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Այս Հատորին ԱռիթովԱյս Հատորին ԱռիթովԱյս Հատորին ԱռիթովԱյս Հատորին Առիթով    
    
ՆերՆերՆերՆերկայ հակայ հակայ հակայ հատոտոտոտորը կը պարը կը պարը կը պարը կը պարուրուրուրունանանանակէ Զակէ Զակէ Զակէ Զարեհ Արրեհ Արրեհ Արրեհ Արքեքեքեքեպիսպիսպիսպիս----

կոկոկոկոպոս Ազպոս Ազպոս Ազպոս Ազնանանանաւորւորւորւորեաեաեաեանի կեննի կեննի կեննի կենդադադադանի խօսնի խօսնի խօսնի խօսքը, որ անցքը, որ անցքը, որ անցքը, որ անցնող քանող քանող քանող քա----
ռառառառասուն տասուն տասուն տասուն տարիրիրիրինենենեներուն հնչեց Մերուն հնչեց Մերուն հնչեց Մերուն հնչեց Մեծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կիլիկլիկլիկլիկիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կա----
թոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսասասասարարարարանի Մայր Տանի Մայր Տանի Մայր Տանի Մայր Տաճաճաճաճարին եւ այլ եկերին եւ այլ եկերին եւ այլ եկերին եւ այլ եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեներու րու րու րու 
մէջմէջմէջմէջ::::    

ԶաԶաԶաԶարեհ Արրեհ Արրեհ Արրեհ Արքեքեքեքեպիսպիսպիսպիսկոկոկոկոպոպոպոպոսի բազսի բազսի բազսի բազմամամամատատատատաղանդ վասղանդ վասղանդ վասղանդ վաս----
տատատատակը կը ճիւկը կը ճիւկը կը ճիւկը կը ճիւղաղաղաղաւորւորւորւորուի եւ կը տաուի եւ կը տաուի եւ կը տաուի եւ կը տարածրածրածրածուի բազուի բազուի բազուի բազմամամամազան զան զան զան 
բնաբնաբնաբնագագագագաւառւառւառւառնենենեներէ ներս՝ երաժշտարէ ներս՝ երաժշտարէ ներս՝ երաժշտարէ ներս՝ երաժշտական, թարգկան, թարգկան, թարգկան, թարգմամամամանանանանական, կան, կան, կան, 
մեկմեկմեկմեկնոնոնոնողաղաղաղական, բական, բական, բական, բանանանանասիսիսիսիրարարարական, որոնք, լայն ոկան, որոնք, լայն ոկան, որոնք, լայն ոկան, որոնք, լայն ոււււսումսումսումսումնանանանա----
սիսիսիսիրուրուրուրութեամբ եւ պրպտութեամբ եւ պրպտութեամբ եւ պրպտութեամբ եւ պրպտումով կրնան վեր բեմով կրնան վեր բեմով կրնան վեր բեմով կրնան վեր բերել իր հարել իր հարել իր հարել իր հա----
րարարարազատ դէմքն ու արզատ դէմքն ու արզատ դէմքն ու արզատ դէմքն ու արժէժէժէժէքը մեր եկեքը մեր եկեքը մեր եկեքը մեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ վերւոյ վերւոյ վերւոյ վերջին յիսջին յիսջին յիսջին յիս----
նամնամնամնամեաեաեաեակի մշակի մշակի մշակի մշակուկուկուկութաթաթաթային ժային ժային ժային ժառանռանռանռանգուգուգուգութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    

Այս հաԱյս հաԱյս հաԱյս հատոտոտոտորը սարը սարը սարը սակայն, առանց խոր պրպտուկայն, առանց խոր պրպտուկայն, առանց խոր պրպտուկայն, առանց խոր պրպտումի եւ մի եւ մի եւ մի եւ 
ուուուուսումսումսումսումնանանանասիսիսիսիրուրուրուրութեան, արթեան, արթեան, արթեան, արդէն մեր առդէն մեր առդէն մեր առդէն մեր առջեւ պարզ ու ջեւ պարզ ու ջեւ պարզ ու ջեւ պարզ ու 
յսյսյսյստակ կը գծագտակ կը գծագտակ կը գծագտակ կը գծագրէ պատրէ պատրէ պատրէ պատկեկեկեկերը Զարը Զարը Զարը Զարեհ Արրեհ Արրեհ Արրեհ Արքեքեքեքեպիսպիսպիսպիսկոկոկոկոպոս պոս պոս պոս 
մարմարմարմարդուն, հադուն, հադուն, հադուն, հայուն, եկեյուն, եկեյուն, եկեյուն, եկեղեղեղեղեցացացացակակակականին, հօր, եղնին, հօր, եղնին, հօր, եղնին, հօր, եղբօր եւ հաբօր եւ հաբօր եւ հաբօր եւ հարարարարա----
զազազազատինտինտինտին::::    ԱյնԱյնԱյնԱյնքան սաքան սաքան սաքան սահուն, նոյնհուն, նոյնհուն, նոյնհուն, նոյնքան խոքան խոքան խոքան խորունկ են այս քարունկ են այս քարունկ են այս քարունկ են այս քա----
րոզրոզրոզրոզնենենեները, հարը, հարը, հարը, հաղորղորղորղորդադադադական եւ հարսկան եւ հարսկան եւ հարսկան եւ հարստատատատացուցուցուցուցիչ, յորցիչ, յորցիչ, յորցիչ, յորդոդոդոդորարարարա----
կան եւ ներգկան եւ ներգկան եւ ներգկան եւ ներգրարարարաւող, թեւող, թեւող, թեւող, թելադլադլադլադրարարարական եւ տպական եւ տպական եւ տպական եւ տպաւուուուորիչ, տերիչ, տերիչ, տերիչ, տեսոսոսոսո----
ղաղաղաղական ու հմական ու հմական ու հմական ու հմայողյողյողյող::::    ԽրաԽրաԽրաԽրատատատատական բայց կենկան բայց կենկան բայց կենկան բայց կենսասասասայոյզ, ցայոյզ, ցայոյզ, ցայոյզ, ցա----
սումսումսումսումնանանանախառն բայց քաղցխառն բայց քաղցխառն բայց քաղցխառն բայց քաղցրարարարահունչհունչհունչհունչ::::    

ԶաԶաԶաԶարեհ պարեհ պարեհ պարեհ պատատատատանին, երինին, երինին, երինին, երիտատատատասարսարսարսարդը եւ կտադը եւ կտադը եւ կտադը եւ կտակակակակարար րար րար րար 
տատատատարէրէրէրէցը այնցը այնցը այնցը այնքան ցայքան ցայքան ցայքան ցայտուն կերտուն կերտուն կերտուն կերպով կպով կպով կպով կ’’’’ուրուրուրուրուագծուագծուագծուագծուին մեր ուին մեր ուին մեր ուին մեր 
աչաչաչաչքեքեքեքերուն առրուն առրուն առրուն առջեւ այս էջեջեւ այս էջեջեւ այս էջեջեւ այս էջերէն, ուրրէն, ուրրէն, ուրրէն, ուրկէ ստուկէ ստուկէ ստուկէ ստուգագագագապէս կը պէս կը պէս կը պէս կը 
պակպակպակպակսի ձայսի ձայսի ձայսի ձայնը միայննը միայննը միայննը միայն::::    

ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաբաբաբաբանանանանական եւ Ս. Գրական եւ Ս. Գրական եւ Ս. Գրական եւ Ս. Գրային իր հմտույին իր հմտույին իր հմտույին իր հմտու----
թիւնը, լեզթիւնը, լեզթիւնը, լեզթիւնը, լեզուի ճարուի ճարուի ճարուի ճարտատատատարուրուրուրութիւնը, հոգիի իր բիւթիւնը, հոգիի իր բիւթիւնը, հոգիի իր բիւթիւնը, հոգիի իր բիւրեղ պատրեղ պատրեղ պատրեղ պատ----
կեկեկեկերը կը ծորը կը ծորը կը ծորը կը ծորին իւրին իւրին իւրին իւրարարարաքանքանքանքանչիւր էջէն՝ վեչիւր էջէն՝ վեչիւր էջէն՝ վեչիւր էջէն՝ վերարարարակենկենկենկենդադադադանացնացնացնացնենենենե----
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լով զինք որլով զինք որլով զինք որլով զինք որպէս ներպէս ներպէս ներպէս ներբոբոբոբողաղաղաղագիր եւ պատգիր եւ պատգիր եւ պատգիր եւ պատգագագագամամամամաբեր հնչեղ բեր հնչեղ բեր հնչեղ բեր հնչեղ 
յույույույուշարշարշարշարձանձանձանձան::::    

ԶաԶաԶաԶարեհ Արրեհ Արրեհ Արրեհ Արքեքեքեքեպիսպիսպիսպիսկկկկոոոոպոպոպոպոսի քասի քասի քասի քարոզրոզրոզրոզնենենեներուն մէջ մենք րուն մէջ մենք րուն մէջ մենք րուն մէջ մենք 
դէմ յանդէմ յանդէմ յանդէմ յանդիդիդիդիման կու գանք ոման կու գանք ոման կու գանք ոման կու գանք ո´́́́չ միայն սոսկ քաչ միայն սոսկ քաչ միայն սոսկ քաչ միայն սոսկ քարորորորոզիզիզիզիչին, չին, չին, չին, 
այլ ջաայլ ջաայլ ջաայլ ջատատատատագով եւ ներգով եւ ներգով եւ ներգով եւ ներբոբոբոբողաղաղաղագիր բագիր բագիր բագիր բանասնասնասնաստեղտեղտեղտեղծին, մխիծին, մխիծին, մխիծին, մխիթաթաթաթա----
րիչ վարիչ վարիչ վարիչ վանանանանակակակականին, գօնին, գօնին, գօնին, գօտեպնտեպնտեպնտեպնդող առաքդող առաքդող առաքդող առաքեաեաեաեալին, յանլին, յանլին, յանլին, յանդիդիդիդիմամամամա----
նող մարնող մարնող մարնող մարգագագագարէրէրէրէին եւ կենին եւ կենին եւ կենին եւ կենսազսազսազսազուարթ մարուարթ մարուարթ մարուարթ մարդունդունդունդուն::::    

ԵրիԵրիԵրիԵրիտատատատասարդ տասարդ տասարդ տասարդ տարիրիրիրիքէքէքէքէն արն արն արն արդէն իսկ թադէն իսկ թադէն իսկ թադէն իսկ թափանփանփանփանցած է ցած է ցած է ցած է 
մարդմարդմարդմարդկակակակային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքի ողն ու ծուքի ողն ու ծուքի ողն ու ծուքի ողն ու ծուծին, Ս. Գիրծին, Ս. Գիրծին, Ս. Գիրծին, Ս. Գիրքին, մեր ազքին, մեր ազքին, մեր ազքին, մեր ազ----
գի եւ եկեգի եւ եկեգի եւ եկեգի եւ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ պատւոյ պատւոյ պատւոյ պատմումումումութեան եւ այդ բոթեան եւ այդ բոթեան եւ այդ բոթեան եւ այդ բոլոլոլոլորը ան կը շարը ան կը շարը ան կը շարը ան կը շա----
ղաղաղաղախէ օրխէ օրխէ օրխէ օրուայ մարուայ մարուայ մարուայ մարդու կեանդու կեանդու կեանդու կեանքինքինքինքին::::    

Սոսկ աստՍոսկ աստՍոսկ աստՍոսկ աստուաուաուաուածածածածաբաբաբաբանանանանական, վարկան, վարկան, վարկան, վարդադադադապեպեպեպետատատատական կան կան կան 
կամ իմասկամ իմասկամ իմասկամ իմաստատատատասիսիսիսիրարարարական քական քական քական քարոզրոզրոզրոզներ չեն, այլ աներ չեն, այլ աներ չեն, այլ աներ չեն, այլ աննննմիմիմիմիջաջաջաջա----
կան եւ ուղկան եւ ուղկան եւ ուղկան եւ ուղղաղաղաղակի խօսք՝ կապկի խօսք՝ կապկի խօսք՝ կապկի խօսք՝ կապուած մեր առօրուած մեր առօրուած մեր առօրուած մեր առօրեայ կեանեայ կեանեայ կեանեայ կեան----
քինքինքինքին::::    

ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը, Քրիսչը, Քրիսչը, Քրիսչը, Քրիստոս իտոս իտոս իտոս ի´́́́ննննքը, Աստքը, Աստքը, Աստքը, Աստուաուաուաուածածածածա----
մայմայմայմայրը, Առաքրը, Առաքրը, Առաքրը, Առաքեալեալեալեալնենենեները, Մարրը, Մարրը, Մարրը, Մարգագագագարէրէրէրէնենենեները, Սուրրը, Սուրրը, Սուրրը, Սուրբերն ու բերն ու բերն ու բերն ու 
ՆաՆաՆաՆահահահահատակտակտակտակնենենեները պարզ առիթ են իր խօսրը պարզ առիթ են իր խօսրը պարզ առիթ են իր խօսրը պարզ առիթ են իր խօսքին եւ նմոյշ քին եւ նմոյշ քին եւ նմոյշ քին եւ նմոյշ 
օրիօրիօրիօրինակնակնակնակներ կեաններ կեաններ կեաններ կեանքի առողջ մաքի առողջ մաքի առողջ մաքի առողջ մատատատատակակակակարարարարարուրուրուրութեանթեանթեանթեան::::    
Անոնք կերԱնոնք կերԱնոնք կերԱնոնք կերպարպարպարպարներ են կամ լուներ են կամ լուներ են կամ լուներ են կամ լուսասասասաշող երեշող երեշող երեշող երեւոյթւոյթւոյթւոյթներ, ներ, ներ, ներ, 
որոնք խթաորոնք խթաորոնք խթաորոնք խթանող ոյժ են միայն իրենց կանող ոյժ են միայն իրենց կանող ոյժ են միայն իրենց կանող ոյժ են միայն իրենց կաղաղաղաղապապապապարին վրայ րին վրայ րին վրայ րին վրայ 
կերկերկերկերտետետետելու ապլու ապլու ապլու ապրող ու շնչող մարդ արարող ու շնչող մարդ արարող ու շնչող մարդ արարող ու շնչող մարդ արարարարարածը, այս պածը, այս պածը, այս պածը, այս պա----
րարարարագագագագային յատյին յատյին յատյին յատկակակակապէս հայ մարպէս հայ մարպէս հայ մարպէս հայ մարդը, մէկ խօսդը, մէկ խօսդը, մէկ խօսդը, մէկ խօսքով՝ մենք քով՝ մենք քով՝ մենք քով՝ մենք 
զմեզզմեզզմեզզմեզ::::    

Իրեն հաԻրեն հաԻրեն հաԻրեն համար քամար քամար քամար քարորորորոզը ուզը ուզը ուզը ուրիրիրիրիշին ուղղշին ուղղշին ուղղշին ուղղուած թուած թուած թուած թեեեելադլադլադլադ----
րանք չէ միայն, բերանք չէ միայն, բերանք չէ միայն, բերանք չէ միայն, բեմը՝ ամմը՝ ամմը՝ ամմը՝ ամբոբոբոբոխը հրահխը հրահխը հրահխը հրահրերերերելու միլու միլու միլու միջոց չէ ջոց չէ ջոց չէ ջոց չէ 
միայն, այլ ինքմիայն, այլ ինքմիայն, այլ ինքմիայն, այլ ինքզինք բազինք բազինք բազինք բանանանանալու եւ ինքլու եւ ինքլու եւ ինքլու եւ ինքզինք պարզինք պարզինք պարզինք պարպեպեպեպելու միլու միլու միլու մի----
ջոց՝ նախ ինքջոց՝ նախ ինքջոց՝ նախ ինքջոց՝ նախ ինքզինք եւ ապա իր դիզինք եւ ապա իր դիզինք եւ ապա իր դիզինք եւ ապա իր դիմամամամացիցիցիցինը յանը յանը յանը յարարարարաբեբեբեբերարարարա----
բար Ասբար Ասբար Ասբար Աստուտուտուտուծոյ դիծոյ դիծոյ դիծոյ դիտետետետելու եւ այլու եւ այլու եւ այլու եւ այնունունունուհեհեհեհետեւ առօրտեւ առօրտեւ առօրտեւ առօրեայ կեանեայ կեանեայ կեանեայ կեան----
քին մէջ արքին մէջ արքին մէջ արքին մէջ արտատատատայայյայյայյայտետետետելուլուլուլու::::    ԿարԿարԿարԿարդադադադացէք. ցէք. ցէք. ցէք.     
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,,,,Ես պիԵս պիԵս պիԵս պիտի ուտի ուտի ուտի ուզէի որ հոզէի որ հոզէի որ հոզէի որ հոգիս ծանգիս ծանգիս ծանգիս ծանրարարարաբեռնբեռնբեռնբեռնուած չըլուած չըլուած չըլուած չըլլար լար լար լար 
առօրառօրառօրառօրեայ հաեայ հաեայ հաեայ հազազազազարուրուրուրումէկ հոմէկ հոմէկ հոմէկ հոգեգեգեգերով, գրաւրով, գրաւրով, գրաւրով, գրաւուած ու խճողուած ու խճողուած ու խճողուած ու խճող----
ուած չըլուած չըլուած չըլուած չըլլար աշլար աշլար աշլար աշխարխարխարխարհին վեհին վեհին վեհին վերարարարաբեբեբեբերող մտարող մտարող մտարող մտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւննենենենե----
րով...որրով...որրով...որրով...որպէսպէսպէսպէսզի հոգիզի հոգիզի հոգիզի հոգիիս խոիս խոիս խոիս խորը կարը կարը կարը կարերերերենանանանայի ույի ույի ույի ունենենենենալ ազատ նալ ազատ նալ ազատ նալ ազատ 
անանանանկիւն մը, ուր մանկիւն մը, ուր մանկիւն մը, ուր մանկիւն մը, ուր մանկացկացկացկացեալ եւ մաեալ եւ մաեալ եւ մաեալ եւ մարրրրդացդացդացդացեալ իմ Փրկիչեալ իմ Փրկիչեալ իմ Փրկիչեալ իմ Փրկիչ    
ԱստԱստԱստԱստուածս ուուածս ուուածս ուուածս ունենենենենար մսունար մսունար մսունար մսուրանրանրանրանման իր գաման իր գաման իր գաման իր գահը...հը...հը...հը...    

,,,,Ես պիԵս պիԵս պիԵս պիտի ուտի ուտի ուտի ուզէի որ միտքս ծանզէի որ միտքս ծանզէի որ միտքս ծանզէի որ միտքս ծանրարարարաբեռնբեռնբեռնբեռնուած չըլուած չըլուած չըլուած չըլլար լար լար լար 
աշաշաշաշխարխարխարխարհի գիհի գիհի գիհի գիտուտուտուտութիւնը ամթիւնը ամթիւնը ամթիւնը ամբաբաբաբարերերերելու մոլու մոլու մոլու մոլուցլուցլուցլուցքով, բայց կաքով, բայց կաքով, բայց կաքով, բայց կա----
րերերերենանանանայի զԱստյի զԱստյի զԱստյի զԱստուաուաուաուա´́́́ծ ճանչծ ճանչծ ճանչծ ճանչնալ...նալ...նալ...նալ...    

,,,,Ես պիԵս պիԵս պիԵս պիտի ուտի ուտի ուտի ուզէի որ սիրտս ծանզէի որ սիրտս ծանզէի որ սիրտս ծանզէի որ սիրտս ծանրարարարաբեռնբեռնբեռնբեռնուած չըլուած չըլուած չըլուած չըլլար լար լար լար 
խխխխառառառառնափննափննափննափնթոր ու դառթոր ու դառթոր ու դառթոր ու դառնանանանացուցուցուցուցիչ զգացիչ զգացիչ զգացիչ զգացումցումցումցումնենենեներով, այլ կարով, այլ կարով, այլ կարով, այլ կա----
րերերերենանանանայի մայի մայի մայի մանուկ սրտի մը ամնուկ սրտի մը ամնուկ սրտի մը ամնուկ սրտի մը ամբողջ պարբողջ պարբողջ պարբողջ պարզուզուզուզութեամբ ու ամթեամբ ու ամթեամբ ու ամթեամբ ու ամ----
բողբողբողբողջաջաջաջական անկան անկան անկան անկեղկեղկեղկեղծուծուծուծութեամբ՝ իմ խեղճ բայց մսութեամբ՝ իմ խեղճ բայց մսութեամբ՝ իմ խեղճ բայց մսութեամբ՝ իմ խեղճ բայց մսուրացրացրացրաց----
եալ սրտիս խոեալ սրտիս խոեալ սրտիս խոեալ սրտիս խորը ընրը ընրը ընրը ընկակակակալել, գրկել ու համլել, գրկել ու համլել, գրկել ու համլել, գրկել ու համբուբուբուբուրել...իմ րել...իմ րել...իմ րել...իմ 
Փրկիչ ԱստՓրկիչ ԱստՓրկիչ ԱստՓրկիչ Աստուածս...եւ ես իր ներուածս...եւ ես իր ներուածս...եւ ես իր ներուածս...եւ ես իր ներկակակակայույույույութեամբ հթեամբ հթեամբ հթեամբ հրարարարացած՝ ցած՝ ցած՝ ցած՝ 
կակակակարերերերենամ իր սէնամ իր սէնամ իր սէնամ իր սէրը ճարը ճարը ճարը ճառառառառագայգայգայգայթել աշթել աշթել աշթել աշխարխարխարխարհինհինհինհին»»»»::::    

ԶաԶաԶաԶարեհ Արրեհ Արրեհ Արրեհ Արքեքեքեքեպիսպիսպիսպիսկոկոկոկոպոպոպոպոսի քասի քասի քասի քարոզրոզրոզրոզնենենեները, ներրը, ներրը, ներրը, ներբողբողբողբողներն ներն ներն ներն 
ու պատու պատու պատու պատգամգամգամգամնենենեները, սոսկ յորրը, սոսկ յորրը, սոսկ յորրը, սոսկ յորդոր ու խրատ չեն, թեդոր ու խրատ չեն, թեդոր ու խրատ չեն, թեդոր ու խրատ չեն, թելադլադլադլադ----
րանք ու դիրանք ու դիրանք ու դիրանք ու դիմամամամացիցիցիցինին ուղղնին ուղղնին ուղղնին ուղղուած սաստ չեն, այլ յստակ ուած սաստ չեն, այլ յստակ ուած սաստ չեն, այլ յստակ ուած սաստ չեն, այլ յստակ 
հասհասհասհաստատատատատումտումտումտումներ, բիւներ, բիւներ, բիւներ, բիւրերերերեղաղաղաղացած կացած կացած կացած կաղաղաղաղապարպարպարպարներ, ոներ, ոներ, ոներ, որոնց րոնց րոնց րոնց 
առառառառջեւ ունկնջեւ ունկնջեւ ունկնջեւ ունկնդիդիդիդիրը, իսկ հիրը, իսկ հիրը, իսկ հիրը, իսկ հիմա՝ ընմա՝ ընմա՝ ընմա՝ ընթերթերթերթերցոցոցոցողը, պիղը, պիղը, պիղը, պիտի տի տի տի 
խորհրխորհրխորհրխորհրդադադադածէ եւ բաղծէ եւ բաղծէ եւ բաղծէ եւ բաղդադադադատատատատակակակականը ընէ իր առօրնը ընէ իր առօրնը ընէ իր առօրնը ընէ իր առօրեայ վարեայ վարեայ վարեայ վար----
քին եւ իր առքին եւ իր առքին եւ իր առքին եւ իր առջեւ ուրջեւ ուրջեւ ուրջեւ ուրուագծուագծուագծուագծուած պատուած պատուած պատուած պատկեկեկեկերին եւ ապա րին եւ ապա րին եւ ապա րին եւ ապա 
իիիի´́́́ննննքը պիքը պիքը պիքը պիտի ճշդէ իր ուտի ճշդէ իր ուտի ճշդէ իր ուտի ճշդէ իր ուղեղեղեղեգիգիգիգիծըծըծըծը::::    ԱյսԱյսԱյսԱյսպէս.պէս.պէս.պէս.    

,,,,ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը սրտի մաքքը սրտի մաքքը սրտի մաքքը սրտի մաքրուրուրուրութեան ու սրբութեան ու սրբութեան ու սրբութեան ու սրբու----
թեան աղթեան աղթեան աղթեան աղբիբիբիբիւր է, կեանւր է, կեանւր է, կեանւր է, կեանքի դեղ... Ասքի դեղ... Ասքի դեղ... Ասքի դեղ... Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը երկքը երկքը երկքը երկ----
րարարարաւոր մեր կեանւոր մեր կեանւոր մեր կեանւոր մեր կեանքը երկքը երկքը երկքը երկնանանանային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքի զգլխիչ բոյքի զգլխիչ բոյքի զգլխիչ բոյքի զգլխիչ բոյրով րով րով րով 
օծաօծաօծաօծանող անունող անունող անունող անուշաշաշաշահոտ իւղն է...Ասհոտ իւղն է...Ասհոտ իւղն է...Ասհոտ իւղն է...Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը կեքը կեքը կեքը կենաց նաց նաց նաց 
ծածածածառին պտուղն է, անռին պտուղն է, անռին պտուղն է, անռին պտուղն է, անմամամամահուհուհուհութեան պարթեան պարթեան պարթեան պարգեգեգեգեւիչ... Ասւիչ... Ասւիչ... Ասւիչ... Աստուտուտուտու----
ծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը առաքը առաքը առաքը առաքիքիքիքինունունունութեան դաստթեան դաստթեան դաստթեան դաստիիիիաաաարակն է...րակն է...րակն է...րակն է...    Կամ՝Կամ՝Կամ՝Կամ՝    
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,,,,ԻԻԻԻմասմասմասմաստատատատաւոր գուոր գուոր գուոր գոյույույույութեան մը պաթեան մը պաթեան մը պաթեան մը պահանջքն է՝ իմասհանջքն է՝ իմասհանջքն է՝ իմասհանջքն է՝ իմաս----
տատատատաւուուուորել իր քայրել իր քայրել իր քայրել իր քայլելելելերը, իր ամէն մէկ որորը, իր ամէն մէկ որորը, իր ամէն մէկ որորը, իր ամէն մէկ որոշուշուշուշումին ու գորմին ու գորմին ու գորմին ու գործին ծին ծին ծին 
մէջ արմէջ արմէջ արմէջ արտատատատացոցոցոցոլացլացլացլացնենենենելով այն նպալով այն նպալով այն նպալով այն նպատատատատակը, որուն գիկը, որուն գիկը, որուն գիկը, որուն գիտակտակտակտակ----
ցուցուցուցութիւնը իր մէջ առած էթիւնը իր մէջ առած էթիւնը իր մէջ առած էթիւնը իր մէջ առած է»»»»::::    Եւ կամ՝Եւ կամ՝Եւ կամ՝Եւ կամ՝    

,,,,Այն ժոԱյն ժոԱյն ժոԱյն ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեները միայն կրը միայն կրը միայն կրը միայն կ’’’’ապապապապրին, որոնք պատրին, որոնք պատրին, որոնք պատրին, որոնք պատ----
մամամամական իրենց առական իրենց առական իրենց առական իրենց առաքքքքեեեելուլուլուլութեան տէր կը կանգթեան տէր կը կանգթեան տէր կը կանգթեան տէր կը կանգնին արնին արնին արնին արժաժաժաժա----
նի գինի գինի գինի գիտակտակտակտակցացացացակակակականունունունութեամբ եւ զայն կթեամբ եւ զայն կթեամբ եւ զայն կթեամբ եւ զայն կ’’’’իրաիրաիրաիրագորգորգորգործեն ամծեն ամծեն ամծեն ամ----
բողբողբողբողջաջաջաջական պական պական պական պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութեամբ ու նուիթեամբ ու նուիթեամբ ու նուիթեամբ ու նուիրուրուրուրումովմովմովմով»»»»::::    

ԶաԶաԶաԶարեհ Արրեհ Արրեհ Արրեհ Արքեքեքեքեպիսպիսպիսպիսկոկոկոկոպոս գիպոս գիպոս գիպոս գիտէ, կը տեստէ, կը տեստէ, կը տեստէ, կը տեսնէ որ մարնէ որ մարնէ որ մարնէ որ մար----
դիկ չեն պակդիկ չեն պակդիկ չեն պակդիկ չեն պակսիր, սիր, սիր, սիր, ,,,,որոնք անձորոնք անձորոնք անձորոնք անձնանանանական կամ հատկան կամ հատկան կամ հատկան կամ հատուաուաուաուածածածածա----
կան հական հական հական հաշիւշիւշիւշիւնենենեներէ թերէ թերէ թերէ թելադրլադրլադրլադրուած, հաուած, հաուած, հաուած, հակակակակառառառառակակակակասիսիսիսիրուրուրուրութեթեթեթենէ նէ նէ նէ 
դրդուած, անդրդուած, անդրդուած, անդրդուած, անհահահահատատատատական փական փական փական փառառառառասիսիսիսիրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէ տարրէ տարրէ տարրէ տար----
ուած՝ յաուած՝ յաուած՝ յաուած՝ յաճախ կռնակ կը դարձճախ կռնակ կը դարձճախ կռնակ կը դարձճախ կռնակ կը դարձնեն իրենց ազնեն իրենց ազնեն իրենց ազնեն իրենց ազգագագագային հային հային հային հա----
րարարարազատ հասզատ հասզատ հասզատ հաստատատատատուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն, մայրուն, մայրուն, մայրուն, մայրերերերենի եկենի եկենի եկենի եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին, ին, ին, ին, 
դպրոդպրոդպրոդպրոցին ու հացին ու հացին ու հացին ու համայնմայնմայնմայնքին, մոռքին, մոռքին, մոռքին, մոռնանանանալով նոյլով նոյլով նոյլով նոյնիսկ, որ անոնք նիսկ, որ անոնք նիսկ, որ անոնք նիսկ, որ անոնք 
իրենց բունիրենց բունիրենց բունիրենց բուն    իսիսիսիսկուկուկուկութիւնը կը կազթիւնը կը կազթիւնը կը կազթիւնը կը կազմեն...մեն...մեն...մեն...»»»»::::    Բայց դարձԲայց դարձԲայց դարձԲայց դարձեալ եալ եալ եալ 
չի նուասչի նուասչի նուասչի նուաստացտացտացտացներ մարներ մարներ մարներ մարդու արդու արդու արդու արժէժէժէժէքը, երբ կքը, երբ կքը, երբ կքը, երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,Բայց այն Բայց այն Բայց այն Բայց այն 
վայրկվայրկվայրկվայրկեաեաեաեանէն որ եկենէն որ եկենէն որ եկենէն որ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ սուրբ աւաւոյ սուրբ աւաւոյ սուրբ աւաւոյ սուրբ աւազազազազանէն ծնունդ նէն ծնունդ նէն ծնունդ նէն ծնունդ 
կկկկ’’’’առառառառնենք իբնենք իբնենք իբնենք իբրեւ Քրիսրեւ Քրիսրեւ Քրիսրեւ Քրիստոտոտոտոսի անսի անսի անսի անդամ, այլ խօսդամ, այլ խօսդամ, այլ խօսդամ, այլ խօսքով՝ երբ քով՝ երբ քով՝ երբ քով՝ երբ 
հահահահաւատւատւատւատքի ճամքի ճամքի ճամքի ճամբով կը միբով կը միբով կը միբով կը միաաաանանք Քրիսնանք Քրիսնանք Քրիսնանք Քրիստոտոտոտոսի, անոր՝ որսի, անոր՝ որսի, անոր՝ որսի, անոր՝ որ    
լոյլոյլոյլոյսէն ծնած լոսէն ծնած լոսէն ծնած լոսէն ծնած լո´́́́յսն է,այդ պայսն է,այդ պայսն է,այդ պայսն է,այդ պահէն սկսեալ մենք այհէն սկսեալ մենք այհէն սկսեալ մենք այհէն սկսեալ մենք այլեւս լեւս լեւս լեւս 
լոյս ենքլոյս ենքլոյս ենքլոյս ենք»»»»::::        

ՏաՏաՏաՏակակակակաւին, Զաւին, Զաւին, Զաւին, Զարեհ Արրեհ Արրեհ Արրեհ Արքեքեքեքեպիսպիսպիսպիսկոկոկոկոպոս իր քապոս իր քապոս իր քապոս իր քարոզրոզրոզրոզնենենեներովրովրովրով    
վճիտ շեվճիտ շեվճիտ շեվճիտ շեփոփոփոփորարարարահարն է հահարն է հահարն է հահարն է հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեանթեանթեանթեան::::    ՀաՀաՀաՀաւաւաւաւատարտարտարտար----
մումումումութիւն Ասթիւն Ասթիւն Ասթիւն Աստուտուտուտուծոյ, Եկեծոյ, Եկեծոյ, Եկեծոյ, Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին, լեզին, լեզին, լեզին, լեզուին, մշաուին, մշաուին, մշաուին, մշակոյկոյկոյկոյթին, թին, թին, թին, 
բոբոբոբոլոր անանց գանլոր անանց գանլոր անանց գանլոր անանց գանձեձեձեձերունրունրունրուն::::    ՑաՑաՑաՑասսսսումումումումնանանանախառն բախառն բախառն բախառն բառեռեռեռերով կը րով կը րով կը րով կը 
դիդիդիդիմէ արմէ արմէ արմէ արդադադադարուրուրուրութեան Դաթեան Դաթեան Դաթեան Դատատատատաւուուուորին, ըսերին, ըսերին, ըսերին, ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,Եւ ինչԵւ ինչԵւ ինչԵւ ինչպէպէպէպէ՜՜՜՜ս, ս, ս, ս, 
ոոոո´́́́վ Տէր, թոյվ Տէր, թոյվ Տէր, թոյվ Տէր, թոյլատլատլատլատրերերերեցիր որ այսցիր որ այսցիր որ այսցիր որ այսպիպիպիպիսի անասի անասի անասի անագոգոգոգորոյն ոճիրոյն ոճիրոյն ոճիրոյն ոճիրի րի րի րի 
մը զոհ երմը զոհ երմը զոհ երմը զոհ երթայ անթայ անթայ անթայ անմեղ ժոմեղ ժոմեղ ժոմեղ ժողողողողովուրդ մը... այն ժովուրդ մը... այն ժովուրդ մը... այն ժովուրդ մը... այն ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը, դը, դը, դը, 
որ քեոր քեոր քեոր քեզի հազի հազի հազի հաւաւաւաւատատատատարիմ ժորիմ ժորիմ ժորիմ ժողողողողովուրդն էր, որ քու անուվուրդն էր, որ քու անուվուրդն էր, որ քու անուվուրդն էր, որ քու անունիդ նիդ նիդ նիդ 
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քաքաքաքարրրրոոոոզիչն էր, քու փառզիչն էր, քու փառզիչն էր, քու փառզիչն էր, քու փառքիդ տաքիդ տաքիդ տաքիդ տարարարարածիչն էր իր ամծիչն էր իր ամծիչն էր իր ամծիչն էր իր ամբողջ բողջ բողջ բողջ 
կեանկեանկեանկեանքի ընքի ընքի ընքի ընթացթացթացթացքինքինքինքին...»...»...»...»    

Բայց անԲայց անԲայց անԲայց անմիմիմիմիջաջաջաջապէս, Մարպէս, Մարպէս, Մարպէս, Մարգագագագարէրէրէրէին նման կին նման կին նման կին նման կ’’’’եզեզեզեզրարարարակացկացկացկաց----
նէնէնէնէ....,,,,Այս բոԱյս բոԱյս բոԱյս բոլոլոլոլորը եկան, բայց մենք մեր հարը եկան, բայց մենք մեր հարը եկան, բայց մենք մեր հարը եկան, բայց մենք մեր հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեթեթեթե----
նէն չշենէն չշենէն չշենէն չշեղեղեղեղեցանքցանքցանքցանք», », », », աւեաւեաւեաւելին՝ լին՝ լին՝ լին՝ ,,,,Մեր ժոՄեր ժոՄեր ժոՄեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը իր այդ վերդը իր այդ վերդը իր այդ վերդը իր այդ վեր----
ջին, ամեջին, ամեջին, ամեջին, ամենէն փորնէն փորնէն փորնէն փորձիչ հարձիչ հարձիչ հարձիչ հարուաուաուաուածին գիտծին գիտծին գիտծին գիտցաւ գիցաւ գիցաւ գիցաւ գիտակտակտակտակցացացացա----
կան պական պական պական պատաստաստաստասխան տալ, հախան տալ, հախան տալ, հախան տալ, հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեամբ արթեամբ արթեամբ արթեամբ արեան եան եան եան 
ձայձայձայձայնին, հանին, հանին, հանին, հայույույույութեան այդ ձայթեան այդ ձայթեան այդ ձայթեան այդ ձայնին պանին պանին պանին պատաստաստաստասխան տախան տախան տախան տալով եւ լով եւ լով եւ լով եւ 
ըսեըսեըսեըսելով՝ որ ոչիլով՝ որ ոչիլով՝ որ ոչիլով՝ որ ոչի´́́́նչ այնչ այնչ այնչ այլեւս պիլեւս պիլեւս պիլեւս պիտի յատի յատի յատի յաջոջոջոջողի իրղի իրղի իրղի իրմէ առմէ առմէ առմէ առնել այն նել այն նել այն նել այն 
անուանուանուանունը, զոր Աստնը, զոր Աստնը, զոր Աստնը, զոր Աստուած տուած էր իրեն իբուած տուած էր իրեն իբուած տուած էր իրեն իբուած տուած էր իրեն իբրեւ անուն, րեւ անուն, րեւ անուն, րեւ անուն, 
իբիբիբիբրեւ հայ անուն, եւրեւ հայ անուն, եւրեւ հայ անուն, եւրեւ հայ անուն, եւ    այն առանձայն առանձայն առանձայն առանձնաշնաշնաշնաշնորնորնորնորհուհուհուհումը որ Աստմը որ Աստմը որ Աստմը որ Աստ----
ուած տուած էր մեուած տուած էր մեուած տուած էր մեուած տուած էր մեզի եւ մեր ժոզի եւ մեր ժոզի եւ մեր ժոզի եւ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին՝ հայ ըլդին՝ հայ ըլդին՝ հայ ըլդին՝ հայ ըլլալալալալու լու լու լու 
պատիւը, հայ ըլպատիւը, հայ ըլպատիւը, հայ ըլպատիւը, հայ ըլլալալալալու հպարլու հպարլու հպարլու հպարտուտուտուտութիւնը տաթիւնը տաթիւնը տաթիւնը տալով մելով մելով մելով մեզի բոզի բոզի բոզի բո----
լոլոլոլորիսրիսրիսրիս»»»»::::        

Իր վախԻր վախԻր վախԻր վախճանճանճանճանման Ա. տաման Ա. տաման Ա. տաման Ա. տարերերերելիլիլիլիցին, մենք ինչ աւելցցին, մենք ինչ աւելցցին, մենք ինչ աւելցցին, մենք ինչ աւելց----
նենք, բանենք, բանենք, բանենք, բացի փոցի փոցի փոցի փոխառխառխառխառեալ մեղմ յորեալ մեղմ յորեալ մեղմ յորեալ մեղմ յորդոդոդոդորէ մը՝ րէ մը՝ րէ մը՝ րէ մը՝ Որ ականջ ուՈր ականջ ուՈր ականջ ուՈր ականջ ու----
նինինինի    լսելսելսելսելոյ, լուիլոյ, լուիլոյ, լուիլոյ, լուիցէցէցէցէ::::........    

    
Այս ՀաԱյս ՀաԱյս ՀաԱյս Հատոտոտոտորի լոյս ընրի լոյս ընրի լոյս ընրի լոյս ընծայծայծայծայման առիման առիման առիման առիթով, երախթով, երախթով, երախթով, երախտատատատա----

գիտութգիտութգիտութգիտութեամբ կը խոեամբ կը խոեամբ կը խոեամբ կը խոնարնարնարնարհինք թարմ յիհինք թարմ յիհինք թարմ յիհինք թարմ յիշաշաշաշատատատատակին անոր, կին անոր, կին անոր, կին անոր, 
որ շաոր շաոր շաոր շատետետետերուն աշրուն աշրուն աշրուն աշխախախախատանքտանքտանքտանքնենենեները հրարը հրարը հրարը հրատատատատարարարարակեց... մոռկեց... մոռկեց... մոռկեց... մոռ----
նանանանալով իլով իլով իլով ի´́́́րը եւ եղրը եւ եղրը եւ եղրը եւ եղբայբայբայբայրօրօրօրօրէն կըրէն կըրէն կըրէն կը    մրմնջենք. մրմնջենք. մրմնջենք. մրմնջենք. Զքոյդ քեզ մաԶքոյդ քեզ մաԶքոյդ քեզ մաԶքոյդ քեզ մա----
տուտուտուտուցացացացանեմքնեմքնեմքնեմք............    

    
ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՐՔԵՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՐՔԵՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՐՔԵՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍՊԻՍԿՈՊՈՍՊԻՍԿՈՊՈՍՊԻՍԿՈՊՈՍ        
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Կենսագրական ԳիծերԿենսագրական ԳիծերԿենսագրական ԳիծերԿենսագրական Գիծեր    

    
ԳերշԳերշԳերշԳերշ....    ՏՏՏՏ....    ԶաԶաԶաԶարեհ Սրեհ Սրեհ Սրեհ Ս....    ԱրքԱրքԱրքԱրք....    ԱզԱզԱզԱզնանանանաւորւորւորւորեան ծնած է 1947եան ծնած է 1947եան ծնած է 1947եան ծնած է 1947----

ինինինին,,,,    ԼիԼիԼիԼիբաբաբաբանանանանանի մէջնի մէջնի մէջնի մէջ::::    ԴպրեԴպրեԴպրեԴպրեվանվանվանվանքի ուսքի ուսքի ուսքի ուսման շրջաման շրջաման շրջաման շրջանը աւարնը աւարնը աւարնը աւար----
տետետետելէ յելէ յելէ յելէ յետոյ 1966տոյ 1966տոյ 1966տոյ 1966----ին աբեին աբեին աբեին աբեղայ ձեռղայ ձեռղայ ձեռղայ ձեռնադրնադրնադրնադրուած է Դպրեուած է Դպրեուած է Դպրեուած է Դպրեվանվանվանվան----
քի Տեքի Տեքի Տեքի Տեսուչ Տսուչ Տսուչ Տսուչ Տ....    ԳաԳաԳաԳարերերերեգին Եպսգին Եպսգին Եպսգին Եպս....    ՍարՍարՍարՍարգիսգիսգիսգիսեաեաեաեանի ձենի ձենի ձենի ձեռամբռամբռամբռամբ,,,,    իսկ իսկ իսկ իսկ 
1969196919691969----ին վաին վաին վաին վարրրրդադադադապեպեպեպետատատատական ասկան ասկան ասկան աստիտիտիտիճան ստացած էճան ստացած էճան ստացած էճան ստացած է,,,,    ձեձեձեձե----
ռամբ Տռամբ Տռամբ Տռամբ Տ....ՏՏՏՏ....    ԽոԽոԽոԽորէն Արէն Արէն Արէն Ա....    ԿաԿաԿաԿաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսինսինսինսին::::    ՎարՎարՎարՎարդադադադապեպեպեպետատատատական կան կան կան 
աւարաւարաւարաւարտատատատաճաճաճաճառը եղած է ռը եղած է ռը եղած է ռը եղած է ,,,,ՍՍՍՍ....    ՆերՆերՆերՆերսէս Լամսէս Լամսէս Լամսէս Լամբրոբրոբրոբրոնանանանացի՝ կեանցի՝ կեանցի՝ կեանցի՝ կեան----
քը եւ եկեքը եւ եկեքը եւ եկեքը եւ եկեղեղեղեղեցացացացական բական բական բական բարերերերեկարկարկարկարգուգուգուգութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը»»»»::::    Ապա իր բարձԱպա իր բարձԱպա իր բարձԱպա իր բարձ----
րարարարագոյն ուգոյն ուգոյն ուգոյն ուսուսուսուսումը շամը շամը շամը շարուրուրուրունանանանակած է Հռոկած է Հռոկած է Հռոկած է Հռոմի մէջմի մէջմի մէջմի մէջ::::    Եղած է ուԵղած է ուԵղած է ուԵղած է ու----
սսսսուուուուցիչ Անցիչ Անցիչ Անցիչ Անթիլթիլթիլթիլիիիիաաաասի Դպրեսի Դպրեսի Դպրեսի Դպրեվանվանվանվանքինքինքինքին,,,,    ՄարՄարՄարՄարտիկտիկտիկտիկեան վարեան վարեան վարեան վար----
ժաժաժաժարարարարանին եւ Հանին եւ Հանին եւ Հանին եւ Համազմազմազմազգագագագայիյիյիյինի Հանի Հանի Հանի Հայայայայագիգիգիգիտատատատական Հիմկան Հիմկան Հիմկան Հիմնարնարնարնար----
կինկինկինկին    մէջմէջմէջմէջ::::    ՎաՎաՎաՎարած է րած է րած է րած է ,,,,ԳլաԳլաԳլաԳլաձորձորձորձոր»»»»ի եւ ՀԱՍԿ պաշի եւ ՀԱՍԿ պաշի եւ ՀԱՍԿ պաշի եւ ՀԱՍԿ պաշտօտօտօտօնանանանաթերթերթերթեր----
թի խմբագթի խմբագթի խմբագթի խմբագրարարարապեպեպեպետի պաշտի պաշտի պաշտի պաշտօնտօնտօնտօննենենեներըրըրըրը,,,,    ինչինչինչինչպէս նապէս նապէս նապէս նաեւ եղած է եւ եղած է եւ եղած է եւ եղած է 
խմբախմբախմբախմբավար Կավար Կավար Կավար Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսասասասարարարարանի նի նի նի ,,,,ՇնորՇնորՇնորՇնորհահահահալիլիլիլի» » » » երգերգերգերգչաչաչաչախումխումխումխում----
բինբինբինբին::::    ԵպիսԵպիսԵպիսԵպիսկոկոկոկոպոպոպոպոսասասասական ձեռկան ձեռկան ձեռկան ձեռնադնադնադնադրուրուրուրութիւնն ու օծութիւնն ու օծութիւնն ու օծութիւնն ու օծումը մը մը մը 
ստաստաստաստացած է 1980 թուացած է 1980 թուացած է 1980 թուացած է 1980 թուակակակականիննիննիննին,,,,    ձեձեձեձեռամբ Տռամբ Տռամբ Տռամբ Տ....ՏՏՏՏ....    ԳաԳաԳաԳարերերերեգին Բգին Բգին Բգին Բ....    
ՄեՄեՄեՄեծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կիլիկլիկլիկլիկիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսինսինսինսին::::    ՍրբաՍրբաՍրբաՍրբազան Հայզան Հայզան Հայզան Հայրը րը րը րը 
եղած է Առաջեղած է Առաջեղած է Առաջեղած է Առաջնորդ Կիպնորդ Կիպնորդ Կիպնորդ Կիպրորորորոսի Հասի Հասի Հասի Հայոց Թեյոց Թեյոց Թեյոց Թեմին (2 Նոմին (2 Նոմին (2 Նոմին (2 Նոյեմյեմյեմյեմբեր բեր բեր բեր 
1977 1977 1977 1977 ---- 23  23  23  23 ՆոՆոՆոՆոյեմյեմյեմյեմբեր 1983)բեր 1983)բեր 1983)բեր 1983)::::    Իր աԻր աԻր աԻր առաջռաջռաջռաջնորնորնորնորդադադադական օրեկան օրեկան օրեկան օրերուն րուն րուն րուն 
կակակակառուցռուցռուցռուցուած են Նիուած են Նիուած են Նիուած են Նիկոսկոսկոսկոսիոյ Սիոյ Սիոյ Սիոյ Ս....    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածածին եկեծին եկեծին եկեծին եկեղեղեղեղեցին ցին ցին ցին 
եւ Ազգեւ Ազգեւ Ազգեւ Ազգ....    ԱռաջԱռաջԱռաջԱռաջնորնորնորնորդադադադարարարարանընընընը::::    Եղած է անԵղած է անԵղած է անԵղած է անդամ Կեդդամ Կեդդամ Կեդդամ Կեդրորորորոնանանանա----
կան Վարկան Վարկան Վարկան Վարչուչուչուչութեան Կրօթեան Կրօթեան Կրօթեան Կրօնանանանական Ժոկան Ժոկան Ժոկան Ժողողողողովիվիվիվի,,,,    իսկ վերիսկ վերիսկ վերիսկ վերջին ջին ջին ջին 
տատատատարիրիրիրինենենեներուն կը վարուն կը վարուն կը վարուն կը վարէր անոր ատերէր անոր ատերէր անոր ատերէր անոր ատենանանանապեպեպեպետուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ԵրԵրԵրԵրկար տակար տակար տակար տարիրիրիրինենենեներէ ի վեր րէ ի վեր րէ ի վեր րէ ի վեր վավավավարիչն էր Մերիչն էր Մերիչն էր Մերիչն էր Մեծի Տանն ծի Տանն ծի Տանն ծի Տանն 
ԿիԿիԿիԿիլիկլիկլիկլիկիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսուսուսուսութեան Քրիսթեան Քրիսթեան Քրիսթեան Քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական Դաստկան Դաստկան Դաստկան Դաստ----
իիիիաաաարարարարակուկուկուկութեան Բաթեան Բաթեան Բաթեան Բաժանժանժանժանմունմունմունմունքին եւ այս ծիքին եւ այս ծիքին եւ այս ծիքին եւ այս ծիրէն ներս մեծ րէն ներս մեծ րէն ներս մեծ րէն ներս մեծ 
ներդներդներդներդրում կարում կարում կարում կատատատատարած է հայ եկերած է հայ եկերած է հայ եկերած է հայ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ հուոյ հուոյ հուոյ հոգեգեգեգեւոր ժաւոր ժաւոր ժաւոր ժառանռանռանռան----
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գուգուգուգութեանց հրաթեանց հրաթեանց հրաթեանց հրատատատատարարարարակուկուկուկութեան աշթեան աշթեան աշթեան աշխախախախատանտանտանտանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    ՈւՈւՈւՈւ----
նի բազնի բազնի բազնի բազմամամամաթիւ հոթիւ հոթիւ հոթիւ հոգեգեգեգեւորւորւորւոր,,,,    թարգթարգթարգթարգմամամամանանանանականկանկանկան,,,,    երաժըշերաժըշերաժըշերաժըշտատատատա----
կան եւ ուկան եւ ուկան եւ ուկան եւ ուսումսումսումսումնանանանասիսիսիսիրարարարական հրական հրական հրական հրատատատատարարարարակուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւններներներներ::::    

ՎերՎերՎերՎերջին 20 տաջին 20 տաջին 20 տաջին 20 տարիրիրիրինենենեներուն նուիրրուն նուիրրուն նուիրրուն նուիրուած էր Աստուած էր Աստուած էր Աստուած էր Աստուաուաուաուա----
ծածածածաշունշունշունշունչի արեւմչի արեւմչի արեւմչի արեւմտատատատահահահահայեյեյեյերէն արրէն արրէն արրէն արդի աշդի աշդի աշդի աշխարխարխարխարհահահահաբար բար բար բար 
թարգթարգթարգթարգմամամամանունունունութեանթեանթեանթեան,,,,    որուն Նոր Կտաորուն Նոր Կտաորուն Նոր Կտաորուն Նոր Կտակակակակարանրանրանրանեան բաեան բաեան բաեան բաժիժիժիժինը նը նը նը 
վերջերս երկվերջերս երկվերջերս երկվերջերս երկրորդ տպագրորդ տպագրորդ տպագրորդ տպագրրրրուուուութեամբ լոյս տեթեամբ լոյս տեթեամբ լոյս տեթեամբ լոյս տեսաւ Անսաւ Անսաւ Անսաւ Անթիլթիլթիլթիլիիիի----
աաաասի մէջսի մէջսի մէջսի մէջ::::    Հին ԿտաՀին ԿտաՀին ԿտաՀին Կտակակակակարարարարանի թարգնի թարգնի թարգնի թարգմամամամանունունունութիւնը իր վախթիւնը իր վախթիւնը իր վախթիւնը իր վախ----
ճաճաճաճանունունունումով կը մնայ թեմով կը մնայ թեմով կը մնայ թեմով կը մնայ թերարարարաւարտւարտւարտւարտ::::    
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ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԸԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԸԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԸԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԸ    

((((Աստուածաշունչ Մատեանը)Աստուածաշունչ Մատեանը)Աստուածաշունչ Մատեանը)Աստուածաշունչ Մատեանը)    
    
ՆերՆերՆերՆերկայ 1982 տակայ 1982 տակայ 1982 տակայ 1982 տարեշրրեշրրեշրրեշրջաջաջաջանը, ԱՍՏնը, ԱՍՏնը, ԱՍՏնը, ԱՍՏՈՒԱՈՒԱՈՒԱՈՒԱԾԱԾԱԾԱԾԱՇՈՒՆՇՈՒՆՇՈՒՆՇՈՒՆՉԻ ՉԻ ՉԻ ՉԻ 

ՏԱՏԱՏԱՏԱՐԻ յայՐԻ յայՐԻ յայՐԻ յայտատատատարարրարրարրարուած է Միուած է Միուած է Միուած է Միջին Արեջին Արեջին Արեջին Արեւելւելւելւելքի Եկեքի Եկեքի Եկեքի Եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենենե----
րու խորրու խորրու խորրու խորհուրհուրհուրհուրդին դին դին դին (Middle East Council of Churches)(Middle East Council of Churches)(Middle East Council of Churches)(Middle East Council of Churches)    կողկողկողկող----
մէ, որուն գորմէ, որուն գորմէ, որուն գորմէ, որուն գործօն անծօն անծօն անծօն անդամն է Հադամն է Հադամն է Հադամն է Հայասյասյասյաստանտանտանտանեայց Առաեայց Առաեայց Առաեայց Առաքեքեքեքելալալալա----
կան մեր Եկեկան մեր Եկեկան մեր Եկեկան մեր Եկեղեղեղեղեցինցինցինցին::::    Այս կաԱյս կաԱյս կաԱյս կապակպակպակպակցուցուցուցութեամբ, Մեթեամբ, Մեթեամբ, Մեթեամբ, Մեծի Տանն ծի Տանն ծի Տանն ծի Տանն 
ԿիԿիԿիԿիլիկլիկլիկլիկիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսուսուսուսութիւնը իր կեդթիւնը իր կեդթիւնը իր կեդթիւնը իր կեդրորորորոնին՝ Կանին՝ Կանին՝ Կանին՝ Կաթոթոթոթողիղիղիղի----
կոկոկոկոսասասասարարարարանին մէջ կարգ մը ձեռնին մէջ կարգ մը ձեռնին մէջ կարգ մը ձեռնին մէջ կարգ մը ձեռնարկնարկնարկնարկներ կազներ կազներ կազներ կազմամամամակերկերկերկերպեց, պեց, պեց, պեց, 
գրով եւ խօսգրով եւ խօսգրով եւ խօսգրով եւ խօսքով Աստքով Աստքով Աստքով Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը վեր առչը վեր առչը վեր առչը վեր առնենենենելու եւ այլու եւ այլու եւ այլու եւ այ----
սօրսօրսօրսօրուայ մեր կեանուայ մեր կեանուայ մեր կեանուայ մեր կեանքին մէջ աւեքին մէջ աւեքին մէջ աւեքին մէջ աւելի մօլի մօլի մօլի մօտիկ բետիկ բետիկ բետիկ բերերերերելու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
զայն մեզայն մեզայն մեզայն մեզիզիզիզի::::    

Մեր կարՄեր կարՄեր կարՄեր կարգին, սոյն ուգին, սոյն ուգին, սոյն ուգին, սոյն ուսումսումսումսումնանանանասիսիսիսիրարարարական ամկան ամկան ամկան ամփոփ փոփ փոփ փոփ 
պատպատպատպատկեկեկեկերարարարացուցուցուցումով կմով կմով կմով կ’’’’ուուուուզենք որ մեր եկեզենք որ մեր եկեզենք որ մեր եկեզենք որ մեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ իււոյ իււոյ իււոյ իւրարարարաքանքանքանքան----
չիւր զաչիւր զաչիւր զաչիւր զաււււակ իրաակ իրաակ իրաակ իրապէս եւ գործպէս եւ գործպէս եւ գործպէս եւ գործնանանանապէս առիթ դարձպէս առիթ դարձպէս առիթ դարձպէս առիթ դարձնէ նէ նէ նէ 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչի Տաչի Տաչի Տաչի Տարին, հորին, հորին, հորին, հոգեգեգեգեշահ քննուշահ քննուշահ քննուշահ քննութեամբ եւ թեամբ եւ թեամբ եւ թեամբ եւ 
խորհրխորհրխորհրխորհրդադադադածուծուծուծութեամբ,թեամբ,թեամբ,թեամբ,    խոխոխոխորացրացրացրացնենենենելու հալու հալու հալու համար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
խօսխօսխօսխօսքին մաքին մաքին մաքին մասին իր ծասին իր ծասին իր ծասին իր ծանօնօնօնօթութութութութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, գիրը, գիրը, գիրը, գիտուտուտուտութեան ծաթեան ծաթեան ծաթեան ծա----
րարարարաւով հասւով հասւով հասւով հասնենենենելու հալու հալու հալու համար հոգիի կենմար հոգիի կենմար հոգիի կենմար հոգիի կենդադադադանանանանարար ակունրար ակունրար ակունրար ակուն----
քին եւ քին եւ քին եւ քին եւ հոհոհոհոգեգեգեգեւոր գիւոր գիւոր գիւոր գիտուտուտուտութեան լոյթեան լոյթեան լոյթեան լոյսը ըմսը ըմսը ըմսը ըմպեպեպեպելու իր ակլու իր ակլու իր ակլու իր ակնաղնաղնաղնաղ----
բիւբիւբիւբիւրէն, ճշմարրէն, ճշմարրէն, ճշմարրէն, ճշմարտուտուտուտութեան եւ արթեան եւ արթեան եւ արթեան եւ արդադադադարութեան քաղցը յարութեան քաղցը յարութեան քաղցը յարութեան քաղցը յա----
գեցգեցգեցգեցնենենենելու հալու հալու հալու համար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքի հոքի հոքի հոքի հոգեգեգեգեւոր հաւոր հաւոր հաւոր հացի ճոխ ցի ճոխ ցի ճոխ ցի ճոխ 
սեսեսեսեղաղաղաղանէն, եւ անով լունէն, եւ անով լունէն, եւ անով լունէն, եւ անով լուսասասասաւորւորւորւորուած ու մխիուած ու մխիուած ու մխիուած ու մխիթարթարթարթարուած, ուած, ուած, ուած, 
անով կենանով կենանով կենանով կենդադադադանանանանացած ու զօցած ու զօցած ու զօցած ու զօրարարարացած, անով հոցած, անով հոցած, անով հոցած, անով հոգեգեգեգեկերտկերտկերտկերտուած ուած ուած ուած 
ու վեու վեու վեու վերարարարացած՝ վեցած՝ վեցած՝ վեցած՝ վերածրածրածրածնած հոգինած հոգինած հոգինած հոգիով մեր հայով մեր հայով մեր հայով մեր հայրերերերերուն հետ րուն հետ րուն հետ րուն հետ 
մենք ալ անմենք ալ անմենք ալ անմենք ալ անշարժ խոսշարժ խոսշարժ խոսշարժ խոստոտոտոտովավավավանունունունութեամբ ըսենք. թեամբ ըսենք. թեամբ ըսենք. թեամբ ըսենք. ,,,,ՔանՔանՔանՔանզի զի զի զի 
հայր մերհայր մերհայր մերհայր մեր    զսուրբ Աւեզսուրբ Աւեզսուրբ Աւեզսուրբ Աւետատատատարանն գիրանն գիրանն գիրանն գիտեմք տեմք տեմք տեմք ----    Սուրբ ԱւեՍուրբ ԱւեՍուրբ ԱւեՍուրբ Աւետատատատա----
րարարարանը կը ճանչնը կը ճանչնը կը ճանչնը կը ճանչնանք որնանք որնանք որնանք որպէս մեր հայպէս մեր հայպէս մեր հայպէս մեր հայրըրըրըրը» (» (» (» (ԵՂԻԵՂԻԵՂԻԵՂԻՇԷ)ՇԷ)ՇԷ)ՇԷ)::::        



 

www.hygradaran.com 10 

****    
****    ****    

ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունչ գիրշունչ գիրշունչ գիրշունչ գիրքը Ասքը Ասքը Ասքը Աստուտուտուտուծոյ խօսքն ծոյ խօսքն ծոյ խօսքն ծոյ խօսքն էէէէ::::    
ԵսաԵսաԵսաԵսայի Մարյի Մարյի Մարյի Մարգագագագարէի գրքին առարէի գրքին առարէի գրքին առարէի գրքին առաջին գլուջին գլուջին գլուջին գլուխը կը բացխը կը բացխը կը բացխը կը բաց----

ուի այս բաուի այս բաուի այս բաուի այս բառեռեռեռերով. րով. րով. րով. ,,,,ԼսէԼսէԼսէԼսէ´́́́, , , , ոոոո՜՜՜՜վ երվ երվ երվ երկինք, ակակինք, ակակինք, ակակինք, ակա´́́́նջ դիր, ոնջ դիր, ոնջ դիր, ոնջ դիր, ո՜՜՜՜վ վ վ վ 
երերերերկիր, որովկիր, որովկիր, որովկիր, որովհեհեհեհետեւ Տէտեւ Տէտեւ Տէտեւ Տէրը կը խօրը կը խօրը կը խօրը կը խօսիսիսիսի» » » » (Ես 1.2)(Ես 1.2)(Ես 1.2)(Ես 1.2)::::    ԴաԴաԴաԴարեր եւ րեր եւ րեր եւ րեր եւ 
դադադադարեր շարեր շարեր շարեր շարուրուրուրունակ այս ձայնակ այս ձայնակ այս ձայնակ այս ձայնը ներշնչնը ներշնչնը ներշնչնը ներշնչեալ այլ ձայեալ այլ ձայեալ այլ ձայեալ այլ ձայնենենեներու րու րու րու 
հետ միհետ միհետ միհետ միաաաասին հանսին հանսին հանսին հանդիդիդիդիպած է մեր ականջպած է մեր ականջպած է մեր ականջպած է մեր ականջնենենեներրրրուն, ըսեուն, ըսեուն, ըսեուն, ըսելու լու լու լու 
հահահահամար, մար, մար, մար, ,,,,ԼսէԼսէԼսէԼսէ´́́́, , , , ակաակաակաակա´́́́նջ դիր, որովնջ դիր, որովնջ դիր, որովնջ դիր, որովհեհեհեհետեւ Տէտեւ Տէտեւ Տէտեւ Տէրը կը խօրը կը խօրը կը խօրը կը խօսիսիսիսի»»»»::::    
Եւ միշտ հնչած է ՏիԵւ միշտ հնչած է ՏիԵւ միշտ հնչած է ՏիԵւ միշտ հնչած է Տիրոջ խօսրոջ խօսրոջ խօսրոջ խօսքը,քը,քը,քը,    տրուած է Տիտրուած է Տիտրուած է Տիտրուած է Տիրոջ պատրոջ պատրոջ պատրոջ պատ----
գագագագամը, բարձմը, բարձմը, բարձմը, բարձրարարարաղաղաղաղաղակ կրկնուած է անոր կողակ կրկնուած է անոր կողակ կրկնուած է անոր կողակ կրկնուած է անոր կոչը, ընչը, ընչը, ընչը, ընդերդերդերդեր----
կակակակա՜՜՜՜ր արր արր արր արձաձաձաձանագըրնագըրնագըրնագըրուած է անոր խոսուած է անոր խոսուած է անոր խոսուած է անոր խոստուտուտուտումը եւ վերսմը եւ վերսմը եւ վերսմը եւ վերստին տին տին տին 
մեմեմեմեզի երզի երզի երզի երկակակակարած՝ անոր հրարած՝ անոր հրարած՝ անոր հրարած՝ անոր հրաւէւէւէւէրըրըրըրը::::    Եւ այԵւ այԵւ այԵւ այսօր, Մարսօր, Մարսօր, Մարսօր, Մարգագագագարէրէրէրէաաաա----
կան փոկան փոկան փոկան փողը դարձղը դարձղը դարձղը դարձեալ կը հնչէ, մեեալ կը հնչէ, մեեալ կը հնչէ, մեեալ կը հնչէ, մեզի յիզի յիզի յիզի յիշեցշեցշեցշեցնենենենելու հալու հալու հալու համար, մար, մար, մար, 
,,,,ՏէՏէՏէՏէրը կը խօրը կը խօրը կը խօրը կը խօսիսիսիսի»»»»::::    

Եկէք մտաԵկէք մտաԵկէք մտաԵկէք մտածենք, թէ իծենք, թէ իծենք, թէ իծենք, թէ ի´́́́նչնչնչնչպէս Տէպէս Տէպէս Տէպէս Տէրը կը խօրը կը խօրը կը խօրը կը խօսի մեսի մեսի մեսի մեզի, զի, զի, զի, 
ինինինինչո՞ւ կը խօչո՞ւ կը խօչո՞ւ կը խօչո՞ւ կը խօսի, եւ ի՞նչ բան ըսեսի, եւ ի՞նչ բան ըսեսի, եւ ի՞նչ բան ըսեսի, եւ ի՞նչ բան ըսելու հալու հալու հալու համար մեմար մեմար մեմար մեզիզիզիզի::::    

ՇաՇաՇաՇատեր թետեր թետեր թետեր թերեւս հարցրեւս հարցրեւս հարցրեւս հարցնեն. նեն. նեն. նեն. ,,,,ԱստԱստԱստԱստուած կը խօուած կը խօուած կը խօուած կը խօսի՞ սի՞ սի՞ սի՞ 
արդարդարդարդեօք, կամեօք, կամեօք, կամեօք, կամ    երերերերբեբեբեբեւիւիւիւիցէ խօցէ խօցէ խօցէ խօսա՞ծ է մարսա՞ծ է մարսա՞ծ է մարսա՞ծ է մարդունդունդունդուն»»»»::::    ՈւՈւՈւՈւրիշրիշրիշրիշնենենենե----
րու հարու հարու հարու համար թեմար թեմար թեմար թերեւս հարրեւս հարրեւս հարրեւս հարցուցուցուցումը ըլմը ըլմը ըլմը ըլլայ տարլայ տարլայ տարլայ տարբեր, թէ՝ արդբեր, թէ՝ արդբեր, թէ՝ արդբեր, թէ՝ արդ----
եօք Աստեօք Աստեօք Աստեօք Աստուած միայն անցուած միայն անցուած միայն անցուած միայն անցեաեաեաեալի՞ն մէջ կը խօլի՞ն մէջ կը խօլի՞ն մէջ կը խօլի՞ն մէջ կը խօսէր մարսէր մարսէր մարսէր մարդուն դուն դուն դուն 
եւ միայն անցեւ միայն անցեւ միայն անցեւ միայն անցեաեաեաեալի՞ն հալի՞ն հալի՞ն հալի՞ն համար, թէ նամար, թէ նամար, թէ նամար, թէ նաեւ կը խօեւ կը խօեւ կը խօեւ կը խօսի այսի այսի այսի այսօր, սօր, սօր, սօր, 
այայայայսօրսօրսօրսօրուաուաուաուա´́́́ն մարն մարն մարն մարդուն, այդուն, այդուն, այդուն, այսօրսօրսօրսօրուաուաուաուա´́́́ն հան հան հան համարմարմարմար::::    

    
ՊԱՏԱՊԱՏԱՊԱՏԱՊԱՏԱՍԽԱ՞ՆՍԽԱ՞ՆՍԽԱ՞ՆՍԽԱ՞Ն    
ՀարՀարՀարՀարցուցուցուցումի մը պամի մը պամի մը պամի մը պատաստաստաստասխախախախանը ոմանց հանը ոմանց հանը ոմանց հանը ոմանց համար կրնայ մար կրնայ մար կրնայ մար կրնայ 

խնամխնամխնամխնամուած բաուած բաուած բաուած բացատցատցատցատրուրուրուրութիւն մը ըլթիւն մը ըլթիւն մը ըլթիւն մը ըլլալ, ուլալ, ուլալ, ուլալ, ուրիշրիշրիշրիշնենենեներու հարու հարու հարու հա----
մար, գիմար, գիմար, գիմար, գիրի ու գիրրի ու գիրրի ու գիրրի ու գիրքի ճամքի ճամքի ճամքի ճամբով վկաբով վկաբով վկաբով վկայույույույութիւնը, այթիւնը, այթիւնը, այթիւնը, այլոց հալոց հալոց հալոց հա----
մար՝ կեանմար՝ կեանմար՝ կեանմար՝ կեանքը եւ անձքը եւ անձքը եւ անձքը եւ անձնանանանական փորկան փորկան փորկան փորձաձաձաձառուռուռուռութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ՀարՀարՀարՀարցը ցը ցը ցը 
այն է, թէ դոայն է, թէ դոայն է, թէ դոայն է, թէ դո´́́́ւք ուք ուք ուք ո´́́́ր մէր մէր մէր մէկը կկը կկը կկը կ’’’’ուուուուզէք կամ իզէք կամ իզէք կամ իզէք կամ ի´́́́նչնչնչնչպիպիպիպիսի պասի պասի պասի պա----
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տաստաստաստասխան մը կը փնտռէք, որովխան մը կը փնտռէք, որովխան մը կը փնտռէք, որովխան մը կը փնտռէք, որովհեհեհեհետեւ բոտեւ բոտեւ բոտեւ բոլոր պալոր պալոր պալոր պատաստաստաստաս----
խանխանխանխաններն ալ կան, տրուած են եւ կը տրուին ինչներն ալ կան, տրուած են եւ կը տրուին ինչներն ալ կան, տրուած են եւ կը տրուին ինչներն ալ կան, տրուած են եւ կը տրուին ինչպէս պէս պէս պէս 
պատպատպատպատմումումումութեան մէջ՝ նոյնթեան մէջ՝ նոյնթեան մէջ՝ նոյնթեան մէջ՝ նոյնպէս եւ ներպէս եւ ներպէս եւ ներպէս եւ ներկայ ժակայ ժակայ ժակայ ժամամամամանակնակնակնակնենենենե----
րունրունրունրուն::::    

ՀարՀարՀարՀարցը նացը նացը նացը նաեւ այն է, թէ դուք հարեւ այն է, թէ դուք հարեւ այն է, թէ դուք հարեւ այն է, թէ դուք հարցուցուցուցումը կմը կմը կմը կ’’’’ընէք պաընէք պաընէք պաընէք պա----
տաստաստաստասխա՞ն գտնեխա՞ն գտնեխա՞ն գտնեխա՞ն գտնելու հալու հալու հալու համար, թէ ատիմար, թէ ատիմար, թէ ատիմար, թէ ատիկա պարկա պարկա պարկա պարզազազազապէպէպէպէս ս ս ս 
պատրպատրպատրպատրուակ մըն է, եւ դուք ձեր ականջուակ մըն է, եւ դուք ձեր ականջուակ մըն է, եւ դուք ձեր ականջուակ մըն է, եւ դուք ձեր ականջնենենեները փարը փարը փարը փակած էք կած էք կած էք կած էք 
արարարարդէն, նախդէն, նախդէն, նախդէն, նախքան ոեքան ոեքան ոեքան ոեւէ պաւէ պաւէ պաւէ պատաստաստաստասխան ստախան ստախան ստախան ստանանանանալըլըլըլը::::    ԱյդԱյդԱյդԱյդպէս պէս պէս պէս 
վարվարվարվարուեուեուեուեցան, օրիցան, օրիցան, օրիցան, օրինակ, հրեայ մենակ, հրեայ մենակ, հրեայ մենակ, հրեայ մեծածածածամեծմեծմեծմեծնենենեները Քրիսրը Քրիսրը Քրիսրը Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
կենկենկենկենդադադադանունունունութեանթեանթեանթեան::::    Կը լսէԿը լսէԿը լսէԿը լսէին Յիին Յիին Յիին Յիսուսուսուսուսի աստսի աստսի աստսի աստուաուաուաուածածածածային խօսյին խօսյին խօսյին խօս----
քերն ու վկաքերն ու վկաքերն ու վկաքերն ու վկայույույույութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները իր անրը իր անրը իր անրը իր անձին մաձին մաձին մաձին մասին եւ յասին եւ յասին եւ յասին եւ յամառ մառ մառ մառ 
անանանանհահահահաւաւաւաւատուտուտուտութեամբ կը հարցթեամբ կը հարցթեամբ կը հարցթեամբ կը հարցնէնէնէնէին. ին. ին. ին. ,,,,ՄինՄինՄինՄինչեւ ե՞րբ մեր հոչեւ ե՞րբ մեր հոչեւ ե՞րբ մեր հոչեւ ե՞րբ մեր հո----
գին պիգին պիգին պիգին պիտի հատի հատի հատի հանես, եթէ դուն Քրիսնես, եթէ դուն Քրիսնես, եթէ դուն Քրիսնես, եթէ դուն Քրիստոսն ես, յայտտոսն ես, յայտտոսն ես, յայտտոսն ես, յայտնանանանապէս պէս պէս պէս 
ըսէ մեըսէ մեըսէ մեըսէ մեզիզիզիզի» » » » (Յհ 10.24)(Յհ 10.24)(Յհ 10.24)(Յհ 10.24)::::    ՎկաՎկաՎկաՎկայույույույութիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’ուուուուզէզէզէզէին, եւ Յիին, եւ Յիին, եւ Յիին, եւ Յիսուս սուս սուս սուս 
անոնց կու տար վկաանոնց կու տար վկաանոնց կու տար վկաանոնց կու տար վկայույույույութիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Աստուտուտուտուծոյ՝ իր երկծոյ՝ իր երկծոյ՝ իր երկծոյ՝ իր երկնանանանաւոր ւոր ւոր ւոր 
ՀօՀօՀօՀօրը, վկարը, վկարը, վկարը, վկայույույույութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը մարմարմարմարդոց՝ Յովդոց՝ Յովդոց՝ Յովդոց՝ Յովհանհանհանհաննէս Մկրտինէս Մկրտինէս Մկրտինէս Մկրտիչի եւ չի եւ չի եւ չի եւ 
վկավկավկավկայույույույութիւնը Աստթիւնը Աստթիւնը Աստթիւնը Աստուաուաուաուածածածածաշունչ գիրշունչ գիրշունչ գիրշունչ գիրքեքեքեքերուն (Յհ 5.31րուն (Յհ 5.31րուն (Յհ 5.31րուն (Յհ 5.31----47), 47), 47), 47), 
բայց աբայց աբայց աբայց ա----նոնք որնոնք որնոնք որնոնք որպէս մերպէս մերպէս մերպէս մերժում՝ կը պաժում՝ կը պաժում՝ կը պաժում՝ կը պատաստաստաստասխախախախանէնէնէնէին ու ին ու ին ու ին ու 
կկկկ’’’’առարառարառարառարկէկէկէկէին. ին. ին. ին. ,,,,Դուն քու անԴուն քու անԴուն քու անԴուն քու անձիդ մաձիդ մաձիդ մաձիդ մասին կը վկասին կը վկասին կը վկասին կը վկայես, քու յես, քու յես, քու յես, քու 
վկավկավկավկայույույույութիւնդ ճշմաթիւնդ ճշմաթիւնդ ճշմաթիւնդ ճշմարիտ չէրիտ չէրիտ չէրիտ չէ» » » » (Յհ 8.13)(Յհ 8.13)(Յհ 8.13)(Յհ 8.13)::::    Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, հաջոյ, հաջոյ, հաջոյ, հաւաւաւաւա----
տատատատալուլուլուլու    հահահահամար անոնք հրաշք կամ նշան մը կամ բամար անոնք հրաշք կամ նշան մը կամ բամար անոնք հրաշք կամ նշան մը կամ բամար անոնք հրաշք կամ նշան մը կամ բացացացացա----
ռիկ գործ մը կը պառիկ գործ մը կը պառիկ գործ մը կը պառիկ գործ մը կը պահանհանհանհանջէջէջէջէին, եւ հաին, եւ հաին, եւ հաին, եւ հակակակակառակ անոր գորռակ անոր գորռակ անոր գորռակ անոր գործեծեծեծե----
րուն սքանրուն սքանրուն սքանրուն սքանչեչեչեչելի վկալի վկալի վկալի վկայույույույութեան, կը մնաթեան, կը մնաթեան, կը մնաթեան, կը մնային իրենց թեյին իրենց թեյին իրենց թեյին իրենց թերարարարա----
հահահահաւաւաւաւատուտուտուտութեան վրայ ամուրթեան վրայ ամուրթեան վրայ ամուրթեան վրայ ամուր::::        

    
ՀԱՒԱՏՔԸ ԾՆՈՒՆԴ ԿՀԱՒԱՏՔԸ ԾՆՈՒՆԴ ԿՀԱՒԱՏՔԸ ԾՆՈՒՆԴ ԿՀԱՒԱՏՔԸ ԾՆՈՒՆԴ Կ’’’’ԱՌՆԷ ԼՍԵԼԷՆԱՌՆԷ ԼՍԵԼԷՆԱՌՆԷ ԼՍԵԼԷՆԱՌՆԷ ԼՍԵԼԷՆ    
,,,,ՀաՀաՀաՀաւատւատւատւատքը Լսեքը Լսեքը Լսեքը Լսելէն էլէն էլէն էլէն է» » » » կկկկ’’’’ըսէ Պօըսէ Պօըսէ Պօըսէ Պօղոս առաքղոս առաքղոս առաքղոս առաքեալ (Հռ եալ (Հռ եալ (Հռ եալ (Հռ 

11110.17)0.17)0.17)0.17)::::    Շատ կաՇատ կաՇատ կաՇատ կարերերերեւոր, էաւոր, էաւոր, էաւոր, էական նշական նշական նշական նշանանանանակուկուկուկութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունենենենեցող ցող ցող ցող 
հասհասհասհաստատատատատում մըն է ասիտում մըն է ասիտում մըն է ասիտում մըն է ասիկակակակա::::    ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս ճապէս ճապէս ճապէս ճանանանանաչուչուչուչումի եւ գիմի եւ գիմի եւ գիմի եւ գի----
տուտուտուտութեան, այթեան, այթեան, այթեան, այսինքն ճանչսինքն ճանչսինքն ճանչսինքն ճանչնանանանալու եւ գիտլու եւ գիտլու եւ գիտլու եւ գիտնանանանալու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
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անհանհանհանհրարարարաժեշտ է լսեժեշտ է լսեժեշտ է լսեժեշտ է լսելը, նոյնլը, նոյնլը, նոյնլը, նոյնպէս եւ նոյնպէս եւ նոյնպէս եւ նոյնպէս եւ նոյնքան կաքան կաքան կաքան կարերերերեւոր է՝ ւոր է՝ ւոր է՝ ւոր է՝ 
հահահահաւաւաւաւատատատատալու հալու հալու հալու համար, որովմար, որովմար, որովմար, որովհեհեհեհետեւ հատեւ հատեւ հատեւ հաւատւատւատւատքը ծաքը ծաքը ծաքը ծանօնօնօնօթութութութու----
թիւնը եւ գիթիւնը եւ գիթիւնը եւ գիթիւնը եւ գիտուտուտուտութիւնն է Ասթիւնն է Ասթիւնն է Ասթիւնն է Աստուտուտուտուծոյ. հածոյ. հածոյ. հածոյ. հաւաւաւաւատալ՝ կը նշատալ՝ կը նշատալ՝ կը նշատալ՝ կը նշա----
նանանանակէ ճանչկէ ճանչկէ ճանչկէ ճանչնալ եւ սորնալ եւ սորնալ եւ սորնալ եւ սորվիլ, գիտվիլ, գիտվիլ, գիտվիլ, գիտնալնալնալնալ::::    ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբար ոեբար ոեբար ոեբար ոեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէ----
կը որ իր հարկը որ իր հարկը որ իր հարկը որ իր հարցեցեցեցերուն եւ իր հարրուն եւ իր հարրուն եւ իր հարրուն եւ իր հարցումցումցումցումնենենեներուն պարուն պարուն պարուն պատաստաստաստաս----
խան մը կխան մը կխան մը կխան մը կ’’’’ուուուուզէ գտնել, նախ եւ առաջ զէ գտնել, նախ եւ առաջ զէ գտնել, նախ եւ առաջ զէ գտնել, նախ եւ առաջ պէտք է լսէպէտք է լսէպէտք է լսէպէտք է լսէ::::    

Բայց նախ՝ ինԲայց նախ՝ ինԲայց նախ՝ ինԲայց նախ՝ ինչո՞ւ միայն լսել, եւ իչո՞ւ միայն լսել, եւ իչո՞ւ միայն լսել, եւ իչո՞ւ միայն լսել, եւ ի՞նչ կը նշա՞նչ կը նշա՞նչ կը նշա՞նչ կը նշանանանանակէ կէ կէ կէ 
,,,,լսելլսելլսելլսել»»»»::::    

