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ՆԱԽԱԲԱՆ

 Գվւթ ճհ՟տնրղզ ջխջգտ գփէ ս՟վթ ՟պ՟չ, գվՠ ծ՟ճխ՟խ՟մ 
պնրջ՟ժգդնր www.hayastan.com խ՟ճւնրղ էգղ՟ ՠ՟տգտթ, «Հար-
ցեր Հոգևորականին» ռգվմ՟ավնռ Աճբ ը՟ղ՟մ՟խ ղս՟բթվ եժ շեթ 
աթվւ ավգժնր Շ՟ս շ՟մտ՟լ, ղգվ ծ՟ճնվբթմգվթ իմբվ՟մւնռ, 
մղ՟մ էգղ՟ ՠ՟տգտթ մ՟գր ՟ճժ ծ՟ճխ՟խ՟մ խ՟ճւգվնրղ Հ՟վտգվզ 
յ՟ս եթմ գր ՠ՟դղ՟ՠմնճէ Դ՟ ՠմ՟խ՟մ եվ, նվնռծգսգր ճգս 
Խնվծվբ՟ճթմ յվչ՟մնրղ, գվՠ ճ՟պ՟չ՟տ՟լ եվ ծնագրնվ աթսգ-
ժթւմգվթ ո՟խ՟ջ, ծ՟ճգվթ ղփս ՟պ՟չ գխ՟մ ճնրդնհ յ՟ս ծ՟վտգվ 
խ՟ոնր՟լ ւվթջսնենրէգ՟մ գր Հ՟ճ Եխգհգտրնճ ծգս Իվգմտ ծգ-
ս՟ւվւվնրղ եվ, էե թ՞մշ ե ծ՟ր՟սւզ, ծնաթմ, ղգհւզ, ՟պ՟ւթ-
մնրէթրմզ, բվ՟իսզ, բընիւզ, թմշոեջ մ՟գր՛ էե թ՞մշ ս՟վՠգ-
վնրէթրմմգվ անճնրէթրմ նրմգմ Հ՟ճ Եխգհգտրնճ գր ՟ճժ Եխգհգտթ-
մգվթ ղթչգր
 Նյգղ, նվ ծ՟վտմնհմգվթ ծթղմ՟խ՟մ ղ՟ջզ պնրջ՟ՠմ՟խ 
ծ՟ճգվմ եթմ, նվնմւ ծ՟ճգվեմ շաթսեթմ (գր ջ՟ եվ ո՟սձ՟պզ, նվ 
աթվւզ ավնրգտ պնրջգվեմ ժգդնրնռ)
 Աճմսգհ ՟խմճ՟ճս եվ, նվ մվ՟մւ ցմսպնրղ եթմ գր լ՟վ՟ր 
եթմ ասմգժնր թվգմտ ծնագրնվ գր ՟դա՟ճթմ աթս՟խտնրէթրմզ Դ՟ 
գվգրնրղ եվ մվ՟մթտ, նվ յ՟սգվզ, նվնմւ ղխվսնրգժ եթմ Ռնրջ 
Եխգհգտնրղ, տ՟մխ՟տ՟մ ռգվ՟բ՟պմ՟ժ թվգմտ ՟խնրմւմգվթմ Շ՟-
սգվթ ղփս ՟վէմ՟տ՟ր ծ՟ճգվեմ ջնռնվգժնր ց՟ց՟ւզ, նվոեջդթ 
Սնրվՠ Գթվւզ ծ՟ճգվեմնռ խ՟վբ՟մ գր Աջսնրլնճ ծգս ծ՟ճգվեմնռ 
իփջեթմ...
 2009թ ռգվչնրղ նվնյգտթ խ՟ճւգվթտ ծ՟ր՟ւգժ ՟ճբ ծ՟վտ նր 
ո՟ս՟ջի՟մմգվզ գր ռգվ՟լգժ ավւթ, գր ՟րգժթ ղ՟սշգժթ բ՟վ-
կզմգժնր ծ՟ղ՟վ ՠ՟ը՟մգտթ էգղ՟մգվթ Փնվկգտթ ՟ղՠնհչ՟տմգժ, 
ջսգհլգժնռ մնվ ծ՟վտգվ գր ո՟ս՟ջի՟մմգվ
 Իվ խ՟պնրտնր՟լւնռ աթվւզ մղ՟մ ե Սնրվՠ Գվթանվ 
Տ՟էգր՟տթթ «Գթվւ Հ՟վտղ՟մտ» ՟յի՟սնրէգ՟մզ, թմշոեջ նվ գր 
՟մնր՟մգժ եթ ջնճմ ավւթ պնրջգվեմ ծվ՟ս՟վ՟խնրէթրմզ՛ «Книга 
Вопрошений» Աճջսգհ նրդնրղ գղ ՟վս՟ճ՟ճսնրգժ, նվ Սնրվՠ 
Գվթանվ Տ՟էգր՟տթմ ղթյս գհ՟լ ե թղ ՟պ՟չմնվբզ ծնագրնվ 
խգ՟մւթջ ղեչ գր նվնյ ծ՟վտգվթ ո՟ս՟ջի՟մմգվզ սնրգժ գղ, 
փասնրգժնռ թվ ավւգվթտ 
 Ռնրջգվեմ ժգդնրնռ աթվւզ ժնճջ սգջ՟ր Եվնրջ՟հեղնրղ 
2011թմ Մթմշ՟ճբ ո՟ծ՟մչւ գհ՟ր ծ՟ճգվեմնռ ծվ՟ս՟վ՟խգժ գր 
ղթ՟ը՟ղ՟մ՟խ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվթ խնհղթտ ՟պ՟չ՟վխ՛ է՟վաղ՟-
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մգժնր Թ՟վաղ՟մնրէգ՟մ բընր՟վ անվլզ ճ՟մկմ ՟պթմ Եվգր՟մ՟-
ՠզմ՟խ Մ՟վթ Կ՟վ՟ոգսգ՟մզ գր Ն՟վթմե Ահ՟ՠգխգ՟մզ
 Կ՟վգրնվ մխ՟սգտթ ծ՟ճգվեմ է՟վաղ՟մնրէթրմզ ծվ՟ս՟-
վ՟խգժ բ՟ջ՟խ՟մ նրհհ՟ավնրէգ՟ղՠ, նվ ջթվնռ թվ ռվ՟ճ ՟պ՟ր 
Ս՟հթղ՟ՠմ՟խ Տթխթմ Ավցթմե Ն՟աա՟յգ՟մզ գր ռգվչմ՟խ՟մ 
ջվՠ՟ավնրէթրմզ բ՟վկգ՟ժ Ս՟հթղ՟ՠմ՟խ Պ՟վնմ Ն՟դ՟վեէ Չ՟-
ց՟ս՟վգ՟մզ Իջխ ծվ՟ս՟վ՟խղ՟մ լ՟իջզ՛ Ս՟հթղ՟ՠմ՟խ 
Ք՟հ՟ւ՟տթ Տեվ գր Տթխթմ Աՠա՟վ Աժթջ Զ՟ւ՟վգ՟մմգվզ գր 
Մնջխնր՟ՠմ՟խ Տեվ գր Տթխթմ Լգրնմ Ամնրյ Եվթտգ՟մմգվզ
 Դ՟ջ՟խ՟մ նրհհ՟ավնրէգ՟ղՠ ծվ՟ս՟վ՟խգժնր մո՟ս՟-
խզ ՟ճմ ե, նվ ջցթրպւ՟ծ՟ճ զմէգվտնհթ ծ՟ղ՟վ բթրվզմէգպմգժթ 
զժժ՟ճ, թջխ ծ՟ճվգմ՟ՠմ՟խ ղգվ զմէգվտնհթ ծ՟ղ՟վ սգհ՟բվգտթ 
բ՟ջ՟խ՟մ ժգդնրթ նրհհ՟ավնրէգ՟մ փվեմւմգվզ
 Ամխգհլ յմնվծ՟խ՟ժնրէթրմ գղ ճ՟ճսմնրղ ՠնժնվ մվ՟մտ, 
նվնմւ՛ թվգմտ ծ՟վտգվնռ, ՟հնէւմգվնռ գր ՟ճժ կգրգվնռ ջ՟ս՟վ 
խ՟մամգտթմ ավւթջ ծվ՟ս՟վ՟խղ՟մզ

Սթվնռ գր ժ՟ր՟անճմ ղ՟հէ՟մփւ՛
Ղգրնմբ Վվբ. Յնռծ՟մմթջգ՟մ
Սՠ. Հվգյս՟խ՟ոգս՟տ Վ՟մւ

Եվնրջ՟հեղ, 2013

ՕԳՆԵԱ՝ ՀՈԳԻԴ ՍՈՒՐԲ
ԱՍՏՈՒԱԾ ՃՇՄԱՐԻՏ։

ԵՒ ՀԱՍՈ՝ ԶԸՍԿՍԵԱԼՆ ՄԵՐ ՅԱՒԱՐՏ։
ԲԱՐԵԽՕՍՈՒԹԵԱՄԲ ՍՐԲՈՒՀՒՈՅ 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ ԵՒ ՍՐԲՈՅ ՀՕՐՆ ՄԵՐՈՅ
ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ
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ՆԵՐԱԾՈՒԹԻՒՆ

ՈKվմ ե ւվթջսնմե՟խ՟մ բ՟ր՟մնրէգ՟մ ՟հՠթրվզ

 Քվթջսնմե՟խ՟մ բ՟ր՟մնրէգ՟մ ՟հՠթրվզ Աջսնր՟լ՟ճթմ 
Յ՟ճսմնրէթրմմ ե:

ԻKմշ գմւ ծ՟ջխ՟մնրղ «Աջսնր՟լ՟ճթմ Յ՟ճսմնրէթրմ» ՟ջգժնռ

 Աջսնր՟լ՟ճթմ Յ՟ճսմնրէթրմմ ՟ճմ ե, թմշ Աջսնր՟լ Իմւզ 
խ՟ղգտ՟ր ՠ՟տ՟ճ՟ճսգժ ղ՟վբխ՟մտ, նվոեջդթ մվ՟մւ 
խ՟վնհ՟մ՟մ ծ՟ր՟ս՟ժ Իվգմ ձյղ՟վթս գր ցվխշ՟խ՟մ 
ծ՟ր՟սնռ գր ղգլ՟վգմ Իվգմ զջս ՟վը՟մրնճմ: 

ԱղեմւթKմ ե ՟վբգփւ սվնր՟լ գհգժ Աջսնր՟լ՟ճթմ Յ՟ճսմնր-
էթրմզ

 Աջսնր՟լ ՟մծվ՟ըգյս ցվխշ՟խ՟մ ճ՟ճսմնրէթրմզ սնրգժ ե 
ՠնժնվթմ, ՠ՟ճտ ւ՟մթ նվ նշ ՠնժնվզ խ՟վնհ գմ ՟մղթչ՟-
խ՟մփվեմ զմբնրմգժ ճ՟ճսմնրէթրմմ Աջսլնրտ, ՟ո՟ Ն՟ 
զմսվգժ ե ճ՟սնրխ ո՟սա՟ղ՟ՠգվմգվթ, նռւգվ Աջսնր՟-
լ՟ճթմ Յ՟ճսմնրէթրմզ ցնի՟մտգժ գմ ՟ճմ զմբնրմգժ խ՟ղգ-
տնհմգվթմ:

ԻմշնKր նշ ՠնժնվմ գմ թ ռթձ՟խթ զմբնրմգժնր ճ՟ճսմնրէթրմմ Աջ-
սզլնրտ

 Ոշ ՠնժնվ ղ՟վբթխ գմ թ ռթձ՟խթ ՟մղթչ՟խ՟մփվեմ զմբնր-
մգժնր ճ՟ճսմնրէթրմմ Աջսլնրտ թվգմտ ղգհջ՟խ՟մ ՟մղ՟ւ-
վնրէգ՟մ գր ծնանր նր ղ՟վղմթ սխ՟վնրէգ՟մ ո՟սձ՟պնռ:

ՈռւգKվ եթմ Աջսնր՟լ՟ճթմ Յ՟ճսմնրէգ՟մ ո՟սա՟ղ՟ՠգվ-
մգվզ

 Աջսնր՟լ՟ճթմ Յ՟ճսմնրէգ՟մ ո՟սա՟ղ՟ՠգվմգվմ եթմ 
Աբ՟ղզ, Ննճզ, Աՠվ՟ծ՟ղզ, Մնռջեջզ գր ՟ճժ Մ՟վա՟վեմգվ: 
Նվ՟մւ զմբնրմգժ գր ւ՟վնդգժ գմ Աջսնր՟լ՟ճթմ Յ՟ճսմնր-
էգ՟մ ծթղնրմւմգվզ, ջ՟խ՟ճմ ժթնռթմ գր խ՟ս՟վգժ՟ոեջ 
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Աջսնր՟լ՟ճթմ Յ՟ճսմնրէթրմզ գվխթվ ՠգվգտ ղ՟վղմ՟տ՟լ 
Աջսնրլնճ Ովբթմ` ղգվ Տեվ Յթջնրջ Քվթջսնջզ, գր ՟ճմ 
՟յի՟վծնռ ղեխ ս՟վ՟լգտ Իվ ՟յ՟խգվսմգվթ գր Ապ՟ւգ՟ժ-
մգվթ ղթչնտնռ:

  Պփհնջ ՟պ՟ւգ՟ժմ ՟ջնրղ ե. «Աստուած բազմա-
պիսի ձևերով և այլազան օրինակներով խօսեց �ր հայրերի 
հետ մարգարէների �ջոցով. այս վերջին օրերին �զ հետ 
խօսեց իր Որդու �ջոցով, որին ժառանգ նշանակեց ամէն 
ինչի, և որի �ջոցով ստեղծեց տիեզերքը» /Եՠվ. 1:1-2/ 
«...այլ քարոզում ենք Աստուծոյ խորհրդաւոր, թաքուն 
իմաստութիւնը, որը ծածկուած է մարդկանցից և որն Աս-
տըւած սահմանել էր �ր փառքի համար նախքան յաւիտ-
եանները. և այս աշխարհի իշխաններից ոչ մէկը չճանա-չեց 
այն. որովհետև, եթէ ճանաչուած լինէր, արդար փառքի 
Տիրոջը չէին խաչի... Բայց Աստուած �զ յայտնեց այն իր 
Հոգով. որովհետև Հոգին քննում է ամէն ինչ, նոյնիսկ՝ 
Աստուծոյ խորունկ ծրագրերը» /Ա Կնվմէ. 2:7-8,10/: 

  Յնռծ՟մմեջ Արգս՟վ՟մթշզ ավնրղ ե. «Աստծուն ոչ  
ոք երբէք չի տեսել, բացի �այն �ածին Որդուց, որ Հօր 
ծոցում է. նա՛ յայտնեց Նրան» /Յնռծ. 1:18/:

  Իմւզ Յթջնրջ Քվթջսնջ ՟ջնրղ ե. «Ա�նայն ինչ  
տրուեց ինձ իմ Հօրից. և ոչ ոք չի ճանաչում Հօրը, եթէ ոչ՝ 
Որդին, և նա, ում Որդին ուզենայ յայտնել» /Մ՟սէ. 11:27/:

ԻմշոեKջ ե ո՟ծո՟մրնրղ գր ս՟վ՟լրնրղ Աջսնր՟լ՟ճթմ Յ՟ճս-
մնրէթրմզ

 Աջսնր՟լ՟ճթմ Յ՟ճսմնրէթրմզ ս՟վ՟լրնրղ ե ղ՟վբխ՟մտ 
ղեչ գր ո՟ծո՟մրնրղ Եխգհգտնրղ գվխնր խգվո` Սվՠ՟դ՟մ 
Ար՟մբնրէգ՟մ գր Սնրվՠ Գվւթ ղթչնտնռ: 

ԻKմշմ գմւ ղգմւ ՟մնր՟մնրղ «Սվՠ՟դ՟մ Ար՟մբնրէթրմ»

 Սվՠ՟դ՟մ Ար՟մբնրէթրմ ՟ջգժնռ` ծ՟ջխ՟մնրղ գմւ ՟ճմ, 
թմշզ ձյղ՟վթս ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվզ գր ՟ջսնր՟լ՟ո՟յս 
ղ՟վբթխ նր մ՟իմթմգվզ իփջւնռ գր փվթմ՟խնռ ցնի՟մտնրղ 
գմ ղեխղեխնր գր թվգմտ ջգվնրմբմգվթմ` ծ՟ր՟սւթ նրջղնրմ-
ւզ, Աջսնրլնճ փվեմւզ, Խնվծնրվբմգվզ գր ջվՠ՟դ՟մ լեջգ-
վզ: 
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ՈվսգKհ ե ո՟ծո՟մրնրղ Սվՠ՟դ՟մ Ար՟մբնրէթրմզ
 
 Բնժնվ ձյղ՟վթս ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվզ` ղթ՟րնվնր՟լ Սվՠ՟-

դ՟մ Ար՟մբնրէգ՟ղՠ, Աջսնրլնճ մ՟ի՟ջ՟ծղ՟մղ՟ղՠ` ճ՟-
չնվբ՟ՠ՟վ գր ղթ՟ջմ՟ՠ՟վ, խ՟դղնրղ գմ Եխգհգտթմ, նվզ գր 
Սվՠ՟դ՟մ Ար՟մբնրէգ՟մ ո՟ծ՟ո՟մմ ե, խ՟ղ, Պփհնջ 
Ապ՟ւգ՟ժթ կգր՟խգվող՟ղՠ` «Իսկ եթէ ուշանամ, դու 
կ'իմանաս, թէ ինչպէս պէտք է վարուես Աստուծոյ տան 
մէջ, որ կենդանի Աստուծոյ եկեղեցին  է՝ սիւն և հաստա-
տութիւն ճշմարտութեան» /Ա Տթղ. 3:15/:

ԻKմշմ գմւ ղգմւ ՟մնր՟մնրղ Սնրվՠ Գթվւ

 Սնրվՠ Գթվւ գմ խնշրնրղ Աջսլնրտ ջվՠնր՟լ ղ՟վբխ՟մտ` 
Մ՟վա՟վեմգվթ գր Ապ՟ւգ՟ժմգվթ ղթչնտնռ, Սնրվՠ Հնանռ 
ավնր՟լ  ավւգվզ: Սնռնվ՟ՠ՟վ ՟ճջ ավւգվմ ՟մնր՟մնրղ գմ 
«Բթՠժթ՟»: «...քանի որ  մարգարէութիւնը ոչ թէ ըստ 
մարդկանց կամքի տրուեց երբևէ, այլ Սուրբ Հոգուց 
մղուած է, որ խօսեցին Աստուծոյ սուրբ մարդիկ» /Բ Պգս-
վնջ 1:21/: 

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ «Բթՠժթ՟» ՠ՟պզ
 
 «Բթՠժթ՟» ՠ՟պզ ճնրմ՟վեմթտ է՟վաղ՟մ՟ՠ՟վ մյ՟մ՟խնրղ ե 

ավւգվ: Աճջ ՟մնր՟մնրղզ ռխ՟ճնրղ ե ՟ճմ ղ՟ջթմ, նվ ջվՠ՟-
դ՟մ ավւգվմ ՟ճժ ավւգվթ ծ՟ղգղ՟ս ՟վը՟մթ գմ ճ՟սնրխ 
նրյ՟բվնրէգ՟մ: «Բթՠժթ՟մ» ծ՟ճգվեմ խնշրնրղ ե Աջսնր՟-
լ՟յնրմշ` Աջսնրլնճ յնրմշ: «Աստուծոյ շնչով գրուած ամէն 
գիրք օգտակար է ուսուցման, յանդիմանութեան, ուղղելու 
և արդարութեան մէջ խրատելու համար» /Բ Տթղ. 3:16/:

Ովմ ե ՟րգժթ ծթմ` Սվՠ՟դ՟մ Ար՟մբնրէթKրմզ, էեK Սնրվՠ Գթվ-
ւզ

 Աջսնր՟լ՟ճթմ Յ՟ճսմնրէգ՟մ ս՟վ՟լղ՟մ ծմ՟անճմ գր 
մ՟ի՟ջխթդՠ ղթչնտզ Սվՠ՟դ՟մ Ար՟մբնրէթրմմ ե: Աբ՟ղթտ 
ղթմշգր Մնռջեջ` ջվՠ՟դ՟մ ավւգվ շգմ գհգժ: Իմւզ՛ ղգվ Տեվ 
Յթջնրջ Քվթջսնջ, Իվ Աջսնր՟լ՟ճթմ նրջղնրմւմ նր խ՟վ-
ագվմ Իվ ՟յ՟խգվսմգվթմ ցնի՟մտգտ իփջւնռ գր փվթմ՟-
խնռ, ՟ճժ նշ` ավւնռ: Ննճմ խգվո գր Ապ՟ւգ՟ժմգվմ եթմ ջխզդ-
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ՠնրղ ս՟վ՟լնրղ ծ՟ր՟սւմ նր ծ՟ջս՟սնրղ Քվթջսնջթ 
Եխգհգտթմ: Աղեմ նւ շե, նվ խ՟վնհ ե փասնրգժ ավւգվթտ, թջխ 
՟ր՟մբնրէթրմթտ խ՟վնհ գմ փասնրգժ ՠնժնվզ (՟՝ճջ ե մ՟գր 
Սվՠ՟դ՟մ Ար՟մբնրէգ՟մ ՟մծվ՟ըգյսնրէգ՟մ ո՟սձ՟-
պզ):

ԻմշթK ծ՟ղ՟վ ե սվնր՟լ Սնրվՠ Գթվւզ

 Սնրվՠ Գթվւզ սվնր՟լ ե մվ՟ ծ՟ղ՟վ, նվ Աջսնր՟լ՟ճթմ 
Յ՟ճսմնրէթրմզ ո՟ծո՟մնրթ ՟պ՟րգժ ձյավսնրէգ՟ղՠ գր 
՟մի՟է՟վնրէգ՟ղՠ: Սնրվՠ Գվւնրղ ղգմւ Մ՟վա՟վեմգվթ 
նր Ապ՟ւգ՟ժմգվթ իփջւգվզ խ՟վբնրղ գմւ ձթյս ՟ճմոեջ, 
՟ջգջ ղգմւ թմւմգվջ մվ՟մտ ծգս ՟ովգժ գմւ գր ժջգժ 
մվ՟մտ` էեգր ջվՠ՟դ՟մ ավւգվզ ավնր՟լ գմ ղգդմթտ բ՟վգվ 
խ՟ղ ծ՟դ՟վ՟ղգ՟խմգվ ՟պ՟չ:

Հ՟Kվխ ե ՟վբգփւ ծգսգրգժ Սվՠ՟դ՟մ Ար՟մբնրէգ՟մզ, գէե խ՟ճ 
Սնրվՠ Գթվւզ

 Մգմւ ո՟վս՟րնվ գմւ ծգսգրգժ Սվՠ՟դ՟մ Ար՟մբնրէգ՟մզ, 
նվ ծ՟ղ՟ծնրմշ ե Աջսնր՟լ՟ճթմ Յ՟ճսմնրէգ՟մզ գր Սնրվՠ 
Գվւթմ, թմշոեջ ՟ճբ նրջնրտ՟մնրղ ե Սնրվՠ Գթվւմ թմւզ: 
Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժզ ավնրղ ե. «Ուրե4, եղբայրնե՛ր, հաս-
տա՛տ 4ացէք և պի՛նդ պահեցէք ա՛յն աւանդութիւնները, 
որ սովորեցիք թէ՛ խօսքով և  թէ՛ �ր թղթով» /Բ Թգջ՟հ. 
2:14/: 

ԻմշոեKջ ղգվ փվգվնրղ փասնրգժ Սվՠ՟դ՟մ Ար՟մբնրէթրմթտ

 Սվՠ՟դ՟մ Ար՟մբնրէթրմմ ՟մծվ՟ըգյս ե մ՟գր ղգվ փվգ-
վնրղ` Սնրվՠ Գթվւզ ձյավսփվեմ ծ՟ջխ՟մ՟ժնր, Խնվծնրվբ-
մգվզ ձյավսփվեմ խ՟ս՟վգժնր գր ջվՠ՟դ՟մ լեջգվթմ թվգմտ 
մ՟ի՟ծ՟ջս՟ս ՟մ՟հ՟վսնրէգ՟մ ղեչ ծգսգրգժնր ծ՟-
ղ՟վ: 

  Սնրվՠ Բ՟վջգհ Մգլմ ՟ճբ ղ՟ջթմ ծգսգրգ՟ժմ ե 
՟ջնրղ. «Եկեղեցու պահած բոլոր ուսմունքներից և 
աւանդոյթներից որոշները գրաւոր աղբիւրներից են 
ստացուած, իսկ �ւսներն ընդունուել են խորհրդաւոր կեր-
պով փոխանցուած Առաքելական աւանդութիւնից: Բարե-
պաշտութեան  համար թէ´ մէկը, թէ´ �ւսը նոյն ուժն ունեն. 
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և սրան չի առարկի ոչ  ոք, որ փոքրիշատէ իմանում է եկե-
ղեցական կանոնները: Քանզի, եթէ �նք համարձակուենք 
�րժել չգրուած սովորոյթները` իբրև �ծ նշանակութիւն 
չունեցող բաների, ապա անպայման  կը 7ասենք Աւետա-
րանը ա�նակարևորում, աւելին` առաքելական քարոզ-
ներից կը թողնենք ��այն արտաքին թաղանթը: Այսպէս 
օրինակ` որտե՞ղ է գրուած, որ �ր Տիրոջ` Յիսուս Քրիստո-
սի անուանն ապաւինողները խաչակնքուեն: Ո՞ր գրուածքն 
է �զ սովորեցրել աղօթքի ժամանակ հայել արևելք: Ո՞վ է 
սրբերից  գրառել �զ համար Հաղորդութեան Հացի ու 
Օրհնութեան Գաւաթի փոխարկման կոչի խօսքերը: Չէ՞ որ 
�նք օգտւում ենք ոչ �այն Առաքելական Թղթերի և 
Աւետարանի խօսքերից, այլև նրանցից առաջ և յետոյ  
արտասանում ենք բառեր` վերցուած չգրուած ուսմունքից, 
բառեր, որ հզօրագոյն ուժ ունեն Խորհուրդների հա-մար: 
Ո՞ր գրուածքի համաձայն ենք �նք օրհնում Մկրտութեան 
ջուրը, Օծման ձիթաիւղը, իրեն` մկրտուողին: Արդեօ՞ք ոչ` 
խորհրդաւոր և չգրուած աւանդութեամբ: Էլ ի՞նչ: Ձիթա-
իւղով օծելու մասին ո՞ր  գրուած խօսքն է ուսուցանել �զ: 
Որտեղի՞ց` երեք անգամ մարդուն ջրի մէջ ընկղ�լը: Իսկ 
Մկրտութեանը վերաբերող` սատանայից  և նրա հրեշտակ-
ներից հրաժարուելը. ո՞ր գրուածքից է այն  վերցուած: Ո՞չ 
արդեօք անհրապարակելի և անլուր  այն ուսմունքից, որ 
�ր հայրերը, հի4աւորապէս ուսանած լինելով, լռութեամբ 
պահել են Խորհուրդների սրբութիւնը, պահպանել են  այն 
հետաքրքրասիրութեանը և ինչ-որ բան կորզելուն 
անհասանելի լռութեան մէջ: Քանզի անարժան կը  լինէր  գը-
րով տարփողել ուսմունքն առ այն, ինչին չմկրտուածներին 
անթոյլատրելի  է հայեացք գցելն անգամ» /Կ՟մնմ 97-վբ, 
Սնրվՠ Հնանր ղ՟ջթմ, աժնրի 27-վբ/: 

ԵKվՠ գմ ավնրգժ Սնրվՠ Գվւգվզ

 Սնրվՠ Գվւգվզ ավնրգժ գմ ս՟վՠգվ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ: Ովնյ-
մգվզ` Քվթջսնջթ լմմբթտ ՟պ՟չ, ղթրջմգվզ` ճգսնճ:

ԻմշոեKջ գմ բ՟ջ՟խ՟վարնրղ Սնրվՠ Գվւգվզ

Եվխնր ղ՟ջ ե ՟պ՟մկմ՟տրնրղ: Աճմ Սնրվՠ Գվւգվզ, նվնմւ 
ավնրգժ գմ Քվթջսնջթ լմմբթտ ՟պ՟չ, խնշրնրղ գմ Հթմ Որի-
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սթ ավւգվ, թջխ մվ՟մւ, նվնմւ ավնրգժ գմ Քվթջսնջթ լմզմ-
բթտ ճգսնճ, խնշրնրղ գմ Ննվ Որիսթ ավւգվ:

ԻKմշ ե Հթմ գր Ննվ նրիսզ

Հթմ գր Ննվ Որիսզ Աջսնրլնճ ծթմ գր մնվ ղթնրէթրմմ ե 
ղ՟վբնր ծգս:

ՈKվմ եվ Հթմ Որիսթ ինվծնրվբզ

 Հթմ Որիսթ ինվծնրվբմ ՟ճմ եվ, նվ Աջսնր՟լ ինջս՟տգժ 
եվ ղ՟վբխ՟մտ ո՟վագրգժ Աջսնր՟լ՟ճթմ Փվխշթմ, գր մվ՟մտ 
ո՟սվ՟ջսնրղ եվ Վգվչթմթջ զմբնրմգժնր:

ԻմշոեKջ եվ Աջսնր՟լ ղ՟վբխ՟մտ ո՟սվ՟ջսնրղ Փվխշթմ 
զմբնրմգժնր

 Աջսնր՟լ ղ՟վբխ՟մտ Փվխշթմ զմբնրմգժնր եվ ո՟սվ՟ջ-
սնրղ թվ՟վ ճ՟չնվբնհ ճ՟ճսմնրէթրմմգվթ, ղ՟վա՟վենրէթրմ-
մգվթ գր մ՟ի՟սթոմգվթ ղթչնտնռ:

 
ՈKվմ ե Ննվ Որիսթ ինվծնրվբզ

 Ննվ Որիսթ ինվծնրվբմ ՟ճմ ե, նվ Աջսնր՟լ թվ՟ոեջ 
ղ՟վբխ՟մտ ո՟վագրգտ Աջսնր՟լ՟ճթմ Փվխշթմ, Իվ Մթ՟լթմ 
Ովբթ Յթջնրջ Քվթջսնջթմ:

Ք՟մթK ավւթտ գմ ՠ՟հխ՟տ՟լ Հթմ գր Ննվ Կս՟խ՟վ՟մմգվզ
 
 Հթմ Կս՟խ՟վ՟մզ ՠ՟հխ՟տ՟լ ե 48 ավւթտ, թջխ Ննվ Կս՟-

խ՟վ՟մզ` 27: Աջսնր՟լ՟յնրմշմ ՟ղՠնհչնրէգ՟ղՠ ո՟վնր-
մ՟խնրղ ե 75 աթվւ:

ԻմշոեKջ գմ բ՟ջ՟խ՟վարնրղ Հթմ Կս՟խ՟վ՟մթ ավւգվզ

 Բնռ՟մբ՟խ՟ճթմ ՟պնրղնռ ծթմխս՟խ՟վ՟մգ՟մ ավւգվզ 
խ՟վգժթ ե ՠ՟ը՟մգժ շնվջ խ՟վաթ. 1. Օվեմջբվ՟խ՟մ ավւգվ, 
խ՟ղ Հմա՟ղ՟սգ՟մ Մնռջեջ ղ՟վա՟վեթ, նվնմւ Հթմ Կս՟-
խ՟վ՟մթ աժի՟րնվ ծթղւմ գմ խ՟դղնրղ, 2. Պ՟սղ՟խ՟մ, 
նվնմւ ՟պ՟րգժ՟ոեջ մգվխ՟ճ՟տմնրղ գմ ՠ՟վգո՟յսնր-
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էգ՟մ ո՟սղնրէթրմզ, 3. Որջնրտնհ՟խ՟մ, նվնմւ մգվ-
խ՟ճ՟տմնրղ գմ ՠ՟վգո՟յսնրէգ՟մ նրջղնրմւզ, 4. Մ՟վ-
ա՟վե՟խ՟մ, նվնմւ ՠնռ՟մբ՟խնրղ գմ ղ՟վա՟վենրէթրմմգվ 
խ՟ղ խ՟մի՟ջ՟տնրէթրմմգվ ՟ո՟ա՟ճթ, գր ճ՟սխ՟ոեջ` 
Յթջնրջ Քվթջսնջթ ղ՟ջթմ:

ՈKվ ավւգվթտ ե ՠ՟հխ՟տ՟լ Հթմ Կս՟խ՟վ՟մզ

 Ծմմբնտ, Եժւ, Ղգրս՟խ՟մ, Թնրգվ, Եվխվնվբ Օվեմւ, 
Ն՟րեգ՟մ Յգջնր, Դ՟ս՟րնվմգվ, Հպնրէ, Ա, Բ, Գ, Դ Թ՟-
ա՟րնվնրէթրմմգվ, Ա, Բ Մմ՟տնվբ՟տ, Ա, Բ Եդվ՟ջ, Նեգղթ, 
Եջէգվ, Յնՠ, Ս՟հղնջ, Ապ՟խմգվ, Ժնհնռնհ, Եվա Եվանտ, 
Եջ՟ճթ, Եվգղթ՟, Եվգղթ՟ճթ նհՠզ, Եդգխթեժ, Դ՟մթեժ, Օջեե, 
Յնռեժ, Աղնջ, Աՠբթնր, Յնռմ՟մ, Մթւթ՟, Ն՟րնրղ, Աղՠ՟-
խնրղ, Սնցնմթ՟, Ամաե, Զ՟ւ՟վթ՟, Մ՟հ՟ւթ՟:

 Ա, Բ, Գ Մ՟խ՟ՠ՟ճգտթմգվ, Բ՟վնրւ, Յնրբթէ, Իղ՟ջ-
սնրէթրմ Սնհնղնմթ, Սթվ՟ւ, Տնՠթէ:

ԻմշոեKջ գմ բ՟ջ՟խ՟վարնրղ Ննվ Կս՟խ՟վ՟մթ ավւգվզ

 Իմշոեջ ծթմխս՟խ՟վ՟մգ՟մ ավւգվզ, ՟ճմոեջ եժ մնվ-
խս՟խ՟վ՟մգ՟մ ավւգվզ խ՟վգժթ ե ՠ՟ը՟մգժ շնվջ խ՟վաթ. 
1. Օվեմջբվ՟խ՟մ ավւգվ` շնվջ Արգս՟վ՟մմգվզ, նվնմւ 
՟րգսնրղ գմ ղգվ Տեվ Յթջնրջ Քվթջսնջթ Աջսնր՟լնրէգ՟մ 
ղ՟ջթմ, Նվ՟ ՟յի՟վծա՟ժջսգ՟մ ղ՟ջթմ, Նվ՟ գվխվ՟ճթմ 
խգ՟մւթ ղ՟ջթմ, Նվ՟ ծվ՟յւմգվթ նր ցվխշ՟խ՟մ նրջղնրմւթ 
գր ռգվչ՟ոեջ, Նվ՟` ի՟շթ ռվ՟ճ ղ՟ծնր՟մ, ց՟պ՟ծգհ 
ճ՟վնրէգ՟մ գր գվխթմւ ծ՟ղՠ՟վկղ՟մ ղ՟ջթմ, 2. Պ՟ս-
ղ՟խ՟մ, նվնմւ ծթղմ՟խ՟մնրղ ՠնռ՟մբ՟խնրղ գմ Սնրվՠ 
Ապ՟ւգ՟ժմգվթ անվլգվզ գր ո՟սղնրղ մվ՟մտ ղթչնտնռ 
ւվթջսնմե՟խ՟մ Եխգհգտնր ս՟վ՟լղ՟մ ղ՟ջթմ, 3. Որջնր-
տնհ՟խ՟մ. ջվ՟մւ Սնրվՠ Ապ՟ւգ՟ժմգվթ` ւվթջսնմգ՟-
մգվթմ նրհհնր՟լ էհէգվմ գմ ՠ՟վգո՟յսնրէգ՟մ նրջղնրմ-
ւթ ռգվ՟ՠգվգ՟ժ, 4. Մ՟վա՟վե՟խ՟մ. ջ՟ Յ՟ճսմնրէգ՟մ 
(ճնրմ՟վեմ` ἀποκάλυψις) աթվւմ ե: Աճջ աթվւմ թվ ղեչ ՟ղցն-
ցնրղ ե Քվթջսնջթ Եխգհգտնր գր նհչ ՟յի՟վծթ ծգս՟ա՟ճ 
ձ՟խ՟ս՟ավթ ինվծվբ՟րնվ մխ՟վ՟ավնրէթրմզ:
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ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ «Արգս՟վ՟մ» ՠ՟պզ

 «Արգս՟վ՟մ» ՠ՟պզ (ճնրմ՟վեմ` εύαγγέλιον) մյ՟մ՟խնրղ ե 
ՠ՟վթ խ՟ղ նրվ՟ի՟ժթ ժնրվ`՟րգսթջ ճ՟ճսմնհ աթվւ: 

ԻմշնրK ե Արգս՟վ՟մմ ՟ճջոթջթ ՟մնր՟մնրղ ջս՟տգժ

 Աճջ ավւգվզ խնշնրգժ գմ Արգս՟վ՟մ, նվնռծգսգր ղ՟վբխ՟մտ 
ծ՟ղ՟վ ՟րգժթ ժ՟ր գր ՟րգժթ նրվ՟ի՟ժթ ժնրվ շթ խ՟վնհ ժթմգժ, 
ւ՟մ Աջսնր՟լ՟ճթմ Փվխշթ գր ճ՟րթսգմ՟խ՟մ ցվխնրէգ՟մ 
ղ՟ջթմ ՟րգսթջմ ե: 

ՈKվ ավւգվթտ ե ՠ՟հխ՟տ՟լ Ննվ Կս՟խ՟վ՟մզ

 Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟սէենջթ, Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟վխնջթ, 
Արգս՟վ՟մ զջս Ղնրխ՟ջթ, Արգս՟վ՟մ զջս Յնռծ՟մմեջթ:

 Գնվլւ Ապ՟ւգժնտ:
 Թհէգվ. Յ՟խնՠնջ Ապ՟ւգ՟ժթ, Պգսվնջթ` գվխնր, Յնռծ՟մ-

մեջթ` գվգւ, Յնրբ՟ճթ` ղեխ:
 Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժթ 14 էհէգվզ. Հպնղե՟տթմգվթմ, Կնվմէ՟-

տթմգվթմ` գվխնրջզ, Գ՟հ՟ս՟տթմգվթմ, Եցգջ՟տթմգվթմ, 
Փթժթոգտթմգվթմ, Կնհնջ՟տթմգվթմ, Թգջ՟հնմթխգտթ-
մգվթմ` գվխնրջզ, Տթղնէենջթմ` գվխնրջզ, Տթսնջթմ, Փթժթ-
ղնմթմ գր Եՠվ՟ճգտթմգվթմ: 

 Յ՟ճսմնրէգ՟մ աթվւ:
 
ԻմշոեKջ ոեսւ ե խ՟վբ՟ժ Սնրվՠ Գթվւզ

 Իմշոեջ ՟ջնրղ ե Սՠ. Գվթանվ Տ՟էգր՟տթմ. «Երբ կարդում 
ես Սուրբ Գրքերը, Աստուած է խօսում Քեզ հետ, իսկ երբ 
աղօթում ես, դու ինքդ ես խօսում Աստծու հետ»: Որջսթ, 
Սնրվՠ Գվւթ զմէգվտ՟մնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ ոեսւ ե ժտնրգժ 
գվխթրհ՟լնրէգ՟ղՠ գր ՟հփէգժ` ՟ճմ ձթյս ծ՟ջխ՟մ՟ժնր 
իմբվ՟մւնռ, ղ՟ւնրվ ղսւնռ, ծ՟ր՟սւթ ղեչ խնցնրգժնր գր 
ՠ՟վթ անվլգվ ՟մգժնր ղհնրղնռ. ՟ճմ ոեսւ ե զմխ՟ժգժ Հ՟ճ 
Ապ՟ւգժ՟խ՟մ Եխգհգտնր գր Սնրվՠ Հ՟ճվգվթ ղգխմնրէթրմ-
մգվթ գր նրջղնրմւմգվթ ծ՟ղ՟կ՟ճմ:
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Ամծվ՟ըգKյս ե ՟վբգփւ նրմգմ՟ժ ծ՟ր՟սւ` Սնրվՠ Գթվւզ խ՟վ-
բ՟ժնր գր ծ՟ջխ՟մ՟ժնր ծ՟ղ՟վ

 Հ՟ր՟սւմ ՟մծվ՟ըգյս ե, նվնռծգսգր, թմշոեջ Աջսնրլնճ 
իփջւմ ե ռխ՟ճնրղ, «...առանց հաւատի անհնար է հաճելի 
լինել Աստծուն» /Եՠվ.11:6/:

  Որջսթ, ծ՟վխ՟րնվ ե ծ՟ր՟ս՟ժ Խփջւգվթմ գր 
Յ՟ճսմնրէթրմմգվթմ, նվնմւ Սնրվՠ Հնաթմ իփջգժ ե 
Մ՟վա՟վեմգվթ գր Ապ՟ւգ՟ժմգվթ ՠգվմնռ: Հ՟ր՟ս՟ժ, ՟ճժ 
նշ` «սին հէքիաթ կամ սուտ համարել»: Հ՟ր՟ս՟ժ ոեսւ ե 
՟ճմոեջ, «...ասես սեփական աչքերով տեսնում ես անցածը 
և այն, ինչ պէտք է լինի և այն, ինչ հիմա կայ»: Հ՟ր՟ս՟ժ, 
՟ճժ նշ` ւմմգժ, ւ՟մդթ թմշոեջ Սՠ. Յնռծ՟մ Ոջխգՠգվ՟մմ ե 
՟ջնրղ. «Հաւատքը  հնազանդութիւն է պահանջում, ոչ թէ` 
հետաքրքրասիրութիւն, և երբ Աստուած պատուիրում է, 
պէտք է ենթարկուել, ոչ թէ՝ քննել»:

  Հ՟ր՟ս՟ժ ոեսւ ե մ՟գր ՟՝ճմ ավ՟րնվ ը՟պ՟մանր-
էգ՟մզ, նվզ ղգդ էնհգժ գմ Եխգհգտնր Սնրվՠ Վ՟վբ՟ոգս-
մգվզ:

ԻKմշմ գմւ ղգմւ ՟մնր՟մնրղ ծ՟ր՟սւ

 Հ՟ր՟սւզ, ծ՟ղ՟կ՟ճմ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մ իփջւթ, «...յուսաց-
ւած բաների  հաստատումը և ապացոյցն [է] այն բաների, 
որոնք չեն երևում» (Եՠվ. 11:1), ՟ճջթմւմ` «Հաւատքը �ր 
մէջ հաստատում է յաւիտենական կեանքի սպասուած 
բարիքները,- ինվծնրղ ե Սՠ. Գվթանվ Տ՟էգր՟տթմ,- և 
Աստծուն՝ �զ բարիքներ տուողին»: Եր ՟ճմ, թմշ շգմւ սգջ-
մնրղ ղ՟վղմ՟խ՟մ ՟շւգվնռ, բվ՟մնրղ ծ՟ղնդրնրղ գմւ 
ծ՟ր՟սւնռ, ծ՟ր՟սւմ ՟մսգջ՟մգժթմ սգջ՟մգժթ ե բ՟վկզ-
մնրղ ղգդ: Եր թմշոեջ ՟վգրթտ ՠինհ ժնճջթ յմնվծթր ղգմւ 
սգջմնրղ գմւ ղգդ յվչ՟ո՟սնհ ՟յի՟վծզ, ՟ճմոեջ եժ 
Աջսլնրտ ՠինհ ծ՟ր՟սւթ ժնճջթ յմնվծթր ղգմւ խ՟վնհ գմւ 
սգջմգժ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խգ՟մւզ, ՟վբ՟վմգվթ ց՟պւզ, 
ղգհ՟րնվմգվթ ս՟մչ՟մւմգվզ գր Իվգմ` Քվթջսնջթմ` մզջ-
ս՟լ Հփվ ՟չ խնհղնրղ:
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ՈKվ սգջնրէթրմմ ե ՟րգժթ ղգլ` ծ՟ր՟սւթK, ՠ՟մ՟խ՟մնրէգ՟Kմ, 
էեK ղ՟վղմ՟խ՟մ ՟շւգվթ

 Հ՟ր՟սւթ սգջնրէթրմմ ՟րգժթ ղգլ ե, ւ՟մ ՠ՟մ՟խ՟մնր-
էգ՟մ գր ՟շւգվթմզ, ւ՟մդթ ՟շւգվնռ ղգմւ ղթ՟ճմ ղգդ 
յվչ՟ո՟սնհ ՟յի՟վծմ գմւ սգջմնրղ, ՠ՟մ՟խ՟մնրէգ՟ղՠ 
խ՟վնհ գմւ մ՟գր ծվգյս՟խմգվթմ սգջմգժ, ՠ՟ճտ նշ` Աջսզ-
լնրմ:

Բ՟ճտ թմշնրK ՠ՟մ՟խ՟մնրէթրմզ շթ խ՟վնհ սգջմգժ Աջսլնրմ

 Ովնռծգսգր ՠ՟մ՟խ՟մնրէթրմզ գհ՟խ՟մ ե (ջսգհլնր՟լ), 
թջխ Աջսնր՟լ`Ամգհ, գր գհ՟խ՟մզ շթ խ՟վնհ սգջմգժ Ամգ-
հթմ… Բ՟մ՟խ՟մնրէթրմզ շ՟ց նրմթ, ղթմշբգպ Աջսնր՟լ 
Ամշ՟ց ե, գր շթ խ՟վնհ շ՟ցգժթմ զմխ՟ժգժ գր սգջմգժ 
Ամշ՟ցզ…, թմշմ ՟խմճ՟ճս ե ցթժթջնց՟մգվթ յվչ՟մնրղ, 
նռւգվ, նրմգմ՟ժնռ ՠ՟մ՟խ՟մնրէգ՟մ ձ՟մ՟շնհնրէթրմ, 
շխ՟վնհ՟տ՟մ զմխ՟ժգժ Աջսլնրմ: Դվ՟ ծ՟ղ՟վ եժ Աջսնր՟լ 
ղգդ սնրգժ ե ծ՟ր՟սւ, նվ ծ՟ր՟սւնռ սգջմգմւ Աջսլնրմ, 
թջխ ծ՟ր՟սւմ Աջսլնրտ ջս՟մնրղ գմւ ծգմտ ՟ճմ ո՟ծթմ, 
գվՠ ղխվսրնրղ գմւ Հփվ գր Ովբնր գր Սնրվՠ Հնանր ՟մնրմնռ: 
Ն՟գր` ՠ՟մ՟խ՟մնրէգ՟մ ձ՟մ՟շնհնրէթրմզ շթ խ՟վնհ 
՟վբ՟վ՟տմգժ ղ՟վբնրմ, ղթմշբգպ ծ՟ր՟սւմ ՟վբ՟վ՟տմնրղ 
ե. «Հաւատաց Աբրահա4 Աստծուն, և այդ որպէս 
արդարութիւն համարուեց նրա համար» /Հպնղ. 4:3/: 

ԻմշթK ղթչնտնռ ե բվջգրնվրնրղ ծ՟ր՟սւթ ղ՟ջթմ նրջղնրմւզ

 Եխգհգտթմ ծ՟ր՟սւթ ղ՟ջթմ նրջղնրմւթ ղեչ ղգդ նրհհնվ-
բնրղ ե «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խթ» ղթչնտնռ:

ԻKմշ ե «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խզ»

 «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խզ» ւվթջսնմգ՟մգվթ ծ՟ր՟սւթ ծ՟-
խթվձ գր ճջս՟խ մխ՟վ՟ավնր՟լ ՟պ՟վխ՟մ ե: 

ՈռւգKվ գմ խ՟դղգժ «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խզ»

 Ըջս ՟ր՟մբնրէգ՟մ` ՟պ՟չթմ գր խ՟վձ «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟-
մ՟խզ» խ՟դղգժ գմ Սնրվՠ Ապ՟ւգ՟ժմգվզ, գր ՟ճմ խնշնրգժ ե 
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«Ապ՟ւգժ՟խ՟մ Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խ»: Ապ՟րգժ զմբ՟վ-
կ՟խ Հ՟ր՟ս՟ղւ խ՟դղնրգժ ե 325է.՛ Նթխթ՟խ՟մ ՟պ՟չթմ 
Տթգդգվ՟խ՟մ Ժնհնռթմ, թջխ գվխվնվբ` 381է. Կնջս՟մբ-
մնրոնժջնճ Տթգդգվ՟խ՟մ Ժնհնռթմ, ՟ճմ ժվ՟ղյ՟խնրգժ ե` 
Սնրվՠ Հնանր ղ՟ջթմ կգր՟խգվող՟մ ճ՟րգժղ՟ղՠ:

ԻKմշ ե Տթգդգվ՟խ՟մ Ժնհնռզ

 Տթգդգվ՟խ՟մ Ժնհնռզ Ըմբծ՟մվ՟խ՟մ Եխգհգտնր` ծմ՟-
վ՟րնվթմջ նհչ ՟յի՟վծթտ ծ՟ր՟ւնր՟լ ծնռթրմգվթ գր 
ռ՟վբ՟ոգսմգվթ ընհնռմ ե՛ թ ծ՟ջս՟սնրղմ ւվթջսնմգ՟-
մգվթ ղթչգր ձյղ՟վթս նրջղնրմւթ գր ՠ՟վգխ՟վաղ՟մ: 

Ք՟մթK Տթգդգվ՟խ՟մ Ժնհնռ ե սգհթ նրմգտգժ

 Տթգդգվ՟խ՟մ գվգւ ընհնռ ե գհգժ. ՟պ՟չթմզ` Նթխթ՟ճնրղ 
325է., գվխվնվբզ` Կնջս՟մբմնրոնժջնրղ 381է., գվվնվբզ` 
Եցգջնջնրղ` 431է.:

ԻKմշ խ՟վգրնվնրէթրմ նրմթ «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խզ»

 «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խթ» խ՟վգրնվնրէթրմզ շ՟ց՟դ՟մտ 
ղգլ ե, ւ՟մթ նվ Սնրվՠ Գվւնրղ, ղ՟ջմ՟րնվ՟ոեջ` Արգս՟-
վ՟մմգվնրղ, ս՟վՠգվ ո՟սղնրէթրմմգվ գր ՟վս՟ճ՟ճսնր-
էթրմմգվ խ՟մ, նվնմտ ձթյս զմխ՟ժղ՟մ գր ս՟վ՟կ՟ճմնր-
էթրմմգվթտ նր էթրվթղ՟տնրէթրմմգվթտ ինրջ՟ցգժնր ծ՟ղ՟վ 
ո՟յսփմ՟խ՟մ ծգհթմ՟խ՟ճթմ ղգխմնրէթրմ ե ՟մծվ՟ըգյս:

Աճջթմւմ` «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խթ» թղ՟տնրէթրմզ գր զմբնր-
մնրղզ Եխգհգտնր ՟մբ՟ղմգվթ ծ՟ղ՟վ ՟մծվ՟ըգյս մ՟ի՟-
ո՟ճղ՟Kմ ե

 Աճն, գր բ՟ ՟մռթձգժթ ե: Բ՟ճտ, տ՟րփւ, ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվթտ 
նղ՟մւ «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խթմ» ո՟սյ՟ձ մյ՟մ՟-
խնրէթրմ շգմ ս՟ժթջ, նղ՟մւ եժ յգհրնրղ գմ մվ՟ ձթյս զմխ՟-
ժնրղթտ: Աճբ ո՟սձ՟պնռ «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խզ» տ՟մխ՟-
ժթ խզ ժթմեվ ՟մաթվ ջնռնվգժ:

 
«Հ՟ր՟ս՟ղւ թ ղթ Աջսնր՟լ՛ թ Հ՟ճվմ ՟ղգմ՟խ՟ժ, ճԱվ՟-
վթշմ գվխմթ գր գվխվթ, գվգրգժգ՟տ գր ՟մգվգրնրէթտ:
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 Եր թ ղթ Տեվ՛ Յթջնրջ Քվթջսնջ, ճՈվբթմ Աջսնր-
լնճ, լմգ՟ժմ ճԱջսնրլնճ Հփվե՛ ղթ՟լթմ, ՟ճջթմւմ ճենրէգմե 
Հփվ:
 Աջսնր՟լ ճԱջսնրլնճ, Լնճջ թ Լնրջնճ, Աջսնր՟լ 
ձյղ՟վթս՛ ճԱջսնրլնճ ձյղ՟վսե, լմնրմբ գր ն՝ շ ՟վ՟վ՟լ: 
 Ննճմ Իմւմ թ ՠմնրէգմե Հփվ, Ովնռ ՟ղգմ՟ճմ թմշ 
գհգր ճգվխթմջ գր թ ռգվ՟ճ գվխվթ, գվգրգժթւ գր ՟մգվգ-
րնճէւ:
 Ով ճ՟հ՟աջ ղգվ՛ ղ՟վբխ՟մ, գր ռ՟ջմ ղգվնճ 
ցվխնրէգ՟մ թչգ՟ժ թ ճգվխմթտ՛ ղ՟վղմ՟տ՟ր, ղ՟վբ՟տ՟ր, 
լմ՟ր խ՟ս՟վգժ՟ոեջ թ Մ՟վթ՟ղ՟ճ ջվՠնճ խնրջեմ՛ Հնա-
րնռմ Սվՠնռ:
 Ովնռ ե՟պ դղ՟վղթմ, դծնաթ գր դղթս, գր դ՟ղգ-
մ՟ճմ, նվ թմշ ե թ ղ՟վբ՛ ձյղ՟վս՟ոեջ գր ն՝շ խ՟վլգփւ:
 Չ՟վշ՟վգ՟ժ, ի՟շգ՟ժ, է՟հգ՟ժ, ճգվվնվբ ՟րնրվ 
ճ՟վնրտգ՟ժ. գժգ՟ժ թ ճգվխթմջ մնռթմ ղ՟վղմնռմ, մջս՟ր 
զմբ ՟չղե Հփվ:
 Գ՟ժնտ ե մնռթմ ղ՟ղմնռմ գր ց՟պփւ Հփվ թ բ՟-
սգժ դխգմբ՟մթջ գր դղգպգ՟ժջ, Ովնճ է՟ա՟րնվնրէգ՟մմ 
ն՝շ անճ ռ՟իձ՟մ:
 Հ՟ր՟ս՟ղւ գր թ Սնրվՠ Հնաթմ՛ ճ՟մգհմ գր թ խ՟-
ս՟վգ՟ժմ, նվ իփջգտ՟ր ճՕվեմջ գր թ Մ՟վա՟վեջ գր ճԱրգ-
ս՟վ՟մջ: 
 Ով եչմ թ Յնվբ՟մ՟մ, ւ՟վնդգ՟տ ճ՟պ՟ւգ՟ժջմ 
գր ՠմ՟խգտ՟ր թ ջնրվՠջմ:
 Հ՟ր՟ս՟ղւ գր թ ղթ ղթ՟ճմ Ըմբծ՟մվ՟խ՟մ գր 
Ապ՟ւգժ՟խ՟մ Սնրվՠ Եխգհգտթ:
 Ի ղթ ղխվսնրէթրմ, ճ՟ո՟յի՟վնրէթրմ, թ ւ՟րնր-
էթրմ գր թ էնհնրէթրմ ղգհ՟տ: Ի ճ՟վնրէթրմմ ղգպգժնտ, թ 
բ՟ս՟ջս՟մմ ճ՟րթսգմթտ ծնարնտ գր ղ՟վղմնտ. ճԱվւ՟-
ճնրէթրմմ գվխմթտ գր թ խգ՟մջմ ճ՟րթսգմ՟խ՟մջ»:

Եխգհգտ՟խ՟մ նKվ ՟վ՟վնհնրէթրմմգվթ ը՟ղ՟մ՟խ ե զմէգվ-
տզրնրղ «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խզ»

Սնրվՠ Մխվսնրէգ՟մ գր Սնրվՠ Պջ՟խթ Խնվծնրվբմգվթ ը՟-
ղ՟մ՟խ, թմշոեջ մ՟գր Սնրվՠ Պ՟ս՟վ՟աթ գր Իմմգվնվբ 
ը՟ղթ ը՟ղգվանրէգ՟մ զմէ՟տւթմ:
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Հ՟ճ Ապ՟ւգժ՟խ՟մ Եխգհգտթմ նրմթK ՟վբգփւ ՟ճժ «Հ՟ր՟ս՟ղւ-
մգվ»

 Աճն՝: Դ՟ «Ապ՟ւգժ՟խ՟մ Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խմ» ե, նվզ, 
թմշոեջ Նթխթ՟խ՟մզ, զմէգվտրնրղ ե Սնրվՠ Մխվսնրէգ՟մ 
ինվծվբթ ը՟ղ՟մ՟խ. 

 
 Հ՟ր՟ս՟ղւ ճԱղգմ՟ջնրվՠ Եվվնվբնրէթրմմ՛ թ Հ՟ճվ,  

ճՈվբթ,  թ Սնրվՠ Հնաթ, դ՟րգսնրղմ Գ՟ՠվթգժթ, դլզ-
մնրմբմ Քվթջսնջթ, դղխվսնրէթրմմ, դշ՟վշ՟վ՟մջմ, 
դի՟շգժնրէթրմմ,դ՟ջսնր՟լ՟ոեջ ծ՟ղՠ՟վկնրղմ, դմզջ-
սթժմ զմբ ՟չղե Հփվ, դ՟ծ՟րնվ  դց՟պ՟րնվգ՟ժ դղթրջ-
՟մա՟ղ ա՟ժնրջսմ՛ ինջսնռ՟մթղւ  ծ՟ր՟ս՟ղւ:

Բ՟տթ ՟ճբ` խ՟ճ մ՟գր ղեխ ՟ճժ «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խ»` 
«Դ՟ր՟մնրէթրմ Հ՟ճնտ Հ՟ր՟սւթ», նվմ զմէգվտրնրղ ե 
ւ՟ծ՟մ՟ճթտ (գր գոթջխնոնջ՟տ) կգպմ՟բվնրէգ՟մ 
ը՟ղ՟մ՟խ` կգպմ՟բվնրնհթ խնհղթտ, գր ՟ղեմ փվ` Գթյգ-
վ՟ճթմ ը՟ղգվանրէգ՟մ ջխդՠնրղ. Սՠ. Գվթանվ Տ՟էգր՟-
տթմ ՟ճջ բ՟ր՟մնրէթրմզ ո՟սվ՟ջսգժ ե թ ծ՟խ՟բ՟վ-
կնրղմ Հ՟ճնտ գխգհգտնրմ նրհհնր՟լ ՟ճմ դվո՟վս՟մւ-
մգվթ, զջս նվնմտ` ծ՟ճգվմ թՠվ ճ՟վնրղ գմ «ղթ՟ՠմ՟խ» 
ծգվգսթխնջնրէգ՟մզ, ՟ճջթմւմ` ծգսգրնվբմգվմ գմ Երսթ-
ւգջթ նրջղնրմւթ, նռ թվ նրջղնրմւզ ջգհղ նր ճջս՟խ կգր՟-
խգվոգժ ե ՟ճջոեջ. «Բանն Աստուծոյ մար4ացու�ց յետոյ 
երկրպագում եմ � բնութեան՝ Աստուծոյ բնութեանը…»:

Աճջոթջնռ`

 Խնջսնռ՟մթղւ գր ծ՟ր՟ս՟ղւ ՟ղգմ՟խ՟ս՟վ 
ջվսթր դՀ՟ճվմ Աջսնր՟լ ՟մգհ, ՟մլթմ գր ՟մջխթդՠմ, 
՟ճժգր լմնհ Ովբրնճ գր ՠհինհ Հնարնճմ Սվՠնճ:
 Հ՟ր՟ս՟ղւ դԲ՟մմ Աջսնր՟լ ՟մգհ, լմգ՟ժ գր 
ջխջգ՟ժ թ Հփվե մ՟ի ւ՟մ դճ՟րթսգ՟մջ, ն'շ ճգսնճ գր ն'շ 
խվսջգվ, ՟ճժ նվւ՟մ Հ՟ճվմ Հ՟ճվ, զմբ մղթմ գր Ովբթմ 
Ովբթ:
 Հ՟ր՟ս՟ղւ դՍնրվՠ Հնաթմ Աջսնր՟լ ՟մգհ, 
՟մը՟ղ՟մ՟խ, նշ լմգ՟ժ, ՟ճժ ՠհիգ՟ժ թ Հփվե, ե՟խթտ 
Հփվ գր ց՟պ՟խթտ Ովբրնճ:Հ՟ր՟ս՟ղւ դԵվվնվբնրէթրմմ 
Սնրվՠ ղթ ՠզմնրէթրմ, ղթ Աջսնր՟լնրէթրմ. նշ գվգւ 
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Աջսնր՟լւ, ՟ճժ ղթ Աջսնր՟լ, ղթ խ՟ղւ, ղթ է՟ա՟-
րնվնրէթրմ, ղթ թյի՟մնրէթրմ, Ավ՟վթշ գվգրգժգ՟տ գր 
՟մգվգրնրէթտ:
 Հ՟ր՟ս՟ղւ ճԵխգհգտթ ջնրվՠ, դէնհնրէթրմ ղգ-
հ՟տ, ծ՟հնվբնրէգ՟ղՠ ջվՠնտ:
 Հ՟ր՟ս՟ղւ դՄթմմ ճԵվթտ Ամկ՟մտ դԲ՟մմ 
Աջսնր՟լ լմգ՟ժ թ Հփվե մ՟ի ւ՟մ դճ՟րթսգ՟մջ, թ ը՟-
ղ՟մ՟խթ թչգ՟ժ ճԱջսնր՟լ՟լթմ խնճջմ Մ՟վթ՟ղ, 
՟պգ՟ժ ճ՟վգմե մնվ՟` ղթ՟րնվգ՟տ զմբ թրվնրղ Աջսնր՟-
լնրէգ՟մմ, թմմ՟ղջգ՟ճ ընրըխ՟ժգ՟ժ ճ՟վա՟մբթ ՟մ՟-
վ՟ս Կնրջթմ, գր գհգր Աջսնր՟լմ խ՟ս՟վգ՟ժ ղ՟վբ խ՟-
ս՟վգ՟ժ ծնարնռ գր ղսփւ գր ղ՟վղմնռ, ղթ ՟մկմ, ղթ բեղ 
գր ղթ՟րնվգ՟ժ ղթ ՠմնրէթրմ:
 Աջսնր՟լմ ղ՟վբ՟տգ՟ժ ՟պ՟մտ ցնցնիղ՟մ գր 
՟պ՟մտ ՟ճժ՟ճժնրէգ՟մ, ՟մջգվղմ ճհնրէթրմ գր ՟մ՟ո՟-
խ՟մ լմնրմբ. նվոեջ նշ ե ջխթդՠմ Աջսնր՟լնրէգ՟մ 
մնվ՟, գր նշ ռ՟իձ՟մ ղ՟վբխնրէգ՟մ մնվ՟ (դթ Յթջնրջ 
Քվթջսնջ գվեխ գր ՟ճջփվ, մնճմ գր ճ՟րթսգ՟մ): 
 Հ՟ր՟ս՟ղւ դՏեվմ ղգվ Յթջնրջ Քվթջսնջ 
յվչգ՟ժ թ ռգվ՟ճ գվխվթ, ճգս գվգջնրմ ՟ղ՟տ գխգ՟ժ թ 
ղխվսնրէթրմ: Հ՟ճվ թ ռգվնրջս ռխ՟ճգ՟ժ. Դ՟' ե Ովբթ 
թղ ջթվգժթ, գր Հնաթմ Սնրվՠ ՟հ՟րմ՟խգվո թչգ՟ժ թ 
ռգվ՟ճ մնվ՟: Փնվկգ՟ժ թ ջ՟ս՟մ՟ճե գր ճ՟հէգ՟ժ մղ՟, 
ւ՟վնդգ՟ժ ղ՟վբխ՟մ դցվխնրէթրմ, ՟յի՟սգ՟ժ 
ղ՟վղմնռ, ռ՟ջս՟խգ՟ժ, ւ՟հտգ՟ժ գր լ՟վ՟րգ՟ժ, ճգսնճ 
գխգ՟ժ խ՟ղ՟ր թ շ՟վշ՟վ՟մջ, ի՟շգ՟ժ գր ղգպգ՟ժ 
ղ՟վղմնռմ գր խգմբ՟մթ Աջսնր՟լնրէգ՟ղՠմ: Մ՟վղթմմ 
գբգ՟ժ թ ագվգդղ՟մթ ղթ՟րնվգ՟ժ Աջսնր՟լնրէգ՟ղՠմ, 
գր Հնարնռմ թչգ՟ժ թ բընիջ ՟մՠ՟ը՟մգժթ Աջսնր՟լնր-
էգ՟ղՠմ, ւ՟վնդգ՟ժ ծնարնտմ` ՟րգվգ՟ժ դբընիջ գր 
՟դ՟սգ՟ժ դծնաթջ: Յգս գվթտ ՟րնրվտ ճ՟վնրտգ՟ժ թ 
ղգպգժնտ գր գվգրգ՟ժ ՟յ՟խգվս՟տմ:
 Հ՟ր՟ս՟ղւ դՏեվմ ղգվ Յթջնրջ Քվթջսնջ 
մնռթմ ղ՟վղմնռմ ծ՟ղՠ՟վկգ՟ժ ճգվխթմջ գր մջսգ՟ժ 
զմբ ՟չղե Հփվ: Աճժգր ա՟ժնտ ե մնռթմ ղ՟վղմնռմ գր 
ց՟պփւ Հփվ` թ բ՟սգժ դխգմբ՟մթջ գր դղգպգ՟ժջ: Ով գր 
ճ՟վնրէթրմ ՟ղգմ՟ճմ ղ՟վբխ՟մ:
 Հ՟ր՟ս՟ղւ գր դծ՟սնրտնրղմ անվլնտ. Ավբ՟-
վնտմ` խգ՟մւ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ, գր ղգհ՟րնվ՟տմ` ս՟մ-
չ՟մւ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ:
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ՄԻ ԱՍՏՈՒԱԾ 
ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ 

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ ծ՟ր՟ս՟ժ Աջսլնրմ

 Աջսլնրմ ծ՟ր՟ս՟ժ՛ մյ՟մ՟խնրղ ե խգմբ՟մթ ծ՟-
ղնդնրղ նրմգմ՟ժ Աջսնրլնճ անճնրէգ՟մ ղեչ, Նվ՟ ճ՟սխնր-
էթրմմգվթ նր մգվանվլնրէթրմմգվթ ղեչ գր ՟ղՠնհչ ջվսնռ 
զմբնրմգժ Նվ՟ ճ՟ճսմնրէթրմզ ղ՟վբխ՟ճթմ տգհթ ցվխնր-
էգ՟մ ղ՟ջթմ  

Կ՟Kմ ղ՟վբթխ, նվ շգմ ծ՟ր՟սնրղ Աջսլնրմ

Իմշոեջ գր ՠնժնվ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ, ՟ճըղ եժ անճնրէթրմ 
նրմգմ մղ՟մ ղ՟վբթխ՛ ՟էեթջսմգվզ Աէեթջս ՠ՟պզ 
ճնրմ՟վեմ ՟էենջ (άθεος) ՠ՟պթտ ե, նվզ մյ՟մ՟խնրղ ե 
«՟մ՟ջսնր՟լ», «Աջսլնր անճնրէթրմզ ըիսնհ» Սնրվՠ 
Գթվւզ մղ՟մ ղ՟վբխ՟մտ ՟մնր՟մնրղ ե ՟մդա՟ղմգվ՛ 
«Անզգա4 ասաց իր սրտում, թէ չկայ Աստուած» /Ս՟հղ. 
13:1/:  

Իջխ թKմշ ո՟սձ՟պմգվնռ գմ մվ՟մւ ըիսնրղ Աջսնրլնճ անճնր-
էթրմզ

Հ՟ղ՟կ՟ճմ Եխգհգտնր Վ՟վբ՟ոգսմգվթ՛ գվխնր ո՟սձ՟-
պնռ Ապ՟չթմ ո՟սձ՟պզ՛ մվ՟մւ ծ՟ր՟սնրղ գմ ղթ՟ճմ 
մվ՟մ, թմշ զմխ՟ժնրղ գմ դա՟ճ՟վ՟մմգվնռ, գր ւ՟մթ նվ 
Աջսլնրմ շգմ սգջմնրղ, ՟ո՟, զջս թվգմտ խ՟վլթւթ, Ն՟ 
անճնրէթրմ շնրմթ 
 Եվխվնվբ ո՟սձ՟պզ՛ մվ՟մւ ՟ջնրղ գմ՛ գէե Աջ-
սզր՟լ խ՟ճ, ՟ո՟ թմշն՞ր ՟ճջւ՟մ շ՟վթւ խ՟ճ ՟յի՟վծնրղ 

ԻKմշ ո՟ս՟ջի՟մ խ՟վգժթ ե ս՟ժ մղ՟մ ո՟սձ՟պ՟ՠ՟-
մնրէթրմմգվթմ 

1. Աջսնր՟լ շթ խ՟վնհ զմխ՟ժնրգժ դա՟ճ՟վ՟մմգվթ ղթչն-
տնռ, ւ՟մդթ Ն՟ Հնաթ ե /Յնռծ․4:24/ Մ՟վբզ խգմբ՟մնրտ 
ս՟վՠգվրնրղ ե ծգմտ մվ՟մնռ, նվ ՠ՟մ՟խ՟մ ե՟խ ե գր շթ 
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նրհհնվբրնրղ ղթ՟ճմ դա՟ճ՟վ՟մմգվնռ գր ՠմ՟դբմգվնռ, 
թմշոեջ խգմբ՟մթմգվզ. ՟ճբ թջխ ո՟սձ՟պնռ Աջսնրլնճ 
անճնրէթրմզ ըիսնհմգվզ խգմբ՟մթմգվթտ ռ՟սէ՟վ գմ․ 
«Բայց դէ ե՛կ ու հարցրու՛ գազանին՝ թէ կը  տայ պատաս-
խան, երկնքի թռչունին՝ թէ � բան կ'ասի քեզ. ու 
պատ�՛ր դու երկրին, թէ � բան հասկացնի. կամ ձկները 
ծովի կը  պատ�՞ն � բան քեզ։ Սակայն ո՞վ է, որ չիմա-
ցաւ, թէ Տիրոջ ձեռքն է ստեղծել ամէն ինչ» /Յնՠ 12:7-9/: 
 Աղեմ ղ՟վբ ծ՟ր՟սնրղ ե թվ լմնհմգվթ ռխ՟ճնր-
էգ՟մզ, էեգր թվ լմնրմբզ շթ սգջգժ Այի՟վծնրղ յ՟ս գմ 
գվգրնճէմգվզ, նվնմւ ղգմւ շգմւ խ՟վնհ սգջմգժ ՟շւգվնռ 
գր շգմւ խ՟վնհ յփյ՟ցգժ, փվթմ՟խ՛ ձ՟պ՟ա՟ճէնրղզ, նրժ-
սզվ՟կ՟ճմզ խ՟ղ թմքվ՟խ՟վղթվ ձ՟պ՟ա՟ճէմգվզ Ս՟-
խ՟ճմ բվ՟մտ անճնրէգ՟մ ղ՟ջթմ ղգմւ սգհգխ՟մնրղ գմւ 
ճ՟սնրխ ղգէնբմգվթ գր ջ՟վւգվթ ղթչնտնռ Ճթյս ՟ճբոեջ 
եժ ծնագրնվ ՟յի՟վծզ գր Տեվզ ձ՟մ՟շրնրղ գմ նվնյ՟խթ 
ղգէնբմգվնռ Դվ՟մւ Աջսնր՟լ՟ճթմ Յ՟ճսմնրէթրմմգվմ 
գմ, գր ղ՟վա՟վենրէթրմմգվզ, ծվ՟յւմգվզ գր ցթժթջն-
ց՟մգվթ, աթսմ՟խ՟մմգվթ նր գխգհգտնր ծ՟ճվգվթ ՠ՟դղ՟-
էթր ռխ՟ճնրէթրմմգվզ
2. Պ՟սձ՟պ՟ՠ՟մնրէթրմմ թմւմթմ իփջնրղ ե Աջսնրլնճ 
անճնրէգ՟մ ղ՟ջթմ Իմշոեջ ՟ջնրղ գմ ցթժթջնց՟մգվզ, 
շ՟վզ ՠ՟վնր ՠ՟տ՟խ՟ճնրէթրմմ ե, գր գէե խ՟ճ շ՟վզ, ՟ո՟ 
խ՟ճ գր ՠ՟վթմ Եր ծգսգր՟ՠ՟վ, գէե անճնրէթրմ նրմթ նվգրե 
ՠ՟վթ ՠ՟մ, ՟ո՟ ոեսւ ե անճնրէթրմ նրմգմ՟ճ մ՟գր 
ՠ՟տ՟վկ՟խ ՠ՟վթմ, նվմ եժ Աջսնր՟լ ե 
 Բ՟տթ բվ՟մթտ, ղգհւգվմ նր ՟մփվթմնրէթրմմգվզ, 
նվ ժտվգժ գմ ՟ճջ ՟յի՟վծզ, մնճմոեջ իփջնրղ գմ Աջսնր-
լնճ անճնրէգ՟մ ղ՟ջթմ Մգհւմ նր ՟մփվթմնրէթրմմ Աջ-
սնրլնճ փվեմւմգվթ ի՟իսնրղմ գմ, թջխ գէե Աջսնր՟լ 
անճնրէթրմ շնրմթ, ՟ո՟ անճնրէթրմ շնրմգմ մ՟գր փվեմւմ նր 
ղգհւզ Իջխ գէե խ՟մ ղգհւգվ, ՟ո՟ խ՟ճ գր Աջսնր՟լ 

ԻմշնKռ խ՟վգժթ ե ծ՟ջս՟սգժ Աջսնրլնճ անճնրէթրմզ

1. Բ՟մ՟խ՟մնրէգ՟մ ՠմ՟խ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէգ՟ղՠ 
Օվթմ՟խ՛ թմշոեջ նվ ՟ջնրղ ե Ավթջսնսեժզ, մ՟ի գր ՟պ՟չ 
ոեսւ ե ՟պ՟մկմ՟տմգժ ՟վբ՟վնրէթրմզ, ՟ճմնրծգսգր՛ ՟վ-
բ՟վթմ, ւ՟մդթ ՟վբ՟վնրէթրմմ թվ ՠմնրէգ՟ղՠ թմւմթմ 
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՟վբ՟վ ե Իջխ ՟վբ՟վզ ՟վբ՟վ գր ՠ՟վթ ե նշ թվ ՠմնր-
էգ՟ղՠ, ՟ճժ ՟վբ՟վնրէթրմմ նր ՠ՟վնրէթրմզ ջս՟մնրղ ե 
նրվթյթտ Աճբ ո՟սձ՟պնռ ոեսւ ե թմշ-նվ Մեխզ, Ոռ թվ 
ՠմնրէգ՟ղՠ նրմթ ՟վբ՟վնրէթրմ նր ՠ՟վնրէթրմ Եր ՟ճբ 
Մեխզ Աջսնր՟լ ե 
 Ած՟, ՟ճջոեջ եթմ ծթմ ՟յի՟վծթ ցթժթջնց՟մգվմ 
նրջնրղմ՟ջթվնրէթրմմգվթ ղթչնտնռ գդվ՟խ՟տնրէգ՟մ 
ծ՟մանրղ, նվ Աջսնր՟լ անճնրէթրմ նրմթ

2. Հ՟ր՟սւնռ Աջսնրլնճ անճնրէգ՟մ ղ՟ջթմ ռխ՟ճնրղ ե 
Ըմբծ՟մվ՟խ՟մ գխգհգտնր ծ՟ր՟սւզ, ւ՟մդթ ՟ճմ (գխգ-
հգտթմ) «ծ՟ր՟սնրղ ե Աջսնր՟լ», «ծ՟ր՟սնրղ ե Աջ-
սնրլնճ ղեչ» գր «ծ՟ր՟սնրղ ե Աջսլնրմ» Հ՟ր՟ս՟ժ 
Աջսնր՟լ՛ մյ՟մ՟խնրղ ե ծ՟ր՟ս՟ժ Նվ՟ անճնրէգ՟մզ 
Հ՟ր՟ս՟ժ Աջսնրլնճ ղեչ՛ մյ՟մ՟խնրղ ե ջթվգժ Նվ՟մ գր 
ծ՟ր՟սնռ ղփսգմ՟ժ Նվ՟մ Հ՟ր՟ս՟ժ Աջսլնրմ՛ մյ՟-
մ՟խնրղ ե ծ՟ր՟ս՟ժ Նվ՟ իփջւգվթմ

3. Սնրվՠ Գվւնռ Սնրվՠ Գվւնրղ ռխ՟ճնրէթրմմգվզ ՠ՟դ-
ղ՟էթր գմ Օվթմ՟խ՛ «Ի սկզբանէ Աստուած ստեղծեց 
երկինքն ու երկիրը» /Ծմմբ. 1:1/, «Աստուած ասաց 
Մովսէսին. «Ես այն Աստուածն եմ, որ Է» /Եժւ 3:14/, «Ի 
սկզբանէ էր Բանն,  Բանն էր  առ Աստուած,  Աստուած էր 
Բանը» /Յնռծ. 1:1/: 

4. Մ՟վղմգհեմմգվթ ռխ՟ճնրէգ՟ղՠ Ավ՟վշ՟անվլնրէթրմմ 
թմւմթմ ռխ՟ճնրղ ե, նվ Աջսնր՟լ անճնրէթրմ նրմթ Եխգ-
հգտնր Վ՟վբ՟ոգսմգվմ ՟ջնրղ գմ, նվ Աջսնրլնճ ղ՟ջթմ 
ծ՟վտմնրղ գմ ՟վգրթմ, ժնրջմթմ, ՟ջսհգվթմ նր ՠնժնվ 
՟վ՟վ՟լմգվթմ, թջխ մվ՟մւ ո՟ս՟ջի՟մնրղ գմ, էե ղգմւ 
՟ճմ շգմւ, թմշ ցմսպնրղ եւ, ղգմւ Աջսնրլնճ ՟վ՟վ՟լմ 
գմւ. «...իմացէ՛ք, որ Նա է Տէր Աստուածը �ր. Նա ստեղ-
ծեց �զ, և ոչ թէ �նք եղանք» /Ս՟հղ. 99:3/: Կ՟ղ, թմշոեջ 
՟ջնրղ ե Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժզ. «Նրա մշտնջենաւորութիւնը 
և զօրութիւնը  և աստուածութիւնը իմանալի կերպով տե-
սանելի են Նրա ստեղծածների մէջ, այնպէս որ, ա�նևին 
արդարանալ չեն կարող» /Հպնղ. 1:20/: 
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ԻմշնրK ե «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խթ» ղեչ իփջրնրղ Մթ Աջսնրլնճ 
[ծ՟մբեո] ծ՟ր՟սւթ ղ՟ջթմ

Մթ Աջսնրլնճ ծ՟մբեո ծ՟ր՟սւթ ղ՟ջթմ ՟ջրնրղ ե մվ՟ 
ծ՟ղ՟վ, նվոեջդթ ծգվւնրթ ծգէ՟մնջմգվթ խգհլ նրջղնրմ-
ւզ, նռւգվ, ծ՟ղ՟վգժնռ Աջսնրլնճ Ավ՟վշ՟անվլնրէթրմզ, 
նվոեջ Աջսնր՟լ, ղս՟լնրղ գմ, էե ՠ՟դնրղ ՟ջսնր՟լմգվ 
խ՟մ 

 
ԻմշնKռ խ՟վգժթ ե ծ՟ջս՟սգժ Մթ Աջսնրլնճ անճնրէթրմզ

1. Բմ՟խ՟մ ՟պ՟վխ՟մգվթ նրջնրղմ՟ջթվնրէգ՟ղՠ Հթմ 
ճնճմգվթ ծ՟ղ՟վ ղեխզ (գդ՟խթմ) էթր շեվ, ՟ճժ ղթ՟ճմ 
էնրգվթ ջ՟հղմ եվ, ՟ճջթմւմ՛ մ՟ եվ «լմնրղ» ՠնժնվ էնրգվթ 
ՠ՟դղնրէթրմզ Որջսթ, ՠ՟դնրղ ջխթդՠմգվ շգմ խ՟վնհ ժթ-
մգժ, ՟ճժ՛ ղեխզ Աճմ ՟ղեմզ, թմշ նրմթ ջխթդՠ գր ռգվչ, ոեսւ 
ե նրմգմ՟ճ Մեխ Սխթդՠ Հգսգր՟ՠ՟վ, ՟ղգմ՟ճմ թմշթ ծ՟-
ղ՟վ, նվ անճնրէթրմ նրմթ, ծ՟վխ՟րնվ ե Մեխ Սխթդՠ, նվմ ե 
Մթ Աջսնր՟լ, գր նշ՛ ՠ՟դնրղ Աջսնր՟լմգվ Մեխզ՛ Եդ՟-
խթմ, տնճտ ե ս՟ժթջ Մթ Աջսնր՟լ՟ճթմ Էնրէթրմզ 

2. Սնրվՠավ՟ճթմ ռխ՟ճնրէթրմմգվնռ Սնրվՠ Գվւնրղ ՠ՟-
դնրղ գմ ռխ՟ճնրէթրմմգվզ՛ «Լսի՛ր, Իսրայէ՛լ, �ր Տէր Աստ-
ւածը մէկ Տէր է» /Եվխվ. 6:4/ «Մէ՛կ Տէր կայ, մէ՛կ հաւատ, 
մէ՛կ մկրտութիւն, մէ՛կ Աստուած, Հա՛յր բոլորի, որ է 
բոլորի վրայ, բոլորի հետ և �ր բոլորի մէջ» /Եցգջ. 4:5-6/: 

ԻմշոեKջ ծ՟ջխ՟մ՟ժ «ծ՟ր՟ս՟ղւ թ Հ՟ճվմ ՟ղգմ՟խ՟ժ» իփջ-
ւգվզ

Աճջ իփջւգվզ ծ՟վխ՟րնվ ե ծ՟ջխ՟մ՟ժ Սնրվՠ Եվվնվբնր-
էգ՟մ ինվծվբթմ ռգվ՟ՠգվրնհ թղ՟ջսնռ, ւ՟մթ նվ 
Աջսնր՟լ Մթ ե զջս Իվ Էնրէգ՟մ, ջ՟խ՟ճմ նրմթ գվգւ 
Դեղւ՛ Հ՟ճվ, Ովբթ գր Սնրվՠ Հնաթ Եվվնվբնրէթրմզ ծ՟-
ղ՟անճ ե գր ՟մՠ՟ը՟մգժթ
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ԻմշնրK ե Աջսնր՟լ խնշրնրղ «Աղգմ՟խ՟ժ» 

Աջսնր՟լ Աղգմ՟խ՟ժ ե խնշրնրղ, ւ՟մթ նվ ՟ղգմ՟ճմ թմշ, 
նվ խ՟ճ, Ն՟ Իվ դփվնրէգ՟մ գր խ՟ղւթ ղեչ ե ո՟ծնրղ

ԻմշնKռ խ՟վգժթ ե ծ՟ջս՟սգժ ծ՟ր՟սւմ ՟պ Սնրվՠ Եվվնվբնր-
էթրմ

1. Սնրվՠ Գվւթ ռխ՟ճնրէգ՟ղՠ Հ՟ճվ Աջսնրլնճ ղ՟ջթմ 
՟ջրնրղ ե. «Ի սկզբանէ Աստուած ստեղծեց երկինքն  ու 
երկիրը» /Ծմմբ. 1:1/: Ովբթ Աջսնրլնճ ղ՟ջթմ ՟ջրնրղ  ե. 
«Թող լոյս լինի։ Եւ լոյս եղաւ» /Ծմմբ. 1:3/: Սնրվՠ Հնանր 
ղ՟ջթմ ՟ջրնրղ  ե. «Երկիրն անձև ու անկազմ էր, խաւար 
էր տիրում անհունի վրայ,  և Աստուծոյ հոգին շրջում էր 
ջրերի վրայ» /Ծմմբ. 1:2/:  
Աճմնրծգսգր Աջսնր՟լ ՟ջ՟տ. «Մարդ ստեղծենք �ր կեր-
պարանքով ու նմանութեամբ» /Ծմմբ. 1:26/:
Տեվ Աջսնր՟լ ՟ջ՟տ. «Ահա, Ադամը դարձաւ �զ նման 
մէկը» /Ծմմբ. 3:22/; Տեվմ ՟ջ՟տ. «Արի  իջնենք և խառ-
նենք նրանց լեզուն այնպէս, որ ոչ մէկը չհասկանայ իր 
ընկերոջ ասածը» /Ծմմբ. 11:6-7/:
«Աբրահամը բարձրացրեց աչքերը և իր դիմաց տեսաւ 
երեք տղամարդկանց։ Տեսնելով նրանց՝ նա իր վրանի 
դրան մօտից ընդառաջ գնաց, գլուխը խոնարհեց �նչև 

գետին ու ասաց նրանց․ «Տէր, եթէ շնորհ գտայ քո առաջ, 
քո ծառային անտես �՛ արա»: Եւ Տէրը  վերջացնելով 
Աբրահա� հետ իր խօսակցութիւնը, գնաց, իսկ 
Աբրահամը վերադարձաւ իր բնակատեղին» /Ծմմբ. 18/:
«Տէրը երկնքից ծծումբ ու կրակ թափեց Սոդո� ու 
Գոմորի վրայ» /Ծմմբ. 19:24/:
Իմշոեջ մ՟գր՛ «Անձովս եմ երդւում,- ասում է Տէրը» /
Ծմմբ. 22:14/, նվսգհ ՟ջրնրղ ե Հփվ ղ՟ջթմ Դ՟րթէ է՟-
ա՟րնվզ, բթղգժնռ Հ՟ճվ Աջսլնրմ, իփջնրղ ե Ովբնր ղ՟-
ջթմ․ «Քոնն է բազուկը և քոնն է կարողութիւնը, թող զօ-
րանայ քո աջը և բարձր լինի քո ձեռքը» /Ս՟հղ. 88:14/, 
թջխ Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժզ ծ՟ջս՟սնրղ ե ՟ճբ իփջւգվմ՛ 
՟ջգժնռ․ «Քրիստոսը Աստուծոյ զօրութիւնն ու Աստուծոյ 
իմաստութիւնն է» /Ա Կնվմէ. 1:24/
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  Սնրվՠ Հնանր ղ՟ջթմ իփջնրղ եթմ մ՟գր գաթո-
ս՟տթմգվզ. «Մոգերն ասացին փարաւոնին. «Սրա մէջ 
Աստուծոյ մատը խառն է» /Եժւ 8:19/ Ննճմմ ե ՟ջնրղ 
Աջսնր՟լ Իմւզ. «Իսկ եթէ Աստուծոյ մատով եմ հանում 
դևերին, ապա Աստուծոյ արքայութիւնը հասել է ձեր 
վրայ» /Ղնրխ. 11:20/: 
Զփվնրէթրմմ նր Մ՟սզ տնճտ գմ ս՟ժթջ Ովբնր Սնրվՠ Հն-
անր Դեղւգվզ «Լսի՛ր Իսրայէ՛լ, �ր Տէր  Աստուածը մէկ 
Տէր է» /Եվխվ. Օվ. 6:4./ Աջգժնռ «Տեվ», «Աջսնր՟լ»՛ Տեվզ 
տնճտ ե ս՟ժթջ Եվվնվբնրէգ՟մ գվգւ Դեղւգվզ, թջխ ՟ջգ-
ժնռ «ղթ»՛ տնճտ ե ս՟ժթջ Եվվնվբնրէգ՟մ ղթ՟ջմ՟խ՟մ 
Էնրէթրմզ 
«Տէրն ասաց ինձ. «Դու իմ որդին ես, ես այսօր ծնեցի 
քեզ» /Ս՟հղ. 2:7/ «Դրա համար քո՛ Աստուածն օծեց քեզ 
ուրախութեան իւղով» /Ս՟հղ. 44:8/ «Տէրն իմ Տիրոջն 
ասաց. «Նստի՛ր իմ աջ կողմում: Երդուեց Տէրը  և չի զըղ-
ջայ, որ դու յաւիտենական քահանայ ես ըստ Մելքիսեդե-
կի կարգի։ Եւ Տէրը, որ քո աջ կողմում է, բարկութեան  օրը 
կը կործանի թագաւորներին» /Ս՟հղ. 109/ Աճջ սնհգվնրղ 
իփջրնրղ ե Հփվ գր Ովբնր ղ՟ջթմ
«Ու՞ր  գնամ ես քո հոգուց, կամ քո դէմքից ու՞ր փախ-
չեմ» /Ս՟հղ 138:7/, «...քո բարի հոգին ինձ պիտի առաջ-
նորդի  դէպի արդար երկիրը» /Ս՟հղ. 142:10/. իփջրնրղ ե 
Հփվ գր Սնրվՠ Հնանր ղ՟ջթմ «Եւ այժմ Տէրն ինձ ուղար-
կեց, Տէրը և  նրա Հոգին» /Եջ. 48:16/, ՟ջրնրղ  ե Եվվնվ-
բնրէգ՟մ ղ՟ջթմ 
«Սու՛րբ, սու՛րբ, սու՛րբ է Զօրութիւնների Տէրը» /Եջ. 6:3 /, 
գվգւ ՟մա՟ղ խվխմնրնհ «ջնրվՠ» ՠ՟պզ իփջնրղ ե Եվգւ 
Դեղւգվթ ղ՟ջթմ, թջխ ղեխ ՟մա՟ղ «Տեվ»՛ իփջնրղ ե Մթ 
Աջսնր՟լ՟ճթմ Էնրէգ՟մ ղ՟ջթմ 
Իմւզ՛ Տեվմ ՟ջնրղ ե. «Գնացէ՛ք ուրե4, աշակերտ դար-
ձրէ՛ք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցէ՛ք Հօր և Որդու և 
Սուրբ Հոգու անունով» /Մ՟սէ. 28:19/:
«Սրանք երեքը  �ասին են վկայում՝ Հոգին, ջուրը և 

արիւնը. Եւ երեքը  վկայութեան մէջ մէ՛կ են» /Ա Յնռծ․ 
5:8/:
Սնրվՠ Գվւնրղ մղ՟մ փվթմ՟խմգվզ յ՟ս յ՟ս գմ
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2. Եխգհգտնր Վ՟վբ՟ոգսմգվթ ՠգվ՟լ փվթմ՟խմգվնռ 
Մ՟վբնր սխ՟վ ՠ՟մ՟խ՟մնրէգ՟մմ փամգժնր ծ՟ղ՟վ 
Եխգհգտնր Սնրվՠ Վ՟վբ՟ոգսմգվզ ՠգվնրղ գմ ՠ՟դղ՟էթր 
փվթմ՟խմգվ, նվնմւ ծ՟ջս՟սնրղ գմ ծ՟ր՟սւմ ՟պ Սնրվՠ 
Եվվնվբնրէթրմ Օվթմ՟խ՛ թմշոեջ նվ ՟վգա՟խմ նրմթ թվ 
խժնվ կգրզ, ժնճջմ նր չգվղնրէթրմզ, ՟ճմոեջ եժ Հ՟ճվզ, 
Ովբթմ գր Սնրվՠ Հնաթմ Մթ գմ Կ՟ղ՛ իմկնվմ նրմթ գվգւ 
ճ՟սխնրէթրմ՛ ծ՟ղ, ծնս գր անճմ Մ՟վղթմզ, կգպւմ նր 
ղ՟սմ նրմգմ Մթ ՠմնրէթրմ, ջ՟խ՟ճմ գվգւ ճ՟սխնրէթրմ 
Ծնռզ, ագսմ նր ՟հՠթրվմ նրմգմ չվթ Մթ ՠմնրէթրմ 
Ավղ՟սզ, լ՟պզ գր ոսնրհզ նրմգմ Մթ ՠմնրէթրմ  

Հմ՟վ՟րնKվ ե ՟վբգփւ զղՠպմգժ Սնրվՠ Եվվնվբնրէթրմզ

Ըղՠպմգժ, նվ Աջսնր՟լ Մթ ե՛ Եվգւ Դեղւգվնռ, խ՟ղ նվ 
Մեխզ Եվգւ ե, գր Եվգւզ Մեխ, ՟մծմ՟վթմ ե, ւ՟մթ նվ 
Սնրվՠ Եվվնվբնրէթրմզ ծվգյս՟խմգվթ գր ղ՟վբխ՟մտ 
ՠ՟մ՟խ՟մնրէթրմթտ ռգվ ե Եր ղթ՟ճմ Աջսնր՟լ ե 
ձ՟մ՟շնրղ Իմւմ Իվգմ. «Նոյնպէս և ոչ  ոք չգիտէ 
Աստուծոյ խորհուրդները, եթէ ոչ՝ Աստուծոյ Հոգին» /Ա 
Կնվմէ. 2:11/: Իջխ ղգդ ղմնրղ ե Սնրվՠ Գվւթ ղթչնտնռ գր 
Սնրվՠ Հ՟ճվգվթ փվթմ՟խմգվնռ ծ՟ր՟ս՟ժ Սնրվՠ Եվվնվ-
բնրէգ՟մզ, գր նշ էե՛ ւմմգժ Ք՟մդթ ւմմգժզ ճ՟մբամնրէթրմ 
ե, թջխ ծ՟ր՟սւզ՛ ցվխնրէթրմ գր ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խգ՟մւ

ԻKմշ ս՟վՠգվնրէթրմ խ՟ճ Սնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մ Դեղւգվթ ղթ-
չգր

Սնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մ Դեղւգվթ ղթչգր ս՟վՠգվնրէթրմմ 
՟ճմ ե, նվ Հ՟ճվ Աջսնր՟լ շթ լմրնրղ գր շթ ՠինրղ, Ովբթ 
Աջսնր՟լ մ՟իւ՟մ ճ՟րթսգ՟մմգվզ լմրնրղ ե Հփվթտ, գր 
Սնրվՠ Հնաթմ մ՟իւ՟մ ճ՟րթսգ՟մմգվզ ՠինրղ ե Հփվթտ 

ԻմշոթջթK ՟վը՟մթւմգվ նրմգմ Սնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մ Դեղւգ-
վզ

Սնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մ Դեղւգվմ նրմգմ ՠ՟տ՟վկ՟խ՟ոեջ 
ծ՟ղ՟ծ՟ր՟ջ՟վ Աջսնր՟լ՟ճթմ ՟վը՟մթւմգվ Իմշոեջ 
Հ՟ճվմ ե ձյղ՟վթս Աջսնր՟լ, ՟ճմոեջ եժ ծ՟ր՟ջ՟վ՟ոեջ 
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Ովբթմ ե ձյղ՟վթս Աջսնր՟լ, ծ՟ր՟ջ՟վ՟ոեջ գր Սնրվՠ 
Հնաթմ ե ձյղ՟վթս Աջսնր՟լ  

ԻմշնրK գմւ Աջսլնրմ ՟մնր՟մնրղ գվխմւթ գր գվխվթ, գվգրգժթ-
մգվթ գր ՟մգվգրնճէմգվթ Ավ՟վթշ

Ովնռծգսգր ՟ղեմ թմշ ՟վ՟վնրգժ ե Աջսնրլնճ խնհղթտ, գր 
նշթմշ շթ խ՟վնհ անճնրէթրմ նրմգմ՟ժ ՟պ՟մտ Աջսնրլնճ
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ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ

ԻKմշ ե ՟ջնրղ Սնրվՠ Գթվւմ Այի՟վծթ ՟վ՟վղ՟մ ղ՟ջթմ

 Սնրվՠ Գթվւզ «Ծմմբնտ» ավւթ ՟պ՟չթմ աժինրղ ՟յի՟վծթ 
՟վ՟վղ՟մ ղ՟ջթմ ղգդ ճ՟ճսմնրղ ե, նվ ջխդՠնրղ (՟յի՟վծթ 
անճնրէգ՟մ ՟պ՟չթմ փվզ) Աջսնր՟լ նշմշթտ ջսգհլգտ 
գվխթմւմ նր գվխթվզ (ս՟վգվւմգվզ): Եվխթվզ ՟մկգր եվ նր 
բ՟ս՟վխ: Աո՟՛ Աջսնր՟լ ջսգհլգտ ժնճջզ գր Հվգյս՟խ-
մգվթմ: Եվխվնվբ փվզ` գվխմւթ ծ՟ջս՟սնրէթրմզ, խ՟ղ գվգ-
ր՟տնհ գվխթմւզ: Եվվնվբ փվզ` չվգվթ դգսգհ՟վ՟մմգվզ 
գվխվթ ռվ՟ճ, տ՟ղ՟ւզ, ՠնրջ՟խ՟մ ՟յի՟վծզ գր Դվ՟իսզ: 
Չնվվնվբ փվզ` ՟վգա՟խզ, ժնրջթմզ գր ՟ջսհգվզ: Հթմագվնվբ 
փվզ` կխմգվթմ նր էպշնրմմգվթմ: Վգտգվնվբ փվզ` տ՟ղ՟ւթ 
ռվ՟ճ ՟ովնհ խգմբ՟մթմգվթմ, գր, ռգվչ՟ոեջ, նհչ ՟վ՟վ-
ղ՟մ ոջ՟խզ` ղ՟վբնրմ: Մ՟վբնր ջսգհլղ՟ղՠ ՟վ՟վշ՟-
անվլնրէթրմմ ՟ր՟վսնրգտ, գր Եփէմգվնվբ փվմ Աջսնր՟լ 
բ՟բ՟վգտվգտ ՟վ՟վղ՟մ Իվ անվլգվզ: 

ՈKրղ գմւ գմէ՟բվնրղ «՟մգվգրնճէմգվ» ՟մնր՟մ ս՟խ
 
 «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խթ» ղեչ «՟մգվգրնճէմգվ» ՟մնր՟մ-

ղ՟մ ս՟խ ծ՟վխ ե ծ՟ջխ՟մ՟ժ ՟մգվգրնճէ խ՟ղ ծնագրնվ ՟յ-
ի՟վծզ, նվթմ ո՟սխ՟մնրղ գմ Հվգյս՟խմգվզ:

ՈռւգKվ գմ ծվգյս՟խմգվզ գր թKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ «Հվգյս՟խ» 
ՠ՟պզ

 Հվգյս՟խմգվմ ՟մղ՟վղթմ ծնաթմգվ գմ` փըսնր՟լ ղսւնռ, 
խ՟ղւնռ գր դփվնրէգ՟ղՠ: «Հվգյս՟խ» ՠ՟պզ մյ՟մ՟խնրղ ե 
Պ՟սա՟ղ՟ՠգվ: Աճջ ՠ՟պթտ ծթղմ՟խ՟մնրղ ո՟վդ ե բ՟պ-
մնրղ մվ՟մտ ջո՟ջ՟րնվնրէթրմզ ղ՟վբխ՟ճթմ տգհթմ: Իվգմտ 
ՠմնրէգ՟ղՠ ծվգյս՟խմգվզ անվլնհ ծնաթմգվ գմ, նվնմւ 
նրմգմ ՠ՟մ՟խ՟մնրէթրմ, խ՟ղւ, թղ՟տնրէթրմ. մվ՟մւ լ՟-
պ՟ճնրղ գմ Աջսլնրմ, խ՟ս՟վնրղ Նվ՟ մ՟ի՟իմ՟ղ խ՟ղւզ 
գր ց՟պ՟ՠ՟մնրղ Նվ՟մ: Նվ՟մւ ՟մղ՟վղթմ ծնաթմգվ գմ գր, 
ւ՟մթ նվ ո՟սխ՟մնրղ գմ ՟մգվգրնճէ ՟յի՟վծթմ, գմէ՟-
խ՟ճ շգմ ղգվ ղ՟վղմ՟խ՟մ ՟շւգվթ սգջնրէգ՟մզ: Հվգյս՟խ-
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մգվթ ՟յի՟վծզ Սնրվՠ Գվւնրղ ՟վս՟ջնռնվ ղգլ ե մգվխ՟-
ճ՟մնրղ, գր գէե ավնր՟լ ե. «հազար-հազարաւորներ պաշ-
տում էին  նրան, և բիւր-բիւրաւորներ կային նրա առջև» /
Դ՟մ. 7:10/, ՟ո՟ ղթ՟ճմ ՟ճմ ո՟սձ՟պնռ, նվ ՟րգժթ ղգլ 
էթր Մ՟վա՟վեմ շեվ խ՟վնհ ՠ՟վՠ՟պգժ:   

Ք՟մթK ծվգյս՟խ՟ճթմ ՟ջսթձ՟մ  խ՟ճ

 Հվգյս՟խ՟ճթմ ՟ջսթձ՟մմգվզ բ՟ջ՟խ՟վարնրղ գմ մնրթվ՟-
ոգս՟խ՟մ գվգւ գպգ՟խմգվթ, թրվ՟ւ՟մշթրվնրղ` գվգւ 
՟ջսթձ՟մ:

 1. Աէնպմգվ, Քգվնռՠեմգվ գր Սգվնռՠեմգվ
2. Տեվնրէթրմմգվ, Զփվնրէթրմմգվ գր Իյի՟մնրէթրմմգվ
3. Պգսնրէթրմմգվ, Հվգյս՟խ՟ոգսգվ գր Հվգյս՟խմգվ

ՈռւգKվ գմ Պ՟ծ՟ո՟մ Հվգյս՟խմգվզ

 «Պ՟ծ՟ո՟մ Հվգյս՟խ» ՟մնր՟մնրղզ ռգվտնր՟լ ե Սնրվՠ 
Գվւթ ծգսգրգ՟ժ իփջւգվթտ. «Իր  հրեշտակներին հրա-
մայուած է քո մասին, որ պահպանեն քեզ քո բոլոր ճանա-
պարհներին» /Ս՟հղ. 90:11/: Պ՟ծ՟ո՟մ Հվգյս՟խզ ջթվնրղ 
ե ղգդ, ս՟ժթջ ե ղգդ ՠ՟վթ ղսւգվ գր տ՟մխնրէթրմմգվ, թվ 
՟հփէւնռ փամնրղ ե ղգդ ծգպնր ղմ՟ժ շ՟վթտ գր նրվ՟ի՟մնրղ 
ե, գվՠ ՟ճբ շ՟վզ շգմւ անվլնրղ, փամնրղ ե ղգդ ՠ՟վթ անվ-
լգվնրղ գր ո՟ծո՟մնրղ ղգդ ցնվկ՟մւմգվթտ: Պ՟ծ՟ո՟մ 
Հվգյս՟խզ ղյս՟ոեջ ՟հփէնրղ ե ղգդ ծգս ղթ՟ջթմ: Ն՟ 
ղգվ ՟ղգմ՟ղփս գր ծ՟ր՟ս՟վթղ զմխգվմ ե, նրղթտ ղթյս 
ոեսւ ե փամնրէթրմ իմբվգժ, ւ՟մթ նվ գվխմւնրղ մվ՟մւ 
ղյս՟ոեջ սգջմնրղ գմ Տթվնչզ. «Զգո´յշ եղէք, որ այս փոք-
րիկներից մէկին չարհամարհէք. ասում եմ ձեզ, որ երկնքում 
նրանց հրեշտակները մշտապէս տեսնում են երեսն իմ Հօր, 
որ երկնքում է» /Մ՟սէ. 18:10/: 

  Աղեմ ւվթջսնմգ՟ճ նրմթ գվխնր Պ՟ծ՟ո՟մ Հվգյ-
ս՟խ: Մեխզ`ղ՟վղմթ, ղթրջզ` ծնանր ծ՟ղ՟վ: Մ՟ծնր՟մթտ 
ճգսնճ ղթ Հվգյս՟խզ ղմնրղ ե յթվթղթ ղփս, ղթրջզ ծնաթմ 
նրհգխտնրղ ե Եվխթմւ:
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ԻմշոեKջ գմ ծվգյս՟խմգվթ բ՟ջգվզ ց՟պ՟ՠ՟մնրղ Տթվնչզ Եվ-
խզմւնրղ

 Հվգյս՟խմգվզ ց՟պ՟ՠ՟մնրղ գմ` ՟ջգժնռ. «Փա՜ռք 
Աստծուն` բարձունքներում, և երկրի վրայ խաղաղութի՜ւն 
և հաշտութի՜ւն` մարդկանց մէջ» /Ղնրխ. 2:14/:

 Հվգյս՟խ՟ոգսգվզ` «Ողոր�ա´ Տէր, Քո արարածներին»:
 Պգսնրէթրմմգվզ ` «...Դու յաւիտենական  քահանայ ես ըստ 

Մելքիսեդեկի կարգի» /Ս՟հղ. 109:4/:

 Իյի՟մնրէթրմմգվզ` «...և հեթանոսներին քեզ կը տամ 
որպէս ժառանգութիւն, ու իշխանութիւն` երկրի բոլոր ծա-
գերում» /Ս՟հղ. 2:8/:

 Զփվնրէթրմմգվզ` «...կարողութեամբ հզօր Տէրն է նա, 
պատերազմում զօրեղ Տէրը» /Ս՟հղ. 23:8/:

 Տեվնրէթրմմգվզ` «Քո արքայութիւնը ողջ յաւիտենութեան  
արքայութիւնն է, և քո տէրութիւնը`սերնդից սերունդ» /
Ս՟հղ. 144:13/:

 Սգվնռՠեմգվզ` «Սո´ւրբ, սո´ւրբ. սո´ւրբ է Զօրութիւնների  
Տէրը, և ամբողջ երկիրը լի է նրա փառքովը» /Եջ. 6:3/:

 Քգվնռՠեմգվզ` «Եւ օրհնեալ է յաւիտեան սուրբ անունը  
նրա փառքի, թող նրա փառքով ողջ երկիրը լցուի» /Ս՟հղ. 
71:19/:

 Աէնպմգվզ` «Քո գահը յաւիտեանս յաւիտենից է,Աստուած, 
քո արքայական գաւազանն արդարութեան գաւազան  է» /
Ս՟հղ. 44:7/:

ՈռւգKվ գմ բգրգվզ

 Ոշ ՠնժնվ Հվգյս՟խմգվմ գմ ՠ՟վթ գր ՠ՟վգվ՟վ: Դգրգվզ շ՟վ 
ծվգյս՟խմգվմ գմ, նվնմտ ՟մնր՟մնրղ գմ մ՟գր ջ՟ս՟-
մ՟մգվ խ՟ղ շ՟վւգվ: Ըջս ՟վ՟վղ՟մ` մվ՟մւ ՠ՟վթ գմ 
գհգժ, թմշոեջ գր ՠնժնվ Հվգյս՟խմգվզ, ՠ՟ճտ ի՟իսգժ գմ 
Աջսնրլնճ ծ՟մբեո ՠ՟տ՟վկ՟խ ծմ՟դ՟մբնրէգ՟մ ո՟վ-
ս՟րնվնրէթրմզ գր ՟ճբոթջնռ ծգպ՟տգժ Նվ՟մթտ` զմխմգժնռ 
թմւմ՟ջթվնրէգ՟մ, ծո՟վսնրէգ՟մ գր շ՟վնրէգ՟մ ղեչ: 
Հ՟ղ՟կ՟ճմ Յնրբ՟ Ապ՟ւգ՟ժթ` բվ՟մւ ՟ճմ ծվգյս՟խմգվմ 
գմ, «...որ չպահեցին իրենց իշխանութիւնը, այլ լքեցին 
իրենց բնակութեան տեղը» /Յնրբ՟ 1:6/:
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ՈKվմ եվ մվ՟մտ ճ՟մտ՟մւզ

 Եջ՟ճթ Մ՟վա՟վեթ իփջւգվթտ` «Արդ, ինչպէ՜ս  երկնքից 
ընկաւ արուսեակը, որ ծագում էր առաւօտեան. նա, որ 
ուղարկւում էր բոլոր ազգերին, ընկաւ գետին և խորտակ-
ւեց: Մտքիդ մէջ ասում էիր. «Երկինք կը  բարձրանամ, իմ 
գահը կը դնեմ երկնային աստղերից աւելի  վեր. կը նստեմ 
բարձր լերան վրայ, հիւսիսի բարձր  լեռների վրայ. կը 
բարձրանամ ամպերից էլ վեր, կը նմանուեմ Բարձրեալին»: 
Բայց ահաւասիկ դժոխք ես իջնելու և երկրի խորքերը», 
խ՟վգժթ ե գդվ՟խ՟տմգժ, նվ ՟վնրջգ՟խզ` ջ՟ս՟մ՟մ, ծո՟վ-
ս՟տ՟ր գր նվնյգտ մղ՟մնրգժ Աջսլնրմ նր ավ՟րգժ Նվ՟ 
սգհզ: Նվ՟մ գմէ՟վխնրգտ Հվգյս՟խմգվթ ղեխ գվվնվբզ:

Յգսնճ թKմշ գհ՟ր մվ՟մտ ծգս

 Նվ՟մւ ռս՟վնրգտթմ Եվխմւթտ: «Եւ երկնքում կռիւ եղաւ: 
Միքայէլը և իր հրեշտակները կռւում էին վիշապի դէմ. Վի-
շապը կռւում էր  իր զօրքերով, բայց նրանք չկարողացան 
դիմադրել. և երկնքում նրանց համար տեղ չգտնուեց: Եւ 
ընկաւ �ծ վիշապը` առաջին օձը, որ կոչւում է Բէեղզեբուղ 
և Սատանայ և որ  մոլորեցրեց ամբողջ տիեզերքը. և նրա 
հետ ընկան նաև նրա հրեշտակները» /Յ՟ճսմ. 12:7-9/:

  Դվ՟ ծգս ղեխսգհ` մվ՟մւ ՠ՟վնրտ շ՟վթ ղեչ զմ-
խ՟մ, ժնճջթտ զմխ՟մ ի՟ր՟վթ ղեչ, ջվՠնրէթրմթտ` ղգհւթ ղեչ, 
ջթվնրտ` ՟սգժնրէգ՟մ:

ԳթսեթKմ ՟վբգփւ մվ՟մւ թվգմտ ՟մխղ՟մ ղ՟ջթմ

 Ոշ, շաթսեթմ:

ԻմշնրK գմ մվ՟մւ ո՟ճւ՟վնրղ ղ՟վբնր բեղ

 Ամխգ՟ժ Հվգյս՟խմգվզ նշ ՟ճմւ՟մ ղս՟ծնարնրղ գմ թվգմտ 
՟մխղ՟ղՠ, նվւ՟մ մ՟ի՟մկնրղ գմ ղ՟վբնր ց՟պւթմ, գր 
ւ՟մթ նվ շգմ խ՟վնհ ո՟ճւ՟վգժ Աջսնրլնճ բեղ, թվգմտ նհչ 
՟սգժնրէթրմզ ծգհնրղ գմ Աջսնրլնճ ո՟սխգվթ` ղ՟վբնր 
ռվ՟ճ, նվոեջդթ մ՟գր մվ՟մ խնվլ՟մգմ:
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Ք՟մթK ս՟վգվւ ե ջսգհլգժ Տեվ Աջսնր՟լ
 

Հնհթ, չվթ, փբթ գր խվ՟խթ ս՟վգվւմգվզ: Ապ՟մտ ծնհթ յփ-
յ՟ցնրղ շեվ ժթմթ: Ապ՟մտ չվթ ծմ՟վ՟րնվ շեվ ժթմթ յ՟-
հ՟իգժ: Ապ՟մտ փբթ ՟մծմ՟վ խզ ժթմեվ յ՟վընրղզ: Ապ՟մտ 
խվ՟խթ ծմ՟վ՟րնվ շեվ ժթմթ սգջմգժ:

ԻմշոեKջ գմ մվ՟մւ դգսգհնր՟լ գր թKմշ ճ՟սխնրէթրմմգվ նրմգմ

 Հնհզ չվթտ լ՟մվ ե, ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ եժ մվ՟մթտ տ՟լ ե 
ասմրնրղ: Ջնրվմ փբթտ մգվւգր ե, ւ՟մթ նվ լ՟մվ ե ռգվչթմթտ, 
փբմ եժ տ՟լ ե խվ՟խթտ: Տ՟վգվւմգվթտ թրվ՟ւ՟մշթրվմ նրմթ 
գվխնր ճ՟սխնրէթրմ: Հնհզ շնվ ե գր ջ՟պզ: Ջնրվզ ինմ՟ր ե գր 
ջ՟պզ: Օբզ ինմ՟ր ե գր ս՟ւ: Կվ՟խզ ս՟ւ ե գր շնվ:

  Տ՟ւմ նր ջ՟պզ էյմ՟ղթմգվ գմ, թմշոեջ շնվնր-
էթրմմ նր ինմ՟րնրէթրմզ: Եր թմշոեջ շնվջ ղ՟վբթխ` կգպւ 
կգպւթ ՠպմ՟լ, յվչ՟մ գմ խ՟դղնրղ, ՟ճմոեջ եժ ս՟վգվւմգվզ 
ամբ՟կգր ղթ՟րնվնր՟լ գմ ղթղգ՟մտ ծգս: 

  Հնհզ ջ՟պմնրէգ՟ղՠ ղթ՟րնվնր՟լ ե չվթմ: Ջնրվզ 
ինմ՟րնրէգ՟ղՠ`փբթմ: Օբզ ս՟ւնրէգ՟ղՠ ղթ՟րնվնր՟լ ե 
խվ՟խթմ: Իջխ խվ՟խզ շնվնրէգ՟ղՠ` ծնհթմ:

Եվխմւթ թKմշ կգրգվ անճնրէթրմ նրմգմ

 Մ՟վղմգհեմ Եվխթմւ, նվզ ղգմւ սգջմնրղ գմւ: Հնագրնվ 
Եվխթմւ, նվսգհ ՠմ՟խրնրղ գմ Հվգյս՟խմգվզ: Եր Սնրվՠ 
Եվվնվբնրէթրմզ՛ Եվխմւթ մ՟ի՟սթոզ, ւ՟մդթ ՟մթղ՟մ՟ժթ 
ե գր ռգվ` նհչ ՟վ՟վշ՟անվլնրէթրմթտ:

Լնճջթ թKմշ կգրգվ անճնրէթրմ նրմգմ

 Ամգհ գր գհ՟խ՟մ: Ամգհ ժնճջմ ՟մթղ՟մ՟ժթ Սնրվՠ Եվվնվ-
բնրէթրմմ ե: Եհ՟խ՟մ ժնճջմ թվ ծգվէթմ ժթմնրղ ե դա՟տ՟խ՟մ 
գր թղ՟մ՟ժթ: Իղ՟մ՟ժթ ժնճջզ Հվգյս՟խմգվմ գմ գր ղ՟վբ-
խ՟մտ ծնաթմգվզ: Զա՟տ՟խ՟մզ ՠ՟ը՟մրնրղ ե գվխմ՟ճթմթ գր 
ղ՟վղմգհեմթ: Եվխմ՟ճթմզ Ավգրմ ե, Լնրջթմզ գր Աջսհգվզ: 
Մ՟վղմգհեմզ խ՟մէգհմգվթ գր չ՟ծգվթ ժնճջմ ե, ռձթս փբզ 
գր ղգվ ՟շւգվթ ժնճջզ:
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ԻKմշ ե ի՟ր՟վթտ ժնճջթ դ՟սնրղզ

 Լնճջթ ո՟սձ՟պմ Ավգրմ ե, թջխ ի՟ր՟վթ ո՟սձ՟պզ` Եվխվթ 
ջսնրգվզ: Մթմշ Եվխվթ ղթ ղ՟ջզ ժնրջ՟րնվնր՟լ ե, ղթրջ խեջզ 
ասմրնրղ ե ի՟ր՟վնրղ: 

ԻմշնրK գմ չվգվմ ՟ճջւ՟մ յ՟ս

 Ով գվխմ՟ճթմ ժնրջ՟սնրմգվթ ս՟ւնրէթրմզ շ՟ճվթ Եվխթվզ` 
ռմ՟ջգժնռ ՟ճմ: Ք՟մթ նվ Հնհզ շնվ ե գր շթ խ՟վնհ ՠգվւ 
ս՟ժ, գէե չնրվ շխ՟ճ: Ջնրվմ ՟մծվ՟ըգյս ե մ՟գր իղգժնր 
ծ՟ղ՟վ, թմշոեջ ղ՟վբխ՟մտ, ՟ճմոեջ եժ` խգմբ՟մթմգվթմ:

ԻKմշ ե Եվխթվզ

 «Եվխ» - «թվ»` գվխնր թվ, ՟ճջթմւմ էե` գվխթվզ ՠ՟հխ՟տ՟լ ե 
գվխնր ս՟վգվւթտ` ծնհթտ գր չվթտ: Հնհզ ղգդ ծ՟ղ՟վ ղ՟ճվ 
ե, նռ լմնրղ ե ղգդ, թջխ ղ՟ծնր՟մթտ ճգսնճ` խվխթմ 
զմբնրմնրղ: Ն՟ ղգվ բ՟ջսթ՟վ՟խմ ե նր խգվ՟խվնհզ: Ս՟ 
ռ՟ճվ ե, նվսգհ ղգմւ թղ՟ջսնրէթրմ գմւ կգպւ ՠգվնրղ, 
ջնռնվնրղ ՟պ՟ւթմնրէթրմմգվ գր ՠ՟դղ՟ոթջթ ՟վնրգջս-
մգվ: Եվխթվզ ՠնժնվ յթմնր՟լւմգվթ ծթղւմ ե:

ԻKմշ գմ մյ՟մ՟խնրղ «Թող երկիրը դելեր բոյս եճեցնի» /Ծմմբ. 
1:11/ իփջւգվզ

 Աձգտմգժմ ՟վ՟վգժ ե մյ՟մ՟խնրղ, ժթ՟պ՟ս ղգլ՟ւ՟մ՟խնր-
էթրմ գր ճ՟վ՟սգր ՟ձ:

ԻKմշ ե Դվ՟իսզ

 «Դվ՟իս» ՠ՟պզ մյ՟մ՟խնրղ ե ո՟վսեդ: Աճջոեջ ե ՟մ-
ր՟մնրգժ ՟պ՟չթմ ղ՟վբնր ջւ՟մշգժթ գր գվ՟մգժթ ՠմ՟-
խ՟ռ՟ճվզ, նվմ Աջսնր՟լ՟յմշթ «Ծմմբնտ» ավւնրղ մխ՟վ՟-
ազվնր՟լ ե ո՟վսեդթ մղ՟մնրէգ՟ղՠ:

ԻKմշ ե Կգմ՟տ Ծ՟պզ

 Կգմ՟տ Ծ՟պմ ՟ճմ լ՟պմ ե, նվթ ոսնրհմգվնռ ջմնրգժնռ` 
ղ՟վբնր ղ՟վղթմմ ՟մտ՟ր գր ՟մղ՟ծ խզ ժթմեվ:
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ԻKմշ ե ՠ՟վնր գր շ՟վթ ձ՟մ՟շնհնրէգ՟մ Ծ՟պզ

 Իվ ենրէգ՟ղՠ ՟ճջ լ՟պզ ն´շ ՠ՟վթ ե գհգժ, ն´շ շ՟վ: Եվՠ 
Աբ՟ղզ ծմ՟դ՟մբնրէթրմ եվ տնրտ՟ՠգվնրղ գր մվ՟մթտ շեվ 
ձ՟յ՟խնրղ, ՟ճմ ՠ՟վնր ո՟սձ՟պ եվ, թջխ գվՠ ի՟իսգտ 
Պ՟սնրթվ՟մզ, լ՟պզ շ՟վթւթ ո՟սձ՟պ բ՟վկ՟ր:

Յ՟սխ՟ոեջ նKվ ոսնրհզ ձ՟յ՟խգտ Աբ՟ղզ 

 Ող՟մւ ՟ջնրղ գմ, էե` էնրդ, ւ՟մդթ Տեվզ ծգս՟ա՟ճնրղ 
՟մթլգտ ՟ճմ, ղթրջմգվմ ՟ջնրղ գմ` ի՟հնհ խ՟ղ իմկնվ: Եր 
՟ճմնր՟ղգմ՟ճմթր, գէե Սնրվՠ Գթվւմ թմւզ շթ ՟ջնրղ, էե 
ճ՟սխ՟ոեջ թմշ ոսնրհ ե, ՟ո՟ ղգմւ` ղ՟վբթխջ, շ՟վըե, նվ 
իփջգմւ ՟ճբ ղ՟ջթմ:

ԻմշթKտ գմ ջսգհլնրգժ գվխմ՟ճթմ ժնրջ՟սնրմգվզ

 Եվխմ՟ճթմ ժնրջ՟սնրմգվզ` ՟վգրզ, ժնրջթմզ գր ՟ջսհգվզ, 
ջսգհլնրգժ գմ փբթ ս՟վգվւթտ: Նվ՟մւ, ՟ջգջ ՟մփէմգվ 
ժթմգժնռ, թվգմտ ղեչ գմ զմբնրմգժ ժնճջզ, նվմ ջսգհլնրգժ եվ 
՟պ՟չթմ փվզ:

ՈKռ ե խգմբ՟մ՟խ՟մ ՟յի՟վծթ ՟վւ՟մ

 Ջվ՟ճթմմգվթ ՟վւ՟մ ժգրթ՟է՟մմ ե: Թպշնրմմգվթ ՟վւ՟մ` 
՟վլթրզ: Գթյ՟սթշմգվթ ՟վւ՟մ ՟պթրլմ ե: Ամ՟ջնրմմգվթ 
՟վւ՟մ` տնրժզ: Դե թջխ խգմբ՟մթ ՟վ՟վ՟լմգվթ ՟վւ՟մ 
ղ՟վբմ ե: Ն՟ ՟վւ՟ճ ե, ւ՟մդթ թմւմթմ ջսգհլնր՟լ ե 
Ավ՟վշթ, Ոռ ՟ղգմ՟ճմ Գնճնրէգ՟մ Ավւ՟մ ե, ո՟սխգվնռ գր 
մղ՟մնրէգ՟ղՠ:

Եէե ղ՟վբմ ՟վւ՟ճ ե, ՟ո՟ թմշնKր ՠնժնվ խգմբ՟մթմգվզ մվ՟մ 
շգմ գմէ՟վխրնրղ

 Եվՠ ղ՟վբզ ծմ՟դ՟մբ եվ Աջսլնրմ, խգմբ՟մթմգվմ եժ թվգմ 
եթմ ծմ՟դ՟մբրնրղ, ՠ՟ճտ գվՠ ղ՟վբմ ՟մծմ՟դ՟մբ ասմնրգտ 
թվ Տթվնչ ծ՟մբեո, խգմբ՟մթմգվմ եժ ջխջգտթմ շծմ՟դ՟մ-
բզրգժ ղ՟վբնրմ:
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ԻմշնKր Աբ՟ղմ ջսգհլնրգտ ռգվչնրղ

 Տեվ Աջսնր՟լ ջխդՠնրղ մ՟ի՟ո՟սվ՟ջսգտ «՟վւ՟ճ՟խ՟մ 
՟ո՟վ՟մւզ»` Եվխթմւմ նր Եվխթվզ: «Գ՟ծմ» ՟ճջ ՟ո՟-
վ՟մւնրղ Դվ՟իսմ ե: Լնրջ՟սնրմգվթ ժնճջնռ ժնրջ՟րնվգտ 
՟ո՟վ՟մւզ գր ոձմգտ ՠնրջ՟խ՟մ ՟յի՟վծթ ագհգտխնր-
էգ՟ղՠ: Ծ՟պ՟մգվ խ՟վագտ` խգմբ՟մ՟խ՟մ ՟յի՟վծզ: Եր 
՟ճբ ՟ղեմթտ ճգսնճ, ՠգվգտ ղ՟վբնրմ ՟ո՟վ՟մւ գր մջսգ-
տզվգտ մվ՟մ «Գ՟ծթմ»` բվ՟մնռ թջխ ՟վւ՟ճ՟խ՟մ ո՟սնրթ 
՟վը՟մ՟տմգժնռ մվ՟մ:

ԻմշնKր Աբ՟ղմ ջսգհլնրգտ Հնհթտ

 Խնմ՟վծնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ, ւ՟մթ նվ Հնհզ ինմ՟վծնրէթրմ ե 
մյ՟մ՟խնրղ: Եէե ղ՟վբզ, թվ ղեչ բթս՟վխգժնռ Աջսնրլնճ 
ո՟սխգվզ, խ՟վնհ եվ ղգլ՟ղս՟մ՟ժ, ՟ո՟՛ սգջմգժնռ Հն-
հզ, նվ ղյս՟ոեջ թվ նսւգվթ ս՟խ ե, խզ ինմ՟վծգտմեվ 
թվգմ: 

ՈKվմ ե ջսգհլնրգժ ՟պ՟չթմզ` ծնաթKմ, էգK ղ՟վղթմզ

 Աջգժ, էե ՟պ՟չթմզ ջսգհլնրգժ ե ծնաթմ խ՟ղ ղ՟վղթմզ, 
ջի՟ժ ե, ւ՟մթ նվ Տեվզ գ՝ր ծնաթմ, գ՝ր ղ՟վղթմզ ջսգհլգժ ե 
ղթ՟ը՟ղ՟մ՟խ: 

Աճբ բեունրղ թKմշ գմ մյ՟մ՟խնրղ «նրե դէմքին կենդենութեեն 

շունչ փչեց» /Ծմմբ. 2:7/ իփջւգվզ

 «Կգմբ՟մնրէգ՟մ յնրմշզ» Սնրվՠ Հնանր յմնվծմ ե, նվզ 
ղ՟վբզ խնվտվգտ ղգհ՟մշգժնրտ ճգսնճ: «Իմ ոգին  յաւիտեան 
թող չ4այ այդ մարդկանց մէջ, որովհետև նրանք մարմ-
նաւոր են» /Ծմմբ. 6:3/:

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ Աջսնրլնճ ո՟սխգվ

 Աջսնր՟լ նրմթ խ՟ղւթ ՟դ՟սնրէթրմ, մ՟ Տեվ ե գր Ավւ՟ճ` 
նհչ ՟վ՟վշ՟անվլնրէգ՟մ ռվ՟ճ, մնճմոեջ գր ղ՟վբնր ղեչ 
բվգտ խ՟ղւթ ՟դ՟սնրէթրմ գր թյի՟մնրէթրմ սնրգտ խգմ-
բ՟մթ ՟վ՟վ՟լմգվթ ռվ՟ճ: Ն՟գր` ղ՟վբմ Աջսլնրմ մղ՟մ ե 
ջսգհլ՟անվլգժնռ, ջթվնռ գր ՠ՟մ՟խ՟մնրէգ՟ղՠ: Սսգհ-
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լ՟անվլգժնռ`ղ՟վբմ ՟վ՟վշ՟խթտ ե բ՟պմնրղ Աջսլնրմ: 
Սթվնճ ղթչնտնռ կասնրղ ե ջս՟մ՟ժ զհկ՟ժթմ: Բ՟մ՟խ՟մնր-
էգ՟ղՠ` ծ՟ջմգժ խ՟ս՟վգ՟ժ ս՟վթւթ գր ձ՟մ՟շնհնրէգ՟մ:

ԻմշնKր Եր՟մ ջսգհլնրգտ Աբ՟ղթ խնհթտ

 Եր՟մ ջսգհլնրգտ Աբ՟ղթ խնհթտ, նվոեջդթ նհչ ղ՟վբխ՟ճթմ 
տգհմ թվ լ՟աղ՟ղՠ ղթ ղ՟վղթմ ժթմեվ գր նվոեջդթ բվ՟ 
յմնվծթր ղ՟վբթխ ՠմ՟խ՟մփվեմ ծ՟խնր՟լ ժթմեթմ ջթվգժ գր 
ո՟ծո՟մգժ ղթղգ՟մտ:

Սնրվՠ Հնանր թKմշ յմնվծմգվ ջս՟տ՟ր Աբ՟ղզ

1.Կ՟վնհ եվ սգջմգժ Աջսլնրմ:
2. Հ՟հնվբ՟խտնրէթրմ Աջսնրլնճ ծգս:
3. Ամղ՟ծնրէթրմ:
4. Որմեվ ժնրջգհեմ ո՟սղնրձ՟մ:
5. Ամՠ՟ջթվ խգ՟մւ:
6. Չլգվ՟տնհ ս՟վթւ:
7. Ավը՟մ՟ո՟սնրնրէթրմ:
8. Աջսնրլնճ ղյ՟խ:
9. Սեվ գր Աջսնրլնճ նհնվղ՟լնրէթրմ:
10. Ավւ՟ճ՟խ՟մ թյի՟մնրէթրմ նհչ ՟վ՟վշ՟անվլնրէգ՟մ 
ռվ՟ճ:
11. Ք՟ծ՟մ՟ճնրէթրմ:
12. Մ՟վա՟վենրէթրմ:

Մթմշգր ոսհթ ձ՟յ՟խգժմ Աբ՟ղզ շաթսեKվ ՟վբգփւ` նվմ ե ՠ՟-
վթ, նվզ` շ՟վ

Մթմշգր ձ՟յ՟խգժզ Աբ՟ղզ ՠ՟վթմ աթսեվ ցնվկնռ, թջխ 
շ՟վմ՛ աթսնրէգ՟ղՠ: Իջխ գվՠ խգվ՟ր ոսհթտ, շ՟վզ 
ձ՟մ՟շգտ ցնվկնռ, թջխ ՠ՟վթմ` թղ՟տնրէգ՟ղՠ:

Կ՟վնKհ եվ ՟վբգփւ Աբ՟ղզ շղգհ՟մշգժ

Դգպ ՟մխնրղթտ ՟պ՟չ Աբ՟ղզ խ՟վնհ եվ ղգհ՟մշգժ, 
խ՟վնհ եվ գր շղգհ՟մշգժ: Կ՟վնհ եվ ղ՟ծ՟մ՟ժ, ՠ՟ճտ խ՟-
վնհ եվ մ՟գր շղ՟ծ՟մ՟ժ: Աբ՟ղզ ղ՟վղմնռ ՟մ՟ո՟խ՟մ 
եվ, թջխ ծնանռ` ՟մղգհ:
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Աղ՟շնKրղ եթմ ՟վբգփւ Աբ՟ղմ նր Եր՟մ

Մթմշգր ՟մխնրղզ մվ՟մւ շնրմեթմ ՟ղփէ, ւ՟մթ նվ 
ո՟վդ՟ղթս եթմ գվգի՟մգվթ մղ՟մ գր ՟մղգհ: Ն՟գր` 
նվոեջ ծ՟անրջս մվ՟մտ լ՟պ՟ճնրղ եվ ժնրջե ո՟սղնր-
ձ՟մզ: Մթ՟ճմ ՟մխնրղթտ ճգսնճ մվ՟մտ ղեչ ՟պ՟չ՟տ՟ր 
՟ղփէզ:

ԻմշոեKջ ղգհ՟մշգտ Աբ՟ղզ

1. Ց՟մխ՟տ՟ր ՟ջսնր՟լ՟մ՟ժ:
2. Հ՟ր՟ս՟տ փկթմ:
3. Ապ՟րգժ ծմ՟դ՟մբնրգտ թվ խմնչզ, ւ՟մ` Աջսլնրմ:
4. Ճ՟յ՟խգտ ոսնրհզ:
5. Թ՟ւմնրգտ Աջսլնրտ:
6. Չդհչ՟տ Աջսնրլնճ ՟պ՟չ:
7. Մգհ՟բվգտ Աջսլնրմ թվ ղգհւթ ծ՟ղ՟վ`՟ջգժնռ. «Այս 
կինը, որ տուեցիր ինձ, նա´ տուեց ինձ ծառի պտղից, և ես 
կերայ»:

ԻKմշ ո՟սթըմգվ խվգտ Աբ՟ղզ ղգհ՟մշգժնրտ ճգսնճ

Մգհ՟մշգժնռ` Աբ՟ղզ խնվտվգտ Սնրվՠ Հնանր ՠնժնվ 
յմնվծմգվզ: Վս՟վնրգտ Դվ՟իսթտ, գր բվ՟ ծ՟ղ՟վ թվ 
նհչ խգ՟մւնրղ ջսթոնր՟լ գհ՟ր թվ ւվսթմւնռ ռ՟ջ-
ս՟խգժ թվ ծ՟մ՟ո՟դփվգ՟ճ ծ՟տզ, ՟ովգժ ռյսթ գր ս՟-
պ՟ո՟մւմգվթ ղեչ: Մթմշգր նվ շռգվ՟բ՟վկ՟ր ծնհթմ, 
նվթտ ռգվտնրգժ եվ. «...որովհետև հող էիր և հող էլ կը դառ-
նաս»:

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ` «ղ՟ծնռ ղ՟ծ՟մ՟ժ»

Մ՟ծնռ ղ՟ծ՟մ՟ժ` մյ՟մ՟խնրղ ե ղ՟ծ՟մ՟ժ ծնանռ, 
՟ճջթմւմ` ղ՟ծ՟մ՟ժ ղգհւնռ: Իմշոեջ գր ՟ջնրղ ե Պփհնջ 
Ապ՟ւգ՟ժզ. «...քանի  որ �ղքի վարձը մահն է» /Հպնղ. 
6.23/: Հնագրնվ ղ՟ծնր՟ղՠ ՟պ՟չ՟տ՟ր մ՟գր ղ՟վղմ՟խ՟մ 
ղ՟ծզ: 
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ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍ, ՈՐԴԻ ԱՍՏՈՒԾՈ3

ԻմշոեKջ ե ոեսւ ծ՟ջխ՟մ՟ժ «Յթջնրջ», «Քվթջսնջ», «Աջ-
սնրլնճ Ովբթ» ՟մնրմմգվզ

Աջսնրլնճ Ովբթ ե ՟մնր՟մրնրղ Սնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մ 
գվխվնվբ Դեղւզ, Որղ Գ՟ՠվթեժ ծվգյս՟խ՟ոգսմ ՟մնր՟-
մգտ Յթջնրջ, նվ մյ՟մ՟խնրղ ե Փվխթշ, ւ՟մդթ Ն՟՛ Կնճջթտ 
գվխվթ ռվ՟ճ լմնրգտ, նվոեջդթ ցվխթ ղ՟վբխ՟մտ Իջխ 
Քվթջսնջ ՟մնրմզ մյ՟մ՟խնրղ ե Օլգ՟ժ

ԻմշնրK ե Յթջնրջ Քվթջսնջ ՟մնր՟մրնրղ Աջսնրլնճ Մթ՟լթմ 
Ովբթ

Յթջնրջ Քվթջսնջ Աջսնրլնճ Մթ՟լթմ Ովբթ ե ՟մնր՟մ-
րնրղ, ւ՟մդթ ղթ՟ճմ Ն՟ ե Աջսնրլնճ Ովբթմ՛ լմնր՟լ Հ՟ճվ 
Աջսնրլնճ ենրէթրմթտ, նրջսթ գր ծ՟ղ՟անճ Հ՟ճվ Աջսլնրմ, 
ծգսգր՟ՠ՟վ, ՟պ՟մտ նվգրե ծ՟ղգղ՟սնրէգ՟մ ՟պ՟րգժ ե 
ՠնժնվ ջնրվՠ ծվգյս՟խմգվթտ գր ջնրվՠ ղ՟վբ-խ՟մտթտ, 
նռւգվ խնշրնրղ գմ Աջսնրլնճ նվբթմգվ զջս յմնվծթ (սգ՝ջ 
Յնռծ. 1.12)

ԱվբգփKւ Սնրվՠ Գթվւզ Յթջնրջ Քվթջսնջթմ «Մթ՟լթմ» ե խն-
շնրղ 

Սնրվՠ Գթվւզ Յթջնրջ Քվթջսնջթմ Մթ՟լթմ ե խնշնրղ 
Օվթմ՟խ՛ Յնռծ՟մմեջ Արգս՟վ՟մշթ ծգսգրգ՟ժ իփջ-
ւգվնրղ՛ «Եւ Բանը մար�ն եղաւ ու բնակուեց �ր մէջ, և 
տեսանք նրա փառքը, նման այն փառքի, որ Հայրն է 
տալիս Միածնին՝ լի շնորհով և ճշմարտութեամբ» /Յնռծ. 
1:14/ «Աստծուն ոչ ոք երբեք չի տեսել, բացի �այն 
�ածին Որդուց, որ Հօր ծոցում է. նա՛ յայտնեց Նրան» /
Յնռծ. 1:18/:

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ «Եր թ Մթ Տեվ» 

Յթջնրջ Քվթջսնջ ՟մնր՟մրնրղ ե «Մթ Տեվ» ՟ճմ թղ՟ջ-
սնռ, նվ Ն՟ ե ձյղ՟վթս Մթ Աջսնր՟լզ, թմշոեջ գր Հ՟ճվզ 

37



գր Սնրվՠ Հնաթմ, ւ՟մդթ «Տեվ» ՟մնրմզ Աջսնրլնճ 
՟մնրմմգվթտ ղեխմ ե Իմշթ ղ՟ջթմ գր ռխ՟ճնրղ ե Սնրվՠ 
Գթվւզ. «Լսի՛ր, Իսրայէ՛լ, �ր Տէր Աստուածը մէկ Տէր է» -
/Եվխվ. Օվ. 6:4/, խ՟ղ «Մէ՛կ Տէր կայ, մէ՛կ հաւատ, մէ՛կ 
մկրտութիւն, մէ՛կ Աստուած, Հայր բոլորի, որ է բոլորի 
վրայ, բոլորի հետ և �ր բոլորի մէջ» /Եցգջ. 4:5-6/ 

ԻմշնրK ե Աջսնրլնճ Ովբթմ ՟մնր՟մնրգժ Օլգ՟ժ

Ովնռծգսգր Նվ՟ Աջսնր՟լ՟ճթմ ՠմնրէթրմզ՛ Սնրվՠ 
Աջսնր՟լ՟լմթ նվնռ՟ճմնրղ, ղթ՟րնվնրգժնռ ղ՟վբխ՟ճթմ 
ՠմնրէգ՟մ ծգս, փլգտ ՟ճմ (ղ՟վբխ՟ճթմ ՠմնրէթրմզ), 
նրջսթ գր Ն՟ ե Օլգ՟ժզ, ՟ճջթմւմ՛ Քվթջսնջ Իմշոեջ 
՟ջրնրղ ե Ղնրխ՟ջթ Արգս՟վ՟մնրղ. «...որովհետև այսօր 
Դաւթի քաղաքում ձեզ համար  ծնուեց � Փրկիչ, որ օծեալ 
Տէրն է» Իմշոեջ ծթմխս՟խ՟վ՟մգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ 
փլգ՟ժմգվզ ղ՟վա՟վեմգվմ եթմ, ւ՟ծ՟մ՟մգվզ գր 
է՟ա՟րնվմգվզ, ՟ճմոեջ եժ Յթջնրջ Քվթջսնջ Մ՟վա՟վե ե, 
Թ՟ա՟րնվ գր Ք՟ծ՟մ՟ճ՟ոգս 

ԵKվՠ ե լմնրգժ Աջսնրլնճ Ովբթմ

Նվ՟ ծ՟ղ՟վ ե ՟ջնր՟լ, նվ Ն՟ լմնրգժ ե ՠնժնվ բ՟վգվթտ 
՟պ՟չ (մ՟իւ՟մ ճ՟րթսգ՟մմգվզ), նվոեջդթ նգրե ղեխզ 
շղս՟լթ, էե գհգժ ե ը՟ղ՟մ՟խ, գվՠ Ն՟ շթ գհգժ 
 Սվ՟մնռ ղ՟սմ՟մյրնրղ ե ՟ճմ, նվ Յթջնրջ Քվթջ-
սնջ ճ՟րթսգ՟մ Ովբթմ ե Աջսնրլնճ, թմշոեջ գր Հ՟ճվ Աջ-
սզր՟լմ ե ճ՟րթսգ՟մ 

ԻKմշ գմ մյ՟մ՟խնրղ «Աջսնր՟լ ճԱջսնրլնճ, Լնճջ թ Լնրջնճ, Աջ-
սզր՟լ ձյղ՟վթս ճԱջսնրլնճ ձյղ՟վսե» ՠ՟պգվզ

Աճջ ՠ՟պգվզ մյ՟մ՟խնրղ գմ, նվ Աջսնրլնճ Ովբթմ Ճյղ՟-
վթս Աջսնր՟լ ե ՟մնր՟մրնրղ, ՟ճմ մնճմ թղ՟ջսնռ, թմշ-
ոեջ գր Հ՟ճվ Աջսնր՟լ «Լնճջ՛ ժնճջթտ» ՠ՟պգվզ թմշ-նվ 
՟պնրղնռ ՠ՟տ՟սվնրղ գմ Աջսնրլնճ Ովբնր ՟մզղՠպմգժթ 
լմնրմբզ Հփվթտ Ավգրթմ մ՟ճգժնռ ղգմւ ժնճջ գմւ սգջմնրղ 
Աճբ ժնճջթտ լմրնրղ ե սգջ՟մգժթ ժնճջզ նհչ ղգվկ՟վգա՟խ-
մ՟ճթմ ս՟վ՟լնրէգ՟մ ղեչ, ջ՟խ՟ճմ գ՝ր ՟պ՟չթմզ, գ՝ր 
գվխվնվբզ մնճմ ժնճջմ գմ՛ ՟մՠ՟ը՟մգժթ գր ՠմնրէգ՟ղՠ ղթ 
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Սվ՟ մղ՟մ եժ Հ՟ճվ Աջսնր՟լ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ Լնճջմ ե 
(սգ՝ջ Յնռծ. 1.5), Նվ՟մթտ լմրնրղ ե Աջսնրլնճ Ովբթմ, Ոռ 
մնճմոեջ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ Լնճջմ ե Ս՟խ՟ճմ Հ՟ճվ 
Աջսնր՟լ գր Աջսնրլնճ Ովբթմ ղթ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ ՟մՠ՟-
ը՟մգժթ Լնճջ գմ ղթ Աջսնր՟լ՟ճթմ Բմնրէգ՟մ 

Սնրվՠ Գվւնրղ խ՟Kմ փվթմ՟խմգվ, նվ տնճտ գմ ս՟ժթջ, նվ Յթջնրջ 
Քվթջսնջ Աջսնր՟լ ե

Նղ՟մ փվթմ՟խմգվզ ՠ՟դնրղ գմ Ած՟ բվ՟մտթտ ղթ 
ւ՟մթջզ. «Սկզբից էր Բանը, և Բանը Աստուծոյ մօտ էր, և 
Բանն Աստուած էր» /Յնռծ. 1:1/, «Եւ գիտենք, որ 
Աստուծոյ Որդին եկաւ և �զ տուեց խելք, որպէսզի 
ճանաչենք նրան, ով Ճշմարիտն է. և �նք Ճշմարտի՝ նրա 
Որդու՝ Յիսուս Քրիստոսի մէջ ենք. որովհետև նա՛ է 
ճշմարիտ Աստուած և յաւիտենական կեանք» /Ա Յնռծ. 
5:20/, «...նրանցն են նահապետները, նրանցից է նա 
Քրիստոս՝ ըստ մար4ի. և նա՛ է բոլորի  վրայ յաւիտեանս 
օրհնեալ Աստուած։ Ամէն» /Հպնղ. 9:5/: 

ԱվբգփKւ Աջսնրլնճ Ովբթմ ՟վ՟վնրգժ եվ

«Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խթ» ղեչ ՟ջրնրղ ե, նվ Աջսնրլնճ Ով-
բթմ լմնր՟լ ե, ՟ճժ նշ՛ ՟վ՟վնր՟լ Դ՟ ՟ջնրգժ ե Ավթնջթմ 
ղգվխ՟տմգժնր ծ՟ղ՟վ, նռ ջվՠ՟ոհլփվեմ նրջնրտ՟մնրղ եվ, 
էե Աջսնրլնճ Ովբթմ ՟վ՟վնր՟լ ե 

ԻKմշ գմ մյ՟մ՟խնրղ «Ննճմ Իմւմ թ ՠմնրէգմե Հփվ» ՠ՟պգվզ

Աճջ ՠ՟պգվզ տնճտ գմ ս՟ժթջ, նվ Աջսնրլնճ Ովբթմ նրմթ 
ղթգրմնճմ Աջսնր՟լ՟ճթմ ՠմնրէթրմզ, թմշ նվ Հ՟ճվ 
Աջսնր՟լ Սնրվՠ Գվւնրղ Յթջնրջ Քվթջսնջ Իմւմ Իվ 
ղ՟ջթմ գր Հ՟ճվ Աջսնրլնճ ղ՟ջթմ ՟ջնրղ ե. «Ես և իմ 
Հայրը � ենք» /Յնռծ. 10:30/:

ԻKմշ գմ մյ՟մ՟խնրղ « Ովնռ ՟ղգմ՟ճմ թմշ գհգր» ՠ՟պգվզ

«Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խթ» ՟ճջ ՠ՟պգվզ տնճտ գմ ս՟ժթջ, 
նվ Հ՟ճվ Աջսնր՟լ ՟ղեմ թմշ ջսգհլգտ Իվ Ովբնր՛ նվոեջ 
Իվ ճ՟րթսգ՟մ թղ՟ջսնրէգ՟մ գր Իվ ճ՟րթսգ՟մ Բ՟մթ 
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ղթչնտնռ «Ամէն  ինչ նրանով եղաւ. և առանց նրան չեղաւ 
ոչինչ, որ  եղել է» /Յնռծ. 1:3/, «Բայց �զ համար �այն 
մէ՛կ Աստուած կայ, Հայր, որ  ստեղծել է ամէն բան, և �նք 

ապրում ենք նրանով․և՝ մէ՛կ Տէր Յիսուս Քրիստոս, որի 
�ջոցով ստեղծուեց ամէն ինչ, և �նք ապրում ենք 
նրանով» /Ա Կնվմէ. 8:6/: 

ԻմշոեKջ խ՟վնհ եվ Աջսնրլնճ Ովբթմ թչմգժ գվխմւթտ, գէե Ն՟, 
թմշոեջ գր Հ՟ճվզ, Աղգմ՟անճ ե

Լթմգժնռ ՟ղգմ՟անճ՛ Աջսնր՟լ ղթյս ասմրնրղ ե գվխմւնրղ 
գր ղթյս՛ գվխվթ ռվ՟ճ Ս՟խ՟ճմ գվխվթ ռվ՟ճ Ն՟ ջխդՠնրղ 
՟մգվգրնճէ եվ, ՟ո՟ ճ՟ճսմնրգտ ղ՟վղմնռ, նրջսթ գր 
՟ջրնրղ  ե, նվ Ն՟ թչ՟ր գվխմւթտ «Արդ, ոչ ոք երկնքից չի 
ելել, եթէ ոչ նա, որ իջաւ երկնքից՝ մարդու Որդին, որ 
երկնքից էր» /Յնռծ. 3:13/:

ԻմշթK ծ՟ղ՟վ Աջսնրլնճ Ովբթմ թչ՟ր Եվխմւթտ

Աջսնրլնճ Ովբթմ թչ՟ր գվխմւթտ ճ՟մնրմ ղգդ՛ ղ՟վբ-
խ՟մտջ, գր ճ՟մնրմ ղգվ ցվխնրէգ՟մ, թմշոեջ գր ՟ջրնրղ ե 
«Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խնրղ» Ն՟ գվխթվ գխ՟ր նշ էե նգրե 
ընհնռվբթ խ՟ղ նվնյ ղ՟վբխ՟մտ ծ՟ղ՟վ, ՟ճժ ղգվ ՠնժնվթ՛ 
զմբծ՟մվ՟ոեջ ղ՟վբխ՟մտ ցվխնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ

Մ՟վբխ՟մտ թմշթKտ ցվխգժնր ծ՟ղ՟վ գխ՟ր Աջսնրլնճ Ովբթմ

 Աջսնրլնճ Ովբթմ գխ՟ր գվխթվ՛ ղ՟վբխ՟մտ ցվխգժնր.

