլու խը, և՛ պսակն է ե րա նու թյուն նե րի»:

70. Հարց տրվեց Զե նո նին, թե ի՞նչ է նշա նա կում Հո բի այն խոս քը, 

թե. «Ան գամ եր կին քը Նրա ա ռաջ ա նա րատ չէ (Հոբ ԺԵ 15)»: Պա տաս

խա նեց ծե րը. «Ո րով հե տև միայն Աստ ված է կա տար յալ և սուրբ, և 

ա րա րած նե րից ոչ մե կը չի կա րող հա վա սար վել Աստ ծո սրբու թյա նը»:

71. Հարց րեց հայր Պի մե նը հայր Հով սե փին և ա սաց. «Ե թե չար խոր

հուրդ այ ցե լի ինձ, ի՞նչ ա նեմ. ընդ դի մա նա՞մ` նախ քան ներս մտնե լը, 

թե՞ թույլ տամ ներս մտնի»: Ա սաց ծե րը նրան. «Թո՛ւյլ տուր նախ 

ներս մտնի, հե տո պայ քա րի՛ր դրա դեմ»:  Եվ երբ վե րա դար ձավ Սկի տե 

և նստեց իր խցում, ե կավ ոմն ծեր թե բա յե ցի և ա սաց եղ բայր նե րին. 

«Հարց րի հայր Հով սե փին և ա սա ցի` ե թե աղ տե ղի խոր հուրդ այ ցե լի 

ինձ, թող նե՞մ ներս մտնի: Եվ նա ա սաց. ��Բնավ թույլ չտաս մեր ձե նա 

քեզ և չթող նես ներս մտնի, այլ իս կույն հե ռաց րու քեզ նից��»: Եվ երբ 

լսեց հայր Պի մե նը, թե այս պես ա սաց Հով սե փը այն թե բա յե ցուն, իս

կույն վեր կա ցավ և գնաց Պա նե փուտ` հայր Հով սե փի մոտ, և ա սաց 

նրան. «Հա՛յր, ես քեզ պատ մե ցի իմ խոր հուրդ նե րը, և դու ինձ ու րիշ 

պա տաս խան տվե ցիր, իսկ թե բա յե ցի եղ բո րը` ու րիշ»: Ա սաց նրան ծե

րը. «Դու գի տես, որ ես քեզ սի րում եմ»: Եվ նա ա սաց. «Ա յո, այդ պես 

է»: Եվ ծերն ա սաց. «Դու ինքդ ա սա ցիր` ինչ պես քո ան ձին կա սեիր` 

այդ պես և ինձ ա սա»: Պա տաս խա նեց հայր Պի մե նը և ա սաց. «Ար դա րև 

այդ պես է»: Ա սաց ծե րը. «Արդ, ես քեզ ա սա ցի` ինչ պես իմ ան ձին. ե թե 

թող նես ներս մտնի այդ խոր հուր դը և պա տե րազ մես նրա դեմ, ա ռա վել 

զո րա վոր և հաղ թող կլի նես: Սա կա տար յալ նե րի և փորձ ված նե րին ու

ղին է: Իսկ ան փորձ ներն ու տկար նե րը բնավ չպետք է թույլ տան, որ 

աղ տե ղի խոր հուրդ նե րը մոտ գան, այլ պետք է իս կույն փա խուստ տան 

դրան ցից և հե ռու վա նեն ի րեն ցից»:

72. Հարց րե ցին ծե րին, թե ինչ պե՞ս է, որ ո մանք այդ քան հեշ տու

թյամբ են կա տա րում Աստ ծո գոր ծե րը, իսկ ո մանք չեն կա րո ղա նում: 

Նա պա տաս խա նեց. «Ով քեր կա րևոր են հա մա րում Աստ ծո գոր ծե րը, 

իսկ  աշ խար հիկ գոր ծերն` ա վե լորդ, նրանք հեշ տու թյամբ են կա տա

րում, իսկ ով քեր երկ րա վոր գոր ծերն են կա րևոր հա մա րում, դժվա րու

թյամբ են կա տա րում Աստ ծո գոր ծե րը: Դրա հա մար ա սաց Տե րը. ��Թե

րա հա վատ նե՛ր, նախ խնդրե՛ք երկն քի Ար քա յու թյունն ու նրա ար դա

րու թյու նը, և այդ բո լո րը Աստ ված ձեզ ա վե լիով կտա�� (Մատթ. Զ 33)»:
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73. Հայր Հով սեփն ա սաց. «Ո ղոր մու թյան տար բեր տե սակ ներ կան. 

ո մանք այն ա նում են տան բար գա վաճ ման և զա վակ նե րի ող ջու թյան 

հա մար, ո մանք էլ` Աստ ծո Ար քա յու թյան հա մար, սա կայն չպետք է 

վատ բա նե րից կամ վաշ խից ո ղոր մու թյուն ա նեն, ո րից վարձք չեն 

ստա նա: Եվ հե տո ա սաց. «Ե թե ճշմա րիտ ա սա ցի, թո՛ղ ճեղք վի այս վե

մը»: Եվ վե մը ճեղք վեց յոթ մա սի:

74. Մե կը հարց րեց հայր Պի մե նին. «Ե թե ժա ռան գու թյուն ստա նամ, 

ինչ պե՞ս վար վեմ»: Նա ա սաց. «Ե թե ե կե ղե ցուն տաս, դարձ յալ դու 

կու տես այն, ե թե ազ գա տոհ միդ թող նես, վարձք չես ստա նա. ա վե լի 

լավ է` վա ճա ռես և տաս աղ քատ նե րին»:

75. «Ե թե քեզ մոտ գա հայ հո յու թյան դևը»,– ա սաց ծե րը,– «դու 

ա սա. «Ես այդ չեմ կա մե նում, թող քո գլխին գա, և քեզ նից վրեժ առ նի 

Տե րը»: Ա վե լորդ ցավ մի՛ հա վա քիր»:

76. Ա սաց ծե րը. «Եղ բոր վրա բար կա նա լը դա տա պար տե լի է՝ թե կուզ 

աչքդ էլ հա նի, միայն թե չհե ռաց նի քեզ Աստ ծուց»:

77. Հարց րին ծե րին, թե՝ ի՞նչ է նշա նա կում ա տել չա րը: Պա տաս խա

նեց. «Նշա նա կում է՝ ա տել եղ բոր մա սին չա րա խո սե լը և ար դա րաց նել 

նրան»:

78. Ծե րին հարց րին. «Ո՞վ է, որ ա սում է. ��Տերն է իմ բա ժի նը (Սաղմ. 

ԺԵ 5)��»: Նա ա սաց. «Սուրբ Հո գին է ա սում, քան զի ով սուրբ է սրտով, 

նա միայն կա րող է ա սել»:

79. Մի օ տա րա կան ա սաց ծե րին. «Կա մե նում եմ գնալ իմ եր կի րը»: 

Ծերն ա սաց. «Ի մա ցի՛ր, եղ բա՛յր, որ օ տար եր կիր գնա լիս՝ Աստ ված քեզ 

ա ռաջ նորդ է, իսկ քո եր կի րը գնա լիս` հա կա ռա կը»:

80. Հարց րին ծե րին. «Ինչ պե՞ս կա րող եմ Աստ ծո երկ յուղն ու նե

նալ»: Պա տաս խա նեց. «Խո նար հու թյամբ և աղ քա տու թյամբ»:

81. Սուրբ Կյու րեղ Ա լեք սանդ րա ցուն հարց տրվեց մե նակ յաց և 

բազ մակ յաց եղ բայր նե րի մա սին, թե ո՞րն է ա վե լի լավ: Նա ա սաց. 

«Մով սե սի և Ե ղիա յի մի ջև տար բե րու թյուն չկա, քան զի եր կուսն էլ 

հա ճե լի ե ղան Աստ ծուն»:

 82. Մի կրո նա վոր սուրբ Մի նա յի տո նին աշ խա տում էր: Մեկ այլ 

եղ բայր նրան տես նե լով` ա սաց. «Մի՞թե այս պի սի օ րով կա րե լի է աշ

խա տել»: Նա պա տաս խա նեց. «Սուրբ վկան այս օ րը չար չա րանք ներ 
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կրեց հա նուն Քրիս տո սի, արդ յոք պատ շաճ չէ՞, որ ես էլ այ սօր ա վե լի 

շատ նե ղու թյուն կրեմ և վշտա նամ»:

83. Հարց րին ծե րին, թե ո՞րն է ա պաշ խա րու թյու նը: Պա տաս խա նեց. 

«Նույն մեղ քի մեջ այ լևս չընկ նե լը. դրա հա մար էլ ան բիծ կոչ վե ցին 

ար դար նե րը, ո րով հե տև թող նե լով մեղ քը՝  ար դա րու թյուն գոր ծե ցին»:

84. Մեղ քի մեջ ըն կած մի եղ բայր ա պաշ խա րում էր: Եվ այն պես պա

տա հեց, որ նրա ոտ քին  մի մեծ քար ըն կավ, և նա շատ ար յուն կորց

նե լով` մե ռավ: Դևե րը ե կան նրա հո գին առ նե լու, իսկ հրեշ տակ ներն 

ա սա ցին. «Տե սե՛ք այս ար յու նը, որ հա նուն Քրիս տո սի է»: Եվ նրանք 

թո ղե ցին նրան:

85. Ծե րին հարց րին. «Լա՞վ սո վո րու թյուն է եղ բայր նե րի մոտ գնա

լը»: Պա տաս խա նեց. «Ո՛չ,  այլ Աստ ծո սե րը ստա նա լը և նե ղու թյուն 

կրելն  է բա րի»:

86. Հարց րին ծե րին, թե ինչ պե՞ս կռվել բազ մա թիվ չար խոր հուրդ

նե րի դեմ: Պա տաս խա նեց. «Պետք է քննել, թե ո՛րն է մե ծը, և դրա դեմ 

կռվել, իսկ երբ այն հաղթ վի, փոք րե րը կկոր չեն»:

87. Ա սաց ծե րը. «Ե թե կրո նա վո րը գտնի մի տեղ, որ տեղ կա րող է 

ա ռա քի նու թյուն նե րի մեջ ա ռա ջա դի մել, և մարմ նա վոր կա րիք նե րի 

պատ ճա ռով չգնա այն տեղ, այն պի սին չի հա վա տում, որ Աստ ված կա

րող է կե րակ րել ի րեն»:

88. Մի ե րի տա սարդ ճգնա վո րի հարց րին,  թե ո՞րն է լավ՝ խո սե՞լը, 

թե՞ լռե լը: Ա սաց. «Եր կուսն էլ՝ չա փով. չա րի դեպ քում իս պառ լռել, 

բա րու դեպ քում` սա կավ խո սել»:

89. Ե րեք եղ բայր ներ գնա ցին Սկյու թիա՝ մի ծե րի մոտ: Մեկն ա սաց. 

«Հա՛յր, ես ան գիր գի տեմ Հին և Նոր Կտա կա րան նե րը»: Ծերն ա սաց. 

«Դու օ դը լցրել ես խոս քով»: Մյուսն ա սաց. «Ես այդ բո լո րը գրած ու

նեմ»: Ծերն ա սաց. «Դու քո պա տու հա նը լցրել ես թղթով»: Եր րորդն 

ա սաց. «Հա՛յր, ես այն չափ ան փույթ վար վե ցի մարմ նիս հետ, որ մին չև 

ան գամ ո՛չ ոտ քերս էի լվա նում, ո՛չ ա ման ներս, դրա հա մար էլ փուշ 

և տա տասկ բու սեց մարմ նիս վրա` խիստ ան հանգս տու թյուն պատ

ճա ռե լով ինձ»: Ծերն ա սաց. «Դու հե ռու վա նե ցիր քեզ նից օ տա րա սի

րու թյու նը, քան զի օ տար հա մա րե լով մար մինդ` ա մեն ին չից զրկե ցիր 

նրան. սա կայն ա ռա վե լա գույնս հար կա վոր է ու նե նալ ու ղիղ հա վատ և 

բա րի գոր ծեր»:



 ԳԼ. Ժ –  ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ԵՎ ՈՒՂԻՂ ԴԱՏԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ  327

90. Ոմն եղ բայր  սո վի ժա մա նակ նե րում իր մո րը հաց էր տա նում: 

Եվ երկն քից ձայն ե կավ, որ ա սաց նրան. «Կամ դո՛ւ հոգ տար քո մոր 

մա սին, կամ ե՛ս, ո րով հե տև ե թե դու պի տի հոգ տա նես, ես չեմ հո գա»: 

Նա ճա նա չեց, որ այդ ձայնն Աստ ծուց էր, և գե տին ընկ նե լով` ար տա

սուք նե րով ա սաց. «Դո՛ւ հո գա, Տե՛ր, իմ և իմ մոր մա սին»: Եվ վեր 

կե նա լով՝ դար ձավ իր խու ցը: Ե րեք օր անց նրա մոտ ե կավ մայ րը, հաց 

բե րեց նրան և ա սաց. «Ոմն ծեր ե կավ և ինձ տվեց անհ րա ժեշտ ա մեն 

բան, որ այս տա րի ինձ ու քեզ բա վա կան է»: Եվ նա գո հա ցավ Աստ

ծուց և ա ռա վել ևս զգաս տա ցավ:

91. Ծերն ա սաց. «Ե թե ո խա կա լը իր ար յունն էլ հե ղի հա նուն Քրիս

տո սի, ըն դու նե լի չէ»:

92. Մի կույս ծե րին ա սաց. «Շա բաթ վա վեց օ րը պա հե ցո ղու թյուն 

եմ ա նում և բե րա նա ցի սո վո րել եմ Հին և Նոր կտա կա րան նե րը: Էլ 

ի՞նչ է  մնում, որ  ա նեմ»: Ծե րը նրան ա սաց. «Կա րո՞ղ ես ա նար գանքն 

իբ րև պա տիվ ըն դու նել, զրկան քը` իբ րև շահ, սի րել օ տա րին՝ ինչ պես 

ար յու նակ ցիդ»: Ա սաց. «Ո՛չ, հա՛յր»: Ծերն ա սաց. «Դա է կա տա րե լու

թյու նը. իսկ դու ո՛չ վեց օրն ես պա հել, ո՛չ Գրքերն ես սո վո րել, այլ 

դու միայն ինքդ քեզ ես խա բում: Գնա՛ և տքնի՛ր, քան զի դու դեռ 

չես տքնել, ո րով հե տև՝ ով իր ան ձը կա մա վոր վշտե րի է են թար կում, 

հա վա տում եմ, որ նա վկա նե րի հետ է դաս վում, և ար յան փո խա րեն 

Աստ ված նրա ար տա սուք ներն է ըն դու նում, որ կա մո վին նա խա տինք

նե րի մեջ ընկ նե լով և ար հա մար հանք նե րի ար ժա նա նա լով` ար տաս վում 

է աստ վա ծա հա ճո ար տա սուք նե րով, ո րոնք հեզ և հան դարտ սրտից են 

բխում: Ա՛յդ ա րա և կապ րեց նես քո ան ձը»: Եվ երբ այդ լսեց կույ սը` 

մե ծա պես շա հեց  և ու րա խու թյամբ գնաց:

93. Մի ե րի տա սարդ եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Հա՛յր, նե

ղում են ինձ իմ խոր հուրդ նե րը և ա սում. ��Շատ վաղ դար ձար ա բե ղա, 

վե րա դար ձի՛ր աշ խարհ��»: Նա պա տաս խա նեց. «Որդ յա՛կ, ե թե չհաս

նենք էլ Ա վետ յաց եր կիր, մեզ հա մար ա վե լի լավ է, որ մեր ոս կոր ներն 

այս տեղ` ա նա պա տում ընկ նեն` մեր Տեր Աստ ծո ճա նա պար հին, քան 

դառ նանք դե պի Ե գիպ տոս` Փա րա վո նի ծա ռա յու թյա նը: Գնա, որդ

յակ, ա վե լի լավ է ա ռա քի նու թյան ճա նա պար հին մեռ նենք, թե կուզ և 

չհաս նենք նրա կա տա րին, քան թե վե րա դառ նանք խա վար աշ խարհ և 

ծա ռա յենք նրա գարշ ախ տե րին»: Երբ եղ բայ րը լսեց այդ, մե ծա պես 

շա հեց  և ու րա խու թյամբ գնաց:
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94. Մի ե րի տա սարդ կրո նա վոր ճգնեց քսան տա րի` շա բա թա կան 

մի բուռ թրջած ոսպ ու տե լով և հպար տա ցավ իր սրտում` ի րեն մեծ 

մե կը կար ծե լով, և ու զում էր նշան ներ գոր ծել: Եվ գթաց նրան Տե րը 

և նրա սիր տը գցեց Պո ղո սի խոս քը, որ ա սում է. «Մենք մեր ան ձե րից 

ո րևէ բա նի կա րող չենք, այլ Աստ ծուց է մեր կա րո ղու թյու նը (Բ Կորնթ. 

Գ 5)»: Ինքն իր մեջ ա սաց. «Ե թե մեծն Պո ղոսն ան գամ չէր հա մար ձակ

վում ո րևէ բան խոր հել իր ան ձից, որ քա՜ն ես կա րիք ու նեմ սո վո րե

լու ու րիշ նե րից: Գնամ այն ան վա նի մե նակ յա ցի մոտ, և ինչ որ ա սի՝ 

կա նեմ»: Գնաց մի նշա նա վոր ծե րի մոտ, և մինչ մո տե նում էր, ծե րը 

տե սավ նրա ու սե րին նստած  եր կու սև հնդիկ նե րի, ո րոնք շղթա էին 

գցել նրա պա րա նո ցից, և յու րա քանչ յու րը քա շում էր նրա գլու խը 

դե պի ի րեն: Ծերն այս տես նե լով` հաս կա ցավ պատ ճա ռը, քան զի հո

գե տես էր, ա պա սկսեց հա ռա չել և լալ ա ռան ձին: Երբ եղ բայ րը ներս 

մտավ, ող ջու նե ցին միմ յանց և մոտ մեկ ժամ լուռ նստե ցին, քան զի 

ծերն այդ սո վո րու թյունն ու ներ: Ա պա եղ բայրն ա սաց ծե րին. «Հա՛յր, 

շա հի՛ր ինձ և ու սու ցա նի՛ր փրկու թյան ճա նա պար հը»: Պա տաս խա նեց 

ծե րը և ա սաց. «Չեմ կա րող, որդ յա՛կ, քան զի ես ինքս կա րիք ու նեմ օգ

նա կա նի և ա ռաջ նոր դի»: Իսկ նա ա սաց. «Մի՛ հրա ժար վիր շա հել ինձ, 

հայր իմ, քան զի քեզ եմ հու սա ցած և Աստ ծուն երդ վել եմ ան սալ քո 

խոս քին և կա տա րել այն»: Իսկ ծերն ա սաց. «Ես հրա ժար վում եմ քեզ 

ո րևէ խոսք ա սել, ո րով հե տև գի տեմ, որ չես կա տա րի»: Իսկ նա երդ վեց 

նրան կա տա րել այն ա մե նը, ինչ որ լսի: Եվ ծե րը տվեց նրան դա հե

կան ներ և ա սաց. «Գնա՛ քա ղաք, գնի՛ր տա սը հատ հաց, նույն քան գի

նի և նույն քան կի լոգ րամ էլ միս և բեր՛ ինձ մոտ»: Երբ եղ բայ րը լսեց 

այս, տրտմեց, որ երդ վել էր հնա զանդ վել նրան, և գնաց: Մինչ ճա նա

պարհ էր գնում, ա լե կոծ վում էր բա զում խոր հուրդ նե րից և ա սում էր 

մտքում` ի՞նչ է կա մե նում սրա նով ա նել ինձ ծե րը, և ին չո՞ւ գնեմ այս

քան ու տե լիք և ձեռքս բռնե լով՝ գայ թակ ղեց նեմ տես նող նե րին: Եվ ող

բա լով ըն թա նում էր այդ ճա նա պար հը, ա պա հաս նե լով քա ղաք՝ գնեց 

հացն ու գի նին: Թե պետ խիստ տրտմում էր մսի հա մար, բայց գտնե

լով մի երկ յու ղած մար դու` խնդրեց նրան գնել մի սը: Եվ մեծ ա մո թով 

վերց նե լով այդ ա մե նը` ե կավ ծե րի մոտ: Ծե րը տե սավ, որ եղ բոր մի 

ու սից հնդիկն ան հե տա ցել էր: Ա սաց նրան ծե րը. «Մի՛ մո ռա ցիր, սի

րե լիս, որ Աստ ծուն ուխ տել ես հնա զանդ վել այն ա մե նին, ինչ որ ա սեմ 

քեզ: Արդ, վերց րո՛ւ այս բո լո րը և տա՛՛ր քո սեն յակ, և երբ կա տա րես 

ա ղո թա կան կար գը, ճա շի ժա մին կու տես մեկ հաց, մեկ կի լոգ րամ միս 

և կըմ պես մեկ շիշ գի նի: Այդ պես կա նես տասն օր և կգաս ինձ մոտ, և 

ես քեզ կա սեմ այն, ինչ Աստ ված կտա խո սել ինձ»: Երբ եղ բայ րը լսեց 
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այս, սոս կաց հույժ, բայց երդ ման պատ ճա ռով չկա րո ղա ցավ ընդ դի

մա նալ: Եվ վերց նե լով այդ ա մե նը, գնաց ող բա լով և խիստ տրտմու

թյամբ, և տա նը նստած՝ լա լիս էր ու ա սում. «Վայ ինձ` եղ կե լիիս, որ 

պահ քից զրկվե լով` ըն կա որկ րա մո լու թյան մեջ. և ինչ ա նեմ` չգի տեմ` 

ու տե՞մ, թե՞ չու տեմ. ե թե չու տեմ, Տե րը կբար կա նա ինձ վրա Իր ա նու

նով երդ վե լու հա մար, որ ուխ տե ցի, թե ծերն ինչ ա սի, պի տի ա նեմ 

այն` որ պես թե Աստ ծո բե րա նից է դուրս ե կել, իսկ ե թե ու տեմ, ի՞նչ 

կլի նի իմ վաս տա կը: Արդ, Տե՛ր, նա յի՛ր տա ռա պանք նե րիս և ո ղոր մի՛ր 

բռնա դատ վա ծիս, և թո ղու թյո՛ւն տուր մեղ քե րիս, քան զի բռնա դատ

վում եմ գոր ծե լու ճգնու թյանս հա կա ռա կը»: Այս պես ող բա լով՝ գնաց 

իր տուն և ա րեց այն ա մե նը, ինչ հրա մա յել էր ծե րը, և ա վե լի շատ էր 

ա ղո թում. և ա մեն ան գամ, երբ մո տե նում էր ու տե լու ժա մը, ար տա

սուք նե րով թրջում էր սե ղա նը և ա սում. «Տե՛ր, իս կա պես թո ղե ցի՞ր 

ինձ»: Երբ Տե րը տե սավ նրա խո նար հու թյունն  ու հնա զան դու թյու նը, 

մխի թա րու թյուն տվեց նրա սրտին և ճա նա չեց րեց նրան գոր ծի խոր

հուր դը, և թե ին չու նրա հետ պա տա հեց այս բա նը: Ար տա սուք նե րով 

գո հա ցավ Աստ ծուց ու խոս տո վա նեց  մար գա րեա կան խոս քը, թե` ե թե 

Տե րը չշի նե տու նը` զուր են ջա նում շի նող նե րը, և ե թե Տե րը չպահ պա

նի քա ղա քը, զուր են ար թուն մնում նրա պա հա պան նե րը (Սաղմ. ՃԻԶ 1): 

Եվ երբ լրա ցան այդ օ րե րը, հըն թացս ո րի կա տա րեց ծե րի հրա ման նե րը 

հե զու թյամբ և ար տա սուք նե րով, գնաց նրա մոտ. և ա վե լի թոր շո մած 

և մաշ ված էր մարմ նով, քան այն ժա մա նակ, երբ շա բա թը մեկ ան գամ 

ոսպ էր ճա շա կում: Երբ ծե րը տե սավ նրան այդ պես խո նարհ ված, և սև 

հնդիկ նե րի փո խա րեն՝ նրա աջ ու ձախ կող մե րում` պայ ծառ ե րես նե

րով լու սո հրեշ տակ նե րի, ըն դա ռաջ գնաց նրան և ու րա խու թյամբ ներս 

ըն դու նեց, ա պա ա ղոթք ա նե լով` լուռ նստե ցին: Եվ ա սաց ծե րը նրան. 

«Որդ յա՛կ, մար դա սեր Աստ ված նա յեց քեզ և թույլ չտվեց թշնա մուն 

տի րե լու քեզ, քան զի նա սո վո րու թյուն ու նի խա բե լու ա ռա քի նի նե րին 

և գցե լու ամ բար հա վա ճու թյան մեջ, և ներշն չում է ա նե լու ա վե լին, 

քան կա րող է, և ան վա նում է բարձ րա գույն չափ, որ պես զի դրա նով 

հեշ տու թյամբ որ սա նրանց: Սա կայն Աստ ված հե զե րի և խո նարհ նե րի 

մեջ է բնակ վում, և մեղ քե րից ոչ մե կը այն քան ա տե լի չէ Աստ ծուն, 

որ քան ամ բար տա վա նու թյու նը, և չկա Աստ ծո ա ռաջ ա վե լի պատ վա

կան ա ռա քի նու թյուն, քան՝ հե զու թյունն ու խո նար հու թյու նը, քննի՛ր 

և ու սա նի՛ր այս խոս քերս փա րի սե ցու և մաք սա վո րի ա ռա կով (Ղուկ. ԺԸ 

9-14): Ո րով հե տև չա փա զանց ված ճգնու թյուն նե րը խիստ վտան գա վոր 

են, քան զի հեշտ  են կոր ծա նում, ինչ պես  հայ րե րից մեկն է ա սում` 

ին չը չա փից ա վե լի է` դևից է: Գնա՛, որդ յա՛կ, կե՛ր քո հա ցը ա մեն 
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ե րե կո, և ե թե հարկ լի նի, ա ռանց երկմ տու թյան և խղճմտու թյան փո

խի՛ր  սահ ման ված ժա մը: Ե թե ստաց վի, որ օր վա մեջ եր կու ան գամ 

ու տես, մի՛ տրտմիր, քան զի օ րեն քի բռնա դա տու թյան տակ չենք, այլ՝ 

Հի սուս Քրիս տո սի շնորհ նե րի: Իսկ երբ ու տե լու լի նես, մի՛ հա գե ցիր, 

այլ զսպիր քեզ՝ որ քան կա րող ես, և պա րարտ կե րա կուր նե րից հո ռին 

ընտ րիր, բայց ա մե նից ա ռա վել սիրտդ պա հիր և բո լոր ա ռա քի նու

թյուն նե րից ա ռա վել խո նար հու թյուն ստա ցիր, քան զի խո նարհ հո գին 

է պա տա րագն Աստ ծո, մա քուր սիրտն ու խո նարհ հո գին Աստ ված չի 

ար հա մար հում, և դարձ յալ` խո նարհ վե ցի, և փրկե ցիր ինձ, իսկ Ե սա յի 

մար գա րեն Տի րոջ ա նու նից ա սում է` Ես որ տեղ եմ բնակ վում, ե թե ոչ 

հե զե րի և խո նարհ նե րի մեջ, ո րոնք դո ղում են իմ խոս քե րից (Եսայի ԿԶ 

2): Արդ, դու քո ողջ հույ սը դիր Աստ ծո վրա և քո հոգ սը գցիր նրա 

վրա, քան զի ե թե Տե րը չնա յի քեզ, ըն դու նայն է քո վաս տա կը: Գնա՛ 

խա ղա ղու թյամբ քո ճա նա պար հը, որդ յա՛կ, և թող Տերն ուղ ղոր դի քեզ 

և որ պես լույս ծա գեց նի քո ար դա րու թյու նը և քո ի րա վուն քը` որ

պես մի ջօ րե (Սաղմ. ԼԶ 6)»: Այս պես ծե րը շա հե լով եղ բո րը` հաս տա տեց 

նրան և սի րա լիր հյու րըն կա լե լով` կե րակ րեց նրան և ար ձա կեց գնա լու 

իր սեն յա կը: Եվ նա գնաց խնդու թյամբ` ա սե լով. «Քո երկ յու ղած նե րը 

թո՛ղ խրա տեն ինձ, և նրանք, ով քեր ճա նա չում են քո վկա յու թյուն նե

րը (Սաղմ. ՃԺԸ 79)»:

95. Ծերն ա սաց. «Ինչ պես թա գա վո րի հա մար պար ծանք է` թող նել 

թա գա վո րու թյու նը և դառ նալ կրո նա վոր, նույն պես ա մոթ է կրո նա

վո րին` թող նել ա բե ղա յու թյու նը և ամ բողջ երկ րի թա գա վոր դառ նալ, 

ո րով հե տև ա նանց թա գա վո րու թյունն ան հա մե մա տե լի է ան ցա վո րի 

հետ»:

96. Հարց րին ծե րին, թե ինչ պե՞ս պետք ապ րի մե նակ յա ցը: Պա տաս

խա նեց. «Ինչ պես ես` մենմե նակ»:

97. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց  «Ին չո՞ւ եմ վա խե նում, 

երբ ա նա պատ եմ գնում»: Ծե րը պա տաս խա նեց. «Ո րով հե տև դեռ կեն

դա նի ես»: 

98. Կրո նա վո րը, որ բաղ նի քում մեր կա նում է, Աստ ծո շնորհ նե րից է 

մեր կա նում:

99. Ոմն եղ բայր, մե նա կե ցու թյան ուխ տի մեջ մտնե լով, նույն ժա մին 

ևեթ փակ վեց իր սեն յա կում` որ պես թե ար դեն հե ռա ցել է աշ խար հից: 

Ծե րե րը, ի մա նա լով այդ, ե կան հա նե ցին նրան սեն յա կից և հանձ նա րա
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րե ցին շրջել եղ բայր նե րի խցե րով, ընկ նել նրանց ա ռաջ և ա սել. «Թո

ղու թյո՛ւն շնոր հեք ինձ, ո րով հե տև մե նակ յաց չէի, այլ՝ տխմար»:

100. Մե կը հարց րեց ծե րին. «Ի՞նչ պետք է ա նեմ, որ ապ րեմ»: Իսկ 

ծե րը՝ զբաղ ված իր գոր ծով, ա մե նևին վե րև չնա յեց և չդա դա րեց րեց 

գոր ծը, այլ  պա տաս խա նեց. «Ա հա տես նում ես»: 

101. Ծե րերն ա սա ցին. «Ե թե ե րի տա սարդ տես նես, որ իր կամ քով 

եր կինք է  բարձ րա նում, բռնի՛ր նրան և վա՛յր գցիր, քան զի դա նրան 

օ գուտ է»:

102. Հայր Սյու ղիա նո սի ա շա կերտ հայր Նա տի րա յի մա սին պատ մե

ցին, թե քա նի դեռ բնակ վում էր Սի նա լե ռան իր խու ղում, չա փա վոր 

ճգնա վո րա կան կյանք էր վա րում՝ ըստ իր մարմ նա վոր կա րո ղու թյան, 

սա կայն երբ ե պիս կո պոս դար ձավ Փա ռա նում, ի րեն տվեց խիստ ճգնա

կե ցու թյան: Նրա ա շա կերտն ա սաց նրան. «Հա՛յր, քա նի դեռ ա նա

պա տում էինք, այդ պես չէիր ճգնում»: Ծե րը նրան ա սաց. «Այն տեղ 

ա նա պատ էր, աղ քա տու թյուն և լռու թյուն, և կա մե նում էի մար մինս 

հան գիստ պա հել, որ պես զի չհի վան դա նամ, ո րով հե տև խնա մող չու

նեի, իսկ այս տեղ ե թե տկա րա նամ, խնա մող ներ շատ ու նեմ»:

103. Ծե րին հարց րին. «Ին չո՞ւ եր բեք չես դա դա րում տքնել»: Նա 

ա սաց. «Ո րով հե տև ա մեն ժամ մահն աչ քիս ա ռաջ է»:

104. Ոմն եղ բայր ե կավ հայր Պի մե նի մոտ և ա սաց. «Մեծ փոր ձու

թյուն պա տա հեց ինձ»: Հայր Պի մենն ա սաց նրան. «Հե ռա ցի՛ր այն տե

ղից` որ քան կա րող ես. գնա՛ ե րեք օր վա ճա նա պարհ և մի տա րի պա

հե ցո ղու թյուն ա րա՛` մին չև ե րե կո»: Եղ բայրն ա սաց. «Ե թե մեռ նեմ և 

մի տա րին չկա րո ղա նամ լրաց նել, ի՞նչ կլի նի ինձ հետ»: Հայր Պի մենն 

ա սաց նրան. «Հա վա տում եմ  Քրիս տո սին, որ ե թե այժմ դուրս գաս իմ 

մո տից՝ հո ժա րու թյունն ու նե նա լով կա տա րե լու ա սածս և մեռ նես, քո 

ա պաշ խա րու թյու նը ըն դու նե լի կլի նի Աստ ծո ա ռաջ»:

105. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Մեծ մեղք գոր

ծե ցի, հայր, և կա մե նում եմ ե րեք տա րի ա պաշ խա րել»: Հայր Պի մենն 

ա սաց. «Չա փա զանց շատ է»: Եղ բայրն ա սաց. «Իսկ մեկ տա րին բա վա

կա՞ն է»: Ծերն ա սաց. «Դա էլ է շատ»: Եվ ով քեր այն տեղ էին, ա սա ցին. 

«Քա ռա սո՞ւն օր է հար կա վոր այդ մեղքն ա պաշ խա րե լու հա մար», և 

Պի մե նը դարձ յալ ա սաց` շատ է: Եվ եղ բայ րը հարց րեց. «Իսկ որ քա՞ն 

ժա մա նակ է հար կա վոր»: Հայր Պի մենն ա սաց. «Ես հա վա տում եմ, որ 

ե թե մարդ ամ բողջ սրտով ա պաշ խա րի և այդ մեղ քի վրա նո րե րը չա
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վե լաց նի, Աստ ված ե րեք օ րում կըն դու նի նրա ա պաշ խա րու թյու նը և 

թո ղու թյուն կտա նրա մեղ քե րին»:

106. Ծե րին հարց րին. «Ո՞րն է մե նակ յա ցի գոր ծը»: Նա ա սաց. 

«Ընտ րու թյան ար վես տը»:

107. Ոմն եղ բայր գնաց հայր Մա կա րիոս Ե գիպ տա ցու մոտ և ա սաց  

նրան. «Հա՛յր, ինձ խո՛սք ա սա, ո րով ապ րեմ»: Հայրն ա սաց  նրան. 

«Գնա՛ գե րեզ մա նոց և ա նար գի՛ր մե ռել նե րին»: Եվ նա գնա լով` ա նար

գեց, հայ հո յեց և քար կո ծեց մե ռել նե րին, և վե րա դառ նա լով` պատ մեց 

ծե րին: Ծերն ա սաց. «Ոչ մի բան չխո սե ցի՞ն քեզ հետ»: Պա տաս խա նեց` 

ո չինչ: Ա սաց  դարձ յալ ծե րը. «Վա ղը գնա՛ և փա ռա բա նի՛ր նրանց»: 

Եվ եղ բայ րը գնա լով՝ փա ռա բա նեց նրանց և ա սաց. «Ո ՜վ ա ռաք յալ նե՛ր, 

մար գա րե նե՛ր և սրբե՛ր»: Եվ գա լով ծե րի մոտ` ա սաց` փա ռա բա նե

ցի: Ծե րը հարց րեց. «Ոչ մի պա տաս խան չտվե ցի՞ն»: Ա սաց` ո՛չ: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Տե սա՞ր` որ քան պա տիվ տվե ցիր նրանց, և քեզ չլսե ցին, 

և որ քան ա նար գե ցիր նրանց, բայց պա տաս խան չտվե ցին: Այդ պես էլ 

դու. ե թե կա մե նում ես ապ րել, ե ղի՛ր մե ռե լի պես,  մարդ կանց ա նար

գան քին և փա ռա բա նու թյա նը վե րա բեր վիր` ինչ պես մե ռե լը, և կկա րո

ղա նաս ապ րել»:

108. Մե կը հարց րեց ծե րին. «Ին չո՞ւ եմ ստեպստեպ ձանձ րա նում»: 

Նա պա տաս խա նեց. «Ո րով հե տև չես տես նում ա ռա ջի կա ճա նա պար հի 

եր կա րու թյու նը»:

109. Մի ան գամ հայր Ան տոնն ա սաց, թե կգա ժա մա նակ, երբ մար

դիկ կխե լա գար վեն, իսկ թե մե կին տես նեն չխե լա գար ված` կհար ձակ

վեն նրա վրա` ա սե լով` դու խե լա գար ես, այն պատ ճա ռով, որ նա նման 

չէ ի րենց:

110. Հարց րե ցին ծե րին. «Որ տե ղի՞ց են գա լիս պոռն կու թյան խոր

հուրդ նե րը»: Եվ նա ա սաց. «Շատ ու տե լուց և շատ քնե լուց»:

111. Հայ րե րից ո մանք պատ մե ցին մի մեծ սրբի մա սին, թե երբ ո րևէ 

մե կը գա լիս էր նրան բան հարց նե լու, մեծ հո ժա րու թյամբ ա սում էր. 

«Ա հա Աստ ծո կեր պա րանք եմ առ նում և նստում եմ դա տա վո րա կան 

ա թո ռին: Ի՞նչ ես կա մե նում, որ ա նեմ քեզ հա մար: Ե թե ա սես` ո ղոր

մի՛ր ինձ, Աստ ված քեզ ա սում է. «Ե թե կա մե նում ես, որ քեզ ո ղոր մեմ, 

դու էլ քո եղ բո՛րը ո ղոր միր, և Ես քեզ կո ղոր մեմ: Ե թե կա մե նում ես 

նե րում գտնել, դու էլ քո մեր ձա վո րի՛ն նե րիր»: Մի՞թե ա նի րա վու
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թյուն կա Աստ ծո մոտ. բնա՛վ, այլ մենք ենք ա նի րավ, ո րով հե տև ե թե 

կա մե նանք ապ րել, կապ րենք»:

112. Հարց րին ծե րին, թե ի՞նչն է մե նակ յա ցին մե նակ յաց դարձ նում: 

Եվ նա պա տաս խա նեց. «Ա մեն տե սակ բա րի գոր ծե րի կա տա րու մը և 

ա մեն տե սակ չա րից զատ վե լը»:

113. Մի ան գամ հայր Ի սա հա կը գնա լով հայր Պի մե նի մոտ և տես

նե լով նրան ոտ քե րը լվա նա լիս՝ հա մար ձա կու թյուն ա ռավ և հարց րեց 

նրան. «Ին չո՞ւ հայ րե րից ո մանք ա նար գե ցին ա մեն տե սակ մարմ նա վոր 

մխի թա րու թյուն նե րը և կա մե ցան խոր տա կել ի րենց մար մի նը խստա

կե ցու թյամբ»: Հայր Պի մենն ա սաց  նրան. «Մենք ոչ մե կից չու սա նե

ցինք սպա նել մար մի նը, այլ ու սա նե ցինք սպա նել ախ տե րը»:

114. Հարց րե ցին ծե րին. «Ին չի՞ց է, որ  երբ նստում եմ խցում, 

սիրտն իմ այ լևայլ տե ղե րում է թա փա ռում»: Նա ա սաց. «Ո րով հե տև 

մեր զգա յա րան նե րը` տե սո ղու թյու նը, լսո ղու թյու նը, հո տա ռու թյու նը, 

ճա շա կե լի քը և շո շա փե լի քը, ար տա քին աշ խար հի ազ դե ցու թյանն են 

են թարկ վում: Ե թե սրանք ինք նին սուրբ պտուղ ներ են տա լիս, ա պա 

ներ քինն էլ են պա հում ա ռողջ և խո նարհ»:

115. Հայր Աբ րա հա մը հարց րեց հայր Թեով րո դիո սին. «Ո՞րն է ա վե

լի բա րի, հա՛յր, փա՞ռք որ սամ ան ձիս, թե՞ ա նար գանք»: Հայրն ա սաց  

նրան. «Նա խընտ րում եմ փառ քը, քան ան պատ վու թյու նը»: «Ինչ

պե՞ս».– հարց րեց հայր Աբ րա հա մը: Ծերն ա սաց. «Ե թե բա րի գոր ծեր 

ա նեմ և փա ռա բան վեմ, կա րող եմ ինքս ինձ դա տել և միտքս խո նար

հեց նել, թե ար ժա նի չեմ այդ փառ քին: Իսկ ա նար գան քը ժանտ գոր

ծե րից է լի նում, և ինչ պե՞ս կա րող եմ մխի թա րել սիրտս, ե թե բո լոր 

մար դիկ գայ թակղ վեն ինձ նից: Ու րեմն՝ ա վե լի լավ է բա րին գոր ծել 

և փա ռա վոր վել, քան չա րը գոր ծել և ա նարգ վել»: Հայր Աբ րա համն 

ա սաց.  «Ճիշտ ա սա ցիր, հա՛յր, ար դա րև դա այդ պես է»:

116. Հարց րին ծե րին. «Ինչ պե՞ս է հո գին խո նար հու թյուն ստա

նում»: Նա ա սաց.  «Երբ միայն իր չա րիք նե րի մա սին է հո գում»:

117. Ա սաց հայր Ե ղիա սը. «Մեղ քերն ան զոր են այն տեղ, ուր ա պաշ

խա րու թյունն է: Օ գուտ չկա սի րուց այն տեղ, ուր ամ բար տա վա նու

թյունն է»:

118. Ա լեք սանդ րիա ցի մի քա հա նա կրո նա վոր դառ նա լու նպա տա

կով գնաց ա նա պատ` ե պիս կո պո սա պե տի մոտ, որն այն տեղ լռու թյան 

մեջ ճգնում էր: Ա սաց  նրան. «Հա՛յր, ու զում եմ կրո նա վոր դառ նալ 
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այս տեղ, բայց ու նեմ կին և որ դի ներ»: Նա ա սաց. «Սրբա նա լու փո խա

րեն ու զում ես մե ղան չե՞լ, որդ յա՛կ»: Քա հա նան նրան ա սաց. «Ու րիշ

նե րին ու սու ցա նում ես, սա կայն քո ան ձը չե՞ս ու սու ցա նում: Դու այ րի 

թո ղե ցիր քո հար սին` սուրբ ե կե ղե ցին, և հո գևոր  որ դի նե րին` որբ, և 

ինձ այդ պի սի բա նե՞ր ես ա սում: Եվ կա տար վեց քեզ վրա Տի րոջ խոս

քը, թե` քո աչ քում գե րան ու նե նա լով` ցան կա նում ես ու րի շի աչ քից 

շյու ղը հա նել (Ղուկ. Զ 41-42)»:

119. Հայր Ա նուբն ա սաց. «Ես հա վա տում եմ, որ Աստ ված ա նի րավ 

չէ՝ թե՛ բան տից հա նե լիս , թե՛ բանտ գցե լիս»:

120. Ա սաց ծե րը. «Այն չա փին, որ եր բևէ կա րո ղա ցա հաս նել, այ լևս 

եր բեք չկրկնե ցի»:

121. Ա սաց ծե րը. «Թե պետ և տքնե ցին սրբե րը երկ րի վրա, սա կայն 

այս տեղ նույն պես փոքրինչ հան գիստ գտան, այ սինքն` ա զատ վե ցին 

աշ խար հիկ հոգ սե րից»:

122. Ե թե կա մե նում ես հան դար տա բա րո կյան քով ապ րել, պետք է 

ո՛չ շա բա թա կան, ո՛չ էլ եր կո ւա կան օ րով պա հե ցո ղու թյուն ա նել, այլ 

ա մեն օր՝ ին նե րորդ ժա մին չա փա վոր ըմ պել, կշռով ու տել և չա փով խո

սել, ա ղո թել, սաղ մո սել, տքնել, պահ քի պնդու թյան հաս նել,  աշ խար հի 

մեջ բնակ վել և կին ու նե նալ, ո ղոր մած լի նել սրբե րի և այ րի նե րի հան

դեպ:

123. Ո ղոր մու թյուն, ա ղոթք և պահք. այս ե րե քը ա ռա քի նու թյուն

նե րից մե ծա գույնն  են: Ո ղոր մու թյունն ա վե լի մեծ է, քան ա ղոթ քը, և 

ա ղոթ քը ա վե լի մեծ է, քան պահ քը: Ա ղոթ քը մա շում է մար մի նը, պահ

քը ցա մա քեց նում է ու ղե ղը, տքնու թյու նը նվա զեց նում է ոս կո րը:

124. Հայր Պի մենն ա սաց. «Կա մա պաշ տու թյու նը պղնձե պա րիսպ է 

մար դու և Աստ ծո մի ջև. և երբ մար դը հրա ժար վի իր կամ քից հա նուն 

Աստ ծո, նույն պա հին Աստ ծուն կհա յի, քան զի քան դեց պա րիս պը»:

125. Ծե րերն ա սա ցին. «Ընտ րու թյան գի տու թյու նը բո լոր ա ռա քի

նու թյուն նե րից վեր է»:

126. Ծերն ա սաց. «Ե թե մե կը համ բե րի ա նար գանք նե րի և նա խա

տինք նե րի, այն պի սին կա րող է ապ րել»:

127. Ծե րերն ա սա ցին. «Խոր հուրդ նե րիդ եր բեք մի՛ վստա հի՛ր»:

128. Ծե րերն ա սա ցին. «Կնգու ղը կու սու թյան նշա նակն է»:
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129. Հայր Հոբն ա սաց. «Ե թե մե կը Սուրբ Գրքից ընկ նի տա րա կու

սանք նե րի մեջ և չգնա գի տուն նե րի մոտ՝ ու սա նե լու, կնման վի հե ղեղ

նե րի բա խու մից փլուզ ված պարս պի, ո րով հե տև կնեղ վի և պա տառ

պա տառ կլի նի հերձ վա ծա յին ըն կա լում նե րի պատ ճա ռով»:

130. Ծե րերն ա սա ցին, թե հա յե լի է հան դար տու թյան մեջ ի րեն ար

գե լա փա կած մե նակ յա ցը:

131. Երբ Ե վագ րո սը գնաց Ե գիպ տոս և այն տե ղի հայ րե րի վար քը 

տե սավ, զար մա ցավ և մի ծե րի ա սաց. «Ին չո՞ւ հու նաց ազ գի մեջ չկա 

այս պի սի ճգնու թյուն և ընտ րու թյուն»: Ծերն ա սաց. «Հպար տու թյան 

պատ ճա ռով, քան զի այդ ախ տը խլեց նրան ցից տքնու թյունն ու նրանց 

մեջ դրեց բա նակռ վի մար մա ջը»:

132. Ծե րերն ա սա ցին, թե մե նակ յա ցի պսա կը խո նար հու թյունն է:

133. Ոմն եղ բայր հարց րեց մի հո գե տես ծե րի, թե ի՞նչ է նշա նա կում 

այն խոս քը, որ աս վում է Մով սե սի մա սին. «Նա յեց այս կողմ, այն կողմ 

և ոչ ո քի չտե սավ, ա պա  սպա նեց ե գիպ տա ցուն (Ե լից Բ 12)»: Տե սա նողն 

ա սաց. «Մով սե սը նախ Աստ ծո խոր քե րը նա յեց, թե արդ յոք հա ճե լի՞ է 

Աստ ծուն, թե՞ ոչ, նա յեց ձախ, թե արդ յոք սա տա նան չէ՞, որ գրգռում 

է ի րեն, և չտե սավ նրան, նա յեց աջ, թե արդ յոք կա՞ ար գե լող հրեշ

տակ նե րից մե կը, բայց չտե սավ: Ա պա ի մա նա լով, որ գործն  ա ռանց 

մեղ քի է, սպա նեց նրան»:

134. Ծե րերն ա սա ցին, թե մար դու հո գին նման է աղբ յու րի. ե թե պե

ղես, կհստակ վի, իսկ  ե թե խցա նես, կկոր չի:

135. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին. «Ին չի՞ց է, որ խոր հուրդ ներս չեն 

օգ նում իմ գոր ծե րին»: Ծերն ա սաց. «Ո րով հե տև կա տար յալ գործ չու

նես. ե թե ու նե նա յիր, կօգ ներ դրան»:

136. Հայր Բե սա րիոնն ա սաց. «Քա ռա սուն օր ժան տափ շե րի մեջ ոտ

քի վրա մնա ցի և չննջե ցի»:

137. Ծե րերն ա սա ցին. «Քսան տա րի պայ քա րե ցինք մեկ խորհր դի 

դեմ, որ պես զի բո լո րին որ պես մեկ մարդ տես նենք»:

138. Ծե րերն ա սա ցին. «Ո չինչ մի՛ ա րա, մին չև նա խա պես չքննես 

սիրտդ, թե արդ յոք Աստ ծո հա մա՞ր է այն, ինչ կա մե նում ես ա նել»:

139. Ե րեք եղ բայր ներ ե լան հնձի, ե րե քով մի արտ վերց րին և գնա

ցին հնձե լու, սա կայն ա ռա ջին իսկ օ րը եղ բայր նե րից մե կը հի վան

դա ցավ, գնաց իր խրճի թը և այ լևս նրանց չտե սավ: Եր կու եղ բայր
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ներն ա սա ցին. «Մեր եղ բոր Տեր Աստ վա՛ծ, նրա ան ձի փո խա րեն` նրա 

ա ղոթք նե րով օգ նի՛ր մեզ»: Եվ ա րագ ա վար տե ցին հուն ձը: Այն եղ

բայրն ա ռող ջա ցավ հի վան դու թյու նից, սա կայն հնձի ժա մա նակն ան

ցել էր: Եվ եր կու եղ բայր նե րը բե րին նրա բա ժի նը և ա սա ցին  նրան. 

«Ստա ցի՛ր քո վար ձը»: Եվ նա պա տաս խա նեց. «Ես վարձ չու նեմ, ո րով

հե տև չաշ խա տե ցի»: Նրանք ա սա ցին. «Քո ա ղոթ քը մեզ հետ էր»: Եր

կար հա կա ռակ վե լուց հե տո գնա ցին մի ծե րի մոտ` դա տաս տա նի: Ծե րը 

զար մա ցավ և մեկ ժամ մտա ծե լու ժա մա նակ խնդրեց և ա սաց. «Ե կե՛ք 

ու ղիղ դա տաս տա նը լսե լու»: Երբ ե կան, հի վան դա ցած եղ բայրն ա ղա

չեց և ա սաց. «Ես ա ռա ջին օ րը հի վան դա ցա  և չեմ կա մե նում այ

լոց վաս տակն ու տել»: Իսկ եղ բայր ներն ա սա ցին. «Ե թե նրա ա ղոթ քը 

չլի ներ մեզ հետ, մենք չէինք կա րո ղա նա այն մեծ ար տը հնձել, ե թե 

նույ նիսկ մեզ հետ վար ձու աշ խա տող նե րի էլ վերց նեինք»: Ար դա րա ցի 

հա մա րե ցին, որ եղ բայ րը բա ժին առ նի մյուս եղ բայր նե րի հետ, քան զի 

նրա ա ղոթ քը նրանց հետ էր, և փա ռա բա նե ցին Աստ ծուն՝ եղ բայ րա կան 

կա տար յալ և ան նա խանձ սի րո հա մար, որ ու նեին հաս տա տա հիմն հա

վա տով այն զար մա նա լի և սքան չե լի այ րե րը:

140. Հայր Ի սի դո րոսն ա սաց. «Երբ ես ե րի տա սարդ էի իմ ար գե լա

փակ խցում, ժա մա նա կի չափ և զգա ցո ղու թյուն չու նեի պաշ տա մունք 

ա նե լիս, այլ գի շերն ու   ցե րեկն ինձ հա մար ա ղոթ քի ժամ էին»: Ա սաց 

նաև՝ «Քա ռա սուն տա րի չեմ ըն կող մա նել»:

141. Ա նա պա տա կան հինգ եղ բայր ներ` ար հես տա վոր ներ, գնա ցին  

կրո նա վո րու թյան մեջ կա տար յալ մի  ծե րի մոտ` հո գևոր կյան քի մա

սին հար ցեր տա լու և նրա նից շա հե կան խոսք լսե լու, և ծերն ըն դու նեց 

նրանց ու րախ սրտով` խա ղա ղու թյան ող ջույն տա լով: Երբ նրա նից 

շա հե կան խրատ ներ խնդրե ցին, նա մեկ առ մեկ սկսեց նրանց հարց

նել ի րենց ար հեստ նե րի մա սին: Նրան ցից մեկն ա սաց. «Ես զամբ յուղ 

եմ հյու սում, հա՛յր»: Ծերն ա սաց. «Աստ ված թո՛ղ պսակ հյու սի քեզ 

հա մար, որդ յա՛կ»: Երկ րորդն ա սաց. «Ես խսիր եմ գոր ծում, հա՛յր»: 

Ծե րը նրան ա սաց. «Աստ ված զո րու թյո՛ւն տա քեզ, որդ յա՛կ»: Եր րորդն 

ա սաց. «Ես մաղ եմ գոր ծում, հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Աստ ված 

պահ պան քեզ, որդ յա՛կ»: Չոր րորդն ա սաց. «Ես գրագ րու թյուն եմ 

ա նում, հա՛յր»: Ծերն ա սաց. «Դո՛ւ գի տես, որդ յա՛կ»:  Հին գե րորդն 

ա սաց. «Ես վուշ եմ գոր ծում, հա՛յր»: Ծերն ա սաց. «Ես այն տեղ չկամ, 

որդ յա՛կ»: Զար մա ցան եղ բայր նե րը և ա ղա չե ցին ծե րին մեկ նա բա նել 

իր պա տաս խան նե րը: Եվ ծերն ա սաց. «Զամբ յու ղը ար թուն ու ժիր է 

պա հում գոր ծո ղին, և այդ պի սի նե րինն է պսա կը: Խսիր գոր ծո ղը ու ժի 
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կա րիք ու նի, և նրա հա մար զո րու թյուն խնդրե ցի: Մա ղա գործն Աստ ծո 

պահ պա նու թյան կա րիքն ու նի, ո րով հե տև շրջում է քա ղաք ներ և գյու

ղեր և վա ճա ռում իր ապ րան քը: Գրա գիրն ի րեն մեծ մարդ է կար ծում և 

մյուս նե րին` փոքր, իսկ վու շա գոր ծը ե լու մուտ ու նի ա րանց և կա նանց 

մոտ: Մյուս ար հեստ նե րից էլ պարզ ե րևում է, թե ո րոնք են կրո նա վո րի 

գործ, և ո րոնք` աշ խար հա կա նի. վու շա գոր ծու թյունն աշ խար հա կա նի 

գործ է, իսկ գրո ղը հպար տա նա լու ա ռիթ ու նի, ո րով հե տև նրա գոր ծը 

մնա յուն է, իսկ մյուս նե րը խո նարհ վում են, ո րով հե տև նրանց գործն 

ան ցո ղիկ է, և հեշ տու թյամբ են ա նում»:

142. Եղ բայր նե րից մե կը մեղ քի մեջ ըն կավ, և քա հա նան նրան դուրս 

հա նեց ե կե ղե ցուց, իսկ հայր Բե սա րիո նը, բարձ րա նա լով իր տե ղից, 

նրա հետ դուրս ե կավ` ա սե լով. «Ես էլ եմ սրա նման մե ղա վոր»:

143. Ծե րերն ա սա ցին. «Աստ ված նո րա մուտ մե նակ յա ցից այլ բան 

չի պա հան ջում, այլ միայն հնա զան դու թյուն` մարմ նա վոր տքնու թյան 

մի ջո ցով»:

144. Հայր Աբ րա հա մը լսեց, որ ծե րե րից մեկն ա սաց. «Հի սուն տա

րի տքնե ցի գի շեր ու ցե րեկ և վեր ջա պես կա րո ղա ցա մեռց նել իմ մեջ 

պոռն կու թյան, ար ծա թա սի րու թյան, սնա փա ռու թյան և մնա ցած այլ 

ախ տե րը»: Եվ գա լով նրա մոտ` հարց րեց. «Դո՞ւ ես այդ բանն ա սել, 

թե` ես մեռց րել եմ իմ ախ տե րը»: Նա ա սաց` ա յո՛: Հայ րը նրան հարց

րեց. «Ե թե գնաս քո խրճի թը և այն տեղ տես նես, որ մի կին կա, կա

րո՞ղ ես հա մա րել, որ նա կին չէ»: Նա ա սաց. «Ո՛չ, սա կայն կա րող եմ 

կռվել իմ խոր հուրդ նե րի դեմ, որ պես զի չմե ղան չեմ»: Հայր Աբ րա համն 

ա սաց. «Ա հա տես նո՞ւմ ես, որ չես սպա նել, տա կա վին կեն դա նի է այդ 

ախ տը քո մեջ, միայն թե կապ ված է: Եվ դարձ յալ. ե թե ա նա պա տով  

գնաս և քա րե րի մեջ ոս կի տես նես, քո միտ քը կա րո՞ղ է այդ ոս կին 

քա րին ու հո ղին հա վա սար հա մա րել»: «Ո՛չ,– պա տաս խա նեց  ծե րը,– 

այլ կպա տե րազ մեմ իմ խոր հուրդ նե րի դեմ, որ պես զի չվերց նեմ այն»: 

Հայր Աբ րա համն ա սաց. «Ա հա այդ ախտն էլ է կեն դա նի, միայն թե 

կապ ված է»: Դարձ յալ հարց րեց հայր Աբ րա հա մը. «Ե թե դու լսես, որ 

եղ բայր նե րից մե կը քեզ սի րում է, իսկ մյու սը ա տում  և բամ բա սում է, 

և եր կուսն էլ քեզ հյուր գան, կա րո՞ղ ես հա վա սար ըն դու նել նրանց»: 

Նա ա սաց. «Ո՛չ, սա կայն կմարտն չեմ իմ խոր հուրդ նե րի դեմ, որ պես զի 

ինձ ա տո ղին նույն քան բա րի վե րա բեր վեմ, որ քան որ ինձ սի րո ղին»: 

Հայր Աբ րա համն ա սաց  նրան. «Ա հա բա ցա հայ տե ցիր, որ չես սպա նել 

ախ տերդ, այլ դրանք բո լորն էլ կեն դա նի են քո մեջ, միայն թե կապ ված 

են Աստ ծո սուրբ շնորհ նե րով: Ու րեմն մի՛ պար ծե ցի՛ր»:

22 – Հարանց վարք
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145. Ծե րերն ա սա ցին. «Երկ րորդ ան գամ քեզ վրա հաս նող բո լոր  

խոր հուրդ նե րին եր րորդ ան գամ հարց րո՛ւ` մե՞րն ես, թե՞ թշնա մի նե

րի նը, և ողջ ի րո ղու թյու նը կխոս տո վա նի»:

146. Հայր Բե սա րիո նը մեռ նե լիս ա սաց, թե մե նակ յա ցը պետք է սե

րով բե նե րի և քե րով բե նե րի նման ամ բող ջո վին աչք լի նի:

147. Մի ծեր կար Տե րե նու թում, ո րը մի եղ բայր ու ներ: Մե ռավ եղ

բայ րը և մի տղա թո ղեց` ե րեք տա րե կան: Ծե րը գնաց, բե րեց նրան 

ա նա պատ և սնու ցեց ըն դե ղե նով և բան ջա րե ղե նով: Եվ երբ տղան դար

ձավ տաս նութ տա րե կան, մա հա ցավ: Ծե րը տե սիլ քի մեջ տե սավ նրան 

մի խա վարչ տին վայ րում: Դառ նա պես լաց ե ղավ  ծե րը և դատ ա րեց 

Աստ ծո ա ռաջ. «Այդ ի՞նչ տեղ է. ե րի տա սար դը մարդ չի տե սել, հաց չի 

ճա շա կել և սրբու թյամբ է ապ րել հա նուն Քեզ: Թե ար դար դա տաս տան 

ա նես` դա՛ չէ նրա տե ղը. հայտ նի՛ր ինձ, ա պա թե ոչ` դա ռը տան ջանք

նե րի կմատ նեմ իմ ծե րու թյու նը»: Տե սիլ քի մեջ հրեշ տա կը նրան ա սաց. 

«Ծե՛ր, լի էր ե րի տա սար դը ա մեն տե սակ  ա ռա քի նու թյուն նե րով, բայց 

հպարտ էր, դրա հա մար է խա վա րի մեջ»: Ծերն ա սաց. «Ա ռա քի նու

թյուն նե րը չկա րո ղա ցա՞ն բժշկել հպար տու թյու նը»: Հրեշ տակն ա սաց. 

«Ո՛չ, ո րով հե տև չթո ղեց այդ ախ տը, այլ իր հետ տա րավ: Ե թե մար դը 

իր կեն դա նու թյան ժա մա նակ չի թող նում ա մեն տե սակ մեղք, այլ իր 

հետ թա ղում է գե րեզ մա նում, նրա հա մար անբժշ կե լի կլի նեն խա վարն 

ու ան շեջ հու րը: Դու նույն պես բա րու թյամբ չգոր ծե ցիր, ո րով հե տև, 

քա նի դեռ նա մարմ նի մեջ էր, չխրա տե ցիր և չբժշկե ցիր»: Ծերն իր 

կյան քի բո լոր օ րե րը մին չև մահ լա ցով անց կաց րեց:

148. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին. «Ո՞րն է հո գու մշա կու թյու նը, 

որ պես զի այն պտուղ բե րի»: Ծերն ա սաց. «Հո գու մշա կու թյու նը լռու

թյունն է, ժուժ կա լու թյու նը, տա ռա պան քը, կա րեկ ցան քը, մշտա կան 

ա ղոթ քը և ու րիշ նե րի հան ցանք նե րին չնա յե լը, այլ միայն ի րե նը տես

նե լը. ե թե սրանք կա տա րի և մնա սրանց մեջ, հո գու պտղա բե րու մը 

եր կար սպա սեց նել չի տա»:

149. Ա սաց դարձ յալ ծե րը. «Ե րի տա սար դը, որ խոսք է գցում ի րե նից 

ա վագ նե րի մեջ, նման է նրան, ով կրակ է գցում իր եղ բոր ծո ցը»: 

150. Ա սա ցին ծե րե րը. «Խրա տե՛ք ե րի տա սարդ նե րին, եղ բայր նե՛ր, 

որ պես զի նրանք ձեզ չխրա տեն»:

151. Մի ան գամ մի պատ կա ռե լի ծեր ե կավ տես նե լու խցե րում բնակ

վող նե րին: Այն տեղ մի ե րի տա սարդ կար, որ հեշ տու թյամբ էր ըն կա լում 
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Սուրբ Գիր քը: Հարց րին նրա մա սին հայ րե րը, թե ին չո՞ւ նա այս պես 

հեշտ է յու րաց նում Սուրբ Գիր քը, իսկ ու րիշ նե րը, որ թե պետ ջա նում 

են, դժվար են ըն կա լում այն: Պա տաս խա նեց ծե րը և ա սաց. «Երկն

քի տա կի ջրե րը մի տե ղում են, սա կայն ցա մա քի վրա տե ղեր կան, որ 

ցած րա դիր են, կան նաև տե ղեր, որ բարձ րա դիր են: Ով ջուր է ո րո

նում ցած րա դիր վայ րում, շուտ կգտնի, իսկ բարձ րա դիր վայ րում ջուր 

փնտրո ղը` դժվա րու թյամբ կգտնի: Այդ պես է նաև ան ձե րի դեպ քում, 

քան զի կան ան ձինք, ով քեր սա կավ առն չու թյուն ու նեն չա րու թյան 

հետ, և երբ կա մե նում են գի տու թյուն ձեռք բե րել, շու տա փույթ ստա

նում են, և կան ան ձինք, որ լծա կից են չա րին, նրանք դժվա րու թյամբ 

են գի տու թյուն ձեռք բե րում»:

152. Սուրբ Մա կա րիոսն ա սաց. «Ե թե չա րը չի կա տար վում գոր ծով՝ 

չար չէ, և ե թե բա րին չի կա տար վում գոր ծով՝ բա րի չէ: Այն մար դը, 

ում մեջ չկան բա րի և չար խոր հուրդ ներ, նման է սո դո մա ցի նե րի և 

գո մո րա ցի նե րի երկ րին, որն ա ղի է, և ո չինչ չի բու սում այն տեղ, իսկ 

բա րի եր կի րը կա րող է ցո րեն բե րել, հետն էլ` մո լա խոտ և տա տասկ»:

153. Մեկն Սկյու թիա յից ե կավ Թե բա յիս և այն տեղ բնակ վեց: Եվ իր 

հա մար բա զում օ րե րի հա մար բա վա կա նա չափ հաց թխեց, ինչ պես որ 

Սկյու թիա յի սո վո րու թյունն էր: Թե բա յե ցի նե րը ե կան նրա մոտ և ա սա

ցին. «Ինչ պե՞ս եք դուք պա հում Տի րոջ խոս քը, որ ա սում է. ��Վաղ վա 

մա սին հոգ մի՛ ա րեք��» (Մատթ. Զ 34): Նա նրանց ա սաց. «Իսկ դուք ինչ

պե՞ս եք ա նում»: Նրանք ա սա ցին. «Մեր ձե ռա գոր ծով ա մեն օր գնում 

ենք փո ղո ցից»: Սկյու թա ցին ա սաց նրանց. «Իմ փո ղոցն ու խա նու թը 

իմ խուցն է, ես ի մը ա մեն օր այն տե ղից եմ գնում իմ վաս տա կով»: 

Նրանք գո վե ցին նրան և ա սա ցին. «Իս կա պես, ա վե լի լավ է հնա րա գի

տու թյու նը, քան տա ռա ցի օ րի նա պա հու թյու նը»:

154. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Սի սին և ա սաց. «Տանջ վում եմ, 

հա՛յր, թե ինչ հա մե մա տու թյան օ րի նա կով կա րող եմ հաս կա նալ Սուրբ 

Եր րոր դու թյու նը և չեմ կա րո ղա նում»: Հայր Սիսն ա սաց. «Ի մա ցի՛ր, 

ա րե գա կը Հոր նշա նակն է, ճա ռա գայ թը` Որ դու նը, ե րևու մը` Սուրբ 

Հո գու նը: Ինչ պես չես կա րող հաս նել ա րե գա կի բարձ րու թյա նը, չես 

կա րող ճա ռա գայ թը շո շա փել և չես կա րող ե րևու մը քննել, ա ռա վել 

ևս չես կա րող հա սու լի նել Սուրբ Եր րոր դու թյա նը, քան զի բե րածս 

օ րի նա կը նրա ծա ռան է և նրա ա րար չու թյան մի փոք րիկ գոր ծը»: Եվ 

եղ բայ րը լսե լով` փառք տվեց Աստ ծուն և հան դարտ վեց:
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155. Մի ան գամ հայր Ով րի ա շա կերտ Պո ղո սը գնաց ար մա վե նու ոս

տեր գնե լու: Սա կայն ու րիշ նե րը նա խա պես էին գի նը վճա րել, իսկ հայր 

Ով րը եր բեք ոչ մե կին նա խա պես չէր տա լիս գրավ, այլ ժա մա նա կին 

ու ղար կում էր գի նը և առ նում էր:  Պո ղո սը նաև այլ տե ղեր գնաց ար

մա վե նու հա մար, և մի պար տիզ պան նրան ա սաց. «Մի մարդ ինձ կան

խավ ճար է տվել, սա կայն չի ե կել. այժմ դո՛ւ վերց րու սրանք»: Եվ Պո

ղո սը, վերց նե լով դրանք, ե կավ ծե րի մոտ և նրան նույ նու թյամբ պատ

մեց: Եվ երբ ծե րը լսեց, ձեռ քե րը խփեց ի րար և ա սաց. «Ով րը սրան ցով 

չի գոր ծի»: Եվ ներս չթո ղեց, այլ այն տե ղից կրկին ետ ու ղար կեց:

156. Հայր Մա կա րիո սը եր բեք չէր ժպտում: Մի օր հա վաք վե ցին բա

զում դևեր և կա պե ցին մի ճնճղու կի թևը եր կար դեր ձա նով և ուժ գին 

քա շե լով` բարձ րա ձայն ա ղա ղա կում էին. «Քա շե՛ք, ե րե խա նե՛ր, քա

շե՛ք», սա կայն ա մե նևին չէին կա րո ղա նում տե ղից շար ժել փե տուրն 

ան գամ: Այս տես նե լով` ա նա պա տա կան ծե րը ժպտաց: Եվ դևերն սկսե

ցին ծափ զար կել և գո չել. «Վա՜շ, Մա կա րիո սը ժպտաց»: Մա կա րիոսն 

ա սաց. «Եղ կե լի նե՛ր և թշվա ռա կան նե՛ր, ոչ թե ժպտա ցի, այլ ծի ծա ղե

ցի ձեր ան կա րո ղու թյան վրա, որ այդ քան դևերդ մի ճնճղու կի կրծքի 

փե տուրն ան գամ չեք կա րո ղա նում շար ժել»: Ա պա փչեց ճնճղու կի և 

դևե րի վրա, և ան հե տա ցան:

157. Ոմն ծեր՝ Ե գիպ տո սի Սկյու թիա յի ա նա պա տից, ա սաց. «Պոռն

կու թյան խոր հուրդ է գա լիս և խռո վեց նում է ինձ, ան գործ ու պա րապ 

է դարձ նում, սա կայն չի կա րո ղա նում գոր ծել տալ և ո չինչ չի շա հում, 

այլ միայն խա փա նում է ա ռա քի նու թյու նը. իսկ քաջ մար դը հաս տատ 

է մնում ա ղոթ քի մեջ»: Այս խորհր դի մա սին մեկ այլ ծեր ա սաց. «Ե

թե խոր հուրդ ներ չու նես՝ գոր ծերն ու նես, իսկ ով գոր ծերն ու նի՝ խոր

հուրդ ներ չու նի և եր բեք նրան ցից չի նեղ վում: Կա նանց հետ խո սե լու 

սո վո րու թյուն մի՛ ու նե ցիր»: Եղ բայրն ա սաց. «Իմ խոր հուրդ նե րում 

հին և նոր մտա պատ կեր ներ են»: Իսկ ծե րը նրան ա սաց. «Մե ռել նե րից 

մի՛ երկն չիր, այլ կեն դա նի նե րի՛ց փա խիր»: Այս խոր հուրդ նե րի մա սին 

մեկ այլ ծեր ա սաց. «Ե թե խոր հուրդ ներ չու նենք՝ գա զան ներ ենք, ե թե 

խոր հուրդ ներ չու նենք՝ հա մար ձա կու թյուն չու նենք, ե թե խոր հուրդ

ներ չու նենք՝ հույս չու նենք: Դրա հա մար էլ, ինչ պես թշնա մին ի րենն է 

պա հան ջում, մենք էլ մե՛րն ա սենք. ա ղոթ քի՛ կանգ նենք, և նա կփախ

չի, Աստ ծո մտա ծում նե րի մեջ ջա նա դի՛ր լի նենք և կհաղ թենք, ժուժ կա

լու թյու նը հաղ թու թյուն է. մարտն չե՛նք և կհաղ թենք»: Այս մա սին մեկ 

այլ ծեր ա սաց. «Ննջե լո՞վ ես կա մե նում ապ րել. գնա՛ աշ խա տիր, գնա՛ 

ճգնիր, գնա՛ փնտրիր և կգտնես, ար թո՛ւն կաց և բա խի՛ր, և կբաց վի 
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քեզ: Ա մո՛ւր կաց և ժուժ կա լի՛ր, և Աստ ված քեզ հա մար կպա տե րազ մի 

քո թշնա մու դեմ»: Դրա մա սին մեկ այլ ծեր ա սաց. «Թո թա փի՛ր քեզ

նից մեղ քե րի գար շա հո տու թյու նը և ա ղո թի՛ր` ա սե լով. «Որ դի՛ Աստ ծո, 

օգ նի՛ր ինձ»: Այս պես ա ղո թիր դու քո խոր հուրդ նե րի հա մար, քան զի 

մենք ախ տեր ար մա տա խիլ ա նող ներ չենք, այլ՝ դրանց դեմ պա տե րազ

մող ներ»: Այս մա սին մեկ այլ ծեր ա սաց. «Այդ բո լոր ցա վերն ու վշտե

րը մենք կրում ենք մեր ծու լու թյան պատ ճա ռով: Ե թե հա վա տանք, 

թե Աստ ված բնակ վում է մեր մեջ, ա պա այ լևայլ խոր հուրդ ներ չենք 

լցնի մեր մեջ, քան զի մեր Տեր Հի սուս է բնակ վում մեր մեջ և  մեզ 

մոտ  լի նե լով` տես նում է մեր կյան քը: Ուս տի մենք էլ, կրե լով Նրան 

և տես նե լով Նրան, չպե՛տք է ծու լա նանք և պարտ վենք, այլ պետք է 

սրբենք մեզ, քան զի նա Սուրբ է: Սրա հա մար ե կավ Աստ ծո Որ դին, որ

պես զի դու ապ րես. մարդ ե ղավ, ո րով հե տև Աստ ված էր. Գիր կար դա

ցող ե ղավ` ա ռավ Գիր քը և կար դաց` ա սե լով. «Տի րոջ Հո գին ինձ վրա 

է, ին չի հա մար և օ ծեց ինձ, աղ քատ նե րին ա վե տա րա նե լու ա ռա քեց 

ինձ (Եսայի ԿԱ 1, Ղուկ. Դ 18)»: Կի սա սար կա վագ լի նե լով` չվա նից խա

րա զան սար քեց և բո լո րին վռնդեց տա ճա րից (Մարկ. ԺԱ 15, Ղուկ ԺԹ 45),  

սար կա վագ լի նե լով` սրբի չը կա պեց մեջ քին  և ա շա կերտ նե րի ոտ քե րը 

լվաց (Հովհ. ԺԳ 4, 5), ե րեց լի նե լով` վերց րեց հա ցը, օրհ նեց և կտրե լով` 

տվեց ա շա կերտ նե րին (Մատթ. ԻԶ 26, Մարկ. ԺԴ 22, Ղուկ. ԻԲ 19, ԻԴ 30): Չար

չար վեց հա նուն քեզ, խաչ վեց հա նուն քեզ, մե ռավ հա նուն քեզ. դու 

էլ հա նուն Նրա թշնա մանք մի՛ կրիր եղ բորդ հան դեպ: Դա դա րեց րե՛ք 

չար գոր ծե րը, դա դա րեց րե՛ք ան պատ շաճ և ան վա յել մտա ծու թյուն նե

րը: Դուրս մի՛ ե լիր փա րա խից և գավ թից, որ պես զի քո դուրս գա լով՝ 

գայ լե րի կեր չդառ նաս: Նստի՛ր քո տա նը, ա բե ղա՛, սնու ցի՛ր քո ան ձը 

Աստ վա ծաշն չի խոս քով, և քեզ վար դա պետ կլի նեն Աստ ծո բա րե պաշտ 

խոր հուրդ նե րը: Ով իր ան ձը հանձ նեց Աստ ծուն, նա այ լևս չու նի իր 

կամ քը, այլ ին քը Աստ ծո կամ քին է հնա զանդ վում, ըն դու նում է այն 

և չի չար չար վում: Իսկ ե թե քո կամ քը կա տա րես, կչար չար վես` քեզ 

գոր ծա կից չու նե նա լով Աստ ծուն: Ով Աստ ծո կամ քով է ապ րում, Աստ

ված նրա հետ է. «Կբնակ վեմ նրանց մեջ, կշրջեմ նրանց հետ և Աստ

ված կլի նեմ նրանց, իսկ  նրանք ինձ ժո ղո վուրդ կլի նեն (Զաք. Ը 8, Ե րեմ. 

ԻԴ 7, Բա րուք Բ 35)»: Աստ ված հարց նում է. «Սի րո՞ւմ ես ինձ, ա բե ղա՛»: 

«Ա յո՛, սի րում եմ քեզ»: «Ե թե սի րում ես ինձ, ա րա` ինչ կա մե նում եմ, 

ինչ չեմ կա մե նում` մի՛ ա րա»: Ա բե ղա յի կյանքն այս է` գործ, հնա զան

դու թյուն, Աստ ծո խո կում, ոչ ո քի չդա տել, ոչ ո քից չչա րա խո սել և 

չհպար տա նալ: Գրված է. «Դուք, որ սի րում եք Տի րո ջը, ա տե՛ք չա րու

թյու նը (Սաղմ. ՂԶ 10)»: 
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158. Հարց րե ցին ծե րին. «Ինչ պե՞ս պա հենք մեր ան ձե րը»: Նա ա սաց. 

«Ա ղոթք նե րի, պահ քե րի, գոր ծե րի, ճգնու թյուն նե րի, տքնու թյուն նե րի 

և ո ղոր մա ծու թյուն նե րի մեջ, ինչ պես նաև՝ ու նե նալ խոր հուրդ նե րի զա

տո րո շում: Ա սեմ քեզ. շա տե րը բա զում բա նե րի մեջ նե ղե ցին ի րենց ան

ձե րը` ա ռանց խոր հուրդ նե րը զա տո րո շե լու, և ո չինչ չշա հե ցին ի րենց 

ան ձե րի հա մար և դա տարկ  գնա ցին: Մեր  բե րան նե րը հո տե ցին պահ

քե րից, Ս. Գիր քը ան գիր ա րե ցինք, Դավ թի սաղ մոս նե րը եր գե ցինք, 

սա կայն այն, ինչ պա հան ջում է Աստ ված` սեր և խո նար հու թյուն, չու

նե՛նք մեր մեջ: Ինչ պես որ անհ նար է ո րևէ մե կին տես նել` դեմ քով լի

նե լով պղտոր ջրի մեջ, այն պես էլ ան ձը՝ ե թե չսրբվի այ լան դակ և չար 

խոր հուրդ նե րից, հստակ մտա հա յե ցո ղու թյամբ չի կա րո ղա նա ա ղոթք 

մա տու ցել Աստ ծուն»:

159. Ոմն եղ բայր նե ղեց ծե րին` հարց նե լով. «Ի՞նչ ա նեմ իմ մեջ 

բնա վոր ված խոր հուրդ նե րի հետ»: Ծե րը նրան ա սաց. «Դու անձ րևա

ջրի ջրհո րի պես ես, որ եր բեմն անձ րև նե րից լցվում է, եր բեմն հան

վե լով` պա կա սում է: Ին չո՞ւ ա վե լի շատ  նման չես այն  աղբ յու րին, 

ո րը  եր բեք չի պա կա սում: Ժուժ կա լու թյու նը հաղ թու թյուն է,  հաղ

թու թյու նը` համ բե րու թյուն, իսկ համ բե րու թյու նը կյանք է,  կյանքն` 

ար քա յու թյուն, իսկ  ար քա յու թյու նը` Աստ ված»:

160. Ա նա պա տում բնակ վող ա բե ղա յին իր ազ գա կան նե րը լուր ու

ղար կե ցին, թե. «Հայրդ ծանր հի վանդ է և մեր ձի մահ է, ե՛կ, որ նրա ժա

ռան գու թյունն ստա նաս»: Եղ բայ րը նրանց ա սաց. «Ես նրա նից ա ռաջ 

մե ռա աշ խար հի հա մար: Մե ռե լը մե ռե լից ժա ռան գու թյուն չի ստա

նում»:

161. Մի եղ բայր հարց րեց ծե րին. «Ա սա՛ ինձ, հա՛յր, ինչ պե՞ս ապ

րեմ»: Իսկ ծերն, իր ձեռ քե րը բարձ րաց նե լով, ա սաց. «Այս պես պետք 

է ա բե ղան ապ րի` աշ խար հի նյու թից մերկ: Ըմ բի շը նկրտում է մրցա

նա կի, իսկ ա բե ղան չար խոր հուրդ նե րի մեջ խա չում է իր ձեռ քե րը` 

ա ղա ղա կե լով առ Աստ ված: Ըմ բի շը մար տի մեջ մերկ է, մերկ և ա նինչ, 

և  միայն ձե թով  է օծ ված և իր մար զի չի կող մից՝ ու սա նած, թե ինչ

պես պետք է կռվել: Գա լիս է հա կա ռա կոր դը և նրա դեմ քին ա վազ է 

շպրտում, որ պես զի հեշ տու թյամբ բռնի նրան: Նույ նի մեջ նաև քեզ 

տե՛ս, ա բե ղա՛. մեր վե րա կա ցուն Աստ ված ինքն է, որ մեզ հաղ թու թյուն 

է տա լիս և Ինքն էլ հաղ թում է մեզ հետ, ո րով հե տև կռվո ղը մենք ենք, 

մարտն չո ղը` սա տա նան, իսկ ա վա զը աշ խար հիկ հարս տու թյուն ներն 

են: Տես նո՞ւմ ես թշնա մու մար տար վես տը. մնա՛ ա նինչ և կհաղ թես: 

Քան զի ե թե միտ քը նյու թա կա նի շնչով ծան րա նա, իր մեջ չի կա րող 



 ԳԼ. Ժ –  ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ԵՎ ՈՒՂԻՂ ԴԱՏԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ  343

ըն դու նել Աստ ծո սուրբ և անն յու թա կան խոս քը: Ճա նա չի՛ր ինքդ քեզ, 

ա բե ղա՛,  խո նար հու թյո՛ւն ստա ցիր, և եր բեք չես ընկ նի»:

162. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին կյան քի մա սին: Նա ա սաց  նրան. 

«Խո՛տ կեր և խո՛տ հա գիր, սա կայն սիրտդ եր կա թյա՛ թող լի նի: Ա բե

ղան պար տա վոր է ա մեն ե րե կո և ա ռա վոտ քննել իր ան ձը և ա սել. 

«Ի՞նչ գոր ծե ցի,  որ հա ճե լի էր Աստ ծուն, կամ ի՞նչ գոր ծե ցի, որ հա

ճե լի չէր Աստ ծուն», և այս պես պետք է խոր հի իր կյան քի բո լոր օ րե

րին: Այս պի սին պետք է լի նի ա բե ղան. ա մեն օր ջա նա կանգ նել Աստ

ծո ա ռաջ ա ռանց մեղ քե րի և այն պես ա ղո թի առ Աստ ված, որ պես թե 

Նա մերձ է, և ար դա րև Նա մոտ է: Մի՛ դիր քեզ վրա այլ օ րենք ներ 

և մի՛ դա տիր եր բեք ո րևէ մե կին, ո րով հե տև օ րեն քի տակ չենք, այլ՝ 

շնոր հի՛: Ով բո լոր եղ բայր նե րին չըն դու նի հա վա սար, այլ խտրա կա նու

թյուն դնի նրանց մի ջև, այդ պի սին չի կա րող կա տար յալ լի նել: Բո լոր 

ա ռա քի նու թյուն նե րի սկիզ բը խո նար հու թյունն է, իսկ ախ տե րի սկիզ

բը` փա ռա սի րու թյու նը: Ա ռա քի նու թյուն նե րի գլուխն ու պսա կը սերն 

է, իսկ ախ տե րի գլու խը` ինք նաար դա րա ցու մը»:

Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից 

163. Ոմն եղ բայր ա սաց հայր Ան տո նիո սին. «Ա ղո թի՛ր ինձ հա մար, 

հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ո՛չ ես կո ղոր մեմ քեզ, ո՛չ էլ Աստ ված, ե թե 

դու ինքդ չջա նաս և սի րով չխնդրես Աստ ծուն»:

164. Մի ան գամ նա մակ ստա ցավ հայր Ան տո նի սը` Կոս տան դիա

նոս ար քա յի կող մից, թե. «Ե՛կ ինձ մոտ` Կոս տան դի նու պո լիս, որ պես զի 

օրհն վեմ քե զա նից»: Խոր հում էր իր մտքում, թե ինչ ա նի, ա պա հարց

րեց իր ա շա կերտ Պո ղո սին, թե արդ յոք պե՞տք է գնա: Պո ղոս Պար զա

մի տը նրան ա սաց. «Ե թե գնաս, Ան տո նիոս կկոչ վես, ե թե չգնաս, հայր 

Ան տո նիոս կկոչ վես»:

165. Հարց րեց  հայր Մար կո սը հայր Ար սե նիո սին և ա սաց. «Ին չո՞ւ 

է այդ պես, որ ո մանք թեև բա րի մար դիկ են, սա կայն մահ վան ժա մին 

նրանց հո գի նե րը մե ծա մեծ վշտե րով են դուրս գա լիս  մարմ նից»: Պա

տաս խա նեց  ծե րը և ա սաց. «Նրա հա մար, որ այս տեղ ա ղա ցած ա ղի 

պես են լի նում, իսկ այն տեղ գնում են իբ րև կա տար յալ սրբեր»:

166. Ա սաց դարձ յալ հայր Ան տո նիո սը. «Բար կա ցո ղը ե թե մե ռե լին 

ան գամ հա րու թյուն տա, Աստ ծուն ըն դու նե լի չէ: Եվ ե թե մե կը սերտ 
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բա րե կամս լի նի և ինձ ձգտի ծու լու թյան մեջ գցել, ինձ նից կհե ռաց նեմ 

նրան»: 

167. Ե րեք եղ բայր ներ մի ան գամ գնա ցին հայր Ա քի լա յի մոտ, ո րոն

ցից մե կը բա րի համ բավ չու ներ: Եղ բայր նե րից մե կը հայր Ա քի լա յին 

ա սաց. «Հա՛յր, ինձ հա մար ուռ կա՛ն գոր ծիր»: Ծերն ա սաց. «Չե՛մ գոր

ծի»: Եվ երկ րոր դը դարձ յալ ա սաց. «Հա՛յր, մեզ հա մար ուռ կա՛ն հյու

սիր, որ պես զի այն պա հենք մեր վան քում՝ ի հի շա տակ քո սի րո»: Ծերն 

ա սաց. «Պա րապ չեմ այդ ա նե լու հա մար»: Այն ժամ նաև այն չա րա

նուն եղ բայ րը խնդրեց. «Հա՛յր, շնո՛րհ ա րա և մեզ հա մար ուռ կա՛ն 

հյու սիր, որ պես զի այն որ պես օրհ նու թյուն վերց նենք քո ձեռ քից»: 

Ծերն ա սաց. «Ես քեզ հա մար ըն տիր ուռ կան կգոր ծեմ»: Երբ ա ռան

ձին մնա ցին, հարց րին նրան այն եր կու եղ բայր նե րը և ա սա ցին. «Ա սա՛ 

մեզ, հա՛յր Ա քի լա, ին չո՞ւ այդ պես ա րե ցիր: Մենք ա ղա չե ցինք քեզ` 

մեզ հա մար ուռ կան հյու սել, իսկ դու չկա մե ցար ա նել, իսկ երբ այս 

վա տա նուն եղ բայ րը խնդրեց քեզ նից` դու ու րա խու թյամբ խոս տա ցար 

ա նել նրա հա մար»: Ծե րը նրանց ա սաց. «Ես ձեզ ա սա ցի, թե չեմ ա նի, 

և դուք չտրտմե ցիք, ո րով հե տև ա նա րատ եք, իսկ ե թե նրան ա սեի, որ 

չեմ ա նե լու, մտքում կխոր հեր, թե ծե րը լսել է մեղ քե րիս մա սին, դրա 

հա մար էլ չկա մե ցավ ա նել, և կտրտմեր: Եվ ես այդ պի սով կկտրեի նրա 

եր կայ նամ տու թյան թե լը, իսկ այժմ սրա նով նրա հո գին վեր հա նե ցի, 

որ պես զի ա ռա վել տրտմու թյան պատ ճա ռով չընկղմ վի ան հու սու թյան 

խոր քե րը»: 

  168. Հայր Ա մո նի մա սին ա սում էին, թե նրա ա շա կերտ նե րը մի 

ան գամ հի սուն կի լոգ րա մի չափ ալ յուր ա ղա ցին ի րենց կա րիք նե րի հա

մար: Դեռ չէին էլ ճա շա կել դրա նից, այլ՝ դռանն էր, հայ րը տե սավ, 

որ շա հե կան գործ չէր դա և ա շա կերտ նե րին ա սաց. «Ե կե՛ք գնանք 

այս տե ղից»: Իսկ նրանք սաս տիկ տրտմե ցին: Եվ երբ տե սավ նրանց 

տրտմած, ա սաց. «Դուք տրտմած եք այս ալ յու րի հա մար, ճշմա րիտ եմ 

ձեզ ա սում, որ ես տե սա ո մանց, որ փա խան և թո ղե ցին ոս կե ձե ղուն 

տներ և հան դերձ նե րով լի պա հա րան ներ, հարս տու թյամբ լի գան ձա

րան ներ և դռներն ան գամ չկա րո ղա ցան փա կել, այլ մա զա պուրծ փա

խան, և նրանց  տներն էլ մնա ցին հեռ վում»:

169. Ոմն եղ բայր իր սեն յակն ու գյու ղը թո ղեց հայր Գե լա սիո յին: 

Նա  Պա ղես տի նի Նի կո պոլ սից էր և մեռ նե լիս դրանք ա վան դեց հայր 

Գե լա սիո յին: Այդ ժա մա նակ Նի կո պոլ սում կար մի մեծ իշ խան, ո րին 

կո չում էին Վա կա տոս: Իսկ ծե րի մշա կը, որ գյու ղում էր, երբ լսեց 

ծե րի վախ ճա նը, պատ մեց իշ խան Վա կա տո սին ծե րու նու մա հը և նրա 
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տան ու գյու ղի մա սին:  Վա կա տո սը կա մե ցավ բռնու թյամբ հայր Գե

լա սիո յից վերց նել այն տունն ու գյու ղը, իսկ հայր Գե լա սիոն ընդ դի

մա ցավ  նրան և ա սաց. «Կրո նա վո րի տունն ու գյու ղը հա վիտ յան չեմ 

տա ո րևէ աշ խար հա կա նի»:  Վա կա տո սը հափշ տա կեց հայր Գե լա սիո

սի ջո րի նե րը, որ գյու ղից էին գա լիս և բեռն ված էին կտա վա տով, և 

ջո րի նե րը նո րից ետ վե րա դարձ րեց: Հայր Գե լա սիո սը,  զանց առ նե

լով բեռ նե րը, նրան չթո ղեց գյուղ մտնել: Եվ Վա կա տո սը, նե ղա ցած 

դրա նից, ճա նա պարհ ըն կավ դե պի Կոս տան դի նու պո լիս՝ ցա մա քա յին 

ճա նա պար հով: Երբ հա սավ Ան տիո քիա, լսեց հայր Սի մեո նի մա սին, 

որ լե ռանն էր բնակ վում և սքան չե լի այր էր ու փայ լում էր ա րե գա կի 

նման, և բարձ րա ցավ լե ռը՝ տես նե լու նրան և օրհ նու թյուն ստա նա լու 

նրա նից: Երբ հա սավ այն տեղ, մտավ վան քը, իսկ հայր Սի մեո նը սյու նի 

վրա յից հարց րեց նրան. «Որ տե ղի՞ց ես դու, մա՛րդ, որ տե ղի՞ց ես գա

լիս կամ ո՞ւր ես գնում»: Վա կա տո սը պա տաս խա նեց սրբին և ա սաց. 

«Պա ղես տի նից եմ գա լիս, հա՛յր, և Կոս տան դի նու պո լիս եմ գնում»: 

Հայ րը նրան ա սաց. «Ի՞նչ պատ ճառ ով, եղ բա՛յր»: Վա կա տո սը պա

տաս խա նեց. «Բա զում պատ ճառ նե րով, և հույսս դնում եմ Ձեր սուրբ 

ա ղոթք նե րի վրա, որ կրկին ետ եմ վե րա դառ նա լու` երկր պա գե լու Ձեզ»: 

Ա սաց նրան հայր Սի մեո նը. «Ան հո՛ւյս, ին չո՞ւ ճշմա րի տը չես ա սում 

ինձ: Դու Աստ ծո մար դուն մատ նե լու հա մար ես գնում, սա կայն դա 

քեզ չի հա ջող վի, և քո տունն էլ այ լևս չես տես նի: Լսի՛ր ինձ, դար ձի՛ր 

այս տե ղից և գնա՛ Աստ ծո մար դու մոտ և նրա առ ջև ըն կած` թո ղու

թյո՛ւն խնդրիր նրա նից, ե թե այն տեղ կեն դա նի հաս նես»: Նույն պա հին 

մա հա ցու ջեր մու թյուն տի րեց նրան, իսկ ով քեր նրա հետ էին, վերց րին 

նրան և նա վը դնե լով՝ հե տը գնա ցին ըստ սրբի խոս քի, որ պես զի գյու

ղը թող նի հայր Գե լա սիին և թո ղու թյուն խնդրի նրա նից: Սա կայն երբ 

հա սան Բյու րիտ քա ղա քը, Վա կա տո սը մե ռավ և չտե սավ իր տու նը` 

սրբի խոս քի հա մա ձայն:

170. Հայր Դա նիե լի մա սին ա սում էին, թե երբ բար բա րոս նե րը ե կան 

Սկյու թիա, բո լոր եղ բայր նե րը փա խան, իսկ ծերն ա սաց.  «Ե թե Տե րը չի 

հո գում իմ մա սին, ին չո՞ւ եմ մնում այս տեղ»: Եվ ան ցավ բար բա րոս

նե րի մի ջով, ու նրան ոչ ոք տե սավ, և իր մտքում ա սաց. «Ա հա հո գաց 

Տե րը, և չմե ռար: Սա կայն դու էլ ես մարդ կա յին կեր պով վար վում և 

փախ չում ես, ինչ պես որ մեր մյուս եղ բայր նե րը փա խան»: 

171. Հայր Դա նիելն ա սաց, թե որ քան պա րար տա նա մար մի նը, այն

քան կնվա զի հո գին, և որ քան տկա րա նա մար մի նը, այն քան կպա րար

տա նա հո գին:
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172. Հարց րին հայր Ե պի փա նին, թե բա վա կան կլի նի՞ մի ար դա րի 

ա ղա չան քը Աստ ծուն` մի հան ցա վո րի հա մար: Եվ նա պա տաս խա նեց. 

«Ա յո՛, ինչ պես որ Աբ րա հա մը Սո դո մի հա մար ե ղավ, քան զի Տերն ինքն 

է ա սում. «Ե թե գտնվի թե կուզ մի հո գի, որ դա տաս տան, ո ղոր մու թյուն 

և ի րա վունք ա նի, նրա հա մար կթող նեմ ողջ ժո ղովր դին»  (հմմտ. Ծննդ. 

ԺԸ 23-32)»:

173. Հայր Զե նո նի մա սին ա սում էին, թե փոքրինչ ու սա նած էր 

Ս. Գիր քը և  ցա մա քած էր մարմ նով, սա կայն մտքով ա րագ էր, Աստ

ծո սի րո մեջ` ջերմ և հո ժա րա կամ. մարդ կանց նկատ մամբ նույն պես 

սեր և գութ ու ներ, ո րի հա մար էլ ա մեն կող մե րից նրա մոտ էին գա լիս 

մե նակ յաց ներ ու աշ խար հիկ մար դիկ, քննում էին ի րենց խոր հուրդ նե

րը, խոս տո վա նու թյուն էին ա նում և շին ված գնում: Հայ րե րից մե կը 

հայր Զե նո նին մոտ էր բնակ վում, ո րի հետ մենք խո սե ցինք, և նա մեզ 

բա զում բա ներ ա սաց` հո գու հա մար շա հե կան: Մենք նրան հարց

րինք խոր հուրդ նե րի մա սին և ա սա ցինք  նրան. «Ե թե մե կը մեղ քե րի 

չար խոր հուրդ ներ ու նե նա և տես նի, որ ին քը հաղթ ված է դրան ցից, 

բա զում ան գամ կար դա հայ րե րի խոս քե րը և լսի, թե ինչ են ա սում 

նրանք սրբու թյան մա սին, կա մե նա դառ նալ այդ մեղ քե րից և չկա րո

ղա նա, ի՞նչ պետք է ա նի: Բա րի՞ է, ե թե այն պատ մի հայ րե րից մեկ նու

մե կին, կամ` բա վա կան կլի նե՞ն ի րեն գրու թյուն ներն ու իր խղճմտան

քը»: Ծերն ա սաց մեզ. «Խոս տո վա նելն  իս կա պես անհ րա ժեշտ է, սա

կայն այն պի սի մե կին, ով կա րող է օգ նել նրան, ո րով հե տև ա մեն մե կին 

չէ, որ ար ժե վստա հել ան ձը, հատ կա պես նրան, ով իր ան ձին իսկ չի 

կա րո ղա նում օգ նել, ա ռա վել ևս երբ նա բռնված է ինչոր ախ տով և 

ծա ռա յում է դրան: Ե րի տա սարդ տա րի քից ինձ պա տա հեց այդ պի սի 

փոր ձու թյուն, և հաղթ վում էի դրա նից: Լսե ցի հայր Զե նո նի մա սին, թե 

շա տե րին է բժշկել: Ես ևս կա մե ցա գնալ և պատ մել նրան, սա կայն դևը 

չէր թող նում ինձ և ա սում էր. «Քա նի որ դու գի տես այդ ա մե նը, ինչ 

որ ըն թեր ցել ես, և դու գի տես, թե ինչ պետք է ա նել, այ լևս մի՛ գնա, 

որ պես զի ծե րին չգայ թակ ղեց նես քե զա նով»: Եվ երբ մտադր վում էի 

գնալ, դա դա րում էր իմ մեջ պա տե րազ մը, և երբ մտադր վում էի չգնալ, 

դարձ յալ խռով վում էի: Բա զում ան գամ գնա ցի ծե րի մոտ, որ պես զի 

պատ մեմ, սա կայն թշնա մին թույլ չէր տա լիս, քան զի խիստ ա մա չում 

էի և մտքումս ա սում. «Ես ինքս էլ գի տեմ ինձ բժշկել, ի՞նչ շահ ու նեմ 

ո րևէ մե կին ա սե լուց: Ես գի տեմ հայ րե րի խոս քը, միայն թե ծույլ եմ 

և հեղգ»: Այս պես խա ղաց ինձ հետ ո սո խը բա զում ան գամ, որ պես զի 

չպատ մեմ իմ մեղ քը և չբուժ վեմ: Այս բա նը գի տեր և ծե րը, որ ծա ծուկ 
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խոր հուրդ ու նեմ և չեմ կա րո ղա նում հայտ նել նրան, և չէր հան դի

մա նում ինձ, քան զի սպա սում էր, որ ինքս խոս տո վա նեմ այն, և միշտ 

ինձ բա րի կեն ցա ղա վա րու թյուն էր ու սու ցա նում և ար ձա կում: Հե տո 

ար տաս վե լով՝ ա սա ցի ինքս ինձ. «Չե՛ս կա մե նում բժշկվել. ու րիշ նե րը 

հեռ վից են գա լիս ծե րի մոտ և բժշկվում են, իսկ դու չե՞ս ա մա չում, որ 

քո կող քին է բժիշ կը ու չես բժշկվում»: Եվ վեր կե նա լով գնա ցի նրա 

մոտ` ճա նա պար հին մտքումս ա սե լով, թե` ե թե մե նակ լի նի, ա մեն ինչ 

կպատ մեմ նրան: Երբ գնա ցի, այն տեղ ոչ ոք չկար: Եվ երբ ծե րը տե սավ 

ինձ, ու սու ցա նեց սո վո րա կա նի պես և կա մե ցավ ար ձա կել ինձ, հե տո 

ե կավ մին չև դու ռը, իսկ ես դարձ յալ ա մա չում էի խոս տո վա նել և խոր

հում էի մտքումս` ա սե՞մ, թե՞ չա սեմ: Եվ ծե րը նա յե լով ինձ` բա խեց 

սիրտս և ինձ ա սաց. «Ին չո՞ւ ես վշտա նում, ա սա՛ ինձ՝ ինչ որ ու նես 

մտքումդ, ո րով հե տև ես էլ մարդ եմ` կրքե րի են թա կա»: Ես, ընկ նե լով 

նրա ոտ քե րը, ա սա ցի. «Ո ղոր մի՛ր ինձ, տե՛ր իմ»: Նա ա սաց. «Ի՞նչ կա, 

որդ յա՛կ»: Ես ա սա ցի. «Դու գի տես իմ նե ղու թյու նը»: Նա ա սաց. «Դո՛ւ 

պետք է ա սես, թե ինչ կա»: Իսկ ես ա հով ու պատ կա ռան քով պատ մե ցի 

իմ մեղ քե րը: Նա ա սաց  ինձ. «Ին չո՞ւ էիր ա մա չում, ա սա՛ ինձ: Ես ևս 

մարդ եմ` բա զում մեղ քե րի պար տա կան, և ե թե կա մե նում ես` կպատ

մեմ քեզ իմ բո լոր մեղ քե րը: Քո նը գի տեի ես նա խա պես և այժմ հարց

նում եմ` ե րեք տա րի չէ՞, որ այդ խոր հուրդ նե րի մեջ ես, որ գա լիս էիր 

ինձ մոտ և չէիր խոս տո վա նում»: Այն ժամ ես ա ղա չե ցի նրան և ա սա ցի. 

«Ո ղոր մի՛ր ինձ»: Իսկ նա ինձ ա սաց. «Գնա՛ և մի՛ ծու լա ցիր քո ա ղոթք

նե րի մեջ և ոչ ո քի մի՛ դա տիր»: Եվ ես վե րա դար ձա իմ խու ցը, չծու

լա ցա իմ ա ղոթք նե րի մեջ, և Աստ ծո շնորհ նե րով ու ծե րի ա ղոթք նե րով 

այ լևս չնեղ վե ցի այն ախ տից: Մեկ տա րի անց ինձ խոր հուրդ ե կավ և 

ա սաց. «Աստ վա՛ծ ինձ ո ղոր մու թյուն ա րեց Իր բա զում գթու թյամբ, 

և ոչ թե ծե րից օ գուտ ե ղավ ինձ»: Գնա ցի նրա մոտ ու կա մե նում 

էի փոր ձել նրան: Ա ռան ձին մնա լով նրա հետ՝ ծնրադ րե ցի ու ա սա ցի. 

«Ա ղո թի՛ր ինձ հա մար առ Աստ ված, որ պես զի հե ռաց նի ին ձա նից այն 

խոր հուր դը, որ եր բևէ պատ մե ցի քեզ»: Իսկ նա, ըն կած թող նե լով ինձ, 

փոքրինչ լռեց և ա սաց. «Ա րի՛ դու խո հե մու թյուն ձեռք բեր»: Երբ 

լսե ցի այդ, կա մե նում էի, որ եր կի րը կուլ տար ինձ: Վեր կե նա լով` չէի 

հա մար ձակ վում ծե րի ե րե սին նա յել, և գնա ցի իմ խու ցը»: 

174. Եվ դարձ յալ մեր օգ տի հա մար ծե րը պատ մեց մեզ հե տև յա լը, 

թե եր կու եղ բայր ներ կա յին. յու րա քանչ յու րի սեն յակն՝ ա ռան ձին, և 

եր բեմն այ ցե լում էին միմ յանց: Մի օր մեկն ա սաց մյու սին. «Կա րիք 

ու նեմ գնա լու հայր Զե նո նի մոտ և պատ մե լու նրան իմ խոր հուրդ նե
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րը», և վեր կե նա լով եր կուսն էլ միա սին գնա ցին հայր Զե նո նի մոտ, և 

նրան ցից յու րա քանչ յու րը պատ մեց իր խոր հուրդ նե րը: Նրան ցից մե կը 

ար տա սուք նե րով ըն կավ նրա առ ջև և ա ղեր սում էր նրան: Նա ա սաց. 

«Գնա՛ և ոչ ո քի մի՛ դա տիր և ա ղոթք նե րի մեջ մի՛ ծու լա ցիր»: Եվ 

վե րա դառ նա լով` այդ եղ բայ րը բժշկվեց իր խոր հուրդ նե րից: Երկ րորդ 

եղ բայ րը երբ խոս տո վա նեց, ա սաց. «Ա ղո թի՛ր ինձ հա մար, հա՛յր»: 

Նա չխնդրեց ջերմ ար տա սուք նե րով ու ցա վագ նած սրտով` ինչ պես 

ա ռա ջի նը: Մոտ մեկ ժամ անց հան դի պե ցին միմ յանց եղ բայր նե րը, և 

մե կը հարց րեց մյու սին. «Երբ գնա ցինք ծե րի մոտ խոս տո վա նու թյան, 

դու պատ մե ցի՞ր նրան քո խոր հուրդ նե րը»: Նա ա սաց. «Ա յո՛, ա մեն 

ինչ պատ մե ցի»: Եվ դարձ յալ հարց րեց. «Եվ շա հե կա՞ն ե ղավ քեզ հա

մար»: Պա տաս խա նեց. «Ա յո՛, ծե րի ա ղոթք նե րով Տե րը բժշկեց ինձ»: 

Նա ա սաց. «Ես թե պետ և խոս տո վա նե ցի, սա կայն ոչ մի օ գուտ չստա

ցա»: Բժշկված եղ բայ րը նրան հարց րեց. «Եվ ինչ պե՞ս խնդրե ցիր թո

ղու թյուն»: Նա ա սաց. «Խոս քով և ոչ ար տա սուք նե րով»: Ա սաց  նրան 

մյու սը. «Ես իմ խոս տո վա նու թյան ժա մա նակ նրա ոտ քերն ար տա սուք

նե րով թրջե ցի և ցա վագ նած սրտով խնդրե ցի ա ղո թել ինձ հա մար, և 

նրա ա ղոթք նե րով բժշկվե ցի»: Սա մեզ ա սում էր ծե րը, որ պես զի մեզ 

սո վո րեց նի, թե ով հո րը հայտ նում է իր խոր հուրդ նե րը, պետք է ջեր

մե ռանդ ար տա սուք նե րով և ցա վագ նած սրտով խոս տո վա նի, և նրա 

ա ղոթք նե րով օգ նու թյուն խնդրի, իսկ ով հան դուգն ձևով և ծու լո րեն 

խոս տո վա նի` շա հե լու փո խա րեն ա ռա վել ևս կտանջ վի:

175. Հայր Ե սա յիասն ա սաց. «Ան մե ղու թյու նը և ան ձը ո չինչ հա

մա րե լը սրբում են սիր տը չար խոր հուրդ նե րից: Ով եղ բայր նե րի հետ 

շրջում է նեն գու թյամբ և խար դա խու թյամբ, նրա նից ան պա կաս են 

ցավն ու սրտի տրտմու թյու նը: Ով բե րա նով ա սի մի բան, բայց սրտում 

ու նե նա մեկ այլ բան, նրա ճգնու թյուն ներն ի զուր են: Այդ պի սի մար

դուն մոտ մի՛ ե ղիր, որ պես զի նրա մա հա բեր թույ նից վա րակ ված` չծու

լա նաս: Փառքն ու հան գիս տը մար դու հետ պա տե րազ մում են մինչ ի 

մահ, սա կայն չպետք է զի ջել նրանց»:

176. Գնաց ծե րե րից մե կը հայր Թեո դո րո սի մոտ և ա սաց  նրան. 

«Ա հա այ սինչ եղ բայ րը դարձ յալ գնաց աշ խարհ»: Իսկ ծե րը պա տաս

խա նեց նրան. «Մի՛ զար մա ցիր դրա վրա, այլ զար մա ցի՛ր, ե թե լսես, թե 

մե կը կա րո ղա ցել է ա զատ վել շնու թյան ցան կու թյուն նե րի չար վի շա պի 

բե րա նից»: 

177. Նույն այս հայր Թեո դո րո սը գնաց մի ան գամ հայր Հով հան նե

սի մոտ, ո րը ներ քի նի էր իր մոր ո րո վայ նից: Մինչ խո սում էին միմ յանց 
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հետ` ա սաց. «Երբ ես Սկի տեում էի, հո գու մա սին հոգ տա նելն էր իմ 

գոր ծը, իսկ ձե ռա գործն ա վե լորդ էի հա մա րում: Այժմ հո գու գոր ծը 

դար ձել է երկ րոր դա կան, իսկ ձե ռա գոր ծը կա րևոր է դար ձել, ո րով հե

տև չկա ա վե լի մեծ ա ռա քի նու թյուն, քան ինքն ի րեն ար հա մար հե լը»: 

178. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Հով սե փին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, 

հա՛յր, ո րով հե տև չեմ կա րո ղա նում ճգնել, հսկել և չար չա րել մար մինս, 

ոչ էլ կա րո ղա նում եմ գոր ծել, որ պես զի դրա նով ո ղոր մու թյուն տամ»: 

Ա սաց նրան ծե րը. «Ե թե այդ եր կու սից և ոչ մե կը չես կա րո ղա նում 

կա տա րել, ա պա պա հի՛ր քո միտ քը ըն կե րոջդ դա տե լուց,  մի՛ քննիր ոչ 

մե կին և ոչ մի գործ, և դրա նով կփրկվես՝  Աստ ծո կամ քով»:

179. Մեկ այլ եղ բայր  պատ մում էր. «Գնա ցի ես Ի րակ լիա երկ րի 

կող մե րը՝ հայր Հով սե փի մոտ: Նա ըն տիր թզե նի ներ ու ներ տնկած և 

այլ բա րիք ներ` իր վան քում: Թզի ժա մա նակն էր, և ա ռա վոտ յան ծերն 

ինձ ա սաց. «Գնա՛ թզե նի նե րի պու րա կը և թո՛ւզ կեր»: Քա նի որ օ րը 

ուր բաթ էր, ես պահ քի պատ ճա ռով չգնա ցի և ընկ նե լով նրա ա ռաջ` 

ա սա ցի. «Հա՛յր, հա նուն Տի րոջ սի րո հայտ նի՛ր ինձ, թե ինչ մտքով ինձ 

ա սա ցիր, որ ա ռա վոտ յան գնամ թուզ ու տեմ: Ես պահ քի պատ ճա ռով 

չգնա ցի, բայց  վա խե նում եմ քո պատ վի րան նե րը լու ծա րե լուց և խոր

հում եմ մտքումս, թե ին չո՞ւ հա մար պետք է ծերն ինձ պատ վի րեր 

ա նել այդ, կամ ի՞նչպես պետք է վար վեի այդ պատ վի րա նի հետ»: Իսկ 

ծերն ինձ ա սաց. «Հայ րե րը եղ բայր նե րին եր բեք հապ ճեպ ճիշտ բա ներ 

չէին ա սում, այլ` թյուր, իսկ երբ տես նում էին, որ նրանք ան մի ջա պես 

այդ սխալ բա նը կա տա րում են, այ լևս դրա նից հե տո սխալ բա ներ չէին 

ա սում, այլ միայն՝  ճշմա րի տը, քան զի այդ պես փոր ձե լով՝ ի մա նում 

էին, թե ա մեն ին չում հնա զանդ են ի րենց»: Ծե րին ա սա ցի. «Հա՛յր, 

կա մե նում եմ դուրս գալ եղ բայր նե րի միա բա նու թյու նից և մե նակ յաց 

դառ նալ»: Ծերն ա սաց  ինձ. «Որ տեղ տես նես` անձդ հան դարտ վում է 

և չի վնաս վում` այն տեղ էլ ապ րիր»: Ա սա ցի. «Ե՛վ եղ բայր նե րի միա

բա նու թյան մեջ է ինձ հա մար շա հե կան, և՛ ա ռան ձին, իսկ դու ո՞րը 

խոր հուրդ կտաս, որ ա նեմ»: Ե թե, – ա սաց  ծե րը,– և՛ եղ բայր նե րի 

միա բա նու թյան մեջ, և՛ ա ռան ձին՝ քո ան ձը շա հում է` կշռա դա տի՛ր 

դու այդ եր կու խոր հուրդ նե րը, որ կող մը որ թեք վի քո միտ քը, և այն 

հա մա րես  ա ռա վել շա հե կան` այդ պե՛ս ա րա:

180. Մի ան գամ ես և Սոփ րո նիո սը գնա ցինք հայր Հով սե փի մոտ, և 

նա ու րա խու թյամբ ըն դու նեց մեզ: Հայ րը բո լոր ա ռա քի նու թյուն նե րով 

զար դար ված էր, գի տեր նաև օ տար ուս մունք նե րը: Մինչ նստած հո գե

շահ բա նե րից էինք խո սում, այդ պա հին ե կավ ոմն քրիս տո սա սեր աշ
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խար հիկ  մարդ` Ի լա յա յից, և ծե րին բե րեց ե րեք դա հե կան ու ա սաց. 

«Վերց րո՛ւ սա, պատ վա կա՛ն հայր, և ա ղո թի՛ր իմ նա վի հա մար, ո րով

հե տև ար դեն բեռ նել եմ և Ե թով պիա եմ գնում»: Ծե րը, սա կայն, բնավ 

չնա յեց նրան: Սոփ րո նիոսն ա սաց նրան. «Հա՛յր, վերց րո՛ւ այդ և կտաս 

եղ բայր նե րից ում անհ րա ժեշտ է»: Ծե րը նրան ա սաց. «Կրկնա կի ա մոթ 

կլի նի, որդ յա՛կ, ե թե վերց նեմ այդ. նախ` ի՛նձ հար կա վոր չէ,  երկ րորդ`  

իմ ձեռ քով հա նած կլի նեի ու րի շի փու շը: Մեծ բա րիք կլի ներ ինձ, ե թե 

ես կա րո ղա նա յի ի՛մ ան ձի փշե րը մաք րել, ո րով հե տև գրված է. «Ե թե 

սեր մա նես, քո՛նը սեր մա նիր, քան զի օ տա րի նը դառն է ո րո մի նման»: 

Հատ կա պես, որդ յա՛կ, որ նա ոչ թե հո գու հա մար է խնդրում, այլ՝ նա

վի հա մար»:  Սոփ րո նիո սը նրան հարց րեց. «Մարդ ինչ էլ որ ա նի հա

նուն Աստ ծո, մի՞թե ո ղոր մու թյուն չի հա մար վի այն»: Ծերն ա սաց 

նրան. «Ո ղոր մու թյուն նե րը բազ մա տե սակ են, ո րով հե տև մե կը ո ղոր

մու թյուն է ա նում, որ պես զի իր տու նը օրհն վի, մեկ ու րի շը ո ղոր մու

թյուն է ա նում, որ իր նա վը պահ պան վի, և Աստ ված պահ պա նում է 

նրա նա վը: Ու րիշ մե կը ո ղոր մու թյուն է ա նում իր որ դի նե րի խա ղաղ 

կե ցու թյան հա մար, և Աստ ված շնոր հում է դա նրան, մեկ ու րիշն էլ 

ո ղոր մու թյուն է ա նում, որ ին քը փա ռա վոր վի, և Աստ ված փա ռա վո

րում է նրան, ո րով հե տև Աստ ված ոչ մե կին չի մո ռա նում, այլ ա մեն քին 

էլ տա լիս է խնդրած ներն՝ ըստ հայ ցող նե րի կամ քի, ե թե դրա նից չի 

վնաս վում նրանց հո գին: Արդ, սրանք բո լորն առ ձեռն ստա ցան ի րենց 

ա րած ո ղոր մու թյան վարձ քը և ո չինչ չտվե ցին Աստ ծուն հան դերձ յալ 

կյան քի հա մար: Դրա հա մար այն տեղ Նրա նից ո չինչ չեն խնդրում, և 

ո չինչ էլ չեն ստա նում, քան զի ո ղոր մու թյու նը, որ տվե ցին, հա նուն 

հո գու և հան դերձ յալ կյան քի չէր, այլ՝ հա նուն մարմ նի և կեն ցա ղի: 

Ու րեմն քննի՛ր խո րա գի տու թյամբ. մե կը ո ղոր մու թյուն ա րեց, որ պես զի 

իր տու նը օրհն վի, և օրհն վեց ու  բա րի քով լցվեց, կամ նա վի հա մար 

ա րեց, և նա վը խա ղա ղու թյամբ վե րա դար ձավ,  կամ որ դի նե րի հա մար 

ա րեց, և Աստ ված ա ռողջ կյանք տվեց, կամ փառ քի հա մար ո ղոր մու

թյուն ա րեց, և Աստ ված փա ռա վո րեց նրան: Ու րեմն էլ ի՞նչ է պարտք 

նրան Աստ ված: Սա կայն ե թե դու ապ րել ես ու զում, ո ղոր մու թյուն 

ա րա քո հո գու փրկու թյա՛ն հա մար, և Աստ ված կապ րեց նի քո ան ձը, 

ո րով հե տև գրված է. «Աստ ված ըստ քո սրտի կտա քեզ» (Սաղմ. ԺԹ 5): 

Եվ բա զում մե ծա հա րուստ մար դիկ կան, ո րոնք կար ծում են, թե ո ղոր

մու թյուն են ա նում, սա կայն ա վե լի են բար կաց նում Աստ ծուն, քան զի 

հափշ տա կածն ու վաշ խա ռու թյու նից ստա ցածն են տա լիս որ պես ո ղոր

մու թյուն: Չէ որ Աստ ծո օ րեն քում գրված է, որ պտուղ նե րից ա ռա ջին

նե րը և լա վա գույն նե րը ըն ծա յա բեր վեն Աստ ծուն՝ ցո րե նի, գի նու, ձե թի 
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և բո լոր  սեր մե րի ու պտուղ նե րի ըն տի րը: Այդ պես և մարդ կանց անդ

րա նիկ նե րը, այդ պես և ոչ խար նե րի հո տե րից և ա նա սուն նե րից ան բիծ

ներն ու լա վա գույն նե րը, ո րոնց ա կանջ նե րը կտրված չեն և կոտր ված 

եղջ յու րով չեն, ոտ քե րը խեղ ված չեն, այլ ա մեն ին չով կա տար յա լը 

պետք է ըն ծայ վի Աստ ծուն: Իսկ մե ծա հա րուստ ներն այս պես չեն ա նում, 

այլ՝ հա կա ռա կը, քան զի լա վա գույնն ի րենք են ու տում, իսկ խո տանն 

ու վատ թա րը տա լիս են աղ քատ նե րին, ըն տիր ու ծաղ կա հոտ գի նին 

ի րենք են ըմ պում, իսկ քա ցա խա ծը աղ քատ նե րին են բա ժա նում, այդ

պես նաև հա գուստ նե րի հինն ու պա տա ռոտ վածն են տա լիս նրանց, 

իսկ ի րենք բազ մա գույն զգեստ նե րով են պճնվում: Նե խած և հո տած 

միրգն  աղ քատ նե րին են բաշ խում, ըն տիրն ի րենք են ու տում, իսկ այս

պի սի կա յե նա կան ա մեն ըն ծա ա նըն դու նե լի է Աստ ծուն: Նույն պես և 

վա յել չա տես որ դի նե րին ու գե ղեց կա տես դուստ րե րին են պատ րաս

տում ա մուս նու թյան, հաշ վում են ծախ սե րը և ջա նում են հա րուստ ու 

գե ղե ցիկ փե սա նե րի կնու թյան տալ և նույն պի սի հարս ներ բե րել: Ե թե 

ո րևէ մե կը  միաչ քա նի է, խե ղան դամ  կամ չոր չո րուկ, տգեղ ու գար

շե լի, հենց նրան են Աստ ծուն բա ժին հա նում, և ե թե ա րա կան սե ռի է` 

վանք, իսկ ե թե ի գա կան սե ռի է, կու սա նոց են ու ղար կում: Սա կայն 

նրանք պար տա վոր են մտա ծել, որ ե թե մահ կա նա ցու մար դուն ո րևէ 

մե կը  կա մե նում է ինչոր բան շնոր հել և նրան պատ վել, իր ու նե ցած 

ա մե նա պատ վա կան նե րից է ըն ծա յում նրան, հա պա ա մե նի ա րա րիչ 

Աստ ծուն ին չո՞ւ չես ա նում այդ նույ նը, որ պես զի լա վա գույնն ըն ծա

յես այն ա մե նից, որ Նա տվեց մեզ: Հայտ նի է, որ այս օ րի նա կով Աստ

ված մե զա նից մեր ա ղոթք նե րի բա նա վոր պաշ տա մունքն է պա հան ջում. 

ոչ այն պատ ճա ռով, որ ին քը մեր գո վես տի կա րիքն ու նի, այլ՝ որ պես զի 

մեզ սո վո րեց նի գո հա նալ մեր փրկու թյան հա մար և ողջ  սրտով սի րել 

Աստ ծուն,  որ պես զի ինչ էլ որ խոս տա նանք Աստ ծուն, դրա մեջ չստենք, 

այլ երկ յու ղա ծու թյամբ և փու թով մա տու ցենք: Օ րի նակ` Նո յի ըն ծա

նե րը գո լոր շի և ծուխ լի նե լով` ըն դու նե լի ե ղան Աստ ծուն` նրա բա րեմ

տու թյան և սրտի անբ ծու թյան հա մար: Իսկ չա րա միտ մար դու ըն ծա

նե րը ե թե պատ վա կա նա գույն էլ լի նեն` Աստ ված գար շե լի կհա մա րի: 

Եվ լսի՛ր, թե ինչ է ա սում մար գա րեն հրեա նե րին. «Ձեր խուն կե րը 

գար շե լի են ինձ հա մար»: Տես նո՞ւմ եք, որ Աստ ված ըն ծա յո ղի մտքին 

է նա յում: Ո րով հե տև այն տեղ մա տու ցո ղի միտ քը ծուխն ա նու շա հո

տու թյան փո խեց, իսկ այս տեղ հրեա նե րի մտքե րի չա րու թյունն ու 

պղծու թյունն ա նու շա հոտ խուն կե րի ծխար ձա կու մը գար շե լի դարձ րին 

Աստ ծո ա ռաջ: Ու րեմն ա մեն մարդ պար տա վոր է սի րել իր կյան քը, որ

պես զի իր ո ղոր մու թյունն ու ճգնու թյու նը ոչ միայն փու թա ջա նու
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թյամբ ա նի, այ լև ինչ ըն ծա յում է Աստ ծուն` ա ռա վե լա գույնն ու պատ

վա կա նա գույնն ըն ծա յի, որ պես զի մեր ա ղոթք ներն ու ո ղոր մու թյուն նե

րը ա մո թով մեր գիր կը չվե րա դառ նան,  որ պես զի մեր պա տա րա գը 

պիղծ և ա րա տա վոր չլի նի, ինչ պես Կա յե նի նը»: Մենք այս խոս քե րից 

հե տո հարց րինք նրան, թե կվնաս վի՞ ան ձը, ե թե խոր հուրդ նե րի հե

տևից գնա: Նա մեզ ա սաց. «Ե թե չար ու խե նեշ խոր հուրդ նե րից չվնաս

վի ան ձը, ա պա աստ վա ծա սեր և սուրբ խոր հուրդ նե րից ո չինչ չի շա հի: 

Ինչ պես որ բա րի խոր հուր դը շահ է, այն պես և չար խոր հուր դը վնաս 

է, քան զի ե թե մենք ար տա քուստ բյու րա պա տիկ խա ղա ղու թյուն ու նե

նանք, սա կայն ներ քուստ խռով վենք պիղծ խոր հուրդ նե րից, մենք ոչ մի 

շահ չենք ու նե նա ար տա քին խա ղա ղու թյու նից և հան դար տու թյու նից, 

ինչ պես քա ղա քը չի կա րող օ գուտ ու նե նալ ամ րա կուռ պա րիսպ նե րից, 

ե թե բնա կիչ ներն այն մատ նել են թշնա մուն: Ե թե մեր սիր տը ետ պա

հենք չար խոր հուրդ նե րի ե տևից գնա լուց, մե ծա մեծ պար գև ներ կստա

նանք, որ խոս տա ցավ մեզ մեր Տե րը, որ մեր մտքից վեր է: Երկն քի 

ար քա յու թյան փափ կու թյուն և ան պատ մե լի բա րիք ներ կո չեմ, որ ստա

նա լու են ընտր յալ նե րը Աստ ծո ա ջից,  բնա կու թյուն ե րա նե լի հրեշ

տակ նե րի դա սե րի հետ և ա զա տում դա ռը տան ջանք նե րից և սոս կա լի 

հրից: Այս պի սի հան գիստ և վա յելք ներ և այլ բա զում բա րիք ներ, որ ո՛չ 

աչ քը տե սավ,  ո՛չ ա կան ջը լսեց,  ո՛չ մարդ կա յին սիր տը զգաց, որ 

պատ րաս տեց Աստ ված իր սի րե լի նե րի հա մար, ո՛չ վախ ճան կա, ո՛չ 

փո փո խում և ո՛չ նվա զում, այլ ա մե նը  կա տար յալ է, հաս տա տուն և 

զո րեղ` ան բավ հա վիտ յան նե րի մեջ»: Եվ նա յե լով մեզ` տե սավ մեր 

երկմ տու թյու նը իր վար դա պե տու թյան նկատ մամբ: Այն ժամ մեր և բո

լո րի  ա ռաջ վեր կե նա լով` դե պի եր կինք բարձ րաց րեց իր աչ քերն ու 

ձեռ քե րը և ի լուր բո լո րի՝  ա սաց. «Հի սո՛ւս Քրիս տոս,  Բան և Որ դի 

կեն դա նի Աստ ծու, որ ա րա րեց եր կին քը և եր կի րը, ծո վը և ա մեն ինչ, 

որ կա նրանց մեջ, մեր հո գի նե րի փրկիչ և ա զա տա րար, ե թե դա տարկ  

և սուտ են իմ խոս քե րը, որ ա սա ցի ես այս իմ եղ բայր նե րին, անվ նաս 

թող մնա ժայռն այս, որ կանգ նած է մեր ա ռաջ: Ե թե ար դար են, հա

վա տա րիմ և ճշմա րիտ` թո՛ղ պատռ վի այս ժայ ռը»: Եվ նույն պա հին, 

ըստ ծե րի խոս քի, պատռ վեց ժայ ռը հինգ մա սի. և դե ռևս այն տեղ է 

մար մար յա սյան մի կտո րը` մի մար դու չափ: Մենք սոս կու մով հիա

ցանք այդ սքան չե լի նշա նով և մե ծա պես շա հե ցինք` գո հա նա լով Աստ

ծուց: Եվ մինչ ճա նա պար հում էր ծե րը մեզ` ա սաց. «Ա ռա ջի կա շա բա

թը դարձ յալ ե կե՛ք այս տեղ՝ ինձ մոտ»: Եվ մյուս շա բաթ ե կանք նրա 

մոտ՝ օր վա եր րորդ ժա մին և վախ ճան ված գտանք սուրբ ծե րու նուն` 

հայր Հով սե փին: Թա ղե ցինք նրան պատ վով և փա ռա բա նե ցինք Աստ
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ծուն, որ մեզ ար ժա նի ա րեց տես նե լու այս պի սի հոր և խո սե լու նրա 

հետ,  այ նու հե տև թա ղե լու նրան և սպա սա վո րե լու:

181. Հայր Հա կոբն ա սաց. «Ա ռա վել է օ տար լի նե լը, քան օ տա րին 

ըն դու նե լը: Դա տարկ բան է լոկ խոս քը, այլ խոս քի հետ պետք է նաև 

գործ լի նի»: 

182. Հայր Ի սի դո րոսն ա սաց. «Ե թե  ըստ օ րեն քի ճգնում եք, մի՛ 

հպար տա ցեք ձեր ճգնու թյուն նե րի վրա, որ պես զի դրանք զուր չկորց

նեք: Ե թե պահ քի վրա հպար տա նում ես, ա պա միս ու տելն այդ պի սի 

պահ քից լավ է: Ե թե ա ղոթ քի վրա հպար տա նում ես, ան պի տան ես 

դարձ նում այն. այդ պես է և ա մեն տե սակ  ճգնու թյուն: Դարձ յալ` 

պետք է սի րել վար դա պե տին՝ որ պես ծնո ղի, պատ վել նրան՝ որ պես հոր 

և երկ յու ղել նրա նից՝ որ պես իշ խա նից, որ պես զի սի րո պատ ճա ռով երկ

յու ղը չվե րա նա, և երկ յու ղի պատ ճա ռով սե րը չնվա զի, և այն ա մե նը, 

ինչ նա զգաց նել կտա` կա տա րել հո ժա րու թյամբ և խնդու թյամբ, ոչ 

թե՝ հար կադր ված և երկմ տու թյամբ»:

183. Հայ րե րից մե կը հարց րեց Հով հան նես Պար սի կին և ա սաց  նրան. 

«Այս չափ չար չա րանք ներ ենք կրում հա նուն Աստ ծո Ար քա յու թյան, 

արդ` կհաս նե՞նք դրան, թե՞ չենք հաս նի»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ես 

հա վա տում եմ, որ կբնակ վեմ երկ նա յին Ե րու սա ղե մում, որ գրված է 

երկն քում և հաս տատ ված է այն տեղ, քա նի որ հա վա տա րիմ է Նա, որ 

խոս տա ցավ այն մեզ: Եվ կամ` ին չո՞ւ չպետք է հա վա տամ, որ  կլի

նեմ Նրա մոտ, քա նի որ օ տա րա սեր ե ղա՝ ինչ պես Աբ րա հա մը,  հեզ 

ե ղա՝ ինչ պես Մով սե սը,  սուրբ ե ղա՝ ինչ պես Ա հա րո նը, համ բե րող ե ղա՝ 

ինչ պես Հո բը, խո նարհ ե ղա՝ ինչ պես Դա վի թը, ա նա պա տա կան ե ղա՝ 

ինչ պես Ե ղիան և Հով հան նե սը, ող բա ցող ե ղա՝ ինչ պես Ե րե միան, Վար

դա պետ ե ղա՝ ինչ պես Պո ղո սը և հա վա տա րիմ ե ղա՝ ինչ պես Պետ րո սը, 

ի մաս տուն ե ղա՝ ինչ պես Սո ղո մո նը, խոս տո վա նող ե ղա՝ ինչ պես ա վա

զա կը: Ե թե այս բո լոր ա ռա քի նու թյուն նե րին նմա նող ե ղա, հա վա տում 

եմ Աստ ծո բա զու մո ղոր մու թյա նը, որ նրանց փառ քին ևս հա ղորդ կլի

նեմ: Իսկ ե թե սրանց հա կա ռակն եմ գոր ծել, ինչ պե՞ս ակն կա լեմ երկն

քի ար քա յու թյու նը»:

184. Եր կու եղ բայր ներ մո լոր վե ցին Սկյու թիա յում, և հայր Մա կա

րիոս Քա ղա քա ցին ար գե լա փա կեց նրանց: Ո մանք ե կան և այդ մա

սին պատ մե ցին հայր Մա կա րիոս Մեծ Ե գիպ տա ցուն: Իսկ նա երբ լսեց` 

ա սաց. «Այն եղ բայր նե րը չեն ար գե լա փակ ված, այլ Մա կա րիոսն է ար

գե լա փակ ված, նա, որ նրանց ար գե լա փա կել է», քան զի նրան սի րում 

23 – Հարանց վարք
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էր Մա կա րիոս Մե ծը: Հայր Մա կա րիոս Քա ղա քա ցին, երբ լսեց, որ Մա

կար Մեծն ար գել քի տակ է դրել ի րեն, փա խավ և գնաց շամ բուտ նե րը: 

Մա կա րիոս Մե ծը դուրս ե կավ նրան փնտրե լու և գտավ նրան շամ բուտ

նե րի դաշ տում՝ ու ռած և կծոտ ված թու նա վոր մժեղ նե րից: Ա սաց նրան. 

«Դու ար գե լա փա կե ցիր եղ բայր նե րին, ո րոնք կա մե նում էին դառ նալ 

դե պի աշ խարհ, իսկ ես քե՛զ ար գե լա փա կե ցի, սա կայն դու` որ պես խո

հեմ և պատ վա սեր հարս, դե պի ներ քին ա նա պատ` ա ռա գաս տը փա

խար: Ես կան չե ցի այն եր կու եղ բայր նե րին և ի մա ցա, որ նրանք ոչ մի 

նման բան չեն ա րել: Տե՛ս, որ դու էլ, եղ բա՛յր, դևե րի ծաղ րի ա ռար կա 

չդառ նաս, ո րով հե տև չքննե ցիր նրանց: Հի մա դու քո մեղ քե րի հա մար 

ա պաշ խա րու թյո՛ւն վերց րու»: Նա ա սաց նրան. «Հա՛յր, դո՛ւ տուր ինձ 

ա պաշ խա րու թյուն»: Եվ նա, տես նե լով նրա դար ձը, նրան մեկ շա բա

թյա պահք նշան ա կեց:

185. Ա սաց հայր Մա կա րիո սը. «Ե թե հի շենք մեր մտքում մարդ կանց 

տրտմու թյու նը, մեր մեջ կշար ժենք Աստ ծո հի շո ղու թյուն նե րի զո րու

թյու նը, իսկ երբ մշտա պես հի շենք դևե րից մեր վրա ե կած չա րիք նե րը, 

նրանց նե տե րից ան խո ցե լի կմնանք»: 

186. Մի ան գամ հայր Մար կա րիո սը գնաց հայր Պա խու մի մոտ և 

ա սաց. «Եղ բայր ներն ան կարգ ըն թացք են բռնել, հա՛յր, կա մե նո՞ւմ ես, 

որ ես խրա տեմ նրանց»: Մար կա րիոսն ա սաց. «Գթու թյամբ և ար դա

րու թյամբ խրա տիր նրանց, որ քո ձեռ քի տակ են, իսկ մյուս նե րին, որ 

քո են թա կա յու թյու նից դուրս են, մի՛ դա տիր, քան զի գրված է. «Բո լո

րի ներսն էլ Աստ ված է դա տում (Ա Կորնթ. Ե 12-13)»:

187. Հայր Մա տո յեն ա սաց, թե դևե րը նա խա պես չգի տեն` մին չև 

մար դու հան ցանք գոր ծե լը, թե ինչ ախ տով կհաղթ վի ան ձը, այլ միայն 

սեր մա նում են, բայց  չգի տեն` երբ կհնձեն: Եվ ո մանց մեջ սեր մա նում 

են պոռն կու թյան խոր հուրդ, ո մանց մեջ` ա տե լու թյուն, ո մանց մեջ` 

բամ բա սանք և այ լևայլ ախ տեր, իսկ հե տո տես նե լով, թե ով ին չի է 

ըն դու նակ, սկսում են ա վե լաց նել, մին չև որ նրան կորստ յան մատ նեն:

188. Հայ րե րից ո մանք հարց րին հայր Մե գե թիո սին և ա սա ցին. «Ե թե 

եփ ված կե րա կու րից մնա, կա մե նո՞ւմ ես, որ այն հա ջորդ օ րը եղ բայր

նե րի առ ջև դնենք»: Ծերն ա սաց. «Ե թե այր ված և փչա ցած է` լավ է 

թա փել, որ պես զի ու տե լով չհի վան դա նան, իսկ ե թե լավ է պահ պան ված 

և գո ռո զու թյան պատ ճա ռով է թափ վում` բա րի չէ»:

189. Ոմն եղ բայր` հայր Պի մե նի բնա կա վայ րի կող մե րից, գնաց 

պանդխ տու թյան և իր պանդխ տու թյան մեջ հան դի պեց ոմն մե նակ
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յա ցի, ո րը մե ծա նուն էր և հույժ  հռչակ ված, և բա զում մար դիկ էին 

գա լիս նրա մոտ: Եղ բայ րը նրան պատ մեց հայր Պի մե նի մա սին, իսկ երբ 

նա լսեց նրա մա սին, ցան կա ցավ  տես նել նրան: Երբ եղ բայ րը  վե րա

դար ձավ Ե գիպ տոս, ոչ շատ ժա մա նակ անց այն մե նակ յա ցը նույն պես 

ե կավ Ե գիպ տոս և ո րո նե լով գտավ եղ բո րը, քա նի որ լսել էր, որ նա 

բնակ վում է գե տե զեր քին: Երբ եղ բայ րը տե սավ  մե նակ յա ցին, շատ  

զար մա ցավ, ու րա խու թյամբ ըն դա ռաջ ե լավ և սի րով հյու րըն կա լեց 

նրան: Մե նակ յացն ա սաց  նրան. «Բա րի՛ ե ղիր, եղ բա՛յր, և տա՛ր ինձ 

Պի մե նի մոտ»: Եվ եղ բայրն ա ռաջ նոր դե լով՝ տա րավ նրան հայր Պի մե

նի մոտ և նրան պատ մեց մե նակ յա ցի մա սին ա մեն ինչ, թե մե ծա նուն 

մարդ է և խիստ հարգ ված ա մեն քի կող մից: «Եվ ես, – ա սաց, – պատ

մե ցի քեզ նրա մա սին ա մեն ինչ, և ա հա նա սի րով ե կել է այս տեղ` 

տես նե լու քեզ»: Հայր Պի մե նը նրան ու րա խու թյամբ ըն դու նեց, և երբ 

ող ջու նե ցին միմ յանց ու նստե ցին, եկ վոր մե նակ յա ցը սկսեց խո սել հո

գու փրկու թյան մա սին: Հայր Պի մե նը, սա կայն, ետ դարձ րեց ե րե սը և 

ոչ մի պա տաս խան չտվեց նրան: Երբ մե նակ յա ցը տե սավ, որ Պի մե

նը ոչ մի բան չի խո սում իր հետ, տրտմեց և դուրս ե լավ, ա պա ի րեն 

այն տեղ բե րող եղ բորն ա սաց. «Ի զուր հոգ նու թյուն քա շե ցի՝ այս քան 

ճա նա պարհ անց նե լով, քան զի ե կա, որ Պի մե նից հո գե շահ մի խոսք 

լսեմ, իսկ նա բնավ չկա մե ցավ խո սել ինձ հետ»: Մտավ եղ բայ րը հայր 

Պի մե նի մոտ և ա սաց  նրան. «Հա՛յր, այս մե ծա նուն հայրն հա նուն քեզ 

ե կավ այս տեղ, որ այս չափ փառք ու պա տիվ ու նի իր երկ րում, դու 

ին չո՞ւ չես խո սում նրա հետ»: Պի մե նը նրան ա սաց. «Նա վե րևում է` 

երկն քում, և երկ նա վոր բա ներ է խո սում, իսկ ես երկ րա վոր լի նե լով` 

ինչ պե՞ս երկ նա վոր բա ներ խո սեմ: Ե թե իր ախ տե րի մա սին ա սեր, մի 

բան կպա տաս խա նեի, սա կայն երկ նա վոր նե րի մա սին ես ո չինչ չեմ կա

րող ա սել»: Դուրս ե լավ եղ բայ րը և այն մե նակ յա ցին ա սաց. «Հայր Պի

մե նը սո վո րու թյուն չու նի հա ճա խա կի խո սե լու Սուրբ Գրքից, սա կայն 

ե թե մե կը հարց նի նրան իր ախ տե րի մա սին, պա տաս խան կստա նա»: 

Այս խոս քի վրա զղջաց այն մե նակ յա ցը, դարձ յալ մտավ ծե րի մոտ և 

ա սաց  նրան. «Ի՞նչ ա նեմ, հա՛յր, քան զի բռնա դատ վում եմ իմ ախ տե

րից»: Նա յեց նրան Պի մենն ու հե զա բար ա սաց. «Այժմ բա րո՛վ ե կար և 

բա ցե լով քո բե րա նը` սիրտդ լցրիր հո գևոր բա րիք նե րով»: Եվ բա զում 

բա ներ խո սեց նրա հետ, իսկ վեր ջինս շատ ա վե լի շա հեց, քան սպա սում 

էր: Եվ ա սաց. «Իս կա պես, սա՛ է փրկու թյան ճա նա պար հը»: Եվ գո հա

ցավ  Աստ ծուց, որ ինքն ար ժա նի ե ղավ տես նե լու և խո սե լու նրա հետ, 

և այս պես՝   ու րա խու թյամբ լի, դար ձավ իր տե ղը:
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190. Հայր Պի մենն ա սաց. «Ե թե ե րեք եղ բայր ներ բնակ վում են միա

սին, և մե կը հան դար տա բա րո է, մյու սը` հի վանդ և սի րա հո ժար դի

մա նում է ցա վե րին, իսկ  եր րոր դը սպա սար կում է հեզ սրտով` նրանք 

ե րեքն էլ ա ռա քի նու թյան մեջ են»:

191. Ոմն եղ բայր հարց րեց  հայր Պի մե նին և ա սաց  Նրան. «Ե թե 

ո րևէ ա րարք տես նեմ, պե՞տք է որ պատ մեմ այդ մա սին»: Ծե րը նրան 

ա սաց. «Գրված է` ով պա տաս խան տա` նախ քան հարց նե լը, ա տե լի է 

և ան միտ, իսկ ե թե ո րևէ մե կը հարց նի, պետք է որ ա սես, իսկ ե թե ոչ` 

լռես»: 

192. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց  նրան. «Կա րո՞ղ 

է մարդ բա վա րար վել լոկ մի ա ռա քի նու թյամբ»: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Հայր Հով հան նես Կար ճա հա սակն ա սում էր, թե լավ է քիչ առ քիչ 

հա վա քել բո լոր ա ռա քի նու թյուն նե րից, քան թե միայն մեկն ու նե նալ: 

Քան զի հայր Ա մո նասն ա սում էր, թե մարդ կա, որ բա զում ան գամ 

հար վա ծում է կաց նով և չի կա րո ղա նում կտրել ծա ռը, իսկ մեկ ու րի շը, 

ով փորձ ու նի, սա կավ հար վա ծե լով` կտրում է այն: Իսկ փայ տա հատ 

ա սե լով` նկա տի ու ներ ի մաս տուն և խե լա ցի դա տա վո րին»:

193. Ա սաց դարձ յալ, թե լրբու թյու նը, ա ներկ յու ղու թյու նը և հանդգ

նու թյու նը բո լոր մեղ քե րի մայրն  են: 

194. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Հա՛յր, ե թե մե

կը ո րևէ հան ցան քի մեջ ընկ նի և ճշմար տա պես դար ձի գա, Աստ ված 

կնե րի՞ նրան այդ մեղ քը»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ե թե Աստ ված պատ

վի րեց մարդ կանց ա նել այդ, մի՞թե ա ռա վել ևս ին քը չի ա նի այդ պես: 

Ո րով հե տև դրա հա մար պատ վի րեց Պետ րո սին նե րել յո թա նա սուն յոթ 

ան գամ, որ պես զի մենք փրկու թյան հույսն ու նե նանք» (Մատթ. ԺԸ 21-22):

195. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց  նրան. «Կա րո՞ղ է 

մարդ իր բո լոր խոր հուրդ նե րը պա հել, որ պես զի դրան ցից ոչ մե կը չտա 

թշնա մուն»: Ծերն ա սաց նրան. «Կա՞ մե կը, որ վերց նում է հա զա րը և 

տա լիս մե կը»:

196. Հայր Պիե մենն ա սաց. «Ե թե մե կը հպարտ է՝ կրո նա վոր չէ: Ե թե 

մե կը կա մե նում է չա րին չա րով հա տու ցել՝ նա կրո նա վոր չէ: Ով բար

կա ցող է՝ նա ևս  կրո նա վոր չէ»:

197. Մե կը հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ե թե տես նեմ, որ եղ բայր նե րից 

մե կը նիր հում է ա ղոթ քի ժա մա նակ, կա րե լի՞ է, որ բո թե լով արթ նաց

նեմ նրան»: Ծերն ա սաց. «Ե թե ես տես նեի, որ եղ բայրս նիր հում է 
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հսկման ժա մա նակ, կդնեի նրա գլու խը իմ բար ձին և կհանգս տաց նեի 

նրան»: 

198. Ա սում էին հայ րե րից մե կի մա սին, թե հայ հո յու թյան խոր հուրդ

նե րի պայ քա րի մեջ էր և ա մա չում էր պատ մել ո րևէ մե կին: Որ տեղ 

լսում էր ոմն մեծ ծե րի մա սին` գնում էր այն տեղ, որ խոս տո վա նի, սա

կայն երբ գնում էր, ա մա չում էր և չէր խոս տո վա նում: Բա զում ան գամ 

գնաց նա հայր Պի մե նի մոտ, և Պի մե նը տես նում էր, որ եղ բայ րը ինչոր 

ծա ծուկ խոր հուրդ ու նի, և նեղ վում էր, որ եղ բայ րը չի խոս տո վա նում, 

բայց ո չինչ չէր ա սում նրան: Եվ մի օր, մինչ ծե րը ճա նա պար հում էր 

նրան, ա սաց. «Ա հա այս քան ժա մա նակ գա լիս ես այս տեղ և կա մե

նում ես խոս տո վա նել քո խոր հուրդ նե րը և չես կա րո ղա նում, այլ միշտ 

տրտմած գնում ես` ծան րա ցած ու նե նա լով դրանք գլխումդ: Ա սա՛ ինձ, 

որդ յա՛կ, ի՞նչ է պա տա հել քեզ»: Նա ա սաց. «Թշնա մին ինձ հայ հո յել 

է տա լիս Աստ ծուն, և ա մա չում եմ հայտ նել»: Եվ երբ այդ ա սաց, թե

թևա ցավ եղ բայ րը: Ծերն ա սաց նրան. «Եղ բա՛յր իմ, մի՛ տրտմիր և մի՛ 

երկն չիր, այլ երբ քեզ կայ ցե լեն այդ խոր հուրդ նե րը, դու ա սա՛. ��Քո 

հայ հո յու թյու նը քո գլխին դառ նա, չա՛ր դև, այդ հայ հո յու թյունն իմ 

հո գին չի կա մե նում: Իսկ ին չը ես չեմ կա մե նում` այն իմ գոր ծը չէ, այլ` 

քո նը, որ գոր ծել ես տա լիս իմ մտքում��»: Եվ այս պես եղ բայ րը բժշկվեց 

դրա նից Քրիս տո սի շնորհ նե րով:

199. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Ին չո՞ւ են 

դևերն ինձ գայ թակ ղեց նում, որ  լի նեմ նրանց նման՝ ով քեր բարձր են 

ին ձա նից, և ար հա մար հեմ նրանց, ով քեր ցածր են ին ձա նից»: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Դրա հա մար է ա ռաք յալն ա սում, թե մեծ տան մեջ ոչ 

միայն ոս կե ղեն և ար ծա թե ղեն ա նոթ ներ կան, այ լև փայ տե ղեն և խե ցե

ղեն ա նոթ ներ: Ով իր ան ձը սրբի վատ թար գոր ծե րից, կլի նի պատ վա

կան ա նոթ` սրբված և պի տա նի իր Տի րո ջը, պատ րաստ ված բո լոր բա րի 

գոր ծե րի հա մար» (Բ Տիմ. Բ 20-21): Հարց րեց եղ բայ րը. «Հա՛յր, մար դը 

կա րո՞ղ է մե ռած լի նել աշ խար հի հա մար»: Ծերն ա սաց. «Ե թե մեղ քով 

բռնվի` մե ռած է նա, իսկ ե թե բա րի գոր ծե րի մեջ բռնվի` կեն դա նի կլի

նի նա: Եղ բայր նե րին ու սու ցա նելն ար դա րին է վա յել, ա պա ե թե ոչ` 

ի՞նչ օ գուտ` ու րիշ նե րի նը շի նել և ի րենն ա վե րել: Եվ ի՞նչ կշա հի մար

դը, ե թե կա մե նա ար վեստ ներ ու սա նել, բայց չու սա նի, քան զի ա մեն 

բան, որ չա փից ա վե լի է` դևե րից է, իսկ քաղ ցը, ծա րա վը և աղ քա տու

թյու նը մեր մտքին թույլ չեն տա լիս վատ թար խոր հուրդ ներ խոր հել»:

200. Մի եղ բայր գնաց հայր Պի մե նի մոտ` խո սե լու նրա հետ: Այն

տեղ նստած էին նաև ու րիշ հայ րեր: Եվ այս եղ բայ րը գո վեց մեկ այլ 
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եղ բոր և ա սաց` նա չա րատ յաց է: Ծե րը նրան հարց րեց. «Ի՞նչ է չարն 

ա տե լը»: Զար մա ցավ եղ բայ րը և չկա րո ղա ցավ ո րևէ պա տաս խան տալ, 

այլ վեր կե նա լով՝ ըն կավ ծե րի ա ռաջ և խնդրեց նրան  սո վո րեց նել 

ի րեն, թե ինչ է չարն ա տե լը: Ծե րը նրան ա սաց. «Երբ մե կը ա տում է 

իր մեղ քը և ար դա րաց նում է ըն կե րո ջը»: Եղ բայ րը հարց րեց. «Ո՞րն է 

բա րի, հա՛յր, լա վը խո սե՞լը, թե՞ լռե լը»: Ծերն ա սաց. «Հա նուն Աստ ծո 

ո րևէ բան խո սե լը բա րի է, իսկ հա նուն Աստ ծու լռե լը՝ բյուր ան գամ 

բա րի»: Եղ բայ րը հարց րեց. «Եվ ինչ պե՞ս կա րող է մեկն ա զատ վել ըն

կե րո ջը չա րա խո սե լու գայ թակ ղու թյու նից»: Ծերն ա սաց. «Մենք և մեր 

եղ բայր նե րը եր կու պատ կեր ենք: Երբ մարդ իր պատ կե րը տես նի և 

գար շի նրա նից, այն ժամ ըն կե րոջ պատ կե րը պատ վա կան կե րևա, իսկ 

երբ իր պատ կե րի գար շու թյու նը մո ռա նա, այն ժամ կսկսի իր ըն կե րոջ 

պատ կե րը քննել»: Եղ բայ րը հարց րեց. «Ինչ պե՞ս վար վեմ ձանձ րույ թիս 

հետ, հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ձանձ րույ թը դա րան է մտնում ա մեն 

բա րի գոր ծի մոտ, և նրա նից ա վե լի չար ախտ չկա: Միայն Աստ ծո սերն 

ու երկ յուղն են վա նում նրան»: Եղ բայրն ա սաց. «Հա՛յր, կա մե նում եմ 

հա սա րա կաց վանք մտնել և այն տեղ բնակ վել»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ե

թե դա դար չառ նես բո լոր գոր ծե րից և կա տա րե լա պես ա ռանց հոգ սե րի 

չլի նես, չես կա րո ղա նա եղ բայր նե րի մեջ մնալ, ո րով հե տև այն տեղ դու 

ոչ մի իշ խա նու թյուն չես ու նե նա քո ան ձի վրա»: 

201. Հայր Պի մե նին նրա եղ բայր ներն ա սա ցին. «Ա րի՛ հե ռա նանք այս 

վայ րից, քան զի մեզ ան հանգս տաց նում են մեր շրջա կայ քում գտնվող 

վան քե րը, այս տեղ նույ նիսկ մա նուկ նե րի լա ցի ձայնն է լսվում և մեր 

ան դոր րը խան գա րում, և մեր հո գի նե րը վհատ վում են»: Հայր Պի մենն 

ա սաց. «Դուք հրեշ տակ նե րի ձայ նե րից եք ու զում փախ չել և դրա հա

մար եք ու զում հե ռա նալ այս տե ղից»:

202. Ոմն եղ բայր ա սաց  հայր Պի մե նին. «Մար մինն իմ տկա րա ցավ, 

հա՛յր, և ախ տե րը զո րա ցան իմ մեջ»: Ա սաց  ծե րը նրան. «Ախ տե

րը փշե րի ու տա տասկ նե րի նման են, որդ յա՛կ. ուս տի դու աստ վա ծա

յին սի րո հու րը նե տի՛ր նրանց վրա և ամ բող ջո վին բո ցա կեզ կա նես 

նրանց»:

203. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Հա՛յր, ես այս

տեղ խռովք եմ ապ րում և կա մե նում եմ թող նել իմ տեղն ու գնալ»: 

Ծե րը նրան հարց րեց. «Ի՞նչ պատ ճա ռով»: Եղ բայրն ա սաց. «Ո րով հե տև 

մի եղ բո րից բա ներ եմ լսում, որ ինձ օգ տա կար չեն»: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Ճշմա րիտ չեն լսած ներդ»: Եղ բայրն ա սաց. «Ո՛չ, հա՛յր, ո րով հե տև ով 

որ ինձ ա սաց` հա վա տա րիմ անձ նա վո րու թյուն է»: Ծե րը նրան ա սաց. 
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«Նա հա վա տա րիմ չէ, քան զի ե թե հա վա տա րիմ լի ներ, այդ ա մե նը չէր 

պատ մի քեզ: Ղովտն էլ էր լսում Սո դո մի ձայ նը, սա կայն չհա վա տաց, 

մին չև իր աչ քե րով չտե սավ, իսկ մենք ինչ պե՞ս հա վա տանք, եղ բա՛յր, 

ին չը մենք չենք տե սել»: Եղ բայրն ա սաց. «Ես ևս տե սա իմ աչ քով»: 

Երբ այս լսեց ծե րը, սկսեց գետ նին նա յել և այն տե ղից մի շյուղ վերց նե

լով՝ ա սաց. «Տես նո՞ւմ ես այս շյու ղը», ա պա ցույց տվեց նրան ձե ղու նի 

գե րա նը և ա սաց. «Տես նո՞ւմ ես այս գե րա նը, եղ բա՛յր»: Եվ նա ա սաց` 

ա յո՛: Ծերն ա սաց. «Դի՛ր այդ քո մտքում, եղ բա՛յր, թե քո մեղ քը այս 

գե րանն է, իսկ այն եղ բոր մեղ քը այս շյուղն է, և նախ հա նի՛ր գե րա նը 

քո աչ քից՝ ըստ Տի րոջ խոս քի (Մատթ. Է 5)»: Երբ այս խոս քը լսեց հայր 

Տի թո յին, սքան չա ցավ և ա սաց. «Ինչ խոս քե րով կկա րո ղա նամ ե րա նի 

տալ քեզ, հա՛յր Պի մեն, որ պատ վա կան քար ու ան գին մար գա րիտ ես,  

քան զի քո խոս քե րը խնդու թյամբ լի են Աստ ծո շնոր հով»: 

204. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Մով սե սին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս կա

րող է կրո նա վո րը աշ խար հի հա մար մե ռած լի նել»: Ծերն ա սաց. «Ե թե 

մե կը չհա մա րի, որ իր ան ձը ե րեք տա րի գե րեզ մա նում է, չի կա րող 

մե ռած լի նել»: 

205. Եր կու եղ բայր ներ գնա ցին հայր Պամ բո յի մոտ և ա սա ցին նրան. 