ԱնԱնԱնԱնշուշտ Սուրբ Գրքի վկաշուշտ Սուրբ Գրքի վկաշուշտ Սուրբ Գրքի վկաշուշտ Սուրբ Գրքի վկայույույույութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն եթէ դիրուն եթէ դիրուն եթէ դիրուն եթէ դի----
մենք,մենք,մենք,մենք,    այնայնայնայնտեղ միայն լսետեղ միայն լսետեղ միայն լսետեղ միայն լսելու մալու մալու մալու մասին չէ որ կը խօսսին չէ որ կը խօսսին չէ որ կը խօսսին չէ որ կը խօսուի. երուի. երուի. երուի. եր----
բեմնբեմնբեմնբեմն    կարկարկարկարդադադադալու մալու մալու մալու մասին ալ խօսքսին ալ խօսքսին ալ խօսքսին ալ խօսք    կկկկ’’’’ըլըլըլըլլայլայլայլայ::::    Բայց եւ այնԲայց եւ այնԲայց եւ այնԲայց եւ այն----
պէս շեշպէս շեշպէս շեշպէս շեշտը միշտ լսետը միշտ լսետը միշտ լսետը միշտ լսելուն վրայ կը դրուի, եռլուն վրայ կը դրուի, եռլուն վրայ կը դրուի, եռլուն վրայ կը դրուի, եռեակ պատեակ պատեակ պատեակ պատ----
ճառճառճառճառնենենեներովրովրովրով::::    Նախ՝ որովՆախ՝ որովՆախ՝ որովՆախ՝ որովհհհհեեեետեւ հին ցետեւ հին ցետեւ հին ցետեւ հին ցեղաղաղաղապեպեպեպետատատատական կան կան կան 
կեանկեանկեանկեանքի շրջանքի շրջանքի շրջանքի շրջաննենենեներուն մարրուն մարրուն մարրուն մարդիկ գիր եւ գրադիկ գիր եւ գրադիկ գիր եւ գրադիկ գիր եւ գրակակակականունունունութիւն թիւն թիւն թիւն 
չուչուչուչունէնէնէնէին. ամէն ինչ կը հիմնին. ամէն ինչ կը հիմնին. ամէն ինչ կը հիմնին. ամէն ինչ կը հիմնուէր ուէր ուէր ուէր բեբեբեբերարարարանանանանացի աւանցի աւանցի աւանցի աւանդուդուդուդու----
թեանթեանթեանթեան    վրայ եւ կը կավրայ եւ կը կավրայ եւ կը կավրայ եւ կը կատարտարտարտարուէր ու կը փոուէր ու կը փոուէր ու կը փոուէր ու կը փոխանցխանցխանցխանցուէր բեուէր բեուէր բեուէր բե----
րարարարանանանանացի, եւ հեցի, եւ հեցի, եւ հեցի, եւ հետետետետեւաւաւաւաբար Ասբար Ասբար Ասբար Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին ալ փոքին ալ փոքին ալ փոքին ալ փոխանխանխանխան----
ցուցուցուցումը կը կամը կը կամը կը կամը կը կատարտարտարտարոոոուէր ոչ թէ ընւէր ոչ թէ ընւէր ոչ թէ ընւէր ոչ թէ ընթերթերթերթերցուցուցուցումով, այլ բեմով, այլ բեմով, այլ բեմով, այլ բերարարարանով, նով, նով, նով, 
որուն ունկնորուն ունկնորուն ունկնորուն ունկնդիր, լսող կդիր, լսող կդիր, լսող կդիր, լսող կ’’’’ըլըլըլըլլար ժոլար ժոլար ժոլար ժողողողողովուրվուրվուրվուրդըդըդըդը::::    ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ, րորդ, րորդ, րորդ, 
գիգիգիգիրի եւ գրարի եւ գրարի եւ գրարի եւ գրակակակականունունունութեան որթեան որթեան որթեան որդեգդեգդեգդեգրուրուրուրումէն ետք ալ, որ համէն ետք ալ, որ համէն ետք ալ, որ համէն ետք ալ, որ հա----
ւաւաւաւանանանանաբար սկիզբ առաւ թաբար սկիզբ առաւ թաբար սկիզբ առաւ թաբար սկիզբ առաւ թագագագագաւուուուորուրուրուրութեան հետ (Ն.Ք. ԺԱ. թեան հետ (Ն.Ք. ԺԱ. թեան հետ (Ն.Ք. ԺԱ. թեան հետ (Ն.Ք. ԺԱ. 
դար)դար)դար)դար)::::    ԳրելԳրելԳրելԳրել----կարկարկարկարդալ գիտդալ գիտդալ գիտդալ գիտնանանանալը հազլը հազլը հազլը հազուաուաուաուագիւտ երեգիւտ երեգիւտ երեգիւտ երեւոյթ էւոյթ էւոյթ էւոյթ էր, ր, ր, ր, 
շատ քիշատ քիշատ քիշատ քիչեչեչեչերուն միայն յարուն միայն յարուն միայն յարուն միայն յատուկ. հետուկ. հետուկ. հետուկ. հետետետետեւաւաւաւաբար, գիբար, գիբար, գիբար, գիրէն աւերէն աւերէն աւերէն աւելի լի լի լի 
բեբեբեբերարարարանանանանացի խօսքն էր որ կրնար հասցի խօսքն էր որ կրնար հասցի խօսքն էր որ կրնար հասցի խօսքն էր որ կրնար հասնիլ մեծ զանգնիլ մեծ զանգնիլ մեծ զանգնիլ մեծ զանգուածուածուածուած----
նենենեներունրունրունրուն::::    ԱսԱսԱսԱսկէ զատ, գիրկէ զատ, գիրկէ զատ, գիրկէ զատ, գիրքը ինքը ինքը ինքը ինքը մատքը մատքը մատքը մատչեչեչեչելի ապլի ապլի ապլի ապրանք մը րանք մը րանք մը րանք մը 
չէր եւ չէ եղած հիչէր եւ չէ եղած հիչէր եւ չէ եղած հիչէր եւ չէ եղած հինին մէջ, այդ պատնին մէջ, այդ պատնին մէջ, այդ պատնին մէջ, այդ պատճաճաճաճառով ալ, նոյռով ալ, նոյռով ալ, նոյռով ալ, նոյնիսկ նիսկ նիսկ նիսկ 
գրուեգրուեգրուեգրուելէն ետք՝ Ասլէն ետք՝ Ասլէն ետք՝ Ասլէն ետք՝ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը գքը գքը գքը գրարարարաւուուուորարարարապէս դժուար պէս դժուար պէս դժուար պէս դժուար 
էր ուէր ուէր ուէր ունենենենենալնալնալնալ::::    ՕրէնՕրէնՕրէնՕրէնքի գիրքի գիրքի գիրքի գիրքէն օրինակքէն օրինակքէն օրինակքէն օրինակներ Ղեւներ Ղեւներ Ղեւներ Ղեւտատատատացիցիցիցինենենեները րը րը րը 
միայն ումիայն ումիայն ումիայն ունէնէնէնէին եւ միայն թաին եւ միայն թաին եւ միայն թաին եւ միայն թագագագագաւուուուորին հարին հարին հարին համար յիշմար յիշմար յիշմար յիշուած է, ուած է, ուած է, ուած է, 
թէթէթէթէ    պարպարպարպարտի տի տի տի ,,,,այս Օրէնայս Օրէնայս Օրէնայս Օրէնքի գիրքին օրիքի գիրքին օրիքի գիրքին օրիքի գիրքին օրինանանանակը Ղեւկը Ղեւկը Ղեւկը Ղեւտատատատացի ցի ցի ցի 
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քաքաքաքահահահահանանանանանենենեներուն քով եղած օրիրուն քով եղած օրիրուն քով եղած օրիրուն քով եղած օրինանանանակէն՝ իրեն հակէն՝ իրեն հակէն՝ իրեն հակէն՝ իրեն համար մար մար մար 
գիրգիրգիրգիրքի մը մէջքի մը մէջքի մը մէջքի մը մէջ» » » » գրել, որգրել, որգրել, որգրել, որպէսպէսպէսպէսզի զի զի զի ,,,,անիանիանիանիկա իր քով մնայ եւ իր կա իր քով մնայ եւ իր կա իր քով մնայ եւ իր կա իր քով մնայ եւ իր 
կեանկեանկեանկեանքի բոքի բոքի բոքի բոլոր օրելոր օրելոր օրելոր օրերուն մէջ կարրուն մէջ կարրուն մէջ կարրուն մէջ կարդայ, որդայ, որդայ, որդայ, որպէսպէսպէսպէսզի իր Տէր զի իր Տէր զի իր Տէր զի իր Տէր 
ԱսԱսԱսԱստուծտուծտուծտուծմէն վախմէն վախմէն վախմէն վախնալ սորնալ սորնալ սորնալ սորվի, եւ այս Օրէնվի, եւ այս Օրէնվի, եւ այս Օրէնվի, եւ այս Օրէնքին բոքին բոքին բոքին բոլոր խօսլոր խօսլոր խօսլոր խօս----
քեքեքեքերը ու այս կարը ու այս կարը ու այս կարը ու այս կանոննոննոննոննենենեները զգուրը զգուրը զգուրը զգուշուշուշուշութեամբ ի գործ դնէթեամբ ի գործ դնէթեամբ ի գործ դնէթեամբ ի գործ դնէ» » » » 
((((Բ.Օր 11.18Բ.Օր 11.18Բ.Օր 11.18Բ.Օր 11.18----19)19)19)19)::::    ԵրԵրԵրԵրրորդ, Ասրորդ, Ասրորդ, Ասրորդ, Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը հիմքը հիմքը հիմքը հիմնանանանակակակակա----
նին մէնին մէնին մէնին մէջ ուղղջ ուղղջ ուղղջ ուղղուած ըլուած ըլուած ըլուած ըլլալալալալով եկելով եկելով եկելով եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին, որ հաին, որ հաին, որ հաին, որ հաւաւաւաւաքոյթն է քոյթն է քոյթն է քոյթն է 
իր ժոիր ժոիր ժոիր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին, իր բնոյդին, իր բնոյդին, իր բնոյդին, իր բնոյթով իսկ այդ խօսթով իսկ այդ խօսթով իսկ այդ խօսթով իսկ այդ խօսքը քը քը քը լսուելսուելսուելսուելու լու լու լու 
սահսահսահսահմանմանմանմանուածուածուածուած    է առաէ առաէ առաէ առաւեւեւեւելալալալաբարբարբարբար::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ, թէտեւ, թէտեւ, թէտեւ, թէպէտ իւպէտ իւպէտ իւպէտ իւ----
րարարարաքանքանքանքանչիւր ոք ինք անչիւր ոք ինք անչիւր ոք ինք անչիւր ոք ինք անհահահահատատատատաբար կը լսէ եւ կը պաբար կը լսէ եւ կը պաբար կը լսէ եւ կը պաբար կը լսէ եւ կը պատաստաստաստաս----
խախախախանէ Ասնէ Ասնէ Ասնէ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին, բայց Ասքին, բայց Ասքին, բայց Ասքին, բայց Աստուտուտուտուծոյ կծոյ կծոյ կծոյ կամամամամքը եւ քը եւ քը եւ քը եւ 
նպանպանպանպատատատատակը այն է՝ որ իր խօսկը այն է՝ որ իր խօսկը այն է՝ որ իր խօսկը այն է՝ որ իր խօսքով հաքով հաքով հաքով հաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալնենենեներուն րուն րուն րուն 
ամամամամբողբողբողբողջուջուջուջութիւնը հասթիւնը հասթիւնը հասթիւնը հասնի մինի մինի մինի միասասասասնանանանական մէկ հական մէկ հական մէկ հական մէկ հաւատւատւատւատքի եւ քի եւ քի եւ քի եւ 
այդ մէկ հաայդ մէկ հաայդ մէկ հաայդ մէկ հաւատւատւատւատքին միքին միքին միքին միաաաատեղ ու միտեղ ու միտեղ ու միտեղ ու միասասասասնանանանական խոսկան խոսկան խոսկան խոստոտոտոտո----
վավավավանունունունութեամբ՝ մէկ միութեամբ՝ մէկ միութեամբ՝ մէկ միութեամբ՝ մէկ միութիւն, թիւն, թիւն, թիւն, մէկ եկեմէկ եկեմէկ եկեմէկ եկեղեղեղեղեցիցիցիցի    դառդառդառդառնայնայնայնայ::::    

Պէտք կը մնա՞յ ըսեՊէտք կը մնա՞յ ըսեՊէտք կը մնա՞յ ըսեՊէտք կը մնա՞յ ըսելու, թէ արլու, թէ արլու, թէ արլու, թէ արդէն նշադէն նշադէն նշադէն նշանանանանակուկուկուկութիւն թիւն թիւն թիւն 
ուուուունենենենենանանանալէ կը դադլէ կը դադլէ կը դադլէ կը դադրի րի րի րի ,,,,ինինինինչո՞ւ միայն լսեչո՞ւ միայն լսեչո՞ւ միայն լսեչո՞ւ միայն լսելովլովլովլով» » » » հարհարհարհարցուցուցուցումըմըմըմը::::    
Անոր հաԱնոր հաԱնոր հաԱնոր համար որ, իմար որ, իմար որ, իմար որ, ի´́́́նչ որ ալ ըլնչ որ ալ ըլնչ որ ալ ըլնչ որ ալ ըլլայ Ասլայ Ասլայ Ասլայ Աստուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատգագագագամը մը մը մը 
մեր մտքեմեր մտքեմեր մտքեմեր մտքերուն հասցրուն հասցրուն հասցրուն հասցնենենենելու կերլու կերլու կերլու կերպը,պը,պը,պը,    աչաչաչաչքով եւ ականքով եւ ականքով եւ ականքով եւ ականջով, ջով, ջով, ջով, 
թէ այթէ այթէ այթէ այլալալալապէս, անոր մեր մտքին հասպէս, անոր մեր մտքին հասպէս, անոր մեր մտքին հասպէս, անոր մեր մտքին հասնենենենելովն իսկ՝ մենք լովն իսկ՝ մենք լովն իսկ՝ մենք լովն իսկ՝ մենք 
զայն զայն զայն զայն ,,,,լսածլսածլսածլսած» » » » կկկկ’’’’ըլըլըլըլլանքլանքլանքլանք::::    Եւ Եւ Եւ Եւ այս լսելն է նաայս լսելն է նաայս լսելն է նաայս լսելն է նախախախախապայպայպայպայմամամամանը, նը, նը, նը, 
ինչինչինչինչպէս ըսինք, որեպէս ըսինք, որեպէս ըսինք, որեպէս ըսինք, որեւէ ճաւէ ճաւէ ճաւէ ճանանանանաչոչոչոչողուղուղուղութեան եւ գիթեան եւ գիթեան եւ գիթեան եւ գիտուտուտուտութեանթեանթեանթեան::::        

Կա՞յ ուրիշ ձեւ՝ գիտԿա՞յ ուրիշ ձեւ՝ գիտԿա՞յ ուրիշ ձեւ՝ գիտԿա՞յ ուրիշ ձեւ՝ գիտնանանանալու,լու,լու,լու,    ճանչճանչճանչճանչնանանանալուլուլուլու::::    
ՈւՈւՈւՈւսումն է գիսումն է գիսումն է գիսումն է գիտուտուտուտութեան մայթեան մայթեան մայթեան մայրը. եւ ուրը. եւ ուրը. եւ ուրը. եւ ուսուսուսուսումը կմը կմը կմը կ’’’’ըլըլըլըլլայ լայ լայ լայ 

լսելսելսելսելով,լով,լով,լով,        սորսորսորսորվեվեվեվելովլովլովլով::::    Մեր չլսած եւ չգիտՄեր չլսած եւ չգիտՄեր չլսած եւ չգիտՄեր չլսած եւ չգիտցած բացած բացած բացած բանենենեներուն րուն րուն րուն 
չենք կրնար հաչենք կրնար հաչենք կրնար հաչենք կրնար հաւաւաւաւատալտալտալտալ::::    ԱսիԱսիԱսիԱսիկա շատ բնակա շատ բնակա շատ բնակա շատ բնական եւ հական եւ հական եւ հական եւ հասասասասա----
րակ ճշմարրակ ճշմարրակ ճշմարրակ ճշմարտուտուտուտութիւն մըն էթիւն մըն էթիւն մըն էթիւն մըն է::::    

Ճիշդ նոյնն է պաՃիշդ նոյնն է պաՃիշդ նոյնն է պաՃիշդ նոյնն է պարարարարագան հագան հագան հագան հաւատւատւատւատքին, այքին, այքին, այքին, այսինքն Ասսինքն Ասսինքն Ասսինքն Աս----
տուտուտուտուծոյ ճածոյ ճածոյ ճածոյ ճանանանանաչոչոչոչողուղուղուղութեան եւ գիթեան եւ գիթեան եւ գիթեան եւ գիտուտուտուտութեանթեանթեանթեան::::    ,,,,Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչպէս,պէս,պէս,պէս,----    
կկկկ’’’’ըսէ Առաքըսէ Առաքըսէ Առաքըսէ Առաքեաեաեաեալը,լը,լը,լը,----    մարմարմարմարդիկ օգդիկ օգդիկ օգդիկ օգնունունունութեան պիթեան պիթեան պիթեան պիտի կանտի կանտի կանտի կանչէչէչէչէին ին ին ին 
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ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսը, առանց անոր հասը, առանց անոր հասը, առանց անոր հասը, առանց անոր հաւաւաւաւատատատատացած ըլցած ըլցած ըլցած ըլլալալալալուլուլուլու, , , , կամ կամ կամ կամ 
ի՞նչի՞նչի՞նչի՞նչպէս պիպէս պիպէս պիպէս պիտի հատի հատի հատի հաւաւաւաւատատատատային անոր, առանց իր մային անոր, առանց իր մային անոր, առանց իր մային անոր, առանց իր մասին սին սին սին 
լսած ըլլսած ըլլսած ըլլսած ըլլալալալալու. կամ ի՞նչլու. կամ ի՞նչլու. կամ ի՞նչլու. կամ ի՞նչպէս պիպէս պիպէս պիպէս պիտի լսէտի լսէտի լսէտի լսէին եթէ քաին եթէ քաին եթէ քաին եթէ քարորորորոզող զող զող զող 
մը չկարմը չկարմը չկարմը չկար» » » » (Հռ 10.14)(Հռ 10.14)(Հռ 10.14)(Հռ 10.14)::::    ՈւՈւՈւՈւրեմն հարեմն հարեմն հարեմն հաւաւաւաւատատատատալու հալու հալու հալու համար՝ մարմար՝ մարմար՝ մարմար՝ մար----
դիկ նախ պէտք է լսէդիկ նախ պէտք է լսէդիկ նախ պէտք է լսէդիկ նախ պէտք է լսէինինինին::::    Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչպէս եւ ուրպէս եւ ուրպէս եւ ուրպէս եւ ուրկէ՞կէ՞կէ՞կէ՞::::    

Եթէ մեր միտԵթէ մեր միտԵթէ մեր միտԵթէ մեր միտքեքեքեքերը բաց են եւ մեր հարրը բաց են եւ մեր հարրը բաց են եւ մեր հարրը բաց են եւ մեր հարցումցումցումցումնենենեներըրըրըրը    կը կը կը կը 
բղխին մեր գիտբղխին մեր գիտբղխին մեր գիտբղխին մեր գիտնանանանալու փալու փալու փալու փափափափափաքէն ու սորքէն ու սորքէն ու սորքէն ու սորվեվեվեվելու տրալու տրալու տրալու տրամադմադմադմադ----
րուրուրուրութեթեթեթենէն, աննէն, աննէն, աննէն, աննանանանախախախախապապապապաշար մօշար մօշար մօշար մօտետետետեցուցուցուցումով քննենք թէ մով քննենք թէ մով քննենք թէ մով քննենք թէ 
ի՞նչ է ի՞նչ է ի՞նչ է ի՞նչ է ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունչշունչշունչշունչ    կոչկոչկոչկոչուած գիրուած գիրուած գիրուած գիրքըքըքըքը::::    

    
ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐԸԱՍՏՈՒԾՈՅ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐԸԱՍՏՈՒԾՈՅ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐԸԱՍՏՈՒԾՈՅ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐԸ    
Իր անԻր անԻր անԻր անձին եւ առաձին եւ առաձին եւ առաձին եւ առաքեքեքեքելուլուլուլութեան չհաթեան չհաթեան չհաթեան չհաւաւաւաւատատատատացող հրեացող հրեացող հրեացող հրեա----

նենենեներուն Յիրուն Յիրուն Յիրուն Յիսուս կսուս կսուս կսուս կ’’’’ըսէր. ըսէր. ըսէր. ըսէր. ,,,,ՔննեՔննեՔննեՔննեցէք գցէք գցէք գցէք գիրիրիրիրքեքեքեքերը, քարը, քարը, քարը, քանի որ դուք նի որ դուք նի որ դուք նի որ դուք 
կը կարկը կարկը կարկը կարծէք թէ ածէք թէ ածէք թէ ածէք թէ ա----նոնցնոնցնոնցնոնցմով յամով յամով յամով յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանքկան կեանքկան կեանքկան կեանք    ձեռք ձեռք ձեռք ձեռք 
պիպիպիպիտի բետի բետի բետի բերէք, եւ անորէք, եւ անորէք, եւ անորէք, եւ անո´́́́նք են որ կը վկանք են որ կը վկանք են որ կը վկանք են որ կը վկայեն ինյեն ինյեն ինյեն ինծի հածի հածի հածի համարմարմարմար» » » » 
((((Յհ 5.32)Յհ 5.32)Յհ 5.32)Յհ 5.32)::::    

ՔննեՔննեՔննեՔննեցէցէցէցէ´́́́քքքք::::    ՏէՏէՏէՏէրը կրը կրը կրը կ’’’’ուուուուզէ որ քննենք՝ որզէ որ քննենք՝ որզէ որ քննենք՝ որզէ որ քննենք՝ որպէսպէսպէսպէսզի սորզի սորզի սորզի սոր----
վինքվինքվինքվինք::::    ԱյսԱյսԱյսԱյստեղ անտեղ անտեղ անտեղ անշուշտ շուշտ շուշտ շուշտ ,,,,քննելքննելքննելքննել»»»»ը Ս. Գիրը Ս. Գիրը Ս. Գիրը Ս. Գիրքի վկաքի վկաքի վկաքի վկայույույույութիւնթիւնթիւնթիւն----
նենենեներուն դրուն դրուն դրուն դիիիիմել եւ քննումել եւ քննումել եւ քննումել եւ քննութեամբ ստութեամբ ստութեամբ ստութեամբ ստուգելն էգելն էգելն էգելն է::::    Բայց ինքԲայց ինքԲայց ինքԲայց ինքնին նին նին նին 
ցոյց կու տայ մեցոյց կու տայ մեցոյց կու տայ մեցոյց կու տայ մեզի՝ թէ ոզի՝ թէ ոզի՝ թէ ոզի՝ թէ ո´́́́չ միայն մեչ միայն մեչ միայն մեչ միայն մեզի զի զի զի արարարարտօնտօնտօնտօնուած էուած էուած էուած է    
քննել եւ ստուքննել եւ ստուքննել եւ ստուքննել եւ ստուգել Ասգել Ասգել Ասգել Աստուտուտուտուծոյ վկածոյ վկածոյ վկածոյ վկայույույույութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, այլ նոյրը, այլ նոյրը, այլ նոյրը, այլ նոյ----
նիսկնիսկնիսկնիսկ    հարկհարկհարկհարկ    է որ քննենք, եթէ կէ որ քննենք, եթէ կէ որ քննենք, եթէ կէ որ քննենք, եթէ կ’’’’ուուուուզենքզենքզենքզենք    սորսորսորսորվիլվիլվիլվիլ::::    

ՔննեՔննեՔննեՔննեցէք գիրցէք գիրցէք գիրցէք գիրքեքեքեքերըրըրըրը::::    Բայց ո՞րԲայց ո՞րԲայց ո՞րԲայց ո՞րքանքանքանքան        ճիշդ է Ասճիշդ է Ասճիշդ է Ասճիշդ է Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
խխխխօսօսօսօսքին քննուքին քննուքին քննուքին քննութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար նոյմար նոյմար նոյմար նոյնինքննինքննինքննինքն        ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը քը քը քը 
վկավկավկավկայայայայակոկոկոկոչելչելչելչել::::    Մենք մեզ խաՄենք մեզ խաՄենք մեզ խաՄենք մեզ խաբած չե՞նք ըլբած չե՞նք ըլբած չե՞նք ըլբած չե՞նք ըլլար արդլար արդլար արդլար արդեօքեօքեօքեօք::::    

ՈՈՈՈ´́́́չչչչ::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ ճշմարտեւ ճշմարտեւ ճշմարտեւ ճշմարտուտուտուտութեան վկան ճշմարթեան վկան ճշմարթեան վկան ճշմարթեան վկան ճշմարտուտուտուտու----
թիւնը միայն կրնայ ըլթիւնը միայն կրնայ ըլթիւնը միայն կրնայ ըլթիւնը միայն կրնայ ըլլալլալլալլալ::::    ԼոյԼոյԼոյԼոյսը կասը կասը կասը կարերերերելի չէ հասկլի չէ հասկլի չէ հասկլի չէ հասկնալ ու նալ ու նալ ու նալ ու 
ճանչճանչճանչճանչնալ առանց նոյնալ առանց նոյնալ առանց նոյնալ առանց նոյնինքն լոյնինքն լոյնինքն լոյնինքն լոյսինսինսինսին::::    Այլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսքովքովքովքով, , , , լոյլոյլոյլոյսին սին սին սին 
ճաճաճաճանանանանաչուչուչուչումը կմը կմը կմը կ’’’’ըսկըսկըսկըսկսի իրսի իրսի իրսի իրմով՝ լոյմով՝ լոյմով՝ լոյմով՝ լոյսովսովսովսով::::    Եւ եթէ ասիԵւ եթէ ասիԵւ եթէ ասիԵւ եթէ ասիկա կա կա կա 
ճշմաճշմաճշմաճշմարիտ է նիւրիտ է նիւրիտ է նիւրիտ է նիւթաթաթաթական լոյկան լոյկան լոյկան լոյսին հասին հասին հասին համար, ոմար, ոմար, ոմար, ո´́́́րրրրքան աւեքան աւեքան աւեքան աւելի՝լի՝լի՝լի՝    
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ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ համար, որ մար, որ մար, որ մար, որ ,,,,լոյլոյլոյլոյսիսիսիսի    արաարաարաարարիչն է, առարիչն է, առարիչն է, առարիչն է, առաջին լոյջին լոյջին լոյջին լոյսըսըսըսը» » » » 
((((Ն. ՇնորՆ. ՇնորՆ. ՇնորՆ. Շնորհահահահալի)լի)լի)լի)::::    ՍաղՍաղՍաղՍաղմոմոմոմոսասասասագիգիգիգիրը այս ճշմարրը այս ճշմարրը այս ճշմարրը այս ճշմարտուտուտուտութիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը 
պարպարպարպարզէ, ըսեզէ, ըսեզէ, ըսեզէ, ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,ԴոԴոԴոԴո´́́́ւն եւն եւն եւն ես կեանս կեանս կեանս կեանքի աղքի աղքի աղքի աղբիւբիւբիւբիւրը, ով Տէր, լոյրը, ով Տէր, լոյրը, ով Տէր, լոյրը, ով Տէր, լոյ----
սոսոսոսո´́́́վդ է որ մենք լոյս կը տեսվդ է որ մենք լոյս կը տեսվդ է որ մենք լոյս կը տեսվդ է որ մենք լոյս կը տեսնենքնենքնենքնենք» » » » (Սղ 35.10)(Սղ 35.10)(Սղ 35.10)(Սղ 35.10)::::    

Իրօք, առանց լոյԻրօք, առանց լոյԻրօք, առանց լոյԻրօք, առանց լոյսի ո՞վ կրնայ լոյսի ո՞վ կրնայ լոյսի ո՞վ կրնայ լոյսի ո՞վ կրնայ լոյսը ճանչսը ճանչսը ճանչսը ճանչնալնալնալնալ::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
լոյլոյլոյլոյսը ինքսը ինքսը ինքսը ինքզինք չյայտզինք չյայտզինք չյայտզինք չյայտնէ՝ ո՞վ կրնայ զայն տեսնէ՝ ո՞վ կրնայ զայն տեսնէ՝ ո՞վ կրնայ զայն տեսնէ՝ ո՞վ կրնայ զայն տեսնել ու նել ու նել ու նել ու 
պատպատպատպատկեկեկեկերացրացրացրացնելնելնելնել::::    Նոյնն է պաՆոյնն է պաՆոյնն է պաՆոյնն է պարարարարագան Ասգան Ասգան Ասգան Աստուտուտուտուծոյ եւ անոր ծոյ եւ անոր ծոյ եւ անոր ծոյ եւ անոր 
խօսխօսխօսխօսքին հաքին հաքին հաքին համարմարմարմար::::    Ինքն էԻնքն էԻնքն էԻնքն է    լոյլոյլոյլոյսը եւ ինքն է ինքսը եւ ինքն է ինքսը եւ ինքն է ինքսը եւ ինքն է ինքզինք իր զինք իր զինք իր զինք իր 
խօսխօսխօսխօսքով յայտքով յայտքով յայտքով յայտնոնոնոնողըղըղըղը::::    Ինքն է Ինքն է Ինքն է Ինքն է յայտյայտյայտյայտնունունունութեան աղթեան աղթեան աղթեան աղբիւբիւբիւբիւրըրըրըրը::::    
ՄարՄարՄարՄարդիկ կրնան իրենց իմադիկ կրնան իրենց իմադիկ կրնան իրենց իմադիկ կրնան իրենց իմացացացացակակակականունունունութեան ճամթեան ճամթեան ճամթեան ճամբով եւ բով եւ բով եւ բով եւ 
տիտիտիտիեեեեզերզերզերզերքի քննուքի քննուքի քննուքի քննութեամբ հասթեամբ հասթեամբ հասթեամբ հասնիլ Ասնիլ Ասնիլ Ասնիլ Աստուտուտուտուծոյ գածոյ գածոյ գածոյ գաղաղաղաղափափափափա----
րին, Ասրին, Ասրին, Ասրին, Աստուտուտուտուծոյ գոծոյ գոծոյ գոծոյ գոյույույույութեան անթեան անթեան անթեան անհերհերհերհերքեքեքեքելի իրալի իրալի իրալի իրակակակականունունունութեան,թեան,թեան,թեան,    
ինչինչինչինչպէս իմասպէս իմասպէս իմասպէս իմաստտտտաաաասիսիսիսիրուրուրուրութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը կկկկ’’’’ընէ եւ հեընէ եւ հեընէ եւ հեընէ եւ հեթաթաթաթանոնոնոնոսուսուսուսութիւնն թիւնն թիւնն թիւնն 
ալ գտած էր. բայց Ասալ գտած էր. բայց Ասալ գտած էր. բայց Ասալ գտած էր. բայց Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին յայտքին յայտքին յայտքին յայտնունունունութիւնը չեն թիւնը չեն թիւնը չեն թիւնը չեն 
կրնար ուկրնար ուկրնար ուկրնար ունենենենենալ ու ճանչնալ ու ճանչնալ ու ճանչնալ ու ճանչնալ՝ եթէ Աստնալ՝ եթէ Աստնալ՝ եթէ Աստնալ՝ եթէ Աստուած ինք չյայտուած ինք չյայտուած ինք չյայտուած ինք չյայտնէ նէ նէ նէ 
ինքինքինքինքզինքզինքզինքզինք::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը քննեքը քննեքը քննեքը քննելու հալու հալու հալու համար ալ,մար ալ,մար ալ,մար ալ,    ուուուուրեմն,րեմն,րեմն,րեմն,    
անհանհանհանհրարարարաժեշժեշժեշժեշտօտօտօտօրէն հարկ է դիրէն հարկ է դիրէն հարկ է դիրէն հարկ է դիմել Ասմել Ասմել Ասմել Աստուտուտուտուծոյ յայծոյ յայծոյ յայծոյ յայտտտտնունունունու----
թեանթեանթեանթեան::::        

Ո՞ւր կը գտնենք այդ յայտՈ՞ւր կը գտնենք այդ յայտՈ՞ւր կը գտնենք այդ յայտՈ՞ւր կը գտնենք այդ յայտնունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    
        
ՏԻՐՈՋ ԳԻՐՔԸՏԻՐՈՋ ԳԻՐՔԸՏԻՐՈՋ ԳԻՐՔԸՏԻՐՈՋ ԳԻՐՔԸ    
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը, որ մենք ուչը, որ մենք ուչը, որ մենք ուչը, որ մենք ունինք մեր ձեռնինք մեր ձեռնինք մեր ձեռնինք մեր ձեռքեքեքեքերուն րուն րուն րուն 

մէջ,մէջ,մէջ,մէջ,    ամամամամբողբողբողբողջուջուջուջութիւնն է Ասթիւնն է Ասթիւնն է Ասթիւնն է Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին, Ասքին, Ասքին, Ասքին, Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
հիմհիմհիմհիմնանանանական յայտկան յայտկան յայտկան յայտնունունունութեան՝ ուղղթեան՝ ուղղթեան՝ ուղղթեան՝ ուղղուած մարդ անուած մարդ անուած մարդ անուած մարդ անհահահահատին տին տին տին 
առանձառանձառանձառանձնանանանապէս եւ ամպէս եւ ամպէս եւ ամպէս եւ ամբողջ մարդբողջ մարդբողջ մարդբողջ մարդկուկուկուկութեաթեաթեաթեան ընդն ընդն ընդն ընդհանհանհանհանրարարարա----
պէսպէսպէսպէս::::    

ԲաԲաԲաԲացէցէցէցէ´́́́ք Եսաք Եսաք Եսաք Եսայի Մարյի Մարյի Մարյի Մարգագագագարէրէրէրէին 34ին 34ին 34ին 34----րդ գլուրդ գլուրդ գլուրդ գլուխը եւ հոնխը եւ հոնխը եւ հոնխը եւ հոն    
16161616----րդրդրդրդ    հահահահամամամամարին տակ պիրին տակ պիրին տակ պիրին տակ պիտի կարտի կարտի կարտի կարդաք. դաք. դաք. դաք. ,,,,ՏԻՏԻՏԻՏԻՐՈՋ ԳԻՐՐՈՋ ԳԻՐՐՈՋ ԳԻՐՐՈՋ ԳԻՐՔԻՆ ՔԻՆ ՔԻՆ ՔԻՆ 
մէջ փնտռեմէջ փնտռեմէջ փնտռեմէջ փնտռեցէք ու կարցէք ու կարցէք ու կարցէք ու կարդադադադացէք...ցէք...ցէք...ցէք...»»»»::::    ԸնդԸնդԸնդԸնդհահահահանուր ակնուր ակնուր ակնուր ակնարնարնարնարկուկուկուկու----
թիւն մըն է ասիթիւն մըն է ասիթիւն մըն է ասիթիւն մըն է ասիկա Տիկա Տիկա Տիկա Տիրոջ կողրոջ կողրոջ կողրոջ կողմէ տրուած պատմէ տրուած պատմէ տրուած պատմէ տրուած պատգամգամգամգամնենենենե----
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րուն, որոնք Ասրուն, որոնք Ասրուն, որոնք Ասրուն, որոնք Աստուտուտուտուծոյ իսկ հրածոյ իսկ հրածոյ իսկ հրածոյ իսկ հրահհհհանանանանգովգովգովգով        կկկկ’’’’արարարարձաձաձաձանագրնագրնագրնագր----
ուէուէուէուէին տեին տեին տեին տեսասասասանող Մարնող Մարնող Մարնող Մարգագագագարէրէրէրէնենենեներուն կամ անոնց ընրուն կամ անոնց ընրուն կամ անոնց ընրուն կամ անոնց ընկեկեկեկերարարարա----
ցող դպիրցող դպիրցող դպիրցող դպիրնենենեներուն կողրուն կողրուն կողրուն կողմէմէմէմէ::::    

ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածային խօսյին խօսյին խօսյին խօսքին արքին արքին արքին արձաձաձաձանագնագնագնագրուրուրուրութեան եւ մարթեան եւ մարթեան եւ մարթեան եւ մար----
դոց փոդոց փոդոց փոդոց փոխանցխանցխանցխանցման կերման կերման կերման կերպին մապին մապին մապին մասին աղուոր պատսին աղուոր պատսին աղուոր պատսին աղուոր պատկեկեկեկերարարարա----
ցումցումցումցում    տուող դրուագ մըն է Երեմտուող դրուագ մըն է Երեմտուող դրուագ մըն է Երեմտուող դրուագ մըն է Երեմիաիաիաիայի մարյի մարյի մարյի մարգագագագարէրէրէրէուուուութեան թեան թեան թեան 
36363636----րդ րդ րդ րդ գլխուն մէջ պատմգլխուն մէջ պատմգլխուն մէջ պատմգլխուն մէջ պատմուաուաուաուածը.ծը.ծը.ծը.----    ՀրէՀրէՀրէՀրէասասասաստատատատանի (=Յունի (=Յունի (=Յունի (=Յու----
դա)դա)դա)դա)    ՅոՅոՅոՅովավավավակիմ թակիմ թակիմ թակիմ թագագագագաւուուուորի չորրի չորրի չորրի չորրորդ տարորդ տարորդ տարորդ տարին, Տէրին, Տէրին, Տէրին, Տէրը իր րը իր րը իր րը իր 
խօսխօսխօսխօսքը, իր պատքը, իր պատքը, իր պատքը, իր պատգագագագամը կը ղրկէ Երեմմը կը ղրկէ Երեմմը կը ղրկէ Երեմմը կը ղրկէ Երեմիաիաիաիայի, ըսեյի, ըսեյի, ըսեյի, ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,ՔեՔեՔեՔեզի զի զի զի 
գիրգիրգիրգիրքի գաքի գաքի գաքի գալալալալարակ (=ոլորրակ (=ոլորրակ (=ոլորրակ (=ոլորուած մաուած մաուած մաուած մագագագագաղաթ կամ թուղթ) մը ղաթ կամ թուղթ) մը ղաթ կամ թուղթ) մը ղաթ կամ թուղթ) մը 
առ եւ անոր վրայ գրէ այն բոառ եւ անոր վրայ գրէ այն բոառ եւ անոր վրայ գրէ այն բոառ եւ անոր վրայ գրէ այն բոլոր խօսլոր խօսլոր խօսլոր խօսքեքեքեքերը որ քերը որ քերը որ քերը որ քեզի զի զի զի հետ հետ հետ հետ 
խօխօխօխօսեսեսեսելու սկսած օրէս, այլու սկսած օրէս, այլու սկսած օրէս, այլու սկսած օրէս, այսինքն Յովսսինքն Յովսսինքն Յովսսինքն Յովսիաիաիաիայի օրեյի օրեյի օրեյի օրերէն մինրէն մինրէն մինրէն մինչեւ չեւ չեւ չեւ 
այայայայսօր, Իսսօր, Իսսօր, Իսսօր, Իսրարարարայէյէյէյէլի եւ Յուլի եւ Յուլի եւ Յուլի եւ Յուդադադադայի վեյի վեյի վեյի վերարարարաբերբերբերբերմամբ եւ բոմամբ եւ բոմամբ եւ բոմամբ եւ բոլոր լոր լոր լոր 
ազազազազգեգեգեգերուն վերուն վերուն վերուն վերարարարաբերբերբերբերմամբ խօմամբ խօմամբ խօմամբ խօսեսեսեսեցայցայցայցայ» (36.2)» (36.2)» (36.2)» (36.2)::::    ԵրեմԵրեմԵրեմԵրեմիաիաիաիա    կը կը կը կը 
կանկանկանկանչէ Ներչէ Ներչէ Ներչէ Ներիաիաիաիայի որյի որյի որյի որդի Բադի Բադի Բադի Բարուրուրուրուքը, որ անոր բերքը, որ անոր բերքը, որ անոր բերքը, որ անոր բերնով Տինով Տինով Տինով Տիրոջ րոջ րոջ րոջ 
ըսած բոըսած բոըսած բոըսած բոլոր խօսլոր խօսլոր խօսլոր խօսքեքեքեքերը մրը մրը մրը մաաաագագագագաղաղաղաղաթի գաթի գաթի գաթի գալալալալարարարարակի մը վրայ կի մը վրայ կի մը վրայ կի մը վրայ 
կկկկ’’’’արարարարձաձաձաձանագնագնագնագրէրէրէրէ::::    ՅեՅեՅեՅետոյ Երեմտոյ Երեմտոյ Երեմտոյ Երեմիա Բաիա Բաիա Բաիա Բարուրուրուրուքի կը հրաքի կը հրաքի կը հրաքի կը հրահանհանհանհանգէ գէ գէ գէ 
որ երոր երոր երոր երթայ Տիթայ Տիթայ Տիթայ Տիրոջ տուրոջ տուրոջ տուրոջ տունը, այնը, այնը, այնը, այսինքն տասինքն տասինքն տասինքն տաճար, եւ ժոճար, եւ ժոճար, եւ ժոճար, եւ ժողողողողովուրվուրվուրվուր----
դին կարդին կարդին կարդին կարդայ Ասդայ Ասդայ Ասդայ Աստուտուտուտուծոյ ազծոյ ազծոյ ազծոյ ազդադադադարարարարարուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԱսիԱսիԱսիԱսիկա իրակա իրակա իրակա իրա----
կակակականանանանացաւ միայն աւեցաւ միայն աւեցաւ միայն աւեցաւ միայն աւելի քան տալի քան տալի քան տալի քան տարի մը ետք, երբ ծորի մը ետք, երբ ծորի մը ետք, երբ ծորի մը ետք, երբ ծոմամամամա----
պապապապահուհուհուհութեթեթեթեան տօան տօան տօան տօնին հանին հանին հանին համար Հրէմար Հրէմար Հրէմար Հրէասասասաստատատատանի բոնի բոնի բոնի բոլոր քալոր քալոր քալոր քաղաքղաքղաքղաք----
նենենեներէն Երուրէն Երուրէն Երուրէն Երուսասասասաղէմ հաղէմ հաղէմ հաղէմ հաւաքւաքւաքւաքուած ժոուած ժոուած ժոուած ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին ի լուր Բադին ի լուր Բադին ի լուր Բադին ի լուր Բա----
րուք կարրուք կարրուք կարրուք կարդաց Երեմդաց Երեմդաց Երեմդաց Երեմիաիաիաիայի խօսյի խօսյի խօսյի խօսքեքեքեքերըրըրըրը::::    ԼուԼուԼուԼուրը հարը հարը հարը հասաւ արսաւ արսաւ արսաւ ար----
քուքուքուքունիք, իշնիք, իշնիք, իշնիք, իշխանխանխանխաննենենեներուն, որոնք կանրուն, որոնք կանրուն, որոնք կանրուն, որոնք կանչել տուին Բաչել տուին Բաչել տուին Բաչել տուին Բարուրուրուրուքը, քը, քը, քը, 
իրենք ալ լսեիրենք ալ լսեիրենք ալ լսեիրենք ալ լսեցին եւ հարցին եւ հարցին եւ հարցին եւ հարցուցուցուցուցին. ցին. ցին. ցին. ,,,,Շնորհք ըրէ, պաՇնորհք ըրէ, պաՇնորհք ըրէ, պաՇնորհք ըրէ, պատտտտմէ մէ մէ մէ 
մեմեմեմեզի թէ իզի թէ իզի թէ իզի թէ ի´́́́նչնչնչնչպէս գրեպէս գրեպէս գրեպէս գրեցիր այս խօսցիր այս խօսցիր այս խօսցիր այս խօսքեքեքեքերըրըրըրը    անոր բերանոր բերանոր բերանոր բերնէննէննէննէն», », », », 
եւ Բաեւ Բաեւ Բաեւ Բարուք պարուք պարուք պարուք պատաստաստաստասխախախախանեց. նեց. նեց. նեց. ,,,,ԲոԲոԲոԲոլոր այս խօսլոր այս խօսլոր այս խօսլոր այս խօսքեքեքեքերը անիրը անիրը անիրը անի----
կա (=Երեմկա (=Երեմկա (=Երեմկա (=Երեմիա)իա)իա)իա)    ինինինինծի բերծի բերծի բերծի բերնով նով նով նով արարարարտատատատասասասասանեցնեցնեցնեց, , , , եւ ես զաեւ ես զաեւ ես զաեւ ես զա----
նոնք մենոնք մենոնք մենոնք մելալալալանով այս գիրնով այս գիրնով այս գիրնով այս գիրքին մէջ գրեքին մէջ գրեքին մէջ գրեքին մէջ գրեցիցիցիցի» » » » (Հա(Հա(Հա(Համար 17մար 17մար 17մար 17----18)18)18)18)::::    
ԻշԻշԻշԻշխանխանխանխաննենենեները պատրը պատրը պատրը պատմեմեմեմեցին թացին թացին թացին թագագագագաւուուուորին, րին, րին, րին, որ ինքն ալ ուոր ինքն ալ ուոր ինքն ալ ուոր ինքն ալ ուզեց զեց զեց զեց 
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անանանանձամբ գրուաձամբ գրուաձամբ գրուաձամբ գրուածը լսելծը լսելծը լսելծը լսել::::    ՀաՀաՀաՀազիւ երեքզիւ երեքզիւ երեքզիւ երեք----չորս չորս չորս չորս ,,,,երեսերեսերեսերես» » » » (սիւ(սիւ(սիւ(սիւ----
նակ)նակ)նակ)նակ)    կարկարկարկարդացդացդացդացուած, թաուած, թաուած, թաուած, թագագագագաւուուուորը, որ ձմեռ ըլրը, որ ձմեռ ըլրը, որ ձմեռ ըլրը, որ ձմեռ ըլլալալալալուն հալուն հալուն հալուն հա----
մար կրամար կրամար կրամար կրակակակակարարարարանին դինին դինին դինին դիմաց նստեր էր, զայմաց նստեր էր, զայմաց նստեր էր, զայմաց նստեր էր, զայրարարարացած՝որ ցած՝որ ցած՝որ ցած՝որ 
մարմարմարմարգագագագարէն կրէն կրէն կրէն կ’’’’ըսէ ըսէ ըսէ ըսէ ,,,,ԲաԲաԲաԲաբեբեբեբելոլոլոլոնի թանի թանի թանի թագագագագաւուուուորը պիրը պիրը պիրը պիտի գայ այս տի գայ այս տի գայ այս տի գայ այս 
երերերերկիկիկիկիրը գրարը գրարը գրարը գրաւէ եւ մարդ ու ւէ եւ մարդ ու ւէ եւ մարդ ու ւէ եւ մարդ ու անաանաանաանասուն բնաջնսուն բնաջնսուն բնաջնսուն բնաջնջէջէջէջէ»,»,»,»,    առաւ առաւ առաւ առաւ 
մամամամագագագագաղաղաղաղաթը, զմելիթը, զմելիթը, զմելիթը, զմելիով կտոր կտոր ըրաւ ու կրաով կտոր կտոր ըրաւ ու կրաով կտոր կտոր ըրաւ ու կրաով կտոր կտոր ըրաւ ու կրակը ձգեց, կը ձգեց, կը ձգեց, կը ձգեց, 
եւ հրաեւ հրաեւ հրաեւ հրամամամամայեց ձերյեց ձերյեց ձերյեց ձերբաբաբաբակակակակալել մարլել մարլել մարլել մարգագագագարէն ու Բարէն ու Բարէն ու Բարէն ու Բարուք դպիրուք դպիրուք դպիրուք դպի----
րըրըրըրը::::    Բայց ՏէԲայց ՏէԲայց ՏէԲայց Տէրը զարը զարը զարը զանոնք պանոնք պանոնք պանոնք պահեց, եւ հրահեց, եւ հրահեց, եւ հրահեց, եւ հրամամամամայեց որ նոյն յեց որ նոյն յեց որ նոյն յեց որ նոյն 
պատպատպատպատգագագագամը նոր մամը նոր մամը նոր մամը նոր մագագագագաղաղաղաղաթէ գաթէ գաթէ գաթէ գալալալալարարարարակի մը վրայ արկի մը վրայ արկի մը վրայ արկի մը վրայ արձաձաձաձա----
նագնագնագնագրենրենրենրեն::::    Եւ ԲաԵւ ԲաԵւ ԲաԵւ Բարուքրուքրուքրուք    դարձդարձդարձդարձեալ Երեմեալ Երեմեալ Երեմեալ Երեմիաիաիաիայի բերյի բերյի բերյի բերնէն՝ նէն՝ նէն՝ նէն՝ ,,,,ԿրաԿրաԿրաԿրա----
կի մէջ այկի մէջ այկի մէջ այկի մէջ այրած գիրրած գիրրած գիրրած գիրքին բոքին բոքին բոքին բոլոր խօսլոր խօսլոր խօսլոր խօսքեքեքեքերը գրեց. եւ անոնց րը գրեց. եւ անոնց րը գրեց. եւ անոնց րը գրեց. եւ անոնց 
վրայ անոնց պէս ուվրայ անոնց պէս ուվրայ անոնց պէս ուվրայ անոնց պէս ուրիշ շատ խօսրիշ շատ խօսրիշ շատ խօսրիշ շատ խօսքեր աւելքեր աւելքեր աւելքեր աւելցանցանցանցան» » » » (հա(հա(հա(համար մար մար մար 
32)32)32)32)::::    Այդ Այդ Այդ Այդ ,,,,գիրքգիրքգիրքգիրք»»»»ը այը այը այը այսօր մեր ձեռսօր մեր ձեռսօր մեր ձեռսօր մեր ձեռքը եղած Երեմքը եղած Երեմքը եղած Երեմքը եղած Երեմիաիաիաիայի մարյի մարյի մարյի մար----
գագագագարէրէրէրէուուուութեան մէկ մասն է, եօթեան մէկ մասն է, եօթեան մէկ մասն է, եօթեան մէկ մասն է, եօթը լման գլուխթը լման գլուխթը լման գլուխթը լման գլուխնենենեներու մէջ րու մէջ րու մէջ րու մէջ 
պարպարպարպարփափափափակկկկուած (45ուած (45ուած (45ուած (45----51)51)51)51)::::    

ՀասկՀասկՀասկՀասկնանանանալի կը դառլի կը դառլի կը դառլի կը դառնայ ինքնայ ինքնայ ինքնայ ինքնին, որ ՏԻնին, որ ՏԻնին, որ ՏԻնին, որ ՏԻՐՈՋ ԳԻՐՔը ՐՈՋ ԳԻՐՔը ՐՈՋ ԳԻՐՔը ՐՈՋ ԳԻՐՔը 
մէկ չէր. իւմէկ չէր. իւմէկ չէր. իւմէկ չէր. իւրարարարաքանքանքանքանչիւր մարչիւր մարչիւր մարչիւր մարգագագագարէի արրէի արրէի արրէի արձաձաձաձանագնագնագնագրարարարածը ինքծը ինքծը ինքծը ինք----
նին նին նին նին գիրքգիրքգիրքգիրք    կը կոչկը կոչկը կոչկը կոչուէր, անուէր, անուէր, անուէր, անկախ գրուկախ գրուկախ գրուկախ գրութեան ծաթեան ծաթեան ծաթեան ծաւաւաւաւալէնլէնլէնլէն::::    ԱյսԱյսԱյսԱյս----
պէս, օրիպէս, օրիպէս, օրիպէս, օրինակ, Սինակ, Սինակ, Սինակ, Սինա լենա լենա լենա լերան վրայ Ասրան վրայ Ասրան վրայ Ասրան վրայ Աստուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատգամգամգամգամ----
նենենեները լսերը լսերը լսերը լսելէ եւ զալէ եւ զալէ եւ զալէ եւ զանոնք իր ժոնոնք իր ժոնոնք իր ժոնոնք իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին փոդին փոդին փոդին փոխանխանխանխանցեցեցեցելէ լէ լէ լէ 
ետք, Մովետք, Մովետք, Մովետք, Մովսէս Տիսէս Տիսէս Տիսէս Տիրոջ բորոջ բորոջ բորոջ բոլոր խօսլոր խօսլոր խօսլոր խօսքեքեքեքերը գրեց (Ելք 24.4)րը գրեց (Ելք 24.4)րը գրեց (Ելք 24.4)րը գրեց (Ելք 24.4)::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
պատպատպատպատգամգամգամգամնենենեները, որոնք չորս գլուխրը, որոնք չորս գլուխրը, որոնք չորս գլուխրը, որոնք չորս գլուխներ են միայն (Ելք ներ են միայն (Ելք ներ են միայն (Ելք ներ են միայն (Ելք 
20.2020.2020.2020.20---- 23.33),  23.33),  23.33),  23.33), կոչկոչկոչկոչուած են ուած են ուած են ուած են ,,,,ՈւխՈւխՈւխՈւխտի Գիրքտի Գիրքտի Գիրքտի Գիրք»»»» ( ( ( (անդ, 24.7), եւ անդ, 24.7), եւ անդ, 24.7), եւ անդ, 24.7), եւ 
կը խտացկը խտացկը խտացկը խտացնեն այս հիմնեն այս հիմնեն այս հիմնեն այս հիմնանանանական Օրէնկան Օրէնկան Օրէնկան Օրէնքը զոր Աստքը զոր Աստքը զոր Աստքը զոր Աստուած ուած ուած ուած 
տուաւ, որտուաւ, որտուաւ, որտուաւ, որպէսպէսպէսպէսզի իր ժզի իր ժզի իր ժզի իր ժոոոողողողողովուրվուրվուրվուրդը անով առաջդը անով առաջդը անով առաջդը անով առաջնորդնորդնորդնորդուիուիուիուի::::    
ԵսաԵսաԵսաԵսայի մարյի մարյի մարյի մարգագագագարէի ուրէի ուրէի ուրէի ունենենենեցած տեցած տեցած տեցած տեսիլքսիլքսիլքսիլքնենենեներէն մէրէն մէրէն մէրէն մէկուն մէջ կուն մէջ կուն մէջ կուն մէջ 
ԱստԱստԱստԱստուած իր տուած պատուած իր տուած պատուած իր տուած պատուած իր տուած պատգագագագամին համին համին համին համար կը հրամար կը հրամար կը հրամար կը հրահանհանհանհանգէ գէ գէ գէ 
անոր. անոր. անոր. անոր. ,,,,ՈւՈւՈւՈւրեմն գնա, անոնց առրեմն գնա, անոնց առրեմն գնա, անոնց առրեմն գնա, անոնց առջեւ ասիջեւ ասիջեւ ասիջեւ ասիկա կա կա կա ԿաԿաԿաԿաւէւէւէւէ    տախտախտախտախ----
տատատատակի վրայ եւկի վրայ եւկի վրայ եւկի վրայ եւ    ԳիրԳիրԳիրԳիրքի մը մէջքի մը մէջքի մը մէջքի մը մէջ    դրոշդրոշդրոշդրոշմէ,մէ,մէ,մէ,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի գազի գազի գազի գալիք լիք լիք լիք 
ժաժաժաժամամամամանանանանակին մկին մկին մկին մնայ՝ յանայ՝ յանայ՝ յանայ՝ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական վկական վկական վկական վկայույույույութեան հաթեան հաթեան հաթեան հա----
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մարմարմարմար» (30.8)» (30.8)» (30.8)» (30.8)::::    ԱստԱստԱստԱստուած նոյնուած նոյնուած նոյնուած նոյնպիպիպիպիսի հրասի հրասի հրասի հրահանգհանգհանգհանգներ տուաւ ներ տուաւ ներ տուաւ ներ տուաւ 
ԵրեմԵրեմԵրեմԵրեմիաիաիաիայի, ըսեյի, ըսեյի, ըսեյի, ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,ԲոԲոԲոԲոլոր քելոր քելոր քելոր քեզի ըսած խօսզի ըսած խօսզի ըսած խօսզի ըսած խօսքեքեքեքերս գիրրս գիրրս գիրրս գիրքի քի քի քի 
մը մէջ գրէմը մէջ գրէմը մէջ գրէմը մէջ գրէ» (30.2),» (30.2),» (30.2),» (30.2),    շեշշեշշեշշեշտետետետելով միլով միլով միլով միաաաաժաժաժաժամամամամանակ,նակ,նակ,նակ,        թէ իր թէ իր թէ իր թէ իր 
տուած պատտուած պատտուած պատտուած պատգամգամգամգամնենենեները միայն եբրը միայն եբրը միայն եբրը միայն եբրարարարայեյեյեյեցի ժոցի ժոցի ժոցի ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին դին դին դին 
հահահահամար չեն, այլ բոմար չեն, այլ բոմար չեն, այլ բոմար չեն, այլ բոլոր ազլոր ազլոր ազլոր ազգեգեգեգերուն կը վերուն կը վերուն կը վերուն կը վերարարարաբեբեբեբերին (36.2)րին (36.2)րին (36.2)րին (36.2)::::    
ՈւՈւՈւՈւրիշ օրիրիշ օրիրիշ օրիրիշ օրինակ մըն է Ամնակ մըն է Ամնակ մըն է Ամնակ մըն է Ամբաբաբաբակում մարկում մարկում մարկում մարգագագագարէրէրէրէիիիինը. այսնը. այսնը. այսնը. այստեղ տեղ տեղ տեղ 
մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէին հարին հարին հարին հարցուցուցուցումին ու մտամին ու մտամին ու մտամին ու մտահոհոհոհոգուգուգուգութեան ի պաթեան ի պաթեան ի պաթեան ի պատաստաստաստաս----
խան է որ Աստխան է որ Աստխան է որ Աստխան է որ Աստուած կը խօուած կը խօուած կը խօուած կը խօսի. սի. սի. սի. ,,,,ՏէՏէՏէՏէրը ինրը ինրը ինրը ինծի պածի պածի պածի պատաստաստաստասխանխանխանխան    
տուաւ եւ ըսաւ.տուաւ եւ ըսաւ.տուաւ եւ ըսաւ.տուաւ եւ ըսաւ.----    Այս տեԱյս տեԱյս տեԱյս տեսիլսիլսիլսիլքը գրէ, որքը գրէ, որքը գրէ, որքը գրէ, որպէպէպէպէսսսսզի կարզի կարզի կարզի կարդադադադացոցոցոցո----
ղը սաղը սաղը սաղը սահուն կարհուն կարհուն կարհուն կարդայ, որովդայ, որովդայ, որովդայ, որովհեհեհեհետեւ անոր կատեւ անոր կատեւ անոր կատեւ անոր կատարտարտարտարուեուեուեուելուն լուն լուն լուն 
ժաժաժաժամամամամանանանանակը տակը տակը տակը տակակակակաւին եկած չէւին եկած չէւին եկած չէւին եկած չէ» (2.2» (2.2» (2.2» (2.2----3)3)3)3)::::    

Այս առանԱյս առանԱյս առանԱյս առանձինձինձինձին----առանառանառանառանձին գրուածձին գրուածձին գրուածձին գրուածնենենեները բորը բորը բորը բոլորն ալ լորն ալ լորն ալ լորն ալ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ գիրծոյ գիրծոյ գիրծոյ գիրքերն էին հարքերն էին հարքերն էին հարքերն էին հարկաւ, որոնց ամկաւ, որոնց ամկաւ, որոնց ամկաւ, որոնց ամբողբողբողբողջուջուջուջութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
այայայայսօր մենք ուսօր մենք ուսօր մենք ուսօր մենք ունինք որնինք որնինք որնինք որպէս ՏԻպէս ՏԻպէս ՏԻպէս ՏԻՐՈՋ ԳԻՐՐՈՋ ԳԻՐՐՈՋ ԳԻՐՐՈՋ ԳԻՐՔԸՔԸՔԸՔԸ::::    

    
ԱՍՏԱՍՏԱՍՏԱՍՏՈՒԱՈՒԱՈՒԱՈՒԱԾԱԾԱԾԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏՇՈՒՆՉ ՄԱՏՇՈՒՆՉ ՄԱՏՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆԵԱՆԵԱՆԵԱՆ    
ԱստԱստԱստԱստուած խօուած խօուած խօուած խօսած է անցսած է անցսած է անցսած է անցեաեաեաեալին եւ կը խօլին եւ կը խօլին եւ կը խօլին եւ կը խօսի այսի այսի այսի այսօրսօրսօրսօր::::    

Բայց ի՞նչԲայց ի՞նչԲայց ի՞նչԲայց ի՞նչպէս, ի՞նչ ձեպէս, ի՞նչ ձեպէս, ի՞նչ ձեպէս, ի՞նչ ձեւով Աստւով Աստւով Աստւով Աստուած լսեուած լսեուած լսեուած լսելի կը դարձլի կը դարձլի կը դարձլի կը դարձնէ նէ նէ նէ 
ինքինքինքինքզինք, իր խօսզինք, իր խօսզինք, իր խօսզինք, իր խօսքըքըքըքը::::    

ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհը ստեղհը ստեղհը ստեղհը ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութիւնն էթիւնն էթիւնն էթիւնն է    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ. մարծոյ. մարծոյ. մարծոյ. մար----
դը սիդը սիդը սիդը սիրոյ պտուղն է աստրոյ պտուղն է աստրոյ պտուղն է աստրոյ պտուղն է աստուաուաուաուածածածածային նային նային նային նախախխախխախխախնանանանամումումումութեանթեանթեանթեան::::    
ԾննդոցԾննդոցԾննդոցԾննդոց    գիրգիրգիրգիրքը իր առաքը իր առաքը իր առաքը իր առաջին իսկ գլխուն մէջ պատջին իսկ գլխուն մէջ պատջին իսկ գլխուն մէջ պատջին իսկ գլխուն մէջ պատմեմեմեմելով լով լով լով 
մարմարմարմարդուն ստեղդուն ստեղդուն ստեղդուն ստեղծուծուծուծումը երկմը երկմը երկմը երկրի փոշիրի փոշիրի փոշիրի փոշիէն, կը շեշէն, կը շեշէն, կը շեշէն, կը շեշտէ թէ Աստտէ թէ Աստտէ թէ Աստտէ թէ Աստ----
ուած իր պատուած իր պատուած իր պատուած իր պատկեկեկեկերով եւ նմարով եւ նմարով եւ նմարով եւ նմանունունունութեամբ ստեղթեամբ ստեղթեամբ ստեղթեամբ ստեղծեց մարծեց մարծեց մարծեց մարդը դը դը դը 
(1.26(1.26(1.26(1.26----27), 27), 27), 27), անոր ռունանոր ռունանոր ռունանոր ռունգեգեգեգերուն կենրուն կենրուն կենրուն կենդադադադանունունունութեան շունչ փչեց թեան շունչ փչեց թեան շունչ փչեց թեան շունչ փչեց 
եւ մարեւ մարեւ մարեւ մարդը ապդը ապդը ապդը ապրող էակ դարրող էակ դարրող էակ դարրող էակ դարձաւ (2.7)ձաւ (2.7)ձաւ (2.7)ձաւ (2.7)::::    Եւ ապա, ստեղծԵւ ապա, ստեղծԵւ ապա, ստեղծԵւ ապա, ստեղծ----
ման այդ առաման այդ առաման այդ առաման այդ առաջին պաջին պաջին պաջին պահէն իսկ Աստհէն իսկ Աստհէն իսկ Աստհէն իսկ Աստուած խօուած խօուած խօուած խօսեսեսեսեցաւ մարցաւ մարցաւ մարցաւ մար----
դուն, իր պատդուն, իր պատդուն, իր պատդուն, իր պատուէուէուէուէրը տուաւ անոր. եւ այրը տուաւ անոր. եւ այրը տուաւ անոր. եւ այրը տուաւ անոր. եւ այնունունունուհեհեհեհետեւ խօտեւ խօտեւ խօտեւ խօսեսեսեսե----
ցաւ միշտ անոր, նոյցաւ միշտ անոր, նոյցաւ միշտ անոր, նոյցաւ միշտ անոր, նոյնիսկ երբ մարնիսկ երբ մարնիսկ երբ մարնիսկ երբ մարդը մեդը մեդը մեդը մեղանղանղանղանչեց եւ իր չեց եւ իր չեց եւ իր չեց եւ իր 
փառփառփառփառքէն ինքէն ինքէն ինքէն ինկաւ, այկաւ, այկաւ, այկաւ, այսինքն՝ Ասսինքն՝ Ասսինքն՝ Ասսինքն՝ Աստուտուտուտուծոյ անծոյ անծոյ անծոյ անմիմիմիմիջաջաջաջական ներկան ներկան ներկան ներ----
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կակակակայույույույութեան ապթեան ապթեան ապթեան ապրերերերելու շնորհլու շնորհլու շնորհլու շնորհքէն զրկուեքէն զրկուեքէն զրկուեքէն զրկուեցաւցաւցաւցաւ::::    ԱյսԱյսԱյսԱյսպէս, պէս, պէս, պէս, 
ԱստԱստԱստԱստուած խօուած խօուած խօուած խօսեսեսեսեցաւ Կացաւ Կացաւ Կացաւ Կայէյէյէյէնի (4.6,9), Նոնի (4.6,9), Նոնի (4.6,9), Նոնի (4.6,9), Նոյի (6.13շ), Աբյի (6.13շ), Աբյի (6.13շ), Աբյի (6.13շ), Աբրարարարա----
հահահահամի 12.1շ) եւ անոր սեմի 12.1շ) եւ անոր սեմի 12.1շ) եւ անոր սեմի 12.1շ) եւ անոր սերունրունրունրունդէն նահադէն նահադէն նահադէն նահապետպետպետպետնենենեներու, դարու, դարու, դարու, դա----
տատատատաւորւորւորւորնենենեներու եւ թարու եւ թարու եւ թարու եւ թագագագագաւորւորւորւորնենենեներու, տերու, տերու, տերու, տեսասասասանողնողնողնողնենենեներու եւ րու եւ րու եւ րու եւ 
մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէնենենեներուրուրուրու::::    

Բայց արԲայց արԲայց արԲայց արդէն իսկ սահդէն իսկ սահդէն իսկ սահդէն իսկ սահմամամամանանանանազազազազատում մը ըրած տում մը ըրած տում մը ըրած տում մը ըրած 
եղանք, որովեղանք, որովեղանք, որովեղանք, որովհեհեհեհետեւ որտեւ որտեւ որտեւ որոշ անունոշ անունոշ անունոշ անուններ կամ աններ կամ աններ կամ աններ կամ անհատհատհատհատներ յիներ յիներ յիներ յի----
շեշեշեշելով՝ մատլով՝ մատլով՝ մատլով՝ մատնաննաննաննանշած եղանք թէ Աստշած եղանք թէ Աստշած եղանք թէ Աստշած եղանք թէ Աստուած իր յայտուած իր յայտուած իր յայտուած իր յայտնունունունու----
թիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’ընէ որոշ մարընէ որոշ մարընէ որոշ մարընէ որոշ մարդոց միդոց միդոց միդոց միջոջոջոջոցաւ,ցաւ,ցաւ,ցաւ,        որոնք իր հոորոնք իր հոորոնք իր հոորոնք իր հոգին կը գին կը գին կը գին կը 
կրեն իրենց ներկրեն իրենց ներկրեն իրենց ներկրեն իրենց ներսիսիսիսիդին եւ այդ հոդին եւ այդ հոդին եւ այդ հոդին եւ այդ հոգին կենգին կենգին կենգին կենդադադադանի կը պանի կը պանի կը պանի կը պա----
հեն իրենց մէջ, անոր ներշնհեն իրենց մէջ, անոր ներշնհեն իրենց մէջ, անոր ներշնհեն իրենց մէջ, անոր ներշնչուչուչուչումով խօմով խօմով խօմով խօսեսեսեսելու եւ յայտլու եւ յայտլու եւ յայտլու եւ յայտնենենենելու լու լու լու 
հահահահամար Ամար Ամար Ամար Ասսսստուտուտուտուծոյ կամքն ու ծրածոյ կամքն ու ծրածոյ կամքն ու ծրածոյ կամքն ու ծրագիգիգիգիրըրըրըրը::::    ՊետՊետՊետՊետրոս առաքրոս առաքրոս առաքրոս առաք----
եալ յստակ սահեալ յստակ սահեալ յստակ սահեալ յստակ սահմամամամանում մը կու տայ, ըսենում մը կու տայ, ըսենում մը կու տայ, ըսենում մը կու տայ, ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,Սուրբ Սուրբ Սուրբ Սուրբ 
Հոգիի մղուՀոգիի մղուՀոգիի մղուՀոգիի մղումով է որ Ասմով է որ Ասմով է որ Ասմով է որ Աստուտուտուտուծոյ մարծոյ մարծոյ մարծոյ մարդիդիդիդիկը խօկը խօկը խօկը խօսած են զասած են զասած են զասած են զա----
նոնքնոնքնոնքնոնք» » » » (Բ.Պտ 1.21)(Բ.Պտ 1.21)(Բ.Պտ 1.21)(Բ.Պտ 1.21)::::    ՄարՄարՄարՄարգագագագարէրէրէրէնենենեները Տիրը Տիրը Տիրը Տիրոջ բերոջ բերոջ բերոջ բերանն էին րանն էին րանն էին րանն էին 
պարպարպարպարզազազազապէս, պատպէս, պատպէս, պատպէս, պատմողմողմողմողներն էին այս խօսներն էին այս խօսներն էին այս խօսներն էին այս խօսքեքեքեքերուն կամ րուն կամ րուն կամ րուն կամ 
խորխորխորխորհոհոհոհուրդւրդւրդւրդնենենեներուն որ Տէրուն որ Տէրուն որ Տէրուն որ Տէրը տերը տերը տերը տեսիլսիլսիլսիլքով կը յայտքով կը յայտքով կը յայտքով կը յայտնէր անոնցնէր անոնցնէր անոնցնէր անոնց::::    
ՄարՄարՄարՄարգագագագարէրէրէրէաաաական այս հոգիկան այս հոգիկան այս հոգիկան այս հոգիին կաին կաին կաին կապակպակպակպակցուցուցուցութեամբ,թեամբ,թեամբ,թեամբ,    ԳրիԳրիԳրիԳրիգոր գոր գոր գոր 
ՏաՏաՏաՏաթեթեթեթեւաւաւաւացիցիցիցի    հեհեհեհետեւտեւտեւտեւեալ չորս կէեալ չորս կէեալ չորս կէեալ չորս կէտետետետերով կը ներրով կը ներրով կը ներրով կը ներկակակակայացյացյացյացնէ նէ նէ նէ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ յայտծոյ յայտծոյ յայտծոյ յայտնունունունութեանթեանթեանթեան    կերկերկերկերպեպեպեպերըրըրըրը::::    ,,,,ՄարՄարՄարՄարգագագագարէրէրէրէուուուութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
հոհոհոհոգեգեգեգեւոր եւ աստւոր եւ աստւոր եւ աստւոր եւ աստուաուաուաուածածածածային գիյին գիյին գիյին գիտուտուտուտութիւն թիւն թիւն թիւն է, զոր անոնք է, զոր անոնք է, զոր անոնք է, զոր անոնք 
Սուրբ ՀոգիՍուրբ ՀոգիՍուրբ ՀոգիՍուրբ Հոգիէն ուէն ուէն ուէն ուսասասասանենենենելով կը խօլով կը խօլով կը խօլով կը խօսին՝սին՝սին՝սին՝    մարմարմարմարդիդիդիդիկը զգուկը զգուկը զգուկը զգուշացշացշացշաց----
նենենենելու եւ հոլու եւ հոլու եւ հոլու եւ հոգեգեգեգեւուուուորարարարապէս դաստպէս դաստպէս դաստպէս դաստիիիիաաաարարարարակեկեկեկելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
ասիասիասիասիկա կկա կկա կկա կ’’’’ըլըլըլըլլայ չորս կերլայ չորս կերլայ չորս կերլայ չորս կերպեպեպեպերով.րով.րով.րով.----    Նախ՝ երազՆախ՝ երազՆախ՝ երազՆախ՝ երազնենենեներով, ինչրով, ինչրով, ինչրով, ինչ----
պէս Սոպէս Սոպէս Սոպէս Սողողողողոմոմոմոմոնին եղաւնին եղաւնին եղաւնին եղաւ::::    ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ՝ տերորդ՝ տերորդ՝ տերորդ՝ տեսիլսիլսիլսիլքով, ինչքով, ինչքով, ինչքով, ինչպէս պէս պէս պէս 
ԵսայիԵսայիԵսայիԵսայիին եղաւին եղաւին եղաւին եղաւ::::    ԵրԵրԵրԵրրորրորրորրորդ՝դ՝դ՝դ՝    երեերեերեերեւաւաւաւակակակակայույույույութեամբ, ինչթեամբ, ինչթեամբ, ինչթեամբ, ինչպէս պէս պէս պէս 
եղաւ Եղիեղաւ Եղիեղաւ Եղիեղաւ Եղիսէսէսէսէին, որ հրեշին, որ հրեշին, որ հրեշին, որ հրեշտակտակտակտակնենենեներու զօրրու զօրրու զօրրու զօրքը տեքը տեքը տեքը տեսաւ, մինչ սաւ, մինչ սաւ, մինչ սաւ, մինչ 
պապապապատատատատանին չտենին չտենին չտենին չտեսաւսաւսաւսաւ::::    ՉորՉորՉորՉորրորդ՝ յայտրորդ՝ յայտրորդ՝ յայտրորդ՝ յայտնունունունութեամբ միտթեամբ միտթեամբ միտթեամբ միտքը քը քը քը 
լուլուլուլուսասասասաւուուուորերերերելով, առանց երելով, առանց երելով, առանց երելով, առանց երեւաւաւաւակակակակայույույույութեան, Սուրբ Հոգիթեան, Սուրբ Հոգիթեան, Սուրբ Հոգիթեան, Սուրբ Հոգիին ին ին ին 
շնորհշնորհշնորհշնորհքով միտքով միտքով միտքով միտքը լուքը լուքը լուքը լուսասասասաւուուուորերերերելով, ինչլով, ինչլով, ինչլով, ինչպէս Աստպէս Աստպէս Աստպէս Աստուած Մովուած Մովուած Մովուած Մով----
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սէսէսէսէսսսսին կին կին կին կ’’’’ըսէր.ըսէր.ըսէր.ըսէր.----    ՏեՏեՏեՏեսիլսիլսիլսիլքով կամ երաքով կամ երաքով կամ երաքով կամ երազով չէ որ պիզով չէ որ պիզով չէ որ պիզով չէ որ պիտի երետի երետի երետի երե----
ւիմ ու խօւիմ ու խօւիմ ու խօւիմ ու խօսիմ քեսիմ քեսիմ քեսիմ քեզի, այլ՝ բերզի, այլ՝ բերզի, այլ՝ բերզի, այլ՝ բերնէ բենէ բենէ բենէ բերան, դէմ դիրան, դէմ դիրան, դէմ դիրան, դէմ դիմաց երեմաց երեմաց երեմաց երե----
ւեւեւեւելովլովլովլով» » » » (ԳԻՐՔ ՀԱՐՑ(ԳԻՐՔ ՀԱՐՑ(ԳԻՐՔ ՀԱՐՑ(ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ, ՀաՄԱՆՑ, ՀաՄԱՆՑ, ՀաՄԱՆՑ, Հատոր 9, պրակ 4)տոր 9, պրակ 4)տոր 9, պրակ 4)տոր 9, պրակ 4)::::    

ՅայտՅայտՅայտՅայտնունունունութեամբ տրուած այս օրէնքն ու պատթեամբ տրուած այս օրէնքն ու պատթեամբ տրուած այս օրէնքն ու պատթեամբ տրուած այս օրէնքն ու պատգագագագամը, մը, մը, մը, 
տետետետեսիլն ու աւեսիլն ու աւեսիլն ու աւեսիլն ու աւետիտիտիտիսը ժասը ժասը ժասը ժամամամամանակ առ ժանակ առ ժանակ առ ժանակ առ ժամամամամանակ արնակ արնակ արնակ արձաձաձաձա----
նագրնագրնագրնագրուեուեուեուեցան,ցան,ցան,ցան,    ինչինչինչինչպէս տեպէս տեպէս տեպէս տեսանք,սանք,սանք,սանք,    երերերերբեմն Ասբեմն Ասբեմն Ասբեմն Աստուտուտուտուծոյ իսկ ծոյ իսկ ծոյ իսկ ծոյ իսկ 
անանանանմիմիմիմիջաջաջաջական թեկան թեկան թեկան թելադլադլադլադրուրուրուրութեամբ կամ հրաթեամբ կամ հրաթեամբ կամ հրաթեամբ կամ հրահանհանհանհանգովգովգովգով::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
խօսխօսխօսխօսքըքըքըքը    եղաւ եղաւ եղաւ եղաւ գիրգիրգիրգիր::::    Այն հոԱյն հոԱյն հոԱյն հոգին կամ շունգին կամ շունգին կամ շունգին կամ շունչը, որ լեչը, որ լեչը, որ լեչը, որ լեցուցուցուցուցած էր ցած էր ցած էր ցած էր 
մարմարմարմարգագագագարէն՝ լերէն՝ լերէն՝ լերէն՝ լեցուց նացուց նացուց նացուց նաեւ գիեւ գիեւ գիեւ գիրը, գիրրը, գիրրը, գիրրը, գիրքը, եւ իրքը, եւ իրքը, եւ իրքը, եւ իրմով շնչամով շնչամով շնչամով շնչաւուուուո----
րեց զայնրեց զայնրեց զայնրեց զայն::::    ԲոԲոԲոԲովանվանվանվանդադադադակուկուկուկութիւնը Տիթիւնը Տիթիւնը Տիթիւնը Տիրոջն էր, գրոջն էր, գրոջն էր, գրոջն էր, գրիրիրիրիչը՝ մարչը՝ մարչը՝ մարչը՝ մար----
գագագագարէ ծարէ ծարէ ծարէ ծառառառառանենենեներուրուրուրունընընընը::::    ՄիտՄիտՄիտՄիտքը Արարքը Արարքը Արարքը Արարչինն էր, արչինն էր, արչինն էր, արչինն էր, արձաձաձաձանագնագնագնագ----
րուրուրուրութիւնը՝ Բաթիւնը՝ Բաթիւնը՝ Բաթիւնը՝ Բանին հանին հանին հանին հաղորդ արաղորդ արաղորդ արաղորդ արարածրածրածրածնենենեներուրուրուրունընընընը::::    ՀոՀոՀոՀոգին՝ գին՝ գին՝ գին՝ 
ԱստԱստԱստԱստծունն էր, գիծունն էր, գիծունն էր, գիծունն էր, գիրը՝ հորը՝ հորը՝ հորը՝ հոգեգեգեգելից մարլից մարլից մարլից մարդոդոդոդոցըցըցըցը::::    ՄարՄարՄարՄարգագագագարէրէրէրէնենենեներու րու րու րու 
խօսխօսխօսխօսքեքեքեքերուն ու գրուրուն ու գրուրուն ու գրուրուն ու գրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն մէջ Ասրուն մէջ Ասրուն մէջ Ասրուն մէջ Աստուտուտուտուծոյ շունծոյ շունծոյ շունծոյ շունչը, չը, չը, չը, 
այայայայսինքն Ասսինքն Ասսինքն Ասսինքն Աստուտուտուտուծոյ նեծոյ նեծոյ նեծոյ ներշնրշնրշնրշնչուչուչուչումը կայ, եւ ատոր համը կայ, եւ ատոր համը կայ, եւ ատոր համը կայ, եւ ատոր համար է մար է մար է մար է 
որ մենքոր մենքոր մենքոր մենք    ԱՍՏԱՍՏԱՍՏԱՍՏՈՒԱՈՒԱՈՒԱՈՒԱԾԱԾԱԾԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏՇՈՒՆՉ ՄԱՏՇՈՒՆՉ ՄԱՏՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ կը կոԵԱՆ կը կոԵԱՆ կը կոԵԱՆ կը կոչենք այն՝ չենք այն՝ չենք այն՝ չենք այն՝ 
ինչ որ ուինչ որ ուինչ որ ուինչ որ ուրիշ ժորիշ ժորիշ ժորիշ ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդներ ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔներ ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔներ ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔներ ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔ    կկկկ’’’’անանանանուաուաուաուա----
նեննեննեննեն::::    ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւրեւրեւրեւ    աստաստաստաստուաուաուաուածածածածաշունչշունչշունչշունչ    բաբաբաբառը, որ ածառը, որ ածառը, որ ածառը, որ ածական մըն կան մըն կան մըն կան մըն 
է, միայն մէկ անէ, միայն մէկ անէ, միայն մէկ անէ, միայն մէկ անգամ կը գտնենք ամգամ կը գտնենք ամգամ կը գտնենք ամգամ կը գտնենք ամբողջ Հին եւ Նոր բողջ Հին եւ Նոր բողջ Հին եւ Նոր բողջ Հին եւ Նոր 
կտակտակտակտակակակակարանրանրանրաննենենեներուն մէրուն մէրուն մէրուն մէջ.ջ.ջ.ջ.----    ՊօՊօՊօՊօղոս առաքղոս առաքղոս առաքղոս առաքեաեաեաեալի կողլի կողլի կողլի կողմէ իր մէ իր մէ իր մէ իր 
աշաաշաաշաաշակերտ Տիկերտ Տիկերտ Տիկերտ Տիմոմոմոմոթէթէթէթէոոոոսին գրուած երկսին գրուած երկսին գրուած երկսին գրուած երկրորդ նարորդ նարորդ նարորդ նամամամամակին մէջ կին մէջ կին մէջ կին մէջ 
(3.16),(3.16),(3.16),(3.16),    գրագրագրագրաբար բնաբար բնաբար բնաբար բնագիգիգիգիրով կը կարրով կը կարրով կը կարրով կը կարդանք. դանք. դանք. դանք. ,,,,ԱմեԱմեԱմեԱմենայն գիրք նայն գիրք նայն գիրք նայն գիրք 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունչքշունչքշունչքշունչք» » » » (յու(յու(յու(յունանանանարէն՝ րէն՝ րէն՝ րէն՝ Pasa graphe theopneustos Pasa graphe theopneustos Pasa graphe theopneustos Pasa graphe theopneustos ----    
ԼաԼաԼաԼատիտիտիտինենենեներէն՝ րէն՝ րէն՝ րէն՝ Omnis scriptura divinitus inspirata), Omnis scriptura divinitus inspirata), Omnis scriptura divinitus inspirata), Omnis scriptura divinitus inspirata), որուորուորուորուն ն ն ն 
աշաշաշաշխարխարխարխարհահահահաբար բաբար բաբար բաբար բառառառառացի թարգցի թարգցի թարգցի թարգմամամամանունունունութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’ըլըլըլըլլայ. լայ. լայ. լայ. ,,,,ԲոԲոԲոԲո----
լոր աստլոր աստլոր աստլոր աստուաուաուաուածածածածաշունչ գիրշունչ գիրշունչ գիրշունչ գիրքեքեքեքերըրըրըրը». ». ». ». իսկ աւեիսկ աւեիսկ աւեիսկ աւելի ազատ լի ազատ լի ազատ լի ազատ 
թարգթարգթարգթարգմամամամանունունունութեամբ՝ թեամբ՝ թեամբ՝ թեամբ՝ ,,,,ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ներշնծոյ ներշնծոյ ներշնծոյ ներշնչուչուչուչումով գրուած բոմով գրուած բոմով գրուած բոմով գրուած բո----
լոր գիրլոր գիրլոր գիրլոր գիրքեքեքեքերըրըրըրը»»»»::::    

ՊօՊօՊօՊօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ այս բաեալ այս բաեալ այս բաեալ այս բացատցատցատցատրուրուրուրութեամբ անթեամբ անթեամբ անթեամբ անշուշտ շուշտ շուշտ շուշտ 
կկկկ’’’’ակակակակնարնարնարնարկէր այն գիրկէր այն գիրկէր այն գիրկէր այն գիրքեքեքեքերու ամրու ամրու ամրու ամբոբոբոբողղղղջուջուջուջութեան որ մենք այթեան որ մենք այթեան որ մենք այթեան որ մենք այ----
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սօր կը ճանչսօր կը ճանչսօր կը ճանչսօր կը ճանչնանք որնանք որնանք որնանք որպէս պէս պէս պէս Հին ԿտաՀին ԿտաՀին ԿտաՀին Կտակակակակարանրանրանրան. . . . որովորովորովորովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
տատատատակակակակաւին չկար եւ ամւին չկար եւ ամւին չկար եւ ամւին չկար եւ ամբողբողբողբողջուջուջուջութեամբ չէր արթեամբ չէր արթեամբ չէր արթեամբ չէր արձաձաձաձանագրնագրնագրնագր----
ուած ուած ուած ուած Նոր ԿտաՆոր ԿտաՆոր ԿտաՆոր Կտակակակակարարարարանընընընը::::    Իսկ, եթէ Հին ԿտաԻսկ, եթէ Հին ԿտաԻսկ, եթէ Հին ԿտաԻսկ, եթէ Հին Կտակակակակարարարարանը նը նը նը 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ներշնծոյ ներշնծոյ ներշնծոյ ներշնչուչուչուչումով գրուած գիրմով գրուած գիրմով գրուած գիրմով գրուած գիրքեքեքեքերուն գուրուն գուրուն գուրուն գումարն է,մարն է,մարն է,մարն է,        
ի՞նչ կը ների՞նչ կը ների՞նչ կը ների՞նչ կը ներկակակակայացյացյացյացնէ Նոր նէ Նոր նէ Նոր նէ Նոր ԿտաԿտաԿտաԿտակակակակարարարարանընընընը::::    

    
ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԻՆ ԱՄԲՈՂՋԱՑՈՒՄԸԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԻՆ ԱՄԲՈՂՋԱՑՈՒՄԸԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԻՆ ԱՄԲՈՂՋԱՑՈՒՄԸԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԻՆ ԱՄԲՈՂՋԱՑՈՒՄԸ    
ԱստԱստԱստԱստուած չդադուած չդադուած չդադուած չդադրերերերեցաւ եւ չի դադցաւ եւ չի դադցաւ եւ չի դադցաւ եւ չի դադրիր բնաւ մարրիր բնաւ մարրիր բնաւ մարրիր բնաւ մարդուն դուն դուն դուն 

խօխօխօխօսեսեսեսելէլէլէլէ::::    ԱյդԱյդԱյդԱյդպէս ալ Հին Կտապէս ալ Հին Կտապէս ալ Հին Կտապէս ալ Հին Կտակակակակարարարարանով չփակնով չփակնով չփակնով չփակուեուեուեուեցաւ ու ցաւ ու ցաւ ու ցաւ ու 
վերջվերջվերջվերջ    չգտաւ Ասչգտաւ Ասչգտաւ Ասչգտաւ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը, այլ շաքը, այլ շաքը, այլ շաքը, այլ շարուրուրուրունակնակնակնակուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ::::    
ԵբԵբԵբԵբրարարարայեյեյեյեցիցիցիցինենենեներուն գրուած Պօրուն գրուած Պօրուն գրուած Պօրուն գրուած Պօղողողողոսի նասի նասի նասի նամամամամակը կկը կկը կկը կ’’’’սկսի հեսկսի հեսկսի հեսկսի հե----
տեւտեւտեւտեւեալ հասեալ հասեալ հասեալ հաստատատատատուտուտուտումով. մով. մով. մով. ,,,,ԱնցԱնցԱնցԱնցեաեաեաեալին բազլին բազլին բազլին բազմամամամաթիւ անթիւ անթիւ անթիւ անգամգամգամգամ----
ներ բազներ բազներ բազներ բազմամամամաթիւ կերթիւ կերթիւ կերթիւ կերպեպեպեպերով Աստրով Աստրով Աստրով Աստուած մեր հայուած մեր հայուած մեր հայուած մեր հայրերերերերուն րուն րուն րուն 
խօխօխօխօսեսեսեսեցաւցաւցաւցաւ    մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէնենենեներուն միրուն միրուն միրուն միջոջոջոջոցաւ, իսկ այս վերցաւ, իսկ այս վերցաւ, իսկ այս վերցաւ, իսկ այս վերջին ջին ջին ջին 
օրեօրեօրեօրերունրունրունրուն    մեմեմեմեզի խօզի խօզի խօզի խօսեսեսեսեցաւ իր Որդիցաւ իր Որդիցաւ իր Որդիցաւ իր Որդիին միին միին միին միջոջոջոջոցաւցաւցաւցաւ» (1.1» (1.1» (1.1» (1.1----2)2)2)2)::::    
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը ոքը ոքը ոքը ո´́́́չ միայն շաչ միայն շաչ միայն շաչ միայն շարուրուրուրունակնակնակնակուեուեուեուեցաւ, այլ մացաւ, այլ մացաւ, այլ մացաւ, այլ մա----
նանանանաւանդ նոր տաւանդ նոր տաւանդ նոր տաւանդ նոր տարորորորողուղուղուղութիւն ստաթիւն ստաթիւն ստաթիւն ստացաւ եւ հացաւ եւ հացաւ եւ հացաւ եւ հասաւ իր ամսաւ իր ամսաւ իր ամսաւ իր ամ----
բողբողբողբողջացջացջացջացմանմանմանման::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսով Ասսով Ասսով Ասսով Աստուտուտուտուծոյ յայտծոյ յայտծոյ յայտծոյ յայտնունունունութիւնը հաթիւնը հաթիւնը հաթիւնը հա----
սաւ իր նշասաւ իր նշասաւ իր նշասաւ իր նշանանանանակէկէկէկէտին եւ կատին եւ կատին եւ կատին եւ կատատատատարերերերելուլուլուլութեանթեանթեանթեան::::    