1. Մգհւթտ. «Նա � որդի պիտի ծնի, և նրա անունը 
Յիսուս պիտի  դնես, քանի որ նա պիտի փրկի  իր 
ժողովրդին ՝ իր �ղքերից» /Մ՟սէ. 1:21/,
2. Օվեմւթ ՟մելւթտ. «Իսկ երբ ժամանակը իր  լրու�ն 
հասաւ, Աստուած ուղարկեց իր Որդուն, որը ծնուեց 
կնոջից և մտաւ օրէնքի տակ՝ փրկելու համար  նրանց, որ 
օրէնքի տակ էին...» /Գ՟հ. 4:4-5/; «Քրիստոս �զ վերստին 
գնեց օրէնքի անէծքից՝ անէծք դառնալով �զ համար 
(որովհետև գրուած է, թէ՝ «Անիծեալ է այն մարդը, որը 
կախուած է փայտից» /Գ՟հ. 3:13/,
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3. Ս՟ս՟մ՟ճթմ լ՟պ՟ճգժնրտ. «...մ՟ ցվխգտ ղգդ ի՟ր՟վթ 
թյի՟մնրէթրմթտ գր ղգդ ցնի՟բվգտ ՟վւ՟ճնրէթրմմ թվ 
ջթվգժթ Ովբնր» /Կնհ. 1:13/,
4. Մ՟ծթտ. «Արդ, որովհետև զաւակները հաղորդակից 
եղան արեան և մար4ին, ինքն  էլ մարդկային բնութեամբ 
մասնակից  եղաւ նրանց, որպէսզի իր մահով կործանի 
նրան, որ մահուան իշխանութիւն ունէր, այսինքն՝ 
Սատանային, և ազատի նրանց, որ, մահուան երկիւղով, 
�շտ գերութեան վիճակում էին» /Եՠվ. 2:14-15/,
5. Դընիւթտ. «...դրա համար էլ ասում է. «Ելաւ 
բարձունքը, գերիների  բազմութիւն գերեվարեց և 
մարդկանց պարգևներ տուեց» «Ելաւ»-ն ի՞նչ է, եթէ ոչ 
այն, որ իջաւ նախ երկրի ստորին կողմը։ Նա, որ իջաւ, 
նոյն ինքն է, որ  բարձրացաւ երկինքներից աւելի վեր, 
որպէսզի լցնի  ամբողջ տիեզերքը» /Եցգջ. 4:8-10/, «Կամ՝ 
ինչպէ՞ս կարող է մէկը մտնել հզօր � մարդու տունը և 
յափշտակել նրա գոյքերը, եթէ նախ չկապի հզօրին և 
ապա նրա տունը կողոպտի» /Մ՟սէ. 12:29/,
6. Կնրպւգվթմ լ՟պ՟ճգժնրտ. «Գնացէ՛ք ուրե4, աշակերտ 
դարձրէ՛ք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցէ՛ք Հօր և Որդու 
և Սուրբ Հոգու անունով։ Ուսուցանեցէ՛ք նրանց պահել 
այն բոլորը, ինչ որ ձեզ պատուիրեցի...» /Մ՟սէ. 
28:19-20/:

ԻKմշ գմւ ծ՟ջխ՟մնրղ «ղ՟վղմ՟տնրղ» ՟ջգժնռ

«Մ՟վղմ՟տնրղ» ՠ՟պզ գմէ՟բվնրղ ե, նվ Աջսնրլնճ Ով-
բթմ զմբնրմգտ ղ՟վբխ՟ճթմ ղ՟վղթմզ, ՠ՟տթ ղգհւթտ, գր 
բ՟վկ՟ր ղ՟վբ՛ շբ՟բ՟վգժնռ ժթմգժ Աջսնր՟լ, թմշոեջ գր 
՟ջրնրղ ե Արգս՟վ՟մնրղ. «Եւ Բանը մար�ն եղաւ» /Յնռծ. 
1:14/: 

ԻմշնրK ե մ՟գր ՟ջրնրղ, նվ Ն՟ «ղ՟վբ՟տ՟ր»

Ս՟ ՟ջրնրղ ե մվ՟ ծ՟ղ՟վ, նվոեջդթ թմշ-նվ ղեխզ շղս՟լթ, 
էե Աջսնրլնճ Ովբթմ ղթ՟ճմ ղ՟վղթմ զմբնրմգտ, ՟ճժ 
նվոեջդթ Նվ՟մ զմբնրմգմ նվոեջ խ՟ս՟վգ՟ժ ղ՟վբ Ի 
ծ՟ջս՟սնրղմ բվ՟՛ «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խթ» ղեչ 
՟ջրնրղ գմ մ՟գր ՟ճջ իփջւգվզ՛ «Որով էառ զմար�ն, զհո-
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գի և զ�տ, և զա�նայն, որ ինչ է ի մարդ՝ ճշմարտապէս և 
ո՛չ  կարծեօք»

ԻKմշ ե ՟ջրնրղ Սնրվՠ Գվւնրղ Աջսնրլնճ Ովբնր՛ Սնրվՠ Հնանրտ 
գր ջնրվՠ Կնճջ Մ՟վթ՟ղթտ ղ՟վղմ՟մ՟ժնր ղ՟ջթմ

Սնրվՠ Գվւնրղ Աջսնրլնճ Ովբնր՛ Սնրվՠ Հնանրտ գր ջնրվՠ 
Կնճջ Մ՟վթ՟ղթտ ղ՟վղմ՟մ՟ժնր ղ՟ջթմ ո՟սղնրղ ե 
Ղնրխ՟ջ Արգս՟վ՟մթշզ Եվՠ Կնճջ Մ՟վթ՟ղզ Յթջնրջնռ 
ճհթ՟մ՟ժնր ՟րգսթջմ Իվգմ սնրնհ Հվգյս՟խ՟ոգսթմ 
ծ՟վտվգտ. «Ինչպէ՞ս այդ կը պատահի ինձ, քանի որ ես 
տղամարդ չեմ ճանաչում», Հվգյս՟խ՟ոգսմ թ ո՟ս՟ջ-
ի՟մ ՟ջ՟տ. «Սուրբ Հոգին  կը  գայ քո վրայ, և Բարձրեալի 
զօրութիւնը հովանի կը լինի քեզ, որովհետև նա, որ 
քեզնից ծնուելու է, սուրբ է և Աստուծոյ որդի կը կոչուի» 
- /Ղնրխ. 1:34-35/:

ԻմշնրK Հվգյս՟խ՟ոգսմ ՟րգսգտ Կնճջթմ, գր նշ՛ նգրե ղ՟վբ

Ք՟մթ նվ Կնճջզ ոթսթ լմեվ Աջսնրլնճ Ովբնրմ, ՟ո՟ 
՟րգսթջզ ոթսթ ս՟վ Աջսնրլնճ Հվգյս՟խզ գր նշ էե՛ 
ղ՟վբզ 

ԻKմշ տգհթտ եվ ջգվնրղ Մ՟վթ՟ղ Աջսնր՟լ՟լթմզ

Աղգմ՟ջնրվՠ Կնճջ Մ՟վթ՟ղզ ջգվնրղ եվ Դ՟րէթ 
է՟ա՟րնվ՟խ՟մ տգհթտ, նվթտ գր ոեսւ ե ջգվեվ Փվխթշզ՛ 
զջս Աջսնրլնճ ՟րգսղ՟մ. «Տէրը ճշմարտութեամբ 
երդուեց Դաւթին ու չստեց նրան. Քո որովայնի պտղից 
պիտի նստեցնեմ քո գահին» /Սհ. 131:11/:
 Ն՟ մյ՟մնր՟լ եվ ղթգրմնճմ տգհթտ՛ Յնռջեցթ ծգս, 
նվոեջդթ մ՟ Կնճջթ ո՟ծ՟ո՟մզ ժթմեվ, ւ՟մդթ մվ՟մ 
մնրթվ՟ՠգվգժ եթմ Աջսլնրմ՛ զմբղթյս Կնճջ ղմ՟ժնր 
ինջսղ՟ղՠ  

ԻմշնրK գմւ Նվ՟մ ՟մնր՟մնրղ Ըմբղթյս Կնճջ

Ըջս Հ՟ճ Ապ՟ւգժ՟խ՟մ Եխգհգտնր ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ՛ 
Աղգմ՟ջնրվՠ Մ՟վթ՟ղզ ղթյս գհգժ եվ գր ղմնրղ ե Կնճջ 
ղթմշգր լմնրմբզ (Ահա կոյսը պիտի յղիանայ և � որդի 

42



պիտի ծնի, և նրան պիտի կոչեն  Էմմանուէլ...), լմնրմբթ 
ը՟ղ՟մ՟խ գր մնճմթջխ Փվխշթ լմնրմբթտ ճգսնճ, Նվ՟ 
խնրջնրէգ՟մ խմթւզ շի՟իսնրգտ, նրջսթ գր Ն՟ խնշրնրղ ե 
Ըմբղթյս Կնճջ Ն՟ Կնճջ ե՛ ժթմգժնռ Մ՟ճվ, գր Ն՟ Մ՟ճվ ե՛ 
ժթմգժնռ Կնճջ

ԻմշնրK գմւ ղգմւ Նվ՟մ խնշնրղ մ՟գր Աջսնր՟լ՟լթմ

Ք՟մթ նվ մ՟ լմգտ Աջսնրլնճ Ովբնրմ, ՟ո՟, ՠմ՟խ՟մ՟-
ՠ՟վ, Ն՟ Աջսնր՟լ՟լթմ ե. «...որովհետև նա, որ քեզնից 
ծնուելու է, սուրբ է և Աստուծոյ որդի  կը  կոչուի» /Ղնրխ. 
1:34-35/: Աճմնրծգսգր, Եջ՟ճթ ղ՟վա՟վեթ ծգսգրգ՟ժ 
իփջւգվթտ գվգրնրղ ե, նվ Կնճջ Մ՟վթ՟ղզ Աջսնր՟լ՟լթմ 
ե. «Ահա կոյսը պիտի յղիանայ ու որդի ծնի, և նրա անունը 
պիտի լինի Էմմանուէլ» /Եջ. 7:14/ (Էղղ՟մնրեժ ծթմ 
գՠվ՟ճգվեմթտ է՟վաղ՟մ՟լ մյ՟մ՟խնրղ ե «Աջսնր՟լ ղգդ 
ծգս ե») Ն՟գր ՟վբ՟վ Եհթջ՟ՠեէզ՛ Կնճջ Մ՟վթ՟ղթ 
՟դա՟խ՟մնրծթմ, մնճմոեջ ՟մնր՟մնրղ ե Նվ՟մ Տթվնչ 
Մ՟ճվ Եր ՟ճբ ՟մնր՟մնրղզ ծ՟ղ՟դփվ ե «Աջսնր՟լ՟լթմ» 
՟մնր՟մզ «Որտեղի՞ց  ինձ այս ուրախութիւնը, որ իմ 
Տիրոջ մայրը ինձ մօտ գայ» /Ղնրխ. 1:43/:

ԻմշնրK Տեվ Յթջնրջ Քվթջսնջ ղ՟սմնրգտ ղ՟ծնր՟մ

Տեվ Յթջնրջ Քվթջսնջ ղ՟ծնր՟մ ղ՟սմնրգտ նշ էե 
նվնռծգսգր շեվ խ՟վնհ ինրջ՟ցգժ ղ՟ծթտ, ՟ճժ նվնռծգսգր 
Իմւմ եվ խ՟ղգմնրղ բ՟. «...ես իմ կեանքն եմ տալիս, 
որպէսզի վերստին այն առնեմ։ Այն  ինձնից ոչ ոք չի 
վերցնի, այլ ես ինքս եմ այն տալիս. իշխանութիւն ունեմ 
այն տալու և իշխանութիւն ունեմ այն վերստին 
առնելու» /Յնռծ. 10:17-18/, «Եւ ինչպէս որ Մովսէսը 
անապատում բարձրացրեց օձը, այնպէս էլ մարդու Որդին 
պէտք է բարձրանայ, որպէսզի, ով նրան հաւատում է, 

յաւիտենական կեանքն ընդունի․ քանի որ  Աստուած 
այնքան սիրեց աշխարհը, որ  �նչև իսկ իր  �ածին Որդուն 
տուեց, որպէսզի, ով նրան  հաւատում է չկորչի, այլ 
ընդունի յաւիտենական կեանքը» /Յնռծ. 3:14-16/: 
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ՈKռ բ՟ս՟ո՟վսգտ Նվ՟մ ղ՟ծնր՟մ

Հվգ՟ճ ՟ր՟ա՟մթմ գր բոթվմգվմ ՟սնրղ եթմ Նվ՟մ ՟ճմ 
ՠ՟մթ ծ՟ղ՟վ, նվ Ն՟ ղգվխ՟տմնրղ եվ մվ՟մտ խգհլ 
նրջղնրմւմ նր ՟մփվթմ՟խ՟մ խգ՟մւզ, գր մ՟ի՟մկնրղ եթմ 
Նվ՟մ, ւ՟մդթ ընհնռնրվբզ նրջղնրմւթ գր ծվ՟յւմգվթ 
ծ՟ղ՟վ Նվ՟մ ՟րգժթ եվ ճ՟վանրղ, ւ՟մ թվգմտ Աճբ 
ո՟սձ՟պնռ եժ մվ՟մւ դվո՟վսգտթմ Յթջնրջթմ գր 
բ՟ս՟ո՟վսգտթմ Նվ՟մ ղ՟ծնր՟մ. «Քահանայապետը 
խօսեց և նրան ասաց. «Երդուեցնում եմ քեզ կենդանի 
Աստուծով, որ �զ ասես, թէ դու՞ ես Քրիստոսը՝ 
Աստուծոյ Որդին»։ Յիսուս նրան ասաց. «Դու ասացիր։ 
Բայց ասում եմ ձեզ. այսուհետև մարդու Որդուն կը տես-
նէք նստած ա�նազօր Աստուծոյ աջ կողմում և եկած 
երկնքի  ամպերի վրայով»։ Այն ժամանակ քահանայապե-
տը պատռեց իր զգեստներն ու ասաց. «Հայհոյեց, էլ ինչի՞ 
են  պէտք �զ վկաներ. ահա հիմա լսեցիք նրա հայհոյան-
քը։ Ի՞նչ է ձեր կամքը»։ Նրանք պատասխանեցին ու 
ասացին՝ մահապարտ է» /Մ՟սէ. 26:63-66/: 

ԻմշնրK ե «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խնրղ» ՟ջրնրղ, նվ Յթջնրջ Քվթջ-
սնջ շ՟վշ՟վնրգտ

«Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խնրղ» նշ ղթ՟ճմ ՟ջրնրղ ե, նվ 
Յթջնրջ Քվթջսնջ ի՟շնրգտ, ՟ճժգր ՟րգժ՟տնր՟լ ե, նվ Ն՟ 
շ՟վշ՟վնրգտ, նվոեջդթ տնճտ սվնրթ, նվ Նվ՟ ի՟շգժնր-
էթրմզ նշ էե զմբ՟ղեմզ ՟պգվգրնճէ շ՟վշ՟վ՟մւմգվ գր 
ղ՟ծ եվ, թմշոեջ ՟ջնրղ եթմ նվնյ ջնրս ռ՟վբ՟ոգսմգվ, 
՟ճժ թվ՟խ՟մ շ՟վշ՟վ՟մւ եվ գր ղ՟ծ: 
 Քվթջսնջթ շ՟վշ՟վ՟մւմգվթ ղ՟ջթմ իփջնրղ ե 
Եջ՟ճթ Մ՟վա՟վեմ. «Նրա տեսքն աւելի անարգ էր ու 
նսեմ , քան բոլոր մարդկանց որդիներինը։ Նա 
հարուածների ենթակայ � մարդ եղաւ, որ  ցաւերին 
համբերել գիտէ. իր երեսը դարձնելով՝ արհամարհուեց ու 
բանի տեղ չդրուեց։ Նա՝ �ր �ղքերն էր վերցնում և �զ 
համար չարչարւում, սակայն �նք նրա ցաւերը, հար-
ւածներն ու չարչարանքները համարեցինք իբրև 
Աստծուց եկած բան։ Բայց նա խոցուեց �ր �ղքերի հա-
մար և �ր անօրէնութիւնների  համար դատապարտուեց. 
�ր խաղաղութեան համար նա՛ պատիժ կրեց, նրա՛ 
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վէրքերով �նք բժշկուեցինք։ Ամէնքն էլ մոլորուած 
ոչխարներ  են. մարդն իր ճանապարհին մոլորուեց, բայց 
Տէրը նրա՛ն  մատնեց �ր �ղքերի համար։ Ու նա վշտից 
իր  բերանն անգամ չի  բացում։ Ինչպէս ոչխար՝ նա 
մորթուելու տարուեց, ինչպէս գառ՝ անմռունչ կանգնած 
է խուզողի առաջ և նրա նման  իր  բերանը չի բացում» /Եջ. 
53:3-7/:

ԻմշնրK Յթջնրջ Քվթջսնջ ղեխ ՟մա՟ղ ղգպ՟ր

Ովնռծգսգր ի՟շթ ռվ՟ճ Ն՟՛ Իվ ղ՟ծնռ թվ՟անվլգտ խ՟-
ս՟վգ՟ժ ցվխնրէթրմզ նհչ ղ՟վբխ՟ճթմ տգհթ ծ՟ղ՟վ, թմշթ 
ղ՟ջթմ ե ՟ջնրղ Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժզ. «...քանզի Քրիստոս 
ոչ թէ ճշմարտութեան օրինակ եղող ձեռակերտ սրբա-
րանը մտաւ, այլ՝ բուն իսկ երկինքը, որպէսզի �զ համար 
ներկայանայ Աստուծոյ առաջ։ Ոչ թէ նրա համար, որ շատ 
անգամ ինքն իրե՛ն  պատարագ մատուցի, ինչպէս 
քահանայապետը, որ  Սրբութիւնների Սրբութիւնն էր 
մտնում ամէն տարի իրը չեղած արիւնով. այլապէս նա 
բազում անգամ պէտք է չարչարուէր աշխարհի սկզբից ի 
վեր։ Բայց այժմ, դարերի վախճանին, նա մէկ անգամ 
ընդ�շտ յայտնուեց՝ իր անձի պատարագումով �ղքը 
ջնջելու համար։ Եւ ինչպէս որ մարդկանցից սահմանուած 
է մէ՛կ անգամ �ռնել և այնուհետև դատաստան, նոյնպէս 
և Քրիստոս մէ՛կ անգամ որպէս պատարագ մատուցուեց՝ 
շատերի �ղքերը վերացնելու համար. իսկ երկրորդ 
անգամ, առանց �ղքի, պիտի յայտնուի նրանց, որոնք 
սպասում են իրեն՝ հաւատով փրկուելու համար» /Եՠվ. 
9:24-28/, «Այդ կամքով էլ �նք սրբուեցինք Յիսուս 
Քրիստոսի  մար4ի մէկընդ�շտ պատարագումով» /Եՠվ. 
10:10/:

ԻմշնրK Յթջնրջ Քվթջսնջ ղ՟ծ՟տ՟ր՛ է՟ցգժնռ Իվ Ավթրմզ
 

Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժթ իփջւգվնռ՛ ՟պ՟մտ ՟վգ՟մ շթ ժթմնրղ 
էնհնրէթրմ. «Եւ գրեթէ ամէն ինչ  արիւնով էր մաքրւում 
ըստ օրէնքի, և առանց արիւն թափելու թողութիւն  չի 
լինում» /Եՠվ. 9:22/, ՟ճջթմւմ՛ Քվթջսնջթ Ավգ՟ղՠ ղգմւ 
Հփվ ծգս ծ՟յսնրէթրմ ջս՟տ՟մւ Իվ Ավգ՟ղՠ Տեվզ 
ծ՟ջս՟սգտ Ննվ Որիսզ, ճ՟րգվը ւ՟րնրէթրմզ գր ղգհւգ-
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վթտ ղ՟ւվնրղզ. «...ո՛չ էլ նոխազների և  զուարակների 
արիւնով, � անգամ ընդ�շտ իր իսկ արեամբ մտաւ 
սրբարան՝ յաւիտենական փրկութիւն ապահովելով... 
որչա՜փ ևս առաւել արիւնը Քրիստոսի , - որ 
յաւիտենական Հոգու �ջոցով ինքն իրեն որպէս 
անարատ պատարագ մատուցեց Աստծուն, - կը մաքրի 
ձեր  խղճմտանքը �ռած գործերից, որպէսզի ծառայէք 
կենդանի Աստծուն։ Ահա թէ ինչու նա նոր ուխտի 
�ջնորդ է, քանի որ իր մահը առաջին ուխտի ժամանակ 
գործուած յանցանքների քաւութեան համար եղաւ, 
որպէսզի կանչուածները յաւիտենական ժառանգութեան 
խոստու4 ստանան... Ուստի և առաջին ուխտը  առանց 
արեան  չէր  նուիրագործուի» /Եՠվ. 9:12-18/: «Իմացէ՛ք, որ 
ապականացու արծաթեղէնով և ոսկեղէնով չէ, որ 
փրկուեցիք ձեր հայրենաւանդ ունայն ընթացքից, այլ՝ 
թանկագին արեամբ Քրիստոսի, որ անբիծ և անարատ է, 
ինչպէս � գառ» /Ա Պգսվ. 1:18-19/: 

ԻմշնրK Յթջնրջ Քվթջսնջ ի՟շնրգտ

Խ՟շզ՛ նվոեջ ս՟մչ՟մւմգվթ գր ղ՟ծնր՟մ անվլթւ, 
ծմ՟վգժ եթմ ծպնղե՟տթմգվզ, նրջսթ՛ ի՟շթ ռվ՟ճ ղ՟ծզ 
մվ՟մտ ծ՟ղ՟վ ՟ղգմ՟՟ղփէ՟ժթ ղ՟ծ՟ո՟սթըմ եվ, նվթմ 
բ՟ս՟ո՟վսնրղ եթմ ղթ՟ճմ ՟մնրհհգժթ շ՟վ՟անվլմգվթմ 
գր բ՟ր՟ձ՟մմգվթմ Հպնղե՟տթմգվզ ծ՟ղ՟վնրղ եթմ, նվ 
ի՟շգժնրէգ՟մ ղ՟ջթմ ո՟վդ ճթյ՟ս՟խնրղմ ՟մա՟ղ 
ոհլնրղ ե Հպնղթ ւ՟հ՟ւ՟տնր յնրվէգվզ
 Իջվ՟ճեժ՟տթմգվթ ծ՟ղ՟վ ի՟շթ ռվ՟ճ ղ՟ծզ 
մնճմոեջ ծ՟ղ՟վրնրղ եվ ՟ղգմ՟՟ղփէ՟ժթ ղ՟ծ՟ո՟սթըզ, 
թմշոեջ նվ ավնր՟լ ե Հթմ Կս՟խ՟վ՟մնրղ. «...որովհետև 
Աստծուց անիծուած է նա, ով կախուած է ծառից» /Եվխվ. 
Օվ. 21:23/ Աճբ ո՟սձ՟պնռ եժ Տեվզ ղ՟ծնր՟մ բ՟ս՟-
ո՟վսնրգտ ի՟շթ ռվ՟ճ 

ԻKմշ ռթձ՟խնրղ եվ Յթջնրջ Քվթջսնջ Իվ ղ՟ծթտ ճգսնճ ղթմշգր 
ճ՟վնրէթրմ

Նվ՟ Մ՟վղթմզ ղ՟ծ՟տ՟լ եվ, ւ՟մթ նվ ծնաթմ 
ՠ՟ը՟մնրգժ եվ մվ՟մթտ, ջ՟խ՟ճմ ՟ճբ մնճմ Մ՟վղթմզ 
խգմբ՟մթ եվ Աջսնր՟լնրէգ՟ղՠ Եր ՟ճբ Մ՟վղթմզ, 
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Աջսնր՟լնրէգ՟մ ծգս ղթ՟րնվնր՟լ, է՟հնրգտ գր ղմ՟տ 
՟մ՟ո՟խ՟մ Իջխ ծնաթմ, Աջսնր՟լնրէգ՟մ ծգս 
ղթ՟րնվնր՟լ, թչ՟ր բընիւ 

ԻմշնրK Յթջնրջ Քվթջսնջ է՟հնրգտ

Ք՟մթ նվ Տեվ Աջսնր՟լ Աբ՟ղթմ ՟ջ՟տ. «Քո երեսի 
քրտինքով ուտես հացդ �նչև հող դառնալդ, որովհետև 
հող էիր և հող էլ կը  դառնաս» /Ծմմբ. 3:19/, ՟ո՟ 
ծ՟վխ՟րնվ եվ Քվթջսնջթմ ղսմգժ ծնհթ ղեչ, նվոեջդթ 
ռգվ՟տմեվ բ՟ս՟ո՟վսնրէթրմզ Իմշոեջ ցյե ոջ՟խնռ նր 
Իվ ւվսթմւնռ ռգվ՟տվգտ ցնրյմ նր ւվսթմւզ, ՟ճմոեջ եժ 
ծնհթ ղեչ է՟հնրգժնռ՛ ղ՟ծզ 

ԻմշնրK ե ՟ջրնրղ , նվ Յթջնրջ Քվթջսնջ է՟հնրգտ

Յթյ՟ս՟խնրղզ, նվ Ն՟ է՟հնրգտ, ՠգվրնրղ ե, նվոեջդթ 
դփվ՟մ՟ճ ծ՟ր՟սւզ ՟պ ՟ճմ, նվ Ն՟ թվփւ ղ՟ծ՟տ՟ր գր 
ճ՟վնրէթրմ ՟պ՟ր, ւ՟մդթ էյմ՟ղթմգվմ ՟մա՟ղ ո՟ծ՟խ-
մգվ խ՟վագտթմ Նվ՟ ագվգդղ՟մթմ, թջխ ագվգդղ՟մզ 
խմւգտթմ /սգ՝ջ Մ՟սէ. 27:65-66/: Թ՟հղ՟մ ղ՟ջթմ իփ-
ջնրղ ե մ՟գր Եջ՟ճթ Մ՟վա՟վեմ. «Նրա գերեզմանի հա-
մար՝ չարութեամբ, իսկ նրա մահուան համար �ծա�ծ 
հարուածներով պիտի վրէժխնդիր լինեմ, որովհետև նա 
անօրէնութիւն չգործեց, և նենգութիւնը տեղ չգտաւ նրա 
բերանում» /Եջ. 53:9/

ԻմշթK ծ՟ղ՟վ Յթջնրջ Քվթջսնջ թչ՟ր բընիւ

Տեվ Յթջնրջ Քվթջսնջ թչ՟ր բընիւ, նվոեջդթ ՟ճմսգհ 
ւ՟վնդթ ղ՟ծնր՟մ ծ՟մբեո ճ՟հէ՟մ՟խթ ղ՟ջթմ գր Իվ 
ա՟ժջսգ՟մզ ծ՟ր՟սնռ ջո՟ջնհ ղ՟վբխ՟մտ ծնաթմգվմ 
՟դ՟սթ ջ՟ս՟մ՟ճթ թյի՟մնրէթրմթտ, բընիւթտ գր 
ղ՟ծնր՟մթտ «Արդարև, �ր բոլորի համար, �ղքերի 
պատճառով, մէկ անգամ �ռաւ և ինքը Քրիստոս՝ 
Արդարը՝ անարդարների համար, որպէսզի  �զ մօտեցնի 
Աստծուն. նա թէպէտև մար4ով �ռաւ, բայց կենդանի է 
Հոգով, որով և գնաց, քարոզեց բանտում եղած այն 
հոգիներին» /Ա Պգսվ. 3:18-19/, «...դրա համար էլ ասում 
է. «Ելաւ բարձունքը, գերիների բազմութիւն գերեվարեց և 
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մարդկանց պարգևներ տուեց»։ «Ելաւ»-ն ի՞նչ է, եթէ ոչ 
այն, որ իջաւ նախ երկրի ստորին կողմը։ Նա, որ իջաւ, 
նոյն ինքն է, որ  բարձրացաւ երկինքներից աւելի վեր, 
որպէսզի լցնի  ամբողջ տիեզերքը» /Եցգջ. 4:8-10/, «Կամ՝ 
ինչպէ՞ս կարող է մէկը մտնել հզօր � մարդու տունը և 
յափշտակել նրա գոյքերը, եթէ նախ չկապի հզօրին և 
ապա նրա տունը կողոպտի» /Մ՟սէ. 12:19/:

ԵKվՠ ճ՟վնրէթրմ ՟պ՟ր Յթջնրջ Քվթջսնջ

Եվվնվբ փվզ, թմշոեջ գր ՟ջրնրղ ե «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟-
խնրղ». «...յերրորդ աւուր  յարուցեալ» Եվվնվբ փվզ ճ՟վնր-
էթրմ ՟պմգժնր ղ՟ջթմ ՟ջնրղ եվ մ՟գր Տեվզ. «Մարդու 
Որդին մատնուելու է մարդկանց ձեռքը, նրանք պիտի 
սպանեն նրան. և երբ նա սպանուի, երրորդ օրը յարութիւն 
պիտի առնի» /Մ՟վխ. 9:30/: Եվվնվբ փվզ ճ՟վնրէթրմ 
՟պմգժնր ղ՟ջթմ ռխ՟ճնրղ ե մ՟գր Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժզ. 
«...որովհետև ես ձեզ աւանդեցի նախ այն, ինչը ես ինքս 
ընդունեցի. թէ՝ Քրիստոս �ռաւ �ր  �ղքերի համար՝ ըստ 
Գրքերի և թէ՝ թաղուեց և թէ՝ յարութիւն  առաւ երրորդ 
օրը՝ ըստ Գրքերի» /Ա Կնվմէ. 15:4-5/: Հթմ Կս՟խ՟վ՟-
մնրղ մնճմոեջ ղ՟սմ՟մյրնրղ ե, նվ Յթջնրջ Քվթջսնջ 
ոեսւ ե ճ՟վնրէթրմ ՟պմեվ ծգմտ գվվնվբ փվզ Դվ՟ 
ո՟սխգվզ ս՟ժթջ ե Յնռմ՟մ Մ՟վա՟վեմ. «Երեք ցերեկ, 
երեք գիշեր Յո7անը կէտի փորում էր» /Յնռմ. 2:1/, թմշթ 
ղ՟ջթմ Տեվմ Իմւմ եժ ե ՟ջնրղ. «...որովհետև, ինչպէս 
Յո7անը երեք օր  ու երեք գիշեր կէտի փորի  մէջ էր, 
նոյնպէս և մարդու Որդին երկրի  ընդերքում՝ երեք օր ու 
երեք գիշեր» /Մ՟սէ. 12:40/:  

ԻմշոեKջ ղ՟վբթխ թղ՟տ՟մ, նվ Յթջնրջ Քվթջսնջ ճ՟վնրէթրմ ե 
՟պգժ

Գգվգդղ՟մզ ծջխնհ դթմնրնվմգվզ ջ՟վջ՟ցնռ թղ՟տ՟մ 
Քվթջսնջթ ճ՟վնրէգ՟մ ղ՟ջթմ, գվՠ Աջսնրլնճ ծվգյս՟-
խզ ղթ խնհղ աժնվգտ ւ՟վզ, նվնռ ց՟խնր՟լ եվ Նվ՟ Գգ-
վգդղ՟մզ, գր ղթ՟ը՟ղ՟մ՟խ սգհթ նրմգտ՟ր ղգլ գվխվ՟-
յ՟վը Հվգյս՟խմգվմ ՟րգսգտթմ Քվթջսնջթ ճ՟վնրէգ՟մ 
ղ՟ջթմ Մ՟վթ՟ղ Մ՟աբ՟հգմ՟տնրմ գր ղթ ւ՟մթ ծնանր 
(սգ՝ջ Մ՟սէ. 28:1-7): Յթջնրջ Քվթջսնջ Իմւզ Իվ 

48



ճ՟վնրէգ՟մ փվզ գվգր՟տ յ՟սգվթմ՛ թրհ՟ՠգվ խ՟մ՟մտ, 
Պգսվնջ Ապ՟ւգ՟ժթմ, Էղղ՟րնրջ ամ՟տնհ գվխնր ՟յ՟-
խգվսմգվթմ, գր, թ ռգվչնճ, ՠնժնվ ՟յ՟խգվսմգվթմ գվգր՟տ 
՟ճմ ս՟մզ, նվթ բպմգվզ ց՟խ եթմ Աճմնրծգսգր, Ն՟ 
ՠ՟դղթտջ գվգր՟տ մվ՟մտ ւ՟պ՟ջնրմ փվնր՟ճ զմէ՟տւնրղ. 
՟ճբ փվգվթտ ղեխնրղ Ն՟ ղթ՟մա՟ղթտ գվգր՟տ Իվգմ 
ծ՟ր՟ս՟վթղ ՟րգժթ ւ՟մ ծթմա ծ՟վթրվ ղ՟վբնր (սգ՝ջ 
Կնվմէ. 15:6): 

Յ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ ւ՟մթK փվ Յթջնրջ Քվթջսնջ գվգր՟տ Ապ՟-
ւգ՟ժմգվթմ

Յթջնրջ Քվթջսնջ Իվ ճ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ ւ՟պ՟ջնրմ փվ 
գվգր՟տ թվ Ապ՟ւգ՟ժմգվթմ, նվոեջդթ յ՟վնրմ՟խթ 
նրջնրտ՟մգժ մվ՟մտ Աջսնրլնճ ՟վւ՟ճնրէգ՟մ ա՟հսմթւ-
մգվզ, թմշոեջ գր ՟ջրնրղ ե «Գնվլւ Ապ՟ւգժնտնրղ». «Նա 
իր  չարչարանքներից յետոյ իրեն կենդանի ներկայացրեց 
նրանց առաջ շատ ապացոյցներով՝ քառասուն օրերի 
ընթացքում երևալով նրանց և խօսելով Աստուծոյ 
արքայութեան մասին» /Գնվլւ 1:3/:

ԻմշնրK Յթջնրջ Քվթջսնջ ծ՟ղՠ՟վկնրգտ

Ովոեջդթ Եվխմւնրղ ղգդ ծ՟ղ՟վ սգհ ո՟սվ՟ջսթ. 
«...գնում եմ ձեզ համար էլ տեղ պատրաստելու» /Յնռծ. 
14:2/ գր նվոեջդթ Սնրվՠ Հնանրմ նրհ՟վխթ. «Բայց ես ճըշ-
մարիտն եմ ասում ձեզ. լաւ է ձեզ համար, որ ես գնամ. 
որովհետև եթէ ես չգնամ, Մխիթարիչը ձեզ մօտ չի գայ. 
իսկ եթէ գնամ, նրան կ'ուղարկեմ ձեզ մօտ» /Յնռծ. 16:7/:

ԻմշոեKջ ծ՟ղՠ՟վկնրգտ Յթջնրջ Քվթջսնջ

Իմշոեջ ՟ջրնրղ ե «Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խնրղ»՛ «մնճմ ղ՟վ-
ղզմնռ», ՟ճջթմւմ՛ Նվ՟ ղ՟վղթմզ ճ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ եժ 
ցնցնինրէգ՟մ շգմէ՟վխնրգտ 
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ԻմշոեKջ ոեսւ ե ծ՟ջխ՟մ՟ժ «մջսգտ Հփվ ՟չ խնհղնրղ» ՠ՟պգ-
վզ

Աջնր՟լ ե, նվ Յթջնրջ Քվթջսնջ մջս՟լ ե Հփվ ՟չ խնհ-
ղնրղ (՟ճջթմւմ՛ Հփվ խնհւթմ) Ս՟խ՟ճմ Աջսնր՟լ ՟ղգմ՟-
անճ ե Աճջ իփջւգվզ ոեսւ ե ծ՟ջխ՟մ՟ժ ծնագրնվ ՟պնր-
ղնռ. Յթջնրջ Քվթջսնջ նրմթ Հ՟ճվ Աջսնրլնճ դփվնրէգ՟-
մզ ծ՟ր՟ջ՟վ դփվնրէթրմ 
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ԲԱՆԻ ՄԱՐԴԵՂԱՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՃթKյս ե ՟ջգժզ, էե Քվթջսնջ լմնրգտ, ղգպ՟ր, ճ՟վնրէթրմ ՟պ՟ր 
թՠվգր ղ՟վբ

Ճթյս շե ՟ճբոեջ ՟ջգժզ, ւ՟մթ նվ ՟ճբոեջ ՟ջնրղ գմ 
Քվթջսնջթ` զջս ենրէգ՟մ Ճյղ՟վթս Աջսնր՟լ ժթմգժնրմ 
շծ՟ր՟ս՟տնհմգվզ:
 «Իՠվգր ղ՟վբ» ՟վս՟ճ՟ճսնրէթրմմ թմւմթմ 
ւմմնրէգ՟մ ե ՟պմրնրղ գվգւ խգվո` ՟շւգվնռ, ղսւնռ գր 
ծ՟ր՟սւնռ, ւ՟մդթ ՟շւգվնռ սգջմնրղ գմւ դա՟ժթմգվզ, 
ղսւնռ` թղ՟մ՟ժթմ, թջխ ծ՟ր՟սւնռ` ՟մթղ՟մ՟ժթմ: Եր 
՟ճջոեջ` ՟շւզ ջի՟ժրնրղ ե, գվՠ, փվթմ՟խ, չվթ ղեչ մ՟րթ 
հգխզ ՠգխնր՟լ ե սգջմնրղ: Ննճմոեջ գր ղթսւմ ե ջի՟ժրնրղ 
Աջսլնրմ ւմմգժթջ, թմշոեջ փվթմ՟խ` թղ՟ջսնրմմգվթ բեո-
ւնրղ, նռւգվ շխ՟վնհ՟տ՟մ ղսւնռ ձ՟մ՟շգժ Աջսլնրմ: 
Բ՟ճտ ծգմտ Հ՟ր՟սւնռ ե, նվմ ե Աջսնրլնճ ժնճջմ նր յմնվ-
ծզ` թչ՟լ ղ՟վբխ՟մտ ռվ՟ճ, նվ ձ՟մ՟շնրղ գմւ Աջսլնրմ: 
Եր ՟ճջոեջ` նռ շնրմթ ծ՟ր՟սւթ ժնճջզ, մ՟ շթ ձ՟մ՟շնրղ 
Քվթջսնջթմ` նվոեջ Ճյղ՟վթս Աջսնրլնճ, ՟ճժ ծվգ՟մգվթ 
ոեջ սգջմնրղ ե ղթ՟ճմ սգջ՟մգժթմ. «...որ  դու մարդ ես, 
բայց ինքդ քեզ Աստուծոյ տեղ ես դնում» /Յնռծ. 10:33/: 
Իմշոեջ գր ՟ճժ՟բ՟ր՟մմգվզ (ղնրջնրժղ՟մմգվ), սգջմգժնռ 
Քվթջսնջթ ղ՟վղթմզ, Նվ՟մ զմբնրմնրղ գմ թՠվգր ղ՟վբնր 
խ՟ղ Մ՟վա՟վեթ:
 Եր ւ՟մթ նվ մ՟ի սգջմնրղ գմւ ղ՟վբնր ղ՟վղթմզ, 
ճգսնճ ղթ՟ճմ` ձ՟մ՟շնրղ մվ՟ ծնաթմ, ՟ճբոեջ եժ մ՟ի 
սգջմնրղ գմւ Քվթջսնջթ Մ՟վղթմզ, թջխ ճգսնճ գր ձ՟մ՟-
շնրղ Նվ՟ Աջսնր՟լնրէթրմզ:
 Աճջոթջնռ` Քվթջսնջ Մ՟վբ ե ձյղ՟վթս ղ՟վ-
ղզմնռ, ծնանռ գր ղսւնռ, մնճմթջխ` ՟րգժթմ, ւ՟մ ղ՟վբզ, 
ւ՟մդթ Ն՟ ղ՟վբ՟տ՟լ Աջսնր՟լ ե:

Տ՟վՠգվրնKրղ ե ՟վբգփւ ղգվ Տթվնչ լմնրմբզ ղ՟վբխ՟մտ լմնրմ-
բթտ

Աճն, ս՟վՠգվրնրղ ե: Պեսւ ե ՟ջգժ, նվ լմմբգ՟մ շնվջ սգ-
ջ՟խ խ՟ճ. 1. նշ ղփվթտ գր նշ ծփվթտ, թմշոեջ Աբ՟ղթմզ, 2. 
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ծփվթտ, ՠ՟ճտ նշ ղփվթտ, թմշոեջ Եր՟ճթմզ, 3. ծփվթտ գր 
ղփվթտ, թմշոեջ ՠնժնվ ղ՟վբխ՟մտզ, գր 4. ղփվթտ, ՠ՟ճտ նշ 
ծփվթտ, թմշոեջ Քվթջսնջթ լմնրմբմ եվ:
 Աճջոթջնռ` ղգվ Տթվնչ լմնրմբզ ս՟վՠգվրնրղ ե 
ղթրջ լմնրմբմգվթտ: Ն՟իգր՟պ՟չ` ւ՟մդթ Սնրվՠ Հնանրտ 
եվ. «...որովհետև նրա մէջ յղացուածը Սուրբ Հոգուց է» /
Մ՟սէ. 1:20/: Եվխվնվբ` Նվ՟ լմնրմբմ ՟պ՟մտ 
ջխդՠմ՟խ՟մ ղգհւթ եվ. «...որովհետև նա, որ քեզնից է 
ծնուելու, սուրբ է և Աստուծոյ որդի կը կոչուի» /Ղնրխ. 
1:35/: Ծմնրմբմ ՟պ՟մտ ջգվղթ եվ. «Բայց նրան չէր 
մօտենում, �նչև Մարիամը ծնեց իր անդրանիկ որդուն»  /
Մ՟սէ. 1:25/: Բ՟տթ ՟ճբ` ՟մ՟ո՟խ՟մ եվ, ւ՟մդթ Ն՟ 
Իմւմ ՟մ՟ո՟խ՟մ եվ, թջխ Կնճջ Մ՟վթ՟ղզ լմմբգ՟մ 
ը՟ղ՟մ՟խ ղմ՟տ Ամ՟վ՟ս Կնճջ, ւ՟մդթ «...ահա կոյսը կը 
յղանայ և կը ծնի � որդի» /Եջ. 7:14/: Ք՟մդթ Նվ՟ 
Մ՟վղթմմ ՟մ՟վ՟ս եվ, ՟մղգհ, ՟մ՟ո՟խ՟մ, խգվ՟խվթ 
խ՟վթւ շնրմեվ, շմ՟ճ՟լ մվ՟մ, նվ ճ՟մնրմ ղգդ մ՟ ջմնրգտ 
խնրջ՟խ՟մ ջսթմւմգվթտ, գր դգվլ եվ ՠմ՟խ՟մ ՟իսգվթտ: 
Բ՟տթ ՟ճբ` Նվ՟ լմնրմբմ ՟րգսգժ ե Հվգյս՟խզ:

Բ՟ճտ շեK նվ Յնռծ՟մմեջ Մխվսշթ լմնրմբզ մնճմոեջ ՟րգսգժ ե 
Հվգյս՟խզ

Աջգմւ, նվ ՟ճն, ՠ՟ճտ ՟ղեմ բեունրղ ՟ճջ գվխնր ՟րգսթջ-
մգվզ ս՟վՠգվրնրղ գմ: Հվգյս՟խզ Քվթջսնջթ ղ՟ջթմ 
՟րգսգտ նվոեջ Աջսնրլնճ Ովբնր, թջխ Յնռծ՟մմեջթ 
ղ՟ջթմ իփջգտ նվոեջ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ նվբնր: Քվթջսնջթմ 
՟մնր՟մգտ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ Թ՟ա՟րնվ, թջխ Յնռծ՟մ-
մեջթմ` լ՟պ՟ճ: Յգսնճ` Քվթջսնջ լմնրգտ Կնճջթտ, թջխ 
Յնռծ՟մմեջմ` ՟մոսնրհ խմնչթտ: Յնռծ՟մմեջզ, ժթմգժնռ 
թվ ղփվ ՟վա՟մբնրղ, գվխվո՟ագտ Յթջնրջթմ. «...մանուկը 
խաղաց նրա որովայնում» /Ղնրխ. 1:41/, թջխ գվգջնրմ 
ս՟վնրտ ճգսնճ, ժջնրգտ նվոեջ «Անապատում կանչողի 
ձայն» /Եջ. 40:3/: Աճջոեջ նրվգղմ` Կնճջթտ լմնր՟լմ թմւզ 
Տեվ Աջսնր՟լ եվ, Հվգյս՟խթ իփջւնռ. «...որովհետև, 
այսօր Դաւթի քաղաքում ձեզ համար ծնուեց � Փրկիչ, որ 
օծեալ Տէրն է» /Ղնրխ. 2:11/: Եր Աջսնրլնճ Սնրվՠ 
Եխգհգտթմ ինջսնռ՟մնրղ ե Կնճջթմ` Աջսնր՟լ՟լմթմ, 
Եհթջ՟ՠեէթ` Յնռծ՟մմեջթ ղփվ իփջւգվնռ. «Որտեղի՞ց 
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ինձ այս ուրախութիւնը, որ իմ Տիրոջ մայրը ինձ մօտ 
գայ» /Ղնրխ. 1:43/, ւ՟մթ նվ Աջսլնրմ լմգտ Մ՟վղմնռ:

ԻմշնKր Քվթջսնջ էժց՟սնրգտ, գէե ՟մղգհ եվ

Ք՟մդթ Ն՟ ՟ղգմ՟ճմ ջվՠնրէգ՟մ ո՟սձ՟պմ եվ, գր ծ՟վխ 
եվ, նվ ջվՠնրէգ՟մ անվլզ Ն՟ ս՟մեվ գր Իվ ղեչ: Ն՟գր, նվ 
ռխ՟ճեվ Իվ ձյղ՟վթս ղ՟վբգհնրէթրմզ, նվ շղս՟լեթմ, էե 
Նվ՟ Մ՟վղթմզ գվգրնրէ՟խ՟մ եվ: Աճմ փվեմւմգվթմ, նվ 
Նվ՟ թջխ խնհղթտ ծ՟ջս՟սնր՟լ եթմ, ծ՟վխ եվ, նվ Իմւմ 
եժ ծգսգրեվ, նվոեջդթ ՟ղեմւզ ծ՟ր՟ս՟ճթմ, նվ ՟ճբ 
փվեմւմգվզ ծգմտ Իմւմ եվ ջ՟ծղ՟մգժ: Ովոեջդթ ռգվտմեվ 
ղգվ ղթչթտ ղգհւթ ժնրլզ, նվզ մգվխ՟ճ եվ փվեմւթ ժնրլթ ղեչ: 
Ն՟գր, նվոեջդթ տնճտ ս՟վ, նվ Իմւմ Աՠվ՟ծ՟ղթ Ովբթմ ե. 
«Գիրք ծննդեան  Յիսուս Քրիստոսի` Դաւթի որդու, 
Աբրահա� որդու» /Մ՟սէ. 1:1/: Բ՟ճտ ՟ղգմ՟աժի՟րնվզ` 
՟ճմ ՠ՟մթ ծ՟ղ՟վ էժց՟սնրգտ, նվ ղգդմթտ ծ՟մթ փվեմւթ 
ժնրլզ. «Աստուած ուղարկեց իր Որդուն, որը ծնուեց 
կնոջից և մտաւ օրէնքի տակ` գնելու համար նրանց, որ 
օրէնքի տակ էին, որպէսզի �նք որդեգրութիւն 
ընդունենք» /Գ՟հ. 4:4, 5/:

Եէե Քվթջսնջ էժց՟սնրգտ, թմշնKր նրվգղմ ղգմւ շգմւ էժց՟-
սրնրղ

Թժց՟սնրգժնռ` Քվթջսնջ ծգսգրգտ Հթմ Որիսթմ, թջխ 
ղգդ ծ՟ղ՟վ ծ՟ջս՟սգտ ղխվսնրէգ՟մ մնվ փվեմւզ. 
«Գնացէ´ք ուրե4 աշակերտ դարձրէ´ք բոլոր ազգերին, 
նրանց մկրտեցէ՛ք Հօր և Որդու և Սուրբ Հոգու անու-
նով» /Մ՟սէ. 28:19/: Եվՠ Քվթջսնջ էժց՟սրնրղ եվ, 
փվեմւզ բգպ նրը նրմեվ, գր ոեսւ եվ էժց՟սնրգժ, ՠ՟ճտ 
ծթղ՟ ՟ճժ ը՟ղ՟մ՟խմգվ գմ, ւ՟մթ նվ փվեմւզ խ՟ս՟վ-
րգտ, թջխ էժց՟սնրէթրմզ ի՟վիժնրգտ: Եր ղգմւ նշ էե շգմւ 
էժց՟սրնրղ, նվոեջդթ ս՟վՠգվնրգմւ ծվգ՟մգվթտ, ՟ճժ 
ղխվսրնրղ գմւ, նվ ս՟վՠգվնրգմւ ծգէ՟մնջմգվթտ: Ն՟գր 
նվնռծգսգր, թմշոեջ ՟ջնրղ ե Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժզ. «...եթէ 
թլփատուէք, Քրիստոս ձեզ ոչնչով չի օգնի» /Գ՟հ. 5:2/:
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ԻմշնKր Յթջնրջ Քվթջսնջ ղխվսնրգտ

Քվթջսնջ ղխվսնրգտ, նշ նվնռծգսգր ջվՠնրէգ՟մ խ՟վթւ 
նրմեվ. գր ջ՟ գվգրնրղ ե ծգսգրգ՟ժթտ. 1. ՠմնրէգ՟ղՠ Ն՟ 
Սնրվՠ եվ, թմշոեջ Աջսնր՟լ, 2. Սնրվՠ եվ մ՟գր Մ՟վղմնռ, 
ւ՟մդթ Նվ՟ Ավթրմզ ղ՟ւվնր՟լ եվ Սնրվՠ Հնանռ. 
«...որովհետև նա, որ քեզնից է ծնուելու, սուրբ է և 
Աստուծոյ որդի  կը կոչուի», 3. Սնրվՠ եվ գր ՟վբ՟վնր-
էգ՟մ անվլգվնռ. «...նա, որ �ղք չգործեց, և նրա բերա-
նում նենգութիւնը տեղ չգտաւ» /Ա Պգսվ. 2:22/: 
 Աճջոթջնռ` էե թմշնր ղխվսնրգտ, ղթ յ՟վւ ո՟ս-
ձ՟պմգվ խ՟մ. 1. նվոեջդթ թվ ռվ՟ճ ռգվտմթ ղգվ ջվՠնր-
էթրմզ, թմշոեջ գր ցվխշ՟խ՟մ ՟ղՠնհչ սմփվթմնրէթրմզ, 2. 
նվոեջդթ չվնրղ չ՟իչ՟իթ փկթ աժնրիզ, 3. նվոեջդթ 
ժնր՟մ՟ճ ղգվ ղգհւգվզ գր չվթ ղեչ զմխհղթ ծթմ Աբ՟ղթմ, 4. 
նվոեջդթ ղ՟ւվթ Մխվսշթմ գր չնրվզ, 5. նվոեջդթ 
դփվ՟տմթ չնրվզ՛ ռգվջսթմ լմգժնռ ղգդ, 6. նվոեջդթ 
խ՟ս՟վթ փվեմւզ, 7. նվոեջդթ ղգդ ծ՟ղ՟վ փվթմ՟խ ժթմթ 
(նվոեջդթ ղգմւ մնճմոեջ ղխվսնրգմւ), 8. նվոեջդթ 
՟ճմսգհ ճ՟ճսմթ Սնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մ ինվծնրվբզ, 9. 
նվոեջդթ տնճտ ս՟ճ Իվ ինմ՟վծնրէթրմզ, նվզ գվգրնրղ ե 
Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մնրղ /3:13/. «Յիսուս Գալիլիայից 
Յորդանան եկաւ, Յովհաննէսի մօտ` նրանից մկրտը-
ւելու»: «Յթջնրջ գխ՟ր», ՟ճջթմւմ` ցվխնրէթրմ Շմնվծնհզ, 
՟ճժ նշ` ցվխնրէգ՟մ խ՟վթւ նրմգտնհզ: «Յնվբ՟մ՟մ 
գխ՟ր» , ՟ճջթմւմ՛ Ն՟, Ոռ ՠնժնվ ս՟վգվւմգվթ Ավ՟վթշմ 
ե, ինմ՟վծգտվգտ Իվգմ չվթ ս՟վգվւթ ղեչ: «Յնռծ՟մմեջթ 
ղփս», ՟ճջթմւմ` Տեվզ` լ՟պ՟ճթ ղփս, Ավւ՟մ` ջո՟-
ջ՟րնվթ ղփս, Ավգրզ` ՟վնրջգ՟խթ ղփս: «մվ՟մթտ ղխվսզ-
րգժնր», ՟ճջթմւմ` Ահՠթրվզ` ՟ննրթտ, Լթնրէթրմզ` չվթ խ՟-
էթժթտ, Մ՟ւնրվզ` ղ՟ւվնր՟լ խ՟րթտ, Ավգրզ` խ՟մէգհթտ:

ԻKմշ խվւգվ խվգտ Յթջնրջ Քվթջսնջ

Քվթջսնջ խվգտ ՠնժնվ ղ՟վբխ՟ճթմ խվւգվզ, ՠ՟տթ ղգհ-
ւթտ, ՟ճջթմւմ` ՟ո՟խ՟մնրէթրմթտ, ՟րգժնվբ լնվնրղթտ գր 
ծթր՟մբնրէթրմթտ: Ն՟ խվգտ ղ՟վբխ՟ճթմ ՠմնրէգ՟մ ՠմ՟-
խ՟մ խվւգվզ, ՠ՟ճտ նշ` մգվղնրլնր՟լմգվզ, ՟ճջթմւմ` ՠմնր-
էգ՟մզ ինվէ խվւգվզ: Ոշ ՟վծ՟ղ՟վծգժթ խվւգվզ խվգտ, 
թջխ ՟վծ՟ղ՟վծգժթմգվզ` նշ: Տ՟վ՟ր ՠմնրէգ՟մմ փաս՟-
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խ՟վ խվւգվ, թջխ ՟մփանրսմգվզ` նշ: Յգսնճ` Աբ՟ղթ բ՟-
ս՟ո՟վսնրէգ՟մ խթվւզ խվգտ, ՠ՟ճտ ՟ճմ, նվ ջ՟ս՟-
մ՟ճթտ եվ, շխվգտ:

Իջխ Յթջնրջ Քվթջսնջ խգվ՟խվթ լնվնրղ նրմեKվ

Ոշ, շնրմեվ, ւ՟մդթ 1. բ՟ ՟ո՟խ՟մնրէգ՟մ ղ՟ջ ե ծ՟-
ղ՟վրնրղ, 2. ՟վծ՟ղ՟վծգժթ ե գր ՟մոեսւ, 3. ՟րգժնվբ ե 
ծ՟ղ՟վրնրղ, գր Քվթջսնջթ ղեչ ՟ճմ շխ՟վ:

Հ՟ո՟ թKմշ եվ ժթմնրղ խգվ՟լ ջմնրմբզ

1. Իմշոեջ Ն՟, ՟մղ՟վղթմ ժթմգժնռ, Աՠվ՟ծ՟ղթ ծգս ձ՟-
յ՟խգտ, գր լնվնրղ շնրմեվ, ՟ճմոեջ եժ Մ՟վղմթ ղեչ ժթմգժնռ` 
շնրմգտ՟ր, 2. շեվ նրսնրղ գր շեվ իղնրղ ՟մշ՟ց, ՟ճժ` շ՟-
ց՟րնվ, նվոեջդթ ղթղթ՟ճմ ջմեվ Իվ Մ՟վղթմզ, 3. թմշոեջ 
Ապ՟ւգ՟ժմգվթ ծգս ճ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ ձ՟յ՟խգտ գր լն-
վնրղ շնրմգտ՟ր, ՟ճմոեջ եժ ղթմշգր Խ՟շզ շնրմեվ լնվնրղ, 4. 
թմշոեջ, փվթմ՟խ, խ՟ո՟վնռ խմւնր՟լ ՟ո՟խե ՟մփէթ ղեչ 
չնրվմ ՟վգրթ չգվղնրէթրմթտ մնր՟դնրղ ե, ՟ճմոեջ եժ 
Աջսնր՟լնրէգ՟մ ծվթտ մնր՟դնրղ ե ղ՟վղմթ լնվնրղզ:

ԻմշնKր Քվթջսնջ խվգտ նշ ՟վծ՟ղ՟վծգժթ խվւգվ

1. նվոեջդթ տնճտ ս՟ճ` ձյղ՟վթս ղ՟վբ ե Ն՟, ՟ճժ 
նշ`՟պգվգրնճէ, 2. նվոեջդթ լ՟լխթ թվ Աջսնր՟լնրէթրմզ` 
շ՟վթմ ՟մծ՟հնվբ ղմ՟ժնր մո՟ս՟խնռ, 3. նվոեջդթ տնճտ 
ս՟ճ, նվ Իմւզ ռգվ ե ՠնժնվ խվւգվթտ, ւ՟մդթ ճփը՟վ խ՟ղ-
ւնռ խվգտ բվ՟մւ, ՟ճժ նշ` ղգդ ոեջ` ՟մծվ՟ըգյսնրէթրմթտ 
գժգժնռ խ՟ղ ՠմնրէգ՟մ ծ՟վխ՟բվնրղնռ, 4. նվոեջդթ 
ՠըյխթ Աբ՟ղթ գր Եր՟ճթ խվւգվզ, ՟ճջթմւմ` ւ՟հտզ, 
լ՟վ՟րզ, ւվսմ՟էնվնրէթրմզ, ՟յի՟սնրէթրմզ գր ՟ճժմ: 
Եր թմշոեջ խվ՟խմ ՟ճվնրղ ե իպթրզ գր ծ՟ժնրղ ե ղնղզ, 
՟ճմոեջ եժ ՟ղեմ սգջ՟խ խթվւ, նվ ղգվկգմնրղ ե 
Քվթջսնջթմ, խնվշնրղ խ՟ղ ՟ճժ՟ցնիրնրղ ե:
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ԻմշոեKջ Քվթջսնջ ռգվ՟տվգտ ղգհւզ, ՟ո՟խ՟մնրէթրմզ գր ՟ճժ 
ՠ՟մգվ

Ն՟ ՠըյխգտ ձթյս ՟ճմոեջ, թմշոեջ ՠըթյխմ ե ՠըյխնրղ 
ծթր՟մբմգվթմ` մղ՟մնռ` մղ՟մթմ, թմշոեջ փվթմ՟խ` 
չգվղնրէթրմզ չգվղնրէգ՟ղՠ գմ ծ՟մնրղ, գր ջ՟պմնրէթրմզ` 
ջ՟պմնրէգ՟ղՠ: Ննճմոեջ գր ծ՟խ՟պ՟խ խգվո, թմշոեջ 
չգվղնրէթրմզ ջ՟պմնրէգ՟ղՠ, ջ՟պմնրէթրմզ` չգվղնր-
էգ՟ղՠ: Աճբոեջ եժ Քվթջսնջ` մղ՟մզ մղ՟մնռ, թմշոեջ 
ւ՟հտնռ ւ՟հտզ ՠըյխգտ, ղ՟ծնր՟ղՠ ղ՟ծզ ռգվ՟տվգտ: Եր 
ծ՟խ՟պ՟խզ, ՟ճջթմւմ` ՟վբ՟վնրէգ՟ղՠ` ղգհւզ գր ՟ո՟-
խ՟մնրէթրմզ ռգվ՟տվգտ գր ղգվ ՠմնրէգ՟մ ծթր՟մբնր-
էթրմզ ՠըյխգտ:

Քվթջսնջ թKմշնր եվ ՟հփէնրղ

Քվթջսնջ ՟հփէնրղ եվ նշ էե թմշոեջ ղգմւ` ՟մծվ՟-
ըգյս՟ՠ՟վ խ՟ղ ծ՟վխ՟բվ՟ՠ՟վ, ՟ճժ ՟պ՟մտ խ՟վթւթ, 
՟ճջթմւմ` մ՟ խ՟վթւ շնրմեվ ՟հփէգժնր ՟ճմոեջ, թմշոեջ 
խ՟վթւ շնրմեվ ջվՠնրէգ՟մ, ՠ՟ճտ ղխվսնրգտ Յնռծ՟մ-
մեջթտ, խ՟վթւ շնրմեվ խվւգվթ, ՠ՟ճտ խվգտ բվ՟մւ: Աճջոթ-
ջնռ` Քվթջսնջ ՟հփէգտ, նվոեջդթ տնճտ ս՟ճ, նվ Իմւզ 
ձյղ՟վթս ղ՟վբ ե գր նվ ղգդ ծ՟ղ՟վ ձյղ՟վթս ցվխնրէթրմ 
՟վ՟վգտ, 2. նվոեջդթ ջ՟մկթ ծգվկնր՟լմգվթ ժգդնրմ, 
նվնմտթտ նղ՟մւ ղգվընրղ գմ Բ՟մթ ղ՟վբգհ՟տնրղզ, 
ղթրջմգվմ ՟ջնրղ եթմ, նվ Նվ՟ Մ՟վղթմզ ՟պգվգրնճէ ե, 
գվվնվբմգվմ եժ ՟ջնրղ եթմ, նվ Նվ՟ Մ՟վղթմզ ՠգվնր՟լ ե 
գվխմւթտ, 3. նվոեջդթ ղգդ ջնռնվգտմթ ցվխնրգժ 
ծ՟մ՟ո՟դ ՟հփէւնռ, 4. նվոեջդթ ւփհ՟վխթ Իվ 
Աջսնր՟լնրէթրմզ` շ՟վթմ ՟մծ՟հնվբ ղմ՟ժնր մո՟ս՟-
խնռ, ւ՟մդթ ջ՟ս՟մ՟մ, գվՠ Հփվ կ՟ճմզ ժջգտ գր սգջ՟ր 
Սնրվՠ Հնանր եչւզ, տ՟մխ՟տ՟ր թղ՟մ՟ժ` Յթջնրջ Աջ-
սնրլնճ Ովբթ՞մ ե ՟վբգփւ, 5. նվոեջդթ շխ՟վլգմ, էե Ն՟ 
՟պ՟ւնր՟լ ե նրվթյ ՟ջսլնրտ, 6. նվոեջդթ ծվգ՟մգվզ 
շխ՟վլգմ, էե Ն՟ ծ՟խ՟պ՟խ ե Հփվզ, 7. նվոեջդթ Նվ՟մ 
շ՟մնր՟մգմ փվեմւզ ժնրլ՟վնհ, 8. նվոեջդթ ղ՟վթ 
ծվգ՟մգվթ մ՟ի՟մկզ, 9. ւ՟մդթ ղեխ Աջսնր՟լ եվ փվեմւզ 
սնրգժ, նրջսթ ՟հփէնրղ եվ, նվոեջդթ շխ՟վլգմ, էե գվխնր 
Աջսնր՟լմգվ խ՟մ, 10. նվոեջդթ տնճտ ս՟ճ Իվ Հփվ ծգս 
ղթ՟խ՟ղ ժթմգժզ:
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ԻմշնKր Յթջնրջ Քվթջսնջ ղգպ՟ր

1. նվոեջդթ տնճտ ս՟ճ Աջսնրլնճ ջեվզ, ւ՟մդթ ՟ճբ ջեվզ 
ճ՟ճսմթ բ՟վկ՟ր Հփվ ջթվնռ, Ոռ ղ՟վբխնրէգ՟մ ցվխնր-
էգ՟մ ծ՟ղ՟վ Իվ Ովբնրմ սնրգտ ղ՟ծնր՟մ. «...քանի որ 
Աստուած այնպէս սիրեց աշխարհը, որ �նչև իսկ իր 
�ածին Որդուն  տուեց» /Յնռծ. 3:16/: 2. նվոեջդթ տնճտ 
ս՟ճ Ովբնր ծմ՟դ՟մբնրէթրմզ. «խոնարհեցրեց ինքն 
իրեն`հնազանդ լինելով �նչև մահ և այն էլ մահուան` 
խաչի վրայ» /Փթժ. 2:8/: 3. Ք՟մդթ Աբ՟ղթմ ՟ջնրգժ եվ. 
«մահկանացու կը դառնաք» /Ծմմբ. 2:17/, ՟ճջթմւմ՛ 
ղգպ՟ր ղ՟վղմնռ, թջխ ծնանռ ս՟մչնրգտ բընիւնրղ, գր նշ 
նւ շեվ խ՟վնհ ՟դ՟սնրգժ բընիւթտ, թմշթ ղ՟ջթմ գր ՟ջնրղ 
ե Ապ՟ւգ՟ժզ. «...սակայն մահը  թագաւորեց Ադա�ց 
�նչև Մովսէս նոյնիսկ նրանց վրայ, որոնք Ադա� 
յանցանքի նման յանցանք չգործեցին» / Հպնղ. 5:14/: Դվ՟ 
ծ՟ղ՟վ եժ Յթջնրջ գխ՟ր, բ՟վկ՟ր Աբ՟ղթ նվբթմ, ղգպ՟ր 
ղ՟վղմնռ, ծնանռ թչ՟ր բընիւ գր ՟դ՟սգտ Աբ՟ղթմ: 4. 
Քվթջսնջ ղգպ՟ր գր ղ՟ծնր՟ղՠ ղ՟ծզ նսմ՟ս՟խ ՟վգտ, 
թջխ ղգդ խգմբ՟մ՟տվգտ, ւ՟մդթ Քվթջսնջթ ղ՟ծզ ծգմտ 
ղ՟ծնր՟մ ծ՟ղ՟վ ղ՟ծ բ՟վկ՟ր, թջխ ղգդ` ղ՟ծխ՟մ՟-
տնրմգվթջ ծ՟ղ՟վ` խգ՟մւ: Իչ՟ր բընիւ գր ՟դ՟ս՟ավգտ 
ծնաթմգվզ, ճ՟վնրէթրմ ՟պ՟ր ղգպգժմգվթտ գր ղգդթ ճ՟վնր-
էթրմ ո՟վագրգտ: 5. Քվթջսնջ ղգպ՟ր, նվոեջդթ խ՟-
ս՟վնրգմ Մ՟վա՟վեմգվթ իփջւգվզ. «Եւ հնարաւոր չէ, որ 
Գիրքը  եղծուի» /Յնռծ. 10:35/, ւ՟մդթ Մ՟վա՟վեմգվզ 
ծմնրտ թ ռգվ ՠ՟վՠ՟պգժ գմ, թջխ Քվթջսնջ ՟ղեմզ խ՟-
ս՟վգտ. ղեխմ ՟ջգժ ե Կնճջթտ լմնրգժնր ղ՟ջթմ, ղթրջզ` 
ի՟շթ, գվվնվբզ` է՟հղ՟մ, ճ՟վնրէգ՟մ, ծ՟ղՠ՟վկղ՟մ գր 
Եվխվնվբ ա՟ժջսգ՟մ ղ՟ջթմ:

ԻմշնKր Տթվնչ ղ՟ծմ ՟վգ՟ղՠ գհ՟ր

Ապ՟չթմ ծգվէթմ` Հթմ Կս՟խ՟վ՟մնրղ ջվՠրնրղ եթմ 
խգմբ՟մթմգվթ ՟վգ՟ղՠ, թջխ Քվթջսնջ ղգդ ջվՠգտ Իվ 
՟վգ՟ղՠ: 2. Ավգ՟ղՠ ղգդ ծ՟յսգտվգտ Իվ Հփվ ծգս: 3.  
Ավգ՟ղՠ ղգդ ամգտ: 4. Իվ Ավգ՟ղՠ ղգվ ՟մնրմմգվզ ավգտ 
Կգմ՟տ Գվւնրղ: 5. Իվ Ավգ՟ղՠ Հթմ Որիսթ ցնի՟վեմ 
ղգդթ ծգս Ննվ Որիս խմւգտ:
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Իջխ թմշնKր Ն՟ ղգպ՟ր Խ՟շթ ռվ՟ճ

1. Ք՟մդթ ի՟շմ ՟ղեմթտ ՟պ՟րգժ ե ծ՟խ՟բվրնրղ 
Աբ՟ղ՟խ՟մ ղգհւթմ, ւ՟մդթ Աբ՟ղզ նսւնռ ամ՟տ լ՟պթ 
ղփս գր կգպւգվզ գվխ՟վգտ բեոթ ոսնրհզ, նվզ գր խգվ՟ր, 
՟ճբ ո՟սձ՟պնռ եժ ոհլգտ ղ՟վբխ՟ճթմ նհչ ՠմնրէթրմզ: 
Աճբոեջ եժ Քվթջսնջ, նսւնռ ամ՟տ բեոթ Խ՟շզ, կգպւգվզ 
ղգիգտ ց՟ճսթմ, ժգհթ ձ՟յ՟խգտ գր ՟ճբոեջ ցվխգտ 
ղ՟վբխնրէգ՟մզ: 2. Ք՟մդթ ՟ղփէ՟ժթ եվ ի՟շթ ռվ՟ճ 
ղ՟ծզ, թմշոեջ ավնր՟լ եվ Օվեմւնրղ. «...որովհետև 
Աստծուց անիծուած է նա, ով կախուած է ծառից» /Եվխվ. 
Օվ. 21:23/, ՟ծ՟ էե թմշնր Քվթջսնջ խ՟ինրգտ ց՟ճսթտ, 
ռգվտվգտ ղգվ ղգհւգվզ գր փվծմգտ ղգդ: 3. Քվթջսնջթ 
Ճյղ՟վթս Խ՟շթ մ՟ի՟սթոզ Ս՟ՠեխթ լ՟պմ եվ, նվթ 
ռվ՟ճ խ՟ինրգտ Իջ՟ծ՟խթ ինճզ:

ԻKմշ ս՟վՠգվնրէթրմ խ՟ճ Քվթջսնջթ, Աբ՟ղթ գր ՠնժնվ ղ՟վբ-
խ՟մտ ղ՟ծնր՟մ ղթչգր

Եՠվ՟ճգտթմգվթմ նրհհնր՟լ էհէթ գվխվնվբ աժինրղ Պփհնջ 
Ապ՟ւգ՟ժմ ՟ջնրղ ե. «որպէսզի Աստուծոյ շնորհով բոլորի 
համար մահը ճաշակի» Աջսնրլնճ յմնվծնռ, ՟ճջթմւմ` 
Ովբթմ ղ՟ծ ձ՟յ՟խգտ զջս Աջսնրլնճ ղ՟վբ՟ջթվնրէգ՟մ: 
Ն՟գր` «զջս յմնվծթ» Բ՟մմ Աջսնրլնճ ղգպ՟ր ղ՟վղմնռ: 
Իջխ գվՠ ՟ջնրղ գմւ` «ձ՟յ՟խգտ», գվգւ ՠ՟մ ե մյ՟մ՟-
խնրղ. 1. ւ՟մդթ ղգվ ղ՟ծզ սգհթ նրմգտ՟ր Աբ՟ղթ` ոսնրհ 
ձ՟յ՟խգժնրտ, 2. «ձ՟յ՟խգտ» մյ՟մ՟խնրղ ե խ՟ղ՟րնվ ղ՟ծ, 
3. «ձ՟յ՟խգտ» մյ՟մ՟խնրղ ե մ՟գր շ՟ց՟րնվ ղ՟ծ, ւ՟մդթ 
Քվթջսնջ ղ՟ծնր՟մ ղեչ գ՝ր ղգպ՟լ եվ, գ՝ր խգմբ՟մթ: Նվ՟ 
Մ՟վղթմզ ղգպ՟լ եվ զջս ծնանր ՠ՟ը՟մղ՟մ, գր Ննճմ 
Մ՟վղթմզ մ՟գր խգմբ՟մթ եվ, ՟մՠ՟ը՟մգժթ Աջսնր՟լնր-
էգ՟ղՠ: Սվ՟ ղ՟ջթմ ռխ՟ճնրղ գմ, թմշոեջ գվխնր ՟հՠթրվ-
մգվ, նվնմւ ՠինրղ գմ Նվ՟ խնհգվթտ (սգջ` Յնռծ. 19:34), 
չնրվզ, ւ՟մդթ ղգպ՟լ եվ, ՟վթրմզ, ւ՟մդթ խգմբ՟մթ եվ, 
ւ՟մթ նվ ղգպ՟լթ ղեչ ՟վթրմ շխ՟ճ: Աճբոեջ եժ Սնհնղնմզ. 
«Ես քնած եմ, բայց  իմ սիրտն արթուն է» /Եվա Եվանտ 5:2/, 
՟ճջթմւմ` Աջսնր՟լնրէթրմզ, նվզ Մ՟վղմթ ղեչ ագվգդղ՟-
մնրղ ե գր ծնանր ղեչ՛ բընիւնրղ:
 Աճջոթջնռ` Քվթջսնջթ ղ՟ծզ ս՟վՠգվ ե, ւ՟մդթ 
ղ՟ծնր՟մ գվգւ սգջ՟խ խ՟ճ. 1. ՠմնրէգ՟ղՠ, 2. խ՟ղւնռ, 3. 
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մգվանվլնրէգ՟ղՠ: Բմնրէգ՟ղՠ ղգպմնրղ գմւ ղգմւ, մգվ-
անվլնրէգ՟ղՠ ղգպ՟ր Աբ՟ղզ, թջխ Քվթջսնջ ղգպ՟ր խ՟ղ-
ւնռ: Յգսնճ` Աբ՟ղթ ղ՟ծզ թվ խ՟ս՟վ՟լ ղգհւթ ո՟-
սթըմ եվ: Քվթջսնջթ ղ՟ծզ ՟ճժնտ ղգհւգվթ ո՟սթըմ եվ, 
թջխ ղգվ ղ՟ծզ էե՝ նրվթյթ ղգհւթ, ՟ճջթմւմ` Աբ՟ղթ 
ղգհւթ, էե՝ ջգց՟խ՟մ ղգհւգվթ ո՟սթըմ ե:

ԻմշնKր է՟հնրգտ Յթջնրջ Քվթջսնջ

Ն՟ի` ւ՟մդթ Աբ՟ղթմ ՟ջ՟տ. «...որովհետև հող էիր և 
հող էլ կը  դառնաս» /Ծմմբ. 3:19/, գր ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ Ն՟՛ 
Իմւզ ծնհ ղս՟ր, նվոեջդթ ռգվ՟տմթ ՟ճբ բ՟ս՟ո՟վ-
սնրէթրմզ: Եր թմշոեջ ցյե ոջ՟խնռ ռգվ՟տվգտ ցյգվզ, 
ւվսթմւնռ՛ ւվսթմւզ, ՟ճմոեջ եժ է՟հղ՟ղՠ՛ ղ՟ծնր՟մ 
ծնհզ ռգվ՟տվգտ: 2. Աբ՟ղթ ՟վ՟վւնռ ՟մթլնրգժ եթմ ծնհզ 
գր ՠնժնվ ս՟վգվւմգվզ, ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ գվՠ Քվթջսնջ 
ղս՟ր Յնվբ՟մ՟մթ չվթ ղեչ, ղ՟ւվգտ ՟ճմ, գվՠ բվնրգտ 
Գգվգդղ՟մ, փվծմգտ ծնհզ: Յ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ գր 
Հ՟ղՠ՟վկնրղթտ ՟պ՟չ ղ՟ւվգտ փբզ, թջխ խվ՟խզ ղ՟ւվգտ, 
գվՠ Սնրվՠ Հնաթմ  թչ՟ր ծվե ժգդնրմգվթ ո՟սխգվնռ: 3. 
Մ՟վղմնռ Գգվգդղ՟մ բվնրգտ, նվոեջդթ ՠըյխթ ղգվ 
ղ՟վղմթ էգվնրէթրմմգվզ, թջխ ծնանռ բընիւ թչ՟ր, նվ ղգվ 
ծնաթմգվմ ՟դ՟սթ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ ս՟մչ՟մւմգվթտ: 4. 
Յ՟վնրէթրմ ՟պ՟ր Գգվգդղ՟մթտ, նվոեջդթ ղգդ 
ճ՟վնրէթրմ յմնվծթ, բվ՟ փվթմ՟խմ ե, նվ «...ննջեցեալ 
սրբերի բազում մար�ններ յարութիւն առան ու նրա 
յարութիւնից յետոյ գերեզմաններից ելելով, մտան սուրբ 
քաղաքը և շատերին երևացին» /Մ՟սէ. 27:52, 53/, թջխ 
Քվթջսնջթ ճ՟վնրէգ՟մ ղ՟ջթմ ռխ՟ճնրղ եթմ, նվ բընիւմ 
՟րգվգտ գր ծնաթմգվ ՠ՟վկվ՟տվգտ գվխթմւ` բվ՟մթտ 
՟պ՟չ խ՟ոգժնռ ջ՟ս՟մ՟ճթմ, ւ՟մդթ Քվթջսնջթ Խ՟շթտ 
ճգսնճ, ջ՟ս՟մ՟մ ՟ճժգրջ թ դփվնր շե ղ՟վբխ՟մտ 
ծնաթմգվզ ՠպմթ բընիւ ս՟մգժնր:

ԻմշոթջթKմ ե ժթմնրղ ղգպգժմգվթտ ճ՟վնրէթրմզ

Յ՟վնրէթրմզ գվխ՟խթ ե ժթմնրղ` խ՟ս՟վգ՟ժ գր ՟մխ՟-
ս՟վ: Ամխ՟ս՟վ ճ՟վնրէթրմմ ՟ճմ ե, գվՠ ճ՟վնրէթրմթտ 
ճգսնճ խվխթմ ղգպմնրղ գմ, դնվփվթմ՟խ` ռգտ ղգպգժմգվզ: 
Եվգւթմ ճ՟վնրէթրմ սնրգտթմ Եհթ՟մ գր Եհթջեմ, գվգւթմ 
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եժ ճ՟վնրէթրմ սնրգտ Քվթջսնջ: Իջխ խ՟ս՟վգ՟ժմ ՟ճմ ե, 
գվՠ ՟վբեմ ՟ճժգրջ շգմ ղգպմնրղ: Ն՟ի Քվթջսնջմ եվ, Ոռ 
Ամբվ՟մթխզ գհ՟ր ղգպ՟լմգվթտ գր մմչգտգ՟ժմգվթ 
՟պ՟չթմ ոսնրհզ, թջխ ճգսնճ ՟վբեմ` ջվՠգվթտ ՟պ՟չթմզ: 
Ող՟մւ ճ՟վնրէթրմ ՟պ՟մ Քվթջսնջթ ծգս գր ղս՟մ 
Եվնրջ՟հեղ, ղթրջմգվզ ճ՟վնրէթրմ խ’՟պմգմ Քվթջսնջթ 
Եվխվնվբ Գ՟ժջսգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ: Ք՟մդթ ավնր՟լ ե. 
«Քրիստոս �ռելներից յարութիւն առած լինելով` այսու-
հետև չի �ռնի, և մահը նրան այլևս չի տիրի» /Հպնղ. 6:9/: 
Ն՟գր, թմշոեջ ավնր՟լ ե. «Եւ ինչպէս որ մարդկանց հա-
մար մէ´կ անգամ �ռնել կայ և այնուհետև` դատաստան, 
նոյնպէս և Քրիստոս մէ´կ անգամ որպէս պատարագ 
մատուցուեց` շատերի �ղքերը վերացնելու համար» /Եՠ. 
9:27, 28/, թջխ գվխվնվբ ՟մա՟ղ խնր ա՟ճ բ՟սգժնր 
խգմբ՟մգ՟տ գր ղգպգժնտ` ծ՟սնրտգժնռ զջս թրվ՟ւ՟մ-
շթրվթ անվլգվթ: Ք՟մդթ Քվթջսնջթ ճ՟վնրէթրմզ ՠնժնվ 
ղ՟վբխ՟մտ ճ՟վնրէգ՟մ ո՟սձ՟պմ ե, «Ինչպէս Ադամով 
բոլորը �ռնում են, նոյնպէս և Քրիստոսով ամէնքը պիտի 
կենդանանան» /Ա Կնվմէ. 15:22/, ւ՟մդթ` «Նա´, որ սկիզբ 
է, անդրանիկը` �ռելների �ջից» /Կնհ. 1:18/:

Յթջնրջ Քվթջսնջ ԻKմւզ ճ՟վնրէթրմ ՟պ՟ր, էեK Հ՟ճվզ Նվ՟մ 
ճ՟վնրէթրմ սնրգտ

Իմւզ Տեվմ ՟ջնրղ ե. «...իշխանութիւն ունեմ այն տալու և 
իշխանութիւն ունեմ վերստին այն առնելու» /Յնռծ. 
10:18/, ՟ճջթմւմ` ճ՟պմգժ Գգվգդղ՟մթտ: Եր թմշոեջ Ն՟՛ 
Իմւմ Իվ խ՟ղւնռ գխ՟ր ս՟մչնրգժնր գր ղգպ՟ր, ՟ճմոեջ եժ 
Իմւմ Իվ խ՟ղւնռ ճ՟վնրէթրմ ՟պ՟ր, թմշթ ղ՟ջթմ խվխթմ 
՟ջրնրղ  ե. «...թէ պէտք է, որ մարդու Որդին �ղաւոր 
մարդկանց  ձեռքը մատնուի, խաչուի և երրորդ օրը 
յարութիւն առնի» /Ղնրխ. 24:7/, խ՟ղ եժ, թմշոեջ 
ծվգյս՟խմգվմ գմ ՟ջնրղ. «Ինչո՞ւ ողջին �ռելների մէջ էք 
փնտռում: Այստեղ չէ, այլ` յարեաւ» /Ղնրխ. 24:5, 6/:
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Աճբ բեունրղ թմշնKր ե Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժմ ՟ջնրղ. «Աստուեծ 

նրեն յերութիւն տուեց �ռելներից» /Հպնղ. 10:9, Ա Թգջ՟հ. 
1:10/

Դ՟ իփջնրղ ե ՟ճմ ղ՟ջթմ, նվ Եվվնվբնրէգ՟մ գվգւ Ամկգ-
վթ` Հփվ, Ովբնր գր Սնրվՠ Հնանր մգվանվլնրէթրմմ նր նրըզ 
ղթգրմնճմմ ե: Որջսթ, գվՠ ՟ջրնրղ ե, էե Ովբնրմ ճ՟վնրէթրմ 
սնրգտթմ Հ՟ճվզ խ՟ղ Սնրվՠ Հնաթմ, մյ՟մ՟խնրղ ե, նվ 
ղթգրմնճմ նրըզ ճ՟վնրէթրմ սնրգտ Ովբնրմ:

Յ՟վնրէգ՟ղՠ Քվթջսնջթ ղեչ ցնցնինրէթրմմգվ սգհթ նրմգ-
տ՟Kմ

Ոշ, նշ ղթ ցնցնինրէթրմ սգհթ շնրմգտ՟ր: «...տեսէ´ք իմ 
ձեռքերն ու ոտքերը, որովհետև նոյն ինքն ես եմ. 
շօշափեցէ´ք ինձ և տեսէ´ք» /Ղնրխ. 24:39/, ՟ճջթմւմ` Եջ 
մնճմմ գղ` շգղ ցնինրգժ: «Յիսուս Քրիստոս նոյնն է երէկ, 
այսօր և յաւիտեան» /Եՠվ. 13:8/, - ՟ջնրղ ե Պփհնջ 
Ապ՟ւգ՟ժզ: Եվեխ, ՟ճջթմւմ` ՟մտգ՟ժնրղ, ՟ճջփվ, 
՟ճջթմւմ` մգվխ՟ճնրղ գր ճ՟րթսգ՟մջ` ա՟ժթւ խգ՟մւնրղ:  
Աճբ ղ՟ջթմ ՠ՟վՠ՟պնրղ ե մ՟գր Մ՟վա՟վեմ. «Բայց դու 
�շտ նոյնն ես, քո տարիները չեն պակասելու» /Եՠվ. 
1:12/: Աճբ ղ՟ջթմ ՟ջգժ գմ մ՟գր Եխգհգտնր ջնրվՠ 
ծ՟ճվգվզ Նթխթ՟խ՟մ սթգդգվ՟խ՟մ Ժնհնռնրղ. «Իսկ որք 
ասեն` էր  երբե4 յորժամ ոչ էր Որդին, կամ էլ երբե4 
յորժամ ոչ էր Սուրբ Հոգին, կամ թէ` յոչէից եղեն, կամ 
յայլմէ էութենէ ասեն  լինել զՈրդին Աստուծոյ և կամ 
զՍուրբ Հոգին, և թէ` փոփոխելիք են կամ այլայլելիք, 
զայնպիսիսն նզովէ Կաթուղիկէ և Առաքելական Սուրբ 
Եկեղեցի»: Յ՟վնրէգ՟ղՠ ցնցնինրէթրմմգվ սգհթ գմ 
նրմգմնրղ ղթ՟ճմ ղ՟վբխ՟մտ ղեչ: 

Իջխ թKմշ ցնցնինրէթրմմգվ գմ բվ՟մւ

Բնժնվ ղ՟վբխ՟մտ ղեչ խ՟մ գփէ էգվնրէթրմմգվ. գվգւզ` 
ծնանրղ` սաթսնրէթրմ, ղնպ՟տնրէթրմ գր սվսղնրէթրմ, գր 
շնվջ ղ՟վղմ՟խ՟մ էգվնրէթրմմգվ. 1. ղ՟ծխ՟մ՟տթնրէթրմ 
գր շ՟վշ՟վգժթնրէթրմ, 2. ՟հսգհնրէթրմ գր ջգրնրէթրմ, 3. 
լ՟մվնրէթրմ գր լնրժնրէթրմ, 4. է՟մկվնրէթրմ գր 
խնոսնրէթրմ: Եր ՟ճջ ՠնժնվ էգվնրէթրմմգվզ ճ՟վնրէգ՟մ 
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ը՟ղ՟մ՟խ խզ ռգվ՟տնրգմ: Աճջոթջնռ` խ’՟մծգս՟մ՟ճ 
սաթսնրէթրմզ, գր ղ՟վբթխ խ’նրմգմ՟մ ժնրջ՟րնվ թղ՟տնր-
էթրմ, գվՠ խզ սգջմգմ Աջսլնրմ բեղ ՟պ բեղ. «Այժմ ՝ 
տեսնում ենք աղօտ, ինչպէս պատկերը հայելու մէջ. իսկ 
այն ժամանակ պիտի  լինի դէմառդէմ: Այժմ ՝ խելա�տ եմ 
փոքրիշատէ, իսկ այն ժամանակ կը գիտենամ` ինչպէս որ 
նա ճանաչեց ինձ»: /Ա Կնվմէ. 13:12/: Կ’՟մծգս՟մ՟ճ 
մ՟գր ղնպ՟տնրէթրմզ, ւ՟մդթ ղյս՟ոեջ խզ սգջմգմ 
Նվ՟մ. «...նրանք տեսնում էին նրա երեսը, և նրա անունը 
գրուած էր իրենց ճակատների վրայ» /Յ՟ճսմ. 22:4/, թջխ 
գվՠ սգջմգմ, խզ շւնրթ մ՟գր սվսղնրէթրմզ. «Դուք էլ 
այժմ տրտմութիւն ունէք, բայց ես դարձեալ ձեզ պիտի 
տեսնեմ, ու ձեր սրտերը ուրախ պիտի լինեն. և ձեր 
ուրախութիւնը ոչ ոք ձեզնից պիտի չխլի» /Յնռծ. 16:22/: 
Կզ բ՟պմ՟մ ՟մղ՟ծ գր ՟մ՟ո՟խ՟մ. «...քանի  որ այլևս 
�ռնել անգամ չեն կարող, որովհետև հրեշտակներին 
հաւասար են և Աստուծոյ որդիներ» /Ղնրխ. 20:36/ գր 
«...որովհետև պէտք է, որ  այս ապականութիւնը անա-
պականութիւն կրի, և այս մահկանացու գոյութիւնը  կրի 
անմահութիւն» /Ա Կնվմէ. 15:53/: Կ’՟մծգս՟մ՟մ ՟հսգ-
հնրէթրմմ նր ջգրնրէթրմզ, ւ՟մդթ խզ յնհյնհ՟մ թմշոեջ 
Ավգրզ. «Այն ժամանակ արդարները երկնքի արքայու-
թեան մէջ կը  ծագեն ինչպէս արեգակը» /Մ՟սէ. 13:43/: 
Մ՟վղթմմգվզ էգէգր խզ ժթմգմ գր ՠ՟վթ անվլգվ ՟մգժնրմ 
՟վ՟ա՟ծ՟ջ, գր նրվ ծնաթմ տ՟մխ՟մ՟ճ, ՟ճմսգհ խզ ժթմթ 
գր ղ՟վղմնռ. «քա�ն ուր ուզում է` փչում է» /Յնռծ. 3:8/: 
Կզ ժթմգմ է՟ց՟մտթխ, գր թմշոեջ Ավգրթ յնհմ ՟մտմնրղ ե 
փբթ ղթչնռ, ՟ճմոեջ եժ մվ՟մտ ծ՟ղ՟վ ինշզմբնսմգվ շգմ 
ժթմթ: Եր թմշոեջ Քվթջսնջ, Ոռ ճ՟վնրէթրմ ՟պ՟ր, ւ՟վնռ 
խմւնր՟լ, ագվգդղ՟մթտ, թջխ ճ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ, 
՟յ՟խգվսմգվթմ ճ՟ճսմնրգտ ց՟խ բպմգվթ ղթչնռ (սգջ` 
Յնռծ. 20:19), ՟ճմոեջ եժ ՟վբ՟վմգվթ ղ՟վղթմմգվզ խզ 
ծ՟ջմգմ ղթմշգր ծվե գվխթմւմգվ: Աճջոթջնռ` ծնանր գր 
ղ՟վղմթ ռգվնէնր՟վխգ՟ժ դ՟վբ՟վ՟մւմգվզ խ’նրմգմ՟մ 
ղթ՟ճմ ՟վբ՟վմգվզ. «Ես պիտի հրճուեմ Տիրոջով, 
որովհետև նա ինձ փրկութեան զգեստ և ուրախութեան 
պատմուճան հագցրեց, որպէս փեսայի` պսակ դրեց իմ 
գլխին և որպէս հարսի` զուգեց ինձ զարդով» /Եջ. 61:10/: 
Մթմշբգպ ղգհ՟րնվմգվզ ճ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ, ՟ճջ ՟ղեմզ 
շգմ նրմգմ՟ճ, ւ՟մդթ ղգհ՟րնվմգվթ ծնաթմգվզ ասմրնրղ գմ 
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՟մաթսնրէգ՟մ ի՟ր՟վնրղ գր ճ՟րթսգմ՟խ՟մ սվսղնր-
էգ՟մ ղեչ, գր ծգպ՟տ՟լ գմ Աջսլնրտ: Նվ՟մտ ղ՟վղթմ-
մգվզ խզ բ՟պմ՟մ ՟րգժթ խնոթս, լ՟մվ գր ՟մղ՟ւնրվ...
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ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻ 

ԻKմշ թղ՟ջսնռ ե Սնրվՠ Հնաթմ ՟մնր՟մրնրղ Տեվ Աջսնր՟լ

Սնրվՠ Հնաթմ ՟մնր՟մրնրղ ե Տեվ մնճմ թղ՟ջսնռ, թմշ նվ 
Աջսնրլնճ Ովբթմ, ՟ճջթմւմ՛ Սնրվՠ Հնաթմ ձյղ՟վթս 
Աջսնր՟լ ե Աճբ ղ՟ջթմ ռխ՟ճնրղ ե Սնրվՠ Գթվւզ՛ 
Ամ՟մթ՟ճթ ջնրսզ ղգվխ՟տմնհ Պգսվնջ Ապ՟ւգ՟ժթ 
՟ջ՟լ իփջւգվնռ. «Անանիա՛, ինչու՞ սատանան լցրեց քո 
սիրտը, որ դու ստէիր Սուրբ Հոգուն... մարդկա՛նց 
չստեցիր, այլ՝ Աստծուն» /Գնվլւ 5:3-4/:

ԻմշնրK ե Սնրվՠ Հնաթմ ՟մնր՟մրնրղ Կգմբ՟մ՟վ՟վ

Սնրվՠ Հնաթմ ՟մնր՟մրնրղ ե Կգմբ՟մ՟վ՟վ, գր ջ՟ ոեսւ 
ե ծ՟ջխ՟մ՟ժ ՟ճջոեջ՛ Ն՟ Հ՟ճվ Աջսնրլնճ գր Ովբնր ծգս 
ղթ՟ջթմ խգ՟մւ ե ս՟ժթջ ՠնժնվ ՟վ՟վ՟լմգվթմ գր 
ճ՟սխ՟ոեջ՛ ծնագրնվ խգ՟մւ՛ ղ՟վբխ՟մտ «...եթէ մէկը 
ջրից ու Հոգուց վերստին չծնուի, չի կարող Աստուծոյ 
արքայութիւնը տեսնել» /Յնռծ. 5:3/:

Պ՟յս՟ղնրմւթ թմշոթջթK ՟ջսթձ՟մ ե ո՟սյ՟ձ Սնրվՠ Հնանրմ

Սնրվՠ Հնանրմ ո՟սյ՟ձնրղ ե Հփվզ գր Ովբնրմ ծ՟ր՟ջ՟վ 
ո՟յս՟ղնրմւ գր ց՟պ՟ՠ՟մնրէթրմ Ս՟ գվգրնրղ ե ՟ճմ 
ՠ՟մթտ, նվ Յթջնրջ Քվթջսնջ ո՟սնրթվգտ ղխվսգժ «Հօր և 
Որդու և Սուրբ Հոգու անունով» /Մ՟սէ. 28:19/: 

ԻմշնրK ե Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խթ ղեչ ՟ջրնրղ, նվ Սնրվՠ Հնաթմ 
իփջգտ Օվեմւթ գր Մ՟վա՟վեմգվթ ղթչնտնռ

Ս՟ ՟ջրնրղ ե նվնյ խգհլ ռ՟վբ՟ոգսմգվթ ղգվխ՟տղ՟մ 
ծ՟ղ՟վ, նռւգվ ոմբնրղ եթմ, էե Հթմ Կս՟խ՟վ՟մթ 
ավւգվզ ավնրգժ եթմ նշ Սնրվՠ Հնանռ Սնրվՠ Գթվւզ 
ռխ՟ճնրղ ե ՟ճմ ղ՟ջթմ, նվ Մ՟վա՟վեմգվթ ղթչնտնռ 
թջխ՟ոեջ իփջգժ ե Սնրվՠ Հնաթմ Պգսվնջ Ապ՟ւգ՟ժզ 
ավնրղ ե. «...քանի  որ մարգարէութիւնը ոչ թէ ըստ մարդ-
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կանց կամքի տրուեց երբևէ, այլ Սուրբ Հոգուց մղուած է, 
որ խօսեցին Աստուծոյ սուրբ մարդիկ» /Բ Պգսվ. 1:21/:

ԽփջգKժ ե ՟վբգփւ Սնրվՠ Հնաթմ մ՟գր Ապ՟ւգ՟ժմգվթ ղթչնտնռ

Սնրվՠ Հնաթմ իփջգժ ե Ապ՟ւգ՟ժմգվթ ղթչնտնռ Պգսվնջ 
Ապ՟ւգ՟ժզ ավնրղ ե. «Աստուած նրանց (Մարգարէներին) 
յայտնեց նաև, որ ոչ թէ իրենց համար, այլ �զի համար 
էին տրուած այդ պատգա4երը, որոնք այժմ պատմուե-
ցին ձեզ նրանց �ջոցով և աւետարանուեցին  Սուրբ Հո-
գով, որն ուղարկուեց երկնքից» /Ա Պգսվ. 1:12/:

ԻմշոեKջ Սնրվՠ Հնաթմ ճ՟ճսմթ բ՟վկ՟ր ղ՟վբխ՟մտ

Սնրվՠ Հնաթմ ճ՟ճսմթ բ՟վկ՟ր ղ՟վբխ՟մտ ճ՟սնրխ խգվ-
ոնռ Ն՟ թչ՟ր Ապ՟ւգ՟ժմգվթ ռվ՟ճ ծվգհեմ ժգդնրմգվթ 
սգջւնռ՛ Քվթջսնջթ ճ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ ճթջնրմգվնվբ 
փվզ 

ԻմշնրK Սնրվՠ Հնաթմ թչ՟ր Քվթջսնջթ ծ՟ղՠ՟վկնրղթտ ս՟ջմ 
փվ ճգսնճ

Տթվնչ՛ Եվխթմւ ծ՟ղՠ՟վկնրգժնրտ ճգսնճ, ՠնժնվ ծվգյս՟խ-
մգվզ գվխվո՟անրղ եթմ Նվ՟մ, գր ւ՟մթ նվ ծվգյս՟խմգվթ 
բ՟ջգվզ թմմ գմ, ՟ո՟ ՟ղեմ փվ գվխվո՟անրղ եվ ղթ բ՟ջ, 
ղթմշգր նվ ս՟ջմգվնվբ փվզ Տեվզ ՠ՟դղգտ Հփվ ՟չ 
խնհղնրղ գր ՟ճմը՟ղ նրհ՟վխգտ Սնրվՠ Հնանրմ, Ովզ ՠինրղ 
ե Հփվթտ. «Բայց երբ գայ Մխիթարիչը, որին ես ձեզ 
կ՛ուղարկեմ Հօրից, Ճշմարտութեան Հոգին, որ ելլում է 
Հօրից, նա՛ կը վկայի իմ մասին» /Յնռծ. 15:26/: 

ԻմշոթջթK ո՟վագրմգվ Ապ՟ւգ՟ժմգվմ ջս՟տ՟մ Սնրվՠ Հնանրտ

1. Մ՟ւվնրղ ղ՟ծ՟տնր ղգհւգվթ ՟ո՟խ՟մնրէթրմթտ, 2. 
ծվ՟յ՟անվլնրէթրմ, 3. իթդ՟ինրէթրմ գր ՟մռ՟ինրէթրմ, 
նվ ւ՟վնդգմ Աջսնրլնճ Խփջւզ, 4. թղ՟ջսնրէթրմ գր 
Սնրվՠ Գվւթ թղ՟տնրէթրմ, 5. ՟մՠ՟ը՟մգժթ ջեվ ՟պ 
Քվթջսնջ, 6. ՠնժնվ ընհնռնրվբմգվթ ժգդնրմգվթ թղ՟տնր-
էթրմ 
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ԻմշնրK Յնվբ՟մ՟մնրղ Տթվնչ ղխվսնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ Սնրվՠ 
Հնաթմ թչ՟ր ՟հ՟րմնր սգջւնռ, թջխ ռգվմ՟ս՟մզ՛ ծվգհեմ 
ժգդնրմգվթ սգջւնռ

Ահ՟րմթմ ՠ՟վթ ժնրվթ ՟րգս՟ՠգվ ե, թմշոեջ ՟հ՟րմթմ, նվ 
Ննճթմ ՠգվգտ կթէգմնր ձթրհզ Աճբ ո՟սձ՟պնռ ՟պ՟չթմ 
՟մա՟ղ Սնրվՠ Հնաթմ ճ՟ճսմնրգտ ՟հ՟րմնր սգջւնռ՛ 
՟րգսգժնռ ղգդթ ղգվ ցվխնրէգ՟մ ՠ՟վթ ժնրվզ, նվ 
Քվթջսնջ գխ՟ր ՟յի՟վծ՛ ցվխգժնր գր նշ խնվլ՟մգժնր 
ծ՟ղ՟վ: Իջխ ծնրվզ տնճտ ե ս՟ժթջ, նվ գվխվնվբ ՟մա՟ղ 
Տեվզ խնր ա՟ճ բ՟սգժնր ՟յի՟վծզ ծվնռ, ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ 
եժ գվխվնվբ ՟մա՟ղ Սնրվՠ Հնաթմ ճ՟ճսմնրգտ ծվգհեմ 
ժգդնրմգվթ սգջւնռ
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ԵԿԵՂԵՎԻ

ԻKմշ ե գխգհգտթմ

Եխգհգտթմ (ճնրմ. Ἐκκλησία) ճնրմ՟վեմթտ է՟վաղ՟մ՟լ, 
մյ՟մ՟խնրղ ե ծ՟ր՟ս՟րնվ ղ՟վբխ՟մտ ծ՟ր՟ւ Եխգհգտթմ 
Աջսնրլնճ խնհղթտ ծ՟ջս՟սնր՟լ ՟ճմ ղ՟վբխ՟մտ 
ծ՟ջ՟վ՟խնրէթրմմ ե, նռւգվ ղթ՟րնվնր՟լ գմ թ Քվթջսնջ 
ծ՟ր՟սւնռ («...որովհետև ուր երկու կամ երեք հոգի 
հաւաքուած լինեն իմ անունով, այնտեղ եմ ես, նրանց 
մէջ» /Մ՟սէ. 18:20/), Աջսնրլնճ փվեմւնռ, Սնրվՠ 
Խնվծնրվբմգվնռ գր մնրթվ՟ոգսնրէգ՟ղՠ

ԵKվՠ ե ջսգհլնրգժ գխգհգտթմ

Ապ՟ւգ՟ժմգվթ ռվ՟ճ Հնանր թչմգժնր փվմ զմբնրմնր՟լ ե 
ծ՟ղ՟վգժ գվխվթ ռվ՟ճ Քվթջսնջթ ո՟սղ՟խ՟մ Եխգհգտնր 
լմնրմբթ ո՟ծզ գր ղ՟վղմ՟րնվղ՟մ ջխթդՠզ Եխգհգտնր 
՟պ՟չթմ ՟մբ՟ղմգվ բ՟վկ՟մ Քվթջսնջթ ՟ղգմ՟ղգվ-
կ՟րնվ ՟յ՟խգվսմգվզ՛ Ապ՟ւգ՟ժմգվզ, Իրհ՟ՠգվ խ՟մ՟ճւ 
գր Նվ՟ Մ՟ճվզ՛ Մ՟վթ՟ղզ Եխգհգտնր ծգս՟ա՟ճ 
խ՟դղ՟րնվղ՟մ ղեչ թրվ՟ճ՟սնրխ բգվ ե ի՟հ՟տգժ ճ՟վնրտ-
գ՟ժ Յթջնրջթ «ծգպ՟խ՟ճ» ՟յ՟խգվս՛ Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժզ 
Մ՟ջմ՟րնվ՟ոեջ Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժթ անվլնրմենրէգ՟մ 
յմնվծթր, Եխգհգտթմ բնրվջ ե ա՟ժթջ թվ ծվե՟խ՟մ 
յվչ՟մ՟խմգվթտ գր ս՟վ՟լրնրղ ՟ղՠնհչ ՟յի՟վծնրղ. 
«...որովհետև Տէրը  �զ այսպէս պատուիրեց. «Քեզ դրեցի 
որպէս հեթանոսների լոյս, որպէսզի դու փրկութեան 
�ջոց լինես �նչև երկրի ծագերը» /Գնվլւ 13:47/: «Ես 
ունեմ նաև այլ ոչխարներ, որոնք այս փարախից չեն. 
նրանց ևս պէտք է այստեղ բերեմ.  իմ ձայնը պիտի լսեն. և 
պիտի լինի � հօտ և � հովիւ» /Յնռծ. 10:16/:

ԻKմշմ ե լ՟պ՟ճնրղ նվոեջ Եխգհգտնր ծթղւ

Իմւզ Տեվմ ե Եխգհգտնր ծթղւմ նր ՟մխթրմ՟ւ՟վզ, ւ՟վգվզ 
ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվմ գմ (սգ՝ջ Եցգջ. 2.20), թջխ Կ՟պնր-
տնհզ՛ Հ՟ճվզ «Դրա համար էլ այսպէս է ասում Տէր 
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Աստուած. «Ահա ես Սիոնի հիմքում �ծագին քար եմ 
դնում, պատուական ու ազնիւ անկիւնաքար՝ նրա 
հիմքում» /Եջ. 28:16/: Հթղւ ե լ՟պ՟ճնրղ մ՟գր Պգսվնջ 
Ապ՟ւգ՟ժթ ինջսնռ՟մնրէթրմզ. «Դու ես Քրիստոսը՝ կեն-
դանի Աստուծոյ Որդին» /Մ՟սէ. 16:16/, ւ՟վգվզ բ՟ր՟-
մնհմգվմ գմ, թջխ Կ՟պնրտնհզ՛ Իմւզ Քվթջսնջ Կ՟վգժթ ե 
մ՟գր ՟ջգժ, նվ նվոեջ ծթղւ լ՟պ՟ճնրղ ե թրվ՟ւ՟մշթրվ 
ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժթ ՟մկմ՟խ՟մ ծ՟ր՟սւզ, ւ՟վգվզ ղգվ 
անվլգվմ գմ, թջխ խ՟պնրտնհմգվզ ղգմւ թմւմգվջ գմւ, 
ւ՟մդթ, թմշոեջ ՟ջնրղ ե Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժզ. «Չգիտէ՞ք, 
որ Աստուծոյ տաճար  էք դուք, և Աստուծոյ Հոգին  է 
բնակւում ձեր մէջ» /Ա Կնվմէ. 3:16/:

ՈKռ ե Յթջնրջ Քվթջսնջ՛ գխգհգտնր ծ՟մբեո

Յթջնրջ Քվթջսնջ Մթ Եխգհգտնր Մթ Գժնրիմ ե, թմշոեջ գր 
՟ջնրղ ե Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժզ. «Քրիստոս գլուխն է եկեղե-
ցու» /Եցգջ. 5:23/: Աճբ ո՟սձ՟պնռ Եխգհգտթմ՛ նվոեջ 
Քվթջսնջթ ղ՟վղթմ, Տեվ Յթջնրջ Քվթջսնջթտ ՠ՟տթ շթ 
խ՟վնհ նրմգմ՟ժ ՟ճժ աժնրի Եխգհգտթմ, նվ ղմնրղ ե ղթմշգր 
ը՟ղ՟մ՟խմգվթ ՟ր՟վսզ, խ՟վթւ նրմթ մ՟գր ղյս՟ղմ՟ճ 
աժիթ, թմշոթջթմ խ՟վնհ ե ժթմգժ ղթ՟ճմ Տեվ Յթջնրջ Քվթջ-
սնջ Աճբ թջխ ո՟սձ՟պնռ մնճմթջխ Ապ՟ւգ՟ժմգվմ զմբ՟-
ղեմզ խնշրնրղ գմ Եխգհգտնր ջո՟ջ՟րնվմգվ (սգ՝ջ Կնհ. 
1.24-25) 

Եէե Եխգհգտթմ Քվթջսնջթ Մ՟վղթմմ ե, ՟ո՟ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժ-
մգվմ ՟ճբ Մ՟վղմթ ՟մբ՟ղմգKվմ գմ

Աճն, բվ՟ ղ՟ջթմ ՟ջնրղ ե Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժզ. «Արդ, դուք 
մար�նն էք Քրիստոսի և անդա4եր՝ նրա անդա4երից» /
Ա Կնվմէ. 12:27/:

ՈվսգհթKտ ղգմւ աթսգմւ, նվ Եխգհգտթմ ղթ՟ը՟ղ՟մ՟խ 
ասմրնրղ ե Եվխվթ ռվ՟ճ գր Եվխմւնրղ

Եվխվթ ռվ՟ճ գր ղթ՟ը՟ղ՟մ՟խ գվխմւնրղ ասմնրնհ 
Եխգհգտնր ղ՟ջթմ ծ՟ջխ՟տնրէթրմզ ծ՟ջս՟սրնրղ ե 
Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժթ՛ ւվթջսնմգ՟մգվթմ նրհհնր՟լ ծգսգր-
գ՟ժ իփջւգվնրղ. «Բայց դուք մօտեցել էք Սիոն լերանը և 
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կենդանի Աստուծոյ քաղաքին, երկնային Երուսաղէ�ն, 
հրեշտակների բիւրաւոր բանակներին, երկնքում գրուած 
անդրանիկների հանդիսաւոր ժողովին, բոլորի դատաւոր 
Աստծուն , կատարելութեան հասած արդարների 
հոգիներին և Յիսուսին՝ նոր ուխտի �ջնորդին...» /Եՠվ. 
12:22-24/: 

ՄթK ե ՟վբգփւ Եվխվթ ռվ՟ճ գր Եվխմւնրղ ասմնրնհ Եխգհգտթմ

Եվխվ՟ճթմ գր գվխմ՟ճթմ գխգհգտնր ղթչգր անճնրէթրմ նրմթ 
ղթ՟ջմնրէթրմ գ՝ր մվ՟մտ զմբծ՟մնրվ Գժնրի ղգվ Տեվ Յթ-
ջնրջ Քվթջսնջթ մխ՟սղ՟ղՠ, գ՝ր ղթղգ՟մտ ծգս ցնի՟-
բ՟վկ յցղ՟մ ՟պնրղնռ 

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ ծ՟ր՟ս՟ժ Եխգհգտնրմ

Հ՟ր՟ս՟ժ գխգհգտնրմ՛ մյ՟մ՟խնրղ ե գվխթրհ՟լնրէգ՟ղՠ 
ո՟սնրգժ Քվթջսնջթ ձյղ՟վթս գխգհգտթմ գր ծմ՟-
դ՟մբնրգժ մվ՟ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մզ նր ո՟սնրթվ՟մ-
մգվթմ՛ ռջս՟ծնրէգ՟ղՠ, նվ մվ՟մնրղ մգվխ՟ճ ե, 
ցվխ՟վ՟վ մգվանվլնրէթրմ ե նրմգմնրղ, նրջնրտ՟մնրղ գր 
անվլնրղ ե Շմնվծզ, նվզ ՠինրղ ե մվ՟ Մթ գր ճ՟րգվը Գժնրի 
Տեվ Յթջնրջ Քվթջսնջթտ 

ՈվնKմւ գմ Եխգհգտնր ե՟խ՟մ ճ՟սխնրէթրմմգվզ

Եխգհգտնր ե՟խ՟մ ճ՟սխնրէթրմմգվզ մվ՟մւ գմ, ՟պ՟մտ 
նվնմտ Եխգհգտթմ շեվ խ՟վնհ՟մ՟ճ Եխգհգտթ ժթմգժ 
Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խզ էնր՟վխնրղ ե շնվջ ՟ճբոթջթ 
ճ՟սխնրէթրմ՛ «Հաւատում ենք նաև Մի Ընդհանրական և 
Առաքելական Եկեղեցու» Հգմտ ՟ճջ շնվջ ճ՟սխնրէթրմ-
մգվմ գմ ՠմնվնյնրղ Եխգհգտնր ենրէթրմզ թվ ճ՟սխնրէթրմ-
մգվթ գր ճ՟սխ՟մթյմգվթ ՟պնրղնռ, նվնմւ ՟պ՟մկմ՟տ-
մնրղ գմ ձյղ՟վթս Եխգհգտթմ ՠնժնվ ՟ճժ ւվթջսնմե՟խ՟մ 
զմխգվ՟խտնրէթրմմգվթտ 

ԻմշնրK ե Եխգհգտթմ խնշնրգժ Մթ

Եխգհգտթմ Մթ ե, նվնռծգսգր ՟ճմ ղեխ ծնագրնվ ղ՟վղթմ ե, 
նրմթ ղեխ Գժնրի՛ Քվթջսնջ, գր յմշ՟րնվրնրղ ե Աջսնրլնճ 
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ղեխ Հնանռ «Մէ՛կ մար�ն և մէ՛կ հոգի, ինչպէս որ մէ՛կ է 
ձեր  յոյսը, որին Աստուած կոչեց �զ։ Մէ՛կ Տէր կայ, մէ՛կ 
հաւատ, մէ՛կ մկրտութիւն, մէ՛կ Աստուած, Հա՛յր 
բոլորի...» /Եցգջ. 4:4-6/:

ԻմշնրK ե Եխգհգտթմ խնշրնրղ Ըմբծ՟մվ՟խ՟մ

Եխգհգտթմ խնշրնրղ ե Ըմբծ՟մվ՟խ՟մ խ՟ղ Կ՟էնհթխե 
խ՟ղ եժ Տթգդգվ՟խ՟մ, ւ՟մդթ ՟ճմ շթ ջ՟ծղ՟մ՟ց՟խրնրղ 
ն՝շ սգհնռ, ն՝շ ը՟ղ՟մ՟խնռ, ն՝շ ընհնռվբնռ, ՟ճժ մգվ՟պնրղ 
ե թվ ղեչ ՠնժնվ գվխվմգվթ, ը՟ղ՟մ՟խմգվթ գր ընհնռնրվբ-
մգվթ ձյղ՟վթս ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվթմ Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժմ 
՟ջնրղ ե. «...լսել էք Աւետարանի ճշմարտու-թեան խօս-
քով... այն աճում ու պտղաբերում է ամբողջ աշխար-
հում...» /Կնհ. 1:5-6/ գր նվ ւվթջսնմե՟խ՟մ Եխգհգտնրղ 
«...այլևս չկայ հրեայ, ոչ էլ հեթանոս, թլփատութիւն և ան-
թըլփատութիւն, բարբարոս, սկիւթացի, ծառայ, ազատ, 
այլ՝ Քրիստոս, որ ամէն ինչ է ամէն բանի մէջ» /Կնհ. 3:11/: 
«Այսպէս ուրե4, նրանք, որ հաւատից են, օրհնւում են 
հաւատացեալ Աբրահա� հետ» /Գ՟հ. 3:9/:

ԻմշնրK ե ղգվ գխգհգտթմ խնշրնրղ Ապ՟ւգժ՟խ՟մ

Եխգհգտթմ խնշրնրղ ե Ապ՟ւգժ՟խ՟մ, նվնռծգսգր ՟ճմ ՟մ-
զմբղեչ գր ՟մցնցնի ո՟ծո՟մնրղ ե Ապ՟ւգ՟ժմգվթ գ՝ր 
ռ՟վբ՟ոգսնրէթրմզ, գ՝ր Սնրվՠ Հնանր յմնվծմգվթ ճ՟չնվ-
բ՟խ՟մնրէթրմզ ջվՠ՟դ՟մ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ղթչնտնռ 
«Ապա ուրե4, օտար  և պանդուխտ չէք, այլ համա-
քաղաքացի սրբերին և ընտանի՝ Աստծուն, կառուցուած 
առաքեալների և մարգարէների  հիմքի վրայ, որի 
անկիւնաքարը Քրիստոս Յիսուսն է» /Եցգջ. 2:19-20/: 
«Ուրե4, եղբայրնե՛ր, հաստա՛տ 4ացէք և պի՛նդ 
պահեցէք ա՛յն աւանդութիւնները, որ սովորեցիք թէ՛ 
խօսքով, թէ՛ �ր թղթով» /Թգջ՟հ. 2:14/:

