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ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ ԾԻՍԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ ՈՐՈՇ 
ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 

Նգվխ՟ճ դգխնճտզ ոթսթ շծթղմնրթ ՠ՟մ՟ջթվ՟խ՟մ իջս՟ո՟ծ՟մչ ւմմնր-

էգ՟մ ղզ, խ՟ղ ՠմ՟աթվմգվնր ը՟ղ՟մ՟խ՟ավ՟խ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէգ՟մ, խ՟ղ 

՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ էե թղ՟ջս՟ջթվ՟խ՟մ ղ՟մվ՟դմթմ ռգվժնրլնրղթ ղզ օ խ՟ղ 

էգխնրդ ժնխ ՟մնմտ շ՟ց՟ՠգվնրէգ՟մ, գվ՟ըյսնրէգ՟մ խ՟ղ ձ՟վս՟ջ՟մ՟խ՟մ նր 

ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ցնի՟ՠգվնրէթրմմգվնրմ ռգվ՟ՠգվգ՟ժ ՠլ՟իմբթվ ծգս՟դփ-

սնրէգ՟մ ղզ ռվ՟ճ: Ամ ո՟վդ՟ոեջ խ‘նրդե ՠնժնվ՟ծ՟ճգ՟տ սո՟րնվնրէթրմ ղզ 

զմկգպգժ, Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթթ Մ՟սգ՟մզ զմէգվտնհթ ղզ ծ՟խ՟դբգտնրէթրմզ 

ծ՟ջխմ՟ժնր ցնվկ ղզ զժժ՟ժ, ծ՟մբթո՟բվգժնռ դ՟ճմ՝ լթջ՟խ՟մ անվլ՟լնրէգ՟մ 

ծ՟ղ՟վ յ՟վ՟բվնր՟լ թվ ավնրէթրմմգվնրմ: 

Կզ ո՟ս՟ծթ նվ, ՟պ՟չթմ ՟խմ՟վխթմ, ղեխզ ծ՟վտմե՝ էե թ՛մշոեջ խ՟վգժթ ե 

նվ Եվա Եվանտթ ղգխմնրէգ՟մ ծգհթմ՟խզ զժժ՟ճ մ՟գր Նգվՠնհգ՟մմգվզ յ՟վ՟բվնհ 

ղթգրմնճմ ՟մկզ: Ավբ՟վգր, ՟պ՟չթմթմ ավգէե ջհ՟ավ՟խ՟մ ո՟վդնրէգմեմ՝ խ՛՟մտ-

մթմւ ՟պ՟ս՟դգհ ո՟սխգվմգվնր ջ՟ծ՟մւթ ղզ՝ նվնմւ ճ՟ձ՟ի խզ ծ՟մանրտնրթմ 

օ թվ՟վ խզ խ՟մշգմ, նր ՟պ՟րգժ ճ՟ձ՟ի՟խթ խզ ճ՟ճսմնրթմ թՠվգր ՟ջսնր՟լ՟-

յմշգ՟մ ղեչՠգվնրղմգվնր ընհնռ՟լնր, գվՠգղմ ՠ՟պ՟տթ, գվՠգղմ ռգվճթյնր՟լ նվ-

ոեջ ծ՟մաթսնրէթրմ, գվՠգղմ մնճմթջխ ղգխմ՟ՠ՟մնր՟լ օ թվ՟վնր ղեչ կնրժնր՟լ: 

Հ՟ղ՟մղ՟մ ռ՟վ՟մնրղ ղզ խ՟վգժթ ե ասմգժ ՟ճմ ՟մկթմ ղեչ, նվ խզ ջնրդնրթ 

Գ՟մկ՟վ՟մթ ո՟ս՟պթխմգվնրմ՝ ՟ճմւ՟մ ՟խմճ՟ճսփվեմ մգվյմշնր՟լ լթջ՟խ՟մ 

անվլ՟լնրէգմեմ՝ նվ էգվգրջ մնճմթջխ ՠ՟տ՟ճ՟ճս էնրթ, ՟պ մնր՟դմ ղ՟ջ՟ղՠ ՟ճմ 

նագխնշնր՟լ ո՟սխգվմգվնրմ ծ՟ղ՟վ, ՟ճմնր, նվ ւ՟հնր՟լ գմ նվնյ՟խթ ծ՟ջ՟-

վ՟խ՟տ ջխդՠմ՟հՠթրվե ղզ (koine), նվ ՟վգրգժգ՟մ ՟ճժ լեջգվնր ղեչ խ՟վգժթ ե 

ասմգժ, ճ՟սխ՟ոեջ ՠթրդ՟մբ՟խ՟մթմ, նվնր նրէկ՟ճմգ՟մ խ՟դղթմ Գվթանվ ւ՟չ՟-

լ՟մփէ եվ, օ դ՟ճմ խզ ծ՟ղգղ՟սե «Մ՟սգ՟մ Ոհՠգվանրէգ՟մ»թ ՟հ՟հ՟խթ օ ծգ-

լգլ՟մւթ ջ՟ջսթխ ճնվկ՟մւթմ, նագխնշնրղթմ՝ նվ իփջւզ խզ իժե, բնրվջ խզ տ՟ճ-

սգտմե՝ թվ ՟մՠ՟ր՟վ՟վնրէգ՟մ աթս՟խթտ ծնաթթ ղզ ՟մջ՟ծղ՟մ տ՟րեմ. ծնաթ 

ղզ՝ նվ խզ ճ՟ճսմնրթ ՟ոյ՟ծ՟վ, ռ՟վ՟մնս, գվՠգղմ մնճմթջխ ՟վա՟ծ՟սգժթփվեմ 

ռվբնռ՟լ՝ ՟մխ՟վգժթ յմնվծւթ ղզ մգվինրընրղեմ, յ՟ս ճ՟վ՟խ՟վլ՟ճթմ՝ ո՟վդ՟-

ոեջ զմխ՟ժնրգժնր ծ՟ղ՟վ թջխ, օ ՟պ՟րգժ գրջ՝ զղՠպմնր՟լ դ՟ճմ ցնվկզմխ՟ժնհեմ: 

Ող՟մւ նրդ՟լ գմ ՟ճջ ծ՟խ՟բվնրէթրմմգվզ ռգվ՟ավգժ յ՟վ՟բվնրէգ՟մ 

ս՟վՠգվ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրմ օ նվնռ՝ ծգհթմ՟խթ ծ՟ջնրմնրէգ՟մ ս՟վՠգվ ծ՟մա-

վնր՟մմգվնրմ, նրվթյմգվ՝ ս՟վՠգվ ավ՟խ՟մ ջգպթ, օ ՟ճժւ՝ ո՟սնրթվնհթմ ՟խմխ՟-

ժնրէթրմմգվնրմ: Ող՟մւ նրդ՟լ գմ տնճտ ս՟ժ ղյ՟խնրէ՟ճթմ, ծնագրնվ, ՟ջսնր՟-
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լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ, ինվծվբ՟դա՟լ՟խ՟մ օ մնճմթջխ ծնագՠ՟մ՟խ՟մ խ՟պնճտթմ ճ՟չնվ-