Նախ որ ՔրիսՆախ որ ՔրիսՆախ որ ՔրիսՆախ որ Քրիստոս ինք Աստոս ինք Աստոս ինք Աստոս ինք Աստուտուտուտուծոյ խօսքն էր (Գրածոյ խօսքն էր (Գրածոյ խօսքն էր (Գրածոյ խօսքն էր (Գրա----
բար լեբար լեբար լեբար լեզուով ԲԱՆ զուով ԲԱՆ զուով ԲԱՆ զուով ԲԱՆ ----    յույույույունանանանարէն րէն րէն րէն ԼոԼոԼոԼոկոս կոս կոս կոս կոչկոչկոչկոչուած)ուած)ուած)ուած)::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
,,,,խօսխօսխօսխօսքը սկիզքը սկիզքը սկիզքը սկիզբէն Ասբէն Ասբէն Ասբէն Աստուտուտուտուծոյ քովն էր եւ խօսծոյ քովն էր եւ խօսծոյ քովն էր եւ խօսծոյ քովն էր եւ խօսքը ինք Աստքը ինք Աստքը ինք Աստքը ինք Աստ----
ուած էրուած էրուած էրուած էր» » » » (Յհ 1.)(Յհ 1.)(Յհ 1.)(Յհ 1.)::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ստեղծոյ ստեղծոյ ստեղծոյ ստեղծածածածագործ Խօսքն էր ան, գործ Խօսքն էր ան, գործ Խօսքն էր ան, գործ Խօսքն էր ան, 
որով ամէն ինչ ստեղծորով ամէն ինչ ստեղծորով ամէն ինչ ստեղծորով ամէն ինչ ստեղծուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ::::    Եւ պատԵւ պատԵւ պատԵւ պատմումումումութեան մէջ օր թեան մէջ օր թեան մէջ օր թեան մէջ օր 
մը, երմը, երմը, երմը, երկու հակու հակու հակու հազազազազարամրամրամրամեակեակեակեակներ առաջ, այդներ առաջ, այդներ առաջ, այդներ առաջ, այդ    ,,,,ԽօսԽօսԽօսԽօսքը մարքը մարքը մարքը մարմին մին մին մին 
եղաւ եւ մեր միեղաւ եւ մեր միեղաւ եւ մեր միեղաւ եւ մեր միջեւ բնաջեւ բնաջեւ բնաջեւ բնակեկեկեկեցաւցաւցաւցաւ» » » » (Յհ (Յհ (Յհ (Յհ 1.14)1.14)1.14)1.14)::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսով Ասսով Ասսով Ասսով Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին ստաքին ստաքին ստաքին ստացած նոր տացած նոր տացած նոր տացած նոր տա----
րորորորողուղուղուղութիւնը այն է, որ այդ խօսթիւնը այն է, որ այդ խօսթիւնը այն է, որ այդ խօսթիւնը այն է, որ այդ խօսքը եկաւ ինքքը եկաւ ինքքը եկաւ ինքքը եկաւ ինքզինք յայտզինք յայտզինք յայտզինք յայտնենենենե----
լու եւ մարլու եւ մարլու եւ մարլու եւ մարդոց մէջ բնադոց մէջ բնադոց մէջ բնադոց մէջ բնակեկեկեկելու իր լիուլու իր լիուլու իր լիուլու իր լիութեամթեամթեամթեամբըբըբըբը::::    
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ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ յայտծոյ յայտծոյ յայտծոյ յայտնունունունութիւնը ասթիւնը ասթիւնը ասթիւնը աստիտիտիտիճաճաճաճանանանանական զարկան զարկան զարկան զարգացգացգացգաց----
ման որոշ ընման որոշ ընման որոշ ընման որոշ ընթացթացթացթացքով մը տրուեքով մը տրուեքով մը տրուեքով մը տրուեցաւ մարդցաւ մարդցաւ մարդցաւ մարդկուկուկուկութեան. թեան. թեան. թեան. 
տրտրտրտրուեուեուեուեցաւ յացաւ յացաւ յացաւ յառառառառաջատջատջատջատուաուաուաուական որոշ ընկան որոշ ընկան որոշ ընկան որոշ ընթացթացթացթացքով մը, մարքով մը, մարքով մը, մարքով մը, մար----
դիդիդիդիկը պատկը պատկը պատկը պատրասրասրասրաստետետետելու հալու հալու հալու համար յայտմար յայտմար յայտմար յայտնունունունութեան իրեթեան իրեթեան իրեթեան իրերարարարայայայայա----
ջորդջորդջորդջորդ    մամամամակարկարկարկարդակդակդակդակնենենեներուն, որոնց վերրուն, որոնց վերրուն, որոնց վերրուն, որոնց վերջիջիջիջինը եւ բարձնը եւ բարձնը եւ բարձնը եւ բարձրարարարագոյգոյգոյգոյ----
նը պինը պինը պինը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար Քրիսլար Քրիսլար Քրիսլար Քրիստոստոստոստոս::::    Արդ, Արդ, Արդ, Արդ, ,,,,ԲոԲոԲոԲոլոր Մարլոր Մարլոր Մարլոր Մարգագագագարէրէրէրէնենենեները րը րը րը 
եւ Օրէնեւ Օրէնեւ Օրէնեւ Օրէնքը մինքը մինքը մինքը մինչեւ Յովչեւ Յովչեւ Յովչեւ Յովհանհանհանհաննէս (Մկրտիչ) մարնէս (Մկրտիչ) մարնէս (Մկրտիչ) մարնէս (Մկրտիչ) մարգագագագարէրէրէրէաաաա----
ցանցանցանցան» » » » (Մտ 11.13)(Մտ 11.13)(Մտ 11.13)(Մտ 11.13)::::    Այդ մարԱյդ մարԱյդ մարԱյդ մարգագագագարէրէրէրէաաաական յայտկան յայտկան յայտկան յայտնունունունութեանց թեանց թեանց թեանց 
ընդընդընդընդմէմէմէմէջէն ջէն ջէն ջէն ,,,,ՕրէնՕրէնՕրէնՕրէնքը մեր դասքը մեր դասքը մեր դասքը մեր դաս----տտտտիիիիաաաարարարարակը եղաւ՝ մեզ Քրիսկը եղաւ՝ մեզ Քրիսկը եղաւ՝ մեզ Քրիսկը եղաւ՝ մեզ Քրիս----
տոտոտոտոսի առաջսի առաջսի առաջսի առաջնորնորնորնորդեդեդեդելովլովլովլով» » » » (Գղ 3.24), (Գղ 3.24), (Գղ 3.24), (Գղ 3.24), ,,,,ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ Օրէնտեւ Օրէնտեւ Օրէնտեւ Օրէնքին քին քին քին 
վախվախվախվախճաճաճաճանը Քրիսնը Քրիսնը Քրիսնը Քրիստոս էտոս էտոս էտոս է» » » » (Հռ 10.4)(Հռ 10.4)(Հռ 10.4)(Հռ 10.4)::::    Բայց ի՞նչ կը նշաԲայց ի՞նչ կը նշաԲայց ի՞նչ կը նշաԲայց ի՞նչ կը նշանանանանակէ կէ կէ կէ 
վախվախվախվախճան. ճան. ճան. ճան. ,,,,ՕրէնՕրէնՕրէնՕրէնքին վերքին վերքին վերքին վերջըջըջըջը» » » » ըըըըսեսեսեսելով Օրէնլով Օրէնլով Օրէնլով Օրէնքին ջնջո՞ւքին ջնջո՞ւքին ջնջո՞ւքին ջնջո՞ւմը մը մը մը 
կը հասկկը հասկկը հասկկը հասկնայ արդնայ արդնայ արդնայ արդեօք Առաքեօք Առաքեօք Առաքեօք Առաքեաեաեաեալըլըլըլը::::    ՈՈՈՈ´́́́չ անչ անչ անչ անշուշտ. որովշուշտ. որովշուշտ. որովշուշտ. որովհեհեհեհե----
տեւ Քրիստեւ Քրիստեւ Քրիստեւ Քրիստոս ինք յստատոս ինք յստատոս ինք յստատոս ինք յստակօկօկօկօրէն պիրէն պիրէն պիրէն պիտի յայտի յայտի յայտի յայտատատատարարարարարէր. րէր. րէր. րէր. ,,,,Մի Մի Մի Մի 
կարկարկարկարծէք թէ Օրէնծէք թէ Օրէնծէք թէ Օրէնծէք թէ Օրէնքը կամ Մարգաքը կամ Մարգաքը կամ Մարգաքը կամ Մարգարէրէրէրէուուուութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները ջնջերը ջնջերը ջնջերը ջնջելու լու լու լու 
եկայեկայեկայեկայ::::    ՉեՉեՉեՉեկայ ջնջեկայ ջնջեկայ ջնջեկայ ջնջելու, այլ կալու, այլ կալու, այլ կալու, այլ կատատատատարերերերելուլուլուլու» » » » (Մտ 5.17)(Մտ 5.17)(Մտ 5.17)(Մտ 5.17)::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
առաքառաքառաքառաքեաեաեաեալըլըլըլը    ըսել կըսել կըսել կըսել կ’’’’ուուուուզէ, թէ Քրիսզէ, թէ Քրիսզէ, թէ Քրիսզէ, թէ Քրիստոտոտոտոսով Օրէնսով Օրէնսով Օրէնսով Օրէնքը հաքը հաքը հաքը հասաւ սաւ սաւ սաւ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէմէմէմէ    առաառաառաառաջադրջադրջադրջադրուած նշաուած նշաուած նշաուած նշանանանանակէկէկէկէտին, իր եզտին, իր եզտին, իր եզտին, իր եզ----
րարարարակակակակացուցուցուցութեան, յայտթեան, յայտթեան, յայտթեան, յայտնունունունութեան բարթեան բարթեան բարթեան բարձունձունձունձունքինքինքինքին::::    ՕրէնՕրէնՕրէնՕրէնքը քը քը քը 
միայն օրիմիայն օրիմիայն օրիմիայն օրինանանանակը եւ շուքն էր Ասկը եւ շուքն էր Ասկը եւ շուքն էր Ասկը եւ շուքն էր Աստուտուտուտուծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսքին ճշմարքին ճշմարքին ճշմարքին ճշմար----
տուտուտուտութեան. մինչ Քրիսթեան. մինչ Քրիսթեան. մինչ Քրիսթեան. մինչ Քրիստոս նոյտոս նոյտոս նոյտոս նոյնինքն Ասնինքն Ասնինքն Ասնինքն Աստուտուտուտուծոյ Խօսքն էրծոյ Խօսքն էրծոյ Խօսքն էրծոյ Խօսքն էր. . . . 
հեհեհեհետետետետեւաւաւաւաբար՝ բար՝ բար՝ բար՝ ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը, , , , իրաիրաիրաիրակակակականունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ՕրէնՕրէնՕրէնՕրէն----
քը աստքը աստքը աստքը աստուաուաուաուածածածածային շնորհյին շնորհյին շնորհյին շնորհքին մասքին մասքին մասքին մասնինինինիկը միայն կը պարկը միայն կը պարկը միայն կը պարկը միայն կը պար----
գեգեգեգեւէր անոնց, որոնք կը յաւէր անոնց, որոնք կը յաւէր անոնց, որոնք կը յաւէր անոնց, որոնք կը յաջոջոջոջողէղէղէղէին կաին կաին կաին կատատատատարել Օրէնրել Օրէնրել Օրէնրել Օրէնքը. քը. քը. քը. 
մինչ Քրիսմինչ Քրիսմինչ Քրիսմինչ Քրիստոս ամտոս ամտոս ամտոս ամբողբողբողբողջուջուջուջութիւնն էր, լիութիւնն էր, լիութիւնն էր, լիութիւնն էր, լիութիւնն էր այդ թիւնն էր այդ թիւնն էր այդ թիւնն էր այդ 
շնորհշնորհշնորհշնորհքինքինքինքին::::    Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչու Յովչու Յովչու Յովչու Յովհանհանհանհաննէս Աւենէս Աւենէս Աւենէս Աւետտտտաաաարարարարանիչ պինիչ պինիչ պինիչ պի----
տի ըսէր. տի ըսէր. տի ըսէր. տի ըսէր. ,,,,Անոր լեԱնոր լեԱնոր լեԱնոր լեցուցուցուցունունունունութեթեթեթենէն մենք բոնէն մենք բոնէն մենք բոնէն մենք բոլորս շնորհք լորս շնորհք լորս շնորհք լորս շնորհք 
շնորհշնորհշնորհշնորհքի վրայ առինք, որովքի վրայ առինք, որովքի վրայ առինք, որովքի վրայ առինք, որովհեհեհեհետեւ Օրէնտեւ Օրէնտեւ Օրէնտեւ Օրէնքը Մովքը Մովքը Մովքը Մովսէսէսէսէսի սի սի սի 
ձեռձեռձեռձեռքով տրուեքով տրուեքով տրուեքով տրուեցաւ, մինչ շնորհցաւ, մինչ շնորհցաւ, մինչ շնորհցաւ, մինչ շնորհքը եւ ճշմարքը եւ ճշմարքը եւ ճշմարքը եւ ճշմարտուտուտուտութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
ՅիՅիՅիՅիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսիսիսիսի    միմիմիմիջոջոջոջոցաւ եկանցաւ եկանցաւ եկանցաւ եկան» » » » (Յհ 1.16)(Յհ 1.16)(Յհ 1.16)(Յհ 1.16)::::    
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Այս ճշմարԱյս ճշմարԱյս ճշմարԱյս ճշմարտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը    լոյս կը նելոյս կը նելոյս կը նելոյս կը նետէ նատէ նատէ նատէ նաեւ Հիեւ Հիեւ Հիեւ Հին Ուխն Ուխն Ուխն Ուխ----
տին հաստին հաստին հաստին հասկացկացկացկացման վրայման վրայման վրայման վրայ::::    Օրէնքն ու ՄարՕրէնքն ու ՄարՕրէնքն ու ՄարՕրէնքն ու Մարգագագագարէրէրէրէնենենեները, Հին րը, Հին րը, Հին րը, Հին 
ԿտաԿտաԿտաԿտակակակակարարարարանի պատնի պատնի պատնի պատմումումումութիւնն ու իմասթիւնն ու իմասթիւնն ու իմասթիւնն ու իմաստուտուտուտութեան գրաթեան գրաթեան գրաթեան գրա----
կակակականունունունութիւնը իրենց ամթիւնը իրենց ամթիւնը իրենց ամթիւնը իրենց ամբողբողբողբողջաջաջաջական իմասկան իմասկան իմասկան իմաստը կը գտնեն տը կը գտնեն տը կը գտնեն տը կը գտնեն 
միայն Քրիսմիայն Քրիսմիայն Քրիսմիայն Քրիստոտոտոտոսով, Քրիսսով, Քրիսսով, Քրիսսով, Քրիստոտոտոտոսի յայտսի յայտսի յայտսի յայտնունունունութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
հեհեհեհետետետետեւաւաւաւաբար զաբար զաբար զաբար զանոնք ճիշդ հասկնոնք ճիշդ հասկնոնք ճիշդ հասկնոնք ճիշդ հասկնանանանալու եւ ուլու եւ ուլու եւ ուլու եւ ուղիղղիղղիղղիղ    մեկմեկմեկմեկնանանանա----
բաբաբաբանենենենելու առալու առալու առալու առաջին պայջին պայջին պայջին պայմամամամանը, զանը, զանը, զանը, զանոնք Քրիսնոնք Քրիսնոնք Քրիսնոնք Քրիստոտոտոտոսի գասի գասի գասի գա----
լուսլուսլուսլուստին եւ Քրիստին եւ Քրիստին եւ Քրիստին եւ Քրիստոտոտոտոսով սկիզբ առած փրկասով սկիզբ առած փրկասով սկիզբ առած փրկասով սկիզբ առած փրկագորգորգորգործուծուծուծութեան թեան թեան թեան 
լոյլոյլոյլոյսին տակ դիսին տակ դիսին տակ դիսին տակ դիտելն էտելն էտելն էտելն է::::    Ճիշդ ինչՃիշդ ինչՃիշդ ինչՃիշդ ինչպէս երեպէս երեպէս երեպէս երեխախախախայի մը յի մը յի մը յի մը 
ծնոծնոծնոծնո´́́́ւնդնւնդնւնդնւնդն    էէէէ    որ կոր կոր կոր կ’’’’իմասիմասիմասիմաստատատատաւուուուորէ անոր սաղմրէ անոր սաղմրէ անոր սաղմրէ անոր սաղմնանանանաւուուուորուրուրուրումէն մէն մէն մէն 
մինմինմինմինչեւ ծնունդ երչեւ ծնունդ երչեւ ծնունդ երչեւ ծնունդ երկակակակարող յղուրող յղուրող յղուրող յղութեան շրջաթեան շրջաթեան շրջաթեան շրջաննննի կեանի կեանի կեանի կեանքը, որ քը, որ քը, որ քը, որ 
երեերեերեերեխախախախային իրային իրային իրային իրական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքինքինքինքին    յայայայարարարարաբեբեբեբերարարարաբար անոբար անոբար անոբար անորոշ րոշ րոշ րոշ 
ստուեր մըն է միայն եւ ինքստուեր մըն է միայն եւ ինքստուեր մըն է միայն եւ ինքստուեր մըն է միայն եւ ինքնաննաննաննանպապապապատակ չէ, այլ որուն տակ չէ, այլ որուն տակ չէ, այլ որուն տակ չէ, այլ որուն 
նպանպանպանպատատատատակը երեկը երեկը երեկը երեխան կազխան կազխան կազխան կազմամամամաւորւորւորւորուած ձեուած ձեուած ձեուած ձեւով հասցւով հասցւով հասցւով հասցնելն է նելն է նելն է նելն է 
իր ծննդեան,իր ծննդեան,իր ծննդեան,իր ծննդեան,    այնայնայնայնպէս ալ մինպէս ալ մինպէս ալ մինպէս ալ մինչեւ Քրիսչեւ Քրիսչեւ Քրիսչեւ Քրիստոտոտոտոսի գասի գասի գասի գալուսլուսլուսլուստը տը տը տը 
երերերերկակակակարողրողրողրող        դադադադարաշրրաշրրաշրրաշրջանջանջանջաննենենեները մարդրը մարդրը մարդրը մարդկուկուկուկութեան իրաթեան իրաթեան իրաթեան իրական կան կան կան 
հոհոհոհոգեգեգեգեւոր ծնունւոր ծնունւոր ծնունւոր ծնունդը եւ փրկուդը եւ փրկուդը եւ փրկուդը եւ փրկութիւնը կանթիւնը կանթիւնը կանթիւնը կանխող խող խող խող ,,,,յղույղույղույղութեանթեանթեանթեան» » » » 
շրջանն էին, որոնք իրենց իմասշրջանն էին, որոնք իրենց իմասշրջանն էին, որոնք իրենց իմասշրջանն էին, որոնք իրենց իմաստը եւ նպատը եւ նպատը եւ նպատը եւ նպատատատատակը գտան կը գտան կը գտան կը գտան 
այդ հոայդ հոայդ հոայդ հոգեգեգեգեւորւորւորւոր    ծնունծնունծնունծնունդին սկիզդին սկիզդին սկիզդին սկիզբը նշողբը նշողբը նշողբը նշող    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի գասի գասի գասի գալուսլուսլուսլուս----
տով եւ յայտտով եւ յայտտով եւ յայտտով եւ յայտնունունունութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

ԱսիԱսիԱսիԱսիկա ինքկա ինքկա ինքկա ինքնին կը նշանին կը նշանին կը նշանին կը նշանանանանակէ, կրկին, թէ Քրիսկէ, կրկին, թէ Քրիսկէ, կրկին, թէ Քրիսկէ, կրկին, թէ Քրիստոս է տոս է տոս է տոս է 
կեդկեդկեդկեդրրրրոոոոնը եւ առանցնը եւ առանցնը եւ առանցնը եւ առանցքը Աստքը Աստքը Աստքը Աստուաուաուաուածածածածաշունչ Մատշունչ Մատշունչ Մատշունչ Մատեաեաեաեանին, նին, նին, նին, 
այայայայսինքն Ասսինքն Ասսինքն Ասսինքն Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին յայտքին յայտքին յայտքին յայտնունունունութեան.թեան.թեան.թեան.    թէ Քրիսթէ Քրիսթէ Քրիսթէ Քրիստոս տոս տոս տոս 
է կեդէ կեդէ կեդէ կեդրորորորոնը եւ առանցնը եւ առանցնը եւ առանցնը եւ առանցքը Հին եւ Նոր Կտաքը Հին եւ Նոր Կտաքը Հին եւ Նոր Կտաքը Հին եւ Նոր Կտակակակակարանրանրանրաննենենեներուն, րուն, րուն, րուն, 
որոնք անոր շուրջ կը դառորոնք անոր շուրջ կը դառորոնք անոր շուրջ կը դառորոնք անոր շուրջ կը դառնան՝ ինչնան՝ ինչնան՝ ինչնան՝ ինչպէս ձգոպէս ձգոպէս ձգոպէս ձգողուղուղուղութեան բեթեան բեթեան բեթեան բե----
ւեւեւեւեռի մըռի մըռի մըռի մը::::    Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչու ոեչու ոեչու ոեչու ոեւէ ձեւէ ձեւէ ձեւէ ձեւով կաւով կաւով կաւով կարերերերելի չլի չլի չլի չէ անէ անէ անէ անջաջաջաջատել տել տել տել 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչի երչի երչի երչի երկու բակու բակու բակու բաժինժինժինժիննենենեները, որոնք իբրը, որոնք իբրը, որոնք իբրը, որոնք իբրեւ իրարեւ իրարեւ իրարեւ իրա----
րու շարու շարու շարու շարուրուրուրունանանանակուկուկուկութիւն՝ իրաթիւն՝ իրաթիւն՝ իրաթիւն՝ իրարու հետ մէկ ամրու հետ մէկ ամրու հետ մէկ ամրու հետ մէկ ամբողբողբողբողջուջուջուջութիւն թիւն թիւն թիւն 
կը կազկը կազկը կազկը կազմենմենմենմեն::::    ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս կապէս կապէս կապէս կարերերերելի չէ Հին Կտալի չէ Հին Կտալի չէ Հին Կտալի չէ Հին Կտակակակակարարարարանը իմասնը իմասնը իմասնը իմաս----
տատատատաւուուուորել եւ իրրել եւ իրրել եւ իրրել եւ իր    վախվախվախվախճաճաճաճանանանանական նպական նպական նպական նպատատատատակին մէջ հասկկին մէջ հասկկին մէջ հասկկին մէջ հասկ----
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նալ առանց Նոնալ առանց Նոնալ առանց Նոնալ առանց Նորին, այնրին, այնրին, այնրին, այնպէս ապէս ապէս ապէս ալ կալ կալ կալ կարերերերելի չէ Նոր Կտալի չէ Նոր Կտալի չէ Նոր Կտալի չէ Նոր Կտակակակակա----
րարարարանը իբնը իբնը իբնը իբրեւ Հիրեւ Հիրեւ Հիրեւ Հինին կանին կանին կանին կատատատատարումն ու ամրումն ու ամրումն ու ամրումն ու ամբողբողբողբողջաջաջաջացուցուցուցումը մը մը մը 
հասկհասկհասկհասկնալ եւ լրիւ գնանալ եւ լրիւ գնանալ եւ լրիւ գնանալ եւ լրիւ գնահահահահատել առանց Հին Կտատել առանց Հին Կտատել առանց Հին Կտատել առանց Հին Կտակակակակարարարարա----
նիննիննիննին::::    ԱռաԱռաԱռաԱռաջիջիջիջինը եթէ նը եթէ նը եթէ նը եթէ յայայայառառառառաջաջաջաջահայհայհայհայեացեացեացեաց    կանկանկանկանխախախախասասասասացուցուցուցութիւն թիւն թիւն թիւն 
մըն էր, իր կամըն էր, իր կամըն էր, իր կամըն էր, իր կատարտարտարտարման ապաման ապաման ապաման ապացոյցոյցոյցոյցին սպացին սպացին սպացին սպասող, երկսող, երկսող, երկսող, երկրորրորրորրորդը դը դը դը 
իր կաիր կաիր կաիր կատարտարտարտարման ապաման ապաման ապաման ապացոյցոյցոյցոյցովն իսկցովն իսկցովն իսկցովն իսկ    յեյեյեյետատատատահայհայհայհայեացեացեացեաց    քննուքննուքննուքննու----
թեամբ կը հասթեամբ կը հասթեամբ կը հասթեամբ կը հաստատատատատէ Հիտէ Հիտէ Հիտէ Հինը եւ կը հասնը եւ կը հասնը եւ կը հասնը եւ կը հաստատտատտատտատուի անուի անուի անուի անկէ կէ կէ կէ 
քաղքաղքաղքաղուած վկաուած վկաուած վկաուած վկայույույույութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներովրովրովրով::::    

    
ՆՈՐ ՈՒԽՏԸՆՈՐ ՈՒԽՏԸՆՈՐ ՈՒԽՏԸՆՈՐ ՈՒԽՏԸ    
Ըսինք, որ ԱսԸսինք, որ ԱսԸսինք, որ ԱսԸսինք, որ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը չփակքը չփակքը չփակքը չփակուեուեուեուեցաւ ու վերջ ցաւ ու վերջ ցաւ ու վերջ ցաւ ու վերջ 

չգտաւ Հին Կտաչգտաւ Հին Կտաչգտաւ Հին Կտաչգտաւ Հին Կտակակակակարարարարանով, այլ շանով, այլ շանով, այլ շանով, այլ շարուրուրուրունակնակնակնակուեուեուեուեցաւ Քրիսցաւ Քրիսցաւ Քրիսցաւ Քրիս----
տոտոտոտոսովսովսովսով::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսով սկիզսով սկիզսով սկիզսով սկիզբը դրուեբը դրուեբը դրուեբը դրուեցցցցաւ Նոր Կտաաւ Նոր Կտաաւ Նոր Կտաաւ Նոր Կտակակակակարարարարա----
նիննիննիննին::::    

ԿտաԿտաԿտաԿտակակակակարանրանրանրան    կը կոկը կոկը կոկը կոչենք ոեչենք ոեչենք ոեչենք ոեւէ գրոււէ գրոււէ գրոււէ գրութիւն կամ գիրք որ թիւն կամ գիրք որ թիւն կամ գիրք որ թիւն կամ գիրք որ 
կտակ մը կամ ուխտ, այկտակ մը կամ ուխտ, այկտակ մը կամ ուխտ, այկտակ մը կամ ուխտ, այսինքն հասինքն հասինքն հասինքն համամամամաձայձայձայձայնանանանագիր մը կը գիր մը կը գիր մը կը գիր մը կը 
պապապապարուրուրուրունանանանակէկէկէկէ::::    Հին ԿտաՀին ԿտաՀին ԿտաՀին Կտակակակակարարարարանը Ասնը Ասնը Ասնը Աստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ մարմէ մարմէ մարմէ մար----
դուն հետ կնքուած առադուն հետ կնքուած առադուն հետ կնքուած առադուն հետ կնքուած առաջին Ուխջին Ուխջին Ուխջին Ուխտը կը պատը կը պատը կը պատը կը պարուրուրուրունանանանակէրկէրկէրկէր::::    
ՏեՏեՏեՏեսակ մը սակ մը սակ մը սակ մը խոստմխոստմխոստմխոստմնանանանագիրգիրգիրգիր    էր անիէր անիէր անիէր անիկկկկա,ա,ա,ա,    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ մէ մէ մէ 
մարմարմարմարդուն տրուած դուն տրուած դուն տրուած դուն տրուած ----    նախ՝ Նոնախ՝ Նոնախ՝ Նոնախ՝ Նոյի, թէ աշյի, թէ աշյի, թէ աշյի, թէ աշխարհ եւ մարդխարհ եւ մարդխարհ եւ մարդխարհ եւ մարդ----
կուկուկուկութիւն անթիւն անթիւն անթիւն անգամ մը եւս պիգամ մը եւս պիգամ մը եւս պիգամ մը եւս պիտի չբնաջնջտի չբնաջնջտի չբնաջնջտի չբնաջնջուին (Ծն 9.11, ուին (Ծն 9.11, ուին (Ծն 9.11, ուին (Ծն 9.11, 
եւն.)եւն.)եւն.)եւն.)::::    Ապա ԱբԱպա ԱբԱպա ԱբԱպա Աբրարարարահահահահամի, թէ իր զաւմի, թէ իր զաւմի, թէ իր զաւմի, թէ իր զաւկին ընդկին ընդկին ընդկին ընդմէմէմէմէջէն ազջէն ազջէն ազջէն ազգեգեգեգե----
րու հայր պիրու հայր պիրու հայր պիրու հայր պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ եւ իր սելայ եւ իր սելայ եւ իր սելայ եւ իր սերունդրունդրունդրունդնենենեներըրըրըրը    պիպիպիպիտի ժատի ժատի ժատի ժառանռանռանռան----
գեն խոսգեն խոսգեն խոսգեն խոստացտացտացտացուած երուած երուած երուած երկիկիկիկիրը (Ծն 17. 2րը (Ծն 17. 2րը (Ծն 17. 2րը (Ծն 17. 2----8)8)8)8)::::    Ապա, ՄովԱպա, ՄովԱպա, ՄովԱպա, Մովսէսէսէսէսի սի սի սի 
միջմիջմիջմիջնորնորնորնորդուդուդուդութեամբ՝ իր ազաթեամբ՝ իր ազաթեամբ՝ իր ազաթեամբ՝ իր ազատագրտագրտագրտագրուած ժոուած ժոուած ժոուած ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին, թէ դին, թէ դին, թէ դին, թէ 
զայն կզայն կզայն կզայն կ’’’’ընտընտընտընտրէ իր ժորէ իր ժորէ իր ժորէ իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը ըլդը ըլդը ըլդը ըլլալալալալու հալու հալու հալու համար (Ելք 29.2մար (Ելք 29.2մար (Ելք 29.2մար (Ելք 29.2----
13)13)13)13)::::    Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ Դաջոյ Դաջոյ Դաջոյ Դաւիւիւիւիթի,թի,թի,թի,    թէ անոր սեթէ անոր սեթէ անոր սեթէ անոր սերունրունրունրունդէն յադէն յադէն յադէն յաւիւիւիւիտետետետենանանանա----
կան թական թական թական թագագագագաւուուուորուրուրուրութիւն մը պիթիւն մը պիթիւն մը պիթիւն մը պիտի տայ (Սղ 88.3տի տայ (Սղ 88.3տի տայ (Սղ 88.3տի տայ (Սղ 88.3----4)4)4)4)----    այդ այդ այդ այդ 
խոխոխոխոսսսստումտումտումտումնենենեներուն դիրուն դիրուն դիրուն դիմաց միայն իրեն հանմաց միայն իրեն հանմաց միայն իրեն հանմաց միայն իրեն հանդէպ հադէպ հադէպ հադէպ հաւաւաւաւա----
տարտարտարտարմումումումութիւն պաթիւն պաթիւն պաթիւն պահանհանհանհանջեջեջեջելովլովլովլով::::    
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Բայց նոյն Հին ԿտաԲայց նոյն Հին ԿտաԲայց նոյն Հին ԿտաԲայց նոյն Հին Կտակակակակարարարարանին մէջ Աստնին մէջ Աստնին մէջ Աստնին մէջ Աստուած արուած արուած արուած արդէն դէն դէն դէն 
նոր խոսնոր խոսնոր խոսնոր խոստուտուտուտումով մը յայտմով մը յայտմով մը յայտմով մը յայտնած էր կնքուենած էր կնքուենած էր կնքուենած էր կնքուելիք Նոր ուխտի լիք Նոր ուխտի լիք Նոր ուխտի լիք Նոր ուխտի 
մը (=Նոր Կտամը (=Նոր Կտամը (=Նոր Կտամը (=Նոր Կտակակակակարան) մարան) մարան) մարան) մասինսինսինսին::::    ,,,,Ահա օրեր կու գան,Ահա օրեր կու գան,Ահա օրեր կու գան,Ահա օրեր կու գան,----    
կկկկ’’’’ըսէ Տէըսէ Տէըսէ Տէըսէ Տէրը,րը,րը,րը,----    որ Իսոր Իսոր Իսոր Իսրարարարայէյէյէյէլի տալի տալի տալի տանը հետ եւ Յունը հետ եւ Յունը հետ եւ Յունը հետ եւ Յուդադադադայի տայի տայի տայի տանը նը նը նը 
հետ նոր ուխտ մը պիհետ նոր ուխտ մը պիհետ նոր ուխտ մը պիհետ նոր ուխտ մը պիտի կնքեմտի կնքեմտի կնքեմտի կնքեմ::::    ՈՈՈՈ´́́́չ թէ այն ուխչ թէ այն ուխչ թէ այն ուխչ թէ այն ուխտին տին տին տին 
պէս, զոր անոնց հայպէս, զոր անոնց հայպէս, զոր անոնց հայպէս, զոր անոնց հայրերերերերուն հետ ըրի այն օրը երբ րուն հետ ըրի այն օրը երբ րուն հետ ըրի այն օրը երբ րուն հետ ըրի այն օրը երբ 
անոնց ձեռանոնց ձեռանոնց ձեռանոնց ձեռքէն բռնեքէն բռնեքէն բռնեքէն բռնեցի՝ զացի՝ զացի՝ զացի՝ զանոնք Եգիպնոնք Եգիպնոնք Եգիպնոնք Եգիպտոտոտոտոսի երկսի երկսի երկսի երկրէն հարէն հարէն հարէն հա----
նենենենելու հալու հալու հալու համար.մար.մար.մար.    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ անոնք իմ ուխտս դրժետեւ անոնք իմ ուխտս դրժետեւ անոնք իմ ուխտս դրժետեւ անոնք իմ ուխտս դրժեցին եւ ցին եւ ցին եւ ցին եւ 
ես մերես մերես մերես մերժեժեժեժեցի զացի զացի զացի զանոնք,նոնք,նոնք,նոնք,----    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ    ՏէրՏէրՏէրՏէրը,ը,ը,ը,----::::    Այլ այն օրեԱյլ այն օրեԱյլ այն օրեԱյլ այն օրերէն ետք րէն ետք րէն ետք րէն ետք 
ԻսԻսԻսԻսրարարարայէյէյէյէլի տալի տալի տալի տանը հետ իմ կնքենը հետ իմ կնքենը հետ իմ կնքենը հետ իմ կնքելիք ուխտս սա է,լիք ուխտս սա է,լիք ուխտս սա է,լիք ուխտս սա է,----    կկկկ’’’’ըսէ Տէըսէ Տէըսէ Տէըսէ Տէ----
րը,րը,րը,րը,----    Իմ Օրէնքս պիԻմ Օրէնքս պիԻմ Օրէնքս պիԻմ Օրէնքս պիտի դնեմ անոնց ներտի դնեմ անոնց ներտի դնեմ անոնց ներտի դնեմ անոնց ներսիսիսիսիդին,դին,դին,դին,    անոնց անոնց անոնց անոնց 
սրտին վրայ պիսրտին վրայ պիսրտին վրայ պիսրտին վրայ պիտի գրեմ զայն, եւ ես անոնց Աստտի գրեմ զայն, եւ ես անոնց Աստտի գրեմ զայն, եւ ես անոնց Աստտի գրեմ զայն, եւ ես անոնց Աստուած ուած ուած ուած 
պիպիպիպիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլամ, եւ անոնք իմ ժոլամ, եւ անոնք իմ ժոլամ, եւ անոնք իմ ժոլամ, եւ անոնք իմ ժողողողողովուրդս պիվուրդս պիվուրդս պիվուրդս պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլանլանլանլան::::    
ԱնԱնԱնԱնկէ ետք ոեկէ ետք ոեկէ ետք ոեկէ ետք ոեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկը իր ընկը իր ընկը իր ընկը իր ընկեկեկեկերոջ կամ իր եղրոջ կամ իր եղրոջ կամ իր եղրոջ կամ իր եղբօր պիբօր պիբօր պիբօր պիտի տի տի տի 
չսորչսորչսորչսորվեցվեցվեցվեցնէ, ըսենէ, ըսենէ, ըսենէ, ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,ՏէՏէՏէՏէրը ճանչրը ճանչրը ճանչրը ճանչցիրցիրցիրցիր». ». ». ». այլ անոնց պզտիայլ անոնց պզտիայլ անոնց պզտիայլ անոնց պզտի----
կէն մինկէն մինկէն մինկէն մինչեւ մեծ բոչեւ մեծ բոչեւ մեծ բոչեւ մեծ բոլորն ալ զիս պիլորն ալ զիս պիլորն ալ զիս պիլորն ալ զիս պիտի ճանչտի ճանչտի ճանչտի ճանչնան,նան,նան,նան,----    կկկկ’’’’ըսէ ըսէ ըսէ ըսէ 
ՏէՏէՏէՏէրը,րը,րը,րը,----    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ անոնց անօտեւ անոնց անօտեւ անոնց անօտեւ անոնց անօրէրէրէրէնունունունութիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիտի նետի նետի նետի ներեմ րեմ րեմ րեմ 
եւ անոնց մեղեւ անոնց մեղեւ անոնց մեղեւ անոնց մեղքը անքը անքը անքը անգամ մը եւս պիգամ մը եւս պիգամ մը եւս պիգամ մը եւս պիտի չյիտի չյիտի չյիտի չյիշեմշեմշեմշեմ» » » » (Եր 31.31(Եր 31.31(Եր 31.31(Եր 31.31----
34)34)34)34)::::    Եւ այդ Նոր ՈւխԵւ այդ Նոր ՈւխԵւ այդ Նոր ՈւխԵւ այդ Նոր Ուխտը կնքուետը կնքուետը կնքուետը կնքուեցաւ Քրիսցաւ Քրիսցաւ Քրիսցաւ Քրիստոտոտոտոսի արիւսի արիւսի արիւսի արիւնով, նով, նով, նով, 
որ թափոր թափոր թափոր թափուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ    ,,,,շաշաշաշատետետետերու հարու հարու հարու համար, մեղմար, մեղմար, մեղմար, մեղքեքեքեքերու թորու թորու թորու թողուղուղուղու----
թեան հաթեան հաթեան հաթեան համարմարմարմար» » » » (Մտ 26.28)(Մտ 26.28)(Մտ 26.28)(Մտ 26.28)::::    Այս Նոր ՈւխԱյս Նոր ՈւխԱյս Նոր ՈւխԱյս Նոր Ուխտովտովտովտով    ՅիՅիՅիՅիսուս իր սուս իր սուս իր սուս իր 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդին (=Եկեդին (=Եկեդին (=Եկեդին (=Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին) կու տար արին) կու տար արին) կու տար արին) կու տար արդադադադարուրուրուրութիւն,թիւն,թիւն,թիւն,    Ս. Ս. Ս. Ս. 
Հոգիի պարՀոգիի պարՀոգիի պարՀոգիի պարգեգեգեգեւըւըւըւը    եւ յաեւ յաեւ յաեւ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի ժաքի ժաքի ժաքի ժառանռանռանռանգուգուգուգու----
թեան խոսթեան խոսթեան խոսթեան խոստուտուտուտումըմըմըմը::::    

Արդ, Նոր ԿտաԱրդ, Նոր ԿտաԱրդ, Նոր ԿտաԱրդ, Նոր Կտակակակակարարարարանով՝ Քրիսնով՝ Քրիսնով՝ Քրիսնով՝ Քրիստոտոտոտոսի կնքած Նոր սի կնքած Նոր սի կնքած Նոր սի կնքած Նոր 
Ուխտն ալ իբՈւխտն ալ իբՈւխտն ալ իբՈւխտն ալ իբրեւ Ասրեւ Ասրեւ Ասրեւ Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ    Խօսք ու խոսԽօսք ու խոսԽօսք ու խոսԽօսք ու խոստում արտում արտում արտում արձաձաձաձա----
նագրնագրնագրնագրուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ    առաառաառաառաքեքեքեքելալալալական դական դական դական դարուն, եկերուն, եկերուն, եկերուն, եկեղեցղեցղեցղեցւոյ մէջ կենւոյ մէջ կենւոյ մէջ կենւոյ մէջ կեն----
դադադադանի քանի քանի քանի քարորորորոզուզուզուզութեամբ ստեղծթեամբ ստեղծթեամբ ստեղծթեամբ ստեղծուածուածուածուած    աւանաւանաւանաւանդուդուդուդութեան հիթեան հիթեան հիթեան հի----
մամբմամբմամբմամբ::::    ԱյսԱյսԱյսԱյսպիպիպիպիսով Նոր Կտսով Նոր Կտսով Նոր Կտսով Նոր Կտաաաակակակակարարարարանը եւս դարնը եւս դարնը եւս դարնը եւս դարձաւձաւձաւձաւ    մաս մաս մաս մաս 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ գրածոյ գրածոյ գրածոյ գրաւոր խօսւոր խօսւոր խօսւոր խօսքինքինքինքին::::    
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ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ 

ԵԿԵՂԵՑԻՈՎԵԿԵՂԵՑԻՈՎԵԿԵՂԵՑԻՈՎԵԿԵՂԵՑԻՈՎ    
Իսկ այԻսկ այԻսկ այԻսկ այնունունունուհեհեհեհետե՞ւ, իսկ այտե՞ւ, իսկ այտե՞ւ, իսկ այտե՞ւ, իսկ այսօ՞րսօ՞րսօ՞րսօ՞ր::::    ԱստԱստԱստԱստուած խօուած խօուած խօուած խօսեսեսեսեցա՞ւ ցա՞ւ ցա՞ւ ցա՞ւ 

այայայայնունունունուհեհեհեհետեւ, եւ կը խօտեւ, եւ կը խօտեւ, եւ կը խօտեւ, եւ կը խօսի՞ այսի՞ այսի՞ այսի՞ այսօրսօրսօրսօր::::    
Այս հարԱյս հարԱյս հարԱյս հարցումցումցումցումնենենեներուն պարուն պարուն պարուն պատաստաստաստասխախախախանը կու տայ Քրինը կու տայ Քրինը կու տայ Քրինը կու տայ Քրի----

ստոստոստոստոսի Ս. Եկեսի Ս. Եկեսի Ս. Եկեսի Ս. Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ կեաւոյ կեաւոյ կեաւոյ կեաննննքը, անոր պատքը, անոր պատքը, անոր պատքը, անոր պատմումումումութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
այդ պատայդ պատայդ պատայդ պատմումումումութիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Աստուտուտուտուծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոստուտուտուտումին իրամին իրամին իրամին իրակակակականացնացնացնաց----
ման պատման պատման պատման պատմումումումութիւնն էթիւնն էթիւնն էթիւնն է::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսով իրասով իրասով իրասով իրակակակականանանանացան այն խոսցան այն խոսցան այն խոսցան այն խոստումտումտումտումնենենեները, որ րը, որ րը, որ րը, որ 
ԱստԱստԱստԱստուած տուած էր Աբուած տուած էր Աբուած տուած էր Աբուած տուած էր Աբրարարարահահահահամի եւ Դամի եւ Դամի եւ Դամի եւ Դաւիւիւիւիթիթիթիթի::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս,տոս,տոս,տոս,    
ԱբԱբԱբԱբրարարարահահահահամի եւ Դամի եւ Դամի եւ Դամի եւ Դաւիւիւիւիթիթիթիթի    մարմմարմմարմմարմնանանանաւոր շաւոր շաւոր շաւոր շառառառառաւիւիւիւիղը, իր ղը, իր ղը, իր ղը, իր քաքաքաքա----
ւաւաւաւարար մահրար մահրար մահրար մահուըուըուըուընէն ետք, հրանէն ետք, հրանէն ետք, հրանէն ետք, հրաշաշաշաշափառ յափառ յափառ յափառ յարուրուրուրութեամբ գնաց թեամբ գնաց թեամբ գնաց թեամբ գնաց 
իր Հօիր Հօիր Հօիր Հօրը մօտ՝ առրը մօտ՝ առրը մօտ՝ առրը մօտ՝ առնենենենելու հալու հալու հալու համար իր անմար իր անմար իր անմար իր անվախվախվախվախճան թաճան թաճան թաճան թագագագագաւուուուո----
րուրուրուրութիւնը, եւ իր բեթիւնը, եւ իր բեթիւնը, եւ իր բեթիւնը, եւ իր բերած փրկուրած փրկուրած փրկուրած փրկութեան օրհթեան օրհթեան օրհթեան օրհնունունունութիւնը տաթիւնը տաթիւնը տաթիւնը տա----
րարարարածեց բոծեց բոծեց բոծեց բոլոր ազլոր ազլոր ազլոր ազգեգեգեգերուն վրայրուն վրայրուն վրայրուն վրայ::::    Այս էր առաքԱյս էր առաքԱյս էր առաքԱյս էր առաքեալեալեալեալնենենեներու րու րու րու 
քաքաքաքարորորորոզուզուզուզութեանթեանթեանթեան    ողողողողնանանանասիւնըսիւնըսիւնըսիւնը::::    ԱյսԱյսԱյսԱյսպէսպէսպէսպէս    կը քկը քկը քկը քաաաարորորորոզէր, օրիզէր, օրիզէր, օրիզէր, օրի----
նակ, Պօնակ, Պօնակ, Պօնակ, Պօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ՝ Պիեալ՝ Պիեալ՝ Պիեալ՝ Պիսիդսիդսիդսիդիաիաիաիայի Անտիյի Անտիյի Անտիյի Անտիոք քաոք քաոք քաոք քաղաղաղաղաքին քին քին քին 
մէջ, ուր կմէջ, ուր կմէջ, ուր կմէջ, ուր կ’’’’ըսէր. ըսէր. ըսէր. ըսէր. ,,,,Մենք ալ, ահա, ձեՄենք ալ, ահա, ձեՄենք ալ, ահա, ձեՄենք ալ, ահա, ձեզի կզի կզի կզի կ’’’’աւեաւեաւեաւետենք թէ տենք թէ տենք թէ տենք թէ 
ԱստԱստԱստԱստուած մեր հայուած մեր հայուած մեր հայուած մեր հայրերերերերուն տուած իր խոսրուն տուած իր խոսրուն տուած իր խոսրուն տուած իր խոստուտուտուտումը կամը կամը կամը կատատատատա----
րեց մեր օրերեց մեր օրերեց մեր օրերեց մեր օրերուն, որ անոնց զարուն, որ անոնց զարուն, որ անոնց զարուն, որ անոնց զաւակւակւակւակներն ենքներն ենքներն ենքներն ենք::::    Այդ խոսԱյդ խոսԱյդ խոսԱյդ խոս----
տուտուտուտումը կամը կամը կամը կատատատատարեց՝ Յիրեց՝ Յիրեց՝ Յիրեց՝ Յիսուսուսուսուսը յասը յասը յասը յարուրուրուրուցացացացանենենենելով, ինչլով, ինչլով, ինչլով, ինչպէս երկպէս երկպէս երկպէս երկ----
րորդ Սաղրորդ Սաղրորդ Սաղրորդ Սաղմոմոմոմոսին մէջ ալ գրուած է. սին մէջ ալ գրուած է. սին մէջ ալ գրուած է. սին մէջ ալ գրուած է. ,,,,Իմ որԻմ որԻմ որԻմ որդիս ես դուն, դիս ես դուն, դիս ես դուն, դիս ես դուն, 
այայայայսօր քեզ ծնայսօր քեզ ծնայսօր քեզ ծնայսօր քեզ ծնայ»»»»::::    Նոյն այն իրոՆոյն այն իրոՆոյն այն իրոՆոյն այն իրողուղուղուղութիւնը, որ Աստթիւնը, որ Աստթիւնը, որ Աստթիւնը, որ Աստուած ուած ուած ուած 
զայն մեզայն մեզայն մեզայն մեռելռելռելռելնենենեներէն յարէն յարէն յարէն յարուրուրուրուցացացացանեց եւ անինեց եւ անինեց եւ անինեց եւ անիկա այկա այկա այկա այլեւս բնաւ լեւս բնաւ լեւս բնաւ լեւս բնաւ 
մահ պիմահ պիմահ պիմահ պիտի չտեստի չտեստի չտեստի չտեսնէ, խոսնէ, խոսնէ, խոսնէ, խոստում մըն է՝ մետում մըն է՝ մետում մըն է՝ մետում մըն է՝ մեզի ուղղզի ուղղզի ուղղզի ուղղուած, ուած, ուած, ուած, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստոոոուած այսւած այսւած այսւած այսպէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ՁեՁեՁեՁեզի պիզի պիզի պիզի պիտի տամ տի տամ տի տամ տի տամ 
այն իսայն իսայն իսայն իսկակակակական օրհկան օրհկան օրհկան օրհնունունունութիւնը զոր Դաթիւնը զոր Դաթիւնը զոր Դաթիւնը զոր Դաւիւիւիւիթի խոսթի խոսթի խոսթի խոստատատատացայցայցայցայ» » » » 
((((Գրծ 13.32Գրծ 13.32Գրծ 13.32Գրծ 13.32----34)34)34)34)::::    Իսկ գաԻսկ գաԻսկ գաԻսկ գաղաղաղաղատատատատացիցիցիցինենենեներուն գրած իր նարուն գրած իր նարուն գրած իր նարուն գրած իր նամամամամա----
կին մէջ կկին մէջ կկին մէջ կկին մէջ կ’’’’ըսէր. Քրիսըսէր. Քրիսըսէր. Քրիսըսէր. Քրիստոս մեզ գնեց եւ ազատոս մեզ գնեց եւ ազատոս մեզ գնեց եւ ազատոս մեզ գնեց եւ ազատեց Օրէնտեց Օրէնտեց Օրէնտեց Օրէն----
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քին անէծքին անէծքին անէծքին անէծքէն՝ ինք մեքէն՝ ինք մեքէն՝ ինք մեքէն՝ ինք մեզի հազի հազի հազի համար անէծք ըլմար անէծք ըլմար անէծք ըլմար անէծք ըլլալալալալով...լով...լով...լով...    որորորորպէսպէսպէսպէս----
զի Աբզի Աբզի Աբզի Աբրարարարահահահահամի խոսմի խոսմի խոսմի խոստացտացտացտացուած օրհուած օրհուած օրհուած օրհնունունունութիւնը հեթիւնը հեթիւնը հեթիւնը հեթաթաթաթանոսնոսնոսնոսնենենենե----
րուն վրայ ըլրուն վրայ ըլրուն վրայ ըլրուն վրայ ըլլայ Քրիսլայ Քրիսլայ Քրիսլայ Քրիստոս Յիտոս Յիտոս Յիտոս Յիսուսուսուսուսով, եւ մենք ալ խոսսով, եւ մենք ալ խոսսով, եւ մենք ալ խոսսով, եւ մենք ալ խոս----
տացտացտացտացուած Հոուած Հոուած Հոուած Հոգին ստագին ստագին ստագին ստանանք հանանք հանանք հանանք հաւատւատւատւատքովքովքովքով» » » » (Գղ 3.13(Գղ 3.13(Գղ 3.13(Գղ 3.13----14)14)14)14)::::    

Յստակ է, թէ խոսՅստակ է, թէ խոսՅստակ է, թէ խոսՅստակ է, թէ խոստուտուտուտումը չէր եղած Քրիսմը չէր եղած Քրիսմը չէր եղած Քրիսմը չէր եղած Քրիստոտոտոտոսի, այլ սի, այլ սի, այլ սի, այլ 
եղած էր հաեղած էր հաեղած էր հաեղած էր հաւատւատւատւատքի մեր հայքի մեր հայքի մեր հայքի մեր հայրերերերերուն եւ եղած էր րուն եւ եղած էր րուն եւ եղած էր րուն եւ եղած էր մեմեմեմեզիզիզիզի, , , , այլայլայլայլ    
խօսխօսխօսխօսքով՝ քով՝ քով՝ քով՝ ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի եկեսի եկեսի եկեսի եկեղեցիղեցիղեցիղեցիինինինին::::    Եւ առաԵւ առաԵւ առաԵւ առաջին բաջին բաջին բաջին բանը, որ նը, որ նը, որ նը, որ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի եկեսի եկեսի եկեսի եկեղեղեղեղեցին կը ժացին կը ժացին կը ժացին կը ժառանռանռանռանգէր այդ խոսգէր այդ խոսգէր այդ խոսգէր այդ խոստումտումտումտումնենենենե----
րուն հետ եւ այդ խոսրուն հետ եւ այդ խոսրուն հետ եւ այդ խոսրուն հետ եւ այդ խոստումտումտումտումնենենեներով՝ րով՝ րով՝ րով՝ ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կենծոյ կենծոյ կենծոյ կենդադադադանի նի նի նի 
խօսքնխօսքնխօսքնխօսքն    էրէրէրէր::::    

ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին այդ խօսցին այդ խօսցին այդ խօսցին այդ խօսքը կը ժաքը կը ժաքը կը ժաքը կը ժառանռանռանռանգէր ոգէր ոգէր ոգէր ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսէ, այլ նասէ, այլ նասէ, այլ նասէ, այլ նաեւ Ս. Հոգիեւ Ս. Հոգիեւ Ս. Հոգիեւ Ս. Հոգիէն, Քրիսէն, Քրիսէն, Քրիսէն, Քրիստոտոտոտոսի խոսսի խոսսի խոսսի խոստուտուտուտումին մին մին մին 
հահահահամամամամաձայնձայնձայնձայն::::    ԱստԱստԱստԱստուած կաուած կաուած կաուած կանունունունուխէն խոսխէն խոսխէն խոսխէն խոստատատատացած էր իր Հոցած էր իր Հոցած էր իր Հոցած էր իր Հո----
գին, ըսեգին, ըսեգին, ըսեգին, ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,ՎերՎերՎերՎերջին օրեջին օրեջին օրեջին օրերունրունրունրուն»,»,»,»,            այայայայսինքն երբ իր կողսինքն երբ իր կողսինքն երբ իր կողսինքն երբ իր կողմէ մէ մէ մէ 
սահսահսահսահմանմանմանմանուած ժաուած ժաուած ժաուած ժամամամամանանանանակը գար, կը գար, կը գար, կը գար, ,,,,Իմ ՀոԻմ ՀոԻմ ՀոԻմ Հոգիս պիգիս պիգիս պիգիս պիտի թատի թատի թատի թա----
փեմ բոփեմ բոփեմ բոփեմ բոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդոց վրայ, ձեր տղաքն ու աղդոց վրայ, ձեր տղաքն ու աղդոց վրայ, ձեր տղաքն ու աղդոց վրայ, ձեր տղաքն ու աղջիկջիկջիկջիկնենենեները րը րը րը 
պիպիպիպիտի մարտի մարտի մարտի մարգագագագարէրէրէրէաաաանան, ձերնան, ձերնան, ձերնան, ձեր    երիերիերիերիտատատատասարդսարդսարդսարդնենենեները տերը տերը տերը տեսիլքսիլքսիլքսիլք----
ներ պիներ պիներ պիներ պիտի ուտի ուտի ուտի ունենենենենան եւ ձեր ծենան եւ ձեր ծենան եւ ձեր ծենան եւ ձեր ծերերերերերը երազրը երազրը երազրը երազներ պիներ պիներ պիներ պիտի տի տի տի 
տեստեստեստեսնեննեննեննեն» » » » (Յվլ 2.28)(Յվլ 2.28)(Յվլ 2.28)(Յվլ 2.28)::::    Իսկ ՔրիսԻսկ ՔրիսԻսկ ՔրիսԻսկ Քրիստոս իր եկետոս իր եկետոս իր եկետոս իր եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին ըսաւ. ին ըսաւ. ին ըսաւ. ին ըսաւ. 
,,,,Բայց մխիԲայց մխիԲայց մխիԲայց մխիթաթաթաթարիրիրիրիչը՝չը՝չը՝չը՝    Սուրբ ՀոՍուրբ ՀոՍուրբ ՀոՍուրբ Հոգին, որ Հայգին, որ Հայգին, որ Հայգին, որ Հայրը ձերը ձերը ձերը ձեզի պիզի պիզի պիզի պիտի տի տի տի 
ղրկէ իմ անուղրկէ իմ անուղրկէ իմ անուղրկէ իմ անունովս, անինովս, անինովս, անինովս, անիկա ամէն ինչ պիկա ամէն ինչ պիկա ամէն ինչ պիկա ամէն ինչ պիտի սորտի սորտի սորտի սորվեցվեցվեցվեցնէ նէ նէ նէ 
ձեձեձեձեզի եւ յիզի եւ յիզի եւ յիզի եւ յիշեցշեցշեցշեցնէ ինչ որ ես ձենէ ինչ որ ես ձենէ ինչ որ ես ձենէ ինչ որ ես ձեզի ըսիզի ըսիզի ըսիզի ըսի» » » » (Յհ 14.26)(Յհ 14.26)(Յհ 14.26)(Յհ 14.26)::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
խոսխոսխոսխոստուտուտուտումին համին համին համին համամամամաձայն Ս. Հոձայն Ս. Հոձայն Ս. Հոձայն Ս. Հոգին Քրիսգին Քրիսգին Քրիսգին Քրիստոտոտոտոսի Եկեսի Եկեսի Եկեսի Եկեղեղեղեղեցինցինցինցին    
մշտամշտամշտամշտապէս կը լեցպէս կը լեցպէս կը լեցպէս կը լեցնէ Ասնէ Ասնէ Ասնէ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքով, կը սորքով, կը սորքով, կը սորքով, կը սորվեցվեցվեցվեցնէ եւ նէ եւ նէ եւ նէ եւ 
կը յիկը յիկը յիկը յիշեցշեցշեցշեցնէ զայն եւ պտղանէ զայն եւ պտղանէ զայն եւ պտղանէ զայն եւ պտղաբեր կը դարբեր կը դարբեր կը դարբեր կը դարձնէ եկեձնէ եկեձնէ եկեձնէ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ւոյ ւոյ ւոյ 
կեանկեանկեանկեանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    

Բայց եկեԲայց եկեԲայց եկեԲայց եկեղեղեղեղեցին ոցին ոցին ոցին ո´́́́չ միայն ժաչ միայն ժաչ միայն ժաչ միայն ժառանռանռանռանգորգորգորգորդը եւ պադը եւ պադը եւ պադը եւ պահահահահա----
պանն է աստպանն է աստպանն է աստպանն է աստուաուաուաուածածածածային խօսյին խօսյին խօսյին խօսքին, այլ նաքին, այլ նաքին, այլ նաքին, այլ նաեւ զայն փոեւ զայն փոեւ զայն փոեւ զայն փոխանխանխանխան----
ցոցոցոցողը եւ մեկղը եւ մեկղը եւ մեկղը եւ մեկնանանանաբաբաբաբանոնոնոնողըղըղըղը::::    ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ, Ս. Հոգիրեւ, Ս. Հոգիրեւ, Ս. Հոգիրեւ, Ս. Հոգիով եկեով եկեով եկեով եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին ին ին ին 
տրուած հոտրուած հոտրուած հոտրուած հոգեգեգեգեւոր պարւոր պարւոր պարւոր պարգեւգեւգեւգեւնենենեներուն մէջ առարուն մէջ առարուն մէջ առարուն մէջ առաջին տեջին տեջին տեջին տեղեղեղեղերը րը րը րը 
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կը գրակը գրակը գրակը գրաւեն՝ իմասւեն՝ իմասւեն՝ իմասւեն՝ իմաստուտուտուտութեամբ յորթեամբ յորթեամբ յորթեամբ յորդոդոդոդորերերերելու կալու կալու կալու կարորորորողուղուղուղութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
հոհոհոհոգեգեգեգեւոր գիւոր գիւոր գիւոր գիտուտուտուտութեթեթեթեամբ ուամբ ուամբ ուամբ ուսուսուսուսուցացացացանենենենելը եւ մարլը եւ մարլը եւ մարլը եւ մարգագագագարէրէրէրէուուուու----
թիւնը (Ա.Կր 12. 8,10)թիւնը (Ա.Կր 12. 8,10)թիւնը (Ա.Կր 12. 8,10)թիւնը (Ա.Կր 12. 8,10)::::    ,,,,ԱստԱստԱստԱստուած եկեուած եկեուած եկեուած եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին մէջ բազին մէջ բազին մէջ բազին մէջ բազ----
մամամամաթիւ անթիւ անթիւ անթիւ անդամդամդամդամներ կարներ կարներ կարներ կարգեց զագեց զագեց զագեց զանանանանազան ծազան ծազան ծազան ծառառառառայույույույութեանց թեանց թեանց թեանց 
համար.համար.համար.համար.----    Նախ՝առաքՆախ՝առաքՆախ՝առաքՆախ՝առաքեալեալեալեալնենենեները, երկրը, երկրը, երկրը, երկրորդ՝ մարրորդ՝ մարրորդ՝ մարրորդ՝ մարգագագագարէրէրէրէնենենեները, րը, րը, րը, 
երերերերրորդ՝ վարրորդ՝ վարրորդ՝ վարրորդ՝ վարդադադադապետպետպետպետնենենեները...րը...րը...րը...» » » » եւն. (անդ.28)եւն. (անդ.28)եւն. (անդ.28)եւն. (անդ.28)::::    ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեաեաեաեալին լին լին լին 
պաշպաշպաշպաշտօտօտօտօնը Ասնը Ասնը Ասնը Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին ու կամքին ու կամքին ու կամքին ու կամքին յայտքին յայտքին յայտքին յայտնունունունութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
եւ փոխանեւ փոխանեւ փոխանեւ փոխանցումն էր՝ քացումն էր՝ քացումն էր՝ քացումն էր՝ քարորորորոզուզուզուզութեամբ. մարթեամբ. մարթեամբ. մարթեամբ. մարգագագագարէրէրէրէին պաշին պաշին պաշին պաշ----
տօտօտօտօնը՝ Ասնը՝ Ասնը՝ Ասնը՝ Աստուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատգամգամգամգամնենենեներուն մեկրուն մեկրուն մեկրուն մեկնանանանաբաբաբաբանունունունութիւնը. թիւնը. թիւնը. թիւնը. 
իսկիսկիսկիսկ        վարվարվարվարդադադադապեպեպեպետիտիտիտինը՝ բանը՝ բանը՝ բանը՝ բարորորորոյայայայական ուկան ուկան ուկան ուսուսուսուսուցումն ու յորցումն ու յորցումն ու յորցումն ու յորդոդոդոդո----
րըրըրըրը::::    Այս պաշԱյս պաշԱյս պաշԱյս պաշտօնտօնտօնտօննենենեներով, եւ յատրով, եւ յատրով, եւ յատրով, եւ յատկակակակապէս պէս պէս պէս մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէաաաական կան կան կան 
պատպատպատպատգագագագամամամամախօխօխօխօսուսուսուսութեամբ,թեամբ,թեամբ,թեամբ,    եկեեկեեկեեկեղեղեղեղեցին ոցին ոցին ոցին ո´́́́չ միայն սոսչ միայն սոսչ միայն սոսչ միայն սոսկակակակա----
կան կրկնողն է Ասկան կրկնողն է Ասկան կրկնողն է Ասկան կրկնողն է Աստուտուտուտուծոյ գրածոյ գրածոյ գրածոյ գրաւոր խօսւոր խօսւոր խօսւոր խօսքին, այլ Ս. Հոգիքին, այլ Ս. Հոգիքին, այլ Ս. Հոգիքին, այլ Ս. Հոգի----
ին մղուին մղուին մղուին մղումով եւ առաջմով եւ առաջմով եւ առաջմով եւ առաջնորնորնորնորդուդուդուդութեամբ՝ արթեամբ՝ արթեամբ՝ արթեամբ՝ արտատատատայայյայյայյայտիտիտիտիչը Ասչը Ասչը Ասչը Աս----
տուտուտուտուծոյ կենծոյ կենծոյ կենծոյ կենդադադադանի խօսնի խօսնի խօսնի խօսքին եւ ներշնչքին եւ ներշնչքին եւ ներշնչքին եւ ներշնչեալ մեկեալ մեկեալ մեկեալ մեկնանանանաբաբաբաբանունունունու----
թեամբ Ասթեամբ Ասթեամբ Ասթեամբ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը մշքը մշքը մշքը մշտատատատանոնոնոնորոգ բղխեցրոգ բղխեցրոգ բղխեցրոգ բղխեցնոնոնոնողըղըղըղը::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ եկետեւ եկետեւ եկետեւ եկեղեղեղեղեցին միայն երէկ չէ, այլ է նացին միայն երէկ չէ, այլ է նացին միայն երէկ չէ, այլ է նացին միայն երէկ չէ, այլ է նաեւ եւ եւ եւ այայայայսօրսօրսօրսօր    
եւ եւ եւ եւ վավավավաղըղըղըղը,,,,    ԱստԱստԱստԱստուած այուած այուած այուած այսօր ալ իր եկեսօր ալ իր եկեսօր ալ իր եկեսօր ալ իր եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին ընդին ընդին ընդին ընդմէմէմէմէջէն ջէն ջէն ջէն 
կը խօկը խօկը խօկը խօսի իր ժոսի իր ժոսի իր ժոսի իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին եւ մարդդին եւ մարդդին եւ մարդդին եւ մարդկուկուկուկութեանթեանթեանթեան::::    

Ամէն անԱմէն անԱմէն անԱմէն անգամ որ եկեգամ որ եկեգամ որ եկեգամ որ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ մէջ Աւեւոյ մէջ Աւեւոյ մէջ Աւեւոյ մէջ Աւետատատատարարարարանը կը նը կը նը կը նը կը 
կարկարկարկարդանք՝ կդանք՝ կդանք՝ կդանք՝ կ’’’’ըսենք. ըսենք. ըսենք. ըսենք. ,,,,Ասէ Ասէ Ասէ Ասէ ԱսԱսԱսԱստտտտուած ուած ուած ուած ----    ԱստԱստԱստԱստուած ուած ուած ուած կը խօկը խօկը խօկը խօ----
սիսիսիսի»»»»::::    Եւ ԱստԵւ ԱստԵւ ԱստԵւ Աստուած կը խօուած կը խօուած կը խօուած կը խօսի թէսի թէսի թէսի թէ´́́́    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունչ Մատշունչ Մատշունչ Մատշունչ Մատ----
եաեաեաեանի էջենի էջենի էջենի էջերէն եւ թէ առարէն եւ թէ առարէն եւ թէ առարէն եւ թէ առաքեքեքեքելալալալական ու մարկան ու մարկան ու մարկան ու մարգագագագարէրէրէրէաաաական կան կան կան 
հոգիհոգիհոգիհոգիով լեցով լեցով լեցով լեցուած իր քաուած իր քաուած իր քաուած իր քարորորորոզիչզիչզիչզիչնենենեներուն բերրուն բերրուն բերրուն բերնով, որոնք նով, որոնք նով, որոնք նով, որոնք 
երկներկներկներկնքի արքի արքի արքի արքաքաքաքայույույույութեան աշաթեան աշաթեան աշաթեան աշակերկերկերկերտած եւ Աստած եւ Աստած եւ Աստած եւ Աստուտուտուտուծոյ Հոգիծոյ Հոգիծոյ Հոգիծոյ Հոգի----
ով իմաստով իմաստով իմաստով իմաստնանանանացած որցած որցած որցած որպէպէպէպէս դպիրս դպիրս դպիրս դպիրներ՝ եկեներ՝ եկեներ՝ եկեներ՝ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին վստահին վստահին վստահին վստահ----
ուած Ասուած Ասուած Ասուած Աստուտուտուտուծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսքի գանքի գանքի գանքի գանձաձաձաձարարարարանէն տինէն տինէն տինէն տիրարարարաբար կը հաբար կը հաբար կը հաբար կը հա----
նեն հինն ու նոնեն հինն ու նոնեն հինն ու նոնեն հինն ու նորը (տես Մտ 13.52)րը (տես Մտ 13.52)րը (տես Մտ 13.52)րը (տես Մտ 13.52)::::    

    
****    
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****    ****    
ԱստԱստԱստԱստուած այուած այուած այուած այսօր ալ կը խօսօր ալ կը խօսօր ալ կը խօսօր ալ կը խօսի մեսի մեսի մեսի մեզիզիզիզի    եւ մեր միեւ մեր միեւ մեր միեւ մեր միջոջոջոջոցաւ՝ցաւ՝ցաւ՝ցաւ՝        

ամամամամբողջ մարդբողջ մարդբողջ մարդբողջ մարդկուկուկուկութեանթեանթեանթեան::::    Մենք չենք կրնար բնաւ ըսել թէ Մենք չենք կրնար բնաւ ըսել թէ Մենք չենք կրնար բնաւ ըսել թէ Մենք չենք կրնար բնաւ ըսել թէ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը հեքը հեքը հեքը հեռուռուռուռու    եւեւեւեւ    անանանանհահահահասասասասանենենենելիլիլիլի    է մեէ մեէ մեէ մեզի հազի հազի հազի համար, մար, մար, մար, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւտեւտեւտեւ    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը ինք պաքը ինք պաքը ինք պաքը ինք պատաստաստաստասխան կու խան կու խան կու խան կու 
տայ, ըսետայ, ըսետայ, ըսետայ, ըսելով.լով.լով.լով.    ,,,,Այս պատԱյս պատԱյս պատԱյս պատուուուուիրիրիրիրաաաանը որ այնը որ այնը որ այնը որ այսօր քեսօր քեսօր քեսօր քեզի կու զի կու զի կու զի կու 
տամ՝ շատ դժուար բան մը չէ, եւ հետամ՝ շատ դժուար բան մը չէ, եւ հետամ՝ շատ դժուար բան մը չէ, եւ հետամ՝ շատ դժուար բան մը չէ, եւ հեռու ալ չէ քեզռու ալ չէ քեզռու ալ չէ քեզռու ալ չէ քեզմէմէմէմէ::::    Ոչ Ոչ Ոչ Ոչ 
երերերերկինքն է որ ըսես կինքն է որ ըսես կինքն է որ ըսես կինքն է որ ըսես ,,,,Ո՞վ երՈ՞վ երՈ՞վ երՈ՞վ երկինք պիկինք պիկինք պիկինք պիտի ելտի ելտի ելտի ելլէ եւ զայն մելէ եւ զայն մելէ եւ զայն մելէ եւ զայն մեզի զի զի զի 
բեբեբեբերէ, որրէ, որրէ, որրէ, որ    լսենք եւ կալսենք եւ կալսենք եւ կալսենք եւ կատատատատարենք զայնրենք զայնրենք զայնրենք զայն». ». ». ». ոչ ալ ծոոչ ալ ծոոչ ալ ծոոչ ալ ծովուն միւս վուն միւս վուն միւս վուն միւս 
կողմն է որ ըսես կողմն է որ ըսես կողմն է որ ըսես կողմն է որ ըսես ,,,,Ո՞վ պիՈ՞վ պիՈ՞վ պիՈ՞վ պիտի անցտի անցտի անցտի անցնի ծոնի ծոնի ծոնի ծովուն միւս կողվուն միւս կողվուն միւս կողվուն միւս կողմը մը մը մը 
եւ զայն մեեւ զայն մեեւ զայն մեեւ զայն մեզի բեզի բեզի բեզի բերէ ու լսերէ ու լսերէ ու լսերէ ու լսելի դարձլի դարձլի դարձլի դարձնէ որ կանէ որ կանէ որ կանէ որ կատատատատարենք րենք րենք րենք 
զայնզայնզայնզայն»»»»::::    Այս պատԱյս պատԱյս պատԱյս պատգագագագամը շատ մօմը շատ մօմը շատ մօմը շատ մօտիկ է քետիկ է քետիկ է քետիկ է քեզի. քու բերզի. քու բերզի. քու բերզի. քու բերնիդ նիդ նիդ նիդ 
ու սրտիդ մէջ է.ու սրտիդ մէջ է.ու սրտիդ մէջ է.ու սրտիդ մէջ է.    եւ քու ձեռքդ է զայն կաեւ քու ձեռքդ է զայն կաեւ քու ձեռքդ է զայն կաեւ քու ձեռքդ է զայն կատատատատարերերերելըլըլըլը» (» (» (» (Բ. Օր Բ. Օր Բ. Օր Բ. Օր 
30.1130.1130.1130.11----14)14)14)14)::::    

Լսենք առաԼսենք առաԼսենք առաԼսենք առաքեքեքեքելալալալական ազկան ազկան ազկան ազդադադադարարարարարուրուրուրութիւնը, որ կթիւնը, որ կթիւնը, որ կթիւնը, որ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
,,,,Զգոյշ եղէք որ չըլԶգոյշ եղէք որ չըլԶգոյշ եղէք որ չըլԶգոյշ եղէք որ չըլլայ թէ մերլայ թէ մերլայ թէ մերլայ թէ մերժէք Ասժէք Ասժէք Ասժէք Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը լսել. քը լսել. քը լսել. քը լսել. 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ եթէ անոր հրատեւ եթէ անոր հրատեւ եթէ անոր հրատեւ եթէ անոր հրամանմանմանմաննենենեները մարրը մարրը մարրը մարդոց փոդոց փոդոց փոդոց փոխանխանխանխան----
ցող Մովցող Մովցող Մովցող Մովսէսէսէսէսին չհնասին չհնասին չհնասին չհնազանզանզանզանդողդողդողդողնենենեները ազարը ազարը ազարը ազատում չուտում չուտում չուտում չունենենենեցան,ցան,ցան,ցան,    
մենք բնամենք բնամենք բնամենք բնա´́́́ւ ազաւ ազաւ ազաւ ազատումտումտումտում    չենք ոչենք ոչենք ոչենք ոււււնենենենենար,նար,նար,նար,    եթէ կռնակ դարձեթէ կռնակ դարձեթէ կռնակ դարձեթէ կռնակ դարձ----
նենք Ասնենք Ասնենք Ասնենք Աստուտուտուտուծոյ ործոյ ործոյ ործոյ որ    երերերերկինկինկինկինքէն կը խօքէն կը խօքէն կը խօքէն կը խօսի մեսի մեսի մեսի մեզիզիզիզի» » » » (Եբր 12.25)(Եբր 12.25)(Եբր 12.25)(Եբր 12.25)::::    

Եւ, ի վերԵւ, ի վերԵւ, ի վերԵւ, ի վերջոյ, գիտջոյ, գիտջոյ, գիտջոյ, գիտնանք թէ մեր ձեռքն է կեաննանք թէ մեր ձեռքն է կեաննանք թէ մեր ձեռքն է կեաննանք թէ մեր ձեռքն է կեանքի քի քի քի 
ընտընտընտընտրուրուրուրութիւնը, որովթիւնը, որովթիւնը, որովթիւնը, որովհեհեհեհետեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստուած մեուած մեուած մեուած մեզի կզի կզի կզի կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ՔեՔեՔեՔեզիզիզիզի´́́́    
ձգեձգեձգեձգեցի ընտցի ընտցի ընտցի ընտրել կեանրել կեանրել կեանրել կեանքը կամ մաքը կամ մաքը կամ մաքը կամ մահը, օրհհը, օրհհը, օրհհը, օրհնունունունութիւնը կամ թիւնը կամ թիւնը կամ թիւնը կամ 
անէծանէծանէծանէծքըքըքըքը::::    ԿեանԿեանԿեանԿեանքըքըքըքը    ընտընտընտընտրէ, որրէ, որրէ, որրէ, որպէսպէսպէսպէսզի թէզի թէզի թէզի թէ´́́́    դուն ապդուն ապդուն ապդուն ապրիս եւ րիս եւ րիս եւ րիս եւ 
թէ քու սեթէ քու սեթէ քու սեթէ քու սերունդդրունդդրունդդրունդդ::::    ՍիՍիՍիՍիրէ քու Տէր Աստրէ քու Տէր Աստրէ քու Տէր Աստրէ քու Տէր Աստուածդ, հնաուածդ, հնաուածդ, հնաուածդ, հնազանզանզանզանդէ դէ դէ դէ 
անոր խօսանոր խօսանոր խօսանոր խօսքին եւ հաքին եւ հաքին եւ հաքին եւ հաւաւաւաւատատատատարիմ մնայ անոր, որիմ մնայ անոր, որիմ մնայ անոր, որիմ մնայ անոր, ո----րովրովրովրովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
անանանանկէ կակէ կակէ կակէ կախում ուխում ուխում ուխում ունի քու կեանքդնի քու կեանքդնի քու կեանքդնի քու կեանքդ» » » » (Բ.Օր 30.19(Բ.Օր 30.19(Բ.Օր 30.19(Բ.Օր 30.19----20)20)20)20)::::    
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ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ    
ԵՒ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՒ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՒ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՒ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆ    

    
ՆերՆերՆերՆերկայ 1989 տակայ 1989 տակայ 1989 տակայ 1989 տարին Հայ Եկրին Հայ Եկրին Հայ Եկրին Հայ Եկեեեեղեցղեցղեցղեցւոյ Հուոյ Հուոյ Հուոյ Հոգեգեգեգեւոր եւ ւոր եւ ւոր եւ ւոր եւ 

ՄշաՄշաՄշաՄշակուկուկուկութաթաթաթային Ժային Ժային Ժային Ժառանռանռանռանգուգուգուգութեան Դաթեան Դաթեան Դաթեան Դասընսընսընսընթացթացթացթացքի հինքի հինքի հինքի հինգեգեգեգե----
րորդ տարորդ տարորդ տարորդ տարեշրրեշրրեշրրեշրջաջաջաջանը պինը պինը պինը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ, տասլայ, տասլայ, տասլայ, տասնենենեներեք շարեք շարեք շարեք շաբաթբաթբաթբաթնենենենե----
րու վրայ տարու վրայ տարու վրայ տարու վրայ տարածրածրածրածուած (22 Փետրուած (22 Փետրուած (22 Փետրուած (22 Փետրուար ուար ուար ուար ---- 24  24  24  24 ՄաՄաՄաՄայիս), իրեն յիս), իրեն յիս), իրեն յիս), իրեն 
նիւթ ունիւթ ունիւթ ունիւթ ունենենենենանանանալով լով լով լով ,,,,ԱՍՏԱՍՏԱՍՏԱՍՏՈՒԱՈՒԱՈՒԱՈՒԱԾԱԾԱԾԱԾԱՇՈՒՆՇՈՒՆՇՈՒՆՇՈՒՆՉԸ ԵՒ ՄԵՐ ԵԿԵՉԸ ԵՒ ՄԵՐ ԵԿԵՉԸ ԵՒ ՄԵՐ ԵԿԵՉԸ ԵՒ ՄԵՐ ԵԿԵ----
ՂԵՂԵՂԵՂԵՑԻՆՑԻՆՑԻՆՑԻՆ»»»»::::    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը, որ հաչը, որ հաչը, որ հաչը, որ համամամամամարդմարդմարդմարդկակակակային հոյին հոյին հոյին հո----
գեմգեմգեմգեմտատատատաւոր արւոր արւոր արւոր արժէքժէքժէքժէքնենենեներու կարրու կարրու կարրու կարգին իր ուգին իր ուգին իր ուգին իր ուրոյն եւ բարոյն եւ բարոյն եւ բարոյն եւ բացացացացառիկ ռիկ ռիկ ռիկ 
տետետետեղը ուղը ուղը ուղը ունի, եւ առանի, եւ առանի, եւ առանի, եւ առաւել՝ իր անւել՝ իր անւել՝ իր անւել՝ իր անժաժաժաժամանմանմանմանցեցեցեցելի պատլի պատլի պատլի պատգագագագամը՝ մը՝ մը՝ մը՝ 
բոբոբոբոլոր սելոր սելոր սելոր սերունդրունդրունդրունդնենենեներու մարրու մարրու մարրու մարդոց, դոց, դոց, դոց, բայց միբայց միբայց միբայց միաաաաժաժաժաժամամամամանակ նանակ նանակ նանակ նաեւ եւ եւ եւ 
ենենենենթաթաթաթակայ է այնկայ է այնկայ է այնկայ է այնքաքաքաքա՜՜՜՜ն հարն հարն հարն հարցացացացականկանկանկաննենենեներուրուրուրու::::    Եւ ուսԵւ ուսԵւ ուսԵւ ուստի կտի կտի կտի կ’’’’արարարար----
ժէժէժէժէ    առանառանառանառանձին դաձին դաձին դաձին դասասասասախօխօխօխօսասասասական շարկան շարկան շարկան շարքով զայն քննուքով զայն քննուքով զայն քննուքով զայն քննութեան թեան թեան թեան 
առարառարառարառարկայ դարձկայ դարձկայ դարձկայ դարձնելնելնելնել::::    

****    
****    ****    

ԱյնԱյնԱյնԱյնքաքաքաքա՜՜՜՜ն անն անն անն անգամգամգամգամներ եւ աներ եւ աներ եւ աներ եւ ա´́́́յնյնյնյնքան բան գրուած է քան բան գրուած է քան բան գրուած է քան բան գրուած է 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչին մաչին մաչին մաչին մասին, բազսին, բազսին, բազսին, բազմամամամաթիւ դաթիւ դաթիւ դաթիւ դարերերերերու ընրու ընրու ընրու ըն----
թացթացթացթացքին, եւ դեռ ոքին, եւ դեռ ոքին, եւ դեռ ոքին, եւ դեռ ո՜՜՜՜րրրրքան պիքան պիքան պիքան պիտի գրուի այտի գրուի այտի գրուի այտի գրուի այսուսուսուսուհեհեհեհետեւ՝ ժատեւ՝ ժատեւ՝ ժատեւ՝ ժա----
մամամամանանանանակակակակակից մարկից մարկից մարկից մարդու մտադու մտադու մտադու մտածոծոծոծողողողողոււււթեան աչթեան աչթեան աչթեան աչքեքեքեքերով տեսրով տեսրով տեսրով տեսնենենենե----
լու եւ գնալու եւ գնալու եւ գնալու եւ գնահահահահատետետետելու հալու հալու հալու համար բոմար բոմար բոմար բոլոր ժալոր ժալոր ժալոր ժամամամամանակնակնակնակնենենեներու այս րու այս րու այս րու այս 
ՄեՄեՄեՄեծածածածագոյն Գիրգոյն Գիրգոյն Գիրգոյն Գիրքըքըքըքը::::    

Մեր պատՄեր պատՄեր պատՄեր պատմումումումութեթեթեթենէն գինէն գինէն գինէն գիտենք, թէ իտենք, թէ իտենք, թէ իտենք, թէ ի´́́́նչնչնչնչպէս, հինպէս, հինպէս, հինպէս, հինգեգեգեգե----
րորդ դարորդ դարորդ դարորդ դարու առարու առարու առարու առաջին տաջին տաջին տաջին տարիրիրիրինենենեներէն սկսեալ, այրէն սկսեալ, այրէն սկսեալ, այրէն սկսեալ, այբուբուբուբուբեբեբեբենի նի նի նի 
գիւգիւգիւգիւտէն անտէն անտէն անտէն անմիմիմիմիջաջաջաջապէս ետք իրապէս ետք իրապէս ետք իրապէս ետք իրագործգործգործգործուած Աստուած Աստուած Աստուած Աստուաուաուաուածածածածա----
շունշունշունշունչի թարգչի թարգչի թարգչի թարգմամամամանունունունութիւնը մէկ անթիւնը մէկ անթիւնը մէկ անթիւնը մէկ անգագագագամէն փոմէն փոմէն փոմէն փոխախախախակերկերկերկերպեց պեց պեց պեց 
մեր երկմեր երկմեր երկմեր երկրին որին որին որին ո´́́́չ միայն հոչ միայն հոչ միայն հոչ միայն հոգեգեգեգեւոր, այլ մաւոր, այլ մաւոր, այլ մաւոր, այլ մանանանանաւանդ մտաւանդ մտաւանդ մտաւանդ մտաւոր ւոր ւոր ւոր 
պատպատպատպատկեկեկեկերը, ուրը, ուրը, ուրը, ուսումսումսումսումնանանանական, դաստկան, դաստկան, դաստկան, դաստիիիիաաաարակրակրակրակչաչաչաչական, գիկան, գիկան, գիկան, գիտատատատա----
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կան եւ գեկան եւ գեկան եւ գեկան եւ գեղարղարղարղարուեսուեսուեսուեստատատատական զարկան զարկան զարկան զարգացգացգացգացման պատման պատման պատման պատկեկեկեկերը, մէկ րը, մէկ րը, մէկ րը, մէկ 
խօսխօսխօսխօսքով՝ մշաքով՝ մշաքով՝ մշաքով՝ մշակուկուկուկութաթաթաթային դիյին դիյին դիյին դիմամամամագիգիգիգիծըծըծըծը::::    ՆերՆերՆերՆերկակակակայիս մեյիս մեյիս մեյիս մեզի հազի հազի հազի հա----
մար երեմար երեմար երեմար երեւաւաւաւակակակակայելն իսկ դժուար փոյելն իսկ դժուար փոյելն իսկ դժուար փոյելն իսկ դժուար փոխախախախակերկերկերկերպում մը, պում մը, պում մը, պում մը, 
որուն հրաշորուն հրաշորուն հրաշորուն հրաշքի հաքի հաքի հաքի համամամամազօր իրազօր իրազօր իրազօր իրակակակականունունունութիւնը ապթիւնը ապթիւնը ապթիւնը ապրող մարող մարող մարող մա----
տետետետենանանանագիգիգիգիրը, եռարը, եռարը, եռարը, եռամեծ Ումեծ Ումեծ Ումեծ Ուսուցսուցսուցսուցչին՝ Ս. Մեսչին՝ Ս. Մեսչին՝ Ս. Մեսչին՝ Ս. Մեսրոպ Մաշրոպ Մաշրոպ Մաշրոպ Մաշտոտոտոտոցի ցի ցի ցի 
աշաաշաաշաաշակերտն ու կենկերտն ու կենկերտն ու կենկերտն ու կենսասասասագիր վարգիր վարգիր վարգիր վարդադադադապեպեպեպետը՝ Սքանտը՝ Սքանտը՝ Սքանտը՝ Սքանչեչեչեչելին Կոլին Կոլին Կոլին Կո----
րիւն անրիւն անրիւն անրիւն անխառն հիխառն հիխառն հիխառն հիաաաացուցուցուցումով ու արմով ու արմով ու արմով ու արբեբեբեբեցուցուցուցումով կը գրէր.մով կը գրէր.մով կը գրէր.մով կը գրէր.----    
,,,,Այն ատեն չաԱյն ատեն չաԱյն ատեն չաԱյն ատեն չափափափափազանց երազանց երազանց երազանց երանենենենելի, ցանլի, ցանլի, ցանլի, ցանկակակակալի եւ սքանլի եւ սքանլի եւ սքանլի եւ սքանչեչեչեչելի լի լի լի 
դարդարդարդարձաւ Հաձաւ Հաձաւ Հաձաւ Հայասյասյասյաստան աշտան աշտան աշտան աշխարխարխարխարհը, ուր յանհը, ուր յանհը, ուր յանհը, ուր յանկարծ, մէկ անկարծ, մէկ անկարծ, մէկ անկարծ, մէկ ան----
գագագագամէն եկան համէն եկան համէն եկան համէն եկան հասան օրէսան օրէսան օրէսան օրէնունունունուսոյց Մովսոյց Մովսոյց Մովսոյց Մովսէսէսէսէսը՝ մարսը՝ մարսը՝ մարսը՝ մարգագագագարէրէրէրէաաաա----
կան դական դական դական դասին հետ, եւ ապասին հետ, եւ ապասին հետ, եւ ապասին հետ, եւ ապագագագագայայայայահայհայհայհայեաց Պօեաց Պօեաց Պօեաց Պօղողողողոսը՝ առասը՝ առասը՝ առասը՝ առա----
քեքեքեքելալալալական ամկան ամկան ամկան ամբողջ գունբողջ գունբողջ գունբողջ գունդոդոդոդով, Քրիսվ, Քրիսվ, Քրիսվ, Քրիստոտոտոտոսի աշսի աշսի աշսի աշխարխարխարխարհը հը հը հը 
փրկող Աւեփրկող Աւեփրկող Աւեփրկող Աւետատատատարարարարանով մինով մինով մինով միաաաասին, հասին, հասին, հասին, հայայայայախօս եւ հախօս եւ հախօս եւ հախօս եւ հայայայայաբարբարբարբար----
բառ դառբառ դառբառ դառբառ դառնանանանալով երլով երլով երլով երկու հակու հակու հակու հաւաւաւաւասասասասարարարարակիցկիցկիցկիցնենենեներուն (Ս. Սարուն (Ս. Սարուն (Ս. Սարուն (Ս. Սա----
հահահահակի եւ Ս. Մեսկի եւ Ս. Մեսկի եւ Ս. Մեսկի եւ Ս. Մեսրորորորոպի) ձեռպի) ձեռպի) ձեռպի) ձեռքովքովքովքով» » » » ((((Վարք ՄաշՎարք ՄաշՎարք ՄաշՎարք Մաշտոտոտոտոցի, ԺԱ.)ցի, ԺԱ.)ցի, ԺԱ.)ցի, ԺԱ.)::::    