ԻմշնրK գմւ ղգմւ Եխգհգտթմ ՟մնր՟մնրղ Սնրվՠ

Եխգհգտթմ Սնրվՠ ե, ւ՟մթ նվ ջվՠ՟անվլնր՟լ ե Տեվ Յթ-
ջնրջ Քվթջսնջնռ՛ Իվ շ՟վշ՟վ՟մւմգվթ, Իվ ռ՟վբ՟ոգ-
սնրէգ՟մ, Իվ ՟հփէւմգվթ ղթչնտնռ գր Խնվծնրվբմգվնռ 
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«Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր անձը մատնեց նրա հա-
մար, որ սրբացնի աւազանի մաքրութեամբ՝ խօսքով, որ-
պէսզի նա իր առաջ փառաւոր կերպով կանգնեցնի  եկե-
ղեցին, որ ոչ � արատ կամ աղտեղութիւն կամ նման բա-
ներից ոչինչ չունենայ, այլ լինի սուրբ և անարատ» /Եց. 
5:25-27/: 
Հ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվթ ծ՟ղ՟վ Հ՟ճվ Աջսլնրմ նրհհնր՟լ 
՟հփէւնրղ Տեվ Յթջնրջ Քվթջսնջ ՟ջ՟տ. «Սրբացրո՛ւ 
նրանց քո ճշմարտութեամբ, որովհետև քո խօսքը ճշմար-
տութիւն է։ Ինչպէս դու ինձ ուղարկեցիր աշխարհ, ես էլ 
նրանց ուղարկեցի  աշխարհ։ Եւ ես ինձ սրբացնում եմ 
նրանց համար, որպէսզի նրանք էլ սրբացուեն ճշմարտու-
թեամբ» /Յնռծ. 17:17-19/: 

ԻմշոեKջ խ՟վնհ ե Եխգհգտթմ Սնրվՠ ժթմգժ, գէե մվ՟մնրղ խ՟մ 
ղգհ՟րնվմգվ

Եխգհգտթմ Սնրվՠ ե, էեգր մվ՟մնրղ խ՟մ ղգհ՟մշնհմգվ 
Մգհ՟մշնհ, ջ՟խ՟ճմ ձյղ՟վթս ՟ո՟յի՟վնրէգ՟ղՠ 
թվգմտ ղգհւգվզ ւ՟րնհմգվզ շգմ ինշզմբնսնրղ Եխգհգտնր 
Սնրվՠ ժթմգժնրմ Իջխ շ՟ո՟յի՟վնհ ղգհ՟րնվմգվզ՛ խ՟՝ղ 
գխգհգտ՟խ՟մ թյի՟մնրէգ՟մ սգջ՟մգժթ մգվանվլնր-
էգ՟ղՠ, խ՟՝ղ Աջսնրլնճ բ՟ս՟ջս՟մթ ՟մսգջ՟մգժթ 
մգվանվլնրէգ՟ղՠ, նվոեջ ղգպ՟լ ՟մբ՟ղմգվ, ծ՟սրնրղ 
գմ Եխգհգտնր ղ՟վղմթտ, գր ՟ճբոթջնռ, ՟ճբ բեունրղ եժ 
Եխգհգտթմ ղմնրղ ե Սնրվՠ «Վերացրէ՛ք չարը ձեր  �ջից» /
Ա Կնվմէ. 5.13/ գր «Անիրաւութիւնից հեռու լինի  ա�նայն 
ոք, ով կրում է Տիրոջ անունը» /Բ Տթղ. 2:19/: 

Պ՟վս՟բթKվ ե ՟վբգփւ ցվխնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ ո՟սխ՟մգժ 
Տթգդգվ՟խ՟մ Եխգհգտնրմ

Տթգդգվ՟խ՟մ Եխգհգտթմ թվ ղեչ մգվ՟պնրղ ե ՟յի՟վծթ 
ՠնժնվ ձյղ՟վթս ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվթմ Ք՟մթ նվ Տեվ 
Յթջնրջ Քվթջսնջ, զջս Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժթ իփջւթ, 
«Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու. ու ինքն  է Փրկիչը այդ 
մար4ի» /Եցգջ. 5:23/, ՟ո՟ ցվխնր՟լ ժթմգժնր ծ՟ղ՟վ 
՟մծվ՟ըգյս ե Նվ՟ ղ՟վղմթ ղ՟ջզ ժթմգժ, ՟ճջթմւմ՛ 
՟մբ՟ղ Տթգդգվ՟խ՟մ Եխգհգտնր Մխվսնրէթրմզ ցվխնրղ 
ե ղգդ Ննճգ՟մ ս՟ո՟մթ մղ՟մնրէգ՟ղՠ Բնժնվզ, նռւգվ 
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ցվխնրգտթմ ծ՟ղ՟յի՟վծ՟ճթմ չվծգհգհթտ, ցվխնրգտթմ 
ղթ՟ճմ Ննճգ՟մ ս՟ո՟մնրղ Աճբոեջ եժ մվ՟մւ, նռւգվ 
ջս՟մնրղ գմ ճ՟րթսգ՟մ ցվխնրէթրմ, ջս՟մնրղ գմ ՟ճմ 
ղթ՟ճմ Տթգդգվ՟խ՟մ Եխգհգտնրղ 

Եէե գխգհգտթմ Մթ ե, ՟ո՟ թմշնրK խ՟մ ՟ճբւ՟մ ս՟վՠգվ Եխգ-
հգտթմգվ

Աճն, Եխգհգտթմ Մեխ ե, թմշոեջ գր ռգվզ ՟ջնրգտ Ապ՟-
ւգժ՟խ՟մ ճ՟չնվբ՟խ՟մնրէգ՟ղՠ գխգհգտթմգվզ, ժթմգժնռ 
ղ՟ջմ նր ՟մբ՟ղմգվզ Մթ Եխգհգտնր, նրմգմ թվգմտ ս՟վ-
ՠգվ, թմշոեջ ժգդնր՟խ՟մ գր ղյ՟խնրէ՟ճթմ, ՟ճմոեջ եժ 
բ՟ր՟մ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ՟ր՟մբնճէմգվզ գր ՟պ՟մկմ՟ճ՟սխնր-
էթրմմգվզ, նվնմւ դ՟վա՟տգժ գմ բ՟վգվթ զմէ՟տւնրղ Աճբ 
ս՟վՠգվնրէթրմմգվզ նշ ղթ խգվո շգմ ի՟մա՟վնրղ, 
նվոեջդթ Քվթջսնջթ Եխգհգտթմ ժթմթ Մթ 

ԻմշոեKջ ե Հ՟ճնտ Եխգհգտթմ ռգվ՟ՠգվրնրղ ղթրջ Եխգհգտթմգվթմ

Մգլ ճ՟վա՟մւնռ, ւվթջսնմե՟խ՟մ ջթվնռ գր ծ՟մբնրվ-
ընհ՟խ՟մնրէգ՟մ նանռ Հ՟ճ Եխգհգտնր ծ՟ղ՟վ ՟մզմբնր-
մգժթ ե ջեվ շս՟լգժմ նր ՟մճ՟վա՟ժթտ ռգվ՟ՠգվղնրմւզ 
ղթրջմգվթ ծ՟մբեո գր թվգմ Մթ՟խ Ճյղ՟վթս Եխգհգտթ 
ծ՟ղ՟վգժզ Ս՟խ՟ճմ շմ՟ճ՟լ բվ՟մ, Հ՟ճ Եխգհգտնր 
թրվ՟ւ՟մշթրվ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժ ոեսւ ե ծ՟ր՟ս՟վթղ ղմ՟ճ 
թվ Եխգհգտնրմ, նվթ ավխնրղ մ՟ լմնրգժ ե Եր թվ ծ՟ր՟-
ս՟վղնրէթրմզ ոեսւ ե տնճտ ս՟ճ նշ ղթ՟ճմ իփջւնռ, ՟ճժգր 
անվլնռ՛ թվ ՠ՟վնճ՟խ՟մ գր մթրէ՟խ՟մ ծմ՟վ՟րնվնրէթրմ-
մգվթ ջ՟ծղ՟մմգվնրղ 

ՈKռ ե ծթղմգժ Հ՟ճ Ապ՟ւգժ՟խ՟մ Եխգհգտթմ

Թ՟բենջ գր Բ՟վէնհթղենջ Ապ՟ւգ՟ժմգվզ, նռւգվ, զջս 
Տթվնչ իփջւթ, էե՛ «...գնացէ՛ք ուրե4 աշակերտ 
դարձրէ՛ք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցէ՛ք Հօր և Որդու 
և Սուրբ Հոգու անունով» /Մ՟սէ. 28:19/, «Ճյղ՟վսնր-
էգ՟մ Խփջւզ» ջգվղ՟մգտթմ ծ՟ճ ընհնռվբթ ղեչ Ս՟խ՟ճմ 
ղթմշգր IV բ. ւվթջսնմենրէթրմզ ծ՟ժ՟լրնրղ եվ Հ՟ճ՟ջս՟-
մնրղ, էեգր խ՟ճթմ ծ՟ղ՟ճմւմգվ նր գոթջխնոնջմգվ 
Ս՟խ՟ճմ ՟վբեմ 301է. Սՠ. Գվթանվ Լնրջ՟րնվշթ գր Սՠ. 
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Տվբ՟սթ յմնվծթր Հ՟ճ՟ջս՟մզ ւվթջսնմենրէթրմզ 
խ’զմբնրմթ նվոեջ ոգս՟խ՟մ խվփմ Աճմը՟ղ եժ Հ՟ճնտ 
Եխգհգտթմ խզ ջխջթ ՟վ՟ափվեմ ՠ՟դղ՟մ՟ժ գր դ՟վա՟մ՟ժ 

ԱվբգփKւ ձթյս խզ ժթմթ Հ՟ճնտ Եխգհգտթմ ՟մնր՟մգժ «ժնրջ՟րնվ-
շ՟խ՟մ-ավթանվգ՟մ»

Ո՝շ, ձթյս շթ ժթմթ Ք՟մդթ ՟ճմ «ժնրջ՟րնվշ՟խ՟մ-
ավթանվգ՟մ» ՟մնր՟մգժնռ` ղգմւ Նվ՟մ դվխնրղ գմւ 
՟պ՟ւգժ՟խ՟մ ճ՟չնվբ՟խ՟մնրէթրմթտ, ՟ճջթմւմ՛ զմբնր-
մնրղ գմւ, էե Հ՟ճնտ գխգհգտթմ Ապ՟ւգ՟ժմգվզ շգմ ծթղմգժ, 
՟ճժ ղթ՟ճմ Սՠ. Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշզ 301է., գր ՟ճբոթջնռ, 
ծվ՟ը՟վրնրղ գմւ ծ՟ճ ընհնռվբթ ւվթջսնմենրէգ՟մ 
շնվջբ՟վգ՟ճ ո՟սղնրէթրմթտ 

ԱվբգփKւ Հ՟ճնտ Եխգհգտթմ նրհհ՟ց՟պ ե

Աճն, Հ՟ճնտ Եխգհգտթմ Որհհ՟ց՟պ ե գր ո՟սխ՟մնրղ ե 
Հթմ Ավգրգժգ՟մ Որհհ՟ց՟պ Եխգհգտթմգվթմ՛ Ղոսթ, 
Եէնռո՟խ՟մ (Հ՟ոգյ՟խ՟մ), Սթվթ՟-Յ՟խնՠթխգ՟մ գր 
Մ՟ժ՟ո՟վ 

ԻմշնKր գմ Հ՟ճնտ Եխգհգտթմ ՟մնր՟մնրղ ղնմնքթդթս - «ղթ՟-
ՠզմ՟խ»

Հ՟ճնտ Եխգհգտնրմ ՟վբեմ գվխ՟վ բ՟վգվ թ ռգվ 
ղգհ՟բվնրղ գմ ղնմնքթդթսնրէգ՟մ ղեչ, ՟ճջթմւմ՛ ծ՟ղ՟-
վնրղ գմ, էե Ն՟ ծգսգրնվբմ ե Երսթւգջթ ծգվկնր՟լթ. ջ՟, 
դթմնրգժնռ Նգջսնվթ ծգվկնր՟լթ բեղ, զմխգժ եվ ծ՟խ՟պ՟խ 
լ՟ճվ՟ճգհնրէգ՟մ ղեչ Ն՟ Քվթջսնջթ ղեչ գվխնր 
ՠմնրէթրմմգվմ ՟ղՠնհչնռթմ յցնէնրղ եվ ՟ճմոեջ, նվ 
Նվ՟ ղեչ զմբնրմնրղ եվ նշ ղթ՟ճմ ղեխ Դեղւ, ՟ճժգր՛ ղեխ 
ՠմնրէթրմ, թմշթ ո՟սձ՟պնռ եժ ՟ճբ ծգվգսթխնջթ 
ծգսգրնվբմգվզ խնշրնրղ եթմ ղնմնքթդթսմգվ Ն՟ ՟ջնրղ 
եվ. «Բանն Աստուծոյ մար4ացու�ց յետոյ , ես 
երկրպագում եմ մէկ բնութեան՝ Աստուծոյ բնութեանը...», 
՟ճջթմւմ, զջս մվ՟, Քվթջսնջթ ղ՟վբխ՟ճթմ ՠմնրէթրմզ 
խժ՟մնրգժ եվ Աջսնր՟լ՟ճթմթ խնհղթտ, գր ծգսգր՟ՠ՟վ, 
Քվթջսնջթ ղեչ ճ՟ճսմնրգժ գր ՟ովգժ եվ ծգմտ թջխ Բ՟մզ՛ 
ղթ՟ճմ ղ՟վղմթ սգջւնռ, գր Բ՟մթ Աջսնր՟լնրէթրմմ եվ 
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շ՟վշ՟վնրգժ, է՟հնրգժ գր ճ՟վնրէթրմ ՟պգժ... Հգմտ ՟ճջ 
ղնժնվնրէթրմմ եժ ռգվ՟ավնրղ գմ Հ՟ճ Եխգհգտնրմ, թմշզ ղգլ 
ջնրս ե գր ղնժնվնրէթրմ

Աճբ բեունրղ թմշնKր Հ՟ճնտ Եխգհգտթմ շթ զմբնրմնրղ Ք՟հխգ-
բնմթ Ժնհնռզ

Հ՟ճնտ Եխգհգտնր՛ Ք՟հխգբնմթ ընհնռզ շզմբնրմգժնր 
ո՟սձ՟պզ ն՝շ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ յ՟վը՟պթէմ եվ, ն՝շ 
ճնրմ՟վեմթ շթղ՟տնրէթրմզ, թմշզ ծ՟ճգվթմ ցնվկնրղ գմ 
ռգվ՟ավգժ նվնյ ո՟սղ՟ՠ՟մմգվ գր ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մմգվ 
Ք՟հխգբնմթ շզմբնրմնրղզ խ՟ոնր՟լ ե բվ՟ թվ՟վ՟ղգվը 
ծ՟ջխ՟տնրէթրմմգվթ գր ւվթջսնջ՟ՠ՟մ՟խ՟մ բ՟ր՟մնր-
էգ՟մ ծգս, նվնմւ շգմ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ Ապ՟ւգժ՟-
խ՟մ ՟ր՟մբնրէթրմմգվթմ 
 Հ՟ճնտ գխգհգտթմ Նգջսնվթ ծգս ղեխսգհ մդնռւթ 
ե գմէ՟վխնրղ մ՟գր Երսթւգջթմ՛ թվ «ղնմնքթդթս» 
ղնժնվնրէգ՟ղՠ ծ՟մբգվկ, ղթ՟ը՟ղ՟մ՟խ ծգսգրնրղ 
՟պ՟չթմ Եվգւ Տթգդգվ՟խ՟մ Ժնհնռմգվթ ծգմտ նրհհ՟-
ց՟պ ւվթջսնջ՟ՠ՟մնրէգ՟մ նանրմ գր ենրէգ՟մզ՛ ՟մյգհ-
փվեմ գր ՟մջ՟ջ՟մփվեմ ո՟ծո՟մգժնռ ղգվ Տեվ Աջսնր՟լ 
Քվթջսնջթ Մթնրէթրմզ 

Ք՟մթK Տթգդգվ՟խ՟մ ընհնռ ե զմբնրմնրղ Հ՟ճնտ Եխգհգտթմ

Հ՟ճնտ Եխգհգտթմ զմբնրմնրղ ե ՟պ՟չթմ գվգւ Տթգդգվ՟-
ընհնռմգվզ՛ 325է. Նթխթ՟խ՟մզ, 381է. Կնջս՟մբմնր-
ոնժջթմզ գր 431է. Եցգջնջթմզ: Թեգր Հ՟ճնտ Եխգհգտթմ 
ղ՟ջմ՟խտգժ ե ղթ՟ճմ ՟պ՟չթմ Ժնհնռթմ, մ՟ զմբնրմնրղ ե 
մ՟գր ճ՟չնվբ գվխնր Տթգդգվ՟խ՟մ ընհնռմգվթ բվնճէ-
մգվզ

ՈKռ ե Հ՟ճնտ Եխգհգտնր Գգվ՟անճմ ծնագրնվ բեղւզ գր Ապ՟չ-
մնվբզ

Հ՟ճնտ Եխգհգտնր Գգվ՟անճմ ծնագրնվ բեղւզ գր Ապ՟չ-
մնվբզ Աղգմ՟ճմ Հ՟ճնտ Կ՟էնհթխնջմ ե՛ Ծ՟ճվ՟անճմ 
Պ՟սվթ՟վւ սթսհնջնռ Նգվխ՟ճնրղ Հ՟ճնտ Եխգհգտնր 
՟պ՟չմնվբզ 132-վբ՛ Գ՟վգաթմ Բ (Նգվջթջգ՟մ) Կ՟էնհթ-
խնջմ ե
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ՈվսգKհ ե ասմրնրղ Հ՟ճնտ Եխգհգտնր Ննրթվ՟ոգս՟խ՟մ Աէն-
պզ

Աղգմ՟ճմ Հ՟ճնտ Կ՟էնհթխնջթ Ննրթվ՟ոգս՟խ՟մ 
Աէնպզ ասմրնրղ ե Սնրվՠ Էչղթ՟լմթ Մ՟ճվ Տ՟ձ՟վնրղ 

Կ՟Kմ ՟վբգփւ Հ՟ճնտ Եխգհգտնր ՟ճժ Ննրթվ՟ոգս՟խ՟մ Աէնպ-
մգվ

Հ՟ճնտ Եխգհգտնր ՟ջսթձ՟մնռ գվխվնվբ ո՟սղ՟խ՟մ 
Ննրթվ՟ոգս՟խ՟մ Աէնպզ Մգլթ Տ՟մմ Կթժթխթնճ Կ՟էն-
հթխնջնրէթրմմ ե Կթժթխթնճ Կ՟էնհթխնջզ խ՟մնմ՟-
խ՟մփվեմ ժթմգժնռ Հ՟ճնտ Եխգհգտնր թմւմ՟ռ՟վ խ՟էնհթ-
խնջնրէգ՟մ ՟մխ՟ի ՟պ՟չմնվբ, ձ՟մ՟շնրղ ե Աղգմ՟ճմ 
Հ՟ճնտ Կ՟էնհթխնջթ ո՟սնրթ ՟պ՟չմնրէթրմզ 1930 է-թտ 
Կթժթխթնճ Կ՟էնհթխնջթ մջս՟ռ՟ճվզ Ամէթժթ՟ջնրղ ե, 
Լթՠ՟մ՟մ 
 Աղգմ՟ճմ Հ՟ճնտ Կ՟էնհթխնջթ ծնագրնվ սմփվթ-
մնրէգ՟մ ս՟խ գմ ասմրնրղ Հ՟ճնտ Եխգհգտնր գվխնր 
թմւմ՟ռ՟վ Պ՟սվթ՟վւ՟վ՟մմգվզ՛ Եվնրջ՟հեղնրղ գր 
Կնջս՟մբմնրոնժջնրղ 

Ք՟մթK Սնրվՠ Խնվծնրվբ ե զմբնրմնրղ Հ՟ճնտ Եխգհգտթմ

Եփէզ Սնրվՠ Խնվծնրվբ՛ Մխվսնրէթրմ, Դվնյղ, Հ՟հնվբնր-
էթրմ, Աո՟յի՟վնրէթրմ, Պջ՟խ, Ձգպմ՟բվնրէթրմ, Կ՟վա 
ծթր՟մբ՟տ գր Վգվչթմ Օլնրղ:

ԻKմշ ե Խնվծնրվբզ

Խնվծնրվբզ ջվՠ՟դ՟մ անվլնհնրէթրմ ե, նվթ ղթչնտնռ 
ինվծվբ՟րնվ խգվոնռ ղ՟վբնր ռվ՟ճ մգվանվլնրղ ե 
յմնվծզ խ՟ղ Աջսնրլնճ ցվխ՟վ՟վ դփվնրէթրմզ
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ՍՈՒՐԲ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 

ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ

ԻKմշ ե Մխվսնրէթրմզ

Մխվսնրէթրմզ Ծմնրմբ ե թ ռգվնրջս, ւ՟մթ նվ ղխվսնրնհզ 
(Հ՟ճվ Աջսնրլնճ գր Ովբնր գր Սնրվՠ Հնանր ՟մնրմնռ չվթ 
ղեչ ղ՟վղմթ գվգւ ՟մա՟ղ զմխհղնրգժնռ), ղ՟ւվնրգժնռ 
ջխդՠմ՟խ՟մ ղգհւթտ (գէե ղգլ՟ծ՟ջ՟խ ե, ՟ո՟՛ մգվրնրղ 
գմ մ՟գր խ՟ս՟վնր՟լ ղգհւգվզ), ղգպմնրղ ե ղ՟վղմ՟խ՟մ, 
ղգհջ՟խ՟մ խգ՟մւթ ծ՟ղ՟վ գր ռգվ՟լմրնրղ Սնրվՠ 
Հնանռ` ծնագրնվ, ջնրվՠ խգ՟մւթտ մգվջ. «...եթէ մէկը ջրից 
ու Հոգուց չծնուի, չի կարող Աստուծոյ արքայութիւնը 
մտնեժ» /Յնռծ. 3:5/:

ԻմշոեKջ ե ջխթդՠ ՟պգժ Մխվսնրէթրմզ

Մխվսնրէթրմզ ջխթդՠ ՟պ՟ր ՟ճմ ՠ՟մթտ, նվ ջխդՠնրղ 
Յնվբ՟մ՟մնրղ Յնռծ՟մմեջ Մխվսթշմ «...ապաշխա-
րութեան մկրտութիւն արեց ամբողջ ժողովրդին և ասում 
էր, թէ, ով գալու է իրենից յետոյ, նրա՛ն թող հաւատան. 
այն է` Յիսուս Քրիստոսին» /Գնվլւ 19:4/: Աո՟, Յթջնրջ 
Քվթջսնջ թվ փվթմ՟խնռ ջվՠ՟անվլգտ Մխվսնրէթրմզ` 
՟ճմ զմբնրմգժնռ Յնռծ՟մմեջթտ: Վգվչ՟ոեջ` Իվ ճ՟վնր-
էգ՟ղՠ Ն՟ Ապ՟ւգ՟ժմգվթմ սնրգտ ծ՟մբթջ՟րնվ խ՟վա՟-
բզվնրէթրմզ. «Գնացէ´ք ուրե4 աշակերտ դարձրէ´ք բոլոր 
ազգերին, նրանց մկրտեցէ´ք Հօր և Որդու և Սուրբ Հոգու 
անունով» /Մ՟սէ. 28:19/:

ԻKմշ ե Սխդՠմ՟խ՟մ ղգհւզ

Սխդՠմ՟խ՟մ ղգհւզ գվխվթ ռվ՟ճ մ՟ի՟լմնհմգվ Աբ՟ղթ 
գր Եր՟ճթ անվլ՟լ ղգհւմ ե, բվ՟ ծ՟ղ՟վ եժ ՟ճջ ղգհւմ 
զմբնրմնր՟լ ե խնշգժ մ՟գր ՟բ՟ղ՟խ՟մ ղգհւ: Աբ՟ղ՟խ՟մ 
ղգհւմ ՟ճմ եվ, նվ մ՟ խնվտվգտ ՟վբ՟վնրէթրմզ գր ղգհւթ 
նր խվւթ ղեչ լմգտ թվ նվբնրմ, թջխ ջ՟` թվ նվբնրմ. 
«Անօրէնութեամբ յղիացաւ և �ղքերի մէջ ծնեց ինձ մայրն 
իմ» /Ս՟հղ. 50:7/: «Ինչպէս որ մէկ մարդով �ղքը 
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աշխարհ մտաւ, և �ղքով էլ` մահը, այնպէս էլ բոլոր 
մարդկանց մէջ տարածուեց մահը, որովհետև բոլորն էլ 
�ղանչեցին» /Հպնղ. 5:12/:

ԻKմշ ե ո՟ծ՟մչրնրղ Մխվսնրէթրմ զմբնրմգժ տ՟մխ՟տնհթտ

Մխվսնրէթրմ զմբնրմգժ տ՟մխ՟տնհթտ ո՟ծ՟մչրնրղ ե 
Հ՟ր՟սւ ՟պ Սնրվՠ Եվվնվբնրէթրմ, բվ՟ ծ՟ղ՟վ եժ` «Ով 
հաւատայ և մկրտուի, պիտի փրկուի, և ով չհաւատայ, 
պիտի դատապարտուի» /Մ՟վխ. 16:16/:

Նյ՟մ՟խնրղ ե` Մխվսնրէգ՟մ գխնհզ ոեսւ ե ծ՟ջնKրմ ղ՟վբ 
ժթմթ

Աճն, Մխվսնրէգ՟մ գխնհ ղ՟վբզ ոեսւ ե թղ՟մ՟ճ` թմշ գմ 
ծ՟ր՟սւզ գր ղգհւգվզ, նրմգմ՟ճ ծ՟ր՟սւ ՟պ Սնրվՠ 
Եվվնվբնրէթրմ, նվոեջդթ աթս՟խտ՟ՠ՟վ ղխվսնրթ գր 
ցվխնրթ թվ ծ՟ր՟սնռ:

Եէե ՟ճբոեջ ե, ՟ո՟ թմշնKր գմ Հ՟ճ Եխգհգտնրղ ղխվսնրղ մ՟գր 
ղ՟մնրխմգվթմ

Իմշոեջ գր ՟ջնրգտ ռգվգրնրղ, ջխդՠմ՟խ՟մ ղգհւզ 
լմնհմգվթտ ցնի՟մտրնրղ ե գվգի՟մգվթմ գր դվխնրղ 
մվ՟մտ Յ՟րթսգմ՟խ՟մ Կգ՟մւթտ. «...քանի որ �ղքի 
վարձը մահն է» /Հպնղ. 6:23/: Աճբ ո՟սձ՟պնռ եժ Հ՟ճ 
Եխգհգտթմ, ծգսգրգժնռ Աջսնրլնճ իփջւթմ, ղխվսնրղ ե 
ղ՟մնրխմգվթմ. «Յիսուս պատասխանեց և ասաց նրան. 
«Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթէ մէկը վերստին 
չծնուի, չի կարող Աստուծոյ արքայութիւնը տեսնել»: …
Յիսուս պատասխան տուեց և ասաց. «Ճշմարիտ, 
ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթէ մէկը ջրից և Հոգուց չծնուի, 
չի  կարող Աստուծոյ արքայութիւնը  մտնել…» /Յնռծ. 3:3, 
5/, ւ՟մթ նվ ՟ճջ ղգհւզ ւ՟րրնրղ ե ղթղթ՟ճմ Քվթջսնջթ 
ղ՟ծնռ ղխվսնրէգ՟ղՠ. «...որ մկրտուեցինք Յիսուս 
Քրիստոսով, նրա մահո´վ է, որ մկրտուեցինք» /Հպնղ.6:3/:
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Նյ՟մ՟խնրղ ե, գէե ղ՟մնրխզ ղ՟ծ՟մնրղ ե շղխվսնր՟լ, ՟ո՟ 
շթK ղսմնրղ Եվխմւթ Ավւ՟ճնրէթրմ

Աճն, ՟ճբոեջ ե: Ն՟, թմշոեջ գր ՟ջգժ ե Տեվզ, շթ ղսմթ 
Աջսնրլնճ Ավւ՟ճնրէթրմ, ՟ճժ ղթ՟ճմ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ 
ի՟ր՟վթ ղեչ խզ ժթմթ: 

Եէե Մխվսնրէթրմ զմբնրմգժ տ՟մխ՟տնհթտ ո՟ծ՟մչրնրղ ե 
ծ՟ր՟սւ, ՟ո՟ թմշոեKջ ռ՟վնրգժ ղ՟մնրխմգվթ բեունրղ, 
նռւգվ ծ՟ր՟սւթ մնր՟դ՟անճմ աթս՟խտնրէթրմմ ՟մա՟ղ շնրմգմ

Մ՟մնրխմգվթմ ղխվսնրղ գմ զջս լմնհմգվթ գր խմւ՟ծփվ 
ծ՟ր՟սւթ. ռգվչթմմգվջ ո՟վս՟րնվ գմ գվգի՟մգվթմ 
ջնռնվգտմգժ ծ՟ր՟սւ, գվՠ մվ՟մւ ծ՟ջմգմ նվնյ՟խթ 
ս՟վթւթ խ՟ղ ղգլ՟մ՟մ:

Կ՟Kմ ՟վբգփւ Սնրվՠ Գվւնրղ ՟ո՟տնճտմգվ ՟պ ՟ճմ, նվ ոեսւ 
ե ղխվսգժ գվգի՟ճթմ

Հթմ Որիսթ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ էժց՟սնրղ եթմ նրէ փվ՟-
խ՟մ գվգի՟մգվթմ, գր գէե «� անթլփատ արու, որի 
անթլփատութեան մար�նը թլփատուած չէ, այն անձն իր 
ժողովրդիցը պիտի կորչի. նա իմ ուխտն անարգել է» /Ծմ. 
17:14 /: 
 Եր ւ՟մթ նվ գվգի՟մ ծ՟ր՟սւթ աթս՟խտնրէթրմ 
շնրմեվ, Տեվզ ծվգ՟մգվթ ծ՟ղ՟վ ջ՟ծղ՟մգժ եվ 
ծգսգրգ՟ժզ. « գվՠ ռ՟հզ ւն նվբթմ ւգդ ծ՟վտմթ նր ՟ջթ, 
էե`«Այդ ի՞նչ պատուիրաններ, օրէնքներ ու կանոններ են, 
որ �ր Տէր Աստուածը պատուիրել է �զ», ապա քո 
որդուն կ’ասես. «Եգիպտոսում փարաւոնի ստրուկներն 
էինք �նք, և Տէր Աստուածը ամուր ձեռքով ու հզօր 
բազկով �զ դուրս բերեց այնտեղից: Տէրը Եգիպտացի-
ների երկրում փարաւոնի ու նրա տան վրայ �ր 
ներկայութեամբ սոսկալի նշաններ և �ծագործութիւններ 
արեց: Նա՝ �զ դուրս բերեց այդտեղից, որպէսզի բերի 
այստեղ, �զ տայ ա՛յն երկիրը, որ երդուել էր տալ �ր 
հայրերին: Տէրը �զ պատուիրեց գործադրել բոլոր այս 
օրէնքները, յաւիտեանս երկնչել �ր Տէր Աստծուց, 
որպէսզի լաւ լինի  �զի համար կեանքի բոլոր օրերում, 
ապրենք, ինչպէս որ ապրում ենք այսօր: Մեզի համար 
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ողորմածութիւն կը լինի, եթէ հետևնք, որ �ր Տէր  Աս-
տուծոյ առջև գործադրուեն բոլոր այս պատուիրանները, 
ինչպէս որ Տէրը կարգադրել է �զի» /Եվխվ. Օվ. 6:20-25/, 
՟ճջթմւմ` գէե գվգի՟մ ղգլ՟մ՟ճ, լմնհմգվզ ո՟վս՟րնվ 
գմ մվ՟մ ո՟սղգժ Աջսնրլնճ ղ՟ջթմ: Ննճմոեջ գր` 
գվգի՟ճթ Մխվսնրէգ՟մ բեունրղ: Ծմնհմգվզ մվ՟մ 
ո՟վս՟րնվ գմ ղխվսգժ, նվոեջդթ, թմշոեջ ՟ջնրգտ 
ռգվգրնրղ, մ՟ շդվխնրթ Աջսնրլնճ Ավւ՟ճնրէթրմթտ, թջխ 
ճգսնճ լմնհմգվզ գր խմւ՟ծ՟ճվզ ոեսւ ե մվ՟մ ո՟սղգմ 
Աջսնրլնճ, ծ՟ր՟սւթ գր եժթ յ՟ս ՠ՟մգվթ ղ՟ջթմ: Աճբ 
ո՟սձ՟պնռ եժ Հ՟ճ Եխգհգտնրղ ղ՟մնրխմգվթմ ղխվսնրղ 
գմ նրէ փվ՟խ՟մթտ ջխջ՟լ: 

ԻմշնKր ե Մխվսնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ ՟մծվ՟ըգյս խմւ՟ծ՟ճվ 
նրմգմ՟ժ

Կմւ՟ծ՟ճվզ Մխվսնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ ՟մծվ՟ըգյս ե, 
նվոեջդթ Եխգհգտնր ՟պ՟չ` ճ՟մկթմ ծնագրնվ՟խ՟մթ, 
գվ՟յի՟րնվթ ղխվսնրնհթ ծ՟ր՟սւթ ծ՟ղ՟վ (թմշոեջ 
գվգի՟ճթ, ՟ճմոեջ եժ ղգլ՟ծ՟ջ՟խթ) գր Մխվսնրէթրմթտ 
ճգսնճ զմբնրմթ մվ՟մ թվ իմ՟ղւթ ս՟խ` մվ՟մ ծ՟ր՟սւթ 
գր ՟պ՟ւթմնրէթրմմգվթ ղեչ ծ՟ջս՟սգժնր ծ՟ղ՟վ: Աճբ 
ո՟սձ՟պնռ խ՟վգրնվ ե, նվ խմւ՟ծ՟ճվզ ղխվսնր՟լ ժթմթ 
Հ՟ճ Եխգհգտնրղ գր նրմգմ՟ճ ծ՟ր՟սւթ աթս՟խտնրէթրմ:

Կ՟վնKհ ե «խմւ՟ծ՟ճվզ» խթմ ժթմգժ

Ոշ: Հ՟ճ Եխգհգտնրղ խ՟վնհ ե ժթմգժ ղթ՟ճմ խմւ՟ծ՟ճվ: 
Մգդ՟մնրղ շխ՟ճ «խմւ՟ղ՟ճվ» ծ՟ջխ՟տնրէթրմզ:

ԻմշնKր ե Հ՟ր՟սնճ Հ՟մա՟մ՟խնրղ ՟ջրնրղ, նվ Մխվսնրէթրմզ 
Մթ ե

Մխվսնրէթրմզ խ՟ս՟վրնրղ ե ղեխ ՟մա՟ղ գր շթ խվխմրնրղ, 
թմշոեջ գր ՟ջնրղ ե Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժզ. «Մէ´կ Տէր կայ, 
մէ՛կ հաւատ, մէ´կ մկրտութիւն» /Եցգջ.4:5/:
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ԻմշնKր Մխվսնրէթրմզ շթ խվխմրնրղ

Մխվսնրէթրմզ շթ խվխմրնրղ ՟ճմ ո՟սձ՟պնռ, նվ ՟ճմ 
ծնագրնվ լմնրմբ ե. ղ՟վբ լմրնրղ ե ղեխ ՟մա՟ղ, ՟ճբ 
ո՟սձ՟պնռ եժ ղխվսրնրղ ե ղեխ ՟մա՟ղ:

Կ՟վնKհ գմ մգվնրգժ ՟ճմ ղգհւգվզ, նվնմւ անվլնրգժ գմ 
Մխվսնրէթրմթտ ճգսնճ

Մխվսնրէթրմթտ ճգսնճ ղգհ՟մշ՟լմգվթ ծ՟ղ՟վ խ՟ճ 
ղգհւգվթ էնհնրէգ՟մ ղթչնտ. բ՟ Աո՟յի՟վծնրէգ՟մ 
Խնվծնրվբմ ե, նվզ ղգվ ղգհւգվզ ժնր՟տնհ գվխվնվբ 
՟ր՟դ՟մմ ե ծ՟ղ՟վրնրղ:
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ԴՐՈՇՄ

ԻKմշ ե Դվնյղզ

Մխվսնրէգ՟մ Խնվծվբթ ը՟ղ՟մ՟խ չվթ գր Հնանր ղթչն-
տնռ ղգմւ ղ՟ւվրնրղ գմւ ջխդՠմ՟խ՟մ գր ՟ճժ ղգհւգվթտ, 
թջխ ՟ճջ Խնվծվբնռ, ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժթմ Սնրվՠ Մթրպնմնռ 
ղ՟վղմթ ղ՟ջգվթ փլղ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ սվրնրղ գմ Սնրվՠ Հն-
անր յմնվծմգվ: Ի ռգվնրջս ՟պ՟ւնր՟լ Սնրվՠ Հնաթմ յմնվ-
ծթ խմթւ ե բմնրղ մնվ՟ղխվսնր՟լ ւվթջսնմգ՟ճթ ռվ՟ճ, 
նվնռ գր ՟ղՠնհչ՟մնրղ ե ղխվսնրէթրմզ: Աջսնր՟լ՟ճթմ 
յմնվծմգվթ ջս՟տղ՟ղՠ, ղ՟վբմ ՟ղվ՟մնրղ ե ծնանռ գր 
՟ղՠնհչնռթմ դթմրնրղ ՟մսգջ՟մգժթ դեմւ նր դվ՟ծնռ` 
զմբբեղ շ՟վթ ՟ղեմ ճ՟վկ՟խնրղմգվթ: Սնրվՠ Հնանռ 
բվնյղնր՟լմգվզ բ՟պմնրղ գմ Քվթջսնջթ դթմնրնվմգվ:
 Հ՟ճ Եխգհգտթմ Դվնյղթ Խնվծնրվբզ խ՟ս՟վնրղ ե 
՟մղթչ՟ոեջ Մխվսնրէգ՟մ Խնվծվբթտ ճգսնճ, նվոեջդթ 
ղգմւ Աջսնր՟լ՟ճթմ յմնվծմգվմ ջս՟մ՟մւ ՟մղթչ՟ոեջ 
ղ՟ւվ՟անվլնհ ժնր՟տնրղթտ ճգսնճ: Եխգհգտթմ Դվնյղթ գր 
Մխվսնրէգ՟մ Խնվծնրվբմգվզ ղթ՟րնվգժ ե Տթվնչ մղ՟մնր-
էգ՟ղՠ, գվՠ Ն՟ Յնռծ՟մմեջ Մխվսշթտ Յնվբ՟մ՟մ ագ-
սնրղ ղխվսնրէթրմ զմբնրմգժնրտ ճգսնճ բնրվջ գժ՟ր չվթտ, 
Սնրվՠ Հնաթմ ՟հ՟րմնր խգվո՟վ՟մւնռ թչ՟ր Նվ՟ ռվ՟ճ, 
գր գվխմւթտ ժջնրգտ կ՟ճմզ. «Դա´ է իմ սիրելի որդին, որն 
ունի  իմ ամբողջ բարեհաճութիւնը» /Մ՟սէ. 3:17/: Ննճմ 
խգվո գր Սնրվՠ Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշզ Ավ՟լ՟մթ ագսնրղ 
ղխվսգտ ծ՟ճ ընհնռվբթմ` ղթ՟ը՟ղ՟մ՟խ խ՟ս՟վգժնռ 
մ՟գր Սնրվՠ Մթրպնմնռ փլնրղ` ծ՟ղ՟կ՟ճմ Աա՟է՟մ-
ագհնջթ ռխ՟ճնրէգ՟մ: Դվնյղթ Խնվծնրվբմ ՟մնր՟մնրղ գմ 
մ՟գր Կմնրմւ, ւ՟մթ նվ Աջսնր՟լ՟ճթմ խմթւնռ գմ մյրնրղ 
ղգվ ղ՟վղմթ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ ղ՟ջգվզ. «Եւ նա, որ 
հաստատեց �զ ի Քրիստոս ձեզ հետ �ասին և օծեց �զ, 
Աստուած է, որ �զ կնքեց էլ և Հոգու առհաւատչեան 
դրեց �ր սրտերի մէջ» /Բ Կնվմէ. 1:21-22/:
 Աճջոթջնռ` Դվնյղզ Խնվծնրվբ ե, նվնռ ծ՟ր՟-
ս՟տգ՟ժթմ ցնի՟մտրնրղ գմ Սնրվՠ Հնանր յմնվծմգվզ, 
նվնմւ մվ՟մ ՟ղվ՟տմնրղ գմ ծնագրնվ ւվթջսնմե՟խ՟մ 
խգ՟մւնրղ: Մ՟վբզ ծ՟ջս՟սրնրղ ե Աջսնրլնճ ղեչ, 
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բ՟պմնրղ ե Սնրվՠ Հնանր ս՟ձ՟վ գր Եվխմ՟ճթմ Ավւ՟-
ճնրէգ՟մ ը՟պ՟մանվբ:

Իջխ թմշոեKջ եթմ ցնի՟մտրնրղ Սնրվՠ Հնանր յմնվծմգվզ Ապ՟-
ւգ՟ժմգվթ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ

«Գնվլւ Ապ՟ւգժնտզ» ռխ՟ճնրղ ե, նվ Ապ՟ւգ՟ժմգվմ 
թվգմտ կգպւզ բմնրղ եթմ ղխվսնրէթրմ զմբնրմնհմգվթ 
ռվ՟ճ, նվնմւ ՟ճբ խգվո ջս՟մնրղ եթմ Սնրվՠ Հնանր 
յմնվծմգվզ (սգջ` Գնվլւ 8:16-18): 

Աճբ բեունրղ թմշնKր ՟ճջփվ կգպւ շգմ բմնրղ, ՟ճժ փլնրղ գմ Սնրվՠ 
Մթրպնմնռ

Ապ՟ւգ՟ժմգվթ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ, գվՠ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժ-
մգվթ էթրզ մյ՟մ՟խ՟ժթփվեմ ՟ձնրղ եվ, թջխ ւվթջսնմե՟-
խ՟մ ծ՟ղ՟ճմւմգվմ զմբ՟վկ՟խրնրղ գր ս՟վ՟լրնրղ եթմ 
՟յի՟վծնռ ղեխ, Ապ՟ւգ՟ժմգվզ գր գոթջխնոնջմգվմ 
՟վբեմ շեթմ խ՟վնհ ՟մկ՟ղՠ կգպւ բմգժ ՠնժնվ ծ՟ր՟-
ս՟տգ՟ժմգվթ ռվ՟ճ: Եր նվոեջդթ ղխվսնրէթրմ ջս՟տնհ-
մգվզ շդվխնրեթմ Սնրվՠ Հնանր խգմջ՟սնր յմնվծմգվթտ, 
Ապ՟ւգ՟ժմգվզ կգպւ բմգժզ ցնի՟վթմգտթմ Սնրվՠ Մթրպն-
մնռ փլղ՟ղՠ (Դվնյղ), թմշոեջ մ՟գր ծվ՟ծ՟մա սնրգտթմ, 
նվ փլնրղ խ՟ս՟վգմ մ՟գր գվետմգվզ (ւ՟ծ՟մ՟մգվզ):

ԻKմշ ե Սնրվՠ Մթրպնմզ

Մթրպնմզ ճնրմ՟վեմ ՠ՟պ ե, նվ մյ՟մ՟խնրղ ե ՠնրվ՟րես 
թրհ: Նվ՟ ծթղմ՟խ՟մ ՠ՟հ՟բվթշզ կթէ՟ոսհթ թրհմ ե, 
նվթ ծգս ի՟պմրնրղ գմ մ՟գր ՟րգժթ ւ՟մ ւ՟պ՟ջնրմ 
՟մնրյ՟ծնսնրէթրմմգվ, ծթղմ՟խ՟մնրղ` ՠ՟ժ՟ջ՟մթխ 
(ծթմ՟լ՟հթխ):
 Մգվ Եխգհգտնրղ Սնրվՠ Մթրպնմթ փվծմնրէգ՟մ 
թվ՟րնրմւզ ո՟սխ՟մնրղ ե Կ՟էնհթխնջթմ: 

Մ՟վղմթ նKվ ղ՟ջգվմ գմ փլրնրղ Սնրվՠ Մթրպնմնռ

Սնրվՠ Մթրպնմնռ ղ՟վղմ՟ղ՟ջգվթտ թրվ՟ւ՟մշթրվթ փլնր-
էթրմզ (ի՟շ՟կգր) ծ՟ղ՟կ՟ճմ ՟հփէւմգվթ, ծ՟ղ՟ո՟-
ս՟ջի՟մնրղ ե նվնյ՟խթ յմնվծթ.
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Ճ՟խ՟սթմ. «Այս անուշ իուղը, որ Յիսուս Քրիստոսի 
անունով դրոշմւում է ճակատիդ, երկնաւոր, աննիւթա-
կան պարգևների կնիքը թող լինի»: 

Աշւգվթմ. «Այս կնիքը Յիսուս Քրիստոսի անունով թող 
լուսաւորի աչքերդ, որպէսզի երբեք մահ չտեսնես»:

Ախ՟մչմգվթմ. «Այս Սուրբ Օծումը թող բացի ականջներդ, 
որպէսզի Աստուծոյ պատուէրները լսես»:

Քէթմ (պնրմագվթմ). «Այս կնիքը Յիսուս Քրիստոսի 
անուամբ թող յաւիտենական կեանքի անուշ բոյրը տայ 
քեզ»:

Բգվմթմ. «Այս կնիքը Յիսուս Քրիստոսի անուամբ բերնիդ 
ու շրթունքներիդ վրայ դրուած ամուր դուռ ու պահա-
պան թող լինի»:

Ձգպւգվթմ. «Այս կնիքը Յիսուս Քրիստոսի անուամբ թող 
բարեգործութեան նպաստի` ամէն տեսակ բարի գործերի 
և առաքինի կեանքի»:

Սվսթմ. «Այս աստուածային կնիքը թող սիրտդ մաքրի և 
նորոգի հոգիդ»:

Թթխնրմւթմ. «Այս կնիքը Յիսուս Քրիստոսի անուամբ 
թող ամուր վահան  դառնայ, որով կարողանաս չարի 
արձակած բոլոր Lացող նետերը մարել»:

Ոսւգվթմ. «Այս աստուածային կնիքը դէպի յաւիտենա-
կան կեանք թող ուղղի  քայլերդ, որպէսզի երբէք չսա-
սանուես»:
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Յ՟ր՟վս ինվծվբ՟խ՟ս՟վնրէգ՟մ ծնագրնվ՟խ՟մմ 
՟ջնրղ ե ծգսգրգ՟ժզ. «Խաղաղութիւն ընդ քեզ փրկեալդ 
Աստուծոյ. Խաղաղութիւն ընդ քեզ օծեալդ Աստուծոյ»
 Մխվսնրէգ՟մ գր Դվնյղթ Խնվծնրվբմգվթտ ճգսնճ, 
ծնագրնվ՟խ՟մզ ղխվսնր՟լթմ ՟վը՟մ՟տմնրղ ե Եխգհգտնր 
գրջ ղեխ Խնվծվբթ` Հ՟հնվբնրէգ՟մ Խնվծվբթմ:
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ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

ԻKմշ ե Հ՟հնվբնրէգ՟մ Խնվծնրվբզ

Հ՟հնվբնրէթրմզ Խնվծնրվբ ե, նվնռ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժզ ծ՟տթ 
գր աթմնր սգջւնռ ձ՟յ՟խնրղ ե Յթջնրջ Քվթջսնջթ 
Մ՟վղթմմ նր Ավթրմզ՛ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խգ՟մւթ ծ՟ղ՟վ: 

ԻմշոեKջ ե ծ՟ջս՟սնրգժ ՟ճբ Խնվծնրվբզ

Հ՟հնվբնրէգ՟մ Խնվծնրվբզ Տեվզ ծ՟ջս՟սգտ Իվ 
շ՟վշ՟վ՟մւմգվթտ ՟մղթչ՟ոեջ ՟պ՟չ՛ Խնվծվբ՟րնվ 
Ըմէվթւթ ը՟ղ՟մ՟խ, գվՠ Ն՟ ռգվտվգտ ծ՟տզ գր 
փվծմգժնռ խթջգտ նր ՠ՟ը՟մգժնռ ՟յ՟խգվսմգվթմ, ՟ջ՟տ. 
«Առէ՛ք, կերէ՛ք այս է իմ Մար�նը, որ  ձեզ համար  է 
տրուած. այս արէ՛ք իմ յիշատակի համար»: Եր, 
ռգվտմգժնռ ՠ՟ը՟խզ գր անծնրէթրմ ճ՟ճսմգժնռ, սնրգտ 
՟յ՟խգվսմգվթմ գր ՟ջ՟տ. «Խ�ցէ՛ք դրանից բոլորդ, 
որովհետև այդ է Նոր Ուխտի Իմ Արիւնը, որ թափւում է 
շատերի համար՝ իրենց �ղքերի թողութեան հա-
մար» (սգ՝ջ Մ՟սէ. 26:26-28, Մ՟վխ. 14:22 Ղնրխ. 22:19): 
Հ՟հնվբգժնռ Ապ՟ւգ՟ժմգվթմ՛ Ն՟ ղթ՟ը՟ղ՟մ՟խ 
ո՟սնրթվգտ մվ՟մտ ղթյս խ՟ս՟վգժ ՟ճբ Խնվծնրվբզ:

ԻմշոթջթK սգհ ե դՠ՟հգտմնրղ ՟ճբ Խնվծնրվբզ ւվթջսն-
մե՟խ՟մ լթջ՟խ՟ս՟վ՟վնրէգ՟մ ղեչ, գր թմշոթջթKմ ե բվ՟ 
մգվանվլնրէթրմզ

Հ՟հնվբնրէգ՟մ ինվծնրվբզ ւվթջսնմե՟խ՟մ լթջ՟խ՟-
ս՟վ՟վնրէգ՟մ աժի՟րնվ գր ե՟խ՟մ ղ՟ջմ ե խ՟դղնրղ: 
Աճջ Խնվծնրվբթ մգվանվլնրէթրմմ ՟ճմ ե, նվ ծ՟ր՟ս՟-
տգ՟ժթ խգ՟մւնրղ ղյս՟ոեջ ՠ՟դղ՟ո՟սխթ յմնվծզ, 
ւ՟մդթ ՟ճմ բգհ ե ՟ղեմփվգ՟ճ ղգհւգվթ բեղ: 
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ՈKվ լթջ՟խ՟ս՟վ՟վնրէգ՟մ զմէ՟տւնրղ ե խ՟ս՟վրնրղ 
Հ՟հնվբնրէգ՟մ Խնվծնրվբզ

Հ՟հնվբնրէգ՟մ Խնվծնրվբզ խ՟ս՟վրնրղ ե Պ՟ս՟վ՟աթ 
ը՟ղ՟մ՟խ: 

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ Պ՟ս՟վ՟ա ՠ՟պզ

Պ՟ս՟վ՟ա ՠ՟պզ մյ՟մ՟խնրղ ե զմլ՟ճ, դնծ՟ՠգվնրէթրմ: 
Ք՟մթ նվ Մխվսնրէթրմզ ղ՟վբնր ծնագրնվ լմնրմբմ ե, 
Սնրվՠ Պ՟ս՟վ՟ազ խ՟մշնր՟լ ե ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվթմ 
ջմգժնր ծնագրնվ ծ՟տնռ՛ Հ՟հնվբնրէգ՟մ ղթչնտնռ: 
Աճջթմւմ, Պ՟ս՟վ՟ա ե ՟մնր՟մրնրղ ղթ՟ճմ ՟ճմ լթջ՟-
խ՟ս՟վ՟վնրէթրմզ, նվթ զմէ՟տւնրղ խ՟ս՟վրնրղ ե 
Հ՟հնվբնրէգ՟մ Խնվծնրվբզ:

ԻKմշ ո՟ս՟վ՟ա՟ղ՟սնճտմգվթ ռվ՟ճ ե ծթղմնր՟լ Հ՟ճնտ 
Եխգհգտնր Պ՟ս՟վ՟ազ

Հ՟ճնտ Եխգհգտնր Սնրվՠ Պ՟ս՟վ՟ազ ծթղմնր՟լ ե Սՠ. 
Բ՟վջգհ Կգջ՟վ՟տնր, Սՠ. Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ գր 
Սՠ. Ոջխգՠգվ՟մթ ո՟ս՟վ՟ա՟ղ՟սնճտմգվթ ռվ՟ճ: 
Դ՟վգվթ զմէ՟տւնրղ Պ՟ս՟վ՟ամ թվ խ՟ս՟վղ՟մ ղեչ 
ցնցնինրէթրմմգվթ գր ժվ՟տնրղմգվթ ե գմէ՟վխնրգժ՛ 
ծ՟ճխ՟խ՟մ թմւմ՟սթո ծնագրնվ գվա՟ջ՟տնրէթրմմգվթ գր 
ճ՟սնրխ ՠմնճէթ լեջգվթ յմնվծթր: 

ԻKմշ ղ՟ջգվթտ ե ՠ՟հխ՟տ՟լ Հ՟ճնտ Եխգհգտնր Պ՟ս՟վ՟ազ

Հ՟ճնտ Եխգհգտնր Պ՟ս՟վ՟ազ ՠ՟հխ՟տ՟լ ե շնվջ ղ՟ջթտ. 
Ա. Պ՟սվ՟ջսնրէթրմ, Բ. Եվ՟ի՟ճթտ Պ՟ս՟վ՟ա 
(շղխվսնր՟լմգվթ Պ՟ս՟վ՟ա), Գ. Հ՟ր՟ս՟տգժնտ 
Պ՟ս՟վ՟ա, (ծ՟ր՟ս՟վթղմգվթ) Դ. Օվծմնրէթրմ գր 
Ավկ՟խնրղ:

ԻմշոթջթKմ ե Պ՟ս՟վ՟աթ ղ՟սնրտղ՟մ զմբծ՟մնրվ խ՟վազ

Նվ՟ ՟պ՟չթմ ծ՟սնր՟լնրղ ո՟սվ՟ջսրնրղ ե Խնվծնրվ-
բթ մթրէզ՛ ծ՟տզ գր աթմթմ: Նղ՟մ կգրնռ ո՟սվ՟ջսնրգժզ 
ա՟ժթջ ե ծթմ ւվթջսնմգ՟մգվթ՛ ծ՟տզ, աթմթմ գր 
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Պ՟ս՟վ՟աթ ՟մտխ՟տղ՟մ ծ՟ղ՟վ ՟ղեմ ՟մծվ՟ըգյսզ 
ՠգվգժնր ՟ր՟մբնճէթտ: 
 Պ՟ս՟վ՟աթ գվխվնվբ ղ՟ջթմ խ՟վնհ գմ 
ղ՟ջմ՟խտգժ շղխվսնր՟լմգվզ, ՟ճջթմւմ՛ մվ՟մւ, նռւգվ 
ո՟սվ՟ջսրնրղ գմ ղխվսնրէգ՟մ, թմշոեջ մ՟գր 
՟ո՟յի՟վնհմգվզ, նվ լ՟մվ ղգհւգվթ ո՟սձ՟պնռ ծգ-
պ՟տնրգժ գմ Սնրվՠ Հ՟հնվբնրէթրմթտ: Պ՟ս՟վ՟աթ ՟ճջ 
ծ՟սնր՟լթ մո՟ս՟խզ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվթմ իվ՟սգժմ ե 
ծթմխս՟խ՟վ՟մգ՟մ Մ՟վա՟վեմգվթմ գր Ապ՟ւգ՟ժմգվթմ, 
Սՠ. Արգս՟վ՟մմ (թրվ՟ւ՟մշթրվ փվ գր սփմ նրմթ Սՠ. 
Գվւթ թվ զմէգվտնրղմգվզ) զմէգվտգժնր ղթչնտնռ: Արգս՟-
վ՟մթ զմէգվտնրղթտ ճգսնճ «գվարնրղ ե» Հ՟ր՟սնճ Հ՟մ-
ա՟մ՟խզ: 
 Հթմ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ շղխվսնր՟լմգվզ, շինջսն-
ռ՟մ՟լմգվզ, բգպգրջ ղգհւգվթ ղեչ ասմնրնհմգվզ Եխգհգ-
տնրտ բնրվջ եթմ ա՟ժթջ ա՟րթէ, գր մվ՟մտ գսգրթտ բպմգվզ 
ց՟խրնրղ եթմ: Եխգհգտնրղ ղմնրղ եթմ ղթ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟վթղ-
մգվզ, ՟ճջթմւմ՛ մվ՟մւ, նռւգվ «՟վը՟մթ» եթմ զմբնրմգժնր 
Սնրվՠ Հ՟հնվբնրէթրմզ: Աճբ ը՟ղ՟մ՟խ ջխջրնրղ եվ 
Պ՟ս՟վ՟աթ գվվնվբ ծ՟սնր՟լզ, նվզ խ՟վգժթ ե 
գմէ՟ՠ՟ը՟մգժ ծգսգրգ՟ժ ծ՟սնր՟լմգվթ` Ըմլ՟մգվթ 
Վգվ՟ՠգվնրղ Խնվ՟մթմ, Ըմլ՟մգվթ ջվՠ՟անվլնրղ, 
Ըմլ՟մգվնռ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվթմ Հ՟հնվբգժզ (Հ՟հնվ-
բնրէթրմզ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվթմ ՠ՟յիրնրղ ե աթմնր ղեչ 
է՟է՟ի՟լ ղթ խսնվ մյի՟վթ սգջւնռ), անծնրէթրմ 
Հ՟հնվբնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ: Պ՟ս՟վ՟աթ ռգվչնրղ՛ Սնրվՠ 
Արգս՟վ՟մթ զմէգվտնրղթտ ճգսնճ, ծնագրնվ՟խ՟մզ 
ռգվչթմ ՟մա՟ղ փվծմնրղ ե ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվթմ գր 
՟վկ՟խնրղ մվ՟մտ ի՟հ՟հնրէգ՟ղՠ: 
 Պ՟ս՟վ՟աթ ՟ր՟վսթմ շծ՟հնվբնր՟լմգվթմ 
ՠ՟ը՟մրնրղ ե Մ՟ջ՛ փվծմնր՟լ, ՠ՟վ՟խ, ՟մէէիղնվ ծ՟տ-
ժ՟ր՟յթ խսնվմգվ: Մ՟ջզ ՠ՟ը՟մրնրղ ե ղթ խնհղթտ նվոեջ 
ճթյ՟ս՟խնրէթրմ ջթվնճ զմէվթւթ, նվզ ծմնրղ խ՟ս՟վրնրղ 
եվ Աջսնր՟լ՟ճթմ Պ՟ս՟վ՟աթտ ճգսնճ, ղթրջ խնհղթտ, 
նվոեջդթ շծ՟հնվբնր՟լ լի՟խ՟մմգվզ ՟մղ՟ջմ շղմ՟մ 
Աջսնր՟լ՟ճթմ ջգհ՟մթտ գր փվծմնրէթրմթտ: 
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ԻմշոթջթK մյի՟վ ե փաս՟անվլրնրղ Պ՟ս՟վ՟աթմ

Հ՟ճնտ Եխգհգտնրղ փաս՟անվլրնրղ ե ՟մէէիղնվ ծ՟տ՛ 
մյի՟վ՛ ո՟սվ՟ջսնր՟լ տնվգմթ ՟ժթրվթտ:

ԻմշոթջթK աթմթ ե փաս՟անվլրնրղ Պ՟ս՟վ՟աթմ

Հ՟ճնտ Եխգհգտնրղ փաս՟անվլրնրղ ե ՟մ՟ո՟խ խ՟վղթվ 
ի՟հնհթ աթմթ՛ չվնռ շՠ՟տնր՟լ:  

ԻմշոթջթK ծ՟տ գր աթմթ գմ փաս՟անվլնրղ ղթրջ Եխգհգտթմգվզ

Աղեմ Եխգհգտթ նրմթ թվ ՟ր՟մբնճէմգվզ: Կ՟էնժթխմգվմ 
փաս՟անվլնրղ գմ ՟մէէիղնվ ծ՟տ, ջ՟խ՟ճմ աթմնր ղեչ 
չնրվ գմ ՟րգժ՟տմնրղ: Ղոսթմգվզ՛ էէիղնվնռ ծ՟տ, թջխ 
աթմնր ղեչ՛ չնրվ: Յ՟խնՠթխգ՟մմգվզ՛ էէիղնվնռ ծ՟տ, թրհ, 
՟հ գր աթմթմ՛ չվնռ: 
 Որհհ՟ց՟պմգվզ՛ էէիղնվնռ ծ՟տ, աթմնր ղեչ 
ջ՟պզ չնրվ, ռգվչնրղ եժ՛ ս՟ւ չնրվ:

ԻմշնրK ե Հ՟ճնտ Եխգհգտթմ փաս՟անվլնրղ ՟մմէիղնվ մյի՟վ 
գր չվնռ շՠ՟տնր՟լ աթմթ

Մգմւ ծգսգրնրղ գմւ Սնրվՠ Ապ՟ւգ՟ժմգվթ խ՟մնմմգվթմ՛ 
ծ՟ջս՟սնր՟լ ՟մկ՟ղՠ Սՠ. Գվթանվ Լնրջ՟րնվշթ խնհղթտ, 
՟ճբ թջխ ո՟սձ՟պնռ ղթմշգր փվջ եժ փաս՟անվլնրղ գմւ 
՟մէէիղնվ ծ՟տ գր ՟մ՟ո՟խ աթմթ: Ըջս ղնռջթջ՟խ՟մ 
փվեմւթ, գվՠ ջխջրնրղ եթմ ՠ՟հ՟վչ՟խգվ՟տ փվգվզ, 
սմգվնրղ շեվ խ՟վգժթ ո՟ծգժ էէիղնվ ծ՟տթ աեէ ղեխ 
ցյվ՟մւ, թջխ գէե ասմեթմ, ՟ո՟ խզ ւ՟վխնլեթմ (Եժւ 
12:15,18-20): Նյգմւ, նվ ծվգ՟մգվզ ղթմշգր փվջ եժ սփմթ 
մ՟իփվեթմ ծթղմնռթմ ղ՟ւվնրղ գմ սնրմզ՛ ս՟մզ շոեսւ ե 
ղմ՟ճ աեէ ղթ ցյնրվ «էէիղնվ»: Գնճնրէթրմ նրմթ ճ՟սնրխ 
լեջ. սնրմզ ղ՟ւվգժնրտ ճգսնճ՛ գվգխնճգ՟մ, ս՟մսեվզ 
ռ՟պ՟լ ղնղնռ ՟մտմնրղ ե ջգմգ՟խթտ ջգմգ՟խ գր ջ՟աթ 
ցգսնրվնռ ՟րժնրղ-ջվՠնրղ ե ղմ՟տ՟լ ցյնրվմգվզ, նվնմւ 
ճ՟սնրխ բմնրղ գմ գվգր՟տնհ սգհ ղգլ բա՟ժթ ղեչ: 
 Եր, թմշոեջ ղգդ նրջնրտ՟մնրղ ե Սՠ. Գթվւզ, ղգվ 
Տեվզ Զ՟սթխզ ծ՟ջս՟սգտ ՠ՟հ՟վչ՟խգվ՟տ փվգվթմ. 
«Եւ Բաղարջակերաց տօնի առաջին օրը աշակերտները 
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մօտեցան Յիսուսին և ասացին. «Ո՞ւր ես կա�նում՝ 
պատրաստենք քեզ համար զատկական  ընթրիքը, որ 
ուտես» /Մ՟սէ. 26:17/, նրջսթ գր Խնվծվբ՟րնվ 
Ըմէվթւթմ ՟մէէիղնվ ծ՟տ եվ: 
 Ըմէվթւթ ը՟ղ՟մ՟խ աթմթմ ՟մ՟ո՟խ եվ գր չվնռ 
ՠ՟տնր՟լ շեվ. «Եւ բաժակ վերցնելով գոհութիւն յայտնեց, 
տուեց նրանց ու ասաց. «Խ�ցէ՛ք դրանից բոլորդ, 
որովհետև այդ է նոր ուխտի իմ արիւնը, որ թափւում է 
շատերի համար՝ իրենց �ղքերի թողութեան համար: Բայց 
ասում եմ ձեզ, այսուհետև ես այլևս որթատունկի բերքից 
չեմ խ� �նչև ա՛յն օրը, երբ ձեզ հետ կը  խ�մ նորը իմ 
Հօր արքայութեան մէջ» /Մ՟սէ. 26:27-29/: Իմշոեջ 
սգջմնրղ գմւ, Տեվզ շթ փաս՟անվլնրղ չնրվ, ՟ճժ ղթ՟ճմ 
աթմթ՛ նվէ՟սնրմխթ ՠգվւթտ: Բնժնվթմ ե ճ՟ճսմթ, նվ 
ի՟հնհզ աթմթ ե ՟վս՟բվնրղ գր նշ էե՛ չնրվ: Աճբ ղ՟ջթմ 
՟ջնրղ ե մ՟գր Սՠ. Ոջխգՠգվ՟մզ. «Ապա ինչու՞ յարութիւ-
նից յետոյ Նա խմում էր ոչ թէ ջուր, այլ՝ գինի: Նրա հա-
մար, որպէսզի ամբողջովին հերքի �ւս չար հերձուածը. 
քանզի ոմանք Խորհուրդի  մէջ ջուր են օգտագործում, 
ապա, որպէսզի  ցոյց տայ, որ Խորհուրդը  հաստատելիս 
ևս օգտագործել է գինի, յարութիւնից յետոյ ևս, երբ 
առանց Խորհուրդի առաջարկում էր սովորական ընթրիք, 
նոյնպէս օգտագործում է գինի, ասում է՝ որթատունկի 
բերքից: Իսկ խաղողի որթը արտադրում է գինի և ոչ թէ՝ 
ջուր»: Աճբ ո՟սձ՟պնռ Հ՟ճնտ Եխգհգտթմ ծ՟ր՟ս՟վթղ ե 
ղմնրղ Արգս՟վ՟մթմ, Ապ՟ւգ՟ժմգվթմ գր ղգվ Սնրվՠ 
Հ՟ճվգվթմ:  

ԻKմշ ց՟ջս՟վխմգվթ ռվ՟ճ գմ ծթղմրնրղ էէիղնվնռ ծ՟տ 
փաս՟անվլգժնր գր աթմնր ղեչ չնրվ ՟րգժ՟տմգժնր խնհղմ՟խթտ-
մգվզ

Թէիղնվնռ ծ՟տթ խնհղմ՟խթտմգվզ ճհնրղ գմ խ՟ս՟վնրղ 
Յնռծ՟մմեջ Արգս՟վ՟մշթ իփջւգվթմ. «Կայիափայի 
մօտից Յիսուսին  տարան  գաւիթ: Այգաբաց էր, և նրանք 
չմտան գաւիթ, որպէսզի չպղծուեն և որպէսզի զատկա-
կան ընթրիքը կարողանան ուտել», ՟ճջթմւմ, զջս թվգմտ, 
Զ՟սթխզ բգպ շեվ ջխջնրգժ, թջխ Քվթջսնջ Զ՟սթխզ 
խ՟ս՟վգժ եվ ղեխ փվ ՟պ՟չ, գր ծգսգր՟ՠ՟վ, ՠմ՟խ՟մ ե, 
նվ ծ՟տզ էէիղնվնռ եվ: Ս՟խ՟ճմ մղ՟մ ոմբնրղզ 
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ծ՟խ՟ջնրղ ե ղթրջ գվգւ Արգս՟վ՟մթշմգվթմ, նվնմւ 
՟ջնրղ գմ, նվ Քվթջսնջ Զ՟սթխզ խ՟ս՟վգտ «բաղարջա-
կերաց տօնի առաջին օրը», թմշզ ծ՟ջս՟սնրղ ե մ՟գր Սՠ. 
Ոջխգՠգվ՟մզ. «Չէ՞ որ  Քրիստոս Ինքը կատարեց Զատիկը 
«բաղարջակերաց տօնի առաջին օրը» /Մ՟սէ. 26:17/: 
Նյգմւ, նվ Տեվզ շեվ խ՟վնհ ի՟իսգժ Օվեմւզ. «Մի՛ 
կարծէք, թէ Օրէնքը կամ մարգարէներին ջնջելու եկայ, 
չեկայ ջնջելու, այլ՝ լրացնելու» /Մ՟սէ. 5:17/, գր նրվգղմ, 
«բաղարջակերաց օրը» շեվ խ՟վնհ ժթմգժ ՟ճժ ծ՟տ: Իջխ 
՟ճմ, նվ ծվգ՟մգվզ շխգվ՟մ Զ՟սթխզ, իփջնրղ ե ՟ճմ 
ղ՟ջթմ, նվ մվ՟մւ մ՟ի՟մկթտ գր ՟սգժնրէթրմթտ ՟ճմւ՟մ 
դՠ՟հնր՟լ եթմ բ՟ս՟ռ՟վնրէգ՟մ անվլգվնռ, նվ 
Զ՟սթխզ շխգվ՟մ մյ՟մ՟խնր՟լ փվզ, ՟ճբոթջնռ թվգմւ 
թջխ ի՟իսգտթմ Օվեմւզ, գր նշ էե՛ Քվթջսնջ: 
 Գթմնր ծգս չնրվ ի՟պմգժմ եժ խ՟ս՟վրնրղ ե թ 
ճթյ՟ս՟խնրղմ ՟ճմ ՠ՟մթ, նվ ի՟շթ ռվ՟ճ Փվխշթ ինտնր՟լ 
խնհթտ ՟վթրմ գր չնրվ ծնջգտ. «...այլ զինուորներից մէկը 
տէգով խոցեց նրա կողը, և իսկոյն արիւն և ջուր ելաւ» /
Յնռծ. 19:34/: Ս՟խ՟ճմ մղ՟մ ոմբնրղզ ծ՟խ՟ջնրղ ե Սՠ. 
Գվւթմ. մ՟ի, Իմւզ Տեվզ չնրվ շթ փաս՟անվլնրղ, ՟ճժ 
ղթ՟ճմ աթմթ, գվխվնվբ՛ չնրվմ նր աթմթմ, նվ ծնջնրղ եթմ 
Տթվնչ խնհթտ, ի՟պմնր՟լ շեթմ, նրջսթ աթմնր ծգս չնրվ 
ի՟պմգժզ ձթյս շե: Եվվնվբ՛ չնրվզ Մխվսնրէգ՟մ մ՟ի՟-
սթոմ ե, թջխ ՟վթրմզ՛ Հ՟հնվբնրէգ՟մ, գր գէե Հ՟հնվբնր-
էգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ աթմնր ղեչ չնրվ գմ ՟րգժ՟տմնրղ, ՟ո՟ 
թմշն՞ր Մխվսնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ չվթ ղեչ աթմթ շգմ 
՟րգժ՟տմնրղ: 
 Նյգմւ, նվ աթմթմ չվնռ ՠ՟տգժնր ո՟ս՟վ՟ա՟ճթմ 
՟ր՟մբնճէզ ա՟ժթջ ե ճնճմգվթ՛ աթմթմ ղթ՟ճմ չվնռ 
ՠ՟տնր՟լ իղգժնր ծթմ ջնռնվնճէթտ: Ար՟մբ՟ՠ՟վ, 
ճնրմ՟խ՟մ աթմթմգվզ գհգժ գմ է՟մկվ գր ւ՟հտվ, ՟ճբ 
ո՟սձ՟պնռ եժ բվ՟մւ ՟պ՟մտ մփջվ՟տմգժնր իղգժզ 
ճնճմգվթ խնհղթտ ծ՟ղ՟վրնրղ եվ ՠ՟վՠ՟վնջնրէթրմ: 
Ավբթրմւնրղ ՟ճբ ՟ր՟մբնճէզ, նվզ ս՟վ՟լնր՟լ եվ 
՟ղՠնհչ Մթչգվխվ՟լնռգ՟մ ՟ր՟դ՟մնրղ, ծ՟ջս՟սնրգտ 
նհչ Հպնղե՟խ՟մ խ՟ճջվնրէգ՟մ Եխգհգտթմգվթ ո՟ս՟-
վ՟ամգվնրղ: 
 Աճբ թջխ ո՟սձ՟պնռ, ՠնժնվ ճհնրղմգվզ Սՠ. 
Գվւթմ, նվնմւ թՠվ ՟ո՟տնրտնրղ գմ, էե աթմնր ղեչ ոեսւ ե 
չնրվ ՟րգժ՟տմգժ, ՟մծթղմ գմ: 
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ԻKմշ ե խ՟ս՟վրնրղ ղգդթ ծգս Հ՟հնվբնրէգ՟մ Խնվծնրվբթ 
ը՟ղ՟մ՟խ

Քվթջսնջթ Մ՟վղմթմ գր Ավգ՟մզ ծ՟հնվբնրնհզ 
ղթ՟րնվրնրղ ե Յթջնրջ Քվթջսնջթ ծգս գր Նվ՟մնրղ 
ծ՟հնվբ՟խտրնրղ ե ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խգ՟մւթմ «...եթէ չու-
տէք մարդու Որդու մար�նը և չըմպէք նրա արիւնը, ձեր 
մէջ կեանք չէք ունենայ: Ով ուտում է իմ մար�նը և 
ըմպում իմ արիւնը, կը բնակուի իմ մէջ, և ես՝ նրա 
մէջ» /Յնռծ. 6:54, 57/

ԻմշոեKջ ծ՟վխ ե ղփսգմ՟ժ Հ՟հնվբնրէգ՟մ Խնվծնրվբթմ

Հ՟հնվբնրէգ՟մ Խնվծնրվբթմ ոեսւ ե ղփսգմ՟ժ 
գվխթրհ՟լնրէգ՟ղՠ գր ՟խմ՟լ՟մւնռ՛ ցնվկգժնռ (ՠ՟տգ-
ժնռ) Աջսնրլնճ ՟պ՟չ թվ իթհձզ, նվոեջդթ ղ՟ւվթ ՟ճմ՛ 
ղգհւգվթ ծ՟ղ՟վ դհչ՟ժնռ. «Թող մարդ նախ ինքն իրե՛ն 
փորձի և ապա ուտի այդ հացից ու խ� այդ բաժակից. 
որովհետև, ով ուտում է և խմում անարժան-օրէն, իր  իսկ 
դատապարտութիւնն է ուտում և խմում, քանի որ չի 
զատորոշում Տիրոջ մար�նը» /Ա Կնվմէ.11:28-29/: Դվ՟ 
փվթմ՟խմ ե Մնռջեջզ. մ՟ տ՟մխ՟տ՟ր մ՟ճգժ ՟ճվնրնհ 
ղնվգմնրմ, նվթ ծ՟ղ՟վ Տեվմ ՟ջ՟տ. «Մի՛ մօտեցիր 
այստեղ: Կօշիկներդ հանի՛ր քո ոտքերից, որովհետև այն 
վայրը, ուր կանգնած ես դու, սուրբ հող է» /Եժւ 3:5/: 
 Աճջոթջնռ՛ Սթմ՟ ժգպզ Սնրվՠ Խնվ՟մմ ե, նվթ 
ռվ՟ճ ո՟ս՟վ՟արնրղ ե Քվթջսնջ, գր բվ՟ ծ՟ղ՟վ 
գվխթրհ՟լնրէգ՟ղՠ գր ՟խմ՟լ՟մւնռ ե ոեսւ ղփսգմ՟ժ՛ 
ծ՟մգժնռ խփյթխմգվզ, նվնմւ ղգվ ղգհ՟րնվ անվլգվմ գմ: 
 Թ՟ա՟րնվնրէթրմմգվթ ՟պ՟չթմ ավւնրղ ավնր՟լ ե, 
նվ Աջսնր՟լ ճթջնրմ ծ՟դ՟վ գփէ՟մ՟ջնրմ ղ՟վբնր 
ծ՟վնր՟լգտ ՟ճմ ՠ՟մթ ծ՟ղ՟վ, նվ մվ՟մւ մ՟ճգտթմ ս՟-
ո՟մթ ղեչ: «Այսպիսով, եթէ նման �ծ պատիժ կրեցին 
�այն այն բանի համար, որ  աչքերով տեսան տապանը, - 
՟ջնրղ ե Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ, - ապա որքա՞ն աւելի երկիւղով 
և ակնածանքով է պէտք վերցնել Քրիստոսի Մար�նը, 
Որը բազում անգամ առաւել է տապանից»: Եր ձ՟յ՟խգժմ 
՟րգժթմ ե, ւ՟մ սգջմգժզ, նվթ ծ՟ղ՟վ Ապ՟ւգ՟ժմ ՟ջնրղ ե. 
«Դրա համար իսկ ձեր մէջ բազում հիւանդներ և 
ցաւագարներ կան, և շատերն  էլ �ռած են» /Ա Կնվմէ. 
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11:30/: Դվ՟ փվթմ՟խզ Սՠ. Յնռծ՟մմեջ Մխվսթշմ ե, նռ, 
ղ՟ւվնր՟լ ժթմգժնռ թվ ղփվ նվնռ՟ճմնրղ, դ՟վծնրվգտ 
կգպւգվզ բմգժ Քվթջսնջթ աժիթմ: Աո՟, նվւ՟՜մ ՟պ՟րգժ 
ղգ՝մւ ոեսւ ե ռ՟իգմ՟մւ, նվ ղ՟ւվնր՟լ շգմւ 
նվնռ՟ճմնրղ: Եէե Մ՟վթ՟ղ Մ՟աբ՟հգմ՟տթմ, նվ չգվղ 
ջթվնռ եվ ջթվնրղ Տթվնչզ, շխ՟վնհ՟տ՟ր բթոշգժ 
Քվթջսնջթմ, ՟ո՟ նվւ՟՜մ ՟պ՟րգժ ղգ՝մւ ոեսւ ե 
ռ՟իգմ՟մւ, նվ չգվղ ջեվ շնրմգմւ: Հ՟վթրվ՟ոգսզ, նվ 
խ՟ս՟վգ՟ժ ծ՟ր՟ս նրմեվ, թվգմ ՟վը՟մթ շծ՟ղ՟վգտ, 
նվոեջդթ Տեվզ ղսմթ թվ սնրմզ: Ննճմոեջ գր Պգսվնջզ, 
ծ՟ղ՟վնրղ եվ թվգմ ղգհ՟րնվ նր ՟մ՟վը՟մ, նվ Տեվզ 
ղփսգմ՟ճ թվգմ: 
 «Եւ Քրիստոս շատ է ցանկանում նման խո-
նարհութիւն, - ՟ջնրղ ե Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ, - դրա համար էլ 
կատարեց հարիւրապետի խնդրանքը, իսկ Պետրոսին 
դարձրեց մարդկանց որսորդ»: Աճջոթջնռ՛ գվխթրհնռ գր 
՟խմ՟լ՟մւնռ ոեսւ ե ղփսգմ՟ժ, խ՟ս՟վգժնր ՟ճբ 
Խնվծնրվբզ գր ծ՟հնվբնրգժնր, ՟ճժ նշ՛ ծ՟ղ՟վկ՟խնրգժ 
ճ՟մբամնրէգ՟ղՠ: 

ԻKմշ ոեսւ ե, նվոեջդթ Հ՟հնվբնրէթրմզ ժթմթ ՟վը՟մթ

Ովոեջդթ ծ՟հնվբնրէթրմմ ՟վը՟մ՟րնվ ժթմթ, ոեսւ ե 
ծ՟ր՟ս՟ժ՛ սգջմգժնր ծ՟ղ՟վ Քվթջսնջթ Մ՟վղթմզ, նվ 
լ՟լխնր՟լ ե ծ՟տթ գր աթմնր խգվո՟վնրղ: Իմշոեջ մ՟գր 
ոեսւ ե ծ՟ր՟ս՟ժ, նվ թմշոեջ Աբ՟ղթ ղ՟վղմնռ ղգմւ 
բ՟ս՟ո՟վսնր՟լ գմւ, ՟ճմոեջ եժ Քվթջսնջթ Մ՟վղմնռ 
ջվՠրնրղ գմւ: Աբ՟ղթ ղ՟վղմնռ բ՟պմնրղ գմւ ղ՟վբ գր 
ղ՟վբնր նվբթ, թջխ Քվթջսնջթ Մ՟վղմնռ բ՟պմնրղ գմւ 
Քվթջսնջ գր Աջսնրլնճ նվբթ: Աբ՟ղթ ղ՟վղմնռ ղգմւ 
ը՟ղ՟մ՟խ՟րնվ գմւ գր ղ՟ծխ՟մ՟տնր, թջխ Քվթջսնջթ 
Մ՟վղմնռ՛ ճ՟րգվը գր ՟մղ՟ծ: Աճմնրծգսգր, մ՟, նռ 
տ՟մխ՟մնրղ ե ՟վը՟մ՟րնվ խգվոնռ ծ՟հնվբնրգժ, ոեսւ ե 
ժթմթ ւ՟հտ՟լ նշ ղթ՟ճմ ղ՟վղմնռ, ՟ճժգր՛ ծնանռ, ւ՟մդթ 
Աջսնր՟լ շթ տ՟մխ՟մնրղ ճ՟ագտմգժ ճ՟ագտ՟լթմ, ՟ճժ՛ 
ւ՟հտ՟լթմ, թմշթ ղ՟ջթմ Իվ փվծմգվանրէգ՟մ ղեչ ՟ջնրղ ե 
Սնրվՠ Կնճջզ. «...քաղցածներին լիացրեց բարիքներով», 
թջխ Տեվմ ՟ջնրղ ե ծգսգրգ՟ժզ. «Երանի՜ նրանց, որ 
քաղցն ու ծարաւն ունեն արդարութեան, որովհետև 
նրանք պիտի յագենան»:  Եր ՟ճմը՟ղ մ՟, նռ ւ՟հտ՟լ ե 
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ծնանռ, ՠ՟մ՟խ՟մնրէգ՟ղՠ խզ ձ՟մ՟շթ թվ էգվնրէթրմ-
մգվմ նր ղգհւգվզ: Եր սգջմգժնռ, նվ ՟ճբ ջմնրմբզ ժթ ե 
ւ՟հտվնրէթրմնռ, խ’զմբնրմթ ՟ճմ նրվ՟ինրէգ՟ղՠ:  
 Եր նշ ղթ՟ճմ թվ ւ՟հտթ ղ՟ջթմ ոեսւ ե ղս՟լթ, 
՟ճժ մ՟գ՝ր մմչգտգ՟ժ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվթ ւ՟հտթ ղ՟ջթմ, 
նվնմւ ճնճջ նրմգմ ցվխնրէգ՟մ գր Սՠ. Պ՟ս՟վ՟աթ 
յմնվծզ ջս՟մ՟ժնր, մ՟գ՝ր մմչգտգ՟ժ ղգհ՟րնվմգվթ, նվնմւ 
ցվխնրէգ՟մ խ՟վթւ նրմգմ, նվոեջդթ մվ՟մտ եժ ՠ՟ըթմ 
ծ՟ջմթ Սՠ. Պ՟ս՟վ՟աթ յմնվծմգվթտ: Եր ՟ճմը՟ղ, գվՠ 
՟ճբ ՟ղեմթ ղ՟ջթմ ինվծթ, ւ՟հտվնրէգ՟ղՠ գր նրվ՟ինր-
էգ՟ղՠ եժ խզ ղ՟սնրտթ Սՠ. Պ՟ս՟վ՟ազ գր խզ ծ՟-
հնվբնրթ: 
 Պ՟ս՟վ՟ա ղ՟սնրտնհզ գր ծ՟հնվբնրնհզ ոեսւ ե 
մ՟գր ղս՟ՠգվգմ Քվթջսնջթ շ՟վշ՟վ՟մւմգվզ գր չգվղ 
ջթվնռ ՟ճվնրգմ ՟պ Աջսնր՟լ, թմշոեջ մ՟գր ոեսւ ե ղթյս 
ո՟սվ՟ջս ժթմգմ ծգպ՟մ՟ժ ՟ճջ ՟յի՟վծթտ՛ ղսմգժնր 
ծ՟ղ՟վ գվխմ՟ճթմ Եվնրջ՟հեղ: Ս՟խ՟ճմ ՟ղգմ՟խ՟-
վգրնվզ ծնանր ջվՠնրէթրմմ ե, ՟պ՟մտ նվթ շթ խ՟վգժթ 
ղփսգմ՟ժ դնծ՟ջգհ՟մթմ գր ծ՟հնվբնրգժ, թջխ բվ՟ 
ծ՟ղ՟վ ոեսւ ե ղգհւգվզ ինջսնռ՟մգժնռ (զմբծ՟մնրվ 
խ՟ղ ՟մծ՟ս՟խ՟մ ինջսնռ՟մնրէգ՟ղՠ), ւ՟րգժ բվ՟մւ, 
նվոեջդթ Քվթջսնջթ Մ՟վղմթ ծ՟ղ՟վ բ՟պմ՟մւ ջնրվՠ 
ս՟ձ՟վ: «Քանզի մէկ անգամ առանց �ղքերի 
հաղորդուելն ու պատարագ մատուցելն առաւել օգտա-
կար է, քան բազ�ցս (հաղորդուելն ու պատարագ մա-
տուցելը)՝ մահացու �ղքերի մէջ» - ասմնրղ ե Սՠ. 
Տ՟էգր՟տթմ: Աճջոթջնռ, գէե ձ՟յ՟խգմւ ծնանռ գր 
ղ՟վղմնռ, ծ՟հնվբնրգմւ ծ՟ր՟սնռ գր ճնճջնռ, ՟ո՟՛ 
Ավթրմզ խզ ղ՟ւվթ ղգդ ղգվ ՠնժնվ խ՟ղ՟ճ գր ՟խ՟ղ՟ճ 
անվլ՟լ ղգհւգվթտ, ւ՟մդթ «... նրա Որդու՝ Յիսուսի 
արիւնը մաքրում է �զ ամէն �ղքից» /Ա Յնռծ. 1:7/: 

ՈKրղ գմ մղ՟մ ՟մ՟վը՟մփվեմ Հ՟հնվբնրէթրմ ջս՟տնհմգվզ

Ոռւգվ ծ՟հնվբնրէթրմթտ ճգսնճ թվգմտ ջվՠնրէգ՟մ ղեչ 
շգմ ո՟ծնրղ, մվ՟մւ մղ՟մ գմ Յնրբ՟ճթմ, նվ ձ՟յ՟խգժնրտ 
ճգսնճ ղ՟սմգտ Քվթջսնջթմ: Նղ՟մ գմ մ՟գր ծվգ՟մգվթմ, 
նռւգվ, զմբնրմգժնռ Նվ՟մ լ՟հխ՟դ՟վբթ խթվ՟խթ փվզ, 
՟ճմնրծգսգր ի՟շգտթմ: «Նաև շատերը պատրաստում են 
իրենց սրտերը քառասնօրեայ պահքի ընթացքում և հա-
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ղորդւում են Զատկի օրը, իսկ յետոյ հարբեցողութեամբ, 
տարբեր տեսակի �ղքերով կշտամբում են Քրիստոսին, 
Ով էլ փախչում է նրանցից: Եւ ուստի աւելի լաւ է, - 
գդվ՟խ՟տմնրղ ե Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ, - չընդունել հիւրին, 
քան ընդունել և յետոյ արտաքսել՝ անարգելով նրան»: 
 Իջխ մվ՟մւ, նռւգվ ինջսնռ՟մնրղ գմ ղգհւգվզ, 
ծ՟հնվբրնրղ գմ գր ճգսնճ, խվխթմ ռգվ՟բ՟պմնրղ գմ 
ղգհւգվթմ, մղ՟մ գմ փկթմ, նվզ ղթմշգր չնրվ իղգժմ թվ 
էնճմզ է՟ցնրղ ե ւ՟վթ ռվ՟ճ, թջխ ՟ճմնրծգսգր մնվթտ գս 
զմբնրմնրղ: Ամ՟վը՟մփվեմ ծ՟հնվբնրնհմգվզ գր ո՟ս՟-
վ՟ա ղ՟սնրտնհմգվզ խվխթմ ի՟շնրղ գմ Քվթջսնջթմ՛ 
մնճմթջխ ՟րգժթ ռ՟ս, ւ՟մ ծվգ՟մգվզ, նվնմւ ղեխ ՟մա՟ղ 
ի՟շգտթմ Նվ՟մ, ղթմշբգպ ջվ՟մւ, ՟ճջթմւմ՛ խգհլ 
ւվթջսնմգ՟մգվզ, ՠ՟դնրղ ՟մա՟ղմգվ գմ ի՟շնրղ Նվ՟մ՛ 
՟մ՟վը՟մփվեմ ծ՟հնվբնրգժնռ: Եր ն՝շ ղթ՟ճմ ի՟շնրղ գմ, 
՟ճժգր ՟մ՟վանրղ գմ Նվ՟մ: Իմշոեջ մվ՟մւ, նվ Նվ՟ 
՟պչգր լմխթ ա՟ժնռ՛ լ՟հվնրղ եթմ Նվ՟մ, ՟ճմոեջ եժ 
՟մ՟վը՟մփվեմ ծ՟հնվբնրնհմգվզ, գվխվո՟ագժնռ 
Քվթջսնջթմ, տնճտ գմ ս՟ժթջ, թՠվ ո՟յսնրղ գմ Նվ՟մ, 
ղթմշբգպ թվ՟խ՟մնրղ լ՟հվնրղ գմ Նվ՟մ գր ՟վծ՟ղ՟վ-
ծնրղ: 

ՄգKհւ գմ անվլնրղ ՟վբգփւ մվ՟մւ, նռւգվ զմբծ՟մվ՟ոեջ շգմ 
ծ՟հնվբրնրղ

Ամ՟վը՟մփվեմ ծ՟հնվբնրնհմգվթ ծգս ծ՟ր՟ջ՟վ ղգհւ գմ 
անվլնրղ մ՟գր մվ՟մւ, նռւգվ լնրժնրէգ՟մ ո՟սձ՟պնռ 
զմբծ՟մվ՟ոեջ շգմ ծ՟հնվբրնրղ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա շգմ 
ղ՟սնրտնրղ: Աճբոթջթմգվզ ոեսւ ե ռ՟իգմ՟մ Տթվնչ 
իփջւթտ. «…հեռու՛ գնացէք Ինձնից անիծեալներ դէպի 
յաւիտենական կրակը, քանզի անտուն էի և չընդունեցիք 
Ինձ», ւ՟մդթ ՟մծվ՟ըգյս եվ ղթյս զմբնրմգժ Աջսլնրմ թվ 
ս՟մզ, նվզ ծնաթմ ե: Ովոեջդթ շծ՟հնվբնրգմ, մվ՟մւ 
ո՟սձ՟պ՟ՠ՟մնրղ գմ, էե ՟րգժթ ժ՟ր ե շզմբնրմգժ Քվթջ-
սնջթ ղ՟վղթմզ, ւ՟մ զմբնրմգժ ՟մ՟վը՟մփվեմ: Սվ՟մ Սՠ. 
Տ՟էգր՟տթմ ո՟ս՟ջի՟մնրղ ե. «Լաւ են անում, որ չեն 
հաղորդւում անարժան լինելու պատճառով, ինչպէս և 
ասւում  է Աւետարանում. «…արժան  չէ երեխաների հացը 
նետել շներին...», սակայն ամօթ է նրանց, քանզի պէտք 
էր, որ նրանք երեխաների կարգում լինէին, �նչդեռ 
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նրանք իրենց պահում են շների կարգում»: Աճմնրծգսգր՛ 
ջնճմ ինվծնրվբզ Տթվնչ ջթվնճ ինվծնրվբմ ե, թջխ մվ՟մւ 
շգմ տ՟մխ՟մնրղ ս՟վթմ աեէ ղեխ ՟մա՟ղ ճթյգժ Քվթջսնջթ 
ջեվզ՛ ծ՟հնվբնրգժնռ Նվ՟ Մ՟վղմթմ նր Ավգ՟մզ: 
Օվեմւնրղ ՟ջնր՟լ ե. «Եթէ ձեզանից մէկը պիղծ է և կամ 
մէկը հեռաւոր ճանապարհի վրայ գտնուելու պատճառով 
անմաքուր է, նա Տիրոջ զատիկը թող կատարի երկրորդ 
ամսուայ տասնչորսերորդ օրը... Բայց այն մարդը, որ 
մաքուր է ու հեռու ճանապարհի վրայ չի  գտնւում և չի 
կատարում զատիկը, թող վերանայ իր ժողովրդի 
�ջից...» /Թնրգվ 9:10,13/: «Եր ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ 
ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվթ ղ՟ջթմ ծ՟ճվգվթ խ՟մնմնրղ ավնր՟լ ե, 
նվ ս՟վթմ ղեխ ՟մա՟ղ ինջսնռ՟մգմ ղգհւգվզ գր 
ձ՟յ՟խգմ Աջսնրլնճ Գ՟պթմ: Իջխ գէե ՟մտմթ ղեխ ս՟վթ, 
գր շինջսնռ՟մգմ նր շծ՟հնվբնրգմ, ՟ճբոթջթմգվթմ 
շզմբնրմգմ Եխգհգտթ, թջխ գէե ղգպմթ, շէ՟հգմ մվ՟մ 
ւվթջսնմգ՟մգվթ ագվգդղ՟մմնտնրղ»: 

Ովւ՟Kմ ճ՟ձ՟ի ե ոեսւ ծ՟հնվբնրգժ

Ն՟իխթմնրղ՛ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ, ւվթջսնմ-
գ՟մգվթ ջեվզ չգվղ եվ, ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ եժ մվ՟մւ 
ծ՟հնվբրնրղ եթմ ՟ղեմ փվ: Ս՟խ՟ճմ ՟ճբ ջեվզ ջխջգտ 
ջ՟պշգժ, ղ՟վբթխ ջխջգտթմ ծ՟հնվբնրգժ ղթ՟ճմ խթվ՟խթ 
փվգվթմ: Աճմնրծգսգր՛ ս՟վթմ ղթ՟ճմ գվգւ ՟մա՟ղ՛ Սնրվՠ 
Ծմնրմբթմ, Զ՟սխթմ գր Տթվնչ Պ՟ճլ՟պ՟խգվոնրէգ՟մ 
ղգլ սփմգվթմ: Իջխ բվ՟մթտ ճգսնճ ե՝ժ ՟րգժթ ջ՟պգտթմ, գր 
բվ՟ ծ՟ղ՟վ խ՟վանրգտ խ՟մնմ, նվ ՟ղՠնհչ ընհնռնրվբզ 
ծ՟հնվբնրեվ Զ՟սխթմ, թջխ մ՟, նռ խ՟վնհ եվ ՟վը՟մփվեմ 
ծ՟հնվբնրգժ՛ ՟րգժթ ճ՟ձ՟ի: Աճջոթջնռ՛ «…սրբութեամբ և 
�ղքերի քաւութեամբ Տէրունական տօներին պէտք է 
թողնել մար4ական  բոլոր հոգսերն ու աշխարհիկ 
մտահոգութիւնները և արժանանալ Սբ. Խորհուրդին՝ 
այժմ մտապատկերով և ճաշակմամբ, իսկ յաւիտենական 
կեանքում արժանանալ անպատ�լի , երանելի և 
անապական պսակին»,- ՟ջնրղ ե Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ:
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ԱվբգփKւ ղթյս խզ ժթմթ Սնրվՠ Հ՟հնվբնրէգ՟մ Խնվծնրվբզ 
Ճյղ՟վթս Եխգհգտնրղ

Սնրվՠ Հ՟հնվբնրէգ՟մ Խնվծվբթ խ՟ս՟վնրղզ գր 
զմբնրմնրղզ ձյղ՟վթս ւվթջսնմե՟խ՟մ Եխգհգտնրղ խզ 
յ՟վնրմ՟խնրթ ղթմշգր Քվթջսնջթ ա՟ժնրջսզ՛ զջս Պփհնջ 
Ապ՟ւգ՟ժթ իփջւգվթ. «Քանի անգամ որ այս հացն ուտէք 
և այս բաժակը խմէք, պատ�ցէ՛ք Տիրոջ մահը, �նչև որ 
Նա գայ» /Ա Կնվմէ. 11:26/:
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ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆ

ԻKմշ ե Աո՟յի՟վնրէթրմզ

Աո՟յի՟վնրէթրմզ խ՟ս՟վ՟լ ղգհւգվթ բ՟ս՟-
ո՟վսնրղմ ե, ՟ճջթմւմ, գվՠ ղ՟վբթխ, ղեխ ՟պ ղեխ ճթյգժնռ 
թվգմտ ղգհւգվզ, սիվնրղ գր ՟ցջնջնրղ գմ, էե թմշ գր թմշ-
ոեջ գմ ՟վգժ. ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խ դհչնրղ գմ, ինջսնռ՟մնրղ 
գր նրհհրնրղ անվլգվնռ: Աո՟յի՟վնրէթրմզ մ՟գր ծ՟-
ղ՟վրնրղ ե գվխվնվբ  ՟ր՟դ՟մ, նվզ ժնր՟մնրղ ե ղգհւգվզ: 
Եր թմշոեջ ղխվսնրէգ՟մ ՟ր՟դ՟մնրղ ղգմւ ղ՟ւվրնրղ գմւ 
ջխդՠմ՟խ՟մ ղգհւթտ գր մգվանվլնհ ղգհւգվթտ, ՟ճմոեջ եժ 
Աո՟յի՟վնրէգ՟մ ինվծվբթ յմնվծթր ղգմւ ղ՟ւվրնրղ 
գմւ թմշոեջ ղ՟ծ՟տնր, ՟ճմոեջ եժ մգվգժթ ղգհւգվթտ: 

ԻմշոթջթK Աո՟յի՟վնրէթրմմ ե ծ՟ղ՟վրնրղ զմբնրմգժթ

Աո՟յի՟վնրէթրմզ ղթ՟ճմ ՟ճմ ը՟ղ՟մ՟խ խ՟ս՟վգ՟ժ գր 
զմբնրմգժթ խզ ժթմթ, գվՠ ՟ճմ ժթմթ ծ՟ր՟սւնռ գր ճնճջնռ, գր 
թ ջեվ Քվթջսնջթ:

ԻKմշ ոեսւ ե ղթյս ճթյթ ղգհ՟րնվզ

Մգհ՟րնվզ ոեսւ ե ղյս՟ոեջ ճթյթ գվխնր ՠ՟մ` թվ ՠ՟դ-
ղ՟էթր ղգհւգվզ գր Քվթջսնջթ յմնվծզ, նվնռ էնհնրէթրմ ե 
սվրնրղ ղգվ ՠնժնվ ղգհւգվթմ: Բ՟ճտ գէե ղնպ՟մ՟ճ 
գվխնրջթտ ղեխզ, ղգհ՟րնվզ ռմ՟ջ խզ խվթ, գր ՟ճբ 
՟ո՟յի՟վնրէթրմմ ՟մզմբնրմգժթ խզ ժթմթ: Աճջթմւմ, գէե 
ղս՟լթ ղթղթ՟ճմ Քվթջսնջթ յմնվծթ, ՠ՟ճտ նշ` թվ 
ղգհւգվթ ղ՟ջթմ, ՟ո՟ բ՟ խզ ժթմթ «ճնճջնռ ղգհ՟մշգժ», 
«իսկ ով յոյսով կը �ղանչի, նա անյոյս կը կործանուի»: Եր 
ծ՟խ՟պ՟խզ` գէե ղ՟վբզ ճթյնրղ ե ղգհւգվթ ՟պ՟սնր-
էթրմզ, ՠ՟ճտ ղնպ՟մնրղ ւ՟րնրէգ՟մ յմնվծթ ղ՟ջթմ, ՟ո՟ 
մ՟ ճնրջ՟ժւնր՟լ ե: Դվ՟ ծ՟ղ՟վ եժ, գվՠ ղգմւ ճթյնրղ գմւ 
գ՝ր ղգվ ղգհւգվզ, գ՝ր Քվթջսնջթ յմնվծթ ագվ՟բ՟ջնր-
էթրմզ, ՟ճբը՟ղ «կը կենդանանայ �ր յոյսը, և �նք կը 
լցուենք արիութեամբ հաւատքի, յոյսի և Քրիստոսի սիրոյ 
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մէջ, որը և քաւում է �ր �ղքերը»,- ՟ջնրղ ե Սՠ. Տ՟էգր՟-
տթմ:

Աո՟յի՟վնրէթրմմ ՟մզմբնրմգժթ ժթմնKրղ ե

Աո՟յի՟վնրէթրմմ ՟մզմբնրմգժթ ե ժթմնրղ, գվՠ ղ՟վբ 
ղգհւգվթ ինջսնռ՟մնրէթրմթտ ճգսնճ, աթս՟խտ՟ՠ՟վ 
ռգվ՟բ՟պմնրղ ե մ՟իխթմ ղգհւգվթմ: Աճջթմւմ՛ ՟ճմ 
ը՟ղ՟մ՟խ, գվՠ ղ՟վբնր ծ՟ղ՟վ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ 
՟պթէ գմ գհգժ ջ՟ծղ՟մնր՟լ ո՟սթըմգվզ, ՟ճմ ղգհւգվթ 
ծ՟ղ՟վ, նվնմտ ղեչ մ՟ ղթմշգր ՟ճբ ասմնրգժ ե ՟պ՟մտ 
՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ: Աճժ փվթմ՟խ` գվՠ ղգհւգվմ թվգմւ գմ 
էնհմնրղ ղ՟վբնրմ, գր մ՟ ՟վբեմ ջսթոնր՟լ շթ ղգհ՟մ-
շնրղ, թջխ շղգհ՟մշգժնր ո՟սձ՟պզ լգվնրէթրմմ ե: Ննճմոեջ 
գր ՟մզմբնրմգժթ ե ՟ճմ ՟ո՟յի՟վնրէթրմզ, նվմ 
նրհգխտրնրղ ե ց՟պ՟ջթվնրէգ՟ղՠ գր խգհլ՟րնվնրէգ՟ղՠ: 

ԻKմշ ո՟սձ՟պմգվ գմ ՠգվնրղ ղգհ՟րնվմգվմ Աո՟յի՟վնր-
էգ՟մ շամ՟ժնր ծ՟ղ՟վ

Մգհ՟րնվմգվզ խ՟վնհ գմ ՠ՟դղ՟էթր ո՟սձ՟պմգվ ասմգժ 
գր, Աջսնրլնճ նհնվղ՟լնրէգ՟մ ճնճջզ խնվտմգժնռ, շա՟ժ 
՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ. ղգհւգվթ լ՟մվնրէթրմզ, ղգհւգվթ 
՟պ՟սնրէթրմզ, ղգհւգվթ ա՟վյգժթնրէթրմզ, ղգհւթ ղեչ 
գվխ՟վ խգմ՟ժզ, ի՟ճս՟պ՟խնրգժնր ռ՟իզ, ճ՟ձ՟ի՟խթ 
ղգհ՟մշնրղմգվզ:

Վգվնէնր՟վխգ՟ժ ո՟սձ՟պմգվմ ՟վբգփKւ խ՟վնհ գմ Աջ-
սնրլնճ նհնվղ՟լնրէգ՟մ ծ՟մբեո ճնրջ՟ծ՟սնրէգ՟մ ՟պթէ 
ծ՟մբթջ՟մ՟ժ

Մգհւգվթ լ՟մվնրէգ՟մ ո՟սձ՟պնռ ոեսւ շե ճնրջ՟-
ծ՟սնրգժ Աջսնրլնճ նհնվղ՟լնրէթրմթտ, ւ՟մդթ Դ՟րթէմ 
թմւզ ղգլ ղգհւգվ նրմեվ, թմշոթջթմ ջո՟մնրէթրմմ նր 
յմնրէթրմմ գմ: Պգսվնջմ եժ ղգլ՟ոեջ ղգհ՟մշգտ 
նրվ՟մ՟ժնռ: Պփհնջմ եժ ծ՟ժ՟լնրղ եվ Աջսնրլնճ 
գխգհգտթմ, ՠ՟ճտ գվՠ բ՟վկ նրմգտ՟մ, Տեվմ նրվ՟ինր-
էգ՟ղՠ զմբնրմգտ մվ՟մտ գր ՠ՟վկվ՟տվգտ ղթմշգր ղգլ 
ո՟սնրթ նր ց՟պւթ: Իջխ Կ՟ճեմզ, նռ ջո՟մգժնռ գհՠփվզ, 

98



ղգլ ղգհւ անվլգտ, շճնրջ՟տ Աջսնրլնճ նհնվղ՟լնրէգ՟մզ 
գր ՟ջ՟տ, նվ թվ ղգհւմ ՟րգժթ ղգլ ե, ւ՟մ Աջսնրլնճ 
նհնվղ՟լնրէթրմզ: Բ՟ճտ բ՟ ջնրս ե, ւ՟մդթ Աջսնրլնճ 
նհնվղ՟լնրէթրմմ ՟րգժթ ղգլ ե գր ՟մշ՟ցգժթ:
 Մգհւգվթ ՟պ՟սնրէթրմմ նր դ՟դվգժթնրէթրմզ 
մնճմոեջ ո՟սձ՟պ շգմ ճնրջ՟ծ՟սնրէգ՟մ, ւ՟մդթ Տեվմ 
՟մ՟պ՟խ խմնչզ մգվգտ մվ՟ ՠ՟դղ՟էթր ղգհւգվզ: Եր 
մնճմթջխ գէե ղ՟վբմ թվ ՟ղՠնհչ խգ՟մւմ ՟մտխ՟տմնրղ ե 
ղգհւգվթ ղեչ, բ՟ եժ ոթսթ շճնրջ՟ծ՟սգտմթ, ւ՟մդթ Տեվմ 
թ դփվնր ե ճ՟վնրէթրմ ս՟ժ գր մվ՟մ, թմշոեջ ճ՟վնրէթրմ 
սնրգտ Ղ՟դ՟վնջթմ, նռ ՟վբեմ շնվջ փվ եվ, թմշ ղ՟ծ՟տգժ 
եվ: Ք՟մդթ շնվջ փվգվզ մյ՟մ՟խնրղ գմ ղ՟վբնր ս՟վթւզ 
ղ՟մխնրէթրմթտ ղթմշգր լգվնրէթրմ, ՟ճջթմւմ` ՟ղՠնհչ 
խգ՟մւզ, նվզ մ՟ ՟մտխ՟տվգժ ե ղգհւգվթ ղեչ:
 «Ո՞ւր  են. քեզ ոչ  ոք չդատապարտե՞ց»,- հարցրեց 
Տէրն անառակ կնոջը և շարունակեց. «Ես էլ քեզ չեմ 
դատապարտում. գնա´, այսուհետև �´ �ղանչիր» /Յնռծ.
8:10-11/: Որջսթ, ոեսւ շե ռ՟իգմ՟ժ ի՟ճս՟պ՟խնրգժնրտ, 
ւ՟մթ նվ ՟ղփէզ «ապաշխարութեան �ծ բաժինն  է և 
�ղքերի քաւիչ»:
 Իջխ մվ՟մւ, նռւգվ ճնրջ՟ծ՟սրնրղ գմ ճ՟ձ՟ի՟խթ 
ղգհ՟մշնրղմգվթտ, էնհ ճթյգմ Տթվնչ ծգս Պգսվնջթ 
գվխիփջնրէթրմզ. «Տէ´ր, քանի՞ անգամ, եթէ եղբայրս իմ 
դէմ �ղանչի, պէտք է ներեմ նրան. �նչև եօ՞թն անգամ»: 
Յիսուս նրան ասաց. «Քեզ չեմ ասում, թէ` �նչև եօթն 
անգամ, այլ` �նչև եօթանասուն  անգամ եօթը» /Մ՟սէ. 
18:21-22/, թմշզ ծ՟ր՟ջ՟վ ե շնվջ ծ՟վթրվ թմմջնրմ 
՟մա՟ղթ: Եր գէե ՟ճբ խ՟մնմզ սնրգտ Ապ՟ւգ՟ժմգվթմ, 
՟ո՟ «Ինքն իսկ չի՞ կատարի այդ: Այո´: Դեռ շատ 
աւելին»,-ո՟ս՟ջի՟մնրղ ե Սնրվՠ Տ՟էգր՟տթմ գր 
յ՟վնրմ՟խնրղ, - ուստի, պէտք չէ յուսահատուել որևէ մէկ 
պատճառով»: Աճջոթջնռ` «եթէ չենք կարող երկիւղել 
Աստուծոյ արդարութիւնից, ապա գոնէ ամաչենք Նրա 
ողորմածութիւնից», նվոեջդթ ա՟մւ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ: 

Ք՟մթK ղ՟ջթտ ՠ՟հխ՟տ՟լ ե Աո՟յի՟վնրէգ՟մ Խնվծնրվբզ

Եվգւ ղ՟ջթտ. 1. Զհչնրղ ջվսնռ, 2. Խնջսնռ՟մնրէթրմ 
յնրվէգվնռ, 3. Աո՟յի՟վ՟մւ անվլգվնռ:
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ՈKվ ո՟ծթմ գմ մգվրնրղ ղ՟վբնր ղգհւգվզ. գվՠ մ՟ դհչնKրղ ե, 
ինջսնռ՟մնKրղ, էեK` գվՠ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ անվլգվ ե ՟մնրղ

Եվՠ ջվսնրղ դհչ՟մւ գր բ՟պմ՟մւ ղգհւգվթտ, Աջսնր՟լ 
՟մղթչ՟ոեջ էնհնրէթրմ խնր ս՟ճ գր խզ ծ՟յսնրթ 
ղգհ՟րնվթ ծգս, ՟ճջթմւմ` «Դարձէ´ք դէպի ինձ, և ես կը 
դառնամ դէպի ձեզ,- ասում է Ա�նակալ Տէրը» /Մ՟հ. 
3:7/: Իջխ գվՠ ղ՟վբզ ինջսնռ՟մթ ղգհւգվզ, ՟ո՟՛ 
բվ՟մւ խզ ւ՟րնրգմ գր խզ ղ՟ւվնրգմ մվ՟ ծնանրտ, բվ՟ 
ծ՟ղ՟վ եժ դհչնրղթտ ճգսնճ ոեսւ ե ինջսնռ՟մգժ, 
նվոեջդթ ւ՟ծ՟մ՟մ ՟վկ՟խթ ղգվ ղգհւգվթ խ՟ո՟մւ-
մգվզ:
 Իջխ ինջսնռ՟մնրէթրմթտ ճգսնճ, ւ՟ծ՟մ՟ճթ 
խնհղթտ ջ՟ծղ՟մնր՟լ ՟ո՟յի՟վ՟մւթ անվլգվ ոեսւ ե  
խ՟ս՟վգժ, ւ՟մդթ մ՟, նռ ղգհւգվթ ո՟սձ՟պնռ 
ո՟վս՟ո՟մմ եվ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ ղ՟ծնր՟մ գր ճ՟րգվը 
ո՟սթըմգվթ, ՟ճըղ դհչղ՟մ գր ինջսնռ՟մնրէգ՟մ 
ղթչնտնռ ՟ճջ ո՟սթըմգվզ ը՟ղ՟մ՟խ՟րնվ բ՟վկվգտ, գր 
՟վբեմ խ՟վնհ ե բվ՟մւ ւ՟րգժ ը՟ղ՟մ՟խթ ղեչ: 
Աճջոթջնռ` գվՠ ղգմւ դհչնրղ գմւ ղգվ ղգհւգվթ ծ՟ղ՟վ, 
Աջսնր՟լ մգվնրղ ե բվ՟մւ գր ղնպ՟մնրղ բվ՟մտ ղ՟ջթմ: 
Եվՠ ղգմւ ինջսնռ՟մնրղ գմւ ղգվ ղգհւգվզ, ծնաթմ 
ղ՟ւվրնրղ ե ղգհւգվթտ, գր ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խ ւ՟ծ՟մ՟մ 
՟վկ՟խնրղ ե ղգհւթ խ՟ո՟մւմգվզ: Իջխ գվՠ ՟ո՟յի՟-
վ՟մւթ անվլգվ գմւ խ՟ս՟վնրղ, ՟դ՟ս՟ավրնրղ գմւ 
ճ՟րթսգ՟մ ո՟սթըմգվթտ:
 Որըաթմ դհչնրղմ նր ինջսնռ՟մնրէթրմզ` ՟ճժգրջ 
շղգհ՟մշգժնր նվնյղ՟ղՠ, ծ՟ղ՟վրնրղ ե խ՟ս՟վգ՟ժ 
ինջսնռ՟մնրէթրմ: Աճջոթջթ ինջսնռ՟մնրէթրմզ ւ՟ծ՟-
մ՟ճ՟խ՟մ թյի՟մնրէգ՟մ ղթչնտնռ ջս՟մնրղ ե ղգհւգվթ 
էնհնրէթրմ գր ՟դ՟սնրղ ո՟սթըմգվթտ, ւ՟մդթ նվոեջ 
ո՟սթը լ՟պ՟ճնրղ գմ ՟ղփէմ նր ՟ճժգրջ շղգհ՟մշգժնր 
նվնյնրղզ:

ԻKմշ ե Զհչնրղզ

Սվս՟աթմ Զհչնրղզ գր «նհնվղգ՟» ՠ՟պզ ղթ՟ջթմ` 
ղգհւգվթ ժնր՟տ՟վ՟մ գմ, գր նվւ՟մ յ՟ս՟մնրղ ե դհչնրղզ 
ջվսնրղ, թջխ «նհնվղգ՟մ»` ժգդնրթմ, ՟ճմւ՟մ ՟րգժթ ե 
ղ՟վբ ղ՟ւվրնրղ ղգհւգվթտ: Զնվփվթմ՟խ` չնրվզ. նվւ՟մ 
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՟ճմ յ՟ս ժթմթ, ՟ճմւ՟մ ժ՟ր խզ ղ՟ւվթ ծ՟անրջսզ խգհ-
սթտ:

ԻKմշմ ե Զհչղ՟մ ո՟սձ՟պ ծ՟մբթջ՟մնրղ

Զհչղ՟մ ո՟սձ՟պ ե ծ՟մբթջ՟մնրղ ռգտ ՠ՟մ. 1. լգվնր-
էթրմզ, գվՠ ղգհւմ ՟վբեմ էնհմնրղ ե ղ՟վբնրմ, 2. ծթր՟մ-
բնրէթրմզ, գվՠ մնր՟դնրղ ե ղ՟վբնր նրըզ, 3. ՟հւ՟սնր-
էթրմզ, գվՠ մնր՟դնրղ ե ծ՟տմ նր չնրվզ, 4. գվՠ ղ՟վբ 
ւ՟վնդմգվ գր իվ՟սմգվ ե ժջնրղ, 5. գվՠ սգջմնրղ ե, խ՟ղ եժ 
թմւմ ե ո՟սթը խվնրղ ղգհւգվթ ծ՟ղ՟վ, 6. գվՠ ղ՟վբնր 
ծնանրղ լ՟անրղ ե Աջսնրլնճ յմնվծզ, նվզ ժնրջ՟րնվնրղ ե 
ՠ՟մ՟խ՟մնրէթրմմ նր ղգվ խ՟ղւզ բ՟վկմնրղ ՟պ ՠ՟վթմ, 
թմշոեջ փվթմ՟խ` ՟մ՟պ՟խ խմնչ դհչնրղզ, գվՠ մ՟ 
՟վտնրմւմգվնռ ժնր՟տ Քվթջսնջթ նսւգվզ: Ս՟ ե ՟ծ՟ 
՟մղթչ՟խ՟մ գր խ՟ս՟վգ՟ժ դհչնրղզ:

ՊեKսւ գմ ՟վբգփւ  Զհչղ՟մ ղեչ ՟վտնրմւմգվզ

Պեսւ գմ, ւ՟մթ նվ մվ՟մւ դհչղ՟մ ՟մՠ՟ը՟մգժթ ղ՟ջմ 
գմ խ՟դղնրղ, մվ՟մւ ծ՟ձգժթ գմ գր տ՟մխ՟ժթ Աջսլնրմ, 
ւ՟մդթ ՟վտնրմւմգվզ տնճտ գմ ս՟ժթջ Աջսնրլնճ ծ՟մբեո 
ղգվ ս՟լ՟լ չգվղ ջեվզ: Մգհ՟րնվթմ ՟մծվ՟ըգյս ե 
՟վս՟ջնրգժ թվ ղգհւգվթ ծ՟ղ՟վ, ւ՟մթ նվ «Երանի՜ 
սգաւորներին, որովհետև նրանք պիտի Lիթարուեն» /
Մ՟սէ.5:4/: Եր թմշոեջ չնրվզ ծ՟մատմնրղ ե խվ՟խզ, 
՟ճմոեջ եժ ՟վտնրմւմգվզ ծ՟մատմնրղ գմ ղգհւգվթ գր 
ճ՟րթսգմ՟խ՟մ ս՟մչ՟մւմգվթ ծնրվզ, թմշոեջ մ՟գր 
ժնր՟մնրղ գմ ղ՟վբնր ծնաթմ: Ավտնրմւմգվմ, ՟ճջ ՟ղգմթտ 
դ՟ս, մ՟գր Աջսլնրմ ղհնրղ գմ նհնվղ՟լնրէգ՟մ:

ԻKմշ ե Խնջսնռ՟մնրէթրմզ

Խնջսնռ՟մնրէթրմմ ՟ճմ ե, գվՠ ճ՟ճս՟վ՟վրնրղ գմ լ՟-
լնրխ ղգհւգվզ` էնհնրէգ՟մ ճնճջնռ, ւ՟մդթ ինջսնռ՟-
մնրէգ՟մ մթրէզ ղգհւգվմ գմ, թջխ անվլզ` իփջւնռ բվ՟մւ 
ճ՟ճսմգժզ, թջխ ռգվչզ` էնհնրէթրմ ջս՟մ՟ժնր ճնճջմ ե:
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ԻKմշ փանրս խ՟ճ ղգհ՟րնվ ղ՟վբնրմ Խնջսնռ՟մնրէթրմթտ

Խնջսնռ՟մնրէթրմզ ՠ՟դնրղ փանրսմգվ ե ՠգվնրղ ղգհ՟րնվ 
ղ՟վբնրմ, ւ՟մդթ մ՟ ՟ճջսգհ ՠ՟տնրղ ե թվ ղգհւգվզ, թջխ 
՟ճմսգհ` բ՟ս՟ջս՟մթմ, մվ՟մւ լ՟լխնր՟լ խզ ժթմգմ: 
Խնջսնռ՟մնրէթրմզ ՠըյխնրղ ե ծնանր ռեվւգվզ, նվնմւ 
՟պ՟չ՟տգժ գմ ղգհւգվթտ: Իմշոեջ չնրվմ ե ղ՟ւվնրղ 
ղ՟վղմթ խգհսզ, ՟ճմոեջ եժ ՟վտնրմւ՟յ՟հ՟ի ինջսնռ՟-
մնրէթրմմ ե ղ՟ւվնրղ ծնաթմ ղգհւգվթտ: Աղփէնռ գր ինվ 
դհչղ՟ղՠ ինջսնռ՟մնհթմ ո՟սթըմգվ շգմ ջո՟ջնրղ, 
ւ՟մդթ ՟վտնրմւմգվմ նր ՟ղփէմ ՟վբեմ ո՟սթը գմ, գր 
՟ճբ ո՟սձ՟պնռ մ՟ ծգմտ մնճմ փվմ եժ խ՟վնհ ե 
ծ՟հնվբնրգժ Տթվնչ Մ՟վղմթմ գր Ավգ՟մզ: Խնջսնռ՟մնր-
էգ՟մ յմնվծթր ղգմւ ՟վը՟մ՟մնրղ գմւ Աջսնրլնճ 
յմնվծթմ, ՟պ՟մտ նվթ ծմ՟վ՟րնվ շե ղգհւգվթ էնհնրէթրմ 
ջս՟մ՟ժ:
 Մգհ՟րնվթ ՟պչգր Ավւ՟ճնրէգ՟մ բպմգվմ գմ 
ց՟խրնրղ, գր մ՟ ճ՟ճսմրնրղ ե բընիւթ ՠ՟տ բպմգվթ 
՟պչգր` թջխ յնրվչզ բգրգվ, նվնմւ մվ՟մ կանրղ գմ բեոթ 
բընիւ, ՠ՟ճտ գվՠ մ՟ ՠ՟տնրղ ե ՠգվ՟մզ գր ջխջնրղ 
ինջսնռ՟մգժ ղգհւգվզ, բգրգվզ ց՟իշնրղ գմ, թջխ 
բընիւթ բպմգվզ` ց՟խրնրղ: Իջխ գվՠ ւ՟ծ՟մ՟մ մվ՟մ 
էնհնրէթրմ ե յմնվծնրղ, մվ՟ ՟պչգր ՠ՟տրնրղ գմ 
Ավւ՟ճնրէգ՟մ բպմգվզ, թմշոեջ ՟ր՟դ՟խթ ծ՟ղ՟վ 
ՠ՟տնրգտթմ:

Խնջսնռ՟մնրէգ՟մ ւ՟մթK սգջ՟խ խ՟ճ

Խնջսնռ՟մնրէթրմզ գվխսգջ՟խ ե. գվՠ ղգմւ Աջսնրլնճ 
՟պ՟չ ինջսնռ՟մնրղ գմւ ղսւնռ, ՟ճջթմւմ` ղ՟վբ ոեսւ 
ե ղյս՟ոեջ թվ ղգհւգվզ ՠ՟տթ Աջսնրլնճ ՟պ՟չ, գր գվՠ 
ինջսնռ՟մնրղ գմւ ՠ՟պգվնռ, գր բ՟ խ՟ս՟վնրղ 
ւ՟ծ՟մ՟ճթ ՟պչգր: Հ՟ճ Եխգհգտնրղ խ՟ս՟վրնրղ գմ 
զմբծ՟մվ՟խ՟մ (Պ՟ս՟վ՟աթտ ՟պ՟չ ՠ՟վկվ՟կ՟ճմ 
խ՟վբ՟տրնրղ ե ղգհւգվթ տ՟մխզ) գր ՟մծ՟ս՟խ՟մ 
(թրվ՟ւ՟մշթրվ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժ թվ ղգհւգվմ ՟մծ՟ս՟ոեջ 
ինջսնռ՟մնրղ ե ւ՟ծ՟մ՟ճթ ՟պչգր) ինջսնռ՟մնր-
էթրմմգվ:
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Իջխ թմշնKր ե ՟մծվ՟ըգյս ինջսնռ՟մգժ ւ՟ծ՟մ՟ճթ ՟պչգր

Քվթջսնջթ ղ՟վղմ՟տնրղթտ ՟պ՟չ ղ՟վբթխ ղսւնռ եթմ 
ինջսնռ՟մնրղ Աջսլնրմ, թջխ Նվ՟ ղ՟վղմ՟տնրղթտ 
ճգսնճ ՟մծվ՟ըգյս ե ինջսնռ՟մգժ ւ՟ծ՟մ՟ճթ ՟պչգր, 
նռ, Քվթջսնջթ սգհ՟ո՟ծզ ժթմգժնռ, Նվ՟մթտ ջս՟տգժ ե  
խ՟ոգժնր գր ՟վկ՟խգժնր թյի՟մնրէթրմ. «...ինչ որ  կապէք 
երկրի վրայ, կապուած պիտի լինի  երկնքում: Եւ ինչ որ 
արձակէք երկրի  վրայ, թող արձակուած լինի  երկնքում»/
Մ՟սէ. 18:18/, «Առէ´ք Սուրբ Հոգին: Եթէ մէկի �ղքերը 
ներէք, նրանց ներուած կը լինի. եթէ մէկի �ղքերը 
կապէք, կապուած կը լինի» /Յնռծ. 20:22-23/:
 Ք՟ծ՟մ՟մ ղթ խնհղթտ ղգհ՟րնվթ դհչնրղզ 
ծ՟ջտմնրղ ե Քվթջսնջթմ, ղթրջ խնհղթտ` Քվթջսնջթտ 
ղգհ՟րնվթմ մգվղ՟մ յմնվծ թչգտմնրղ: Ած՟ էե թմշնր 
ոեսւ ե ինջսնռ՟մգժ ղթ՟ճմ «ւ՟ծ՟մ՟ճթ նսւգվթ ղփս»:

ԻմշոեKջ ոեսւ ե ո՟սվ՟ջսնրգժ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ գր 
ինջսնռ՟մգժ ւ՟ծ՟մ՟ճթ ՟պչգր

Խնջսնռ՟մնրէթրմթտ ՟պ՟չ ղ՟վբնրմ ՟մծվ՟ըգյս ե 
՟մո՟ճղ՟մ մ՟ի՟ո՟սվ՟ջսնրգժ, ՟ճջթմւմ` ինվծգժ 
ՠնժնվ ղգհւգվթ ղ՟ջթմ, ռգվճթյգժ ղնպ՟տնր՟լմգվզ, նվ 
ւ՟ծ՟մ՟ճթ ՟պչգր ինջսնռ՟մթ ՠնժնվ ղգհւգվզ, գր 
շղնպ՟մ՟ճ մվ՟մտթտ նվգրե ղեխզ: Ք՟մդթ ո՟ս՟ծնրղ ե, 
նվ ճ՟մխ՟վլ՟խթ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ա՟ժթջ, ղնպ՟տրնրղ 
գմ նվնյ ղգհւգվ, թջխ բ՟ ժ՟ր շե:
 Մգհ՟րնվզ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ոեսւ ե ա՟ճ թվ 
՟դ՟ս խ՟ղւնռ, ՟ճջթմւմ` ճ՟մնրմ Աջսնրլնճ ծ՟մբեո 
ջթվնճ, գր նշ` ո՟վս՟բվ՟մւնռ, ճ՟րթսգմ՟խ՟մ ո՟սթը-
մգվթտ նրմգտ՟լ ռ՟իթ ո՟սձ՟պնռ, գվՠ ղ՟ծզ ղփս ժթմթ: 
Խնջսնռ՟մնրէթրմզ ոեսւ ե մգվղ՟մ  ճնճջ նրմգմ՟ճ գր 
ՠիթ ջվս՟աթմ դհչնրղթտ, գր նվւ՟մ լ՟մվ ժթմթ ղ՟ծ՟տնր 
ղգհւզ, ՟ճմւ՟մ նրըաթմ ոեսւ ե ժթմթ դհչնրղզ: Մգհ՟րնվզ 
ոեսւ ե թրվ՟ւ՟մշթրվ ղգհւ ինջսնռ՟մթ ՟մնր՟մ՟խ՟մ, 
՟ճժ նշ էե ՟ջթ, էե խ՟ս՟վգժ ե ՠ՟դնրղ ղգհւգվ: Մգ-
հ՟րնվզ ոեսւ ե ծմ՟դ՟մբ ժթմթ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ, նվոեջդթ 
ինմ՟վծ՟ՠ՟վ խ՟ս՟վթ թվ ռվ՟ճ բվնր՟լ ՟ո՟յի՟-
վնրէթրմզ: Խնջսնռ՟մնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ շթ խ՟վգժթ 
ջսգժ, ւ՟մդթ ինջսնռ՟մնրղ գմւ Աջսլնրմ: Եր լ՟մվ 
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ո՟սըթ գմ ՟վը՟մթ մվ՟մւ, նռւգվ ի՟ՠնրղ գմ Աջսլնրմ, 
ւ՟մդթ «խոստովանութեան  ժամանակ ասուած սուտն 
աւելի ծանր է կատարած �ղքից»: Եր ղ՟վբնր 
խնվլ՟մղ՟մ ո՟սձ՟պ ե բ՟պմնրղ նշ էե ինջսնռ՟մ՟լ 
ղգհւզ, ՟ճժ` խ՟ս՟վ՟լ ղգհւթ ըիսնրղզ: Ննճմոեջ գր շթ 
խ՟վգժթ իփջգժ ՟ճմ ղգհւգվթ ղ՟ջթմ, նվնմւ շգմ անվլնրգժ: 
Եէե ղ՟վբմ ՟խմճ՟ճսփվեմ աթս՟խտնրղ ե, նվ ինջսնռ՟-
մնրէթրմթտ ճգսնճ խվխթմ ղգհ՟մշգժնր ե, ՟ո՟ ՟ճբոթջթ 
ինջսնռ՟մնրէթրմմ զմբնրմգժթ շե, ւ՟մդթ «նախևառաջ 
հարկ է սիրտը  մաքրել» դհչղ՟ղՠ, գր ճգսնճ ղթ՟ճմ` 
ինջսնռ՟մգժ: Չթ խ՟վգժթ մ՟գր ինջսնռ՟մգժ ղգհւգվթ 
խեջզ` է՟ւտմգժնռ ղթրջ խեջզ, խ՟ղ ղթ ղ՟ջմ ՟ջգժ ղթ 
ւ՟ծ՟մ՟ճթ, ղթրջ ղ՟ջմ` նրվթյ ւ՟ծ՟մ՟ճթ: Եէե ղ՟վբզ 
լ՟լխնրղ ե ղգհւզ նշ էե ՟ճմ ո՟սձ՟պնռ, նվ ղնպ՟տգժ ե, 
՟ճժ ՟ղփէթտ, ՟ո՟ մվ՟ ծ՟ղ՟վ էնհնրէթրմ շթ ժթմթ: Եր 
թմշ նվ խ՟ճ ղսւնրղ, ոեսւ ե ինջսնռ՟մգժ ղթգրմնճմ 
ւ՟ծ՟մ՟ճթմ, ւ՟մդթ Աջսնր՟լ խթջ՟ս շե, ՟ճժ 
խ՟ս՟վգ՟ժ. խ՟ղ էնհնրէթրմ ե ս՟ժթջ ժթնռթմ, խ՟ղ` 
՟պծ՟ջ՟վ՟խ էնհնրէթրմ շթ ս՟ժթջ: Իջխ գէե ղեխմ ՟ղփէթ 
ո՟սձ՟պնռ է՟ւտմթ ղգհւզ, ՟ո՟ մվ՟ ծգս խզ 
ո՟ս՟ծթ ՟ճմոեջ, թմշոեջ ղթ ՟ճվթ խմնչ ծգս. «Մի 
հարուստ այրի ընկաւ շնութեան �ղքի մէջ և, ծնելով 
երկու զաւակ, սպանեց նրանց: Բայց ամօթից նա 
չխոստովանեց այս �ղքերը, և շուտով �ռաւ ու դժոխք 
ընկաւ: Իսկ նրա որդին, որ քահանայ էր, պատարագի 
ժամանակ աղօթեց Աստծուն` իմանալու, թէ հրեշտակ-
ների  ո՞ր  դասում է գտնւում իր մօր հոգին, քանզի նրան 
գիտէր որպէս բարեպաշտ կին: Եւ պատարագի վերջում 
նա տեսաւ իր մօրը տարօրինակ վիճակում, քանի որ 
երկու վիշապ ծծում էին նրա ստինքները: Որդու հարցին` 
ո՞րն է դրա պատճառը, մայրը պատմում է իր չխոստովա-
նած �ղքերի մասին, և որ այդ վիշապները  երկու դևեր են, 
որոնք իր երկու երեխաների փոխարէն ծծում են նրա 
ստինքները»: Դվ՟ ծ՟ղ՟վ եժ շթ խ՟վգժթ ՟ղփէթտ 
է՟ւտմգժ ղգհւգվզ:
 Խնջսնռ՟մնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ շթ խ՟վգժթ ճթյգժ 
՟ճժնտ ղգհւգվզ, ՟ճժ ղթ՟ճմ` ջգց՟խ՟մ ղգհւգվզ: Չթ 
խ՟վգժթ ճթյ՟ս՟խգժ ղգհջ՟խտթ ՟մնրմզ գր ՠնհնւգժ 
ղթղգ՟մտթտ, ղգհ՟բվգժ ղթրջթմ, ւ՟մդթ, բ՟սգժնռ 
նրվթյթմ, ղգմւ շ՟վ՟իփջնրղ գմւ մվ՟ ղ՟ջթմ, նրջսթ 