«Մեզ ու սու ցա նի՛ր»: Նրան ցից մեկն ա սաց. «Ես եր կու օր պա հում եմ և 

եր կու հաց եմ ու տում. արդ, սրա նով կա րո՞ղ եմ ապ րել, թե՞ կխո տոր

վեմ»: Մյուսն ա սաց. «Ես օ րա կան եր կու դանկ եմ առ նում ձե ռա գոր ծի 

դի մաց և իմ կա րիք նե րի հա մար ծախ սում եմ եր կու լու մա, իսկ մնա

ցա ծը ո ղոր մու թյուն եմ տա լիս: Ես սրա նով կփրկվե՞մ, թե՞ ոչ»: Ծե րը 

նրանց ոչ մի պա տաս խան չտվեց, իսկ սրանք չորս օր հե տո ու զում էին 

գնալ, ո րով հե տև տրտմած էին ծե րի կող մից պա տաս խան չստա նա լու 

պատ ճա ռով: Իսկ ե կե ղե ցու սպա սա վոր ներն ա սա ցին. «Մի՛ տրտմեք, 

եղ բայր նե՛ր, ո րով հե տև ծե րը ոչ մե կի հապ ճեպ բան չի ա սում, մին չև 

Աստ ծուց հրա ման չստա նա, ա պա նոր խո սում է»: Այն ժամ մտնե լով 

նրա մոտ` եղ բայր նե րը ծե րին ա սա ցին. «Ա ղո թի՛ր մեր գնա լու հա մար, 

հա՛յր»: Հայրն ա սաց. «Գնա՞լ եք ո րո շել»: Եվ նրանք ա սա ցին. «Ա յո՛, 

հա՛յր»: Նա վեր կե նա լով սկսեց նրանց կա տա րած գոր ծե րը գետ նի վրա 

գրել և ա սաց. «Պամ բոն եր կու օր պա հե ցո ղու թյուն է ա նում և եր կու 

հաց է ու տում, բայց կրո նա վոր չէ սրա նով: Պամ բոն Պամ բո չէ, քան զի 

եր կու դանկ է վաս տա կում և ո ղոր մու թյուն է տա լիս, բայց սրա նով նա 

կրո նա վոր չէ»: Եվ վե րև նա յե լով՝ ա սաց  նրանց. «Այդ ձեր գոր ծե րը 

բա րի են, սա կայն ե թե ու զում եք փրկվել, պա հե՛ք ձեր մտքե րը ըն կե

րո ջը դա տե լուց»: Այն ժամ նրանք նո րոգ ված գնա ցին ի րենց տե ղե րը:
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206. Հայր Պա լա տիոսն ա սաց, թե ով քեր կա մե նում են ըստ Աստ ծո 

ճգնել, պար տա վոր են կա՛մ հա վա տով ու սա նել այն, ինչ ի րենք չգի

տեն, կա՛մ ու սու ցա նել այն, ինչ ի րենք գի տեն: Իսկ ով սրան ցից մեկ

նու մե կը չի կա մե նում, նա կեղ ծա վոր է, ա նի րավ և թու նա վոր, քան զի 

ապս տամ բու թյան սկիզ բը վար դա պե տու թյան և ա նայ լայ լե լի խոս քի 

հա գե ցումն է, ո րից միշտ երկ յու ղում է աստ վա ծա սեր ան ձը:

207. Ծե րե րից ո մանք ա սում էին, թե հայր Պի մե նի կրտսեր եղ բայր 

Պա յե սիո սը մի ա ման գտավ՝ դա հե կան նե րով լի: Նա իր ե րեց եղ բայր 

Պամ բո յին ա սաց. «Գի տե՞ս, եղ բա՛յր, որ մեր եղ բայր Պի մե նի խոս քե րը 

խիստ են և ան տա նե լի ծանր: Ա րի՛ գնանք և մեզ հա մար վանք շի նենք 

գե տի այն կող մում և հան գիստ նստենք այն տեղ»: Հայր Պամ բոն նրան 

հարց րեց. «Եվ ին չո՞վ կշի նենք այն»: Նա ցույց տվեց նրան դա հե կան

նե րով լի ա նո թը: Երբ տե սավ հայր Ա նու բը, սաս տիկ տրտմեց, քան զի 

այն հո գու խա թա րում էր հա մա րում և ա սաց  նրան. «Շատ բա րի: 

Գնանք կա ցա րան կա ռու ցենք գե տի այն կող մում»: Եվ վերց նե լով ոս

կով լի ա նո թը՝ հայր Ա նու բը դրեց այն իր կնգու ղի մեջ: Մինչ անց նում 

էին գե տը, գե տի մեջ տե ղում հայր Ա նու բը ձևաց րեց, իբր ու շա թափ

վում է և գլու խը շար ժե լով՝ ետ գցեց: Կնգուղն ու ա նո թը միա սին գետն 

ընկ նե լով` կո րան: Երբ ցա մաք ե լան, սկսեց հո գոց հա նել ու տրտմել 

դա հե կան նե րի հա մար: Պա յե սիո սը նրան ա սաց. «Մի՛ տրտմիր, հա՛յր, 

որ այս պես ե ղավ և կո րավ ոս կին, ե՛կ վե րա դառ նանք մեր եղ բայր նե րի 

մոտ»: Եվ վե րա դառ նա լով` ապ րում  էին լռու թյամբ:

208. Հայր Սի սո յի Թե բա յե ցին իր ա շա կեր տին ա սաց. «Ա սա՛ ինձ՝ 

ինչ որ տես նում ես իմ մեջ, ես էլ քեզ կա սեմ՝ ինչ որ տես նում եմ քո 

մեջ»: Ա շա կեր տը հորն ա սաց. «Դու, հա՛յր, մտքով բա րի ես, սա կայն 

փոքրինչ խստա սիրտ ես»: Ծերն ա շա կեր տին ա սաց. «Դու ևս բա րի ես 

մտքով, սա կայն  փոքրինչ ծույլ և հեղգ ես մտքով»: 

209. Ծե րե րից մեկն ա սում էր, թե ա ղա չեց հայր Սի սո յին, որ ի րեն  

խոսք ա սի, և նա ա սաց. «Բո լոր այն մեղ քե րից, ո րից մարդ կա րող է 

փախ չել և չի փախ չում, հան ցա վոր է այդ պի սին»:

210. Պատ մեց ծե րը, թե ոմն եղ բայր մի ան գամ մեծ մեղ քի մեջ ըն

կավ: Հե տո զղջա լով՝ ե կավ ա պաշ խա րու թյան և գնաց մի ծե րի մոտ, 

բայց չա սաց նրան, թե ինչ էր գոր ծել, այլ միայն հարց րեց և ա սաց. «Ե

թե մե կը այս պի սի մեղք գոր ծի, ինչ պե՞ս կա րող է ա պաշ խա րել և ու նի՞ 

արդ յոք փրկու թյան հույս»: Իսկ ծե րը, քա նի որ ան փորձ էր քննե լու 

մեջ, նրան ա սաց. «Այդ ի՞նչ ես ա սում, ո՜վ եղ բայր, ին չո՞ւ ես քո հո
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գին կորց նում»: Երբ լսեց այս խոս քը եղ բայ րը, ա սաց. «Ե թե իմ հո գին 

կոր չե լու է, ա պա կդառ նամ դե պի աշ խարհ»: Եվ մինչ պատ րաստ վում 

էր գնալ, խել քի ե կավ և ա սաց. «Գնամ պատ մեմ հայր Սի լո վա նեին իմ 

մեղ քե րը և այս խոր հուր դը ևս»: Հայր Սի լո վա նեն մեծ էր և խո հեմ` 

քննե լու մեջ: Եվ երբ գնաց եղ բայ րը, նրան ևս չխոս տո վա նեց ի րո ղու

թյու նը, այլ պատ մեց նույն կերպ, ինչ պես որ ա ռա ջին ծե րին: Հայրն իր 

բե րա նը բա ցե լով՝ ու սու ցա նեց նրան Սուրբ Գրքից, թե մեղ քեր չու նեն 

նրանք, ով քեր ա պաշ խա րում են: Երբ եղ բայ րը լսեց այս խոս քը, գո

տեպնդ վեց և պատ մեց նրան իր գոր ծը ստու գու թյամբ: Երբ լսեց այս 

բա նը ե րա նե լի հայ րը, չտխրեց, այլ իբ րև հմուտ բժիշկ` դար մա նեց հո

գու վեր քը և ցույց տվեց Սուրբ Գրքից, որ ով քեր ա պաշ խա րում են, 

դյու րու թյամբ են ստա նում մեղ քե րի թո ղու թյուն: Երբ այն տգետ և 

ա նի մաս տուն ծե րը գնաց հայր Սի լո վա նեի մոտ, պատ մեց այս գոր ծը 

և ա սաց. «Ա հա այն կրո նա վո րը, որ հու սա հատ ված կա մե նում էր աշ

խարհ վե րա դառ նալ, որ պես աստղ փայ լում է եղ բայր նե րի մեջ:  Այս 

պատ մե ցի այն բա նի հա մար, որ պես զի գի տե նանք, որ տգետ և ա նի

մաս տուն մարդ կանց մեղ քե րը խոս տո վա նե լը մեծ չա րիք նե րի պատ ճառ 

կա րող է դառ նալ»:

211. Ծերն ա սաց. «Ինչ պես Հով սեփ Ա րե մա թա ցին, վերց նե լով Տի րոջ 

մար մի նը, պա տա նեց, խնկար կեց և դրեց գե րեզ մա նի մեջ, այդ պես էլ 

մենք պի տի ջա նանք, որ մեղք չգոր ծենք, որ պես զի մեր մեջ բնակ ված 

Աստ ծո շնորհ նե րը չար տաք սենք մեր մի ջից, քան զի Աստ ված Իս րա յե

լին մա նա նա տվեց ա նա պա տում՝ որ պես  կե րա կուր, իսկ նոր Իս րա յե

լին մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սի Մար մի նը տվեց՝ որ պես մա նա նա»:

212. Ոմն եղ բայր ա սաց  ծե րին. «Ես ոչ մի պա տե րազմ չեմ տես

նում իմ սրտում, հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Քո մտքի չորս դռներն 

էլ բաց ված են, և ով կա մե նում է` մտնում է,  ով կա մե նում է` ել նում 

է, և  դու չես կա րող ի մա նալ: Սա կայն ե թե դու դնես քո տան դու ռը, 

փա կես այն և թույլ չտաս, որ չար խոր հուրդ նե րը ներս մտնեն, այն ժամ 

կտես նես նրանց դրսից գալն ու քո դեմ պա տե րազ մե լը»:

213. Հայր Ա նուբն ա սաց. «Հա մար ձա կու թյունն ու ծաղ րը նման են 

ե ղեգ նուտն ըն կած հրդե հի. իսկ ով հի մա րա նա հա նուն Տի րոջ, Աստ

ված ի մաս տուն կդարձ նի նրան»:

214. Հայր Ա նուբն ա սաց դարձ յալ. «Ծե րը պար տա վոր է երկ յու ղել 

Աստ ծո օ րենք նե րից,  ա տել մեղ քը,  սի րել ա ռա քի նու թյու նը,  միշտ 
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ա ղո թել Աստ ծուն և ու նե նալ սուրբ միտք, ան բա սիր խոսք և բա րի 

գործ: Ով ին չով դա տի իր եղ բո րը, նույն մեղ քի մեջ կընկ նի ին քը»:

215. Ոմն եղ բայր իր ծե րին ա սաց. «Քո ա ղոթք նե րը շնո՛րհ ա րա ինձ, 

ո րով հե տև շտա պում եմ գնալ քա ղաք»: Ծերն ա սաց. «Մի՛ շտա պիր 

քա ղաք գնալ, այլ շտա պի՛ր քա ղա քից փախ չել  և կապ րես»:

216. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Մի՞թե կպղծվի մար դը, 

ե թե չա րը խոր հի»: Եվ այս խոս քի վե րա բեր յալ հայ րե րի մեջ բա նա վեճ 

ե ղավ. «Ո մանք ա սում էին, թե կպղծվի մար դը, ո մանք էլ ա սում էին, 

թե չի պղծվի, իսկ ե թե պղծվում է, ա պա ոչ ոք չի կա րող փրկվել, այլ 

բա վա կան է միայն, որ մարմ նով չգոր ծի խոր հա ծը»: Այս բա նը հարց

րին մի մեծ ծե րի, և ծե րը նրանց ա սաց. «Ըստ յու րա քանչ յու րի չա փի 

պետք է քննվի այդ գոր ծը. ինչ պես օ րի նակ` մի մարդ տես նի թա գա

վո րի ոսկ յա ա նոթ նե րը, ցան կա նա դրանք և չվերց նի, բայց չկա րո ղա

նա հե ռաց նել հի շո ղու թյու նից. այդ պես էլ բո լոր  խոր հուրդ ներն են, 

քան զի ոչ թե զա զիր խոր հուրդ նե րի` մեր մեջ մտնելն է չար և դա տում 

է մեզ, այլ խորհր դի ներ գոր ծու թյամբ չա րը գոր ծելն է կորստ յան մատ

նում հո գին: Իսկ ե թե այդ խոր հուրդ նե րի ներ գոր ծու թյամբ մե կը բա

րին գոր ծի, փառ քի պսա կի է ար ժա նի այդ պի սին»:

217. Ծերն ա սաց. «Ե թե մե կը կա մե նում է ա նա պա տում մե նակ ապ

րել, պար տա վոր է ին քը վար դա պետ և ու սու ցիչ լի նել ու րիշ նե րին, 

այլ ոչ թե ու րիշ նե րից ու սա նե լու կա րոտ լի նի, որ պես զի ա ռա վե լա պես 

չվնաս վի և չկոր չի»:

218. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց  նրան. «Ա հա ես գնում 

եմ ծե րե րի մոտ և խրատ եմ խնդրում նրան ցից: Նրանք հո գե շահ խոս

քեր են ա սում ինձ, սա կայն իմ մտքում ո չինչ չի մնում նրանց խրատ

նե րից, այլ մտքիցս գնում են: Ի՞նչ ա նեմ` գնամ հոգս պատ ճա ռե՞մ 

նրանց, թե՞ չգնամ, քա նի որ նրանց խոս քե րը չեմ պա հում, քան զի լի 

եմ ա մեն տե սակ  պղծու թյամբ»: Այն տեղ եր կու դա տարկ կժեր կա յին: 

Ծե րը նրան ա սաց. «Այդ կժե րից մե կը վերց րո՛ւ, լվա՛, ձե թով օ ծի՛ր և 

դի՛ր մյուս դա տար կի մոտ»: Նա այդ պես ա րեց: Եվ ծերն ա սաց. «Այս

տեղ բե՛ր եր կու կուժն էլ». և բե րեց: Ծերն ա սաց. «Սրանք եր կուսն էլ 

դա տարկ են, սա կայն դրան ցից ո՞րն է սրբված և գե ղե ցիկ»: Նա պա

տաս խա նեց. «Լվաց ված և օծ վա ծը»: Ծերն ա սաց. «Սա մար դու ան ձի 

օ րի նակն է. ե թե մե կը թե կուզ և չպա հի սրբե րից լսա ծը, ա մեն տե սակ  

ախ տե րից կմաքր վի և կսրբվի, քան նա, որ ո չինչ չի հարց նում: Ո րով

հե տև ա մա նը, ո րի մեջ ձեթ է լցվում` ձե թի ա ման է, թե կուզ և դա
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տարկ լի նի, իսկ ո րի մեջ գի նի  է լցվում` գի նու ա ման է, ջրի նը` ջրի: 

Ե թե պա րու նա կու թյունն էլ դա տարկ վի, հո տը, սա կայն, չի ան հե տա

նա: Այդ պես էլ անհ նար է, որ սրբե րի խրատ նե րից լսո ղի մոտ ա ռա քի

նու թյուն նե րի ա նու շա հո տու թյու նից չմնա»:

219. Ոմն եղ բայր  հան դար տու թյամբ բնակ վում էր ա նա պա տում, և 

դևերն սկսե ցին խա բել նրան և գայ թակ ղեց նել հե տև յալ ձևով. ե րևում 

էին նրան լույ սի հրեշ տա կի տես քով, արթ նաց նում էին նրան՝ ա ղո թե

լու և ցույց էին տա լիս նրան ինչոր տա րօ րի նակ լույս և պայ ծա ռու

թյուն: Եղ բայ րը վեր կե նա լով գնաց մի ծե րի մոտ, պատ մեց նրան և 

ա սաց. «Հրեշ տակ ներ են գա լիս ինձ մոտ, հա՛յր, և պայ ծա ռու թյամբ 

ու բա զում փառ քե րով ե րևում են ինձ և արթ նաց նում են` ա ղո թե լու»: 

Ծերն ա սաց. «Նրանց  մի՛ լսիր, ո րով հե տև դևեր են, այլ՝ երբ մյուս 

ան գամ կգան քեզ արթ նաց նե լու, նրանց ա սա. ��Ձեզ չե՛մ լսում, ինքս 

երբ կա մե նամ, կել նեմ��»: Եղ բայ րը, ծե րի պատ վերն առ նե լով, գնաց իր 

տե ղը: Եվ դևե րը, գի շե րը գա լով, նախ կի նի պես արթ նաց րին նրան: Նա 

ա սաց. «Ձեզ չե՛մ լսում, գնա ցե՛ք, դուք դևեր եք. ես ինքս վեր կկե նամ` 

երբ կա մե նամ»: Դևե րը նրան ա սա ցին. «Այն չար և ստա խոս ծե րը քեզ 

մո լո րեց րեց, նա, ո րի մոտ մի ան գամ մի եղ բայր ե կավ` պարտ քով գու

մար խնդրե լու, իսկ նա ու նե նա լով` ա սաց, թե` չու նեմ, և չտվեց նրան: 

Ա հա դու սրա նից ճա նա չի՛ր նրա ստա խո սու թյու նը»: Եղ բայ րը, գա լով 

ծե րի մոտ, պատ մեց այս ա մե նը: Ծերն ա սաց. «Փող ու նեի՝ ճի՛շտ է, և 

երբ այն եղ բայ րը խնդրեց, չտվե ցի. սա կայն չտվե ցի այն պատ ճա ռով, 

որ ու զում էր գնալ և դրա նով վնա սել իր հո գին, և ես նա խընտ րե ցի 

մե՛կ պատ վի րան զանց առ նել (Մատթ. Ե 42), քան շա տե րը: Իսկ դու, եղ

բա՛յր, հե ռա ցի՛ր դևե րի խա բեու թյու նից, քան զի Տի րոջ հրեշ տակ նե րը 

մարդ կա յին ազ գի բա րե կամ ներն են, այլ ոչ թե` ան գոս նող ներ և նա

խա տող ներ»: Եվ եղ բայ րը հաս տատ ված գնաց իր սեն յա կը և ա զատ վե

լով` ճա նա չեց նրանց խա բեու թյու նը:

220. Ծերն ա սաց. «Կա մարդ, որ շատ է ու տում և քաղ ցած է մնում, 

և կա մարդ, որ քիչ է ու տում և հա գե նում է: Սա կայն նա, ով շատ է ու

տում և քաղ ցած է մնում, ա վե լի շատ վարձ կստա նա պահ քի հա մար, 

քան նա, որ քիչ է ու տում և հա գե նում է դրա նով»:

221. Հայ րե րից մեկն ա սաց. «Դի՛ր քո սրտի մեջ Աստ ծո հի շա տակն 

ու նրա նո՛վ ապ րիր, քան զի իս կույն կգա թշնա մին, և տես նե լով Աստ

ծո հի շա տա կը քո մտքում՝ տեղ չի գտնի մտնե լու քո մեջ և կհե ռա նա: 

Նույն պես և՝ ով տեղ տա թշնա մուն իր սրտում, փու թով կգա Սուրբ 
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Հո գին և տեղ չգտնի այն տեղ, կփախ չի նրա նից և կհե ռա նա, քան զի 

տեղ չու ներ այն տեղ՝ չար յաց բազ մու թյան պատ ճա ռով»: 

222. Հայ րե րից մեկն ա սաց. «Ե թե ոմն մշակ բնակ վի մի տեղ, որ տեղ 

ու րիշ մշակ չկա, նրա գոր ծե րը չեն ուղղ վի. բայց միայն թե պի տի ջա

նա, որ ետ չդառ նա: Այդ պես էլ ծե րը`  ե թե մեկ այլ ծե րի հետ չկե նա, 

չի շա հի»: 

223. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Հա՛յր, ին չո՞ւ եմ ես 

իմ ա ղոթքն կար ճամ տու թյամբ ա նում»: Պա տաս խա նեց ծե րը և ա սաց. 

«Այն ժա մա նակ է հայտն վում  Աստ ծո սե րը, երբ մե կը միամ տու թյամբ 

է կա տա րում Աստ ծո գոր ծե րը»:

224. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ի՞նչ է չա րա խո սու

թյու նը և ի՞նչ է ըն կե րո ջը դա տե լը»: Ծե րը նրան ա սաց. «Չա րա խո

սու թյու նը բամ բա սանքն է, իսկ ըն կե րո ջը դա տելն այն է, երբ ըն կե րոջ 

մա սին ա սում են` այ սինչ մեղքն է գոր ծել: Ու րեմն, ա մեն խոսք, որ 

ըն կե րոջ ե րե սին չի աս վում, այլ` նրա հե տևից, թե կուզ և բա րի խոսք 

լի նի` չա րա խո սու թյուն է, իսկ որ ա սի՝ պոռ նիկ է, գող, ար բե ցող կամ 

ար ծա թա սեր` դա տել է նշա նա կում»: 

225. Մի եղ բայր կար, ո րի հետ պա տե րազ մում էին խոր հուրդ նե

րը, թե` գնա՛ այ սինչ ծե րին տե սու թյան, իսկ նա իր խոր հուրդ նե րին 

ա մեն օր ա սում էր, թե` վա ղը կգնամ: Եվ նա այս պես մնաց ե րեք տա

րի և պա տե րազ մեց իր խոր հուրդ նե րի հետ: Ա պա իր խոր հուրդ նե րին 

ա սաց. «Ա հա, իբր գնա ցել ենք ծե րի մոտ, և նա մեզ ա սում է. «Բա

րո՛վ ե կաք, ո՞ղջ եք, եղ բայր նե՛ր»: Մենք ա սում ենք. «Ողջա ռողջ ենք, 

հա՛յր սուրբ, Ձեր ա ղոթք նե րով, և այս քան տա րի փա փա գում էինք Ձեզ 

տես նել»: Ա պա վեր կա ցավ եղ բայ րը, մի տաշտ վերց րեց և իբ րև թե ծե

րի կող մից՝ սկսեց իր ոտ քե րը լվա նալ և ա սել. «Բա րո՛վ ե կար, եղ բա՛յր, 

թո՛ւյլ տուր ինձ, քան զի տքնե ցիր ինձ հա մար, և Աստ ված վար ձա հա

տույց կլի նի քեզ՝ ըստ քո վաս տա կի»: Ա պա կե րա կուր պատ րաս տեց` 

իբ րև մխի թա րու թյուն, կե րավ, ըմ պեց և ա սաց. «Ա հա այս է. գնա ցիր 

և մխի թար վե ցիր ա մեն ին չով: Ու րիշ ի՞նչ ես ու զում»: Եվ այդ պա

տե րազմն ա րագ հե ռա ցավ նրա նից, և հանգս տա ցավ, ու ոչ մի տեղ 

չգնաց իր սեն յա կից` իր խոր հուրդ նե րի դրդմամբ, քան զի ի մաս տուն 

դա տաս տան ա րեց:

226. Ծերն ա սաց. «Ոչ թե ինձ հա մար շա հե կան և օգ տա կար է, որ 

նստում եմ այս տեղ մե նակ, այլ վշտե րի և նե ղու թյուն նե րի հա մար 

եմ կե նում, իսկ զո րա վոր նե րը նրանք են, ով քեր եղ բայր նե րի մոտ են 
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բնակ վում: Քան զի ուր որ բնակ վում է ծե րը, ե թե այն տեղ ճգնե լով՝ 

չի կա րո ղա նում բա րին գոր ծել, ուր էլ որ գնա` այն տեղ ևս չի կա րող 

ո րևէ բան ա նել»:

227. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ի՞նչ կլի նեն այն եղ

բայր նե րը, ով քեր շրջում են ա մե նու րեք և եղ բայր նե րից ա ղոթք են 

խնդրում, իսկ ի րենք ծույլ են և բա րի բան չեն ա նում»: Պա տաս խա նեց 

ծե րը և ա սաց. «Ար դար նե րի ա ղոթք նե րը զո րեղ են օգ նու թյան հա մար, 

և կրո նա վո րը պետք է ա ղոթք խնդրի ու րիշ նե րից, որ պես զի ինքն էլ 

ջա նա դիր լի նի բո լոր բա րի գոր ծե րի մեջ և զերծ մնա բո լոր ան պատ շաճ 

խոր հուրդ նե րից: Իսկ ե թե ծույլ և անզ գաստ լի նի, նա ի՞նչ շահ կու

նե նա ու րիշ նե րի ա ղոթք նե րից, քա նի որ գրված է` ե թե մե կը շի նի, իսկ 

մյու սը քան դի` ի՞նչ կլի նի, ե թե ոչ` միայն զուր տքնանք»:

228. Մի ծեր սրբի մա սին պատ մում էին, թե նա բան տարկ վել էր հա

լա ծանք նե րի ժա մա նակ, սա կայն ու ղիղ դա վա նու թյամբ խոս տո վա նել և 

վկա յել էր ճշմա րիտ Քրիս տո սին: Այն չափ տան ջանք նե րի էր են թարկ

վել, որ մին չև ան գամ պղնձե ե ռա ցող դա գա ղի մեջ դրած՝ կի զել էին: 

Եվ երբ թա գա վո րեց Մեծն Կոս տան դիա նո սը, և քրիս տոն յա ներն ար

ձակ վե ցին բան տե րից, ծե րը նույն պես ա պա քին ված` վե րա դար ձավ իր 

սեն յա կը: Եվ երբ հեռ վից տե սավ իր սեն յա կը, հո գոց հա նեց և ա սաց. 

«Վա՜յ ինձ, քան զի դարձ յալ ե կա դե պի բա զում տան ջանք նե րը»: Եվ 

այս ա սում էր ճգնու թյուն նե րի և դևե րի պա տե րազմ նե րի մա սին:

229. Վե րին Թե բա յի դա յի ե պիս կո պոս հայր Պափ նո տիո սը աստ

վա ծա պաշտ էր և մեծ ճգնա վոր, մին չև ան գամ բա զում հրաշք ներ էր 

գոր ծում: Նա էլ էր կռա պաշտ նե րի կող մից կա պանք նե րի մեջ դրվել 

հա լա ծանք նե րի ժա մա նակ, և նրան բազ մա տե սակ տան ջանք նե րի էին 

են թար կել, իսկ հե տո փո րել էին ձախ աչ քը և ա զատ ար ձա կել: Սրա 

հա մար նրան սաս տիկ սի րում էր մեծն թա գա վոր Կոս տան դիա նո սը 

և մե ծա պես պատ վում էր նրան պա լա տում, ստեպստեպ բարձ րաց

նում էր նրան իր գա հի վրա, սի րով համ բու րում էր հա նուն Քրիս տո սի 

փոր ված աչ քը: Նի կիա յի ժո ղո վում հա վաք ված ե րեք հար յուր տաս

նութ հայ րե րից մե կը այս սուրբ Պափ նո տիոս ե պիս կո պոսն էր, որ լի էր 

շնորհ նե րով և սուրբ հայ րե րի շար քում դաս վեց, հաս տա տե լով սուրբ 

ե կե ղե ցու խիստ կար գը: Այս ծերն ա սաց. «Ե թե մե կը գո վում է ո րևէ 

ծե րի ե րես առ ե րես, նրան գցում է սա տա նա յի բե րա նը»:

230. Ոմն ծեր բնակ վում էր Սկի տեում, իսկ նրա որ դին` ինչոր 

մի գյու ղում: Իշ խա նը, ձեր բա կա լե լով նրա որ դուն, բանտ գցեց: Իսկ 



366  ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ե րի տա սար դի մայ րը մարդ ու ղար կեց հոր մոտ` պատ վի րե լով նա մակ 

գրել իշ խա նին, որ պես զի որ դուն բան տից հա նի: Ծերն իր մոտ ե կո ղին 

ա սաց. «Ե թե նրան ար ձա կի, մեկ ու րի շին բանտ կգցի՞»: Սա էլ ա սաց. 

«Մեկ ու րի շին կգցի»: Ծերն ա սաց. «Եվ ի՞նչ շահ, ե թե մե կի ծնող ներն 

ու րա խա նան, իսկ մյու սի նը` տրտմեն»: Այս ծե րը ժրա ջա նո րեն զբաղ

վում էր ձե ռա գոր ծով, իսկ դրա վա ճառ քից ե կած գու մա րը աղ քատ նե

րին էր տա լիս: Մի ան գամ սով ե ղավ այդ երկ րում, և մայրն իր որ դուն 

ու ղար կեց ծե րի մոտ, որ պես զի փոքրինչ կե րա կուր տա նրան: Երբ այս 

լսեց ծե րը, իր որ դուն ա սաց. «Ու րիշ մեր ձա վոր ներ էլ կա՞ն ձեզ մոտ, 

որ դի՛ս»: Ե րի տա սարդն ա սաց. «Ա յո՛, հա՛յր, բա զում մար դիկ կան, որ 

չքա վոր են մեզ նման, և կան, որ ա ռա վել չքա վոր են, քան մենք»: Իսկ 

նա փա կեց դու ռը նրա ե րե սին և ար տաս վե լով ա սաց. «Գնա՛, որդ

յա՛կ, Նա, ով կե րակ րում է բո լո րին, կկե րակ րի նաև ձեզ», և ո չինչ 

չտվեց նրան: Ոմն եղ բայր հարց րեց նրան և ա սաց. «Եվ քո ա ղիք նե րը 

չգա լար վե ցի՞ն, որ այդ պես դա տարկ ետ դարձ րիր քո որ դուն»: Ծերն 

ա սաց. «Ե թե մե կը ա մեն ին չում չնե ղի իր ան ձը, Աստ ծուց վարձ չի 

ստա նա, և քա նի որ կա մա վոր գա լա րեց րի իմ ա ղիք նե րը, դրա հա մար 

հա մար ձա կու թյուն ստա ցա իմ Տի րոջ ա ռաջ»: 

231. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ին չո՞ւ այս սե րուն դը, 

հա՛յր, որ այժմ կա, չի կա րո ղա նում ա ռա ջին հայ րե րի ճգնու թյուն նե

րը կա տա րել»: Պա տաս խա նեց ծե րը. «Այն պատ ճա ռով, որդ յա՛կ, որ 

չեն սի րում Աստ ծուն և մարդ կան ցից չեն փախ չում և չեն ա տում աշ

խար հի նյու թը, քան զի այն կրո նա վո րը, որ փախ չում է մարդ կան ցից 

և ա տում է աշ խար հի նյու թը, ինք նըս տինք յան գա լիս է  դե պի ճգնու

թյուն և զղջում: Ինչ պես օ րի նակ` մե կը, որ ու զում է հանգց նել հրդեհն 

իր ա գա րա կում, նա ե թե չշտա պի և չհե ռաց նի առ ջևում հրա ճա րա

կու թյան են թա կա ե ղա ծը, չի կա րո ղա նա հանգց նել հրդե հը: Նույն պես 

և ծե րը. ե թե վշտա լից տեղ չգնա, ուր հացն ան գամ դժվա րու թյամբ է 

ճար վում, չի կա րող ճգնակ յաց լի նել. և ով չի տես նում, հա ճախ չի էլ 

ցան կա նում: Այս բանն էլ կրկին ա սեմ և զգու շաց նեմ. ով քեր գո ղա

նում են, ստում կամ այլ մեղք գոր ծում, շու տա փույթ զղջում են և ար

տա սուք նե րով ա պաշ խա րում, իսկ ով ոխ է պա հում իր սրտում եղ բոր 

դեմ, ըմ պե լիս, ու տե լիս, ննջե լիս, մշտա հո լով աշ խա տե լիս կամ ո րևէ 

այլ բան ա նե լիս՝ մա հա բեր թույ նի նման մտքում է պա հում ո խը: Ո խա

կա լու թյան ախտն ու տում է նրա սիր տը, և այդ մեղ քը չի հե ռա նում 

նրա մտքից, դրա հա մար էլ նրա ա ղոթքն ա նեծք է հա մար վում: Այս

պես ա նըն դու նե լի են դառ նում ո խա կա լի ճգնու թյուն ներն ու ա ղոթք
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նե րը, ե թե մին չև ան գամ իր ար յու նը հե ղի հա նուն Քրիս տո սի, ո չինչ 

չի շա հի դրա նից»: 

232. Ծերն ա սաց. «Թե կուզ դու տկար լի նես մարմ նով, տո՛ւր նրան 

անհ րա ժեշ տը, ով կգա քեզ մոտ, և դար մա նիր նրան, որ պես զի ան

մտու թյամբ չհի վան դաց նես` նե ղե լով նրան»: 

233. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ո՞ր մեկն է ա վե լի լավ, 

հա՛յր, գնա՞լ ծե րի մոտ, թե՞ նստել սեն յա կում»: Ծերն ա սաց. «Ծե րե րի 

մոտ գնա լը նախն յաց կա նոնն էր, իսկ սեն յա կում նստե լը` ա վե լի բա րի 

է, որ նրանց կող մից օ րի նադր վեց»:

234. Հարց րին ծե րին և ա սա ցին, թե բա րի՞ է մի ջամ տել եղ բայր նե

րի վե ճե րին: Ծերն ա սաց. «Փա խի՛ր այդ պի սի նե րից, քան զի գրված է՝ 

խցի՛ր քո ա կանջ նե րը, որ պես զի ար յան դատ չլսես, փա կի՛ր քո աչ քե

րը, որ պես զի ո րևէ ա նի րա վու թյուն չտես նես»: 

235. «Գրգռումն ու նա խան ձը,– ա սաց ծե րը,–  բար կա ցո ղու թյուն 

են հա րու ցում մար դու մեջ, իսկ սրտմտու թյու նը կու րու թյուն է դնում 

նրա մեջ, իսկ կու րու թյունն էլ գցում է նրան բո լոր չա րիք նե րի խոր քը»:

236. Ծե րին հարց րին. «Ի՞նչ է կրո նա վո րի կյան քը»: Ծե րը պա տաս

խա նեց. «Ճշմար տա խոս բե րան, սուրբ սիրտ և ան բիծ մար մին»: 

237. Ծերն ա սաց. «Մեր հայ րե րը չար չա րանք ներ կրե լով և խստակյաց 

վար քով մտան հա վի տե նա կան կյանք, իսկ մենք կա մե նում ենք ծու լու

թյամբ և հեշտ ճա նա պար հով մտնել»: 

238. Ծերն ա սաց. «Այս է սաղ մո սի խոս քի ի մաս տը, որ ա սում է` 

«Դրե ցի իմ ձեռ քը ծո վի վրա և իմ ա ջը` գե տի վրա» (Սաղմ. ՁԸ 26): Ձեռ

քը ծո վի վրա` մար գա րե ներն են, ա ջը՝ Աստ ծո խոսքն է, իսկ  գե տը` 

ա ռաք յալ նե րը»:    

239. Հարց րեց եղ բայ րը և ա սաց. «Ի՞նչ է ու սու ցա նում այն խոս քը, 

որ ա սում է, թե` սա փրկու թյուն չու նի իր Աստ ծուց (Սաղմ. Գ 3)»: Ծերն 

ա սաց. «Չար խոր հուրդ նե րին է ա սում այդ, ո րոնք Աստ ծո Հո գին հե

ռաց նում են, երբ մարդն ընկ նում է վշտե րի մեջ»:

240. Ծերն ա սաց. «Պետք է փախ չել նրան ցից, ով քեր ա նօ րե նու

թյուն են գոր ծում, թե կուզ բա րե կամ լի նի կամ ըն տա նի քի ան դամ, 

թե կուզ քա հա նա յա կան կամ թա գա վո րա կան տոհ մից լի նի, քան զի չա

րա գործ նե րից փախ չե լը մեզ Աստ ծո սի րե լին է դարձ նում և մեզ հա

մար ձա կու թյուն է տա լիս Նրա ա ռաջ»:
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241. Ծերն ա սաց. «Ա վե լի լավ է բնակ վել աստ վա ծա վախ մարդ կանց 

հետ, քան հա զա րա վոր նե րի, ով քեր չեն երկն չում Տի րո ջից, քան զի 

վեր ջին օ րե րին հա սա րա կաց վան քե րում չի գտնվի մե կը, որ Աստ ծուց 

երկյու ղի, այլ բո լո րը  կխո տոր վեն,  կսի րեն ճոխ սե ղան ներ, հղփու

թյուն, ար բե ցո ղու թյուն և վաշ խա ռու թյուն: Այդ օ րե րին բո լո րը  իշ

խա նու թյուն և ոս կի սի րող ներ կլի նեն, սա կայն` ո՛չ Աստ ծուն, ո րով հե

տև շա տերն են կանչ ված, բայց քչե րը` ընտր ված»: 

242. Դարձ յալ ա սաց. «Պետք չէ մո տե նալ ա նօ րեն նե րին ո՛չ ե կե

ղե ցում, ո՛չ ա ռևտ րի մեջ, ո՛չ ճա նա պար հին, ո՛չ խոր հուրդ նե րի մեջ: 

Առ հա վետ չպետք է մո տե նալ այդ պի սի նե րին` որ տեղ էլ որ լի նեն, այլ 

բնավ պետք է հե ռա նալ նրան ցից, իսկ ա նօ րեն է յու րա քանչ յուր ոք, 

ով զանց է ա նում Աստ ծո պատ վի րան նե րը»: 

243. Ա սաց ծե րը. «Չկա ոչինչ ա վե լի աղ քատ, քան այն միտ քը, որն 

ի մաս տա սի րում է Աստ ծուն ա ռանց Աստ ծո: Ով ու սու ցա նում է ու րիշ

նե րին, պար տա վոր է նախ ին քը գոր ծադ րել այն, ինչ ու սու ցա նում է, 

քան զի գրված է, թե` նախ պետք է մշա կը պտղից ճա շա կի»: 

244. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց նրան. «Ինչ պե՞ս է լի

նում, հա՛յր, որ ո մանք տե սիլք ներ են տես նում և հրեշ տակ նե րի հայտ

նու թյուն ներ»: Իսկ ծե րը նրան ա սաց. «Ե րա նի է նրա՛նց, որդ յա՛կ, ով

քեր միշտ ի րենց մեղ քերն են տես նում, ո րով հե տև այդ պի սիք միշտ ար

թուն և զգաստ են»: Եղ բայրն ա սաց. «Ես տե սա, որ մի հայր դև հա նեց 

մի այլ հոր մի ջից»: Ծերն ա սաց. «Ինձ պետք չէ դև հա նել ո րևէ մե կի 

մի ջից կամ հի վանդ նե րի բժշկել: Այլ այս եմ միայն ա ղա չում Աստ ծուն, 

որ դև չմտնի իմ մեջ, այլ սրբի ինձ պիղծ և գար շե լի խոր հուրդ նե րից, և 

սրա նով մեծ կլի նեմ: Քան զի ե թե մե կը սրբի իր ան ձը գար շե լի ու ան

սուրբ խոր հուրդ նե րից և ա ռանց հա պա ղե լու կա տա րի իր ա ղոթ քը, նա 

նշան ներ գոր ծող հայ րե րի դա սում կլի նի Երկն քի Ար քա յու թյան մեջ»:

245. Ծերն ա սաց. «Սրբե րը, ո րոնց մեջ Քրիս տոս է բնակ վում, 

կժառան գեն և այս կյան քը, և հան դերձ յա լը, ո րով հե տև այս իսկ կյան

քը և հան դերձ յա լը` ա մե նը  Քրիս տոս է, և ով իր մեջ ու նի Քրիս տոս` 

ու նի և նրան պատ կա նող ա մեն ինչ: Իսկ ով քեր ախ տեր ու նեն ի րենց 

մեջ, թե կուզ և ամ բողջ եր կիրն ու նե նան` բնավ ո չինչ չեն ու նե նա, բա

ցի այս կյան քի ախ տե րից, ո րոնք տի րում են նրանց և ծա ռա յեց նում»: 

246. Ծերն ա սաց. «Մար դը եր բեք չի կա րող բա րի լի նել, որ քան էլ 

ջա նա, ե թե Աստ ված չբնակ վի նրա մեջ, ո րով հե տև ոչ ոք բա րի և բա

րե րար չէ, այլ միայն՝ Աստ ված»:
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247. Դարձ յալ ա սաց. «Ով զրկանք կրի ո րևէ մե կից և հո ժա րու

թյամբ համ բե րի և ի րեն վնա սո ղի հա մար ա ղո թի՝ այդ պի սին Հի սու սին 

կնման վի: Իսկ ով ո՛չ վնաս հասց նի և ո՛չ էլ վնաս կրի` նա Ա դա մին 

կնման վի, իսկ ով ու րիշ նե րին վնաս տա, վաշ խա ռու թյուն ա նի և ըն կե

րո ջը զրկի` նա դևե րին է կնման վի»:

248. Ծերն ա սաց. «Սուրբ Գրքի ըն թեր ցու մը, տքնու թյուն ներն ու 

ա ղոթք նե րը մո լոր ված մտքե րը դարձ նում են առ Աստ ված, իսկ այ րող 

ցան կու թյուն նե րը հանգց նում են պահ քը, տքնու թյուն նե րը և տես նե

լուց խու սա փե լը, իսկ բար կու թյու նը հան դար տեց նում են սաղ մո սեր

գու թյու նը, եր կայ նամ տու թյու նը և ո ղոր մու թյու նը»:

249. Եղ բայր նե րից ո մանք հարց րին հայ րե րից մե կին և ա սա ցին 

նրան. «Ին չո՞ւ մար դը չի ըն թա նում դե պի այն խոս տու մը, որ Աստ ված 

խոս տա ցավ իր սրբե րին»: Ծերն ա սաց. «Ո րով հե տև դե ռևս չգի տեն 

երկ նա վոր բա րիք նե րի քաղց րու թյու նը, դրա հա մար էլ տգեղ խոր

հուրդ նե րի մեջ են թա վալ վում մարդ կա յին հո գի նե րը»: 

250. Ծերն ա սաց. «Ե թե գնաս մի ո րևէ տեղ` բնա կու թյան, մի՛ նա յիր 

նրանց, ով քեր այն տեղ հանգս տի և փառ քի մեջ են, այլ նա յիր աղ քատ

նե րի՛ն և ար հա մարհ ված նե րի՛ն, ով քեր ան գամ հաց չու նեն ու տե լու: 

Սրանց ե թե նման վես, դու ևս այն տեղ կհան դարտ վես»: 

251 Ծերն ա սաց. «Սու տը հին մար դունն է, իսկ ճշմար տու թյու նը` 

Նոր Ա դա մի նը, քան զի բա րի գոր ծե րի ար մա տը ճշմար տու թյունն է, 

իսկ սու տը հո գու մահն է»: 

252. Ոմն եղ բոր, ով հա ճախ էր հան դի պում կրո նա վոր նե րի և գեղ

ջուկ նե րի հետ, ծերն ա սաց. «Լույ սը ու րիշ նե րին է լու սա վո րում, բայց 

իր ան ձը այ րում է»:

253. Ծերն ա սաց. «Մի՛ բնակ վիր այն տեղ, ուր մե կը քո դեմ նա խանձ 

ու նի, ա պա թե ոչ` այն տեղ չի ուղղ վի քո կյան քը»:

254. Ծերն ա սաց. «Անհ նա րին է, որ չփրկվի այն մար դը, ով հաս տա

տուն է մնում  ու ղիղ հա վա տի և բա րի գոր ծե րի մեջ` շնորհ նե րով մեր 

Քրիս տոս Աստ ծո»:

255. Հայ րե րից ո մանք հարց րին Ա լեք սանդ րիա յի սուրբ Ա թա նա

սիոս ե պիս կո պո սին. «Ինչ պե՞ս է Որ դին հա վա սար Հո րը»: Նա պա

տաս խա նեց  և ա սաց. «Ինչ պես եր կու աչ քե րի ակ նե րի լույսն է հա վա

սար՝ տես նե լիս»: 

24 – Հարանց վարք
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256. Հարց րին ո մանք Գրի գոր Աստ վա ծա բա նին, թե. «Ինչ պե՞ս 

են Որ դին և Սուրբ Հո գին հա վա սար Հո րը»: Պա տաս խա նեց և ա սաց. 

«Ինչ պես ա րե գա կը, շա ռա վի ղը և լույ սը` մի աստ վա ծու թյուն, մի պայ

ծա ռու թյուն և մի լույս»:

257. Հայր Ե սա յիասն ա սաց. «Երբ Աստ ված ու զում է ո ղոր մել մե կին, 

իսկ ինքն այդ չի ու զում, այլ խո տոր վում է Աստ ծուց` կա տա րե լու իր 

կամ քը, այն ժամ Տե րը թույլ է տա լիս, որ նրա վրա ա կա մա փոր ձու

թյուն ներ գան, որ պես զի ո րո նի Աստ ծուն»: Դարձ յալ ա սաց. «Նո րեկ 

կրո նա վո րը, որ շրջում է վան քից վանք, նման է ար ջա ռի, ո րը բո ռե րից 

կա տա ղած՝ այս ու այն կողմ է ըն թա նում»: Դարձ յալ ա սաց. «Ե թե մե կը 

կա մե նում է չա րին չա րով հա տու ցել, այն պի սին կա րո ղու թյուն ու նի 

նույ նիսկ ակ նար կե լով միայն՝ գայ թակ ղեց նել եղ բայր նե րին»:

258. Նույն հո րը հարց րին և ա սա ցին. «Ի՞նչ է ար ծա թա սի րու թյու

նը»: Պա տաս խա նեց  և ա սաց. «Երբ մե կը չի հա վա տում, թե Տե րը 

կհո գա իր մա սին, և Աստ ծո ուխ տից հու սա հա տու թյամբ հե ռա նա լով` 

սկսում է ար ծաթ ո րո նել և կու տա կել»:

259. Հարց րին նրան և ա սա ցին. «Ի՞նչ է չա րա խո սու թյու նը»: 

Նա պա տաս խա նեց և ա սաց. «Աստ ծո փառ քը չճա նա չե լը և ըն կե րոջ 

նկատ մամբ նա խանձ ու նե նա լը»: Դարձ յալ հարց րին. «Ի՞նչ է բար կաց

կո տու թյու նը»: Նա ա սաց. «Հա կա ռա կու թյուն, ստու թյուն և տգի տու

թյուն է»:

260. Հայր Ե ղիան ա սաց. «Ե րեք բա նի շուրջ են պտտվում մարդ

կանց մտքե րը. կա՛մ մեղ քե րի, կա՛մ Տեր Հի սու սի, կա՛մ մարդ կանց: 

Մարդ կան ցից շա տերն այս տեղ են փնտրում հան գիստ, և ոչ թե այն

տեղ` Աստ ծո մոտ»:

261. Հարց րին ծե րին և ա սա ցին. «Ինչ պե՞ս է լի նե լու հա րու թյու

նը»: Եվ նա ա սաց. «Քրիս տո սի՛ն հարց րեք այդ, որ հա րու թյուն ա ռավ, 

այդ պես հա րու թյուն կտա նաև ողջ ա դա մա կան ազ գին»:

262. Մի ան գամ եղ բայր նե րը հա վաք ված հայր Հով սե փի մոտ` նրա

նից կե նաց խոսք էին հարց նում, իսկ նա խնդու թյամբ պա տաս խա նում 

էր նրանց: Վեր ջում ա սաց. «Ես ևս այ սօր թա գա վոր եմ երկ րի վրա, 

քան զի թա գա վո րե ցի ախ տե րի վրա, ո րով հե տև բնավ չկա մե ցա աշ

խար հիկ ո րևէ խոսք ա սել կամ լսել ո րևէ մե կից»:
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263. Հայր Ղուն կիա նոսն ա սաց. «Մարդ միայն այն ժա մա նակ կըն

դու նի Սուրբ Հո գին, երբ վեր կանգ նած լի նի բո լոր ախ տե րից, միայն 

Աստ ծուն սի րի և միայն  Աստ ծո մա սին խոր հի»:

264. Հայր Պի մենն ա սաց. «Ե թե մե կը իր կամ քին կամ հանգս տին 

միայն հե տևի, հա վի տե նա կան կորստ յամբ կկոր չի, քան զի այս եր կուսն 

այն քան բուռն են` կամքն ու հան գիս տը, որ ա վե լի ա րագ, քան մյուս 

ախ տե րը՝ քա շում են դե պի կո րուստ: Թեև շա տե րը զո րա վոր ե ղան, սա

կայն քչե րը քննե լով՝ ուղ ղե ցին այս»: Ա սաց դարձ յալ. «Եր րորդ սերն

դից մին չև այ սօր Սկի տեի եղ բայր նե րը չկա րո ղա ցան գալ դե պի կա տա

րե լու թյուն»: Դարձ յալ ա սաց. «Ե թե չբե րեր Մով սե սը իր ոչ խար նե րը 

դե պի Սի նա լե ռը, չէր կա րո ղա նա տես նել Աստ ծո տե սիլ քը մո րե նու 

մեջ, քան զի Սե մի որ դի նե րը նյու թա կան են. և ով ար դա րաց նում է իր 

ան ձը` սպա նում է»: 

265. Հայր Սի սո յեն ա սաց. «Ե թե մե կը հո գում է քո կա րիք նե րը, թո՛ղ 

նրա նից բա ցի մեկ ու րի շը քեզ չհրա մա յի»:

266. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, ո րով հե տև 

ձե ռա գործ ա նե լիս տրտմում եմ: Սի րում եմ ար մա վը, սա կայն չեմ կա

րո ղա նում հյու սել»: Ծե րը նրան ա սաց. «Գրված է, որ եղ բայ րը չպետք 

է հան գիստ փնտրի ձե ռա գոր ծի մեջ, այլ պար տա վոր է ան դա դար 

տքնել կրո նա վո րա կան գոր ծե րի մեջ»:

267. Ա սաց դարձ յալ. «Բազ միցս պա տիվ նե րի ար ժա նա նա լը և դրա

նից չերկն չե լը մեղ քե րի մեջ է գցում»: 

268. Ծերն ա սաց. «Ե թե կա մե նաս ըստ Աստ ծո օ րենք նե րի ապ րել, 

քեզ օգ նա կան և փրկիչ կլի նի  օ րենս դիր Աստ ված, իսկ ե թե չհնա

զանդ վես Աստ ծո օ րենք նե րին, քեզ դե պի կո րուստ ու ղեկ ցող ըն թա ցա

կից ներդ չար դևե րը կլի նեն»: 

268. Ծերն ա սաց. «Հոգս չա նե լը, լռելն ու Աստ ծո օ րենք նե րի մա սին 

խոր հե լը ծնում են անբ ծու թյուն. ինչ պես որ մե ղուն` ուր էլ լի նի` մեղր 

է պատ րաս տում, նույն պես և կրո նա վո րը՝ ուր էլ գնա` պար տա վոր է 

Աստ ծո գոր ծե րը կա տա րել»:

269. Ծերն ա սաց. «Սա տա նան կա պանք ներ ո լո րող է, և որ քան դու 

թույլ տաս, այն քան նա կա րող է ո լո րել»: Նա այս ա սե լով՝ նկա տի ու

ներ սրտի խոր հուրդ նե րը:

270. Ա սաց դարձ յալ. «Ե թե մե կը լի նի ծույլ, դա տար կա պորտ և ան

գործ, Աստ ված նրան չի կա մե նա` ով էլ լի նի նա»:
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271. Ծերն ա սաց. «Տո՛ւր ո ղոր մու թյուն, և Աստ ծուց զո րու թյուն 

կստա նաս»:

272. Դարձ յալ ա սաց. «Տկա րու թյան հա մար գո հու թյո՛ւն հայտ նիր 

Աստ ծուն»: 

273. Դարձ յալ ա սաց. «Ինչ պես ար ծա թը` թե կուզ և սևա նա, դարձ

յալ կճեր մա կի, այն պես և հա վա տաց յա լը՝ ե թե նույ նիսկ սևա նա մեղ

քով, դարձ յալ կսրբվի ա պաշ խա րու թյամբ: Ա հա սրա նով հա վա տը 

նման վում է ար ծա թի»:

274. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Մի քա նի եղ

բայր ներ ինձ հետ են բնակ վում: Կա մե նո՞ւմ ես, որ ես հրա հանգ ներ 

տվող լի նեմ նրանց»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ո՛չ, այլ դու բա րին գոր ծո՛վ 

կա տա րիր, և ե թե նրանք ի րենց ան ձե րի փրկու թյունն են կա մե նում, 

կպա հեն այդ՝ ի շահ ի րենց»: Եղ բայ րը ծե րին ա սաց. «Նրանք ևս կա մե

նում են, հա՛յր, որ ես հրա մա յեմ ի րենց»: Ծե րը նրան ա սաց. «Չա նե՛ս, 

այլ օ րի նա՛կ ե ղիր նրանց, և ո՛չ թե օ րենս դիր»:

275. Հայր Պի մե նին հարց րեց եղ բայ րը և ա սաց նրան. «Ես գտա մի 

տեղ, ուր լիա կա տար հան գիստ կա եղ բայր նե րի հա մար: Կա մե նո՞ւմ ես, 

որ այն տեղ բնակ վենք»: Ծերն ա սաց. «Բնակ վիր այն տեղ, որ տեղ նե

ղու թյուն չես պատ ճա ռի քո եղ բո րը»: Եվ դարձ յալ եղ բայրն ա սաց. «Ե

թե իմ եղ բայ րը մի փոքր գու մար ու նե նա, կա րո՞ղ եմ փոքրինչ խնդրել 

նրա նից»: Ծերն ա սաց. «Միայն մեկ ան գամ կխնդրես նրա նից»: Եղ

բայ րը դարձ յալ ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, քան զի խոր հուրդ նե րիս չեմ կա

րո ղա նում հաղ թել»: Ծե րը նրան ա սաց. «Թո՛ւյլ տուր խոր հուրդ նե րիդ, 

միայն թե մի՛ տրտմեց րու եղ բորդ»: 

276. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Մեզ մոտ եր կու եղ

բայր ներ կան. մե կը հա ճախ է պա հե ցո ղու թյուն ա նում, վեց օ րը մեկ 

է ճա շա կում և սաս տիկ տքնում է, իսկ մյու սը հի վանդ նե րին է խնա

մար կում: Արդ, նրան ցից ո րի՞ գործն է ա ռա վել ըն դու նե լի Աստ ծուն»: 

Ծերն ա սաց. «Նա, որ պա հե ցո ղու թյուն է ա նում, թե կուզ իր բե րա նը 

ա ռաս տա ղին կա պի, չի կա րող հա վա սար վել նրան, ով հի վանդ նե րին է 

սպա սար կում»:



  

Գլուխ ԺԱ 
Ար թուն եվ զգաստ լի նե լու մա սին

1. Աբ բա Ան տո նիոսն ա սաց. «Տե սա կրո նա վոր նե րի, որ բա զում 

տքնու թյուն նե րից և ճգնու թյուն նե րից հե տո ըն կան և հի մա րա ցան, 

քան զի ի րենց գոր ծե րի վրա էին դրել հույ սը: Եվ մո ռա ցան պատ վի

րա նը, որ ա սում է. «Հարց րո՛ւ քո հայ րե րին, և նրանք քեզ կպատ մեն, 

հարց րո՛ւ քո ծե րե րին, և նրանք քեզ կա սեն» (Բ Օ րին. ԼԲ 7)»: Դարձ

յալ ա սաց. «Ե թե հնա րա վոր է, ա մեն մի ե րի տա սարդ մե նակ յաց իր 

ա մեն քայ լա փո խի և իր խցում ըմ պած ա մեն մի կա թիլ ջրի վե րա բեր

յալ պետք է ա սի ծե րին, քան զի գի տեմ մե նակ յաց նե րի, ով քեր բա զում 

տքնու թյուն նե րից հե տո կոր ծան վե ցին, քան զի հույ սը դրե ցին ի րենց 

գոր ծե րի վրա` իբ րև թե հա ճե լի ե ղան Աստ ծուն»: 

2. Ոմն եղ բայր, որ ծե րի մոտ էր, ա նա պա տի հե ռա վոր խոր քե րում 

գտավ մի մե կու սի տեղ, ուր ոչ ոք ոտք չէր դրել: Իր հորն ա ղա չե

լով՝ ա սաց. «Թո՛ւյլ տուր ինձ գնալ և բնակ վել այն տեղ. հույսս դրել 

եմ Աստ ծո և քո սուրբ ա ղոթք նե րի վրա, որ այն տեղ ա վե լի խիստ 

կճգնեմ»: Սա կայն հայ րը թույլ չտվեց նրան բնակ վել այն տեղ. «Գի

տեմ,– ա սաց,– որդ յա՛կ, որ բա զում տքնու թյուն նե րով ես ըն թա նում, 

սա կայն քո կող քին ծեր չու նե նա լով` քո գոր ծե րին կնա յես` կար ծե լով, 

թե դրանք հա ճե լի են Աստ ծուն, և կհա ճո յա նաս ինքդ քեզ, թե` մե նակ

յա ցի գործ ես կա տա րում, ո րով և կկորց նես քո վաս տակն ու ի մաս

տու թյու նը»:

3. Ծերն ա սաց. «Ե թե կրո նա վո րը իր սրտում չդնի, թե երկ րի վրա 

միայն ինքն է և Աստ ված, չի կա րո ղա նա ապ րել»: 

4. Ծերն ա սաց. «Ա վա զա կը մի խոս քով ար դա րա ցավ (Ղուկ. ԻԳ 42-43), 

և Հու դան մի գի շե րում կո րավ (Ղուկ. ԻԲ 47-48): Ուս տի ոչ ոք թող չհու

սա հատ վի և ոչ ոք թող վստահ չլի նի իր ան ձի վրա»:L L

L L
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5. Սիղ վիա նոս ծե րը խրճի թից դուրս գա լիս ծած կում էր իր ե րե սը, և 

երբ հարց նում էին, ա սում էր. «Ծած կում եմ, որ պես զի չտես նեմ ծա ռե

րը, և միտքս չթող նի իր ներ քին մշա կու թյան գոր ծը»:  

 6. Ծե րե րից մե կը պատ մեց. «Մի ան գամ ես և իմ ծե րը գնում էինք 

Սկյու թիա: Նա ըն թա նում էր լուռ և ստեպստեպ ա ղոթ քի էր կանգ

նում: Ես նրան ա սա ցի. «Ա րա՛գ գնանք, հա՛յր»: Նա ա սաց. «Չեմ լսում 

քեզ»: Ես ա սա ցի. «Ին չո՞ւ, հա՛յր»: Եվ նա ինձ ա սաց. «Որդ յա՛կ իմ, 

լսում եմ, որ երկն քում Աստ ծո և հրեշ տակ նե րի փա ռա բա նու թյունն 

է հնչում ժա մա նակ առ ժա մա նակ, դրա հա մար էլ չեմ կա րո ղա նում 

ա ռաջ շարժ վել, քան զի մենք նույն պես պետք է հսկենք և ա ղո թենք 

ա մե նայն ժամ` գի շեր թե ցե րեկ, տա նը թե ճա նա պար հին, քա նի որ 

հայր Ան տո նիոսն էլ ա սում էր, թե. ��Ոչ մի բա նի մա սին չպետք է կրո

նա վո րը հոգ տա նի` իր հո գու օգ տից բա ցի��»:

7. Ոմն սուրբ այր վախ ճան վե լու վրա էր: Նույն պա հին, երբ պետք 

է ա վան դեր հո գին, սա տա նան կանգ նեց նրա ա ռաջ և ա սաց. «Դու ճո

ղոպ րե ցիր իմ ձեռ քից»: Եվ ծերն ա սաց. «Ես դե ռևս չգի տեմ, Աստ ված 

գի տե»: Մին չև այդ պահն ան գամ ար թուն էին սուրբ հայ րե րը, որ պես

զի եր բեք չպար ծե նան: 

8. Հայր Պի մե նը մին չև ա ղոթ քի գնա լը մեկ ժամ քննում էր իր ան ձը, 

ա պա գնում էր և ա սում. «Ե թե ան գամ նոր եր կինք ու նոր եր կիր լի նի, 

մար դը չի կա րող ա ռանց հոգ սե րի լի նել»: 

9. Ա մո նը ե րեք բան դրեց իր մտքում՝ ու սա նե լու հայր Ան տո նից, և 

գնաց նրա մոտ: Երբ հա սավ Ան տո նի մոտ, մո ռա ցավ ա սե լի քը և դար

ձավ վերս տին իր խու ղը: Երբ բա նա լին մտցրեց սող նա կի մեջ, հի շեց 

այն և բա նա լին թող նե լով սող նա կի մեջ՝  կրկին ետ դար ձավ և գնաց 

Ան տո նի մոտ, իսկ Ան տո նի լե ռը ճա նա պար հի կե սին էր: Եվ Ան տոնն 

ի մա նա լով այդ՝ ա սաց. «Ո՛վ Ա մոն, դու հրեշ տակ ես, քո ա նու նը կխոս

վի ողջ Ե գիպ տո սում»:

10. Ժա մա նա կին հայր Հով հան Կար ճա հա սա կի մա սին ա սում էին, 

թե երբ գա լիս էր հնձից կամ գնում էր ծե րե րի մոտ, ա ղոթք նե րի և 

սաղ մոս նե րի խոկ ման մեջ այն քան էր պա րա պում` մին չև խոր հուրդ նե

րը հան դարտ վեին ա ռաջ վա պես:

11. Ոմն ծեր ա սաց. «Մար դը պետք է իր գոր ծե րը պահ պա նի, որ պես

զի դրան ցից ո չինչ չկոր չի: Ե թե մե կը շատ գոր ծեր ա նի և չպա հի իր 

գոր ծե րը, հաս տա տուն չի մնա»: Եվ ա հա այս պի սի բան պատ մեց. «Մի 



 ԳԼ. ԺԱ – ԱՐ ԹՈՒՆ ԵՎ ԶԳԱՍՏ ԼԻ ՆԵ ԼՈՒ ՄԱ ՍԻՆ  375

եղ բոր հայ րը մա հա ցավ և ժա ռան գու թյուն թո ղեց, իսկ նա, կա մե նա լով 

ո ղոր մու թյուն ա նել վախ ճան վա ծի հի շա տա կին, ո րո շեց վա ճա ռել այն: 

Մի օ տար եղ բայր ե կավ նրա մոտ և արթ նաց րեց նրան գի շե րով՝ ա սե

լով. «Ա րի օգ նիր ինձ»: Եղ բայրն ա ղա չեց նրան և ա սաց. «Հոգ նա բեկ 

եմ, չեմ կա րող օգ նել»: Նա նրան ա սաց. «Ե թե չես օգ նում, հե ռո՛ւ գնա  

այս տե ղից»: Եվ օ տար մար դը վեր կե նա լով՝ գնաց: Հա ջորդ գի շեր նա 

տե սիլ քում տե սավ, որ ցո րե նը տվեց հաց թու խին, իսկ նա նրան հաց 

չտվեց: Այն ժամ գնաց մի ծե րի մոտ և ա մեն ինչ պատ մեց նրան: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Բա րի գործ ա րե ցիր, բայց հա կա ռա կոր դը չթո ղեց վարձն 

ստա նալ»: Ու րեմն՝  մար դը պետք է ար թուն լի նի իր գոր ծի մեջ»: 

12. Ծերն ա սաց. «Ե թե մե կը կորց նի ոս կի և ար ծաթ, դրանց փո

խա րեն ու րի շը կգտնի, իսկ ով կորց նի իր ժա մա նա կը, այ լևս չի գտնի 

այն»:

13. Հայր Ա մո նի մա սին ա սում էին. «Երբ ե կե ղե ցի էր գա լիս, թույլ 

չէր տա լիս իր ա շա կեր տին՝ մոտ գալ ի րեն: Իսկ երբ մոտ էր գա լիս՝ 

հարց նե լու խոր հուրդ նե րի մա սին, ան հա պաղ հե ռաց նում էր ի րե նից` 

ա սե լով. ��Մի գու ցե մինչ դեռ օգ տա կար բա ներ ենք խո սում` օ տար խոս

քեր մեջ ընկ նեն, դրա հա մար էլ թույլ չեմ տա լիս քեզ` ինձ մոտ գալ��»: 

14. Մի ան գամ հայր Ա մո նը ե կավ, որ գետն անց նի և տե սավ, որ 

մա կույ կը դեռ պատ րաս տում էին, և նստեց այդ տեղ: Ա հա մեկ այլ 

մա կույկ ե կավ և մարդ կանց էր անց կաց նում: Եվ նրան ա սա ցին. «Դու 

էլ ան ցի՛ր մեզ հետ, հա՛յր»: Իսկ նա ա սաց. «Ես միայն հա րա զատ ար

քու նա կան նա վա կը կբարձ րա նամ, իսկ այդ մա կույ կը չեմ մտնի»: Նա  

ար մա վե նու ճյու ղե րի խուրձ էր վերց րել և նստած` պա րան էր հյու

սում ու նո րից քան դում էր այն, մին չև որ մա կույ կը պատ րաս տե ցին, 

և ա պա ան ցավ գե տը: Եվ եղ բայր նե րը նրա ա ռաջ ընկ նե լով` հարց րին, 

թե ին չու հա մար նա այդ պես ա րեց: Ծե րը նրանց ա սաց. «Եր կու պատ

ճա ռով. ա ռա ջին` որ հա տեմ իմ կամ քը, որ պես զի եր բեք այն չկա տա

րեմ, և երկ րորդ` որ հան դար տու թյամբ կա տա րեմ Աստ ծո կամ քը և 

անզ գու շա բար չգնամ Նրա ճա նա պար հը»:

15. Հայր Դա նիելն ա սաց. «Կան չեց ինձ հայր Ար սենն ու ա սաց. 

��Մխի թա րի՛ր քո հո րը, որ պես զի երբ գնա Տի րոջ մոտ, ա ղա չի Նրան 

քեզ հա մար, և բա րի լի նի քեզ համար��»: 

16. Մի ծեր կար Սկյու թիա յում, որ խիստ տքնում էր մարմ նով, սա

կայն մտքե րով ան հաս տատ էր: Գնա լով հայր Հով հան նես Կար ճա հա

սա կի մոտ` նրան հարց րեց մո ռաց կո տու թյան մա սին, և լսե լով ծե րի 
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խոս քը` վերս տին ե կավ իր խու ցը և դարձ յալ մո ռա ցավ, թե ինչ էր 

ա սել ի րեն ծե րը: Դարձ յալ գնաց այն տեղ, և ծե րը դարձ յալ խո սեց 

նույն բա նը, սա կայն վե րա դառ նա լով ծե րի մո տից` դարձ յալ մո ռա ցավ: 

Եվ բա զում ան գամ այս պես ա նե լով` մո ռա նում էր աս վա ծը: Դրա նից 

հե տո հան դի պե լով ծե րին` ա սաց. «Գի տեմ, հա՛յր, որ դարձ յալ մո ռա

ցա` ինչ որ ա սա ցիր. և քեզ չձանձ րաց նե լու հա մար այ լևս հա ճա խա

կի չեմ գա լիս»: Հայր Հով հան նեսն ա սաց. «Գնա՛ և վա ռի՛ր ճրա գը»: 

Եվ նա վա ռեց: Հայրն ա սաց. «Այս տե՛ղ բեր մյուս ճրագ նե րը և վա

ռի՛ր դրանք»: Եվ նա վա ռեց բո լո րը: Հայր Հով հան նեսն ա սաց  ծե րին. 

«Մի՞թե վնաս վեց այն ճրա գը, ո րից վա ռե ցիր մնա ցած ճրագ նե րը»: Եվ 

նա ա սաց. «Ոչն չով չվնաս վեց, տե՛ր»: Ծերն ա սաց  նրան. «Այդ պես էլ 

Հով հան նե սը. ե թե ան գամ ողջ Սկյու թիան գա ինձ մոտ, ինձ չեն կտրի 

Քրիս տո սի շնորհ նե րից: Ուս տի, դու երբ կա մե նաս, ե՛կ ինձ մոտ և մի՛ 

վհատ վիր ա մե նևին»: Եվ եր կու սի համ բե րու թյամբ Աստ ված հե ռաց րեց 

նրա նից մո ռաց կո տու թյու նը: Ո րով հե տև այս էր Սկյու թիա յում բնակ

վող նե րի բուն գոր ծը` հո ժա րա միտ լի նել նրանց հան դեպ, ով քեր պա

տե րազ մում են թշնա մու հետ, և ի րենք ի րենց բռնա դա տե լով` շա հել 

միմ յանց ի բա րին:

17. Հայր Մո յին ա սաց  իր ա շա կեր տին. «Սկզբում ինչ պե՞ս էիր տես

նում դու ինձ»: Եվ նա ա սաց նրան. «Ինչ պես Աստ ծուն, հա՛յր»: «Իսկ 

այժմ ինչ պե՞ս ես տես նում ինձ»,– հարց րեց նրան: Եվ նա ա սաց. «Ինչ

պես սա տա նա յին. և երբ բա րի խոսք ես ա սում ինձ` որ պես սուր եմ 

ըն դու նում»:

18. Ե րե կո յան կողմ Հով հան նես Կար ճա հա սա կի խու ղը ե կավ մի եղ

բայր, ո րը շտա պում էր այն տե ղից գնալ. սա կայն ա ռա քի նու թյան մա

սին նրանց զրույ ցը բա զում ժա մեր տևեց, ե ղավ ա ռա վոտ, բայց նրանք 

չի մա ցան: Եվ երբ Հով հան նե սը ե լավ նրան ճա նա պար հե լու, դարձ յալ 

խո սե լով ըն կան` մին չև ժա մը վե ցը, և նա նո րից նրան ներս տա րավ` 

ճա շե լու, ա պա ար ձա կեց: 

19. Ոմն ծեր ա սաց. «Բան սար կուն թշնա մի է, իսկ դու` տա ճար: 

Արդ, թշնա մին չի դա դա րում քո տա ճա րը գցել՝ ինչ որ պա տա հի` հե

ղե լով ա մեն տե սակ  պղծու թյուն: Իսկ դու պար տա վոր ես չծու լա նալ, 

այլ այն տե ղից դուրս նե տել, իսկ ե թե ծու լա նաս, կլցնի քո տա ճա րը 

պղծու թյամբ, և դու, մտնե լով այն տեղ, հան դար տու թյուն չես գտնի: 

Սա կայն ե թե ա ռա ջի նը նա գցի, դու քիչ առ քիչ դուրս նե տի՛ր, և քո 

տա ճա րը սուրբ կլի նի Քրիս տո սի շնորհ նե րով»:



 ԳԼ. ԺԱ – ԱՐ ԹՈՒՆ ԵՎ ԶԳԱՍՏ ԼԻ ՆԵ ԼՈՒ ՄԱ ՍԻՆ  377

20. Հայր Հով հան նես Կար ճա հա սակն ա սաց. «Պատ վե լով պատ վենք 

Միա կին, և բո լո րը  կպատ վեն մեզ, իսկ ե թե ար հա մար հենք Միա

կին, այ սինքն` Աստ ծուն, բո լո րը  կար հա մար հեն մեզ, և կորստ յան 

կմատնվենք»:

21. Ա ղա չեց հայր Պի մե նը բա զում խո նար հու թյամբ հայր Մա կա րին 

և ա սաց. «Ինձ խո՛սք ա սա»: Եվ ծերն ա սաց նրան. «Այդ խոս քը, որ 

խնդրում ես, այժմ վե րա ցած է կրո նա վոր նե րի մի ջից»: 

22. Հայ րե րից մեկն ա սաց. «Ե թե գոր ծուն յան բնակ վի մի տեղ, ուր 

կան նաև այլ գոր ծուն յա ներ, չի կա րող ա ռա ջա դի մել, և ճգնա վո րի 

զո րու թյու նը չի կա րող նվա զել: Իսկ ե թե դա տար կա պոր տը լի նի գոր

ծուն յա նե րի մի ջա վայ րում, ե թե աչ քա բաց է՝ կա ռա ջա դի մի, իսկ ե թե 

ոչ` ցած կգլոր վի»: 

23. Մի ան գամ հե թա նոս նե րի քուր մը ե կավ Սկյու թիա: Նա, ե րե

կո յան տուն մտնե լով, գի շե րեց այն տեղ և տես նե լով ճգնա վո րի ա ռա

քի նի վար քը` հիա ցավ և ա սաց նրան. «Այդ քան ճգնում եք և ո չինչ 

չե՞ք կա րո ղա նում տես նել ձեր Աստ ծուց»: Ճգնա վոր եղ բայրն ա սաց` 

ո՛չ: Քուր մը նրան ա սաց. «Երբ մենք պաշ տա մունք ենք մա տու ցում 

մեր աստ ված նե րին, մե զա նից ո չինչ չեն թաքց նում, այլ մեզ հայտ նում 

են ի րենց խոր հուրդ նե րը, իսկ դուք այդ քան տքնու թյամբ ճգնում եք, 

այդ քան հսկում և ճգնում եք լռու թյամբ, և ա սում ես, թե ո չինչ չեք  

տես նում: Ու րեմն, ե թե չեք տես նում, չար խոր հուրդ ներ ու նեք ձեր 

սրտե րում, ո րոնք բա ժա նում են ձեզ ձեր Աստ ծուց, դրա հա մար էլ ձեզ 

չի հայտ նում Իր խոր հուրդ նե րը»: Եվ եղ բայ րը գնա լով` ծե րե րին պատ

մեց քրմի խոս քե րը: Նրանք զար մա ցան և ա սա ցին. «Ի րոք դա այդ պես 

է, ո րով հե տև պիղծ խոր հուրդ նե րը մար դուն բա ժա նում են Աստ ծուց»: 

24. Հայր Ան տո նիոսն ա սաց. «Ով կռում է եր կա թը, նախ մտա ծում 

է, թե ինչ է կա մե նում պատ րաս տել՝ ման գա՞ղ, կա ցի՞ն, սո՞ւր, թե՞ տա

պար: Նույն պես և մենք` մե նակ յաց ներս, պետք է մտա ծենք, թե դե պի 

ո՛ր ա ռա քի նու թյունն ենք ըն թա նում, որ պես զի ա պարդ յուն չտքնենք»: 

25. Հայր Թեո դո րոս Փեր մա ցին հայր Ա քե ղեա յի մա սին ա սում էր, 

թե նա առ յուծ էր Սկյու թիա յում՝ Աստ ծո երկ յուղն ու նե նա լով: 

26. Մեկ այլ ծեր ա սաց. «Ա ռանց մո ռա ցու թյան գոր ծենք այս ա մե

նը, քան զի Աստ ծով լցվե ցինք, որ բնակ վում է մեր մեջ, ո րով հե տև 

մեր մեջ Քրիս տոս է բնակ վում, և  ոչ թե՝ մարդ, և Նա է մեր կյան քը 

ուղ ղոր դում նա վա պե տի նման, Ում և կրում ենք մեր մեջ: Իսկ ե թե 
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ան փույթ լի նենք, ո չինչ չենք շա հի: Ջա նա՛նք ճա նա չել Նրան, քան զի 

Ինքն ա նի մա նա լի է, կանգ նե՛նք վե մի վրա և ոտ նա հա րե՛նք թշնա մուն: 

Մի՛ ծու լա ցեք մեղ կու թյամբ, այլ զո րու թյամբ սաղ մո սե՛ք և ա սե՛ք. «Ով 

հույ սը դրել է Տի րոջ վրա, հա վիտ յան չի՛ սա սան վի, ինչ պես Սիոն լե

ռը» (Սաղմ. ՃԻԴ 1)»:

27. Ծերն ա սաց ե րի տա սար դին. «Որդ յա՛կ, մի՛ ծի ծա ղիր, որ պես զի 

չհե ռաց նես քե զա նից Աստ ծո երկ յու ղը»: 

28. Աբ բա Որ սի սիոսն ա սաց. «Ե թե մարդն իր սիր տը պա հի բա րու և 

աստ վա ծա յին խոս քի մեջ, թշնա մին նրա նից հե ռու կմնա, իսկ ե թե նրա 

մեջ բռնե լու տեղ գտնի, կա մացկա մաց կհե ռաց նի Աստ ծուց: Ինչ պես 

ճրա գը, որ լույ սի ա նոթ է և լույս է ծա գեց նում, իսկ ե թե ծու լա նա յուղ 

վերց նել, կհանգ չի, և խա վա րը կզո րա նա նրա վրա, և չի կա րո ղա նա 

մեզ հա մար լույս ծա գեց նել, քան զի նախ քան լույ սի ան հե տա ցումն ու 

մա րու մը՝ սնուց ման կա րիքն ու ներ: Արդ, ե թե թշնա մին տես նի, որ ո՛չ 

լույս կա և ո՛չ էլ հրի ջեր մու թյուն, կհափշ տա կի ճրա գը և ցած գցե

լով՝ կփշրի, իսկ ե թե միայն թույլ առ կայ ծի, հրա հե ղու կը չի հանգ չի, 

այլ տան տե րը դարձ յալ կտնօ րի նի լույ սը, մին չև որ բոր բոք վի: Այդ

պես էլ մեղ քով հեղ գա ցած ան ձինք՝ ե թե չջա նան ոտ քի կանգ նել, կա

մացկա մաց նրան ցից կպա կա սի Սուրբ Հո գին, և մին չև վերջ կհանգ չի 

նրանց ջեր մու թյու նը, ա պա թշնա մին իր տի րա պե տու թյան տակ կառ նի 

նրանց հո գին, իսկ մար մի նը կնե տի ախ տե րին ու ման րէ նե րին: Իսկ ե թե 

նա մտքով հակ վի Աստ ծուն՝ ինքն ի րեն հան դի ման վե լով, հան կար ծա

կի ոտ քի կկանգ նի հեղ գու թյու նից Աստ վա ծա յին գթու թյամբ և կսկսի 

ճգնել, որն էլ կլցնի նրա սիր տը գի տու թյան լույ սով և կմաք րի այն 

գոր ծե րից, որ նախ կի նում գոր ծել էր: Այ նու հե տև կպա հի իր ան ձը 

ա մե նայն զգու շու թյամբ, մին չև իր` հա վի տե նա կան լույ սի մեջ մտնե լը, 

ո րին միայն այս պես են ար ժա նի լի նում»:

29. Աբ բա Ե վագ րիոսն ա սաց. «Ա մեն ին չի մեջ հի շի՛ր քո վախ ճա նը 

և հա վի տե նա կան դա տաս տա նը մի՛ մո ռա ցիր, և քո հո գու վրա պա րա

պու թյուն չի իջ նի»: 

30. Ծե րերն ա սա ցին. «Սա տա նան ե րեք զո րու թյուն ու նի, ո րոնք բո

լոր մեղ քե րի առ ջևից են ըն թա նում: Նախ` մո ռա ցու մը, երկ րորդ` ծու

լու թյու նը, եր րորդ` ցան կու թյու նը: Երբ ցան կու թյու նը գա, կծնի մո

ռա ցում և ծու լու թյուն, և մար դը կտա պալ վի ցան կու թյու նից, իսկ ե թե 

միտ քը ար թուն լի նի, մո ռաց ման մեջ չի ընկ նի: Ե թե միտ քը սթափ լի նի 
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մո ռա ցու մից, չի հեղ գա նա, և ե թե ցան կու թյու նը չկա տա րի, չի գայ

թակղ վի` Քրիս տո սի շնոր հով»: 

31. Հայր Թեով նասն ա սաց. «Քա նի որ մեր միտ քը պա կա սել է Աստ

ծո տե սու թյու նից, գե րի ենք դար ձել մարմ նա կան ախ տե րին»: 

32. Ոմն ծեր, բա զում տա րի ներ ճգնե լով, Աստ ծո շնորհ նե րով պաշտ

պան վում  էր դևե րի պա տե րազմ նե րից, ո րի հա մար էլ ու րիշ նե րին չէր 

հա վա տում և ա սում էր. «Ի՞նչ կա րող է ա նել դևը»:  Տի րոջ թույլ տվու

թյամբ նրան ե րևաց դևը և ա սաց. «Ին չո՞ւ ես հայ հո յում ինձ, ի՞նչ 

մեղք եմ գոր ծել քո հան դեպ: Ա հա քա ռա սուն տա րի ևս ժա մա նակ ու

նես ապ րե լու, կգտնեմ պահ, որ պես զի քեզ նե ղեմ»: Այս ա սե լով` դևն 

ան հե տա ցավ: Իսկ նա ապ շած՝ ա սաց իր մտքում. «Ինչ պե՞ս կա րող եմ 

քա ռա սուն տա րի կռվել և կրել այս ամ բողջ չար չա րան քը»: Եվ մտա

ծեց ո րոշ ժա մա նա կով գնալ քա ղաք և հան գիստ առ նել եղ բայր նե րի և 

ըն կեր նե րի հետ, ա պա կրկին վե րա դառ նալ և շա րու նա կել ճգնու թյու

նը, իսկ հրեշ տա կը, որ պահ պա նում էր նրան` ա սաց. «Ծե՛ր, դար ձի՛ր 

քո խու ղը և մի՛ հա վա տա սա տա նա յին»: Եվ նա, ուշ քի գա լով, ետ 

դար ձավ և չորս օր հե տո հո գին ա վան դեց ի Տեր:

33. Ոմն եղ բայր անց նում էր մի ծե րի խրճի թի մո տով և լսում էր, 

որ ծե րը մերթ ա սում էր. «Հե ռա ցի՛ր, ա պա կան վա՛ծ, հե ռա ցի՛ր, պի՛ղծ, 

հե ռա ցի՛ր, գար շե լի՛», իսկ եր բեմն էլ ա սում էր. «Ե՛կ, սի րե լի՛, ե՛կ, բա

րե գործ, ե՛կ, բա րե կա՛մ»: Եվ եղ բայ րը, ներս մտնե լով, հարց րեց. «Ո՞ւմ 

էիր կան չում, հա՛յր, և ո՞ւմ էիր վռնդում»: Նա ա սաց. «Բա րի խոր

հուրդ նե րին էի կան չում, իսկ չար խոր հուրդ նե րին հա լա ծում էի, որ 

գա լիս էին ինձ ա պա կա նե լու»: 

34. Ծերն ա սաց. «Կրո նա վոր նե րի լռու թյու նը միայն հոգս չա նե լը չէ, 

այլ` Աստ ծո երկ յու ղի մեջ կրթվե լը. ննջե լիս թե վեր կե նա լիս՝ փա ռա

բանի՛ր Աստ ծուն և ամ բա րիշտ նե րի հար ձա կու մից չես երկն չի»: 

Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից

35. Ոմն եղ բայր ա ղա չում էր հայր Ար սե նիո սին, որ նրա նից խոսք 

լսի: Ծե րը նրան ա սաց. «Բռնա դա տի՛ր քեզ քո ողջ զո րու թյամբ և 

ճգնի՛ր, որ պես զի ներ քին մար դու բո լոր գոր ծե րը աստ վա ծա յին լի նեն, 

քան զի ներ քի նը կհաղ թի ար տա քին ախ տե րին. ե թե խնդրենք Աստ

ծուն, կհայտն վի մեզ, և ե թե պա հենք Նրան, մեզ հետ կբնակ վի»:
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36. Հայր Ա ղա թոնն ա սաց, թե կրո նա վո րը պար տա վոր է թույլ չտալ 

իր մտքին, որ դա տի ըն կե րո ջը ո րևէ բա նի հա մար, քան զի ա ռանց 

Աստ ծո պատ վի րան նե րը պա հե լու մար դը չի կա րող ա ռա քի նու թյուն

ներ ձեռք բե րել, այլ պար տա վոր է ա մեն ժամ մշտա պես միտքն առ նել 

Աստ ծո դա տաս տա նը:

37. Հայր Ա մո նը, գնա լով ա նա պա տի ներ քին կող մե րը, մնաց այն

տեղ եր կու ա միս, ա պա բարձ րա ցավ հայր Պի մե նի մոտ և նրան ա սաց. 

«Երբ գնում եմ ըն կե րոջ սեն յակ, կամ նա է գա լիս ինձ մոտ ո րևէ բա նի 

հա մար, խոր շում ենք խո սել միմ յանց հետ, մի գու ցե օ տար խոսք մեջ

տեղ ընկ նի»: Ծերն ա սաց. «Բա րին եք կա տա րում, ո րով հե տև պետք 

է ե րի տա սարդ հա սա կից զսպել բե րա նը»: Ա մոնն ա սաց. «Ի՞նչ էին 

ա նում ծե րե րը»: Պի մենն ա սաց. «Ծե րե րը մե ծա մեծ ա ռա քի նու թյուն նե

րի հա սան և ի րենց ան ձե րում օ տար բան չու նեին, որ խո սեին»: Ա մո նը 

հարց րեց. «Իսկ ե թե հարկ լի նի խո սել ըն կե րոջ հետ, Սուրբ Գրքի՞ց է 

պետք խո սել, թե՞ հայ րե րի խոս քե րից»: Ծերն ա սաց. «Լա վա գույ նը 

լռելն է, սա կայն ե թե չես կա րող լռել, ծե րե րի խոս քե րի՛ց ա սա, իսկ 

Սուրբ Գրքից մի՛ խո սիր, քան զի Սուրբ Գրքի խոս քե րը ծանր են և 

վիշտ են բե րում»:

38. Հայր Դա նիելն ու հայր Ա մո նը գնում էին միա սին: Հայր Ա մո նը 

ա սաց հայր Դա նիե լին. «Ե՞րբ նստենք սեն յա կում, հա՛յր»: Հայր Դա

նիե լը նրան ա սաց. «Ո՞վ հի մա մեր մի ջից վերց րեց Տի րո ջը, իսկ սեն յա

կում նույն պես Աստ ված ներ կա է, ո րով հե տև Տի րոջ աչ քե րը ա մե նու

րեք ա մեն ինչ տես նում են»: 

39. Հայր Ե սա յիասն ա սաց. «Կար ճամ տու թյունն ու մտքում ըն կե

րոջն ա տե լը չեն թող նում տես նե լու Աստ ծո լույ սը, սա կայն խնդրե՛նք 

Աստ ծուն, որ մեզ ողբ տա, որ պես զի մեր մեղ քե րը լա ցենք և որ պես զի 

շտա պենք փախ չել մարդ կան ցից, և հա մար ձա կու թյուն չու նե նանք աշ

խար հա կան նե րի մոտ, ու նայն խոս քեր չխո սենք, որ պես զի մեր մտքե րը 

մթագ նե լով չհե ռա նան աստ ված ճա նա չո ղու թյու նից, ո րով հե տև ան

հնար է, որ նրանք, ով քեր խո սում կամ լսում են աշ խար հիկկեն ցա

ղա յին խոս քեր, հա մար ձա կու թյուն ու նե նան Աստ ծո ա ռաջ: Իսկ նա, 

ով ա սում է. «Ես չեմ վնաս վի երկ րա վոր բա ներ լսե լուց և տես նե լուց», 

նման է կույ րի, որ ե թե մեր ձե նա էլ վառ ված ճրա գին, նրա լույ սը չի 

կա րող տես նել: Այդ հայտ նի է նաև ա րե գա կից, ո րը ծա գե լիս լու սա

վո րում է ողջ եր կի րը, սա կայն փոք րիկ ամ պից ծածկ վում է նրա լույսն 

ու ջեր մու թյու նը»: Դարձ յալ ա սաց. «Շտա պի՛ր փախ չել այս ե րեք ախ

տե րից, ո րոնք խոր տա կում են հո գին. դրանք են` ար ծա թա սի րու թյուն, 
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պատ վա սի րու թյուն և որկ րա մո լու թյուն, ո րոնք ե թե հաղ թեն ան ձին, 

այ լևս թույլ չեն տա ուղղ վել»: 

40. Հայր Պետ րոսն ա սաց. «Իմ ծե րին հարց րի մի ան գամ, թե ո՞վ 

է Աստ ծո ծա ռա: Եվ նա ա սաց. «Ե թե մարդ թե կուզ մեկ ախ տի ծա ռա 

է, նա Աստ ծո ծա ռա չէ, այլ այն ախ տի ծա ռան է, ո րով բռնված է: Եվ 

քա նի դեռ նա այդ ախ տի մեջ է, չի կա րող ու սու ցա նել, քան զի ա մոթ 

է նրան սո վո րել կամ սո վո րեց նել` նախ քան ախ տից ա զատ վե լը, կամ 

թե՝ ու րիշ նե րի հա մար ա ղո թել, քան զի ինչ պե՞ս նա ու րիշ նե րի հա մար 

ա զա տու թյուն խնդրի, երբ ին քը ծա ռա է: Ուս տի՝ նա ո՛չ ծա ռա է, ո՛չ 

էլ Աստ ծո սի րե լի, որ պես զի Աստ ծուց ո րևէ բան խնդրի ու րիշ նե րի հա

մար: Նա թող մշտա պես խնդրի, որ պես զի իր ախ տից ա զատ վի, քան զի 

որ քան ժա մա նակ որ ախ տի մեջ մնա, նրա բե րա նը փակ ված է, և ո չինչ 

չի կա րող խնդրել Աստ ծուց, ո րով հե տև որ քան ախ տի հնա զան դու թյան 

մեջ մնա մարդ, պար տա վոր է լա ցել և ող բալ իր ան ձը, քան զի չու նի իր 

մեջ այն մաք րու թյու նը, որ Աստ ված պա հան ջում է մար դուց»: Դարձ

յալ ա սաց. «Ա մեն մար դու, ով ցա վագ նած սրտով է խնդրում, Աստ ված 

լսում է, և ինչ որ ի մաս տու թյամբ խնդրի նրա նից` շնոր հում է նրան: 

Միայն թե մար դը պետք է չկապ վի երկ րա յին ո րևէ բա նի հետ, այլ միշտ 

հոգ տա նի իր ան ձի մա սին, թե ինչ պես ան դա տա պարտ կանգ նի Աստ

ծո ա թո ռի ա ռաջ»: 

41. Հայր Թեո դո րոս Սկյու թա ցին ա սաց. «Իմ խոր հուր դը նե ղում և 

շփո թեց նում է ինձ, ու թեև գոր ծով կա տա րել տալ չի կա րո ղա նում, 

սա կայն կա տար յալ ա ռա քի նու թյու նից հե ռաց նում է ինձ: Իսկ ով 

ի մաս տուն է` կարթ նա նա, կզղջա և ա ղոթ քի կկանգ նի ու հե ռու կվա նի 

այն իր մտքե րից»:

42. Ծերն ա սաց. «Ոմն եղ բայր բազ մա թիվ փոր ձու թյուն նե րի պատ

ճա ռով կա մե ցավ հե ռա նալ իր տե ղից: Երբ հա գավ իր հո ղա թա փե րը, 

տե սավ` այն եղ բայ րը, ու մից գա լիս էին իր փոր ձու թյուն նե րը, նույն

պես հա գավ իր հո ղա թա փե րը և սրան ա սաց. «Իմ պատ ճա ռով ես չէ՞ 

գնում այս տե ղից. ա հա ես քե զա նից ա ռաջ եմ գնում այն տե ղը, ուր 

դու ես գնում»: Արդ, ուր չկա մտքի արթ նու թյուն, անձն ինքն ի րեն 

փոր ձու թյան է մատ նում, ո րը և հե տևում է նրան:

43. Եղ բայր նե րից ո մանք մի ան գամ գնա ցին փոր ձե լու Հով հան նես 

Կար ճա հա սա կին, քա նի որ նա իր բե րա նից եր բեք ոչ մի կեն ցա ղա յին 

խոսք դուրս չէր հա նում: Նրան ա սա ցին. «Գո հա նում ենք Աստ ծուց, 

հա՛յր, քան զի այս տա րի հոր դա ռատ անձ րև ներ ե կան, մաքր ված ար
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մա վե նի նե րը տե րևա խիտ ճյու ղեր տվե ցին, և եղ բայր նե րի հա մար դյու

րին է ձե ռա գործ գտնե լը»: Ծե րը նրանց ա սաց. «Այդ պես է լի նում նաև 

մար դու հո գին. երբ նրա վրա գա լիս են Սուրբ Հո գու շնորհ նե րը՝ նո րո

գում և զո րաց նում են նրան, և ա ռա քի նու թյուն նե րի սի րո  և Աստ ծո 

երկ յու ղի ոս տերն են բուսց նում նրա նում»:

44. Սրա մա սին ա սում էին, թե մի ան գամ եր կու կո ղո վի հա մար 

պա րան հյու սեց, սա կայն միայն մեկ կո ղով գոր ծեց և չգի տակ ցեց այդ՝ 

մին չև որ տան պա տին հա սավ, քան զի մտքով Աստ ծուն էր հա յում: 

45. Հայր Հով հան նես Կար ճիկն ա սաց. «Ես նման եմ մի մար դու, 

ով կանգ նած է մեծ ծա ռի տակ և տես նում է բա զում գա զան նե րի և 

սո ղուն նե րի, որ իր վրա են գա լիս, և նա, փախ չե լով նրան ցից, բարձ

րա նում է ծա ռը և փրկվում է նրան ցից: Այդ պես էլ ես՝ նստած եմ իմ 

սեն յա կում և տես նում եմ՝ ինձ վրա են գա լիս չար խոր հուրդ նե րը, և ես 

ա ղոթ քով դի մում եմ Աստ ծուն և փրկվում եմ նրան ցից»:

46. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Հով հան նե սին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս 

վար վեմ, հա՛յր, բա զում ան գամ եղ բայր նե րը գա լիս են և ինձ տա նում 

են ի րենց հետ աշ խա տե լու, սա կայն ես տկար եմ և պատ վի րա նից էլ 

երկ յու ղում եմ»: Պա տաս խա նեց նրան ծե րը և ա սաց. «Քա ղե բը Հե սու 

Նա վեին ա սում էր. «Ես քա ռա սուն տա րե կան էի, երբ Մով սեսն ինձ 

քեզ հետ ու ղար կեց այս տեղ, և ա հա ես ութ սուն հինգ  տա րե կան եմ, և 

ինչ պես այն ժա մա նակ կա րող էի, նույն պես և այժմ կա րող եմ մտնել 

պա տե րազ մի մեջ» (Հե սու ԺԴ 10-11): Այս պես և դու, եղ բա՛յր, ե թե կա րող 

ես աշ խա տել, ուր էլ որ կան չեն՝ գնա՛, իսկ ե թե չես կա րող աշ խա տել, 

նստի՛ր քո սեն յա կում և քո մեղ քե ՛րը ող բա, և ե թե տես նեն քեզ ող բի 

մեջ՝ չեն պար տադ րի ո րևէ աշ խա տանք կա տա րել»: 

47. Հայր Հով հան նե սի մա սին պատ մում էին, թե գնաց Սկի տեի ե կե

ղե ցին և լսեց եղ բայր նե րի հա կա ռա կու թյուն նե րի ու գժտու թյուն նե րի 

մա սին, վե րա դար ձավ իր սեն յա կը,  սեն յա կի շուր ջը պտտվեց ե րեք 

ան գամ, ա պա նոր միայն ներս մտավ: Իսկ երբ եղ բայր ներն այդ տե

սան, չհաս կա ցան, թե ինչ ա րեց, և այդ մա սին հարց րին նրան: Եվ 

նա ա սաց. «Պտտվե ցի սեն յա կի շուր ջը, որ պես զի դուրս թա փեմ լսածս 

գժտու թյուն նե րը, ո րոն ցով լի են իմ ա կանջ նե րը, մաք րեմ իմ լսե լի քը և 

այդ պես մտքով հան դարտ ված՝ մտնեմ իմ սեն յա կը»: 

48. Մի ան գամ  ոմն եղ բայր գնաց հայր Հով հան նե սի մոտ, որ պես

զի վերց նի նրա զամբ յուղ նե րը և տա նի ծա խե լու: Ծե րը, դուրս գա

լով, հարց րեց  նրան. «Ի՞նչ է քեզ հար կա վոր, հա՛յր»: Եվ նա ա սաց. 
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«Տո՛ւր քո զամբ յուղ նե րը, հա՛յր»: Ծե րը ներս մտավ, որ պես զի բե րի, 

և մո ռա ցավ, ա պա նստեց և սկսեց հյու սել: Դարձ յալ բա խեց եղ բայ

րը, և նա դուրս ե կավ նրան հարց նե լու, և եղ բայ րը նույն բանն ա սաց: 

Կրկին ներս մտավ, որ զամբ յուղ նե րը բե րի, և կրկին մո ռա ցավ և նստեց 

հյու սե լու: Եղ բայ րը եր րորդ ան գամ բա խեց, և հայ րը դուրս ե լավ և 

հարց րեց նրան. «Ի՞նչ ես խնդրում»: Նա ա սաց. «Քո զամբ յուղ նե րը, 

հա՛յր»: Այն ժամ նրան ներս տա րավ և ա սաց. «Ե թե զամբ յուղ ներն ես 

խնդրում, վերց րո՛ւ դրանք և գնա՛»:

49. Մի ուղ տա պան ևս գնաց Հով հան նե սի մոտ` նրա ձե ռա գոր ծը 

վերց նե լու և այլ տե ղեր տա նե լու: Եվ երբ հայր Հով հան նե սը գնաց 

այն բե րե լու, մո ռա ցավ, ո րով հե տև նրա միտ քը հափշ տակ ված էր առ 

Աստ ված, իսկ ուղ տա պանն սպա սում էր և բա խեց դու ռը, քան զի ու շա

նում էր: Հայրն ա սաց. «Ի՞նչ ես կա մե նում, եղ բա՛յր»: Իսկ նա ա սաց. 

«Քո ձե ռա գոր ծը, հա՛յր»: Եվ երբ խոս տա ցավ տալ, դարձ յալ մո ռա

ցավ, իսկ ուղ տա պա նը եր րորդ ան գամ բա խեց դու ռը, և հայ րը, դուրս 

գա լով, նույն բա նը լսեց նրա նից: Եվ երբ հայր Հով հան նե սը կրկին 

ներս մտավ՝ բե րե լու, կրկնեց` պա րանուղտ, պա րանուղտ, որ պես զի 

չմո ռա նա մին չև բե րե լը»:

50. Հայր Ի սի դո րոսն ա սաց. «Գնա ցի մի ան գամ քա ղաք` իմ ձե ռա

գոր ծը վա ճա ռե լու և զգա ցի, որ ինձ հան կար ծա կի զայ րույթ տի րեց. և 

ես թո ղե ցի իմ ա նոթ ներն ու այն տե ղից փա խա և ա զատ վե ցի դրա նից»: 

51. Հայր Ա պո ղո նի մա սին ա սում էին, թե նա մի ա շա կերտ ու ներ, 

ո րին  կո չում էին  Ի սա հակ: Սա ու սա նեց բո լոր բա րի գոր ծե րը, ձեռք 

բե րեց զար մա նա լի լռու թյուն և հան դար տու թյուն, և երբ ե կե ղե ցի էր 

գնում, ոչ ո քի չէր թող նում, որ իր հետ խո սեն, այլ ա սում էր. «Ա մեն 

ինչ լավ է իր ժա մա նա կին»: Եվ ա ղոթքն ա վար տե լուց հե տո, կար ծես 

հրից փախ չե լով` վա զում էր իր սեն յա կը: Շատ ան գամ ա ղոթ քից հե տո 

եղ բայր նե րին տա լիս էին պաք սի մատ և գի նի, բայց նա չէր վերց նում: 

Նա ոչ թե եղ բայր նե րի օրհ նու թյու նից էր հրա ժար վում, այլ լռու թյուն 

էր պահ պա նում և ա ղոթք նե րի հան դար տու թյուն: Մի ան գամ նա հի

վան դա ցավ այն աս տի ճան, որ մին չև ան գամ ան կո ղին ըն կավ, և այս 

լսե լով` եղ բայր նե րը ե կան նրան տես նե լու: Երբ նստե ցին, հարց րին 

նրան ցա վե րի մա սին և ա սա ցին. «Հա՛յր Ի սա հակ, ին չո՞ւ ես փախ չում 

եղ բայր նե րից, երբ ա ղոթ քը վեր ջա նում է»: Իսկ նա ա սաց. «Ես եղ բայր

նե րից չեմ փախ չում, քավ լի ցի, այլ փախ չում եմ դևե րի խար դա վանք

նե րից: Ե թե մե կը ճրագ ու նի ձեռ քին ու հա պա ղում է դրսում, ճրա գը 

կհանգ չի: Այդ պես էլ մենք. մտքով լու սա վոր վում ենք սուրբ պա տա
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րա գի ժա մին, սա կայն ե թե մեր սեն յա կից դուրս եր կար դե գե րենք, մեր 

մտքե րը կխա վա րեն»: Այս պի սին էր հայր Ի սա հա կի կյան քը:

52. Հայր Կա սիա նեն մեզ պատ մեց ոմն ա նա պա տաբ նակ ծե րի մա

սին, թե Աստ ծուց շնորհ խնդրեց, որ պես զի եր բեք չնիր հի ա ղոթ քի ժա

մին: Ստա ցավ խնդրա ծը, սա կայն ե թե աշ խար հիկ խոսք էր մեջ տեղ 

գա լիս, ան հա պաղ ննջում էր և չէր թող նում, որ իր լսե լի քը դա տար

կա միտ խոսք մտնի: Այս ծերն ա սում էր, թե դևե րը պատ րաստ են 

ա ղոթք նե րի մեջ ստա խո սու թյուն գցել, իսկ դա հո գևոր վար դա պե

տու թյան թշնա մին է և հա լա ծո ղը: Ա սաց և այս պի սի օ րի նակ բե րեց. 

«Մի ան գամ ես հո գե շահ բա ներ էի խո սում եղ բայր նե րի հետ, և նրանք 

այն քան խոր քնով բռնվե ցին, որ մին չև ան գամ կո պե րը չէին կա րո ղա

նում բարձ րաց նել, իսկ ես կա մե ցա թշնա մու խա բեու թյու նը ցույց տալ 

և դա տարկ խոսք ա սա ցի, նրանք բո լո րը իս կույն զվար ճու թյամբ արթ

նա ցան. «Մին չև հի մա երկ նա վոր բա ներ էի խո սում ձեզ հետ, և ձեր 

բո լո րի աչ քե րը ծան րա ցել էին, իսկ երբ ու նայն խոսք մեջ տեղ ե կավ, 

բո լորդ արթ նա ցաք»: Դրա հա մար, ա ղա չում եմ ձեզ, եղ բայր նե՛ր, ճա

նա չե՛ք դևե րի խա բեու թյու նը և պա հե՛ք ձեր հո գի նե րը հեղ գու թյան 

թմբի րից, երբ հո գի նե րի փրկու թյան հա մար ո րևէ խոսք լսեք»:

53. Հայր Մով սեսն ա սաց. «Չի կա րող մար դը Քրիս տո սի զին վոր 

լի նել, ե թե ամ բող ջո վին հուր չլի նի և չար հա մար հի պա տիվ և հան

գիստ, չկտրի մարմ նի կամ քը և չպա հի Աստ ծո բո լոր պատ վի րան նե

րը»: Դարձ յալ ա սաց. «Զգու շու թյո՛ւն ձեռք բե րեք, ար դա րու թյուն, 

հե զու թյուն, աստ վա ծա պաշ տու թյուն, բա րի հույս  և խա ղա ղու թյուն 

ու նե ցեք մար դու հետ, որ պես զի ա զատ վեք բո լոր չա րիք նե րի մայր հա

մար ձա կու թյու նից, հան դուգն լրբու թյու նից և ա նա մո թու թյու նից»:

54. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց նրան. «Ի՞նչ ա նեմ 

իմ հո գուն, հա՛յր, ո րով հե տև Աստ ծուց չի երկն չում»: Ծե րը նրան 

ա սաց. «Գնա՛, միա բան վի՛ր Աստ ծո երկ յուղն ու նե ցող մար դու հետ, 

և մինչ կբնակ վես նրա մոտ` նա իր վար քով կսո վո րեց նի քեզ Աստ ծո 

երկ յու ղը»:

55. Մի ան գամ հայր Ի սա հա կը նստած էր  հայր Պի մե նի մոտ և լսեց 

թռչու նի ձայն ու նրան ա սաց. «Այս ի՞նչ է այս տեղ, հա՛յր»: Իսկ նա 

նրան ա սաց. «Ի սա հա՛կ, Ի սա հա՛կ, ին չո՞ւ ես ինձ ստի պում քեզ ա սե

լու, որ դու և քո նման ներդ եք լսում այդ պի սի ձայ ներ, սա կայն ով 

ար թուն և զգաստ է` չի լսում և ոչ մի աշ խար հիկ ձայն»: 
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56. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց նրան. «Հա՛յր, 

ինձ խո՛սք ա սա»: Ծե րը նրան ա սաց. «Քա նի դեռ հու րը բոր բոք վում է 

կաթ սա յի տակ, նրան չեն կա րող մո տե նալ ճան ճեր, մժեղ ներ կամ ինչ

որ սո ղուն, իսկ երբ հո վա նա, այն ժամ հա վաք ված ճան ճերն ու մնա

ցած նե րը կլցվեն մե ջը: Այս պես էլ կրո նա վորն է. քա նի դեռ աստ վա ծա

յին գոր ծե րի ջեր մու թյունն ու նի իր սրտում, թշնա մին չի կա րող նրան 

տա պա լել, իսկ երբ այն պա կա սի հո գուց, զա նա զան ախ տեր կտի րեն, և 

կկո րի մար դը: Դրա հա մար էլ ծե րին այլ բա ներ պետք չեն, բա ցի սուրբ 

և ար դար սիրտ ու նե նա լուց  և  առ Տեր Աստ ված սի րուց»:

57. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Սի մեո նին և ա սաց. «Երբ իմ սեն յա

կից դուրս եմ գա լիս և տես նում եմ, որ մի եղ բայր վրդով վում է, ես 

էլ եմ վրդով վում նրա հետ, և ե թե տես նում եմ, որ ծի ծա ղում է, ես էլ 

եմ ծի ծա ղում նրա հետ, իսկ երբ մտնում եմ իմ սեն յա կը, ար դեն չեմ 

ու նե նում մտքե րի հան դար տու թյու նը, որ նախ կի նում ու նեի»: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Ինչ պե՞ս կա րող է նման բան լի նել, որ դուրս գա լով՝ 

վրդով վո ղի հետ վրդով վես, ծի ծա ղո ղի հետ ծի ծա ղես և հե տո սեն յակդ 

մտնե լով՝ դարձ յալ նույն հան գիս տը գտնես, ինչ պես մինչ այդ էր»: Եղ

բայրն ա սաց. «Ի՞նչ պետք է ա նել, հա՛յր»: Ծերն ա սաց. «Եվ ներ քուստ 

զգու շա ցիր, և ա ռա վել ևս` ար տա քուստ, քան զի բո լո րից ա ռա վել պի

տա նի են այս ե րե քը` Աստ ծո երկ յու ղը, պահ քով ամ րաց ված ա ղոթ քը 

և ըն կե րո ջը բա րին ա նե լը: Ո րով հե տև մար դը չի կա րող ար տա քուստ 

տես նել, երբ ներ քուստ են բարձ րա նում պա տե րազմ նե րը, իսկ ով քեր 

ի մաս տու թյամբ են պա տե րազ մում, ար տաք սում են նրանց, քան զի 

մեր` ա ռա ջա դեմ գոր ծը չտես նե լը` մեզ չի թող նում ուղ ղորդ վե լու դե

պի մեր հո գու շա հը»: 

58. Հայր Պամ բոն ա սաց. «Խո նար հեց րո՛ւ քո հա յաց քը, որ պես զի ու

նայ նու թյուն չտես նես, քան զի ա զա տու թյունն  ան ձի սա տա կիչն է»: 

59. Դարձ յալ ա սաց. «Ե թե մե կը հրա ժար վի բո լոր հա կա ռա կու թյուն

նե րից ու մարդ կա յին խռովք նե րից, Սուրբ Հո գին կգա և կբնակ վի նրա 

մեջ»: 

60. Դարձ յալ ա սաց. «Բա րու սկիզբն ու ա վարտն Աստ ծո երկ յուղն 

է, ո րով հե տև գրված է. «Զգո նու թյան սկիզ բը Տի րոջ երկ յուղն է» (Սաղմ. 

ՃԺ 10): Եվ Աբ րա համն էլ, երբ զո հա բե րու թյուն ա րեց, լսեց Աստ ծո 

ձայ նը, որ ա սում էր. ��Այժմ հա մոզ վե ցի, որ դու երկ յուղ ու նես Աստ ծու 

նկատ մամբ��» (Ծննդ. ԻԲ 12): 

25 – Հարանց վարք
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61. Ա սաց դարձ յալ հայր Պամ բոն. «Աստ ծո ո ղոր մու թյամբ երբ կրո

նա վոր դար ձա, չզղջա ցի ոչ մի խոս քի հա մար, որ բե րա նիցս դուրս 

ե կավ»: 

62. Հայր Ղով տի վար դա պետ հայր Պետ րեին մե կը հարց րեց և ա սաց. 

«Երբ իմ սեն յա կում եմ նստում, իմ հո գին խա ղա ղու թյան մեջ է, իսկ 

երբ ինձ մոտ գա լիս է ո րևէ եղ բայր և ներս է բե րում օ տար խոս քեր, 

այն ժամ իմ հո գին խռով վում է»: Հայր Պետ րո սը նրան ա սաց. «Հայր 

Ղովտն ինձ ա սում էր, թե քո բա նա լի ներն իմ դու ռը բա ցում են»: Եղ

բայրն ա սաց. «Ի՞նչ է այդ խոս քի ի մաս տը, հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Ե թե մե կը գա քեզ մոտ, և դու նրան հարց նես՝ ինչ պե՞ս ես, կամ` որ

տե ղի՞ց ես գա լիս, ինչ պե՞ս են եղ բայր նե րը, արդ յո՞ք նրան ցից մեկ նու

մե կը պա կա սեց, այս պես կբա ցես եղ բոր դու ռը և կլսես խոս քեր, ո րոնք 

չես կա մե նում լսել»: Եղ բայրն ա սաց. «Դա այդ պես է, հա՛յր, իսկ ի՞նչ 

պետք է ա նել, երբ եղ բայ րը գա»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ող բը վար դա պետ 

է, և ուր չկա ողբ, այն տեղ միտ քը պահ պա նելն անհ նար է»: Եղ բայրն 

ա սաց. «Քա նի դեռ նստում եմ սեն յա կում, ողբն ինձ հետ է, իսկ մինչ 

ել նում եմ խցից, կամ մե կը գա լիս է ինձ մոտ, այ լևս չեմ գտնում այն»: 

Ծերն ա սաց նրան. «Նա քո հպա տա կը չէ, այլ եր բեմն մնում է քո մոտ, 

եր բեն էլ գնում է քե զա նից, քան զի օ րեն քում գրված է. «Ե թե հրեա 

ծա ռա վերց նես, վեց տա րի ծա ռա յի քեզ,  յո թե րորդ տա րում ա զատ 

կար ձա կես նրան, իսկ ե թե նա չթող նի իր կնոջն ու զա վակ նե րին, որ քո 

տա նը ու նե ցավ, չկա մե նա գնալ, կհա նես նրան քո դռան սե մին և նրա 

ձախ ա կան ջը կծա կես, և նա քեզ ծա ռա կլի նի հա վիտ յան» (Բ Օ րին. ԺԵ 

12, 16-17)»: Եղ բայրն ա սաց. «Եվ ի՞նչ է խոս քիդ ի մաս տը, հա՛յր»: Ծե րը 

նրան պա տաս խա նեց. «Ե թե մեկն իր կա րո ղու թյան չա փով աշ խա տի 

ո րևէ գոր ծի վրա, կա րող է այն պա հել և ու նե նալ` երբ կա մե նա, քան զի 

չոր դեգր ված որ դին մնում է մար դու մոտ՝ ծա ռա յե լու նրան, իսկ նա, 

որ ճշմա րիտ որ դի է՝ իր հո րը չի թող նի. այդ պես էլ ողբն է: Այս պես էր 

ա սում այս Ե րա նե լին»: 

63. Հայր Սի սո յեն իր սեն յա կում էր, երբ նրա ա շա կեր տը բա խեց 

դու ռը, իսկ ծե րը խցից ձայ նեց և ա սաց նրան. «Փա խի՛ր, Աբ րա հա՛մ, 

փա խի՛ր, քան զի իս կա պես քեզ չեմ ու զում տես նել»:

64. Ոմն եղ բայր ա ղա չեց  հայր Սի սո յին և ա սաց. «Ինձ խո՛սք ա սա»: 

Ծե րը նրան ա սաց. «Նստի՛ր քո սեն յա կում և ար տա սուք նե րով հանձ

նի՛ր քեզ Աստ ծուն և կհանգս տա նաս»: Եղ բայրն ա սաց. «Հա՛յր, կա մե

նում եմ պա հել իմ խոր հուրդ նե րը և չեմ կա րո ղա նում»: Ծերն ա սաց. 
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«Ինչ պե՞ս կկա րո ղա նանք պա հել մեր մտքերն ու խոր հուրդ նե րը, քա նի 

դեռ մեր բե րանն ու ա կանջ նե րը բաց ենք թո ղել»:

65. Ո մանք հարց րին հայր Սի լո վա նեին և ա սա ցին. «Ի՞նչ ճգնու

թյուն ա րե ցիր, հա՛յր, որ այդ պի սի աստ ված գի տու թյուն ստա ցար»: Եվ 

նա ա սաց նրանց. «Եր բեք չթո ղե ցի, որ իմ մտքի մեջ այն պի սի խոր

հուրդ մտնի, ո րը հա ճո չէ Աստ ծուն»:

66. Հարց րեց հայր Մով սե սը հայր Սի լո վա նեին և ա սաց  նրան. 

«Մարդ կա րո՞ղ է ա մեն օր նո րից սկսել»: Ծերն ա սաց  նրան. «Ե թե 

ճգնա վոր է՝ կա րող է»: 

67. Հայր Սրա պիոնն ա սաց. «Ինչ պես թա գա վո րի զին վոր նե րը չեն 

կա րող այլ կողմ նա յել, քա նի դեռ նրա առ ջև են կանգ նած, այդ պես 

էլ մար դը, որ կանգ նում է Աստ ծո ա ռաջ, ե թե միշտ Նրան տես նի իր 

մտքում, թշնա մին չի կա րո ղա նա որ սալ նրան: Ու րեմն, զարթ նե՛ք, եղ

բայր նե՛ր, և զգու շա ցե՛ք, ո րով հե տև մեր զգա յա րան նե րից՝ որ պես պա

տու հան նե րից, կմտնեն գո ղե րը և կկո ղոպ տեն մեզ, թե պետ և մենք 

չենք ու զում»: 

68. Դարձ յալ ա սաց. «Մենք պետք է միշտ դի մադ րենք մեր թշնա

մի նե րին, քա նի որ ար տա քուստ և ներ քուստ կռվում են մեզ հետ: Եվ 

ինչ պես օ րի նակ՝ նա վը եր բեմն դրսից է խոր տակ վում՝ ա լիք նե րից, եր

բեմն էլ ներ սից` բեռ նե րից ծան րա նա լով, այս պես և մեզ հետ է պա տա

հում՝  եր բեմն ար տա քին մեղ քե րից ենք կոր չում, եր բեմն ներ քին խոր

հուրդ նե րից ենք ա վեր վում: Մինչ դեռ պետք է թե՛ ար տա քին մեղ քե րից 

զգու շա նալ, որ մարդ կան ցից են գա լիս, և թե՛ ներ սի կող մից ախ տերն 

ար տաք սել և մաք րել»: Եվ նրան ա սաց. «Բո լորս  էլ գի տենք, որդ յա՛կ, 

թե ինչ պես  պետք է ապ րել, սա կայն ծու լու թյու նից հաղթ ված` պա կա

սում ենք կյան քից»: 

69. Ե րա նե լի Սինկ լի տի կոսն ա սաց. «Սի րե լի նե՛ր, չենք կա րող այս

տեղ ան հոգս լի նել, ինչ պես Սուրբ Գիրքն է ա սում. «Ով քեր կար ծում 

են, թե կանգ նած են, թո՛ղ զգու շա նան, որ չընկ նեն» (Ա Կորնթ. Ժ 12), 

քան զի ան հայտ լո ղում ենք այս աշ խար հի ծո վի մեջ, ինչ պես Գիրքն 

է եր կի րը ծով կո չում: Իսկ ծո վի կող մե րը բազ մա զան են. մե կը քար

քա րոտ է, մյու սը՝ գա զա նաբ նակ, եր րոր դը՝ խա ղաղ: Արդ, մենք, որ մե

նակ յաց ներ ենք, ծո վի հան դարտ կող մում ենք, իսկ աշ խար հա կան նե րը 

գի շե րով ըն թա նում են աշ խար հի խառ նաշ փո թի մի ջով: Սա կայն նրան

ցից շա տերն այդ խա վա րի մեջ և խռո վա հույզ ա լիք նե րում ար թուն են 

մնում և փրկում են ի րենց նա վը ընկղմ վե լուց, իսկ մենք այս կյան քի 
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հան դար տու թյան մեջ նիր հում ենք ծու լու թյամբ, օ րը ցե րե կով ընկղ

մում ենք մեր հո գի նե րի նա վը` թող նե լով ար դար վար քի թիակ ներն ու 

ղե կը»: 

70. Ծերն ա սաց. «Երբ ցած եմ դնում իմ մա խա թը, այ լևս չեմ վերց

նում այն, այլ մահ վան մա սին եմ խոր հում, քան զի ով մտքում պա հում 

է մա հը, նա հաղ թում է ձանձ րույ թին»: 

71. Ոմն ծեր գնաց մեկ այլ ծե րի մոտ, և երբ միմ յանց հետ խո սում 

էին, մեկն ա սաց. «Ես մե ռած եմ աշ խար հի հա մար»: Մյուս ծե րը նրան 

ա սաց. «Մի՛ հա վա տա դրան, մին չև չել նես այս մարմ նիցդ,  և ա պա նոր 

միայն կա սես այդ, թե` մե ռած եմ:

72. Ծերն ա սաց. «Երբ զին վոր նե րը մար տի են ել նում, չեն մտա հոգ

վում մյուս նե րի մա սին, թե ով կխոց վի, այլ ա մեն ոք իր ան ձի մա սին 

է հոգ տա նում. այդ պես և կրո նա վո րը պետք է ա նի: Ինչ պես օ րի նակ` 

չի խոց վում այն զին վո րը, ո րը մերձ է ար քա յին, այն պես էլ դևը չի 

կա րող վնա սել նրան, ով Աստ ծուն մոտ է կանգ նած, քան զի ա սում է. 

«Մեր ձե ցե՛ք ինձ, և ես կմեր ձե նամ ձեզ» (Հա կոբ Դ 8): Սա կայն քա նի որ 

հեշ տու թյամբ ենք մտքով ցրվում, հեշ տու թյամբ էլ թշնա մին մեզ ա մեն 

տե սակ  մեղ քե րի մեջ է գցում»: 

73. Ծերն ա սաց. «Երբ ա ռա վոտ յան վեր կե նաս, ա սա՛ քո ան ձին. 

��Մար մի՛ն, աշ խա տի՛ր, որ կե րակր վես,  հո գի՛, հսկի՛ր, որ ապ րես��»:

74. Մի ծե րի մա սին ա սում էին, թե երբ նրա խոր հուրդ նե րը հոր

դո րում էին, թե՝ այ սօր թո՛ղ մնա, վա ղը կա պաշ խա րես, նա ա սում էր. 

«Ո՛չ այդ պես, այլ այ սօր կա պաշ խա րեմ, իսկ վաղ վա նը Աստ ված գի

տե»:

75. Ծերն ա սաց. «Ինչ պես օ րի նակ՝ նախ կա պում են եզ նե րի աչ քե

րը, ա պա նոր լծում են՝ դեմ տա լով պա տին, այդ պես էլ դևե րը՝ նախ 

խա վա րեց նում են մար դու մտքի աչ քե րը, հե տո նոր նրան գցում են 

մեղ քե րի մեջ»: 

76. Յոթ եղ բայր ներ նստում էին հայր Ան տո նի լե ռում, և ար մա վի 

ժա մա նակ նրան ցից ա մեն մե կը հեր թով հսկում էր բեր քը: Իսկ նրան

ցից մե կը, երբ հեր թը ի րեն էր հաս նում, ձայ նում էր և ա սում. «Փա

խե՛ք և դո՛ւրս ե լեք իմ սրտից, չա՛ր խոր հուրդ ներ, և ծա ռի պտուղ նե

րից հե ռո՛ւ գնա ցեք, երկն քի՛ թռչուն ներ, վնաս մի՛ տվեք»: Այս եղ բայ

րը, հո գով ար թուն լի նե լով, նախ և ա ռաջ իր միտքն էր պա հում չար 
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խոր հուրդ նե րից, քան զի այն ա վե լի կա րևոր էր հա մա րում, և ա պա նոր՝ 

ծա ռե րը: 

77. Մի ծե րի մա սին ա սում էին, թե մա հա մերձ էր: Նրա մա հի ճը 

շրջա պա տած եղ բայր նե րը հագց րին նրան սև սքեմ և սկսե ցին ող բալ, 

իսկ ծե րը բա ցեց իր աչ քե րը և ծի ծա ղեց, հե տո դարձ յալ ծի ծա ղեց, և 

այդ պես ե րեք ան գամ: Եղ բայր նե րը նրան ա սա ցին. «Ա սա՛ մեզ, հա՛յր, 

ին չո՞ւ մենք լա լիս և ող բում ենք, իսկ դու ե րեք ան գամ ծի ծա ղե ցիր»: 

Ծե րը նրանց ա սաց. «Նախ` նրա հա մար ժպտա ցի, որ դուք մահ վա նից 

վա խե նում եք, երկ րորդ` այն պատ ճա ռով, թե դուք ին չո՞ւ չեք պատ

րաստ վում մահ վան, և եր րորդ՝ նրա հա մար ծի ծա ղե ցի, որ վշտե րից 

գնում եմ դե պի հան գիստ»: Եվ այս ա սե լով` նույն պա հին էլ ննջեց:

78. Հայ րե րից մեկն ա սաց. «Մի կրո նա վոր կար` ուս յալ և խիստ  

ճգնա վոր, ո րի վրա փոքրինչ ծու լու թյուն ե կավ, իսկ նա սկսեց իր ան

ձը նա խա տել հեղ գա նա լու հա մար և ա սել. «Մին չև ե՞րբ պետք է հեղ

գա նաս քո կյան քի հան դեպ, եղ կե լի՛ անձ իմ, և միտքդ չառ նես Աստ

ծո դա տաս տա նի ա հը: Ո ՜վ գի տե, գու ցե մեռ նես քո ծու լու թյան մեջ 

և մտնես հա վի տե նա կան տան ջանք նե րի մեջ»: Այս ա սե լով մե կու սի` 

ա րիա նում էր Աստ ծո գոր ծի մեջ: Օ րե րից մի օր, մինչ նա կա տա րում 

էր իր ա ղո թա կար գը, դևե րը ե կան՝ խռով քի մեջ գցե լու նրան: Իսկ նա 

նրանց ա սաց. «Մին չև ե՞րբ եք նե ղե լու դուք ինձ, ո՛վ չար քեր, բա վա

կան է ձեզ ան ցած օ րե րի իմ հեղ գու թյու նը»: Դևե րը նրան ա սա ցին. 

«Երբ դու հեղ գա նում էիր մեզ հետ, մենք նույն պես քեզ հետ հեղ գա

նում էինք, իսկ այժմ դու ե լար կռվե լու մեր դեմ, մենք նույն պես ե լանք 

պա տե րազ մե լու քո դեմ»: Եղ բայ րը, երբ լսեց այս, ա ռա վել ժրա ցավ իր 

ճգնու թյան մեջ»: 

79. Ծերն ա սաց. «Մի եղ բայր կար Սկի տեում, ո րը շատ փու թա ջան 

էր իր խնամ քի, կե րա կուր նե րի և մարմ նա կան հանգս տի հար ցում, իսկ 

մնա ցած ա մեն ին չում չա փա զանց ծույլ էր: Մի օր դևը, ե րևա լով ծե

րե րից մե կին, ա սաց. ��Այ սինչ եղ բայրն ինձ խեղ դում է և չի թող նում՝ 

գնամ ի րե նից և ա մեն օր կանգ նում է Աստ ծո ա ռաջ և ա սում՝ փրկի՛ր 

ինձ չա րից: Եվ Աստ ված նրան ո ղոր մե լով՝ իր զո րու թյուն նե րով նե ղում 

է ինձ՝ հա նե լով դուրս, իսկ նա չի թող նում, որ դուրս գամ իր մի ջից` 

իր մարմ նին խնամք տա նե լով��»:                

80. Եր կու ի մաս տա սեր ներ գնա ցին ոմն ծե րի մոտ և խնդրե ցին նրան, 

որ պես զի կե նաց խոսք ա սի ի րենց: Իսկ ծե րը լուռ էր: Սա կայն նրանք 

դարձ յալ բռնա դա տում էին ծե րին և ա սում. «Ո չինչ չե՞ս ու զում խո
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սել մեզ հետ, հա՛յր»: Ծե րը նրանց ա սաց. «Որ դուք բա նա սեր ներ եք` 

գի տեմ, և որ ճշմա րիտ ի մաս տա սեր ներ չեք` վկա յում եմ: Մին չև ե՞րբ 

եք սո վո րե լու ա սել, և չգի տե՞ք, որ պետք է ա սածն ա նել: Գնա ցե՛ք 

և սո վո րե՛ք լռու թյուն, մահ վան խո կում, հան դար տու թյուն և զգաս

տու թյուն»: Երբ լսե ցին ի մաս տա սեր նե րը, ա սա ցին. «Հի րա վի, ա՛յս է 

աստ վա ծա յին ի մաս տու թյու նը, որ ա սա ծը գոր ծով կա տա րեն, որ պես զի 

մահ վան խոկ ման մի ջո ցով սպան վեն ախ տե րը, և նույն գան ձը պահ վի 

լռու թյան և հան դարտ զգաս տու թյան մի ջո ցով»: Եվ ի րենց գլուխ նե րը 

խո նար հե լով՝ երկր պա գե ցին և  ա մեն ին չում շա հած՝ գնա ցին: 

81. Ծերն ա սաց. «Կրո նա վո րը, որ աշ խար հից ել նե լով՝ իր ան ձը գցում 

է խռովք նե րի ու եղ կե լի կեն ցա ղա յին հոգ սե րի և նրա տու րևա ռու թյան 

մեջ, նման է մու րա ցիկ աղ քա տի, որ շրջում է, և բնավ չեն պա կա սում 

նրա կեն սա կան կա րիք նե րը, և բա զում հոգ սե րից ըն դար մա ցած՝ ընկ

նում ու քնում է, և ե րա զում ի րեն տես նում է հա րուստ և թան կար ժեք 

զգեստ նե րով, ա պա ու րա խու թյու նից զարթ նում է և ի րեն տես նում հե

տին աղ քա տու թյան և տա ռա պանք նե րի մեջ: Այդ պես կլի նի նաև կրո

նա վո րի հետ՝ ե թե չզգու շա նա, այլ ըն դու նայն և զուր վատ նի իր օ րե րը 

խռովք նե րի ու հոգ սե րի մեջ, գե րի դառ նա խոր հուրդ նե րին և ծաղ րու

ծա նակ` դևե րին, ո րոնք պա տե րազ մում են նրա հետ, ո րով հե տև հա

վա տաց նում են, թե ի րենց ան հանգս տու թյու նը, հոգսն ու խռովք նե րը 

հա նուն Աստ ծո է: Եվ այն ա հա վոր ժա մին, երբ մարմ նից բա ժան վի 

հո գին, ի րեն կտես նի եղ կե լի, աղ քատ և բո լոր  ա ռա քի նու թյուն նե րից՝ 

պա կա սած, և այն ժամ կհաս կա նա, թե որ քա՜ն բա րիք նե րի պատ ճառ են 

խո նար հու թյու նը, հան դար տու թյու նը և ճգնա վո րա կան զգու շա վո րու

թյու նը, և թե որ քա՜ն տան ջանք նե րի պատ ճառ են խռովք նե րը, հոգ

սերն ու աշ խար հիկ հարս տու թյան պատ րանք նե րը»:

82. Ծերն ա սաց. «Միշտ մահ վա՛ն մա սին խոր հիր, որ պես զի ի շահ 

գոր ծադ րես այն, քան զի մարդ կանց մտա ծում նե րից ո չինչ չի կա րող 

ծա ծուկ մնալ Աստ ծուց: Եվ քո մտքե րը թո՛ղ մա քուր և ար թուն լի նեն 

ա մեն տե սակ չա րից»:  

83. Ծերն ա սաց. «Զգու շա նա՛նք, եղ բայր նե՛ր, և ար թո՛ւն լի նենք 

պա տե րազ մե լու ժա մա նակ,  թող նե՛նք ան ցա վոր ներն ու հոգ տա նե՛նք 

ա նանց նե րի մա սին և թո՛ւյլ չտանք մեր մտքին՝ չա րը խոր հե լու, որ

պես զի չա րու թյունն ու ա նօ րե նու թյու նը  բույն չդնեն  մեր ան ձե րի 

մեջ»: 
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84. Ծե րերն ա սա ցին. «Միշտ բա րի՛ն խոր հենք, որ պես զի բա րին 

գոր ծենք. և ճգնե՛նք, ո՜վ եղ բայր ներ, հսկե՛նք հա նուն հան դերձ յալ բա

րիք նե րի, պատ րաս տե՛նք մեր ան ձե րը այս երկ րա վոր կյան քից դուրս 

գա լու հա մար և ու նայ նու թյամբ չվատ նենք մեր կյան քի սա կավ օ րե րը, 

այլ միշտ ա ղա չենք Աստ ծո ա ռա տա բաշխ ո ղոր մու թյու նը»: 

85. Ծե րերն ա սա ցին. «Երբ մար դը նոր է գա լիս կրո նա վո րու թյան, 

Տե րը դևե րին թույլ չի տա լիս, որ ուժ գին պա տե րազ մեն նրա դեմ, 

որ պես զի նրան ցից վա խե ցած` իր ձեռ նար կումն ի րեն օ տար չթվա 

և չդառ նա դե պի աշ խարհ: Իսկ երբ հա րա տևում է նրա մեջ, ու սա

նում և ուղղ վում է, այն ժամ վրա են հաս նում դևե րի պա տե րազմ նե րը, 

մարմնա վոր ցան կու թյուն նե րի եռ քը ու ախ տե րի ա լիք նե րը, իսկ երբ 

դրան ցից ա կա մա վհատ վում է, նրան ըն դա ռաջ են գա լիս խո նար հու

թյու նը, ող բերն ու ար տա սուք նե րը, միայն ինքն ի րեն մե ղադ րելն ու 

դա տե լը: Այս փոր ձու թյուն նե րից ին քը սո վո րում է և ու րիշ նե րին էլ է 

սո վո րեց նում համ բե րու թյուն, փորձ և դա տաս տան,  և դրա նից մղված 

դի մում է իր Փրկչին՝ բա զում ար տա սուք նե րով: Բայց շա տե րին դժվա

րին թվաց այս բա նը և խռով յալ մտքով ու մթագ նած սրտով ինք նա

սպան ե ղան՝ սրով, ո մանք էլ այդ չափ տրտմու թյու նից գա հա վեժ լի նե

լով` կո րան, և այս պես հայ հո յու թյան դևից խո տոր վե լով` ա րե ցին այդ: 

Ու րիշ ներն էլ մարմ նի պա տե րազ մի եռ քից դրդված` կտրե ցին ի րենց 

ան դամ նե րը, մյուս նե րը դարձ յալ պոռն կա կան ախ տի գե րա ռա տու

թյու նից հի մա րա ցան, և դևե րից լլկված` կա նանց բե րե ցին և բնա կեց

րին ի րենց մոտ: Սա կայն մենք կար ճա միտ չլի նենք և չհու սա հատ վենք, 

այլ ամ րապն դենք մեզ՝ ա րիա բար դի մա կա յե լու մեզ վրա ե կող թշնա մու 

բո լոր պա տե րազմ նե րին: Մեզ վրա նե ղու թյուն ներ հաս նե լիս գո հա

նա՛նք Աստ ծուց և Նրան հանձ նենք մեր բո լոր հոգ սե րը»: 



 

ԺԲ  
Ա ղոթք նե րի մա սին

1. Ե կան եր կու եղ բայր ներ հայր Ան տո նի մոտ և հարց րին նրան 

Ղև տա ցի նե րի գրքից: Ա մոնն էլ նրա մոտ էր: Եվ Ա մո նը լսեց, որ Ան

տոնն ա սում է. «Աստ վա՛ծ, ու ղար կի՛ր Մով սե սին ինձ մոտ` մեկ նե լու 

այս խոս քե րը»: Եվ Աստ ված ու ղար կեց նրա մոտ՝ միայն Ա մո նին և 

Ան տո նին տե սա նե լի, ու սու ցա նեց նրան և մեկ նեց խոս քե րի ի մաս տը:

2. Հայր Թեո դո րոսն ա սաց. «Ե թե Աստ ված հաշ վի առ նի մեր հեղ

գու թյունն ա ղոթք նե րի ժա մին և մեր մտքե րի գեր վա ծու թյու նը պաշ

տա մուն քի ժա մա նակ՝ չենք կա րո ղա նա ապ րել»:

3. Մի ան գամ ոմն թե բա ցի ծեր ե կավ Սի նա լե ռը. և մինչ գնում էր 

այն տեղ, ճա նա պար հին նրան հան դի պեց ոմն եղ բայր և ծե րին ա սաց. 

«Ե րաշ տի պատ ճա ռով նեղ վում ենք, հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Եվ 

ին չո՞ւ ա ղոթ քի չեք կանգ նում և Աստ ծուն չեք ա ղա չում»: Եղ բայ րը 

նրան ա սաց. «Ա ղոթք էլ ենք ա նում,՛ ուխտ էլ, բայց անձ րև չի գա

լիս»: Ծերն ա սաց. «Ջերմ սրտով չեք կանգ նում ա ղոթ քի, և ու զո՞ւմ ես 

ի մա նալ, որ դա այդ պես է»: Այն ժամ ա ղոթ քի կանգ նեց և իր ձեռ քե րը 

բարձ րաց րեց վեր, նույն պա հին էլ անձ րև ե կավ: Եվ եղ բայ րը, տես նե

լով այդ, զար հու րեց և գե տին ընկ նե լով` երկր պա գեց նրան: Իսկ ծե րը 

փա խավ  այն տե ղից, իսկ եղ բայրն ա մեն քին պատ մեց տե ղի ու նե ցա ծը, 

և ով քեր լսե ցին՝ փա ռա վո րե ցին Աստ ծուն:

4. Ծերն ա սաց. «Ա ղոթ քի մեջ մնա լուց ա վե լի դժվար բան չկա, ո րով

հե տև ա մեն ա ռա քի նու թյուն իր հան գիստն ու նի, իսկ ա ղոթ քի դեմ 

դևե րը պա տե րազ մում են մին չև վեր ջին շուն չը»:

5. Հայր Հա կոբն ա սաց. «Մի ե րի տա սար դի տե սա, որ ա ղո թում էր և 

ա սում. «Աստ վա՛ծ, փրկի՛ր ինձ գա զան նե րից»: Եվ դրա նից հե տո տե

սա, որ այն տեղ կար մի ինձ` իր ձա գե րով, և ե րի տա սար դը նրանց հետ 

կե րակր վում էր ին ձի կա թով: Մի ու րիշ ան գամ էլ ա ղո թե լով ա սում L L

L L
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էր. «Փրկի՛ր ինձ կրա կից, Տե՛ր»: Եվ հե տո մտավ բոր բոք ված հրի մեջ 

և բնավ չվնաս վեց»:

6. Ի պա տաս խան եղ բայր նե րից ո մանց ա սա ծին, թե ի րենք միշտ 

ա ղո թում են, Ղուն կիա նոս ծե րը հարց րեց. «Երբ ու տում կամ ննջում 

եք, ո՞վ է ա ղո թում ձեզ հա մար»: Եվ նրանք պա տաս խան չտվե ցին: 

Եվ ծերն ա սաց նրանց. «Ես սկսում եմ գոր ծը և կա նո նը կա տա րում 

եմ ա ռանց հա պա ղե լու, առ նում եմ օ րա կան տասն վեց դրամ և կե սը 

տա լիս եմ ո ղոր մու թյուն, իսկ նրանք ա ղո թում են ինձ հա մար՝ ե թե ես 

ննջում եմ կամ ու տում, և կա տար վում է այն խոս քը, թե` ան դա դա՛ր 

ա ղո թե ցեք (Ա Թե սաղ. Ե 17)»:

7. Հայր Մա կա րիո սը չորս ա միս ա մեն օր գնում էր ոմն եղ բոր մոտ, 

որ պես զի խո սի նրա հետ, բայց ոչ մի ան գամ չէր գտնում նրան ա ղոթք

նե րից ա զատ: Եվ զար մա նա լով` հայր Մա կա րիոսն ա սաց. «Ա հա վա սիկ, 

երկ րա յին հրեշ տակ է»:

8. Հու լիա նոս Ամ բա րիշ տը, երբ կա մե նում էր Պարս կաս տա նի վրա 

հար ձակ վել, մի դև ու ղար կեց ա րաբ նե րի եր կի րը` ի րեն տե ղե կու թյուն

ներ բե րե լու Պարս կաս տա նի կող մե րից: Դևը վե րա դար ձավ տասն

հինգ օր հե տո, և Հու լիա նո սը հարց րեց ու շա նա լու պատ ճա ռը: Եվ դևն 

ա սաց. «Հա պա ղե ցի, սա կայն ո չինչ չքա ղե ցի, քան զի այն երկ րում մի 

մե նակ յաց կար, որ ա ղոթք նե րով ար գե լեց ինձ ո րևէ բան ի մա նալ, իսկ 

ես տասն հինգ օր ջա նա ցի շե ղել նրան ա ղոթք նե րից, որ պես զի կա րո ղա

նամ կա տա րել իմ գոր ծը, բայց  չկա րո ղա ցա»: Եվ Հու լիա նոսն ա սաց. 

«Պարս կաս տա նից հաղ թու թյամբ վե րա դառ նա լիս ես այդ վրե ժը կառ

նեմ նրա նից»: Լսեց այս ա մե նը Եվ տի քես ա նու նով մի իշ խան, գնաց 

այն մե նակ յա ցի մոտ և դար ձավ ան վա նի կրո նա վոր: Իսկ Հու լիա նո սը 

սպան վեց Պարս կաս տա նում, և նրա հետ խա փան վե ցին նրա բո լոր  չար 

խոր հուրդ նե րը:

9. Ի մաս տա սեր նե րից մեկն Ան տոն Ար դա րի ա ռաջ կանգ նած՝ ա սաց. 

«Ինչ պե՞ս ես ժուժ կա լում, ո՛վ հայր, Սուրբ Գրքի մխի թա րու թյու նից 

զրկված»: «Իմ գիր քը, ո՜վ ի մաս տուն»,– ա սաց Ան տո նը,– «բնու թյան 

ի րո ղու թյունն է, և միշտ կող քիս է, երբ կա մե նում եմ Աստ ծո խոս քը 

կար դալ»:

10. Ոմն ծեր ա սաց. «Եղ բայր նե րի գալստ յան ժա մա նակ չթու լաց նես 

քո սիր տը, այլ այդ ժա մա նակ ա վե լի շա՛տ ա ղո թիր և այն էլ` ծա ծուկ, 

ո րով հե տև հենց այդ ժա մա նակ է գաղտ նի թշնա մուց ե կող` չա րա խո

սե լու գայ թակ ղու թյան վտան գը»:
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11. Աբ բա Դա նիել Սկյու թա ցին պատ մեց, թե մի եղ բայր կար Ե գիպ

տո սում, ո րը ճա նա պարհ գնա լիս, երբ օ րը տա րա ժա մեց, ցրտի պատ

ճա ռով մտավ գե րեզ մա նոց  և օ թևա նեց այն տեղ: Եվ երբ դևերն անց

նում էին այդ տե ղով, մե կը մյու սին ա սաց. «Տես նո՞ւմ ես` ինչ պի սի խի

զա խու թյուն ու նի այս մե նակ յա ցը, որ գե րեզ մա նի մեջ է ննջում. ե՛կ 

տան ջենք սրան»: Մյուսն ա սաց. «Ին չո՞ւ ենք ու զում տան ջել սրան. 

ամ բող ջո վին մերն է և մեզ է ծա ռա յում` կա տա րե լով մեր կամ քը, ո րով

հե տև  ու տում է, խմում, չա րա խո սում և զլա նում է ա ղո թել: Սրան 

տան ջե լու փո խա րեն` գնանք խռով քի մեջ գցենք նրանց, ով քեր մեզ 

են խռո վեց նում և ա ղոթք նե րով մեր դեմ են մարտն չում օր ու գի շեր»:

Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից

12. Ե րա նե լի Ե պի փան Կիպ րա ցի ե պիս կո պո սին տե ղե կաց րեց նրա` 

Պա ղես տի նում ե ղած վան քե րի վա նա հայ րը և ա սաց. «Թեև Ձեր ա ղոթք

նե րով չհեղ գա ցան եղ բայր ներն ի րենց կա նո նի մեջ, սա կայն ստի պո ղա

բար են ա նում եր րորդ, վե ցե րորդ և ին նե րորդ ժա մե րի ա ղոթք նե րը»: 

Իսկ նա մե ղադ րեց նրան և այս պես պա տաս խա նեց. «Հայտ նի է, որ օր

վա այլ ժա մե րի ևս ծու լա նում եք ա ղո թել, մինչ դեռ կրո նա վո րը պար

տա վոր է միշտ և ան դա դար ա ղո թել՝ սրտով և մտքով, կանգ նած թե 

նստած, աշ խա տե լիս թե ու տե լիս, ննջած ժա մա նակ թե վեր կե նա լիս, 

թե գնա լիս: Եվ Դա վիթ մար գա րեն էր ա մեն ժամ ա ղո թում. ե րե կո յան 

թե վաղ ա ռա վոտ յան, ցե րե կը թե գի շեր վա մեջ, օ րը յոթ ան գամ. ողջ 

օ րը,– ա սում է,– օրհ ներ գում եմ  Տի րո ջը և Նրա օրհ նու թյունն ա մեն 

ժամ բե րա նումս է (Սաղմ. ԼԳ 2)»: 

13. Ծերն ա սաց. «Ե թե մտքե րիդ հետ պա տե րազ մող խոր հուրդ գա 

քեզ վրա, զգո՛ւյշ ե ղիր, որ պես զի ու րիշ բան չխնդրես ա ղոթ քիդ մեջ, 

այլ թշնա մու դեմ սրի՛ր քո ա ղոթք նե րի սու րը՝ պա տե րազ մե լով նրա 

դեմ»:

14. Մի ան գամ հայր Մով սե սը  գնաց ջուր բե րե լու և հայր Զա քա

րիա յին գտավ ջրհո րի վրա՝ ա ղո թե լիս: Եվ տե սավ հայտ նա պես Աստ

ծո Հո գին, որ հանգ չում էր նրա գլխին, և ու րա խու թյամբ լցվեց հայր 

Մով սե սը, որ այդ պի սի շնորհ ներ տե սավ հայր Զա քա րիա յի վրա:

15. Հայր Ե սա յիասն ա սաց. «Մի ան գամ պի լի սա ցի նե րի ե րեց հայր 

Ի սի դո րեն եղ բայր նե րի հետ գնաց ե կե ղե ցի, և երբ ու տում ու խո սում 

էին միմ յանց հետ, սաս տեց նրանց և ա սաց. ��Լո՛ւռ ե ղեք, եղ բայր նե՛ր, 
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ո րով հե տև ես մի եղ բոր գի տեմ, որ ու տում և ըմ պում է մեզ հետ, և ու

տե լիս նրա ա ղոթ քը՝ որ պես հրե սյուն, ել նում է Աստ ծո ա ռաջ��»:

16. Հայր Ղով տը գնաց մի ան գամ հայր Հով սե փի մոտ և ա սաց. «Իմ 

կա րո ղու թյան չա փով ա նում եմ իմ սա կավ ա ղոթք նե րը, պահքն ու 

հան դար տու թյու նը, և  ար գե լում եմ չար խոր հուրդ նե րը՝ որ քան կա

րող եմ. ու րիշ էլ ի՞նչ պետք է ա նեմ»: Իսկ ծե րը վեր կե նա լով՝ բարձ

րաց րեց իր ձեռ քե րը դե պի եր կինք, և նրա տա սը մատ նե րը դար ձան 

իբ րև վառ վող լապ տեր ներ, և ա սաց  նրան. «Ե թե ապ րել ես ու զում, 

ե ղի՛ր դու ամ բող ջո վին որ պես վառ վող լապ տեր»:

17. Ոմն եղ բայր չէր կտրվում իր ձե ռա գոր ծից, և նրա ա ղոթք ներն 

ան դա դար ել նում էին Աստ ծո ա ռաջ: Այս տես նե լով` ծե րե րը սաս տիկ 

երկ յու ղե ցին և փառք տվե ցին սուրբ ա ղոթք ներ ըն դու նող Աստ ծուն:

18. Հարց րին ո մանք հայր Մա կա րիո սին. «Ինչ պե՞ս պետք է ա ղո

թել»: Ծե րը նրանց ա սաց. «Պետք չէ շատ խո սել, այլ պետք է ձեռ քե րը 

բարձ րաց նել եր կինք և ա սել. «Տե՛ր, ինչ պես գի տես և ինչ պես կա մե

նում ես` ո ղոր մի՛ր ինձ»: Իսկ ե թե պա տե րազ մի մեջ ես, պետք է ա սել. 