Այդ փոԱյդ փոԱյդ փոԱյդ փոխախախախակերկերկերկերպուպուպուպումը մեմը մեմը մեմը մեզի հազի հազի հազի համար նշամար նշամար նշամար նշանանանանակեց նակեց նակեց նակեց նա----
եւ՝ մեր ինքեւ՝ մեր ինքեւ՝ մեր ինքեւ՝ մեր ինքնունունունութեան հաթեան հաթեան հաթեան հարարարարազատ պազատ պազատ պազատ պարուրուրուրունանանանակին գիւկին գիւկին գիւկին գիւտը՝ տը՝ տը՝ տը՝ 
որով թէորով թէորով թէորով թէ´́́́    մեր տեմեր տեմեր տեմեր տեղը ուղը ուղը ուղը ունենենենեցանք աշցանք աշցանք աշցանք աշխարխարխարխարհի մշահի մշահի մշահի մշակոյթկոյթկոյթկոյթնենենեներու րու րու րու 
պատպատպատպատմումումումութեան մէջ, եւ թէթեան մէջ, եւ թէթեան մէջ, եւ թէթեան մէջ, եւ թէ´́́́    միմիմիմիանանանանգամընդգամընդգամընդգամընդմիշտ ապամիշտ ապամիշտ ապամիշտ ապահովհովհովհով----
ուեուեուեուեցաւ մեր ազցաւ մեր ազցաւ մեր ազցաւ մեր ազգագագագային ինքյին ինքյին ինքյին ինքնաննաննաննանկախ գոկախ գոկախ գոկախ գոյույույույութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Այդ մաԱյդ մաԱյդ մաԱյդ մա----
սին բազսին բազսին բազսին բազմամամամաթիւ վկաթիւ վկաթիւ վկաթիւ վկայույույույութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն մէկն է Փրոֆ. Նիրէն մէկն է Փրոֆ. Նիրէն մէկն է Փրոֆ. Նիրէն մէկն է Փրոֆ. Նիկոկոկոկո----
ղաղաղաղայոս Ադոյոս Ադոյոս Ադոյոս Ադոննննցի հեցի հեցի հեցի հետեւտեւտեւտեւեալ հասեալ հասեալ հասեալ հաստատատատատուտուտուտումը.մը.մը.մը.----    ,,,,Հայ ԱստՀայ ԱստՀայ ԱստՀայ Աստ----
ուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը սկզբնաչը սկզբնաչը սկզբնաչը սկզբնաւուուուորուրուրուրուաիւնը եղաւ հայ գրաաիւնը եղաւ հայ գրաաիւնը եղաւ հայ գրաաիւնը եղաւ հայ գրակակակականունունունու----
թեան, սկզբնաթեան, սկզբնաթեան, սկզբնաթեան, սկզբնաւուուուորուրուրուրութիւնը նոր թուաթիւնը նոր թուաթիւնը նոր թուաթիւնը նոր թուակակակակա 奫奫奫奫նննն     մը, ուր հայ մը, ուր հայ մը, ուր հայ մը, ուր հայ 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդը առադը առադը առադը առա ȟȟȟȟݣݡ�ݣݡ�ݣݡ�ݣݡ�ջին անջին անջին անջին ան  ըլ ըլ ըլ ըլաաաալով՝ գրիչ ի ձեռլով՝ գրիչ ի ձեռլով՝ գրիչ ի ձեռլով՝ գրիչ ի ձեռին իր ին իր ին իր ին իր 
տետետետեղը կու գայ գրաղը կու գայ գրաղը կու գայ գրաղը կու գայ գրաւել լոււել լոււել լոււել լուսասասասաւորւորւորւորեալ մարդեալ մարդեալ մարդեալ մարդկուկուկուկութեանթեանթեանթեան    մէջմէջմէջմէջ::::    
Հայ ԱստՀայ ԱստՀայ ԱստՀայ Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը ազաչը ազաչը ազաչը ազատեց հատեց հատեց հատեց հայույույույութիւնը իրաթիւնը իրաթիւնը իրաթիւնը իրանանանանա----
կան աշկան աշկան աշկան աշխարխարխարխարհին մէջ ձուլհին մէջ ձուլհին մէջ ձուլհին մէջ ձուլուեուեուեուելու վտանլու վտանլու վտանլու վտանգէնգէնգէնգէն::::    ԱմԱմԱմԱմրարարարացուց ցուց ցուց ցուց 
քրիսքրիսքրիսքրիստոտոտոտոնէնէնէնէուուուութիւնը Հաթիւնը Հաթիւնը Հաթիւնը Հայասյասյասյաստատատատանի մէջ, եւ Խանի մէջ, եւ Խանի մէջ, եւ Խանի մէջ, եւ Խաչին ճաչին ճաչին ճաչին ճառառառառա----
գայթգայթգայթգայթնենենեները հարը հարը հարը հակադկադկադկադրեց յարրեց յարրեց յարրեց յարձաձաձաձակոկոկոկողաղաղաղական մազկան մազկան մազկան մազդեդեդեդեզազազազակակակակա----
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նունունունութեան կրաթեան կրաթեան կրաթեան կրակինկինկինկին::::    ՀաՀաՀաՀայասյասյասյաստան վերջտան վերջտան վերջտան վերջնանանանակակակականանանանապէս փոխպէս փոխպէս փոխպէս փոխ----
ուեուեուեուեցաւ էացաւ էացաւ էացաւ էակակակականօնօնօնօրէն քրիսրէն քրիսրէն քրիսրէն քրիստոնտոնտոնտոնեայ դաշեայ դաշեայ դաշեայ դաշտի մը եւ այլտի մը եւ այլտի մը եւ այլտի մը եւ այլեւս եւս եւս եւս 
այդայդայդայդպէս մնաց դապէս մնաց դապէս մնաց դապէս մնաց դարերերերերու ընրու ընրու ընրու ընթացթացթացթացքինքինքինքին»»»»::::    Իսկ ԱրթԻսկ ԱրթԻսկ ԱրթԻսկ Արթհըր Վոհըր Վոհըր Վոհըր Վոոոոո----
պուս, Էսպուս, Էսպուս, Էսպուս, Էսթոնթոնթոնթոնիիիիաաաացի բացի բացի բացի բանանանանասէսէսէսէրը, այսրը, այսրը, այսրը, այսպէս կը գնապէս կը գնապէս կը գնապէս կը գնահահահահատէ տէ տէ տէ 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչի հայ թարգչի հայ թարգչի հայ թարգչի հայ թարգմամամամանունունունութեան կաթեան կաթեան կաթեան կատատատատարած դերած դերած դերած դե----
րը.րը.րը.րը.----    ,,,,ՀաՀաՀաՀայույույույութեան կեանթեան կեանթեան կեանթեան կեանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ, , , , որ անոր անոր անոր անվերվերվերվերջաջաջաջանանանանալի պայլի պայլի պայլի պայ----
քաքաքաքարի եւ տարի եւ տարի եւ տարի եւ տառառառառապանպանպանպանքի պատքի պատքի պատքի պատմումումումութիւն մըն է, այս թարգթիւն մըն է, այս թարգթիւն մըն է, այս թարգթիւն մըն է, այս թարգ----
մամամամանունունունութիւնը շատ մեծ նշաթիւնը շատ մեծ նշաթիւնը շատ մեծ նշաթիւնը շատ մեծ նշանանանանակուկուկուկութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունենենենեցած է քրիսցած է քրիսցած է քրիսցած է քրիս----
տոտոտոտոնէնէնէնէաաաական կրօկան կրօկան կրօկան կրօնի ամնի ամնի ամնի ամրապնդրապնդրապնդրապնդման եւ ժոման եւ ժոման եւ ժոման եւ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի հոդի հոդի հոդի հոգեգեգեգե----
բաբաբաբանունունունութեան փոթեան փոթեան փոթեան փոխախախախակերպկերպկերպկերպման մէջման մէջման մէջման մէջ»»»»::::    

ՀոՀոՀոՀոգեգեգեգեբաբաբաբանանանանական այդ փոկան այդ փոկան այդ փոկան այդ փոխախախախակերկերկերկերպուպուպուպումը, մը, մը, մը, կամ աւեկամ աւեկամ աւեկամ աւելի լի լի լի 
ճիշդ՝ պայճիշդ՝ պայճիշդ՝ պայճիշդ՝ պայծածածածառառառառակերկերկերկերպուպուպուպումը, մեր ամմը, մեր ամմը, մեր ամմը, մեր ամբողջ պատբողջ պատբողջ պատբողջ պատմումումումութեան թեան թեան թեան 
վրայ կվրայ կվրայ կվրայ կ’’’’արարարարտատատատացոցոցոցոլայ պարլայ պարլայ պարլայ պարզօզօզօզօրէնրէնրէնրէն::::    ՄեՄեՄեՄեզի հազի հազի հազի հասած հոսած հոսած հոսած հոգեգեգեգեւոր ւոր ւոր ւոր 
եւ մշաեւ մշաեւ մշաեւ մշակուկուկուկութաթաթաթային ամյին ամյին ամյին ամբողջ ժաբողջ ժաբողջ ժաբողջ ժառանռանռանռանգուգուգուգութիւնը, աստթիւնը, աստթիւնը, աստթիւնը, աստուաուաուաուածածածածա----
բաբաբաբանունունունութեթեթեթենէն սկսեալ միննէն սկսեալ միննէն սկսեալ միննէն սկսեալ մինչեւ ժոչեւ ժոչեւ ժոչեւ ժողովրղովրղովրղովրդադադադական բական բական բական բանանանանահիւհիւհիւհիւ----
սուսուսուսութիւնը, նեթիւնը, նեթիւնը, նեթիւնը, ներառրառրառրառնենենենելով բոլով բոլով բոլով բոլոր արլոր արլոր արլոր արուեստուեստուեստուեստներն ու գիներն ու գիներն ու գիներն ու գիտուտուտուտու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, տիրը, տիրը, տիրը, տիրարարարապետպետպետպետուած է՝ անոր շոուած է՝ անոր շոուած է՝ անոր շոուած է՝ անոր շողարղարղարղարձաձաձաձակումկումկումկումնենենենե----
րով, առանց ոերով, առանց ոերով, առանց ոերով, առանց ոեւէ սահւէ սահւէ սահւէ սահմամամամանանանանափափափափակուկուկուկումի կամ կաշմի կամ կաշմի կամ կաշմի կամ կաշկանկանկանկանդուդուդուդու----
մի ենմի ենմի ենմի ենթարկթարկթարկթարկուեուեուեուելուլուլուլու::::    

****    
****    ****    

Ի՞նչ կրնանք ըսել, սաԻ՞նչ կրնանք ըսել, սաԻ՞նչ կրնանք ըսել, սաԻ՞նչ կրնանք ըսել, սակայն, այկայն, այկայն, այկայն, այսօրսօրսօրսօրուան մեր կեանուան մեր կեանուան մեր կեանուան մեր կեան----
քին հաքին հաքին հաքին համարմարմարմար::::    

ԱյԱյԱյԱյսօրսօրսօրսօրուան մարուան մարուան մարուան մարդը առդը առդը առդը առհահահահասասասասարակ կտրորակ կտրորակ կտրորակ կտրուած է անցւած է անցւած է անցւած է անց----
եաեաեաեալի իր ակունքլի իր ակունքլի իր ակունքլի իր ակունքնենենեներէն եւ կրէն եւ կրէն եւ կրէն եւ կ’’’’ապապապապրի մերի մերի մերի մեքեքեքեքենանանանակակակականանանանացած ու ցած ու ցած ու ցած ու 
ճարճարճարճարտատատատարարրարրարրարուեսուեսուեսուեստատատատակակակականանանանացած ընցած ընցած ընցած ընկեկեկեկերուրուրուրութեան մը կեանթեան մը կեանթեան մը կեանթեան մը կեան----
քի հեւքի հեւքի հեւքի հեւքը, նիւքը, նիւքը, նիւքը, նիւթի հեթի հեթի հեթի հետապնտապնտապնտապնդուդուդուդումով տիմով տիմով տիմով տիրարարարապետպետպետպետուած, ուր ուած, ուր ուած, ուր ուած, ուր 
հոհոհոհոգեմգեմգեմգեմտատատատաւոր սնոււոր սնոււոր սնոււոր սնուցուցուցուցումը եւ վամը եւ վամը եւ վամը եւ վայելքյելքյելքյելքնենենեները իրենց տերը իրենց տերը իրենց տերը իրենց տեղը զիղը զիղը զիղը զի----
ջած են մեջած են մեջած են մեջած են մեքեքեքեքենանանանական, յական, յական, յական, յաճաճաճաճախ բիրտ եւ նոյխ բիրտ եւ նոյխ բիրտ եւ նոյխ բիրտ եւ նոյնիսկ վայնիսկ վայնիսկ վայնիսկ վայրագ րագ րագ րագ 
,,,,հահահահաճոյքճոյքճոյքճոյք»»»»նենենեներու, ինքրու, ինքրու, ինքրու, ինքնանանանակորկորկորկործանծանծանծանման անման անման անման անգիգիգիգիտատատատակից մղուկից մղուկից մղուկից մղու----
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մով մը կարմով մը կարմով մը կարմով մը կարծէքծէքծէքծէք::::    ՄարդՄարդՄարդՄարդկակակակային նկային նկային նկային նկարարարարագիգիգիգիրը աները աները աները աներերերերեւաւաւաւակակակակա----
յեյեյեյելի նալի նալի նալի նահանջ մըն է որ կհանջ մըն է որ կհանջ մըն է որ կհանջ մըն է որ կ’’’’ապապապապրի ամէն օր, կորսնրի ամէն օր, կորսնրի ամէն օր, կորսնրի ամէն օր, կորսնցուցուցուցուցած ցած ցած ցած 
կեանկեանկեանկեանքի ոեքի ոեքի ոեքի ոեւէ իմաստ ու նպաւէ իմաստ ու նպաւէ իմաստ ու նպաւէ իմաստ ու նպատակտակտակտակ::::    

ՄարՄարՄարՄարդը ոեդը ոեդը ոեդը ոեւէ ժաւէ ժաւէ ժաւէ ժամամամամանանանանակէ աւեկէ աւեկէ աւեկէ աւելի լի լի լի փոփոփոփոխախախախակերկերկերկերպուպուպուպումիմիմիմի    
պէտք ուպէտք ուպէտք ուպէտք ունի այնի այնի այնի այսօր, եւ այդ փոսօր, եւ այդ փոսօր, եւ այդ փոսօր, եւ այդ փոխախախախակերկերկերկերպուպուպուպումին գաղտմին գաղտմին գաղտմին գաղտնինինինիքը քը քը քը 
հհն է, իր հահհն է, իր հահհն է, իր հահհն է, իր հասոսոսոսողուղուղուղութեաթեաթեաթեանը մէջ, իր ձեռնը մէջ, իր ձեռնը մէջ, իր ձեռնը մէջ, իր ձեռքին տակ, բայց քին տակ, բայց քին տակ, բայց քին տակ, բայց 
ինք յաինք յաինք յաինք յաճախ կճախ կճախ կճախ կ’’’’奡奡奡奡ննննգիգիգիգիտատատատանայ իսկ զայննայ իսկ զայննայ իսկ զայննայ իսկ զայն::::    Իր միտԻր միտԻր միտԻր միտքը կը քը կը քը կը քը կը 

ݫݫݫݫ ȠȠȠȠݩݩݩݩթռթռթռթռ իւեիւեիւեիւեու եւ գիու եւ գիու եւ գիու եւ գիտուտուտուտութեան անթեան անթեան անթեան անհուն եւ անհուն եւ անհուն եւ անհուն եւ անսահսահսահսահման ման ման ման 
ոլորտոլորտոլորտոլորտնենենեներուն մէջ, իր ձեռրուն մէջ, իր ձեռրուն մէջ, իր ձեռրուն մէջ, իր ձեռքը կը հաքը կը հաքը կը հաքը կը հասսսսնի լուսնի լուսնի լուսնի լուսնին եւ հենին եւ հենին եւ հենին եւ հեռառառառա----
ւոր մուոր մուոր մուոր մոլոլոլոլորակրակրակրակնենենեներուն՝ զններուն՝ զններուն՝ զններուն՝ զննելու հալու հալու հալու համար զամար զամար զամար զանոնք, բայց նոնք, բայց նոնք, բայց նոնք, բայց 
կկկկ’’’’անանանանտետետետեսէ այն կասէ այն կասէ այն կասէ այն կարերերերեւուուուորարարարագոյն բագոյն բագոյն բագոյն բանենենեները, որոնցրը, որոնցրը, որոնցրը, որոնցմէ կամէ կամէ կամէ կա----
խում ուխում ուխում ուխում ունի ինի ինի ինի ի´́́́ր իսկ կեանր իսկ կեանր իսկ կեանր իսկ կեանքը այս մոքը այս մոքը այս մոքը այս մոլոլոլոլորարարարակին վրայկին վրայկին վրայկին վրայ::::    Կը Կը Կը Կը 
թուի թէ այթուի թէ այթուի թէ այթուի թէ այսօրսօրսօրսօրուան մարուան մարուան մարուան մարդը իր կեանդը իր կեանդը իր կեանդը իր կեանքին մէջ տեղ չուքին մէջ տեղ չուքին մէջ տեղ չուքին մէջ տեղ չունինինինի´́́́    
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչիչիչիչին հան հան հան համարմարմարմար::::    ԲաԲաԲաԲարերերերեկամ մը օր մը շատ կամ մը օր մը շատ կամ մը օր մը շատ կամ մը օր մը շատ 
լրջօլրջօլրջօլրջօրէն կրէն կրէն կրէն կ’’’’ըսէր. ըսէր. ըսէր. ըսէր. ««««Այս դաԱյս դաԱյս դաԱյս դարուն, երբ մարրուն, երբ մարրուն, երբ մարրուն, երբ մարդը լուդը լուդը լուդը լուսին կսին կսին կսին կ’’’’ելելելելլէ, լէ, լէ, լէ, 
իիիի՜՜՜՜նչ Աստնչ Աստնչ Աստնչ Աստուաուաուաուածածածածաշունչշունչշունչշունչ»»»»::::    ՈրՈրՈրՈրքան տրաքան տրաքան տրաքան տրամամամամաբաբաբաբանանանանական իրեն կան իրեն կան իրեն կան իրեն 
հահահահամար, նոյնմար, նոյնմար, նոյնմար, նոյնքան զարքան զարքան զարքան զարմամամամանանանանալի ինլի ինլի ինլի ինծի հածի հածի հածի համարմարմարմար::::    Եւ ոԵւ ոԵւ ոԵւ ո´́́́չ չ չ չ 
միայն ինմիայն ինմիայն ինմիայն ինծիծիծիծի::::    ՅայտՅայտՅայտՅայտնանանանապէս մեծ պէս մեծ պէս մեծ պէս մեծ անանանանծածածածանօթ նօթ նօթ նօթ մըն է Աստմըն է Աստմըն է Աստմըն է Աստուաուաուաուա----
ծածածածաշունշունշունշունչը շաչը շաչը շաչը շատետետետերուն, գիրուն, գիրուն, գիրուն, գիտուտուտուտութեան այս դաթեան այս դաթեան այս դաթեան այս դարուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ::::    

Պէ՞տք է սաՊէ՞տք է սաՊէ՞տք է սաՊէ՞տք է սակայն ծակայն ծակայն ծակայն ծանօնօնօնօթաթաթաթանալ, հարց տալ ու գիտնալ, հարց տալ ու գիտնալ, հարց տալ ու գիտնալ, հարց տալ ու գիտ----
նալ թէ ի՞նչ է Աստնալ թէ ի՞նչ է Աստնալ թէ ի՞նչ է Աստնալ թէ ի՞նչ է Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչըչըչըչը::::    

Եթէ այս երԵթէ այս երԵթէ այս երԵթէ այս երկիկիկիկիրը, որ մեր աշրը, որ մեր աշրը, որ մեր աշրը, որ մեր աշխարհն է, եւ զայն շրջախարհն է, եւ զայն շրջախարհն է, եւ զայն շրջախարհն է, եւ զայն շրջա----
պապապապատող արետող արետող արետող արեւաւաւաւային դրույին դրույին դրույին դրութիւնը եւ անոր շուրջ գտնուող թիւնը եւ անոր շուրջ գտնուող թիւնը եւ անոր շուրջ գտնուող թիւնը եւ անոր շուրջ գտնուող 
արեարեարեարեգակգակգակգակնանանանային միւս բոյին միւս բոյին միւս բոյին միւս բոլոր դրոլոր դրոլոր դրոլոր դրոււււթիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, որոնք անրը, որոնք անրը, որոնք անրը, որոնք ան----
հուն եւ անհուն եւ անհուն եւ անհուն եւ անսահսահսահսահման տիման տիման տիման տիեեեեզերզերզերզերքը կը կազքը կը կազքը կը կազքը կը կազմեն, ումեն, ումեն, ումեն, ունին իրենց նին իրենց նին իրենց նին իրենց 
ծնունծնունծնունծնունդը եւ ուսդը եւ ուսդը եւ ուսդը եւ ուստի՝ իրենց ստեղտի՝ իրենց ստեղտի՝ իրենց ստեղտի՝ իրենց ստեղծիծիծիծիչը, Արաչը, Արաչը, Արաչը, Արարիրիրիրիչը չը չը չը ----    զոր զոր զոր զոր 
աստաստաստաստուաուաուաուածածածածաբաբաբաբանը կը կոնը կը կոնը կը կոնը կը կոչէ անսչէ անսչէ անսչէ անսկիզբն Աստկիզբն Աստկիզբն Աստկիզբն Աստուած, իմասուած, իմասուած, իմասուած, իմաս----
տատատատասէսէսէսէրը կը ճանչրը կը ճանչրը կը ճանչրը կը ճանչնայ իբնայ իբնայ իբնայ իբրեւ Բան կամ Գերեւ Բան կամ Գերեւ Բան կամ Գերեւ Բան կամ Գերարարարագոյն Միտք, գոյն Միտք, գոյն Միտք, գոյն Միտք, 
գիտգիտգիտգիտնանանանակակակականը կը յայնը կը յայնը կը յայնը կը յայտատատատարարարարարէ իբրէ իբրէ իբրէ իբրեւ Գերեւ Գերեւ Գերեւ Գերարարարագոյն Պատգոյն Պատգոյն Պատգոյն Պատճառ, ճառ, ճառ, ճառ, 
բաբաբաբարորորորոյայայայախօխօխօխօսը կը դասը կը դասը կը դասը կը դաւաւաւաւանի իբնի իբնի իբնի իբրեւ Գերեւ Գերեւ Գերեւ Գերարարարագոյն Բագոյն Բագոյն Բագոյն Բարին րին րին րին ----, , , , տիտիտիտի----
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եեեեզեզեզեզերարարարական սքանկան սքանկան սքանկան սքանչեչեչեչելի կարլի կարլի կարլի կարգագագագաւուուուորուրուրուրութեան եւ բնութեան եւ բնութեան եւ բնութեան եւ բնութեան թեան թեան թեան 
անանանանշեղ օրէնքշեղ օրէնքշեղ օրէնքշեղ օրէնքնենենեներուն այդ խորհրրուն այդ խորհրրուն այդ խորհրրուն այդ խորհրդադադադաւոր եւ անւոր եւ անւոր եւ անւոր եւ անծածածածանօթ Մեծ նօթ Մեծ նօթ Մեծ նօթ Մեծ 
ճարճարճարճարտատատատարարարարապետն ու Օրէնսպետն ու Օրէնսպետն ու Օրէնսպետն ու Օրէնսդիդիդիդիրը, Գերը, Գերը, Գերը, Գերարարարագոյն Իմասգոյն Իմասգոյն Իմասգոյն Իմաստուտուտուտու----
թիւնը, իր ստեղթիւնը, իր ստեղթիւնը, իր ստեղթիւնը, իր ստեղծած տիծած տիծած տիծած տիեեեեզերզերզերզերքին հաքին հաքին հաքին համար նպամար նպամար նպամար նպատակ մը տակ մը տակ մը տակ մը 
ուուուունէր հարնէր հարնէր հարնէր հարկաւկաւկաւկաւ::::    Այս աշԱյս աշԱյս աշԱյս աշխարխարխարխարհին վրայ հին վրայ հին վրայ հին վրայ ,,,,իր պատիր պատիր պատիր պատկեկեկեկերին եւ րին եւ րին եւ րին եւ 
նմանմանմանմանունունունութեան հաթեան հաթեան հաթեան համամամամաձայնձայնձայնձայն» » » » բաբաբաբանանանանական մարկան մարկան մարկան մարդը արադը արադը արադը արարող րող րող րող 
ԲարձԲարձԲարձԲարձրարարարագոյն Բագոյն Բագոյն Բագոյն Բանանանանակակակականունունունութիւնը հարթիւնը հարթիւնը հարթիւնը հարկաւ նակաւ նակաւ նակաւ նաեւ իր ծաեւ իր ծաեւ իր ծաեւ իր ծա----
նօնօնօնօթութութութութիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիտի տար, ինքտի տար, ինքտի տար, ինքտի տար, ինքզինք պիզինք պիզինք պիզինք պիտի յայտտի յայտտի յայտտի յայտնէր եւնէր եւնէր եւնէր եւ    
պիպիպիպիտի խօտի խօտի խօտի խօսէր մարսէր մարսէր մարսէր մարդուն, իր գիդուն, իր գիդուն, իր գիդուն, իր գիտուտուտուտութեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիտի օժտի օժտի օժտի օժտէր տէր տէր տէր 
զայն եւ հազայն եւ հազայն եւ հազայն եւ հաղորդ դարձղորդ դարձղորդ դարձղորդ դարձնէր իր նպանէր իր նպանէր իր նպանէր իր նպատատատատակին, իր մեծ կին, իր մեծ կին, իր մեծ կին, իր մեծ 
ծրագծրագծրագծրագրինրինրինրին::::    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածային այդ յայտյին այդ յայտյին այդ յայտյին այդ յայտնունունունութիւնն է, ահա, թիւնն է, ահա, թիւնն է, ահա, թիւնն է, ահա, 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչըչըչըչը::::    ԱՍԱՍԱՍԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍԾՈՅ ԽՕՍԾՈՅ ԽՕՍԾՈՅ ԽՕՍՔԸ՝ ուղղՔԸ՝ ուղղՔԸ՝ ուղղՔԸ՝ ուղղուած ուած ուած ուած 
մարմարմարմարդունդունդունդուն::::    

ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհի վրայ չկահի վրայ չկահի վրայ չկահի վրայ չկա´́́́յ գիրք մը որ այնյ գիրք մը որ այնյ գիրք մը որ այնյ գիրք մը որ այնքան տաքան տաքան տաքան տարարարարա----
ծում եւ հածում եւ հածում եւ հածում եւ համաշմաշմաշմաշխարխարխարխարհահահահային ճային ճային ճային ճանանանանաչում գտած ըլչում գտած ըլչում գտած ըլչում գտած ըլլայ, որլայ, որլայ, որլայ, որ----
քան Աստքան Աստքան Աստքան Աստուաուաուաուածածածածաշհւնշհւնշհւնշհւնչըչըչըչը::::    Իր ամԻր ամԻր ամԻր ամբողբողբողբողջուջուջուջութեաթեաթեաթեանը մէջ (Հին եւ նը մէջ (Հին եւ նը մէջ (Հին եւ նը մէջ (Հին եւ 
Նոր ԿտաՆոր ԿտաՆոր ԿտաՆոր Կտակակակակարանրանրանրաններ) անիներ) անիներ) անիներ) անի奯奯奯奯ա թարգա թարգա թարգա թարգմանմանմանմանուած է 293 լեուած է 293 լեուած է 293 լեուած է 293 լե----
զուզուզուզունենենենե ݫݫݫݫ ȠȠȠȠրու, րու, րու, րու, մասմասմասմասակիակիակիակիօօօօրէն՝ (միայն Նոր Կտարէն՝ (միայն Նոր Կտարէն՝ (միայն Նոր Կտարէն՝ (միայն Նոր Կտակակակակարարարարա----
նը կամ առաննը կամ առաննը կամ առաննը կամ առանձին գիրձին գիրձին գիրձին գիրքեր) թարգքեր) թարգքեր) թարգքեր) թարգմանմանմանմանուած է 1ուած է 1ուած է 1ուած է 1829 829 829 829 լելելելեզուզուզուզու----
նենենեներու եւ բարրու եւ բարրու եւ բարրու եւ բարբառբառբառբառնենենեներուրուրուրու::::    ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհի ողջ տահի ողջ տահի ողջ տահի ողջ տարածրածրածրածքին քին քին քին 
ամէն տաամէն տաամէն տաամէն տարի բազրի բազրի բազրի բազմամամամամիլիմիլիմիլիմիլիոն օրիոն օրիոն օրիոն օրինակնակնակնակնենենեներով անիրով անիրով անիրով անիկա կը կա կը կա կը կա կը 
մտնէ ամէն ցեմտնէ ամէն ցեմտնէ ամէն ցեմտնէ ամէն ցեղէ եւ ազղէ եւ ազղէ եւ ազղէ եւ ազգէ մարգէ մարգէ մարգէ մարդոց տուդոց տուդոց տուդոց տունենենեներըրըրըրը::::    Այս հանԱյս հանԱյս հանԱյս հան----
գագագագամանմանմանմանքը ոքը ոքը ոքը ո´́́́րրրրքաքաքաքանով ցոյց կու տայ թէ անինով ցոյց կու տայ թէ անինով ցոյց կու տայ թէ անինով ցոյց կու տայ թէ անիկա ընկա ընկա ընկա ընթերթերթերթերցող ցող ցող ցող 
մարմարմարմարդոց հադոց հադոց հադոց համար մար մար մար հահահահաւատւատւատւատքի գիրքքի գիրքքի գիրքքի գիրքն է, ն է, ն է, ն է, ասասասաստտտտուաուաուաուածածածածային յին յին յին 
ներշններշններշններշնչուչուչուչումովմովմովմով    գրուած գիրգրուած գիրգրուած գիրգրուած գիրքը, կամ ուղքը, կամ ուղքը, կամ ուղքը, կամ ուղղաղաղաղակի կի կի կի ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ԽօսԽօսԽօսԽօսքըքըքըքը, , , , դժուար է հասդժուար է հասդժուար է հասդժուար է հաստատատատատելտելտելտել::::    Բայց առնԲայց առնԲայց առնԲայց առնուազն այդ ուազն այդ ուազն այդ ուազն այդ 
հանհանհանհանգագագագամանմանմանմանքը կը վկաքը կը վկաքը կը վկաքը կը վկայէ Աստյէ Աստյէ Աստյէ Աստուաուաուաուածածածածաշունչ մատշունչ մատշունչ մատշունչ մատեաեաեաեանի նի նի նի 
եզաեզաեզաեզակի բնոյկի բնոյկի բնոյկի բնոյթին եւ անոր հանթին եւ անոր հանթին եւ անոր հանթին եւ անոր հանդէպ միշտ ալ եղած բադէպ միշտ ալ եղած բադէպ միշտ ալ եղած բադէպ միշտ ալ եղած բացացացացա----
ռիկ հեռիկ հեռիկ հեռիկ հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրուրուրուրութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասինսինսինսին::::    

Ի՞նչն է աԻ՞նչն է աԻ՞նչն է աԻ՞նչն է այդ հեյդ հեյդ հեյդ հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրուրուրուրութեան պատթեան պատթեան պատթեան պատճաճաճաճառըռըռըռը::::    
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ՊատՊատՊատՊատճառճառճառճառնենենեները բազրը բազրը բազրը բազմամամամաթիւ են, եւ մարթիւ են, եւ մարթիւ են, եւ մարթիւ են, եւ մարդոց հեդոց հեդոց հեդոց հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրք----
րուրուրուրութեան չափ բազթեան չափ բազթեան չափ բազթեան չափ բազմամամամազանզանզանզան::::    Ոմանք զուտ գեՈմանք զուտ գեՈմանք զուտ գեՈմանք զուտ գեղարղարղարղարուեսուեսուեսուես----
տատատատական հական հական հական հաճոյք կը ստաճոյք կը ստաճոյք կը ստաճոյք կը ստանան աննան աննան աննան անկէ, ուկէ, ուկէ, ուկէ, ուրիշրիշրիշրիշներ՝ մտքի ներ՝ մտքի ներ՝ մտքի ներ՝ մտքի 
սնունդ. ոմանք պատսնունդ. ոմանք պատսնունդ. ոմանք պատսնունդ. ոմանք պատմամամամական եւ մշական եւ մշական եւ մշական եւ մշակուկուկուկութաթաթաթային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքի քի քի քի 
արարարարձաձաձաձագանգանգանգանգներ կը քագներ կը քագներ կը քագներ կը քաղեն աղեն աղեն աղեն աննննկէ, ուկէ, ուկէ, ուկէ, ուրիշրիշրիշրիշներ՝ ըններ՝ ըններ՝ ըններ՝ ընկեկեկեկերարարարային յին յին յին 
գիգիգիգիտուտուտուտութեանց հաթեանց հաթեանց հաթեանց համար թանմար թանմար թանմար թանկակակակագին տուգին տուգին տուգին տուեալեալեալեալներ. ոմանք ներ. ոմանք ներ. ոմանք ներ. ոմանք 
բնաբնաբնաբնապատպատպատպատմումումումութեան փնտռտութեան փնտռտութեան փնտռտութեան փնտռտուքը կքը կքը կքը կ’’’’ընեն անոր մէջ, ուընեն անոր մէջ, ուընեն անոր մէջ, ուընեն անոր մէջ, ու----
րիշրիշրիշրիշներ՝ եբներ՝ եբներ՝ եբներ՝ եբրարարարայայայայական մտական մտական մտական մտածոծոծոծողուղուղուղութեան. ոմանք հաթեան. ոմանք հաթեան. ոմանք հաթեան. ոմանք հաւաւաւաւատատատատա----
լիքլիքլիքլիքնենենեներու շերրու շերրու շերրու շերտեր կը խուտեր կը խուտեր կը խուտեր կը խուզեն այնզեն այնզեն այնզեն այնտեղ, ուտեղ, ուտեղ, ուտեղ, ուրիշրիշրիշրիշներ հոներ հոներ հոներ հոգեգեգեգեւոր ւոր ւոր ւոր 
ներշններշններշններշնչում կըչում կըչում կըչում կը    քաքաքաքաղեն. ոմանք անոր մէջ առղեն. ոմանք անոր մէջ առղեն. ոմանք անոր մէջ առղեն. ոմանք անոր մէջ առկայ Օրէնկայ Օրէնկայ Օրէնկայ Օրէնքի քի քի քի 
ուուուուսուսուսուսուցուցուցուցումը կը քննեն, ումը կը քննեն, ումը կը քննեն, ումը կը քննեն, ուրիշրիշրիշրիշներ՝ բաներ՝ բաներ՝ բաներ՝ բարորորորոյայայայական ուկան ուկան ուկան ուսուսուսուսուցումցումցումցում----
նենենեները, եւայլն եւայլնրը, եւայլն եւայլնրը, եւայլն եւայլնրը, եւայլն եւայլն::::    Եւ ԱստԵւ ԱստԵւ ԱստԵւ Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը, որ շուրջ չը, որ շուրջ չը, որ շուրջ չը, որ շուրջ 
1300130013001300----1400 1400 1400 1400 տատատատարիրիրիրինենենեներու ընրու ընրու ընրու ընթացթացթացթացքին արքին արքին արքին արձաձաձաձանագրնագրնագրնագրուած է ուած է ուած է ուած է 
աւեաւեաւեաւելի քան քալի քան քալի քան քալի քան քառառառառասուն մարսուն մարսուն մարսուն մարդոց գրիդոց գրիդոց գրիդոց գրիչով,չով,չով,չով,----    որոնցորոնցորոնցորոնցմէ ոմէ ոմէ ոմէ ոմանք մանք մանք մանք 
թաթաթաթագագագագաւորւորւորւորներ էին, ուներ էին, ուներ էին, ուներ էին, ուրիշրիշրիշրիշներ՝ հոներ՝ հոներ՝ հոներ՝ հովիւ կամ գիւվիւ կամ գիւվիւ կամ գիւվիւ կամ գիւղաղաղաղացի, քացի, քացի, քացի, քա----
հահահահանայ կամ պենայ կամ պենայ կամ պենայ կամ պետատատատական գորկան գորկան գորկան գործիչ, բածիչ, բածիչ, բածիչ, բանասնասնասնաստեղծ կամ տեղծ կամ տեղծ կամ տեղծ կամ 
իմասիմասիմասիմաստատատատասէր, ձկնորս կամ մաքսէր, ձկնորս կամ մաքսէր, ձկնորս կամ մաքսէր, ձկնորս կամ մաքսասասասաւոր, գորւոր, գորւոր, գորւոր, գորգագագագագործ կամ գործ կամ գործ կամ գործ կամ 
բժիշկ..., բժիշկ..., բժիշկ..., բժիշկ..., ----    այդ բոայդ բոայդ բոայդ բոլոլոլոլորին ալ գորին ալ գորին ալ գորին ալ գոհահահահացում կու տայցում կու տայցում կու տայցում կու տայ::::    

ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ՝տեւ՝տեւ՝տեւ՝    
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը մշաչը մշաչը մշաչը մշակոյկոյկոյկոյթի հաթի հաթի հաթի համամամամաշշշշխարխարխարխարհահահահային մեյին մեյին մեյին մե----

ծածածածագոյն կոգոյն կոգոյն կոգոյն կոթողն է, որ իրթողն է, որ իրթողն է, որ իրթողն է, որ իրմով գրամով գրամով գրամով գրաւեր եւ զբաղւեր եւ զբաղւեր եւ զբաղւեր եւ զբաղցուցուցուցուցեր է ցեր է ցեր է ցեր է 
բոբոբոբոլոր դալոր դալոր դալոր դարերերերերու մարրու մարրու մարրու մարդիդիդիդիկը, աղկը, աղկը, աղկը, աղբիւր դառբիւր դառբիւր դառբիւր դառնանանանալով նոր լով նոր լով նոր լով նոր 
ներշններշններշններշնչումչումչումչումնենենեներու եւ նորու եւ նորու եւ նորու եւ նորարարարանոր ստեղնոր ստեղնոր ստեղնոր ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութեանցթեանցթեանցթեանց::::    
Ահա, օրիԱհա, օրիԱհա, օրիԱհա, օրինակ, թէ ինակ, թէ ինակ, թէ ինակ, թէ ի´́́́նչնչնչնչպիպիպիպիսի գնասի գնասի գնասի գնահահահահատատատատական մը կու տայ կան մը կու տայ կան մը կու տայ կան մը կու տայ 
անոր՝ անոր՝ անոր՝ անոր՝ ԱրԱրԱրԱրշակ Չօշակ Չօշակ Չօշակ Չօպանպանպանպանեան. եան. եան. եան. ----    ,,,,ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը կրօչը կրօչը կրօչը կրօնանանանա----
կան գիրք մը չէ լոկ. մարդկան գիրք մը չէ լոկ. մարդկան գիրք մը չէ լոկ. մարդկան գիրք մը չէ լոկ. մարդկակակակա ����յին սրտին եւ ույին սրտին եւ ույին սրտին եւ ույին սրտին եւ ու ղեղեղեղեղին ղին ղին ղին 
քերքերքերքերթոթոթոթողաղաղաղական եւ իմասկան եւ իմասկան եւ իմասկան եւ իմաստատատատասիսիսիսիրարարարական բարձկան բարձկան բարձկան բարձրարարարագոյն արգոյն արգոյն արգոյն ար----
տատատատա 尟尟尟尟յայյայյայյայ տուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն մէկն էրէն մէկն էրէն մէկն էրէն մէկն է::::    ԱրդԱրդԱրդԱրդիիիիաաաա կան քկան քկան քկան քݡݡݡݡȟȟȟȟݡݡݡݡ քակքակքակքակ----
թութութութութիւնը այդ հսկայ գրքին եւ հին հելթիւնը այդ հսկայ գրքին եւ հին հելթիւնը այդ հսկայ գրքին եւ հին հելթիւնը այդ հսկայ գրքին եւ հին հելլէն մշալէն մշալէն մշալէն մշակոյկոյկոյկոյթի զութի զութի զութի զու----
գագագագախառխառխառխառնունունունումին արմին արմին արմին արդիւնքն էդիւնքն էդիւնքն էդիւնքն է::::    Մեր հին ազՄեր հին ազՄեր հին ազՄեր հին ազգագագագային գրային գրային գրային գրակակակակա----
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նունունունութիւնը իր ծաղկթիւնը իր ծաղկթիւնը իր ծաղկթիւնը իր ծաղկման ու զարման ու զարման ու զարման ու զարգացգացգացգացման մէջ շատ բան կը ման մէջ շատ բան կը ման մէջ շատ բան կը ման մէջ շատ բան կը 
պարպարպարպարտի եբտի եբտի եբտի եբրարարարայեյեյեյեցի քերցի քերցի քերցի քերթողթողթողթողնենենեներուն ու մտարուն ու մտարուն ու մտարուն ու մտածողծողծողծողնենենեներուն, րուն, րուն, րուն, 
ինչինչինչինչպէս որ անոնց շատ բան կը պարպէս որ անոնց շատ բան կը պարպէս որ անոնց շատ բան կը պարպէս որ անոնց շատ բան կը պարտին Տանտին Տանտին Տանտին Տանթէթէթէթէներն ու ներն ու ներն ու ներն ու 
ՄիլՄիլՄիլՄիլտոնտոնտոնտոննենենեները, Լարը, Լարը, Լարը, Լամարմարմարմարթինթինթինթիններն ու Հիւներն ու Հիւներն ու Հիւներն ու Հիւկօկօկօկօնենենեներըրըրըրը»»»»::::    

ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշոշոշոշունւնւնւնչը մշաչը մշաչը մշաչը մշակուկուկուկութաթաթաթային մեյին մեյին մեյին մեծածածածագոյն գանգոյն գանգոյն գանգոյն գանձաձաձաձա----
րան մըն է՝ այորան մըն է՝ այորան մըն է՝ այորան մըն է՝ այո´́́́, , , , բայց շատ միբայց շատ միբայց շատ միբայց շատ միաաաակողկողկողկողմամամամանի պինի պինի պինի պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար լար լար լար 
զայն գնազայն գնազայն գնազայն գնահահահահատել տել տել տել միայնմիայնմիայնմիայն    իբիբիբիբրեւ այդրեւ այդրեւ այդրեւ այդպիպիպիպիսինսինսինսին::::    ՄշաՄշաՄշաՄշակուկուկուկութաթաթաթային յին յին յին 
գնագնագնագնահահահահատատատատակակակականին առըննին առըննին առըննին առընթեր պէտք չէթեր պէտք չէթեր պէտք չէթեր պէտք չէ´́́́    մոռմոռմոռմոռնալ Աստնալ Աստնալ Աստնալ Աստուաուաուաուա----
ծածածածաշունշունշունշունչին իսչին իսչին իսչին իսկակակակական էուկան էուկան էուկան էութիւնը եւ բնոյթիւնը եւ բնոյթիւնը եւ բնոյթիւնը եւ բնոյթըթըթըթը::::    ՏիՏիՏիՏիեեեեզեզեզեզերարարարակկկկան ան ան ան 
մարմարմարմարմինմինմինմիննենենեներու մարու մարու մարու մասին խօսին խօսին խօսին խօսեսեսեսելով հանլով հանլով հանլով հանդերձ, անիդերձ, անիդերձ, անիդերձ, անիկա տիկա տիկա տիկա տիեեեե----
զեզեզեզերարարարաբաբաբաբանանանանական ձեռկան ձեռկան ձեռկան ձեռնարկ չէնարկ չէնարկ չէնարկ չէ::::    ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհին, բնուհին, բնուհին, բնուհին, բնութեան, թեան, թեան, թեան, 
կենկենկենկենդադադադանանանանական տեկան տեկան տեկան տեսակսակսակսակնենենեներուն եւ մարրուն եւ մարրուն եւ մարրուն եւ մարդուն ծագդուն ծագդուն ծագդուն ծագման մաման մաման մաման մա----
սին պատսին պատսին պատսին պատմեմեմեմելով հանլով հանլով հանլով հանդերձ, անիդերձ, անիդերձ, անիդերձ, անիկա գիկա գիկա գիկա գիտուտուտուտութեան կամ աշթեան կամ աշթեան կամ աշթեան կամ աշ----
խարխարխարխարհագհագհագհագրուրուրուրութեան դաթեան դաթեան դաթեան դասասասասագիրք մը չէգիրք մը չէգիրք մը չէգիրք մը չէ::::    ՄեՄեՄեՄեծածածածագոյգոյգոյգոյն ման ման ման մասով սով սով սով 
պատպատպատպատմումումումութիւն ըլթիւն ըլթիւն ըլթիւն ըլլալալալալով հանլով հանլով հանլով հանդերձ, սոսդերձ, սոսդերձ, սոսդերձ, սոսկակակակական պատկան պատկան պատկան պատմումումումու----
թեան քրոթեան քրոթեան քրոթեան քրոնիկ կամ արնիկ կամ արնիկ կամ արնիկ կամ արձաձաձաձանագնագնագնագրուրուրուրութիւն չէթիւն չէթիւն չէթիւն չէ::::    ԲաԲաԲաԲանասնասնասնաստեղտեղտեղտեղ----
ծածածածական շունկան շունկան շունկան շունչով ու ոգիչով ու ոգիչով ու ոգիչով ու ոգիով յորով յորով յորով յորդեդեդեդելով հանլով հանլով հանլով հանդերձ, զուտ բադերձ, զուտ բադերձ, զուտ բադերձ, զուտ բա----
նասնասնասնաստեղտեղտեղտեղծուծուծուծութեան ծաղթեան ծաղթեան ծաղթեան ծաղկակակակաքաղ հաքաղ հաքաղ հաքաղ հատոր մը չէտոր մը չէտոր մը չէտոր մը չէ::::    ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխար----
հին, կեանհին, կեանհին, կեանհին, կեանքին ու մարքին ու մարքին ու մարքին ու մարդուն մադուն մադուն մադուն մասին իմասսին իմասսին իմասսին իմաստատատատասիսիսիսիրարարարական կան կան կան 
հայհայհայհայեացքեացքեացքեացքներ բեներ բեներ բեներ բերերերերելով հանլով հանլով հանլով հանդերձ, լոկ մարդդերձ, լոկ մարդդերձ, լոկ մարդդերձ, լոկ մարդկակակակային աշյին աշյին աշյին աշ----
խարխարխարխարհահահահահայհայհայհայեացք դրսեեացք դրսեեացք դրսեեացք դրսեւուուուորող մտարող մտարող մտարող մտածոծոծոծողուղուղուղութիւն չէթիւն չէթիւն չէթիւն չէ::::    ԱպաԱպաԱպաԱպա----
գագագագայի յայտյի յայտյի յայտյի յայտնունունունութիւնթիւնթիւնթիւններ ու խոսներ ու խոսներ ու խոսներ ու խոստումտումտումտումներ ըններ ըններ ըններ ընծածածածայեյեյեյելով հանլով հանլով հանլով հան----
դերձ, գուդերձ, գուդերձ, գուդերձ, գուշաշաշաշակուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու ժորու ժորու ժորու ժողողողողովավավավածու մը չէծու մը չէծու մը չէծու մը չէ::::    Պէտք չէՊէտք չէՊէտք չէՊէտք չէ´́́́    
բնաւ մոռբնաւ մոռբնաւ մոռբնաւ մոռնալ կամ աննալ կամ աննալ կամ աննալ կամ անտես ընտես ընտես ընտես ընել անոր աստել անոր աստել անոր աստել անոր աստուաուաուաուածածածածային յին յին յին 
նկանկանկանկարարարարագիգիգիգիրը, հորը, հորը, հորը, հոգեգեգեգեւոր ճշմարւոր ճշմարւոր ճշմարւոր ճշմարտուտուտուտութեանց բաթեանց բաթեանց բաթեանց բացացացացայայտյայտյայտյայտման ման ման ման 
եւ ուեւ ուեւ ուեւ ուսուցսուցսուցսուցման մտաման մտաման մտաման մտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնը, բաթիւնը, բաթիւնը, բաթիւնը, բարերերերեպաշպաշպաշպաշտատատատական ոգին կան ոգին կան ոգին կան ոգին 
արարարարծարծ պածարծ պածարծ պածարծ պահեհեհեհելու դիլու դիլու դիլու դիտուտուտուտումը, մարդմը, մարդմը, մարդմը, մարդկակակակային առային առային առային առաքիքիքիքինի նի նի նի 
նկանկանկանկարարարարագիր մը կերգիր մը կերգիր մը կերգիր մը կերտետետետելու եւ մարդս իր իսլու եւ մարդս իր իսլու եւ մարդս իր իսլու եւ մարդս իր իսկակակակական կոկան կոկան կոկան կոչուչուչուչու----
մին բարձմին բարձմին բարձմին բարձրացրացրացրացնենենենելոլոլոլու ձգտոււ ձգտոււ ձգտոււ ձգտումըմըմըմը::::    ԱյԱյԱյԱյլալալալապէս գնապէս գնապէս գնապէս գնահահահահատատատատականկանկանկան----
նենենեները կը մնան թերը կը մնան թերը կը մնան թերը կը մնան թերի եւ եզրի եւ եզրի եւ եզրի եւ եզրարարարակակակակացուցուցուցութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները՝ սխալրը՝ սխալրը՝ սխալրը՝ սխալ::::    
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ԱմԱմԱմԱմբողբողբողբողջաջաջաջական կան կան կան մամամամատետետետենանանանադադադադարան րան րան րան մըն է անիմըն է անիմըն է անիմըն է անիկա, հանկա, հանկա, հանկա, հան----
րարարարագիգիգիգիտատատատարարարարանանանանային բնոյյին բնոյյին բնոյյին բնոյթով, բայց որ միթով, բայց որ միթով, բայց որ միթով, բայց որ միաաաաժաժաժաժամամամամանակ նակ նակ նակ մէկ մէկ մէկ մէկ 
գիրք գիրք գիրք գիրք էէէէ::::    Մէկ՝ ոՄէկ՝ ոՄէկ՝ ոՄէկ՝ ո´́́́չ միայն անոր հաչ միայն անոր հաչ միայն անոր հաչ միայն անոր համար որ իր բաղմար որ իր բաղմար որ իր բաղմար որ իր բաղկակակակացուցուցուցու----
ցիչ մացիչ մացիչ մացիչ մասեսեսեսերը ժարը ժարը ժարը ժամամամամանանանանակի ընկի ընկի ընկի ընթացթացթացթացքին մէկ կազքին մէկ կազքին մէկ կազքին մէկ կազմի մէջ եւ մի մէջ եւ մի մէջ եւ մի մէջ եւ 
մէկ կողմէկ կողմէկ կողմէկ կողքի տակ առնքի տակ առնքի տակ առնքի տակ առնուած են$ այլ մէկ է ներուած են$ այլ մէկ է ներուած են$ այլ մէկ է ներուած են$ այլ մէկ է ներքին հրաքին հրաքին հրաքին հրաշաշաշաշա----
լի միուլի միուլի միուլի միութեամբ մը, իր հիմթեամբ մը, իր հիմթեամբ մը, իր հիմթեամբ մը, իր հիմնանանանական ուկան ուկան ուկան ու 尟尟尟尟սուսուսուսու ցուցուցուցումով ու պատմով ու պատմով ու պատմով ու պատ----
գագագագամով, մէկ է՝ նիւմով, մէկ է՝ նիւմով, մէկ է՝ նիւմով, մէկ է՝ նիւ ----թի թի թի թի ուուուուննննկակակակակակակականունունունութեամբ եւ ամթեամբ եւ ամթեամբ եւ ամթեամբ եւ ամހ ހ ހ ހ ȟȟȟȟݡݡݡݡ
բողբողբողբողջաջաջաջակակակականունունունութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ գործոյ գործոյ գործոյ գործին եւ ծրագծին եւ ծրագծին եւ ծրագծին եւ ծրագրինրինրինրին    
յայտյայտյայտյայտնունունունութիւնն է անիթիւնն է անիթիւնն է անիթիւնն է անիկա, ըստ իկա, ըստ իկա, ըստ իկա, ըստ ի´́́́ր իսկ վկար իսկ վկար իսկ վկար իսկ վկայույույույութեան. կը թեան. կը թեան. կը թեան. կը 
պատպատպատպատմէ տեմէ տեմէ տեմէ տեսասասասանենենենելի եւ անլի եւ անլի եւ անլի եւ անտետետետեսասասասանենենենելի աշլի աշլի աշլի աշխարհխարհխարհխարհնենենեներուն րուն րուն րուն 
ստեղստեղստեղստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասին, կը խօսին, կը խօսին, կը խօսին, կը խօսի Ասսի Ասսի Ասսի Աստուտուտուտուծոյ եւ տիծոյ եւ տիծոյ եւ տիծոյ եւ տի----
եեեեզերզերզերզերքի մաքի մաքի մաքի մասին, կը պատսին, կը պատսին, կը պատսին, կը պատմէ մարմէ մարմէ մարմէ մարդուն ծադուն ծադուն ծադուն ծագուգուգուգումը, կը ներմը, կը ներմը, կը ներմը, կը ներ----
կակակակայացյացյացյացնէ մարնէ մարնէ մարնէ մարդուն անդուն անդուն անդուն անցած ճամցած ճամցած ճամցած ճամբան, ճշմաբան, ճշմաբան, ճշմաբան, ճշմարրրրտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւններ ներ ներ ներ 
կը բեկը բեկը բեկը բերէ մեղրէ մեղրէ մեղրէ մեղքին եւ անոր հեքին եւ անոր հեքին եւ անոր հեքին եւ անոր հետետետետեւանքւանքւանքւանքնենենեներուն մարուն մարուն մարուն մասին, Ասսին, Ասսին, Ասսին, Աս----
տուտուտուտուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկութեան ծրագթեան ծրագթեան ծրագթեան ծրագրին մարին մարին մարին մասին, որ պատսին, որ պատսին, որ պատսին, որ պատմամամամական կան կան կան 
զարզարզարզարգագագագացուցուցուցումով եւ հրամով եւ հրամով եւ հրամով եւ հրաշաշաշաշալի օղալի օղալի օղալի օղակուկուկուկումով մը Հին Կտամով մը Հին Կտամով մը Հին Կտամով մը Հին Կտակակակակա----
րարարարանէն կնէն կնէն կնէն կ’’’’անցանցանցանցնի Նոր Կտանի Նոր Կտանի Նոր Կտանի Նոր Կտակակակակարարարարանին, կնին, կնին, կնին, կ’’’’ընդընդընդընդ----գրգրգրգրկէ բոկէ բոկէ բոկէ բոլոլոլոլո´́́́ր ր ր ր 
ժոժոժոժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեները, եւ Ասրը, եւ Ասրը, եւ Ասրը, եւ Աստոտոտոտոււււծոյ ծրագծոյ ծրագծոյ ծրագծոյ ծրագրին ամրին ամրին ամրին ամբողբողբողբողջաջաջաջացուցուցուցումը մը մը մը 
կու տայ՝ նոր երկու տայ՝ նոր երկու տայ՝ նոր երկու տայ՝ նոր երկինկինկինկինքի եւ նոր երկքի եւ նոր երկքի եւ նոր երկքի եւ նոր երկրի ստեղծրի ստեղծրի ստեղծրի ստեղծման տեման տեման տեման տեսիլսիլսիլսիլ----
քով, որ բոքով, որ բոքով, որ բոքով, որ բոլոր խոսլոր խոսլոր խոսլոր խոստումտումտումտումնենենեներու կարու կարու կարու կատատատատարուրուրուրումը եւ ամմը եւ ամմը եւ ամմը եւ ամբողբողբողբողջաջաջաջա----
ցումն էցումն էցումն էցումն է::::    

ՈՈՈՈ՜՜՜՜րրրրքան մեծ ու բաքան մեծ ու բաքան մեծ ու բաքան մեծ ու բացարցարցարցարձակ հեձակ հեձակ հեձակ հեղիղիղիղինանանանակուկուկուկութիւն է անիթիւն է անիթիւն է անիթիւն է անի----
կա հակա հակա հակա հաւաւաւաւատատատատացող մարցող մարցող մարցող մարդուն հադուն հադուն հադուն համարմարմարմար::::    ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչնչնչնչքանքանքանքան    լայն հելայն հելայն հելայն հեղիղիղիղի----
ննննաաաակուկուկուկութիւն վաթիւն վաթիւն վաթիւն վայեյեյեյելեր է եկելեր է եկելեր է եկելեր է եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեներու եւ ազրու եւ ազրու եւ ազրու եւ ազգեգեգեգերու կեանրու կեանրու կեանրու կեան----
քին մէջ, դարքին մէջ, դարքին մէջ, դարքին մէջ, դարձած հիձած հիձած հիձած հիմը օրէնմը օրէնմը օրէնմը օրէնքի եւ բաքի եւ բաքի եւ բաքի եւ բարորորորոյայայայակակակականունունունութեան, թեան, թեան, թեան, 
ուուուուղեղեղեղենինինինիշը ուշը ուշը ուշը ուսուցսուցսուցսուցման եւ դաստման եւ դաստման եւ դաստման եւ դաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութեան, աղթեան, աղթեան, աղթեան, աղբիւբիւբիւբիւրը րը րը րը 
մտամտամտամտաւոր եւ գրաւոր եւ գրաւոր եւ գրաւոր եւ գրական ստեղկան ստեղկան ստեղկան ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութեանց եւ ծաղթեանց եւ ծաղթեանց եւ ծաղթեանց եւ ծաղկասկասկասկաս----
տատատատանը արնը արնը արնը արուեստուեստուեստուեստնենենեներունրունրունրուն::::    

Բայց ինԲայց ինԲայց ինԲայց ինչչչչպէս ուպէս ուպէս ուպէս ուսուցսուցսուցսուցման եւ վարման եւ վարման եւ վարման եւ վարդադադադապեպեպեպետուտուտուտութեան, թեան, թեան, թեան, 
նոյննոյննոյննոյնպէս ալ քննուպէս ալ քննուպէս ալ քննուպէս ալ քննութեան եւ յաթեան եւ յաթեան եւ յաթեան եւ յաճաճաճաճախախախախակի առարկի առարկի առարկի առարկուկուկուկութեան թեան թեան թեան 
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առարառարառարառարկայ եղած է անիկայ եղած է անիկայ եղած է անիկայ եղած է անիկա, հնակա, հնակա, հնակա, հնագոյն ժագոյն ժագոյն ժագոյն ժամամամամանակնակնակնակնենենեներէն ի րէն ի րէն ի րէն ի 
վերվերվերվեր::::    ՀաՀաՀաՀակակակակառառառառա´́́́կը անբկը անբկը անբկը անբնանանանական պիկան պիկան պիկան պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլարլարլարլար::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
հեհեհեհետաքրտաքրտաքրտաքրքիր ու խուքիր ու խուքիր ու խուքիր ու խուզարզարզարզարկու միտկու միտկու միտկու միտքեքեքեքերուն հարուն հարուն հարուն համար անմար անմար անմար անկակակակա----
րերերերելլլլի է առանց հարի է առանց հարի է առանց հարի է առանց հարցապնցապնցապնցապնդուդուդուդումի ընմի ընմի ընմի ընդուդուդուդունիլ ոենիլ ոենիլ ոենիլ ոեւէ հասւէ հասւէ հասւէ հաստատատատա----
տում, մատում, մատում, մատում, մանանանանաւանդ երբ կը վեւանդ երբ կը վեւանդ երբ կը վեւանդ երբ կը վերարարարաբեբեբեբերի այնրի այնրի այնրի այնպիպիպիպիսի էասի էասի էասի էական կան կան կան 
հարհարհարհարցեցեցեցերու՝ ինչրու՝ ինչրու՝ ինչրու՝ ինչպիպիպիպիսին են, օրիսին են, օրիսին են, օրիսին են, օրինակ, տինակ, տինակ, տինակ, տիեեեեզերզերզերզերքին եւ մարքին եւ մարքին եւ մարքին եւ մար----
դուն ծադուն ծադուն ծադուն ծագուգուգուգումը, չամը, չամը, չամը, չարին գորին գորին գորին գոյույույույութիւնը եւ պատթիւնը եւ պատթիւնը եւ պատթիւնը եւ պատճաճաճաճառը, Ասռը, Ասռը, Ասռը, Աս----
տուտուտուտուծոյ եւ մարդծոյ եւ մարդծոյ եւ մարդծոյ եւ մարդկակակակային պատյին պատյին պատյին պատմումումումութեան փոխթեան փոխթեան փոխթեան փոխյայայայարրրրաաաաբեբեբեբերուրուրուրու----
թիւնը, մարթիւնը, մարթիւնը, մարթիւնը, մարդուն վերջդուն վերջդուն վերջդուն վերջնանանանական ճական ճական ճական ճակակակակատատատատագիգիգիգիրը, եւլնրը, եւլնրը, եւլնրը, եւլն::::    
ՄինչՄինչՄինչՄինչդեռ այս եւ ուդեռ այս եւ ուդեռ այս եւ ուդեռ այս եւ ուրիշ հարրիշ հարրիշ հարրիշ հարցեցեցեցերու կարու կարու կարու կապակպակպակպակցուցուցուցութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը վիչը վիչը վիչը վիճարճարճարճարկեկեկեկելի լի լի լի ,,,,կարկարկարկարծիքծիքծիքծիքներներներներ» » » » չէ որ կը չէ որ կը չէ որ կը չէ որ կը 
յայտյայտյայտյայտնէ, ոնէ, ոնէ, ոնէ, ո´́́́չ ալ տեչ ալ տեչ ալ տեչ ալ տեսուսուսուսութիւնթիւնթիւնթիւններ կը բաներ կը բաներ կը բաներ կը բանանանանաձեձեձեձեւէ, այլ անաւէ, այլ անաւէ, այլ անաւէ, այլ անա----
ռարռարռարռարկեկեկեկելի հելի հելի հելի հեղիղիղիղինանանանակուկուկուկութեամբ վճռաթեամբ վճռաթեամբ վճռաթեամբ վճռակկկկան ու բաան ու բաան ու բաան ու բացարցարցարցարձակ ձակ ձակ ձակ 
հասհասհասհաստատատատատումտումտումտումներ կներ կներ կներ կ’’’’ընէ, յայտընէ, յայտընէ, յայտընէ, յայտնունունունութիւնթիւնթիւնթիւններ կը կաներ կը կաներ կը կաներ կը կատատատատարէ, րէ, րէ, րէ, 
պապապապատաստաստաստասխանխանխանխաններ կու տայներ կու տայներ կու տայներ կու տայ::::    

ԲնաԲնաԲնաԲնական է, որ շական է, որ շական է, որ շական է, որ շատեր պիտեր պիտեր պիտեր պիտի մերտի մերտի մերտի մերժէժէժէժէին եւ ային եւ ային եւ ային եւ այսօր եւս սօր եւս սօր եւս սօր եւս 
կը մերկը մերկը մերկը մերժեն ընժեն ընժեն ընժեն ընդուդուդուդունիլ անոր վճիռնիլ անոր վճիռնիլ անոր վճիռնիլ անոր վճիռնենենեները կամ պարը կամ պարը կամ պարը կամ պատաստաստաստաս----
խանխանխանխաննենենեներըրըրըրը::::    

ՄերՄերՄերՄերժումժումժումժումնենենեներուն հիմրուն հիմրուն հիմրուն հիմնանանանական պատկան պատկան պատկան պատճաճաճաճառը տրառը տրառը տրառը տրամամամամաբաբաբաբա----
նանանանական կարկան կարկան կարկան կարգի դժուագի դժուագի դժուագի դժուարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները չեն, որը չեն, որը չեն, որը չեն, ո´́́́չ ալ երչ ալ երչ ալ երչ ալ երբեմն բեմն բեմն բեմն 
իբիբիբիբրեւ առարրեւ առարրեւ առարրեւ առարկուկուկուկութիւն յաթիւն յաթիւն յաթիւն յառաջ նետռաջ նետռաջ նետռաջ նետուած ենուած ենուած ենուած ենթադրթադրթադրթադրեալ եալ եալ եալ ,,,,ներներներներ----
քին հաքին հաքին հաքին հակակակակասուսուսուսութիւնթիւնթիւնթիւններներներներ»»»»ըըըը::::    ԻսԻսԻսԻսկակակակական պատկան պատկան պատկան պատճաճաճաճառը միշտ ալ ռը միշտ ալ ռը միշտ ալ ռը միշտ ալ 
մարմարմարմարդոց անդոց անդոց անդոց անհահահահատատատատական կամ խմբակկան կամ խմբակկան կամ խմբակկան կամ խմբակցացացացական շական շական շական շահերն են.հերն են.հերն են.հերն են.----    
քաքաքաքաղաղաղաղաքաքաքաքական դիկան դիկան դիկան դիտումտումտումտումնենենեները, տնտերը, տնտերը, տնտերը, տնտեսասասասական նկական նկական նկական նկատումտումտումտումնենենենե----
րը, ցերը, ցերը, ցերը, ցեղաղաղաղային կամ ազյին կամ ազյին կամ ազյին կամ ազգագագագային հային հային հային հակակակակամարմարմարմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով րով րով րով 
բորբորբորբորբոբոբոբոքած ատեքած ատեքած ատեքած ատելալալալավառ տրավառ տրավառ տրավառ տրամադմադմադմադրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, ապօրը, ապօրը, ապօրը, ապօրէն րէն րէն րէն 
շաշաշաշահի հահի հահի հահի հակակակակամարդմարդմարդմարդկակակակային ճամյին ճամյին ճամյին ճամբաբաբաբանենենեները, լոյծ ցանրը, լոյծ ցանրը, լոյծ ցանրը, լոյծ ցանկուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւն----
նենենեներու եւ շուայտ կեանրու եւ շուայտ կեանրու եւ շուայտ կեանրու եւ շուայտ կեանքի մը հեքի մը հեքի մը հեքի մը հետապնտապնտապնտապնդուդուդուդումը եւ ասոնց մը եւ ասոնց մը եւ ասոնց մը եւ ասոնց 
լրալրալրալրացուցուցուցուցիչ բոցիչ բոցիչ բոցիչ բոլոր երանգլոր երանգլոր երանգլոր երանգնենենեներըրըրըրը::::    
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ՄարՄարՄարՄարդիկ կը մերդիկ կը մերդիկ կը մերդիկ կը մերժեն Աստժեն Աստժեն Աստժեն Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչին ընչին ընչին ընչին ընծածածածայած յած յած յած 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները ճանչրը ճանչրը ճանչրը ճանչնալ եւ ըննալ եւ ըննալ եւ ըննալ եւ ընդուդուդուդունիլ, որովնիլ, որովնիլ, որովնիլ, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
այդ ճշմարայդ ճշմարայդ ճշմարայդ ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները իրարը իրարը իրարը իրաւունք չեն տար իրենց, չեն ւունք չեն տար իրենց, չեն ւունք չեն տար իրենց, չեն ւունք չեն տար իրենց, չեն 
արարարարդադադադարացրացրացրացներ իրենց մտաներ իրենց մտաներ իրենց մտաներ իրենց մտածեծեծեծելալալալակերկերկերկերպը, իրենց վարպը, իրենց վարպը, իրենց վարպը, իրենց վար----
մունքն ու գորմունքն ու գորմունքն ու գորմունքն ու գործեծեծեծերը, այլ ընդրը, այլ ընդրը, այլ ընդրը, այլ ընդհահահահակակակակառառառառակը՝ կը դակը՝ կը դակը՝ կը դակը՝ կը դատատատատապարպարպարպար----
տենտենտենտեն::::    ՈեՈեՈեՈեւէ ճշմարւէ ճշմարւէ ճշմարւէ ճշմարտուտուտուտութեան նման, Աստթեան նման, Աստթեան նման, Աստթեան նման, Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչին չին չին չին 
ապապապապրած բարած բարած բարած բարորորորոյայայայական տագկան տագկան տագկան տագնապն է ասինապն է ասինապն է ասինապն է ասիկակակակա::::    ՃշմարՃշմարՃշմարՃշմարտուտուտուտու----
թիւնը այն լոյսն է, որ սահթիւնը այն լոյսն է, որ սահթիւնը այն լոյսն է, որ սահթիւնը այն լոյսն է, որ սահմանմանմանմանուած է յայտուած է յայտուած է յայտուած է յայտնենենենելու իրալու իրալու իրալու իրա----
կակակականունունունութիւնը եւ մաթիւնը եւ մաթիւնը եւ մաթիւնը եւ մանանանանաւանդ անոր տխուր կողւանդ անոր տխուր կողւանդ անոր տխուր կողւանդ անոր տխուր կողմեմեմեմերը, վիրը, վիրը, վիրը, վի----
րարարարաւոր ու թեւոր ու թեւոր ու թեւոր ու թերի երեսրի երեսրի երեսրի երեսնենենեները, եւ դարրը, եւ դարրը, եւ դարրը, եւ դարմամամամանենենենելոլոլոլու ու սրբագւ ու սրբագւ ու սրբագւ ու սրբագրերերերե----
լու զալու զալու զալու զանոնքնոնքնոնքնոնք::::    Բայց զարԲայց զարԲայց զարԲայց զարմամամամանանանանալի հալի հալի հալի հակակակակասուսուսուսութեամբ՝ առթեամբ՝ առթեամբ՝ առթեամբ՝ առհահահահա----
սասասասարակ մարրակ մարրակ մարրակ մարդիկ հեդիկ հեդիկ հեդիկ հեռու կը փախռու կը փախռու կը փախռու կը փախչին ճշմարչին ճշմարչին ճշմարչին ճշմարտուտուտուտութեթեթեթենէն. կը նէն. կը նէն. կը նէն. կը 
նանանանախընտխընտխընտխընտրեն վարեն վարեն վարեն վարարարարագուգուգուգուրել իսրել իսրել իսրել իսկուկուկուկութիւնը, ծածթիւնը, ծածթիւնը, ծածթիւնը, ծածկել ու կել ու կել ու կել ու 
պարտպարտպարտպարտկել իրենց սխալկել իրենց սխալկել իրենց սխալկել իրենց սխալներն ու յաններն ու յաններն ու յաններն ու յանցանքցանքցանքցանքնենենեները, եւ միրը, եւ միրը, եւ միրը, եւ միաաաա----
միտ ինքմիտ ինքմիտ ինքմիտ ինքնանանանախախախախաբէբէբէբէուուուութեամբ կը սիթեամբ կը սիթեամբ կը սիթեամբ կը սիրեն արրեն արրեն արրեն արդադադադարացրացրացրացնել նել նել նել 
իրենք զիիրենք զիիրենք զիիրենք զիրենք, քան ընրենք, քան ընրենք, քան ընրենք, քան ընդուդուդուդունիլ առանիլ առանիլ առանիլ առաջարկջարկջարկջարկուած դարուած դարուած դարուած դարմամամամանը նը նը նը 
եւ սրբագեւ սրբագեւ սրբագեւ սրբագրել իրենք զիրել իրենք զիրել իրենք զիրել իրենք զիրենքրենքրենքրենք::::    Նոյնն է ԱսՆոյնն է ԱսՆոյնն է ԱսՆոյնն է Աստուտուտուտուծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսքին՝ քին՝ քին՝ քին՝ 
աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային ճշմարյին ճշմարյին ճշմարյին ճշմարտուտուտուտութեան պաթեան պաթեան պաթեան պարարարարագանգանգանգան::::    Եւ զայն Եւ զայն Եւ զայն Եւ զայն 
մարմարմարմարդուն ընդուն ընդուն ընդուն ընծածածածայոյոյոյողը՝ Աստղը՝ Աստղը՝ Աստղը՝ Աստուած, շատ լաւ գիուած, շատ լաւ գիուած, շատ լաւ գիուած, շատ լաւ գիտէ այդ իրոտէ այդ իրոտէ այդ իրոտէ այդ իրո----
ղուղուղուղութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ,,,,ԱԱԱԱ´́́́յս է դայս է դայս է դայս է դատատատատապարպարպարպարտուտուտուտութիւնը, որ լոյթիւնը, որ լոյթիւնը, որ լոյթիւնը, որ լոյսը աշսը աշսը աշսը աշ----
խարհ եկաւ, բայց մարխարհ եկաւ, բայց մարխարհ եկաւ, բայց մարխարհ եկաւ, բայց մարդիկ լոյդիկ լոյդիկ լոյդիկ լոյսէն աւեսէն աւեսէն աւեսէն աւելի խալի խալի խալի խաւաւաւաւարը սիրը սիրը սիրը սիրերերերե----
ցին, որովցին, որովցին, որովցին, որովհեհեհեհետեւ իրենց գորտեւ իրենց գորտեւ իրենց գորտեւ իրենց գործեծեծեծերը չար էինրը չար էինրը չար էինրը չար էին» (» (» (» (Յհ 3.19Յհ 3.19Յհ 3.19Յհ 3.19::::    
Հմմտ. Յոբ 24.13Հմմտ. Յոբ 24.13Հմմտ. Յոբ 24.13Հմմտ. Յոբ 24.13----17)17)17)17)::::        

Միւս կողՄիւս կողՄիւս կողՄիւս կողմէ, սամէ, սամէ, սամէ, սակայն, յակայն, յակայն, յակայն, յաճախ ալ մերճախ ալ մերճախ ալ մերճախ ալ մերժումժումժումժումնենենեներուն րուն րուն րուն 
պատպատպատպատճաճաճաճառը անռը անռը անռը անհիմն նահիմն նահիմն նահիմն նախախախախապապապապաշաշաշաշարումրումրումրումներն են, շրջաներն են, շրջաներն են, շրջաներն են, շրջա----
պպպպաաաատէն թետէն թետէն թետէն թելադրլադրլադրլադրուած ժխտաուած ժխտաուած ժխտաուած ժխտական դիրկան դիրկան դիրկան դիրքաքաքաքաւուուուորումրումրումրումնենենեները, հերը, հերը, հերը, հե----
տետետետեւանք՝ ծաւանք՝ ծաւանք՝ ծաւանք՝ ծանօնօնօնօթութութութութեան պաթեան պաթեան պաթեան պակակակակասի, անսի, անսի, անսի, անգիգիգիգիտուտուտուտութեանթեանթեանթեան::::    ՈՈՈՈ՜՜՜՜րրրր----
քան մարքան մարքան մարքան մարդիկ կան, որոնք Աստդիկ կան, որոնք Աստդիկ կան, որոնք Աստդիկ կան, որոնք Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչին մաչին մաչին մաչին մասին սին սին սին 
սխալ կարսխալ կարսխալ կարսխալ կարծիք ուծիք ուծիք ուծիք ունին կամ բնաւ կարնին կամ բնաւ կարնին կամ բնաւ կարնին կամ բնաւ կարծիք չուծիք չուծիք չուծիք չունին, պարնին, պարնին, պարնին, պար----
զազազազապէս որովպէս որովպէս որովպէս որովհեհեհեհետեւ չեն կարտեւ չեն կարտեւ չեն կարտեւ չեն կարդադադադացած զայն, կամ լացած զայն, կամ լացած զայն, կամ լացած զայն, կամ լաւաւաւաւագոյն գոյն գոյն գոյն 
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պապապապարարարարագագագագային՝ շատ պային՝ շատ պային՝ շատ պային՝ շատ պատատատատահահահահական քական քական քական քանի մը հատնի մը հատնի մը հատնի մը հատուած ուած ուած ուած 
կարկարկարկարդադադադացեր են միայնցեր են միայնցեր են միայնցեր են միայն::::    

Ճիշդ է նաՃիշդ է նաՃիշդ է նաՃիշդ է նաեւ, որ թէեւ, որ թէեւ, որ թէեւ, որ թէ´́́́    պատպատպատպատմումումումութեան ընթեան ընթեան ընթեան ընթացթացթացթացքին եւ քին եւ քին եւ քին եւ 
թէթէթէթէ´́́́    մամամամանանանանաւանդ ներւանդ ներւանդ ներւանդ ներկայ դակայ դակայ դակայ դարուն՝ արուն՝ արուն՝ արուն՝ ա´́́́յնյնյնյնքան չաքան չաքան չաքան չարարարարաշաշաշաշա----
հումհումհումհումնենենեներու ենրու ենրու ենրու ենթարկթարկթարկթարկուած է անուած է անուած է անուած է ան::::    ՈՈՈՈ՜՜՜՜րրրրքան աճքան աճքան աճքան աճպապապապարար քարար քարար քարար քա----
րորորորոզիչզիչզիչզիչներ կան, որոնք աժան գրաներ կան, որոնք աժան գրաներ կան, որոնք աժան գրաներ կան, որոնք աժան գրաււււչուչուչուչութիւն մը տաթիւն մը տաթիւն մը տաթիւն մը տալու լու լու լու 
հահահահամար անոր՝ ամեմար անոր՝ ամեմար անոր՝ ամեմար անոր՝ ամենէն արնէն արնէն արնէն արտատատատառոց գառոց գառոց գառոց գաղաղաղաղափարփարփարփարներն իսկ ներն իսկ ներն իսկ ներն իսկ 
կը փորկը փորկը փորկը փորձեն Աստձեն Աստձեն Աստձեն Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչէն բղխեցչէն բղխեցչէն բղխեցչէն բղխեցնել, կամ զայն կը նել, կամ զայն կը նել, կամ զայն կը նել, կամ զայն կը 
ծածածածառառառառայեցյեցյեցյեցնեն իրենց աննեն իրենց աննեն իրենց աննեն իրենց անհահահահատատատատական թէ խմբակկան թէ խմբակկան թէ խմբակկան թէ խմբակցացացացական շական շական շական շա----
հեհեհեհերուն, եւ երրուն, եւ երրուն, եւ երրուն, եւ երբեմն նոյբեմն նոյբեմն նոյբեմն նոյնիսկ ըննիսկ ըննիսկ ըննիսկ ընկեկեկեկերարարարային կամ ցեյին կամ ցեյին կամ ցեյին կամ ցեղաղաղաղային յին յին յին 
խտրախտրախտրախտրակակակականունունունութեան կամ քաթեան կամ քաթեան կամ քաթեան կամ քաղաղաղաղաքաքաքաքական նպական նպական նպական նպատակտակտակտակնենենեներուրուրուրու::::    
ՏաՏաՏաՏակակակակաւին, ուին, ուին, ուին, ո՜՜՜՜րրրրքան աղանքան աղանքան աղանքան աղանդադադադամիտ մարմիտ մարմիտ մարմիտ մարդիկ ու խմբակդիկ ու խմբակդիկ ու խմբակդիկ ու խմբակներ ներ ներ ներ 
կան, որոնք Աստկան, որոնք Աստկան, որոնք Աստկան, որոնք Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը միչը միչը միչը միաաաակողկողկողկողմամամամանի ձենի ձենի ձենի ձեւով ներւով ներւով ներւով ներ----
կակակակայացյացյացյացնենենենելով՝ միլով՝ միլով՝ միլով՝ միաաաամիտմիտմիտմիտնենենեներու մեծ թիւ մը կրու մեծ թիւ մը կրու մեծ թիւ մը կրու մեծ թիւ մը կ’’’’առառառառնեն իրենցնեն իրենցնեն իրենցնեն իրենց    
թաթաթաթակարկարկարկարդին մէջ, իսկ շատդին մէջ, իսկ շատդին մէջ, իսկ շատդին մէջ, իսկ շատ----շաշաշաշատերն ալ կը խրտչեցտերն ալ կը խրտչեցտերն ալ կը խրտչեցտերն ալ կը խրտչեցնեն նեն նեն նեն 
իրենց կաիրենց կաիրենց կաիրենց կամամամամայայայայական մեկկան մեկկան մեկկան մեկնունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով, քանրով, քանրով, քանրով, քանդեդեդեդելով լով լով լով 
անոնց հաանոնց հաանոնց հաանոնց հաւատւատւատւատքը եւ ամքը եւ ամքը եւ ամքը եւ ամբողբողբողբողջուջուջուջութեամբ հեթեամբ հեթեամբ հեթեամբ հեռացռացռացռացնենենենելով լով լով լով 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչէնչէնչէնչէն::::    