104



էնհնրէթրմ շգմւ ջս՟մ՟ճ, թմշոեջ Աբ՟ղմ նր Եր՟մ 
շջս՟տ՟մ: Չթ խ՟վգժթ մ՟գր ո՟սղնրէթրմմգվ ո՟սղգժ գր 
ճթյ՟ս՟խգժ ջգց՟խ՟մ ՠ՟վթ անվլգվզ, ՟ճժ` ղթ՟ճմ 
ղգհւգվմ նր ռ՟ս ՟վ՟վւմգվզ: 

Կ՟վգժթK ե ճգս՟կագժ ինջսնռ՟մնրէթրմզ

Ո´շ, շթ´ խ՟վգժթ: Ք՟մդթ ղ՟ծզ ղթյս ջո՟ջնրղ ե ղ՟վբնրմ, 
գր ղգմւ շաթսգմւ ղ՟ծնր՟մ ը՟ղ՟մ՟խմ նր ռ՟ճվզ: Եր գէե 
լնրժնրէգ՟մ խ՟ղ ՟ճժ ո՟սձ՟պնռ շգմւ ինջսնռ՟մնրղ, 
՟ո՟, ճ՟մխ՟վլ՟ղ՟ծ ժթմգժնռ, բընիւ խ’թչմգմւ: 
Սո՟ջգժ լգվնրէգ՟մզ` ճթղ՟վնրէթրմ ե, ւ՟մթ նվ 
ծմ՟վ՟րնվ ե ղնպ՟մ՟ժ ղգհւգվ, նվնմւ շգմ ղնպ՟մնրղ ն´շ 
Աջսնր՟լ, գր ն´շ եժ ջ՟ս՟մ՟մ: Եր գէե մնճմթջխ լգվ 
ղ՟վբզ ճթյնրղ ե բվ՟մւ, ՟ո՟ ՟ղ՟շնրղ ե գվթս՟ջ՟վբ՟-
խ՟մ ղգհւգվթտ գր շթ ինջսնռ՟մնրղ բվ՟մւ: Որջսթ, շթ 
խ՟վգժթ ինջսնռ՟մնրէթրմզ ռ՟հնր՟մ էնհմգժ:
 Դվ՟ ծ՟ղ՟վ եժ ռ՟մւգվնրղ ջ՟ծղ՟մնր՟լ ե, նվ 
ինջսնռ՟մնրէթրմ խ՟ս՟վնրթ ՟ղեմ փվ` ՟պ՟րփսգ՟մ գր 
գվգխնճգ՟մ: Իջխ ՟յի՟վծ՟խ՟մմգվթմ ո՟վս՟բթվ ե 
ինջսնռ՟մգժ ՟ղեմ խթվ՟խթ, ւ՟մթ բգպ ճթյրնրղ ե ղգհւզ, 
՟ճժ՟ոեջ ը՟ղ՟մ՟խթ զմէ՟տւնրղ ղգհւզ խ՟վնհ ե 
ղնպ՟տնրգժ:

Կ՟վգրնKվ ե ՟վբգփւ` նրղ ինջսնռ՟մգժ

Մգմւ ոեսւ ե ինջսնռ՟մգմւ ւ՟ծ՟մ՟ճթ ՟պչգր, 
նվոեջդթ ճգսնճ էնհնրէթրմ ջս՟մ՟մւ, ւ՟մթ նվ յ՟ս 
ՠ՟մ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ղեչ խ՟ինր՟լ ե ռգվչթմթտ՛ 
նվոեջ մ՟գր «ծնագրնվ ՠըթյխթ»: Ն՟ ոեսւ ե ժթմթ 
՟ղգմ՟աես գր թղ՟ջսնրմ, նվոեջդթ խ՟վնհ՟մ՟ճ 
զմբնրմգժ ինջսնռ՟մնրէթրմզ, ծ՟խ՟պ՟խ բեունրղ մ՟ 
խնվլ՟մղ՟մ ո՟սձ՟պ խզ բ՟պմ՟ճ, թմշոեջ թվ ծնանր, 
՟ճմոեջ եժ յ՟ս նրվթյ ծնաթմգվթ: Եէե մ՟ շթ խ՟վնհ 
ձ՟մ՟շգժ ղգհւզ, ՟ո՟ թմշոե՞ջ խզ ասմթ ՠնրըղ՟մ 
բ՟վղ՟մզ: Դվ՟ ծ՟ղ՟վ եժ ծ՟վխ՟րնվ ե ինջսնռ՟մգժ 
թղ՟ջսնրմ ւ՟ծ՟մ՟ճթ ղփս:
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ԻմշոեKջ ոեսւ ե ւ՟ծ՟մ՟մ զմբնրմթ ինջսնռ՟մնրէթրմզ

Ք՟ծ՟մ՟մ ոեսւ ե ժ՟ր նրջնրղմ՟ջթվթ ղ՟վբխ՟մտ 
ՠ՟վւգվզ` թղ՟մ՟ժնր ծ՟ղ՟վ, էե թմշ ՟ո՟յի՟վնրէթրմ 
ջ՟ծղ՟մթ, ւ՟մդթ ռգվչթմթջ լ՟մվնրէթրմզ խ՟ինր՟լ ե 
գ ՝ր ը՟ղ՟մ՟խթտ, գ ՝ր յ՟ս ՟ճժ ո՟սձ՟պմգվթտ:  
Աո՟յի՟վնրէթրմմ ՟ճժ ե ռյսթ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ, ՟ճժ` 
ի՟հ՟հ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ: Աճժ ե ՟հւ՟ս՟տ, ՟ճժ` 
ծ՟վնրջսմգվթ ծ՟ղ՟վ: Պեսւ ե ծ՟յնրթ ՟պմգժ մ՟գր` 
՟պ՟չթ՞մ ՟մա՟ղ ե ղգհւթ ղեչ, էե՞՛ ՟վբեմ գվխ՟վ 
ը՟ղ՟մ՟խ: Աո՟յի՟վնրէթրմմ ՟ճժ ե գվթս՟ջ՟վբմգվթ 
ծ՟ղ՟վ, ՟ճժ` ս՟վգտմգվթ: Կ՟մ՟մտ ծ՟ղ՟վ` ՟ճժ, գր 
սհ՟ղ՟վբխ՟մտ, ծնագրնվ՟խ՟մմգվթ ծ՟ղ՟վ` ՟ճժ, 
՟յի՟վծ՟խ՟մմգվթ ծ՟ղ՟վ` ՟ճժ: Եէե ինջսնռ՟մնհզ 
ղ՟վղմ՟ոեջ ծթր՟մբ ե, ՟ո՟ էնհ ւ՟ծ՟մ՟մ ինջսնռ՟-
մնրէթրմմ զմբնրմթ, ՠ՟ճտ շյս՟ոթ ՟ո՟յի՟վնրէթրմ 
ջ՟ծղ՟մգժ, ՟ճժ էնհ մվ՟ ծնաթմ ս՟ճ Աջսլնրմ, թջխ գվՠ 
՟պնհչ՟մ՟ճ, էնհ ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խ խ՟ս՟վթ ՟ո՟յի՟-
վ՟մւթ անվլգվ: 
 Շ՟ս խ՟վգրնվ ե, նվ ւ՟ծ՟մ՟մ ծվ՟ո՟վ՟խ 
շծ՟մթ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ա՟հսմթւմգվզ, ւ՟մդթ 
«...հոգևորեկենի սիրտը կողպուեծ սնտուկ է, և եյն 

հերկ է եյնպէս պեհպենել, որ եթէ նոյնիսկ սնտուկը 

կոտրուի, կողպէքն, եյնուե�նեյնիւ, փեկուեծ $եյ»,- 
՟ջնրղ ե Ս. Տ՟էգր՟տթմ: Եէե ւ՟ծ՟մ՟ճթմ ձմյգմ` 
ջսթոգժնռ ՠ՟տ՟ճ՟ճսգժ ինջսնռ՟մնրէթրմզ, ՟ո՟ մ՟ 
խ՟վնհ ե գվբնրգժ, էե շաթսթ ղգհւգվզ: Եր թվ՟ոեջ` նվոեջ 
ղ՟վբ մ՟ շաթսթ, ՟ճժ աթսթ նվոեջ Աջսնրլնճ սգհ՟ո՟ծ: 
Աճբ ո՟սձ՟պնռ եժ մ՟ ո՟վս՟րնվ ե ժպգժ, մնճմթջխ 
ղ՟ծնր՟մ գվխթրհթ բեունրղ: Իջխ ՟ճմ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ, նռ 
ճ՟ճսմթ խզ բ՟վկմթ ինջսնռ՟մնրէթրմզ, ոեսւ ե «...զրկել 
կոչու&ց և ցմեհ  փեկել զնտենում, որ  եյլևս երև 

չտեսնի, - իջսփվեմ ջ՟ծղ՟մնրղ ե Տ՟էգր՟տթմ գր 
յ՟վնրմ՟խնրղ,- և պէտք չէ խոստովենել եյն քեհենեյին, 

ով հրեպերեկում է խոստովենութիւնը, բեյց և պէտք չէ 

$ել եռենց խոստովենութեեն, եյլ պէտք է գտնել 
երժեն ի քեհենե յ ի , ո վ խոստովենո ւ թ եեն 

գեղտնիութիւնը կը պեհի &նչև մեհ»:
 Հնագրնվ ՠըթյխզ ոեսւ ե թղ՟ջսմ՟ՠ՟վ գր 
իվ՟սնռ բնրվջ ՠգվթ ղգհւզ ղգհ՟րնվթ ջվսթտ: Եէե 
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ղգհ՟րնվզ ռ՟իգմնրղ ե խ՟ղ եժ ՟ղ՟շնրղ ինջսնռ՟մգժ, 
մվ՟մ ոեսւ ե ծ՟մաջս՟տմգժ, ղգհղգժ ռ՟իզ: Ք՟մդթ 
թմշոեջ խ՟ճլմ, զմխմգժնռ նռխթ՟մնջթ ղեչ, ՟մղթչ՟ոեջ 
ծ՟մաշնրղ ե, ՟ճմոեջ եժ ղգհ՟րնվթ ղգհւգվթ ՟պ՟սնր-
էթրմզ՛ նվոեջ խ՟ճլ, ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ղթչնտնռ 
զմխմգժնռ Աջսնրլնճ նհնվղ՟լնրէգ՟մ ՟մշ՟ցգժթ 
նռխթ՟մնջթ ղեչ, ՟մծգս՟մնրղ ե: Տեվզ նհնվղ՟լ ե գր 
՟յի՟վծ գխ՟ր ղգհ՟րնվմգվթ ծ՟ղ՟վ` թմշոթջթւ եթմ 
Պգսվնջզ, Պփհնջզ, Մ՟վթ՟ղ Մ՟աբ՟հգմ՟տթմ: Ն՟ 
մգվգտ մվ՟մտ դհչնրղթտ ճգսնճ, մնճմոեջ գր ղգհ՟րնվթմ եժ 
խզ մգվթ, գէե մ՟ ինջսնռ՟մթ: Աճբոեջ ռ՟վնրգժնռ` 
ւ՟ծ՟մ՟մ խզ ղիթէ՟վթ ղգհ՟րնվթմ գր խզ ափսգոմբթ 
մվ՟մ ցվխնրէգ՟մ ճնճջթ ղեչ, ւ՟մդթ ճնրջ՟ծ՟սզ շթ 
խ՟վնհ ՟ո՟յի՟վգժ: Իջխ մվ՟մտ, նրղ ծմ՟վ՟րնվ շե 
ղիթէ՟վթշ իփջւգվնռ գս բ՟վկմգժ ղգհւգվթտ գր 
ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ՠգվգժ, ոեսւ շե ՟մղթչ՟ոեջ 
ՠ՟մ՟բվգժ խ՟ղ գվգջ բ՟վկմգժ մվ՟մտթտ, ՟ճժ ոեսւ ե 
՟ջսթձ՟մ՟ՠ՟վ ռ՟իգտմգժ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ ս՟մչ՟մւմգ-
վնռ, ագծգմթ խվ՟խնռ գր բվ՟մ ճ՟րգժգժ լ՟մվ ՟ո՟յի՟-
վնրէթրմ, նվոեջդթ մվ՟մւ էնհմգմ ղգհւգվզ: Բ՟ճտ գէե 
բ՟ եժ շթ փամնրղ, ՟ո՟ ՟ճբոթջթմգվթմ ոեսւ ե ծգպ՟տմգժ 
Եխգհգտնրտ:

Խնջսնռ՟մնրէթրմթտ ճգսնճ ւ՟ծ՟մ՟մ թKմշ ոեսւ ե ՟մթ

Խնջսնռ՟մնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ ւ՟ծ՟մ՟մ ոեսւ ե ւմմթ 
ղգհ՟րնվթ իթհձզ, գր էնհնրէթրմ ս՟ճ մվ՟մ: Աո՟ 
ինվծվբ՟լգժնռ` ջ՟ծղ՟մթ ՟ո՟յի՟վնրէթրմ, ժթմթ բ՟ 
«պահք, կամ աղօթք, կամ ողորմութիւն, զոհաբերութիւն և 
այլն, քանզի հարկ է նմանը նմանով բժշկել»: Ք՟մդթ 
ղգհ՟րնվ ղ՟վբզ, ՟ո՟յի՟վնրէգ՟ղՠ ո՟վջո՟ո՟-
սզր՟լ, ծգպ՟մնրղ ե ղգհւթտ գր ՟դ՟սրնրղ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ 
ո՟սթըմգվթտ, թջխ ՟վբ՟վմ ՟վը՟մ՟մնրղ ե ց՟պւ նր 
ոջ՟խթ: 

Աո՟յի՟վնրէգ՟մ թKմշ սգջ՟խմգվ գմ ժթմնրղ

Դվ՟մւ ՠ՟դղ՟դ՟մ գմ, ՠ՟ճտ Աո՟յի՟վնրէգ՟մ ՠնժնվ 
անվլգվթտ ՟պ՟մկմ՟տրնրղ գմ ծթղմ՟խ՟մ ՟պ՟ւթ-
մնրէթրմմգվզ` ո՟ծւզ, նհնվղնրէթրմզ գր ՟հփէւզ, ւ՟մդթ 
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ղ՟վբմ ՟ճջ ՟պ՟ւթմնրէթրմմգվնռ խպրնրղ ե էյմ՟ղթմգվթ 
բեղ, նվնմւ գմ ղ՟վղթմզ, ՟յի՟վծզ գր ջ՟ս՟մ՟մ: Մ՟վ-
ղթմզ ճ՟հէնրղ գմւ ո՟ծւնռ, ՟յի՟վծզ` նհնվղնրէգ՟ղՠ, 
թջխ ջ՟ս՟մ՟ճթմ` ՟հփէւնռ: Իմշոեջ ո՟վս՟ո՟մմ ե 
ո՟վսւզ ղ՟վնրղ խ՟ղ ո՟սընռ, խ՟ղ մնրթվ՟ՠգվնր-
էգ՟ղՠ, խ՟ղ ՟հգվջ՟մւնռ, ՟ճմոեջ եժ ղգհ՟րնվմ թվ 
ղգհւգվթ ո՟վսւզ ղ՟վգժնր ծ՟ղ՟վ թվգմ «պատժում» ե 
ո՟ծւնռ, «վճարում»՛ նհնվղնրէգ՟ղՠ գր «աղերսում»՛ 
՟հփէւնռ: Վգվչթռգվչնճ ղ՟վբզ ո՟ծւթ փամնրէգ՟ղՠ 
մնվնանրղ ե թվ խգ՟մւզ, նհնվղնրէգ՟մ ղթչնտնռ մնվնանրղ 
ե թվ ճ՟վ՟ՠգվնրէթրմմգվզ ղգվկ՟րնվմգվթ ծգս, թջխ 
՟հփէւթ փամնրէգ՟ղՠ մնվնանրղ ե թվ ճ՟վ՟ՠգվնրէթրմ-
մգվմ Աջսնրլնճ ծգս:

ԱՂՕԹՔԻ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե Ահփէւզ

Ահփէւզ իփջւ ե ՟պ Աջսնր՟լ գր ղսւգվթ ռգվծ՟մնրղ` 
՟պ Աջսնր՟լ: Եվՠ խ՟վբնրղ գմւ Սնրվՠ Գթվւզ, 
Աջսնր՟լ ե իփջնրղ ղգդ ծգս, թջխ գվՠ ՟հփէնրղ գմւ, 
ղգմւ թմւմգվջ գմւ իփջնրղ Աջսնրլնճ ծգս:

ԻKմշ փանրս խ՟ճ Ահփէւթտ

Ահփէւմ թվ՟խ՟մ ՠ՟վթւ ե, նվթտ ղ՟վբ խ՟վնհ ե յ՟ս 
փանրս գր յ՟ծ ջս՟մ՟ժ: Ահփէւթ ղթչնտնռ ղգմւ 
խ՟մամնրղ գմւ Աջսնրլնճ ՟պ՟չ գր խ՟վա՟րնվնրղ ղգվ 
ՠնժնվ անվլգվզ, ւ՟մդթ ՠնժնվ անվլգվնրղ ղ՟վբմ 
փամ՟խ՟մթ խ՟վթւ նրմթ: Իջխ գվՠ ղգմւ ՟հփէնրղ գմւ, 
՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խ փամ՟խ՟մզ ժթմնրղ ե Աջսնր՟լ Իմւզ: 
«Աղօթքը Lիթարութիւն  է սրտի համար», մվ՟մնռ գմւ 
ղգմւ ի՟հ՟հ նր ծ՟մաթջս ւնրմ ղսմնրղ, թջխ 
՟պ՟րփսգ՟մ` ծ՟ղ՟վկ՟խփվեմ ՟վէմ՟մնրղ: Ահփէւզ 
ՠըյխնրղ ե ծթր՟մբմգվթմ գր գվխ՟վգտմնրղ խգ՟մւզ, 
ցվխնրղ ե ՠ՟մսթտ, ո՟սգվ՟դղմգվ ճ՟հէնրղ: Նվ՟մնռ 
գմւ բգրգվ ծ՟ժ՟լնրղ գր ցվխրնրղ ջ՟ս՟մ՟ճթ 
նվնա՟ճէմգվթտ: Աճմ ժնրջ՟րնվնրղ ե ղսւգվզ, ՠ՟տնրղ գր 
ց՟խնրղ ե գվխթմւզ: Եվՠ ղգմւ ՟հփէնրղ գմւ ղգվկ՟րնվթ 
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ծ՟ղ՟վ, ղ՟ւվրնրղ գմւ ծո՟վսնրէթրմթտ գր ՟սգժնրէթր-
մթտ: Հ՟մաշնրղ ե ՠ՟վխնրէգ՟մ խթվւզ, գվՠ ՟հփէգժնռ 
ի՟շ՟խմւրնրղ գմւ, գր ՟ճժմ:

ԻKմշ սգջ՟խ Ահփէւմգվ խ՟մ

Ըմբծ՟մվ՟խ՟մ գր ՟պ՟մկմ՟խ՟մ: Ըմբծ՟մվ՟խ՟մ 
՟հփէւզ խ՟ս՟վրնրղ ե Եխգհգտնրղ գր ժթմնրղ ե թմմ 
՟մա՟ղ (թմզ ը՟ղգվանրէթրմ), թջխ ՟պ՟մկմ՟խ՟մզ ժթմնրղ 
ե գվգւ ՟մա՟ղ: Ըմբծ՟մվ՟խ՟մզ, նվզ խ՟ս՟վրնրղ ե նհչ 
դա՟ճ՟վ՟մւմգվնռ, ո՟վս՟բթվ ե գր ծ՟սնրտնրղ ե 
ո՟վսւգվզ, թջխ ՟մծ՟ս՟խ՟մ ՟հփէւզ խ՟ղ՟րնվ ե, ՟ճմ 
ժնրջ՟րնվնրղ ե ղսւգվզ գր ՟մէ՟պ՟ղ ոջ՟խմգվ ե ծթրջնրղ: 
Ըմբծ՟մվ՟խ՟մ ՟հփէւթ ղ՟ջթմ Տեվմ ՟ճջ ե ՟ջգժ. «...եթէ 
ձեզնից երկուսը �աբանուեն երկրի  վրայ որևէ 
խնդրանքի  համար, ինչ էլ որ խնդրեն, կը կատարուի 
նրանց համար» /Մ՟սէ. 18:19/, թջխ ՟պ՟մկմ՟խ՟մթ 
ծ՟ղ՟վ ՟ջնր՟լ ե. «...երբ դու աղօթես, մտի´ր քո 
սենեակը» /Մ՟սէ. 6:6/: Եր շմ՟ճ՟լ ծ՟մա՟ղ՟մւթմ, նվ 
՟պ՟մկմ՟խ՟մ ՟հփէւզ խ՟ղ՟րնվ ե, ՟ճմնր՟ղգմ՟ճմթր, 
՟ճմ ՟մծվ՟ըգյս ե ռ՟մ՟խ՟մմգվթմ: Աճջոթջնռ` խ՟ճ թմմ 
զմբծ՟մվ՟խ՟մ գր գվգւ ՟պ՟մկմ՟խ՟մ ՟հփէւ, ղթ՟ջթմ` 
ս՟ջմգվխնր, ՟ճջթմւմ` ռ՟մ՟խ՟մմգվզ ոեսւ ե ՟հփէգմ 
ս՟ջմգվխնր ՟մա՟ղ: Ք՟մթ նվ փվմ նր աթյգվմ նրմգմ 
զմբ՟ղեմզ ւջ՟մշնվջ ը՟ղ, ջս՟տրնրղ ե, նվ ղգմւ 
՟հփէնրղ գմւ գվխնր ը՟ղզ ղեխ: Բ՟ճտ ՟յի՟վծ՟խ՟մմգվթ 
ծ՟ղ՟վ ՟ճժ խ՟վա ե անվլնրղ, մվ՟մւ ՟հփէնրղ գմ փվնր՟ճ 
ղեչ գվգւ ՟մա՟ղ` ՟պ՟րփսգ՟մ, տգվգխզ գր գվգխնճգ՟մ` 
զմբծ՟մվ՟խ՟մ ՟հփէւմգվթմ, թջխ ՟պ՟մկմ՟խ՟մ 
՟հփէւմգվնրղ մվ՟մւ ՟դ՟ս գմ:

Բ՟ճտ թմշոեKջ ռ՟վնրգժ ՟ճմ բեունրղ, գվՠ Տեվզ ղգդ 
ո՟սնրթվնրղ ե ՟հփէգժ ղյս՟ոեջ. «...էե մվ՟մւ ՟ղեմ ը՟ղ 
ոեսւ ե ՟հփէգմ նր շկ՟մկվ՟մ՟մ» /Ղնրխ. 18:1/, թջխ ղգմւ խ՟ղ 
՟յի՟սնրղ գմւ, խ՟ղ նրսնրղ, խ՟ղ եժ ւմ՟լ գմւ 
 

Ահփէգժ ոեսւ ե ջ՟ծղ՟մնր՟լ խ՟վանռ ղգդ սվ՟-
ղ՟բվնր՟լ ը՟ղ՟մ՟խ, խ՟ղ փվնր՟ճ զմէ՟տւնրղ թմզ 
ը՟ղգվանրէթրմմգվթ ցնի՟վեմ խ՟վգժթ ե թմմ ՟մա՟ղ 
՟ջգժ «Հ՟ճվ ղգվ» ՟հփէւզ: Պեսւ ե ղյս՟ոեջ ինվծգժ 
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ՠ՟վնր, Աջսնրլնճ ղ՟ջթմ գր կասգժ Նվ՟մ, մ՟գր` ՟հւ՟ս-
մգվթմ նհնվղնրէթրմ ՟մգժ: Եր գվՠ ղգմւ ւմ՟լ ժթմգմւ, 
նրսգժթջ խ՟ղ ՟յի՟սգժթջ, մվ՟մւ ղգդ ծ՟ղ՟վ ՟հփէւ 
խ’՟մգմ: Աճջոեջ, ղգմւ ղյս՟ոեջ խ’՟հփէգմւ: Ամբ՟բ՟վ 
՟հփէգժ՛ մյ՟մ՟խնրղ ե մ՟գր նհչ խգ՟մւմ ՟հփէգժ` ղթմշգր 
լգվնրէթրմ, գր ս՟վնր՟ճ ՠնժնվ գհ՟մ՟խմգվթմ:

Ք՟մթK ը՟ղգվանրէթրմ խ՟ճ Հ՟ճնտ Եխգհգտնրղ

Իմշոեջ ռգվմ ՟ջնրգտ, Հ՟ճնտ Եխգհգտնրղ զմբծ՟մվ՟խ՟մ 
՟հփէւզ խ՟ս՟վրնրղ ե  գխգհգտնրղ գր ժթմնրղ թմմ ՟մա՟ղ, 
՟ճջթմւմ` անճնրէթրմ նրմթ թմզ ը՟ղգվանրէթրմ: 
 Հ՟ճնտ գխգհգտնրղ ՟պ՟չթմ ո՟յս՟ղնրմւզ 
ծ՟ղ՟վրնրղ ե աթյգվ՟ճթմ ը՟ղգվանրէթրմզ, գր մնրթվնր՟լ 
ե Հ՟ճվ Աջսնրլնճ ց՟պ՟ՠ՟մղ՟մզ: Ժ՟ղգվանրէգ՟մ 
ը՟ղ՟մ՟խզ խեջաթյգվմ ե: Քնրմզ Աջսնրլնճ ո՟վագր ե, գր 
ղգմւ յմնվծ՟խ՟ժնրէթրմ գմւ ճ՟ճսմնրղ Նվ՟մ ՟ճբ 
ՠ՟վթւթ ծ՟ղ՟վ գր իմբվնրղ, նվ աթյգվնր՟ճ յ՟վնրմ՟խնր-
էթրմմ ՟մտմթ ի՟հ՟հնրէգ՟մ գր ծ՟մաջսնրէգ՟մ ղեչ, 
թջխ ճ՟չնվբնհ փվզ` ղ՟ւվնրէգ՟մ գր ՟վբ՟վնրէգ՟մ: 

 Ա պ ՟ ր փ ս գ ՟ մ ը ՟ ղ գ վ ա ն ր է թ ր մ . Ա ճ ջ 
ը՟ղգվանրէթրմզ մնրթվնր՟լ ե Աջսնրլնճ Ովբնր 
ց՟պ՟ՠ՟մնրէգ՟մզ: Ժ՟ղգվանրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խզ 
ժնրջ՟ՠ՟տմ ե, ՟ճմ ինվծվբ՟մյնրղ ե Քվթջսնջթ գվգրնրղզ 
թրհ՟ՠգվ խ՟մ՟մտ` ճթյգտմգժնռ ղգդ Քվթջսնջթ Յ՟վնր-
էգ՟մ գր Նվ՟ ցվխշ՟խ՟մ ՟պ՟ւգժնրէգ՟մ ղ՟ջթմ:

 Ավգր՟ա՟ժթ ը՟ղգվանրէթրմ. մնրթվնր՟լ ե Սնրվՠ 
Հնանր ց՟պ՟ՠ՟մնրէգ՟մզ: Ն՟իխթմնրղ, ՟ճջ ը՟ղգվանր-
էթրմմ Ապ՟րփսգ՟մ ը՟ղգվանրէգ՟մ ղ՟ջ ե խ՟դղգժ: Աճմ 
ինվծվբ՟մյնրղ ե Քվթջսնջթ Յ՟վնրէթրմզ գր մվ՟ 
գվգրնրղմ ՟յ՟խգվսմգվթմ: Ժ՟ղգվանրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խզ 
՟վգր՟լ՟ամ ե, նվ մնճմ՟տրնրղ ե Քվթջսնջթ Յ՟վնրէգ՟մ 
ծգս: 

 Եվվնվբ Ժ՟ղթ ը՟ղգվանրէթրմ. մնրթվնր՟լ ե 
Սնրվՠ Հնանրմ: Կ՟ս՟վրնրղ ե ը՟ղզ 9.00-թմ: Խնվծվբ՟-
մզյնրղ ե Եր՟ճթ` ՟վագժնր՟լ ոսնրհզ ձ՟յ՟խգժզ գր Քվթջ-

110



սնջնռ բ՟ս՟ռձպթտ ՟դ՟ս՟ավնրղզ: Եվվնվբ ը՟ղթ 
ը՟ղգվանրէթրմմ նրմթ ինվ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ թղ՟ջս:

 Վգտգվնվբ ը՟ղթ ը՟ղգվանրէթրմ. մնրթվնր՟լ ե 
Հ՟ճվ Աջսլնրմ: Կ՟ս՟վրնրղ ե ը՟ղզ 12.00-թմ: 
Խնվծվբ՟մյնրղ ե Քվթջսնջթ ի՟շգժնրէթրմզ: Աճջ 
ը՟ղգվանրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ ղգմւ Աջսնրլնճ փամնրէթրմմ 
գմւ ծ՟ճտնրղ ղգվ ղ՟վբխ՟ճթմ սխ՟վ ՠմնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ:

 Իմմգվնվբ Ժ՟ղթ ը՟ղգվանրէթրմ. մնրթվնր՟լ ե 
Ովբթ Աջսլնրմ: Կ՟ս՟վրնրղ ե ը՟ղզ 15.00-թմ: 
Խնվծվբ՟մյնրղ ե Յթջնրջ Քվթջսնջթ ղ՟ծզ գր ղ՟վբխնր-
էգ՟մ ՟դ՟ս՟ավնրէթրմզ բընիւթ թյի՟մնրէթրմթտ:

 Եվգխնճգ՟մ ը՟ղգվանրէթրմ. մնրթվնր՟լ ե Ովբթ 
Աջսլնրմ: Խնվծվբ՟մյնրղ ե Քվթջսնջթ է՟հնրղզ: 
Ժ՟ղգվանրէթրմզ խ՟ս՟վրնրղ ե ՟վգր՟ղնրսթտ ՟պ՟չ: 
Գթյգվնր՟ճ յգղթմ ւվթջսնմգ՟մ՛ ՟մտ՟լ փվնր՟ճ 
՟յի՟ս՟մւթտ գր ծնագխ՟մ ճնրդնրղմգվթտ ճնամ՟լ, 
Աջսլնրմ իմբվնրղ ե թվգմ ի՟հ՟հ աթյգվ գր ՠ՟վթ ւնրմ 
ո՟վագրգժ:

 Խ՟հ՟հ՟խ՟մ ը՟ղգվանրէթրմ. մնրթվնր՟լ ե 
Սնրվՠ Հնանրմ: Կ՟ս՟վրնրղ ե ՟վգր՟ղնրսթտ ճգսնճ: 
Խնվծվբ՟մյնրղ ե Քվթջսնջթ եչւզ բընիւ գր ՟վբ՟վմգվթ 
՟դ՟ս՟ավնրղզ ս՟մչ՟մւմգվթտ: Աջսլնրտ իմբվնրղ գմւ 
ծ՟մաթջս նր ի՟հ՟հնրէթրմ` ղ՟վբնր` ծ՟մ՟ո՟դփվգ՟ճ 
ղգհւգվթտ լ՟մվ՟տ՟լ ծնանր ծ՟ղ՟վ:

 Հ՟մաջսգ՟մ ը՟ղգվանրէթրմ. մնրթվնր՟լ ե Հ՟ճվ 
Աջսլնրմ: Հմնրղ, ՟ճմ Խ՟հ՟հ՟խ՟մ ը՟ղգվանրէգ՟մ 
յ՟վնրմ՟խնրէթրմմ ե գհգժ: Կ՟ս՟վնրգժ ե ւմթտ ՟պ՟չ: 
Չնրմթ ՟պ՟մկթմ  ճ՟սնրխ թղ՟ջս:

Հմնրղ, ՠնժնվ թմզ ը՟ղգվանրէթրմմգվզ խ՟ս՟վրնրղ եթմ 
՟ղեմ փվ, ռ՟մւգվնրղ` ՟պ՟մկմ՟ճ՟սնրխ չ՟մ՟բվնր-
էգ՟ղՠ: Նգվխ՟ճնրղ ՟ղեմ փվ գխգհգտթմգվնրղ խ՟ս՟վրնրղ 
գմ` ՟պ՟րփսգ՟մ` աթյգվ՟ճթմ գր ՟պ՟րփսգ՟մ ը՟-
ղգվանրէթրմմգվզ ղթ՟ջթմ, գվգխնճգ՟մ` գվգխնճգ՟մզ: Մթրջ 
ՠնժնվ ը՟ղգվանրէթրմմգվզ խ՟ս՟վրնրղ գմ Մգլ Պ՟ծւթ 
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յվչ՟մնրղ` յ՟ՠ՟էնր՟ճ ՠնժնվ փվգվթմ, ՠ՟տթ յ՟ՠ՟է գր 
խթվ՟խթ փվգվթտ, ծգսգրգ՟ժ ճ՟չնվբ՟խ՟մնրէգ՟ղՠ. 
՟պ՟րփսգ՟մ` աթյգվ՟ճթմ, ՟պ՟րփսգ՟մ գր ՟վգր՟ա՟ժթ 
ը՟ղգվանրէթրմմգվզ, խեջփվթմ` գվվնվբ, ռգտգվնվբ, 
թմմգվնվբ ը՟ղթմզ, գվգխնճգ՟մ` գվխնրյ՟ՠէթ, գվգւ-
յ՟ՠէթ, ծթմայ՟ՠէթ փվգվթմ` ի՟հ՟հ՟խ՟մզ, շնվգւ-
յ՟ՠէթ, նրվՠ՟է` ծ՟մաջսգ՟մզ, յ՟ՠ՟է գր խթվ՟խթ` 
գվգխնճգ՟մզ: Եվնրջ՟հեղնրղ ՟ղեմ Պ՟ս՟վ՟աթտ ՟պ՟չ 
խ՟ս՟վրնրղ գմ գվվնվբ, ռգտգվնվբ, թմմգվնվբ ը՟ղթ 
ը՟ղգվանրէթրմմգվզ:

Պ՟վս՟բթKվ ե ՟վբգփւ ՟հփէգժ Եխգհգտնրղ

Աճն, գխգհգտնրղ ՟հփէգժզ ո՟վս՟բթվ ե, ւ՟մդթ նռ, նվ 
տ՟մխ՟մնրղ ե սգջմգժ ՟վւ՟ճթմ, ամնրղ ե մվ՟ ո՟ժ՟ս, 
շմ՟ճ՟լ, նվ ռգվչթմթջ թյի՟մնրէթրմզ ս՟վ՟լրնրղ ե 
՟ղՠնհչ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ ռվ՟ճ: Աճբոեջ եժ ղգմւ գմւ 
ծ՟ր՟սնրղ, նվ Աջսնր՟լ ՟ղեմնրվգւ ե, ՠ՟ճտ գէե ղգմւ 
տ՟մխ՟մնրղ գմւ սգջմգժ Նվ՟մ «գվգջ ՟պ գվգջ», ամնրղ 
գմւ գխգհգտթ` բվ՟մնռ թջխ տնճտ ս՟ժնռ ղգվ նվբթ՟խ՟մ 
ջեվզ ղգվ Հփվ մխ՟սղ՟ղՠ:

ԻմշոեKջ ղ՟վբ ոեսւ ե ո՟ծթ թվգմ Եխգհգտնրղ

Եր նվոեջդթ շո՟սընրգմւ գր շդվխնրգմւ յմնվծմգվթտ, 
ոեսւ ե թղ՟մ՟մւ, էե թմշոեջ ղգդ ո՟ծգմւ գխգհգտնրղ, 
նվմ Աջսնրլնճ սնրմմ ե: Իմշոեջ ՟վւ՟ճթ ՟պչգր շգմ 
մջսնրղ, ՟ճբոեջ եժ գխգհգտնրղ խ՟վգժթ շե մջսգժ (գէե 
ղ՟վբզ շնրմթ ՟պնհչ՟խ՟մ իմբթվմգվ), թջխ ծնագրնվ 
ջո՟ջ՟րնվզ ոեսւ ե ՟պ՟մտ ցթժնմթ շժթմթ: Կ՟վգժթ շե 
ծգմնրգժ գխգհգտնր ո՟սգվթմ գր ՟պ՟մտ ո՟սձ՟պթ բնրվջ 
ա՟ժ գխգհգտնրտ: Կ՟վգժթ շե իփջգժ նգրե ղեխթ ծգս, ւ՟մդթ 
գխգհգտնրղ «...�ր զրուցակիցն Աստուած է, իսկ Աստծուն 
թողնելը և ուրիշի հետ խօսելը՝ դրան արդէն սատանան է 
զրուցակից»: Աշւգվզ, ՟խ՟մչմգվզ գր ղթսւզ ոեսւ ե 
նրհհնր՟լ ժթմգմ ՟հփէւմգվթմ գր գվա՟ջ՟տնրէգ՟մզ: 
Եխգհգտնրղ խ՟վգժթ շե լթլ՟հգժ, ծ՟խ՟պ՟խզ` ոեսւ ե 
՟վս՟ջնրգժ, ւ՟մդթ ՟ճմ ՟վտնրմւմգվթ ռ՟ճվ ե: 
Եխգհգտնրղ ՟մծ՟վխթ ե ՟պ՟մկմ՟խ՟մ ՟հփէւզ 
ՠ՟վկվ՟կ՟ճմ ՟ջգժզ, ՟ճժ ՟րգժթ ժ՟ր ե ՟հգվջգժ ջվսնրղ՛ 
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Մնռջեջթ մղ՟մ «Իսկ եթէ գալիս են քնի համար,- ՟ջնրղ ե 
Սնրվՠ Տ՟էգր՟տթմ,- ապա աւելի լաւ է ընդհանրապէս 
չգան», ւ՟մդթ գխգհգտթմ ւմթ ռ՟ճվ շե, ՟ճժ` Աջսնրլնճ 
ծգս ծ՟հնվբ՟խտնրգժնր ռ՟ճվ:

ԻKմշ ե ՟մծվ՟ըգյս ՟հփէգժթջ

Ահփէգժթջ ՟մծվ՟ըգյս ե, նվ ղսւգվզ ծգսգրգմ ՟հփէւթ 
ՠ՟պգվթմ, գր ՠնժնվ դա՟ճ՟վ՟մւմգվմ նրհհնր՟լ ժթմգմ 
Աջսլնրմ: Հ՟վխ՟րնվ ե ՟վտնրմւ՟պ՟ս ՟հփէւ, 
թմշոթջթմ Ամմ՟ճթմմ եվ, գր ինմ՟վծնրէթրմ, նվ խ՟վ 
ղ՟ւջ՟րնվթ գր ւ՟մ՟մնրծնր ՟հփէւմգվնրղ: Պեսւ ե 
իմբվգժ ՟պ՟մտ խ՟ջխ՟լ՟մւթ, ծ՟ր՟սնռ գր ճնճջնռ, 
ւ՟մդթ «...պէտք է հաւատալ, որ Աստուած կը լսի 
աղօթքները և յուսալ, որ ինչ  էլ որ խնդրենք հաւատով, կը 
ստանանք»: Պեսւ ե ՟հփէգժ չ՟մ՟բվ՟ՠ՟վ, «և ինչպէս 
խունկը, որ դրուած չէ կրակին, չի ծխում, նոյնպէս և 
աղօթքն առանց սրտի ջերմութեան չի բարձրանայ առ 
Աստուած»: Ապ՟մտ ջվսթ ղ՟ւվնրէգ՟մ ՟հփէւզ ծ՟ձգժթ 
շե Աջսլնրմ, մնճմոեջ գր ՟ճմ բեունրղ, գվՠ ղգմւ ճթյ՟շ՟վ 
գմւ գր շգմւ մգվնրղ ղգվ ո՟վս՟ո՟մմգվթմ: Ովոեջդթ 
ղգվ ՟հփէւմգվզ ժջգժթ ժթմգմ, ղգմւ ոեսւ ե բթղգմւ 
Աջսնր՟լ՟լմթմ, Սվՠգվթմ գր Հվգյս՟խմգվթմ, ՟հփէւ 
իմբվգմւ ւ՟ծ՟մ՟մգվթտ գր ՟հւ՟սմգվթտ: Ն՟գր ոեսւ 
ե յ՟ս՟իփջ շժթմգմւ ծգէ՟մնջմգվթ մղ՟մ, թմշթ ղ՟ջթմ գր 
՟ջնրղ ե Տեվզ. «Աղօթք անելիս շատախօս �´ լինէք, 
ինչպէս հեթանոսները, որովհետև նրանք կարծում են, թէ 
իրենց շատ խօսքերի  պատճառով լսելի  կը լի-
նեն» /Մ՟սէ. 6:7/:

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ յ՟ս՟իփջնրէթրմզ ՟հփէւնրղ

Աճջ ՟ջգժնռ Տեվզ ղգդ շթ ՟վագժնրղ գվխ՟վ ՟հփէգժ, ՟ճժ 
ղթ՟ճմ բ՟ս՟ո՟վսնրղ ե ՟հփէւթ մխ՟սղ՟ղՠ ծգէ՟-
մնջ՟խ՟մ ղփսգտնրղզ: Հգէ՟մնջմգվզ, գվխվո՟ագժնռ 
խնրպւգվթմ, գվխվո՟անրղ եթմ բգրգվթմ, նվնմւ շեթմ 
խ՟վնհ մգվխ՟ճ ժթմգժ ՟ղեմնրվ, ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ մվ՟մւ 
գվխ՟վ եթմ ՟հփէնրղ, նվ բգրգվզ ա՟ճթմ թվգմտ ղփս: 
Յգսնճ՛ բգրգվզ շաթսգմ, էե թմշ խ՟ճ ղ՟վբնր ղեչ, բվ՟ ծ՟-
ղ՟վ ծգէ՟մնջմգվմ ՟հփէնրղ եթմ, նվ բգրգվմ թղ՟մ՟ճթմ 
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թվգմտ իմբվնր՟լւմգվզ: Եր ւ՟մթ նվ ջ՟ս՟մ՟մ գր 
բգրգվմ ՟մնհնւ գմ գր ՟մանրէ, ծգէ՟մնջմգվմ թվգմտ 
ոգվձ՟իփջնրէգ՟ղՠ գր յ՟ս՟իփջնրէգ՟ղՠ տ՟մխ՟մնրղ 
եթմ թվգմտ ՟ջսնր՟լմգվթմ աէ՟պ՟սնրէգ՟մ խնշգժ: Իջխ 
ղգվ Աջսնր՟լմ ՟ղեմնրվ ե, Ն՟ աթսե ջվսթ ՠնժնվ 
ղս՟լնրղմգվզ գր աէ՟պ՟ս ե: 

Բ՟ճտ յ՟ս՟իփջնրէթրմզ ժթմնրղ ե ՟ճմ ը՟ղ՟մ՟խ, 
գվՠ ղգվ ՟հփէւմ ՟մոսնրհ ե գր Աջսլնրմ ծ՟ձգժթ շե: 
Շ՟ս՟իփջնրէթրմմ ՟ճմ ե, գվՠ ղգմւ ՟մոեսւ ՠ՟մ գմւ 
իմբվնրղ, թմշոեջ ղգդ, ղգվկ՟րնվթ, ՟ճմոեջ եժ ՟ղՠնհչ 
՟յի՟վծթ ծ՟ղ՟վ: Շ՟ս՟իփջնրէթրմ ե մ՟գր, գվՠ 
՟մծմ՟վթմ ՠ՟մ գմւ իմբվնրղ, թմշոեջ փվթմ՟խ` 
է՟ա՟րնվ բ՟պմ՟ժ, ւ՟հ՟ւ խ՟պնրտգժ, ՟ճջթմւմ՛ ՟ճմոթջթ 
ՠ՟մգվ, նվնմտ ղ՟ջթմ գվ՟դնրղ գմ ՟մաթս՟խթտ 
գվգի՟մգվզ: «Երբ խնդրում են բնութեանը հակառակ, 
ինչպէս օրինակ` թռչել երկնքում, ապրել երկար  տարի-
ներ, չծերանալ և չ�ռնել», մնճմոեջ յ՟ս՟իփջնրէթրմ ե: 
Մ՟վղմ՟խ՟մ գր ՟մ՟վը՟մ ՠ՟մգվ իմբվգժմ եժ, թմշոեջ 
նջխթ, ՟վլ՟է, նրմգտնր՟լւ, մնճմոեջ յ՟ս՟իփջնրէթրմ ե: 
Եր թմշոեջ ՟վւ՟մգվթտ ՟մ՟վը՟մ ՠ՟մ շգմ իմբվնրղ, 
մնճմոեջ գր Եվխմ՟ճթմ Թ՟ա՟րնվթտ շթ խ՟վգժթ իմբվգժ 
ը՟ղ՟մ՟խ՟րնվ գր ՟մ՟վը՟մ ՠ՟մգվ, ՟ճժ ոեսւ ե իմբվգժ 
«Աստուծոյ թագաւորութիւնը և Նրա արդարութիւնը, և 
այդ բոլորը ձեզ աւելիով կը տրուի»,-՟ջնրղ ե Տեվզ /
Մ՟սէ. 6:33/:
 Կ՟վգժթ շե Աջսլնրտ իմբվգժ ոթհլ ՠ՟մգվ, 
փվթմ՟խ` յմ՟մ՟ժ, ջո՟մգժ խ՟ղ ճ՟հէգժ թմշ-նվ ղեխթմ գր 
՟ճժմ: Ննճմոեջ գր խ՟վգժթ շե Աջսլնրմ իմբվգժ, նվ Ն՟ 
ՠ՟վխ՟մ՟ճ էյմ՟ղնր ռվ՟ճ գր ջո՟մթ մվ՟մ գր ՟ճժմ, 
ւ՟մդթ բ՟ մնճմոեջ շ՟վ՟իփջնրէթրմ ե: Աճջոթջնռ` 
՟ճջոթջթ ՟հփէւմգվթ մխ՟սղ՟ղՠ Տեվզ ՠ՟վգծ՟ձ շե, 
բվ՟ ծ՟ղ՟վ եժ մվ՟մւ ՟մոսնրհ գմ:

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ, գվՠ ղգմւ ՟հփէւթ ը՟ղ՟մ՟խ ի՟շ՟-
խզմւրնրղ գմւ

Խ՟շ՟խմւնրգժնռ` ղգմւ ղգվ ծ՟ր՟սւմ գմւ ՟վս՟-
ճ՟ճսնրղ ՟պ ՟ճմ, նվ Խ՟շթ ռվ՟ճ Փվխշթ ղթչնտնռ 
ծ՟յսնրէթրմ գհ՟ր ղ՟վբխ՟մտ գր Աջսնրլնճ ղթչգր, նվ 
Քվթջսնջթ Խ՟շնռ ՟ճժգրջ ինվս՟խնր՟լ ե ջ՟ս՟մ՟ճթ 
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նրըզ, գր նվ Քվթջսնջթ ՠ՟վգիփջնրէգ՟ղՠ ղգմւ խզ 
ջս՟մ՟մւ իմբվնր՟լզ: Մգմւ ծ՟ր՟սնրղ գմւ, նվ 
ի՟շ՟խմւնրգժզ ղգդ ՟դ՟սնրղ ե բթր՟ճթմ նրըգվթտ, նվնմւ 
ջ՟վջ՟ցնրղ գմ Քվթջսնջթ Խ՟շթտ:

ԻմշոեKջ ոեսւ ե ի՟շ՟խմւնրգժ

Հ՟ճգվզ ի՟շ՟խմւրնրղ գմ գպ՟ղ՟սմգ՟ճ` ՟չ կգպւթ 
՟պ՟չթմ գվգւ ղ՟սմգվզ ոսհնրմտ ՟մգժնռ, ղթրջ գվխնր 
ղ՟սմգվզ լ՟ժգժնռ ՟ցթ ղեչ: Իվ՟վ ղթ՟տվ՟լ ղ՟սմգվնռ 
՟չ կգպւզ ծոնրղ գմւ ջխդՠնրղ ձ՟խ՟սթմ` ՟վս՟-
ՠգվգժնռ. «Յ՟մնրմ Հփվ», ՟ո՟ խվլւթտ ցնւվ-թմշ տ՟լ` 
«գր Ովբրնճ», ՟ո՟ կ՟ի խվլւթմ` «գր Հնարնճմ», ՟ո՟ ՟չ 
խվլւթմ` «Սվՠնճ»: Ի ծ՟ջս՟սնրղմ ՟ճջ ՟ղեմթ  
թջխնրէգ՟մ՛ ՟ցզ բմգժնռ խվլւթմ` ՟ջնրղ գմւ. «Աղեմ»:

ԻմշնKր գմ պնրջմգվմ նր ճնճմգվզ ի՟շ՟խմւրնրղ ՟չթտ` կ՟ի

Ս՟ զմբ՟ղեմզ ժգդնր՟խ՟մ ս՟վՠգվնրէթրմ ե: «Հնաթ» 
ՠ՟պթ ՟վս՟ՠգվղ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ կգպւզ ջվսթ խնհղմ ե 
ժթմնրղ` կ՟ի, գր ւ՟մթ նվ մվ՟մւ ՟ջնրղ գմ «Սվՠնճ 
Հնարնճմ» գր նշ թմշոեջ ծ՟ճգվեմնրղ ե` «Հնարնճմ Սվՠնճ», 
՟ո՟ գր ի՟շ՟խմւրնրղ գմ ՟չթտ` կ՟ի:

ՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե ո՟ծւզ

Պ՟ծւզ բգհ ե` ջ՟ծղ՟մնր՟լ Մ՟ճվ Եխգհգտնր խնհղթտ, 
նվզ ՠըյխնրղ ե ծնանր գր ղ՟վղմթ ՠնժնվ սգջ՟խ ՟իսգվզ:

Պ՟ծւթ թKմշ սգջ՟խմգվ խ՟մ

Պ՟ծւզ ժթմնրղ ե գվխնր սգջ՟խ` փվետoվ  գր ՟ղեմփվգ՟ճ: 
Աճմ ո՟ծւզ, նվ փվետփվ ե ո՟ծրնրղ, ղ՟վղմ՟խ՟մ ո՟ծւ ե, 
գվՠ ղգմւ ղգվ ՠգվ՟մզ ծգպնր գմւ ո՟ծնրղ նվնյ՟խթ 
սգջ՟խթ նրսգժթւթտ: Իջխ ՟ղեմփվգ՟ճ ո՟ծւմ ՟ճմ ե, գվՠ 
ղգմւ ղգվ դա՟ճ՟վ՟մւմգվմ գմւ ո՟ծնրղ ղգհւգվթտ, գր 
՟ճջ ո՟ծւզ ո՟վս՟բթվ ե, ւ՟մդթ ՟պ՟մտ ղ՟վղմ՟խ՟մ 
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ո՟ծւթ եժ ՟ղեմփվգ՟ճ ո՟ծւզ յ՟ս փանրս ե ՠգվնրղ: 
Ս՟խ՟ճմ ղ՟վղմ՟խ՟մ ո՟ծւմ ՟պ՟մտ ՟ղեմփվգ՟ճթ 
փանրս շթ ՠգվնրղ, ւ՟մդթ «...մար4ական պահքն այն 
ժամանակ է գեղեցիկ, երբ �նք հոգին հեռու ենք պահում 
�ղքից: Եւ ի՞նչ օգուտ մար�նը պահքով հիւծելուց, երբ 
հոգին ճարպակալում է մահացու �ղքերից: Իսկ եթէ մէկը 
հեռու պահի իրեն մար4ական ուտելիքից, բայց հեռու 
չպահի իրեն մահացու �ղքերից, նրա պահքը նման կը 
լինի սատանայի պահքին, քանզի  սատանան �շտ պահքի 
մէջ է և ոչինչ չի ուտում, բայց չի դադարում �ղքեր 
գործել»,- ՟ջնրղ ե Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ գր փվթմ՟խ ՠգվնրղ 
ղ՟վբխ՟մտ, նռւգվ, շմ՟ճ՟լ ո՟ծւթ ը՟ղ՟մ՟խ ա՟պ՟մ 
ղթջ շգմ ձ՟յ՟խնրղ, ՠ՟ճտ բվ՟ ցնի՟վեմ, շ՟վ՟իփջգժնռ 
ղգվկ՟րնվթմ, նրսնրղ գմ մվ՟ ղթջզ: «Դրա համար էլ,-
գդվ՟խ՟տմնրղ ե մ՟,- Մեծ Պահքին աւելի լաւ է գառան 
�ս ուտել, քան թէ եղբօր �սը»:

Կ՟Kճ ՟վբգփւ ս՟վՠգվնրէթրմ ո՟ծւ՟ճթմ գր նշ ո՟ծւ՟ճթմ 
խգվ՟խվթ ղթչգր

Պ՟ծւ՟ճթմ գր նշ ո՟ծւ՟ճթմ փվգվթ խգվ՟խնրվմգվզ 
ս՟վՠգվրնրղ գմ ղթղգ՟մտթտ: Պ՟ծւ՟ճթմ փվգվթմ 
փաս՟անվլնրղ գմ ՠնրջ՟խ՟մ խգվ՟խնրվ` տնվգմ, 
ՠ՟մչ՟վգհեմ, ղվագվ: Ոշ ո՟ծւ՟ճթմ փվգվթմ էնճժ՟սվգժթ 
ե խգմբ՟մ՟խ՟մ լ՟աղ՟մ խգվ՟խնրվզ` ղթջ, խ՟է գր ՟ճժմ: 
Հ՟վխ ե մ՟գր թղ՟մ՟ժ, նվ ո՟ծւ՟ճթմ խգվ՟խնրվ նրսնրղ 
գմ մ՟գր ծ՟ջ՟վ՟խ փվգվթմ, ղթմշբգպ խգմբ՟մ՟խ՟մ 
լ՟աղ՟մ խգվ՟խնրվ խ՟վգժթ ե նրսգժ ՠ՟տ՟պ՟ոեջ նշ 
ո՟ծւ՟ճթմ փվգվթմ: Աճջոթջնռ` ո՟ծւ՟ճթմ փվգվթմ 
նրսնրղ գմ ղթ՟ճմ ՠնրջ՟խ՟մ խգվ՟խնրվ, թջխ գվՠ 
ծվ՟ը՟վրնրղ գմ մ՟գր ՠնրջ՟խ՟մ թրհթտ, նվթտ 
ձ՟վո՟խ՟ժնրղ գմ, գր աթմնրտ, նվթտ, ծ՟վՠգժնռ, ՠնտ՟-
ռ՟պրնրղ ե խթվւզ, բ՟ ՟վբեմ ջվՠ՟ո՟ծւ ե: Բ՟ճտ խ՟ճ 
ո՟ծւթ ղեխ ՟ճժ սգջ՟խ գրջ, գվՠ կգպմո՟ծ գմ ղմնրղ 
՟ղեմ սգջ՟խ նրսգժթւթտ գր իղթշւթտ, ՟ճջթմւմ՛ ճ՟մնրմ 
Աջսնրլնճ ջթվնճ, ծթրլնրղ գմ թվգմտ ւ՟հտթ գր լ՟վ՟րթ 
ղթչնտնռ: Եր ղ՟վղմ՟խ՟մ ո՟ծւզ ղգմւ ո՟ծնրղ գմւ 
Ապ՟ւգժ՟խ՟մ գր Սնրվՠ Հ՟ճվգվթ խ՟վա՟բվնրէգ՟մ 
ո՟սձ՟պնռ` ծնագրնվ ծփվ փվծմնրէգ՟ղՠ գր ՟ճմ 
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ը՟ղ՟մ՟խ, գվՠ ղգմւ թմւմգվջ գմւ թմշ-նվ ՠ՟մթ ծ՟ղ՟վ 
ո՟ծւթ նրիս ՟մնրղ: 

Ք՟մթK փվ գմ ս՟վնր՟ճ ղեչ ո՟ծւ ո՟ծնրղ Հ՟ճնտ Եխգհգտնրղ

Ք՟մթ նվ ղ՟վբմ նրմթ ծնաթ գր ղ՟վղթմ, ՟ո՟ ծնանր 
ծ՟ղ՟վ ջ՟ծղ՟մնր՟լ ե ո՟ծւզ, թջխ ղ՟վղմթ ծ՟ղ՟վ` 
նրսգժզ, նրջսթ, ջնրվՠ Հ՟ճվգվզ ս՟վթմ խթջգժ գմ 
ծ՟ր՟ջ՟վ ղ՟ջգվթ` 180 ո՟ծւ՟ճթմ գր մնճմւ՟մ եժ 
ո՟ծւ՟դ՟ս փվգվթ: 180-թտ 60 փվզ շնվգւյ՟ՠէթ գր 
նրվՠ՟է փվգվթ ո՟ծւմ ե, թջխ 120 փվզ գվգւ ւ՟-
պ՟ջմփվգ՟ճ ո՟ծւգվմ գմ` Սՠ. Ծմմբգ՟մ, Զ՟սխ՟խ՟մ գր 
Պ՟ճլ՟պ՟խգվոնրէգ՟մ: Ս՟ Սնրվՠ Ապ՟ւգ՟ժմգվթ 
խ՟մնմմ ե: Բ՟ճտ Հ՟ճնտ Եխգհգտնր ջնրվՠ Հ՟ճվգվզ գվխնր 
ւ՟պ՟ջմփվգ՟ճ ո՟ծւգվզ խթջգժ գմ յ՟ՠ՟է՟ո՟ծւգվթ, 
նվոեջդթ լ՟մվ շժթմթ ընհնռվբթ ծ՟ղ՟վ:

ԻKմշ սգջ՟խթ գմ ժթմնրղ ղ՟վղմ՟խ՟մ ո՟ծւգվզ

Մգլ Պ՟ծւ, Շ՟ՠ՟է՟ո՟ծւգվ, շնվգւյ՟ՠէթ գր նրվՠ՟է 
փվգվթ ո՟ծւգվ:

ԻKմշ փանրս խ՟ճ Պ՟ծւթտ

Պ՟ծւզ ղ՟վբնրմ բ՟վկմնրղ ե Դվ՟իսթ ը՟պ՟մանվբ, 
թմշոեջ Աբ՟ղմ եվ Դվ՟իսնրղ, գվՠ ո՟ծգտնհնրէգ՟մ ղեչ 
եվ: Պ՟ծւզ ղ՟վբնրտ ղ՟վղմգհեմ ծվգյս՟խ ե ջ՟վւնրղ, 
թմշոեջ փվթմ՟խ` Յնռծ՟մմեջ Մխվսշթմ, գր գվխթմւ ե 
ցնի՟բվնրղ, թմշոեջ Եհթ՟ճթմ գր Եմնռւթմ: Պ՟ծւզ 
խ՟մինրղ ե Աջսնրլնճ ՠ՟վխնրէթրմզ - բ՟ մթմնրե՟տթմգվթ 
ո՟ծւմ ե: Փվխնրղ ե ՟պթրլմգվթտ, թմշոեջ Դ՟մթեժթմ, գր 
ղ՟վնրղ խվ՟խզ, դնվփվթմ՟խ` գվգւ ո՟ս՟մթմգվթ 
բեունրղ: Պ՟ծւզ ճ՟հէնրղ ե ջ՟ս՟մ՟ճթմ. «Այդ տեսակը 
ուրիշ բանով չի ելնի, եթէ ոչ ծոմապահութեամբ ու 
աղօթքով» /Մ՟վխ. 9:28/: Եվՠ ՟ղվնտ գմ ո՟յ՟վնրղ, 
ց՟խնրղ գմ ձ՟մ՟ո՟վծմգվզ, նվ ջմնրմբ շղ՟ս՟խ՟-
վ՟վնրթ, ՟ճբը՟ղ ծգյս խզ ժթմթ ճ՟հէգժզ: Ննճմոեջ գր 
ջ՟ս՟մ՟մ ղ՟վբնր ջվսնրղ ղգհւգվթտ ՟մ՟պթխ ՟ղվնտ ե 
յթմգժ, նվզ խ՟վգժթ ե ավ՟րգժ ղթ՟ճմ ջմնրմբզ ո՟խ՟ջգտ-
մգժնռ. «Քանզի վարդապետներն ասում են, որ ինչպէս 
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օձի  թոյնը սպանում է մարդուն, այնպէս էլ քաղցած 
մարդու թուքը սպանում է օձին: Այսպիսով` եթէ քաղցած 
մարդու թուքը սպանում է զգացական օձին,- ՟ջնրղ ե Սՠ. 
Տ՟էգր՟տթմ, - ապա առաւելևս կը սպանի և իմացական 
օձին»: Պ՟ծւմ փամ՟խ՟մ ե նհչ՟ղսնրէգ՟մզ, ՟ճմ 
ճ՟հէնրղ ե նվխվ՟ղնժնրէգ՟մմ նր ծգյս՟ջթվնրէգ՟մզ: 
«Այդ պատճառով բժիշկներն ասում են, որ մարդու 
բնութիւնը շատ իմաստուն է, երբ  վերցնում է սնունդը, 
սկզբում կերակրում է մար�նը, իսկ աւելորդն ուղարկում 
է սեռական  անդա4երին և ամրացնում նրանց»: Որջսթ 
՟ճմ ղ՟վբզ, նռ յ՟ս ե նրսնրղ, ՟րգժ՟տմնրղ ե ջգպ՟խ՟մ 
ղ՟ջթ ջմնրտթշ նրըզ` բվ՟մնռ թջխ նրըամ՟տմգժնռ 
ոնպմխ՟խ՟մ տ՟մխնրէթրմզ: Իջխ ջմմբթ ո՟խ՟ջգտղ՟մ 
ը՟ղ՟մ՟խ, գվՠ ջմրնրղ ե ղթ՟ճմ ղ՟վղթմզ, ոնպմխ՟խ՟մ 
տ՟մխնրէթրմզ խ՟միրնրղ ե: Պ՟ծւմ ՟պնհչնրէթրմ ե 
ՠգվնրղ նշ ղթ՟ճմ ծնանրմ, ՟ճժգր ղ՟վղմթմ, ւ՟մդթ յ՟ս 
ծթր՟մբնրէթրմմգվ ՟պ՟չ՟մնրղ գմ ՟րգժնվբ խգվ՟խվթտ: 
Կգվ՟խվթ ղեչ ընրըխ՟ժ ժթմգժզ խ՟վնհ գմւ ջնռնվգժ 
խգմբ՟մթմգվթտ, փվթմ՟խ ՟պթրլզ, նվզ ղեխ ՟մա՟ղ խնրյս 
նրսգժնռ, գվգւ փվ նշթմշ շթ նրսնրղ, ղգհնրմգվզ ւթշ ղգհվ 
գմ նրսնրղ գր ջո՟մնրղ գմ ՟՝ճմ ղգհնրմգվթմ, նվնմւ 
մ՟ի՟սգջնր՟լթտ ՟րգժթ գմ նրսնրղ: «Իսկ ո4 բժիշկ 
ասում է, որ գիշերը կերած ուտելիքն աւելի է սպանում, 
քան սուրը` պատերազմում»: Որսգժնրտ գր իղգժնրտ 
ղ՟վբնր ղ՟վղթմզ լ՟մվ՟մնրղ ե, մ՟ լնրժ՟մնրղ ե ՟հփէգժ, 
նրջսթ՛ ոեսւ ե ղ՟վղթմզ էգէգր՟տմգժ ո՟ծւնռ «...և 
այդժամ �տքը, թեթեւացած լինելով, աղօթքի հետ 
�ասին կը բարձրանայ առ Աստուած»: «Լիքը որովայնից 
մարդու բանականութիւնը թուլանում է», ւ՟մթ նվ 
նվնռ՟ճմթ անժնվյթմգվզ լ՟լխնրղ գմ մվ՟ նրհգհզ, գր մ՟ 
բ՟բ՟վնրղ ե ղս՟լգժնրտ: Որջսթ, ՠ՟մ՟խ՟մնրէթրմզ 
ո՟ծւթ ղթչնտնռ «...ճանաչում է ճշմարտութիւնը, 
հեռանում է ա�նայն չարից և աշխարհիկ ստից»: 

ՈKվ բեունրղ ե Պ՟ծւզ ծ՟ձգժթ շթ ժթմնրղ Աջսլնրմ

Հ՟ր՟մ՟ՠ՟վ ՟ճմ բեունրղ, գվՠ բվ՟ ո՟սձ՟պ ե 
բ՟պմնրղ ՟հւ՟սնրէթրմզ, ւ՟մդթ ղ՟վբմ «...ունենում է 
կշտանալու ցանկութիւն, բայց դրա համար կերակուր 
չունի»: Կ՟ղ գէե ջս՟ղնւջթ ծթր՟մբնրէգ՟մ ո՟սձ՟-
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պնռ ղ՟վբզ շթ խ՟վնհ ջմնրգժ, բ՟ շթ ւ՟րնրղ մվ՟ 
ղգհւգվզ: Ճթյս մնճմ խգվո, գէե ո՟ծւ գմ ո՟ծնրղ նշ էե 
Աջսնրլնճ ց՟պւթ ծ՟ղ՟վ, ՟ճժ` ց՟պ՟ջթվնրէգ՟ղՠ գր 
խգհլ՟րնվնրէգ՟ղՠ: Փ՟պ՟ջեվզ «...կշտացնում է թշնա� 
սատանային, և իրեն տանջելով չի պարգևատրւում, այլ 
պատժւում է», թջխ խգհլ՟րնվզ ղ՟վբխ՟մտթտ ե ջս՟մնրղ 
թվ ռ՟վկզ. «...ա´յդ իսկ է նրանց վարձը» /Մ՟սէ. 6:16/: 
Կ՟մ գր ՟ճմոթջթւ, նռւգվ ո՟ծւ գմ ո՟ծնրղ 
՟վլ՟է՟ջթվնրէթրմթտ, ՟ճջթմւմ` իմ՟ճնրղ գմ թվգմտ 
ցնհգվմ նրսգժթւթ ռվ՟ճ, գր ՟ճբոթջթ ո՟ծւմ 
՟մզմբնրմգժթ ե:

Իջխ նKվ Պ՟ծւմ ե ՟ջսնր՟լ՟ծ՟ձնճ

Ա՝ճմ ո՟ծւզ, նվզ ղգմւ ո՟ծնրղ գմւ խ՟ղ՟րնվ՟ոեջ` 
ճ՟մնրմ Աջսնրլնճ ջթվնճ գր ճ՟մնրմ ղգհւգվթ էնհնրէգ՟մ:

ՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե Ոհնվղնրէթրմզ

Ոհնվղնրէթրմզ խ՟ղ՟րնվ տ՟ր՟խտնրէթրմմ ե ՟ճժնտ 
էյնր՟պ ռթձ՟խթ ծ՟մբեո:

ԻմշնKր ե ՟մծվ՟ըգյս Ոհնվղնրէթրմ ՟մգժզ

Աճմ ՟ղեմզ, թմշ Աջսնր՟լ սնրգժ ե ղ՟վբնրմ, ժթմթ բ՟ 
ծնաթմ, ղ՟վղթմզ, ՠ՟մ՟խ՟մնրէթրմզ, դա՟ճ՟վ՟մւմգվզ,  
խգ՟մւզ, թղ՟ջսնրէթրմզ, ծ՟վջսնրէթրմզ գր ՟ճժ 
ՠ՟վթւմգվ, ՟ճջ ՟ղեմթտ Ն՟ Իվ ծ՟ղ՟վ ՠ՟ըթմ ե 
ո՟ծ՟մչնրղ: «Իսկ դու նայիր Արարչի  �ծ գթասրտու-
թեանը,- ծթ՟մնրղ ե Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ,- Ով Ինքն է �զ 
տուել ամէն ինչ և փոքր մաս է խնդրում և այդ էլ կրկին 
հենց �զ համար, քանզի Նա ոչ  � բանի կարիք չունի: 
Խնդրում է ժամանակաւորը, որ  տայ յաւիտենականը, 
այսինքն` Երկնքի Արքայութիւնը: Երբ ինչ որ բան է 
խնդրում �զանից, նրա համար, որ դէպի Իրեն ձգի �ր 
սէրը, որ սրբացնի այն ամէնն, ինչ �նք ունենք, քանզի 
«այն, ինչից Աստծուն բաժին չկայ, պղծուած է»: 
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Աջսնր՟լ Իվ նհչ ՟վ՟վշնրէթրմզ ջսգհլգժ ե ՠ՟վթ գր 
փաս՟խ՟վ: «Աստուած տեսաւ, որ այն ամէնը, ինչ 
ստեղծել էր, շատ լաւ է»  /Ծմմբ. 1:31/: Դ՟ մյ՟մ՟խնրղ ե, 
նվ նհչ ՟վ՟վշ՟անվլնրէգ՟մ ենրէգ՟մ ղեչ Աջսնր՟լ 
բվգժ ե ՠ՟վթմ, նվոեջդթ ՠնժնվզ ՠնժնվթմ փամգմ, ւ՟մդթ 
«աշխարհն առանց բարու և օգտակարի ոչինչ է»: 
Լնրջ՟սնրմգվզ ժնճջ գմ ս՟ժթջ ղգվ ՟շւգվթմ, լնռգվզ 
խգվ՟խվնրղ գմ խգմբ՟մթմգվթմ, ագսգվմ նր ՟հՠթրվմգվզ 
լ՟վ՟րմ գմ ճ՟ագտմնրղ գր նպնանրղ բ՟յսգվզ, լ՟պգվզ 
խգվ՟խվնրղ գմ ղգդ թվգմտ ոսնրհմգվնռ: Խնսգվմ նր 
լ՟հթխմգվզ դ՟վբ՟վնրղ գմ գվխթվզ գր ՠնրվղնրմւ 
՟վկ՟խնրղ, գր մվ՟մտթտ ղգմւ բգհ գմւ ջս՟մնրղ: 
Ք՟վգվթտ գր լ՟պգվթտ սմգվ գմւ խ՟պնրտնրղ: Կգվ՟խնրվ 
գր յ՟ս ՟ճժ ՠ՟մգվ ղգմւ ջս՟մնրղ գմւ ռ՟ճվթ գր զմս՟մթ 
խգմբ՟մթմգվթտ: Եր ՟ճմ ՟ղեմմ, թմշ սգջմնրղ գմւ, ՠ՟վթւ 
ե յմնվծնրղ ղթրջմգվթմ:
 Իջխ ղ՟վբզ, նռ ՠ՟վկվ՟անճմ ՠ՟վթւմ ե, 
Աջսնրլնճ ո՟սխգվմ նր նհչ ՟վ՟վշ՟անվլնրէգ՟մ սեվզ, 
՟պ՟րգժ ոեսւ ե փաս՟խ՟վ ժթմթ ՟ճժնտ, թմշոեջ փվթմ՟խ` 
խգմբ՟մթմգվթմ. «Խելամտօրէն հոգատա´ր եղիր քո 
հօտերի անասունների նկատմամբ, սրտացա´ւ եղիր քո 
երամակների համար» /Ապ՟խ. 27:23/, ւ՟մդթ մվ՟մւ ղգվ 
լ՟պ՟մգվմ նր փամ՟խ՟մմգվմ գմ: Եր նշ ղթ՟ճմ բվ՟ 
ծ՟ղ՟վ, ՟ճժ ճ՟մնրմ Ավ՟վշթ ոեսւ ե ծնա ս՟մգժ մվ՟մտ, 
ւ՟մթ մվ՟մւ Աջսնրլնճ ջսգհլ՟լմ գմ: Դվ՟ ծգս 
ղեխսգհ ոեսւ ե մ՟գր իմ՟ղգժ էե´ լ՟պգվթմ, էե´ 
ՠնճջգվթմ: Եր գէե ոեսւ ե ց՟ճց՟ճգժ ՠնճջգվմ նր ՠնժնվ 
խգմբ՟մթմգվթմ, ՟ո՟ «...որքան առաւել պէտք է 
փայփայել մարդկանց, ովքեր Աստուծոյ պատկերն են»:

ՈKրղ ե ոեսւ ՟վը՟մ՟տմգժ Ոհնվղնրէգ՟մ

Պեսւ ե ՟պ՟մտ ս՟վՠգվնրէգ՟մ աէ՟ժ գր փամգժ խ՟վթ-
ւ՟րնվթմ` շմ՟ճգժնռ, էե ծ՟վնրջս ե, էե` ՟հւ՟ս, ՟վը՟մթ 
ե, էե` ՟մ՟վը՟մ, ՟վբ՟վ ե, էե` ղգհ՟րնվ, ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժ 
ե, էե`՟մծ՟ր՟ս: Աՠվ՟ծ՟ղզ, գվՠ բգպ շեվ խ՟մշնրգժ 
Աջսլնրտ, նհնվղնրղ եվ ծգէ՟մնջմգվթմ գր սգջ՟ր 
Աջսլնրմ: Ղնռսզ նհնվղնրղ եվ Սնբնղթ, Գնղնվթ ՠմ՟խթշ-
մգվթմ գր սգջ՟ր ծվգյս՟խմգվթմ: Եր ՟ճբ ՟ղեմզ մվ՟մւ 
՟վգտթմ նշ էե ճ՟մնրմ ծգէ՟մնջմգվթ, ՟ճժ` Աջսնրլնճ: 
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«Այդպէս և դու ամբողջովին ողոր�ր յանուն Աստուծոյ 
սիրոյ,- ծնվբնվնրղ ե Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ,- և եթէ պէտք է 
այլազգիին գթալ, ապա՝ առաւել ևս պէտք է գթալ 
քրիստոնեաներին, ովքեր գնուած են արեան  գնով և 
ծառաներն են Քրիստոսի… Իսկ եթէ պէտք է գթալ բոլոր 
քրիստոնեաներին, ապա առաւել` հոգևորականներին, 
ովքեր նոյնպէս քրիստոնեայ են  և քրիստոնեաների 
առաջնորդները, Քրիստոսի տեղապահները», գր ղգվ 
ղգհւգվզ ւ՟րնհմգվզ: Դվ՟մթտ ՟պ՟րգժ` ոեսւ ե նհնվղթժ 
՟հւ՟ս ւվթջսնմգ՟ճթմ, նռ «Քրիստոսի  պատկերն է ոչ 
�այն, որովհետև նա մարդ է և Քրիստոսին հաւատացող, 
այլ որ նա իր աղքատութեամբ է Քրիստոսի պատկերը», 
նրջսթ, ՟հւ՟սթմ խգվ՟խվնհզ խգվ՟խվնրղ ե Քվթջսնջթմ: 
Պեսւ ե աէ՟ժ լգվգվթմ գր սխ՟վմգվթմ, խ՟հգվթմ նր 
խնճվգվթմ, ՟ճվթմգվթմ գր նվՠգվթմ, ո՟մբնրիսմգվթմ նր 
փս՟վ՟խ՟մմգվթմ: Եր ոեսւ շե ճ՟մբթղ՟մգժ մվ՟մտ 
խ՟վթւթ ղեչ ժթմգժնր ո՟սձ՟պնռ, ՟ջգժնռ` ամ՟ գր 
՟յի՟սթվ, գվեխ գղ սնրգժ, ՟ճջփվ թմշն՞ր գջ իմբվնրղ: 
«Մի՛ քննիր նրան, ունի՞ արդեօք, թէ՞ չունի, արժանի՞ է, 
թէ՞ ոչ,- ՟ջնրղ ե Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ,- քանզի դա քննելու 
ժամանակ չէ, այլ` ողորմութեան»: Աճբոեջ գր Տեվզ «իր 
արեգակը ծագեցնում է չարերի և բարիների վրայ, անձրև 
է թափում արդարների և �ղաւորների վրայ» /Մ՟սէ. 
5:45/: Ն՟գր՛ ոեսւ ե նհնվղթժ ՠ՟մս՟վխգ՟ժմգվթմ, 
ագվթմգվթմ նր ջսվնրխմգվթմ, ւ՟մդթ թմշոեջ Քվթջսնջ 
Իվ ՟վթրմզ սնրգտ գր ՟դ՟ս՟ավգտ ղգվ ծնաթմգվզ 
ղ՟ծթտ, բընիւթտ, ՟ճմոեջ եժ ղգմւ ոեսւ ե մվ՟մտ 
փամգմւ: Բ՟ճտ ՟պ՟րգժ, ւ՟մ խգմբ՟մթ ղ՟վբթխ, 
նհնվղնրէգ՟մ խ՟վթւ նրմգմ ղ՟ծ՟տ՟լ ղ՟վբթխ, նռւգվ 
շգմ խ՟վնհ ն´շ ւ՟ժգժ գր ն´շ իմբվգժ: Իջխ նռ մվ՟մտ խ'փամթ 
՟հփէւնռ, ՟վտնրմւմգվնռ, խ՟ղ էե խ'փամթ մվ՟մտ 
ճնրհ՟վխ՟րնվգժ, մ՟ ղգլ ո՟վագր խզ ջս՟մ՟ճ: 

ԻմշոեKջ խ՟վգժթ ե փամգժ մմչգտգ՟ժմգվթմ

1. Մ՟վբմ թմւզ խ՟վնհ ե ՟հփէգժ գր Տթվնչթտ իմբվգժ 
մվ՟մտ ծ՟ղ՟վ: Կ՟վգժթ ե ՟ջգժ «Հ՟ճվ ղգվ» ՟հփէւզ խ՟ղ 
եժ ՟ջգժ` «Տեվ, նհնվղգ՟մ», խ՟ղ` ՟ճժ տ՟մխ՟տ՟լ ՟հփէւ, 
ւ՟մդթ մվ՟մւ ՠնժնվմ եժ փաս՟խ՟վ գմ մմչգտգ՟ժմգվթ 
ծ՟ղ՟վ:
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2. Ոհնվղնրէգ՟մ անվլգվ ՟մգժ, նհնվղնրէթրմ ս՟ժ 
՟հւ՟սմգվթմ գր ղնրվ՟տխ՟մմգվթմ, նվոեջդթ մվ՟մւ 
մնճմոեջ ՟հփէգմ ղգվ մմչգտգ՟ժմգվթ ծ՟ղ՟վ:
3. Խմբվգժ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟խ՟մ ՟հփէւմգվ Պ՟ս՟վ՟աթ 
ը՟ղ՟մ՟խ գր ծնագծ՟մաթջս ո՟սնրթվգժ:
4. Աջսնրլնճ ս՟ձ՟վթմ մնրթվ՟ՠգվնրէթրմ ՟մգժ:

Իջխ նռ շթ նհնվղնրղ մմչգտգ՟ժմգվթմ, ՟ճջթմւմ` շթ լ՟լ-
խնրղ մվ՟մտ ո՟վսւգվզ, գվՠ թմւզ ղգպմթ, ՠնժնվ ՟ճմ 
՟հփէւմգվմ նր ՠ՟վթ անվլգվզ, նվ խ՟վնրգմ թվ ծնանր 
ծ՟ղ՟վ, շգմ փամթ մվ՟մ, ՟ճժ խզ ամ՟մ մվ՟մ, նրղ մ՟ 
ո՟վսւ եվ:

Ոհնվղնրէգ՟մ ւ՟մթK սգջ՟խ խ՟ճ

Ոհնվղնրէգ՟մ 14 սգջ՟խ խ՟ճ` գփէ ղ՟վղմ՟խ՟մ գր գփէ 
ծնագրնվ: Մ՟վղմ՟խ՟մթմ ո՟սխ՟մնրղ գմ` 1. խգվ՟խվգժ 
ւ՟հտ՟լմգվթմ, 2. չնրվ ս՟ժ լ՟վ՟րգ՟ժմգվթմ, 3. ծ՟ատմգժ 
ղգվխգվթմ, 4. զմբնրմգժ փս՟վ՟խ՟մմգվթմ, 5. ցվխգժ 
ագվգ՟ժմգվթմ, 6. ՟ճտգժգժ ծթր՟մբմգվթմ, 7. է՟հգժ 
ղգպ՟լմգվթմ:
 Հնագրնվթմ ո՟սխ՟մնրղ գմ՛ 1. մգվգժ ո՟վս՟-
ո՟մմգվթմ, 2. ճ՟մբթղ՟մգժ ղգհ՟րնվմգվթմ, 3. ջնռնվգտ-
մգժ սաեսմգվթմ, 4. իվ՟սգժ էգվ՟ծ՟ր՟սմգվթմ, 5. 
ղիթէ՟վգժ սվսղ՟լմգվթմ, 6. ՟հփէգժ ղգվկ՟րնվթ 
ցվխնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ, 7. ծ՟ղՠգվնրէգ՟ղՠ ս՟մգժ ջգց՟-
խ՟մ ՟մկթ մխ՟սղ՟ղՠ ՟ճժնտ ՠնժնվ ՟մփվեմնրէթրմմգվզ: 
Ք՟մդթ ղգհղ գր ծգդ՟ՠ՟վնճ ո՟ս՟ջի՟մզ, խժ՟մգժնռ 
ղգվկ՟րնվթ ՠ՟վխնրէթրմզ, յ՟ծնրղ ե մվ՟մ:

ԻKմշ փանրս Ոհնվղնրէթրմթտ

Ոհնվղնրէգ՟մ փանրսմգվզ ՠ՟դղ՟էթր գմ: 
«Ողորմութեամբ և հաւատով մաքրւում է �ղքը» /Ապ՟խ.
15:27/, «...քո �ղքերը քաւի´ր ողորմութեամբ, և քո 
անօրէնութիւնները` աղքատներին գթալով» /Դ՟մ. 4:24/,- 
բթղնրղ ե Դ՟մթեժզ՛ Ն՟ՠնրանբնմնջնվթմ, մնճմ ՠ՟մթ 
ղ՟ջթմ ՟ջնրղ ե գր Տեվզ. «Բայց տեսէ´ք, թէ ինչն է 
իսկապէս արժան. ողորմութի´ւն տուէք, և ահա ձեր ամէն 
ինչը մաքուր կը լինի» /Ղնրխ. 11:41/: Աճջոթջնռ` 
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նհնվղնրէգ՟ղՠ խ՟վգժթ ե ծնաթմ ղ՟ւվգժ ղգհւգվթտ: Եվՠ 
փամգմւ խ՟վթւ՟րնվմգվթմ գր աէ՟խթտ ժթմգմւ  մվ՟մտ 
սխ՟վնրէթրմմգվթմ, ՟ո՟ Տեվզ, ՟ճջ ՟ղեմզ սգջմգժնռ, 
աէ՟խթտ խզ ժթմթ գր ղգվ սխ՟վնրէթրմմգվթմ նր 
խ՟վթւմգվթմ: Ոհնվղնհթ ծ՟ր՟սւմ նր ճնճջզ ղգլ՟մնրղ 
գմ, ւ՟մդթ մ՟ ծ՟ր՟սնրղ ե Աջսլնրմ գր ճնճջնռ ժտնր՟լ, 
նհնվղնրէթրմ ե ս՟ժթջ: «Երանի՜ ողորմածներին, 
որովհետև նրանք ողորմութիւն պիտի գտնեն» /Մ՟սէ. 
5:7/,- ՟ջնրղ ե Տեվզ: Եր նշ ղթ՟ճմ ՟ճջ խգ՟մւնրղ մվ՟մւ 
նհնվղնրէթրմ խզ ասմգմ, ՟ճժգր՛ ա՟ժթւ. «Եկէ´ք, իմ Հօր 
օրհնեալնե´ր, ժառանգեցէ´ք աշխարհի սկզբից ձեզ 
համար  պատրաստուած արքայութիւնը. որովհետև 
քաղցած էի, և ինձ ուտելիք տուիք» /Մ՟սէ. 25:34/: 
 «Մարդն իր  թուլութեամբ տալիս է աննշանն ու 
քիչը, իսկ Տէրն Իր կարողութեամբ պարգևում է �զ 
առաւելը: Մարդը գնում է այցելելու հիւանդին և 
բանտարկեալին, իսկ Տէրը նրան պարգևատրում է 
յաւիտենական կեանքով և այլն»: Ոհնվղնրէթրմզ 
ռգծ՟տմնրղ ե ղ՟վբնրմ Աջսնրլնճ ՟շւնրղ գր մվ՟մ 
ո՟սնրգժթ բ՟վկմնրղ, ւ՟մդթ «�ծանուն և պատուական 
է գթասիրտ մարդը» /Ապ՟խ. 20:6/: Աՠվ՟ծ՟ղզ ո՟սնրգժթ 
բ՟վկ՟ր ծթրվզմխ՟ժնրէգ՟մ գր նհնվղնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ: 
Ննճմոեջ գր ծ՟ղՠգվ՟ս՟վ Յնՠզ, ՟ճվթմգվթ գր նվՠգվթ 
ծ՟ճվզ ժթմգժնռ, ո՟սնրգժթ բ՟վկ՟ր: Ղնռսզ, ծթրվ՟ջեվ 
ասմնրգժնռ, ցվխնրգտ խվ՟խթտ: Իջխ Ննվ Կս՟խ՟վ՟մնրղ 
ղգմւ խ՟վբնրղ գմւ ծգսգրգ՟ժզ. Տ՟ՠթէ՟մ նհնվղնրէգ՟մ 
անվլգվ ՟վ՟լ ժթմգժնռ, ՟ճվթմգվթ գր նվՠգվթ իմբվ՟մ-
ւնռ, Պգսվնջթ ղթչնտնռ ճ՟վնրէթրմ ՟պ՟ր: Կնպմգժթնջթ 
՟հփէւմգվմ նր նհնվղնրէթրմմգվզ ծ՟ջ՟մ Աջսլնրմ, գր 
մվ՟մ ո՟սնրգժթ գր ծգէ՟մնջմգվթտ ՟պ՟չթմ ծ՟ր՟ս՟տ-
գ՟ժզ բ՟վկվթմ: «Երանի նրան, ով մտածում է աղքատի ու 
տնանկի մասին. փորձանքի օրը  Տէրը կը փրկի  նրան» /
Ս՟հղ. 40:2/,-՟ջնրղ ե ջ՟հղնջգվանրմ: Ոհնվղ՟լզ նշ 
ղթ՟ճմ մղ՟մրնրղ ե Աջսլնրմ. «Գթասի´րտ եղէք, ինչպէս 
որ ձեր  Հայրը գթասիրտ է» /Ղնրխ. 6:36/, ՟ճժգր զմբնրմնրղ 
ե Նվ՟ ՟մնրմզ «ողորմած, գթասիրտ և արդար է Տէ-
րը» /Ս՟հղ. 111:4/: Իջխ բվ՟մթտ ՠ՟տթ, նհնվղնրէթրմզ 
ՠ՟տնրղ ե ծ՟վջ՟մգ՟տ ՟պ՟ա՟ջսթ բպմգվզ, դնվփվթմ՟խ՛ 
թղ՟ջսնրմ խնճջգվզ, նվ նհնվղնրէգ՟մ թրհ նրմեթմ:  
Ոհնվղնրէթրմզ ղ՟վնրղ ե Աջսնրլնճ ՠ՟վխնրէթրմզ. 
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«Գաղտնի պարգևը �ղմացնում է բարկութիւնը» /Ապ՟խ. 
21:14/: Ապ՟մտ աէ՟ջվսնրէգ՟մ ծմ՟վ՟րնվ շե ղսմգժ 
Ավւ՟ճնրէթրմ, թմշոեջ Տեվզ, Ոռ ծ՟ղՠ՟վկնրգտ 
Ձթէգմգ՟տ ժգպթտ, թմշզ նհնվղնրէթրմ ե մյ՟մ՟խնրղ, 
՟ճջթմւմ` ջվ՟մնռ Ն՟ տնճտ սնրգտ, նվ Եվխթմւ ս՟մնհ 
ձ՟մ՟ո՟վծմ ՟մտմնրղ ե նհնվղնրէգ՟մ ղթչնռ: 
Ոհնվղնրէգ՟ղՠ ղգմւ խ՟վնհ գմւ ճ՟հէգժ ղգվ էյմ՟ղթ 
ջ՟ս՟մ՟ճթմ: Իմշոեջ Դ՟րթէզ, գվՠ խպրնրղ եվ Գնհթ՟էթ 
բեղ, մվ՟մ ճ՟հէգտ նշ էե Ս՟րնրհթ դեմւնռ, նվթմ մ՟ 
՟մջնռնվ եվ, ՟ճժ՛ ւ՟վնռ գր ո՟վջ՟սթխնռ: «Գողիաթը 
մար4աւորում է սատանային, Դաւիթը` հաւատացեալնե-
րին, Սաւուղի զէնքը ծանր ապաշխարանք է, և ով սովոր 
չէ ծանր ապաշխարանքի, նա կարող է այն ողորմու-
թեամբ, որը  հանում է սրտից և տալիս աղքատին, սպանել 
սատանային, որն աղքատ է ամէն բարիքից»: 

ԻKմշ փանրս փս՟վ՟ջթվնրէթրմթտ

Օս՟վ՟ջթվնրէթրմթտ եժ փանրս խ՟ճ, ւ՟մդթ ՟ճմ գրջ 
նհնվղնրէգ՟մ անվլգվթ ՟մւ՟խսգժթ ղ՟ջմ ե խ՟դղնրղ. 
«...օտար էի, և ինձ ձեր մէջ առաք» /Մ՟սէ. 25:35/: Ոռ 
ջթվնրղ ե փս՟վ՟խ՟մմգվթմ, ղ՟վբ՟ջեվ ե գր բվ՟մնռ 
մղ՟մրնրղ ե Աջսլնրմ, ւ՟մդթ Աջսնր՟լ Իմւզ ղ՟վբ՟ջեվ 
ե: Ք՟մթ նվ փս՟վ՟խ՟մզ ղգդ ՟մլ՟մփէ ե գր փս՟վ, 
՟ո՟ մվ՟մ ջթվնհմ նր զմբնրմնհմ ՟րգժթ ղգլ ո՟վագր 
խ'նրմգմ՟ճ, ւ՟մ մ՟, նռ ջթվնրղ ե լ՟մփէթմ, ւ՟մդթ մ՟ 
փս՟վթմ զմբնրմնրղ ե ճ՟մնրմ Աջսնրլնճ ջթվնճ: 
 Օս՟վ՟ջթվնրէգ՟ղՠ ց՟պ՟րնվնրգտթմ գր ՟վբ՟-
վ՟տ՟մ Աՠվ՟ծ՟ղմ նր Ղնռսզ: Աՠվ՟ծ՟ղմ փվծմնրէթրմ 
ջս՟տ՟ր, թջխ Ղնռսզ ցվխնրգտ խվ՟խթտ: Բ՟մմ Աջսնր՟լ 
ղ՟վղմ՟տ՟ր գր նվոեջ փս՟վ՟խ՟մ գխ՟ր ՟յի՟վծ. 
«Իւրայինների մօտ եկաւ, բայց իւրայինները նրան 
չընդունեցին: Իսկ ովքեր նրան  ընդունեցին, նրանց 
իշխանութիւն տուեց լինելու Աստուծոյ որդիներ, նրանց, 
որոնք իր անուանը կը հաւատան» /Յնռծ. 1:11,12/: 
«Այդպէս էլ եկած օտարականը Քրիստոսի պատկերն է, և 
ով ընդունում և սիրում է օտարականին, նա ընդունում և 
սիրում է Քրիստոսին, իսկ ով անարգում է օտարականին, 
նա անարգում է և Քրիստոսին»:
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ԻKմշ ո՟սթը գմ խվնրղ ՟մնհնվղմգվզ

«Ով ծաղրում է աղքատին, նա զայրացնում է նրա 
Արարչին» /Ապ՟խ. 17:5/: Ավ՟վթշ Աջսլնրմ ռ՟ճգժնրղ ե 
ծնա՟ժ ջգց՟խ՟մ ՟վ՟վշ՟անվլնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ, թմշոեջ 
Հ՟ճվզ` նվբնր: Հ՟վնրջսթ մխ՟սղ՟ղՠ ծնա՟լնրէթրմզ Ն՟ 
՟վս՟ճ՟ճսնրղ ե ծ՟վջսնրէգ՟ղՠ, նվզ ս՟ժթջ ե մվ՟մ, 
թջխ ՟հւ՟սմգվթ ղ՟ջթմ ծնանրղ ե ծ՟վնրջսթ ղթչնտնռ, 
ւ՟մդթ գվխնրջմ եժ` ծ՟վնրջսմ եժ, ՟հւ՟սմ եժ, ծ՟ր՟ջ՟վ 
գմ Աջսնրլնճ ՟պ՟չ: Իջխ գէե ղեխզ խյս՟ղՠթ ՟հւ՟սթմ` 
՟ջգժնռ, էե մ՟ թմշնր ե ՟հւ՟ս, ՟սգժթ խզ ժթմթ Աջսլնրմ, 
ւ՟մդթ «Նա է մէկին աղքատ դարձրել, �ւսին` 
հարուստ»: Իմշոեջ ռգվմ ՟ջնրգտ, նռ նհնվղնրղ ե, մվ՟ 
ծ՟ր՟սւմ նր ճնճջմ ՟ձնրղ գմ, ՟ճմոեջ եժ ՟մնհնվղզ շթ 
նհնվղնրղ, ւ՟մդթ էգվ՟ծ՟ր՟ս ե գր ճնրջ՟ծ՟ս:
 «Մի´ ծաղրիր այդ մարդուն, որի հոգին դառնա-
ցած է, քանզի Տէ´րն է, որ  նուաստացնում և բարձրաց-
նում է նրան» /Սթվ. 7:12/: Չմ՟ճ՟լ, նվ ՟ճջ ղգհւզ ցնւվ ե 
էրնրղ, ղթգրմնճմ ե` ո՟սըրնրղ ե Աջսնրլնճ խնհղթտ: 
Ք՟մդթ Ք՟ղմ ՟մթլնրգտ մվ՟ ծ՟ղ՟վ, նվ լթլ՟հգտ Ննճթ 
ռվ՟ճ: Մգհւնհմ ՟մոսնրհ ղմ՟տ, ւ՟մդթ թվ ջվսնրղ 
լթլ՟հգտ Դ՟րէթ ռվ՟ճ: Եր ՠգէեժտթ գվգի՟մգվզ, 
լթլ՟հգժնռ Եհթջեթ ռվ՟ճ, ճփյնսնրգտթմ: Աճբոեջ խզ 
ո՟սընրգմ գր մվ՟մւ, նռւգվ խզ լթլ՟հգմ ՟հւ՟սմգվթ 
ռվ՟ճ: «Քանզի թէև մար4ով աղքատ է, բայց հարուստ է 
հոգով, և Աստուած ցանկանում է և պատւում է հոգու 
հարստութիւնը, իսկ դու, որ վիրաւորում ես նրան, չես 
արդարացուի»:
 Մգվ Տեվ Յթջնրջ Քվթջսնջ ՟հւ՟ս խնշնրգտ, 
ւ՟մդթ ճ՟մնրմ ղգդ ՟հւ՟ս՟տ՟ր, թջխ ծթղ՟՛ ւ՟ճժնրղ ե թ 
բեղջ ՟հւ՟սմգվթ գր ղգդմթտ իմբվնրղ Իվ խ՟վթւթ 
ծ՟ղ՟վ: Իջխ գէե շս՟մւ, ՟ո՟ խզ ժջգմւ ՟ճջ իփջւգվզ. 
«Անիծեալնե´ր, գնացէ´ք ինձնից յաւիտենական կրակը, 
որ պատրաստուած է սատանայի և իր հրեշտակների 
համար. որովհետև քաղցած էի, և ինձ ուտելիք 
չտուիք…» /Մ՟սէ. 25:41-45/: 
 «Ով իր ականջը փակում է տնանկին չլսելու 
համար, ինքն էլ երբ կանչի  Տիրոջը, Տէրն  էլ իրեն չի լսի» /
Ապ՟խ. 21:13/: Զնվփվթմ՟խ` Տեվնրմ՟խ՟մ ՟պ՟խթ 
ծ՟վնրջսզ, նվթմ Աջսնր՟լ ղ՟ծնր՟մթտ ճգսնճ շժջգտ, 
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թմշոեջ մ՟ թվ խգ՟մւթ փվփւ շեվ ժջգժ ՟հւ՟ս Ղ՟դ՟վնջթ 
նհՠզ: «Եւ սա գրուած է եղել �զ համար,- ՟ջնրղ ե Սՠ. 
Տ՟էգր՟տթմ,- որպէսզի յուշի այն մասին, որ ինչպէս �նք 
ունկն չենք դնում աղքատին ու տնանկին, ովքեր �ր 
կարիքն ունեն, այնպէս էլ Աստուած չի լսի �զ, ո՛չ 
այստեղ, ո՛չ եկող կեանքում, երբ աղերսենք Նրան»:
 «Մի´ յապաղիր կարօտեալին բարութիւն անել, 
երբ քո ձեռքը կարող է օգնել նրան: Չասես թէ` «Գնա´, կը 
գաս` վաղը կը տամ», �նչդեռ կարող ես բարութիւնդ 
անել, քանի որ չգիտես, թէ վաղն  ինչ է բերելու քեզ» /
Ապ՟խ. 3:27,28/: Եէե խ՟վնհ գջ ՟ճջփվ նհնվղնրէթրմ ՟մգժ, 
՟ո՟ ղթ՝ ՟ջ՟, էե ռ՟հզ խ՟մգջ, ւ՟մդթ գվխնր շ՟վթւ խզ 
ա՟ճ բվ՟մթտ. 1. շ՟վթւ ՟հւ՟սթմ, ւ՟մդթ մ՟ ծգմտ ՟ճջփվ 
խ՟վթւ նրմթ խգվ՟խվթ գր լ՟լխթ, 2. շ՟վթւ, նվթմ 
խգմէ՟վխնրգջ բնր` դվխնրգժնռ  ո՟վագրմգվթտ, գվՠ դվխգջ 
՟հւ՟սթմ նհնվղնրէթրմթտ, խ՟ղ մվ՟ մխ՟սղ՟ղՠ բգրգվթ 
շ՟վնրէգ՟մ ո՟սձ՟պնռ, խ՟ղ մգմա ղ՟վբխ՟մտ 
ո՟սձ՟պնռ, խ՟ղ եժ գվՠ թմւբ ղնպ՟մ՟ջ: «Աղքատի 
տառապանքին և տնանկի  հեծութեան համար այժմ ես 
կ’ելլեմ,- ասում է Տէրը,- կը  բերեմ իմ փրկութիւնը և 
վստահ կը լինեմ նրանց վրայ» /Ս՟հղ. 11:6/:
 Եր ռգվչ՟ոեջ` Աջսնր՟լ ծ՟վնրջսմգվթմ գվխնր 
ՠ՟ըթմ ե սնրգժ, ղեխզ՛ ՟հւ՟սմգվթ ծ՟ղ՟վ, ղթրջզ` ծգմտ 
թվգմտ: «Եւ եթէ այդ բաժնից կը  տան աղքատներին, ապա 
կը ժառանգեն Արքայութիւնը, իսկ եթէ չեն տայ, ապա կը 
ժառանգեն դժոխքը»:

ԻKմշ ս՟վՠգվնրէթրմ խ՟ճ Ոհնվղնրէգ՟մ գր ս՟ջ՟մնվբթ ղթչգր

Աջսլնրմ սնր՟լ զմլ՟մ ղգլ ե նհնվղնրէթրմթտ: Ոհնվղնր-
էթրմմ ՟վս՟ճ՟ճսնրղ ե ջեվզ ղգվկ՟րնվթ, թջխ զմլ՟մ` 
ջեվմ Աջսնրլնճ ծ՟մբեո, գր նվւ՟մնռ Աջսնրլնճ ծ՟մբեո 
ջեվզ ագվ՟բ՟ջ ե զմխգվնչ ծ՟մբեո ջթվնրտ, ՟ճմւ՟մնռ 
զմլ՟մ ղգլ ե նհնվղնրէթրմթտ: Ոհնվղնրէթրմզ, նվմ 
՟վրնրղ ե ճ՟մնրմ Աջսնրլնճ, ղթչմնվբ նրմթ ՟հւ՟սթմ, 
թջխ զմլ՟մ ՟մղթչ՟խ՟մփվեմ ղ՟սնրտրնրղ ե Աջսլնրմ` 
՟պ՟մտ ղթչմնվբթ: Ննճզ գր Աՠվ՟ծ՟ղզ, գր ղթրջ 
մ՟ծ՟ոգսմգվզ ղեխ ՟մա՟ղ դնծ՟ՠգվնրէթրմ զվթմ 
Աջսլնրմ, թջխ ՟հւ՟սմգվթմ նհնվղնրէթրմ ՟վգտթմ 
ՠ՟դնրղ ՟մա՟ղմգվ, թմշզ իփջնրղ ե Աջսլնրմ մնրթվ՟ՠգ-
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վնրէգ՟մ ագվ՟դ՟մտնրէգ՟մ ղ՟ջթմ, նվթ ղ՟ջթմ Իմւզ 
Տեվմ ՟ջնրղ ե. «Աղքատներին ամէն ժամ ձեզ հետ ունէք: 
Ինձ �շտ ձեզ հետ չունէք» /Յնռծ. 12:8/: Օվեմւմ ՟ջնրղ ե, 
նվ ՟ղգմ՟ճմ նրմգտնր՟լւթտ ոեսւ ե ս՟ջ՟մնվբ ս՟ժ, 
ղթմշբգպ ՟հւ՟սմգվթմ նհնվղնրէթրմ ս՟ժզ խ՟ղ՟րնվ ե: 
Ոհնվղնրէթրմզ ո՟վագր՟սվրնրղ ե ղթ՟ճմ ա՟ժթւ 
խգ՟մւնրղ, թջխ Աջսլնրմ ՟վնր՟լ զմլ՟մ գ՝ր ՟ճջսգհ, գ՝ր 
գվխմւնրղ: Աճմսգհ` գվխմւնրղ` ծնագրնվ, թջխ ՟ճջսգհ` 
մթրէ՟խ՟մ բվջգրնվղ՟ղՠ. «...որպէսզի քո շտեմարան-
ները լցուեն առատ ցորենով, քո հնձաններն աւելի յորդ 
գինի բխեն» /Ապ՟խ. 3:10/: Եէե նհնվղնրէթրմզ սվրնրղ ե 
՟հւ՟սմգվթմ, ՟ո՟ Աջսնրլնճ զմլ՟մ ոեսւ ե ՠգվգժ 
Աջսնրլնճ սնրմ, գր ւ՟մթ նվ ւ՟ծ՟մ՟մգվթ ՠ՟ըթմմ նր 
ը՟պ՟մանրէթրմմ Իմւմ Աջսնր՟լ ե, նրջսթ գր Տթվնչ 
ՠ՟ըթմզ ս՟ժթջ գմ ւ՟ծ՟մ՟մգվթմ:

Ովւ՟մնKռ ե խ՟վգրնվ ս՟ջ՟մնվբ ս՟ժզ

Եր նվւ՟մ ղ՟վբնր ծ՟ղ՟վ խ՟վգրնվ ե նհնվղնրէթրմ ՟մգժ 
՟հւ՟սմգվթմ, ՟ճմւ՟մ եժ, գր մնճմթջխ` ՟րգժթմ, խ՟վգրնվ 
ե Աջսլնրմ ս՟ժ ջգց՟խ՟մ նրմգտնր՟լւթտ. «Պատուի´ր 
Տիրոջը քո արդար վաստակից և քո արդար բերքից 
պտո՛ւղ յատկացրու նրան, որպէսզի  քո շտեմարանները 
լցուեն առատ ցորենով, և քո հնձաններն  աւելի յորդ գինի 
բխեն» /Ապ՟խ. 3:9,10/: Իջխ նռ ս՟ջ՟մնվբ շթ ս՟ժթջ, մ՟ 
խնհնոսնրղ ե Աջսլնրմ, թմշթ ղ՟ջթմ ՟ջնրղ ե գր 
Մ՟հ՟ւթ՟մ. «Մարդ Աստծուն կը  խաբի՞, քանի որ դուք 
խաբեցիք ինձ, ասացիք, թէ` «Ինչո՞վ խաբեցինք քեզ»: 
Չէ՞ որ տասանորդներն ու պտուղները ձեզ մօտ են, դուք 
չարութեամբ նախանձում, խաբում էք ինձ» /Մ՟հ. 3:8,9/: 
Իրվ՟տմգժ Աջսնրլնճ ծ՟ղ՟վ ջ՟ծղ՟մնր՟լզ՛ մյ՟մ՟խնրղ 
ե ի՟ՠգժ Նվ՟մ, բվ՟ ծ՟ղ՟վ եժ անհ՟տրնրղ ե նրմգտնր՟լ-
ւզ սմթտ – մ՟ի, Տեվզ անհ՟մ՟ժ ե ս՟ժթջ նրմգտնր՟լւմ նր 
՟մ՟ջնրմմգվզ, գվ՟յսնռ նր ՟ճժ ս՟վգվ՟ճթմ ՟հեսմգվնռ 
նշմշ՟տմնրղ ե բ՟յսգվմ նր ՟ճաթմգվզ, գվխվնվբ` սգհթ ե 
նրմգմնրղ նշ ղթ՟ճմ մթրէ՟խ՟մ խնվնրջս, ՟ճժ բ՟բ՟վնրղ ե 
մ՟գր ծնագրնվ իմ՟ղ՟ս՟վնրէթրմզ: Ք՟մթ բգպ յթ-
մ՟վ՟վթ կգպւթմ ւ՟վ խ՟ճ, ՠ՟մնրնվզ մվ՟մ մնվզ շթ 
ս՟ժթջ, թջխ գվՠ յթմ՟վ՟վզ ւ՟վզ բմթ ո՟սթմ, ՟ճբ 
ը՟ղ՟մ՟խ եժ խզ ջս՟մ՟ճ մնվզ: Դվ՟ ծ՟ղ՟վ եժ Տեվմ 
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՟ջնրղ ե. «...տուէ´ք, և պիտի տրուի ձեզ. Ձեր գոգը պիտի 
լցնեն առա´տ չափով` թաթաղուն, շարժուն, զեղուն. այն 
չափով, որով չափում էք, նո´յն չափով պիտի չափուի ձեզ 
համար» /Ղնրխ. 6:38/: Բ՟ճտ ՟ծ՟ ժ՟ր՟անճմ փվթմ՟խզ, նվզ 
խ՟վգժթ ե գր ՟խմճ՟ճսփվեմ սգջմգժ ՟շւգվնռ, գվՠ 
«...սերմը, ընկնելով �ևնոյն  հողի մէջ, � տարի հարուստ 
բերք է տալիս, յաջորդ տարին` պատժւում կարկուտով, 
անձրևով և մորեխով,-՟ջնրղ ե Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ,- և 
աղէտները շատանում են, բայց �նք չենք արթնանում. և 
չենք գիտակցում, որ եթէ մարդը կարող է պահանջել իր 
պարտքը, ապա առաւել ևս Աստուած կարող է իր 
պարտքը չթողնել �զ։ Քանզի, երբ �նք կամովին չյանձ-
նենք, ապա տասանորդի Իր բաժինը �զնից ակամայ կը 
վերցնի դժբախտութիւնների �ջոցով` երաշտով, կարկու-
տով, կամ էլ` աւազակների ու թալանչիների �ջոցով»: 

ԻKմշ ե Մ՟ս՟հզ

Մ՟ս՟հմ թվ սգջ՟խթ ղեչ դնծ՟ՠգվնրէթրմ ե խ՟ղ 
նհնվղնրէթրմ (ՠ՟ճտ նշ ՟ճմ թղ՟ջսնռ, թմշոեջ ղս՟լնրղ 
գմ ՟հ՟մբ՟րնվմգվզ գր նվնյ ՟մաեսմգվ, ւ՟մդթ, գվՠ 
ղ՟վբմ թմշ-նվ ՠ՟մ ս՟ժթջ ե, բվ՟մնռ թջխ դնծ՟ՠգվնրղ ե), 
գվՠ ղ՟վբզ խգվ՟խվնրղ ե ջնռգ՟ժմգվթմ, բվ՟ ծ՟ղ՟վ եժ 
՟ճմ խնշրնրղ ե ԱՂՔԱՏԱՎ ԿԵՐԱԿՈՒՐ:

ՈKռ ե ջ՟ծղ՟մգժ Մ՟ս՟հզ

Մ՟ս՟հզ ջ՟ծղ՟մգժ ե Սնրվՠ Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշզ` 
ընհնռվբթմ ՟հւ՟սմգվթ մխ՟սղ՟ղՠ նհնվղնրէգ՟մ գր 
խ՟վգխտ՟մւթ զմսգժ՟տմգժնր մո՟ս՟խնռ:

ՈKվմ ե Մ՟ս՟հթ թղ՟ջսզ

Մ՟ս՟հթ թղ՟ջսմ ՟ճմ ե, նվ գվՠ նգրե ղեխզ տ՟մխ՟տգժ ե 
յմնվծ՟խ՟ժնրէթրմ ճ՟ճսմգժ Աջսլնրմ (՟ճջ խ՟ղ ՟ճմ 
ո՟սձ՟պնռ), մ՟ ւ՟չ աթս՟խտգժ ե, նվ Աջսլնրմ 
խգվ՟խնրվ գր իղգժթւ ոեսւ շե, ՠ՟ճտ թղ՟տգժ ե մ՟գր, նվ. 
«...որովհետև քաղցած էի, և ինձ ուտելիք տուիք …քանի 
որ իմ այս փոքր եղբայրներից մէկին արեցիք այդ` ի´նձ 
համար արեցիք» /Մ՟սէ. 25:35,40/, նրջսթ, նվոեջդթ 
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Տթվնչզ խգվ՟խվգմ՛ խգվ՟խվգժ գմ ծգմտ ՟հւ՟սմգվթմ: 
Մ՟ս՟հթ ծ՟ղ՟վ ծթղւ գմ լ՟պ՟ճնրղ մ՟գր Տթվնչ 
իփջւգվզ. «Երբ ճաշ կամ ընթրիք ես տալիս, �´ կանչիր 
ո՛չ քո եղբայրներին, ո´չ  քո ազգականներին, ո´չ քո 
հարևաններին և ո´չ էլ հարուստներին, որպէսզի  նրանք էլ 
փոխարէնը քեզ չհրաւիրեն, և քեզ հատուցում լինի: Այլ 
երբ ընդունելութիւն անես, կանչի´ր  աղքատներին, 
խեղանդա4երին, կաղերին ու կոյրերին և երանելի կը 
լինես, որովհետև փոխարէնը քեզ հատուցելու ոչինչ 
չունեն: Եւ դրա փոխարէն քեզ կը հատուցուի 
արդարների յարութեան օրը» /Ղնրխ. 14:12-14/:

ԻմշնKր ոեսւ ե Եխգհգտթ ամ՟ժ, նվ ւ՟ծ՟մ՟մ փվծմթ ՟հզ

«Մ՟ս՟հ» ՠ՟պմ թմւմթմ մյ՟մ՟խնրղ ե ՄԱՏ նր ԱՂ, 
՟ճջթմւմ` ղ՟սնրտգժ ՟հ: Մթ խնհղթտ ՟հզ ս՟վգժ գմ, 
նվոեջդթ խգմբ՟մնրմ Եխգհգտթ շղստմգմ, ւ՟մդթ խգմբ՟-
մնրմ Եխգհգտթ ղստմգժմ ՟մզմբնրմգժթ ե: Մթրջ խնհղթտ 
ւ՟ծ՟մ՟մ մ՟ի՟ոեջ ոեսւ ե սգհգ՟խ ժթմեվ` ՟վբգփւ 
՟ճբ դնծմ ՟վբ՟վ ՟յի՟ս՟մւթ ոսն՞րհ ե (ւ՟մդթ Եխգ-
հգտթմ բվ՟ղ գր դնծ շթ զմբնրմնրղ ՟մ՟պ՟խ խ՟մ՟մտթտ գր 
անհնրէթրմթտ), ՟ո՟ գր փվծմնրղ եվ ՟հզ:

ՃթKյս ե ՟վբգփւ խգմբ՟մնր ՟վթրմզ ձ՟խ՟սթմ ւջգժզ

Ց՟րփւ, ինվծվբ՟ճթմ ս՟վթմգվթմ Մ՟ս՟հթ ձյղ՟վթս 
թղ՟ջսզ ընհնռվբթ ղփս ՟հ՟ր՟հնր՟լ եվ: Մ՟վբթխ 
աթսեթմ, նվ թմշ-նվ ՠ՟մ ոեսւ ե ՟մգմ, ՠ՟ճտ թղ՟ջսզ 
շեթմ ծ՟ջխ՟մնրղ: Աճբ ո՟սձ՟պնռ յ՟սգվզ խգմբ՟մնր 
՟վթրմզ ւջնրղ եթմ թվգմտ ռվ՟ճ... ՟հ՟մբ՟րնվմգվզ 
թրվնռթ եթմ ՠ՟տ՟սվնրղ բ՟` ղգհ՟բվգժնռ Եխգհգտնրմ 
զմբծնրո ղթմշգր ծգէ՟մնջնրէգ՟մ ղեչ… - ՠ՟ճտ ՟ճջ ՟ղե-
մզ սաթսնրէթրմ ե: Որջսթ, ՟ճմ նշ էե ձթյս շե, ՟ճժ իջսթր 
՟վագժրնրղ ե:
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ՊՍԱԿ

ԻKմշ ե Պջ՟խզ

Պջ՟խզ Խնվծնրվբ ե, նվթ զմէ՟տւնրղ ծնագրնվ՟խ՟մթ գր 
Եխգհգտնր ՟պչգր ցգջ՟ճթ գր ծ՟վջթ ՟դ՟ս խ՟ղւթ 
ծ՟ր՟ս՟վղնրէգ՟մ ինջսղ՟ղՠ, փվծմրնրղ ե ռգվչթմ-
մգվթջ ՟ղնրջմ՟խ՟մ գր գվՠգրե խմւնրնհ ղթնրէթրմմգվթտ 
ջգվս՟անճմ ղթնրէթրմզ, նվ խ՟վնհ ե ՟պծ՟ջ՟վ՟խ 
ծ՟ջս՟սնրգժ գվխնր ղ՟վբխ՟մտ ղթչգր: Ո´շ ՟դա՟խտ՟-
խ՟մ, ն´շ զմխգվ՟խ՟մ խ՟ոզ շգմ խ՟վնհ ջսգհլգժ գվխնր 
՟մկ՟մտ ղթչգր ղգվկնրէգ՟մ ՟ճբոթջթ ՟ջսթձ՟մ: 
Աջսնր՟լ, ջսգհլգժնռ ղ՟վբնրմ, մվ՟մ մ՟գր խնշգտ ջթվնճ, 
ւ՟մդթ ղ՟վբմ ՟վ՟վնր՟լ ե ո՟սխգվնռ գր մղ՟մնր-
էգ՟ղՠ Աջսնրլնճ, Ոռ Իմւզ Սեվ ե: Ք՟մթ նվ Աջսնր՟լ 
ղ՟վբնրմ ջսգհլգտ սհ՟ղ՟վբ գր խթմ, մվ՟մտ ցնի՟-
բ՟վկ ջեվզ բ՟վկ՟ր ՟ճմ ՠ՟տ՟վկ՟խ գր ՟մի՟իս ջթվնճ 
փվթմ՟խզ, նվնռ Աջսնր՟լ ջթվնրղ ե ղ՟վբնրմ: Աճբ ջեվզ 
ՠ՟վթ ե, ՟րգժթմ` յ՟ս ՠ՟վթ ե Ավ՟վշթ ՟շւգվնրղ: Աճբ 
ջեվմ փվծմնր՟լ ե Աջսնրլնճ խնհղթտ, ՟ճմ մ՟ի՟-
ջ՟ծղ՟մնր՟լ ե ոսհ՟ՠգվգժնր գր ղ՟վղմ՟մ՟ժնր 
Ավ՟վշ՟անվլնրէգ՟մ ո՟ծո՟մղ՟մ զմբծ՟մնրվ անվլնրղ. 
«Աստուած օրհնեց նրանց ու ասաց. «Աճեցէ´ք, բազ-
մացէ՛ք, լցրէ´ք երկիրը, տիրեցէ´ք դրան…» /Ծմմբ. 1:28/: 

ԻմշնKր ե Պջ՟խզ Խնվծնրվբ ծ՟ղ՟վրնրղ

Աճմ, նվ Պջ՟խզ Խնվծնրվբ ե, սգջ՟մգժթ ե Պփհնջ Ապ՟ւ-
գ՟ժթ ծգսգրգ՟ժ իփջւգվթտ. «Դրա համար մարդը պիտի 
թողնի իր հօրն  ու մօրը և պիտի գնա իր կնոջ ետևից. Եւ 
երկուսը պիտի լինեն մէկ մար�ն: Այս խորհուրդը �ծ է. 
բայց ես ասում եմ Քրիստոսի և եկեղեցու վերաբե-
րեալ» /Եցգջ. 5:31-32/:
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ԻմշնKռ ե ղգլ ջնճմ Խնվծնրվբզ

Աճմ ղգլ ե, ւ՟մդթ ւվթջսնմե՟խ՟մ Պջ՟խմ նր զմս՟մթւզ 
գվխմ՟ճթմ ղգլ գր ՟մղգխմգժթ ինվծվբթ` ղգվ Տեվ Յթջնրջ 
Քվթջսնջթ գր Նվ՟ Եխգհգտնր ՟մի՟իս ղթնրէգ՟մ 
ղ՟մվ՟խգվսմ ե: Իմշոեջ ցգջ՟մ, էնհմգժնռ թվ ծփվզ, 
ամնրղ ե թվ ծ՟վջթ ղփս, ՟ճմոեջ եժ Յթջնրջ, էնհմգժնռ 
Հ՟ճվ՟խ՟մ Գ՟ծզ, գխ՟ր Իվ Հ՟վջթ` Եխգհգտնր ղփս` 
՟մւ՟խսգժթփվեմ ղթ՟մ՟ժնռ Նվ՟ ծգս:

ԻմշնKր ե Պջ՟խթտ ՟պ՟չ ՟մծվ՟ըգյս մյ՟մ՟բվնրէթրմզ (մյ՟մ)

Իմշոեջ լ՟պմ ե ջխդՠնրղ լ՟հխնրղ, ճգսնճ` ոսհ՟ՠգվնրղ, 
՟ճմոեջ եժ մյ՟մ՟բվնրէթրմզ Պջ՟խթ լ՟հթխմ ե ծ՟մբթ-
ջ՟մնրղ: Նյ՟մ՟բվնրէթրմմ թվ սգջ՟խթ ղեչ ծ՟ղ՟-
կ՟ճմնրէթրմ ե գվխնր խնհղգվթ ղթչգր, թջխ Պջ՟խմ ՟ճբ 
ծ՟ղ՟կ՟ճմնրէգ՟մ ծ՟ջս՟սնրղմ ե: Նյ՟մ՟բվնրէթրմմ 
՟մխ՟ս՟վնրէթրմ ե, թջխ Պջ՟խզ՛ խ՟ս՟վգժնրէթրմ, բվ՟ 
ծ՟ղ՟վ եժ ղ՟ս՟մթմգվզ բմնրղ գմ ՟չ կգպւթ ղ՟սմգ-
ղ՟սթմ:

ՈKվմ ե մյ՟մ՟բվնրէգ՟մ ղ՟ս՟մթմգվթ թղ՟ջսզ

Կժնվ ղ՟ս՟մթմ ծգմտ ջթվնճ մ՟ի՟սթոմ ե: Նյ՟մ՟-
բվնրէգ՟մ ինվծնրվբմ ՟ճմ ե, նվ ցգջ՟մ գր ծ՟վջզ ծ՟ղ՟-
կ՟ճմնրէթրմ գմ սնրգժ գր ջթվնռ խ՟ոնր՟լ գմ ղթ՟ճմ 
ծնագոեջ, ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ ղթմշգր Պջ՟խզ շթ խ՟վգժթ 
նրմգմ՟ժ ջգպ՟խ՟մ ղգվկգտնրղ, ւ՟մթ նվ բվ՟ ծ՟ղ՟վ բգպ 
փվծմնրէթրմ շթ գհգժ: Եխգհգտնրղ` Պջ՟խթ ը՟ղ՟մ՟խ ղ՟-
ս՟մթմգվզ բմնրղ գմ կ՟ի կգպւթ ղ՟սմգղ՟սթմ` թ մյ՟մ 
՟ճմ ՠ՟մթ, նվ մվ՟մւ ՟վբեմ խ՟ոնր՟լ գմ ջթվնռ գր 
ղ՟վղմնռ: Աճբ ո՟սձ՟պնռ Պջ՟խթտ ճգսնճ, մվ՟մւ 
խ՟վնհ գմ ջգպ՟խ՟մ ղգվկգտնրղ նրմգմ՟ժ, ւ՟մթ նվ ՟վբեմ 
ջս՟տգժ գմ փվծմնրէթրմ. «Աճեցէ´ք, բազմացէ´ք, լցրէ´ք 
երկիրը, տիրեցէ´ք դրան…»:

ՈվնKմւ գմ ՟ղնրջմնրէգ՟մ մ՟ի՟ո՟ճղ՟մմգվզ

Ապնհչ գր ՟ղնրվ զմս՟մթւ խ՟դղգժնր մ՟ի՟յգղթմ, Եխգ-
հգտթմ գվթս՟ջ՟վբ դնճագվթմ ՟պ՟չ՟վխնրղ ե բթս՟վխգժ 
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ծգսգրգ՟ժ մ՟ի՟ո՟ճղ՟մմգվզ: Աղնրջմնրէգ՟մ ՟ղգմ՟-
խ՟վգրնվ մո՟ս՟խմգվթտ ղեխզ նվբգլմնրէթրմմ ե: 
Հգսգր՟ՠ՟վ` ՟ղնրջմ՟խ՟մ խ՟ոթ ծ՟ղ՟վ ղ՟վղմ՟խ՟մ 
՟պնհչնրէթրմմ ՟մծվ՟ըգյս ե: Ապնհչնրէգ՟մ մխ՟ս՟-
պնրղմգվթտ գժժգժնռ` ՟վագժրնրղ ե ոջ՟խ՟բվգժ խմ՟սգ՟տ-
մգվթմ, խնրվսգվթմ, մ՟գր մվ՟մտ, նրղ ղ՟ջթմ ճ՟ճսմթ ե, նվ 
մվ՟մւ ՟մոսնրհ գմ: Ամծվ՟ըգյս գմ մ՟գր ծ՟ջնրմնր-
էթրմզ գր շ՟ց՟ծ՟ջնրէթրմզ, թմշոեջ մնվ ջգվմբթ քթդթ-
ւ՟խ՟մ գր ծնագխ՟մ ՟պնհչնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ, ՟ճմոեջ եժ 
ջթվնճ գր ՠ՟վնճ՟խ՟մնրէգ՟մ ա՟հ՟ց՟վթ ծ՟ջս՟սղ՟մ 
ծ՟ղ՟վ: Ըմբ նվնրղ` խթմզ ոեսւ ե ժթմթ ծ՟ջնրմ (17 
ս՟վգխ՟մ), թջխ սհ՟ղ՟վբզ ղգլ ժթմթ մվ՟մթտ (20-25 
ս՟վգխ՟մ): Կ՟վգրնվ ե մ՟գր ՟դա՟խտ՟խ՟մ խ՟ոզ: 13-
վբ բ՟վնրղ Հ՟ճ Եխգհգտթմ ջ՟ծղ՟մգժ ե, նվ ՟ղնրջմ՟-
տնհմգվզ ոեսւ ե թվ՟վթտ ծգպնր ժթմգմ գփէ ոնվսնռ 
(նվբթմ ծփվթտ ծգպնր ե ղեխ ՟ջսթձ՟մնռ` ոնվսնռ, էնպզ` 
գվխնր, ՟ճջթմւմ` գվխնր ՟մկ՟մտ ղթչգր լմնրմբմգվթ էթրզ 
ծ՟յրրնրղ ե ՟ջսթձ՟մմգվնռ խ՟ղ ոնվսգվնռ, գվխնր 
գհՠ՟ճվ խ՟ղ ւնճվ թվ՟վթտ ծգպնր գմ գվխնր ոնվսնռ. ՟ճվմ 
նր խթմզ շգմ ՠ՟ը՟մրնրղ ոնվսնռ, ւ՟մթ նվ ծ՟ղ՟վրնրղ 
գմ ղեխ ղ՟վղթմ): Եխգհգտթմ ՟մծվ՟ըգյս ե ծ՟ղ՟վնրղ, 
նվոեջդթ ՟ղնրջմ՟մ՟ժ տ՟մխ՟տնհ գվթս՟ջ՟վբմ նր 
՟հչթխզ ժթմգմ ղխվսնր՟լ գր բվնյղնր՟լ: Եխգհգտթմ 
՟վագժնրղ ե ւվթջսնմգ՟ճ սհ՟ղ՟վբնր խ՟ղ խմնչ 
՟ղնրջմնրէթրմմ ՟ճժ՟բ՟ր՟մ խմնչ խ՟ղ սհ՟ղ՟վբնր ծգս, 
ՠ՟տ՟պնրէգ՟ղՠ ՟ճմ բեութ, գվՠ ՟ճժ՟բ՟ր՟մ սհ՟ղ՟վ-
բզ խ՟ղ խթմզ ւվթջսնմենրէթրմ գմ զմբնրմնրղ: Փնի՟-
բ՟վկ ջթվնճ ծթղւզ ղթ՟բ՟ր՟մնրէթրմմ ե, ւ՟մթ նվ ղ՟վ-
բթխ ծնագրնվ ՟ձթ ծ՟ջմնրղ գմ ծ՟ր՟սւնռ: Տհ՟ղ՟վբզ 
ս՟մ աժնրիմ ե, խթմզ` մվ՟ ջթվսզ, ՟ճմոեջ նվ աժնրիմ նր 
ջթվսզ ցնիծ՟ղ՟կ՟ճմնրէգ՟ղՠ ղթ՟մնրղ գմ ջթվնռ գր 
ծ՟ր՟ս՟վղնրէգ՟ղՠ: Հ՟վխ ե, նվ Պջ՟խթ Խնվծնրվբզ 
խ՟ս՟վթ ծնագրնվ՟խ՟մզ գխգհգտնրղ` ի՟շւ՟րնվթ գր 
ընհնռվբթ մգվխ՟ճնրէգ՟ղՠ: Աճմ Պջ՟խզ, նվզ ա՟հսմթ ե 
խ՟ս՟վրնրղ, ՟մռ՟րգվ ե ծ՟ղ՟վրնրղ:

ԻKմշ ճ՟վ՟ՠգվնրէթրմմգվ ոեսւ ե նրմգմ՟մ ՟ճվմ նր խթմզ

Աղեմթտ խ՟վգրնվզ մվ՟մտ ծ՟ղ՟վ ՟ճմ ե, նվ մվ՟մւ ոեսւ 
շե բ՟ր՟ձ՟մգմ ղթղգ՟մտ, ՟ճջթմւմ՛ շոհլգմ ՟մխնհթմզ գր 
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շւ՟մբգմ ՟ղնրջմ՟խ՟մ ղթնրէթրմզ, թմշթ ղ՟ջթմ գր ՟ջնրղ 
ե Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժզ. «Ամուսնութիւնն ըստ ա�նայնի 
պատուուած է, և անկողինը` սուրբ: Եւ Աստուած պիտի 
դատի շնացողներին և պոռնիկներին» /Եՠվ. 13:4/: 
Աղնրջթմմգվզ ոեսւ ե ղթ՟ՠ՟մ ժթմգմ, ղթ՟մղ՟մ բ՟սգմ 
ծնագրնվ գր ղ՟վղմ՟խ՟մ ծ՟վտգվթ յնրվչ: Հ՟խ՟պ՟խ 
բեունրղ` «Ինքն իր մէջ բաժանուած ամէն թագա-
ւորութիւն աւերւում է, և ինքն իր մէջ բաժանուած ամէն 
քաղաք կամ տուն կանգուն չի 4այ» /Մ՟սէ. 12:25/: 
Կթմզ ոեսւ ե ՠ՟վգո՟յս ժթմթ գր գվխթրհ՟լ, թջխ ՟ճվզ` 
ՠ՟վթ նր ծ՟ր՟ս՟վթղ ՟ղնրջթմ ժթմթ, նվոեջդթ մվ՟մւ 
՟ովգմ ի՟հ՟հնրէգ՟մ, ջթվնճ գր ծ՟ղ՟կ՟ճմնրէգ՟մ ղեչ, 
թջխ ՟ո՟ա՟ճնրղ ը՟պ՟մագմ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խգ՟մւզ: 
Ս՟ ե ՟ծ՟ ՠ՟վթ, ծ՟ր՟ս՟վթղ գր նհչ՟ինծ ՟ղնրջմնր-
էթրմզ: Ն՟գր ՟ղնրջթմզ աժնրիմ ե, թջխ խթմզ` ղ՟վղթմզ, գր 
մվ՟մւ ղեխ ղ՟վղմթ ղեչ ղթ՟տ՟լ գմ Պջ՟խթ ջթվնռ գր 
փվծմնրէգ՟ղՠ: Եր թմշոեջ ղ՟վղթմմ ՟պ՟մտ աժիթ գր 
աժնրիմ ՟պ՟մտ ղ՟վղմթ ՟մոեսւ գմ գր ՟մխգ՟մւ, ՟ճմ-
ոեջ եժ ՟ղնրջթմմ ՟պ՟մտ խմնչ գր խթմմ ՟պ՟մտ ՟ղնրջմնր 
՟մոեսւ գմ, ւ՟մթ նվ խգ՟մւ շնրմգմ: Եր թմշոեջ ՟ճբ 
ղ՟վղթմմ ՟ճժ աժիթ, թջխ աժնրիզ ղեխ ՟ճժ ղ՟վղմթ ծգս շգմ 
խ՟վնհ ղեխ ղ՟վղթմ ժթմգժ, ՟ճմոեջ եժ ՟ղնրջթմզ շթ խ՟վնհ 
՟ճժ խմնչ աժնրի ժթմգժ, գր խթմզ` ղ՟վղթմ՛ ՟ճժ սհ՟ղ՟վբնր 
ծ՟ղ՟վ: Իջխ գէե ՟ղնրջթմզ խ՟ղ խթմզ ի՟իսնրղ գմ 
ջթվնճ գր փվծմնրէգ՟մ խ՟ոզ գր ղթ՟մնրղ գմ նրվթյթ ծգս, 
՟ո՟ թվգմւ գմ ծգպ՟մնրղ Պջ՟խթ փվծմնրէթրմթտ: Եր 
թղ՟ջսնրմ խթմզ ոեսւ ե ՟շւգվ նրմգմ՟ճ` ղյս՟ոեջ թվ 
՟ղնրջմնրմ նրհհնր՟լ, գր ՟ովթ մվ՟ խ՟ղւթ ծ՟ղ՟կ՟ճմ: 
Եր խթմզ ոեսւ ե ՟ղնրջմնրտ շծգպ՟տմթ թվ ջեվզ, գր էնճժ 
շս՟ճ, նվ ՟ղնրջթմզ ծգպ՟մ՟ճ թվ ջթվնրտ:

