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ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ   ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒՄ 

 

<<Երանի այն ժողովրդին` ով իր Աստծուն է պաշտում>>,- Գրիգոր Նարեկացի 

 

ԱՅՍ   ԽԱՉԵՐԸ   ՋՀՈՒԴԱԿԱՆ   <<ԳԻՐՔ  ԶՈՀԱՐ>>`   ԱՅՍԻՆՔՆ  ՔԸԲԸԼԸԻ  ՍԻՄՎՈԼԻԿԱՆԵՐՆ ԵՆ: 

                                                 

Խաչը  Քըբըլըի մեջ և նույն խաչը քրիստոնեության մեջ` սա  ոչինչ չի± ասում: 

 

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ: “Սուրբ” բառը ունի±  արդյոք սրբել` հինը ջնջել իմաստը: 

ՍԿԶԲՈՒՄ  ԱՄԲՈՂՋՈՎԻՆ  ՄԵՐԿԱՑՆԵՆՔ  ԲԻԲԼԻԱՆ 

1. Հերքեցին Արարչին, մտցրին Աստվածը` բայց նկարագրում է Հայաստան լեռնաշխարհը ԾՆՆԴ Ա:26 

(Быт. 1;26) 

2. Որպես իբր նոր Էդեմ նկարագրում է Հայքը, հետն էլ` այնտեղ արդեն ազնիվ ոսկի էին մշակում ԾՆՆԴ. 

Բ:10(Быт.2;10) 

3. Կնոջ համար մարդը պետք է լքի իր ծնողներին ԾՆՆԴ Բ:24 (Быт.2;24) 

4. Կայենը գնաց Նայիդ (Նաիրի) երկիրը ԾՆՆԴ Դ:16 (Быт.4;16) 

5. Նոյը և իր սերունդները հբրյաներ են` Եհովայի ուխտավորները, որոնք պետք է իջեւանեին Արարատ` 

իբր որպես առաջին արարվածներ ԾՆՆԴՈՑ Թ;8-9 (Быт.9;8-9) 

6. Քամը` Քանանի հայրը իր հորը` Նոյին բռնաբարել է ԾՆՆԴՈՑ Թ:22-29 (Быт.9;22-29) 

7. Արամեական լեզվի առաջացումը խառնածինների մոտ ԾՆՆԴՈՑ ԺԱ;6-10 (Быт.11;6-10) 

8. Աբրահամին Հալդիական ՈՒՐ քաղաքից վտարել են  ԾՆՆԴ ԺԱ:31 (Быт.11;31) 

9. ՈՒրից Եգիպտոս տեղափոխվելուց Քանանում Եհովան Աբրամին ասեց, որ այս երկիրը պետք է քո 

սերնդին տամ ԾՆՆԴՈՑ ԺԲ;6-8 (Быт.12;6-8) 

10. Աբրամը Սառային փարավոնին տակնամուտեց ԾՆՆԴ ԺԲ:13-20  (Быт.12;13-20) 

11. Սառան Փարավոնին վարակել է վեներական հիվանդությամբ ԾՆՆԴՈՑ ԺԲ;11-18 (Быт.12;11-18 

12. Թլփատվի, որ դառնա “ընտրյալ  ժողովուրդ” ԾՆՆԴ  ԺԷ:9-13 (Быт.17;9-13) 

13. Իսրոէլ` Արարչի հետ կռվող ԾՆՆԴ ԼԲ:26-29 (Быт. 32;26-29) 

14. Եգիպտացիներից զարդերը վերցրին, բոլոր առաջնեկներին սպանեցին փախան` այդ օրը տոնում են 

որպես Պասեղ` Զատիկ ԵԼԻՑ ԺԱ:1-3, ԺԲ:34-40 (Исx. 11;1-3, 12;34-40) 

15. Ամաղեկներին` Հայերին վերացնել,  պատերազմել  ազգից ազգ ԵԼԻՑ ԺԷ:14-16 (Исx.17;14-16) 

16. 10-ը պատվիրանները ԵԼԻՑ  Ի:7-17 (Исx.20;7-17) 

17. Ֆալլոսապաշտ դարձան ԵԼԻՑ  ԼԲ:3-4 (Исx.32;3-4) 

18. Ջհուդները մարդակեր են եղել ՂԵՎՏԱՑՈՑ ԻԶ 29, 2-րդ ՕՐԻՆԱՑ ԻԸ 53, Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ Զ28-29, 

ԵՐԵՄԻԱՅԻ ՈՂԲԵՐԸ Դ10, ՍԱՂՄՈՍ ՃԶ28: (Левит 26;29, Второз. 28;53, 4-Царств 6;28-29, Иеремии 4;10, 
Псалтирь 106;28) 

19. Ամալեկը Առաջնածին Ազգն է ԹՈՒՈՑ  ԻԴ.20: (Числа 24;20) 

20. Եհովան ջհուդներին թշնամություն է քարոզում ԹՈՒՈՑ ԻԵ:16-18 (Числа25;16-18) 

21. Մովսեսը Իսրոէլին կրկնում է Եհովայի 10 պատվիրանները ԵՐԿՐ. ՕՐԻՆԱԾ Ե:7-12 (Второз. 5;7-12) 

22. Մովսեսը իջնում է սարից տեսնում սրանք որթի` ֆալլոսի կուռք են պաշտում ԵՐԿՐ ՕՐԻՆԱԾ Թ:7,16-

21(Второз.9;7,16-21) 

23. Երեք մեծ տոները ԵՐԿՐ ՕՐԻՆԱԾ ԺԶ:16 (Второз.16;16) 

24. Դամասկոսի պատգամը ԵՍԱՅԻԱ ԺԷ1-3, ԵՐԵՄԻԱ  ԽԹ23-27,  (Исаии 17;1-3, Иеремии 59;23-27) 
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25. Դավիթը կենակցում է  իր եղբայր Հովնաթանի հետ  Բ  ԹԱԳԱՒՈՐԱՑ ԵՐԿՐ Ա:26 (2Царств втор. 1;26) 

26. Արտաքսերքսի կին ջհուդ Եսթերը սպանեց 75.000 ամալեկ ԵՍԹԵՐ Թ:16 (Есфирь 9;16) 

27. Հայկին համարում է սկիզբ և հարցնում` գաղտնիքները կարո±ղ էք բացել ՅՈԲ ԼԸ:31 (Иова 38;31) 

28. Ինչ անեծքներ է հղում Հայերին Դավիդը և ցանկանում մահ ՍԱՂՄՈՍ ԿԹ:23-28 (Псалтирь69;23-28) 

29. “Կենաց գրքիցը ջնջուին դրանք ու արդարների հետ չգրուին”   ՍԱՂՄՈՍ ԿԹ:28 (Псалтирь 69;28) 

30. Արարչականից է` ՙնա հրամայեց և նորոնք ստեղծուեցան՚ ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԸ:5 (Псалтирь 148;5) 

31. “Երեխային կրթիր…որ ծերածել, չի հեռանա նորանից” ԱՌԱԿԱՑ ԻԲ:6 (Притч. Солом. 22;6) 

32. Սատանայական փորձության նախազգուշացումը “Ողբացեք…Ահա գալիս է Տիրոջ օրը…” ԵՍԱՅԻԱ 

ԺԳ;6-20 (Исаии 13;6-20) 

33. Եհովան ասում է, որ ինքը Աստված չէ` “Աստուծոյ աստղերից բարձր կդնեմ իմ աթոռը…”  ԵՍԱՅԻԱ ԺԴ 

2-13 (Исаии 14;2-13) 

34. Ինչ դաժանություններ պետք է անի ժողովուրդների հետ  ԵՍԱՅԻԱ  ԿԳ:1-19 (Исаии 63;1-19) 

35. Եհովան ջհուդների մասին` “Հիմար է իմ ժողովուրդը…” ԵՐԵՄԻԱ Դ:22, Ե:21 (Иеремии 4;22, 5;21) 

36. Եհովան` ջհուդներին,-“Մաքրիր սիրտդ Երուսաղեմ…”: ԵՐԵՄԻԱ Ը:12-13 (Иеремии 8;12-13) 

37. Եհովան ջհուդներին` “Պզտիկից մինչեւ մեծ նվիրված են շահին…”  ԵՐԵՄԻԱ Զ:13 (Иеремим 6;13) 

38. Եհովան` ջհուդներին,-“Դրանք ամոթ չունեն: Բոլորովին բնաջինջ եմ անելու նորանց” ԵՐԵՄԻԱ Ը:12-13 

(Иеремии 8;12-13) 

39. Եհովան ջհուդներին,-“Ամեն ոք խաբում է իր ընկերոջը, նորանց ցրելու եմ հետեւից սուրը ուղարկեմ…” 

ԵՐԵՄԻԱ  Թ:5, 15  (Иеремии 9;5, 15) 

40. ՈՒմից են առաջացել ջհուդները ԵԶԵԿԻԷԼ ԺԶ: 3-4 (Иезекииля 16;3-4) 

41. Եհովան Հայաստանը Թորքոմայի տուն է կոչում ԵԶԻԿԻԷԼ ԼԸ:6 (Иезекииля 38;6) 

ՆՈՐ  ԿՏԱԿԱՐԱՆ 

42. Հիսուսը Աստված չի` Աբրահամի 42-րդ սերունդն է ՄԱՏԹԵՒՈՍԻ Ա:1-16 (Матфея 1;1-16) 

43. Ջհուդները Հիսուսին,-“Եթե Աստուծոյ որդի ես` թող ..այս քարերը հաց լինեն”  ՄԱՏԹԵՒՈՍԻ  Դ:3-4  

(Матф. 4;3-4) 