Բայց հարց կու տանք.Բայց հարց կու տանք.Բայց հարց կու տանք.Բայց հարց կու տանք.----    Կրնա՞յ սխաԿրնա՞յ սխաԿրնա՞յ սխաԿրնա՞յ սխալը պատլը պատլը պատլը պատճառ ճառ ճառ ճառ 
դառդառդառդառնալ որ ճշմարնալ որ ճշմարնալ որ ճշմարնալ որ ճշմարտուտուտուտութիւնը մերժթիւնը մերժթիւնը մերժթիւնը մերժուիուիուիուի::::    ԽաԽաԽաԽաւաւաւաւարին վարժրին վարժրին վարժրին վարժ----
ուած աչուած աչուած աչուած աչքեքեքեքե´́́́րն են միայն որ լոյրն են միայն որ լոյրն են միայն որ լոյրն են միայն որ լոյսը չեն կրնար դիսը չեն կրնար դիսը չեն կրնար դիսը չեն կրնար դիտել, տել, տել, տել, 
մինմինմինմինչչչչդեռ ճշմարդեռ ճշմարդեռ ճշմարդեռ ճշմարտուտուտուտութեան լոյթեան լոյթեան լոյթեան լոյսին վարժըսին վարժըսին վարժըսին վարժը----    ւած աչւած աչւած աչւած աչքեքեքեքերը կը րը կը րը կը րը կը 
փնտռեն զայն, որովփնտռեն զայն, որովփնտռեն զայն, որովփնտռեն զայն, որովհեհեհեհետեւ անոր խօստեւ անոր խօստեւ անոր խօստեւ անոր խօսքեքեքեքերը րը րը րը ,,,,ճրագճրագճրագճրագ»»»»են եւ են եւ են եւ են եւ 
կը լուկը լուկը լուկը լուսասասասաւուուուորեն մարրեն մարրեն մարրեն մարդոց ճամդոց ճամդոց ճամդոց ճամբաբաբաբանենենեները (Սղ 118.105)րը (Սղ 118.105)րը (Սղ 118.105)րը (Սղ 118.105)::::    
ԿեանԿեանԿեանԿեանքի դառքի դառքի դառքի դառնունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն կռնակ դարրուն կռնակ դարրուն կռնակ դարրուն կռնակ դարձուձուձուձուցած եւ Ասցած եւ Ասցած եւ Ասցած եւ Աս----
տուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին քաղցքին քաղցքին քաղցքին քաղցրուրուրուրութեան վարժ քիմթեան վարժ քիմթեան վարժ քիմթեան վարժ քիմքեքեքեքերը տրը տրը տրը տեեեեւաւաւաւակակակակա----
նօնօնօնօրէն կը փարէն կը փարէն կը փարէն կը փափափափափաքին անոր, որովքին անոր, որովքին անոր, որովքին անոր, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ ,,,,քաղցր է Տէքաղցր է Տէքաղցր է Տէքաղցր է Տէրըրըրըրը», », », », 
որ բոոր բոոր բոոր բոլոր նելոր նելոր նելոր նեղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն կը փրկէ զիրէն կը փրկէ զիրէն կը փրկէ զիրէն կը փրկէ զիրենք, (Սղ 33.8,19)րենք, (Սղ 33.8,19)րենք, (Սղ 33.8,19)րենք, (Սղ 33.8,19)::::    
ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհի խռոհի խռոհի խռոհի խռովուվուվուվութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն ու վիշրէն ու վիշրէն ու վիշրէն ու վիշտետետետերէն հերէն հերէն հերէն հեռառառառացած եւ ցած եւ ցած եւ ցած եւ 
անով իրենց ներանով իրենց ներանով իրենց ներանով իրենց ներքին խաքին խաքին խաքին խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւնն ու սփոթիւնն ու սփոթիւնն ու սփոթիւնն ու սփոփանփանփանփանքը քը քը քը 
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գտած հոգտած հոգտած հոգտած հոգիգիգիգինենենեները անոր կը փարը անոր կը փարը անոր կը փարը անոր կը փարին հորին հորին հորին հոգեգեգեգեւին, անոր հանւին, անոր հանւին, անոր հանւին, անոր հան----
գիստ ջուգիստ ջուգիստ ջուգիստ ջուրերերերերուն քով իրենք զիրուն քով իրենք զիրուն քով իրենք զիրուն քով իրենք զիրենք զգարենք զգարենք զգարենք զգալով Ասլով Ասլով Ասլով Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
արօարօարօարօտին մէջտին մէջտին մէջտին մէջ::::    

Ս. ԳիրՍ. ԳիրՍ. ԳիրՍ. Գիրքը բաքը բաքը բաքը բա´́́́ց է բոց է բոց է բոց է բոլոլոլոլորին առրին առրին առրին առջեւ, եւ ոեջեւ, եւ ոեջեւ, եւ ոեջեւ, եւ ոեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկը կը կը կը 
կրնայ զայն քննուկրնայ զայն քննուկրնայ զայն քննուկրնայ զայն քննութեան ենթեան ենթեան ենթեան ենթարթարթարթարկելկելկելկել::::    ՃշմարՃշմարՃշմարՃշմարտուտուտուտութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
քննուքննուքննուքննութեթեթեթենէ չի վախնէ չի վախնէ չի վախնէ չի վախնար. ստունար. ստունար. ստունար. ստութիւնն է միայն որ խոյս կու թիւնն է միայն որ խոյս կու թիւնն է միայն որ խոյս կու թիւնն է միայն որ խոյս կու 
տայ քննուտայ քննուտայ քննուտայ քննութեան նշդրաթեան նշդրաթեան նշդրաթեան նշդրակէնկէնկէնկէն::::    Ահա երԱհա երԱհա երԱհա երկու հակու հակու հակու հազազազազարամրամրամրամեաեաեաեակէ կէ կէ կէ 
ի վեր Աստի վեր Աստի վեր Աստի վեր Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշուն չը կչը կչը կչը կ     կանգկանգկանգկանգնի բոնի բոնի բոնի բոլոր ժալոր ժալոր ժալոր ժամամամամանակնակնակնակնենենենե----
րուն դիրուն դիրուն դիրուն դիմաց, ամէն տեմաց, ամէն տեմաց, ամէն տեմաց, ամէն տեսասասասակի քննուկի քննուկի քննուկի քննու 奡奡奡奡թեթեթեթե ն ու քննան ու քննան ու քննան ու քննադադադադատուտուտուտու----
թեան ենթեան ենթեան ենթեան ենթաթաթաթա ȠȠȠȠݡݡݡݡݤݤݤݤկայ, բայցկայ, բայցկայ, բայցկայ, բայց  բո բո բո բոոոոորին մէջ կը մնայ ժայրին մէջ կը մնայ ժայրին մէջ կը մնայ ժայրին մէջ կը մնայ ժայռի ռի ռի ռի 
պէս անպէս անպէս անպէս անխախխախխախխախտետետետելի եւ ամուր, որովլի եւ ամուր, որովլի եւ ամուր, որովլի եւ ամուր, որովհեհեհեհետեւ մարդտեւ մարդտեւ մարդտեւ մարդկակակակայիյիյիյին ն ն ն 
կամկամկամկամքի ծնունդ չէ, մարդքի ծնունդ չէ, մարդքի ծնունդ չէ, մարդքի ծնունդ չէ, մարդկակակակային մտքի արյին մտքի արյին մտքի արյին մտքի արտադտադտադտադրուրուրուրութիւն չէ, թիւն չէ, թիւն չէ, թիւն չէ, 
մարդմարդմարդմարդկակակակային ճիյին ճիյին ճիյին ճիգեգեգեգերու արրու արրու արրու արդիւնք չէդիւնք չէդիւնք չէդիւնք չէ::::    ՊետՊետՊետՊետրոս Առաքրոս Առաքրոս Առաքրոս Առաքեալ եալ եալ եալ 
մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէուուուութեան կաթեան կաթեան կաթեան կապակպակպակպակցուցուցուցութեամբ կը շեշթեամբ կը շեշթեամբ կը շեշթեամբ կը շեշտէ.տէ.տէ.տէ.----    ,,,,    ՄարՄարՄարՄար----
գագագագարէրէրէրէուուուութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները բնաւ մարրը բնաւ մարրը բնաւ մարրը բնաւ մարդոց կամդոց կամդոց կամդոց կամքին ծնունքին ծնունքին ծնունքին ծնունդը չեն, դը չեն, դը չեն, դը չեն, 
այլ Սուրբ Հոգիայլ Սուրբ Հոգիայլ Սուրբ Հոգիայլ Սուրբ Հոգիին մղուին մղուին մղուին մղումով է որ Ասմով է որ Ասմով է որ Ասմով է որ Աստուտուտուտուծոյ մարծոյ մարծոյ մարծոյ մարդիդիդիդիկը խօկը խօկը խօկը խօ----
սած են զասած են զասած են զասած են զանոնքնոնքնոնքնոնք» (» (» (» (Բ.Պտ 1.21)Բ.Պտ 1.21)Բ.Պտ 1.21)Բ.Պտ 1.21)::::    ՄարՄարՄարՄարդիկ կրնան փորդիկ կրնան փորդիկ կրնան փորդիկ կրնան փորձել ձել ձել ձել 
տատատատապապապապալել զայն, բայց ոլել զայն, բայց ոլել զայն, բայց ոլել զայն, բայց ո´́́́չ մէկ վնաս կը հասցչ մէկ վնաս կը հասցչ մէկ վնաս կը հասցչ մէկ վնաս կը հասցնեն անոր, նեն անոր, նեն անոր, նեն անոր, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ, ինչտեւ, ինչտեւ, ինչտեւ, ինչպէս Պօպէս Պօպէս Պօպէս Պօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ կը նաեալ կը նաեալ կը նաեալ կը նախազխազխազխազգուգուգուգու----
շացշացշացշացնէ. նէ. նէ. նէ. ,,,,ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ճշմարծոյ ճշմարծոյ ճշմարծոյ ճշմարտուտուտուտութեան դէմ ոչինչ կրնանք թեան դէմ ոչինչ կրնանք թեան դէմ ոչինչ կրնանք թեան դէմ ոչինչ կրնանք 
ընել, այլ կրնանք միայն անոր հաընել, այլ կրնանք միայն անոր հաընել, այլ կրնանք միայն անոր հաընել, այլ կրնանք միայն անոր համամամամար աշր աշր աշր աշխախախախատիլտիլտիլտիլ» (» (» (» (Բ. Բ. Բ. Բ. 
Կր 13.8)Կր 13.8)Կր 13.8)Կր 13.8)::::    

****    
****    ****    

ԱրԱրԱրԱրդի մարդի մարդի մարդի մարդը եւ մադը եւ մադը եւ մադը եւ մանանանանաւանդ հայ մարւանդ հայ մարւանդ հայ մարւանդ հայ մարդը պէդը պէդը պէդը պէ´́́́տք է տք է տք է տք է 
կարկարկարկարդայ եւ սերդայ եւ սերդայ եւ սերդայ եւ սերտէ Աստտէ Աստտէ Աստտէ Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը, դաչը, դաչը, դաչը, դասասասասական իմասկան իմասկան իմասկան իմաս----
տով հատով հատով հատով հաւաւաւաւատացտացտացտացեալ ըլեալ ըլեալ ըլեալ ըլլայ կամ ոչլայ կամ ոչլայ կամ ոչլայ կամ ոչ::::    ՄաՄաՄաՄանանանանաւանդ մտաւանդ մտաւանդ մտաւանդ մտաւուուուո----
րարարարական մարկան մարկան մարկան մարդը չիդը չիդը չիդը չի´́́́    կրնար զայն կարկրնար զայն կարկրնար զայն կարկրնար զայն կարդադադադացած չըլցած չըլցած չըլցած չըլլալլալլալլալ::::    Շատ Շատ Շատ Շատ 
յատյատյատյատկանկանկանկանշաշաշաշական եւ բնկան եւ բնկան եւ բնկան եւ բնոոոորորորորոշիչ է մեր նոշիչ է մեր նոշիչ է մեր նոշիչ է մեր նորարարարագոյն շրջագոյն շրջագոյն շրջագոյն շրջանի նի նի նի 
վավավավաւեւեւեւերարարարական Բական Բական Բական Բանասնասնասնաստեղտեղտեղտեղծին՝ ծին՝ ծին՝ ծին՝ ՊաՊաՊաՊարոյր Սերոյր Սերոյր Սերոյր Սեւաւաւաւակի հեկի հեկի հեկի հետեւտեւտեւտեւ----
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եալ վկաեալ վկաեալ վկաեալ վկայույույույութիւնը. թիւնը. թիւնը. թիւնը. ,,,,Ով չի կարՈվ չի կարՈվ չի կարՈվ չի կարդադադադացել Աստցել Աստցել Աստցել Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը, չը, չը, չը, 
նա չի կանա չի կանա չի կանա չի կարող իսրող իսրող իսրող իսկակակակական իմասկան իմասկան իմասկան իմաստով գրատով գրատով գրատով գրագէտ մարդ կոչգէտ մարդ կոչգէտ մարդ կոչգէտ մարդ կոչ----
ուել, առաուել, առաուել, առաուել, առաւել եւս՝ գրաւել եւս՝ գրաւել եւս՝ գրաւել եւս՝ գրակակակականանանանագէտգէտգէտգէտ::::    Իսկ ով չի սերԻսկ ով չի սերԻսկ ով չի սերԻսկ ով չի սերտել տել տել տել 
,,,,ԵՐԳ ԵՐԵՐԳ ԵՐԵՐԳ ԵՐԵՐԳ ԵՐԳՈՑԳՈՑԳՈՑԳՈՑ»»»»ը, նա չի կաը, նա չի կաը, նա չի կաը, նա չի կարող գարող գարող գարող գաղաղաղաղափար ուփար ուփար ուփար ունենենենենալ պոնալ պոնալ պոնալ պո----
էզէզէզէզիաիաիաիայի սկզբնայի սկզբնայի սկզբնայի սկզբնակակակականի մանի մանի մանի մասինսինսինսին::::    ԱմԱմԱմԱմբողջ հաբողջ հաբողջ հաբողջ համաշմաշմաշմաշխարխարխարխարհահահահային յին յին յին 
գրագրագրագրակակակականունունունութիւնը դուրս է եկել Աստթիւնը դուրս է եկել Աստթիւնը դուրս է եկել Աստթիւնը դուրս է եկել Աստուաուաուաուածաշնծաշնծաշնծաշնչից. այսչից. այսչից. այսչից. այս----
տետետետե´́́́ղ է բող է բող է բող է բոլոր ժանլոր ժանլոր ժանլոր ժանրերերերերի ու սիւրի ու սիւրի ու սիւրի ու սիւժէժէժէժէնենենեների սկիզրի սկիզրի սկիզրի սկիզբըբըբըբը::::    Նրա հիՆրա հիՆրա հիՆրա հի----
ման վրայ են ստեղծման վրայ են ստեղծման վրայ են ստեղծման վրայ են ստեղծուել հաուել հաուել հաուել համաշմաշմաշմաշխարխարխարխարհահահահային գրային գրային գրային գրակակակականունունունու----
թեան ու արթեան ու արթեան ու արթեան ու արուեսուեսուեսուեստի գլուխ գորտի գլուխ գորտի գլուխ գորտի գլուխ գործոցծոցծոցծոցնենենեներըրըրըրը::::    Վկայ՝ Վկայ՝ Վկայ՝ Վկայ՝ ,,,,ԱստԱստԱստԱստ----
ուաուաուաուածածածածային Կային Կային Կային Կատատատատակերկերկերկերգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւն»»»»ը, Նաը, Նաը, Նաը, Նարերերերեկը, Ռակը, Ռակը, Ռակը, Ռափափափափայէյէյէյէլըլըլըլը::::    
ՀիՀիՀիՀիմա արմա արմա արմա արդէն գիդէն գիդէն գիդէն գիտուտուտուտութիւնը սկսել է լրջօթիւնը սկսել է լրջօթիւնը սկսել է լրջօթիւնը սկսել է լրջօրէն զբաղրէն զբաղրէն զբաղրէն զբաղուել ուել ուել ուել 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածաշնծաշնծաշնծաշնչի պատչի պատչի պատչի պատմամամամական ու առասկան ու առասկան ու առասկան ու առասպեպեպեպելալալալական հիմկան հիմկան հիմկան հիմ----
քեքեքեքերի բարի բարի բարի բացատցատցատցատրուրուրուրութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    ԲաԲաԲաԲանից պարնից պարնից պարնից պարզըզըզըզըւում է, ուում է, ուում է, ուում է, որ մտար մտար մտար մտա----
ցացացացածին հածին հածին հածին համարմարմարմարուած հրաուած հրաուած հրաուած հրաշաշաշաշապապապապատումտումտումտումնենենեները բնաւ էլ ցնդարը բնաւ էլ ցնդարը բնաւ էլ ցնդարը բնաւ էլ ցնդա----
բաբաբաբանունունունութիւնթիւնթիւնթիւններ չեն, եւ աններ չեն, եւ աններ չեն, եւ աններ չեն, եւ անցած քացած քացած քացած քաղաղաղաղաքակրքակրքակրքակրթութութութութեան ութեան ութեան ութեան ու----
սումսումսումսումնանանանասիսիսիսիրուրուրուրութիւնը դեռ շատ առեղծթիւնը դեռ շատ առեղծթիւնը դեռ շատ առեղծթիւնը դեռ շատ առեղծուածուածուածուածներ կը բաներ կը բաներ կը բաներ կը բացի ցի ցի ցի 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածաշնծաշնծաշնծաշնչի էջեչի էջեչի էջեչի էջերումրումրումրում»»»»::::    

    
ՆերՆերՆերՆերկայ դակայ դակայ դակայ դասասասասախօխօխօխօսասասասական շարկան շարկան շարկան շարքը կքը կքը կքը կ’’’’ուուուուզենք որ դառզենք որ դառզենք որ դառզենք որ դառ----

նայ առիթ՝ աննայ առիթ՝ աննայ առիթ՝ աննայ առիթ՝ անգգգգամ մը եւս բաամ մը եւս բաամ մը եւս բաամ մը եւս բանանանանալու Աստլու Աստլու Աստլու Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը, չը, չը, չը, 
քննեքննեքննեքննելու անոր հելու անոր հելու անոր հելու անոր հեղիղիղիղինանանանակուկուկուկութիւնը, գրութիւնը, գրութիւնը, գրութիւնը, գրութեան կերթեան կերթեան կերթեան կերպը եւ պը եւ պը եւ պը եւ 
պապապապարարարարագագագագանենենեները, անոր վարը, անոր վարը, անոր վարը, անոր վաւեւեւեւերարարարակակակականունունունութիւնը եւ պատթիւնը եւ պատթիւնը եւ պատթիւնը եւ պատմամամամա----
կակակականունունունութիւնը, անոր առնթիւնը, անոր առնթիւնը, անոր առնթիւնը, անոր առնչուչուչուչութիւնը մարդթիւնը մարդթիւնը մարդթիւնը մարդկակակակային գիյին գիյին գիյին գիտուտուտուտու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն հետ, անոր բաղրուն հետ, անոր բաղրուն հետ, անոր բաղրուն հետ, անոր բաղկակակակացուցուցուցուցիչ մացիչ մացիչ մացիչ մասեսեսեսերը՝ Օրէնք, րը՝ Օրէնք, րը՝ Օրէնք, րը՝ Օրէնք, 
ՄաՄաՄաՄարրրրգագագագարէրէրէրէուուուութիւն, Հոթիւն, Հոթիւն, Հոթիւն, Հոգեգեգեգեւոր Բաւոր Բաւոր Բաւոր Բանաստեղնաստեղնաստեղնաստեղծուծուծուծութիւն, Իմասթիւն, Իմասթիւն, Իմասթիւն, Իմաս----
տուտուտուտութեան Գրաթեան Գրաթեան Գրաթեան Գրակակակականունունունութիւն, Աւեթիւն, Աւեթիւն, Աւեթիւն, Աւետատատատարանրանրանրաններ, Առաներ, Առաներ, Առաներ, Առաքեքեքեքելալալալա----
կան նական նական նական նամակմակմակմակներ, եւլն., եւ հասկներ, եւլն., եւ հասկներ, եւլն., եւ հասկներ, եւլն., եւ հասկնանանանալու անոնց ծալու անոնց ծալու անոնց ծալու անոնց ծանօնօնօնօթացթացթացթաց----
ման եւ հասման եւ հասման եւ հասման եւ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեան կերթեան կերթեան կերթեան կերպը, բայց նապը, բայց նապը, բայց նապը, բայց նաեւ դիեւ դիեւ դիեւ դիտետետետելու լու լու լու 
հահահահամար Աստմար Աստմար Աստմար Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչին տեչին տեչին տեչին տեղը եւ դեղը եւ դեղը եւ դեղը եւ դերը մրը մրը մրը մեր եկեեր եկեեր եկեեր եկեղեցղեցղեցղեց----
ւոյ եւ մեր պատւոյ եւ մեր պատւոյ եւ մեր պատւոյ եւ մեր պատմումումումութեան մէջ, անոր դրոշթեան մէջ, անոր դրոշթեան մէջ, անոր դրոշթեան մէջ, անոր դրոշմը հայ կեանմը հայ կեանմը հայ կեանմը հայ կեան----
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քին եւ ազքին եւ ազքին եւ ազքին եւ ազդեդեդեդեցուցուցուցութիւնը հայ մշաթիւնը հայ մշաթիւնը հայ մշաթիւնը հայ մշակոյկոյկոյկոյթին վրայ, յատթին վրայ, յատթին վրայ, յատթին վրայ, յատկակակակապէս պէս պէս պէս 
գրագրագրագրակակակականունունունութեան ճամթեան ճամթեան ճամթեան ճամբովբովբովբով::::    ԴաԴաԴաԴասասասասախօխօխօխօսուսուսուսութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու բորու բորու բորու բո----
վանվանվանվանդադադադակուկուկուկութեան ուրթեան ուրթեան ուրթեան ուրուաուաուաուագիգիգիգիրը, ՀԱՍԿրը, ՀԱՍԿրը, ՀԱՍԿրը, ՀԱՍԿ----ի յաի յաի յաի յաջորջորջորջորդադադադական կան կան կան 
թիւեթիւեթիւեթիւերուն մէջ հրարուն մէջ հրարուն մէջ հրարուն մէջ հրատատատատարարարարակեկեկեկելի, ինլի, ինլի, ինլի, ինքքքքնին շատ խօնին շատ խօնին շատ խօնին շատ խօսուն է սուն է սուն է սուն է 
այդ ուղայդ ուղայդ ուղայդ ուղղուղուղուղութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

    Վստահ ենք, որ թէՎստահ ենք, որ թէՎստահ ենք, որ թէՎստահ ենք, որ թէ´́́́    արարարարդի մարդի մարդի մարդի մարդուն հեդուն հեդուն հեդուն հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրուրուրուրու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն ու բազրուն ու բազրուն ու բազրուն ու բազմամամամաթիւ հարթիւ հարթիւ հարթիւ հարցացացացականկանկանկաննենենեներուն գէթ մասրուն գէթ մասրուն գէթ մասրուն գէթ մաս----
նակինակինակինակիօօօօրէն գորէն գորէն գորէն գոհահահահացում տացում տացում տացում տալու իմասլու իմասլու իմասլու իմաստով, թէտով, թէտով, թէտով, թէ´́́́    ընդընդընդընդհահահահանուր նուր նուր նուր 
եւ օգեւ օգեւ օգեւ օգտատատատաշատ ծաշատ ծաշատ ծաշատ ծանօնօնօնօթութութութութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու ձեռքրու ձեռքրու ձեռքրու ձեռքբերբերբերբերման իմասման իմասման իմասման իմաս----
տով, եւ տով, եւ տով, եւ տով, եւ թէթէթէթէ´́́́    առողջ փնտռտուառողջ փնտռտուառողջ փնտռտուառողջ փնտռտուքով՝ Աստքով՝ Աստքով՝ Աստքով՝ Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչին չին չին չին 
եւ առեւ առեւ առեւ առհահահահասասասասարակ հարակ հարակ հարակ հաւատւատւատւատքի հարքի հարքի հարքի հարցեցեցեցերուն աւերուն աւերուն աւերուն աւելի գիլի գիլի գիլի գիտակտակտակտակ----
ցացացացական եւ իմասկան եւ իմասկան եւ իմասկան եւ իմաստուն մօտուն մօտուն մօտուն մօտետետետեցում մը ապացում մը ապացում մը ապացում մը ապահոհոհոհովեվեվեվելու իմասլու իմասլու իմասլու իմաս----
տով՝ ներտով՝ ներտով՝ ներտով՝ ներկայ դակայ դակայ դակայ դասասասասախօխօխօխօսուսուսուսութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները լարը լարը լարը լաւաւաւաւագոյնս պիգոյնս պիգոյնս պիգոյնս պիտի տի տի տի 
ծածածածառառառառայեն իրենց նպայեն իրենց նպայեն իրենց նպայեն իրենց նպատատատատակին եւ կակին եւ կակին եւ կակին եւ կարերերերեւոր դեր կաւոր դեր կաւոր դեր կաւոր դեր կատատատատարենրենրենրեն    
մեր կեանմեր կեանմեր կեանմեր կեանքի այս հանգրքի այս հանգրքի այս հանգրքի այս հանգրուաուաուաուանիննիննիննին::::    
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ԾԱԳՈՂ ԱՐԵԳԱԿԸԾԱԳՈՂ ԱՐԵԳԱԿԸԾԱԳՈՂ ԱՐԵԳԱԿԸԾԱԳՈՂ ԱՐԵԳԱԿԸ    

                                        
,,,,Այսօր հովուացն Այսօր հովուացն Այսօր հովուացն Այսօր հովուացն 

տեսեալտեսեալտեսեալտեսեալ    
զարդարութեան զարդարութեան զարդարութեան զարդարութեան 

արեգակն,արեգակն,արեգակն,արեգակն,    
եւ ընդ հրեշտակս եւ ընդ հրեշտակս եւ ընդ հրեշտակս եւ ընդ հրեշտակս 

երգէիներգէիներգէիներգէին    
փառք ի բարձունս փառք ի բարձունս փառք ի բարձունս փառք ի բարձունս 

ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ»»»»::::    
ՇարականՇարականՇարականՇարական    

    
ՈրՈրՈրՈրքան ատենքան ատենքան ատենքան ատեն    որորորոր    մարդ արամարդ արամարդ արամարդ արարարարարածը կծը կծը կծը կ’’’’ապապապապրի, չիրի, չիրի, չիրի, չի´́́́    

կրնար չնակրնար չնակրնար չնակրնար չնայիլ լոյյիլ լոյյիլ լոյյիլ լոյսին, չի կրնար չտեսսին, չի կրնար չտեսսին, չի կրնար չտեսսին, չի կրնար չտեսնել զայն, չցաննել զայն, չցաննել զայն, չցաննել զայն, չցանկալ կալ կալ կալ 
անոր ու չփաանոր ու չփաանոր ու չփաանոր ու չփառառառառաբաբաբաբանելնելնելնել::::    Եւ որԵւ որԵւ որԵւ որքան ատեն որ մարդ արաքան ատեն որ մարդ արաքան ատեն որ մարդ արաքան ատեն որ մարդ արա----
րարարարածը կը գիծը կը գիծը կը գիծը կը գիտակտակտակտակցի իր ԱՐԱցի իր ԱՐԱցի իր ԱՐԱցի իր ԱՐԱՐԱԾ ըլՐԱԾ ըլՐԱԾ ըլՐԱԾ ըլլալալալալու հանլու հանլու հանլու հանգագագագամանմանմանման----
քին, չի կրնար չմտաքին, չի կրնար չմտաքին, չի կրնար չմտաքին, չի կրնար չմտածել իր Արածել իր Արածել իր Արածել իր Արարիրիրիրիչին մաչին մաչին մաչին մասին, չի կրնար սին, չի կրնար սին, չի կրնար սին, չի կրնար 
չնաչնաչնաչնայիլ Անոր ու չփայիլ Անոր ու չփայիլ Անոր ու չփայիլ Անոր ու չփառառառառաբաբաբաբանել զԱյն, որովնել զԱյն, որովնել զԱյն, որովնել զԱյն, որովհեհեհեհետեւ Անոր տեւ Անոր տեւ Անոր տեւ Անոր 
պատպատպատպատկեկեկեկերը իր իսկ հոգրը իր իսկ հոգրը իր իսկ հոգրը իր իսկ հոգւոյն ջրհուոյն ջրհուոյն ջրհուոյն ջրհորին մէջ հարին մէջ հարին մէջ հարին մէջ հայյյյելելելելիիիիաաաացած է, ցած է, ցած է, ցած է, 
եւ իր նմանեւ իր նմանեւ իր նմանեւ իր նմաննենենեներուն հոգիրուն հոգիրուն հոգիրուն հոգիին մէջ դրոշմին մէջ դրոշմին մէջ դրոշմին մէջ դրոշմուածուածուածուած::::    Ու որՈւ որՈւ որՈւ որքան քան քան քան 
ատեն մարատեն մարատեն մարատեն մարդը կը դիդը կը դիդը կը դիդը կը դիտէ իր շուրտէ իր շուրտէ իր շուրտէ իր շուրջը, իր նմանջը, իր նմանջը, իր նմանջը, իր նմաննենենեները, եւ կը րը, եւ կը րը, եւ կը րը, եւ կը 
մօմօմօմօտետետետենայ անոնց, կը սինայ անոնց, կը սինայ անոնց, կը սինայ անոնց, կը սիրէ զարէ զարէ զարէ զանոնք, այննոնք, այննոնք, այննոնք, այնքան կը մօքան կը մօքան կը մօքան կը մօտետետետենայ նայ նայ նայ 
իր Արաիր Արաիր Արաիր Արարիրիրիրիչին ու կը սիչին ու կը սիչին ու կը սիչին ու կը սիրէ զԱյնրէ զԱյնրէ զԱյնրէ զԱյն::::    

ԱյսԱյսԱյսԱյսպէս է որ ասպէս է որ ասպէս է որ ասպէս է որ ասկէ մօտ երկէ մօտ երկէ մօտ երկէ մօտ երկու հակու հակու հակու հազազազազարամրամրամրամեակ եակ եակ եակ 
առաառաառաառաջ, խեղջ, խեղջ, խեղջ, խեղճուկ հոճուկ հոճուկ հոճուկ հովիւվիւվիւվիւներ իրենց օրեներ իրենց օրեներ իրենց օրեներ իրենց օրերէն մէրէն մէրէն մէրէն մէկուն մէջ, կուն մէջ, կուն մէջ, կուն մէջ, 
խորհրխորհրխորհրխորհրդադադադաւոր գիւոր գիւոր գիւոր գիշերշերշերշերհւան մը մէջ տեհւան մը մէջ տեհւան մը մէջ տեհւան մը մէջ տեսան ճեղքսան ճեղքսան ճեղքսան ճեղքուիուիուիուիլը երլը երլը երլը եր----
կինկինկինկինքին, եւ այնքին, եւ այնքին, եւ այնքին, եւ այնտետետետեղէն հողէն հողէն հողէն հո 奸奸奸奸սող լսող լսող լսող լ յյյյսի շասի շասի շասի շաւիւիւիւիղին մէջ տեղին մէջ տեղին մէջ տեղին մէջ տեսան սան սան սան 
հրեշհրեշհրեշհրեշտակտակտակտակ ȠȠȠȠ ހ ހ ހ ހ նենենենեހ ހ ހ ހ  ոնք ոնք ոնք ոնք ււււ րարարարախախախախաձայն կձայն կձայն կձայն կ’’’’օրհօրհօրհօրհներներներներգէգէգէգէին. ին. ին. ին. ,,,,Փառք Փառք Փառք Փառք 
ի բարի բարի բարի բարձունս Ասձունս Ասձունս Ասձունս Աստուտուտուտուծոյ, եւ յերծոյ, եւ յերծոյ, եւ յերծոյ, եւ յերկիր խակիր խակիր խակիր խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւն, ի թիւն, ի թիւն, ի թիւն, ի 
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մարմարմարմարդիկ հադիկ հադիկ հադիկ հաճուճուճուճութիւնթիւնթիւնթիւն» » » » (Ղկ 2.14)(Ղկ 2.14)(Ղկ 2.14)(Ղկ 2.14)::::    ՅեՅեՅեՅետոյ առաջտոյ առաջտոյ առաջտոյ առաջնորդնորդնորդնորդուեուեուեուե----
ցան դէցան դէցան դէցան դէպի խեղպի խեղպի խեղպի խեղճուկ մսուճուկ մսուճուկ մսուճուկ մսուրը իրենց, որ այդ պարը իրենց, որ այդ պարը իրենց, որ այդ պարը իրենց, որ այդ պահէն հէն հէն հէն 
սկսեալ կը դառսկսեալ կը դառսկսեալ կը դառսկսեալ կը դառնար ամենար ամենար ամենար ամենէն երանէն երանէն երանէն երանանանանական վայկան վայկան վայկան վայրը աշրը աշրը աշրը աշխարխարխարխար----
հիհիհիհի::::    Ու երեՈւ երեՈւ երեՈւ երեւաւաւաւակակակակայայայայացէք թէ իցէք թէ իցէք թէ իցէք թէ ի´́́́նչ խնդունչ խնդունչ խնդունչ խնդութեամբ, յորթեամբ, յորթեամբ, յորթեամբ, յորդուն դուն դուն դուն 
սիրսիրսիրսիրտետետետերով անոնք խորով անոնք խորով անոնք խորով անոնք խոնարնարնարնարհեհեհեհեցան առցան առցան առցան առջջջջեեեեւը այն մաւը այն մաւը այն մաւը այն մանունունունուկին, կին, կին, կին, 
որ Օծոր Օծոր Օծոր Օծեալ Փրկիչն էր աշեալ Փրկիչն էր աշեալ Փրկիչն էր աշեալ Փրկիչն էր աշխարխարխարխարհիհիհիհի::::    ԱչԱչԱչԱչքեքեքեքերը՝ որոնք առարը՝ որոնք առարը՝ որոնք առարը՝ որոնք առա----
ջին անջին անջին անջին անգամ յագամ յագամ յագամ յառեռեռեռեցան ծացան ծացան ծացան ծագողգողգողգող    ԱՐԱՐԱՐԱՐԴԱԴԱԴԱԴԱՐՈՒՐՈՒՐՈՒՐՈՒԹԵԱՆ ԱՐԵԹԵԱՆ ԱՐԵԹԵԱՆ ԱՐԵԹԵԱՆ ԱՐԵ----
ԳԱԳԱԳԱԳԱԿԻՆ եւ անով իրենց նեԿԻՆ եւ անով իրենց նեԿԻՆ եւ անով իրենց նեԿԻՆ եւ անով իրենց ներաշրաշրաշրաշխարխարխարխարհին մէջ բահին մէջ բահին մէջ բահին մէջ բացին նոր ցին նոր ցին նոր ցին նոր 
արարարարշաշաշաշալոյս մը, մինչ դուրլոյս մը, մինչ դուրլոյս մը, մինչ դուրլոյս մը, մինչ դուրսի սառն աշսի սառն աշսի սառն աշսի սառն աշխարխարխարխարհին մէջ դեռ հին մէջ դեռ հին մէջ դեռ հին մէջ դեռ 
խախախախաւաւաւաւարը կը թարը կը թարը կը թարը կը թագագագագաւուուուորէրրէրրէրրէր::::    

ԱնԱնԱնԱնկէ վեկէ վեկէ վեկէ վերջ բազրջ բազրջ բազրջ բազմամամամահահահահազար ուզար ուզար ուզար ուրիշ աչրիշ աչրիշ աչրիշ աչքեր յաքեր յաքեր յաքեր յարերերերեցան ցան ցան ցան 
միշտ Անոր, բայց քիմիշտ Անոր, բայց քիմիշտ Անոր, բայց քիմիշտ Անոր, բայց քիչեր միայն տեչեր միայն տեչեր միայն տեչեր միայն տեսան զԱյն, որովսան զԱյն, որովսան զԱյն, որովսան զԱյն, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
քիքիքիքիչեչեչեչերու տրուած էր արրու տրուած էր արրու տրուած էր արրու տրուած էր արթուն աչթուն աչթուն աչթուն աչքեքեքեքերով դիրով դիրով դիրով դիտետետետելու կալու կալու կալու կարորորորո----
ղուղուղուղութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ԱնԱնԱնԱնկէ վերջ արեկէ վերջ արեկէ վերջ արեկէ վերջ արեգագագագակը ծակը ծակը ծակը ծագեգեգեգեցաւ միշտ նոյն ձեցաւ միշտ նոյն ձեցաւ միշտ նոյն ձեցաւ միշտ նոյն ձեւով, ւով, ւով, ւով, 
բայց քիբայց քիբայց քիբայց քիչեր միայն կրցան իրենց հոչեր միայն կրցան իրենց հոչեր միայն կրցան իրենց հոչեր միայն կրցան իրենց հոգիգիգիգինենենեները բարը բարը բարը բանանանանալ այն լ այն լ այն լ այն 
ԱրեԱրեԱրեԱրեգագագագակին, որկին, որկին, որկին, որմէ շող մը ստամէ շող մը ստամէ շող մը ստամէ շող մը ստացոցոցոցողը այղը այղը այղը այնունունունուհեհեհեհետեւ դարտեւ դարտեւ դարտեւ դարձաւ ձաւ ձաւ ձաւ 
մշտամշտամշտամշտավառ ջահ մը, եւ այդ ջավառ ջահ մը, եւ այդ ջավառ ջահ մը, եւ այդ ջավառ ջահ մը, եւ այդ ջահով լուհով լուհով լուհով լուսասասասաւուուուորեց հերեց հերեց հերեց հեռառառառաւոր ւոր ւոր ւոր 
ու մութ ճամու մութ ճամու մութ ճամու մութ ճամբաբաբաբանենենեները օտար երրը օտար երրը օտար երրը օտար երկինքկինքկինքկինքնենենեներուրուրուրու::::    

Եւ եղաւ օր մը երբ նոր այդ ԱրեԵւ եղաւ օր մը երբ նոր այդ ԱրեԵւ եղաւ օր մը երբ նոր այդ ԱրեԵւ եղաւ օր մը երբ նոր այդ Արեգագագագակը հեկը հեկը հեկը հեռառառառացաւ մեր ցաւ մեր ցաւ մեր ցաւ մեր 
հոհոհոհորիրիրիրիզոնզոնզոնզոննենենեներէն, հոն թողրէն, հոն թողրէն, հոն թողրէն, հոն թողլով սալով սալով սալով սակայն ամկայն ամկայն ամկայն ամբողջ բողջ բողջ բողջ զօզօզօզօրուրուրուրութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
իր ճաիր ճաիր ճաիր ճառառառառագայթգայթգայթգայթնենենեներուն, ջերրուն, ջերրուն, ջերրուն, ջերմումումումութիւնը իր խօսթիւնը իր խօսթիւնը իր խօսթիւնը իր խօսքեքեքեքերունրունրունրուն::::    Հոն Հոն Հոն Հոն 
ձգեց նաձգեց նաձգեց նաձգեց նաեւ որեւ որեւ որեւ որպէս վկապէս վկապէս վկապէս վկանենենեները իր լոյրը իր լոյրը իր լոյրը իր լոյսին` հոյլ մը ձկնորսսին` հոյլ մը ձկնորսսին` հոյլ մը ձկնորսսին` հոյլ մը ձկնորս----
ներ, որոնք այներ, որոնք այներ, որոնք այներ, որոնք այնունունունուհեհեհեհետեւ ճատեւ ճատեւ ճատեւ ճառառառառագայգայգայգայթով հիւթով հիւթով հիւթով հիւսեսեսեսեցին իրենց ցին իրենց ցին իրենց ցին իրենց 
ուռուռուռուռկանկանկանկաննենենեները եւ լոյրը եւ լոյրը եւ լոյրը եւ լոյսով որսով որսով որսով որսասասասացին ու ջերցին ու ջերցին ու ջերցին ու ջերմամամամացուցուցուցուցին մարդցին մարդցին մարդցին մարդ----
կակակակային սրտեյին սրտեյին սրտեյին սրտերըրըրըրը::::    

ՀՀՀՀոոոոգիգիգիգինենենեներէն ներս ծարէն ներս ծարէն ներս ծարէն ներս ծագող այդ Արգող այդ Արգող այդ Արգող այդ Արդադադադարուրուրուրութեան Արեթեան Արեթեան Արեթեան Արե----
գագագագակին ճակին ճակին ճակին ճառառառառագայգայգայգայթով պայթով պայթով պայթով պայծածածածառառառառացան ու զայն օրհցան ու զայն օրհցան ու զայն օրհցան ու զայն օրհներներներներգեգեգեգե----
ցին նացին նացին նացին նաեւ մեր սրբաեւ մեր սրբաեւ մեր սրբաեւ մեր սրբազան հայզան հայզան հայզան հայրերերերերը, որոնք նոյրը, որոնք նոյրը, որոնք նոյրը, որոնք նոյնիսկ ամնիսկ ամնիսկ ամնիսկ ամ----
բողջ արաբողջ արաբողջ արաբողջ արարորորորողուղուղուղութիւն մը` Արեթիւն մը` Արեթիւն մը` Արեթիւն մը` Արեւաւաւաւագագագագալի պաշլի պաշլի պաշլի պաշտօտօտօտօնը սահնը սահնը սահնը սահ----
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մամամամանենենենեցին, անցին, անցին, անցին, անդադադադադար փադար փադար փադար փառառառառաբաբաբաբանենենենելու հալու հալու հալու համար յամար յամար յամար յաւիւիւիւիտտտտեեեե----
նանանանական լոյկան լոյկան լոյկան լոյսը, սը, սը, սը, ,,,,ԱռաԱռաԱռաԱռաջին Լոյջին Լոյջին Լոյջին Լոյսըսըսըսը»»»»::::    

ԼոյԼոյԼոյԼոյսին կասին կասին կասին կարօտ է մարրօտ է մարրօտ է մարրօտ է մարդը, իր միտդը, իր միտդը, իր միտդը, իր միտքըքըքըքը::::    Մեր դաՄեր դաՄեր դաՄեր դարուն եւ րուն եւ րուն եւ րուն եւ 
մեր ժամեր ժամեր ժամեր ժամամամամանակնակնակնակնենենեներու պատրու պատրու պատրու պատկեկեկեկերը այնրը այնրը այնրը այնքան խօքան խօքան խօքան խօսուն է այդ սուն է այդ սուն է այդ սուն է այդ 
ուղուղուղուղղուղուղուղութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    Ամէն կողմ լոյս ու լուԱմէն կողմ լոյս ու լուԱմէն կողմ լոյս ու լուԱմէն կողմ լոյս ու լուսասասասաւուուուորուրուրուրութիւն, ամէն թիւն, ամէն թիւն, ամէն թիւն, ամէն 
կողմ դպրոց, հակողմ դպրոց, հակողմ դպրոց, հակողմ դպրոց, համալմալմալմալսասասասարան, գիրան, գիրան, գիրան, գիտատատատականկանկանկան----ուուուուսումսումսումսումնանանանասիսիսիսի----
րարարարական կկան կկան կկան կեդեդեդեդրոնրոնրոնրոններ, մշաներ, մշաներ, մշաներ, մշակուկուկուկութաթաթաթային պային պային պային պալատլատլատլատներ, եւայլններ, եւայլններ, եւայլններ, եւայլն::::    

ԼոյԼոյԼոյԼոյսին կասին կասին կասին կարօտ է նարօտ է նարօտ է նարօտ է նաեւ մարեւ մարեւ մարեւ մարդուն հոդուն հոդուն հոդուն հոգին, այն` որ գին, այն` որ գին, այն` որ գին, այն` որ 
մտքի համտքի համտքի համտքի հաշշշշ----ւումւումւումւումնենենեներէն, տրարէն, տրարէն, տրարէն, տրամամամամաբաբաբաբանունունունութեան զօթեան զօթեան զօթեան զօրուրուրուրութեթեթեթենէն նէն նէն նէն 
կը խուկը խուկը խուկը խուսասասասափի, որովփի, որովփի, որովփի, որովհեհեհեհետեւ տարտեւ տարտեւ տարտեւ տարբեր օրէնքբեր օրէնքբեր օրէնքբեր օրէնքնենենեներու ենրու ենրու ենրու ենթաթաթաթա----
կայ է. այն` որ ջակայ է. այն` որ ջակայ է. այն` որ ջակայ է. այն` որ ջահէն ու լամհէն ու լամհէն ու լամհէն ու լամբէն անբէն անբէն անբէն անդին, ուդին, ուդին, ուդին, ուսուսուսուսումէն մէն մէն մէն ու գիու գիու գիու գի----
տուտուտուտութեթեթեթենէն վեր, արնէն վեր, արնէն վեր, արնէն վեր, արուեսուեսուեսուեստատատատագիգիգիգիտատատատական սէկան սէկան սէկան սէրերերերերէն ու պարէն ու պարէն ու պարէն ու պա----
հանջհանջհանջհանջնենենեներէն տարրէն տարրէն տարրէն տարբեր լոյբեր լոյբեր լոյբեր լոյսի կը կասի կը կասի կը կասի կը կարօրօրօրօտի. կը կատի. կը կատի. կը կատի. կը կարօրօրօրօտի տի տի տի 
անեղ լոյանեղ լոյանեղ լոյանեղ լոյսին, լոյսին, լոյսին, լոյսին, լոյսի լոյսի լոյսի լոյսի լոյսինսինսինսին::::    Այս իմասԱյս իմասԱյս իմասԱյս իմաստով առած` այտով առած` այտով առած` այտով առած` այսօրսօրսօրսօր----
ուան մեր կեանուան մեր կեանուան մեր կեանուան մեր կեանքին մէջ դժբախքին մէջ դժբախքին մէջ դժբախքին մէջ դժբախտատատատաբար քիչ են այն բար քիչ են այն բար քիչ են այն բար քիչ են այն 
վայրկվայրկվայրկվայրկեանեանեանեաննենենեները, երբ մեր հորը, երբ մեր հորը, երբ մեր հորը, երբ մեր հոգիգիգիգինենենեները կը ջերրը կը ջերրը կը ջերրը կը ջերմամամամանան Անոր նան Անոր նան Անոր նան Անոր 
ճաճաճաճառառառառագայթգայթգայթգայթնենենեներով. շատ կարճ են այդ պարով. շատ կարճ են այդ պարով. շատ կարճ են այդ պարով. շատ կարճ են այդ պահեհեհեհերը երբ մեր րը երբ մեր րը երբ մեր րը երբ մեր 
հոհոհոհոգիգիգիգինենենեները Անով կը քաղցրը Անով կը քաղցրը Անով կը քաղցրը Անով կը քաղցրարարարանան ու կը պանան ու կը պանան ու կը պանան ու կը պարարրարրարրարտատատատանաննաննաննան::::    
Եւ այդ իսկ պատԵւ այդ իսկ պատԵւ այդ իսկ պատԵւ այդ իսկ պատճաճաճաճառով մեր սրտերն ու միտռով մեր սրտերն ու միտռով մեր սրտերն ու միտռով մեր սրտերն ու միտքեքեքեքերը եւ մեր րը եւ մեր րը եւ մեր րը եւ մեր 
հոհոհոհոգիգիգիգինենենեները չեն հարը չեն հարը չեն հարը չեն հասունսունսունսուննար շունար շունար շունար շուտով ու չեն կրնար բաշխտով ու չեն կրնար բաշխտով ու չեն կրնար բաշխտով ու չեն կրնար բաշխ----
ուիլ իրենցուիլ իրենցուիլ իրենցուիլ իրենցմէ դուրս` ումէ դուրս` ումէ դուրս` ումէ դուրս` ուրիշրիշրիշրիշնենենեներունրունրունրուն::::    

ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհի մէջ միշտ եղած են եւ կան այնհի մէջ միշտ եղած են եւ կան այնհի մէջ միշտ եղած են եւ կան այնհի մէջ միշտ եղած են եւ կան այնպիպիպիպիսի սի սի սի 
մարմարմարմարդիկ, որոնք չեն գիդիկ, որոնք չեն գիդիկ, որոնք չեն գիդիկ, որոնք չեն գիտեր ՆԱտեր ՆԱտեր ՆԱտեր ՆԱՅԻԼՅԻԼՅԻԼՅԻԼ::::    Կոյր են անոնց հոԿոյր են անոնց հոԿոյր են անոնց հոԿոյր են անոնց հո----
գիգիգիգինենենեները եւ չեն կրնար տեսրը եւ չեն կրնար տեսրը եւ չեն կրնար տեսրը եւ չեն կրնար տեսնելնելնելնել::::    Անոնց հաԱնոնց հաԱնոնց հաԱնոնց համար էր, որ Յիմար էր, որ Յիմար էր, որ Յիմար էր, որ Յի----
սուս ըսաւ. սուս ըսաւ. սուս ըսաւ. սուս ըսաւ. ,,,,Բաց աչԲաց աչԲաց աչԲաց աչքեքեքեքերով պիրով պիրով պիրով պիտի նատի նատի նատի նային` բայց պիյին` բայց պիյին` բայց պիյին` բայց պիտի տի տի տի 
չտեսչտեսչտեսչտեսնեննեննեննեն» » » » (Մկ 4.12)(Մկ 4.12)(Մկ 4.12)(Մկ 4.12)::::    

Կան ուԿան ուԿան ուԿան ուրիշրիշրիշրիշներ, որոնք խաներ, որոնք խաներ, որոնք խաներ, որոնք խաւաւաւաւարրրրին մէջ իրենց աչին մէջ իրենց աչին մէջ իրենց աչին մէջ իրենց աչքեքեքեքերը րը րը րը 
կը յոգկը յոգկը յոգկը յոգնեցնեցնեցնեցնեն ի զուր, եւ երբ իրենք զինեն ի զուր, եւ երբ իրենք զինեն ի զուր, եւ երբ իրենք զինեն ի զուր, եւ երբ իրենք զիրենք գտնեն իր լոյրենք գտնեն իր լոյրենք գտնեն իր լոյրենք գտնեն իր լոյ----
սով արեւն իսկ նսեսով արեւն իսկ նսեսով արեւն իսկ նսեսով արեւն իսկ նսեմացմացմացմացնող այն Արենող այն Արենող այն Արենող այն Արեգագագագակին դէմ յանկին դէմ յանկին դէմ յանկին դէմ յանդիդիդիդի----
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ման, կը շլաման, կը շլաման, կը շլաման, կը շլանան ու կը ցանան ու կը ցանան ու կը ցանան ու կը ցաւին իրենց աչւին իրենց աչւին իրենց աչւին իրենց աչքեքեքեքերը, եւ իրենք րը, եւ իրենք րը, եւ իրենք րը, եւ իրենք 
կռնակ կը դարկռնակ կը դարկռնակ կը դարկռնակ կը դարձձձձնեն Անորնեն Անորնեն Անորնեն Անոր::::    

Կան շաԿան շաԿան շաԿան շատեր, որոնք անտեր, որոնք անտեր, որոնք անտեր, որոնք անխոսխոսխոսխոստոտոտոտովավավավանենենենելի վախ մը ուլի վախ մը ուլի վախ մը ուլի վախ մը ու----
նին իրենց իսկ ըննին իրենց իսկ ըննին իրենց իսկ ըննին իրենց իսկ ընթացթացթացթացքէն, իրենց իսկ կաքէն, իրենց իսկ կաքէն, իրենց իսկ կաքէն, իրենց իսկ կատատատատարած անիրած անիրած անիրած անի----
րաւ գորրաւ գորրաւ գորրաւ գործեծեծեծերէն, ու չեն ուրէն, ու չեն ուրէն, ու չեն ուրէն, ու չեն ուզեր երզեր երզեր երզեր երթալ լոյթալ լոյթալ լոյթալ լոյսինսինսինսին::::    Անոնց հաԱնոնց հաԱնոնց հաԱնոնց հա----
մար է որ Յիմար է որ Յիմար է որ Յիմար է որ Յիսուս ըսաւ կրկին. սուս ըսաւ կրկին. սուս ըսաւ կրկին. սուս ըսաւ կրկին. ,,,,ԼոյԼոյԼոյԼոյսը աշսը աշսը աշսը աշխարհ եկաւ, խարհ եկաւ, խարհ եկաւ, խարհ եկաւ, 
բայց մարբայց մարբայց մարբայց մարդիկ լոյդիկ լոյդիկ լոյդիկ լոյսէն աւեսէն աւեսէն աւեսէն աւելի խալի խալի խալի խաւաւաւաւարը նարը նարը նարը նախընտխընտխընտխընտրերերերեցին, ցին, ցին, ցին, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ իրենց գորտեւ իրենց գորտեւ իրենց գորտեւ իրենց գործեծեծեծերը չար էինրը չար էինրը չար էինրը չար էին»»»»    ((((Յհ 3.19)Յհ 3.19)Յհ 3.19)Յհ 3.19)::::    

Կան տաԿան տաԿան տաԿան տակակակակաւին ոււին ոււին ոււին ուրիշրիշրիշրիշներ, որոնք կներ, որոնք կներ, որոնք կներ, որոնք կ’’’’ուուուուրարարարանան զԱյն նան զԱյն նան զԱյն նան զԱյն 
յայայայանուն նոնուն նոնուն նոնուն նորարարարարարարարարուրուրուրութեան, յաթեան, յաթեան, յաթեան, յանուն կեղծ բանուն կեղծ բանուն կեղծ բանուն կեղծ բարերերերեկակակակամումումումու----
թեանց եւ շոթեանց եւ շոթեանց եւ շոթեանց եւ շողողողողոքորթ պատքորթ պատքորթ պատքորթ պատշաշաշաշաճուճուճուճութեանց, կամ յաթեանց, կամ յաթեանց, կամ յաթեանց, կամ յանուն նուն նուն նուն 
պատրպատրպատրպատրուակուակուակուակեալ եալ եալ եալ ,,,,գիգիգիգիտատատատականկանկանկան»»»»ուուուութեանթեանթեանթեան    եւ եւ եւ եւ ,,,,ուուուուսումսումսումսումնանանանա----
կանկանկանկան»»»»ուուուութեանթեանթեանթեան::::    ՄարՄարՄարՄարդիկ` որոնք կադիկ` որոնք կադիկ` որոնք կադիկ` որոնք կամամամամաւուուուորարարարապէս կը փապէս կը փապէս կը փապէս կը փա----
կեն կեն կեն կեն իրենց աչիրենց աչիրենց աչիրենց աչքեքեքեքերը, կը ծանրը, կը ծանրը, կը ծանրը, կը ծանրացրացրացրացնեն իրենց կոնեն իրենց կոնեն իրենց կոնեն իրենց կոպեպեպեպերը, որրը, որրը, որրը, որ----
պէսպէսպէսպէսզի անոնցզի անոնցզի անոնցզի անոնցմէ ներս չթամէ ներս չթամէ ներս չթամէ ներս չթափանփանփանփանցէ ճշմարցէ ճշմարցէ ճշմարցէ ճշմարտուտուտուտութեան լոյթեան լոյթեան լոյթեան լոյ----
սըսըսըսը::::    ՄարՄարՄարՄարդիկ` որոնք կը փադիկ` որոնք կը փադիկ` որոնք կը փադիկ` որոնք կը փակեն իրենց մտքի պակեն իրենց մտքի պակեն իրենց մտքի պակեն իրենց մտքի պատուտուտուտու----
հանհանհանհաննենենեները, որրը, որրը, որրը, որպէսպէսպէսպէսզի անոնցզի անոնցզի անոնցզի անոնցմէ ներս չթամէ ներս չթամէ ներս չթամէ ներս չթափանփանփանփանցէ ճշմարցէ ճշմարցէ ճշմարցէ ճշմար----
տուտուտուտութեան խօսթեան խօսթեան խօսթեան խօսքըքըքըքը::::    Մէկ խօսՄէկ խօսՄէկ խօսՄէկ խօսքով մարքով մարքով մարքով մարդիկ` որոնք իրենցդիկ` որոնք իրենցդիկ` որոնք իրենցդիկ` որոնք իրենցմէ մէ մէ մէ 
բանբանբանբան    մը չզոմը չզոմը չզոմը չզոհեհեհեհելու հալու հալու հալու համար կը զոմար կը զոմար կը զոմար կը զոհեն ճշմարհեն ճշմարհեն ճշմարհեն ճշմարտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ՄինչՄինչՄինչՄինչդեռ հեդեռ հեդեռ հեդեռ հերոսրոսրոսրոսնենենեները անոնք են, որոնք կը զոհրը անոնք են, որոնք կը զոհրը անոնք են, որոնք կը զոհրը անոնք են, որոնք կը զոհուին ուին ուին ուին 
առանց երառանց երառանց երառանց երբեք զոբեք զոբեք զոբեք զոհեհեհեհելուլուլուլու::::    

Եւ իրաւ քրիսԵւ իրաւ քրիսԵւ իրաւ քրիսԵւ իրաւ քրիստոնտոնտոնտոնեան պէտք է գիտեան պէտք է գիտեան պէտք է գիտեան պէտք է գիտնայ զոհնայ զոհնայ զոհնայ զոհուիլուիլուիլուիլ::::    
Դժուար բան է զոԴժուար բան է զոԴժուար բան է զոԴժուար բան է զոհեհեհեհելըլըլըլը::::    Բայց անԲայց անԲայց անԲայց անգամ մը որ տիգամ մը որ տիգամ մը որ տիգամ մը որ տիրարարարա----

նանք այդ առանանք այդ առանանք այդ առանանք այդ առաքիքիքիքինունունունութեան, այն ատեն ինքթեան, այն ատեն ինքթեան, այն ատեն ինքթեան, այն ատեն ինքննննաաաաբեբեբեբերարարարաբար բար բար բար 
կը բացկը բացկը բացկը բացուի մեր առուի մեր առուի մեր առուի մեր առջեւ ճշմարջեւ ճշմարջեւ ճշմարջեւ ճշմարտուտուտուտութեան ճամթեան ճամթեան ճամթեան ճամբան, որուն բան, որուն բան, որուն բան, որուն 
վրայ ամուր կերվրայ ամուր կերվրայ ամուր կերվրայ ամուր կերպով կը շոպով կը շոպով կը շոպով կը շողայ Բեթղայ Բեթղայ Բեթղայ Բեթղեղեղեղեհէմի մսուհէմի մսուհէմի մսուհէմի մսուրէն ծարէն ծարէն ծարէն ծա----
գող Արգող Արգող Արգող Արդադադադարուրուրուրութեան Արեթեան Արեթեան Արեթեան Արեգագագագակըկըկըկը::::    
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ԻՆՉ ՈՐ ԱՍՏՈՒԱԾԻՆՉ ՈՐ ԱՍՏՈՒԱԾԻՆՉ ՈՐ ԱՍՏՈՒԱԾԻՆՉ ՈՐ ԱՍՏՈՒԱԾ    

ՄԵԶԻ ՀԱՄԱՐ ԿԸ ԿԱՄԵՆԱՅՄԵԶԻ ՀԱՄԱՐ ԿԸ ԿԱՄԵՆԱՅՄԵԶԻ ՀԱՄԱՐ ԿԸ ԿԱՄԵՆԱՅՄԵԶԻ ՀԱՄԱՐ ԿԸ ԿԱՄԵՆԱՅ    
    

,,,,ՅովՅովՅովՅովսէսէսէսէ´́́́փ, Դափ, Դափ, Դափ, Դաւիւիւիւիթիթիթիթի´́́́    որորորորդի, միդի, միդի, միդի, մի´́́́    
վախվախվախվախնար ամուսնար ամուսնար ամուսնար ամուսնանանանանանանանալու նշալու նշալու նշալու նշանանանանա----
ծիդ` Մծիդ` Մծիդ` Մծիդ` Մարարարարիիիիաաաամի հետ, որովմի հետ, որովմի հետ, որովմի հետ, որովհեհեհեհետեւ իր տեւ իր տեւ իր տեւ իր 
մէջ յղացմէջ յղացմէջ յղացմէջ յղացուաուաուաուածը Սուրբ հոգիծը Սուրբ հոգիծը Սուրբ հոգիծը Սուրբ հոգիէն էէն էէն էէն է::::    ՈրՈրՈրՈր----
դի մը պիդի մը պիդի մը պիդի մը պիտի ծնի, եւ զայն պիտի ծնի, եւ զայն պիտի ծնի, եւ զայն պիտի ծնի, եւ զայն պիտի կոտի կոտի կոտի կո----
չես Յիչես Յիչես Յիչես Յիսուս, որովսուս, որովսուս, որովսուս, որովհեհեհեհետեւ անիտեւ անիտեւ անիտեւ անիկա իր կա իր կա իր կա իր 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդը իրենց մեղդը իրենց մեղդը իրենց մեղդը իրենց մեղքեքեքեքերէն պիրէն պիրէն պիրէն պիտի տի տի տի 
փրկէփրկէփրկէփրկէ»»»»::::    

((((Մտ 1.20Մտ 1.20Մտ 1.20Մտ 1.20----21)21)21)21)    
    
ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս ամպէս ամպէս ամպէս ամպապապապամած երմած երմած երմած երկինկինկինկինքին վրայ յանքին վրայ յանքին վրայ յանքին վրայ յանկարծ կը կարծ կը կարծ կը կարծ կը 

փայփայփայփայլալալալատատատատակէ կայկէ կայկէ կայկէ կայծածածածակը, որ կարկը, որ կարկը, որ կարկը, որ կարծէք երծէք երծէք երծէք երկինկինկինկինքին սիրքին սիրքին սիրքին սիրտը տը տը տը 
պատպատպատպատռեռեռեռելով կլով կլով կլով կ’’’’իջիջիջիջնէ վար` մունէ վար` մունէ վար` մունէ վար` մութով պաթով պաթով պաթով պատած երտած երտած երտած երկիկիկիկիրը, այնրը, այնրը, այնրը, այն----
պէս եղաւ երեպէս եղաւ երեպէս եղաւ երեպէս եղաւ երեւոււոււոււումը հրեշմը հրեշմը հրեշմը հրեշտատատատակին, որ եկած էր Ասկին, որ եկած էր Ասկին, որ եկած էր Ասկին, որ եկած էր Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
կողկողկողկողմէ յամէ յամէ յամէ յատուկ պատտուկ պատտուկ պատտուկ պատգամ մը տագամ մը տագամ մը տագամ մը տալու իրենլու իրենլու իրենլու իրեն::::    ՅովՅովՅովՅովսէփ իր սէփ իր սէփ իր սէփ իր 
միտմիտմիտմիտքը փոքը փոքը փոքը փոթորթորթորթորկող տագկող տագկող տագկող տագնանանանապը գրկած կը քնապը գրկած կը քնապը գրկած կը քնապը գրկած կը քնանար աննար աննար աննար ան----
հանհանհանհանդարտ կերդարտ կերդարտ կերդարտ կերպպպպով, երբ Աստով, երբ Աստով, երբ Աստով, երբ Աստուած այսուած այսուած այսուած այսպէս` երապէս` երապէս` երապէս` երազի մէջ զի մէջ զի մէջ զի մէջ 
կու գար իրեն յայտկու գար իրեն յայտկու գար իրեն յայտկու գար իրեն յայտնենենենելու այն մեծ խորլու այն մեծ խորլու այն մեծ խորլու այն մեծ խորհուրհուրհուրհուրդը, որուն մադը, որուն մադը, որուն մադը, որուն մա----
սին անցսին անցսին անցսին անցեաեաեաեալին ծուէնլին ծուէնլին ծուէնլին ծուէն----ծուէն յայտծուէն յայտծուէն յայտծուէն յայտնունունունութիւն տուած էր իր թիւն տուած էր իր թիւն տուած էր իր թիւն տուած էր իր 
սուրբ մարսուրբ մարսուրբ մարսուրբ մարգագագագարէրէրէրէնենենեներուն բերրուն բերրուն բերրուն բերնով, իր ժոնով, իր ժոնով, իր ժոնով, իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը նադը նադը նադը նախախախախա----
պատպատպատպատրասրասրասրաստետետետելու հալու հալու հալու համար անսմար անսմար անսմար անսպապապապասեսեսեսելի այն յայտլի այն յայտլի այն յայտլի այն յայտնունունունութեան, թեան, թեան, թեան, 
ոոոոր բար բար բար բացացացացառիկ ու նոռիկ ու նոռիկ ու նոռիկ ու նո´́́́ր աստր աստր աստր աստուաուաուաուածածածածայայտյայտյայտյայտնունունունութիւն մը պիթիւն մը պիթիւն մը պիթիւն մը պիտի տի տի տի 
ըլըլըլըլլարլարլարլար::::    

ՅովՅովՅովՅովսէփ, որ դեռ քասէփ, որ դեռ քասէփ, որ դեռ քասէփ, որ դեռ քանի մը օրեր առաջ յաննի մը օրեր առաջ յաննի մը օրեր առաջ յաննի մը օրեր առաջ յանկարկարկարկարծօծօծօծօրէն րէն րէն րէն 
իմաիմաիմաիմացաւ, թէ իր ցեցաւ, թէ իր ցեցաւ, թէ իր ցեցաւ, թէ իր ցեղէն եւ ազղէն եւ ազղէն եւ ազղէն եւ ազգագագագատոհտոհտոհտոհմէն իր ընտմէն իր ընտմէն իր ընտմէն իր ընտրած նշարած նշարած նշարած նշա----
նանանանածը` Մարծը` Մարծը` Մարծը` Մարիիիիամ, յղի է, նախ զայամ, յղի է, նախ զայամ, յղի է, նախ զայամ, յղի է, նախ զայրոյրոյրոյրոյթով ու ընդվթով ու ընդվթով ու ընդվթով ու ընդվզուզուզուզումով մով մով մով 
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լեցլեցլեցլեցուեուեուեուեցաւ, եւ կտրուկ կերցաւ, եւ կտրուկ կերցաւ, եւ կտրուկ կերցաւ, եւ կտրուկ կերպով որոպով որոպով որոպով որոշեց չեղշեց չեղշեց չեղշեց չեղեալ հաեալ հաեալ հաեալ համամամամարել րել րել րել 
նշանշանշանշանանանանախօխօխօխօսուսուսուսութեամբ պաշթեամբ պաշթեամբ պաշթեամբ պաշտօտօտօտօնանանանակակակականանանանացած իրենց կացած իրենց կացած իրենց կացած իրենց կապը պը պը պը 
եւ զայն տուն ղրկելեւ զայն տուն ղրկելեւ զայն տուն ղրկելեւ զայն տուն ղրկել::::    ՄարՄարՄարՄարիիիիամ իամ իամ իամ ի´́́́նք ըսեր էր թէ յղի է, եւ նք ըսեր էր թէ յղի է, եւ նք ըսեր էր թէ յղի է, եւ նք ըսեր էր թէ յղի է, եւ 
պատպատպատպատմեր էր Գաբրիմեր էր Գաբրիմեր էր Գաբրիմեր էր Գաբրիէլ հրեշէլ հրեշէլ հրեշէլ հրեշտատատատակին երեկին երեկին երեկին երեւոււոււոււումին եւ Ասմին եւ Ասմին եւ Ասմին եւ Աստուտուտուտու----
ծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ բեմէ բեմէ բեմէ բերած աւերած աւերած աւերած աւետիտիտիտիսի մասի մասի մասի մասին, թէ ծնող մասին, թէ ծնող մասին, թէ ծնող մասին, թէ ծնող մանունունունուկը կը կը կը 
ԲարձրԲարձրԲարձրԲարձրեալ Ասեալ Ասեալ Ասեալ Աստուտուտուտուծծծծոյ Որոյ Որոյ Որոյ Որդին պիդին պիդին պիդին պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ, որ պիլայ, որ պիլայ, որ պիլայ, որ պիտի գայ տի գայ տի գայ տի գայ 
անանանանվախվախվախվախճան թաճան թաճան թաճան թագագագագաւուուուորուրուրուրութիւն մը բեթիւն մը բեթիւն մը բեթիւն մը բերերերերելուլուլուլու::::    Բայց ԱսԲայց ԱսԲայց ԱսԲայց Աստուտուտուտու----
ծոյ Ործոյ Ործոյ Ործոյ Որդին ինդին ինդին ինդին ինչո՞ւ մարդչո՞ւ մարդչո՞ւ մարդչո՞ւ մարդկակակակային ծնունյին ծնունյին ծնունյին ծնունդով մը պիդով մը պիդով մը պիդով մը պիտի ծնէր` տի ծնէր` տի ծնէր` տի ծնէր` 
իր ժոիր ժոիր ժոիր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին եւ մարդդին եւ մարդդին եւ մարդդին եւ մարդկուկուկուկութեան փրկութեան փրկութեան փրկութեան փրկութիւն բեթիւն բեթիւն բեթիւն բերերերերելու լու լու լու 
հահահահամարմարմարմար::::    Լսուա՞ծ բան էր ատիԼսուա՞ծ բան էր ատիԼսուա՞ծ բան էր ատիԼսուա՞ծ բան էր ատիկա, ո՞վ կրնար այնկա, ո՞վ կրնար այնկա, ո՞վ կրնար այնկա, ո՞վ կրնար այնքան քան քան քան 
մը մը մը մը միմիմիմիաաաամիտ ըլմիտ ըլմիտ ըլմիտ ըլլալ, որ այդլալ, որ այդլալ, որ այդլալ, որ այդպիպիպիպիսի բասի բասի բասի բանի մը հանի մը հանի մը հանի մը հաւաւաւաւատարտարտարտար::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
ՅովՅովՅովՅովսէսէսէսէփի արփի արփի արփի արդար հոդար հոդար հոդար հոգին բրտօգին բրտօգին բրտօգին բրտօրէն սկսաւ տանջրէն սկսաւ տանջրէն սկսաւ տանջրէն սկսաւ տանջուիլ. իր ուիլ. իր ուիլ. իր ուիլ. իր 
ընտընտընտընտրած նշարած նշարած նշարած նշանանանանածին անծին անծին անծին անհահահահաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեան կասթեան կասթեան կասթեան կասկակակակածը եւ ծը եւ ծը եւ ծը եւ 
դառդառդառդառնունունունութիւնը իր սրտին, կորսընթիւնը իր սրտին, կորսընթիւնը իր սրտին, կորսընթիւնը իր սրտին, կորսընցուց հանցուց հանցուց հանցուց հանգիստ եւ քունգիստ եւ քունգիստ եւ քունգիստ եւ քուն::::    
ՈւրՈւրՈւրՈւրկէ՞ եւ ի՞նչկէ՞ եւ ի՞նչկէ՞ եւ ի՞նչկէ՞ եւ ի՞նչպէս պիպէս պիպէս պիպէս պիտի գիտտի գիտտի գիտտի գիտնար ան, թէ Անար ան, թէ Անար ան, թէ Անար ան, թէ Ասսսստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
մասմասմասմասնանանանաւոր ընտւոր ընտւոր ընտւոր ընտրուրուրուրութեամթեամթեամթեամբը Մարբը Մարբը Մարբը Մարիիիիամ որոշամ որոշամ որոշամ որոշուած մայուած մայուած մայուած մայրը րը րը րը 
պիպիպիպիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար Աստլար Աստլար Աստլար Աստուաուաուաուածորդիծորդիծորդիծորդիինինինին::::    ՈւրՈւրՈւրՈւրկէ՞ եւ ի՞նչկէ՞ եւ ի՞նչկէ՞ եւ ի՞նչկէ՞ եւ ի՞նչպէս պիպէս պիպէս պիպէս պի----
տի գիտտի գիտտի գիտտի գիտնար ան, թէ Մարնար ան, թէ Մարնար ան, թէ Մարնար ան, թէ Մարիիիիամ Ասամ Ասամ Ասամ Աստուտուտուտուծոյ Սուրբ Հոգիծոյ Սուրբ Հոգիծոյ Սուրբ Հոգիծոյ Սուրբ Հոգիին ին ին ին 
ներներներներգորգորգորգործուծուծուծութեամբ յղի մնաթեամբ յղի մնաթեամբ յղի մնաթեամբ յղի մնացած է, եւ իր մէջ ան կը կրէ ցած է, եւ իր մէջ ան կը կրէ ցած է, եւ իր մէջ ան կը կրէ ցած է, եւ իր մէջ ան կը կրէ 
ան` որուն սպաան` որուն սպաան` որուն սպաան` որուն սպասեր էին իր հայսեր էին իր հայսեր էին իր հայսեր էին իր հայրերերերերըրըրըրը    դադադադարերերերերով, եւ անձրով, եւ անձրով, եւ անձրով, եւ անձ----
կուկուկուկութեամբ սպաթեամբ սպաթեամբ սպաթեամբ սպասեր էր ու կը սպասեր էր ու կը սպասեր էր ու կը սպասեր էր ու կը սպասեր նասեր նասեր նասեր նաեւ ինեւ ինեւ ինեւ ինքըքըքըքը::::    ՈւրՈւրՈւրՈւր----
կէ՞ եւ ի՞նչկէ՞ եւ ի՞նչկէ՞ եւ ի՞նչկէ՞ եւ ի՞նչպէս պիպէս պիպէս պիպէս պիտի գիտտի գիտտի գիտտի գիտնար ան, թէ Ասնար ան, թէ Ասնար ան, թէ Ասնար ան, թէ Աստուտուտուտուծոյ փրկածոյ փրկածոյ փրկածոյ փրկա----
գորգորգորգործուծուծուծութեան խոթեան խոթեան խոթեան խորարարարախորխորխորխորհուրդ ծրագհուրդ ծրագհուրդ ծրագհուրդ ծրագրին մէջ` Աստրին մէջ` Աստրին մէջ` Աստրին մէջ` Աստուած ուած ուած ուած 
յայայայատուկ եւ կատուկ եւ կատուկ եւ կատուկ եւ կարերերերեւոր դեր մը վեւոր դեր մը վեւոր դեր մը վեւոր դեր մը վերարարարապապապապահած էր նահած էր նահած էր նահած էր նաեւ եւ եւ եւ 
իրեն` Յովիրեն` Յովիրեն` Յովիրեն` Յովսէսէսէսէփի, Դափի, Դափի, Դափի, Դաւիթ թաւիթ թաւիթ թաւիթ թագագագագաւուուուորի այս կրտսեր յետրի այս կրտսեր յետրի այս կրտսեր յետրի այս կրտսեր յետ----
նորնորնորնորդին, որուն հոդին, որուն հոդին, որուն հոդին, որուն հոգեգեգեգեւոր շաւոր շաւոր շաւոր շառառառառաւիւիւիւիղէն Աստղէն Աստղէն Աստղէն Աստուած պիուած պիուած պիուած պիտի տի տի տի 
վեվեվեվերարարարականգկանգկանգկանգնէր Դանէր Դանէր Դանէր Դաւիւիւիւիթի անկթի անկթի անկթի անկեալ թաեալ թաեալ թաեալ թագագագագաւուուուորուրուրուրութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
մարմմարմմարմմարմնանանանաւուուուորը փորը փորը փորը փոխախախախարիրիրիրինենենենելով հոլով հոլով հոլով հոգեգեգեգեւոր թաւոր թաւոր թաւոր թագագագագաւուուուորուրուրուրու----
թեամբթեամբթեամբթեամբ::::    
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ՀիՀիՀիՀիմա Տիմա Տիմա Տիմա Տիրոջ հրեշրոջ հրեշրոջ հրեշրոջ հրեշտատատատակը կու գար իր միտկը կու գար իր միտկը կու գար իր միտկը կու գար իր միտքը խաքը խաքը խաքը խաղաղաղաղա----
ղեցղեցղեցղեցնենենենելու, ցոյց տալու, ցոյց տալու, ցոյց տալու, ցոյց տալոլոլոլու իր նշաւ իր նշաւ իր նշաւ իր նշանանանանածին` Մարծին` Մարծին` Մարծին` Մարիիիիաաաամի կամի կամի կամի կա----
տարտարտարտարեալ անբեալ անբեալ անբեալ անբծուծուծուծութիւնը, եւ հասթիւնը, եւ հասթիւնը, եւ հասթիւնը, եւ հաստատատատատետետետելու այն` ինչ որ լու այն` ինչ որ լու այն` ինչ որ լու այն` ինչ որ 
անիանիանիանիկա ըսեր էր իրեն` ծնեկա ըսեր էր իրեն` ծնեկա ըսեր էր իրեն` ծնեկա ըսեր էր իրեն` ծնելիք մալիք մալիք մալիք մանունունունուկի մակի մակի մակի մասին.սին.սին.սին.----    ,,,,ՅովՅովՅովՅով----
սէսէսէսէ´́́́փ, Դափ, Դափ, Դափ, Դաւիւիւիւիթիթիթիթի´́́́    որորորորդի, միդի, միդի, միդի, մի´́́́    վախվախվախվախնար ամուսնար ամուսնար ամուսնար ամուսնանանանանանանանալու լու լու լու 
նշանշանշանշանանանանածիդ` Մարծիդ` Մարծիդ` Մարծիդ` Մարիիիիաաաամի հետ, որովմի հետ, որովմի հետ, որովմի հետ, որովհեհեհեհետեւ իր մէջ յղացտեւ իր մէջ յղացտեւ իր մէջ յղացտեւ իր մէջ յղաց----
ուաուաուաուածը Սուրբ Հոգիծը Սուրբ Հոգիծը Սուրբ Հոգիծը Սուրբ Հոգիէն էէն էէն էէն է::::    ՈրՈրՈրՈրդի մը պիդի մը պիդի մը պիդի մը պիտի ծնի, եւ զայն պիտի ծնի, եւ զայն պիտի ծնի, եւ զայն պիտի ծնի, եւ զայն պի----
տի կոտի կոտի կոտի կոչես Յիչես Յիչես Յիչես Յիսուս, որովսուս, որովսուս, որովսուս, որովհեհեհեհետեւ անիտեւ անիտեւ անիտեւ անիկա իր ժոկա իր ժոկա իր ժոկա իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը դը դը դը 
իրենց մեղիրենց մեղիրենց մեղիրենց մեղքեքեքեքերէն պիրէն պիրէն պիրէն պիտի փրկէտի փրկէտի փրկէտի փրկէ»»»»::::    

Ահա` անԱհա` անԱհա` անԱհա` անհահահահաւաւաւաւատատատատալին հալին հալին հալին հաւաւաւաւատատատատալի կը դառլի կը դառլի կը դառլի կը դառնար հինար հինար հինար հի----
մամամամա::::    ԱնԱնԱնԱնհահահահաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեան կասթեան կասթեան կասթեան կասկակակակածը կը փածը կը փածը կը փածը կը փարարարարատէր եւ տէր եւ տէր եւ տէր եւ 
կը դառկը դառկը դառկը դառնար հինար հինար հինար հիաաաացում այն սքանցում այն սքանցում այն սքանցում այն սքանչեչեչեչելլլլի հաի հաի հաի հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումու----
թեան` որ Մարթեան` որ Մարթեան` որ Մարթեան` որ Մարիիիիամ ցուամ ցուամ ցուամ ցուցացացացաբեբեբեբերած էր իր Արարած էր իր Արարած էր իր Արարած էր իր Արարիրիրիրիչին եւ չին եւ չին եւ չին եւ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյն, բածոյն, բածոյն, բածոյն, բացարցարցարցարձակ հնաձակ հնաձակ հնաձակ հնազանզանզանզանդուդուդուդութեամբ ենթեամբ ենթեամբ ենթեամբ ենթարկթարկթարկթարկուեուեուեուե----
լով անոր կամլով անոր կամլով անոր կամլով անոր կամքին, անքին, անքին, անքին, անտետետետեսեսեսեսելով այն հալով այն հալով այն հալով այն հաւաւաւաւանանանանական արկան արկան արկան ար----
հահահահամամամամարրրր----հանքն ու անարհանքն ու անարհանքն ու անարհանքն ու անարգանգանգանգանքը, անքը, անքը, անքը, անտետետետեսումն ու լքուսումն ու լքուսումն ու լքուսումն ու լքումը, մը, մը, մը, 
որոնք կրնաորոնք կրնաորոնք կրնաորոնք կրնային Յովյին Յովյին Յովյին Յովսէսէսէսէփի կամ փի կամ փի կամ փի կամ ուուուուրիշ մարրիշ մարրիշ մարրիշ մարդոց կողդոց կողդոց կողդոց կողմէ մէ մէ մէ 
գալգալգալգալ::::    ՀիՀիՀիՀիաաաացուցուցուցումը նամը նամը նամը նաեւ սուրբ երեւ սուրբ երեւ սուրբ երեւ սուրբ երկիւկիւկիւկիւղի կը փոխղի կը փոխղի կը փոխղի կը փոխուէր, որովուէր, որովուէր, որովուէր, որով----
հեհեհեհետեւ կը հասկտեւ կը հասկտեւ կը հասկտեւ կը հասկնար հինար հինար հինար հիմա, թէ մարդ էամա, թէ մարդ էամա, թէ մարդ էամա, թէ մարդ էակէ մը չէկէ մը չէկէ մը չէկէ մը չէ´́́́    որ որ որ որ 
անիանիանիանիկա յղի մնակա յղի մնակա յղի մնակա յղի մնացած է, այլ` Ասցած է, այլ` Ասցած է, այլ` Ասցած է, այլ` Աստուտուտուտուծոյ Սուրբ Հոծոյ Սուրբ Հոծոյ Սուրբ Հոծոյ Սուրբ Հոգին գին գին գին 
եկած եւ հանգեկած եւ հանգեկած եւ հանգեկած եւ հանգչած է անոր վրայ, եւ Բարձրչած է անոր վրայ, եւ Բարձրչած է անոր վրայ, եւ Բարձրչած է անոր վրայ, եւ Բարձրեաեաեաեալը իլը իլը իլը ի´́́́նք նք նք նք 
եկած է անոր մէջ տաեկած է անոր մէջ տաեկած է անոր մէջ տաեկած է անոր մէջ տաղաղաղաղաւաւաւաւարրրրեեեելու եւ բնալու եւ բնալու եւ բնալու եւ բնակեկեկեկելու, որլու, որլու, որլու, որպէսպէսպէսպէսզի զի զի զի 
մարդմարդմարդմարդկակակակային մարյին մարյին մարյին մարմինն ու կերմինն ու կերմինն ու կերմինն ու կերպապապապարանրանրանրանքը իր վրայ հաքը իր վրայ հաքը իր վրայ հաքը իր վրայ հա----
գած` մարգած` մարգած` մարգած` մարդոց միդոց միդոց միդոց միջեւ բնաջեւ բնաջեւ բնաջեւ բնակի եւ անոնց հակի եւ անոնց հակի եւ անոնց հակի եւ անոնց համար իր կեանմար իր կեանմար իր կեանմար իր կեան----
քը տայքը տայքը տայքը տայ::::    Ատոր իբԱտոր իբԱտոր իբԱտոր իբրեւ խորհրրեւ խորհրրեւ խորհրրեւ խորհրդադադադանիշ` սկիզնիշ` սկիզնիշ` սկիզնիշ` սկիզբէն անոր պիբէն անոր պիբէն անոր պիբէն անոր պի----
տի տրուի տի տրուի տի տրուի տի տրուի ,,,,ՅիՅիՅիՅիսուսսուսսուսսուս» » » » անուանուանուանունը, որ կը նշանը, որ կը նշանը, որ կը նշանը, որ կը նշանանանանակէ` կէ` կէ` կէ` ,,,,ՏէՏէՏէՏէրը կը րը կը րը կը րը կը 
փրկէփրկէփրկէփրկէ», », », », որովորովորովորովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ անիանիանիանիկա իր ժոկա իր ժոկա իր ժոկա իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը պիդը պիդը պիդը պիտի փրկէ տի փրկէ տի փրկէ տի փրկէ 
իրենց մեղիրենց մեղիրենց մեղիրենց մեղքեքեքեքերէնրէնրէնրէն::::    
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Եւ ՄատԵւ ՄատԵւ ՄատԵւ Մատթէթէթէթէոս աւեոս աւեոս աւեոս աւետատատատարարարարանիչ կը հասնիչ կը հասնիչ կը հասնիչ կը հաստատատատատէ, թէ Յովտէ, թէ Յովտէ, թէ Յովտէ, թէ Յով----
սէփ սէփ սէփ սէփ ,,,,կակակակատատատատարեց ինչ որ Տիրեց ինչ որ Տիրեց ինչ որ Տիրեց ինչ որ Տիրոջ հրեշրոջ հրեշրոջ հրեշրոջ հրեշտատատատակը հրակը հրակը հրակը հրամամամամայեց յեց յեց յեց 
իրենիրենիրենիրեն» (1.24)» (1.24)» (1.24)» (1.24)::::    

ԱյԱյԱյԱյսօր, երբ Յիսօր, երբ Յիսօր, երբ Յիսօր, երբ Յիսուսուսուսուսի ծննդեան տօսի ծննդեան տօսի ծննդեան տօսի ծննդեան տօնը կը կանը կը կանը կը կանը կը կատատատատարենք` րենք` րենք` րենք` 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածորդիծորդիծորդիծորդիին մարին մարին մարին մարդեդեդեդեղուղուղուղութեան, այս պթեան, այս պթեան, այս պթեան, այս պաշաշաշաշտետետետելի աստլի աստլի աստլի աստ----
ուաուաուաուածածածածայայտյայտյայտյայտնունունունութեան խորթեան խորթեան խորթեան խորհուրհուրհուրհուրդը մեր միտդը մեր միտդը մեր միտդը մեր միտքեքեքեքերուն մէջ րուն մէջ րուն մէջ րուն մէջ 
առառառառնենենենելու հալու հալու հալու համար կրկին, եկէք մեր հայմար կրկին, եկէք մեր հայմար կրկին, եկէք մեր հայմար կրկին, եկէք մեր հայեացեացեացեացքը ուղքը ուղքը ուղքը ուղղենք ղենք ղենք ղենք 
աստաստաստաստուաուաուաուածածածածահայհայհայհայրուրուրուրութեան պատիւին կոչթեան պատիւին կոչթեան պատիւին կոչթեան պատիւին կոչուած Յովուած Յովուած Յովուած Յովսէսէսէսէփի փի փի փի 
եւ երեւ երեւ երեւ երկու հակու հակու հակու հակիրճ խորհրկիրճ խորհրկիրճ խորհրկիրճ խորհրդադադադածուծուծուծութիւնթիւնթիւնթիւններ կաներ կաներ կաներ կատատատատարենք րենք րենք րենք 
անոր վրայանոր վրայանոր վրայանոր վրայ::::    

1.1.1.1.----    ՅովՅովՅովՅովսէփ կասէփ կասէփ կասէփ կատարտարտարտարեալ եեալ եեալ եեալ եւ արւ արւ արւ արդար մարդար մարդար մարդար մարդըդըդըդը::::    
ԱռաԱռաԱռաԱռաջին հերջին հերջին հերջին հերթին Յովթին Յովթին Յովթին Յովսէսէսէսէփի մէջ կը տեսփի մէջ կը տեսփի մէջ կը տեսփի մէջ կը տեսնենք ու կը նենք ու կը նենք ու կը նենք ու կը 