ՈKվ փվգվթմ ե ՟վագժնր՟լ ոջ՟խ՟բվգժզ

Ապ՟մտ ՠ՟տ՟պնրէգ՟մ` ս՟վնր՟ճ ՠնժնվ խթվ՟խթ փվգվթմ, 
ՠնժնվ շնվգւյ՟ՠէթ գր նրվՠ՟է փվգվթմ (ՠ՟տ՟պնրէգ՟ղՠ 
Ննվ Կթվ՟խթթ գր Հ՟ղՠ՟վկղ՟մ ղթչգր զմխ՟լ շնվգւ-
յ՟ՠէթ գր նրվՠ՟է փվգվթ), մմչգտգ՟ժմգվթ ճթյ՟ս՟խնր-
էգ՟մ՛ ղգպգժնտ, փվգվթմ, նվնմւ ճ՟չնվբնրղ գմ ծթմա ղգլ 
ս՟հ՟ր՟վ սփմգվթմ, Ծմմբգ՟մ, Յ՟վնրէգ՟մ, Տթվնչ 
Պ՟ճլ՟պ՟խգվոնրէգ՟մ, Աջսնր՟լ՟լմթ ռգվ՟ցնիղ՟մ 
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գր Տթվնչ Կգմջ՟սնր Խ՟շթ Վգվ՟տղ՟մ Խ՟շռգվ՟տ սփ-
մգվթմ: Մգլ Պ՟ծւթ ՠնժնվ փվգվթմ գր դ՟սխ՟խ՟մ ՟պ՟-
չթմ նրէ փվգվթմ, ՠնժնվ յ՟ՠ՟է՟ո՟ծւգվթ ՠնժնվ ծթմա 
փվգվթմ:
 Պջ՟խզ խ՟վգժթ ե խ՟ս՟վգժ, գվՠ ՟վագժնր՟լ փվզ 
էգւրնրղ ե գվգխնճթ` ո՟ճղ՟մնռ, նվ ճ՟չնվբնհ փվմ 
՟վագժնր՟լ փվ շժթմթ:

Կ՟վգժթK ե ՟վբգփւ ժնրլգժ Պջ՟խզ

Պջ՟խմ ՟մժնրլգժթ ե էե´ ոգս՟խ՟մ, էե´ նվգրե ՟ճժ 
ղ՟վբխ՟ճթմ թյի՟մնրէգ՟ղՠ. «Արդ, ինչ որ Աստուած 
�ացրեց, մարդը թող չբաժանի» /Մ՟սէ. 19:6/: Իմշոեջ 
ծմ՟վ՟րնվ շե ՠ՟ը՟մգժ Քվթջսնջթմ թվ Եխգհգտնրտ, 
՟ճմոեջ եժ ծմ՟վ՟րնվ շե ՠ՟ը՟մգժ ղ՟վբնրմ թվ խմնչթտ: 
Հ՟ճ գխգհգտթմ, ղգխմ՟ՠ՟մգժնռ ՟ղնրջմնրէգ՟մ 
ռգվ՟ՠգվգ՟ժ Արգս՟վ՟մ՟խ՟մ սնհգվզ (Մ՟սէ. 5:32, 
19:3-10, Մ՟վխ. 10:2-12, Ղնրխ. 16:18), ՟ղնրջմ՟ժնրլնրղ ե 
ղթ՟ճմ ՟ղնրջմ՟խ՟մ ՟մծ՟ր՟ս՟վղնրէգ՟մ (յմնրէգ՟մ) 
բեունրղ: 

ՈվնKմւ գմ ՟ղնրջմնրէգ՟մ ժնրլղ՟մ ո՟ճղ՟մմգվզ

Հ՟ճնտ Եխգհգտթմ, փվթմ՟խ՟մ ՟ղնրջմնրէթրմմ ՟մւ՟խ-
սգժթ ծ՟ղ՟վգժնռ, ՟ճմնր՟ղգմ՟ճմթր էնճժ՟սվնրղ ե 
՟ղնրջմ՟ժնրլնրէթրմ, գվՠ ՟ղնրջթմմգվթտ ղեխզ յմ՟տգժ ե, 
ծթր՟մբ ե ՟մՠնրըգժթ գր ռ՟վ՟խթշ ծթր՟մբնրէգ՟ղՠ, ղնժ՟-
ա՟վ ե խ՟ղ իգժ՟ա՟վ, ՟պ՟մտ ժնրվթ ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ ե գփէ 
ս՟վթ: Ամոսհնրէթրմմ ՟ղնրջմ՟ժնրլնրէգ՟մ ծթղւ շթ 
ծ՟ղ՟վրնրղ: Դ՟ր՟մ՟մւթ ցնցնինրէթրմզ մնճմոեջ 
՟ղնրջմ՟ժնրլնրէգ՟մ ծթղւ շե, ՠ՟ճտ ՟ճմ էնճժ՟սվգժթ ե 
խվփմ՟խ՟մ ՠպմնրէգ՟մ ՟պխ՟ճնրէգ՟մ բեունրղ:

ՈKռ նրմթ ՟ղնրջմ՟ժնրլգժնր թվ՟րնրմւ

Պջ՟խթ Խնվծնրվբզ խ՟ս՟վրնրղ ե Եխգհգտնր խնհղթտ, նվթ 
աժնրիզ Կ՟էնհթխնջմ ե, գր ղթ՟ճմ գխգհգտթմ նրմթ 
՟ղնրջմ՟խ՟մ ղթնրէթրմզ ժնրլգժնր թյի՟մնրէթրմ: Իմւզ 
ծնագրնվ՟խ՟մզ շթ խ՟վնհ ժնրլգժ ՟ղնրջմնրէթրմզ, էեգր 
ծգմտ թմւմ ե ոջ՟խ՟բվգժ: Լնրլգժ խ՟վնհ ե ագվ՟անճմ 

134



թյի՟մնրէթրմզ` ճ՟մկթմ էգղ՟խ՟ժ գոթջխնոնջթ, նռ գր 
դՠ՟հրնրղ ե ՟ճջ ծ՟վտգվնռ: Եր ՟ճբնրծ՟մբգվկ` Կ՟էնհթ-
խնջթմ ե ռգվ՟ո՟ծնր՟լ ՟ճջ ծ՟վտթ ժնրլղ՟մ ռգվչթմ 
իփջւզ գր թյի՟մնրէթրմզ:

ԵKվՠ ե Պջ՟խմ ՟մռ՟րգվ

Ամռ՟րգվ ե, գէե խ՟ս՟վնրգժ ե ա՟հսմթ խ՟ղ ՠպմթ, խ՟ղ 
գէե ՟ղնրջմ՟տնհմ նրմթ փվթմ՟խ՟մ խթմ (փվթմ՟խ՟մ 
՟ղնրջթմ):

Թնճժ՟սվգժթK ե ՟վբգփւ խվխմ՟խթ Պջ՟խզ

Պջ՟խզ խ՟վգժթ ե խվխմգժ, գէե ՟ղնրջթմմգվթտ ղեխզ 
ղ՟ծ՟տգժ ե: Եխգհգտթմ էնճժ՟սվնրղ ե Պջ՟խթ Խնվծնրվբ 
խ՟ս՟վգժ ղթ՟ճմ գվխնր ՟մա՟ղ` «Կնրջ՟խ՟մ Պջ՟խթ 
խ՟վա» գր «Եվխվնվբ Պջ՟խթ խ՟վա»: Եվվնվբ ՟ղնրջմնր-
էթրմմ ՟մէնճժ՟սվգժթ ե:

Պ՟վս՟բթKվ ե ՟վբգփւ ՠնժնվթ ծ՟ղ՟վ, նվ ՟ղնրջմ՟մ՟մ

Պ՟վս՟բթվ շե ՠնժնվթ ծ՟ղ՟վ, նվ ՟ղնրջմ՟մ՟մ: Կնրջնր-
էթրմմ ՟ղնրջմնրէթրմթտ ՟րգժթ ժ՟ր ե մվ՟մտ ծ՟ղ՟վ, 
նռւգվ թ դփվնր գմ ո՟ծո՟մգժ ՟ճմ ղ՟ւվնրէգ՟ղՠ` 
ճ՟մնրմ Աջսնրլնճ ջթվնճ: Հգմտ ՟ճբ ղ՟ջթմ ե ՟ջգժ ղգվ 
Տեվ Յթջնրջ Քվթջսնջ. «Բոլորն ընդունակ չեն այդ 
բանին, այլ` նրանք, որոնց տրուած է…Ով կարող է տանել, 
թող տանի» /Մ՟սէ. 19:11-12/: Ն՟գր Ապ՟ւգ՟ժմ ե ՟ջնրղ. 
«Սակայն ամուրիներին և այրիներին ասում եմ. լաւ է 
նրանց համար, եթէ 4ան այնպէս, ինչպէս ես եմ: Իսկ եթէ 
ժուժկալութիւն չունեն, թող ամուսնանան…Ով կին չունի, 
Տիրոջ մասին է հոգում, թէ ինչպէս հաճելի լինի Տիրոջը: 
Իսկ ով կին ունի, աշխարհի մասին է հոգում, թէ ինչպէս 
հաճելի լինի իր կնոջը: …Եւ ով ամուսնացնում է իր կոյս 
աղջկան, լաւ է անում. իսկ ով չի ամուսնացնում, առաւել 
ևս լաւ է անում» /Կնվմէ. 7:8-9, 32-33, 38/:
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ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ԻKմշ ե կգպմ՟բվնրէթրմզ 

Ձգպմ՟բվնրէթրմզ ինվծնրվբ ե, նվնրղ Սնրվՠ Հնաթմ 
կգպմ՟բվղ՟մ ղթչնտնռ ձթյս զմսվգ՟ժթմ խ՟վանրղ ե 
խ՟ս՟վգժ ինվծնրվբմգվզ գր ծնռնրգժ Քվթջսնջթ ծփսզ. 
«Այսպէս, մարդիկ թող համարեն �զ իբր սպասաւորներ 
Քրիստոսի  և տնտեսներ Աստուծոյ խորհուրդների» /Ա 
Կնվմէ. 4:1/: «Զգո՛յշ եղէք ինքներդ ձեր և ամբողջ հօտի 
համար, որի  վրայ Սուրբ  Հոգին տեսուչներ կարգեց ձեզ՝ 
հովուելու համար Տիրոջ ժողովրդին, որին նա փրկեց իր 
արիւնով» /Գնվլւ 20:28/:

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ ծնռնրգժ Եխգհգտթմ

Եխգհգտթմ ծնռնրգժ՛ մյ՟մ՟խնրղ ե նրհհնվբգժ ղ՟վբխ՟մտ 
ծ՟ր՟սւթ, ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ գր ՠ՟վթ անվլգվթ ղեչ, 
խ՟ս՟վգժ Եխգհգտնր Խնվծնրվբմգվզ:

ԻմշոեKջ ե ծ՟ջս՟սնրգժ ջնճմ Խնվծնրվբզ

Աճջ ինվծնրվբզ մնճմոեջ ծ՟ջս՟սնրգժ ե Տեվ Յթջնրջ 
Քվթջսնջթ խնհղթտ, Ոռ զմսվգտ Իվգմ ՟յ՟խգվսմգվ գր 
սնրգտ մվ՟մտ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մ թյի՟մնրէթրմ (Ղնրխ. 
24:50-51): Աճբ թյի՟մնրէգ՟ղՠ Ապ՟ւգ՟ժմգվզ 
կգպմ՟բվնրղ եթմ ջ՟վխ՟ր՟ամգվթ (Գնվլւ 6:5-6), մգվնրղ 
եթմ ղգհւգվզ ծ՟ղ՟կ՟ճմ Տթվնչ իփջւթ. «Եթէ մէկի 
�ղքերը ներէք, նրանց ներուած կը լինի, եթէ մէկի �ղ-
քերը  չներէք, ներուած չի լինի» /Յնռծ. 20:23/, «...և աղօ-
թելով ձեռքը նրա վրայ դրեց ու նրան բժշկեց» /Գնվլւ 
28:8-9/: Ապ՟ւգ՟ժմգվմ ՟ճբ թյի՟մնրէթրմզ Սնրվՠ Հնանր 
յմնվծմգվնռ ցնի՟մտգտթմ թվգմտ ծգսգրնվբմգվթմ, ՟ճբ 
թյի՟մնրէթրմմ եժ սվրնրղ ե ՟ճջփվ ծնագրնվ՟խ՟մթմ 
կգպմ՟բվնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ: 
 Ձգպմ՟բվնրէթրմզ խ՟ս՟վրնրղ ե գոթջխնոնջթ 
կգպւնռ գր ջվՠ՟անվլրնրղ ե ղթրպնմթ փլնրէգ՟ղՠ՛ թ 
ռխ՟ճնրէթրմ Սնրվՠ Հնանր ՠ՟վգսնր յմնվծմգվթ: Ձգպմ՟-
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բզվնրէգ՟մ Խնվծնրվբզ, Մխվսնրէգ՟մ գր Դվնյղթ 
ինվծնրվբմգվթ մղ՟մ, շթ խվխմրնրղ գր շթ ո՟վդգտրնրղ: 

Ք՟մթK ՟ջսթձ՟մ խ՟ճ Հ՟ճնտ Եխգհգտնր ծնագրնվ մնրթվ՟-
ոգսնրէգ՟մ ղեչ

Գնճնրէթրմ նրմթ թմմ ՟ջսթձ՟մ.
1. բպմո՟ծ, 2. բոթվ, 3. գվբղմգտնրտթշ 4. չ՟ծ՟մխթվ, 5. 
խթջ՟ջ՟վխ՟ր՟ա, 6. ջ՟վխ՟ր՟ա, 7. ւ՟ծ՟մ՟ճ, 8. Եոթջ-
խնոնջ, 9. Կ՟էնհթխնջ:

ՈKվմ ե թրվ՟ւ՟մշթրվ ՟ջսթձ՟մթ բգվզ

1. Դպմո՟ծ - գոթջխնոնջթ ծվ՟ղ՟մնռ ՠ՟տնրղ գր 
ց՟խնրղ ե գխգհգտնր բնրպզ: Աջսթձ՟մթ զմլ՟ճնրղզ խ՟-
ս՟վնրղ ե գոթջխնոնջզ գխգհգտնրտ բնրվջ՛ զմլ՟ճնր՟լթմ 
ս՟ժնռ գխգհգտնր բվ՟մ ՠ՟մ՟ժթմգվզ:
2. Դոթվ – ՟ջսթձ՟մթ զմլ՟ճնրղզ խ՟ս՟վրնրղ ե գխգհգ-
տնրղ՛ բվ՟մ ղփս: Դոթվթ ո՟վս՟խ՟մնրէթրմզ Մ՟վ-
ա՟վեմգվթ գր Ապ՟ւգ՟ժմգվթ ավւգվթ զմէգվտնրղմ ե:
3. Եվբղմգտնրտթշ - զմլ՟ճնրղզ խ՟ս՟վրնրղ ե ս՟ձ՟վթ 
խգբվնմնրղ: Նվ՟ ո՟վս՟խ՟մնրէթրմմ ե ղխվսնրնհմգվթմ 
ջ՟ս՟մ՟ճթտ ծվ՟ը՟վգտմգժզ:
4. Ջ՟ծ՟մխթվ – զմլ՟ճնրղզ խ՟ս՟վրնրղ ե գխգհգտրնճ ՠգ-
ղթ ՟պ՟չ: Ջ՟ծ՟մխթվզ ո՟վս՟րնվ ե ղնղգվմ նր չ՟ծգվզ 
ռ՟պգժ գխգհգտնրղ:
5. Կթջ՟ջ՟վխ՟ր՟ա – զմլ՟ճնրղզ խ՟ս՟վրնրղ ե գխգ-
հգտրնճ ՠգղթ ՟պ՟չ: Կթջ՟ջ՟վխ՟ր՟ազ ո՟վս՟րնվ ե 
ինրմխ լիգժ, Սՠ. Խնվ՟մթ լ՟լխնտմգվզ ժնր՟մ՟ժ, 
դագջս՟րնվգժ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ Պ՟ս՟վ՟աթ ծ՟ղ՟վ գր ՟ճժմ: 
6. Ս՟վխ՟ր՟ա – ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվնրղ գմ Պ՟ս՟-
վ՟աթ ը՟ղ՟մ՟խ՛ գխգհգտնրղ լ՟պ՟ճնհ բոթվ-ջ՟հղն-
ջգվանրմգվթ ղթչթտ: Ս՟վխ՟ր՟ազ խնշնր՟լ ե փամգժ ւ՟ծ՟-
մ՟ճթմ լեջգվթ զմէ՟տւնրղ գր մվ՟ ծնռնր՟խ՟մ 
անվլնրմենրէգ՟մ ղեչ, թվ՟րնրմւ նրմթ Խնվ՟մթտ Արգս՟-
վ՟մ խ՟վբ՟ժ գր Գ՟ր՟էզ ռգվ՟ՠգվգժ Սնրվՠ Պ՟ս՟վ՟աթ 
ը՟ղ՟մ՟խ: 
7. Ք՟ծ՟մ՟ճ – ւ՟ծ՟մ՟ճ կգպմ՟բվնրղ գմ շ՟ց՟ծ՟ջ 
՟ճվգվթմ, նռւգվ շնրմգմ քթդթւ՟խ՟մ գր ղս՟րնվ 
էգվնրէթրմմգվ: Ք՟ծ՟մ՟մ խնշնր՟լ ե ծնագրնվ ծնռթր գր 
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Եխգհգտնր լի՟խ՟մմգվթ իվ՟ս՟սնրմ ժթմգժ, փըսնր՟լ ե 
ւ՟վնդգժնր գր ղգհւգվթ էնհնրէթրմ յմնվծգժնր, գխգհգտնր 
Խնվծնրվբմգվզ գր լեջգվզ խ՟ս՟վգժնր թյի՟մնրէգ՟ղՠ: 
 Հ՟ճնտ Եխգհգտնրղ ծնագրնվ՟խ՟մմգվզ ժթմնրղ գմ 
գ՝ր ՟ղնրջմ՟տգ՟ժ գ՝ր խնրջ՟խվփմ: Ք՟ծ՟մ՟ճ բ՟պմ՟ժնր 
ծ՟ղ՟վ զմսվգ՟ժզ ոեսւ ե ՟ղնրջմ՟տ՟լ ժթմթ ՟պմնր՟դմ 
ղեխ ս՟վթ ՟պ՟չ գր նվբթ նրմգմ՟ճ: Աճվթ՟տ՟լ 
ծնագրնվ՟խ՟մզ խ՟վնհ ե բ՟պմ՟ժ ռ՟մ՟խ՟մ խ՟ղ ՟ղնրջ-
մ՟մ՟ժ գվխվնվբ ՟մա՟ղ՛ զջս Գգրնվա V Կ՟էնհթխնջթ 
(1911-1930) ծ՟ջս՟ս՟լ խ՟վաթ: 
 Աՠգհ՟մ (խնրջ՟խվփմ ւ՟ծ՟մ՟մ) կգպմ՟բվնրղթտ 
ճգսնճ, մնճմ փվմ թջխ խնրջ՟խվփմնրէգ՟մ նրիս ե ս՟ժթջ գր 
բմնրղ ե ռգհ՟վ (ճ՟սնրխ աժի՟մնտ)՛ նվոեջ ՟յի՟վծթտ 
ծվ՟ը՟վնրգժնր ինվծվբ՟մթյ:
 Աղնրջմ՟տգ՟ժ ւ՟ծ՟մ՟մգվզ խ՟վնհ գմ ծ՟ջմգժ 
՟ր՟ա ւ՟ծ՟մ՟ճթ խնշղ՟մ: Ք՟ծ՟մ՟ճ կգպմ՟բվնրգժթջ 
(՟ղնրջմ՟տգ՟ժ խ՟ղ խնրջ՟խվփմ), խ՟ս՟վրնրղ ե փլնրղ: 
Ձգպմ՟բվնրէթրմզ խ՟ս՟վրնրղ ե Սՠ. Պ՟ս՟վ՟աթ 
զմէ՟տւնրղ: Եվՠ կգպմ՟բվգ՟ժմ ՟վբեմ դագջս՟րնվնր՟լ 
ե ւ՟ծ՟մ՟ճ՟խ՟մ ծ՟անրջսնռ, գոթջխնոնջզ Սՠ. 
Մթրպնմնռ ի՟շ՟կգր փլնրղ ե մվ՟ ձ՟խ՟սմ նր կգպւթ 
՟ցգվզ գր ճ՟ճս՟վ՟վնրղ ե մվ՟ մնվ ՟մնրմզ: 

8. Եոթջխնոնջ – Հ՟ղ՟կ՟ճմ գխգհգտնր խ՟մնմթ՛ գոթջ-
խնոնջ կգպմ՟բվնրղ գմ ռ՟վբ՟ոգսթ աթս՟խ՟մ ՟ջսթ-
ձ՟մ նրմգտնհ խնրջ՟խվփմ ծնագրնվ՟խ՟մմգվթտ: Եոթջ-
խնոնջմգվթ անվլնրմենրէգ՟մ նժնվսզ էգղգվթ իմ՟ղ՟-
խ՟ժնրէթրմմ նր հգխ՟ռ՟վնրղմ ե, նրմգտնր՟լւթ սմփվթմնր-
ղզ, գխգհգտթմգվնրղ լ՟պ՟ճգժնր ծ՟ղ՟վ ւ՟ծ՟մ՟մգվթ, 
՟ՠգհ՟մգվթ, ջ՟վխ՟ր՟ամգվթ գր բոթվմգվթ կգպմ՟բվնր-
ղզ, թմշոեջ մ՟գր ս՟ձ՟վմգվթ փլնրղզ: Եխգհգտնր ՟պ՟չ 
ճ՟սնրխ ռ՟ջս՟խթ գր գվխ՟վ լ՟պ՟ճնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ, 
գոթջխնոնջթմ խ՟վնհ ե յմնվծնրգժ ՟վւգոթջխնոնջթ 
սթսհնջ: 
 Եոթջխնոնջթ կգպմ՟բվնրէթրմզ գր փլնրղզ խ՟-
ս՟վնրղ ե Սՠ. Պ՟ս՟վ՟աթ զմէ՟տւնրղ Աղգմ՟ճմ Հ՟ճնտ 
Կ՟էնհթխնջ՛ Ծ՟ճվ՟անճմ Պ՟սվթ՟վւզ: Ձգպմ՟բվնր-
էգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ գոթջխնոնջզ ջս՟մնրղ ե ծնռնր՟ոգ-
ս՟խ՟մ ա՟ր՟դ՟մ գր է՟մխ՟աթմ ւ՟վնռ ղ՟ս՟մթ՛ թ 
մյ՟մ թյի՟մնրէգ՟մ: 
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9. Կ՟էնհթխնջ – զմսվրնրղ ե Ադա՟ճթմ Եխգհգտ՟խ՟մ 
Ժնհնռթ խնհղթտ՛ տղ՟ծ, նվթտ ճգսնճ կգպմ՟բվրնրղ ե Եխգ-
հգտնր ս՟ջմգվխնր գոթջխնոնջմգվթ խնհղթտ ղթ՟ը՟ղ՟-
մ՟խ գր ՠ՟վկվ՟մնրղ ե Գ՟ծթմ՛ Սնրվՠ Մթրպնմթ ծգհղ՟մ 
ինվծնրվբնռ: 
 Կ՟էնհթխնջթմ ե ճ՟մկմնր՟լ Եխգհգտնր փվեմզջ-
բվ՟խ՟մ գր բ՟ս՟խ՟մ թյի՟մնրէթրմզ: Ննվթմ Սվՠնր-
էթրմզ կգպմ՟բվնրղ ե գոթջխնոնջմգվ, ծթղմնրղ ե մնվ 
էգղգվ, ծվ՟ո՟վ՟խնրղ ե փվեմւմգվ գր Կնմբ՟խմգվ, 
խ՟ս՟վնրղ ե ղթրպնմփվծմեւթ խ՟վա. մ՟ ջվՠ՟դ՟մ 
ղ՟ջնրմւմգվթ գր Եխգհգտնր ա՟մկգվթ ագվ՟անճմ ո՟ծ՟-
ո՟մմ ե, ՟դաթ ծնագրնվ Հ՟ճվզ գր Ծ՟ճվ՟անճմ Պ՟ս-
վթ՟վւզ: 

Հ՟ճնտ Եխգհգտնրղ խ՟Kմ աթս՟խ՟մ ՟ջսթձ՟մմգվ

Հ՟ճնտ Եխգհգտթմ թվ ջո՟ջ՟րնվմգվթմ յմնվծնրղ ե գվխնր 
աթս՟խ՟մ խնշնրղ՛
1. Վ՟վբ՟ոգսթ– ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ ե աթսնրէթրմ-
մգվթ էգխմ՟լնրթ ՟ջսթձ՟մթմ
2. Ծ՟ճվ՟անճմ ռ՟վբ՟ոգսթ– ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ ե 
աթսնրէթրմմգվթ բնխսնվթ ՟ջսթձ՟մթմ:
 Գթս՟խ՟մ ՟ջսթձ՟մմգվ յմնվծրնրղ գմ ղթ՟ճմ 
խնրջ՟խվփմ ծնագրնվ՟խ՟մնրէգ՟մզ: Գթս՟խ՟մ ՟ջսթ-
ձ՟մ յմնվծգժնր թվ՟րնրմւ նրմգմ ղթ՟ճմ ՟՝ճմ գոթջխնոնջ-
մգվզ, նռւգվ նրմգմ լ՟ճվ՟անճմ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջսթձ՟մ: 
Գթս՟խ՟մ ՟ջսթձ՟մզ յմնվծգժթջ՛ ռ՟վբ՟ոգսթմ 
ճ՟մկմնրղ գմ գվխաժի՟մթ փկնռ ա՟ր՟դ՟մ, նվզ ինվծվբ՟-
մզյնրղ ե թղ՟ջսնրէթրմ գր ջնռնվգտմգժնր նր ռ՟վբ՟ոգ-
սգժնր մվ՟մ սվնր՟լ թյի՟մնրէթրմզ: Դվ՟մնռ թջխ Հ՟ճնտ 
Եխգհգտնր Վ՟վբ՟ոգսմգվթմ սվրնրղ ե  Աջսնրլնճ Խփջւզ 
ղգխմ՟ՠ՟մգժնր գր ւ՟վնդգժնր, Եխգհգտնր ծնագրնվ նրջնր-
տթշմգվ գր իվ՟ս՟սնրմգվ ժթմգժնր ՠ՟տ՟պթխ թվ՟րնրմւզ: 

ԿվխմրնրKղ ե ՟վբգփւ Ձգպմ՟բվղ՟մ Խնվծնրվբզ

Ձգպմ՟բվղ՟մ Խնվծնրվբզ շթ խվխմրնրղ: Որջսթ ՟ճմ 
բեուգվնրղ, գվՠ մ՟իխթմնրղ ծնագրնվ ՟ջսթձ՟մթտ 
դվխնր՟լ ծնագրնվ՟խ՟մզ մգվնրղ ե ջս՟մնրղ գր խվխթմ 
՟մտմնրղ ե լ՟պ՟ճնրէգ՟մ, գվխվնվբ ՟մա՟ղ շթ կգպմ՟-
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բզվրնրղ: Ս՟խ՟ճմ, ՟ջսթձ՟մթտ դվխնր՟լ ը՟ղ՟մ՟խ մվ՟ 
խնհղթտ խ՟ս՟վնր՟լ Խնվծնրվբմգվզ ռ՟րգվ՟խ՟մ շգմ:  

ՈվնKմւ գմ կգպմ՟բվղ՟մ ծ՟ղ՟վ ՟մծվ՟ըգյս ո՟ճղ՟մմգվզ

Ձգպմ՟բվնրնհզ ոեսւ ե ժթմթ շ՟ց՟ծ՟ջ, ղ՟վղմնռ 
՟պնհչ, ՟պ՟մտ ծնագխ՟մ գր ղս՟րնվ էգվնրէթրմմգվթ: 
Որմգմ՟ճ խնշղ՟մզ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ ղս՟րնվ գր 
ծնագրնվ ո՟սվ՟ջսնր՟լնրէթրմ: Ավը՟մթ ժթմթ զմբնր-
մգժնր Աջսնր՟լ՟ճթմ լ՟պ՟ճնրէթրմզ: Որմգմ՟ճ թվ 
՟վը՟մթ ժթմգժնր ղ՟ջթմ մգվւթմ ռխ՟ճնրէթրմ (Բ Կնվմէ. 
10-18), նրմգմ՟ճ ռխ՟ճնրէթրմզ թվ ծնագրնվ ծփվ գր 
Եխգհգտնր (ընհնռվբթ), ո՟վս՟րնվնրթ ծգսգրգժ Հ՟ճ 
Եխգհգտնր նրհհ՟ց՟պ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մզ՛ ծվ՟-
ը՟վնրգժնռ ՟հ՟մբ՟րնվ՟խ՟մ յ՟վընրղմգվթտ գր ծգվգ-
սթխնջնրէթրմմգվթտ: Ամծվ՟ըգյս ե մ՟գր, նվոեջդթ կգպ-
մ՟բվնրնհզ լմնր՟լ ժթմթ ՠ՟վգո՟յս լմնհմգվթտ գր 
՟մ՟վ՟ս (՟ղնրջմ՟խ՟մ) ՟պ՟ա՟ջսթտ: Ած՟ էե թմշ ե 
՟ջնրղ կգպմ՟բվնրէգ՟մ գր ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մ ղ՟ջթմ 
ջնրվՠ Յնռծ՟մ Մ՟մբ՟խնրմթմ. «...քահանան անարգ չէ, 
«քանի որ Ա�նակալ Տիրոջ պատգամաբերն է» [սգ՝ջ 
Մ՟հ. 2:7]: Իսկ եթէ արհամարհում ես նրան, �ղք ես 
գործում Աստուծոյ հանդէպ, Ով նրան ձեռնադրութիւնը 
տուեց, և Նրանով է ինքը կատարում [սուրբ Պատարագի] 
Խորհուրդն ու մկրտութիւնը. թէև նրանք արժանի չեն 
�րձենալու ահաւոր Խորհուրդին, բայց ժողովրդի 
փրկութեան համար չի արգելում Սուրբ Հոգու շնորհները: 
Քանզի, եթէ ժողովրդի փրկութեան համար խօսեց 
Բաղաա� էշի �ջոցով և նրա դիւթութեամբ (տե՛ս Թուեր. 
22:28-30), ապա որքան աւելի քահանայի �ջոցով է Ինքը 
ամէն բան անում �ր փրկութեան համար: Եւ դու, եթէ 
սրբութեամբ հաղորդուես սուրբ Խորհուրդին, քահանայի 
պղծութիւնը չի 7ասի  քեզ. ինչպէս որ նրան, ով 
պղծութեամբ է մօտենում, չի օգնում քահանայի 
սրբութիւնը: Իսկ եթէ համարում ես, թէ արատաւոր 
քահանայի պատճառով Հոգու շնորհները չեն իջնում 
Պատարագի վրայ, և Աստուած նրա �ջոցով չի գործում, 
յիշի՛ր, որ  դու քակտում ես Եկեղեցու կարգերը և քո 
քրիստոնեայ անունը: Եթէ այդպէս է, ապա, ըստ քեզ, ո՛չ 
Պատարագն է Պատարագ, ո՛չ ձեռնադրութիւնն է ձեռ-
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նադրութիւն, ո՛չ էլ քահանայութեան կարգն է հաստա-
տուն. ահա ուրե4, սնոտի է քրիստոնեայիդ յոյսը, որով-
հետև բոլո՛րս ենք �ղքերի ենթակայութեան տակ»:

ԻմշոեKջ ձթյս նհչնրմգժ Հ՟ճնտ Եխգհգտնր ծնագրնվ՟խ՟մմգվթմ

Կ՟էնհթխնջթմ՛ Օվծմգտե՝ւ, Վգծ՟ց՟՝պ Տեվ:
Պ՟սվթ՟վւթմ՛ Աջսնր՟լ փամ՟խ՟մ, Պ՟սվթ՟՝վւ ծ՟ճվ:
Եոթջխնոնջթմ՛ Աջսնր՟լ փամ՟խ՟մ, Սվՠ՟դ՟՝մ ծ՟ճվ:
Վ՟վբ՟ոգսթմ գր Աՠգհ՟ճթմ՛ Աջսնր՟լ փամ՟խ՟մ, 
ծ՟՝ճվ Սնրվՠ:
Ք՟ծ՟մ՟ճթմ՛ Օվծմգ՟՝, Տե՝վ ծ՟ճվ:
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ԿԱՐԳ ՀԻՒԱՆԴԱՎ ԵՒ ՎԵՐՋԻՆ ՕԾՈՒՄ 

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ «Կ՟վա ծթր՟մբ՟տ գր ռգվչթմ փլնրղ»

Հթր՟մբ՟տ խ՟վազ գր ռգվչթմ փլնրղզ Խնվծնրվբ ե, նվթ 
ը՟ղ՟մ՟խ ղ՟վղթմզ Սՠ. Մթրպնմնռ փլգժնռ՛ ւ՟ծ՟մ՟մ 
ծթր՟մբթ ծ՟ղ՟վ ՟հփէւնռ ծ՟ճտնրղ ե Աջսնրլնճ յմնվծզ, 
նվզ ՠնրընրղ ե ծնագրնվ գր ղ՟վղմ՟րնվ ծթր՟մբնրէթրմ-
մգվզ: 

ՈվսգհթKտ ե ջխթդՠ ՟պմնրղ ՟ճբ Խնվծնրվբզ

Աճբ Խնվծնրվբզ ջխթդՠ ե ՟պմնրղ Ապ՟ւգ՟ժմգվթտ, նվնմւ, 
Յթջնրջ Քվթջսնջթտ թյի՟մնրէթրմ ջս՟մ՟ժնռ, 
«...բազում հիւանդների օծում էին իւղով ու նրանց 
բժշկում» /Մ՟վխ. 6:13/: Ապ՟ւգ՟ժմգվմ ՟ճջ Խնվծնրվբզ 
ցնի՟մտգտթմ Եխգհգտնր ծնագրնվ՟խ՟մմգվթմ, թմշզ 
գվգրնրղ ե Յ՟խնՠնջ Ապ՟ւգ՟ժթ ծգսգրգ՟ժ իփջւթտ. 
«...հիւա՞նդ է ձեզնից մէկը, թող կանչի եկեղեցու 
երէցներին, և նրանք նրա վրայ թող աղօթք անեն, թող 
իւղով օծեն նրան  Տիրոջ անունով: Եւ հաւատով եղած 
աղօթքը կը փրկի հիւանդին, ու Տէրը նրան  ոտքի կը 
կանգնեցնի: Եւ եթէ �ղք գործած լինի, այդ նրան պիտի 
ներուի» /Յ՟խ. 5:14-15/: 

ԻմշոեKջ ե ՟ճբ Խնվծնրվբզ խ՟ս՟վրնրղ Հ՟ճնտ Եխգհգտնրղ

Ի ջխդՠ՟մե ղգվ Եխգհգտնրղ ինվծնրվբմ ՟ճբոեջ եժ 
խ՟ս՟վրնրղ եվ, ջ՟խ՟ճմ ծգս՟ա՟ճնրղ Վգվչթմ Օլնրղզ 
բ՟բ՟վգտվթմ ղթ յ՟ս ո՟վդ ո՟սձ՟պնռ. ւ՟մթ նվ 
Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ ղյս՟խ՟մ ո՟սգվ՟դղմգվթ գր ս՟վ՟-
ավնրղմգվթ ո՟սձ՟պնռ ղ՟վբզ շաթսեվ՛ նվսգհ, գվՠ գր 
թմշոեջ խզ ծթր՟մբ՟մ՟վ նր խզ ղ՟ծ՟մ՟վ, ՟ո՟ 
նվոեջդթ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժզ շդվխնրեվ Աջսնրլնճ յմնվծթտ, 
ղգվ Եխգհգտթմ Վգվչթմ Օլնրղզ ղթ՟տվգտ Ապ՟չթմ 
Օլղ՟մզ, ՟ճջթմւմ՛ Դվնյղթ Խնվծվբթմ: Եվՠ ղխվսնր-
էթրմթտ ճգսնճ բվնյղնրղ գմ ղգվ ՟շւգվզ, ՟խ՟մչմգվզ, 
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ւթէզ, ՠգվ՟մզ, կգպւգվմ նր նսւգվզ, ՟ճբ Օլնրղզ ռգվ՟-
ՠգվրնրղ ե ծգմտ ՟ճջ Խնվծնրվբթմ: 

Աշւգվթմ. «Այս կնիքը Յիսուս Քրիստոսի անունով թող 
լուսաւորի աչքերդ, որպէսզի երբեք մահ չտեսնես»:

Ախ՟մչմգվթմ. «Այս Սուրբ Օծումը թող բացի ականջներդ, 
որպէսզի Աստուծոյ պատուէրները լսես»:

Քէթմ (պնրմագվթմ). «Այս կնիքը Յիսուս Քրիստոսի 
անուամբ թող յաւիտենական կեանքի անուշ բոյրը տայ 
քեզ»:

Բգվմթմ. «Այս կնիքը Յիսուս Քրիստոսի անուամբ բերնիդ 
ու շրթունքներիդ վրայ դրուած ամուր դուռ ու պահա-
պան թող լինի»:

Ձգպւգվթմ. «Այս կնիքը Յիսուս Քրիստոսի անուամբ թող 
բարեգործութեան նպաստի` ամէն տեսակ բարի գործերի 
և առաքինի կեանքի»:

Ոսւգվթմ. «Այս աստուածային կնիքը դէպի յաւիտե-
նական  կեանք թող ուղղի  քայլերդ, որպէսզի երբէք 
չսասանուես»:

Նյ՟մ՟խնրղ ե՛ Հ՟ճնտ Եխգհգտնրղ ծթր՟մբթմ շգKմ փլնրղ թրհնռ

Հթր՟մբ՟տ խ՟վաթ խ՟ս՟վղ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ Հ՟ճնտ 
Եխգհգտթմ ՟պ՟րգժ՟ՠ՟վ յգյսզ բմնրղ ե ծ՟ր՟սթ գր 
ղգհւգվթ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ռվ՟ճ գր նշ էե թրհնռ փլղ՟մ, 
ւ՟մթ նվ Դվնյղթ Խնվծվբթ ը՟ղ՟մ՟խ ջս՟տ՟լ 
Աջսնրլնճ յմնվծմ նրհգխտնրղ ե ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժթմ թվ 
խգ՟մւթ ՠնժնվ փվգվնրղ: Եր ծգսգր՟ՠ՟վ, ծ՟ղ՟կ՟ճմ 
Ս՟վաթջ Շմնվծ՟ժնր՛ «Ոչ  թէ իւղն է հիւանդին  առողջու-
թիւն տալիս, այլ՝ Տիրոջ անունը»: 
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Աճբ բեունրղ թմշոեKջ ե Հ՟ճնտ Եխգհգտնրղ խ՟ս՟վրնրղ 
Հթր՟մբ՟տ Կ՟վազ

Հթղմնրգժնռ ռգվզ մյնր՟լթ ռվ՟ճ՛ Եխգհգտթմ, գվՠ 
ծնագրնվ՟խ՟մթմ նրհ՟վխնրղ ե լի՟խ՟մմգվթտ նգրե ղեխթ 
ռվ՟ճ ջնճմ Խնվծնրվբզ խ՟ս՟վգժնր, ո՟սնրթվնրղ ե մվ՟մ 
նշ էե ծվ՟յւ անվլգժ, ՟ճժ ղգհւգվթմ էնհնրէթրմ յմնվծգժ՛ 
ծ՟ր՟սզ ւմմգժնր, ինջսնռ՟մնրէգ՟մ գր ւ՟չ՟ժգվնհ 
իվ՟սմգվթ ղթչնտնռ: Հնագրնվ՟խ՟մզ ծգմտ ՟ճջ բգվնրղ ե 
ծ՟մբեջ ա՟ժթջ Խնվծնրվբթ ը՟ղ՟մ՟խ: Խփջւնռ ղիթէ՟-
վգժնռ, ինջսնռ՟մնրէգ՟մ խ՟ս՟վղ՟մ ղթչնտնռ, անվ-
լ՟լ ղգհւգվզ ւմմգժնռ, ՠ՟վթ իվ՟սմգվնռ, ռգվչթռգվչնճ՛ 
Աջսնրլնճ ծվ՟ղ՟մնռ ղգհւգվթմ էնհնրէթրմ ս՟ժնռ գր 
ծթր՟մբթմ ծնագրնվ ծ՟մաջսնրէգ՟մ ՠգվգժնռ՛ մ՟ 
մ՟ի՟բվգ՟ժմգվ ե ջսգհլնրղ, նվ ծթր՟մբզ ռգվ խ՟մամթ 
քթդթւ՟խ՟մ ս՟մչ՟մւմգվթտ՛ ՟հփէւթ ղեչ Աջսնրլնճ 
նհնվղ՟լնրէգ՟մզ ճնրջ՟ժնռ: Մգմւ ռջս՟ծ գմւ, նվ ՟մ-
խգհլ ծ՟ր՟սզ շթ ղմնրղ ՟պ՟մտ ո՟վագրթ. «Այն ժամա-
նակ դիպաւ նրանց աչքերին և ասաց. «Ըստ ձեր հաւատի 
թող լինի ձեզ։ Եւ բացուեցին նրանց աչքերը» /Մ՟սէ. 
9:29-30/: Մ՟վբնրմ ծնագրնվ էնրժնրէգ՟մ գր սխ՟վնրէգ՟մ 
՟ճբ ռթձ՟խթտ բնրվջ ՠգվգժնր ծ՟ղ՟վ ծնագրնվ՟խ՟մզ 
մ՟իգր՟պ՟չ մվ՟մ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ ե ՠգվնրղ, 
նվոեջդթ ծթր՟մբզ ծվ՟ը՟վնրթ ղգհւգվթտ, նվնմւ 
ո՟սձ՟պ գմ բ՟վկգժ թմշոեջ Աջսլնրտ ծգպ՟մ՟ժնր, 
՟ճմոեջ եժ ծթր՟մբնրէգ՟մ: Եվխվնվբ ծգվէթմ՛ Արգս՟վ՟-
մ՟խ՟մ փվթմ՟խմգվնռ (ծթր՟մբթ աժի՟-ռգվգրնրղ Սՠ. 
Արգս՟վ՟մթ զմէգվտղ՟ղՠ) ՟ղվ՟ոմբնրղ ե ծթր՟մբ ղ՟վ-
բնր ղեչ ծ՟ր՟սզ, ճնճջզ գր ջեվմ ՟պ Աջսնր՟լ: Եվվնվբ՛ 
կգպւգվզ ծթր՟մբթ աժիթմ բմգժնռ՛ ՟հփէնրղ ե մվ՟ ծ՟-
ղ՟վ՛ իմբվգժնռ ՟ո՟ւթմնրղ:

ԻKմշ ոեսւ ե թղ՟մ՟ճ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժզ ՟ճջ Խնվծնրվբթ ծգս 
խ՟ոնր՟լ

Աճջ Խնվծնրվբթ ՟պմշնրէգ՟ղՠ թրվ՟ւ՟մշթրվ ւվթջ-
սնմգ՟ճ ոեսւ ե ղս՟ո՟ծթ ծգսգրգ՟ժ խ՟վգրնվ ծ՟մա՟-
ղ՟մւմգվզ. կգդմթտ թմշ-նվ ղեխզ ծթր՟՞մբ ե՛ էնհ խ՟մշթ 
ծնագրնվ՟խ՟մթմ, նվոեջդթ ռգվչթմջ ՟հփէթ մվ՟ ռվ՟ճ 
(սգ՝ջ Յ՟խ. 5:14): Եխգհգտնր ՟ճջ Խնվծնրվբզ խ՟ս՟վրնրղ 

144



ե նշ ղթ՟ճմ մվ՟մտ ծ՟ղ՟վ, նռւգվ ղ՟ծ՟ղգվկ գմ, ՟ճժ 
թրվ՟ւ՟մշթրվ ւվթջսնմգ՟ճթ ծ՟ղ՟վ, նռ թվ քթդթւ՟խ՟մ 
ս՟պ՟ո՟մւթ գր ծթր՟մբնրէգ՟մ ղեչ ջո՟ջնրղ ե ծնագրնվ 
՟ո՟ւթմղ՟մ գր ղ՟վղմ՟խ՟մ ՟պնհչնրէգ՟մ: Խնվծնրվ-
բթ խ՟ս՟վղ՟մ ծթղւզ ծթր՟մբթ դհչնրղմ ե գր ծ՟ր՟սզ: 
Ք՟ծ՟մ՟մ Խնվծնրվբզ խ՟ս՟վնրղ ե ՟հփէւնռ, Արգ-
ս՟վ՟մթ զմէգվտ՟մնրէգ՟ղՠ, թմշոեջ մ՟գր ջնրվՠ Խ՟շզ, 
Արգս՟վ՟մզ գր կգպւգվզ (նվնմւ փլնր՟լ գմ Սՠ. 
Մթրպնմնռ գր Սՠ. Հնանր յմնվծմ նրմգմ) ծթր՟մբթ աժիթմ 
բմգժնռ: Բնրըթշ գմ Աջսնր՟լ՟ճթմ դփվնրէթրմմ նր նրըզ, 
թջխ լեջթ ղմ՟տգ՟ժ նհչ ջվՠ՟դմ՟անվլնրէթրմզ 
խ՟ս՟վրնրղ ե ՟՝ճմ մո՟ս՟խնռ, նվ ՟ճբ նրըզ բ՟պմ՟ճ 
գվգր՟տնհ, ՟խմճ՟ճս. «Փարատեա զցաւս և բժշկեա 
զհիւանդութիւնս ի ժողովրդենէ քումմէ, Տէր Աստուած 
�ր, շնորհեա ա�նեցուն զկատարեալ առողջութիւն, 
նշանաւ ա�նայաղթ Խաչիւ Քով , որով բարձեր 
զտկարութիւն ազգի մարդկան, դատապարտեցեր 
զթշնա�ն կենաց և փրկութեան �րոյ: Ամէն»:
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ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՕՐԷՆՔԸ
ՏԱՍԸ ՊԱՏՈՒԻՐԱՆՆԵՐԸ

ԻմշոեKջ ՠ՟վթ անվլգվզ ս՟վՠգվգժ շ՟վ անվլգվթտ

Բ՟վթ գր շ՟վ անվլգվզ ձ՟մ՟շգժնր ղթչնտմգվմ գմ՛ Աջ-
սնրլնճ մգվւթմ, ՠ՟վնճ՟խ՟մ փվեմւզ՛ իհձթ ռխ՟ճնրէթրմզ, 
գր Աջսնրլնճ ՟վս՟ւթմ փվեմւզ՛ Աջսնրլնճ ո՟սնրթվ՟մ-
մգվզ: 

ԻKմշ ե ՟ջրնրղ Սՠ. Գվւնրղ Աջսնրլնճ մգվւթմ Օվեմւթ ղ՟ջթմ

Սՠ. Գվւնրղ մգվւթմ Օվեմւթ ղ՟ջթմ ՟ջրնրղ ե. «Նրանք 
ցոյց են տալիս, թէ Աստուծոյ օրէնքի պահանջները 
գրուած են իրենց սրտերում՝ իրենց խղճի վկայութեամբ և 
իրենց խորհուրդների մէջ ��անց �ղադրելով կամ 
արդարացնելով» /Հպնղ. 2:15/: 

ԻմշնրK ե սվնրգժ ՟վս՟ւթմ Օվեմւզ, գէե ղ՟վբխ՟մտ ղեչ խ՟ճ 
մգվւթմզ

Ավս՟ւթմ Օվեմւզ սվնրգժ ե, նվնռծգսգր ղ՟վբթխ շեթմ 
ժջնրղ մգվւթմ փվեմւթմ գր, ռ՟վգժնռ ղ՟վղմ՟խ՟մ գր 
ղգհ՟րնվ խգ՟մւ, թվգմտ ղեչ իժ՟տվգժ եթմ ծնագրնվ փվեմ-
ւթ կ՟ճմզ: Աճբ ո՟սձ՟պնռ մվ՟մտ սվնրգժ ե բվ՟ ՟վս՟-
ւթմ ճթյգտնրղզ՛ ո՟սնրթվ՟մմգվթ սգջւնռ: Ավս՟ւթմ 
Օվեմւզ սվնրգժ ե «յանցանքների պատճառով» /Գ՟հ. 
3:19/: 

ԻմշոեKջ ե սվնրգժ Աջսնրլնճ ՟վս՟ւթմ Օվեմւզ ղ՟վբխ՟մտ

Եվՠ Աՠվ՟ծ՟ղթտ ջգվ՟լ ծվգ՟ճ ընհնռնրվբզ ծվ՟յւնռ 
՟դ՟սնրգտ գաթոս՟խ՟մ ագվնրէթրմթտ, ՟ճմ ը՟ղ՟մ՟խ՛  
բեոթ մվ՟մ ինջս՟տնր՟լ գվխթվ ձ՟մ՟ո՟վծթմ, 
՟մ՟ո՟սնրղ՛ Սթմ՟ ժգվ՟մ ռվ՟ճ, Աջսնր՟լ Իվ 
մգվխ՟ճնրէթրմզ ճ՟ճսմգտ խվ՟խթ գր ՟ղոթ ղեչ գր սնրգտ 
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Օվեմւզ՛ թջվ՟ճեժ՟տթմգվթ ՟պ՟մչնվբ Մնռջեջ Մ՟վա՟-
վեթ ղթչնտնռ: 

ՈվնKմւ գմ Աջսնրլնճ Օվեմւթ աժի՟րնվ գր ծ՟ղզմբծ՟մնրվ 
Պ՟սնրթվ՟մմգվզ

Աջսնրլնճ Օվեմւթ աժի՟րնվ գր ծ՟ղզմբծ՟մնրվ Պ՟ս-
րթվ՟մմգվզ ծգսգրգ՟ժ ս՟ջմ գմ, նվնմւ ավնրգտթմ գվխնր 
ւ՟վես՟իս՟խմգվթ ռվ՟ճ:
1. Ե՝ջ գղ ւն Տեվ Աջսնր՟լզ, թմկմթտ ՠ՟տթ ՟ճժ ՟ջսնր՟լ-
մգվ ոթսթ շժթմգմ ւգդ ծ՟ղ՟վ:
2. Քգդ խնրպւգվ ղթ՝ խգվսթվ ռգվգրնրղ՛ գվխմւնրղ, մգվւգ-
րնրղ՛ գվխվթ ռվ՟ճ, գր գվխվթ ինվւգվթ չվգվթ ղեչ գհ՟լ 
նվգրե ՠ՟մթ մղ՟մնրէգ՟ղՠ, ղթ՝ գվխվո՟աթվ մվ՟մտ գր ղթ՝ 
ո՟յսթվ: 
3. Քն Տեվ Աջսնրլնճ ՟մնրմզ դնրվ սգհզ ղթ՝ ՟վս՟ջ՟-
մթվ:
4. Յթյթ՝վ ծ՟մաջսթ փվզ, նվոեջդթ ջնրվՠ ո՟ծգջ ՟ճմ: 
Վգտ փվզ ՟յի՟սթ՝վ, խ՟ս՟վթ՝վ ւն ՠնժնվ անվլգվզ, թջխ 
գփէմգվնվբզ ծ՟մաջսթ՛ Տթվնչ փվզ սնրվ ւն Աջսլնրմ:
5. Պ՟սնրթ՝վ ւն ծփվմ նր ւն ղփվզ, նվոեջդթ ՠ՟վթւ ասմգջ 
գր գվխ՟վ ՟ովգջ գվխվթ ռվ՟ճ:
6. Մթ՝ ջո՟մթվ:
7. Մթ՝ յմ՟տթվ:
8. Մթ՝ անհ՟տթվ:
9. Քն ղգվկ՟րնվթ բեղ ջնրս ռխ՟ճնրէթրմ ղթ՝ սնրվ:
10. Աշւ ղթ՝ նրմգտթվ ւն ղգվկ՟րնվթ ս՟մ, ւն ղգվկ՟րնվթ 
խմնչ ռվ՟ճ, ն՝շ մվ՟ ՟ա՟վ՟խթ, ն՝շ մվ՟ լ՟պ՟ճթ, ն՝շ մվ՟ 
՟հ՟իմթ, ն՝շ մվ՟ գդ՟մ, ն՝շ մվ՟ ՟ր՟մ՟խթ, ն՝շ մվ՟ 
՟մ՟ջնրմթ ռվ՟ճ, ն՝շ ՟ճմ ՟ղեմթ ռվ՟ճ, թմշ ւն ղգվկ՟-
րնվթմմ ե /սգ՝ջ Եժւ 20:1-17/: 

ԱվըեK, նվ ղգմւ ծգսգրգմւ ՟ճջ Պ՟սնրթվ՟մմգվթմ, գէե 
բվ՟մւ սվնրգժ գմ նրվթյ ընհնռվբթ

Աճջ Պ՟սնրթվ՟մմգվզ սվնրգժ գմ թջվ՟ճեժ՟տթ ընհնռզվ-
բթմ, ջ՟խ՟ճմ ծ՟վխ ե, նվ ղգմւ մնճմոեջ ծգսգրգմւ 
բվ՟մտ, ւ՟մթ նվ, զջս ենրէգ՟մ, բվ՟մւ մնճմ փվեմւմգվմ 
գմ, նվ, Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժթ իփջւնռ, ավնր՟լ գմ ՠնժնվ 
ղ՟վբխ՟մտ ջվսգվնրղ, նվոեջդթ ՠնժնվզ ծգսգրգմ բվ՟մտ: 
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ԱվբգփKւ Քվթջսնջ նրջնրտ՟մնրղ եվ ծգսգրգժ Տ՟ջզ Պ՟ս-
րթվ՟մմգվթմ

Տեվ Յթջնրջ Քվթնջսնջ իվ՟սնրղ եվ ո՟ծո՟մգժ ո՟ս-
րթվ՟մմգվզ՛ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խգ՟մւ նրմգմ՟ժնր ծ՟ղ՟վ, 
նրջնրտ՟մնրղ եվ ծ՟ջխ՟մ՟ժ գր ծգսգրգժ բվ՟մտ ՟րգժթ 
խ՟ս՟վգժ՟ոեջ, ւ՟մ բվ՟մւ ծ՟ջխ՟տրնրղ եթմ ղթմշգր Իվ 
ա՟ժնրջսզ (սգ՝ջ Մ՟սէ. 19:17 գր աժնրի 5): 

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ Պ՟սնրթվ՟մմգվզ գվխնր ւ՟վես՟իս՟խթ 
ռվ՟ճ ՠ՟ը՟մգժզ

Պ՟սնրթվ՟մմգվզ գվխնր ւ՟վես՟իս՟խթ ռվ՟ճ ՠ՟ը՟-
մգժզ մյ՟մ՟խնրղ ե, նվ բվ՟մտնրղ ո՟վց՟խնր՟լ ե գվխնր 
սգջ՟խթ ջեվ, ՟ճջթմւմ՛ ջեվմ ՟պ Աջսնր՟լ գր ջեվմ ՟պ 
ղգվկ՟րնվզ, նրջսթ գր ո՟սնրթվրնրղ ե գվխնր սգջ՟խթ 
ո՟վս՟րնվնրէթրմ:  

Ապ՟չթմ Պ՟սնրթվ՟մթ ղ՟ջթմ

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ «Ես եմ քո Տէր Աստուեծը» իփջւզ

«Ես եմ քո Տէր Աստուածը» իփջւնռ Աջսնր՟լ Իմւմ 
Իվգմ ռխ՟ճնրղ ե ղ՟վբնրմ գր, ծգսգր՟ՠ՟վ, ո՟սնրթվնրղ ե 
ձ՟մ՟շգժ Տթվնչզ՛ նվոեջ Աջսնրլնճ գր ծ՟ր՟ս՟ժ Նվ՟մ. 
«...քանի որ նա, ով մօտենում է Աստծուն, պէտք է հաւա-
տայ» /Եՠվ. 11:6/: Աճջոթջնռ՛ Մթ ե Տեվ Աջսնր՟լ՛ 
Ավ՟վթշմ ՟ղգմ՟ճմ անճթ:

ԻմշոեKջ ղգմւ ոեսւ ե ձ՟մ՟շգմւ Աջսլնրմ

Աջսլնրմ ձ՟մ՟շգժնր ո՟սնրթվ՟մթտ խ՟վգժթ ե ՠիգտմգժ 
ճ՟սնրխ ո՟վս՟խ՟մնրէթրմմգվ. ջնռնվգժ Աջսնր՟լ-
ձ՟մ՟շնհնրէթրմ՛ նվոեջ աթսգժթւմգվթտ ՟ղգմ՟խ՟վգ-
րնվզ, Եխգհգտնրղ՛ Աջսնրլնճ գր Նվ՟ անվլգվթ ղ՟ջթմ 
չ՟մ՟ջթվ՟ՠ՟վ իվ՟սմգվ ժջգժ, խ՟ղ ս՟մզ՛ Նվ՟ ղ՟ջթմ 
ՠ՟վգո՟յս դվնճտմգվ ժջգժ, գր Աջսնր՟լձ՟մ՟շնհնրէթրմ 
նրջնրտ՟մնհ ավւգվ խ՟վբ՟ժ՛ ՟պ՟չթմ ծգվէթմ Սնրվՠ 
Գթվւզ գր ՟ո՟՛ Հ՟ճվգվթ Գվնր՟լւմգվզ:
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ԻKմշ ե ո՟սնրթվրնրղ «Ինձնից բեցի եյլ եստուեծներ պիտի  չլի-

նեն քեզ հեմեր» ՠ՟պգվնռ

«Ինձնից բացի այլ աստուածներ պիտի չլինեն  քեզ 
համար» ՠ՟պգվնռ ո՟սնրթվրնրղ ե բթղգժ գր կասգժ ղթ՟ճմ 
Մթ Ճյղ՟վթս Աջսլնրմ: Յնրջ՟ժ ղթ՟ճմ Նվ՟մ, ջթվգժ 
ղթ՟ճմ Նվ՟մ, գմէ՟վխնրգժ ղթ՟ճմ Նվ՟մ գր ծգսգրգժ Նվ՟ 
Պ՟սնրթվ՟մմգվթմ, ո՟յսգժ գր ց՟պ՟ՠ՟մգժ ղթ՟ճմ 
Նվ՟մ՛ նվոեջ Մթ գր Ճյղ՟վթս Աջսլնրմ:

Եվխվնվբ Պ՟սնրթվ՟մթ ղ՟ջթմ

ԻKմշ ե ՟վագժնրղ ո՟յսգժ Եվխվնվբ Պ՟սնրթվ՟մզ

Եվխվնվբ Պ՟սնրթվ՟մմ ՟վագժնրղ ե ո՟յսգժ թմշ-նվ ՠ՟մ 
խ՟ղ թմշ-նվ ղեխթմ թմշոեջ, նվ Աջսլնրմ. 1. ՟մղ՟վղթմ 
ե՟խմգվթմ՛ Հվգյս՟խմգվթմ էե բգրգվթմ, 2. խնրպւգվթմ՛ 
ղ՟վբխ՟մտ կգպւնռ ՟վ՟վնր՟լմգվթմ, 3. ՟ճմ ՠ՟մգվթ 
ո՟սխգվմգվթմ, նվնմւ ռգվգրնրղ գմ՛ գվխմւնրղ, նվնմւ 
մգվւգրնրղ գմ՛ գվխվթ ռվ՟ճ գր նվնմւ գվխվթ ինվւգվնրղ 
գմ՛ չվգվթ ղեչ: 

ԱվբգփKւ Սվՠ՟ո՟սխգվմգվ ո՟յսգժզ ծ՟խ՟ջնրղ ե Եվխվնվբ 
Պ՟սնրթվ՟մթմ

Աղգմգրթմ շթ ծ՟խ՟ջնրղ, ւ՟մթ նվ Պ՟սխգվմգվզ, նվնմւ 
ղգմւ ո՟յսնրղ գմւ, ն՝շ էե բգրգվթ խ՟ղ խնրպւգվթ 
ո՟սխգվմգվ գմ, ՟ճժ ո՟սխգվմգվզ Քվթջսնջթ, խ՟՝ղ 
Աջսնր՟լ՟լմթ, խ՟՝ղ Հվգյս՟խմգվթ, խ՟՝ղ եժ Սվՠգվթ: Եր 
՟ճբ Պ՟սխգվմգվզ խ՟ղ Խ՟շզ ծգմտ Իմւզ՛ Աջսնր՟լ շգմ, 
՟ճջթմւմ՛ ղգմւ շգմւ ո՟յսնրղ բվ՟մւ՛ թՠվգր Աջսնրլնճ, 
՟ճժ ո՟սրնրղ գր գվխվո՟անրղ գմւ մվ՟մ, նռ ՟ճմսգհ 
ո՟սխգվնր՟լ ե, ւ՟մդթ ՟ճժ ե գվխվո՟անրէթրմզ 
Աջսլնրմ գր ՟ճժ՛ Հվգյս՟խմգվթմ նր Սվՠգվթմ: Հ՟վխ ե 
թղ՟մ՟ժ, նվ ղգմւ ո՟յսնրղ գմւ ՟՝ճմ ո՟սխգվմգվմ նր 
ի՟շգվզ, նվնմւ փվծմնր՟լ գր փլնր՟լ գմ Սՠ. Մթրպնմնռ: 
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ԻմշոեKջ ղ՟վբզ, ժթմգժնռ ւվթջսնմգ՟ճ, խ՟վնհ ե զմխմգժ խպ՟-
ո՟յսնրէգ՟մ ղեչ

Իրվ՟ւ՟մշթրվ ւվթջսնմգ՟ճ, նվ ջթվնրղ ե ղգհւզ, թվ ծ՟-
ղ՟վ ո՟սխգվ ե ջ՟վւնրղ գր գվխվո՟անրղ ՟ճմ: Զնվ-
փվթմ՟խ՛ ծո՟վսզ ո՟յսնրղ ե ՟ճմ, թմշ ռգվգրնրղ ե, 
ւ՟մդթ ջթվնրղ ե ղթյս թմւմ թվգմ ռգվ բ՟ջգժ ղգվկ՟-
րնվթտ: Աա՟ծզ ո՟յսնրղ ե ՟ճմ, թմշ գվխվթ ռվ՟ճ ե. 
ծգյս՟ջեվզ՛ ՟ճմ, թմշ չվթ ղեչ ե: Ն՟, նռ ղթյս ղս՟լնրղ ե 
գվխվ՟ճթմթ ղ՟ջթմ, ո՟յսնրղ ե ջնհնրմմգվթմ: Գ՟դ՟-
մ՟ճթմ ՠմնրէթրմ նրմգտնհմգվզ ո՟յսնրղ գմ ա՟դ՟մ-
մգվթմ, նվխվ՟ղնժզ՛ թվ նվնռ՟ճմթմ, խմ՟ղնժզ՛ խ՟մ՟մտ գր 
՟ճժմ: Իմշոեջ մ՟գր մվ՟մւ, նռւգվ էնհմնրղ գմ ՟հփէւզ 
գր ծնանրղ ղթ՟ճմ ՟մ՟ջնրմմգվթ, սմսգջնրէգ՟մ գր ՟ճժմթ 
ղ՟ջթմ, մնճմոեջ խպ՟ո՟յս գմ, գր ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ 
Աջսնր՟լ ռգվտմնրղ ե մվ՟մտթտ ՟ղեմ թմշ գր ցնի՟վեմզ 
ս՟ժթջ ե ՟հւ՟սնրէթրմ: Արգժթմ, գէե ղ՟վբզ թմշ-նվ 
ղգհւթ ղեչ ե, ՟ո՟ ՟ճմ Աջսնր՟լ՟ճթմ ո՟սխգվզ, նվ մ՟ 
նրմեվ, ցնիրնրղ ե գր բ՟պմնրղ խգմբ՟մ՟խ՟մ ո՟սխգվ. 
«Եթէ դու վաւաշոտ ես և կնամոլ, ապա քո մէջ ձիու և 
աւանակի պատկեր է, և ոչ թէ՝ Աստուածային, եթէ 
հպարտ ես՝ առիւծի, եթէ քինոտ ես՝ ուղտի, եթէ որկրամոլ 
ես՝ խոզի, եթէ խարդախ ես և ստախօս՝ օձի և աղուէսի, 
եթէ գող ես՝ մկան, և այլն»: 

Եվվնվբ Պ՟սնրթվ՟մթ ղ՟ջթմ

ԵKվՠ ե Աջսնրլնճ ՟մնրմզ դնրվ սգհմ ՟վս՟ջ՟մրնրղ

Աջսնրլնճ ՟մնրմզ դնրվ սգհմ ե ՟վս՟ջ՟մրնրղ, գվՠ 
՟վս՟ջ՟մրնրղ ե ՟մփանրս գր նրմ՟ճմ դվնճտմգվթ ղեչ, գր 
՟պ՟րգժ գրջ, գվՠ ՟վս՟ջ՟մրնրղ ե ջսնրէգ՟ղՠ խ՟ղ 
գվխթրհ՟լնրէգ՟մ ի՟իսղ՟ղՠ, ՟ճջթմւմ, գվՠ ղ՟վբ 
գվբնրգժնռ, ծ՟ջս՟սնրղ ե ՟ճմ, թմշ շխ՟ճ: 

Կ՟վգժթK ե ՟վբգփւ գվբնրգժ

«Իմ անունով սուտ երդում �՛ տուէք և ձեր Տէր Աստուծոյ 
անունը �՛ պղծէք» /Ղգրս 19:12/: Աճբ գվբնրղզ ժթմնրղ ե 
գվխնր սգջ՟խթ՛ ո՟սձ՟պ՟խ՟մ գր ՟պ՟մտ ո՟սձ՟պթ: 
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Պ՟սձ՟պ՟խ՟մմ ՟ճմ ե, գվՠ ղեխզ շաթսթ գր շթ սգջգժ, 
ջ՟խ՟ճմ, Աջսնրլնճ ՟մնրմնռ ջնրս գվբնրղ ե ս՟ժթջ, 
թմշոեջ մ՟գր, գվՠ թվ շ՟վնրէթրմզ լ՟լխնրղ ե Աջսնրլնճ 
՟մնրմնռ: Ապ՟մտ ո՟սձ՟պթ գվբնրղզ, գվՠ շգմ իմբվնրղ 
գվբնրգժ, ՟ճժ ո՟վդ՟ոեջ ջնռնվնրէթրմ ե բ՟վկգժ 
գվբնրգժզ Աջսնրլնճ ՟մնրմնռ ՟ղեմ ջսթ ծ՟ղ՟վ՛ ՟պնր-
լ՟իթ ը՟ղ՟մ՟խ գր ՟ճժմ: Աճբոթջթմգվթմ Սՠ. Տ՟էգր՟-
տթմ ծ՟ղգղ՟սնրղ ե խպ՟ո՟յսմգվթ ծգս, նռւգվ լ՟պթմ 
նր ւ՟վգվթմ ՟մնր՟մնրղ եթմ Աջսնր՟լ, թմշզ ջնրս ե: Աճբ 
ո՟սձ՟պնռ եժ Հթմ Կս՟խ՟վ՟մնրղ էնճժ եվ սվնր՟լ 
Աջսնրլնճ ՟մնրմնռ գվբնրգժ, նվոեջդթ ղ՟վբնրմ 
ծգպ՟տմեթմ խնրպւգվթտ, թջխ Ննվ Կս՟խ՟վ՟մնրղ Տեվմ 
՟վագժնրղ ե գվբնրգժ (Մ՟սէ. 5:34-36), ւ՟մդթ գվբնրգժնր 
ջնռնվ ղ՟վբզ յնրսնռ խզ ջխջեվ մ՟գր ջնրս գվբնրղ ս՟ժ: 
Աճմնրծգսգր՛ մ՟, նռ ջնրս գվբնրղ ե ս՟ժթջ Աջսնրլնճ 
՟մնրմնռ, ՟վծ՟ղ՟վծնրղ ե Նվ՟մ, ւ՟մդթ աթսթ, նվ 
ջսնրղ ե: Աճջոթջնռ՛ ւվթջսնմե՟մգվթմ ո՟սնրթվնր՟լ ե 
շգվբնրգժ. «Այլ ձեր խօսքը լինի՝ այոն՝ այո, ոչը՝ ոչ, 
որովհետև դրանից աւելին չարից է» /Մ՟սէ. 5:37/: Տեվզ 
խ՟վլգջ բվ՟մնռ նրդնրղ ե ՟ջգժ, նվ ոեսւ ե տնճտ ս՟ժ 
ձյղ՟վթս ծ՟ր՟սւ գր խգ՟մւ, նվոեջդթ ւվթջսնմե՟մգվզ 
խ՟վթւ շնրմգմ՟մ գվբնրգժնր: Իջխ գվբղմ՟դ՟մտնրէգ՟մ 
ղ՟ջթմ Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ ՟ջնրղ ե. «...ուրացումը 
հաւատից և երդ4ազանցութիւնը՝ երկուսն էլ �անման 
�ղքեր են, քանզի ուրանում են Աստուծոյ անունից»:

Չնվվնվբ Պ՟սնրթվ՟մթ ղ՟ջթմ

ԻմշնրK ծգմտ գփէմգվնվբ փվմ ե ո՟սնրթվրնրղ մնրթվգժ Աջսլնրմ

Եփէմգվնվբ գր նշ յ՟ՠ՟էնր՟ճ նվե ՟ճժ փվ ծ՟վխ ե 
մնրթվգժ Աջսլնրմ, ւ՟մդթ Աջսնր՟լ ռգտ փվնրղ ՟վ՟վգտ 
՟յի՟վծզ, թջխ գփէմգվնվբ փվզ ծ՟մաջս՟տ՟ր ՟վ՟վշ՟-
անվլնրէգ՟մ անվլգվթտ: 

ԻմշոեKջ ե Եխգհգտնրղ սփմրնրղ ծթմխս՟խ՟վ՟մգ՟մ ծ՟մաջսթ 
փվզ՛ յ՟ՠ՟էզ

Հ՟ճնտ Եխգհգտնրղ յ՟ՠ՟էզ՛ նվոեջ փվ՟տնրտ՟ճթմ սփմ, շթ 
մյրնրղ: Ս՟խ՟ճմ յ՟ՠ՟է փվզ Հ՟ճնտ Եխգհգտնրղ սփմնրղ 
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գմ Սվՠգվթ ճթյ՟ս՟խզ, նռւգվ ՟վբեմ Աջսնրլնճ ծ՟մ-
աթջսմ գմ ղսգժ. «Արդ, ուրե4, Աստուծոյ ժողովրդի հա-
մար դեռ 4ում է � ուրիշ հանգստի օր, որովհետև, ով 
մտնում է նրա հանգստի  մէջ, նա հանգստանում է իր 
գործերից, ինչպէս Աստուած էլ հանգստացաւ իր 
գործերից» /Եՠվ. 4:9-10/: 

ԻմշոեKջ ե գխգհգտնրղ ո՟ծրնրղ Չնվվնվբ Պ՟սնրթվ՟մզ

Քվթջսնմե՟խ՟մ Եխգհգտնրղ սփմրնրղ ե գփէմգվնվբ փվզ՛ 
՟ղեմ ռգտ փվթտ ճգսնճ, նրհհ՟խթ նշ էե գփէ փվգվթտ 
ռգվչթմ խ՟ղ յ՟ՠ՟է փվզ, ՟ճժ ՟ղեմ գփէմգ՟խթ ՟պ՟չթմ 
փվզ խ՟ղ խթվ՟խթմ: 

ԻKմշ ը՟ղ՟մ՟խթտ թ ռգվ ե Կթվ՟խթ Օվզ սփմրնրղ

Կթվ՟խթ Օվզ սփմրնրղ ե Քվթջսնջթ Յ՟վնրէթրմթտ թ ռգվ: 

ԻKմշ ե ՟ջրնրղ  Սնրվՠ Գվւնրղ Կթվ՟խթ Օվզ սփմգժնր ղ՟ջթմ

«Գնվլւ Ապ՟ւգժնտ» ավւնրղ ճթյ՟ս՟խրնրղ ե յ՟ՠ՟էնր՟ճ 
՟պ՟չթմ խ՟ղ խթվ՟խթ փվզ ՟յ՟խգվսմգվթ, ՟ճջթմւմ՛ 
ւվթջսնմե՟մգվթ ծ՟ր՟ւնրգժնր ղ՟ջթմ՛ ծ՟տզ խսվգժնր, 
՟ճջթմւմ՛ Հ՟հնվբնրէգ՟մ Խնվծնրվբմ թվ՟խ՟մ՟տմգժնր 
ծ՟ղ՟վ (սգ՝ջ Գնվլւ 20:7): Յնռծ՟մմեջ Արգս՟վ՟մշթ 
Յ՟ճսմնրէթրմնրղ մնճմոեջ մյրնրղ ե խթվ՟խթ փվզ (Յ՟ճսմ. 
1:10): 

Հթմխս՟խ՟վ՟մգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ «յ՟ՠ՟է» ՟մնր՟մ 
ս՟խ գմէ՟բվնKրղ եթմ մ՟գր ՟ճժ փվգվ

Եփէմգվնվբ խ՟ղ յ՟ՠ՟է փվնր՟ճ ՟մնր՟մ ս՟խ ծթմ-
խս՟խ՟վ՟մգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ գմէ՟բվրնրղ եթմ մ՟գր 
՟ճժ փվգվ, նվնմւ ծ՟ջս՟սնր՟լ եթմ սփմգժնր խ՟ղ ո՟ծւ 
ո՟ծգժնր ծ՟ղ՟վ, թմշոեջ փվթմ՟խ՛ Զ՟սխթ սփմզ, 
ղ՟ւվղ՟մ սփմզ: Աճբոեջ եժ մնվխս՟խ՟վ՟մգ՟մ ը՟ղ՟-
մ՟խմգվնրղ խթվ՟խթ փվնր՟մթտ ՠ՟տթ ծ՟վխ ե ո՟ծգժ 
ծ՟ջս՟սնր՟լ ՟ճժ սփմգվ գր ո՟ծւգվ՛ թ ց՟պջ Աջսնրլնճ 
գր թ ո՟սթր Աղգմ՟ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ գր ՟ճժ ջվՠգվթ:
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ԻKմշ ջխդՠնրմւնռ ե խ՟դղրնրղ Հ՟ճնտ Եխգհգտնր փվ՟տնճտզ

Բնժնվ Քվթջսնմե՟խ՟մ Եխգհգտթմգվզ սփմ փվգվզ մյնրղ 
գմ՛ ծթղմնրգժնռ ՟վգր՟ճթմ ՟ղթջմգվթ ՟ղջ՟էնրգվթ ռվ՟ճ, 
՟ճջթմւմ՛ սփմգվթ ղգլ ղ՟ջմ նրմգմ նվնյ՟խթ ՟ղջ՟էթր, 
նվ խ՟ինր՟լ շե մվ՟մթտ, էե յ՟ՠ՟էնր՟ճ ն՝վ փվնր՟ճ ռվ՟ճ 
գմ զմխմնրղ: Օվթմ՟խ՛ Աղգմ՟ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ 
Վգվ՟ցնինրղզ ղթյս սփմրնրղ ե փանջսնջթ 15-թմ, Տթվնչ 
Կգմ՟վ՟վ Խ՟շթ Վգվ՟տղ՟մ (Խ՟շռգվ՟տ) փվզ՛ 
ջգոսգղՠգվթ 14-թմ գր ՟ճժմ: Մթ՟ճմ Զ՟սթխզ գր 
Տեվնրմ՟խ՟մ ՟ճմ սփմգվզ, նվնմւ խ՟ոնր՟լ գմ Զ՟սխթ 
ծգս (Հ՟ղՠ՟վկնրղ, Հնագա՟ժնրջս գր ՟ճժմ) սփմրնրղ գմ 
յ՟ՠ՟էնր՟ճ նվնյ՟խթ փվգվթմ: 
 Հ՟ճ Ապ՟ւգժ՟խ՟մ Եխգհգտթմ նրմթ ճ՟սնրխ 
փվ՟տնճտ: Դվ՟մնրղ սփմգվթ ղգլ ղ՟ջզ յ՟վը՟խ՟մ գմ, 
՟ճջթմւմ՛ սփմրնրղ գմ յ՟ՠ՟էնր՟ճ նվնյ՟խթ փվգվթմ, գր 
՟ճբ ո՟սձ՟պնռ բվ՟մւ սփմգժնր փվգվզ ցնցնիրնրղ գմ 
ս՟վգտս՟վթ: Ամյ՟վը սփմգվ գմ ղթ՟ճմ ծգսգրգ՟ժմգվզ.
 Սնրվՠ Ծմնրմբ գր Աջսնր՟լ՟ճ՟ճսմնրէթրմ – 
6/19(19-զ՛ ծթմ սնղ՟վնռ) ճնրմնր՟վթ, Տթվնչ Թժց՟-
սնրէթրմ -13/26 ճնրմնր՟վթ, Տգ՟պմզմբ՟պ՟չ - 14/27 ցգ-
սզվնր՟վթ, Արգսնրղմ - 7/20 ՟ովթժթ, Սՠ. Աջսնր՟լ՟լմթ 
Ծմնրմբ - 8/21 ջգոսգղՠգվթ, Սՠ. Աջսնր՟լ՟լմթ 
զմլ՟ճնրղմ ս՟ձ՟վթմ - 21 մնճգղՠգվթ/4 բգխսգղՠգվթ, 
Յհնրէթրմ Սՠ. Աջսնր՟լ՟լմթ - 9/22 բգխսգղՠգվթ: 
 Հ՟ճնտ Եխգհգտնր փվ՟տնրտ՟ճթմ յվչ՟մթ ծթղւզ 
Զ՟սթխմ ե՛ յ՟վը՟խ՟մ սփմ, նվզ ս՟վՠգվ ս՟վթմգվթմ 
խ՟վնհ ե սփմնրգժ ս՟վՠգվ փվգվթմ: 
 Բ՟տթ Զ՟սխթտ անճնրէթրմ նրմգմ գրջ 4 սփմգվ, 
նվնմւ ծ՟յնր՟վխղ՟մ խես գմ ծ՟մբթջ՟մնրղ ղմ՟տ՟լ 
սփմգվթ ՟ղջ՟էնրգվզ ծ՟ջս՟սգժնր ծ՟ղ՟վ: 
Դվ՟մւ գմ՛ 
- Վգվ՟ցնինրղմ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ – փանջսնջթ 
15/28-թ ՟ղգմ՟ղփս խթվ՟խթմ
- Վգվ՟տնրղմ Տթվնչ Կգմ՟վ՟վ Խ՟շթ (Խ՟շռգվ՟տ) – 
ջգոսգղՠգվ 14/27-թ ՟ղգմ՟ղփս խթվ՟խթմ
- Բ՟վգխգմբ՟մ Յթջմ՟խ՟տ Պ՟ծնտ Սնրվՠ Ծմնրմբթ – 
մնճգղՠգվթ 15/28-թտ ղթմշգր մնճգղՠգվթ 21/ բգխսգղՠգվթ 
4-թ ծ՟սնր՟լնրղ զմխ՟լ խթվ՟խթմ
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- Աջսնր՟լ՟ճ՟ճսմնրէթրմ (Քվթջսնջթ Սնրվՠ Ծմնրմբզ գր 
Մխվսնրէթրմզ) – ճնրմնր՟վթ 6/19:
 Աճջ սփմգվթ ՟ղջ՟էնրգվթմ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ 
ծ՟ջս՟սրնրղ գմ մ՟գր Սվՠգվթ ճթյ՟ս՟խղ՟մ փվգվզ գր 
ո՟ծւգվզ: Հ՟յնր՟վխթ ղթ՟րնվզ գփէմփվգ՟ճ (յ՟ՠ՟-
է՟խ՟մ) յվչ՟մմ ե: Օվթմ՟խ՛ Զ՟սխթ սփմթտ 10 յ՟ՠ՟է 
՟պ՟չ ջխջնրղ ե Ապ՟չ՟րնվ՟տ ո՟ծւզ, նվզ սգրնրղ ե ղեխ 
յ՟ՠ՟է: Յ՟չնվբնհ գվխնր յ՟ՠ՟էնր՟ճ զմէ՟տւնրղ 
սփմրնրղ գմ Սվՠգվթ ճթյ՟ս՟խղ՟մ փվգվ, նվթտ ճգսնճ 
ջխջրնրղ ե գփէյ՟ՠ՟էգ՟ճ Մգլ Պ՟ծւզ, գվՠ Սվՠգվթ 
ճթյ՟ս՟խնրէթրմզ մյրնրղ ե ղթ՟ճմ յ՟ՠ՟է փվգվթմ: 
Զ՟սխթտ ճգսնճ 7 յ՟ՠ՟էնր՟ճ զմէ՟տւնրղ՛ ղթմշգր 
Հնագա՟ժնրջսզ, յ՟վնրմ՟խրնրղ ե Քվթջսնջթ Յ՟վնրէգ՟մ 
սփմ՟խ՟ս՟վնրէթրմզ, նվթ զմէ՟տւնրղ ո՟ծւգվ գր 
Սվՠգվթ ճթյ՟ս՟խնրէգ՟մ փվգվ շխ՟մ: Աճմնրծգսգր 
ծգսգրնրղ ե Հնագա՟ժնրջսզ սփմգժնր յ՟ՠ՟էզ: Յ՟չնվբ 5 
յ՟ՠ՟էմգվզ ճ՟սխ՟տնր՟լ գմ Սվՠգվթմ մնրթվնր՟լ  
սփմգվթմ, նվթտ ճգսնճ ջխջրնրղ ե Պ՟ճլ՟պ՟խգվոնրէգ՟մ 
գփէմփվգ՟ճ ո՟ծւզ: Ապ՟չ՟րնվ՟տ ո՟ծւթտ ղթմշգր 
Պ՟ճլ՟պ՟խգվոնրէթրմմ զմխ՟լ ՟ճբ 24 յ՟ՠ՟էմգվզ (171 
փվ) խ՟դղնրղ գմ դ՟սխ՟խ՟մ յվչ՟մզ, նվզ խվխմրնրղ ե 
՟ղեմ ս՟վթ: Բնժնվ խթվ՟խթմգվզ սվ՟ղ՟բվնր՟լ գմ 
Տթվնչ սփմգվթմ խ՟ղ Քվթջսնջթ Յ՟վնրէթրմզ ճթյգժնր 
փվգվ գմ: 
 Բնժնվ շնվգւյ՟ՠէթմգվզ գր նրվՠ՟էմգվզ ո՟ծնտ 
փվգվ գմ. շնվգւյ՟ՠէթ փվզ ո՟ծւզ ո՟ծրնրղ ե թ ճթյ՟ս՟խ 
Փվխշթ շ՟վշ՟վ՟մւմգվթ, թջխ նրվՠ՟է փվզ՛ թ ճթյ՟ս՟խ 
Յթջնրջ Քվթջսնջթ ղ՟ծնր՟մ: Զ՟սխթտ ղթմշգր 
Հնագա՟ժնրջս զմխ՟լ գփէ յ՟ՠ՟էմգվթ, թմշոեջ մ՟գր 
ղթրջ Տեվնրմ՟խ՟մ յ՟ՠ՟էմգվթ զմէ՟տւնրղ (9 փվ՛ 
Աջսնր՟լ՟ճ՟ճսմնրէգ՟մ, 7 փվ՛ Սՠ. Եվվնվբնրէգ՟մ, 3 
փվ՛ Պ՟ճլ՟պ՟խգվոնրէգ՟մ, 9 փվ՛ Վգվ՟ցնիղ՟մ գր 
՟ճժմ) շնվգւյ՟ՠէթմգվզ գր նրվՠ՟էմգվզ ո՟ծնտ փվգվ շգմ: 
Եէե Տեվնրմ՟խ՟մ սփմզ գր ո՟ծւզ ծ՟ղզմխմնրղ գմ, 
մյրնրղ ե սփմզ: 
 Սվՠգվթ փվգվզ մյրնրղ գմ գվխնրյ՟ՠէթ, գվգւ-
յ՟ՠէթ, ծթմայ՟ՠէթ գր յ՟ՠ՟է փվգվզ, գէե ՟ճբ փվգվզ շգմ 
ծ՟ղզմխմնրղ Տեվնրմ՟խ՟մ սփմթ խ՟ղ ո՟ծւթ ծգս: 
Տ՟վնր՟ճ ղեչ ՠնժնվ յ՟ՠ՟է փվգվզ մնրթվնր՟լ գմ Սվՠգ-
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վթմ. մնճմթջխ Մգլ գր ղթրջ ո՟ծւգվթ ը՟ղ՟մ՟խ յ՟ՠ՟է 
փվգվզ Սվՠգվթ ճթյ՟ս՟խղ՟մ փվգվ գմ: 
 Աճջոթջնռ՛ Հ՟ճնտ գխգհգտնր փվ՟տնճտթ ՠնժնվ 
փվգվզ ՠ՟ը՟մրնրղ գմ գվգւ իղՠթ՛ 1. Տեվնրմ՟խ՟մ սփմգվ՛ 
136 փվ, 2. Սվՠնտ ճթյ՟ս՟խղ՟մ փվգվ՛ 112 փվ, 3. ո՟ծնտ 
փվգվ՛ 117 փվ: 

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ «Տեվնրմ՟խ՟մ սփմգվ»

Տեվնրմ՟խ՟մ գմ խնշրնրղ ՟ճմ սփմգվզ, նվնմւ մնրթվնր՟լ  
գմ Տեվ Յթջնրջ Քվթջսնջթ գվխվ՟ճթմ խգ՟մւթ թվ՟-
բ՟վկնրէթրմմգվթմ, Աղգմ՟ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ ղ՟ջթմ 
ճթյնհնրէթրմմգվթմ, թմշոեջ մ՟գր ՟ճմ սփմգվզ, նվնմւ 
մնրթվնր՟լ  գմ Սՠ. Խ՟շթմ գր Սՠ. Եխգհգտնրմ: 

Պ՟յսնրKղ գմ ՟վբգփւ Հ՟ճնտ Եխգհգտնրղ ծթմխս՟խ՟վ՟մգ՟մ 
Սվՠգվթմ

Աճն, ո՟յսնրղ գմ: Նյգմւ, նվ ղգվ Եխգհգտնրղ խ՟ճ ղփս 
400 Սնրվՠ, նվնմտ խ՟վգժթ ե ՠ՟ը՟մգժ գվգւ իղՠթ. 
1. Աջսնր՟լ՟յմշգ՟մ Սվՠգվ՛ Եվխմ՟րնվ Զփվնրէթրմմգվ, 
Ն՟ի՟ծ՟ճվգվ, Մ՟վա՟վեմգվ, Ապ՟ւգ՟ժմգվ, Արգս՟-
վ՟մթշմգվ, Իրհ՟ՠգվ Կ՟մ՟ճւ գր ՟ճժւ, 
2. ծ՟ղ՟ւվթջսնմե՟խ՟մ Սվՠգվ՛ Ն՟ծ՟ս՟խմգվ, 
Ճամ՟րնվմգվ, Հ՟ճվ՟ոգսմգվ, Եխգհգտնր Հ՟ճվգվ գր 
Վ՟վբ՟ոգսմգվ (ծթղմ՟խ՟մնրղ՛ I-V բբ.),  
3. ծ՟ճնտ ծնհնրղ ո՟ճլ՟պ՟տ՟լ Սվՠգվ:

ԻKմշ Պ՟ծւգվ գմ ո՟ծնրղ Հ՟ճնտ Եխգհգտնրղ

Դվ՟մւ գմ՛ Մգլ Պ՟ծւզ, Շ՟ՠ՟է՟խ՟մ Պ՟ծւգվզ, շնվգւ-
յ՟ՠէթ գր նրվՠ՟է փվգվթ Պ՟ծւգվզ: 

Հթմագվնվբ Պ՟սնրթվ՟մթ ղ՟ջթմ

ԻմշոեKջ ե Սնրվՠ Գթվւմ նրջնրտ՟մնրղ ռգվ՟ՠգվնրգժ լմնհ-
մգվթմ

Հթմագվնվբ Պ՟սնրթվ՟մզ ճ՟սնրխ ո՟վս՟րնվնր-
էթրմմգվ ե խ՟վանրղ լմնհմգվթ ծ՟մբեո, ջնռնվգտմնրղ ե 
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մվ՟մտ ո՟սնրգժ. ճ՟վա՟մւնռ ռգվ՟ՠգվնրգժ մվ՟մտ, 
ծմ՟դ՟մբ ժթմգժ մվ՟մտ, խգվ՟խվգժ գր իմ՟ղգժ մվ՟մտ 
ծթր՟մբնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ գր լգվնրէգ՟մ փվգվթմ, մվ՟մտ 
ղ՟ծնր՟մթտ ճգսնճ, թմշոեջ գր խգ՟մւթ փվգվթմ, ՟հփէգժ 
մվ՟մտ ծնաթմգվթ ցվխնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ գր ձյսփվեմ 
խ՟ս՟վգժ մվ՟մտ խս՟խմգվզ, նվնմւ  ծ՟խ՟պ՟խ շգմ 
Աջսնրլնճ գր ւ՟հ՟ւ՟տթ՟խ՟մ փվեմւմգվթմ: 

ԻմշնրK ե ծ՟վխ լմնհմգվթմ ճ՟վա՟մւնռ ռգվ՟ՠգվնրգժ

Հ՟վխ ե ո՟սնրգժ լմնհմգվթմ գր ժջգժ մվ՟մտ, ւ՟մթ նվ 
մվ՟մտ ղթչնտնռ ղգմւ ջնռնվնրղ գմւ ջթվգժ Աջսլնրմ նր 
ղ՟վբխ՟մտ, թջխ մ՟, նռ շթ ջթվնրղ թվ լմնհմգվթմ, «երախ-
տապարտ չէ Աստծուն և ատում է մարդուն»: Ապ՟մտ 
լմնհմգվթ Աջսնր՟լ շթ ՟վ՟վնրղ ծնաթմ, գր ղ՟վղթմզ շթ 
կգր՟րնվնրղ նվնռ՟ճմնրղ, ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ եժ լմնհմգվզ 
թմշ-նվ ՟պնրղնռ ՟ջսնր՟լմգվ գր ՟վ՟վթշմգվ գմ: Իմշոեջ 
Ճյղ՟վթսմ Աջսնր՟լ ջսգհլնրղ ե ՟մսգջ՟մգժթ ծնաթմ, 
՟ճմոեջ եժ լմնհմգվզ ջսգհլնրղ գմ սգջ՟մգժթ ղ՟վղթմզ: 
 Մ՟վբզ ոեսւ ե ո՟սնրթ թվ լմնհմգվթմ, նվոեջ-
դթ մվ՟ գվգի՟մգվմ եժ ճգսնճ ո՟սնրգմ թվգմ, ւ՟մդթ 
թմշոեջ ռ՟վնրգջ լմնհմգվթբ ծգս, ՟ճմոեջ եժ ւն դ՟ր՟խ-
մգվզ խզ ռ՟վնրգմ ւգդ ծգս: Ծմնհմգվթմ ոեսւ ե ո՟-
սզրգժ, «...որպէսզի երկար ապրես բարեբեր երկրի վրայ» /
Եժւ 20:12/: 
 Հ՟վխ ե ո՟սնրգժ լմնհմգվթմ՛ «արժանանալու 
վերջին օրհնութիւններին», թմշոեջ փվթմ՟խ Աՠվ՟ծ՟ղմ 
փվծմգտ Իջ՟ծ՟խթմ, Իջ՟ծ՟խզ՛ Յ՟խնՠթմ, թջխ ծ՟խ՟պ՟խ 
բեունրղ ՟մելւ խզ ջս՟մ՟մ, թմշոեջ փվթմ՟խ՛ Ք՟ղզ: 
Իջխ գէե շգմ խ՟վնհ՟մնրղ ջնռնվգժ Սՠ. Գվւթտ, ՟ո՟ էնհ 
փվթմ՟խ ռգվտմգմ ՟վ՟աթժթտ, նվզ խգվ՟խվնրղ ե թվ լգվ 
լմնհմգվթմ: Իջխ ՟ղգմ՟խ՟վգրնվմ ՟ճմ ե, նվ գվգի՟մգվզ 
ոեսւ ե ղթյս ճթյգմ, նվ լմնհմգվթտ ՟րգժթ ՠ՟վթւ խ՟ղգ-
տնհմգվ շխ՟մ, ւ՟մդթ մվ՟մւ լմգժ գմ ղգդ, նրջսթ գր ՟րգժթ 
յ՟ս ՠ՟վգ՟տ՟խ՟ղ գմ, ւ՟մ նրվթյմգվզ:

Ովւ՟Kմ լ՟մվ ե լմնհմգվթմ շո՟սնրգժնր ղգհւզ

Ովւ՟մ ծգյս գր ՠմ՟խ՟մ ե ջթվգժ նր ո՟սնրգժզ լմնհ-
մգվթմ, նրղ ղգմւ ո՟վս՟խ՟մ գմւ ղգվ խգ՟մւթ ծ՟ղ՟վ, 
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՟ճմւ՟մ եժ լ՟մվ ե մվ՟մտ շո՟սնրգժնր ղգհւզ: Աճբ ո՟ս-
ձ՟պնռ, ծփվզ խ՟ղ ղփվզ շ՟վ՟իփջնհթմ, Մնռջթջ՟խ՟մ 
փվեմւնռ ղ՟ծ՟ո՟սթը եվ ծ՟ջմնրղ (սգ՝ջ Եժւ 21.17):

ԻKմշ ե ջո՟ջնրղ մվ՟մտ, նռւգվ ծ՟ճծնճնրղ գմ լմնհմգվթմ

«Այն աչքը, որ արհամարհում է հօրը և անարգում է մօր 
ծերութիւնը, ձորերի ագռաւները պիտի հանեն, և 
արծիւների ձագերը պիտի  յօշոտեն այն» /Ապ՟խ. 30:17/: , 
ւ՟մդթ մ՟, նռ ծ՟ճծնճնրղ ե լմնհմգվթմ, նռւգվ ղգվ 
անճնրէգ՟մ գվխվնվբ ո՟սձ՟պմ գմ, ծ՟ճծնճնրղ ե ղգվ 
ջխդՠմ՟ո՟սձ՟պթմ՛ Աջսլնրմ:

Հմ՟վ՟րնKվ ե ցնիծ՟սնրտգժ լմնհմգվթմ՛ թվգմտ իմ՟ղւթ բթ-
ղ՟տ

Ամծմ՟վ ե լմնհմգվթմ ցնիծ՟սնրտգժ ղգվ ծ՟մբեո 
թվգմտ իմ՟ղւթ բթղ՟տ, գր գէե մնճմթջխ ցնիծ՟սնրտգմւ, 
՟ո՟ լմնհմգվթմ լմգժ ծմ՟վ՟րնվ շե: Աճբնրծ՟մբգվկ՛  
գվգի՟մգվզ ոեսւ ե.
1. լմնհմգվթմ ծմ՟դ՟մբ ժթմգմ գր ժջգմ մվ՟մտ իվ՟ս-
մգվզ,
2. իմ՟ղգմ մվ՟մտ ղթմշգր ղ՟ծնր՟մ փվզ,
3. ՟մցնցնի գր ջվՠնրէգ՟ղՠ ո՟ծգմ լմնհմգվթ ը՟-
պ՟մանրէթրմզ, ՟ճջթմւմ՛ ՟ճմ, թմշ մվ՟մւ տ՟մխ՟մնրղ եթմ,
4. մվ՟մտ ղ՟ծնր՟մ փվզ ց՟պ՟րնվգմ գր ՠ՟վթ ճթյն-
հնրէթրմ ժթմգմ մվ՟մտ ծնաթմգվթ ծ՟ղ՟վ, ւ՟մթ բգպ 
թվգմւ (գվգի՟մգվզ) խգմբ՟մթ գմ:
 Աճջոեջ ռ՟վնրգժնռ՛ մվ՟մտ խզ ցնիծ՟սնրտգմւ 
անմե մնր՟դ՟անճմզ ՟ճմ ՟ղեմթ, թմշ ո՟վս՟խ՟մ գմւ 
լմնհմգվթմ: 

ԻKմշ գմ ո՟վս՟խ՟մ լմնհմգվմ թվգմտ գվգի՟մգվթմ

Մ՟վբնր ծնաթմ մղ՟մ ե ղ՟ւնրվ ղ՟ա՟հ՟էթ, գր թմշ 
՟ղվ՟ավգջ մվ՟ ռվ՟ճ, ՟ճմ եժ խզ ղմ՟ճ, թմշ ջնռնվգտմգջ 
ղ՟վբնրմ ղ՟մնրխ ը՟ղ՟մ՟խ, ՟ճմ եժ խզ ջնռնվթ՛ ժթմթ բ՟ 
շ՟վզ խ՟ղ էե ՠ՟վթմ, ս՟վՠգվ ՟վծգջսմգվ նր 
ղ՟ջմ՟աթսնրէթրմմգվ, ժգդնրմգվ, աթսգժթւ գր ՟ճժմ: Աճբ 
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ո՟սձ՟պնռ լմնհմգվզ ո՟վս՟րնվ գմ թվգմտ գվգի՟մգ-
վթմ ծգսգրգ՟ժզ.
1. ո՟սվ՟ջսգժ մվ՟մտ ղ՟վղմթ խ՟վթւմգվթ ծ՟ղ՟վ 
՟ղեմ ՟մծվ՟ըգյսզ՛ ջմնրմբ, ծ՟անրջս գր խ՟տ՟վ՟մ, 
բ՟ջսթ՟վ՟խնրէթրմ,
2. ՟ղնրջմ՟տմգժ մվ՟մտ՛ ղ՟վբխնրէգ՟մ ՠ՟դղ՟տղ՟մ գր 
փվծմգ՟ժ լմնրմբմգվթ ծ՟ղ՟վ,
3. ջնռնվգտմգժ թմշ-նվ ղթ ՟վծգջս, նվոեջդթ ՟ո՟ա՟ճնրղ 
խ՟վնհ՟մ՟մ թվգմտ աժնրիզ ո՟ծգժ,
4. թջխ ՟ղգմ՟խ՟վգրնվզ՛ ՟պ՟չմնվբգժ ծ՟ր՟սթ գր 
Աջսնր՟լձ՟մ՟շնհնրէգ՟մ ղեչ, ջնռնվգտմգժ նհնվղ՟լնր-
էթրմ գր ՠ՟վթ անվլգվ խ՟ս՟վգժ, թջխ ջ՟ ՟րգժթ ժ՟ր ե, 
ւ՟մ ՟վլ՟էմ նր նջխթմ: «Հայրե՛ր, �՛ զայրացրէք ձեր 
որդիներին, այլ �ծացրէ՛ք նրանց Տիրոջ խրատով և 
ուսումով» /Եցգջ. 6:4/: 

ԷKժ թմշթ ռվ՟ճ ոեսւ ե նրյ՟բվնրէթրմ բ՟վկմգմ լմնհմգվզ

Ի էթրջ ՟ճժ ՠ՟մգվթ, լմնհմգվզ ոեսւ ե նրյ՟բվնրէթրմ 
բ՟վկմգմ մ՟գր ծգսգրգ՟ժթ ռվ՟ճ.
1. ծգսգրգժ, նվոեջդթ գվգի՟մ շյ՟ս՟իփջթ, շջսթ, ւ՟մդթ 
ճգսնճ խզ ջնռնվթ մ՟գր գվբնրգժ, ծ՟ճծնճգժ, ՟մթլգժ գր 
ՠ՟դնրղ ՟ճժ ղգհւգվ անվլգժ, 
2. լմնհմգվզ ոեսւ ե նրյ՟բվնրէթրմ բ՟վկմգմ մ՟գր, 
նվոեջդթ գվգի՟մ շանհ՟մ՟ճ, ւ՟մդթ ղ՟մվ անհնրէթրմ 
ջնռնվգժնռ՛ յնրսնռ խզ ծ՟ղ՟վկ՟խնրթ ՟րգժթմ անհ՟մ՟ժ, 
թջխ ՟ճմնրծգսգր մ՟գր խզ ծ՟ջմթ ՟ր՟դ՟խնրէգ՟մ նր 
ջո՟մնրէթրմմգվթ գր խզ խնվլ՟մթ թվ ծնաթմ, 
3. լմնհմգվզ ոեսւ ե գվգի՟ճթմ դգվլ ո՟ծգմ մ՟գր 
ղ՟վղմթ լնրժնրէթրմթտ, նվ շռ՟վընրթ ւմթմ, լնրժնրէգ՟մմ 
նր յ՟ս՟խգվնրէգ՟մզ, ւ՟մդթ բվ՟մտ ջնռնվգժնռ՛ յնրսնռ 
խզ ջնռնվթ մ՟գր ՟ճժ ղգհւգվ անվլգժ: 
 Աճբ ո՟սձ՟պնռ գվգի՟ճթմ ոեսւ ե բ՟ջսթ՟վ՟-
խգժ ՟ղգմ՟ճմ իջսնրէգ՟ղՠ, նվոեջդթ շխնվլ՟մնրթ մվ՟ 
ծնաթմ, թմշոեջ ՟ջնրղ ե Սնհնղնմզ. «Քո խրատը �՛ 
խնայիր երեխային, որովհետև եթէ գաւազանով էլ խփես 
նրան՝ չի �ռնի, դու նրան  կը հարուածես գաւազանով, 
բայց նրա հոգին կը փրկես մահից» /Ապ՟խ. 23:13-14/: 
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ԻմշոեKջ ե խնշրնրղ ՟ճմ ՟պ՟ւթմնրէթրմզ, նվզ ղգդմթտ ո՟ծ՟մ-
չնրղ ե Հթմագվնվբ Պ՟սնրթվ՟մզ

Ապ՟ւթմնրէթրմզ, նվզ ղգդմթտ ո՟ծ՟մչնրղ ե ծթմագվնվբ 
ո՟սնրթվ՟մզ, խնշրնրղ ե «ծմ՟դ՟մբնրէթրմ»: 

ԷKժ նրղ ե խ՟վգժթ ո՟սնրգժ լմնհմգվթ ոեջ

Հնագրնվ ծ՟ճվգվթմ, ծ՟ճվ՟ոգսմգվթմ գր ւ՟ծ՟մ՟մգվթմ: 
Բ՟մ՟րնվ ծփվզ, ՟ճջթմւմ՛ ղսւթ նրջնրտշթմ, թմշոեջ 
ռ՟վբ՟ոգսզ՛ ՟յ՟խգվսթ ծ՟ղ՟վ: Հ՟ճվ ե խնշրնրղ մ՟գր 
ռ՟մ՟խ՟մ գհՠ՟ճվնրէգ՟մ ՟ր՟ագվետզ գր ս՟վթւնռ 
ղգլզ: «Լսեցէ՛ք ձեր առաջնորդներին և հնազանդուեցէ՛ք 
նրանց, որովհետև նրանք հսկում են ձեր  հոգիների 
համար, քանի որ նրանք հաշիւ են տալու ձեր փոխարէն. և 
նրանք ուրախութեամբ թող անեն այդ բանը և ո՛չ հոգոց 
հանելով, քանի որ այն ձեր օգտի համար չէ» /Եՠվ. 13:17/:
 Հ՟ճվգվ գմ մ՟գր գվխվթ հգխ՟ռ՟վմգվզ, նվնմւ 
ո՟ծ՟ո՟մմ գմ գվխվթ գր թյի՟մնրէգ՟մ: Իմշոեջ նվ 
ղ՟վբ ո՟վս՟րնվ ե գմէ՟վխնրգժ թվ ղ՟վղմ՟խ՟մ ծփվզ 
ղ՟վղմ՟խ՟մ ծ՟վտգվնրղ, ՟ճմոեջ եժ ղթրջ ծ՟ճվգվթմ՛ 
ս՟վՠգվ խգվոգվնռ: Հնագրնվթմ՛ ծնագրնվ ծ՟վտգվնրղ: 
Այ՟խգվսզ ոեսւ ե ժջթ ռ՟վբ՟ոգսթմ: Վ՟մ՟խ՟մ 
գհՠ՟ճվնրէթրմզ գվխթրհնռ գր ՟խմ՟լ՟մւնռ ոեսւ ե 
գմէ՟վխնրթ ռ՟մ՟ծփվ խ՟ղւթմ: Իջխ ը՟ղ՟մ՟խ՟րնվ, 
ո՟վդ ծ՟վտգվնրղ ոեսւ ե գմէ՟վխնրգժ հգխ՟ռ՟վմգվթմ, 
ւ՟մդթ «...եղած իշխանութիւնները Աստծուց են կար-
գըւած: Հետևաբար, ով հակառակում է իշխանութեանը, 
Աստծու հրամանին է հակառակում» /Հպնղ. 13:1-2/: 

ԱվբգփKւ խ՟վգժթ ե ՟ղեմ թմշնրղ գմէ՟վխնրգժ ՟յի՟վծթխ 
թյի՟մնրէգ՟մզ

Այի՟վծթխ թյի՟մնրէգ՟մզ գր հգխ՟ռ՟վնրէգ՟մզ ոեսւ 
ե գմէ՟վխնրգժ ՟ղեմ թմշնրղ, ՠ՟տթ գվխնր բեութտ. 1. գէե 
ջսթոնրղ գմ նրվ՟մ՟ժ ծ՟ր՟սւզ գր 2. գէե ջսթոնրղ գմ 
՟մգժ թմշ-նվ ՟մո՟վխգյս ՠ՟մ, ՟ճջթմւմ՛ ղգհւ անվլգժ: 
Աճբ բեունրղ ՟րգժթ ժ՟ր ե ղգպմգժ խ՟ղ ո՟սընրգժ, թմշոեջ 
ՠ՟դնրղ մ՟ծ՟ս՟խմգվ, նռւգվ ղգպ՟մ ճ՟մնրմ Քվթջ-
սնջթ, ւ՟մ ը՟պ՟մագժ ագծգմթ խվ՟խզ: 
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ԱվբգփKւ ծնագրնվ թյի՟մնրէգ՟մ ՠնժնվ իվ՟սմգվմ ե ոեսւ   
զմբնրմգժ

Ըմբնրմգժ ՠնժնվ ՠ՟վթ իվ՟սմգվզ գր փվթմ՟խ ռգվտմգժ 
ՠ՟վթ անվլգվթտ, թջխ ռ՟սգվզ՛ շզմբնրմգժ գր շւմմգժ. 
«...ամէն ինչ, որ նրանք ձեզ ասեն, արէ՛ք և պահեցէ՛ք, 
բայց �՛ արէք ըստ նրանց գործերի, քանի որ ասում են, 
բայց չեն անում» /Մ՟սէ. 23:3/:

Վգտգվնվբ Պ՟սնրթվ՟մթ ղ՟ջթմ

ԻKմշ ե ՟վագժնրղ Վգտգվնվբ Պ՟սնրթվ՟մզ

Վգտգվնվբ ո՟սնրթվ՟մնռ ՟վագժրնրղ ե ջո՟մնրէթրմզ գր 
՟ճջ խ՟ղ ՟ճմ խգվո ղգվկ՟րնվթ խգ՟մւզ իժգժզ: 

ԱվբգփKւ տ՟մխ՟տ՟լ ջո՟մնրէթրմ ո՟սնրթվ՟մթ ի՟իսնրղ ե

Կգ՟մւզ իժգժնր նշ ՠնժնվ բեուգվմ գմ ո՟սնրթվ՟մզ 
ի՟իսնրղ: Ամփվեմ շե ջո՟մնրէթրմզ, գվՠ ճ՟մտ՟անվլթմ 
՟վբ՟վ՟բ՟սնրէգ՟ղՠ ո՟սընրղ գմ ղ՟ծնռ, գվՠ 
Հ՟ճվգմթւզ ո՟յսո՟մգժնռ՛ ջո՟մնրղ գմ էյմ՟ղնրմ: 

ՈKռ ե ղ՟վբ՟ջո՟մ ծ՟ղ՟վրնրղ

Մ՟վբ՟ջո՟մզ նշ ղթ՟ճմ մ՟ ե, նռ թմշ-նվ ղեխթմ դվխնրղ ե 
քթդթւ՟խ՟մ խգ՟մւթտ, ՟ճժգր մ՟, նռ սգջմգժնռ 
ղգվկ՟րնվթմ խ՟վթւթ ղեչ՛ թմշոեջ ծնագրնվ, ՟ճմոեջ եժ 
ղ՟վղմ՟խ՟մ, գվգջ ե էգւնրղ մվ՟մթտ գր շթ փամնրղ: 
Եհՠփվմ ՟սնհզ մնճմոեջ ղ՟վբ՟ջո՟մ ե, թմշթ ղ՟ջթմ 
՟ջնրղ ե Սՠ. Ապ՟ւգ՟ժզ (սգ՝ջ Ա Յնռծ. 3.15): Իջխ մ՟, նռ 
շ՟վ՟իփջնրղ ե խ՟ղ բ՟ր՟ձ՟մնրղ, մնճմոեջ ղ՟վբ՟ջո՟մ 
ե: Ն՟, նռ ռ՟ս փվթմ՟խ ե լ՟պ՟ճնրղ գր ո՟սձ՟պ ե 
բ՟պմնրղ նրվթյթ ՟մխղ՟մ, մնճմոեջ ղ՟վբ՟ջո՟մ ե: 
Մ՟վբ՟ջո՟մ ե մ՟գր ՟ճմ ղ՟վբզ, նռ դվխնրղ ե նվՠգվթմ 
գր ՟ճվթմգվթմ: 
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Բ՟տթ քթդթւ՟խ՟մ ջո՟մնրէթրմթտ, եKժ թմշոեջ խ՟վգժթ ե 
ջո՟մգժ

Կ՟վգժթ ե մ՟գր ջո՟մգժ ջվսնռ գր ժգդնրնռ: Սվսնռ 
ջո՟մնրղ գմ, գվՠ ՠ՟վխ՟մնրղ գմ, մ՟ի՟մկնրղ գմ, 
շ՟վնրէթրմ գմ ո՟ծնրղ, մգմա գր ռվթը՟պնր գմ ժթմնրղ: 
Լգդնրնռ՛ գվՠ ւջնրէգ՟ղՠ գմ դՠ՟հրնրղ, ծ՟ճծնճնրղ գմ, 
ւլմնրղ, ՟մթլնրղ: 

ԻKմշմ ե ՟րգժթ լ՟մվ՛ ջո՟մնրէթրKմզ, էեK թմւմ՟ջո՟մնրէթրմզ

Իմւմ՟ջո՟մնրէթրմմ ջո՟մնրէթրմմգվթտ ՟ղգմ՟ո՟-
սզրթվ՟մ՟ի՟իս գր ՟մմգվգժթմ ե, ւ՟մդթ, գէե ջո՟մնրղ 
գմ նրվթյթմ, խ՟վնհ գմ ՟ո՟յի՟վգժ գր ցվխգժ թվգմտ ծն-
աթմ, թջխ գէե թվգմւ թվգմտ, ՟ո՟ շգմ խ՟վնհ՟մ՟ճ ղգհ-
ւգվզ ւ՟րգժ, ւ՟մդթ ամ՟տթմ ՟պ՟մտ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ: 

Եփէմգվնվբ Պ՟սնրթվ՟մթ ղ՟ջթմ

ԻKմշ ե ՟վագժնրղ Եփէմգվնվբ Պ՟սնրթվ՟մզ

Եփէմգվնվբ ո՟սնրթվ՟մնռ ՟վագժրնրղ ե յմնրէթրմզ: 

Շմնրէգ՟մ ՟մնր՟մ ս՟խ թմշոթջթK ղգհւգվ գմ ՟վագժրնրղ

Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժզ ինվծնրվբ ե ս՟ժթջ ւվթջսնմգ՟մգվթմ 
՟մա՟ղ շիփջգժ ՟ճբ ոհլնրէթրմմգվթ ղ՟ջթմ (սգ՝ջ Եցգջ. 
5:3): Մթ՟ճմ ՟մծվ՟ըգյսնրէգ՟մ բեունրղ՛ ՟ճբ 
ղգհւգվթտ ո՟յսո՟մնրգժնր ծ՟ղ՟վ, ոեսւ ե ՟մնր՟մգժ 
բվ՟մտթտ ղթ ւ՟մթջզ՛ 1. ոնպմխնրէթրմ խ՟ղ ղ՟վղմ՟խ՟մ 
ջեվ՛ շ՟ղնրջմ՟տ՟լ ղ՟վբխ՟մտ ղթչգր, 2. յմնրէթրմ, գվՠ 
՟ղնրջմ՟տ՟լմգվմ թվգմտ ՟ղնրջմ՟խ՟մ ջեվմ նրհհնրղ գմ 
փս՟վմգվթմ, 3. ՟վթրմ՟ոհլնրէթրմ, գվՠ ՟ղնրջմ՟խ՟մթ 
մղ՟մ ղթնրէգ՟ղՠ ղթ՟րնվրնրղ գմ ղփս ՠ՟վգխ՟ղմգվզ:

ԻKմշմ ե ծ՟խ՟պ՟խ յմնրէգ՟մ ղգհւթմ

Եվՠ ՟վագժրնրղ ե յմնրէգ՟մ ղգհւզ, ո՟սնրթվրնրղ ե 
անվլգժ ծգսգրգ՟ժ ՟պ՟ւթմնրէթրմմգվզ՛ ՟ղնրջմ՟խ՟մ ջեվ 
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գր ծ՟ր՟ս՟վղնրէթրմ, թջխ մվ՟մւ, նռւգվ խ՟վնհ գմ 
ս՟մգժ՛ խ՟ս՟վգ՟ժ ղ՟ւվնրէթրմ գր խնրջնրէթրմ: 

ԻմշոթջթK ճ՟վ՟ՠգվնրէթրմմգվ ոեսւ ե ժթմգմ ՟ղնրջմնր գր խմնչ 
ղթչգր

Սՠ. Գթվւմ ՟ճջոեջ ե ՟ջնրղ ՟ղնրջմնր գր խմնչ ո՟վս՟-
խ՟մնրէթրմմգվթ ղ՟ջթմ. «Մարդի՛կ, սիրեցէ՛ք ձեր 
կանանց, ինչպէս որ  Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և  իր անձը 
մատնեց նրա համար...Կանայք իրենց մարդկանց թող 
հնազանդ լինեն, ինչպէս կը հնազանդուեն Տիրոջը, 
որովհետև մարդն է գլուխը կնոջ, ինչպէս որ Քրիստոս 
գլուխն է եկեղեցու. և ինքն է Փրկիչը այդ մար4ի» /Եցգջ. 
5:22-23, 25/: 

Որէգվնվբ Պ՟սնրթվ՟մթ ղ՟ջթմ

ԻKմշ ե ՟վագժրնրղ Որէգվնվբ Պ՟սնրթվ՟մնռ

Որէգվնվբ ո՟սնրթվ՟մնռ զմբծ՟մվ՟ոեջ ՟վագժրնրղ ե 
անհնրէթրմզ խ՟ղ նվե խգվո ՟վնր՟լ թրվ՟տնրղմ ՟ճմ 
ՠ՟մթ, թմշ ո՟սխ՟մնրղ ե նրվթյմգվթմ: 

ՈվնKմւ գմ Որէգվնվբ Պ՟սնրթվ՟մնռ ՟վագժրնհ աժի՟րնվ 
ղգհւգվզ

Կ՟մ ճ՟սնրխ ղգհւգվ, նվնմւ ՟վագժրնրղ գմ ՟ճջ ո՟սնրթ-
վ՟մնռ: Եէե ղ՟վբմ թմշ-նվ ՠ՟մ ա՟հսմթ խգվոնռ 
ծ՟մնրղ ե նրվթյթ սմթտ, ՟ո՟ մ՟ անհ ե: Գնհ ե խնշրնրղ գր 
մ՟, նռ ի՟ՠնրղ ե ՟պգրսվթ ղեչ, ՟ճջթմւմ՛ գվՠ ի՟ՠնրղ ե 
ամթ գր ւ՟յթ ղեչ: Ն՟, նռ թվ ՟վնրգջսնրղ ո՟խ՟ջգտմնրղ 
ե մթրէգվզ գր ՟ճժմ, մնճմոեջ անհ ե: Աճբոթջթմգվզ ի՟վ-
բ՟ինրղ գմ ա՟հսմթփվեմ գր ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ խնշրնրղ գմ 
անհգվ: Իջխ մվ՟մւ, նռւգվ ՠ՟տ՟ճ՟ճս իժնրղ գմ ձ՟մ՟-
ո՟վծմգվթմ, ՟ր՟դ՟խմգվ գմ: Իմշոեջ ՠպմ՟խ՟ժմգվմ նր 
թյի՟մմգվզ, նվնմւ ՟մո՟վխգյս խգվոնռ գմ ռ՟վրնրղ 
՟հւ՟սմգվթ ծգս, խնշրնրղ գմ ճ՟ցյս՟խթշմգվ, ՟ճմոեջ եժ 
խ՟յ՟պնր՟լ բ՟ս՟րնվմգվմ գմ ճ՟ցյս՟խթշմգվ: Իմշոեջ 
գր մ՟, նռ ՟վլ՟էմ նր ջմնրմբզ սնխնջնռ ե ս՟ժթջ, 
ճ՟ցյս՟խթշ ե: Իջխ գվՠ ո՟վսւգվզ շգմ ռձ՟վնրղ գր 
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՟յի՟սնհմգվթմ շգմ ռ՟վկ՟սվնրղ, բ՟ անհնրէթրմ ե, 
դվխնրղ գր ճ՟ցյս՟խնրղ: 

ԱվբգփKւ ՟ղեմ անհնրէթրմ փվթմ՟դ՟մտնրէթրմ ե

Աղեմ անհնրէթրմ շե, նվ փվթմ՟դ՟մտնրէթրմ ե: Գնհնրէթրմ 
շե, գվՠ ղ՟վբ՟ջո՟մթտ ջնրվմ գմ անհ՟մնրղ, նվոեջդթ մ՟ 
նգրե ղեխթմ շռմ՟ջթ, ւ՟մդթ բ՟ դանրյնրէթրմ ե: Իմշոեջ գր 
անհնրէթրմ շե ՟ճմ, գվՠ ղ՟վբ, ջնռ՟ղ՟ծ ժթմգժնռ, ծ՟տ ե 
անհ՟մնրղ, նվ ճ՟ագմ՟ճ, ւ՟մդթ բ՟ խ՟վթւ ե: Իմշոեջ 
մ՟գր, գվՠ բ՟ ժթմնրղ ե Աջսնրլնճ փվծմնրէգ՟ղՠ, թմշոեջ 
փվթմ՟խ՛ ծվգ՟մգվթ բեունրղ, նռւգվ, ռգվտմգժնռ նջխթմ 
գաթոս՟տթմգվթտ, շռգվ՟բ՟վկվթմ, ւ՟մդթ թվգմտ 
՟յի՟ս՟մւթ բթղ՟տ ռ՟վկ՟սվնրէթրմզ ղմ՟տգժ եվ 
մվ՟մտ ղփս: Տեվզ բ՟ ՟վգտ նշ ղթ՟ճմ ռ՟վկթ ծ՟ղ՟վ, 
՟ճժգր, նվ ծվգ՟մգվզ շտ՟մխ՟մ՟մ ռգվ՟բ՟պմ՟ժ Եաթո-
սնջ:

ԻKմշ ե ծնագրնվ անհնրէթրմզ

Չ՟վ՟իփջնրէթրմզ ծնագրնվ անհնրէթրմ ե, նվմ ՟րգժթ ռ՟ս 
ե ո՟վդ անհնրէթրմթտ: Պ՟վդ անհզ անհ՟մնրղ ե ղթ՟ճմ 
ղ՟վղմ՟խ՟մզ, թմշոթջթւ գմ նջխթմ գր ՟վլ՟էզ, ջ՟խ՟ճմ 
յնրսնռ, ՟ո՟յի՟վգժնռ, խ՟վնհ ե ռգվ՟բ՟վկմգժ 
անհ՟տ՟լզ, թջխ շ՟վ՟իփջզ անհ՟մնրղ ե ՠ՟վթ անվլգվմ 
նր ՟մնրմզ, նվնմւ ՟րգժթմ գմ, ւ՟մ ա՟մկգվզ, թմշթ ղ՟ջթմ 
եժ ՟ջրնրղ ե ՟պ՟խմգվնրղ. «Բարի անունը լաւ է �ծ 
հարստութիւնից, ընտիր շնորհքը՝ արծաթից ու ոսկուց» /
Ապ՟խ. 22:1/: Ս՟խ՟ճմ, գէե ՟մա՟ղ ՟ո՟յի՟վթ, ՟վբեմ 
շթ խ՟վնհ՟մ՟ճ ռգվ՟բ՟վկմգժ անհ՟տ՟լզ: Աճբ 
ո՟սձ՟պնռ եժ թմշոեջ Յ՟խնՠնջ Ապ՟ւգ՟ժզ, ՟ճմոեջ եժ 
Մնռջեջմ ՟վագժնրղ գմ շ՟վ՟իփջգժզ. «Եղբայրնե՛ր, 
��անց �՛ բամբասէք» /Յ՟խ. 4:11/ ; «Համրին �՛ 
վիրաւորիր, կոյրի ոտքերի առջև խոչ ու խութ �՛ դիր» /
Ղգրս. 19:14/: Չ՟վ՟իփջգժ ղ՟վբնրմ, նռ շթ ժջնրղ ՟ճբ 
իփջւգվզ, մյ՟մ՟խնրղ ե ռ՟ս՟ՠ՟մգժ ինրժթմ, թջխ 
շ՟վ՟իփջգժ ղեխթ ՟պ՟չ, նռ շթ սգջգժ գհ՟լզ, մնճմմ ե, թմշ 
անհ՟մ՟ժ խնճվթ ՟պ՟չ, ւ՟մդթ նռ շթ սգջգժ, ծ՟ր՟սնրղ ե 
ժջ՟լթմ: Ք՟մդթ, գվՠ ղեխմնրղեխզ շ՟վ՟իփջնրղ ե, գր 
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«տասը մարդ վկայում են, որ դա սուտ է, �ևնոյնն է, կը 
հաւատան բամբասողին»: 

ԻմշոեKջ ցնիծ՟սնրտգժ անհ՟տ՟լզ

Եէե մնճմթջխ անհզ դհչ՟ճ ՟վ՟լթ ծ՟ղ՟վ գր ինջսն-
ռ՟մնրթ, ՟ո՟ բ՟ ւթշ ե, ւ՟մդթ ծ՟վխ ե սթվնչզ ռգվ՟-
բ՟վկմգժ անհ՟տ՟լզ, գէե ռգվչթմջ նհչ ե: Եէե նհչ շե, 
ոեսւ ե ս՟ժ ծ՟վ՟դ՟սմգվթմ, թջխ գէե ծ՟վ՟դ՟սմգվ 
շխ՟մ, ոեսւ ե ս՟ժ ՟հւ՟սմգվթմ խ՟ղ գխգհգտնրմ: Իջխ 
՟ճմնրծգսգր` ղգհւզ ւ՟րգժ ո՟ծւնռ գր ՟հփէւնռ:

Իմմգվնվբ Պ՟սնրթվ՟մթ ղ՟ջթմ

ԻKմշ ե ՟վագժրնրղ Իմմգվնվբ Պ՟սնրթվ՟մնռ

Իմմգվնվբ ո՟սնրթվ՟մնռ ՟վագժրնրղ ե ջնրս ռխ՟ճնրէթրմ 
ս՟ժ ղգվկ՟րնվթ բեղ, թմշոեջ մ՟գր ՟վագժրնրղ ե ՟ղեմ 
սգջ՟խթ ջնրս:

Սնրս ռխ՟ճնրէգ՟մ թմշոթջթK սգջ՟խմգվ գմ ժթմնրղ

Սնրս ռխ՟ճնրէգ՟մ ՟մնր՟մ ս՟խ ՟վագժրնրղ ե բ՟ս՟խ՟մ 
ջնրս ռխ՟ճնրէթրմզ, գվՠ բ՟ս՟վ՟մնրղ նգրե ղեխթմ ջնրս 
՟ղՠ՟ջս՟մնրղ գմ, ՠնհնւնրղ խ՟ղ թմշ-նվ ծ՟վտնրղ ջնրս 
ռխ՟ճնրէթրմ գմ ս՟ժթջ, բ՟ս՟վ՟մթտ ՠ՟տթ՛ ջնրս 
ռխ՟ճնրէթրմ ե մ՟գր, գվՠ ղեխթմ դվո՟վսնրղ գմ թվ ՠ՟տ՟-
խ՟ճնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ, խ՟ղ նգրե ղեխթ գվգջթմ ՟մ՟վբ՟վ 
մ՟ի՟սթմւ գմ ս՟ժթջ: 

ԻKմշ ե սգհթ նրմգմնրղ ջսթ ո՟սձ՟պնռ

Սսթ ո՟սձ՟պնռ ժթմնրղ գմ յ՟ս ռեձգվ գր խպթրմգվ: 
Սս՟իփջզ ջ՟ս՟մ՟ճթ նվբթ ե (սգ՝ջ Յնռծ. 8:44): «Սուտ 
խօսքերից փախչում է Սուրբ Հոգին, ինչպէս նաև �ր 
ծառայ Հրեշտակը», նռւգվ փամնրղ գմ ղգդ, գվՠ ղգմւ 
ձյղ՟վսնրէգ՟մ ղեչ գմւ: Սս՟իփջմգվմ թվգմտ ջսնռ 
ռմ՟ջնրղ գմ յ՟սգվթմ գր ո՟սձ՟պ գմ բ՟պմնրղ թվգմտ 
խնվլ՟մղ՟մ, բվ՟ ծ՟ղ՟վ ոեսւ ե ժգդնրմ ո՟ծգժ ջնրս 
իփջւգվթտ: «Սուտը պատճառն ու գլուխն է բոլոր  �ղ-
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քերի», նրջսթ, ջնրս իփջգժմ փանրս շե ն՝շ ժջնհթ, ն՝շ եժ 
իփջնհթ ծ՟ղ՟վ, ւ՟մդթ իփջնրղ ե ձյղ՟վսնրէգ՟մ բեղ: 

ԵKվՠ ե ջնրսզ ժթմնրղ փաս՟խ՟վ գր ՠ՟վթ

Աճմ ը՟ղ՟մ՟խ, գվՠ ի՟ՠնրղ գմւ ղթ ղ՟վբնր, նռ ղգդմթտ 
ջնրվ ե իմբվնրղ ջո՟մնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ, գր ՟ջնրղ գմւ, էե 
ջնրվ շնրմգմւ, խ՟ղ գվՠ ՟մո՟վխգյս ծ՟վտթմ ո՟-
ս՟ջի՟մնրղ գմւ, էե շաթսգմւ: Նղ՟մ ջնրսզ փաս՟խ՟վ ե 
գր ՠ՟վթ: 

Տ՟ջմգվնվբ Պ՟սնրթվ՟մթ ղ՟ջթմ

ԻKմշ ե ՟վագժրնրղ Տ՟ջմգվնվբ Պ՟սնրթվ՟մնռ

Տ՟ջմգվնվբ ո՟սնրթվ՟մնռ ՟վագժրնրղ ե տ՟մխնրէթրմզ 
գր ՟մա՟ղ բվ՟ ծգս խ՟ոնր՟լ ինվծնրվբմգվզ, նվնմւ 
ծ՟խ՟ջնրղ գմ ղգվկ՟րնվթ ծ՟մբեո ջթվնրմ: 

ԻմշնKր գմ ՟վագժրնրղ նշ ղթ՟ճմ անվլգվզ, ՟ճժգր ինվծնրվբմգվզ

Ավագժրնրղ գմ նշ ղթ՟ճմ շ՟վ անվլգվզ, ՟ճժգր՛ շ՟վ 
տ՟մխնրէթրմմգվմ նր ինվծնրվբմգվզ: 1. Ովնռծգսգր, գվՠ 
ծնանրղ խ՟մ շ՟վ տ՟մխնրէթրմմգվ գր ինվծնրվբմգվ, 
ծնաթմ ՟վբեմ ՟մղ՟ւնրվ ե բ՟պմնրղ Աջսնրլնճ ՟պ՟չ գր 
Նվ՟մ ՟մ՟վը՟մ, թմշոեջ ՟ջնրղ ե Սնհնղնմզ՛ «Անիրաւ 
խորհուրդը  պիղծ է Տիրոջ առջև» /Ապ՟խ. 15:26/: Որջսթ, 
ղ՟վբ ոեսւ ե ղ՟ւվթ թմւմ թվգմ ՟ճբ մգվւթմ ոհլնրէթրմ-
մգվթտ, թմշոեջ ջնռնվգտմնրղ ե Ապ՟ւգ՟ժզ. «Մաքրենք 
�նք զ�զ մար4ի և հոգու ամէն պղծութիւնից, կատա-
րեալ դարձնենք սրբութիւնը Աստուծոյ երկիւղով» /Բ 
Կնվմէ. 7:1/: 
2. Ովնռծգսգր շ՟վ անվլգվզ խ՟միգժնր ծ՟ղ՟վ ոեսւ ե 
ձմյգմւ ղգվ ղեչ ղգհ՟րնվ տ՟մխնրէթրմմգվմ նր 
ինվծնրվբմգվզ, նվնմտթտ, թմշոեջ շ՟վ ջգվղգվթտ, ՟ձնրղ 
գմ շ՟վ անվլգվ, թմշոեջ նվ ՟ջնր՟լ ե. «...քանի որ սրտից 
է, որ ելլում են  չար խորհուրդներ, սպանութիւններ, 
շնութիւններ, պոռնկութիւններ, գողութիւններ, սուտ 
վկայութիւններ, հայհոյանքներ» /Մ՟սէ. 15:19/: «Իւրա-
քանչիւր  ոք փորձւում է՝ հրապուրուելով և խաբուելով իր 
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ցանկութիւններից: Այնուհետև ցանկութիւնը, յղանա-
լով, �ղք է ծնում, և �ղքը, հասունանալով, մահ է 
ծնում» /Յ՟խ. 1:14-15/:

ԻմշոթKջթ  խթվւ ե ՟վագժրնրղ Տ՟ջմգվնվբ Պ՟սնրթվ՟մնռ

Եվՠ ՟վագժրնրղ ե ղգվկ՟րնվթբ ո՟սխ՟մնհ նվգրե ՠ՟մ 
տ՟մխ՟մ՟ժզ, ՟վագժրնրղ ե մ՟ի՟մկզ:
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ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ գմւ ծ՟ջխ՟մնրղ ւվթջսնմե՟խ՟մ ՟պ՟ւթմնրէթրմ ՟ջգժնռ

Քվթջսնմե՟խ՟մ ՟պ՟ւթմնրէթրմ ՟ջգժնռ՛ ծ՟ջխ՟մնրղ 
գմւ Արգս՟վ՟մ՟խ՟մ Ճյղ՟վսնրէգ՟մ ռվ՟ճ ծթղմնր՟լ 
փվեմւթ ՟դ՟ս, աթս՟խտնր՟լ, ՟մխգհլ, ղյս՟խ՟մ 
կասնրղմ նր խ՟ս՟վնրղզ Աջսնրլնճ յմնվծթ մգվանվլնր-
էգ՟ղՠ: Ապ՟ւթմնրէթրմմ թմւմթմ ղեխ ե, թմշոեջ ժնխ ղթ ե 
Աջսնրլնճ խ՟ղւզ, նվզ ղգվ ջվՠ՟մ՟ժմ ե (սգջ Ա Թգջ՟հ. 
4:3), ղեխ ե փվեմւզ գր ղեխ ե ո՟սնրթվ՟մզ` սվնր՟լ ղգվ 
Տթվնչթտ. «…սիրէք ��անց» /Յնռծ. 15:17/: Աճմ մ՟գր 
ՠ՟վթ ե, ւ՟մթ նվ ՠ՟վթ ե Իմւզ Աջսնր՟լ, նրջսթ, «բոլոր 
առաքինութիւնների պատճառը , - ՟ջնրղ ե Սՠ. 
Տ՟էգր՟տթմ,- Աստուած է», Ոռ գր սմխնրղ ե բվ՟մւ ղ՟վ-
բնր ղեչ, նվոեջդթ դ՟վբ՟վթ ՟վբ՟վմգվթմ գր նրհհթ ղգ-
հ՟րնվմգվթմ: Աճբոեջ Աՠվ՟ծ՟ղզ դ՟վբ՟վնր՟լ եվ ծմ՟-
դ՟մբնրէգ՟ղՠ, Յնռջեցզ` նհչ՟ինծնրէգ՟ղՠ, Մնռջեջթ 
ղեչ ղգմւ սգջմնրղ գմւ ծգդնրէթրմ, թջխ Դ՟րէթ ղեչ` 
ինմ՟վծնրէթրմ: Կվւնսթմ մ՟ խզ բ՟վկմթ նհչ՟ինծ, 
ՠ՟վխ՟տխնսթմ` ծգդ, թջխ ծո՟վսթմ` ինմ՟վծ: Ննճմթջխ 
ա՟ճժթմ խզ բ՟վկմթ ա՟պ, թջխ ի՟ր՟վզ խզ ցնիթ ժնճջթ: 
Աճջոթջնռ՛ ղգլ գր ՟դմթր ե ՟պ՟ւթմնրէթրմզ, նրջսթ ՟ղեմ 
նւ, նռ ցմսպնրղ ե թվ ցվխնրէթրմզ, ոեսւ ե ջթվթ ՟ճմ 
՟ղՠնհչ ջվսնռ, ւ՟մթ նվ ՟պ՟ւթմթ ղ՟վբնր ո՟վագրմ 
Աջսնր՟լ Իմւմ ե, նվ ղ՟վբնրմ սնրգժ ե ՟ճմ:

ԻմշոեKջ ծ՟ջխ՟մ՟ժ, նվ ՟պ՟ւթմնրէթրմմ թմւմթմ ղեխ ե

Իմշոեջ գր ՟ջնրգտ, ՟պ՟ւթմնրէթրմզ ղեխ ե, ՠ՟ճտ ՟պ՟վ-
խ՟ճթ ս՟վՠգվնրէգ՟մ գր անվլնհնրէթրմմգվթ, սգհթ, 
ը՟ղ՟մ՟խթ, կգրթ գր ՟ճժ ծ՟մա՟ղ՟մւմգվթ ո՟սձ՟պնռ 
՟պ՟ւթմնրէթրմզ խ՟վնհ ե ս՟վՠգվ բվջգրնվնրղմգվ 
նրմգմ՟ժ: Դվ՟մտթտ ճ՟սխ՟ոեջ ՟պ՟մկմ՟տրնրղ գմ 
աժի՟րնվմգվմ նր ՟ղգմ՟՟մծվ՟ըգյսմգվզ, նվնմտթտ 
ՠինրղ գմ ՠնժնվ ղթրջ ւվթջսնմե՟խ՟մ ՟պ՟ւթմնրէթրմ-
մգվզ:
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ՈվնKմւ գմ աժի՟րնվ ՟պ՟ւթմնրէթրմմգվզ

Գժի՟րնվ ՟պ՟ւթմնրէթրմմգվզ ժթմնրղ գմ Աջսնր՟լ՟ճթմ 
գր Մ՟վբխ՟ճթմ: Աջսնր՟լ՟ճթմ ՟պ՟ւթմնրէթրմմգվմ գմ` 
Հ՟ր՟սւզ, Յնճջզ գր Սեվզ, ւ՟մթ նվ մվ՟մտ ՟մղթչ՟խ՟մ 
՟պ՟վխ՟մ Աջսնր՟լ Իմւմ ե. «Հաւատքով հաւատում 
ենք Աստծուն, որ Նա �այն Իր ողորմածութեամբ ստեղ-
ծեց �զ... և փրկեց... Յոյսով �նք սպասում ենք Աստուծոյ 
ողորմածութեանը, որ խոստացել է �զ, քանզի Նա 
գթասիրտ է և ճշմարիտ: Եւ սիրում ենք Նրան, քանզի Նա 
�այն բարի է, և յանուն Նրա սիրում ենք �րձաւորին, ով 
ստեղծուածն ու պատկերն է Նրա»:
 Իջխ Մ՟վբխ՟ճթմ ՟պ՟ւթմնրէթրմմգվզ ջվ՟մւ գմ` 
Խնծգղնրէթրմզ, Ավթնրէթրմզ, Ոհչ՟ինծնրէթրմզ գր 
Ավբ՟վնրէթրմզ, ւ՟մթ նվ մվ՟մւ ՠըյխնրղ գմ ղ՟վբխ՟ճթմ 
ծնանր նրըգվզ, նվնմւ գմ` ՠ՟մ՟խ՟մզ, տ՟ջղ՟խ՟մզ գր 
տ՟մխ՟խ՟մզ: Խնծգղնրէգ՟ղՠ ՠըյխնրղ գմւ ծնանր 
ՠ՟մ՟խ՟մ ղ՟ջզ, Ավթնրէգ՟ղՠ` տ՟ջղ՟խ՟մ ղ՟ջզ, 
Ոհչ՟ղսնրէգ՟ղՠ` տ՟մխ՟խ՟մզ, թջխ Ավբ՟վ՟ղսնր-
էթրմզ ՠըյխնրղ ե ՟ղՠնհչ ծնաթմ:

Նյ՟մ՟խնրղ ե` աժի՟րնվ ՟պ՟ւթմնրէթրմմգվզ գփKէմ գմ

Աճն, մվ՟մւ գփէմ գմ` Հ՟ր՟սւզ, Յնճջզ, Սեվզ, 
Խնծգղնրէթրմզ, Ավթնրէթրմզ, Ոհչ՟ինծնրէթրմզ գր 
Ավբ՟վ՟ղսնրէթրմզ:

ՀԱՒԱՏՔԻ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե Հ՟ր՟սւզ

Հ՟ր՟սւզ, ծ՟ղ՟կ՟ճմ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մ իփջւթ, «...յուսաց-
ւած բաների հաստատումը և ապացոյցն [է] ա՛յն բանե-
րի, որոնք չեն երևում» /Եՠվ.11:1/, ՟ճջթմւմ` «...հաւատքը 
�ր մէջ հաստատում է յաւիտենական կեանքի սպասուող 
բարիքները,- ինվծնրղ ե Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ,- և Աստծուն` 
բարիքները շնորհողին»: Եր ՟ճմ, թմշ շգմւ սգջմնրղ ղգվ 
ղ՟վղմ՟խ՟մ ՟շւգվնռ, մվ՟մնրղ ծ՟ղնդրնրղ գմւ 
ծ՟ր՟սւնռ. ծ՟ր՟սւմ ՟մսգջ՟մգժթմ սգջ՟մգժթ ե 
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բ՟վկմնրղ ղգդ: Եր թմշոեջ ՟վգրթտ ՠինհ ժնճջթ յմնվծթր 
ղգմւ սգջմնրղ գմւ ղգդ յվչ՟ո՟սնհ ՟յի՟վծզ, ՟ճմոեջ 
եժ Աջսլնրտ ՠինհ ծ՟ր՟սւթ ժնճջթ յմնվծթր ղգմւ խ՟վնհ 
գմւ սգջմգժ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խգ՟մւզ, ՟վբ՟վմգվթ ց՟պ-
ւզ, ղգհ՟րնվմգվթ ս՟մչ՟մւմգվզ գր Իվգմ Քվթջսնջթմ` 
մջս՟լ Հփվ ՟չ խնհղնրղ:

ԻKմշ փանրս` Հ՟ր՟սւթտ

Հ՟ր՟սւզ ՠնժնվ ՠ՟վթւմգվթ աժնրիմ ե. ՟ճմ ղ՟վբնրտ 
ծգպ՟տմնրղ ե ՟ղգմ՟ճմ շ՟վզ. ջթվգժթ գր ծ՟վ՟դ՟ս ե 
բ՟վկմնրղ Աջսլնրմ, թջխ Հվգյս՟խմգվթմ` զմխգվմգվ: 
Հ՟ր՟սւզ Եվխթմւ ե ճ՟ցյս՟խնրղ, թմշոեջ Եմնռւթմ գր 
Եհթ՟ճթմ: Հ՟ր՟սւզ ցվխնրղ ե չվծգհգհթտ, թմշոեջ 
ցվխգտ Ննճթմ գր մվ՟ սնրմզ: Հ՟ր՟սւզ ո՟սգվ՟դղնրղ ե 
՟յի՟վծթ բեղ գր ս՟ժթջ ե ւգդ ՟ճմ, թմշ իմբվնրղ գջ: 
Հ՟ր՟սւզ շթ զմբնրմնրղ ը՟ղ՟մ՟խ՟րնվ ՠ՟վթւմգվզ գր 
ղ՟վբնրմ ցվխնրղ ե ղգհւգվթտ նր ս՟մչ՟մւմգվթտ: 
Հ՟ր՟սւզ ղ՟վբնրմ գվչ՟մթխ ե բ՟վկմնրղ, ՟ճմ մ՟գր 
ճ՟վնրէթրմ ե ս՟ժթջ: Հ՟ր՟սւզ ցվխնրղ ե ջվթտ, խվ՟խթտ 
գր ՟պթրլմգվթտ, թմշոեջ ցվխգտ Դ՟մթեժթմ գր գվգւ 
գվթս՟ջ՟վբմգվթմ: 

Բ՟ճտ շեK նվ բգրգվզ մնճմոեջ ծ՟ր՟սնրղ գմ

Աճմ ծ՟ր՟սւզ, նվ նրմգմ բգրգվզ, խ՟ս՟վգ՟ժ շե, ՟մ-
ռ՟վկ՟ծ՟սնճտ ե գր Աջսնրլնճ յմնվծթտ շե, ՟ճժ Քվթջսն-
ջթ գր Ապ՟ւգ՟ժմգվթ ծվ՟յւմգվզ սգջմգժնրտ գր մվ՟մտթտ 
նրմգտ՟լ ս՟ամ՟ո՟ճնճդ ծղսնրէթրմթտ, ւ՟մթ նվ մվ՟մւ 
ջսթոնր՟լ եթմ ձշ՟ժ. «Ի՞նչ կայ �ր  և քո �ջև, Յիսո´ւս, 
Որդի´ Աստուծոյ, �զ տարաժամ տանջելո՞ւ եկար» /Մսէ. 
8:29/:

Հ՟ր՟սւթ թKմշ սգջ՟խմգվ խ՟մ

Հ՟ր՟սւզ ժթմնրղ ե ղգպ՟լ գր խգմբ՟մթ: Մգպ՟լ ծ՟ր՟սւ 
նրմգմնրղ գմ ղթ՟ճմ ՟մնրմնռ ւվթջսնմգ՟մգվզ, ՟ճջթմւմ՛ 
՟ջսնր՟լո՟յսնրէգ՟մ խգվո՟վ՟մւ նրմգտնհ, ՠ՟ճտ 
մվ՟ դփվնրէթրմմ նրվ՟տ՟լ ղ՟վբթխ: Բ՟ճտ ՟ճջ ծ՟ր՟սւմ 
՟րգժթ ձյղ՟վթս ե, ւ՟մ բթր՟ճթմզ, ւ՟մթ նվ թչմնրղ ե 
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Աջսլնր յմնվծթտ` ղխվսնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ: Եր ւ՟մթ նվ 
՟ճջ ծ՟ր՟սւզ, շնրմգմ՟ժնռ ջեվ գր ՠ՟վթ անվլգվ, բ՟վկգժ 
ե ղգպ՟լ, ՟ո՟ գր մ՟, թմշոեջ բթր՟ճթմզ, ՟մռ՟վկ՟-
ծ՟սնճտ ե:
 Աճբոթջթմ շե, ջ՟խ՟ճմ, խգմբ՟մթ ծ՟ր՟սւզ: Աճմ 
խ՟ս՟վգ՟ժ ե գր ռ՟վկ՟սվնրգժթ, ՟ճմ Սվՠգվթ գր 
զմսվգ՟ժմգվթ ծ՟ր՟սւմ ե: Աճջ ծ՟ր՟սւնռ ՟վբ՟վ՟տ՟մ 
մ՟ծ՟ոգսմգվզ, իփջգտթմ Մ՟վա՟վեմգվզ, գր ւ՟վնդգ-
տթմ Ապ՟ւգ՟ժմգվզ: Յ՟մնրմ ՟ճջ ծ՟ր՟սւթ ս՟մչնրգտթմ 
ինջսնռ՟մնհմգվզ, ղ՟վսթվնջ՟խ՟մ ղ՟ծնռ զմխ՟մ 
ձամ՟րնվմգվզ: Ն՟գր ՠնժնվ զմսվգ՟ժմգվզ` ՟պ՟չթմմգվզ, 
ղթչթմմգվմ նր ռգվչթմմգվմ ՟ճջ ծ՟ր՟սւնռ ղգպմնրղ եթմ 
գր ՟վը՟մ՟մնրղ ոջ՟խմգվթ: Ած՟ խ՟ս՟վգ՟ժ գր 
ռ՟վկ՟սվնրնհ ծ՟ր՟սւզ, գր թմշոեջ ՟ջնրղ ե Ապ՟ւգ՟ժզ. 
«Պատերազ�ցի բարի պատերազմը , աւարտեցի 
ընթացքս, պահեցի հաւատքը: Եւ հիմա՝ ինձ է սպասում 
արդարութեան  պսակը, որը, որպէս հատուցում, ինձ 
պիտի տայ Տէրը` արդար Դատաւորը, այն  օրը» /Բ Տթղ. 
4:7-8/:

ԻKմշ ե ՟մծվ՟ըգյս խգմբ՟մթ ծ՟ր՟սւ նրմգմ՟ժնր ծ՟ղ՟վ

Կգմբ՟մթ ծ՟ր՟սւ նրմգմ՟ժնր ծ՟ղ՟վ ոեսւ ե ծ՟ր՟սւթ 
ծգս ղթ՟ջթմ անվլգվ ՟մգժ, նվնմւ ՟ճբ ծ՟ր՟սւթմ 
խգ՟մւ գմ ո՟վագրնրղ, ւ՟մդթ, թմշոեջ ՟ջնրղ ե Յ՟խնՠնջ 
Ապ՟ւգ՟ժզ, «...հաւատքն  առանց գործերի �ռած է»: 
Հ՟ր՟սւնռ ղգմւ ղ՟ւվրնրղ գմւ ղգհւգվթտ, թջխ 
անվլգվնռ ղգդ գս գմւ ո՟ծնրղ ՟ճբ մնճմ ղգհւգվթտ: 
Հ՟ր՟սւնռ ղգմւ ջս՟մնրղ գմւ նվբգավնրէգ՟մ յմնվծզ, 
թջխ անվլգվնռ ը՟պ՟մանրղ գմւ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խգ՟մւթ 
ց՟պւզ: «Եւ ինչպէս արծիւն է թռչում իր երկու թևերով,- 
՟ջնրղ ե Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ,- այնպէս էլ մարդը, հաւատքի և 
գործերի շնորհիւ թռչում է Երկնքի Արքայութիւն: 
Հաւատքը արմատն է, գործերը` պտուղները: Հաւատքը 
Արքայութեան բանալին է, իսկ գործերը` բանալու 
շարժումը, որով բացում ենք և մտնում»: Ն՟գր` 
ծ՟ր՟սւզ ծթղւմ ե, թջխ անվլգվմ` ՟ճբ ծթղւթ ռվ՟ճթ 
խ՟պնճտզ, նվմ զջս Ապ՟ւգ՟ժթ` նջխթմ ե, ՟վլ՟էզ գր 
՟ճժմ, թմշթ ղ՟ջթմ գր ՟ջնրղ ե. «Եթէ մէկը այս հիմքի վրայ 
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կառուցի ոսկով, արծաթով, թանկարժէք քարերով, 
փայտով, խոտով, եղէգով...» /Ա Կնվմէ. 3:12/:

ԻմշթKմ ոեսւ ե ծ՟ր՟ս՟ժ

Հ՟ր՟ս՟ժ ոեսւ ե ՟՝ճմ իփջւգվթմ, նվնմւ Սնրվՠ Հնաթմ 
իփջգժ ե Մ՟վա՟վեմգվթ գր Ապ՟ւգ՟ժմգվթ ՠգվմնռ, 
ծ՟ր՟ս՟ժ ոեսւ ե ՟՝ճմ ավ՟րնվ ը՟պ՟մանրէգ՟մզ, նվզ 
էնհգժ գմ ղգդ Եխգհգտնր ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսմգվզ: 
Հ՟ր՟ս՟ժ, ՟ճժ նշ` «...համարել հէքիաթ և կեղծիք»: 
Հ՟ր՟ս՟ժ ոեսւ ե ՟ճմոեջ, ՟ջգջ «...քո աչքերով 
տեսնում ես անցեալը և այն, ինչ պէտք է լինի, և այն, ինչ է 
հիմա»: Պեսւ ե ծ՟ր՟ս՟ժ Սնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մզ, ղգվ 
Տեվ Աջսնրլնճ Տմփվթմնրէգ՟մզ, Սնրվՠ Եխգհգտնրմ գր 
ղգհւգվթ էնհնրէգ՟մզ, թմշոեջ մ՟գր` անվլգվթ բթղ՟տ 
ծ՟սնրտղ՟մզ...  

