
 Երանելոյն տեառն սրբոյն Կիւրղի եպիսկոպոսի Աղեքսանդրացւոյ գիրքս որ անուանի 

 ԳԱՆՁՈՒՑ 

  

 0գնեա ինձ Սուրբ Հոգի Աստուած ճշմարիտ 

 Ոչ ի փոքունսս մեզ հանդես ճեպիլ պարտէ զորք որ անդ հաւանեցուցանէ զմեզ Որ ջանասէր 

եղբայր մեր Նեմեսինէ քան զի զինչ արդէօք եղիցի սոսա դժուարահաս եւ դժուարըմբռնումն եւ ոչ յոյժ 

յատուկ ասի պատմել© որպէս յաղագս Սրբոյ Երրորդութենէ անմոլար տեսութիւն£ Եւ առ ի 

բամբասանաց ոչ ուստէք ունել բանս© քանզի նուրբէ եւ յաւետ զի տկարագոյնք յոյժ մարդոյ 

մտածութիւն© եւ անզօր լեզու© եւ հազիւ զոր ի ձեռին ունիցի մեկնել կարացել© Դժուարաց գիւտէ 

ճշմարտութեան գեղեցկութիւն© եւ ոչ բազմաց առ ի բացումն բնաւորել© այլ միայն որոյ բարեաւ եւ 

անդաւաճանող բարւոյ իւիք հետազօտենն© եւ խուզենն զնա որպէս զգանձ ինչ երկնաւոր© զի եւ 

հանդիպեալք վայելչաբար© Բայց ձեր երանիէ աչացդ զոր տեսանէքդ© եւ ականջացդ զոր լսէքդ Սակայն 

ոչէ դանդաղելի առ ի ձեռնարկել© այլ ի նա դնելով զյոյս ի Քրիստոս£ Եւ ի գերագոյն քան զզօրութիւն 

հպեցուք ջան© զի ընդ մեզ եղիցի եւ ձեռնատու լիցի Հոգւոյնª լուսաւորուք ի ճշտութեան գիւտ առանց 

երկբայութեան հաւատացեալք© ի դէպէ մեզ ասել թէ Տէրէ Յիսուս եւ ասէմք ամենայն իրօք Հոգւոյն 

Սրբով© քանզի սս Պօղոս ասէ ոչ ոք կարէ ասել թէ Տէրէ Յիսուս եթէ ոչ Հոգւովն Սրբով£ Բայց վասն զի 

ոմանք Բեեղզէբուղաւ ոչ ամաչեն ասէլ նզովել զՅիսուս© Եեւ զԱստուածայինսս գրեալս որպէս իւրեանց 

թուէսցի հրապուրացուցանելս եւ հոգւոյն բանից յիւրեանց կամաց նախադասեն շարժումն եւզգնօղն 

նոցա Վեառն ուրացեալք որպէս եւ գրեալէ կարեւոր համանգամայն եւ պիտանի եւ վայելուչ համարեցայ 

ըստ քոյոդ յուշ առնելոյ եւ յորդորելոյ զմեզ եղբայր եկեղեցւոյ մանկանց© ի հանդերձեալն 

օգտակարութեան հիմն յօրինել զբանսս© Եեւ իւրաքանչիւր ինչ առ ի նոցանէ անգիր եղելոյ եւ շարժեցելոյ 

գլխաւորապես ասել զոր ինչ վարկանիմ առ ի յօգտակարութիւն լինել որոց հանդիպինն ոչ փոքր ինչք 

քան զի բազմադրուեալք եւ բազմապատկերքն© զի սս ասացարուք Արիոսի© եւ նոմիոսի աղանդոյն 

մոլորութիւն© զանազանապէս ճշմարտութեան կերպարարնին ձեւ© որպէս ի կանայս վարձկանքն զոր 

յիրին ամօթոյ չարաչար մտածութեամբ ճարտարութեամբ ապականեն պաճուճելով ոսկէ հուռս եւ այլովք 

զարդուք յաւելուածովք վայելչագոյն ցուցանէ տեսողացն զկորուստ ըստ օրինակի վարկանիմ զսատակիչ 

ձայնս օտարափառացն զբարեպաշտութեանն ցուցանել զգեղեցկութիւն© եւ զճշմարտութեան բանիւք 

ծաղկացուցանել փորձելով եւ ոչ ուրեք երկնեն զճշմարտութիւն© այլ ի ներքուստ կուսէ ծաղկեալ© ունի 

զառ ի սատանայէ զպատրանս© այլ որք արթնութեամբ ըստ անցողութեան բնականի պրս պլունին 

զմիտս առ ի նոցանէն բանիւք ոչ ըմբռնի© իսկ զարդարեւ առողջ հաւատն հզօրապէս ունելով յանձինս 

իւրեանց բարեբանեն ասելով© Աւրհնեալէ Տէր որ ոչ ետ զմեզ յորս ատամանց նոցա£ 

 Արդ կամել եւ մեզ զորս ի յուսումնասիրութեան միահամուռ բերել զգտմունս եւ շփոթմամբ ոչ 

ուրեք դնել զբանս այս յաւէտ բարւոք ընտրութեամբ ի վեր իւրաքանչիւրում գլխոյ զքննութիւն ունելով 

յայտնել քան զի սս բարւոք ի տեսութիւն եւ յստակագոյն© ի սիրողացն լսելիս եղիցի գիտութիւն 

գրեցելացն© Գանձէ անուն գրոցս բազում ինչ ունելով Աստուածայնոցն տեսութեանց գանձել յինքն 

բազմութիւն© թէպէտ եւ տրուպ ոմանքեմք մեք եւ առ ի կարողութիւն ի մնալ ինչ ոչ երագ նք ի վեր կացցէ 

զշնորհն զամենայն ամցւնց հարստապէս բաշխելով Քրիստոսի այց գիտել պարտէ հանդիսացելոցն© զի 

շարագրեալէ ըստ ենթակարգեցելոցս© նախադրութեանց որոց ի գիրս ասեն գլուխք© զի ի ներքս 

պարունակէ զիւրաքանչիւր ուրուք© բազում ինչ առ նոյն յարձակեցուցանելով զտեսութեանցն դիտումն ի 

ձեռն շրջակայութեանց եւ ընթացից© ի պարունակումն ելանելով միտս© եւ գրեալէ միայն զգլխոցն 

շրջագայիւք զթուոցն կարգ եւ զհետեւելսն նոցա կարգելէ ոճով ենթագրութեամբ© բայց ի թիւս ոչ ունի 

որպէս զի պարունակութեանցն խորհրդոյ պարտուք եւ ի նոցայն ընթանալ դիտումն© 

 Այս ինչէ ի գիրս այսմիկ 

 ևՅաղագս անեղութեան եւ եղելութեան© յորում թէ վեհագոյն եւ արժանաւորագոյն բանիւ Հայր 

կոչեալ զԱստուած քան թէ անեղութիւն 

 ևԹէ անեղութիւն ոչէ էութիւն© այլ էոթեան նշանակն 

 ևՄի թէ անեղութիւն էութիւնէ այլ միայն զոչն երանիլ Աստուծոյ գոլ նշանակել 

 ևԱռ այնոսիկ որ ասեն թէ երբեմն յորժամ ոչ էր Որդի© ընտրութիւնք խորհրդոց եւ իմացմանց© 

կազմութիւնք վկայութեանց© իսկ ժողովելն յամցւնց թէ մշտնջենաւորէ Բանն Աստուծոյ 