ճանչճանչճանչճանչնանք արնանք արնանք արնանք արդար մարդար մարդար մարդար մարդը, ինչդը, ինչդը, ինչդը, ինչպէս աւեպէս աւեպէս աւեպէս աւետատատատարարարարանինինինիչը չը չը չը 
կկկկ’’’’ընդգընդգընդգընդգծէ զայնծէ զայնծէ զայնծէ զայն::::    ՈեՈեՈեՈեւէ յաւէ յաւէ յաւէ յատուկ տետուկ տետուկ տետուկ տեղեղեղեղեկուկուկուկութիւն չութիւն չութիւն չութիւն չունինք իր նինք իր նինք իր նինք իր 
մամամամասին, բայց սոսին, բայց սոսին, բայց սոսին, բայց սովովովովորարարարական մարդ մը չէր ան, վստական մարդ մը չէր ան, վստական մարդ մը չէր ան, վստական մարդ մը չէր ան, վստահահահահա----
բարբարբարբար::::    ԱստԱստԱստԱստուած ըստ իր կանուած ըստ իր կանուած ըստ իր կանուած ըստ իր կանխախախախագոյն գիգոյն գիգոյն գիգոյն գիտուտուտուտութեան` իր թեան` իր թեան` իր թեան` իր 
ծրագծրագծրագծրագրին իրարին իրարին իրարին իրագործգործգործգործման յարման յարման յարման յարմամամամարարարարագոյն իբգոյն իբգոյն իբգոյն իբրեւ գորրեւ գորրեւ գորրեւ գործիք ծիք ծիք ծիք 
նկանկանկանկատի առած էր զայն, եւ ասիտի առած էր զայն, եւ ասիտի առած էր զայն, եւ ասիտի առած էր զայն, եւ ասիկա ինք բակա ինք բակա ինք բակա ինք բաւաւաւաւարար է Յովրար է Յովրար է Յովրար է Յով----
սէսէսէսէփի մէջ ճանչփի մէջ ճանչփի մէջ ճանչփի մէջ ճանչնանանանալու արլու արլու արլու արժաժաժաժանիքնիքնիքնիքնենենեներու գանրու գանրու գանրու գանձաձաձաձարարարարանընընընը::::    

ԱրԱրԱրԱրդարդարդարդար::::    Այս բաԱյս բաԱյս բաԱյս բառը վստառը վստառը վստառը վստահահահահաբար կը նշաբար կը նշաբար կը նշաբար կը նշանանանանակէ` ոկէ` ոկէ` ոկէ` ո´́́́չ չ չ չ 
միայն յանմիայն յանմիայն յանմիայն յանցանցանցանցանքէ կամ մեղքէ կամ մեղքէ կամ մեղքէ կամ մեղքէ զերծ, այլ քէ զերծ, այլ քէ զերծ, այլ քէ զերծ, այլ նանանանաեւ ու մաեւ ու մաեւ ու մաեւ ու մանանանանա----
ւանդ` բաւանդ` բաւանդ` բաւանդ` բարի, աստրի, աստրի, աստրի, աստուաուաուաուածածածածավախ եւ բավախ եւ բավախ եւ բավախ եւ բարերերերեգործ. այգործ. այգործ. այգործ. այսինքն` սինքն` սինքն` սինքն` 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ օրէնծոյ օրէնծոյ օրէնծոյ օրէնքին հաքին հաքին հաքին հաւաւաւաւատատատատարիմ հերիմ հերիմ հերիմ հետետետետեւուուուողուղուղուղութեամբ` թեամբ` թեամբ` թեամբ` 
իրաիրաիրաիրաւունք եւ արւունք եւ արւունք եւ արւունք եւ արդադադադարուրուրուրութիւն ընող ութիւն ընող ութիւն ընող ութիւն ընող ուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն, մարուն, մարուն, մարուն, մանանանանա----
ւանդ տկաւանդ տկաւանդ տկաւանդ տկարին ու անրին ու անրին ու անրին ու անպաշտպաշտպաշտպաշտպապապապանին, եւ միւս կողնին, եւ միւս կողնին, եւ միւս կողնին, եւ միւս կողմէ` գեմէ` գեմէ` գեմէ` գե----
րարարարագոյն արգոյն արգոյն արգոյն արդադադադարուրուրուրութիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Աստոտոտոտուծւծւծւծմէմէմէմէ´́́́    սպասպասպասպասող, աչսող, աչսող, աչսող, աչքեքեքեքերը րը րը րը 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկութեան յաթեան յաթեան յաթեան յառած, անոր ակնռած, անոր ակնռած, անոր ակնռած, անոր ակնդէտ սպադէտ սպադէտ սպադէտ սպասուսուսուսու----
մով, ճիշդ Սիմով, ճիշդ Սիմով, ճիշդ Սիմով, ճիշդ Սիմէմէմէմէոն ծեոն ծեոն ծեոն ծերունիրունիրունիրունիին պէս, որ ին պէս, որ ին պէս, որ ին պէս, որ ,,,,արարարարդար եւ աստդար եւ աստդար եւ աստդար եւ աստ----
ուաուաուաուածածածածավախ էր, եւ Իսվախ էր, եւ Իսվախ էր, եւ Իսվախ էր, եւ Իսրարարարայէյէյէյէլի փրկուլի փրկուլի փրկուլի փրկութեան կը սպաթեան կը սպաթեան կը սպաթեան կը սպասէրսէրսէրսէր» » » » 
((((ՂկՂկՂկՂկ    2.25)2.25)2.25)2.25)::::    
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ԱյսԱյսԱյսԱյսպիպիպիպիսի մարսի մարսի մարսի մարդու մը պէտք ուդու մը պէտք ուդու մը պէտք ուդու մը պէտք ունէր Աստնէր Աստնէր Աստնէր Աստուած, եւ ուած, եւ ուած, եւ ուած, եւ 
ՅովՅովՅովՅովսէսէսէսէփի տրուեփի տրուեփի տրուեփի տրուեցաւ աստցաւ աստցաւ աստցաւ աստուաուաուաուածածածածային ընտյին ընտյին ընտյին ընտրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Եւ իր Եւ իր Եւ իր Եւ իր 
մամամամասին միսին միսին միսին միակ բաակ բաակ բաակ բանը, որ աւենը, որ աւենը, որ աւենը, որ աւետատատատարարարարանինինինիչը կը պատչը կը պատչը կը պատչը կը պատմէ, վեմէ, վեմէ, վեմէ, վե----
րեւ յիշրեւ յիշրեւ յիշրեւ յիշուած դրուագն է, ուրուած դրուագն է, ուրուած դրուագն է, ուրուած դրուագն է, ուրկէ ի յայտ կու գայ նոյն այդ կէ ի յայտ կու գայ նոյն այդ կէ ի յայտ կու գայ նոյն այդ կէ ի յայտ կու գայ նոյն այդ 
արարարարդադադադարուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ իր տեղ ուտեւ իր տեղ ուտեւ իր տեղ ուտեւ իր տեղ ուրիշ մը եթէ ըլրիշ մը եթէ ըլրիշ մը եթէ ըլրիշ մը եթէ ըլ----
լար՝ վստալար՝ վստալար՝ վստալար՝ վստահահահահաբար պիբար պիբար պիբար պիտի խայտի խայտի խայտի խայտատատատառառառառակէր իր նշակէր իր նշակէր իր նշակէր իր նշանանանանածը՝ ծը՝ ծը՝ ծը՝ 
զայնզայնզայնզայն    բոբոբոբոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդոց մադոց մադոց մադոց մատի փաթտի փաթտի փաթտի փաթթոց դարձթոց դարձթոց դարձթոց դարձնենենենելով. մինչլով. մինչլով. մինչլով. մինչ----
դեռ Յովդեռ Յովդեռ Յովդեռ Յովսէփ տարսէփ տարսէփ տարսէփ տարբեբեբեբե´́́́ր վարր վարր վարր վարմունք ցումունք ցումունք ցումունք ցուցացացացաբեբեբեբերեցրեցրեցրեց::::    ՆոյՆոյՆոյՆոյնիսկ նիսկ նիսկ նիսկ 
հրեշհրեշհրեշհրեշտատատատակէն լուկէն լուկէն լուկէն լուսասասասաբաբաբաբանունունունութիւն ստաթիւն ստաթիւն ստաթիւն ստանանանանալէն առաջ, լէն առաջ, լէն առաջ, լէն առաջ, ,,,,արարարար----
դար մարդ մը ըլդար մարդ մը ըլդար մարդ մը ըլդար մարդ մը ըլլալալալալուն՝ չուլուն՝ չուլուն՝ չուլուն՝ չուզեց հանզեց հանզեց հանզեց հանրուրուրուրութեան առթեան առթեան առթեան առջեւ ջեւ ջեւ ջեւ 
խայխայխայխայտատատատառառառառակել Մարկել Մարկել Մարկել Մարիիիիաաաամը, այլ խորմը, այլ խորմը, այլ խորմը, այլ խորհեհեհեհեցաւ լռելցաւ լռելցաւ լռելցաւ լռելեայեայեայեայն ետ ն ետ ն ետ ն ետ 
ընել իրենց նշաընել իրենց նշաընել իրենց նշաընել իրենց նշանանանանախօխօխօխօսուսուսուսութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը»»»», , , , կկկկ’’’’ըսէ աւեըսէ աւեըսէ աւեըսէ աւետատատատարարարարանինինինիչը չը չը չը 
(1.19)(1.19)(1.19)(1.19)::::    ԱնիԱնիԱնիԱնիրաւրաւրաւրաւուած զգաուած զգաուած զգաուած զգացած ատենն իսկ չուցած ատենն իսկ չուցած ատենն իսկ չուցած ատենն իսկ չուզեզեզեզե´́́́ց անից անից անից անի----
րարարարաւոււոււոււութիւն ընել եւ մարթիւն ընել եւ մարթիւն ընել եւ մարթիւն ընել եւ մարդոց չադոց չադոց չադոց չարուրուրուրութեան նշաթեան նշաթեան նշաթեան նշաւակ դարձւակ դարձւակ դարձւակ դարձ----
նել Մարնել Մարնել Մարնել Մարիիիիաաաամըմըմըմը::::    ԱհաԱհաԱհաԱհա´́́́    կակակակատարտարտարտարեալ մարեալ մարեալ մարեալ մարդուն վարդուն վարդուն վարդուն վարմունմունմունմունքը, քը, քը, քը, 
որ արոր արոր արոր արդադադադարուրուրուրութիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Աստուտուտուտուծոյ դածոյ դածոյ դածոյ դատաստաստաստաստատատատանին ձգեց, եւ նին ձգեց, եւ նին ձգեց, եւ նին ձգեց, եւ 
ԱստԱստԱստԱստուած անուած անուած անուած անչաչաչաչափօփօփօփօրէն մերէն մերէն մերէն մեծածածածարեց զայնրեց զայնրեց զայնրեց զայն::::    

2.2.2.2.----    ՅովՅովՅովՅովսէփ՝ օրիսէփ՝ օրիսէփ՝ օրիսէփ՝ օրինանանանական հայկան հայկան հայկան հայրը եւ տէրը եւ տէրը եւ տէրը եւ տէրը մեր Տիրը մեր Տիրը մեր Տիրը մեր Տիրոջ րոջ րոջ րոջ 
ՅիՅիՅիՅիսուսուսուսուսիսիսիսի::::    

ԱստԱստԱստԱստուած անուած անուած անուած անչաչաչաչափօփօփօփօրէն մերէն մերէն մերէն մեծածածածարեց Յովրեց Յովրեց Յովրեց Յովսէսէսէսէփը, մարդփը, մարդփը, մարդփը, մարդ----
կակակակային օրէնքյին օրէնքյին օրէնքյին օրէնքնենենեներուն եւ մարդրուն եւ մարդրուն եւ մարդրուն եւ մարդկակակակային ընյին ընյին ընյին ընկեկեկեկերուրուրուրութեան աչթեան աչթեան աչթեան աչքին քին քին քին 
զայն իր Որդզայն իր Որդզայն իր Որդզայն իր Որդւոյն որւոյն որւոյն որւոյն որդեդեդեդեգիր ծնող եւգիր ծնող եւգիր ծնող եւգիր ծնող եւ    տէր կարտէր կարտէր կարտէր կարգեգեգեգելովլովլովլով::::    
ՄարդՄարդՄարդՄարդկակակակային օրէնքյին օրէնքյին օրէնքյին օրէնքնենենեները եւ մարդրը եւ մարդրը եւ մարդրը եւ մարդկակակակային ընյին ընյին ընյին ընկեկեկեկերուրուրուրութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
կը պակը պակը պակը պահանհանհանհանջէջէջէջէին, որ ամէն օրիին, որ ամէն օրիին, որ ամէն օրիին, որ ամէն օրինանանանական ծնունդ՝ հայր մը կան ծնունդ՝ հայր մը կան ծնունդ՝ հայր մը կան ծնունդ՝ հայր մը 
ուուուունենենենենայ եւ հօր անունայ եւ հօր անունայ եւ հօր անունայ եւ հօր անունով ճանչցնով ճանչցնով ճանչցնով ճանչցուիուիուիուի::::    ԱնԱնԱնԱնհայր երեհայր երեհայր երեհայր երեխայ մը խայ մը խայ մը խայ մը 
ապօապօապօապօրիրիրիրինի կը ճանչցնի կը ճանչցնի կը ճանչցնի կը ճանչցուէր ընուէր ընուէր ընուէր ընկեկեկեկերուրուրուրութեան կողթեան կողթեան կողթեան կողմէ եւ ենմէ եւ ենմէ եւ ենմէ եւ ենթաթաթաթա----
կայ կկայ կկայ կկայ կ’’’’ըլըլըլըլլար անարլար անարլար անարլար անարգանգանգանգանքի եւ արքի եւ արքի եւ արքի եւ արհահահահամարմարմարմարհանհանհանհանքիքիքիքի::::    ԱստԱստԱստԱստ----
ուած ուուած ուուած ուուած ուզեց որ իր Որզեց որ իր Որզեց որ իր Որզեց որ իր Որդին մարդդին մարդդին մարդդին մարդկակակակային մարյին մարյին մարյին մարմին մը առմին մը առմին մը առմին մը առնէ նէ նէ նէ 
Ս. Կոյս ՄարՍ. Կոյս ՄարՍ. Կոյս ՄարՍ. Կոյս Մարիիիիաաաամէն, բայց ժամէն, բայց ժամէն, բայց ժամէն, բայց ժամամամամանանանանակակակակաւուուուորարարարապէս մարպէս մարպէս մարպէս մար----
դոց աչդոց աչդոց աչդոց աչքեքեքեքերէն ծածրէն ծածրէն ծածրէն ծածկեց կուկեց կուկեց կուկեց կուսասասասական ծնունկան ծնունկան ծնունկան ծնունդի իրոդի իրոդի իրոդի իրողուղուղուղութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
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եւ ատոր հաեւ ատոր հաեւ ատոր հաեւ ատոր համար ալ կամար ալ կամար ալ կամար ալ կամեմեմեմեցաւ, որ Յովցաւ, որ Յովցաւ, որ Յովցաւ, որ Յովսէփ օրէնսէփ օրէնսէփ օրէնսէփ օրէնքին աչքին աչքին աչքին աչ----
քին դառքին դառքին դառքին դառնայ նայ նայ նայ ծնեալ մածնեալ մածնեալ մածնեալ մանունունունուկին օրիկին օրիկին օրիկին օրինանանանական հայկան հայկան հայկան հայրըրըրըրը::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ Յիտեւ Յիտեւ Յիտեւ Յիսուս մասուս մասուս մասուս մանուկ պէտք ունուկ պէտք ունուկ պէտք ունուկ պէտք ունէր մէնէր մէնէր մէնէր մէկու մը, որ կու մը, որ կու մը, որ կու մը, որ 
մինմինմինմինչեւ իր աճումն ու չաչեւ իր աճումն ու չաչեւ իր աճումն ու չաչեւ իր աճումն ու չափափափափահաս դառհաս դառհաս դառհաս դառնանանանալը տէր ըլլը տէր ըլլը տէր ըլլը տէր ըլլայ լայ լայ լայ 
իրեն, երկիրեն, երկիրեն, երկիրեն, երկնանանանաւոր Հայւոր Հայւոր Հայւոր Հայրը այդ տիրը այդ տիրը այդ տիրը այդ տիրուրուրուրութիւնն ու խնաթիւնն ու խնաթիւնն ու խնաթիւնն ու խնամամամամակակակակա----
լուլուլուլութիւնը յանձթիւնը յանձթիւնը յանձթիւնը յանձնեց Յովնեց Յովնեց Յովնեց Յովսէսէսէսէփի, անոր մէջ տեսփի, անոր մէջ տեսփի, անոր մէջ տեսփի, անոր մէջ տեսնենենենելով այդ լով այդ լով այդ լով այդ 
տիտիտիտիրուրուրուրութեան եւ խնաթեան եւ խնաթեան եւ խնաթեան եւ խնամամամամակակակակալուլուլուլութեան արթեան արթեան արթեան արժաժաժաժանանանանաւուուուորուրուրուրու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

Եւ արԵւ արԵւ արԵւ արդար ու աստդար ու աստդար ու աստդար ու աստուաուաուաուածածածածավախ մարվախ մարվախ մարվախ մարդը` Յովդը` Յովդը` Յովդը` Յովսէփ իր սէփ իր սէփ իր սէփ իր 
դեդեդեդերին բարձրին բարձրին բարձրին բարձրարարարագոյն գիգոյն գիգոյն գիգոյն գիտակտակտակտակցուցուցուցութեամթեամթեամթեամբը կաբը կաբը կաբը կատատատատարեց տիրեց տիրեց տիրեց տի----
րուրուրուրութեան ու պահթեան ու պահթեան ու պահթեան ու պահպապապապանունունունութեան պարթեան պարթեան պարթեան պարտատատատակակակականունունունութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
անոր մէջ տեսանոր մէջ տեսանոր մէջ տեսանոր մէջ տեսնենենենելով բալով բալով բալով բացացացացառիկ շնորհռիկ շնորհռիկ շնորհռիկ շնորհքը` իրեն տրուած, քը` իրեն տրուած, քը` իրեն տրուած, քը` իրեն տրուած, 
բբբբաաաացացացացառիկ պառիկ պառիկ պառիկ պատետետետեհուհուհուհութիւնը` Ասթիւնը` Ասթիւնը` Ասթիւնը` Աստուտուտուտուծոյ նածոյ նածոյ նածոյ նախախխախխախխախնանանանամամամամա----
կան սիկան սիկան սիկան սիրոյն, հորոյն, հորոյն, հորոյն, հոգագագագածուծուծուծութեան ու գուրթեան ու գուրթեան ու գուրթեան ու գուրգուգուգուգուրանրանրանրանքին կրկնօքին կրկնօքին կրկնօքին կրկնօ----
րիրիրիրինանանանակը դառկը դառկը դառկը դառնանանանալու երկլու երկլու երկլու երկրի վրայ, եւ նոյն սէրի վրայ, եւ նոյն սէրի վրայ, եւ նոյն սէրի վրայ, եւ նոյն սէրը, հորը, հորը, հորը, հոգագագագածուծուծուծու----
թիւնն ու գուրթիւնն ու գուրթիւնն ու գուրթիւնն ու գուրգուգուգուգուրանրանրանրանքը շռայքը շռայքը շռայքը շռայլելելելելու Ասլու Ասլու Ասլու Աստուտուտուտուծոյ` Աստծոյ` Աստծոյ` Աստծոյ` Աստուաուաուաուա----
ծործործործորդի Յիդի Յիդի Յիդի Յիսուս մասուս մասուս մասուս մանունունունուկին ընկին ընկին ընկին ընծածածածայեյեյեյելոլոլոլով զայնվ զայնվ զայնվ զայն::::    Եւ իԵւ իԵւ իԵւ ի՜՜՜՜նչ խաննչ խաննչ խաննչ խան----
դադադադաղաղաղաղատանտանտանտանքով խոքով խոքով խոքով խոնարնարնարնարհեհեհեհեցաւ երցաւ երցաւ երցաւ երկինկինկինկինքէն խոքէն խոքէն խոքէն խոնարնարնարնարհած Ասհած Ասհած Ասհած Աս----
տուտուտուտուծոյ առծոյ առծոյ առծոյ առջեւ, իջեւ, իջեւ, իջեւ, ի՜՜՜՜նչ անձննչ անձննչ անձննչ անձնուէր սիուէր սիուէր սիուէր սիրով ծարով ծարով ծարով ծառառառառայեց անոր եւ յեց անոր եւ յեց անոր եւ յեց անոր եւ 
անոր երկանոր երկանոր երկանոր երկրարարարաւոր կոյս ծնուոր կոյս ծնուոր կոյս ծնուոր կոյս ծնողին, ինքղին, ինքղին, ինքղին, ինքնանանանամոմոմոմոռաց իռաց իռաց իռաց ի՜՜՜՜նչ ունչ ունչ ունչ ուրարարարա----
խուխուխուխութեամբ եւ անթեամբ եւ անթեամբ եւ անթեամբ եւ անմեղ հպարմեղ հպարմեղ հպարմեղ հպարտուտուտուտութեամբ հեթեամբ հեթեամբ հեթեամբ հետետետետեւեւեւեւեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
աճող ու հաաճող ու հաաճող ու հաաճող ու հասակ առսակ առսակ առսակ առնող երնող երնող երնող երեեեեխախախախային եւ ապա պային եւ ապա պային եւ ապա պային եւ ապա պատանիտանիտանիտանիին ին ին ին 
առաառաառաառաջին քայջին քայջին քայջին քայլելելելերուն, իր բարուն, իր բարուն, իր բարուն, իր բարի հորի հորի հորի հոգին ու բագին ու բագին ու բագին ու բարերերերեպաշտ պաշտ պաշտ պաշտ 
կեանկեանկեանկեանքը կենքը կենքը կենքը կենդադադադանի օրինի օրինի օրինի օրինակ ըննակ ըննակ ըննակ ընծածածածայեյեյեյելով անորլով անորլով անորլով անոր::::    

ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս ժապէս ժապէս ժապէս ժամամամամանակ մը Յովնակ մը Յովնակ մը Յովնակ մը Յովսէսէսէսէփի, այնփի, այնփի, այնփի, այնպէս ալ մեր հոպէս ալ մեր հոպէս ալ մեր հոպէս ալ մեր հո----
գիգիգիգինենենեները տագրը տագրը տագրը տագնանանանապի եւ անձպի եւ անձպի եւ անձպի եւ անձկուկուկուկութեան մէջ են այս օրեթեան մէջ են այս օրեթեան մէջ են այս օրեթեան մէջ են այս օրերուն րուն րուն րուն 
ու տաու տաու տաու տարիրիրիրինենենեներուն, հարուն, հարուն, հարուն, հայույույույութեաթեաթեաթեան կեանն կեանն կեանն կեանքին անարքին անարքին անարքին անարդար վեդար վեդար վեդար վերիրիրիրի----
վայվայվայվայրումրումրումրումնենենեներուն եւ մեր խարուն եւ մեր խարուն եւ մեր խարուն եւ մեր խաղաղ եւ ապաղաղ եւ ապաղաղ եւ ապաղաղ եւ ապահով գոհով գոհով գոհով գոյույույույութեան թեան թեան թեան 
սպառսպառսպառսպառնանանանացող բազցող բազցող բազցող բազմամամամատետետետեսակ վտանգսակ վտանգսակ վտանգսակ վտանգնենենեներուն պատրուն պատրուն պատրուն պատճաճաճաճա----
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ռովռովռովռով::::    Եւ մենք այԵւ մենք այԵւ մենք այԵւ մենք այսօր Յովսօր Յովսօր Յովսօր Յովսէսէսէսէփի եւ անոր վարփի եւ անոր վարփի եւ անոր վարփի եւ անոր վարմունմունմունմունքին կը քին կը քին կը քին կը 
նանանանայինք` անյինք` անյինք` անյինք` անկէ քակէ քակէ քակէ քանի մը բան սորնի մը բան սորնի մը բան սորնի մը բան սորվեվեվեվելու հալու հալու հալու համար.մար.մար.մար.----    

ԱռաԱռաԱռաԱռաջին, ջին, ջին, ջին, արարարարդադադադարուրուրուրութիւն չսպթիւն չսպթիւն չսպթիւն չսպաաաասել աշսել աշսել աշսել աշխարխարխարխարհէն, այլ հէն, այլ հէն, այլ հէն, այլ 
կառկառկառկառչիլ միայն Ասչիլ միայն Ասչիլ միայն Ասչիլ միայն Աստուտուտուտուծոյ արծոյ արծոյ արծոյ արդադադադարուրուրուրութեանթեանթեանթեան::::    ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհի հի հի հի 
մտամտամտամտածեծեծեծելալալալակերկերկերկերպին ծապին ծապին ծապին ծանօնօնօնօթութութութութիւնը եւ հաթիւնը եւ հաթիւնը եւ հաթիւնը եւ հազազազազարամրամրամրամեակեակեակեակնենենենե----
րու մեր փորրու մեր փորրու մեր փորրու մեր փորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը ցոյց կու տան, որ աշթիւնը ցոյց կու տան, որ աշթիւնը ցոյց կու տան, որ աշթիւնը ցոյց կու տան, որ աշխարխարխարխարհը հը հը հը 
կակակակառառառառավավավավարող մարրող մարրող մարրող մարդիդիդիդիկը եւ պեկը եւ պեկը եւ պեկը եւ պետուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները չեն հերը չեն հերը չեն հերը չեն հետետետետեւիր ւիր ւիր ւիր 
խախախախաղաղաղաղաղուղուղուղութեան քաթեան քաթեան քաթեան քաղղղղաաաաքաքաքաքակակակականունունունութեան, այլ` ոյթեան, այլ` ոյթեան, այլ` ոյթեան, այլ` ոյժի տիժի տիժի տիժի տիրարարարա----
պեպեպեպետուտուտուտութեան. երթեան. երթեան. երթեան. երբեք ալ տրաբեք ալ տրաբեք ալ տրաբեք ալ տրամամամամադիր չեն մարդիր չեն մարդիր չեն մարդիր չեն մարդոց եւ ժոդոց եւ ժոդոց եւ ժոդոց եւ ժո----
ղողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեներու իրարու իրարու իրարու իրաւունքւունքւունքւունքնենենեները ճանչրը ճանչրը ճանչրը ճանչնանանանալու, այլ միայն` լու, այլ միայն` լու, այլ միայն` լու, այլ միայն` 
իրենց շաիրենց շաիրենց շաիրենց շահեհեհեհերը հերը հերը հերը հետապնտապնտապնտապնդեդեդեդելու եւ պաշտլու եւ պաշտլու եւ պաշտլու եւ պաշտպապապապանենենենելու. բնաւ լու. բնաւ լու. բնաւ լու. բնաւ 
ալ ազալ ազալ ազալ ազգեգեգեգերու եւ ժորու եւ ժորու եւ ժորու եւ ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեներու հարու հարու հարու հաւաւաւաւասասասասարուրուրուրութեան եւ թեան եւ թեան եւ թեան եւ 
մարմարմարմարդդդդկակակակային քային քային քային քաղաղաղաղաքակրքակրքակրքակրթութութութութեան եւ մշաթեան եւ մշաթեան եւ մշաթեան եւ մշակոյթկոյթկոյթկոյթնենենեներու րու րու րու 
պատպատպատպատմումումումութեան մէջ անոնց ութեան մէջ անոնց ութեան մէջ անոնց ութեան մէջ անոնց ունենենենեցած յացած յացած յացած յատուկ տետուկ տետուկ տետուկ տեղին եւ ղին եւ ղին եւ ղին եւ 
արարարարժէժէժէժէքին չեն հաքին չեն հաքին չեն հաքին չեն հաւաւաւաւատար, այլ` ընտար, այլ` ընտար, այլ` ընտար, այլ` ընկերկերկերկերվավավավարուրուրուրութեան, հաթեան, հաթեան, հաթեան, հաւաւաւաւա----
սասասասարուրուրուրութեան, քաթեան, քաթեան, քաթեան, քաղաղաղաղաքակըրքակըրքակըրքակըրթութութութութեան, եւ մարթեան, եւ մարթեան, եւ մարթեան, եւ մարդադադադասիսիսիսիրուրուրուրու----
թեան իրենց կեղծ դիթեան իրենց կեղծ դիթեան իրենց կեղծ դիթեան իրենց կեղծ դիմակմակմակմակնենենեներուն տակ ամէն վայրկրուն տակ ամէն վայրկրուն տակ ամէն վայրկրուն տակ ամէն վայրկեանեանեանեան    
կը ցուկը ցուկը ցուկը ցուցացացացաբեբեբեբերեն բիրտ եւ ատերեն բիրտ եւ ատերեն բիրտ եւ ատերեն բիրտ եւ ատելալալալավառ խտրավառ խտրավառ խտրավառ խտրակակակականունունունութիւն թիւն թիւն թիւն 
մը, որ յամը, որ յամը, որ յամը, որ յաճախ հաճախ հաճախ հաճախ համամամամազօր է կազօր է կազօր է կազօր է կատարտարտարտարեալ բռնաեալ բռնաեալ բռնաեալ բռնատիտիտիտիրուրուրուրու----
թեան, ստրկացթեան, ստրկացթեան, ստրկացթեան, ստրկացման քաման քաման քաման քաղաղաղաղաքաքաքաքակակակականունունունութեան եւ ցեթեան եւ ցեթեան եւ ցեթեան եւ ցեղասղասղասղասպապապապա----
նունունունութեանթեանթեանթեան::::    Այս աշԱյս աշԱյս աշԱյս աշխարխարխարխարհը չուհը չուհը չուհը չունինինինի´́́́    մեմեմեմեզի ընզի ընզի ընզի ընծածածածայեյեյեյելիք արլիք արլիք արլիք արդադադադա----
րուրուրուրութիւն, իրաթիւն, իրաթիւն, իրաթիւն, իրաւունք եւ հաւունք եւ հաւունք եւ հաւունք եւ հաւաւաւաւասասասասարուրուրուրութիւն, եւ թիւն, եւ թիւն, եւ թիւն, եւ զուր է անզուր է անզուր է անզուր է անկէ կէ կէ կէ 
սպասպասպասպասել այդ բասել այդ բասել այդ բասել այդ բանենենեներըրըրըրը::::    ՀաՀաՀաՀաւաւաւաւատացտացտացտացեալ մարեալ մարեալ մարեալ մարդը միայն Ասդը միայն Ասդը միայն Ասդը միայն Աս----
տուծտուծտուծտուծմէ կը սպամէ կը սպամէ կը սպամէ կը սպասէ այն արսէ այն արսէ այն արսէ այն արդադադադարուրուրուրութիւնը,թիւնը,թիւնը,թիւնը,    իրաիրաիրաիրաւունւունւունւունքը եւ քը եւ քը եւ քը եւ 
հահահահաւաւաւաւասասասասարուրուրուրութիւնը, որոնք երթիւնը, որոնք երթիւնը, որոնք երթիւնը, որոնք երկինկինկինկինքի արքի արքի արքի արքաքաքաքայույույույութեան յաթեան յաթեան յաթեան յա----
տուկ են, եւ միայն արտուկ են, եւ միայն արտուկ են, եւ միայն արտուկ են, եւ միայն արքաքաքաքայույույույութեան հասթեան հասթեան հասթեան հաստատատատատուտուտուտումով պիմով պիմով պիմով պիտի տի տի տի 
մեր մնամեր մնամեր մնամեր մնայուն բայուն բայուն բայուն բաժիժիժիժինը ըլնը ըլնը ըլնը ըլլան,լան,լան,լան,    արարարարդադադադարուրուրուրութեան ծաթեան ծաթեան ծաթեան ծարաւ հորաւ հորաւ հորաւ հո----
գիգիգիգինենենեներուն քաղրուն քաղրուն քաղրուն քաղցին ու ծացին ու ծացին ու ծացին ու ծարարարարաւին յաւին յաւին յաւին յագեգեգեգեցում բեցում բեցում բեցում բերերերերելուլուլուլու::::    

ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ, մեր րորդ, մեր րորդ, մեր րորդ, մեր անանանանհահահահատատատատական քրիսկան քրիսկան քրիսկան քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական կան կան կան 
կեանկեանկեանկեանքեքեքեքերը դարձրը դարձրը դարձրը դարձնել արնել արնել արնել արդադադադարուրուրուրութեան հանթեան հանթեան հանթեան հանդիդիդիդիսասասասարանրանրանրան::::    ԱրԱրԱրԱր----
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դար` ոդար` ոդար` ոդար` ո´́́́չ թէ կրաչ թէ կրաչ թէ կրաչ թէ կրաւուուուորարարարական հասկան հասկան հասկան հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեամբ մը թեամբ մը թեամբ մը թեամբ մը 
միայն, այմիայն, այմիայն, այմիայն, այսինքն` ոսինքն` ոսինքն` ոսինքն` ո´́́́չ միայն բաչ միայն բաչ միայն բաչ միայն բարորորորոյայայայապէս մեր անպէս մեր անպէս մեր անպէս մեր անձեձեձեձերը րը րը րը 
սրբեսրբեսրբեսրբելով ու մաքլով ու մաքլով ու մաքլով ու մաքրերերերելով, այլ մալով, այլ մալով, այլ մալով, այլ մանանանանաւանդ քրիսւանդ քրիսւանդ քրիսւանդ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական կան կան կան 
ոգիոգիոգիոգիով` դոով` դոով` դոով` դո´́́́ւրս գաւրս գաւրս գաւրս գալով կրալով կրալով կրալով կրաւուուուորարարարակակակականունունունութեան սահթեան սահթեան սահթեան սահմանմանմանման----
նենենեներէն, իրարէն, իրարէն, իրարէն, իրաւունք եւ արւունք եւ արւունք եւ արւունք եւ արդադադադարուրուրուրութիւն ընեթիւն ընեթիւն ընեթիւն ընելով մեր շրջալով մեր շրջալով մեր շրջալով մեր շրջա----
պապապապատին մէջ, ուտին մէջ, ուտին մէջ, ուտին մէջ, ուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն, մարուն, մարուն, մարուն, մանանանանաւանդ որւանդ որւանդ որւանդ որբին ու այրիբին ու այրիբին ու այրիբին ու այրիին, ին, ին, ին, 
խեղխեղխեղխեղճին ու կաճին ու կաճին ու կաճին ու կարօտրօտրօտրօտեաեաեաեալին, տկալին, տկալին, տկալին, տկարին ու պանրին ու պանրին ու պանրին ու պանդուխդուխդուխդուխտինտինտինտին::::    
ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ` Աստեւ` Աստեւ` Աստեւ` Աստուծտուծտուծտուծմէ արմէ արմէ արմէ արդադադադարուրուրուրութիւն եւ իրաթիւն եւ իրաթիւն եւ իրաթիւն եւ իրաւունք ւունք ւունք ւունք 
ակնակնակնակնկակակակալող մարլող մարլող մարլող մարդը առադը առադը առադը առաջին հերջին հերջին հերջին հերթին իթին իթին իթին ի´́́́նք պէտք է նոյն նք պէտք է նոյն նք պէտք է նոյն նք պէտք է նոյն 
արարարարդադադադարուրուրուրութիւնը հասթիւնը հասթիւնը հասթիւնը հաստատատատատէ իր շրջատէ իր շրջատէ իր շրջատէ իր շրջապապապապատին մէջ եւ իր տին մէջ եւ իր տին մէջ եւ իր տին մէջ եւ իր 
կակակակարերերերելիուլիուլիուլիութեան սահթեան սահթեան սահթեան սահմամամամանին մէջ իրանին մէջ իրանին մէջ իրանին մէջ իրաւունք ընէ ոււունք ընէ ոււունք ընէ ոււունք ընէ ուրիշրիշրիշրիշնենենենե----
րունրունրունրուն::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ ինչ որ մարդ կտեւ ինչ որ մարդ կտեւ ինչ որ մարդ կտեւ ինչ որ մարդ կ’’’’ընէ ուընէ ուընէ ուընէ ուրիրիրիրիշին` նոյշին` նոյշին` նոյշին` նոյնը կը նը կը նը կը նը կը 
գտնէ Ասգտնէ Ասգտնէ Ասգտնէ Աստուծտուծտուծտուծմէմէմէմէ::::    

Եւ երԵւ երԵւ երԵւ երրորդ, րորդ, րորդ, րորդ, գիտգիտգիտգիտնալ` որ Աստնալ` որ Աստնալ` որ Աստնալ` որ Աստուած մեզուած մեզուած մեզուած մեզմէ իւմէ իւմէ իւմէ իւրարարարաքանքանքանքան----
չիւչիւչիւչիւրին հարին հարին հարին համար բան մը կը կամար բան մը կը կամար բան մը կը կամար բան մը կը կամեմեմեմենայնայնայնայ, , , , եւ մենք կոչեւ մենք կոչեւ մենք կոչեւ մենք կոչուած ուած ուած ուած 
ենք աշենք աշենք աշենք աշխարխարխարխարհի մէջ այդ դեհի մէջ այդ դեհի մէջ այդ դեհի մէջ այդ դերը հասկրը հասկրը հասկրը հասկնանանանալու եւ կալու եւ կալու եւ կալու եւ կատատատատարերերերելուլուլուլու::::    
Ով որ այս աշՈվ որ այս աշՈվ որ այս աշՈվ որ այս աշխարխարխարխարհը եւ մարդհը եւ մարդհը եւ մարդհը եւ մարդկակակակայյյյին մեր կեանին մեր կեանին մեր կեանին մեր կեանքը կը դիքը կը դիքը կը դիքը կը դի----
տէ ու կը հասկտէ ու կը հասկտէ ու կը հասկտէ ու կը հասկնայ իբնայ իբնայ իբնայ իբրեւ Ասրեւ Ասրեւ Ասրեւ Աստուտուտուտուծոյ ստեղծոյ ստեղծոյ ստեղծոյ ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծու----
թիւն, անթիւն, անթիւն, անթիւն, անպայպայպայպայման որ անոր մէջ կը տեսման որ անոր մէջ կը տեսման որ անոր մէջ կը տեսման որ անոր մէջ կը տեսնէ յանէ յանէ յանէ յատուկ նպատուկ նպատուկ նպատուկ նպա----
տակ մը եւ նպատակ մը եւ նպատակ մը եւ նպատակ մը եւ նպատատատատակասկասկասկասլաց ծրալաց ծրալաց ծրալաց ծրագիր մը, որ ասգիր մը, որ ասգիր մը, որ ասգիր մը, որ աստիտիտիտիճաճաճաճա----
նանանանաբար յաբար յաբար յաբար յառաջ կռաջ կռաջ կռաջ կ’’’’ընընընընթաթաթաթանայ դէնայ դէնայ դէնայ դէպի իր կապի իր կապի իր կապի իր կատատատատարուրուրուրումըմըմըմը::::    ԻմասԻմասԻմասԻմաս----
տատատատաւոր գուոր գուոր գուոր գոյույույույութեանթեանթեանթեան    մը պամը պամը պամը պահանջհանջհանջհանջքն է` իմասքն է` իմասքն է` իմասքն է` իմաստատատատաւուուուորել իր րել իր րել իր րել իր 
քայքայքայքայլելելելերը, իր ամէն մէկ որորը, իր ամէն մէկ որորը, իր ամէն մէկ որորը, իր ամէն մէկ որոշուշուշուշումին ու գորմին ու գորմին ու գորմին ու գործին մէջ արծին մէջ արծին մէջ արծին մէջ արտատատատա----
ցոցոցոցոլացլացլացլացնենենենելով այն նպալով այն նպալով այն նպալով այն նպատատատատակը, որուն գիկը, որուն գիկը, որուն գիկը, որուն գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնը իր թիւնը իր թիւնը իր թիւնը իր 
մէջ առած էմէջ առած էմէջ առած էմէջ առած է::::    ԱյդԱյդԱյդԱյդպիպիպիպիսի գոսի գոսի գոսի գոյույույույութիւն մը արթիւն մը արթիւն մը արթիւն մը արժէք է` թէժէք է` թէժէք է` թէժէք է` թէ´́́́    ինքն ինքն ինքն ինքն 
իրեն հաիրեն հաիրեն հաիրեն համար, թէմար, թէմար, թէմար, թէ´́́́    իր շրջաիր շրջաիր շրջաիր շրջապապապապատին հատին հատին հատին համար, թէմար, թէմար, թէմար, թէ´́́́    ամամամամբողջ բողջ բողջ բողջ 
մարդմարդմարդմարդկուկուկուկութեանթեանթեանթեան    եւ աշեւ աշեւ աշեւ աշխարխարխարխարհին համհին համհին համհին համար, եւ թէար, եւ թէար, եւ թէար, եւ թէ´́́́    ի վերի վերի վերի վերջոյ, ջոյ, ջոյ, ջոյ, 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ համարմարմարմար::::    ՀրեշՀրեշՀրեշՀրեշտատատատակը բակը բակը բակը բացաւ Յովցաւ Յովցաւ Յովցաւ Յովսէսէսէսէփի աչփի աչփի աչփի աչքեքեքեքերը, րը, րը, րը, 
ցոյց տացոյց տացոյց տացոյց տալով` որ ծնելով` որ ծնելով` որ ծնելով` որ ծնելիք աստլիք աստլիք աստլիք աստուաուաուաուածածածածային մային մային մային մանունունունուկը Յիկը Յիկը Յիկը Յիսուս սուս սուս սուս 
պիպիպիպիտի կոչտի կոչտի կոչտի կոչուի` որովուի` որովուի` որովուի` որովհեհեհեհետեւ առատեւ առատեւ առատեւ առաքեքեքեքելուլուլուլութիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիտի ուտի ուտի ուտի ունենենենե----
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նայ Ասնայ Ասնայ Ասնայ Աստուտուտուտուծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը փրկեդը փրկեդը փրկեդը փրկելու իրենց մլու իրենց մլու իրենց մլու իրենց մեղեղեղեղքեքեքեքերէնրէնրէնրէն::::    
Ատով հրեշԱտով հրեշԱտով հրեշԱտով հրեշտատատատակը ցոյց կու տար, թէ Յովկը ցոյց կու տար, թէ Յովկը ցոյց կու տար, թէ Յովկը ցոյց կու տար, թէ Յովսէփ ինք ալ սէփ ինք ալ սէփ ինք ալ սէփ ինք ալ 
առաառաառաառաքեքեքեքելուլուլուլութեան մը կոչթեան մը կոչթեան մը կոչթեան մը կոչուած էուած էուած էուած է::::    Եւ ՅովԵւ ՅովԵւ ՅովԵւ Յովսէփ լասէփ լասէփ լասէփ լաւաւաւաւապէս պէս պէս պէս 
հասկհասկհասկհասկցաւ ու կացաւ ու կացաւ ու կացաւ ու կատատատատարեց իրեն վերեց իրեն վերեց իրեն վերեց իրեն վերարարարապահպահպահպահուած կոուած կոուած կոուած կոչուչուչուչումըմըմըմը::::    
ՆոյՆոյՆոյՆոյնը Աստնը Աստնը Աստնը Աստուած կուած կուած կուած կ’’’’ակնակնակնակնկակակակալէ մեզլէ մեզլէ մեզլէ մեզմէ, ումէ, ումէ, ումէ, ուզեզեզեզելով որ նպալով որ նպալով որ նպալով որ նպատատատատա----
կին գիկին գիկին գիկին գիտակտակտակտակցուցուցուցութեամբ ապրթեամբ ապրթեամբ ապրթեամբ ապրուին եւ արուին եւ արուին եւ արուին եւ արժեժեժեժեւորւորւորւորուին մեր ուին մեր ուին մեր ուին մեր 
կեանկեանկեանկեանքեքեքեքերըրըրըրը::::    

Եկէք այԵկէք այԵկէք այԵկէք այսօր բոսօր բոսօր բոսօր բոլորս միլորս միլորս միլորս միասասասասնանանանաբար հաբար հաբար հաբար հաւաւաւաւատատատատաւոր ւոր ւոր ւոր 
սրտով աղօսրտով աղօսրտով աղօսրտով աղօթենք, որ ծնեալ Փրկիթենք, որ ծնեալ Փրկիթենք, որ ծնեալ Փրկիթենք, որ ծնեալ Փրկիչը իր նոչը իր նոչը իր նոչը իր նորոգրոգրոգրոգեալ յայտեալ յայտեալ յայտեալ յայտ----
նունունունութեամթեամթեամթեամբը մեր մէջ` խաբը մեր մէջ` խաբը մեր մէջ` խաբը մեր մէջ` խաղաղաղաղաղուղուղուղութեամբ պաթեամբ պաթեամբ պաթեամբ պարուրուրուրուրէ մեր րէ մեր րէ մեր րէ մեր 
սիրսիրսիրսիրտետետետերը եւ խարը եւ խարը եւ խարը եւ խաղաղաղաղաղուղուղուղութեան վեթեան վեթեան վեթեան վերարարարածէ մեր կեանծէ մեր կեանծէ մեր կեանծէ մեր կեանքը, վեքը, վեքը, վեքը, վե----
րացրացրացրացնենենենելով ու հալով ու հալով ու հալով ու հալեցլեցլեցլեցնենենենելոլոլոլով այն բով այն բով այն բով այն բոլոր խոլոր խոլոր խոլոր խոչընչընչընչընդոտդոտդոտդոտնենենեները, րը, րը, րը, 
որոնք կորոնք կորոնք կորոնք կ’’’’արարարարգեգեգեգելալալալակեն մեր այկեն մեր այկեն մեր այկեն մեր այսօրսօրսօրսօրուան պատուան պատուան պատուան պատմումումումութեան թեան թեան թեան 
բնաբնաբնաբնական ու հական ու հական ու հական ու համամամամակողկողկողկողմամամամանի վենի վենի վենի վերընրընրընրընթաթաթաթացը, որ, կը հացը, որ, կը հացը, որ, կը հացը, որ, կը հաւաւաւաւա----
տանք, Աստանք, Աստանք, Աստանք, Աստուտուտուտուծոյ կամքն ու ծրածոյ կամքն ու ծրածոյ կամքն ու ծրածոյ կամքն ու ծրագիրն է` մեր ժոգիրն է` մեր ժոգիրն է` մեր ժոգիրն է` մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուր----
դին եւ մեր հայդին եւ մեր հայդին եւ մեր հայդին եւ մեր հայրերերերենինինինիքին հաքին հաքին հաքին համարմարմարմար::::    Բայց մաԲայց մաԲայց մաԲայց մանանանանաւանդ գիւանդ գիւանդ գիւանդ գի----
տակտակտակտակցինք, աստցինք, աստցինք, աստցինք, աստուուուուաաաածածածածահայր Յովհայր Յովհայր Յովհայր Յովսէսէսէսէփի օրիփի օրիփի օրիփի օրինանանանակով, թէ իւկով, թէ իւկով, թէ իւկով, թէ իւ----
րարարարաքանքանքանքանչիւրս այդ ծրագչիւրս այդ ծրագչիւրս այդ ծրագչիւրս այդ ծրագրին իրարին իրարին իրարին իրակակակականացնացնացնացման մէջ ուման մէջ ուման մէջ ուման մէջ ունինք նինք նինք նինք 
մեր տեմեր տեմեր տեմեր տեղը եւ կաղը եւ կաղը եւ կաղը եւ կարերերերեւոր դեւոր դեւոր դեւոր դերը, իրը, իրը, իրը, ի´́́́նչ ալ ըլնչ ալ ըլնչ ալ ըլնչ ալ ըլլայ այդ դելայ այդ դելայ այդ դելայ այդ դերին րին րին րին 
սահսահսահսահմամամամանունունունումը եւ անոր դրսեմը եւ անոր դրսեմը եւ անոր դրսեմը եւ անոր դրսեւուուուորուրուրուրումը կեանմը կեանմը կեանմը կեանքի մէջքի մէջքի մէջքի մէջ::::    ՈրովՈրովՈրովՈրով----
հեհեհեհետեւ իւտեւ իւտեւ իւտեւ իւրարարարաքանքանքանքանչիւրս մեր մաչիւրս մեր մաչիւրս մեր մաչիւրս մեր մանուկ հայնուկ հայնուկ հայնուկ հայրերերերենինինինիքին աճքին աճքին աճքին աճմամամաման ն ն ն 
եւ պահեւ պահեւ պահեւ պահպանպանպանպանման մէջ, ինչման մէջ, ինչման մէջ, ինչման մէջ, ինչպէս տապէս տապէս տապէս տակակակակաւին ծննդեան երւին ծննդեան երւին ծննդեան երւին ծննդեան եր----
կունկունկունկունքին մէջ տուայքին մէջ տուայքին մէջ տուայքին մէջ տուայտող Արտող Արտող Արտող Արցացացացախի առողջ եւ ամխի առողջ եւ ամխի առողջ եւ ամխի առողջ եւ ամբողբողբողբողջաջաջաջա----
կան կազկան կազկան կազկան կազմամամամաւորւորւորւորման եւ ծննդեան մէջ` մեր ընեման եւ ծննդեան մէջ` մեր ընեման եւ ծննդեան մէջ` մեր ընեման եւ ծննդեան մէջ` մեր ընելիլիլիլիքը ուքը ուքը ուքը ու----
նինք, մեր տանինք, մեր տանինք, մեր տանինք, մեր տալիք սէլիք սէլիք սէլիք սէրը, մեր բերը, մեր բերը, մեր բերը, մեր բերերերերելիք նուիլիք նուիլիք նուիլիք նուիրուրուրուրումը, մեր ընմը, մեր ընմը, մեր ընմը, մեր ըն----
ծածածածայեյեյեյելիք զօլիք զօլիք զօլիք զօրակրակրակրակցուցուցուցութիւնը, մեր ընթիւնը, մեր ընթիւնը, մեր ընթիւնը, մեր ընձեձեձեձեռեռեռեռելիքլիքլիքլիք    օժանօժանօժանօժանդադադադակուկուկուկու----
թիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունինք, մէկ խօսնինք, մէկ խօսնինք, մէկ խօսնինք, մէկ խօսքով` մեր ընեքով` մեր ընեքով` մեր ընեքով` մեր ընելիք տիլիք տիլիք տիլիք տիրուրուրուրութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ու----
նինք, խնանինք, խնանինք, խնանինք, խնամամամամակակակակալուլուլուլութիթիթիթի´́́́ււււնը ունը ունը ունը ունինքնինքնինքնինք::::        

ԱԱԱԱ´́́́յն ժոյն ժոյն ժոյն ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեները միայն կրը միայն կրը միայն կրը միայն կ’’’’ապապապապրին, որոնք պատրին, որոնք պատրին, որոնք պատրին, որոնք պատ----
մամամամական իրենց առական իրենց առական իրենց առական իրենց առաքեքեքեքելուլուլուլութեան տէր կը կանգթեան տէր կը կանգթեան տէր կը կանգթեան տէր կը կանգնին արնին արնին արնին արժաժաժաժա----
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նի գինի գինի գինի գիտակտակտակտակցուցուցուցութեամբ եւ զայն կթեամբ եւ զայն կթեամբ եւ զայն կթեամբ եւ զայն կ’’’’իրաիրաիրաիրագորգորգորգործեն ամծեն ամծեն ամծեն ամբողբողբողբողջաջաջաջա----
կան պական պական պական պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութեամբ եւ նուիթեամբ եւ նուիթեամբ եւ նուիթեամբ եւ նուիրուրուրուրումովմովմովմով::::    ԱրԱրԱրԱր----
ծարծարծարծարծեծեծեծե´́́́նք այդ գինք այդ գինք այդ գինք այդ գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնը մեր մէջ, եւ այթիւնը մեր մէջ, եւ այթիւնը մեր մէջ, եւ այթիւնը մեր մէջ, եւ այսօսօսօսօ´́́́ր ր ր ր 
ընենք մեր կաընենք մեր կաընենք մեր կաընենք մեր կարերերերելին` փրկելին` փրկելին` փրկելին` փրկելու եւ դուրս բելու եւ դուրս բելու եւ դուրս բելու եւ դուրս բերերերերելու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
մեր հայմեր հայմեր հայմեր հայրերերերենինինինիքը եւ անոր փոքքը եւ անոր փոքքը եւ անոր փոքքը եւ անոր փոքրիկ եղրիկ եղրիկ եղրիկ եղբայբայբայբայրը` Արրը` Արրը` Արրը` Արցացացացախը խը խը խը 
իրենց անիրենց անիրենց անիրենց անձուկ վիձուկ վիձուկ վիձուկ վիճաճաճաճակէնկէնկէնկէն::::    Եւ այն ատեն` անԵւ այն ատեն` անԵւ այն ատեն` անԵւ այն ատեն` անհահահահաւաւաւաւատատատատալին լին լին լին 
կկկկ’’’’ըլըլըլըլլայ հալայ հալայ հալայ հաւաւաւաւատատատատալի, եւ մեր կեանլի, եւ մեր կեանլի, եւ մեր կեանլի, եւ մեր կեանքը կքը կքը կքը կ’’’’ըլըլըլըլլայ մանլայ մանլայ մանլայ մանկացկացկացկացեալ եալ եալ եալ 
ու դաու դաու դաու դալալալալարացրացրացրացեալ եւ հրաեալ եւ հրաեալ եւ հրաեալ եւ հրաշալիշալիշալիշալիօօօօրէն նորէն նորէն նորէն նորոգրոգրոգրոգեալ այն գոեալ այն գոեալ այն գոեալ այն գոյույույույու----
թիւնը, որուն գաղտթիւնը, որուն գաղտթիւնը, որուն գաղտթիւնը, որուն գաղտնինինինիքը կը կարքը կը կարքը կը կարքը կը կարդանք Աստդանք Աստդանք Աստդանք Աստուաուաուաուածորդիծորդիծորդիծորդիին ին ին ին 
ծննդեան այծննդեան այծննդեան այծննդեան այսօրսօրսօրսօրուան պատուան պատուան պատուան պատգագագագամին մէջմին մէջմին մէջմին մէջ::::    
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ՈՐՊԷՍԶԻ ՉՄՆԱՆՔ ԱՌԱՆՑ ՄՍՈՒՐԻՈՐՊԷՍԶԻ ՉՄՆԱՆՔ ԱՌԱՆՑ ՄՍՈՒՐԻՈՐՊԷՍԶԻ ՉՄՆԱՆՔ ԱՌԱՆՑ ՄՍՈՒՐԻՈՐՊԷՍԶԻ ՉՄՆԱՆՔ ԱՌԱՆՑ ՄՍՈՒՐԻ    

ԵՒ ԽԱՆՁԱՐՈՒՐԵՒ ԽԱՆՁԱՐՈՒՐԵՒ ԽԱՆՁԱՐՈՒՐԵՒ ԽԱՆՁԱՐՈՒՐԻԻԻԻ    
    

,,,,ԱնԱնԱնԱնբաբաբաբաւեւեւեւելին երկլին երկլին երկլին երկնի եւ երկնի եւ երկնի եւ երկնի եւ երկրի ի րի ի րի ի րի ի 
խանխանխանխանձաձաձաձարուրս պարուրս պարուրս պարուրս պատետետետեցաւ. ոչ մեկցաւ. ոչ մեկցաւ. ոչ մեկցաւ. ոչ մեկնենենենե----
լով իլով իլով իլով ի    ՀօՀօՀօՀօրէրէրէրէ´́́́    ի սուրբ այի սուրբ այի սուրբ այի սուրբ այրին բազրին բազրին բազրին բազմեմեմեմե----
ցաւցաւցաւցաւ»»»»::::                                            

ՇարականՇարականՇարականՇարական    
    
ԼուԼուԼուԼուսասասասաւոր աստղ չկար այն գիւոր աստղ չկար այն գիւոր աստղ չկար այն գիւոր աստղ չկար այն գիշերշերշերշեր::::    ԵրեԵրեԵրեԵրեկոն կակոն կակոն կակոն կանուխ նուխ նուխ նուխ 

իջեր էր, եւ արիջեր էր, եւ արիջեր էր, եւ արիջեր էր, եւ արդէն մութ գիդէն մութ գիդէն մութ գիդէն մութ գիշեր էր, պարզշեր էր, պարզշեր էր, պարզշեր էր, պարզկայ ու ցուրտ կայ ու ցուրտ կայ ու ցուրտ կայ ու ցուրտ 
գիգիգիգիշեր մը, երբ երշեր մը, երբ երշեր մը, երբ երշեր մը, երբ երկինկինկինկինքիքիքիքի    բոբոբոբոլոր աստլոր աստլոր աստլոր աստղեղեղեղերը բորը բորը բորը բոցացացացավավավավառած ռած ռած ռած 
էին կարէին կարէին կարէին կարծէք, եւ իրենց փոխծէք, եւ իրենց փոխծէք, եւ իրենց փոխծէք, եւ իրենց փոխնինինինիփոխ փայլփփոխ փայլփփոխ փայլփփոխ փայլփդուդուդուդումով կը մով կը մով կը մով կը 
զարզարզարզարդադադադարէրէրէրէին երկին երկին երկին երկնանանանային անեյին անեյին անեյին աներերերերեւոյթ ծաւոյթ ծաւոյթ ծաւոյթ ծառը, կարռը, կարռը, կարռը, կար 奶奶奶奶ծէք Կեածէք Կեածէք Կեածէք Կեա ----
քի ծաքի ծաքի ծաքի ծառին յառին յառին յառին յաւիւիւիւիտետետետենանանանաբուխ պտուղբուխ պտուղբուխ պտուղբուխ պտուղնենենենե ނ ނ ނ ނ ހ ހ ހ ހ   թոյ թոյ թոյ թոյն ու թովն ու թովն ու թովն ու թով ----
չանք ուչանք ուչանք ուչանք ունենենենենանանանայինյինյինյին::::    

ԵրեԵրեԵրեԵրեկոն կակոն կակոն կակոն կանուխ իջեր էր, եւ արնուխ իջեր էր, եւ արնուխ իջեր էր, եւ արնուխ իջեր էր, եւ արդէն մութ գիդէն մութ գիդէն մութ գիդէն մութ գիշերշերշերշեր    էր, էր, էր, էր, 
բայց տաբայց տաբայց տաբայց տակակակակաւին տեղ չէւին տեղ չէւին տեղ չէւին տեղ չէին հաին հաին հաին հասած անոնքսած անոնքսած անոնքսած անոնք::::    ԵրԵրԵրԵրկու ճակու ճակու ճակու ճա----
մբորդմբորդմբորդմբորդներ էին, երիներ էին, երիներ էին, երիներ էին, երիտատատատասարդ այր մը` հետիսարդ այր մը` հետիսարդ այր մը` հետիսարդ այր մը` հետիոտն, եւ դեոտն, եւ դեոտն, եւ դեոտն, եւ դե----
ռառառառատի կին մը, իշու մը քատի կին մը, իշու մը քատի կին մը, իշու մը քատի կին մը, իշու մը քամամամամակին նստածկին նստածկին նստածկին նստած::::    ԱմԱմԱմԱմբողջ օրը բողջ օրը բողջ օրը բողջ օրը 
քաքաքաքալած էին արլած էին արլած էին արլած էին արդէն, եւդէն, եւդէն, եւդէն, եւ    յոգյոգյոգյոգնունունունութիւնը կը ծոթիւնը կը ծոթիւնը կը ծոթիւնը կը ծորէր իրենց վրարէր իրենց վրարէր իրենց վրարէր իրենց վրա----
յէն. բայց կայէն. բայց կայէն. բայց կայէն. բայց կարերերերելի չէր կանգ առլի չէր կանգ առլի չէր կանգ առլի չէր կանգ առնել, ամէն գնոնել, ամէն գնոնել, ամէն գնոնել, ամէն գնով պէտք էր վ պէտք էր վ պէտք էր վ պէտք էր 
տեղ մը գտնելտեղ մը գտնելտեղ մը գտնելտեղ մը գտնել::::    Տեղ մը`փոքՏեղ մը`փոքՏեղ մը`փոքՏեղ մը`փոքրիկ քարիկ քարիկ քարիկ քաղաղաղաղաքին մէջ, որ սաքին մէջ, որ սաքին մէջ, որ սաքին մէջ, որ սա----
կայն կը յորկայն կը յորկայն կը յորկայն կը յորդէր եկուոր բազդէր եկուոր բազդէր եկուոր բազդէր եկուոր բազմումումումութեամբ, եւ ամէն իջեթեամբ, եւ ամէն իջեթեամբ, եւ ամէն իջեթեամբ, եւ ամէն իջեվան վան վան վան 
եւ նոյեւ նոյեւ նոյեւ նոյնիսկ ամէն տուն արնիսկ ամէն տուն արնիսկ ամէն տուն արնիսկ ամէն տուն արդէն լեդէն լեդէն լեդէն լեցուն էր Յուցուն էր Յուցուն էր Յուցուն էր Յուդադադադայի զարյի զարյի զարյի զար----
մեմեմեմերովրովրովրով::::        

ՄարՄարՄարՄարդադադադահահահահամամամամարի օրեր էինրի օրեր էինրի օրեր էինրի օրեր էին::::    ԿիԿիԿիԿիրենիրենիրենիրենիոս կաոս կաոս կաոս կառառառառավավավավարիրիրիրի----
չին հրաչին հրաչին հրաչին հրահանգն էր`որ ամէն մարդ հանգն էր`որ ամէն մարդ հանգն էր`որ ամէն մարդ հանգն էր`որ ամէն մարդ երերերերթայ իր ցեթայ իր ցեթայ իր ցեթայ իր ցեղաղաղաղախումխումխումխում----
բին եւ ազբին եւ ազբին եւ ազբին եւ ազգագագագատոհտոհտոհտոհմին բնիկ քամին բնիկ քամին բնիկ քամին բնիկ քաղաղաղաղաքը կամ վայքը կամ վայքը կամ վայքը կամ վայրը, հոն րը, հոն րը, հոն րը, հոն 
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արարարարձաձաձաձանագրնագրնագրնագրուեուեուեուելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    ԲեթԲեթԲեթԲեթղեղեղեղեհէհէհէհէմը Դամը Դամը Դամը Դաւիւիւիւիթի քաթի քաթի քաթի քա----
ղաքն էր, եւ անոնք որոնք Դաղաքն էր, եւ անոնք որոնք Դաղաքն էր, եւ անոնք որոնք Դաղաքն էր, եւ անոնք որոնք Դաւիւիւիւիթի սեթի սեթի սեթի սերունրունրունրունդէն էին` հոդէն էին` հոդէն էին` հոդէն էին` հո´́́́ն ն ն ն 
պէտք էր արպէտք էր արպէտք էր արպէտք էր արձաձաձաձանագրնագրնագրնագրուէուէուէուէինինինին::::    Եւ ահա ԴաԵւ ահա ԴաԵւ ահա ԴաԵւ ահա Դաւիւիւիւիթի հաթի հաթի հաթի համեստ մեստ մեստ մեստ 
մէկ զարմէկ զարմէկ զարմէկ զարմը` Յովմը` Յովմը` Յովմը` Յովսէփ, իր դեսէփ, իր դեսէփ, իր դեսէփ, իր դեռառառառատի նշատի նշատի նշատի նշանանանանածին հետ միծին հետ միծին հետ միծին հետ միաաաա----
սին կու գար այնսին կու գար այնսին կու գար այնսին կու գար այնտեղ արտեղ արտեղ արտեղ արձաձաձաձանագնագնագնագրել տարել տարել տարել տալու իր նոլու իր նոլու իր նոլու իր նորարարարա----
կազմ ընկազմ ընկազմ ընկազմ ընտատատատանինինինիքըքըքըքը::::    

Եւ ի~նչ ընԵւ ի~նչ ընԵւ ի~նչ ընԵւ ի~նչ ընտատատատանիքնիքնիքնիք::::    ՅոգՅոգՅոգՅոգնունունունութեան չափ եւ աւեթեան չափ եւ աւեթեան չափ եւ աւեթեան չափ եւ աւելի` ուլի` ուլի` ուլի` ու----
րիշ հոգ մը կը բեռրիշ հոգ մը կը բեռրիշ հոգ մը կը բեռրիշ հոգ մը կը բեռնանանանաւուուուորէր Յովրէր Յովրէր Յովրէր Յովսէփ անուն այս ազնսէփ անուն այս ազնսէփ անուն այս ազնսէփ անուն այս ազնուաուաուաուա----
կան հոկան հոկան հոկան հոգինգինգինգին::::    Ահա հեԱհա հեԱհա հեԱհա հետը բետը բետը բետը բերեր էր իր նշարեր էր իր նշարեր էր իր նշարեր էր իր նշանանանանածը, իր ծը, իր ծը, իր ծը, իր 
հարսնհարսնհարսնհարսնցոցոցոցուն, որ արւն, որ արւն, որ արւն, որ արդէն յղի էր ինդէն յղի էր ինդէն յղի էր ինդէն յղի էր իննը ամիսնը ամիսնը ամիսնը ամիսնենենեներէ ի վերրէ ի վերրէ ի վերրէ ի վեր::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
առաառաառաառաջին անջին անջին անջին անգամ իմագամ իմագամ իմագամ իմացաւ անոր յղի ըլցաւ անոր յղի ըլցաւ անոր յղի ըլցաւ անոր յղի ըլլալալալալը, քիչ մնաց որ լը, քիչ մնաց որ լը, քիչ մնաց որ լը, քիչ մնաց որ 
պայպայպայպայթէր իր սիրթէր իր սիրթէր իր սիրթէր իր սիրտըտըտըտը::::    Բայց անԲայց անԲայց անԲայց անսահսահսահսահմամամամանօնօնօնօրէն բարէն բարէն բարէն բարի իր սիրրի իր սիրրի իր սիրրի իր սիր----
տը կտրատը կտրատը կտրատը կտրակակակականանանանապէս հրապէս հրապէս հրապէս հրաժաժաժաժարերերերեցաւ ամէն չար խորցաւ ամէն չար խորցաւ ամէն չար խորցաւ ամէն չար խորհուրհուրհուրհուր----
դէդէդէդէ::::    Կը բաԿը բաԿը բաԿը բաւէր կարճ կաւէր կարճ կաւէր կարճ կաւէր կարճ կապել եւ լռիկ մնջիկ արպել եւ լռիկ մնջիկ արպել եւ լռիկ մնջիկ արպել եւ լռիկ մնջիկ արձաձաձաձակելկելկելկել    իր իր իր իր 
նշանշանշանշանանանանածըծըծըծը::::    Բայց այն ի~նչ տեԲայց այն ի~նչ տեԲայց այն ի~նչ տեԲայց այն ի~նչ տեսիլք էր որ ուսիլք էր որ ուսիլք էր որ ուսիլք էր որ ունենենենեցաւ, երբ ցաւ, երբ ցաւ, երբ ցաւ, երբ 
հրեշհրեշհրեշհրեշտատատատակը եկաւ իրեն աւեկը եկաւ իրեն աւեկը եկաւ իրեն աւեկը եկաւ իրեն աւետետետետելու` թէ ծնելու` թէ ծնելու` թէ ծնելու` թէ ծնելիք մալիք մալիք մալիք մանունունունուկը կը կը կը 
մարդմարդմարդմարդկակակակային ծնունդ չէ, այլ` Ասյին ծնունդ չէ, այլ` Ասյին ծնունդ չէ, այլ` Ասյին ծնունդ չէ, այլ` Աստուծտուծտուծտուծմէ, Սուրբ Հոգիմէ, Սուրբ Հոգիմէ, Սուրբ Հոգիմէ, Սուրբ Հոգիէն է, էն է, էն է, էն է, 
եւ ինք Ասեւ ինք Ասեւ ինք Ասեւ ինք Աստուտուտուտուծոյ հրածոյ հրածոյ հրածոյ հրամամամամանին հանին հանին հանին համամամամաձայն պէտք է Յիձայն պէտք է Յիձայն պէտք է Յիձայն պէտք է Յիսուս սուս սուս սուս 
դնէ անոր անուդնէ անոր անուդնէ անոր անուդնէ անոր անունը, նը, նը, նը, ,,,,որովորովորովորովհեհեհեհետեւ ատեւ ատեւ ատեւ անինինինիկա իր ժոկա իր ժոկա իր ժոկա իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը դը դը դը 
պիպիպիպիտի փրկէ իրենց մեղտի փրկէ իրենց մեղտի փրկէ իրենց մեղտի փրկէ իրենց մեղքեքեքեքերէնրէնրէնրէն» (» (» (» (Մտ 1.20Մտ 1.20Մտ 1.20Մտ 1.20----21)21)21)21)::::    Եւ հիԵւ հիԵւ հիԵւ հիմա մա մա մա 
լռուլռուլռուլռութեան մէջ` արթեան մէջ` արթեան մէջ` արթեան մէջ` արդէն քանիդէն քանիդէն քանիդէն քանիեեեերորդ անրորդ անրորդ անրորդ անգագագագամը ըլմը ըլմը ըլմը ըլլալալալալով կը լով կը լով կը լով կը 
խորխորխորխորհէր` անիհէր` անիհէր` անիհէր` անիմամամամանանանանալի երլի երլի երլի երկիւկիւկիւկիւղաղաղաղածուծուծուծութեամբ, թէ ի՞նչթեամբ, թէ ի՞նչթեամբ, թէ ի՞նչթեամբ, թէ ի՞նչպիպիպիպիսի սի սի սի 
մամամամանուկ մը պինուկ մը պինուկ մը պինուկ մը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ անիլայ անիլայ անիլայ անիկա, աստկա, աստկա, աստկա, աստուաուաուաուածածածածային այս յին այս յին այս յին այս 
ծնունծնունծնունծնունդըդըդըդը::::    

ՅոգՅոգՅոգՅոգնունունունութեթեթեթենէն սպանէն սպանէն սպանէն սպառած վիռած վիռած վիռած վիճաճաճաճակի մէջ էր յղուկի մէջ էր յղուկի մէջ էր յղուկի մէջ էր յղութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
եւ սպաեւ սպաեւ սպաեւ սպասուսուսուսումով ծանմով ծանմով ծանմով ծանրարարարաբեռն նոբեռն նոբեռն նոբեռն նորարարարատի մայտի մայտի մայտի մայրը, որ իշուն րը, որ իշուն րը, որ իշուն րը, որ իշուն 
քաքաքաքամամամամակին կկին կկին կկին կ’’’’օրօրօրօրօրօրօրօրուէր, աղօուէր, աղօուէր, աղօուէր, աղօթեթեթեթելով որ վայրկլով որ վայրկլով որ վայրկլով որ վայրկեան առաջ եան առաջ եան առաջ եան առաջ 
գտնեն յարգտնեն յարգտնեն յարգտնեն յարմար տեղ մը, պատսմար տեղ մը, պատսմար տեղ մը, պատսմար տեղ մը, պատսպապապապարան մը գէթ, ուր կարան մը գէթ, ուր կարան մը գէթ, ուր կարան մը գէթ, ուր կա----
րերերերենայ հաննայ հաննայ հաննայ հանգիստ տալ իր խոնգիստ տալ իր խոնգիստ տալ իր խոնգիստ տալ իր խոնջած մարմջած մարմջած մարմջած մարմնիննիննիննին::::    ԻնԻնԻնԻննամսնամսնամսնամսեայ եայ եայ եայ 
յղույղույղույղութթթթեան վերեան վերեան վերեան վերջին օրեջին օրեջին օրեջին օրերը, թերը, թերը, թերը, թերեւս ալ վերրեւս ալ վերրեւս ալ վերրեւս ալ վերջին ժաջին ժաջին ժաջին ժամերն մերն մերն մերն 
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էին, եւ արէին, եւ արէին, եւ արէին, եւ արդէն նադէն նադէն նադէն նախազխազխազխազգագագագացուցուցուցումը կմը կմը կմը կ’’’’ըսէր` թէ մօտ է ծնունըսէր` թէ մօտ է ծնունըսէր` թէ մօտ է ծնունըսէր` թէ մօտ է ծնուն----
դը անոր` որ Գաբրիդը անոր` որ Գաբրիդը անոր` որ Գաբրիդը անոր` որ Գաբրիէլ հրեշէլ հրեշէլ հրեշէլ հրեշտատատատակը աւեկը աւեկը աւեկը աւետեր էր իրենտեր էր իրենտեր էր իրենտեր էր իրեն::::    
Ի~նչ անըմբռԻ~նչ անըմբռԻ~նչ անըմբռԻ~նչ անըմբռնենենենելի խորլի խորլի խորլի խորհուրդ մըն էր, որ հահուրդ մըն էր, որ հահուրդ մըն էր, որ հահուրդ մըն էր, որ հաղորդղորդղորդղորդուած էր ուած էր ուած էր ուած էր 
իրեն, եւ հիիրեն, եւ հիիրեն, եւ հիիրեն, եւ հիմա իր մէջ կը կրէր, առանց երմա իր մէջ կը կրէր, առանց երմա իր մէջ կը կրէր, առանց երմա իր մէջ կը կրէր, առանց երբեք կաբեք կաբեք կաբեք կարերերերենալ նալ նալ նալ 
չաչաչաչափեփեփեփելու խորլու խորլու խորլու խորհուրհուրհուրհուրդին խոդին խոդին խոդին խորուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Եւ ո~վ կրնար Եւ ո~վ կրնար Եւ ո~վ կրնար Եւ ո~վ կրնար 
հասկհասկհասկհասկնալ աստնալ աստնալ աստնալ աստուաուաուաուածածածածային տնօյին տնօյին տնօյին տնօրիրիրիրինունունունումը, եւ համը, եւ համը, եւ համը, եւ հաւաւաւաւատալ` թէ տալ` թէ տալ` թէ տալ` թէ 
,,,,ԿոյԿոյԿոյԿոյսը պիսը պիսը պիսը պիտի յղատի յղատի յղատի յղանայ եւ որնայ եւ որնայ եւ որնայ եւ որդի մը պիդի մը պիդի մը պիդի մը պիտի ծնի, եւ զայն տի ծնի, եւ զայն տի ծնի, եւ զայն տի ծնի, եւ զայն 
պիպիպիպիտի կոտի կոտի կոտի կոչեն Էմչեն Էմչեն Էմչեն Էմմանմանմանմանուէլուէլուէլուէլ», », », », որ կը նշաոր կը նշաոր կը նշաոր կը նշանանանանակէ Աստկէ Աստկէ Աստկէ Աստուած մեուած մեուած մեուած մե----
զի հետ (Ես 7.14զի հետ (Ես 7.14զի հետ (Ես 7.14զի հետ (Ես 7.14::::    Հմմտ. Մտ 1.23)Հմմտ. Մտ 1.23)Հմմտ. Մտ 1.23)Հմմտ. Մտ 1.23)::::    

,,,,ԱստԱստԱստԱստուած մեուած մեուած մեուած մեզի հետզի հետզի հետզի հետ»»»»::::    Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչպէս կամ ի՞նչ ձեպէս կամ ի՞նչ ձեպէս կամ ի՞նչ ձեպէս կամ ի՞նչ ձեւով պիւով պիւով պիւով պի----
տի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար ատիլար ատիլար ատիլար ատիկակակակա::::    Եւ հիԵւ հիԵւ հիԵւ հիմա իր որոմա իր որոմա իր որոմա իր որովայվայվայվայնին մէջ շարժկլնին մէջ շարժկլնին մէջ շարժկլնին մէջ շարժկլ----
տատատատացող այս երեցող այս երեցող այս երեցող այս երեխան ի՞նչ անխան ի՞նչ անխան ի՞նչ անխան ի՞նչ անբաբաբաբացատցատցատցատրերերերելի կալի կալի կալի կապով կապպով կապպով կապպով կապ----
ուած է անուած է անուած է անուած է անհահահահասասասասանենենենելի եւ անիլի եւ անիլի եւ անիլի եւ անիմամամամանանանանալի Ասլի Ասլի Ասլի Աստուտուտուտուծոյ հետ, ծոյ հետ, ծոյ հետ, ծոյ հետ, 
որուն ահաորուն ահաորուն ահաորուն ահաւոր անունն իսկ արւոր անունն իսկ արւոր անունն իսկ արւոր անունն իսկ արտատատատասասասասանենենենելու կը վախլու կը վախլու կը վախլու կը վախնարնարնարնար::::    
Բայց միԲայց միԲայց միԲայց միաաաաժաժաժաժամամամամանակ իր որոնակ իր որոնակ իր որոնակ իր որովայվայվայվայնին մէջ անոր իւնին մէջ անոր իւնին մէջ անոր իւնին մէջ անոր իւրարարարաքանքանքանքան----
չիւր խլրտուչիւր խլրտուչիւր խլրտուչիւր խլրտումը ի~նչ երմը ի~նչ երմը ի~նչ երմը ի~նչ երջանջանջանջանկուկուկուկութեամբ կը հաթեամբ կը հաթեամբ կը հաթեամբ կը համամամամակէր կէր կէր կէր 
զինքզինքզինքզինք::::    Ու կը մտաՈւ կը մտաՈւ կը մտաՈւ կը մտածէր` թէ ա՞ն աւեծէր` թէ ա՞ն աւեծէր` թէ ա՞ն աւեծէր` թէ ա՞ն աւելի անլի անլի անլի անհամհամհամհամբեր դարբեր դարբեր դարբեր դարձեր ձեր ձեր ձեր 
էր աշէր աշէր աշէր աշխարհ գախարհ գախարհ գախարհ գալու, թէ` իլու, թէ` իլու, թէ` իլու, թէ` ի´́́́նք դարնք դարնք դարնք դարձեր է անձեր է անձեր է անձեր է անհամհամհամհամբեր, եւ բեր, եւ բեր, եւ բեր, եւ 
կկկկ’’’’ուուուուզէ վայրկզէ վայրկզէ վայրկզէ վայրկեան առաջ տեսեան առաջ տեսեան առաջ տեսեան առաջ տեսնել քնքոյշ դէմնել քնքոյշ դէմնել քնքոյշ դէմնել քնքոյշ դէմքը քը քը քը անոր, որ անոր, որ անոր, որ անոր, որ 
իր մարիր մարիր մարիր մարմիմիմիմինէն մարնէն մարնէն մարնէն մարմին ու ոսմին ու ոսմին ու ոսմին ու ոսկոկոկոկորէն ոսրէն ոսրէն ոսրէն ոսկոր առակոր առակոր առակոր առաջին սիջին սիջին սիջին սի----
րարարարասուն ծնունսուն ծնունսուն ծնունսուն ծնունդը պիդը պիդը պիդը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ. երկլայ. երկլայ. երկլայ. երկնանանանահանհանհանհանգոյն դէմգոյն դէմգոյն դէմգոյն դէմքը քը քը քը 
անոր` որուն ծըանոր` որուն ծըանոր` որուն ծըանոր` որուն ծը----նուննուննուննունդը իր ժոդը իր ժոդը իր ժոդը իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին եւ ամդին եւ ամդին եւ ամդին եւ ամբողջ աշբողջ աշբողջ աշբողջ աշ----
խարխարխարխարհին փրկուհին փրկուհին փրկուհին փրկութեան աւեթեան աւեթեան աւեթեան աւետիս պիտիս պիտիս պիտիս պիտի բետի բետի բետի բերէ, հրեշրէ, հրեշրէ, հրեշրէ, հրեշտատատատակին կին կին կին 
պատպատպատպատգագագագամին համին համին համին համամամամաձայն. երկձայն. երկձայն. երկձայն. երկնալոյսնալոյսնալոյսնալոյս    դէմդէմդէմդէմքը անոր` որուն քը անոր` որուն քը անոր` որուն քը անոր` որուն 
պիպիպիպիտի դառտի դառտի դառտի դառնան այս աշնան այս աշնան այս աշնան այս աշխարխարխարխարհի խահի խահի խահի խաւաւաւաւարին մէջ տուայրին մէջ տուայրին մէջ տուայրին մէջ տուայտող տող տող տող 
լուլուլուլուսասասասակակակակարօտ աչրօտ աչրօտ աչրօտ աչքերն ու սրտեքերն ու սրտեքերն ու սրտեքերն ու սրտերը բորը բորը բորը բոլորլորլորլոր::::        

Ու կըՈւ կըՈւ կըՈւ կը    շաշաշաշարուրուրուրունանանանակէկէկէկէին քաին քաին քաին քալել, մտնել թալել, մտնել թալել, մտնել թալել, մտնել թաղէ թաղ, զարղէ թաղ, զարղէ թաղ, զարղէ թաղ, զար----
նել բոնել բոնել բոնել բոլոր իջելոր իջելոր իջելոր իջեվանվանվանվաննենենեներուն դռներուն դռներուն դռներուն դռները եւ տեղ հայրը եւ տեղ հայրը եւ տեղ հայրը եւ տեղ հայցել, հայցել, հայցել, հայցել, հայցել ցել ցել ցել 
թաթաթաթախանխանխանխանձաձաձաձագիգիգիգի´́́́նննն::::    Եւ ի վերԵւ ի վերԵւ ի վերԵւ ի վերջոյ իջեջոյ իջեջոյ իջեջոյ իջեվավավավանանանանատէր մը գթաց տէր մը գթաց տէր մը գթաց տէր մը գթաց 
անոնց, երբ մաանոնց, երբ մաանոնց, երբ մաանոնց, երբ մանանանանաւանդ տեւանդ տեւանդ տեւանդ տեսաւ յղի մանսաւ յղի մանսաւ յղի մանսաւ յղի մանկակակակամարմարմարմարդին յոգդին յոգդին յոգդին յոգ----
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նանանանատանջ վիտանջ վիտանջ վիտանջ վիճաճաճաճակըկըկըկը::::    ՍենՍենՍենՍենեակ չուեակ չուեակ չուեակ չունէր, սանէր, սանէր, սանէր, սակայն. միայն կայն. միայն կայն. միայն կայն. միայն 
ախոախոախոախոռին մէջ տեղ կար, եթէ կռին մէջ տեղ կար, եթէ կռին մէջ տեղ կար, եթէ կռին մէջ տեղ կար, եթէ կ’’’’ուուուուզէզէզէզէին գիին գիին գիին գիշեշեշեշերը հոն րը հոն րը հոն րը հոն 
պատսպատսպատսպատսպարպարպարպարուիլուիլուիլուիլ::::    Եւ ՅովԵւ ՅովԵւ ՅովԵւ Յովսէփ ու Մարսէփ ու Մարսէփ ու Մարսէփ ու Մարիիիիամ սիամ սիամ սիամ սիրով ընրով ընրով ընրով ընդուդուդուդու----
նենենենեցին առացին առացին առացին առաջարջարջարջարկըկըկըկը::::    Կը բաԿը բաԿը բաԿը բաւէր որ տաւէր որ տաւէր որ տաւէր որ տաքուկ էր այնքուկ էր այնքուկ էր այնքուկ էր այնտեղ եւ տեղ եւ տեղ եւ տեղ եւ 
հանհանհանհանգիսգիսգիսգիստի ամէն յարտի ամէն յարտի ամէն յարտի ամէն յարմամամամարուրուրուրութիւն կաթիւն կաթիւն կաթիւն կարերերերելի էր գտնելլի էր գտնելլի էր գտնելլի էր գտնել::::    

Եւ ճիշդ ատեԵւ ճիշդ ատեԵւ ճիշդ ատեԵւ ճիշդ ատենին, որովնին, որովնին, որովնին, որովհեհեհեհետեւ հատեւ հատեւ հատեւ հասած էր Մարսած էր Մարսած էր Մարսած էր Մարիիիիաաաամի մի մի մի 
ծննդածննդածննդածննդաբեբեբեբերուրուրուրութեան ժաթեան ժաթեան ժաթեան ժամամամամանանանանակըկըկըկը::::    Շատ չանՇատ չանՇատ չանՇատ չանցած, խեղցած, խեղցած, խեղցած, խեղճուկ ճուկ ճուկ ճուկ 
ախոախոախոախոռը պիռը պիռը պիռը պիտի դառտի դառտի դառտի դառնար մարդնար մարդնար մարդնար մարդկակակակային առային առային առային առաջին յարջին յարջին յարջին յարկը, ուր կը, ուր կը, ուր կը, ուր 
պիպիպիպիտի հնչէր մարտի հնչէր մարտի հնչէր մարտի հնչէր մարդացդացդացդացեալ Ասեալ Ասեալ Ասեալ Աստտտտոոոուաւաւաւածորդիծորդիծորդիծորդիին երկին երկին երկին երկնանանանաբարբարբարբար----
բառ առաբառ առաբառ առաբառ առաջին կանջին կանջին կանջին կանչը, երաչը, երաչը, երաչը, երանանանանական ուկան ուկան ուկան ուրարարարախուխուխուխութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
թնդացթնդացթնդացթնդացնենենենելով Մարլով Մարլով Մարլով Մարիիիիաաաամի եւ Յովմի եւ Յովմի եւ Յովմի եւ Յովսէսէսէսէփի աստփի աստփի աստփի աստուաուաուաուածածածածավախ վախ վախ վախ 
սիրսիրսիրսիրտետետետերըրըրըրը::::    

    
****    

****    ****    
ԱյսԱյսԱյսԱյսպէս ծնաւ Քրիսպէս ծնաւ Քրիսպէս ծնաւ Քրիսպէս ծնաւ Քրիստոստոստոստոս::::    Եւ այդ ծնունԵւ այդ ծնունԵւ այդ ծնունԵւ այդ ծնունդը այդը այդը այդը այսօր, սօր, սօր, սօր, 