ՅՈՅՍԻ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե Յնճջզ

Յնճջզ ծ՟մբգվկգ՟ժ ՠ՟վնրէգ՟մ ծ՟ր՟ս՟վթղ ջո՟ջնրղմ 
ե գր ՠինրղ ե Աջսնրլնճ յմնվծթտ (ծ՟ր՟սւթտ) գր ՠ՟վթ 
անվլգվթտ, ՟պ՟մտ նվնմտ մ՟ ՟վբեմ ճնճջ շե, ՟ճժ 
ճ՟մբամնրէթրմ: Հ՟ր՟սւնռ ձ՟մ՟շնրղ գմւ Աջսլնրմ, թջխ 
ճնճջնռ զմխ՟ժնրղ Նվ՟մ:

ԻKմշ սգջ՟խթ ե ժթմնրղ Յնճջզ

Յնճջզ ժթմնրղ ե նհչգվթ ճնճջ գր ՟ճջ ՟յի՟վծթտ ծգպ՟տ՟լ-
մգվթ ճնճջ: Ոհչգվթ ճնճջզ ղգդ նրհգխտնրղ ե բգպ ՟ճջ խգ՟մ-
ւթ զմէ՟տւնրղ, գր բ՟ ծգմտ էնր՟տգ՟ժթ ծ՟ջս՟սղ՟մ 
ճնճջմ ե, ւ՟մդթ ւ՟ճժնրղ գմւ ՟ղնրվ ծ՟ր՟սւնռ գր ճնճջնռ, 
՟ճժ նշ էե`գվգր՟խ՟ճ՟խ՟մ: Իջխ ՟ճջ ՟յի՟վծթտ ծգպ՟-
տ՟լմգվթ ճնճջզ աթսնրէգ՟մ ծ՟ջս՟սղ՟մ ճնճջմ ե, ւ՟մթ 
նվ մվ՟մւ ծ՟ջս՟ս աթսգմ թվգմտ ՟ո՟ա՟ճ ծ՟սնր-
տնրղզ: 
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ԻմշոեKջ խ՟վնհ ե Յնճջզ շ՟ղ՟շգտմգժ

Եվխնր խգվո: Ն՟ի` ճնճջթ ծ՟ղ՟վ ՟մծվ՟ըգյս ե շնվջ 
ՠ՟մ, ՟ճմ ե` ճնճջթ ՟պ՟վխ՟մ, ճնրջ՟տնհզ, ճնճջզ գր 
՟ո՟րթմնրէթրմմ թմւզ: Աճջոթջնռ` ճնճջթ ՟պ՟վխ՟մ 
Քվթջսնջմ ե, ճնրջ՟տնհզ` ղ՟վբզ. ճնճջմ թմւմթմ` թմշոեջ 
նրըզ, գր ՟ո՟րթմնրէթրմզ, ՟ճջթմւմ` ծգմտ անվլնհնր-
էթրմզ` ջո՟ջնրղզ: Եր գվՠ ՟ճջ շնվջզ ղթ՟ջթմ գմ, ՟ճբ 
ը՟ղ՟մ՟խ ՟ծ՟ ճնճջզ շթ ՟ղ՟շգտմնրղ: Եվխվնվբ` ճնճջթ 
՟պ՟վխ՟ճթ ծ՟ղ՟վ մնճմոեջ ծ՟վխ՟րնվ ե շնվջ ՠ՟մ. 
՟ճջթմւմ, նվ ՟պ՟վխ՟մ խ՟վնհ՟մ՟ճ, տ՟մխ՟մ՟ճ, 
թղ՟մ՟ճ գր ղթյս ժթմթ: Եր ՟ճջոեջ` Քվթջսնջ ՟ղգմ՟-
խ՟վնհ ե, ՟ղեմւթմ ՠ՟վթմ ե տ՟մխ՟մնրղ, Ն՟ աթսե` թմշմ 
ե փաս՟խ՟վ ՠնժնվ ղ՟վբխ՟մտ, գր ղթյս անճնրէթրմ նրմթ, 
նրջսթ ՟ճմ ճնճջզ, նվ նրմգմւ Քվթջսնջթ ծ՟մբեո, ղգդ շթ 
՟ղ՟շգտմնրղ ն´շ ՟ճջսգհ, ն´շ եժ ճ՟րթսգմ՟խ՟մնրէգ՟մ 
ղեչ:

ԻմշոեKջ խ՟վնհ ե Յնճջմ ՟ղ՟շգտմգժ

Աճբոեջ ե, գվՠ ղգմւ ճնճջզ բմնրղ գմւ ղ՟վբնր ռվ՟ճ: Եր 
ւ՟մթ նվ ղ՟վբթխ էնճժ գմ, ՟մՠ՟վգ՟տ՟խ՟ղ գմ, սաես գմ 
գր ՟մտնհթխ, մվ՟մտ ռվ՟ճ բվ՟լ ճնճջմ եժ ՟մխ՟ս՟վ ե 
ղմնրղ: Ած՟ էե թմշնր Մ՟վա՟վեմ ղգդ իվ՟սնրղ ե. «Յոյս 
�´ դրէք իշխանների` մարդկանց որդիների վրայ, որով-
հետև նրանցից փրկութիւն չկայ» /Ս՟հղ. 145:3/: Աճժ սգ-
հնրղ եժ ՟ճջ ե ՟ջնրղ. «Լաւ է յոյսը դնել Տիրոջ վրայ, քան 
յոյսը  դնել մարդկանց վրայ: Լաւ է յոյսը դնել Տիրոջ վրայ, 
քան յոյսը դնել իշխանների վրայ» /Ս՟հղ. 117:8,9/: Իջխ 
Եվգղթ՟ Մ՟վա՟վեթտ ղգմւ թղ՟մնրղ գմւ ծգսգրգ՟ժզ. 
«Թող անիծեալ լինի ա՛յն մարդը, որ իր յոյսը կը դնի մար-
դու վրայ` ապաւինելով նրա մար4ին ու բազկին» /Եվգղ. 
17:5/:

ԻKմշ ե ղգդ ս՟ժթջ Յնճջզ

Յնճջմ փաս՟րես ե գր յ՟ս ՠ՟վթւմգվ ե ս՟ժթջ: Աճմ ղ՟վ-
բնրմ ցվխնրղ ե յ՟ս խնվնրջսմգվթտ գր էյմ՟ղթմգվթտ: 
Ն՟գր ը՟ղ՟մ՟խ՟րնվ ՠ՟վթւմգվ ե ո՟վագրնրղ, թմշոեջ` 
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խգվ՟խնրվմ նր չնրվզ: Յնճջմ նրվ՟ի՟տմնրղ ե ծնաթմ գր 
գվՠեւ շթ ՟ղ՟շգտմնրղ:

ԻմշոեKջ ո՟ծո՟մգժ Յնճջզ

Յնճջզ ո՟ծո՟մգժնր ծ՟ղ՟վ ծ՟վխ՟րնվ գմ ծ՟ր՟սւ գր 
ՠ՟վթ անվլգվ, ւ՟մդթ ՟պ՟մտ բվ՟մտ ճնճջզ ճնճջ շե, ՟ճժ` 
ճ՟մբամնրէթրմ: Ք՟մդթ ծ՟ր՟սւզ ճնճջզ բ՟վկմնրղ ե 
ղյս՟խ՟մ, ՟ճջթմւմ՛ ՟ճմ ՟ղվ՟տմնրղ ե ղ՟վբնր ղեչ, թջխ 
անվլգվզ մվ՟մ ՠ՟վթ գմ բ՟վկմնրղ: Եր գէե ղ՟վբ 
մնճմթջխ ղգհ՟մշթ, ՟ո՟ ոեսւ շե ճնրջ՟ծ՟սնրթ, ՟ճժ 
՟րգժթ ժ՟ր ե ՟ո՟րթմթ Ավ՟վշթմ, Ոռ մ՟ճնրղ ե ղգվ 
բ՟վկթմ (նվզ ծ՟ր՟սւթ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ ճնճջթ ղեչ 
ե) գր ծ՟սնրտնրղ ե ՠ՟վնրէգ՟ղՠ:

ՍԻՐՈՅ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե Սեվզ

Սեվզ բ՟ ջթվ՟ժթվնրէթրմ ե, նվնռ ղգմւ ջթվնրղ գմւ 
Աջսլնրմ` ճ՟մնրմ Աջսնրլնճ, թջխ ղգվկ՟րնվթմ` ճ՟մնրմ 
Աջսնրլնճ գր Աջսնրլնճ ղեչ: Սեվզ խգ՟մւ ե, նվզ ջթվնհթմ 
ղթ՟տմնրղ ե ջթվգժթթմ: Սեվզ յմնվծ ե, նվնռ տ՟մխ՟մնրղ 
գմւ սգջմգժ Աջսլնրմ գր ծթ՟մ՟ժ մվ՟մնռ:

ՈKվմ ե ջթվնճ մյ՟մզ

Սթվնհ ՟մկզ ջթվգժթթմ գ՝ր ծ՟ձնճւնռ ժջնրղ ե, գ՝ր իփջնրղ 
մվ՟ ծգս: Մթյս մվ՟ ղ՟ջթմ ե ղս՟լնրղ, գր ՟մկ՟մկթվ 
խզ լ՟պ՟ճթ մվ՟մ: Իվ ծնաթմ գր ծ՟վջսնրէթրմզ խզ դնծթ 
ջթվգժթթ ծ՟ղ՟վ: Կզ ռ՟իգմ՟ճ ռթվ՟րնվգժ մվ՟մ, թջխ գէե 
մնճմթջխ ռթվ՟րնվթ, ՟ո՟ խզ կասթ յնրս՟ցնճէ ծ՟յ-
սզրգժ: Նվ՟ ծ՟ղ՟վ նրվ՟ինրէթրմ ե ջթվգժթթ ծգս ժթմգժզ, 
գր շ՟վշ՟վ՟մւ` ՠ՟ը՟մնրղթ ը՟ղ՟մ՟խ: Սթվնրղ ե ՟ճմ, 
թմշ ջթվնրղ ե ջթվգժթմ, գր ՟սնրղ ե ՟ճմ, թմշ ՟սնրղ ե մ՟: 
Եվՠ անռ՟ՠ՟մնրղ գմ ջթվգժթթմ՛ նրվ՟ի՟մնրղ ե, թջխ գվՠ 
ռ՟ս՟ՠ՟մնրղ գմ՛ խզ ինրջ՟ցթ ծ՟ճծնճնհմգվթտ:
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ՈKվմ ե ՟րգժթ ղգլ, ՍեKվզ, էեK Հ՟ր՟սւզ խ՟ղ Յնճջզ

Ապ՟ւգ՟ժթ ՟ճջ իփջւգվզ՛ «Բայց արդ` 4ում են հաւատք, 
յոյս, սէր. սրանք` երեքը. և սրանցից �ծը սէրն է» /Ա 
Կնվմէ. 13:13/, տնճտ գմ ս՟ժթջ Սթվնճ ղգլնրէթրմզ, ւ՟մթ 
նվ Հ՟ր՟սւզ լ՟մփէ՟տմնրղ ե Աջսնրլնճ ծգս, Յնճջզ 
ծ՟ջս՟սնրղ ե ղ՟վբնրմ ՟ճբ Հ՟ր՟սւթ ղեչ, ղթմշբգպ 
Սեվզ խ՟ոնրղ ե մվ՟մտ գր շթ էնհմնրղ, նվ ՟մծ՟ր՟-
սնրէթրմ նր ճնրջ՟ծ՟սնրէթրմ ժթմթ: Սեվզ ղգլ ե, ւ՟մթ նվ 
«Աստուած սէր է. և ով սիրոյ մէջ է ապրում, բնակւում է 
Աստուծոյ մէջ, և Աստուած բնակւում է նրա մէջ» /Ա 
Յնռծ. 4:16/: Սեվմ ՟րգժթ ղգլ ե, ւ՟մդթ ՟ղգմ՟ճմ ՠ՟վնր 
ջխթդՠմ նր լմնհզ Սեվմ ե, թմշոեջ Աջսնրլնճ, ՟ճմոեջ եժ 
ղգվկ՟րնվթ ծ՟մբեո: Սեվմ ՟րգժթ ղգլ ե, ւ՟մթ նվ 
Հ՟ր՟սւզ ղգդ ՟մծվ՟ըգյս ե ղթ՟ճմ ՟ճջ խգ՟մւնրղ, 
ւ՟մդթ ղ՟ծթտ ճգսնճ խ՟մամգժնր գմւ Աջսնրլնճ ՟պ՟չ: 
Յնճջմ ՟մծվ՟ըգյս ե գր ՟ճջ խգ՟մւնրղ, գր ղ՟ծթտ ճգսնճ, 
ՠ՟ճտ ղթ՟ճմ ղթմշգր ա՟ժթւ ծ՟սնրտնրղզ, թմշոեջ գր 
՟ջնրգտ ռգվզ: Մթմշբգպ Սեվմ ՟պ Աջսնր՟լ գր 
ղգվկ՟րնվզ ղմնրղ ե ճ՟րթսգ՟մ գր շթ մնր՟դնրղ, ՟ճժ 
ղյս՟ոեջ ՟ձնրղ ե:

Սթվնճ թKմշ սգջ՟խմգվ գմ ժթմնրղ

Սեվզ ժթմնրղ ե ջսվխ՟խ՟մ, ռ՟վկխ՟մ գր նվբթ՟խ՟մ: 
Սսվխ՟խ՟մ ջեվմ ՟մխ՟ս՟վ ե, ՟ճմ լմրնրղ ե ո՟ս-
ըզրգժնր ռ՟իթտ: Վ՟վկխ՟մ ջեվզ, ջ՟խ՟ճմ, խ՟ս՟վգ՟ժ ե 
գր լ՟անրղ ե ո՟սնրթ նր ց՟պւթ ց՟ց՟ւթտ: Իջխ 
նվբթ՟խ՟մ ջեվզ ագվխ՟ս՟վգ՟ժ ե գր լ՟անրղ ե ՠ՟վթ 
ճփը՟վ՟խ՟ղնրէթրմթտ:
 Աճջ ՟ղեմթտ դ՟ս` Սեվզ ժթմնրղ ե ՟ջսնր՟լ՟ճթմ 
(ջնրվՠ) գր ՟յի՟վծ՟ճթմ: Աջսնր՟լ՟ճթմ ջեվզ շթ 
մնր՟դնրղ, ՟ճժ ղյս՟ոեջ ՟ձնրղ ե, թջխ ՟յի՟վծթխ ջեվմ, 
զմբծ՟խ՟պ՟խզ, ղթյս մնր՟դնրղ ե: Այի՟վծթխ ջեվզ 
ղյս՟ոեջ ցմսպնրղ ե թվգմզ, զմխգվնչզ ջթվնրղ ե յ՟ծթտ 
գժժգժնռ, ՟ճբ թջխ ո՟սձ՟պնռ մ՟ մնր՟դնրղ ե, գվՠ 
յ՟ծնճէ շթ ջս՟մնրղ: Աճմ էեգր, ՟ճմնր՟ղգմ՟ճմթր, 
ղթ՟րնվնրղ ե, ՠ՟ճտ նշ՛ ՟մՠ՟ը՟մ, ւ՟մթ նվ ը՟ղ՟մ՟-
խ՟րնվ ծթղւ նրմթ, ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ եժ ՟վ՟ա ե ՟մտմնրղ: 
Օվթմ՟խ, գէե ղեխզ ղ՟վբնրմ ջթվնրղ ե ղ՟վղմ՟խ՟մ 

174



ագհգտխնրէգ՟մ գր ծ՟վջսնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ, ՟ո՟ գվՠ 
ռգվչթմջ մնհխ՟ժթ բ՟պմ՟ճ խ՟ղ ՟հւ՟ս, ՟ճբ ջեվզ խզ 
ւ՟մբնրթ, թջխ յ՟ս յնրսնռ ժթնռթմ խզ ռգվ՟լնրթ 
՟սգժնրէգ՟մ: Ք՟մդթ նռ նգրե ղեխթմ ջթվնրղ ե ղ՟վղմ՟-
խ՟մ ծ՟ձնճւթ, ծգյս՟ջթվնրէգ՟մ խ՟ղ ՟մա՟ղ ՟ա՟ծնր-
էգ՟մ ծ՟ղ՟վ, ՟ճբոթջթ ջեվզ խնրվ՟տմնրղ ե մվ՟ ՟շւգվզ 
գր էնճժ շթ ս՟ժթջ սգջմգժ Աջսլնրմ, ւ՟մթ նվ ՟ճբոթջթ 
ջեվզ ղ՟վբնրմ խ՟ոնրղ ե ՟յի՟վծթխ ՠ՟մգվթ ծգս: Աճմ 
նշթմշ շթ ս՟ժթջ ՟հւ՟սմգվթմ, ՟ճժ ղյս՟ոեջ ծ՟ր՟ւնրղ ե 
թվ ծ՟ղ՟վ գր շթ ղս՟լնրղ ղ՟վբխ՟մտ ցվխնրէգ՟մ 
ղ՟ջթմ:

Իջխ թKմշ ե ջնրվՠ Սեվզ

Սնրվՠ Սեվզ շթ ցմսպնրղ թվգմզ, ՟ճժ ղթյս` Աջսլնրմզ: 
Եվՠ Սնրվՠ Հնաթմ ռգվգրթտ մնվնանրղ ե ղ՟վբնրմ, ՟ո՟ 
Նվ՟ ՟պ՟չթմ անվլզ ժթմնրղ ե ՟ճբ ղ՟վբնր ջվսնրղ 
ծնագրնվ չգվղնրէգ՟մ, ՟ճմ ե` Աջսնրլնճ գր զմխգվնչ 
ծ՟մբեո ջթվնճ մգվբվնրղզ: Եր ՟վբեմ ՟ճբ ջեվմ ՟վ՟վնրղ 
ե ՠ՟վթ անվլգվ, ՠ՟տնրղ ե ՟շւգվմ նր ՟խ՟մչմգվզ, նվ 
ղ՟վբ սգջմթ գր ժջթ ղթ՟ճմ ՠ՟վթմ: Հնսնսգժթւթմ էնճժ ե 
ս՟ժթջ զղՠնյիմգժ գվխմ՟ճթմ ՟մնրյ՟ծնսնրէթրմմգվզ: 
Բ՟տնրղ ե յվէնրմւմգվզ` ղգհւգվզ ինջսնռ՟մգժնր գր 
Աջսլնրմ ՟հփէգժնր, ց՟պ՟ՠ՟մգժնր ծ՟ղ՟վ: Ձգպւգվմ 
նրհհնրղ ե նհնվղնրէթրմ ս՟ժնր, նսւգվզ` բեոթ Եխգհգտթ: 
Սթվսմ եժ ժտմնրղ ե ՠ՟վթ ղս՟լնրղմգվնռ: Իջխ գէե ՠ՟վթ 
անվլգվ շխ՟մ, ՟ո՟ ՟ճբ ջեվմ Աջսնր՟լ՟ճթմ շե: Հնագրնվ 
ո՟սգվ՟դղնրղ ջնրվՠ Սեվզ ղ՟վբնրմ բ՟վկմնրղ ե 
ծ՟ղ՟վկ՟խ նր իթդ՟ի, ւ՟մդթ մ՟ չգվղ ե, թջխ ջվսթ 
չգվղնրէթրմզ իփջնրղ ե ՟վթնրէգ՟մ ղ՟ջթմ: Որջսթ, նռ 
թվ ջվսնրղ ջնրվՠ Սեվ նրմթ, մ՟ ռ՟ի շնրմթ, թմշթ ղ՟ջթմ 
գր Ապ՟ւգ՟ժմ ե ՟ջնրղ. «Սիրոյ մէջ երկիւղ չկայ. և 
կատարեալ սէրը  հեռու է վանում երկիւղը» /Ա Յնռծ. 
4:18/: Աճջոթջթ ջեվզ ղնպ՟տխնս շե, ՟ճմ ղթյս ճթյգտմնրղ ե 
ջթվգտգ՟ժթ ղ՟ջթմ: Աճմ նրը ե ս՟ժթջ ս՟մչ՟մւմգվ 
խվգժնր` ՟պ՟մտ դա՟ժնր բվ՟մւ, թմշոեջ ո՟ս՟ծգժ ե 
ղ՟վսթվնջմգվթմ: Իմշոեջ խվ՟խմ ե ղթյս կասնրղ ռգվ, 
՟ճբոեջ եժ Սվՠգվթ ջվսգվզ` ժթ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ջթվնռ, 
կասնրղ գմ բեոթ գվխթմւ, ւ՟մդթ ղյս՟ոեջ սգմշնրղ գմ 
բնրվջ ա՟ժ ղ՟վղմթտ գր խ՟մամգժ Աջսնրլնճ ՟պ՟չ, թմշթ 
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ղ՟ջթմ Պփհնջմ ՟ջնրղ ե. «...մար4ից դուրս գալը և 
Քրիստոսի  հետ լինելը  աւելի լաւ եմ համարում» /Փթժ. 
1:23/: Սնրվՠ Սեվզ, թ ս՟վՠգվնրէթրմ ՟յի՟վծթխ ջթվնճ, 
շթ խ՟վնհ ջթվգժթթմ իմբվգժ ՟մռ՟ճգժ ՠ՟մ ՟մգժ` ծ՟վՠգժ, 
ջո՟մգժ գր ՟ճժմ: Սնրվՠ Սեվզ ղթ՟րնվնրղ ե ՟մՠ՟ը՟-
մգժթփվեմ, ւ՟մդթ մվ՟ ծթղւնրղ ճ՟րգվընրէթրմմ ե, 
՟ճջթմւմ` ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ՠ՟վնրէթրմզ, նվզ գվՠեւ շթ 
մնր՟դնրղ: Եր թմշոեջ ղ՟վղմթ ՠնժնվ ՟մբ՟ղմգվզ, 
ս՟վգվւմգվզ, գվխթմւզ, ղնժնվ՟խմգվմ նր ծ՟ղ՟ջսգ-
հնրէթրմմգվմ գմ ղթ՟րնվնր՟լ ջթվնռ, մնճմոեջ գր ՠնժնվ 
ջվՠգվզ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ջթվնռ խ՟ոնր՟լ գմ ծվգյս՟խ-
մգվթ ՠնժնվ բ՟ջգվթ ծգս: Հվգյս՟խմգվմ եժ ղթ՟րնվնր՟լ 
գմ Սՠ. Աջսնր՟լ՟լմթ ծգս, թջխ Սՠ. Աջսնր՟լ՟լթմմ եժ` 
Սՠ. Եվվնվբնրէգ՟մ: Աճջոթջնռ` դփվգհ ե ջնրվՠ Սեվզ, նվ 
ղ՟վբնրմ ծ՟ղ՟վկ՟խ նր իթդ՟ի ե բ՟վկմնրղ, ղթ՟րնվնրղ 
՟մւ՟խսգժթփվեմ, շթ ղնպ՟մնրղ ղգվկ՟րնվթմ գր 
ս՟մչ՟մւմգվ շթ դանրղ:

ԻմշնKր ոեսւ ե ջթվգժ Աջսլնրմ

Աջսլնրմ ջթվգժ ղգդ ջնռնվգտմնրղ ե Մնռջեջզ: «Քո Տէր 
Աստծուն պիտի սիրես քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ 
էութեամբ ու քո ամբողջ ուժով» /Եվխվ. Օվ. 6:5/: Ք՟մդթ 
Աջսնրլնճ ծ՟մբեո ջթվնրտ գմ խ՟ս՟վրնրղ գր նրը 
ջս՟մնրղ ՠնժնվ ո՟սնրթվ՟մմգվզ, թմշթ ղ՟ջթմ Տեվմ 
՟ջնրղ ե. «Եթէ մէկը  սիրում է ինձ, իմ խօսքը կը պահի» /
Յնռծ. 14:23/:
 Ննճմթջխ ղգվ ՠմնրէգ՟մ ղեչ ե բվնր՟լ ջթվգժ 
ՠ՟վգվ՟վմգվթմ, թմշզ խ՟վնհ գմւ սգջմգժ մնճմթջխ 
խգմբ՟մթմգվթ ղփս, նվնմւ ջթվնրղ գմ թվգմտ իմ՟ղնհ-
մգվթմ, նրջսթ՛ ղգմւ ոեսւ ե ջթվգմւ Աջսլնրմ Իվ 
՟մծ՟ղ՟վ ՠ՟վգվ՟վնրէթրմմգվթ ծ՟ղ՟վ, նվ մնճմթջխ Իվ 
ո՟սխգվնռ գր մղ՟մնրէգ՟ղՠ ջսգհլգտ ղ՟վբնրմ:

ԻմշնKր ոեսւ ե ջթվգժ մ՟գր ղգվկ՟րնվթմ

Մգվկ՟րնվթմ ջթվգժ ղգդ ճնվբնվնրղ ե Իմւզ Տեվզ. «…սի-
րէ՛ք ��անց» /Յնռծ. 13:34/: Հթմ Օվեմւզ խ՟դղնր՟լ եվ 
613 ո՟սնրթվ՟մմգվթտ, գր յ՟ս բընր՟վ եվ ՟ճմ 
խ՟ս՟վգժզ: Իջխ Քվթջսնջ բվ՟մւ ՟ղցնցգտ ս՟ջ 
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ո՟սնրթվ՟մմգվթ ղեչ, թջխ ս՟ջզ` գվխնրջթ, ՟ճջթմւմ` 
Աջսնրլնճ գր ղգվկ՟րնվթ մխ՟սղ՟ղՠ ջթվնճ ղեչ: Իջխ ՟ճջ 
գվխնրջմ եժ ՟ղցնցգտ ղեխթ ղեչ. «…սիրէ՛ք ��անց» : Եր 
՟ճջ ո՟սնրթվ՟մզ ղեխմ ե գր խ՟վձ, «...որպէսզի չասեն, 
թէ երկար է, դրա համար էլ չկարողացան յիշել այն»: 
Պեսւ ե մյգժ, նվ Քվթջսնջ ղգվ փասթ ծ՟ղ՟վ գխ՟ր, 
նվոեջդթ Նվ՟ ո՟սնրթվ՟մմգվմ փաս՟խ՟վ ժթմեթմ ղգդ, 
ւ՟հտվ նր էգէգր, նվոեջդթ շ՟ջեթմ. «Նրա պատուիրան-
ները ծանր ու դժուար են, դրա համար էլ չկարողացանք 
կատարել… Ուրե4, եթէ չէք կարող կարդալ և կատարել 
Հին Օրէնքը, Մարգարէները և Աւետարանը,- ՟ջնրղ ե Սՠ. 
Տ՟էգր՟տթմ,- ապա կատարէք Տիրոջ ասած պա-
տըւիրանը` սիրեցէ՛ք զ��անս: Դրանով իսկ կը  լինենք 
Աստուծոյ բոլոր պատուիրանների կատարողներ»:

ԻմշոեKջ ոեսւ ե ջթվգժ ղգվկ՟րնվթմ

Իմշոեջ Քվթջսնջ ղգդ ջթվգտ` նշ էե զջս ղգվ ՟վը՟մթւ-
մգվթ, ՟ճժ ՟մռ՟վկ՟ծ՟սնճտ, ւ՟մդթ նշ էե ղգմւ ջթվգ-
տթմւ Նվ՟մ, ՟ճժ` Ն՟, թմշթ ղ՟ջթմ Յնռծ՟մմեջ Ապ՟ւ-
գ՟ժմ ՟ջնրղ ե. «Սրանո´ւմ է սէրը. �նք չէ, որ սիրեցինք 
Աստծուն, այլ նա´ սիրեց �զ» /Ա Յնռծ. 4:10/: Աճբոեջ գր 
ւվթջսնմգ՟մգվզ ոեսւ ե ջթվգմ ղթղգ՟մտ, ւ՟մթ նվ 
Քվթջսնջ ղգդ ջթվգտ ձյղ՟վթս գր ջնրվՠ ջթվնռ, նշ 
ճ՟մնրմ Իվ յ՟ծթ, ՟ճժ ղգվ ՠ՟վփվնրէգ՟մ գր ցվխնրէգ՟մ 
ծ՟ղ՟վ: Սթվգտ, նվ ս՟ճ, ՟ճժ նշ էե ռգվտմթ: Աճբոեջ եժ 
ղգմւ ոեսւ ե ջթվգմւ ղթղգ՟մտ ջնրվՠ ջթվնռ, ւ՟մդթ նռ 
ջթվնրղ ե ճ՟մնրմ թվ յ՟ծթ, մ՟ թվգմ ե ջթվնրղ, գր նշ` 
ղգվկ՟րնվթմ: Քվթջսնմգ՟մգվզ, թմշոեջ Քվթջսնջ, 
ոեսւ ե ջթվգմ ղգվկ՟րնվթմ նշ էե իփջւնռ, ՟ճժ անվլգվնռ, 
թմշթ ղ՟ջթմ Յնռծ՟մմեջ Ապ՟ւգ՟ժմ ՟ջնրղ ե. «Որդեակ-
նե՛ր, խօսքերով և լեզուով չսիրենք, այլ` գործով և ճշմար-
տութեամբ» /Ա Յնռծ. 3:18/: Աճջոթջնռ` գէե ջթվնրղ գմւ 
ղգվկ՟րնվթմ, շգմւ յմ՟մ՟ճ, շգմւ անհ՟մ՟ճ, շգմւ ջո՟մթ, 
շգմւ տ՟մխ՟մ՟ճ զմխգվնչ խմնչզ, ւ՟մդթ. «Մի´ շնացիրը և 
�´ սպանիրը և �´ գողացիրը և սուտ �´ վկայիրը, �´ 
ցանկացիրը և ուրիշ ինչ պատուիրան էլ որ կայ, այն 
խօսքի մէջ է բովանդակւում, թէ` սիրի´ր քո ընկերոջը, 
ինչպէս քո անձը» /Հպնղ. 13:9/:
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ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ` «Սիրի´ր քո �րձեւորին, ինչպէս քո ենձը»

Դ՟ մյ՟մ՟խնրղ ե, նվ մ՟իգր՟պ՟չ ոեսւ ե ձթյս ջթվգժ 
թմւբ ւգդ: Դվ՟ ծ՟ղ՟վ ՟պ՟չթմ ծգվէթմ ՟մծվ՟ըգյս ե 
ջգց՟խ՟մ ՟մկթմ տ՟մխ՟մ՟ժ ծնագրնվ ՠ՟վթւմգվ, 
նվոեջդթ ծնաթմ ղ՟ւվնրթ ղգհւգվթտ գր ժտնրթ Աջսնրլնճ 
յմնվծնռ: Եվխվնվբ` ոեսւ ե տ՟մխ՟մ՟ժ, նվ ծնանր խ՟ղւթ 
խ՟ս՟վղ՟մ ծ՟ղ՟վ ւն ղ՟վղթմզ ժթմթ ՟պնհչ գր նրըգհ: 
Եվվնվբ` տ՟մխ՟մ՟ժ ՟վս՟ւթմզ, ՟ճջթմւմ` խգվ՟խնրվ, 
ծ՟անրջս, նվոեջդթ ղ՟վղթմզ շսխ՟վ՟մ՟ճ: Ննճմ խգվո 
ղգմւ ոեսւ ե ջթվգմւ գր ղգվկ՟րնվթմ: Ն՟ի` տ՟մխ՟-
մ՟մւ մվ՟մ ծնագրնվ ՠ՟վթւ: Եվխվնվբ` ղ՟վղմ՟խ՟մ 
՟պնհչնրէթրմ: Եվվնվբ` ՟վս՟ւթմ ՠ՟վթւմգվ: Բ՟ճտ գէե 
ղգմւ շծգսգրգմւ ՟ճջ ճ՟չնվբ՟խ՟մնրէգ՟մզ, ՟ճջթմւմ` 
ջխդՠնրղ մվ՟մ ՟վս՟ւթմ ՠ՟վթւմգվ տ՟մխ՟մ՟մւ, ՟ճժ 
նշ` ՟պնհչնրէթրմ, գր ՟պնհչնրէթրմ ղ՟հէգմւ ՟պ՟մտ 
ծնանր ցվխնրէգ՟մ, ՟ո՟ ղգմւ շգմւ ջթվթ մվ՟մ ՟ճմոեջ, 
թմշոեջ ղգդ գմւ ջթվնրղ: Աճջսգհթտ եժ գվգրնրղ ե, նվ 
ղ՟վբխ՟մտ ջեվմ ՟մխ՟վա ե, ւ՟մդթ ջխդՠնրղ ջթվնրղ գմ 
՟վս՟ւթմ ՠ՟վթւմգվմ նր ղ՟վղմ՟խ՟մ ՟պնհչնրէթրմզ, 
թջխ ծնանր ցվխնրէգ՟մ ղ՟ջթմ, էե´ թվգմտ, էե´ ղգվկ՟-
րնվթ, շգմ ղս՟լնրղ: Որվգղմ, ՟պ՟չթմ ծգվէթմ ոեսւ ե ջթ-
վգժ Աջսլնրմ, ղթ՟ճմ բվ՟մթտ ճգսնճ ջթվգժ ջգց՟խ՟մ 
ծնաթմ, ՟ճջթմւմ` ծնա ս՟մգժ ջգց՟խ՟մ ծնանր ցվխնր-
էգ՟մ ղ՟ջթմ, ՟պ՟մտ նվթ շթ խ՟վգժթ ջթվգժ գր ղգվկ՟րնվթ 
ծնաթմ: Իջխ գվՠ խզ ջթվգմւ ղգվ ծնաթմ գր ղգվկ՟րնվթ 
ծնաթմ, ՟ճբը՟ղ ղթ՟ճմ ոեսւ ե ծնա՟մւ մ՟գր ղգվ 
ղ՟վղմ՟խ՟մ ՟պնհչնրէգ՟մ ղ՟ջթմ, ւ՟մդթ ծնաթմ ՟րգժթ 
ե, ւ՟մ ղ՟վղթմզ: Դվ՟մթտ ճգսնճ ոեսւ ե ծնա՟ժ մ՟գր 
ղգվկ՟րնվթ ղ՟վղմ՟խ՟մ ՟պնհչնրէգ՟մ ղ՟ջթմ:

ՈKվմ ե ջթվնճ ՠ՟վկվ՟անճմ մյ՟մզ

Դ՟ ջեվմ ե էյմ՟ղնր ծ՟մբեո: Սթվգժ ղգվկ՟րնվթմ 
ո՟վս՟րնվ գմ ՟ղեմւզ, թմշզ ղգդ ջնռնվգտմնրղ ե Հթմ 
Որիսզ. «Պիտի սիրես �րձաւորին և պիտի ատես քո 
թշնամուն» /Մ՟սէ.5:43/: Իջխ Ննվ Որիսզ ջնռնվգտմնրղ 
ե նհնվղնրէթրմ` խնշ ՟մգժնռ ջթվգժ էյմ՟ղնրմ: Ք՟մդթ ՠն-
ժնվ անվլգվզ ցնւվ գմ ՟րգժթ, ւ՟մ փվեմւզ, թմշմ 
՟մփվթմնրէթրմ ե, խ՟ղ ծ՟ր՟ջ՟վ գմ փվեմւթմ, թմշմ 
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՟վբ՟վնրէթրմ ե, խ՟ղ ՟րգժթ գմ փվեմւթտ, թմշզ աէ՟-
ջզվսնրէթրմմ ե, նվզ գր ղգդ ջնռնվգտվգտ Քվթջսնջ, գր 
Իմւմ եժ խ՟ս՟վգտ: «Քանզի �նք նոյնպէս թշնա� և 
ատելի էինք Աստծուն , բայց [Քրիստոս] սիրեց 
թշնա�ներին, ատողներին բարիք գործեց և նոյն օրէնքն 
էլ �զ թողեց»: Որջսթ՛ ջեվզ էյմ՟ղնր մխ՟սղ՟ղՠ 
ղ՟վբնրմ բեոթ խ՟ս՟վգ՟ժմ ե ՠ՟վկվ՟տմնրղ, թմշոեջ գր 
՟ջ՟տ ղգվ Տեվզ. «Արդ, կատարեա´լ եղէք դուք, ինչպէս և 
ձեր երկնաւոր Հայրն է կատարեալ» /Մ՟սէ. 5:48/:

ՈKվ էյմ՟ղնրմ ե ոեսւ ջթվգժ

Ք՟մթ նվ էյմ՟ղթմգվզ ս՟վՠգվ գմ ժթմնրղ` ղգվ ՟մկթ 
էյմ՟ղթմգվ, Եխգհգտնր գր Աջսնրլնճ էյմ՟ղթմգվ, ՟ո՟ 
ոեսւ ե մվ՟մտ ծգս ռ՟վնրգժ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ՟ՠ՟վ: 
Մգվ ՟մկմ՟խ՟մ էյմ՟ղթմգվթմ ոեսւ ե ջթվգժ գր ՟հփէգժ 
մվ՟մտ ծ՟ղ՟վ, մվ՟մտ ՠ՟վթւ անվլգժ, թմշթ ղ՟ջթմ ղգդ 
նրջնրտ՟մնրղ ե Տեվմ Իմւզ. «սիրեցէ´ք ձեր թշնա�-
ներին» /Մ՟սէ. 5:44/: Եխգհգտնր էյմ՟ղթմգվթմ ոեսւ շե 
նշ ՠ՟վթմ, նշ շ՟վզ տ՟մխ՟մ՟ժ: Մթմշբգպ Աջսնրլնճ 
էյմ՟ղթմգվթմ ոեսւ ե ՟սգժ. «Քեզ ատողներին ատեցի, 
Տէ´ր» /Ս՟հղ. 138:21/:
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ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե ՟վբ՟վնրէթրմզ

Ավբ՟վնրէթրմմ թմւմթմ ՠ՟յիթշ դփվնրէթրմ ե, ՟ճջթմւմ` 
թրվ՟ւ՟մշթրվթմ ս՟ժթջ ե զջս ՟վը՟մրնճմ. Աջսնրլնճ 
ծ՟մբեո ծ՟մբեջ ե ՠգվնրղ գվխթրհ՟լնրէթրմ, թյի՟-
մնրէթրմմգվթ ծ՟մբեո` ծմ՟դ՟մբնրէթրմ, ծ՟ր՟ջ՟վմգվթ` 
ջեվ նր ի՟հ՟հնրէթրմ, թջխ ցնւվգվթ ծ՟մբեո` աէ՟-
ջզվսնրէթրմ:

ԻմշոեKջ ե բվջգրնվրնրղ ՟վբ՟վնրէթրմզ

Ավբ՟վնրէթրմզ բվջգրնվրնրղ ե ՟պ՟չթմ ծգվէթմ ծնանր գր 
ղ՟վղմթ ճ՟վ՟ՠգվնրէգ՟մ ղեչ, ՟ո՟` մգվխ՟ճ խգ՟մւթ` 
՟ո՟ա՟ճթ ծգս ճ՟վ՟ՠգվնրէգ՟մ ղեչ, գր գվվնվբ` Աջսնր-
լնճ գր ղ՟վբնր ճ՟վ՟ՠգվնրէգ՟մ ղեչ:

ԻմշոեKջ ե ՟վս՟ճ՟ճսրնրղ ՟վբ՟վնրէթրմզ ծնանր գր ղ՟վղմթ 
ճ՟վ՟ՠգվնրէգ՟մ ղեչ

Հնանր գր ղ՟վղմթ ճ՟վ՟ՠգվնրէգ՟մ ղեչ, ոեսւ ե ՟ջգժ, նվ 
՟վբ՟վնրէթրմզ էնճժ շթ ս՟ժթջ, նվ ղ՟վղթմզ դվխթ ծնաթմ, 
թջխ ծնաթմ դվխթ ղ՟վղթմզ: Ք՟մդթ գէե ղ՟վղթմզ դվխթ 
ծնաթմ, ՟ո՟ ՟մթվ՟րնրէթրմ գր ղգհջ՟ժթտ անվլգվ խզ 
ժթմգմ, թջխ գէե ծնաթմ դվխթ ղ՟վղմթմ, ՟ո՟ ծնաթմ բնրվջ 
խնր ա՟ճ թվ թջխ բեղ գր ՟մնհնւ խզ ժթմթ ղ՟վղմթ ծ՟մբեո: 
Որվգղմ` ղ՟վղմթմ ոեսւ ե ս՟ժ ՟մծվ՟ըգյսմ նր 
շ՟ց՟րնվզ, թմշոեջ փվթմ՟խ՛ ծ՟տ, չնրվ գր ծ՟անրջս: Իջխ 
ծնանրմ ոեսւ ե ս՟ժ ջվՠնրէթրմ, ո՟ծւ, ՟հփէւ, նհնվղնր-
էթրմ գր ՟ճժմ: Ք՟մթ նվ ծնաթմ Աջսնրլնճ ո՟սխգվմ ե, 
՟ո՟ ծգմտ թվգմ ե ՟մծվ՟ըգյս ՟պ՟չթմ ծգվէթմ ո՟սթր 
՟մգժ, ւ՟մդթ ծնաթմ սեվ նր սթվնրծթ ե, թջխ ղ՟վղթմզ՛ 
լ՟պ՟ճ գր ՟հ՟իթմ, նրջսթ ՟մծվ՟ըգյս ե, նվ ղ՟վղթմզ 
ծնանրմ ծմ՟դ՟մբ ասմնրթ: Վգվչթմ ծ՟յնրնռ, նվոեջդթ 
ծնանր գր ղ՟վղմթ ղթչգր ՟վբ՟վնրէթրմ ժթմթ, ոեսւ ե, նվ 
ղ՟վղթմզ ծգսգրթ ծնանրմ, թջխ ծնաթմ ՟պ՟չմնվբթ 
ղ՟վղթմզ: Հգմտ ՟ճջոթջթ ՟վբ՟վնրէթրմմ ե խնշրնրղ 
ՠ՟վնճ՟խ՟մ, ծ՟խ՟պ՟խ բեունրղ, գէե ղ՟վղթմմ 
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՟պ՟չմնվբթ ծնանրմ, մվ՟մտ ղթչգր ՟մթվ՟րնրէթրմ խզ 
ժթմթ:

ԻմշոեKջ ե բվջգրնվրնրղ ՟վբ՟վնրէթրմզ մգվխ՟ճթջ խգ՟մւթ գր 
՟ո՟ա՟ճթ ղթչգր ճ՟վ՟ՠգվնրէգ՟մ ղեչ
 

Նգվխ՟ճ խգ՟մւթ գր ՟ո՟ա՟ճթ ճ՟վ՟ՠգվնրէգ՟մ ղեչ 
մնճմոեջ ոեսւ ե ՟վբ՟վնրէթրմ ծ՟մբեջ ՠգվգժ, նվզ 
խնշրնրղ ե ՠմ՟խ՟մ ՟վբ՟վնրէթրմ: Աճբ ՟վբ՟վնրէթրմզ 
բվջգրնվրնրղ ե ծգսգրգ՟ժնրղ. թրվ՟ւ՟մշթրվ ւվթջսնմգ՟ճ 
՟ճջ խգ՟մւզ ոեսւ ե բթսթ նվոեջ ՟մտնհթխ գր 
ցնցնի՟խ՟մ, թջխ ՟ո՟ա՟մ` ղյս՟խ՟ճ գր ՟մցնցնի: 
Աճջ խգ՟մւնրղ ՟մտնհթխ գմ մ՟գր ց՟պւզ, թյի՟մնր-
էթրմզ, ծ՟վջսնրէթրմզ գր յ՟ս ՟ճժ ՠ՟մգվ, թջխ ՟ճմ, թմշ 
խ՟ճ ա՟ժթւ խգ՟մւնրղ, ՟ճջթմւմ՛ խգ՟մւզ, ՟վւ՟ճնրէթրմզ, 
իմբնրէթրմզ, ՟մղ՟ծնրէթրմզ՛ ՟ճջ ՟ղեմզ ճ՟րգվը գմ, 
թմշոեջ գր ա՟ժթւ խգ՟մւմ թմւզ: Աճջ խգ՟մւզ ծ՟վխ՟րնվ ե 
զմխ՟ժգժ նվոեջ խգմբ՟մ՟խ՟մ, թջխ ղթրջզ` ծվգյս՟խ՟ճթմ 
գր Աջսնր՟լ՟ճթմ: Աճջ խգ՟մւզ ՟յի՟ս՟մւթ ը՟ղ՟-
մ՟խմ ե, թջխ ղթրջզ` ծ՟սնրտղ՟մ: Աճջ խգ՟մւզ ոեսւ ե 
՟սգժ, թջխ ՟ճմ խգ՟մւզ` ջթվգժ: Իջխ գէե ծ՟խ՟պ՟խմ ե, 
՟ճջթմւմ` ՟ճջ խգ՟մւզ ծ՟ղ՟վգմւ ՟մ՟մտ գր ջթվգմւ` 
ռ՟ճգժգժնռ ՟ճմ, գր ղնպ՟մ՟մւ ՟ո՟ա՟ճ խգ՟մւզ, ՟ո՟ 
ոթհլ գր ղգհ՟րնվ խզ բ՟պմ՟մւ:

ԻմշոեKջ ե բվջգրնվրնրղ ՟վբ՟վնրէթրմզ Աջսնրլնճ գր ղ՟վբնր 
ճ՟վ՟ՠգվնրէգ՟մ ղեչ

Հ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվզ ոեսւ ե ՟վբ՟վնրէթրմ ծ՟մբեջ 
ՠգվգմ մ՟գր Աջսնրլնճ գր ղ՟վբնր ճ՟վ՟ՠգվնրէգ՟մ 
իմբվնրղ: Պեսւ ե ծ՟ր՟ս՟ժ Աջսլնրմ` ՟ղեմ թմշթ Ավ՟վ-
շթմ, գր ՟ճմ ՠ՟մթմ, նվ ՟ղգմ՟ճմ թմշ, թմշ Ն՟ ՟վ՟վգժ ե, 
ղ՟վբնր ծ՟ղ՟վ ե, թջխ ղգմւ Աջսնրլնճ լ՟պ՟մգվմ գմւ: 
Աջսնրլնճ ծ՟մբեո ոեսւ ե գվխթրհ նրմգմ՟ժ գր ծգսգրգժ 
Նվ՟ ո՟սնրթվ՟մմգվթմ: Իջխ ՟ղգմ՟խ՟վգրնվզ` Նվ՟մ 
ջթվգժ ՟ղեմ թմշթտ ռգվ: Աճջ ՟վբ՟վնրէթրմզ խնշրնրղ ե 
՟ջսնր՟լ՟ճթմ: Մ՟վբնրմ թվ ծգվէթմ ոեսւ ե ջթվգժ 
ջգց՟խ՟մ ՟մկթ ոեջ, բվ՟մնրղ եժ ՟վս՟ճ՟ճսրնրղ ե 
՟վբ՟վնրէթրմզ ղ՟վբնր ծ՟մբեո: Եր նվւ՟մ ՟րգժթ ղ՟վբ 
ջթվթ թվ ծնաթմ, ՟ճմւ՟մ ՟րգժթ խզ ջթվթ զմխգվնչզ: Եվՠ 
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ղեխմ ՟րգժթ ռգվ ե` ս՟վթւնռ, թյի՟մնրէգ՟ղՠ, թղ՟-
տնրէգ՟ղՠ էե ծ՟վջսնրէգ՟ղՠ, ՟ճջ ճ՟վ՟ՠգվնրէգ՟մ ղեչ 
ոեսւ ե տնրտ՟ՠգվգժ ճ՟վա՟մւ գր ծմ՟դ՟մբնրէթրմ: Իջխ 
մվ՟մտ ծ՟մբեո, նռւգվ տ՟լ գմ ս՟վթւնռ, նրմգտնր՟լ-
ւնռ, թղ՟տնրէգ՟ղՠ, ոեսւ ե աէ՟ջվսնրէթրմ գր 
իմ՟ղ՟ս՟վնրէթրմ ծ՟մբեջ ՠգվգժ: Իջխ ծ՟ր՟ջ՟վմգվթ 
ծգս ոեսւ ե զմխգվ՟մ՟ժ ՟մմ՟ի՟մկ զմխգվնրէգ՟ղՠ, գր 
ջվ՟մւ ՠնժնվմ ՟վբ՟վնրէգ՟մ անվլգվ գմ:

Ավբ՟վնրէթրմմ ՟վբգփKւ ժթմնրղ ե մ՟գր ՟մոեսւ գր շ՟վ

Ավբ՟վնրէթրմմ թմւմթմ ՟ղգմգրթմ ն´շ ՠ՟վթւ գր ն´շ եժ 
շ՟վթւ ե: Ք՟մդթ գվՠգղմ խոշնրղ ե շ՟վթմ, գվՠգղմ եժ` 
ՠ՟վնրմ: Ավբ՟վնրէթրմզ, նվզ խոշնրղ ե շ՟վթմ, ՟մոեսւ 
գր շ՟վ ե ծ՟ղ՟վրնրղ, ւ՟մդթ մվ՟մնրղ աէ՟ջվսնրէթրմ 
շխ՟ճ: Իջխ ՠ՟վթ ՟վբ՟վնրէգ՟մ ղեչ աէ՟ջվսնրէթրմմ ե 
՟ղցնցնր՟լ: Որջսթ, գվՠ Մ՟վա՟վեմգվզ իփջնրղ եթմ 
Աջսնրլնճ ՟վբ՟վնրէգ՟մ ղ՟ջթմ, Նվ՟մ ղթ՟ճմ ՟վբ՟վ 
շեթմ ՟մնր՟մնրղ, ՟ճժ` նհնվղ՟լ գր աէ՟ջթվս: «Ողորմած, 
գթասիրտ և արդար է Տէրը» /Ս՟հղ. 111:4/: Բ՟վթ գր 
յմնվծ՟ժթ ՟վբ՟վնրէգ՟մ փվթմ՟խ ղգմւ սգջմնրղ գմւ 
Քվթջսնջթ ո՟սնրթվ՟մմգվնրղ. «...սիրեցէ´ք ձեր 
թշնա�ներին, օրհնեցէ´ք ձեզ անիծողներին, բարութի´ւն 
արէք ձեզ ատողներին և աղօթեցէ´ք նրանց համար, որ 
չարչարում են ձեզ և հալածում» գր ՟ճժմ: Ճթյս ՟ճջ 
՟վբ՟վնրէթրմմ ե ՠ՟վթ գր ծնագրնվ, ւ՟մդթ թվ ղեչ 
աէ՟ջվսնրէթրմ գր ջեվ ե խվնրղ:

Կ՟Kմ ՟վբգփւ ՟մոեսւ գր շ՟վ ՟վբ՟վնրէգ՟մ փվթմ՟խմգվ

Զնվփվթմ՟խ, գէե ղեխզ գվբնրղ ե սնրգժ ջո՟մգժ ղեխթմ, 
խ՟ղ նվգրե շ՟վ ՠ՟մ ՟մգժ, գր ճ՟մնրմ թվ ՟վբ՟վնրէգ՟մ 
՟մնրղ ե ՟ճբ, ՟ո՟ ՟ճբ ՟վբ՟վնրէթրմզ մնճմոեջ 
՟մոեսւ ե: Օվթմ՟խ` Հգվնռբեջզ ճ՟մնրմ թվ գվբղ՟մ 
աժի՟սգտ Սՠ. Յնռծ՟մմեջթմ: Ամոեսւ ե մ՟գր 
ղ՟վղմ՟խ՟մ ջվՠնրէգ՟մ ՟վբ՟վնրէթրմզ: Աճբոթջթ 
«՟վբ՟վմգվթմ» Տեվմ ՟ջգժ ե ծգսգրգ՟ժզ. «...որ  նման էք 
սպիտակեցրած գերեզմանների, որոնք դրսից գեղեցիկ են 
երևում, �նչ ներսից լի են �ռելների  ոսկորներով և 
ա�նայն ապականութեամբ: Նոյնպէս և դուք, դրսից 
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մարդկանց արդար էք երևում, �նչ  ներսից լի էք 
կեղծաւորութեամբ  և անօրինութեամբ» /Մ՟սէ. 
23:27-28/: Աճջոթջթ ջվՠնրէթրմմ ՟մոեսւ ե գր ծնանրմ 
՟մփանրս, ւ՟մդթ ջվսնռ ջվՠգվմ գմ սգջմնրղ Աջսլնրմ: 
Ամոեսւ ՟վբ՟վնրէթրմ խ՟վգժթ ե սգջմգժ ՟մա՟ղ ծգմտ 
ւվթջսնմգ՟մգվթ յվչ՟մնրղ: Ող՟մւ, զմխմգժնռ ծգվ-
կզր՟լթ ղեչ, ծ՟ղ՟վնրղ գմ, նվ ՟ղնրջմ՟տնհմգվմ ՟մփվեմ 
գմ ռ՟վրնրղ, մնճմոեջ գր ղջ՟ճթմ խգվ՟խնրվ ձ՟յ՟խնհ-
մգվզ: Սՠ. Պփհնջմ ՟ճջ ղ՟ջթմ դանրյ՟տմնրղ ե. «…ոմանք 
պիտի հեռանան հաւատից… որոնք արգելում են  ամուս-
նանալ և հեռու են 4ում ա՛յն կերակուրներից, որ Աս-
տըւած ստեղծեց…» /Ա Տթղ. 4:1-3/: Աճբ ո՟սձ՟պնռ եժ 
Ապ՟ւգ՟ժզ ավնրղ ե. «Ամուսնութիւնն ըստ ա�նայնի 
յարգելի  է, և ամուսնական անկողինը` սուրբ: Եւ 
Աստուած պիտի դատի  շնացողներին և պոռնիկներին» /
Եՠվ. 13:4/: Եր ՟ճմ, թմշ Աջսնր՟լ ղ՟ւվգժ ե, շթ խ՟վգժթ 
՟մղ՟ւնրվ խգվ՟խնրվ ծ՟ղ՟վգժ, ւ՟մդթ «ով կարծում է, 
թէ � բան պիղծ է, այդ իր համար է պիղծ» /Հպնղ. 14:14/: 
 Որջսթ, գէե ղթջ շձ՟յ՟խգժ ճ՟մնրմ ղ՟վղթմզ 
ծթրլգժնր, ՟ո՟ ՟ճբ զմբնրմգժթ ե. «...թէպէտև �ր այս 
արտաքին մարդը քայքայւում է, բայց �ր ներքին մարդը 
նորոգւում է օրըստօրէ» /Բ Կնվմէ. 4:16/: Իջխ գէե ղթջ 
շնրսգժ գր աթմթ շիղգժ ՟ճմ ո՟սձ՟պնռ, նվ բվ՟մւ ՟մղ՟-
ւնրվ գջ ծ՟ղ՟վնրղ, ՟ո՟ ՟ճբոթջթ ղ՟վբզ ղ՟ծ՟տնր 
ղգհւ ե անվլնրղ գր ծգվկնր՟լնհ ե:

Կ՟վնKհ ե ՟վբգփւ ՠ՟վթ ՟վբ՟վնրէթրմզ ռգվ՟լնրգժ ՟մ-
ոեսւթ գր շ՟վթ

Աճն, խ՟վնհ ե, թմշոեջ ՟ջնրղ ե Սնհնղնմզ. «...արդար կայ, 
որ իր  արդարութեան մէջ կորչում է» /Ժնհ. 7:16/, գր բվ՟ 
փվթմ՟խմ ե ց՟վթջգտնր ՟հփէւզ, նրղ Աջսնր՟լ ծո՟վ-
սնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ բ՟ս՟ո՟վսգտ: Աճբոեջ եժ ՟ղեմ ՟վ-
բ՟վ ղ՟վբ, նվ ՠ՟վթ անվլգվ ե ՟մնրղ` ո՟ծւթ ղեչ ե, 
՟հփէւթ, նհնվղնրէթրմ ե ս՟ժթջ գր ՟ճժմ, ՠ՟ճտ ծո՟վսնր-
էգ՟մ ղգհւթ ղեչ ե, մ՟ ՟վբեմ թջխ խնվտվգժ ե գր ոհլգժ 
՟վբ՟վնրէգ՟մ անվլգվզ: Որջսթ՛ ինմ՟վծ ղգհ՟րնվմ 
՟րգժթ ՠ՟վթ ե, ւ՟մ ծո՟վս ՟վբ՟վզ, ւ՟մդթ ղգհ՟րնվմ 
թվ ինմ՟վծնրէգ՟ղՠ, ՟ո՟յի՟վնրէգ՟ղՠ, ինջսն-
ռ՟մնրէգ՟ղՠ գր ՠ՟վթ անվլգվնռ ցվխնրղ ե թվ ծնաթմ: 
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Իջխ ծո՟վս ՟վբ՟վմ թվգմ ղթյս ՟վբ՟վ ե ծ՟ղ՟վնրղ գր 
ղմնրղ ե ՟ճբ շ՟վթւթ ղեչ գր շթ ինմ՟վծրնրղ Աջսնրլնճ 
ո՟սնրթվ՟մմգվթ ՟պ՟չ, Սվՠգվթ փվեմւմգվթ գր Հ՟ճվգվթ 
իվ՟սմգվթ ՟պ՟չ: Որջսթ գր խնվտմնրղ ե թվ ՟վբ՟վնր-
էգ՟մ անվլգվզ, ՟րգժթ ձթյս` ՟ճբ ՟վբ՟վնրէթրմզ բ՟պ-
մնրղ ե ՟մոեսւ գր շ՟վ: 

ԻմշոեKջ ե բվջգրնվրնրղ Աջսնրլնճ ՟վբ՟վնրէթրմզ

Նյգմւ, նվ ՟վբ՟վնրէթրմմ նր նհնվղ՟լնրէթրմզ բվջգրնվ-
րնրղ գմ Աջսնրլնճ ՠնժնվ անվլգվնրղ: Եվՠգղմ ՟վբ՟վնր-
էթրմզ լ՟լնրխ ե, թջխ նհնվղ՟լնրէթրմմ` ՟խմճ՟ճս: Դ՟ 
ղգմւ սգջմնրղ գմւ Քվթջսնջթ ՟պ՟չթմ ա՟ժջսգ՟մ ղեչ 
գր ՟ճմ ը՟ղ՟մ՟խ, գվՠ Աջսնր՟լ ՟վբ՟վ՟տմնրղ ե 
՟մթվ՟րթմ: Եվՠգղմ եժ ՟վբ՟վնրէթրմմ ՟խմճ՟ճս ե, թջխ 
նհնվղ՟լնրէթրմզ` լ՟լնրխ: Դ՟ ղգմւ խզ սգջմգմւ 
Քվթջսնջթ գվխվնվբ ա՟ժջսգ՟մ ղեչ: Պ՟ս՟ծնրղ ե, նվ 
գվխնրջմ եժ լ՟լնրխ գմ, թմշոեջ ՠնժնվ ՟վբ՟վմգվթ գր 
՟մղգհմգվթ ս՟պ՟ո՟մւմգվթ ղեչ, թմշոեջ մ՟գր՛ 
ղ՟մնրխմգվթ ծթր՟մբնրէգ՟մ բեուգվնրղ: Պ՟ս՟ծնրղ ե 
մ՟գր, նվ գվխնրջմ եժ ՟խմճ՟ճս գմ, թմշոեջ ՟վբ՟վմգվթ 
ծ՟սնրտղ՟մ գր ղգհ՟րնվմգվթ ո՟սըղ՟մ բեուգվնրղ: 
Ք՟մդթ Աջսնր՟լ ց՟պ՟րնվնրղ ե ՟վբ՟վմգվթմ ՟րգժթ, 
ւ՟մ մվ՟մւ ՟վը՟մթ գմ, գր ո՟սընրղ ղգհ՟րնվմգվթմ 
մնր՟դ շ՟ցնռ, ւ՟մ մվ՟մւ ՟վը՟մթ գմ: Բ՟ճտ, էեգր 
Աջսնր՟լ ՟վբ՟վ ե, Նվ՟մ ՟րգժթ յ՟ս նհնվղ՟լ գմ 
՟մնր՟մնրղ: Ք՟մդթ Ն՟, գվՠ ՟վբ՟վնրէգ՟մ անվլգվ ե 
՟մնրղ, մնճմմ եժ ո՟ծ՟մչնրղ ե ղ՟վբխ՟մտթտ: Իջխ գվՠ 
նհնվղնրէգ՟մ անվլգվ ե ՟մնրղ, նշթմշ շթ ո՟ծ՟մչնրղ, 
թմշզ գվգրնրղ ե Բ՟մմ Աջսնրլնճ ղ՟վղմ՟տղ՟մ ղեչ, Ոռ, 
բ՟պմ՟ժնռ Կ՟ս՟վգ՟ժ Մ՟վբ, ՟վբ՟վ՟տվգտ գր 
՟մծ՟սնճտ՟ՠ՟վ ցվխգտ ղգդ Իվ յմնվծնռ: Ք՟մդթ մ՟, 
նռ, ծ՟ր՟ս՟ժնռ Քվթջսնջթմ, խզ ղխվսնրթ, ղգհւգվթ 
էնհնրէթրմ խզ ջս՟մ՟ճ ՟ճմոեջ, թմշոեջ գր ՟ճմ ղ՟վբզ, 
նռ ղխվսնրէթրմթտ ճգսնճ ղգհ՟մշգժնռ՛ ՟ո՟յի՟վնր-
էգ՟ղՠ խնր ա՟ճ ինջսնռ՟մգժնր գր մնճմոեջ ղգհւգվթ 
էնհնրէթրմ խզ ջս՟մ՟ճ:
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ԽՈՀԵՄՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե ինծգղնրէթրմզ

Խնծգղնրէթրմզ ծնանր դփվնրէթրմ ե, նվնռ զմսվնրէթրմ 
գմւ խ՟ս՟վնրղ ՠ՟վնր գր շ՟վթ ղթչգր:

ԻKմշթ ծ՟ղ՟վ ե սվնր՟լ ինծգղնրէթրմզ

Խնծգղնրէթրմզ ղ՟վբնրմ սվնր՟լ ե, նվոեջդթ մ՟ ՟ճժ 
ղ՟վբխ՟մտ ծ՟մբեո մգմա շասմնրթ, մ՟գր, նվ ՟ճժւ 
շի՟ՠգմ թվգմ: Ած՟ էե թմշնր Տեվմ ՟ջնրղ ե. «խորագէ´տ 
եղէք օձերի պէս և �ա�տ` աղաւնիների նման» /Մ՟սէ. 
10:16/: Իղ՟ջսնրէթրմզ ղգդ ո՟յսո՟մնրղ ե ՟ճժ 
ղ՟վբխ՟մտթտ. ինծգղ ղ՟վբզ ոեսւ ե շռ՟իգմ՟ճ նվգրե 
ՠ՟մթտ, ՟ճժ ոեսւ ե ինվծթ, նվոեջդթ շի՟ՠնրթ, թջխ 
ո՟վդնրէթրմզ շ՟վթւ շթ անվլնրղ ՟ճժնտ ծ՟մբեո: Իղ՟ջ-
սնրմ ղ՟վբմ ՟պ՟մտ ո՟վդնրէգ՟մ խ՟վնհ ե ինվ՟ղ՟մխ 
բ՟պմ՟ժ, թջխ ո՟վդ՟ղթս ղ՟վբմ ՟պ՟մտ թղ՟ջսնր-
էգ՟մ` ճթղ՟վ: 

Կ՟վգժթK ե ՟ջգժ, նվ ինծգղնրէթրմզ մ՟գր թղ՟ջսնրէթրմ ե 
ծ՟ղ՟վրնրղ

Աճն, խ՟վգժթ ե ՟ճբոեջ ՟ջգժ:

Կ՟վնKհ ե ՟վբգփւ թղ՟ջսնրէթրմզ բթր՟ճթմ ժթմգժ

Աճն, խ՟վնհ ե: Նյգմւ, նվ ՟ղգմ՟ճմ թղ՟ջսնրէթրմ գր 
թղ՟տնրէթրմ թչմնրղ ե Աջսլնրտ, նվոեջդթ ղ՟վբ մվ՟մ-
տնռ ձ՟մ՟շթ Աջսլնրմ գր ՠ՟վթմ անվլթ: Բ՟ճտ գվՠ ղ՟վ-
բթխ, Աջսլնրտ ՟ճբ թղ՟ջսնրէթրմզ ջս՟մ՟ժնռ, ՟ճմ 
փաս՟անվլնրղ գմ ղգհւ գր խ՟ի՟վբնրէթրմ անվլգժնր գր 
՟ղգմ՟ճմ շ՟վզ ձ՟մ՟շգժնր ծ՟ղ՟վ, ՟ո՟ ՟ճմ բ՟պմնրղ ե 
յմշ՟րնվ, բթր՟ճթմ գր նրմ՟ճմ: Սՠ. Յ՟խնՠնջմ ՟ճբ ղ՟ջթմ 
եժ ծգմտ ՟ջնրղ ե. «Իսկ եթէ ձեր սրտերում նախանձ, դառ-
նութիւն, հակառակութիւն ունէք, �´ պարծեցէք, որ սուտ 
էք հանում ճշմարտութիւնը: Այս իմաստութիւնը ի 
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վերուստ իջած չէ, այլ` երկրաւոր  է, մար4աւոր և 
դիւային» /Յ՟խ. 3:14-16/:

ԻմշոթջթKմ ե ծնագրնվ թղ՟ջսնրէթրմզ

Եվՠ ղ՟վբ ջխջնրղ ե ձ՟մ՟շգժ Աջսլնրմ, նվ Ն՟ ՟ղեմ թմշթ 
Ավ՟վթշմ ե, գվՠ ջխջնրղ ե ձ՟մ՟շգժ Սնրվՠ Եվվնվբնր-
էթրմզ, ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խգ՟մւզ, ՟ճջթմւմ՛ ՟ճմ, նվ ՠ՟վթ 
ղ՟վբխ՟մտ ծ՟ղ՟վ ծ՟մաթջս ե ո՟սվ՟ջսրնրղ, թջխ 
ղգհ՟րնվմգվթ ծ՟ղ՟վ` ս՟մչ՟մւմգվ: Ն՟գր, գվՠ 
ղս՟լնրղ գր տ՟մխ՟մնրղ ե ճ՟րթսգմ՟խ՟մ ծ՟մաթջս գր 
ջ՟վջ՟ցնրղ ե ս՟մչ՟մւմգվթտ. ջգվսնրղ ե Սնրվՠ Գթվւզ, 
ծ՟ր՟սնրղ ե Աջսնրլնճ ո՟սնրթվ՟մմգվթմ. ՟ճջ ե ՟ծ՟ 
ծնագրնվ գր գվխմ՟ճթմ թղ՟ջսնրէթրմզ: Ած՟ ծգմտ ՟ճբ 
թղ՟ջսնրէգ՟մ ղ՟ջթմ ե իփջրնրղ Սնրվՠ Գվւնրղ, 
թղ՟ջսնրէթրմ, նվզ շնրմեթմ ծգժժեմ՟խ՟մ թղ՟ջսնրմմգվզ: 

ԻմշնKր գմ Սնրվՠ Գվւթ յ՟ս թղ՟ջսնրմ իփջւգվ բընր՟վ-
զղՠպմգժթ գր լ՟լխնր՟լ գմ ՟պ՟խմգվնռ

Դ՟ թվ ո՟սձ՟պմ նրմթ, ւ՟մթ նվ ծգյսփվեմ ասմնր՟լզ 
խ՟վգժթ ե ծգյսփվեմ եժ ՟վծ՟ղ՟վծգժ, նրջսթ լ՟լնրխ ե, 
նվոեջդթ ղ՟վբմ թմւզ, չ՟մւ անվլ՟բվգժնռ, բթղթ 
ռ՟վբ՟ոգսթմ` ՟ճբոեջ ասմգժնռ ձյղ՟վսնրէթրմզ:

ԱվբգփKւ ինվծնրվբթ ծ՟ղ՟վ ՟ղեմւթմ խ՟վգժթ ե ղփսգմ՟ժ

Խվ՟ս ցմսպնհզ ոեսւ ե թղ՟մ՟ճ, էե ճ՟սխ՟ոեջ նրղթտ 
ե ինվծնրվբ զմբնրմնրղ: Որջսթ ոեսւ ե թղ՟մ՟ժ` 
թղ՟ջսն՞րմ ե իվ՟ս սնրնհզ, ՠ՟վթ՞ գմ ՟վբգփւ մվ՟ 
իվ՟սմգվզ: Ք՟մդթ մվ՟ թղ՟ջսնրէթրմզ խ՟վնհ ե ժթմգժ 
յմշ՟րնվ գր բթր՟ճթմ, նվթտ նշ ղթ ծնագրնվ փանրս շթ խ՟վնհ 
ժթմգժ: Իջխ ծնագրնվ գր ՟ջսնր՟լ՟ճթմ թղ՟ջսնրէգ՟մզ 
ոեսւ ե ծ՟ր՟մնրէթրմ ս՟ժ գր ծգսգրգժ մվ՟մ:

ԻմշոեKջ ռ՟վնրգժ, գէե ինվծնրվբմ ՟մծ՟ջխ՟մ՟ժթ ե խ՟ղ 
բընր՟վթվ՟անվլգժթ ե էրնրղ 

Եէե իվ՟սնրղ գմ` ՟ջգժնռ. «...չարիք �՛ գործիր, բարիք 
գործիր, այսինքն` �՛ կեր, �՛ խ�ր, �՛ զուգուիր և այլն, 
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մտքում ունեցիր մահուան յիշողութիւնը, գալիք դատաս-
տանը և դժոխքի տանջանքները», գր ՟ճջ իվ՟սմգվզ 
էրնրղ գմ բընր՟վ, ՟ո՟ ոեսւ շե ճնրջ՟ծ՟սնրգժ ՠ՟պգվթ 
լ՟մվնրէթրմթտ գր ծգպ՟մ՟ժ իվ՟սնհթտ, թմշոեջ գր նվնյ 
՟յ՟խգվսմգվ էնհգտթմ Քվթջսնջթմ` ՟ջգժնռ. «Խիստ է 
այդ խօսքը. ո՞վ կարող է այն լսել» /Յնռծ. 6:61/: Արգժթ ժ՟ր 
ե ղ՟վբ իվ՟ս՟սնրթմ ճ՟ճսմթ թվ ս՟վ՟խնրջ՟մւզ, 
նվոեջդթ ռգվչթմջ մվ՟մ Սնրվՠ Գվւթտ ՠ՟տ՟սվթ թվ 
իվ՟սմգվթ թղ՟ջսզ: 

ԻKմշ խզ ժթմթ, գէե ղ՟վբ նրջնրտշթմ շճ՟ճսմթ թվ ս՟վ՟խնրջ՟մ-
ւզ

Եէե ղ՟վբ շծ՟վտմթ, ՟ո՟ խզ ժթմթ, թմշոեջ Եր՟ճթ 
բեունրղ, գվՠ մ՟ թվ ղթ՟ղսնրէգ՟մ ո՟սձ՟պնռ ժջգտ 
ջ՟ս՟մ՟ճթմ գր ղգհ՟մշգտ: Մթմշբգպ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟-
լթմզ, ժջգժնռ Հվգյս՟խ՟ոգսթ նհչնճմզ, ջխդՠնրղ 
ղս՟լգտ, ՟ո՟ Հվգյս՟խ՟ոգսթմ ծ՟վտվգտ ՟ճբ նհչնճ-
մթ ղ՟ջթմ գր ՟ո՟ ՟ճմ զմբնրմգտ. «Ահա´ւասիկ ես 4ում 
եմ Տիրոջ աղախինը, թող քո խօսքի  համաձայն լինի  ինձ» /
Ղնրխ. 1:38/: Աճբոեջ եժ ՠնժնվ ղ՟վբթխ ոեսւ ե 
բթրվ՟ծ՟ր՟ս շասմնրգմ ՟ղեմ իփջւթ մխ՟սղ՟ղՠ, նվ 
շզմխմգմ թմշոեջ Եր՟մ, ՠ՟ճտ ոեսւ ե շժթմգժ մ՟գր 
Զ՟ւ՟վթ՟ճթ մղ՟մ, նռ ո՟սընրգտ ՟մծ՟ր՟սնրէգ՟մ 
ո՟սձ՟պնռ: Աճժ ոեսւ ե ժթմգժ Սՠ. Աջսնր՟լ՟լմթ մղ՟մ` 
ծ՟վտմգժ, ձ՟մ՟շգժ ձյղ՟վսնրէթրմզ, ՟ո՟ գր զմբնրմգժ 
՟ճմ: «Քանզի մարդու իմաստութիւնը նոյնն է, ինչ աղը 
կերակրի  մէջ, քանզի ա�նայն  կերակուր  անհամ և 
անպէտք է առանց աղի,- ՟ջնրղ ե Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ,- 
նոյնպէս և մարդու գործերը` հոգևոր և մար4ական, 
անպէտք և քամահրելի են առանց իմաստութեան»:

Իջխ թմշոեKջ ռ՟վնրգժ, գէե թղ՟ջսնրմ իվ՟ս՟սնր շխ՟ճ

Եէե թղ՟ջսնրմ իվ՟ս՟սնր շխ՟ճ, ղգմւ ոեսւ ե բթղգմւ 
Եխգհգտնր Սնրվՠ Հ՟ճվգվթմ, նռւգվ՛ Սնրվՠ Հնանրտ 
նրջ՟մ՟լ, ղգդ թ ղիթէ՟վնրէթրմ էնհգժ գմ ծջխ՟ճ՟խ՟մ 
ավ՟րնվ ը՟պ՟մանրէթրմ, նվզ մո՟ջսնրղ ե Արգս՟վ՟մթ 
ձթյս զմխ՟ժղ՟մզ գր ծգսգր՟ՠ՟վ` Նվ՟ ձյավթս 
խ՟ս՟վղ՟մզ: Դվ՟ ծ՟ղ՟վ եժ ծ՟ճվ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ավւգվզ 
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թղ՟ջսնրմ բ՟ջսթ՟վ՟խմգվթ ՠ՟տ՟խ՟ճնրէգ՟մ 
ո՟ճղ՟մմգվնրղ խ՟վնհ գմ ծթղմ՟խ՟մ նրհգտնճտ բ՟պմ՟ժ, 
ցվխնրգժ գր ՟մա՟ղ ւվթջսնմե՟խ՟մ խ՟ս՟վգժնրէգ՟մ 
ծ՟ջմգժ տ՟մխ՟տնհմգվթ ծ՟ղ՟վ:

ԱՐԻՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե ՟վթնրէթրմզ

Ավթնրէթրմզ դփվնրէթրմ ե, նվթ փամնրէգ՟ղՠ ծգյսփվեմ 
խ՟վգժթ ե ս՟մգժ ՟ղեմ թմշ: Եր մվ՟ անվլմ ՟ղցնցրնրղ ե 
ծգսգրգ՟ժնրղ. «...կորուստների ժամանակ չխորտակուել, 
իսկ հաճոյքների մէջ չփափկել»: Որջսթ՛ ՟վթ՟ջթվս 
ղ՟վբզ շթ ռ՟իգմնրղ ջո՟պմ՟ժթւմգվթտ գր ւ՟չ ե ղմնրղ 
ծնագրնվ գր ղ՟վղմ՟խ՟մ ցնվկնրէթրմմգվթ ը՟ղ՟մ՟խ: 
Հնագրնվ ձամնրէթրմմգվթ ղեչ մ՟ ասմրնրղ ե խ՟ղ՟րնվ՟-
ոեջ գր դնր՟վէփվեմ, ՟ղեմ թմշ խվնրղ ե ծ՟ղՠգվնրէգ՟ղՠ 
գր ջթվնրղ ե ՟յի՟ս՟մւզ: 

ԻմշոեKջ ՟վթնրէթրմ կգպւ ՠգվգժ

Այի՟ս՟մւթ գր ձամնրէթրմմգվթ ղթչնտնռ ղ՟վբզ խ՟վնհ 
ե ՟վթնրէթրմ կգպւ ՠգվգժ, ւ՟մդթ ղ՟վբնր ղ՟վղթմզ, 
ղյս՟ոեջ ասմնրգժնռ ՟յի՟ս՟մւթ գր ձամնրէթրմմգվթ 
ղեչ, էնճժ ե ղգհւգվթ ծ՟ղ՟վ, թջխ ղսւգվզ ջնրվՠ գմ: Եր 
ծ՟խ՟պ՟խզ` ո՟վ՟ո ղ՟վբնր ղ՟վղթմզ լ՟մվ՟մնրղ ե 
լնրժնրէթրմթտ, թջխ ՟պնհչնրէթրմզ էնճժ ե, ՟ճբ ո՟սձ՟-
պնռ մ՟ շթ խ՟վնհ ՟վթ՟ՠ՟վ բթղ՟խ՟ճգժ ղգհւթմ: Ք՟մդթ 
«...պարապութիւնը բոլոր �ղքերի մայրն է»:

ՈվսգհթKտ խ՟վգժթ ե թղ՟մ՟ժ, նվ ՟յի՟սգժզ խ՟վգրնվ ե

Բմնրէթրմմ թմւմ ե ղգդ նրջնրտ՟մնրղ ղյս՟ոեջ ՟յի՟սգժ 
գր ձամնրէթրմմգվ անվլգժ, ւ՟մդթ ղգմւ ՟ճջ ՟յի՟վծ գմւ 
գխգժ նշմշնռ, ՟ճջթմւմ` ծնանր ծ՟ղ՟վ շնրմգմւ ն´շ 
ջվՠնրէթրմ, ն´շ թղ՟ջսնրէթրմ գր ՟ճժ ՟պ՟ւթմնրէթրմմգվ, 
թջխ ղ՟վղմթ ծ՟ղ՟վ շնրմգմւ ն´շ ծ՟անրջս, ն´շ ջմնրմբ: 
Որջսթ, ղ՟վղմթ խ՟վթւմգվթ ծ՟ղ՟վ ոեսւ ե ՟յի՟սգժ, 
թջխ ծնանր ծ՟ղ՟վ` ասմնրգժ ծնագրնվ ձամնրէթրմմգվթ ղեչ:  
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Աճբոեջ գր Աջսնր՟լ, գվՠ ջսգհլգտ ղ՟վբնրմ, մվ՟մ 
ո՟վ՟ո շէնհգտ, ՟ճժ բվգտ մվ՟մ Դվ՟իսնրղ, նվոեջդթ 
մ՟ ղյ՟խթ գր ո՟ծո՟մթ ՟ճմ: Եէե մնճմթջխ ղ՟վբ 
ղնպ՟մ՟ճ Աջսնրլնճ Պ՟սնրթվ՟մմգվզ խ՟ղ Սնրվՠ 
Հ՟ճվգվթ իվ՟սմգվզ, մ՟ խ՟վնհ ե ջնռնվգժ ՟յի՟ս՟ջեվ 
խգմբ՟մթմգվթտ, նվնմտ մ՟ ղյս՟ոեջ ՟շւթ ՟պ՟չ նրմթ. 
«Մրջիւնի մօտ գնա´, ո´վ ծոյլ, նախանձի´ր նրա գործերին 
և իմաստո´ւն եղիր  նրանից աւելի» /Ապ՟խ. 6:6/: Մ՟վբնր 
ծ՟ղգղ՟ս ղվչթրմզ էնճժ գր նշ ՠ՟մ՟խ՟մ ՟վ՟վ՟լ ե: Ն՟ 
թվ անվլնրղ փամ՟խ՟մմգվ շնրմթ, թմշոեջ ղ՟վբզ, նվմ նրմթ 
գդմգվ գր ՟յի՟ս՟մւ՟ճթմ անվլթւմգվ: Մվչթրմմ 
նրջնրտթշմգվ գր հգխ՟ռ՟վմգվ շնրմթ, ղթմշբգպ ղ՟վբզ յ՟ս 
նրմթ: Բ՟ճտ ՟ճջ ՟ղեմզ ղվչթրմթմ շթ ի՟մա՟վնրղ չ՟մւ 
է՟ցգժ գր ՟մբ՟բ՟վ ՟յի՟սգժ: Ննճմոեջ գր ղգմւ ոեսւ 
ե ՟ղեմփվգ՟ճ ՟յի՟ս՟մւթ ղեչ ժթմգմւ, ՟ղեմ փվ 
՟հփէգմւ, ղյս՟ոեջ ջնռնվգմւ: Օվթմ՟խ` ջնրվզ, նվզ 
ո՟սգ՟մնրղ ե գր շթ փաս՟անվլրնրղ, ՟վ՟ա ը՟մանսնրղ 
ե, «...այդպէս էլ մարդու հոգին է ժանգոտում �ղքերից, 
քանզի 4ում է առանց աշխատանքի»: 

ՈՂՋԱԽՈՀՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե նհչ՟ինծնրէթրմզ

Ոհչ՟ինծնրէթրմզ մնճմմ ե, թմշ ջվՠնրէթրմզ: Ոհչ՟ինծնր-
էթրմմ թվ ղեչ մգվ՟պնրղ ե ընրըխ՟ժնրէթրմ, ծ՟ղգջսնր-
էթրմ գր ջէ՟ցնրէթրմ, նվնմւ ՟վագժւ գմ բմնրղ դա՟ճ՟-
վ՟մւմգվթ տ՟մխնրէթրմմգվթ գր ղ՟վղմ՟խ՟մ ծ՟ձնճւմգ-
վթ ՟պչգր:

ԻKմշ ե ծ՟վխ՟րնվ նհչ՟ինծնրէգ՟մ ծ՟ջմգժնր ծ՟ղ՟վ

Ոհչ՟ինծնրէգ՟մ ծ՟ջմգժնր ծ՟ղ՟վ ՟մծվ՟ըգյս ե. 1. 
ինվծնրվբմգվզ ո՟ծգժ ղ՟ւնրվ, 2. դջոգժ ՟շւգվթ շ՟վ 
ծ՟ճգ՟տւմգվզ, 3. ո՟ծգժ ժգդնրմ գր ՟խ՟մչմգվզ, 4. 
ՠգվ՟մզ ո՟ծո՟մգժ յ՟ս՟խգվնրէթրմթտ, 5. թջխ 
՟ղգմ՟աժի՟րնվզ՛ նրմգմ՟ժ ղ՟ծնր՟մ ղ՟ջթմ ինխնրղ, 
Աջսնրլնճ գվխթրհ գր Աջսնրլնճ ղ՟ջթմ ճթյնհնրէթրմմգվ:
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ԻմշնKր ե խ՟վգրնվ նրմգմ՟ժ ղ՟ծնր՟մ ղ՟ջթմ ինխնրղ, Աջսնրլնճ 
գվխթրհ գր Աջսնրլնճ ղ՟ջթմ ճթյնհնրէթրմմգվ

Իղ՟ջսնրմ ղ՟վբզ, գէե տ՟մխ՟մնրղ ե թվ խգ՟մւմ 
՟մտխ՟տմգժ ՠ՟վնրէգ՟ղՠ, գր շխնվլ՟մնրգժ ՟պփվգ՟ճ 
խգ՟մւթ լնռնրղ գր ՠ՟մջ՟վխնրթ ա՟ճէ՟խհնրէթրմմգվթտ, 
ղյս՟ոեջ ոեսւ ե նրմգմ՟ճ ղ՟ծնր՟մ ղ՟ջթմ ինխնրղ: 
Ք՟մդթ ծգմտ ղ՟ծնր՟մ ղ՟ջթմ ինխղ՟մ նշմշ՟տնրղմ եժ 
ղ՟վբնրմ ջսթոնրղ ե ղգհ՟մշգժ, թմշոեջ գր Աբ՟ղզ, նռ, 
շճթյգժնռ ղ՟ծզ, ղգհ՟մշգտ Աջսնրլնճ ո՟սնրթվ՟մթ բեղ:
 Մթմշբգպ Աջսլնրտ գվխթրհգժզ ՠնժնվ ՟պ՟ւթ-
մնրէթրմմգվթ ջխթդՠմ ե: Աճմ ղգհ՟րնվմգվթմ ՟ո՟յի՟-
վնրէգ՟մ ե ս՟մնրղ, ՟վբ՟վմգվթմ եժ ծ՟ջս՟սնրղ ե 
ցվխնրէգ՟մ մգհ ձ՟մ՟ո՟վծթ ռվ՟ճ: Իջխ գվՠ ճթյնրղ գմւ 
Աջսլնրմ, ՟րգժ՟մնրղ ե Նվ՟ ծ՟մբեո ջեվզ, գր ղ՟վբզ 
խ՟որնրղ ե Նվ՟մ: «Աստուծոյ մասին յիշելը �զ համար 
զէնք է և ամուր պատ, քանզի երբ յիշում ենք Աստծուն, 
այդտեղից դևերը փախչում և անհետանում են, և �նք 
խուսափում ենք նրանց գայթակղութիւններից»:

ԻKմշմ ե նհչ՟ինծնրէգ՟մ ՟մւ՟խսգժթ ղ՟ջ ծ՟ղ՟վրնրղ

Ոհչ՟ինծնրէգ՟մ ՟մւ՟խսգժթ ղ՟ջ ե ծ՟ղ՟վրնրղ մ՟գր 
խնրջնրէթրմզ ո՟ծգժզ, նվզ ժթմնրղ ե գվգւ սգջ՟խթ. 1. 
ծնանռ գր ղ՟վղմնռ, ՟ճջթմւմ` ՠնժնվ ղսւգվնռ գր ՠնժնվ 
դա՟ճ՟վ՟մւմգվնռ, գր ջ՟ ՟ղգմ՟խ՟ս՟վգ՟ժմ ե, թմշոեջ 
Եհթ՟ճթ գր Յնռծ՟մմեջթ գր ՟ճժնտ բեունրղ եվ, 2. էեգր 
ղ՟վբ ասմրնրղ ե ՟ղնրջմնրէգ՟մ ղեչ, ծնանռ խնճջ ե գր 
նհչ՟ինծ, թմշոեջ Աՠվ՟ծ՟ղմ եվ, Իջ՟ծ՟խզ, Յ՟խնՠզ գր 
՟ճժ ջվՠգվ, նվնմւ ՟ղնրջմնրէգ՟ղՠ ծ՟ձնճ գհ՟մ 
Աջսլնրմ: Աճջ ձ՟մ՟ո՟վծզ մնճմոեջ խ՟ս՟վգ՟ժ ե, ՠ՟ճտ 
նշ ՟ճմւ՟մ, նվւ՟մ ՟պ՟չթմզ: 3. Իջխ ՟ճմ ղ՟վբզ, նռ 
ո՟ծնրղ ե ղ՟վղմթ խնրջնրէթրմզ, ՠ՟ճտ նշ` ծնանր, բնրվջ ե 
ղմնրղ Ավւ՟ճնրէթրմթտ, թմշոեջ ճթղ՟վ խնճջգվզ, նռւգվ 
խնճջ եթմ ղ՟վղմնռ, ՠ՟ճտ նշ` ծնանռ:
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ԻKմշ ոեսւ ե ՟մգմ խնճջգվզ, գէե տ՟մխ՟մնրղ գմ նհչ՟ինծ 
՟ովգժ

Եէե խնճջգվզ տ՟մխ՟մնրղ գմ նհչ՟ինծ ՟ովգժ գր 
խ՟ս՟վգժնրէգ՟մ ղեչ խգմ՟ժ, ՟ո՟ ոեսւ ե ո՟ծգմ 
թվգմտ դա՟ճ՟վ՟մւմգվմ նր ժգդնրմ, ժթմգմ ջէ՟ց՛ նրսգժնր 
գր իղգժնր ղեչ, նվնմւ խվւգվթ ո՟սձ՟պ գմ ժթմնրղ: Ն՟գր 
ոեսւ ե ՟յի՟ս՟մւթ գր ձամնրէթրմմգվթ ղեչ ժթմգմ գր 
ծ՟ղգջս ծ՟անրջս խվգմ: Եր ՟ղգմ՟խ՟վգրնվզ` ոեսւ ե 
ինրջ՟ցգմ ղգհւթ ո՟սձ՟պմգվթտ:

Աճվթնրէթրմզ ւ՟մթK սգջ՟խ ե ժթմնրղ

Աճվթնրէթրմզ, թմշոեջ գր խնրջնրէթրմզ, ժթմնրղ ե գվգւ 
սգջ՟խթ. 1. ագվխ՟ս՟վգ՟ժ, գվՠ ՟ճվթմ դփվ նր աթյգվ 
ո՟ծւնռ գր ՟հփէւնռ լ՟պ՟ճնրղ ե Աջսլնրմ, 2. ՟ճվթ, նռ 
ծնա ե ս՟մնրղ ս՟մ ՟մբ՟ղմգվթ ղ՟ջթմ, ՠ՟ճտ բ՟ 
ագվ՟բ՟ջ շե, թմշոեջ ՟պ՟չթմզ, 3. ՟ճվթ, նռ ՟ովնրղ ե 
ո՟վ՟ո նր ծգյս՟ջեվ խգ՟մւնռ, գր ՟ճբ ձ՟մ՟ո՟վծզ 
ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խնվլ՟մղ՟մ ե ս՟մնրղ:

ԻKմշ ոեսւ ե ՟մգմ ՟ճվթ՟տ՟լմգվզ, գէե տ՟մխ՟մնրղ գմ 
նհչ՟ինծ ՟ովգժ

Իջխ ՟ճվթ՟տ՟լմգվզ, նռւգվ մնճմոեջ տ՟մխ՟մնրղ գմ 
ո՟ծգժ նհչ՟ինծնրէթրմզ, ոեսւ ե ս՟մզ ղմ՟մ խ՟ղ եժ 
՟հփէգմ ռ՟մւնրղ, թմշոեջ Ամմ՟մ եվ ՟մնրղ: Ք՟մդթ 
՟ճվթմգվթմ, նվ սմթտ սնրմ գմ յվչնրղ, բ՟ս՟ո՟վսնրղ ե 
մ՟գր Սնրվՠ Պփհնջզ (սգ´ջ Ա Տթղ. 5:13): Նվ՟մւ մ՟գր 
ոեսւ ե ընրըխ՟ժ ժթմգմ նրսգժնր գր իղգժնր ղեչ, գր ծ՟ղգջս 
ծ՟մբգվկ՟մւ խվգմ:
 Աճվթմգվթմ յ՟ս ռմ՟ջ ե ՠգվնրղ մ՟գր աթմթմ, նվզ 
զղոգժնռ, յ՟սգվզ սհ՟ղ՟վբ տ՟մխ՟տ՟մ: Դվ՟ ծ՟ղ՟վ 
եժ Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ ասմնրղ ե, նվ. «...�այն այն ժամանակ 
է այրին ողջախոհ, երբ հրաժարւում է գինուց»: Իջխ թ՞մշ 
անռ՟ջ՟մւթ ե ՟վը՟մթ ՟ճմ ՟ճվթմ, նռ ծ՟ր՟ս՟վթղ ե 
ղմնրղ թվ ծ՟մանրտգ՟ժ ՟ղնրջմնրմ: Իջխ թ՞մշ ո՟վագր ե 
ջո՟ջրնրղ մվ՟մ, գէե նշ՛ Եվխմւթ Ավւ՟ճնրէթրմզ: Ն՟գր 
Տեվմ ե ՟ճջ ղ՟ջթմ ՟ջնրղ. «... ներքինիներ էլ կան, որոնք 
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երկնքի  արքայութեան համար իրենք իրենց ներքինիներ 
են դարձրել» /Մ՟սէ. 19:12/:

ԻKմշ ոեսւ ե ՟մգմ ՟ղնրջմնրէգ՟մ ղեչ ասմնրնհմգվզ, գէե 
տ՟մխ՟մնրղ գմ նհչ՟ինծ ՟ովգժ

Ոհչ՟ինծ ոեսւ ե ՟ովգմ մ՟գր ՟ղնրջմ՟տգ՟ժմգվզ, 
ւ՟մդթ ՟ղնրջմնրէթրմզ սվնր՟լ ե, նվոեջդթ ղ՟վբ 
ինրջ՟ցթ յմնրէթրմթտ, մ՟գր` նվբգլմնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ, ՟ճժ 
նշ էե` խվւթմ ճ՟անրվբ ս՟ժնր ծ՟ղ՟վ: Աղնրջմնրէգ՟մ 
ղթնրէթրմզ գվխ՟խթ ե ժթմնրղ. 1. ջվսգվթ ղթնրէթրմ, 2. 
ղ՟վղմ՟խ՟մ ղթնրէթրմ, նվզ ջգպգվթ ղթ՟ի՟պմնրղմ ե: Եր, 
նվոեջդթ ՟ճջ ղթնրէթրմզ նհչ՟ինծ ժթմթ, ՟ղնրջթմմգվզ 
ոեսւ ե ղթղգ՟մտ ղգվկգմ՟մ դնրջո, ծ՟ղգջսփվեմ գր նշ 
ճ՟ձ՟ի: Օվթմ՟խ` գէե ւթշ ւ՟մ՟խնրէգ՟ղՠ աթմթ իղգջ, 
՟ո՟ բ՟ ղգհւ շե, թջխ յ՟ս ւ՟մ՟խնրէգ՟ղՠզ ծ՟վՠգտն-
հնրէթրմ ե գր ղգլ ղգհւ, մնճմզ գր` ՟ղնրջմնրէգ՟մ ղեչ:
 Աղնրջթմմգվթ ծ՟ղ՟վ խ՟վգրնվ ե մ՟գր ը՟ղ՟մ՟-
խզ, ւ՟մդթ շթ խ՟վգժթ ղթղգ՟մտ ղգվկգմ՟ժ Եխգհգտնր 
խնհղթտ շ՟վսփմնր՟լ փվգվթմ, ՟ճջթմւմ` ո՟ծւթ, խթվ՟-
խթ, սփմ գր ՟ճժ փվգվթմ: Եր ՟ղգմ՟խ՟վգրնվզ` մվ՟մւ 
ոեսւ ե շբ՟ր՟ձ՟մգմ ղթղգ՟մտ, ՟ճջթմւմ` շոհլգմ ՟մխն-
հթմզ գր շւ՟մբգմ ՟ղնրջմնրէգ՟մ ղթնրէթրմզ, թմշթ ղ՟ջթմ 
՟ջնրղ ե մ՟գր Սնրվՠ Պփհնջզ. «Ամուսնութիւնն ըստ 
ա�նայնի յարգելի է, և ամուսնական անկողինը` սուրբ: 
Եւ Աստուած պիտի դատի շնացողներին» /Եՠվ. 13:4/:  

ԻմշոթջթK ճ՟վ՟ՠգվնրէթրմմգվ ոեսւ ե ժթմգմ ՟ղնրջթմմգվթ 
ղեչ

Աղնրջթմմգվզ ոեսւ ե ղթ՟ՠ՟մ ժթմգմ, մնճմխգվո ինվծգմ 
ծնագրնվ գր ղ՟վղմ՟խ՟մ ծ՟վտգվթ յնրվչ: Հ՟խ՟պ՟խ 
բեունրղ` «Ինքն իր մէջ բաժանուած ամէն  թագաւորու-
թիւն աւերւում է, և ինքն  իր մէջ բաժանուած ամէն քա-
ղաք կամ տուն կանգուն չի 4այ» /Մ՟սէ. 12:25/:
 Կթմզ ոեսւ ե ՟ջսնր՟լ՟ո՟յս ժթմթ գր 
գվխթրհ՟լ, թջխ սհ՟ղ՟վբզ` ՠ՟վթ գր ծ՟ր՟ս՟վթղ 
՟ղնրջթմ ժթմթ, նվոեջդթ մվ՟մւ ի՟հ՟հնրէգ՟մ ղեչ 
՟ովգմ, ջթվնճ գր ծ՟ղգվ՟յինրէգ՟մ, թջխ ՟ո՟ա՟ճնրղ 
ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խգ՟մւ ը՟պ՟մագմ: Ած՟ ջ՟ ե ՠ՟վթ, 

192



ծ՟ր՟ս՟վթղ գր նհչ՟ինծ ՟ղնրջմնրէթրմզ: Ն՟գր` 
սհ՟ղ՟վբզ աժնրիմ ե, թջխ խթմզ` ղ՟վղթմզ, գր մվ՟մւ ղեխ 
ղ՟վղմթ ղեչ ղթ՟տ՟լ գմ ջթվնռ գր ոջ՟խթ փվծմնրէգ՟ղՠ: 
Եր թմշոեջ ղ՟վղթմմ ՟պ՟մտ աժիթ գր աժնրիմ ՟պ՟մտ 
ղ՟վղմթ ՟մոեսւ նր ՟մխգ՟մւ գմ, ՟ճմոեջ եժ սհ՟ղ՟վբմ 
՟պ՟մտ խմնչ գր խթմմ ՟պ՟մտ սհ՟ղ՟վբնր ՟մոեսւ գմ, 
ւ՟մդթ խգ՟մւ շնրմգմ: Եր թմշոեջ ՟ճբ ղ՟վղթմմ ՟ճժ աժիթ 
ծգս շթ խ՟վնհ ղեխ ղ՟վղթմ խ՟դղգժ, թջխ աժնրիզ` ղեխ ՟ճժ 
ղ՟վղմթ ծգս, ՟ճբոեջ եժ սհ՟ղ՟վբզ շթ խ՟վնհ ՟ճժ խմնչ 
աժնրի ժթմգժ, թջխ խթմզ` ղեխ ՟ճժ սհ՟ղ՟վբնր ղ՟վղթմ: Իջխ 
գէե սհ՟ղ՟վբմ նր խթմզ ի՟իսնրղ գմ ջթվնճ գր 
փվծմնրէգ՟մ խ՟ոզ գր ղթ՟մնրղ նրվթյթ ծգս, ՟ո՟ թվգմւ 
թջխ թվգմտ դվխնրղ գմ Պջ՟խթ փվծմնրէթրմթտ: Իջխ 
թղ՟ջսնրմ խթմզ ոեսւ ե ՟շւգվ նրմգմ՟ճ` ղյս՟ոեջ 
նրհհնր՟լ թվ ՟ղնրջմնրմ, գր ՟ովթ զջս մվ՟ խ՟ղւթ: «Եւ 
կինը  պէտք է ամուսնուց չհեռացնի իր սէրը, և պէտք է 
թոյլ չտայ, որ ամուսինը հեռանայ իր սիրուց»:
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ՄԵՂՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե ղգհւզ

«Մեղքն այն է, - թմշոեջ մխ՟սնրղ ե Սնրվՠ Տ՟էգր՟տթմ, - 
երբ մարդ շրջում է դէմքն անփոփոխելի բարիքից, որն է 
Աստուած, և դիմում է փոփոխելի բարուն, որն արարած-
ներն են»:

ԻKմշ սգջ՟խ ղգհւգվ գմ ժթմնրղ

Ամնր՟մղ՟ղՠ` ղգհւզ ղեխ ե, ՠ՟ճտ ՠ՟ը՟մրնրղ ե գվխնրջթ` 
ջխդՠմ՟խ՟մ գր մգվանվլ՟խ՟մ ղգհւգվթ: Նգվանվլ՟-
խ՟մմ եժ թվ ծգվէթմ ՠ՟ը՟մրնրղ ե ղ՟ծ՟տնր գր մգվգժթ 
ղգհւգվթ:

Մգհւգվմ թվ՟վթտ ս՟վՠգվրնKրղ գմ ՟վբգփւ

Աճն, մվ՟մւ ՠնժնվմ եժ ս՟վՠգվրնրղ գմ թվ՟վթտ: 
Սխդՠմ՟խ՟մ ղգհւթ` ՟բ՟ղ՟խ՟մ ղգհւթ ծ՟ղ՟վ ո՟-
ս՟ջի՟մ գմ ս՟ժթջ ՠնժնվզ, թջխ մգվանվլ՟խ՟մ ղգհւթ 
ծ՟ղ՟վ ո՟ս՟ջի՟մ ե ս՟ժթջ ղթ՟ճմ ՟ճբ ղգհւզ 
անվլնհզ: Սխդՠմ՟խ՟մ ղգհւզ ղեխ ե, թջխ ղթրջմգվզ 
ՠ՟դղ՟էթր գմ: Ն՟գր` ջխդՠմ՟խ՟մ ղգհւզ ղ՟վբնր ռվ՟ճ 
թյինրղ ե ՟մխ՟ի ռգվչթմթտ գր ռգվչթմթջ խ՟ղւթ, 
ղթմշբգպ ղթրջ ղգհւգվզ ղ՟վբնր ռվ՟ճ թյինրղ գմ մվ՟ թջխ 
խ՟ղւնռ:
 Իջխ ՟ճմւ՟մնռ, նվւ՟մնռ մգսթտ ՠ՟տնր՟լ ռեվւզ 
ս՟վՠգվրնրղ ե ցյթ ՟պ՟չ՟տվ՟լ ռեվւթտ, ՟ճմւ՟մնռ եժ 
ս՟վՠգվ գմ ղ՟ծ՟տնր գր մգվգժթ ղգհւգվզ:  

ՈKվմ ե ղգհւգվթ ո՟սձ՟պզ

1. Չ՟վ ջնռնվնրէթրմմգվզ, ՟ճջթմւմ, գվՠ ղ՟վբ, ասմնրգ-
ժնռ շ՟վ զմխգվ՟խտնրէթրմմգվթ ղեչ, ղգհջ՟ժթ ծղսնրէթրմ-
մգվ ե զմբփվթմ՟խնրղ ղ՟վբխ՟մտթտ: 2. Ամաթսնրէթրմզ, 
՟ճջթմւմ, գվՠ ղ՟վբ, լ՟մփէ շժթմգժնռ Սնրվՠ Գվւթմ, 
ո՟սնրթվ՟մմգվթմ գր Սնրվՠ Հ՟ճվգվթ ավնր՟լւմգվթմ, 
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շ՟վթւ ե անվլնրղ, ղս՟լգժնռ, նվ ժ՟ր ՠ՟մ ե ՟մնրղ: 3. 
Մ՟վղմթ ՠմնրէթրմզ, ՟ճջթմւմ` շնվջ ս՟վգվւմգվթտ ղեխթ 
ագվ՟խյպնրէթրմզ, դնվփվթմ՟խ` ՠ՟վխ՟տխնսթ ղեչ խվ՟խմ 
ե ագվ՟խյպնրղ, ռ՟ր՟յնսթ, էգէգր՟ղթսթ գր ծո՟վսթ 
ղեչ` փբզ: Հնհզ ագվ՟խյպնրղ ե սինրվ, թջխ չնրվզ` լնճժ 
ղ՟վբխ՟մտ ղեչ: 4. Ս՟ս՟մ՟ճթ շ՟վ ինվ՟ղ՟մխնրէթրմ-
մգվզ:

ԻմշոեKջ ե նվնյրնրղ ղգհւգվթ լ՟մվնրէթրմզ

Մգհւթ լ՟մվնրէթրմզ նվնյրնրղ ե մ՟գր զջս մվ՟ 
խ՟ս՟վղ՟մ ս՟վՠգվ ՟ջսթձ՟մմգվթ: Օվթմ՟խ` զջս 
նվ՟խթ. գվխնր ղ՟վբ զմխգժ գմ նվխվ՟ղնժնրէգ՟մ ղգհւթ 
ղեչ, ղեխզ` ւ՟հտթտ գր շթղ՟տնրէթրմթտ, ղթրջզ` 
աթս՟խտ՟ՠ՟վ գր թվ տ՟մխնրէգ՟ղՠ: Ըջս ւ՟մ՟խթ` 
փվթմ՟խ, ղեխ ՟մա՟ղ զմխմգժ ոնպմխնրէգ՟մ ղեչ խ՟ղ ծ՟-
դ՟վ ՟մա՟ղ: Ն՟գր նվնյրնրղ ե զջս ՟ճմ ծ՟մա՟ղ՟մւթ, 
էե նրղ մխ՟սղ՟ղՠ ե ՟վրնրղ ղգհւզ` Աջսնրլնճ, 
Եխգհգտնր, զմխգվնչ, էե ջգց՟խ՟մ ՟մկթ: Ըջս ռ՟ճվթ` 
Եխգհգտնրղ, ռ՟մւնրղ, ւ՟հ՟ւնրղ, աթրհնրղ, էե, ՟ջգմւ, 
՟մ՟պ՟խ՟մնտնրղ: Ըջս ը՟ղ՟մ՟խթ` ղ՟մխ՟խ՟մ 
ս՟վթւնրղ ե խ՟ս՟վնրգժ ղգհւզ, էե` լգվնրմ՟խ՟մ, 
ծ՟ջ՟վ՟խ փվգվթմ, էե Տեվնրմ՟խ՟մ սփմ փվգվթմ:

ԻKմշ ս՟վՠգվնրէթրմ խ՟ճ ՟դ՟ս խ՟ղւնռ գր ՟խ՟ղ՟ճ 
խ՟ս՟վ՟լ ղգհւթ ղեչ

Ախ՟ղ՟ճ ղգհ՟մշ՟լզ մղ՟մ ե ՟ճմ ղ՟վբնրմ, նռ յգհնրգժ ե 
ձ՟մ՟ո՟վծթտ, ՠ՟ճտ յնրսնռ գս ե բ՟վկգժ: Իջխ ՟դ՟ս 
խ՟ղւնռ ղգհ՟մշնհզ նվւ՟մ ամնրղ, ՟ճմւ՟մ յ՟ս ե 
յգհրնրղ ձ՟մ՟ո՟վծթտ գր շթ խ՟վնհ՟մնրղ մնվթտ ասմգժ 
՟ճմ: Ախ՟ղ՟ճ ղգհ՟մշ՟լզ մղ՟մ ե ծթր՟մբթ, թջխ ղթրջզ` 
ղգպգ՟ժթ: Ախ՟ղ՟ճ ղգհ՟մշ՟լզ ժջնրղ ե իվ՟սզ գր 
էնհմնրղ ե ղգհւզ, թջխ ղթրջզ` նշ: Ախ՟ղ՟ճ ղգհ՟մշնհզ 
ղգհ՟մշնրղ ե սիվնրէգ՟ղՠ` նրմգմ՟ժնռ Աջսնրլնճ 
գվխթրհզ գր ցվխնրէգ՟մ ճնճջզ: Իջխ ՟դ՟ս խ՟ղւնռ 
ղգհ՟մշնհզ ղգհ՟մշնրղ ե նրվ՟ինրէգ՟ղՠ` շնրմգմ՟ժնռ 
ռ՟ի, ւ՟մդթ խնվտվգժ ե ճնճջզ:
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ՄԱՀԱՎՈՒ ՄԵՂՔԵՐ

Ք՟մթKջմ գմ ղ՟ծ՟տնր ղգհւգվզ

Մ՟ծ՟տնր ղգհւգվզ գփէմ գմ` ծո՟վսնրէթրմզ, մ՟ի՟մ-
կզ, ՠ՟վխնրէթրմզ, լնրժնրէթրմզ, ՟ա՟ծնրէթրմզ, նվխվ՟ղն-
ժնրէթրմզ գր ՠհչ՟ինծնրէթրմզ:

ԻմշնKր գմ ռգվնմյգ՟ժ ղգհւգվզ ծ՟ղ՟վրնրղ ղ՟ծ՟տնր

Աճջ ղգհւգվմ ՟մնր՟մնրղ գմ ղ՟ծ՟տնր, նվնռծգսգր 
մվ՟մւ ղ՟վբնրմ բ՟վկմնրղ գմ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ ղ՟ծնր՟մ 
ո՟վս՟խ՟մ: Մ՟ծ՟տնր ղգհւզ խ՟վգժթ ե ծ՟ղգղ՟սգժ 
ղ՟ծնր՟մ ծգս: Ք՟մդթ ղ՟ծզ, նվզ ղ՟վղմթ ՟ո՟խ՟-
մնրէթրմմ ե, ժթմնրղ ե չգվղնրէգ՟մ մնր՟դնրղթտ: Սխդՠնրղ 
չգվղնրէթրմզ ջխջնրղ ե մնր՟դգժ ղ՟վղմթ ռգվչնճէմգվնրղ, 
ղթմշգր խզ ծ՟ջմթ ջվսթմ, նվզ խգ՟մւթ ջխթդՠմ ե, թջխ գվՠ 
՟ճմ ռգվչ՟մնրղ ե մ՟գր ջվսնրղ, ռվ՟ճ ե ծ՟ջմնրղ ղ՟ծզ: 
Աճբոեջ եժ ռվ՟ճ ե ծ՟ջմնրղ ծնանր ղ՟ծզ, գվՠ ղ՟ծ՟տնր 
ղգհւթ ո՟սձ՟պնռ մնր՟դնրղ ե Աջսնրլնճ ջեվզ: Եր 
թմշոեջ ղ՟վղթմմ ե խգմբ՟մթ ծնանռ, ՟ճբոեջ եժ ծնաթմ 
խգմբ՟մթ ե Աջսլնռ: Եր թմշոեջ ծնանր ծգպ՟տնրղզ 
ղ՟վղմթտ ղ՟վղմթ ծ՟ղ՟վ ղ՟ծ ե մյ՟մ՟խնրղ, ՟ճմոեջ եժ 
Աջսլնրտ ծգպ՟մ՟ժզ ղ՟ծ ե մյ՟մ՟խնրղ ծնանր ծ՟ղ՟վ:

ՀՊԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԻմշնKր ե ծո՟վսնրէթրմզ ծ՟ղ՟վրնրղ ՟պ՟չթմ ղգհւզ

Հո՟վսնրէթրմմ ՟պ՟չթմ ղգհւմ ե, ւ՟մթ նվ ծգմտ ՟ճջ 
ղգհւնռ ջ՟ս՟մ՟մ ղգհ՟մշգտ գվխմւնրղ գր զմխ՟ր: Եր 
բվ՟ ո՟սձ՟պմ ՟ճմ եվ, նվ ջ՟ս՟մ՟մ, սգջմգժնռ թմւմ 
թվգմ ՟մղ՟վղթմ գր ՟մղ՟ծ, ՟ոջս՟ղՠգտ Ավ՟վշթ բեղ գր 
ց՟պւ շսնրգտ Նվ՟մ, թմշթ ղ՟ջթմ Եջ՟ճթմ ՟ջնրղ ե. «...կը 
բարձրանամ ամպերից էլ վեր, կը նմանուեմ Բարձրեա-
լին» /Եջ. 14:14/: Իջխ գվՠ ՟ճբ ինվծգտ, ռպմսնրգտ 
գվխմւթտ: Աճբ ո՟սձ՟պնռ Տեվզ ծնհթտ ՟վ՟վգտ ղ՟վ-
բնրմ` ՠմ՟խ՟մ խվւգվնռ, նվոեջդթ մ՟ ղյս՟ոեջ ին-
մ՟վծնրէգ՟մ ղեչ խգմ՟ճ: Իջխ ջ՟ս՟մ՟մ, սգջմգժնռ 
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Աբ՟ղթ ց՟պւզ, ի՟ՠգտ մվ՟մ մնճմ խվւնռ, նվթ ղեչ մ՟ 
թմւզ ասմնրգժ եվ. «...այն օրը, երբ դրանից ուտէք, կը 
բացուեն ձեր աչքերը, և դուք կը լինէք աստուածների 
նման» /Ծմմբ. 3:5/: Աճջոթջնռ, թմշոեջ սգջմնրղ գմւ, ՟ճջ 
ղգհւզ ջ՟ս՟մ՟ճթմ գվխմւթտ ռ՟վ ատգտ, թջխ Աբ՟ղթմ 
բնրվջ ծ՟մգտ Դվ՟իսթտ:

ԻKմշոեջ ե բվջգրնվրնրղ ՟ճջ ղգհւզ

Աճջ ղգհւզ սգջ՟խնռ ղեխ ե, ՠ՟ճտ բվջգրնվրնրղ ե ս՟վՠգվ 
խգվո: Աճմ գվգր՟մ ե ա՟ժթջ նվոեջ թմւմ՟ծ՟ձնրէթրմ, 
գվՠ ղ՟վբ շթ ձ՟մ՟շնրղ նշ ղեխթ խ՟վլթւզ գր ծգսգրնրղ ե 
թվ խ՟ղւթմ գր խ՟վլթւթմ: Ովոեջ ծո՟վսնրէթրմ, գվՠ 
ղ՟վբ թվգմ ՠնժնվթտ ռգվ ե ծ՟ղ՟վնրղ: Մգլ՟ղսնրէթրմ, 
գվՠ ղ՟վբ նսմ՟ս՟խ ե ս՟ժթջ ՟ճժնտ գր տ՟մխ՟մնրղ ե, նվ 
ՠնժնվզ թվգմթտ տ՟լվ գր ցնւվ ժթմգմ: Փ՟պ՟ջթվնրէթրմ, 
գվՠ ղ՟վբ ջթվնրղ ե նրվթյմգվթտ ց՟պւ, ո՟սթր գր 
անռ՟ջ՟մւ զմբնրմգժ:

ԻմշոեKջ ե Աջսնր՟լ ռգվ՟ՠգվրնրղ ծո՟վսմգվթմ

Աջսնր՟լ նհնվղ՟լ ե ՠնժնվ ղգհ՟րնվմգվթ ծ՟մբեո, 
թմշոեջ յմ՟տնհ խմնչ, ՟ր՟դ՟խթ գր ղ՟ւջ՟րնվթ ծ՟մբեո, 
Ն՟ նհնվղնրղ գր մգվնրղ ե ՠնժնվ ղգհւգվզ, ՠ՟ճտ 
«...ամբարտաւաններին հակառակ է» /Յ՟խ. 4:6/ գր շթ մգ-
վնրղ:

ԻմշնKր Աջսնր՟լ ծո՟վսմգվթմ շթ մգվնրղ

Հո՟վսնրէգ՟մ ղգհւզ ռգվ՟ՠգվնրղ ե ծնանր ՠ՟մ՟խ՟մ 
ղ՟ջթմ, գվՠ ղ՟վբ ղգհ՟մշնրղ ե թմւմ՟խ՟ղփվեմ գր 
աթս՟խտնր՟լ, ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ եժ Աջսնր՟լ շթ մգվնրղ: 
Իջխ ղթրջ ղգհւգվզ ռգվ՟ՠգվնրղ գմ ծնանր տ՟ջղ՟խ՟մ գր 
տ՟մխ՟խ՟մ ղ՟ջթմ, գվՠ ղ՟վբ ղգհ՟մշնրղ ե ՟խ՟ղ՟ճ գր 
՟մաթս՟խտ՟ՠ՟վ, էնրժնրէթրմթտ գր ջ՟ս՟մ՟ճթ ինվ՟-
ղ՟մխնրէթրմթտ, նրջսթ գր մգվնրղ ե ասմնրղ: Մգլ՟ղթսմ 
թվ ծո՟վսնրէգ՟մ ո՟սձ՟պնռ շթ սգջմնրղ թվ ղգհւգվզ, 
՟ճբ ո՟սձ՟պնռ եժ թվգմ ձյղ՟վթս ե ծ՟ղ՟վնրղ գր 
ծ՟մբեջ ե ա՟ժթջ մվ՟մտ բեղ, նռւգվ թվգմ իվ՟սնրղ գմ: 
Իջխ ղթրջ ղգհ՟րնվմգվզ սգջմնրղ գմ թվգմտ ղգհւզ, ժջնրղ 
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գմ իվ՟սմգվզ գր զմբնրմնրղ գմ ՠըյխնրէթրմզ: Մգլ՟ղթ-
սթ իթհձզ շթ բ՟սնրղ, բվ՟մթտ եժ` ՟ո՟յի՟վնրէթրմ շթ 
ժթմնրղ, նրջսթ գր մգվնրղ շթ ջս՟մնրղ: Իջխ ղգհ՟րնվմգվթ 
իթհձզ բ՟սնրղ ե թվգմտ, նրջսթ գր, ՟ո՟յի՟վգժնռ, 
ղգհւգվթ էնհնրէթրմ գմ ջս՟մնրղ: 

ԻմշոեKջ ե ծո՟վսնրէթրմմ ՟դբնրղ ղ՟վբնր ռվ՟ճ

Աղեմ ղգհւ ղ՟վբնրտ բնրվջ ե ծ՟մնրղ ղթղթ՟ճմ թվգմ 
ծ՟խզմբբեղ ՟պ՟ւթմնրէթրմզ, թմշոեջ փվթմ՟խ` 
յմնրէթրմզ բնրվջ ե ղհնրղ նհչ՟ինծնրէթրմզ գր ՟ճժմ, ղթմշ-
բգպ ծո՟վսնրէթրմզ ղգվ ղթչթտ ծ՟մնրղ ե ՟ճմ ՟ղեմ 
ՠ՟վթմ, նվ խ՟ճ ղգվ ղեչ: Ննճմոեջ գր ՟ղեմ ՟վբ՟վ ղ՟վբ, 
նռ ՠ՟վթ անվլգվ ե ՟մնրղ, ՠ՟ճտ ծո՟վսնրէգ՟մ ղգհւմ 
նրմթ, մ՟ ՟վբեմ խնվտվգժ ե գր ոհլգժ ՟վբ՟վնրէգ՟մ 
անվլզ:

ԻմշնKր ե ինմ՟վծ ղգհջ՟րնվմ ՟րգժթ ժ՟րզ, ւ՟մ ծո՟վս 
՟վբ՟վզ

Մգհ՟րնվ ղ՟վբմ թվ ինմ՟վծնրէգ՟ղՠ, ՟ճջթմւմ` 
՟ո՟յի՟վնրէգ՟ղՠ, ինջսնռ՟մնրէգ՟ղՠ գր ՠ՟վթ 
անվլգվնռ ցվխնրղ ե թվ ծնաթմ, թջխ ծո՟վս ՟վբ՟վմ 
թվգմ ղթյս ՟վբ՟վ ե ծ՟ղ՟վնրղ գր ղմնրղ ե ՟ճբ շ՟վթւթ 
ղեչ, գր շթ ծմ՟դ՟մբրնրղ Աջսնրլնճ ո՟սնրթվ՟մմգվթմ, 
ջվՠգվթ խ՟մնմմգվթմ գր ծ՟ճվգվթ իվ՟սմգվթմ: Աճբ 
ո՟սձ՟պնռ եժ խնվտմնրղ ե թվ ՟վբ՟վնրէգ՟մ անվլգվզ:

ՆԱԽԱՆՁԻ ՄԱՍԻՆ

ՈKվմ ե մ՟ի՟մկթ ղգհւթ լ՟մվնրէթրմզ

Եփէ ղ՟ծ՟տնր ղգհւգվթտ ծո՟վսնրէթրմմ նր մ՟ի՟մկմ 
՟պ՟րգժ լ՟մվ գմ, ւ՟մ ղթրջ ծթմազ, ւ՟մդթ ղթրջ ղգհւգվզ 
անվլգժ գմ Աբ՟ղմ նր Եր՟մ, թջխ ծո՟վսնրէթրմմ նր 
մ՟ի՟մկզ` ջ՟ս՟մ՟մ: Իմշոեջ գր ՟ջնրգտ ռգվզ, 
ջ՟ս՟մ՟մ ծո՟վս՟մ՟ժնռ զմխ՟ր, թջխ ճգսնճ, մ՟ի՟մ-
կգժնռ Աբ՟ղթ ց՟պւթմ, մվ՟ ՟մխղ՟մ ո՟սձ՟պզ 
բ՟վկ՟ր: Ն՟ի՟մկզ ծ՟ղ՟վրնրղ ե ՠնժնվ շ՟վ անվլգվթ 
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՟վղ՟սմ նր ծթղւզ, ւ՟մդթ մ՟ի՟մկթտ անհ՟մնրղ գմ, 
ծ՟ճծնճնրղ գմ, շ՟վ՟իփջնրղ, ռթձնրղ գմ, ջո՟մնրղ, 
բ՟ր՟ձ՟մնրղ գր յ՟ս ՟ճժ շ՟վթւմգվ անվլնրղ: Ն՟ի՟մկթ 
ո՟սձ՟պնռ ծվգ՟մգվզ դթմնրգտթմ Քվթջսնջթ բեղ, 
Դ՟է՟մմ նր Կնվիմ ՟ոջս՟ղՠգտթմ Մնռջեջթ բեղ: 
Աճջոթջնռ` ղգլ ե մ՟ի՟մկթ ղգհւզ, ւ՟մդթ ղ՟վբնրմ 
բ՟վկմնրղ ե ջ՟ս՟մ՟ճթ անվլ՟խթտզ գր մղ՟մգտմնրղ 
մվ՟մ:

ԻմշոթջթKմ ե ժթմնրղ մ՟ի՟մկզ

Ն՟ի՟մկզ ժթմնրղ ե ՠ՟վթ գր շ՟վ: Չ՟վ ե, գվՠ ղ՟վբ 
ղ՟վբնր ղեչ սգջմնրղ ե ՠ՟վթմ` ժթմթ բ՟ ց՟պւ խ՟ղ ՟ճժ 
ՠ՟մ, գր նրըաթմ տ՟րնրղ ե նր ս՟մչրնրղ, էե թմշնր թմւմ ՟ճբ 
շնրմթ: Եր նրվ՟ի՟մնրղ ե, գվՠ սգջմնրղ ե ղ՟վբնր աժիթմ 
գխ՟լ շ՟վթւզ: 
 Մգհ՟րնվմգվթմ մ՟ի՟մկգժզ գր մվ՟մտ մղ՟նրգժնր 
կասնրղզ` ժթմգժ, ՟ջգմւ, ՟մ՟պ՟խ, ծ՟վՠգտնհ, անհ գր 
՟ճժմ, մնճմոեջ շ՟վ մ՟ի՟մկ ե: Մթմշբգպ գվՠ ղ՟վբ ՠ՟վթ 
անվլգվ ե սգջմնրղ` ո՟ծւ, ՟հփէւ, նհնվղնրէթրմ, 
ծ՟ր՟սւ, ճնճջ գր ջեվ` կասգժնռ մղ՟մնրգժ ՟ճբ անվլգվմ 
՟մնհթմ, ՟ճբ մ՟ի՟մկզ ՠ՟վթ ե, թմշթ ղ՟ջթմ գր Սնրվՠ 
Պփհնջմ ՟ջնրղ ե. «...նախանձախնդի´ր եղէք լա´ւ 
շնորհների» /Ա Կնվմէ. 12:31/: Բ՟վթ մ՟ի՟մկզ գվգրնրղ ե 
ՠ՟վթ ղ՟վբխ՟մտ ղեչ գր ծ՟ձգժթ ե Աջսլնրմ, ղթմշբգպ շ՟վ 
մ՟ի՟մկզ, նվզ ջ՟ս՟մ՟ճթ ջգվղմ ե, ասմրնրղ ե շ՟վ 
ղ՟վբխ՟մտ ղեչ:

Աղեմթտ ճ՟ձ՟ի ղ՟վբթխ նրKղ գմ մ՟ի՟մկնրղ

Մգհւգվզ անվլրնրղ գմ ղ՟վբխ՟մտ ս՟վՠգվ ՟ջսթձ՟մ-
մգվթ ծ՟մբեո, ՟ճջթմւմ` ղ՟վբթխ ժթմնրղ գմ խ՟ղ ՠ՟վկվ, 
խ՟ղ տ՟լվ, խ՟ղ ծ՟ր՟ջ՟վ: Օվթմ՟խ` ծո՟վսնրէթրմմ 
՟վս՟ճ՟ճսրնրղ ե տ՟լվթ խ՟ղ ծ՟ր՟ջ՟վթ մխ՟սղ՟ղՠ, 
թջխ մ՟ի՟մկզ` ծ՟ր՟ջ՟վթ խ՟ղ ՠ՟վկվթ:

ԻմշոթջթKմ ե մ՟ի՟մկ ղ՟վբնր ռթձ՟խզ

Աճջ ՟վ՟սզ ս՟մչնրղ ե ՠ՟մ՟խ՟մնրէթրմզ, նշմշ՟տմնրղ 
գր ծթրլնրղ ե ՟ճմ ղ՟վբնր ղ՟վղթմզ, նվթ ղեչ ասմրնրղ ե, 
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ւ՟մդթ «մ՟ի՟մկ» ՠ՟պմ թմւմ ՟վբեմ մյ՟մ՟խնրղ ե` 
«մ՟ի ռմ՟ջնրղ ե թվ ջգց՟խ՟մ ՟մկզ», գր ՟ո՟` նրվթյ-
մգվթմզ: Աճբ ո՟սձ՟պնռ մ՟ի՟մկ ղ՟վբխ՟մտ բեղւգվզ, 
ջվսթ բ՟պզ սիվնրէթրմթտ, ժթմնրղ գմ բգհմ՟լ գր 
ջգր՟տ՟լ, թմշզ շգջ ասմթ ՟ճժ ղգհւգվթ ղեչ: Ք՟մդթ, 
զմխմգժնռ նվգրե ՟ճժ ղգհւթ ղեչ, ջխդՠնրղ նրվ՟ի՟մնրղ գմ, 
ղթ՟ճմ ճգսնճ` սիվնրղ, թջխ մ՟ի՟մկմգվզ ղյս՟ոեջ 
ռյսթ գր սիվնրէգ՟մ ղեչ գմ: «Յիմարը ձեռնածալ նստում 
և ինքն իրեն է ուտում» /Ժնհ. 4:5/,- ՟ջնրղ ե Սնհնղնմզ: 
Ն՟ի՟մկ ղ՟վբզ ճթղ՟վ՟մնրղ ե գր նրսնրղ թվ ղ՟վղթմզ, 
՟ճջթմւմ` թվ ղգվկ՟րնվթմզ, ջո՟մգժնռ մվ՟մ, թմշոեջ 
Կ՟ճեմզ` Աՠեժթմ: Չ՟վ՟իփջգժնռ, թմշոեջ Մ՟վթ՟ղզ գր 
Ած՟վնմզ` Մնռջեջթ բեղ: Իյի՟մնրէգ՟մ ծ՟ջմգժնր 
շ՟վ՟ղթս մխվսնրղնռ, թմշոեջ Աՠթջնհնղթ նր Դ՟րէթ 
փվթմ՟խնրղ: 

ԻմշնKռ ե ՠ՟տ՟սվրնրղ մ՟ի՟մկթտ բվբնր՟լ չ՟մւգվթ գր կզա-
սնրղմգվթ նրմ՟ճմնրէթրմզ

Ն՟ի` ՟ճմ ղ՟վբզ, նռ մ՟ի՟մկթտ բվբնր՟լ ՟մէթր ա՟մ-
կգվ ե բթդնրղ, խ՟պնրտնրղ ե գր տ՟մնրղ, նշմշնռ ՟րգժթ շթ 
ՠ՟ր՟վ՟վնրղ թվ ղ՟վղմթ խ՟վթւմգվզ, ւ՟մ ՟ճմ ղ՟վբզ, 
նռ ՟րգժթ ւթշ նրմթ գր ի՟հ՟հնրէգ՟մ ղեչ ե խգմնրղ: 
Ք՟մդթ խգվ՟խնրվմ ՟մծվ՟ըգյս ե ւ՟հտթտ շղգպմգժնր 
ծ՟ղ՟վ, թջխ ծ՟անրջսզ ո՟ծնրղ ե տվսթտ գր ղգվխնր-
էթրմթտ, թջխ ղմ՟տգ՟ժ ՟ղեմ թմշ ՟րգժնվբ ե` ծնանր 
՟մոեսւ գր խգհլ տ՟մխնրէթրմ, թմշթ ղ՟ջթմ գր Սնրվՠ Պփ-
հնջզ ռխ՟ճնրղ ե. «Այլ ունենք կերակուր և հանդերձներ և 
դրանցով պիտի բաւականանանք» /Ա Տթղ. 6:8/: Եր 
գվխվնվբ` ՟ճջ ՟ղեմմ նրմ՟ճմ ե գր դնրվ, ւ՟մդթ ղ՟ծնր՟ղՠ 
՟ճջ ՟ղեմզ խ’՟մծգս՟մ՟ճ գր խզ ցնի՟մտնրթ ՟ճժնտ, խզ 
ղմ՟մ ղթ՟ճմ ղգհւգվմ նր ս՟մչ՟մւմգվզ:

ԻմշոթջթKմ ե մ՟ի՟մկ ղ՟վբնր բ՟ս՟ջս՟մզ

Իմշ շ՟վթւ նվ տ՟մխ՟մնրղ գր անվլնրղ ե ղ՟վբ բթղ՟տթ-
մթմ, մնճմ շ՟վթւնռ գր ո՟սըրնրղ ե, թմշթ ղ՟ջթմ մ՟գր 
Դ՟րթէմ ե ՟ջնրղ. «...նա փոս փորեց, խորացրեց, հէնց 
ինքն  էլ ընկաւ այն փոսը, որ նա պատրաստեց» /Ս՟հղ. 
7:16/: Կ՟ճեմզ, նվ ջո՟մգտ գհՠփվզ, թմւմ եժ ջո՟մնրգտ: 
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Մ՟վթ՟ղզ ո՟սընրգտ ՠնվնսնրէգ՟ղՠ, ւ՟մթ նվ 
շ՟վ՟իփջգտ Մնռջեջթ բեղ: Աՠթջնհնղզ ջո՟մնրգտ ո՟-
սգվ՟դղնրղ: Հվգ՟մգվթմ, նռւգվ ի՟շգտթմ Քվթջսնջթմ, 
Տթսնջզ տվթր սնրգտ ՟յի՟վծնռ ղեխ: 

ԲԱՐԿՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե ՠ՟վխնրէթրմզ

Բ՟վխնրէթրմզ ծնանր ղնժգամնրէթրմմ ե, նվնռ նղ՟մւ 
զմբռդնրղ գմ ղթրջմգվթ բեղ: Ք՟մդթ, թմշոեջ մ՟ի՟մկմ ե 
ռմ՟ջնրղ ջգց՟խ՟մ ծնաթմ, ՟ճբոեջ եժ ՠ՟վխնրէթրմզ 
ծգպ՟տմնրղ ե զմխգվնչզ: Ն՟գր` ՠ՟վխնրէթրմմ ՟վգ՟մ 
գպ՟ժմ ե ջվսթ յնրվչ, ւ՟մդթ ջթվսզ, ժթմգժնռ ՟վւ՟մ, գվՠ 
ՠ՟վխնրէգ՟մ իփջւ ե ժջնրղ, թվ ղփս ե ծ՟ր՟ւնրղ ՟վթրմզ, 
թմշոեջ ջո՟վ՟ոգսզ` դփվւզ: Աո՟ գր ջգր նր բ՟պզ ժգհթ 
ե է՟ցնրղ, թմշթտ ղ՟վբ խ՟ոսնրղ ե, ՠ՟մ՟խ՟մնրէթրմզ` 
ճթղ՟վ՟մնրղ, իփջւմ եժ, ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ, ՟մխ՟վա ե 
ժթմնրղ. ՟վթրմզ գպնրղ ե, բվ՟մթտ եժ բնհնրղ գմ ղ՟վղմթ 
ՠնժնվ ՟մբ՟ղմգվզ: 

ԻմշոեKջ ե ՠ՟վխնրէթրմզ աժնրի ՠ՟վկվ՟տմնրղ

Սխդՠնրղ ջվսնրղ լմրնրղ ե մ՟ի՟մկզ, նվթտ եժ` մգմանր-
էթրմմ նր ՟սգժնրէթրմզ: Ասգժնրէթրմթտ եժ լմրնրղ ե ՠ՟վ-
խնրէթրմզ, թմշթմ եժ ծգսգրնրղ ե անվլնհնրէթրմզ, ՟ճջթմւմ` 
ժգդնրնռ ծ՟ճծնճ՟մւզ, կգպւնռ լգլզ, ռգվչթմ ծ՟յնրնռ ՟ճջ 
՟ղեմզ ս՟մնրղ ե ջո՟մնրէգ՟մ, ւ՟մդթ ՠ՟վխնրէթրմզ 
ջխթդՠմ նր ղ՟ճվմ ե ջո՟մնրէգ՟մ, թմշթ ծ՟ղ՟վ Տեվմ 
՟ջ՟տ. «Լսել էք, թէ ինչ ասուեց նախնիներին. «Մի´ 
սպանիր»,… Իսկ ես ձեզ ասում եմ, թէ` ա�նայն մարդ, որ 
զուր տեղը բարկանում է իր եղբօր վրայ, ենթակայ կը լինի 
դատաստանի» /Մ՟սէ. 5:21-22/:

ԻKմշ ե խ՟ս՟վրնրղ ՠ՟վխ՟տ՟լ ղ՟վբնր ծգս

Բ՟վխնրէթրմթտ ղ՟վբնր ղեչ ՟մծգս՟մնրղ ե Աջսնրլնճ 
ո՟սխգվզ, գր մվ՟մթտ ծգպ՟մնրղ ե Սնրվՠ Հնաթմ, թջխ գվՠ 
Ն՟ բնրվջ ե ա՟ժթջ, ա՟ժթջ ե ոթհլ նաթմ, ՟ճջթմւմ` ջ՟-
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ս՟մ՟մ գր ՠմ՟խնրէթրմ ե ծ՟ջս՟սնրղ ՟ճբ ղ՟վբնր ղեչ: 
Եր ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խ ղ՟վբ ջխջնրղ ե մղ՟մնրգժ բթր՟-
ծ՟վնր՟լթ, թմշզ գվգրնրղ ե մվ՟ բեղւթտ, նվզ խ՟ոսնրղ ե, 
՟շւգվզ ռ՟դնրղ գմ, յվէնրմւմգվզ բնհնրղ գմ գր ցվցնրվ 
՟վկ՟խնրղ, ՠ՟պգվզ իպթր գմ նր ՟հղխնս:

ԻմշոթջթKմ ե ժթմնրղ ՠ՟վխնրէթրմզ

Բ՟վխնրէգ՟մ գվխնր սգջ՟խ խ՟ճ` ՠ՟վթ գր շ՟վ: Բ՟վթմ 
գժժնրղ ե ջթվնրտ գր աէ՟ջվսնրէթրմթտ, թջխ շ՟վ ՠ՟վխնր-
էթրմզ` ՟սգժթ խ՟ղւթտ: Բ՟վթ ՠ՟վխնրէթրմզ, գվՠ ՟հգվ-
ջնրղ գմ ՠ՟վխ՟տ՟լ ղ՟վբնրմ, ղ՟վնրղ ե, թջխ շ՟վզ` գվՠ 
՟հգվջնրղ գմ [ՠ՟վխ՟տ՟լ ղ՟վբնրմ], ՟րգժթ ե ջ՟ջսխ՟-
մնրղ: Չ՟վ ՠ՟վխնրէթրմզ ղհնրղ ե ջո՟մնրէգ՟մ, թջխ 
ՠ՟վթմ` խգ՟մւթ, նշ ղթ՟ճմ ծնագրնվ, ՟ճժգր` ղ՟վղմ՟խ՟մ, 
ւ՟մդթ, գվՠ ՠ՟վխ՟մնրղ գմ փվեմւթ դ՟մտ՟պնրթ ռվ՟ճ, 
Աջսնրլնճ ՠ՟վխնրէթրմմ գմ ծգպ՟տմնրղ մվ՟մթտ: Աճբ 
ո՟սձ՟պնռ եժ Աջսնր՟լ ծ՟ջս՟սգտ ծնագրնվ գր 
՟յի՟վծթխ թյի՟մնրէթրմմգվ, նվոեջդթ Աջսնրլնճ 
ՠ՟վխնրէթրմզ ծգպ՟տմթ ճ՟մտ՟անվլմգվթտ: Բ՟վթ 
ՠ՟վխնրէթրմզ, նվզ ղգվ ղեչ ե, մվ՟ ծ՟ղ՟վ ե, նվ 
ՠ՟վխ՟մ՟ճ զմբբեղ շ՟վ ղս՟լնրղմգվթ, ջ՟ս՟մ՟ճթ, 
զմբբեղ շ՟վ ղ՟վբխ՟մտ, նռւգվ տ՟մխ՟մնրղ գմ ղգդ 
լնրհ՟խզ ատգժ, թմշոեջ փվթմ՟խ՛ նրվ՟տնրէգ՟մ խ՟ղ նվգրե 
՟ճժ ղգհւթ: Մթմշբգպ շ՟վ ՠ՟վխնրէթրմզ ո՟սգվ՟դղնրղ ե 
զմխգվնչ բեղ գր Աջսնրլնճ ո՟սնրթվ՟մմգվթ բեղ: Դվ՟ 
ծ՟ղ՟վ եժ Սնրվՠ Պփհնջմ ՟ջնրղ ե. «Թէ բարկանաք էլ, 
�ղք �´ գործէք»: Աջգժնռ «էե ՠ՟վխ՟մ՟ւ եժ»` 
էնճժ՟սվնրղ ե ՠ՟վթ ՠ՟վխնրէթրմ: Իջխ գվՠ ՟ջնրղ ե 
«ղգհւ ղթ´ անվլեւ», ՟վագժնրղ ե շ՟վ ՠ՟վխնրէթրմզ: 
Աճջոթջնռ` «...արեգակը  ձեր բարկութեան  վրայ թող մայր 
չմտնի» /Եցգջ. 4:26/, ՟ճջթմւմ` ւվթջսնմգ՟մգվզ ոեսւ ե 
յնրս՟ցնճէ ծ՟յսնրգմ, ւ՟մթ բգպ աթյգվզ շթ ծ՟ջգժ, 
ծ՟խ՟պ՟խ բեունրղ ջ՟ս՟մ՟մ խզ ջնռնվգտմթ 
ճթյ՟շ՟վնրէթրմ գր խզ ծ՟ջս՟սթ շ՟վթ ղեչ:
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ԾՈՒԼՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե լնրժնրէթրմզ

Ծնրժնրէթրմզ ծնանր ՟ճմ էնճժ ռթձ՟խմ ե, նվթ ը՟ղ՟մ՟խ 
ՠ՟վթ անվլ շգմ կգպմ՟վխնրղ, թջխ գէե մնճմթջխ կգպմ՟վ-
խնրղ գմ, շգմ ծ՟ջտմնրղ ՟ր՟վսթմ: Եր ՟ճմ ծ՟ղ՟վրնրղ ե 
«բոլոր �ղքերի սնուցողը, դատարկաբանութեան մայրը»:

ԻմշնKր ե ոեսւ ՟յի՟սգժ

Ի ջխդՠ՟մե, գվՠ Աջսնր՟լ ջսգհլգտ ղ՟վբնրմ, մվ՟մ 
ո՟վ՟ո շէնհգտ, ՟ճժ ՠմ՟խգտվգտ մվ՟մ Դվ՟իսնրղ, 
նվոեջդթ մ՟ ղյ՟խթ գր ո՟ծո՟մթ ՟ճմ: Իջխ գվՠ մ՟ 
ռս՟վնրգտ Դվ՟իսթտ, Աջսնր՟լ ՟ճջսգհ մնճմոեջ մվ՟մ 
ո՟վ՟ո շէնհգտ գր ՟ջ՟տ Աբ՟ղթմ. «Քո երեսի քրտին-
քով ուտես հացդ» /Ծմմբ. 3:19/:
 Աճջոթջնռ` ոեսւ ե ՟յի՟սգժ, ՟ճժ նշ` ո՟վ՟ոնր-
էգ՟մ ղեչ խգմ՟ժ, ւ՟մդթ «...պարապութիւնը բոլոր �ղքե-
րի  մայրն է, իսկ պարապ մարդը բերրի  հող է սատանայի 
համար, որը նրա մէջ ցանում է բոլոր չար մտքերը և 
պտուղներ ստանում»:

ԻKմշ ե ՟ջրնրղ Սնրվՠ Գվւնրղ լնճժթ ղ՟ջթմ

Ովոեջ փվթմ՟խ` «Ինչպէս դուռը շուռ է գալիս իր  ծխնիի 
վրայ, այնպէս էլ ծոյլն է թաւալւում իր մահճում» /Ապ. 
26:14/: Իմշոեջ բնրպզ, նվ յ՟վըրնրղ ե թվ լիմնր ռվ՟ճ, շթ 
խ՟վնհ ոնխնրգժ սգհթտ, ՟ճմոեջ եժ լնճժմ ե ւ՟վյ ա՟ժթջ 
՟մխնհմնրղ գր շթ խ՟վնհ ռգվ խգմ՟ժ, նվոեջդթ թվ անվլմ 
ջխջթ: Ծնճժզ ծնագրնվ ծ՟վտգվնրղ ջթվնրղ ե ղ՟վղմթ 
ծ՟ձնճւմգվզ: Խթհձզ մվ՟մ բ՟ս՟ո՟վսնրղ գր ս՟մչնրղ 
ե, ջ՟խ՟ճմ մ՟ շթ խ՟վնհ՟մնրղ շ՟վ ղս՟լնրղմգվզ 
ցնի՟վթմգժ ՠ՟վթմգվնռ:
 «Ծոյլն  իր աչքին աւելի իմաստուն է թւում, քան  
այն անձը, որ հարստութեան բարի լուր է աւետում» /Ապ. 
26:16/: Եէե լնճժթմ ծ՟վտմգջ՛ «թմշն՞ր շգջ ՟յի՟սնրղ», 
՟ո՟ մ՟ խ'՟ջթ. «ես բոլորից խելացի եմ, նրանք ինձ 
համար են աշխատում»: Ծնճժմ թմւզ շթ ջնռնվնրղ գր ՟ճժնտ 
շթ ջնռնվգտմնրղ, գր ՠ՟վթ անվլգվ շթ խ՟ս՟վնրղ: «Ես 
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ամէն ինչ գիտեմ, և ինձ պէտք չէ սովորել,- խ'՟վբ՟վ՟մ՟ճ 
մ՟,- ես թաքուն բարի գործեր եմ անում, որպէսզի 
մարդիկ ինձ չփառաբանեն: Մարդուն հաւատ է պէտք, 
գործերն ինչի՞ համար են: Ահա՝ կենդանին մշտապէս 
խոտ է որոճում, ծառերը ողորմութիւն են տալիս, բայց 
նրանցից ոչ մէկն Արքայութիւն չի գնում»:

ԱԳԱՀՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե ՟ա՟ծնրէթրմզ

Աա՟ծնրէթրմզ նրմգտնր՟լւ նրմգմ՟ժնր ՟մթղ՟ջս տ՟մ-
խնրէթրմմ ե: Եր ջ՟ ՟յի՟վծթ ղգլ՟անճմ շ՟վթւմ ե, ւ՟մդթ 
շխ՟ճ ՟րգժթ ՟հւ՟ս ղ՟վբ, ւ՟մ մ՟, նռ տ՟մխ՟մնրղ ե 
՟րգժթմ նրմգմ՟ժ: Աա՟ծզ մղ՟մ ե չվանհնրէգ՟ղՠ 
ս՟պ՟ոնհ ծթր՟մբթ, նվմ թմշւ՟մ իղնրղ ե, ՟ճմւ՟մ 
՟րգժթ ե լ՟վ՟րնրղ: Դ՟ ՟ղգմ՟ճմ շ՟վթւթ ՟վղ՟սմ ե, նվզ 
գր ղ՟սմգտ Քվթջսնջթմ:

ՈKվմ ե ՟ա՟ծնրէգ՟մ ո՟սձ՟պզ

Աա՟ծնրէգ՟մ ո՟սձ՟պմգվզ գվխնրջմ գմ. 1. Եվՠ Աբ՟ղմ 
ջսգհլնրգտ, ՟ղեմ թմշ նրմեվ, գ՝ր ց՟պւ, գ՝ր թյի՟մնրէթրմ, 
ՠ՟ճտ, ղգհ՟մշգժնռ, խնվտվգտ ՟ճբ ՟ղեմզ: Հ՟վնրջսմ 
՟հւ՟ս՟տ՟ր, սեվզ բ՟վկ՟ր ղգհւգվթ լ՟պ՟ճ: Իջխ 
ծթղ՟, սգջմգժնռ թվգմտ ՟հւ՟սնրէթրմզ, ղ՟վբթխ շգմ 
ծ՟մբնրվընրղ ՟ճմ, նրջսթ անհ՟մնրղ գմ, շգմ ծմ՟դ՟մբ-
րնրղ ռգվ՟բ՟ջմգվթմ, ՟ճջթմւմ՛ ղգհւթ ղթչնտնռ տ՟մխ՟-
մնրղ գմ ջս՟մ՟ժ ՟ճմ, թմշ ղգհւթ ո՟սձ՟պնռ խնվտվգժ 
գմ: Աճբոեջ եժ զմխմնրղ գմ ՟ա՟ծնրէգ՟մ ղգհւթ ղեչ: 2. 
Աա՟ծնրէթրմզ ժթմնրղ ե մ՟գր ՠմ՟խ՟մ խ՟վթւմգվթ 
ո՟սձ՟պնռ` նրսգժթւթ գր իղգժթւթ, ծ՟անրջսթ գր ս՟մ: 
Եր ՟ճջ ՠմ՟խ՟մ խ՟վթւմգվմ Աջսլնրտ ղգդ սվնր՟լ գմ 
ՠ՟վնր ծ՟ղ՟վ, նվոեջդթ ղ՟վբզ ինմ՟վծրթ գր ՟յի՟սթ, 
նշ էե ո՟վ՟ո ղմ՟ճ, թմշոեջ թյի՟մմգվզ, նվնմւ 
ո՟վ՟ոնրէթրմթտ ՠ՟դնրղ ղգհւգվթ ղեչ գմ խգմնրղ: Բ՟ճտ 
ղ՟վբզ, ծգսգրգժնռ ջ՟ս՟մ՟ճթ մգմանրէթրմմգվթմ գր թվ 
խ՟ղւթմ, ՟ճբ ՠ՟վթւզ ցնի՟վթմնրղ ե շ՟վթւնռ գր 
զմխմնրղ ՟ա՟ծնրէգ՟մ ղեչ, ւ՟մդթ, գվՠ ջգց՟խ՟մ 
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խ՟վթւմգվզ ծնա՟ժնր ղեչ ՟մմխ՟ս մգվջ ե ջնհնջխնրղ 
՟րգժնվբզ գր ՟մշ՟ցզ, ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խ եժ շ՟վթւ ե ժթմնրղ: 
Ք՟մդթ շ՟ց՟դ՟մտ իմ՟ղւզ ՠգվնրղ ե ղթղգ՟մտ 
դվխգժնրմ, թջխ գվՠ շգմ խ՟վնհ՟մնրղ դվխգժ, զմխմնրղ գմ 
մ՟ի՟մկթ գր էյմ՟ղնրէգ՟մ ղեչ: Ած՟ ՟ճբոթջթմ ե 
ՠմ՟խ՟մ խ՟վթւմգվթ ո՟սձ՟պնռ լ՟ա՟լ ՟ա՟ծնրէթրմզ:

Կ՟վնKհ ե ՟վբգփւ ՟հւ՟սմ ՟ա՟ծ ժթմգժ

Աա՟ծնրէթրմ խ՟վգժթ ե սգջմգժ թմշոեջ ծ՟վնրջսմգվթ, 
՟ճմոեջ եժ ՟հւ՟սմգվթ ղփս: Աա՟ծ ՟հւ՟սզ ցմսպնրղ 
ե, իմբվնրղ նրվթյմգվթտ, անհ՟մնրղ ե: Եէե շթ ասմնրղ, 
սիվնրղ ե գր ճնրջ՟ծ՟սնրէգ՟մ ղեչ զմխմնրղ: Աճբոթջթ 
՟հւ՟սմ ՟դ՟ս շե, ւ՟մդթ ՠ՟մ՟խ՟մնրէգ՟ղՠ ղյս՟-
ոեջ լ՟պ՟ճնրղ ե նրմգտնր՟լւթմ: Մս՟լնրղ գր գվ՟դնրղ ե 
յ՟սգվթ սեվզ բ՟պմ՟ժ, դագջս՟րնվնրգժ յւգհ՟յնրւ 
ծ՟անրջսմգվնռ, ծ՟վջսնրէթրմ բթդգժ գր խնրյս նրսգժ. 
՟ճջոթջթմթ ջեվզ ծ՟վջսնրէգ՟մ մխ՟սղ՟ղՠ յ՟ս 
՟րգժթմ ե, ւ՟մ Քվթջսնջթ ծ՟մբեո:

ԻմշնKր ե Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժզ ՟ա՟ծնրէթրմզ ծ՟ղգղ՟սնրղ խպ՟-
ո՟յսնրէգ՟մ ծգս. «...և եգեհութիւն, որ  կռեպեշտութիւն 

է…» /Կնհ. 3:5/

Ք՟մթ նվ ՟ա՟ծնրէթրմզ խպ՟ո՟յսմգվթ անվլ ե, նվնմւ 
Աջսնրլնճ ցնի՟վեմ գվխվո՟անրղ եթմ խնրպւգվթմ` նջխնր 
գր ՟վլ՟էթ սգջւնռ: Ննճմխգվո եժ ՟ա՟ծնրէթրմզ 
ձյղ՟վթս գվխվո՟անրէթրմմ նր Աջսլնրմ ՟հփէգժզ ցն-
ի՟վթմնրղ ե նջխնրմ գր ՟վլ՟էթմ գվխվո՟ագժնռ: Ք՟մդթ 
ղ՟վբմ ՟ա՟ծնրէգ՟մ ո՟սձ՟պնռ էնհմնրղ ե ՟պ՟րփս-
գ՟մ ը՟ղգվանրէթրմզ գր ամնրղ ե ղ՟վղմթ ծ՟ղ՟վ ՟յի՟-
սգժնր: Կթվ՟խմփվգ՟ճ Պ՟ս՟վ՟ազ էնհմգժնռ` դՠ՟հրնրղ 
ե ՟պնրռ՟ձ՟պւնռ գր ՟ճժմ: Ած՟ ծգմտ ջ՟ ե խպ՟ո՟յս-
մգվթ անվլզ: 
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ՈՐԿՐԱՄՈԼՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե նվխվ՟ղնժնրէթրմզ

Ովխվ՟ղնժնրէթրմմ ՟մխյս՟ՠ՟վ ցնվզ ժտմգժնր տ՟մխնր-
էթրմմ ե, գր ծ՟ղ՟վրնրղ ե ՠնժնվ ղգհւգվթ ՠգվ՟մմ նր բնր-
պզ, ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ ջ՟ս՟մ՟մ, մ՟իւ՟մ, նվ ա՟ճէ՟խ-
հեվ Եր՟ճթմ, մ՟ի ՠ՟տգտ ծգմտ ՟ճբ բնրպզ: Աճջ ղգհւզ 
խնշրնրղ ե մ՟գր «որովայնի պոռնկութիւն»:

ԻKմշ ե ժթմնրղ նվխվ՟ղնժնրէթրմթտ

Սխդՠնրղ նվխվ՟ղնժնրէգ՟մ ղթչնտնռ ղ՟վբզ ժտմնրղ ե 
ցնվզ, ճգսնճ ոնպմխնրէգ՟մ ղթչնտնռ ՟ճբ ՟ղեմզ բ՟-
ս՟վխնրղ ե, թջխ ռգվչնրղ` ՟վլ՟է ծ՟ր՟ւնրղ, նվոեջդթ 
խվխթմ ժտմթ ցնվզ գր յմ՟մ՟ճ: Իջխ գէե ՟վլ՟էզ շթ 
ծգվթւնրղ, ճնրջ՟ծ՟սրնրղ ե, գր ՠ՟վխ՟մնրղ ե մվ՟մտ 
ռվ՟ճ, նռւգվ ծ՟խ՟պ՟խրնրղ գմ թվգմ: Եր ւ՟մթ նվ ՟ճջ 
ղգհւզ ղ՟վբխ՟ճթմ ՠմնրէգ՟մ ՟պ՟չթմ ղգհւմ եվ, 
գվգի՟ճթ ղեչ եժ ջխդՠնրղ դ՟վա՟մնրղ ե ծգմտ ՟ճջ ղգհւզ, 
թջխ գվթս՟ջ՟վբ ս՟վթմգվթմ ՟վբեմ ջ՟ջսխ՟մնրղ ե 
ոնպմխնրէգ՟մ խթվւզ: Հ՟ջնրմ ս՟վթւնրղ գվգր՟մ ե 
ա՟ժթջ ՟ա՟ծնրէթրմզ, ՟րգժթ նրյ` ճնրջ՟ծ՟սնրէթրմմ նր 
լնրժնրէթրմզ:

ՈKրղ բեղ ե նրհհնր՟լ ՟ճջ ղգհւզ

Հգմտ ՠմնրէգ՟մ բեղ, գհՠփվ, Աջսնրլնճ բեղ: Ս՟ ղգհւ ե, 
նվ ռմ՟ջ ե ծ՟ջտմնրղ թմշոեջ ծնանրմ, ՟ճմոեջ եժ 
ղ՟վղմթմ:

Աճբ թմշոեKջ

Բմնրէգ՟մ բեղ. ւ՟մդթ խգմբ՟մթմգվզ, ղգլ ՠգվ՟մ 
նրմգմ՟ժնռ, ոեսւ ե նվ ՟րգժթ յ՟ս նրսգմ, թջխ ղ՟վբնրմ, 
նվ աժնրիմ ե ՠնժնվ խգմբ՟մթմգվթ, սվնր՟լ ե ցնւվ ՠգ-
վ՟մ, ւ՟մդթ Ավ՟վթշմ ՟ճմոեջ ե տ՟մխ՟տգժ, նվ ղ՟վբ 
՟րգժթ ւթշ ծնաջ նրմգմ՟ճ նրսգժնր ղ՟ջթմ, ւ՟մ խգմբ՟-
մթմգվզ:
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 Եհՠփվ բեղ. ւ՟մդթ ծ՟վՠգտնհմ նր նվխվ՟ղնժզ 
սծ՟ձ գմ ղ՟վբխ՟մտ, ւ՟մթ նվ ռ՟ս փվթմ՟խ գմ 
լ՟պ՟ճնրղ, թջխ ծ՟վ՟դ՟սմգվթ գր զմխգվմգվթ յվչ՟մնրղ 
ջգվղ՟մնրղ գմ ռեձգվ գր ո՟պ՟խսնրէթրմմգվ:
 Աջսնրլնճ բեղ. ւ՟մդթ թմշ ջթվնրղ գմ, բվ՟մ եժ 
գվխվո՟անրղ գմ, բվ՟մնռ թջխ թվգմտ նվնռ՟ճմզ 
բ՟վկմնրղ գմ ՟ջսնր՟լ, թմշթ ղ՟ջթմ իփջնրղ ե մ՟գր Սՠ. 
Ապ՟ւգ՟ժզ. «նրանց աստուածը իրենց որովայնն է» /Փթժ. 
3:19/: Ք՟մդթ ՟ճմ ղ՟վբզ, նռ նրսգժնր գր իղգժնր 
ո՟սձ՟պնռ էնհմնրղ ե ՟հփէւզ, Աջսնրլնճ ղ՟ջթմ 
ղս՟լնրղմգվզ գր թվ նվնռ՟ճմթ ծնաջմ ե ւ՟յնրղ, ՟ճբ 
ղ՟վբմ ՟խմճ՟ճս գվխվո՟անրղ ե ռգվչթմթջ: Աճբոթջթ 
ղ՟վբթխ Աջսնրլնճ ս՟ձ՟վզ, նվզ ղ՟վբխ՟ճթմ ջթվսմ ե, 
թվգմտ նվնռ՟ճմթ ծ՟ղ՟վ «խոհանոց են» բ՟վկմնրղ, թջխ 
իմխթ լնրիմ թվգմտ ծ՟ղ՟վ թվգմտ ղ՟վջ՟լ խգվ՟խվթ գր 
աթմնր անժնվյթմ ե: 
 Ովխվ՟ղնժնրէգ՟մ ղգհւզ ռմ՟ջնրղ ե թմշոեջ 
ծնանրմ, ՟ճմոեջ եժ ղ՟վղմթմ, ւ՟մդթ նվւ՟մ ՟ճմ ՟րգժթ ե 
՟վղ՟ս՟մնրղ ղ՟վբնր ՠմնրէգ՟մ ղեչ, ՟ճմւ՟մ բընր՟վ ե 
ժթմնրղ մվ՟մթտ ՟դ՟սնրգժզ: «Եթէ մէկը վարժւում է 
հարբեցողութեան և անկուշտ որկրամոլութեան, նա չի 
կարող թողնել գինին, կամ կը �ռնի, կամ էլ նորից 
կ’ընկնի հարբեցողութեան մէջ», թմշմ եժ խնվլ՟մնրղ խզ 
ժթմթ ծնանր ծ՟ղ՟վ: 

ԻմշոեKջ ՠնրընրգժ ՟ճջ ղնժնրտւթտ

Աճջ ծթր՟մբնրէթրմթտ ՠնրընրգժնր ծ՟ղ՟վ ոեսւ ե ճթյգժ 
Քվթջսնջթ է՟ց՟լ ՟վգ՟մ ղ՟ջթմ, Նվ՟ ս՟մչ՟մւմգվթ 
նր ղ՟ծնր՟մ ղ՟ջթմ, թմշզ խզ ՠըյխթ գր խզ ցվխթ բթր՟ճթմ 
ցնվկնրէթրմթտ: Որսգժթւնռ գր իղթշւնռ ագվճ՟ագմ՟ժզ 
ոնպմխ՟խ՟մ խթվւմ ե ռ՟պնրղ: Հ՟վխ ե դթմնրգժ ղ՟վղթմզ 
ծթրլգժնռ, ո՟ծւնռ, ւ՟հտ նր լ՟վ՟րնռ, նվնմւ նրմ՟խ գմ 
ծ՟մատմգժ ՟ճջ խթվւզ:

Հ՟վՠգտնհնրէթրմզ ղգհւ ծ՟ղ՟վրնKրղ ե

Ովխվ՟ղնժնրէթրմմ ՟վս՟ճ՟ճսրնրղ ե նշ ղթ՟ճմ նրսգժթւթ 
ձ՟յ՟խղ՟ղՠ, ՟ճժգր իղթշւ իղգժնռ, նվզ ծ՟վՠգտնհնր-
էթրմմ ե` ղգլ շ՟վթւ գր ղգհւ, մ՟գր` ղ՟ճվ ՠնժնվ ղգհւգվթ, 
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ղ՟ծ՟տնր էնճմ ՟ղեմ ՠ՟վնր ծ՟ղ՟վ, «քնքուշ դև», ւ՟հտվ 
էնճմ, ծ՟ձգժթ ղգհվ: Հ՟վՠգտնհնրէթրմզ մղ՟մ ե մ՟գր 
նրըգհ սգհ՟ս՟վ՟ցթ, նվզ ւ՟ճւ՟ճնրղ ե ՟ղՠնհչ ծնհզ գր 
՟ղեմ թմշ ՟վղ՟ս՟իթժ ՟մնրղ: Աճմ ղ՟վբնրմ դվխնրղ ե 
ՠ՟մ՟խ՟մնրէթրմթտ, ւ՟ճւ՟ճնրղ ե դա՟ճ՟վ՟մւմգվզ, յ՟վ-
ընրղ ոնպմխ՟խ՟մ խթվւզ, ի՟պմնրղ ՟վթրմզ, խ՟վձնրղ 
խգ՟մւզ, էնրժ՟տմնրղ ղ՟վղմթ ՠնժնվ ՟մբ՟ղմգվզ նր 
ծնանր գր ղ՟վղմթ խնվլ՟մղ՟մ ո՟սձ՟պ ե բ՟պմնրղ:
 Աճբ ո՟սձ՟պնռ եժ ՟պ՟խ՟ջ՟տմ ՟ջնրղ ե. «Մի´ 
հարբէք գինով, այլ զրուցեցէ´ք արդար մարդկանց հետ, և 
խօսեցէ´ք ��անց հետ հրապարակներում: Իսկ եթէ 
աչքդ գցես թաս ու բաժակի, յետոյ պիտի սանդի կոթի 
պէս տկլոր ման գաս, վերջն էլ օձից խայթուածի պէս 
պիտի ցած ընկնես, և գինին, ինչպէս իժի  թոյն, պիտի 
տարածուի քո մէջ: Եւ երբ աչքերդ օտար  կին տեսնեն, 
բերանդ խառն ու շփոթ պիտի  խօսի, և պիտի ծփաս` 
ասես ծովի մէջ, ինչպէս նաւավարը` սաստիկ մրրիկի 
մէջ» /Ապ՟խ. 23:31 - 34/: 

ՈKրղ ե ծ՟վՠգտնհնրէթրմմ ՟րգժթ ռմ՟ջնրղ

Աղգմ՟ղգլ ռմ՟ջզ մ՟ ծ՟ջտմնրղ ե գխգհգտնր ջո՟ջ՟-
րնվմգվթմ, գխգհգտնր ՟պ՟չմնվբմգվթմ գր գոթջխնոնջ-
մգվթմ, մ՟գր ՟դագվթ հգխ՟ռ՟վմգվթմ: Եխգհգտնր 
ջո՟ջ՟րնվմգվթ ծ՟ղ՟վ Ղգրս՟խ՟մ ավւթ  ղեչ ՟ջրնրղ ե. 
«Երբ վկայութեան խորան մտնէք կամ երբ զոհասեղանին 
մօտենաք դու և քեզ հետ եղած որդիներդ, գինի կամ օղի 
չխմէք, որպէսզի չ�ռնէք» /Ղգրս 10:9/: Եր գէե բ՟ 
՟ջրնրղ  եվ Հթմ Որիսնրղ, ՟ո՟ նվւ՟մ ոեսւ ե աթմնրտ 
ինրջ՟ցգմ ծնագրնվ՟խ՟մմգվմ նր գոթջխնոնջմգվզ` Ննվ 
Որիսթ ջո՟ջ՟րնվմգվզ. թջխ ՟դագվթ հգխ՟ռ՟վմգվզ 
ոեսւ ե ինրջ՟ցգմ աթմնրտ, նվոեջդթ շիգհ՟էթրվգմ 
բ՟սզ: Բ՟ճտ նշ ղթ՟ճմ ծնագրնվ՟խ՟մմգվզ, գոթջխնոնջ-
մգվմ նր ՟վւ՟մգվզ ոեսւ ե ինրջ՟ցգմ աթմնրտ, ՟ճժ ՟ղեմ 
նւ, նռ թվգմ մնրթվգժ ե Աջսնրլնճ լ՟պ՟ճնրէգ՟մզ, 
՟ճջթմւմ` ռ՟մ՟խ՟մմգվզ, ւ՟վնդթշմգվզ, ջ՟վխ՟ր՟ա-
մգվզ գր ՟ճժւ:
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Աճջ ՟ղեմթտ ծգսգրնKրղ ե ՟վբգփւ, նվ Սնրվՠ Գթվւմ ՟վագժնրղ ե 
աթմթ իղգժ

Ոշ, շթ ՟վագժնրղ, ւ՟մդթ Սՠ. Պփհնջզ ծգսգրգ՟ժմ ե ՟ջնրղ. 
«Այսուհետև ��այն ջուր �´ խ�ր, այլ � քիչ գինի էլ 
խառնիր` քո ստամոքսի   յաճախակի տկարութիւնների 
պատճառով» /Ա Տթղ. 5:23/: Արգժթմ` Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ 
սխ՟վմգվթմ գր ծթր՟մբմգվթմ իվ՟ինրջնրղ ե շ՟ց՟րնվ 
աթմթ իղգժ` ՠնրընրգժնր ծ՟ղ՟վ, մ՟գր` լգվգվթմ, ւ՟մդթ 
աթմթմ մվ՟մտ ծ՟ղ՟վ նրը ե գր տնրո:
 Աճջոեջ` «Եթէ խ�ս,- ՟յի՟վծ՟խ՟մմգվթմ ե 
բթղնրղ Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ,- փառաբանիր Արարչիդ,- գր 
յ՟վնրմ՟խնրղ ե,- քանզի եթէ բոլորովին գինի չխ�ս, 
նման  կը լինի սուրբ կուսութեան, իսկ եթէ չափաւոր  խ�ս` 
անարատ ամուսնութեան, իսկ եթէ անչափ, որը 
հարբեցողութիւնն է, շնութեան և պոռնկութեան»: Դվ՟ 
ծ՟ղ՟վ եժ Սՠ. Ապ՟ւգ՟ժմ ՟ջնրղ ե ծգսգրգ՟ժզ. «...ո´չ 
պոռնիկներ… ո´չ շնացողներ… ո´չ հարբեցողներ … 
Աստուծոյ արքայութիւնը պիտի չժառանգեն» /Ա Կնվմէ. 
6:8 - 10/:

ԲՂՋԱԽՈՀՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե ՠհչ՟ինծնրէթրմզ

Բհչ՟ինծնրէթրմզ թվ խթվւմ ՟ղգմ՟ճմ ը՟ղ խ՟ս՟վգժնր 
տ՟մխնրէթրմմ ե. անվլգվթ ՟ճջ սգջ՟խզ ՠմնվնյ ե 
ինդգվթմ, ՠ՟ճտ նշ` ղ՟վբնրմ: Ս՟ ՟ճմ ե, թմշ ղ՟վբնրմ 
ծգպ՟տմնրղ ե Աջսլնրտ, ւ՟մդթ ջվՠգվմզ խզ սգջմգմ 
Աջսլնրմ: Ս՟ ւ՟հտ ե, նվզ շթ ճ՟ագմնրղ, ՟վՠգտ՟լ ե գր 
լ՟վ՟ր՟լ, ւ՟հտվ բ՟պմնրէթրմ ե, խգմբ՟մթ ղգպգ՟ժ: Ս՟ 
ռ՟ս լ՟պ ե, նվ ռ՟ս ոսնրհ ե ս՟ժթջ, գր նվզ ճգսնճ 
խսվնրգժնր գր ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խվ՟խմ ե ատնրգժնր:

ԻմշոեKջ ե բ՟ջ՟խ՟վարնրղ ՟ճջ ղգհւզ

1. Հ՟ջ՟վ՟խ ոնպմխնրէթրմ, գվՠ ղգհ՟մշնրղ գմ շ՟ղնրջ-
մ՟տգ՟ժ սհ՟ղ՟վբմ նր խթմզ:
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2. Մ՟վղմ՟ռ՟ձ՟պնրէթրմ, գվՠ ամնրղ գմ յ՟ս խ՟ղ ղեխ 
՟մ՟պ՟խ խմնչ ղփս:

3. Շմնրէթրմ, գվՠ ղգհ՟մշնրղ գմ ՟ղնրջմ՟խ՟մ ղ՟ծձթ բեղ 
գր ամնրղ գմ նրվթյթ ղփս, ժթմթ սհ՟ղ՟վբ, էե` խթմ:

4. Պնպմխնրէթրմ, գվՠ ՟պ՟չթմ գր գվխվնվբ ՟ղնրջմնր 
ղ՟ծնր՟մթտ ճգսնճ, գվվնվբ գր շնվվնվբ ՟ղնրջթմմ գմ 
՟պմնրղ: 

5. Կնրջնրէգ՟մ ոհլնրղ:

6. Սվՠ՟ոհլնրէթրմ Աջսնրլնճ մնրթվգ՟ժթ ծգս, գվՠ 
ոհլրնրղ ե ռ՟մ՟խ՟մթ նհչ՟ինծնրէթրմզ գր նվւ՟մ 
ՠ՟վկվ ե մնրթվ՟ոգսնրէգ՟մ ՟ջսթձ՟մզ, ՟ճմւ՟մ ՟րգժթ 
լ՟մվ ե ղգհւզ:

7. Ավթրմ՟ոհլնրէթրմզ:

8. Սվսթ յմնրէթրմզ, գվՠ ղգհ՟մշնրղ գմ ՟շւգվնռ, ժգդնրնռ 
գր ՟խ՟մչմգվնռ, թմշթ ղ՟ջթմ եժ ղգվ Տեվմ ՟ջնրղ ե. «...իսկ 
ես ձեզ ասում եմ. ա�նայն  մարդ, որ կնոջ նայում է նրան 
ցանկանալու համար, արդէն  շնացաւ նրա հետ իր 
սրտում» /Մ՟սէ. 5:28/:

9.Սնբնղ՟խ՟մ ղգհւզ` սհ՟ղ՟վբխ՟մտ գր խ՟մ՟մտ 
՟մթլգ՟ժ գր ՟մո՟սղգժթ ճ՟մտ՟մւ, նվնռ ղգհ՟մշնրղ գմ 
ՠմնրէգ՟մ բեղ:

10. Աղնրջմնրէգ՟մ ղեչ ասմնրնհ սհ՟ղ՟վբնր գր խմնչ 
՟մդնրջո խվւնս (ս՟վց՟մւ) ղգվկգտնրղզ, նվզ մնճմոեջ 
ոնպմխնրէթրմ գր յմնրէթրմ ե, ՟ճջթմւմ` ՟մ՟վը՟մ 
՟ղնրջմնրէթրմ:

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ «՟մ՟վը՟մ ՟ղնրջմնրէթրմ»

Ամ՟վը՟մ ՟ղնրջմնրէթրմզ մղ՟մրնրղ ե յմնրէգ՟մ, ւ՟մդթ 
ոհլնրղ ե ՟ղնրջմ՟խ՟մ ղ՟ծթձզ: Ամ՟վը՟մ ե ՟՝ճմ 
՟ղնրջմնրէթրմզ, նվզ՛
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1. ջ՟մկ՟վկ՟խ ե գր ղյս՟ոեջ ճ՟անրվբ ե ս՟ժթջ սպց՟մ-
ւթմ,

2. գվՠ ժթմնրղ ե ծ՟խ՟ՠմ՟խ՟մ կգրնռ,

3. գվՠ ՟մո՟սգծ ը՟ղ՟մ՟խ ե ժթմնրղ, ՟ճջթմւմ` սփմ 
փվգվթմ, խթվ՟խթ գր ո՟ծւ՟ճթմ փվգվթմ.՟պծ՟ջ՟վ՟խ ՟ճմ 
փվգվթմ, գվՠ Եխգհգտնրղ ոջ՟խմ ՟վագժրնրղ ե,

4. գվՠ ժթմնրղ ե ջնրվՠ ռ՟ճվգվնրղ, ՟ճջթմւմ` Եխգհգտնրմ 
ղփս, ի՟շթ գր ՟ճժմ,

5. գվՠ ղգվկգմնրղ գմ ճհթ խմնչզ, նվզ յնրսնռ ոեսւ ե 
լմմբ՟ՠգվթ խ՟ղ ՟ղջ՟խ՟մ նրմգտնհ խմնչզ:

Աճբ բեունրղ նKվ ՟ղնրջմնրէթրմզ խ՟վնհ ե ո՟սնր՟վը՟մ 
ծ՟ղ՟վնրգժ

Պ՟սնր՟վը՟մ ե ՟՝ճմ ՟ղնրջմնրէթրմզ, նվզ ժթմնրղ ե 
ճ՟մնրմ նվբգլմնրէգ՟մ, ճ՟մնրմ ոնպմխնրէթրմթտ ինրջ՟-
ցգժնր գր ճ՟մնրմ ո՟վսւթ ծ՟սնրտղ՟մ, ւ՟մդթ խթմզ 
ռգվտնր՟լ ե սհ՟ղ՟վբնրտ, նրջսթ բ՟ ո՟վսւ ե խմնչ 
ծ՟ղ՟վ, թջխ սհ՟ղ՟վբզ լմրնրղ ե խմնչթտ, բ՟ եժ մվ՟ 
ո՟վսւմ ե խմնչզ:

ԻKմշ ռմ՟ջ խ՟վնհ ե ժթմգժ ՟ճջ ղգհւթտ

Աճջ ղգհւթ ղեչ զմխ՟լմգվթ ծնաթմ սխ՟վ՟մնրղ ե, մվ՟մւ 
զմխմնրղ գմ լնրժնրէգ՟մ ղեչ գր շգմ խ՟վնհ՟մնրղ 
զմբբթղ՟մ՟ժ խվւթմ, ւ՟մդթ թմշոեջ ղնղմ ե ծ՟ժշնրղ 
խվ՟խթտ, ՟ճմոեջ եժ տ՟մխ՟ջեվմգվմ գմ ծ՟ժշնրղ ՟ճբ 
խվւթտ: Պհլնրղ գմ ղ՟վղթմզ, նվզ Կգմբ՟մթ Աջսնրլնճ 
ս՟ձ՟վմ ե: Յթղ՟վ՟մնրղ գմ ՠ՟մ՟խ՟մնրէգ՟ղՠ, մվ՟մւ 
ղնպ՟մնրղ գմ ղ՟ծնր՟մ փվզ գր ճ՟րթսգմ՟խ՟մ ագծգմզ, 
ւ՟մդթ մղ՟մրնրղ գմ ծ՟վՠգտնհթ գր է՟ց՟պնրղ գմ բգրթտ 
ՠպմնր՟լմգվթ մղ՟մ: Եր թմշոեջ յմգվմ գմ խպրնրղ եա յ՟մ 
ո՟սձ՟պնռ, ՟ճմոեջ եժ ՟ճջ ղ՟վբթխ ղյս՟ոեջ խ՟մ՟մտ 
ո՟սձ՟պնռ ռեձգվթ գր գվխո՟պ՟խնրէթրմմգվթ ղեչ գմ: 
Աճջոթջթւ ՠմ՟խ՟վ՟մ գր ՟ո՟ջս՟վ՟մ գմ բգրգվթ 
ծ՟ղ՟վ, մ՟գր թվգմտ ՟մռ՟ճգժնրշ ո՟ծնր՟լւնռ ա՟ճէ՟խ-
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հնրղ գմ նրվթյմգվթմ: Բհչ՟ինծմգվթմ ղյս՟ոեջ ս՟մ-
չնրղ ե իթհձզ, էեգր ղգհ՟մշգժթջ մվ՟մւ ւ՟հտվնրէթրմ գմ 
դանրղ: Եր նվոեջդթ «՟վը՟մ՟ռ՟ճգժ» ոնպմխ՟մ՟մ, 
մվ՟մւ տ՟մխ՟մնրղ գմ նրմգմ՟ժ ՟պնհչնրէթրմ, նրը, 
ծ՟վջսնրէթրմ, ց՟պւ գր ո՟սթր: Ասնրղ գմ Աջսլնրմ, 
ւ՟մդթ ծգյս՟ջեվմգվթմ ո՟սընրղ ե ծթր՟մբնրէթրմ-
մգվնռ գր ՟հւ՟սնրէգ՟ղՠ, թջխ ջվՠգվթմ ՟սնրղ գմ 
ճ՟մբթղ՟մնհ իփջւգվթ ո՟սձ՟պնռ: Կվւթ  նրմ՟ճմ գր 
՟մտնհթխ ՠնտզ ռ՟պգժ՟մթրէ ե բ՟պմնրղ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ 
ագծգմթ ծ՟ղ՟վ, ւ՟մդթ «...ինչպէս շատ փայտը բոցա-
վառում է կրակը, այնպէս էլ պիղծ հեշտասիրութիւնը 
բոցավառում է յաւիտենական կրակը»:

ԻմշոեKջ ինրջ՟ցգժ ՠհչ՟ինծնրէթրմթտ

1. Չմ՟ճգժ ծ՟խ՟պ՟խ ջգպթմ, ւ՟մդթ գէե Դ՟րթէզ 
Բգվջ՟ՠեթմ շսգջմեվ, մվ՟մ շեվ տ՟մխ՟մ՟ճ: 

2. Մ՟վղթմզ ծթրլգժ ւ՟հտնռ գր լ՟վ՟րնռ, ւ՟մդթ, գվՠ 
ռ՟պգժթւզ ւթշ ե, խվ՟խմ եժ ծ՟մաշնրղ ե: 

3. Զՠ՟հնրգժ ղ՟վղմ՟խ՟մ ՟յի՟ս՟մւնռ, զմէգվտ՟մնր-
էգ՟ղՠ, նրջղ՟ղՠ գր ՠ՟վթ անվլգվթ ղեչ խգմ՟ժ, ւ՟մդթ 
ռ՟վբ՟ոգսմգվմ ՟ջնրղ գմ. «�շտ բարիք  գործիր, որ 
սատանան քեզ �շտ զբաղուած գտնի»:

4. Գ՟ճէ՟խհնրէգ՟մզ բթղ՟խ՟ճգժ ծգմտ ջխդՠթտ, ժթմթ բ՟ 
ղս՟լնրղմգվնրղ, էե ՟մա՟ղ ղ՟վղմթ յ՟վընրղմգվնրղ: 
Մգհւզ, թմշոեջ գր փկզ, լգվոթ ղեչ ղսմգժթջ մ՟ի աժնրիմ 
ե ղստմնրղ, ՟ո՟ ղթ՟ճմ` ՟ղՠնհչ ղ՟վղթմզ: Եր թմշոեջ 
փկթ աժնրիմ ե սխ՟վ գր ծգյսփվեմ չ՟իչ՟իրնրղ ե, ՟ճբոեջ 
եժ ղգհւթ ջխթդՠմ ե:

5. Մյս՟ոեջ ճթյգժ ղ՟ծնր՟մ գր ճ՟րթսգմ՟խ՟մ 
ս՟մչ՟մւմգվթ ղ՟ջթմ, թմշոեջ ՟ջնրղ գմ ռ՟վբ՟ոգս-
մգվզ. «յիշիր քո վախճանը և յաւիտեան չես �ղանչի»: 
Ն՟գր ղսւնռ ՟մտխ՟տմգժ Քվթջսնջթ ս՟մչ՟մւմգվզ գր 
ծգյս՟ջեվմգվթ ո՟սթըմգվզ, դնվփվթմ՟խ` Սնբնղմ նր 
Գնղնվզ:
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6. Յնճջզ ջգց՟խ՟մ ՟մկթ ռվ՟ճ շբմգժ, ՟ճժ խ՟ջխ՟լգժ գր 
գվխթրհթ ղեչ խգմ՟ժ: Եէե ղգհ՟մշգժ գջ, գվխթրհթվ 
ս՟մչ՟մւմգվթտ, թջխ գէե նշ, ՟ո՟ ռ՟իգտթվ, նվ 
շղգհ՟մշգջ, թմշոեջ գր ՟ջնրղ ե Սՠ. Ապ՟ւգ՟ժզ (սգջ` Ա 
Կնվմէ. 10:12): Ք՟մդթ Դ՟րթէզ, նվ ջնրվՠ եվ, ղգհ՟մշգտ, 
թղ՟ջսնրմ Սնհնղնմզ ջի՟ժնրգտ, թջխ ծնրըխնր Ս՟ղջնմզ 
սխ՟վ՟տ՟ր: Որջսթ՛ ղթյս ոեսւ ե խ՟ջխ՟լգժ ջգց՟խ՟մ 
՟մկթմ գր գվխթրհթ ղեչ խգմ՟ժ գր ՟մկզ ո՟ծգժ ռգվզ 
էնր՟վխնր՟լ ռգտ ղթչնտմգվնռ, գր «...օգնութիւն ու 
փրկութիւն հայցել Փրկիչ Աստծուց, որ օրհնեալ է 
յաւիտեանս, ամէն»:

ՆԵՐԵԼԻ ՄԵՂՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե «մգվգժթ ղգհւզ»

Նգվգժթ ղգհւզ ճ՟մտ՟մւ ե, ՠ՟ճտ ցնւվ, ւ՟մդթ ղ՟մխ՟-
խ՟մ ս՟վթւնրղ ղխվսնրէթրմթտ ճգսնճ ջխդՠնրղ աժնրի գմ 
ՠ՟վկվ՟տմնրղ մգվգժթ գր ճգսնճ` ղ՟ծ՟տնր ղգհւգվզ: Եր 
մգվգժթ ե ծ՟ղ՟վրնրղ, ւ՟մդթ խ՟ս՟վրնրղ ե ՟մաթսնր-
էգ՟մ ո՟սձ՟պնռ խ՟ղ ՟խ՟ղ՟ճ:

ԻմշոեKջ գմ ձ՟մ՟շրնրղ «մգվգժթ ղգհւգվզ»

Աճջ ղգհւգվզ ձ՟մ՟շրնրղ գմ զջս ՟պթէթ, ո՟սձ՟պթ գր 
ՠմնրէգ՟մ: Ըջս ՟պթէթ, գվՠ ղ՟ծ՟տնր ղգհւմ ՟ո՟յի՟-
վնրէգ՟մ ղթչնտնռ բ՟պմնրղ ե մգվգժթ:
 Ըջս ո՟սձ՟պթ, գվՠ ղգհւզ խ՟ս՟վրնրղ ե 
՟մաթսնրէթրմթտ, էնրժնրէթրմթտ, ՟ճջթմւմ, ղգհ՟մշգժնռ` 
շաթսգմ, նվ բ՟ ղգհւ ե:
 Եր զջս ՠմնրէգ՟մ, գվՠ ղ՟վբմ թվ ենրէգ՟ղՠ 
լթլ՟հխնս ե, ՠ՟վխ՟տխնս գր ՟ճժմ…

Հմ՟վ՟րնKվ ե ՟վբգփւ դգվլ ժթմգժ «մգվգժթ ղգհւգվթտ»

Իմշոեջ ՟ջնրղ ե Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ. «մարդը կարող է լինել 
առանց մահացու �ղքերի, բայց ոչ` առանց ներելիների»: 
Որջսթ, ւ՟մթ բգպ ղ՟վբմ ՟ովնրղ ե, ղթյս զմխմգժնր ե 
մգվգժթ ղգհւգվթ ղեչ, ւ՟մդթ մ՟ խ՟վնհ ե ՟ովգժ ՟պ՟մտ 
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ղ՟ծ՟տնր ղգհւգվթ, ՠ՟ճտ ՟պ՟մտ մգվգժթ ղգհւգվթ` նշ, 
թմշթ ղ՟ջթմ ՟ջնրղ ե մ՟գր Սնրվՠ Ապ՟ւգ՟ժզ. «Եթէ 
ասենք`«Մենք ոչ � �ղք չունենք», �նք զ�զ ենք 
խաբում, և ճշմարտութիւն չկայ �ր մէջ» /Ա Յնռծ. 1:8/:

Ք՟մթK սգջ՟խ գմ ժթմնրղ «մգվգժթ ղգհւգվզ»

Նգվգժթ ղգհւգվթմ էթր շխ՟ճ, մվ՟մւ ՠ՟դնրղ գմ գր 
ծ՟ղգղ՟սրնրղ գմ լ՟պթ, ինսթ գր լհփսթ ծգս: Ծ՟պզ 
լ՟մվ ղգհւգվմ գմ, թմշոեջ` ջո՟մնրէթրմզ, անհնրէթրմզ 
գր ՟ճժ բվ՟մտ մղ՟մ ղգհւգվզ: Խնսզ ղգհջ՟խ՟մ 
ղս՟լնրղմգվմ գմ, նվնմտ ՠմ՟խ՟վ՟մզ ղ՟վբնր ջթվսմ ե: 
Ծհփսզ ժգդնրթ ղգհւգվմ գմ` ՟մելւզ, ծ՟ճծնճ՟մւզ, 
շ՟վ՟իփջնրէթրմզ, ջնրս ռխ՟ճնրէթրմզ գր մղ՟մ ՟ճժ 
ղգհւգվ:

ՄԵՂԱՆՉԱԿԱՆ ՄՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԻմշոեKջ գմ ՟պ՟չ՟մնրղ ղգհ՟մշ՟խ՟մ ղսւգվզ

Դվ՟մւ ղ՟վբնր ղեչ ջգվղ՟մնրղ ե ջ՟ս՟մ՟մ, ՟ո՟՛ 
՟ձգտմնրղ ե ղ՟վղմթ ղեչ գր ճգսնճ ղ՟վբնրմ ղգհւ անվլգժ ե 
ս՟ժթջ: Դվ՟ ծ՟ղ՟վ եժ ռ՟վբ՟ոգսմգվմ ՟ջնրղ գմ, նվ 
ւթշ ե ղթ՟ճմ ղ՟վղթմզ ղգհւգվթտ ո՟ծո՟մգժզ, ոեսւ ե 
ո՟ծո՟մգժ մ՟գր ինվծնրվբմգվզ:

ԻմշնKր ե ՟մծվ՟ըգյս ո՟ծո՟մգժ ինվծնրվբմգվզ

Մ՟վբնր ղթսւզ հգխ՟ռ՟վնրղ ե ղ՟վբնրմ, ւ՟մդթ գէե 
ղ՟վղթմզ ղնժնվրնրղ ե, ՟ո՟ ՠ՟մ՟խ՟մնրէթրմզ մվ՟մ 
ձ՟մ՟ո՟վծ բնրվջ խզ ՠգվթ, ՠ՟ճտ գէե ղթսւզ թմւմ ե 
ջնրդրնրղ ղգհւգվթ ղեչ, ՟ո՟ ղ՟վղթմզ նշմշնռ շթ փամթ: 
Մթսւզ ծ՟ճգժթ ե, նվթ ղթչնտնռ ղգմւ սգջմնրղ գմւ 
Աջսլնրմ, գր գէե ծ՟ճգժթմ ը՟մանս՟լ ե, նշթմշ սգջ՟մգժթ 
շթ ժթմթ, մնճմոեջ գր, գէե ղթսւմ ե ը՟մանսգժ ղգհւգվթտ, 
շթ խ՟վնհ սգջմգժ Աջսլնրմ, ւ՟մդթ «Երանի՜ նրանց, որ 
սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի 
տեսնեն» /Մ՟սէ. 5:8/: Ոռ թվ ինվծնրվբմգվնրղ ղգհւգվ 
նրմթ, մ՟ ջթվնրղ ե բվ՟մւ գր խ՟ոնր՟լ ե բվ՟մտ ծգս, 

214



ղթմշգր շխ՟ս՟վթ, նրջսթ՛ ոեսւ ե ղ՟ւնրվ ո՟ծգժ ղթսւզ 
գր ինվծնրվբմգվզ ղգհւթտ: Խնվծնրվբմգվնրղ ղգհւ 
նրմգտնհզ, ՟վբեմ թջխ ՟ջգջ ղգհւ անվլ՟լ ժթմթ՛ «...իսկ 
ես ձեզ ասում եմ. ա�նայն  մարդ, որ կնոջ նայում է նրան 
ցանկանալու համար, արդէն  շնացաւ նրա հետ իր 
սրտում» /Մ՟սէ. 5:28/: Յգսնճ` «...քանի որ բերանը 
սրտի  լիութիւնից է, որ  խօսում է: Բարի մարդը  իր սրտի 
բարի գանձերից հանում է բարի  բաներ, իսկ չար մարդը 
իր  սրտի չար  գանձերից հանում է չար բաներ» /Մ՟սէ. 
12:34-35/, մ՟գր` «...քանի որ սրտից է, որ ելլում են չար 
խորհուրդներ  …Այս բոլորն են, որ պղծում են մարդուն» /
Մ՟սէ. 15:19/, ւ՟մդթ գէե ջվսթ լմ՟լզ շ՟վթւ ե, ՟ո՟՛ 
՟պ՟րգժ շ՟վթւ ե թմւզ ջթվսզ, նվզ լմնհմ ե, նրջսթ ոեսւ 
ե ղգհւթտ ո՟ծո՟մգժ ղթսւմ նր ջթվսզ: Մգվ ջթվսզ 
մղ՟մ ե ջխնրսգհթ, նվնռ Աջսլնրմ զմլ՟մգվ գմւ 
ղ՟սնրտնրղ, ւ՟մդթ գէե մ՟ ղ՟ւնրվ շե, ՟ո՟ շգմ 
զմբնրմնրթ մվ՟ զմլ՟մգվմ եժ, նվնմւ գմ ՟հփէւզ, ո՟ծւզ 
գր ՟ճժ ՟պ՟ւթմնրէթրմմգվ: Պեսւ ե ղ՟ւնրվ ո՟ծգժ 
ինվծնրվբմգվզ, ՟ճժ նշ՛ ղթ՟ճմ ղ՟վղթմզ, ծ՟խ՟պ՟խ 
բեունրղ ղ՟վբզ խզ բ՟պմ՟ճ խգհլ՟րնվ, նվնմտ Իմւզ Տեվզ 
բ՟ս՟ո՟վսնրղ եվ. «Վա՜յ ձեզ` դպիրներիդ և կեղծաւոր 
փարիսեցիներիդ, որ  նման էք սպիտակեցրած գերեզման-
ների, որոնք դրսից գեղեցիկ են երևում, �նչ  ներսից լի են 
�ռելների ոսկորներով և ա�նայն ապականութեամբ: 
Նոյնպէս և դուք` դրսից մարդկանց արդար էք երևում, 
�նչ  ներսից լի էք կեղծաւորութեամբ և անօրինու-
թեամբ» /Մ՟սէ. 23:27-28/:

ԱՅԼ ՄԵՂՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԻմշնKր ե ՟մծվ՟ըգյս ժգդնրմ ո՟ծգժ ՟ղգմ՟ճմ շ՟վթտ

Ք՟մդթ ժգդնրմ թմւմթմ Աջսլնրտ ղ՟վբնրմ սվնր՟լ ղգլ 
ո՟վագր ե, նվզ շնրմգմ խգմբ՟մթմգվզ: Եր նվոեջ անվլթւ 
՟ճմ ղ՟վբնրմ սվնր՟լ ե Աջսլնրմ ց՟պ՟ՠ՟մգժնր գր 
փվծմգժնր ծ՟ղ՟վ. սվնր՟լ ե, նվ ղ՟վբ ձյղ՟վսնրէթրմզ 
իփջթ գր ՟հփէթ, ւ՟վնդթ գր իվ՟սթ, ՟ճժ նշ` ծ՟ճծնճ՟մւթ 
գր ՟մելւթ ծ՟ղ՟վ: Տգհզ, նրվ բվրնրղ ե Քվթջսնջթ Մ՟վ-
ղթմզ, ոեսւ ե ո՟ծգժ ջվՠնրէգ՟մ ղեչ, թմշոեջ գր Տեվմ ե 
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՟ջնրղ. «Մի´ տուէք սրբութիւնը շներին. և ձեր մարգա-
րիտները խոզերի առաջ �´գցէք» /Մ՟սէ. 7:6/ գր «...ի՞նչ 
է շունը և խոզը, եթէ ոչ՝ լեզուն,- ՟ջնրղ ե Սՠ. Տ՟էգր՟-
տթմ,- և ո՞րն է մարգարիտը, եթէ ոչ՝ Քրիստոսի Մար�-
նը»: Եր թմշոեջ ղ՟վբզ ժգդնրթտ ձ՟մ՟շրնրղ ե, էե թմշ ՟դ-
աթ ե ո՟սխ՟մնրղ, ՟ճմոեջ եժ Աջսնրլնճ ղ՟վբզ գր 
ջ՟ս՟մ՟ճթ ղ՟վբզ ձ՟մ՟շրնրղ գմ ժգդնրնռ, թմշթ ղ՟ջթմ 
Սնհնղնմմ ՟ջնրղ ե. «Մահն ու կեանքը լեզուի ձեռքին 
են» /Ապ՟խ. 18:21/, ՟ճջթմւմ` ջվՠնրէթրմմ նր ղգհւզ:

Լգդնրթ թKմշ սգջ՟խ ղգհւգվ խ՟մ

Նվ՟մւ ՠ՟դնրղ գմ, ՠ՟ճտ ծթղմ՟խ՟մնրղ ջվ՟մւ գմ` 
ջնրսզ, ջնրս ռխ՟ճնրէթրմզ, ջնրս գվբնրղմ նր 
գվբղմ՟դ՟մտնրէթրմզ, բ՟ր՟ձ՟մնրէթրմզ, ծ՟ճծնճ՟մւզ 
գր ՟մելւզ, շ՟վ՟իփջնրէթրմզ, լթլ՟հմ նր լ՟հվզ:

ԻմշնKր շթ խ՟վգժթ ջսգժ

«Սուտը բոլոր �ղքերի  պատճառն ու գլուխն է», նրջսթ՛ 
ջնրս ՟ջգժզ յ՟ծգխ՟մ շե, թմշոեջ ժջնհթմ, ՟ճմոեջ եժ 
՟ջնհթմ, ւ՟մդթ ՟ճմ բեղ ե բնրվջ ա՟ժթջ ձյղ՟վսնր-
էգ՟մզ: Սսթ ո՟սձ՟պնռ ՠ՟դնրղ ռեձգվ գր խպթրմգվ գմ 
ժթմնրղ: Սս՟իփջզ ջ՟ս՟մ՟ճթ նվբթմ ե ծ՟ղ՟վրնրղ 
(սգջ` Յնռծ. 8:44): «Սուտ խօսքերից Սուրբ Հոգին փախ-
չում է, նոյնպէս և �ր  սպասաւոր Հրեշտակը»: Սս՟-
իփջմգվմ թվգմտ ջսնռ յ՟սգվթմ գմ ռմ՟ջնրղ գր 
ջգց՟խ՟մ խնվլ՟մղ՟մ ո՟սձ՟պ բ՟պմնրղ, նրջսթ, ծ՟վխ 
ե ժգդնրմ ո՟ծո՟մգժ ջնրս իփջւգվթտ:

Բ՟վթ ջնրս ժթմնKրղ ե ՟վբգփւ

Կ՟վգժթ ե ՟ջգժ` ՟ճն: Եվՠ ի՟ՠնրղ գմւ ՟ճմ ղ՟վբնրմ, նռ 
ղգդմթտ ջո՟մնրէգ՟մ ջնրվ ե իմբվնրղ, գր ՟ջնրղ, նվ ջնրվ 
շնրմգմւ, խ՟ղ գվՠ ՟մո՟վխգյս ծ՟վտթմ ո՟ս՟ջի՟մնրղ 
գմւ, էե շաթսգմւ:
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ՈKվմ ե ջնրս ռխ՟ճնրէգ՟մ ղգհւթ լ՟մվնրէթրմզ

Աճջ ղգհւմ Աջսնրլնճ ո՟սնրթվ՟մթ բեղ ե. «...սուտ 
վկայութիւն  �´ տուր» /Եժւ 20:16/: Որջսթ՛ ջնրս 
ռխ՟ճնհթմ ՠ՟ըթմ խ’զմխմթ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խվ՟խզ, ւ՟մդթ 
մ՟ ՟սնրղ ե ձյղ՟վսնրէթրմզ գր շ՟վ անվլգվ ՟մնհթ 
ղգհջ՟խթտմ ե:

ԻմշնKր եվ Հթմ Որիսթ ը՟ղ՟մ՟խ գվբնրղ ս՟ժզ էնճժ՟սվգժթ

Հթմ Որիսնրղ էնճժ՟սվնրղ եթմ գվբնրգժ Աջսնրլնճ 
՟մնրմնռ, նվոեջդթ ղ՟վբնրմ ծգպ՟տմեթմ խնրպւգվթտ, 
ւ՟մթ նվ ծգէ՟մնջմգվզ, խնրպւգվթմ գվխվո՟ագժթջ, 
մվ՟մտ Աջսնր՟լ եթմ ՟մնր՟մնրղ, թմշզ ջնրս եվ: Բ՟ճտ 
գվբնրգժթջ ոեսւ ե շ՟մո՟սնրեթմ Աջսնրլնճ ՟մնրմզ. «Իմ 
անունով սուտ երդում �´ տուէք և ձեր Տէր  Աստուծոյ 
անունը �´պղծէք» /Ղգրս. 19:12/:

ԻմշոթջթKմ ե ժթմնրղ ՟ճմ գվբնրղզ, նվմ ՟մո՟սրնրղ ե Տեվ 
Աջսլնրմ

Աճբ գվբնրղզ ժթմնրղ ե գվխնր սգջ՟խ` ո՟սձ՟պ՟խ՟մ գր 
՟պ՟մտ ո՟սձ՟պթ: Պ՟սձ՟պ՟խ՟մմ ՟ճմ ե, գվՠ ղեխզ 
շաթսթ գր շթ սգջգժ, ՠ՟ճտ ջնրս գվբնրղ ե ս՟ժթջ Աջսնրլնճ 
՟մնրմնռ, մ՟գր, գվՠ թվ շ՟վզ լ՟լխնրղ ե Աջսնրլնճ 
՟մնրմնռ: Ապ՟մտ ո՟սձ՟պթ գվբնրղմ ՟ճմ ե, գվՠ շգմ 
իմբվնրղ գվբնրգժ, ՟ճժ ո՟վդ՟ոեջ ջնռնվնրէթրմ ե բ՟վկգժ 
Աջսնրլնճ ՟մնրմնռ գվբնրգժմ ՟ղեմ խգհլթւթ ծ՟ղ՟վ` 
՟պգրսվնրղ գր ՟ճժմ:

ԻմշնKր ե Ննվ Որիսնրղ Տեվմ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ ՟վագժնրղ գվբնրգժ. 
«Լսե՞լ էք դերձեել, թէ ինչ  եսուեց նեխնիներին. «Սուտ &´ 

երդուիր, բեյց պիտի հետուցես Տիրոջը ե՛յն, ինչ  երդուել ես»: 

Իսկ ես ձեզ եսում եմ` ե�նևի´ն չերդուել. ո՛չ երկնքի վրեյ, 
որովհետև Աստուծոյ եթոռն է, ո´չ երկրի վրեյ, որովհետև նրե 

ոտքերի պետուենդենն է, և ո´չ  Երուսեղէ& վրեյ, որովհետև 

�ծ Արքեյի քեղեքն է: Եւ քո գլխով էլ չերդուես, որովհետև չես 

կերող & մեզ իսկ սպիտեկ կեմ սև դերձնել: Այլ ձեր խօսքը 

լինի` եյոն` եյո, և ոչը` ոչ. որովհետև դրենից եւելին չերից է» /
Մ՟սէ. 5:33-37/:
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Ք՟մդթ ղ՟վբզ, ջնռնվ՟լ ժթմգժնռ գվբնրղ ս՟ժ, յնրսնռ 
խզ ջխջթ մ՟գր ջնրս գվբնրգժ: Իջխ նռ ջնրս գվբնրղ ե 
ս՟ժթջ Աջսնրլնճ ՟մնրմնռ, մ՟ ՟մսգջնրղ ե Նվ՟մ, ւ՟մթ 
նվ աթսթ, նվ ջսնրղ ե: Որջսթ, ւվթջսնմգ՟մգվթմ սվնր՟լ 
շե գվբնրգժ. «Այլ ձեր խօսքը լինի` այոն` այո, և ոչը` ոչ. 
որովհետև դրանից աւելին չարից է»: Տեվզ բվ՟մնռ 
խ՟վլգջ տ՟մխ՟մնրղ ե ՟ջգժ, նվ ձյղ՟վթս ծ՟ր՟սւզ գր 
՟պ՟ւթմթ խգ՟մւզ գվբնրղմգվթ խ՟վթւ շնրմգմ:

ՈKվմ ե գվբղմ՟դ՟մտնրէգ՟մ լ՟մվնրէթրմզ

Հ՟ր՟սւթտ նրվ՟մնրղմ նր գվբղմ՟դ՟մտնրէթրմզ մնճմ՟-
խգվո ղգհւգվ գմ, ւ՟մդթ գվխնրջմ եժ նրվ՟մնրղ գմ 
Աջսնրլնճ ՟մնրմզ:

ՈվKմ ե բ՟ր՟ձ՟մնրէգ՟մ լ՟մվնրէթրմզ

Դ՟ր՟ձ՟մնրէթրմզ ղգլ ղգհւ ե, ւ՟մդթ թմշոեջ Յնրբ՟մ, 
ղ՟սմգժնռ Քվթջսնջթմ, ի՟շնհմգվթտ ղեխզ բ՟վկ՟ր, 
՟ճմոեջ եժ ՠնժնվ բ՟ր՟ձ՟մմգվզ գր ղ՟սմթշմգվզ խզ 
ս՟մչնրգմ Յնրբ՟ճթ ծգս ղթ՟ջթմ: Դ՟ր՟ձ՟մզ մղ՟մ ե 
ղ՟վբ՟ջո՟մթմ, նվզ ջո՟մնրղ ե էվնռ, թջխ ջ՟` իփջւնռ:

ԻKմշ ե ծ՟ճծնճ՟մւզ

Հ՟ճծնճ՟մւզ բըանծնրէթրմ ե Աջսնրլնճ ծ՟մբեո, ւ՟մդթ 
Աջսնր՟լ ժգդնր ե սնրգժ, նվ ց՟պ՟ՠ՟մգմ գր փվծմգմ 
Իվգմ, թջխ ծ՟ճծնճնհմգվզ ւ՟ճժնրղ գր ծ՟ճծնճնրղ գմ 
Աջսլնրմ: Աճբոթջթմգվմ ՟րգժթ ռ՟ս գմ, ւ՟մ ծվգ՟մգվմ 
նր խպ՟ո՟յսմգվզ, շմ՟ճ՟լ, նվ ծվգ՟մգվզ ի՟շգտթմ 
Քվթջսնջթմ, գր բ՟ եժ` ՟մաթսնրէթրմթտ, խպ՟ո՟յսմգվմ 
՟մաթս՟խտ՟ՠ՟վ գմ գվխվո՟անրղ խնրպւգվթմ, թջխ 
ջվ՟մւ աթս՟խտ՟ՠ՟վ ծ՟ճծնճնրղ գմ: Բնժնվ ղգհւգվմ 
Աջսնրլնճ յմնվծմգվթ բեղ գմ, թջխ ջ՟` Աջսնրլնճ 
Էնրէգ՟մ:

ԻKմշ ե ջո՟ջրնրղ ՟մթլնհմգվթմ

Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ ՟ջնրղ ե, նվ մվ՟մտ ՠգվ՟մզ խզ ժտնրթ 
նվբգվնռ: Եր գէե մվ՟մւ շ՟ո՟յի՟վգմ, ՟ո՟ մվ՟մտ 
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ղ՟ծնր՟մթտ ՟պ՟չ, ծ՟ղ՟կ՟ճմ խ՟վաթ, ՟վագժրնրղ ե 
Սնրվՠ Հ՟հնվբնրէթրմ ս՟ժզ, ՟րգժթմ` ՟ճբոթջթմգվթմ 
ւվթջսնմե՟խ՟մ ագվգդղ՟մմգվնրղ շգմ է՟հնրղ:

ԻKմշ ե ժթմնրղ ՟մելւմգվթ ո՟սձ՟պնռ

Պթհլ ՟մելւմգվթ, Պ՟ս՟վ՟ա ղ՟սնրտնհ ՟մ՟վը՟մ 
ւ՟ծ՟մ՟ճթ, թմշոեջ մ՟գր ջնրս գվբղ՟մ ո՟սձ՟պնռ 
«...երկինքն ու երկիրը չորանում են, ծառերն անպտուղ են 
դառնում, սեր�րն անհետանում են, ծնունդներն 
ապականւում են, անասունների  անկում է լինում և այլն» : 
Բ՟ճտ ՟մելւթ ղգհւմ ՟րգժթ լ՟մվ ե, ւ՟մ ՟մ՟վը՟մ 
ւ՟ծ՟մ՟մ խ՟ղ ջնրս գվբնրղ սնրնհզ:

ԻKմշ ե շ՟վ՟իփջնրէթրմզ

Չ՟վ՟իփջնրէթրմզ ծնագրնվ անհնրէթրմ ե, նվմ ՟րգժթ ռ՟ս 
ե, ւ՟մ ծ՟ջ՟վ՟խ անհնրէթրմզ: Հ՟ջ՟վ՟խ անհզ 
խնհնոսնրղ ե ղթ՟ճմ ղ՟վղմ՟րնվզ, թմշոեջ` նջխթմ նր 
՟վլ՟էզ, ՠ՟ճտ, յնրսնռ ՟ո՟յի՟վգժնռ, խ՟վնհ ե 
ռգվ՟բ՟վկմգժ անհփմզ, ղթմշբգպ շ՟վ՟իփջնհզ խնհնո-
սնրղ ե ՠ՟վթ անվլգվմ նր ՟մնրմզ, նվնմւ ա՟մկթտ ՟պ՟րգժ 
գմ, թմշթ ղ՟ջթմ գր ՟ջրնրղ ե ՟պ՟խմգվնրղ. «Բարի անունը 
լաւ է �ծ հարստութիւնից, ընտիր շնորհքը` արծաթից ու 
ոսկուց» /Ապ՟խ. 22:1/: Եր գէե մնճմթջխ ՟ո՟յի՟վթ եժ, 
՟ճժգրջ շթ խ՟վնհ՟մ՟ճ ռգվ՟բ՟վկմգժ անհփմզ: Դվ՟ 
ծ՟ղ՟վ եժ թմշոեջ Սՠ. Յ՟խնՠնջզ, ՟ճմոեջ եժ Մնռջեջմ 
՟վագժնրղ գմ շ՟վ՟իփջնրէթրմզ. «Եղբայրնե՛ր, ��անց �
´ բամբասէք» /Յ՟խ. 4:11/, «Համրին �´ վիրաւորիր, կոյրի 
ոտքերի առջև խոչ ու խութ �´ դիր» /Ղգրս. 19:14/: 
Չ՟վ՟իփջգժ մվ՟մ, նռ շթ ժջնրղ ՟ճբ իփջւգվզ, մյ՟մ՟-
խնրղ ե շ՟վ՟իփջգժ ինրժ ղ՟վբնրմ, թջխ շ՟վ՟իփջգժ ՟ճմ 
ղ՟վբնր մգվխ՟ճնրէգ՟ղՠ, նռ շթ սգջգժ ո՟ս՟ծ՟լզ, 
մնճմմ ե, թմշ գէե անհ՟մ՟ջ խնճվթ ՟պչգր, ւ՟մթ նվ 
շսգջմնհզ ծ՟ր՟սնրղ ե ժջ՟լթմ: Ք՟մդթ, գվՠ ղեխզ շ՟վ՟-
իփջթ գր «...տաս մարդ վկայեն, որ դա սուտ է, �ևնոյն է` 
չարախօսին կը հաւատան»: 
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ՈKրղ գմ մղ՟մ շ՟վ՟իփջմգվզ

Շմգվթմ, նվնմւ՛ թվգմտ շ՟վ՟իփջնրէգ՟ղՠ նրսնրղ գմ 
ղգվկ՟րնվթ «�սն ու ոսկորը»: Խնդգվթ, նվնմւ՛ ջթվնրղ գմ 
է՟ր՟ժնրգժ տգիթ ղեչ: Ննճմթջխ գէե ինդզ ղսմթ ծվ՟յ՟-
ագհ ո՟վսեդ գր ՟ճմսգհ` ղթ ՟մխթրմնրղ տգի ժթմթ, մ՟ խզ 
ամ՟ նշ էե լ՟հթխմգվթ ղփս, ՟ճժ` տգիթ: Ննճմոեջ գր 
շ՟վ՟իփջ ղ՟վբզ, գվՠ ՟պ՟ւթմթ ղ՟վբնր ղեչ թմշ-նվ ղգհւ 
ե մխ՟սնրղ, ղս՟լնրղ ե ղթ՟ճմ նր ղթ՟ճմ բվ՟ ղ՟ջթմ, 
ւ՟մդթ ռգվչթմթջ ՠ՟դնրղ ՟պ՟ւթմնրէթրմմգվմ ՟վբեմ շթ 
սգջմնրղ:
 Ավչթ, նվզ սգջւնռ մղ՟մ ե ղ՟վբնրմ, ՠ՟ճտ ղ՟վբ 
շե, մնճմոեջ գր շ՟վ՟իփջզ, էգգր մղ՟մ ե ղ՟վբնր, ՠ՟ճտ 
ղ՟վբ շե, ՟ճժ ՟վմ՟ինրղ, թմշոեջ ՟վչզ:
 Ս՟ս՟մ՟ճթ լ՟պ՟ճթ, ւ՟մդթ ջ՟ս՟մ՟մ մղ՟մ ե 
խ՟ոխթմ գր կասգժնռ մղ՟մ ժթմգժ Աջսլնրմ` ղյս՟ոեջ 
խվխմփվթմ՟խնրղ ե Նվ՟ անվլգվզ, ջ՟խ՟ճմ ՟հձ՟սնրղ 
մվ՟մտ ենրէթրմզ: Եխգհգտնր բեղ աթմգսնրմ ջ՟վւգտ, գր 
թմշոեջ Եխգհգտնրղ դնծ՟ՠգվրնրղ ե Աջսնրլնճ Գ՟պզ, 
՟ճմոեջ եժ աթմգս՟մզ դնծ՟ՠգվրնրղ ե գհՠ՟ճվմգվթ ղթջզ, 
նվմ նրսնրղ գմ, գվՠ շ՟վ՟իփջնրղ գմ: «Ուստի,- ՟ջնրղ ե 
Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ,- աւելի լաւ է Մեծ Պահքի ժամանակ 
գառան �ս ուտես, քան եղբօրդ �սը»:

ՈKվմ ե ՟ճմ ղ՟վբնր ղգհւզ, նռ ժջնրղ ե շ՟վ՟իփջթմ

Եր նվւ՟մ շ՟վ՟իփջմ ե ղգհ՟մշնրղ, մնճմւ՟մ եժ ղգհ՟մ-
շնրղ ե մվ՟մ ծ՟ձնճւնռ նրմխմբվնհզ: Ք՟մդթ թմշոեջ 
ղգհ՟մշնրղ ե մ՟, նռ շթ փամնրղ գհՠփվզ, նվթմ խլնրղ ե 
յնրմզ, ՟ճբոեջ եժ խզ ղգհ՟մշթ մ՟, նռ բնրվջ շթ ա՟ճ 
շ՟վ՟իփջթ բեղ, նվզ խնրժ ե ս՟ժթջ գհՠփվզ, թմշոեջ յնրմզ: 

ԻKմշ ե լթլ՟հզ

Ծթլ՟հզ ղ՟վղմթ ՟մռ՟ճգժնրշ ղգվխ՟տնրղմ ե, յմշ՟պնր-
էգ՟մ ձպնրնհթրմ, ՟ճսգվթ ովխնրղ գր ՟ս՟ղմգվթ ղգվխ՟-
տնրղ: Ծթլ՟հզ մ՟գր ծո՟վսնրէթրմ գր բ՟ը՟մնրէթրմ ե, 
նվզ ղ՟վբնրտ ծ՟մնրղ ե ՟ղեմ սգջ՟խ ՠ՟վթմ: Դվ՟ 
ծ՟ղ՟վ եժ լթլ՟հզ ո՟վջ՟րգժթ ե, ւ՟մդթ ճ՟սնրխ ե 
ճթղ՟վմգվթմ, «...յիմարի ծիծաղը նման է կաթսայի տակ 
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կրակի  մէջ ճարճատող փշերի ձայնին» /Ժնհ. 7:6/, թջխ 
թղ՟ջսնրմմգվթմ ճ՟սնրխ ե բեղւթ ըոթսզ, ւ՟մթ նվ 
մվ՟մւ շգմ լթլ՟հնրղ, ւ՟մդթ թվգմտ նրվ՟ինրէթրմմ 
՟վագժ՟ց՟խնրղ գմ ջվսնրղ: Ննճմթջխ ղգվ Տեվզ, նռ թվ 
ռվ՟ճ ռգվտվգտ ղ՟վբխ՟ճթմ ՠնժնվ խվւգվզ, ՠ՟տթ ղգհւթտ, 
նշ ղթ ՟մա՟ղ շլթլ՟հգտ, նվնռծգսգր բ՟ ղգհւ ե:

ՈKվմ ե լթլ՟հթ ո՟սձ՟պզ

Ծթլ՟հթ ո՟սձ՟պզ ղ՟վբնր ծ՟ղ՟վկ՟խնրէթրմմ նր 
ճ՟մբամնրէթրմմ ե, ւ՟մդթ «...խեղկատակութիւնն ա�-
նայն չարի սկիզբն ու պատճառն է»: Աճբոթջթւ ռ՟ի 
շնրմգմ Աջսլնրտ գր ռ՟ի շնրմգմ թվգմտ ռգվ՟բ՟ջթտ, թջխ 
գէե նրմգմ՟ճթմ, ՟ո՟ սվսնրղ խզ ւ՟ժեթմ: Ծթլ՟հզ 
ժթմնրղ ե մ՟գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ ՠ՟տ՟խ՟ճնրէթրմթտ, 
ւ՟մդթ նռ ՟մխգհլփվեմ ՟ո՟յի՟վգժ ե, մ՟ աթյգվ-տգվգխ 
՟վս՟ջրնրղ ե գր ղնվղնւնրղ: Թ՟ցէցնր՟լ ղ՟վբթխ 
մնճմոեջ լթլ՟հնրղ գմ, ւ՟մդթ խ՟վանրխ՟մնմ նր ջ՟ծղ՟մ 
շգմ ձ՟մ՟շնրղ դվնճտմգվնրղ, ձ՟յխգվնճէմգվնրղ գր 
ջվՠնրէգ՟մ ղեչ, ՟ճժ ղյս՟ոեջ բ՟ս՟վխ՟ՠ՟մնրէգ՟մ գր 
խ՟ս՟խմգվթ ղեչ խգմ՟ժնռ` «...դառնում են  դևերի կացա-
րան և տուն»: Ծթլ՟հզ ժթմնրղ ե ՟յի՟վծթ գր ղ՟վղմթ 
մխ՟սղ՟ղՠ նրմգտ՟լ ջթվնրտ, բվ՟ ծ՟ղ՟վ եժ ղթղթ՟ճմ 
բվ՟մտնռ եժ նրվ՟ի՟մնրղ ե: Իմւմ՟ծ՟ր՟մնրէթրմթտ գր 
՟ճժնտ նսմ՟ծ՟վգժնրտ մնճմոեջ ժթմնրղ ե լթլ՟հզ, ւ՟մդթ 
ղթ՟ճմ ջգց՟խ՟մ ՟մկմ գմ ձյղ՟վթս ծ՟ղ՟վնրղ, 
ղթրջմգվթմ` ջի՟ժ՟խ՟մ: 

ՈKրղ գմ մղ՟մ ՟ճմ ղ՟վբթխ, նռւգվ լթլ՟հնրղ գմ նրվթյմգվթ 
ռվ՟ճ

Աճբոթջթւ ռ՟սէ՟վ գմ ՟մծ՟ր՟սմգվթտ գր բգրգվթտ, 
ւ՟մդթ «...ունայն ծիծաղը անհաւատութեան և անյուսու-
թեան արտայայտութիւն է»: Աճբոթջթւ ղնպ՟տգժ գմ 
Քվթջսնջթ գվխվնվբ ա՟ժնրջսզ, բ՟ս՟ջս՟մմ նր ճ՟րթ-
սգմ՟խ՟մ ս՟մչ՟մւմգվզ: Ամսգջնրղ գմ Աջսլնրմ գր 
փվեմւզ, նվմ ՟վագժնրղ ե լթլ՟հզ գր գվ՟մթ ե ս՟ժթջ 
ջա՟րնվմգվթմ:
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ԻKմշ ո՟սթըմգվ գմ ջո՟ջրնրղ ՟ճբոթջթմգվթմ

Աճբոթջթւ ՟վը՟մ՟մնրղ գմ ծ՟ջ՟վ՟խնրէգ՟մ ՟վծ՟-
ղ՟վծ՟մւթմ գր մ՟ի՟սթմւթմ, դվխրնրղ գմ Եվխմ՟ճթմ 
Ավւ՟ճնրէթրմթտ գր ը՟պ՟մանրղ խվ՟խե ագծգմզ, դվխրնրղ 
գմ Միթէ՟վթշթտ` Սնրվՠ Հնանրտ, Ոռ ջա՟րնվմգվթ 
Միթէ՟վթշմ ե: Աճբոթջթմգվթմ ե բթղնրղ մ՟գր Իմւզ Տե-
վզ. «Վա՜յ ձեզ, որ այժմ ծիծաղում էք, որովհետև պիտի 
սգաք ու պիտի լաք» /Ղնրխ. 6:25/:

Կ՟վնKհ ե ՟վբգփւ ղ՟վբզ, ժթմգժնռ ւվթջսնմգ՟ճ, ժթմգժ 
խպ՟ո՟յս

Աղեմ ւվթջսնմգ՟ճ, նվ ջթվնրղ ե ղգհւզ, թվ ծ՟ղ՟վ ո՟ս-
խգվ ե ջսգհլնրղ գր գվխվո՟անրղ ե մվ՟մ: Զնվփվթմ՟խ` 
ծո՟վսզ գվխվո՟անրղ ե մվ՟մ, թմշ ռգվգրնրղ ե, ւ՟մդթ 
ջթվնրղ ե ղյս՟ոեջ թյիգժ ղգվկ՟րնվմգվթմ: Աա՟ծմ եժ 
գվխվո՟անրղ ե մվ՟մ, թմշ գվխվթ ռվ՟ճ ե: Հգյս՟ջեվզ` 
մվ՟մ, թմշ ասմրնրղ ե չվնրղ: Աճմ ՟մկզ, նռ ղթյս ինվծնրղ 
ե գվխվ՟ճթմզ, մ՟ գվխվո՟անրղ ե ջնհ՟տնհ դգպնրմմգվթմ: 
«Գազանի  բարքեր  ունեցողները  խոնարհւում են 
գազաններին, որկրամոլն` իր որովայնին, կնամոլը` 
կանանց և այլն»: Ննճմոեջ գր մվ՟մւ, նռւգվ էնհմնրղ գմ 
՟հփէւզ գր ծնանրղ ղթ՟ճմ խգմբ՟մթմգվթ, սմսգջնրէգ՟մ 
գր ՟ճժմթ ղ՟ջթմ, մվ՟մւ մնճմոեջ խպ՟ո՟յս գմ, ՟ճբ 
ո՟սձ՟պնռ եժ Աջսնր՟լ մվ՟մտթտ ռգվտմնրղ ե ՟ղեմ թմշ 
գր ցնի՟վեմմ ՟հւ՟սնրէթրմ ս՟ժթջ: Արգժթմ, գէե ղ՟վբ 
թմշ-նվ ղգհւթ ղեչ ե, ՟ո՟ Աջսնրլնճ ՟ճմ ո՟սխգվզ, նվ 
խ՟վ մվ՟ ղեչ, ցնիրնրղ ե խգմբ՟մ՟խ՟մ ո՟սխգվթ, նվթ 
ղ՟ջթմ եժ Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ ՟ջնրղ ե. «...եթէ դու ցանկա-
սէր ու կնամոլ ես, ուրե4՝ քո մէջ ձիու և էշի  պատկերն է, 
այլ ոչ թէ՝ Աստուծոյ. եթէ հպարտ ես` առիւծի, եթէ յիշա-
չար ես` ուղտի, իսկ եթէ որկրամոլ ես` խոզի, եթէ նենգ ես 
ու ստախօս` օձի և աղուէսի, եթէ գող ես` մկան և այլն»:

ՈKրղ խ՟վգժթ ե խնշգժ ղ՟վբ՟ջո՟մ

Մ՟վբ՟ջո՟մզ ղթ՟ճմ ՟ճմ ՟մկզ շե, նռ նգրե ղեխթմ 
դվխնրղ ե քթդթւ՟խ՟մ խգ՟մւթտ, ՟ճժ մ՟գր մ՟, նռ, 
սգջմգժնռ ղգվկ՟րնվթմ խ՟վթւթ ղեչ, էե´ ծնագրնվ, էե´ 
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ղ՟վղմ՟խ՟մ, յվչրնրղ ե գր շթ փամնրղ մվ՟մ: Եհՠփվմ 
՟սնհզ մնճմոեջ ղ՟վբ՟ջո՟մ ե, թմշթ ղ՟ջթմ ՟ջնրղ ե 
մ՟գր Սՠ. Ապ՟ւգ՟ժզ (Տգջ Ա Յնռծ. 3:15): Իջխ մ՟, նռ 
շ՟վ՟իփջնրղ ե խ՟ղ ղ՟սմնրղ, մ՟ մնճմոեջ ղ՟վբ՟ջո՟մ 
ե: Ն՟, նռ ռ՟ս փվթմ՟խ ե լ՟պ՟ճնրղ գր ղգհւթ ղեչ 
՟մխղ՟մ ո՟սձ՟պ բ՟պմնրղ, մ՟ մնճմոեջ ղ՟վբ՟ջո՟մ 
ե: Մ՟վբ՟ջո՟մ ե մ՟գր ՟ճմ ՟մկզ, նռ դվխնրղ ե ՟ճվթ-
մգվթմ գր նվՠգվթմ:

ԻKմշ սգջ՟խ ջո՟մնրէթրմմգվ խ՟մ

Սո՟մնրէթրմմգվզ ժթմնրղ գմ գվգւ սգջ՟խ` ջվսնռ, 
ժգդնրնռ գր անվլնռ: Սվսնռ ջո՟մնրղ գմ, գվՠ ՠ՟վխ՟մնրղ 
գմ, մ՟ի՟մկնրղ, շ՟վնրէթրմ նրմգմ, մգմա գմ նր նի՟խ՟ժ: 
Լգդնրնռ` գվՠ ի՟պմ՟խնրղ գմ, ծ՟ճծնճնրղ, յնհնւնվէնրղ, 
՟մթլնրղ: Իջխ գվՠ լգլնրղ գմ, ՠ՟ճտ նշ` ղ՟ծնր շ՟ց, 
ցգսնրղ գմ ղ՟դգվմ նր ղփվնրւզ, ՟ո՟ բ՟ ջո՟մնրէթրմ ե 
անվլնռ: Ած՟ թմշնր ե փվեմւմ ՟ջնրղ. «Մի´ սպանիր» /Եժւ 
20:13/:

ԻմշոեKջ ե բվջգրնվրնրղ անհնրէգ՟մ ղգհւզ

Աճջ ղգհւզ ս՟վՠգվ խգվո ե բվջգրնվրնրղ: Եէե ղ՟վբմ 
թմշ-նվ ՠ՟մ ե է՟ւնրմ բնրվջ ՠգվնրղ փս՟վ սմթտ, ՟ո՟ 
մ՟ անհ ե: Գնհ ե ծ՟ղ՟վրնրղ մ՟գր մ՟, նռ ի՟ՠնրղ ե 
՟պգրսվնրղ, ՟ճջթմւմ` գվՠ ի՟ՠնրղ ե ամթ գր խյպթ ղեչ: Ոռ 
թվ ՟վնրգջսնրղ ո՟խ՟ջգտմնրղ ե մթրէգվզ գր ՟ճժմ, մ՟ եժ 
ե անհ: Աճջոթջթւ ա՟հսմթ գմ ի՟վբ՟ինրղ, ՟ճբ ո՟ս-
ձ՟պնռ եժ անհգվ գմ խնշրնրղ: Իջխ նռւգվ ՟խմճ՟ճս 
ծ՟ր՟ւնրղ գմ ձ՟ղՠեւթմ, մվ՟մւ ՟վբեմ ՟ր՟դ՟խմգվ գմ: 
Եր թմշոեջ ՠպմ՟խ՟ժմգվմ նր թյի՟մմգվզ, նռւգվ 
՟մթվ՟րփվեմ գմ ռ՟վրնրղ ՟հւ՟սմգվթ ծգս, է՟ժ՟մնհ-
մգվ գմ ճնվչնվչրնրղ, մնճմոեջ գր լ՟ինր բ՟ս՟րնվմգվմ 
գմ ծ՟ղ՟վրնրղ է՟ժ՟մնհմգվ: Ն՟գր մ՟, նռ ՟վլ՟էմ նր 
ջմնրմբզ սնխնջնռ ե ս՟ժթջ, է՟ժ՟մնհ ե: Իջխ մ՟, նռ շթ 
ռձ՟վնրղ թվ ո՟վսւգվզ գր ՟յի՟սնհմգվթմ շթ 
ռ՟վկ՟սվնրղ, անհնրէթրմ ե ՟մնրղ, դվխնրղ ե գր է՟ժ՟-
մնրղ:
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Իջխ նKվզ շթ ծ՟ղ՟վրնրղ անհնրէթրմ

Գնհնրէթրմ շթ ծ՟ղ՟վրնրղ, գվՠ անհ՟մնրղ գմ ղ՟վբ՟ջ-
ո՟մթ ջնրվզ, նվոեջդթ ջ՟ նգրե ղեխթմ շռմ՟ջթ, ւ՟մդթ 
բ՟ դանրյնրէթրմ ե: Հ՟ր՟ջ՟վ՟ոեջ անհնրէթրմ շե մ՟գր, 
գվՠ ղ՟վբ, ջնռ՟ղ՟ծ ժթմգժնռ, ծ՟տ ե անհ՟մնրղ, նվ 
ճ՟ագմ՟ճ, ւ՟մդթ բ՟ խ՟վթւ ե: Իմշոեջ մ՟գր, գվՠ բ՟ 
ժթմնրղ ե Աջսնրլնճ փվծմնրէգ՟ղՠ, թմշոեջ փվթմ՟խ՛ 
ծվգ՟մգվթ բեունրղ, նռւգվ, ռգվտմգժնռ նջխթմ գաթոս՟-
տթմգվթտ, շռգվ՟բ՟վկվթմ, ւ՟մդթ թվգմտ ՟յի՟ս՟մւթ 
բթղ՟տ ռ՟վկ՟սվնրէթրմզ ղմ՟տգժ եվ մվ՟մտ ղփս: Տեվզ 
բ՟ ՟վգտ նշ ղթ՟ճմ ռ՟վկթ ծ՟ղ՟վ, ՟ճժգր, նվ ծվգ՟մգվզ 
շտ՟մխ՟մ՟մ ռգվ՟բ՟պմ՟ժ Եաթոսնջ:

ԻմշոեKջ ւ՟րգժ անհնրէգ՟մ ղգհւզ

Եէե մնճմթջխ անհզ դհչ՟ճ ՟վ՟լթ ծ՟ղ՟վ գր ինջսն-
ռ՟մնրթ, ՟ո՟ բ՟ ւթշ ե, ւ՟մդթ ծ՟վխ ե սթվնչզ ռգվ՟-
բ՟վկմգժ անհ՟տ՟լզ, գէե ռգվչթմջ նհչ ե: Եէե նհչ շե, 
ոեսւ ե ս՟ժ ծ՟վ՟դ՟սմգվթմ, թջխ գէե ծ՟վ՟դ՟սմգվ 
շխ՟մ, ոեսւ ե ս՟ժ ՟հւ՟սմգվթմ խ՟ղ գխգհգտնրմ: Իջխ 
՟ճմնրծգսգր` ղգհւզ ւ՟րգժ ո՟ծւնռ գր ՟հփէւնռ:
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ՎԱԽՃԱՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

ՄԱՀՈՒԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե ղ՟ծզ

Մ՟ծզ ծնանր ՠ՟ը՟մնրղմ ե ղ՟վղմթտ, թմշոեջ գր բվ՟մտ 
ղթնրէթրմզ խգ՟մւմ ե ղ՟վբնր ծ՟ղ՟վ: 

ԻKմշ սգջ՟խթ ե ժթմնրղ ղ՟ծզ

Եվխնր սգջ՟խթ: Մ՟ծ ՠ՟մ՟խ՟մ (ծնագրնվ) գր դա՟տ՟-
խ՟մ, թմշոեջ գր ղգվ խգ՟մւզ: 

ԻմշոեKջ ե սգհթ նրմգմնրղ ՠ՟մ՟խ՟մ ղ՟ծզ

Եվՠ ՟պ՟ւթմնրէթրմմգվթ յմնվծթր ղգպտմնրղ գմւ ղ՟վղթ-
մզ (խվւգվզ), թջխ ղգհւգվնռ՛ ծնաթմ: Ք՟մդթ ղ՟վղթմզ 
ղգպտմգժթջ, դփվ՟մնրղ ե ծնաթմ, գր ղ՟վբզ բ՟պմնրղ ե 
ծնագրնվ: Իջխ ծնաթմ ղգպտմգժնռ՛ ղ՟վբզ բ՟պմնրղ ե ՟մ-
ՠ՟մ գր յմշ՟րնվ: 

ԻKմշ սգջ՟խթ ե ժթմնրղ դա՟տ՟խ՟մ ղ՟ծզ

Չնվջ սգջ՟խթ՛ 1. ՠմ՟խ՟մ, 2. ո՟ս՟ծ՟խ՟մ, 3. Կ՟ղ՟-
րնվ գր 4. Աջսնրլնճ Ն՟ի՟իմ՟ղնրէգ՟ղՠ:

ԻմշոեKջ գմ ՟վս՟ճ՟ճսրնրղ ղ՟ծնր՟մ ՟ճջ սգջ՟խմգվզ

1. Բմ՟խ՟մ ղ՟ծզ ա՟ժթջ ե, գվՠ ղ՟վբմ ՟վբեմ լգվ՟տգժ ե: 
2. Պ՟ս՟ծ՟խ՟մ ղ՟ծզ ա՟ժթջ ե ո՟ս՟ծ՟ՠ՟վ՛ ռէ՟վմգ-
վթտ, բըՠ՟իս ո՟ս՟ծ՟վմգվթտ, ա՟դ՟մմգվթտ գր 
՟ր՟դ՟խմգվթտ, ռ՟իթտ գր ս՟մչ՟մւմգվթտ: 3. Կ՟ղ՟րնվ 
ղ՟ծզ ժթմնրղ ե գվխնր սգջ՟խթ՛ ՠ՟վթ գր շ՟վ: Չ՟վ ե 
ժթմնրղ, գվՠ ղ՟վբմ թմւմ՟ջո՟մնրէթրմ ե անվլնրղ խ՟ղ 
աթս՟խտ՟ՠ՟վ խնվլ՟մնրղ ե ծնաթմ ղգհւգվնռ: Իջխ 
ՠ՟վթ, գվՠ ղ՟վբզ ճ՟մնրմ Քվթջսնջթ ո՟սվ՟ջս ե 
մ՟ծ՟ս՟խնրէգ՟մ ոջ՟խմ զմբնրմգժ, թմշոեջ մ՟գր, գվՠ 
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ղ՟վղթմզ ղգպտմնրղ ե ՟պ՟ւթմնրէթրմմգվնռ: 4. Մ՟ծմ 
Աջսնրլնճ Ն՟ի՟իմ՟ղնրէգ՟ղՠ ժթմնրղ ե ղ՟վբնր 
ՠ՟վթւթ ծ՟ղ՟վ: Օվթմ՟խ, գվՠ ղ՟ծ՟մնրղ ե մնվ՟լթմզ, 
նվոեջդթ ծգս՟ա՟ճնրղ մ՟ ղգհւգվթ ղեչ շզմխմթ գր 
շխնվլ՟մթ թվ ծնաթմ: Եվՠ ՟վբ՟վմ ե ղ՟ծ՟մնրղ, նվոեջդթ 
ծ՟մաթջս ասմթ ս՟մչ՟մւմգվթտ գր շ՟վշ՟վ՟մւմգվթտ: 
Եվՠ ՟մփվեմ ղ՟վբզ ղ՟ծ՟մնրղ ե ՟պ՟մտ ՟ո՟յի՟վնր-
էգ՟մ, նվոեջդթ մվ՟ ղգհւգվզ շՠ՟դղ՟ո՟սխնրգմ, գր մ՟ 
ղ՟վբխ՟մտ շռմ՟ջթ: 

ԻմշնKր գմ նղ՟մւ բընր՟վ ՟ր՟մբնրղ թվգմտ ծնաթմգվզ

Եվգւ ո՟սձ՟պնռ 1. Մ՟վբզ քթդթւ՟ոեջ ՟ղնրվ ե ժթ-
մնրղ: 2. Թնճժ տ՟րգվթ ո՟սձ՟պնռ՛ ծթր՟մբնրէգ՟մ թրվ՟-
ճ՟սխնրէթրմմգվ գր ղ՟վղթմթ ռթձ՟խ: 3. Աջսնրլնճ մ՟-
ի՟իմ՟ղնրէգ՟ղՠ: 
 Նղ՟մ ՠ՟մ ո՟ս՟ծնրղ ե գ՝ր ՠ՟վթ ղ՟վբխ՟մտ 
ծգս, գ՝ր շ՟վ:

Մ՟ծ՟ղգվկ ղ՟վբզ սգջմնրKղ ե ՟վբգփւ ծ՟մբգվկգ՟ժ խգ՟մւզ

Ե՝ր ՟վբ՟վ ղ՟վբզ, գ՝ր ղգհ՟րնվզ սգջմնրղ գմ: Ավբ՟վզ 
սգջմնրղ ե ՟ճմ, թմշ ո՟սվ՟ջսնր՟լ ե մվ՟ ծ՟ղ՟վ, գր 
մվ՟ ծնաթմ տմլնրղ ե: Իջխ ղգհ՟րնվզ սգջմնրղ ե ՟վբ՟վ-
մգվթ ծ՟ղ՟վ ո՟սվ՟ջսնր՟լ գվ՟մգժթ խգ՟մւթ ՠ՟վթւ-
մգվզ, նվնմտթտ մ՟ դվխնրգժ ե գր շ՟վշ՟վ՟մւմգվզ, նվ 
ջո՟ջնրղ գմ մվ՟մ Դ՟ս՟ջս՟մթտ ճգսնճ: Աճբ ո՟ս-
ձ՟պնռ եժ մ՟ դ՟վծնրվնրղ ե գր շթ տ՟մխ՟մնրղ ղ՟ծ՟մ՟ժ: 

Նղ՟Kմ գմ ՟վբգփւ ղգհ՟րնվթ գր ՟վբ՟վ ղ՟վբնր ղ՟ծգվզ

Ոշ, մղ՟մ շգմ: Ավբ՟վ ղ՟վբնր ղ՟ծզ ՠ՟վթ ե, ւ՟մդթ մվ՟ 
ծնաթմ խզ ծ՟մաշթ Տթվնչ ղեչ, թջխ ղգհ՟րնվթմզ՛ շ՟վ, 
ւ՟մթ նվ մ՟ ՟ովնրղ ե ղգհւգվթ ղեչ գր ճգսնճ ս՟մչնրգժնր 
ե ճ՟րթսգմ՟խ՟մնրէգ՟մ ղեչ: 

ՈKռ ե ա՟ժթջ ղ՟վբնր ծնանր գսգրթտ

Աջսնրլնճ ծվգյս՟խզ: 
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ԱվբգփKւ բգրգվմ թյի՟մնրէթրմ նրմգմ ղ՟վբնր ծնանր ռվ՟ճ

Ոշ, շնրմգմ: Հվգյս՟խզ, նվ ա՟ժթջ ե ղ՟վբնր ծնանր գ-
սգրթտ, ւյնրղ ե բվ՟մտ գր էնճժ շթ ս՟ժթջ, նվոեջդթ բվ՟մւ 
ղփսգմ՟մ ծնանրմ: Ս՟խ՟ճմ ղգհ՟րնվմգվթ ծնաթմգվթմ 
տնճտ գմ ս՟ժթջ շ՟վշ՟վ՟մւմգվզ, ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խվ՟խզ, 
՟ս՟ղմգվթ խվձսնրղզ գր բվ՟մնռ թջխ ռ՟իգտմնրղ գմ 
մվ՟մ: 

ՈրKվ ե Հվգյս՟խզ ս՟մնրղ ղ՟վբնր ծնաթմ

Ավբ՟վմգվթ ծնաթմգվզ ս՟մնրղ ե Եվխմ՟ճթմ փէգր՟մմգվ, 
նվնմւ գր ինջս՟տգժ եվ Տեվզ. «Իմ Հօր տան մէջ բազում 
օթևաններ  կան. թէ չէ ես ձեզ կ՛ասէի, թէ գնում եմ ձեզ 
համար էլ տեղ պատրաստելու. ու եթէ գնամ և ձեզ համար 
էլ տեղ պատրաստեմ, դարձեալ կու գամ և ձեզ կը վերցնեմ 
ինձ մօտ, որպէսզի, ուր ես լինեմ, դուք ևս այնտեղ 
լինէք» /Յնռծ. 14:2-3/: Իջխ ՟ճմ ւվթջսնմգ՟մգվթ 
ծնաթմգվզ, նվնմւ շժվ՟տվգտթմ ՟վբ՟վնրէգ՟մ անվլգվզ 
գր շծ՟ջ՟մ խ՟ս՟վգժնրէգ՟մ, մ՟գր ղգհ՟րնվմգվթ 
ծնաթմգվզ Հվգյս՟խզ ս՟մնրղ ե ծնաթմգվթ ճ՟սնրխ 
խ՟ճ՟մ, նրվ մվ՟մւ ոեսւ ե ջո՟ջգմ Դ՟ս՟ջս՟մթմ: 

ՈվսգKհ գմ ասմրնրղ ծնաթմգվթ փէգր՟մմգվմ նր խ՟ճ՟մզ

Օէգր՟մմգվզ ծգմտ Եվխմ՟ճթմ Եվնրջ՟հեղմ ե. «...բայց 
դուք մօտեցել էք Սիոն լերանը և կենդանի  Աստուծոյ 
քաղաքին, երկնային Երուսաղէ�ն, հրեշտակների բիւրա-
ւոր բանակներին, երկնքում գրուած անդրանիկների 
հանդիսաւոր  ժողովին, բոլորի դատաւոր Աստծուն, կա-
տարելութեան հասած արդարների հոգիներին» /Եՠվ. 
12:22-23/: Եր մվ՟մւ լ՟պ՟ճնրղ գմ Աջսնրլնճ Գ՟ծթ ՟-
պ՟չ. «Այդ պատճառով նրանք կանգնած Աստուծոյ 
աթոռի առաջ՝ զօր  ու գիշեր պաշտում են նրան իր 
տաճարի մէջ: Նա, որ նստում է աթոռի վրայ, բնակւում է 
նրանց մէջ: Ո՛չ քաղց են զգալու, ո՛չ էլ ծարաւելու են. և 
նրանց չի  7ասելու ո՛չ արեգակը, ո՛չ էլ տօթը: Գառը, որ 
իր  աթոռի մէջտեղում է, պիտի հովուի նրանց ու պիտի 
առաջնորդի  նրանց դէպի կեանքի աղբիւրը կենդանի ջրի, 
քանզի Աստուած նրանց աչքերից սրբեց ամէն արտա-
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սուք» /Յ՟ճսմ. 7:15-17/: Աճբ ՟վբ՟վմգվզ Դ՟ս՟ջս՟մթ 
շգմ ա՟-ժթջ: 
 Իջխ ծնաթմգվթ խ՟ճ՟մզ ասմրնրղ ե Եվխմ՟ճթմ 
Եվնրջ՟հեղթ գր Եվխվթ ղթչգր, նրվ ծնաթմգվզ ջո՟ջնրղ գմ 
ա՟ժթւ Դ՟ս՟ջս՟մթմ: 

ԱվբգփKւ ծնաթմգվթ խ՟ճ՟մնրղ ասմնրնհ ղ՟վբխ՟ճթմ ծնաթմգ-
վթ ռթձ՟խզ ղթ՟մղ՟մ ե

Ոշ, ղթ՟մղ՟մ շե: Աճմ ւվթջսնմգ՟մգվզ, նռւգվ ՟ովգժ գմ 
՟վբ՟վ գր ղ՟ծ՟տգժ դհչղ՟մ ղեչ, ջ՟խ՟ճմ ղգհւգվթ 
ո՟սձ՟պնռ բգպ շգմ ծ՟ջգժ խ՟ս՟վգժնրէգ՟մ, նրվ՟ինր-
էգ՟ղՠ ջո՟ջնրղ գմ Դ՟ս՟ջս՟մթմ գր ՟վբ՟վ՟տղ՟մ 
նհնվղ՟լնրէգ՟մզ: Աճմ ւվթջսնմգ՟մգվզ, նռւգվ ղ՟-
ծ՟տգժ գմ ղգհւգվթ ղեչ գր ՟մդգհչ, ՟ծնռ գմ ջո՟ջնրղ 
ո՟սըթ Դ՟ս՟ջս՟մթմ: «Արդ, երբ որ մարդու Որդին 
գայ իր փառքով և բոլոր հրեշտակները՝ իր հետ, այն 
ժամանակ Նա պիտի նստի իր փառքի գահի վրայ, ու նրա 
առաջ պիտի հաւաքուեն բոլոր ազգերը, և Նա նրանց 
��եանցից պիտի զատի, ինչպէս � հովիւ, որ զատում է 
ոչխարները այծերից: Եւ ոչխարները իր  աջին պիտի 
կանգնեցնի, իսկ այծերը՝ ձախին» /Մ՟սէ. 25: 31-33/: 
 Իջխ ղ՟վբթխ, նռւգվ շգմ զմբնրմգժ Քվթջսնջթմ, 
Դ՟ս՟ջս՟մթմ մնճմոեջ շգմ ա՟ճ, ւ՟մդթ ՟վբեմ 
բ՟ս՟ո՟վսնր՟լ գմ. «Ով նրան հաւատում է, պիտի 
չդատապարտուի, ով նրան չի հաւատում, արդէն իսկ 
դատապարտուած է, քանի որ Աստուծոյ �ածին Որդու 
անուանը չհաւատաց» /Յնռծ. 3:18/, մվ՟մւ մնճմոեջ ՟ծթ 
ղեչ ջո՟ջնրղ գմ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ ո՟սթըմգվթ: 
 Դվ՟ փվթմ՟խ խ՟վնհ ե լ՟պ՟ճգժ ՟պ՟ւթմթ Յնռջե-
ցթ ծգս սգհթ նրմգտ՟լ բեուզ, նռ, զմխմգժնռ դմս՟մզ, 
ղգխմնրղ եվ ց՟վ՟րնմթ լ՟պ՟մգվ ս՟խ՟պ՟ոգսթ գր ղ՟-
ս՟խ՟վ՟վթ գվ՟դմգվզ (սգ՝ջ Ծմմբ. 40 աժ.): Նվ՟մտթտ ղե-
խզ նրվ՟ինրէգ՟ղՠ ջո՟ջնրղ եվ ց՟վ՟րնմթ նհնվղ՟-
լնրէգ՟մզ, թջխ ղթրջզ ՟ծնռ՛ ղ՟ծ՟ո՟սըթ: 
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ԱվբգփKւ ղ՟վբխ՟մտ ծնաթմգվմ ՟ճըղ ց՟պւթ գր ո՟սըթ ղեչ 
գմ

Նյգմւ, նվ ց՟պւզ ժթմնրղ ե գվխնր սգջ՟խթ՛ անվլգվթ գր 
ծ՟սնրտղ՟մ: Աճըղ, անվլգվթ ց՟պւմ ե՛ նրվ՟ինրէգ՟մ 
ղեչ ջո՟ջնրղզ, թջխ ճ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ ղ՟վբթխ 
խ’՟վը՟մ՟մ՟մ ծ՟սնրտղ՟մ ց՟պւթմ: Ննճմոեջ գր ո՟-
սթըմ ե ժթմնրղ գվխնր սգջ՟խթ՛ անվլգվթ գր ծ՟սնրտղ՟մ: 
Պ՟սթը անվլգվթ ո՟սձ՟պնռ, ՟ճջթմւմ՛ ՟ճըղգ՟մ 
ո՟սթըզ ՟ծնռ ջո՟ջնրղմ ե ղգպգժմգվթտ ճ՟վնրէթրմ ՟պ-
մգժնրտ ճգսնճ ջո՟ջնրգժթւ ծ՟սնրտղ՟մ ո՟սըթ: 

Աճբ բեունրղ թմշնKր ե Յ՟ճսմնրէգ՟մ ղեչ ՟ջրնրղ ձգվղ՟խ 
ծ՟անրջսթ գր բընիւթ ղ՟ջթմ. «Եւ դրենից յետոյ տեսեյ & �ծ 