«Օգ նի՛ր ինձ»: Նա գի տե քո բա րին և ո ղոր մու թյուն կա նի քեզ»:

19. Հայր Նե ղոսն ա սաց. «Քեզ չա րիք պատ ճա ռո ղին որ քան չա րով 

հա տու ցես, քո ա ղոթք նե րի մեջ դրանք բո լո րը քեզ գայ թակ ղու թյուն 

կլի նեն, քան զի ա ղոթք նե րը հե զու թյուն, ան բար կու թյուն և խո նար հու

թյուն են և ա մեն տե սակ  վիշտ ու տրտմու թյուն ցրող հզոր դե ղա մի

ջոց ներ»:

20. Ա սաց դարձ յալ. «Ա մեն մի ա ռա քի նու թյուն, որ մարդ գոր ծում 

է, նրա արդ յունքն ա ղոթ քի ժա մա նակ կգտնի: Ե թե ցան կա նում ես 

ա ղո թել՝ ինչ պես հարկն է, մի՛ տրտմեց րու քո եղ բո րը, և մի՛ կա մե ցիր 

լի նել այն պի սին, ինչ պի սին ինքդ ես փա փա գում, այլ ինչ պես Աստ ված 

է կա մե նում քեզ հա մար՝ ա՛յն սի րիր, և դու հան գիստ կգտնես ա ղոթք

նե րիդ ու խնդրանք նե րիդ մեջ»:

21. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց նրան. «Հա՛յր, բա

րի՞ է միշտ ա ղո թե լը»: Ծե րը նրան ա սաց. «Հայր Ան տոնն ա սում էր, թե 

այս խոս քը Տի րոջ բե րա նից է ել նում. «Ա ղո թե ցե՛ք, ի՛մ ժո ղո վուրդ»,– 

ա սում է Տե րը»:

22. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Սի սո յին և ա սաց. «Ես ինչ պե՞ս հա ճո 

լի նեմ Աստ ծուն»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ե թե իս կա պես կա մե նում ես հա

ճո լի նել Աստ ծուն, պետք է հրա ժար վես աշ խար հից և հե ռա նաս ա մեն 
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ին չից, թող նես քո ա գա րակ նե րը և հե տևես քո Ա րար չին: Ա ղոթք նե րով 

ու ար տա սուք նե րով գա մի՛ր քո անձն Աստ ծուն և հան գիստ կգտնես 

այս տեղ և հան դերձ յա լում»:

23. Հայր Տի թո յի մա սին ա սում էին, թե ստեպստեպ ձեռ քե րը վայր 

էր ի ջեց նում, մինչ դեռ ա ղոթք նե րում համ բառ նում էր, մտքով հափշ

տակ վում էր եր կինք և մնում էր անմ ռունչ: Եվ միայն նրա հա մար էր 

ձեռ քե րը շուտշուտ վայր ի ջեց նում, որ գու ցե թե ո րևէ եղ բայր տես նի՝ 

ա ղոթք նե րի մեջ նրա մտքե րի հափշ տա կու մը դե պի եր կինք:

24. Ոմն եղ բայր ժա մա նակ առ ժա մա նակ գնում էր հայր Տի թո յի 

մոտ՝ տե սակ ցու թյան, և չորս ա միս գնա լով` ոչ մի ան գամ ա ղո թա կան 

վի ճա կից դուրս չգտավ նրան, որ պես զի խո սի նրա հետ: Եվ մի օր էլ 

երբ գնաց նրա մոտ և կանգ նած դռան մոտ՝ հանգս տա նում էր, լսեց  

նրա ող բի ձայ նը, որ ա սում էր. «Տե՛ր, մե ղա վո րիս ա ղոթք նե րը չեն 

մտնում քո ա կան ջը, որ պես զի ո ղոր մես ինձ»: Եվ ա նընդ հատ կրկնում 

էր այդ խոս քը և ող բում էր ան դա դար:

25. Ոմն ծեր մե նակ յաց տե սավ, որ մի դև հրա ման էր տա լիս մեկ այլ 

դևի` արթ նաց նել ննջած կրո նա վո րին: Պա տաս խա նեց դևը և ա սաց. 

«Չե՛մ կա րող դա ա նել, ո րով հե տև արթ նաց րի նրան մեկ ու րիշ ժա մի, 

իսկ նա վեր կա ցավ, ա ղո թեց և հա լա ծեց ինձ այն տե ղից»:



  

Գլուխ ԺԳ 
Օ տա րա սեր եվ ո ղոր մած լի նե լու մա սին

1. 
Ոմն ծեր մի եղ բոր հետ բնակ վում էր խցում, և նա խիստ ո ղոր

մած էր: Սով ե ղավ, և շա տերն սկսե ցին քաղ ցել և գա լիս էին 

նրա դու ռը, որ պես զի ո ղոր մու թյուն ա նի ի րենց, իսկ նա բո լո րին հաց 

էր տա լիս: Եղ բայ րը տես նե լով, որ շատ է դուրս տա լիս, ա սաց  ծե րին. 

«Տո՛ւր իմ բա ժի նը հա ցը»: Եվ նա ա սաց. «Վերց րո՛ւ` ինչ պես կա մե

նում ես»: Եվ բա ժա նե ցին հա ցը. վերց րեց եղ բայրն իր բա ժինն ա ռան

ձին, իսկ ծերն իր բա ժին հա ցից ո ղոր մու թյուն էր ա նում: Եվ շա տերն 

էին լսում ու գա լիս ծե րի մոտ, իսկ նա բո լո րին էլ հաց էր տա լիս: Եվ 

Աստ ված, տես նե լով ծե րի բար յա ցա կա մու թյու նը, օրհ նեց նրա հա ցը: 

Եղ բայ րը կե րավ իր բա ժին հա ցը, և ծերն ա սաց. «Ա հա ես է լի հաց ու

նեմ, ե՛կ վերս տին հա մա տեղ ապ րենք»: Եվ նա ա սաց` լավ, և երկ րորդ 

ան գամ միաց րին հա ցե րը: Եվ դարձ յալ ա ռա տու թյուն ե ղավ, դարձ յալ 

գա լիս էին ծե րի մոտ, խնդրում էին նրա նից, և նա տա լիս էր նրանց: 

Պա տա հեց այն պես, որ հա ցը սպառ վեց, և եղ բայ րը մտնե լով՝ տե սավ, 

որ հա ցը վեր ջա ցել է: Եվ մի աղ քատ ե կավ, որ հաց խնդրի, ծերն ա սաց. 

«Մտի՛ր և հա՛ց տուր նրան»: Եղ բայրն ա սաց. «Չկա, ո րով հե տև հացն 

սպառ վել է»: Եվ ծե րը նրան ա սաց. «Մտի՛ր և փնտրի՛ր»: Եվ նա մտնե

լով՝ գտավ հա ցի կո ղո վը բեր նե բե րան լցված հա ցով և մեծ երկ յու ղա

ծու թյամբ վերց նե լով՝ տվեց աղ քա տին և ճա նա չե լով ծե րի ա ռա քի նու

թյունն ու հա վա տը` փա ռա բա նեց Աստ ծուն:

2. Մի ան գամ եր կու եղ բայր գնա ցին Ա մոն ծե րի մոտ, իսկ ծե րը 

սո վո րու թյուն չու ներ ա մեն օր ճա շա կե լու: Երբ տե սավ եղ բայր նե րին, 

խնդաց և ա սաց. «Ով պա հե ցո ղու թյուն ա նի, վարձ կառ նի, իսկ ով ճա

շա կի հա նուն սի րո՝ եր կու պատ վի րան կկա տա րի, ո րով հե տև իր կամ քը 

չկա տա րեց և ըստ պատ վի րա նի` եղ բայր նե րին մխի թա րեց»:

3. Ե գիպ տո սի ա նա պա տում մի սուրբ էր բնակ վում, ո րը ե րեց էր: 

Նրա նից շատ հե ռու բնակ վում էր ոմն մա նի քե ցի, որն ի րենց ե րեց կոչL L

L L
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ված նե րից էր, և կա մե նա լով գնալ իր պաշ տո նա կից նե րից մե կի մոտ` 

ե րե կո յան հայտն վեց այն տեղ, ուր ուղ ղա փառ սուրբն էր: Վա խե նում 

ու զար հու րում էր մտնել նրա մոտ՝ գի շե րե լու, մտա ծում էր` կճա

նա չի ինձ, որ մա նի քե ցի եմ, և գու ցե չըն դու նի ինձ: Ի վեր ջո ստիպ

ված բա խեց դու ռը, իսկ ծե րը, բա ցե լով և ճա նա չե լով նրան, ու րա խու

թյամբ ըն դու նեց և ներս տա րավ, սե ղան դրեց և կե րակ րեց նրան, ա պա 

հանգս տաց րեց բերկր յալ սրտով: Իսկ մա նի քե ցին, գի շե րը ա ռան ձին 

մնա լով, ա սաց. «Ին չո՞ւ ոչ մի կար ծիք չհայտ նեց իմ մա սին. իս կա պես 

սա Աստ ծո ծա ռա է»: Եվ ըն կավ նրա ոտ քե րը և ա սաց. «Այ սու հե տև 

ես ուղ ղա փառ եմ»: Եվ այս պես ա սե լով` բնակ վեց այն տեղ` նրա մոտ:

4. Մի ան գամ հայ րե րից ո մանք գնա ցին Պա նե փոս` Հով սեփ ծե րի 

մոտ, որ պես զի հարց նեն նրան, թե ինչ պես պե՞տք է ըն դու նեն հյուր 

ե կած օ տար եղ բայր նե րին, թե արդ յոք պե՞տք է ու րա խա նան նրանց 

հետ՝ նրանց գա լու կա պակ ցու թյամբ և մխի թա րեն նրանց: Նախ քան 

նրանց հարց նե լը՝ ծերն իր ա շա կեր տին ա սաց. «Տե՛ս, թե ինչ եմ ա նելու 

այ սօր»: Եվ դրեց եր կու ա թոռ ներ` իր աջ և ձախ կող մե րում, և նրանց 

ա սաց` նստե՛ք: Եվ մտնե լով իր խու ղը` հա գավ աղ քա տի հան դերձ ներ, 

ա պա դուրս գա լով` ան ցավ նրանց մի ջով լռել յայն: Ա պա կրկին ներս 

մտնե լով` հա նեց մու րաց կա նի զգեստ նե րը, հա գավ իր շո րե րը և նստեց 

նրանց մի ջև, իսկ նրանք զար մա ցած էին ծե րի ա րարք նե րի վրա: Եվ 

նա հարց րեց. «Տե սա՞ք՝ ես ինչ ա րե ցի»: Նրանք ա սա ցին` ա յո՛: Նրանց 

հարց րեց. «Ի՞նչ ա րե ցի»: Նրանք ա սա ցին. «Նախ հա գար մու րաց կա

նի շո րեր, հե տո` մե նակ յա ցի»: Եվ նրանց ա սաց. «Մի՞թե ես փոխ վե ցի՝ 

հան դերձ նե րը փո խե լուց»: Ա սա ցին` ո՛չ: Ծե րը նրանց ա սաց. «Արդ, 

ե թե ես նույնն եմ՝ եր կու զգեստ նե րը փո խե լուց հե տո, ու րեմն դրան

ցից և ոչ մե կը ո՛չ վնա սեց ինձ, ո՛չ էլ փո խեց ինձ: Այդ պես և դուք 

պետք է ար ժա նի ըն դու նե լու թյուն ցույց տաք օ տար եղ բայր նե րին, 

ինչ պես Տերն է ա սում. «Տվե՛ք կայս րի նը` կայ սեր, և Աստ ծու նը` Աստ

ծուն (Մատթ. ԻԲ 21, Մարկ. ԺԲ 17, Ղուկ. Ի 25): Երբ եղ բայր նե րը գան ձեզ 

մոտ, ու րա խու թյա՛մբ ըն դու նեք նրանց, իսկ երբ մե նակ լի նեք, ող բը 

թող ձեր ըն կե րը լի նի, որ պես զի միշտ Աստ ծո երկ յու ղի մեջ լի նեք»: 

Եվ նրանք լսե լով` զար մա ցան, ո րով հե տև ինչ հարց որ ու նեին ի րենց 

մտքում, նա պա տաս խա նեց՝ ա ռանց հարց նե լու: Փա ռա վո րե ցին Աստ

ծուն և գնա ցին խնդու թյամբ, և իբ րև Աստ ծուց ըն դու նե ցին այն խոս

քը, որ աս վեց ի րենց:

5. Մի մե նակ յաց կար, որն ու ներ աղ քատ աշ խար հիկ եղ բայր, և ինչ 

վաս տա կում էր, տա լիս էր այդ աշ խար հիկ եղ բո րը, իսկ աշ խար հիկն 
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ա վե լի էր աղ քա տա նում: Եվ եղ բայ րը, գնա լով մի ծե րի մոտ, պատ մեց 

ե ղե լու թյու նը: Ծե րը նրան ա սաց. «Ե թե կա մե նում ես ինձ լսել, այ լևս 

մի՛ տուր նրան, այլ ա սա՛. «Եղ բա՛յր, քա նի դեռ կար` տա լիս էի քեզ, 

իսկ հի մա ինչ որ դու վաս տա կես, բե՛ր ինձ քո վաս տա կից»: Եվ ինչ 

որ բե րի քեզ, վերց րո՛ւ նրա նից և որ տեղ գի տես՝ մի օ տա րա կան կամ 

ծեր աղ քատ կա, տո՛ւր նրան և ա ղա չի՛ր, որ պես զի ա ղոթք ա նի նրա 

հա մար»: Եվ եղ բայրն այդ պես էլ ա րեց. երբ ե կավ աշ խար հիկ եղ բայ

րը, խո սեց նրա հետ` ինչ պես ծերն էր ի րեն ա սել, և նա տրտմու թյամբ 

գնաց իր տուն: Ա ռա ջին օ րը մի քիչ բան ջար բե րեց իր վաս տա կա ծից, 

և եղ բայ րը վերց նե լով այն՝ տվեց ծե րե րին և ա ղա չեց  նրանց` ա ղոթք 

ա նել նրա հա մար, և օրհն վե լով նրան ցից` գնաց: Այդ պես դարձ յալ 

բե րեց բան ջա րե ղեն և հաց, և եղ բայ րը վերց նե լով` նույն կերպ վար

վեց: Եր րորդ այ ցին` շատ բան բե րեց, նույ նիսկ` ձուկ և գի նի, և եղ

բայ րը տես նե լով՝ զար մա ցավ, ա պա կան չե լով աղ քատ նե րին՝ կե րակ րեց 

նրանց: Եվ ա սաց նրան եղ բայ րը. «Մի՞թե հա ցի կա րիք ու նես, եղ

բա՛յր»: Եվ նա ա սաց. «Ո՛չ, տե՛ր, ո րով հե տև երբ քե զա նից ո րևէ բան 

էի առ նում, որ պես կրակ էր մտնում իմ տուն և լա փում էր ա մեն ինչ, 

իսկ դրա նից հե տո, ինչ քեզ նից չեմ վերց նում, Աստ ված ո ղոր մեց ինձ 

և օրհ նեց»: Եղ բայ րը, գնա լով ծե րի մոտ, պատ մեց այն ա մե նը, ինչ 

պա տա հեց իր հետ: Եվ ծե րը նրան ա սաց. «Չգի տե՞ս, որ մե նակ յա ցի 

վաս տա կը հուր է` ուր մտնում է` այ րում է: Ա ռա վել ևս ա՛յս է օգ տա

կար, որ մարդ իր վաս տա կա ծից ո ղոր մու թյուն ա նի, և սրբե րի ա ղոթ քը 

օգ նա կան կլի նի նրան, և այս պես կօրհն վի»:

6. Ոմն եղ բայր տե սավ, որ հայր Նի տե րոն եր կու թիկ նոց ու նի, 

հարց րեց նրան և ա սաց. «Ե թե աղ քա տը գա և խնդրի քեզ նից, ո՞րը 

կտաս նրան»: Եվ նա ա սաց. «Լա վա գույ նը կտամ»: Եվ եղ բայրն ա սաց. 

«Իսկ ե թե մեկ այլ աղ քատ գա և խնդրի, ի՞նչ կտաս նրան»: Նա ա սաց. 

«Կեսն էլ կտամ մյու սին»: Եվ եղ բայրն ա սաց. «Ե թե մեկ ու րիշն էլ գա 

և խնդրի քեզ նի՞ց»: Ծերն ա սաց. «Կկտրեմ և կե սը կտամ նրան, իսկ 

մյուս կե սը կգցեմ մեջ քիս»: Եվ եղ բայրն ա սաց. «Ե թե մի ու րիշ աղ քատ 

էլ գա և խնդրի քեզ նի՞ց»: Եվ ծերն ա սաց. «Կտամ նրան մնա ցոր դը, 

և ինքս մար դուց չեմ խնդրի, այլ կգնամ իմ տե ղում կնստեմ, մին չև 

Աստ ված ու ղար կի և հագց նի ինձ»:

7. Ոմն մա գիստ րոս թա գա վո րի հրա մա նով ճամ փա ըն կավ և ճա նա

պար հին ըն կած մի մե ռել տե սավ, որ մերկ էր, գթաց նրան և իր հետ 

ե ղող նե րին ա սաց. «Վերց րե՛ք իմ ե րի վա րը և փոքրինչ ա ռա ջա ցե՛ք»: 

Եվ իջ նե լով` իր ներք նազ գես տը հագց րեց մե ռե լին և ծած կե լով նրան` 
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գնաց: Օ րեր անց նույն մա գիստ րո սին մեկ այլ թա գա վոր ու ղար կեց՝ 

որ պես պատ գա մա բեր, ո րը, մեկ օ րում հաս նե լով քա ղաք, ըն կավ ե րի

վա րից, ջարդ վե ցին ոտ քե րը, և ըն կավ ան կո ղին: Թա գա վո րը տե ղե կա

նա լով պա տա հա ծի մա սին` բժիշկ նե րին հրա մա յեց շտապ մեկ նել նրա 

մոտ, սա կայն չկա րո ղա ցան օգ նել նրան: Հինգ օ րից հե տո նրա ոտ քը 

սևա ցավ: Բժիշկ նե րը խորհր դակ ցե ցին միմ յանց հետ և ո րո շե ցին կտրել 

նրա ոտ քը, որ պես զի ամ բողջ մար մի նը չվա րակ վի, և չմեռ նի, իսկ ի րեն 

ա սում էին. «Վա ղը կգանք և կբու ժենք քեզ»: Եվ նա հրա ման տվեց 

ե րի տա սար դին` գնալ բժիշկ նե րի հե տևից և լսել, թե ինչ են խոր հում 

իր մա սին: Նրան ա սա ցին. «Քո տի րոջ ոտ քը սևա ցել է, ե թե չկտրվի, 

մար դը կկոր չի, սա կայն կգանք ա ռա վոտ յան, և ինչ կա մե նա` կա նենք»: 

Գնա լով իր տի րոջ մոտ` ե րի տա սար դը ող բաց և ա սաց. «Վա՜յ ինձ, տե՛ր 

իմ, ո րով հե տև բժիշկ նե րը խոր հում են վա ղը կտրել քո վնաս ված ոտ քը»: 

Եվ նա, լսե լով և չդի մա նա լով սաս տիկ ցա վե րին, ողջ գի շե րը տնքում 

էր և դուրս հա նե լով ա մեն քին, ով քեր տանն էին, փա կեց դռնե րը և մի 

փոքր նիր հե լով` տե սավ մի մար դու, որ դռնից ներս մտավ` ձեռ քին 

ու նե նա լով գա վա զան, ո րի գլխին խաչ էր փայ լա տա կում: Սա նրան 

ա սաց. «Մա՛րդ, ին չո՞ւ ես լա լիս»: Եվ նա ա սաց. «Չլա՞մ և չտրտմե՞մ, 

որ ոտքս կոտր վեց, իսկ  բժիշկ նե րը ու զում են կտրել այն»: Իսկ տե սիլ

քի մեջ ե րևա ցողն ա սաց նրան. «Ցո՛ւյց տուր ինձ քո ոտ քը»: Եվ նա, 

հե ռաց նե լով կտա վը, ցույց տվեց նրան: Իսկ հայտն վա ծը խա չակն քեց 

նրան և ա սաց. «Այժմ վե՛ր կաց և քայ լի՛ր»: Հի վանդն ա սաց. «Չեմ 

կա րող, նե ցո՛ւկ ե ղիր ինձ»: Նա ուժ գին հար վա ծեց, և սա կա ղում էր: 

Հայտն վա ծը նրան ա սաց. «Այժմ է՞լ ես կա ղում»: Եվ հի վանդն ա սաց. 

«Տա կա վին կա ղում եմ»: Ա սաց նրան. «Ե լի՛ր և շրջի՛ր ող ջան դամ»: Եվ 

իս կույն վեր կե նա լով` շրջում էր ա ռողջ: Եվ ա սաց հայտն վա ծը. «Ա

հա այժմ  ա ռող ջա ցար. չմո ռա նաս  ո ղոր մու թյու նը, ինչ պես և լսե ցիր. 

«Ե րա նի՜ ո ղոր մած նե րին, ո րով հե տև նրանք ո ղոր մու թյուն պի տի գտնեն 

(Մատթ. Ե, 7), ո րով հե տև դա տաս տանն իմ ո ղոր մած է նրանց հան դեպ, 

ով քեր ինձ ո ղոր մու թյուն ա րե ցին»: Եվ դուրս գա լիս նրան ա սաց` կեց

ցե՛ս: Ա ռող ջա ցածն ա սաց. «Գնո՞ւմ ես»: Եվ նա ա սաց. «Ի՞նչ ես կա

մե նում, երբ ար դեն ա ռող ջա ցար»: Մա գիստ րոսն ա սաց. «Աստ ծով՝ որ 

ա ռա քեց քեզ, ա սա՛` ո՞վ ես դու»: Եվ նա ա սաց. «Ո ՜վ մարդ, ին չո՞ւ 

ես ինձ երդ վեց նում. նա յի՛ր ինձ, չե՞ս ճա նա չում այս ներ քին զգեստ

նե րը»: Ա սաց. «Ա յո՛, տե՛ր իմ»: Եվ հայտն վածն ա սաց. «Ես եմ, որ մե

ռած և ըն կած էի ճա նա պար հին, և այս ներք նազ գեստ նե րը գցե ցիր ինձ 

վրա: Դրա հա մար Աստ ված ինձ ու ղար կեց՝ ա ռող ջաց նե լու քեզ: Ա մեն 

ին չում գո հա ցի՛ր Աստ ծուց և հե ռաց րո՛ւ քեզ նից մարդ կանց օգ նու
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թյու նը, ո րով հե տև Աստ ված չի թող նում նրանց, ով քեր խնդրում են 

Ի րեն»: Եվ դուրս ե կավ այն դռնից, ո րից մտել էր: Եվ ա ռող ջա ցա ծը, 

քնից արթ նաց նե լով, բո լո րին պատ մեց տե սա ծը և շրջում էր ա ռողջ: 

Եվ մենք էլ տես նե լով` փա ռա վո րե ցինք Աստ ծուն և գրե ցինք ի օ գուտ 

նրանց, ո րոնց կպատմ վի:

8. Պատ մե ցին մեզ Ա լեք սանդ րիա յի հայ րա պետ Ա պո ղի նա րի մա սին, 

թե ա մեն ին չում ո ղոր մած էր և ան հի շա չար: Եվ ստու գա պես աս վեց 

մեզ, թե Ա լեք սանդ րիա յում մի ե րի տա սարդ կար` քա ղա քի իշ խան նե

րից մե կի որ դին, որ ար ժա նա վա յել ճո խու թյան մեջ վախ ճան վե լով` բա

զում ու նեց վածք և ոս կի թո ղեց նրան: Անհ րա ժեշտ կա րիք նե րի հա մար 

ծախս վե լով` նվա զեց նրա հարս տու թյու նը, և նա ա մեն ինչ կորց նե լով` 

ի վեր ջո հա սավ աղ քա տու թյան` ոչ ա նա ռա կու թյան կամ շռայ լու թյան 

պատ ճա ռով, այլ նա վար կու թյան ժա մա նակ են թարկ վե լով նա վա բե կու

թյան՝ կորց րեց ապ րան քը, ինչ պես սաղ մո սում է աս վում. «Բարձ րա

ցան եր կինք և ան դունդ ի ջան, և նրանց հո գի նե րը մաշ վե ցին ի րենց 

ներ սում (Սաղմ. ՃԶ 26)»: Այս պա տա հա րից հե տո այս ե րի տա սար դը իր 

մե ծու թյու նից նվա զեց և նա վար կու թյան ըն թաց քում բեռ նե րը կորց

նե լով` ա ռա վել ևս նվաս տա ցավ: Ե րա նե լի Ա պո ղի նա րիո սը լսե լով այս 

մա սին և տես նե լով նրա տա ռա պանք նե րը, մա նա վանդ ճա նա չե լով նրա 

ծնող նե րին` վշտա նում էր, սա կայն ա մա չում էր նրան գեթ մի փոքր 

ո ղոր մու թյուն ա նել: Քան զի տես նում էր նրան իր ատ յա նում աղ քատ, 

և ճմլվում էր ե րա նե լու սիր տը այդ մար դու վրա, որ պա տա ռո տուն շո

րեր էր հագ նում և կո րա ցած էր հե տին աղ քա տու թյամբ: Եվ շարժ վեց 

նրա միտ քը Աստ ծուց, և սքան չե լի միտք հղա ցավ, ինչ պես վա յել էր 

իր ե րա նու թյա նը. ա ռան ձին կան չեց մեծ և սուրբ ե կե ղե ցու նո տա րին 

և նրան ա սաց. «Տե՛ր նո տար, կա րո՞ղ ես իմ գաղտ նի քը պա հել»: Նո

տարն ա սաց. «Աստ ծո Որ դուն եմ հու սա ցած, տե՛ր իմ, որ ինչ հրա ման 

տա Ձերդ սրբու թյու նը, ոչ մի մարդ չի գի տե նա»: Հայ րա պետն ա սաց. 

«Ե կե ղե ցուն ուղղ ված՝ հի սուն լիտր ոս կու վստա հա գիր պատ րաս տիր` 

այս ե րի տա սար դի հոր ա նու նով, որ վախ ճան ված է. վկա նե րով հաս

տա տագ րի՛ր, կնքի՛ր և բե՛ր այս տեղ»: Եվ նո տա րը իս կույն կա տա րեց 

պատ վե րը և թուղ թը տվեց հայ րա պե տին, և քա նի որ այն մար դը ժա

մա նակ ներ ա ռաջ էր մա հա ցել, իսկ թուղ թը նոր էր, հայ րա պետն ա սաց. 

«Գնա՛, պատ վա կա՛ն նո տար, գցի՛ր այս թուղ թը ցո րե նի կամ գա րու 

մեջ և մի քա նի օր անց բե՛ր այս տեղ»: Եվ նա պատ վիր ված օ րը ե կավ 

հայ րա պե տի մոտ` թուղ թը բե րե լով իր հետ: Եվ հայ րա պետն ա սաց. 

«Այժմ գնա՛ և ա սա՛ ե րի տա սար դին. «Ի՞նչ կտաս ինձ, որ քեզ տամ 

26 – Հարանց վարք



402  ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

այս օգ տա կար գրու թյու նը»: Սա կայն տե՛ս, պատ վա կա՛ն նո տար, որ 

նրա նից ե րեք դա հե կա նից պա կաս չվերց նես, և տո՛ւր նրան գրու թյու

նը»: Եվ նո տարն ա սաց. «Թո՛ւյլ տուր, տե՛ր, որ այդ էլ չվերց նեմ»: 

Արդ, իր մոտ կան չե լով ե րի տա սար դին՝ նո տարն ա սաց. «Ի՞նչ կտաս 

ինձ, որ ես քեզ շնոր հեմ մի բան, ո րը կլցնի քո աղ քա տու թյու նը»: Իսկ 

նա ուխ տեց տալ` ինչ որ կա մե նա: Նո մի կո սը նրան ա սաց. «Հինգ օր 

ա ռաջ արկ ղում նա մակ ներս էի քրքրում և այս գրու թյու նը գտա, և 

այժմ հի շում եմ քո ե րա նե լի հո րը, որ հար գանք ու ներ իմ նկատ մամբ և 

ինձ ա ղա չեց իր մահ վան օ րը և հանձ նեց ինձ այս գրու թյու նը, որ մինչ 

այժմ մնա ցել է ինձ մոտ. այժմ ո րո շե ցի այն քեզ տալ»: Ե րի տա սարդն 

ա սաց. «Եվ ի՞նչ ես կա մե նում, որ տամ քեզ»: Նո տարն ա սաց. «Ե րեք 

դա հե կան»: Եվ ե րի տա սարդն ա սաց. «Տես նում ես, որ իմ դեմ քը ա մո

թա հար է պարտ քե րի պատ ճա ռով»: Նո տարն ա սաց նրան. «Ա յո՛, սա

կայն դու հրա ժար վո՞ւմ ես վերց նել սա փոք րիկ հա տուց ման դի մաց»: 

Ե րի տա սարդն ա սաց դարձ յալ. «Գի տե Տե րը, որ ո չինչ չու նեմ, սա կայն 

ե թե վերց նեմ այդ գրու թյու նը, ինչ էլ որ կա մե նաս` կտամ քեզ»: Այն

ժամ տվեց նրան հի սուն լիտր ոս կու գրու թյու նը: Իսկ ե րի տա սար դը 

կտա կով ե կավ հայ րա պե տի մոտ և ծունր իջ նե լով նրա ա ռաջ՝ տվեց 

գրու թյու նը: Եվ հայ րա պե տը ըն թեր ցե լով` սկսեց նրան հան դի մա նել` 

ա սե լով. «Ո՞ւր էիր մին չև հի մա. քո հայ րը տա սը տա րուց ա վե լի է, որ 

վախ ճան վել է. գնա՛, քեզ պա տաս խան չեմ տա»: Եվ նա ա սաց. «Տե՛ր 

իմ, ես այդ գրու թյու նը չու նեի, այլ նո տարն ինձ տվեց դա և ա սաց, թե 

նա մակ նե րը քրքրե լիս է գտել. արդ. նե րի՛ր քո ծա ռա յին»: Հայ րա պետն 

ա սաց. «Գնա՛ և թույլ տուր, որ ես մի շա բա թից հե տո հայտ նեմ իմ 

կամ քը»: Գնաց ե րի տա սար դը և սահ ման ված ժա մա նա կից հե տո ե կավ 

վերս տին: Երբ տե սավ նրան հայ րա պե տը, պատ ճառ ներ էր հնա րում` 

որ պես թե չի ու զում տալ նրան. «Ին չո՞ւ»,– ա սաց,– «ու շաց րիր և 

ժա մա նա կին չբե րիր գրու թյու նը»: Ե րի տա սարդն ա սաց. «Տե՛ր իմ, գի

տե Աստ ված, որ հա նա պա զօր յա ապ րուստս չեմ կա րո ղա նում հո գալ: 

Աստ ված ինչ ո ղոր մու թյուն ծա գեց նի քո սրտում` այն էլ ա րա ինձ 

հա մար»: Այն ժամ Ա պո ղի նա րիոս սրբա զանն ա սաց. «Ըն դու նում եմ 

քո ա ղա չանք նե րը և կվե րա դարձ նեմ քո կա րո ղու թյունն ամ բող ջո վին, 

բայց, եղ բա՛յր, ա ղա չում եմ քեզ, սուրբ ե կե ղե ցուց մի՛ պա հան ջիր քո 

տո կոս նե րը, քան զի քե զա նից ե ղավ ու շա ցու մը»: Ծունր դրեց ե րի տա

սարդն ու ա սաց. «Ինչ խոր հի տերն իմ և հրա մա յի, թող այդ պես լի

նի, դրա մագլ խից ինչ կա մե նա Ձերդ սրբու թյու նը` թող այն թողն վի»: 

Հայ րա պետն ա սաց. «Ո՛չ, բա վա կան է մեզ, որ տո կոս նե րը թող նես»: 

Այն ժամ բե րին և տվե ցին նրան հի սուն լիտր ոս կի, իսկ հայ րա պետն 
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օրհ նեց նրան՝ տո կոս նե րը թող նե լու հա մար և ար ձա կեց: Աստ վա ծա

յին Ա պո ղի նա րիո սի այս գաղտ նի գործն ու գթու թյու նը ե րի տա սար դի 

հան դեպ հա նե ցին նրան աղ քա տու թյու նից, ո րից հե տո նա իր ծնող նե

րի բա րե կե ցու թյան մա կար դա կին հա սավ և բա րի վար քով ապ րե լով` 

գո հա ցավ  Աստ ծուց:

9. Երբ մենք Ա լեք սանդ րիա յում էինք, Պեն տա պոլ սից, որ Կե ռի նի 

մեր ձա կայ քում է, ե կավ ոմն բա րե պաշտ և քրիս տո սա սեր մարդ` Լեոն

դիոս ա նու նով: Նա այն տեղ էր ապ րում բա վա կան ժա մա նակ, և քա

ղա քի բնա կիչ նե րը նրան բե րին Ա լեք սանդ րիա յի հայ րա պե տի մոտ և 

ե պիս կո պոս ձեռ նադ րե ցին: Մեզ հետ խո սե լիս նա պատ մեց և ա սաց, թե 

Ա լեք սանդ րիա յի Թեո փի լոս հայ րա պե տի ժա մա նակ նե րում Կե ռի նում 

ե պիս կո պոս ե ղավ Սի նե սիոս ի մաս տա սե րը, ո րը ե կավ Կե ռին և այն

տեղ գտավ Ե վագ րիոս ա նու նով ոմն ի մաս տա սե րի, ո րը նրան սի րե լի 

մեր ձա վոր դար ձավ, թեև վար քով հել լե նա ցի էր: Բայց Սի նե սիոս ե պիս

կո պո սը նա խան ձախնդ րու թյուն ու ներ կռա պաշտ նե րի նկատ մամբ, և 

ոչ միայն այդ պես մտա ծում էր, այ լև ձգտում էր և բա զում ջան քեր էր 

գոր ծադ րում՝ Ե վագ րիո սին բե րե լու դե պի քրիս տո նեու թյուն, սա կայն 

վեր ջինս հին սո վո րույթ ներն ըն դու նե լու պատ ճա ռով տե ղի չէր տա լիս 

վար դա պե տու թյա նը: Ե պիս կո պո սը, նրա հան դեպ մեծ սեր ու նե նա լով, 

չէր վի րա վո րում և չէր բռնա դա տում նրան, չէր ձանձ րա նում ա մեն օր 

ա ղա չել և ու սու ցա նել, այլ ջա նում էր հո ժա րամ տու թյամբ նրան բե րել 

Քրիս տո սի հա վա տին: Եվ մի օր, երբ նրանց մի ջև եր կա րեց հարց ու 

պա տաս խա նը, նա ե պիս կո պո սին ա սաց. «Այս պես, տե՛ր իմ ե պիս կո

պոս, այս ա մե նից հե տո ու զում ես ինձ հա մո զել, ինչ պես դուք` քրիս

տոն յա ներդ եք ա սում, թե կլի նի այս աշ խար հի վախ ճա նը: Վախ ճա նից 

հե տո բո լոր մար դիկ այս մարմ նով հա րու թյուն կառ նեն և ա նա պա կա

նու թյուն կհագ նեն և ա նա պա կան կյան քի մեջ ա նա պա կան կապ րեն: 

Նույն պես և նրանք, որ մարմ նով մեղ քեր գոր ծե ցին` կկոր չեն, և ով 

ո ղոր մում է աղ քա տին` փոխ է տա լիս Աստ ծուն, ով տա ռա պանք նե րով 

այս տեղ կորց նում է` երկն քում է գան ձում և այդ ա մե նը հար յու րա

պա տիկ ստա նում է Քրիս տո սի մյուս գալստ յա նը: Ան հա վա տա լի է ինձ 

այս խոր հուր դը, խռո վե ցու ցիչ և ու նայն»: Իսկ ե պիս կո պո սը ա պա ցու

ցեց նրան, որ քրիս տոն յա նե րի հույ սը ճշմա րիտ է: Եվ ո րոշ ժա մա նակ 

անց նա մկրտվեց իր ողջ ըն տա նի քով և հա վա տաց Քրիս տո սին, և մեծ 

ու րա խու թյուն ե ղավ: Մկրտվե լուց հե տո ե պիս կո պո սին բե րեց ե րեք 

կեն դի նար ոս կի և ա սաց. «Ըն դու նի՛ր սա, տո՛ւր աղ քատ նե րին և ինձ 

քո ձեռ քով գրու թյո՛ւն տուր, որ Քրիս տոս ինձ դա կտա հան դերձ յալ 
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կյան քում»: Ե պիս կո պոսն ըն դու նեց գան ձը և տվեց աղ քատ նե րին, իսկ 

նրան տվեց իր ձեռ քով գրված թուղ թը: Մկրտու թյու նից օ րեր անց հի

վան դու թյու նից տկա րա նա լով և իր վախ ճա նին մո տե նա լով` որ դի նե

րին ա սաց. «Երբ գե րեզ մա նում ամ փո փեք ինձ, այս թուղ թը դրե՛ք ձեռ

քիս մեջ  և այդ պես թա ղե՛ք»: Եվ մեռ նե լուց հե տո ամ փո փե ցին նրան 

մար մի նը և թուղ թը տվե ցին ձեռ քը: Եվ վախ ճան վե լուց ե րեք օր հե տո 

ե րևաց ե պիս կո պո սին և ա սաց. «Ա րի՛ իմ գե րեզ մա նը, որ տեղ ամ փոփ

ված եմ,  վերց րո՛ւ քո գրու թյու նը, ո րով հե տև լիո վին փոխ հա տուց վեց 

այն, ինչ տվե ցի ես քեզ: Քեզ նից ոչ մի ու րիշ պա հանջ չու նեմ և քո 

հա վա տար մու թյան հա մար քո գրու թյան վրա իմ ձեռ քով հա վե լագ րել 

եմ»: Ե պիս կո պո սը չգի տեր, որ իր գրու թյու նը թաղ ված է նրա հետ: 

Ա ռա վոտ յան մարդ ու ղար կեց նրա որ դի նե րի մոտ և հարց րեց նրանց. 

«Մի՞թե ո րևէ մե կի գրու թյու նը դրել եք ձեր հոր հետ»: Նրան ա սա ցին. 

«Ա յո՛, տե՛ր, երբ վախ ճան վում էր, ինչոր թուղթ տվեց մեզ և ա սաց. 

«Երբ վախ ճան վեմ, դրե՛ք այս թուղ թը ձեռ քիս մեջ` բնավ ա ռանց ո րևէ 

մե կի գի տե նա լու»: Այն ժամ ե պիս կո պո սը վերց րեց նրանց, նրանց հետ 

նաև կղե րի կոս նե րին և քա րա կոփ նե րին, ով քեր շի նում էին ի մաս տա

սե րի գե րեզ մա նը, և գնա ցին գե րեզ ման: Երբ բա ցե ցին այն, գտան 

ե պիս կո պո սի գրու թյու նը մե ռե լի ձեռ քում, ո րը վերց նե լով բա ցե ցին և 

գտան ի մաս տա սե րի ձեռ քով հա վե լագր ված այս պես. «Ես` Ե վագ րիոս 

ի մաս տա սերս, մաղ թում եմ քեզ` սրբա զան ե պիս կո պոս Սի նե սիո սիդ, 

ու րախ լի նել: Ստա ցա իմ պարտ քը և հա տուց վե ցի, ո չինչ չու նեմ քո 

հան դեպ` ոս կու հետ կապ ված, որ տվե ցի քեզ՝ զո րու թյամբ մեր ճշմա

րիտ Քրիս տոս Աստ ծո, որ ան բավ սքան չե լի է»: Եվ երբ բո լո րը տե սան 

այս գրու թյու նը, հույժ զար մա ցան կա տար ված հրաշ քի վրա վրա և 

ար տա սուք նե րով փա ռա վո րե ցին Աստ ծուն: Այն թուղ թը մինչ այ սօր 

Կե ռի նեի սուրբ ե կե ղե ցու գան ձա տանն է և ե կե ղե ցու այլ սպաս քե րի 

հետ ա վանդ վում է նրանց, ով քեր ե կե ղե ցու սպա սա վո րու թյունն են 

ժա ռան գում հա ջոր դա բար՝ ի փառս Քրիս տո սի:

10. Պատ մեց  հայր Դա նիե լը, թե. «Ոմն քա րա հատ օ րա կան վաս տա

կում էր մի դանկ ոս կի: Մին չև ե րե կո ո չինչ չէր ու տում, ա պա դրա նով 

ու տե լիք էր գնում և ու տում էր հյու րե րի և աղ քատ նե րի հետ, իսկ 

մնա ցորդ ներն ու փշրանք նե րը գցում էր շնե րին և ո չինչ չէր պա հում 

հա ջորդ օր վա հա մար, բա ցի իր քա րա հա տի չից: Նա ինձ հյուր ըն դու

նեց, և երբ ի մա ցա նրա կեն սա կեր պը, ե րեք շա բաթ խնդրե ցի Աստ ծուն՝ 

նրան ու նեց վածք տալ, որ պես զի ա ռա վել շատ բա րե գոր ծու թյուն ա նի: 

Տե սիլ քի մեջ Տե րը, որ կանգ նած էր վե մի վրա թա գա վո րի տես քով, ինձ 
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ա սաց. «Բա վա կան է նրան այն, ինչ ու նի»: Ես հանդգ նո րեն պնդում 

էի՝ ու նեց վածք տալ նրան, բայց Տերն ինձ ա սաց. «Դառ նո՞ւմ ես նրան 

ե րաշ խա վոր, որ կպա հի իմ պատ վի րան նե րը»: Եվ ես ա սա ցի` ա յո՛: 

Ա սաց իր մոտ ե ղած զոր քե րին. «Լսե ցի՞ք դուք»: Եվ ե ղավ այն պես, որ 

քար հա նե լիս քա րա հա տը գտավ ոս կով լի կա րաս և չկա մե ցավ ի հայտ 

հա նել տե ղում, այլ գրաստ ներ վար ձե լով՝ գնաց Կոս տանդ նու պո լիս` 

Հուս տիա նոս թա գա վո րի մոտ, և ա պա րանք ներ ստա ցավ և վերց րեց 

քա ղա քի ե պար քո սու թյու նը: Եվ ես վերս տին տե սիլ քի մեջ տե սա Տի

րո ջը. Նա  ինձ խեթ նա յեց: Եվ ես ի մա նա լով, թե ին չի հա մար, գնա ցի 

այն գյու ղը, ա պա տե ղե կա նա լով` մեկ նե ցի Կոս տանդ նու պո լիս և նրա 

դռան մոտ մնա լով չորս ա միս` չկա րո ղա ցա տես նել նրան, մին չև որ 

նրա ծա ռա նե րը ծե ծե ցին ինձ և թո ղին կի սա մեռ: Ես ող բա լով ըն կա 

սուրբ Աստ վա ծած նի ա ռաջ` ա ղա չե լով ա զա տել ինձ այն ե րաշ խա վո

րու թյու նից, և տե սա, որ Սուրբ Աստ վա ծա ծի նը, գրկած Տի րոջ ոտ քե րը, 

ա ղա չում էր ինձ հա մար:  Տերն ինձ ա սաց. «Ար ձա կե ցի քեզ. ա րի՛ գնա 

քո տե ղը, իսկ ես այն մար դուն կվե րա դարձ նեմ իր չա փի մեջ»: Մե ռավ 

Հուս տիա նոս թա գա վո րը, և կա լա նա վո րե լով Եվ լո ժիոս քա րա հա տին 

և նրա ու րիշ ե րեք ըն կեր նե րին՝ խլե ցին նրանց ողջ ու նեց ված քը և ու

զում էին սպա նել Եվ լո ժիո սին: Նա՝ մու րա ցի կի շո րեր հա գած, ե կավ 

իր գյու ղը, մուրճ մու րաց և վերսկ սեց իր գործն ու հյու րա սի րու թյու

նը: Եվ ես լսե լով՝ գնա ցի նրա մոտ, եր կար ժա մեր լա ցե ցինք միա սին, 

և ես պատ մե ցի նրան ողջ ե ղե լու թյու նը: Եվ նա ինձ ա սաց. «Հի մա՛ էլ 

խնդրիր, հա՛յր, փոքրինչ ու նեց վածք, որ կա րո ղա նանք վա յե լել»: Ես 

ա սա ցի նրան. «Քա՛վ լի ցի, թե նման բան մտքովս անց կաց նեմ և հա

մար ձակ վեմ իմ Տի րոջն ա սել, Ում գոր ծե րը մեծ են, և ի մաս տու թյունն` 

ան բավ»:

11. Ա նա պա տա կան նե րից մե կը պատ մեց մի մե ծա հա րուստ մար դու 

մա սին, թե ծանր հի վան դա ցավ և մահ վա նից վա խե նա լով` իր հարս

տու թյու նից աղ քատ նե րին բա ժին հա նեց ե րե սուն լիտր դա հե կան, և 

երբ ա ռող ջա ցավ, ափ սո սում էր իր գան ձի հա մար: Եվ իր մտե րիմ նե

րից մե կին ա սաց. «Զղջա ցի, որ իմ գան ձը բա ժա նե ցի աղ քատ նե րին»: 

Եվ մտե րիմն ա սաց. «Ընդ հա կա ռա կը, խնդա՛ և գո հա ցի՛ր Աստ ծուց, 

որ ըն դու նեց քո ո ղոր մու թյու նը և ա ռող ջաց րեց քեզ»: Իսկ նա ա սաց. 

«Իմ մա հը դեռ չէր հա սել, ի զուր կորց րի ե րե սուն լիտր դա հե կա նը»: 

Մտե րի մը նրան ա սաց. «Ե՛կ միա սին գնանք ե կե ղե ցի և Աստ ծո ա ռաջ 

ա սա՛, թե ես չեմ նա, ով ո ղոր մու թյուն ա րեց, այլ սա էր: Աստ ծո ա ռաջ 

ձեռ քով ինձ ցո՛ւյց տուր և ինձ նի՛ց վերց րու ե րե սուն լիտր դա հե կա
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նը»: Եվ նա ու րա խու թյամբ հանձն ա ռավ, իսկ մտե րի մը, վերց նե լով 

ե րե սուն լիտր դա հե կա նը, միա սին գնա ցին ե կե ղե ցի: Ան միտ մե ծա

տու նը, մտե րի մի ձեռ քից բռնած, աչ քե րը բարձ րաց րեց դեպ եր կինք՝ 

առ Աստ ված, և ա սաց. «Ես չեմ, որ ո ղոր մու թյուն ա րեց, այլ՝ իմ այս 

մտե րի մը» և ա սաց ա նու նը: Եվ երբ վերց րեց գան ձը և դուրս ե լան 

ե կե ղե ցուց, ըն կավ և մե ռավ մե ծա հա րուս տը: Եվ ով քեր այն տեղ ներ կա 

էին, ա սա ցին. «Վերց րո՛ւ քո գան ձը, ո րով հե տև որ պես ո ղոր մու թյուն 

շա հե ցիր այն»: Իսկ նա ա սաց. «Քավ լի ցի, թե ես նման բան ա նեմ. ես  

այն Աստ ծուն տվե ցի, այ լևս հետ չեմ վերց նի»: Եվ հենց տե ղում պատ

վի րեց, և ամ բող ջը բաշ խե ցին աղ քատ նե րին, և խիստ գո վե ցին բո լոր 

հայ րե րը և օրհ նե ցին նրան, որ գնեց ո ղոր մու թյու նը:

12. Ոմն եղ բայր գնաց  մի մեծ մե նակ յա ցի մոտ, և երբ այն տե

ղից դուրս էր գա լիս, ա սաց մե նակ յա ցին. «Թո ղու թյո՛ւն շնոր հիր ինձ, 

հա՛յր, որ կտրե ցի քեզ քո կա նո նա կան ա ղոթք նե րից»: Պա տաս խա նեց 

ծե րը և ա սաց. «Իմ կա նո նա կան ա ղոթքն այն է, որ մխի թա րեմ քեզ և 

բա րի խորհր դով ար ձա կեմ»:

13. Մի մե նակ յաց բնակ վում էր հա սա րա կաց վան քի մոտ և կեն

ցա ղա վա րում էր բազ մա պի սի ա ռա քի նու թյուն նե րով: Այն վանք ե կան 

օ տար եղ բայր ներ, և բո լոր եղ բայր նե րը հա վաք վե ցին նրանց մոտ` 

հյու րա սի րե լու, և ստի պե ցին ծե րին, որ ու տի ի րենց հետ՝ սահ ման ված 

ժա մից շուտ: Դրա նից հե տո եղ բայր նե րը ա սա ցին նրան. «Չտրտմե ցի՞ր 

արդ յոք, հա՛յր»: Իսկ նա ա սաց. «Իմ տրտմու թյունն այն է, որ եր բևէ 

կա տա րեմ իմ կամ քը»:

14. Ոմն ծեր ա սաց. «Հյու րի գալստ յամբ կա մա վոր պահ քը լու ծար

վում է, քան զի պահ քը մե զա նով է, իսկ սերն Աստ ծո պատ վի րանն է: 

Պահ քը միշտ մեզ հետ է, իսկ նրանք միշտ մեզ հետ չեն, և պետք չէ, 

որ ե րի տա սարդ նե րը սուգ ա նեն ա ռա գաս տում, քան զի հյու րի մի ջո ցով 

Քրիս տո՛ս է մեզ հետ, դրա հա մար էլ պար տա վոր ենք սի րել նրան»: 

15. Ա սո րի քում մի ծե րի մա սին ա սում էին, թե բնակ վում էր ա նա

պա տի ճա նա պար հին, և նրա գոր ծը այս էր. երբ ա նա պա տից գա լիս 

էր ո րևէ մե նակ յաց, նրան կե րա կուր էր տա լիս: Մի օր ե կավ նրա մոտ 

մի մե նակ յաց, և նա կե րա կուր տվեց նրան ըստ սո վո րու թյան, իսկ սա 

չէր ու զում ճա շա կել` ա սե լով, թե պահ քի մեջ է: Եվ ծե րը տրտմած 

ա սաց. «Հա նա պազ այս է իմ գոր ծը, սա կայն ա ղա չում եմ քեզ` ե՛կ 

ա ղոթ քի կանգ նենք, և ով ծա ռը խո նար հեց նի իր հետ, նրա խոս քով էլ 

կշարժ վենք»: Ծունր դրեց մե նակ յա ցը, բայց ո չինչ տե ղի չու նե ցավ, 
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իսկ օ տա րա սե րը ծունր դնե լով՝ ծառն էլ խո նար հեց րեց իր հետ. և կա

տա րե ցին նրա կամ քը և կա տար վա ծի հա մար գո հա ցան Աստ ծուց:

16. Հով հան սրբա սեր հայ րա պե տի մա սին ա սում էին, թե նրա ո ղոր

մա ծու թյու նը այն քա՜ն մեծ էր, որ մարդ կա յին բնու թյու նից վեր էր: 

Իսկ երբ լսում էր ո ղոր մած մե կի մա սին, կան չում էր իր մոտ և հարց

նում. «Հա նուն Աստ ծո` ինչ պե՞ս դար ձար ո ղոր մած` բնու թյու նի՞ց, թե՞ 

հնա րամ տու թյու նից: Ո րով հե տև,– ա սում էր ե րա նե լին,– վարձ քը մեծ 

չէ նրա, ով բնու թյամբ է ո ղոր մած, լռակ յաց, զգաստ կամ սա կա վա

պետ, քան զի դա Աստ ծո պար գևն է, ինչ պես և՝ ա մեն ինչ: Սա կայն 

ով քեր ճնշում են ի րենց սիր տը և կամ քը և բռնու թյամբ են ա ռա քի նու

թյուն գոր ծում, սրանց է վե րա բե րում Տի րոջ խոս քը, թե. «Բռնու թյամբ 

են հափշ տա կում երկն քի Ար քա յու թյու նը (Մատթ. ԺԱ, 12)»: Եվ երբ 

հարց նում էր, ո մանք պատ կա ռան քով թաքց նում էին, ո մանք էլ՝ պա

տաս խա նում: Մի ան գամ երբ մե կին հարց րեց սրա մա սին, նա ա սաց. 

«Հա վա տա՛, տե՛ր, ոչ մե կին էլ ո չինչ չեմ տա լիս և ոչ մի բա րի բան չեմ 

ա նում, սա կայն այդ ո չին չը, որ տա լիս եմ, ո րը Աստ ծո և ձեր ա ղոթք

նե րի պար գևն է, այս պես սո վո րե ցի տալ. ա ռաջ խիստ ան գութ և ան

կա րե կից էի, սա կայն հե տա գա յում զրկվե լով ու նեց ված քից` սաս տիկ 

նե ղու թյուն ներ կրե ցի, և իմ խոր հուրդ ներն ինձ ա սա ցին. «Ար դա րև, 

ե թե ո ղոր մած լի նեիր, Աստ ված չէր թող նի քեզ»: Եվ ան ձիս մեջ խոր

հե լով` օ րա կան հինգ լու մա տա լիս էի աղ քատ նե րին, և երբ գա լիս էր 

տա լու պա հը` սա տա նան ար գե լում էր ինձ` ա սե լով. «Ո ՜վ տա ռապ

յալ, այդ հինգ լու ման ի րոք բա վա կան էր՝ տան հա մար բան ջա րե ղեն 

գնե լու կամ բաղ նիք գնա լու հա մար»: Եվ հե տո կար ծես զա վակ նե րիս 

բե րա նից էի կտրում` ինչ որ տա լիս էի ո րևէ մե կին: Երբ տե սա, որ 

հաղթ վում եմ այդ ախ տից, իմ որ դուն ա սա ցի՝ գաղտ նի գո ղա ցիր ինձ

նից հինգ լու մա և ո ղոր մու թյուն տուր, քան զի լու մա յա փոխ ներ էինք: 

Իսկ նա ա վե լի քան բա րու թյուն ա րեց. սկսեց տա սըտա սը գո ղա նալ, 

ժա մա նակ էր լի նում` նույ նիսկ դա հե կա նի կե սը: Եվ երբ տե սա, որ 

օրհն վում ենք, սկսեց դա հե կա նի ե րեք մա սը գո ղա նալ և տալ: Իսկ ես, 

զար մա նա լով Աստ ծո օրհ նու թյուն նե րի վրա, ա սա ցի նրան. «Ար դա րև, 

որդ յա՛կ, հույժ օգ տա կար ե ղան այն հինգ լու մա նե րը, սա կայն այ սու

հե տև տա սըտա սը տո՛ւր»: Իսկ ե րի տա սար դը ժպտա լով ա սաց  ինձ. 

«Գնա՛ և ա ղո թի՛ր իմ գո ղու թյուն նե րի հա մար, այ լա պես` այ սօր հաց 

չէինք ու նե նա ու տե լու: Ե թե ար դար գող կա, ա ռա ջի նը ե՛ս եմ, ո րով

հե տև կես դա հե կան և եր րորդ մա սը դա հե կա նի գո ղա նում և տա լիս 

էի կա րոտ յալ նե րին»: Եվ նրա հա վա տից ո գեշնչ ված՝ ես ևս սո վո րե ցի 
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տալ ամ բողջ հո գով»: Իսկ հայ րա պե տը զար ման քով ա սաց. «Հա վա տա՛, 

եղ բա՛յր, հայ րե րի բա զում գրու թյուն ներ եմ ըն թեր ցել, սա կայն նման 

դեպ քի չեմ հան դի պել»: Եվ օրհ նե լով նրան` ար ձա կեց:

17. Ան տիոք ցի ոմն մե նակ յաց գնաց սուրբ Ե րու սա ղեմ՝ ա ղո թե

լու: Երբ հա սավ այն տեղ, վեր ջա ցան ապ րուս տի մի ջոց նե րը, և նստած 

տրտմում էր, թե ինչ ա նի: Սրտի հուզ մուն քից նիր հեց և տե սավ Հի սու

սին, որ ա սաց ի րեն. «Գնա՛ սուրբ Հա րու թյուն ե կե ղե ցու տնտե սի մոտ 

և նրան ա սա՛, թե Հի սուսն ինձ ու ղար կեց քեզ մոտ: Տո՛ւր ինձ մեկ դա

հե կան, և ես քեզ ստա ցա գիր կտամ, որ երբ Տեր Հի սու սը գա, հա տու ցի 

քեզ»: Եվ մե նակ յա ցը զարթ նե լով` ա ղո թեց և հա վա տա լով խոս քին` 

գնաց տնտե սի մոտ և ա սաց նրան` ինչ պես որ Հի սուսն էր ա սել: Իսկ 

նա պա տաս խա նեց. «Ե՞րբ կգա Հի սու սը` դա հե կա նը հա տու ցե լու»: Եվ 

մե նակ յացն ա սաց. «Ինչ պես լսե ցի` ա սա ցի, դու վար վի՛ր` ինչ պես կա

մե նում ես: Այն ժամ տնտեսն ա սաց. «Գրի՛ր ստա ցա գի րը»: Եվ մե նակ

յա ցը նստեց ու այս պես գրեց. «Ես` Հով հան նեսս, Ան տիո քի ե կե ղե ցուց, 

քե զա նից` Սուրբ Հա րու թյուն ե կե ղե ցու ե կե ղեց պան քա հա նա Ստե փա

նո սիցդ վերց րի ինձ անհ րա ժեշտ մեկ դա հե կան: Գրե ցի այս ստա ցա գի

րը, որ երբ Տեր Հի սու սը գա, քեզ հա տու ցի այս մեկ դա հե կա նը»: Եվ 

դա հե կա նը առ նե լով` գնաց: Եվ այդ գի շեր ե րա զում տնտե սը տե սավ 

Հի սու սին, որ նրան ա սաց. «Ա՛ռ դա հե կա նը և տո՛ւր մե նակ յա ցի ստա

ցա գի րը»: Իսկ նա դժվա րա նում էր այս բանն ա նել՝ ա սե լով. «Նա ինձ 

ա սաց, թե Հի սու սը կգա և կհա տու ցի ինձ»: Դարձ յալ ա սաց. «Ես եմ 

Հի սու սը, ա՛ռ դա հե կա նը և տո՛ւր ստա ցա գի րը, մի՞թե ա վե լին ես ու

զում ստա նալ. ա հա վա սիկ քո նը»: Եվ դո ղա լով արթ նա նա լով՝ հապ ճեպ 

մար դիկ ու ղար կեց՝ ո րո նե լու մե նակ յա ցին և ա սաց. «Որ տեղ էլ գտնեք 

նրան, բե րե՛ք այս տեղ: Եվ գտնե լով նրան` ա սա ցին. «Ե՛կ, տնտե սը քեզ 

կան չում է»: Եվ նա իր մտքում ա սաց. «Ու րեմն փոշ մա նեց և կա մե

նում է ետ վերց նել դա հե կա նը»: Եվ մտա վա խու թյամբ գնաց նրա մոտ, 

իսկ երբ տնտե սը տե սավ նրան, ա սաց. «Ո ՜վ աբ բա, այ սօր ճա շի՛ր ինձ 

հետ»: Իսկ նա դա հե կա նի հա մար խիստ մտա հոգ էր: Ճա շե լու ըն թաց

քում տնտեսն ա սաց. «Տե՛ր աբ բա, վերց րո՛ւ ին ձա նից ևս մի դա հե կան 

և տո՛ւր ինձ ևս մի ստա ցա գիր»: Իսկ նա ա սաց. «Նե րի՛ր ինձ, բայց 

ա վե լի նի կա րի քը չու նեմ, սա բա վա կան է ինձ»: Եվ նա, պատ մե լով գի

շեր վա ե րա զը, ա ղա չեց  նրան և ա սաց. «Վերց րո՛ւ տա սը լիտր ոս կի 

և քո կող մից մի ստա ցա գի՛ր գրիր»: Մե նակ յացն ա սաց. «Իմ ձեռ քից 

ու րիշ ստա ցա գիր չես ստա նա, ո րով հե տև իմ Տերն ա վե լին առ նե լու 

մա սին ինձ չի ա սել, սա կայն ե թե հա վա տում ես Քրիս տո սին, բա զում 
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աղ քատ ներ կան, որ քեզ ստա ցա գիր կտան»: Եվ հիա նա լով ան սուտ 

խոստ ման վրա` բո լո րը փառք տվե ցին Աստ ծո ար դար դա տաս տա նին:

Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից

18. Եղ բայր նե րին հյու րըն կա լե լու մա սին հայր Ա պո ղոնն ա սաց, թե 

պետք է եկ վոր եղ բայր նե րին ըն դու նել և երկր պա գել, ինչ պես և գրված 

է. «Եղ բորդ տե սար` Աստ ծուն տե սար»: Սրանց վկա ու նենք նաև Աբ

րա հա մին, որ ըն դու նում և երկր պա գում էր եկ վոր նե րին (Ծննդ. ԺԸ 2-3), 

նույ նը և Ղովտն էր ա նում (Ծննդ. ԺԹ 1-2), երբ ըն դու նեց հրեշ տա կին:

19. Ե րա նե լի Ե պի փանն ա սաց. «Աստ ված դյու րու թյամբ է ա ռող

ջու թյուն  վա ճա ռում  նրանց, ով քեր կա մե նում են գնել այն փոքրինչ 

հա ցով, մի բա ժակ սա ռը  ջրով կամ սա կավ փո ղով: Եվ մար դուն ծա

ծուկ չի հա տու ցում փո ղը, այլ ծա ծուկ առ նե լով սա կավ փո ղը` փո խա

րե նը ան պա տում բա րիք ներ է հա տու ցում  հրեշ տակ նե րի, հրեշ տա կա

պետ նե րի և ար դար նե րի հո գի նե րի ա ռաջ»: Արդ, ո՞վ կպատ մի Տի րոջ 

զո րու թյու նը և լսե լի կդարձ նի նրա գո վա բա նու թյու նը:

20. Հայր Թեո դո րոս Փեր մա ցու մա սին ա շա կերտ ներն ա սում էին, 

թե երբ Սկի տեն ա վեր վեց, նա ե կավ Փեր մե` բնակ վե լու: Նա ծեր էր ու 

տկար, և նրան շատ կե րա կուր էին բե րում: Ով ա ռա ջինն էր բե րում, 

նրա բե րա ծը տա լիս էր երկ րոր դին և այս պես` նա խոր դի բե րա ծը տա

լիս էր հա ջոր դին, իսկ ո րը հա մընկ նում էր ու տե լու ժա մին, այն էր ճա

շա կում ե րե կո յան՝ ա ռանց խտրու թյուն դնե լու:

21. Մի ան գամ Սկի տեի ե րեց նե րին ողջ շա բա թը պատ վիր վեց պա հե

ցո ղու թյուն ա նել: Եղ բայր նե րից ո մանք Ե գիպ տո սից ե կան հայր Մով

սե սի մոտ, և նա նրանց հա մար փոքրինչ ու տե լիք ե փեց: Երբ նրան 

մո տիկ ապ րող նե րը տե սան ծու խը, պատ մե ցին ե րեց նե րին և ա սա

ցին. «Հայր Մով սե սը խախ տեց ձեր հրա մա նը և իր հա մար կե րա կուր 

ե փեց»: Իսկ նրանք ա սա ցին. «Երբ ե կե ղե ցի գա, մենք նրան կա սենք»: 

Երբ ե կավ շա բա թը, ե րեց ներն տե սան ծե րի մեծ քա ղա քա վա րու թյու

նը, քան զի լսել էին նրա հյու րըն կա լու թյան մա սին, և եղ բայր նե րի ողջ 

հա վա քի ա ռաջ ա սա ցին. «Հայր Մով սե սը լու ծա րեց մարդ կանց օ րեն քը 

և կա տա րեց Աստ ծո օ րեն քը»:

22. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց  նրան. «Ե թե եղ

բայր նե րին մի փոքր հաց եմ տա լիս կամ ո րևէ այլ բան, դևե րը պղտո
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րում են միտքս և ինձ ա սում են, թե ի ցույց մարդ կանց ա րե ցի այդ»: 

Ծե րը նրան ա սաց. «Թե կուզ և մար դա հա ճու թյան հա մար ա նենք, չդա

դա րե՛նք եղ բայր նե րին տալ անհ րա ժեշ տը, ին չի մա սին ա սում է հե տև

յալ ա ռա կը: Եր կու մշակ ներ կա յին մի քա ղա քում. մե կը սեր մա նեց և 

սա կավ հնձեց, իսկ մյու սը հեղ գա նա լով՝ բնավ ո՛չ սեր մա նեց և ո՛չ էլ 

հնձեց, և մեծ սով ե կավ նրանց վրա. արդ, նրան ցից ո՞ր մե կը կգտնի 

կե րա կուր»: Եղ բայրն ա սաց. «Նա, որ փոքրինչ աշ խա տեց»: Ծերն 

ա սաց. «Այդ պես էլ մենք՝ գեթ մի փոքր սեր մա նենք, որ պես զի սո վից 

չսատ կենք»:

23. Ոմն եղ բայր պահ քի երկ րորդ շա բա թում գնաց հայր Պի մե նի մոտ 

և պատ մեց նրան իր խոր հուրդ նե րը: Եվ դա հա մըն կավ պա հե ցո ղու թյան 

ըն թաց քին, ուս տի նա  ծե րին ա սաց. «Քիչ էր մնում` չգա յի այս տեղ»: 

Ծե րը հարց րեց. «Ին չո՞ւ, եղ բա՛յր»: Եղ բայրն ա սաց. «Կար ծում էի, թե 

պահ քի պատ ճա ռով դու ռը չեք բա ցի»: Ծե րը նրան ա սաց. «Մենք չսո

վո րե ցինք փա կել փայտ յա դու ռը, ա ռա վել ևս` լեզ վի դու ռը»:

24. Հայր Թեո դո րոս Փեր մա ցին հարց րեց հայր Պամ բո յին և ա սաց 

նրան. «Հա՛յր, ա սա՛ ինձ` ի՞նչ ա նեմ»: Ծե րը նրան ա սաց. «Թեո դո րե՛, 

գնա՛ և բո լո րին  ո ղոր մու թյո՛ւն ա րա, քան զի ո ղոր մու թյու նը ա մեն 

ին չում հա մար ձա կու թյուն ու նի Աստ ծո ա ռաջ: Թե կուզ ի ցույց մարդ

կանց լի նի ո ղոր մու թյու նը՝ բա րի է և լավ, քան զի հե տո այն կդառ նա 

Աստ ծուն հա ճե լի, ո րով հե տև աղ քատ նե րը նրա նից օգտ վե լով և ի րենց 

պա կա սու թյուն նե րը նրա մի ջո ցով լրաց նե լով՝ կմխի թար վեն, ինչն էլ 

կքաղց րաց նի Աստ ծուն՝ ո ղոր մու թյուն ա նո ղի հան դեպ, և նրա գոր ծե

րը հա ճե լի կդառ նան Աստ ծուն»:

25. Հայր Սրա պիո նի մա սին պատ մում էին, թե հան դի պեց Ա լեք

սանդ րիա յում նրան մի մերկ մարդ, որ սաս տիկ մրսած էր, և նա խոր

հեց և ա սաց. «Ին չո՞ւ ես, որ ճգնա վոր եմ հա մար վում, հագն ված եմ, 

իսկ այս աղ քա տը, որ նույն ին քը  Քրիս տոս է, այս պես մերկ և սա ռած 

շրջում է, և ես մար դաս պան կկոչ վեմ, ե թե սա մեռ նի»: Եվ նույն պա հին 

մեր կա նա լով` իր հան դերձ նե րը տվեց աղ քա տին և ին քը մերկ նստեց` 

Ա վե տա րա նը դնե լով թևա տա կին: Եվ ծա նոթ նե րից մե կը նրան տես

նե լով` ա սաց. «Հա՛յր Սրա պիոն, ո՞վ մեր կաց րեց քեզ»: Եվ նա, ցույց 

տա լով Ա վե տա րա նը, ա սաց. «Սա՛ մեր կաց րեց ինձ»: Եվ այն տե ղից վեր 

կե նա լով` տե սավ մեկ ու րի շին, ո րին քարշ էին տա լիս, քաշք շում էին և 

պարտքն էին պա հան ջում, իսկ նա չու ներ, որ պարտ քե րը հա տու ցեր: 

Այն ժամ գթա լով նրան` տվեց Ա վե տա րա նը, որ պարտ քե րը հա տու ցի, 

և ին քը մերկ գնաց իր խու ցը: Երբ ա շա կեր տը տե սավ նրան այդ պես, 
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հարց րեց. «Որ տե՞ղ է, հա՛յր, քո պա րե գո տը:» Ծերն ա սաց. «Ու ղար

կե ցի այն տեղ, ուր ա ռա վել անհ րա ժեշտ էր»: Եղ բայրն ա սաց. «Որ տե՞ղ 

է այն փոք րիկ Ա վե տա րա նը»: Ծերն ա սաց. «Թո՛ղ ինձ, որդ յա՛կ, Այն, 

որ միշտ ա սում էր ինձ, թե` վա ճա ռե ցեք ձեր ու նեց ված քը և տվեք աղ

քատ նե րին (Մատթ. ԺԹ 21, Մարկ. Ժ 21, Ղուկ. ԺԸ 22 ), հենց Ի րեն վա ճա ռե ցի և 

տվե ցի նրանց, որ պես զի դա տաս տա նի օ րը ա ռա վել հա մար ձա կու թյուն 

ու նե նամ»:

26. Ծե րե րից մե կը պատ մում էր, թե մի կրո նա վոր կար` աշ խար

հից հրա ժար ված, և գյու ղում թո ղել էր իր կնոջն ու միա մո րիկ դստե

րը, ո րը ե րա խա էր (նա խամկր տա կան կար գի մեջ ե ղող) և տա կա վին 

քրիս տոն յա չէր, և ե րա խա յու թյան մեջ էլ մե ռավ դուստ րը: Եվ աղջ կա 

հայ րը ե րեք մա սի բա ժա նեց իր ու նեց ված քը. մի մա սը բա ժա նեց աղ

քատ նե րին՝ նրա հո գու փրկու թյան հա մար, մյուս մա սը տվեց կնո ջը 

և իր բա ժի նը ամ բող ջու թյամբ դարձ յալ տվեց աղ քատ նե րին՝ հա նուն 

իր դստեր: Եվ ձայն ե կավ նրան երկն քից, որ ա սում էր. «Քո դստեր 

հա մար մի՛ տրտմիր, քան զի Աստ ված ըն դու նեց քո ո ղոր մու թյու նը և 

մկրտված նե րի հետ դա սեց նրան»: Իսկ նա ձայ նին չհա վա տաց: Ձայ նը 

դարձ յալ ա սաց. «Ա հա տե՛ս, որ նա չմկրտված նե րի տա պա նում չէ»: 

Այն ժամ ձայ նը ստու գե լու հա մար գնաց դստեր գե րեզ մա նը, բա ցեց 

տա պա նը և չգտավ նրան այն տեղ, քան զի Աստ ված փո խադ րեց նրան 

իր հոր ո ղոր մու թյան հա մար: Եվ հա վա տաց ծե րը, ա պա գո հա նա լով 

Աստ ծուց՝ ա սաց. «Տե սեք` որ քա՜ն զո րա վոր է ո ղոր մա ծու թյու նը և հա

ճե լի ու սի րե լի՝ Աստ ծուն, և ե րա նե լի է դարձ նում այն մար դուն, որն 

ու նի ո ղոր մա ծու թյուն»: 

27. Ոմն իշ խան Ա լեք սանդ րիա յից վե րա դառ նում էր Կոս տանդ նու

պո լիս և Տյու րո սի կող մե րում հան դի պեց մի կույր մար դու, որն ա ռաջ

նոր դող չու ներ. և երբ լսեց ե րի վար նե րի ոտ նա ձայ նը, գետ նա տա րած 

ըն կավ և ո ղոր մու թյուն  խնդրեց: Իսկ մա գիստ րո սը չան տե սեց նրան, 

այլ տվեց մեկ դա հե կան և գնաց: Կույրն ա սաց նրան. «Հա վա տում եմ 

Աստ ծուն, որ այս ո ղոր մու թյու նը կփրկի քեզ մեծ փոր ձու թյուն նե րից»: 

Եվ կույ րի օրհ նու թյունն ստա ցած` գնաց իշ խա նը մեծ ու րա խու թյամբ 

և մտավ Տյու րոս քա ղա քը: Այն տեղ մեկ ու րիշ իշ խան էլ կար, որ գնում 

էր Կոս տանդ նու պո լիս, և նա ի րեն ու ղե կից գտնե լով` ու րա խա ցավ, և 

եր կու սով մտնե լով նա վը՝ գնում էին միա սին: Այդ գի շեր սաս տիկ հողմ 

փչեց, և խռով վե ցին ծովն ու նա վը, և մա գիստ րո սը նեղ վե լով մարմ

նա կան կա րիք նե րից` գնաց դե պի նա վա կո ղը` ա զատ վե լու հա մար ո րո

վայ նի ա վե լոր դու թյուն նե րից: Այդ պա հին հող մը հար վա ծե լով նրան` 
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գցեց ծո վը, և նա վա վար նե րը լսե ցին ընկ նե լու ձայ նը, սա կայն, քա նի 

որ սաս տիկ մութ էր, և նավն էլ սաս տիկ քշվում էր, հնար չգտան և 

ոչն չով չկա րո ղա ցան օգ նել նրան և թո ղին նրան ու գնա ցին: Ա լիք

նե րը ծո վի վրա էին պա հում իշ խա նին և տա րու բե րում էին, սա կայն 

չընկղ մե ցին և չսպա նե ցին՝ մին չև ա ռա վոտ, իսկ նա վորդ նե րը կար ծում 

էին, թե նույն ժա մին էլ կորս վեց, սա կայն նա Աստ ծո ո ղոր մու թյամբ 

կեն դա նի մնաց մին չև հա ջորդ օ րը: Երկ րորդ օրն այն տե ղով մի ու րիշ 

նավ ան ցավ, և նրան տե սան կեն դա նի` ա լիք նե րի վրա տա րու բեր վե

լիս, և ի րենց մոտ վերց րին նրան, և այդ նա վը նույն օ րը մտավ այն 

նա վա հան գիս տը, ուր ա ռա ջին նավն էր մտել, ո րի վրա իշ խա նի զին

վոր ներն էին: Եվ եր կու նա վե րի նա վաս տի նե րը կրպակ նե րից ան հրա

ժեշտ բա ներ գնե լու հա մար ե լան քա ղաք և հան դի պե ցին միմ յանց, 

ա պա նրան ցից մե կը հի շե լով իշ խա նին` հո գոց հա նեց և ա սաց. «Ի՞նչ 

ե ղավ կամ ի՞նչ պա տա հեց այն թշվա ռին, որ ծովն ըն կավ»: Երբ լսեց 

երկ րորդ նա վի նա վաս տին այդ խոս քը, ա սաց. «Մենք ողջ և անվ նաս 

գտանք նրան և վերց րինք, այժմ մեզ հետ նա վի մեջ է»: Այս դեպ քը 

հայտ նի դար ձավ բո լո րին և բո լորն էլ խիստ ու րա խա ցան և ե կան հա

նե ցին նրան և տա րան ի րենց նա վը: Եվ իշ խա նը պատ մեց  նրանց և 

ա սաց. «Այն կույ րը, ում տվե ցի դա հե կա նը, նա էր բռնել ինձ և բարձ

րաց րած՝ բե րում էր ջրե րի վրա յով»: Եվ բո լո րը,  լսե լով այս, փա ռա

վո րե ցին Աստ ծուն: Արդ, սրա նից ու սա նում ենք, որ ամ բողջ սրտով 

ար ված ո ղոր մու թյու նը չի կոր չում, այլ նե ղու թյան ժա մա նակ Աստ ված 

փոխ հա տու ցում է նրանց, ով քեր ա նում են այն, ինչ պես վկա յում են 

Աստ ծո բո լոր Գրքե րը:

28. Հայր Պի մենն ա սաց. «Ով ո ղոր մու թյուն է տա լիս, այն պի սի 

խնդու թյամբ պետք է տա, կար ծես ինքն ստա նա լիս լի նի, ո րով հե տև 

այս պի սի ո ղոր մու թյու նը մար դուն մեր ձեց նում է Աստ ծուն»:

29. Ա սաց ծե րը. «Կան մար դիկ, ով քեր բա զում բա րու թյուն ներ են 

ա նում, սա կայն մի փոքր բա նով ու րա խաց նում են թշնա մուն և կա

տա րած բո լոր բա րի գոր ծե րի վար ձը կորց նում են: Մի ժա մա նակ ես 

ապ րում էի Օք սի րին տոս քա հա նա յի մոտ, ով ո ղոր մու թյուն էր ա նում. 

ե կավ նրա մոտ մի աղ քատ և ցո րեն խնդրեց նրա նից: Քա հա նան նրան 

ա սաց. «Բե՛ր քո պար կը, և կտամ քեզ»: Եվ երբ բե րեց, սկսեց ձեռ քով 

տնտղել պար կը, իբր թե` մեծ է, և ա մա չեց րեց այն աղ քա տին: Իսկ ես 

նրան ա սա ցի. «Ցո րե նը ծա խե ցի՞ր նրան»: Նա ա սաց. «Ո՛չ, ո ղոր մու

թյուն տվե ցի նրան»: Եվ ես ա սա ցի. «Ե թե դու կա մե նում ես ո ղոր

մու թյուն ա նել, մի՛ ա մա չեց րու աղ քա տին, ա ռա վել ևս` Քրիս տո սին»: 
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Նրա հա մար եմ ա սում, որ ձեզ նից ոչ մե կը դժկա մու թյամբ ո ղոր մու

թյուն չա նի, ա պա թե ոչ` կկորց նի իր վարձ քը և ո չինչ չի շա հի»:

30. Թե բա յի դա յում մի կրո նա վոր կար, որ Աստ ծուց շնորհ էր ստա

ցել, որ պես զի որ քան ո ղոր մու թյուն ա ներ, ո չինչ չպա կա սեր նրա ու

նեց ված քից, այլ բա վա կան լի ներ ա մեն քին, ով գար նրա մոտ, քան զի 

լցնում էր մա խա ղը ոս կով, ար ծա թով, դրա մով և ել նե լով գյու ղե րը` 

բաշ խում էր աղ քատ նե րին: Մի օր զար մա նահ րաշ մի դեպք ե ղավ: Ըստ 

սո վո րու թյան՝ ծե րը մի ան գամ գնաց ոս կի և ար ծաթ բա ժա նե լու աղ

քատ նե րին, և պա տա ռո տած և աղ քատ հան դերձ նե րով մի կին ե կավ 

նրա մոտ՝ ո ղոր մու թյուն ստա նա լու: Երբ տե սավ նրան ծե րը այն պես 

մերկ և գծուծ շո րե րով, շատ խղճաց  և կա մե ցավ շատ դրամ տալ նրան: 

Երբ ձեռ քը մտցրեց մա խա ղից հա նե լու` ձեռ քը կապ վեց, և չկա րո ղա

ցավ շատ հա նել, այլ ա կա մա քիչ տվեց: Եվ ա հա մեկ ու րիշ կին ե կավ, 

որ վա յե լուչ հան դեր ձանք ու ներ, իսկ նա ձեռ քը մտցրեց և կա մե նում 

էր քիչ տալ նրան, սա կայն ձեռքն, ինք նի րեն բաց վե լով, ա կա մա շատ 

տվեց նրան: Զար մա նա լով` այս ծե րը հարց րեց այդ եր կու կա նանց մա

սին նրանց, ով քեր կա յին այդ տեղ, և նրան տե ղե կաց րին, որ Աստ ված 

ար դար դա տաս տան ա րեց, քա նի որ նա, ով վա յե լուչ հան դեր ձան քով 

էր, ու րիշ նե րից էր խնդրել և ա մո թից էր հա գել, քան զի մե ծա հա րուս

տի դուստր էր ե ղել և աղ քա տա ցել էր: Իսկ նա, ով պա տա ռո տուն 

հան դերձ ներ էր հա գել, նույն պես ու րիշ նե րից էր խնդրել և հա գել էր՝ 

ո ղոր մու թյուն ստա նա լու հա մար, թեև ի րեն անհ րա ժեշտ ա մեն բան ու

ներ: Դրա հա մար էլ Աստ ված, որ ա մե նու րեք է և ա մեն ինչ տես նում 

է, ի հայտ բե րեց եր կու սի գոր ծերն էլ` այն աղ քա տա սեր մեծ ծե րի մի

ջո ցով, ով սուրբ էր և ո ղոր մած:

31. Հայր Սի սո յին ա սաց. «Ով միշտ օ տար է պա հում իր ան ձը, կա տա

րում է բո լոր Գրու թյուն նե րը»: Հարց րին  նրան. «Եվ ի՞նչ է այդ օ տա

րու թյու նը, հա՛յր»: Եվ նա ա սաց. «Որ իս պառ լռում են և աշ խար հիկ 

ոչ մի բա նի մա սին հոգ չեն ա նում, դա է  կա տար յալ օ տա րու թյու նը»:

32. Հայր Կա սիա նեն ա սաց. «Գնա ցինք մեկ այլ ծե րի մոտ, և նա 

հյու րըն կա լեց մեզ: Երբ հա գե ցանք կե րակ րով, դարձ յալ ստի պեց  մեզ 

ու տել, իսկ ես պատ ճառ էի բռնում կշտա նա լը, և ծերն ինձ ա սաց. ��Ես 

այ սօր վեց ան գամ սե ղան եմ դնում և ու տում եղ բայր նե րի հետ, բայց 

դեռ սո ված եմ, իսկ դու մի կե րակ րով այն պես հա գե ցար, որ ո չինչ չե՞ս 

կա րող ու տել��»:
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33. Հրեաս տա նում իս րա յել ցի սաս տիկ մե ծա հա րուստ մի մարդ կար, 

ո րի ողջ կա րո ղու թյու նը կու տակ վել էր վաշ խա ռու թյամբ, ստով, ա նի

րա վու թյամբ և սուտ վկա յու թյամբ: Սրա միտքն ըն կավ և հի շեց Աստ ծո 

դա տաս տա նը և գնա լով մի վար դա պե տի մոտ` ա սաց նրան. «Ա ղա չում 

եմ քեզ, վար դա պե՛տ, իմ միտ քը աշ խար հիկ հոգ սե րով է գեր ված, ե թե 

հնար կա` բու ժի՛ր ինձ, որ չկոր չեմ»: Իսկ նա տվեց նրան Սո ղո մո

նի գիր քը և ա սաց. «Սա՛ ըն թեր ցիր, և ինչ որ նա կա սի` կա տա րի՛ր և 

կապ րես»: Եվ երբ բա ցեց Գիր քը, գտավ այն տե ղը, ուր գրված էր, թե՝ 

ով ո ղոր մի աղ քա տին` փոխ է տա լիս Աստ ծուն (Ա ռակ. ԺԹ 17): Եվ փա կե

լով գիր քը` տվեց դպի րին ու ա սաց. «Ո՞վ է ա վե լի հա վա տա րիմ, քան 

Աստ ված, ով բազ մա պա տիկ և ա վե լիով է հա տու ցում ո ղոր մած նե րին. 

ես իմ ու նեց ված քը տա լու եմ աղ քատ նե րին, որ պես զի բազ մա պա տիկն 

ստա նամ Տի րո ջից»: Եվ գնաց վա ճա ռեց՝ ինչ որ ու ներ, տվեց աղ քատ

նե րին և ո չինչ չթո ղեց ի րեն, բա ցի չորս դա հե կա նից՝ այն էլ մահ վան 

օր վա հա մար: Եվ սաս տիկ աղ քա տա ցավ այդ մար դը, և ոչ ոք չէր ո ղոր

մում նրան. և երբ բա վա կան ժա մա նակ ան ցավ, վշտա նա լով դժգո հեց 

աղ քա տու թյու նից և վհատ վե լով ա սաց իր մտքում. «Գնամ Ե րու սա

ղեմ՝ իմ Աստ ծո մոտ, և դատ ա նեմ Նրա հետ իմ աղ քա տու թյան հա

մար, որ խա բեց ինձ, և ես բա ժա նե ցի իմ ու նեց ված քը»: Եվ երբ գնում 

էր Ե րու սա ղեմ, տե սավ եր կու մար դու, ո րոնք մի պատ վա կան ակ էին 

գտել Ա հա րո նի պատ մու ճա նից, ո րը կո րել էր: Սրանք  չգի տեին, թե 

ինչ քար է, և կռվում էին ի րար հետ և ու զում էին միմ յանց ձեռ քից 

խլել այն: Եվ տես նե լով նրանց այդ պես գո տե մար տե լիս` ա սաց նրանց. 

«Ի՞նչ կա ձեր մեջ. ին չո՞ւ եք կռվում ի րար հետ»: Եվ նրանք ա սա ցին. 

«Գտել ենք այս քա րը և չգի տենք, թե ինչ է: Սա բա ժա նել էլ հնա րա

վոր չէ, և մեկս մյու սին չզի ջե լով՝ կռվում ենք»: Եվ նա նրանց ա սաց. 

«Ի՛նձ տվեք այդ և ա ռե՛ք այս չորս դա հե կա նը և ա ռանց գժտու թյան 

բա ժա նե՛ք ձեր մի ջև»: Նրանք ու րա խու թյամբ տվե ցին քա րը, վերց րին 

ոս կին և ի րենց մեջ բա ժա նե լով՝ գնա ցին այն տե ղից: Իսկ նա, վերց նե լով 

ա կը, գնաց  Ե րու սա ղեմ և այն ցույց տվեց ակ նա գոր ծին: Ակ նա գոր ծը 

երբ տե սավ, ա սաց. «Որ տե՞ղ ես գտել այս ա կը. ա հա ե րեք տա րի է, ինչ 

մեծ խառ նաշ փոթ ու տրտմու թյուն է տի րում տա ճա րում՝ քա հա նա նե

րի մեջ, սրա պատ ճա ռով, քան զի սա Ա հա րո նի պատ մու ճա նի վրա յից է 

կո րել: Սա կայն ե՛կ, լսի՛ր դու ինձ և տա՛ր սա քա հա նա յա պե տի մոտ և 

խիստ կհարս տա նաս սրա շնոր հիվ»: Եվ մար դը գնաց տա ճար: Տի րոջ 

հրեշ տա կը ե րևաց քա հա նա յա պե տին և ա սաց նրան. «Ա հա քեզ մոտ 

է գա լիս մի մարդ, ով ու նի այն ա կը, որ կո րել էր Ա հա րո նի պատ մու

ճա նից: Վերց րո՛ւ այն և տո՛ւր նրան ոս կի և ար ծաթ` որ քան վա յել է. 
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և երբ տաս, կապ տա կես նրան և կա սես. ��Մի՛ երկմ տիր քո սրտում 

և մի՛ կաս կա ծիր Աստ ծուն, թե` ով ո ղոր մի աղ քա տին` փոխ է տա

լիս Աստ ծուն��»: Այն մար դը գնաց քա հա նա յա պե տի մոտ, տվեց նրան 

ա կը և ա սաց. «Ինչոր գա վա ռա կան մարդ կան ցից վերց րի սա, որ գտել 

էին ինչոր տեղ»: Քա հա նա յա պե տը նրան ա սաց. «Այդ քեզ Աստ ծո՛ւց 

տրվեց՝ փո խը վճա րե լու հա մար, ու րեմն ա րի՛ և ես տամ քեզ»: Եվ 

տվեց նրան բա զում ու նեց վածք` որ քան որ կա մե ցավ, և վերց րեց նրա

նից ա կը, ա պա ապ տա կեց նրան և ա սաց. «Մի՛ երկմ տիր քո սրտում և 

մի՛ կաս կա ծիր Աստ ծուն, ո րով հե տև ա հա Աստ ված քեզ յոթ նա պա տիկ 

շատ հարս տու թյուն տվեց այս տեղ, և հա վի տե նու թյան մեջ, որ գա լու 

է, հա վի տե նա կան կյանք կստա նաս՝ մեր Աստ ծո շնոր հով»: Եվ ա սաց 

մարդն ար տաս վե լով. «Ե րա նե լի նե րը նրանք են, որ փոխ են տա լիս 

ճշմա րիտ և հա վա տա րիմ Աստ ծուն` ո ղոր մե լով աղ քատ նե րին՝ ա ռանց 

երկմ տան քի և ա ռանց կաս կած նե րի»:

34. Աղ քատ նե րը գա լիս էին Տե րե նութ և եղ բայր նե րից ո ղոր մու

թյուն էին խնդրում. ե կավ մի խա բե բա և ընկ նե լով ծե րի ա ռաջ՝ մեծ 

տա ռա պան քով թա խան ձում էր, իսկ ծե րը այլ բան չու ներ` բա ցի եր կու 

մա զե ղեն քուր ձե րից, և լա վա գույ նը տվեց նրան, և նա գնաց: Ե ղավ 

այն պես, որ ծե րը գնաց քա ղաք և տե սավ խա բե բա յին, որ հա վա քել էր 

իր նման ըն կեր նե րին, և գա լով գի նե վա ճա ռի մոտ՝ ա սաց նրան. «Խա

բե ցի մի ան միտ մե նակ յա ցի և ա ռա այս մա զե ղեն քուր ձը. վերց րո՛ւ 

քեզ և գի նի՛ տուր, որ զվար ճա նանք»: Եվ երբ լսեց այս ծե րը, խիստ 

տրտմեց և գա լով ա նա պատ` նեղ վում էր հույժ և այս պես էր ա սում. 

«Թեև մար մինս զրկե ցի, սա կայն ա ռա վել ևս՝ հո գիս կորց րի և ար ժա նի 

չե ղա կա րոտ յալ նե րին տա լու, այլ տվե ցի այն խա բե բա յին, որ չա րախն

դո րեն վա ճա ռե լով` իր մեղ սա կի ցը դարձ րեց ինձ»: Ա պա ե րա զում տե

սավ  սաս տիկ պայ ծա ռու թյամբ մի լու սա վոր մար դու, որ հա գել էր մա

զե ղեն պա րե գո տը և ա սաց ի րեն. «Ին չո՞ւ ես տրտմած. ճա նա չո՞ւմ ես 

այս մա զե ղեն քուր ձը»: Ծերն ա սաց. «Ա յո՛, Տե՛ր, իմն է»: Տե րը նրան 

ա սաց. «Դու ի՛նձ տվե ցիր պա րե գո տը, և ա հա Ես եմ հա գել, քան զի 

երբ դու սա տվե ցիր Իմ ա նու նով, Ե՛ս ըն դու նե ցի սա: Արդ, ե թե ու զում 

ես՝ վերց րո՛ւ պար գո տը, կամ ե թե ու զում ես՝ վերց րո՛ւ ան կապ տե լի 

փառ քը»: Արթ նա նա լով՝ ծե րը փառք տվեց Աստ ծուն, շատ ու րա խա

ցավ և պատ մեց մե նակ յաց նե րին, և  դրա նից հե տո աղ քատ նե րի մի ջև 

խտրա կա նու թյուն չէին դնում:

35. Ե րա նե լի Հով հան Ո ղոր մա ծը` Ա լեք սանդ րիա յի հայ րա պե տը, 

Կիպ րոս կղզուց էր և որ դին էր Կիպ րո սի Ե պի փան ե պիս կո պո սա պե տի` 
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ոչ Ա ռա ջի նի, այլ մեկ ու րիշ Ե պի փա նի: Եվ երբ չա փա հաս դար ձավ, 

հայ րը նրան ա մուս նաց րեց: Սա զա վակ ներ ու նե ցավ և ան չափ խա

ղա ղա րար էր, բա րի, հեզ և քաղց րա բա րո, ո ղոր մած, ո րի հա մար էլ 

Ո ղոր մած ան վան վեց: Մի օր մա հա ցավ նրա կի նը: Եվ լսեց Հե րակ լես 

բա րե պաշտ թա գա վո րը նրա աստ վա ծա հա ճո վար քի մա սին և հրա մա

յեց Ա լեք սանդ րիա յի պատ րիարք ձեռ նադ րել Հով հան նե սին: Նա, նախ

քան գա հա կա լե լը, տե սիլ քի մեջ տե սավ ո ղոր մա ծու թյու նը` հար սի պես 

զար դար ված՝ ձեռ քին ձի թե նու պտղա լից ճյուղ, և Հով հան նե սին ա սաց. 

«Ես Թա գա վո րի դուստրն եմ և իմ հոր մոտ հա մար ձա կու թյուն ու նեմ, 

և ա ռանց ինձ ոչ ոք չի կա րող մտնել և տես նել նրան: Ե թե ինձ բա

րե կամ հա մա րես, ես քեզ սի րե լի կդարձ նեմ իմ թա գա վոր հո րը, և երբ 

կա մե նաս, կմտցնեմ քեզ նրա մոտ, և մշտա պես կտես նես նրան»: Եվ 

արթ նա նա լով` հաս կա ցավ, որ իր տե սած հար սը ո ղոր մա ծու թյունն էր: 

Եվ երբ գա հա կա լեց, այն ժա մա նակ  պատ վի րեց ան հա պաղ հա վա քել 

քա ղա քի աղ քատ նե րին: Գտան յոթ հա զար ան ձանց, ո րոնց ցու ցա կագ

րեց հայ րա պե տա կան կոն դա կի մեջ, և կե րակ րում ու հագց նում էր 

նրանց, և ե թե նրան ցից մե կը մեռ նում էր, նրա փո խա րեն մեկ ու րիշ 

աղ քա տի էր նե րա ռում, և յոթ հա զա րի թի վը չնվա զեց րեց, որ քան ապ

րեց աշ խար հում: Եվ այ լևայլ ո ղոր մա ծու թյուն ներն ու ար դա րու թյու

նը, որ ա նում էր Հով հան նես Ո ղոր մա ծը, գրված են նրա ամ բող ջա կան և 

ա վար տուն վար քագ րու թյան մեջ: Եվ այս պես էր դի մում Հով հան նեսն 

Աստ ծուն` Դու տո՛ւր, իսկ ես բաշ խեմ, և վեր ջի նը չլի նեմ քո պար գև

նե րի բաշխ ման մեջ, ո րով հե տև ա ռա վել նրանց է տա լիս Տե րը և ա ռա

տո րեն լցնում է բա րու թյամբ, ով քեր ա ռա տո րեն և ա ռանց խնա յե լու 

են տա լիս տրված պար գև նե րը, քան զի Տերն ինքն ա ռա տա պար գև է և 

սի րում է ա ռա տո րեն ո ղոր մու թյուն ա նող նե րին:

36. Ծերն ա սաց. «Ե թե կա մե նում ես ճա նաչ ված լի նել Աստ ծուց, ճա

նաչ ված մի՛ ե ղիր մարդ կան ցից»:



  

                                          

Գլուխ ԺԴ 
Հնա զան դութ յան մա սին

1. 
Մի ան գամ չորս սկյու թիա ցի ներ գնա ցին  ե րա նե լի հայր Պամ

բո յի մոտ: Նրանք  կաշ վե զգեստ ներ  էին հա գել, և նրան ցից 

յու րա քանչ յու րը պատ մեց իր հետ այն տեղ ե ղող ըն կե րոջ ա ռա քի նու

թյուն նե րը: Նրան ցից մե կը ան սա սան էր պահ քի մեջ, երկ րորդն ա նինչ 

էր, եր րոր դը հույժ ո ղոր մած էր, իսկ չոր րոր դի մա սին ա սա ցին, թե 

քսա ներ կու տա րի է, ինչ հնա զան դու թյամբ մնում է ծե րի մոտ: Հայր 

Պամ բոն նրանց ա սաց. «Ա հա ա սում եմ ձեզ, որ սրա ա ռա քի նու թյունն 

ա մեն քի նիցդ բարձր է, ո րով հե տև ձեզ նից յու րա քանչ յու րը, որ ա ռա

քի նու թյու նը կա մե ցավ, այն էլ գոր ծադ րեց, իսկ սա իր կամ քը մեր ժեց 

և ու րիշ նե րի կամ քը կա տա րեց: Այս պի սի նե րը մար տի րոս ներ են, ե թե 

պա հեն մին չև վերջ»:

2. Ոմն աշ խար հա կան եղ բայր ե կավ հայր Սի սո Թե բա յե ցու մոտ և 

կա մե նում էր մե նակ յաց դառ նալ: Եվ ծե րը նրան հարց րեց, թե ու նի՞ 

աշ խար հում ո րևէ մե կը, պա տաս խա նեց, թե մի միա մո րիկ որ դի ու նի: 

Ծե րը պատ վի րեց նրան և ա սաց. «Գնա գե՛ տը գցիր նրան և հե տո կա

րող ես դառ նալ մե նակ յաց»: Եվ երբ մար դը գնաց, որ պես զի գե տը գցի 

իր որ դուն, ծե րը մի եղ բոր ու ղար կեց, որ ար գե լի նրան: Եվ երբ նա 

ու զում էր մա նու կին գե տը նե տել, եղ բայ րը նրան ա սաց. «Կա՛նգ առ 

և ե րե խա յին մի՛ գցիր»: Նա ա սաց. «Հայ րը պատ վի րեց գցել նրան»: 

Եղ բայ րը նրան ա սաց. «Ծե րը պատ վի րեց, որ նրան գե տը չգցես»: Եվ 

թող նե լով ման կա նը՝ ե կան ծե րի մոտ, և ըն տիր մե նակ յաց դար ձավ իր 

հնա զան դու թյան շնոր հիվ: 

3. Մի ան գամ հայր Ար սե նը հայր Ա լեք սանդ րո սին ա սաց. «Երբ վեր

ջաց նես ար մա վե նու տե րև նե րը հյու սելդ, ե՛կ միա սին ճա շենք, իսկ ե թե 

հյու րեր ու նե նաս, նրանց հետ կե՛ր»: Իսկ հայր Ա լեք սանդ րո սը դան

դաղ և հան գիստ էր գոր ծում: Արդ, երբ ճա շի ժա մը հա սավ, և դեռ 

27 – Հարանց վարք

L L

L L
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գոր ծե լու տե րև ներ կա յին, ու զեց կա տա րել խոս քը և ջա նում էր ա վար

տել այն: Իսկ ծե րը տես նե լով, որ ու շա ցավ, ճա շա կեց՝ կար ծե լով, թե 

նա հյու րեր ու նի իր մոտ: Եվ երբ ե րե կո յան ա վար տեց Ա լեք սանդ րո սը, 

գնաց նրա մոտ: Ծե րը հարց րեց. «Հյու րե՞ր ու նեիր քեզ մոտ»: Նա 

ա սաց` ո՛չ: Եվ ծերն ա սաց. «Իսկ ին չո՞ւ չե կար այս տեղ»: Եվ նա պա

տաս խա նեց. «Ո րով հե տև դու ինձ ա սա ցիր, թե՝ երբ հյու սե լը վեր ջաց

նես՝ ա րի, և քո խոս քը պա հե լով` նոր ա վար տե ցի»: Զար մա ցավ ծե րը 

նրա հաս տա տու նու թյան վրա և ա սաց  նրան. «Ա վե լի շո՛ւտ վեր ջաց

րու գործդ, որ պես զի և՛ պաշ տա մուն քը կա տա րես, և՛ կե րա կուր ճա շա

կես, ա պա թե ոչ՝  շատ շուտ կտկա րա նա մար մինդ»: 

4. Սիղ վիա նեն Մար կո սին իր մյուս ա շա կերտ նե րից շատ էր սի րում, 

և դրա պատ ճա ռով դժգո հու թյուն ե ղավ: Մի օր հայ րը կան չեց բո լո

րին, և ա ռա ջի նը Մար կո սը ե կավ: Քա նի որ նա գրա գիր էր, Սիղ վիա

նեն մտավ նրա խու ցը, որ պես զի տես նի նրա գոր ծը,  և տե սավ, որ նա 

տա ռի կե սը գրել էր և կան չի վրա գցել էր գրիչն ու դուրս էր ե կել: 

Մի ան գամ էլ Մար կո սի մայ րը ե կավ` ըն տիր սպաս քով, և ա ղա չեց ծե

րին ցույց տալ իր որ դուն, իսկ ծե րը նրան ա սաց. «Դո՛ւրս ա րի, և թո՛ղ 

մայրդ քեզ տես նի»: Նա գնա լով մոր մոտ` փա կեց աչ քե րը և ա սաց` 

ապ րես, և ետ դար ձավ: Չճա նա չեց մայ րը և վերս տին ա ղեր սեց ծե րին 

ցույց տալ իր որ դուն: Իսկ երբ ծե րը հարց րեց, թե ին չու նա չգնաց մոր 

մոտ, ա սաց. «Գնա ցի, հա՛յր, և, ա ղա չում եմ, այդ քանն էլ բա վա կան 

է»: Եվ Սիղ վիա նե ծե րը հա մո զեց մո րը՝ հե ռա նալ այն տե ղից: Սրա նից 

հե տո բո լորն ա սա ցին, թե Մար կոսն ար ժա նի է սի րո, քան զի ում սի

րում է Տե րը, ար ժա նի է, որ մենք ևս սի րենք:

5. Աստ վա ծա վախ կյան քով ապ րող մի աշ խար հա կան կար, և մի օր 

նա գնաց հայր Պի մե նի մոտ: Պա տահ մամբ  այն տեղ էին նաև եղ բայր

նե րը և կա մե նում էին խոսք լսել ծե րից: Հայր Պի մենն աշ խար հա կան 

հա վա տաց յա լին ա սաց. «Խո սի՛ր եղ բայր նե րի հետ»: Իսկ նա ա ղա չեց և 

ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն շնոր հիր, հա՛յր, ես չե կա ու սու ցա նե լու, այլ ու սա

նե լու»: Սա կայն ծե րը բռնա դա տեց նրան, և նա ստիպ ված ա սաց. «Ես 

աշ խար հիկ մարդ եմ` բան ջա րա վա ճառ. քան դում եմ մի կա պը և դարձ

նում եր կու, գնում եմ է ժան, վա ճա ռում թանկ և շա հույթ եմ ստա նում, 

և քա նի որ Սուրբ Գրքից չեմ կա րող ա սել, ա ռակ կա սեմ: Մի մարդ 

իր սի րե լիին ա սաց. «Ե՛կ ինձ հետ, ո րով հե տև փա փա գում եմ տես նել 

թա գա վո րին»: Իսկ նա ա սաց. «Կգամ մին չև ճա նա պար հի կե սը»: Եվ 

դարձ յալ ա սաց մյուս սի րե լիին. «Ա րի՛ ինձ տար թա գա վո րի մոտ»: 

Սա ա սաց նրան. «Կգամ քեզ հետ մին չև թա գա վո րի պա լա տը, սա
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կայն ներս չեմ ու զում մտցնել քեզ»: Դարձ յալ դի մեց եր րոր դին. «Ե՛կ 

ինձ հետ թա գա վո րի մոտ»: Եվ նա ա սաց. «Ես կգամ և քեզ կմտցնեմ 

պա լատ կամ կբա րե խո սեմ քեզ հա մար և կմտցնեմ թա գա վո րի մոտ»: 

Եղ բայր նե րը, կա մե նա լով հաս կա նալ ա ռա կի ի մաս տը, հարց րին նրան, 

և նա ա սաց. «Ա ռա ջին սի րե լին կրո նա վո րու թյունն է, ո րը տա նում է 

մին չև ճա նա պար հի կե սը, երկ րորդ սի րե լին սրբու թյունն է, ո րը մին չև 

եր կինքն է հասց նում, իսկ եր րոր դը՝ ո ղոր մա ծու թյունն է, ո րը հա մար

ձա կո րեն մտցնում է Աստ ծո մոտ»: Եվ եղ բայր նե րը շա հե լով` գնա ցին: 

6. Հայր Ռո փոսն ա սաց. «Երկն քում չորս գնդեր տե սա. ա ռա ջի նը 

հնա զանդ նե րի դասն էր, ո րոնք մար տի րոս նե րի հետ էին` ոս կե հան

դերձ նե րով, երկ րորդն աշ խար հից օ տար ված ներն էին, եր րոր դը օ տա

րա սեր ներն էին և չոր րոր դը` ով քեր փախ չում էին ա նա պատ: Եվ Տի

րոջ հրեշ տակն ինձ ա սաց. ��Տե՛ս` մյուս ա ռա քի նու թյուն ներն ի րենք են 

ընտ րում՝ որն ու զում են, իսկ հնա զանդ ներն ու րիշ նե րի ընտ րու թյունն 

են կա տա րում, և այն բո լոր ա ռա քի նու թյուն նե րից բարձր է��»:

7. Մի ան գամ հայր Աբ րա հա մը ե կավ հայր Ար սե նի մոտ, և մինչ 

նստած էին, ե կավ մեկ ու րիշ եղ բայր հայր Ար սե նի մոտ, հարց րեց նրան 

և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, որ պես զի ապ րեմ»: Եվ ծերն ա սաց նրան. «Գնա՛ 

և մեկ տա րի ե րե կո նե րը ճա շա կի՛ր աղ և հաց, ա պա ե՛կ, և ես կխո սեմ 

քեզ հետ»: Եվ նա այդ պես ա րեց: Երբ լսեց Հայր Աբ րա հա մը՝ զար մա

ցավ: Տար վա ա վար տին եղ բայ րը դարձ յալ ե կավ ծե րի մոտ, և կրկին 

հայր Աբ րա հա մին հան դի պեց այն տեղ, և ծե րը դարձ յալ ա սաց եղ բո րը. 

«Գնա՛ և այս տա րի եր կո ւա կան օր պա՛հք պա հիր»: Եվ երբ եղ բայ րը 

գնաց, հայր Աբ րա համն ա սաց հայր Ար սե նին. «Ին չո՞ւ բո լոր եղ բայր

նե րի վրա թե թև լուծ ես դնում, իսկ այս եղ բոր վրա՝ ծանր բեռ ներ»: 

Ծե րը նրան ա սաց. «Եղ բայր ներն այդ պես են խնդրում և այդ պես էլ ըն

թա նում են, իսկ սա հա նուն Աստ ծո է գա լիս և խոսք լսում, ո րով հե տև 

ջա նա սեր է, և ինչ էլ ա սեմ նրան` ջա նադ րա բար կա տա րում է»: 

8. Ծե րե րից մեկն ա սաց. «Ե թե մե կի հան դեպ վստա հու թյուն ու նե

նաս և կա տա րե լա պես հնա զանդ վես նրան, քեզ հար կա վոր չի լի նի 

նա յել Աստ ծո պատ վի րան նե րին: Քո հո րը հանձ նիր քո ամ բողջ կամ քը, 

և Աստ ծուց չես հան դի ման վի»: 

9. Ոմն եղ բայր ե կավ Սկյու թիա և հայր Ա փով րին ա սաց. «Երբ իմ 

հայրն ինձ սպա սա վո րու թյան է ու ղար կում, վա խե նում եմ պոռն կու

թյու նից»: Ծերն ա սաց. «Երբ քեզ վրա փոր ձու թյուն գա, ա սա՛` ի՛մ 

հոր Աստ ված, փրկի՛ր ինձ»: Մի օր, մինչ գյու ղում իր հոր հանձ նա րա
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րու թյունն էր կա տա րում, մի կույս փա կեց դռնե րը և ար գե լեց նրան 

դուրս ել նել: Եվ նա մե ծա ձայն ա ղա ղա կե լով ա սաց. «Ի՛մ հոր Աստ ված, 

փրկի՛ր ինձ»: Եվ նույն պա հին էլ հայտն վեց Սկյու թիա յի ճա նա պար հի 

վրա: 

10. Միա բան նե րից եր կու հա մա խոհ եղ բայր նե րի մա սին ա սում էին, 

թե նրան ցից մե կը կրո նա վոր էր և ա նինչ, մյու սը հնա զանդ էր և խո

նարհ: Սրանք քննում էին միմ յանց, թե ո րի՛ գործն է ա վե լի մեծ: Եվ 

ե կան գե տի ե զեր քը, իսկ այն տեղ բա զում կո կոր դի լոս ներ կա յին, և 

հնա զան դը մտավ նրանց մեջ, և կո կոր դի լոս նե րը երկր պա գե ցին նրան: 

Եվ նա կրո նա վո րին ա սաց. «Դու էլ ե՛կ այս տեղ»: Իսկ սա ա սաց. 

«Թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ, եղ բա՛յր, քան զի քո չափ հաս տատ ված չեմ 

հա վատ քի մեջ»: Եվ երբ վե րա դար ձան միա բա նու թյուն, ձայն ե կավ 

նրանց հո րը, որ ա սում էր. «Ով հնա զան դու թյուն ու նի` վեր է բո լոր 

երկ րա վոր նե րից»:

11. Հայր Հով սեփ Թե բա յե ցին ա սաց. «Ե րեք պատ վա կա նա գույն 

կարգ կա Աստ ծո ա ռաջ. երբ մար դը հի վան դու թյան մեջ է և դարձ յալ 

ա պաշ խա րու թյուն է դրվում նրա վրա, իսկ  նա գո հա նա լով ըն դու

նում է, սա ա ռա ջին կարգն է: Երկ րոր դը` ե թե մեկն  իր բո լոր գոր ծե

րը սրբու թյամբ է կա տա րում Աստ ծո ա ռաջ` չու նե նա լով մարդ կա յին 

ո չինչ: Եր րոր դը՝ երբ մե կը հնա զանդ վում է և լսում է իր հո րը և թող

նում է իր կամ քը. այս պի սին ա վե լի մեծ պսակ ու նի: Ես հնա զան դու

թյու նը հա վա նե ցի»:

12. Ա լեք սանդ րիա յում՝ սուրբ Մա րիամ Աստ վա ծած նի տա ճա րի մոտ, 

քրիս տո սա սեր մար դիկ, որ մտնում և ել նում էին սաղ մո սեր գու թյան 

ժա մա նակ, տե սան մի ծեր մե նակ յա ցի, որ նստել էր դրսի դռան մոտ 

և զամբ յուղ ներ էր վա ճա ռում, և միմ յանց ա սա ցին. «Որ քան ժա մա նակ 

է՝ տես նում ենք այս ծե րին, և չլսե ցինք, որ ո րևէ մե կի հետ վի ճա բա

ներ ինչոր բա նի հա մար. ա րի՛ փոր ձենք դրան»: Եվ մո տե նա լով նրան` 

ա սա ցին. «Ա սա՛, դու, ծե՛ր, վա ճա ռո՞ւմ ես դրանք»: Եվ նա ա սաց` 

ա յո՛: Եվ նրանք հարց րին. «Քա նի սո՞վ»: Նրանց ա սաց. «Տասնտասն 

դան կով»: Նրան ա սա ցին. «Խիստ թանկ է, հինգհինգո՛վ վերց րու»: 

Ծերն ա սաց. «Ա ռե՛ք` ինչ պես կա մե նում եք»: Դարձ յալ ա սա ցին. «Շատ 

թանկ է, սա կայն ե թե կա մե նաս, մեկմեկ դան կով կառ նենք»: Ծերն 

ա սաց. «Վերց րե՛ք` ինչ պես կա մե նում եք»: Եվ փո ղը տա լով` բո լոր 

զամբ յուղ նե րը վերց րին: Եվ ծե րը, վերց նե լով իր գա վա զա նը, գնում էր 

դե պի իր խու ցը, իսկ նրանք, տես նե լով ծե րի ա ռա քի նու թյու նը, հե տևե

լով նրան` ա սա ցին. «Աբ բա՛, ի՞նչ ա րե ցիր»: «Ի՞նչ ա րե ցի»,– հարց րեց 
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ծե րը: Նրան ա սա ցին. «Զամբ յուղ ներն ա սա ցիր` տասն–տասն դան կով, 

ա սա ցինք թանկ են, հինգհին գո՛վ տուր, և դու ա սա ցիր` վերց րե՛ք` 

ինչ պես կա մե նում եք, դարձ յալ ա սա ցինք քեզ, թե` ե թե կա մե նաս մեկ

մեկ դան կով կառ նենք, և դու հա մա ձայն ե ղար»: Եվ ծունր դնե լով նրա 

ա ռաջ` ա սա ցին. «Հա նուն Աստ ծո, ա սա՛ մեզ, ի՞նչ ա րե ցիր»: Եվ նա 

ա սաց. «Այդ պի սի սո վո րու թյուն ու նեմ` ա սել գի նը, իսկ ինչ տա լիս 

են` առ նում եմ»: Եվ ա ղա չե ցին նրան` գնալ նրա հետ իր խու ցը, և 

երբ  այն տեղ  տե սան ջրով  մի կուժ, պու տուկ և ափ սե, նրան ա սա

ցին. «Թույլ կտա՞ս փոքրինչ կե րա կուր պատ րաս տենք քեզ հա մար, 

որ պես զի մենք էլ ճա շա կենք քեզ հետ և օրհն վենք»: Նա ա սաց` պատ

րաս տե՛ք, և նրանք պատ րաս տե ցին: Նրա խու ցը մոտ էր Տետ րա պոլ

սին: Եվ երբ պատ րաս տե ցին, ծե րը նրանց ա սաց. «Գնա ցե՛ք Թեո դո սի 

ե կե ղե ցին և այն տեղ կգտնեք մի ծե րի, որ զամբ յուղ ներ է վա ճա ռում, 

ա սա ցե՛ք նրան. ��Քո ծե րա կիցն ա սում է` ե՛կ, որ եղ բայր նե րի հետ տաք 

կե րա կուր ու տես��»: Եվ նրանք գնա ցին ու գտան ծե րին, ինչ պես որ 

նա ա սաց, և նրան ա սա ցին. «Քո ծե րա կիցն ա սաց` ե՛կ, որ տաք կե րա

կուր ու տես եղ բայր նե րի հետ»: Եվ նա նրանց ա սաց. «Ինչ պե՞ս ա սաց 

աբ բան»: Եվ նրանք ա սա ցին. «Ա սաց` ե՛կ, որ տաք կե րա կուր ու տես 

եղ բայր նե րի հետ»: Եվ նա ա սաց նրանց. «Իսկ չա սա՞ց` ին չու հա մար 

ու տենք. ու րեմն վախ ճան վեց»: Նրանք, առ նե լով ի րենց հետ ծե րին և 

նրա զամբ յուղ նե րը, խռով ված լսա ծից` ե կան և ծե րին վախ ճան ված 

գտան, ա պա պա տա նե լով նրան և  սաս տիկ ող բա լով` թա ղե ցին և մյուս 

ծե րին ա ղա չե լով ա սա ցին. «Նստի՛ր քո խցում, և մենք ա մեն օր կբե

րենք քեզ անհ րա ժեշ տը, որ պես զի ա ղո թես մեզ հա մար»: Եվ նա ա սաց. 

«Ե կե՛ք յո թե րորդ օ րը, և ե թե ինձ կեն դա նի գտնեք, ա րե՛ք` ինչ պես 

ա սա ցիք, քան զի խոսք եմ կա պել ե րա նե լի ծե րի հետ, և նա էլ` ինձ 

հետ, որ պես զի մե զա նից որ մե կը ա ռա ջի նը մեկ նի` ա ղա չի Աստ ծուն, որ 

ըն կե րո ջը վերց նի իր մոտ յո թե րորդ օ րը»: Եվ այդ պես ա նե լով` քրիս

տո սա սեր այ րե րը ե կան յո թե րորդ օ րը և նրան վախ ճան ված գտան: 

Թա ղե լով նրան ա ռա ջին ծե րի մոտ` գնա ցին` գո հա նա լով Աստ ծուց, որ 

բա ցա հայ տեց այդ քան ծածկ ված ա ռա քի նու թյու նը:

13. Ծե րե րից մե կը պատ մեց, թե ոմն սխո լաս տիկ հնա զանդ սպա

սա վո րում էր մի ա նա պա տա կա նի և ա ղա չեց, որ մե նակ յաց դարձ նի 

ի րեն: Իսկ ծերն ա սաց. «Գնա՛, վա ճա ռի՛ր քո ու նեց ված քը և տո՛ւր աղ

քատ նե րին՝ ըստ Տի րոջ պատ վի րա նի, (Մատթ. ԺԸ 21, Մարկ. Ժ 21, Ղուկ. ԺԸ 

22) և ե՛կ ինձ մոտ»: Սխո լաս տի կը գնաց և այդ պես ա րեց: Երբ ե կավ, 

ծերն ա սաց. «Քեզ պատ վի րան եմ տա լիս` բնավ չխո սել»: Իսկ նա 
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հանձն ա ռավ և այ լևս չխո սեց: Իսկ ո մանք սկսե ցին գո վեստ նե րով 

պատվել նրան: Աբ բան նրան ա սաց. «Այս տեղ ոչն չով չես ա ճում, ե՛կ 

քեզ ուղար կեմ Ե գիպ տոս` միա բան նե րի վան քը»: Նա ո չինչ չհարց րեց 

նրան խո սե լու կամ չխո սե լու մա սին: Եվ կա տա րե լով պատ վի րա նը` 

մնաց ան խոս: Աբ բան, որ ըն դու նել էր նրան, կա մե ցավ փոր ձել, թե 

արդ յոք կխո սի՞, և ու ղար կեց նրան գե տի այն կող մը՝ գար նա նա յին 

վա րա րու մի պա հին, որ պես զի ե թե չկա րո ղա նա անց նել, ստիպ ված լի

նի խո սել: Հետևից ու ղար կեց մի եղ բոր` լռել յայն հե տևե լու, թե ինչ 

է ա նե լու նա: Եվ երբ ե կան գե տի մոտ, և չկա րո ղա ցավ անց նել, ծնկի 

ի ջավ ա ղոթ քով, և իս կույն կո կոր դի լո սը գա լով՝ նրան գե տի մյուս 

կողմն անց կացրեց: Եղ բայ րը վե րա դառ նա լով՝ պատ մեց հո րը կա տար

վա ծը, և բո լո րը զար մա ցան: Ոչ շատ օ րեր անց վախ ճան վեց սխո լաս

տի կը, և աբ բան ա նա պա տա կա նին լուր ու ղար կեց և ա սաց. «Եղ բա՛յր, 

թե պետ և մեզ մոտ ու ղար կե ցիր այս ան խոս (համր) եղ բո րը, սա կայն 

Աստ ծո հրեշ տակ էր»: Իսկ ա նա պա տա կա նը պա տաս խա նեց. «Ոչ թե 

ան խոս էր, այլ պատվի րա նը կա տա րեց, ի րա կա նում` հու նաց ճար տա

րա խոս ա տե նադ պիր էր»: Այս լսե լով՝ զար մա ցան և փառք  տվե ցին 

Աստ ծուն:

14. Հայր Սիղ վիա նո սի մա սին ա սում էին, թե մի ան գամ ծե րե րի հետ 

գնում էր Սկյու թիա և կա մե նա լով ցույց տալ իր ա շա կերտ Մար կո

սի հնա զան դու թյու նը, ին չի հա մար և նրան սի րում էր, տե սավ ա նա

պա տում մի խոճ կոր և Մար կո սին ա սաց. «Որդ յա՛կ, տես նո՞ւմ ես այս 

փոք րիկ խոճ կո րը»: Իսկ նա ա սաց. «Ա յո՛, հա՛յր, և եղջ յուր ներն էլ 

ի՜նչ գեղե ցիկ են»: Եվ զար մա ցան ծե րե րը նրա պա տաս խա նի վրա և 

ազդվե ցին նրա հնա զան դու թյու նից: Մի ան գամ նրանք գնում էին 

Սկյու թիա, և հաս նե լով այն տեղ՝ բնակ վե ցին Սի նա լե ռա նը, և Մար կո

սի մայ րը երդ մամբ և ար տա սուք նե րով ա ղերս ու ղար կեց, որ Մար կո սը 

գնա և տես նի ի րեն, և ծերն ար ձա կեց նրան: Մինչ կա մե նում էր գնալ, 

ե կավ ծե րին հրա ժեշտ տա լու և իս կույն սկսեց ար տաս վել և չու զեց 

գնալ: Իսկ երբ ծե րը կա մե ցավ Ա սո րիք գնալ, Մար կոսն ա սաց. «Ես 

այս տե ղից չեմ ու զում գնալ և ոչ էլ ու զում եմ՝ դու գնաս, այլ ան սա՛ 

ինձ և մնա՛ ինձ հետ այս տեղ ե րեք օր»: Եվ ե րեք օր հե տո ծե րը ննջեց 

խա ղա ղու թյամբ:  

15. Պո ղո սի ա շա կերտ Հով հան նե սի մա սին ա սում էին, թե մեծ հնա

զան դու թյուն ու ներ: Նրանք  բնակ վում էին  մի վայ րում, ուր գե րեզ

ման ներ կա յին: Եվ այն տե ղում բո րե նի կար, իսկ ծերն այն տեղ քա կոր 

տե սավ ու Հով հա նե սին ա սաց. «Գնա՛ գե րեզ ման նե րը և այն տե ղից բե՛ր 



 ԳԼ. ԺԴ –  ՀՆԱ ԶԱՆ ԴՈՒԹՅ ԱՆ ՄԱ ՍԻՆ  423

քա կո րը»: Նա ա սաց. «Երկ յու ղում եմ բո րե նուց, հա՛յր»: Իսկ ծե րը 

կա տա կով ա սաց. «Ե թե քեզ վրա գա` կա պի՛ր նրան և այս տեղ բե՛ր»: 

Հով հան նե սը ե րե կո յան գնաց, և բո րե նին ե կավ նրա վրա, իսկ նա կա

մե ցավ բռնել նրան, սա կայն բո րե նին փա խավ նրա նից: Իսկ Հով հան

նե սը, հե տապն դե լով նրան, ա սաց. «Իմ հայրն ա սաց, որ քեզ կա պեմ»: 

Եվ բռնե լով` կա պեց նրան: Իսկ ծե րը մտա հոգ սպա սում էր` դռա նը 

նստած: Երբ Հով հա նե սը ե կավ` բե րե լով կապ ված բո րե նուն,  ծե րը 

սաս տիկ  զար մա ցավ: Հով հան նեսն ա սաց. «Հա՛յր, ինչ պես պատ վի րե

ցիր` բե րե ցի սրան»: Իսկ ծե րը, կա մե նա լով նրան խո նար հեց նել, խփեց 

նրան և ա սաց. «Հի մա՛ր ես դու և  հի մար շուն ես բե րել»:

16. Ոմն ծեր մրգի ծա ռի մի չո րա ցած փայտ տնկեց և իր ա շա կեր տին 

ա սաց. «Ա մեն օր ջրի՛ր դա»: Ջու րը հե ռու էր, և օր վա մեջ մեկ ան գամ 

կա րող էր գնալ և դառ նալ: Եվ ա շա կեր տը, ա ռանց ո րևէ տրտուն ջի, 

եր կու տա րի տնկիի հա մար ա մեն օր ջուր բե րեց, իսկ տուն կը դա լա

րեց, ճյու ղեր ար ձա կեց և պտղա բե րեց: Զար մա ցավ ծերն ու փա ռա

վո րեց Աստ ծուն և վերց նե լով պտղից` տա րավ բաշ խեց շա տե րին և 

ա սաց. «Ա ռե՛ք, կե րե՛ք հնա զան դու թյան պտու ղը և տե սե՛ք, թե որ քա՜ն 

քաղցր է»:

17. Ե րու սա ղե մի մո տա կայ քում՝ մի մեծ և խոր ձո րի մեջ, ծո վի ե զեր

քին, որ տեղ կրո նա վոր նե րի վանքն էր, կար մի բարձր քա րայր: Վան քի 

կրո նա վոր նե րից մի ե րի տա սարդ ցան կա ցավ բարձ րա նալ այն տեղ և մե

նակ բնակ վել: Սա ա ղա չեց  վա նա հո րը թույլ տալ ի րեն այն տեղ բարձ

րա նալ, իսկ վա նա հայրն ար գե լեց և ա սաց  նրան. «Որդ յա՛կ, չես կա րող 

մե նակ բնակ վել այն տեղ, ո րով հե տև դե ռևս ճգնա վո րա կան կյան քի մեջ 

չես ամ րա ցել, քո մտքի չար խոր հուրդ նե րը չես հնա զան դեց րել և մյուս 

կրո նա վոր նե րի չա փին դեռ չես հա սել, բայց մի գործ ես ու զում ձեռ

նար կել, որ քո կա րո ղու թյուն նե րից չա փա զանց վեր է: Մի՞թե ան տեղ

յակ ես սա տա նա յի չար հնարք նե րին և խար դա խու թյա նը, թե ինչ պես 

է մարտն չում Աստ ծո ծա ռա նե րի դեմ: Ա վե լի լավ է, որդ յա՛կ, եղ բայր

նե րիդ սպա սա վո րե լով՝ նրանց ա ղոթք նե րը շա հես և նրանց հետ սահ

ման ված ժա մե րին ա ղոթ քի կանգ նես և Աստ ծուն փա ռա բա նես, քան թե 

միայ նակ՝ քա րայ րում բնակ վես և մարտն չես չար խոր հուրդ նե րի դեմ, 

որ չա րը սեր մա նում է մարդ կանց մտքե րում: Քրիս տոս ա սաց. «Ուր 

եր կու կամ ե րեք հո գի հա վաք ված լի նեն իմ ա նու նով, այն տեղ եմ ես, 

նրանց մեջ» (Մատթ. ԺԸ 20), սա կայն վա՜յ միայ նա կին, քան զի ե թե ընկ նի 

նեղսր տու թյան մեջ և ձանձ րա նա իր մտքում, չի լի նի մե կը, որ մխի

թա րի և նե ցուկ լի նի նրան»: Եվ բա զում այլ խրատ ներ էր տա լիս ե րի
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տա սար դին, սա կայն չկա րո ղա ցավ ար գե լել այն գոր ծը, որ նա կա մե

նում էր ի րա գոր ծել, և թույլ տվեց նրան կա տա րել իր կամ քը: Եվ նա 

այլ կրո նա վոր նե րի հետ գնաց, դրե ցին սան դուղ քը, և նա բարձ րա նա

լով` բնակ վեց այն տեղ, և սան դուղ քը վերց րին: Վա նա հայ րը պատ վի

րեց եղ բայր նե րից մե կին հաց ու ջուր տա նել նրան` չա փով, իսկ նա 

կա խում էր զամբ յուղն ու հա նում վե րև: Ոչ շատ ժա մա նակ անց բան

սար կուն, որ ի սկզբա նե մարդ կանց թշնա մին էր, սկսեց նե ղել նրան 

չար խոր հուրդ նե րով և հպար տու թյուն սեր մա նել նրա մտքում: Մի օր 

էլ սա տա նան այ լա կերպ վեց որ պես լու սե ղեն հրեշ տակ, ե րևաց նրան և 

ա սաց. «Քո սուրբ ճգնու թյան, ան դա դար ա ղոթք նե րի և հրեշ տա կա

կրոն վար քի հա մար Տեր Աստ ված ա ռա քեց ինձ, որ բնակ վեմ քեզ հետ 

և սպա սա վո րեմ քո սրբու թյա նը»: Մե նակ յացն ա սաց. «Ի՞նչ բա րի 

գործ ա րե ցի, որ հրեշ տակն ինձ սպա սա վո րի»: Բան սար կուն ա սաց. 

«Ա մեն ինչ, որ ա նում ես, մեծ է և ըն դու նե լի` Աստ ծո ա ռաջ, որ թո ղե

ցիր եր կի րը և նրա բո լոր  վա յել չու թյուն ներն ու փափ կու թյուն նե րը և 

վերց րիր քո խա չը, պահ քե րով ու ա ղոթք նե րով գնա ցիր Քրիս տո սի հե

տևից,  և թող նե լով վան քը՝ ե լար և բնակ վե ցիր միայն հրեշ տակ նե րի 

հետ՝ այս քա րա ծերպ վե մի մեջ. ին չո՞ւ չծա ռա յեն քեզ»: Այս պի սի պա

տիր խոս քե րով տա ռապ յալ մե նակ յա ցին գցեց սնա փա ռու թյան մեջ, և 

ա մեն ժամ ե րևում էր նրան իբ րև հրեշ տակ և խո սում էր նրա հետ 

իբ րև մարդ: Մի օր գո ղե րը մտան մի մե ծա հա րուստ մար դու տուն, բա

զում ի րեր գո ղա ցան և թաքց րին մի ծա ծուկ տե ղում: Այն կո ղոպտ ված 

մար դը տրտմած գնաց  մե նակյա ցի մոտ` պատ մե լու նրան ե ղե լու թյու

նը: Մինչ գնում էր, դևն ա ռաջ ան ցավ նրա նից, հա սավ քա րայր և 

մե նակ յա ցին ա սաց. «Մի մարդ է գա լիս քեզ մոտ, ո րի ա նու նը Մա րու

զան է, և ո րի տուն գո ղե րը գի շե րով մտան, բա զում ու նեց վածք գո ղա

ցան և թաքց րին այ սինչ տե ղում»: Եվ երբ մո տե ցավ այդ մար դը քա

րայ րին, ներ քևից վե րև ա ղա ղա կեց և ա սաց. «Օրհ նի՛ր, հա՛յր սուրբ»: 

Նա խո նարհ վե լով՝ այ րի անց քից ա սաց. «Մի՛ տրտմիր, Մա րու զա՛ն, 

քան զի գո ղե րը, որ գո ղա ցան քո ու նեց ված քը, թաքց րին այ սինչ տե

ղում. հապշ տապ գնա և կգտնես»: Մար դը զար մա ցավ` ի րեն ա նու նով 

դի մե լու և գո ղու թյան մա սին գի տե նա լու վրա, ա րագա րագ գնաց 

նշված տե ղը և գտավ իր ու նեց վածքն ամ բող ջո վին: Եվ ողջ երկ րով մեկ 

համ բա վեց այդ լու րը, թե այն մե նակ յա ցը, որ քա րա ծերպ վե մի մեջ է, 

սուրբ մար գա րե է, և պատ մում էր, թե ինչ պես նա խօ րոք ա սաց իր 

ա նու նը, գո ղե րի մա սին և թաքս տո ցի տե ղը: Այդ գա վա ռի բո լոր կող

մե րից կա նայք ու տղա մար դիկ էին գնում նրա մոտ և իբ րև մար գա

րեից` խոսք էին լսում նրա նից, և մե ծա պես փա ռա վոր վեց նրա ա նու նը: 
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Եվ ա մե նայն ժամ դևե րը նրան ա սում էին այն, ինչ կա տար վե լու էր, 

իսկ նա այդ մա սին ա սում էր նրանց, ով քեր գա լիս էին նրա մոտ: Իսկ 

վա նա հայրն ու կրո նա վոր նե րը մե ծա պես սքան չա նում էին և փա ռա վո

րում էին Աստ ծուն, որ այդ քան կարճ ժա մա նա կում այդ պի սի շնորհ ներ 

տվեց մե նակ յա ցին: Եվ Տի րոջ համ բարձ ման տո նից եր կու օր ա ռաջ 

ե րևաց նրան սա տա նան՝ որ պես հրեշ տակ, և ա սաց. «Ի մա ցի՛ր, հա՛յր 

սուրբ, որ քո ար ժա նա վոր ա ղոթք նե րի հա մար այլ հրեշ տակ ներ ևս գա

լու են քեզ մոտ, որ պես զի քեզ մարմ նով բարձ րաց նեն եր կինք, և կտես

նես այն երկ նա յին ան պատ մե լի գե ղեց կու թյուն նե րի փառ քը, որ Աստ

ված պատ րաս տել է քեզ հա մար»: Եվ այս ա սե լով` որ պես թե բարձ րա

ցավ եր կինք: Իսկ ո ղոր մած և մար դա սեր Աստ ված, որ չկա մե ցավ նրա 

այս պի սի ճգնու թյուն նե րի կո րուս տը, խոր հուրդ գցեց նրա սիր տը, որ 

կան չի վա նա հորն իր մոտ և ա մեն ինչ պատ մի նրան: Եվ երբ սպա սա

վոր ա բե ղան տա րավ հացն ու ջու րը, նա խո նարհ վեց անց քից և ա սաց. 

«Կան չի՛ր ինձ մոտ վա նա հորն ու նրա հե տևից բե՛ր սան դուղ քը»: Եվ 

երբ նրանք ե կան, բարձ րա ցավ վա նա հայ րը մե նակ յա ցի մոտ, և միմ

յանց ող ջու նե լուց հե տո վա նա հայրն ա սաց. «Ին չո՞ւ ինձ վե րև կան չե

ցիր»: Մե նակ յացն ա սաց. «Ին չո՞վ հա տու ցեմ այն ա մե նի փո խա րեն, 

պատ վա կա՛ն հայր, որ դու ա րե ցիր իմ ա նար ժա նու թյան հան դեպ»: 

Վա նա հայրն ա սաց. «Ի՞նչ բա րի բան եմ ա րել քեզ, որդ յա՛կ»: Եվ նա 

ա սաց. «Բա զում և մե ծա մեծ բա րու թյուն ներ ա րե ցիր մեղ սա վոր ան ձիս 

հան դեպ, քան զի քե զա նով ա ռա ճգնա վո րա կան հրեշ տա կակ րոն կար

գը, քե զա նով բնակ վե ցի բարձր քա րայ րի մեջ, քե զա նով ար ժա նի ե ղա 

տես նե լու հրեշ տակ նե րին և հա րա ժամ խո սե լու նրանց հետ, և Ձեր 

ա ղոթք նե րի շնոր հիվ ըն կա լե ցի կան խա գի տու թյան և մար գա րեու թյան 

շնոր հը»: Եվ լսե լով այս խոս քե րը` վա նա հայ րը զար հու րան քով ապ շեց 

և ա սաց. «Վա՜յ ինձ, որդ յա՛կ, ո՜վ դու գե րի և թշվա ռա կան: Դո՞ւ ար

ժա նա ցար հրեշ տակ ներ տես նե լու և մար գա րեա նա լու: Վա՜յ քեզ, եղ կե

լի՛ և չա րաշ նո՛րհ, քեզ չէ՞ի ա սում` մի՛ ել այս քա րայ րը, որ պես զի քո 

մտքե րը չմո լոր վեն չար դևե րից: Վա՜յ քեզ, որ խաբ վե ցիր սա տա նա

յից»: Մե նակ յացն ա սաց. «Այդ պի սի բա ներ մի՛ ա սա ինձ, հա՛յր, ո րով

հե տև ես քո ա ղոթք նե րով հրեշ տակ ներ եմ տես նում, և Տի րոջ համ

բարձ ման օ րը բա զում հրեշ տակ ներ են իջ նե լու և ինձ եր կինք են բարձ

րաց նե լու մարմ նով: Ես Քրիս տո սին պի տի տես նեմ և պի տի ա ղա չեմ 

նրան, որ քեզ ևս բարձ րաց նի այն տեղ, և ինձ հետ վա յե լես անս պառ 

ու րա խու թյուն նե րը»: Հայ րը հար վա ծեց իր ե րե սին և ա սաց. Դի վա

հար վե ցիր, որդ յա՛կ, և ցնոր վեց քո խել քը, սա կայն ես այս տե ղից չեմ 

իջ նի, մին չև չտես նեմ, թե ինչ է լի նե լու: Ես պիղծ հրեշ տակ նե րին չեմ 
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տես նում, սա կայն երբ կգան քեզ մոտ, ա սա՛ ինձ»: Եվ ցած խո նարհ վե

լով` սպա սա վո րին պատ վի րեց՝ այն տե ղից հե ռաց նել սան դուղ քը: Այդ 

եր կու օ րը մնաց քա րայ րում՝ մե նակ յա ցի մոտ, և մե ծա գույն ճգնու

թյամբ ա ղա չում էր Աստ ծուն խաբ ված ա բե ղա յի փրկու թյան հա մար: 

Եվ եր կու օր հե տո ե կան դևե րը` հրեշ տակ նե րի տես քով, և ա բե ղան 

ա սաց. «Հրեշ տակ նե րը ե կան, հա՛յր»: Եվ նա, իր գիրկն առ նե լով մե

նակ յա ցին և ձեռ քե րով պինդ գրկե լով նրա պա րա նո ցը, բարձ րա ձայն 

ա ղա ղա կեց. «Տե՛ր Հի սուս Քրիս տոս և Բա՛ն Աստ ծո, օգ նի՛ր քո մո լոր

յալ ծա ռա յին և մի տո՛ւր բան սար կո ւի ձեռ քը»: Դևե րը քաշք շում էին 

տա ռապ յալ ա բե ղա յին և կա մե նում էին հափշ տա կել վա նա հոր գրկից, 

և նա Աստ ծո ա նու նով սաս տեց նրանց, իսկ  նրանք, կոր զե լով թիկ նո ցը 

ա բե ղա յի ու սից, բարձ րաց րին դե պի վեր և ան հե տաց րին: Եր կու ժամ 

հե տո տե սան՝ այն թիկ նո ցը, որ վե րևից էր գա լիս, ըն կավ և բազ մա թիվ 

մա սե րի պատռ վեց: Եվ վա նա հայրն ա սաց խաբ ված ա բե ղա յին. «Տես

նո՞ւմ ես, ո՜վ տա ռապ յալ, թե դևերն ինչ ա րին քո թիկ նո ցի հետ, և 

նույ նը ու զում էին քե՛զ հետ ա նել, և Սի մոն մո գի պես (Գործք. Ը 9-11, 

18-24) ու զում էին քեզ բար ձունք նե րից եր կիր տա պա լել և չա րա չար 

պա հան ջել քե զա նից հո գիդ»: Այ նու հե տև կան չեց վա նա հայ րը կրո նա

վոր նե րին և դնե լով սան դուղ քը` ի ջեց րեց մե նակ յա ցին, տա րավ վանք 

և ծա ռա յու թյան նշա նա կեց խո հա նո ցում, որ պես զի սպա սա վո րի եղ

բայր նե րին սե ղա նա տա նը և թե րևս այդ պի սով խո նար հեց նի իր հպար

տա ցած միտ քը: Եվ պատ վի րում էր եղ բայր նե րին` եր բեք մտո վի չտրվել 

բան սար կու խա բե բա յի պատ րանք նե րին` ո՛չ ցե րե կը, ո՛չ գի շե րը, ո րով

հե տև նա եր բեք չի դա դա րում պա տե րազ մել նրանց դեմ, ով քեր կա մե

նում են ապ րեց նել ի րենց հո գին:

Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից

18. Հայր Ան տոնն ա սաց. «Հնա զան դու թյունն ու պահ քը գա զան նե

րին ան գամ հնա զան դեց նում են»: 

19. Հայր Ար սե նիոսն ա սաց. «Հնա զան դու թյունն ու խո նար հու թյու

նը հնա զան դեց նում են դևե րին»: 

20. Ոմն ծեր ա սաց, թե գնաց մի ան գամ մեծն Բար սեղ ե պիս կո պո սը 

միա բան նե րի վան քը և սո վո րա կա նի պես վար դա պե տե լուց հե տո վան

քի ա ռաջ նոր դին ա սաց. «Ու նե՞ս այս տեղ եղ բայր, որ կա մե նում է ապ

րել»: Եվ նա ա սաց. «Բո լորն  են կա մե նում ապ րել, հայր սուրբ»: Իսկ 
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նա դարձ յալ ա սաց. «Ու նե՞ս մե կը, որ ճշմա րիտ հնա զան դու թյուն է 

ձեռք բե րել»: Նա բե րեց մի եղ բոր և նրան ընթ րի քի ժա մին սպա սա վո

րու թյան կար գեց սրբի ա ռաջ: Եվ ընթ րի քի ա վար տից հե տո եղ բայ րը, 

վերց նե լով ջու րը, լցրեց սրբի ձեռ քե րին, և նա լվաց վեց, և Բար սեղն 

ա սաց  նրան. «Այժմ բե՛ր, ես էլ քո ձեռ քե րին ջուր լցնեմ, որ լվաց վես»: 

Իսկ նա հնա զան դու թյան պատ ճա ռով չհա մար ձակ վեց ո՛չ ա սել, այլ 

ձեռ քե րը պա հե լով` լվաց վեց: Եվ սուր բը հույժ սի րեց նրան՝ կա տար

յալ հնա զան դու թյան հա մար, և ձեռ նադ րեց նրան քա հա նա և տա րավ 

իր հետ: Այս պես սի րե լի է հնա զան դու թյու նը մարդ կանց և Աստ ծուն: 

21. Հայր Ե սա յին ա սաց. «Օ րի նակ՝ ար քու նա կան ծի րա նիի գույ նը 

չի թափ վում»: Դարձ յալ ա սաց. «Ծա ռե րի դա լար ճյու ղե րը հեշ տու

թյամբ  են թեք վում  այն կողմ, որ կողմ թե քում են դրանք: Այս պես է 

նաև նրանց պա րա գա յին, ով քեր նոր են գա լիս ճգնա վո րու թյան. ե թե 

հնա զանդ վեն հայ րե րին, հեշտ կըն թա նան դե պի կե նաց ճա նա պար հը»:

22. Հայր Մե գե թա յի մա սին ա սում էին, թե չա փա զանց խո նարհ 

էր, և քա նի որ եր կար ժա մա նակ ա շա կեր տու թյան մեջ էր ե ղել ե գիպ

տա ցի մեծ ծե րե րի մոտ, տե սել էր և՛ հայր Սի սո յին, և՛ հայր Պի մե նին: 

Սա բնակ վում էր նա Սի նա յում: Եվ գնաց մի ան գամ սուրբ հայ րե րից 

մե կը նրա մոտ և նրան ա սաց. «Այս ա նա պա տում ինչ պե՞ս ես ապ

րում, հա՛յր»: Պա տաս խա նեց  և ա սաց. «Եր կու օր պա հե ցո ղու թյուն 

եմ ա նում, հա՛յր, և օ րու մեջ ու տում եմ մեկ հաց»: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Լսի՛ր ինձ, որդ յա՛կ, և ա մեն օր կեր այդ հա ցի կե սը»: Եվ նա այդ պես 

ա րեց՝ ըստ ծե րի հրա մա նի, և հա նուն հնա զան դու թյան լու ծա րեց իր 

պա հե ցո ղու թյան սո վո րա կան կար գը: 

23. Հայր Դիոսն ա սաց. «Կա տար յալ հնա զան դու թյու նը ա պա ցույց է 

առ Աստ ված ու նե ցած հնա զան դու թյան, ինչ պես որ գրված է. «Սի րի՛ր 

Աստ ծուն, և Աստ ված կսի րի քեզ»:

24. Հայր Մով սեսն ա սաց մի եղ բոր. «Ե՛կ հնա զան դու թյուն ստա

նանք, ո րով հե տև նրա նից է ծնվում խո նար հու թյուն, համ բե րու թյուն, 

եր կայ նամ տու թյուն, եղ բայ րա սի րու թյուն և սեր, և սրանք են մեր հո

գու վա հան նե րը»: Եվ դարձ յալ ա սաց. «Ե՛կ, ո՜վ եղ բայր, դե պի ճշմա

րիտ  հնա զան դու թյու նը, ո րի մեջ են խո նար հու թյու նը և զո րու թյու նը, 

ու րա խու թյու նը և համ բե րու թյու նը, եղ բայ րա սի րու թյու նը, ող ջա խո

հու թյու նը, զղջու մը և սե րը, քան զի ով բա րի և հաս տա տուն հնա

զան դու թյուն ու նի, նա կա տա րում է Աստ ծո բո լոր պատ վի րան նե րը»: 

Դարձ յալ ա սաց. «Կրո նա վո րը, ով հա ճախ է պա հում  և ա ղո թում, սա
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կայն հնա զանդ չէ իր ծե րին, նա ոչ մի ա ռա քի նու թյուն չու նի և ա մե

նևին չգի տե, թե ինչ է կրո նա վո րու թյու նը կամ ա ռա քի նու թյու նը»:

25. Մեկն ա ղա չեց հայր Սո պատ րո սին և ա սաց. «Հա՛յր, ինձ պատ

վի րա՛ն տուր, որ պես զի այն պա հեմ»: Ծե րը նրան ա սաց. «Կտամ քեզ, 

որդ յա՛կ, պատ վի րան, ինչ պես որ խնդրե ցիր. ոչ մի կնոջ մի՛ թող քո 

սեն յա կը մտնի և մի բա ցի՛ր քո աչ քե րը նրան տես նե լու հա մար, մի՛ 

կար դա նրա ծա ծուկ թղթե րը և մտո վին մի՛ պատ կե րաց րու նրա դեմ քը, 

ո րով հե տև թեև այս ի րո ղու թյու նը կա տար յալ մեղ քե րից չէ, սա կայն 

ծանր տքնու թյան և մտքի կորստ յան պատ ճառ է: Դրա հա մար էլ հե

ռու վա նիր դրանք քո մտքից: Թեև Աստ ծո գոր ծե րի կա տա րե լու թյա նը 

հաս նել ան կա րե լի է մար դու հա մար, որդ յա՛կ, սա կայն կա րևո րը և զո

րա վորն այն է, որ քո ան ձը հայ րե րի պատ վի րան նե րի հնա զան դու թյան 

մեջ հաս տատ պա հես և կապ րես»: Եղ բայ րը գնաց շա հած և մեծ օ գուտ 

ստա ցած: 

26. Սինկ լի տի կոսն ա սաց. «Ով եղ բայր նե րի մեջ է ապ րում` նա պար

տա վոր է հնա զան դու թյուն ձեռք բե րել, քան զի հնա զան դու թյունն իր 

հետ բե րում է ա մեն տե սակ ա ռա քի նու թյուն: Ա ռաջ նորդն էլ պար

տա վոր է հո գու ի մաս տու թյամբ ա ռաջ նոր դել, հե տա մուտ չլի նել իր 

ան ձին և չծա ռա յել իր ախ տե րին, այլ հնա զանդ վել հո գևոր Հո րը: Ուս

տի մենք, որ հե ռա ցել ենք աշ խար հից և նրա բո լոր  հոգ սե րից, նո րից 

չդառ նանք դե պի աշ խարհ և չա սենք` այն տեղ փառք ու նեի, իսկ այս

տեղ ա նարգ եմ, այն տեղ հա րուստ էի, իսկ այս տեղ` աղ քատ. այ լևս 

պետք չէ հի շել, այլ հնա զանդ վենք սուրբ հայ րե րին, նրանց կրո նին և 

պատ վի րան նե րին»: 

27. Ոմն ծեր մի ա շա կերտ ու ներ և կա մե նում էր, որ նա մնա իր 

մոտ, մին չև որ կա տար յալ հնա զան դու թյան հաս նի: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Վերց րո՛ւ մեր այս Սուրբ Գիր քը և գցի՛ր վառ վող թոն րի մեջ»: Եղ

բայ րը գնաց և կա տա րեց ծե րի հրա մա նը՝ ա ռանց երկմ տե լու: Եվ երբ 

Ա վե տա րա նը գցեց այն տեղ, իս կույն հան գեց կրա կը և չվնա սեց գիր

քը: Արդ, ծերն այս ա րեց, որ պես զի մենք ի մա նանք, թե որ քա՜ն բա րի է 

հնա զան դու թյու նը,  ո րով հե տև նա է Երկն քի ար քա յու թյան սան դուղ

քը: 

28. Մի  կրո նա վոր  կար, որ  միա բան նե րի վան քում էր բնակ վում: 

Սրա հետ էր նաև իր որ դին: Վա նա հայ րը կա մե ցավ փոր ձել նրան և 

ա սաց. «Բնավ մի՛ խո սիր քո որ դու հետ և նրան էլ մի՛ թող՝ քեզ հետ 

խո սի, այլ հա մա րի՛ր նրան որ պես օ տար մե կը»: Եվ նա խոս տա ցավ կա
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տա րել այդ և բա զում տա րի ներ ապ րե լով նույն հար կի տակ՝ չխո սեց 

որ դու հետ: Այ նու հե տև՝ տա րի ներ անց, երբ մեր ձե ցավ որ դու կանչ վե

լու օ րը, և նա մեր ձի մահ էր, ծերն ա սաց նրա հո րը. «Գնա՛ և խո սի՛ր 

քո որ դու հետ»: Իսկ նա ա սաց. «Ե թե կա մե նում ես` կպա հեմ քո պատ

վի րա նը մին չև վերջ»: Ծերն ա սաց. «Այդ պե՛ս ա րա»: Ննջեց որ դին, և 

հայ րը չխո սեց նրա հետ. և զար մա ցան բո լո րը, ո րով հե տև հո ժա րու

թյամբ կա տա րեց պատ վի րա նը՝ ի փառս Աստ ծո:

29. Ոմն եղ բայր բնակ վում էր Սկի տեում և կա մե նում էր հնձի գնալ: 

Գնաց մի ծե րի մոտ և ա սաց. «Ինձ խո՛սք ա սա, հա՛յր, ո րով հե տև հնձի 

եմ գնում»: Ծե րը նրան ա սաց. «Իսկ ե թե քեզ խոսք ա սեմ` կկա տա

րե՞ս»: Պա տաս խա նեց  եղ բայ րը և ա սաց. «Ա յո՛, կլսեմ քեզ, հա՛յր»: 

Ծե րը նրան ա սաց. «Գնա՛ հրա ժար վիր հնձից և ե՛կ, և ես քեզ կա սեմ, 

թե ինչ ա նես»: Եղ բայ րը գնաց և հրա ժար վեց հնձից, ա պա ե կավ ծե

րի մոտ: Ծե րը նրան ա սաց. «Գնա՛, նստի՛ր քո սեն յա կում և պա հի՛ր 

ե րե կո յից մին չև ե րե կո,  աղ ու հաց ճա շա կի՛ր միայն և եկ՝ ու րիշ բան 

կա սեմ քեզ»: Եղ բայ րը գնաց և կա տա րեց այն, ա պա գա լով՝ պատ մեց 

հո րը: Հայ րը տես նե լով, որ հնա զան դու թյան ա ռա քի նի մշակ է, նրան 

ու սու ցա նեց սեն յա կում նստե լու կար գը: Եվ գնաց եղ բայրն իր տու նը 

և գետ նա տա րած ընկ նե լով` ե րեք օր ող բում էր ջերմ ար տա սուք նե րով 

և զգաստ զղջու մով: Դրա նից հե տո խոր հուրդ ներն սկսե ցին շփո թեց նել 

նրան և ա սել. «Ա հա մեծ և ա ռա քի նի մե կը ե ղար»: Իսկ նա իր առ ջև 

էր դնում իր մեղ քե րի բազ մու թյու նը և դրա նով հույժ խո նարհ վում 

էր: Իսկ նրա խոր հուրդ նե րը դարձ յալ ա սում էին. «Սաս տիկ մե ղա վոր 

ես դու և քեզ փրկու թյան հույս չկա»: Իսկ նա դարձ յալ ա սում էր. 