44. Հիսուսը ջհուդներին,-“Իմ հետւից եկեք և ես ձեզ մարդկանց որսորդ կշինեմ”  ՄԱՏԹԵՒՈՍԻ  Դ:19 

(Матф. 4;19) 

45. Հիսուսը միշտ հավատարիմ է եղել Թալմուդին ՄԱՏԹԵՒՈՍԻ Ե;17 

46. Հիսուսը ասում է,-“Աջ երեսիդ խփում են` ձախը դեմ տուր……..Սիրեցեք ձեր թշնամիներին” 

ՄԱՏԹԵՒՈՍԻ  Ե;36-45 

47. Հակոբոս` ի նկատի ունի Հայկ Նահապետի սերունդ Հակոբին “Յակոբոս Զեբեդյան և նորա եղբայրը 

Յովհաննես…”   ՄԱՏԹԵՒՈՍԻ  Ժ:2-3  (Матф. 10;2-3 

48. Հիսուս,-“Մի կարծեք երկրի վրա խաղաղություն պիտի բերեմ` այլ սուր…Մարդու թշնամիները իր 

ընտանիքը պիտի ըլան..” ՄԱՏԹ. Ժ:34 (Матф. 10;34) 

49. Հիսուսը զգուշացնում է ջհուդներին` եթե սատանայական փորձությունից հետ չկանգնեք` 

մարդկությունը ձեզ որոմի նման այրելու է ՄԱՏԹԵՒՈՍ ԺԳ 39-43: (Матф. 13;39-43) 

50. Հիսուսը 12 աշակերտներին` “Գնացեք իսրոէլի տան կորած ոչխարների մոտ…ես ուղարկում են ձեզ 

ինչպես ոչխարներ գայլերի մեջ, եղեք խորագետ ինչպես օձը, միամիտ` ինչպես աղավնին” ՄԱՏԹ. Ժ:2-
18 (Матф. 10;2-18) 

51. Մարդուն թշնամիները իրենց ընտանիքները պիտի դառնա ՄԱՏԹ. Ժ:36-39 (Матф. 10;36-39) 

52. Ջհուդների սպասվելիքը` որոմները չարի որդիք են, պետք է այրվեն ՄԱՏԹ. ԺԳ:39-43 (Матф. 13;39-43) 

53. Հիսուսը ամեն օր հուդա տաճարում աղոթում էր  ՄԱՏԹԷՈՍ  ԻԶ:55-56 (Матф. 26;55-56) 

54. Հիսուսը ասում է, թե ինչումն է իր ուժը,-“Լեգիոն է իմ անունը…” ՄԱՐԿՈՍ Ե:9-12 (Марка 5;9-12) 

55. Միայն Արարիչը գիտի դատաստանի օրը` այսինքն Հիսուսը չգիտի: ՄԱՐԿՈՍ ԺԳ.32: (Марка 13;32) 

56. Հիսուսը թլփատված ջհուդ է, Նոր կտակարանը Հնի շարունակությունն է, նրան թլփատելուց հետո 

Եհովայի առաջը կանգնեցրին  ՂՈՒԿԱՍ Բ:21-24  (Луки 2;21-24) 

57. Եվ ինչպես Մովսեսը օձը /խաչը/ բարձրացրեց անապատումը, այնպես պետք է մարդի որդին 

բարձրացվիլ; Նորը հնի շարունակությունն է ՅՈՎՀԱՆՆԵՍ  Գ:14-17 (Иоанна 3;14-17) 

58. Ջհուդները Հիսուսին ասում են, որ իրենք հայր ունեն` Հիսուսի նման պոռնիկից չեն ծնվել ՅՈՎՀԱՆՆԵՍ 

Ը:41 (Иоанна 8;41) 

59. Հիսուսը բնութագրում է ջհուդներին ՅՈՎՀԱՆՆԵՍ Ը:41-44 (Иоанна 8;41-44) 

60. Հիսուսը 50 տարեկան է եղել ջհուդների հետ վիճելիս ՅՈՎՀԱՆՆԵՍ Ը:56-59 (Иоанна 8;56-59) 

61. Հիսուսին աշակերտները ուղղակի րաբբի են կոչել` ոչ թե աստված ՅՈՎՀԱՆ.  ԺԱ 8-9 (Иоанна 11;8-9) 

62. Հիսուսին գերեզմանում` գետնի տակ, թաղել է Սինհեդրոնի անդամ մեծահարուստ Նիկոդեմոսը 

ՅՈՎՀԱՆՆԵՍ ԺԹ 39-42: (Иоанна 19;39-42) 

63. Հիսուսը ասում է,-“Ես եկել եմ, որ կուրերը տեսնեն` տեսնողները կուրանան” ՅՈՎՀԱՆՆԵՍ 

Թ:39(Иоанна 9;39) 
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64. Հբրյաները Հիսուսին քարքոծում են սուտ Աստված ձեւանալու համար ՅՈՎՀԱՆՆԵՍ  Ժ:33-42 (Иоанна 

10;33-42) 

65. Եվ մի հիվանդ կար Բեթանիայիցը…..Եկեք դարձեալ գնանք Հրեաստան  ՅՈՎՀԱՆՆԵՍ  ԺԱ:1-9 (Иоанна 

11;1-9) 

66. Այլասեռվածությունը յուրովի են գնահատում ԹՈՒՂԹ ԱՌ ՀՌՈՎՄ. Ա:26-27 (К Римлянам 1;26-27) 

67. Վերջին օրերը Բ. ԹՈՒՂԹ ԱՌ ՏԻՄՈԹԷՈՍ Գ:1 (Вт. Тимофею 3;1) 

68. Հիսուսը ասում է ջհուդների գալիքի մասին` “Շունը վերադառնում է փսխածին, լողացած խոզը գնում է 

ցեխի մեջ պարկելու…” 2ՊԵՏՐՈՍ Բ:22 (2 Петра 2;22) 

69. Հիսուսը եղել է գոմոսեքսուալիստ 1.Մարկոսից 2:19-20,  2.(ներքինիներ--գոմիկներ) Մաթեւոսիցից 19:12 
(Марка 2;19-20, Матфея 19;22) 

70. “Ես Յիսուսս իմ հրեշտակն ուղարկեցի, որ վկայե ձեզ այս բաները եկեղեցիների մասին. ես եմ Դաւիթի 

սերունդը և առավոտյան պայծառ աստղը…” ՅԱՅՏՆՈՒԹԻԻՆ  ԻԲ 16 (Откров. 22;16): Նույն Հիսուսը 

ՂՈՒԿԱՍ Ժ.17 (Лука 10;17) ասում է,-“…Տեր, դեւերն էլ հնազանդում են մեզ քո անունովը: ԵՒ նորանց 

ասեց. Տեսնում էի սատանային, որ կայծակի պես երկնքիցը վայր էր ընկնում…”: Երկնքից ընկնող 

հրեշտակը սատանան է` Լուցիֆեռը: ԵՍԱՅԱՅԻ ԺԴ.12 (Исаии 12;12) “Ինչպես վայր ընկար երկնքից, ով 

առավոտը ծագող Արուսեակ, կտրուեցար գետինն ընկար, ով ազգեր նկուն անողդ”: Այս ամենը 

միմիայն նշանակում է, որ, նախ Հիսուսը ինքն է ասում, որ աստված չի, այլ Դավիդի սերունդը և հետո, 

որ ինքն է սատանան: 

71. Հիսուսի մատների ժեստը ճիշտ նույն Քըբըլըյի բեֆեմոտի մատների ժեստն է /նայեք նկարները/: 

72. ՅՈՎՀԱՆՆԵՍ Գ;14-16 և ԲԱՌԱՐԱՆ ՍՈՒՐԲ ԳՐՈՑ էջ 319 “Եւ Հիսուսը նույն Եհովան է”: /Եվ պետք է 

կատարի ինչպես գրված է ԵՍԱՅԻԱ ԿԳ. 1-19/:  ԵՒ կատարվեց: 

73. Չարիքը բերողը դեւն ու սատանան են, իսկ կյանքը խլողը` հրեշտակը` Գաբրիելը: Դրա համար էլ Հայ 
քրիստոնյան անընդհատ կրկնում է,-<<Մեռնենք` պրծնենք այս ամենից>> սեփական կյանքը 

քրիստոնեության պատճառով թերագնահատող Հայ քրիստոնյան: Դա է առիթը, որ հանրահայտ 

ջհուդուհի Բլավատսկայան ասում է “Լուցիֆեռը առավել բարձր սատանա է` քան Եհովան” (Johoh): 

Խորենացին տալիս է անչափ հետաքրքիր մի տեղեկություն` Գրիգորի նշխարները <<աստուածային իմն 

տեսութեամբ>> ծածուկ մնալուն` որպեսզի դեռահավատ բնակիչների կողմից չպաշտվի: Սա նշանակում է, 

որ քերթողահայրը այդ նշխարների մեջ մեծ կասկածանք առաջացնող վտանգ է տեսել, բայց չի կարողացել 
արտահայտվել` այդյոք դա հուդայական նշխարներ չե±ն եղել: 
• “Հնախոսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեաց Աշխարհի” գրքում,--Վարդապետ Ինճիճյանն 

ասում է,-“Հայկ Նահապետից սկսած մինչեւ Սոսանվեր Անուշավան յաւուրս Յակոբայ Նահապետին 

եղել է ճշմարիտ Աստվածապաշտություն, որը ժողովրդի մեջ տարածված է եղել  որպես 

Արեւապաշտություն”: Համեմատել Բիբլիայի Հակոբի հետ, որին անվանեցին Իսրոէլ; “Յակոբոս 