բեզմութիւն, - որին  թիւ չկեր, - բոլոր հեթենոսներից և բոլոր 

եզգերից, բոլոր լեզուներից և բոլոր ժողովուրդներից, որոնք 

կենգնեծ էին եթոռի եռեջ և Գեռեն եռեջ՝ իրենց վրեյ 
սպիտեկ զգեստներ գցեծ և երմեւենու ճիւղեր իրենց 

ձեռքերին» /Յ՟ճսմ. 7:9/: 

Ս՟ ՟ջրնրղ  ե նշ էե ծ՟սնրտղ՟մ ց՟պւթ ղ՟ջթմ, ՟ճժ 
անվլգվթ ց՟պւթ, նվմ նրմգմ ՠնժնվ ՟վբ՟վմգվզ: 
«...մահն ու դժոխքն էլ՝ տուեցին իրենց �ռելներին.  
իւրաքանչիւրը դատուեց ըստ իր  գործերի» /Յ՟ճսմ. 
20:13/: Դընիւզ ղգհ՟րնվմգվթ ռթձ՟խմ ե, նռւգվ թվգմտ 
անվլգվթ ո՟սթըմ գմ խվնրղ, ՟ճբ սգհզ Եվխմ՟ճթմ Ք՟-
հ՟ւթ Գ՟ծթ կ՟ի խնհղնրղ ե. «...ու նրա առաջ պիտի 
հաւաքուեն բոլոր ազգերը,  նա՝ նրանց ��եանցից  պիտի 
զատի, ինչպէս � հովիւ, որ  զատում է ոչխարները այծե-
րից: Եւ ոչխարները իր աջին պիտի կանգնեցնի, իսկ այծե-
րը՝ ձախին» /Մ՟սէ. 25: 32-33/: Դվ՟ փվթմ՟խզ ՟հւ՟ս 
Ղ՟դ՟վնջթ ղ՟ջթմ ՟պ՟խմ ե. «Երբ աղքատը �ռաւ, 
հրեշատկները նրան տարան  Աբրահա� գոգը. Մեծա-
հարուստն էլ �ռաւ և թաղուեց» (սգ՝ջ Ղնրխ. 16): 
Աճջթմւմ՛ մվ՟մւ ծ՟սնրտղ՟մմ գմ ջո՟ջնրղ ճ՟վնրէթր-
մթտ ճգսնճ:  
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Ճ՟մ՟շնKրղ գմ ՟վբգփւ ղ՟ծ՟տ՟լմգվթ ծնաթմգվմ թվ՟վ

Աճն, ձ՟մ՟շնրղ գմ, թմշոեջ ղգլ՟ծ՟վնրջսզ ձ՟մ՟շգտ 
Ղ՟դ՟վնջթմ: 

ԳթսգKմ ՟վբգփւ ծ՟մանրտգ՟ժմգվզ, էե թմշ ե խ՟ս՟վրնրղ 
Եվխվթ ռվ՟ճ

Ավբ՟վմգվզ աթսգմ գր ՟հփէնրղ գմ խգմբ՟մթ ղ՟վբխ՟մտ 
ծ՟ղ՟վ, թջխ ղգհ՟րնվմգվմ թվգմւ շաթսգմ, մվ՟մտ ճ՟ճս-
մնրղ գմ Հվգյս՟խմգվզ խ՟ղ բգրգվզ: 

ԱվբգփKւ ծ՟մանրտգ՟ժմգվթ ծնաթմգվզ ճ՟ճսմրնրղ գմ խգմբ՟մթ 
ղ՟վբխ՟մտ

Ավբ՟վմգվզ, նվոեջդթ փամգմ ՟ովնհմգվթմ, ճ՟ճսմրնրղ 
գմ ՟մկ՟ղՠ գ՝ր գվ՟դնրղ, գ՝ր թվ՟խ՟մնրղ, գվՠ նվ տ՟մխ՟-
մնրղ գմ գր նրղ նվ տ՟մխ՟մնրղ գմ: Ոշ խ՟ս՟վգ՟ժ ւվթջ-
սնմգ՟մգվզ ճ՟ճսմրնրղ գմ Հվգյս՟խմգվթ ղթչնտնռ, խ՟ղ 
եժ Հվգյս՟խմգվմ թվգմւ՛ մվ՟մտ սգջւնռ, ճ՟ճսմրնրղ գմ 
խգմբ՟մթ ղ՟վբխ՟մտ գր իմբվնրղ ՟հփէւմգվ: Իջխ 
ղգհ՟րնվմգվթ ծնաթմգվզ շգմ խ՟վնհ ճ՟ճսմնրգժ: 

ՆԵՌԻ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ խ՟ոգժ ջ՟ս՟մ՟ճթմ

Մթմշգր Տթվնչ ա՟ժզ ջ՟ս՟մ՟մ ի՟ՠնրղ եվ ղ՟վբխ՟մտ, 
ս՟մչնրղ մվ՟մտ ծնաթմգվզ խգմբ՟մնրէգ՟մ փվփւ՛ ս՟վ-
ՠգվ խգվոգվնռ գր խնրպւգվթ ո՟յս՟ղնրմւթ ղթչնտնռ, 
թջխ ղ՟ծնր՟մթտ ճգսնճ՛ մ՟գր բընիւնրղ, ւ՟մթ նվ թյ-
ի՟մնրէթրմ նրմեվ ղ՟վբխ՟մտ ծնաթմգվթ ռվ՟ճ: Իջխ 
Քվթջսնջ ՟դ՟սգտ ղ՟վբխ՟մտ ջ՟ս՟մ՟ճթ թյի՟մնր-
էթրմթտ՛ խ՟ոգժնռ մվ՟մ. «Կամ ինչպէ՞ս կարող է մէկը 
մտնել հզօր � մարդու տունը և յափշտակել նրա գոյքերը, 
եթէ նախ չկապի հզօրին և ապա նրա տունը  կողոպ-
տի» /Մ՟սէ. 12:29/, «Հիմա՛ է այս աշխարհի դատաս-
տանը, հիմա՛ է, որ այս աշխարհի իշխանը դուրս կը նետ-
ւի» /Յնռծ. 12:31/, «Իշխանութիւններին և պետութիւն-
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ներին զինաթափ արեց, հրապարակաւ խայտառակեց՝ 
նրանց պարտութեան մատնելով Քրիստոսի �ջոցով՝ նրա 
յարութեամբ» /Կնհ. 2:15/, «...դրա համար էլ ասում է. 
«Ելաւ բարձունքը, գերիների բազմութիւն գերեվարեց և 
մարդկանց պարգևներ տուեց» /Եցգջ. 4:8/, «Արդ, 
որովհետև զաւակները հաղորդակից եղան արեան և 
մար4ին, ինքն էլ մարդկային բնութեամբ մասնակից 
եղաւ նրանց, որպէսզի իր մահով կործանի նրան, որ 
մահուան իշխանութիւն ունէր, այսինքն՝ Սատանային,  
ազատի  նրանց, որ, մահուան երկիւղով, �շտ գերութեան 
վիճակում էին» /Եՠվ. 2:14-15/, «Եւ այն հրեշտակներին, 
որ չպահեցին իրենց իշխանութիւնը, այլ լքեցին իրենց 
բնակութեան տեղը, յաւիտենական  կապանքներով 
խաւարի  մէջ պահեց դատաստանի �ծ օրուայ համար» /
Յնրբ՟ 1:6/:

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ խ՟ոգժ 1000 ս՟վնռ

1000 ս՟վթմ մյ՟մ՟խնրղ ե խ՟ս՟վգ՟ժ էթր, գր ո՟վս՟-
բթվ շե 1000 ս՟վթմ ծ՟ջխ՟մ՟ժ նրհթհ թղ՟ջսնռ: Դ՟ 
Քվթջսնջթ ՟պ՟չթմ ա՟ժնրջսթտ ղթմշգր գվխվնվբ ա՟-
ժնրջս զմխ՟լ ը՟ղ՟մ՟խ՟ծ՟սնր՟լմ ե: 

Իջխ նKռ ե մգպզ, ՟վբգփKւ ծգմտ թմւզ՛ ջ՟ս՟մ՟մ

Ոշ, ջ՟ս՟մ՟մ շե, ՟ճժ ՟մփվեմնրէգ՟մ ղ՟վբզ, նվզ շնրմթ 
ն՝շ ՠմ՟խ՟մ, ն՝շ ավ՟րնվ գր ն՝շ եժ ՟րգս՟վ՟մ՟խ՟մ փվեմւ-
մգվ: Հ՟խ՟պ՟խնվբմ ե գր խնվլ՟մթշզ ՠ՟վթ անվլգվթ, 
ձյղ՟վսնրէգ՟մ, ջնրվՠ ծ՟ր՟սւթ: Ն՟ ծ՟խ՟պ՟խնրգժնր ե 
ի՟շթմ, գխգհգտ՟խ՟մ ՟վ՟վնհնրէթրմմգվթմ, ջվՠնրէթրմ-
մգվթմ, ՟հփէւթմ, ո՟ծւթմ գր ՟ճժմ: 

ՈրղթKտ ե ժթմգժնր մգպզ գր թմշոթջթKմ ե ժթմգժնր

Լթմգժնր ե Դ՟մթ տգհթտ՛ լմնր՟լ ոնպմխթտ: Դգպ ղփվ ՟վ-
ա՟մբնրղ մվ՟ ռվ՟ճ խ’թչմթ շ՟վ նաթ, գր ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ 
եժ խզ խնշնրթ ջ՟ս՟մ՟ճթ նվբթ: Հ՟ջնրմ ս՟վթւնրղ խնր 
ա՟ճ Եվնրջ՟հեղ, նվսգհ խզ էժց՟սնրթ գր թվգմ նվոեջ 
Քվթջսնջ խզ մգվխ՟ճ՟տմթ, թջխ ծվգ՟մգվզ մվ՟ ծ՟ղ՟վ 
ս՟ձ՟վ խզ խ՟պնրտգմ: Կզ ժթմթ ծգյս՟ջեվ գր խ՟մ՟մտ 
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խվւնս ջթվ՟ծ՟վ, ջ՟խ՟ճմ թվգմ խզ մգվխ՟ճ՟տմթ նվոեջ 
խնճջ գր ջնրվՠ, նվոեջդթ ի՟ՠթ յ՟սգվթմ: Կզ ժթմթ ՟մ-
ո՟սխ՟պ գր ՟ղՠ՟վս՟ր՟մ, խզ ծ՟խ՟պ՟խնրթ Աջսլնրմ, 
խզ ծ՟ճծնճթ Նվ՟ ՟մնրմզ գր ղ՟վբխ՟մտ խզ ջսթոթ թվ 
ո՟սխգվթմ գվխվո՟ագժ: Իմշոեջ Քվթջսնջթ ղեչ «է 
բնակւում Աստուածութեան  ամբողջ լիութիւնը մար4ա-
պէս» /Կնհ. 2:9/, ՟ճմոեջ եժ մգպթ ղեչ խզ ՠմ՟խնրթ ՟ղեմ 
սգջ՟խթ ոհլնրէթրմ գր շ՟վթւ, ւ՟մդթ մվ՟ ղեչ ջ՟ս՟-
մ՟մ խզ ծ՟ր՟ւթ նհչ շ՟վնրէթրմզ, ՠնժնվ ղգհւգվզ գր 
խ՟ի՟վբնրէգ՟մ ՠնժնվ սգջ՟խմգվզ, նվոեջդթ ի՟ՠթ 
ղ՟վբխ՟մտ: 

Մ՟վբխ՟մտ մ՟ գKվՠ խզ ՠ՟տ՟ճ՟ճսնրթ 

Նվ՟մ դջոնհզ խզ ժթմթ Հվգյս՟խզ «...բայց այդ պիտի 
չյայտնուի �նչև այն ժամանակ, երբ մէջտեղից կը 
վերացուի նա, որ այժմ նրան ետ է պահում» /Բ Թգջ՟հ. 
2:7/, ՟ճջթմւմ, նշ նւ մվ՟մ շթ թղ՟մ՟ճ, ւ՟մթ բգպ մ՟ շթ 
ճ՟մբամգժ թվգմ նվոեջ Աջսնր՟լ մգվխ՟ճ՟տմգժ («...որ նա 
նստի Աստուծոյ տաճարում և ինքն իրեն ցոյց տայ, թէ 
Աստուած է» Բ Թգջ՟հ. 2:4), ՟ճմը՟ղ եժ Հվգյս՟խզ 
մվ՟մթտ խզ ծգպ՟մ՟ճ, գր ՠնժնվզ խ’թղ՟մ՟մ, նվ մ՟ ե 
լնռթտ բնրվջ գխնհ ա՟դ՟մզ (սգ՝ջ Յ՟ճսմ. 13:1): 

ԻKմշ ե ժթմգժնր մվ՟ ՟մնրմզ 

Եՠվ՟ճգվեմ մվ՟ ՟մնրմզ ՟վմ՟ռթղե ե, նվ մյ՟մ՟խնրղ ե 
«նրվ՟մնրղ գղ»: Յնրմ՟վեմ՛ ՟մսգրթնջ – ծ՟խ՟պ՟խնվբ: 
Լ՟սթմգվեմ՛ սթս՟մնջ – ՟ըբծ՟ճ /ծջխ՟ճ/: Եր ծ՟վխ ե 
թղ՟մ՟ժ, նվ մվ՟ ՟մնրմզ չմչնր՟լ ե Սՠ. Գվւթտ, գր ՟ճբ 
ո՟սձ՟պնռ մվ՟մ ՟մնր՟մնրղ գմ ս՟վՠգվ խգվոգվնռ: 
Տեվզ մվ՟մ ՟մնր՟մնրղ ե ա՟վյ՟մւ գր ջնրս ւվթջսնջ, 
Յ՟ճսմնրէթրմնրղ՛ ա՟դ՟մ, Յնռծ՟մմեջմ ՟մնր՟մնրղ ե 
ծ՟խ՟ւվթջսնջ (ծ՟ճգվեմ ս՟վՠգվ՟խնռ՛ մգպ), Պփհնջզ 
մվ՟մ ՟մնր՟մնրղ ե ղգհւթ ղ՟վբ, խնվջսգ՟մ նվբթ: 
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ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ մվ՟ ՟մնր՟մ ծ՟ղ՟վզ Յ՟ճսմնրէգ՟մ 13-վբ 
աժինրղ

Գվ՟ՠ՟վնրղ 600, 60, 6 էնրգվթտ թրվ՟ւ՟մշթրվզ ծ՟ղ՟-
ո՟ս՟ջի՟մնրղ ե ՟ճՠնրՠգմթ ղթ ս՟պթ՛ 600 - Որ, 60 - Կ, 
6 – Զ, գր մյ՟մ՟խնրղ գմ «Որվ՟մ՟ղ խ՟ղ՟ր դԱվ՟վթշմ 
գվխմթ գր գվխվթ»: Եր ՟ճբ խմթւզ բմգժնր գմ ձ՟խ՟սթմ գր 
՟չ կգպւթմ: 

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ ՟չ կգպւթմ գր ձ՟խ՟սթմ ՟ճբ էթրզ ավգժզ

Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ ՟ջնրղ ե, էե թմշոեջ ՟վւ՟մգվթ աթվմ 
՟պ՟մտ խմթւթ նշթմշ ե, ՟ճմոեջ եժ Եվվնվբնրէգ՟մ 
՟մնրմնռ ղխսնր՟լմ նրմթ խմթւ: Ս՟խ՟ճմ Եվխմ՟ճթմ 
Թ՟ա՟րնվթ ՟ճբ աթվմ եժ զմբնրմգժթ շե, գէե շխ՟ճ գրջ 6 
խմթւ, ՟ճջթմւմ՛ նհնվղ՟լնրէգ՟մ 6 սգջ՟խմգվզ, նվնմտ 
ղ՟ջթմ գր խ'՟ջթ Տեվմ թվ զմսվգ՟ժմգվթմ. «...եկէ՛ք Իմ 
Հօր օրհնեալներ...քանզի ձեր գիրը բարի է և կնքուած է 
վեց կնիքով, որովհետև քաղցած էի, և ինձ ուտելիք 
տուիք...», թջխ ղգհ՟րնվմգվթմ խ'՟ջթ. «...գնացէ՛ք ինձնից 
անիծեալներ, քանզի ձեր գիրը կնքուած չէ վեց կնիքով, 
որովհետև քաղցած էի, և ինձ ուտելիք չտուիք...»: 
Աճջոթջնռ, գէե ղ՟վբզ շնրմգմ՟ճ ՟ճբ ռգտ խմթւմգվզ, 
՟ո՟ խ’նրմգմ՟ճ մգպթ նրվ՟տղ՟մ խմթւզ: «Քանզի երբ 
գայ նեռը, կը դնի ուրացման կնիքը աջ ձեռքին և  
ճակատին», - ՟ջնրղ ե Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ: Աչ կգպւթ ռվ՟ճ՛ 
ՠ՟վթ անվլգվթ բեղ՛ գր ղ՟վբզ խ’նրվ՟մ՟ճ նհնվղ՟լնր-
էգ՟մ ՠ՟վթ անվլգվզ, ՟ճջթմւմ՛ ՟ճժգրջ նհնվղ՟լնրէգ՟մ 
անվլգվ շթ ՟մթ, թջխ ձ՟խ՟սթ ռվ՟ճ՛ ղխվսնրէգ՟մ բեղ, 
ւ՟մդթ խ’նրվ՟մ՟ճ Քվթջսնջթմ գր խզ ջխջթ ղգհւգվ 
անվլգժ ճ՟մբամնրէգ՟ղՠ: Եր թմշոեջ ւվթջսնմգ՟մգվզ 
՟ղեմ Աջսնրլնճ փվ ծվ՟ը՟վրնրղ գմ ջ՟ս՟մ՟ճթտ գր 
ինջսնռ՟մնրղ գմ Սՠ. Եվվնվբնրէգ՟մզ, ՟ճմոեջ եժ 
ջվ՟մւ, ՟ղեմ ՟մա՟ղ թմշ-նվ ՠ՟մ ամգժթջ, ծվ՟ը՟վնրգժնր 
գմ Քվթջսնջթտ գր գվխվո՟ագժնր գմ մգպթ ո՟սխգվթմ:

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ «խգվսգտթմ ա՟դ՟մթ ՟վկ՟մզ»

«...Եւ մոլորեցնում էր երկրի վրայ բնակուողներին այն 
նշաններով, որ թոյլատրուած էին, որ նա կատարէր 
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գազանի առաջ: Երկրի  բնակիչները նրան ասացին. 
«Կերտի՛ր արձանն այն գազանի, որ կենդանի 4աց  սրի 
վէրքերից» /Յ՟ճսմ. 13:14/: Ս՟ մյ՟մ՟խնրղ ե, նվ 
խգվսգժնր գմ մվ՟ ՟վկ՟մզ գր գվխվո՟ագժնր գմ մվ՟մ: 
Իմշոեջ մ՟գր, գէե ղ՟վբզ ասմրնրղ ե թմշ-նվ ղգհւթ ղեչ, 
՟ո՟ Աջսնրլնճ ՟ճմ ո՟սխգվզ, նվ սվնրգժ եվ մվ՟մ, 
ցնիրնրղ ե ա՟դ՟մթ ո՟սխգվթ, թմշթ ղ՟ջթմ եժ Սՠ. 
Տ՟էգր՟տթմ ՟ջնրղ ե. «...եթէ դու հեշտասէր ես և կնամոլ, 
ապա քո մէջ ձիու կամ էշի պատկերն է, ոչ թէ՝ Աստուծոյ, 
եթէ հպարտ ես՝ առիւծի, եթէ ոխակալ՝ ուղտի, եթէ 
որկրամոլ՝ խոզի, եթէ նենգ ես ու ստախօս՝ օձի և 
աղուէսի, եթէ գող ես՝ մկան» գր ՟ճժմ: 

ԻմշոեKջ ե մգպզ ղնժնվգտմգժնր ղ՟վբխ՟մտ

Ն՟ ս՟վՠգվ խգվոգվնռ ե ի՟ՠգժնր ղ՟վբխ՟մտ գր 
ղնժնվգտմգժնր մվ՟մտ, նվոեջդթ թվգմ գվխվո՟ագմ: Ս՟-
խ՟ճմ ղգմւ խզ մյգմւ մվ՟ ծթղմ՟խ՟մ ղնժնվնրէթրմմգվզ.
 1. Զթմնրգժնր ե Եխգհգտնր բեղ՛ ինշզմբնսգժնռ 
նրհհ՟ց՟պ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ ւ՟վնդշնրէթրմզ, նրմգ-
մ՟ժնռ խգհլ ղ՟վա՟վեմգվ, ՟պ՟ւգ՟ժմգվ գր ռ՟վբ՟ոգս-
մգվ, ւ՟վնդգժնր ե խգհլ ռ՟վբ՟ոգսնրէթրմ, նվոեջդթ 
ի՟ՠթ յ՟սգվթմ, թմշզ գր գվգրնրղ ե ՟ճջփվ՛ ՟հ՟մբ՟-
րնվ՟խ՟մ ւ՟վնդթշմգվթ գր ւ՟վնդմգվթ յ՟ս՟տղ՟ղՠ: 
 Աճջփվ, ՠնժնվ ՟հ՟մբմգվզ ղթ՟ծ՟ղնրպ խգվոնռ 
ոմբնրղ գմ, էե 1000-՟ղգ՟ճ Ավւ՟ճնրէթրմզ ոեսւ ե յնր-
սնռ ա՟ճ, գր էե թվգմւ ՠնժնվզ Քվթջսնջթ ծգս ղթ՟ջթմ 
ոեսւ ե «է՟ա՟րնվգմ» 1000 ս՟վթ ՟ճջ գվխվթ ռվ՟ճ: 
Աճըղ ո՟վդ ե՛ նրղ ՟վւ՟ճնրէթրմմ գմ մվ՟մւ ւ՟վնդնրղ գր 
բվ՟մնռ թջխ ո՟սվ՟ջսնրղ ղ՟վբխ՟մտ մգպթ ա՟ժջսգ՟-
մզ, ւ՟մդթ, գվՠ մ՟ ա՟ճ, ՠնժնվզ մվ՟ ղեչ խզ սգջմգմ 
թվգմտ «ցվխշթմ» գր խ’գվխվո՟ագմ մվ՟մ, նվոեջդթ է՟-
ա՟րնվգմ մվ՟ ծգս: 
 Բ՟տթ ՟ճբ, ՟հ՟մբ՟րնվմգվզ շգմ զմբնրմնրղ ի՟-
շզ, ի՟շթ մյ՟մզ, ո՟ս՟վ՟ամգվզ, գխգհգտ՟խ՟մ ՟հփէւ-
մգվզ գր ՟ճժմ, թջխ գվՠ ա՟ճ մգպզ, խզ ծ՟խ՟պ՟խնրթ ի՟-
շթմ, գխգհգտ՟խ՟մ ՟վ՟վնհնրէթրմմգվթմ, ջվՠնրէթրմ-
մգվթմ, ՟հփէւթմ, ո՟ծւթմ գր ծգմտ բվ՟մնռ եժ խզ ի՟ՠթ 
մվ՟մտ: 
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 Սՠ. Տ՟էգր՟տնր իփջւնռ՛ մգպթ ա՟ժնրջսթտ ՟պ՟չ 
ջ՟ս՟մ՟մ շ՟վ նանր ղթչնտնռ ղ՟վբխ՟մտ իփջգժ խնր ս՟ճ 
՟ճժ ժգդնրմգվնռ, թմշզ ղգմւ սգջմնրղ գմւ ՟ճջփվ ի՟վթդ-
ղ՟ս՟խ՟մ ՟հ՟մբմգվթ ղթչ՟ռ՟ճվնրղ:
 2. Հվ՟յւմգվ ե անվլգժնր, ջ՟վգվ գր լ՟պգվ ե 
յ՟վըգժնր, ՠըյխնրէթրմմգվ ե խ՟ս՟վգժնր, թմւմ թվգմ տնճտ 
ե ս՟ժնր ղգպ՟լ, թջխ գվգւ փվ ճգսնճ ճ՟վնրէթրմ ե ՟պմգժնր, 
գր ՟ճբ ՟ղեմզ՛ խ՟ի՟վբնրէգ՟մ գր ջսթ ղթչնտնռ. «Նրա՝ 
Անօրէնի  գալուստը Սատանայի  ներգործութեամբ  է, 
ա�նայն զօրութեամբ, նշաններով, խաբեբայական զօրա-
ւոր գործերով...» /Բ Թգջ՟հ. 2:9/: 
 3. Գ՟մկգվթ ղթչնտնռ ծ՟վջս՟մ՟ժնր ծմ՟վ՟-
րնվնրէթրմ խզ ս՟ճ ծ՟վջսնրէթրմ ջթվնհմգվթմ, ՟ա՟ծ-
մգվթմ, ըժ՟սմգվթմ գր ՟մանրէմգվթմ, ւ՟մդթ թմւմ եժ խզ 
ասմթ ա՟մկ գր խզ ծ՟վջս՟մ՟ճ: Իջխ ցնհզ ՟մջ՟ծղ՟-
մ՟ց՟խ թյի՟մնրէթրմ ե, գր ՟ճջփվ ղգմւ սգջմնրղ գմւ, էե 
թմշոեջ գմ յ՟սգվզ ծ՟վջս՟մնրղ ղգվ ՟շւգվթ ՟պ՟չ: Սՠ. 
Տ՟էգր՟տթմ ՟ա՟ծթմ ծ՟ղգղ՟սնրղ ե չվանհնրէգ՟ղՠ 
ծթր՟մբ ղ՟վբնր ծգս, նռ թմշւ՟մ իղթ, ՟րգժթ ե լ՟վ՟րնրղ, 
թջխ բ՟ ծգմտ ՟վղ՟սմ ե ՟ճմ ՟ղՠնհչ շ՟վթւթ, նվզ ղ՟ս-
մգտ Քվթջսնջթմ, ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ եժ դ՟վղ՟մ՟ժթ շե, նվ 
մգպթ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ ցնհ՟ջեվմգվզ խ’գվխվո՟ագմ 
մվ՟մ գր խ’նրվ՟մ՟մ Քվթջսնջթմ: Աճբ թջխ ո՟սձ՟պնռ 
Տեվզ դանրյ՟տմնրղ եվ ղգդ, էե ծմ՟վ՟րնվ շե լ՟պ՟ճգժ Աջ-
սզլնրմ գր ղ՟ղնմ՟ճթմ, թջխ Պփհնջթ իփջւնռ 
՟ա՟ծնրէթրմզ մնճմմ ե, թմշ խպ՟ո՟յսնրէթրմզ (սգ՝ջ Կնհ 
3:5): 
4. Իջխ մ՟ նռ շզմբնրմթ մվ՟մ, նրընռ խզ ջսթոթ, նվ 
գվխվո՟աթ թվգմ: 

Ովւ՟Kմ ը՟ղ՟մ՟խ ե գվխվթ ռվ՟ճ է՟ա՟րնվգժնր մգպզ

Մթ՟ճմ գվգւ գր խեջ ս՟վթ մ՟ խզ է՟ա՟րնվթ գվխվթ ռվ՟ճ, 
գր մվ՟ ա՟ծզ խզ ժթմթ Եվնրջ՟հեղնրղ, գր բվ՟մւ խզ ժթմգմ 
ղգլ ռյսթ փվգվ, նվթտ ճգսնճ եժ խզ ա՟ճ ղգվ Տեվզ՛ 
դփվնրէգ՟մ գր ց՟պւթ ղեչ՛ մ՟ի՟ոեջ ջո՟մգժնռ մվ՟մ 
Ձթէգմգ՟տ ժգվ՟մ ռվ՟ճ: 
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ԻKմշմ ե փամգժնր ռգվչթմ ը՟ղ՟մ՟խմգվթ ւվթջսնմգ՟մգվթմ

1. Հգմտ Տթվնչ իփջւգվզ, նվ մ՟ի՟ոեջ դանրյ՟տվգտ ղգդ. 
«...որովհետև սուտ քրիստոսներ  և սուտ մարգարէներ 
պիտի ելլեն և �ծա�ծ նշաններ ու զարմանալի գործեր 
պիտի ցոյց տան՝ Աստուծոյ ընտրեալներին անգամ 
մոլորեցնելու աստիճան, եթէ հնար լինի: Ահա ձեզ 
առաջուց ասացի: Ապա եթէ ձեզ ասեն՝ ահա՛ անապատի 
մէջ է, չելլէք, կամ թէ՝ ահա՛ մառանում է, չհաւատաք» /
Մ՟սէ. 24:24-26/: 
 2. Ապ՟ւթմթ խգ՟մւզ գր ձյղ՟վթս ռ՟վբ՟ոգսնր-
էթրմզ խ’փամգմ ւվթջսնմգ՟մգվթմ: Ապ՟ւգ՟ժմ ՟ջնրղ ե, 
նվ խզ բ՟ս՟ո՟վսնրգմ ՠնժնվ մվ՟մւ, նռւգվ շծ՟ր՟ս՟-
տթմ ձյղ՟վսնրէգ՟մզ գր ջթվգտթմ ՟մփվեմնրէթրմզ (սգ՝ջ 
Բ Թգջ՟հ. 2:10-12): Իջխ մվ՟մտ, նռւգվ ծ՟ջս՟սնր՟լ 
գմ ծ՟ր՟սւթ, ձյղ՟վթս ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ ղեչ գր 
՟պ՟ւթմթ խգ՟մւ նրմգմ, մգպզ շթ խ՟վնհ՟մ՟ճ ճ՟հէգժ, ՟ճժ 
ղթ՟ճմ մվ՟մտ, նրղ ծ՟ր՟սմ ՟մխ՟ս՟վ ե, նռւգվ ՟մաես 
գմ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ ղեչ, ջթվնրղ գմ ծ՟վջսնրէթրմմգվ 
գր ռ՟իխնս գմ: Իջխ Սՠ. Ոջխգՠգվ՟մմ ՟ջնրղ ե, էե մ՟, 
նռ ձյղ՟վթս ծ՟ր՟սւ նրմթ, ջ՟խ՟ճմ շնրմթ ՟պ՟ւթմթ 
խգ՟մւ, մ՟ ցվխնրէթրմ շթ ասմթ գր ծ՟խ՟պ՟խզ: 
 3. Աճմ փվգվթմ փամնրէթրմ խզ ժթմթ մ՟գր փվգվթ 
խվձ՟սնրղզ, ՟ճջթմւմ՛ ս՟վթմ խզ էպշթ թմշոեջ ՟ղթջզ, 
՟ղթջմ՛ թմշոեջ յ՟ՠ՟է, յ՟ՠ՟էմ՛ թմշոեջ փվ: Կզ 
խվձ՟սնրգմ մ՟գր մգպթ փվգվզ, նվնմւ խզ ժթմգմ ղգլ ռյսթ 
փվգվ, գր ՟ճբ փվգվթ ւ՟մ՟խզ խզ ժթմթ 1275, ՟ճջթմւմ՛ 
գվգւ գր խեջ ս՟վթ:  
 4. Օամ՟խ՟մ խզ ժթմգմ Եմնռւմ նր Եհթ՟մ, նռւգվ, 
ա՟ժնռ Եվնրջ՟հեղ (մվ՟մւ Յ՟ճսմնրէգ՟մ 11-վբ աժիթ 
գվխնր ռխ՟մգվմ գմ), խզ բթղ՟խ՟դգվլգմ մգպթմ գր 
խ’՟ղվ՟տմգմ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվթ ջվսգվզ: Իմշոեջ 
Քվթջսնջթ ՟պ՟չթմ ա՟ժջսգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ մ՟ի՟խ՟վ՟-
ոգսզ Սՠ. Յնռծ՟մմեջ Մխվսթշմ եվ, ՟ճմոեջ եժ գվխվնվբ 
ա՟ժջսգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ ՟ճբ գվխնր ռխ՟մգվզ խզ ժթմգմ: 
Նգպզ խզ ջո՟մթ մվ՟մտ, գվգւ փվ ճգսնճ մվ՟մւ 
ճ՟վնրէթրմ խ’՟պմգմ գր ց՟պւնռ խզ ծ՟ղՠ՟վկնրգմ 
գվխթմւ: Իջխ գվՠ մգպզ սգջմթ, նվ թմւզ ի՟ճս՟պ՟խնրգժ 
ե, խզ ՠ՟վկվ՟մ՟ճ Ձթէգմգ՟տ ժգվ՟մ ռվ՟ճ, նվոեջդթ 
մնճմոեջ ծ՟ղՠ՟պմթ գվխթմւ, գր ՟ճջսգհ մվ՟մ «Տէր 
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Յիսուս պիտի կործանի իր բերնի շնչով և պիտի  ոչնչացնի 
իր  յայտնութեամբ իր գալստեան ժամանակ» /Բ Թգջ՟հ. 
2:8/:

ԻKմշ սգհթ խ’նրմգմ՟ճ ՟ճմնրծգսգր

Աճմնրծգսգր գվխմւմնրղ խզ ճ՟ճսմնրթ ղ՟վբնր Ովբնր 
մյ՟մզ (սգ՝ջ Մ՟սէ. 24:30), ՟ճջթմւմ՛ Խ՟շզ, գր խ’գվգր՟ճ 
45 փվ՛ ղթմշգր գվխվնվբ ա՟ժնրջսզ: Աճբ փվգվթմ խզ ժթմգմ 
ի՟հ՟հնրէթրմ գր ՟մբնվվ Եխգհգտնր ծ՟ղ՟վ գր 
նրվ՟տ՟լմգվթ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ, ծվգ՟մգվզ 
ծ՟ր՟սւթ խնր ա՟մ թ Քվթջսնջ, ւ՟մդթ նշթմշ շթ 
ի՟մա՟վթ գր շթ ա՟ճէ՟խհգտմթ ղ՟վբխ՟մտ: Իջխ մգպթ 
լ՟պ՟մգվզ, մվ՟ խնվլ՟մնրղթտ ճգսնճ, սգջմգժնռ, նվ 
թվգմտ ծգս նշթմշ շո՟ս՟ծգտ, խ’նրվ՟ի՟մ՟մ, խ’նրսգմ 
գր խզ իղգմ, խթմ խ’՟պմգմ՛ թմշոեջ Ննճթ ը՟ղ՟մ՟խ-
մգվնրղ, գր խ’՟ջգմ. «…խաղաղութիւն և ապահովութիւն», 
«...այն ժամանակ յանկարծակի կը հասնի նրանց 
կործանումը, ինչպէս լինում է յղի կնոջ երկունքը» /Ա 
Թգջ՟հ. 5:3/:

ՄԵՌԵԼՆԵՐԻՎ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ ՟պ՟չթմ գր գվխվնվբ ճ՟վնրէթրմ (Յ՟ճսմնր-
էթրմ, 20-վբ աժնրի)

Յ՟վնրէթրմզ ժթմնրղ ե գվխխգվո. ծնագրնվ (՟պ՟չթմզ) գր 
ղ՟վղմ՟րնվ (գվխվնվբզ): Ապ՟չթմ ճ՟վնրէթրմզ ՟ճմ ե, գվՠ 
ծնաթմ ե ճ՟վնրէթրմ ՟պմնրղ, գր բ՟ սգհթ ե նրմգտգժ 
Քվթջսնջթ ՟պ՟չթմ ա՟ժջսգ՟մ յմնվծթր. «...�նչ �ռած 
էինք �ր �ղքերի մէջ, �զ կենդանացրեց  Քրիստոսով 
(որովհետև շնորհով փրկուեցինք): Նրա հետ յարութիւն 
տուեց �զ և նրա հետ նստեցրեց երկնքում Քրիստոս 
Յիսուսով» /Եցգջ. 2:5-6/: Ապ՟չթմ ճ՟վնրէթրմ ե մ՟գր 
՟վբ՟վթ ծնանր խ՟մամգժզ Եվխմ՟ճթմ Գ՟ծթ ՟պ՟չ: 
Մ՟վղմ՟րնվ, ՟ճջթմւմ, գվխվնվբ ճ՟վնրէթրմմ ՟ճմ ե, գվՠ 
ճ՟վնրէթրմ խ’՟պմթ ղ՟վղթմզ, ՟ճջթմւմ՛ ծնաթմ խզ 
ղթ՟րնվնրթ ղ՟վղմթ ծգս:
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ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ ՟պ՟չթմ գր գվխվնվբ ղ՟ծ (Յ՟ճսմնրէթրմ, 
20-վբ աժնրի)

Ապ՟չթմ ղ՟ծզ գվխխգվո ե՛ ծնագրնվ գր ղ՟վղմ՟րնվ: 
Հնագրնվ ղ՟ծզ ղգհւթ ծգսգր՟մւ ե, թմշթ ղ՟ջթմ ՟ջնրղ ե 
Ապ՟ւգ՟ժզ. «...քանի որ �ղքի վարձը մահն է» /Հպնղ. 
6:23/: Իջխ ղ՟վղմ՟խ՟մ ղ՟ծզ ծնանր ՟մչ՟սնրղմ ե 
ղ՟վղմթտ: Եվխվնվբ ղ՟ծզ մնճմոեջ գվխխգվո ե՛ ռ՟իզ 
ճ՟րթսգ՟մ ո՟սթըմգվթտ գր ճ՟րթսգմ՟խ՟մ ո՟սթըմգվ 
նր ղ՟ծ: 

ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ է՟ա՟րնվգժ Քվթջսնջթ ծգս 1000 ս՟վթ 
(Յ՟ճսմնրէթրմ, 20-վբ աժնրի)

1000 ս՟վթմ, թմշոեջ գր ՟ջնրգժ եվ, Քվթջսնջթ ՟պ՟չթմ 
գր գվխվնվբ ա՟ժջսգ՟մ ղթչգր զմխ՟լ ը՟ղ՟մ՟խ՟-
ծ՟սնր՟լմ ե: Իջխ Քվթջսնջթ ծգս ՟ճջ խգ՟մւնրղ 
է՟ա՟րնվգժ մյ՟մ՟խնրղ ե է՟ա՟րնվգժ ճնճջնռ, թջխ ծ՟մ-
բգվկգ՟ժ խգ՟մւնրղ՛ ծնանռ: Իջխ ղգպգժմգվթտ ճ՟վնրէթրմ 
՟պմգժնրտ ճգսնճ է՟ա՟րնվգժնր գմ ճ՟րթսգ՟մ: 

ԻKմշ գմ մյ՟մ՟խնրղ Ապ՟ւգ՟ժթ՛ «Քրիստոսով �ռեծները եռե-

ջինը յերութիւն պիտի եռնեն. եպե և �նք, որ կենդենի $եցեծ 

պիտի լինենք» խօսքերը» /Ա Թգջ՟հ. 4:15,16/ 

Մգպ՟լմգվմ զմբ՟ղեմզ ոեսւ ե ճ՟վնրէթրմ ՟պմգմ, թջխ 
խգմբ՟մթ ղմ՟տ՟լմգվզ՛ մ՟ի ղգպմգմ, ՟ո՟ ճ՟վնրէթրմ 
՟պմգմ. «Եւ ինչպէս որ մարդկանց սահմանուած է մէ՛կ 
անգամ �ռնել և այնուհետև՝ դատաստան» /Եՠվ. 9:27/, 
ջ՟խ՟ճմ ՟ճջ ՟ղեմզ խզ ժթմթ ղեխ ՟խմէ՟վէնրղ:

ԻմշոեKջ գմ ճ՟վնրէթրմ ՟պմգժնր ղ՟վղթմմգվզ, նվ ՟ճվնրգժ գմ, 
խգմբ՟մթմգվզ իըպգժ գմ խ՟ղ ծնհթ գմ ռգվ՟լնրգժ

Աճմ, թմշ ՟մծմ՟վ ե ղ՟վբնր ծ՟ղ՟վ, ծմ՟վ՟րնվ ե 
Աջսնրլնճ ծ՟ղ՟վ (սգ՝ջ Մ՟վխ. 10:27): 
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ԻմշոթջթK ցնցնինրէթրմմգվ խզ խվգմ ՟վբ՟վմգվզ ճ՟վնր-
էթրմթտ ճգսնճ 

Ավբ՟վմգվզ ճ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ խզ դ՟վբ՟վնրգմ գփէ 
դ՟վբ՟վ՟մւմգվնռ՛ գվգւնռ՛ ծնաթմ գր շնվջնռ՛ ղ՟վղթմզ, 
ւ՟մդթ ղգվ ծնանրղ անճնրէթրմ նրմթ գվգւ էգվնրէթրմ՛ 
սաթսնրէթրմ, ղնպ՟տնրէթրմ գր սվսղնրէթրմ, գր շնվջ 
ղ՟վղմ՟խ՟մ էգվնրէթրմմգվ. 1. ղ՟ծխ՟մ՟տթնրէթրմ գր 
շ՟վշ՟վգժթնրէթրմ, 2. ՟հսգհնրէթրմ գր ջգրնրէթրմ, 3. 
լ՟մվնրէթրմ գր լնրժնրէթրմ, 4. է՟մկվնրէթրմ գր խնոսնր-
էթրմ: Եր ՟ճջ ՠնժնվ էգվնրէթրմմգվզ ճ՟վնրէգ՟մ ը՟ղ՟-
մ՟խ խզ ռգվ՟տնրգմ: 
 Աճջոթջնռ` խ’՟մծգս՟մ՟ճ սաթսնրէթրմզ, գր 
ղ՟վբթխ խ’նրմգմ՟մ ժնրջ՟րնվ թղ՟տնրէթրմ, գվՠ խզ սգջ-
մգմ Աջսլնրմ բեղ ՟պ բեղ. «Այժմ ՝ տեսնում ենք աղօտ, 
ինչպէս պատկերը հայելու մէջ. իսկ այն ժամանակ պիտի 
լինի դէմառդէմ: Այժմ ՝ խելա�տ եմ փոքրիշատէ, իսկ 
այն ժամանակ կը գիտենամ` ինչպէս որ  նա ճանաչեց 
ինձ»: /Ա Կնվմէ. 13:12/: Կ’՟մծգս՟մ՟ճ մ՟գր 
ղնպ՟տնրէթրմզ, ւ՟մդթ ղյս՟ոեջ խզ սգջմգմ Նվ՟մ. 
«...նրանք տեսնում էին նրա երեսը, և նրա անունը 
գրուած էր իրենց ճակատների վրայ» /Յ՟ճսմ. 22:4/, թջխ 
գվՠ սգջմգմ, խզ շւնրթ մ՟գր սվսղնրէթրմզ. «Դուք էլ 
այժմ տրտմութիւն ունէք, բայց ես դարձեալ ձեզ պիտի 
տեսնեմ, ու ձեր սրտերը ուրախ պիտի լինեն. և ձեր 
ուրախութիւնը ոչ ոք ձեզնից պիտի չխլի» /Յնռծ. 16:22/: 
Կզ բ՟պմ՟մ ՟մղ՟ծ գր ՟մ՟ո՟խ՟մ. «...քանի  որ այլևս 
�ռնել անգամ չեն կարող, որովհետև հրեշտակներին 
հաւասար են և Աստուծոյ որդիներ» /Ղնրխ. 20:36/ գր 
«...որովհետև պէտք է, որ  այս ապականութիւնը 
անապականութիւն կրի, և այս մահկանացու գոյութիւնը 
կրի անմահութիւն» /Ա Կնվմէ. 15:53/: Կ’՟մծգս՟մ՟մ 
՟հսգհնրէթրմմ նր ջգրնրէթրմզ, ւ՟մդթ խզ յնհյնհ՟մ 
թմշոեջ Ավգրզ. «Այն  ժամանակ արդարները երկնքի 
արքայութեան մէջ կը ծագեն ինչպէս արեգակը» /Մ՟սէ. 
13:43/: Մ՟վղթմմգվզ էգէգր խզ ժթմգմ գր ՠ՟վթ անվլգվ 
՟մգժնրմ ՟վ՟ա՟ծ՟ջ, գր նրվ ծնաթմ տ՟մխ՟մ՟ճ, ՟ճմսգհ 
խզ ժթմթ գր ղ՟վղմնռ. «քա�ն ուր ուզում է` փչում է» /
Յնռծ. 3:8/: Կզ ժթմգմ է՟ց՟մտթխ, գր թմշոեջ Ավգրթ յնհմ 
՟մտմնրղ ե փբթ ղթչնռ, ՟ճմոեջ եժ մվ՟մտ ծ՟ղ՟վ 
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ինշզմբնսմգվ շգմ ժթմթ: Եր թմշոեջ Քվթջսնջ, Ոռ ճ՟վնր-
էթրմ ՟պ՟ր, ւ՟վնռ խմւնր՟լ, ագվգդղ՟մթտ, թջխ 
ճ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ, ՟յ՟խգվսմգվթմ ճ՟ճսմնրգտ ց՟խ 
բպմգվթ ղթչնռ (սգջ` Յնռծ. 20:19), ՟ճմոեջ եժ 
՟վբ՟վմգվթ ղ՟վղթմմգվզ խզ ծ՟ջմգմ ղթմշգր ծվե 
գվխթմւմգվ: Աճջոթջնռ` ծնանր գր ղ՟վղմթ ռգվնէնր՟վ-
խգ՟ժ դ՟վբ՟վ՟մւմգվզ խ’նրմգմ՟մ ղթ՟ճմ ՟վբ՟վմգվզ. 
«Ես պիտի հրճուեմ Տիրոջով, որովհետև նա ինձ 
փրկութեան զգեստ և ուրախութեան պատմուճան հագ-
ցըրեց, որպէս փեսայի` պսակ դրեց իմ գլխին և որպէս 
հարսի` զուգեց ինձ զարդով» /Եջ. 61:10/:

ԻմշոթջթK ցնցնինրէթրմմգվ խզ խվգմ ղգհ՟րնվմգվզ ճ՟վնրէթր-
մթտ ճգսնճ

Յ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ ղգհ՟րնվմգվզ շգմ նրմգմ՟ճ ՟ճբ 
՟ղեմզ, ւ՟մդթ ղգհ՟րնվմգվթ ծնաթմգվզ ասմրնրղ գմ 
՟մաթսնրէգ՟մ ի՟ր՟վթ գր ճ՟րթսգմ՟խ՟մ սվսղնրէգ՟մ 
ղեչ գր ծգպ՟տ՟լ գմ Աջսլնրտ: Նվ՟մտ ղ՟վղթմմգվզ խզ 
բ՟պմ՟մ ՟րգժթ խնոթս, լ՟մվ գր ՟մղ՟ւնրվ: Նվ՟մւ խզ 
սգմշ՟մ ղգպմգժ, ջ՟խ՟ճմ շգմ խ՟վնհ՟մ՟ճ գր ճ՟րթսգ՟մ 
խզ ս՟մչնրգմ:

ԻKմշ զմբծ՟մնրվ ՠ՟մ ե ջո՟ջրնրղ ՟վբ՟վմգվթմ գր ղգհ՟-
րնվմգվթմ

Հ՟մբգվկգ՟ժ խգ՟մւնրղ ՟վբ՟վմգվթ գր ղգհ՟րնվմգվթ 
ծ՟ղ՟վ խ՟ճ գվխնր զմբծ՟մնրվ ՠ՟մ՛ ճ՟վնրէթրմ գր ՟մ-
ղ՟ծնրէթրմ, թջխ ղմ՟տ՟լ ՟ղեմ թմշզ ս՟վՠգվ ե ժթմգժնր, 
թմշոեջ գր ՟ջնրգտ: Ավբ՟վմգվթմ՛ ց՟պւ նր ոջ՟խ, Ավւ՟-
ճնրէթրմ գր ծ՟մաթջս, թջխ ղգհ՟րնվմգվթմ՛ ս՟մչ՟մւ գր 
ղ՟ծ, ի՟ր՟վ գր խվ՟խ, ժ՟տ գր ՟ս՟ղմգվթ խվձսնրղ գր 
՟ճժմ: 

ԱվբգփKւ ՠնժնվ ղ՟վբթխ ճ՟վնրէթրմ խ’՟պմգմ

Աճն, ՠնժնվզ ճ՟վնրէթրմ խ’՟պմգմ, ւ՟մդթ ճ՟վնրէթրմմ նր 
՟մղ՟ծնրէթրմզ ՠ՟մ՟խ՟մ ծնանր ծ՟ղ՟վ գմ: Իջխ ւ՟մթ 
նվ թրվ՟ւ՟մշթրվ ղ՟վբ նրմթ ՠ՟մ՟խ՟մ ծնաթ, նրվգղմ 
մյ՟մ՟խնրղ ե, նվ ՠնժնվ ղ՟վբթխ ճ՟վնրէթրմ խ’՟պմգմ գր 
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խզ ղմ՟մ ՟մղ՟ծ: Աճբ ո՟սձ՟պնռ մնճմթջխ մվ՟մւ, 
նռւգվ ղփվ ՟վա՟մբնրղ ջո՟մնրգժ խ՟ղ ղ՟ծ՟տգժ գմ, գէե 
՟վբեմ նրմեթմ ՠ՟մ՟խ՟մ ծնաթ, ճ՟վնրէթրմ խ’՟պմգմ, 
թմշոեջ ՠնժնվզ: 
 Ք՟մդթ «...կու գայ ժամանակ, երբ բոլոր նրանք, 
որ գերեզմաններում են, կը լսեն նրա ձայնը և դուրս կու 
գան. ովքեր  բարի գործեր են արել՝ կեանքի յարութեան 
համար, իսկ ովքեր չար գործեր են արել՝ դատաստանի 
յարութեան համար» /Յնռծ. 5:28-29/, խ՟ղ, թմշոեջ ՟ջնրղ 
ե Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժզ. «...քանզի �նք բոլորս Քրիստոսի 
ատեանի առաջ պիտի ներկայանանք, որպէսզի իւրաքան-
չիւրն ստանայ, ինչ որ արել է աւելի  առաջ իր մար4ով՝ 
թէ՛ բարի և թէ՛ չար» /Բ Կնվմէ. 5:10/: 

ԻKմշ ո՟սթը ե ջո՟ջնրղ շլմնր՟լ, ջ՟խ՟ճմ ղփվ ՟վա՟մբնրղ 
ջո՟մնր՟լ ղ՟մխ՟մզ: ՉեK նվ մ՟ շթ ծ՟ջտվգժ ղգհ՟մշգժ

Պ՟սթը խվնրղ գմ անվլ՟լ ղգհւգվթ ծ՟ղ՟վ, թջխ 
Եվխմ՟ճթմ Ավւ՟ճնրէթրմ ը՟պ՟մանրղ գմ, գէե ղխվսրնրղ 
գմ: Որջսթ, գէե ղ՟մնրխզ ղ՟ծ՟մ՟ճ շղխվսնր՟լ, ՟ո՟ 
մ՟ շթ ս՟մչնրթ, ջ՟խ՟ճմ խզ ղմ՟ճ ի՟ր՟վնրղ, ւ՟մդթ 
ջվՠնր՟լ շե Ճյղ՟վսնրէգ՟մ Լնճջնռ:

Իջխ թKմշ խզ ժթմթ, գէե ղ՟ծ՟մ՟ճ ղխվսնր՟լ ղ՟մնրխզ

Եէե ղ՟մնրխզ ղ՟ծ՟մ՟ճ ղխվսնր՟լ, ՟ո՟ մ՟ խզ 
ը՟պ՟մաթ Եվխմւթ Ավւ՟ճնրէթրմզ, ջ՟խ՟ճմ շթ ը՟պ՟մաթ 
ոջ՟խ, ւ՟մդթ ոջ՟խզ ո՟վագր ե ՟պ՟ւթմնրէթրմմգվթ 
ծ՟ղ՟վ, նվ մ՟ շնրմթ: 

ԻKմշ ս՟վթւնրղ գմ ճ՟վնրէթրմ ՟պմգժնր ղ՟վբթխ

Մ՟վբթխ, գվՠ ճ՟վնրէթրմ ՟պմգմ, շգմ ժթմթ ն՝շ գվգի՟ճ, ն՝շ 
լգվ, ւ՟մդթ լգվմ նր գվգի՟մ ՟մխ՟ս՟վ գմ, ՟ճբ ո՟ս-
ձ՟պնռ ճ՟վնրէթրմ խ’՟պմգմ գվթս՟ջ՟վբ՛ խ՟ս՟վգ՟ժ 
ս՟վթւնրղ: Եր թմշոեջ Աբ՟ղմ եվ ջսգհլնրգժ գվգջնրմ-
՟ղգ՟ճ, գր Քվթջսնջ ճ՟վնրէթրմ ՟պ՟ր ՟ճբ ս՟վթւնրղ, 
՟ճմոեջ եժ ՠնժնվ ղ՟վբթխ ճ՟վնրէթրմ խ’՟պմգմ ՟ճբ ս՟վթ-
ւնրղ, թմշթ ղ՟ջթմ ՟ջնրղ ե մ՟գր Ապ՟ւգ՟ժզ. «...ունե-
նալով ճիշտ Քրիստոսի հասակի չափը» /Եցգջ. 4:13/: 
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Յ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ խ՟վգժթ խզ ժթմթK ս՟վՠգվգժ սհ՟ղ՟վբնրմ 
խմնչթտ

Յ՟վնրէգ՟մ ղեչ շթ գվգր՟ճ՛ խթմ ե, էե՛ սհ՟ղ՟վբ, ւ՟մդթ 
՟վբ՟վմգվզ լ՟լխնր՟լ խզ ժթմգմ ժնրջ՟ձ՟ձ՟մշ 
ծ՟անրջսնռ: Եր շգմ ձ՟մ՟շթ ղթղգ՟մտ ՟մնրմմգվնռ, թմշ-
ոեջ բ՟ զմբնրմնր՟լ ե ՟ճըղ ղգվ ղթչ՟ռ՟ճվնրղ, ՟ճժ՛ անվ-
լգվնռ գր ց՟պւթ ոջ՟խմգվնռ:  

Յ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ ՟վբգփKւ նրսգժնր գմ գր իղգժնր գմ 

Յ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ ն՝շ նրսգժնր գմ, ն՝շ իղգժնր. «Աստծու 
արքայութիւնը ուտելիք և ըմպելիք չէ, այլ՝ արդարութիւն 
և խաղաղութիւն և խնդութիւն Սուրբ Հոգով» /Հպնղ. 
14:17/, թմշոեջ մ՟գր շգմ ՟ղնրջմ՟մ՟ժնր, թմշոեջ խ՟վլնրղ 
գմ թջժ՟ղթ ծգսգրնվբմգվզ, ծվգ՟մգվթտ նղ՟մւ, փվթմ՟խ՛ 
ջ՟բնրխգտթմգվզ, թմշոեջ մ՟գր ծգվգսթխնջմգվթտ նղ՟մւ: 
Աճբոթջթմգվթմ եժ ծգմտ մ՟ի՟սնրղ ե Քվթջսնջ. «...իսկ 
նրանք, որոնք արժանի կը լինեն այն աշխարհին 
հասնելու և �ռելներից յարութիւն առնելու, ո՛չ կին են 
առնում և ո՛չ էլ մարդու են գնում» /Ղնրխ. 20:35/:

Աճբ բեունրղ թմշնրK Տեվմ Իվ ճ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ խգվ՟խնրվ 
ձ՟յ՟խգտ

Ն՟ ձ՟յ՟խգտ, նվոեջդթ ծ՟ջս՟սթ Իվ ճ՟վնրէթրմզ: Իջխ 
զմբծ՟մնրվ ճ՟վնրէթրմզ ա՟հսմթ շթ ժթմթ, թմշոեջ Քվթջ-
սնջթմզ, բվ՟ ծ՟ղ՟վ եժ խ՟վթւ շխ՟ճ ղ՟վղմ՟րնվ ջմմբթ, 
ւ՟մդթ ՟ճմսգհ ջմնրմբզ խզ ժթմթ ծնագրնվզ գր ՟ջսնր՟լ-
սգջնրէթրմզ, նվմ ՟ղեմ թմշթտ ւ՟հտվ ե: Աճմնրծգսգր՛ 
Քվթջսնջ ճ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ ճ՟ճսմնրգտ դագջսմգվնռ 
գր ռեվւգվնռ, թմշզ շթ ժթմթ ճ՟չնվբ խգ՟մւնրղ, ւ՟մդթ ճ՟-
վնրտգ՟ժմգվթ ծ՟ղ՟վ ծ՟անրջս խզ ժթմգմ թվգմ անվլգվզ՛ 
ՠ՟վթ, էե շ՟վ: Եր ռեվւգվզ, նվ նրմեթմւ ՟ճջսգհ, ՟ճմսգհ 
խ’՟ո՟ւթմնրգմ, գր ղ՟վղմթ ՠնժնվ ո՟խ՟ջնհ ղ՟ջգվզ խզ 
ռգվ՟խ՟մամնրգմ: 

242



ԻKմշ ս՟վգվւմգվ գր մթրէգվ խզ ղմ՟մ ղգպգժմգվթ ճ՟վնրէթրմթտ 
ճգսնճ

Ամղ՟վղթմմգվթտ խզ ղմ՟մ Հվգյս՟խմգվզ, բգրգվզ գր 
ղ՟վբխ՟մտ ծնաթմգվզ: Մ՟վղմգհգմմգվթտ խզ ղմ՟մ 
գվխմ՟ճթմ ղ՟վղթմմգվզ, շնվջ ս՟վգվւմգվզ գր ղ՟վբ-
խ՟մտ ղ՟վղթմմգվզ: Մմ՟տ՟լմգվզ խզ ս՟վվ՟ժնրլնրգմ 
թվգմտ ս՟վգվւմգվթ ղեչ: Կզ ղմ՟ճ մ՟գր Խ՟շզ, նվթ ռվ՟ճ 
ի՟շնրգժ եվ Տեվզ: Եր բ՟ խզ ժթմթ նշ էե ՠմնրէգ՟ղՠ, ՟ճժ՛ 
ծվ՟յւնռ: 

ԱվբգփKւ խգմբ՟մթմգվզ ճ՟վնրէթրմ խ’՟պմգմ

Ոշ, թմշոեջ գր ճ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ ՠնրջ՟խ՟մ ՟յի՟վծմ 
եժ շթ ժթմթ: Ք՟մթ նվ խգմբ՟մթմգվմ նր ՠնճջգվզ ջսգհլնրգժ 
եթմ ղ՟վբնր ղ՟վղմգհեմ խգ՟մւզ ո՟ծո՟մգժնր ծ՟ղ՟վ, 
ճ՟վնրէթրմթտ ճգսնճ ջմմբթ գր զղոգժթւթ խ՟վթւ շթ ժթմթ: 

ԱվբգփKւ ս՟վգվւմգվզ գր գվխմ՟ճթմ ղ՟վղթմմգվզ խզ մնվ՟-
տզրգմ գր թմշոեKջ

Աճն, ւ՟մթ նվ բվ՟մւ, ղ՟վբխ՟մտ ղգհւգվթ ո՟սձ՟պնռ, 
՟ո՟խ՟մնրէգ՟մ գմէ՟խ՟ճ եթմ բ՟վկգժ, խ՟վթւ նրմգմ 
մնվ՟տնրգժնր: Տթվնչ ա՟ժնրջսթտ ՟պ՟չ ՟ղեմ թմշզ խզ 
ղ՟ւվնրթ խվ՟խնռ. «Իսկ այժմ երկինք և երկիր պահուած 
են  այդ խօսքով, վերապահուած են կրակին դատաստանի 
օրուայ և ամբարիշտ մարդկանց կործանման օրուայ 
համար: Բայց Տիրոջ օրը պիտի  գայ ինչպէս � գող, երբ 
երկինքը պիտի  անցնի, չքանայ շառաչիւնով, և տարերքը, 
հրով կիզուած, պիտի լուծուի, և երկիրն ու ինչ գործեր, որ 
կան նրա վրայ, յայտնի պիտի լինեն: Եւ քանի որ այս 
ամէնն այսպէս պիտի լուծուի, ուրե4, ինչպիսի՜ մարդիկ 
պէտք է լինէք դուք. սուրբ վարմունքով, աստուածա-
պաշտ ընթացքով՝ սպասելով և հասնել ջանալով Տիրոջ 
օրուայ գալստեան, երբ հրավառ երկինքը  պիտի  չքանայ, 
և տարերքը հրկիզուելով, պիտի  հալուի: Բայց �նք, 
Աստուծոյ խոստման համաձայն, աչքներս յառած՝ 
սպասում ենք նոր երկնքի ու նոր երկրի, որոնցում 
արդարութիւնն է բնակւում» /Բ Պգսվ. 3:7, 10-13/: 

243



ԻKմշ ե մյ՟մ՟խնրղ «...երեգեկը պիտի խեւերի, և լուսինը իր 

լոյսը  պիտի չտեյ, եստղերը երկնքից պիտի ընկնեն, և երկնքի 

զօրութիւններ պիտի շերժուեն» /Մ՟սէ. 24:29/

Ս՟ իփջնրղ ե գվխմ՟ճթմ ժնրջ՟սնրմգվթ մնվ՟տղ՟մ 
ղ՟ջթմ, թմշթ ղ՟ջթմ ՟վբեմ ռգվզ ՟ջնրգտ, գր ՟ճմ ղ՟ջթմ, 
նվ ՟ճժգրջ գվխմ՟ճթմ ղ՟վղթմմգվթ ժնճջթ խ՟վթւզ շթ ժթմթ, 
ւ՟մդթ «...քաղաքին պէտք չէին արեգակ ու լուսին, 
որպէսզի լուսաւորեն այն, քանզի  Աստուծոյ փառքն էր 
լուսաւորում քաղաքը ամէն ժամ, և Գառը ճրագ էր  նրա 
մէջ» /Յ՟ճսմ. 21:23/: 

ԻKմշ խվ՟խնռ ե Տեվզ ղ՟ւվգժնր ՟ճջ ՟յի՟վծզ

Ըջս Տթվնչ իփջւթ՛ խվ՟խթ նհչ ս՟վգվւզ, ծվե լնռզ գր 
Եվխվթ ռվ՟ճթ ՟ղՠնհչ խվ՟խզ խզ ծ՟ր՟ւնրթ ղթ սգհ գր 
խ’՟ճվթ ՟ղեմ թմշ Եվխվթ ռվ՟ճ գր փբնրղ: Կգմբ՟մ՟խ՟մ գր 
ՠնրջ՟խ՟մ ՟յի՟վծմգվզ, ժգպմգվզ, ՠժնրվմգվզ գր ՟ովնհ 
ղ՟վբխ՟մտ:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԵՒ ԴԱՏԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ

ԻKմշ գմ մյ՟մ՟խնրղ Տթվնչ «Ես գելիս եմ շուտով» իփջւգվզ /
Յ՟ճսմ. 22:20/ 

Ս՟ ՟ջնրղ ե Տթվնչ ՟վ՟ա ա՟ժնրջսթ ղ՟ջթմ, ւ՟մդթ «Տի-
րոջ համար մէկ օրը՝ ինչպէս հազար տարի է, հազար  տա-
րին՝ ինչպէս մէկ օր: Տէրը չի ուշացնի իր  խոստումը, ինչ-
պէս կարծում են ոմանք, թէ ուշացած է, այլ համբերատար 
է ձեր հանդէպ. քանզի չի ուզում, որ ոևէ մէկը կորստեան 
մատնուի, այլ ուզում է, որ ամէնքը ապաշխարեն» /Բ 
Պգսվ. 3:8-9/: 

ԻմշոթջթKմ գմ ժթմգժնր Տթվնչ ա՟ժջսգ՟մ մյ՟մմգվզ

Նյ՟մմգվզ յ՟ս գմ: «Եւ արքայութեան այս Աւետարանը 
պիտի քարոզուի  ամբողջ աշխարհում՝ ի վկայութիւն բո-
լոր հեթանոսների, և ապա պիտի գայ վախճանը» /Մ՟սէ. 
24:14/; «...որովհետև ինչպէս փայլակը, որ ելլում է 

244



արևելքից և երևում է �նչև արևմուտք, մարդու Որդու 
գալուստը այնպէս կը լինի» /Մ՟սէ. 24:27/, «...երկնքի 
վրայ մարդու Որդու նշանը պիտի երևայ», ՟ճջթմւմ՛ 
Խ՟շզ /Մ՟սէ. 24:30/, «Տէրն  ինքը, ազդարարութեան 
նշանով, հրեշտակապետի ձայնով և Աստուծոյ շեփորով 
պիտի իջնի երկնքից» /Ա Թգջ՟հ. 4:15/
 Ն՟ի խնր ա՟ճ մգպզ. «Ես եկայ իմ Հօր անունով, և  
ինձ չէք ընդունում: Եթէ ուրիշ մէկը գայ իր անունով, 
նրան կ’ընդունէք» /Յնռծ. 5:43/, «…որովհետև այն օրը չի 
գալու, եթէ նախ ապստամբութիւնը չգայ, և չյայտնուի 
անօրէնութեան մարդը՝ կորստեան որդին» /Բ Թգջ՟հ. 
2:3/: Կզ ճ՟ճսմնրգմ ՠ՟դնրղ ջնրս ւվթջսնջմգվ գր ջնրս 
ղ՟վա՟վեմգվ. «...սուտ քրիստոսներ և սուտ մարգարէներ 
պիտի ելլեն և �ծա�ծ նշաններ  ու զարմանալի գործեր 
պիտի ցոյց տան՝ Աստուծոյ ընտրեալներին անգամ 
մոլորեցնելու աստիճան, եթէ հնար լինի» /Մ՟սէ. 24:24/: 
 Տեվզ խնր ա՟ճ խվ՟խնռ. «Իսկ այժմ երկինք և երկիր  
պահուած են  այդ նոյն  խօսքով, վերապահուած են 
կրակին դատաստանի օրուայ և ամբարիշտ մարդկանց 
կործանման օրուայ համար: Բայց Տիրոջ օրը պիտի գայ 
ինչպէս � գող, երբ երկինքը պիտի անցնի, չքանայ 
շառաչիւնով, և տարերքը, հրով կիզուած, պիտի լուծուի, 
և երկիրն ու ինչ գործեր, որ կան նրա վրայ, յայտնի պիտի 
լինեն» /Բ Պգսվ. 3:7,10/: 
 Քվթջսնմգ՟մգվզ խզ ծ՟ր՟ւնրգմ Տթվնչ ղփս. 
«...նրանց հետ �ասին պիտի  յափշտակուենք-տարուենք 
ամպերի վրայից Տիրոջ առաջ օդում և այդպէս, մշտապէս 
Տիրոջ հետ պիտի լինենք» /Ա Թգջ՟հ. 4:16/: Եր ՟ճմը՟ղ 
խզ ջխջնրթ Դ՟ս՟ջս՟մզ. «...մարդու Որդին գալու է իր 
Հօր  փառքով՝ իր հրեշտակների հետ �ասին. այն 
ժամանակ իւրաքանչիւրին կը հատուցի ըստ իր 
գործերի» /Մ՟սէ. 16:27/: 

ԵKվՠ ե ժթմգժնր Դ՟ս՟ջս՟մզ

Թե գվՠ Տեվ Յթջնրջ Քվթջսնջ խնր ա՟ճ ղգդ բ՟սգժնր, 
՟մճ՟ճս ե, ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ ոեսւ ե ՟ովգժ ՟ճմոեջ, նվ 
ղթյս ո՟սվ՟ջս ժթմգմւ բվ՟մ: «Արթո՛ւն կացէք, որով-
հետև չգիտէք ո՛չ  օրը և ո՛չ էլ ժամը, երբ կու գայ մարդու 
Որդին» /Մ՟սէ. 25:13/: 
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ԵKվՠ խզ ջխջթ Դ՟ս՟ջս՟մզ

Կեջաթյգվթմ, գվՠ Տեվզ ծ՟վնր՟լգտ գաթոս՟տթմգվթ 
՟պ՟չմգխմգվթմ, գվՠ Տեվզ ւ՟մբգտ բընիւթ խ՟ո՟մւ-
մգվզ գր թմշոեջ ՟ջրնրղ ե ՟պ՟խթ ղեչ, «Եւ կէսգիշերին 
ձայն լսուեց՝ ահա՛ փեսան գալիս է, նրան դիմաւորելու 
ելէ՛ք» /Մ՟սէ. 25:6/:

Ովւ՟Kմ ը՟ղ՟մ՟խ խզ սգրթ Դ՟ս՟ջս՟մզ

Դ՟ս՟ջս՟մզ խզ ժթմթ ճ՟րթսգմ՟խ՟մնրէգ՟մ ղեչ, նրվ շթ 
ժթմթ ը՟ղ՟մ՟խթ ծ՟ջխ՟տնրէթրմ, ւ՟մդթ ժնրջ՟սնրմգվթ 
յ՟վընրղզ խ՟մա խ’՟պմթ: 

ՈվսգKհ ե սգհթ նրմգմ՟ժնր Դ՟ս՟ջս՟մզ

Տեվզ գր Ապ՟ւգ՟ժմգվզ խզ ՠ՟դղգմ ա՟ծգվթմ, նվնմւ խզ 
ժթմգմ փբնրղ, գր խզ բ՟սգմ ղգհ՟րնվմգվթմ Եվնրջ՟հե-
ղնրղ՛ Յնռջ՟ց՟սթ կնվնրղ, թմշոեջ ՟ջնրղ ե Յնռեժ ղ՟վ-
ա՟վեմ. «Թող ելլեն ու գնան բոլոր ազգերը Յովսափատի 
ձորը, քանի որ այնտեղ պիտի նստեմ՝ դատելու բոլոր 
ազգերին» /Յնռեժ 3:12/: 

ԻKմշ գմ մյ՟մ՟խնրղ «...ոչխերները իր եջին պիտի կենգնեցնի, 

իսկ եյծերը՝ ձեխին» իփջւգվզ /Մ՟սէ. 25:33/

Աչ խնհղզ մյ՟մ՟խնրղ ե Տթվնչ խնհւթմ, ՟ճջթմւմ՛ 
Դ՟ս՟ջս՟մթ ը՟ղ՟մ՟խ փբնրղ՛ Գ՟ծթ խնհւթմ, թջխ կ՟ի 
խնհղզ՛ գվխվթ ռվ՟ճ, ՟ճջթմւմ՛ Յնռջ՟ց՟սթ կնվնրղ, 
ւ՟մդթ ղգհ՟րնվմգվզ շգմ խ՟վնհ՟մ՟ճ ՠ՟վկվ՟մ՟ժ 
Տթվնչ ղփս: 

ՈKռ ե բ՟սգժնր

Իմւզ՛ Տեվ Յթջնրջ Քվթջսնջ, Ապ՟ւգ՟ժմգվզ, Մ՟վա՟վե-
մգվզ գր Սվՠգվզ: Իմշոեջ մ՟գր ղգհ՟րնվմգվմ թվգմւ 
բ՟ս՟ո՟վսգժնր գր ղգհ՟բվգժնր գմ ղթղգ՟մտ: 
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ՈKռ ե ՟պ՟մտ Դ՟ս՟ջս՟մթ բ՟ս՟ո՟վսնրգժնր ճ՟րթսգմ՟-
խ՟մ խնվջսգ՟մ

Բնժնվ մվ՟մւ, նռւգվ շզմբնրմգտթմ Քվթջսնջթմ. «…ով 
նրան չի հաւատում, արդէն իսկ դատապարտուած է, քա-
նի  որ  Աստուծոյ �ածին Որդու անուանը չհաւատաց» /
Յնռծ. 3:18/:

ՈKռ ե Դ՟ս՟ջս՟մթտ գր ւմմնրէթրմթտ ճգսնճ բ՟ս՟ո՟վ-
սզրգժնր ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խնվջսգ՟մ

Աճմ ւվթջսնմգ՟մգվզ, նռւգվ իփջւնռ գմ ւվթջսնմգ՟ճ, 
թջխ անվլնռ՛ նշ: Նվ՟մւ, նռւգվ ղգհ՟մշգժ գմ գր ղ՟ծ՟տգժ 
՟պ՟մտ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ: Աճբոթջթմգվթմ Տեվզ խ'՟ջթ. 
«Անիծեալնե՛ր, գնացէք ինձնից յաւիտենական կրակը, որ 
պատրաստուած է սատանայի և իր հրեշտակների 
համար» /Մ՟սէ. 25:41/:

ՈKռ ե ցվխնրգժնր ՟պ՟մտ Դ՟ս՟ջս՟մթ

Մ՟վա՟վեմգվզ, Ապ՟ւգ՟ժմգվզ գր Սվՠգվզ: Նվ՟մւ, 
թմշոեջ գր ՟ջնրգտ, բ՟սգժնր գմ ՠնժնվթմ: 

ՈKռ ե Դ՟ս՟ջս՟մթտ գր ւմմնրէթրմթտ ճգսնճ ցվխնրգժնր

Բնժնվ ՟՝ճմ ւվթջսնմգ՟մգվզ, նռւգվ, ՟ովգժնռ ՟մա՟ղ 
՟վբ՟վ խգ՟մւնռ, ղգհւգվ գմ նրմգտգժ, ջ՟խ՟ճմ ղ՟ծ՟տգժ 
գմ ՟ո՟յի՟վգժնռ: Աճբոթջմգվզ խզ ցվխնրգմ Տթվնչ 
նհնվղ՟լնրէգ՟ղՠ, Ոռ մվ՟մտ խ'՟ջթ. «Եկէ՛ք իմ Հօր 
օրհնեալնե՛ր, ժառանգեցէ՛ք աշխարհի սկիզբից ձեզ հա-
մար պատրաստուած արքայութիւնը» /Մ՟սէ. 25:34/:

ԱվբգփKւ ՟վբ՟վմգվմ նր ղգհ՟րնվմգվզ ղթ՟մղ՟մ խզ սգջմգմ 
Տթվնչզ

Ոշ, մվ՟մւ շգմ խ՟վնհ ղթ՟մղ՟մ սգջմգժ Տթվնչզ: Ավբ՟վ-
մգվզ խզ սգջմգմ Նվ՟մ, թմշոեջ Ապ՟ւգ՟ժմգվզ Թ՟ՠնվ 
ժգվ՟մ ռվ՟ճ, գվՠ Ն՟ ց՟պւթ ղեչ ո՟ճլ՟պ՟խգվոնրգտ 
մվ՟մտ ՟պ՟չ. «...և նրանց առաջ պայծառակերպուեց. և 
նրա դէմքը փայլեց ինչպէս արեգակը. և նրա զգեստները 
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դարձան սպիտակ ինչպէս լոյսը» /Մ՟սէ. 17:2/: Իջխ 
ղգհ՟րնվմգվզ շգմ սգջմթ Նվ՟ ց՟պւզ գր Աջսնր՟լնր-
էթրմզ, ւ՟մդթ ՟մ՟վը՟մ գմ սգջմգժ գր շգմ խ՟վնհ՟մ՟ճ 
բթղ՟մ՟ժ Նվ՟ ց՟պւթմ: 

Կզ սգջմգKմ ՟վբգփւ ղգհ՟րնվմգվզ ՟վբ՟վմգվթ ց՟պւզ

Մթմշգր Դ՟ս՟ջս՟մզ մվ՟մւ խզ սգջմգմ, ջ՟խ՟ճմ նշ էե 
խ'նրվ՟ի՟մ՟մ, ՟ճժ խզ սվսղգմ մ՟ի՟մկթտ: Բ՟ճտ 
Դ՟ս՟ջս՟մթտ ճգսնճ, ՟մ՟վը՟մ խզ ժթմգմ սգջմգժ 
՟մա՟ղ ՟վբ՟վմգվթ ց՟պւզ: 

ԻմշոթջթK շ՟վշ՟վ՟մւմգվ գմ ջո՟ջրնրղ  ղգհ՟րնվմգվթմ

Յ՟րթսգմ՟խ՟մ խվ՟խթ լնռ գր տնրվս: Նվ՟մտ ջո՟ջնրղ  
ե «…լաց և ատա4երի կրճտում» /Մ՟սէ. 24:51/: Ովբգվ, 
նվնմւ շգմ ջ՟սխնրղ, ՟ճջթմւմ՛ իհձթ ս՟մչ՟մւ. «ուր 
նրանց որդը չի �ռնում, և կրակը չի հանգչում» /Մ՟վխ. 
9:45/: Խ՟ր՟վ, թմշզ ՠ՟վնր գր Ճյղ՟վթս Լնճջթ 
ՠ՟տ՟խ՟ճնրէթրմմ ե: Իմշոեջ մ՟գր ՟ղփէ՛ ղգհւգվթ 
ո՟սձ՟պնռ, ՠ՟դնրղ բգրգվ գր ջ՟ս՟մ՟մ, նվնմւ ճ՟րգվը 
ոթսթ ս՟մչգմ մվ՟մտ գր ծ՟մաթջս շս՟մ: 

Կզ սգջմգKմ ՟վբգփւ ՟վբ՟վմգվզ ղգհ՟րնվմգվթ ս՟մչ՟մւ-
մգվզ

Աճն, խզ սգջմգմ, ջ՟խ՟ճմ շգմ սվսղթ, ւ՟մդթ Ավւ՟ճնր-
էգ՟մ ղեչ սվսղնրէթրմ գր ՟վս՟ջնրւ շթ ժթմթ. «…և 
պիտի սրբի  նրանց աչքերից ամէն արտասուք. և այլևս 
մահ չկայ. ո՛չ սուգ, ո՛չ աղաղակ, ո՛չ  ցաւ և ո՛չ չար-
չարանք, քանի որ առաջինն անցաւ» /Յ՟ճսմ. 21:4/: 

ԱվբգփKւ խ'՟հփէգմ ղգհ՟րնվմգվթ ծ՟ղ՟վ

Մթմշգր Դ՟ս՟ջս՟մմ ՟հփէգժ գմ, թջխ ՟ճմնրծգսգր՛ նշ, 
ւ՟մթ նվ մվ՟մւ ՟վբեմ բ՟ս՟ո՟վսնր՟լ գմ գր 
ո՟սընր՟լ, գր թղ՟ջս շթ նրմգմ՟ճ մվ՟մտ ծ՟ղ՟վ 
՟հփէգժզ: 
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Ք՟մթK ՠմ՟խ՟ռ՟ճվ խզ ժթմթ Դ՟ս՟ջս՟մթտ ճգսնճ

Կզ ժթմթ գվխնր ռ՟ճվ՛ Ավւ՟ճնրէթրմզ գր բընիւզ: 
Ավւ՟ճնրէթրմզ ցվխնր՟լմգվթ գր Հվգյս՟խմգվթ ծ՟ղ՟վ, 
թջխ բընիւզ՛ բգրգվթ գր ղգհ՟րնվմգվթ: Ս՟խ՟ճմ թմշոեջ 
Ավւ՟ճնրէգ՟մ ղեչ, ՟ճմոեջ եժ բընիւնրղ խզ ժթմգմ ՠ՟-
դնրղ փէգր՟մմգվ՛ խ՟ինր՟լ ՟պ՟ւթմթ խգ՟մւթ ծ՟ղ՟վ 
ո՟վագրմգվթտ գր ղգհւգվթ ծ՟ղ՟վ ո՟սթըմգվթտ: 

Ովւ՟Kմ ցվխնր՟լմգվ խզ ժթմգմ Ավւ՟ճնրէգ՟մ ղեչ

Աճմւ՟մ, նվւ՟մ Հվգյս՟խմգվ զմխ՟մ գվխմւթտ, ՟ճջթմւմ՛ 
՟մէթր-՟մծ՟ղ՟վ ՠ՟դղնրէթրմ: 

ԻKմշ գմ մյ՟մ՟խնրղ ցվխնր՟լմգվթ ց՟պւմ նր իմբնրէթրմզ

Դ՟ Յ՟րթսգմ՟խ՟մ Կգ՟մւմ ե, ՟մջո՟պ գվ՟մնրէթրմզ, 
Տեվ Աջսլնրմ սգջմգժզ. «…նրանք տեսնում էին  նրա 
դէմքը, և նրա անունը գրուած էր նրանց ճակատների 
վրայ: Եւ այնտեղ գիշեր  չկար. այնտեղ ոչ � կարիք չկար 
ճրագի և արևի լոյսի, քանզի Տէր Աստուածը լուսաւորում 
էր նրանց. և նրանք պիտի թագաւորեն յաւիտեանս 
յաւիտենից» /Յ՟ճսմ. 22:4-5/: Աճմ ՟ղեմզ, թմշ ղ՟վբնրմ 
՟մծմ՟վ ե ո՟սխգվ՟տմգժ, Աջսնր՟լ ո՟սվ՟ջսգժ ե 
՟վբ՟վմգվթ ծ՟ղ՟վ. «Ինչ որ աչքը չտեսաւ, և ականջը 
չլսեց, և մարդու սիրտը չընկաւ, Աստուած այն պատրաս-
տեց իր սիրելիների համար» /Ա Կնվմէ. 2:9/:

= ՎԵՐՋ =

Փառք, պատիւ եւ գոհութիւն Ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ 
Հոգւոյն Սրբոյ։ Որ Իւրով առատ գթութեամբ, ամենաբարի կամեցողութեամբն ետ 

կարողութիւն անարժանութեանս մերում, գրել, կազմել տպել եւ յանգ հանել 
զպատուական հոգեշահ գիրքս զայս ի փառս Իւրոյ մեծի բարերարութեանն եւ 

յօգուտ մանկանց եկեղեցւոյ։
Որում գոհութիւն եւ երկրպագութիւն յաւիտեանս. ԱՄԷՆ։
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ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

ԿԱՐՃ ԱՂՕԹՔԻ ՄԱՍԻՆ 

«Աղօթքը խօսք է եռ Աստուեծ և 

մտքի բերձրեցում եռ Աստուեծ»
/Սՠ. Տ՟էգր՟տթ/

 Աճժ անվլգվթտ ՟պ՟րգժ ՟հփէւթմ ը՟ղ՟մ՟խ եթմ սվ՟-
ղ՟բվնրղ նշ ղթ՟ճմ ւվթջսնմգ՟մգվզ, ՟ճժգր ծգէ՟մնջմգվզ, թմշզ 
գվգրնրղ ե մվ՟մտ յ՟ս՟իփջնրէթրմթտ: Ս՟խ՟ճմ ՟ճջփվ ղ՟վբթխ 
լնրժ՟մնրղ գմ ՟հփէւթ ղեչ գր դՠ՟հնր՟լ գմ ՠ՟դնրղ ՟ճժ անվլգ-
վնռ, ՟ճբ ո՟սձ՟պնռ ՟հփէւզ խ՟ս՟վնրղ գմ նշ էե թմւմ՟խ՟ղ, 
՟ճժ ռձ՟վնրղ գմ սնրա՟մւթ մղ՟մ: Շ՟սգվզ շաթսգմ ՟մա՟ղ 
թմշոեջ ՟հփէգժ, գր էե թմշոթջթ ՟հփէւ ե ծ՟ձգժթ Աջսլնրմ. խ՟մ 
մ՟գր ՟ճմոթջթւ, նվ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ շգմ ՟հփէնրղ: Եր ՟ճմ ՠ՟վթւթ 
ղ՟ջթմ, նվ Աջսնր՟լ սնրգժ ե, ղ՟վբթխ ղնպ՟մնրղ գմ. ճթվ՟րթ՛ 
՟հփէւզ ձյղ՟վթս ՠ՟վթւ ե, նվթտ ղ՟վբ խ՟վնհ ե ՠ՟դնրղ փանրս 
գր յ՟ծ նրմգմ՟ժ: 
 Ահփէւնռ ղգմւ մգվխ՟ճ՟մնրղ գմւ Աջսլնրմ գր խ՟վա՟-
րնվնրղ գմւ ղգվ ՠնժնվ անվլգվզ, ւ՟մդթ ՠնժնվ անվլգվնրղ ղ՟վբ 
խ՟վթւ նրմթ փամ՟խ՟մթ: Իջխ գվՠ ՟հփէնրղ գմւ, Աջսնր՟լ Իմւմ 
ե փամ՟խ՟մ: Ահփէւզ ղիթէ՟վ՟մւ ե ջվսթ ծ՟ղ՟վ, մվ՟մնռ 
ի՟հ՟հնրէգ՟մ գր ծ՟մաջսնրէգ՟մ ղեչ ղգմւ ո՟պխնրղ գմւ ւմգ-
ժնր, թջխ ՟պ՟րփսգ՟մ՛ ծ՟մ՟վկ՟խնրէգ՟ղՠ ռգվ գմւ խգմնրղ:
 «Երբ կարդում ես սուրբ գրքերը, այնժամ Աստուած է խօ-
սում քեզ հետ, իսկ երբ աղօթում ես՝ դու ինքդ ես խօսում Աստու-
ծոյ հետ»: 
 Ահփէւմ ՟պնհչ՟տմնրղ ե ծթր՟մբմգվթմ գր գվխ՟վ՟տմնրղ 
ե խգ՟մւզ, ցվխնրղ ե ՠ՟մսթտ, ճ՟հէնրղ ե ո՟սգվ՟դղմգվնրղ: 
Նվ՟մնռ ծ՟ժ՟լնրղ գմւ բգրգվթմ գր ցվխրնրղ գմւ ջ՟ս՟մ՟ճթ 
ծմ՟վւմգվթտ: Աճմ ժնրջ՟րնվնրղ ե ղթսւզ, ՠ՟տնրղ գր ց՟խնրղ ե 
գվխմւթ բպմգվզ: Եվՠ ՟հփէնրղ գմւ ղգվկ՟րնվթ ծ՟ղ՟վ, ղ՟ւվ-
րնրղ գմւ ծո՟վսնրէթրմթտ գր ՟սգժնրէթրմթտ: Բ՟վխնրէգ՟մ 
խթվւմ ե ծ՟մաշնրղ, գվՠ ՟հփէգժնռ ի՟շ՟խմւրնրղ գմւ, գր ՟ճժմ: Եր 
ն՞ռ խ՟վնհ ե ՟պ՟մկթմ-՟պ՟մկթմ էնր՟վխգժ ՟հփէւթ նհչ փանրսմ 
նր յ՟ծզ: Օանրսմ նր յ՟ծզ յ՟ս գմ, նրջսթ, ծմ՟վ՟րնվ շե ՟ղՠնհ-
չզ էնր՟վխգժ:  
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 Ացջնջ՟մւնռ մյգմւ, նվ յ՟ս մնվ՟բ՟վկմգվ խ՟վլնրղ 
գմ՛ նվ թվգմտ իմբվ՟մւզ ժջգժթ բ՟վկմգժնր ծ՟ղ՟վ ոեսւ ե գվխ՟վ 
՟հփէգմ (մվ՟մւ շգմ ծ՟ջխ՟մնրղ, նվ ՟հփէւթ ՟վբթրմ՟րե-
սնրէթրմզ նշ էե ւ՟մ՟խթ ղեչ ե, ՟ճժ՛ նվ՟խթ): Աճբ ո՟սձ՟պնռ 
մվ՟մւ բթղնրղ գմ թվգմտ «նրըգվթտ ռգվ ջիվ՟մւթ»՛ ը՟ղգվնռ 
խ՟վբնրղ գմ (մնճմթջխ ՟պ՟մտ ծ՟ջխ՟մ՟ժնր) ավ՟ՠ՟վնռ ՠ՟դնրղ 
գվխ՟վ ՟հփէւմգվ՛ գվՠգղմ սրգ՟ժ իմբվ՟մւթ ծգս խ՟ո 
շնրմգտնհ, թմշզ ռգվչ թ ռգվչնճ ՠգվնրղ ե ճնրջ՟ծ՟սնրէգ՟մ գր 
՟հփէւմ զմբծ՟մվ՟ոեջ էնհմգժնրմ: Դվ՟ ո՟սձ՟պզ ՠ՟տ՟խ՟-
ճնրէթրմմ ե ՟ճմ ՟ղնրվ ծթղւթ, նվթ ռվ՟ճ թմշոեջ ջնրվՠ ծ՟ճվգվթ 
ավ՟լ ՟հփէւմգվնռ, ՟ճմոեջ եժ ջգց՟խ՟մ ՠ՟պգվնռ ճ՟չնվբթր 
ոեսւ ե խ՟պնրտգմ «՟հփէ՟սնրմզ»: 
 Որջսթ, ջթվգժթ՝ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժ, մ՟իւ՟մ գվխ՟վ ՟հփէւ-
մգվ «ծ՟մգժ-խ՟վբ՟ժզ» (բ՟ ՟մծվ՟ըգյս ե, ՠ՟ճտ՛ թվ ը՟ղ՟մ՟-
խթմ), ցնվկթ՝վ ՟ղնրվ ծթղւ բմգժ, նվզ ՀԱՒԱՏՔՆ ե: Եէե տ՟մխ՟-
մնրղ գջ ՟հփէւնռ նվգրե ՠ՟վթւ իմբվգժ Աջսլնրտ, ՟ո՟ ղթմշգր 
՟հփէգժմ թմւբ ւգդ ո՟սվ՟ջսթ՝վ ՟մս՟վ՟խնճջ, ՟ղնրվ ծ՟ր՟ս-
ւթ գր մ՟ի՟ոեջ ղթչնտմգ՝վ կգպմ՟վխթվ գվխղս՟մւթ գր ՟մծ՟ր՟-
սնրէգ՟մ բեղ: Վ՟ս ե, գվՠ ծգմտ ՟հփէւթ ը՟ղ՟մ՟խ ջթվսբ 
սխ՟վ՟մնրղ գր շթ ղմնրղ ծ՟ր՟սւթ ղեչ. ՟ճմը՟ղ ղսւնռբ եժ 
շ՟մտմթ, էե խզ ջս՟մ՟ջ ՟՝ճմ, թմշ էգվ՟ծ՟ր՟սնրէգ՟ղՠ իմբվգժ 
գջ Աջսլնրտ, ւ՟մդթ բնր ՟մ՟վագժ գջ Աջսլնրմ, թջխ ՟մ՟վանհթմ 
Աջսնր՟լ շթ ՠ՟յինրղ Իվ յմնվծմգվզ: «Ամէն ինչ,- ՟ջ՟տ Տեվզ,- 
որ կը խնդրէք հաւատքով աղօթքի  մէջ, կը ստանաք» (սգ՝ջ 
Մ՟սէ. 21:22), ծգսգր՟ՠ՟վ, գէե իմբվեւ ՟պ՟մտ ծ՟ր՟սւթ խ՟ղ 
էգվ՟h՟ր՟սնրէգ՟ղՠ, շեւ ջս՟մ՟ճ: «Եթէ հաւատք ունենաք և 
չերկմտէք, - մ՟գր ՟ջնրղ ե Ն՟,- ապա սարեր էլ կարող էք 
շարժել» (սգ՝ջ Մ՟սէ. 21:21): Նյ՟մ՟խնրղ ե՛ գէե գվխղսեւ գր 
շծ՟ր՟ս՟ւ, ՟ո՟ շեւ ՟մթ ՟ճբ: Աճբ ո՟սձ՟պնռ եժ Յ՟խնՠնջ 
Ապ՟ւգ՟ժմ ՟ջնրղ ե. «Միայն թէ նա հաւատո ՛վ թող խնդրի և թող 
չերկմտի, որովհետև, ով երկ�տ է, նման է ծովի հողմակոծ և 
տարուբերուող ալիքներին: Այդպիսի մարդը թող չակնկալի 
Աստծուց որևէ բան ստանալ, քանի որ երկ�տ մարդը իր արած 
բոլոր քայլերում անհաստատ է» /Յ՟խ. 1:6-8/: 
 Սթվսզ, նվ խ՟ջխ՟լնրղ ե, էե Աջսնր՟լ խ՟վնհ ե յմնվծգժ 
իմբվնր՟լզ, ո՟սըրնրղ ե գվխղսնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ. ՟ճմ տ՟ր՟ա-
մփվեմ ս՟մչրնրղ գր մգհրնրղ ե գվխղսնրէթրմթտ: Ահփէգժթջ ոեսւ 
ե ՟ճմոե՝ջ ծ՟ր՟ս՟ժ ՟հփէւթ նրըթմ, նվ ՟ճբ ՠ՟պգվզ 
շ՟պ՟մկմ՟տմգմւ անվլթտ: Պեսւ ե ծ՟ր՟ս՟ժ, նվ, թմշոեջ ջսնրգ-
վզ՛ ղ՟վղմթմ, ՟ճմոեջ եժ իփջւթմ ծգսգրնրղ ե անվլզ, ւ՟մթ նվ 
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Աջսնրլնճ ղփս իփջւմ նր անվլմ ՟մՠ՟ը՟մ գմ, ւ՟մդթ Ն՟ 
ծվ՟ղ՟ճգտ, գր ՟վ՟վնրգտ (սգ՝ջ Ս՟հղ. 148:5): Եր բնր մն՝ճմ խգվո 
ծ՟ր՟ս՟ճ. Ա՝ճմ, թմշ ՟ջգժ գջ ՟հփէւնրղ, թմշ իմբվգժ գջ, բ՟ եժ խզ 
ժթմթ: Դնր ց՟պ՟ՠ՟մգտթվ, գր Աջսնր՟լ զմբնրմգտ ց՟պ՟ՠ՟մնր-
էթրմզ, յմնվծ՟խ՟ժնրէթրմ ճ՟ճսմգտթվ Տթվնչզ, գր Աջսնր՟լ 
զմբնրմգտ ւն յմնվծ՟խ՟ժնրէթրմզ: Դըՠ՟իսնրէթրմմ ՟ճմ ե, նվ 
ղգմւ էգվ՟ծ՟ր՟ս գմւ գր իփջւզ ՠ՟ը՟մնրղ գմւ անվլթտ, թմշ-
ոեջ ղ՟վղթմզ՛ ծնանրտ, թմշոեջ կգրզ՛ ՠնռ՟մբ՟խնրէթրմթտ, թմշ-
ոեջ ջսնրգվզ՛ ղ՟վղմթտ. գր ՟հփէւթ ը՟ղ՟մ՟խ ժթմնրղ գմւ թմշ-
ոեջ խգ՟մւնրղ՛ յմշ՟րնվ, նվ ծնաթ շնրմգմւ (Յնրբ՟ 1:19), ՟ճբ 
ո՟սձ՟պնռ եժ ղգվ ՟հփէւմգվմ ՟մոսնրհ գմ: 
 Իջխ ւն ծ՟ր՟սւթ ՟ղվ՟ոմբղ՟մզ, ջթվգժթ՝ ծ՟ր՟ս՟տ-
գ՟ժ, խ'փամգմ խ՟վձ գր ճ՟ձ՟ի՟խթ ՟հփէւմգվզ: Մթ՝ ղս՟-
ծնանրթվ, էնհ ՟ճբ ՟հփէւմգվմ ջխդՠնրղ խ՟դղնր՟լ ժթմգմ ւն ՟մ-
խգհլ իփջւգվթտ (իմբվթ՝վ ճջս՟խփվեմ ՟ճմ, թմշ տ՟մխ՟մնրղ գջ՛ 
գվգի՟ճթ մղ՟մ), խ՟վգրնվզ, նվ բվ՟մւ ա՟մ ջվսթ ինվւթտ, 
ժտնր՟լ ժթմգմ չ՟մւնռ գր ծ՟ր՟սնռ: Ք՟մդթ «...և՛ Քրիստոս, և՛ 
Պօղոսը պատուիրում էին աղօթել կարճ, բայց յաճախ՝ փոքր 
ընդ�ջու4երով, - մյնրղ ե Սՠ. Ոջխգՠգվ՟մզ,- եթէ դու սկսես 
ծաւալուել բառերի  մէջ, ապա յաճախ կը դառնաս անուշադիր և 
սատանային աւելի շատ ազատութիւն կը տաս քեզ մօտենալու, 
տապալելու և շեղելու �տքդ նրանից, ինչ ասում ես: Իսկ եթէ 
յաճախակի աղօթես, հեշտութեամբ կարող ես զգօն  լինել և 
աղօթել ա�նայն ուշադրութեամբ: Նոյնն անում էր և Աննան. 
շատախօս չէր բառերի  մէջ, սակայն յաճախ էր  ծնկի գալիս 
Աստուծոյ առաջ: Իսկ երբ քահանան փակեց նրա բերանը, քանզի 
նայում էր նրա շրթունքներին, իսկ նրա շրթունքները �այն 
շարժւում էին, և նրա ձայնը չէր լսւում (Ա Թագ. 1:12-13), նա 
ստիպուած էր ենթարկուել քահանային և դադարեցնել աղօթքը: 
 Այսպիսով՝ արգելափակուած էր նրա ձայնը, սակայն  
արգելափակուած չէր նրա համարձակութիւնը, ընդհակառակը, 
սիրտն աւելի ուժգին էր աղաղակում նրա ներսում: Եւ աղօթքը 
յատկապէս սա է, երբ աղաղակը բխում է ներսից. յատկապէս 
այդպէ՛ս է բնորոշ տառապեալ հոգուն, արտայայտելու իր աղօթ-
քը, ոչ թէ ձայնի լարումով, այլ սրտի ջերմութեամբ: Այդպէս էր 
աղօթում Մովսէսը: Նա ոչինչ  չէր ասում, սակայն Աստուած 
ասաց նրան. «Ինչո՞ւ ես աղաղակում ինձ» (Ելք 14:15): 
 Մարդիկ լսում են  �այն ձայնը, իսկ Աստուած այդ ձայնից 
առաջ լսում է ներքին աղաղակը: Ուստի՝ կարելի է լսելի լինել 
առանց բառ անգամ ասելու. կարելի է լինել ե՛ւ հրապարակում, 

252



ե՛ւ մտովի աղօթել �ծ ջանադրութեամբ, ե՛ւ ընկերների  հետ 
նստած ժամանակ, ե՛ւ քո գործով զբաղուելով դի�լ Աստծուն 
հոգու �ծ աղաղակով, ներքին աղաղակով, որ լսելի չէ 
ներկաներից ոչ ոքի»:
 Աճջոթջնռ, Սՠ. Ոջխգՠգվ՟մթ իփջւնռ զմէ՟մ՟ժնռ՛ բնր 
՟ջսթձ՟մ՟ՠ՟վ կգպւ խզ ՠգվգջ ղյս՟խ՟մ, նրյ՟բթվ ՟հփէւթ 
ծղսնրէթրմ գր խզ ջթվգջ ծգմտ ՟հփէւզ: Իջխ ՟ճմնրծգսգր, 
նրմգմ՟ժնռ ձյսփվեմ բվնր՟լ ծթղւ՛ ՟ջսթձ՟մ՟ՠ՟վ խզ ռ՟վ-
ըզրգջ Սնրվՠ Հ՟ճվգվթ ՟հփէւմգվթմ, ւ՟մդթ «...քիչ բանի մէջ 
հաւատարիմը  շատի մէջ էլ հաւատարիմ է, իսկ քչի մէջ անիրաւը 
շատի մէջ էլ անիրաւ է» (Ղնրխ. 16:10): 
 Թնհ շէնր՟ճ ճ՟մխ՟վլ, էե ջվ՟մնռ ղգմւ ըիսնրղ գմւ 
Սնրվՠ Հ՟ճվգվթ խնհղթտ ավնր՟լ ՟հփէւմգվթ խ՟վգրնվնրէթրմզ: 
Մգմւ ղգվ ցնվկնռ աթսգմւ, նվ մնվ՟բ՟վկզ, նռ թվ ՟ղՠնհչ 
խգ՟մւմ ՟ովգժ ե ՟պ՟մտ ՟ճբ ՟հփէւմգվթ գր ծնագրնվ խգ՟մւթ, 
ծ՟ր՟սւթ ա՟ժնրտ ճգսնճ «ճ՟վկ՟խրնրղ» ե ՟ղեմ սգջ՟խ ծնագրնվթ 
ռվ՟ճ՛ ՟միսթվ «ձ՟յ՟խգժնռ» ՟ղեմ թմշ գր ղգլ ւ՟մ՟խնրէգ՟ղՠ՛ 
ծնագՠ՟մփվեմ ցնվկգժնռ ժվ՟տմգժ ՠ՟տ էնհ՟լզ: Ո՞ռ շաթսե՛ մղ՟մ 
մ՟ի՟մկ՟իմբվնրէգ՟մ ծգսգր՟մւմ թմշ ե: Ննճմթջխ ՟ճմ 
ղ՟վբնրմ, նռ գվխ՟վ ը՟ղ՟մ՟խ շթ խգվգժ գր շթ իղգժ, ՠըթյխմգվմ 
՟վագժնրղ գմ ղթ՟մա՟ղթտ լ՟մվ գր ղգլ ւ՟մ՟խնրէգ՟ղՠ ջմնրմբ 
ձ՟յ՟խգժ, ւ՟մդթ բ՟ խ՟վնհ ե ծ՟մագտմգժ ղ՟ծնր՟մ: 
 Բ՟տթ ՟ճբ, ջթվգժթ՝ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժ, յ՟ս ՟մա՟ղ բնր 
«երկարա�այ փորձառութեամբ հաւատացեալներից» խզ ժջգջ 
՟ճջոթջթ իփջւգվ. «արժանի չեմ աղօթելու» խ՟ղ «�ղաւոր եմ, 
այդ պատճառով Աստուած չի  լսում ինձ» գր ՟ճժմ: Դ՟ իփջնրղ ե 
մվ՟մտ խգհլ ինմ՟վծնրէգ՟մ գր էգվ՟ծ՟ր՟սնրէգ՟մ ղ՟ջթմ: Եր 
՟ճբ իփջւգվզ, տ՟րփւ ջվսթ, ռ՟վ՟խթշ ծթր՟մբնրէգ՟մ մղ՟մ 
՟վ՟ա ս՟վ՟լրնրղ գմ մ՟գր Հ՟ճ Ապ՟ւգժ՟խ՟մ Եխգհգտնր 
ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվթ յ՟վւգվնրղ՛ ՟մոսնրհ բ՟վկմգժնռ մվ՟մտ 
՟հփէւմգվզ: 
 Աճբ ո՟սձ՟պնռ ղգմւ մ՟ի՟ոեջ տ՟մխ՟մնրղ գմւ ւգդ 
ո՟սնր՟ջսգժ ՟ճբ ծթր՟մբնրէգ՟մ բեղ Սՠ. Ոջխգՠգվ՟մթ իփջ-
ւնռ. «Բայց դու անարժա՞ն ես: Արժանի՛ դարձիր քո անդադրում 
լինելով: Իսկ որ իրապէս անարժանն էլ կարող է արժանի դառնալ 
անդադրում աղօթքի  �ջոցով, որ  Աստուած աւելի շուտ ունկ է 
դնում այն ժամանակ, երբ  �նք ինքներս ենք աղաչում նրան, այլ 
ոչ՝ ուրիշների �ջոցով, և որ  յաճախ Նա յապաղում է տալ ոչ թէ՝ 
�զ յուսահատութեան մատնելու և դատարկաձեռն թողնելու 
համար, այլ՝ որպէսզի դառնայ �զ առաւել �ծ բարիքներ 
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շնորհելու Մեղաւորը, այս երեք ճշմարտութիւնները ես կը 
փորձեմ ձեզ բացատրել այսօրուայ կարդացած առակով: 
 Մի քանանացի կին  մօտեցաւ Քրիստոսին՝ աղաչելով 
Նրան իր դիւահար աղջկայ համար և, ամբողջ ուժով կանչելով, 
ասաց. «Ողոր�՛ր ինձ, Տէ՛ր, Դաւթի՛ Որդի, աղջիկս չարաչար 
դիւահարւում է» /Մատթ. 15:22/: Մի կին, որ օտար ցեղից էր, օ-
տար  երկրից և Յուդայի քաղաքացի  չէր: Ուրիշ ի՞նչ էր նա, եթէ 
ոչ՝ շուն, և արդեօ՞ք անարժան չէր ստանալ իր  խնդրածը: «Լաւ 
չէ, - ասաց Տէրը, - մանուկների հացն առնել ու շներին գցել» /
Մատթ. 15:26/: Սակայն, կինն էլ արժանի դարձաւ իր 
անդրդուելիութեան շնորհիւ. քանզի նրան  ևս, որ շուն էր, Նա ոչ 
�այն բարձրացրեց  �նչև մանուկների ազնուազարմութեան, այլ 
նաև արձակեց բազում գովեստներով՝ ասելով. «Ո՛վ կին, �ծ է քո 
հաւատը, թող քեզ լինի՝ ինչպէս որ կա�նում ես» /թիւ 28/: Եւ եթէ 
Քրիստոս ասաց՝ «քո հաւատը», այդ կնոջ հոգու �ծութեան 
ուրիշ ապացոյց այլևս �՛ փնտռիր:
 Տեսնո՞ւմ ես արդեօք, թէ ինչպէս անարժան կինն արժանի  
դարձաւ իր ջանադրութեան շնորհիւ: Ուզո՞ւմ ես արդեօք իմանալ 
նաև, որ �նք աւելի �ծ յաջողութեան  ենք հասնում, երբ ինքներս 
ենք խնդրում Աստծուն, այլ ոչ, երբ  ուրիշներն են այդ անում �ր 
փոխարէն: Երբ կինը աղաղակում էր, աշակերտները մօտենալով 
ասում են. «Արձակի՛ր նրան, որովհետև �ր ետևից աղաղակում 
է» /թիւ 23/: Իսկ Քրիստոս ասում է նրանց. «Այլ տեղ չեմ ուղար-
կըւած, եթէ ոչ Իսրայէլի տան կորուսեալ ոչխարների մօտ» /թիւ 
24/: Իսկ երբ կինն ինքը, շարունակելով աղաղակել, մօտեցաւ և 
ասաց. «Այո՛, Տէ՛ր, որովհետև շներն էլ կերակրւում են իրենց 
տիրոջ սեղանից ընկած փշրանքներով» /թիւ 27/, այնժամ Նա 
նրան շնորհ արեց՝ ասելով. «Թող քեզ լինի՝ ինչպէս որ կա�նում 
ես»: Տեսնո՞ւմ ես արդեօք, թէ ինչպէս Նա, երբ աշակերտներն 
էին խնդրում, �րժեց, իսկ երբ կինն ինքը կանչելով շնորհ 
խնդրեց, ունկ դրեց նրա խնդրանքին:
 Աշակերտներին Նա ասում է. «Այլ տեղ չեմ ուղարկուած, 
եթէ ոչ Իսրայէլի տան կորուսեալ ոչխարների մօտ», իսկ 
քանանուհուն՝ «Մեծ է քո հաւատը, թող քեզ լինի՝ ինչպէս որ 
կա�նում ես»: Նոյնպէս և �նչ այդ՝ խնդրելու սկզբում, Նա 
ոչինչ չէր պատասխանում, սակայն այնուհետև, երբ կինը մէկ 
անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ խնդրեց, Նա բաշխեց շնոր-
հը՝ այդպիսի աւարտով �զ սորուեցնելով, որ Նա բաշխու4 
ուշացնում է ոչ թէ նրա համար, որ  �րժի կնոջը, այլ որպէսզի �զ 
բոլորիս ցոյց տայ նրա համբերատարութիւնը: Եթէ Նա յապաղէր 
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կնոջը �րժելու համար, ապա չէր տայ նաև յետոյ, բայց քանի որ 
Նա ցանկանում էր բոլորին ցոյց տալ կնոջ իմաստնասիրութիւնը, 
Նա լռում էր:  
 Քանզի եթէ Նա տար ան�ջապէս և հենց սկզբից, �նք 
չէինք իմանայ այդ կնոջ արիութեան մասին: «Բա՛ց թող նրան,- 
ասում են աշակերտները,- քանի որ աղաղակում է �ր ետևից»: 
Իսկ Քրիստոս ի՞նչ է ասում: «Դուք լսում էք ձայնը,- ասում է 
Նա,- իսկ Ես տեսնում եմ հոգին. Ես գիտեմ՝ նա ինչ ունի ասելու. 
Ես չեմ ցանկանում նրա հոգում թաքնուած գանձը անյայտ թող-
նել, այլ սպասում եմ և լռում, որպէսզի բացեմ այն, ցոյց տամ և 
յայտնի դարձնեմ բոլորին»:
 Ուստի, այս ամէնն իմանալով՝ թեկուզ �ղաւոր  լինենք և 
ստանալու անարժան, չյուսահատուենք, այլ վստահ լինենք, որ 
հոգու հաստատակամութեամբ �նք կարող ենք արժանանալ �ր 
խնդրածին: Եւ նոյնիսկ եթէ �նք անպաշտպան և �այնակ լի-
նենք, չյուսահատուենք, այլ գիտենանք, որ �ծագոյն բարե-
խօսութիւնն այն է, որ ինքներս �ծ ջանքերով մօտենանք Աս-
տըծուն: Եւ եթէ Նա յապաղում է և ուշացնում շնորհը, չյուսա-
լըքուենք, այլ վստահ լինենք, որ յապաղու4 ու յետաձգումը 
նշան են Նրա հոգատարութեան և մարդասիրութեան: Եթէ քա-
նանացի կնոջ նման, այդպիսի համոզմամբ, սգացող ու բոցավառ 
հոգով և բարի ցանկութեամբ, նոյնպէս և �նք մօտենանք Նրան, 
ապա թէկուզ և շուն լինենք, թէկուզ և որևէ վատ բան արած 
լինենք, կը մաքրուենք �ր արատներից և այնպիսի համարձա-
կութիւն  կը ստանանք, որ ի վիճակի կը լինենք բարեխօսել նաև 
ուրիշների  համար այնպէս, ինչպէս քանանացի կինը, ով ոչ �այն 
ինքը համարձակութեան և գովեստի արժանացաւ, այլև իր 
աղջկան կարողացաւ ազատել անտանելի չարչարանքներից: 
 Քանզի չկայ, իրաւամբ չկայ աւելի զօրաւոր  բան, քան  
ջերմ և անկեղծ աղօթքը: Այն ազատում է ներկայ աղէտներից, 
ազատում է նաև ապագայ տանջանքներից: Հետևաբար, որպէս-
զի �նք հեշտութեամբ անցկացնենք այս կեանքը և համարձակու-
թեամբ հեռանանք այն  կեանքից, պէտք է անդադար աղօթենք 
�ծ ջանադրութեամբ և նախանձախնդրութեամբ»:  
 Իջխ գէե ՟ճմնր՟ղգմ՟ճմթր շաթսգջ՛ թմշ ՠ՟պգվնռ ՟հփէգժ, 
՟ո՟ ՟ճբ ս՟վ՟խնրջ՟մւթմ ո՟ս՟ջի՟մգմւ ծգմտ Տթվնչ 
իփջւգվնռ. «Եւ արդ, դուք այսպէս աղօթեցէ՛ք...» /Մ՟սէ. 6:9/
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ՀԱՅՐ ՄԵՐ, ՈՐ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՍ,
ՍՈՒՐԲ ԵՂԻՎԻԱՆՈՒՆ ՔՈ

ԵԿԵՍՎԷ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔՈ,
ԵՂԻՎԻՆ ԿԱՄՔ ՔՈ, 

ՈՐՊԷՍ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՒ ՅԵՐԿՐԻ
ԶՀԱՎ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ ՏՈՒՐ ՄԵԶ ԱՅՍՕՐ

ԵՒ ԹՈՂ ՄԵԶ ԶՊԱՐՏԻՍ ՄԵՐ,
ՈՐՊԷՍ ԵՒ ՄԵՔ ԹՈՂՈՒՄՔ ՄԵՐՈՎ ՊԱՐՏԱՊԱՆԱՎ

ԵՒ ՄԻ՝ ՏԱՆԻՐ ԶՄԵԶ Ի ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ,
ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ ԶՄԵԶ Ի ՉԱՐԷ

ԶԻ ՔՈ Է ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ
ԵՒ ՓԱՌՔ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ . ԱՄԷՆ

 Որջսթ, ջթվգժթ՝ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժ, ՟պ՟չթմ ՟հփէւզ, նվ բնր 
ոեսւ ե ՟մաթվ ջնռնվգջ, էնհ ժթմթ «Հ՟ճվ Մգվ» ՟հփէւզ: Իջխ էե 
թմշնր ջնռնվգժ ՟ճբ ՟հփէւզ, ո՟ս՟ջի՟մնրղ ե Սՠ. Տ՟էգր՟տթմ. 
«Վարդապետներն ասում են, որ այս աղօթքն ազնուազարմ է ու 
գովելի երեք պատճառով: Նախ և առաջ, քանի  որ այն հաստատ-
ւել է հենց Քրիստոսով: Եւ եթէ պէտք է սովորել ու ասել այն 
աղօթքները, որոնք հաստատել են մարդիկ, ապա որքա՜ն առաւել 
պէտք է սովորել ա՛յն աղօթքը, որն Իր բերնով սովորեցրել է �զ 
Աստուած: Երկրորդ, քանզի [այս աղօթքը] հակիրճ է և գեղեցիկ, 
և ոչ ոք չի կարող չսովորել այն՝ պատճառաբանելով՝ [թէ այն] 
երկար է: Երրորդ, քանզի անհրաժեշտ է և օգտակար: Քանզի 
ա�նայն ինչ, որ �զ պէտք է՝ հոգևոր լինի, թէ՝ մար4ական, 
խնդրւում է այս աղօթքով»:

ԱՂՕԹՔ ՍՐԲՈՅ ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՎՒՈՅ ՎԱՍՆ
ԽՆԴՐԵԼՈՅ ԶՇՆՈՐՀՍ ԵՒ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԱՐԻՉ ԱՆՃԱՌԵԼԻ ԵՒ ԱՂԲԻՒՐ ՃՇՄԱՐԻՏ ԼՈՒՍՈՅ ԵՒ 
ԻՄԱՍՏՈՒԹԵԱՆ. ՀԵՂ Ի ՄԻՏՍ ԻՄ ԶՆՇՈՅԼՍ ՊԱՅԾԱՌՈՒ-

ԹԵԱՆ ԵՒ ՓԱՐԱՏԵՎՈ ՅԱՆՁՆԷ ԻՄՄԷ ԶՄԷԳ ԵՒ ԶԱՆԳԻՏՈՒ-
ԹԻՒՆ ԴՈՒ, ՈՐ ԶԼԵԶՈՒ ՏՂԱՅՈՎ ԴՆԵՍ ՊԱՐԶԱԽՕՍ, ՎԱՐԺԵԱ 
ԶԼԵԶՈՒ ԻՄ ԵՒ ԼԻՎ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ՇՆՈՐՀԱՎ ՔՈՎ ԶՇՐԹՈՒ-

ՆԸՍ ԻՄ ՏՈՒՐ ԻՆՁ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ՛ ԻՄԱՆԱԼՈՒ, ԶԸՆԴՈՒ-
ՆԱԿՈՒԹԻՒՆ՛ ՊԱՀԵԼՈՒ. ԶԿՈՐՈՎԱՏՈՒԹԻՒՆ ՄԵԿՆԵԼՈՅ. 

ԶԴԻՒՐԸՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆ ՛ ՈՒՍԱՆԵԼՈՅ ԵՒ ԶԱՄԵՆԱՌԱՏ 
ՇՆՈՐՀԱԽՕՍԵԼՈՒ ԿԱԶՄԵԱԼ ՀԱՐԴԱՐԵԱ ԶՄՈՒՏՍ ԻՄ, 
ՈՒՂՂԵԱՅ ԶԳՆԱՎՍ ԻՄ ԵՒ ԿԱՏԱՐԵԱՅ ԶԵԼՍ ԻՄ ՅԻՍՈՒՍ 

ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՏԷՐ. ԱՄԷ՜Ն
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ԴԱՍԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒԻ 
ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՕՐԷՆՔՆԵՐ

Ա. ճ (Յ) - մ ՠ՟պ՟ջխդՠնրղ, թմշոեջ մ՟գր ՠ՟վբնրէգ՟մ գր ՟լ՟մտ-
ղ՟մ ղեչ ՟վս՟ջ՟մրնրղ ե - «Հ», փվթմ՟խ՛ ճ՟հէգժ, ՟մճ՟հէ, 
ճ՟սնրխ, ՟պ՟մկմ՟ճ՟սնրխ

Բ. Բ՟պ՟ռգվչնրղ - ՟ (Ա) գր ն (Ո) կ՟ճմ՟րնվմգվթտ ճգսնճ ավրնրղ 
ե - ճ (Յ), ՠ՟ճտ շթ ՟վս՟ջ՟մրնրղ, փվթմ՟խ՛ սհ՟ճ, ՟խ՟ղ՟ճ, 
ղգլ՟վանճ, գվգխնճ, ղգհ՟ճ Բ՟պ՟ռգվչթ ճ (Յ) - մ ՟վս՟ջ՟մրնրղ 
ե ղթ ւ՟մթ ղթ՟ռ՟մխ ՠ՟պգվնրղ՛ ՠ՟ճ, անճ, ինճ, ծ՟ճ, ձ՟ճ, Ննճ, 
ռ՟ճ
Բ՟պ՟ռգվչնրղ - ՟ (Ա) գր ն (Ո) կ՟ճմ՟րնվմգվթտ ճգսնճ ճ (Յ) - մ շթ 
ավրնրղ՛ ՟). ՠ՟ճգվթ ծվ՟ղ՟ճ՟խ՟մ գհ՟մ՟խթ գդ՟խթ գվխվնվբ 
բեղւնրղ՛ ՟ջ՟՝, ամ՟՝, խգտն՝ (ավ՟ՠ՟վգ՟մ կգր).
ՠ). ջ՟, բ՟, մ՟ բգվ՟մնրմմգվթ նրհթհ գր էգւ կգրգվնրղ, բնր 
՟մկմ՟խ՟մ բգվ՟մնր՟մ ջգպ՟խ՟մ ծնժնռնրղ - ւն.
ա). ՟ծ՟, ՟ո՟, ծթղ՟ ՠ՟պգվնրղ. 
բ). ճ՟սնրխ ՟մնրմմգվթ նրհթհ կգրգվնրղ՛ Ամմ՟, Յնրբ՟, Եբգջթ՟, 
Կգջ՟վթ՟ գր ՟ճժմ

Գ. ր (Ւ) ս՟պզ ավրնրղ ե գվխնր կ՟ճմ՟րնվմգվթ ղթչգր գր ՠ՟պ՟-
ռգվչնրղ Ա, Ե, Ի կ՟ճմ՟րնվմգվթտ ճգսնճ, թմշոեջ մ՟գր՛ րն (ՒՈ) գր 
րնր (ՒՈՒ) խ՟ո՟խտնրէգ՟մ ղեչ, գր ՟վս՟ջ՟մրնրղ ե - «Վ», փվթ-
մ՟խ՛ ՟ր՟դ, ՟պ՟րգժ, ծ՟ր, սգվգր, ՟մթր, ծնարնճ, ժվ՟սրնրէթրմ, 
ծ՟ամրնրղ ե
Ւ (ր) - մ ս՟պնռ նշ ղթ ՠ՟պ շթ ջխջրնրղ

Դ. (Ե) - ս՟պթ ցնի՟վեմ ՠ՟պ՟ռգվչնրղ ղթյս ավրնրղ ե - (Է), փվթ-
մ՟խ՛ ՟ցջե, վնոե. 
թջխ ՠ՟պ՟ղթչնրղ (Է) ավրնրղ ե ՟՝ճմ բգունրղ, գվՠ խ՟վնհ ե ժթմգժ 
Է → Ի ծմշթրմ՟ցնինրէթրմ, փվթմ՟խ՛ ղեա - ղթա՟ո՟ս, մնրեվ - 
մնրթվ՟խ՟մ
Մթ յ՟վւ ՠ՟պգվնրղ ավնրնհ (Է) - մ ոեսւ ե նրհհ՟խթ ճթյգժ (ավ՟-
ՠ՟վգ՟մ Է → Ե ծմշթրմ՟ցնինրէթրմ) 

Ե. ՈՒ - մ ՠ՟պ՟ղթչնրղ կ՟ճմ՟րնվթտ ՟պ՟չ «Վ» ե ՟վս՟ջ՟մրնրղ, 
փվթմ՟խ՛ Աջսնր՟լ, ՟վնրգջս, ւնրե
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Զ. Յ (ճ), Ւ (ր) կ՟ճմնվբմգվթ գր Ա (՟), Ե (գ), Ի (թ), Ո (ն) 
կ՟ճմ՟րնվմգվթ խ՟ո՟խտնրէգ՟ղՠ խ՟դղրնրղ գմ գվխՠ՟վՠ՟պմգվ 
գր գպ՟ՠ՟վՠ՟պմգվ Հ՟ճգվեմթ գվխՠ՟վՠ՟պմգվմ նր գպ՟ՠ՟վ-
ՠ՟պմգվմ գմ՛ ՟ճ, նճ, ՟ր, թր, գր, գ՟ր, գ՟ճ, րնճ 
Ոճ գվխՠ՟վՠ՟պզ ՠ՟հ՟կ՟ճմթտ ՟պ՟չ ՟վս՟ջ՟մրնրղ ե «նրճ»՛ 
ժնճջ, խնճջ, ճնճջ 
Իր գվխՠ՟վՠ՟պզ ՠ՟հ՟կ՟ճմթտ ՟պ՟չ ՟վս՟ջ՟մրնրղ ե «ճնր»՛ 
ծթրէ, ջթրմ, ՟վթրմ
Եր գվխՠ՟վՠ՟պզ ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟ղՠ մնճմ՟տգժ ե Իր գվխՠ՟վ-
ՠ՟պթմ գր ավնրէգ՟մ ղեչ ծթղմ՟խ՟մնրղ ՟վս՟ճ՟ճսրնրղ ե Իր - 
նռ Գվ՟ՠ՟վնրղ ո՟ծո՟մրնրղ գմ ՟ճբ գվխՠ՟վՠ՟պմգվթ  ավնր-
էգ՟մ դնրա՟ծգպ կգրգվ՛ ՟ժգրվ = ՟ժթրվ, ծ՟վգրվ = ծ՟վթրվ,  
գհչգրվ = գհչթրվ
Ե՟ գվխՠ՟վՠ՟պզ ՟վս՟ջ՟մրնրղ ե «ճ՟»՛ ո՟սգ՟մ, գհգ՟ղ
Ար գվխՠ՟վՠ՟պզ ՠ՟հ՟կ՟ճմթտ ՟պ՟չ ՟վս՟ջ՟մրնրղ ե «փ» գր 
ցնի՟վթմնրգժ ե «Օ» ս՟պնռ (ղգջվնոգ՟մ ՟ճՠնրՠգմնրղ «Օ» 
ս՟պ շթ գհգժ)՛ ՟րկ = փկ, խ՟վ՟րս = խ՟վփս, խ՟րյթխ = խփյթխ
Բ՟տ՟պնրէթրմ գմ խ՟դղնրղ ՛ ՟հ՟րմթ գր մ՟րէ ՠ՟պգվզ, նվնմտնրղ 
Ար - զ ՟վս՟ջ՟մրնրղ ե «՟ռ»

Ծ՟մփէնրէթրմ. 
 ՟ր, գր, թր խ՟ո՟խտնրէթրմմգվզ Ս գր Ղ ճփբգվթտ, թմշոեջ 
 մ՟գր ավ՟ՠ՟վթ ճնամ՟խթ Ք գր Ս ղ՟ջմթխմգվթտ ՟պ՟չ 
 ՟վս՟ջ՟մրնրղ գմ «՟ռ», «գռ», «թռ»՛ ո՟վագրջ, ծնռթրբ, 
 խ՟ւ՟րւ

Ե՟ր, գ՟ճ, րնճ գպ՟ՠ՟վՠ՟պմգվզ անվլ՟լրնրղ գմ ղթ՟ճմ ավ՟-
ՠ՟վգ՟մ կգրգվնրղ 
Ե՟ր գպ՟ՠ՟վՠ՟պզ ՠ՟հ՟կ՟ճմթտ ՟պ՟չ ՟վս՟ջ՟մրնրղ ե «ճփ» գր 
զմբծ՟մվ՟ոեջ ավրնրղ ե «գփ» ս՟պգվնռ՛ զմս՟մգփւ (զմս՟-
մգ՟րւ), խհդգփւ (խհդգ՟րւ)
Ե՟ճ գպ՟ՠ՟վՠ՟պզ ՠ՟հ՟կ՟ճմթտ ՟պ՟չ ՟վս՟ջ՟մրնրղ ե «ճ՟ճ»՛ 
ո՟յսփմգ՟ճւ, ծվգ՟ճւ 
Բ՟պ՟ռգվչնրղ՛ «ճ՟»՛ ո՟յսփմգ՟ճ, ծվգ՟ճ
Ւնճ գպ՟ՠ՟վՠ՟պզ ՠ՟հ՟կ՟ճմթտ ՟պ՟չ ՟վս՟ջ՟մրնրղ ե «ռնրճ»՛ 
ծնարնճմ, ո՟ս՟մրնճմ
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ԴԱՍԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒԻ ԴԺՈՒԱՐ
ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԲԱՌԵՐ

Բ՟պ՟ղթչնրղ ավնրնհ «Օ»՛

Ախփջ, ՟հփէւ, ՟հփս, ՟ղփէ, ՟մփջվ, ՟պ՟րփս, ՟վբգփւ, 
՟վսփմգժ, ՟վսփջվ, ՟վփս, ՟վփվ, ՠփէ, անվլփմ, ափջ, ափսթ, բվփյ, 
բփբփյ, բփհ, գփէ, դ՟վէփմւ, դՠփջ՟մւ, դափմ, դփբգժ, դփվ՟մ՟ժ, 
դփվւ, է՟ցփվ, էմբ՟մփէ, էփէ՟ցգժ, էփյմգժ, թվփւ, իփժ, իփջգժ, 
լ՟մփէ, լհփս, լմփէ, խ՟վփս, խսվփմ, խվփմ, խփյթխ, ծ՟ղ՟պփս, 
ծգս՟դփսգժ, ծդփվ, ծփս (նշի՟վթ), կփմ, հփհ՟մչ, ձփձգժ, ղփս, 
ղփվնրւ, ճփբ, ճփբնր՟լ, ճփը՟վ, ճփմւ, ճփյնսգժ, ճփվ՟մչգժ, ճփվթմգժ, 
մ՟վփս, մփջվ, յփյ՟ցգժ, ո՟յսփմ, ո՟վգափս, Պփհնջ, 
ջփջ՟ցթրմ, ջփջթ, սմփվեմ, սփէ, սփմ, տփհ, ւփհ, փվփվգժ

Բ՟պ՟ղթչնրղ ավնրնհ «Է»՛

Շգհ՟աթվ ՠ՟պգվզ Է → Ե ծմշթրմ՟ցնինրէգ՟մ շգմ գմէ՟վխ-
րնրղ (ավ՟ՠ՟վգ՟մ Է → Ե ծմշթրմ՟ցնինրէթրմ)՛

Ամյեչ, ՟ո՟րեմ, ՟պմես, ՟ջո՟վեդ, ՟վբեմ, ՟վըեւ, ՠնրեձ, 
ա՟ծ՟ռեը, աեէ, աեյ, աեչ, աես (աթս՟խթտ), աեվ, անղեյ, բեդ, բեղւ, 
բեոթ, բես (բթսնհ), բթրվ՟ղես, գհեա, գվետ, դեմւ, զմբբեղ, էեգր, 
էեխնրդ, էեոես, էեճ, ը՟ո՟րեմ, իեը, իժեդ, իեէ, լեջ, լնրեմ, խես, 
ծ՟մբեո, ծ՟մբեջ, ծեմ (՟ր՟դ՟խ), ծեմտ, ծվեյ, ծվ՟րեվ, կեէ, ղեա, 
ղեդ, ղեխ, ղեչ, ճ՟րես, մնրեվ, յ՟ծեմ, յեմւ, նվոեջ, շեդնւ, 
ո՟մէենմ, ո՟սմեյ, ո՟սնրեվ, ո՟սձեմ, ո՟վսեդ, ոգոեմ, ոեջ, 
ջեա, ջսեո, ռեղ, ռեո, ռեջ (ըոթվծ, ՟ղՠ՟վս՟ր՟մ), ռես (՟ժթւ, 
խնծ՟խ), ռեվւ, ռվեը, սեա, սեվ

Է-նռ գմ ավրնրղ մ՟գր՛ - գհեմ, - ՟րես, - գվեմ, - եմ, - եւ, - խեմ, - 
փվեմ ՟լ՟մտմգվզ Օվթմ՟խ՛ ծվգհեմ, ՟ղ՟մգհեմ, ծնս՟րես, 
ծ՟ճգվեմ, ՟վբեմ, գվՠեւ, լ՟խնսխեմ, ց՟ջսփվեմ 

Է-նռ գմ ավրնրղ ղթ յ՟վւ ճ՟սնրխ ՟մնրմմգվ՛ - Ամբվե՟ջ, 
Իջվ՟ճեժ, Մնռջեջ, Յնռջեց, Յնռծ՟մմեջ, Նգվջեջ, Խնվեմ, 
Մ՟սէենջ գր ՟ճժմ
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Յ-նռ ջխջրնհ ՠ՟պգվ՛

Յ՟ագմ՟ժ, ճ՟ձ՟ի՟խթ, ճ՟ինրպմ, ճ՟լ՟մ՟ր, ճ՟հէգժ, ճ՟իձ՟-
ո՟խթ, ճ՟ձ՟ի, ճ՟ղ՟պ, ճ՟ճջղ՟րնրվւ, ճ՟ճսմթ, ճ՟մա, ճ՟մագտմգժ, 
ճ՟մբամգժ, ճ՟մբթղ՟մգժ, ճ՟մխ՟վլ, ճ՟մկմ՟ընհնռ, ճ՟մկմգժ, ճ՟մ-
տ՟մւ, ճ՟ո՟հգժ, ճ՟ո՟րգժ, ճ՟չնհ, ճ՟չնվբ, ճ՟պգժ, ճ՟ս՟խ, ճ՟ս-
խ՟մթյ, ճ՟սխ՟ոեջ, ճ՟սնրխ, ճ՟վ՟ՠգվ՟խ՟մ, ճ՟վ՟ժգդ, ճ՟վ՟-
խ՟ս՟վ, ճ՟վա՟մւ, ճ՟վբ՟վգժ, ճ՟վգժ, ճ՟վխ, ճ՟վկ՟խնրղ, ճ՟վղ՟վ, 
ճ՟ր՟խմգժ, ճ՟րգժնր՟լ, ճ՟րգվը, ճ՟րես, ճ՟րթսգ՟մ, ճ՟ցյս՟խգժ, 
ճգհ՟յվչգժ, ճգմ՟վ՟մ, ճգս՟բ՟վկ, ճգսնճւ, ճգվթրվ՟մւ, ճթղ՟վ, ճթ-
յգժ, ճթջնրմ, ճթվ՟րթ, ճհ՟մ՟ժ, ճհխգժ, ճնՠգժգ՟մ, ճնամ՟լ, ճնամ՟խթ, 
ճնինվս՟ժ, ճնհբնհբ, ճնճդ, ճնճը, ճնճմ, ճնճջ, ճնոնո, ճնպգսգջ, 
ճնռ՟դ, ճնվբ, ճնվբնվ, ճնվկ՟մւ, ճնվչնվչգժ, ճնրդգժ, ճնրժթջ, ճնրհ՟վ-
խ՟րնվնրէթրմ, ճնրմթջ, ճնրմնր՟վ, ճնրյ՟սգսվ, ճջս՟խ, ճփբ, ճփը՟վ, 
ճփմւ, ճփյնսգժ, ճփվ՟մչգժ, ճփվթմգժ
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