բ՟խ՟մնրէթրմզ, նվ ս՟պ՟տթփվեմ գդվ՟խ՟տմգժթ ե ժգդնր՟խ՟մ ց՟ճժ՟ս՟խնրղ-

մգվեմ, Ն՟վգխթ Տգջ՟մնհթմ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ծ՟մձ՟վեմ` թ ռգվչնճ տնճտ ս՟ժնր 

ծ՟ղ՟վ, էե ծգհթմ՟խթմ ղեչ ծ՟խ՟ջնրէթրմ շխ՟ճ: 

Աճջսգհ ոթսթ նրդեթ ծ՟ղ՟պփս խգվոնռ խ՟մա ՟պմգժ Գ՟մկ՟վ՟մթ ավ՟-

խ՟մ օ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ճ՟սխ՟մթյմգվնրմ ռվ՟ճ, ծ՟ջմգժնր ծ՟ղ՟վ ՟ո՟ 

՟ճբ ծ՟խ՟բվնրնհ սո՟րնվնրէթրմմգվնր ՠ՟մ՟րնվ բվբ՟ո՟սձ՟պթ ղզ, նվ խ՟վգ-

մ՟ճ ծ՟ղգղ՟սնրթժ Մ՟սգ՟մթ զմէգվտնրղթմ: 

Հ՟ս՟խսնրվ ճփվթմնր՟լմգվնր ո՟վ՟ա՟ճ ղզմ ե, ՟պմնր՟դմ ղթմշգր տ՟ճըղ 

ղգդթ ծ՟ջ՟լզ. «Գ՟մկ» խ՟ղ «Ք՟վնդ»-թ անռգվա՟ճթմ խ՟պնճտզ ՠնժնվնռթմ մնճ-

մ՟մղ՟մ խզ էնրթ զժժ՟ժ բ՟ջ՟խ՟մ Շ՟վ՟խ՟մթ ղզ, ճ՟վղ՟վգժնռ գվՠգղմ մգվ-

ց՟խնր՟լ ՠ՟մ՟կգրգվնր ՠմ՟մթրէ՟ճթմ խնրս՟խնրղթմ, գվՠգղմ մխ՟սգժթփվեմ ծգ-

պ՟մ՟ժնռ լթջ՟խ՟մ ը՟ղգվանրէգ՟մ գվա՟ջ՟տնրէգ՟մ ո՟սխգվեմ օ ՟ջսնր՟-

լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ զղՠպմնրղեմ, ՠ՟ճտ ՠմ՟ր գվՠգւ ՟վս՟ճ՟ճսնրէգ՟մ խգվոեմ: 

Ապ՟րգժ գրջ, ՟մյցնէգժթփվեմ «Ն՟վգխգ՟մ» խզ էնրթ «ս՟հ» խ՟ղ «ցնի» խ՟ղ 

«ղգհգբթ»թ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ նձզ, թվ ծ՟վխ՟բվնհ մղ՟մ՟կ՟ճմնրէթրմմգվնռ, 

ղվձ՟ծ՟վնհ ճ՟վ՟խվխմնրէթրմմգվնռ օ ՟վվսփջվ՟ծնջւգվնռ, գվՠգղմ ՟մղգխմգժթ 

դգհշնրղմգվնռ խ՟ղ ՟մգվգր՟խ՟ճգժթ խ՟մնմ՟դ՟մտնրէթրմմգվնռ, իթդ՟ի ցնի՟-

ՠգվնրէթրմմգվնռ, դ՟վղ՟մ՟ժթ ծ՟ղ՟դա՟տ՟խ՟մնրէթրմմգվնռ: 

Յփվթմնր՟լւմգվնր ՟պ՟չթմ օ գվխվնվբ ջգպթ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ո՟վնր-

մ՟խնրէթրմմգվզ ՟մէգվթփվեմ ծգսգրնհ՟խ՟մ օ ճ՟ձ՟ի դնրա՟բթոնհ խզ էնրթմ, 

թջխ ՟վս՟ճ՟ճսնրէթրմզ՝ յ՟ս ՟ճժ՟դ՟մգ՟ժ: Իվգմտ ս՟վՠգվնրէգ՟մ ՟դբգտնր-

էթրմզ, ջ՟խ՟ճմ, ջնջխ նձ՟ճթմ շե: Եէե «Գ՟մկ»-թ ղզ ՟պ՟ջթշ մխ՟վ՟ավնրէթրմզ  

ավգէե նրջնրտնհ՟խ՟մ, ճջս՟խ ե օ ավգէե ղթյս ղթթղ՟ջս նր ղթ՟կգր ջ՟ծղ՟մգ-

ժթ, գվխվնվբ խգվո՟վթմ ղեչ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ո՟վնրմ՟խնրէթրմզ ՟խմ՟վխ-

մգվնռ ՟պժտնրմ խզ բ՟պմ՟ճ, ՠ՟տ՟ճ՟ճս, ջ՟խ՟ճմ նշ մ՟ի՟սգջգժթ: Պ՟վդ՟ոեջ 

՟րգժթ բընր՟վ ՟վս՟ճ՟ճսնրէթրմ օ ղգխմ՟ՠ՟մնրէթրմ ղզ շե, նվւ՟մ ՠ՟պ՟դգհ-

շնրղթ խ՟դղ ղզ, նվ ՠ՟դղ՟դ՟մ՝ նշ ղթթղ՟ջս, նագխնշնրղմգվ խզ էնճժ՟սվե, ջ՟-

խ՟ճմ խ՟վնհ գմ դթվ՟վ ծգս՟ոմբգժ օ թվ՟վնր ռվ՟ճ խնրս՟խնրթժ, դթվ՟վ ՟ղՠնհ-

չ՟տմգժ օ մնճմթջխ դթվ՟վ ծ՟խ՟ջգժ: 

Աճջ կգրգվզ ՟վս՟խ՟վափվեմ Ն՟վգխգ՟մ նձզ խզ խ՟դղգմ՝ ծ՟ջս՟սգժնր ՟ջ-

սնր՟լ՟ճթմթմ ՠ՟տ՟ջնրէթրմզ: Չխ՟վգմ՟ժնռ ժպգժ Աջսնրլնճ ղ՟ջթմ, ՟վս՟ճ՟ճ-

սնր՟լ իփջւզ խզ ղգվըե՝ ղթմշ խզ ծ՟ջս՟սե, խզ ղթ՟տմե ճ՟վ՟խ՟վլ՟ճթմ գմէ՟-

խ՟մգվ. թ ռգվչնճ խ‘՟վս՟ճ՟ճսե սվ՟ղ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ՠ՟տ՟վկ՟խ ծ՟խ՟ջ՟խ՟մնր-