Զեբեդյան և նորա եղբայրը Յովհաննես…”   ՄԱՏԹԵՒՈՍԻ  Ժ:2-3: Այսինքն Սոսանվեր Անուշավանին 

հաջորդող Հակոբը Արեւապաշտության ժամանակ առաջին անգամ խոսեց Աստված գաղափարի 

մասին` ինչի համար ջհուդները նրանից շատ գոհ են ու սարքեցին Արարչի դեմ կռվող Հակոբ` Իսրոէլ: 
• “Հայաստանն իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, որ կոչվի սուրբ հող: Այ եթե մենք տարածենք նոր կրոնը, 

որտեղ աստծո որդուն հայտարարենք պատմական անձ և նա քայլի և քարոզի Երուսաղեմի հողի վրա, 

ապա մարդկությունը սուրբ հող կհամարի հրեական հայրենիքը”,--Փիլոն Ալեքսանդրիացի /Հուդա/ 

մ.թ.ա. 20-50 մ.թ.  “Գրություն առ եբրայեցոց”: Սա ասում է այն մասին, որ Հայաստանն է եղել սուրբ 

երկիր ու պետք է կործանվեր: 

• Հիսուսը Սողոմոնի տաճարում ամեն օր աղոթում էր` նվիրյալ հուդա էր, և այնտեղից դուրս էր քշում 

կեղտոտ առեւտրականներին (Բիբլիա): 

• Մեր համար Փրկիչը այդ ու±մ և ինչի±ց պետք է փրկեր, եթե Հայերս կորցրինք աշխարհակալ 
պետությունը: Փրկիչը իրենց հաշվարկով պետք է լիներ այն ջհուդը, որը պետք է փրկեր իրենց` 

սատանայական փորձությունը դաժանաբար իրականացնելուց հետո: 

• Հիսուսը իր կենդանության օրոք խաչի մասին երբեք ոչինչ չի ասել:  
• Հին Կտակարանում ասվում է, որ կծնվի փրկիչ` Էմանուէլը /ընդ միզ Աստված` կառնուի Մեսիայի 

վրայ/, իսկ Նոր կտակարանում գրված է, որ դա Հիսուսն է: 

• Հիսուսը ընդհամենը ասել է` մի գողացեք, մի կեղծեք, մի ստեք, ինչը նա սովորել էր հնդիկ յոգ 

Յոհանանից /Հովհաննես մկրտիչ/, որը Պաղեստիում էր գտնվում Բուդդիզմը տարածելու նպատակով 

/Գանգա գետի օրինակով Հորդանանի ջրում կնքում էր/: Իսկ ջհուդին ասես մի գողացիր, մի ստիր` 

իհարկե կսպանի: Իմիջիայլոց Հիսուսը ջհուդական երախտապարտության համաձայն անգամ 

Յոհանանի թաղմանը չգնաց: ՈՒրիշ ի±նչ փիլիսոփայություն ունի Հիսուսը, որը համեմատվի այն 

ժամանակների Բուդդայի, Դաոի կամ թեկուզ ավելի ուշ, կիսագրագետ Մուհամմեդի հետ` այն 

դեպքում, երբ բուդդիստները մնացին իրենց պետականությունների բարձրության վրա, իսլամիստները 

մնացին իրենց պետականությունների բարձրության վրա, իսկ Հայերը` Հիսուսի “կուրերը կտեսնեն, 
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իսկ տեսնողները կկուրանան” փիլիսոփայությանը արժանացան: Այո` սատանայական փորձությունը 

Առաջին Արարված Մարդու համար էր նախատեսված, ի կատար ածվեց 1700 տարի “Հայոց Աշխարհ 

ողբամ զ քեզը” ու միայն հիմա պետք է Հայոց դաշույն կեծակին հանգրվանի ստույգ հասցեագրմամբ:  

• Իսկ Նոյի մասին խեղաթյուրանքը արտագրված է շումերական Գելգամեշ պոեմից` ՈՒթնապիշտիմն է, 

փոխված է և Լեռան անունը: Իսկ դա ուներ նպատակ` Նոյը` չար օձը, /Խարամանը/ պետք է գար ու 

հանգրվաներ Արարատում, և ինչպես իրենց Ռիչարդ Հովհաննիսյանն է ներկայացրել` քոչվոր Հայը 

եկել, անցել ու գնացել է: 

• Հիսուսը չի եղել Տիբեթում, Հնդկաստանում, Անգլիայում: Նա Արիականության մասին որոշ ուսմունք է 

ստացել հնդիկ Յոհանանից: Կարդացեք ժամանակի հռոմեական պատմիչներին` նա ոչնչով չի 

տարբերվել մնացած գարշահոտ ջհուդներից, միայն թույլ շիկահեր է եղել, որովհետեւ հռոմեացի 

զինվոր Պանտեռայից էր սերված, ինչ պատճառով էլ ջհուդները անվանում էին պոռնիկից ծնված: 

• 2011թ հուվարի 14-ին, երբ Հայ Առաքելական Եկեղեցին Հիսուսի թլփատումը ընդունեց որպես 

եկեղեցական տոն` ընկերներիս հետ այցելեցինք Էջմիածին ու ս. Սարգիս, հատուկ եկեղեցուց դուր 

եկող մի քանի տասնյակ կանանց, անգամ երիտասարդների հարցրինք, թե գիտեն արդյոք որեէ աղոթք 

և որտեղ է գրված, որ Հիսուսը թլփատվել է այսօր: Ոչ մեկը բացարձակապես ոչինչ չգիտեր` անգամ 

չգիտեին, որ Հիսուսի թլփատման տոնին են մասնակցում:  Իսկ ինչու են մոմ վառում` բոլորը ուսերը 

վեր քաշելով ժպտացին: 

• Անվերապահ պատմական ապացույցներ կան, որ Իռոդը, որի օրոք սպանեցին Հիսուսին` մահացել է 

նոր` Հուլյան տոմարից առաջ չորս թվականին: Հիսուսը այդ ժամանակ եղել է 50-52 տարեկան: Այսինքն 

Հիսուսը ծնվել է մթա 55-56 թվականներին: Իսկ որ օրը` ոչ մի տեղ գրված չի, քանի որ Հիսուսը այն 

ժամանակ իրենից ոչինչ չէր ներկայացնում: 

• Քրիստոնեությունը ջհուդամուտքվեց Հայաստան արյունահեղությամբ, մ.թ.ա. 30-ական թվականներին` 

Էդեսա քաղաքում: Առաջնորդ Աբգարից հետո` նրա քեռորդի Սանատրուկի կողմից իր դուստր 

Սանդուխտին, ով նույնպես հուդայականացվել էր, ու ջհուդ Թադեւոսին սպանությամբ, Գրիգորի հոր` 

Անակի կողմից Խոսրովի սպանությամբ, Հռիփսիմե, Գայանե, Մանյա, Նունե…. եռեսունյոթը 

ջհուդուհիների կողմից Տրդատին թունավորմամբ, 12 օր Խոր-վիրապում նստած Գրիգորի կողմից 128 

Հայ իշխանատների ոչնչացմամբ, հազարամյակների քրմական դաս Վահունիների անհետացմամբ, 

պետականության կործանմամբ, պավլիկյանների ու թոնդրակյանների հալածմամբ, Մեծ Եղեռնով և 

այսօր էլ նույն մարգարեների իշխանությունների կողմից հայադավան վերջին քայլով` Հայոց Լեզվի 

հանդեպ տխմար վերաբերմունքով: 

Հայը ազգովի երբեք էլ չդարձավ քրիստոնյա, դրա համար էլ վերապրեց սատանայական փորձությունը: 

                                         

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԴԱՐՁՐԵՔ` ԲԵՖԵՄՈՏՆ ՈՒ ՀԻՍՈՒՍԸ ՄԱՏԵՐԻ ՆՈՒՅՆ ԿՈՄԲԻՆԱՑԻԱՈՎ ԵՆ 

ԱՂՈԹՈՒՄ,    ՋՀՈՒԴՆԵՐԻՆ ՀԱՏՈՒԿ ԱՉՔԵՐԻ ՆԵՐՔԵՎԻ ԿՈՊԵՐԻ  ՔՈՆՔԻ  ՄԱՍՈՒՄ 

ԼՈՃՎԱԾՈՒԹՅԱՆԸ, ՆԵՐՔԵՒԻ ԿԱԽ    ՊՌՈՇԸ  ԵՒ  ԴԵՂԻՆ   ԳՈՒՅՆԻ    ԼՈՒՍԱՊՍԱԿԸ 

 

   Հայաստանում Քրիստոնեությունը տարածելու և Հայ Առաքելական եկեղեցի անվանումը Հայոց 

պատմության բոլոր ժամանակների ամենաաղետալի հարվածն էր Հային ու նրա Արիականությանը,  

քանի որ` 

1. Արարիչը` ով Արարել է Հային, հանդիսացել Մեծն Արարքի հիմքը` փոխարինվեց Աստվածով` ով 

երկրպագուն է “ԱՍ” ինքնակոչների (ասորիների, ջհուդների եւն) 
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2. Հայը Առաջին Արարված մարդն է ու միայն նա ունի Արարչի կողմից տրված Հատուկ Առաքելություն, 

իսկ Հայ Առաքելական Եկեղեցի անվանումը աղավաղում է Սուրբ Առաքելությունը` այսինքն հերքում է 

Հայի Արարչական դերն ու նշանակությունը, նրա գոյության իմաստը 

3. Սուրբ Արարչական Չորորդությունը` “ՄԻՏՔ, ՀՈԳԻ, ՈՐԴԻ, ԷՈՒԹՅՈՒՆ”, ինչը արտահայտում է Մարդ 