«Թե պետ և սաս տիկ  մե ղա վոր եմ ես, սա կայն կկա տա րեմ իմ սա կավ 

ա ղոթք ներն ու կար գը և, կհու սամ Աստ ծո ան բավ ո ղոր մու թյա նը, որ 

թե րևս կո ղոր մի ինձ»: Եվ երբ եր կու կող մե րից էլ պարտ վեց թշնա մին, 

այն ժամ նրան դեմ հան դի ման ե րևաց դևը և ա սաց. «Ո ՜վ մարդ, ձանձ

րա ցա ես քեզ հետ»: Եղ բայրն ա սաց. «Ին չո՞ւ կամ ի՞նչ պատ ճա ռով»: 

Դևը նրան ա սաց. «Երբ քեզ բարձ րաց նում եմ` փախ չե լով իջ նում ես 

դե պի խո նար հու թյուն, իսկ ե թե խո նար հեց նում եմ, փու թա ջա նո րեն 

ել նում ես դե պի բար ձունք»: Եղ բայ րը նրան ա սաց. «Տերն է իմ զո րու

թյու նը, և իմ հույ սը նրա վրա է»: Եվ դևը հա լած վե լով՝ ան հե տա ցավ: 

Իսկ եղ բայ րը կրկին զգաս տա նա լով Աստ ծո շնոր հով և ծե րի խրատ նե

րով` ե ղավ ըն տիր կրո նա վոր` հայ րե րին հնա զանդ լի նե լու շնոր հիվ,  և 

փա ռա վո րեց  Աստ ծուն:



430  ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

30. Մի մարդ իր ե րեք որ դի նե րին թո ղեց քա ղա քում և գնաց վանք: 

Երբ այն տեղ մնաց ե րեք տա րի, խոր հուրդ ներն սկսե ցին նե ղել նրան և 

տրտմեց նել իր որ դի նե րի հա մար: Երբ վա նա հայ րը տե սավ նրան այդ

պես տխուր, չի մա նա լով տրտմու թյան պատ ճա ռը` հարց րեց նրան և 

ա սաց. «Ին չո՞ւ ես տխուր»: Այն ժամ պատ մեց նրան եղ բայ րը և ա սաց. 

«Ե րեք որ դի ներս քա ղա քում են, և ու զում եմ նրանց էլ բե րել այս

տեղ»: Եվ հրա մա յեց հայ րը գնալ և նրանց բե րել վանք: Եվ երբ նա 

գնաց քա ղաք, եր կու որ դուն վախ ճան ված գտավ: Մի տղա յին և իր ու

նեց ված քի մի մա սը վերց նե լով՝ ե կավ վանք և հոր հրա հան գով տղա յին 

տե ղա վո րեց վան քի հա ցա տա նը` աշ խա տե լու այն տեղ: Իսկ երբ վա նա

հայ րը ե կավ հա ցա տուն և տե սավ տղա յին, համ բու րեց նրան և նրա 

հորն ա սաց. «Դու սաս տիկ սի րո՞ւմ ես սրան»: Իսկ նա պա տաս խա նեց. 

«Ա յո՛, հա՛յր, սի րում եմ»: Հայրն ա սաց. «Գի տեմ, որ սի րում ես, սա

կայն վերց րո՛ւ սրան և գցի՛ր վառ վող փու ռը»: Ո ՜վ ո ղոր մած Քրիս տոս, 

քան զի հնա զանդ վե լով սուրբ հոր հրա հան գին՝ այն տղա յի ե րա նե լի 

հայ րը, նույն պա հին վերց նե լով տղա յին, գցեց այն բոր բոք ված կրա կի 

մեջ, և մեծ հրաշք ե ղավ: Ինչ պես ե րեք ե րի տա սարդ նե րի հնո ցը (Դան. 

Գ 19-50), այս տեղ ևս նույ նը ե ղավ, քան զի փռի բո ցը ցո ղի վե րած վեց և 

չայ րեց տղա յին, և նրա գլխի մեկ մազն իսկ չվնաս վեց: Սա ե ղավ իբ րև 

Ա բե լի և նա խա հայր Աբ րա հա մի պա տա րա գը, ո րոնք, ինչ պես և այս 

ե րի տա սար դը, ող ջու թյամբ պահ պան վե ցին Քրիս տոս Աստ ծո շնոր հով: 

Եվ ով քեր լսում էին, գո հա նում էին Աստ ծուց, քան զի հա նե լով տղա յին 

փռից` կարմ րա դեմ գե ղեց կու թյամբ և քրտինք նե րի մեջ, տվե ցին հո րը, 

և վա նա հայրն ա սաց. «Այս պես սքան չե լի է հնա զան դու թյան պտու

ղը»: Եվ հիա ցած փառք էին տա լիս Աստ ծուն:

31. Ծերն ա սաց. «Տի րոջ կող մից աս ված է, թե` նա խա պես վշտեր և 

նե ղու թյուն ներ կու նե նաք, քան զի ա մեն գոր ծի սկիզ բը տա ռա պանք

նե րով է լի նում, և ա մեն ոք, ով գոր ծը սկսե լիս փախ չի վշտե րից, նա 

կզրկվի Աստ ծո գի տու թյու նից, քան զի աստ վա ծա յին գրե րի ուս ման 

սկիզ բը ե րի տա սարդ նե րի մոտ ա ռա վել ևս չար չա րան քով է լի նում: 

Այս պես և կրո նա վորն է տքնու թյամբ ձեռք բե րում հնա զան դու թյուն 

և այդ պի սով նա դառ նում է Աստ ծո որ դի և Քրիս տո սի ժա ռան գա կից: 

Քան զի այս է պա հան ջում Քրիս տոս կրո նա վո րից և ա մեն մի քրիս

տոն յա յից, որ հե տևենք Սուրբ Գրքին, և ինչ որ խոս քով ենք ա սում՝ 

գոր ծո՛վ  կա տա րենք,  որ պես զի հնա զանդ լի նենք մեր ա ռաջ նորդ նե րին 

և հո գևոր հայ րե րին»:
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32. Ոմն եղ բայր նեղ վեց մե կից և վեր կե նա լով գնաց մի ծե րի մոտ և 

ա սաց նրան. «Տրտում է հո գիս, հա՛յր»: «Ին չո՞ւ, եղ բա՛յր», – հարց

րեց  նրան ծե րը: Պա տաս խա նեց  նրան եղ բայ րը և ա սաց. «Ո րով հե տև 

ինձ խիստ տրտմեց րեց մե կը, և դևն ինձ գրգռում է` ա ռա վե լա պա տի կը 

հա տու ցել նրան»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ե թե լսես ինձ և հնա զանդ վես` 

ինչ որ ա սեմ, Աստ ված կփրկի քեզ քո այդ ախ տից»: Իսկ նա ուխ տեց 

ա նել` ինչ որ ա սի: Ծե րը նրան ա սաց. «Գնա՛ քո սեն յա կը, ա ղո թի՛ր ամ

բողջ սրտով և քո ա ղոթ քի մեջ օրհ նի՛ր նրան»: Գնաց եղ բայ րը և ա րեց 

այն պես, ինչ պես և ծերն ա սաց` մի ամ բողջ շա բաթ, և Աստ ված ջնջեց 

նրա սրտից տրտմու թյու նը՝ իր հնա զան դու թյան հա մար:

33. Ոմն եղ բայր հնա զան դու թյան մեջ էր մի մեծ ծե րի մոտ: Սա 

հարց րեց  նրան ու ա սաց. «Հա՛յր, գրված է, թե բա զում վշտեր պետք 

է կրենք Աստ ծո Ար քա յու թյուն մտնե լու հա մար, իսկ ես բո լո րո վին չեմ 

վշտա նում Աստ ծո Ար քա յու թյան հա մար և վա խե նում եմ, թե կորց րի 

իմ հո գին»: Ծե րը նրան ա սաց. «Մի՛ տրտմիր, որդ յա՛կ, քան զի ա մեն 

ոք, ով իր ան ձը հնա զան դու թյամբ հանձ նում է իր հո գևոր հո րը, այն

պի սին այ լևս ո րևէ բա նի հա մար հոգս չի ա նում, քան զի նա կա րող է 

հաս նել հա վի տե նա կան հանգս տի, և նրա ա ռաջ բաց ված է ա ռա գաս տի 

դու ռը, որդ յա՛կ, ո րով հե տև հնա զանդ նե րի հա մար երկ բա յու թյուն չկա 

այն հան գիս տը մտնե լու հա մար»: 

34. Ոմն ծեր մի սուրբ ա շա կերտ ու ներ, ո րը չա փա զանց հնա զանդ 

էր, և որ քան հա կա ռակ և խո տոր նակ բա ներ ա սեր ծե րը` կա տա րում 

էր ա մե նայն ու րա խու թյամբ, փու թով, հա վա տով և սի րով: Երբ պետք 

էր լի նում, ծե րը նրան չու խա էր տա լիս կա րե լու, և երբ կա րում, վեր

ջաց նում էր, ծե րը հարց նում էր և ա սում. «Կա րե ցի՞ր, որդ յա՛կ»: Եվ 

նա ա սում էր. «Ա յո՛, կա րե ցի, հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սում էր. «Տա՛ր և 

տո՛ւր այ սինչ եղ բո րը»: Եվ նա նույն ու րա խու թյամբ տա նում էր, և ծե

րը է լի էր տա լիս, և նա այս ա նում էր բա զում ան գամ: Եվ իր կյան քի 

բո լոր օ րե րին նա ո՛չ տրտմեց, ո՛չ ձանձ րա ցավ, ո՛չ էլ անհ նա զան դու

թյան նշույլ ցույց տվեց հո րը, և ինչ որ ա սում էր նրան ծե րը` լսում էր 

ե րա նե լի եղ բայ րը՝ որ պես Աստ ծո բե րա նից:

35. Հով հան նես Սա բա յի տա ցին հի շար ժան պատ մու թյուն պատ մեց 

մեզ. «Ա սիա յի իմ վան քում (քան զի ար դա րը այն տե ղից էր ե կել)»,– 

ա սաց,– «հե ռա վոր կող մե րից ե կած մի ծեր էր բնակ վում, ո րը շատ 

հեղգ և ան հա գուրդ մեկն էր: Այս ա սե լով` ոչ թե դա տում եմ նրան»,– 

ա սաց, «այլ ե րևան եմ հա նում ճշմար տու թյու նը: Այս պի սի մե կը, 

չգի տեմ թե ինչ պես, ա շա կերտ ստա ցավ մի ե րի տա սարդ տղա յի, ո րի 
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ա նունն էր Ա կա կիոս, ով ման կու թյու նից ի վեր ըն թա նում էր մա քուր 

վար քով և ի մաս տուն խորհր դով: Հենց այդ պի սին էր, որ այս ծե րին 

համ բե րում և հնա զանդ վում էր, ո րով հե տև բա զում գոր ծե րի մեջ նա 

հա վա սար էր ան հա վատ նե րին, քան զի ոչ միայն ա նար գանք նե րով և 

ան պատ վու թյամբ, այ լև գա նա հա րե լով՝ ա մեն օր տան ջում էր Ա կա

կիո սին, իսկ նա համ բե րում էր այս ա նարգ ծե րին և նրա ա նո ղորմ 

բար քին, ո րով հե տև տրտուն ջի մի խոսք ան գամ չէր հա նում իր բե

րա նից: Իսկ ես ա մեն օր տես նում էի նրան՝ որ պես մի գնված ծա ռա

յի՝ չար չա րանք նե րի մեջ: Մի օր հան դի պե լով նրան` ա սա ցի. «Ի՞նչ 

կա, եղ բա՛յր Ա կա կիե, ինչ պե՞ս ես այ սօր»: Եվ նա, որ պես թե Տի րո ջից 

ստա ցած՝ ինձ ցույց տվեց աչ քի կապ տուկ նե րը, գա նա հար ված ու վի

րա վոր ված գլուխն ու պա րա նո ցը: Եվ ես հաս կա ցա, որ վաս տա կա շատ 

է ե րի տա սար դը, և ա սա ցի նրան. «Բա րի՛, բա րի՛, համ բե րի՛ր և մե ծա

պես կշա հես»: Եվ ի նը տա րի մնաց նա այն տեղ՝ այն ա նո ղորմ ծե րի 

մոտ, և չհե ռա ցավ նրա մո տից և այդ պի սի տան ջանք նե րի մեջ լի նե լով 

հան դերձ՝ եր բեք անհ նա զանդ չե ղավ»: Եվ ի նը տա րի հե տո փոխ վեց 

առ Տեր, և նրան թա ղե ցին հայ րե րի գե րեզ մա նում: Եվ հինգ օր անց 

այս ծե րը, որ Ա կա կիո սի վե րա կա ցուն էր, գնաց մեծ վե րա կա ցո ւի մոտ 

և ա սաց  նրան. «Հա՛յր, մեր եղ բայր Ա կա կիո սը մե ռավ»: Ծերն ա սաց. 

«Հա վա տա՛, եղ բա՛յր, չեմ հա վա տում, թե Ա կա կիոս եղ բայ րը մե ռավ»: 

Սա նրան ա սաց. «Ե՛կ և տե՛ս, հա՛յր, որ չեմ ստում»: Եվ վեր կե նա լով 

ծե րը հապշ տապ գնաց դե պի գե րեզ մա նը և ա սաց. «Ա՞յս է Ա կա կիո

սի գե րեզ մա նը, ո րին մե ռած ես հա մա րում»: Նա ա սաց. «Ա յո՛, հա՛յր, 

այս է»: Իսկ մեծ վե րա կա ցու ծե րը ձայ նեց ճշմա րիտ ննջեց յա լին՝ որ

պես ող ջի, և ա սաց. «Եղ բա՛յր Ա կա կիե, մե ռա՞ր»: Իսկ նա, որ բա րե միտ 

էր և լսող, հետ մա հու ևս ցու ցա բե րեց իր հնա զան դու թյու նը և մե ծին 

պա տաս խա նեց. «Հա՛յր, ինչ պե՞ս կա րող են հնա զան դու թյուն ու նե ցող 

մար դիկ մեռ նել»: Այն ժամ մեծն ա սաց այն ծե րին. «Ո ՜վ դու, տե՛ս, որ 

չի մե ռել հնա զան դու թյան որ դին, և ինչ պե՞ս դու մե ռած հա մա րե ցիր 

ճշմա րիտ հնա զան դու թյան կեն դա նի նա հա տակ՝ ե րա նե լի ե րի տա սարդ 

Ա կա կիո սին»: Այն ժամ Ա կա կիո սի նախ կին վե րա կա ցու ծե րը, ա հով 

բռնված, ար տա սուք նե րով ըն կավ իր ե րե սի վրա, դառ նա պես լաց ե ղավ 

և ա սաց հայ րե րին. «Ես սպա նե ցի նրան»: Եվ խուց կա ռու ցեց նրա 

գե րեզ մա նի մոտ և այ նու հե տև ի մաս տու թյամբ և զգաս տու թյամբ իր 

բո լոր օ րե րին մեծ սու գով լա ցեց  և ող բաց»: 

36. Դարձ յալ պատ մեց նույն ծե րը. «Հարց րե ցի հո գու շի նու թյան 

վե րա բեր յալ եղ բայր նե րից մե կին, ո րի ա նուն Ան բա կեռ նե էր և ո րը 
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տասն հինգ տա րի ապ րել էր միա բան նե րի վան քում. մա նա վանդ որ բո

լո րի կող մից ա նարգ վում և հա լած վում էր թե՛ սե ղան նստե լիս և թե՛ 

վեր կե նա լիս, քան զի խիստ փոք րա մար մին էր և ան զուսպ լե զու ու ներ: 

Եվ ես նրան ա սա ցի. «Մի քեզ նա յի՛ր, եղ բա՛յր Ան բա կեռ նե, ին չո՞ւ 

ա մեն օր հա լած վում ես սե ղա նա կից նե րից և շատ ան գամ էլ ա նընթ րել 

ես ննջում»: Իսկ նա ա սաց. «Հա վա տա՛ ինձ, հա՛յր, ե թե կրո նա վոր նե

րին օրհ նեմ, չեն հա մար ձակ վի ինձ այս պես տան ջել, իսկ ես գի տեմ դրա 

մե ծու թյու նը, դրա հա մար էլ համ բե րում եմ, ո րով հե տև ոս կին ա ռանց 

փորձ վե լու չի կա րող սրբվել»: Եվ այդ պես  Ան բա կեռ նո սը մնում էր 

հա լա ծանք նե րի և ծաղ րու ծա նակ նե րի մեջ: Եվ նույն տա րի փոխ վեց ի 

Տեր և վախ ճա նի ժա մին հայ րե րին ա սաց. «Գո հա նում  եմ  ձե զա նից և 

Աստ ծուց, քան զի ես  ձեր մեջ փորձ վե լով և ծաղ րու ծա նա կով հա լած

վե լով իմ փրկու թյան հա մար` փոր ձու թյան չեն թարկ վե ցի դևե րից ա հա 

ար դեն տասն հինգ տա րի»: Այս պես խոս տո վա նեց այն տեղ գտնվող 

սուրբ հայ րե րի ա ռաջ, և նրանք ա սա ցին. ��Ար դա րև` չեն փորձ վում 

դևե րից նրանք, ով քեր ու րա ցել են ի րենց կամ քը և հնա զանդ վել են 

ու րիշ նե րի կամ քին,  և ով քեր ա նարգ են ե ղել աշ խար հի փառ քից��»: 

28 – Հարանց վարք



 

Գլուխ ԺԵ  
Խո նար հութ յան մա սին

1. 
Աբ բա Ան տո նիո սը նա յեց Աստ ծո դա տաս տա նի խոր քե րը, խնդրեց 

և ա սաց. «Տե՛ր, ինչ պե՞ս է, որ ո մանք կար ճա տև կյանք են ու նե

նում, իսկ ո մանք՝ ծե րա նում, ին չո՞ւ են ո մանք տա ռապ յալ ներ, իսկ 

ո մանք` մե ծա տուն ներ, ին չո՞ւ ար դար նե րը տա ռա պում են, իսկ ա նի

րավ նե րը հանգս տու թյան մեջ են»: Ձայն ե կավ նրան և ա սաց. «Ան

տո նիո՛ս, զգու շա ցի՛ր ան ձիդ հա մար. քան զի Աստ ծո դա տաս տան ներն 

անքն նե լի են, և քեզ ան կա րե լի է ու սա նել Աստ ծո խո րու թյուն նե րը»: 

2. Ա սաց  աբ բա Ան տո նիոսն աբ բա Պի մե նին. «Մար դու մե ծա գույն 

գործն այն է, երբ նա հանձն է առ նում իր սխալ ներն Աստ ծո ա ռաջ  

և փոր ձա ռու թյուն է ձեռք բե րում մին չև վեր ջին շուն չը»: Ա սաց 

դարձ յալ աբ բա Ան տո նիո սը. «Տե սա սա տա նա յի բո լոր ո րո գայթ նե րը` 

սփռված ամ բողջ  երկ րի վրա, և հա ռա չե լով ա սա ցի. «Ո՞վ կա րող է 

անց նել սրանց մի ջով»: Եվ ձայն լսե ցի, որ ա սաց` խո նար հու թյու նը»:

3. Հայր Պի մենն ա սաց. «Հայր Մով սե սը հարց րեց եղ բայր Զա քա րիա

յին, երբ նա վախ ճան վե լու վրա էր. «Ի՞նչ ես տես նում»: Ա սաց նրան 

Զա քա րիան. «Չկա՛ ո չինչ ա վե լի լավ, քան լռու թյու նը»: Եվ Մով սեսն 

ա սաց. «Ա յո՛, որդ յա՛կ, լո՛ւռ կաց»: Եվ երբ վախ ճան վեց, աբ բա Ի սի

դո րո սը, որ նստած էր այն տեղ, նա յե լով եր կինք` ա սաց. «Զվար ճա ցի՛ր, 

զվար ճա ցի՛ր, որդ յա՛կ իմ Զա քա րիա, քան զի բաց վե ցին քեզ հա մար  

Երկն քի Ար քա յու թյան դռնե րը»: 

4. Աբ բա Թեո դո րո սի մա սին ա սում էին, թե սար կա վագ ձեռ նադր վեց 

Սկյու թիա յում և չէր կա մե նում ծա ռա յել իր կոչ ման մեջ, դրա հա մար 

էլ բա զում տե ղեր էր փա խուստ տա լիս: Իսկ ծե րե րը նրան ա սա ցին. 

«Մի՛ թող քո սար կա վա գու թյու նը»: Եվ նա ա սաց. «Կա լա նե՛ք ինձ՝ որ

պես հրա ժար վա ծի, մին չև ա ղա չեմ Աստ ծուն, տես նեմ՝ կըն դու նի՞ ինձ 

կանգ նե լու պա տա րա գին՝ իմ տե ղում»: Եվ ա ղա չե լով Աստ ծուն` ա սաց. L L

L L
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«Ե թե Դու կա մե նում ես, որ կանգ նեմ իմ տե ղում և մնամ իմ կոչ ման 

մեջ, ցո՛ւյց տուր ինձ»: Եվ ցույց տրվեց նրան երկ րից մինչ եր կինք 

ձգվող մի հրե սյուն, ձայն ե կավ նրան և ա սաց. «Ե թե կա րող ես լի նել՝ 

ինչ պես այս սյու նը, գնա՛ և կա տա րի՛ր սար կա վա գու թյանդ պաշ տո

նը»: Եվ նա, լսե լով այս, իր մտքում կշռա դա տե լով՝ ո րո շեց չըն դու նել 

կար գը, և գա լով ե կե ղե ցի` ծնրադ րեց եղ բայր նե րի ա ռաջ: Եղ բայր ներն 

ա սա ցին. «Ե թե չես կա մե նում սպա սա վո րու թյուն ա նել, ա պա բա րի 

ե ղիր գո նե սկիհն առ նել ձեռքդ Հա ղոր դու թյան ժա մա նակ: Իսկ նա 

հանձն չա ռավ և ա սաց. «Ե թե թույլ չտաք, կգնա՛մ այս տե ղից»: Եվ 

այս պես թո ղե ցին նրան և այ լևս չէին նե ղում:

5. Ե կան մի ան գամ դևե րը հայր Ար սե նիո սի սեն յա կը և նե ղե ցին  նրան, 

իսկ սպա սա վոր նե րը գա լով` դրսից լսե ցին նրա ձայ նը, որ ա սում էր` առ 

Աստ ված գո չե լով. «Մի՛ թող ինձ, քան զի եր բեք քո ա ռաջ բարի գործ 

չգոր ծե ցի, այլ հա նուն քո քաղց րու թյան թո՛ւյլ տուր սկզբից սկսել»: 

6. Մի ան գամ հայր Մա կա րը գնաց հայր Ան տո նի մոտ և նրա հետ 

խո սե լուց հե տո վե րա դար ձավ Սկյու թիա, և հայ րերն ըն դա ռաջ ե լան 

նրան: Եվ մինչ խո սում էին, ա սաց նրանց ծե րը. «Հարց րի հայր Ան տո

նին և ա սա ցի. ��Ին չո՞ւ այս տեղ պա տա րա գող ներ չկան��»: Իսկ ըն դա

ռաջ ե կած հայ րերն սկսե ցին խո սել այլ բա նե րի մա սին և չհարց րին, որ 

ի մա նան հայր Ան տո նի պա տաս խա նը հարց վա ծի մա սին, և ծերն այ լևս 

ո չինչ չա սաց նրանց. քան զի ե թե հայ րե րը տես նում էին, որ մե կը շեղ

վել է հար ցից, այ լևս ո չինչ չէին ա սում:

7. Եր կու ար յու նա կից եղ բայր ներ կա յին, ո րոնց  սա տա նան կա մե ցավ  

գժտեց նել միմ յանց հետ: Մի օր կրտսեր եղ բայ րը վա ռեց ճրա գը և դրեց 

աշ տա նա կի վրա, և սա տա նա յի ազդ մամբ աշ տա նակն ըն կավ, և ճրա գը 

հանգ չեց. իսկ եղ բայ րը բար կա նա լով՝ խփեց նրան: Վեր ջինս ծուն կի 

ե կավ նրա ա ռաջ` ա սե լով. «Համ բե րի՛ր, եղ բա՛յր, և նո րից կվա ռեմ»: 

Եվ ա հա ե կավ Տի րոջ զո րու թյու նը և տան ջեց դևին մին չև ա ռա վոտ, և 

դևը գնա լով՝ պատ մեց ողջ ե ղե լու թյու նը դևե րի իշ խա նին, ո րը կուռ

քե րի մեհ յա նում էր: Հե թա նոս նե րի քուր մը, լսե լով այս պատ մու թյու

նը, որ պատ մում էր դևն իր ըն կեր նե րին, գնաց մե նակ յաց նե րի մոտ 

և կրո նա վոր դար ձավ, և մեծ խո նար հու թյուն հանձն ա ռավ` ա սե լով. 

«Խո նար հու թյու նը խոր տա կում է թշնա մու ողջ զո րու թյու նը»: Ինչ պես 

և ինքն իսկ լսել էր դևե րից, որ ա սում էին. «Երբ խռո վու թյուն ենք 

գցում մե նակ յաց նե րի մեջ, և նրան ցից մե կը խո նարհ վե լով ընկ նում է 

եղ բոր ա ռաջ` մեր ողջ զո րու թյու նը խա փան վում է»: 
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8. Մեծն աբ բա Մա կա րիոսն ա սաց. «Որ քան մար դը սի րի մարդ կանց 

տված փառ քը, այն քան նա հե ռու է Աստ ծո փառ քից, քան զի խո նար

հու թյուն չու նի, այ լա պես գո վեստ չէր փնտրի, որ եղ ծա նե լի է: Իսկ ուր 

խո նար հու թյուն չկա, այն տեղ նաև Աստ ված չկա»:

9. Հոր դա նա նում մի բու սա կեր ծեր կար, և մի օր տո թից մտավ մի այր, 

որ տեղ  առ յուծ կար, և առ յու ծը սկսեց մռնչալ: Եվ ծե րը նրան ա սաց. 

«Ին չո՞ւ ես նեղ վում. ինձ էլ, քեզ էլ տեղ կա, իսկ ե թե չես ու զում, ե՛լ և 

գնա՛ այս տե ղից»: Եվ առ յու ծը, չկա րո ղա նա լով տա նել, ե լավ և գնաց: 

10. Հայր Մա կա րիոս Ե գիպ տա ցու մա սին ա սում էին, թե մի ան

գամ Սկյու թիա յից ել նում էր դե պի Նիտ րեա լե ռը: Երբ մո տե ցավ տե

ղին, ա շա կեր տին ա սաց. «Ա ռա՛ջ ան ցիր մի փոքր»: Եվ երբ ա շա կերտն 

ա ռաջ ան ցավ, պա տա հեց մի հե թա նոս քրմի, ո րը՝ ձեռ քին մի մեծ ձեռ

նա փայտ, գնում էր ճա նա պար հով: Տես նե լով նրան` ա շա կեր տը ձայն 

տվեց նրան և ա սաց. «Ո՞ւր ես գնում, ա՜յ դև»: Իսկ նա, ետ դառ նա լով, 

չա րա չար գա նա հա րեց նրան և կի սա մեռ թող նե լով` վերց րեց ձեռ նա

փայտն ու շա րու նա կեց ճա նա պար հը: Քիչ անց, ա ռաջ ըն թա նա լով` 

պա տա հեց   նրան հայր Մա կա րիո սը և ա սաց. «Ապ րի՛ր, տա ռապ յալդ»: 

Իսկ նա սքան չա ցած ե կավ դե պի հայր Մա կա րիոսն ու ա սաց. «Ի՞նչ 

բա րի բան տե սար իմ մեջ, որ ող ջու նե ցիր ինձ»: Ա սաց ծե րը նրան. 

«Ո րով հե տև տե սա քեզ հոգ նա բեկ, սա կայն չգի տես, որ ի զուր ես ջա

նում»: Քուրմն ա սաց. «Իսկ ես, քո ող ջույ նը լսե լով, զղջա ցի և հաս

կա ցա, որ դու Աստ ծո մարդն ես, սա կայն մի ու րիշ չար մե նակ յաց 

հան դի պեց և դառ նաց րեց ինձ, և ես մա հու չափ գա նա հա րե ցի նրան»: 

Եվ ծերն ի մա ցավ, որ դա իր ա շա կերտն է: Իսկ քուր մը նրա ոտ քե րը 

բռնե լով` ա սաց. «Քեզ բաց չեմ թող նի, մին չև ինձ մե նակ յաց չդարձ

նես»: Եվ գա լով այն տե ղը, ուր եղ բայրն էր ըն կած, վերց նե լով նրան` 

բե րին լե ռան ե կե ղե ցին, և եղ բայր նե րը, տես նե լով քուր մին նրանց հետ, 

նրան ևս մե նակ յաց դարձ րին»:

11. Հրեշ տա կի կեր պա րան քով սա տա նան ե կավ ծե րե րից մե կի մոտ 

և ա սաց  նրան. «Ես Գաբ րիելն եմ` Տի րո ջից ա ռաք վե ցի քեզ մոտ»: Եվ 

ծերն ա սաց. «Գու ցե մեկ ու րի շի մոտ ես ա ռաք ված, ո րով հե տև ես մե ղա

վոր մարդ եմ»: Եվ ծե րի խո նարհ խոս քի շնոր հիվ չա րը չքվեց մեջ տե ղից:

12. Մի ան գամ սա տա նան կա մե ցավ փոր ձել Ար սե նիո սին և մար դու 

կեր պա րանք առ նե լով` ա սաց  նրան. «Ես եմ Քրիս տո սը, ե կա տես նե լու 

մեծ վաս տա կա վո րիդ»: Եվ Ար սե նիո սը ծած կեց աչ քերն ու ա սաց. «Ես 

այս աշ խար հում չեմ ու զում Քրիս տո սին տես նել»: Եվ զար մա նա լով՝ 
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դևը փա խավ` ա սե լով. «Որ քա՜ն ի մաս տու թյուն է տվել մարդ կանց Մա

րիա մի Որ դին»: 

13. Ոմն եղ բայր տա րա կու սեց Սուրբ Գրքի խոս քե րի մեջ և յոթ շա

բաթ պահ քով և ա ղոթ քով խնդրեց Աստ ծուց, սա կայն նրան չհայտն վեց 

խոր հուր դը: Այն ժամ խոր հեց գնալ վար դա պե տի մոտ` նրա նից խոս քը 

ու սա նե լու հա մար: Եվ երբ դռնից դուրս ե լավ, նրան ե րևաց Տի րոջ 

հրեշ տա կը և ա սաց նրան. «Ա հա յոթ շա բաթ խնդրե ցիր և չստա ցար, 

սա կայն այժմ քա նի որ խո նար հու թյամբ կա մե ցար գնալ եղ բոր մոտ, 

դա գթասր տու թյան մղեց Աստ ծուն և ինձ ա ռա քեց՝ մեկ նե լու քեզ խոս

քը»: Եվ մեկ նեց նրան խոր հուր դը:

14. Մեկ այլ եղ բայր ե կավ ոմն ծե րի մոտ և տասն մեկ ան գամ չա րա

խո սեց իր խոր հուրդ նե րում ծե րին: Եվ երբ ծե րը խո սում էր այս եղ բոր 

հետ` դևը փախ չում էր, սա կայն երբ վե րա դառ նում էր իր խու ցը, դևը 

դարձ յալ գա լիս էր: Սա կայն եղ բայ րը համ բե րեց, և դա դա րեց այս պա

տե րազ մը:

15. Մե նակ յաց նե րի մեջ մի սքան չե լի այր կար, ո րի ա նունն էր Ա մո

նիոս: Սա  հան դար տա բա րո էր և հաս տա տա հա վատ: Երբ սա Ա թա նա

սի հետ Հռո մում էր, քա ղա քում ոչ մի ար ժա նա վա յել բան չէր տես նում, 

բա ցի Պո ղո սի և Պետ րո սի մա տու ռից: Այս Ա մո նիո սին կա մե ցան բռնի 

տա նել ե պիս կո պո սու թյան, սա կայն փախ չե լով` կտրեց իր աջ ա կան ջը, 

որ պես զի այ պա նե լի մարմ նի շնոր հիվ խույս տա ձեռ նադ րու մից: Ո րոշ 

ժա մա նակ անց փա խավ Ե վագ րիո սը, ում Ա լեք սանդ րիա յի ե պիս կո պոս 

Թեո փի լո սը ե պիս կո պոս էր ձեռ նադ րել, սա կայն` ա ռանց մարմ նի ծայ

րան դամ նե րը կտրե լու: Եվ երբ հան դի պեց Ե վագ րիոսն Ա մո նին, ող

ջույն տա լով ա սաց. «Որ քան չար բան է լսե լի քը կտրե լը, և դրա հա մար 

պար տա կան կմնաս Աստ ծուն»: Իսկ Ա մո նիո սը նրան ա սաց. «Սա կայն 

դու, ո՛վ Ե վագ րիոս, որ քեզ տրված շնոր հը չգոր ծադ րե ցիր ինք նա սի

րու թյան պատ ճա ռով, այլ թաքց րիր այն, Աստ ծու ատ յա նում չես կա

րող պա տաս խան տալ՝ լե զուդ կտրե լով»: 

16. Աբ բա Մով սեսն ա սաց. «Ով ու նի խո նար հու թյուն` դևե րին կխո

նար հեց նի, իսկ ով չու նի` ին քը կխո նարհ վի դևե րի ա ռաջ»: 

17. Ոմն եղ բայր ե կավ մի ծե րի մոտ, հարց րեց նրան և ա սաց. 

«Ինչ պե՞ս ես ապ րում, հա՛յր»: Եվ ծերն ա սաց. «Չար են օ րերս, որդ

յա՛կ»: Եղ բայ րը հարց րեց. «Այդ ինչ պե՞ս, աբ բա՛»: Ծերն ա սաց. «Ա հա 

տասնյոթ տա րի է, որ կամ Աստ ծո ա ռաջ և ա մեն օր ա նի ծում եմ ինձ 

և ա սում. ��Ա նիծ յալ են նրանք, ով քեր խո տոր վե ցին քո պատ վի րան նե
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րից��»: Լսե լով այս` դուրս ե կավ եղ բայ րը և նրա խո նար հու թյու նից 

մեծ օ գուտ քա ղած` գնաց:

18. Հարց րեց դարձ յալ ոմն եղ բայր ծե րին և ա սաց. «Ո՞րն է հո գու 

ա ռա ջա դի մու թյու նը»: Եվ ծերն ա սաց. «Խո նար հու թյու նը. ու րիշ ա ռա

ջա դի մու թյուն չկա` սրա նից բա ցի, ո րով հե տև ով իջ նի դե պի խո նար

հու թյուն` նա կել նի վեր` դե պի բարձ րու թյուն»: 

19. Աբ բա Ղոն գի նո սին հարց րին. «Ո՞րն է ա ռա քի նու թյու նե րից մե

ծը, հա՛յր»: Եվ ծերն ա սաց. «Կար ծում եմ` ինչ պես ամ բար տա վա նու

թյու նը վատ թա րա գույնն է բո լոր  ախ տե րից, որ նույ նիսկ ո մանց երկն

քից վայր գցեց, այն պես էլ խո նար հու թյու նը նույ նիսկ ան դունդ նե րից 

կա րող է մար դուն բարձ րաց նել եր կինք, ե թե նույ նիսկ նա դև լի նի 

մե ղա վոր, ո րով հե տև Տերն էլ ա մե նից ա ռաջ ե րա նի է տա լիս հո գով աղ

քատ նե րին»: Ծե րը դարձ յալ ա սաց. «Ինչ պես մե ռե լը չի ու տում, այն

պես էլ  խո նար հը չի դա տա պար տում մար դուն, ե թե նույ նիսկ նրան 

տես նի կուռ քե րին երկր պա գե լիս»:

20. Ոմն ծեր ա սաց. «Խո նար հու թյու նը բազ միցս ա ռանց ջա նադ

րու թյան շա տե րին ապ րեց րեց, ո րի վկա ներն են մաք սա վո րը, պոռ նի կը 

և ա նա ռակ որ դին (Ղուկ. ԺԸ 10-14, Հե սու 17-25, Հա կո բոս Բ 25, Ղուկ. 11-32): 

Սրանք մի խոսք ա սա ցին և ապ րե ցին: Իսկ մար դու տքնա ջա նու թյու նը` 

ե թե խո նար հու թյուն չու նի, նրա իսկ կոր ծա նումն է, քան զի շա տե

րը մե ծա մեծ ջան քեր գոր ծադ րե լով` ընկ նում են ամ բար տա վա նու թյան 

մեջ` ինչ պես փա րի սե ցին (Ղուկ. ԺԸ 11-12), և կոր չում են»: Ծերն ա սաց 

դարձ յալ. «Հա վա տից խո սելն ու հա վա տի մա սին կար դա լը ցա մա քեց

նում են մար դու զղջումն ու եղ ծա նում են այն, իսկ հայ րե րի վարքն ու 

նրանց խոս քե րը լու սա վո րում են հո գին»: 

21. Ոմն եղ բայր Սկյու թիա յից ե կավ Թե բա յիդ և մտնե լով մի հա սա

րա կաց վանք` մնաց այն տեղ: Բո լորն  այն տեղ սուրբ այ րեր էին և կոչ

վում էին տա բե նի սա ցի ներ: Երբ ո րոշ ժա մա նակ մնաց այն տեղ, վա նա

հորն ա սաց. «Աբ բա՛, ա ղո՛թք ա րա ինձ վրա և ար ձա կի՛ր, քան զի չեմ 

կա րո ղա նում բնակ վել այս տեղ»: «Ին չո՞ւ, որդ յա՛կ»,– հարց րեց նրան 

վա նա հայ րը: Եղ բայ րը նրան ա սաց. «Աբ բա՛, այս տեղ ոչ տա ռա պանք 

կա, ոչ էլ վար ձատ րու թյուն, քան զի բո լոր հայ րե րը ճգնող ներ են, իսկ 

ես մե ղա վոր մարդ եմ: Գնամ այն տեղ, որ տեղ կգտնեմ ծաղր և ար հա

մար հանք, քան զի սրանք են, որ ապ րեց նում են մե ղա վոր մար դուն»: 

Իսկ զար մա ցած վա նա հայ րը՝ ճա նա չե լով, որ ջա նա դիր մշակ է, ար ձա

կեց նրան` ա սե լով. «Գնա՛, որդ յա՛կ, և քա ջա լեր վի՛ր, թո՛ղ զո րա նա քո 

սիր տը և համ բե րու թյամբ սպա սի Տի րո ջը»:



 ԳԼ. ԺԵ –  ԽՈ ՆԱՐ ՀՈՒԹՅ ԱՆ ՄԱ ՍԻՆ  439

22. Եր կու ե պիս կո պոս ներ պայ քա րում էին միմ յանց դեմ, ո րոն ցից  

մեկն  աղ քատ էր և խո նարհ, մյու սը` հա րուստ և զո րեղ: Աղ քատ ե պիս

կո պոսն ա սաց իր ե կե ղե ցա կան նե րին. «Քրիս տո սի շնորհ նե րով կհաղ

թենք մենք հզո րին և հա րուս տին»: Իսկ նրանք հարց րին. «Ո՞վ կա րող 

է հաղ թել նրան»: Իսկ նա, վերց նե լով իր հետ իր ե կե ղե ցա կան նե րին, 

գնաց հա րուս տի մոտ, այն օ րը, երբ նա մեծ ժո ղով ու ներ, և ըն կավ նրա 

ոտ քե րը՝ յու րա յին նե րի հետ միա սին: Իսկ հա րուս տը, տես նե լով նրան 

ըն կած, ին քը ևս ըն կավ գետ նին և ա սաց. «Այ սու հե տև` դու հայր և 

տեր, և ես` քո ծա ռան»: Եվ մեծ սեր ե ղավ նրանց մի ջև:

23. Հայր Ա լո նի սը խիստ գո վեստ նե րի ար ժա նա ցավ եղ բայր նե րի 

կող մից, ո րով հե տև հե զու թյամբ սպա սա վո րեց ժո ղո վի օ րը, սա կայն 

չպա տաս խա նեց ի րեն գո վող նե րին: Եվ երբ նստած էր տա նը, ա շա կեր

տը նրան ա սաց. «Ին չո՞ւ պա տաս խան չտվե ցիր քեզ գո վող նե րին»: Եվ 

նա ա սաց. «Ե թե պա տաս խան տա յի, հայտ նի կդարձ նեի, թե ախ տե րի 

մեջ ըն կա ի րենց խոս քե րից»:

24. Խցե րի ե րեց հայր Ի սա հակն ա սաց. «Երբ ե րի տա սարդ էի, ապ

րում  էի հայր Կրո նիո սի մոտ, և նա ինձ եր բեք չա սաց. «Ա րա՛ այս 

բա նը»: Նա դող դո ջուն ծեր էր, բայց ինքն էր վերց նում հա ցը և տա լիս 

ինձ, և այդ պես՝ ա մեն քին: Նստե ցի նաև հայր Թեո դո րոս Փեր մա ցու 

մոտ, և նա նույն պես ինձ եր բեք չա սաց ո րև գործ ա նե լու մա սին, այլ 

ինքն էր դնում սե ղա նը և ինձ ա սում. «Եղ բա՛յր, ճա շա կի՛ր»: Մի ան

գամ ես նրան ա սա ցի. «Հա՛յր, ե կա քեզ մոտ, որ պես զի գեթ փոքրինչ 

օգ նեմ քեզ, իսկ ին չո՞ւ չես ա սում ինձ՝ ինչ ա նեմ»: Իսկ ծե րը լուռ 

մնաց: Եվ ես գնա ցի և այս բա նը պատ մե ցի ծե րե րին, և ծե րե րը, գա լով 

նրա մոտ, ա սա ցին. «Հա՛յր, քո եղ բայ րը ե կել է քո սրբու թյան մոտ, 

որ պես զի օգ տա կար լի նի: Ին չո՞ւ դրան չես ա սում, թե ինչ գործ ա նի»: 

Ծե րը նրանց ա սաց. «Մի՞թե ես միա բան նե րի գլխա վորն եմ, որ դրան 

հրա մա յեմ. ես դրան ի՞նչ ա սեմ: Սա կայն ե թե իս կա պես ու զում է, ինչ 

որ տես նի՝ ես եմ ա նում՝ նույ նը թող ինքն ա նի»: Այ նու հե տև ես փու

թով կա տա րում էի այն, ինչ պատ րաստ վում էր կա տա րել ծե րը: Սա

կայն նա, ինչ էլ որ կա տա րում էր, ա մեն ինչ կա տա րում էր լռու թյամբ. 

և այդ պի սով ինձ կա տար յալ լռու թյուն սո վո րեց րեց»: 

25. Մինչ նստում էր Զա քա րիան Սկյու թիա յում, մի ան գամ Աստ ծո 

տե սու թյունն ու նե ցավ, և գա լով հայր Կյու րո նի մոտ՝ պատ մեց նրան: 

Իսկ ծերն անհ մուտ էր տե սիլք նե րի հար ցում, սա կայն վարժ էր ա ռա

քի նու թյուն նե րի գոր ծում: Սա վեր կե նա լով՝ ապ տա կեց նրան` ա սե լով. 

«Սա տա նա յի՛ց է այդ տես լի քը»: Բայց քա նի որ այդ խոր հուրդ նե րը Զա
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քա րիա յին տան ջում էին, գի շե րով վեր կա ցավ և գնաց հայր Պի մե նի մոտ 

և պատ մեց նրան կա տար վա ծը, և թե ինչ պես ան դա դար իր ո րո վայ նը 

այր վում է: Եվ ծե րը գի տե նա լով, որ այն Աստ ծուց է, ա սաց նրան. «Գնա՛ 

այ սինչ ծե րի մոտ, և ինչ որ քեզ ա սի` կա տա րի՛ր»: Նա գնաց ու նախ

քան իր հարց նե լը` ծե րը կան խեց նրան և ա մեն ինչ ա սաց նրան. «Այդ 

տե սիլքդ Աստ ծուց է, սա կայն դու գնա՛ և հնա զանդ վի՛ր քո հո րը»: 

26. Գնա ցին ո մանք հայր Սի սո յի մոտ` խոսք լսե լու նրա նից, իսկ նա 

ո չինչ չխո սեց նրանց հետ, այլ մշտա պես կրկնում էր. «Թո ղու թյո՛ւն 

տվեք ինձ»: Եվ տես նե լով նրանց գոր ծած զամբ յուղ նե րը, հարց րին նրա 

ա շա կերտ Աբ րա հա մին. «Ի՞նչ եք ա նում այդ զամբ յուղ նե րը»: Եվ նա 

ա սաց. «Այս տեղայն տեղ վա ճա ռում ենք»: Իսկ ծե րը լսե լով՝ ա սաց. 

«Եվ Սի սոն այս տեղայն տեղ ու տում է»: Եվ նրանք, տես նե լով նրա խո

նար հու թյու նը, մե ծա պես շաhած` գնա ցին խնդու թյամբ:

27. Մի ան գամ յոթ եղ բայր ներ գնա լով հայր Սի սո յի մոտ՝ հո գե շահ 

խոսք խնդրե ցին նրա նից: Իսկ ծե րը պա տաս խա նեց նրանց և ա սաց. 

«Երբ ես ե կա և բնակ վե ցի այս վայ րում, նա խա պես գնա ցի հայր Ով րի 

և Ատ րեի մոտ և նրան ցից խոսք խնդրե ցի: Իսկ նրանք, պա տաս խա նե

լով ինձ, հարց րին. «Հա վա տո՞ւմ ես մեզ»: Եվ ես ա սա ցի` ա յո՛: Նրանք 

ինձ ա սա ցին. «Ու րեմն` գնա՛ և ինչ որ տե սար՝ մեզ ա նե լիս,  նույ նը 

և դո՛ւ ա րա»: Եվ եղ բայր նե րի հար ցին. «Ի՞նչ էր նրանց գոր ծը», պա

տաս խա նեց ծե րը և ա սաց. «Նրան ցից մե կը խո նարհ էր, իսկ մյու սը մեծ 

հնա զան դու թյուն ու ներ»: Պա տաս խա նե ցին եղ բայր նե րը և ա սա ցին. 

«Ա հա նրանք ցույց տվե ցին քեզ ի րենց գոր ծը, դու էլ մե՛զ պատ միր 

քո գոր ծե րը»: Պա տաս խա նեց  ծե րը և ա սաց նրանց. «Ըստ իմ խորհր դի 

այս պես ա սեմ. ա մեն ին չից գլխա վո րա գույ նը այս է, որ մարդն ա մեն 

ին չում ի րեն մի բան չկար ծի»: Եվ նրանք մե ծա պես շա հած՝ գնա ցին:

28. Հայր Պի մե նի մա սին ա սում էին, թե եր բեք չէր կա մե նում ա վել 

խոսք ա սել կամ ա վե լին ա նել, քան մյուս ծե րե րը, այլ մա նա վանդ ա մեն 

ին չում գո վում էր նրանց:

29. Ոմն եղ բայր ա սաց մի մեծ ծե րի. «Ե թե իմ կամ քին հար մար մի 

ծեր գտնեի, հա ճույ քով կմեռ նեի նրա հետ»: Եվ ծե րը ծի ծա ղե լով` ա սաց  

նրան. «Լավ ես ա սում, տե՛ր իմ»: Իսկ նա ա ռա վել ևս հաս տատ վեց իր 

մտքի մեջ` կար ծե լով, թե ճիշտ է ա սում, ո րով հե տև չհաս կա ցավ ծե րի 

միտ քը: Եվ երբ ծե րը տե սավ, որ նա կար ծում է, թե լավ բան է ա սում, 

նրան ա սաց. «Ե թե քո կամ քին հա մա պա տաս խան ծեր գտնես, կկա մե

նա՞ս նրա հետ բնակ վել»: Եվ նա ա սաց` ա յո՛: Եվ ծերն ա սաց. «Որ պես
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զի ոչ թե դու շարժ վես նրա կամ քով, այլ նա շարժ վի քո կամ քով. ա հա 

սրան է հան գում քո միտ քը»: Եվ եղ բայ րը վեր կե նա լով՝ ըն կավ ծե րի 

ա ռաջն ու ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ, քան զի պար ծե ցա` կար ծե

լով թե լավ բան ա սա ցի, մինչ դեռ ա մե նևին դա տարկ բան էր ա սածս»:

30. Հայր Ար սե նիո սը քա ռա սուն տա րի չէր դա դա րում լաց լի նել և 

ապ րեց ինն սուն հինգ տա րի: Վախ ճան վե լիս դո ղում էր և ա սաց. «Տա

րե՛ք ինձ ա նա պատ, որ պե սզի գա զան ներն ու տեն ինձ»:

31. Հայր Դա նիելն ա սաց. «Երբ Ար սե նիոս ե րա նե լին մոտ էր վախ

ճա նին, մեզ պատ վի րեց և ա սաց. ��Շատ հոգս մի՛ ա րեք բա րի բան ա նե

լու իմ հա մար, այլ միայն` պա տա րագ. ե թե ես ինչոր բա րի բան եմ 

ա րել, կգտնեմ այն��»:

32. Դարձ յալ հայր Դա նիելն ա սաց. «Հայր Ար սե նը եր բեք չկա մե ցավ 

խո սել կամ ինչոր բան քննել Սուրբ Գրքից, ո րը և կա րող էր, ե թե կա

մե նար: Եվ թուղթ էլ չէր գրում ո րևէ մե կին իր ան չափ խո նար հու թյան 

հա մար»:

33. Նույն հայր Ար սե նի մա սին ա սում էին. թե մինչ պա լա տում էր, 

ոչ ոք ա վե լի լավ չէր հագն վում, քան նա. այդ պես և Սկյու թիա յում 

ջա նում էր բո լո րից վատ հագն վել, և երբ ե կե ղե ցի էր գա լիս` բա զում 

ժա մեր սյան մոտ էր նստում, որ պես զի ոչ ոք իր ե րե սը չտես նի, և ինքն 

էլ ու րիշ նե րի ե րե սը չտես նի»:

34. Նույն հայր Ար սե նի մա սին հայր Դա նիելն  ա սաց դարձ յալ. 

«Նրա դեմքն ու կեր պա րան քը նման էին Հա կո բին, և նա ամ բող ջո վին 

սպի տակ էր ձյան պես, նրա ոս կոր նե րը ցա մա քել էին` միայն մաշկ ու

նե նա լով ի րենց վրա, նրա մո րու քը իջ նում էր մին չև կուրծ քը` ամ բող

ջո վին  սպի տակ, նրա ար տևա նունք նե րը թափ վել էին սաս տիկ լա լուց: 

Նա բարձ րա հա սակ էր, սա կայն ծե րու թյու նից կո րա ցել էր և վախ ճան

վեց ին սուն հինգ տա րե կա նում: Թեո դոս Մեծ կայ սեր պա լա տից դուրս 

ե կավ քա ռա սու նամ յա հա սա կում. պա լա տի ա վագն էր, Ար կա դիա և 

Ո նո րիս թա գա վոր նե րի հայ րը: Սկյու թիա յի ա նա պա տում ե ղավ քա ռա

սուն տա րի, և տա սը  տա րի` Բա բե լո նի Տրո յա նով վե մի վրա` Փեր մեա յի 

դի մաց,  ե րեք տա րի` Կա պո նո սի ներ քին կող մե րում, և վեր ջին եր կու 

տա րին ե կավ դարձ յալ Տրո հի տա ճար, ուր և ննջեց: Եվ ինձ թո ղեց իր 

մոր թե ղեն վե րար կուն, սպի տակ բրդյա պա րե գո տը և ար մա վե նուց հո

ղա թա փե րը, և ես` ա նար ժանս, հագ նում էի դրանք, որ պես զի օրհն վեի»: 

35. Պատ մում էին Սկյու թիա յում մի ծե րի մա սին, որ ծա ռա էր ե ղել 

և ա մեն տա րի գա լիս էր Ա լեք սանդ րիա և բե րում էր վարձն իր տե րե
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րին: Իսկ նրանք ըն դա ռաջ էին գնում և երկր պա գում էին նրան, իսկ 

ծե րը ջուր էր լցնում կու ժը և մա տու ցում էր նրանց, որ լվաց վեն: Իսկ 

նրանք ա սա ցին. «Մի՛ ա րա  այդ, հա՛յր, և մեր բե ռը մի՛ ծան րաց րու»: 

Իսկ ծերն ա սաց. «Խոս տո վա նում եմ, որ ձեր ծա ռան եմ, տիա՛րք, և 

գո հա նում եմ ձե զա նից, որ ինձ ա զա տե ցիք` ծա ռա յե լու Աստ ծուն, սա

կայն ես ջուր եմ լցնում, որ լվաց վե ք, որ պես զի կա տա րեմ իմ ծա ռա

յո ղա կան պարտ քը»: Սա կայն նրանք հա կա ռա կում էին և հանձն չէին 

առ նում: Ծե րը նրանց ա սաց. «Ե թե չեք կա մե նում ըն դու նել, կմնամ 

այս տեղ և կծա ռա յեմ ձեզ»: Եվ նրա նից վա խե նա լով` թող նում էին, որ 

ինչ խնդրում է` ա նի, և ճա նա պար հում էին նրան պատ վով և մե ծա մեծ 

նվեր նե րով, որ պես զի նրանց հա մար ո ղոր մու թյուն ա նի: Եվ սրա հա

մար նա ան վա նի մե նակ յաց ե ղավ Սկյու թիա յում:

36. Հայր Ի սա հակ Թե բա յե ցին ա սաց. «Եր բեք իմ խուղ չմտցրի չար 

խոր հուրդ եղ բոր մա սին, ու մից նե ղա ցած էի, և ես էլ իմ հեր թին ջա

նա ցի, որ եղ բայրն իր խու ղի մեջ չար խոր հուրդ չու նե նա իմ մա սին»:

37. Ոմն եղ բայր հայ րե րից մե կին հարց րեց և ա սաց. «Ին չո՞ւ խո

նարհ վեմ և ընկ նեմ նրա ա ռաջ, ով իմ հան դեպ թշնա մու թյուն ու նի և 

չի մաք րում իր սիրտն իմ նկատ մամբ»: Ծերն ա սաց. «Ինձ ճշմա րի՛տն 

ա սա` դու քո սրտում քեզ ար դար չե՞ս հա մա րում, երբ քեզ խո նար

հեց նում ես նրա ա ռաջ, թե` նա՛ իմ հան դեպ հան ցանք գոր ծեց, իսկ ես 

հա նուն պատ վի րա նի խո նարհ վում եմ նրա ա ռաջ»: Եղ բայրն ա սաց. 

«Ա յո՛, այդ պես է»: Ծե րը նրան ա սաց. «Դրա հա մար էլ Աստ ված չի 

օգ նում նրան՝ ան սա լու քեզ և մաք րե լու իր սիր տը քո նկատ մամբ, 

ո րով հե տև դու չես գնում նրա մոտ իբ րև հան ցա վոր, այլ քեզ ար դար 

ես հա մա րում և կար ծում ես` մե ղա վորն ինքն է: Բայց ե թե նա նույ

նիսկ հան ցանք լի նի քո հան դեպ, քո մտքում այս պես ա սա` ե՛ս հան

ցանք գոր ծե ցի նրա նկատ մամբ, և քո եղ բո րը ար դա րաց րո՛ւ, այն ժամ 

Աստ ված կկա տա րի քո կամ քը, քան զի կմաքր վեն նրա խոր հուրդ նե րը 

քո հան դեպ: Եվ ծե րը այս պի սի մի օ րի նակ պատ մեց. «Մի քա նի եր

կյու ղած աշ խար հա կան ներ կա յին, ո րոնք, միա ձայն խոր հուրդ ա նե լով, 

գնա ցին և մե նակ յաց ներ դար ձան: Եվ Աստ ծո նա խան ձախնդ րու թյու

նից դրդված, Ա վե տա րա նա կան խոս քը չհաս կա նա լով՝  ներ քի նաց րին 

ի րենց` կար ծե լով, թե դա հա նուն երկն քի Ար քա յու թյան է:  Ա լեք սանդ

րիա յի ե պիս կո պո սը, լսե լով այդ, հե ռաց րեց նրանց սուրբ Հա ղոր դու

թյու նից: Իսկ նրանք, կար ծե լով, թե ի րենք ազ նիվ ա րարք են կա տա րել, 

զայ րա ցան նրա վրա և ա սա ցին. «Մենք հա նուն երկն քի Ար քա յու թյան 

ներ քի նաց րինք մեզ, իսկ սա մեզ մեր ժում է: Ե կե՛ք գնանք Ե րու սա ղե մի 
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ե պիս կո պո սա պե տի մոտ և ա սենք դրա մա սին»: Եվ գնա ցին ու ա մեն 

ինչ պատ մե ցին նրան: Ե րու սա ղե մի ե պիս կո պո սա պետն ա սաց. «Ես էլ 

եմ ձեզ մեր ժում»: Խռով ված ետ դար ձան և գնա ցին Ան տիո քի ե պիս

կո պո սա պե տի մոտ և պատ մե ցին ողջ ե ղե լու թյու նը, և նա էլ մեր ժեց 

նրանց: Միմ յանց ա սա ցին. «Ե կե՛ք գնանք Հռո մի հայ րա պե տի մոտ, և 

նա մեր վրե ժը կառ նի սրան ցից»: Գնա լով Հռո մի պա պի մոտ՝ պատ մե

ցին նրան, թե ինչ ա սա ցին ի րենց ե պիս կո պո սա պե տե րը, և ա սա ցին. 

«Ա հա քեզ  մոտ ե կանք, քան զի դու ես բո լո րի գլու խը»: Ե պիս կո

պո սա պետն ա սաց. «Ես ևս մեր ժում եմ ձեզ, և դուք հե ռաց ված եք 

(ե կե ղե ցուց)»: Այն ժամ վա րա նու մի մեջ ընկ նե լով` ա սա ցին. «Սրանք 

ըն կերն ըն կե րո ջը հա ճո յա նում են` սի նո դո սում ժո ղով վե լիս ի րար 

պաշտ պա նե լու հա մար. ե կե՛ք գնանք Աստ ծո սուրբ Ե պի փան Կիպ րա

ցու մոտ, ո րով հե տև մար գա րե է և ա չա ռու թյուն չի ա նում»: Եվ երբ 

մո տե ցան սուր բի քա ղա քին, նրան հայտ նու թյուն ե ղավ նրանց մա սին, 

և մարդ ու ղար կեց նրանց հան դի ման, հա լա ծեց նրանց և ա սաց. «Իմ 

քա ղա քը ևս մի՛ մտեք»: Այն ժամ սկսե ցին խո սել միմ յանց հետ և ա սել. 

«Ար դա րև մենք հան ցանք գոր ծե ցինք, ին չո՞ւ ենք ար դա րաց նում մեզ: 

Ա սենք` նրա՛նք ա նի րա վու թյամբ մեր ժե ցին մեզ, մի՞թե և այս մար

գա րեն. չէ որ Աստ ված հայտ նեց նրան մեր մա սին»: Եվ սաս տիկ մե

ղադ րե ցին ի րենց` կա տա րած հան ցան քի հա մար: Այն ժամ սրտա գետն 

Աստ ված, գի տե նա լով, որ ի րենք ի րենց ճշմար տա պես դա տա պար տե

ցին, հայտ նեց հայր Ե պի փան Կիպ րա ցուն և Ինքն իսկ ու ղար կեց նրան` 

մխի թա րե լու նրանց: Եվ Ե պի փա նը նրանց հա վա քե լով մի տեղ՝ գրեց 

Ա լեք սանդ րիա յի ե պիս կո պո սա պե տին և ա սաց. «Ըն դու նի՛ր քո որ դի

նե րին, ո րով հե տև ճշմար տու թյամբ ա պաշ խա րե ցին»: Ա հա այս է մար

դու բժշկու թյու նը, և այս է կա մե նում Աստ ված, որ մար դը հանձն առ

նի իր հան ցանք ներն Աստ ծու ա ռաջ»:

38. Հայր Դա նիելն ա սաց. «Մի ան գամ հայ րե րից ո մանք ե կան Ա լեք

սանդ րիա` հայր Ար սե նին տես նե լու: Նրան ցից մեկն  Ա լեք սանդ րիա յի 

ե պիս կո պոս ե րա նե լի Տի մո թեո սի հո րեղ բայրն էր, որն  իր հետ բե րել 

էր  իր եղ բո րոր դի նե րից մե կին: Հայր Ար սենն այդ ժա մա նակ հի վանդ 

էր և չկա մե ցավ ըն դու նել նրանց, որ պես զի ու րիշ ներն էլ չգան և չան

հանգս տաց նեն ի րեն: Այդ ժա մա նակ նա Տրո յի սում էր, և եկ վոր նե րը 

խռով ված ետ գնա ցին: Դրա նից հե տո  այն տեղ ե կան բար բա րոս նե րը, 

և հայր Ար սե նը հե ռա նա լով՝ ե կավ Ե գիպ տո սի ներ քին կող մը և այն տեղ 

էր մնում: Եվ դարձ յալ նույն ծե րե րը, լսե լով այդ մա սին, ե կան նրան 

տես նե լու, և նա խնդու թյամբ ըն դու նեց նրանց: Մի եղ բայր, որ նրանց 



444  ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

հետ էր, ա սաց նրան. «Ի մա ցի՛ր, հա՛յր, որ մենք ե կանք Տրո յի սում քեզ 

տես նե լու, և մեզ չըն դու նե ցիր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Դուք այն ժա մա

նակ հաց ճա շա կե ցիք և ջուր խմե ցիք, որդ յա՛կ, իսկ ես նույ նիսկ չնստե

ցի` տան ջե լով ինձ, մին չև որ տե ղե կա ցա, թե հա սել եք ձեր տե ղը, ո րով

հե տև շատ էիք հոգ նու թյուն քա շել ինձ տես նե լու հա մար. թո ղու թյո՛ւն 

ա րեք ինձ, եղ բայր նե՛ր»: Եվ նրանք հե ռա ցան մխի թար ված»:

38. Հայր Պետ րո սի և հայր Ե պի մա քո սի մա սին ա սում էին, թե 

նրանք Հռա յի թում բնակ վում էին միա խոր հուրդ: Մինչ նրանք ճա շա

կում էին ե կե ղե ցում, նրանց բռնա դա տե լով ստի պե ցին գալ և սե ղան 

նստել սրբե րի հետ, և մեծ դժկա մու թյամբ գնաց միայն հայր Պետ րո սը: 

Եվ երբ վեր կա ցան, հայր Ե պի մա քո սը նրան ա սաց. «Ինչ պե՞ս հա մար

ձակ վե ցիր ծե րե րի հետ սե ղան նստել»: Հայր Պետ րոսն ա սաց նրան. 

«Ե թե ես նստեի ձեզ հետ, ինձ` որ պես ծե րի, կպատ վեին եղ բայր նե րը և 

ա ռա ջինն օրհ նե լու ի րա վունքն ինձ կտա յին, և ձեր մեջ կե րևա յի մե ծա

գույ նը, իսկ հի մա, գնա լով հայ րե րի մոտ, բո լո րից  կրտսե րա գույնն եմ 

և իմ խոր հուրդ նե րով` խո նարհ»: 

39. Դարձ յալ պատ մեց մեկ այլ ե պիս կո պո սի` հայր Ա փո ւա յի մա սին, 

թե երբ մե նակ յաց էր, բա զում ճգնու թյուն նե րով էր կեն ցա ղա վա րում, 

իսկ երբ ե պիս կո պոս դար ձավ, կա մե ցավ նույն խստակ րո նու թյու նը 

վա րել, սա կայն չկա րո ղա ցավ և ինքն ի րեն գցե լով Տի րոջ ա ռաջ` ա սաց. 

«Մի՞թե ե պիս կո պո սու թյան պատ ճա ռով վերց վեց ին ձա նից Քո շնոր

հը»: Եվ հայտ նու թյուն ե ղավ նրան. «Ո՛չ, այլ այն ժա մա նակ ա նա

պա տում էիր, և մարդ չկար, և Աստ ված էր քեզ օգ նա կան, իսկ այժմ 

աշ խար հում ես, և մար դիկ են քե զօգ նա կան»:

40. Մի ե գիպ տա ցի մե նակ յաց կար Կոս տանդ նու պոլ սում` ե րա նե

լի Թեո դոս փոք րի օ րոք, ո րը  բնակ վում էր մեր ձա կա ա նա պա տի մի 

փոք րիկ խցում: Մի ան գամ թա գա վորն այն տե ղով անց նե լիս, թո ղեց 

հե ծե լա զո րը և թա գը թաքց նե լով` մե նակ մո տե ցավ մե նակ յա ցի դռա նը 

և բա խե ց այն: Նա բա ցեց դու ռը և ճա նա չեց, որ թա գա վորն է և լուռ 

մնաց, ըն դու նեց նրան որ պես մի զին վո րի, և ա ղո թե լուց հե տո նստե

ցին: Եվ թա գա վո րը սկսեց հար ցու փորձ ա նել, թե ինչ պես են ե գիպ տա ցի 

հայ րե րը, և նա պա տաս խա նեց. «Բո լորն  էլ ա ղո թում են քո փրկու թյան 

հա մար»: Եվ նա յե լով խու ղը` Թեո դո սը ո չինչ չտե սավ այն տեղ, բա ցի 

մի փոք րիկ զամբ յու ղից, ո րի մեջ հաց կար: Մե նակ յացն ա սաց. «Ճա շա

կի՛ր ինձ հետ մի փոքր»: Նա ա սաց. «Ինչ պես կկա մե նաս»: Թրջեց հա ցը, 

ձեթ և աղ լցրեց վրան, և կե րան, ա պա ջուր տվեց նրան, և նա խմեց: 

Եվ Թեո դո սը նրան ա սաց. «Գի տե՞ս` ով եմ ես»; Մե նակ յացն ա սաց. 
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«Աստ ված գի տե` ով ես դու»: Պա տաս խան տվեց և ա սաց. «Ես Թեո դոս 

թա գա վորն եմ»: Եվ ծե րը երկր պա գեց նրան: Ա սաց ար քան. «Ե րա նի՜ 

ձեզ` ճշմա րիտ նե րիդ և աշ խար հից հե ռա ցած նե րիդ. թա գա վո րու թյան 

մեջ եմ ծնվել, բայց եր բեք հա ցով ու ջրով չեմ հա գե ցել, ինչ պես այ սօր. 

չա փա զանց հա ճե լի ե ղավ ինձ»: Եվ գնաց ար քան և սկսեց այ նու հե տև 

պատ վել նրան: Իսկ ծե րը թա գա վո րի պատ վե լու պատ ճա ռով չկա մե ցավ 

մնալ այն տեղ, այլ փա խավ և դարձ յալ գնաց Ե գիպ տոս և ա սաց. «Ար

ժա նի չեմ նու նիսկ թա գա վոր նե րի ստրուկ նե րի պատ վին»:

41. Ծե րերն ա սա ցին. «Մի ան գամ մե կը մեզ մի քիչ թուզ տվեց, և 

քա նի որ քիչ էր և ան պի տան, չու ղար կե ցինք հայր Ար սե նին, որ պես

զի ա նար գած չլի նենք նրան: Իսկ ծե րը լսե լով` ժո ղո վի չե կավ` ա սե լով. 

«Զրկե ցիք ինձ և չտվիք այն օրհ նու թյու նից, որ Աստ ված ու ղար կեց 

եղ բայր նե րիդ, որն ըն դու նե լու ար ժա նի չե ղա»: Եվ ա մեն քը լսե լով` շա

հե ցին ծե րի խո նար հու թյու նից, և ե րե ցը տա րավ նրան այդ թզից և մեծ 

ու րա խու թյամբ ժո ղո վի բե րեց նրան»:

42. Մի ան գամ նստած էր հայր Հով հան նե սը Սկյու թիա յում, և եղ

բայր նե րը, շրջա պա տե լով նրան, հար ցեր էին տա լիս ի րենց խոր հուրդ նե

րի մա սին, և նա ա մեն մե կին պա տաս խա նում էր: Ծե րե րից մե կը նրան 

ա սաց. «Հով հան նե՛ս, դու կար ծես պճնա զարդ պոռ նիկ լի նես և հո մա նի

ներդ էլ շուրջդ ես բազ մեց րել»: Իսկ Հայր Հով հան նե սը գրկեց նրան և 

ա սաց. «Ճշմա րիտ ա սա ցիր, հա՛յր, և Աստ ված է, որ քեզ հայտ նեց այդ»: 

Դրա նից հե տո նրա ծա նոթ նե րից մե կը ա սաց նրան. «Ներ քուստ չե՞ս 

վրդով վում, հա՛յր»: Եվ հայր Հով հան նե սը նրան ա սաց. «Չեմ վրդով

վում, այլ` ինչ պես ար տա քուստ եմ, նույն պես և ներ քուստ եմ»:

43. Ե կավ հայ րե րից մե կը հայր Ան տո նի լե ռը` հայր Սի սո յի մոտ, 

և մինչ դեռ խո սում էին ի րար հետ, հարց րեց հայր Սի սո յին և ա սաց. 

«Հա սա՞ր արդ յոք Ե րա նե լի Ան տո նի մե ծու թյա նը, հա՛յր»: Ծե րը նրան 

ա սաց. «Ես որ տե ղի՞ց հաս նեմ նրա մե ծու թյա նը, ո րով հե տև ե թե գեթ 

մեկն ու նե նա յի հայր Ան տո նի խոր հուրդ նե րից, ամ բող ջո վին հրի նման 

կլի նեի, սա կայն գի տեմ մե կին, ով ա պաշ խա րու թյամբ կա րո ղա նում 

է դի մա կա յել խոր հուրդ նե րին»: Դարձ յալ հարց րեց  նրան և ա սաց. 

«Այս պե՞ս էր արդ յոք հա լա ծում սա տա նան ա ռա ջին մե նակ յաց նե րին»: 

Հայր Սի սոն նրան ա սաց. «Այժմ ա ռա վել ուժ գին է հա լա ծում, ո րով հե

տև նրա ժա մա նա կը մո տե ցել է, և խռովք նե րի մեջ է»:

44. Հայր Թեո դո րոս Փեր մա ցին մի ան գամ հայտն վեց մի վայ րում, 

որ տեղ եղ բայր նե րը  ճա շա կում էին. և երկ յու ղա ծու թյան պատ ճա ռով 
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լռու թյամբ վերց նում էին բա ժա կը և չէին ա սում. «Թո ղու թյո՛ւն շնոր

հիր»: Հայր Թեո դո րոսն ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն շնոր հիր» չա սե լու պատ

ճա ռով կորց րին եղ բայր ներն ի րենց լռու թյու նը:

45. Մեկ այլ ծեր ա սաց. «Ազ նիվ է միմ յանց ա սել` թո ղու թյո՛ւն շնոր

հիր, և այդ պես ճա շա կել, ո րով հե տև այս է մե նակ յա ցի կե ցու թյան ձևը»:

46. Հայր Ար մա տեսն ա սաց. «Ա վե լի հա մակ րում եմ այն մար դուն, 

ով մե ղա վոր է և գի տակ ցում է իր մե ղա վոր լի նե լը և ա պաշ խա րում է, 

քան այն մար դուն, ով մե ղա վոր չէ և ինքն իր մա սին այն պես է կար

ծում, թե իբր ար դա րու թյուն է գոր ծել»: 

47. Հայր Փոր տասն ա սաց. «Ե թե Աստ ված կա մե նում է իմ ապ րե լը, 

գի տե, թե ինչ պես հո գա իմ մա սին, իսկ ե թե չի կա մե նում, ին չի՞ հա

մար է իմ կյան քը»: Ո րով հե տև նա ա մեն մե կից չէ, որ ո րևէ բան էր 

ըն դու նում, այլ կող քից էր դի տում և ա սում. «Ե թե մե կը ինձ ո րև բան 

տա` ոչ հա նուն Աստ ծո, ես նրան ո չինչ չու նեմ տա լու, և քա նի որ 

հա նուն Աստ ծո չտվեց այն, կզրկվի վար ձից: Նրա՛նց նման վեք, ով քեր 

միայն Աստ ծո հետ են և մի միայն նրա նից ակն կա լու թյուն ու նեն. այդ

պես երկ յու ղա ծու թյամբ ապ րե՛ք: Մի՛ թշնա մա ցեք, ե թե բյուր ան գամ 

իսկ ա նարգ վեք, մարմ նի փառք մի՛ փնտրեք, այլ ջա նա ցե՛ք մարմ նի 

ախ տե րը լու ծա րել. և ե թե լա վա գույ նը ո րո նեք, փառք կլի նի: Ա ռա քի

նու թյու նը մարդ կան ցից փառք չի փնտրում և ոչ էլ պա տիվ, որ չա

րի քի մայրն է և ա ռաջ նոր դում է դե պի մար դա հա ճու թյուն, քան զի ով 

աշ խար հի փառքն է փնտրում, իր թշնա մուն է փնտրում, ով սպա նում 

է իր հո գին: Այդ պի սին բա զում ախ տե րի է ծա ռա յում: Սա կայն սի րուն 

է միայն հա տուկ եր կայ նամ տու թյու նը և նրան հա տուկ չեն բար կու

թյունն ու զայ րույ թը: Սնա փա ռու թյու նը չի սի րում խո նարհ վել մարդ

կանց ա ռաջ և ի րե նից ա ռաջ ո րևէ մե կին պա տիվ տալ, ուս տի հափշ

տա կում է նա խա պատ վու թյու նը, որ պես զի չլի նի թե ա նարգ ե րևա»:

48. Ո մանք ա սում էին, որ ե թե մե կը գա լիս էր  հայր Պի մե նի մոտ, 

ծե րը նրան ու ղար կում էր հայր Ա նու բի մոտ, ո րով հե տև տա րի քով 

ա վա գը նա էր: Իսկ հայր Ա նուբն ա սում էր. «Գնա ցե՛ք հայր Պի մե

նի մոտ, ո րով հե տև նա այդ շնորհն ու նի»: Սա կայն երբ հայր Ա նու բը 

նստում էր նրա մոտ, նրա ներ կա յու թյամբ Պի մե նը չէր խո սում:

49. Աշ խար հիկ ա մու սին նե րը մի դուստր ու նեին, և մի օր պիղծ 

դևե րը սկսե ցին չարչր կել նրան: Ծնող նե րը դի մե ցին մե նակ յաց նե րին՝ 

խնդրե լով ա ղոթք ա նել նրա վրա, սա կայն չբժշկվեց: Այ նու հե տև նրանց 

մտե րիմ մի մե նակ յաց ա սաց. «Ե թե կա մե նում եք, որ ձեր դուստրն 
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ա ռող ջա նա, գնա ցե՛ք այ սինչ ա նա պա տը, ո րով հե տև այն տեղ սուր բեր 

են, և հա վա տում եմ, որ նրանց ա ղոթ քով կբժշկվի»: Եվ նրանք, լսե

լով նրան, ճա նա պարհ ըն կան դե պի ա նա պատ: Եվ պա տա հեց այն

պես, որ  մո տա կա վան քից մի ե րի տա սարդ դուրս ե կավ, և երբ տե սան 

նրան, սաս տիկ ու րա խա ցան` ա սե լով. «Ա հա վա սիկ Աստ ված նրան ցից 

մե կին ու ղար կեց, որ պես զի այդ քան ճա նա պարհ չկտրենք մին չև ա նա

պատ»: Եվ երբ մեր ձե ցան, դստեր հետ մեկ տեղ ըն կան գետ նին` նրան 

ա ղա չե լով և ա սե լով. «Մեր դուստ րը չար չար վում է դևից. հա նուն 

Աստ ծո, ա ղո թի՛ր սրա վրա»: Իսկ նա ա սաց. «Ես մե ղա վոր մարդ եմ»: 

Բայց նրանք ա ղա չում էին` ա սե լով. «Ի սեր Աստ ծո, այդ պես մի՛ ա սա, 

այլ վշտա կի՛ց ե ղիր մեզ և ա ղո թի՛ր դրա վրա», քան զի կար ծում էին, 

թե խո նար հու թյան պատ ճա ռով էր այդ պես ա սում, իսկ նա դարձ յալ 

նույնն էր ա սում նրանց: Եվ երբ շատ նե ղե ցին նրան և ջեր մե ռանդ 

սրտով ա ղա չե ցին, իր ա նու թի տա կից հա նեց փոք րիկ մի գիրք և ա սաց 

նրանց երդ վե լով. «Սա գո ղա ցա և փա խա վան քից»: Եվ երբ ա սաց այս 

խոս քը, դևը հե ռա ցավ աղջ կա նից` չդի մա նա լով ե րի տա սար դի խո նար

հու թյա նը և նրանց հա վա տին, որ չնվա զեց և չգայ թակղ վե ցին ե րի

տա սար դի խոս քե րից, այլ որ պես մե ծի և սրբի ա ղա չում էին նրան և 

երկր պա գում: Եվ նրանք վերց նե լով ի րենց բժշկված դստե րը` գնա ցին` 

փա ռա վո րե լով Աստ ծուն:

51. Մի ան գամ Հռո մի մեծ պա լա տից մի հռո մեա ցի ե կավ և բնակ վեց 

Սկյու թիա յում` ե կե ղե ցու մոտ: Նա իր հետ մի ա լե հեր ծա ռա ու ներ, որ 

սպա սա վո րում էր ի րեն: Եվ ե կե ղե ցու ե րե ցը, տես նե լով նրա տկա րու

թյու նը և տեղ յակ լի նե լով, թե ինչ պի սի փար թամ կյան քից էր հրա

ժար վել, և ինչ պի սի մե ծու թյու նից ինչ պի սի աղ քա տու թյան էր հա սել, 

Աստ ված ինչ ու ղար կում էր` տա լիս էր նրան: Եվ այս պես նա մնաց 

Սկյու թիա յում քսան հինգ տա րի և ե ղավ ան վա նի տե սա նող: Ե գիպ տո

սի կրո նա վոր նե րից մի ծեր, լսե լով նրա մա սին, ե կավ տես նե լու նրան` 

ակն կա լե լով ա վե լի մեծ խստա կեն ցա ղու թյան ա կա նա տես լի նել: Մտնե

լով՝ ող ջու նեց նրան, ա ղոթք ա րե ցին և նստե ցին: Եվ ե գիպ տա ցին տե

սավ, որ նա փա փուկ հան դերձ ներ,  կա շե ծածկ ան կո ղին  և բար ձեր 

ու ներ,  մա քուր  էին ոտ քե րը  և ՝ հո ղա թա փե րը: Այս ա մե նը տես նե լով` 

հիաս թափ վեց և գայ թակղ վեց, քան զի ի րենց մոտ այդ պես չէր կար

գը, այլ խստակ րոն էին: Եվ քա նի որ ծե րը տե սա նող էր, ի մա ցավ, որ 

գայ թակղ վեց ե գիպ տա ցի ծե րը, և իր սպա սա վոր ծե րին ա սաց. «Այ

սօր մեզ հա մար տո նա կան սե ղա՛ն պատ րաս տիր՝ ի պա տիվ այս հոր»: 

Պա տահ մամբ այդ օ րը մի փոքր բան ջա րե ղեն ու նեին, ե փեց, և ճա շի 
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ժա մին ճա շա կե ցին: Եվ մի քիչ էլ գի նի ու նեին, դա էլ ըմ պե ցին ի րենց 

տկա րու թյան պատ ճա ռով: Եվ երբ ե րե կո ե ղավ, տաս ներ կու սաղ մոս 

կար դա ցին և ննջե ցին: Ա ռա վոտ յան վեր կե նա լով ե գիպ տա ցին նրան 

ա սաց. «Ա ղո՛թք ա րա ինձ հա մար»: Եվ ա ռանց օ գուտ քա ղե լու՝ գնաց 

նրա մո տից: Եվ երբ հա սավ մի վայր, հռո մեա ցի ծե րը, կա մե նա լով շա

հել նրան, ու ղար կեց սպա սա վո րին և ետ կան չեց նրան: Երբ նա ե կավ, 

խնդու թյամբ ըն դու նեց նրան և հարց նե լով նրան` ա սաց. «Ո՞ր գա վա

ռից ես»: Նա էլ ա սաց. «Ե գիպ տա ցի եմ»: Եվ նա ա սաց. «Ե գիպ տո սի 

ո՞ր քա ղա քից»: Նա պա տաս խա նեց. «Ես քա ղա քա ցի չեմ, այլ գեղ

ջուկ»: Եվ ծե րը հարց րեց. «Ի՞նչն էր քո գոր ծը քո գյու ղում»: Նա էլ 

ա սաց. «Նախ րա պան էի»: Եվ հարց րեց. «Իսկ ինչ պե՞ս էիր քնում»: Նա 

ա սաց. «Գետ նի վրա»: «Եվ ի՞նչ էիր ու տում հան դում կամ ինչ պի սի՞ 

գի նի էիր խմում»: Եվ նա ա սաց. «Չոր հաց ու նեի, եր բեմն նաև ա ղի 

ձուկ էր պա տա հում, և ջուրն էլ գե տից էի խմում»: Եվ ծերն ա սաց. 

«Մեծ է քո տքնան քը. իսկ քո գյու ղում բաղ նիք կա՞ր»: Եվ նա ա սաց. 

«Չկար. գե տում էի մաքր վում»: Եվ երբ այս ա մե նը հարց րեց ծե րը, կա

մե ցավ օգ տա կար լի նել նրան և պատ մեց նրան իր նախ կին աշ խար հիկ 

կե ցու թյան մա սին և ա սաց. «Ես` տա ռապ յալս, որ տես նում ես, մեծ 

քա ղա քից եմ` Հռո մից, և թա գա վո րի պա լա տում ան վա նի եմ ե ղել»: Եվ 

ե գիպ տա ցին երբ լսեց այս նա խա բա նը, զղջաց և կա մե ցավ հաս տա տա

պես լսել նրա պատ մա ծը: Եվ նա շա րու նա կեց. «Թո ղե ցի Հռո մը և ե կա 

բնակ վե ցի այս ա նա պա տում: Շքեղ տներ ու նեի և հա րուստ կահ կա

րա սի և դրանք ար հա մար հե լով՝ ե կա բնակ վե լու այս փոք րիկ խցում: 

Ոս կե հուռ կա հույք ու նեի, բազ մա թիվ ան կո ղին ներ և այդ ա մե նը թող

նե լով` Աստ ված տվեց ինձ այս մա հի ճը և կաշ վե ծած կո ցը: Հան դերձ

ներս պատ վա կան և թան կար ժեք էին, և դրանց փո խա րեն այս ա նարգ 

հա գուստն ու նեմ, իմ ճա շա տե սակ նե րը սաս տիկ թանկ ու ըն տիր էին, 

իսկ դրանց փո խա րեն մի քիչ բան ջա րե ղեն և փոք րիկ գի նու բա ժակ 

տվեց ինձ Աստ ված: Սպա սա վոր ներս, ծա ռա ներս ու ա ղա խին ներս բազ

մա թիվ էին, և ա հա նրանց փո խա րեն Աստ ված գութ գցեց այս ծե րի 

սիր տը` սպա սա վո րե լու ինձ: Եվ բաղ նի քի փո խա րեն, որ տեղ ա մեն օր 

ա նու շա հոտ յու ղե րով լո ղա նում էի, մի քիչ ջուր եմ լցնում ոտ քե րիս և 

այս նվաստ հո ղա թա փերն եմ հագ նում իմ տկա րու թյան հա մար,  փո

ղե րի ու քնար նե րի փո խա րեն սաղ մոս ներ եմ ա սում, և այն նյու թա կան 

բա րիք նե րի փո խա րեն, որ ու նեի, հան դարտ կյանք եմ վա րում: Այժմ, 

հա՛յր իմ, ա ղա չում եմ քո աստ վա ծա պաշ տու թյա նը, մի՛ գայ թակղ վիր 

իմ տկա րու թյան պատ ճա ռով»: Ե գիպ տա ցին, լսե լով այս և զգաս տա

նա լով իր մեջ, ա ղա ղա կեց և ա սաց. «Վա՜յ ինձ, որ աշ խար հի մե ծա մեծ 
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նե ղու թյուն նե րից ե կա մեծ հանգս տի մեջ, և ինչ չու նեի այն ժա մա նակ` 

այժմ ու նեմ, բայց դու, հա՛յր, մե ծա գույն հանգս տու թյու նից ե կար դե

պի նե ղու թյուն, և բա զում փառ քե րից և մե ծու թու նից` դե պի խո նար

հու թյուն և աղ քա տու թյուն»: Եվ դրա նից մե ծա պես շա հե լով` գնաց իր 

տե ղը և նրա սի րե լի մտե րի մը ե ղավ և ժա մա նակ առ ժա մա նակ գա լիս 

էր նրա մոտ` օ գուտ քա ղե լու: 

52. Մի ե գիպ տա ցի ծեր գնաց հայր Զե նոն Ա սո րու մոտ և իր ան

ձի մա սին նա խա տին քի ար ժա նի խոս քեր ա սաց: Եվ Զե նոնն ա սաց. 

«Ե գիպ տա ցի ներն ի րենց բա րի գոր ծե րը թաքց նում և միայն ի րենց 

ա նարգ գոր ծերն են հայտ նում, իսկ հույ ներն ու ա սո րի նե րը բա րի գոր

ծերն են հայտ նում և նա խա տին քի ար ժա նի նե րը` թաքց նում»:

53. Հայ րե րից մեկն ա սաց. «Խցե րում եր կու եղ բայր ներ կա յին, ո րոնք  

խռո վե ցին միմ յան ցից, և նրան ցից մե կը, գնա լով իր խու ցը, խռո վու

թյան պատ ճա ռով չկա րո ղա ցավ հան գիստ գտնել: Եվ գնաց, որ ընկ նի 

նրա ա ռաջ, սա կայն նա չբա ցեց դու ռը: Եվ այս եղ բայ րը, գնա լով հայր 

Ա պո լո նի մոտ, պատ մեց նրան, և ծերն ա սաց  նրան. «Մի գու ցե դու 

քեզ ար դար ես հա մա րում քո մտքում և եղ բորդ ես մե ղա վոր կար ծում, 

դրա հա մար էլ դու ռը չի բա ցում:  Այլ դու ա րա այն պես, ինչ պես ես 

քեզ կա սեմ. թե պետ նա մե ղան չեց քո հան դեպ, բայց դու հա մո զիր 

քեզ, թե իբր դու ես մե ղան չել նրա հան դեպ և ար դա րաց րու քո եղ

բո րը: Այդ պես գնա նրա մոտ, և Աստ ված նրա սրտում սեր կդնի քո 

հան դեպ»: Եվ եղ բայրն ա րեց այն պես, ինչ պես ա սաց ծե րը, և այդ պես 

գնաց ու բա խեց դու ռը: Երբ եղ բայրն ի մա ցավ, ե լավ նրան ըն դա ռաջ` 

նախ քան եղ բոր` ի րե նից նե րո ղու թյուն խնդրե լը: Եվ Աստ ծո սի րով 

խա ղա ղու թյուն հաս տատ վեց նրանց մի ջև»:

54. Հայր Ա մո նի մա սին ա սում էին, թե ե կան ո մանք նրա մոտ` միմ

յան ցից գան գատ վե լու, իսկ ծե րը լուռ էր, և մի կին իր մեր ձա վո րին 

ա սաց. «Այս ծերն ան միտ է»: Երբ ծե րը լսեց այս, կան չեց կնոջն իր մոտ 

և ա սաց. «Որ քա՜ն տքնու թյու ներ քա շե ցի այս ա նա պա տում, որ այս 

անմ տու թյունն ստա ցա, և քեզ հա մա՞ր պի տի կորց նեմ այն»:

55. Հայր Կյու րիոն ա սաց. «Մարմ նով ա վե լի  շատ  տքնու թյուն ներ 

կրե ցի, քան իմ ա շա կերտ Զա քա րիան, սա կայն նրա չա փին չհա սա` 

նրա խո նար հու թյան և հնա զան դու թյան ա ռու մով»:   

56. Ոմն մեծ ծե րի մոտ` Թե բա յիդ, բե րին մի դի վա հա րի և ա ղա չե ցին 

նրան, որ դևը հա նի, իսկ ծե րը չէր կա մե նում: Երբ բազ միցս ա ղա չե ցին 

նրան, գթաց ծե րը և դևին ա սաց. «Դո՛ւրս եկ Աստ ծո ա րա րա ծի մի

29 – Հարանց վարք
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ջից»: Եվ դևն ա սաց. «Ես դուրս կգամ, սա կայն քեզ մի բան հարց նեմ. 

ի՞նչ է գրված Ա վե տա րա նում` ով քե՞ր են այ ծե րը և ով քե՞ր` ոչ խար նե

րը»: Եվ ծերն ա սաց. «Այ ծը ես եմ, իսկ ոչ խար նե րին՝ Աստ ված գի տե, 

թե ով քեր են»: Եվ դևը լսե լով` բարձր ձայ նով ա ղա ղա կեց և ա սաց. «Ա

հա քո խո նար հու թյան հա մար ել նում եմ»: Եվ նույն պա հին էլ դուրս 

ե կավ մար դուց:

57. Եր կու ար յու նա կից եղ բայր ներ գնա ցին եղ բայ րե րի մոտ` ա նա

պատ, և քա նի որ ա ռա քի նու թյամբ էին ըն թա նում, գո վես տի ար ժա նա

ցան եղ բայր նե րի կող մից: Եվ ե ղավ այն պես, որ նրան ցից մե կը հի վան

դա ցավ բա զում տա րի ներ, իսկ մյու սը խնա մում էր նրան: Եվ հայ րե րից 

ո մանք ե կան նրան տես նե լու և սկսե ցին խնա մո ղին գո վել և ա սել. 

«Ձեր միա բա նու թյու նը մեր բո լոր եղ բայր նե րի ճգնա կեն ցաղ և սուրբ 

վար քին շատ օգ տա կար ե ղավ»: Իսկ նա խո նար հու թյամբ ա սաց. «Ես 

մինչ հի մա չեմ  սկսել մե նակ յա ցի կյանք վա րել, այլ իմ եղ բայրն է ըն

թա նում մե նակ յա ցի վար քով, սա կայն որ պես զի ճա նա չեք, ե կե՛ք ինձ 

հետ»: Եվ մտցնե լով նրանց խու ղը` որ տեղ եղ բայրն էր, ա սաց. «Հա՛յր, 

որ տե՞ղ է կա ցի նը, որ ե րեկ տվե ցի քեզ»: Իսկ նա սկսեց ո րո նել իր ան

կող նու տակ և ա սաց. «Ե րևի այս տեղ դրե ցի. նա յի՛ր, եղ բա՛յր, և խու

զար կի՛ր ինձ հետ»: Եվ հանձն ա ռավ մի բան, որն ին քը չէր ա րել: Եվ 

հայ րե րը  շա հած  գնա ցին:

58. Աբ բա Ե վագ րիո սը հարց րեց աբ բա Ար սե նիո սին. «Ին չո՞ւ մենք 

չու նենք այն կրթու թյու նից և ի մաս տու թյու նից, որն այս վայ րե նի 

ե գիպ տա ցի նե րը ստա ցան»: Աբ բա Ար սե նիոսն ա սաց. «Մենք` աշ խար

հից խրատ ված ներս, չու նենք այն, ինչ այս վայ րե նի ե գիպ տա ցի նե րը 

ձեռք բե րե ցին ի րենց չար չա րան քով»: 

59. Հարց րեց աբ բա Ար սե նիո սը ոմն ծեր  ե գիպ տա ցու իր մտա

ծում նե րի մա սին, իսկ մեկ ու րի շը, տես նե լով այս, ա սաց. «Ար սե նիո՛ս, 

այդ չափ հու նահ ռո մեա կան կրթու թյուն ստա նա լուց հե տո ինչ պե՞ս ես 

քո մտա ծում նե րի մա սին հարց նում այս վայ րե նուն»: Եվ նա ա սաց. 

«Հու նահ ռո մեա կան կրթու թյուն ստա ցա, սա կայն այս վայ րե նու այբն 

ու բե նը բնավ չու սա նե ցի»:

60. Հայր Ե պի փանն ա սաց. «Քա նա նա ցին ա ղա ղա կեց և լսե լի ե ղավ 

(Մատթ. ԺԵ 22-28), տե ռա տե սը լռեց և բժշկվեց (Մատթ. Թ 20-22), փա րի սե

ցին պար ծե ցավ և դա տա պարտ վեց, մաք սա վորն աչ քե րը վե րև չբարձ

րաց րեց և ար դա րա ցավ (Ղուկ. ԺԸ 10-14). սրան ցից ո՛րն  ու զում ես` ա րա՛  

և կապ րես»:
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 61. Հա վաք վե ցին մի ան գամ Սկյու թիա յի հայ րե րը և քննար կում 

ա րե ցին Մել քի սե դե կի վե րա բեր յալ, թե ով էր նա, իսկ հայր Կոպ րեն 

այդ տեղ չէր: Հե տո կան չե ցին նրան ևս և հարց րին այդ խորհր դի մա

սին: Իսկ նա, երբ լսեց, ե րեք ան գամ խփեց իր ե րե սին և ա սաց. «Վա՜յ 

քեզ, Կոպ րե՛, վա՜յ քեզ, Կոպ րե՛, վա՜յ քեզ, Կոպ րե՛, ո րով հե տև ինչ քեզ 

պատ վի րեց Աստ ված, դա մի կողմ թո ղիր, իսկ ինչ չի պա հան ջում քեզ

նից Տե րը, այն ես ո րո նում և քննում»: Եվ երբ լսե ցին եղ բայր ներն աս

վա ծը, ցրվե ցին ի րենց խցե րը, և խո նար հու թյան խոս քի շնոր հիվ փակ

վեց այս ա վե լորդ քնար կու մը: 

62. Հարց տրվեց ծե րին, թե լա՞վ է ծնրադ րե լը: Պա տաս խա նեց. «Հե

սու Նա վեն երբ ծնրադ րեց, տե սավ Աստ ծուն (Հե սու Ե 13-16)»:

63. Հայր Ովրն ու հայր Ա թե րի սը տար բեր երկր նե րից էին, սա կայն 

հա մա տեղ էին բնակ վում և այն աս տի ճան հնա զանդ էին միմ յանց, որ 

մի օր Ա թե րի սը կա մե նում էր ձու կը մեջ տե ղից կտրել, սա կայն Ով րի 

կան չի վրա թո ղեց դա նա կը ձկան մեջ և դուրս ե կավ նրա մոտ` ա ռանց 

ձու կը կտրե լու կամ դա նա կը վերց նե լու: Հե տո պատ րաս տե լիս, ձկան 

մի կե սը այ րեց, իսկ մյուս կե սը` հա ջող պատ րաս տեց: Խանձ վածն ու

տե լիս հարց րեց. «Լա՞վն է, հա՛յր»: Եվ ըն կերն ա սաց. «Ա յո՛, հա՛յր, չա

փա զանց լավն է»: Իսկ երբ ըն տիր պատ րաս տածն էին ու տում, ա սաց. 

«Խիստ զազ րե լի և փչա ցած է, հա՛յր»: Եվ նա ա սաց. «Ի րա վա ցի ես, 

հա՛յր, լա վը չէ»: Այս պի սի օ րի նակ պետք է պա հեն բո լո րը:

64. Հարց րին ծե րին, թե լա՞վ բան է օ տա րու թյու նը: Պա տաս խա նեց. 

«Ա յո՛, լավ է. ա հա վա սիկ մի ե կե ղե ցում սեր էին ճա շա կում եղ բայր նե

րը (ա գա պե), և այն տեղ մի օ տար կար, ո րին դուրս հա նե ցին, սա կայն 

խղճմտանք զգա լով՝ դարձ յալ ետ կան չե ցին  և այ նու հե տև նրան հարց

րին. «Ի՞նչ ապ րում ներ ու նե ցար հե ռա նա լիս և վե րա դառ նա լիս»: Եվ 

նա ա սաց. «Ես ինձ շուն եմ հա մա րում. ե թե վռնդում են, գնում եմ, և 

երբ կան չում են, գա լիս եմ»: Եվ եղ բայր ներն ազդ վե ցին նրա խո նար

հու թյու նից»:

65. Ոմն եղ բայր յոթ տա րի Աստ ծուց բժշկու թյան շնորհ խնդրեց, և 

Աստ ված տվեց նրան: Գնաց ոմն ծե րի մոտ և պատ մեց նրան: Իսկ նա 

լաց լի նե լով ա սաց. «Դժվար բան ես խնդրել, որդ յա՛կ. իսկ հի մա գնա՛ 

և ևս յոթ տա րի խնդրի՛ր, որ պես զի վերց նի քեզ նից այդ շնոր հը»: Եվ 

նա այդ պես ա րեց:  

66. Հայր Դա նիե լը պատ մեց. «Մի ոմն իշ խա նի դուստր դի վա հար վեց: 

Սրան շատ տե ղեր տա րան, սա կայն չկա րո ղա ցան բժշկել: Դիպ վա ծով 
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մի ծե րի ա շա կերտ անց նում էր աղջ կա մո տով, և դի վա հա րը ապ տա կեց 

նրան, իսկ նա, կա տա րե լով Քրիս տո սի պատ վի րա նը, մյուսն էլ դարձ րեց 

(Մատթ. Ե 39): Դևը, չկա րո ղա նա լով դի մա նալ պատ վի րա նի կա տար մա նը, 

բարձ րա ձայն ա ղա ղա կեց և դուրս ե կավ նրա նից: Եվ երբ ե կան ծե րե րը, 

պատ մեց նրանց ողջ ե ղե լու թյու նը, և փա ռա վո րե ցին Աստ ծուն»: 

67. Միա բա նու թյու նում մի եղ բայր կար, որն իր վրա էր վերց նում 

բո լոր եղ բայր նե րի մե ղան չում նե րը,  մին չև ան գամ պոռն կու թյան 

դեպ քե րը և ա սում էր. «Ե՛ս կա տա րե ցի»՝ ամ բաս տա նե լով իր ան ձը: 

Իսկ այլ եղ բայր ներ, քա նի որ չգի տեին նրա իս կա կան գոր ծե րը, սկսե

ցին տրտնջալ նրա նից և ա սել. «Որ քա՜ն չա րիք ներ է գոր ծում սա այս

տեղ և դրա հա մար էլ ոչ մի գործ չի ա նում»: Իսկ հայ րը գի տեր նրա 

գոր ծե րը և նրանց ա սաց. «Նրա` խո նար հու թյամբ գոր ծած մեկ խսիրն 

ինձ ա վե լի հա ճե լի է, քան ձեր ա մեն քի նը` ամ բար տա վա նու թյամբ. սա

կայն ու զո՞ւմ եք, որ Աստ ված կա տա րի ձեր կամ քը»: Եվ բե րեց բո լո րի 

գոր ծածն ու նաև այն եղ բոր մի փսիա թը և խա րույկ վա ռե լով` դրանք 

բո լո րը գցեց կրա կի մեջ: Բռնկվե լով՝ բո լո րը վառ վե ցին, բա ցի այն եղ

բոր փսիա թից: Եվ նրանք սար սա փա հար ըն կան նրա ա ռաջ և դրա նից 

հե տո պատ վում էին նրան իբ րև հոր: 

68. Հով հան նես կար ճա հա սակն իր ե րեց եղ բորն ա սաց. «Կա մե նում 

եմ ան հոգ լի նել, ինչ պես հրեշ տակ նե րը, ո րոնք ո չինչ չեն ա նում, այլ 

ան դա դար Աստ ծուն են փա ռա բա նում և պաշ տում»: Եվ հա նե լով իր 

կրո նա վո րա կան հան դերձ նե րը` ե լավ և գնաց ա նա պատ և մնա լով այն

տեղ մի շա բաթ՝ դարձ յալ վե րա դար ձավ եղ բոր մոտ` իր խու ղը, բա խեց 

դու ռը գի շե րով, իսկ եղ բայ րը չբա ցեց` ներ սից հարց նե լով. «Ո՞վ  ես 

դու»: Պա տաս խա նեց. «Ես Հով հան նեսն եմ»: Խու ղից ա սաց. «Հով հան

նե սը հրեշ տակ դար ձավ և մարդ կանց հետ չէ»: Եվ նա ա ղա չեց, որ 

բա ցի, սա կայն եղ բայ րը չբա ցեց, այլ թո ղեց նրան տա ռա պանք նե րի մեջ 

մին չև ա ռա վոտ, իսկ այ գա բա ցին նրան ա սաց. «Ա հա մարդ ես և քեզ 

աշ խա տել է պետք, որ ու տես»: Եվ Հով հան նե սը, ընկ նե լով նրա ա ռաջ, 

ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն շնոր հիր ինձ»: 

69. Մի ան գամ հայր Մա կարն ան տա ռով գնում էր  դե պի իր խու ղը 

և հետն ար մա վե նու ոս տեր ու ներ: Եվ ա հա նրան ե րևաց բան սար կուն, 

ո րը ման գաղ ու ներ իր ձեռ քին և կա մե նում էր հար վա ծել նրան, սա

կայն չկա րո ղա ցավ և ա սաց. «Դու ինձ կա պում ես, Մա կա րիո՛ս, և չեմ 

կա րո ղա նում հա կա ռակ վել քեզ, ա հա ինչ որ դու ա նում ես, նույ նը 

ա նում եմ և ես: Դու պահք ես պա հում` ես ա մե նևին չեմ ճա շա կում, 

դու հսկում ես` ես ա մե նևին չեմ ննջում. միայն մի բա նով ես ինձ հաղ
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թում»: Հայր Մա կա րիո սը հարց րեց. «Այդ ին չո՞վ եմ հաղ թում»: Եվ նա 

ա սաց. «Քո խո նար հու թյամբ, ո րով հե տև քո խո նար հու թյան պատ ճա

ռով չեմ կա րո ղա նում քեզ հա կա ռակ վել»: Եվ Մա կա րիոսն ա ղոթ քով 

վեր բարձ րաց րեց ձեռ քե րը, և բան սար կուն ան հե տա ցավ նրա մո տից:

70. Ոմն եղ բայր իր մարմ նա վոր հոր հետ հրա ժար վեց աշ խար հից, 

սա կայն չմնա ցին եր կու սով մի վան քում, իսկ ո րոշ ժա մա նակ անց եղ

բայրն ի մա ցավ իր հոր մա սին, թե մի դի վա հա րի բժշկեց: Եվ գնա լով 

ոմն մեծ ծե րի մոտ՝ պատ մեց այդ մա սին և իր ան ձի հա մար տրտմե լով` 

ա սաց. «Աբ բա՛, ա հա իմ հայ րը ա ռա ջա դի մե լով` մի եղ բոր մի ջից դևը 

հա լա ծեց, իսկ ես ծու լու թյան մեջ եմ և ոչ մի ա ռա ջա դի մու թյուն չու

նեմ»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ի րա կա նում, որդ յա՛կ, դևեր հա նե լը կամ 

բժշկե լը ա ռա ջա դի մու թյուն չէ, քան զի դրանք ոչ թե մարդն է ա նում, 

այլ՝ Աստ ծո զո րու թյու նը և կա տա րո ղի հա վատ քը, սա կայն շա տե րը, 

չի մա նա լով այդ, բժշկու թյան շնոր հից ամ բար տա վա նու թյան մեջ ըն

կան և կո րան: Իսկ ես ա սում եմ. ե թե մարդ ճշմա րիտ խո նար հու թյան 

գա՝ չկա՛ դրա նից ա վե լի մեծ ա ռա ջա դի մու թյուն, քա նի որ խո նար հը 

եր բեք չի ընկ նում. քան զի ով ի րեն խո նար հեց նում է ներ քև, ո՞ւր պի

տի ընկ նի կամ ինչ պե՞ս պի տի ընկ նի, ե թե մին չև գե տին է ի ջեց րել 

ի րեն: Իսկ այս պի սի խո նար հու թյան հա սած մար դու նշանն այս է, որ 

ծի ծա ղում է թե՛ ար հա մար հանք նե րի և թե՛ ա նար գանք նե րի վրա»:

71. Մի տղա յի ծնող նե րը հանձ նե ցին վանք, և ո րոշ ժա մա նակ անց 

ե կան նրան տես նե լու, իսկ ծե րը եղ բայր նե րից մե կին ա սաց, որ կան չեն 

փոք րի կին: Երբ տղան մո տե ցավ աբ բա յին, նա ա սաց. «Քեզ ո՞վ կան

չեց»: Ա պա ապ տա կե լով նրան՝ ա սաց. «Գնա՛ քո խու ցը»: Եվ տրտմե

ցին նրա ծնող նե րը, սա կայն քիչ անց ա սա ցին նրան. «Հրա մա յի՛ր, որ 

փոք րի կը գա և տես նենք նրան»: Եվ աբ բան կան չեց  եղ բայր նե րից 

մե կին և ա սաց նրան. «Կան չի՛ր փոք րի կին»: Երբ տղան մո տե ցավ ծե

րին, նա ապ տա կեց նրան և ա սաց. «Քեզ ո՞վ կան չեց. գնա՛ քո խու

ցը»: Նրա ծնող նե րը դարձ յալ տրտմե ցին և ա սա ցին. «Ե րա նի, թե մեր 

տղան այս տեղ ե կած չլի ներ»: Սա կայն քիչ անց դարձ յալ, բնա կան սի

րուց մղված, ա սա ցին աբ բա յին. «Հրա մա յի՛ր, հա՛յր, որ փոք րի կը գա»: 

Աբ բան մի եղ բոր ա սաց. «Կան չի՛ր նրան»: Իսկ երբ տղան մո տե ցավ 

ծե րին, վեր ջինս ապ տա կեց  նրան և ա սաց. «Քեզ ո՞վ կան չեց. գնա՛ 

քո խու ցը»: Եվ երբ տղան գնաց, աբ բան հետ կան չեց նրան, բռնեց 

ձեռ քից, տվեց նրան իր ծնող նե րին և ա սաց նրանց. «Ա հա ձեր որ դին 

դար ձավ մե նակ յաց»: Այն ժամ ծնող նե րը մեծ գո հու նա կու թյուն ապ րե

ցին և գո հա ցան Աստ ծուց՝ ի րենց տղա յի ա ռա ջա դի մու թյան հա մար, որ 
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վկայ վեց աբ բա յի կող մից: Արդ, մենք ևս ա ղո թենք այս պի սի խո նար

հու թյան հաս նե լու հա մար Աստ ծո օգ նու թյամբ:

72. Ծերն ա սաց. «Քեզ պա տա հած ոչ մի փոր ձու թյան հա մար ոչ մի 

մար դու մի՛ մե ղադ րիր, այլ ինքդ քեզ ա սա՛. «Իմ մեղ քե րի պատ ճա ռով 

այս ա մենն ե կավ ինձ վրա»:

 Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից

73. Հայ րե րից ո մանք գնա ցին հայր Ան տո նիո սի մոտ, և հայր Հով

սե փը նրա հետ էր: Հայր Ան տո նը ու զեց փոր ձել նրանց. մեջ բե րում 

ա րեց Սուրբ Գրքից և ա մե նակրտ սե րից սկսեց հարց նել, թե որն է այդ 

խոս քի ի մաս տը, և նրան ցից յու րա քանչ յու րը պա տաս խա նում էր ըստ 

իր կա րո ղու թյան: Իսկ ծե րը նրան ցից մե կին ա սաց. «Դե ռևս չգի տեք 

այն»: Հե տո հարց նե լով՝ հա սավ ա մե նա ծե րին: Ա պա հարց րեց  հայր 

Հով սե փին և ա սաց. «Դու ինչ պե՞ս ես հաս կա նում այս խոս քի ի մաս

տը»: Իսկ նա ա սաց. «Ես ևս չգի տեմ և ոչ էլ կա րող եմ ի մա նալ այդ»: 

Ա սաց հայր Ան տո նը. «Ար դա րև միայն հայր Հով սեփն ի մա ցավ այդ, 

քա նի որ ա սաց՝ չգի տեմ»:

74. Ե րեք հայ րեր սո վո րու թյուն ու նեին՝ տա րին մեկ ան գամ այ ցե լել 

հայր Ան տո նիո սին, և երբ կրկին ան գամ այ ցե լե ցին, նրան ցից եր կու սը 

հարց նում էին նրան ի րենց խոր հուրդ նե րի և հո գու փրկու թյան մա սին, 

իսկ մյու սը միշտ լուռ էր և ո չինչ չէր հարց նում: Շատ ժա մա նակ անց 

հայր Ան տո նը նրան ա սաց.  «Ա հա այս քան տա րի է` գա լիս ես այս տեղ 

և ինձ ո չինչ չես հարց նում»: Նա պա տաս խա նեց  և ա սաց. «Բա վա կան 

է ինձ միայն տես նել քեզ` և դա ար դեն իսկ հո գե շահ է»: Այս պի սին է 

խո նար հու թյու նը:

75. Հայր Դա նիելն ա սաց. «Երբ հայր Ան տո նը պատ րաստ վում էր 

փո խադր վե լու այս տե ղից, պատ վի րեց մեզ և ա սաց. «Հոգ մի՛ ա րեք՝ 

ինձ հա մար բա րի բան ա նել, քան զի ե թե ո րևէ բա րի բան եմ ա րել երկ

րի վրա, այն գտնե լու եմ»: Եվ երբ ար դար նե րի քնով ննջե լու մոտ էր, 

հուզ մունք ապ րե ցին նրա ա շա կերտ նե րը, իսկ նա ա սաց. «Լռե՛ք, ո րով

հե տև ժա մը դեռ չի մո տե ցել, երբ գա, ես ձեզ կա սեմ, սա կայն ձե զա նից 

դա տաս տան կպա հանջ վի Քրիս տո սի ա թո ռի ա ռաջ, ե թե իմ մար մի նը 

ո րևէ մե կին տաք»: Եվ նրանք էլ հարց րին. «Իսկ ի՞նչ ա նենք»: Ծերն 

ա սաց. «Չվա նով ոտ քե րիցս կա պեք և քա շե լով գցեք ա նա պա տում»: 

Ա հա այս Աստ ծո սուրբն ու ե րա նե լին այս պի սի խո նար հու թյան էր 
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հա սել, որ այս պի սի պատ վեր էր տա լիս սուրբ մարմ նի վե րա բեր յալ: 

Ծե րը միշտ ա սում էր, թե` այն ժա մա նա կից ի վեր, ինչ ե կա  այս տեղ, 

բազ միցս զղջա ցել եմ ա սածս խոս քե րի հա մար, սա կայն լռու թյան հա

մար` եր բեք: Իսկ երբ մեր ձե ցավ սրբի մահ վան ժա մը, սկսեց լաց լի նել 

և ող բալ: Եղ բայր ներն ա սա ցին. «Ար դա րև դո՞ւ էլ ես երկն չում մահ

վա նից, հա՛յր»: Եվ նա ա սաց. «Ճշմա րիտ եմ ա սում, եղ բայր նե՛ր, և 

Տե րը գի տե, որ այս երկ յու ղը, որն այժմ իմ սրտում է, միշտ ինձ հետ 

էր այն ժա մա նա կից ի վեր, երբ ե կա կրո նա վո րու թյան»: Այս ա սե լով` 

ար դար նե րի քնով ննջեց Ար սե նիոս ե րա նե լին: Իսկ երբ հայր Պի մե նը 

լսեց, թե ննջեց հայր Ար սե նիո սը, ող բաց և ա սաց. ��Ե րա նի քեզ, հա՛յր 

Ար սե նիոս, քան զի քո անձն այս աշ խար հում ող բա ցիր, ո րով հե տև ով 

այս տեղ չի ող բում իր ան ձը, հան դերձ յա լում կող բա: Կամ այս տեղ կա

մա վոր, կամ այն տեղ ա կա մա տան ջանք նե րի պատ ճա ռով պար տա վոր 

ենք ող բա լու��»: 

76. Եվ պատ մեց  հայր Դա նիե լը, թե կան չեց մի ան գամ հայր Ար սե

նիո սը հայր Ա լեք սանդ րո սին և Զո յի լո սին և ա սաց նրանց. «Գի տեմ, որ 

ինձ հետ պա տե րազ մում են դևե րը, սա կայն չգի տեմ` կհափշ տակ վե՞մ 

քնով: Նե ղու թյո՛ւն քա շեք ինձ հետ այս գի շեր և պա հե՛ք ինձ, որ պես

զի չննջեմ այս հսկման ըն թաց քում»: Եվ նստե ցին ե րե կո յից լռել յայն` 

մե կը ձախ կող մում, մյու սը` աջ: Եվ ա սա ցին. «Մենք ննջե ցինք և արթ

նա ցանք, սա կայն չի մա ցանք, թե ննջե՞ց արդ յոք, իսկ ա ռա վոտ յան չի

մա ցանք, թե դիտ մա՞մբ ա րեց այդ, թե՞ բնու թյու նից դրդված ննջեց` 

Աստ ված գի տե, քան զի փա կեց աչ քե րը, ե րեք ան գամ շնչեց և բա ցե լով 

աչ քե րը` հապշ տապ վեր կա ցավ և դժգոհ ձայ նով ա սաց. «Ես ննջե ցի, 

ա յո՛, ես ննջե ցի»: Այս պի սին էր ե րա նե լի Ար սե նիո սը»:

77. Հայր Ա ղա թո նը, մինչ պատ րաստ վում էր մահ վամբ փոխ վե լու, 

ե րեք օր բաց մնա ցին աչ քե րը, և բնավ չէր շար ժում դրանք: Իսկ եղ

բայր նե րը բո թե ցին նրան և ա սա ցին. «Որ տե՞ղ ես արդ յոք, հա՛յր Ա ղա

թոն»: Իսկ նա նրանց ա սաց. «Աստ ծո դա տաս տա նի ա ռաջ եմ ես, որդ

յակ նե՛ր»: Ա սա ցին նրան. «Դո՞ւ էլ ես երկն չում այդ ժա մից, հա՛յր»: 

Եվ նա նրանց ա սաց. «Ես իմ կա րո ղու թյան չա փով ջա նա ցի պա հել 

Աստ ծո պատ վի րան նե րը, սա կայն, այ նո ւա մե նայ նիվ, մարդ եմ և չգի

տեմ, թե իմ գոր ծե րը հա ճո ե ղա՞ն Աստ ծուն, թե՞ ոչ»: Եղ բայր ներն 

ա սա ցին նրան. «Չե՞ս կա րող գոր ծե րիդ վրա վստահ լի նել, թե հա ճո 

են Աստ ծուն»: Ա սաց նրանց ծե րը. «Չեմ հա մար ձակ վում վստահ լի նել, 

մին չև չկանգ նեմ Աստ ծու ա ռաջ, քան զի այլ է Աստ ծու դա տաս տա նը, 

և այլ` մարդ կա յին դա տաս տա նը»: Եվ երբ եղ բայր նե րը կա մե նում էին 
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այլ բան ևս խո սել, ա սաց. «Ա ղա չում եմ` ո չինչ մի՛ խո սեք ինձ հետ 

այս ժա մին, ո րով հե տև չեմ կա րող լսել»: Եվ նույն պա հին էլ վախ ճան

վեց խնդու թյամբ` խո սե լով հրեշ տակ նե րի հետ, ո րոնք ե կել էին նրա 

հո գին տա նե լու եր կինք:

78. Հայր Ա մո նին հարց րին. «Ի՞նչ է նեղ դուռն ու ան ձուկ ճա նա

պար հը, որ գրված է (Մատթ. Է 13-14)»: Նա պա տաս խա նեց և ա սաց. «Նեղ 

դուռն ան ձը բռնա դա տելն է և չար խոր հուրդ նե րը հա տե լը, իր կամ քը 

թող նելն ու Աստ ծո կամ քին հե տևելն է, որ պես զի կա րող լի նի ա սե լու. 

��Ա հա մենք թո ղե ցինք ա մեն ինչ և ե կանք քո հե տևից (Մատթ. ԺԹ 27)��»:

79. Հայր Պի մենն ա սաց, թե ոմն եղ բայր գնաց հայր Ա մո նի մոտ և 

նրան ա սաց. «Հա՛յր, ինձ խոսք ա սա՛»: Եվ մնաց նրա մոտ յոթ օր, և 

ծե րը ո չինչ չխո սեց նրա հետ: Եվ երբ ճա նա պար հում էր նրան, ա սաց. 

«Գնա՛ և զգո՛ւյշ ե ղի՛ր քո ան ձի նկատ մամբ, քան զի այս օ րե րին իմ 

մեղ քե րը խա վար պա րիսպ ե ղան` բա ժա նե լով ինձ իմ Աստ ծուց»: Սա 

եղ բոր մա սին էր ա սում` ի րե նը հա մա րե լով նրա մեղ քե րը, քան զի խո

նարհ են սրբե րի հո գի նե րը:

80. Հայր Հով հան նե սը մեզ պատ մեց, թե հայր Ա նու բը, հայր Պի մե նը 

և նրանց մյուս եղ բայր նե րը մի մոր ծնունդ էին և միա սին  կրո նա վոր

ներ  դար ձան Սկի տեում: Եվ երբ ե կան մար զիկ նե րը (հա վա նա բար` 

մազ քութ նե րը) և ա վե րե ցին Սկի տեն, նրանք գնա ցին այն վայ րը, որ 

Տե րե նութ էր կոչ վում, և մնա ցին այն տեղ մի քա նի օր, մին չև որ բնակ

վե լու տեղ գտնեն, և ապ րում  էին կուռ քե րի տա ճա րում: Հայր Ա նուբն 

ա սաց հայր Պի մե նին. «Շնո՛րհ ա րա, ես ու դու և մեր մյուս եղ բայր

նե րը՝ յու րա քանչ յուրս ա ռան ձին կե նանք և հսկում ա նենք այս յոթ 

օ րը և միմ յանց չտես նենք` մին չև Տե րը ցույց տա, թե որ տեղ պետք է 

ապ րենք»: Հայր Պի մենն ա սաց. «Ա նենք այն պես, ինչ պես ա սա ցիր»: 

Եվ յու րա քանչ յուրն ա ռան ձին կե ցավ՝ լռել յայն: Այդ տա ճա րում մի 

մեծ կուռ քի ար ձան կար, և վեր էր կե նում ա ռա վոտ յան հայր Ա նու բը, 

քա րեր էր հա վա քում և ա ռա վո տից մին չև ե րե կո քար կո ծում էր կուռ

քի ե րե սը, իսկ ե րե կո յան կուռ քին ա սում էր. «Թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ, 

որ քեզ տրտմեց րի»: Լրա ցավ յոթ օ րը, և նա այդ ա րեց ա մեն օր: Իսկ 

շա բաթ օ րը դարձ յալ հա վաք վե ցին միա սին: Հայր Պի մենն ա սաց հայր 

Ա նու բին. «Այս յոթ օ րը քեզ տես նում էինք ողջ օ րը կուռ քին քար

կո ծե լիս, իսկ ե րե կո յան` գետ նին ըն կած, սրա նից թո ղու թյուն խնդրե

լիս: Ինչ պե՞ս է հա վա տաց յալ մար դը, ա ռա վել ևս` կրո նա վո րը, ծնկի 

գա լիս կուռ քի առ ջև և նրա նից թո ղու թյուն խնդրում»: Ծե րը նրան 

ա սաց. «Ես ձեզ այդ իբ րև օ րի նակ տվե ցի, եղ բայր նե՛ր. երբ քար կո ծում 
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էի նրան, մի՞թե նա պա տաս խա նեց կամ բար կա ցավ»: Պի մենն ա սաց` 

ո՛չ: «Իսկ երբ ծնկի ե կած՝ թո ղու թյուն էի խնդրում, մի՞թե վրդով վեց 

թե կուզ դույզնինչ կամ ա սաց` չի նե րի ինձ»: «Ո՛չ»,– ա սաց Պի մե

նը: Ծերն ա սաց. «Այս պես էլ մենք` յոթ եղ բայր ներս, ե թե կա մե նում 

ենք միա սին բնակ վել, լի նե՛նք ինչ պես այս քա րե ղեն կուռ քը, ո րը ո՛չ 

ա նար գանք նե րից խռով վեց, ո՛չ էլ` փա ռա բա նում նե րից,  և չբար կա

ցավ թե կուզ փոքրինչ: Իսկ ե թե չեք ու զում այդ պի սին լի նել, ա հա 

տա ճա րը չորս դուռ ու նի, և մեզ նից յու րա քանչ յու րը դուրս գա լով 

թող գնա՛` ուր և կա մե նա»: Իսկ նրանք, երբ լսե ցին այս, նրա ոտ քերն 

ըն կած՝ ա սա ցին. «Ինչ պես կա մե նաս` այն պես էլ կա նենք, և կլսենք` ինչ 

էլ որ դու ա սես»: Եվ ա սաց  հայր Պի մե նը, թե՝ բնակ վե ցինք միա սին՝ 

միմ յանց նկատ մամբ խո նար հու թյամբ, մեր  կյան քի բո լոր օ րե րին, և 

ա նում էինք այն ա մե նը, ինչ ծերն էր ա սում: Եվ մեզ նից մե կին տնտես 

կար գե ցինք, և ինչ որ դնում էր մեր առ ջև` այն էր մեր կե րա կու րը, և 

մեզ նից  ոչ մե կը չէր հա մար ձակ վում ու րիշ բան խնդրել, կամ խո սել, 

կամ առ ջևը դրվա ծը չու տել: Եվ միա սին ապ րե ցինք մեր օ րե րը` խա ղա

ղու թյամբ, հանգս տու թյամբ և ու րա խու թյամբ:

 81. Հայր Գե լա սիոսն ա սաց. «Մենք չենք կա րող իջ նել դե պի կե նա

գոր ծող խո նար հու թյու նը, ե թե նախ մե զա նից չհե ռաց նենք հո գի ներ 

սպա նող ամ բար տա վա նու թյան ծանր բե ռը, ո րով հե տև ե թե ճգնենք 

այս ուղ ղու թյամբ, խո նար հու թյուն կգտնենք: Մի՛ ա սեք, թե այ սինչ 

բա նը մեզ չի վնա սում, քան զի ա մեն բան, որ չի օգ նում մեզ, դրան հա

կա ռակ` վնա սում է, ինչ պես և Տերն է ա սում. «Ով ինձ հետ չի հա վա

քում` ցրում է (Մատթ. ԺԲ 30): Ինչ պես որ կնի քը` պատ կե րում է այն, ինչ 

որ դրոշմ ված ու նի, այդ պես և գոր ծերն են դրոշմ վե լով՝ պատ կեր վում 

հո գու վրա: Ուս տի՝ քո տես քը, հան դերձ նե րը, ըն թաց քը, նիս տու կա ցը, 

կե րա կու րը, կեն սա կեր պը, ան կո ղի նը, հո ղա թա փե րը,  ողջ կահկա րա

սին, տու նը և ա մա նե ղե նը` թո՛ղ հա մեստ և հեզ լի նեն: Մեծմեծ բա ներ 

մի՛ խո սիր և հռե տո րա կան ու գո ռոզ ձայ նով մի՛ բար բա ռիր, մի՛ խո սիր 

և գոր ծիր ան պա տեհ ժա մի, եր գե լով մի՛ ա ղո թիր և հպար տու թյամբ 

մի՛ պա տաս խա նիր, այլ ա մեն ին չում գոր ծից և խոս քից վերց րո՛ւ մե

ծը և տո՛ւր փոք րը: Եվ քաղցր ե ղի՛ր բա րե կամ նե րի հան դեպ, հեզ` 

քեզ հնա զանդ վո ղի հան դեպ, ան հի շա չար` հան դուգ նե րի նկատ մամբ և 

մար դա սեր` խո նարհ նե րի հան դեպ, մխի թա րող ե ղի՛ր վշտաց յալ նե րին 

և խնա մող` հի վանդ նե րին,  մարդ կան ցից ոչ մե կին մի՛ ար հա մար հիր, 

քա՛ղցր ե ղիր խո սե լիս, ու րախ և մեղմ` պա տաս խա նե լիս, քաղց րա խոս 

և դյու րըն կալ ե ղիր բո լո րի  հետ»:
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82. Հայր Մով սեսն ա սաց հայր Զա քա րիա յին. «Ինձ մի խո՛սք ա սա, 

որդ յա՛կ»: Իսկ նա ըն կավ նրա ոտ քերն ու ա սաց. «Եվ այդ դո՞ւ ես 

հարց նում ինձ, հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Հա վա տա՛ ինձ, որդ յա՛կ, 

քա նի որ տես նում եմ Սուրբ Հո գու շնորհ նե րը քեզ վրա հանգ չած, 

դրա հա մար եմ հարց նում»: Իսկ Զա քա րիան՝ իբ րև Աստ ծուց հրա ման 

ստա ցած, վերց նե լով կնգուղն իր գլխից՝ գցեց գետ նին և ոտ քե րով կո

խո տեց ու  ա սաց. «Ե թե մեկն այս պես կո խո տե լով չխոր տա կի իր անձն 

ա մե նա հե տին խո նար հու թյամբ և ցած րու թյամբ, եր բեք չի կա րող կրո

նա վոր լի նել»:

83. Հայր Ե սա յիասն ա սաց. «Երկ րա վոր մե ծու թյան և փառ քի հան

դեպ սե րը ծնում է ստու թյուն, իսկ խո նար հու թյու նը՝ Աստ ծո երկ յուղ 

է ծնում սրտում: Դու մի՛ կա մե ցիր աշ խար հի մե ծա մեծ նե րին և իշ

խան նե րին սի րե լի լի նել, որ պես զի չզրկվես Աստ ծո փառ քից»: Ա սաց 

դարձ յալ. «Ե թե ա ղոթք ներդ խո նար հու թյամբ ա նես և անձդ ա նար ժան 

հա մա րես, ըն դու նե լի կլի նեն Աստ ծուն, իսկ ե թե քո սիրտն ամ բար տա

վան է, և մի ծույլ եղ բոր հի շե լով` դա տես նրան` ի զուր է քո ա ղոթ քը»: 

Դարձ յալ ա սաց. «Ին չո՞ւ է ե րա նե լի խո նար հը. ո րով հե տև լե զու չու նի 

մե կին բամ բա սե լու կամ ընդ դի մա նա լու ի րեն զրկո ղին, ոչ էլ աչ քեր ու

նի՝ ըն կե րոջ թե րու թյու նը տես նե լու: Չու նի ա կանջ, որ պես զի ա նօ գուտ 

խոս քեր լսի, ոչ էլ բե րան ու նի՝ չա րա խո սե լու մե կին կամ իր եղ բո րը, 

կամ քննե լու այ լոց հան ցանք նե րը, այլ` միայն իր մեղ քե րը, և խա ղա

ղա րար է բո լո րի հան դեպ՝ ըստ Տի րոջ խոս քի (Մատթ. Ե 9): Այս ա նում 

է ոչ թե հա նուն ո րևէ մե կի, այլ` հա նուն Տի րոջ: Սա կայն ճշմար տու

թյունն այս է. ե թե մե կը վեց օր պա հե ցո ղու թյուն ա նի և բո լոր ա ռա

քի նու թյուն նե րը ձեռք բե րի, ո չինչ են և ա նօ գուտ՝ ա ռանց խո նար հու

թյան»: Դարձ յալ ա սաց. «Ե թե մե կը խո նար հու թյուն ձեռք բե րի, նա 

կտես նի իր բո լոր մեղ քե րը, և ով հե տա մուտ լի նի խո նար հու թյան և ող

բի, դրանք կար տաք սեն իր սրտից բո լոր չար խոր հուրդ նե րը և կսնու

ցեն նրա հո գին  ա ռա քի նու թյուն նե րով: Եվ ով ու նի ողբ և խո նար հու

թյուն՝ այ լևս չի հաղթ վի մարմ նա կան ա մո թա լի ցան կու թյուն նե րից, 

այլ ար հա մար հան քը, ո րով կա նարգ վի մարդ կան ցից, նրա զեն քը կլի նի 

և կպահ պա նի նրան բար կու թյու նից և չա րին չա րով հա տու ցե լու գայ

թակ ղու թյու նից և կու սու ցա նի համ բե րել բո լոր չա րիք նե րին, և սրան

ցից ոչ մե կը չի մեր ձե նա խո նար հին»: Ա սաց դարձ յալ. «Գի տակ ցա բար 

Աստ ծո առ ջև ընկ նե լը և պատ վի րան նե րին խո նար հու թյամբ հնա զանդ

վե լը մար դուն բե րում են աստ վա ծա յին սեր և ա նախ տու թյուն, իսկ խո

նար հու թյունն իր ան ձը բո լոր մարդ կան ցից ա ռա վել մե ղա վոր հա մա
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րելն է և ինքն ի րեն ար հա մար հե լը, որ պես թե եր բևէ ո րևէ բա րի բան չի 

գոր ծել: Եվ խո նա րու թյան գոր ծե րը սրանք են. միշտ լռել, ոչ մե կի դեմ 

չպայ քա րել և ոչ մե կին չհա կա ռակ վել, բո լո րին հնա զանդ վել, միշտ 

խո նարհ հա յացք ու նե նալ, մա հը միշտ աչ քի ա ռաջ ու նե նալ, խոս քի 

մեջ ան սուտ լի նել, չընդ դի մա խո սել ա վագ նե րին, իր խոս քը չպնդել, 

մտքե րի համ բե րու թյուն ու նե նալ, ա տել հան գիս տը, ա նար գանք նե րին 

համ բե րել, ար թուն և զգաստ լի նել, իր կամ քից հրա ժար վել, ոչ մե կի 

վրա չբար կա նալ, նա խանձ կամ ոխ չու նե նալ և մշտա պես ող բալ. այս 

է խո նար հու թյան չա փը: Եվ ով խո նար հու թյուն ստա նա, նա իր վրա 

կվերց նի եղ բոր հան ցանք նե րը և կա սի` ես եմ մե ղա վոր, իսկ ով ա տի 

եղ բո րը` իր անձն ի մաս տուն և ար դար կհա մա րի և եղ բորն ա մո թա հար 

կա նի: Իսկ ով իր ան ձը ա մա չեց նի, նա այ լոց չի վնա սի»: Դարձ յալ 

ա սաց. «Թո՛ղ քո լե զուն չխո սի, այլ քո գոր ծե րը խո սեն, քո խոս քերն 

ա վե լի խո նարհ լի նեն, քան քո գոր ծե րը, և մտքից դուրս բա ներ մի՛ 

խոր հիր, խո նար հու թյու նից դուրս մի՛ վար դա պե տիր, որ պես զի հո ղը 

կա րո ղա նա ըն դու նել քո սեր մը»: Դարձ յալ ա սաց. «Խո սելն  ի մաս տու

թյուն չէ, այլ ի մաս տու թյուն է խո սե լու ժա մա նա կը գի տե նա լը, թե երբ 

է խո սե լու ժա մը, և խոսքն էլ ի մաս տու թյամբ լսիր և ի մաս տու թյամբ 

խո սի՛ր, զգո՛ւյշ ե ղիր նախ քան խո սե լը և տուր պատ շաճ պա տաս խան, 

և գի տու թյան մեջ տգետ ե ղի՛ր, որ պես զի բա զում վշտե րից զերծ լի նես, 

քան զի ով իր ան ձը ի մաս տուն է ցույց տա լիս, ինքն իր վրա վշտեր է 

բար դում: Դրա հա մար էլ մի՛ պար ծե ցիր քո գի տու թյան վրա, ո րով հե

տև ոչ ոք չգի տե` ինչն ինչ պես է, այ լա պես դրա վերջն ա մոթն է, իսկ 

ըն կե րոջ ա ռաջ խո նարհ վե լը` Աստ ծո հետ է միա վո րում քեզ»:

84. Խո նար հու թյան մա սին դարձ յալ հայր Ե սա յիասն ա սաց. «Եղ

բայր նե՛ր, հի շենք Նրան, ով իր գլու խը դնե լու տեղ չու ներ: Հի շի՛ր, 

եղ բա՛յր,  և մի՛ մե ծամ տա ցիր: Տե՛ս, թե ով էր և կամ ինչ ե ղավ քեզ 

հա մար. թա գա վոր էր և օ տա րա կան ու պան դուխտ դար ձավ քեզ հա

մար: Ան պատ մե լի՜ է քո  մար դա սի րու թյու նը, Տե՛ր. ին չո՞ւ այդ պես 

խո նարհ վե ցիր հա նուն մեղ սա վոր ծա ռա նե րիս, մին չև իսկ գլուխդ դնե

լու տեղ չու նեիր` ա մեն ին չի Ա րա րիչդ, իսկ մենք` ա պե րախտ ներս և 

ա մե նան վաստ ու  ա նարգ խո նար հու թյան ար ժա նի ներս, մե ծու թյուն 

ու պա տիվ ենք ցան կա նում ան ցա վոր նե րիս: Արդ, ին չո՞ւ ես խռով ված, 

ո՜վ եղ կե լի մարդ, և ի՞նչ ես կու տա կում,  ին չո՞ւ ես կու րա ցել ա նա ռա

կու թյամբ կամ ին չո՞ւ ես հե տևում աշ խար հիկ պատ րանք նե րին,  ին

չո՞ւ հե տա մուտ չես հան դերձ յալ բա րիք նե րին»: Ու րեմն, քննի՛ր այս 

ա մե նը և ընտ րի՛ր լա վա գույ նը:
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85. Ոմն եղ բայր ա սաց հայր Թեո դո րո սին. «Կա մե նում եմ Աստ ծո 

պատ վի րան նե րը կա տա րել»: Ծերն ա սաց. «Հայր Թեով նե սը մի ան գամ 

ա սաց. «Ու զում եմ կա տա րել Աստ ծո պատ վի րան նե րը»: Եվ իր ալ յու րը 

տա նե լով փու ռը` հաց թխեց և այն տեղ փնտրե լով ու գտնե լով աղ քատ

նե րի` նրանց տվեց հա ցը: Ու րիշ ներ ևս խնդրե ցին, և քա նի որ հաց 

չմնաց, նրանց տվեց իր կո ղո վը: Սա կայն ու րիշ խնդրող ներ ևս ե ղան, 

և նրանց տվեց այն, ինչ հա գին էր, և ա սաց, թե չկա րո ղա ցավ Աստ

ծո պատ վի րան նե րը կա տա րել»: Իսկ ե թե դու էլ կա րո ղա նաս այդ պես 

ա նել, դեռ պար տա վոր ես ա սել` չկա րո ղա ցա կա տա րել Աստ ծո պատ

վի րան նե րը, քան զի պատ վի րան նե րի կա տա րու մը խո նար հու թյունն է, 

և Աստ ված հե զե րի և խո նարհ նե րի մեջ է բնակ վում, և ով խո նար հու

թյուն է ա նում, նա էլ կա տա րում է Աստ ծո բո լոր պատ վի րան նե րը, 

իսկ ով խո նար հու թյուն չու նի, նա չու նի նաև մնա ցած բո լոր պատ

վի րան նե րը, ո րով հե տև ա ռանց խո նար հու թյան ոչ մի ա ռա քի նու թյուն 

ըն դու նե լի չէ ըն դու նող Քրիս տո սի ա ռաջ»: Եվ այն եղ բայ րը խո նարհ

վե լով՝ երկր պա գեց նրան և շա հած` գնաց ու րա խու թյամբ:

86. Գնաց մի ան գամ Թեո փի լոս ե պիս կո պո սը Նիտ րիա լե ռը, և լե

ռան վա նա հայ րը ե կավ նրա մոտ՝ տե սակ ցու թյան: Ե պիս կո պո սը հարց

րեց ծե րին. «Այս կրո նա վո րու թյան մեջ ո՞րն ես ա մե նա մեծ գոր ծը հա

մա րում, հա՛յր»: Ծե րը պա տաս խա նեց. «Այն, որ մարդ իր մեղ քերն 

իր մի տը բե րի և նա խա տի ու ա մո թանք տա ինքն ի րեն»: Թեո փի լոսն 

ա սաց. «Դա է փրկու թյան ճշմա րիտ ու ղին»:

87. Նույն ին քը՝ Թեո փի լոս ե պիս կո պո սը, գնաց մի ան գամ Սկի տե, 

և նրա մոտ հա վաք վե ցին հայ րերն ու եղ բայր նե րը: Եղ բայր նե րը հայր 

Պամ բո յին ա սա ցին. «Հա՛յր, մի խո՛սք ա սա ե պիս կո պո սին, որ պես զի 

նա շա հի քեզ նից»: Ծերն ա սաց. «Ե թե նա իմ լռու թյու նից չշա հի, խոս

քից ևս չի շա հի»: Այն ժամ ա սա ցին. «Ա յո՛, լռու թյու նը խո նար հու թյան 

գործ է և բո լո րին  սի րե լի է ու հո գե շահ»:

88. Մայր Թեո դո րան ա սում էր, թե ո՛չ ճգնու թյուն, ո՛չ տքնու թյուն 

և ո՛չ այլ ո րևէ ա ռա քի նու թյան ջանք չեն կա րող ապ րեց նել մար դուն` 

ինչ պես որ խո նար հու թյու նը: Ո րով հե տև մի տեղ մի մե նակ յաց կար, որ 

մարդ կանց մի ջից դևեր էր հա լա ծում. և նա մի օր դևե րին հարց րեց. 

«Ո՞ր ա ռա քի նու թյամբ եք դուրս գա լիս. մի՞թե պահ քով եք ել նում»: 

Դևն ա սաց. «Մենք բնավ չենք ու տում»: Իսկ ծերն ա սաց. «Հսկմա՞մբ»: 

Եվ դևն ա սաց. «Մենք բնավ չենք ննջում»: Եվ ծերն ա սաց. «Հա պա 

ո՞ր ա ռա քի նու թյամբ եք ել նում դուք»: Եվ դևն ա սաց. «Ո չինչ այն պես 

չի հա լա ծում և չի հաղ թում մեզ, ինչ պես խո նար հու թյու նը, ո րով հե տև 
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նրա նով ենք մենք հա լած վում, և նույն ին քը` խո նար հու թյունն է, որ 

մեզ իս պառ կոր ծա նում է»: Տես նո՞ւմ ես, թե ինչ պես դևե րին հաղ թող 

և կոր ծա նող  է խո նար հու թյու նը»: 

89. Հայր Հով հան նես Կար ճա հա սակն ա սաց, թե խո նար հու թյունն 

է երկն քի դու ռը, և մեր հայ րե րը բա զում պատ կա ռան քով ու նա խա

տինք նե րով մտան կեն դա նի Աստ ծո քա ղա քը, քան զի խո նար հու թյունն 

ու Աստ ծո երկ յու ղը բո լոր  ա ռա քի նու թյուն նե րից բարձ րա գույնն են: 

Ա սաց դարձ յալ. «Ո՞վ վա ճա ռեց Հով սե փին»: Եղ բայ րը պա տաս խա նեց և 

ա սաց. «Նրա եղ բայր նե րը վա ճա ռե ցին (Ծննդ. ԼԷ 28)»: Ծերն ա սաց. «Ո՛չ, 

այլ խո նար հու թյու նը վա ճա ռեց նրան, ո րով հե տև կա րող էր ա սել գնող

նե րին. «Ես սրանց եղ բայրն եմ», սա կայն լռեց և խո նար հու թյամբ վա

ճառ վեց, և նրա խո նար հու թյան հա մար Աստ ված նրան իշ խան դարձ րեց 

ե գիպ տա ցի նե րի երկ րի վրա»: Ա սաց դարձ յալ. «Մի՛ թո ղեք թե թև բե ռը, 

որ է` սե փա կան ան ձը մե ղադ րե լը, և մի՛ շա լա կեք ծանր բե ռը, այ սինքն` 

սե փա կան անձն ար դա րաց նե լը»: Այս հայր Հով հան նե սը ջեր մե ռանդ էր 

հո գով: Մի ան գամ մե կը գնաց նրա մոտ և տե սավ, որ նա պա րան էր 

հյու սում, և գո վեց նրա ձե ռա գոր ծը, իսկ նա լռեց, և եղ բայ րը դարձ յալ 

գո վեց, և նա դարձ յալ լռեց: Իսկ երբ եր րորդ ան գամ գո վեց, ա սաց նա 

եկ վոր եղ բո րը. «Ո՛վ եղ բայր, դու որ տե ղի՞ց ինձ պա տա հե ցիր, որ ե կար 

Աստ ծուն հա նե լու իմ մի ջից»: Այս պի սի խո նար հու թյուն ու ներ ե րա նե

լին և գո վա սան քը թշնա մու թյուն էր հա մա րում ի րեն:

90. Մե կը նրա մա սին ա սաց. «Ո՞վ է այս Հով հան նե սը, որ իր խո նար

հու թյամբ ողջ Սկյու թիան կա պեց իր այն փոք րիկ ճկույ թին»:

91. Հով հան նես Կար ճի կը պատ մեց, թե ոմն ծեր ար գե լա փա կեց ի րեն 

խցում. նա չա փա զանց հա րուստ էր և փա ռա վոր ված` մարդ կան ցից: 

Իսկ հայ րե րը պատ վի րե ցին նրան և ա սա ցին. «Ա հա սրբե րից մե կը փո

խադր վե լուն մոտ է. ե՛կ գնանք տես նե լու նրան՝ նախ քան մա հա նա լը»: 

Իսկ նա մտքում խոր հեց և ա սաց. «Ե թե ես ցե րե կը դուրս գամ, բո լո րը 

դե պի ինձ կգան և կփա ռա վո րեն ինձ, և այ լևս հան գիստ չեմ ու նե նա 

այս տեղ, այլ կգնամ գի շե րը` գաղտ նի և ծա ծուկ բո լո րից»: Եվ երբ գի

շե րը դուրս ե կավ իր սեն յա կից, որ պես զի ծա ծուկ մնա բո լո րից, այն ժամ 

Աստ ված ա ռա քեց եր կու հրեշ տակ նե րի, ո րոնք ձեռ քին ճրագ ու նեին, և 

վա ռած տա նում էին նրա առ ջևից, և ա հա ամ բողջ քա ղաքն ըն թա ցավ 

նրան ըն դա ռաջ: Եվ որ քան նա ջա նում էր փախ չել փառ քից, այն քան 

ա վե լի էր փա ռա վոր վում Աստ ծուց: Մարդ կանց փառ քից փախ չե լով՝ 

հա սավ Աստ ծո փառ քին` ըստ Տի րոջ խոս քի, որ ա սում է. «Ով խո նար

հեց նի իր ան ձը, կբարձ րա նա (Մատթ. ԻԳ 12, Ղուկ. ԺԴ 11, ԺԸ 14)»:
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92. Հայր Հով հան նես Թե բա յե ցին ա սաց. «Կրո նա վո րը բո լոր ա ռա

քի նու թյուն նե րից ա ռաջ պար տա վոր է խո նար հու թյուն ստա նալ, ո րով

հե տև դա է Փրկչի ա ռա ջին պատ վի րա նը, որ ա սում է. ��Ե րա նի հո գով 

աղ քատ նե րին, ո րով հե տև նրանցն է Երկն քի ար քա յու թյու նը (Մատթ. Ե 

3, Ղուկ. Զ 20)��»:

93. Հայր Պի մե նը հայր Ի սի դո րի մա սին ա սաց, թե ար մա վե նու ոս

տե րը հյու սում էր ողջ գի շեր: Եղ բայր նե րը նրան ա սա ցին` «Հանգս

տա ցի՛ր, հա՛յր, այդ քան շատ մի՛ աշ խա տիր, ո րով հե տև ծե րա ցել ես»: 

Իսկ նա ա սաց. «Ե թե գոր ծի մեջ վա ռեն ինձ և ոս կոր նե րիս մո խիր նե րը 

քա մուն տան, այն ժամ շնորհ ներ չեմ ու նե նա և գու ցե թե թող նեմ աշ

խա տան քը»: Ա սաց նրա մա սին դարձ յալ, թե երբ նրա խոր հուրդ նե րը 

ա սում էին, թե` մեծ մեկն ես դու, նա ա սում էր. «Մի՞թե ես հայր Ան

տո նի կամ հայր Պամ բո յի, կամ մյուս հայ րե րի պես եմ», և այդ պի սով 

խո նարհ վում էր: Իսկ երբ խոր հուրդ նե րը հա կա ռակ վե լով ա սում էին. 

«Այս քան վշտե րից հե տո տան ջանք նե րի մեջ ես գնա լու», նա պա տաս

խա նում էր. «Թե պետ տան ջանք նե րի մեջ եմ գնա լու, սա կայն դուք իմ 

ներ քևում եք գտնվե լու հաս տատ»: Նա ա սաց դարձ յալ. «Քա նի որ 

այդ չափ մեծ է խո նար հու թյան բարձ րու թյու նը, և այդ քան դժվար է 

հպար տու թյու նից ընկ նե լը, ա պա ա ղա չում եմ ձեզ, եղ բայր նե՛ր, մե կը 

բռնե՛ք և մյու սից փա խե՛ք»:

94. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Կրո նո սին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս կա

րող է մարդ ստա նալ Աստ ծո երկ յու ղը»: Ծերն ա սաց. «Ես կար ծում եմ՝ 

այս պես կա րող է մարդ ստա նալ Աստ ծո երկ յու ղը, ե թե փախ չի մարմ նի 

բո լոր ցան կու թյուն նե րից և հանգս տից և տա ի րեն ճգնու թյուն նե րի` 

որ քան կա րող է, և հի շի հո գին մարմ նից բա ժան վե լու օ րը, ինչ պես 

նաև` Աստ ծո ա հեղ դա տաս տա նի օրն ու հա տու ցու մը»:

95. Հայր Կա րիոն պատ մեց մեզ. «Երբ ես բնակ վում էի Սի նա յում, 

այն տեղ մի ըն տիր և խիստ ճգնակ յաց եղ բայր կար` գե ղե ցիկ տես քով 

և կա տար յալ հա սա կով: Երբ սա գա լիս էր ե կե ղե ցի, հա գին ու նե նում 

էր պա տա ռո տուն հան դերձ ներ և փոք րիկ պա րե գոտ: Մի օր ես տե սա 

նրան ե կե ղե ցում այդ պես և ա սա ցի նրան. «Եղ բա՛յր, ինչ պես մյուս 

եղ բայր ներն են հագն ված գա լիս ե կե ղե ցի, այդ պես էլ դո՛ւ հագն վիր 

և նման վի՛ր նրանց»: Իսկ նա ինձ ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն շնոր հիր ինձ, 

հա՛յր, ու րիշ ո չինչ չու նեմ հագ նե լու»: Եվ ես, տա նե լով նրան սեն

յակ, տվե ցի նրան բո լոր անհ րա ժեշտ հան դերձ նե րը, և այ նու հե տև նա 

հագն վում էր եղ բայր նե րի նման և ե րևում էր իբ րև Աստ ծո հրեշ տակ: 

Մի ան գամ պետք է թա գա վո րի մոտ ու ղար կեին  տա սը եղ բայր նե րի՝ 
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ինչինչ գոր ծե րի հա մար, և այդ եղ բո րը ևս հաշ վե ցին ար քու նիք գնա

ցող նե րի հետ:  Երբ նա լսեց, ե կավ հայ րե րի առ ջև, ա ղա չեց և ա սաց. 

«Հա նուն Աստ ծու սի րո` ինձ այն տեղ մի՛ ու ղար կեք, ո րով հե տև ես պա

լա տա կան մի իշ խա նի ծա ռա էի և փա խելե կել եմ այս տեղ, և ե թե ինձ 

տես նի, կհա նի իմ վրա յից այս զգեստ ներն ու կծա ռա յեց նի ինձ»: Եվ 

հայ րե րը, ան սա լով նրա խոս քին, ար ձա կե ցին նրան: Իսկ հե տո ճշմար

տու թյունն ի մա ցանք նրան ցից, ով քեր ճա նա չում էին նրան, թե նա ար

քու նի ե պար քոս է ե ղել, և որ պես զի չճա նա չեն ի րեն և փառ քի չար ժա

նա նա մարդ կանց կող մից, դրա հա մար ձևաց նում էր, թե ծա ռա է ե ղել: 

Ա հա այս պես ա մե նայն ժամ շտա պում էին սրբե րը փախ չել մարդ կա յին 

փառ քից և հաս նել Աստ ծո փառ քին:

96. Սկի տեում մի ծեր կար, ա նու նը՝ Կա րիոն, ո րը գյու ղում թող

նե լով կնոջն ու եր կու ե րե խա նե րին՝ դար ձել էր կրո նա վոր: Եվ ո րոշ 

ժա մա նակ անց Ե գիպ տո սում սով ե ղավ, և նրա կի նը սաս տիկ նեղ վե

լով` վերց րեց իր հետ եր կու մա նուկ նե րին և ճա նա պարհ ըն կավ դե պի 

Սկի տե: Մե կը տղա էր, ո րին կո չում էին Զա քա րիա, մյուսն` աղ ջիկ: Եվ 

կի նը գնաց նստեց հեռ վում` մա ցառ նե րի շամ բու տում, և հե տևում էր՝ 

տես նե լու հա մար ո րևէ եղ բոր կամ ա շա կեր տի: Այն տեղ  ան տա ռա յին 

բա ցատ կար, կա յին նաև ե կե ղե ցի, աղբ յուր և ե ղեգ նուտ, և տե սան 

այն տեղ միմ յանց Կա րիո նը և իր կի նը: Կի նը հայր Կա րիո նին ա սաց. 