էթրմզ, նվ ւվթջսնմենրէգ՟մ ծթղզ խզ խ՟դղե, օ նվ յ՟մէ՟ծ՟վ՟լ ե Ավգրգժւզ, 

թմշոեջ մ՟օ ՟պ՟չթմ ւվթջսնմգ՟ճ Ավգրղնրսւզ: Ամծնրմթմ՝ ջ՟ծղ՟մ՟ց՟-

խնրթժզ, Ամմթրէ՟խ՟մթմ՝ յփյ՟ցգժթ բ՟պմ՟ժզ, դնրս Հնաթթմ՝ ղ՟վղմ՟մ՟ժզ, 

Ամգհլթմ՝ ղ՟ծխ՟մ՟տնր զժժ՟ժզ, նշմշ՟տնրղթ ա՟ա՟էմ՟խեսթմ՝ Փվխ՟վ՟վ զժժ՟ժզ, 

ղ՟ծխ՟մ՟տնրթմ՝ Կգմ՟վ՟վ զժժ՟ժզ, ՠնժնվնռթմ ո՟վսնրնհթմ՝ Յ՟հէ՟խ՟մ զժժ՟ժզ: 
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Վգվչ՟ոեջ, ՟ճջսգհ Աջսնրլնճ ՟մձ՟պգժթնրէթրմզ խզ ճ՟ճսմնրթ՝ նվ ղ՟վբ խզ 

բ՟պմ՟ճ, խզ ղգպմթ օ ճ՟վնրէթրմ խ‘՟պմե օ դնրա՟ծգպփվեմ, ՟ջսնր՟լ՟մ՟ժզ՝ 

ղ՟վբխ՟ճթմ ՟վ՟վ՟լթմ, թմշոեջ Տ՟մէեմ ոթսթ զջեվ մգվ՟ջսնր՟լ՟տնրղզ խ՟ղ 

՟ջսնր՟լգհնրէթրմզ (indiarsi) (Ավւ՟ճնրէթրմ, Դ, 28): Հվենրէթրմմ նր Իջժ՟ղնր-

էթրմզ բ՟վգվ յ՟վնրմ՟խ տնճտ սնր՟լ գմ, էե նվւ՟մ բընր՟վ, ղթմշգր թջխ ՟մ՟-

ինվը խվմ՟ճ զժժ՟ժ ՟ճջ ճ՟վ՟խ՟վլնրէթրմզ, օ ա՟ճէ՟խհ՟լ գմ: 

Ն՟վգխ՟տթմ ծ՟ր՟մ՟ՠ՟վ ՟ճջ «ցվխ՟անվլ սմփվեմնրէգ՟մ» ՟ղգմ՟ՠ՟վկվ 

գվաթշմ ե, նվ ՟ճմւ՟մ ծգպնր խզ էնրթ զժժ՟ժ Փ՟ջւ՟ժթ «ցթժթջնց՟մգվնր ՟ջսնր-

լնճ»-մ ՟մծ՟ջ՟մգժթ խ՟ս՟վգժնրէգմեմ, օ նվնռ՝ յ՟ս ՟մծ՟ր՟մ՟խ՟մ ե մ՟գր 

բվ՟ո՟յս ղս՟լնհնրէգ՟մ ծգսգրնվբմգվնրմ ՟ժ: 

Հգսգրգ՟ժ ո՟սխգվմգվեմ ղթ՟ճմ ղեխթմ ոթսթ ՟մբվ՟բ՟պմ՟ղ: «Ծմմբգ՟մ 

ս՟հ»-թմ ղեչ ՟ծ՟ր՟ջթխ խզ ճ՟ճսմ՟ՠգվնրթ «լնտ»-թ ցնի՟ՠգվնրէթրմզ: Յնռ-

ծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մթ ճ՟պ՟չ՟ՠ՟մթմ ղեչ (Ա 18), խզ իփջնրթ Աջսնրլնճ Մթ՟լմթ 

ղ՟ջթմ նվ ե «թ լնտ Հփվ» (eis ton kolpon tou Patros): Դեոթ ռ՟ճվ յ՟վընրղ, 

թմշոեջ խզ սգջմնրթ, օ նշ էե սգհթ ղեչ յ՟վընրղ, թմշոեջ ՟վբթ ժգդնրմգվնրմ ղեչ 

խզ ղթսթմ է՟վաղ՟մգժ, ծ՟ղ՟վըեւ ՠ՟մ՟կգրթ ղզ ՠ՟տ՟խ՟ճնրէգ՟մ ո՟սձ՟պնռ: 

Հ՟ճգվեմ է՟վաղ՟մնրէթրմզ խ՟ս՟վգ՟ժ խգվոնռ խզ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մե ճնրմ՟-

վեմ ՠմ՟ավթմ, ցնի՟վթմգժնռ մնճմթջխ «Աջսնր՟լ»՝ «Ովբթ»-նռ (թմշոեջ խզ 

ռխ՟ճգմ խ՟վա ղզ ճնրմ՟վեմ կգպ՟ավգվ օ յ՟ս ղզ է՟վաղ՟մնրէթրմմգվ): Ամ խզ 

ո՟ծո՟մե մնճմ յ՟վընրղզ բեոթ սգհ (նվ ե թ լնտ Հփվ): Ըժժ՟ժզ (ե), նրվգղմ 

խ՟ճնրմնրէթրմ շթ մյգվ, ՟ճժ յ՟վընրղ, ցնի՟բ՟վկ ցմսպսնրւ, Հփվ օ Ովբրնճ 

ղթչգր նհչ՟անրվնրղ, ՟ճմ, թմշ նվ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ գդվնռ խզ խնշնրթ «յվչ՟-

ՠգվնրէթրմ», ճնրմ՟վեմ «perikhoresis», ժ՟սթմգվեմ «circumincessio»՝ Սթվնճ 

ճ՟րթսգմ՟խ՟մ յ՟վընրղզ Ս. Եվվնվբնրէգ՟մ գվգւ Ամկգվնրմ ղթչգր: 