Արարածի Գոյը, փոխարինվեց “հանուն հոր, որդու և սուրբ հոգու” անիմաստ ու անբովանդակ 

արտահայտությամբ 

4. Կորցրինք մեր երբեմնի աշխարհակալ պետությունն ու միջազգային արժանապատվությունը` 

դարձանք ենթարկյալ ու թափառական, 

5. Կորցրինք պատմականորեն ձեւավորված Հայոց իշխանատները` ընդ որում միայն Գրիգոր խավարիչի 

օրոք 128 իշխանատուն 

6. Կորցրինք պատմականորեն ձեւավորված Հայոց Քրմական դասը 

7. Արժանացանք Մեծ Եղեռնի ողբերգական ճակատագրին 

8. Այժմ արժանացած ենք ուրիշ գերտերությունների քմահաճո որոշումներին 

9. Կանգնած ենք գերվտանգավոր  ընտրանքի խաչմերուկի շեմին 

  Հիսուսը հուդայականության այն տիպիկ կերպարն էր, որ իրոք միայն նա ժամանակին կարող էր 

նախատեսվել հանդիսանալու Աստծո կեղծարարական արտացոլում` 

  --“Այսպէս Քրիստոս նահապետական, մովսիսական և քրիստոնէական տնտեսութեան մէջ կ’երեւի 

իբրեւ միեւնոյն Եհովա, և յառաջ կը տանի միեւնոյն մեծ նպատակը որ է իւր ժողովրդեան փրկութիւնը” 

Բառարան Սուրբ Գրոց էջ 319: 

  Նա ութերորդ օրը թլփատված հբրյա էր (Ղուկասից գլ. Բ:21), հավատարիմ հուդայական բոլոր տոներին 

ու ծիսակատարություններին, նամանավանդ ջհուդական զատկի արարողությանը` անգամ հակառակ 

ժողովրդի կամքին (Ղուկասից Թ:51): Նա ընդհամենը դեմ էր հարուստ հուդա դուրսպրծուկներին: (Շատ 

հետաքրքիր է, որ ռուսները հաճախակի օգտագործում են սցՍՈՉՌՑՖ --կեղծել բառը, որի արմատը 

ԼՈՒԿԱ-ն է, իսկ ԼՈՒԿԱ հայերեն ՂՈՒԿԱՍՆ  է, որը և գրի է առել Նոր Կտակարանը): 

  Բիբլիայի ոչ մի հեղինակ Հիսուսի մասին կոնկրետ ոչինչ չի գրել` բոլոր մարգարեները օգտագործել են 

“ասում են թե…”, “պատմում են թե…”, ինչը նույնպես տարբեր կասկածների տեղիք է տալիս: Բայց մենք 

կասկածանքները թողենք մի կողմ և վերլուծենք ըստ Բիբլիայի հեղինակների շարադրանքների: 

  Բիբլիայի համաձայն, և հռոմեական պատմիչների` Ցիցերոնի, Տացիտի (նկարագրում է, որ Հիսուսի 

սպանությունը քաղաքական ոճիռ էր), Ցելսի, Պլինիյի, Ապպիոնի թողած փաստագրական նյութերի հիման 

վրա  արտահայտենք նրա ով լինելը` 

• Ծնվել է Նազարեթում մոտավորապես ն.թ.ա. 55-56 թվականներին, քանի որ, ըստ հռոմեական 

պատմիչների Իռոդը մահացել է Հռոմի կառուցումից 750 թվ., ինչը համապատասխանում է նոր 

թվարկությունից առաջ 4 թվականին: Իսկ Բիբլիայից գիտենք, որ Իռոդը հետեւվել է նորածին Հիսուսին 

սպանելու նպատակով և Մարիամը իբր Հիսուսին փախցրել է Եգիպտոս (հռոմեացի պատմիչները դա 

հերքում են): Հռոմեական պատմիչները գրում են, որ Հիսուսը մեռել է այդ նույն Իռոդի թագավորության 

շրջանում` 5-4 թվ.: Իսկ նոր թվարկությունը Հռոմի Դիոնիս Կրտսերի կողմից միստիկական 

հաշվարկների արդյունք է և Հիսուսի հետ ընդհանրապես կապ չունի: Ջհուդներն ու քրիստոնյաները 

հետագայում Հիսուսին գովազդելու նպատակով են այդ լուրը տարածել, ինչը և աղավաղում է մի քանի 

տարով նոր տոմարի իսկությունը: 

• Հնում հայտնի նազարեթյան ցոփի “առաքինության” ու համբավի մայր ուներ 

• Սերված էր  հռոմեական լեգիոնի զինվոր Պանտեռայից (այս մեկին Մարիամի ամուսինների շարքին  

չենք  դասում) Յովհաննես Ը:41 (ջհուդները ասում են, որ Հիսուսը պոռնիկից է ծնված): Իսկ Մարիամը 

եղել է Հովհաննես Մկրտչի մոր` Եղիասաբետայի բարեկամուհին (Ղուկասից գլ. Ա:36) և Ահարոնի 

ցեղից (Ղուկասից գլ Ա:5) 

• ՈՒթերորդ օրը թլփատված ջհուդ է (Ղուկասից Բ:21), հակառակ դեպքում նրան Երուսաղեմի տաճար 

չէին թողնի, որի մուտքին գրված էր,-“Ոչ մի այլադավան չի համարձակվի մտնել սրբավայրի 

ցանկապատից ներս` ով կբռնվի, նա ինքը կդառնա իր մահվան մեղավորը”: Կամ Յովհաննես ԺԹ:40 

նկարագրում է, որ Հիսուսին թաղում են Հբրյական օրենքի համաձայն: 

• Նույն վարքի տեր հյուսն Հովսեփի խնամակալության տակ մեծացած 

• Մանկությունը անցկացրած գեղատեսիլ մի վայրում`արեւմուտքից Կարմելի ծովաթափ շղթան, 

Մագեդոյի հարթավայրի վրա իշխող դարերից պատրիարխների սրբատեղերով հայտնի Սիհեմ և Հելբոէ 

սարերը, Սուլեմին ու Ենդորին հիշատակող սքանչելի սարերը, փառաբանված` կանացի կուրծք 

նմանեցնող Փաբոր և Սուլեմ սարերով պարփակված հիասքանչ Հորդանանի սարահարթի և Պերեյի 

հարթավայրը, հյուսիսից աստիճանաբար դեպի ծով իջնող Սաֆեդ սարը, հյուսիսում սահմանափակող 

Հերմոն Կեսար Ֆիլիպպեյով, հարավից տխրահռչակ, այրող քամիներից չորացած Հուդան հիշեցնող 

Սամարայի սարերը 
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• Հիմնականում հարազատ քրոջ տանը մեծացած, մոր երկրորդ ամուսնու` Ալփեյոսից /Հակոբ և Հուդա 

եղբայրների հայր/, որը Բիբլիայում ներկայացված է իբրեւ Հիսուսի մոր նույն Մարիամ անունը կրող 

հարազատ քրոջ ամուսին, օտարությունը ճաշակած (Իր մահից հետո Հայաստան եկած Թադեւոսը, որի 

Իսկական անունը Հուդա էր, Ալփեոսից սերված իր եղբայրն էր) 

• Մոր երրորդ ամուսնու` Կլեոպի, որից Հիսուսը եւս երեք եղբայրներ (Հովսեփ, Հուդա, Սիմոն) ունեցավ, 

անմարդկայնությունը ճաշակած 

• Հարազատ մայրը իր սիրուհին էր` Բիբլիայով իբր մայրը Մարիամ, մորաքույրը Մարիամ, սիրուհին 

Մարիամ (Մարիամ Մագդոլինացի) 

• Հովհաննես Մկրտչի նաղկին աշակերտներին նենգաբար անձնականացրել է ու այստեղ, այնտեղ 

հայտարարում էր, թե ինքը Աստված է (Յովհաննես Ը:55-59) 

• Անբացատրելի  Ֆանտազիաները  իբր գործած  հրաշքներ` ինքնակոչվելով Աստված, իրեն է վերագրել: 
“Հբրյաները պատասխանեցին և ասացին. Բարի գործի համար քեզ չենք քարկոծում, այլ հայհոյության 

համար. և որ դու մարդ լինելով ` քո անձն Աստուած ես անում” (Յովհաննես Ժ:33): 

• Ամբողջ Եվանգելիան գրված է 80-150 թվականներին, իսկ այդ ժամանակ արդեն Հիսուսի ժամանակվա 

Գալիլեյը մանրամասնությամբ հնարավոր չէր նկարագրել 
• Հենց Հուդայի ծախելը հատուկ է ընտրված` հուդաներին պախառակելու նպատակով, քանի որ 

հուդաները միշտ ատել են գալիլեյցիներին: 

• Հիսուսը սովորական մի հբրյա էր` և ոչ Աստված: “Հիսուս Քրիստոսի ծագումը--Դավիթի տղա, 

Աբրահամի տղա….“ ՈՒշադրություն` ոչ թե Աստծո, այլ Դավթի որդին…42-րդ սերունդը /ըստ Մաթեւոսի 

1, Նոր կտակարանի 1-ին նախադասությունը/: Այդ ժամանակի Հռոմեական փիլիսոփա Ցելսը, որը 

ճանաչել է Հիսուսին, իր  “Ճշմարիտ բառ” աշխատության մեջ գրում է,-“Մի՞թե Հիսուսի մարմնի մեջ կար 

Աստծո ոգի, ապա նա պետք է կտրուկ տարբերվեր մնացածից հասակով, գեղեցկությամբ, ուժով, 