ինչինչինչինչպէս միշտ, մեզ կը լեցպէս միշտ, մեզ կը լեցպէս միշտ, մեզ կը լեցպէս միշտ, մեզ կը լեցնէ ցնծունէ ցնծունէ ցնծունէ ցնծութեամբ, մեր փրկութեամբ, մեր փրկութեամբ, մեր փրկութեամբ, մեր փրկու----
թեան բերկթեան բերկթեան բերկթեան բերկրանրանրանրանքոքոքոքովվվվը, եւ միը, եւ միը, եւ միը, եւ միաաաաժաժաժաժամամամամանակ հինակ հինակ հինակ հիաաաացուցուցուցումովն ու մովն ու մովն ու մովն ու 
յափշյափշյափշյափշտատատատակուկուկուկութեամթեամթեամթեամբը այն անբը այն անբը այն անբը այն անբաբաբաբացատցատցատցատրերերերելի բայց յալի բայց յալի բայց յալի բայց յաւէտ ւէտ ւէտ ւէտ 
պաշպաշպաշպաշտետետետելի խորլի խորլի խորլի խորհուրհուրհուրհուրդին, որ այդին, որ այդին, որ այդին, որ այսօր մեսօր մեսօր մեսօր մեզի յայտզի յայտզի յայտզի յայտ----ննննըւեըւեըւեըւեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
հրեշհրեշհրեշհրեշտակտակտակտակնենենեներուն երկրուն երկրուն երկրուն երկնանանանային աւեյին աւեյին աւեյին աւետիտիտիտիսով եւ հոսով եւ հոսով եւ հոսով եւ հովիւվիւվիւվիւնենենեներուն րուն րուն րուն 
անանանանպապապապաճոյճ եւ անճոյճ եւ անճոյճ եւ անճոյճ եւ անսուտ վկասուտ վկասուտ վկասուտ վկայույույույութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

Այդ խորԱյդ խորԱյդ խորԱյդ խորհուրհուրհուրհուրդը ադը ադը ադը այյյյսօր երեք երեսսօր երեք երեսսօր երեք երեսսօր երեք երեսնենենեներով կը բացրով կը բացրով կը բացրով կը բացուի ուի ուի ուի 
մեր դիմեր դիմեր դիմեր դիմաց, ումաց, ումաց, ումաց, ուշադշադշադշադրուրուրուրութիւն հրաթիւն հրաթիւն հրաթիւն հրաւիւիւիւիրերերերելով երեք իրոլով երեք իրոլով երեք իրոլով երեք իրողուղուղուղու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու վրայ.րու վրայ.րու վրայ.րու վրայ.----    

    
1.1.1.1.----    ԾՆՈՒՆԾՆՈՒՆԾՆՈՒՆԾՆՈՒՆԴԸ ՄԵՐ ՈՒԴԸ ՄԵՐ ՈՒԴԸ ՄԵՐ ՈՒԴԸ ՄԵՐ ՈՒՇԱԴՇԱԴՇԱԴՇԱԴՐՈՒՐՈՒՐՈՒՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀՐԱԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀՐԱԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀՐԱԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀՐԱ----

ՒԻՒԻՒԻՒԻՐԷ ԵՐԿՐԷ ԵՐԿՐԷ ԵՐԿՐԷ ԵՐԿՆԱՆԱՆԱՆԱՏՈՒ ԸՆՏՈՒ ԸՆՏՈՒ ԸՆՏՈՒ ԸՆԾԱԾԱԾԱԾԱՅԻՆ` ԾՆՈՂ ՄԱՅԻՆ` ԾՆՈՂ ՄԱՅԻՆ` ԾՆՈՂ ՄԱՅԻՆ` ԾՆՈՂ ՄԱՆՈՒՆՈՒՆՈՒՆՈՒԿԻՆ ԿԻՆ ԿԻՆ ԿԻՆ 
ՎՐԱՅՎՐԱՅՎՐԱՅՎՐԱՅ::::    
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ՈՈՈՈ´́́́չ միայն Մարչ միայն Մարչ միայն Մարչ միայն Մարիիիիամ ու Յովամ ու Յովամ ու Յովամ ու Յովսէփ այդ խորսէփ այդ խորսէփ այդ խորսէփ այդ խորհուրհուրհուրհուրդը դը դը դը 
իրենց հոիրենց հոիրենց հոիրենց հոգիգիգիգինենենեներուն մէջ որորուն մէջ որորուն մէջ որորուն մէջ որոճաճաճաճացին անցին անցին անցին անդադադադադար, փորդար, փորդար, փորդար, փորձեձեձեձելով լով լով լով 
հասկհասկհասկհասկնալ այն ինչ որ Աստնալ այն ինչ որ Աստնալ այն ինչ որ Աստնալ այն ինչ որ Աստուած կը կաուած կը կաուած կը կաուած կը կատատատատարէր մարդրէր մարդրէր մարդրէր մարդկակակակա----
յին պատյին պատյին պատյին պատմումումումութեան մէջ` այդ պատթեան մէջ` այդ պատթեան մէջ` այդ պատթեան մէջ` այդ պատմումումումութիւնը յեթիւնը յեթիւնը յեթիւնը յեղաշրղաշրղաշրղաշրջեջեջեջելու լու լու լու 
եւ փրկուեւ փրկուեւ փրկուեւ փրկութեան ելթեան ելթեան ելթեան ելքը ցոյց տաքը ցոյց տաքը ցոյց տաքը ցոյց տալու հալու հալու հալու համար, այլ անոնց հետ մար, այլ անոնց հետ մար, այլ անոնց հետ մար, այլ անոնց հետ 
եւ անոնց պէս` իրենց ժաեւ անոնց պէս` իրենց ժաեւ անոնց պէս` իրենց ժաեւ անոնց պէս` իրենց ժամամամամանանանանակակակակակից թէ հեկից թէ հեկից թէ հեկից թէ հետատատատագայ գայ գայ գայ 
մարդմարդմարդմարդկուկուկուկութեան բոթեան բոթեան բոթեան բոլոր սելոր սելոր սելոր սերունդրունդրունդրունդնենենեները տերը տերը տերը տեւաւաւաւաբար իրենց բար իրենց բար իրենց բար իրենց 
խորհրխորհրխորհրխորհրդադադադածուծուծուծութեան նիւթ դարթեան նիւթ դարթեան նիւթ դարթեան նիւթ դարձուձուձուձուցին այն գեցին այն գեցին այն գեցին այն գերարարարազանց զանց զանց զանց 
պարպարպարպարգեգեգեգեւը, այն երկւը, այն երկւը, այն երկւը, այն երկնանանանատուր ընտուր ընտուր ընտուր ընծան, որ Աստծան, որ Աստծան, որ Աստծան, որ Աստուած կաուած կաուած կաուած կատատատատա----
րեց մարդ արարեց մարդ արարեց մարդ արարեց մարդ արարարարարածին, իր Միծին, իր Միծին, իր Միծին, իր Միաաաածին Ործին Ործին Ործին Որդին ղրկեդին ղրկեդին ղրկեդին ղրկելով աշլով աշլով աշլով աշ----
խարհ, որխարհ, որխարհ, որխարհ, որպէսպէսպէսպէսզի մարզի մարզի մարզի մարմին առմին առմին առմին առնէ, մարնէ, մարնէ, մարնէ, մարդադադադանայ եւ ըլնայ եւ ըլնայ եւ ըլնայ եւ ըլլլլլայ այ այ այ 
,,,,ԱստԱստԱստԱստուած մեուած մեուած մեուած մեզի հետզի հետզի հետզի հետ»»»»::::    

Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչպէս Աստպէս Աստպէս Աստպէս Աստուած կրնար ըլուած կրնար ըլուած կրնար ըլուած կրնար ըլլալ մելալ մելալ մելալ մեզի հետ, մեր միզի հետ, մեր միզի հետ, մեր միզի հետ, մեր մի----
ջեւջեւջեւջեւ::::    ԹէԹէԹէԹէպէտ Աստպէտ Աստպէտ Աստպէտ Աստուած բազուած բազուած բազուած բազմիցս խոսմիցս խոսմիցս խոսմիցս խոստատատատացած էր ատիցած էր ատիցած էր ատիցած էր ատի----
կա, եւ թէկա, եւ թէկա, եւ թէկա, եւ թէպէտ Հին Կտապէտ Հին Կտապէտ Հին Կտապէտ Հին Կտակակակակարարարարանին մէջ բազնին մէջ բազնին մէջ բազնին մէջ բազմամամամաթիւ կերթիւ կերթիւ կերթիւ կեր----
պեպեպեպերով ալ պատրով ալ պատրով ալ պատրով ալ պատկեկեկեկերարարարացուցուցուցուցած էր զայն, բայց մարդցած էր զայն, բայց մարդցած էր զայն, բայց մարդցած էր զայն, բայց մարդկակակակային յին յին յին 
միտմիտմիտմիտքը չէր կրնար իրաքը չէր կրնար իրաքը չէր կրնար իրաքը չէր կրնար իրարու հետ րու հետ րու հետ րու հետ հաշհաշհաշհաշտեցտեցտեցտեցնել երնել երնել երնել երկուկուկուկուքը.քը.քը.քը.----    
ԲաԲաԲաԲացարցարցարցարձակ սրբուձակ սրբուձակ սրբուձակ սրբութիւնն ու բաթիւնն ու բաթիւնն ու բաթիւնն ու բացարցարցարցարձակ ճշմարձակ ճշմարձակ ճշմարձակ ճշմարտուտուտուտութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
եղող Աստեղող Աստեղող Աստեղող Աստուաուաուաուածուծուծուծութիւնը` մեղթիւնը` մեղթիւնը` մեղթիւնը` մեղսասասասավավավավարակ անրակ անրակ անրակ անմաքմաքմաքմաքրուրուրուրու----
թեան եւ եղծըթեան եւ եղծըթեան եւ եղծըթեան եւ եղծըուած բնուուած բնուուած բնուուած բնութեան մը ճաթեան մը ճաթեան մը ճաթեան մը ճահիհիհիհիճին ու ստուճին ու ստուճին ու ստուճին ու ստու----
թեան մէջ ապթեան մէջ ապթեան մէջ ապթեան մէջ ապրող մարդ արարող մարդ արարող մարդ արարող մարդ արարարարարածըծըծըծը::::    ՄարդՄարդՄարդՄարդկակակակային միտյին միտյին միտյին միտքը քը քը քը 
չէր կրնար մարչէր կրնար մարչէր կրնար մարչէր կրնար մարդը կամ մարդը կամ մարդը կամ մարդը կամ մարմիմիմիմինընընընը    տեստեստեստեսնել եւ անոր մէջ նել եւ անոր մէջ նել եւ անոր մէջ նել եւ անոր մէջ 
տեստեստեստեսնել զԱստնել զԱստնել զԱստնել զԱստուածուածուածուած::::    ՄարդՄարդՄարդՄարդկակակակային միտյին միտյին միտյին միտքը չէր կրնար մգքը չէր կրնար մգքը չէր կրնար մգքը չէր կրնար մգ----
աաաաժաժաժաժամամամամանակ երնակ երնակ երնակ երկինքն ու երկինքն ու երկինքն ու երկինքն ու երկիկիկիկիրը տեսրը տեսրը տեսրը տեսնել, եւ մանել, եւ մանել, եւ մանել, եւ մանանանանաւանդ ւանդ ւանդ ւանդ 
զազազազա 尠尠尠尠նոնքնոնքնոնքնոնք միմիմիմիաաաախառնխառնխառնխառնուած տեսուած տեսուած տեսուած տեսնել մարդնել մարդնել մարդնել մարդկակակակա ȟȟȟȟݫݫݫݫ ȠȠȠȠյին անյին անյին անյին ան մը մը մը մը 
մմմմջջջջ::::    

Եւ սաԵւ սաԵւ սաԵւ սակայն, կայն, կայն, կայն, ,,,,Ան` որ երԱն` որ երԱն` որ երԱն` որ երկինքն ու երկինքն ու երկինքն ու երկինքն ու երկիկիկիկիրը չէրը չէրը չէրը չէին ին ին ին 
կրնար բոկրնար բոկրնար բոկրնար բովանվանվանվանդադադադակել, խանկել, խանկել, խանկել, խանձաձաձաձարուրուրուրուրի մէջ փաթթրի մէջ փաթթրի մէջ փաթթրի մէջ փաթթուեուեուեուեցաւ. ցաւ. ցաւ. ցաւ. 
առանց Հօրառանց Հօրառանց Հօրառանց Հօրմէն բաժնմէն բաժնմէն բաժնմէն բաժնուեուեուեուելու` սուրբ քալու` սուրբ քալու` սուրբ քալու` սուրբ քարայրայրայրայրին մէջ բազրին մէջ բազրին մէջ բազրին մէջ բազ----
մեմեմեմեցաւցաւցաւցաւ», », », », ինչինչինչինչպէս կը բապէս կը բապէս կը բապէս կը բանանանանաձեձեձեձեւէ սրբաւէ սրբաւէ սրբաւէ սրբազան շազան շազան շազան շարարարարակակակականանանանագիգիգիգի----
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րը` քերրը` քերրը` քերրը` քերթոթոթոթողաղաղաղահայր մեծն Մովհայր մեծն Մովհայր մեծն Մովհայր մեծն Մովսէս Խոսէս Խոսէս Խոսէս Խորերերերենանանանացինցինցինցին::::    ԽանԽանԽանԽանձաձաձաձա----
րուրուրուրուրի մէջ փաթթրի մէջ փաթթրի մէջ փաթթրի մէջ փաթթուած պարուած պարուած պարուած պարզուկ մազուկ մազուկ մազուկ մանունունունուկը նոյկը նոյկը նոյկը նոյնինքն այս նինքն այս նինքն այս նինքն այս 
սքանսքանսքանսքանչեչեչեչելի լի լի լի եւ ահաեւ ահաեւ ահաեւ ահաւոր Տէրն ու Աստւոր Տէրն ու Աստւոր Տէրն ու Աստւոր Տէրն ու Աստուածն էր, որուն քեուածն էր, որուն քեուածն էր, որուն քեուածն էր, որուն քե----
րովրովրովրովբէբէբէբէներն իսկ չեն հաներն իսկ չեն հաներն իսկ չեն հաներն իսկ չեն համարմարմարմարձաձաձաձակիր նակիր նակիր նակիր նայիլ, եւ որուն փառյիլ, եւ որուն փառյիլ, եւ որուն փառյիլ, եւ որուն փառ----
քը ամքը ամքը ամքը ամբողջ տիբողջ տիբողջ տիբողջ տիեեեեզերզերզերզերքը կը լեցքը կը լեցքը կը լեցքը կը լեցնէ, եւ երնէ, եւ երնէ, եւ երնէ, եւ երկինքն ու երկինքն ու երկինքն ու երկինքն ու երկիկիկիկիրը րը րը րը 
ոոոո´́́́չ իսկ կրնան բոչ իսկ կրնան բոչ իսկ կրնան բոչ իսկ կրնան բովանվանվանվանդադադադակել զայնկել զայնկել զայնկել զայն::::    ԻբԻբԻբԻբրեւ մարեւ մարեւ մարեւ մանուկ նուկ նուկ նուկ 
յայտնյայտնյայտնյայտնուեուեուեուեցաւ ան` որ սուրբ քացաւ ան` որ սուրբ քացաւ ան` որ սուրբ քացաւ ան` որ սուրբ քարայրայրայրայրին մսուրին մսուրին մսուրին մսուրին մէջ րին մէջ րին մէջ րին մէջ 
հհհհանգանգանգանգչած ըլչած ըլչած ըլչած ըլլալալալալով հանլով հանլով հանլով հանդերձ` միդերձ` միդերձ` միդերձ` միաաաաժաժաժաժամամամամանակ աննակ աննակ աննակ անբաբաբաբաժան ժան ժան ժան 
է իր Հօրէ իր Հօրէ իր Հօրէ իր Հօրմէն, ինչմէն, ինչմէն, ինչմէն, ինչպէս կը ճշդէ աստպէս կը ճշդէ աստպէս կը ճշդէ աստպէս կը ճշդէ աստուաուաուաուածածածածաբան աւեբան աւեբան աւեբան աւետատատատա----
րարարարանինինինիչը` Յովչը` Յովչը` Յովչը` Յովհանհանհանհաննէս (Յհ 1. 18)նէս (Յհ 1. 18)նէս (Յհ 1. 18)նէս (Յհ 1. 18)::::    

Բայց ճիշդ հոԲայց ճիշդ հոԲայց ճիշդ հոԲայց ճիշդ հո´́́́դ էր գաղդ էր գաղդ էր գաղդ էր գաղտինտինտինտինքըքըքըքը::::    ԱստԱստԱստԱստուած կու գար ուած կու գար ուած կու գար ուած կու գար 
մարդմարդմարդմարդկակակակային մարյին մարյին մարյին մարմիմիմիմինին մէջ հաշնին մէջ հաշնին մէջ հաշնին մէջ հաշտեցտեցտեցտեցնենենենելու Աստլու Աստլու Աստլու Աստուած եւ ուած եւ ուած եւ ուած եւ 
մարդ, եւ մարմարդ, եւ մարմարդ, եւ մարմարդ, եւ մարդը դը դը դը վերսվերսվերսվերստին կանտին կանտին կանտին կանչեչեչեչելու աստլու աստլու աստլու աստուաուաուաուածանծանծանծանմամամամա----
նունունունութեանթեանթեանթեան::::    ԱստԱստԱստԱստուած կու գար մարդուած կու գար մարդուած կու գար մարդուած կու գար մարդկակակակային մարյին մարյին մարյին մարմիմիմիմինով նով նով նով 
յաղյաղյաղյաղթաթաթաթահահահահարերերերելու մեղլու մեղլու մեղլու մեղքը, մեղքը, մեղքը, մեղքը, մեղքի անէծքի անէծքի անէծքի անէծքէն մեզ փրկեքէն մեզ փրկեքէն մեզ փրկեքէն մեզ փրկելու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
անանանանմամամամահուհուհուհութեան յոյթեան յոյթեան յոյթեան յոյսը մեսը մեսը մեսը մեզի պարզի պարզի պարզի պարգեգեգեգեւեւեւեւելու հալու հալու հալու համար (Հմմտ. մար (Հմմտ. մար (Հմմտ. մար (Հմմտ. 
Եփ 2.14Եփ 2.14Եփ 2.14Եփ 2.14----16161616::::    Կղ 1.14 եւ 20)Կղ 1.14 եւ 20)Կղ 1.14 եւ 20)Կղ 1.14 եւ 20)::::    Ով որ մարՈվ որ մարՈվ որ մարՈվ որ մարդացդացդացդացեալ եւ մանեալ եւ մանեալ եւ մանեալ եւ ման----
կացկացկացկացեեեեալ Յիալ Յիալ Յիալ Յիսուսուսուսուսին մէջ կը տեսսին մէջ կը տեսսին մէջ կը տեսսին մէջ կը տեսնէ զԱստնէ զԱստնէ զԱստնէ զԱստուած եւ կը հաուած եւ կը հաուած եւ կը հաուած եւ կը հա----
ղորդղորդղորդղորդուի անոր հետ, փրկուուի անոր հետ, փրկուուի անոր հետ, փրկուուի անոր հետ, փրկութիւնը եւ անթիւնը եւ անթիւնը եւ անթիւնը եւ անմամամամահուհուհուհութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
կկկկ’’’’առառառառնէ իր մէջնէ իր մէջնէ իր մէջնէ իր մէջ::::    Իսկ ով որ մսուԻսկ ով որ մսուԻսկ ով որ մսուԻսկ ով որ մսուրին մէջ կը տեսրին մէջ կը տեսրին մէջ կը տեսրին մէջ կը տեսնէ միայն նէ միայն նէ միայն նէ միայն 
մարմարմարմարդը, անիդը, անիդը, անիդը, անիկա դակա դակա դակա դատատատատապարտպարտպարտպարտուած է իր մեղուած է իր մեղուած է իր մեղուած է իր մեղքեքեքեքերուն մէջ րուն մէջ րուն մէջ րուն մէջ 
մնամնամնամնալու, զուրկ` երկլու, զուրկ` երկլու, զուրկ` երկլու, զուրկ` երկնանանանատուր պարտուր պարտուր պարտուր պարգեգեգեգեւէն եւ անւէն եւ անւէն եւ անւէն եւ անմամամամահահահահակկկկան ան ան ան 
ՀաՀաՀաՀացէն, որ մեզ կը կացէն, որ մեզ կը կացէն, որ մեզ կը կացէն, որ մեզ կը կապէ յապէ յապէ յապէ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքինքինքինքին::::    

    
2.2.2.2.----    ԾՆՈՒՆԾՆՈՒՆԾՆՈՒՆԾՆՈՒՆԴԸ ՄԵՐ ՈՒԴԸ ՄԵՐ ՈՒԴԸ ՄԵՐ ՈՒԴԸ ՄԵՐ ՈՒՇԱԴՇԱԴՇԱԴՇԱԴՐՈՒՐՈՒՐՈՒՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀՐԱԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀՐԱԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀՐԱԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀՐԱ----

ՒԻՒԻՒԻՒԻՐԷ` ԱՇՐԷ` ԱՇՐԷ` ԱՇՐԷ` ԱՇԽԱՐԽԱՐԽԱՐԽԱՐՀԻ ԿԱՀԻ ԿԱՀԻ ԿԱՀԻ ԿԱՐԻՔՐԻՔՐԻՔՐԻՔՆԵՆԵՆԵՆԵՐՈՒՆ ՎՐԱՅՐՈՒՆ ՎՐԱՅՐՈՒՆ ՎՐԱՅՐՈՒՆ ՎՐԱՅ::::    
    
ԱնԱնԱնԱնտեստեստեստեսուած քաուած քաուած քաուած քարայրայրայրայրի մըրի մըրի մըրի մը    եւ արեւ արեւ արեւ արհահահահամարհմարհմարհմարհուած ախոուած ախոուած ախոուած ախո----

ռի մը մէջ ծնեռի մը մէջ ծնեռի մը մէջ ծնեռի մը մէջ ծնելով եւ օրօլով եւ օրօլով եւ օրօլով եւ օրօրորորորոցի փոցի փոցի փոցի փոխախախախարէն մսուր մը ուրէն մսուր մը ուրէն մսուր մը ուրէն մսուր մը ունենենենե----
նանանանալով` մեր Տէրն ոլով` մեր Տէրն ոլով` մեր Տէրն ոլով` մեր Տէրն ու Փրկիւ Փրկիւ Փրկիւ Փրկիչը մեր ուչը մեր ուչը մեր ուչը մեր ուշադշադշադշադրուրուրուրութիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը 
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հրահրահրահրաւիւիւիւիրէ երերէ երերէ երերէ երեւոյթւոյթւոյթւոյթնենենեներու վրայ, որոնք յարու վրայ, որոնք յարու վրայ, որոնք յարու վրայ, որոնք յաճախ մեր ուճախ մեր ուճախ մեր ուճախ մեր ուշադշադշադշադ----
րուրուրուրութեթեթեթենէն կը վրինէն կը վրինէն կը վրինէն կը վրիպին, կամ որոնք մեր ուպին, կամ որոնք մեր ուպին, կամ որոնք մեր ուպին, կամ որոնք մեր ուշադշադշադշադրուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
արարարարժաժաժաժանի իսկ չենք սենի իսկ չենք սենի իսկ չենք սենի իսկ չենք սեպերպերպերպեր::::    ՅիՅիՅիՅիսուս ուսուս ուսուս ուսուս ուշադշադշադշադրուրուրուրութիւն կը թիւն կը թիւն կը թիւն կը 
հրահրահրահրաւիւիւիւիրէ փոքր բարէ փոքր բարէ փոքր բարէ փոքր բանենենեներուն եւ մարուն եւ մարուն եւ մարուն եւ մանանանանաւանդ աշւանդ աշւանդ աշւանդ աշխարխարխարխարհի հի հի հի 
փոքփոքփոքփոքրերերերերուրուրուրուն վրայ, աննն վրայ, աննն վրայ, աննն վրայ, աննշան եւ անշան եւ անշան եւ անշան եւ անծածածածանօթ մնանօթ մնանօթ մնանօթ մնացացացացածին, ծին, ծին, ծին, 
խեղխեղխեղխեղճին ու անճին ու անճին ու անճին ու անտեստեստեստեսուաուաուաուածին, տկածին, տկածին, տկածին, տկարին ու լքուարին ու լքուարին ու լքուարին ու լքուածին, չքածին, չքածին, չքածին, չքա----
ւուուուորին ու կարին ու կարին ու կարին ու կարօտրօտրօտրօտեաեաեաեալին վրայլին վրայլին վրայլին վրայ::::    Եւ մաԵւ մաԵւ մաԵւ մանուկ մը խորհրնուկ մը խորհրնուկ մը խորհրնուկ մը խորհրդադադադա----
նիշն է այդ բոնիշն է այդ բոնիշն է այդ բոնիշն է այդ բոլոլոլոլորինրինրինրին::::    ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհի մէջ փոքր է ան եւ աննըհի մէջ փոքր է ան եւ աննըհի մէջ փոքր է ան եւ աննըհի մէջ փոքր է ան եւ աննը----
շան ու անշան ու անշան ու անշան ու անծածածածանօթ, խեղճ եւ աննօթ, խեղճ եւ աննօթ, խեղճ եւ աննօթ, խեղճ եւ անկակակակարերերերեւոր, տկար ու անւոր, տկար ու անւոր, տկար ու անւոր, տկար ու ան----
տեստեստեստեսուած, եւ միշտ ուուած, եւ միշտ ուուած, եւ միշտ ուուած, եւ միշտ ուրիշրիշրիշրիշնենենեներու օգրու օգրու օգրու օգնունունունութեան ու խնամթեան ու խնամթեան ու խնամթեան ու խնամքին քին քին քին 
կակակակարօտրօտրօտրօտ::::    

Արդ, նաԱրդ, նաԱրդ, նաԱրդ, նայեյեյեյեցէցէցէցէ´́́́ք աշք աշք աշք աշխարխարխարխարհին, որհին, որհին, որհին, որպէսպէսպէսպէսզի ձեր շուրզի ձեր շուրզի ձեր շուրզի ձեր շուրջը ջը ջը ջը 
տեստեստեստեսնէք մարդնէք մարդնէք մարդնէք մարդկակակակային ընյին ընյին ընյին ընկեկեկեկերուրուրուրութեան վեթեան վեթեան վեթեան վերարարարաբեբեբեբերուրուրուրումը` բոմը` բոմը` բոմը` բոլոր լոր լոր լոր 
տկարտկարտկարտկարնենենեներուն ու խեղրուն ու խեղրուն ու խեղրուն ու խեղճեճեճեճերուն, աննրուն, աննրուն, աննրուն, աննշանշանշանշաննենենեներուն եւ անրուն եւ անրուն եւ անրուն եւ անտեստեստեստես----
ուածուածուածուածնենենեներուն, չքարուն, չքարուն, չքարուն, չքաւորւորւորւորնենենեներուն ուրուն ուրուն ուրուն ու    կակակակարօտրօտրօտրօտեալեալեալեալնենենեներուն հանրուն հանրուն հանրուն հան----
դէպդէպդէպդէպ::::    Վա~յ այդՎա~յ այդՎա~յ այդՎա~յ այդպիպիպիպիսիսիսիսինենենեներուն, որովրուն, որովրուն, որովրուն, որովհեհեհեհետեւ աշտեւ աշտեւ աշտեւ աշխարխարխարխարհը առհը առհը առհը առ----
հահահահասասասասարակ անրակ անրակ անրակ անտարտարտարտարբեր ու սառն է անոնց հանբեր ու սառն է անոնց հանբեր ու սառն է անոնց հանբեր ու սառն է անոնց հանդէպ, արդէպ, արդէպ, արդէպ, ար----
հահահահամարմարմարմարհող ու դառն է անոնց հանհող ու դառն է անոնց հանհող ու դառն է անոնց հանհող ու դառն է անոնց հանդէպ, անոդէպ, անոդէպ, անոդէպ, անողոք ու չար է ղոք ու չար է ղոք ու չար է ղոք ու չար է 
անոնց հանանոնց հանանոնց հանանոնց հանդէպդէպդէպդէպ::::    ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհի տահի տահի տահի տարածրածրածրածքին միլիքին միլիքին միլիքին միլիոոոոնանանանաւոր են ւոր են ւոր են ւոր են 
սոսոսոսովավավավահար ու լքուած մահար ու լքուած մահար ու լքուած մահար ու լքուած մանուկնուկնուկնուկնենենեները, իւրը, իւրը, իւրը, իւրարարարաքանքանքանքանչիւր տաչիւր տաչիւր տաչիւր տարի րի րի րի 
հահահահարիւր հարիւր հարիւր հարիւր հազարզարզարզարնենենեներով կը հաշրով կը հաշրով կը հաշրով կը հաշուըուըուըուըուին սնունուին սնունուին սնունուին սնունդի ու դեդի ու դեդի ու դեդի ու դեղօղօղօղօ----
րայրայրայրայքի ու խնամքի ու խնամքի ու խնամքի ու խնամքի պաքի պաքի պաքի պակակակակասէն մասէն մասէն մասէն մահահահահացողցողցողցողնենենեները, նոյնրը, նոյնրը, նոյնրը, նոյնպէս պէս պէս պէս 
տատատատարերերերեկան հական հական հական հարիւր հարիւր հարիւր հարիւր հազարզարզարզարնենենեներով կը հաշրով կը հաշրով կը հաշրով կը հաշուըուըուըուըուին չաուին չաուին չաուին չարարարարա----
շաշաշաշահուհուհուհումի եւ ծանր աշմի եւ ծանր աշմի եւ ծանր աշմի եւ ծանր աշխախախախատանտանտանտանքի բռնաքի բռնաքի բռնաքի բռնադատդատդատդատուած երեուած երեուած երեուած երե----
խախախախանենենեները, րը, րը, րը, առանց ուառանց ուառանց ուառանց ուսուսուսուսումի եւ փոմի եւ փոմի եւ փոմի եւ փողոցղոցղոցղոցնենենեները մնարը մնարը մնարը մնացած մացած մացած մացած մա----
նուկնուկնուկնուկնենենեները, յարը, յարը, յարը, յաճախ իրենց ծնողճախ իրենց ծնողճախ իրենց ծնողճախ իրենց ծնողնենենեներուն կողրուն կողրուն կողրուն կողմէ իսկ լքուածմէ իսկ լքուածմէ իսկ լքուածմէ իսկ լքուած::::    
ՄեզՄեզՄեզՄեզմէ քամէ քամէ քամէ քանի՞ հոնի՞ հոնի՞ հոնի՞ հոգիգիգիգիներ երներ երներ երներ երբեմն կանգ կբեմն կանգ կբեմն կանգ կբեմն կանգ կ’’’’առառառառնեն մտանեն մտանեն մտանեն մտածեծեծեծելու լու լու լու 
հահահահամար նման երեմար նման երեմար նման երեմար նման երեխախախախանենենեներու մարու մարու մարու մասինսինսինսին::::    Եւ անոնք անԵւ անոնք անԵւ անոնք անԵւ անոնք անպայպայպայպայ----
ման հեման հեման հեման հեռառառառաւոր աշւոր աշւոր աշւոր աշխարհխարհխարհխարհնենենեներու մէջ չենրու մէջ չենրու մէջ չենրու մէջ չեն::::    ՅաՅաՅաՅաճախ մեր ճախ մեր ճախ մեր ճախ մեր քթին քթին քթին քթին 
տակն են անոնք, մեր աչտակն են անոնք, մեր աչտակն են անոնք, մեր աչտակն են անոնք, մեր աչքին դիքին դիքին դիքին դիմաց, եթէ ումաց, եթէ ումաց, եթէ ումաց, եթէ ուզենք մեր աչզենք մեր աչզենք մեր աչզենք մեր աչ----
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քեքեքեքերը բարը բարը բարը բանալ եւ տեսնալ եւ տեսնալ եւ տեսնալ եւ տեսնել մեզ շրջանել մեզ շրջանել մեզ շրջանել մեզ շրջապապապապատող ընտող ընտող ընտող ընկեկեկեկերուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
տգեղ ու տխուր երեստգեղ ու տխուր երեստգեղ ու տխուր երեստգեղ ու տխուր երեսնենենեներըրըրըրը::::    

Ո՞վ տէր պիՈ՞վ տէր պիՈ՞վ տէր պիՈ՞վ տէր պիտի կանգտի կանգտի կանգտի կանգնի անոնցնի անոնցնի անոնցնի անոնց::::    Ո՞վ խանՈ՞վ խանՈ՞վ խանՈ՞վ խանձաձաձաձարուր մը րուր մը րուր մը րուր մը 
պիպիպիպիտի տայ անոնց, ո՞վ մսուր մը կամ օրօտի տայ անոնց, ո՞վ մսուր մը կամ օրօտի տայ անոնց, ո՞վ մսուր մը կամ օրօտի տայ անոնց, ո՞վ մսուր մը կամ օրօրոց մը պիրոց մը պիրոց մը պիրոց մը պիտի տի տի տի 
հայհայհայհայթայթայթայթայթէ անոնցթէ անոնցթէ անոնցթէ անոնց::::    

Մեր Տէրն ու ՓրկիՄեր Տէրն ու ՓրկիՄեր Տէրն ու ՓրկիՄեր Տէրն ու Փրկիչը կաչը կաչը կաչը կամամամամաւուուուո´́́́րարարարապէս ընտպէս ընտպէս ընտպէս ընտրեց րեց րեց րեց 
խեղճ պայխեղճ պայխեղճ պայխեղճ պայմանմանմանմաննենենեներու մէջ ծնիլ, ինքրու մէջ ծնիլ, ինքրու մէջ ծնիլ, ինքրու մէջ ծնիլ, ինքզինզինզինզինքը նոյքը նոյքը նոյքը նոյնացնացնացնացնենենենելու լու լու լու 
հահահահամար բոմար բոմար բոմար բոլոր խեղլոր խեղլոր խեղլոր խեղճեճեճեճերուն եւ անօգրուն եւ անօգրուն եւ անօգրուն եւ անօգնանանանականկանկանկաննենենեներուն հետ, րուն հետ, րուն հետ, րուն հետ, 
որոնց տէորոնց տէորոնց տէորոնց տէրը եւ օգրը եւ օգրը եւ օգրը եւ օգնանանանակակակականը Աստնը Աստնը Աստնը Աստուած ինքն էուած ինքն էուած ինքն էուած ինքն է::::    Անոնց Անոնց Անոնց Անոնց 
հանհանհանհանդէպ իր անդէպ իր անդէպ իր անդէպ իր անսահսահսահսահման սէման սէման սէման սէրը եւ գուրրը եւ գուրրը եւ գուրրը եւ գուրգուգուգուգուրանրանրանրանքը յայտքը յայտքը յայտքը յայտնեց նեց նեց նեց 
այդ ձեայդ ձեայդ ձեայդ ձեւով, ինքւով, ինքւով, ինքւով, ինքզինզինզինզինքը վիքը վիքը վիքը վիճաճաճաճակակակակակից ու բախկից ու բախկից ու բախկից ու բախտատատատակից դարձկից դարձկից դարձկից դարձ----
նենենենելով անոնցլով անոնցլով անոնցլով անոնց::::    Բայց ատիԲայց ատիԲայց ատիԲայց ատիկա ըրաւ նակա ըրաւ նակա ըրաւ նակա ըրաւ նաեւ, որեւ, որեւ, որեւ, որպէսպէսպէսպէսզի բոզի բոզի բոզի բոլոր լոր լոր լոր 
իրեն հաիրեն հաիրեն հաիրեն հաւաւաւաւատատատատացողցողցողցողներս Ասներս Ասներս Ասներս Աստուտուտուտուծոյ նոյն սէծոյ նոյն սէծոյ նոյն սէծոյ նոյն սէրը եւ գուրրը եւ գուրրը եւ գուրրը եւ գուրգուգուգուգու----
րանրանրանրանքը մեր սրտեքը մեր սրտեքը մեր սրտեքը մեր սրտերուն մէջ արրուն մէջ արրուն մէջ արրուն մէջ արծարծարծարծարծած, իր Ս. Ծնունծած, իր Ս. Ծնունծած, իր Ս. Ծնունծած, իր Ս. Ծնունդը դը դը դը 
տօտօտօտօնած եւ զինք պաշնած եւ զինք պաշնած եւ զինք պաշնած եւ զինք պաշտետետետելու խոլու խոլու խոլու խոնարնարնարնարհած ատեն` իր օրիհած ատեն` իր օրիհած ատեն` իր օրիհած ատեն` իր օրի----
նանանանակով խոկով խոկով խոկով խոնարնարնարնարհինք դէհինք դէհինք դէհինք դէպի բոպի բոպի բոպի բոլոր փոքլոր փոքլոր փոքլոր փոքրիկրիկրիկրիկնենենեները, բորը, բորը, բորը, բոլոր լոր լոր լոր 
լքեալլքեալլքեալլքեալնենենեները, բորը, բորը, բորը, բոլոր կալոր կալոր կալոր կարօտրօտրօտրօտեալեալեալեալնենենեները, անոնցրը, անոնցրը, անոնցրը, անոնցմէ իւմէ իւմէ իւմէ իւրարարարաքանքանքանքան----
չիւչիւչիւչիւրին մէջ տեսրին մէջ տեսրին մէջ տեսրին մէջ տեսնենենենելովլովլովլով    մէմէմէմէկակակակական Յիկան Յիկան Յիկան Յիսուս մասուս մասուս մասուս մանուկնուկնուկնուկներ, եւ ներ, եւ ներ, եւ ներ, եւ 
անոնց ընանոնց ընանոնց ընանոնց ընծածածածայենք այն` ինչ որ պիյենք այն` ինչ որ պիյենք այն` ինչ որ պիյենք այն` ինչ որ պիտի ուտի ուտի ուտի ուզէզէզէզէինք Ասինք Ասինք Ասինք Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ընընընընծածածածայել, որյել, որյել, որյել, որպէսպէսպէսպէսզի այն օրը լսենք իր երազի այն օրը լսենք իր երազի այն օրը լսենք իր երազի այն օրը լսենք իր երանանանանական ձայկան ձայկան ձայկան ձայնը, նը, նը, նը, 
որ կոր կոր կոր կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ՃշմաՃշմաՃշմաՃշմարիտ կրիտ կրիտ կրիտ կ’’’’ըըըըսեմ ձեսեմ ձեսեմ ձեսեմ ձեզի, որովզի, որովզի, որովզի, որովհեհեհեհետեւ իմ այս տեւ իմ այս տեւ իմ այս տեւ իմ այս 
փոքր եղփոքր եղփոքր եղփոքր եղբայրբայրբայրբայրնենենեներէս մէրէս մէրէս մէրէս մէկուն ըրիք, ինկուն ըրիք, ինկուն ըրիք, ինկուն ըրիք, ինծի ըրած եղաքծի ըրած եղաքծի ըրած եղաքծի ըրած եղաք» (» (» (» (ՄտՄտՄտՄտ    
25. 40)25. 40)25. 40)25. 40)::::    

    
3.3.3.3.----    ԾՆՈՒՆԾՆՈՒՆԾՆՈՒՆԾՆՈՒՆԴԸ ՄԵՐ ՈՒԴԸ ՄԵՐ ՈՒԴԸ ՄԵՐ ՈՒԴԸ ՄԵՐ ՈՒՇԱԴՇԱԴՇԱԴՇԱԴՐՈՒՐՈՒՐՈՒՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀՐԱԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀՐԱԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀՐԱԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀՐԱ----

ՒԻՒԻՒԻՒԻՐԷ` ՄԵՐ ՀՈԳԻԻ ԿԱՐԷ` ՄԵՐ ՀՈԳԻԻ ԿԱՐԷ` ՄԵՐ ՀՈԳԻԻ ԿԱՐԷ` ՄԵՐ ՀՈԳԻԻ ԿԱՐԻՔՐԻՔՐԻՔՐԻՔՆԵՆԵՆԵՆԵՐՈՒՆ ՎՐԱՅՐՈՒՆ ՎՐԱՅՐՈՒՆ ՎՐԱՅՐՈՒՆ ՎՐԱՅ::::    
    
ՅիՅիՅիՅիսուսուսուսուսի ծնուսի ծնուսի ծնուսի ծնուննննդը ոդը ոդը ոդը ո´́́́չ միայն աշչ միայն աշչ միայն աշչ միայն աշխարխարխարխարհին, այլ մեր հին, այլ մեր հին, այլ մեր հին, այլ մեր 

անանանանձեձեձեձերուն մարուն մարուն մարուն մասին ալ մեսին ալ մեսին ալ մեսին ալ մեզի ըսեզի ըսեզի ըսեզի ըսելիք մը ուլիք մը ուլիք մը ուլիք մը ունի աննի աննի աննի անպայպայպայպայմանմանմանման::::    
Մեր ուՄեր ուՄեր ուՄեր ուշադշադշադշադրուրուրուրութիւնը մեր ներթիւնը մեր ներթիւնը մեր ներթիւնը մեր ներսիսիսիսիդին կը դարձդին կը դարձդին կը դարձդին կը դարձնէ անինէ անինէ անինէ անիկա, կա, կա, կա, 
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մեմեմեմեզի յիզի յիզի յիզի յիշեցշեցշեցշեցնենենենելով նալով նալով նալով նաեւ մեր հոգիեւ մեր հոգիեւ մեր հոգիեւ մեր հոգիին կաին կաին կաին կարիքրիքրիքրիքնենենեները, որոնք րը, որոնք րը, որոնք րը, որոնք 
նոյննոյննոյննոյնքան անքան անքան անքան անտեստեստեստեսուած են յաուած են յաուած են յաուած են յաճախ մեր կողճախ մեր կողճախ մեր կողճախ մեր կողմէմէմէմէ::::    

Մարդ արաՄարդ արաՄարդ արաՄարդ արարարարարածը շատ յածը շատ յածը շատ յածը շատ յաճախ նկաճախ նկաճախ նկաճախ նկատի կտի կտի կտի կ’’’’առառառառնէ իր նէ իր նէ իր նէ իր 
շրջաշրջաշրջաշրջապապապապատը եւ երտը եւ երտը եւ երտը եւ երբեմն նոյբեմն նոյբեմն նոյբեմն նոյնիսկ կնիսկ կնիսկ կնիսկ կ’’’’աշաշաշաշխախախախատի այդ շրջատի այդ շրջատի այդ շրջատի այդ շրջա----
պապապապատին հատին հատին հատին համար, զայն իր մտամար, զայն իր մտամար, զայն իր մտամար, զայն իր մտապատպատպատպատկեկեկեկերով վերով վերով վերով վերարարարաշիշիշիշինենենենե----
լու, զայն բալու, զայն բալու, զայն բալու, զայն բարերերերեփոփոփոփոխեխեխեխելու, անոր մէջ իր ներդլու, անոր մէջ իր ներդլու, անոր մէջ իր ներդլու, անոր մէջ իր ներդրուրուրուրումը ումը ումը ումը ունենենենե----
նանանանալու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Կը զբաԿը զբաԿը զբաԿը զբաղի ուղի ուղի ուղի ուրիշրիշրիշրիշնենենեներով, կը փորձէ տիրով, կը փորձէ տիրով, կը փորձէ տիրով, կը փորձէ տիրուրուրուրու----
թիւն ընթիւն ընթիւն ընթիւն ընել, ուղել, ուղել, ուղել, ուղղուղուղուղութիւն եւ առաջթիւն եւ առաջթիւն եւ առաջթիւն եւ առաջնորնորնորնորդուդուդուդութիւն տալ անոնց, թիւն տալ անոնց, թիւն տալ անոնց, թիւն տալ անոնց, 
երերերերբեմն նոյբեմն նոյբեմն նոյբեմն նոյնիսկ դրանիսկ դրանիսկ դրանիսկ դրակակակականօնօնօնօրէն օգրէն օգրէն օգրէն օգնենենենելով եւ անոնց կեանլով եւ անոնց կեանլով եւ անոնց կեանլով եւ անոնց կեան----
քը լեցքը լեցքը լեցքը լեցնենենենելովլովլովլով::::    Եւ յաԵւ յաԵւ յաԵւ յաճախ աճախ աճախ աճախ ա´́́́յնյնյնյնքան կը զբաքան կը զբաքան կը զբաքան կը զբաղի աշղի աշղի աշղի աշխարխարխարխարհով, հով, հով, հով, 
իր շրջաիր շրջաիր շրջաիր շրջապապապապատով եւ ուտով եւ ուտով եւ ուտով եւ ուրիշրիշրիշրիշնենենեներով, որ մարդս կը մոռրով, որ մարդս կը մոռրով, որ մարդս կը մոռրով, որ մարդս կը մոռնայ նայ նայ նայ 
իր անիր անիր անիր անձին, իր հոգիձին, իր հոգիձին, իր հոգիձին, իր հոգիին կաին կաին կաին կարիքրիքրիքրիքնենենեները, իր սերը, իր սերը, իր սերը, իր սեփփփփաաաական պական պական պական պա----
կասկասկասկասնենենեները եւ կարը եւ կարը եւ կարը եւ կարօրօրօրօտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, իրը, իրը, իրը, ի´́́́ր ուղր ուղր ուղր ուղղուղուղուղութիւնը եւ թիւնը եւ թիւնը եւ թիւնը եւ 
առաջառաջառաջառաջնորնորնորնորդուդուդուդութիւնը, եւ իր փրկութիւնը, եւ իր փրկութիւնը, եւ իր փրկութիւնը, եւ իր փրկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ԸսէԸսէԸսէԸսէ´́́́ք ինք ինք ինք ինծի, ո~վ հայծի, ո~վ հայծի, ո~վ հայծի, ո~վ հայրեր եւ մայրեր եւ մայրեր եւ մայրեր եւ մայրեր, ո~րքան ընրեր, ո~րքան ընրեր, ո~րքան ընրեր, ո~րքան ընտատատատա----
նիքնիքնիքնիքներ կան, որոնք ամէն հանգսներ կան, որոնք ամէն հանգսներ կան, որոնք ամէն հանգսներ կան, որոնք ամէն հանգստատատատաւէտ պայւէտ պայւէտ պայւէտ պայմանմանմանմաններ ներ ներ ներ 
ուուուունին, բայց որոնք չեն կրցած իրենց ըննին, բայց որոնք չեն կրցած իրենց ըննին, բայց որոնք չեն կրցած իրենց ըննին, բայց որոնք չեն կրցած իրենց ընտատատատանենենենեկան յարկան յարկան յարկան յարկկկկը ը ը ը 
մսումսումսումսուրի վերի վերի վերի վերարարարածել եւ ներծել եւ ներծել եւ ներծել եւ ներսը պասը պասը պասը պահել իրենց զահել իրենց զահել իրենց զահել իրենց զաւակւակւակւակնենենեները, րը, րը, րը, 
անոնց ներանոնց ներանոնց ներանոնց ներկակակակայույույույութեան քաղցթեան քաղցթեան քաղցթեան քաղցրուրուրուրութեամբ եւ ութեամբ եւ ութեամբ եւ ութեամբ եւ ուրարարարախուխուխուխու----
թեամբ ջերթեամբ ջերթեամբ ջերթեամբ ջերմացմացմացմացնենենենելու հալու հալու հալու համար իրենց բոյմար իրենց բոյմար իրենց բոյմար իրենց բոյնընընընը::::    

ԸսէԸսէԸսէԸսէ´́́́ք, ո~վ երիք, ո~վ երիք, ո~վ երիք, ո~վ երիտատատատասարդ քոյսարդ քոյսարդ քոյսարդ քոյրեր ու եղրեր ու եղրեր ու եղրեր ու եղբայրբայրբայրբայրներ, ինչներ, ինչներ, ինչներ, ինչ----
քա~ն է թիւը անոնց` որոնք ամէն գեքա~ն է թիւը անոնց` որոնք ամէն գեքա~ն է թիւը անոնց` որոնք ամէն գեքա~ն է թիւը անոնց` որոնք ամէն գեղեղեղեղեցիկ իտցիկ իտցիկ իտցիկ իտէէէէալալալալնենենեներով րով րով րով 
եեեեւ հոգիի ու մարմւ հոգիի ու մարմւ հոգիի ու մարմւ հոգիի ու մարմնի բանի բանի բանի բարերերերեմասմասմասմասնունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով օժտրով օժտրով օժտրով օժտուած ուած ուած ուած 
ըլըլըլըլլալալալալով հանլով հանլով հանլով հանդերձ` չեն կրցած գտնել մսուր մը, անոր դերձ` չեն կրցած գտնել մսուր մը, անոր դերձ` չեն կրցած գտնել մսուր մը, անոր դերձ` չեն կրցած գտնել մսուր մը, անոր 
շուրջ իրենց բոյշուրջ իրենց բոյշուրջ իրենց բոյշուրջ իրենց բոյնը կերնը կերնը կերնը կերտետետետելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    

ԸսէԸսէԸսէԸսէ´́́́ք,ք,ք,ք,    ո~վ Քրիսո~վ Քրիսո~վ Քրիսո~վ Քրիստոտոտոտոսի հասի հասի հասի հաւաւաւաւատացտացտացտացեալ զաեալ զաեալ զաեալ զաւակւակւակւակներ, ներ, ներ, ներ, 
ձեր մէջ քաձեր մէջ քաձեր մէջ քաձեր մէջ քանի~ քանի~ քանի~ քանի~ քանի սրտեր ու հոնի սրտեր ու հոնի սրտեր ու հոնի սրտեր ու հոգիգիգիգիներ կան, որոնք ներ կան, որոնք ներ կան, որոնք ներ կան, որոնք 
իրենք զիիրենք զիիրենք զիիրենք զիրենք րենք րենք րենք աշաշաշաշխարխարխարխարհի ամեհի ամեհի ամեհի ամենէն շռայլ լոյնէն շռայլ լոյնէն շռայլ լոյնէն շռայլ լոյսեսեսեսերով ու րով ու րով ու րով ու 
պատպատպատպատկերկերկերկերնենենեներով հարսրով հարսրով հարսրով հարստատատատացուցուցուցուցած ու լեցած ու լեցած ու լեցած ու լեցուցուցուցուցած են, բայց ցած են, բայց ցած են, բայց ցած են, բայց 
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մոռմոռմոռմոռցած են անոնց մէջ մսուր մը պատցած են անոնց մէջ մսուր մը պատցած են անոնց մէջ մսուր մը պատցած են անոնց մէջ մսուր մը պատրասրասրասրաստել եւ խանտել եւ խանտել եւ խանտել եւ խան----
ձաձաձաձարուր մը պարուր մը պարուր մը պարուր մը պահել Յիհել Յիհել Յիհել Յիսուս Մասուս Մասուս Մասուս Մանունունունուկինկինկինկին::::    

ՍքանՍքանՍքանՍքանչեչեչեչելի բան է տէր կանգլի բան է տէր կանգլի բան է տէր կանգլի բան է տէր կանգնիլ ունիլ ունիլ ունիլ ուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն, մարուն, մարուն, մարուն, մանանանանա----
ւանդ անօգւանդ անօգւանդ անօգւանդ անօգնանանանականկանկանկաննենենեներունրունրունրուն::::    Երիցս երաԵրիցս երաԵրիցս երաԵրիցս երանունունունութեան արթեան արթեան արթեան արժաժաժաժանի նի նի նի 
է խանէ խանէ խանէ խանձաձաձաձարուր մը տալ չուրուր մը տալ չուրուր մը տալ չուրուր մը տալ չունենենենեցոցոցոցողին, մսուր մը կամ օրօղին, մսուր մը կամ օրօղին, մսուր մը կամ օրօղին, մսուր մը կամ օրօ----
րոց մը հայրոց մը հայրոց մը հայրոց մը հայթաթաթաթայթել անյթել անյթել անյթել անտուն եւ անտուն եւ անտուն եւ անտուն եւ անպատսպատսպատսպատսպար երեպար երեպար երեպար երեխախախախանենենենե----
րունրունրունրուն::::    Բայց անոր կողԲայց անոր կողԲայց անոր կողԲայց անոր կողքին կայ մեքին կայ մեքին կայ մեքին կայ մե´́́́ր մսուր մսուր մսուր մսուրը, մերը, մերը, մերը, մե´́́́ր սիրր սիրր սիրր սիրտը, տը, տը, տը, 
մեմեմեմե´́́́ր հոր հոր հոր հոգինգինգինգին::::    ԱրդԱրդԱրդԱրդեօք այդ մսուրը դաեօք այդ մսուրը դաեօք այդ մսուրը դաեօք այդ մսուրը դատա՞րկ է, թէ` լետա՞րկ է, թէ` լետա՞րկ է, թէ` լետա՞րկ է, թէ` լե----
ցունցունցունցուն::::    ԱրդԱրդԱրդԱրդեօք Յիեօք Յիեօք Յիեօք Յիսուս Մասուս Մասուս Մասուս Մանուկ մը ունուկ մը ունուկ մը ունուկ մը ունի՞նք այննի՞նք այննի՞նք այննի՞նք այնտեղ պառտեղ պառտեղ պառտեղ պառ----
կած. Յիկած. Յիկած. Յիկած. Յիսուս Մասուս Մասուս Մասուս Մանուկ մը, որ իր ներնուկ մը, որ իր ներնուկ մը, որ իր ներնուկ մը, որ իր ներկակակակայույույույութեամբ երթեամբ երթեամբ երթեամբ եր----
կիկիկիկի´́́́ննննքը բաքը բաքը բաքը բանայ մեր հոգինայ մեր հոգինայ մեր հոգինայ մեր հոգիին մէջ, երկին մէջ, երկին մէջ, երկին մէջ, երկնանանանային փրկույին փրկույին փրկույին փրկութեան թեան թեան թեան 
աւեաւեաւեաւետիտիտիտիսին ղօսին ղօսին ղօսին ղօղանղանղանղանջը հնչեցջը հնչեցջը հնչեցջը հնչեցնէ մեր խոհնէ մեր խոհնէ մեր խոհնէ մեր խոհքին ու խօսքին ու խօսքին ու խօսքին ու խօսքին քին քին քին 
մէջ, եւ իր լոյս ներմէջ, եւ իր լոյս ներմէջ, եւ իր լոյս ներմէջ, եւ իր լոյս ներկակակակայույույույութեամբ փաթեամբ փաթեամբ փաթեամբ փարարարարատէ մեր նետէ մեր նետէ մեր նետէ մեր ներաշրաշրաշրաշ----
խարխարխարխարհինհինհինհին    մէջ կումէջ կումէջ կումէջ կուտակտակտակտակուած հոուած հոուած հոուած հոգեգեգեգերու եւ տրտմուրու եւ տրտմուրու եւ տրտմուրու եւ տրտմութեանց թեանց թեանց թեանց 
խախախախաւաւաւաւարը, մնարը, մնարը, մնարը, մնայուն առայուն առայուն առայուն առաւօւօւօւօտի վետի վետի վետի վերարարարածեծեծեծելու մեր օրելու մեր օրելու մեր օրելու մեր օրերըրըրըրը::::    

Ես պիԵս պիԵս պիԵս պիտի ուտի ուտի ուտի ուզէի որ հոզէի որ հոզէի որ հոզէի որ հոգիս ծանգիս ծանգիս ծանգիս ծանրարարարաբեռնբեռնբեռնբեռնուած չըլուած չըլուած չըլուած չըլլար լար լար լար 
առօրառօրառօրառօրեայ հաեայ հաեայ հաեայ հազազազազարուրուրուրումէկ հոմէկ հոմէկ հոմէկ հոգեգեգեգերով, գրաւրով, գրաւրով, գրաւրով, գրաւուած ու խճողուած ու խճողուած ու խճողուած ու խճող----
ուած չըլուած չըլուած չըլուած չըլլար աշլար աշլար աշլար աշխարխարխարխարհին վեհին վեհին վեհին վերարարարաբեբեբեբերող մտարող մտարող մտարող մտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւննենենենե----
րով, որրով, որրով, որրով, որպէսպէսպէսպէսզի հոգիզի հոգիզի հոգիզի հոգիիս խոիս խոիս խոիս խորը կարը կարը կարը կարերերերենանանանայի ույի ույի ույի ունենենենենալ ազատ նալ ազատ նալ ազատ նալ ազատ 
անանանանկիւն մը, ուր մանկիւն մը, ուր մանկիւն մը, ուր մանկիւն մը, ուր մանկացկացկացկացեալ ու մարեալ ու մարեալ ու մարեալ ու մարդացդացդացդացեալ իմ Փրկիչ եալ իմ Փրկիչ եալ իմ Փրկիչ եալ իմ Փրկիչ 
ԱստԱստԱստԱստուածս ուուածս ուուածս ուուածս ունենենենենար մսունար մսունար մսունար մսուրանրանրանրանման իր գաման իր գաման իր գաման իր գահը, եւ դառհը, եւ դառհը, եւ դառհը, եւ դառնար նար նար նար 
կեանկեանկեանկեանքիս ամքիս ամքիս ամքիս ամբողբողբողբողջաջաջաջական տէկան տէկան տէկան տէրը, առաջրը, առաջրը, առաջրը, առաջնորնորնորնորդը եւ հովիւը, դը եւ հովիւը, դը եւ հովիւը, դը եւ հովիւը, 
եւ ես այեւ ես այեւ ես այեւ ես այլեւս ոելեւս ոելեւս ոելեւս ոեւէ բաւէ բաւէ բաւէ բանի կանի կանի կանի կարօտ պիրօտ պիրօտ պիրօտ պիտի չտի չտի չտի չմնամնամնամնայիյիյիյի::::    

Ես պիԵս պիԵս պիԵս պիտի ուտի ուտի ուտի ուզէի որ միտքս ծանզէի որ միտքս ծանզէի որ միտքս ծանզէի որ միտքս ծանրարարարաբեռբեռբեռբեռնուած չըլնուած չըլնուած չըլնուած չըլլար լար լար լար 
աշաշաշաշխարխարխարխարհի գիհի գիհի գիհի գիտուտուտուտութիւնը ամթիւնը ամթիւնը ամթիւնը ամբաբաբաբարերերերելու մոլու մոլու մոլու մոլուցլուցլուցլուցքով, բայց քով, բայց քով, բայց քով, բայց 
կարենայի զԱստուակարենայի զԱստուակարենայի զԱստուակարենայի զԱստուա´́́́ծ ճանչնալ, իմ մանծ ճանչնալ, իմ մանծ ճանչնալ, իմ մանծ ճանչնալ, իմ մանկացկացկացկացեալ ու եալ ու եալ ու եալ ու 
մարմարմարմարդացդացդացդացեալ Փրկիչ Աստեալ Փրկիչ Աստեալ Փրկիչ Աստեալ Փրկիչ Աստուածս ճանչուածս ճանչուածս ճանչուածս ճանչնալ մարդնալ մարդնալ մարդնալ մարդկակակակային իմ յին իմ յին իմ յին իմ 
խեղճ մտքիս ամխեղճ մտքիս ամխեղճ մտքիս ամխեղճ մտքիս ամբողջ զօբողջ զօբողջ զօբողջ զօրուրուրուրութեամթեամթեամթեամբը, այնբը, այնբը, այնբը, այնպէս` որպէս` որպէս` որպէս` որ    այդ այդ այդ այդ 
ճաճաճաճանանանանաչոչոչոչողուղուղուղութիւնը ըլթիւնը ըլթիւնը ըլթիւնը ըլլար մտալար մտալար մտալար մտածոծոծոծողուղուղուղութիւնս լութիւնս լութիւնս լութիւնս լուսասասասաւուուուորող եւ րող եւ րող եւ րող եւ 
առաջառաջառաջառաջնորնորնորնորդող միդող միդող միդող միակ ջաակ ջաակ ջաակ ջահը եւ զայն արհը եւ զայն արհը եւ զայն արհը եւ զայն արբուբուբուբուցացացացանող կեննող կեննող կեննող կենդադադադա----
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նանանանարար աղրար աղրար աղրար աղբիւբիւբիւբիւրը, եւ ես այրը, եւ ես այրը, եւ ես այրը, եւ ես այլեւս մտքով պիլեւս մտքով պիլեւս մտքով պիլեւս մտքով պիտի չթատի չթատի չթատի չթափափափափառէի ռէի ռէի ռէի 
աշաշաշաշխարխարխարխարհի անահի անահի անահի անապատպատպատպատնենենեներուն մէջ, պարուն մէջ, պարուն մէջ, պարուն մէջ, պապակս յապակս յապակս յապակս յագեցգեցգեցգեցնենենենելու լու լու լու 
հահահահամարմարմարմար::::    

Ես պիԵս պիԵս պիԵս պիտի ուտի ուտի ուտի ուզէի որ սիզէի որ սիզէի որ սիզէի որ սիրտս ծանրտս ծանրտս ծանրտս ծանրարարարաբեռնբեռնբեռնբեռնուած չըլուած չըլուած չըլուած չըլլար լար լար լար 
խառխառխառխառնափննափննափննափնթոր ու դառթոր ու դառթոր ու դառթոր ու դառնանանանացուցուցուցուցիչ զգացիչ զգացիչ զգացիչ զգացումցումցումցումնենենեներով, այլ կարով, այլ կարով, այլ կարով, այլ կա----
րերերերենանանանայի մայի մայի մայի մանուկ սրտի մը ամնուկ սրտի մը ամնուկ սրտի մը ամնուկ սրտի մը ամբողջ պարբողջ պարբողջ պարբողջ պարզուզուզուզութեամբն ու թեամբն ու թեամբն ու թեամբն ու 
ամամամամբողբողբողբողջաջաջաջական անկան անկան անկան անկեղկեղկեղկեղծուծուծուծութեամթեամթեամթեամբը` իմ խեղճ, բայց մսուբը` իմ խեղճ, բայց մսուբը` իմ խեղճ, բայց մսուբը` իմ խեղճ, բայց մսու----
րացրացրացրացեալ սրտիս խոեալ սրտիս խոեալ սրտիս խոեալ սրտիս խորը ընրը ընրը ընրը ընկակակակալել, գրկել ու համլել, գրկել ու համլել, գրկել ու համլել, գրկել ու համբուբուբուբուրել եւ րել եւ րել եւ րել եւ 
երախերախերախերախտատատատագէտ ոգէտ ոգէտ ոգէտ ու երւ երւ երւ երկիւկիւկիւկիւղած սրտով խողած սրտով խողած սրտով խողած սրտով խոնարնարնարնարհիլ ու պաշհիլ ու պաշհիլ ու պաշհիլ ու պաշ----
տել մանտել մանտել մանտել մանկացկացկացկացեալ ու մարեալ ու մարեալ ու մարեալ ու մարդացդացդացդացեալ իմ Փրկիչ Աստեալ իմ Փրկիչ Աստեալ իմ Փրկիչ Աստեալ իմ Փրկիչ Աստուածս, ուածս, ուածս, ուածս, 
որ ինոր ինոր ինոր ինծի հածի հածի հածի համար օր մը եկաւ աշմար օր մը եկաւ աշմար օր մը եկաւ աշմար օր մը եկաւ աշխարհ, որխարհ, որխարհ, որխարհ, որպէսպէսպէսպէսզի իմ զի իմ զի իմ զի իմ 
սիրտս չմնայ առանց սիսիրտս չմնայ առանց սիսիրտս չմնայ առանց սիսիրտս չմնայ առանց սիրոյ եւ կրարոյ եւ կրարոյ եւ կրարոյ եւ կրակի, եւ ես իր ներկի, եւ ես իր ներկի, եւ ես իր ներկի, եւ ես իր ներկակակակա----
յույույույութեամթեամթեամթեամբը հրաբը հրաբը հրաբը հրացած` կացած` կացած` կացած` կարերերերենամ իր սէնամ իր սէնամ իր սէնամ իր սէրը ճարը ճարը ճարը ճառառառառագայգայգայգայթել թել թել թել 
աշաշաշաշխարխարխարխարհինհինհինհին::::    

ԱԱԱԱյյյյսօր մանսօր մանսօր մանսօր մանկացկացկացկացեալ մեր Փրկիեալ մեր Փրկիեալ մեր Փրկիեալ մեր Փրկիչը անչը անչը անչը անգամ մը եւս գամ մը եւս գամ մը եւս գամ մը եւս 
հրահրահրահրաւէր կը կարւէր կը կարւէր կը կարւէր կը կարդայ բոդայ բոդայ բոդայ բոլոլոլոլորիս, որ կրկին անրիս, որ կրկին անրիս, որ կրկին անրիս, որ կրկին անգամ խորգամ խորգամ խորգամ խորհինք հինք հինք հինք 
իր խոիր խոիր խոիր խոնարնարնարնարհուհուհուհումին եւ մարմին եւ մարմին եւ մարմին եւ մարդեդեդեդեղուղուղուղութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասին, եւ իրսին, եւ իրսին, եւ իրսին, եւ իրմով մով մով մով 
զԱստզԱստզԱստզԱստուած ճանչուած ճանչուած ճանչուած ճանչնանք այննանք այննանք այննանք այնպէս` ինչպէս` ինչպէս` ինչպէս` ինչպէս իպէս իպէս իպէս ի´́́́նք եկաւ նք եկաւ նք եկաւ նք եկաւ 
ճանչցճանչցճանչցճանչցնենենենելու զայնլու զայնլու զայնլու զայն::::    

ՄանՄանՄանՄանկացկացկացկացեալ մեր Փրկիեալ մեր Փրկիեալ մեր Փրկիեալ մեր Փրկիչը այչը այչը այչը այսօր անսօր անսօր անսօր անգագագագամ մը եւս մ մը եւս մ մը եւս մ մը եւս 
հրահրահրահրաւէր կը կարւէր կը կարւէր կը կարւէր կը կարդայ բոդայ բոդայ բոդայ բոլոլոլոլորիս, որ աշրիս, որ աշրիս, որ աշրիս, որ աշխարխարխարխարհի վրայ ոեհի վրայ ոեհի վրայ ոեհի վրայ ոեւէ ւէ ւէ ւէ 
երեերեերեերեխայ չմնախայ չմնախայ չմնախայ չմնա´́́́յ առանց խանյ առանց խանյ առանց խանյ առանց խանձաձաձաձարուրուրուրուրի եւ առանց օրօրի եւ առանց օրօրի եւ առանց օրօրի եւ առանց օրօրորորորո----
ցի, աշցի, աշցի, աշցի, աշխարխարխարխարհի մէջ ոեհի մէջ ոեհի մէջ ոեհի մէջ ոեւէ երեւէ երեւէ երեւէ երեխայ չմնախայ չմնախայ չմնախայ չմնա´́́́յ անյ անյ անյ անտուն եւ տուն եւ տուն եւ տուն եւ 
առանց պատսառանց պատսառանց պատսառանց պատսպապապապարող յարրող յարրող յարրող յարկիկիկիկի::::    

ՄանՄանՄանՄանկացկացկացկացեալ մեր Փրկիեալ մեր Փրկիեալ մեր Փրկիեալ մեր Փրկիչը այչը այչը այչը այսօր անսօր անսօր անսօր անգամ մը եւս գամ մը եւս գամ մը եւս գամ մը եւս 
հրահրահրահրաւէր կը կարւէր կը կարւէր կը կարւէր կը կարդայ բոդայ բոդայ բոդայ բոլոլոլոլորիս, որ մեր հոգիի մսուրիս, որ մեր հոգիի մսուրիս, որ մեր հոգիի մսուրիս, որ մեր հոգիի մսուրը րը րը րը 
չմնաչմնաչմնաչմնա´́́́յ առանց Յիյ առանց Յիյ առանց Յիյ առանց Յիսուս Մասուս Մասուս Մասուս Մանունունունուկիկիկիկի::::    

Եւ մաԵւ մաԵւ մաԵւ մանանանանաւանդ հրաւանդ հրաւանդ հրաւանդ հրաւէր կը կարւէր կը կարւէր կը կարւէր կը կարդայ մեդայ մեդայ մեդայ մեզի` որ տիզի` որ տիզի` որ տիզի` որ տիրուրուրուրու----
թիւն ընենք մեր մսուրթիւն ընենք մեր մսուրթիւն ընենք մեր մսուրթիւն ընենք մեր մսուրնենենեներուն, որրուն, որրուն, որրուն, որպէսպէսպէսպէսզի մարզի մարզի մարզի մարդիկ մեր դիկ մեր դիկ մեր դիկ մեր 
մսումսումսումսուրը չխլերը չխլերը չխլերը չխլե´́́́ն եւ չդան եւ չդան եւ չդան եւ չդատարտարտարտարկեն իր Յիկեն իր Յիկեն իր Յիկեն իր Յիսուս Մասուս Մասուս Մասուս Մանունունունուկէն. կէն. կէն. կէն. 
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բոբոբոբողողողողոքի ձայն բարձքի ձայն բարձքի ձայն բարձքի ձայն բարձրացրացրացրացնենք, որնենք, որնենք, որնենք, որպէսպէսպէսպէսզի զի զի զի մարմարմարմարդիկ մեր հայդիկ մեր հայդիկ մեր հայդիկ մեր հայ----
րերերերերու կերրու կերրու կերրու կերտած եկետած եկետած եկետած եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեները չխլեն եւ մզկիթրը չխլեն եւ մզկիթրը չխլեն եւ մզկիթրը չխլեն եւ մզկիթնենենեներու չվերու չվերու չվերու չվե----
րարարարածեն անծեն անծեն անծեն անխիղճ ու անխիղճ ու անխիղճ ու անխիղճ ու անպատպատպատպատկառ կերկառ կերկառ կերկառ կերպով. արպով. արպով. արպով. արդադադադարուրուրուրու----
թեան պաթեան պաթեան պաթեան պահանջհանջհանջհանջքի ձայքի ձայքի ձայքի ձայնը հնչեցնը հնչեցնը հնչեցնը հնչեցնենք շանենք շանենք շանենք շարուրուրուրունակ, որովնակ, որովնակ, որովնակ, որովհեհեհեհե----
տեւ Յիտեւ Յիտեւ Յիտեւ Յիսուսուսուսուսի ծնունսի ծնունսի ծնունսի ծնունդով արդով արդով արդով արդադադադարուրուրուրութեան զիթեան զիթեան զիթեան զինուոնուոնուոնուորագրրագրրագրրագր----
եալեալեալեալներ ենք մենք, եւ արներ ենք մենք, եւ արներ ենք մենք, եւ արներ ենք մենք, եւ արդադադադարորորորոււււթեան դաթեան դաթեան դաթեան դատին անտին անտին անտին անդուլ դուլ դուլ դուլ 
պայպայպայպայքաքաքաքարը պիրը պիրը պիրը պիտի մղենք շատի մղենք շատի մղենք շատի մղենք շարուրուրուրունակ, միննակ, միննակ, միննակ, մինչեւ հասչեւ հասչեւ հասչեւ հասնի արնի արնի արնի ար----
շաշաշաշալուլուլուլուսուսուսուսումը ամմը ամմը ամմը ամբողբողբողբողջաջաջաջական արկան արկան արկան արդադադադարուրուրուրութեան եւ կաթեան եւ կաթեան եւ կաթեան եւ կատարտարտարտար----
եալ խաեալ խաեալ խաեալ խաղաղաղաղաղուղուղուղութեանթեանթեանթեան::::    
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ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԵԱՆ ՅԱՐԱՑՈՅՑԸԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԵԱՆ ՅԱՐԱՑՈՅՑԸԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԵԱՆ ՅԱՐԱՑՈՅՑԸԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԵԱՆ ՅԱՐԱՑՈՅՑԸ    

        
,,,,ՄարՄարՄարՄարդադադադացած Քրիսցած Քրիսցած Քրիսցած Քրիստոտոտոտոսի մէջ սի մէջ սի մէջ սի մէջ 

կը բնակը բնակը բնակը բնակի աստկի աստկի աստկի աստուաուաուաուածածածածային բնույին բնույին բնույին բնու----
թեան ամթեան ամթեան ամթեան ամբողջ լիուբողջ լիուբողջ լիուբողջ լիութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը»»»»::::         ( ( ( (Կղ Կղ Կղ Կղ 
2.9)2.9)2.9)2.9)    

    
ՀռովՀռովՀռովՀռովմէմէմէմէաաաական կայսկան կայսկան կայսկան կայսրուրուրուրութեան բոթեան բոթեան բոթեան բոլոր նալոր նալոր նալոր նահանգհանգհանգհանգնենենեներուն րուն րուն րուն 

մէջ յայմէջ յայմէջ յայմէջ յայտատատատարարրարրարրարուած մարուած մարուած մարուած մարդադադադահահահահամամամամարի օրերի օրերի օրերի օրերուն, Սուրրուն, Սուրրուն, Սուրրուն, Սուրիոյ իոյ իոյ իոյ 
կակակակառառառառավավավավարիչ Կիրիչ Կիրիչ Կիրիչ Կիրենիրենիրենիրենիոոոոսի կողսի կողսի կողսի կողմէ մարմէ մարմէ մարմէ մարդադադադահահահահամամամամարի հրարի հրարի հրարի հրա----
հանգ տրուած էր նահանգ տրուած էր նահանգ տրուած էր նահանգ տրուած էր նաեւ ամեւ ամեւ ամեւ ամբողջ Պաբողջ Պաբողջ Պաբողջ Պաղեսղեսղեսղեստիտիտիտինի հանի հանի հանի համարմարմարմար::::    
ԻւԻւԻւԻւրարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւրը իր բնիկ քարը իր բնիկ քարը իր բնիկ քարը իր բնիկ քաղաղաղաղաքքքքը պէտք էր երը պէտք էր երը պէտք էր երը պէտք էր երթար, այնթար, այնթար, այնթար, այն----
տեղ արտեղ արտեղ արտեղ արձաձաձաձանագրնագրնագրնագրուեուեուեուելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Եւ օրէնԵւ օրէնԵւ օրէնԵւ օրէնքը բաքը բաքը բաքը բացացացացառուռուռուռու----
թիւն չէր ճանչթիւն չէր ճանչթիւն չէր ճանչթիւն չէր ճանչնարնարնարնար::::    

ՅովՅովՅովՅովսէփ, Դասէփ, Դասէփ, Դասէփ, Դաւիւիւիւիթի ցեթի ցեթի ցեթի ցեղէն եւ ազղէն եւ ազղէն եւ ազղէն եւ ազգագագագատոհտոհտոհտոհմէն, ինք ալ մէն, ինք ալ մէն, ինք ալ մէն, ինք ալ 
պէտք էր երպէտք էր երպէտք էր երպէտք էր երթար իր բնիկ քաթար իր բնիկ քաթար իր բնիկ քաթար իր բնիկ քաղաղաղաղաքը, հոն արքը, հոն արքը, հոն արքը, հոն արձաձաձաձանագրնագրնագրնագրուեուեուեուե----
լու հալու հալու հալու համար իր նոմար իր նոմար իր նոմար իր նորարարարակազմ ընկազմ ընկազմ ընկազմ ընտատատատանինինինիքով, այքով, այքով, այքով, այսինքն` Մարսինքն` Մարսինքն` Մարսինքն` Մար----
իիիիամ կոյամ կոյամ կոյամ կոյսին հետ, որուն նշանսին հետ, որուն նշանսին հետ, որուն նշանսին հետ, որուն նշանուած էր, եւ որ ըստ եբուած էր, եւ որ ըստ եբուած էր, եւ որ ըստ եբուած էր, եւ որ ըստ եբրարարարա----
յայայայական օրէնկան օրէնկան օրէնկան օրէնքին` արքին` արքին` արքին` արդէն գր կիդէն գր կիդէն գր կիդէն գր կինը կը հանը կը հանը կը հանը կը համարմարմարմարուէրուէրուէրուէր::::    ՔաՔաՔաՔանի նի նի նի 
մը ամիս առաջ քիչ կը մնար որ արմը ամիս առաջ քիչ կը մնար որ արմը ամիս առաջ քիչ կը մնար որ արմը ամիս առաջ քիչ կը մնար որ արձաձաձաձա奯奯奯奯էր զայն շնուէր զայն շնուէր զայն շնուէր զայն շնու----
թեան յանթեան յանթեան յանթեան յանցանցանցանցան ȟȟȟȟքով, բայց Աքով, բայց Աքով, բայց Աքով, բայց Ա ււււ ծոծոծոծո    հրեշհրեշհրեշհրեշտատատատակը եկած եւ կը եկած եւ կը եկած եւ կը եկած եւ 
ամէն ինչ բաամէն ինչ բաամէն ինչ բաամէն ինչ բացատցատցատցատրած իրենրած իրենրած իրենրած իրեն::::    ԱստԱստԱստԱստուած իր ցեուած իր ցեուած իր ցեուած իր ցեղը եւ իր ղը եւ իր ղը եւ իր ղը եւ իր 
տուտուտուտունը ընտնը ընտնը ընտնը ընտրած էր, իր ժորած էր, իր ժորած էր, իր ժորած էր, իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին պարգեւեդին պարգեւեդին պարգեւեդին պարգեւելու հալու հալու հալու հա----
մար երկար դամար երկար դամար երկար դամար երկար դարերերերերով սպասրով սպասրով սպասրով սպասուած փրկութիւնըուած փրկութիւնըուած փրկութիւնըուած փրկութիւնը::::    ԱստԱստԱստԱստ----
ուած իր ցեուած իր ցեուած իր ցեուած իր ցեղը եւ իր տուղը եւ իր տուղը եւ իր տուղը եւ իր տունը ընտնը ընտնը ընտնը ընտրած էր, փշրերած էր, փշրերած էր, փշրերած էր, փշրելու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
օտար բռնաօտար բռնաօտար բռնաօտար բռնապեպեպեպետուտուտուտութեանց շղթան եւ իր ժոթեանց շղթան եւ իր ժոթեանց շղթան եւ իր ժոթեանց շղթան եւ իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին դին դին դին 
բեբեբեբերերերերելու հալու հալու հալու համար սպասմար սպասմար սպասմար սպասուած ազաուած ազաուած ազաուած ազատագտագտագտագրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    
Աստուած իր Աստուած իր Աստուած իր Աստուած իր ցեղը եւ իր տունը ընտրած էր, իր ցեղը եւ իր տունը ընտրած էր, իր ցեղը եւ իր տունը ընտրած էր, իր ցեղը եւ իր տունը ընտրած էր, իր 
ժողովուրդին տալու համար դարերով սպասուած Մեսժողովուրդին տալու համար դարերով սպասուած Մեսժողովուրդին տալու համար դարերով սպասուած Մեսժողովուրդին տալու համար դարերով սպասուած Մես----
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իիիիան, Փրկիան, Փրկիան, Փրկիան, Փրկիչը, անոր ձեռչը, անոր ձեռչը, անոր ձեռչը, անոր ձեռքով Ասքով Ասքով Ասքով Աստուտուտուտուծոյ յուսացող հածոյ յուսացող հածոյ յուսացող հածոյ յուսացող հաւաւաւաւա----
տացտացտացտացեալեալեալեալնենենեներուն տարուն տարուն տարուն տալու հալու հալու հալու համար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծոյ ողործոյ ողործոյ ողործոյ ողորմումումումութեան թեան թեան թեան 
ժաժաժաժամամամամանանանանակին հակին հակին հակին հասած ըլսած ըլսած ըլսած ըլլալալալալուն աւելուն աւելուն աւելուն աւետիտիտիտիսը, բժշկեսը, բժշկեսը, բժշկեսը, բժշկելու հալու հալու հալու հա----
մար կոտմար կոտմար կոտմար կոտրած հորած հորած հորած հոգգգգիիիինենենեները, ազարը, ազարը, ազարը, ազատուտուտուտութիւն քաթիւն քաթիւն քաթիւն քարորորորոզեզեզեզելու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
ազաազաազաազատուտուտուտութիւն տաթիւն տաթիւն տաթիւն տալու գերլու գերլու գերլու գերեալեալեալեալնենենեներուն, բանրուն, բանրուն, բանրուն, բանտէն արտէն արտէն արտէն արձաձաձաձակեկեկեկե----
լու հալու հալու հալու համար բանմար բանմար բանմար բանտարկտարկտարկտարկեալեալեալեալնենենեները, մխիրը, մխիրը, մխիրը, մխիթաթաթաթարերերերելու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
սգասգասգասգաւորւորւորւորնենենեները, եւ Ասրը, եւ Ասրը, եւ Ասրը, եւ Աստուտուտուտուծոյ մօծոյ մօծոյ մօծոյ մօտատատատալուտ դալուտ դալուտ դալուտ դատաստաստաստաստատատատանը նը նը նը 
հռչահռչահռչահռչակեկեկեկելու բոլու բոլու բոլու բոլոր օրիլոր օրիլոր օրիլոր օրինանանանազանցզանցզանցզանցնենենեներուն, չարուն, չարուն, չարուն, չարարարարագործգործգործգործնենենեներուն րուն րուն րուն 
ու մարու մարու մարու մարդասդասդասդասպանպանպանպաննենենեներուն, հարսրուն, հարսրուն, հարսրուն, հարստատատատահահահահարողրողրողրողնենենեներուն, զրկողրուն, զրկողրուն, զրկողրուն, զրկող----
նենենեներուն եւ արուն եւ արուն եւ արուն եւ ա----նինինինիրարարարաւողւողւողւողնենենեներուն (հմմտ Ես 61.1րուն (հմմտ Ես 61.1րուն (հմմտ Ես 61.1րուն (հմմտ Ես 61.1----2)2)2)2)::::    

Ցուրտ բայց սքանչեՑուրտ բայց սքանչեՑուրտ բայց սքանչեՑուրտ բայց սքանչելի գիլի գիլի գիլի գիշեր մըն էրշեր մըն էրշեր մըն էրշեր մըն էր::::    ԲեթԲեթԲեթԲեթղեղեղեղեհէմ քահէմ քահէմ քահէմ քա----
ղաղաղաղաքը բերքը բերքը բերքը բերնէ բենէ բենէ բենէ բերան լերան լերան լերան լեցուն էր դուրցուն էր դուրցուն էր դուրցուն էր դուրսէն եկուորսէն եկուորսէն եկուորսէն եկուորնենենեներով, եւ րով, եւ րով, եւ րով, եւ 
արարարարդէն իսկ վարդէն իսկ վարդէն իսկ վարդէն իսկ վար----    ձուած ու գրաւձուած ու գրաւձուած ու գրաւձուած ու գրաւուած էին բոուած էին բոուած էին բոուած էին բոլորլորլորլոր    պանպանպանպան----
դոկդոկդոկդոկնենենեները, նոյրը, նոյրը, նոյրը, նոյնիսկ տունիսկ տունիսկ տունիսկ տունենենեներու աւերու աւերու աւերու աւելորդ կամ տրալորդ կամ տրալորդ կամ տրալորդ կամ տրամադմադմադմադրերերերելի լի լի լի 
սենսենսենսենեակեակեակեակնենենեներըրըրըրը::::    Ոչ մէկ տեղ կար ազատՈչ մէկ տեղ կար ազատՈչ մէկ տեղ կար ազատՈչ մէկ տեղ կար ազատ::::    Եւ երիԵւ երիԵւ երիԵւ երիտատատատասարդ սարդ սարդ սարդ 
ամոամոամոամոլը ստիպլը ստիպլը ստիպլը ստիպուած եղաւ կենուած եղաւ կենուած եղաւ կենուած եղաւ կենդադադադանինինինինենենեներու ախորու ախորու ախորու ախոռի մը մէջ ռի մը մէջ ռի մը մէջ ռի մը մէջ 
տետետետեղաղաղաղաւորւորւորւորուեուեուեուելուլուլուլու::::    ԱրԱրԱրԱրդէն Մարդէն Մարդէն Մարդէն Մարիիիիաաաամի ծննդամի ծննդամի ծննդամի ծննդաբեբեբեբերուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
ժաժաժաժամը հնչած էր, եւ համը հնչած էր, եւ համը հնչած էր, եւ համը հնչած էր, եւ հազիւ տեզիւ տեզիւ տեզիւ տեղաղաղաղաւուուուորրրրուած, ծնաւ իր անդուած, ծնաւ իր անդուած, ծնաւ իր անդուած, ծնաւ իր անդ----
րարարարանիկ որնիկ որնիկ որնիկ որդին` Տէրն ու Փրկիդին` Տէրն ու Փրկիդին` Տէրն ու Փրկիդին` Տէրն ու Փրկիչը` Յիչը` Յիչը` Յիչը` Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսըսըսըսը::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
նոյն ժանոյն ժանոյն ժանոյն ժամուն Տիմուն Տիմուն Տիմուն Տիրոջ լուրոջ լուրոջ լուրոջ լուսասասասափառ հրեշփառ հրեշփառ հրեշփառ հրեշտատատատակը երեւկը երեւկը երեւկը երեւցաւ հոցաւ հոցաւ հոցաւ հո----
վիւվիւվիւվիւնենենեներուն, եւ ըսաւ.րուն, եւ ըսաւ.րուն, եւ ըսաւ.րուն, եւ ըսաւ.    