Ած՟ր՟ջթխ, նրվգղմ, Ն՟վգխթ ղփս «թ լնտ Ծմնհթ» ՟վյ՟ժնճջ ՟մնրմզ («Տ՟հ 

լմմբգ՟մ», Բ՟. 4) խզ ճ՟ճսմնրթ գվՠ Կնճջզ լմնրմբ խնր ս՟ճ «թվ լնտթմ լ՟հթ-

խթմ» («լնտնճ թրվնճ») (Բ՟. 6): Բ՟մթմ թ ճ՟րթսգմթտ լմնրմբզ խզ բ՟պմ՟ճ ղ՟վբ-

խ՟ճթմ լմնրմբ: Եվխնր անվլնհնրէթրմմգվմ ՟ժ խզ խ՟ս՟վնրթմ լնտթմ ղեչ, Հփվ՝ 

՟պ՟չթմզ, Կնճջթմ՝ գվխվնվբզ: Ծմնրմբթ ՟ճջ յ՟վընրղզ՝ ջեվմ ե, գվանր՟լ նվոեջ 

՟ջսնր՟լ՟ճթմ մ՟ի՟կգպմնրէթրմ՝ նվ գվխնր լմնրմբմգվզ խզ ղթ՟տմե: Աղոզ, նվ 

լ՟լխ՟լ եվ Մ՟վթ՟ղ Կնճջզ ծվգյս՟խթ ՟րգսղ՟մ ՟սգմ օ մ՟ի՟ոեջ ՟պ՟չմնվ-

բ՟լ եվ Իջվ՟ճեժթ ընհնռնրվբզ բեոթ Արգսգ՟տ գվխթվզ, ղգվ ռվ՟ճ ՟մկվգրգժ 

սնր՟լ եվ ջթվնճ ւ՟հտվնրէթրմզ: Սեվզ, նրվգղմ, ՟ղոե ղզ խզ լմթ, ջ՟խ՟ճմ ՟ճջ 

ոթսթ շո՟ս՟ծեվ, գէե մնճմ թմւզ ՟ղոզ ջեվե ղհնր՟լ շզժժ՟վ (Բ՟. 10): «Սեվզ՝ 

նվ ՟վգրզ օ ղթրջ ՟ջսհգվզ խզ յ՟վըե» ոթսթ զջեվ Տ՟մէեմ (Ավւ՟ճնրէթրմ, ԼԳ. 

145): Աղոթ յ՟վընրղզ ղթգրմնճմմ ե՝ դնվ սգջ՟լ եթմւ ՟րգս՟վ՟մ՟խ՟մ Բ՟մթմ 

յ՟վընրղթմ ղեչ: Աճջոեջ, խզ յ՟վնրմ՟խե Գվթանվ, ջեվզ խզ ճ՟ճսմ՟ՠգվե ջեվզ, 

լմ՟լ՝ ջեվեմ: Եր ՟ճջոեջ, ջթվնճ սգմշ՟մւզ էնճժ խնր ս՟ճ ջթվնճմ ղթ՟մ՟ժ ջեվթմ: 

Աճջ նրըամ՟անճմ ՠ՟մ՟կգրթմ ղեչմ ե ճ՟մծնրմջ ցնիծգս՟ոմբնրղզ Աղգմ՟ջնրվՠ 
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Եվվնվբնրէգ՟մ ՟մկգվնրմ, մ՟գր թվգմտ ՟մղ՟սնճտ գվ՟մնրէգմեմ բնրվջ նժնվսթ 

ղզ ղեչ, ղթմշ խզ ցնրէ՟մ մգվղ՟վբ՟տմգժնր Բ՟մզ Կնրջ՟ղփվ լնտթմ ղեչ: 

Ննճմւ՟մ ծվ՟ոնրվթշ ե ը՟ղ՟մ՟խթ ինվծնրվբզ՝ Յթջնրջթ Տգ՟պմզմբ՟պ՟-

չնրղթմ ղեչ (Տթվնչ ւ՟պ՟ջմփվգ՟ճ Տ՟ձ՟վ ա՟ժզ): Ծգվնրմթ Սթղենմ, նվ խ՟միթ-

ղ՟տ գհ՟լ եվ էե՝ ոթսթ շղգպմեվ ղթմշգր ՟յի՟վծթջ Փվխթշզ սգջմեվ, իփջւթմ 

թվ՟խ՟մ՟տնրղզ խզ սգջմե, խ՟մի՟ջ՟տ ղ՟վա՟վենրէթրմզ, Բ՟մթմ ճ՟մխ՟վլ՟խթ 

ը՟ղ՟մնրղնռ «ժթ ինվծնրվբնռ» (ինվծվբ՟ՠգվ, Գ՟. 20): Հփվղե մ՟ի՟ջ՟ծղ՟-

մնր՟լ ը՟ղ՟մ՟խթմ ժվնրղմ ե. օ ՟ճջ խ‘թվ՟խ՟մ՟մ՟ճ ռ՟վբթմ ցէէնրղնռզ Մփվ 

լնտթմ ղեչ, ՟ճջթմւմ՝ Բ՟մթմ ղեչ, նվ ղ՟վղթմ խ‘զժժ՟ճ: Արգս՟վ՟մթ փվմ ե (՟րգ-

ս՟ՠգվ, Գ՟. 20), ՟ճջթմւմ` Բ՟վթ Արգսղ՟մ, նվմ ե մնճմթմւմ  Արգս՟վ՟մթ մյ՟-

մ՟խնրէթրմզ: «Ննվ գվ՟մնրէգ՟մ» փվմ ե (մնվ գվ՟մգ՟ժ, Գ՟. 22). ՟ճմ ե՝ ը՟ղ՟-

մ՟խթմ օ  ՟մնվ խ՟ս՟վղ՟մ, նվ զջս Յնռծ՟մմնր Արգս՟վ՟մթմ ղեչ տնճտ խնր ս՟ճ 

Բ՟մթմ՝ ղ՟ծնր՟մ – ՠ՟վկվ՟տնրղթ – ց՟պ՟րնվնրէգ՟մ ո՟ծզ, օ մ՟ր՟խ՟սթւմ ե 

մնվ ՟վ՟վշ՟անվլնրէգ՟մ ղզ: Աճջ «մնվ գվխթմւ գր մնվ գվխթվ» (Յ՟ճսմնրէթրմ 

Յնռծ՟մմնր ԻԱ. 11) ՠ՟մ՟կգրզ Գվթանվթ ագվ՟դ՟մտփվեմ ծ՟ձնճ ՠմ՟մթրէ ղզմ ե 

օ թվ ՠնժնվ  անվլգվզ խ‘նհնհե` մգվ՟պգ՟ժ Մ՟սգ՟մզ, նրվ ջսգհլ՟անվլնրէգ՟մ 

ռգվ՟մնվնանրղզ (՟ճմ՝ դնվ ՟մ ճ՟ձ՟ի «Գ՟վնրմ» խզ խնշե) ճնճջթ դգցթրպ ղզ խզ 

մգվյմշե նհՠեմ ՟ճվ՟լ խնխնվբթմ` ՟մ՟խմխ՟ժ ՟մխ՟վգժթ մգվյմշնրղ ղզ, ռգվ՟-

ծ՟ջ, նվոեջ ջնջխ յմնվծւ ագվ՟անճմ նրը՟է՟ցնրէգ՟մ ղզ ո՟ծնրմ: Քվթջսնջթ 

ճ՟վնրէգ՟մ մղ՟մ, գվՠ ՟մ թվ ա՟ծզ խզ ՠ՟վկվ՟մ՟ճ, «շնվ ՟մ՟ո՟ս»ե ղզ 

գժժգժնռ, գպ՟տնհ գվխվեմ՝ բեոթ խնրջ՟խ՟մ ռգծ՟անճմ գվխթմւզ (Յ՟վնրէթրմ, Տ՟հ, 

Զ՟. 14-15): Տթվնչ փվմ ե, ՟մռ՟իձ՟մ փվ, լ՟մփէ՝ ղթ՟ճմ Աջսնրլնճ: 