ձայնով, խոցելու կամ հավաստիացնելու ունակությամբ, ախր անհնար է, որ այն, ինչի մեջ 

պայմանավորված է առավել Աստվածայինը, ոչնչով չտարբերվի մնացածից, իսկ Հիսուսի մարմինը 

ոչնչով չէր տարբերվում ուրիշներից….”: Իսկ եկեղեցիական պատմագրության հայր Եվսեւի Պամֆիլը 

երրորդ դարում գրում է,-“Ես պատմեցի, որ պահպանվել են Պողոսի, Պետրոսի և Հիսուսի ներկերով 

տախտակի վրա նկարված պատկերները: Բնականաբար, որ հին մարդիք առանց խորը մտածելու, 

հեթանոսական ադաթներով, այդպիսի եղանակներով են համարել իրենց փրկիչ”:  

• Հիսուսը Աստված չի ծնվել, նա միմիայն Հովհաննես Մկրտչի մոտ աշակերտելուց հետո է իր “կեղծ 

գործը  սկսել” /Ըստ Ղուկասու 3:23/,  /Յովհաննես Ժ:33/ 

• Հիսուսը եղել է գոմոսեքսուալիստ` Յիսուս ըսավ անոնց,-“Միթէ կարելի՞ է որ հարսանիքին տղաքը, երբ 

փեսան իրենց հետ է, ծոմ պահեն: Որչափ ժամանակ, որ փեսան իրենց հետ է կարելի չէ, որ ծոմ 

պահեն...” ՚: Մարկոսից 2:19-20,  “Վասն զի կան ներքինիներ` որոնք իրենց մօրը որովայնէն այնպէս ծնան 

և կան ներքինիներ` որոնք մարդոցմէ ներքինի եղան և կան ներքինիներ որոնք ինքզինքնին ներքինի 

ըրին երկնքի թագավորութեանը համար: Ով որ կրնայ տանիլ` թող տանի”: (ներքինիներ--

գոմիկներ)Մաթեւոսիցից 19:12 

• “Սատանան է այս դարի իշխանը”,-ասում է այդ դարի Աստված Հիսուսը: Այսինքն, եթե դարը փոխվեց` 

սատանը չի լինի իշխան, Հիսուսն էլ Աստված չի լինի: 

   28 թվականին (Տիվսրիայի կառավարելու 15-րդ տարում) Պաղեստինում բարձրաձայնվեց Հուդայական 

անապատի մոտերքում` Իուտտայում թե Խեվրոնում ծնված երիտասարդ ճգնավոր` բուդայական ոգով 

տոգորված ոմն Իոհանանը (Հովհաննես): Նա մանկությունից նազիր (պարփակված) է եղել, ի սկզբանե 

նրան ձգել է անապատը, հնդիկ էր և յոգայով էր զբաղվում, հագնվում էր փոստեր և ուխտի կաշի, սնվում 

բացարձակապես մարախով ու վայրի մեղրով: Նրա շուրջը հավաքվել էին նմանակերպ աշակերտներ, 

որոնցից նա գաղափարախոսությանը հարազատության երդում վերցնելու նպատակով` կնքում (սուզում) 

էր Հորդանանի մեջ ու տրամադրում ընդեմ հարուստների: Կասկած կա, որ նա հնդիկ է եղել, որովհետեւ 

նրանք ուսումնասիրում էին հին հնդկական կրոնն ու փիլիսոփայությունը, ինչպես նաեւ հադայական 

մարգարե Իլյային (ԵՂՅԱ), որը լինելով հսկամարմին` իր ժամանակ Կարմել սարի վրա նույն` վայրենի 

գազանների կյանքով է ապրել (կան վարկածներ, որ սա էլ է հնդկական մունի եղել, որովհետեւ որոշ 

ժամանակ Բաբելոնը պարզապես բռնկված է եղել Բուդդիզմով` ավելի կոնկրետ պարբերաբար կնքվելու 

կարիք ունեցող սաբիզմը, բապտիզմը, իսկ ջհուդական Աբրահամը` Հնդկական Բրահամ Աստվածն է): 

Այսպիսով նա հարուստների հանդեպ աղքատներին տրամադրելու քարոզներով, հավաստիացնելով, որ 

հնարավոր չի քարից մարդ սարքել, անունը Ադամ դնել ու նրան շունչ տալ, ձեզ խաբում են, ջրի մեջ 

կնքելով` հբրյաների ու հուդաների մեջ ահռելի անուն էր ձեռք բերել: 
  Համախոհ Հիսուսը լսելով սրա մասին` Գալիլեյից իր եղբայր աշակերտների հետ եկավ սրա մոտ: Նրանք 

հասակակիցներ էին և շուտ բարեկամացան (ուրիշ անբարոյական տեղեկություններ էլ կան) և 

Հովհաննեսը սրան էլ կնքեց: Երկուսի ատելությունն էլ հարուստներին էր ուղղված, բայց կապը հատուկ 
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մտերմական բնույթ էր կրում և Հիսուսը Հովհաննես մկրտչին (կռտել արմատից է) ընդունում էր որպես 

ուսուցիչ: Բաբտիստների ու հուդաների հոսքը ավելի սաստկացավ: 

  Հուդայում Պիլատը Հովհաննեսին չէր անհանգստացնում, բայց Պերեյում Անտիպը չհանդուրժեց սրան և 

երբ սա բացահայտ քննադատեց իրեն եղբոր աղջկա հետ ամուսնանալու համար` չնայած այդ Իռոդիադան 

մինչ այդ մյուս հորեղբոր` Իռոդի կինն էր: Հուդաները արյունապղծությանը միշտ դեմ են եղել:  
  Անտիպը ձերբակալում է Հովհաննեսին, գցում խավար զնդան: Հիսուսը անգամ Հովհաննեսի կողմից 

ուղարկված աշակերտների խնդրանքից հետո չի գնում Հովհաննեսին տեսակցության: Իռոդի թոռուհի 

Սալոմեայի պատվերով 30 թվ., Անտիպայի հրամանով` իր ծննդյան օրվա առթիվ, Հովհաննեսին 

գլխատում են  (վեցը տարի հետո Խարետը /Անտիպի առաջին աները` պարսիկ/ հարձակվեց, գրավեց 

Մախերոնը և ջարդեց սրանց):  

  Հովհաննես Մկրտչի աշակերտները ստանում են նրա մարմինը և թաղում: 

  Հովհաննեսի աշակերտները մահվան լուրը հասցնում են Հիսուսին: Հիսուսը նախ հարազատ էր 

հուդայական օրենքներին և հետո էլ երեւի վախենալով Անտիպի զորությունից, վերցրեց  Հովհաննեսի 

աշակերտներին, միացյալ բազմությանը` հեռացավ  անապատ: 

  Առաջին ժամանակներում, երբ դեռ աշակերտները քաջ տեղյակ էին, որ Հիսուսի ամբողջ 

գրագիտությունը ավանդված է Հովհաննեսից, Հովհաննես Մկրտիչը ավելի բարձր էր գնահատվում` քան 

ողջ Հիսուսը, բայց հետզհետե Հիսուսի ջանքերով այն մարեց: 

  Անգամ սրանից հետո ամեն ջհուդական զատիկի տոնին հատուկ շքեղությամբ Հիսուսը գնում էր 

Երուսաղեմ: 

  Այս նենգ դավաճանության մասին բացի հռոմեական պատմիչներից, ոչ մի մարգարե գրի չի առել: 
Առավելեւս` տեղեկություններ են տարածել, թե իբր Հիսուսը ուսումնառել է Տիբեթում, Հնդկաստանում, 

Եգիպտոսի քրմական դպրոցում: 

  Հուդաները միշտ ասել են, որ Գալիլեյը չի կարող տալ մարգարե,-“Նազարեթից բարին չի կարելի 

սպասել” Յովհաննես ԺԲ:52 /նոր բիբլիաների մեջ այս կետը չկա/: 

  Իռոդը դեռ նոր էր վերականգնել հուդայական տաճարը` Հիսուսը անընդհատ այնտեղ էր` առավելեւս, 

այնտեղից վաճառասեր ջհուդներին դուրս էր անում  (Մարկոս ԺԱ:16): 

  Քրիստոս` այսինքն փրկիչ հբրյաները կոչել են Հովհաննես Մկրտչին, որը իբր Եղյայի /Իլյայի/  

ուրվականն է և փրկելու է հբրյաներին: Նրա աշակերտները, ընդ որում Հիսուսը, այդ պատճառով իրենց 

համարել են քրիստոնյաներ: Հետագայում այդ կոչումը մարգարեները տվեցին Հիսուսին: 

  Հիսուսը ժամանակի գիտնականների հետ բացարձակ կապ չի ունեցել: Այն եղել է Գամալիիլը` Գիլլելի 

թոռը (Իերուս, Թալմուդ, Բերակոտ : 9-2) 

  Հիսուսին թաղել է Սինհեդրոնի անդամ, մեծահարուստ Հուդա Նիկոդիմոսը (Հովհաննես ԺԹ:39): 

  Ամենամեծ նշանակությունը Հիսուսը տալիս էր “Որ այլեւս օրենքները չեն գործում” հանգամանքին, իսկ 

դա ջհուդական ծրագրի իրականացման ամենակարեւոր կետերից է: 

  Հիսուսը թլփատված ջհուդ էր և հարազատ մնաց հուդայականությանը: ՈՒղղակի նա դեմ էր 

ժամանակի կողոպտիչներին ու նրանց օրենքներին: Այդ պատճառով էլ Հովհաննես Մկրտիչը նրան 

ուսուցանեց, բարձր մակարդակի կանգնացրեց, բարոյականություն սերմանեց, բայց Հիսուսը Մկրտչին 