«Դու մե նակ յաց դար ձար, իսկ այժմ Ե գիպ տո սում սաս տիկ սով է, ին

չո՞վ սնու ցեմ քո զա վակ նե րին»: Կա րիոնն ա սաց. «Ինձ մո՛տ ու ղար կիր 

նրանց»: Եվ երբ կի նը ու ղար կեց, տղան մնաց հոր մոտ, իսկ աղ ջի

կը վե րա դար ձավ մոր մոտ, և գնա ցին Ե գիպ տոս` ի րենց տու նը: Ծե րը 

սնու ցում էր ման կա նը իր սեն յա կում, և բո լո րը գի տեին, որ նրա որ դին 

է: Եվ երբ սնուց վեց մա նու կը և մե ծա ցավ, նրա պատ ճա ռով եղ բայր նե

րի մեջ դժգո հու թյուն ե ղավ: Երբ այդ լսեց հայր Կա րիո նը, իր որ դուն 

ա սաց. «Զա քա րիա՛, ե՛կ գնանք այս տե ղից, ո րով հե տև քո պատ ճա ռով 

տրտունջ կա մեր մեջ»: Զա քա րիան իր ծեր հորն ա սաց. «Այս տեղ գի

տեն, որ քո որ դին եմ, և որ այս տեղ սնուց վե ցի, և տրտնջում են. ե թե 

այլ տեղ գնանք, որ տեղ չգի տեն այս բա նը, չես կա րո ղա նա ինձ քո 

որ դին կո չել. գու ցե այն տեղ ա ռա վել դժգո հեն»: Ծերն ա սաց. «Ա րի՛ 

գնանք Թե բա յի դա»: Եվ գնա ցին այն տեղ: Ո րոշ ժա մա նակ անց այն

տեղ ևս դժգո հու թյուն ե ղավ տղա յի պատ ճա ռով: Հայրն ա սաց Զա քա

րիա յին. «Գնա՛նք դարձ յալ Սկի տե»: Եվ երբ ե կան այն տեղ, դարձ յալ 

դժգո հու թյուն ե ղավ նրա պատ ճա ռով: Այն ժամ գնաց Զա քա րիան մի 

գյուղ, որ տեղ բո րակ կար, և մեր կա նա լով նստեց բո րա կի լճա կի մեջ` 
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ի րեն մին չև ռուն գե րը թա ղե լով, և բո րա կը լցնում էր ե րե սին և գլխին, 

և այն քան մնաց, մին չև այր վե լով սևա ցավ մաշկն ու մար մի նը, և կորց

րեց մարմ նի գե ղեց կու թյու նը և հնդի կի նման սևա ցավ, ա պա դուրս 

ե կավ այն տե ղից, հա գավ իր զգեստ նե րը և ե կավ իր հոր մոտ, իսկ նա 

ձայ նից հա զիվ ճա նա չեց իր որ դուն: Իսկ երբ ե կավ կի րա կին, և նա 

գնաց ե կե ղե ցի` հա ղորդ վե լու սուրբ Խոր հր դին, տղա յի այդ ա րար քը 

հայտ նի դար ձավ Սկի տեի Ի սի դո րե քա հա նա յին, և տես նե լով նրան քա

հա նան՝ զար մա ցած ա սաց. «Զա քա րիա մա նուկն ան ցած կի րա կի որ պես 

մարդ ե կավ հա ղոր դու թյան, իսկ այ սօր՝ իբ րև Աստ ծո հրեշ տակ, ո րով

հե տև այն պի սի գե ղեց կու թյու նից զրկե լով մար մի նը` ա նարգ սևու թյան 

մատ նեց ի րեն` վասն սրտի խո նար հու թյան»: 

97. Պատ մում էր մեզ հայր Մա կարն իր մա սին. «Երբ դեռ ե րի տա

սարդ էի և բնակ վում էի Ե գիպ տո սի իմ խցում, ինձ կա պած տա րան 

քա ղաք և քա հա նա օ ծե ցին: Քա նի որ չէի ու զում հանձն առ նել այն, 

փա խա գնա ցի այլ տեղ: Եվ մի աստ վա ծա սեր աշ խար հա կան տա նում և 

վա ճա ռում էր իմ ձե ռա գոր ծը և սպա սա վո րում էր ինձ: Եվ այդ գյու

ղում փոր ձու թյուն ե կավ մի կույ սի վրա, քա նի որ մե կը պառ կեց նրա 

հետ, և նա հղիա ցավ: Եվ երբ ծնող նե րը հարց րին նրան, թե` ո՞վ այդ 

ա րեց քեզ հետ, նա ա սաց. «Այն մե նակ յա ցը, որ նստում է խցում»: Եվ 

գյու ղից գա լով՝ տա րան ինձ այն տեղ և պա րա նո ցիցս կա խե ցին աղ

բով լի կճուճ ներ ու կժե րի կան թեր և այդ պես խայ տա ռա կե լով՝ ման 

տվե ցին փո ղոց նե րում, գա նա հա րե ցին ուժ գին և ա սա ցին  «Այս չար 

մե նակ յաց ծե րը պղծեց մեր կույ սին. հար վա ծե՛ք»: Այդ պես գա նա հա

րե ցին իմ մար մի նը մեր ձի մահ: Գյու ղի ծե րերն ա սա ցին. «Մին չև ե՞րբ 

պի տի ծե ծեք դրան. թույլ մի՛ տվեք, որ մեռ նի»: Իմ սպա սա վորն էլ 

ա մո թա հար վի ճա կում էր, քան զի սաս տիկ ա նար գում էին նրան: Իսկ 

աղջ կա ծնող ներն ա սա ցին. «Դրան բաց չենք թող նի, մին չև ե րաշ խա

վո րի չու նե նա, որ կսնու ցի իր կնո ջը»: Իմ սպա սա վո րը ե րաշ խա վոր 

կանգ նեց, և ես գնա ցի իմ խուցն ու ա մեն օր տա լիս էի իմ կնոջ ծախ սը: 

Եվ ինքս իմ ան ձին ա սա ցի. «Մա կա րի՛, այժմ տքնի՛ր, ո րով հե տև քեզ 

հա մար կին գտար,  ա ռա վել ևս, որ պի տի խնա մես նրան: Եվ գի շեր

ցե րեկ աշ խա տում էի և ու ղար կում նրան: Իսկ երբ հա սավ ծննդյան 

ժա մա նա կը, եր կուն քի չար չա րանք նե րի մեջ մնաց բա զում օ րեր և չէր 

կա րո ղա նում ծնել: Հարց րին նրան իր ծնող ներն ու ա սա ցին. «Ի՞նչն է 

պատ ճա ռը, որ դու չես կա րո ղա նում ծնել»: Իսկ նա ա սաց. «Այս բանն 

ինձ հետ պա տա հեց այն պատ ճա ռով, որ սուտ վկա յու թյուն տվե ցի 

այն ար դար ծեր մե նակ յա ցի մա սին: Ես նրան չեմ ճա նա չում, վա՜յ ինձ, 
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ո րով հե տև ան պար տին դա տա պար տե ցի. մի ե րի տա սարդ է ա րել սա»: 

Իսկ երբ լսեց իմ սպա սա վո րը, հապ ճեպ ինձ մոտ ե կավ  խնդու թյամբ 

և ա սաց. «Այն կույ սը չկա րո ղա ցավ ծնել, մին չև որ ճշմա րի տը չխոս

տո վա նեց և չա սաց` մե նակ յա ցին չեմ ճա նա չում, և  ոչ էլ նա` ինձ, այլ  

սուտ վկա յե ցի և զրպար տե ցի նրան: Ա հա ողջ գյու ղը գա լիս է  այս

տեղ,  մե ծա մեծ պատ վով և փառ քով կա մե նում է թո ղու թյուն խնդրել 

քե զա նից»: Իսկ ես երբ լսե ցի այդ, մարդ կանց ան հար մար վի ճա կի մեջ 

չգցե լու հա մար՝ փա խա այն տե ղից և ե կա այս տեղ` Սկի տե: Այս է իմ՝ 

Սկի տե  գա լու և բնակ վե լու ա ռա ջին պատ ճա ռը»:

98. Հայր Պևո րեն ա սաց, թե հայր Մա կա րիո սը հնա զանդ, քաղցր և 

հեզ էր բո լո րի հան դեպ, մին չև այն աս տի ճան, որ եղ բայր ներն ա սա ցին, 

թե՝ ին չու ես այդ քան սի րա հո ժար: Իսկ նա ա սաց. «Տաս ներ կու տա րի 

ա ղա չե ցի Տի րո ջը, և Նա ինձ տվեց այս շնոր հը, և դուք կա մե նում եք 

մեր կաց նե՞լ ինձ սրա նից»:

99. Հայր Մա կա րիո սի մա սին ա սում էին, թե ե թե ո րևէ եղ բայր նրան 

դի մում էր՝ իբ րև մեծ և ա ռա քի նի ծե րի, ոչ մի պա տաս խան չէր տա լիս, 

իսկ ե թե եղ բայր նե րից մեկն իբ րև թե ար հա մար հան քով նրան ա սեր, 

թե` երբ ուղտ էիր պա հում և բո րա կը գո ղա նում ու ծա խում էիր, ուղ

տա պան նե րը քեզ չէի՞ն ծե ծում, ու րա խու թյամբ պա տաս խա նում էր` 

ինչ էլ որ հարց նեին: 

100. Մեկ ու րիշ ան գամ դևը սրով հար ձակ վեց հայր Մա կա րի վրա, 

որ պես զի նրա ոտ քե րը կտրի, բայց  չկա րո ղա ցավ, այլ հաղթ վեց նրա 

խո նար հու թյու նից: Եվ դևն ա սաց. «Այն պատ ճա ռով եք դուք մեզ 

հաղ թում, որ մենք, թեև բո լոր ա ռա քի նու թյուն ներն ու նենք, սա կայն 

խո նար հու թյուն չու նենք»:

101. Հայր Մա կարն ա սաց. «Երբ ե րի տա սարդ էի, ձանձ րա ցա սեն յա

կում նստե լուց և վեր կե նա լով դուրս ե կա ա նա պատ և մտքումս դրի, 

որ ե թե մե կին տես նեմ այն տեղ, հար ցում ա նեմ ի շահ ան ձիս: Մի ե րի

տա սար դի հան դի պե ցի, որ ար ջառ ներ էր ա րա ծեց նում, և նրան ա սա ցի. 

«Ի՞նչ ա նեմ, ե րի տա սա՛րդ, ո րով հե տև քաղ ցած եմ»: Եվ նա ինձ ա սաց` 

կե՛ր: Ես դարձ յալ ա սա ցի. «Կե րա և դե ռևս քաղ ցած եմ»: Եվ նա ինձ 

ա սաց` է լի կե՛ր: Ես ա սա ցի. «Բա զում ան գամ ճա շա կե ցի և դարձ յալ 

քաղ ցած եմ»: Իսկ նա ինձ ա սաց. «Մի՞թե էշ ես դու, որ միայն ու տել 

ես ու զում»: Եվ սա ինձ մեծ շահ և օ գուտ ե ղավ»:

102. Հայր Մով սե սի մա սին ա սում էին, թե երբ սար կա վագ ձեռ նադր

վեց, ե պիս կո պո սը նրան ա սաց. «Ա հա դու ա մե նևին սպի տակ դար ձար, 

30 – Հարանց վարք
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հա՛յր Մով սես»: Իսկ նա ա սաց. «Ար տա քո՞ւստ, թե՞ ներ քուստ: Եվ 

ո րով հե տև ե պիս կո պո սը կա մե նում էր փոր ձել նրան, ե կե ղե ցու սպա

սա վոր նե րին ա սաց. «Երբ Մով սե սը գա ե կե ղե ցի, ար տաք սե՛ք նրան և 

տե սե՛ք, թե ինչ կա սի»: Երբ ե կավ ծերն ու մտավ խո րան, բար կա ցան 

նրա վրա և վռնդե լով ա սա ցին. «Դո՛ւրս գնա այս տե ղից, դո՛ւ, հնդի՛կ 

և սևա մորթ»: Իսկ նա ե լավ դուրս և ինքն ի րեն ա սաց. «Տե ղին և լավ 

ա րե ցին քեզ, ով դո՛ւ` մոխ րա մորթ  և դևան ման սև, քան զի ե թե մարդ 

չես, ին չո՞ւ ես մտնում մարդ կանց մեջ»: Իսկ երբ փոր ձով ճա նա չե

ցին նրա ճշմա րիտ խո նար հու թյու նը, որ Աստ ծո մարդն է, պատ վե լով` 

պատ կա ռում էին նրա նից:

103. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Մով սե սին և ա սաց. «Մար դու բո

լոր  տքնու թյուն նե րից ո՞ր մեկն է ա ռա վել օգ նում նրան»: Ծե րը նրան 

ա սաց. «Աստ ված է, որ օգ նում է մար դուն, ինչ պես և գրված է, թե 

Աստ ված մեր ա պա վենն ու զո րու թյունն է, մեր օգ նա կա նը՝ մեզ վրա 

ե կած խիստ նե ղու թյուն նե րի մեջ (Սաղմ. ԽԵ 2)»: Պա տաս խա նեց եղ բայրն 

ու ա սաց. «Սրանք զո րու թյուն ներ են, որ խո նար հեց նում են հո գին, և 

ինչ պես գրված է` տե՛ս իմ  խո նար հու թյունն ու տա ռա պան քը  և թո

ղու թյուն տո՛ւր  իմ բո լոր մեղ քե րին (Սաղմ. ԻԴ 18): Եվ ե թե սրանք ա նի 

մար դը, Տե րը կգթա նրան»:

104. Եղ բայրն ա սաց. «Ա հա մի մարդ ծե ծում էր իր ծա ռա յին` նրա 

գոր ծած հան ցանք նե րի հա մար. ի՞նչ պետք է ա սի կամ ա նի ծա ռան»: 

Ծերն ա սաց. «Ե թե ծա ռան ի մաս տուն է` պետք է ա սի` ո ղոր մեա՛ ինձ, 

մե ղան չե ցի»: Եղ բայրն ա սաց. «Եվ ոչ մի պատ ճառ չպե՞տք է բե րի 

նա»: Ծերն ա սաց. «Ո՛չ, քան զի երբ հանձն առ նի իր հան ցանք նե րը և 

ա սի` մե ղա՛, տե րը շու տա փույթ կնե րի նրա մեղ քե րը, որ գոր ծել էր»:

105. Հայր Մա տո յեն ա սաց. «Որ քան մարդ մո տե նում է Աստ ծուն, 

այն քան մե ղա վոր է հա մա րում ի րեն, քան զի Ե սա յի մար գա րեն, երբ 

տե սավ Աստ ծուն, այն ժամ ա նար ժան կո չեց իր ան ձը: Ա հա և ես, մինչ 

ե րի տա սարդ էի, կար ծում էի, թե բա րի գոր ծեր եմ ա նում, իսկ այժմ, 

երբ ծե րա ցել եմ, տես նում եմ, որ ոչ մի բա րի բան չկա իմ ան ձի մեջ»:

106. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Մա տո յեին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս են 

սկի տա ցի ներն  ա վե լին կա տա րում, քան գրված է օ րեն քում, ո րով հե

տև թշնա մի նե րին ի րենց ան ձից ա ռա վել են սի րում: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Ես, որդ յա՛կ, դե ռևս իմ սի րե լիին իմ ան ձից ա ռա վել չեմ սի րում»: 

Եվ եղ բայ րը, շա հած ծե րի խոս քից, ի մա ցավ  ան ձը խո նար հեց նելն ու 

ա ռա քի նու թյու նը ծած կե լը:
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107. Հայր Հա կոբն ա սաց. «Մի ան գամ գնա ցի հայր Մա տո յեի մոտ, և 

երբ վեր կա ցա գնա լու, նրան ա սա ցի, թե գնում եմ խցե րը: Եվ ծերն ինձ 

ա սաց. «Հարց րո՛ւ ինձ նից հայր Հով հան նե սին»: Եվ երբ գնա ցի այն տեղ, 

նրան ա սա ցի, թե ի րեն հարց նում էր հայր Մա տո յեն: Ծերն ինձ ա սաց. 

«Հայր Մա տո յեն, ար դա րև, մի իս րա յել ցի այր է, ո րի մեջ նեն գու թյուն 

չկա (Հովհ. Ա 47): Եվ մի տա րի անց դարձ յալ գնա ցի հայր Մա տո յեի մոտ 

և նրան ա սա ցի Հով հան նե սի խոս քը: Ծերն ինձ ա սաց. «Ես ար ժա նի չեմ 

Հով հան նե սի խոս քին, սա կայն ի մա ցի՛ր, որ ով գո վում է ըն կե րո ջը և ոչ 

թե` ի րեն, նա մեծ բարձ րու թյան է հա սել, քան զի խո նար հու թյան կա

տա րե լու թյունն այս է` պատ վել ըն կե րո ջը և ոչ թե ի րեն:

108. Մի ան գամ հայր Մա տո յեն Ռա յի թա յից գնաց Մակ դա ղա յի կող

մե րը: Նրա  հետ էր նաև իր ա շա կեր տը: Եվ ե պիս կո պո սը նրան բռնու

թյամբ ձեռ նադ րեց քա հա նա: Երբ միա սին ու տում էին, ե պիս կո պո սը 

նրան ա սաց. «Թո ղու թյուն շնոր հի՛ր ինձ, հա՛յր, գի տեմ, որ դու դա 

չէիր ու զում, սա կայն նրա հա մար ա րե ցի այդ, որ մենք ևս օրհն վենք 

քե զա նից»: Ծե րը հե զու թյամբ ա սաց. «Ա յո՛, ա յո՛, սա կայն փոքրինչ 

hաս կա ցի՛ր ինձ. այս եղ բորս հա մար եմ նեղ վում, որ ինձ հետ է, ո րով

հե տև մե նակ չեմ կա րող ա ղո թել»: Ե պիս կո պոսն ա սաց. «Ե թե նա ար

ժա նի է, նրան ևս կձեռ նադ րենք»: Պա տաս խա նեց  ծե րը և ա սաց. «Ար

ժա նի է, թե ոչ` չգի տեմ, սա կայն գի տեմ, որ ա վե լի լավն է, քան ես»: 

Այն ժամ նրան ևս ձեռ նադ րեց քա հա նա, սա կայն չմեր ձե ցան սուրբ սե

ղա նին` պա տա րագ մա տու ցե լու, և այդ պես գնա ցին այն տե ղից` ի րենց 

մե ծա գույն խո նար հու թյան հա մար: Եվ ծերն ա սաց. «Հա վա տում եմ 

Աստ ծուն, որ ինձ չի մեր ժի Տե րը, ո րով հե տև ձեռ նադր վե լուս հար ցում 

ես մեղք չու նեմ, քա նի որ պա տա րագ չեմ մա տու ցում, քան զի քա հա

նա յու թյու նը ան մեղ նե րի գործ է»: 

109. Ոմն եղ բայր դի մեց հայր Մա տո յեին. «Հա՛յր, ինձ խո՛սք ա սա»: 

Ծե րը նրան ա սաց. «Ա ղա չի՛ր Աստ ծուն, որ քո սրտին խո նար հու թյուն 

և սուգ տա, որ միշտ տես նես քո մեղ քե րը: Մի՛ դա տիր եր բեք ոչ մե կին, 

այլ բո լո րից հե տի՛ նը քեզ հա մա րիր: Ե րի տա սարդ նե րի հետ բնակ վե լու 

և նրանց ըն կեր լի նե լու սո վո րու թյուն մի՛ ու նե ցիր,  կնոջ հետ խո սա

կից մի՛ ե ղիր, նաև հերձ վա ծող նե րին սի րե լի մի՛ ե ղի՛ր,  ար մա տա պես 

կտրի՛ր քո մի ջից հա մար ձա կու թյու նը, կա պե լով կա պիր քո լե զուն, կո

կորդդ և ո րո վայնդ, զգու շա ցի՛ր գի նուց: Ե թե մե կը քեզ չար խոսք ա սի, 

մի՛ կռվիր նրա հետ, իսկ ե թե բա րի խոսք ա սի, ա սա` ա յո՛, իսկ ե թե  

չար բան ա սի, ա սա՛` դու գի տես` ինչ ես ա սում, և մի՛ գժտվիր և մի՛ 

տխրիր, թե ինչ ա սաց. այս է խո նար հու թյու նը»: Եղ բայրն ա սաց. «Ի՞նչ 
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ա նեմ, հա՛յր, ո րով հե տև իմ լե զուն ինձ հաղ թում է: Երբ մարդ կանց 

մեջ եմ մտնում, չեմ կա րո ղա նում զսպել այն, այլ դա տում և բամ բա

սում եմ ա մեն քի հետ ա մեն ին չի մա սին,  արդ հի մա ի՞նչ ա նեմ»: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Ե թե չես կա րող քո լե զուն զսպել, գնա՛ մե նու թյան մեջ 

ապ րիր, ո րով հե տև դա մեծ տկա րու թյուն է, իսկ ով եղ բայր նե րի մեջ 

է ապ րում, նա պար տա վոր է լե զուն զսպել, ո րով հե տև ես նույն պես  

ա ռա քի նու թյան հա մար չէ, որ մե նակ եմ նստում, այլ՝ իմ տկա րու թյան 

պատ ճա ռով, քան զի զո րա վոր ներն են եղ բայր նե րի մեջ  բնակ վում»:

110. Հայր Նե ղոսն ա սաց. «Ե րա նի այն կրո նա վո րին, ով բո լո րի ոտ քի 

կո խան կդարձ նի ի րեն»:

111. Հայր Քսան թոսն ա սաց. «Շունն ինձ նից լավն է, նախ` որ սաս

տիկ տի րա սեր է,  երկ րորդ` որ դա տաս տա նի պար տա կան չէ»:

112. Հայր Որ սի սիոսն ա սաց. «Աղ յու սը, օ րի նակ, ո րը չու նի ա մուր և 

հաս տա տուն հիմք, գե տա փին շին վե լով` մի օր էլ չի դի մա նա, իսկ հրով 

թրծվա ծը քա րից էլ լավ  կդի մա նա՝ և ջրում, և կրա կի մեջ: Այդ պես և 

մար դը, որն ու նի կամք և մարմ նա վոր ախ տեր, ե թե չկիզ վի, չթրծվի 

և չայր վի Աստ ծո երկ յու ղով` ինչ պես Հով սե փը, ա րագ կխոր տակ վի և 

կկոր ծան վի, իսկ ե թե մարդ կանց իշ խան դառ նա, ա ռա վել ևս կվնաս վի` 

փոր ձու թյուն նե րի ա վե լաց ման պատ ճա ռով: Իսկ ով քեր հա վատ քի մեջ 

հաս տա տուն են` ան բե կա նե լի կմնան, ինչ պես գի տենք Հոբ ե րա նե լու 

մա սին, ո րին ե թե մե կը քննի` կա սի` նա երկ րա յին մարդ չէր: Նույն պես 

և Հով սե փը, որ քա նիցս փորձ վեց, և այն էլ այն երկ րում, ուր աստ

ված պաշ տու թյուն չկար, սա կայն Աստ ված նրա հետ էր և ա մեն ին չից 

փրկում էր նրան: Այժմ էլ նա իր հար սի հետ է երկն քի Ար քա յու թյան 

մեջ: Նույն պես և մենք, ե թե մեր չա փը ճա նա չենք և ճգնենք մեր կա

րո ղու թյան չա փով, կկա րո ղա նանք ա զատ վել Աստ ծո դա տաս տա նից»:

113. Գա վա ռի իշ խա նը հայր Պի մե նի գյու ղից ձեր բա կա լեց մե կին և 

բանտ գցեց: Եվ տե ղի մար դիկ, գա լով հայր Պի մե նի մոտ, ա ղա չե ցին 

նրան և ա սա ցին. «Ե՛կ իշ խա նի մոտ և հա նի՛ր նրան բան տից»: Իսկ 

ծե րը նրանց ա սաց. «Սպա սե՛ք ինձ ե րեք օր, մին չև որ գամ ձեզ մոտ»: 

Ա ղոթ քի կանգ նեց Պի մե նը և ա սաց. «Տե՛ր, մի՛ շնոր հիր ինձ կա տա րե լու 

այս խնդրան քը, այ լա պես մար դիկ ինձ թույլ չեն տա նստել այս տեղ»: 

Եվ սրա նից հե տո գնաց ծե րը իշ խա նի մոտ և ա ղա չեց  նրան բան տարկ

վա ծի հա մար, որ պես զի բաց թող նի նրան: Իշ խա նը նրան ա սաց. «Մի 

ա վա զա կի հա մար ես ա ղա չում ինձ, հա՛յր, դրա հա մար քեզ չեմ լսի»: 

Ծերն ու րա խա ցավ, որ չհա սավ իր խնդրա ծին:
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114. Հայր Պի մենն ա սաց, թե մի եղ բայր հարց րեց հայր Ա լո նին և 

ա սաց. «Ի՞նչ է անձն ար հա մար հե լը և որ քա՞ն»: Ծերն ա սաց. «Ի րեն 

ար հա մար հելն այն է, որ մեկն ի րեն ա նա սուն նե րից վատ թար հա մա րի, 

ո րով հե տև նրանք դա տաս տան չեն մտնե լու»:

115. Հայր Հով սեփն ա սաց. «Նստե ցինք մի ան գամ հայր Պի մե նի 

մոտ, և Պի մենն ա սաց` հայր Ա ղա թոն: Իսկ մենք ա սա ցինք. «Ա ղա թո

նը դեռ ե րի տա սարդ է, ին չո՞ւ ես նրան հայր կո չում»: Հայր Պի մենն 

ա սաց. ��Պատ վա կան տես քը, լեզ վի լռու թյունն ու սրտի հե զու թյու նը 

նրան հայր կո չե ցին��»:

116. Հայր Պի մենն ա սաց. «Այն պատ ճա ռով ենք մենք ընկ նում փոր

ձու թյուն նե րի մեջ, որ չենք պա հում մեր կարգն ու տե սա կը, ինչ պես և 

գրված է սրանց մա սին, և չենք նա խան ձում քա նա նա ցի կնո ջը, որ Հի

սու սի ա նունն ըն դու նեց, թե ինչ պես նրան ըն դու նեց Փրկի չը և տվեց 

նրան իր խնդրածն ու հան գիս տը» (Մատթ. ԺԵ 21-28, Մարկ. Է 24-30): Դարձ

յալ ա սաց. «Քո անձն ի մաս տուն մի՛ հա մա րիր, այլ միա բան վի՛ր ծե րի 

հետ, ով բա րի կեն ցա ղա վա րու թյուն ու նի»: 

117. Հարց րեց եղ բայ րը և ա սաց. «Ի՞նչ է մե ծամ տու թյու նը»: Ծերն 

ա սաց. «Իր անձն ար դա րաց նե լը. քան զի հայր Պափ նո տիոսն էլ էր մեծ, 

սա կայն գնում էր թե թև գոր ծե րի»:

118. Հայր Պի մենն ա սաց, թե՝ մար դը թող ինքն ի րեն հան դի մա նան

քի տա և ա մեն ին չի համ բե րի և թող ճա նա չի ա ռաք յա լի խոս քը, թե 

սրբի հա մար ա մեն ինչ սուրբ է (Հռոմ. ԺԴ 20, Տիտ. Ա 15), և թող բո լոր 

ա րա րած նե րից նվաստ հա մա րի իր ան ձը: Եղ բայրն ա սաց. «Ինչ պե՞ս 

պետք է իմ ան ձը մար դաս պան նե րից ա վե լի նվաստ հա մա րեմ»: Ծե րը 

նրան ա սաց. «Ե թե ի մաս տու թյամբ քննես, այս պես կդա տես և կա սես. 

��Նա մար դու մար մի նը սպա նեց մեկ ան գամ միայն, իսկ ես գի շեր ու 

ցե րեկ ըն կե րոջս եմ սպա նում իմ կամ քով և իմ ան ձը` մեղ քով��»: Եվ 

եղ բայ րը գնաց հայր Ա նու բի մոտ և խնդրեց նրան մեկ նել այս խոս քը: 

Հայր Ա նուբն ա սաց  նրան. «Ե թե մե կը քննի այդ խոս քը և տես նի իր 

եղ բոր թե րու թյու նը, իր ար դա րու թյու նը կլա նել կտա նրա մեղ քե րը»: 

Եղ բայրն ա սաց. «Իսկ ո՞րն է նրա ար դա րու թյու նը»: Ծերն ա սաց. «Իր 

անձն ա մա չեց նե լը»:

119. Ոմն եղ բայր հարց րեց  հայր Պի մե նին և ա սաց. «Երբ ընկ նում 

եմ զա զիր մեղ քե րի մեջ, խոր հուրդ ներս ներ քուստ խեղ դում են ինձ, և 

ա սում եմ` ին չո՞ւ ըն կա»: Ծե րը նրան ա սաց. «Որ ժա մին մարդ ընկ
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նի մեղ քի մեջ և զղջա, նույն ժա մին նրա մեղ քե րը կթողն վեն Աստ ծո 

շնորհ նե րով»:

120. Ոմն եղ բայր ապ րում էր իր գյու ղից ոչ շատ հե ռու գտնվող 

խցում և ա սում էր եղ բայր նե րին. «Այս քա նի տա րի է` այս տեղ եմ 

և եր բեք գյուղ չգնա ցի, իսկ դուք ա մեն օր գնում եք այն տեղ»: Եվ 

եղ բայր նե րը պատ մե ցին այդ  հայր Պի մե նին, և ծերն ա սաց  նրանց. 

«Ա վե լի լավ է` գնալ գյուղ և չպար ծե նալ մտքում, թե` չգնա ցի այն

տեղ, և ու րիշ նե րին էլ չդա տել, թե` դուք գնա ցիք գյուղ: Ո րով հե տև՝ 

ում մեջ խո նար հու թյուն կա, նա չի կա րող պար ծե նալ, և ա ռանց խո

նար հու թյան չի կա րող հո գին կեն դա նի լի նել»:

121. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Ինչ պե՞ս կեն

ցա ղա վա րեմ  այն տեղ, ուր պի տի բնակ վեմ»: Ծե րը նրան ա սաց. «Քո 

մտքում քեզ միշտ իբ րև օ տար հա մա րիր, որ տեղ էլ որ ապ րես, և ու

րիշ նե րի խոս քից ա ռաջ մի՛ գցիր քո խոս քը և հան գիստ կգտնես: Հար

կա վոր է հույ սը դնել Տի րոջ վրա, ո չինչ հա մա րել իր ան ձը և թող նել 

սե փա կան կամ քը: Ե թե մե կը հո ժա րի սրան, ա պա   հո գին  կկրթի»:

112. Հայր Պի մե նը պատ մում էր, թե հայր Ան տո նիոսն ա սաց. «Մար

դու մե ծու թյունն այն է, որ իր հան ցանք նե րը միշտ դնի Աստ ծո ա ռաջ 

և մին չև վեր ջին շուն չը պատ րաստ լի նի փոր ձու թյուն նե րի, ո րով հե

տև բո լորն էլ հա ռա չան քով են մտնում աշ խարհ և հա ռա չան քով են 

ել նում աշ խար հից: Եվ ա սաց. «Բո լոր ա ռա քի նու թյուն ներն ա նօ գուտ 

են ա ռանց մենմի ա ռա քի նու թյան, այն է` միշտ իր ան ձը մե ղադ րե լը, 

ո րից ծնվում է կեն սա տու խո նար հու թյու նը»:

113. Հայր Պի մենն ա սաց. «Ե թե մի եղ բայր գա քեզ մոտ և տես նի, որ 

քեզ հո գե շահ չէ իր գա լը, քննի՛ր դու քո մեջ, թե ինչ էիր խոր հում քո 

մտքում՝ նախ քան նրա գա լը, և այն ժամ կի մա նաս նրա երկմ տու թյան 

պատ ճա ռը: Ե թե դա ա նես խո նար հու թյամբ և ար դար մտքով, քո ըն կե

րոջ ա ռաջ ան մեղ կլի նես, և նա  կվե րաց նի իր թե րու թյու նը: Ո րով հե տև 

ե թե ծե րը զգու շու թյուն ու նե նա իր սեն յա կում նստե լիս` չի մո լոր վի, 

քա նի որ Աստ ված նրա հետ է, և այս պի սի նստե լուց՝ մարդն Աստ ծո 

երկ յու ղը կստա նա»:

114. Հայր Պի մենն ա սաց. «Այն պատ ճա ռով ենք այս քան նե ղու

թյուն ներ կրում և չար չար վում, որ մեր եղ բայր նե րին չենք հան դուր

ժում, ինչ պես գրված և պատ վիր ված է մեզ Աստ ծուց: Կամ՝ չտե սա՞ք՝ 

ինչ պես էր քա նա նա ցի կի նը ա ղա չում Փրկչին իր դստեր հա մար (Մատթ. 

ԺԵ, 21-28):
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115. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Բե սա րիո նին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, 

հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Լռի՛ր, խո նարհ վի՛ր և անձդ ո չինչ հա մա

րի՛ր. և ե թե լսես ինձ և քեզ նվաս տաց նես, հան գիստ կգտնես` ուր էլ 

որ լի նես»:

116. Հայր Թեով նան ա սաց. «Ե թե մե կը նույ նիսկ ի րե նով ա ռա քի

նու թյուն ձեռք բե րի, Աստ ված նրան շնորհ ներ չի տա, բայց ե թե գնա 

ըն կե րոջ մոտ և պատ մի նրան իր մա սին ա մեն ինչ և դատ վի նրա նից, 

այն ժամ Աստ ված կտա նրան իր շնորհ նե րը»: Եվ դարձ յալ ա սաց. «Մի՛ 

կա տա րիր քո կամ քը, քա նի որ դու պար տա վոր ես խո նարհ վե լու քո 

եղ բոր առ ջև»: Դարձ յալ ա սաց. «Ե թե մար դը չի պա հում օ րեն քը, ինչ

պե՞ս կա րող է այն ու սու ցա նել իր ըն կե րո ջը»: Կրկին ա սաց. «Ով կա

մե նում է եղ բայր նե րի հետ ապ րել, պար տա վոր է քա րե ար ձա նի նման 

լի նել, որ թե պետ և փա ռա բան վի կամ ա նարգ վի՝ չհպար տա նա և չբար

կա նա, այլ ա մեն ինչ տա նի անվր դով»:

117. Հայր Պափ նո տիոսն ա սաց. «Որ քան ժա մա նակ դեռ կեն դա նի էր 

ծե րը, ա մի սը եր կու ան գամ գնում էի նրա մոտ, իսկ նա ինձ նից հե ռու 

էր տաս ներ կու մղոն: Գնում և պատ մում էի նրան իմ բո լոր խոր հուրդ

նե րը: Եվ ծե րե րը միայն այս էին ա սում ինձ. «Ուր էլ որ գնաս ապ րե

լու, մեծ բան մի՛ հա մա րիր քո ան ձը և հան գիստ կգտնես»:

118. Ոմն եղ բայր ա սաց հայր Սի սո յին. «Տես նում եմ, հա՛յր, որ Աստ

ծո հի շա տա կը միշտ կա իմ մտքում»: Ծե րը նրան ա սաց. «Մի մեծ բան 

չէ դա, որ քո խոր հուրդ նե րը միշտ առ Աստ ված են և հի շում ես Նրան, 

այլ այս է ճշմա րիտ մե ծու թյու նը, ե թե դու քեզ բո լոր ա րա րած նե րից 

ա մե նա վա տը հա մա րես, ո րով հե տև այդ պես ի րեն հա մա րե լը և մարմ նի 

ճգնու թյուն ներն ա ռաջ նոր դում են դե պի խո նար հու թյուն»:

119. Ե րեք ծեր գնա ցին հայր Սի սո յի մոտ, որ պես զի խոսք լսեն 

նրա նից: Ա ռա ջինն ա սաց. «Հա՛յր, ինչ պե՞ս կա րող եմ կրա կի գե տից 

պրծնել»: Երկ րորդն ա սաց. «Իսկ ես ինչ պե՞ս կա րող եմ ա տամ նե րի 

կրճտու մից և ան քուն որ դե րից ա զատ վել»: Եր րորդն ա սաց. «Ինձ հա

լու մաշ է ա նում ար տա քին խա վա րի մա սին հի շե լը»: Ծե րը նրան պա

տաս խա նեց և ա սաց. «Ես դրան ցից ոչ մեկն էլ չեմ հի շում, սա կայն 

ո ղոր մած և բա րե րար է Աստ ված, և հու սամ, որ  կո ղոր մի ինձ»: Իսկ 

նրանք, լսե լով ծե րի խոս քը, գնա ցին տրտմած, իսկ ծե րը չկա մե ցավ, 

որ նրանք տրտում գնան, դրա հա մար ետ դարձ րեց նրանց և ա սաց. 

«Ե րա նի է ձեզ, եղ բայր նե՛ր, հիա ցա ես ձեր ա ռա քի նու թյան վրա, ո րով

հե տև ձեզ նից ա ռա ջի նը ինձ հի շեց րեց, որ  մտա հոգ վեմ հրե ղեն գե տի 
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մա սին, երկ րոր դը` տար տա րո սի մա սին,  եր րոր դը` ար տա քին խա վա րի 

մա սին: Ե թե սրանց մա սին հի շո ղու թյու նը տի րել է ձեր մտքե րին, ա պա 

անհ նար է, որ դուք այ լևս մեղք գոր ծեք: Իսկ ի՞նչ ա նեմ ես` խստա

սիրտս ու ար հա մար հողս, որ եր բեք չեմ հի շում, որ նման տան ջանք նե

րը մարդ կանց հա մար են, դրա հա մար էլ ա մեն ժամ մե ղան չում եմ»: 

Իսկ նրանք երկր պա գե ցին և ա սա ցին. «Ինչ պես լսե ցինք, նույն պես և 

տե սանք»: Ծե րի խո նար հու թյու նից եղ բայր նե րը մե ծա պես շա հե ցին և 

ու րա խու թյամբ գնա ցին:

120. Ոմն եղ բայր ա սաց հայր Սի սո յին. «Ինձ խո՛սք ա սա, հա՛յր»: 

Ծե րը նրան ա սաց. «Ի՞նչ ա սեմ քեզ, որդ յա՛կ, ո րով հե տև ես Նոր Կտա

կա րանն եմ ըն թեր ցում, բայց միշտ Հնի մեջ եմ ընկ նում»:

121. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Սի սո յին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, 

հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Գործն այդ, որ դու փնտրում ես, կա տար

յալ լռու թյունն է և  հաս տա տուն խո նար հու թյու նը, քան զի գրված է. 

«Ե րա նի՜ նրանց, որ քննում են պատ վի րան նե րը և պա հում դրանք» 

(Սաղմ. ՃԺԸ 2): Այդ ա րա՛  և կապ րես»:

122. Հայր Սի սոն մի եղ բոր հարց րեց. «Եղ բա՛յր, ինչ պե՞ս ես ապ

րում»: Եվ նա ա սաց. «Օ րերս եմ անց կաց նում»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ահ, 

թե ես էի լի նեի, օ րերս կանց կաց նեի,  ոչ թե օ րերն ինձ կանց կաց նեին»:

123. Հայր Սի սո յի մա սին ա սում էին, թե մի ան գամ, երբ նստում էր, 

բարձ րա ձայն գո չեց և ա սաց. «Ո ՜վ իմ թշվա ռու թյուն»: Նրա ա շա կեր

տը հարց րեց. «Ի՞նչի վրա ես վշտա նում, հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Մի մարդ եմ փնտրում՝ հե տը խո սե լու և չեմ գտնում»:

124. Հայր Սի սո յի մա սին ա սում էին, թե հի վան դա ցավ մի ան գամ: 

Նրա մոտ նստել էին ծե րե րը, իսկ նա ու րիշ նե րի հետ էր խո սում: Եվ 

ծե րե րը հարց րին  նրան. «Ի՞նչ ես տես նում, հա՛յր, և ինչ ես խո սում 

նրանց հետ»: Եվ ծերն ա սաց. «Տես նում եմ ո մանց, որ ե կել և տա նել 

են ու զում ինձ, և ա ղա չում եմ նրանց, որ թող նեն ինձ՝ մի փոքր ա պաշ

խա րե լու»: Ծե րե րից մե կը նրան ա սաց. «Ե թե քեզ թող նեն, ի՞նչ ա պաշ

խա րու թյուն կա րող ես ա նել, քան զի ծեր ես»: Ծերն ա սաց. «Ու րիշ բան 

էլ որ չկա րո ղա նամ ա նել, գո նե կհա ռա չեմ և իմ ան ձը կող բամ. դա 

բա վա կան է ինձ»:

125. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Սի սո յին և ա սաց. «Ո՞րն է ճա

նա պար հը, հա՛յր, որ տա նում է դե պի խո նար հու թյուն»: Ծերն ա սաց. 

«Դա ճգնու թյունն է, խիստ պահ քը և ան դա դար ա ղոթ քը, ի րեն ա մեն

քից վատ թար հա մա րե լը և ա մեն  բա րի քից  ի րեն զրկե լը»:
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126. Մայր Սինկ լի տի կեն ա սաց. «Ինչ պես նա վը չի կա րող ա ռանց գա

մե րի լի նել, այն պես էլ ան ձը չի կա րող ապ րել ա ռանց խո նար հու թյան»:

127. Հայր Սե րե նիոսն ա սաց. «Ինչ քան զո րու թյուն ու նեի իմ ամ բողջ 

կյան քում, ջա նա ցի հնձել, հյու սել և կա րել, և այս ա մե նով հան դերձ՝ 

ե թե ինձ չկե րակ րեր ա մե նա բարձր յալ Աստ ծո հզոր ա ջը, հա ցով չէի 

կա րող կշտա նալ»:

128. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Տի թո յին և ա սաց. «Ի՞նչ ա նեմ, 

հա՛յր»: Ծերն ա սաց նրան. «Ա րա ա՛յն` ինչ տես նում ես իմ մեջ»: Եղ

բայրն ա սաց. «Եվ ի՞նչ եմ տես նում քո մեջ»: Ծերն ա սաց նրան. «Ես 

մտքով բո լո րից խո նարհ եմ, ա՛յդ ա րա, ո րով հե տև խո նար հու թյու նը 

բարձ րաց նում է: Ով խո նար հու թյուն ու նի, հնա զան դեց նում է դևե

րին, իսկ ով խո նար հու թյուն չու նի, ծաղր վում է դևե րի կող մից: Միայն 

խոս քով մի՛ ե ղիր խո նարհ, այ լև գոր ծե րով: Քան զի անհ նար է բարձ

րա նալ աստ վա ծա յին գոր ծե րի մեջ՝ ա ռանց խո նար հու թյան»:

129. Ոմն մեծ ծեր մե նակ յաց դևին ա սաց. «Դև՛, ին չո՞ւ ես դու այդ

քան պա տե րազ մում իմ դեմ»: Իսկ դևն ա սաց. «Այդ դու ես հզոր կեր

պով պա տե րազ մում իմ դեմ, որ ա մեն ին չի մեջ մե ծա պես խո նարհ վում 

ես և նե ղում ինձ»:

130. Ծերն ա սաց. «Խո նար հու թյու նը կրո նա վո րի պսակն է, ո րով հե տև 

ինչ պես լեռ նե րը եր բեք չեն ընկ նում, այն պես էլ խո նար հը չի ընկ նում, 

քան զի խո նար հը եր բեք չի բար կա նում և ոչ ո քի չի բար կաց նում»:

131. Ոմն մե նակ յա ցի ապ տա կեց ոմն դի վա հար, իսկ նա մյուս ե րեսն 

էլ դեմ տվեց: Դևը երկ յու ղեց նրա խո նար հու թյու նից և նույն պա հին 

էլ դուրս ե կավ մար դու մի ջից և փա խավ:

132. Ծերն ա սաց. «Ե թե քո մեջ ամ բար տա վա նու թյան խոր հուրդ 

մտնի, քննի՛ր քո միտ քը և տե՛ս` արդ յոք պա հո՞ւմ ես բո լոր պատ

վի րան նե րը, տե՛ս` արդ յոք սի րո՞ւմ ես քո թշնա մուն և թե` քեզ հա

մա րո՞ւմ ես ան պի տան ծա ռա: Եվ ե թե այս ա մե նը կա տա րած լի նես, 

դարձ յալ մի՛ հպար տա ցիր, իսկ ե թե չես կա տա րել, ին չո՞ւ ես ի զուր 

մե ծամ տա նում, ո րով հե տև ամ բար տա վա նու թյու նը դևե րի ախտն է և 

մեղ քե րից` ա մե նա չա րը»:

133. Ծերն ա սաց. «Ով գով վի կամ մե ծար վի ա ռա վել, քան իր ար ժա

նիք ներն են, նա մե ծա պես կտու ժի, իսկ ով մարդ կան ցից ոչ գով վի և ոչ 

էլ մե ծար վի, նա Աստ ծուց կփա ռա վոր վի»:
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134. Ոմն եղ բայր հարց րեց  ծե րին և ա սաց. «Ին չո՞ւ ենք այս պես 

դի վա յին պա տե րազմ նե րի մեջ, հա՛յր»: Ծե րը նրան ա սաց. «Նրա հա

մար, որ դեն նե տե ցինք մեր զեն քե րը, ո րոնք են` ար հա մար հան քի ար

ժա նա նա լը, խո նար հու թյու նը, աղ քա տու թյու նը և համ բե րու թյու նը»: 

Եղ բայրն ա սաց. «Եվ ո՞րն է խո նար հու թյու նը»: Ծերն ա սաց. «Այն 

է, որ ե թե քո եղ բայ րը մե ղան չի քո դեմ, թո ղու թյուն շնոր հես նրան` 

նախ քան  նրա` քեզ նից խնդրե լը»: Եղ բայրն ա սաց. «Ու րիշ ի՞նչ է խո

նար հու թյու նը»: Ծերն ա սաց. «Բա րին ա նել ըն կե րո ջը և չա րիք գոր

ծո ղին»: Եղ բայ րը հարց րեց. «Իսկ ե թե մարդ չհաս նի այդ չա փին, ի՞նչ 

պետք է ա նի»: Ծերն ա սաց. «Թո՛ղ փախ չի չա րից և լռի՛»:

135. Ոմն մե նակ յաց ծեր մո լոր ված շրջում էր ա նա պա տում և մտքում 

կար ծում էր, թե ին քը կա տար յալ է բո լոր ա ռա քի նու թյուն նե րի մեջ: Սա 

ա ղոթք նե րով խնդրեց Աստ ծուն և ա սաց. «Ցո՛ւյց տուր ինձ, Տե՛ր, թե 

ինչ պա կաս բան կա, որ կա տա րեմ»: Իսկ Աստ ված կա մե ցավ խո նար

հեց նել նրա միտ քը և ա սաց նրան. «Գնա՛ այ սինչ ար քի մանտ րի տի մոտ 

և ա րա՛ այն, ինչ նա կա սի քեզ»: Ծե րը ե կավ  ար քի մանտ րի տի մոտ, 

ող ջու նե ցին միմ յանց և նստե ցին: Ծերն ար քի մանտ րի տին ա սաց. «Ինձ 

խո՛սք ա սա, հա՛յր, որ կա տա րեմ և ապ րեմ»: Հայ րը նրան ա սաց. «Եվ 

ինչ էլ որ քեզ ա սեմ, կկա տա րե՞ս այն»: Եվ նա խոս տա ցավ ա նել: Նրան 

ա սաց. «Վերց րո՛ւ այս խա րա զանն ու մա հա կը և գնա՛ ա րա ծեց րու 

խո զե րին»: Եվ ծե րը, հնա զանդ վե լով նրա հրա հան գին, գնաց և  խո

զե րին  էր ա րա ծեց նում: Իսկ ով քեր ճա նա չում էին նրան, ե կան նրան 

տես նե լու, և երբ տե սան, ա սա ցին միմ յանց. «Ո ՜, այս մեծ մե նակ յա ցը 

հի մա րա ցել է և խո զեր է ա րա ծեց նում, ո րով հե տև նրա մեջ դև է մտել»: 

Եվ երբ Տե րը տե սավ նրա խո նար հու թյու նը, որ ու րա խու թյամբ համ բե

րում էր մարդ կանց նա խա տինք նե րին, նրան տվեց ա նարգ, ան պի տան 

և մարդ կան ցից ա մե նաս տո րի նը ի րեն հա մա րե լու շնոր հը և վերս տին 

ու ղար կեց ա նա պատ:

136. Ծերն ա սաց. «Ըն կե րոջ մա սին քո մտքում մի՛ ա սա, թե ես 

ա վե լի ար թուն, հսկող և ճգնող եմ, քան նա, այլ սի րով, հե զու թյամբ 

և հո գու աղ քա տու թյամբ խո նարհ վի՛ր Քրիս տո սի շնորհ նե րին, որ պես

զի պար ծեն կո տու թյան ախ տի մեջ չընկ նես և չկորց նես քո վաս տա կը, 

ո րով հե տև գրված է, թե ով պար ծե նում է, թե կանգ նած է, թո՛ղ զգույշ 

լի նի, որ չընկ նի, այլ Տի րոջ ա ղով թո՛ղ ա ղի ի րեն»:

137. Ոմն եղ բայր ա սաց ծե րին. «Հա՛յր, ինձ կե նաց խոսք ա սա»: 

Ծերն ա սաց. «Թե կուզ և ա սեմ` ոչ ոք չի լսի, քան զի ա ղի է մեր հո ղը»:
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138. Ծերն ա սաց. «Երբ չենք ու նե նում պա տե րազմ, այն ժամ ա վե լի 

պի տի խո նարհ վենք, քան զի Աստ ված տե սավ մեր տկա րու թյու նը և թո

ղեց մեզ ա ռանց պա տե րազ մի, իսկ ե թե պար ծե նանք, մեզ նից կվերց նի 

Իր օգ նու թյու նը, և կկոր չենք»:

139. Դևե րը մի ծե րի ա սա ցին. «Ծե՛ր, փա փա գո՞ւմ ես տես նել Քրիս

տո սին»: Ծերն ա սաց. «Ա նիծ վե՛ք դուք ու ձեր քրիս տո սը, ո րով հե տև 

ես ի՛մ Քրիս տո սին եմ հա վա տում, որ ա սում է. ��Ե թե ա սեն ձեզ` ա հա

վա սիկ Քրիս տոսն այս տեղ է կամ այն տեղ, մի՛ հա վա տա ցեք��»: Եվ այն

ժամ հա լած վե լով` դևերն ան հե տա ցան:

140. Ծերն ա սաց. «Ե թե դու խո նար հու թյամբ և Աստ ծո երկ յու ղով 

ինչոր բան խնդրես քո եղ բո րը և գոր ծի դնես, քո խոսքն ու Աստ ծո 

շնորհ նե րը կհնա զան դեց նեն եղ բո րը՝ քեզ, և նա կկա տա րի քո ա սա ծը: 

Իսկ ով ամ բար տա վա նու թյամբ և գո ռո զու թյամբ ջա նա խո նար հեց նել 

և այդ պես պա հան ջի եղ բո րից գոր ծը, Աստ ված, որ տես նում է սրտում 

ծածկ վա ծը, թույլ չի տա եղ բո րը հնա զանդ վել նրան և կա տա րել գոր ծը, 

քան զի հայտ նի են այն գոր ծե րը, որ Աստ ծո կամ քով են լի նում, ինչ պես 

և հայտ նի են նրանք, ո րոնք՝ ամ բար տա վա նու թյամբ են: Ո րով հե տև 

այն գոր ծե րը, որ Աստ ծո կամ քով են կա տար վում, խո նար հու թյամբ և 

ա ղա չան քով են լի նում, իսկ ո րոնք` մե ծամ տու թյամբ՝ բար կու թյամբ և 

խռովք նե րով են լի նում, քա նի որ չա րից են»:

141. Ծերն ա սաց. «Կա մե նում եմ հաղթ վել խո նար հու թյամբ, քան 

ու րիշ նե րին հաղ թել ամ բար տա վա նու թյամբ»:

142. Ծերն ա սաց. «Մի՛ ար հա մար հիր քո սպա սա վո րին, որ քո ա ռաջ 

կանգ նած է, քան զի չգի տես, թե Աստ ծո Հո գին քեզ վրա է հանգ չած, 

թե՝ նրա»:

143. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ե թե բնակ վեմ մի եղ բոր 

հետ և տես նեմ նրան ինչոր ան պատ շաճ գոր ծով մե ղան չե լիս, պե՞տք 

է, որ հան դի մա նեմ նրան»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ե թե քեզ նից ա վագ է 

կամ քեզ հա սա կա կից, լռի՛ր, որ հան գիստ ու նե նաս, դրա նով դու քեզ 

ա վե լի վատ կա նես և ան հոգ կլի նես»: Եղ բայրն ա սաց. «Եվ ի՞նչ ա նեմ, 

հա՛յր, ո րով հե տև եղ բայր ներն ինձ վրդո վեց նում են»: Ծերն ա սաց. «Ե

թե չես համ բե րում, ա սա՛ մի ան գամ խո նար հու թյամբ, և ե թե չեն լսի, 

լռի՛ր և քո գոր ծը թո՛ղ Աստ ծո վրա: Սա կայն զգո՛ւյշ ե ղիր, որ չի մա

նան, թե դու հա նուն Աստ ծո լռե ցիր, ո րով հե տև լռե լը բա րի է, քան զի 

այն խո նար հու թյուն է»:
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144. Ծերն ա սաց. «Ե թե լռու թյան հաս նես, մի՛ հա մա րիր քեզ ա ռա

քի նու թյուն գոր ծող, այլ ա սա՛. ��Ա նար ժան եմ և խո սե լու հա մար` ան

պի տան, դրա հա մար եմ լռում��»:

145. Ծերն ա սաց. «Ինչ պես ա ղաց քար պտտող ե զան աչ քերն են 

ծած կում, որ չու տի իր ա ղա ցած ալ յու րը, այդ պես էլ մեծ խորհր դով 

մեր մտքի աչ քե րը ծած կենք, որ պես զի չտես նենք, թե բա րիք ենք գոր

ծում և չկորց նենք մեր վար ձը: Դրա հա մար էլ Աստ ծո թույլտ վու թյամբ 

ընկ նում ենք զա զիր խոր հուրդ նե րի մեջ, որ պես զի դրանք տես նե լով` 

դա տենք մեր ան ձե րը, թե բա րի բան չու նենք, և այդ զա զիր խոր հուրդ

նե րը ծած կույթ են դառ նում մեր փոք րիկ բա րե գոր ծու թյուն նե րին, որ

պես զի չտես նենք մեր բա րի գոր ծե րը, այլ տես նե լով այդ զա զիր խոր

հուրդ նե րը` ար հա մար հենք մեր ան ձե րը, ո րով հե տև երբ մար դը նա խա

տում է իր ան ձը, իր վար ձը չի կորց նում»:

146. Ծե րին հարց րին  և ա սա ցին. «Ի՞նչ է խո նար հու թյու նը»: Իսկ 

նա ա սաց. «Խո նար հու թյու նը աստ վա ծա յին մեծ գործ է, իսկ  խո նար

հու թյան ճա նա պար հը մարմ նի տքնու թյունն է և սե փա կան ան ձը բո լո

րից  ա վե լի ա նարգ և հան ցա վոր հա մա րե լը»: Եղ բայրն ա սաց. «Եվ ո՞րն 

է ան ձը ա նարգ հա մա րե լը»: Ծերն ա սաց. «Այն, որ չի նա յում ու րի շի 

մեղ քե րին, այլ` միայն իր ան ձի, և միշտ ա ղա չում է Տեր Աստ ծուն»:

147. Ոմն եղ բայր  ա սաց  ծե րին. «Հա՛յր, ինձ խոսք ա սա՛, ո րով ապ

րեմ»: Եվ ծերն ա սաց. «Ե թե ա նարգ վես և համ բե րես, այդ ա վե լի մեծ 

է, քան ցան կա ցած   ա ռա քի նու թյուն, քան զի ով ար հա մար հանք նե րը, 

ա նար գանք ներն ու զրկանք նե րը հո ժա րու թյամբ և սի րով հանձն առ նի, 

նա կկա րո ղա նա ապ րել»:

148. Ծերն ա սաց. «Իշ խան նե րի հետ ծա նո թու թյուն մի՛ ու նե ցիր և  

հա ճա խա կի մի՛ այ ցե լիր նրանց, որ պես զի քո մեջ չա ռա ջա նա հա մար

ձա կու թյուն և ա ռաջ նոր դե լու ցան կու թյուն»:

149. Ոմն եղ բայր հար ված ստա նա լով` խոց վեց եղ բո րից, և ձեռ

քով վեր քը փա կած, որ ար յու նը չհո սի, գնաց իր խո ցո ղից թո ղու թյուն 

խնդրե լու:

150. Ծերն ա սաց. «Եր բեք մտքում մի՛ դա տիր քո եղ բո րը և ոչ մի 

գոր ծի հա մար»:

151. Ծերն ա սաց. «Ե թե խո նար հու թյուն ստա նա լու հա մար ճգնենք, 

մեզ այլ ճգնու թյուն ներ հար կա վոր չեն լի նի, ո րով հե տև բո լոր  չա րիք

նե րը  մեզ  վրա գա լիս են ամ բար տա վա նու թյու նից: Ե թե մեծն Պո ղո սին 
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խրա տե լու հա մար Տե րը սա տա նա հրեշ տակ տվեց, որ պես զի չմե ծամ

տա նա (Բ Կորնթ. ԺԲ 7), որ չա՞փ ա ռա վել ևս մեզ` գո ռո զա ցած նե րիս, սա

տա նա կտա` կռփա հա րե լու մեզ, մին չև որ խո նարհ վենք»:

152. Ոմն ծե րի իր մեծ խո նար հու թյան հա մար Աստ ված հո գե տե սու

թյան շնորհ պար գևեց: Ով գա լիս էր նրա մոտ, ծե րը տես նում էր նրա 

մտքե րը: Իսկ ծե րը, նեղ վե լով դրա նից, ա ղա չեց Աստ ծուն վերց նել այդ 

շնորհն ի րե նից, բայց երբ խնդրա ծին չհա սավ, գնաց մի մեծն ծե րի մոտ 

և ա ղա չեց նրան ու ա սաց. «Ճգնի՛ր ինձ հետ պահ քով, որ պես զի վերց

վի ինձ նից այս տե սա նո ղու թյան շնոր հը»: Նստե ցին յու րա քանչ յուրն 

ա ռան ձին իր սեն յա կում և ա ղա չե ցին Աստ ծուն դրա հա մար: Երկն քից 

ձայն ե կավ և ա սաց ծե րին. «Ա հա վերց րի քե զա նից այն, սա կայն կու

նե նաս այն` երբ  ու զե նաս և երբ պետք լի նի քեզ»: 

153. Ան մեղ, քաղց րա բա րո և բա րե րար ոմն ծեր, որ ոչ մե կի մա սին 

չար բան չէր խոր հել եր բեք, այս պի սի փոր ձու թյան մեջ ըն կավ մի օր: 

Ոմն եղ բայր գո ղա ցավ մեկ ու րի շի ա նոթ նե րը և տա նե լով այս ծե րի 

մոտ` պահ տվեց նրա մոտ, բայց ծե րը չգի տեր` ումն են կամ որ տե ղից 

են: Օ րեր անց ճա նա չե ցին ա նոթ նե րը և ծե րին բռնե լով` պա հան ջե ցին 

գո ղո նը: Իսկ նա ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն տվեք ինձ, քան զի մե ղան չե

ցի»: Իսկ շատ չան ցած` ե կավ նաև այն եղ բայ րը, որ գո ղա ցել էր, և նա 

նույն պես մե ղադ րեց  ծե րին և ա սաց. «Դու ես գո ղա ցել այս ա նոթ նե

րը»: Իսկ ծե րը ըն կավ նրա ոտ քե րը և ա սաց. «Նե րի՛ր ինձ, քան զի հան

ցանք գոր ծե ցի»: Եվ այս պես, ին չում որ մե ղան չում էին եղ բայր նե րը և 

ու րա նում, նա իր վրա էր վերց նում և ա սում. «Թո ղու թյո՛ւն շնոր հեք 

ինձ, ո րով հե տև մե ղան չե ցի», և այս պես խո նարհ վում էր ե րա նե լին:

154. Ոմն մե նակ յաց ե պիս կո պոս ձեռ նադր վեց և իր բարձր կրթվա

ծու թյան և զգու շու թյան պատ ճա ռով ոչ մե կի վրա չէր բար կա նում, 

այլ եր կայ նամ տո րեն կրում էր բո լո րի հան ցանք նե րը, իսկ նրա վան

քի տնտես վա րը ոչ բար վոք կեր պով էր վա րում ե կե ղե ցու գոր ծե րը: 

Եվ գա լով ո մանք ըն կան նրա առ ջև և ա սա ցին. «Ին չո՞ւ չես սաս

տում տնտես վա րին, որ խա թա րեց ե կե ղե ցու բո լոր գոր ծե րը»: Ե պիս

կո պո սը հա պա ղում էր սաս տել նրան, իսկ նրանք դարձ յալ գրգռում 

էին նրան տնտես վա րի դեմ: Երբ ե պիս կո պո սը տե ղե կա ցավ, որ նրանք 

պատ րաստ վում են բռնա դա տել ի րեն, գնաց թաքն վեց նրան ցից, իսկ 

նրանք փնտրե լով՝ հա զիվ կա րո ղա ցան գտնել նրան և ա սա ցին. «Ին

չո՞ւ թաքն վե ցիր մե զա նից»: Իսկ նա նրանց ա սաց. «Այն, ինչ ստա ցա` 

վաթ սուն տա րի բա զում ճգնու թյուն նե րով խնդրե լով Աստ ծուց, դուք 

ու զում եք եր կու օ րում հա նել ին ձա նից»:
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155. Ծերն ա սաց. «Խո նար հու թյունն այն չէ, երբ մե կը փոք րաց նում 

է իր ան ձը, այլ՝ որ ու րա խու թյամբ կրում է իր վրա թափ վող նա խա

տինք նե րը, ա նար գանք ներն ու վշտե րը»:

156. Ոմն եղ բայր բնակ վում էր խցում և մեծ խո նար հու թյու նից այս

պես էր միշտ ա ղո թում Աստ ծուն. «Տե՛ր, ա ռա քի՛ր ինձ վրա քո կայ ծա

կը, ո րով հե տև ե թե ողջ լի նեմ, չեմ հնա զանդ վի քեզ»:

157. Ոմն օ տար մե ծա հա րուստ գնաց Ռա յի թա և եղ բայր նե րին ո ղոր

մու թյուն բա ժա նեց` մի մի դա հե կան, իսկ մո տեր քում` խցում ար գե լա

փակ ված մի ծեր կար, նրան նույն պես տվեց մեկ դա հե կան: Եվ այդ գի

շեր ծե րը տե սավ մի փշա ծածկ արտ, և մե կը սպառ նա գին նրան ա սաց. 

«Ա րի՛, ծեր, ա րի՛ և մաք րի՛ր այս ար տը փշե րից, ո րից վերց րիր ո ղոր

մու թյու նը»: Եվ երբ լսեց, ու ղար կեց դա հե կա նը ի րեն տվո ղին և ա սաց. 

«Քե՛զ վերց րու, եղ բա՛յր, քո ոս կին, քան զի ես չեմ կա րող ու րիշ նե րի 

փու շը իմ ձեռ քով քա ղել. ուր էր թե կա րո ղա նա յի իմ փշե րը քա ղել»:

158. Ծերն ա սաց. «Ե թե ա նա պա տում նստես հան դար տու թյամբ, մի՛ 

հա մա րիր քեզ սուրբ և ճգնա վոր, այլ ա ռա վել ևս հա մա րի՛ր քեզ իբ րև 

դուրս շպրտված շնե րից մե կը, ո րոնք ու տում և խա ծո տում են Աստ ծո 

ժո ղովր դին»:

159. Ծերն ա սաց. «Ե թե մարդ ճգնի և ա նարգ վի ու պար սավ վի բո

լո րից, պետք է հո ժա րու թյամբ ըն դու նի և ի րեն ա վե լի ա նարգ կար ծի, 

քան շու նը, որ բա րի է: Քան զի շու նը չի ճա նա չում իր Ա րար չին և  ոչ 

էլ դա տաս տա նի հա մար հա րու թյուն է առ նե լու, ո րով հե տև ա վե լի լավ 

է բո լո րո վին չհառ նել, քան հառ նել դա տաս տա նի հա մար և հա վիտ յան 

տանջ վել»:

160. Ոմն եղ բայր խեղդ վում էր չար և զա զիր խոր հուրդ նե րից, նեղ

վում էր և ահ ռե լի խո նար հու թյու նից ա սում էր մտքում. «Ես այս պի սի 

մտա ծում ներ ու նե նա լով` փրկու թյան հույս չու նեմ»: Եվ գնա լով ոմն 

ծե րի մոտ` ա ղա չեց նրան, որ պես զի ա ղո թի իր հա մար, որ թե թևա նան 

իր մտքից չար խոր հուրդ նե րը: Ծե րը նրան ա սաց. «Դա քո բա րին չէ, 

որդ յա՛կ»: Իսկ նա ա ղա չում էր ծե րին՝ ա նել այդ: Եվ նրա ա ղա չանք նե

րից հար կադր ված` ծերն ա ղո թեց Տի րո ջը, և Աստ ված վե րաց րեց պա

տե րազմն եղ բո րից: Եվ հան կար ծա կի եղ բայրն ըն կավ հպար տու թյան և 

ամ բար տա վա նու թյան մեջ և դարձ յալ գնաց ծե րի մոտ և ա սաց նրան. 

«Խնդրի՛ր Աստ ծուց, որ պես զի դարձ յալ ինձ վրա գան այն ախ տա կիր 

խոր հուրդ նե րը, ո րոն ցով խո նար հու թյուն ու նեի»:
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161. Ոմն եղ բայր գնաց Ե րի քո վին մոտ գտնվող Դա դիու կիա յի վան

քը՝ մի աբ բա յի մոտ և ա սաց  նրան. «Ինչ պե՞ս ես ապ րում, հա՛յր»: 

Ծե րը նրան ա սաց. «Վատ, որդ յա՛կ»: «Ին չո՞ւ, հա՛յր»,– հարց րեց եղ

բայ րը: Ծերն ա սաց նրան. «Ար դեն ե րե սուն տա րի է, որ  Տի րոջ ա ռաջ 

և ա ղոթք նե րիս մեջ ա նի ծում եմ իմ ան ձը և եր բեմն Տի րոջն ա սում եմ. 

«Մի՛ ո ղոր միր բո լոր նրանց, որ ա նօ րե նու թյուն են գոր ծում» (Սաղմ. ԺԸ 

6), և ինքս եմ ա նօ րի նա նում: Ա սում եմ. «Ա նիծ յալ են նրանք, որ խո

տոր վե ցին քո պատ վի րան նե րից» (Սաղմ. ՃԺԸ 21), և ինքս եմ խո տոր վում: 

Ես ինքս միշտ ստում եմ Աստ ծո ա ռաջ, սա կայն ա սում եմ. «Կորստ յան 

կմատ նես բո լո րին, որ սուտ են խո սում» (Սաղմ. Ե 7): Միշտ չարն եմ հի

շում և մտքում պա հում իմ եղ բոր հան դեպ, սա կայն Աստ ծուն ա սում 

եմ. «Թո՛ղ մեզ մեր պարտ քե րը, որ պես մենք ենք թող նում մեր պար տա

պան նե րին» (Մատթ. Զ 12): Խոր հուրդ նե րով շա րու նակ որկ րա մո լու թյան 

մեջ եմ, սա կայն ա սում եմ, թե՝ հաց ու տելն ան գամ մո ռա ցա (Սաղմ. Ճ 5): 

Մին չև ա ռա վոտ  ննջում եմ, սա կայն ա սում եմ. «Կես գի շե րին ել նում 

էի՝ խոս տո վան լի նե լու Տի րո ջը» (Սաղմ. ՃԺԸ 62): Բնավ զղջում չու նեմ, 

սա կայն ա սում եմ` թալ կա ցա իմ հե ծե ծանք նե րից, իմ ար տա սուք ներն 

ինձ կե րա կուր ե ղան գի շեր և ցե րեկ (Սաղմ. Զ 7): Մտքում չարն եմ խոր

հում, սա կայն Աստ ծուն ա սում եմ. «Իմ սրտի խոր հուրդ նե րը քո ա ռաջ 

են ա մեն ժամ» (Սաղմ. ԺԸ 15). թեև պա հե ցո ղու թյուն ա մե նևին չու նեմ, 

բայց ա սում եմ` ծնկներն իմ տկա րա ցան ծո մա պա հու թյու նից (Սաղմ. 

ՃԸ 24): Ամ բող ջա պես լի եմ ամ բար տա վա նու թյամբ, սա կայն, հա մոթ 

ինձ, եր գում եմ. «Տե՛ս իմ խո նար հու թյունն ու տա ռա պան քը և թո ղու

թյո՛ւն տուր իմ բո լոր մեղ քե րին» (Սաղմ. ԻԴ 18): Ա մե նևին պատ րաստ 

չեմ, բայց ա սում եմ` պատ րաստ է սիրտն իմ, Աստ վա՛ծ (Սաղմ. ՃԷ 2): 

Ու թեև հա մա ռո տա կի ա սա ցի, բայց ի մա ցի՛ր, որ իմ բո լոր ա ղոթք

ներն ու պա ղա տան քե րը ինձ ա մոթ և հան դի մա նու թյուն են»: Եղ բայրն 

ա սաց. «Հա՛յր, կար ծեմ թե այս ա մե նը Դա վիթ մար գա րեն է ա սում իր 

մա սին»: Այն ժամ հա ռա չեց ծերն ու ա սաց նրան. «Ի՞նչ ես ա սում, եղ

բա՛յր, լռի՛ր. ե թե չենք պա հում` ինչ ա սում ենք Աստ ծո առ ջև, ա մո թի 

և կորստ յան ենք մատն վե լու»: Եվ այս ա մե նից շա հած և օ գուտ քա

ղած` գնաց եղ բայ րը` գո հա նա լով Տի րո ջից:

162. Ծե րե րից մեկն ա սաց, թե մի ան գամ Սկի տեում հա վաք վե ցին 

հայ րե րը հո գե շա հու թյան հա մար: Ծե րե րից մե կը վեր կա ցավ, և նրա 

թի կուն քին մա զե ղեն քուրձ կար, ո րի մի մա սը գցված էր ա թո ռին: Նա 

եր կու ձեռ քով բռնե լով այն՝ կանգ նեց բո լո րի մեջ` ա րևել յան կող մից, 

և ա մեն քը նրան էին նա յում, իսկ նա սկսեց ա ղո թել և ա սել. «Աստ
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վա՛ծ, ո ղոր մի՛ր ինձ»: Եվ ինքն էլ ի րեն պա տաս խա նե լով` ա սաց. «Ե թե 

կա մե նում ես, որ ո ղոր մեմ քեզ, թո՛ղ այդ, որ ու նես քո թի կուն քին, և 

ես կո ղոր մեմ քեզ»: Եվ սա կրկնեց դարձ յալ յոթ ան գամ և ա պա քուր

ձը տա կը դնե լով` նստեց նրա վրա: Հայ րե րը նրան ա սա ցին. «Մեկ նի՛ր 

մեզ` ի՞նչ էր, որ ա րե ցիր»: Եվ նա նրանց ա սաց. «Ձոր ձը, որ ու նեի թի

կուն քիս, իմ կամքն է, և Տի րոջն ա ղա չում էի, որ նրա նով ո ղոր մեր ինձ, 

և Նա ինձ ա սաց. «Թո՛ղ այդ քո կամ քը, որ բռնել ես, և կո ղոր մեմ քեզ»: 

Ուս տի  մենք, եղ բայր նե՛ր, ե թե կա մե նում ենք, որ Աստ ված ո ղոր մի մեզ, 

հե ռաց նենք մե զա նից մեր կամ քը և ո ղոր մու թյուն կգտնենք»: Եվ նրան 

ա սա ցին. «Եվ ո՞րն է կամ քը թող նե լը»: Եվ նա ա սաց. «Խո նար հու թյուն 

ստա նա լը, ո րից ա վե լի բարձր ա ռա քի նու թյուն չկա, ո րով հե տև որ քան 

իջ նի մարդ դե պի խո նար հու թյուն, այն քան ա ռա վել կբարձ րա նա վեր»: 

Այս լսե լով՝ բո լորն էլ սաս տիկ ու րա խա ցան և հաս տատ վե ցին խո նար

հու թյան մեջ` այն ա ռա վել սի րե լով, քան մյուս ա ռա քի նու թյուն նե րը, 

և յու րա քանչ յու րը գնաց իր տե ղը:

163. Հայ րե րից մե կը խո նար հու թյան մա սին այս ա ռա կը պատ մեց. 

«Մայ րի ներն ա սա ցին ե ղեգ նե րին. «Այդ ինչ պե՞ս է, որ դուք, այդ քան 

տկար և վտիտ լի նե լով, չեք փշրվում և ար մա տա խիլ լի նում ձմռան 

հող մե րի ցնցում նե րից, իսկ մենք, որ այս քան զո րա վոր ու մեծ ենք, 

հող մե րի հար ված նե րից ար մա տա խիլ ենք լի նում»: Պա տաս խա նե ցին 

ե ղեգ ներն ու ա սա ցին. «Մենք ձմե ռա յին հող մե րի բա խու մից խո նարհ

վում և այս ու այն կողմ ենք ճկվում՝ նրանց ա ռաջ դո ղա լով և շրջվե լով 

և այդ պի սով չենք խոր տակ վում, իսկ դուք, քա նի որ դեմ եք կե նում 

հող մե րի բախ մա նը, դրա հա մար ա մեն տե սակ չա րիք գա լիս է ձեզ 

վրա»: Եվ ծերն ա սաց. «Պետք է թույլ տալ, երբ ինչոր ար հա մար

հա կան բան է աս վում, և տե ղի չտալ բար կու թյա նը, չընդ դի մա նալ և 

չընկ նել տգեղ խոր հուրդ նե րի և չար գոր ծե րի մեջ, այլ բա րու մեջ հաս

տա տուն մնալ՝ Քրիս տո սի շնորհ նե րով»:

s



  

Գլուխ ԺԶ 
Ան հի շա չա րութ յան մա սին

1.
Պատ մեց մե կը, թե մի ան գամ փի լի սո փա նե րից ո մանք կա մե նում 

էին փոր ձել մե նակ յաց նե րին: Մինչ մե նակ յաց նե րից մեկն անց

նում էր` ազն վա կերպ հագն ված, նրան ա սա ցին. «Ե՛կ այս տեղ, մե նակ

յա՛ց»: Իսկ նա, բար կա ցած և թշնա մա ցած նրանց հան դեպ, ան ցավ

գնաց: Ան ցավ դարձ յալ ոմն ծեր լի բիա ցի, ո րը հին զգեստ ներ էր հա

գած, և նրան ա սա ցին. «Դո՛ւ, չա՛ր մե նակ յաց, ե՛կ այս տեղ»: Երբ ծե րը 

փու թով մոտ գնաց, նրան ապ տա կե ցին, իսկ սա մյուս այ տը դեմ տվեց: 

Փի լի սո փա նե րը, վեր   կե նա լով, երկր պա գե ցին նրան` ա սե լով. «Ճշմա

րիտ մե նակ յացն ա հա սա է»: Ի րենց մեջ նստեց րին նրան և ա սա ցին 

.«Դուք ի՞նչ եք ա նում մեզ նից ա ռա վել. ե թե դուք պա հում եք,  մենք 

էլ ենք պա հում, ե թե հսկում եք, մենք էլ ենք հսկում, և ինչ որ դուք 

եք ա նում` ա նում ենք և մենք:  Արդ, ի՞նչ ու նեք ա ռա վել, քան մենք»: 

Ծերն ա սաց. «Մենք մեր միտ քը պա հում ենք»: Փի լի սո փա նե րը նրան 

ա սա ցին. «Մենք այդ չենք կա րող ա նել»:

2. Ե գիպ տա ցի հայ րե րից մե կը պատ մեց. «Մի օր ո րո շե ցի օ տար տեղ 

գնալ և նստե լով նավ` այն պես ե ղավ, որ ե կանք Ա թենք: Կա մե նա լով 

քա ղաք մտնել` տե սա  մի ծեր մե նակ յա ցի, որ թիկ նոց էր կրում և մի 

զամբ յուղ ու ներ` բա բե լոն յան փա կա նով,  և մար դիկ էին գնում նրա 

հետ: Եվ երբ քա ղաք մտավ, նրան դի մա վո րեց մարդ կանց մի մեծ բազ

մու թյուն և նրան (ամ ֆի) թատ րոն մտցրին, իսկ ես հարց րի մե կին, 

թե ով է սա: Եվ նա ա սաց. «Սա հե թա նոս նե րի մեջ փի լի սո փա նե րից 

մե ծա գույնն էր, սա կայն դար ձավ քրիս տոն յա, վանք մտավ և դար ձավ 

մե նակ յաց: Ա հա տասն հինգ տա րի անց ե կել է քա ղաք, դրա հա մար էլ 

գնում ենք, որ լսենք, թե ինչ է խո սե լու»: Ես ևս գնա ցի նրանց հետ, որ 

լսեմ, թե ինչ է ա սում: Եվ երբ ե կան իշ խան նե րը, ա ղա չե ցին նրան, թե. 

«Ա սա՛ մեզ` ինչ ու նես ա սե լու»: Նա նրանց առ ջև բե րեց ա պա կե ա նոթ 

ու բա ցեց, ո րը  լե ցուն էր աղ բով, և բո լորն սկսե ցին ա սել. «Ա սա՛ մեզ` 

31 – Հարանց վարք

L L

L L
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ի՞նչ է այդ»: Եվ այս պես ա սաց. «Երկ նի ներ քո չկա այլ ազգ` ինչ պի սին 

որ քրիս տոն յա ներն են, ոչ էլ այլ կարգ` ինչ պի սին որ մե նակ յաց նե րինն 

է, սա կայն նրանց միայն սա է վնա սում, որ բան սար կուն նրանց մեջ 

ոխ է գցում միմ յանց հան դեպ, և ա սում են, թե` նա ինձ ա սաց, և ես 

նրան ա սա ցի, և ի րենց անսր բու թյունն ակ նե րև են դարձ նում, բայց 

և այն պես ի րենք այն չեն տես նում»: Բազ մա թիվ մար դիկ, լսե լով այս, 

գո վե ցին նրան և հե ռա ցան:

3. Լսե ցի, որ մե կը պատ մում էր հայր Մո տիի մա սին, ո րի ա շա կերտն 

էր Ի սա հա կը, և սրանք եր կուսն էլ ըն տիր հայ րեր ե ղան: Հայր Մո

տին Հե րակ լա յում սկսեց իր ա ռա ջին վան քը կա ռու ցել, սա կայն այն

տեղ դժվա րին կա ցու թյան մեջ ընկ նե լով` այլ տեղ գնաց և դարձ յալ 

սկսեց կա ռու ցել: Սա կայն այն տեղ նույն պես բան սար կո ւի ազդ մամբ 

մի թշնա մի գտնվեց, որ նե ղում էր նրան: Ծե րը վեր կա ցավ գնաց իր 

գյու ղը, իր հա մար վանք շի նեց և այն տեղ փակ վեց: Շատ Ժա մա նակ 

անց հա վաք վե ցին այն տե ղի ծե րե րը, որ տե ղից նա հե ռա ցել էր, ի րենց 

հետ վերց նե լով նաև այն եղ բո րը, որ տրտմեց րել էր նրան, գնա ցին 

նրա մոտ, որ ա ղա չեն նրան և ի րենց վան քը բե րեն: Երբ մեր ձե ցան այն 

տե ղին, ուր հայրն էր, թո ղե ցին ի րենց մա խաղ նե րը այն տեղ, ինչ պես 

նաև այն եղ բո րը, ո րը տրտմեց րել էր նրան, մե նակ թո ղե ցին այն տեղ: 

Եվ երբ բա խե ցին, ծե րը սան դուղքն ի ջեց րեց, նա յե լով՝ տե սավ նրանց և 

ճա նա չեց, ա պա հարց րեց. «Ո՞ւր են ձեր մա խաղ նե րը»: «Այ սինչ ա նու

նով եղ բոր մոտ են»,– պա տաս խա նե ցին նրանք: Եվ ծե րը, երբ լսեց այն 

եղ բոր ա նու նը, ցնծու թյու նից վերց րեց կա ցի նը, կոտ րա տեց դռնե րը և 

դուրս գա լով ըն թա ցավ դե պի եղ բայրն ու ընկ նե լով նրա ա ռաջ` ա ռա

ջի նը նրան ող ջու նեց: Եվ նրանց բո լո րին տա նե լով իր խու ցը` ե րեք 

օր ու րա խաց րեց նրանց` ինքն էլ հետ նե րը ու րա խա նա լով, ին չը բնավ 

սո վոր չէր ա նել, այ նու հե տև վեր կե նա լով գնաց նրանց հետ: Սրա

նից հե տո ե պիս կո պոս ձեռ նադր վեց և դար ձավ սքան չե լա գործ այր: Եվ 

ե րա նե լի Կյու րե ղը նրա ա շա կերտ Հայր Ի սա հա կին ե պիս կո պոս ձեռ

նադ րեց:

4. Ե գիպ տո սում ոմն իշ խա նի մա սին ա սում էին, թե աշ խա տեց նում 

էր եղ բայր նե րին և նրանց հնձի վար ձը չէր տա լիս, և բո լո րը  փախ չում 

էին նրա նից: Ոմն մեծ ծեր լսեց այդ մա սին, վերց րեց իր ա շա կեր տին և 

գնա լով նրա մոտ՝ ա սաց. «Ու զո՞ւմ ես՝ հնձենք քեզ հա մար»: Իսկ նա 

ու րա խա ցած ա սաց` ա յո՛: Եվ նրանց ու ղար կեց դաշտ, որ հնձեն, բայց 

կե րա կուր չէր տա լիս նրանց, այլ ի րենց կե րա կու րը նրանք ու րիշ նե րից 

էին փոխ վերց նում: Եվ երբ ա վար տե ցին հուն ձը, ծե րը նրան ա սաց. 
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«Տո՛ւր մեզ վար ձը»: Իսկ նա սկսեց նե ղել նրանց, և նրանք գնա ցին` 

ո չինչ չստա նա լով նրա նից: Մյուս տա րի դարձ յալ ե կան նրա մոտ, իսկ 

նա ծաղ րան քով ա սաց. «Ա հա դարձ յալ ե կավ ան միտ ծե րը»: Եվ նա

խորդ տար վա պես վար վեց նրա հետ. հինգ տա րի այդ պես հնձում էր 

ծե րը և վարձ չէր ստա նում: Եվ դրա նից հե տո Աստ ծո բար կու թյու նը 

ե կավ իշ խա նի տան վրա, և բո լո րը հեր թով մեռ նում էին: Իր ան ձի վրա 

զգա լով Աստ ծո բար կու թյու նը` իշ խա նը հինգ տար վա վարձն ամ բող

ջո վին տա րավ Սկյու թիա և հանձ նեց ծե րին, ա ղա չեց նրան, որ ա ղո թի 

իր վրա, և դրա նից հե տո  բժշկվեց նրա ողջ տու նը:

5. Գո ղե րը մտան հայր Մով սե սի խու ցը, և նա ա ղա ղակ բարձ րաց րեց. 

ե լան եղ բայր նե րը, բռնե ցին գո ղե րին և ու ղար կե ցին Ա լեք սանդ րիա` 

իշ խա նի մոտ, և իշ խա նը նրանց բանտ գցեց: Եվ հայր Պի մե նը թուղթ 

ու ղար կեց հայր Մով սե սին` գրե լով. «Հա՛յր Մով սես, հի շի՛ր ա ռա ջին 

մատ նի չին»: Հայր Մով սե սը գնաց, ա ղա չեց իշ խա նին և ա զա տել տվեց 

գո ղե րին:

6. Հայր Զե նոնն ա սաց. «Ով կա մե նում է, որ Աստ ված ան հա պաղ լսի 

իր ա ղոթ քը, երբ վեր կե նա և ձեռ քե րը տա րա ծի առ Աստ ված, նախ քան 

իր ան ձի հա մար ա ղո թե լը՝ թո՛ղ լիա սիրտ ա ղո թի իր թշնա մի նե րի հա

մար և հա նուն սրա՝ ինչ էլ որ հե տո խնդրի Աստ ծուց` Աստ ված կտա 

նրան»: 

7. Սկյու թիա յում ոմն ծեր վրա ե կավ այն պա հին, երբ ա վա զակ նե րը 

գո ղա նում էին նրա խցում ե ղա ծը, և ա սաց  նրանց. «Շտա պե՛ք, քա նի 

դեռ չեն ե կել եղ բայր ներն ու ինձ չեն ար գե լել կա տա րե լու Քրիս տո սի 

պատ վի րա նը, որ ա սում է. «Ով վերց նում է քո ինչ քը` մի՛ ար գե լիր» 

(Ղուկ. Զ 29-30):

8. Լի բիա ցի ոմն եղ բայր ե կավ աբ բա Սիղ վիա նո սի մոտ` Պան փեոս 

լե ռը, և ա սաց  նրան. «Ինձ բա զում չա րիք ներ պատ ճա ռած թշնա

մի ու նեմ, քան զի երբ ես գյու ղում  էի, իմ ա գա րա կը հափշ տա կեց և 

բազ միցս դա վա ճա նեց ինձ, վեր ջերս էլ կա խար դու թյուն ներ կի րար կե

լով՝ ջա նաց վնա սել ինձ, ուս տի կա մե նում եմ իշ խա նի ձեռ քը մատ նել 

նրան»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ա րա՛, որդ յա՛կ, ինչ պես հա ճո է թվում 

քեզ»: Եղ բայ րը նրան ա սաց. «Ա յո, աբ բա՛, ար դա րև ե թե խրատ վի, նրա 

ան ձին օ գուտ կլի նի»: Ծե րը դարձ յալ ա սաց. «Ինչ պես որ քեզ հա ճո 

թվա, այն պես էլ ա րա՛, որդ յա՛կ»: Եղ բայ րը ծե րին ա սաց. «Ա րի՛, հա՛յր, 

ա ղո՛թք ա րա, և ես գնամ իշ խա նի մոտ»; Վեր կա ցավ ծե րը, և սկսե ցին 

ա ղո թել. «Հայր մեր, որ յեր կինս….»: Եվ երբ հա սան ա սե լու «Թող մեզ 



484  ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

…», աբ բա Սիղ վիա նոսն ա սաց. «….Եվ մի՛ թող մեր պարտ քե րը, ինչ

պես որ մենք չենք թող նում մեր պար տա պան նե րին»: Եղ բայրն ա սաց  

ծե րին. «Այդ պես մի՛ ա սա, հա՛յր»: Ծերն ա սաց. «Ին չո՞ւ, որդ յա՛կ: Ե թե 

կա մե նում ես գնալ իշ խա նի մոտ, որ պես զի քո վրե ժը լու ծի, Սիղ վիա

նոսն այ սօր ու րիշ ա ղոթք չի ա նի քեզ հա մար»: Եվ եղ բայ րը ծուն կի 

գա լով՝ նե րեց իր թշնա մուն:

9. Մի վայ րում բնակ վող եր կու մե նակ յաց ներ կա յին: Մի մեծն ծեր, 

գնա լով նրանց մոտ, կա մե ցավ փոր ձել նրանց: Սա վերց րեց գա վա զա նը 

և սկսեց ա վե րել բան ջա րե ղե նը: Եղ բայ րը, տես նե լով նրան, թաքն վեց, 

և երբ մի բան ջար էր մնա ցել ըն դա մե նը, եղ բայրն ա սաց. «Հա՛յր, ե թե 

կա մե նում ես՝ թո՛ղ դա, որ պես զի ե փենք և միա սին ճա շա կենք»: Եվ 

ծերն ընկ նե լով եղ բոր ա ռաջ` ա սաց. «Աստ ծո Հո գին հանգ չում է քեզ 

վրա, եղ բա՛յր»:

Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից

1. Հայր Ան տո նիոսն ա սաց. «Ե թե մե կը ծած կի ըն կե րոջ հան ցանք նե

րը և մեղ քե րը, Աստ ված էլ նրա մեղ քե րը կծած կի»:

2. Մի ան գամ գի շե րով ե րեք ա վա զակ ներ հար ձակ վե ցին հայր Թեո

դո րո սի վրա, եր կու սը բռնե ցին ծե րին, իսկ մե կը նրա ա նոթ ներն ու 

գրքերն էր հա վա քում, հա նում էր նրա հան դերձ ներն ու պա րե գո տը: 

Ծե րը նրանց ա սաց. «Այդ պա րե գո տը թո ղե՛ք, որ ինքս ինձ ծած կեմ»: 

Իսկ նրանք չկա մե ցան թող նել: Այն ժամ ծե րը, շար ժե լով ձեռ քե րը` գե

տին տա պա լեց նրանց: Երբ այս տե սան, սաս տիկ վա խե ցան և չկա րո

ղա ցան վեր կե նալ: Ծե րը նրանց ա սաց. «Մի՛ վա խե ցե՛ք, այլ այդ ամ

բող ջը չորս մա սի բա ժա նե՛ք և տա րե՛ք ե րեք մա սը, իսկ մեկ մասն ինձ 

թո ղե՛ք»: Եվ սա ա րեց այն բա նի հա մար, որ պա րե գո տի՝ իր մա սը մնա, 

որ պես զի դրա նով ծածկ վե լով` գար ե կե ղե ցի:

3. Հայր Հով հան նես Կար ճա հա սա կը նստած էր մի ան գամ ե կե ղե

ցում, իսկ   եղ բայր նե րը գա լիս և հարց նում էին նրան ի րենց խոր

հուրդ նե րի մա սին, իսկ մե կը, տես նե լով նրա՝ այդ պես պատ վա կան լի

նե լը, հաղթ վեց նա խան ձից և ա սաց նրան. «Քո սա փո րը, Հով հան նե՛ս, 

դե ղո րայ քով լի է»: Հով հան նե սը նրան ա սաց. «Այդ պես է, քան զի դու 

միայն ար տա քինն ես տես նում, իսկ ե թե նաև ներ քի նը տես նել կա րո

ղա նա յիր, ի՞նչ պետք է ա սեիր»:
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4. Հայր Ղուն կիա նո սի մա սին ա սում էին, թե նրա մոտ զրպար տե

ցին նրա ա շա կեր տին, որ պես զի վտա րի նրան, քա նի որ նրա մոտ ե կան 

հայր Թեո դո րո սի ա շա կերտ նե րը և ա սա ցին նրան. «Հա՛յր, մենք լսել 

ենք, որ քո ա շա կեր տը ոչ մի  բա րի գործ չի ա նում, և  ե թե կա մե

նում ես, հա նենք նրան քո մո տից և ու րիշ բա րի եղ բոր բե րենք»: Ծե րը 

նրանց ա սաց. «Ես նրան չեմ ար տաք սի, քան զի նա հույժ հանգս տաց

նում է ինձ»: Եվ երբ ծե րը լսեց եղ բոր մա սին ամ բաս տա նու թյուն նե րը, 

ա սաց. «Վա՜յ ինձ, քան զի գա լիս ենք այս տեղ որ պես զի հրեշ տակ ներ 

դառ նանք, սա կայն դառ նում ենք խե նեշ ու ան սուրբ»: Այն ժամ եղ

բայր ներն ա մա չե լով` զգաս տա ցան և հաս կա ցան, որ պետք է ան հի շա

չար լի նել:

5. Հայր Մա կա րիո սը Ե գիպ տո սում էր, երբ մի ան գամ ե կավ իր սեն

յա կը և այն տեղ գտավ մի մար դու, որ թա լա նում էր նրա սեն յա կը և 

նրա ու նեց ված քը դուրս բե րե լով՝ բար ձում էր գրաս տի վրա: Իսկ երբ 

ծե րը տե սավ այդ, սկսեց օգ նել նրան իբ րև օ տար մե կը` բե րե լով ու 

բար ձե լով գրաս տին: Երբ բար ձե ցին, խա ղա ղու թյամբ ճա նա պար հեց 

նրան և ա սաց. «Ո չինչ չբե րե ցինք աշ խարհ և ո չինչ չենք տա նե լու մեզ 

հետ այս տե ղից. Տե րը տվեց և Տերն էլ ա ռավ, գնաս խա ղա ղու թյամբ 

(Հոբ Ա 21, Ա Տի մոթ. Զ 7)»:

6. Հայր Պի մե նի եղ բայր Պա յե սիո սը սի րա լիր բա րե կա մու թյուն էր 

պահ պա նում մե կի հետ՝ իր խցից դուրս, իսկ հայր Պի մե նը չգի տեր և ոչ 

էլ կա մե նում էր այդ: Եվ վեր կա ցավ գնաց հայր Ա մո նի մոտ ու ա սաց 

նրան. «Իմ եղ բայր Պա յե սիո սը սի րա լիր մտեր մու թյուն ու նի մե կի հետ, 

և ես հան գիստ չեմ գտնում»: Ա սաց նրան հայր Ա մո նան. «Պի մե՛ն, 

մի՞թե դեռ կեն դա նի ես. գնա՛ նստիր քո սեն յա կում և մտքումդ դիր, 

թե` ե րեք տա րի է` գե րեզ մա նում եմ:

7. Հայր Պի մենն ա սաց. «Բո լոր վշտե րին, որ գա լիս են քեզ վրա, 

կհաղ թես խո նար հու թյամբ և լռու թյամբ, իսկ  ե թե մե կը քեզ չա րիք 

ա նի, դու նրան բա րի՛ք ա րա  և բա րիով հաղ թի՛ր չա րին»:

8. Եր կու եղ բայր ներ` հայր Պո ղոսն ու հայր Տի մո թեո սը,  միա սին 

էին բնակ վում Սկի տեում, և բա զում ան գամ վի ճա բա նու թյուն ե ղավ 

նրանց մի ջև: Հայր Պո ղոսն իր եղ բորն ա սաց. «Մին չև ե՞րբ պի տի հի

մա րու թյամբ մնանք կռիվ նե րի մեջ»: Հայր Տի մո թեո սը նրան ա սաց. 

«Բա րի՛ ե ղիր, որ երբ ես զայ րա նամ քեզ վրա, դի մա ցիր ինձ և համ բե

րի՛ր, և երբ դու բար կա նաս, ես կդի մա նամ և կհամ բե րեմ»: Եվ այս պես 

ա նե լով` հան դարտ վե ցին ի րենց մնա ցած օ րե րին:
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9. Ե րա նե լի Սպի րի դոնն այն չափ հեզ ու խո նարհ էր, որ հո տի հո վիվ 

լի նե լով` նրան դարձ րին ե պիս կո պոս Տրի մի թոն կոչ ված քա ղա քում, 

սա կայն իր մե ծա գույն խո նար հու թյան պատ ճա ռով չթո ղեց խաշ նա

րա ծու թյու նը: Մի գի շեր ե կան գո ղե րը ոչ խար գո ղա նա լու նրա հո տից, 

սա կայն Աստ ված պա հեց հով վին ու նրա հո տը, քան զի երբ գո ղե րը 

մտան բակ, ուր ոչ խար ներն էին, Աստ ծո ա նե րևույթ զո րու թյու նը կա

պեց նրանց: Եվ երբ դա ե ղավ, հո վի վը մտավ բակ` հաշ վե լու ոչ խար

նե րին, գտավ գո ղե րին` ձեռ քե րը հե տևում կապ ված, ի մա ցավ նրանց 

գա լու պատ ճա ռը և ա ղոթ քի կանգ նե լով առ Աստ ված` ար ձա կեց գո

ղե րին և խրա տեց նրանց, որ աշ խա տան քով ապ րեն և չգո ղա նան: Մի 

պա րարտ ու փա փուկ խոյ ընտ րե լով հո տից` կա պեց և տվեց նրանց ու

րա խու թյամբ և ա սաց. «Թող ձեր չար չա րան քը ի զուր չլի նի, վերց րե՛ք 

սա և գնա ցե՛ք խա ղա ղու թյամբ»:

10. Ոմն եղ բայր բա նա լու կրկնա կը պատ րաս տեց և բա ցում էր ծե

րի դուռն ու գո ղա նում էր նրա դրամ նե րը: Իսկ ծերն այս պի սի թուղթ 

գրեց. «Տե՛ր իմ և եղ բա՛յր, ով էլ որ լի նես, բա րի՛ ե ղիր և տա՛ր դրա մի 

կե սը, իսկ կե սը ինձ թող՝ ծախ սե րի հա մար»: Եվ փո ղը եր կու մա սի բա

ժա նեց ու գրու թյու նը դրեց վրան: Գո ղա ցո ղը, իր սո վո րու թյան հա

մա ձայն, գա լով և տես նե լով թուղ թը` կար դաց, պատ ռե լով դեն նե տեց 

և ողջ դրա մը տա րավ: Եվ եր կու տա րի անց այդ եղ բայ րը մեռ նում 

էր, սա կայն բա զում օ րեր հո գին դուրս չէր գա լիս մարմ նից: Իսկ երբ 

փոքրինչ հանգս տու թյուն ե կավ նրա վրա և ուշ քի ե կավ, հաս կա ցավ 

իր չար չա րանք նե րի պատ ճա ռը, կան չեց ծե րին և ա սաց. «Նե րի՛ր ինձ, 

քան զի ես էի գո ղա նում քո դրամ նե րը»: Եվ ծերն ա ղոթք ա նե լով` թո

ղու թյուն խնդրեց նրա հա մար, և երբ ա վար տեց, եղ բայրն իս կույն ար

ձա կեց հո գին:

11. Մեկ այլ քրիս տոն յա յի տա րան նա հա տա կե լու, քան զի իր ա ղա

խի նը մատ նեց նրան: Երբ նրան բե րին վկա յու թյան տե ղը, տե սավ իր 

ա ղախ նին, ո րը մատ նել էր ի րեն և հա նե լով ոսկ յա մա տա նին իր մա

տից՝ տվեց նրան և ա սաց Քրիս տո սի վկան. «Գո հա նում եմ Աստ ծուց 

և քե զա նից` առ Աստ ված, քան զի այս պի սի բա րի քի պատ ճառ դար ձար 

ինձ հա մար»: Եվ այս պես իր տի րոջ ան հի շա չա րու թյու նը տես նե լով` 

ա պաշ խա րե լով ար տաս վեց ա ղա խի նը:

12. Ոմն ծե րի մա սին ա սում էին, թե որ չափ մե կը ա նար գում և ար

հա մար հում էր նրան, այն քան նա ա վե լի շատ էր գնում նրա մոտ և 

ա սում էր. «Սրանք են ա ռա քի նու թյուն նե րի պատ ճառ նե րը, իսկ մեզ 
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ե րա նի տվող նե րը խա բում են մեզ և խռով քի են մատ նում մեր հո գի նե

րը, քան զի գրված է. «Ով քեր ե րա նի են տա լիս, խա բում են ձեզ»:

13. Ոմն եղ բայր գնաց ծե րի մոտ, որ ա նա պա տում էր բնակ վում, և 

նրա խցի մեր ձա կայ քում հան դի պեց ե րի տա սարդ նե րի, ո րոնք պա րում 

և ան պար կեշտ բա ներ էին ա սում: Սա կայն եղ բայ րը, տես նե լով ծե րին, 

պատ մեց նրան իր խոր հուրդ ներն ու բժշկու թյուն ստա ցավ նրա նից: 

Դրա նից հե տո եղ բայրն ա սաց ծե րին. «Ինչ պե՞ս ես կա րո ղա նում համ

բե րել, հա՛յր, այս ե րի տա սարդ նե րի աղ տե ղի պա րե րին ու եր գե րին կամ 

ին չո՞ւ նրանց չես պատ վի րում չլկտիա նալ»: Ծերն ա սաց. «Վա ղուց է 

մտքովս ան ցել այդ, սա կայն զսպում եմ ինձ ու ա սում` ե թե այս փոքր 

բա նին չես համ բե րում, ա պա՝ ե թե ինչոր մեծ փոր ձու թյուն գա քեզ 

վրա, ինչ պե՞ս կա րող ես համ բե րել. և այս պես սո վո րե ցի համ բե րել»:

14. Ծե րե րից մեկն ա սաց. «Տե սա ե րի տա սարդ նե րից ո մանց, որ ծե

րե րին դե պի կյանք էին ա ռաջ նոր դում: Քան զի մի ծեր հար բե ցող կար, 

որ օ րա կան մի խսիր էր գոր ծում և վա ճա ռում ու այդ գնով գի նի էր 

ըմ պում: Հե տո ե կավ մի ե րի տա սարդ եղ բայր և բնակ վեց նրա մոտ, ո րը 

նույն պես օ րա կան մի խսիր էր գոր ծում, իսկ ծե րը եր կուսն էլ տա նում 

էր գյուղ, վա ճա ռում, գի նի էր գնում, ըմ պում ու հար բած վե րա դառ

նում, իսկ եղ բո րը ե րե կո յան չո րա ցած հաց էր տա լիս: Այդ պես վար վեց 

ծե րը ե րեք տա րի, իսկ եղ բայ րը համ բե րում էր և ո չինչ չէր ա սում: 

Ե րեք տա րի հե տո եղ բայրն իր մտքում ա սաց. «Մերկ եմ ամ բող ջո վին և 

հաց իսկ չու նեմ. գնամ ու րիշ տեղ»: Եվ դարձ յալ ա սաց. «Ո՞ւր գնամ. 

մնամ այս տեղ, ո րով հե տև հա նուն Աստ ծո եմ մնում և աշ խա տում»: Եվ 

ե րևաց նրան հրեշ տակն ու ա սաց. «Մի՛ գնա այս տե ղից, քան զի վա ղը 

կգամ քեզ մոտ»: Իսկ եղ բայ րը, երբ լսեց այս, հաս կա ցավ իր կանչ վե

լը, ա ղա չեց  ծե րին և ա սաց. «Այ սօր գյուղ մի՛ գնա և ինձ մի՛ թող, 

ո րով հե տև ա հա գա լու են վերց նե լու ինձ»: Ծերն ա սաց. «Այ սօր չեն 

գա, քան զի ու շա ցան»: Իսկ եղ բայրն ա սաց. «Ա հա ե կան», և իս կույն 

ննջեց: Եվ ծե րը տես նե լով` սկսեց ող բալ և ա սել. «Վա՜յ ինձ, որդ յա՛կ, 

քան զի ես բա զում տա րի ներ հեղ գու թյամբ վատ նե ցի, իսկ դու քիչ ժա

մա նա կում քո հո գին ապ րեց րիր  քո  համ բե րու թյամբ»: Եվ դրա նից 

հե տո ծե րը սկսեց բա րե պաշ տու թյամբ կեն ցա ղա վա րել և ըն տիր ճգնա

վոր դար ձավ:

15. Ոմն ծեր իր հետ բնակ վող մի ե րի տա սար դի  հան դի մա նեց ան

պատ շաճ ա րար քի հա մար, իսկ ե րի տա սար դը նեղսր տեց և բար կա ցած 

կող պեց դուռն այն տան, ուր ծե րի ու տե լիք ներն էին, գնաց ու րիշ տեղ 

և այն տեղ ու շա ցավ տաս ներ կու օր` սո ված թող նե լով ծե րին: Իսկ ծե
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րի խցին մոտ մի բա րի եղ բայր կար, ո րը, երբ ի մա ցավ ե րի տա սար դի 

ու շա նա լը, նրա հա մար կե րա կուր պատ րաս տեց և պա տու հա նի գո

գին դրեց: Եվ ծերն այն քան խո նարհ էր ու ան հի շա չար, որ եր բեք 

չտրտնջաց ե րի տա սար դից ո՛չ իր մտքում, ո՛չ ու րիշ նե րի մոտ: Իսկ երբ 

հարց նում էին, թե ուր է նա, պա տաս խա նում էր, թե երբ գոր ծը վեր

ջաց նի, կգա:

16. Մի քա նի եղ բայր ներ ճա նա պարհ էին գնում և մո լոր վե ցին: Եվ 

հան դի պե լով ո մանց` հարց րին ճա նա պար հը, իսկ նրանք ա վա զակ ներ 

լի նե լով` խա բե ցին նրանց և ցույց տվե ցին ան կոխ ու ա մա յի տե ղան

քի ճա նա պար հը. և ա վա զակ նե րից մի քա նի սը նրանց հե տևից գնա

ցին՝ կո ղոպ տե լու նրանց: Երբ հասան մոտակա ձորը, որ պես զի այն

տեղ կո ղոպ տեն նրանց, հան կարծ հե ղե ղա տից դուրս ե կավ կո կոր դի

լոս և հար ձակ վեց ա վա զակ նե րի վրա: Իսկ ծե րե րը թույլ չտվե ցին, այլ 

ձայն ար ձա կե լով` ա զա տե ցին նրանց և բա րիով հա տու ցե ցին չա րին: 

Եվ ա վա զակ նե րը, ապ շած նրանց ան հի շա չա րու թյան վրա, գո հա ցան 

Աստ ծուց, որ նրանց կող մից օգ նու թյուն ստա ցան: 

17. Ծերն ա սաց. «Ե թե մե կը քեզ ա նար գի, դու օրհ նի՛ր նրան. ե թե 

ըն դու նի, եր կու սիդ հա մար էլ բա րի է, ե թե չըն դու նի, դու կստա նաս 

Աստ ծո օրհ նու թյու նը, իսկ նա` ա նեծ քը»:

18. Ծերն ա սաց. «Ա լեք սանդ րոս ա նու նով մի պատ րիարք կար` սաս

տիկ  ո ղոր մած և նե րո ղա միտ, քաղց րա բա րո, բա րե րար և մար դա սեր: 

Սա մի ե րի տա սարդ դպիր ու ներ, որ նրա նից ոս կի գո ղա ցավ և վա խե

նա լով, թե կբա ցա հայտ վի` փա խավգնաց Թե բա յի դա: Գնա լիս հան

դի պեց լե ռան բար բա րոս մարդ կանց, և ինչ որ ու ներ` տա րան նրա նից, 

իսկ ի րեն գե րի վերց րին ներ քին ա նա պա տում: Երբ լսեց այս ե րա նե լի 

պատ րիար քը, փնտրեց գե րուն և գնեց նրան ինն սուն դա հե կա նով: Եվ 

երբ այն տեղ  ե կավ  գե րին, այն չափ ո ղոր մու թյուն և մար դա սի րու

թյուն ցույց տվեց նրան, որ շա տերն ա սա ցին. «Ո չինչ այն քան շա հա

վետ չէ, որ քան այս պատ րիար քի դեմ մե ղան չե լը»: Այդ չափ ան մեղ ու 

ան հի շա չար էր նա` Քրիս տո սի շնոր հով»:



  

Գլուխ ԺԷ 
Աստ ծուն եվ ըն կե րո ջը սի րե լու մա սին 

1. 
Մեր սուրբ հայր Պափ նո տիոսն ա սաց. «Բո լոր ա ռա քի նու թյուն

նե րից  մե ծա գույ նը սերն է: Ա վե լի մեծ սեր ոչ ոք չու նի, քան այն, 

որ մեկն իր կյան քը տա իր սի րե լի նե րի հա մար (Հովհ. ԺԵ 13): Ե թե մեկն 

իր մեր ձա վո րից տրտմե ցու ցիչ խոսք լսի, բայց չա րու թյամբ չբռնկվի 

թեև կա րող է պա տաս խան տալ և ա տե լու թյան ար ժա նա նալ, այդ պի

սին իր ան ձը դնում է իր սի րե լիի հա մար»:

2. Ոմն եղ բայր հարց րեց հայր Պի մե նին և ա սաց. «Ար ժե՞, որ ես 

բնակ վեմ միա բան նե րի մոտ»: Ծերն ա սաց. «Ով կե նա միա բան նե րի 

մոտ, պար տա վոր է բո լո րին որ պես մի մարդ տես նել, պա հել իր լե զուն 

ու աչ քը, և ա պա հան գիստ կգտնի ան հո գու թյամբ»:

3. Ո մանք պատ մե ցին, թե հայր Պի մենն ու նրա եղ բայր նե րը ա ռա

գաս տա պա րան ներ էին գոր ծում և չէին կա րո ղա նում վա ճա ռել. և նեղ

վում էին, ո րով հե տև փող չէին գտնում կտավ գնե լու հա մար, իսկ 

նրանց մտե րիմ մե կը ոմն հա վա տաց յալ վա ճա ռա կա նի պատ մեց ի րա

վի ճա կը: Հայր Պի մե նը ոչ մե կից ո չինչ չէր կա մե նում վերց նել` խա

ղա ղու թյու նը պա հե լու հա մար: Իսկ վա ճա ռա կա նը, կա մե նա լով օ ժան

դա կել ծե րե րի գոր ծին, պատ ճա ռա բա նեց, թե ի րեն պետք են ա ռա

գաս տա պա րան նե րը և ուղ տե րը բե րե լով` վերց րեց պա րան նե րը: Եվ 

այն եղ բայ րը, գա լով Պի մե նի մոտ և լսե լով, թե ինչ ա րեց վա ճա ռա

կա նը, գո վեց նրան և ա սաց. «Իս կա պես, հա՛յր, կա րի քը չու նե նա լով՝ 

նա վերց րեց մեզ նից ա ռա գաս տա պա րան նե րը»: Հայր Պի մե նը լսե լով, 

թե ա ռանց անհ րա ժեշ տու թյան վերց րեց վա ճա ռա կա նը պա րան նե րը, 

իր եղ բորն ա սաց. «Ե՛կ ուղտ վար ձի՛ր և այս տեղ բե՛ր պա րան նե րը: Ե թե 

չբե րես, Պի մենն այս տեղ ձեզ հետ չի բնակ վի, ո րով հե տև ես չեմ զրկի 

մար դուն, ո րին դրանք պետք չեն, ին չո՞ւ նա վնաս կրի ինձ հա մար, 

որ ես օ գուտ ստա նամ»: Եվ նրա եղ բայ րը գնաց և մեծ դժվա րու թյամբ 

բե րեց պա րան նե րը` կաս կա ծե լով, թե գու ցե ծե րը գնա ի րենց մո տից: L L

L L
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Եվ երբ Պի մե նը տե սավ պա րան նե րը, խնդու թյուն ապ րեց, կար ծես թե 

մեծ գանձ էր գտել:

4. Միմ յանց դրա ցի եր կու եղ բայր ներ կա յին, և նրան ցից մե կը 

թաքցնում էր թե փո ղը, թե հա ցը և գցում էր իր դրա ցու ա մա նի մեջ: 

Սա չգի տեր և զար մա նում էր, թե որ տե ղից է ի րենն այդ քան ա վե լա

նում: Մի օր հան կար ծա կի տե սավ նրան այդ պես ա նե լիս և սկսեց վի

ճել նրա հետ և ա սել. «Քո մարմ նա վո րի հա մար գո ղա ցար իմ հո գևո

րը»: Եվ նրա նից պա հան ջեց խոս տա նալ, որ այ լևս այդ բա նը չի ա նի, 

և այդ պես նե րեց նրան: 

5. Հայր Պափ նո տիո սի մա սին ա սում էին, թե եր բեք գի նի չէր խմում: 

Մի ան գամ ճա նա պարհ գնա լիս հան դի պեց ա վա զակ նե րի, ո րոնք գի նի 

էին խմում, իսկ ա վա զա կա պե տը ճա նա չում էր նրան և գի տեր, որ նա 

գի նի չի խմում: Եվ տես նե լով, որ նա շատ է հոգ նած, լցրեց բա ժա կը 

գի նով և սու սե րը ձեռ քին` ծե րին ա սաց. «Ե թե չխմես, կսպա նեմ քեզ»: 

Եվ ծե րը գի տե նա լով, որ Աստ ծո պատ վի րանն է կա տա րում (Մատթ. Ե 

41), վերց րեց և խմեց գի նին: Եվ ա վա զա կա պետն ըն կավ նրա ա ռաջ և 

ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն տուր, հա՛յր, որ քեզ նե ղաց րի»: Եվ ծերն ա սաց. 

«Հա վա տում եմ  Աստ ծուն, որ այս բա ժա կի հա մար քեզ ո ղոր մու թյուն 

կա նի հա վիտ յանս՝ այս տեղ և հան դերձ յա լում»: Ա վա զա կա պետն ա սաց 

նրան. «Հա վա տում եմ Աստ ծուն, որ ես սրա նից հե տո ոչ մե կին չա րիք 

չեմ պատ ճա ռի»: Եվ ծե րը շա հեց բո լոր ա վա զակ նե րին՝ ա վա զա կա պե

տով հան դերձ, քան զի իր կամ քը չկա տա րեց, այլ շա հեց նրանց՝ հա նուն 

Աստ ծո:

6. Հայր Ա ղա թո նի մա սին պատ մում էին, թե ջա նում էր կա տա րել 

բո լոր պատ վի րան նե րը: Ե թե անց նում էր գե տը, ինքն էր շտա պում և 

վերց նում մա կույ կի ղե կը, իսկ երբ եղ բայր նե րը գնում էին նրա մոտ, 

ա ղոթ քի սե ղանն էր պատ րաս տում, քան զի լի էր Աստ ծո սի րով:

7. Սկյու թիա յում մեծն հայ րե րից մե կը ո՛չ հաց էր ճա շա կում, ո՛չ 

գի նի էր ըմ պում: Եվ ծե րե րը հա վա քե լով` ե կան Ի սի դո րո սի ե կե ղե

ցին, և երբ այն տեղ չգտան  ե րե ցին, այն մեծն ծե րը, հու սա լով նրա 

մոտ ու նե ցած իր հա մար ձա կու թյա նը և ի մա նա լով, թե ինչ պի սի ծանր 

կրո նա վո րու թյան ու տքնու թյան մեջ են ծե րե րը, ներս մտնե լով՝ բե րեց 

անհ րա ժեշտ ու տե լիք ներ և մի փոքր գի նի, և նախ ին քը սկսեց ու տել և 

ըմ պել: Եվ ծե րե րը սքան չա ցան, թե ինչ պես հա նուն Աստ ծո մեր ժեց իր 

կամ քը, որ պես զի ծե րե րին մխի թա րու թյուն պար գևի:
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8. Հայ րե րից մեկն ա սաց. «Ե թե մե կը քե զա նից ո րևէ իր խնդրի, և 

չտաս նրան քո կամ քով, այլ նա բռնու թյամբ տա նի, թո՛ղ քո խոր

հուրդ նե րը հաշտ լի նեն դրա հետ, որ պես թե տվել ես` հա մա ձայն 

գրվա ծի. «Ե թե մե կը քեզ հար կադ րի մի մղոն ճա նա պարհ անց նել, նրա 

հետ եր կո՛ւ էլ գնա» (Մատթ. Ե 41), այ սինքն` ե թե մե կը քե զա նից ո րևէ իր 

խնդրի, սրտա՛նց տուր նրան»:

9. Ոմն ծեր ե կավ Հայր Ղով տի մոտ՝ Ար սե նիո սի ե ղեգ նու տի փոքր 

ան տա ռը, և խուց խնդրեց իր հա մար, իսկ նա տվեց նրան: Ծե րը հի

վան դոտ էր, և հայր Ղով տը խնա մում էր նրան: Երբ ո մանք գա լիս էին 

Ղով տին տես նե լու, նրանց ու ղար կում էր նաև հի վան դին տես նե լու: 

Եվ նա նրանց հետ խո սում էր Ո րո գի նե սի գրու թյուն նե րից, իսկ հայր 

Ղով տը նեղ վում էր ու ա սում. «Մի գու ցե հայ րե րը կար ծեն, թե մենք 

այդ պի սին ենք»: Եվ դուրս հա նեց հայր Ղով տը նրան խցից և երկ

յու ղում էր պատ վի րա նի պատ ճա ռով (Մատթ. ԻԵ 36), ա պա վեր կե նա լով 

ե կավ հայր Ար սե նի մոտ և պատ մեց նրան ծե րի մա սին: Հայր Ար սենն 

ա սաց նրան. «Մի՛ հա լա ծիր նրան, այլ ա սա՛. «Ա հա Աստ ծո շնորհ նե

րը. կե՛ր, խմի՛ր և հագն վի՛ր` ինչ պես կկա մե նաս, միայն թե այդ խոս քը 

մի՛ խո սիր»: Եվ ե թե կա մե նա` կուղղ վի, ա պա թե ոչ` ա ղա չի՛ր, որ գնա 

այդ տե ղից, և դու պատ ճառ չես լի նի»: Եվ հայր Ղով տը այդ պես էլ 

ա րեց: Իսկ ծե րը, լսե լով այս, չէր կա մե նում ուղղ վել, այլ ա ղա չում էր 

նրան և ա սում. «Հա նուն Տի րոջ` ար ձա կի՛ր ինձ, որ գնամ այս տե ղից, 

ես ա նա պա տում էլ չեմ կա րո ղա նում համ բե րել»: Եվ գնաց այն տե ղից:

10. Ոմն ծեր ա սաց. «Ե թե տես նես՝ մե կը ջուրն է ըն կել, և դու կա րող 

ես օգ նել նրան, մեկ նի՛ր նրան քո գա վա զա նը և դուրս հա նի՛ր նրան, 

իսկ ե թե չես կա րող դուրս քա շել, քո գա վա զա նը թո՛ղ նրան, իսկ ե թե 

քո ձեռ քը տաս նրան և չկա րո ղա նաս հա նել, ին քը քեզ կքա շի ցած, և 

եր կուսդ էլ կխեղդ վեք»: Այս ա սում էր նրանց հա մար, ով քեր ի րենց 

կա րո ղու թյու նից վեր գոր ծի մեջ են գցում ի րենց և գլոր վում են: Յու

րա քանչ յուր ոք ըստ իր կա րո ղու թյան չա փի  պետք է  օգ տա կար լի

նի եղ բո րը, ո րով հե տև Աստ ված մար դուց չի պա հան ջում պատ վի րա նի 

կա տա րում` ա ռա վել, քան իր  կա րո ղու թյունն է:

11. Մի ան գամ հայր Ի լա րիո նը Ա սո րի քից ե կավ հայր Ան տո նի մոտ` 

լե ռը, և հայր Ան տո նը նրան ա սաց. «Բա րի՛ ե կար, աստ վա ծա կի՛ր, որ 

ծա գում ես ա ռա վոտ յան»: Եվ հայր Ի լա րիո նը պա տաս խա նեց նրան. 

«Խա ղա ղու թյու՜ն քեզ, սյո՛ւնդ լու սո, որ աշ խարհն ես լու սա վո րում»: 
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12. Ծերն ա սաց. «Ե թե մե կը ո րևէ բան խնդրի մյու սից, և նույն 

պա հին տվո ղը մտադր վի տալ նրան խնդրա ծից ա վե լին` դա Աստ ծո 

շնորհն է խնդրո ղի հա մար: Լի նում է նաև, որ մե կը խնդրում է, մյու սը, 

ու նե նա լով Աստ ծո շնոր հը, կա մո վին չի տա լիս նրան, և դա նրան վարձ 

է հա մար վում, ո րով հե տև հար կադր ված տվեց»:

13. Հայր Ան տոնն ա սաց. «Քո մեր ձա վո րից է կյան քը և մա հը. ե թե 

շա հենք մեր եղ բո րը, Աստ ծուն ենք շա հում, իսկ ե թե գայ թակ ղենք մեր 

եղ բո րը, Աստ ծու դեմ ենք մե ղան չում»:

14. Ոմն եղ բայր սպա սա վո րում էր հայ րե րից մե կին: Ե ղավ այն պես, 

որ ծե րը հի վան դա ցավ, ան դա մա լուծ վեց, և նրա մարմ նից թա րախ էր 

հո սում, և հոտ էր գա լիս: Եվ խոր հուրդ նե րը եղ բորն ա սում էին` փա

խիր, քա նի որ չես կա րող հո գով այդ տա նել: Իսկ եղ բայ րը, վերց նե լով 

սա փո րը,  հի վան դի լվաց ված ջու րը լցրեց նրա մեջ, և երբ ծա րա վում 

էր, դրա նից էր ըմ պում: Նրա խոր հուրդ ներն սկսե ցին այս ան գամ էլ 

ա սել նրան. «Մի՛ փա խիր և մի՛ էլ ըմ պիր այդ գար շա հո տու թյու նից»: 

Իսկ եղ բայ րը տքնում էր և ժուժ կա լում` ըմ պե լով լվա ցաջ րերն ու սպա

սա վո րե լով ծե րին: Եվ Աստ ված տես նե լով եղ բոր համ բե րու թյու նը` 

լվա ցա ջու րը վե րա ծեց մա քուր ջրի, իսկ ծե րին բժշկեց ցա վե րից:

15. Հայր Թեո դո րոսն ա սաց. «Մինչ ե րի տա սարդ էի և բնակ վում էի 

ա նա պա տում, գնա ցի հա ցա տուն, որ ինձ հա մար հաց թխեմ և այն տեղ 

գտա մի եղ բոր, որ իր հա մար հաց էր թխում և ի րեն օգ նող մե կը չու

ներ: Իսկ ես ի մը թո ղե ցի և օգ նե ցի եղ բո րը, և երբ ա վար տե ցի, ե կավ 

մեկ այլ եղ բայր,  նրան ևս օգ նե ցի և թխե ցի նրա հա ցը, և դարձ յալ 

ե կավ եր րոր դը, նույ նը ա րե ցի և նրա հա մար: Յու րա քանչ յու րին օգ

նում էի, ով գա լիս էր, և թխե ցի վաթ սուն փուռ, վեր ջում թխե ցի իմ 

եր կու փու ռը և գնա ցի»: 

16. Մի ան գամ աբ բա Ա ղա թո նը ե կավ քա ղաք` վա ճա ռե լու իր 

ա նոթ նե րը և ճա նա պար հին հան դի պեց մի տա ռապ յալ ան դա մա լույ

ծի: Եվ սա հարց րեց. «Ո՞ւր ես գնում»: Աբ բան նրան ա սաց. «Քա

ղաք, որ վա ճա ռեմ ա նոթ ներս»: Ա սաց. «Բա րի՛  ե ղիր և տա՛ր ինձ քեզ 

հետ»: Եվ շա լա կե լով` բե րեց նրան քա ղաք: Դարձ յալ ա սաց. «Որ տեղ 

վա ճա ռե լու ես ա նոթ ներդ` ինձ այն տեղ ի ջեց րու»: Եվ աբ բան այդ

պես ա րեց: Եվ երբ վա ճա ռում էր ա նոթ նե րը, ան դա մա լույ ծը նրան 

հարց րեց. «Քա նի սո՞վ վա ճա ռե ցիր դա»: Աբ բան ա սաց. «Այս քա նով»: 

Ան դա մա լույծն ա սաց. «Գնի՛ր ինձ հա մար մեղ րաբ լիթ»: Եվ նա գնեց: 

Եվ նա ա սաց. «Իսկ սա՝ ինչ քա նո՞վ»: Պա տաս խա նեց. «Այս քա նով»: Եվ 
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դարձ յալ ա սաց. «Գնի՛ր ինձ հա մար այ սինչ բա նը»: Եվ նա գնեց: Եվ 

երբ վա ճա ռեց բո լոր ա նոթ նե րը և կա մե նում էր դուրս գալ քա ղա քից, 

ան դա մա լույծն ա սաց. «Գնո՞ւմ ես»: Աբ բան ա սաց. «Ա յո՛»: Եվ նա 

ա սաց. «Բա րի՛ ե ղիր, տա՛ր ինձ մին չև այն տեղ, որ տեղ գտար ինձ»: Եվ 

շա լա կեցտա րավ նրան մին չև իր տե ղը: Եվ նա ա սաց. «Օրհն ված ես 

դու, Ա ղա թո՛ն, երկն քի և երկ րի Տի րո ջից»: Աբ բան բարձ րաց րեց աչ քե

րը և այ լևս չտե սավ նրան, քան զի ան դա մա լույ ծը Տի րոջ հրեշ տակն էր 

և ե կել էր փոր ձե լու նրան:

17. Ոմն եղ բոր մա սին ա սում էին, թե զամբ յուղ ներ էր հյու սում 

և նրանց վրա կան թեր էր դնում: Լսեց, որ իր դրա ցին ա սաց. «Ի՞նչ 

ա նեմ, քա նի որ վա ճա ռե լու ժա մա նակն է, իսկ ես կան թեր չու նեմ իմ 

զամբ յուղ նե րի հա մար»: Եվ եղ բայ րը գնաց, հա նեց իր զամբ յուղ նե րի 

վրա յից կան թե րը, տվեց դրա ցի եղ բո րը և ա սաց. «Սրանք ա վե լորդ են, 

դի՛ր քո զամբ յուղ նե րի վրա»: Այդ պի սով ա վար տին հասց րեց իր եղ բոր 

գոր ծը` թող նե լով ի րե նը: 

18. Մի կրո նա վոր հաց թխեց և կա մե ցավ հա ցի կան չել մի ծե րի, որն 

ի րե նից հե ռու էր տա սը մղոն: Բայց հե տո ա սաց. «Նրան հոգ նու թյուն 

չպատ ճա ռեմ»: Եվ վերց նե լով հա ցը՝ տա րավ նրան և ճա նա պար հին 

ոտ քը խփեց քա րին, և շատ ար յուն հո սեց: Եվ հրեշ տա կը նրան ա սաց. 

«Մի՛ տրտմիր, քան զի ա մեն քայ լա փո խի հա մար քո վար ձը կստա նաս, 

և ես այս ար յու նը կտա նեմ Աստ ծո ա ռաջ որ պես մե ծա գույն ըն ծա»: 

Եվ երբ ե կավ ծե րի մոտ, պատ մեց նրան այս դեպ քը, և դա հայտ նի 

դար ձավ: Մեկ ու րի շը, նա խան ձախնդ րու թյու նից շարժ ված, ինքն էլ 

կա մե ցավ նույնն ա նել և հաց տա նել ծե րին: Սրանք հան դի պե ցին 

միմ յանց, և ա ռա ջինն ա սաց. «Ին չո՞ւ խլե ցիր իմ գան ձը»: Եվ մյուսն 

ա սաց. «Որ քա՞ն է նեղ ճա նա պարհն ու դու ռը, որ միայն դու ես կա մե

նում մտնել»: Եվ Տի րոջ հրեշ տա կը ե րևա լով նրանց` ա սաց. «Ձեր վե ճը 

ա նուշ բուր մունք է Աստ ծո ա ռաջ»:

18. Մի եղ բայր մեղ քի մեջ ըն կավ և պատ մե լով ոմն ծե րի՝ ա սաց. 

«Մե ղան չե ցի և չեմ կա րող ա պաշ խա րել, վե րա դառ նա՞մ կրկին աշ

խարհ»: Եվ ծերն ա ղա չեց և ա սաց. «Միայն թե դու մնա կար գիդ մեջ, 

ես կա պաշ խա րեմ քեզ հետ»: Եվ ին քը վերց րեց եղ բոր մեղ քը և ա պաշ

խա րեց եղ բոր հա մար, և տասն օր հե տո Աստ ված թո ղու թյուն տվեց 

եղ բո րը` ծե րի տքնու թյան և սի րո հա մար:

19. Մի ան գամ հայր Պամ բոն եղ բայր նե րի հետ գնում էր Ե գիպ տո սի 

կող մե րը և ճա նա պար հին աշ խար հա կան նե րի տե սավ, որ նստած էին, և 
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ա սաց նրանց. «Ե կե՛ք ող ջույն տվեք մե նակ յաց նե րին, որ պես զի օրհն

վեք, ո րով հե տև նրանք հա նա պազ Աստ ծո հետ են խո սում, և նրանց 

բե րան նե րը սուրբ են»:

20. Ոմն ծե րի մա սին ա սում էին, թե հի վան դա ցավ և կա մե նում էր 

փոքրինչ թարմ հաց ճա շա կել: Ճգնա վոր եղ բայր նե րից մե կը լսե լով 

այդ՝ վերց րեց իր մա ղա խը, դրեց չոր հա ցը, գնաց Ե գիպ տոս և փո խե լով 

հա ցը` բե րեց ծե րին: Տես նե լով այն դեռ տաք` զար մա ցան, իսկ ծե րը չէր 

ու զում ճա շա կել` ա սե լով. «Դա եղ բոր ար յունն է»: Եվ ծե րերն ա ղա

չե ցին նրան՝ ա սե լով. «Ի սեր Աստ ծո՝ կե՛ր այդ հա ցը, որ ի զուր չլի նի 

եղ բոր զո հո ղու թյու նը»: Եվ այդ թա խան ձանք նե րին տե ղի տա լով` ճա

շա կեց: 

21. Ոմն ծեր ա ղա չեց մի ե րի տա սար դի՝ բնակ վել իր հետ, և ե րի

տա սարդն ա սաց նրան. «Մի շա բաթ հե տո կգամ»: Գնաց և ու շա ցավ: 

Հե տո ե կավ ծե րի մոտ և փոր ձեց նրան` ա սե լով. «Պոռն կու թյան մեջ 

ըն կա, հա՛յր»: Եվ ծերն ա սաց. «Ա պաշ խա րող նե րի հա մար հույս կա, 

որդ յա՛կ, քո մեղ քե րի կե սը կվերց նեմ ինձ վրա, և միա սին կա պաշ խա

րենք»: Եվ ե րի տա սարդն ա սաց. «Այժմ գի տեմ, որ կա րող ենք բնակ վել 

միա սին»: Եվ մնա ցին մի խցի մեջ, և մինչ այ սօր այն  խուցն  Սկյու

թիա յում կոչ վում է եր կու եղ բայր նե րի խուց: 

22. Հայ րե րից մե կը խնդրեց Աստ ծուն` ցույց տալ ի րեն բո լոր վախ

ճան ված կրո նա վոր նե րին, և Աստ ված ար ժա նաց րեց նրան տես նե լու 

ա մեն քին փա ռա վոր տե ղում, բայց Ան տո նը նրանց հետ չէր: Եվ հարց

րեց. «Ո՞ւր է Ան տո նը»: Եվ նրան ա սա ցին. «Նրա տե ղը Աստ ծո ա ռաջ 

է»: 

23. Ծե րե րից մեկն ա սաց. «Սկզբի ժա մա նակ նե րում, երբ նո րեկ ներ 

էին գա լիս ա նա պատ, դևե րը սաս տիկ պա տե րազ մում էին նրանց հետ, 

և ծե րե րից կա տար յալ նե րը գա լիս էին մխի թա րե լու նրանց: Եվ ո մանց 

գտնում էին դևե րի հար ված նե րից կաղ դար ձած, ո մանց` մի կողմն ան

դա մա լուծ ված, ո մանց էլ՝ մեջք նե րը փայ տա ցած, և վերց նե լով բե րում 

էին նրանց ե կե ղե ցի և իս կույն բժշկում էին նրանց»: 

25. Մի ան գամ եղ բայր նե րը գնա ցին Դիող կիոս լե ռը` ճգնե լու և 

լրա ցու ցիչ սո վո րե ցին ա ռա գաս տա պա րան գոր ծել և վարձ կա նու թյամբ 

հյու սում էին, սա կայն, քա նի որ ար հես տա վոր ներ չէին, ոչ ոք նրանց 

գոր ծե լու պատ վեր չէր տա լիս: Գնաց մի ան գամ նրանց մոտ ծե րե րից 

մե կը և ա սաց նրանց. «Ին չո՞ւ չեք գոր ծում»: Իսկ եղ բայր նե րը, քա նի 

որ երկ յու ղած էին, պա տաս խա նե ցին և ա սա ցին. «Քա նի որ շատ վատ 
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ենք գոր ծում, դրա հա մար էլ մեզ ձե ռա գոր ծի պատ վեր չեն տա լիս»: 

Իսկ ծե րը գի տեր Աստ ծով գոր ծա րար մե կին և նրանց ա սաց. «Գնա

ցե՛ք այ սինչ ծե րի մոտ, և նա ձեզ գործ կտա»: Նրանք խնդու թյամբ 

գնա ցին, և նա նրանց գործ տվեց: Իսկ եղ բայր նե րը նրան ա սա ցին. 

«Լավ չենք գոր ծում»: Եվ ծերն ա սաց. «Հա վա տում եմ Աստ ծուն, որ 

ու րիշ ներն էլ կկե րակր վեն ձեր ձե ռա գոր ծով»: Եվ սի րով առ լե ցուն` 

նրանց հո ժա րեց րեց գոր ծել: Ա հա իս կա պես բռնու թյամբ են հափշ տա

կում երկն քի Ար քա յու թյու նը (Մատթ. ԺԱ 12):

26. Մե կը կա րա սի բե րեց մի ծե րի հա մար և ա սաց. «Վերց րո՛ւ քո 

կա րիք նե րի հա մար, քան զի ծե րա ցել ես»: Եվ ծերն ի րոք տկա րա ցած 

էր: Սա կայն ա սաց. «Դու յո թա նա սուն տա րի անց ե կար ինձ նից վերց

նե լու իմ դար մա նո ղին: Վաթ սուն տա րի է` այս տկա րու թյան մեջ եմ, 

բայց ոչ մի բա նի կա րոտ չմնա ցի` Աստ ծո խնա մար կու թյան և դար

ման ման շնոր հիվ»: Եվ չվերց րեց կա րա սին: 

Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից  

27. Հայր Ան տո նիոսն ա սաց. «Ես Աստ ծուց չեմ երկն չում, այլ սի

րում եմ նրան, քան զի սե րը վա նում է երկ յու ղը»: 

28. Հայր Ա ղա թոնն ա սաց. «Ես եր բեք ո խը սիրտս՝ քուն չմտա, ոչ էլ 

թո ղե ցի` մե կը քուն մտնի` ինձ նից նե ղա ցած»: Նույն ինքն ա սաց. «Ես 

եր բեք սեր չտվե ցի, ո րով հե տև ոչ թե սեր տալ և ստա նալն էր ինձ սեր 

թվում կամ թե շահ էի հա մա րում եղ բոր հա մար, այլ եղ բոր կյանքն է 

ինձ հա մար կա րևոր և սի րե լի»: 

29. Հայր Հով սեփն ա սաց. «Եղ բայր ներն ա սում են, թե մենք չգի

տենք սի րո գոր ծե րը, ո րով հե տև մե կը մտավ հայր Ա ղա թո նի մոտ և 

տես նե լով մկրա տը` գո վեց այն, իսկ ծե րը նրան չթո ղեց դուրս գալ` 

մին չև իր հետ չտա րավ մկրա տը»:

30. Հայր Ա ղա թոնն ա սաց. «Ե թե հնա րա վոր լի ներ գտնել մի անկյալ 

բո րո տի, իմ մար մի նը կտա յի նրան և սի րա հո ժար նրա նը կվերց նեի 

ինձ». ա հա սա՛ է սի րո չա փը: 

31. Նրա մա սին ա սում էին, թե գնաց մի ան գամ քա ղաք` վա ճա ռե

լու իր ձե ռա գոր ծը և գտավ փո ղո ցում ըն կած մի հի վանդ օ տա րա կա նի, 

որ խնա մա կալ  չու ներ: Ծե րը, տուն վար ձե լով, տա րավ նրան այն տեղ 
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և չորս ա միս սպա սա վո րեց նրան իր ծախ սով, մին չև ա ռող ջա ցավ հի

վան դը, և հե տո միայն ծե րը վե րա դար ձավ իր սեն յա կը:

32. Հայր Ա մո նաս Նիտ րա ցին գնաց հայր Ան տո նի մոտ, և երբ հա

սավ այն տեղ, ա սաց նրան. «Ես ան հա մե մատ շատ եմ ճգնել, և ինչ

պե՞ս է, որ քո՛ ա նու նը հռչակ վեց մարդ կանց մեջ»: Ան տո նիոսն ա սաց. 

«Ո րով հե տև՝ ես Աստ ծուն ան հա մե մատ շատ եմ սի րում, քան դու»: 

33. Խցե րում մի ծեր կար՝ Ա պո ղոն ա նու նով. և ե թե մե կը գա լիս էր 

նրան գոր ծի տա նե լու, ու րա խու թյամբ գնում էր նրա հետ և այս պես 

էր ա սում. «Այ սօր պատ րաստ եմ Աստ ծու հետ մշա կու թյուն ա նել՝ հա

նուն իմ հո գու, ո րով հե տև այս է Աստ ծու սե րը»: 

34. Հայր Ե սա յիասն ա սաց. «Սերն ու սու ցա նում է անն վազ գո հու

թյուն մա տու ցել Տի րո ջը, և մեր գո հու թյունն ըն դու նում է Աստ ված. 

սա է հանգս տու թյան և ա նախ տու թյան նշա նը»: 

35. Մի ան գամ  Սկյու թա յից ե լան հայր Հով հան նես Կար ճիկն ու մի 

քա նի սը՝ նրա հետ, և գի շե րը ճա նա պար հին մո լոր վեց նրանց ա ռաջ նորդ 

եղ բայ րը: Եղ բայր ներն ա սա ցին  հայր Հով հան նե սին. «Ի՞նչ ա նենք, քա

նի որ մեր ա ռաջ նոր դը մո լոր վել է»: Ծերն ա սաց. «Ե թե հան դի մա նենք 

նրան, կա մա չի և կտրտմի, այլ ես ինձ տկար ձևաց նեմ, իբր չեմ կա րող 

գնալ, և մնանք այս տեղ մին չև ա ռա վոտ»: Այդ պես ա րե ցին և մնա ցին 

մին չև ա ռա վոտ՝ չգայ թակ ղեց նե լով եղ բո րը: 

36. Հայր Հով հան նես Կար ճա հա սակն ա սաց. «Տու նը, օ րի նակ, չի 

կա րե լի շի նել վե րևից ներ քև, այլ հիմ քից պետք է սկսել: Այդ պես և 

հո գու տան շի նու թյան հիմ քը ըն կե րոջ սերն է, քան զի նախ նրան ես 

շա հում, ո րով հե տև եղ բոր սի րուց  են կախ ված Քրիս տո սի բո լոր պատ

վի րան նե րը»:

37. Ա սում էր հայր Պետ րեն հայր Մա կա րի մա սին, թե գնաց մի 

ան գամ մի մե նակ յա ցի մոտ և տե սավ՝ հի վանդ է: Եվ երբ կե րա կուր 

չգտավ նրա տա նը, հարց րեց նրան և ա սաց. «Ի՞նչ կճա շա կես, կամ 

ի՞նչ բե րեմ քեզ»: Իսկ նա մեղ րաբ լիթ խնդրեց: Եվ գնաց ծերն Ա լեք

սանդ րիա` մեղ րաբ լիթ բե րե լու նրան, և ոչ ո քի չա սաց այդ մասին: 

38. Ե գիպ տո սում մի ծեր կար՝ մեծ պատ վի ու ան վան տեր: Երբ 

Սկյու թա յից հայր Պի մենն այն տեղ գնաց, այդ երկ րի մար դիկ, թո ղած 

այն ծե րին, ե կան հայր Պի մե նի մոտ: Իսկ հայր Պի մե նը, խիստ նեղ

ված այս բա նից, իր եղ բայր նե րին ա սաց. «Ի՞նչ ա նենք այն մեծ ծե րին, 

քան զի ցավ պատ ճա ռե ցին մեզ մար դիկ, որ թո ղե ցին ծե րին և դի մե ցին 
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մեզ, իսկ  այժմ ին չո՞վ կա րող ենք բու ժել ծե րի հո գին»: Եվ եղ բորն 

ա սաց. «Պատ րաս տե՛ք մեզ կե րա կուր և ա ռե՛ք ա մա նով գի նի, գնա՛նք 

նրա մոտ և ճա շա կե՛նք նրա հետ, գու ցե այս պի սով բու ժենք նրա սիր

տը»: Վերց րին կե րա կուրն ու գի նու կու ժը ի րենց հետ և գնա ցին ծե րի 

մոտ: Եվ երբ բա խե ցին դու ռը, դուրս ե կավ նրա ա շա կեր տը և ա սաց. 

«Որ տե ղի՞ց եք»:  Ա սա ցին նրան. «Ա սա՛ ծե րին, թե Պի մենն է ե կել, 

որ օրհն վի քե զա նից»: Եվ նա գնաց և ա սաց ծե րին, իսկ նա պատ վի

րեց ա սել. «Գնա ցե՛ք, ո րով հե տև ես զբաղ ված եմ»: Իսկ նրանք տո թին 

կանգ նած` ա սա ցին. «Ե թե ծե րին չտես նենք, չենք գնա այս տե ղից»: 

Երբ ծե րը տե սավ նրանց խո նար հու թյունն ու համ բե րու թյու նը, զղջաց 

և բա ցեց դու ռը նրանց ա ռաջ, և նրանք ներս մտնե լով` սի րով ճա շա

կե ցին միա սին: Եվ երբ ու տում էին, ծերն ա սաց. «Իս կա պես, ոչ միայն 

լսել էի ձեր մա սին, այլ ա ռա վել ևս տե սա ձեր գոր ծե րը, սերն ու խո

նար հու թյու նը»: Եվ սի րե լի ներ ե ղան միմ յանց:

39. Հայր Պի մենն ա սաց. «Ե թե Հով հան նես Կար ճի կի մոտ էր գնում 

ո րևէ  եղ բայր, նա գոր ծով էր ցու ցա բե րում նրա հան դեպ ա ռաք յա լի 

սե րը, որ ա սում է՝ սե րը եր կայ նա միտ է և քաղցր (Ա Կորնթ. ԺԳ 4), քան

զի ա վե լի մեծ սեր ոչ ոք չու նի, քան այն, որ մեկն իր կյան քը տա իր 

բա րե կամ նե րի հա մար (Հովհ. 15 13), և այն, որ իր մա սին չար խոսք լսի, 

փո խա րե նը ին քը չար խոսք չա սի: Եվ դարձ յալ այն, որ ե թե ինչոր բա

նից զրկվի, փո խա րե նը չզրկի»:

40. Հայր Պի մե նի մա սին ա սում էին, թե բնակ վում էր իր եր կու 

ա շա կերտ եղ բայր նե րի հետ, իսկ ե րի տա սարդ նե րից կրտսե րը նե ղում 

էր նրանց: Հայր Պի մե նը մյուս եղ բորն ա սաց. «Ինչ պե՞ս վար վենք այս 

ե րի տա սար դի հետ, որ մեզ նե ղում է. ե՛կ գնանք այս տե ղից»: Եվ ե լան

գնա ցին` նրան թող նե լով այն տեղ: Եվ երբ սա տե սավ, որ ու շա ցան, 

դուրս ե լավ և տե սավ հեռ վից, որ գնում էին. սկսեց կան չել և հե տև նե

րից գնալ: Պի մե նը եղ բորն ա սաց. «Սպա սենք ե րի տա սար դին»: Եվ երբ 

նա հա սավ նրանց, ա սաց. «Դուք ո՞ւր եք գնում և ինձ մե նակ եք թող

նում»: Ծերն ա սաց. «Ո րով հե տև դու մեզ տրտմեց նում ես, թո ղե ցինք 

քեզ և գնում ենք»: Եվ նա ա սաց. «Գնանք միա սին` ուր որ կա մե նաք»: 

Երբ տե սավ ծե րը նրա ան մե ղու թյու նը, մյուս եղ բորն ա սաց. «Ե՛կ դառ

նանք մեր սեն յա կը, ո րով հե տև սա իր կամ քով չի ա նում, այլ դևն է 

նրան ա նել տա լիս, որ մեզ տրտմեց նի»: Եվ վե րա դար ձան ի րենց տուն: 

41. Գնա ցին մի ան գամ սա րա կի նոս նե րը հայր Սի սո յի խու ցը և կո

ղոպ տե ցին նրան և նրա եղ բո րը, իսկ ծե րե րը եր կու սով դուրս ե կան 

ա նա պատ, որ պես զի ու տե լու մի բան գտնեն: Եվ մինչ գնում էին` 

32 – Հարանց վարք
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գտավ ծե րը ուղ տի չո րա ցած թրիք, փշրեց այն և նրա մեջ գտավ գա

րու եր կու հա տիկ, ո րից մե կը կե րավ, մյու սը բռան մեջ պա հեց: Ե կավ 

եղ բայ րը և տես նե լով նրան ծա մե լիս` ա սաց. «Ա՞յս է քո սե րը, եղ բա՛յր, 

որ ու տե լու բան գտար, մե նակ ճա շա կե ցիր և ինձ չկան չե ցիր»: «Ես 

չար բան չեմ ա րել, ա հա քո բա ժի նը պա հել եմ բռիս մեջ, ո րով հե տև 

եր կու հա տիկ գտա միայն»: Եղ բայրն ա սաց. «Ի՞նչ պետք էր դրա նից 

բա ժին հա նել, սա կայն դա ճշմա րիտ սի րո ար գա սիք է»: 

42. Հայր Սի լո վա նեի մա սին ա սում էին, թե նստեց իր սեն յա կում 

բա զում օ րեր և ու տե լիք չու ներ, բա ցի փոքր քա նա կու թյամբ սի սե ռից: 

Նա մաղ էր գոր ծում: Եվ ա հա մե կը ե կավ Ե գիպ տո սից, որն իր հետ 

հա ցով բար ձած ա վա նակ էր բե րել: Բա խեց դու ռը և բե ռը ար ձա կե լով` 

տվեց ծե րին, և նա, վերց նե լով հա ցը, օրհ նեց և փա ռա վո րեց  Աստ ծուն 

և բեռ նե լով ա վա նակն իր գոր ծած մա ղե րով` ճա նա պար հեց նրան: 

43. Մե կը պատ մում էր, թե մի մա գիստ րոս կար` ե րի տա սարդ և  

հույժ գե ղե ցիկ տես քով, ո րը թա գա վո րի գոր ծե րով շրջում էր: Սա մի 

քա ղա քում ու ներ մի  հա վա տա րիմ  բա րե կամ՝ ազ նիվ ու հա րուստ, 

քա նի որ ե րևե լի մարդ կան ցից էր: Եվ երբ մա գիստ րո սը գա լիս էր այն

տեղ, մե ծա մեծ պա տիվ նե րով հյու րըն կա լում էր նրան իր տա նը, իսկ 

ինքն ու իր կի նը սպա սա վո րում էին նրան: Եվ չա րի ազդ մամբ նրա 

կի նը ցան կու թյամբ բռնկվեց մա գիստ րո սի նկատ մամբ, իսկ նրա ա մու

սինն  ան տեղ յակ էր: Կինն ա մա չում էր, դրա հա մար էլ ո չինչ ցույց 

չտվեց, սա կայն նրա սրտում բոր բոք վում էր տռփան քի հու րը: Եվ երբ 

մա գիստ րո սը գնաց իր ճա նա պար հը, կի նը ցան կու թյան սաստ կու թյու

նից հյուծ վեց և ըն դար մա ցած ան կո ղին ըն կավ: Իսկ նրա ա մու սի նը, 

հրա վի րե լով ճար տար բժիշկ նե րի, ցույց էր տա լիս, իսկ նրանք զննե լով 

ա սա ցին. «Սա մարմ նա կան ցա վեր չու նի, իսկ թե հո գու մեջ ինչ ծա

ծուկ հի վան դու թյուն ու նի` չգի տենք»: Եվ ա մու սի նը, կող քը նստե լով, 

եր կար հե կե կանք նե րով ա ղա չում էր նրան ա սել, թե ին չու է վշտա

նում: Իսկ նա երկն չում և ա մա չում էր ա սել, բայց հե տո խոս տո վա

նեց և ա սաց. «Ի մա ցի՛ր, տե՛ր իմ, որ դու քո ան բիծ սրտով այս տեղ ես 

հա վա քում միշտ գե ղե ցիկ տես քով ե րի տա սարդ նե րի, իսկ ես կին եմ՝ 

տկար բնու թյամբ և ե րի տա սարդ հա սա կով, և խա թար վում եմ նրանց 

տես քից: Ա հա այն մա գիստ րո սի նկատ մամբ իմ սիր տը մտան չար խոր

հուրդ ներ, ո րից կիզ վե լով՝ հի վան դա ցա և ա հա ըն դար մա ցած եմ մահ ճի 

մեջ»: Երբ լսեց այս բանն ա մու սի նը, լռեց: Իսկ օ րեր անց կրկին այն

տեղ ե կավ այն մա գիստ րո սը, և ա մու սինն ըն դա ռաջ գնաց նրան: Եվ 

երբ տե սավ նրան, ա սաց. «Դու գի տես, տե՛ր իմ իշ խան, թե ինչ պես էի 
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սի րում քեզ, և ես ու իմ կի նը սե ղա նա կից ե ղանք քեզ: Ա հա իմ կնոջ 

սիրտն ըն կավ քո հան դեպ տռփան քի չար խոր հուր դը, և ա հա ան կար 

պառ կած է»: Իսկ մա գիստ րո սը, երբ լսեց այս, սաս տիկ տրտմեց դրա 

հա մար, քա նի որ ինքն ան պարտ էր այդ խոր հուր դից և նրան ա սաց. 

«Մի՛ տրտմիր, Աստ ված բա զու մո ղորմ է»: Եվ գնաց ե րի տա սար դը, 

խու զեց իր մա զե րը, մո րուքն ու հոն քե րը,  խո ցո տե լով վի րա վո րեց իր 

ե րեսն ու ամ բողջ գլու խը և մի բո րոտ ծե րու նի դար ձավ այն գե ղե ցիկ 

ե րի տա սար դը: Ա պա հագ նե լով ժա հա հոտ և աղ տե ղի քուրձ` գնաց այդ 

տու նը, ուր պառ կած էր կի նը, և ա մու սինն էլ նստած էր կող քին: Նա, 

բա ցե լով իր գլու խը, ցույց տվեց իր խո ցոտ ված ու այ լան դակ ված դեմ

քը և ա սաց. «Ա հա, մա՛յր, այս պես ա րեց ինձ Աստ ված»: Եվ երբ տե սավ 

կի նը ե րի տա սար դի ան պատ մե լի գե ղեց կու թյունն այդ պես այ լան դակ

ված, տգե ղա ցած և սևա ցած, սաս տիկ զար մա ցավ: Եվ Աստ ված, տես

նե լով ե րի տա սար դի գործն ու խո նար հու թյու նը, վերց րեց կնոջ սրտից 

պա տե րազ մը, և նա իս կույն ա ռող ջա ցավ: Եվ մա գիստ րոսն ա ռան ձին 

ա սաց նրա ա մուս նուն. «Ա հա Աստ ծո շնորհ նե րով ող ջա ցավ քո կի նը, 

այ սու հե տև իմ ե րե սը չի տես նի»: Ա հա այս է ան ձը դնե լը սի րե լիի հա

մար, և բա րու թյան դի մաց բա րու թյամբ հա տու ցե լը: 

44. Եր կու եղ բայր ներ կա լա նա վոր վե ցին հա վա տի հա մար և վկա յե

ցին Քրիս տո սին, ա պա տան ջանք նե րի են թարկ վե ցին և գցվե ցին բանտ, 

սա կայն նրանք միմ յանց հան դեպ սրտմտու թյուն ու նեին: Եվ երբ փակ

վե ցին բան տի մեջ, նրան ցից մե կը ծուն կի ե կավ մյու սի առ ջև և ա սաց. 