Սթվնճ ը՟ղմ ե, ՟պ՟րփսգ՟մ ը՟ղզ, ՟վգրգժւեմ լ՟անհ ՟պ՟րփսգ՟մ ՟ջսհթ 

ը՟ղմ ե: Եր ջեվզ ղ՟մ խնր ա՟ճ («ձգղգ՟ժ»` «Տ՟հ Յ՟վնրէգ՟մ», Զա. 2), խզ յվչ՟-

ա՟ճթ («ջթվնճ յվչ՟մ», Զա. 10)` ՟ջսհգվնռ յվչ՟ո՟սնր՟լ: Ծնռզ ՟վ՟ա խզ 

յ՟վըթ, խզ ճ՟պ՟չ՟մ՟ճ («ռ՟հզմէ՟տ ՟լգ՟ժ», Զա. 14) բեոթ ՟վգրգժգ՟մ բնրպզ: 

Որ ՟ճջ բվ՟մ ղեչ Մ՟ծեմ ՟վյ՟ժնճջ խզ խ՟վբ՟ճ, նվ ռվ՟տգվեմ «բնրպմ գվխմթտ» 

խզ խնշնրթ, Տեվգ՟մ՝ Եդգխթեժթ (ԽԷ. 1-2) մխ՟վ՟ավ՟լ բնրպզ` Կնճջթմ ղ՟վղմթմ 

մղ՟մ ց՟խ, «ջցպնր՟լ տփհ»-նռ ՠգհղմ՟րնվնր՟լ: Լվնրղթ ը՟ղմ ե («ը՟ղ խ՟-

ս՟վղ՟մ»)՝ Հ՟ղՠ՟վկղ՟մ գվխվնվբ Տ՟հթմ (Ըՠ. 12) ղեչ: 

Ծնռմ ՟ժ Գվթանվթ ծ՟ղ՟վ խվխմ՟խթ թղ՟ջս նրմթ. ՟ջսգմ՟խ՟մզ՝ զմբնրմ՟-

վ՟մ ՟ղեմ սգջ՟խթ ծվեյմգվնր, ՟ղեմ շ՟վթւթ. օ գվխմ՟ճթմզ՝ ռգվ՟մնվնաղ՟մ 

ռ՟ճվ, ղխվսնրէգ՟մ չնրվգվնր մյ՟մ, նվ ջխջգ՟ժ Քվթջսնջթ` Յնվբ՟մ՟մթ ղեչ ջնր-

դնրղեմ, թվգմ՝ Փվխշթմ զմբ՟պ՟չ ա՟տթմ (Ջվփվծմեւ, Ա. 41-49): Եխգհգտրնճ Տ՟հթ 

գվխնր լնռգվմ գմ («Տ՟հ գխգհգտրնճ», Ժ՟. 13-14), ՟մծնրմ լնռզ, լ՟հթխմգվնր 

անճմնռ ի՟ճս՟ՠհես, նվ խզ մգվխ՟ճ՟տմե Քվթջսնջթ խգվո՟վ՟մ՟ցնինրէթրմզ 

Ապ՟ւգ՟ժմգվնրմ բթղ՟տ, Աճժ՟խգվոնրէգ՟մ Տ՟հթմ ղեչ (է. 5-7), նրվ շգմ ո՟խ-

ջթվ ՟խմ՟վխմգվ Վ՟վբ՟ռ՟պթ սփմթմ՝ թվ ռ՟վբգվնր զմլ՟ճ՟ՠգվնրղնռ՝ ՟րգժթ 

ւ՟մ Պ՟ճլ՟պ՟խգվոնրէգ՟մ ժնճջթմ: 
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Մ՟վթ՟ղ օ Եխգհգտթմ՝ խ՟ս՟վգժ՟ոեջ բգվցնի՟վթմգժթ՝ թմշոեջ ՠ՟վկ-

վ՟անճմ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մ ղեչ, Գ՟մկ՟վ՟մթ իմչնճւզ խզ ծ՟մբթջ՟մ՟մ: 

Աոյգտնրտթշ գվգրնճէ ղզմ ե կանհ՟խ՟մ սգմբզ՝ Եխգհգտրնճ օ ՟մնվ սթգդգ-

վ՟խ՟մնրէգ՟մ ծ՟մբեո,  Եխգհգտրնճ մնրթվնր՟լ Տ՟հթմ ղեչ, «մ՟ի՟յ՟րթհ 

ժնճջթ՝ ՠնժնվ ՟դագվնրմ ծ՟ղ՟վ» («Ք՟վնհ գխգհգտրնճ», Ժ. 19), «մյ՟մ՝ ծգպ՟րնվ 

՟դագվնր ծ՟ղ՟վ, ՟յի՟վծթջ խնշ՝ ցնհթ կ՟ճմնռ» (Ժ. 36-37), նվոեջ սթո՟վ 

՟ճժ՟դ՟մ կգրգվնր, ՠ՟դղ՟կգր յեմւ, ծմ՟դ՟մբնրէգ՟մ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ռ՟ճվ՝ ը՟-

ղ՟մ՟խմգվնր օ ՟դագվնր ծ՟ղ՟վ, ծ՟ր՟ւնր՟լ Քվթջսնջթ ՟մնրմնռ (ծղղս. Ժ. 

80-87), խնրվլւթմ ջգհղնր՟լ՝ նվոեջ ՟պ՟մտ ջսթոնհնրէգ՟մ ՠ՟վթ ա՟ժնրջս 

(«՟մՠպմ՟բ՟ս»), կգպւե ՠպմ՟լ («կգպ՟ղՠ»), ց՟ցխ՟մխ՟ս ջթվնռ («ջթվնռ 

ւ՟հտվնրէգ՟ղՠ») օ ո՟յսո՟մնրէգ՟մ բհգ՟խզ ՟պ՟չմնվբնր՟լ (Ժ. 100-102), 

գվխմւթ օ գվխվթ մգվբ՟յմ՟խնրէթրմ, ՠ՟վկվնրէթրմ օ ինվնրէթրմ («Տ՟հ գխգ-

հգտրնճ», Ժ՟. 1-2): Թպշնրմ ղզ խ‘՟վէմմ՟ճ նր խ‘գվաե ծգէ՟մնջմգվնրմ, ՠնժնվ 

ղ՟վբխ՟մտ խ‘գվաե, նվոեջդթ ի՟շթմ ռվ՟ճ Քվթջսնջթ ՟վգ՟մ ՟ճագխնրէւթմ 

ղթ՟մ՟մ՝ թմշոեջ մ՟գր Կ՟մ՟ ծ՟վջ՟մթւթ ՠ՟ը՟խթմ: Եխգհգտրնճ ինվծնրվբզ 

խ‘գդվ՟ց՟խնրթ իվ՟իձ՟մ՟ճթմ ծվ՟րեվնռ ղզ, ՟վգրգժգ՟մ ծ՟մբթջ՟ձ՟յթ թրվ՟-

ճ՟սնրխ նձնռ ղզ. «խզ ծվ՟նրթվգղ, խզ ծվ՟նրթվգղ ծ՟մբթջ՟ձ՟յթմ. Եխե՛ւ, մնվ 

ընհնռնրվբմգվ, խգվե՛ւ, խգվե՛ւ թղ ծ՟տջ գր իղգտե՛ւ թղ աթմթջ: Ապճ՟րես ՟ովգ-

տե՛ւ, ճ՟րթսգ՟մ բ՟վգվնռ» (Ժՠ. 10-14): 