դավաճանեց, չհաճախեց նրան զնդանում տառապանքներ կրելուց, անգամ թաղմանը չմասնակցեց: Բայց 

ի՞նչ կասես, որ վերագրեց իրեն նրա փիլիսոփայությունը, իսկ նրան մոռացության մատնեց: 

  Չորորդ դարի քրիստոնյաների կոչմամբ (այն ժամանակ դեռեւս կաթոլիկները չկային) ուղղափառները 

Բյուզանդացիք էին, իսկ այլափառները Հայերը` Արիացիք: Եթե այլափառը ասում էր “Փառք Ասստծո”, 

ուղղափառը ասում էր “Փառք հորը, որդուն և սուրբ հոգուն”, քանզի անգամ իրենք պնդում էին Աստծո 

միակ լինելը, իսկ մարդը ուտում է, արտաթորում, ամեն մեկի լեզուն չի հասկանում, ապրում առօրյա 

կյանքով ու գործում առօրյա սխալներ: 

  Իբր Հիսուսը Աստված համարվեց` քիչ է, նրա բազմամուսին մայրն էլ Աստվածուհի է: 

  Այս անգաղափարությոնը կործանիչ ճակատագրական դարձավ Հայի համար: 

   Ընդամենը մի քանի դրվագներ բերենք “փառավորված” Բիբլիայից, որպեսզի  համոզվեք, թե ինչի± 

համար է նախատեսված Բիբլիան, ինչո±ւ ջհուդները այդքան ջանքեր գործադրեցին Քրիստոնեությունը 

տարածելու համար, աշխարհակալ Հայաստանը քամուն տվեցին, քանի-քանի ուրիշ պետություններ 

կործանեցին, քանի-քանի միլիոնավոր անմեղ մարդկանց արյուն թափեցին, երկու հազար տարվա 

ընթացքում մոտ երկու հարյուր անգամ աշխարհի տարբեր պետություններում իրենք էլ ջարդերի 

արժանացան, հիմա էլ հուդայականության հիմքի վրա առավել հրեշավոր “Նոր համաշխարհային կրոն”-ի 

ստեղծման նպատակի իրականացման ցանկության նախաշեմին  սկսել են արդեն  աղավաղել  
Քրիստոնեությունը: 

  Ես զարմանում եմ, երկու հազար տարվա ընթացքում այդքան քրիստոսահավատ հայեր եղան (եթե 

իհարկե եղան), միթե± որեւէ մեկը չցանկացավ ուսումնասիրել այդ չարածին Բիբլիան, գոնե կարդալ թե 

ինչի մասին է գրված և որ  ինքը կույր-կույր ի՞նչ է պաշտում:  
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  Քրիստոնեությունը բոլոր ժամանակների ամենահիմար կրոնն է` երբեք, ոչ մի կրոնի գլխավոր Աստծուն 

հասարակ մի ժողովուրդ, այն էլ ջհուդական սեկտան, չի սպանել, այն էլ տանջամահ արել: 
  Քրիստոնեությունը բոլոր ժամանակների ամենաանբարոյական կրոնն է` Աստվածը, (Արարիչը) բոլոր 

կրոնների ու հավատամքների մեջ ամենասուրբ ու ամենաօրինակելի երեւույթն է եղել ու կա, իսկ 

քրիստոնեության մեջ ինչ որ մի դուրս ընկած լիրբ` Աստծուց հղիանում է: Այդ կեղտոտ հորինվածքը 

համապատասխան չափով կեղտոտում է քրիստոնեության գաղափարն ու ընդհանրապես կրոնը: 

  Քրիստոնեությունը բոլոր ժամանակների ամենադաժան կրոնն է` դարեր շարունակ մարդկությանը 

ենթարկել է ԻՆԿՎԻԶԻՑԻԱՅԻ (նույն ջհուդական մաարուֆիան է), ինչը լատիներենից Հայերեն 

թարգմանած նշանակում է  “ՏԱՆՋԱԼԻՑ ՄԱՀ”: 
  Քրիստոնեությունը բոլոր ժամանակների ամենաարյունահեղ կրոնն է` Կապադովկիայի 

սատանայական ծրագրի իրականացումը Հայաստանում բռնի ուժով քրիստոնեությունը տարածելու և 

հաստատելու իրականացման պատճառով բազմամիլիոն կոտորածները, նույնը ասորիների հանդեպ, 

նույնը Հռոմեական կայսրության հանդեպ, նույնը Բյուզանդիայի հանդեպ, խաչակրած երեքդարյա 

արշավանքները, Ամերիկայում բնիկներին բռնի ուժով բազմադարյա բնաջնջումն, ստրկացումն, 

քրիստոնիականացումն ու մորմոնական եկեղեցու ստեղծումը, թոնդրակյանների, պավլիկյանների 

շարժումների ճնշումն ու Եվրոպայում բողոքականների առաջացման հետ կապված կոտորածները, 

բազմադարյա և մինչեւ այժմ էլ  շարունակվող թշնամությունը  մուսուլմանների հետ: 

  Քրիստոնյան  չի կարող  լինել  ուրախ`  “Ձեզ,   հիմա   ծիծաղողներիտ,   վիշտ” ,-Ղուկասից  6:21-24  

  Քրիստոնյան չի կարող ունենալ  ինտելեկտ` “Երանելիները` հոգեւոր մուրացիկներ են, քանզի նրանց է 

պատկանում երկնային արքայությունը”,-Մաթեւոսիցից 20:16 

  Քրիստոնյան չի կարող լինել հպարտ, ունենալ  խիզախություն, ինքնավստահություն` “Մի երեսիդ 

խփեցին, մյուսը դեմ տուր”,-Մաթեւոսից 5:39: 

  Քրիստոնյան ամուսնանալով  Աստծո դեմ մեղք է գործում, նա չպետք է բազմանա` “Սեռական 

հարաբերությունը առաջնածին  մեղք է”,-Բիբլիա: 

  Քրիստոնյան պարտավոր է լինել մարդակեր,-”Եթե չուտեք մարդկային որդու մարմինը և չխմեք նրա 

արյունը, ապա ձեր մեջ կյանք չեք ունենա: Իմ մարմինը ուտողը և իմ արյունը խմողը կունենա հավերժ 

կյանք”,-Քրիստոս: ըստ Յովհաննու 6:53-54, Մարկոսից 14:22-24  

  Քրիստոնյան բարոյականություն չունի` հավատարմության երդումներից հետո Պետրոսը երեք անգամ 

ծախեց, Հուդան 30 արծաթով ծախեց, իսկ երբ Քրիստոսին ձերբակալեցին, Պետրոսը նրանից հրաժարվեց 

և ուրացավ, իսկ մնացած աշակերտները փախան,-Մաթեւոսից 26:56 

  Քրիստոնյան պետք է լինի մարդաորս` Հիսուսը ասեց ձկնորսներին-“եկեք իմ հետեւից և ես այնպես 

կանեմ, որ կդառնաք մարդաորսներ”,-Մարկոսից 1:17-18 

  Քրիստոնյան  պետք է  լինի    հավերժ  պատերազմի մեջ`   “Մի կարծեք  թե  ես  երկրի  վրայ 
խաղաղություն ձգելու եկայ: Խաղաղություն ձգելու չեկայ, հապա սուր”,- Հիսուս Մաթեւոսից 10:34 

  Քրիսոնյան պետք է բաժանվի  իր հարազատներից`   “Վասն զի եկայ տղան իր հորմեն զատելու ու 

աղջիկը իր մորմեն ու հարսը կեսուրեն”,- Հիսուս, ըստ Մաթեւոսի 10:35 

  Քրիստոնյան չպետք է ունենա ընտանիք,-“Մարդուն թշնամիները իր ընտանիքը պիտի ըլլան”,- Հիսուս 

ըստ Մաթեւոսի  10:36 

  Քրիստոնյան պետք է լինի բաժանող և թշնամահարող` “սրանից հետո մի տան մեջ 5 հոգուց 3-ը  կելնեն  

2-ի դեմ…”,-ըստ  Ղուկասի 12:51, Մաթեւոսի 10:34 

  Քրիստոնյան պետք է լինի հիմար ղեկավար, կամ ընդհանրապես գաղափար չունենա ղեկավարելու 

մասին`  “Ով ոչ մեկն էր, կդառնա ամենատեր…”,- Հիսուս Քրիստոս: 

  Քրիստոնյան չարիք  է  և նա իրավունք չունի չարիքի դեմ պայքարելու` “ԵՎ ես ասում եմ ձեզ` 

չհանդիմանաք չարիքին”,-Քրիստոս: Մատֆեյից 5:38-40  

  Քրիստոնյան իրավունք չունի արդարադատություն անելու` “Մի դատեք և չեք դատվի”,-Քրիստոս  

Մաթեւոսից 7:1: 

  Սա դեռ ամենը չի, իմ այս գրքում  մնացածն էլ կկարդաք: Իսկ ընդհանրապես ասած, ամբողջ Բիբլիան 

էլ  այս նույն` սատանայական խեղաթյուրանքի շարադրանք է: 

  Այս բոլորը դուք կարող եք կարդալ նոր կտակարանի  մեջ: Հին Կտակարանը` Մովսեսի հնգամատյանը, 

շատ անգամ  ավելի սատանայական է, որը մենք դեռ կվերլուծենք: 

 Քրիստոնեական քարոզիչներին պետք են` թերի զարգացած, կոմպլեքսավորված, բութ և վախեցած 

հավատացյալներ: Այսօրվա կրոնը իբր թե Աստվածների հետ կապի միջոց է: Բա, ինչու±  այն չկա: 