«Ա ռա վոտ յան մենք վախ ճան վե լու ենք. թող նենք մեր թշնա մու թյունն 

ու նա խան ձը»: Իսկ մյու սը չկա մե ցավ ա նել այդ: Եվ երկ րորդ օ րը 

դարձ յալ տա րան տան ջե լու, և նա, որ չթո ղեց ոխն ու չհաշտ վեց եղ բոր 

հետ, ա ռա ջին իսկ տան ջան քից հաղթ վեց և հա վա տից ըն կավ: Իշ խա նը 

նրան ա սաց. «Ին չո՞ւ ե րեկ ինձ չլսե ցիր և այս քան հար ված նե րի են

թարկ վե ցիր»: Իսկ նա պա տաս խա նեց. «Այն պատ ճա ռով, որ չհաշտ վե

ցի եղ բորս հետ և ոխ պա հե ցի նրա հան դեպ` պա կա սե ցի Աստ ծո օ ժան

դա կող շնոր հից և հա վա տից ըն կա»: Իսկ այն մյուս եղ բայ րը, որ հաշ

տու թյամբ խո նարհ վեց, ար ժա նի ե ղավ ար յան վկա յու թյան և մահ վան՝ 

հա նուն Քրիս տո սի: Ա հա, ով չի սի րում իր եղ բո րը և նեն գու թյամբ է 

ապ րում, Աստ ված հե ռաց նում է նրա նից իր օ ժան դա կու թյան շնոր հը: 

45. Մի քա ղա քում ապ րում էր ոմն Մեկ րիս տոն, և մի ոմն քա ղա

քա ցի կնքե լով՝ պահ տվեց նրան հինգ հար յուր դա հե կան և ա սաց. 

«Պա հի՛ր այս և քիչ առ քիչ կտաս ինձ` որ քան որ հար կա վոր լի նի»: 

Իսկ այդ պա հին, երբ պահ էր տա լիս, այն տեղ ոչ ոք չկար, այլ միայն 
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քա ղա քի իշ խան նե րից մե կը հեռ վից տես նում և լսում էր, թե ինչ էր 

ա սում, երբ հանձ նում էր գան ձը, իսկ նրանք նրան չէին տես նում: Երբ 

մի քա նի օր անց ոս կու տի րո ջը ինչոր բան պետք ե ղավ, Մեկ րիս տո

նեին ա սաց. «Տո՛ւր իմ ոս կուց քսան դա հե կան, քան զի պետք է ինձ»: 

Իսկ նա, քա նի որ վստահ էր, որ ոչ ոք չի տե սել, վկա էլ չու նի, ու րա

ցավ և ա սաց. «Ո՞ր ոս կուց տամ, ո րով հե տև ո՛չ գի տեմ, ո՛չ եր բևէ լսել 

եմ քեզ նից, ո՛չ էլ դու եր բևէ ո րևէ բան ես տվել ինձ»: Եվ այս մար դը 

ո չինչ չկա րո ղա ցավ ա նել: Սա կայն երբ տրտմած դուրս ե կավ այն տե

ղից, պա տա հեց նրան այն իշ խա նը և նրան ա սաց. «Ին չո՞ւ ես այդ պես 

տրտմած»: Եվ այս մար դը նրան ա սաց իր տրտմու թյան պատ ճա ռը: 

Իշ խա նը նրան ա սաց. «Ստո՞ւյգ տվել ես նրան գան ձը»: Եվ նա ա սաց. 

«Ար դա րև տվել եմ»: Իսկ իշ խանն ա սաց. «Նրան կա սես` ե՛կ երդ վիր 

և հա վա տաց րո՛ւ ինձ սուրբ Անդ րեաս ե կե ղե ցում, և դա բա վա կան է 

ինձ» (ո րով հե տև այն տեղ մոտ էր սուրբ Անդ րեաս ա ռաք յա լի տա ճա

րը): Գնաց այս մար դը և ա սաց այդ, և երբ գան ձը վերց նո ղը մտավ 

տա ճար, որ պես զի երդ վի, այդ ժամ իշ խա նը գան ձա տո ւին ա սաց. «Ես 

ինչ որ կա նեմ` չերկն չես և ո չինչ չա սես»: Եվ իշ խա նը, մերկ մտնե լով 

տա ճար, սկսեց մո լեգ նել՝ ինչ պես դի վա հար, գո ռում էր ու մո լեգ նում 

սաս տիկ, ա պա բռնե լով այդ մար դուն` մինչ նա կա մե նում էր երդ վել, 

բազ մու թյան ա ռաջ գո չեց և ա սաց. «Սուրբ Անդ րեասն ա սում է. ��Տո՛ւր 

սրան իր գան ձը��»: Իսկ Մեկ րիս տո նեն սոս կա լով վա խե ցավ հույժ, քա

նի որ այն իշ խա նը զո րեղ մարդ էր: Եվ խոս տո վա նե լով ա սաց. «Ես եմ 

պա հել գան ձը և հի մա կտամ, բա՛ց թող»: Եվ նա բաց թո ղեց: Այն

ժամ բե րե լով այն` տվեց տի րո ջը: Եվ դի վա հարն ա սաց ոս կու տի րո ջը. 

«Դի՛ր վեց դա հե կան սե ղա նի վրա. սուրբ Անդ րեասն է ա սում»: Եվ նա 

ու րա խու թյամբ դրեց և վերց նե լով իր փո ղը` գնաց: Իսկ իշ խա նը, հագ

նե լով իր հան դերձ նե րը, պայ ծա ռա ցած շրջում էր քա ղա քում, և երբ 

ե կավ այն տեղ, ուր այն Մեկ րիս տո նեն էր, վեր ջինս սկսեց վա խե ցած 

նա յել նրան: Իսկ իշ խանն ա սաց. «Հա վա տա՛ ինձ, ես, Աստ ծո շնոր

հոք, դի վա հար չեմ, այլ` երբ նա ոս կին քեզ էր տա լիս, ես իմ աչ քով 

տե սա: Եվ մինչ դու ու րա նում էիր և կա մե նում էիր երդ վել, հնա րե ցի 

այդ, որ պես զի ինձ չա սեիր. «Դո՛ւ ես միակ սուտ վկան», նաև ա րե ցի 

այդ, որ պես զի չկոր չեր քո հո գին և ոչ էլ նրա ու նեց ված քը` ա նի րա

վու թյամբ»: Ա հա իշ խա նը գոր ծով ցույց տվեց, թե ինչ է՝ ան ձը դնել 

ըն կե րոջ հա մար, քան զի այ լոց շա հի հա մար մո ռա ցավ իր պատ վա կա

նու թյու նը ի փառս Աստ ծո:
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46. Սաս տիկ ճգնա վոր և աստ վա ծա սեր մի կրո նա վոր ա նա պա տում 

մե նակ յաց մի բա րե կամ ու ներ: Վախ ճան վեց այդ մե նակ յա ցը, և կրո

նա վոր բա րե կա մը, մտնե լով նրա խու ցը, հի սուն դա հե կան գտավ և 

սկսեց տրտմել ու լաց լի նել և մտա վա խու թյուն ու ներ, թե մի գու ցե 

այդ ոս կու պատ ճա ռով մե նակ յա ցը պա կա սի Աստ ծո ո ղոր մու թյու նից: 

Եվ երբ սաս տիկ ա ղա չեց Տի րո ջը դրա հա մար, տե սավ Տի րոջ հրեշ տա

կին, որ նրան ա սաց. «Ին չո՞ւ ես ցա վագ նում ու հո գոց ներ քա շում 

այն մե նակ յա ցի հա մար, քան զի ով մար դա սի րու թյուն է կա մե նում` 

թող Աստ ծուն հանձ նի նրան, քան զի ե թե բո լո րը կա տար յալ լի նեին, 

ինչ պե՞ս կե րևար Ատ ծո մար դա սի րու թյու նը»: Սրա նով հա վա տաց եղ

բայ րը, թե այն մե նակ յա ցին ո ղոր մու թյուն ա րեց Աստ ված, և գո հա ցավ  

Աստ ծուց:          

48. Ոմն ծեր իր ա շա կեր տին ու ղար կեց Ե գիպ տոս՝ ուղտ բե րե լու, 

որ պես զի ի րենց կո ղով նե րը տա նեն Ե գիպ տոս: Եվ երբ եղ բայ րը բե րեց 

ուղ տը Ե գիպ տո սից, նրան տե սավ մեկ ու րիշ եղ բայր և ա սաց. «Ե թե 

ես տեղ յակ լի նեի քո գնա լու մա սին, ես էլ կգա յի քեզ հետ, ո րով հե

տև մեզ էլ էր ուղտ պետք»: Եղ բայ րը գնաց և պատ մեց ծե րին: Ծերն 

ա սաց. «Տա նե լով ուղ տը՝ կտաս նրան և կա սես. ��Մեր գոր ծը պատ

րաստ չէ, տա՛ր քո գոր ծա ծը վա ճա ռի՛ր և երբ գաս, ուղ տը բե՛ր քեզ 

հետ, որ պես զի մենք էլ տա նենք մեր ձե ռա գոր ծը��»: Տա րավ եղ բայ րը 

և ուղ տը տվեց նրան, և նա, բար ձե լով իր կո ղով նե րը, տա րավ Ե գիպ

տոս և վա ճա ռե լուց հե տո բե րեց իր հետ ուղ տը, տվեց ծե րին և ա սաց. 

«Թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ, ո րով հե տև քո մեծ սե րը վերց րեց ինձ նից իմ 

պտու ղը, քան զի վերց րեց իմ ան համ սո վո րու թյու նը, և բա րի հա մը 

հաս տա տեց»:

49. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Հա՛յր, ար դա րև, ին չո՞ւ 

շա տե րը բա զում ճգնու թյուն նե րով տքնում են և չեն ստա նում շնորհ

ներ, ինչ պես ստա նում էին ա ռա ջին հայ րե րը»: Ծերն ա սաց. «Այն ժա

մա նակ սեր ու նեին նրանք և սի րով շա հում էին ըն կե րո ջը և վեր բարձ

րաց նում, իսկ այժմ սե րը ցա մա քել է. ցած են գլո րում ըն կե րո ջը, դրա 

հա մար էլ շնորհ ներ չու նեն»: 

50. Ծերն ա սաց. «Եր բեք իմ սիր տը չփնտրեց իմ շա հի հա մար մի 

գործ, ո րից վնաս վեր իմ եղ բայ րը, ո րով հե տև եղ բոր շա հը իմ հո գու 

պտուղն եմ հա մա րել ես»: 

51. Ոմն ծեր ճգնա վոր հան դի պեց մի դի վա հա րի, ո րը կար կա մած 

էր և չէր կա րո ղա նում խո սել: Նա, Աստ ծո սի րո վրա վստահ լի նե լով, 
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ա ղոթ քով խնդրեց Տի րո ջից, որ պես զի դևը գա իր վրա, և ա զատ վի դի

վա հա րը: Լսեց Աստ ված նրա ա ղոթ քը, և ե կավ դևը նրա վրա, և ծե րը 

սաս տիկ նեղ վեց դևից: Այն ժամ ա վե լաց րեց սաս տիկ պահ քե րը, ա ղոթք

ներն ու ճգնու թյուն նե րը: Եվ այն սի րո հա մար, որ ու ներ առ Աստ ված 

և ըն կե րոջ հան դեպ, ո րոշ ժա մա նակ անց դևը հա լած վեց նրա նից:

52. Եր կու ծե րեր միա սին էին բնակ վում բա զում տա րի ներ և եր բեք 

չէին վի ճել ի րար հետ: Մի օր մե կը մյու սին ա սաց. «Ե՛կ մենք էլ կռվենք 

ի րար հետ, ինչ պես մար դիկ»: Եվ մյուսն ա սաց. «Չգի տեմ, թե ինչ պես 

է լի նում կռի վը»: Այս մեկն ա սաց. «Ա հա ես մեջ տե ղում մի աղ յուս 

կդնեմ և կա սեմ. «Սա իմն է», իսկ դու կա սես. «Ո՛չ, իմն է»: Սրա նից 

կսկսվի խառ նա կու թյուն և կռիվ»: Եվ վերց նե լով կա վե աղ յու սը՝ դրեց 

մեջ տե ղում, և մեկն ա սաց. «Սա իմն է», երկ րորդն ա սաց. «Ո՛չ, իմն է», 

և ա ռա ջի նը բար կու թյամբ ա սաց. «Ո՛չ, իմն է», իսկ երկ րոր դը հե զու

թյամբ ա սաց. «Ե թե քոնն է, վերց րո՛ւ և գնա՛ այս տե ղից»: Եվ չկա րո

ղա ցան կռվել միմ յանց հետ, այդ պես հե ռա ցան և չխռո վե ցին ի րա րից, 

ո րով հե տև ըն կե րա սի րու թյուն էին սեր տել և խա ղա ղու թյուն սո վո րել, 

և օ րի նա կի հա մար ան գամ չկա րո ղա ցան կռվել, գեթ ճա նա չե լու հա

մար` ինչ պես է լի նում  և ինչ պի սին է այն:

53. Հայ րե րից մե կը գնաց քա ղաք` վա ճա ռե լու իր ձե ռա գոր ծը, և մի 

մերկ աղ քա տի տե սավ, և իր պատ մու ճա նը հա նե լով՝ հագց րեց նրան, 

իսկ աղ քա տը տա րավ այն և վա ճա ռեց: Երբ ծե րը ի մա ցավ իր հան դեր

ձը վա ճա ռե լու մա սին, տրտմեց ու զղջաց տա լու հա մար: Իսկ գի շե րը 

տե սիլ քում հայտն վեց նրան Քրիս տոս` հա գին  նրա պատ մու ճա նը, և 

ա սաց  ծե րին. «Մի՛ տրտմիր, ա հա ես եմ հա գել քո պատ մու ճա նը, որ 

տվե ցիր ինձ»: Եվ ծե րը մխի թար ված` փա ռա վո րեց  Աստ ծուն:

        53. Ծերն ա սաց. «Մենք պար տա վոր ենք մեր ան ձից չբա ժա նել 

մեր ըն կե րո ջը, խնդալ նրա խնդու թյամբ և տրտմել նրա տրտմու թյամբ 

և մեր ան ձի պես հոգ տա նել նրա մա սին, իսկ ե թե տկա րա նա, պետք 

է վար վել ըստ գրվա ծի. «Մի մար մին ենք ի Քրիս տոս» (Հռոմ. ԺԲ 5), և 

«Հա վա տաց յալ նե րի բազ մու թյու նը մեկ սիրտ ու մեկ հո գի էր, և նրան

ցից  ոչ ոք չէր ա սում, թե իր ինչ քերն ի րենն են, այլ ա մեն ինչ նրանց 

հա մար հա սա րա կաց էր» (Գործք Դ 32): 

54. Եր կու եղ բայր ներ բնակ վում էին միա սին, մե կը ար գե լա կան (մե

կու սա ցած) էր, իսկ մյու սը սպա սար կում էր ի րենց եր կու սին: Մի ան

գամ եղ բայ րը տա րավ ի րենց եր կու սի ձե ռա գոր ծը վա ճա ռե լու և գու

մա րը խիստ սա կավ բե րեց: Բա զում ան գամ այդ պես ա րեց, մին չև որ 
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ար գե լա կան եղ բայ րը խոր հեց և ա սաց. «Կա՛մ չա րա չար վատ նում է, 

կա՛մ մե կը նրան խա բում է վա ճա ռե լիս. գնամ տես նեմ այդ»: Եվ նրա 

հե տևից ծա ծուկ դուրս գա լով՝ սկսեց հե տևել նրան: Իսկ այն եղ բա յը 

գնաց վա ճա ռեց ձե ռա գոր ծը ու դար ձավ մտավ մի տեղ, ուր չպետք է 

մտներ: Եվ երբ տե սան միմ յանց, ար գե լա կա նը ձևաց րեց, թե ինքն էլ է 

այդ պես ա րել: Երբ քա ղա քից դուրս ե կան միա սին, ար գե լա կա նը, ընկ

նե լով եղ բոր ոտ քե րը, թո ղու թյուն էր խնդրում. բազ միցս այդ պես ա րեց 

և եղ բոր հան ցանք ներն իր վրա վերց րեց: Եվ երբ պատ րաստ վում էր 

դուրս գա լու այս աշ խար հից, իր ըն կած եղ բորն ա սաց. «Ես ան պարտ 

էի այն մեղ քե րից, ո րոնց հա մար քեզ նից թո ղու թյուն էի խնդրում, այլ 

նրա հա մար էի ա նում, որ պես զի թե րևս դու ա պաշ խա րես: Արդ, ա ղո

թի՛ր ինձ հա մար և որ քան կա րող ես` փա խի՛ր մեղ քե րից, ո րով հե տև 

դու էլ ես շու տով ել նե լու»: Իսկ եղ բայ րը ա վե լաց րեց ճգնու թյուն նե րը  

և հա ճե լի ե ղավ Աստ ծուն:

55. Եր կու կրո նա վոր եղ բայր ներ կա յին, ո րոն ցից մե կը հա նեց կրո

նա վո րի զգեստ ներն ու դար ձավ աշ խար հա կան, իսկ մյու սը ա ղա չեց 

չա նել այդ հա նուն ի րեն: Եվ մի եղ բոր համ բե րու թյամբ Տե րը գթաց 

նաև մյու սին, և դար ձան ի րենց սեն յա կը  և ա վե լաց րին ճգնու թյուն

նե րը:

56. Ոմն եղ բայր հարց րեց ծե րին և ա սաց. «Ին չո՞ւ, հա՛յր, երբ կա

տա րում եմ իմ ա ղոթք նե րը, լի նում է` եր բեմն ու նե նում եմ և եր բեմն 

էլ չեմ ու նե նում մտքիս մեջ հո ժա րու թյուն և զղջում»: Ծերն ա սաց. 

«Հա պա որ տե ղի՞ց ե րևա, թե մարդն ու նի Աստ ծո սե րը, քան զի Աստ ծո 

սե րը զղջում է բե րում»: 

57. Ոմն եղ բայր գնաց Ե գիպ տոս՝ վուշ գնե լու,  և գնեց այն մի այ

րի կնո ջից. և երբ այն այ րին վու շը տա լիս էր եղ բո րը, հո գոց հա նեց և 

ա սաց նրան. «Աստ վա՛ծ ու ղար կեց քեզ, եղ բա՛յր, կե րակ րե լու իմ որ

բե րին»: Երբ եղ բայ րը լսեց այս, ու րա խա ցավ և վու շի գնի կրկնա կին 

տվեց, և գո հա ցավ  Աստ ծուց՝ որ բե րին ի րեն հայտ նե լու հա մար, ո րոնց՝ 

իբ րև կա րոտ յալ եղ բայր նե րի, ար ժա նա ցավ տա լու անհ րա ժեշ տը: 

58. Մի ծաղ րա ծու ճա նա պարհ էր գնում և հան դի պեց մի կրո նա

վո րի, ո րը ճգնում էր իր սեն յա կում և հի վանդ էր: Ծաղ րա ծուն սկսեց 

ա ղո թել ծե րի հա մար և ա սել. «Աստ վա՛ծ, ո ղոր մի՛ր այս աղ քատ ու 

խո նարհ մար դուն», քան զի չէր ճա նա չում, թե ով է: Եվ երբ նույն ճա

նա պար հով ետ ե կավ նո րից, դարձ յալ այդ պես ա րեց, և իս կույն ա ռող

ջա ցավ ծե րը: Իսկ իր մոտ ե կող նե րին ծերն այս պես էր ա սում. «Ով քեր 
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գան ծե րե րի մոտ և ա ղո թեն նրանց հա մար և ա սեն՝ Տե րը պա հի ձեզ 

հա նուն մեզ` մե ղա վոր նե րիս,  նրանք մե ծա մեծ վարձք կստա նան»: 

59. Ծերն ա սաց. «Սի րո դի մաց ըն կե րո ջից սեր մի՛ պա հան ջիր, ո րով

հե տև խռով վում է մար դը, ե թե ոչ ոք փո խա րե նը չի տա լիս, այլ դու 

սե՛ր ցու ցա բե րիր ըն կե րոջդ հան դեպ և կհան դարտ վես, և այս պես քո 

ըն կե րո ջը կձգես դե պի քո սե րը»: 

60. Դարձ յալ ա սաց. «Եղ բոր հան դեպ սե րը նվա զում է, երբ նրա 

նկատ մամբ տա րա կույս նե րի խոր հուրդ ներ են գա լիս, և դրանց տե ղի 

են տա լիս, և երկ րորդ` երբ հա վա տում են ի րենց սրտին և հա վա նու

թյուն են տա լիս ի րենց կամ քին: Ե թե կա մե նում ես ա մեն բա նում օգ

նա կան ու նե նալ Քրիս տո սին, մի՛ վստա հի՛ր  քո մտա ծում նե րին, այլ 

ողջ հո գով փու թա՛ խո նարհ վել քո եղ բոր ա ռաջ և հե ռաց րո՛ւ քեզ նից 

քո կամ քը. այս պես կապ րես Քրիս տո սի զո րու թյամբ»:

61. Դարձ յալ ա սաց. «Սե րը, որ ըստ Աստ ծո է, չա փա զանց բարձր է` 

միմ յանց հան դեպ տա ծած բնա կան սի րուց, ո րը մարմ նա վորազ գակ

ցա կանն է, քան զի Աստ ված  Ին քը սեր է կոչ վում»: 

  



  

Գլուխ ԺԸ 
Հո գե տես եվ սքան չե լա գործ հայ րե րի մա սին

1. 
Եղ բայր նե րից ո մանք նե ղու թյուն ու նե ցան ի րենց տե ղում և կա

մե նա լով թող նել տե ղը` գնա ցին հայր Ա մո նի մոտ, իսկ ծերն այդ 

ժա մա նակ նա վա կի մեջ էր: Տես նե լով նրանց գե տի ե զեր քով ըն թա նա

լիս՝ նա վորդ նե րին ա սաց. «Հա նե՛ք ինձ ցա մաք»: Եվ կան չե լով նրանց 

իր մոտ` ա սաց. «Ես եմ Ա մո նը, ո րի մոտ դուք կա մե նում եք գնալ»: Եվ 

մխի թա րե լով նրանց` դարձ րեց նո րից ի րենց տե ղը, ո րով հե տև նրանց 

հո գուն վնա սող ո չինչ չկար, այլ զուտ մարդ կա յին նե ղու թյուն էր:

2. Ա սաց մի ան գամ հայր Դա նիե լը. «Հայր Ար սե նը մեզ պատ մեց, թե 

ծե րե րից մե կը, որ նստած էր իր սեն յա կում, ձայն լսեց, որ ա սում էր. 

«Դո՛ւրս եկ, և քեզ ցույց կտամ մարդ կանց գոր ծե րը»: Երբ դուրս ե կավ, 

տա րավ նրան մի տեղ և ցույց տվեց մի մար դու, որ ջրհո րից ջուր էր 

հա նում և լցնում մի լայն փող րա կի մեջ, բայց ջու րը դարձ յալ իջ նում 

էր ջրհո րը: Եվ փոքրինչ ա ռաջ տա նե լով` ցույց տվեց նրան մի ե թով

պա ցու, որ փայտ էր կտրում և մեծ բեռ կա պում և փոր ձե լով շա լա կել` 

չէր կա րո ղա նում շար ժել, սա կայն դարձ յալ փայ տեր էր կտրում և բե ռի 

վրա ա վե լաց նում: Բա զում ան գամ այդ պես ա նե լով՝ մե ծաց րեց բե ռը: 

Եվ փոքրինչ ևս ա ռաջ շար ժե լով` հա սան մի քա ղա քի դռան մոտ: Ա հա 

եր կու մարդ էին գա լիս` ձիեր հե ծած, ո րոնք մի փայտ էին լայ նա կի 

բռնել և կա մե նում էին քա ղաք մտնել, բայց չէին կա րո ղա նում, ո րով

հե տև փայ տը հո րի զո նա կան էին բռնել: Սրանք չթե քե ցին փայ տը մե կի 

կամ մյու սի կող մը, և երբ ե կավ սրանց հե տևից, տե սավ, որ եր կուսն էլ 

մնա ցին քա ղա քից դուրս: Եվ ձայնն ա սաց. ��Արդ, սրանք, որ տես նում 

ես, ամ բար տա վա նու թյան լուծն են կրում և չխո նարհ վե ցին, որ ի րենց 

ուղ ղեն և Քրիս տո սի խո նարհ ճա նա պար հով ըն թա նան, դրա հա մար էլ 

դուրս մնա ցին Աստ ծո ար քա յու թյու նից: Եվ այն մար դը, որ փայտ էր 

կտրում, բա զում մեղ քե րի մեջ էր ըն կած, ո րը փո խա նակ ա պաշ խա րե

լու` նո րերն էր գոր ծում և մեղ քե րի վրա մեղ քեր ա վե լաց նում: Իսկ որ L L

L L
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ջուր էր հա նում, այն մարդն էր, որ ո ղոր մու թյուն էր ա նում, սա կայն 

մնա ցած բո լոր բա նե րում ա նի րա վու թյուն էր գոր ծում և չար գոր ծե րի 

պատ ճա ռով կորց նում էր և այն սա կավ բա րին: Արդ, մարդ պետք է 

միշտ ար թուն լի նի իր գոր ծի մեջ, որ պես զի ա պարդ յուն չաշ խա տի��»:

3. Սկյու թիա յի ծե րե րից մե կը գնաց Տե րե նութ, որ տեղ նրա վան

քերն էին, և ճգնա վո րա կան տքնու թյուն նե րից հանգս տաց նե լու հա

մար մի փոքր գի նի բե րե ցին նրան: Այդ ժա մա նակ ո մանք, լսած լի նե լով 

նրա մա սին, մի դի վա հա րի բե րե ցին նրա մոտ, իսկ  դևն սկսեց ա նար

գել ծե րին և ա սաց. «Այս հար բե ցո ղի մո՞տ եք ինձ բե րել»: Ծե րը չէր 

կա մե նում հա նել նրան, բայց լու տանք նե րի պատ ճա ռով ա սաց նրան. 

«Հա վա տում եմ Քրիս տո սին, որ նախ քան այս բա ժակն ըմ պելս, դուրս 

կել նես դրա նից»: Եվ երբ ծերն սկսեց ըմ պել գի նին, դևն ա ղա ղա կեց և 

ա սաց. «Այ րո՜ւմ ես, այ րո՜ւմ ես ինձ»: Եվ դեռ գի նին չէր ըմ պել մին չև 

վերջ` Քրիս տո սի շնոր հով դևը դուրս ե կավ նրա նից:

4. Ոմն կույս իր կյան քի բո լոր օ րերն ապ րեց իր մոր մոտ, և նրա 

վարքն այս պի սին էր. ողջ օ րը պա հե ցո ղու թյուն էր ա նում և կտավ 

գոր ծում: Եվ սա ար ժա նի ե ղավ ըն դու նե լու Աստ ծո շնորհ նե րը: Նե ղոս 

գե տի մոտ եր կու գյու ղեր կա յին, և ու զում էին պա տե րազ մել միմ

յանց հետ ջրա բաշ խու թյան հա մար, և շա տերն էին մեռ նում այս ջրա

բաշ խու թյան պատ ճա ռով: Մի գյուղն ա վե լի հզոր էր, քան մյու սը, և 

կա մե ցան եր կու գյու ղե րը ի րար դեմ դուրս գալ` սրանք այս կող մից, 

նրանք` այն՝ կո տո րե լու միմ յանց: Ե րա նե լի կույ սին հայտն վեց Աստ ծո 

հրեշ տա կը և ա սաց նրան. «Կան չե՛լ  տուր եր կու գյու ղե րի ծե րե րին 

և ա սա՛ նրանց. ��Ե լե՛ք նրանց դեմ և պայ քա րե՛ք, որ պես զի բո լո րը 

չկո տոր վեն��»: Երբ լսե ցին այդ գյու ղի ծե րե րը, մեծ երկ յու ղով ա հա

բեկ վե ցին, ըն կան կույ սի ոտ քե րը, ա ղա չե ցին նրան և ա սա ցին. «Մենք 

չենք հա մար ձակ վում նրանց դեմ կանգ նել, քան զի գի տենք նրանց կա

տա ղու թյու նը, փրկի՛ր մեզ մահ վա նից և բա րի ա նուն կու նե նաս ողջ 

Ե գիպ տո սում»: Իսկ սուրբ կույ սը չկա մե ցավ ըն դա ռաջ դուրս գալ 

նրանց, այլ բարձ րա ցավ իր տան կտու րը, կանգ նեց ա ղոթ քի առ Աստ

ված և ա սաց. «Տե՛ր ա մե նա կալ, լսի՛ր քո ա ղախ նի ձայ նը, թո՛ղ ել նեն 

իմ ա ղեր սանք նե րը Քո առ ջև, Քո զո րու թյամբ ե՛տ դարձ րու նրանց 

այն տե ղից, որ տե ղից դեռ գա լիս են»: Եվ մինչ սուրբ կույ սը ա ղոթ քի 

էր կանգ նած, գյու ղից ե րեք մղոն հե ռա վո րու թյան վրա նրանք կանգ 

ա ռան, ինչ պես որ խնդրեց սուրբ կույսն Աստ ծուց: Եվ հայտ նու թյուն 

ե ղավ նրանց և աս վեց. «Կույ սի ա ղոթք նե րը ար գե լե ցին ձեզ»: Եվ հա

վա տա ցին Աստ ծուն և ե կան ու մկրտվե ցին սուրբ կույ սի ձեռ քով:
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5. Հայ րե րից մեկն ա սաց. «Նստել էին մի ան գամ ծե րե րը և օգ տա

կար բա ներ էին խո սում, և նրանց մեջ մի տե սա նող կար: Մինչ խո

սում էին, նա տե սավ  հրեշ տակ նե րի, որ շարժ վում էին նրանց վրա. և 

երբ օ տար բա ներ էին խո սում, հրեշ տակ նե րը հե ռա նում էին, և գա լիս 

էին դևե րը` տիղ մի մեջ թա վալ վող խո զե րի նման, և նրանց մեջ էին 

ընկ նում, իսկ երբ օգ տա կար բա ներ էին խո սում, դարձ յալ գա լիս էին 

հրեշ տակ նե րը և գո վում էին նրանց»:

6. Ոմն ծե րի մա սին ա սում էին, թե ցե րեկն ու գի շե րը նույնն էր նրա 

խցում. գի շե րը նույն պես գոր ծում ու կար դում էր` ինչ պես որ ցե րե կը»:

7. Ոմն ծեր ե կավ Հով հան նես Կար ճա հա սա կի խու ցը և տե սավ, որ 

նա ննջում է, իսկ նրա կող քին հրեշ տակ կար և հով էր ա նում նրա 

ե րե սին. և երբ այս տե սավ ծե րը, դուրս ե կավ այն տե ղից: Իսկ երբ Հով

հան նե սը զարթ նեց քնից, իր ա շա կեր տին ա սաց. «Ե կա՞վ մեկն այս տեղ, 

մինչ ես քնած էի»: Եվ ա շա կերտն ա սաց. «Այ սինչ ծե րը ե կավ»: Եվ 

հայր Հով հան նեսն ի մա ցավ, որ ծե րը իր հո գևոր չա փին էր, որ տե սավ 

հրեշ տա կին:

8. Մեկ այլ սկյու թա ցի ծեր բնակ վում էր Պա յե սիո սի լե ռա նը, և նրա 

մոտ Պա ղես տի նից մի դի վա հա րի բե րե ցին, և նա բժշկեց, իսկ նա նրան 

մա տու ցեց քուր ձով լի ոս կի, սա կայն ծե րը չէր կա մե նում ըն դու նել, բայց 

տես նե լով, որ նա տրտմեց, դա տար կեց քուր ձը և ոս կին տվեց նրան և 

միայն դա տարկ քուր ձը վերց նե լով ի րեն՝ ա սաց նրան. «Ոս կին տո՛ւր աղ

քատ նե րին»: Քուրձն ան թև զգեստ դարձ րեց և եր կար ժա մա նակ հագ

նում էր այն, որ պես զի հար վեր մար մի նը, քան զի խիստ կոշտ էր այն:

9. Ոմն եղ բայր մի ան գամ գնաց Սկյու թիա՝ հայր Ար սե նի խու ղը, և 

պա տու հա նից ներս նա յե լով՝ տե սավ ծե րին՝ ամ բող ջո վին իբ րև հուր.  

այս եղ բայրն ար ժա նի էր տես նե լու: Եվ երբ բա խեց դու ռը, ծե րը դուրս 

ե կավ և տե սավ եղ բո րը զար հու րած և նրան ա սաց. «Մի՞թե եր կար 

ժա մա նակ է` այս տեղ ես կամ ի՞նչ տե սար»: Իսկ եղ բայրն ա սաց` ո՛չ: 

Եվ նրա հետ խո սե լով` ար ձա կեց նրան, իսկ ին քը կրկին ներս մտավ` 

իր գոր ծին:

10. Ե գիպ տո սի հայ րե րը ա սում էին հայր Ե ղիա յին հայր Ա ղա թո նի 

մա սին, թե մեծ այր է: Ա սաց նրանց ծե րը. «Այս սերն դի հա մե մա տու

թյամբ` մեծ եղ բայր է, իսկ ըստ նախ կին նե րի` ես մի մար դու եմ տե սել 

Սկյու թիա յում, որ կա րող էր ա րե գա կը կանգ նեց նել երկն քում, ինչ պես 

Նա վեի որ դի Հե սուն (Հե սու Ժ 12-14)»: Եվ այս լսե լով՝ զար մա ցան և փա

ռա վո րե ցին Աստ ծուն:
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11. Ե գիպ տո սի ներ քին կող մե րում բնակ վող հայ րե րից մե կը պատ

մեց հայր Պո ղո սի մա սին, որ բնակ վում էր Թե բա յի դում. «Բռնում էր 

եղջ յու րա վոր օ ձե րին և կա րիճ նե րին և մեջ տե ղից կտրում էր նրանց: 

Եվ եղ բայր ներն ըն կան նրա առ ջև և ա սա ցին. «Ա սա՛ մեզ, ի՞նչ գործ 

կա տա րե ցիր, որ այդ պի սի շնորհ ստա ցար»: Եվ նա ա սաց. «Թո ղու

թյո՛ւն տվեք ինձ, հայրե՛ր, քան զի ե թե մե կը սրբու թյուն ձեռք բե րի, 

ա մեն ինչ նրան կհնա զանդ վի, ինչ պես Ա դա մին` դրախ տում, նախ քան 

Աստ ծո պատ վի րան նե րի զան ցա ռու մը»:

12. Հայր Ա մո նի մա սին ո մանք ա սում էին, թե  ար քա յօ ձիկ է սպա

նել, քա նի որ գնաց ա նա պա տի ջրհո րից ջուր հա նե լու և տես նե լով 

ար քա յօ ձի կին` գետ նին ըն կավ և ա սաց. «Տե՛ր, կա՛մ ես մեռ նեմ, կա՛մ 

սա», և իս կույն ար քա յօ ձի կը պատռ վեց Քրիս տո սի զո րու թյու նից»:

13. Ո մանք հայր Ան տո նի մա սին ա սում էին, թե նա հո գե տես էր, 

սա կայն ո չին չէր կա մե նում հայտ նել մարդ կանց, քան զի ինչ լի նում էր 

աշ խար հում և ինչ որ պի տի լի ներ` հայտ նի էր:

14. Հայր Դա նիե լը պատ մեց Ե գիպ տո սի ներ քին կող մե րում բնակ վող 

մի մեծն ծե րի մա սին, ո րը պար զամ տո րեն ա սում էր, թե՝ Մել քի սե դեկն 

ինքն է Աստ ծո որ դին: Եվ պատ մե ցին այդ Ա լեք սանդ րիա յի Կյու րեղ 

հայ րա պե տին, և նա մարդ ու ղար կեց՝  կան չե լու նրան իր մոտ, և քա նի 

որ գի տեր ծե րի մա սին, թե հրա շա գործ է և ինչ էլ որ խնդրի Աստ ծուց` 

կհայտ նի նրան, այլ ան մե ղու թյամբ է այդ ա սում, իր ի մաս տու թյամբ 

բռնեց նրան և ա սաց. «Հա՛յր, ա ղա չում եմ քեզ. իմ խոր հուրդ ներն 

ինձ ա սում են` Մել քի սե դեկն ինքն է Աստ ծո որ դին, իսկ իմ մյուս խոր

հուրդ ներն ա սում են` ո՛չ, այլ մարդ է` Աստ ծո քա հա նա յա պետ: Ուս տի, 

քա նի որ այս պի սի երկմ տու թյան մեջ եմ, քեզ կան չել եմ, որ ա ղա չես 

Աստ ծուն, և Նա հայտ նի քեզ, թե ով է Մել քի սե դե կը»: Եվ ծե րը, լսե լով 

այս խնդրան քը և վստահ լի նե լով, որ ինչ էլ խնդրի Աստ ծուց` Աստ ված 

կտա ի րեն, հա մար ձա կո րեն ա սաց. «Տո՛ւր ինձ ե րեք օր, որ հարց նեմ 

Աստ ծուն դրա մա սին և ա սեմ քեզ, թե ով է»: Եվ գնա լով՝ սկսեց պա

ղա տել Աստ ծու ա ռաջ: Եվ գի տեր ե րա նե լի Կյու րեղ Ա լեք սանդ րա ցին, 

որ մեծ է այն ծե րը, և Աստ ված կհայտ նի նրան: Եվ ե րեք օր հե տո ծե

րը գա լով` ա սաց. «Մել քի սե դե կը մարդ է»: Ե պիս կո պո սա պե տը հարց

րեց. «Որ տե ղի՞ց գի տես»: Եվ նա ա սաց. «Աստ ված հայտ նա բար ցույց 

տվեց ինձ բո լոր հայ րա պետ նե րին այս պես. ա մեն մե կին անց կաց րեց իմ 

առ ջևով` Ա դա մից մին չև Մել քի սե դեկ, և հրեշ տակն ինձ ա սաց` սա է 

Մել քի սե դե կը»: Եվ ծե րը վե րա դառ նա լով` քա րո զեց, որ Մել քի սե դե կը 

մարդ է: Եվ հույժ ու րա խա ցավ ե րա նե լի Կյու րեղ Ա լեք սանդ րա ցին»:
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15. Հայր Բե սա րիո նի ա շա կերտ հայր Դու լա սը պատ մում էր, թե՝ մի 

ան գամ գնում էինք ծո վե զեր քով, խիստ ծա րավ զգա ցի և հայր Բե սա

րիո նին ա սա ցի. «Սաս տիկ ծա րավ եմ, հա՛յր»: Եվ ծերն ա ղո թե լով` ինձ 

ա սաց. «Ծո վից ջո՛ւր վերց րու և խմի՛ր»: Ես գնա ցի և խմե ցի. ջու րը 

քաղց րա համ էր, ուս տի կու ժը լցրի ջրով` մտա ծե լով, թե գու ցե նո րից 

ծա րա վեմ: Եվ ծե րը տես նե լով այդ` ա սաց. «Ին չո՞ւ լցրիր կու ժը»: Ես 

նրան ա սա ցի. «Թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ, հա՛յր, մի գու ցե դարձ յալ ծա

րա վեմ»: Եվ ծերն ինձ ա սաց. «Մի՛ ա րա այդ, քան զի Աստ ված, որ այս

տեղ է, նաև ա մե նու րեք է և այն տեղ էլ կա րող է քեզ ջուր տալ»: Մի 

ան գամ  նա պետք է անց ներ Նե ղոս գե տը և ա ղոթ քի կանգ նեց, ա պա 

սկսեց քայ լել ջրի վրա յով: Եվ ես ապ շած ըն կա նրա ա ռաջ և ա սա ցի. 

«Ինչ պե՞ս էիր զգում քո ոտ քե րը, երբ գնում էիր ջրե րի վրա յով»: Եվ 

ծերն ա սաց. «Մին չև կո ճերս կար ծում էի, թե ջուր է, իսկ ոտ քե րիցս 

ներ քև՝ հաս տա տուն եր կիր»: Դարձ յալ` մինչ գնում էինք ծե րե րից մե

կի մոտ, ա րևն ար դեն մոտ էր մայր մտնե լուն, և ծերն ա ղոթք ա նե լով 

ա սաց. «Ա ղա չում եմ քեզ, Տե՛ր, թող ա րե գա կը կանգ նի իր տե ղում, 

մին չև ժա մա նենք քո ծա ռա յի մոտ»: Եվ այդ պես ե ղավ: Դարձ յալ մի 

ան գամ գնա ցի նրա խու ցը, որ պես զի խո սեմ նրա հետ և տե սա, որ 

ա ղոթ քի էր կանգ նած` ձեռ քե րը դե պի եր կինք պար զած, և այդ պես 

մնաց տասն չորս օր ու տասն չորս գի շեր: Եվ դրա նից հե տո գա լով ինձ 

մոտ` ա սաց. «Ե՛կ ինձ հետ»: Եվ երբ գնում էինք, ճա նա պար հին ծա

րա վե ցի ու ա սա ցի նրան. «Հա՛յր, ծա րավ եմ»: Եվ ծե րը, վերց նե լով իր 

մա խա ղը, հե ռա ցավ ինձ նից մի քա րըն կե ցի չափ, ա ղոթք ա րեց և այն 

բե րեց ինձ ջրով լի, և ես խմե ցի: Եվ դարձ յալ գնա ցինք, մին չև որ լույ

սով հա սանք հայր Հով հան նե սի մոտ, և ող ջու նե լով միմ յանց` ա ղոթք 

ա րե ցին և նստե ցին խո սե լու ի րար հետ այն տե սիլ քի մա սին, որ տե սել 

էր: Եվ ա սաց հայր Բե սա րիոն, թե հրա ման ե կավ Տի րո ջից, որ ա մե նու

րեք ա վեր վեն մեհ յան նե րը. և այդ պես ե ղավ:

16. Հայ րե րից մեկն ու ղար կեց իր ա շա կեր տին՝ ջուր բե րե լու. ջրհո

րը շատ հե ռու էր նրանց խու ղից: Նա մո ռա ցավ վերց նել պա րա նը և 

գա լով ջրհո րի մոտ՝ տե սավ, որ պա րա նը չի բե րել, ա ղոթք ա նե լով` 

ա ղա ղա կեց և ա սաց. «Ջրհո՛ր, իմ հայրն ա սաց` լցրո՛ւ սա փո րը ջրով»: 

Եվ իս կույն ջրհո րը վեր բարձ րա ցավ և լցնե լով եղ բոր սա փո րը ջրով՝ 

վերս տին ի ջավ իր տե ղը:

17. Ոմն եղ բայր, բար կու թյամբ լցված իր եղ բոր հան դեպ, ա ղոթ քով 

խնդրում էր Աստ ծուն, որ եղ բո րը նե րի, սա կայն փոր ձու թյունն ա վե լի 
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էր ուժգ նա նում, և այդ պա հին տե սավ, որ ծուխ է դուրս գա լիս իր բե

րա նից: Եվ երբ այդ ե ղավ, դա դա րեց բար կու թյու նը: 

18. Թե բա յե ցի նե րի ծե րե րից մեկն ա սաց. «Ես կուռ քե րի տա ճա րա

պե տի որ դին էի, և երբ փոքր էի, նստում էի տա ճա րում և բազ միցս 

տես նում էի իմ հո րը՝ կուռ քե րին պա տա րագ ներ ու զո հեր մա տու ցե լիս: 

Մի ան գամ ծա ծուկ ե կա նրա հե տևից և տե սա՝ սա տա նան նստած, իսկ 

նրա ա ռաջ՝ նրա ողջ զոր քը, և ա հա մի իշ խան ա ռաջ գա լով` երկր պա

գեց նրան, իսկ սա տա նան հարց րեց նրան. «Որ տե ղի՞ց ես գա լիս»: Եվ 

նա ա սաց. «Այ սինչ երկ րում կռիվ գցե ցի, խռո վու թյուն ներ և ար յու

նա հե ղու թյուն ներ հրահ րե ցի և այժմ ե կա քեզ պատ մե լու»: Սա տա նան 

հարց րեց. «Եվ որ քա՞ն ժա մա նա կում կա տա րե ցիր այդ»: Ա սաց. «Ե րեք 

օ րում»: Հրա մա յեց գա նա հա րել նրան և ա սաց. «Այդ քան ժա մա նա կում 

ա՞յդ է քո վաս տա կը»: Եվ ա հա մեկ ու րի շը ե կավ և երկր պա գեց: Հարց

րեց. «Դո՞ւ որ տե ղից ես գա լիս»: Եվ դևն ա սաց. «Ծո վում էի.  մրրիկ

ներ և ա լե կո ծու թյուն ներ հա րու ցե ցի, նա վե րը խոր տա կե ցի և բա զում 

մարդ կանց սպա նե լով` ե կա պատ մե լու քեզ»: Հարց րեց նրան. «Որ քա՞ն 

ժա մա նա կում ա րե ցիր այդ»: Եվ դևն ա սաց. «Քսան օ րում»: Նրան ևս 

հրա մա յեց գա նա հա րել և ա սաց. «Ին չո՞ւ այդ քան օ րում միայն դա ես 

ա րել»: Ա հա եր րոր դը ևս ե կավ և երկր պա գեց նրան, և սրան նույն պես 

հարց րեց. «Դո՞ւ որ տե ղից ես գա լիս»: Եվ դևն ա սաց. «Այ սինչ քա ղա

քում հար սա նիք կար, հարս ու փե սա յի ձեռ քով մեծ ար յու նա հե ղու

թյուն և պա տե րազմ սար քե ցի, և ե կա քեզ պատ մե լու»: Եվ նա ա սաց. 

«Քա նի՞ օ րում ա րե ցիր այդ»: Ա սաց. «Տասն  օ րում»: Եվ հրա մա յեց 

սաս տիկ ծե ծել նրան: Սրան ցից հե տո ե կավ մեկ ու րի շը և երկր պա գեց 

նրան: Նրան էլ հարց րեց. «Որ տե ղի՞ց ես գա լիս»: Եվ նա ա սաց. «Այս 

քա ռա սուն տա րի է` ա նա պա տում էի, մարտն չում էի մի կրո նա վո րի 

դեմ, և այս գի շեր գցե ցի նրան պոռն կու թյան մեջ»: Այս լսե լով` վեր 

կե նա լով համ բու րեց նրան և վերց նե լով իր պսա կը՝ դրեց նրա գլխին և 

իր ա թո ռի կող քը նստեց նե լով՝ ա սաց. «Ո րով հե տև այս գոր ծը կա րո ղա

ցար գլուխ բե րել, ար ժա նի ես սրան»: Այս տե սա և ա սա ցի. «Այս պե՜ս 

մեծ է կրո նա վոր նե րի դա սը, և հա ճու թյամբ Աստ ծո, որ կա մե ցավ իմ 

փրկու թյու նը, դուրս ե լա և դար ձա մե նակ յաց»: 

19. Ան տիո քի պատ րիարք՝ ե րա նե լի Եփ րե մի մա սին հայ րե րից մե

կը պատ մում էր, թե խիստ նա խան ձախն դիր էր ուղ ղա փառ հա վա տի 

պահ պան ման հար ցում: Նա մի օր լսեց Հե րա պոլ սի կող մե րից ոմն սյու

նակ յա ցի մա սին, թե Սևե րիո սի ա ղան դից է և հա ղոր դա կից է նրան: Եվ 

գնա լով նրա մոտ` ու զեց հա մո զել նրան և վար դա պե տու թյամբ ա ղա
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չեց սյու նակ յա ցին կանգ նել ա ռա քե լա կան ա թո ռի ա ռաջ և երկր պա

գու թյամբ հա ղորդ վել կա թո ղի կե ե կե ղե ցում: Եվ սյու նակ յացն ա սաց. 

«Ես ձեզ հետ չեմ հա ղորդ վի»: Եվ սուրբ Եփ րեմն ա սաց. «Ինչ պե՞ս 

կա րող ես հա մո զել ինքդ քեզ, ե թե մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սի շնոր

հիվ ե կե ղե ցին մա քուր և ա զատ է հերձ վա ծա կան ա մեն տե սակ աղ տե

ղու թյուն նե րից»: Եվ սյու նակ յացն ա սաց. «Կրակ վա ռենք, ո՜վ տե՛ր իմ 

պատ րիարք, և միա սին մտնենք նրա մեջ, ով անվ նաս դուրս գա` նա 

է ուղ ղա փառ և նրան պետք է հե տևել»: Սա ա սում էր պատ րիար քին 

վա խեց նե լու հա մար: Իսկ սուրբ Եփ րեմն ա սաց սյու նակ յա ցին. «Պար

տա վոր ես, որդ յա՛կ, որ պես քո հո րը՝ լսել ինձ և ա վե լին չպա հան ջել 

ին ձա նից, ո րով հե տև այն, ինչ դու պա հան ջում ես` վեր է մեր տկա

րու թյու նից, սա կայն հույս ու նեմ առ Որ դին Աստ ծո, որ հա նուն քո 

հո գու փրկու թյան` այդ էլ կա րող եմ ա նել»: Այն ժամ ե րա նե լին իր մոտ 

ե ղող նե րին ա սաց. «Փայ տե՛ր ա ծեք այս տեղ»: Երբ մե ծա քա նակ փայտ 

բե րե ցին, պատ րիար քը պատ վի րեց վա ռել սյան առ ջև և սյու նակ յա

ցին ա սաց. «Ա հա, խնդրեմ, ի ջի՛ր, և ըստ քո դա տի՝ մտնենք միա սին»: 

Իսկ նա, զար մա ցած պատ րիար քի հաս տա տուն հույ սի վրա առ Աստ

ված, չկա մե ցավ իջ նել: Պատ րիար քը նրան ա սաց. «Քե զա նից դուրս 

չե կա՞վ այս պայ մա նը, իսկ ին չո՞ւ չես կա մե նում կա տա րել»: Ա պա հա

նե լով ե պիս կո պո սա կան ու րա րը, որ հա գին էր, և մո տիկ գա լով կրա

կին` ա ղոթ քի կանգ նեց և ա սաց. «Աստ ված` Հա՛յր մեր Տեր Հի սուս 

Քրիս տո սի` Քո Միած նի, որ մարմ նա ցավ ա նա րատ Կույս Մա րիա մից 

հա նուն մեր փրկու թյան, այժմ փառ քիդ ո ղոր մու թյամբ ցո՛ւյց տուր 

Քո հրաշ քը մեղ սա վոր ու ա նար ժան քո ծա ռա նե րին»: Եվ գցեց ու րա րը 

կրա կի մեջ, և կրակն այդ պես բոր բոք ված` ե րեք ժամ մնում էր այն տեղ: 

Եվ կրա կը հանգ չե լուց հե տո հա նե ցին ու րա րը այն տե ղից ամ բող ջա կան 

և անվ նաս, ինչ պի սին որ էր: Այն ժամ սյու նակ յա ցը, տես նե լով հրաշ քը, 

զար մա ցավ և նզո վեց Սևե րիո սին և նրա ողջ հերձ վա ծը և նե րառ վե լով 

սուրբ ե կե ղե ցու մեջ` Հա ղոր դու թյուն վերց րեց ե րա նե լի Եփ րե մի ձեռ

քով` գո հու թյամբ փա ռա վո րե լով Աստ ծուն»:

20. Հայ րե րից մեկն ա սաց. «Ե րեք գործ ու նեն մե նակ յաց նե րը. մե

կի պտուղն ի Տեր ու րա խու թյունն է, մյու սի նը` երկ յու ղը, եր րոր դի նը` 

ան բան սո վո րու թյու նը»: Եվ այս պի սի օ րի նակ բե րեց: «Մի ոմն ծեր` 

մեծ և ե րևե լի, ճա շում էր եղ բայր նե րի հետ: Հան կարծ տե սիլ քի մեջ 

հափշ տակ վե լով՝ ծե րը տե սավ, որ ո մանք մեղր էին ճա շա կում, մյուս նե

րը` հաց, իսկ ո մանք էլ` կղկղանք: Ինքն իր մեջ ապ շած` ա ղա չեց Աստ

ծուն հայտ նել խոր հուր դը, թե ին չու կե րա կու րը, որ դրված է սե ղա նին, 
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ճա շա կե լիս այ լա կերպ վում է: Ձայն ե կավ ի վե րուստ և ա սաց նրան. 

«Ով քեր մեղր են ճա շա կում` սրանք ի րենց ան ձե րի մեջ առ լե ցուն են 

հո գևոր ու րա խու թյամբ՝ անն վազ ա ղոթք նե րով, ով քեր հաց են ու տում` 

միայն Տի րոջ տված նե րով են գո հա նում, իսկ ով քեր կղկղանք` տրտնջա

ցող ներն ու դա տող ներն են, թե այս լավ է և այն՝ վատ, այս բա րի է և 

այն՝ չար` ո րը պետք չէ մտա ծել, այլ փա ռա վո րել Աստ ծուն և օրհ նու

թյուն մա տու ցել տվող նե րին` ըստ գրվա ծի. ��Ու տեք թե խմեք, կամ ինչ 

էլ ա նեք, ա մեն ինչ ա րեք Աստ ծու փառ քի հա մար (Ա. Կորնթ. Ժ. 31)��»:

21. Եր կու հո գի` աշ խար հից մե կու սա ցած, բնակ վում էին բարձր 

Ա րաս սո յում` Փտե ռիոն կոչ վող լե ռա նը, որ գե տով մերձ է սուրբ Թեո

դո սի վան քե րին: Ծե րը մե ռավ, և ա շա կեր տը, ա ղոթք ա նե լով, թա ղեց 

նրան: Եվ ո րոշ ժա մա նակ անց գնա լով աշ խարհ` գտավ մե կին, որ հող 

էր մշա կում, և ա սաց նրան. «Բա րի՛ ե ղիր, եղ բա՛յր, վերց րո՛ւ քեզ հետ 

բրիչ և թի և ե՛կ ինձ հետ»: Եվ երբ ե կան լե ռը, ա նա պա տա կա նը ցույց 

տվեց շի նա կա նին ծե րի գե րեզ մա նը և ա սաց. «Փո րի՛ր այս տե ղը, եղ

բա՛յր»: Եվ մինչ նա փո րում էր, ին քը մտավ ա ղո թե լու, իսկ ա ղոթ քը 

ա վար տե լուց հե տո աշ խա տա վո րին ա սաց. «Ա ղո՛թք ա րա ինձ վրա, եղ

բա՛յր»: Եվ համ բու րե լով նրան` իս կույն ըն կավ ծե րի վրա և հո գին 

ա վան դեց Տի րոջ ձեռ քը: Եվ աշ խար հա կա նը, տես նե լով այս, փա ռա

վո րեց Աստ ծուն և գե րեզ մա նը ծած կե լով` գնաց դե պի իր տուն: Երբ 

մի քա րըն կե ցի չափ հե ռա ցել էր գե րեզ մա նից, ինքն ի րեն ա սաց. «Լավ 

չա րե ցի, որ սրբե րից օրհ նու թյուն չա ռա»: Դար ձավ ետ և չկա րո ղա ցավ 

գտնել գե րեզ մա նը:

22. Աբ բա Մար կե լիոս Թե բա յի դա ցու մա սին ո մանք ա սում էին, թե 

երբ կա մե նում էր կի րա կի օ րը գնալ ե կե ղե ցի, պատ րաս տում էր ի րեն 

և Սուրբ Գրքից խոսք էր վերց նում և խո կում էր դրա մա սին, մին չև 

հաս նում էր ե կե ղե ցի, և նրա շրթունք նե րը չէին շարժ վում, որ պես զի 

ոչ ոք չլսեր: Իսկ երբ կանգ նում էր ե կե ղե ցում, կուրծ քը թրջվում էր 

ար տա սուք նե րից, և ա սում էր. «Պա տա րա գի ժա մա նակ տես նում եմ 

ողջ ե կե ղե ցին իբ րև հուր, իսկ երբ ա վարտ վում է, հու րը դարձ յալ հե

ռա նում է»:

23. Աբ բա Հով հան նե սը Մար կիա նո սի կող մից աք սոր վե լով՝ ա սաց. 

«Գնա ցինք մի ան գամ Սի րիա` աբ բա Պի մե նի մոտ, և կա մե ցանք հարց

նել խստասր տու թյան մա սին: Ծե րը հու նա րեն չգի տեր, և թարգ մա նիչ 

չգտանք: Եվ երբ ծե րը տե սավ մեզ տրտմած, սկսեց բար բա ռել հու նա

րեն խոս քե րով այս պես. «Իր բնույ թով ջու րը կա կուղ է, սա կայն կա թե

լով` կարծ րա գույն քա րեր և ժայ ռեր է ծա կում: Այս պես և մեր սրտե րը 
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խստա ցան ախ տե րից, սա կայն աստ վա ծա յին խոս քի հա ճա խա կի կա թե

լուց փափ կում են և ըն դար ձակ վում և սուրբ խոս քեր լսե լով՝ սկսում 

են երկն չել Աստ ծուց: Ինչ պես եղ ջե րուն է փա փա գում աղբ յուր նե րի 

ջրե րին, այն պես մեր հո գի ներն են փա փա գում Աստ ծուն (Սաղմ. ԽԱ 

2), քան զի ինչ պես ա նա պա տում սո ղուն նե րից խայթ ված եղ ջե րու նե րը 

այր վե լով նետ վում են դե պի աղբ յուր նե րը, ըմ պում են և զո վա նում, 

նույն պես և մենք` մե նակ յաց ներս, որ նստած ենք ա նա պա տում, խո

ցոտ վում ենք չար դևե րի որ դե րից և փա փա գում ենք ա մեն շա բաթ վա 

կի րա կի օ րը գնալ ե կե ղե ցի` այ սինքն գնալ աղբ յու րի մոտ, որ տեղ և 

ըմ պե լով Տի րոջ մարմ նից ու ար յու նից` սրբվում ենք չա րի թույ նե րից 

և զմայլ վե լով զո վա նում ենք»:

24. Աստ ծով մեծ՝ մի մե նակ յաց կար ա նա պա տում` Լեոն ա նու նով, 

որն ազ գու թյամբ կա պա դով կա ցի  էր: Սրա մա սին բա զում հրաշք

ներ պատ մե ցին մեզ, և այս մար դու բազ մա պա տիկ փոր ձու թյուն նե րի 

պատ մու թյու նից մեծ օ գուտ քա ղե ցինք, ինչ պես նաև` նրա խո նար

հու թյու նից, լռու թյու նից, ա նը նչու թյու նից և սի րուց, որ ու ներ ա մեն

քի հան դեպ: Այս ժուժ կալ ծերն ա սում էր մեզ միշտ. «Հա վա տա ցե՛ք 

ինձ, որդ յակ նե՛ր, պի տի թա գա վո րեմ»: Իսկ մենք նրան ա սում էինք. 

«Դու էլ մեզ հա վա տա, աբ բա՛ Լեոն, կա պա դով կա ցի նե րից ոչ ոք չթա

գա վո րեց. ա նա րա՛տ պա հիր քո միտ քը»: Իսկ նա ա վե լի հա ճախ էր 

կրկնում. «Ես կթա գա վո րեմ, որդ յակ նե՛ր»: Երբ ե կան մազ քութ նե րը և 

ամ բողջ ազ գը գե րե վա րե ցին, հա սան Ռա սան և բա զում կրո նա վոր նե րի 

սպա նե ցին և շա տե րին գե րի վերց րին սուրբ Հով հան նե սի հա մայն քից, 

ո րը Կոս տանդ նու պոլ սի մայր ե կե ղե ցու Ս. Գրոց ըն թեր ցողմեկ նիչ 

էր, վերց րին աբ բա Եվս տա թեոս Հռո մեա ցուն և աբ բա Թեո դո րո սին, և 

ե րեքն էլ տկա րա ցած էին: Երբ տա նում էին նրանց, աբ բա Հով հան նե սը 

գե րե վա րող նե րին ա սաց. «Տա րե՛ք ինձ քա ղաք, և ես այն պես կա նեմ, 

որ ե պիս կո պո սը ձեզ քսան չորս դա հե կան տա»: Բար բա րոս նե րից մե կը 

վերց րեց նրան և բե րեց քա ղա քի մեր ձա կայ քը: Եվ աբբա Հով հան նե սը 

գտավ ե պիս կո պո սին, ինչ պես նաև աբ բա Լեոն(դիոս)ին, որ քա ղաք էր 

ե կել, և հայ րե րից ո մանց, ո րոնք չէին գե րե վար վել: Ա պա հայր Հով

հան նե սը ա ղա չեց ե պիս կո պո սին վճա րել գու մա րը և փրկագ նել նրանց: 

Իսկ ե պիս կո պո սի մոտ ութ դա հե կա նից բա ցի ու րիշ գու մար չգտնվեց. 

և բար բա րո սը չու զեց վերց նել, այլ ա սաց. «Կա՛մ տվեք սահ ման

ված քսան չորս դա հե կա նը, կա՛մ տվեք կրո նա վո րին»: Եվ քա ղա քում 

գտնվող նե րը ճա րա հատ յալ վերց րին աբ բա Հով հան նե սին և հանձ նե

ցին բար բա րո սին, իսկ նա լա լիս ու կո ծում էր գնա լիս.  բար բա րոս

33 – Հարանց վարք
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նե րը նրան տա րան ի րենց վրա նը: Իսկ ե րեք օր հե տո վերց րեց աբ բա 

Լեո նը այն ութ դա հե կա նը, գնաց բար բա րոս նե րի ճամ բա րը, ա ղա չեց 

և ա սաց. «Ա ռե՛ք այս դա հե կան նե րը և ար ձա կե՛ք հի վանդ նե րին, քա նի 

որ ձեզ հա մար ոչ մի գործ չեն կա րող ա նել, իսկ ես ա ռողջ եմ և կծա

ռա յեմ ձեզ»: Եվ բար բա րոս նե րը վերց նե լով՝ ա զատ ար ձա կե ցին ե րեք 

հայ րե րին, որ գե րե վար ված էին: Եվ մինչ աբ բա Լեո նը բար բա րոս նե րից 

մե կի հետ գնում էր ծա ռա յու թյան, սա գլխա տեց նրան, և նրա վրա 

կա տար վեց գրվա ծը. «Ա վե լի մեծ սեր ոչ ոք չու նի, քան այն, որ մեկն 

իր կյան քը տա իր բա րե կա մի հա մար» (Հովհ. ԺԵ 13): Եվ մենք ի մա ցանք, 

որ թա գա վո րել ա սե լով՝ նկա տի ու ներ, որ թա գա վո րե լու էր` իր ան ձը 

դնե լով բա րե կա մի հա մար:

25. Եվ սե բիոս քա հա նա Հռա յի թա ցին մեզ ա սաց. «Մի ան գամ դևը 

անց նում էր ծե րի սեն յա կի մո տով՝ կրո նա վո րի զգեստ նե րով, և բա խեց 

դու ռը: Բա ցեց ծե րը և ա սաց. «Ա ղո թի՛ր»: Եվ դևն ա սաց. «Այժմ և 

միշտ և հա վիտ յանս հա վի տե նից»: Դարձ յալ ա սաց ծե րը. «Ա ղո թի՛ր»: 

Եվ նա կրկնեց նույն բա նը: Այն ժամ ծերն ա սաց. «Փառք Հո րը և Որ

դուն և Սուրբ Հո գուն, այժմ և միշտ և հա վիտ յանս հա վի տե նից»: Եվ 

իս կույն փա խավ դևը՝ ինչ պես հրից, ու ան հայ տա ցավ»:

26. Գնա ցինք Սի նա` աբ բա Զո սի մոս Ցի լի կիա ցու մոտ, ով թող նե լով 

ե պիս կո պո սու թյու նը՝ ե կել և բնակ վում էր սի նեա կան կեն ցա ղա վա րու

թյամբ և բա րի  գոր ծով: Պատ մեց մեզ և ա սաց, թե՝ երբ ե րի տա սարդ էի, 

ե լա Սի նա լե ռը և մտա մի այր, որ տեղ մի ծեր կար` սե բե նից փի լոն հա

գած: Երբ ինձ տե սավ, նախ քան ող ջու նե լը՝ ա սաց. «Ին չի՞ հա մար ե կար 

այս տեղ, Զո սի մե՛, այս տեղ չես կա րող նստել»: Ծունր դրե ցի և ա սա ցի. 

«Ո ղոր մու թյո՛ւն ա րա, աբ բա՛, և ա սա` որ տե ղի՞ց ես ճա նա չում ինձ»: 

Եվ նա ա սաց. «Եր կու օր ա ռաջ ե րևաց ինձ մե կը և ա սաց. «Ա հա քեզ 

մոտ է գա լիս մի կրո նա վոր` Զո սի մե ա նու նով, թույլ մի՛ տուր նրան 

բնակ վել այս տեղ. ու զում եմ նրան հանձ նել Բա բե լո նի ե կե ղե ցին, որ 

Ե գիպ տո սում է»: Հե տո ծե րը, հե ռա նա լով ինձ նից մի քա րըն կե ցի չափ, 

մոտ եր կու ժա մի չափ լուռ ա ղո թեց: Հե տո ե կավ ինձ մոտ, համ բու րեց 

իմ ճա կատն ու ա սաց. «Կեց ցե՛ս, որդ յա՛կ, բա րով ե կար, Աստ ված բե րեց 

քեզ այս տեղ, որ իմ մար մինն ամ փո փես»: Եվ հարց րեց. «Քա նի՞ տա րի 

է` այս տեղ ես, աբ բա՛»: Եվ նա ա սաց. «Քա ռա սուն յոթն այժմ լրա ցավ, 

որդ յա՛կ»: Եվ նրա տես քը հրի նման էր, և ինձ ա սաց. «Խա ղա ղու թյո՛ւն 

քեզ, որդ յա՛կ, և ա ղո թի՛ր ինձ հա մար»: Եվ այս ա սե լով` հո գին տվեց և 

հան գավ  Աստ ծո ծա ռան, իսկ ես փո րե ցի ու ամ փո փե ցի նրան և եր կու 

օր անց վե րա դար ձա իմ տե ղը` փա ռա վո րե լով Աստ ծուն»:
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27. Ես և Սոփ րո նիոս եղ բայ րը գնա ցինք ներ քի նի նե րի վան քե րը` 

սուրբ Հոր դա նան, և այդ վան քե րի քա հա նա աբ բա Նի կո ղա յո սը մեզ 

պատ մեց, թե իր երկ րում մի կու սա նոց կա, ուր քա ռա սուն հո գի կա: 

Այդ վան քում հինգ կույ սեր խոր հուրդ ա րե ցին գի շե րով փախ չել վան

քից և ի րենց հա մար մարդ առ նել: Եվ մինչ նստած էին, այ սա հար վե

ցին բո լո րը և վան քից դուրս չե կան, այլ գո հա ցան Աստ ծուց` խոս տո

վա նե լով ի րենց մեղ քե րը՝ ա սե լով. «Գո հա նում ենք Աստ ծուց, որ այս 

մեծ խրա տը բե րեց մեզ վրա, որ պես զի մեր հո գի նե րը չկոր չեն»:

28. Թե բա յի դա յից գնա ցինք Նի կո պո լիս քա ղա քը և այն տեղ խո սե

ցինք սո փեստ Փի մամ նո նի հետ հո գե շահ շնոր հի մա սին: Եվ նա պատ

մեց մեզ և ա սաց. «Եր մո քա ղա քում մի ա վա զակ կար՝ Դա վիթ ա նու

նով, ո րը շա տե րին կո ղոպ տեց, շա տե րին սպա նեց և բա զում չա րիք ներ 

գոր ծեց, որ ու րիշ մե կը եր բևէ չէր գոր ծել: Մի ան գամ լե ռան վրա, երբ 

ա վա զա կու թյան էր դուրս ե կել և իր հետ ու ներ ե րե սուն մարդ, իր գոր

ծած հան ցանք նե րի հա մար սրտի մեջ զղջում ե կավ, և թող նե լով իր հետ 

ե կած զին ված մարդ կանց` գնաց վանք: Եվ երբ բա խեց դու ռը, դռնա

պա նը դուրս ե կավ և ա սաց նրան. «Այս տեղ ի՞նչ ես փնտրում, ա վա

զա կա պե՛տ»: Ա սաց նրան. «Ու զում եմ մե նակ յաց դառ նալ»: Եվ դռնա

պա նը գնաց և պատ մեց վա նա հո րը նրա մա սին: Աբ բան գնաց և տե սավ 

նրան, որ ար դեն ծե րա ցել էր, ա պա ա սաց. «Այս տեղ չես կա րող լի նել, 

ո րով հե տև եղ բայր ներն այս տեղ խիստ ճգնակ յաց են, նրանց վաս տա կը 

մեծ է, իսկ դու, ա նըն տել լի նե լով վան քի կա նո նե րին, չես կա րող վարժ

վել»: Իսկ նա ա սաց. «Ա յո՛, ա նըն տել եմ, սա կայն ա րա՛ ինձ հա մար այդ` 

ըն դու նի՛ր ինձ, և ես կջա նամ ա մեն ին չում»: Եվ աբ բան ա սաց. «Չես 

կա րող»: Այն ժամ նա ա սաց. «Ի մա ցի՛ր, որ ես Դա վիթ ա վա զա կա պետն 

եմ, և այս տեղ ե կա նրա հա մար, որ իմ մեղ քե րի վրա լամ. ե թե չես 

կա մե նում ինձ ըն դու նել, երդ վեց րո՛ւ ինձ, և ես կկա տա րեմ, իսկ ե թե 

ոչ՝ երդ վում եմ Նրա նով, որ երկն քում է, որ կվե րա դառ ման իմ նախ

կին գոր ծին, այս տեղ կբե րեմ նրանց, ով քեր ինձ հետ էին, ձեզ բո լո րիդ 

կսպա նեմ և ձեր վան քը կկոր ծա նեմ»: Այս լսե լով` աբ բան ըն դու նեց 

նրան, կտրեց մա զե րը և սուրբ սքե մը տվեց նրան: Եվ նա սկսեց ա ռա

ջա դի մել ճգնու թյուն նե րի և վար քի մեջ, խո նար հու թյան և հնա զան

դու թյան մեջ, ա մեն քի հան դեպ պատ րաս տա կամ էր և շա տե րից ա ռաջ 

ան ցավ: Մի ան գամ իր սեն յա կում նստած ժա մա նակ նրա առ ջև կանգ

նեց Տի րոջ հրեշ տա կը և ա սաց. «Դա վի՜թ, Դա վի՜թ, Աստ ված նե րեց քո 

բո լոր ա նօ րե նու թյուն նե րը, այ սու հե տև կա րող ես հրաշք ներ գոր ծել»: 

Եվ նա հրեշ տա կին ա սաց. «Չեմ կա րող քեզ հա վա տալ, քան զի մեղ քե
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րը, որ գոր ծել եմ, ա վե լի ծանր են, քան ծո վի ա վա զը, և հի մա Աստ ված 

այս քան կարճ ժա մա նա կում ինձ թո ղու թյո՞ւն տվեց»: Եվ հրեշ տակն 

ա սաց. «Զա քա րիա քա հա նան ինձ չհա վա տաց, երբ ա սա ցի որ դի է ու

նեա լու, և ես չխնա յե ցի նրան, այլ որ պես խրատ` կա պե ցի նրա լե զուն 

(Ղուկ. Ա 18-22), դու նույն պես իմ խոս քե րի հան դեպ  ան հա վատ մի՛ ե ղիր, 

այ լա պես քեզ էլ չեմ խնա յի և ա մե նևին չես կա րո ղա նա խո սել»: Եվ 

աբ բա Դա վի թը, ծունր դնե լով նրա ա ռաջ, ա սաց. «Երբ աշ խար հում 

էի, ան պատ շաճ գոր ծեր էի կա տա րում և ար յուն հե ղե լով էի խո սում, 

իսկ այժմ, որ Աստ ծո ծա ռա յու թյան մեջ եմ, օրհ նու թյուն կմա տու ցեմ 

Նրան, ե թե լեզ վիս վրա խո սե լու ար գելք դնես»: Եվ հրեշ տակն ա սաց. 

«Կմնաս օ րի նա վոր խոս քի մեջ, իսկ դա տար կա բա նու թյան մեջ իս պառ 

կլռես»: Եվ այդ պես ե ղավ: Բա զում հրաշք ներ գոր ծեց Աստ ված նրա

նով. և նա կա րո ղա նում էր սաղ մո սել, բայց այլ բա նե րի` մեծ կամ փոքր, 

չէր կա րո ղա նում պա տաս խա նել»: Այս ա մե նը մեզ պատ մեց  Փի մամ նոն 

սո փես տը և ա սաց. «Բազ միցս տե սա նրան և փա ռա վո րե ցի Աստ ծուն»:

29. Աբ բա Թեով նիո սի վան քի վա նա հայր Պո ղո սը մեզ պատ մեց, թե՝ 

մի ան գամ նստած էի իմ սեն յա կում և շա րա կան նե րից հատ ված ներ էի 

ա սում` ձե ռա գործ ա նե լով: Եվ հան կարծ պա տու հա նին մո տե ցավ մի 

ե րի տա սարդ, որ սա րա կի նո սի վե րար կու էր հա գել, և իմ առ ջև կանգ

նե լով՝ սկսեց պա րել և եր գել, ա պա ա սաց ինձ. «Ծե՛ր, գե ղե ցի՞կ եմ 

պա րում»: Իսկ ես ո չինչ չպա տաս խա նե ցի: Նա դարձ յալ հարց րեց. 

«Հա վա նո՞ւմ ես պարս»: Երբ տե սավ՝ չեմ պա տաս խա նում, իմ լռու

թյու նից գրգռված` ա սաց. «Այդ ի՞նչ է, չա՛ր ծեր, կար ծում ես մե՞ծ 

գործ ես ա նում. ա սում եմ քեզ՝ ինչ պես վաթ սուն հինգ տա րե կա նում, 

այն պես էլ վաթ սուն յո թում խաբ վե ցիր»: Այն ժամ վեր կա ցա և ծնրադ

րե ցի Աստ ծուն, և նույն պա հին էլ նա ան հե տա ցավ»: 

30. Ե ղեգ նու տի մե նակ յաց ա բա Ա լեք սանդ րոսն ա սաց. «Մի ան գամ 

ես աբ բա Պո ղոս Հե լե նա ցու մոտ էի: Մեր` նրա սեն յա կում նստած ժա

մա նակ, մե կը ե կավ և բա խեց դու ռը: Ծե րը վեր կա ցավ, բա ցեց դու ռը 

և թրջած հաց դրեց նրա ա ռաջ, ո րով ինքն էր կե րակր վում: Ես կար ծե

ցի, թե օ տա րա կան է, կռա ցա դե պի պա տու հա նը, տես նեմ՝ առ յուծ է, 

և ա սա ցի նրան. «Կրո նա վոր, ին չո՞ւ դրան ու տե լիք տվե ցիր»: Նա ինձ 

մեկ նեց պատ ճա ռը և ա սաց. «Նրան խրա տե ցի՝ չվնա սել մարդ կանց և 

ա նա սուն նե րին, այլ ինձ մոտ գալ ՝ կե րակր վե լու, և ա հա ե րեք ա միս է` 

եր կու օ րը մեկ գա լիս է ինձ մոտ և կե րա կուր ստա նում»: Ոչ շատ օ րեր 

անց դարձ յալ գնա ցի նրա մոտ` ա ման ներ գնե լու նրա նից, և հարց րի. 

«Բա րի՛ ծեր, ինչ պե՞ս է առ յու ծը»: Եվ նա ա սաց. Վատ. անց յալ օ րը 
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ե կավ ինձ մոտ՝ կե րակր վե լու, և տե սա, որ ամ բողջ բե րա նը ար յու նով լի 

էր, և ա սա ցի նրան. «Ա հա ինձ չլսե ցիր և մար մին կե րար. գնա՛ այս տե

ղից, այ լևս կե րա կուր չեմ տա քեզ»: Այն ժամ վերց րի չվա նը, ե րեք տակ 

ա րե ցի և ե րեք ան գամ խփե ցի նրան, և այդ պես գնաց»:

31. Աբ բա Դա նիել Սկյու թա ցին ման կու թյու նից ի վեր բնակ վում 

էր Սկյու թիա յում: Հար ձակ վե ցին բար բա րոս նե րը և գե րե ցին նրան. և 

նրանց հետ գնա լիս ոմն քրիս տո սա սեր նա վա պետ փրկեց նրան բար

բա րոս նե րից: Եր կու տա րի անց կրկին ե կան և հետ տա րան նրան: Վեց 

ա միս մնաց նրանց մոտ և փա խավ, դրա նից հե տո ե րեք ան գամ բար

բա րոս նե րը հար ձակ վե ցին և գե րի տա րան նրան: Գե րե վա րող բար

բա րոս նե րից մե կը նստած էր ջրի մոտ, և աբ բա Դա նիե լը վերց րեց 

քարն ու հար վա ծեց այ լազ գուն, և նա մե ռավ այդ հար վա ծից: Սաս տիկ 

զղջաց աբ բան և փախս տա կան դար ձավ. ե կավ Ա լեք սանդ րիա, ըն կավ 

Տի մո թեոս ե պիս կո պո սի ա ռաջ, իսկ ար քե պիս կո պո սը, տե ղե կա նա լով 

գոր ծին, ա սաց ծե րին. «Ով ա զա տեց քեզ նրանց ձեռ քից, նույն Ին քը 

կա զա տի քեզ այս մեղ քից, քան զի մար դու սպա նու թյուն չգոր ծե ցիր, 

այլ՝ գա զա նի»: Ծե րը նա վով գնաց Հռոմ և ան կեղ ծո րեն ա մե նը պատ

մեց Հռո մի պա պին: Պապն էլ նույն բանն ա սաց, ինչ նա լսել էր Ա լեք

սանդ րիա յի ար քե պիս կո պո սից: Գնաց նաև Կոս տան դի նու պո լիս, Ե րու

սա ղեմ և Ան տիոք. ա մեն քին  պատ մեց, և բո լոր ար քե պիս կո պոս նե րից 

նույն պա տաս խա նը լսեց: Դարձ յալ գնաց Ա լեք սանդ րիա և ինքն ի րեն 

ա սաց. «Դա նիել մար դաս պաա նը թող սպան վի»: Եվ գնա լով դա տա վո

րի ա պա րան քը` հանձ նեց ի րեն դա հիճ նե րին` ա սե լով. «Մաղ ձե ցի մե կի 

դեմ և չա րով բռնված` քա րով խփե ցի նրան և սպա նե ցի: Ա ղա չում 

եմ` հանձ նե՛ք ինձ իշ խա նի ձեռ քը, որ պես զի մեռ նեմ այն սպա նու թյան 

փո խա րեն, որ գոր ծե ցի, որ պես զի վե րա նա իմ հան դերձ յալ դա տա պար

տու թյու նը»: Լսե լով նրա նից  այս` դա հի ճը նրան ե րե սուն օր բանտ 

գցեց,  ա պա տե ղե կաց րեց իշ խա նին: Իշ խա նը, նրան բե րել տա լով իր 

ա ռաջ, քննեց ամ բողջ գոր ծը ի րա պես: Եվ զար մա նա լով ծե րի ինք նա

դա տաս տա նի վրա` ար ձա կեց նրան և ա սաց. «Գնա՛ և ա ղո թի՛ր ինձ 

հա մար, աբ բա՛, որ նրան ցից ու րիշ յո թին էլ ես սպա նեմ»: Եվ ծե րը 

նրան ա սաց. «Հու սամ առ մար դա սի րու թյունն Աստ ծո, որ ինձ նից այ

լևս պա տաս խան չի պա հանջ վի այս սպա նու թյան հա մար` Նրա բա

րե րա րու թյամբ: Այ սու հե տև ինձ հանձ նում եմ Քրիս տո սի ձեռ քը իմ 

կյան քի  բո լոր օ րե րին` դա տե լու ինձ ո րևէ ան դա մա լույ ծի ձեռ քով, 

այն սպա նու թյան փո խա րեն, որ գոր ծե ցի»: Եվ ծե րը վերց րեց մի ան

դա մա լույ ծի և ծա ռա յեց նրան, մին չև ա վար տեց իր կյան քի օ րե րը: 



518  ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա մեն քը, որ Սկյու թիա յում էին, լսում էին, որ ծերն ու նի մե կին, ում 

խնա մար կում է. սա կայն ոչ ոք չէր կա րո ղա նում տես նել ան դա մա լույ

ծին` բա ցի ծե րից: Օ րե րից մի օր, ըստ աստ վա ծա յին տես չու թյան ծե

րը հնչեց րեց զան գա կը, որ պես զի գա ա շա կեր տը և պա տաս խան տա՝ 

պաշ տա մուն քի հետ կապ ված: Բա ցեց գա վի թի դու ռը և իս կույն մո ռա

ցավ, որ հնչեց րել է զան գա կը: Գրկեց ան դա մա լույ ծին, հա նեց ա րևի 

ջեր մու թյա նը և այդ պես գրկին` շրջում էր, քան զի բա զում վեր քե րից 

հյուծ ված էր: Քիչ անց ե կավ ա շա կեր տը և ե տևում կանգ նած` տե սավ  

նրա գոր ծը. ծերն այն տե ղից խյուս բե րե լով՝ կե րակ րում էր ան դա մա

լույծ եղ բո րը, քա նի որ վեր ջինս ձեռք չու ներ և չէր կա րող իր կե րա

կուրն ին քը վերց նել, քան զի շատ էր քայ քայ ված, և ծե րը նրա բե րանն 

իր ձեռ քով մաք րե լով` դնում էր իր բե րա նը: Տես նե լով այս սքան չե լի 

գոր ծը` ա շա կեր տը սաս տիկ զար ման քով փա ռա բա նում էր Աստ ծուն, 

որ ծե րին այս պի սի համ բե րա տա րու թյուն էր շնոր հել, ո րով սպա սա վո

րում էր ան դա մա լույ ծին: 

32. Աբ բա Եվս տոգ րիո սի վան քում մի ծեր կար, ո րի  ա նու նը Հով

հան նես  էր: Ե րու սա ղե մի ար քե պիս կո պոս հայր Ե ղիան կա մե ցավ նրան 

վա նա հայր կար գել, իսկ  նա չհա մա ձայ նեց՝ ա սե լով. «Ես Սի նա լեռն 

եմ գնում. ա ղո թի՛ր ինձ հա մար»: Ար քե պիս կո պո սը բռնա դա տե լով էլ 

չկա րո ղա ցավ ար գե լել ծե րին, և նա գնաց: Պատ վի րեց նրան՝ ար ժա նի 

լի նել Վե րին հայ րա պե տու թյանն, և ծե րը հրա ժեշտ տա լով` ճա նա պարհ 

ըն կավ դե պի Սի նա լե ռը: Նա իր հետ վերց րեց նաև իր ա շա կեր տին, և 

երբ ան ցան Հոր դա նան գե տը, ծերն սկսեց ջեր մու թյու նից դո ղալ, և 

քա նի որ չէր կա րո ղա նում գնալ, այն տեղ մի փոք րիկ այր գտան և այն

տեղ հանգր վա նե ցին, ո րով հե տև տեն դի մեջ էր ծե րը, և այն տեղ մնա

ցին ե րեք օր: Ծե րը տեն դի մեջ լսում էր, որ ի րեն հարց նում են. «Ա սա՛, 

ծե՛ր, ո՞ւր ես կա մե նում գնալ»: Պա տաս խա նեց. «Սի նա լե ռը»: «Մի՛, 

ա ղա չում եմ քեզ, մի՛ գնա»: Եվ երբ չկա րո ղա ցավ հա մո զել` գնաց 

նրա մո տից, իսկ տապն ա ռա վել ևս սաստ կա ցավ ծե րի վրա: Եվ հա

ջորդ գի շեր դարձ յալ նույն այ րը նույն զգես տով կանգ նեց նրա ա ռաջ 

և ա սաց. «Ին չո՞ւ ես կա մե նում զուր տանջ վել, բա րի՛ ծեր, լսի՛ր ինձ 

և մի՛ գնա ա մե նևին»: «Իսկ դու ո՞վ ես»,– հարց րեց  նրան ծե րը: «Ես 

Հով հան նես Մկրտիչն եմ»,– ա սաց  հայտն վա ծը,– «և ա հա  քեզ ա սում 

եմ՝ այս տե ղից ա մե նևին մի՛ գնա, ո րով հե տև այս փոք րիկ այ րը ա ռա վել 

է, քան Սի նա լե ռը, քան զի այս տեղ բա զում ան գամ մեր Տեր Հի սուս 

Քրիս տոս տե սու թյան է ե կել ինձ: Խոս տա ցի՛ր, որ այս տեղ կբնակ վես, 

և քեզ կյանք կտրվի»: Ծերն իս կույն ըն դու նեց և խոս տա ցավ մնալ 
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այ րում, և ան մի ջա պես ա ռող ջա նա լով` մնաց այն տեղ իր կյան քի բո լոր 

օ րե րին: Այն դարձ րեց ե կե ղե ցի և այն տեղ հա վա քեց եղ բայր նե րին. դա 

այն տեղն է, որ կոչ վում է Սափ սա փաս:

33. Մեկ այլ ծեր կար այս Սափ սա փաս այ րի տե ղան քում, որն այն

պի սի վարք ու նե ցավ, որ մին չև ան գամ առ յուծ ներն էին գա լիս նրա 

մոտ, և ըն դու նում էր նրանց և իր գիրկն էր լցնում նրանց կե րա կու րը:

34. Գնա ցինք մեր սուրբ հայր Սա բա յի վան քը` աբ բա Ա թա նա սիո սի 

մոտ, և ծե րը մեզ պատ մեց ու ա սաց. «Երբ ես Պեն թուկ լա յի միա բան նե

րի մեջ էի, Կո նոն ա նու նով մե կը կար` ծնուն դով Կի լի կիա յից, մկրտու

թյան քա հա նա (կա տի շի տիտ), ո րով հե տև որ պես մեծ ծե րի` պատ վի րե

ցին նրան մկրտու թյուն կա տա րել: Եվ նա օ ծում և մկրտում էր ա մեն

քին, ով գա լիս էր հա վատ քի, իսկ կա նանց օ ծե լիս գայ թակղ վում էր, 

ուս տի մտա ծեց հե ռա նալ վան քից: Եվ ե րևա լով նրան սուրբ Հով հան

նե սը` ա սաց. «Համ բե րի՛ր, և ես կթե թևաց նեմ քո պա տե րազ մը»: Եվ մի 

պար սիկ աղ ջիկ պա տա հեց` գե ղե ցիկ տես քով, որ ե կավ մկրտու թյան, և 

այդ պի սի գե ղեց կու թյու նից խույս տա լով` քա հա նան չկա մե ցավ նրան 

մերկ վի ճա կում օ ծել սուրբ յու ղով և  եր կու օր հա պա ղում էր: Լսեց 

այդ Պետ րոս ար քե պիս կո պո սը և դրա վրա ապ շած` կա մե ցավ նրան 

մի սար կա վա գու հի կցել: Իսկ քա հա նան հրա ժար վեց և ա սաց. «Չեմ 

կա րող այ լևս այս տե ղում համ բե րել»: Եվ մինչ գնում էր դե պի լե ռը, 

հայտն վեց նրան սուրբ Հով հան նես Մկրտիչն ու հեզ ձայ նով ա սաց. 

«Դար ձի՛ր, դար ձի՛ր նո րից քո վան քը, և ես կվերց նեմ քեզ նից պա տե

րազ մը»: Այն ժամ հայր Կո նո նը զար մա ցած ա սաց նրան. «Բա զում ան

գամ ինձ խոս տա ցար և չկա տա րե ցիր»: Սուրբ Հով հան նե սը, բռնե լով 

նրան, նստեց րեց իր կող քին և հան դեր ձի տա կից խա չակն քե լով նրա 

կուրծ քը` ա սաց. «Հա վա տա՛ ինձ, քա հա նա՛, սի րով կա մե նում էի, որ 

դու քո վարձն ստա նա յիր այդ պա տե րազ մից, բայց քա նի որ չես կա

մե նում` ա հա վերց րի քեզ նից այդ պա տե րազ մը, և այս գոր ծից վարձ 

չու նես այ լևս»: Եվ վե րա դառ նա լով միա բա նու թյուն` ծե րը եր րորդ օ րը 

օ ծեց և մկրտեց պարս կու հուն և ա մե նևին չզգաց, թե կին է: Այ նու հե

տև օ ծում էր ու մկրտում, և այ լևս ցան կու թյուն չէր ա ռա ջա նում նրա 

մեջ: Այս պես վախ ճան վեց խա ղա ղու թյամբ»:

35. Աբ բա Ղևոն դիո սը՝ մեր սուրբ հայր Թեո դո սի միա բա նու թյու

նից, մեզ պատ մեց  և ա սաց. «Երբ հրա ժար վե ցի աշ խար հից, ե կա և 

նստե ցի այս վան քում և մի կի րա կի գնա ցի ե կե ղե ցի` սուրբ հա ղոր

դու թյուն առ նե լու և տե սա հրեշ տա կի, որ կանգ նած էր զո հա սե ղա նի 

աջ կող մում: Մեծ երկ յուղ ե կավ ինձ վրա, և հրա ժար վե լով` գնա ցի իմ 
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սեն յա կը: Այն ժամ ձայն լսե ցի, որ ինձ ա սաց. «Այժմ վա նից սրբվեց այս 

ըն ծա յա րա նը»: Եվ ես հա վա տա ցի նրան»:

36. Աբ բա Պո լիք րո նիո սը` այս նոր վան քի քա հա նան, պատ մեց մեզ 

և ա սաց. «Մի ժա մա նակ նստում էի Պեր գիո սի վան քում, որ Հոր դա

նա նում է: Տե սա այն տեղ մի եղ բոր, որ հան դուգն էր և չէր կա տա րում 

սուրբ կի րա կիի կար գը: Սա, որ ա մեն ին չի մեջ փու թա ջան և զվարթ 

էր, տա րի ներ անց տե սա հան դար տու թյան մեջ և ա սա ցի նրան. «Այժմ 

բա րի ես, եղ բա՛յր, որ հո գում ես քո ան ձի մա սին»: Եվ նա ա սաց. «Տե՛ր 

հայր, շու տով մեռ նե լու եմ»: Եվ ե րեք օր անց ննջեց»:

37. Դարձ յալ նույն աբ բա Պո լիք րո նիո սը պատ մեց մեզ և ա սաց. 

«Նույն Պեր գիո սի վան քում մի եղ բայր վախ ճան վեց, և տնտես վարն 

ինձ ա սաց. «Բա րի՛ ե ղիր և ե՛կ այս մեր եղ բոր ա ման նե րը տա նենք 

խո հա նոց»: Եվ երբ եղ բոր ա ման ներն էինք տա նում, տե սա, որ նա լա

լիս է, և ա սա ցի. «Տե՛ր աբ բա, ին չո՞ւ ես այդ պես լաց լի նում»: Ա սաց. 

«Ո րով հե տև այ սօր ես իմ եղ բոր ա ման ներն եմ վերց րել, իսկ եր կու օր 

հե տո ու րիշ նե րը կվերց նեն ի մը»: Եվ եր կու օր հե տո նա ննջեց»:

38. Դարձ յալ պատ մեց աբ բա Պո լիք րո նիոս քա հա նան, թե՝ ոմն ծեր 

բնակ վում էր աբ բա Պետ րո սի այս միա բա նու թյու նում և բազ միցս 

գնում էր Հոր դա նա նի քա րան ձավ` խո կա լու, և որ տեղ առ յուծ նե րի 

ան ձավ ներ էր գտնում, այն տեղ էր նստում: Մի օր թիկ նո ցի մեջ առ

յու ծի եր կու կոր յուն ներ բե րեց, դրեց ե կե ղե ցու մեջ և ա սաց. «Ե թե 

պա հեինք մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սի պատ վի րան նե րը, սրանք չէին 

կա րող մեզ վա խեց նել, սա կայն մեղ քե րի պատ ճա ռով ծա ռա ներ դար

ձանք»: Եվ մեզ խրա տե լով` գնաց իր սեն յա կը: 

39. Աբ բա Պո լիք րո նիո սը դարձ յալ պատ մեց մեզ աբ բա Կոս տան

դի նից լսա ծը, ո րը սուրբ Աստ վա ծա ծին նո րա վան քի վա նա հայրն էր. 

«Հայ րե րից մե կը վախ ճան վեց Նի սո կո միո յում՝ եղ բայր նե րի միա բա նու

թյու նում, ո րոնք Ե րի քո վից էին: Վերց րինք նրան և տա րանք Պեր գա

մոս` թա ղե լու: Երբ դուրս ե կանք և գնա ցինք Նի սո կո միո յից մին չև 

Պեր գա մոս, մի աստղ ե րևաց մե ռե լի գլխա վե րևում և չհե ռա ցավ նրա

նից, և ողջ  ճա նա պար հին ու ղեկ ցեց նրան՝ մին չև այն տե ղը, ուր նրան 

հանձ նե ցինք հո ղին»:

40. Մեկ այլ ծեր բնակ վում էր Պեր գա մո սի միա բա նու թյու նում, և 

այն վան քում սրբակ րոն վար քով մե ծա մեծ հայ րեր կա յին: Սրանք ու

զում էին ծե րին վա նա հայր կար գել: Իսկ ծերն ա ղա չեց  և ա սաց. «Թո

ղու թյո՛ւն տվեք, եղ բայր նե՛ր, կա մե նում եմ իմ մեղ քե րը սգալ. բա վա
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կա նա չափ ուժ չու նեմ այլ ան ձանց մա սին հո գա լու: Այդ գոր ծը մեծ 

հայ րե րինն է և աստ վա ծա կիր նե րի նը, ինչ պի սիք էին աբ բա Ան տո նիո սը 

և Պաք միո սը, ինչ պես նաև սրբակ րոն Թեո դո րո սը, Թեո դո սը և Սա բան, 

ո րոնք վա նա հայ րեր էին»: Սա կայն նրանք չէին դա դա րում  ա ղա չել 

նրան ա մեն օր: Եվ երբ ծե րը տե սավ, որ բռնա դա տում են ի րեն, ա սաց 

նրանց. «Ինձ ե րեք օր ժա մա նա՛կ տվեք, որ պես զի ա ղոթք ա նեմ, և ինչ

պես կա մե նա Աստ ված` այն պես էլ կա նեմ»: Օ րը ուր բաթ էր, իսկ կի

րա կի օ րը ծե րը ննջեց ի Քրիս տոս»:

41. Հոր դա նա նի քա րան ձա վում Բառ նա բաս ա նու նով մի ա նա պա տա

կան կար: Սա մի օր ե կավ Հոր դա նա նից ջուր խմե լու և ոտ քե րը ե ղեգ

նե րին խփե լով` վեր քեր ստա ցավ, և վեր քե րը մնա ցին, իսկ ին քը դրանք 

բու ժե լու հա մար բնավ հոգս չէր ա նում և իր մոտ ե կող նե րին ա սում էր. 

«Որ քան մարդ ար տա քուստ չար չար վում է` այն քան ներ քուստ հրճվում 

է»: Եվ այս հայր Բառ նա բա սը իր այ րից ե կավ Պեր գա մոս և այն տեղ 

մնաց մի տա րի, իսկ նրա այ րում բնակ վեց մի ու րիշ ա նա պա տա կան, 

ո րը տե սավ Աստ ծո հրեշ տա կին` կանգ նած ըն ծայ ման սե ղա նի վրա, 

որ ծերն էր հաս տա տել և օրհ նու թյամբ սրբա գոր ծել: Ա նա պա տա կա նը 

հարց րեց հրեշ տա կին. «Ի՞նչ ես ա նում այս տեղ»: Եվ նա ա սաց. «Ես Տի

րոջ հրեշ տակն եմ. երբ սրբա գործ վեց այս, ինձ հանձն վեց»:

42. Մի սուրբ հայր Սա բա յի ա շա կեր տը` աբ բա Պետ րոս քա հա նան, 

մեզ պատ մեց  սուրբ հոր մա սին և ա սաց. «Երբ աբ բան սուրբ Մա կա

րիո սի և Գե րա սի մի միա բա նու թյու նում էր, այն տեղ մի եղ բայր վախ

ճան վեց. և չլսեց ծե րը՝ մին չև որ ե կե ղե ցու սպա սա վո րը հնչեց րեց զան

գե րը, որ պես զի բո լո րը հա վաք վեն` տա նե լու մե ռե լին: Ե կավ ծե րը և 

տե սավ եղ բոր դին` դրված ե կե ղե ցում, տրտմեց՝ «քան զի»,– ա սաց,– 

«չող ջու նե ցի նրան՝ նախ քան այս կյան քից դուրս գա լը»: Մո տե ցավ 

մե ռե լի մահ ճին և ա սաց. «Ա րի՛, եղ բա՛յր, և ինձ ող ջո՛ւյն տուր»: Եվ 

մե ռե լը նույն պա հին հա րու թյուն  ա ռավ և ող ջու նեց ծե րին: Եվ ծե րը 

նրան ա սաց. «Այժմ ննջի՛ր և հանգ չի՛ր, մին չև գա Քրիս տոս՝ Աստ ծո 

Որ դին, և քեզ հա րու թյուն տա»: 

43. Աբ բա Դա նիելն իր ա շա կերտ նե րի հետ ե կավ Ա լեք սանդ րիա և 

մի կույ րի տե սավ, որ մերկ նստած էր փո ղո ցում և ա սում էր. «Տվե՛ք 

ինձ և ո ղոր մա ցե՛ք»: Եվ ծերն իր ա շա կերտ նե րին ա սաց. «Տես նո՞ւմ եք 

սրան, որ աչ քեր չու նի. մեծ չա փի է հա սել, և կա մե նում եմ ցույց տալ 

նրա վար քը»: Եվ գնա լով կույ րի մոտ` ա սաց. «Ո ղոր մու թյո՛ւն ա րա 

ինձ, ո րով հե տև փող չու նեմ, որ ար մա վե նու ոս տեր գնեմ և դրա նով 

կե րակր վեմ»: Եվ կույրն ա սաց. «Այդ ի՞նչ ես ա սում, աբ բա՛. տես նում 
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ես, որ մերկ եմ և մու րում եմ, իսկ դու ինձ ա սում ես. «Փո՛ղ տուր, 

որ գնեմ ար մա վե նի և կե րակր վեմ, սա կայն փոքրինչ սպա սի՛ր»: Եվ 

աբ բան նշան ա րեց իր ա շա կերտ նե րին, և (կույ րի հետ) ե կան քա ղա

քից դուրս` սուրբ Մար կոս ե կե ղե ցին: Կույրն այն տեղ խուց ու ներ, և 

ծե րին ա սաց. «Սպա սի՛ր ինձ այս տեղ, աբ բա՛»: Եվ գնա լով իր խու ցը` 

ծե րին մի զամբ յուղ բե րեց, ո րի մեջ կար չա միչ, թուզ, նուռ և ե րեք 

ոս կի և իր բե րա նից էլ ար ծաթ հա նե լով` տվեց աբ բա յին և ա սաց նրան. 

«Ա ղոթ քի՛ր ինձ հա մար»: Եվ աբ բա Դա նիե լը, գա լով ա շա կերտ նե րի 

մոտ, լաց ե ղավ և ա սաց. «Քա նի՜ գաղտ նի ծա ռա ներ ու նի Աստ ված. 

կեն դա նի է Տե րը, որ չեմ կա րո ղա նա վե րա դարձ նել այդ օրհ նու թյու

նից դույզնինչ»: Եվ գնա ցին: Նույն օ րը հի վան դա ցավ մեծ ե կե ղե ցու 

տնտե սը: Սաս տիկ ցա վում էր ո րո վայ նը, և ըն կած էր սուրբ Մար կո սի 

տա ճա րում: Նրան ե րևաց սուրբ Մար կոս ա ռաք յա լը և ա սաց. «Բե

րե՛ք կույ րին, թո՛ղ ձեռ քը դնի, և կա ռող ջա նաս»: Ու ղար կեց տնտե սը 

իր ծա ռա նե րին, և բե րին նրան բռնու թյամբ, դրեց ձեռ քը, և ան մի

ջա պես ա ռող ջա ցավ: Այս հրաշ քը հայտ նի դար ձավ ողջ քա ղա քին, և 

հայ րա պե տը լսե լով՝ ե կավ կույ րին փնտրե լու, և նրան գտավ ննջած ի 

Տեր: Լու րը տա րած վեց Սկյու թիա յում, և Դա նիել աբ բան իր ա շա կեր

տի հետ ե կավ, նրանց հե տից ե կան նաև բա զում հայ րեր՝ ծե րի օրհ նու

թյունն ստա նա լու: Ողջ քա ղա քը հա վաք վեց այն տեղ՝ մեծ գո հու թյամբ, 

և նրան թա ղե ցին հայր Մար կո սի մոտ, որ խենթ էր հա նուն Քրիս տո սի: 

Եվ նրա վարքն այս պի սին էր. ով քեր ո ղոր մու թյուն էին խնդրում ի րե

նից` գնում էր հան ցա վոր նե րից և ու րիշ նե րից և տա լիս էր հի վանդ նե

րին: Ե րե սու նութ տա րի անց ա վար տեց իր ըն թաց քը:

44. Պեն թուկ լա յի վա նա հայր աբ բա Կո նո մո սի մա սին պատ մե ցին, թե՝ 

մի ան գամ գնում էր Սա մա րիա. նրան ըն դա ռաջ դուրս ե կան եբ րա յե

ցի նե րը և ու զում էին սպա նել: Մեր կաց նե լով ի րենց սրե րը` հար ձակ

վե ցին ծե րի վրա, և երբ մեկ նե ցին սրե րը՝ նրան հար վա ծե լու, նրանց 

ձեռ քե րը մի ժա մի չափ մնա ցին ան շարժ: Եվ ծե րը ա ղոթք ա նե լով` ար

ձա կեց նրանց, և նրանք գո հա նա լով Աստ ծուց՝ գնա ցին»:

45. Աբ բա Պետ րո սի վան քում` Սուրբ Հոր դա նա նին մոտ, մի ծեր էր 

բնակ վում` Նի կո ղա յոս ա նու նով, ո րը պատ մեց մեզ հե տև յա լը. «Երբ 

Հռա յի թում  էի բնակ վում, մի ան գամ ե րեք եղ բայր նե րով ու ղևոր վե

ցինք դե պի Թե բա յիդ, և ա նա պա տով ըն թա նա լիս մո լոր վե ցինք ճա նա

պար հին և շեղ վե ցինք դե պի անբ նակ վայ րեր: Սաս տիկ  ծա րա վե լով՝ 

մի ամ բողջ օր ջուր չգտանք. սկսե ցինք պա պա կել այն աս տի ճան, որ 

ծա րա վից ու խոր շա կից խեղդ վե լով` չէինք կա րո ղա նում քայ լել: Ա նա
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պա տում մի մո շի թուփ գտանք, և մեզ նից յու րա քանչ յու րը ա պաս տա

նեց նրա ստվե րի տակ, և կար ծում էինք` կմեռ նենք: Եվ երբ ննջե ցինք, 

հրաշք կա տար վեց մեզ հետ: Տե սա մի ջրհոր՝ ջրով լի, ո րից ջու րը հոր

դում էր, և ջրհո րի կող քին եր կու հո գի կա յին՝ փայտ յա բա ժակ նե րով: 

Ես սկսե ցի ա ղա չել նրան ցից մե կին և ա սա ցի. «Գթա սի՛րտ ե ղիր, տե՛ր 

իմ, մի քիչ ջո՛ւր տուր ինձ»: Եվ մյու սին նույն պես սկսե ցի ա ղա չել ու 

ա սել. «Գթա սի՛րտ ե ղիր, տե՛ր իմ, ինձ ջո՛ւր տուր մի քիչ, քան զի նվա

ղած եմ ծա րա վից»: Իսկ նա չէր կա մե նում շնոր հել: Ա սաց նրան մյու

սը. «Տո՛ւր նրան մի փոքր»: Իսկ նա ա սաց. «Չե՛նք տա նրան, քան զի 

շատ ծույլ է, բայց միայն օ տա րա կան լի նե լու հա մար կտանք նրան»: 

Այդ պես ինձ ջուր տվե ցին, և ես էլ տվե ցի նրանց, որ ինձ հետ էին: Եվ 

իս կույն զո րա ցանք և գնա ցինք ե րեք օր ու այ լևս չխմե ցինք` մին չև 

տեղ հա սանք»:

46. Սուրբ հայր Մե թու րիո սի միա բա նու թյան վան քից պատ մե ցին, 

թե՝ մեր ժա մա նակ նե րից ա ռաջ այս տեղ մի ծեր է ե ղել, ա նու նը` Ան

թուս. սա իր ողջ կյան քում պահ քի օ րե րին լի նում էր Կու տե լա յում: 

Մի ան գամ երբ ա նա պա տում էր` տա ճիկ ներ ե րևա ցին այդ կող մե րում, 

և նրան ցից մե կը, տես նե լով ծե րին, մեր կաց րեց սու րը և կա մե նում էր 

սպա նել նրան: Եվ ծե րը, տես նե լով սա րա կի նո սին, նա յեց եր կինք և 

ա սաց. «Տե՛ր Հի սուս Քրիս տոս, թո՛ղ Քո կամ քը լի նի»: Եվ իս կույն եր

կի րը պատռ վե լով` կուլ տվեց տա ճի կին, և ծե րը փրկվեց ու ե կավ իր 

վան քը` փա ռա վո րե լով Աստ ծուն:

47. Այս վան քի հայ րե րը մեզ պատ մե ցին մեկ այլ ծե րի մա սին և 

ա սա ցին, թե մի մե նակ յաց կար` Պո ղոս ա նու նով, հռո մեա ցի. սա մի 

ան գամ գրաստ նե րով բեռ տա րավ, և ի ջևա նա տա նը նրա ջո րին` սա

տա նա յի ազդ մամբ` կոխռ տեց ու սպա նեց մի փոք րիկ տղա յի: Հույժ 

տրտմեց այս դեպ քի վրա հայր Պո ղո սը և ա ռանձ նա ցավ ա նա պա տի մի 

վայ րում, որ կոչ վում է Հա րո նան, և այն տեղ լռու թյան մեջ ճգնում էր 

ա նա պա տա կանն ու ող բում էր մա նու կի հա մար` ա սե լով. «Ես սպա

նե ցի ման կա նը, և իբ րև մար դաս պան` պի տի դա տա պարտ վեմ»: Մեր

ձա կայ քում մի առ յուծ կար, և Պո ղո սը միշտ գնա լով առ յու ծի որ ջը՝ 

գրգռում ու զայ րաց նում էր նրան, որ պես զի ու տեր ի րեն: Երբ տե

սավ՝ չի լի նում, ինքն ի րեն ա սաց. «Ննջեմ առ յու ծի ա րա հե տի վրա, 

և երբ գնա գե տը` ջուր խմե լու, գտնի ինձ և ու տի»: Երբ պառ կեց, ոչ 

շատ ժա մա նակ անց ե կավ առ յու ծը՝ կա տա րե լա պես անմ ռունչ, մար դու 

նման, ա ռանց կո խե լու, ցատ կեց նրա վրա յով և ա մե նևին չմեր ձե ցավ 

նրան: Այն ժամ ծե րը հաս կա ցավ, որ Աստ ված թո ղու թյուն շնոր հեց իր 
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մեղ քե րին, և դառ նա լով` ե կավ մեր վան քը և ա մեն ինչ պատ մեց` ի շահ 

և ի հաս տա տու թյուն:

48. Ա լեք սանդ րիա յում գնա ցինք աբ բա Թեո դո րի մոտ, որ Փա րո

նում էր` սուրբ Սո ֆիա յի մոտ: Եվ ծե րը պատ մեց մեզ ու ա սաց. «Հրա

ման ստա ցա մեր սուրբ հայր Թեո դոս Ա նա պա տա կա նից՝ մեր Քրիս տոս 

Աստ ծո սուրբ քա ղա քը գնալու, և այն տեղ գտա մի ծե րի, ո րի ա նունն 

էր Քրիս տա փոր, ազ գու թյամբ` հռո մեա ցի: Ծունր դրի նրա ա ռաջ և 

ա սա ցի. «Շնո՛րհ ա րա, հա՛յր, և պատ մի՛ր քո ե րի տա սար դու թյան գոր

ծե րը»: Եվ մեծ սփո փանք ա րեց ծե րը, պատ մեց ինձ և ա սաց. «Երբ 

մե ծա գույն կրո նա կան ջեր մե ռան դու թյան հա սա, սահ ման ված կար

գով ցե րեկ նե րը փակ վում էի, իսկ գի շեր նե րը գնում էի սուրբ Թեո դո սի 

այ րը: Այն տեղ էին գա լիս և ու րիշ հայ րեր և գի շե րա յին ա ղոթք էին 

կա տա րում, և ով քեր գա լիս էին այս այ րը` հար յուր ան գամ ծնրադ

րում էին Աստ ծուն: Այրն ու ներ տաս նութ աս տի ճան, և այն տեղ իջ

նող եղ բայր նե րը մնում էին այն քան, մին չև ժամ հա րի կոչ նա կը չէր 

ազ դա րա րում օրհ ներ գու թյան ժա մը, ա պա գնում էինք հա սա րա կաց 

վանք: Ա ղոթ քի հա մար այս այրն իջ նե լը կա տա րում էինք մեծ ժուժ կա

լու թյամբ և հո ժա րա կա մու թյամբ: Մի օր զար մա նա լի տե սիլք ե րևաց 

ինձ. իբր թե այ րի ողջ հա տա կին կան թեղ ներ էին դրված, և նրան ցից 

մի մա սը վառ վում էր, իսկ մյուս նե րը չէին վառ վում: Եվ եր կու մար դու 

տե սա` քղա միդ հա գած և գո տևոր ված, ո րոնք պատ րաս տում էին կան

թեղ նե րը: Այն ժամ նրանց ա սա ցի. «Ին չո՞ւ դրե ցիք կան թեղ ներն այս

տեղ, քան զի այ րում տեղ չի լի նի նրանց, ո րոնք գա լու են ա ղոթ քի»: 

Եվ նրանք ա սա ցին. «Այս կան թեղ նե րը հայ րե րինն են»: Ես դարձ յալ 

ա սա ցի. «Ին չո՞ւ ո մանք վառ վում են, իսկ ո մանք` ոչ»: Եվ նրանք պա

տաս խա նե ցին. «Ե թե կա մե նան` մնա ցած ներն էլ կվառ վեն»: Այն ժամ 

ա սա ցի. «Ի սեր Աստ ծո, ա սա ցե՛ք, իմ կան թե ղը վառ վո՞ւմ է, թե՞ ոչ»: 

Եվ նրանք ա սա ցին. «Ա ղո թի՛ր, և մենք կվա ռենք այն»: Ա սա ցի. «Դեռ 

է լի՞ պետք է ա ղո թեմ, իսկ  մին չև այժմ ի՞նչ էի ա նում»: Եվ այս խոս քի 

վրա սթափ վե ցի և ոչ ո քի չտե սա ինձ մոտ: Այն ժամ ինքս ինձ ա սա ցի. 

«Քրիս տա փո՛ր, ե թե կա մե նում ես ապ րել, ա ռա վել պետք է ճգնես»: 

Եվ հա ջորդ օ րը հե ռա ցա վան քից, գնա ցի Սի նա լե ռը` ո չինչ չվերց նե

լով ինձ հետ՝ բա ցի նրա նից, ինչ հա գել էի: Եվ այն տեղ հի սուն տա րի 

ճգնե լուց հե տո ինձ ձայն ե կավ և ա սաց. «Քրիս տա փո՛ր, գնա՛ քո միա

բա նու թյու նը, որ տեղ բար վոք ճգնել ես, որ պես զի այն տեղ փոխ վես քո 

հայ րե րի մոտ»: Եվ ա հա ե կա այս տեղ»: Եվ երբ այս ա մե նը պատ մեց 

ինձ, քիչ անց ննջեց ի Տեր»:
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49. Ոմն ծեր բնակ վում էր ե ղեգ նու տի վան քում, որ սուրբ Հոր դա

նա նի գե տի մոտ է: Նրա ա նու նը  Կի րա կոս  էր, և նա Աստ ծո մեծ այր 

էր: Նրա մոտ ե կավ Տա րա երկ րից մի եղ բայր` Թեո փա նոս ա նու նով: Սա 

կա մե նում էր ծե րին հարց նել պոռն կու թյան խոր հուր դի մա սին, և ծերն 

սկսեց պար կեշտ խոս քե րով նրա մեջ ի մաս տու թյուն սեր մա նել: Եվ եղ

բայ րը, մեծ օ գուտ քա ղե լով նրա նից, այս պես ա սաց նրան. «Տե՛ր աբ բա, 

ես իմ երկ րում հա ղորդ վում էի նես տո րա կան նե րի հետ և այդ պատ

ճա ռով ե կա բնակ վե լու քեզ մոտ»: Եվ երբ լսեց ծե րը նես տո րա կան նե

րի մա սին, տրտմեց եղ բոր կորս տա կան լի նե լու հա մար: Ա պա սկսեց 

ի մաս տու թյան կոչ ա նել նրան և ա ղա չում էր, որ հե ռու մնա այդ պի սի 

վտան գա վոր հերձ վա ծից և գա կա թո ղի կե և ա ռա քե լա կան սուրբ ե կե

ղե ցի: Այս ևս ա սաց նրան. «Չկա այլ փրկու թյուն, բա ցի ու ղիղ ի մաս

տու թյու նից  և ճշմա րիտ հա վա տից, թե՝ Սուրբ Կույս Մա րիա մը Աստ

վա ծա ծին է»: Եվ եղ բայրն ա սաց. «Այդ պես, տե՛ր աբ բա, ով քեր հերձ

վա ծի մեջ էին, ա սում էին՝ ե թե մեզ հետ չհա ղորդ վես, չես ապ րի: Եվ 

ես` ո ղոր մե լիս, ինչ ա նեի` չգի տեի: Ա ղա չենք Տի րո ջը, որ ինձ հա մար 

բա ցա հայ տի` ո՛րն է ճշնա րիտ հա վա տը»: Ծերն ու րա խու թյամբ ըն դու

նեց եղ բոր խոս քե րը և ա սաց նրան. «Նստի՛ր քո այ րում, և հու սանք 

առ Աստ ված, որ մեզ կհայտ նի ճշմար տու թյու նը»: Ա պա ծե րը խնդրեց 

եղ բո րը, որ իր այ րը գա: Իսկ ին քը ե լավգնաց Մեռ յալ ծո վի ե զեր քը և 

եղ բոր հա մար ա ղա չում էր Աստ ծուն: Եվ եր կու շաբ թի օ րը՝ ին նե րորդ 

ժա մին, եղ բայ րը տե սավ ա հազ դու կեր պա րան քով մե կին, որն ա սում 

էր ի րեն. «Ե՛կ և տե՛ս ճշմար տու թյու նը»: Վերց րեց նրան և բե րեց մի 

խա վար տեղ, ուր զար հու րե լի կրակ էր, իսկ կրա կի մեջ էին Նես տո րը, 

Եվ տի քե սը, Ա պո ղի նա րը և այ լոք: Եվ նրան ե րևա ցողն ա սաց. «Այս տե

ղը պատ րաստ ված է հե րե տի կոս նե րի և նրանց խոս քե րին հե տևող նե րի 

հա մար: Ե թե քեզ հա ճե լի է մնալ այդ տե ղում, մնա՛ այդ քո հա վա տին, 

իսկ ե թե չես կա մե նում այդ փորձն ու նե նալ, գնա՛ սուրբ կա թո ղի կե 

և ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցի, որ ծերն է քա րո զում, քան զի ե թե նույ նիսկ 

բո լոր ա ռա քի նու թյուն նե րը ստա նա մարդ, բայց ու ղիղ չդա վա նի, այս 

տե ղում կմնա»: Այս խոս քե րի վրա եղ բայրն սթափ վեց, և երբ ծե րը 

ե կավ, պատ մեց նրան`  ինչ որ տե սավ, և ե կավ հա ղորդ վե լու սուրբ 

կա թո ղի կե ե կե ղե ցում: Նա ե ղեգ նու տում՝ ծե րի մոտ մնաց չորս  տա րի  

և ննջեց խա ղա ղու թյամբ: 

50. Կի լի կիա ցի նե րի քա ղա քից՝ ե րե սուն և միմ յան ցից վեց աս պա

րեզ հե ռա վո րու թյամբ եր կու սյու նակ յաց ներ կա յին, ո րոն ցից մե կը հա

ղորդ վում էր սուրբ կա թո ղի կե ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցում, իսկ մյու սը, որ 
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ա վե լի շատ տա րի ներ էր անց կաց րել սյան վրա, ո րը մոտ էր Կա սի դո րա 

կոչ վող գյու ղին, Սևե րիա նո սի հերձ վա ծից էր: Եվ հա ճա խա կի էր դա

տա պար տում հե րե տի կո սը ուղ ղա դա վան նե րին` կա մե նա լով ա մեն քին իր 

հերձ վա ծի մեջ ներ քա շել, և շա տե րին էր իր ցան ցը գցում: Սա դա տա

պար տում էր նաև ուղ ղա փառ սյու նակ յա ցին: Եվ նա, Աստ ծուց ներշնչ

ված, ու ղար կեց նրան իր հա ղոր դու թյան մի մա սը, իսկ նա գո հու թյամբ 

ըն դու նեց և իս կույն ինքն էլ իր հա ղոր դու թյու նից ու ղար կեց նրան: 

Իսկ ուղ ղա փա ռը, ըն դու նե լով սևե րիա նո սա կա նի հա ղոր դու թյան մա սը, 

իր առ ջև դրեց ե ռաց րած ջրով լի ա ման և նրա մեջ գցեց հերձ վա ծո

ղի հա ղոր դու թյու նը. այն ան մի ջա պես տար րա լուծ վեց ջեր մու թյու նից: 

Ա պա վերց րեց ուղ ղա փառ ե կե ղե ցու հա ղոր դու թյու նը, գցեց նրա մեջ, և 

ե ռա ցող ջու րը սա ռեց, իսկ սուրբ հա ցը մնաց ա նա րատ և չթրջվեց: Եվ 

ա մեն քը, որ տե սան, փառք տվե ցին մեր Քրիս տոս Աստ ծուն:

51. Մի ե պիս կո պոս ժո ղովր դին հա ղոր դու թյուն տա լու ժա մա նակ 

տե սավ  ո մանց` սև ե րես նե րով, ո մանց` հրով այր ված, մի մա սին` ար

յուն ռուշտ աչ քե րով, իսկ եր կու կա նանց, ո րոնց մա սին բամ բա սանք ներ 

էին պտտվում` սպի տակ զգեստ նե րով, ո մանց էլ` լույ սով վառ ված: Եվ 

զար մա ցած` հարց րեց Տի րոջ հրեշ տա կին, որ իր կող քին էր: Հրեշ տակն 

ա սաց  նրան. «Սևե րը, այր ված նե րը և ար յուն ռուշտ նե րը՝ զա նա զան 

մեղ քե րով խոց ված ներն են, ո րոնք հստակ չխոս տո վա նե ցին ի րենց մեղ

քե րը, իսկ կա նայք, ո րոնց բամ բա սում էին, չքմե ղա ցան ա պաշ խա րու

թյամբ և սխալ նե րից հիմ նո վին հե ռա ցան՝ մա քուր խոս տո վա նու թյամբ 

և վար քով»:

52. Հայր Մով սեսն ա սաց. «Ե թե պա հենք մեր հայ րե րի պատ վի րան

նե րը, բար բա րոս ներն այս տեղ չեն գա, ե րաշ խա վո րում եմ. իսկ ե թե ոչ` 

կա վե րեն, ինչ պես որ ե ղավ»:

53. Հայր Պաք մեո սը մի մե ռել տե սավ, ո րին տա նում էին թա ղե լու, 

իսկ նրա կող քից եր կու հրեշ տակ ներ էին ըն թա նում: Սա խնդրեց Տի

րո ջից, որ հրեշ տակ ներն իր մոտ գան. և ե կան: Հարց րեց. «Ին չո՞ւ եք 

մե ռե լի հետ գնում»: Եվ նրանք ա սա ցին. «Ես ուր բա թի հրեշ տակն եմ, 

իսկ սա` չո րեք շաբ թիի, մեռ յա լը եր բեք չլու ծա րեց այդ օ րե րի պահ քը, 

մենք պատ վում ենք սրան` մար մի նը գե րեզ մա նին հանձ նե լով, իսկ հո

գին հա նում ենք Աստ ծո մոտ` լի ու րա խու թյամբ և ա ներկ յուղ` դևե րի 

պա տե րազմ նե րից»:

54. Հայր Պո ղոս Պար զա միտն ա սաց. «Իմ ա շա կերտն ըն կավ մեղ քե

րի մեջ և դրանց մեջ էլ մե ռավ: Ես Տի րոջն ա ղա չե ցի ցույց տալ նրան, 
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և ա հա տե սա նրան ան լույս խա վա րի մեջ և ան շարժ` ինչ պես քար, և 

հի շե ցի Տի րոջ խոս քը, որ ա սում է. «Կա պե՛ք դրա ձեռ քերն ու ոտ քե րը» 

(Մատթ. ԻԲ, 13): Եվ ուշ քի ե կա, իմ  ծե րու թյու նը տվե ցի պահ քե րի ու 

ար տա սուք նե րի  և բա րե խոս բռնե ցի սուրբ Աստ վա ծած նին: Եվ ե րևաց 

ինձ սուրբ Կույ սը և ա սաց. «Մի՛ տրտմիր, ես նրան ու ղար կե ցի քո առ

ջև»: Եվ ա շա կերտս ե կավ ինձ մոտ՝ լի խնդու թյամբ և շնոր հա կա լու

թյամբ. «Հա նուն քեզ, հա՛յր, ինձ ա զա տեց սուրբ Աստ վա ծա ծի նը»: Եվ 

ա սաց ինձ սուրբ Տի րու հին. «Ա հա տե սար. ու րա՛խ ե ղիր և միշտ հի շի՛ր 

նրան պա տա րագ նե րով, ա ղոթք նե րով և ո ղոր մու թյամբ, քան զի դրանք 

հույժ օգ տա կար են բո լոր ննջեց յալ նե րին»:

55. Ծերն ա սաց. «Երբ սար կա վագն ա սում է. «Ող ջո՛ւյն տվեք միմ

յանց» (պա տա րա գի ժա մա նակ), տես նում եմ Սուրբ Հո գին` եղ բայր նե

րի շրթունք նե րին»:

56. Հայր Հով հան նե սը՝ Տե սա նող կոչ վո ղը, հափշ տակ վեց հո գով դե

պի  Ե րու սա ղեմ, ուր Հա րու թյան տո նի մեծ հա վաք էր, և ա սում էին 

«Տեր ո ղոր մեա»ն: Քրիս տոս կանգ նած էր գե րեզ մա նի վրա և ե րե սը 

դարձ րել էր նրան ցից, իսկ սուրբ Կույս Աստ վա ծա ծինն ա ղեր սում էր 

նրան… Եվ լսեց. «Դրանց բնավ չեմ ո ղոր մի, ո րով հե տև պղծե ցին Իմ 

ա նու նը»: Գնաց հայ րը նաև խաչգ յու տի վայ րը (Գող գո թա), և այն ևս 

լի էր աղ բով, և ա սում էին. «Սե ղա նի ա նար ժան սպա սա վոր նե րը ա րե

ցին այդ, և դա չի սրբվի այլ կերպ, ե թե ոչ` հրով»:

57. Հայր Սքի րիոնն ա սաց. «Ա ռա ջին կրո նա վոր նե րը ճգնում էին 

ա ռա վել, քան մարդ կա յին կա րո ղու թյունն է, մենք` ըստ կա րո ղու թյան, 

այ նու հե տև կգան ու րիշ նե րը, որ մեր գոր ծա ծի կե սի չափ կգոր ծեն, 

ա պա կգան ու րիշ նե րը, որ բնավ ո չինչ չեն ա նի, և ե թե նրանց մեջ 

ա ռա քի նի մե կը գտնվի, մե զա նից և մեր հայ րե րից էլ ա ռաջ կանց նի»:

58. Մի նա վա պետ հայր Ի լի գիո սին ոս կի բե րեց: Եվ հայ րը ա սաց 

նրան. «Նստի՛ր ե րի վա րը և գնա՛ Պետ րո սի ճա նա պար հով և կհան դի

պես մի ե րի տա սար դի` երկ նա գույն զգեստ հա գած, խո սի՛ր նրա հետ և 

ոս կին տո՛ւր նրան»: Սա գնաց և գտավ ե րի տա սար դին, ո րը, պա րանն 

ա ռած, գնում էր իր հոր պարտ քե րի պատ ճա ռով կախ վե լու, և տվեց 

նրան ոս կին ու վե րա դար ձավ քա ղաք:

59. Սկյու թիա յի ա վեր ման մա սին հայր Մա կարն ա սաց. «Երբ տես

նեք մա ցա ռու տին մոտ շին ված խուց` մոտ է նրա ա վե րու մը, իսկ երբ 

այն տեղ տես նեք ե րի տա սարդ նե րի, վերց րե՛ք ձեր մա խաղ նե րը և փա

խե՛ք, քան զի հա սել է նրա կոր ծա նու մը»:
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60. Նույն հայր Մա կա րը տե սավ սա տա նա յին` բա զում դդում ներ 

շա լա կած ներ քին ա նա պատ գնա լիս, և ա սաց. «Ո՞ւր ես գնում»: Եվ նա 

ա սաց. «Գի նի եմ տա նում եղ բայր նե րին, թեև գի տեմ` չեն հնա զանդ

վե լու ինձ»: Եվ վե րա դար ձին դարձ յալ հարց րեց. «Հնա զանդ վե՞ց մեկ

նու մե կը»: Եվ սա տա նան ա սաց. «Ա յո՛, ոմն Թեո պեմ տոս հնա զանդ վեց 

ինձ»: Հայր Մա կա րը գնաց այն տեղ, և նրան ըն դա ռաջ ե լան ար մա վե

նու ճյու ղե րով, և ա մեն մե կը խնդրում էր, որ իր մոտ մտնի: Սա կայն 

նա գնաց հիշ ված եղ բոր խու ցը և ի մա ցավ, որ ծույլ է, և ա սաց նրան. 

«Պա հե ցո ղու թյուն ա րա՛ մին չև ե րե կո և կար դա՛ Ա վե տա րա նը, փոքր

ինչ կե՛ր, չա փա վոր քնի՛ր և մշտա պես ա ղո թի՛ր»: Հետ այ սու նա ըն տիր 

ա նոթ դար ձավ, մին չև դարձ յալ տե սավ հայր Մա կա րը սա տա նա յին և 

հարց րեց, իսկ նա ա սաց. «Ապս տամ բեց իմ դեմ այն մար դը»:

61. Նույն հայր Մա կա րը տե սավ մի ա բե ղա յի` շրջա պատ ված կա նա

ցի կեր պա րանք ա ռած դևե րով, ո րով հե տև ծույլ էր: Գնաց նրա մոտ 

ու սկսեց չա րա խո սել իր ան ձի մա սին, թե՝ ծույլ եմ և այս ծե րու թյանս 

մեջ դևե րի խա ղա լիք եմ դար ձել: Եվ ա բե ղան ա սաց. «Աստ ված է ճա

րը»: Իսկ հայր Մա կարն ա սաց. «Քեզ չեմ թող նի, մին չև ինձ ե րաշ խիք 

չտաս, որ կա ղո թես ինձ հա մար ա մեն գի շեր»: Եվ լսե լով ծե րի ա ղա

չանք նե րը՝ եղ բայ րը խոս տա ցավ ա նել այդ: Երբ գի շե րը վեր կա ցավ 

ա ղո թե լու ծե րի հա մար, զղջաց և ա սաց. «Ա՛նձ իմ եղ կե լի, ին չո՞ւ ծե րի 

հա մար ա ղո թում ես, բայց քեզ հա մար չես ա ղո թում», և մի ա ղոթք 

էլ իր հա մար ա րեց:  Այդ պես շա րու նա կեց մեկ շա բաթ՝ մի ա ղոթք ծե

րի հա մար էր ա նում, մի ա ղոթք՝ իր: Կի րա կի օ րը հայր Մա կա րը ե կավ 

ե կե ղե ցի և տե սավ, որ դևե րը հե ռու էին եղ բոր խցից և խիստ տխուր 

էին, և հաս կա ցավ ծե րը, որ եղ բոր ա ղոթք նե րի պատ ճա ռով էին տխրել 

դևե րը, իսկ ին քը խիստ ու րա խա ցավ: Երբ ա ղոթ քը ա վար տե ցին, գնաց 

դարձ յալ եղ բոր սեն յա կը և ա սաց. «Քո ա ղոթք նե րը հույժ օգ տա կար 

ե ղան ինձ, արդ խնդրում եմ, այ սու հե տև եր կո ւա կան ա ղո՛թք ա րա 

ինձ հա մար»: Եղ բայ րը սկսեց եր կո ւա կան ա ղոթք ա նել ծե րի հա մար և 

ա սաց. «Ո՛վ եղ կե լի անձ իմ, քեզ հա մար էլ եր կո ւա կան ա ղո՛թք ա րա»: 

Այդ պես էլ ա րեց. հա ջորդ շա բաթ գի շեր նե րը չոր սը ա ղոթք էր ա նում 

իր և ծե րի հա մար: Երբ ծե րը դարձ յալ ե կավ ե կե ղե ցի, տե սավ դևե րին 

ա ռա վել տրտում և հե ռու, և գո հու թյուն հայտ նե լով եղ բո րը՝ խնդրեց 

հա վե լել ա ղոթք նե րը և ե րեք ա ղոթք ա նել իր հա մար: Եվ ա վե լաց րեց 

եղ բայրն ա ղոթք նե րը իր և ծե րի հա մար, և հա ջորդ շա բաթ գի շեր նե րը 

վեց ա ղոթք էր ա նում: Երբ եր րորդ ան գամ հայր Մա կա րը ե կավ նրա 

սեն յակ, տե սավ դևե րին խիստ բար կա ցած, և ա տամ էին կրճտաց նում 
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իր վրա և ա նար գում էին, քան զի տրտմել էին եղ բոր կեն ցա ղա վա րու

թյան վրա: Իսկ ծե րը մտնե լով սեն յակ՝ պատ մեց այս ա մե նը ա բե ղա յին 

և պատ վի րեց զգույշ լի նել ա ղոթք նե րում: Եվ եղ բայ րը Աստ ծու շնոր

հով և ծե րի ա ղոթք նե րով դար ձավ  փու թա ջան և խիստ ճգնակ յաց, իսկ 

դևե րը տես նե լով նրա դար ձը՝ փա խան ա մո թա հար:

62.  Մի ան գամ սուրբ հայր Մա կա րը գնում էր ա նա պա տով և տե

սավ Բե լիա րին` ծե րի կեր պա րան քով, սև հան դերձ նե րով, որն իր մարմ

նի բո լոր ան դամ նե րից կա խել էր  բժժա թուր մով լի պար կիկ ներ: Ա ղոթ

քի կանգ նեց սուրբ Մա կարն առ Աստ ված և Տի րոջ ան վան զո րու թյամբ 

հարց րեց Բե լիա րին, թե այդ ի՞նչ է տա նում և ինչ պե՞ս է խա բում 

մարդ կանց: Եվ Բե լիա րը, հրեշ տա կից բռնա դատ ված, ա սաց ճշմար տու

թյու նը. «Այս թուր մե րը իմ խա բեու թյան զեն քերն են, և ա մեն ա մա

նում խա բեու թյա նը հա մա պա տաս խան նյութ կա, ո րոն ցով օ ծում եմ 

մարդ կանց. օ րի նա պահ նե րին՝ այն ա մա նից, որ գլխիս վրա է, ցա վե րի 

մեջ եմ գցում, ա ղոթ քի մեջ ժրա ջան նե րին` այն ա նո թից, որ հոն քե րիս 

վրա է, քուն եմ տա լիս, այն թուր մից, որ ա կանջ նե րիս վրա է, անլ

սո ղու թյուն եմ տա լիս, ռուն գե րիս վրա ե ղող ա մա նից պոռն կու թյան 

ա նու շա հո տու թյուն եմ տա լիս, և որ կա բե րա նումս, սրա նից տա լիս եմ 

որկ րա մո լու թյուն, շա տա խո սու թյուն, ստա խո սու թյուն, խա բեու թյուն 

և բո լոր  չա րիք նե րը, որ մար դու բե րա նից են դուրս գա լիս: Պա րա

նո ցիս ա նո թից տա լիս եմ հպար տու թյուն և սնա փա ռու թյուն, կրծքիս 

ա նո թից` հա վի տե նա կան կյան քը մո ռա նա լու դեղ, իսկ որ ո րո վայ նիս 

է, սրա նից էլ վերց նում և տա լիս եմ ա նաս նա կա նու թյուն և գա զա նու

թյուն, պոր տիցս` գար շե լի պղծու թյուն ներ և խառ նա կու թյուն ներ, իսկ 

ոտ քե րիս թուր մից` գո ղու թյուն եմ գրգռում, ու սե րիցս, բա զուկ նե րիցս 

և թի կուն քիցս և մեջ քիցս` կռիվ, ո խա կա լու թյուն և ըն չա սի րու թյուն 

եմ հրահ րում, սա կայն դու եր բեք իմ ազ դե ցու թյան տակ չըն կար»: 

Եվ սուրբ Մա կարն ա սաց. «Թո՛ղ սաս տի քեզ իմ Քրիս տոս Աստ ված, 

որ օրհն յալ է հա վիտ յան»: Եվ Բե լիա րը չքա ցավ, իսկ սուրբ Մա կա րը 

փառք տվեց Աստ ծուն: 

63. Մի ծեր գնում էր, և եր կու հրեշ տակ ներ` նրա հետ: Մի լե շի 

պա տա հե լով` ծե րը բռնեց քի թը, հրեշ տակ նե րը` նույն պես: Եվ ծե րի 

հար ցին, թե` դուք է՞լ եք հոտ առ նում, պա տաս խա նե ցին ծե րե րը. «Ո՛չ, 

այլ հա նուն քեզ ա րե ցինք, մենք հոտ առ նում ենք միայն մե ղա վո րի հո

գուց, որ հո տել է նրա մեջ»:

64. Մի ըն տիր մե նակ յաց մին չև ե րե կո մի միայն ա ղո թում էր, իսկ 

ե րե կո յան թարմ հաց էր հայտն վում նրա մոտ, և նա ճաշակում էր: Հե

34 – Հարանց վարք
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տո ե կավ մի եղ բայր և նրան գործ տվեց ա ղա չան քով: Հանձն ա ռավ 

այդ գոր ծը կա տա րե լու, իսկ ե րե կո յան հա ցը չհայտն վեց, և նա տրտմած 

քնեց: Եվ Տե րը նրան ա սաց. «Երբ մե նակ ինձ հա մար էիր աշ խա տում, 

Ես էի հո գում քո մա սին, իսկ երբ ու րի շի հա մար ես գոր ծում, նրա նից 

էլ սնունդդ  ստա ցի՛ր»:

65. Հայ րե րից մի կու սակ րոն ծե րու նու հարց րին, թե ինչ պես դուրս 

ե կավ աշ խար հից: Եվ նա պատ մեց, որ ու ներ հեզ, բա րի, հի վան դոտ և 

աշ խա տա սեր մի հայր, ո րի մահ վան ժա մա նակ այն քան խառն ված էր 

եր կին քը, որ չորս օր հե տո հա զիվ հանձ նե ցին հո ղին, և մայր ու ներ` լի 

ա մեն տե սակ չա րու թյամբ, սա կայն մե ռավ մի խա ղաղ օր՝ իր կյան քի 

բո լոր օ րերն ապ րած: Եվ այս կույս ե րի տա սար դը տագ նա պա լի եր

կընտ րան քի մեջ էր` ո րի՞ ճա նա պարհն ընտ րի` հոր, թե՞ մոր: Եվ տե

սիլ քի մեջ տե սավ մի մեծ ծե րի, որն ա սաց նրան. «Ե՛կ քեզ տա նեմ քո 

ծնող նե րին տես նե լու»: Եվ տա րավ հոր մոտ, որ դրախ տում էր, և մոր 

մոտ, որ գե հե նում էր: Եվ նա զարթ նե լով` ի րեն նվի րեց սուրբ կու սակ

րո նու թյան: 

66. Թա գա վո րի հար կա հան նե րը գնա ցին ա բե ղա նե րից ևս հար կեր 

վերց նե լու, ո րոնց մեջ էր նաև հայր Ա մո նը, որն ա սաց. «Մի՛ երկն չեք, 

պա՛հք պա հեք և ա ղո թեցե՛ք, իսկ ես գնամ թա գա վո րի մոտ և տաս

ներ կու օ րից կվե րա դառ նամ»: Եվ մտնե լով իր սեն յա կը՝ ա ղո թում էր, 

և ով քեր գի տեին՝ սեն յա կում է, տրտնջում էին, մին չև որ տասն հինգ 

օր անց ե կավ, և իր հետ բե րեց թա գա վո րի մա տա նիով կնքված գրու

թյուն` ուղղ ված Ա լեք սանդ րիա յի իշ խա նին, և դա վերց րել էր մի գի շե

րում՝ հրաշ քով:

67. Սուրբ Պափ նո տիո սը ցան կա ցավ շրջել ա նա պա տով և տես նել 

Տի րոջ ծա ռա նե րին: Չորս օր ու գի շեր ըն թա նա լով՝ թու լա ցավ հոգ նու

թյու նից և քաղ ցից: Եվ ե րևաց նրան մի փա ռա վոր այր և զո րաց րեց 

նրան` օ ծե լով շրթունք նե րը: Գնաց ևս չորս օր ու գի շեր և մի քա րայր 

գտավ՝ դռնե րը փակ, և ներս մտնե լով՝ մի ծե րի տե սավ նստած, և երբ 

իր ող ջույ նը չա ռավ, մո տե ցավ ձեռք տվեց, իսկ ծե րը փո շիա ցավ, և 

ար տա սուք նե րով նրան հո ղին հանձ նեց: Գնաց օ րեր շա րու նակ և տես

նե լով ոտ նա հետ քեր` նստեց այն տեղ մին չև ե րե կո, ա պա տե սավ գո

մեշ նե րի մի նա խիր և մի ծեր` նրանց մեջ՝ մա զե րով ծածկ ված. և ա ղո

թե լով` նրանք մո տե ցան միմ յանց: Եվ ծե րը պատ մեց. «Իմ ա նու նը Տի

մո թեոս է. բնակ վում էի միա բան նե րի մեջ և կտավ էի գոր ծում, սա կայն 

չա րի ազ դե ցու թյամբ ու րիշ ճա նա պարհ ընտ րե ցի. շի նե ցի հյու րա նոց 

և այն տեղ հյու րեր էի ըն դու նում, սա կայն սա տա նա յի պատ րան քով 
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կնոջ մեղ քի մեջ ըն կա վեց ա միս: Խղճմտան քից մաշ ված` ե կա այս ա նա

պա տը, սա կայն մե ծա մեծ տագ նապ նե րից չէի կա րո ղա նում ոտ քի վրա 

մնալ, այլ գետ նին թա վալ վե լով էի ա ղոթք ա նում: Եվ ինձ լյար դի ցավ 

բռնեց, բայց հայտն վեց մի փա ռա վոր այր և հարց րեց. «Ի՞նչ է պա

տա հել քեզ»: Ես ա սա ցի. «Տե՛ր, լյարդս է ցա վում»: Նա ուժ գին հար

վա ծե լով՝ պատ ռեց իմ կո ղը, հա նե լով ցույց տվեց իմ լյար դը, և ցա վը 

սրբե լով` տե ղը դրեց և ա սաց. «Ա հա ա ռող ջա ցար, այ լևս մի՛ մե ղան

չիր» (Հովհ. Ե, 14): Եվ ես լիո վին նո րոգ վե ցի, հնա ցած հան դերձն ըն կավ, 

և ա հա այս տեղ եմ ե րե սուն տա րի»:  Տի մո թեո սը թույլ չտվեց այդ 

գի շեր Պափ նո տիո սին մնալ իր մոտ և  ա սաց. «Չես կա րող դի մա նալ 

դևե րի պա տե րազ մին»: «Եվ գնա ցի տասն հինգ օր»,– ա սաց Պափ նո

տիոս սուր բը,– «և գտա մեծն Ո նոփ րիո սին, ո րի գլխի մա զե րը ծած կում 

էին ողջ մար մի նը, և բան ջա րով ծած կել էր գոտ կա տե ղը: Սա պատ մեց 

իր մա սին և ա սաց. «Ե րի տա սարդ ժա մա նակ բնակ վում էի հար յուր 

սրբա գույն միա բան եղ բայր նե րի հետ, և քա նի որ նրանք գո վում էին 

ա ռանձ նա կե ցու թյու նը, ո րը Ե ղիա յի և Հով հան նե սի նման է դարձ նում, 

քան զի միայն Աստ ծուն են ու նե նում ա պա վեն բո լոր պա տա հած վշտե

րի ժա մա նակ, և ոչ թե` մարդ կանց, ա պա մի գի շեր ե լա ու գնա ցի, և 

իմ առ ջև լույս ե րևաց: Երկ յու ղե ցի և կա մե նում էի ետ դառ նալ, բայց 

ե կավ ինձ մոտ Աստ ծո հրեշ տա կը և ա սաց. «Մի՛ երկն չիր, Տի րո ջից 

ա ռաք վե ցի՝ պահ պա նե լու քեզ»: Եվ  ա նա պա տով գնա ցինք յոթ մղոն 

ու հա սանք մի փակ ված այ րի, և երբ բա խե ցինք, փա ռա հեղ դեմ քով մի 

ծեր դուրս ե լավ և ա սաց. «Բա րի՛ ե կար, եղ բա՛յր Ո նոփ րիոս»: Եվ ող

ջա գու րե լով ինձ` հյու րըն կա լեց իր մոտ մի քա նի օր, ա պա բե րեց այս 

հե ռա գույն այ րը. մնաց ինձ հետ ե րե սուն օր, ու սու ցա նեց դևե րի պա

տե րազմ նե րի որ պի սու թյու նը, համ բե րու թյան խրատ ներ տվեց և գնաց 

ինձ մո տից: Տա րին մեկ ան գամ այ ցե լում էր ինձ` մին չև փոխ վեց առ 

Քրիս տոս: Ես նրա սուրբ նշխար նե րը դրե ցի ինձ մոտ և այս տեղ եմ 

ա հա վաթ սուն հինգ տա րի: Եվ այդ ար մա վե նին, որ ինձ մոտ է, տա րե

կան պտղա բե րում է տաս ներ կու բա զուկ1, և ա մեն մե կը ինձ բա վա կա

նաց նում է մեկ ա միս:  Տի րոջ հրեշ տա կը մխի թա րում է ինձ և բո լոր 

նրանց, որ ա նա պա տում են, և Տի րոջ Մար մինն ու Ար յունն է բե րում: 

Եվ երբ մե կը մար դու տես քի կա րոտ է լի նում, բարձ րաց նում է եր կինք 

և ցույց է տա լիս ար դար նե րին ու սրբե րի հո գի նե րը, և մենք մո ռա նում 

ենք ա մեն տե սակ տքնու թյուն ու հոգ նու թյուն»: Եվ այս խոս քերն 

ա սե լիս նրա ե րե սը լու սա վոր վեց` ինչ պես ա րե գակ, և Պափ նո տիո սին 

1 Բազոկ – արմավենո ողկոյզ
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ա սաց. «Որդ յա՛կ, ես այ սօր ա վար տում եմ կյան քիս ըն թաց քը. ե թե մե

կը հա նուն ինձ պա տա րագ մա տու ցի Տի րո ջը կամ «Հա՛յր մեր, որ յեր

կինս…» ա սի, կամ եղ բայր նե րին կե րակ րի, կամ խունկ ծխի Տի րո ջը, ես 

կհի շեմ նրան իմ ա ղոթք նե րում, և Տե րը նրան ա ռա ջին ե կած նե րի հետ 

կդա սի»: Եվ օրհ նեց Պափ նո տիո սին և ա սաց. «Թո՛ղ թշնա մին քո մեջ 

ա րատ չգտնի՝ Քրիս տո սի ա հեղ ատ յա նին քեզ մե ղադ րե լու հա մար, 

այլ պա տաս խան տաս քո ողջ վար քի հա մար»: Եվ այս ա սե լով` ննջեց: 

Պափ նո տիո սը, պա տե լով նրա սուրբ նշխար նե րը, դրեց հո ղը, իսկ ին

քը խնդրեց Աստ ծուն՝ մնալ այդ տե ղում, սա կայն նույն պա հին փլվեց 

ա պաս տա նը, և ար մա վե նին տա պալ վեց: Եվ Պափ նո տիո սը գի տակ ցե

լով, որ Տի րո ջը հա ճո չէր բնակ վելն այդ տեղ, վեր կա ցավ և գնաց, 

իսկ Տի րոջ հրեշ տա կը ե րևա լով` զո րաց րեց նրան և ա ռաջ նոր դեց: Չորս 

օր անց հան դի պեց չորս ծե րու նի նե րի, ո րոնք ա սա ցին. «Բա րով ե կար, 

եղ բայր և գոր ծա կից Պափ նո տիոս, որ ամ փո փե ցիր սուրբ Ո նոփ րիո

սին. Տե րը մեզ ցույց տվեց քո այ սօր վա գա լուս տը, քան զի վաթ սուն 

տա րի մար դու ե րես չտե սանք՝ բա ցի քե զա նից»: Եվ ա ղոթ քի կանգ նե

լուց հե տո բազ մե ցին, և նրանց առ ջև հինգ նկա նակ հայտն վեց` սպի

տակ և փա փուկ, կար ծես թոն րից նոր հան ված, և ու տե լով գո հա ցան 

և ա սա ցին. «Վաթ սուն տա րի է՝ Աստ ված չորս նկա նակ է տա լիս մեզ, 

իսկ այ սօր ո ղոր մածն Աստ ված հինգ նկա նակ ա ռա քեց»: Եվ գի շե րը 

հսկում ա րե ցին, ո րով հե տև հա ջորդ օ րը կի րա կի էր, և ա սա ցին. «Գնա՛, 

եղ բա՛յր, Ե գիպ տոս, պատ մի՛ր մե ծի մա հը և մեր մա սին, որ պես զի հի

շեն` ի օ գուտ ի րենց»: Եվ երբ Պափ նո տիո սը հարց րեց նրանց ա նուն

նե րը, չհայտ նե ցին՝ ա սե լով. «Աստ ված գի տե մեր ա նուն նե րը, այլ դու 

ա ղո թի՛ր, որ տես նենք ի րար Աստ ծո գավ թում»: Դուրս գա լով` գնաց 

Պափ նո տիո սը մի օր վա ճա նա պարհ և հան դի պեց մի դրախ տի` լի ա մեն 

տե սակ մրգե րով՝ ար մավ, թութ, դեղձ, փշատ, խա ղող, թուզ, մուրտ 

և այ լևայլ ա նու շա հոտ գե ղե ցիկ ծա ռեր: Նրան թվաց, թե դա Աստ

ծո դրախտն է, քան զի ան պատ մե լի բույր էր տա րած վում, և մի վճիտ 

աղբ յուր ո ռո գում էր այն: Հրեշ տակ նե րի նման գե ղե ցիկ մա նուկ ներ 

ե կան և ա նու նով դի մե լով՝ ող ջու նե ցին Պափ նո տիո սին, և նա պատ մեց, 

թե որ տե ղից էր գա լիս, և նրանց մոտ ե ղավ յոթ օր` վա յե լե լով այն տե ղի 

մրգե րը: Եվ հար ցու մին ի պա տաս խան՝ տղա նե րը պատ մե ցին. «Որ դի

ներն ենք Ոք սի րին քոս քա ղա քի նա խա րար նե րի, ո րոնք մեզ աշ խար հիկ 

կրթու թյան տվե ցին, ինչ պես նաև ու սա նե ցինք մեր Քրիս տոս Աստ ծո 

մա սին, և հաս կա ցանք, որ այս սուտ կյան քը ո չինչ է, և փոքրինչ հաց 

ու ջուր վերց նե լով, որ կբա վա կա նաց ներ յոթ օր, գաղտ նի փա խանք 

ա նա պատ, և ա ղո թե լով շրջում էինք, որ Աստ ված մեզ այ ցե լի. և այ ցե
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լեց իսկ, քան զի հայտն վեց մեզ մի փա ռա վոր այր և բռնե լով մեր ձեռ

քից՝ բե րեց այս տեղ, ուր մի սուրբ ծեր կար: Նա  նրան հանձ նա րա րեց 

ու սու ցա նել մեզ, և նա մի տա րի ու սու ցա նե լուց հե տո վախ ճան վեց: Եվ 

մենք մնա ցինք այս տեղ ար դեն վեց տա րի: Շա բաթ վա հինգ օ րը ցրվում 

ենք և ա ռան ձին ա ղո թում, իսկ շա բաթ և կի րա կի հա վաք վում ենք` 

հսկու մի: Տի րոջ հրեշ տա կը գա լիս և մեզ Հա ղոր դու թյուն է բա ժա նում, 

և մխի թար վե լով` համ բե րում ենք բո լոր  նե ղու թյուն նե րին  և փոր ձու

թյուն նե րին»: Այդ խոսքն ա սե լու պա հին նոր, ան ծա նոթ և հրա շա լի 

բույր տա րած վեց, և Տի րոջ հրեշ տա կը գա լով՝ հա ղոր դեց րեց նրանց Տի

րոջ սուրբ Մարմ նին և Ար յա նը. նույն պես և հա ջորդ օ րը: «Եվ հրա ման 

ստա ցա երկն քից,– ա սաց սուրբ Պափ նո տիո սը,– գնա ցի Ե գիպ տոս և 

պատ մե ցի եղ բայր նե րին այս ա մե նն ի փառս Աստ ծո»: 

68. Ե րա նե լի Պաք մեո սը պատ մեց մեզ սուրբ Մա կա րիո սի և սուրբ 

Մար կո սի մա սին, թե նստում էին գավ թում և խո սում էին Աստ ծո հետ: 

Ա հա մի օր գավ թի դու ռը բա խեց մի էգ առ յուծ, որ վա ղուց ի վեր մի 

կույր կոր յուն ու ներ և գցե լով նրան դռնե րի առ ջև՝ գնաց իր տե ղը: 

Իսկ ե րա նե լի Մար կո սը, վերց նե լով կոր յու նին իր գիր կը, տա րավ ներս` 

Մա կա րիո սի մոտ: Ա ղոթք ա նե լով՝ ձեռ քե րը դրին նրա վրա, և աչ քե րը 

բուժ ված՝ հա նեց դուրս և տվեց առ յու ծին: Վեց օր անց առ յու ծը բե րեց 

վայ րի ցու լի կա շի, որ հափշ տա կել էր որ սորդ նե րից: Եվ Մար կո սը տվեց 

այն Մա կա րին, իսկ Մա կա րը տվեց սուրբ Ա թա նաս ե պիս կո պո սին, իսկ 

նա` Ա լեք սանդ րի մո րը` Մե լի տի նեին: Այս Մար կո սը մին չև մահ չտե

սավ իր մար մի նը»:

69. Մեծ հայ րե րից մե կը տե սա նող էր. սա վկա յեց և ա սաց. «Զո րու

թյու նը, որ տե սա կնքվող նե րի վրա մկրտու թյան ժա մա նակ, տե սա նաև 

մե նակ յաց նե րի վրա, երբ ստանձ նում էին այդ կար գը»: 

70. Ոմն աշ խար հա կան իր որ դու հետ գնաց հայր Սի սո յի մոտ` սուրբ 

Ան տո նի լե ռը, և ճա նա պար հին մե ռավ նրա որ դին, սա կայն նա ա մե

նևին չխռով վեց, այլ հա վա տով տա րավ ծե րի մոտ և որ դու մարմ նով 

հան դերձ ըն կավ նրա ա ռաջ, որ պես զի օրհն վեն նրա նից, և ման կան 

հայ րը, վեր կե նա լով, թո ղեց որ դուն ծե րի ոտ քե րի մոտ և խու ղից դուրս 

ե կավ: Ծե րը, կար ծե լով, թե պա ղա տան քի մեջ է մա նու կը, խո նարհ վե

լով նրա վրա` ա սաց. «Ե՛լ և դո՛ւրս գնա», քան զի չգի տեր, թե մե ռած 

է: Մա նու կը նույն պա հին վեր կե նա լով՝ գնաց: Եվ հայ րը, տես նե լով 

նրան, ապ շեց, ներս մտնե լով՝ երկր պա գեց ծե րին և ա մեն ինչ պատ մեց: 

Եվ ծե րը տրտմեց, քան զի չէր կա մե նում ի րե րի այդ պի սի ըն թացք, և 

պատ վի րեց ա շա կեր տին ոչ ո քի չպատ մել` մին չև իր վախ ճա նը:
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72. Հայ րե րից մեկն ա սաց. «Դրա ցի եր կու եղ բայր ներ կա յին, ո րոն

ցից մեկն օ տար էր, մյու սը` բնիկ: Օ տա րը վար քով խիստ ծույլ էր, իսկ 

բնի կը` հույժ ա ռա քի նի: Օ տա րը վախ ճան վեց, իսկ ծե րը, քա նի որ տե

սա նող էր, տե սավ, որ բա զում հրեշ տակ ներ էին սպա սա վո րում նրան: 

Եվ երբ ու զեց եր կինք մտնել, վի ճա բա նու թյուն ե ղավ նրա հա մար: 

Ձայն ե կավ երկն քից, որ ա սաց. «Դրա ծու լու թյան մա սին գի տենք, որ 

այդ պես է, սա կայն օ տա րու թյան հա մար բա ցե՛ք դրա ա ռաջ»: Սրա

նից հե տո ննջեց և բնի կը, և ե կան նրա բո լոր ազ գա կան նե րը, և ծե րը 

տե սավ, որ ոչ մի տեղ հրեշ տակ չի ե րևում: Զար մա ցավ և ե րե սի վրա 

ընկ նե լով՝ պա ղա տում էր Աստ ծուն, թե ին չու օ տա րը հեղգ էր և այն

պի սի փառ քի ար ժա նա ցավ, իսկ սա, ա ռա քի նի լի նե լով, ո չինչ չե ղավ 

սրա հա մար: Եվ ձայն լսեց, որ ա սաց. «Այս ա ռա քի նին, երբ վախ ճան

վում էր, բա ցեց աչ քե րը, տե սավ ազ գա կան նե րին, որ լաց էին լի նում, և 

նրա հո գին մխի թար վեց, իսկ օ տա րը, թեև հեղգ էր, յու րա յին նե րից ոչ 

ո քի չտե սավ և հո գոց հա նե լով՝ լա ցեց, և Աստ ված մխի թա րեց նրան»: 

72. Պատ մեց հայ րե րից մե կը և ա սաց. «Նի կո պոլ սի ա նա պա տում 

կար ոմն մե նակ յաց, ո րին մի աշ խար հա կան էր սպա սա վո րում: Քա

ղա քում մի մե ծա հա րուստ և ամ բա րիշտ մարդ կար, ո րը մե ռավ, և 

նրան հու ղար կա վո րում էին ե պիս կո պոս ներն ու ողջ քա ղա քը` ջա հե

րով ու մո մե րով: Իսկ մե նակ յա ցի ա շա կեր տը սո վո րա կա նի պես հաց 

տա նե լով` գտավ մե նակ յա ցին վախ ճան ված, քան զի բո րե նին կե րել էր 

նրան: Ե րե սի վրա ըն կավ Տի րոջ ա ռաջ և ա սաց. «Վեր չեմ կե նա, մին չև 

պա տաս խան չստա նամ, թե ին չո՞ւ է այս պես, որ այն ամ բար տա վանն 

այդ քան փառ քով թաղ վեց, իսկ սա, որ օր ու գի շեր Քեզ էր ծա ռա յում` 

նման վախ ճան ու նե ցավ»: Ե կավ հրեշ տա կը և ա սաց նրան. «Այն ամ

բա րիշ տը մի բա րի գործ ա րեց և ստա ցավ իր պար գևն այս տեղ, քան

զի այն տեղ ոչ մի հան գիստ չի գտնե լու, իսկ այս սուրբ մե նակ յա ցը, 

որ լի էր ա ռա քի նու թյամբ, մարդ կո րեն փոքրինչ հան ցանք ներ ու ներ, 

դրանց դի մաց հա տու ցեց այս տեղ, որ պես զի այն տեղ սրբված կանգ նի 

Աստ ծո ա ռաջ»: Հա վա տաց եղ բայ րը և փա ռա վո րեց Աստ ծուն՝ Նրա 

դա տաս տան նե րի հա մար, որ ճշմա րիտ են»: 

73. Մի հի վան դոտ ծեր կար, ո րին խնա մում էր կույ սե րից մե կը, իսկ 

մար դիկ ա սում էին, թե սուրբ չեն միմ յանց հան դեպ: Եվ ծե րը լսեց: 

Երբ վախ ճան վում էր, հայ րե րին ա սաց. «Երբ ես կվախ ճան վեմ, տնկե՛ք 

իմ գա վա զանն իմ գե րեզ մա նի վրա, և ե թե դա լա րի և պտուղ բե րի, 

այն ժամ կի մա նաք, որ ես սուրբ եմ այդ մեղ քից, իսկ ե թե չբուս նի, 

կի մա նաք, որ սուրբ չեմ»: Եվ երբ վախ ճան վեց, տնկե ցին գա վա զա նը 
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գե րեզ մա նի վրա, և այն բուս նեց և պտուղ բե րեց, և ա մեն քը տես նե լով` 

փառք տվե ցին Աստ ծուն:

74. Ե րա նե լի հայր Ար սե նի  ա շա կերտ հայր Դա նիել Փա րա նա ցին 

պատ մեց և ա սաց. «Մեր հայր Ար սե նը պատ մեց մեզ ոմն սկյու թա ցու 

մա սին և ա սաց. «Բա րե գոր ծու թյան մեծ վաս տակ ու ներ, սա կայն հա

վատ քի մեջ խո րա ցած չէր և տգի տու թյան պատ ճա ռով հան ցան քի մեջ 

էր ընկ նում և ա սում էր. «Հա ցը, որ ըն դու նում ենք, բնու թյամբ Քրիս

տո սի մար մի նը չէ»: Այս բա նը լսե ցին եր կու ծե րեր, ո րոնք գի տեին նրա 

բա րի վարքն ու գոր ծե րը, և հաս կա ցան, որ ան մե ղու թյամբ է ա սում 

այդ խոս քը, գնա ցին նրա մոտ և ա սա ցին. «Հա՛յր, մե կի մա սին մի ան

հա վա տա լի բան լսե ցինք, որ ա սում է, թե հա ցը, որ ըն դու նում ենք, ոչ 

թե բնու թյամբ Քրիս տո սի մար մինն է, այլ՝ Քրիս տո սի մարմ նի օ րի նա

կը»: Իսկ ծերն ա սաց. «Ե՛ս եմ, որ ա սում եմ այդ»: Եվ ա ղա չե ցին նրան 

ու ա սա ցին. «Այդ պես մի՛ մտա ծիր, հա՛յր, այլ այն պես, ինչ պես մեզ 

ա վան դեց Սուրբ Ընդ հան րա կան Ե կե ղե ցին. «Հա վա տում ենք, որ այս 

հա ցը, որ ըն դու նում ենք, Քրիս տո սի մար մինն է ճշմա րիտ և ոչ՝ օ րի

նա կը», ինչ պես, օ րի նակ, հո ղը, վերց նե լով երկ րից, Աստ ված ստեղ ծեց 

մար դուն` ըստ Իր պատ կե րի, և ոչ ոք չի կա րող ա սել, թե ըստ Աստ ծո 

պատ կե րի չէ, նույն պես և ան հա սա նե լի է խոր հուր դը, որ ա սաց. «Հացն 

իմ մար մինն է և բա ժա կը` իմ ար յու նը (Մատթ. ԻԶ, 26-27, Մարկ. ԺԴ, 22-23, 

Ղուկ. ԻԲ, 19-20, Հովհ. Զ, 52-56)», և  մենք ճշմար տա պես հա վա տում ենք, որ 

Քրիս տո սի մար մինն ու ար յունն է»: Իսկ ծերն ա սաց. «Ե թե ճշմա րիտ 

հայտ նու թյուն չստա նամ, չեմ հա վա տա դրան»: Նրանք ա սա ցին. «Պա

ղա տենք այս շա բաթ Աստ ծուն այս խորհր դի հա մար, և, հու սանք առ 

Աստ ված, որ կհայտ նի մեզ»: Ծե րը խնդու թյամբ ըն դու նեց այս խոս քե

րը, և յու րա քանչ յու րը գնաց իր խու ցը: Ծե րը պա ղա տում էր Աստ ծուն 

և ա սում. «Տե՛ր, դու գի տես, որ չա րամ տու թյամբ չէ, որ թե րա մտե

ցի. որ պես զի տգի տու թյամբ չմո լոր վեմ, հայտ նի՛ր ինձ, Տե՛ր Հի սուս 

Քրիս տոս»: Իսկ մյուս ծե րե րը ա ղա չում էին Աստ ծուն և ա սում. «Տե՛ր 

Հի սուս Քրիս տոս, հայտ նի՛ր ծե րին այս խոր հուր դը, որ հա վա տա և 

չկորց նի իր վաս տա կը»: Եվ Աստ ված լսեց ե րե քի պա ղա տանքն էլ: Երբ 

շա բա թը լրա ցավ, կի րա կի օ րը ե կան ե կե ղե ցի, և բաց վե ցին նրանց ի մա

ցա կան աչ քե րը. երբ նշխար նե րը դրե ցին սուրբ սե ղա նի վրա, ե րե քին 

էլ այն իբ րև մա նուկ ե րևաց: Երբ ե րե ցը կա մե նում էր բե կա նել հա ցը, 

ա հա Տի րոջ հրեշ տա կը` սու րը ձեռ քին, իջ նե լով երկն քից` մոր թեց ման

կա նը, ար յու նը հե ղեց բա ժա կի մեջ, և երբ ե րե ցը բե կա նում էր հա ցը 

և ման րում, հրեշ տա կը ևս կտրա տում և ման րում էր ման կա նը: Երբ 
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ե կան հա ղոր դու թյուն առ նե լու սուրբ նշխար նե րից, ծե րին տվեց միայն 

ար յու նոտ հում միս: Եվ երբ տե սավ ծե րը, զար հու րեց, բարձ րա ձայն 

ա ղա ղա կեց և ա սաց. «Հա վա տում եմ, Տե՛ր, որ  այս հա ցը  Քո մար մինն 

է և բա ժա կը` Քո ար յու նը»: Եվ նույն պա հին մի սը նրա ձեռ քին հաց 

դար ձավ` ըստ խորհր դի, և հա ղորդ վե լով` գո հա ցան Աստ ծուց: Եվ ծե

րերն ա սա ցին սկյու թա ցուն. «Աստ ված գի տե մարդ կանց բնու թյու նը, 

որ հում միս չեն կա րող ճա շա կել. դրա հա մար իր մար մի նը փո խար կեց 

հա ցի, ար յու նը` գի նու, իսկ  ով քեր հա վա տով են ըն դու նում` դառ նում 

են Աստ ծո որ դի ներ»: Եվ գո հա ցան Աստ ծուց ծե րի հա մար, որ չթո ղեց 

կորս վի նրա վաս տա կը»: 

75. Ոմն եղ բայր հարց րեց մի ծե րի և ա սաց. «Աստ ծո ա ռաջ ա նո՞ւնն 

է մեծ` մյուս նե րի շի նու թյան հա մար, թե՞ ծա ծուկ գոր ծե րը»: Եվ ծե

րը նրան ա սաց. «Ես մի եղ բոր գի տեմ, ո րը միշտ խնդրում էր Տի րո ջը՝ 

ցույց տալ մի ար ժա նա վոր հո գի, երբ այն դուրս է գա լիս մարմ նից և 

նրա դուրս գա լու կեր պը: Լսեց նրա խնդրան քը Տե րը և ու ղար կեց իր 

շնոր հը՝ ցույց տա լու հե տև յա լը. տա րավ նրան մի քա ղա քի մոտ, իսկ 

քա ղա քի եզ րին մի վանք կար, իսկ վան քում` մի ան վա նի ծեր, ո րին 

մահ վան ցավն էր տի րել: Նա լսեց, որ ողջ քա ղաքն ա սում էր. «Վա՜յ 

մեզ, ե թե մեռ նի այն սուր բը, ո րի շնոր հիվ Աստ ված մեզ պա հում ու կե

րակ րում էր. նրա նից հե տո ի՞նչ կլի նի մեզ հետ»: Եվ տե սավ եղ բայրն 

Աստ ծո հրեշ տա կին` կանգ նած այն ան վա նի մար դու կող քին` ե րեք

սայ րի սու րը ձեռ քին, և Աստ ված նրան ա սաց. «Խփի՛ր դրան անխ նա, 

ո րով հե տև մեկ ժամ ան գամ չկա րո ղա ցա հանգ չել դրա մեջ»: Հրեշ տա

կը հար վա ծեց նրա սրտին, և ե րեք օր  հե տո  մե ռավ բա զում տան ջանք

նե րով: Ա պա եղ բայ րը մտավ քա ղաք և տե սավ այն տեղ մի օ տա րա կան 

աղ քա տի` փո ղո ցում ըն կած, իսկ Գաբ րիելն ու Մի քա յե լը նստած էին 

նրա աջ ու ձախ կող նե րում և ու զում էին առ նել նրա հո գին, բայց հո

գին ա ռանց ցա վե րի չէր թող նում մար մի նը: Եվ Մի քա յելն ա սաց Գաբ

րիե լին. «Ի՞նչ ա նենք, ո րով հե տև հրա ման չու նենք սրա հո գին տան

ջանք նե րով վերց նե լու»: Եվ Գաբ րիե լը գո չեց առ Աստ ված, թե ինչ 

կհրա մա յի: Եվ Աստ ված ա սաց. «Հի մա կա ռա քեմ Դավ թին և իմ բո լոր 

եր գող նե րին, որ պես զի նրանց ձայ նե րի քաղց րու թյամբ թող նի մար մի

նը»: Եվ իս կույն ի ջան բա զում զո րու թյուն ներ` ան ճա ռե լի եր գե րով, և 

աղ քատն ա վան դեց հո գին»:

 76. Պի մե նի եղ բայր Հո բը հան դի պեց մի հի վանդ մե ծա հա րուս տի, 

ո րը հո գին ա վան դե լու վրա էր և ա սում էր. «Ո ղոր մեա՛ ինձ, Տե՛ր»: 

Եվ ե կավ սև զոր քե րի մի գունդ` սրե րով, ա նո ղոր մա բար հար վա ծե ցին 
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նրան և ա ռան հո գին` ա սե լով. «Ա րե գա կի մայր մտնե լու ժա մա նա՞կ ես 

խնդրում օգ նու թյուն Տի րո ջից»: 

77. Եղ բայր նե րից մե կը` Սի մոն ա նու նով, գնաց Ան տո նի մոտ և ա սաց 

նրան. «Հա՛յր, ե րազ տե սա, ո րում աս վում էր ինձ. ��Բնակ վի՛ր մար

դու հետ, ո րը քե զա նից կրկնա կի ջա նա ցող լի նի��»:  Ան տոնն ա սաց. 