Եր ղթգրմնճմ սփմ՟խ՟մ ղէմնժնվսնռ՝ ՟վգրգժգ՟մ ցնի՟ՠգվնրէթրմմգվնռ 

՟պժտնրմ, ո՟վջխ՟խ՟մ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէգ՟մ ո՟վսեդմգվնր ծ՟ձնճւմգվնռ իվ՟-

ինրջնր՟լ, ճփվթմնրգտ՟ր մ՟գր «Վգվ՟ցնիղ՟մ Մգհգբթմ», նրվ ՟պ՟րգժ ւ՟մ 

գվՠգւ Աջսնր՟լ՟ղ՟ճվ օ Եխգհգտթ դթվ՟վ խզ ծգս՟ոմբգմ նր խզ մնճմ՟մ՟մ. մն-

ձթմգվ՝ նվոեջ Վ՟ծ՟ամթ կնիւն, խ՟ղ՟վ՟կգր ճփմւգվ, ժնրջ՟ց՟ճժ ՟ջսհ, լնռ՟-

մղ՟մ ՟շւգվ, մպմգմթ՟մղ՟մ էնրյգվ, լ՟հխ՟դ՟վբնր՟լ բ՟ցմթ, նվնր տփհնրմզ 

ջթվնռ սվնց՟լ ջվսե խզ լմթ, գվա օ ո՟վ, ՟ժգլ՟լ՟մ էթխնրմւմգվ, ռ՟վբթ 

էգվէթ մղ՟մ յվէնրմւմգվ, ւմ՟վ՟մղ՟մ ժգդնր, գվգջզ լ՟լխնհ՝ դ՟վբ՟վնր՟լ 

ռ՟վջգվ, ռ՟վբգ՟ճ խնրվլւգվ, ղ՟մթյ՟խգ՟ճ կգպւգվ, ջնրհ ծ՟մբգվկ՟մւ, ո՟-

սնր՟խ՟մ ՟խ՟մմգվնռ ափսթ, խ՟էխէնհ ժնճջթ խ՟էթժմգվ, գվՠ թվ նսմ՟ւ՟ճժգվնռ 

խզ յ՟վըթ («Մգհգբթ լմմբգ՟մ», ԺԴ ՟.): Ս՟ճգ՟է Ննռ՟ճթ խ՟ղ Լ՟ճժ՟ Նթդ՟ղթթ 

բթղ՟տ խզ ասմնրթմւ: 

Վգծ՟անճմ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէթրմ` ՟պ մնր՟դմ ՟ղգմեմ ՟րգժթ ւմ՟վգվա՟խ ղ՟-

ջգվնրմ ղեչ: Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ մթրէգվ՝ գհ՟մ՟խ՟րնվնրղնռ խ՟ս՟վնր՟լ, 

ծ՟ձգժթ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթթ, ՟մծգս՟դփսգժթ ինվնրէգ՟ղՠ օ ՟վս՟ջնռնվ ին-

վ՟է՟ց՟մտ ՟խմ՟վխմգվնռ: 

Բ՟ճտ օ ՟ճմոեջ, ւ՟չ՟ռ՟վը գմւ Մ՟սգ՟մթ՝ նհՠգվանրէգ՟մ ՟հ՟հ՟խթմ, 

նվոեջդթ ղգմւ ղգդթ ծ՟վտ շս՟մւ, էե ն՞ռ ե թջխ՟ոեջ Գվթանվզ օ էե թմշոե՞ջ 

խ՟վնհ ե ագհգտխնրէգ՟մ յնհյնհնրղզ դնրանրթժ՝ ՟ո՟յի՟վ՟մւե ս՟մչնր՟լ 

ղ՟վղմթ ղզ ղնիթվթմ ծգս: Եր ձթյբ ՟ճբ ե Մ՟սգ՟մթմ ՟վս՟ջնռնվ մնվնրէթրմզ, 
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նվ ղգդ ւթշ ղզ էգվ՟ծ՟ր՟ս խզ էնհնր թվ ծվ՟յ՟ագհ ավ՟խ՟մ ՟վս՟բվնրէգ՟մ 

ղմ՟տնվբթմ բթղ՟տ, օ ճ՟սխ՟ոեջ ծնմ, նրվ ղգդթ ՟ճմւ՟մ ի՟հ՟հ՟լ խզ էնրթ 

ցվխնրէգ՟մ ժ՟ր՟սգջնրէգ՟ղՠ: 

Ավբ՟վգր, «Գ՟մկ՟վ՟մզ» լթջ՟խ՟մ ՟հփէւեմ ս՟վՠգվ գվխ ղզմ ե, նվ թվ 

թջխ ՠմնրէգ՟ղՠ ՟դաթ ղզ ՠթրվգհ՟տ՟լ ճթյ՟ս՟խզ խզ խ՟դղե: Հ՟ղ՟ճմ 

ցվխնր՟լմգվնրմ գվազ, ընհնռ՟վ՟մթ գվազ: Ամ անռ՟ՠ՟մնրէգ՟մ օ խ՟ղ ՟ժ 

ինվծնրվբթմ կ՟ճմզ խ‘՟վս՟ճ՟ճսե: Խփջւգվ գմ, նվնմտղնռ ւվթջսնմգ՟ճ ՟ղեմ 

ընհնռնրվբ խզ չ՟մ՟ճ Քվթջսնջթ անվլթմ զմխգվ՟մ՟ժ, նվ ճ՟սխ՟ոեջ ընհնռթ 

անրղ՟վղ՟մ ղթչնտ՟ր խզ ցվխե ինվծվբ՟խ՟մ ջնրվՠ մյ՟մմգվնր ղթչնտ՟ր, նրվ 

թջխ՟խ՟մ ծ՟ղ՟վգմ՟խտնրէթրմ ղզ խզ ջսգհլնրթ՝ Տթվնչ ծգս, օ նվ ծ՟ր՟ս՟-

տգ՟ժմգվնրմ խզ ծ՟ջմթ ռ՟ճվգվնր օ բ՟վ՟աժնրիմգվնր ս՟վՠգվնրէգ՟մզ ղեչ: 

Խփջւգվզ «ցնի՟մտնր՟լ» իփջւգվ գմ, ՠմ՟մթրէթ ղզ յնրվչ ՟մջ՟ծղ՟մ ցնցն-

ինրէթրմմգվ գմ: Ահփէւզ ՟ր՟մբնրէթրմ ե, ղ՟մ՟ր՟մբ էե՝ աժի՟րնվ ծ՟հնվբ՟ղթ-

չնտմ ե ՟ր՟մբնրէգ՟մ. ՟ճջթմւմ՝ ջգվնրմբե ջգվնրմբ ծ՟ր՟սւթ ցնի՟մտնրղմ ե: 