Հայաստանը կփրկի միայն ազգայնականությունը` նացիոնալիզմը, իսկ այն հնարավոր չի առանց  ներկա  

գործող կրոնի իսկության ընբռնման:  

  Հիշիր, ով Մեծն Հայ,  լավ է  ընդունել,  որ  դու ոչինչ  չգիտես,  քան  հավատալ  չիմացածին,  

չհասկացածին: 
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  Այստեղ ես ուզում եմ Հայաստանում Քրիստոնեությունը “ընդունելու” հետ կապված մի քանի 

ճշտումներ անել: Եթե Հայաստանում Քրիստոնեությունը “ընդունվել  է” 301 թվականին, ինչպես կարող էր 

ջհուդ Գրիգորը 12 տարի Խոր Վիրապում բանտարկված լիներ, այն դեպքում, երբ Տրդատ թագավորն էր 

նրան կալանավորել և Տրդատը ընդամենը սկսել է թագավորել 297 թվականից: Սա նույնպես հերթական 

քրիստոնեական անգաղափար ստախոսություններից է: Հետո` պատմիչներ Մատթեւոս ՈՒռհայեցին և 

Հովհաննես Դրասխանակերտցին գրում են, որ Գրիգորը Խոր Վիրապից դուրս եկավ, թաղեց Հռիփսիմեին, 

Գայանեին և մնացած պոռնիկներին, հետո Հայաստանում սկսեցին Քրիստոնեությունը տարածել: 
Հասարակ թվաբանություն է, Գրիգորը ամենաշատը մի քանի օր է նստել  Խոր Վիրապում: Խոր Վիրապից 

դուրս գալուց հետո Գրիգորը իբր սկսում է համոզել` նախապատրաստել  արքունիքը  Քրիստոնեության  

ընդունմանն  ու  տարածմանը: 

  Գրիգորի պատմած երազը Տրդատին և Հայոց Արքունիքին 15 օր իբր սոված Խոր Վիրապում 

անցկացնելուց հետո, խոշտանգված Գայանե-Հռիփսիմեներին թաղելու նախօրեին,-“Մի փառավոր այր 

երազիս եկավ… ոչխարներին քշեց գետի մյուս կողմը…սեւ այծերը դարձան սպիտակ ոչխարներ, գառները 

դարձան թուխ գայլեր` խոշտանգեցին հոտերին: Իսկ ահավոր ու շքեղ այրը, որ գնում էր լույսի 

առջեւից…որը նայում էր երկիր և դողացնում, մերձենում է լեռներին և նրանք ծխում են, իսկ այն, որ երկրի 

վրա հնչեց, դա ծառայության և հնազանդության ձայնն էր: Աստվածային շնորհների աջը հասնելու է 

քահանայապետության միջոցով: Իսկ որոնք գայլերի մտադրություն կունենան` անշեջ հրի են մատնվելու: 

Այս սուրբ նահատակները /պոռնիկները/, մեզ հյուսիսային կողմերի ճանապարհ բացին: Իսկ դու,- ասեց 

ինձ այրը, պինդ, քաջ ու զգույշ եղիր, որովհետեւ գործը հասել է քեզ և ցույց տված տեղը` կրակի սյան 

վրա/Ատրուշանի վրա/ եկեղեցի կառուցիր /Վաղարշապատում, որը հետագայում պետք է Էջմիածին 

կոչվեր/ և երեք նահատակների վրա”,- “Ագաթանգեղոս” էջ 108 - 109: 

  Առաջինը ավերեցին Արտաշատ չհասած Դիվան կոչված Տիր Աստծո Ճարտարության ուսման մեհյանը  

(Վարդապետ նշանակում է Քրիստոսի գլխին ջհուդների կողմից դրած և խաչը փշերով պատող վարդից 

պսակի`   վարդի պետ): 

  Երբ քրիստոնյաները Հռոմում անցան իշխանության, նրանք առաջին հերթին հբրյաների օգնությամբ 

690թ. հրկիզեցին Ալեքսանդրիայի աշխարհահռչակ գրադարանը: Հայաստանում 301—330թ.թ. հրկիզեցին 

ամբողջ պատմական գրականությունը և բոլոր ձեռագրերը: Որպեսզի Գրիգորի մահից 70 տարի հետո 

Մեսրոպ Մաշտոցը  Հայոց տառերը վերականգներ, հայերեն ձեռագրեր գտավ միայն հեռավոր 

Կապադովկիայում և Հունաստանում: Իսկ Հայոց քրմական տոհմերին` Գրիգոր խավարիչի հրամանով 

ուղղակի  բնաջնջեցին` ոտքերի ջլերը կտրում էին ու գցում բորոտանոց: Իսկ 529թ. Յուստինյանը ուղղակի 

փակեց Աթենքի Ակադեմիան: 

   Իմիջիայլոց 450 թվ. Հռոմի Լեւոն  1  Պապը հերքեց Քրիստոսի Աստված լինելը: 541 թվ. Քաղքեդոնի 

տիեզերաժողովում նորից են դրան ընդունում Աստված: Նորից է Հռոմի կողմից մերժվում: ԵՎ 

վերջնականապես 476 թվ. Բյուզանդիայի Բասիլիսկոս կայսրը ելնելով իր աշխարհակալ դիրքից մի 

հրովարտակով` հրամայական մեթոդով Հիսուս Քրիստոսին սարքեց Աստված: 

  Եթե այդչափ սխալների համար են ընտրել Աստված, դա արդյոք չարությանը ձգտելու 

նպատակասլացության արդյունք չի: 

  Ընդհանրապես ասած` միթե Աստված այնքան անկարող է, որ օգնականի կարիք է զգում: Իսկ եթե պետք 

է մեկին աստվածացներ, ինչու պետք է Մարիամի տղային սարքեր Աստված, կսարքեր Ադամին, ով ծնող 

չուներ ու ինքը նրան կավից էր պատրաստել: 
  Բա, որ Գրիգորը Հայ ազգին առաջին անգամ  Արածանի  գետի մեջ կնքեց (Մկրտչի նման սուզում էր ջրի 

մեջ) քրիստոնյա` կարելի է մտածել, որ հազարամյակներ շարունակ Հայերը այդ գետի մեջ երբեք չէին 

լողացել, կամ իրենց կենդանիներին չէին լողացրել: 
  ԵՎ կամ զոհվում, կամ վախճանվում են բյուրեղային մաքրությամբ հերոս, արիական կամքի տեր Հայ 

անձինք, տերտերները /մեր տերերը` էլի, չնայած տերտեր հին հայկական տարտար բառից է, ինչը 

նշանակում է դժոխքական/, քահանան, ինչպես նաեւ ժողովուրդը /անգիտակցաբար իհարկե/ ասում են 

Աստված ողորմիա: Աստվածը ողորմում, ներում, հանդուրժում է մեղավոր, սրիկա, անբարոյականներին: 

Ահա, թե ինչ ողորմելիություն են մտցրել մեր դատողության մեջ անառակ ու անասուն  ջհուդները` 

քրիստոնեության միջոցով, որ մեզ բոլորիս դարձրել են մեղավոր ողորմելիներ: Երբեմնի Երվանդունյան 

առյուծները, որոնցից ամբողջ շրջակա ազգերն ու ցեղերը դողում էին, այսօր ուրիշներին ասում են,-“Մի 

այտիս խփեցիր, մյուսին էլ խփի”, եթե շրջակա աշխարհը մի ժամանակ մեր քրմերի ու արքաների 

բարոյակերտության ու արդարադատության կարիքն էր զգում, ապա այսօր ասում ենք,-“Մի դատի, 

որպեսզի չլինես դատված”: Արդար դատելուց ու դատողությունից էլ են զրկել մեզ այդ մտածելակերպից 

զուրկ անտրամաբան  սոսկալիները` կեղտոտ ջհուդները: 

  Իսկ եթե այդ տերտերները Աստծո միջնորդներն են, ինչ իրավունքով են ժողովրդից փող վերցնում 

թաղման, կնունքի և այլ  ծիսակատարությունների համար: Չե, որ նման քայլը ամենամեծ մեղքն է և պետք է 
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Աստծո կողմից լինի աններելի ու պատժելի` նրա ներկայացուցիչը կեղեքում է ժողովրդին  իր  իսկ 

պարտավորությունները կատարելու  համար: 

  Իբր Հիսուսը քիչ է, որ Աստվածացրել են, կողքից ինչքան այլասեռված ու դուրս ընկած ջհուդներ են եղել, 
բոլորին մեզ համար դարձրել են Աստվածներ ու սրբեր` էլ Մայրամ, որ մինչեւ հիմա չեն կարողանում 

հայտնաբերեն թե ումից է սերվել Հիսուսը(Հովսեփից,  Դավթից, թե Հռոմեացի Պանտեռայից), է’լ Գրիգոր, է’լ 
Հովհաննես /սա Եհովան է` չարի աստվածը/, է’լ  Գեւորգ, տ’ո Կարապետ…, դեռ չեմ ասում հռչակավոր 

պոռնիկներ Հռիփսիմեյին, Գայանեյին, Նունեյին, Մանյային…: 

  Խաչը` (քրիստոնեական) դա հայկական կեռխաչը չի, դա այն խաչն է, որը Մայիսեյը (Մովսեսը) 

բարձրացրեց անապատում հբրյաներին ֆալլոսապաշտ դարձնելու նպատակով, այսինքն դա ֆալլոսի 

խորհրդանշանն է` մի կողմը երկար, և տալիս են քրիստոնյաներին համբուրել: 
Խաչակնքվելուց` քրիստոնյան ըստ սուրբ երրորդության պետք է միացնի բութը /մեծ մատ` Արարիչ/, 