«Ե րևա ցո ղը դև է, ո րով հե տև գո վեց քեզ և ջա նա ցող ան վա նեց»: Եղ

բայ րը նրան ա սաց. «Լույս էր հա գած»:  Ան տոնն ա սաց. «Կա րող է 

լույ սի հրեշ տա կի կեր պա րանք առ նել»:  Եղ բայ րը մտքում ա սաց. «Ան

տո նը ծա ծուկ նե րը չի տես նում»:  Ան տո նը կար դաց նրա միտ քը և 

ա սաց. «Ան մի՛տ, ի մա ցի՛ր՝ երբ չա րը ե կավ քեզ մոտ, ող ջույն չտվեց 

քեզ. գո նե դրա նով չճա նա չե ցի՞ր նրան, քան զի ող ջույն չկար նրա բե

րա նում»:

78. Հայր Պրու տոսն և իր ա շա կեր տը մի արջ տե սան, որ թա թով 

ա վազն էր քան դում և բարձր մռնչում էր: Ա շա կեր տը վա խե ցավ և 

ա սաց. «Այդ ի՞նչ է, հա՛յր»: Պրու տոսն ա սաց. «Բե լիարն է, որդ յա՛կ, 

օ դի իշ խա նը»: Ա շա կերտն ա սաց. «Չէ՞ որ նրան սպա նեց Քրիս տոս»: 

Հայրն ա սաց. «Կա տար յալ նե րին սպա նել է նա, որդ յա՛կ, սա կայն ան

կա տա րը կեն դա նի է և գո չում է, ո րը ա վազ է թարգ ման վում»:

80. Հայր Օ տա վը տե սավ, որ մի վի շապ ե կավմտավ ա նա պատ, և սև 

մե կը հեծ նել էր նրան, և մի ձայն լսեց, որ ա սաց. «Խա վա րը ե կավ ա նա

պատ, և ար դա րու թյան ա րե գա կը գնաց»: Եվ հաս կա ցավ, որ ա նա պա

տից պա կա սե լու են  ըն տիր  գոր ծե րը: 

81. Ոմն ծեր խնդրեց Աստ ծուց և ա սաց. «Տե՛ր, Տե՛ր, բա՛ց ա րա իմ 

աչ քե րը, որ տես նեմ, թե ինչ են գոր ծում դևե րը»: Բա ցեց Տե րը նրա 

աչ քե րը, և նա տե սավ, որ ճան ճե րի պար սի նման պա տել էին մե նակ

յաց նե րին և ի րենց ա տամ ներն էին կրճտաց նում, իսկ Աստ ծո հրեշ

տակ նե րը սաս տում և հա լա ծում էին նրանց:

82. Մի ան գամ եղ բայր ներն ա ռանց ա ղո թե լու հաց էին ճա շա կում և 

ան հո գա բար զրու ցում, և հայր Հով սեփն էլ` նրանց հետ: Հայր Հով սե

փը տե սավ, որ դևե րի բազ մու թյու նը՝ իբ րև հեծ յալ նե րի գնդեր, սրե րով 

ու ա ղեղ նե րով ե կան ի րենց վրա: Եվ լռեց րեց հայր Հով սե փը եղ բայր

նե րին ու ա սաց. «Ե կե՛ք, ե կե՛ք ա ղո թենք», իսկ ին քը սկսեց այս սաղ

մոս նե րը. «Թող նրանց սրե րը մխրճվեն ի րենց սրտե րը, և նրանց ա ղեղ

նե րը փշրվեն» (Սաղմ. ԼԶ 15), «Թող ել նի Աստ ված, և ցրվեն նրա բո լոր 

թշնա մի նե րը» (Սաղմ. ԿԷ 2). «Ա նօ րեն հզորն ին չո՞ւ է պար ծե նում չա րու

թյամբ (Սաղմ. ԾԱ 3): Եվ եղ բայր նե րին ա սաց. «Նա յե՛ք վե րև` օ դի մեջ»: 
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Նա յե ցին և նույն տե սիլ քը տե սան և լսում էին ձայ ներ, որ ա սում էին. 

«Ջնջե՛նք և սպա նե՛նք այս ա պա կա նիչ կրո նա վոր նե րին, քան զի քա նի 

դեռ դրանք այս տեղ` ա նա պա տում են, ողջ աշ խար հում մենք հան գիստ 

չենք ու նե նա»: Խա չակն քեց հայր Հով սե փը ընդ դեմ նրանց, և նրանք 

չքա ցան, և ա սաց եղ բայր նե րին. «Տե սե՛ք, եղ բայր նե՛ր, որ մեր ծու լու

թյունն ու դա տար կա բա նու թյու նը դուռ բա ցե ցին չա րի ա ռաջ, ուս տի  

ա րիա նա՛նք, քա ջա լեր վե՛նք և գնա՛նք ա նա պա տի ա ռա վել խոր քե րը, 

որ տեղ թե րևս մարմ նի հան գիստ չգտնենք»: Եվ այ րեց խրճիթ նե րը 

հայր Հով սե փը և եղ բայր նե րին տա րավ ա նա պա տի խո րա գույն վայ րե

րը. այն տեղ բնակ վե ցին և վայ րը կո չե ցին Սկիտ, որ թարգ ման վում է 

խոր հուրդ նե րի ցան կու թյան ծա րավ: 

83. Հայր Սի սոն մի սպա սա վոր ու ներ, ո րը սրտնե ղած գնաց նրա 

մո տից մո տա կա ա նա պա տը: Ծե րը գնում ա ղա չում էր նրան, որ այն

տե ղից ետ դառ նա, բայց չէր լսում ծե րին: Ե րեք տա րի տանջ վեց ծե րը 

գնա լով և եղ բո րը ետ կան չե լով և հա զիվ կա րո ղա ցավ հո ժա րեց նել 

նրան, որ նա վե րա դառ նա իր տե ղը: Օ րեր անց ծերն ու ղար կեց նրան 

ճյու ղեր կտրե լու, և երբ կտրում էր ճյու ղե րը, փայ տը դի պավ նրա ե րե

սին և հա նեց ձախ աչ քը, և նա խնդու թյամբ ե կավ ու հորն ա սաց. «Մի՛ 

տրտմիր. սա իմ հա տու ցումն էր՝ քեզ այդ քան հոգ նու թյուն պատ ճա

ռե լուս հա մար»: Եվ օ րեր անց դարձ յալ ար մա վե նի նե րի չո րա ցած ճյու

ղե րը կտրե լիս թափ վեց նաև մյուս աչ քը, և հայ րը սաս տիկ տրտմեց: 

Ար դեն ինքն էր սպա սա վո րում նրան տրտմու թյամբ և ար տա սուք նե

րով, և ի րեն էր մե ղադ րում պա տա հա ծի հա մար: Այդ օ րե րին մա հա ցու 

հի վան դա ցավ հայր Սի սոն և կան չե լով եղ բո րը՝ օրհ նեց նրան և ա սաց. 

«Հա վա տում եմ Աստ ծուն, որ իմ մա հից հե տո, երբ գա ա ռա ջին կի րա

կին, քո աչ քե րը կբաց վեն, միայն թե ա ղո թի՛ր ինձ հա մար»: Եվ այս պես 

ե ղավ. հոր թա ղու մից հե տո գնաց ե կե ղե ցի՝ նրա ձեռ քից բռնած, օր վա 

եր րորդ ժա մին ան մի ջա պես բաց վե ցին նրա եր կու աչ քերն էլ, և ա ռող

ջա ցած՝ փա ռա վո րեց  Աստ ծուն:

84. Հայր Պի մենն իր ա շա կերտ նե րի մոտ միշտ ա սում էր. «Հե ռո՛ւ 

գնա ցեք»: Եվ մի ան գամ ա ղա չե ցին նրան և ա սա ցին. «Ի՞նչ ես տես

նում, հա՛յր»: Եվ նա նրանց ա սաց. «Դևե րը տե սա նե լի կեր պով պա տե

րազ մում են ինձ հետ և ո՛չ` իմ խոր հուրդ նե րի, քան զի երբ ձեզ հետ էի, 

խոր հուրդ նե րիս մեջ էին կռվում, իսկ այժմ, զո րու թյու նից տկա րա ցած, 

դեմ հան դի ման են պա տե րազ մում. այդ պես են վար վում նաև յու րա

քանչ յու րի հետ»:
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85. Հայր Ա մո նը կա մե ցավ գնալ մեծն Ան տո նի մոտ, և տե սավ  երկ

նա յին ձեռ քը, որ Ան տո նի այրն էր ցույց էր տա լիս ի րեն: Եվ Ա մո նը, 

մտնե լով Ան տո նի մոտ, մար գա րեա ցավ նրա մա սին. «Մեծ գոր ծի հա

մար է Աստ ված պա հել քեզ», և դուրս հա նե լով նրան` ցույց տվեց 

նրան մի ա պա ռաժ քար և ա սաց. «Այս քա րի պես ծանր բեռ պի տի 

բառ նաս. զգո՛ւյշ ե ղիր»: Եվ դրա նից հե տո Ան տո նը Տի րոջ շնոր հով 

ե պիս կո պոս դար ձավ և շատ շա տե րին լու սա վո րեց: 

86. Հով հան նես Կար ճա հա սակն ա սաց. «Իմ վար դա պե տը տե սիլք 

տե սավ և ինձ պատ վի րեց գրել: «Տես նում եմ,– ա սաց,– ծո վե զեր քին 

ե րեք մար դու, և ծո վի մյուս կող մից ձայն է գա լիս. «Հրե ղեն թևեր 

ա ռե՛ք և ե կե՛ք ինձ մոտ»: Եվ եր կուսն ա ռան  սրաթ ռիչ հրե ղեն թևեր 

և սրըն թաց ան ցան ծո վի վրա յով, իսկ մե կը տե ղում մնաց բա վա կան 

ժա մա նակ, ա պա մարմ նա վոր տկար թևեր ա ռավ և սկսեց մեծ դժվա

րու թյամբ գնալ ծո վի վրա յով. եր բեմն ընկղմ վում էր, եր բեմն դուրս էր 

գա լիս ջրից և հա զիվ հազ անց նում էր»: Տե սիլ քը նշա նա կում էր, որ 

ոչ շատ ժա մա նակ անց կլի նեն կրո նա վոր ներ՝ տկար վար քով, և հա զիվ 

կանց նեն կեն ցա ղի ծո վով դե պի Տե րը:

87. Ա նա պա տի մի այ րում բնակ վում էր մե կը, ով հա րա տև ա ղոթ քի 

մեջ էր. այն տեղ մո տա կա այ րում կար նաև բո րե նու որջ: Եվ մի օր մինչ 

նա ա ղո թում էր` բո րե նին գա լով բռնեց նրա ոտ քից և քղանցք նե րից 

քա շե լով՝ դե պի իր որ ջը տա րավ, իսկ նա գնաց  նրա հետ և ա սաց. 

«Դո՛ւ, գա զա՛նդ, ի՞նչ ես ու զում ա նել ինձ հետ»: Իսկ նա տա րավ 

նրան մին չև իր որ ջը, և այն տե ղից դուրս բե րե լով իր կույր ձա գե րին՝ 

դրեց  նրա առ ջև: Եվ նա ան մի ջա պես ա ղոթ քի կանգ նեց և ձեռ քը դնե

լով փոք րիկ բո րե նի նե րի վրա` բժշկեց և նրանց աչ քե րը բա ցե լով՝ տվեց 

ի րենց մո րը: Մայ րը՝ ինչ պես մի զգա յուն էակ, մեծ խնդու թյամբ վերց

նե լով՝  տա րավ ներս:

88. Ոմն ծեր տե սավ մի աշ խար հա կա նի, ո րի մարմ նին հրե բևեռ ներ 

էին գամ ված: Սա կան չեց նրան ու հարց րեց. «Ի՞նչ ես գոր ծել»: Եվ 

երբ նա սկսեց պատ մել, բևեռ ներն ըն կան, և երբ վեր ջաց րեց պատ մե լը, 

բևեռ ներն սպառ վե ցին: Եվ ծե րը պատ մեց նրան իր տե սիլ քը և ա սաց. 

«Դա դա րի՛ր չա րիք գոր ծել, ա պա թե ոչ` ան շեջ հու րը կայ րի քեզ»:

89. Տե րե նու թում կի րա կի օ րը գա լիս էին եղ բայր նե րը և հա ղորդ

վում սուրբ Խորհր դին, իսկ ոմն ծեր տես նում էր, որ գա լիս էին հրեշ

տակ նե րը և ո մանց պատ կա ռան քով սպա սար կում էին, իսկ ո մանց հա

ղոր դու թյուն չէին տա լիս, ի րենք էին առ նում սուրբ խոր հուր դը: Եվ 
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ծե րը, զար մա ցած տե սիլ քի վրա, քննեց նրանց, ում հա ղոր դու թյուն 

չէր տրվել, սա կայն ոչ մի մե ղան չա կան ա րարք չգտավ, այլ միայն՝ մե

ղան չա կան խոր հուրդ ներ և խոս քեր և ա սաց. «Զգույշ ե ղե՛ք այն խոր

հուրդ նե րից, ո րոնք հա ճո չեն Աստ ծուն»: 

89. Գնաց մի ան գամ հայր Ա մո նը հայր Ան տո նի մոտ` ա նա պատ, 

և ճա նա պար հին մո լոր վե լով` նստեց և փոքրինչ ննջեց, ա պա քնից 

զարթ նե լով՝ ա ղոթ քի կանգ նեց և ա սաց. «Տե՛ր Աստ ված, մի՛ կորց րու 

քո ա րա րած նե րին»: Եվ նրան ե րևաց ա սես մար դու ձեռք` երկն քից 

կախ ված, որ ցույց էր տա լիս նրան ճա նա պար հը, մին չև ե կավ կանգ

նեց Ան տո նի այ րի վրա:

90. Սի սո մե նակ յա ցի մա սին պատ մում էին, թե երբ մոտ էր մահ

վան, և հայ րե րը նստած էին նրա մոտ, նրա դեմ քը փայ լա տա կեց ա րե

գա կի նման, և ա սաց նրանց. «Ա հա ե րա նե լի Ան տո նիոսն ե կավ»: Եվ 

քիչ անց ա սաց. «Ա հա մար գա րե նե րի դա սե րը ե կան»: Եվ նրա դեմքն 

ա վե լի պայ ծա ռա ցավ, և ա սաց. «Ա հա ա ռաք յալ նե րի դա սե րը ե կան»: 

Ա պա նրա դեմ քը կրկնա պա տիկ պայ ծա ռա ցավ, և կար ծես ին քը խո սում 

էր ո մանց հետ: Եվ ծե րերն ա ղա չե ցին նրան և ա սա ցին. «Ի՞նչ ես խո

սում, հա՛յր»: Իսկ նա ա սաց. «Ա հա հրեշ տակ նե րը ե կան ինձ տա նե լու, 

և ա ղա չում եմ, որ թույլ տան` մի փոքր ա պաշ խա րեմ»: Ծե րե րը նրան 

ա սա ցին. «Դու ա պաշ խա րու թյան կա րիք չու նես, հա՛յր»: Հայր Սի սոն 

ա սաց նրանց. «Չգի տեմ՝ եր բևէ ա պաշ խա րու թյան սկիզբ դրե՞լ եմ»: Եվ 

ա մեն քը հաս կա ցան, որ կա տար յալ էր: Հան կար ծա կի դարձ յալ նրա դեմ

քը փայ լա տա կեց՝ ինչ պես ա րե գա կը, և ա մեն քը զար հու րե ցին, և նրանց 

ա սաց. «Ա հա Տե րը ե կավ»: Եվ Տերն ա սաց. «Ինձ մոտ բե րե՛ք ա նա պա

տի ըն տիր ա նո թին»: Եվ իս կույն ա վան դեց հո գին հայր Սի սոն, ա պա 

փայ լա տա կում ներ ե ղան, և ա մե նու րեք լցվեց ա նու շա հո տու թյամբ: 

91. Ագ ռավ նե րը թռչում էին Ա լեք սանդ րիա յում մի մեհ յա նի վրա յով 

և կռնչում էին. «Կրա՛ս, կրա՛ս», ո րը յա սո նա կան լեզ վով նշա նա կում 

է` վա ղը կտես նես Աստ ծո փառ քը: Եվ հա ջորդ օ րը լուր տա րած վեց, թե 

մե ռավ Հու լիա նո սը, և քան դե ցին մեհ յա նը` ա սե լով. «Քո հմա յու թյու

նը՝ քո գլխին»: 

92. Մա րիամ ա նու նով այ րի կնոջ որ դին ձիար շա վի ժա մա նակ ձիուց 

ըն կավ, սա կայն վեր կե նա լով` դարձ յալ հաղ թեց: Եվ բազ մու թյունն 

սկսեց ա ղա ղա կել. «Մա րիա մի որ դին ըն կավ և վեր կե նա լով՝ հաղ թեց»: 

Այդ ձայ նից ա վեր վե ցին մեհ յան նե րը Ա լեք սանդ րիա քա ղա քի կող մե

րում: 
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93. Գնա ցինք մի ան գամ Ա լեք սանդ րիա` Սա ղա մա յի միա բա նու

թյուն, և այն տեղ գտանք եր կու ծե րի, ո րոնք մեզ պատ մե ցին Կոս

տանդ նու պոլ սի ե կե ղե ցու պատ րիարք Գե նա դիի մա սին, թե շա տե րի 

հա մար էր տրտմում: Ոմն կղե րի կոս` Քա րի տոն ա նու նով, բա ցար ձակ 

չա րու թյամբ էր կեն ցա ղա վա րում, և պատ րիար քը մարդ ու ղար կեց նրա 

մոտ՝ ի մա նա լու հա մար նրա մտադ րու թյուն նե րը: Բայց նա բնավ չէր 

ուղղ վում և ա կան ջա լուր չէր լի նում հայ րա կան խրատ նե րին, քան զի 

մո գու թյուն ներ և սպա նու թյուն ներ էր գոր ծում: Եվ երբ պատ րիար քը 

տե սավ, որ սա բնավ չի սթափ վում, ու ղար կեց մի պատ վա կան կղե րի

կո սի և ա սաց. «Գնա՛  սուրբ Ե լև թե րիի տա ճա րը, որ տեղ պաշ տո նա

վա րում է այն անզ գա մը, և ծնրադ րե լով սուրբ սե ղա նի ա ռաջ այս պես 

ա սա. «Քե զա նից` Քրիս տո սի սուրբ վկա յիցդ, խնդրում է պատ րիար քը 

լսել մե ղա վո րիս, քան զի քո զին վո րը բա զում բա նե րի մեջ է մե ղան

չում. կա՛մ ուղ ղի՛ր նրան, կա՛մ հա տու ցի՛ր»: Ե կավ պատ վի րա կը սուրբ 

տա ճա րը, ա սաց` ինչ պես պատ վի րել էր ի րեն, և եր կու օր հե տո մե ռած 

գտան այն չա րա գոր ծին: 

Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից

94. Հայր Ան տո նիո սը, մինչ ա նա պա տում էր, հայտ նու թյուն ու նե

ցավ մի ան գամ, թե. «Քա ղա քում քեզ հա վա սար մի բժիշկ կա, որն իր 

ողջ վաս տա կը, ինչ որ  ա վե լա նում է իր կե րակ րի ծախ սից, աղ քատ նե

րին և որ բե րին է բա ժա նում և միշտ եր գում է Ե րեքսրբ յան օրհ նու թյու

նը` Աստ ծո հրեշ տակ նե րի հետ»:

95. Հայր Եփ րե մը, երբ դեռ ե րի տա սարդ էր, այս պի սի տե սիլք տե

սավ. իբր մի որթ ծլեց իր լեզ վից և ա ճե լով՝ բազ մա ցավ ու լցրեց եր

կի րը: Սա ան չափ պտուղ ու ներ, և ա մեն կող մից թռչուն նե րը գա լիս և 

ու տում էին նրա պտու ղը, և որ քան նրանք ու տում էին, այն քան ա վե լի 

էր բազ մա նում նրա պտու ղը:

96. Սրբե րից մե կը տե սիլ քի մեջ տե սավ հրեշ տակ նե րի դա սեր, ո րոնք 

իջ նում էին երկն քից և ի րենց ձեռ քին եր կու կող մից գրված թուղթ ու

նեին: Եվ կեսն ա սում էր. «Ո՞վ կա րող է կար դալ այս թուղ թը», իսկ 

մյուս կեսն ա սում էր. «Ոչ ոք չի կա րող սա կար դալ՝ բա ցի Եփ րեմ 

Ա սո րուց»: Եվ ծե րը տե սի լի քի մեջ տե սավ, որ թուղ թը տվե ցին Եփ րե

մին: Երբ ա ռա վոտ յան վեր կա ցավ, տե սավ՝ Եփ րե մը ու սու ցա նում էր 

ե կե ղե ցում, և խոս քը` ինչ պես աղբ յու րից՝ հոր դում էր նրա բե րա նից 
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և ո ռո գում էր եր կի րը: Եվ այս տե սա նող ծե րը գնաց Ուռ հա քա ղաքն 

ու բո լոր ա նա պատ նե րը և ա մեն քին ա սաց. «Ինչ ա սի Եփ րե մը, ա մե նը 

Սուրբ Հո գուց է»:

97. Հայր Ղուն կիա նո սի ա շա կերտ նե րը պատ մե ցին հե տև յա լը. «Երբ 

ծե րը մեզ Ա լեք սանդ րիա էր ու ղար կում՝ վա ճա ռե լու ձե ռա գոր ծը, մեզ 

պատ վի րում էր ե րեք օ րից ա վել չու շա նալ,  և ա սում էր մեզ. «Ե թե ե րեք 

օ րից ա վել մնաք այն տեղ, ձեր ար յու նից ան պարտ եմ»: Մենք հարց նում 

էինք. «Իսկ ինչ պե՞ս են կրո նա վոր նե րը գյու ղե րում ու քա ղաք նե րում 

օր ու գի շեր մարդ կանց հետ մնում և չեն վնաս վում»: Եվ նա, բա ցե լով 

իր բե րա նը, մեզ ա սաց. «Հա վա տա ցե՛ք ինձ, որդ յակ նե՛ր, ինչ կրո նա

վոր եմ դար ձել` ե րե սուն վեց տա րի սեն յա կում եմ և այն տե ղից բնավ 

դուրս չեմ ե կել: Ե րե սուն վեց տա րի անց ես և հայր Դա նիե լը ինչինչ 

գոր ծե րով գնա ցինք Ա լեք սանդ րիա` Եվ սե բիոս պա պի մոտ, և երբ մտա 

քա ղաք, բա զում կրո նա վոր նե րի տե սա: Տես նում էի, որ ագ ռավ նե րը 

թռչում էին նրան ցից ո մանց ե րես նե րին և թևե րով ծած կե լով՝ կտցա

հա րում էին նրանց ծնոտ նե րը, մյուս նե րը՝ մերկ կա նանց ի րենց գիրկն 

ա ռած՝ փար վում էին նրանց և ա կանջ նե րին շշնջում, ո մանք մա նուկ նե

րի հետ ա նար ժան գոր ծեր էին ա նում, իսկ ո մանք էլ սուր ու նեին ձեռ

քին և մարդ կանց մար մին նե րը կտրա տում և տա լիս էին կրո նա վոր նե

րին՝ ու տե լու: Եվ սրա նից հաս կա ցա, որ յու րա քանչ յուր կրո նա վոր մի 

ո րևէ աղ տից հաղթ ված է, և այդ ախ տե րի դևե րը շրջում են նրանց հետ 

և այդ են խո սում նրանց մտքե րի մեջ: Այդ պատ ճա ռով էլ չեմ ու զում, 

որդ յակ նե՛ր, որ ձեր ոտ քը կախ գցեք քա ղաք նե րում ու գյու ղե րում, որ

պես զի այդ պի սի խոր հուրդ նե րի և դևե րի ցան ցե րի մեջ չընկ նեք»:

98. Հայր Զե նո նի մա սին պատ մում էին, թե մինչ նա Սկի տեում էր, 

գի շե րով դուրս ե կավ իր սեն յա կից և գնա լով շամ բուտ նե րը` ե րեք օր 

ու գի շեր մո լոր ված շրջում էր: Երբ հոգ նա բեկ ըն կավ և իս պառ ու ժաս

պառ ե ղավ, ա հա մի մա նուկ ե կավ նրա ա ռաջ, որ հաց ու ներ և ա մա

նով ջուր, և նրան ա սաց. «Ա րի կե՛ր և խմի՛ր»: Իսկ նա կար ծում էր, 

թե աչ քին ցնորք է ե րևում, և սկսեց ա ղո թել: Մա նուկն ա սաց. «Լավ 

ես ա նում»: Իսկ ծե րը երկ րորդ ան գամ ա ղո թեց, և նա ա սաց. «Լավ 

է»: Այն ժամ վերց րեց ծե րը, կե րավ և զո րա ցավ: Մա նուկն ա սաց. «Քա

նի օր որ ե կել ես, այդ քան հե ռու ես սեն յա կից. բայց ե՛կ իմ հե տևից»: 

Եվ վայր կե նա կան բե րեց նրան իր սեն յա կի դռան մոտ: Եվ երբ մտավ 

տուն, մա նուկն ա սաց. «Ա ղո թի՛ր ինձ հա մար»: Եվ ան հե տա ցավ: 

99. Հայր Ղուն կիա նո սը նստած էր իր սեն յա կում, և հայ րե րից ո մանք 

ե կել էին նրա մոտ: Եվ նա ոչ մե կի հետ չխո սեց, այլ շու տա փույթ վեր 
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կա ցավ և գնաց ծո վեզր: Երբ հա սավ այն տեղ, տե սավ՝ մի նավ է գա լիս 

Ե գիպ տո սից, ա պա նա վից ի ջավ մի սուրբ և հո գե տես այր և մո տե ցավ 

ծե րին, քան զի նրան տես նե լու էր ե կել: Եվ, միմ յանց սուրբ համ բույ րով 

ող ջու նե լով, ա ղոթ քի կանգ նե ցին: Ծեր ե գիպ տա ցին ա սաց Աստ ծուն. 

«Տե՛ր, ես քեզ ա ղա չե ցի՝ չհայտ նել ծե րին իմ մա սին, որ պես զի հոգ նու

թյուն չքա շեր ինձ դի մա վո րե լու հա մար»: Եվ ե կան հայր Ղուն կիա նո

սի սեն յա կը, իսկ հա ջորդ օ րը ծեր ե գիպ տա ցին վախ ճան վեց այն տեղ:

100. Եղ բայր նե րին զգու շաց նե լու հա մար հայր Մա կա րը պատ մեց, 

թե՝ Սկի տե ե կավ մի կին և իր հետ բե րեց  դի վա հար որ դուն, և որ դին 

ստի պում էր մո րը և ա սում. «Գնա՛նք այս տե ղից»: Իսկ մայրն ա սում 

էր. «Հոգ նած եմ և ուժ չու նեմ գնա լու»: Որ դին ա սում էր. «Ես շա լա

կած կտա նեմ քեզ»: Եվ ես զար մա ցա դևի վրա, թե ին չո՞ւ էր ստի պում 

նրանց»: 

101. Արդ, ո րով հե տև հա վիտ յան նե րի Տերն ու բո լո րի Աստ վածն 

ա ռա տա պես տա լիս է պար գև ներ իր ար ժա նա վոր նե րին` ի փառս իր 

ան վան և ի փրկու թյուն ի րեն հու սա ցող նե րի, հար կա վոր է շա տե րի օգ

տի հա մար պատ մել սուրբ Մա կա րիո սի գոր ծե րի մա սին: Այս ե րա նե լին 

մե ծա մեծ ա ռա քի նու թյուն նե րի մեջ մեծ կա տա րե լու թյան հա սավ և վեր 

ե ղավ բո լոր ախ տե րից, տե սա նող ե ղավ ան տե սա նե լի նե րի և երկ նա յին 

խոր հուրդ նե րը հայտ նեց, հրեշ տակ նե րին հա վա սար ե ղավ և հա սավ` 

ուր կա րող էր հաս նել մարդ կա յին բնու թյու նը, մին չև իսկ հրեշ տակ նե

րին և դևե րին էր տես նում դեմ հան դի ման, ինչ պես պատ մե ցին մեզ նրա 

ա շա կերտ նե րը, որ նրա նից լսե ցին, և այս պես էին ա սում. «Մտավ նա մի 

ան գամ Հա նե սի և Համ րե սի պար տե զը (Բ Տիմ. Գ 8), և մտնե լիս նրա դեմ 

սաս տիկ պա տե րազմ մղե ցին չար դևե րը: Եվ ո րով հե տև Աստ ծո շնորհ

նե րով ի դե րև ե լան սա տա նա յի պա տե րազ մա կան բո լոր հնար նե րը, և 

նա հաղթ վեց սրբից Քրիս տո սի զո րու թյամբ, հայտ նեց ծե րին իր ան ձը 

և իր ողջ ա նա ռա կու թյու նը, խա բեու թյուն ներն ու նեն գու թյուն նե րը, 

քան զի Աստ ված Ին քը բռնա դա տեց նրան՝ խոս տո վա նե լու այդ»:

102. Մի ան գամ եղ բայր նե րը հայր Մով սե սի մոտ ճա շում էին, և նա 

ա սաց. «Ա հա այ սօր բար բա րոս նե րը գա լիս են Սկի տե. ե լե՛ք և փա

խե՛ք այս տե ղից»: Եղ բայր ներն ա սա ցին նրան. «Իսկ դու չե՞ս փախ

չում, հա՛յր»: Նա ա սաց նրանց. «Բա զում տա րի ներ ի վեր ես սպա սում 

էին այս օր վան, որ պես զի ինձ վրա կա տար վի Տի րոջ խոս քը, որ ա սում 

է. «Ով սուր վերց նի, սրով կմեռ նի» (Մատթ. ԻԶ 52)»: Եվ նրանք ա սա ցին. 

«Մենք ևս չենք փախ չի, այլ կմեռ նենք քեզ հետ»: Մով սեսն ա սաց. «Ես 

դա չգի տեմ, դո՛ւք ընտ րեք»: Եղ բայր նե րը յոթն էին, և նույն պա հին 
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բար բա րոս նե րը, պա շա րե լով դու ռը, մտան ներս և կո տո րե ցին նրանց, 

իսկ եղ բայր նե րից մե կը թաքն վեց դռան հե տևում: Եվ երբ սպա նե ցին 

նրանց, թաքն ված եղ բայ րը տե սավ յոթ պսակ ներ, որ երկն քից իջ նե լով` 

նստե ցին ե րա նե լի նե րի գլուխ նե րին: 

103. Մի ան գամ հայր Սի լո վա նեի ա շա կերտ Զա քա րիան ա ռա վոտ յան 

մտավ նրա մոտ  և տե սավ նրան զմայլ ված և ձեռ քե րը տա րա ծած դե պի 

եր կինք: Եվ դուրս գա լով՝ փա կեց դու ռը, ա պա դարձ յալ մտավ վե ցե

րորդ և ին նե րորդ ժա մե րին և գտավ նույն վի ճա կում: Իսկ տաս ներ

կո ւե րորդ ժա մին մտնե լով` խա ղաղ ված տե սավ նրան և ա սաց. «Ի՞նչ 

է ե ղել քեզ այ սօր,  հա՛յր, ինչ պե՞ս ես»: Իսկ նա ա սաց. «Հի վան դա ցա 

այ սօր, որդ յա՛կ»: Իսկ նա, գրկե լով նրա ոտ քե րը, ա սաց. «Չեմ թող նի 

քեզ, մին չև չպատ մես ինձ այն ա մե նը, ինչ տե սար»: Ծերն ա սաց. «Քո 

թա խան ձան քի ու փա փա գի հա մար, որդ յա՛կ, կա սեմ քեզ: Ա ռա վո տից, 

որդ յա՛կ, հափշ տակ վե ցի եր կինք և այն տեղ տե սա Աստ ծո փառ քը և 

Աստ ծո ա ռաջ էի մինչ հի մա, իսկ այժմ ա հա վե րա դար ձա այն տե ղից»: 

104. Հայր Թեով նա Ե լե մե լա ցու ա շա կերտ հայր Փո կա սը պատ մեց, 

թե. «Մինչ Սկի տեում էի, սեն յակ նե րից մե կում մի ե րի տա սարդ կրո

նա վոր կար` Հա կոբ ա նու նով, նրա հետ էր նաև իր մարմ նա վոր ծեր 

հայ րը, և եր կուսն էլ սուրբ էին և չա փա զանց  ա ռա քի նի: Այն խցե րում 

եր կու ե կե ղե ցի ներ կա յին` մե կը ուղ ղա փառ նե րի, մյու սը` հե րե տի կոս

նե րի, և Հա կո բը հա ղորդ վում էր ուղ ղա փառ ե կե ղե ցում, իսկ նրա հայ

րը` չա րա փառ նե րի ե կե ղե ցում: Հա կո բի խո նար հու թյան ու հե զու թյան 

հա մար նրան սաս տիկ սի րում էին թե՛ ուղ ղա փառ նե րը, թե՛ չա րա

փառ նե րը: Եվ նրա հորն ուղ ղա փառ ներն ա սում էին. «Հա՛յր, թող քեզ 

չխա բեն հերձ վա ծող ներն ի րենց հա ղոր դու թյամբ, քան զի նրանք Եվ տի

քե սի և Սևե րիո սի հա վատն ու ա ղանդն ու նեն»: Նույ նը և ի րենց հեր

թին չա րա փառ ներն էին ա սում. «Ծե՛ր, դու և քո որ դին ե թե հա ղորդ

վեք ուղ ղա փառ նե րի հետ, հո գով կկոր չեք, քան զի նրանք Նես տո րին և 

Ա րիո սին են հե տևում»: Իսկ ծե րը, քա նի որ ան մեղ և պար զա միտ էր, 

եր կու կող մից էլ նեղ վեց և չգի տեր, թե ում ար հա մար հի կամ ում լսի: 

Սկսեց ա ղա չել Աստ ծուն, որ ցույց տա ի րեն ճշմար տու թյու նը. փակ

վեց սեն յա կում և հա գավ մե ռե լի զգես տը, ո րով հե տև ե գիպ տա ցի նե րի 

մոտ սո վո րու թյուն կար՝ որ հան դեր ձով ձեռ նադր վում էին՝ այդ սքե մը 

պա հում էին որ պես ի րենց մահ վան պա տանք, և միայն կի րա կի օ րե րին 

էին հագ նում այն` հա ղոր դու թյան ժա մին, և նո րից հապշ տապ հա նում 

էին: Իսկ ծե րը հագ նե լով այն` բա զում օ րեր վշտե րի մեջ փակ վեց իր 

խցում և սրա հա մար ա ղա չում էր Տի րո ջը, և վհատ վեց պահ քե րից, 
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դևե րից ու խոր հուրդ նե րից: Քա ռա սուն օր անց հափշ տակ ման մեջ 

ըն կավ և տե սավ հրճվա լից մի ե րի տա սար դի, որ զվարթ դեմ քով մտավ 

իր մոտ և ա սաց. «Ծե՛ր, ի՞նչ ես ա նում այս տեղ»: Իսկ ծե րը, լու սա վոր

ված և զո րա ցած, ճա նա չեց նրան և ա սաց. «Տե՛ր, դու գի տես` ինչ եմ 

ա նում և ինչ եմ խնդրում. մի կողմն ա սում է` մի՛ թող այս ե կե ղե ցին, 

որ չկոր չես, երկ րորդ կող մում ա սում են` քեզ մո լո րեց նում են նրանք, 

իսկ ես, քա նի որ եր կու սին էլ սի րում եմ, ըն կել եմ ա նե լա նե լի վի ճա կի 

մեջ` չգի տեմ` ինչ ա նեմ, ե կա այս տեղ` քե զա նից խնդրե լու և ստու գե

լու ճշմար տու թյու նը»: Ա սաց նրան Տե րը. «Ուր որ գտնվում ես` այն

տեղ է ճշմար տու թյու նը. այն տեղ էլ մնա»: Եվ երբ լսեց այս, հայտն վեց 

ուղ ղա փառ նե րի ե կե ղե ցում՝ այն պա հին, երբ քա հա նա նե րը ըն ծա ներն 

էին բե րում, և քե րով բե նե րի բազ մու թյու նը օրհ նա բա նում էր»: 

105. Ծե րե րը պատ մում էին նաև հե տև յա լը. «Երբ Սկի տեում քա

հա նա ներն ըն ծա ներն էին մա տու ցում, Սուրբ Հո գին արծ վի տես քով 

իջ նում էր ըն ծա նե րի վրա, և միայն քա հա նա ներն էին տես նում այն, 

ու րիշ ոչ ոք: Մի օր մեկն ինչոր բան խնդրեց սար կա վա գից, և վեր ջինս 

մեր ժեց նրան: Եվ երբ խո րան ե լան` կա տա րե լու խոր հուր դը, ար ծի վը 

չե րևաց ըն ծա նե րի վրա: Քա հա նան սար կա վա գին ա սաց. «Այս ի՞նչ 

բան է, որ այս տեղ չե կավ Աստ ծո նշա նը: Ուս տի` կա՛մ ես մե ղան չե

ցի, կա՛մ դու. այժմ դու դրսում կանգ նի՛ր, որ պես զի ի մա նանք, թե ով 

հան ցանք գոր ծեց»: Եվ երբ հե ռա ցավ սար կա վա գը, ար ծիվն ըստ սո վո

րու թյան ի ջավ ըն ծա նե րի վրա: Եվ երբ ա վար տե ցին պա տա րա գի խոր

հուր դը, քա հա նան սար կա վա գին ա սաց. «Ա սա՛ ինձ, ի՞նչ գոր ծե ցիր»: 

Եվ նա ա սաց. «Ու րիշ մեղք չգի տեմ, որ գոր ծած լի նեմ, բա ցի այն, որ 

եղ բայր նե րից մե կը ե կավ և խնդրեց այ սինչ բա նը, իսկ ես պա րապ չէի, 

որ տա յի, և նա տրտմած գնաց»: Քա հա նան ա սաց. «Հի րա վի քո պատ

ճա ռով հե ռա ցավ Աստ ծո շնոր հը, ո րով հե տև տրտմեց րիր եղ բո րը»: Եվ 

սար կա վա գը գնաց և թո ղու թյուն խնդրեց»: 

106. Հայ րե րից մեկն ա սաց. «Երբ նա հա տա կու թյամբ վախ ճան վեց 

Ա լեք սանդ րիա յի Պետ րոս հայ րա պե տը, մի կույս հափշ տակ ման մեջ 

լսեց, որ հրեշ տակ ներն ա սում էին. «Պետ րո սը ա ռաք յալ նե րի սկիզբն է, 

և Պետ րո սը Աստ ծո մար տի րոս նե րի լրումն ու ա վարտն է»:  

107. Մի մեծ ծե րի մա սին Սկի տեում ա սում էին, թե երբ եղ բայր նե րը 

խցեր էին շի նում, նա մեծ ու րա խու թյամբ ել նում էր և ինքն էր հիմ քը 

դնում և այն տե ղից չէր հե ռա նում մին չև շի նու թյան ա վար տը: Մի օր 

եղ բայր նե րը խուց էին շի նում, և ծե րը դուրս ե լավ և սաս տիկ տխուր 

էր: Եղ բայր նե րը նրան հարց րին. «Ին չո՞ւ ես այդ պես տխուր, հա՛յր»: 

35 – Հարանց վարք
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Ծերն ա սաց. «Նրա հա մար, որ այս վայ րը ա վեր վե լու է, ո րով հե տև տե

սա` երկն քից հուր ըն կավ Սկի տե, և եղ բայր նե րը ար մա վե նու ճյու ղեր 

ա ռած` հար վա ծում, ցրում էին հու րը և հանգց նում էին այն. երկ րորդ 

ան գամ դարձ յալ բոր բոք վեց այն, և հանգց րին նույն կեր պով, սա կայն 

եր րորդ ան գամ դարձ յալ բոր բոք վեց, և բռնկվեց ողջ Սկի տեն, այ լևս 

չկա րո ղա ցան հանգց նել, և ա մեն ինչ հրո ճա րակ ե ղավ. ա հա այս է 

իմ տրտմու թյան պատ ճա ռը: Եվ տե սիլ քի խոր հուրդն այս է. գրված է. 

«Ար դար նե րը որ պես ար մա վե նի ներ կծաղ կեն» (Սաղմ. ՂԱ 13): Եվ սա ու

սու ցա նում է ար դա րու թյան և քաղց րու թյան բարձ րու թյու նը, որ են` 

ա ռա քի նու թյու նը, սրբու թյու նը և բա րի գոր ծե րը: Ար մավն ու նի մեկ 

սպի տակ կո րիզ և ե րե քը` ար տա քուստ.  սա նշանն  է ար դար հայ րե րի 

բո լոր ա ռա քի նու թյուն նե րի, քան զի մի էր նրանց սիրտն ու խոր հուր

դը, որ հա յում էր Աստ ծուն, այն պարզ էր ու սպի տակ և մեղ քե րից  

սևա ցած  չէր, այլ սպի տակ էր հա վա տի լույ սով: Եվ ար դա րու թյու նը 

ա ռա քի նու թյուն նե րի մեջ բարձ րու թյուն ու նի և բո լոր բա րի գոր ծե րի 

մեջ` քաղց րու թյուն: Ու րեմն, այն հու րը, որ ի ջավ, Աստ ծո բար կու

թյունն էր, և ա ռա ջին հայ րե րը, այն պի սի ճյու ղեր ու նե նա լով, հանգց

րին նաև երկ րոր դը: Իսկ այժմ, որ գա լու է, չենք կա րող հանգց նել, 

ո րով հե տև այդ պի սին չենք»: 

108. Ծերն ա սաց. «Քա նի որ սոմ նա ցի կի նը այլ հոգ սեր չու ներ, 

դրա հա մար ըն դու նեց Ե ղի սե մար գա րեին (Դ Թագ. Դ 8-18). նույն պես և 

մար դու հո գին` երբ դա տարկ վի աշ խար հիկ բո լոր հոգ սե րից, այն ժամ 

կըն դու նի Աստ ծո Հո գու շնորհ նե րը»:

109. Ծերն ա սաց. «Մի եղ բոր տե սա, որ սեն յա կում սաղ մոս էր ու

սա նում: Եվ դևը ե կավ դռան մոտ, որ ներս մտնի, և որ քան ժա մա նակ 

եղ բոր բե րա նը սաղ մո սում էր` չկա րո ղա ցավ մտնել, իսկ երբ լռեց սաղ

մո սե լուց, ներս մտավ և սկսեց պա տե րազ մել նրա հետ»: 

110. Հայ րե րից մե կի մա սին ծերն ա սում էր, թե ա մե նևին ո րևէ մե կից 

չու սա նեց Սուրբ Գիր քը, սաղ մոս նե րը  և ա ղոթք նե րը, կամ ո րևէ այլ 

բան, սա կայն քա հա նա դար ձավ Աստ ծո շնորհ նե րով և սի րով, ինչ պես 

ուս յալ` ա մեն ինչ գի տեր, քան զի լի էր  ա ռա քի նու թյամբ, հրաշք ներ 

ու մե ծա մեծ բժշկու թյուն ներ էր ա նում, և իր կյան քի վաթ սուն տա րի

նե րին կի նար մատ չտե սավ,  իր մա զե րը չկտրեց, նաև՝ ե րեք օր ա ռաջ 

ի մա ցավ իր մա հը: Այս պի սին էին այն ծե րե րը, ո րոնք հիշ վե լու ար ժա նի 

են և սրտի հա մար քա ջա լե րանք են: 
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111. Մի եղ բոր մա սին ա սում էին, թե կի րա կի օ րը, երբ հնչեց րին 

ե կե ղե ցու զան գե րը, ըստ սո վո րու թյան վեր կա ցավ գնա լու ե կե ղե ցի: 

Դևից մտախ ռով` խոր հում էր իր մտքում և ա սում. «Ո՞ւր ես գնում և 

հա նուն ին չի, նրա հա մար ես գնում ե կե ղե ցի, որ հաց ու տես և գի նի 

ըմ պես, և մար դիկ էլ քեզ ա սեն, թե սա Քրիս տո սի Մար մինն ու Ար

յունն է և խա բեն քեզ. դրա հա մար մի՛ գնա, մի՛ խաբ վիր և մի՛ հա վա

տա, ո րով հե տև դա այդ պես չէ»: Հնա զանդ վեց եղ բայրն այս խորհր դին 

և չգնաց ե կե ղե ցի: Իսկ եղ բայր նե րը նրան էին սպա սում, ո րով հե տև 

այս պես էր կար գը. բո լո րը հա վաք վում էին ե կե ղե ցում,  ա պա սկսվում 

էր ա ղոթ քը: Եվ երբ եր կար սպա սե ցին, բայց նա չե կավ, գնա ցին նրան 

տես նե լու, ո րով հե տև կար ծում էին, թե հի վանդ է կամ մե ռած: Եվ երբ 

հա սան խրճի թը, տե սան, որ ողջ է, հարց րին. «Ին չո՞ւ չե կար ա ղոթ

քի»: Իսկ եղ բայրն ա մա չում էր նրանց պատ մել թշնա մու խոր հուր դը 

և զա նա զան պատ ճառ ներ էր բե րում, սա կայն եղ բայր նե րը հաս կա ցան, 

որ թշնա մու խա բեու թյու նից է, ուս տի ա ղա չում էին  նրան և ա սում. 

«Խոս տո վա նի՛ր մեզ ճշմար տու թյու նը»: Եվ նա ա սաց. «Նե րե ցե՛ք ինձ, 

եղ բայր նե՛ր, ո րով հե տև վեր կա ցա և ու զում էի գալ ե կե ղե ցի, իմ խոր

հուրդն ինձ ա սաց. «Քրիս տո սի Մար մինն ու Ար յու նը չէ, որ գնում ես 

հա ղորդ վե լու, այլ լոկ հաց և գի նի է»: Ուս տի, ե թե կա մե նում եք, որ 

ձեզ հետ գամ ե կե ղե ցի, հա վատ ներշն չեք իմ խոր հուրդ նե րին»: Իսկ 

նրանք ա սա ցին. «Վե՛ր կաց, եղ բա՛յր,  ե՛կ մեզ հետ ե կե ղե ցի, և մենք 

կա ղա չենք Աստ ծուն, և նա երկ նա յին զո րու թյամբ կհա վա տաց նի քեզ»: 

Գնաց եղ բայ րը նրանց հետ ե կե ղե ցի, և եղ բայր նե րը նրա հա մար բա

զում պա ղա տանք ներ մա տու ցե ցին Աստ ծուն, և այդ պես սկսվեց պա

տա րա գը: Կանգ նեց րին այն եղ բո րը ե կե ղե ցու մեջ տե ղում, և նա մին չև 

ա ղոթք նե րի ա վար տը այն տեղ կանգ նած էր և չէր դա դա րում ե րեսն ու 

կուրծ քը ար տա սուք նե րով թրջել: Իսկ ա ղոթք ներն ա վար տե լուց հե տո 

եղ բայր նե րը ե կան նրա մոտ և ա սա ցին. «Պատ մի՛ր մեզ` ինչ որ տե սար, 

և ոչ մի բան բնավ մի՛ թաքց րու մե զա նից՝ ինչ որ քեզ ցույց տվեց 

Աստ ված, որ պես զի մենք ևս շա հենք»: Իսկ նա երկ յու ղով և ար տա

սուք նե րով ա սաց.  «Երբ ըն թերց վեց Պո ղոս ա ռաք յա լի թուղ թը, և սար

կա վա գը ե կավ ամ բիոն` ըն թեր ցե լու Ա վե տա րա նը, տե սա, որ բաց վե ցին 

ե կե ղե ցու ձե ղուն նե րը, և ե րևաց եր կին քը,  հրեշ տակ նե րը ե կան լսե լու 

Ա վե տա րա նի խոս քը, իսկ սար կա վա գը, որ Ա վե տա րանն էր ըն թեր ցում, 

դար ձավ իբ րև հրե սյուն, և խոս քե րը ել նում էին նրա բե րա նից` ինչ

պես  հրե ղեն կայ ծակ ներ: Եվ տե սա, որ սուրբ սե ղա նի շուր ջը եր կի րը 

բաց վեց մին չև խոր քե րը, իսկ քա հա նա ներն ա հով ու դո ղով մոտ էին 

կանգ նած: Տե սա եր կին քը բաց ված, և հրե սյուն էր իջ նում երկն քից, 
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հրի հե տևից գա լիս էին հրեշ տակ նե րի բազ մու թյուն ներ, իսկ  նրանց 

մեջ` մարդ կա յին եր կու դեմք` ան չափ  գե ղե ցիկ, ո րոնց գե ղեց կու թյու

նը ան պատ մե լի է մարդ կա յին լեզ վով. նրանց դեմ քի գե ղեց կու թյու նը 

նման էր ա րե գա կի: Եվ այն եր կու դեմ քե րի մեջ տե ղում կար մի փոք

րիկ մա նուկ, իսկ   հրեշ տակ նե րը նրա շուրջն էին: Հրեշ տակ նե րը ե կան 

կանգ նե ցին սե ղա նի շուր ջը, իսկ եր կու հրեշ տակ ներն ու մա նու կը ել

նե լով՝ նստե ցին սե ղա նի վրա` խոր հուր դին մերձ: Եվ երբ քա հա նան 

վերց րեց սուրբ հա ցը՝ բե կա նե լու, այն եր կու այ րե րը բռնե ցին ման կան 

ոտ քերն ու ձեռ քե րը և ի րենց հետ ու նե ցած սրով մոր թե լով մա նու

կին` լցրին նրա ար յու նը սկի հի մեջ, իսկ մար մի նը մանր կտրա տե լով՝ 

դրին սուրբ հա ցի վրա, և այն սուրբ հա ցը դար ձավ ար յու նա թա թախ 

միս: Ես հի շե ցի ա ռաք յա լի խոս քը, որ ա սում է. «Քրիս տոս` մեր զա

տի կը, մորթ վեց» (Ա Կորնթ. Ե 7): Իսկ երբ եղ բայր նե րը գնում էին սուրբ 

Հա ղոր դու թյուն առ նե լու, քա հա նան նրանց տա լիս էր ար յան մեջ թա

թախ ված միս, և երբ գո հա նում էին և տա նում էին բե րան նե րը, հաց էր 

դառ նում, և այդ պես ճա շա կում էին: Եվ երբ ես մո տե ցա հա ղորդ վե լու, 

քա հա նան ինձ ար յու նա խառն միս տվեց, իսկ ես չէի կա րո ղա նում ճա

շա կել, և ինձ ձայն ե կավ սե ղա նից, որ ա սում էր. «Դո՛ւ, ո՛վ մարդ, ին

չո՞ւ չես հա ղորդ վում, ա հա այս է, որ դու խնդրում էիր»: Եվ ես ա սում 

եմ. «Նե րի՛ր ինձ, Տե՛ր, քա նի որ ես միս չեմ կա րող ճա շա կել»: Եվ նա 

ա սում է. «Ե թե մար դը կա րո ղա նար միս ու տել, Տե րը իր մարմ նի մի

սը կտար մեզ, ինչ պես հի մա դու ու նես, սա կայն քա նի որ ի զո րու չեն 

ու տե լու, դրա հա մար հա ցը տվեց՝ որ պես խոր հուրդ, և հացն այդ իր 

մար մինն է: Եվ ինչ պես ա ռա ջին Ա դամն Աստ ծո ձեռ քով հո ղից մար մին 

դար ձավ, նրա վրա փչեց կեն դա նու թյան հո գին, իսկ հե տո հո ղը դե պի 

հո ղը դար ձավ, իսկ հո գին մնաց, այդ պես և մեզ հա ցը տվեց՝ որ պես իր 

սուրբ մար մի նը՝ Սուրբ Հո գով, և մար մինն ըն ծայ վում է երկն քին, իսկ 

Սուրբ Հո գին բնակ վում է մեր սրտե րում: Այժմ, ե թե հա վա տում ես 

սրանց, ըն դու նի՛ր այս  Հա ղոր դու թյու նը»: Եվ ես ա սա ցի. «Հա վա տո՛ւմ 

եմ, Տե՛ր»: Երբ այս ա սա ցի, մի սը, որ իմ ձեռ քում էր, դար ձավ սուրբ 

հաց, և ես գո հու թյամբ հա ղորդ վե ցի: Իսկ երբ խոր հուրդն ա վար տե լով 

քա հա նա ներն ե կան սար կա վա գա նոց, դարձ յալ տե սա ե կե ղե ցու ձե

ղուն նե րը բաց ված, և երկն քի բո լոր զոր քե րը, այն եր կու այ րե րը և մա

նու կը ե լան եր կինք»: Այս լսե լով` եղ բայր ներն ա վե լի հաս տատ վե ցին 

Սուրբ Հա ղոր դու թյան խորհր դի հան դեպ հա վա տի մեջ և ի րենց խցե րը 

գնա լով` օրհ նում էին Աստ ծուն:
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112. Ոմն դի վա հար եղ բայր ե կավ Սկի տե, և նրա հա մար ե կե ղե ցում  

ա ղոթք ա րե ցին, սա կայն դևը չե լավ նրա մի ջից, ո րով հե տև սաս տիկ 

չար էր: Եվ եղ բայր ներն ա սա ցին. «Հայր Բե սա րիո նից բա ցի ոչ ոք չի 

կա րող դրան հա նել, սա կայն ե թե նրան ա սենք սրա մա սին, հանձն 

չի առ նի և ե կե ղե ցի չի գա, բայց այս պես կա նենք. սրան կտա նենք և 

կդնենք ե կե ղե ցում՝ նրա տե ղը, որ ննջի. և ա ռա վոտ յան, քա նի որ նա 

ա մեն քից շուտ է գա լիս ե կե ղե ցի, երբ դրան գտնի այն տեղ, կարթ

նաց նի, իսկ նրա սուրբ ձայ նից ու հպվե լուց՝ դևը կել նի դրա մի ջից»: 

Այդ պես էլ ա րե ցին և դի վա հա րին դրե ցին նրա տե ղը: Ա ռա վոտ յան ծե

րը ե կավ մե նակ և նրան գտավ այն տեղ ու չի մա ցավ, թե ով է, բո թեց 

նրան և ա սաց. «Դո՛ւրս ել»: Եվ նույն պա հին դևը դուրս ե կավ նրա

նից, և այդ պա հին բժշկվեց եղ բայ րը` սուր բի խոս քից պատ կա ռե լով, 

թեև սուրբ հայրն ին քը չգի տեր: 

113. Հայր Գե լա սիի  ա շա կերտ նե րը մեզ պատ մե ցին, թե մե կը ձուկ 

բե րեց նրա հա մար, և տնտե սը վերց նե լով այն՝ խո րո վեց, դրեց սկու տե

ղի վրա և իր օգ նա կան պա տա նուն ա սաց՝ պա հի՛ր այն, իսկ ին քը գնաց 

ծա ռա յու թյան: Պա տա նին տնտե սի դուրս գա լուց հե տո սկսեց ու տել 

այն: Եվ երբ տնտե սը վե րա դար ձավ  ու տե սավ, որ նա դեռ ու տում 

է, ուժ գին զայ րա նա լով` ոտ քով հար վա ծեց նրա սրտին, և պա տա նին 

ընկ նե լով՝ մե ռավ: Մեծ ահ ու զար հու րանք պա տեց տնտե սին, և վերց

նե լով մե ռե լին` դրեց մահ ճի վրա և թաքց րեց, ո րով հե տև ճա շի ժամ 

էր: Հե տո գնաց ըն կավ հայր Գե լա սի ոտ քե րը և կա տար վա ծը պատ մեց 

նրան: Իսկ հայր Գե լասն ա սաց. «Ոչ մե կին մի՛ ա սա այդ մա սին, այլ, 

մինչ ե րե կո յան կհանգս տա նան եղ բայր նե րը, վերց րո՛ւ մե ռած ման կանն 

ու տա՛ր, դի՛ր ե կե ղե ցու սար կա վա գա նո ցի սե ղա նի առ ջև: Եվ տնտեսն 

այդ պես էլ ա րեց. դրեց այն տեղ և հե ռա ցավ: Եվ ծե րը գի շե րը մտնե լով 

սար կա վա գա նոց` սկսեց ա ղո թել մին չև գի շեր վա կե սը: Երբ եղ բայր

նե րը հա վաք վե ցին ե կե ղե ցում, ծե րը դուրս ե կավ սար կա վա գա նո ցից՝ 

կեն դա նի մա նուկն էլ իր հետ, և մին չև ծե րի մահ վան օ րը ե ղե լու թյու նը 

ոչ ոք չի մա ցավ, բա ցի տնտե սից: Ա պա տնտե սը հռչա կեց այն, քան զի 

այդ պես ծերն էր պատ վի րել՝ մին չև իր մահ վան օ րը չա սել ոչ մե կին»:

114. Մի կին կրծքի քաղց կեղ ու ներ և, լսե լով հայր Ղուն կիա նո սի 

մա սին, գնաց նրան տես նե լու, որ պես զի բժշկվի, իսկ հայր Ղուն կիա

նոսն այդ ժա մա նակ բնակ վում էր Ե նա տա սում գտնվող Ինն վան քում, 

որն Ա լեք սանդ րիա յի ա րևմտ յան կող մում է: Երբ կի նը փնտրում էր ծե

րին, հան դի պեց նրան այն պա հին, երբ նա ճյու ղեր էր հա վա քում: Եվ 

կի նը տես նե լով նրան՝ հարց րեց. «Եղ բա՛յր, որ տե՞ղ է բնակ վում Աստ ծո 
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ծա ռա Ղուն կիա նո սը», ո րով հե տև չգի տեր, թե նա է: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Եվ ի՞նչ ես սպա սում նրա նից, քա նի որ նա հի մար է և մո լա գար. մի՛ 

գնա նրա մոտ, քան զի նա խե լա գար է, այլ ինձ ա սա` ի՞նչ ես խնդրում 

նրա նից»: Կի նը ցույց տվեց նրան իր ցա վը, իսկ ծե րը խա չակն քեց 

այ տու ցը, ար ձա կեց նրան և ա սաց. «Աստ ված թող ա ռող ջաց նի քեզ, 

Ղուն կիա նո սը ո չինչ չի կա րող ա նել»: Կինն ան մի ջա պես բժշկվե լով` 

վե րա դար ձավ տուն և պատ մեց կա տար վա ծը, թե ինչ պես չգտավ հայր 

Ղուն կիա նո սին, և մեկ ու րիշ ծեր բժշկեց ի րեն: Եվ երբ նկա րագ րեց ծե

րին, լսող նե րը ճա նա չե ցին, որ նա հենց  հայր Ղուն կիա նոսն էր: 

115. Մեկ ու րիշ ան գամ դարձ յալ հայր Ղուն կիա նո սի մոտ բե րին մի 

դի վա հա րի, և նա նրանց ա սաց. «Ի՞նչ կա րող եմ ա նել դրան, քան զի ես 

մե ղա վոր մարդ եմ: Տա րե՛ք դրան հայր Զե նո նի մոտ»: Եվ երբ տա րան 

դի վա հա րին Զե նո նի մոտ, նա սկսեց հա լա ծել դևին: Իսկ դևն սկսեց 

գո չել և ա սել. «Ես քո խոս քով չէ, որ ել նում եմ, Զե նո՛ն,  այլ այս պա

հին հայր Ղուն կիա նոսն է ա ղո թում, և նրա ա ղոթ քը հա լա ծեց ինձ»: 

116. Դարձ յալ մի ան գամ հայր Ղուն կիա նո սի մոտ բե րին մի կնոջ, 

որն իր աջ ձեռ քի վրա ան բու ժե լի վերք ու ներ: Նա լռել յայն կանգ նեց 

խցից դուրս՝ պա տու հա նի ա ռաջ, և մեկ այլ կին` նրա կող քին: Եվ ծե

րը, մինչ զամբ յուղ էր հյու սում, նա յեց պա տու հա նին, տե սավ նրան, 

սաս տեց և ա սաց. «Գնա՛ քո տու նը, ո՛վ կին»: Եվ կի նը  ա ռող ջա ցած՝ 

վե րա դար ձավ իր  տու նը: 

117. Դարձ յալ, մի ան գամ ոմն ծեր հայր Ղուն կիա նո սի կնգու ղը 

տա րավ մի դի վա հա րի տուն, և երբ բա ցեց դու ռը, որ ներս մտնի, դևն 

սկսեց գո ռալ և ա սել. «Ին չո՞ւ բե րիր այս տեղ հայր Ղուն կիա նո սին, որ 

հա լա ծի ինձ»: Եվ իս կույն դևը ե լավ մար դու մի ջից և փա խավ, և այդ 

մար դը բժշկեց:

118. Հայր Սի սոն պատ մում էր, թե՝ մինչ Սկի տեում էի՝ հայր Մա

կա րիո սի մոտ, յոթ եղ բայր նե րով հնձի ե լանք, իսկ մի այ րի կին հե

տևում էր մեզ հնձի ժա մա նակ, հաս կեր էր քա ղում և ամ բողջ օ րը չէր 

դա դա րում ող բա լուց: Հան դի տե րը հարց րեց նրան և ա սաց. «Ի՞նչ է 

պա տա հել քեզ, կի՛ն, որ ան դա դար ող բում ես»: Եվ նա ա սաց. «Իմ 

ա մու սի նը մե կից ինչք էր վերց րել որ պես ա վանդ և թաքց րել. ին քը մե

ռավ՝ ա ռանց խոսք ա սե լու և ինձ չա սաց, թե ուր դրեց, և ա հա ինչ քի 

տե րը պատ րաստ վում է գե րի վերց նել ինձ և իմ զա վակ նե րին ու վա

ճա ռել»: Երբ այս լսեց հայր Մա կա րը, նրան ա սաց. «Կգաս ինձ մոտ` 

այն տեղ, ուր մի ջօ րեի տո թին հանգս տա նում ենք»: Կե սօ րին կի նը ե կավ 
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նրա մոտ և ա մեն ինչ պատ մեց նրան: Ծե րը նրան ա սաց. «Գնա՛նք ինձ 

հետ և  ցո՛ւյց տուր ինձ քո մար դու գե րեզ մա նը»: Եվ վերց նե լով իր 

հետ յոթ եղ բայր նե րիս՝ կի նը տա րավ իր հետ, և երբ տեղ հա սանք, ծե

րը կնոջն ա սաց. «Գնա՛ դու քո տուն»: Երբ կի նը գնաց, ծերն ա ղոթք 

ա րեց և ա սաց. «Դո՛ւ, այ սինչ ա նու նով մա՛րդ, ո՞ւր դրիր այն ա վան դը, 

որ վերց րիր այ սինչ մար դուց»: Իսկ մե ռե լը պա տաս խա նեց և ա սաց. 

«Թաղ ված է իմ տա նը՝  ա նոտ մահ ճա կա լիս տակ»: Եվ ծերն ա սաց. 

«Ննջի՛ր դարձ յալ մին չև հա րու թյան օ րը»: Երբ  այս  տե սան  եղ բայր

նե րը, վա խե ցան և ըն կան նրա ոտ քե րը, իսկ նա վեր կաց րեց նրանց և 

ա սաց. «Ինձ հա մար չէ, որ ե ղավ այս գոր ծը, ո րով հե տև ես մե ղա վոր 

մարդ եմ, այլ այն այ րի կնոջ և նրա որ բե րի հա մար Տերն այս ո ղոր մու

թյունն ա րեց նրանց»: Եվ գա լով` այ րուն ա սաց  պա հուս տի տե ղը, և 

նա վերց նե լով այն` տվեց տի րո ջը և ա զատ վեց նրա ծա ռա յու թյու նից: 

Եվ այ րին փա ռա վո րե լով երկր պա գում էր ծե րին և հռչա կում էր այս 

բա նը, և ով քեր լսում էին` փա ռա վո րում էին Աստ ծուն:

119. Հայր Մա կա րի մա սին ա սում էին, թե մի ան գամ ե լավ Սկի տեից 

և ճա նա պարհ վեց դե պի քա ղաք՝ կո ղով նե րը շա լա կած, և երբ հոգ նա

բեկ նստեց, ա ղո թե լով ա սաց. «Տե՛ր, դու գի տես, որ այ լևս ուժ չու նեմ 

տա նե լու»: Եվ այս ա սե լիս հայտն վեց գե տի ա փին, ուր պատ րաստ վում 

էր գնալ. և վեր կե նա լով՝ վա ճա ռեց կո ղով նե րը և վե րա դար ձավ Սկի տե:

120. Ոմն ե գիպ տա ցու որ դին ջրգո ղու թյուն ու ներ, և նա նրան բե

րեց հայր Մա կա րի մոտ, դրեց նրա խրճի թի դռան մոտ, իսկ ին քը հե

ռա ցավ և հեռ վում սպա սում էր: Ծե րը, պա տու հա նից նա յե լով, տե սավ 

ման կա նը, ո րը լաց էր լի նում, և նրան հարց րեց. «Քեզ ո՞վ բե րեց այս

տեղ»: Մա նուկն ա սաց. «Իմ հայ րը ինձ դրեց այս տեղ ու ին քը գնաց»: 

Ծերն ա սաց նրան. «Շուտ վե՛ր կաց և գնա՛, հա սի՛ր նրան»: Եվ իս կույն 

ա ռող ջա նա լով՝ վեր կա ցավ և հա սավ իր հոր ե տևից: Երբ հայ րը տե

սավ որ դուն ա ռող ջա ցած, փա ռա վո րեց Աստ ծուն, որ փա ռա վո րում է 

իր սրբե րին: Եվ ողջա ռողջ վե րա դար ձան ի րենց տուն: 

121. Հայր Մե լին մի ան գամ գնում էր մի տեղ և տե սավ ոմն կրո նա

վո րի, ում ո մանք մե ղադ րում էին մար դաս պա նու թյան մեջ: Ծե րը մո

տե ցավ նրան ու հարց րեց. «Ճշմա րի՞տ է՝ ինչ որ ա սում են»: Եվ լսեց ու 

ի մա ցավ, որ սուտ էին վկա յում, և նրան բռնող նե րին ա սաց. «Որ տե՞ղ է 

սպան վա ծը»: Եվ նրանք ցույց տվե ցին մե ռե լին, և երբ մո տե ցավ նրան, 

ա սաց. «Դուք ևս ա ղոթ քի կանգ նե՛ք»: Նա ձեռ քե րը կար կա ռեց առ 

Աստ ված, և նույն պա հին մե ռե լը ոտ քի կանգ նեց: Ծե րը նրան ա սաց. 

«Սրանց բո լո րին ի լուր ա սա՛` ո՞վ սպա նեց քեզ»: Եվ նա ա սաց. «Ես 
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բա զում ինչ քեր դրե ցի ե կե ղե ցում ի պա հուստ, և քա հա նան, որ այն 

վերց րեց ի պահ, սպա նեց ինձ և գցեց այս տեղ՝ այս ծե րի սեն յա կում: 

Ա ղա չում եմ ձեզ, ա ռե՛ք իմ ու նեց ված քը նրա նից և տվեք աղ քատ նե րին 

և իմ որ դի նե րին»: Ծե րը նրան ա սաց. «Ննջի՛ր դարձ յալ, մին չև Տե րը 

գա և հա րու թյուն տա քեզ»: Եվ ե ղավ այն պես, ինչ պես ա սաց, և եղ

բայրն ա զատ վեց զրպար տու թյան պատ ճա ռով սպառ նա ցող մահ վա նից: 

122. Ե կան մի ան գամ  հայր Պի մե նի մոտ բա զում եղ բայր ներ, և 

ա հա մե կը` հայր Պի մե նի ազ գա կան նե րից, իր հետ մի դի վա հար մա

նու կի էր բե րել, ո րի դեմ քը հե տա ճած էր: Երբ այս բա րե կա մը տե սավ 

հայ րե րի բազ մու թյու նը, մա նու կը գրկին` ե կավ նստեց վան քի դռա նը 

և լաց էր լի նում: Ծե րե րից մե կը երբ տե սավ նրան լաց լի նե լիս, հարց

րեց նրան. «Ին չո՞ւ ես լա լիս, մա՛րդ»: Իսկ նա ա սաց. «Հայր Պի մե նի 

ազ գա կանն եմ. ման կանս այս փոր ձու թյու նը պա տա հեց, և ու զում էի 

բե րել նրա մոտ, բայց վա խե ցա, քան զի ա մե նևին չի ու զում տես նել իր 

հա րա զատ նե րին, և ե թե այժմ լսի, որ ես այս տեղ եմ, կու ղար կի և ինձ 

վռնդել կտա այս տե ղից, իսկ ես ձեր գա լը տես նե լով` հա մար ձակ վե ցի 

գալ այս տեղ: Սա կայն դու ինչ պես կա մե նում ես` ո ղոր մի՛ր ինձ` տա՛ր 

սրան քեզ հետ ծե րե րի մոտ, և ա ղո թե՛ք սրա հա մար, որ բժշկվի»: 

Այն ժան ծե րը վերց նե լով ման կա նը` մտավ հայ րե րի մոտ և ի մաս տու

թյամբ վար վեց, քան զի սկսե լով հե տին հայ րե րից` հեր թով մո տեց նում 

էր ե րե խա յին և ա սում. «Ա ղո թի՛ր սրա հա մար և խա չով կնքի՛ր»: Հե տո 

ա մե նա վեր ջում բե րեց հայր Պի մե նի մոտ, իսկ նա չէր ու զում դա ա նել: 

Եվ ա մեն քը խնդրե ցին նրան և ա սա ցին. «Ինչ պես մենք բո լորս ա րե

ցինք, այն պես էլ դու ա րա, հա՛յր»: Եվ նա, ա ղոթ քի կանգ նե լով, ա սաց. 

«Տե՛ր, քո ա րա րած նե րին թող չտի րեն դևե րը»: Ա պա խա չակն քեց, և 

մա նուկն ա ռող ջա ցավ նույն պա հին, և հանձ նե ցին նրան իր հո րը ողջ

ա ռողջ, և նա, գո հա նա լով Աստ ծուց, գնաց իր տու նը, իսկ հայր Պի մենն 

ան գամ չի մա ցավ, թե ով էր նա:

123. Հայր Սպի րի դո նի մա սին ա սում էին, թե նա մի դուստր ու

ներ՝ Ի րի նա ա նու նով, ո րին ծա նոթ նե րից մե կը մե ծա գին զար դեր պահ 

տվեց՝ որ պես ա վանդ: Իսկ նա, երբ ա վան դը վերց րեց, ա ռա վել զգու

շու թյան հա մար թա ղեց այն հո ղի տակ: Ո րոշ ժա մա նակ անց ննջեց 

Ի րի նան` ոչ մե կին չա սե լով թաքց րա ծի մա սին: Մի քա նի օր անց ե կավ 

ա վան դա տուն, և երբ կույ սին չգտավ կեն դա նի, իր ա վան դը նրա հո

րից  պա հան ջեց և սկսեց սաս տիկ նե ղել նրան. եր բեմն ա ղա չում էր, 

եր բեմն սպառ նում և հա ճա խա կի պա հան ջում: Իսկ երբ սուրբ Սպի

րի դո նը ստու գեց վստա հե լի վկա նե րի մի ջո ցով, որ դա ճիշտ է, գնաց 



 ԳԼ. ԺԸ –  ՀՈ ԳԵ ՏԵՍ ԵՎ ՍՔԱՆ ՉԵ ԼԱ ԳՈՐԾ ՀԱՅ ՐԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ  553

դստեր գե րեզ մա նին, հի շա տա կեց ա նուն նե րը բո լոր նրանց, որ հա վա

տում են ընդ հան րա կան հա րու թյա նը և ա սաց. «Ի րի նա՛, ո՞ւր դրե ցիր 

սրա ա վան դը»: Եվ նա, հա րու թյուն առ նե լով գե րեզ մա նից, պատ մեց 

իր հո րը այդ մա սին, ցույց տվեց ճշգրիտ տե ղը և դարձ յալ ննջեց գե

րեզ մա նում: Եվ վերց նե լով ի րե րը` տվեց տի րո ջը, և բո լո րը միա բան 

փա ռա վո րե ցին Աստ ծուն»: 

124. Եր կու եղ բայր ներ կա յին Սկի տեում, ո րոն ցից  մե կը  հի վան դա

ցավ, և նրա եղ բայ րը գնաց ե կե ղե ցի՝ քա հա նա յի մոտ` բե րե լու նրան 

սուրբ խոր հուր դը: Երբ այս  լսեց քա հա նան, եղ բայր նե րին ա սաց. 

«Գնա ցե՛ք տե սակ ցու թյան այն եղ բո րը»: Եվ ա մեն քը գնա ցին, ա ղոթք 

ա րե ցին և մխի թա րե ցին: Հա ջորդ կի րա կի քա հա նան հարց րեց  այդ եղ

բո րը. «Ինչ պե՞ս է քո եղ բայ րը»: Իսկ նա պա տաս խա նեց. «Ծանր է»: Եվ 

քա հա նան ու եղ բայր նե րը դարձ յալ գնա ցին տե սակ ցու թյան հի վանդ 

եղ բո րը: Երբ գնա ցին և նստե ցին մո տը, հի վան դը մոտ էր վախ ճան վե լու 

և մեր ձի մահ էր: Իսկ ով քեր նստած էին` ա սա ցին. «Արդ յոք սա ար ժա

նի՞ է Սուրբ Հո գուն, թե՞ ոչ»: Ո մանք ա սա ցին` ա յո՛, ո մանք ա սա ցին` 

ո՛չ, և հա կա ռակ վում էին միմ յանց: Երբ  այս տե սավ  հի վանդ եղ բայ

րը, նրանց ա սաց. «Ին չո՞ւ եք վի ճում միմ յանց հետ. ու զո՞ւմ եք ի մա

նալ, թե ո՛ւմն է հո գու զո րու թյու նը»: Եվ դառ նա լով իր եղ բո րը` ա սաց. 

«Դու գնո՞ւմ ես, եղ բա՛յր իմ»: Եվ նա ա սաց. «Ա յո՛, գնում եմ, սա կայն 

ա ղո թի՛ր ինձ հա մար, որ պես զի չթող նեմ քեզ` նախ քան գնալս»: Եվ 

դառ նա լով նստած եղ բայր նե րին` ա սաց. «Տվե՛ք ինձ այդ խսի րե բար

ձը»: Եվ գլխա տա կին դնե լով` ըն կող մա նեց և ա վան դեց իր հո գին ի Տեր՝ 

ա ռաջ, քան իր հի վանդ եղ բայ րը, ա պա ննջեց նաև նա: Եվ այս տես նե

լով՝ հիա ցու մը հա մա կեց ա մեն քին, փառք էին վե րա ռա քում Աստ ծուն, 

որ բա զում ծա ծուկ ծա ռա ներ ու նի: Այն ժամ  ար տա սուք նե րով և ու

րա խու թյամբ նրանց եր կու սին միա սին դրին հայ րե րի գե րեզ մա նում` 

մե ծա րե լով ու պատ վե լով` ինչ պես նրանց, ով քեր և այս կյան քում ար

ժա նի ե ղան տես նե լու մեր Քրիս տոս Աստ ծո ի մա նա լի լույ սը: 

125. Ոմն եղ բայր մի վար դա պետ ու ներ, որ բո լոր մե ռել նե րին գե

ղե ցիկ պա տա նում էր: Մի ան գամ եղ բայ րը նրան ա սաց. «Հա՛յր, ե թե 

ես մեռ նեմ, ինձ էլ նույն քան գե ղե ցիկ կպա տա նե՞ս՝ ինչ պես նրանց»: 

Ա սաց նրան ծե րը. «Երբ մեռ նես, այն պես կպա տա նեմ քեզ, մին չև որ 

ինքդ ա սես` բա վա կան է: Եվ ոչ շատ ժա մա նակ անց մե ռավ այդ եղ

բայ րը, և ծե րը նրան պա տա նեց՝ ինչ պես հարկն էր և ա մեն քի ա ռաջ 

հարց րեց նրան. «Լավ պա տա նե ցի՞ քեզ, որդ յա՛կ, թե՞ ոչ»: Եվ եղ բայ րը 

խո սեց ծե րի հետ և ա սաց. «Շատ լավ է, հա՛յր իմ, Աստ ված վար ձատ րի 
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քեզ, ո րով հե տև քո խոս տու մը դու գոր ծով կա տա րե ցիր իմ հան դեպ»: 

Եվ ա մեն քը տես նե լով այս` փառք մա տու ցե ցին Քրիս տոս Աստ ծուն: 

126. Սկի տեում բնակ վող մի ծե րի մա սին ա սում էին, թե գնաց մի 

ան գամ դևը նրա մոտ և ու զում էր ներս մտնել, բայց չկա րո ղա ցավ, 

քան զի ծե րը, ի մա նա լով դևի գա լուս տը, դրսից կա պեց նրան խրճի թի 

դռա նը: Ա պա ե կավ մեկ ու րիշ դև, իսկ ծե րը նրան ևս կա պեց ըն կե րոջ 

մոտ, հե տո ե կավ մեկ ու րի շը, և նրանց տես նե լով այն տեղ՝ հարց րեց. 

«Ին չո՞ւ չեք մտնում ներս»: Եվ նրանք ա սա ցին. «Ներս չենք մտնում, 

քա նի որ այն տեղ մեզ նից զո րա վո րը կա և թույլ չի տա լիս ներս մտնել»: 

Իսկ սա շտա պեց մտնել: Այն ժամ սուրբ ծե րը սրան ևս կա պեց դռա նը, 

և սա էլ չկա րո ղա ցավ մտնել: Երբ այս ա մե նը տե սան մնա ցած դևե րը, 

սկսե ցին դո ղալ` ծե րից երկ յու ղած: Այն ժամ դևերն սկսե ցին ա ղա չել 

ծե րին, որ ի րենց ար ձա կի` գնան: Եվ ան սա լով ա ղա չանք նե րին` ար ձա

կեց նրանց և հրա մա յեց գնալ, և նրանք հապ ճեպ փա խան ու ան մի ջա

պես կո րան»:  

127. Մի ան գամ ծերն ու իր ա շա կեր տը գնա ցին ջուր բե րե լու, և 

ա շա կերտն, ա ռաջ անց նե լով, տե սավ ջրհո րի վրա մի մեծ վի շապ և վա

խե ցավ: Ծերն ա սաց նրան. «Ե՛լ նրա վրա, կո խի՛ր գլու խը, և կփախ

չի»: Իսկ ա շա կեր տը գի տեր և ճա նա չում էր ծե րի մեջ Սուրբ Հո գու 

զո րու թյու նը, ուս տի վստա հե լով նրա ա ղոթ քին` կա տա րեց ծե րի հրա

մա նը, և ե լավ վի շա պի վրա: Իսկ վի շա պը, նախ քան ա շա կեր տի կո խե լը, 

հապ ճեպ փա խավ ա նա պատ. և տես նե լով վի շա պի փա խուս տը` օրհ

նում էին Աստ ծուն, Ով օրհն յալ է Հա վիտ յան:  



  

Գլուխ ԺԹ  
Հայ րե րի կեն ցա ղա վա րութ յան մա սին

1. 
Մի ան գամ հայր Ան տոնն ա ղո թում էր իր խցում, և ձայն լսեց, 

որ ա սում էր. «Ան տո՛ն, դու քո ողջ ճգնու թյուն նե րով չես հա

սել ա լեք սանդ րա ցի մի կոշ կա կար մար դու չա փին»: Ան տո նը լսե լով 

այս՝ գնաց նրա մոտ, գտավ նրան և երդ մամբ քննեց նրա վար քը: Եվ 

կոշ կա կարն ա սաց նրան. «Ճշմա րիտ եմ ա սում քեզ, որ զուրկ եմ բա րի 

գոր ծե րից, բայց այս պի սի սո վո րու թյուն ու նեմ ա մեն օր. երբ ա ռա

վոտ յան արթ նա նում եմ քնից, օրհ նում և փա ռա բա նում եմ Աստ ծուն, 

ա պա դնում եմ իմ առ ջև իմ մեղ քե րը և ինքս ինձ ա սում. վա՜յ քեզ, 

ա՛նձ իմ բազ մա մեղ, քան զի այս մեծ մայ րա քա ղա քի բո լոր բնա կիչ նե

րը, ո ղոր մու թյան ար ժա նա նա լով, կմտնեն Ար քա յու թյուն, և միայն դու 

կժա ռան գես դժոխ քը»: Ան տոնն ա սաց. «Ա սեմ քեզ, որ ես իմ գոր ծե րով 

ու խոր հուրդ նե րով չհա սա քո խոր հուրդ նե րին»:

2. Այս պի սի ձայն ե կավ նաև սուրբ Մա կա րիո սին, թե՝ չես հա սել 

եր կու կա նանց ա ռա քի նու թյան չա փին, որ Ե գիպ տո սում են: Եվ նա 

վերց նե լով գա վա զա նը` գնաց նրանց տես նե լու` հրեշ տա կից գի տե

նա լով նրանց ա նունն ու տու նը: Եվ երբ մտավ նրանց տուն, սի րով 

ու պատ կա ռան քով ըն դու նե ցին նրան: Եվ ա սաց նրանց. «Այս ամ

բողջ չար չա րան քը հանձն ա ռա ձեր վար քը ու սա նե լու հա մար. հա նուն 

Քրիս տո սի՝ պատ մե՛ք ինձ»: Նրանք ա սա ցին. «Երկր նե րով և գա վառ

նե րով միմ յանց օ տար ենք. ե կանք, դար ձանք եր կու եղ բոր կա նայք, և 

ա ռա ջի նը, որ խոր հե ցինք միա սին, ա ղա չանքն էր մեր ա մու սին նե րին` 

պա հել մեր կու սու թյու նը, սա կայն մեզ չլսե ցին: Ա պա Տի րոջ սի րով 

ուխ տե ցինք միա սին լի նել և մեր բե րան նե րը սուրբ և կույս պա հել 

կա տակ նե րից ու տրտունջ նե րից, իսկ մեր խոր հուրդ նե րը` սին ու դա

տարկ մտա ծում նե րից: Եվ ա հա տասն հինգ տա րի է` ի րար հետ ենք և 

միմ յանց չտրտմեց րինք»: Եվ Մա կա րիո սը, լսե լով այս, ա սաց. «ՃշմաL L

L L
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րիտ եմ ա սում ի Տեր, որ ո՛չ մարմ նի կու սու թյու նը, ո՛չ հան պա զօր յա 

ճգնու թյու նը չեն  կա րող  հաս նել այդ պի սի վար քի»:

3. Եր կու հայ րեր ա ղա չե ցին Աստ ծուն, որ ցույց տա ի րենց, թե ո՛ր 

չա փին են հա սել ա ռա քի նու թյան մեջ: Եվ ձայն ե կավ երկն քից և ա սաց 

նրանց. «Ե գիպ տո սի այ սինչ գյու ղում Քրիս տո սա տուր ա նու նով մի աշ

խար հա կան կա, կնոջ ա նունն էլ` Մա րիամ` ձե զա նից լավն են»: Լսե լով 

այս` զար մա ցան հայ րե րը և վեր կե նա լով գնա ցին այն գյու ղը և հարց

նե լով գտան նրանց տու նը: Երբ հարց րին կնո ջը, թե ուր է նրա ա մու

սի նը, կինն ա սաց. «Հո վիվ է և ոչ խար ներ է ա րա ծեց նում»: Եվ նրանց 

տուն հրա վի րեց, իսկ ե րե կո յան ե կավ նրա ա մու սի նը  և ու րա խա ցավ` 

տես նե լով հայ րե րին, և լվաց նրանց ոտ քե րը: Հայ րերն ա սա ցին. «Այս

տեղ հաց չենք ու տի, ե թե չհայտ նես մեզ քո գոր ծե րը»: Իսկ նա ու զում 

էր թաքց նել, սա կայն հայ րերն ա սա ցին. «Աստ վա՛ծ մեզ ու ղար կեց քեզ 

մոտ»: Եվ նա զար հու րած ա սաց. «Այս ոչ խար նե րը, որ ու նենք, մեր 

ծնող ներն են թո ղել, և ինչ որ Աստ ված մեզ հա ջո ղեց նում է դրանց 

գնից` ե րեք մա սի ենք բա ժա նում. մի մա սը աղ քա տա սի րու թյան, մի 

մա սը օ տա րա սի րու թյան և մի մա սը մեր կա րիք նե րի հա մար: Երբ ա ռա 

այս կնոջս, մե զա նից ոչ մե կը չա պա կան վեց մարմ նա կան ցան կու թյուն

նե րով, և եր կուսս էլ կույս ենք, և մեզ նից յու րա քանչյու րը ա ռան ձին է 

քնում. գի շե րը քուրձ ենք հագ նում, իսկ ցե րե կը` յու րա քանչ յուրս իր 

հան դերձ նե րը, և մարդ կան ցից ոչ ոք չգի տե այս բա նը՝ մին չև այ սօր»: 

Լսե լով այս` սքան չա ցան եր կու ծե րե րը, փա ռա վո րե ցին Աստ ծուն և 

վե րա դար ձան ի րենց տե ղե րը:

4. Հայ րե րից մեկն ա սաց, թե Տյու րո սում բնակ վող մի մարդ այս

պի սի դեպք է պատ մել, թե Ա լեք սանդ րիա յի ար վար ձա նե րից մե կում 

մի կա նանց վանք կար, որ տեղ բնակ վում էին հար յուր վաթ սուն կույ

սեր, և վան քը պարս պա պատ ված էր: Տաս ներ կու ա վա զակ ներ` ա վա

զա կա պե տով հան դերձ, ո րո շե ցին հար ձակ վել նրանց վրա: Եվ ա վա զա

կա պե տը նրան ցից յու րա քանչ յու րին հարց րեց. «Ինչ պե՞ս կա րող ենք 

մտնել ներս». երբ ա ռա ջինն ա սաց, թե` շրջան ցենք պա րիս պը, գու ցե 

ջրա տար անցք կամ նման մի բան գտնենք, որ տե ղից հար մար կլի նի 

ներս մտնել, նրան ա սաց. «Ո չինչ չգի տես»: Նույն պես և իր մյուս ըն

կեր նե րին հարց նե լուց հե տո ա սաց. «Ոչ մեկդ ո չինչ չգի տե»: Նրան 

հարց րին. «Իսկ դու ի՞նչ կա սես»: Նա ա սաց. «Կհագ նեմ մի ջա գետք ցու 

տա րազ, կնգուղ կդնեմ և մա զերս նրա տակ կթաքց նեմ, վրա յից կհագ

նեմ փի լոն` սուրս թաքց նե լով տա կը, և ե րե կո յան կողմ կգնամ՝ որ

պես օ տար մե նակ յաց և դռնա պա նին կա սեմ, թե օ տար եմ և ա մա չում 
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եմ քա ղաք մտնել, կա նանց պատ ճա ռով էլ չեմ ու զում ո րևէ մա տուռ 

գնալ, բա՛ց ա րա, բա րի՛ մարդ, ի սեր Աստ ծո, և տո՛ւր ինձ մի կար պետ 

և ինձ փա կի՛ր դռան ներ սում, որ պես զի հանգս տա նամ և ա ռա վոտ յան 

իմ ճա նա պար հը գնամ»: Այս պես խոր հե լով իր ըն կեր նե րի հետ և հագ

նե լով մե նակ յա ցի զգեստ ներ` գնաց և բա խե լով դու ռը՝ դռնա պա նին 

ա սաց` ինչ որ մտա ծել էր: Իսկ դռնա պա նը մեծ ու րա խու թյամբ գնաց և 

հայտ նեց վա նա մո րը՝ կար ծե լով, թե սրբե րից մեկն է, վեր ջինս էլ թույլ 

տվեց նրան ներս թող նել: Եվ հա վա քե լով իր ողջ կու սա նո ցը` նրանց 

հետ ե կավ օրհն վե լու նրա նից. պատ վի րեց ջուր բե րել և եր կու կող մից 

կանգ նեց նե լով` լվա ցին նրա ոտ քե րը և ջու րը որ պես օրհ նու թյուն ցո

ղե ցին ի րենց վրա և օրհն վե ցին նրա նից: Իսկ քույ րե րից մե կը սպա սա

վո րում էր մեկ ու րիշ քրոջ, ո րը մեկ տա րի ան դա մա լույծ վի ճա կում 

վեր նա տանն էր գտնվում, և ոտնլ վա յի ջրից վերց նե լով` սպա սա վո րող 

քույ րը տա րավ նրան` հի վան դին ա սե լով, թե՝ ոմն մեծ սուրբ է ե կել 

մեր վան քը, և մենք լվա ցինք նրա ոտ քե րը և ա մենքս օրհն վե ցինք նրա

նից, և ա հա քեզ հա մար էլ բե րե ցի, որ պես զի դու ևս օրհն վես սրբու

թյու նից: Իսկ ան դա մա լույ ծը երբ ջու րը լցրեց իր վրա, ան մի ջա պես 

ա ռող ջա ցավ: Երբ սպա սա վոր քույ րը կա մե ցավ իջ նել ներ քև, հի վան դը 

նրան ա սաց. «Լսի՛ր ինձ և ա րի՛ միա սին իջ նենք, որ պես զի ես ևս օրհն

վեմ սուրբ ծե րից»: Եվ վեր կե նա լով նրա հետ ի ջավ ներ քև. և քույ րը 

բե րեց նրան ա վա զա կա պե տի մոտ և պատ մեց հրաշ քը, և բո լոր քույ րե

րը, տես նե լով ան դա մա լույ ծին քայ լե լիս, փա ռա վո րե ցին Աստ ծուն այդ 

հրաշ քի հա մար: Երբ ա վա զա կա պե տը լսեց և տե սավ այս ա մե նը, ապ

շեց և զղջման գա լով` նրանց ա սաց. «Աստ ված գի տե, որ մե ղա վոր եմ և 

ա վա զա կա պետ, և այս գի շեր այս տեղ են գա լու տաս ներ կու ա վա զակ

ներ ևս, սա կայն մի՛ երկն չեք, քան զի Աստ ված իմ փրկու թյան հա մար 

տնօ րի նեց այս պես»: Եվ հա նե լով սու րը` գցեց վայր: Իսկ կույ սե րը, 

լսե լով այս և տես նե լով սու րը, գե տին ըն կան և զար հու րե ցին, և ե րե

կո յից մին չև այ գա բաց սաղ մո սում էին ա հու դո ղի մեջ: Եվ երբ ե կան 

մյուս ա վա զակ նե րը, ա վա զա կա պե տը պատ մեց նրանց բո լոր անց քե րը, 

որ ան ցան իր գլխով, և թե դրա նից հե տո ու զում է մե նակ յաց դառ

նալ և երկն չել Աստ ծուց: Իսկ ըն կեր նե րը ա սա ցին նրան. «Ե թե դու, 

հի րա վի, այդ պես հզոր լի նե լով՝ ու զում ես մե նակ յաց դառ նալ, մենք 

ևս մե նակ յաց կդառ նանք»: Եվ նույն պա հին հրա ժար վե լով ա վա զա

կու թյու նից` բո լո րը մե նակ յաց դար ձան: Եվ հա վա տաց րեց մեզ տյու

րոս ցին, որն այս ա մե նը պատ մեց, թե` գնա ցի Ան տիոք, գտա վան քը 

և հենց ի րեն ցից էլ լսե ցի այս ա մե նը: Արդ, պետք է այ սու հե տև ա մեն 

ին չում փառք տալ Աստ ծուն, քան զի մենք շատ հա ճախ չենք երկն չում 
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Աստ ծուց, սա կայն Նա իր գոր ծե րի մի ջո ցով որ սում է մեր ան ձե րը ի 

փրկու թյուն:

5. Ոմն մե նակ յաց մի քա նի օր շրջում էր մի ման կա մարդ կնոջ հետ 

Ա լեք սանդ րիա քա ղա քում և ո ղոր մու թյուն էր խնդրում, իսկ ո մանք 

տես նե լով նրան` գայ թակղ վե ցին` կար ծե լով, թե ա մուս նա ցած  է նրա 

հետ և հայտ նե ցին նրանց մա սին ե րա նե լի Հով հան հայ րա պե տին, 

տրտնջա ցին` ա սե լով, թե հրեշ տա կա յին տես քի տակ ա մո թա լի ա րատ

ներ է թաքց նում, քան զի դե ռա տի աղջ կա հետ է ա մուս նա ցել: Եվ Աստ

ծո ծա ռան կար ծե լով, թե Տի րոջ ա ռաջ ար գե լում է մեղք գոր ծել, և այդ 

ար գելքն Աստ ծուց է ներշնչ ված, իս կույն հրա մա յեց գա նա հա րել կնո ջը 

և ա ռանձ նաց նել նրա նից, և նրան նույն պես գա նա հա րել և ա ռան

ձին բանտ գցել: Երբ հրա մանն ան մի ջա պես կա տար վեց, հայ րա պե տին 

ե րա զում ե րևաց մե նակ յա ցը և ցույց տվեց նրան ամ բող ջո վին թա րա

խա կա լած իր թի կուն քը, քան զի քո րե պիս կո պոս ներն անխ նա ծե ծել էին 

նրան, և ա սաց. «Այս պես, տե՛ր, հա ճո՞ է քեզ. հա վա տա՛, այս ան գամ 

մո լոր վե ցիր որ պես մարդ»: Եվ այս ա սե լով` հե ռա ցավ նրա մո տից: Երբ 

այդ ե ղավ, ե րա նե լին, քնից արթ նա նա լով, նստեց ան կող նու մեջ, հի

շեց գի շե րա յին ե րա զը և մտա տան ջու թյան մեջ ընկ նե լով` իր մտե րիմ 

սե նե կա պե տին ու ղար կեց, որ բան տարկ ված տե ղից իր մոտ բե րի մե

նակ յա ցին` պատ վի րե լով նրան` ոչ ո քի չա սել: Մտա ծեց` ե թե գի շերն 

ինձ ե րևա ցա ծի նման լի նի և նույն վեր քերն ու նե նա, որ տե սա նրա 

թի կուն քին, այդ նշան նե րը բա վա կան են հաս տա տե լու, որ ան պարտ է 

այն ա մե նից, ինչ ա սա ցին նրա մա սին: Երբ մե նակ յա ցը մեծ դժվա րու

թյամբ ե կավ` կռթնած սե նե կա պե տի ձեռ քին, քան զի չէր կա րո ղա նում 

ինք նու րույն գնալ` ա նե րևա կա յե լի գա նա հա րու թյան պատ ճա ռով, 

աստ վա ծա սեր հայ րա պե տը ըն դու նեց նրան իր ա ռանձ նա սեն յա կը, իսկ 

այն տեղ ոչ ոք չկար, բա ցի տեր Հով հան նե սից ու տեր Սո փո րո նից, ո րը 

հե տա գա յում դար ձավ սուրբ քա ղա քի` Ե րու սա ղե մի հայ րա պե տը: Երբ 

հայ րա պե տը տե սավ նրա դեմ քը, ըն կավ մտքե րի մեջ` չկա րո ղա նա լով 

զար ման քից ո րևէ բան ա սել, այլ միայն ձեռ քով նշան ա րեց  նրան, որ 

նստե լի ճյու ղե րից հյուս ված ա թո ռի վրա: Եր կար ժա մա նակ մնա լով 

ապ շա հար վի ճա կում` ի վեր ջո ինքն ի րեն զո րաց րեց կե նա րար խա չի 

նշա նով և չա րա խոս ված մե նակ յա ցին ա ղա չեց հա նել իր վրա յից սփա

ծա նին և մեր կա նալ ա ռանց ա մա չե լու, որ պես զի տես նի նրա թի կուն քը, 

թե արդ յոք այն պի սի՞ն է, ինչ պի սին որ տե սել էր ե րա զում: Իսկ նա, 

պա րե գո տը ի ջեց նե լով գոտ կա տե ղից ներ քև, որ պես զի ծած կի իր ա մո

թույ քը, սկսեց մեր կա նալ և հա նե լով թիկ նո ցը` ցույց տվեց թի կուն քը 
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հայ րա պե տին, և աստ վա ծա յին հրաշ քով քանդ վեց սփա ծա նին, որ կա

պել էր իր գոտ կա տե ղին, և վայր ըն կավ, ու ա մեն քը տե սան, որ ներ

քի նի էր, սա կայն քա նի որ դեռ շատ ե րի տա սարդ էր` չգի տեր, որ ին քը 

ներ քի նի է: Տես նե լով այս՝ մա նա վանդ թի կուն քի վեր քե րը, սրբա սեր 

հայ րա պե տը մարդ ու ղար կեց և կան չեց նրանց, ով քեր ա ռանց քննու

թյան չա րա խո սե ցին նրան, և իր ա ռա ջից վտա րե լով նրանց` ե րեք տա

րով հե ռաց րեց ե կե ղե ցուց և սուրբ Հա ղոր դու թյու նից: Իսկ մե նակ յա

ցին զղջա լով ա սում էր ու խոս տո վա նում, թե ան գի տա բար մե ղան չեց 

նրա դեմ և մա նա վանդ` Աստ ծո դեմ: Սա կայն նաև խրա տում էր և 

ա սում. «Պետք չէ, որ ո րևէ մե կը, որդ յա՛կ, անզ գու շա բար շրջի քա ղա

քում, մա նա վանդ ով քեր ձեզ պես սուրբ և հրեշ տա կան ման  զգեստ ներ 

են կրում. և ոչ միայն այդ, այ լև կա նանց հետ շրջե լը` հայ հո յու թյան 

ա ռիթ է դառ նում տես նող նե րի հա մար»: Այն ժամ մե նակ յա ցը վա յե

լուչ պար կեշ տու թյամբ և խո նար հու թյամբ քա հա նա յա պե տին ա սաց. 

«Աստ ված, որ հաս տա տեց քեզ այդ սուրբ ա թո ռի վրա, գի տե, որ չեմ 

ստում: Ո րոշ ժա մա նակ  ա ռաջ Գա զա յում էի և այն տե ղից դուրս գա

լով` ճա նա պարհ ըն կա, որ պես զի գամ այս տեղ` երկր պա գե լու սուրբ 

աբ բա Կյու րո սին, և պա տա հեց ինձ այս աղ ջի կը, ո րը բա րեսր տո րեն 

օ թևան տվեց ինձ՝ ե րե կոն վրա հաս նե լուն պես, և իմ ոտ քերն ըն կած 

ա ղա չում էր, որ ինձ հետ ճա նա պարհ ընկ նի, և իր մա սին ա սում էր, թե 

եբ րա յե ցի է և կա մե նում է քրիս տոն յա դառ նալ: Եվ սկսեց դա տա պար

տել ինձ խոս քե րով, որ պես զի չթող նեմ ի րեն գնա լու դե պի կո րուստ: 

Աստ ծո դա տաս տա նից երկ յու ղե լով` վերց րի ինձ հետ, կար ծե լով, որ 

Փրկի չը ներ քի նուս փոր ձու թյուն չի ու ղար կի և չգի տեի, թե ոչ մե կին 

չի խնա յում: Եվ երբ ե կանք և կա տա րե ցինք մեր ա ղոթ քը, աբ բա Կյու

րո սի մոտ մկրտե ցի նրան և պար զամ տու թյամբ շրջում էի նրա հետ` 

փոքրինչ ո ղոր մու թյուն խնդրե լով մեր կա րիք նե րի հա մար, որ պես զի 

նրան կու սա նոց ու ղար կեմ»: Երբ այս ա մե նը լսեց հայ րա պե տը, Սո փո

նիո սին ա սաց. «Աստ վա՜ծ իմ, որ քա՜ն գաղտ նի ծա ռա ներ ու նի Քրիս

տոս, որ մենք` տա ռապ յալ ներս, չգի տենք»: Այն ժամ պատ մեց նրան 

իր տե սած ե րա զը և հար յուր դա հե կան տվեց նրան, իսկ աստ վա ծա սեր 

մե նակ յա ցը չկա մե ցավ վերց նել և հե տև յալ հի շար ժան խոսքն ա սաց. 

«Ես սրա  կա րի քը չու նեմ, տե՛ր, քան զի մե նակ յա ցը ե թե հա վատ ու նի, 

սրա կա րի քը չու նի, իսկ ե թե սրա կա րիքն ու նի՝ հա վատ չու նի»: Այս 

խոս քով բո լո րը հա մոզ վե ցին, որ Աստ ծո ծա ռա է, և նա խո նարհ վե լով 

հայ րա պե տի ա ռաջ` գնաց խա ղա ղու թյամբ: Այդ օր վա նից հայ րա պետն 

ա ռա վել պատ վում և սի րով էր ըն դու նում մե նակ յաց նե րին և նրանց, 

ում վատ թար բար քի տեր էին հա մա րում:  



560  ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

6. Նույն ե րա նե լի Հով հան նես հայ րա պե տը նաև ա սում էր, թե պետք 

է ննջեց յալ նե րի հո գի նե րի հա մար պա տա րագ մա տու ցել, քան զի դա 

մեծ մխի թա րու թյուն է նրանց հո գի նե րի հա մար, և հար կա վոր է ա ռանց 

երկմ տու թյան կա տա րել. և ա սա ծը հիմ նա վո րեց հե տև յալ պատ մու

թյամբ: Ոչ շատ ժա մա նակ ա ռաջ մի պար սի կի գե րի տա րան Պարս

կաս տան և փա կե ցին Ան հուշ կոչ վող բան տում: Ո մանք ա զատ վե լով 

այդ բան տից` ե կան Կիպ րոս, և այն պար սի կի տոհ մա կից նե րը հարց րին 

նրանց, թե արդ յոք տե սե՞լ են նրան: Նրանք ա սա ցին. «Մե ռավ, և մենք 

մեր ձեռ քով թա ղե ցինք նրան»: Սա կայն թաղ վածն ի րա կա նում նա չէր, 

այլ նման էր նրան. նույ նիսկ նրա մահ վան ա միսն ու օրն էին ա սում: Եվ 

նրանք, իբ րև մե ռե լի վրա, տա րին ե րեք ան գամ պա տա րագ էին մա տու

ցում: Իսկ չոր րորդ տա րում այդ մար դը Պարս կաս տա նից փախ չե լով` 

ե կավ Կիպ րոս: Նրա ըն տա նիքն ա սաց նրան. «Մենք լսե ցինք քո մահ

վան մա սին և քո հի շա տա կին տա րին ե րեք ան գամ պա տա րագ էինք 

մա տու ցում»: Երբ լսեց, որ տա րին ե րեք ան գամ իր հի շա տակն էին 

կա տա րում, հարց րեց, թե ո՞ր օ րը և ո՞ր ամ սին էին այն կա տա րում: Եվ 

նրանք ա սա ցին. «Մի ան գամ Հայտ նու թյան օ րը, մի ան գամ Զա տի կին 

և մյու սը` Պեն տե կոս տեին»: Եվ նա երդ մամբ ա սաց, թե այդ ե րեք օ րե

րին սպի տա կազ գեստ մեկն էր գա լիս՝ ա րե գա կան ման, և ինձ ան տե սա

նե լիո րեն ար ձա կում էր բան տի շղթա նե րից, և ես ա զատ շրջում էի ողջ 

օ րը, և ոչ ոք չէր ճա նա չում ինձ, իսկ հա ջորդ օ րը դարձ յալ հայտն վում 

էի շղթա նե րի մեջ: Այս տե ղից ի մա նում ենք, որ ննջեց յալ նե րը նե րում 

ու նեն, ո րոնց հա մար պա տա րագ է մա տուց վում:

7. Ձի թեն յաց լե ռան վրա մի վանք կար, ո րի ա նունն էր Փա րախ: 

Այս տեղ բնակ վում էին չորս հար յուր կա նայք, իսկ երբ պար սիկ նե րը 

ե կան Ե րու սա ղեմ և պա շա րե ցին քա ղա քը, այն ժա մա նակ  դուրս հա

նե ցին այն չորս հար յուր կույ սե րին և բա ժա նե ցին` պղծե լու հա մար: 

Երբ նրան ցից ա մե նաս տա հակն ու լպիր շը կա մե ցավ ա պա կա նել Քրիս

տո սի գառ նու կին, այդ ան սան ձը և նրա հետ նաև սա տա նան` խաբ վե

ցին կույ սից հե տև յալ կերպ. երբ ե կավ նրան ա պա կա նե լու, Քրիս տո սի 

հարսն ա սաց նրան. «Շնոր հի՛ր ինձ իմ կու սու թյու նը և ես քեզ կշնոր

հեմ մի օ ծա նե լիք, որ որ քան նետ ու սուր գա քեզ վրա՝ մնաս ան խո

ցե լի»: Եվ նա զար մա ցած ա սաց սրբու հուն. «Բե՛ր ինձ այդ օ ծա նե լի քը, 

և ես չեմ մեր ձե նա քեզ», մտքում ու նե նա լով, թե կվերց նեմ այն, հե տո 

կա նեմ այն, ինչ կա մե նում եմ: Սա կայն այդ ամ բար տա վա նի հույ սերն 

ի դե րև ե լան, քան զի ծո ցից հա նե լով սուրբ յու ղի շի շը` ի մաս տուն 

կույսն ա սաց. «Վերց րո՛ւ այս և օ ծի՛ր քո պա րա նո ցը, և ես սրով կհար
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վա ծեմ քո պա րա նո ցին, և դու այն ժա մա նակ կտես նես, թե ինչ ըն ծա 

եմ մա տու ցել քեզ»: Իսկ նա ա սաց. «Ո՛չ իմ,  այլ քո պա րա նո ցի վրա 

փոր ձենք այն». հենց դրա հա մար էր ա ղո թում սրբու հին, դա էր ակն

կա լում և դրան էր փա փա գում, ո րի հա մար էլ ի մաս տու թյամբ խո

րա ման կեց, որ պես զի բան սար կո ւի այդ ո րո գայ թին որս չդառ նա: Սա 

նա խընտ րեց մարմ նա վոր մահն ըն դու նել, քան՝ հո գևոր. դրա հա մար 

էլ, հու րա խու թյուն ա նօ րե նի, զվարթ դեմ քով, մեծ սի րա հո ժա րու թյամբ 

օ ծեց իր պա րա նոցն այն կե նա րար յու ղով և խո նարհ վե լով՝ ա սաց հի

մար պար սի կին. «Հար վա ծի՛ր ողջ ու ժով և տե՛ս, թե ինչ զո րու թյուն 

ու նի այս յու ղը»: Իսկ նա, տես նե լով սրբու հու ջեր մե ռանդ պատ րաս

տա կա մու թյու նը, հա վա տա լով, թե ճշմար տու թյու նը լսեց և չհաս կա

նա լով, որ իր ժան տա հոտ գո յու թյու նից կույ սը փախ չում է և շտա պում 

դե պի Քրիս տոս, ար դա րու թյան այս թշնա մին ողջ ու ժով հար վա ծեց` 

հու սա լով, թե սու րը չի մեր ձե նա պա րա նո ցին. իսկ երբ տե սավ նրա 

պատ վա կան գլու խը կտրված և գետ նին ըն կած, հաս կա ցավ, որ ին քը` 

ժան տա տեսն ու ա նա մո թը, պարտ վեց կնո ջից: Ո ՜վ բա րի խո րա ման կու

թյուն, ո՜վ բա րի սուտ, ո՜վ գո վե լի նեն գու թյուն: Լսե՛ք այս, կա նա՛յք, և 

նման վե՛ք նրա պար կեշ տու թյա նը, որ ար հա մար հե լով այս տե ղի կյան

քը` ժա ռան գեց Երկն քի Ար քա յու թյու նը` անձ կա լով իր ան մահ փե սա 

Քրիս տո սին:

8. Նույն պարս կա կան գե րու թյան մեջ էր Քրիս տոս Աստ ծո սուրբ 

Հա րու թյան վան քի սար կա վագ ոմն Եվ սե բիո սը, որն ու ներ եր կու փոքր 

աղ ջիկ` մե կը ութ և մյու սը տա սը տա րե կան` շատ շա տե րից գե ղե ցիկ 

ու կայ տառ: Ա նօ րե նը, սրանց տես նե լով այս պես գե ղե ցիկ, դի վա կան 

ներ գոր ծու թյու նից դրդված ստի պում էր երկր պա գել կրա կին և շտա

պում էր հե ռաց նել նրանց Քրիս տո սի հա վա տից: Եվ բե րել տա լով իր 

ա ռաջ` կրակ վա ռեց և սկսեց շո ղո մել, շո ղո քոր թել աղ ջիկ նե րին և հա

մո զել, որ պես զի իր հետ միա սին երկր պա գեն: Իսկ հայ րը սաս տում էր՝ 

չա նել այդ: Հե տո փո խե լով կար գը` բար բա րոսն սկսեց սպառ նա լիք ներ 

տե ղալ, իսկ հայ րը քաղց րա խո սու թյամբ հոր դո րում էր, և Քրիս տո սի 

զա վակ նե րը տա տան վում էին նրանց եր կու սի մի ջև: Հե տո բար կա ցավ 

ա նօ րե նը և մեր կաց րեց սու րը ա վա գի վրա և ճո ճե լով՝ զար հու րեց նում 

էր նրան: Հայ րը նրան ա սաց. «Մի՛ երկն չիր, զա վա՛կս, կա պի՛ր քո 

ձեռ քե րը հե տևդ և սի րա հո ժար ըն դու նի՛ր նա հա տա կու թյունդ հա նուն 

Քրիս տո սի, Ով քեզ հա մար ըն դու նեց գե ղար դի խո ցումն իր կո ղի մեջ»: 

Եվ աղ ջի կը մնաց հաս տա տուն և զանց չա րեց հոր պատ վի րա նը, այլ 

մին չև ի մահ համ բե րեց, հա նուն Քրիս տո սի ըն դու նեց իր նա հա տա

36 – Հարանց վարք
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կու թյու նը՝ ինչ պես ծա րավ մե կը կպա պա կի զո վա սուն ջրի. ըն թա ցավ, 

հաղ թեց և պսակ ստա ցավ: Լսե՛ք և երկ րորդ զա վա կի նա հա տա կու

թյու նը հա նուն Քրիս տո սի: Դար ձավ ամ բա րիշ տը երկ րորդ աղջ նա կին. 

ա մեն ինչ ա րեց, ա մեն տե սակ տան ջանք կի րա ռեց, սա կայն ո չինչ չօգ

նեց, մինչ դեռ դժնդակ ա նօ րե նը կար ծում էր, թե ա ռա ջի նի մորթ վե լը 

տես նե լով՝ երկ րոր դը հեշ տու թյամբ տե ղի կտա, սա կայն այն ան սան ձը 

հու սա խաբ ե ղավ, քան զի աղջ նա կի բա րե հոր դոր հայ րը Աստ ծո զո

րու թյամբ խրա տեց նրան, և նա, հայ րա կան գո րո վով խրատ ված,  Վե

րին զո րու թյամբ պարսպ ված, որ պես Աստ ծո գառն առ յու ծի բե րա նից` 

փրկվեց ան բիծ և անվ նաս: Եվ հայրն այս պես էր ա սում կրտսե րին. 

«Մի՛ երկն չիր, զա վա՛կ իմ և պտուղ իմ,  պա տա րագ իմ և պար ծանք իմ. 

մի՛ ըն դու նիր և մի վայրկ յան իսկ ետ մի՛ մնա քո  քրո ջից. ա հա վա սիկ 

ես էլ ձեզ հետ ան հա պաղ գա լիս եմ առ Քրիս տոս»: Աստ ծո թշնա մին 

երբ լսեց այս, սրով հար վա ծե լով՝ սպա նեց նաև մյուս աղջ կան: Հայ րը, 

տես նե լով այս, լցվեց մեծ ու րա խու թյամբ, որ իր զա վակ նե րը ի Քրիս

տոս փոխ վե ցին, և ինքն իր պտղից պա տա րագ մա տու ցեց Աստ ծուն, 

սա կայն տրտմում էր, թե գու ցե ետ մնա իր զա վակ նե րից և չստա նա 

մար տի րո սու թյան պսակ: Դրա հա մար էլ ա նօ րե նին գրգռե լով և նրա 

բար կու թյու նը շար ժե լով՝ ա սաց նրան. «Ո ՜վ թշվա ռա կան, ի՞նչ մի մեծ 

բան ա րիր, որ ե րե խա նե րի վրա քա ջա ցար. ես էլ կա րող էի այդ ա նել, 

սա կայն ե թե ու զում ես քա ջու թյամբ պար ծե նալ` փոր ձիր ի՛նձ ստի պել 

երկր պա գե լու քո պիղծ ու զա զիր կրա կին»: Երբ այս խոս քե րը լսեց 

այն չա րա նենգ գա զա նը, վեր թռավ և կրճտաց րեց իր ա տամ նե րը նրա 

վրա, խփեց նրան քա րե րով ու գա նա հա րեց, դա լար ճյու ղե րով ար նա

թա թախ ա րեց նրա կո ղե րը, մին չև որ այս ա մե նից սաս տիկ հոգ նեց: 

Ա պա մեծ խա րույկ վա ռեց և կա պե լով տեր Եվ սե բիո սին` գցեց խա

րույ կի մեջ՝ որ պես ող ջա կեզ պա տա րագ՝ ոչ թե իր բար քի հա մար, այլ՝ 

իր հա վա տի ու հաս տա տա կա մու թյան: Ո ՜վ զար մա նա լի և հրա շա փառ 

գործ. ժա մա նա կին Աբ րա հա մը իր որ դուն մա տու ցե լով` իր պատ րաս

տա կա մու թյու նը ցույց տվեց, իսկ սա գոր ծո՛վ կա տա րեց. նա իր ան ձը 

չմատ նեց, իսկ սա իր ան ձը չխնա յեց: Թող լսեն այս ա մե նը հայ րերն ու 

մայ րե րը և շտա պեն  այս պի սի ըն ծա մա տու ցել Աստ ծուն:

9. Այն Հռա յի թում, որ տեղ յո թա նա սուն ար մա վե նի ներն ու ջրի տաս

ներ կու աղբ յուր ներն են, ուր մտավ Մով սե սը ժո ղովր դի հետ Ե գիպ տո

սից դուրս գա լուց հե տո (Ե լից ԺԱ 27), Հռա յի թում բնակ վող մի եղ բայր 

պատ մեց մեզ և ա սաց. «Խոր հե ցի մի օր ա ռանձ նու թյան մեջ, որ գնամ 

ներ քին ա նա պատ, տես նեմ` կգտնեմ մե կին` ա վե լի խո րը ա նա պա տում, 



 ԳԼ. ԺԹ –  ՀԱՅ ՐԵ ՐԻ ԿԵՆ ՑԱ ՂԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅ ԱՆ ՄԱ ՍԻՆ  563

որ ծա ռա յում է մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սին: Եվ չորս օր ու գի շեր 

գնա լով` մի այր գտա և դու ռը բա խե լով մտա ներս ու մի եղ բոր տե

սա՝ ձեռ քե րը տա րա ծած: Կար ծե ցի, թե ա ղոթք է մա տու ցում, բայց երբ 

շատ եր կա րեց, մեր ձե ցա նրա հան դեր ձին, և այն իմ ձեռ քում փո շու 

վե րած վեց: Տես նե լով, որ նա վա ղուց վախ ճան վել է, հա նե ցի վե րար

կուս և դրա կե սով պա տե ցի սրբի մար մի նը և դար ձա իմ խու ղը` փա

ռա վո րե լով Աստ ծուն: 

10. Այդ կող մե րում մեկն էլ կար` Ղո գի նոս ա նու նով, ո րը բա զում 

ո ղոր մու թյուն ներ էր ա նում, և հայ րե րից մե կը, գա լով նրա մոտ, ա ղա

չեց նրան, որ ի րեն տա նի հայր Ով րի մոտ: Եվ Ղո գի նոս ծե րը, գա լով 

հայր Ով րի մոտ, սկսեց գո վել այն ծե րին, թե բա րի է և շատ ո ղոր մու

թյուն ներ է ա նում: Հայր Ովրն ա սաց. «Ա յո՛, բա րի է»: Դրա նից հե տո 

Ղո գի նոսն ա ղա չեց նրան և ա սաց. «Թո՛ւյլ տուր, որ նա գա և տես նի 

քեզ»: Հայր Ովրն ա սաց. «Ճշմա րիտ եմ ա սում քեզ, նա այս ձո րը չի 

անց նի և ինձ չի տես նի»:

11. Մի ան գամ հայր Մա կա րիոսն ե կավ Եղ բեոն` հայր Միով սի մոտ: 

Սրանք  ի րար չէին ճա նա չում, իսկ հայր Միով սը ար դեն շատ եր կար 

պա րան էր հյու սել: Հայր Մա կա րիո սը նրան ա սաց. «Հրա մա յի՛ր, որ ես 

էլ հյու սեմ»: Վեր ջում պարզ վեց, որ հայր Մա կա րիո սի հյու սած պա րա

նը շատ ա վե լի եր կար է, քան հայր Միով սի նը: Եվ հայր Միով սը նրան 

ա սաց. «Դու Մա կարն ես, բա րով ե կար, վա ղուց ի վեր փա փա գում էի 

քեզ տես նել»: Եվ եր կուս տեք ու րա խա ցան միմ յանց հա մար, և Մա կա

րիոսն այն տե ղից վե րա դար ձավ Սկյու թիա:

12. Հայր Պի մենն ա սաց. «Հայ րե րից շա տե րը մեծ ե ղան և քաջ` կրո

նա վո րու թյան մեջ, սա կայն խո րա գետ՝ նրբա գույն հար ցե րում` շատ 

քչե րը»:

13. Սկյու թիա յից եր կու ծեր գնում էին ա նա պա տի ճա նա պար հով և 

այ րե րի խոր քե րից լսե ցին հի վան դի հա ռա չանք ներ: Լսե լով այդ` ի ջան 

մա ցառ նե րը, ո րո նե ցին և գտան մի սուրբ կույ սի և նրան ա սա ցին. 

«Ե՞րբ ե կար այս տեղ, մա՛յր, և կամ ո՞վ է քեզ սպա սա վո րում», ո րով հե

տև այ րում ո չինչ չտե սան, բա ցի գետ նա տա րած կույ սից: Եվ նա ա սաց. 

«Ե րե սու նութ տա րի այս այ րում եմ, բան ջար եմ ճա շա կում և Քրիս

տո սին եմ ծա ռա յում, և մարդ չեմ տե սել մինչ օրս, ո րով հե տև Աստ

ված ու ղար կեց ձեզ, որ պես զի թա ղե՛ք իմ ոս կոր նե րը»: Եվ այս ա սե

լով` ննջեց: Իսկ հայ րե րը փա ռա բա նե ցին Աստ ծուն, թա ղե ցին նրան և 

ա ղոթք ա նե լով` գնա ցին: 
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14. Ծե րե րից մե կը պատ մեց մեզ մի հրաշ քի մա սին, ո րը կա տար վել 

էր մի գրագ րի հետ՝ Կոս տանդ նու պոլ սում: Ու րեմն, Կոս տանդ նու պոլ

սում, Մո րիկ կայս րի օ րոք, ոմն ա նար ժան մե սիդ1 կար, ո րը մո գու թյան 

ար վես տով շա տե րին էր հա վի տե նա կան մահ վան մեջ ընկղ մում, իսկ ին

քը մե ծա մեծ պա տիվ նե րի էր ար ժա նա նում` ծա ծուկ դյու թու թյուն ներ 

ա նե լով: Սա մի գրա գիր ու ներ, ո րը քրիս տոն յա էր և Աստ ծո հան դեպ՝ 

խիստ երկ յու ղած: Սրան նույն պես խոր հում էր այ լոց հետ իր մա հա

բեր թույ նի մեջ ընկղ մել և այս պի սի մար դուն խա բեու թյամբ դյու թու

թյան ար վես տի մեջ ներ քա շել: Մի գի շեր ա նիծ յալն իր այս գրագ րին 

ա ռա ջար կեց ու ղեկ ցել ի րեն, և եր կու սով ա րա գըն թաց ե րի վար նե րով 

կես գի շե րին հա սան մի ըն դար ձակ ա մա յի դաշտ, ուր ո՛չ շի նու թյուն 

կար և ո՛չ էլ օ թևան: Հան կար ծա կի նրանց առ ջև հայտն վեց մի քա ղաք: 

Երբ եր կուսն էլ վայր ի ջան ե րի վար նե րից և կա պե ցին ձիե րը, միջ նոր դը 

բա խեց դու ռը, և բաց վեց նրա ա ռաջ: Նրանց դի մա վո րող նե րը՝ բո լորն 

էլ խափ շիկ ներ էին, ող ջու նե ցին նրան և մո տե նա լով` ա նիծ յալ միջ

նոր դի ե րե սը համ բու րե ցին և ա ռաջ նոր դե ցին նրանց մի ստրո գետն յա 

սրահ, ուր ա ծա թյա և ոսկ յա աշ տա նակ նե րի վրա ջա հեր էին վառ վում, 

և ա ջից ու ձա խից ա թոռ ներ էին շար ված, իսկ մեջ տե ղում մի բարձր 

ա թոռ կար, ո րին բազ մել էր մի ոմն խափ շիկ, ո րի աջ ու ձախ կող

մե րում  բա զում խափ շիկ ներ  էին  նստած:  Եվ ե կավ այն ա նիծ յալ 

մե սո նը, ըն կավ բարձր ա թո ռին բազ մա ծի առ ջև, իսկ նա փա փա գով 

ըն դու նեց նրան և հարց րեց. «Ի՞նչ է, տե՛ր միջ նորդ, կա տար վե՞ց քո 

կամքն ամ բող ջու թյամբ, թե՞ ոչ»: Եվ միջ նորդն ա սաց. «Ա յո՛, տե՛ր, և 

այդ շնոր հի հա մար ե կա քեզ երկր պա գե լու և գո հա նա լու քե զա նից»: 

Բարձր ա թո ռին բազ մողն ա սաց. «Ա ռա վել մեծ շնորհ ներ կտամ քեզ»: 

Հե տո մե սո նը գնաց և նստեց նրա ա թո ռի առ ջև: Իսկ գրա գի րը, տես նե

լով ի րեն խափ շիկ նե րի բազ մու թյան մեջ և գար շե լով նրանց մեր ձա վո

րու թյու նից, գնաց և կանգ նեց մե սո նի հե տևում: Բարձր ա թո ռին բազ

մո ղը, տես նե լով նրան, մե սո նին հարց րեց. «Այս մար դը, որ քեզ հետ է, 

տե՛ր մե սոն, ո՞վ է կամ ո՞ւմ շնոր հիվ ե կավ այս տեղ»: Մե սոնն ա սաց. 

«Քո ծա ռան է, տե՛ր»: Եվ խափ շի կը դառ նա լով նրան՝ ա սաց. «Ա սա՛, 

ե րի տա սա՛րդ, ծա ռա՞ ես»: Գրա գիրն ա սաց. «Ծա ռա եմ Հո րը, Որ դուն 

և Սուրբ Հո գուն»: Եվ խա չի նշա նով կնքեց ի րեն, և հենց նույն պա

հին ա թո ռին բազ մո ղը տա պալ վեց, ա թո ռը կոր ծան վեց, լապ տեր ներն 

հան գան, դևե րը ա ղա ղակ բարձ րաց րին, և ա մենքն էլ ան հե տա ցան, 

սրա հը չքա ցավ, քա ղաքն ա նէա ցավ, մե սոնն ըն կավ, և ա մեն ինչ փո

շու վե րած վեց: Ոչ մի ձայն այ լևս… հա մա տա րած լռու թյուն… և չկար 
1 Մեսիդ կամ մեսոն՝ հոնարեն բառ է , որ  նշանակոմ է միջնորդ:



 ԳԼ. ԺԹ –  ՀԱՅ ՐԵ ՐԻ ԿԵՆ ՑԱ ՂԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅ ԱՆ ՄԱ ՍԻՆ  565

ոչ ոք, բա ցի դպի րից և կապ ված ե րի վար նե րից: Դարձ յալ կնքեց ի րեն 

դպի րը՝ խա չով պատ վա կան, և ո՛չ ձա խում, ո՛չ ա ջում ոչ ո քի չտե սավ, 

հե ծավ իր ե րի վա րը, ե կավ տուն և իր մեջ թաքց նե լով` ոչ ո քի չէր կա

մե նում պատ մել պա տա հա ծը: Ո րոշ ժա մա նակ անց գնաց մի պատ րի կի 

մոտ, ո րը խիստ ո ղոր մած, կա տար յալ գե ղե ցիկ և Քրիս տո սին սի րե լի 

մարդ էր, և քա նի որ միմ յանց բա րե կամ ու դրա ցի էին, նստե ցին ի րար 

հետ հո գևոր բա նե րից խո սե լու: Երբ հա սավ գի շեր վա ժա մը, եր կու սով 

ե կան Փրկչի Պլեո րոն կոչ վող տա ճա րը՝ ա ղո թե լու, և կանգ նե ցին մեր 

Տեր և Փրկիչ Հի սուս Քրիս տո սի պատ կե րի առ ջև: Այն ժամ պատ կե րը 

դար ձավ և նա յեց գրագ րին. գրա գի րը կանգ նեց պատ կե րի մյուս կող

մում, իսկ պատ կե րը դարձ յալ շրջվեց նրա կող մը: Երբ պատ րի կը տե

սավ այս, ե րես նի վայր ըն կավ և ա ռա տա բուխ ար տա սուք նե րով ա ղա

չեց մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սին՝  ա սե լով. «Տե՛ր Հի սուս Քրիս տոս, 

գի տեմ, որ մե ղա վոր եմ, սա կայն քո ե րե սը մի՛ դարձ րու ինձ նից. նա յի՛ր 

ինձ և ո ղոր մի՛ր ինձ, քան զի թեև մե ղա վոր եմ, սա կայն քո ստեղ ծածն 

եմ, և չեմ տես նում իմ մեջ, Տե՛ր, այն քան չա րու թյուն կամ խո րա ման

կու թյուն, որ Քո սուրբ ե րեսն ինձ նից դարձ նես»: Մինչ այս պի սի մոր

մո քու մով լաց էր լի նում պատ րիկն ու խոս տո վա նում, այս պի սի խոսք 

հնչեց սուրբ և ա նա րատ պատ կե րից. «Քե զա նից, ո՜վ պատ րիկ, միայն 

գոհ եմ, ո րով հե տև շար ժում ես իմ ո ղոր մա ծու թյու նը նրանց հան դեպ, 

ով քեր ա ղա չում են, սա կայն այս գրագ րին պար տա կան եմ, քան զի նե

ղու թյան ժա մին և բա զում վշտե րի մեջ չու րա ցավ ինձ, այլ Հայր, Որ դի 

և Սուրբ Հո գի խոս տո վա նեց, և ըստ ա մե նայ նի՝ Ես նրա վար ձը կտամ՝ 

ի տրի տուր նրա վաս տա կի»: Երբ այս լսեց պատ րի կը, հար ցու փորձ 

ա րեց գրագ րին և ստու գու թյամբ ի մա ցավ նրա նից ա մեն ինչ և փառք 

տվեց ար դա րակ շիռ վար ձատ րող Քրիս տո սին: Նույն պես և մենք, եղ

բայր նե՛ր, հիա նա՛նք` լսե լով այս պատ մու թյու նը, որ Աստ ված ի րեն 

պար տա կան է հա մա րում նրանց, ով քեր ա նա րատ, ու ղիղ և ան խախտ 

հա վա տը պա հում են առ Նա: Ար դա րև, ար հա մար հե՛նք բյու րա վոր 

մա հե րը՝ հա նուն Քրիս տո սի, նաև գրկա բաց ըն դու նենք տա ռապ յալ

նե րին, որ Աստ ված է շնոր հում մեզ, որ պես զի Քրիս տոս մեզ իր բա

րե կա մը հա մա րե լով՝ ինչ պես այս պատ րի կին՝ գո հա նա, և ինչ պես այն 

գրա գի րը՝ ար ժա նի լի նենք լսե լու, թե` պար տա կան եմ քեզ և պա տաս

խան կտամ Դա տաս տա նի օ րը, երբ յու րա քանչ յու րին կհա տու ցեմ՝ ըստ 

ի րենց գոր ծե րի:

15. Պատ մեց ծե րե րից մե կը և ա սաց. «Գնա ցինք մի ան գամ ես և 

ի մաս տա սեր Սոփ րո նիոսն Ա լեք սանդ րիա` աբ բա Պո ղո սի մոտ, որ վանք 
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ու ներ Քար կո ծում կոչ վող վայ րում, և վա յե լուչ ըն դու նե լու թյան ար

ժա նա նա լով ծե րի կող մից` գո հա ցանք Աստ ծուց: Ես նրան հարց րի. 