Բ՟տ՟ճ՟ճս ե, նվ թրվ՟ւ՟մշթրվ ջգվնրմբ խզ խ՟մնմ՟րնվե նր խզ խ՟հ՟ո՟վե 

՟ր՟մբնրէթրմզ, թվ ղ՟ջմ՟խտնրէթրմզ խզ ՠգվե, դ՟ճմ խ‘զմէգվտե, դ՟ճմ խզ ղգխ-

մ՟ՠ՟մե նր խ‘գվաե, թվ ը՟ղ՟մ՟խմգվնր ճ՟սնրխ քթդթւ՟խ՟մ օ ծնագրնվ խգմջ՟-

ղթչնտմգվնռ: Ս՟խ՟ճմ խզ ղմ՟ճ ը՟ճպզ՝ ղյս՟խ՟մփվեմ ռ՟րգվ՟խ՟մթ գր անվլփմթմ: 

«Գ՟մկ՟վ՟մթ» Գվթանվզ` սփմգվնր ռգվ՟ՠգվգ՟ժ թվ ՠմ՟ավգվնր ռգվ՟ավնր-

ղթ ինվծվբ՟րնվնրէգ՟ղՠ, գվՠգղմ ղգխմ՟ՠ՟մնրէգ՟մ իթջս բընր՟վնրէգ՟ղՠ, 

լթջ՟խ՟մ ծգհթմ՟խ ե, օ թվ իփջթժզ ՠնժնվթմ ծ՟ղ՟վ ՟հփէւ ե: Եր գէե, թ ռգվչնճ, 

Հ՟ճ գխգհգտրնճ ո՟յսփմ՟խ՟մ ՟հփէւթմ ղեչ թվղե յ՟ս ՠ՟մ շե ղմ՟տ՟լ, ծ՟ր՟-

մ՟ՠ՟վ նվնռծգսօ ՟մ ՟ճջ ծգհթմ՟խ՟լ ավնրէգ՟մ ղեչմ ՟ժ ՟ճմւ՟մ ՟մկմ՟խ՟մ 

ե օ թվ ՟վկ՟ա՟մամգվզ ՟ճմւ՟մ ՟ճժ՟դ՟մ նր ՠ՟դղ՟դ՟մ գմ, նվ խ՟վնհ ե 

դ՟մնմւ՝ ս՟ամ՟ո՟լ ընհնռ՟խ՟մմգվնր՝ նվոեջ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ, ի՟հ՟հ՟լ, սթգ-

դգվ՟խ՟մ կ՟ճմ ղզ ժջգժթ բ՟վկմգժ: Աճջ ե Ն՟վգխզ, օ ՟ճջ ե ժգդնրթ նձզ, նվղնռ 

խ‘՟վս՟ճ՟ճսնրթ: Գնրտե ս՟խ՟րթմ յ՟ս ՠ՟մ խ՟ճ թվղե, նվոեջդթ ընհնռնրվբզ 

խ՟վգմ՟ճ ծ՟ջխմ՟ժ թվ ժգդնրմ: Աճմ թմշ նվ ղգդ խզ սո՟րնվե լթջ՟խ՟մ ՟մ՟մկ-

մ՟րնվ էգվնրէգ՟ղՠ, թվ ղեչ ՟մկմ՟րնվզ խզ անվլե: 

Կ‘նրդգմւ անրտե զջգժ, նրվգղմ, նվ Մ՟սգ՟մզ ժնխ ՟մկմ՟խ՟մ նհՠթ գ՞վա ղզմ 

ե, ՟մխվխմգժթ, նրըամփվեմ խ՟ոնր՟լ խգ՟մւթմ, դա՟ճ՟խ՟մնրէգ՟մ, Գվթանվ 

ղ՟վբնր նհՠգվանրէգ՟՞մ… օ ՟՞ճջ ղթ՟ճմ: Շ՟ս ղ՟խգվգջ՟ճթմ ոթսթ զժժ՟վ բվ՟-

խ՟մփվեմ ո՟ս՟ջի՟մգժ: Վջս՟ծ՟ՠ՟վ, ղգվ իջսփվեմ ՟մծ՟ս՟խ՟մ դա՟ճմնր-

էգ՟մ ծ՟ղ՟վ, անճնրէգմ՟ո՟յսնրէգմե ղզ բվնյղնր՟լ, նվնրմ ղեչ ծ՟վտնրղթմ 

մգհնրէթրմզ ծվ՟ոնրվթշ խզ էնրթ՝ ՟րգժթ ւ՟մ նվգրե ՟պ՟վխ՟ճ՟խ՟մ ո՟ս՟ջի՟-

մե, նվնռ մղ՟մ մ՟իզմսվնրէթրմ ղզ ՟մինրջ՟ցգժթփվեմ խզ ճ՟ճսմ՟ՠգվնրթ: Ս՟-

խ՟ճմ յ՟ս լ՟մվ ջի՟ժ ղզ ոթսթ զժժ՟վ ՟ջնվ ղթ՟ճմ ջ՟ծղ՟մ՟ց՟խնրթժ. Ն՟վգխզ 

ոթսթ մգվխ՟ճ՟տնրեվ նվոեջ ը՟ղ՟մ՟խ՟ռվեո ՠ՟մ՟ջսգհլ ղզ, մ՟ի՟յ՟րթհ 

ղզ, պ՟ծռթվ՟ճ ղզ: Ա՞ճջ ե ղգլնրէթրմզ: 
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Կզ խ՟վլգղ, էե Մ՟սգ՟մթմ ՟մղ՟սշգժթ ղգլնրէթրմզ ջ՟ ե, ՠ՟ճտ մ՟գր նր 

ճ՟սխ՟ոեջ` ՟ջնվ ծ՟խ՟պ՟խզ: Վջս՟ծ՟ՠ՟վ ՟մծ՟սթմ ցնվկ՟պնրէթրմմ ե, 

ղգլ՟ոեջ ՠմնվնյնր՟լ թվ ո՟սղնրէգմեմ, ՠ՟ճտ ՟մ ղ՟վբխ՟ճթմ ո՟սղնրէգ՟մ 

մյ՟մ՟ՠ՟մ խզ բ՟պմ՟ճ, նրվ ՠնժնվզ թվգմտ ՟մկմ՟խ՟մ անճնրէգ՟մ ո՟սխգվզ 

տնժ՟տ՟լ խզ սգջմգմ, նշ էե ղ՟վբխ՟ճթմ բթղ՟աթլգվզ նվոեջ ջսնվնանրէթրմ, 

՟ճժ ՟ճմ ղ՟վբխ՟ճթմզ, նվ ճ՟սխ՟մթյմ ե յ՟սգվնրմ, ՠնժնվթմ օ թրվ՟ւ՟մշթրվթմ: 