միջնամատը /գլուխ/ և մատնամատը /սիրտ, հոգի/ բայց ինչո՞ւ թե մեծ մատը, միջնամատը և ցուցամատն 

/բանել/  են իրար միացնում: ԵՎ ոչ ոք չի բացատրում, թե ինչու: 

Հիսուսը  ոչ  մի աստված էլ  չի, նա Աբրահամի ծոռի ծոռն է(Ավետարան ըստ Մաթէոսի Ա:1) և ութերերդ  

օրը  թլփատված ջհուդ է (Նոր Կտակարան Ղուկաս Բ:21):  

Հիսուսը Աստված չի եղել, նրա աշակերտները նրան Րաբբի են կոչել Յովհաննէս ԺԱ:8 

Հիսուսը եթե Աստված էր, ոպա այդ ո՞վ կարող էր նրան տանջամահ անել, իսկ եթե ընդունում ես, որ նա 

քո Աստվածն է և քո Աստծուն ինչ որ ջհուդներ կարողացել են տանջամահ անել, հասկանալի է թե դու` 

քրիստոնյադ` ով ես: 

Հիսուսը ասում է,-“Ես դատաստանի համար եկա այս աշխարհքը, որ չտեսնողները տեսնեն և 

տեսնողները կուրանան” Յովհաննէս Թ;39: Ահա այս է քրիստոնեության իմաստը ու իրենք հասան իրենց 

նպատակին` անտրամաբան ջհուդը գողությամբ ու պոռնկությամբ համաշխարհային կառավարություն է 

կառուցել: 
Հիսուսը 50-52 տարեկանում է ջհուդների կողմից սպանվել, ոչ թե 33 տարեկանում խաչվել Յովհաննէս 

Ը:57-59 

Հիսուսը  ասում է,-“Կերեք իմ մարմինը, խմեք իմ արյունը” մարդակերությունը: 

Հիսուսը  խաչված` մեր  Արարչին  սպանելու սիմվոլն է: 

  Եկեղեցի  նշանակում է  եկ  եղեծի`  ուրացի, դավաճանի (Հայերեն` եղծել նշանակում է հինը   ուրանալ): 
  Հրեշտակ-ը  հրեշ` սատանա   բառի  ածանցյալն է: 

  Մարգարե`  Մար,  ջհուդ բառի  ածանցյալն է: 

  Օծել նշանակում է յուղ քսել` օձելու, այսինքն իմաստացնելու փոխարեն: 

  Քահանա նշանակում է Քանաանի երկրի ներկայացուցիչ: 

  Վարդապետ` նշանակում է ջհուդական պաշտելի ծաղկի` վարդի պետ (վարդը ուժեղ բուրմունք ունի, 

բայց փշերը չեն թողնում փարվես, մոտենաս): Միեւնույն ժամանակ Հիսուսի գլխին էլ են ջհուդները վարդի 

փշերից պսակ դրել` իրենք հենց այդ վարդը  ի նկատի ունեն: 

  Տերտեր` դա հին հայկական ՏԱՐՏԱՐ բառից է, ինչը նշանակում է  ԴԺՈԽՔ: 

  Մկրտվել  նշանակում է կռտվել` թլփատվել: Իսկ ինչպես հայտնի է կռտում են անասուններին: Իսկ 

իրենց` ջհուդական  անուններից է Մկրտիչը` կռտողը, որը ընդամենը ջրի մեջ լողացնելով ջհուդներին` 

համարում էր, որ կնքում է: 

  Ամին` ջհուդերեն նշանակում է փառք իրենց  Եհովա (Johoh) Աստծուն: 

  Խաչակնքվում են իբրեւ “սուրբ երրորդությամբ”, բայց վերջին չորորդ կետով ամին` փառք ասում` 

ֆալլոսին ցուցամատելով: 

 Հուդայականությունը ծրագրավորում է անխիղճ դեսպոտի, իսկ քրիստոնեությունը ճորտի ու ստրուկի 

փսիխոտիպ` ին±չ կա այստեղ չհասկանալու: 

  Սթափվի’ր, Հայ ժողովուրդ: Միթե դու ուրիշ էլի կորցնելու բան ունես, ինչ կորցրեցիր քրիստոնեության 

պատճառով է, ու մինչեւ հիմա էլ նորից քեզ այդ ջհուդներով են շարունակում ահաբեկել: Դու ես առաջին 

Արարվածը, դու ես եղել երբեմնի աշխարհակալը, իսկ հիմա ո±վ  ես, ինչ±ի ես վերածվել: ԵՎ  այդ  ամենը  

միմիայն  ջհուդա-քրիստոնեության պատճառով: 

 

ՀԱՅԸ  ԵՐԲԵՔ ԷԼ  ԱԶԳՈՎԻ  ՉԻ  ԵՂԵԼ  ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ 

 

   “Ընտրելով Աստվածներին` մենք ընտրում ենք ճակատագիրը”,- անտիկ հռոմեական պոէտ Վերգիլիյ:  
  Երկու հազարամյակը, այն էլ քրմերի` լեւիտների առաջնորդությամբ, թող չթվա, որ կարճ ժամանակամի-
ջոց էր, իրականացնելու սատանայական փորձությունը, այն էլ այն պայմաններում, երբ Հայը տեղյակ չէր` 

ջհուդը նենգ, չհայտարարված պատերազմում է: ՈՒ անտեղյակը պատվով դուրս եկավ կարծես անելանե-
լի իրադրությունից: Խոսք անգամ լինել չի կարող, թե ինչով և ինչ կարճ ժամանակամիջոցում, և ինչ ողբեր-
գական վախճան կունենար ջհուդի համար սատանայական փորձությունը, եթե հանկարծ Հայը երկու 
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հազար տարի առաջ կռահեր այդ ստոր ծրագրի մասին: Բայց ավաղ… անգամ ազգանվեր առասպելար-
ժան  թոնդրակյանները չօգնեցին: 

• Քրիստոնեությունը Հայաստանում տարածվել է Հայոց Արքայությունը վերացնելու նպատակով և իրա-
կանացրել է 

• Քրիստոնեությունը Հայաստանում տարածվել է Հայոց պետականության վերացման նպատակով և 

իրականացրել է 

• Քրիստոնեությունը Հայաստանում Տարածվել է բռնօրեն` Հայոց թագավորին թունախեղաթյուրելով 

գահից հեռացնելուց հետո և իրականացրել է  

• Քրիստոնեությունը Հայաստանում տարածվել է քրմական դասը վերացնելով և իրականացրել է 

• Քրիստոնեությունը Հայաստանում տարածվել է բազմահազարամյա Հայոց իշխանատների վերացու-
մով ու արտաքսումով և իրականացրել է 

• Քրիստոնեությունը Հայաստանում տարածվել է պատմամշակույթային տաճարների ավերումով և 

իրականացրել է 

• Քրիստոնեությունը Հայաստանում տարածվել է իր գլխավոր տաճար Էջմիածնի` պատմական Վաղար-
շապատի Արեւապաշտամունքի խորհրդանիշ Ատրուշանի վրա կառուցելու նպատակով և իրականա-
ցրել է 

• Քրիստոնեությունը տարածվել է Հայաստանում Արիական ծագմամբ ազգերի հետ թշնամացնելու 

նպատակով և իրականացրել է 

• Քրիստոնեությունը Հայաստանում Տարածվել է “մի այտիդ խփեցին մյուսը շուռ տուր”, “Շապիկդ 

հանում են` բաճկոնդ էլ տուր”, “Թշնամուդ չատես” հնազանդեցման հոգեբանությունը սերմանելու 

նպատակով և իրականացրել է:  

• Քրիստոնեությունը Հայաստանում տարածվել է Հայի պատմական ծիսակատարություններն, ավան-
դություններն ու սովորույթները մոռացության ենթարկելու նպատակով` մասամբ  իրականացրել է 

• Քրիստոնեությունը Հայաստանում տարածվել է Հայերի անձնական անունները մոռացության ենթար-
կելու նպատակով` մասամբ է իրականացրել (Սամուէլ, /Է/Մանուէլ, Հովսեփ, Դավիթ, Հովհաննես, 

Վաչագան, /Ե/Գոռ, Վռամ, Աղաս/ֆեր/ի, Սերգո, Սե/թ/դրակ, Գուրգեն, Բագրատ, Հրայր, Հրաչ, Հրանտ,  

Սու/ր/են, Գրիգոր, Խաչիկ, Ասատուր, Ասլան, Բենիամին, Վազ/ս/գեն, Գագիկ, Հարություն, Վարուժ, 

Զոհրաբ, Գալուստ, Քոչար, Աբրահամ, Սառա, Աննա, Էմմա, Ասյա, Աստղիկ, Սատ/թ/իկ, Լիլիթ, 

Մարինե/ետա/, փոխարենը իրենք կրում են Տիգրան, Մենուա, Երվանդ, Արգիշտի, Արամ, Արտաշես, 

Արտավազդ, Վահագն, Մհեր, Լեւոն,… անգամ բոլոր Դիցերի ու Դիցուհիների անունները) 

• Քրիստոնեությունը Հայաստանում Տարածվել է նաեւ Արարչական պատմությունը` մատենագրերի 

տեսքով, հրկիզելու ու վերացնելու նպատակով, բայց լիովին չի կարողացել  իրականացվել 
• Քրիստոնեությունը Հայաստանում տարածվել է Հայոց հիշատակի ջնջման և որպես Առաջնածին ազգի` 

բնաջնջման նպատակով, բայց չի կարողացել իրականացնել` ուրեմն կորուստները անկասկած 

կվերականգնվի: 

 