«Հա նուն Տի րոջ, ա սա՛ մեզ, հա՛յր, ինչ պե՞ս դար ձար մե նակ յաց»: Եվ 

ծե րը հո գոց հա նե լով` ա սաց. «Հա վա տա ցե՛ք ինձ, որդ յակ նե՛ր, ո չինչ 

չեմ թաքց նի ձե զա նից. երբ աշ խար հա կան էի, մեծ անձ կու թյուն և հա

վատ ու նեի դե պի մե նակ յաց նե րը, և որ տեղ հան դի պում էի նրանց, 

ո րոնք քա ղաք էին գա լիս, տա նում էի իմ տուն և պա տիվ էի տա լիս 

նրանց, և ին չի կա րիք ու նե նում էին` նվի րում էի նրանց: Մի օր 

դուստրս հի վան դա ցավ, և բժիշկ նե րից տե ղե կա նա լով` մեր դրա ցի նե րը, 

մեր ձա վոր ներն ու հա րա զատ նե րը ե կան և մեզ հետ լաց էին լի նում ու 

մխի թա րում: Իմ եղ բայրն ինձ ա սաց. «Գնա՛, կան չի՛ր քա հա նա յին, 

թող այ ցե լու թյուն ա նի քո դստե րը, որ պես զի շուտ ար ձա կի հո գին և 

չտա ռա պի»: Երբ գնում էի, ինձ հան դի պեց աբ բա Զա քեո սը և ար տաս

վա լից աչ քերս տես նե լով` հարց րեց. «Ին չո՞ւ ես լա լիս, որդ յա՛կ»: Ա սա

ցի նրան. «Դուստր ու նեի միա ծին, որն այժմ վախ ճան վում է. գնում եմ 

քա հա նա յին կան չե լու, որ պես զի այ ցե լու թյուն ա նի նրան` հո գին շուտ 

ա վան դե լու հա մար»: Եվ ծերն ինձ ա սաց. «Ե՛տ դառ նանք, որ պես զի 

տես նեմ նրան»: Տուն մտնե լով՝ ա սաց. «Դո՛ւրս հա նիր այս տեղ ե ղող նե

րին»: Եվ ես հա վաք ված նե րին ու ղար կե ցի մյուս հարկ: Ծե րը բռնեց 

աղջ կաս ձեռ քը և ինձ ա սաց. «Խոս տա նում ես պա հե՞լ խոր հուր դը, որ 

քեզ կա սեմ, և Քրիս տոս կշնոր հի դրա կյան քը քեզ»: Ե րեսս դրի նրա 

ոտ քե րին ու ա սա ցի. «Ոչ մե կին չեմ ա սի»: Ծերն ա ղոթ քի կանգ նեց, և 

երբ ա վար տեց ա ղոթ քը, վերց րեց ջու րը, կնքեց ե րեք ան գամ և ցա նեց 

աղջ կա ե րե սին: Այն ժամ, որ պես Տի րոջ փառ քից՝ աղ ջիկն ան մի ջա պես 

նստեց` տկա րու թյան հետք ան գամ չու նե նա լով: Եվ հայր Զա քեոսն 

ինձ ա սաց. «Ա հա Աստ ված սուրբ հայ րե րի ա ղոթք նե րի շնոր հիվ քո 

օ տա րա սի րու թյան հա մար դրան շնոր հեց քեզ. մար դու հետ չա մուս

նաց նես դրան, այլ հարս նաց րու Երկ նա վոր Փե սա յին՝ մեր Քրիս տոս 

Աստ ծուն»: Եվ դուրս գա լով՝ գնաց ծե րը: Մայ րը, ես և բո լոր նրանք, 

ով քեր լսե ցին, փա ռա բա նե ցինք Աստ ծուն: Իսկ աղ ջի կը ութ տա րե կան 

էր: Այն ժամ ես ստի պե ցի  իմ կնո ջը` ըն ծա յել նրան կու սու թյան: Եվ նա 

ա սաց ինձ. «Թող նրան, մին չև հա սու նու թյան տա րի քի հաս նի»: Երբ 

դար ձավ տասն հինգ տա րե կան, իմ լծակ ցին ա սա ցի. «Ա հա օ րի նա վոր 

չա փի հա սավ, ին չո՞ւ ենք պա հում նրան»: Կինս ինձ ա սաց. «Ես չեմ 

թող նի` դա կրո նա վոր դառ նա, այլ մար դու հետ կա մուս նաց նեմ»: Ես 

հա կա ռակ վում էի նրան և հա ճախ նա խա տում էի, մին չև որ ե կա ծե

րա կույ տի (սինկ ղի տոս) մոտ, և նրանք հրա մա յե ցին՝ հարց նել աղջ կան` 

եր կու սից որն ընտ րի` այն էլ կլի նի: Իսկ մայրն ու մյուս կա նայք աղջ
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կան խրա տում էին ա մուս նու թյունն ընտ րել. և այդ պես էլ ե ղավ: Այն

ժամ քա հա նան ինձ ա սաց. «Գնա՛ և մի կույս աղ ջի՛կ գնիր և դրա 

փո խա րեն մտցրո՛ւ վանք, և Աստ ված կըն դու նի նրան»: Ես սրտի ողջ 

փա փա գով ըն դու նե ցի նրա խրա տը և գնե ցի մի տաս նամ յա աղ ջիկ, 

նրա ըն տա նի քին նվի րե ցի քսան դա հե կան և նրան վանք մտցրի: Վա

նա մայր Պրո կո պիա յին ա սա ցի. «Ըն դու նի՛ր այս աղջ կան, մա՛յր, և ինձ

նից կստա նաս կյան քի բո լոր օ րե րի հա մար նրա զգեստ ներն ու կե րա

կու րը, իսկ իմ մահ վա նից ա ռաջ նրան բա ժին կհա նեմ ութ սուն դա հե

կան»: Վա նա մայ րը վերց րեց նրան, կտրեց մա զե րը, իսկ ես վե րա դար

ձա իմ տու նը, պատ րաստ վե ցինք հար սա նի քի, և իմ դուստրն ա մուս

նա ցավ: Իսկ հար սա նի քից ութ օր հե տո տե սիլք տե սա, որ լու սազ գեստ 

մե կի հետ գնում էի մի ճա նա պար հով, ո րով եր բևէ չէի ըն թա ցել: Ե կանք 

հա սանք մի դաշտ, և ինձ հետ ե ղողն ա սաց. «Այս տեղ վա ճա ռա տուն է, 

գնանք, որ պես զի տես նես, թե ինչ շա հե ցիր կամ ինչ կորց րիր»: Հա

սանք և մտանք մի վեր նա տուն. ամ բողջ քա ղա քը լցված էր ե թով պա ցի

նե րով, և մոտ հի սուն ե թով պա ցի ներ թա կարդ ներ էին սար քում, ո մանք 

ա նիվ ներ էին շի նում և մարդ կանց դնում էին ա նիվ նե րի վրա, ու րիշ նե

րը խոր խո րատ ներ էին փո րում և մարդ կանց այն տեղ գցում, այ լոց էլ 

տես նում էի, որ մարդ կանց ոտ նա հա րում ու խփում էին, ո մանք էլ 

մարդ կանց քարշ էին տա լիս ու խոր լճի մեջ էին գլո րում և իմ աչ քի 

ա ռաջ կա նանց հետ էին ա նա ռա կա նում: Բո լո րը միա կամ ու րա խա նում 

էին չա րիք նե րի վրա, ըն թա նում էին դևե րի հետ և ա սում, թե մարդ չի 

կա րող թվել նրանց բո լոր հնարք ներն ու ա նա մո թու թյուն նե րը, որ ցու

ցադ րում են նրանք: Եվ այն ե թով պա ցի նե րից ո մանք գա լիս էին ու 

համ բու րում ինձ, ես էլ նրանց էի համ բու րում, քան զի ինձ յու րա յին 

էին հա մա րում: Հարց նում էին. «Ե՞րբ ես ա նե լու հար սա նի քը, որ պես

զի մեզ ևս ու րա խաց նես»: Եվ ես ա սում էի. «Ա հա տես նում եք, որ 

ջա նում եմ դրա հա մար»: Տես նում էի փե սա յի կող քը բազ մու թյուն հա

վաք ված, որ խոր տիկ ներ ու նեին: Ե կանք ես և իմ կի նը և մա տու ցե ցինք 

մեր դստե րը, և նրա ե րե սին, պա րա նո ցին, թևե րին ու կրծքին՝ մին չև 

գոտ կա տե ղը, մեծ ու փոքր օ ձեր էին փա թաթ ված, և այդ պես նրան 

մտցրինք ա ռա գաստ: Եվ ա հա մի փոք րա մար մին ե թով պա ցի նստեց 

նրա ձախ կող մում ու սկսեց համ բու րել նրան, և դռնից դուրս ևս բա

զում ե թով պա ցի նե րի տե սա, որ փո ղեր էին փչում, պա րում և եր գով 

ձայ նում էին դե պի մեզ: Ու րիշ էլ ի՞նչ հա վե լեմ. տե սա ինձ դարձ յալ 

նրա հետ, որ լու սազ գեստ էր, և եր կու սով գնում էինք միա սին, և ինձ 

ու րա խու թյուն էր պար գևում նրա նից բու րող ա նու շա հո տու թյու նը, 

ո րին մինչ այդ ան սո վոր էի: Նա ինձ ա սաց. «Կանգ նի՛ր այս տեղ, քան
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զի ար ժա նի չես ներս մտնե լու»: Կանգ նե ցի ես այդ տե ղում և տե սա մի 

քա ղաք` պայ ծառ վա յել չու թյամբ ու գե ղեց կու թյամբ, և նրա վե հու

թյու նը ան կար է պատ մե լու մարդ կա յին լե զուն: Մեկ նեց իր ա ջը այն 

բա րի այ րը, որ իմ ու ղե կիցն էր, և ցույց տվեց ինձ քա ղա քի պայ ծա ռու

թյու նը: «Տես նո՞ւմ ես, – ա սաց, – որ տե ղից զրկե ցիր քո դստե րը և 

այս պի սի քա ղա քից ընդ միշտ հե ռաց րիր նրան` ընկղ մե լով նե ղու թյուն

նե րի ու վշտե րի տղմուտ խոր խո րա տը»: Եվ նույն պա հին արթ նա ցա: 

Պատ մե ցի այս ա մե նը կնոջս, և նա ինձ ա սաց. «Այդ պի սի մար դու ես ևս 

տե սա, սա կայն ինչ ե ղավ` ե ղավ, ա հա ե րեք գի շեր է՝ ե թով պա ցի նե րի 

եմ տես նում, ո րոնք փա թաթ վում են ինձ, տաքտաք համ բու րում են և 

ա սում. «Ան չափ շնոր հա կալ ենք, որ մեզ ա ռա վել սի րե ցիր և քո դստե

րը մեզ հարս պատ րաս տե ցիր, այլ ոչ թե` Հի սու սին, իսկ ես վա խե նում 

էի քեզ պատ մել այդ»: Եվ ես ա սա ցի. «Ե թե կա մե նում ես` ե՛կ բա ժան

վենք միմ յան ցից և ար տա սուք նե րով լա ցենք մեր մեղ քե րը, և Տե րը կնե

րի մեզ»: Իսկ նա ա սաց. «Այդ չեմ կա րող ա նել, քան զի ո րո շել եմ իմ 

դստեր հետ ապ րել»: Եվ ես` հե տինս, որ թշվա ռա կան իմ դստե րը խոր

խո րա տին մատ նե ցի, ա ռա վոտ յան վեր կա ցա, գնա ցի աբ բա Զա քեո սի 

մոտ, որ ա ռող ջու թյուն էր պար գևել իմ աղջ կան: Իսկ նա չէր կա մե նում 

ըն դու նել ինձ և տախ տա կի վրա այս պես գրեց. «Թո ղու թյո՛ւն տուր 

ինձ, եղ բա՛յր, ես չեմ կա րող քեզ ըն դու նել, քան զի Աստ ված ե րես թե

քեց քե զա նից»: Այն ժամ գնա ցի սուրբ Եվ թի միա յի վան քը և հայր Պո

ղո սին պատ մե ցի ինձ հետ ողջ կա տար վա ծը: Եվ ծերն ինձ ա սաց. «Խաբ

վե ցի՛ր, որդ յա՛կ, քո դստե րը կնու թյան տա լով. իսկ ով քեզ նման խոր

հուրդ տվեց` նա քո փրկու թյու նը չէր կա մե նում: Մի՞թե Աբ րա հա մը 

չէր կա րող, երբ Աստ ված նրան ա սաց. «Զո հի՛ր քո որ դուն»` որ դու 

փո խա րեն տա սը ծա ռա տալ (Ծննդ. ԻԲ 1-12), և Հեփ թա յեն նույն պես գի

տակ ցեց, որ Աստ ված չի ըն դու նի այդ, ա պա թե ոչ` իր դստեր փո խա

րեն տա սը ծա ռա կսպա ներ  (Դատ. ԺԱ 30-39), և Հա կոբն էլ Հռա քե լին 

ցան կա ցավ, սա կայն ա ռա գաս տում Լիա յին գտնե լով` չա մա չեց րեց 

նրան, այլ կնու թյան ա ռավ նրան (Ծննդ. ԻԹ 22-24), և Հռա քե լին էլ չա

մա չեց րեց և չթո ղեց նրան (Ծննդ. ԻԹ 27-30): Թեև Աստ ված քե զա նից ըն

դու նեց այն աղջ կան, սա կայն նա քո դստերն է պա հան ջում քե զա նից, 

իսկ դու և քո կի նը կա մե նում եք նրան հա վի տե նա կան կրա կի դա տա

պար տել. հան ցան քի մեջ եք ընկ նում, հա վա տա ցե՛ք ինձ, և Աստ ված չի 

ան տե սում, քան զի գրված է. «Չեմ ար հա մար հի այն, ինչ դուրս է գա

լիս իմ շրթունք նե րից» (Սաղմ. ՁԸ 35): Ու րեմն գնա՛, որդ յա՛կ, լա՛ց ե ղիր 

քո մեղ քե րի վրա, և Աստ ված մեծ է, իր ան բավ շնորհ նե րով կո ղոր մի և 

կմխի թա րի քեզ»: Այն ժամ դար ձա իմ տու նը, հա վա քե ցի` ինչ ու նեի, և 
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բա ժա նե ցի աղ քատ նե րին,  հե տո մե նակ յաց նե րի գտա, ով քեր գնում էին 

Սի նա լե ռը, և նրանց ու ղե կից դար ձա: Ա պա` Աստ ծո շնոր հով կրո նա

վոր դար ձա: Եվ ար դեն ե րե սու ներ կու տա րի է` ա ղա չում եմ Տեր Քրիս

տո սին, որ թո ղու թյուն տա իմ մեղ քե րին»: Այս ա մե նը լսե ցինք` փա ռա

վո րե լով Աստ ծուն և գրի ա ռանք, որ պես զի խոս վի և օգ տա կար լի նի:

16. Աբ բա Ա մով սը ե կավ Ե րու սա ղեմ, ուր և պատ րիարք ձեռ նադր

վեց: Այս լսե լով` բո լոր վան քե րի վա նա հայ րե րը ե կան երկր պա գե լու 

նրան, ո րոնց հետ էի նաև ես` իմ հոր ա շա կեր տը լի նե լու բե րու մով: 

Պատ րիարքն ա սաց հայ րե րին. «Ա ղո՛թք ա րեք ինձ հա մար, հայ րե՛ր, 

քան զի մեծ բե ռի տակ մտա և ան տա նե լին ձեռ նար կե ցի. ան չափ վա

խեց նում է ինձ պատ րիար քու թյան պաշ տո նը, ո րը Պետ րո սի նը, Պո

ղո սի նը և նրան ցից հե տո ե կած ընտր յալ հո վիվ նե րինն է: Ա ռա վել ևս 

զար հու րում եմ ձեռ նադ րու թյան ծան րու թյու նից, քան զի գրու թյուն 

գտա, թե ե րա նե լի Ղևոն դիո սը` հռո մեա ցի նե րի ե կե ղե ցու ար թուն 

ա ռաջ նոր դը, քա ռա սուն օր մնաց սուրբ Պետ րո սի տա պա նում` սուրբ 

ա ռաք յա լից թա խան ձա գին խնդրե լով՝ ա ղա չել Աստ ծուն իր հա մար: Եվ 

երբ լրա ցան օ րե րը, ե րևաց նրան սուրբ ա ռաք յալն ու ա սաց. «Ա ղա չե

ցի քեզ հա մար Աստ ծուն, և թո ղեց քո մեղ քե րը, բա ցի հապ ճեպ ձեռ

նադր վե լուց և ան փորձ լի նե լու պատ ճա ռով՝ ու րիշ նե րի մեղ քե րին հա

ղոր դա կից լի նե լուց»: [Քան զի թույլ չի տա լիս սրբա զան կար գը, որ 

ո րևէ մե կը անխտ րա բար սրբու թյու նը տա խո զե րին  և շնե րին, ո րոնք 

առ նե լով՝ ոտ նա կոխ ա նեն այն և ան բար կա նա լին ցա սու մի վե րա ծեն 

աշ խար հի վրա: Դրա հա մար թո ղու թյուն չու նեն ա մե նա գութ Տի րո ջից, 

քան զի վա ճա ռա կան դառ նա լով` վատ նե ցին ի րենց Տի րոջ գան ձե րը` 

դրանք տա լով նրա ա տե լի նե րին: Սրա պատ ճա ռով, հայ րե՛ր, եղ բայր

նե՛ր և որ դի նե՛ր իմ, երկ յու ղի մեջ եմ, և իմ խռով ված սիր տը դո ղում 

է այդ սար սա փից, ո րի հա մար ա ղա չում եմ ձեզ՝ ա մեն քիդ, օգ նե՛ք ինձ 

ձեր մա քուր ա ղոթք նե րով՝ պա տա հե լիք նե ղու թյուն նե րի վտան գի ժա

մին, որ պես զի հապ ճեպ և ան փու թո րեն չձեռ նադ րեմ ո րևէ մե կին և 

մարդ կանց հա ճո լի նե լու հա մար՝ Աստ ծո սի րուց չզրկվեմ»: Ի պա տաս

խան` բո լոր հայ րե րը, որ հա վաք ված էին այն տեղ, ա սա ցին. «Օգ նա կան 

լի նի քեզ Տեր Աստ վածն ա մե նա կալ, ո՜վ հայր պատ վա կան և ար ժա նա

վոր պատ րիարքդ ա ռա քե լա կան սուրբ ա թո ռիդ: Դո՛ւ ևս ա ղոթք նե րով 

օգ նա կան ե ղիր մեզ` քո որ դի նե րին, ինչ պես որ պար տա վոր իսկ  ես»: 

Այս ա սե լով` գնաց յու րա քանչ յուրն իր տե ղը1]:

1  Այս հատվածը բերվոմ է ըստ Ա թա րգ մանո թ յան ՝ իբ րև պատոմի իմաստը պար
զա բանող լրացոմ: 
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17. Աբ բա Սևե րիա նո սի վան քի վա նա հայր աբ բա Մի նա սը հայր 

Սոփ րո նիո սի մա սին ա սում էր, թե յո թա նա սուն տա րի բնակ վեց Մեռ

յալ ծո վի մոտ՝ բո լո րո վին մերկ, կե րավ միայն ար մա տիք և այն տե ղից 

ու րիշ ոչ մի տեղ չգնաց:

18. Ոմն եղ բայր գնա լով Ի փի մե լե ռը՝ մի մեծն ծե րի մոտ, ա սաց 

նրան. «Ի՞նչ ա նեմ, աբ բա՛, քան զի կոր չում է իմ ան ձը»: Եվ ծե րը նրան 

հարց րեց. «Ին չո՞ւ, որդ յա՛կ»: Եղ բայրն ա սաց. «Երբ աշ խար հի մեջ էի, 

շա րու նակ պահ քե րի ու հսկում նե րի մեջ էի, և մտքի մեծ արթ նու թյուն 

ու սրտի ջեր մու թյուն կար իմ մեջ, իսկ այժմ մե նակ յաց եմ և բա րու

թյան ոչ մի նշույլ չեմ տես նում իմ մեջ»: Ծերն ա սաց. «Հա վա տա՛ ինձ, 

որդ յա՛կ, բա րու թյու նը, որ ա նում էիր աշ խար հում, սնա փա ռու թյու

նից էր` ի ցույց մարդ կանց, սա կայն խո հե մու թյու նից զուրկ էր Աստ ծո 

ա ռաջ, դրա հա մար էլ սա տա նան չէր շտա պում մարտն չել քո դեմ կամ 

հա տել քո փա փա գը: Այժմ դևե րը տե սան քեզ զին վո րագր ված և սկսե

ցին պա տե րազ մել քո դեմ, ո րով հե տև սաղ մո սեր գու թյամբ, ա ղոթք նե

րով և պահ քե րով վեր քեր ես հասց նում նրանց, և նույն սա տա նան 

սպա ռա զին վել է քո դեմ, քա նի որ Աստ ծո ար ժա նա վորն ես: Որդ յա՛կ, 

այժմ, որ խո նար հու թյամբ սաղ մո սում ես` ա վե լի ըն դու նե լի է, քան այն 

հա զա րա վոր նե րը, որ սաղ մո սում էիր աշ խար հում, և այժմ յան քո փոքր 

պահ քերն ա վե լի ըն դու նե լի են, քան այն ժա մա նակ վա շա բա թա կա նը»: 

Եղ բայրն ա սաց. «Լսի՛ր, աբ բա՛, այժմ ա մե նևին պա հե ցո ղու թյուն չեմ 

ա նում, և բո լոր բա րի գոր ծե րը, որ ա նում էի աշ խար հում, վե րա ցան 

ին ձա նից»: Ծերն ա սաց. «Ըն դու նե լի է՝ ինչ որ ու նես, միայն թե համ բե

րի՛ր, և քեզ հա մար բա րի է մնալ այն ժուժ կա լու թյան մեջ, որ եղ բայր

ներն ու նեին»: Եվ տես նե լով եղ բոր տկա րու թյու նը` ծերն ա վե լաց րեց. 

«Հա վա տա՛, եղ բա՛յր, չէի կա մե նում քեզ ա սել, բայց տես նում եմ քեզ՝ 

սա տա նա յի տիղ մի մեջ ըն կած: Լսի՛ր, դո՛ւ, որ կար ծում ես, թե բա րի 

գոր ծեր ու նեիր, երբ աշ խար հի մեջ էիր, նախ՝ մե ծամ տա նում ես՝ ինչ

պես փա րի սե ցին, որ կար ծում էր, թե բա րու թյուն է ա նում, ո րի պատ

ճա ռով էլ կորս վեց (Ղուկ. ԺԸ 10-14): Իսկ այժմ, որ կար ծում ես, թե բա րի 

գոր ծեր չու նես, դա իսկ բա վա կան է քո փրկու թյան հա մար, քան զի ով 

խո նար հեց րեց իր ան ձը, նա էլ ար դա րա ցավ, ինչ պես մաք սա վո րը, ո րը 

թեև ոչ մի բա րի չգոր ծեց, սա կայն Աստ ծուն հա ճե լի ե ղավ մե ղա վորն 

ու հեղ գա ցա ծը (Ղուկ. ԺԸ 13), քան զի սրտի դո ղով ու խո նար հու թյամբ 

մարդն ա ռա վել է, քան նրանք, ով քեր շատ են տքնում և ի րենց մեջ 

կար ծում են, թե բա րիք գոր ծե ցին: Երկ րորդ՝ երբ աշ խար հի մեջ էիր և 

բա րիք էիր գոր ծում, մար դիկ տես նում էին քեզ և պատ վի էին ար ժա
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նաց նում, և տա ռապ յալ նե րը, ո րոնք կե րակր վում էին քո բաշ խա ծից, 

գո վում էին քեզ քո ե րե սին, և դու լսում էիր ու ա ռա վել ջեր մե ռան

դո րեն էիր գա լիս ե կե ղե ցի, տես նում էիր աշ խար հա կան նե րին և փա

փա գով սաղ մո սում էիր: Այժմ քո սեն յա կում մար դիկ չկան, որ քեզ 

տես նեն, այլ հրեշ տակ նե րը, տես նե լով քո վար քը, ա ղո թա կից են լի նում 

քեզ, իսկ դևե րը նե տե րի թի րախ են դարձ նում քո միտ քը չար ու ան

սուրբ մտա ծում նե րով, որ պես զի հեղ գու թյամբ ու անզղ ջու թյամբ կոր

ծա նեն քեզ. քա՛ջ ե ղիր և ա մո՛ւր կանգ նիր քո մար տում»: Եվ շա հեց 

եղ բայ րը, ծունր դրեց ծե րի առ ջև և ա սաց. «Այ սօր, աբ բա՛, փրկվեց իմ 

ան ձը»:

19. Վա նա հայր աբ բա Գե րոն դիո սը մեր սուրբ հո րը՝ Եվ թի միո սին 

և Սոփ րո նիոս Ի մաս տա սե րին պատ մեց և ա սաց. «Մեռ յալ ծո վի այն 

կող մում ե րեք հո վիվ ներ էինք. երբ դուրս գա լով շրջում էինք լեռ նե

րում, մեզ նից ներ քև ու րիշ հո վիվ ներ ևս շրջում էին ծո վի ա փին: Եվ 

մի օր նրանց պա տա հե ցին հա գա րա ցի նե րը, ո րոնք նույն պես այդ վայ

րերն էին գա լիս: Երբ անց նում էին մեր կող քով, հա գա րա ցի նե րից մե կը 

դար ձավ և կտրեց մի ա նա պա տա կա նի գլու խը: Մենք լաց ե ղանք ա նա

պա տա կա նի հա մար, և ա հա մի թռչուն հան կար ծա կի հար ձակ վեց այն 

սա րա կի նո սի վրա, հափշ տա կեց նրան, բե րեց մեր առ ջև և բաց թո ղեց, 

և նա ընկ նե լով` կտորկտոր ե ղավ»:

20. Ոմն Հով հան` Ղո կիոն քա ղա քից, ման կու թյու նից հյուս նու թյուն 

սո վո րեց, և երբ լրա ցավ նրա քսան հինգ տա րին, մտավ վան քի միա բա

նու թյուն և նրանց հետ մնաց հինգ տա րի: Հե տո մե նակ յաց դար ձավ 

Ղո կիո նի լեռ նե րում և իր հա մար ե րեք խրճիթ կա ռու ցեց: Մեջ տե ղի 

խրճի թում ա ղոթ քի էր կանգ նում, մյու սում մարմ նա կան կա րիք ներն 

էր հո գում, իսկ եր րոր դում նստում և գոր ծում էր: Սա ե րե սուն տա րի 

ար գե լա կան ե ղավ և միայն պա տու հա նից էր վերց նում անհ րա ժեշտ 

բա նե րը: Եվ  ար ժա նի ե ղավ ստա նա լու աստ վա ծա գի տու թյան շնորհ

նե րը: Սա հան դի մա նեց Մաք սի միա նոս Հա լա ծի չին, թե նա չի կա րող 

հաղ թել նրանց, ով քեր Գա լի լիա ցու հա վատ քի մեջ են: Եվ նրա ա նու նը 

հռչակ վեց ողջ երկ րով մեկ, թե ե րա նե լի Հով հա նը Աստ ծո շնորհ նե րի 

գի տակ է:

21. Տա բե նո սում բնակ վում էր ոմն մե նակ յաց` սաս տիկ  ա ռա քի

նի, հրա շա գործ և իր ողջ վար քով` խիստ հա ճե լի Աստ ծուն, որ տեղ 

և դար ձավ Պաք մեոս սքան չե լա գործ, ո րով հե տև իր կյան քի ողջ ըն

թաց քում ու ղիղ ճա նա պար հով ըն թա ցավ և մար գա րեու թյան շնոր հի 

ար ժա նա ցավ: Սա աղ քա տա սեր էր և ա ռա վե լա գույնս մար դա սեր: Եվ 
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մինչ նստում էր նա իր այ րում, հայտն վեց նրան Աստ ծո  հրեշ տա կը  և 

ա սաց. «Պաք մե՛»: Եվ նա ա սաց. «Ա հա վա սիկ ես եմ, Տե՛ր»: Հրեշ տակն 

ա սաց. «Քո ճա նա պարհ ներն ուղ ղե ցիր, այժմ ե՛լ այ րիցդ, հա վա քի՛ր 

մե նակ յաց նե րին և բնակ վի՛ր նրանց հետ, և ինչ պես կու սու ցա նեմ քեզ, 

այն պես խրա տի՛ր նրանց»: Եվ մի տախ տա կի վրա գրեց հրեշ տակն ու 

տվեց ծե րին, և գրու թյան սկզբունք նե րը հե տև յալն էին. «Թույլ կտաս 

յու րա քանչ յու րին ըստ իր կա րիք նե րի ու տել և խմել,  յու րա քանչ յու

րին ըստ իր կա րո ղու թյուն նե րի գոր ծի կդնես, չար գե լես նրանց, ով քեր 

պա հում են, և ոչ էլ նրանց, ով քեր ու տում են: Օր նի բուն նրանց դաս

տիա րա կու թյամբ զբաղ վի՛ր, և նրանց ա ղոթք նե րը թող ան ձանձ րույթ 

լի նեն: Իսկ ա վագ նե րի հա մար, ով քեր ծեր են, խցեր կշի նես և նրանց 

ե րեքե րեք բնա կեց նես,  և կտաս նրանց ու տե լու` ինչ որ խնդրեն: 

Նրանց ու տե լը, նստե լը, բազ մելն ու ա ղո թե լը թող լի նեն ան ձանձ

րույթ, իսկ նրանց հագ նե լի քը` ցե րե կը` կաշ վե ղեն, գի շե րը` մա զե

ղեն: Ուր բաթ, շա բաթ և կի րա կի օ րե րին թող մաս նակ ցեն ա րա րո ղու

թյուն նե րին, ա րա րո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ գո տևոր ված լի նեն, իսկ 

կնգուղ նե րը` այս նշան նե րով. խա վոտ չլի նեն և ա ջա կող մում ու նե նան 

ծի րա նա գույն խաչ»: Եվ Պաք մեոսն ա րեց այն պես, ինչ պես պատ վի րեց 

Տի րոջ հրեշ տա կը. վանք կա ռու ցեց և այն տեղ հա վա քեց յոթ հա զար 

եղ բայր նե րի, որ տեղ և նրանք մնում են  ցայ սօր, և որ տեղ էլ մե ռավ 

Պաք մեոս ե րա նե լին: 

22. Կար և մեկ այլ վանք, որ տեղ հա զար ե րեք հար յուր մարդ էր 

բնակ վում, ո րոնք մին չև օրս էլ կան, և այս վան քում տե սա ես հենց 

ի րեն` Մա կա րիո սին: Վան քում կա յին տասն հինգ դեր ձակ ներ, քսան 

կար կա տող ներ և հի սուն հինգ լվա ցա րար ներ, տա սը դար բին, յոթ ուղ

տա պան, և ևս քա ռա սու նը, ո րոնք վաս տա կե լով՝ և ի րենց կա րիք ներն 

էին բա վա րա րում, և բան տարկ յալ նե րին ու աղ քատ նե րին էին բաշ

խում: 

23. Հայր Մա կա րիոսն Ա լեք սանդ րիա յում մեզ պատ մեց, թե՝ երբ 

ես դեռ Սկյու թիա յում էի նստում, այն տեղ ե կան եր կու օ տա րա կան 

պա տա նի ներ` մեկն ար դեն մո րու քա վոր, մյու սի մո րու քը դեռ նոր էր 

սկսում ա ճել: Երբ ինձ տե սան, հարց րին. «Որ տե՞ղ է հայր Մա կա րիո սի 

խու ղը»: Իսկ ես ա սա ցի. «Ես եմ Մա կա րիո սը»: Եվ նրանք, ընկ նե լով 

իմ առ ջև, ա սա ցին. «Մենք կա մե նում ենք այս տեղ մնալ»: Տես նե լով 

նրանց այդ պես փափ կա կեն ցաղ՝ քան զի մե ծու թյուն ու հարս տու թյուն 

էին թո ղել, նրանց ա սա ցի. «Դուք այս տեղ չեք կա րող մնալ»: Ա սաց 

ինձ ա վա գը. «Ե թե այս տեղ չենք կա րող մնալ, ու րիշ տեղ կգնանք»: 
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Եվ ես մտքում ա սա ցի. «Ին չո՞ւ հե ռաց նեմ սրանց, որ գայ թակղ վեն. 

ա նա պա տի դժվա րու թյուն ներն ի րենք կհա լա ծեն սրանց»: Եվ ա սա ցի 

նրանց. «Ե կե՛ք ձեզ հա մար խրճիթ շի նեք»: Նրանք ա սա ցին. «Ցո՛ւյց 

տուր մեզ տե ղը»: Ես նրանց տվե ցի կա ցին, բրիչ ու մի տոպ րակ հաց 

ու ցույց տվե ցի ժե ռու տը, որ տե ղից պետք է քա րը կտրեին: Եվ ա սա ցի 

նրանց. «Փա՛յտ բե րեք ան տա ռից և ծած կե՛ք ձեր կտուրն ու այդ պե՛ս 

բնակ վեք»: Կար ծում էի, թե շու տով կփախ չեն ա նա պա տից դժվա րու

թյուն նե րի պատ ճա ռով: Ինձ նաև հարց րին, թե ի՞նչ գործ են ա նում 

այս տեղ: Ես ա սա ցի. «Պա րան են հյու սում», և վերց նե լով ար մա վե նու 

ոս տեր` նրանց ցույց տվե ցի գոր ծե լու ձևը և ա սա ցի. «Այս պես կո

ղով նե՛ր հյու սեք և տվե՛ք ուղ տա պան նե րին, և նրանք ձեզ հաց կբե

րեն»: Եվ այս ա սե լով նրանց` գնա ցի իմ խու ցը: Իսկ նրանք ա մեն ինչ 

համ բե րու թյամբ կա տա րե ցին և ինձ մոտ չե կան ե րեք տա րի: Իսկ ես 

մտա տան ջու թյուն նե րի մեջ էի, թե արդ յոք ինչ պե՞ս են նրանք կեն ցա

ղա վա րում, քան զի ու րիշ նե րը հեռ վից գա լիս են ինձ մոտ, իսկ սրանք, 

որ այս քան մերձ են, չեն գա լիս, այլ միայն լռու թյամբ գնում են ե կե

ղե ցի՝ Հա ղոր դու թյուն առ նե լու: Եվ ա ղո թե լով առ Աստ ված` պահ քի 

մեջ մնա ցի մեկ շա բաթ, որ պես զի ցույց տա ինձ նրանց գոր ծե րը, ա պա 

վեր կա ցա և գնա ցի նրանց մոտ` տես նե լու, թե ինչ պես են ապ րում: 

Երբ դու ռը բա խե ցի, բա ցե ցին իմ ա ռաջ, լռել յայն ող ջու նե ցին ինձ, 

ա վագն ակ նարկ ա րեց կրտսե րին, և սա, դուրս ել նե լով, նստեց դրսում, 

իսկ մյու սը՝ կող քիս նստած, պա րան էր հյու սում՝ ա ռանց գեթ մի բառ 

խո սե լու: Ին նե րորդ ժա մին ե կավ կրտսե րը, ա վա գը նրան դարձ յալ ակ

նարկ ա րեց, և նա, դուրս գա լով, մի քիչ ոս պա պուր ե փեց և դարձ յալ 

մե ծի ակ նար կով՝ լռել յայն սե ղա նին դրեց ե րեք պաք սի մատ: Ես ա սա ցի. 

«Ե կե՛ք ճա շենք»: Եվ սե ղան նստե լով՝ ճա շե ցինք, ա պա բե րին կու ժը, և 

ջուր խմե ցինք: Ե րե կո յան ինձ ա սա ցին. «Հա՛յր, գնա լո՞ւ ես քո խու

ցը»: Ես ա սա ցի. «Ո՛չ, այլ այս տեղ եմ ննջե լու այ սօր»: Եվ ինձ հա մար 

փսիա թից ան կո ղին պատ րաս տե ցին, իսկ մյու սի վրա ի րենք մեկն վե

ցին` հա նե լով թիկ նոց նե րը և ար ձա կե լով գո տի նե րը, իսկ ես ա ղա չե ցի 

Աստ ծուն` ցույց տալ ինձ նրանց գոր ծե րը: Եվ տա նի քը բաց վեց ու 

պայ ծառ մի լույս հայտն վեց, ո րը նրանք չէին տես նում, իսկ իմ ա ռու

մով գի տեին, թե քնած եմ: Զարթ նեց րեց ա վագ եղ բայ րը կրտսե րին, 

վեր կե նա լով՝ կա պե ցին գո տի նե րը և ձեռ քե րը դե պի եր կինք բարձ րաց

րին, իսկ ինձ քնած էին կար ծում: Եվ ա հա տես նում էի դևե րին, ո րոնք 

ճան ճե րի պես գա լիս էին կրտսեր եղ բոր վրա և կա մե նում էին նստել 

նրա աչ քե րին ու բե րա նին, և տես նում էի Աստ ծո հրեշ տա կին, որ հրե

ղեն սուր ու ներ և հա լա ծում էր դևե րին ու պաշտ պա նում էր նրան, իսկ 
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ա վա գին չէին հա մար ձակ վում մեր ձե նալ: Տես նե լով այս` փա ռա բա նե

ցի Աստ ծուն և հաս կա ցա, որ ա վա գը կա տա րե լու թյան է հա սել, իսկ 

կրտսե րի դեմ դեռ պա տե րազ մում էին դևե րը: 

 24. Բոմ բո սը՝ ոչ գրա գետ լի նե լով, մտավ մե կի մոտ՝ սաղ մոս ու սա

նե լու և  լսե լով քսա նու թե րորդ սաղ մո սի ա ռա ջին տո ղը, որ ա սում է. 

«Զգու շա նամ իմ ճա նա պար հին, [որ լեզ վովս չմե ղան չեմ]» (Սաղմ. ԼԸ 

2), երկ րորդն ա ռանց լսե լու՝ գնաց` բա վա կա նա նա լով աս ված այս մի 

խոս քով, որ ե թե կա րո ղա նա՝ գոր ծով ու սա նի այն: Իսկ երբ ու սու ցա նո

ղը դժգո հեց, թե ին չու այս վե ցամս յա ժա մա նա կա հատ վա ծում չտե սավ 

նրան, պա տաս խա նեց, թե սաղ մո սի խոս քը գոր ծով դեռ չի ու սա նել: 

Այս Բամ բո սին մե կը ոս կի տվեց՝ աղ քատ նե րին բա ժա նե լու հա մար և 

պատ վի րեց հաշ վա ռում ա նել, ում որ տա լիս է, իսկ նա պա տաս խա նեց. 

«Աստ ծուն հաշ վա ռում պետք չէ»: Այս Բոմ բո սը Ա թա նաս ե պիս կո պո

սի խնդրան քով ա նա պա տից ի ջավ Ա լեք սանդ րիա և այն տեղ մի կնոջ 

տես նե լով` սկսեց ար տաս վել: Ով քեր մոտ էին, հարց րին, թե ին չո՞ւ 

ար տաս վեց, պա տաս խա նեց. «Եր կու բան ինձ հու զե ցին. մե կը՝ նրա կո

րուս տը, մյու սը, որ ես այդ քան փու թա ջան չեմ Աստ ծուն հա ճո յա նա լու 

մեջ, որ քան նա` զազ րե լի մարդ կանց հա ճո յա նա լու մեջ»:

25. Իսկ մեկ ու րի շը նույն ե րա նե լի Բոմ բո սի մա սին ա սում էր, թե 

նա բա զում տա րի ներ ա ղո թում էր` ա սե լով. «Տե՛ր, մի՛ փա ռա վո րիր 

ինձ երկ րի վրա»: Եվ Աստ ված այն քան պատ վեց և փա ռա վո րեց նրան՝ 

ինչ պես Մով սե սին, քան զի ինչ պես նրա ե րե սին հնա րա վոր չէր նա յել՝ 

դեմ քից ճա ռա գող փառ քի պատ ճա ռով, որ Աստ ված էր տվել նրան, 

այն պես էլ սա ստա ցավ նույն շնոր հը, և ոչ ոք չէր կա րող նա յել նրան՝ 

նրա կյան քի վեր ջին օ րե րին:

26. Ոմն մե նակ յաց՝ Ա մոն ա նու նով, եր բեք ի րեն մերկ չէր տե սել 

և ա սում էր. «Վա յել չէ մե նակ յա ցին իր մար մի նը տես նել»: Մի ան

գամ գետն անց նե լու անհ րա ժեշ տու թյունն ու նե ցավ, բայց չէր ու զում 

մեր կա նալ: Ա ղո թեց առ Աստ ված` խնդրե լով անց կաց նել ի րեն` ա ռանց 

հա տե լու իր կամ քը, և հրեշ տա կը նրան փո խադ րեց գե տի այն կող մը: 

Սա ե րի տա սարդ տա րի քում հրա ժար վում էր ա մուս նա նալ, սա կայն երբ 

խրա խու սող նե րից ո մանք հոր դո րե ցին չհա կա ռակ վել ա մուս նու թյա նը, 

այլ կին առ նել, հո ժա րեց և ա մուս նա ցավ: Երբ սո վո րա կան հան դե սով 

մտցրին սեն յակ, նա վերց նե լով Ա ռա քե լա կան թուղ թը առ Կորն թա ցիս` 

կար դաց կնոջ հա մար և սկսեց մեկ նել ա ռաք յա լի` ա մուս նա ցած նե

րին ուղղ ված պատ վի րան նե րը (Ա Կորնթ. Ժ 1-40), շատ բա ներ էլ թղթից 

դուրս` իր գի տե լիք նե րից էր ու սու ցա նում, թե որ քան մեծ բեռ է ա մուս
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նու թյու նը, և ինչ պի սի չար չա րանք ներ կան տղա մար դու և կնոջ հա

մա տեղ կյան քում, ինչ պի սի եր կունք է սպաս վում հղի նե րին, ինչ պես 

նաև՝ սնվե լու և ապ րուս տի դժվա րու թյուն նե րը, ա պա ներ կա յաց նում 

էր սրբու թյան պար գևած քաղց րու թյուն նե րը, թե կու սու թյու նը որ

քան ա զատ, ան շա ղախ և ա մեն տե սակ ար տա քին աղ տե ղու թյուն նե րից 

զերծ վարք է, և որ այն Աստ ծո ա ռաջ կանգ նե լու հա մար ձա կու թյուն 

է տա լիս: Այս պի սի և սրանց նման բա զում բա ներ ա սե լով իր կույս 

զու գակ ցին՝ հո ժա րեց նում էր նրան իր հետ՝ նախ քան միմ յանց մեր ձե

նա լը՝ հրա ժար վել աշ խար հիկ վար քից: Եվ եր կու սով ուխ տե լով այդ՝ 

գնա ցին Նիտ րիա կոչ վող լե ռը և այն տեղ ո րոշ ժա մա նակ նույն հար կի 

տակ անց կաց նե լով` ճգնում էին միա սին՝ ա ռանց ա րու և էգ հաս կա

ցու թյան խղճմտանք ու նե նա լու, այլ՝ ինչ պես ա ռաք յալն է ա սում` Տի

րո ջով: Ո րոշ ժա մա նակ անց Քրիս տո սի նոր հարսն ու ան խառն կույսն 

Ա մո նին ա սաց. «Վա յել չէ, որ զգաստ ճգնա վորն իր բնա կա րա նում 

է գի տես նի»: Ուս տի անհ րա ժեշտ հա մա րեց ա ռան ձին ճգնել, և այդ 

ուխ տին եր կուսն էլ հա վա նու թյուն տվին և հե ռա նա լով միմ յան ցից` 

այդ պես էին կեն ցա ղա վա րում այ դու հետ, և հրա ժար վե ցին ձե թից ու 

գի նուց, այլ միայն չոր հաց էին ու տում, այն էլ՝ եր բեմն օ րու մեջ, եր

բեմն՝ եր կու օ րը մեկ, եր բեմն էլ՝ շատ ա վե լի ուշ: Այս Ա մո նի հո գին 

հրեշ տակ նե րը հետ մա հու բարձ րաց րին եր կինք, ո րին ա կան տես ե ղավ 

Ան տո նիո սը, ո րը նման կեն ցա ղա վա րու թյուն ու ներ, ինչ պես աս վում է 

նրա վար քագ րու թյան մեջ՝ Ա լեք սանդ րիա յի ե պիս կո պոս Ա թա նա սիո սի 

կող մից գրառ ված: Շա տե րը նա խան ձախն դիր ե ղան Ա մո նի վար քին, և 

Սկյու թիա յի ու Նիտ րիա լե ռան կող մե րը լցվե ցին մե նակ յաց նե րի բազ

մու թյամբ:

27. Աբ բա Պամ բո նի հոր դո րով մի ան գամ աբ բա Մա կա րիո սը ե կավ 

Նիտ րա լե ռը: Եվ ծե րե րը նրան ա սա ցին. «Եղ բայր նե րին խո՛սք ա սա, 

հա՛յր»: Նա ա սաց. «Ես եր բեք մե նակ յաց չեմ ե ղել, սա կայն տե սել եմ 

մե նակ յաց նե րի, երբ նստում էի ա նա պա տում՝ Սկյու թիա յի իմ խցում: 

Բռնա դա տում էին ինձ իմ մտած մունք ներն և ա սում էին, թե` գնա՛ այ

սինչ ա նա պա տը և տե՛ս, թե ինչ կտես նես այն տեղ: Եվ այս մտա ծում

նե րից բռնա դատ ված` հինգ տա րի համ բե րե ցի, կար ծե լով, թե դևե րից 

է: Եվ երբ այս մտա ծում նե րը դա դա րե ցին, գնա ցի այդ ա նա պա տը և 

այն տեղ գտա մի լիճ՝ մեջ տե ղում կղզի. ա նա պա տի ա նա սուն նե րը գա

լիս և խմում էին այդ լճից: Եվ ա հա ա նա սուն նե րի մեջ եր կու մերկ 

մար դու տե սա, և ինքս իմ մեջ զար հու րե լով՝ կար ծում էի, թե դի վա կան 

ո գի ներ են: Երբ նրանք ինձ տե սան զար հու րած, խո սե ցին և ա սա ցին. 
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«Մի՛ երկն չի՛ր, մենք ևս մար դիկ ենք»: Ես նրանց հարց րի. «Որ տե ղի՞ց 

ե կաք այս ա նա պա տը»: Նրանք ա սա ցին. «Միա բա նու թյու նից ենք. մեզ 

ձայն ե կավ ազդ մամբ, և ե կանք այս տեղ և ա հա ար դեն քա ռա սուն 

տա րի այս տեղ ենք. մեկս ե գիպ տա ցի է, մյուսս` լի բիա ցի»: Եվ ինձ 

հարց րին ու ա սա ցին. «Ինչ պե՞ս է ապ րում աշ խար հը. ջու րը գա լի՞ս է 

իր ժա մին, և ու նի՞ աշ խարհն իր ա ռա տու թյու նը»: Ես նրանց ա սա ցի` 

ա յո՛ և հարց րի. «Ինչ պե՞ս կա րող եմ դառ նալ մե նակ յաց»: Եվ նրանք 

ա սա ցին. «Ե թե չհրա ժար վես բո վան դակ աշ խար հից, չես կա րող մե նակ

յաց դառ նալ»: Ես ա սա ցի. «Տկար եմ և չեմ կա րող ձեզ նման լի նել»: 

Նրանք ա սա ցին. «Ե թե չես կա րող մեզ նման լի նել, հան դարտ վի՛ր քո 

սեն յա կում և լա՛ց ե ղիր քո մեղ քե րի վրա»: Հարց րի նրանց. «Ե թե ձմեռ 

է լի նում, չե՞ք մրսում, և երբ տոթ է լի նում, խոր շա կա հար  չե՞ն լի նում 

ձեր մար մին նե րը»: Եվ նրանք ա սա ցին. «Աստ ված իր տնօ րի նու թյամբ 

այն պես ա րեց, որ ո՛չ մրսում ենք և ո՛չ էլ տո թա կիզ վում»: Արդ, նրա 

հա մար պատ մե ցի ձեզ սա, որ ի մա նաք` մե նակ յաց չեմ ա մե նևին. թո

ղու թյո՛ւն տվեք ինձ»: 

28. Մեկ այլ ծեր, որ ար ժա նի ե ղավ ե պիս կո պո սու թյան, ա սում էր, 

թե իբր իր ըն կերն է պատ մել ի րեն, սա կայն ինքն էր ա րել այն. «Կա

մե ցա մի օր,– ա սաց,– մտնել Նա վա սեի ա նա պա տի խոր քը, տես նե

լու` կգտնվի՞ այն տեղ ոմն մե նակ յաց, որ ծա ռա յում է Քրիս տո սին: 

Վերց րի մի քիչ պաք սի մատ և ջուր ու ըն կա ճա նա պարհ: Երբ չորս 

օր ըն թա ցա դե պի ա նա պա տի խոր քը, և կե րա կու րը վեր ջա ցավ, ըն կա 

վա րան ման մեջ, թե այս ինչ ա րե ցի, սա կայն ինքս ինձ քա ջա լե րե լով` 

փոքրինչ զո րա ցա և անս վաղ գնա ցի ևս չորս օր, և ար դեն քաղ ցից 

և ճա նա պար հից սաս տիկ հոգ նա տանջ` փոքրինչ սրտնե ղե ցի և ըն կա 

գետ նին: Այդ ժամ մո տե ցավ մե կը և մատ նե րով հպվեց իմ շուր թե րին` 

ինչ պես բժիշ կը, որ դեղ է տա լիս, և ան մի ջա պես այն պես զո րաց րեց 

ինձ, որ նույ նիսկ մո ռա ցա, թե հոգ նա բեկ եմ ե ղել: Արդ, երբ տե սա ինձ 

օգ նու թյան հա սած զո րու թյու նը, վեր կե նա լով գնա ցի դե պի ա նա պա

տը: Երբ ան ցավ ևս չորս օր, դարձ յալ տկա րա ցա. երբ ձեռ քերս դե պի 

եր կինք բար ձաց րի, այն ա ռա ջին այ րը, որ զո րաց րեց ինձ, դարձ յալ 

ե կավ և մատ նե րով օ ծեց իմ շրթունք նե րը. նույն պա հին զո րա ցա և 

ա նա պա տով գնա ցի ևս տաս նութ օր, ո րից հե տո գտա մի տա ղա վար, 

ար մա վե նի և ջուր: Եվ ա հա գա լիս էր մի այր, ո րի գլխի մա զերն իր 

հան դեր ձանքն էր, ամ բող ջո վին ծե րա ցած էր, իսկ դեմ քով` ա հա վոր: 

Երբ տե սավ ինձ, սկսեց ա ղո թել, իսկ ա ղոթ քը վեր ջաց նե լուց ու «ա մեն» 

ա սե լուց հե տո` ի մա ցավ, որ մարդ եմ: Բռնե լով ձեռքս՝ հարց րեց  ինձ 
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և ա սաց. «Ինչ պե՞ս ե կար այս տեղ, տա կա վին կեն դա նի՞ է մարդ կա յին 

ցե ղը, քրիս տոն յա նե րի հա լա ծանք նե րը հի մա՞ էլ են ուժ գին»: Եվ ես 

ա սա ցի. «Հա նուն ձեզ՝ սուրբ ող ջա կեզ նե՛րիդ, որ ծա ռա յում եք Հի սուս 

Քրիս տո սին, դա դա րե ցին քրիս տոն յա նե րի հա լա ծանք նե րը Քրիս տո սի 

շնորհ նե րով, բայց դու ինձ ա սա՛՝ ինչ պե՞ս ե կար այս տեղ»: Եվ նա հե

ծե ծա լով ու ար տաս վե լով՝ պատ մեց ինձ հե տև յա լը. «Ես ե պիս կո պոս 

էի, և երբ հա լա ծանք նե րը սաստ կա ցան, ու ինձ վրա ե կան բա զում 

տան ջանք ներ, չկա րո ղա նա լով դի մա նալ դժնդակ չար չա րանք նե րին` 

ա ռե րևույթ և ա կա մա զոհ մա տու ցե ցի կուռ քե րին: Իսկ երբ ինքս իմ 

մեջ զգա ցի և գի տակ ցե ցի իմ կա տա րած ա նօ րե նու թյու նը, մատ նե ցի 

իմ ան ձը այս ա նա պա տին ի մահ, և ա հա ար դեն քա ռա սուն հինգ տա

րի է` բնակ վում եմ այս տեղ` խոս տո վա նե լով ու ա ղա չե լով Աստ ծուն, 

որ պես զի թո ղու թյուն շնոր հի ինձ, իսկ որ պես ապ րե լու մի ջոց` այս 

ար մա վե նին տվեց ինձ Աստ ված: Սա կայն թո ղու թյան մխի թա րու թյուն 

չու նե ցա՝ մին չև քա ռա սու նութ տա րի, իսկ այս տա րի մխի թար վե ցի»: 

Մինչ ա սում էր այս, հան կար ծա կի վեր կե նա լով՝ դուրս գնաց և ա ղոթ

քի կանգ նեց: Երբ ա ղոթքն ա վար տեց, ե կավ ինձ մոտ, և ես զար հու

րե ցի` տես նե լով նրա ե րե սը և նվա ղե ցի, քան զի նրա ե րե սը հրի պես 

էր: Եվ նա դարձ յալ ա սաց ինձ. «Մի՛ երկն չիր, քան զի Տե՛րն ա ռա քեց 

քեզ՝ պա տա նե լու իմ մար մի նը»: Երբ դա դա րեց խո սել, պար զեց ձեռ

քերն ու ոտ քե րը և հանգ չեց: Հա նե լով վե րար կուս` կե սը թո ղե ցի ինձ և 

մյուս կե սով պա տա նե ցի սրբի մար մի նը, և հո ղը վե րա դարձ րի հո ղին: 

Եվ երբ թա ղե ցի նրան, նույն պա հին ցա մա քեց աղբ յու րը, ար մա վե նին 

չո րա ցավ, և տա ղա վարն ա վեր վեց, իսկ ես լա լով ա ղա չե ցի Տի րո ջը, որ 

բուսց նի ար մա վե նին, որ պես զի այդ տեղ ա վար տեմ իմ կյան քը, բայց 

Նա չնա յեց: Խոր հե ցի իմ մեջ և ա սա ցի. «Աստ ծո կամ քը չէ»: Դարձ յալ 

ա ղո թե ցի և ըն կա ճա նա պարհ, և ա հա այն այ րը դարձ յալ ե կավ ինձ 

մոտ և իր մա տը մո տեց րեց իմ շրթունք նե րին և զո րաց րեց ինձ, մին չև 

որ ե կա եղ բայր նե րի մոտ և պատ մե ցի նրանց այս ա մե նը և ա ղա չե ցի, 

որ չհու սա հատ վեն, այլ համ բե րու թյամբ գտնեն Աստ ծուն»: 

29. Չա փա զանց պատ վա կան մի ծեր` այր տե սա նող, բնակ վում էր 

Հա յոց աշ խար հում գտնվող լե ռան ստո րո տում, որ կոչ վում է Մա սիս, 

այն տե ղում, ուր սուրբ Հա կո բի աղբ յուրն է: Այն տեղ ե կավ մի իշ խան 

և ա ղա չում էր նրան բժշկել ի րեն, քան զի բազ մա մեղ մարդ էր և սա

տա նա յի կա մա կա տար: Երբ պատ մեց իր գոր ծե րը, ծե րը զար մա ցավ և 

վեր կե նա լով ծնրադ րեց ար տաս վա թոր աչ քե րով ու ա սաց. «Օրհն յա՛լ 

ես դու, Քրիս տո՛ս, որ մե ռար մեզ հա մար. ան չափ է ո ղոր մու թյու նը Քո 

37 – Հարանց վարք
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և ան բավ է ա ռատ մար դա սի րու թյու նը Քո, որ սա տա նա յից գեր ված

նե րին ա զա տում ես և ըն դու նում»: Այս պես գո հու թյուն էր մա տու

ցում Աստ ծուն: Եվ իշ խա նին ա սաց. «Ու րա՛խ ե ղիր, որդ յա՛կ, քան զի 

խոս տո վա նու թյանդ մի ջո ցով մաքր վե ցիր բա զում չա րա գոր ծու թյուն

նե րիցդ: Արդ, ե թե կա մե նում ես սի րե լի լի նել Քրիս տո սին, փոքրինչ 

տան ջի՛ր մար մինդ, որ պես զի մո ռաց վեն չա րա գոր ծու թյուն ներդ»: Իշ

խանն ա սաց. «Թե կուզ և հրի մեջ այր վեմ, թող Իր հա վա տաց յալ նե րի 

մեջ ըն դու նի ինձ»: Ծերն ա սաց. «Ես Աստ ծո ո ղոր մու թյան ե րաշ խա

վորն եմ, որ քեզ բա րե գործ քրիս տոն յա նե րի հետ ըն դու նի: Արդ օրհն

յալ լի նես դու Աստ ծուց, որ մեծ ա վե տի սով լցրիր իմ սիր տը, քա նի որ 

լա լով խոս տո վա նե ցիր բո վան դակ չա րիք ներդ և ա մո թով թո ղե ցիր սա

տա նա յին. նաև երկ նա վոր ներն ու րա խա ցան քո փրկու թյան հա մար»: 

Իշ խանն ա սաց. «Քա նի որ ար ժա նի ե ղա տես նե լու Քրիս տո սի պատ

կերդ և բժշկու թյուն գտնե լու ան բու ժե լի ցա վե րիս, ինչ էլ հրա մա յես` 

կկա տա րեմ»: Ծե րը հարց րեց. «Ի՞նչ ես կա մե նում»: Իշ խանն ա սաց. 

«Ան քա նակ գան ձեր ու նեմ, կշի նեմ վան քեր, կտամ աղ քատ նե րին և 

քրիս տոն յա նե րին կա զա տեմ այ լա դա վան նե րից»: Ծերն ա սաց. «Այդ 

գան ձը չա րից է կու տակ ված. ե թե բաշ խես՝ այդ չա րի քը կմաք րես. քո 

ժա մա նա կը հա սել է, քան զի քեզ տես նում եմ սպի տա կա հեր: Քո մնա

ցած օ րե րը տո՛ւր Աստ ծուն և Երկ նա վոր Թա գա վո րի իշ խա՛ նը ե ղիր»: 

Իշ խանն ա սաց. «Ինչ պես կա մե նում ես. ինձ մոտ վան քեր կան, կգնամ 

կճգնեմ»: Ծերն ա սաց. «Ա մեն վանք չէ, որ ա պաշ խա րու թյան վայր 

է, ո րով հե տև` ով քեր միա բան ներ չեն` աշ խար հա կան ներ են, քան զի 

Աստ ծո գոր ծի հա մար չէ, որ ե կել են, այլ դու գնա՛ միա բան նե րի մեջ, 

քա նի որ մեղ քե րի բազ մու թյու նը հնա զան դու թյան մեջ հեշ տու թյամբ 

է ջնջվում: Գնա՛ դու Սու կավ կամ Սուրբ Ոս կի, Ե րաշ խա վոր նե րի կամ 

Մա քե նա ցի նե րի մոտ»: Իշ խանն ա սաց. «Մնամ այս տեղ` քեզ մոտ, և 

ճգնու թյամբ անց կաց նեմ իմ օ րե րը»: Ծերն ա սաց. «Միա բան նե րի մոտ 

հեշ տու թյամբ կա զատ վես»: Իշ խանն ա սաց. «Ե թե շուտ վախ ճան վեմ, 

Աստ ծուց ո ղոր մու թյուն կգտնե՞մ»: Ծերն ա սաց. «Ե թե թող նես քո 

կամ քը և միա բան նե րի մեջ հնա զանդ վես ու մնաս նրանց հետ քա ռա

սուն օր` ա վել կամ պա կաս, և վախ ճան վես, ես մեծ փառք եմ ե րաշ

խա վո րում քեզ` Քրիս տո սից: Իսկ ե թե չթող նես քո կամ քը, թե կուզ և 

հար յուր տա րի խո տե րով սնվես` հնա զան դու թյան փառ քը չես կա րող 

ստա նալ»: Եվ ծե րը պա րե գոտ հագց րեց նրան և ա սաց. «Գնա՛ Մա քե

նա ցի նե րի մոտ»: Եվ իշ խա նը բաշ խեց իր գան ձե րը կա րոտ յալ նե րին 

ու գնաց Մա քե նա ցի նե րի մոտ, մնաց նրանց մոտ եր կու տա րի և մե

ծա ջան ա ռա քի նու թյամբ վախ ճան վեց: Ծե րը երբ լսեց, ա ղա չեց Աստ
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ծուն հայտ նել ի րեն, թե այդ պի սի չա րիք նե րով լցված ան ձը ինչոր 

օ գուտ քա ղե՞ց ա պաշ խա րու թյու նից: Հրեշ տակն ա սաց. «Չա րիք նե րից 

ա զատ վեց և մեծ փառ քի ար ժա նա ցավ. այժմ ու րա՛խ ե ղիր, քան զի քո 

վաս տակն ու ջանքն է, ո րով հե տև Քրիս տո սի բա րե րա րու թյու նը ցու

ցա բե րե ցիր գեր յա լի հան դեպ: Արդ, պատ րա՛ստ ե ղիր, ո րով հե տև մի 

քա նի օր հե տո քեզ ըն դա ռաջ կգան սուրբ հայ րե րը և կտա նեն քեզ 

Երկ նա յին Հար սա նիք, և բո լոր սրբե րի հետ կփա ռա վոր վես լու սե ղեն 

օ թևան նե րում, որ պատ րաս տեց ի րեն սի րող նե րի հա մար մեր Քրիս տոս 

Աստ ված, Ով օրհն յալ է հա վիտ յանս հա վի տե նից. ա մեն:

Պահ պան ված հատ ված ներ երկ րորդ թարյ մա նութ յու նից        

30. Հայր Պի մենն ա սաց. «Բո լոր ճգնու թյուն նե րից ա ռա վել` այս 

ե րեք գործն ու ներ հայր Պամ բոն. քաղ ցած մնալ մին չև ե րե կո` կյան քի 

բո լոր օ րե րին, ան սահ ման լռու թյուն և ան դա դար ձե ռա գործ»: 

31. Հայր Պի մե նի մա սին ա սում էին, թե երբ ծե րե րը նստում էին 

նրա մոտ՝ խո սե լու և ո րևէ բան էին հի շում հայր Սի սո յից, նա ա սում 

էր. «Թո՛ւյլ տվեք հի շել Հայր Սի սո յին, քան զի մարդ կա յին լե զուն ի զո

րու չէ նկա րագ րել նրա գոր ծե րի մե ծու թյու նը»:

32. Հայր Պամ բո յի մա սին ա սում էին, թե ինչ պես որ Մով սե սի ե րե

սը փա ռա վոր վեց, երբ տե սավ Աստ ծուն, նույն պես և փայ լա կա տա կեց 

հայր Պամ բո յի ե րե սը, երբ հայ րե րի մեջ՝ ա թո ռին նստած, խրա տում էր 

նրանց: Նույն շնորհ նե րին հա ղորդ էին նաև փայ լակ նա տե սիլ այ րեր 

հայր Սի լո վա նեն և հայր Սի սոն: 

33. Երբ հայր Ռո մա նո սի վախ ճա նը մոտ էր, շուր ջը հա վաք վե ցին 

եղ բայր ներն ու ա սա ցին. «Ինչ պե՞ս պետք է ապ րենք, հա՛յր»: Եվ նա 

ա սաց. «Չեմ հի շում, թե եր բևէ ձեզ նից մե կին ա սած լի նեմ, թե` ա րա՛ 

այ սինչ գոր ծը, ե թե նա խա պես մտքումս չեմ դրել, թե` չպի տի բար

կա նամ, ե թե նա չկա տա րի այդ գոր ծը: Այդ պես ապ րե ցի ես, և դուք 

էլ ինձ հետ՝ ամ բողջ ժա մա նակ խա ղա ղու թյամբ և անխ ռով. այդ պես 

ա րե՛ք և դուք` միմ յանց հետ կե նա լով խա ղա ղու թյամբ, սի րով և հնա

զան դու թյամբ»: 

34. Մի ժա մա նակ հայր Սի սոն հայր Ան տո նի լե ռանն էր բնակ վում: 

Եվ նրա սպա սա վո րը տասն ա միս ու շա ցավ գալ իր մոտ, և այդ ըն

թաց քում նա բնավ մարդ չտե սավ, հե տո դուրս ե կավ սպա սա վո րին 
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փնտրե լու: Եվ մինչ ճա նա պարհ էր գնում, ա նա պա տում տե սավ մի 

փա րա նա ցի որ սոր դի, որ վայ րի այ ծեր էր որ սում, և նրան հարց րեց. 

«Որ տե ղի՞ց ես և որ քա՞ն ժա մա նակ է` այս վայ րե րում ես»: Իսկ նա 

ա սաց. «Հա վա տա՛, հա՛յր, որ տաս ներ կու ա միս է` ինչ այս տեղ եմ, և 

քե զա նից բա ցի՝ ու րիշ մար դու ե րես չտե սա»: Երբ ծե րը լսեց այս, դար

ձավ ու գնաց իր սեն յա կը և ներս մտնե լով՝ ա սաց. «Վա՜յ քեզ, Սի՛սո, 

կար ծե ցիր, թե բա վա կա նին համ բե րել ես, այ նինչ մի աշ խար հա կան որ

սոր դի չափ էլ չհամ բե րե ցիր»: 

35. Նույն այս հայր Սի սոն, երբ մտնում էր խու ցը, դռնե րը փա կում 

էր, իսկ երբ մե կը ո րևէ բան էր հարց նում նրան հայր Պամ բո յի մա սին, 

ա սում էր. «Պամ բոն բա վա կա նին մեծ էր իր գոր ծե րի մեջ»:

36. Հայ րե րից մե կը պատ մեց, թե մե կը խո սում էր հայր Սի լո վա նեի 

հետ և տե սավ, որ նրա ե րե սը պայ ծա ռա ցավ, և նա հրեշ տա կի պես 

դար ձավ: Եղ բայ րը ե րե սի վրա ըն կավ նրա ա ռաջ և երկր պա գեց նրան, 

քան զի սաս տիկ վա խե ցավ: Հայր Սի լո վա նեն ա սաց նրան. «Որդ յա՛կ, 

ոչ թե ինձ, այլ Աստ ծո՛ւն երկր պա գենք, Ում և պար տա կան ենք»: Եվ 

եղ բոր հետ միա սին ծե րը երկր պա գեց Աստ ծուն: Այդ պես ա հի մեջ լի

նե լով` եղ բայ րը օրհ նու թյուն ստա ցավ նրա նից և գնաց շա հած և ու

րա խա ցած: 

37. Հայր Սար մա տի մա սին ա սում էին, թե բա զում ան գամ հայր Պի

մե նի հրա մա նով քա ռաս նօր յա պահք պա հեց՝ մեկ օր վա պես: Եվ հայր 

Պի մե նը, գա լով նրա մոտ, հարց րեց նրան. «Ա սա՛ ինձ. ի՞նչ տե սար 

այդ չափ տքնու թյուն նե րի արդ յուն քում»: Իսկ նա ա սաց. « Չե՛մ տե

սել ո չինչ»: Ա սաց նրան հայր Պի մե նը. «Քեզ չե՛մ թող նի, մին չև չա սես 

ինձ, թե ինչ տե սար»: Եվ նա ա սաց. «Միայն այս տե սա, որ ե թե քնին 

ա սեմ` ե՛կ ինձ վրա` կգա, իսկ ե թե ա սեմ` մի՛ արի` չի գա»: Եվ փա ռա

վո րե ցին Աստ ծուն:

38. Հայր Փի լի րո մոսն ա սաց. «Ջրից և Սուրբ Հո գուց ծնվե լուցս ի 

վեր առ այ սօր ու րիշ մե կի հա ցը չկե րա, այլ սնվե ցի իմ աշ խա տան քով 

ու ձե ռա գոր ծով միայն: Եր կու հար յուր դա հե կան– ա սաց,– տվե ցի հի

վանդ նե րին ու աղ քատ նե րին և իմ վաս տա կա ծից ո չինչ չպա հե ցի»: Նա 

խո հեմ և պատ վա կան  գրա գիր էր և միշտ գրում էր այդ պես՝ մին չև 

մահ. դար ձավ ութ սուն տա րե կան, և չպա կա սեց նրա աչ քե րի լույ սը: 

39. Փե սեն թա սիոս, Սո րոս և Փսո յիոս հայ րերն ա սա ցին, թե` լսե

ցինք հայր Պա խու մի խոս քե րը և մե ծա պես շա հե ցինք, քան զի նա խան

ձախնդ րու թյուն արթ նաց րեց մեր մեջ դե պի բա րին, ո րով հե տև թե՛ նրա 
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խոս քը, թե՛ նրան լսելն ար դեն իսկ կա տար յալ գործ էր, քան զի ո մանք 

կար ծում էին, թե բո լոր սրբե րին ի սկզբա նե այդ պես էր ստեղ ծել Աստ

ված` մոր ո րո վայ նից սուրբ և չա րից` զերծ: Նույն պես և մե ղա վոր նե րի 

մա սին կար ծում էին, թե պա տահ մամբ են դառ նում մե ղա վոր կամ ար

դար և ոչ թե՝ կա մո վին: Սա կայն դա այդ պես չէ, այլ մեր կամ քով ենք 

դառ նում ար դար կամ մե ղա վոր, ինչ պես շա տե րի օ րի նա կով տե սանք ի 

սկզբա նե: Նույ նը տես նում ենք նաև հայր Պա խու մի օ րի նա կով, քան զի 

նա հե թա նոս ծնող նե րի որ դի էր, սա կայն այ դու հան դերձ ա ռա ջա դի

մեց աստ վա ծա պաշ տու թյան և սրբու թյան մեջ` զար դար վե լով ա մե նայն 

ա ռա քի նու թյամբ: Այս տե ղից էլ հայտ նի է, որ մենք և բո լորս Աստ ծուց 

ստեղծ վել ենք բա րի և հա նուն բա րու, և մեր կամ քով ենք հե տևում 

բա րուն կամ չա րին` ըստ Տի րոջ խոս քի, որ ա սում է. «Դե պի ի՛նձ ե կեք, 

բո լոր հոգ նած ներդ ու բեռ նա վոր ված ներդ, և ես կհանգս տաց նեմ ձեզ. 

վերց րե՛ք իմ լու ծը ձեզ վրա» (Մատթ. ԺԱ 29-30): Ու րեմն, հանձ նենք մեր 

կյան քը և մա հը այս պի սի հայ րե րին, որ պես զի ու ղիղ ա ռաջ նոր դեն մեզ 

Աստ ծո ճա նա պար հով, և մեղ քե րի պատ ճա ռը չդնե՛նք Աստ ծո վրա, Ու

մից մի միայն բա րու թյուն, ճշմա րիտ ո ղոր մու թյուն, գթու թյուն ու սեր 

ենք ակն կա լում իբ րև պար գև:

40. Հայր Ով րի մա սին հայ րերն ա սում էին, թե բնավ սուտ խոսք 

դուրս չե կավ նրա բե րա նից, եր բեք չերդ վեց և աշ խար հում ոչ մե կին 

չա նի ծեց և ոչ մե կի հետ ո չինչ չխո սեց՝ բա ցի կա րևոր բա նե րից: 

41. Սկի տեում մի մե նակ յաց կար, որ գո մեշ նե րի հետ խոտ էր ճա րա

կում վայ րի ա նա սուն նե րի պես և ա ղո թում էր առ Աստ ված ու ա սում. 

«Տե՛ր, ցո՛ւյց տուր ինձ, թե ին չով եմ պա կաս»: Ձայն ե կավ առ նա, որ 

ա սաց. «Գնա՛ եղ բայր նե րի այ սինչ ա նու նով վան քը, և ինչոր հրա մա

յեն քեզ՝ կա նես»: Եվ գնաց, բնակ վեց այն տեղ, սա կայն ոչ մի սպա սա

վո րու թյուն չէր կա րո ղա նում ա նել եղ բայր նե րին: Ո մանք ա սում էին. 

«Դո՛ւ, հի մա՛ր, ա րա՛ այս բա նը», ու րիշ ներն ա սում էին. «Ա սա՛ այս 

բա նը, տխմա՛ր և ա նո՛ւս»: Եվ սաս տիկ տան ջում էին նրան: Եվ նա, 

սաս տիկ ձանձ րա ցած, ա ղո թեց առ Աստ ված և ա սաց. «Տե՛ր, մարդ կանց 

սպա սա վո րել չգի տեմ, ու ղար կի՛ր ինձ դարձ յալ իմ ա րո տա տե ղին»: Եվ 

Աստ ված ու ղար կեց նրան իր նախ կին տե ղը` ա նա պա տի գո մեշ նե րի 

հետ ա րա ծե լու ա նա սու նի  նման:

42. Սաս տիկ  ճգնակ յաց մի կրո նա վոր կար Սկի տեի ա նա պա տում: 

Նա բա զում տա րի ներ խնդրում էր Աստ ծուն և ա սում. «Տե՛ր, հայտ նի՛ր 

ինձ, թե արդ յոք հա ճո՞ ե ղա Քեզ»: Եվ Տի րոջ հրեշ տա կի ձայ նը հա սավ 

նրան, որ ա սաց, թե` քա ղա քի մի պար տիզ պա նի չա փին չհա սար: Իսկ 
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ծե րը զար մա ցած` իր մտքում ա սաց. «Գնամ քա ղաք՝ տես նեմ նրան, թե 

ո՛րն է նրա գոր ծը, որ ա ռա վել է, քան իմ այս քան տա րի նե րի վշտե

րը, տա ռա պանք ներն ու ճգնու թյուն նե րը»: Եվ վեր կե նա լով ե կավ այն 

տե ղը, որ նրան ա սաց հրեշ տա կը, գտավ այն մար դուն, որ փո ղո ցում 

նստած՝ իր բան ջա րե ղենն էր վա ճա ռում, և նստեց նրա մոտ մին չև 

օր վա ու թե րորդ ժա մը: Երբ պար տիզ պա նը վեր ջաց րեց և վեր կա ցավ 

գնա լու, ծերն ա սաց նրան. «Կա րո՞ղ ես, եղ բա՛յր, այս գի շեր հյու րըն

կա լել ինձ քո տա նը»: Իսկ նա ցնծաց և մեծ ու րա խու թյամբ ըն դու նեց: 

Երբ տուն մտան, այդ մար դը հանգս տա տեղ և սե ղան պատ րաս տեց ծե

րի հա մար: Իսկ ծերն ա սաց. «Բա րի՛ ե ղիր, եղ բա՛յր, և պատ մի՛ր ինձ քո 

ապ րե լա կեր պը, ո րով հե տև ո չինչ չեմ ճա շա կի, մին չև չպատ մես, քան զի 

դրա հա մար ա ռաք վե ցի Տի րո ջից»: Իսկ մար դը ո չինչ չկա մե ցավ ա սել: 

Սա կայն ծե րը հա մա ռում էր իր ա ղա չանք նե րի մեջ` ա սե լով. «Պատ մի՛ր 

ինձ, քան զի բա րի չէ ընդ դի մա նալ բա րուն»: Այն ժամ պար տիզ պանն 

ա սաց ծե րին. «Ես, հա՛յր, մե ղա վոր և աղ քատ մարդ եմ և բնավ բա րի 

բան չկա ին ձա նում, սա կայն մտքի փոքրինչ հո ժա րու թյամբ ե րե կո յից 

ե րե կո եմ ճա շա կում իմ հա ցը և իմ չար չա րան քի գնով եմ առ նում իմ 

կե րա կու րը, իսկ ա վե լա ցա ծը բաշ խում եմ աղ քատ նե րին կամ ծախ սում 

եմ հյուր ե կած կրո նա վոր նե րի վրա և գի շեր ու ցե րեկ իմ մտքում այս 

եմ խոր հում, թե այս բո վան դակ քա ղա քը ի րենց ար դա րու թյան հա մար 

ժա ռան գե լու են Երկն քի Ար քա յու թյու նը, և միայն ես եմ դժոխք իջ նե

լու՝ իմ մեղ քե րի պատ ճա ռով»: Ծե րը երբ լսեց այս, ա սաց. «Այս ա մե

նը շատ բա րի է, սա կայն ին չո՞վ է սա ա ռա վել այս քան տա րի նե րի իմ 

վշտից»: Այս ա սե լիս՝ ծե րը լսեց եր գե րի, թմբուկ նե րի ու պա րե րի ձայն 

նրա դրա ցի նե րի կող մից և հարց րեց նրան. «Ե թե կա մե նում ես Աստ

ծով ապ րել, եղ բա՛յր, ինչ պե՞ս կա րող ես մշտա պես այս լկտի ձայ նե րը 

լսել և չվրդով վել քո մտքե րի մեջ»: Մարդն ա սաց. «Ճշմա րիտ եմ ա սում 

քեզ, հա՛յր, այս եր գե րի ու պա րե րի ձայ նից եր բեք չեմ գայ թակղ վել և 

եր բեք չեմ վրդով վել»: Ծե րը հարց րեց. «Եվ ի՞նչ ես հա մա րում դրանք 

քո մտքում, երբ լսում ես»: Իսկ նա ա սաց. «Ա ղոթք և օրհ ներ գու թյուն 

եմ հա մա րում այդ և ա մեն մի կեն դա նի ձայն, և զղջու մի գա լով` ար

տաս վում և գո հա նում եմ Աստ ծուց»: Երբ այս պա տաս խա նը լսեց ծե

րը, զղջաց և ա սաց. «Ա՛յս է, որ ա ռա վել է, քան իմ ճգնու թյուն նե րը»: 

Եվ ա սաց. «Թո ղու թյո՛ւն տուր ինձ, եղ բա՛յր, ես այդ չա փին չհա սա»: 

Եվ մեկ նեց այն տե ղից ու գնաց իր սո վո րա կան կյան քին: 

43. Հայ րե րից մե կը մեզ պատ մեց, թե եր կու ամ միա ցի վա ճա ռա

կան ըն կեր ներ կա յին, որ միա սին շրջում էին և օ տար երկր նե րում վա
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ճա ռա կա նու թյամբ էին զբաղ վում: Նրան ցից մե կը ան թիվ ու նեց վածք 

ու ներ, իսկ մյու սը` չա փա վոր, և մե ծա հա րուստն ու ներ շատ գե ղե ցիկ 

և սրբա սեր մի կին, ին չը և կհաս տատ վի մեր պատ մու թյան շա րու նա

կու թյու նից, քա նի որ մե ռավ այս գե ղե ցիկ կնոջ ա մու սի նը, և սի րեց 

նրա գե ղեց կու թյու նը այն երկ րորդ վա ճա ռա կա նը, որ նրա ա մուս նու 

ըն կերն էր, սի րեց և նրա ի մաս տու թյունն ու ու նեց ված քը և կա մե նում 

էր կին առ նել ի րեն, սա կայն ա մա չում էր ա սել` գի տե նա լով, որ երկ յու

ղած է և չի հա վա նի ի րեն: Իսկ հա մեստ տի կի նը, քա նի որ ի մաս տուն 

էր, հաս կա ցավ այդ և նրան ա սաց. «Տե՛ր իմ Սի մեոն (ո րով հե տև այս 

էր նրա ա նու նը), տես նում եմ, որ դու շփոթ մտքե րի մեջ ես. ա սա՛ ինձ 

քո խոր հուրդ նե րը, և ես կհան դար տեց նեմ քո մտքե րը»: Իսկ նա նախ 

վա խե ցավ ա սել, սա կայն հե տո խոս տո վա նե լով ա սաց. «Կա մե նում եմ, 

տի կի՛ն, լծակ ցել քեզ և հե տևել քո կամ քին և ի մաս տու թյա նը»: Կինն 

ա սաց. «Ե թե ա նես այն, ինչ կպատ վի րեմ քեզ, ես քո կամ քը կկա տա

րեմ»: Նա պա տաս խա նեց. «Այն ա մենն` ինչ հրա մա յես, ա ռանց հա

պա ղե լու կկա տա րեմ»: Կինն ա սաց. «Գնա՛ քո ա ռևտ րին և բնավ ո չինչ 

չճա շա կես, մին չև կան չեմ քեզ, և, Տե րը վկա մեր մեջ՝ ես ևս ո չինչ չեմ 

ճա շա կի` մին չև որ դու գաս»: Եվ նա ուխ տեց երդ մամբ՝ կա տա րել 

պայ մա նը և կար ծում էր՝ նույն օ րը կկան չի ի րեն, քա նի որ հրա վի րե լու 

ժամ կետ չէր դրել: Ան ցավ մեկ օր, եր կու, ե րեք, և չկան չեց նրան, բայց 

նա համ բե րում էր` երդ ման և հեշ տա լի սի րո պատ ճա ռով, և Աստ ված 

զո րաց նում էր նրա համ բե րու թյու նը, ո րով հե տև կա մե նում էր նրա 

փրկու թյու նը, քան զի հե տա գա յում նա ընտր յալ ա նոթ դար ձավ: Չոր

րորդ օ րը կան չեց նրան, երբ վհատ ված ու նվա ղած էր սո վից այն չափ, 

որ ան գամ քայ լել չէր կա րո ղա նում, ուս տի դնե լով ե րի վա րի վրա՝ տա

րան նրա մոտ: Իսկ կի նը, մինչ Սի մեոն վա ճա ռա կա նի ժա մա նե լը, ով 

գա լիս էր սո վա հար, բա զում խոր տիկ նե րով սե ղան էր գցել և ան կո ղին 

էր պատ րաս տել: Երբ Սի մեո նը տուն մտավ, կի նը նրան մե կու սի ու 

ծա ծուկ ա սաց. «Ա հա ե՛կ և տե՛ս, որ սե ղան ու ան կո ղին պատ րաս

տե ցի»: Սի մեո նը երբ տե սավ, սաս տիկ ու րա խա ցավ: Ի մաս տուն կինն 

ա սաց նրան. «Ա հա՛ սե ղա նը և ա հա՛ մա հի ճը՝ ըստ քո կամ քի. ո՞ւր ես 

կա մե նում, որ գնանք ա ռա ջի նը»: Սի մեոնն ա սաց. «Ա ղա չում եմ քեզ, 

կե րա կուր տուր ինձ, քան զի ար դեն իմ հո գին մա րում է, և սո վից ու 

ու ժաս պա ռու թյու նից չեմ էլ հի շում, թե ինչ բան է կի նը»: Այն ժամ 

կինն ա սաց նրան. «Ա հա երբ քաղ ցե ցիր, իմ սի րուց և բո լոր կա նան ցից 

ա ռա վել՝ կե րա կու րը ցան կա ցար: Ուս տի, երբ այդ պի սի խոր հուրդ նե րը 

կնե ղեն քեզ, այդ պի սի դեղ ու նե ցի՛ր քեզ հետ և կա զատ վես մարմ նի 

բո լոր ախ տա կիր խոր հուրդ նե րից: Եվ ար դա րև հա վա տա՛ ինձ, որ իմ 
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ա մուս նու վախ ճա նից հե տո ո՛չ քեզ և ո՛չ էլ մեկ ու րիշ տղա մար դու 

չեմ մեր ձե նա, այլ այ րիու թյան մեջ կմնամ Քրիս տո սի հո վա նու ներ

քո»: Սե ղա նից հա գե նա լուց հե տո իբ րև խրատ՝ այս մտադ րու թյու նը 

հայտ նեց Սի մեոն վա ճա ռա կա նին հո գևոր գի տու թյան մեջ ի մաս տուն 

և հո գևոր տի կինն: Իսկ Սի մեո նը, երբ լսեց այս, սաս տիկ զղջաց` տես

նե լով կնոջ բա րե պաշ տու թյունն ու աստ վա ծա սի րու թյու նը: Եվ վա ճա

ռեց իր ու նեց ված քը, բա ժա նեց աղ քատ նե րին, դար ձավ կրո նա վոր և 

բնակ վեց Ա պա միա յում գտնվող վան քում ու դար ձավ Աստ ծուն հա ճե

լի այր: Նույն պես և կի նը` մտավ կույ սե րի վան քը և սուրբ ու պատ վա

կան վար քով ապ րեց` գո հա նա լով Աստ ծուց:

44. Եր կու կրո նա վոր ներ ուխ տե ցին խիստ ճգնու թյուն նե րի տրվել 

միա սին, բայց հա վա սար ա նել բո լոր ճգնու թյուն նե րը, և ոչ մե կը մյու

սից ա ռա վել ջանք չգոր ծադ րի: Այդ պես էլ ա րե ցին և ապ րում էին 

Աստ ծուն հա ճե լի կյան քով ու ըն տիր կեն ցա ղա վա րու թյամբ: Սա կայն 

ե ղավ այն պես, որ մե կը ընդ հան րա կան վան քի վա նա հայր դար ձավ, 

իսկ մյու սը մնաց իր մե նա կե ցու թյան մեջ և այդ պես կա տա րեց իր ըն

թաց քը, մին չև հա սավ այն աս տի ճա նին, որ մե ծա մեծ հրաշք ներ էր 

գոր ծում, քան զի դևեր էր հա լա ծում, հի վանդ նե րին բժշկում և գա

լիք դեպ քերն էր մար գա րեա նում: Երբ այս ա մե նը տե սավ և լսեց նա, 

որ վա նա հայր էր դար ձել, թե իր հետ ուխ տա դիր եղ բայրն այդ պի սի 

շնորհ նե րի է ար ժա նա ցել, զար մա ցած մտա ծում էր, թե` եր կուսս էլ 

միան ման ենք տքնում և մեկս մյու սից ա ռա վել ո չինչ չենք ա նում. ինչ

պե՞ս նա դար ձավ հրա շա գործ, իսկ ին քը` ոչ: Այն ժամ հան դարտ վեց մի 

քա նի օր, մե կու սա ցավ մարդ կան ցից և ի խո րոց սրտի ա ղա չեց Աստ

ծուն և ա սաց. «Ա ղա չում եմ քեզ, Տե՛ր, հայտ նի՛ր ինձ, թե ին չո՞ւ իմ 

ըն կե րը հրաշք ներ է գոր ծում, իսկ ես ոչ մի այդ պի սի շնորհ չստա ցա»: 

Այն ժամ ե րևաց նրան Տի րոջ հրեշ տակն ու ա սաց. «Նրա հա մար այդ 

ե ղավ, որ նա հա նուն Աստ ծո սի րո՝ համ բե րու թյամբ նստում է միայ նակ 

և հա ռա չանք նե րով ու հե ծու թյամբ է անց կաց նում իր կյան քի օ րե րը, 

գի շեր ու ցե րեկ ող բում է և միշտ քաղ ցի ու ծա րա վի մեջ է Աստ ծո սի

րո հա մար, իսկ դու բա զում հոգ սե րի ու խառ նաշ փո թի մեջ ես և բա

զում մխի թա րու թյուն ու նես բազ մա թիվ մարդ կան ցից: Այն ա մե նը, որ 

մարդ կանց կող մից ար վում է քեզ հա մար, բա վա կան է քեզ փառ քի ու 

պատ վի հա մար և այլ բան հար կա վոր չէ»:

45. Սկի տե ցի նե րի մա սին ա սում էին, թե նրանց մեջ չկար ամ բար

հա վա ճու թյուն, քա նի որ մե կը մյու սից ա ռա վել չէր ա ռա քի նու թյամբ: 

Իսկ նրան ցից ո մանք պա հում էին եր կու օր, ո մանք՝ ե րեք, ո մանք էլ՝ 
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չորս, և կա յին, որ շա բա թը մեկ ան գամ էին ճա շա կում, ո մանք բնավ 

հաց չէին ու տում, իսկ ո մանք էլ գի նի չէին խմում: Եվ որ պես զի կար

ճա ռոտ ա սեմ՝ ա մենքն էլ զար դար ված էին ա մեն տե սակ ա ռա քի նու

թյուն նե րով և միա պես փա ռա վո րում էին Աստ ծուն: 

46. Եր կու ար յու նա կից եղ բայր ներ ուխ տե ցին կրո նա վոր դառ նալ: 

Երբ ե լան աշ խար հից, բնակ վե ցին միա սին և բար վոք ճգնե ցին, ա պա 

ո րո շե ցին ա ռան ձին խցեր շի նել` միմ յան ցից հե ռու, և բնակ վել որ

պես մե նակ յաց ներ. այդ պես էլ ա րե ցին, և բա զում տա րի ներ եր բեք 

դուրս չե կան խցե րից ու միմ յանց չտե սան: Նրան ցից մե կը հի վան դա

ցավ, և եղ բայր ներն ե կան տես նե լու նրան, քան զի վախ ճա նը մոտ էր: 

Երբ նստած էին նրա շուր ջը, նա նվա ղե լով` ա վան դեց հո գին: Երբ 

շատ ժա մեր ան ցան, հո գին դարձ յալ վե րա դար ձավ անդ րաշ խար հից, 

և հայ րե րը հարց րին, թե` ի՞նչ տե սար: Իսկ նա ա սաց. «Տե սա Աստ ծո 

հրեշ տակ նե րին, որ ե կելտա նում էին ինձ ու իմ եղ բո րը և եր կինք էին 

հա նում. և օ դում մեզ հան դի պե ցին դևե րի բա նակ նե րը և ու զե ցին ար

գե լել, սա կայն մեր բարձ րա նա լը չկա րո ղա ցան խա փա նել, և երբ վեր 

բարձ րա ցանք նրան ցից, սկսե ցին գո չել. «Մեծ է սրբու թյան և համ բե

րու թյան հա մար ձա կու թյու նը»: Երբ այս ա սաց, նույն պա հին դարձ յալ 

ննջեց: Երբ հայ րերն այս տե սան, մարդ ու ղար կե ցին մյուս եղ բոր մոտ՝ 

նրան տե ղե կաց նե լու, որ գա այն տեղ: Երբ ու ղարկ ված նե րը մտան, տե

սան, որ նա ևս նույն ժա մին փոխ վել էր առ Աստ ված, սաս տիկ զար մա

ցան և այս կա տար ված հրաշ քի հա մար փա ռա վո րե ցին Աստ ծուն:

47. Քա ղաք նե րից մե կի ե պիս կո պո սը վախ ճան վեց, և այդ կող մե

րի մար դիկ հա վաք վե լով՝ գնա ցին ար քե պիս կո պո սի մոտ և ա ղա չե ցին 

նրան, որ պես զի ննջա ծի փո խա րեն նոր ե պիս կո պոս ձեռ նադ րի ի րենց 

հա մար: Ար քե պիս կո պոսն ա սաց նրանց. «Տվե՛ք ինձ մի մար դու, ո րի 

մա սին դուք կվկա յեք, թե ու նի զո րու թյուն` հով վե լու Քրիս տո սի հո տը 

ի մաս տու թյամբ, և ձեզ հա մար ե պիս կո պոս կձեռ նադ րեմ»: Իսկ նրանք 

ա սա ցին. «Մենք ոչ ոք չու նենք, այլ դո՛ւ տուր մեզ` ում կե րաշ խա վո րի 

Աստ ծո հրեշ տա կը»: Ար քե պիս կո պոսն ա սաց նրանց. «Դուք ա մե՞նքդ 

եք այս տեղ»: Նրանք ա սա ցին` ո՛չ: Ա սաց նրանց. «Գնա ցե՛ք, հա վա

քե՛ք ա մեն քին և ե կե՛ք այս տեղ, որ պես զի հա սա րա կա կան հարց մամբ 

և վկայ մամբ ընտ րեք` ում ձեռ նադ րենք ե պիս կո պոս»: Եվ նրանք գնա

ցին, ա մեն քին հա վա քե ցին և ե կան նրա մոտ: Ար քե պիս կո պո սը դարձ

յալ հարց րեց. «Այժմ ա մե՞նքդ եք այս տեղ»: Նրանք պա տաս խա նե ցին. 

«Փոք րե րից մե կը օ թևա նա տե ղում նստած՝ մեր ա վա նակ ներն է պա

հում, իսկ մնա ցած ա մենքս այս տեղ ենք»: Ար քե պիս կո պոսն ա սաց. 
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«Հի մա  ինչ որ ա սեմ ձեզ` կհնա զանդ վե՞ք»: Եվ նրանք ա սա ցին. «Ա յո՛, 

հո ժա րու թյամբ կհնա զանդ վենք»: Այն ժամ պատ վի րեց կան չել նրան, 

որ ա վա նակ ներն էր պա հում: Երբ նա ե կավ, նրան ե պիս կո պոս ձեռ

նադ րեց և տվեց նրանց, իսկ նրանք խնդու թյամբ ու մեծ պատ վով 

ըն դու նե լով` գնա ցին ի րենց տե ղը, ինչ պես որ խոս տա ցել էին պատ

վել նրան որ պես Աստ ծո սրբի: Եվ մի ան գամ սաս տիկ ե րաշտ ե ղավ 

այդ երկ րում, և այն ե պիս կո պո սը ե րաշ տը վե րաց նե լու հա մար ա ղա

չեց Աստ ծուն: Աստ ված ա սաց նրան. «Քո միա բա նու թյան հետ գնա՛ 

կանգ նիր քա ղա քի դռնե րի մոտ, և ով ա ռա ջի նը մտնի քա ղաք` բռնի՛ր 

նրան, որ ա ղոթք մա տու ցի Ինձ, և անձ րև կտամ ձեզ»: Լսե լով այս 

խոս քը` իր միա բա նու թյան հետ շու տա փույթ գնաց ու նստեց քա ղա

քի դռան մոտ: Եվ ա հա տե սավ՝ մի սև հնդիկ կրո նա վոր էր գա լիս` 

աղ քատ, և փայ տը ու սին բար ձած` բե րում էր քա ղաք` վա ճա ռե լու: 

Ե պիս կո պո սը հապշ տապ վեր կե նա լով՝ կանգ նեց րեց նրան և բե ռը ու

սից ցած ա ռավ ու ա սաց նրան. «Ո ՜վ որդ յա՛կ, հա կա ռակ մի՛ կե

նա, Աստ ծուց է հրա մայ ված քեզ՝ ա ղո թել ու ա ղա չել Տի րո ջը, որ պես զի 

անձ րև տա երկ րին, քան զի փչա ցավ նրա ողջ բեր քը»: Իսկ նա թեև չէր 

կա մե նում` պատ կա ռե լով իր ողջ խո նար հու թյամբ, սա կայն հրա մա նին 

հա կա ռակ չկանգ նեց, և երբ սկսեց ա ղո թել, բաց վե ցին երկն քի դռնե

րը, և սաս տիկ անձ րև ե կավ` մին չև որ դաշ տերն ամ բողջ ո ղող վե ցին, 

ա պա կրկին ա ղո թե լով՝ դա դա րեց րեց անձ րևը, որ պես զի եր կի րը չհե

ղեղ վի: Եվ ե պիս կո պո սը, բռնե լով այդ ծե րին, ա ղա չեց նրան և ա սաց. 

«Ի սեր Աստ ծո, բա րի ե ղի՛ր, պատ մի՛ր ինձ քո կեն ցա ղա վա րու թյան 

մա սին՝ հօ գուտ բազ մաց, գու ցե շա տե րը նա խան ձախն դիր լի նեն քո 

բա զում գոր ծե րի հան դեպ»: Ա սաց նրան ծե րը. «Թո ղու թյո՛ւն շնոր հիր 

ինձ, տե՛ր, ա հա ինչ պես տես նում ես` ա մեն օր ել նում եմ և մի քիչ 

փայտ շա լա կե լով՝ բե րում եմ այս տեղ և վա ճա ռում, և այդ գու մա րով 

իմ կա րիք ներն եմ հո գում, իսկ ե րե կո յան գնում եմ ե կե ղե ցի և մնում 

եմ այն տեղ` ողջ գի շեր սգա լով իմ մեղ քե րը: Իսկ ե թե ձմռա նը օ րեր են 

լի նում, որ փայտ բե րել չեմ կա րո ղա նում, ո չինչ չեմ ճա շա կում այդ 

օ րե րին. ա հա այս պի սին է իմ կյանքն ար դեն քա ռա սուն յոթ տա րի»: Եվ 

ե պիս կո պոսն ու ողջ միա բա նու թյու նը լսե լով այս` մե ծա պես շա հե ցին 

և փառք մա տու ցե ցին Աստ ծուն: 

48. Ծե րե րից մեկն ա ղա չեց  Աստ ծուն, որ ցույց տա ի րեն, թե ինքն 

ո՞ւմ չա փին է հա սել: Եվ Տերն ա սաց նրան. «Այ սինչ վան քում մի եղ

բայր կա. նա քեզ նից ա ռա վել է»: Եվ ծե րը վեր կա ցավ ու գնաց այդ 

վան քը: Երբ ծե րի գա լուստն ի մա ցան այն տեղ, ըն դա ռաջ ե լան նրան 
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վա նա հայրն ու բո լոր եղ բայր նե րը, քան զի մե ծա նուն և չա փա զանց  

հռչա կա վոր էր այդ ծե րը: Ծերն ա սաց վա նա հո րը. «Կա մե նում եմ բո լոր 

եղ բայր նե րին տես նել և ող ջու նել»: Վա նա հայ րը հրա հան գեց, և բո լոր 

եղ բայր նե րը ե կան, սա կայն այն եղ բայ րը չե կավ, ո րին կա մե նում էր 

տես նել ծե րը: Նա ա սաց. «Կա՞ մեկ այլ եղ բայր, որ այս տեղ չէ»: Նրան 

ա սա ցին. «Մեկ ու րիշն էլ կա, սա կայն հի մար և կա տա ղի է նա. դրսում 

է և պար տեզն է մաք րում փշե րից ու խո տե րից»: Ծերն ա սաց. «Կան

չե՛ք նրան», և կան չե ցին: Երբ ծե րը տե սավ նրան՝ գա լիս, վեր կա ցավ և 

ըն դա ռաջ գնաց նրան, համ բու րեց և մի կողմ տա նե լով՝ ա սաց. «Պատ

մի՛ր ինձ, որդ յա՛կ, քո գոր ծը Տի րոջ հրա մա նով, ո րի հա մար և ե կել 

եմ»: Նա ա սաց. «Ո ՜վ հայր իմ, ես մե ղա վոր և հի մար մարդ եմ, և քեզ 

ա սե լու ո չինչ չու նեմ»: Իսկ ծե րը երդ մամբ բռնա դա տեց նրան: Այն

ժամ ա սաց. «Մի բան կա, որ ա նում եմ. վա նա հայ րը միշտ իմ սեն յա կի 

պա տի տակ է կա պում ե զը, և նա ա մեն օր ու տում է իմ հյու սած պա

րա նը, որ տքնու թյամբ գոր ծում եմ, և ար դեն ե րե սուն տա րի է` համ

բե րում եմ դրան, և եր բեք բե րա նիցս չար խոսք կամ խոր հուրդ նե րիցս 

բար կու թյան խոր հուրդ դուրս չե լավ իմ հոր մա սին, ե զին էլ եր բեք 

չխփե ցի կամ չձանձ րա ցա, այլ եր կայ նամ տո րեն դարձ յալ հյու սում եմ 

կոխկրտ ված ու ծամծմ ված պա րանս ու գո հա նում եմ Աստ ծուց»: Երբ 

այս լսեց ծե րը, սաս տիկ զար մա ցավ, որ այդ չափ համ բե րու թյան ու նի, 

և նրա մեջ կան բո լոր ա ռա քի նու թյուն նե րը:

49. Հայ րե րից մե կը ճգնում էր իր սեն յա կում, և դևը, մտնե լով նրա 

մահ ճա կա լի տակ, սկսեց ըն թեր ցել Թվոց գիր քը. իսկ ծե րը լռում էր: 

Եվ դևը ձանձ րա նա լով` ըն դու նեց աղ քա տի կեր պա րանք ու կանգ նեց 

ծե րի պա տու հա նի առ ջև. նա կաղ էր և ձեռ քին ու ներ գա վա զան և մա

խաղ: Ծերն ա սաց նրան. «Դու գի տե՞ս, թե ինչ էիր կար դում»: Դևը 

պա տաս խա նեց. «Ա յո՛, գի տեմ. Հին Օ րենքն էի կար դում»: Ծերն ա սաց. 

«Իսկ Նոր Կտա կա րա նից ի՞նչ գի տես»: Երբ դևը լսեց Նոր Կտա կա րա

նի ա նու նը, կո րավ և ան հե տա ցավ:

50. Ո մանք մեզ պատ մե ցին մի ե պիս կո պո սի մա սին, թե մի ան գամ 

կի րա կի օ րով նա գնաց գյուղ և իր ըն կեր նե րին ա սաց. «Կան չե՛ք այս 

գյու ղի ե րե ցին, որ գա և պա տա րագ մա տու ցի»: Եվ գտնե լով քա հա նա

յին` բե րե ցին նրա մոտ, ո րը գեղ ջուկ էր՝ ան բիծ ու ուղ ղա միտ: Ե պիս

կո պոսն ա սաց նրան. «Մա տու ցի՛ր մեզ այ սօր Քրիս տո սի խոր հուր դը», 

և նա իս կույն պատ րաստ վեց կա տա րել պա տա րա գը: Եվ ե պիս կո պո

սը տե սավ, որ երբ քա հա նան կանգ նեց սուրբ սե ղա նի մոտ, ամ բող ջո

վին հուր դար ձավ, և հրի մեջ կանգ նած էր ու չէր բո ցա կիզ վում: Երբ 
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քա հա նան կա տա րեց ա նար յուն խոր հուր դը, ե պիս կո պո սը, վերց նե լով 

նրան, մտավ սար կա վա գա նո ցը և ա սաց նրան. «Աստ ծո ար ժա նի՛ ծա

ռա, օրհ նի՛ր ինձ»: Իսկ նա ա սաց. «Դո՛ւ օրհ նիր ինձ, ո րով հե տև քոնն է 

իշ խա նու թյունն ինձ օրհ նե լու, օրհ նո՛ղդ իմ»: Ե պիս կո պոսն ա սաց. «Ես 

չեմ կա րող օրհ նել մի մար դու, ով հուր է և ըն ծայ ման ժա մին հրի մեջ է 

կանգ նում, քան զի «օրհ նողն ա վե լի բարձր է, քան օրհն վո ղը», ինչ պես 

գրված է (Եբր. Է 7)»: Քա հա նան ե պիս կո պո սին հե զա բար ա սաց. «Թո

ղու թյո՛ւն տուր, տե՛ր, մի՞թե հնա րա վոր է, որ քա հա նան Քրիս տո սի 

Մար մինն ու Ար յու նը ըն ծա յա բե րե լիս, աստ վա ծա յին հրի մեջ չկանգ

նի»: Երբ այս լսեց ե պիս կո պո սը, զար մա ցավ նրա սրբու թյան և ար դա

րու թյան վրա:

51. Ծերն ա սաց. «Ոչ մի բա նի մա սին չպետք է հո գալ, բա ցի Աստ ծո 

երկ յու ղից, քան զի որ քան էլ մար դը հոգս ա նի մարմ նա վոր կա րիք նե րի 

հա մար, դրա նից ո չինչ չի շա հի»: 

52. Ծերն ա սաց. «Ինչ պես հուրն է լա փում փայ տը, այն պես կրո նա

վո րի գոր ծը պետք է լի նի, որ այ րի նրա մտքի ախ տե րը»:

53. Ոմն ծեր բնակ վում էր խցում և այս պի սի կա նո նա կարգ ու ներ. 

գի շե րը՝ չորս ժամ ննջում էր, չորս ժամ ա ղո թում էր, չորս ժամ գոր

ծում էր և ա ղո թում էր բե րա նա ցի, իսկ ցե րե կը վեց ժամ աշ խա տում 

էր, ե րեք ժամ ըն թեր ցում էր Սուրբ Գիր քը և ին նե րորդ ժա մից հե տո 

սնունդ էր ըն դու նում: Այս պես ապ րեց նա իր կյան քի բո լոր օ րե րը և 

միշտ փա ռա վո րում էր  Աստ ծուն:

54. Ոմն հո գե տես ծեր մի ա շա կերտ ու ներ, ո րին բնա կեց րել էր ի րե

նից ե րեք մղոն հե ռու և հանձ նա րա րու թյուն էր տվել՝ գի տե նալ և 

ճա նա չել սա տա նա յի բազ մա դի մի խար դա խու թյուն նե րը, ինչ պես որ 

տե սել և ու սա նել էր ծե րից չա րի խո րա ման կու թյան բո լոր հնարք նե

րը: Սա կայն օ րե րից մի օր սա տա նան ե պիս կո պո սի կեր պա րանք ա ռած 

ե կավ ծե րի ա շա կեր տի մոտ և նստեց նրա դի մաց՝ բա վա կան հե ռու` 

իբր հոգ նած էր ճա նա պար հից: Իսկ եղ բայ րը երբ տե սավ, չճա նա չեց, 

որ դա չա րի ե րև մունք է, այլ նրան ըն դա ռաջ գնաց և երկր պա գեց որ

պես ե պիս կո պո սի: Եվ սա տա նան ա սաց. «Եղ բա՛յր և որ դի՛, ողջ տե սա 

քեզ, սա կայն ո ղոր մու թյո՛ւն ա րա և ըն դու նի՛ր ինձ, քան զի վշտա ցա 

քա ղա քից, նրա ամ բո խից և խստա պա րա նոց ժո ղովր դից, ով քեր ա ռա

վել սա տա նա յին են ան սում, քան թե Աստ ծուն, փա խա նրան ցից և ե կա 

ա նա պա տում հան դար տու թյամբ բնակ վե լու, ին չին փա փա գում էի իմ 

ման կու թյու նից ի վեր: Բայց նաև այս եմ խնդրում քեզ նից, որ ոչ ոք 
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չգի տե նա իմ մա սին, ոչ էլ ան գամ քո մեծն ծեր հայ րը, որ պես զի քա

ղա քա ցի ներն ի մա նա լով՝ չգան թա խան ձե լու ինձ»: Եվ եղ բայ րը հա վա

տաց չա րին՝ իբ րև ե պիս կո պո սի և կա տա րեց նրա բո լոր ցան կու թյուն

նե րը, քան զի նրա հա մար բնա կա րան շի նեց քա րայ րի մեջ՝ ի րեն մո տիկ, 

և օ րը մեկ ան գամ տես նում էր նրան և լսում նրա թու լու թյամբ խառն 

խրատ նե րը: Եվ գնա լով խռո վու թյամբ ու բար կու թյամբ էր լցվում եղ

բայ րը, սա կայն չէր գի տակ ցում, քա նի որ ծածկ վել էր նրա նից գի

տու թյու նը, քան զի ա ռանց հոր թույլտ վու թյան էր: Ա հա այս պես չար 

է փոք րե րի և ե րի տա սարդ նե րի ինք նա կամ հո ժա րու թյու նը: Եվ Աստ

ված հայտ նեց մեծն ծե րին այդ ա մե նը, և նա ա ղեր սա գին ա ղո թեց եղ

բոր փրկու թյան հա մար, որ պես զի իս պառ չկոր չի: Իսկ ե պիս կո պո սը՝ 

սա տա նան, չկա րո ղա ցավ ծած կել իր խո րա ման կու թյու նը, այլ եղ բորն 

ա սաց. «Որդ յա՛կ, ո՞ւմն է այս կա ցի նը»: Եղ բայրն ա սաց. «Իմ հոր կա

ցինն է, տե՛ր»: Ե պիս կո պոսն ա սաց. «Տե՛ս, որդ յա՛կ, քո հոր սե րը, որ 

մի կաց նի ան գամ քեզ ար ժա նի չհա մա րեց, այ լա պես կա սեիր՝ իմն է»: 

Եղ բայրն ա սաց. «Ին չը նրանն է` իմն է, տե՛ր, և չկա ո չինչ, որ նա 

չկա մե նա ինձ»: Ե պիս կո պոսն ա սաց. «Այդ պես չէ, որդ յա՛կ, այլ ե թե 

կա մե նում ես քո հոր ճշմա րիտ մտա ծում ներն ի մա նալ, գնա՛ նրա մոտ 

և իշ խա նա բար ա սա՛, թե` այն կա ցինն իմն է, ոչ թե քո նը, և դրա նով 

փոր ձի՛ր նրա ճշմա րիտ վե րա բեր մուն քը քո հան դեպ»: Եվ սա տա նան 

չի մա ցավ, որ դրա նով բա ցա հայտ վե լու էր իր խար դա խու թյու նը: Իսկ 

եղ բայ րը, տգի տու թյամբ ա պու շա ցած, դարձ յալ չճա նա չեց ե պիս կո պո

սի խառ նակ չա կան խրա տը, այլ նրա հո գին խռով վե լով` զայ րույ թով 

լցվեց ընդ դեմ աստ վա ծա տես ծե րի: Այդ գի շեր նրա միտ քը պղտոր ված 

էր, սա կայն դրա նից էլ գլխի չըն կավ, այլ ա ռա վոտ յան նույն խռո վա

հույզ մտքե րով գնաց ծե րի մոտ, երկր պա գեց և ա սաց. «Ե կա, հա՛յր, 

որ պես զի գի տե նաս և ճա նա չես, որ այդ կա ցինն իմն է, ոչ թե քո նը, 

և այ լևս այն չեմ տա քեզ»: Սուրբ ծերն ա սաց. «Ա յո՛, որդ յա՛կ, քոնն 

է և ոչ թե ի մը. և ոչ միայն այդ, այ լև՝ ինչ որ գտնես ինձ մոտ` վերց

րո՛ւ և տա՛ր քեզ հետ և այ լևս չվե րա դարձ նե՛ս ինձ, քան զի ես էլ եմ 

քո նը՝ հնա զանդ քո իշ խա նու թյա նը»: Լսե լով այս՝ մո լոր յալ եղ բայ րը 

սթափ վեց ծե րի ա ղոթ քով և զղջու մով ըն կավ ծե րի ոտ քերն ու ա սաց. 

«Թո ղու թյո՛ւն շնոր հիր ինձ` մո լոր յա լիս, քան զի չհաս կա ցա, թե ինչ 

խո սե ցի»: Ա սաց սուրբ ծե րը. «Օրհն յալ է Տեր Աստ ված, որ դարձ յալ 

ինձ տվեց իմ մո լոր յալ որ դուն»: Եվ եղ բորն ա սաց. «Ով որդ յա՛կ, մի՞թե 

ե պիս կո պոս տե սար և քեզ մոտ պա հե ցիր, որ այս պես խո սե ցիր»: Եվ 

եղ բայրն ա սաց. «Ա յո՛, հա՛յր, ե պիս կո պոս տե սա և այժմ էլ ինձ մոտ 

է ա ռանց քո հրա մա նի, դրա հա մար էլ այս մո լո րու թյու նը պա տա հեց 
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ինձ»: Ա սաց նրան ծե րը. «Ով որդ յա՛կ, որ քան ջանք թա փե ցի` ու սու

ցա նե լով քեզ չա րի բո լոր խար դա խու թյուն նե րը, դու է լի չճա նա չե ցիր: 

Արդ, չար սա տա նա յին ճա նա չե լու հա մար բա վա կա՞ն չէր միայն այն, 

որ քեզ ող ջույն չտվեց. դրա հա մար էլ քեզ մոտ չե կավ, այլ հե ռու 

նստեց, որ պես զի դու գնա յիր իր մոտ: Նա ին քը սա տա նան է, և նրա 

խրա տից չճա նա չե ցի՞ր, որ քեզ շփոթ մուն քով լցրեց»: Երբ եղ բայ րը 

տե սավ, որ հայ րը մեկ առ մեկ պատ մեց իր հետ կա տար վա ծը, և քա նի 

որ ճա նա չում էր իր հոր հո գե տե սու թյու նը, գո չեց՝ նրա առ ջև ընկ նե լով 

և ա սաց. «Ո ղոր մի՛ր մո լոր յա լիս և ա ղո թի՛ր առ Տեր Աստ ված, որ պես զի 

նեն գա վո րի այլ փոր ձու թյուն նե րի մեջ չընկ նեմ»: Քան զի մին չև հայ րը 

չպատ մեց, չի մա ցավ, որ այն  ե պիս կո պո սը սա տա նա է: Եվ հոր ա ղոթ

քից հե տո միա սին գնա ցին եղ բոր խրճի թը և այ րում չգտան այն ե պիս

կո պոս ներ կա յա ցա ծին, քան զի հայտ նի դար ձավ նրա նեն գու թյու նը, 

և հա լած վեց այն տե ղի սահ ման նե րից սուրբ ծե րի ա ղոթք նե րով, իսկ 

եղ բայ րը զգաս տա ցավ և փրկվեց:

55. Սուրբ լե ռա նը հա վաք վե ցին թվով տաս ներ կու սուրբ, ի մաս տուն 

և հո գևոր մե նակ յաց ներ, և միմ յանց հետ խո սե ցին ա ռա քի նու թյուն

նե րի մա սին, ո րոնք ի սկզբա նե կա յին սրբե րի մեջ, և թե ի րեն ցից ով 

ո՛րն էր դրան ցից ստա ցել ճգնու թյամբ, և թե ինչ պես են անց կաց նում 

ի րենց օ րը խցում: Նրան ցից ա ռա ջի նը և ա վագն ա սաց. «Ես, եղ բայր

նե՛ր, երբ վա նից սկսե ցի հան դար տու թյամբ նստել խցում, ամ բող ջո վին 

խա չե ցի իմ մար մի նը` կտրե լով ա մեն տե սակ ար տա քին գոր ծե րից և 

միշտ մտքումս ու նեմ Սուրբ Գրքի խոս քե րը, որ ա սում է. «Քան դենք 

նրանց կա պանք նե րը և թո թա փենք նրանց լու ծը մե զա նից (Սաղմ. Բ 3)»: 

Եվ ա մուր պա րիսպ կանգ նեց րի իմ հո գու և մարմ նի մի ջև և մտքումս 

ա սա ցի. «Ինչ պես միմ յանց չեն տես նում պարս պի դրսում և ներ սում 

գտնվող նե րը, նույն պես և դո՛ւ, մի՛տք, բնավ մի՛ տես մարմ նի ար տա

քին գոր ծե րը, այլ միայն քե՛զ նա յի՛ր և սպա սի՛ր քո ել քին ու Աստ ծո 

դա տաս տա նին: Իսկ չար խոր հուրդ ներս այս պես եմ տես նում՝ իբ րև 

օ ձեր և ի ժե րի ծնունդ ներ, և երբ զգում եմ դրանց` իմ մտքում գա լը, 

բար կու թյամբ ոչն չաց նում եմ դրանց և եր բեք չեմ դա դա րում բար

կա նալ մարմ նիս և մտքե րիս վրա, որ պես զի ան պատ շաճ բա ներ չգոր

ծեմ»: Երկ րորդն ա սաց. «Այն ժա մա նա կից ի վեր, ինչ հրա ժար վե ցի 

աշ խար հից, իմ ան ձին ա սա ցի. «Այ սօր վերս տին ծնվե ցիր, այ սօր սկսե

ցիր այս տեղ բնակ վել և պանդխ տել. ուս տի բնակ վի՛ր այս տեղ՝ որ պես 

օ տա րա կան` իբր վա ղը գնա լու ես այս տե ղից` թո ղած քո տե ղը. այս 

խոր հի՛ր օր ու գի շեր»: Եր րորդն ա սաց. «Ես ա ռա վո տից վեր եմ կե նում՝ 
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մտքով Տի րոջս հետ, երկր պա գում եմ նրան և ընկ նե լով նրա ա ռաջ` 

խոս տո վա նում եմ հան ցանք ներս,  այս պես խո նարհ վում և երկր պա

գում եմ նրա հրեշ տակ նե րին և խնդրում նրան ցից, որ պես զի ա ղա չեն 

Տի րո ջը ինձ և Իր բո լոր ա րա րած նե րի հա մար: Ա պա իջ նում եմ ան

դուն դը և դի տում եմ այն տեղ ե ղող նե րի տան ջանք նե րը: Հի շում եմ 

նաև հրեա նե րի տա ռա պանք ներն ու նրանց ող բե րը` երբ բա բե լոն յան 

գե րու թյան մեջ էին: Նույ նը և ես եմ ա նում` մտքով անց նում եմ դժոխ

քի բո լոր տան ջանք նե րի մի ջով և իմ բո լոր ան դամ նե րը տես նում եմ 

տան ջանք նե րի դա տա պարտ ված և այս պես օր ու գի շեր լաց եմ լի նում 

լաց լի նող նե րի հետ»: Չոր րորդն ա սաց. «Ես մտքով այս պես եմ միշտ 

պատ կե րաց նում. իբր թե նստած եմ Ձի թեն յաց լե ռա նը՝ Տի րոջ և Նրա 

սուրբ ա ռաք յալ նե րի հետ, և իմ ան ձին ա սում եմ. «Այ սու հե տև բնավ 

մարմ նա վոր բա նե րի մա սին չխոր հես, այլ սրանց հետ կմնաս մշտա պես 

և սրանց հետ կա ղո թես և սրանց կյան քին նա խան ձախն դիր կլի նես՝ 

ինչ պես Մա րիա մը, որ նստեց Տի րոջ ոտ քե րի մոտ և լսեց Տի րոջ խոս քե

րը, որ ա սում էր. «Սո՛ւրբ ե ղեք, քան զի Ես՝ ձեր Տեր Աստ վա ծը, սուրբ 

եմ (Ղևտ. ԺԹ 2)», «Գթա սի՛րտ ե ղեք, ինչ պես որ ձեր Հայ րը  գթա սիրտ է 

(Ղուկ. Զ 36),  «Իմ լու ծը ձեզ վրա վերց րե՛ք և սո վո րե ցե՛ք ինձ նից, որ հեզ 

եմ և սրտով` խո նարհ, և ձեզ հա մար պի տի հան գիստ գտնեք (Մատթ. 

ԺԱ 29)». և այս պես եմ վա րում իմ կյան քը»: Հին գե րորդն ա սաց. «Ես 

մտքով ա մեն ժամ տես նում եմ հրեշ տակ նե րին, ո րոնք ել նում և իջ նում 

են՝ կան չե լու և տա նե լու հա մար հո գիս, և ես միշտ ա սում եմ. «Պատ

րաստ է սիրտն իմ առ քեզ, Աստ վա՛ծ իմ, պատ րաստ է սիրտն իմ (Սաղմ. 

ԺԶ 8, ՃԷ 2)»: Վե ցե րորդն ա սաց. «Ես օր ու գի շեր նստած խոր հում եմ 

իմ մտքում, թե այս եմ լսե լու Տի րո ջից. «Դուք չար չար վե ցիք Ինձ հա

մար, և Ես կհանգս տաց նեմ ձեզ»: Եվ այս. «Ճգնե՛ք մի փոքր, և Ես ձեզ 

ցույց կտամ Իմ փրկու թյու նը», նաև՝ «Իմ որ դի ներն եք դուք, որ պես 

հո րից` պատ կա ռե՛ք Ինձ նից», և թե՝ «Իմ եղ բայր ներն եք դուք, պատ

վե՛ք Ինձ` ձեզ հա մար բա զում բա նե րի համ բե րե լու հա մար», և թե՝ «Իմ 

ոչ խար ներն եք, լսե՛ք ձեր հով վի ձայ նը», նաև` «Ծա ռա նե՛ր, վա խե ցե՛ք 

գա նա հար վե լուց և հե տևե՛ք ինձ»: Յո թե րորդն ա սաց. «Ես այս ե րե քի 

վրա եմ մշտա պես խոր հում և ան դա դար խրա տում եմ իմ ան ձին՝ ու նե

նալ սրանք, այ սինքն` հա վատ, հույս, սեր, որ պես զի հույ սով խնդամ, 

հա վա տով հաս տատ վեմ  և սի րով ոչ մե կին չտրտմեց նեմ բնավ կյան

քիս բո լոր օ րե րին»: Ու թե րորդն ա սաց. «Ես մտքով միշտ թռչող դևեր 

եմ տես նում, որ փնտրում են, թե ո՞ւմ կլա նեն, և որ տեղ էլ նրանք 

շրջում են` ես ներ քին աչ քով տես նում եմ և ա ղա չում Քրիս տո սին, 

որ պես զի  խա փա նի նրանց հնարք նե րը, որ Աստ ծո երկ յու ղած նե րից ոչ 
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մե կին չկա րո ղա նան հաղ թել և ոչ մե կին չգայ թակ ղեց նեն»: Ին նե րորդն 

ա սաց. «Ես մտքով միշտ տես նում եմ ի մա նա լի զո րու թյուն նե րը և  Փա

ռաց Տի րո ջը, որ նրանց մեջ է և ա ռա վել փայ լում է պայ ծա ռու թյամբ, և 

երբ ձանձ րա նում եմ, միտքս ա ռա քում եմ եր կինք և տես նում եմ հրեշ

տակ նե րի սքան չե լի գե ղեց կու թյու նը, լսում նրանց անլ ռե լի եր գե րը, 

որ ան դա դար մա տու ցում են Աստ ծուն, և լսե լով նրանց ձայ նը՝ ցնծում 

և քաղց րա նում է հո գիս`  հի շե լով Սուրբ Գրքի խոս քե րը, որ ա սում է. 

«Եր կինք նե րը պատ մում են Աստ ծո փառ քը (Սաղմ. ԺԸ 2)», և «Երկ րա

յին ա մեն ինչ հող ու մո խիր եմ հա մա րում»: Տաս նե րորդն ա սաց. «Ես 

միշտ տես նում եմ իմ պա հա պան հրեշ տա կին, քան զի միշտ ինձ մոտ է 

և պահ պա նում է ինձ, և հի շում եմ Սուրբ Գրքի խոս քը, որ ա սում է. 

«Նա խա պես տես նում էի Տի րոջն իմ ա ջա կող մում, որ պես զի չսա սան

վեմ (Սաղմ. ԺԵ 8, Գործք Բ 25)». և նրա նից երկ յու ղե լով` իմ ան ձը սուրբ 

եմ պա հում, ո րով հե տև նա տես նում է իմ ճա նա պար հը, և տես նում 

եմ, որ նա ա մեն օր բարձ րա նում է Տի րոջ մոտ` պատ մե լու իմ գոր ծե

րը»: Տասն մե կե րորդն ա սաց. «Ես օր ու գի շեր խոր հում եմ, թե ի՞նչ են 

ա ռա քի նու թյուն նե րը, ինչ պի սի՞ն են պահ քը, սրբու թյու նը, սե րը, եր

կայ նամ տու թյու նը, և քննում եմ, թե սրան ցից ո՛րի մեջ եմ պա կաս, և 

իմ ան ձին ա սում եմ. «Ո՞ւր են քո ա ռա քի նու թյուն նե րը. մի՛ ձանձ րա

ցիր, մի՛ երկմ տիր, ա հա դրանք մոտ են քեզ. ո՛ր ա ռա քի նու թյունն ու

զում ես` կա տա րի՛ր, և քեզ մե ծա պես կգո վեն Աստ ծո մոտ և կվկա յեն, 

թե քեզ մոտ հան գիստ են գտնում»: Տաս ներ կո ւե րորդն ա սաց. «Դո՛ւք, 

ո՜վ հայ րեր և եղ բայր ներ, երկ նա յին թևեր ու նեք,  երկ նա յին կեն ցա

ղա վա րու թյուն եք ստա ցել, և ինչ էլ որ ա սեք` զար մա նա լի չէ, քան զի 

տես նում եմ ձեզ` երկ րա յին գոր ծե րով եր կինք բարձ րա ցած, ո րով հե տև 

վե րին զո րու թյամբ բարձ րա ցած եք երկ րից և օ տա րա ցած` մարմ նա վոր 

գոր ծե րից, և ես չգի տեմ՝ ի՛նչ ա սեմ ձեզ և կամ ի՛նչ ան վա նեմ ձեզ: Իսկ 

ես ի՞նչ ա նեմ՝ եղ կե լիս, որ  պատ մե լու ար ժա նի ոչ մի խոր հուրդ չու

նեմ  և նույ նիսկ այս կյան քին ար ժա նի չեմ: Ոչ մի բա րի բան չեմ տես

նում իմ մեջ՝ բա ցի մեղ քե րի բազ մու թյու նից, և ուր նա յում եմ մտքով` 

դրանք եմ տես նում` ծանր բեռ նե րի նման դրված իմ առ ջև: Դրա հա

մար էլ կար ծում եմ` դժոխ քի ան դունդ նե րին է ար ժա նի իմ հո գին, և 

ա սում եմ` մի փոքր ժա մա նակ հե տո այն տե ղին եմ դա տա պարտ վե լու: 

Միշտ տես նում եմ այն տեղ լա ցու կոծ, ար տա սուք ան դա դար ու լաց 

անմ խի թար, տես նում եմ ա տամ նե րի կրճտում և ան տա նե լի սար սուռ. 

դրա հա մար էլ միշտ քուր ձով ու մո խի րով, զղջու մով ու խո նար հու

թյամբ ընկ նում եմ Աստ ծո ա ռաջ, որ գու ցե ո ղոր մե լով` չու ղար կի ինձ 

այն տեղ: Քան զի տես նում եմ այն տեղ սաս տիկ ե ռա ցող հրե ղեն մի ծով, 
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ո րի բո ցե րի ա լիք նե րը մինչ եր կինք են հաս նում, տես նում եմ նաև այդ 

հուրն ըն կած մարդ կանց ան թիվ բազ մու թյուն, իսկ նրանց վե րևում՝ 

ա նո ղորմ հրե ղեն հրեշ տակ ներ, ո րոնք վառ վում են միշտ և չեն մեռ

նում, ո րոն ցից վա յե րի ու կո ծե րի միան վագ ձայ ներ են ել նում, ո րոնք 

ցա խի պես այր վում են ու չեն բո ցա կիզ վում: Եվ տես նում եմ, որ Աստ

ծո քաղց րու թյունն ու ո ղոր մա ծու թյու նը այն ժամ ետ է դար ձած և պա

կա սած է նրան ցից: Միշտ մտա ռում եմ այս ա մենն ու ող բում եմ ողջ 

մարդ կա յին ցե ղը. և զար մա նում եմ, թե ինչ պես են հա մար ձակ վում 

եր կինք նա յել կամ մարմ նա վոր ինչոր բան ա սել, ո րով հե տև այս պի սի 

անց քեր և ահ ու դող է պատ րաստ ված նրանց հա մար՝ այս աշ խար հից 

ել նե լուց հե տո: Խոր հում եմ այս ա մե նը գի շեր ու ցե րեկ և ա նար ժան եմ 

հա մա րում իմ ան ձը երկն քին ու երկ րին, և որ քան հնա րա վոր է` կա

տա րում եմ Սուրբ Գրքի խոս քե րը, որ ա սում է. «Իմ ար տա սուք ներն 

ինձ կե րա կուր ե ղան գի շեր ու ցե րեկ (Սաղմ. ԽԱ 4)»: 

Սրա՛նք են այն ի մաս տուն նե րի հո գևոր ա ռա քի նու թյուն նե րը, խոր

հուրդ նե րը, և ա՛յս է նրանց կեն ցա ղա վա րու թյան խոս քը: Իսկ մենք, 

ար ժա նի լի նե լով նրանց հի շա տա կին, կյանք ստա նանք, որ պես զի հա

ճե լի լի նենք Տեր Հի սուս Քրիս տո սին:

38 – Հարանց վարք

ՎԵՐՋ Ա ՀԱՏՈՐԻ
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Բելիար – 176, 301, 529, 537
Բենիամին – 137, 252
Բեսարիոն – 19, 29, 141, 

240, 251, 335, 337, 338, 
471, 509, 549

Բիկտոր – 252
Բիտիմ – 84, 306
Բոմբոս – 574

Գայիոս – 322
Գելասիոս – 231, 232, 345, 

457
Գենադի – 541
Գերասիմ – 240, 521
Գերոնդիոս – 571
Գրիգոր – 17, 22
Գրիգոր Աստվածաբան – 

240, 370

Դանիել մարգարե – 15, 36, 
72

Դանիել հայր – 26, 43, 111, 
132, 137, 143, 188, 191, 
203, 223, 226, 246, 247, 
252, 272–274, 276–277, 

285, 295, 307, 308, 314, 
345, 375, 380, 394, 404, 
441, 443, 451, 454–455, 
505, 508, 522, 542

Դանիել Սկյոթացի – 517
Դանիել Փարանացի – 535
Դավիթ – 15, 16, 30, 42, 44, 

70, 72, 135, 170, 181, 
353, 394, 479, 516

Դավիթ ավազակ – 515
Դեոսկորոս – 133
Դիմակրատոս – 29
Դիոս – 427
Դոլաս – 87, 89, 252, 509

Եդեմոն – 170
Ելադիոս – 130
Ելեգեոս – 191
Ելևթերի – 541
Ելոս – 191
Եղիա Բանիկտացի – 158
Եղիա մարգարե – 15, 325, 

353, 531
Եղիա մենակյաց, Եղիաս 

– 39, 69, 99, 100, 117, 
178, 240, 291, 333, 370, 
507, 518, 

Եղիոթ – 289
Եղիսե – 546
Եղպիդորոս – 111
Եպիմաքոս – 444
Եպիփան Կիպրացի – 130, 

131, 394, 409, 443
Եպիփան հայր – 30, 323, 

346, 415, 416, 450
Եպրեպիոս – 30, 31
Եպրեսիոս – 232
Եսայի հայր – 31–32, 91, 107, 

115, 129, 134, 138, 160, 
255, 256, 286, 291, 315, 
318, 348, 370, 380, 394, 
427, 458–459, 466, 496

Եսայի մարգարե – 141, 330
Եսթերինոս – 284, 298
Եվագրիոս – 61, 378, 403, 

404, 437, 450
Եվգենիոս – 31
Եվթիմիոս – 571
Եվլոժիոս – 405
Եվսեբիոս – 514, 562
Եվսեբիոս Հռայիթացի – 541
Եվսեբիոս պապ – 542

ց ա ն կ ե ր *

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

__________________
* Ցանկերը կազմեցին Ղևոնդ 

ավ. քահանա Մայիլյանը  
և  Նանա Գրիգորյանը:
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Եվսեբիոս սարկավագ – 561
Եվստաթեոս – 513
Եվստիքիոս – 264
Եվստոգրիոս – 518
Եվտիքես – 525, 544
Երենիոս – 23
Երիմ – 276
Երոնտիոս Վիմացի – 151
Եփրեմ – 157, 158, 511, 541, 

542

Զաքարիա – 31, 315, 394, 
434, 439, 449, 458, 463, 
464, 516, 544

Զաքարե Կրտսեր – 246
Զենոն – 18, 138, 308, 324, 

346, 347, 348, 483, 542, 
550

Զենոն Ասորի – 449
Զոյիլոս – 86, 134, 234, 455
Զոսիմոս – 58, 60
Զոսիմոս Ցիլիկիացի – 514

Թալելեոս – 322
Թեոդոս – 132, 140, 307, 

421, 512, 519, 521, 524
Թեոդոս Մեծ կայսր – 441, 

444445
Թեոդորա – 460
Թեոդորե կամ Թեոդորոս– 

18, 82, 90, 102, 108, 111, 
138, 257, 283, 348, 381, 
392, 410, 434, 446, 460, 
484, 485, 492, 513, 521

Թեոդորոս Սկյոթացի –  381
Թեոդորոս Փերմացի – 17, 

39, 89, 225, 237, 279, 
377, 409, 410, 439, 445

Թեոպեմտոս – 528
Թեովնա, Թեովնես– 134, 

261, 262, 379, 460, 471, 
516

Թեովնա Ելեմելացի  – 544
Թեովրոդիոս – 333
Թեոփանոս – 525
Թեոփիլոս – 39, 83, 89, 117, 

118, 460
Թեոփիլոս Ալեքսանդրիա ցի 

– 403, 437

Իգիլիոս – 115
Իլակրե – 256
Իլարիոն – 491
Իլիգիոս – 136, 527
Իով տես Հոբ
Իսահակ հայր – 17, 44, 104, 

118, 139, 170, 227, 291, 
307, 310, 333, 384, 439

Իսահակ աշակերտ Ա  պո 
ղոնի – 383

Իսահակ աշակերտ Մո տիի 
– 482

Իսահակ Թեբայեցի – 442
Իսահակ նահապետ – 161
Իսիդորե կամ Իսիդորոս – 

18, 138, 170, 176, 179, 
230, 232, 249, 257, 263, 
336, 353, 383, 394, 434, 
464, 490

Լեոն – 403, 513, 514
Լիա – 568
Լոկիա – 257
Լոկիոս – 318

Կայեն – 161, 352
Կապոնոս – 441
Կասիանոս – 40, 139, 173, 

232
Կարիոն – 462, 463
Կյորակոս – 187, 188, 189, 

190, 191
Կյորոն – 170, 439
Կյորոս – 74, 175, 559
Կոզմաս – 88
Կոնոմոս – 522
Կոնոն – 140, 519
Կոպրե – 451, 595
Կոպրիոս – 258
Կոստանդիանոս Մեծ –  8, 

182, 343, 365
Կոստանդին աբբա – 520
Կրոնոս – 41, 42, 462

Հաթր – 19
Հակոբ, Հակոբոս – 104, 

206, 228, 229, 353, 392, 
467, 544

Հակոբ նահապետ – 141, 161, 
264, 441, 568, 577

Հակոբ սարկավագ – 195, 
199, 

Հակոբոս առաքյալ – 35
Հանպիսով – 294
Հելիարոն – 130, 131
Հեսո – 382, 451, 507
Հերակլես – 416
Հերմես – 29
Հեփթայե – 568
Հիերաքսոս – 41
Հիպերիքսոս – 121, 145
Հիսոս, նաև Քրիստոս, 

Գալիլեացի – 23, 29, 34, 
42, 45, 61, 67, 68, 71, 73, 
76, 80, 110, 118, 143, 
145, 150, 157, 172, 187, 

190, 198, 200, 201, 203, 
204, 220, 240, 241, 242, 
260, 288, 302, 330, 341, 
361, 369, 370, 408, 426, 
469, 511, 520, 523, 535, 
563, 565, 568, 577, 593

Հոբ – 249, 250, 335, 536
Հոբ Երանելի – 15, 18, 56, 

57, 62, 161, 324, 353, 
468

Հովաբ – 44
Հովհան Կասիանոս – 9
Հովհան Կրտսեր Ամոնի 

աշակերտ – 250
Հովհան հայրապետ – 181, 

182, 184, 407, 416, 558, 
560

Հովհան Ղոկիոն քաղա քից 
– 571

Հովհան Ողորմած – 415, 416
Հովհան Ոսկեբերան – 22, 

27, 280
Հովհան վանահայր – 40
Հովհաննես – 9092, 107, 

139, 165, 185, 204, 269, 
271, 295, 306, 309, 320, 
348, 376, 382383, 408, 
445, 456, 461, 467, 509, 
512, 513, 518, 527, 531, 
558

Հովհաննես Առաքյալ – 35, 
97, 353

Հովհաննես եպիսկոպոս – 
150

Հովհաննես Թեբայեցի – 462
Հովհաննես Կարճա հա սակ 

– 23, 90, 132, 138, 173, 
204, 250, 257–258, 282, 
295, 306, 309, 356, 
374–377, 381382, 452, 
461, 484, 496497, 507, 
539

Հովհաննես Կիլիկեցի – 40
Հովհաննես Կոզիկեցի – 40
Հովհաննես Մկրտիչ – 68, 

319, 518519
Հոհաննես Մոյիի աշա կերտ 

– 127
Հովհաննես Պարսիկ – 228, 

353
Հովհաննես Պողոսի աշա 

կերտ – 422423
Հովհաննես Սաբայիտացի 

– 431
Հովսեփ – 18, 41, 82, 104, 

139, 280281, 290, 315, 
319, 324325, 349, 352, 
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370, 395, 398, 454, 469, 
495, 537538

Հովսեփ Արեմաթացի – 361
Հովսեփ Թեբայեցի – 420
Հովսեփ նահապետ – 176, 

264, 461, 468
Հոդա – 36, 161, 200, 373
Հոլիանոս Անօրեն, Ամբա

րիշտ – 145, 393, 540
Հոլիանոս վկա – 232, 269, 

270
Հոստիանոս – 247, 405
Հռաքել – 568
Հռովմինա – 199, 200, 201

Ղազարոս – 263
Ղևոնդիոս – 519
Ղևոնդիոս երանելի – 569
Ղոգինոս – 563
Ղոնգիանոս – 318
Ղոնգինոս – 103, 115, 180, 

294, 438
Ղովտ հայր – 169, 323, 386, 

395, 491
Ղովտ նահապետ – 139, 

359, 409
Ղոնկիանոս – 140, 371, 393, 

485, 542, 543, 549, 550

Մաթոսաղա – 63
Մակարիոս – 17, 31, 32, 39, 

42, 85, 86, 91, 119, 133, 
177, 225, 229, 232, 258, 
297, 316, 332, 339, 340, 
393, 453, 465, 485, 521, 
533, 543, 550, 555, 563, 
572, 575

Մակարիոս Ալեքսան դրա ցի 
– 30

Մակարիոս Եգիպտացի – 
115, 136

Մակարիոս Երանելի – 24–
25, 74, 77, 104, 176

Մակարիոս Մեծ – 353354, 
436

Մակարիոս Քաղաքացի – 
140, 353–354

Մանգիս – 177
Մատոյե – 43, 203, 354, 466, 

467
Մարգարիտ – 200
Մարթա – 315
Մարիամ – 104, 269, 315, 

420, 437, 511, 525, 540, 
556, 591

Մարկել – 261, 262, 512
Մարկիանոս – 512

Մարկոս – 20, 43, 225, 343, 
418, 422, 522, 533

Մարկոս առաքյալ – 522
Մարկոս Եգիպտացի – 292
Մարկոս Իպպացի, Սալոն 

(Հիմար) – 223, 224
Մարոզան – 424
Մաքսիմիանոս – 249, 571
Մեգեթա – 427
Մեգեթիոս, Մեգեթոն– 232, 

354
Մեթորիոս – 523
Մելիսի – 259, 260
Մելիտինե – 533
Մելքիսեդեկ – 30, 451, 508
Մեկրիստոնե – 500
Մերոյժենի – 264
Մինա – 150, 271, 272, 273, 

325
Մինաս հայր – 140, 570
Միովս – 318, 563
Մոյի – 127, 239, 376
Մովսես հայր – 8, 26, 62, 

69, 70, 76, 85, 88, 91, 
103, 111, 119, 137, 154, 
170, 173, 176, 177, 283, 
284, 291, 297, 309, 353, 
359, 384, 387, 392, 394, 
409, 427, 434, 437, 458, 
465, 466, 483, 526, 543, 
562, 574, 579

Մովսես ավազակապետ – 87
Մովսես Թեբայիտացի – 30
Մովսես մարգարե – 18, 42, 

325, 335, 371, 382
Մովսես Սկյոթացի – 227
Մովտոյիս – 84
Մոտա, Մոտի– 279, 482
Մորիկ – 564

Նաբոգոդոնոսոր – 24, 217
Նաբոզարդան – 130
Նատիրա – 331
Նեղոս – 91, 152, 395, 468, 

506, 509
Նեսթերինոս – 15
Նեստոր – 525, 544
Նիկոն – 153
Նիտերո – 399
Նոյ – 15, 87, 351
Նոնոս – 195, 196, 197, 198, 

199, 200, 201, 202

Շարոհի – 245

Ոնորիս – 441
Ոնոփրիոս – 282, 531, 532

Ովր – 19, 92, 108, 295, 340, 
440, 451, 563, 581

Որսիսիոս – 378, 468
Որսիսիոս Իթիղոնեցի – 30

Պայեսիոս, Պայիսիոս, 
Պա յեսո, Պայեսիա – 17, 
19, 139, 141, 205, 360, 
485, 507

Պալատիոն, Պալատիոս– 
141, 44, 45, 360

Պախոմիոս, Պախոմեոս 
– 8, 46, 59, 231

Պամբո – 8, 20, 28, 46, 108, 
120, 132, 141, 227, 230, 
298, 359, 360, 385, 
386, 410, 417, 460, 462, 
493, 575, 579, 580

Պատրիկիա – 247
Պարասկևա – 187, 188, 189, 

190, 191
Պափնոտիոս – 19, 92, 104, 

170, 179, 205, 206, 297, 
300, 365, 469, 471, 489, 
490, 530, 531, 532, 533

Պափնոտիոս Կեփալա – 43
Պափնոտիոս Թեբայի դիա

ցի` Նիկիայի ժո ղո վի 
մասնակից – 365

Պաքմեոս – 177, 526, 533, 
571, 572

Պաքմոն – 177
Պելագեա – 200, 201, 202
Պետրոս –134, 323, 381, 

386, 437, 444, 520, 521, 
522, 527

Պետրոս առաքյալ –  68, 
259, 353, 356, 545, 569

Պետրոս արքեպիսկոպոս 
– 519

Պետրոս հայրապետ 
Ալեք սանդրիայի – 545

Պետրոս Պիոնացի – 130
Պերգիոս – 520
Պևորե – 465
Պիլիգիոս – 202
Պիմեն – 17, 18, 19, 22, 25, 

26, 43, 44, 49, 72, 77, 
78, 104, 105, 111, 116, 117, 
120, 129, 130, 131, 140, 
152, 165, 169, 170, 173, 
175, 205, 215, 221, 249, 
250, 257, 258, 263, 264, 
283, 284, 290, 291, 293, 
297, 298, 299, 305, 306, 
309, 310, 312, 314, 315, 
316, 318, 319, 324, 331, 
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333, 334, 354, 355, 356, 
357, 358, 360, 371, 372, 
374, 377, 380, 384, 385, 
395, 409, 410, 412, 418, 
427, 434, 440, 446, 455, 
456, 457, 462, 468, 469, 
470, 483, 485, 489, 490, 
496, 497, 512, 536, 538, 
552, 563, 579, 580

Պիոր – 141
Պղզո – 290
Պյոռիոս – 192
Պոլիքրոնիոս – 154, 520
Պողոս հայր – 84, 141, 276, 

295, 340, 422, 437, 485, 
508, 516, 523, 565, 568

Պողոս առաքյալ – 36, 38, 
148, 264, 265, 301, 328, 
353, 476, 547, 569

Պողոս Գաղատացի – 263
Պողոս Հելենացի – 515
Պողոս Ովրի աշակերտ – 

340, 343
Պողոս Պարզամիտ – 108, 

343, 526
Պողոս Սկյութիայի մենա

կյաց – 177
Պողոս Փոտեցի –  30
Պոտամինեա – 249
Պորփյորա – 185
Պրոկոպիա – 567
Պրոտոս – 537

Ռոմանոս – 579
Ռոփոս – 419

Սաբա, Սաբբա – 39, 519, 
521

Սադայել – 28

Սաղամա – 541
Սառա – 245
Սառա Աբրահամի կինը 

– 271
Սառռա հայր – 144, 206
Սավող – 72
Սարիով – 307
Սարմատ, Սարմատա – 93, 

580
Սեմ – 371
Սերապիոն – 7, 10, 134
Սերգի, Սերգիոս– 75, 76,  

192, 195, 223
Սերինոս, Սերենիոս – 128, 

310, 317, 473
Սևերիոս – 510, 511, 544
Սիղվիանոս, Սյողիանոս 

կամ Սիլովանե –  18, 20, 
99, 107, 135, 233, 285, 
286, 308, 314, 331, 361, 
374, 387, 422, 483, 484, 
498, 544, 579, 580

Սիմոն, Սիմեոն – 239, 275, 
285, 345, 385, 426, 537, 
583, 584

Սինեսիոս – 403, 404
Սինկլիտիկե – 144, 473
Սիսո – 46, 85, 92, 93, 122, 

129, 131, 135, 143, 144, 
204, 239, 265, 266, 279, 
282, 314, 317, 320, 360, 
371, 386, 395, 413, 417, 
427, 440, 445, 471, 472, 
497, 533, 538, 540, 550, 
579, 580

Սողոմոն – 10, 148, 322, 353, 
414

Սոպատրոս – 428

Սորոս – 580
Սոփորոն, Սոփրոնիոս – 

349, 350, 515, 558, 565, 
570, 571

Սպիրիդոն – 486, 552
Սրապիոն – 120, 162, 163, 

233, 387, 410
Սքիրիոն – 527

Վակատոս – 344, 345
Վիտալիոս – 181, 182, 183, 

184
Վստիոն – 205

Տայիս – 239
Տիթո – 93, 144, 145, 285, 

359, 396, 473
Տիթոնիոս – 132
Տիմոթեոս – 84, 165, 297, 

298, 443, 485, 517, 530, 
531

Փեսենթասիոս – 580
Փիլիկիոս – 108, 316
Փիլիրոմոս – 580
Փիմամոն – 515, 516
Փոկաս – 206, 544
Փորտաս – 446
Փսոյիոս – 580

Քաղեբ – 382
Քարիտոն – 541
Քերեմոն – 239
Քսանթոս – 468
Քրիստափոր – 524
Քրիստոսատոր – 556

Օլիմպոս – 240
Օտավ – 537
Օքսիրինտոս – 412

Աթենք – 160, 481
Ալեքսանդրիա – 6, 7, 20, 21, 

28, 32, 57, 97, 102, 120, 
128, 129, 147, 150, 180, 
181, 182, 183, 184, 187, 
188, 192, 193, 217, 223, 
224, 247, 248, 249, 271, 
272, 284, 308, 333, 369, 
401, 403, 410, 411, 415, 
416, 420, 437, 441, 443, 
483, 496, 508, 517, 521, 
524, 530, 540, 541, 542, 
545, 556, 558, 565, 572, 
574, 575

Անհոշ – 560

Անտեոն – 180
Ապամիա – 584
Առնիա – 124
Ասորիք – 406, 422, 491
Արաբիա – 228
Արասսո – 512
Արսենոյիտ – 129
Բաբելոն – 61, 441, 514
Բյորիտ – 345
Գազա – 184, 559
Գեթսեմանի – 40
Գելասիմե – 77
Դադիոկիա – 479
Դիողկիոս – 494

Եգիպտոս – 6, 7, 8, 94, 105, 
123, 134, 146, 151, 154, 
162, 165, 176, 177, 206, 
209, 212, 228, 229, 238, 
264, 272, 282, 284, 291, 
306, 307, 309, 316, 327, 
335, 340, 355, 374, 394, 
397, 409, 422, 443, 445, 
447, 448, 463, 464, 482, 
485, 493, 494, 496, 501, 
503, 506, 507, 508, 514, 
532, 533, 543, 555, 556, 
562

Եդեսիա – 157
Եթովպիա – 350

ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
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Ելիոն – 98
Ելյոզո – 252
Եղբեոն – 563
Ենատաս – 549
Եվթիմիայի վանք – 568
Եվրակիա – 249
Երիմոպոլիս – 276
Երիքով – 124, 154, 202, 479, 

520
Երմո – 515
Երոսաղեմ – 47, 68, 114, 

150, 160, 201, 202, 226, 
264, 271, 272, 319, 353, 
408, 414, 423, 442, 443, 
517, 518, 527, 558, 560, 
569

Եփրատ – 164

Թեբայիդա – 92, 203, 272, 
276, 308, 365, 413, 463, 
488, 512, 515

Թեբայիս – 339
Թեսաղոնիկե – 166, 322

Իլայա – 350
Իսրայել – 41, 44, 94, 109, 

122, 141, 361
Իրակլիա – 349
Իփիմե – 570

Լիբանան – 261
Լիբանիսի – 322
Լիբիա – 162, 483

Կանոպոն – 102
Կանոպոս – 83
Կասիդորա – 526
Կեռին – 403, 404
Կիպրոս – 130, 415, 560
Կյորոս – 74, 175, 559
Կոլիզմա – 92, 93
Կոստանդնոպոլիս – 247, 

280, 405, 411 444, 513, 
541, 564

Կոտելա – 523

Հայոց աշխարհ – 577
Հարոնան – 523
Հելիոպոլիս – 200
Հերակլա – 482
Հնդկաստան – 177
Հորդանան – 24, 75, 150, 

158, 202, 240, 436, 515, 
518, 520, 521, 522, 525

Հռայիթ – 444, 514, 522, 562
Հռոմ – 83, 84, 437, 443, 

447, 448, 517

(սուրբ) Հոլիանոսի վանք 
– 195, 198

Ձիթենյաց լեռ – 40, 114, 202, 
560, 591

Ղոկիոն – 571

Մակդաղա – 467
Մասիս – 577
Մեռյալ ծով – 525, 570, 571
Մետեմիր – 112

Նավասե – 576
Նեղոս – 6, 7, 8, 10, 152, 

506, 509
Նիկոպոլիս – 515
Նիսոկոմիո – 520
Նիտրիա – 6, 19, 77, 113, 

123, 460, 575
Նիտրիո – 224

Ոքսիրինքոս – 532

Պաղեստին – 138, 285, 344, 
345, 394, 507

Պանեփոս – 280, 398
Պանեփոտ – 324
Պանփեոս – 483
Պարսկաստան – 259, 393, 

560
Պեդիադա, Պեդիատո – 79, 

75
Պեմպոյի վանք – 224
Պենթոկլա – 133, 154, 519, 

522
Պենտապոլիս – 403
Պերգամոս – 520, 521
Պիլոզ – 280
Պիրզո – 150

Ռայիթա – 40, 92, 106, 279, 
467, 478

Ռասան – 513

Սափսափաս – 519
Սերիդոն – 181, 184
Սինա – 42, 111, 114, 150, 

153, 314, 331, 371, 392, 
422, 427, 462, 514, 518, 
524, 569

Սիոն – 47, 378
Սկիտե – 57, 58, 91, 92, 119, 

137, 138, 141, 146, 204, 
205, 206, 209, 217, 222, 
223, 224, 226, 232, 234, 
256, 263, 266, 271, 272, 
273, 274, 283, 297, 324, 
349, 365, 371, 382, 389, 

409, 429, 456, 460, 463, 
464, 465, 479, 485, 542, 
543, 544, 545, 546, 549, 
550, 551, 553, 554, 581, 
584

Սկյոթապոլիս – 111
Սկյոթիա – 18, 84, 85, 87, 

100, 104, 128, 129, 131, 
133, 134, 135, 136, 154, 
170, 171, 176, 177, 188, 
191, 225, 226, 239, 246, 
247, 250, 280, 282, 294, 
307, 308, 309, 323, 326, 
339, 340, 345, 353, 374, 
375, 376, 377, 419, 420, 
422, 434, 435, 436, 438, 
439, 441, 442, 445, 447, 
451, 461, 483, 490, 494, 
506, 507, 517, 518, 522, 
527, 563, 572, 575

Սոդոմ – 346, 359
Սոկավ – 578
Սորբ Ոսկի – 578

Վերին Թեբայիդա – 276, 
365

Տաբենոս – 571
Տամիաթիա – 234
Տարա – 166, 525
Տետրապոլ – 421
Տերենոթ – 239, 295, 338, 

415, 456, 506, 539
Տյորոս – 184, 185, 411, 556
Տրիմիթոն – 486
Տրոյիս – 443, 444

Ուռհա – 542

Փառան – 331
Փարոն – 524
Փերմե, Փերմիա– 18, 409, 

441
Փիլագրիոս – 226
Փյոնիկիա – 322
Փտեռիոն – 512

Քաղկաս – 103
Քարկոծոմ – 566

Օքսիրինքոս – 245



    599

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

15   Գլոխ Ա   ‒ Կա տար յալ ա ռա քի նոթ յան մա սին

81  Գլոխ Բ   ‒ Հան դար տոթ յան մա սին

99  Գլոխ Գ    ‒ Մտքի արթ նոթ յան կամ զղջման և  
   ար տա սոք նե րի մա սին

127  Գլոխ Դ   ‒ Ժոժ կա լոթ յան մա սին

151  Գլոխ  Ե   ‒ Օգ տա կար խրատ ներ Պոռն կոթ յո նից  
   զգո շա նա լո մա սին

225  Գլոխ Զ   ‒ Ա նըն չոթ յան մա սին     

237  Գլոխ  Է   ‒ Ա րիոթ յան և համ բե րոթ յան մա սին

275  Գլոխ Ը   ‒ Ո չինչ ի ցոյց մարդ կանց չա նե լո մա սին

289  Գլոխ Թ   ‒ Դա տե լո մա սին

305  Գլոխ Ժ   ‒ Աստ վա ծա յին և ո ղիղ դա տաս տա նի մա սին

373  Գլոխ ԺԱ   ‒ Ար թոն և զգաստ լի նե լո մա սին

392  Գլոխ ԺԲ   ‒ Ա ղոթք նե րի մա սին

397  Գլոխ ԺԳ   ‒ Օ տա րա սեր և ո ղոր մած լի նե լո մա սին

417  Գլոխ ԺԴ   ‒ Հնա զան դոթ յան մա սին

434  Գլոխ ԺԵ   ‒ Խո նար հոթ յան մա սին

481  Գլոխ ԺԶ   ‒ Ան հի շա չա րոթ յան մա սին

489  Գլոխ ԺԷ   ‒ Աստ ծոն և ըն կե րո ջը սի րե լո մա սին 

505  Գլոխ ԺԸ   ‒ Հո գե տես և սքան չե լա գործ հայ րե րի մա սին

555  Գլոխ ԺԹ   ‒ Հայ րե րի կեն ցա ղա վա րոթ յան մա սին

594 Անձնանոնների ցանկ

597 Տեղանոնների ցանկ
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Վ Ա Ր Ք Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն

 
ՎԱՐՔ ՍՐԲՈՑ ՀԱՐԱՆՑ

(ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ 

ՈՒ 

ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ)

Թարգ մանիչներ` Շահե Ծ. վրդ. Անանյան, Սիրանուշ (Նանա) Գրիգորյան, 
Վաղարշակ Թանգամյան

Խմբագիրներ` Շահե Ծ. վրդ. Անանյան, Սիրանուշ (Նանա) Գրիգորյան
Լեզվաոճական խմբագիր և սրբագրիչ` Արմինե Սահակյան

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ – 2016

Հրա տա րակ չական բաժնի տնօ րեն՝ Շահե Ծ. վրդ. Անանյան

Հրա տա րակ չական խորհրդի 
անդամներ՝

Գևորգ եպս. Սարոյան, Գարեգին վրդ. 
Համբարձումյան, Զաքարիա վրդ. 
Բաղումյան, Ա. Մադոյան,  
Գ. Տեր-Վարդանյան

Ցանկերը կազմեցին` Ղևոնդ ավ. քահանա Մայիլ յան,  
Նանա Գրիգորյան

Էջադրումը՝ Ղևոնդ ավ. քհն Մայիլ յանի

Թուղթ՝ օֆսեթ 80 գր., չափսը՝ 70x100 1/16,
ծավալը՝ 600 էջ, տպաքանակը՝ 1000:

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՏՊԱՐԱՆ
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