Ն՟վգխզ ՟ջնվ ՠնժնվնռթմ աթս՟խթտ ե օ դ՟ճմ ճջս՟խփվեմ խզ ծ՟ջս՟սե. թվ 

տ՟րզ՝ տ՟րթմ կ՟ճմմ ե, ծ՟ղ՟յի՟վծ՟ճթմ ճ՟մտ՟մւթմ. «խ՟ղ՟րնվ՟ոեջ ղգհ՟-

բվգժնռ թմւդթմւջ՝ խզ ռխ՟ճգղ, էե ՟մմգվգժթ ճ՟մտ՟մւմգվնրջ ծ՟ղ՟վ ՠթրվ ՠ՟ղ-

ՠ՟ջ՟մւմգվնր ՟վը՟մթ գղ, մ՟ի՟ծ՟ճվ Աբ՟ղեմ ջխջգժնռ ղթմշգր ղ՟վբխ՟ճթմ 

ռգվչթմ լմնրմբզ անվլնր՟լ ղգհւգվզ թղ ղեչջ նրմգմ՟ժնռ, նր ՟ղգմնրմ ծ՟ղ՟վ գջ 

թմւջ ո՟վս՟խ՟մ դա՟ժնռ» (Մ՟սգ՟մ Ոհՠգվանրէգ՟մ, ՀԲ. ՟): Ամ ծ՟ժնտ ղզմ ե, 

նվնրմ ղեչ խզ կնրժնրթմ ՟ղՠնհչ ղ՟վբխնրէգ՟մ գհգվ՟խ՟մ ծ՟վտ՟խ՟մմգվզ: Ս՟-

խ՟ճմ, ՟րգժթմ գրջ` ծ՟պ՟շ՟մւ-ղ՟վբմ ե, նվ ՟դ՟սփվեմ նր աթս՟խթտփվեմ խ‘զմ-

բնրմթ ՟յի՟վծթջ տ՟րզ թվ ղեչ խվգժ: 

Մ՟սգ՟մզ ղգդ խ‘՟պթմւմե, ւ՟մթ նվ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ գվխ ղզմ ե, դնծմ ե, 

նվ ՟մ՟ջնրմմգվնր ՟վգ՟մ խզ յ՟հ՟իե՝ ս՟պ՟ո՟լ խգ՟մւզ ՟մծ՟ս-ղ՟վբխնր-

էգ՟մ: Ձ՟ճմմ ե ՟մնվ, նվ ՠնժնվթմ օ թրվ՟ւ՟մշթրվթմ ծջխ՟ճ ի՟շզ ջս՟մկմ՟լ ե: 

Եր ձթյբ ՟ճջ ՠ՟մթմ ծ՟ղ՟վ, նվնռծգսօ, թ ռգվչնճ, ՟մ գհ՟լ ե «ո՟սխգվ օ մղ՟-

մնրէթրմ» Քվթջսնջթ՝ սթգդգվ՟խ՟մ ւ՟րթշթմ, օ էե Գվթանվ աթսե, նվ խվմ՟ճ 

ճնրջ՟ժ՝ Աջսնրլնճ մգվնհնրէգ՟մ, ժնճջթմ, ՟պխ՟ի ՟հ՟հ՟խթ ժպնրէգմեմ ՟մբթմ: 

Ամ թմւմթվգմ ծ՟ղ՟վ շ‘՟հգվջգվ, ՠնժնվթմ ծ՟ղ՟վ խ‘՟հգվջե: Ի ս՟վՠգվնրէթրմ 

լեջթմ օ թվ ժգդնրթմ, թվ ՠ՟վգիփջնրէթրմզ յմնվծ՟ՠգվ ե, ւ՟մթ նվ թվ ծգլգլ՟մ-

ւզ ՟մյցնէգժթփվեմ թվզ խզ ղմ՟ճ, ջ՟խ՟ճմ խ‘զմբնրմթ, թրվ՟ւ՟մշթրվթմ տ՟րզ խզ 

ղ՟վջե օ ՟ջնվ ծ՟ղ՟վ ՟ժ ՠնժնվթմմ ե: Ամծ՟ս՟խ՟մթմ ղեչ, նվ ծ՟ղ՟յի՟վ-

ծ՟ճթմ խ‘զժժ՟ճ, թվ գվգջզ խ‘՟ճժ՟խգվոնրթ Քվթջսնջթ բթղ՟աթլնռ, նվ Մգլ 

Ք՟րթշմ ե, թմշոեջ թրվ՟ճ՟սնրխ օ ճ՟ղ՟պփվեմ խզ ճ՟ճսմնրթ Հ՟ճնտ ծնագրնվ 

՟ր՟մբնրէգ՟մ ղեչ: Իվ ղեչ յնրմշ խ‘՟պմե ցվխնրէգ՟մ ինվ թղ՟ջսզ, ղ՟սնր-

տնր՟լ նշ ՟ճմւ՟մ ծ՟մբ՟վս ՟մկե ղզ, նվ դ՟ճմ խ‘զմբնրմթ նվոեջ ը՟ղ՟մ՟խթ 

ղեչ խ՟ս՟վնր՟լ գհգժնրէթրմ ղզ, ՟ճժ նվոեջ ջո՟ջղ՟մ կ՟ճմ, ՟վ՟վշ՟անվլնր-

էգ՟մ կ՟ճմզ՝ լմմբ՟ՠգվնրէգ՟մ գվխնրմւթմ ղեչ, ցվխնր՟լ՝ ժնխ ճնճջնռ (ծղղս. 

Հպնղ Ը. 22-24): Գվթանվ՝ Քվթջսնջթ գվխվնվբ ա՟ժջսգ՟մ ՟հգվջմ ե, ւ՟մթ 

՟հեսզ, մնճմթջխ գէե ՟վբեմ ցվխնր՟լ, խզ յ՟վնրմ՟խե: «Ավբեմ»-մ ե, ՠ՟ճտ 

ճ՟սխ՟ոեջ «ս՟խ՟րթմ»-զ, թհկզ, նվ ղ՟վբխ՟ճթմ ղ՟վղթմզ ռգվչ՟ոեջ օ 

դա՟ժթփվեմ ՟դ՟սնր՟լ զժժ՟ճ օ նրվ՟ինրէգ՟ղՠ նհնհնրթ: 

Եէե լթջ՟խ՟ս՟վնրէթրմզ խզ սփմ՟իղՠե Քվթջսնջ Փվխշթ ո՟սղնրէգ՟մ 

apex-զ (ա՟ա՟էմ՟խեսզ), Մ՟սգ՟մզ ղգվ ՟ճջփվգ՟ճթմ ս՟խ՟րթմ ՟մխ՟ո, իգհձ 

ո՟սղնրէգ՟մ կ՟ճմմ ե, ցվխնրէգ՟մ ճ՟ճսմ՟ՠգվնրղթմ ՟խմխ՟ժնրէգ՟ղՠ, նվոեջ-

դթ սթգդգվւթ ծթրջնր՟լւթմ ղեչ մգվէ՟ց՟մտե, ՟ճմ սթգդգվւթմ, նվ գմէ՟ծնհմ ե 

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթթ ՠնժնվ գվխգվնրմ: 