----    ՄիՄիՄիՄի´́́́    վախվախվախվախնաք. ձենաք. ձենաք. ձենաք. ձեզի աւեզի աւեզի աւեզի աւետիս մը պիտիս մը պիտիս մը պիտիս մը պիտի տամ, որ տի տամ, որ տի տամ, որ տի տամ, որ 
ամամամամբողջ ժոբողջ ժոբողջ ժոբողջ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին մեծ ուդին մեծ ուդին մեծ ուդին մեծ ուրարարարախուխուխուխութիւն պիթիւն պիթիւն պիթիւն պիտի պատտի պատտի պատտի պատ----
ճաճաճաճառէռէռէռէ::::    ԱյԱյԱյԱյսօր, Դասօր, Դասօր, Դասօր, Դաւիւիւիւիթի քաթի քաթի քաթի քաղաղաղաղաքին մէջ ձեր Փրկիքին մէջ ձեր Փրկիքին մէջ ձեր Փրկիքին մէջ ձեր Փրկիչը ծնաւ, չը ծնաւ, չը ծնաւ, չը ծնաւ, 
որ Օծոր Օծոր Օծոր Օծեալ Տէրն էեալ Տէրն էեալ Տէրն էեալ Տէրն է::::    ՀեՀեՀեՀետեւտեւտեւտեւեաեաեաեալը ապալը ապալը ապալը ապացոյց ըլցոյց ըլցոյց ըլցոյց ըլլայ ձելայ ձելայ ձելայ ձեզի.զի.զի.զի.----    Հոն Հոն Հոն Հոն 
մամամամանուկ մը պինուկ մը պինուկ մը պինուկ մը պիտի գտնէք` խատի գտնէք` խատի գտնէք` խատի գտնէք` խանձանձանձանձարուրուրուրուրով փաթթրով փաթթրով փաթթրով փաթթուած եւ ուած եւ ուած եւ ուած եւ 
մսումսումսումսուրի մէջ դրուածրի մէջ դրուածրի մէջ դրուածրի մէջ դրուած::::    

ՅանՅանՅանՅանկարծ աւեկարծ աւեկարծ աւեկարծ աւետող այդ հրեշտող այդ հրեշտող այդ հրեշտող այդ հրեշտատատատակին միկին միկին միկին միաաաացաւ երկցաւ երկցաւ երկցաւ երկ----
նանանանաւոր զօրւոր զօրւոր զօրւոր զօրքեքեքեքերու բազրու բազրու բազրու բազմումումումութիւնթիւնթիւնթիւն    մը, որ զԱստմը, որ զԱստմը, որ զԱստմը, որ զԱստուած կուած կուած կուած կ’’’’օրհօրհօրհօրհ----
նանանանաբաբաբաբանէր,նէր,նէր,նէր,    ըսեըսեըսեըսելով.լով.լով.լով.    
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,,,,ՓաՓաՓաՓա՜՜՜՜ռք ի բարռք ի բարռք ի բարռք ի բարձունս Ասձունս Ասձունս Ասձունս Աստուտուտուտուզոյ, զոյ, զոյ, զոյ,     
խախախախաղաղաղաղաղուղուղուղութիթիթիթի՜՜՜՜ւն երկւն երկւն երկւն երկրի վրայ, րի վրայ, րի վրայ, րի վրայ,     
եւ հաեւ հաեւ հաեւ հաճուճուճուճութիթիթիթի՜՜՜՜ւն մարւն մարւն մարւն մարդոց միդոց միդոց միդոց մի 如如如如ջեջեջեջե »»»»::::    
ՀաՀաՀաՀազիւ հրեշզիւ հրեշզիւ հրեշզիւ հրեշտակտակտակտակնենենեները երրը երրը երրը երկինք վեկինք վեկինք վեկինք վե րրրրށ ށ ށ ށ ݡݡݡݡȟȟȟȟݡݡݡݡ ծ, հծ, հծ, հծ, հվիւվիւվիւվիւնենենեները րը րը րը 

փուփուփուփութաթաթաթացին Բեթցին Բեթցին Բեթցին Բեթղեղեղեղեհէմ, եւ գտան Մարհէմ, եւ գտան Մարհէմ, եւ գտան Մարհէմ, եւ գտան Մարիիիիամն ու Յովամն ու Յովամն ու Յովամն ու Յովսէսէսէսէփը, փը, փը, փը, 
ինչինչինչինչպէս պէս պէս պէս նանանանաեւ մաեւ մաեւ մաեւ մանունունունուկը` մսուկը` մսուկը` մսուկը` մսուրին մէջ դրուած, եւ ամէն րին մէջ դրուած, եւ ամէն րին մէջ դրուած, եւ ամէն րին մէջ դրուած, եւ ամէն 
ինչ պատինչ պատինչ պատինչ պատմեմեմեմեցին Մարցին Մարցին Մարցին Մարիիիիաաաամի եւ Յովմի եւ Յովմի եւ Յովմի եւ Յովսէսէսէսէփի, եւ իրենց հօփի, եւ իրենց հօփի, եւ իրենց հօփի, եւ իրենց հօտետետետե----
րուն վերուն վերուն վերուն վերարարարադարդարդարդարձան, փաձան, փաձան, փաձան, փառառառառաբաբաբաբանենենենելով եւ օրհլով եւ օրհլով եւ օրհլով եւ օրհնանանանաբաբաբաբանենենենելով լով լով լով 
զԱստզԱստզԱստզԱստուած իրենց լսաուած իրենց լսաուած իրենց լսաուած իրենց լսածին եւ տեծին եւ տեծին եւ տեծին եւ տեսասասասածին հածին հածին հածին համար, որ ճիշդ մար, որ ճիշդ մար, որ ճիշդ մար, որ ճիշդ 
հրեշհրեշհրեշհրեշտատատատակին պատկին պատկին պատկին պատմամամամածին պէս էր (Ղկ 2.8ծին պէս էր (Ղկ 2.8ծին պէս էր (Ղկ 2.8ծին պէս էր (Ղկ 2.8----20)20)20)20)::::        

ՊաՊաՊաՊարրրրզուկ այդ դրուազուկ այդ դրուազուկ այդ դրուազուկ այդ դրուագը, որ մեր միտգը, որ մեր միտգը, որ մեր միտգը, որ մեր միտքեքեքեքերուն մէջ կը րուն մէջ կը րուն մէջ կը րուն մէջ կը 
թարթարթարթարմացմացմացմացնենք տարնենք տարնենք տարնենք տարուէ տաուէ տաուէ տաուէ տարի, ուրի, ուրի, ուրի, ունի խոնի խոնի խոնի խորին եւ սքանրին եւ սքանրին եւ սքանրին եւ սքանչեչեչեչելի լի լի լի 
խորխորխորխորհուրդհուրդհուրդհուրդնենենեներու անսրու անսրու անսրու անսպապապապառեռեռեռելի հարսլի հարսլի հարսլի հարստուտուտուտութիւն մը, որուն թիւն մը, որուն թիւն մը, որուն թիւն մը, որուն 
մէկ երմէկ երմէկ երմէկ երկու տարկու տարկու տարկու տարբեր երեբեր երեբեր երեբեր երեսակսակսակսակնենենեները կը տեսրը կը տեսրը կը տեսրը կը տեսնենք կամ կը նենք կամ կը նենք կամ կը նենք կամ կը 
գտնենք ամէն տագտնենք ամէն տագտնենք ամէն տագտնենք ամէն տարի, անոնց վրայ սերի, անոնց վրայ սերի, անոնց վրայ սերի, անոնց վրայ սեւեւեւեւեռեռեռեռելով մեր ոլով մեր ոլով մեր ոլով մեր ոււււ----
շադշադշադշադրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ԴիԴիԴիԴիտետետետե´́́́նք այնք այնք այնք այսօր, թէ իսօր, թէ իսօր, թէ իսօր, թէ ի´́́́նչնչնչնչպէս հրեշպէս հրեշպէս հրեշպէս հրեշտակտակտակտակնենենեները մերը մերը մերը մեզի զի զի զի 
կը յայտկը յայտկը յայտկը յայտնեն Ծնեալ Մանեն Ծնեալ Մանեն Ծնեալ Մանեն Ծնեալ Մանունունունուկին ինքկին ինքկին ինքկին ինքնունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Անոնք մեԱնոնք մեԱնոնք մեԱնոնք մե----
զի կը մատզի կը մատզի կը մատզի կը մատնաննաննաննանշեն.շեն.շեն.շեն.----    

    
Ա.Ա.Ա.Ա.----    ՔՐԻՍՔՐԻՍՔՐԻՍՔՐԻՍՏՈՏՈՏՈՏՈՍԻ ԿԱՍԻ ԿԱՍԻ ԿԱՍԻ ԿԱՏԱՐՏԱՐՏԱՐՏԱՐԵԱԼ ԱՍՏԵԱԼ ԱՍՏԵԱԼ ԱՍՏԵԱԼ ԱՍՏՈՒԱՈՒԱՈՒԱՈՒԱԾՈՒԾՈՒԾՈՒԾՈՒԹԻՒՆԸԹԻՒՆԸԹԻՒՆԸԹԻՒՆԸ    
Երեք կաԵրեք կաԵրեք կաԵրեք կարերերերեւոր տիտւոր տիտւոր տիտւոր տիտղոսղոսղոսղոսնենենեներով հրեշրով հրեշրով հրեշրով հրեշտակտակտակտակնենենեները կը րը կը րը կը րը կը 

յայտյայտյայտյայտնեն նախ Ծնող Մանեն նախ Ծնող Մանեն նախ Ծնող Մանեն նախ Ծնող Մանոնոնոնոււււկին ինքկին ինքկին ինքկին ինքնունունունութիւնը.թիւնը.թիւնը.թիւնը.----    Փրկիչ, Փրկիչ, Փրկիչ, Փրկիչ, 
ՕծՕծՕծՕծեալ, եւ Տէրեալ, եւ Տէրեալ, եւ Տէրեալ, եւ Տէր::::    

ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածային յայտյին յայտյին յայտյին յայտնունունունութեան Հին Կտաթեան Հին Կտաթեան Հին Կտաթեան Հին Կտակակակակարարարարանը լենը լենը լենը լե----
ցուն է Փրկիցուն է Փրկիցուն է Փրկիցուն է Փրկիչի մը խոսչի մը խոսչի մը խոսչի մը խոստուտուտուտումով, որ իր ատեմով, որ իր ատեմով, որ իր ատեմով, որ իր ատենին պինին պինին պինին պիտի տի տի տի 
պարպարպարպարգեգեգեգեւէր Աստւէր Աստւէր Աստւէր Աստուածուածուածուած::::    ՓրկիՓրկիՓրկիՓրկիչով մը, որ Մովչով մը, որ Մովչով մը, որ Մովչով մը, որ Մովսէսէսէսէսի նմասի նմասի նմասի նմա----
նունունունութեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիտի գար իր ժոտի գար իր ժոտի գար իր ժոտի գար իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը ազադը ազադը ազադը ազատագտագտագտագրերերերելու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
Նոր ԵՆոր ԵՆոր ԵՆոր Եգիպգիպգիպգիպտոստոստոստոսնենենեներէն զարէն զարէն զարէն զանոնք դուրս բենոնք դուրս բենոնք դուրս բենոնք դուրս բերերերերելով անլով անլով անլով անցըցըցըցընենենենելու լու լու լու 
նոր Կարնոր Կարնոր Կարնոր Կարմիր Ծոմիր Ծոմիր Ծոմիր Ծովէն, ազավէն, ազավէն, ազավէն, ազատագտագտագտագրերերերելով իսլով իսլով իսլով իսկակակակական ու վերջկան ու վերջկան ու վերջկան ու վերջ----
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նանանանական ազական ազական ազական ազատագտագտագտագրուրուրուրութեամբ մը եւ զաթեամբ մը եւ զաթեամբ մը եւ զաթեամբ մը եւ զանոնք տէր դարձնոնք տէր դարձնոնք տէր դարձնոնք տէր դարձնենենենե----
լու խոսլու խոսլու խոսլու խոստացտացտացտացուած նոր երկուած նոր երկուած նոր երկուած նոր երկրինրինրինրին::::    ԵբԵբԵբԵբրարարարայեյեյեյեցի ժոցի ժոցի ժոցի ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը դը դը դը 
այս խոսայս խոսայս խոսայս խոստումտումտումտումնենենեները առրը առրը առրը առհահահահասասասասարակ հասկրակ հասկրակ հասկրակ հասկցաւ տացաւ տացաւ տացաւ տառացիռացիռացիռացիօօօօ----
րէն, նիւրէն, նիւրէն, նիւրէն, նիւթաթաթաթակակակականօնօնօնօրէն, որովրէն, որովրէն, որովրէն, որովհեհեհեհետեւ իր հոտեւ իր հոտեւ իր հոտեւ իր հոգեգեգեգեւոր եւ ազւոր եւ ազւոր եւ ազւոր եւ ազգագագագա----
յին ղեյին ղեյին ղեյին ղեկակակակավարվարվարվարներն ալ այդներն ալ այդներն ալ այդներն ալ այդպէս հասկպէս հասկպէս հասկպէս հասկցան ու բացան ու բացան ու բացան ու բացատցատցատցատրերերերե----
ցին իրեն, եւ ուսցին իրեն, եւ ուսցին իրեն, եւ ուսցին իրեն, եւ ուստի կորսնտի կորսնտի կորսնտի կորսնցուցուցուցուցին այդ խոսցին այդ խոսցին այդ խոսցին այդ խոստումտումտումտումնենենեներուն րուն րուն րուն 
ճըշճըշճըշճըշ----մամամամարիտ հասրիտ հասրիտ հասրիտ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Բայց պաԲայց պաԲայց պաԲայց պահեհեհեհեցին խոսցին խոսցին խոսցին խոս----
տուտուտուտումը եւ սպամը եւ սպամը եւ սպամը եւ սպասեսեսեսեցին միշտ Փրկիցին միշտ Փրկիցին միշտ Փրկիցին միշտ Փրկիչինչինչինչին, , , , որ Ասոր Ասոր Ասոր Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ընտրընտրընտրընտրեաեաեաեալը պիլը պիլը պիլը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլարլարլարլար::::    ԱստԱստԱստԱստուած իր բոուած իր բոուած իր բոուած իր բոլոր ընտրլոր ընտրլոր ընտրլոր ընտրեալ եալ եալ եալ 
մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէնենենեները, քարը, քարը, քարը, քահահահահանանանանաներն ու թաներն ու թաներն ու թաներն ու թագագագագաւորւորւորւորնենենեները կրը կրը կրը կ’’’’օծէր, օծէր, օծէր, օծէր, 
անոր ընդանոր ընդանոր ընդանոր ընդմէմէմէմէջէն ցոյց տաջէն ցոյց տաջէն ցոյց տաջէն ցոյց տալու հալու հալու հալու համար իր ընտմար իր ընտմար իր ընտմար իր ընտրուրուրուրութիւնը եւ թիւնը եւ թիւնը եւ թիւնը եւ 
հահահահաճուճուճուճութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Եւ գաԵւ գաԵւ գաԵւ գալիք Փրկիլիք Փրկիլիք Փրկիլիք Փրկիչը այդ օծուչը այդ օծուչը այդ օծուչը այդ օծումը պիմը պիմը պիմը պիտի ուտի ուտի ուտի ունենենենե----
նար` իր եռնար` իր եռնար` իր եռնար` իր եռեակ պաշեակ պաշեակ պաշեակ պաշտօնտօնտօնտօննենենեներուն հարուն հարուն հարուն համար ալ, իբմար ալ, իբմար ալ, իբմար ալ, իբրեւ րեւ րեւ րեւ 
ՄարՄարՄարՄարգագագագարէ, իբրէ, իբրէ, իբրէ, իբրեւ Քարեւ Քարեւ Քարեւ Քահահահահանայ եւ իբնայ եւ իբնայ եւ իբնայ եւ իբրեւ Թարեւ Թարեւ Թարեւ Թագագագագաւորւորւորւոր::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
օծուօծուօծուօծումը պիմը պիմը պիմը պիտի ուտի ուտի ուտի ունենենենենար առանար առանար առանար առատատատատալիր կերլիր կերլիր կերլիր կերպով, անպով, անպով, անպով, անչափ եւ չափ եւ չափ եւ չափ եւ 
անանանանսահսահսահսահման կերման կերման կերման կերպով, այլ խօսպով, այլ խօսպով, այլ խօսպով, այլ խօսքով` լրիւ կերքով` լրիւ կերքով` լրիւ կերքով` լրիւ կերպով, ամպով, ամպով, ամպով, ամբողբողբողբող----
ջուջուջուջութեամբ (հմմտ Յհ 3.34), որ կը նշաթեամբ (հմմտ Յհ 3.34), որ կը նշաթեամբ (հմմտ Յհ 3.34), որ կը նշաթեամբ (հմմտ Յհ 3.34), որ կը նշանանանանակէր`թէ Ասկէր`թէ Ասկէր`թէ Ասկէր`թէ Աստուտուտուտու----
ծոյ Հոծոյ Հոծոյ Հոծոյ Հոգին գին գին գին միշտմիշտմիշտմիշտ    եւ ամեւ ամեւ ամեւ ամբողբողբողբողջաջաջաջապէս իրեն հետ պիպէս իրեն հետ պիպէս իրեն հետ պիպէս իրեն հետ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար լար լար լար 
իր ամիր ամիր ամիր ամբողջ գորբողջ գորբողջ գորբողջ գործուծուծուծունէնէնէնէուուուութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    

Բայց` ոԲայց` ոԲայց` ոԲայց` ո´́́́չ միայն այսչ միայն այսչ միայն այսչ միայն այսքանքանքանքան::::    ԱնիԱնիԱնիԱնիկա նակա նակա նակա նաեւ եւ եւ եւ ,,,,ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » էէէէ::::    Այս Այս Այս Այս 
տիտտիտտիտտիտղողողողոսը, որ առսը, որ առսը, որ առսը, որ առհահահահասասասասարակ Ասրակ Ասրակ Ասրակ Աստուտուտուտուծոյ կը վեծոյ կը վեծոյ կը վեծոյ կը վերարարարաբեբեբեբերի, րի, րի, րի, 
հրեշհրեշհրեշհրեշտակտակտակտակնենենեները այժրը այժրը այժրը այժմէն կու տան նոմէն կու տան նոմէն կու տան նոմէն կու տան նորարարարածին Մածին Մածին Մածին Մանունունունուկինկինկինկին::::    
Անոր, որ, ինչԱնոր, որ, ինչԱնոր, որ, ինչԱնոր, որ, ինչպէս Փպէս Փպէս Փպէս Փիիիիլիպլիպլիպլիպպեպեպեպեցիցիցիցինենենեներուն ուղղրուն ուղղրուն ուղղրուն ուղղուած նաուած նաուած նաուած նամամամամա----
կին մէջ Առաքկին մէջ Առաքկին մէջ Առաքկին մէջ Առաքեաեաեաեալը կլը կլը կլը կ’’’’ըսէ, իր ըսէ, իր ըսէ, իր ըսէ, իր ,,,,բնուբնուբնուբնութեամբ Աստթեամբ Աստթեամբ Աստթեամբ Աստուած ուած ուած ուած 
էր,... բայց կաէր,... բայց կաէր,... բայց կաէր,... բայց կամամամամաւուուուորարարարաբար ինքբար ինքբար ինքբար ինքզինզինզինզինքը այդ պատիւէն մերքը այդ պատիւէն մերքը այդ պատիւէն մերքը այդ պատիւէն մեր----
կակակակացուց` ծացուց` ծացուց` ծացուց` ծառառառառայայայայական մեր բնուկան մեր բնուկան մեր բնուկան մեր բնութիւնը իր վրայ առթիւնը իր վրայ առթիւնը իր վրայ առթիւնը իր վրայ առնենենենելով, լով, լով, լով, 
եւ մարեւ մարեւ մարեւ մարդոց պէս եղաւ ու մարդդոց պէս եղաւ ու մարդդոց պէս եղաւ ու մարդդոց պէս եղաւ ու մարդկակակակային կերյին կերյին կերյին կերպապապապարանրանրանրանքով քով քով քով 
ճանչցճանչցճանչցճանչցուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ» (» (» (» (Փլպ 2.6,7)Փլպ 2.6,7)Փլպ 2.6,7)Փլպ 2.6,7)::::    ՈեՈեՈեՈեւէ բաւէ բաւէ բաւէ բացատցատցատցատրուրուրուրութեան կը թեան կը թեան կը թեան կը 
կակակակարօրօրօրօտի՞ն այս բատի՞ն այս բատի՞ն այս բատի՞ն այս բառեռեռեռերը, որոնց ահարը, որոնց ահարը, որոնց ահարը, որոնց ահաւոր խուոր խուոր խուոր խորուրուրուրութիւնը եւ թիւնը եւ թիւնը եւ թիւնը եւ 
սքանսքանսքանսքանչեչեչեչելի խորլի խորլի խորլի խորհուրհուրհուրհուրդը մարդդը մարդդը մարդդը մարդկակակակային միտյին միտյին միտյին միտքը դժուար թէ քը դժուար թէ քը դժուար թէ քը դժուար թէ 
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կակակակարերերերենայ ըննայ ըննայ ըննայ ընկակակակալել իր ամլել իր ամլել իր ամլել իր ամբողջ տաբողջ տաբողջ տաբողջ տարորորորողուղուղուղութեամթեամթեամթեամբըբըբըբը::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեաեաեաեալը դեռ աւելը դեռ աւելը դեռ աւելը դեռ աւելին կլին կլին կլին կ’’’’ըսէ Կոըսէ Կոըսէ Կոըսէ Կողողողողոսասասասացիցիցիցինենենեներուն գրրուն գրրուն գրրուն գրած ած ած ած 
նանանանամամամամակին մէջ, բակին մէջ, բակին մէջ, բակին մէջ, բացարցարցարցարձաձաձաձակօկօկօկօրէն յայրէն յայրէն յայրէն յայտատատատարարարարարերերերելով.լով.լով.լով.----    ,,,,ՄարՄարՄարՄար----
դադադադացած Քրիսցած Քրիսցած Քրիսցած Քրիստոտոտոտոսի մէջ կը բնասի մէջ կը բնասի մէջ կը բնասի մէջ կը բնակի աստկի աստկի աստկի աստուաուաուաուածածածածային բնույին բնույին բնույին բնու----
թեան ամթեան ամթեան ամթեան ամբողջ լիուբողջ լիուբողջ լիուբողջ լիութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը» (» (» (» (Կղ 2.9)Կղ 2.9)Կղ 2.9)Կղ 2.9)::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի մէջ ոսի մէջ ոսի մէջ ոսի մէջ ո´́́́չ թէ պարչ թէ պարչ թէ պարչ թէ պարզազազազապէս պէս պէս պէս ,,,,աստաստաստաստուաուաուաուածածածածայինյինյինյին» » » » 
յատյատյատյատկակակականիշ մըն է որ կայ, ինչնիշ մըն է որ կայ, ինչնիշ մըն է որ կայ, ինչնիշ մըն է որ կայ, ինչպէս կը բառպէս կը բառպէս կը բառպէս կը բառբանբանբանբանջեն Անոր ջեն Անոր ջեն Անոր ջեն Անոր 
աստաստաստաստուաուաուաուածուծուծուծութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ուրարարարացող աղանցող աղանցող աղանցող աղանդադադադաւորւորւորւորներ. ոներ. ոներ. ոներ. ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային բնույին բնույին բնույին բնութեան մէկ մասթեան մէկ մասթեան մէկ մասթեան մէկ մասնինինինիկը կայ, ինչկը կայ, ինչկը կայ, ինչկը կայ, ինչպէս պէս պէս պէս 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչին պարզ ու մեչին պարզ ու մեչին պարզ ու մեչին պարզ ու մեկին բակին բակին բակին բացատցատցատցատրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենենե----
րը իրենց այրը իրենց այրը իրենց այրը իրենց այլալալալափոխփոխփոխփոխուած բաուած բաուած բաուած բառեռեռեռերով կրով կրով կրով կ’’’’ուուուուզեն նսեզեն նսեզեն նսեզեն նսեմացմացմացմացնել նել նել նել 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ դէմ մարտնծոյ դէմ մարտնծոյ դէմ մարտնծոյ դէմ մարտնչող եւ մեր փրկուչող եւ մեր փրկուչող եւ մեր փրկուչող եւ մեր փրկութիւնը մերթիւնը մերթիւնը մերթիւնը մերժոժոժոժող ղ ղ ղ 
մոմոմոմոլոլոլոլորածրածրածրածներներներներ::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս իր մէջ ուտոս իր մէջ ուտոս իր մէջ ուտոս իր մէջ ունի աստնի աստնի աստնի աստուաուաուաուածածածածային յին յին յին 
բնուբնուբնուբնութեան թեան թեան թեան ,,,,ամամամամբողջ լիուբողջ լիուբողջ լիուբողջ լիութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը», », », », կակակակատարտարտարտարեալ աստեալ աստեալ աստեալ աստուաուաուաուա----
ծուծուծուծութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

Մեր փրկուՄեր փրկուՄեր փրկուՄեր փրկութիւնը մարթիւնը մարթիւնը մարթիւնը մարդու մը գորդու մը գորդու մը գորդու մը գործը չէ, ինչծը չէ, ինչծը չէ, ինչծը չէ, ինչպէս այնպէս այնպէս այնպէս այն----
քան յստաքան յստաքան յստաքան յստակօկօկօկօրէն ցոյց կու տայ Պօրէն ցոյց կու տայ Պօրէն ցոյց կու տայ Պօրէն ցոյց կու տայ Պօղոս առաքղոս առաքղոս առաքղոս առաքեալ իր նաեալ իր նաեալ իր նաեալ իր նա----
մակմակմակմակնենենեներուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ::::    Մեր փրկուՄեր փրկուՄեր փրկուՄեր փրկութիւնը ուղթիւնը ուղթիւնը ուղթիւնը ուղղաղաղաղակի Ասկի Ասկի Ասկի Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
միմիմիմիջամջամջամջամտուտուտուտութիւնն է մարդթիւնն է մարդթիւնն է մարդթիւնն է մարդկակակակային պատյին պատյին պատյին պատմումումումութեան մէջ, մարթեան մէջ, մարթեան մէջ, մարթեան մէջ, մար----
դը դուրս բեդը դուրս բեդը դուրս բեդը դուրս բերերերերելու հալու հալու հալու համար իր անել վիմար իր անել վիմար իր անել վիմար իր անել վիճաճաճաճակէն, զայն նոր կէն, զայն նոր կէն, զայն նոր կէն, զայն նոր 
ազաազաազաազատագտագտագտագրուրուրուրութեամբ մը հաթեամբ մը հաթեամբ մը հաթեամբ մը հանենենենելու հալու հալու հալու համար նոր ժամար նոր ժամար նոր ժամար նոր ժամամամամանակնակնակնակ----
նենենեներու Եգիպրու Եգիպրու Եգիպրու Եգիպտոստոստոստոսնենենեներէն եւ իր առաջրէն եւ իր առաջրէն եւ իր առաջրէն եւ իր առաջնորնորնորնորդուդուդուդութեամբ հասցթեամբ հասցթեամբ հասցթեամբ հասց----
նենենենելու փրկուլու փրկուլու փրկուլու փրկութեան ափըթեան ափըթեան ափըթեան ափը::::    ԱնցԱնցԱնցԱնցեաեաեաեալի մարմլի մարմլի մարմլի մարմնանանանաւոր ազաւոր ազաւոր ազաւոր ազա----
տագտագտագտագրուրուրուրութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար Քրիսմար Քրիսմար Քրիսմար Քրիստոտոտոտոսի նասի նասի նասի նախախախախահայհայհայհայրը` Դարը` Դարը` Դարը` Դաւիա ւիա ւիա ւիա 
թաթաթաթագագագագաւոր իր խօսւոր իր խօսւոր իր խօսւոր իր խօսքը Ասքը Ասքը Ասքը Աստուտուտուտուծոյ ուղծոյ ուղծոյ ուղծոյ ուղղեղեղեղելով կլով կլով կլով կ’’’’ըսէր. ըսէր. ըսէր. ըսէր. ,,,,ԵրկԵրկԵրկԵրկրի րի րի րի 

奸奸奸奸վրայ վրայ վրայ վրայ ՞ր ազ՞ր ազ՞ր ազ՞ր ազգը քու ժոգը քու ժոգը քու ժոգը քու ժողողողողովուրվուրվուրվուրդիդ` իսդիդ` իսդիդ` իսդիդ` իսրարարարա ȟȟȟȟݬݫݬݫݬݫݬݫȠȠȠȠյէյէյէյէ պէս պէս պէս պէս , , , , 
որուն հաորուն հաորուն հաորուն համար Աստմար Աստմար Աստմար Աստուած ինք եկաւ փրկեուած ինք եկաւ փրկեուած ինք եկաւ փրկեուած ինք եկաւ փրկելու եւ իրեն ժոլու եւ իրեն ժոլու եւ իրեն ժոլու եւ իրեն ժո----
ղողողողովուրդ ընեվուրդ ընեվուրդ ընեվուրդ ընելուլուլուլու» » » » ((((Ա.Ա.Ա.Ա.Մն 17.21)Մն 17.21)Մն 17.21)Մն 17.21)::::    Իսկ ԵսաԻսկ ԵսաԻսկ ԵսաԻսկ Եսայի մարյի մարյի մարյի մարգագագագարէ նոյրէ նոյրէ նոյրէ նոյ----
նը կը շեշնը կը շեշնը կը շեշնը կը շեշտէր առատէր առատէր առատէր առաւել պայւել պայւել պայւել պայծածածածառուռուռուռութեամբ, ըսեթեամբ, ըսեթեամբ, ըսեթեամբ, ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,ՈՈՈՈ´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
պատպատպատպատգագագագամամամամաւոր մը կամ հրեշւոր մը կամ հրեշւոր մը կամ հրեշւոր մը կամ հրեշտակ մը, Տէտակ մը, Տէտակ մը, Տէտակ մը, Տէրը ինք փրկեց րը ինք փրկեց րը ինք փրկեց րը ինք փրկեց 
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զազազազանոնքնոնքնոնքնոնք::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ կը սիտեւ կը սիտեւ կը սիտեւ կը սիրէր զարէր զարէր զարէր զանոնք եւ կը խնանոնք եւ կը խնանոնք եւ կը խնանոնք եւ կը խնայէր յէր յէր յէր 
անոնց, ինք անանոնց, ինք անանոնց, ինք անանոնց, ինք անձամբ փրկեց. ոտձամբ փրկեց. ոտձամբ փրկեց. ոտձամբ փրկեց. ոտքի հաքի հաքի հաքի հանեց ու բարձնեց ու բարձնեց ու բարձնեց ու բարձրարարարա----
ցուց զացուց զացուց զացուց զանոնոնոնոնք անցնք անցնք անցնք անցեալ բոեալ բոեալ բոեալ բոլոր ժալոր ժալոր ժալոր ժամամամամանակնակնակնակնենենեներուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ» (» (» (» (Ես Ես Ես Ես 
63.9)63.9)63.9)63.9)::::    Եւ այս ներշնչԵւ այս ներշնչԵւ այս ներշնչԵւ այս ներշնչեալ արեալ արեալ արեալ արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները միրը միրը միրը միաաաաժաժաժաժա----
մամամամանակ մարնակ մարնակ մարնակ մարգագագագարէրէրէրէուուուութիւնթիւնթիւնթիւններ էին Քրիսներ էին Քրիսներ էին Քրիսներ էին Քրիստոտոտոտոսի ձեռսի ձեռսի ձեռսի ձեռքով գաքով գաքով գաքով գա----
լիք նոր, Հոլիք նոր, Հոլիք նոր, Հոլիք նոր, Հոգեգեգեգեւոր ազաւոր ազաւոր ազաւոր ազատագտագտագտագրուրուրուրութեան, երբ ոթեան, երբ ոթեան, երբ ոթեան, երբ ո´́́́չ թէ պատչ թէ պատչ թէ պատչ թէ պատ----
գագագագամամամամաւոր մը կամ հրեշւոր մը կամ հրեշւոր մը կամ հրեշւոր մը կամ հրեշտակ մը, այլ` Տէտակ մը, այլ` Տէտակ մը, այլ` Տէտակ մը, այլ` Տէրը իրը իրը իրը ի´́́́նք նք նք նք եկաւ եկաւ եկաւ եկաւ 
մեր մէջ բնամեր մէջ բնամեր մէջ բնամեր մէջ բնակեկեկեկելու եւ մեզ փրկելու եւ մեզ փրկելու եւ մեզ փրկելու եւ մեզ փրկելուլուլուլու::::    ՓաՓաՓաՓա՜՜՜՜ռք ի բարռք ի բարռք ի բարռք ի բարձունս ձունս ձունս ձունս 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ::::        

    
Բ.Բ.Բ.Բ.----    ՔՐԻՍՔՐԻՍՔՐԻՍՔՐԻՍՏՈՏՈՏՈՏՈՍԻ ԿԱՍԻ ԿԱՍԻ ԿԱՍԻ ԿԱՏԱՐՏԱՐՏԱՐՏԱՐԵԱԼ ՄԱՐԴԵԱԼ ՄԱՐԴԵԱԼ ՄԱՐԴԵԱԼ ՄԱՐԴԿՈՒԿՈՒԿՈՒԿՈՒԹԻՒՆԸԹԻՒՆԸԹԻՒՆԸԹԻՒՆԸ    
,,,,Հոն մաՀոն մաՀոն մաՀոն մանուկ մը պինուկ մը պինուկ մը պինուկ մը պիտի գտնէքտի գտնէքտի գտնէքտի գտնէք»»»»::::    
ՀոՀոՀոՀովիւվիւվիւվիւնենենեները հրարը հրարը հրարը հրաւիրւիրւիրւիրուեուեուեուեցան երցան երցան երցան երթաթաթաթալու իրենց ալու իրենց ալու իրենց ալու իրենց ա՜՜՜՜յնյնյնյնքան քան քան քան 

ծածածածանօթ գոնօթ գոնօթ գոնօթ գոմը, այնմը, այնմը, այնմը, այնտեղ գտնետեղ գտնետեղ գտնետեղ գտնելու հալու հալու հալու համար նոմար նոմար նոմար նորարարարածին մածին մածին մածին մանուկ նուկ նուկ նուկ 
մըմըմըմը` ` ` ` խանխանխանխանձաձաձաձարուրուրուրուրի մէջ փաթթրի մէջ փաթթրի մէջ փաթթրի մէջ փաթթուած եւ մսուուած եւ մսուուած եւ մսուուած եւ մսուրին մէջ րին մէջ րին մէջ րին մէջ 
դրուածդրուածդրուածդրուած::::    Գացին, տեսանԳացին, տեսանԳացին, տեսանԳացին, տեսան::::    Ի՞նչ էր անոնց տեԻ՞նչ էր անոնց տեԻ՞նչ էր անոնց տեԻ՞նչ էր անոնց տեսասասասածը, եթէ ծը, եթէ ծը, եթէ ծը, եթէ 
ոչ` նոոչ` նոոչ` նոոչ` նորարարարածին սիծին սիծին սիծին սիրուրուրուրունիկ մաննիկ մաննիկ մաննիկ մանկիկ մըկիկ մըկիկ մըկիկ մը::::    ՀրեշՀրեշՀրեշՀրեշտակտակտակտակնենենեները րը րը րը 
անոնց ըսած էին, թէ իրենց փրկիանոնց ըսած էին, թէ իրենց փրկիանոնց ըսած էին, թէ իրենց փրկիանոնց ըսած էին, թէ իրենց փրկիչը պիչը պիչը պիչը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար ան, լար ան, լար ան, լար ան, 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ Օծծոյ Օծծոյ Օծծոյ Օծեաեաեաեալը, Տէլը, Տէլը, Տէլը, Տէրը իրը իրը իրը ի´́́́նքնքնքնք::::    Եւ հոԵւ հոԵւ հոԵւ հովիւվիւվիւվիւնենենեները հրեշրը հրեշրը հրեշրը հրեշտակտակտակտակ----
նենենեներուն տուած աւերուն տուած աւերուն տուած աւերուն տուած աւետիտիտիտիսը հասը հասը հասը հաղորղորղորղորդեդեդեդեցին թէցին թէցին թէցին թէ´́́́    մամամամանունունունուկին կին կին կին 
ծնողծնողծնողծնողնենենեներուն եւ բորուն եւ բորուն եւ բորուն եւ բոլոլոլոլորին, որոնց հանրին, որոնց հանրին, որոնց հանրին, որոնց հանդիդիդիդիպեպեպեպեցանցանցանցան::::    

ԱրդԱրդԱրդԱրդեօք որեօք որեօք որեօք որքաքաքաքանո՞վ անոնք անդնո՞վ անոնք անդնո՞վ անոնք անդնո՞վ անոնք անդրարարարադարդարդարդարձան, թէ ձան, թէ ձան, թէ ձան, թէ 
ԱստԱստԱստԱստուած ինք կը մարմուած ինք կը մարմուած ինք կը մարմուած ինք կը մարմնանանանանար իրենց փրկունար իրենց փրկունար իրենց փրկունար իրենց փրկութեան հաթեան հաթեան հաթեան հա----
մար, որմար, որմար, որմար, որպէսպէսպէսպէսզի իրազի իրազի իրազի իրակակակականանանանանայ Եսանայ Եսանայ Եսանայ Եսայի մարյի մարյի մարյի մարգագագագարէրէրէրէին բերին բերին բերին բեր----
նով կանով կանով կանով կատարտարտարտարուած յայտուած յայտուած յայտուած յայտնունունունութիւնը. թիւնը. թիւնը. թիւնը. ,,,,ԱնիԱնիԱնիԱնիկա կա կա կա ‘‘‘‘‘‘‘‘ԷմԷմԷմԷմմանմանմանմանուէլուէլուէլուէլ’’’’’’’’    
պիպիպիպիտի կոչտի կոչտի կոչտի կոչուիուիուիուի» (» (» (» (Ես 7.14), որ կը նշաԵս 7.14), որ կը նշաԵս 7.14), որ կը նշաԵս 7.14), որ կը նշանանանանակէ` Աստկէ` Աստկէ` Աստկէ` Աստուած մեուած մեուած մեուած մե----
զի հետզի հետզի հետզի հետ::::    

ՀոՀոՀոՀովիւվիւվիւվիւնենենեները տերը տերը տերը տեսան ինչ որ տեսան ինչ որ տեսան ինչ որ տեսան ինչ որ տեսան իր բոսան իր բոսան իր բոսան իր բոլոլոլոլո´́́́ր ժար ժար ժար ժամամամամա----
նանանանակակակակակիցկիցկիցկիցնենենեները. տերը. տերը. տերը. տեսան Յիսան Յիսան Յիսան Յիսուս Մասուս Մասուս Մասուս Մա´́́́րրրրդը, կադը, կադը, կադը, կատարտարտարտարեալ եալ եալ եալ 
ՄարՄարՄարՄարդը, որ ամդը, որ ամդը, որ ամդը, որ ամբողբողբողբողջաջաջաջապէս մեպէս մեպէս մեպէս մեզի նման ըլզի նման ըլզի նման ըլզի նման ըլլալալալալոլոլոլու հաւ հաւ հաւ համար մար մար մար 
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մարդմարդմարդմարդկակակակային բնույին բնույին բնույին բնութեան յաթեան յաթեան յաթեան յատուկ ամէն ինչ իր վրայ առաւ, տուկ ամէն ինչ իր վրայ առաւ, տուկ ամէն ինչ իր վրայ առաւ, տուկ ամէն ինչ իր վրայ առաւ, 
բաբաբաբացի մեղցի մեղցի մեղցի մեղքէնքէնքէնքէն::::    

Եւ արԵւ արԵւ արԵւ արդադադադարեւ Քրիսրեւ Քրիսրեւ Քրիսրեւ Քրիստոս ծնաւ` կատոս ծնաւ` կատոս ծնաւ` կատոս ծնաւ` կատարտարտարտարեալ Մարեալ Մարեալ Մարեալ Մարդը դը դը դը 
ըլըլըլըլլալալալալու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    ՄարՄարՄարՄարդադադադացաւ` ինքցաւ` ինքցաւ` ինքցաւ` ինքզինք կազինք կազինք կազինք կատատատատարերերերելալալալապէս պէս պէս պէս 
նոյնոյնոյնոյնացնացնացնացնենենենելու հալու հալու հալու համար մարդ արամար մարդ արամար մարդ արամար մարդ արարարարարածին հետ, այլ խօսծին հետ, այլ խօսծին հետ, այլ խօսծին հետ, այլ խօս----
քով` բոքով` բոքով` բոքով` բոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդոց հետ, որդոց հետ, որդոց հետ, որդոց հետ, որպէսպէսպէսպէսզի բոզի բոզի բոզի բոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդոց փոդոց փոդոց փոդոց փո----
խախախախարէն իր անրէն իր անրէն իր անրէն իր անձին մէջ յաղձին մէջ յաղձին մէջ յաղձին մէջ յաղթաթաթաթահահահահարէ չարէ չարէ չարէ չարը եւ մեղրը եւ մեղրը եւ մեղրը եւ մեղքը, զաքը, զաքը, զաքը, զա----
նոնք խանոնք խանոնք խանոնք խաչաչաչաչափայփայփայփայտին բետին բետին բետին բեւեւեւեւեռէ, մարռէ, մարռէ, մարռէ, մարդուն մադուն մադուն մադուն մահահահահապապապապատիտիտիտիժը ժը ժը ժը 
ջնջէ` աստջնջէ` աստջնջէ` աստջնջէ` աստուաուաուաուածածածածային իր սուրբ արիւյին իր սուրբ արիւյին իր սուրբ արիւյին իր սուրբ արիւնով վճանով վճանով վճանով վճարերերերելով բոլով բոլով բոլով բոլոլոլոլո----
րին մահրին մահրին մահրին մահուան գիուան գիուան գիուան գինը, եւ բոնը, եւ բոնը, եւ բոնը, եւ բոլոր իրեն հալոր իրեն հալոր իրեն հալոր իրեն հաւաւաւաւատատատատացողցողցողցողնենենեները րը րը րը 
Հօր ԱսՀօր ԱսՀօր ԱսՀօր Աստուտուտուտուծոծոծոծոյ ընյ ընյ ընյ ընծածածածայէ կայէ կայէ կայէ կատատատատարերերերելալալալապէս սրբուած, նոպէս սրբուած, նոպէս սրբուած, նոպէս սրբուած, նորոգրոգրոգրոգ----
ուած, արուած, արուած, արուած, արդադադադարարարարացած, աստցած, աստցած, աստցած, աստուածուածուածուածգիգիգիգիտուտուտուտութեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցուած եւ ուած եւ ուած եւ ուած եւ 
մահմահմահմահուան վրայ յաղուան վրայ յաղուան վրայ յաղուան վրայ յաղթաթաթաթանակ տանակ տանակ տանակ տարածրածրածրած::::    

    Առանց մարԱռանց մարԱռանց մարԱռանց մարդեդեդեդեղուղուղուղութեան` մենք փրկութեան` մենք փրկութեան` մենք փրկութեան` մենք փրկութիւն պիթիւն պիթիւն պիթիւն պիտի տի տի տի 
չուչուչուչունենենենենանանանայինքյինքյինքյինք::::    Առանց ՅիԱռանց ՅիԱռանց ՅիԱռանց Յիսուսուսուսուսի մարդսի մարդսի մարդսի մարդկակակակային ծնունյին ծնունյին ծնունյին ծնունդին` դին` դին` դին` 
մենք պիմենք պիմենք պիմենք պիտի չկատի չկատի չկատի չկարերերերենանանանայինքյինքյինքյինք    նոր ծնունդ եւ նոր կեանք ունոր ծնունդ եւ նոր կեանք ունոր ծնունդ եւ նոր կեանք ունոր ծնունդ եւ նոր կեանք ու----
նենենենենալնալնալնալ::::    ՄարՄարՄարՄարդադադադացած Քրիսցած Քրիսցած Քրիսցած Քրիստոտոտոտոսի ընդսի ընդսի ընդսի ընդմէմէմէմէջէն Աստջէն Աստջէն Աստջէն Աստուած ամուած ամուած ամուած ամ----
բողբողբողբողջաջաջաջապէս ինքպէս ինքպէս ինքպէս ինքզինք ընզինք ընզինք ընզինք ընծածածածայեց մեյեց մեյեց մեյեց մեզի, որզի, որզի, որզի, որպէսպէսպէսպէսզի իր օրիզի իր օրիզի իր օրիզի իր օրինանանանա----
կով մեզ մղէ մեր անկով մեզ մղէ մեր անկով մեզ մղէ մեր անկով մեզ մղէ մեր անձեձեձեձերը իրեն ընրը իրեն ընրը իրեն ընրը իրեն ընծածածածայեյեյեյելու կալու կալու կալու կատատատատարերերերելալալալա----
պէսպէսպէսպէս::::    

    
Գ.Գ.Գ.Գ.----ՔՐԻՍՔՐԻՍՔՐԻՍՔՐԻՍՏՈՏՈՏՈՏՈՍԻ ԿԱՍԻ ԿԱՍԻ ԿԱՍԻ ԿԱՏԱՐՏԱՐՏԱՐՏԱՐԵԱԼ ՊԱՐԵԱԼ ՊԱՐԵԱԼ ՊԱՐԵԱԼ ՊԱՐԳԵԳԵԳԵԳԵՒԸ ՄԵՒԸ ՄԵՒԸ ՄԵՒԸ ՄԵԶԻԶԻԶԻԶԻ    
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի ծնունսի ծնունսի ծնունսի ծնունդին առիդին առիդին առիդին առիթով կը մտաթով կը մտաթով կը մտաթով կը մտածենք Ասծենք Ասծենք Ասծենք Աստուտուտուտու----

ծոյ այս գեծոյ այս գեծոյ այս գեծոյ այս գերարարարագոյն ընգոյն ընգոյն ընգոյն ընծածածածայույույույումին եւ առմին եւ առմին եւ առմին եւ առհահահահասասասասարակ աստրակ աստրակ աստրակ աստ----
ուաուաուաուածածածածային պարյին պարյին պարյին պարգեւգեւգեւգեւնենենեներուն մարուն մարուն մարուն մասինսինսինսին::::    

ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ պարծոյ պարծոյ պարծոյ պարգեւգեւգեւգեւնենենեները անրը անրը անրը անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն գերբրէն գերբրէն գերբրէն գերբնանանանա----
կան չեն, բայց անկան չեն, բայց անկան չեն, բայց անկան չեն, բայց անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն զարրէն զարրէն զարրէն զարմամամամանահնահնահնահրաշ են ու րաշ են ու րաշ են ու րաշ են ու 
հիհիհիհիաաաանանանանալիլիլիլի::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ պարծոյ պարծոյ պարծոյ պարգեւգեւգեւգեւնենենեները կարը կարը կարը կատարտարտարտարեալ են ու եալ են ու եալ են ու եալ են ու 
բաբաբաբարի (հմմտ Յկ 1.17)րի (հմմտ Յկ 1.17)րի (հմմտ Յկ 1.17)րի (հմմտ Յկ 1.17)::::    ԴիԴիԴիԴիտետետետեցէցէցէցէ´́́́ք ձեր շուրք ձեր շուրք ձեր շուրք ձեր շուրջը, աստջը, աստջը, աստջը, աստուաուաուաուա----
ծածածածային ամյին ամյին ամյին ամբողջ ստեղբողջ ստեղբողջ ստեղբողջ ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութիւնը, դիթիւնը, դիթիւնը, դիթիւնը, դիտետետետեցէցէցէցէ´́́́ք անոր ք անոր ք անոր ք անոր 
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ամէն մէկ մանամէն մէկ մանամէն մէկ մանամէն մէկ մանրարարարամասմասմասմասնունունունութիւնը, եւ տեթիւնը, եւ տեթիւնը, եւ տեթիւնը, եւ տեսէք անոր անսէք անոր անսէք անոր անսէք անոր ան----
սահսահսահսահման կաման կաման կաման կատատատատարերերերելուլուլուլութիւնը, անթիւնը, անթիւնը, անթիւնը, անսահսահսահսահման իմասման իմասման իմասման իմաստուտուտուտու----
թիւնը, գեթիւնը, գեթիւնը, գեթիւնը, գեղեցղեցղեցղեցկուկուկուկութիւնն ու նպաթիւնն ու նպաթիւնն ու նպաթիւնն ու նպատատատատակասկասկասկասլալալալացուցուցուցութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    
Ոչինչ կայ աննՈչինչ կայ աննՈչինչ կայ աննՈչինչ կայ աննպապապապատակ, անիտակ, անիտակ, անիտակ, անիմաստ եւ անմաստ եւ անմաստ եւ անմաստ եւ անկակակակատարտարտարտար::::    

ԽորԽորԽորԽորհեհեհեհեցէցէցէցէ´́́́ք հիք հիք հիք հիմա մեմա մեմա մեմա մեզի տրուած աստզի տրուած աստզի տրուած աստզի տրուած աստուաուաուաուածածածածային յին յին յին 
պարպարպարպարգեւգեւգեւգեւնենենեներուն մարուն մարուն մարուն մասին, մեր շնորհքսին, մեր շնորհքսին, մեր շնորհքսին, մեր շնորհքնենենեներուն ու կարուն ու կարուն ու կարուն ու կարորորորողուղուղուղու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն մարուն մարուն մարուն մասին, որոնց մէկ չնչին տոսին, որոնց մէկ չնչին տոսին, որոնց մէկ չնչին տոսին, որոնց մէկ չնչին տոկոսն է միայն կոսն է միայն կոսն է միայն կոսն է միայն 
որ կը ճանչոր կը ճանչոր կը ճանչոր կը ճանչնանք ու կնանք ու կնանք ու կնանք ու կ’’’’օգօգօգօգտատատատագորգորգորգործենքծենքծենքծենք::::    ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչնչնչնչքան առատ ու քան առատ ու քան առատ ու քան առատ ու 
բազբազբազբազմամամամազան են անոնք, որոնք կրնան մարդս իսզան են անոնք, որոնք կրնան մարդս իսզան են անոնք, որոնք կրնան մարդս իսզան են անոնք, որոնք կրնան մարդս իսկակակակական կան կան կան 
կակակակատատատատարերերերելուլուլուլութեան մէջ դնել, եթէ մարթեան մէջ դնել, եթէ մարթեան մէջ դնել, եթէ մարթեան մէջ դնել, եթէ մարդը գիտդը գիտդը գիտդը գիտնայ եւ կանայ եւ կանայ եւ կանայ եւ կա----
րերերերենայ զանայ զանայ զանայ զանոնք գորնոնք գորնոնք գորնոնք գործածածածածել ինչծել ինչծել ինչծել ինչպէս որ պէտք էպէս որ պէտք էպէս որ պէտք էպէս որ պէտք է::::    

ՆաՆաՆաՆայեյեյեյեցէցէցէցէ´́́́ք մեք մեք մեք մեզի փրկուզի փրկուզի փրկուզի փրկութեան իբթեան իբթեան իբթեան իբրեւ ուրեւ ուրեւ ուրեւ ուղեղեղեղեցոյց եւ ցոյց եւ ցոյց եւ ցոյց եւ 
դաստդաստդաստդաստիիիիաաաարակ տրուած Ասրակ տրուած Ասրակ տրուած Ասրակ տրուած Աստուտուտուտուծոյ Օրէնծոյ Օրէնծոյ Օրէնծոյ Օրէնքին ոքին ոքին ոքին ու պատւ պատւ պատւ պատուիուիուիուի----
րանրանրանրաննենենեներուն. իրուն. իրուն. իրուն. ի՜՜՜՜նչնչնչնչքան ամքան ամքան ամքան ամբողբողբողբողջաջաջաջական, իմասկան, իմասկան, իմասկան, իմաստուն ու կատուն ու կատուն ու կատուն ու կա----
տարտարտարտարեալ են անոնք, եալ են անոնք, եալ են անոնք, եալ են անոնք, ,,,,օգօգօգօգտատատատակար` թէկար` թէկար` թէկար` թէ´́́́    ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
ուուուուսուսուսուսուցացացացանենենենելու եւ թէլու եւ թէլու եւ թէլու եւ թէ´́́́    սխասխասխասխալը հերլը հերլը հերլը հերքեքեքեքելու, մարդս ճիշդ լու, մարդս ճիշդ լու, մարդս ճիշդ լու, մարդս ճիշդ 
ճամճամճամճամբու մէջ դնեբու մէջ դնեբու մէջ դնեբու մէջ դնելու եւ արլու եւ արլու եւ արլու եւ արդար կեանդար կեանդար կեանդար կեանքի մը դաստքի մը դաստքի մը դաստքի մը դաստիիիիաաաարարարարա----
կուկուկուկութիւնը տաթիւնը տաթիւնը տաթիւնը տալու հալու հալու հալու համար. որմար. որմար. որմար. որպէսպէսպէսպէսզի Ազի Ազի Ազի Ասսսստուտուտուտուծոյ նուիրծոյ նուիրծոյ նուիրծոյ նուիր----
ուած մարուած մարուած մարուած մարդը կադը կադը կադը կատարտարտարտարեալ ըլեալ ըլեալ ըլեալ ըլլայ եւ պատլայ եւ պատլայ եւ պատլայ եւ պատրաստ` ամէն րաստ` ամէն րաստ` ամէն րաստ` ամէն 
տետետետեսասասասակի բակի բակի բակի բարի գորրի գորրի գորրի գործեծեծեծերուրուրուրու»»»» ( ( ( (Բ.Տմ 3.16Բ.Տմ 3.16Բ.Տմ 3.16Բ.Տմ 3.16----17)17)17)17)::::    

Եւ հիԵւ հիԵւ հիԵւ հիմա խորհրմա խորհրմա խորհրմա խորհրդադադադածեծեծեծեցէցէցէցէ´́́́քքքք::::    Ան` որ կաԱն` որ կաԱն` որ կաԱն` որ կատատատատարերերերելուլուլուլու----
թեանց Տէրն է, ան` որ նիւթեանց Տէրն է, ան` որ նիւթեանց Տէրն է, ան` որ նիւթեանց Տէրն է, ան` որ նիւթեթեթեթեղէն այս տիղէն այս տիղէն այս տիղէն այս տիեեեեզերզերզերզերքը կաքը կաքը կաքը կատատատատա----
րերերերելուլուլուլութեան իբթեան իբթեան իբթեան իբրեւ հրարեւ հրարեւ հրարեւ հրաշաշաշաշալիք մը ընլիք մը ընլիք մը ընլիք մը ընծածածածայեց մեյեց մեյեց մեյեց մեզիզիզիզի, , , , ան` որ ան` որ ան` որ ան` որ 
իր կաիր կաիր կաիր կատատատատարերերերելուլուլուլութեան պատթեան պատթեան պատթեան պատկեկեկեկերը մարրը մարրը մարրը մարդուն մէջ դրոշդուն մէջ դրոշդուն մէջ դրոշդուն մէջ դրոշմեց, մեց, մեց, մեց, 
որորորորպէսպէսպէսպէսզի անիզի անիզի անիզի անիկա իրեն տրուած բակա իրեն տրուած բակա իրեն տրուած բակա իրեն տրուած բարիքրիքրիքրիքնենենեները իր մէջ րը իր մէջ րը իր մէջ րը իր մէջ 
աճեցաճեցաճեցաճեցնենենենելով Ասլով Ասլով Ասլով Աստուտուտուտուծոյ կածոյ կածոյ կածոյ կատարտարտարտարեալ նմաեալ նմաեալ նմաեալ նմանունունունութիւնը ըլթիւնը ըլթիւնը ըլթիւնը ըլլայ լայ լայ լայ 
երկերկերկերկրի վրայ, ան` որ մեղրի վրայ, ան` որ մեղրի վրայ, ան` որ մեղրի վրայ, ան` որ մեղքով ինքով ինքով ինքով ինկած եւ իր կակած եւ իր կակած եւ իր կակած եւ իր կատատատատարերերերելուլուլուլու----
թիւնը կորսնթիւնը կորսնթիւնը կորսնթիւնը կորսնցուցուցուցուցած մարցած մարցած մարցած մարդուն կադուն կադուն կադուն կատարտարտարտարեալ դաստեալ դաստեալ դաստեալ դաստիիիիաաաարակ րակ րակ րակ 
մը ընմը ընմը ընմը ընծածածածայեց, որյեց, որյեց, որյեց, որպէսպէսպէսպէսզի մարզի մարզի մարզի մարդը անով պատդը անով պատդը անով պատդը անով պատրաստրաստրաստրաստուի` ուի` ուի` ուի` 
մինմինմինմինչեւ Ասչեւ Ասչեւ Ասչեւ Աստուտուտուտուծոյ յարծոյ յարծոյ յարծոյ յարմար դամար դամար դամար դատած ժատած ժատած ժատած ժամամամամանանանանակին հասկին հասկին հասկին հասնինինինի----



 

www.hygradaran.com 78 

լը, հիլը, հիլը, հիլը, հիմա, երբ այդ ժամա, երբ այդ ժամա, երբ այդ ժամա, երբ այդ ժամամամամանանանանակը եկած հակը եկած հակը եկած հակը եկած համամամամարեց, տուաւ րեց, տուաւ րեց, տուաւ րեց, տուաւ 
իր պարիր պարիր պարիր պարգեւգեւգեւգեւնենենեներէն մերէն մերէն մերէն մեծածածածագոյգոյգոյգոյնը, տուաւ կանը, տուաւ կանը, տուաւ կանը, տուաւ կատարտարտարտարեալ պարեալ պարեալ պարեալ պար----
գեգեգեգեւը, իր Որւը, իր Որւը, իր Որւը, իր Որդին` Յիդին` Յիդին` Յիդին` Յիսուս Քրսուս Քրսուս Քրսուս Քրիսիսիսիստոսը, մեր Տէտոսը, մեր Տէտոսը, մեր Տէտոսը, մեր Տէրըրըրըրը::::    

ԾնունԾնունԾնունԾնունդ մը շադ մը շադ մը շադ մը շատետետետերուն իմասրուն իմասրուն իմասրուն իմաստատատատասիսիսիսիրարարարական խորկան խորկան խորկան խորհոհոհոհո----
ղուղուղուղութեան մէջ վախթեան մէջ վախթեան մէջ վախթեան մէջ վախճան ուճան ուճան ուճան ունենենենեցող սկիզցող սկիզցող սկիզցող սկիզբի մը անբի մը անբի մը անբի մը անկակակակատար տար տար տար 
պատպատպատպատկեկեկեկերը կրնայ յուրը կրնայ յուրը կրնայ յուրը կրնայ յուշելշելշելշել::::    Բայց անսԲայց անսԲայց անսԲայց անսկիզկիզկիզկիզբը եւ անբը եւ անբը եւ անբը եւ անվախվախվախվախ----
ճանն էր Քրիսճանն էր Քրիսճանն էր Քրիսճանն էր Քրիստոստոստոստոս::::    ՄաՄաՄաՄանուկ մը շանուկ մը շանուկ մը շանուկ մը շատետետետերուն մտքին մէջ րուն մտքին մէջ րուն մտքին մէջ րուն մտքին մէջ 
անանանանկազմ ու անկազմ ու անկազմ ու անկազմ ու անկակակակատար, մտատար, մտատար, մտատար, մտածոծոծոծողուղուղուղութեթեթեթենէ ու խօսնէ ու խօսնէ ու խօսնէ ու խօսքէ զուրկ քէ զուրկ քէ զուրկ քէ զուրկ 
էաէաէաէակի մը պատկի մը պատկի մը պատկի մը պատկեկեկեկերը կրնայ ներրը կրնայ ներրը կրնայ ներրը կրնայ ներկակակակայացյացյացյացնելնելնելնել::::    Բայց կաԲայց կաԲայց կաԲայց կատարտարտարտար----
եալ Մաեալ Մաեալ Մաեալ Մանուկն էր Քրիսնուկն էր Քրիսնուկն էր Քրիսնուկն էր Քրիստոս, Աստոս, Աստոս, Աստոս, Աստուտուտուտուծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսքը եւ Ասքը եւ Ասքը եւ Ասքը եւ Աստուտուտուտու----
ծոյ Իմասծոյ Իմասծոյ Իմասծոյ Իմաստուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ՆոյՆոյՆոյՆոյնիսկ մարնիսկ մարնիսկ մարնիսկ մարդը շադը շադը շադը շատետետետերու մտքին րու մտքին րու մտքին րու մտքին 
մէջ անմէջ անմէջ անմէջ անկակակակատար արատար արատար արատար արարարարարածի պատծի պատծի պատծի պատկեկեկեկերը կրնայ ներրը կրնայ ներրը կրնայ ներրը կրնայ ներկակակակայացյացյացյաց----
նելնելնելնել::::    Բայց ՔրիսԲայց ՔրիսԲայց ՔրիսԲայց Քրիստոս կատոս կատոս կատոս կատարտարտարտարեեեեալ Մարալ Մարալ Մարալ Մարդը եղաւ, իր իսկ դը եղաւ, իր իսկ դը եղաւ, իր իսկ դը եղաւ, իր իսկ 
պատպատպատպատկեկեկեկերով ստեղծրով ստեղծրով ստեղծրով ստեղծուածուածուածուած    մարմարմարմարդուն իսդուն իսդուն իսդուն իսկակակակատիտիտիտիպը, որ եկաւ պը, որ եկաւ պը, որ եկաւ պը, որ եկաւ 
մեմեմեմեզի ճանչցզի ճանչցզի ճանչցզի ճանչցնենենենելու աստլու աստլու աստլու աստուաուաուաուածասծասծասծաստեղծ մարտեղծ մարտեղծ մարտեղծ մարդը այնդը այնդը այնդը այնպէս` պէս` պէս` պէս` 
ինչինչինչինչպէս որ էր մեղպէս որ էր մեղպէս որ էր մեղպէս որ էր մեղքով ապաքով ապաքով ապաքով ապակակակականենենենելէն առաջ, որլէն առաջ, որլէն առաջ, որլէն առաջ, որպէսպէսպէսպէսզի զի զի զի 
մենք ընմենք ընմենք ընմենք ընդուդուդուդունինք Ասնինք Ասնինք Ասնինք Աստուտուտուտուծոյ մեծոյ մեծոյ մեծոյ մեզի ընզի ընզի ընզի ընծածածածայած այս գեյած այս գեյած այս գեյած այս գերարարարագոյն գոյն գոյն գոյն 
պարպարպարպարգեգեգեգեւը, հաւը, հաւը, հաւը, հաւատւատւատւատքով միքով միքով միքով միաաաանանք անոր, եւ անոր մէջ նանք անոր, եւ անոր մէջ նանք անոր, եւ անոր մէջ նանք անոր, եւ անոր մէջ 
գտնենք մեր արգտնենք մեր արգտնենք մեր արգտնենք մեր արդադադադարուրուրուրութիւնը, մեր սրբութիւնը, մեր սրբութիւնը, մեր սրբութիւնը, մեր սրբութիւնը եւ մեր թիւնը եւ մեր թիւնը եւ մեր թիւնը եւ մեր 
փրկուփրկուփրկուփրկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

    
Դ.Դ.Դ.Դ.----    ՔՐԻՍՔՐԻՍՔՐԻՍՔՐԻՍՏՈՍ ԿԱՏՈՍ ԿԱՏՈՍ ԿԱՏՈՍ ԿԱՏԱՐՏԱՐՏԱՐՏԱՐԵԱԼ ՍԻԵԱԼ ՍԻԵԱԼ ՍԻԵԱԼ ՍԻՐՈՅ ՅԱՐՈՅ ՅԱՐՈՅ ՅԱՐՈՅ ՅԱՐԱՐԱՐԱՐԱՑՈՅՑՈՅՑՈՅՑՈՅՑԸՑԸՑԸՑԸ    
Ամէն նուէր մեզ կը դնէ բաԱմէն նուէր մեզ կը դնէ բաԱմէն նուէր մեզ կը դնէ բաԱմէն նուէր մեզ կը դնէ բարորորորոյայայայական պարկան պարկան պարկան պարտատատատաւուուուորուրուրուրու----

թեան մը, մարթեան մը, մարթեան մը, մարթեան մը, մարտահտահտահտահրարարարաւէւէւէւէրի մը դիրի մը դիրի մը դիրի մը դիմացմացմացմաց::::    ՌազՌազՌազՌազմամամամական կան կան կան 
մարմարմարմարտահտահտահտահրարարարաւէւէւէւէրը չրը չրը չրը չէ ատիէ ատիէ ատիէ ատիկա, ոկա, ոկա, ոկա, ո´́́́չ ալ կեանչ ալ կեանչ ալ կեանչ ալ կեանքի ոեքի ոեքի ոեքի ոեւէ մարւէ մարւէ մարւէ մարզի զի զի զի 
մէջ մրցակմէջ մրցակմէջ մրցակմէջ մրցակցուցուցուցութեան, իր ոյժն ու զօթեան, իր ոյժն ու զօթեան, իր ոյժն ու զօթեան, իր ոյժն ու զօրուրուրուրութիւնը, իր հնարքթիւնը, իր հնարքթիւնը, իր հնարքթիւնը, իր հնարք----
ներն ու կաներն ու կաներն ու կաներն ու կարորորորողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները ցուրը ցուրը ցուրը ցուցադցադցադցադրերերերելու մարլու մարլու մարլու մարտահտահտահտահրարարարաւէւէւէւէ----
րըրըրըրը::::    ՍիՍիՍիՍիրորորորո´́́́յ մարյ մարյ մարյ մարտահտահտահտահրարարարաւէրն է ատիւէրն է ատիւէրն է ատիւէրն է ատիկա, որուն կակա, որուն կակա, որուն կակա, որուն կարերերերելի է լի է լի է լի է 
ընընընընդադադադառառառառաջել միայն սիջել միայն սիջել միայն սիջել միայն սիրովրովրովրով::::    
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ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի ծնունսի ծնունսի ծնունսի ծնունդը մարդը մարդը մարդը մարդուն ուղղդուն ուղղդուն ուղղդուն ուղղուած մեուած մեուած մեուած մեծածածածագոյն գոյն գոյն գոյն 
մարմարմարմարտահտահտահտահրարարարաւէրն էւէրն էւէրն էւէրն է::::    Կրնա՞յ մարԿրնա՞յ մարԿրնա՞յ մարԿրնա՞յ մարդը Ասդը Ասդը Ասդը Աստուտուտուտուծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ընծածածածայել` յել` յել` յել` 
ինչ որ Աստինչ որ Աստինչ որ Աստինչ որ Աստուած մարուած մարուած մարուած մարդուն կդուն կդուն կդուն կ’’’’ընընընընծածածածայէյէյէյէ::::    Կրնա՞յ մարԿրնա՞յ մարԿրնա՞յ մարԿրնա՞յ մարդը իր դը իր դը իր դը իր 
նման մարնման մարնման մարնման մարդուն ընդուն ընդուն ընդուն ընծածածածայել` ինչ որ Աստյել` ինչ որ Աստյել` ինչ որ Աստյել` ինչ որ Աստուած իրեն կուած իրեն կուած իրեն կուած իրեն կ’’’’ընընընընծածածածա----
յէյէյէյէ::::    Կրնա՞յ մարԿրնա՞յ մարԿրնա՞յ մարԿրնա՞յ մարդը իրդը իրդը իրդը իրմէ փոքմէ փոքմէ փոքմէ փոքրին, իրրին, իրրին, իրրին, իրմէ տկամէ տկամէ տկամէ տկարին, իրրին, իրրին, իրրին, իրմէ մէ մէ մէ 
աննաննաննաննշաշաշաշանին ըննին ըննին ըննին ընծածածածայել` ինչ որ Աստյել` ինչ որ Աստյել` ինչ որ Աստյել` ինչ որ Աստուած իր անուած իր անուած իր անուած իր անսահսահսահսահման ման ման ման 
մեմեմեմեծուծուծուծութեթեթեթենէն խոնէն խոնէն խոնէն խոնարնարնարնարհեհեհեհելով կլով կլով կլով կ’’’’ընընընընծածածածայէ մեյէ մեյէ մեյէ մեզի` փոքր, տկար, զի` փոքր, տկար, զի` փոքր, տկար, զի` փոքր, տկար, 
աննաննաննաննշան արաշան արաշան արաշան արարածրածրածրածնենենեներուսրուսրուսրուս::::    

Եւ ի՞նչ է ԱսԵւ ի՞նչ է ԱսԵւ ի՞նչ է ԱսԵւ ի՞նչ է Աստուտուտուտուծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ընծածածածայայայայածը, եթէ ոչ՝ անծը, եթէ ոչ՝ անծը, եթէ ոչ՝ անծը, եթէ ոչ՝ անսահսահսահսահման ման ման ման 
սէսէսէսէրը տիրը տիրը տիրը տիեեեեզերզերզերզերքը ստեղքը ստեղքը ստեղքը ստեղծող Արարծող Արարծող Արարծող Արարչաչաչաչական Զօկան Զօկան Զօկան Զօրուրուրուրութեան, թեան, թեան, թեան, 
ամէն ինչ կազամէն ինչ կազամէն ինչ կազամէն ինչ կազմող եւ անմող եւ անմող եւ անմող եւ անհուն իհուն իհուն իհուն իմասմասմասմաստուտուտուտութեամբ կարթեամբ կարթեամբ կարթեամբ կարգագագագա----
ւուուուորող Անրող Անրող Անրող Անզուզուզուզուգագագագահահահահաւաւաւաւասար Ճարսար Ճարսար Ճարսար Ճարտատատատարարարարապեպեպեպետին, ամտին, ամտին, ամտին, ամբողջ բողջ բողջ բողջ 
ստեղստեղստեղստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութիւնը իր խօսթիւնը իր խօսթիւնը իր խօսթիւնը իր խօսքով պաքով պաքով պաքով պահող Ամեհող Ամեհող Ամեհող Ամենինինինիմաց մաց մաց մաց 
ՆաՆաՆաՆախախխախխախխախնանանանամումումումութեան, իր բոթեան, իր բոթեան, իր բոթեան, իր բոլոր ստեղծլոր ստեղծլոր ստեղծլոր ստեղծուածուածուածուածնենենեներուն հանրուն հանրուն հանրուն հան----
դէպ անդէպ անդէպ անդէպ անսահսահսահսահման գութ ու ողորման գութ ու ողորման գութ ու ողորման գութ ու ողորմումումումութիւն ցութիւն ցութիւն ցութիւն ցուցացացացաբեբեբեբերող Մեծ րող Մեծ րող Մեծ րող Մեծ 
ԾնոԾնոԾնոԾնողին, որ իր անղին, որ իր անղին, որ իր անղին, որ իր անչաչաչաչափեփեփեփելի մելի մելի մելի մեծուծուծուծութեթեթեթենէն աննէն աննէն աննէն անսահսահսահսահման կերման կերման կերման կեր----
պով խոպով խոպով խոպով խոնարնարնարնարհեհեհեհելով եկաւ մտաւ մարդլով եկաւ մտաւ մարդլով եկաւ մտաւ մարդլով եկաւ մտաւ մարդկակակակային մեր չային մեր չային մեր չային մեր չափափափափա----
ւուուուորուրուրուրութեան խեղթեան խեղթեան խեղթեան խեղճուկ սահճուկ սահճուկ սահճուկ սահմանմանմանմաննենենեներուն մէջ, մեզ իրրուն մէջ, մեզ իրրուն մէջ, մեզ իրրուն մէջ, մեզ իրմով մով մով մով 
բարձբարձբարձբարձրացրացրացրացնենենենելու հալու հալու հալու համար նիւմար նիւմար նիւմար նիւթաթաթաթական արարկան արարկան արարկան արարչուչուչուչութեթեթեթենէն աննէն աննէն աննէն ան----
սահսահսահսահմամամամանօնօնօնօրէն վեր, իր հարէն վեր, իր հարէն վեր, իր հարէն վեր, իր համամամամապարպարպարպարփակ եւ ամեփակ եւ ամեփակ եւ ամեփակ եւ ամենինինինիմասմասմասմաս----
տուն ծրագտուն ծրագտուն ծրագտուն ծրագրին հարին հարին հարին համամամամաձայն, մեզ դարձձայն, մեզ դարձձայն, մեզ դարձձայն, մեզ դարձնենենենելու հալու հալու հալու համար իր մար իր մար իր մար իր 
յայայայաւերւերւերւերժաժաժաժական սիկան սիկան սիկան սիրոյն առարրոյն առարրոյն առարրոյն առարկան, մեկան, մեկան, մեկան, մեզի պարզի պարզի պարզի պարգեգեգեգեւեւեւեւելով յալով յալով յալով յա----
ւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի անեքի անեքի անեքի աներերերերեւաւաւաւակակակակայեյեյեյելի եւ անանց բալի եւ անանց բալի եւ անանց բալի եւ անանց բա----
րիքրիքրիքրիքներն ու վաներն ու վաներն ու վաներն ու վայելքյելքյելքյելքնենենեներըրըրըրը::::    

Մեր պատՄեր պատՄեր պատՄեր պատկեկեկեկերով ծնած աստրով ծնած աստրով ծնած աստրով ծնած աստուաուաուաուածածածածային Մային Մային Մային Մանունունունուկը, որ կը, որ կը, որ կը, որ 
օր մը կաօր մը կաօր մը կաօր մը կատատատատարերերերելուլուլուլութեան պաթեան պաթեան պաթեան պահանջհանջհանջհանջքը պիքը պիքը պիքը պիտի դնէր մեր տի դնէր մեր տի դնէր մեր տի դնէր մեր 
առառառառջեւ, ըսեջեւ, ըսեջեւ, ըսեջեւ, ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,ԿաԿաԿաԿատարտարտարտարեալ եղէք, ինչեալ եղէք, ինչեալ եղէք, ինչեալ եղէք, ինչպէս ձեր երկպէս ձեր երկպէս ձեր երկպէս ձեր երկնանանանա----
ւոր Հայւոր Հայւոր Հայւոր Հայրը կարը կարը կարը կատարտարտարտարեալ էեալ էեալ էեալ է»»»» ( ( ( (Մտ 5.48), այժմ կը հարցՄտ 5.48), այժմ կը հարցՄտ 5.48), այժմ կը հարցՄտ 5.48), այժմ կը հարցնէ նէ նէ նէ 
մեմեմեմեզի.զի.զի.զի.----    Կրնա՞յ մարԿրնա՞յ մարԿրնա՞յ մարԿրնա՞յ մարդը ըլդը ըլդը ըլդը ըլլալ պատլալ պատլալ պատլալ պատկեկեկեկերը Ասրը Ասրը Ասրը Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ::::    
Կրնա՞նք հաԿրնա՞նք հաԿրնա՞նք հաԿրնա՞նք հաւատւատւատւատքը մեր զէնքն ու զօքը մեր զէնքն ու զօքը մեր զէնքն ու զօքը մեր զէնքն ու զօրուրուրուրութիւնը դարթիւնը դարթիւնը դարթիւնը դարձուձուձուձու----
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ցած` սիցած` սիցած` սիցած` սիրոյ առաքրոյ առաքրոյ առաքրոյ առաքեալ մը ըլեալ մը ըլեալ մը ըլեալ մը ըլլալլալլալլալ::::    ԿրնԿրնԿրնԿրնա՞նք սէա՞նք սէա՞նք սէա՞նք սէրը բարը բարը բարը բալալալալասասասասա----
նի վենի վենի վենի վերարարարածած` բեկծած` բեկծած` բեկծած` բեկուած սիրուած սիրուած սիրուած սիրտետետետերը մխիրը մխիրը մխիրը մխիթաթաթաթարել եւ յոյրել եւ յոյրել եւ յոյրել եւ յոյսով սով սով սով 
լեցլեցլեցլեցնելնելնելնել::::    Կրնա՞նք քրիսԿրնա՞նք քրիսԿրնա՞նք քրիսԿրնա՞նք քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական յոյկան յոյկան յոյկան յոյսը ջասը ջասը ջասը ջահի վեհի վեհի վեհի վերարարարածած` ծած` ծած` ծած` 
մարմարմարմարդոց մտքի շփոթն ու խադոց մտքի շփոթն ու խադոց մտքի շփոթն ու խադոց մտքի շփոթն ու խաւաւաւաւարը լուրը լուրը լուրը լուսասասասաւուուուորել, անոնց րել, անոնց րել, անոնց րել, անոնց 
հոգիհոգիհոգիհոգիին մէջ ալեին մէջ ալեին մէջ ալեին մէջ ալեկոկոկոկոծող փոծող փոծող փոծող փոթոթոթոթորիրիրիրիկը խակը խակը խակը խաղաղաղաղաղեցղեցղեցղեցնել, եւ այննել, եւ այննել, եւ այննել, եւ այն----
տեղ բոյն դրած տեղ բոյն դրած տեղ բոյն դրած տեղ բոյն դրած հահահահակակակակառառառառակուկուկուկութիւնը, թշնաթիւնը, թշնաթիւնը, թշնաթիւնը, թշնամումումումութիւնը, անթիւնը, անթիւնը, անթիւնը, ան----
դոդոդոդոհանքն ու սարհանքն ու սարհանքն ու սարհանքն ու սարսափսափսափսափնենենեները փարը փարը փարը փարարարարատետետետելով ծնունդ տալ լով ծնունդ տալ լով ծնունդ տալ լով ծնունդ տալ 
սիսիսիսիրոյ, խարոյ, խարոյ, խարոյ, խաղաղաղաղաղուղուղուղութեան, հաթեան, հաթեան, հաթեան, համեմեմեմերաշրաշրաշրաշխուխուխուխութեան ու եղթեան ու եղթեան ու եղթեան ու եղբայբայբայբայրուրուրուրու----
թեան, որոնցթեան, որոնցթեան, որոնցթեան, որոնցմով աշմով աշմով աշմով աշխարխարխարխարհը կը շինհը կը շինհը կը շինհը կը շինուի, խաուի, խաուի, խաուի, խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւն թիւն թիւն թիւն 
կը հասկը հասկը հասկը հաստատտատտատտատուի երկուի երկուի երկուի երկրի վրայ, եւ հարի վրայ, եւ հարի վրայ, եւ հարի վրայ, եւ հաճուճուճուճութիւն` մարթիւն` մարթիւն` մարթիւն` մարդոց դոց դոց դոց 
մէջմէջմէջմէջ::::    

ԱստԱստԱստԱստուած անուած անուած անուած անկակակակարերերերելին չէ որ կլին չէ որ կլին չէ որ կլին չէ որ կ’’’’ուուուուզէ մեզզէ մեզզէ մեզզէ մեզմէ, եւ ասոնք մէ, եւ ասոնք մէ, եւ ասոնք մէ, եւ ասոնք 
անանանանկակակակարերերերելի չեն բնաւլի չեն բնաւլի չեն բնաւլի չեն բնաւ::::    Ծնեալ ՓրկիԾնեալ ՓրկիԾնեալ ՓրկիԾնեալ Փրկիչը մարչը մարչը մարչը մարտահտահտահտահրարարարաւէւէւէւէրը րը րը րը 
կկկկ’’’’ուղուղուղուղղէ մեղէ մեղէ մեղէ մեզի, եւ Քրիսզի, եւ Քրիսզի, եւ Քրիսզի, եւ Քրիստոտոտոտոսի ծնունսի ծնունսի ծնունսի ծնունդին հադին հադին հադին հաւաւաւաւատատատատացողցողցողցողներս ներս ներս ներս 
սիսիսիսիրոյ այդ մարրոյ այդ մարրոյ այդ մարրոյ այդ մարտահտահտահտահրարարարաւէւէւէւէրը պէտք է վերցրը պէտք է վերցրը պէտք է վերցրը պէտք է վերցնենք խոնենք խոնենք խոնենք խոնարհ նարհ նարհ նարհ 
զազազազաւակւակւակւակնենենեներու պէս, հարու պէս, հարու պէս, հարու պէս, հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ եւ արիուեւ արիուեւ արիուեւ արիու----
թեամբթեամբթեամբթեամբ::::    



 

www.hygradaran.com 81 

    
ԲԱՆԸ ՄԱՐՄԻՆ ԵՂԱՒԲԱՆԸ ՄԱՐՄԻՆ ԵՂԱՒԲԱՆԸ ՄԱՐՄԻՆ ԵՂԱՒԲԱՆԸ ՄԱՐՄԻՆ ԵՂԱՒ    

    
,,,,Եւ բանն մարմին եղեւ, եւ Եւ բանն մարմին եղեւ, եւ Եւ բանն մարմին եղեւ, եւ Եւ բանն մարմին եղեւ, եւ 

բնակեաց ի մեզբնակեաց ի մեզբնակեաց ի մեզբնակեաց ի մեզ»»»»::::    
,,,,Բանը մարմնացաւ եւ մեր Բանը մարմնացաւ եւ մեր Բանը մարմնացաւ եւ մեր Բանը մարմնացաւ եւ մեր 

միջեւ բնակեցաւմիջեւ բնակեցաւմիջեւ բնակեցաւմիջեւ բնակեցաւ»»»»::::        
((((Յհ 1.14)Յհ 1.14)Յհ 1.14)Յհ 1.14)    

    
ԱհաԱհաԱհաԱհա´́́́    այն բաայն բաայն բաայն բառեռեռեռերը, հարը, հարը, հարը, համամամամառօտ, խիտ, սեղմ, բայց ռօտ, խիտ, սեղմ, բայց ռօտ, խիտ, սեղմ, բայց ռօտ, խիտ, սեղմ, բայց 

խոխոխոխորունկ խորրունկ խորրունկ խորրունկ խորհուրհուրհուրհուրդով յորդով յորդով յորդով յորդուն իմասդուն իմասդուն իմասդուն իմաստատատատալից բալից բալից բալից բառեռեռեռերը րը րը րը 
ՅովՅովՅովՅովհանհանհանհաննէս Աւենէս Աւենէս Աւենէս Աւետատատատարարարարանինինինիչին,չին,չին,չին,    որոնք Աստորոնք Աստորոնք Աստորոնք Աստուաուաուաուածորդիծորդիծորդիծորդիին ին ին ին 
մարմմարմմարմմարմնանանանաւոր ծնունւոր ծնունւոր ծնունւոր ծնունդը կը բնուդը կը բնուդը կը բնուդը կը բնութագթագթագթագրենրենրենրեն::::    ԾնունԾնունԾնունԾնունդի պատդի պատդի պատդի պատ----
մումումումութիւն կամ նկաթիւն կամ նկաթիւն կամ նկաթիւն կամ նկարագրագրագրագրուրուրուրութիւն չութիւն չութիւն չութիւն չունինինինի´́́́    ՅովՅովՅովՅովհանհանհանհաննէս Աւենէս Աւենէս Աւենէս Աւե----
տատատատարարարարանիչ. ունիչ. ունիչ. ունիչ. ունի միայն կարճ ու կտրուկ հասնի միայն կարճ ու կտրուկ հասնի միայն կարճ ու կտրուկ հասնի միայն կարճ ու կտրուկ հաստատատատատում տում տում տում 
մը, թէ` Բամը, թէ` Բամը, թէ` Բամը, թէ` Բանը մարմնը մարմնը մարմնը մարմնանանանացաւ, այցաւ, այցաւ, այցաւ, այսինքն` մարսինքն` մարսինքն` մարսինքն` մարդադադադացաւ եւ ցաւ եւ ցաւ եւ ցաւ եւ 
մեր միմեր միմեր միմեր միջեւ, երկջեւ, երկջեւ, երկջեւ, երկրի վրայ բնրի վրայ բնրի վրայ բնրի վրայ բնաաաակեկեկեկեցաւցաւցաւցաւ::::    

ՃշմարՃշմարՃշմարՃշմարտուտուտուտութիւն մը, որ 2000 տաթիւն մը, որ 2000 տաթիւն մը, որ 2000 տաթիւն մը, որ 2000 տարիրիրիրինենենեներէ ի վեր մերէ ի վեր մերէ ի վեր մերէ ի վեր մեզի զի զի զի 
հետ կը քահետ կը քահետ կը քահետ կը քալէ աշլէ աշլէ աշլէ աշխարխարխարխարհի պատհի պատհի պատհի պատմումումումութիւնն ի վեր, իրթիւնն ի վեր, իրթիւնն ի վեր, իրթիւնն ի վեր, իրմով մով մով մով 
տետետետեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն վերէն վերէն վերէն վերարարարափոփոփոփոխեխեխեխելով նոյն այդ պատլով նոյն այդ պատլով նոյն այդ պատլով նոյն այդ պատմումումումութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
աշաշաշաշխարխարխարխարհի պատհի պատհի պատհի պատմումումումութիւնը կազթիւնը կազթիւնը կազթիւնը կազմող մարդմող մարդմող մարդմող մարդկուկուկուկութիւնը, եւ թիւնը, եւ թիւնը, եւ թիւնը, եւ 
մամամամանանանանաւանդ այդ խորւանդ այդ խորւանդ այդ խորւանդ այդ խորհուրհուրհուրհուրդին կառդին կառդին կառդին կառչած, չած, չած, չած, անով բռնուած անով բռնուած անով բռնուած անով բռնուած 
հահահահաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալներս, մեզ բարձներս, մեզ բարձներս, մեզ բարձներս, մեզ բարձրացրացրացրացնենենենելով ճշմալով ճշմալով ճշմալով ճշմարիտ րիտ րիտ րիտ 
մարդմարդմարդմարդկուկուկուկութեան պատթեան պատթեան պատթեան պատուանուանուանուանդադադադանին, եւ նոնին, եւ նոնին, եւ նոնին, եւ նորոգրոգրոգրոգուած եւ ուած եւ ուած եւ ուած եւ 
աստաստաստաստուաուաուաուածօծօծօծօրէն վերէն վերէն վերէն վերարարարափոխփոխփոխփոխուած մեր մարդուած մեր մարդուած մեր մարդուած մեր մարդկուկուկուկութիւնը վեթիւնը վեթիւնը վեթիւնը վե----
րընրընրընրընծածածածայեյեյեյելով մեր Արալով մեր Արալով մեր Արալով մեր Արարիչ Ասրիչ Ասրիչ Ասրիչ Աստուտուտուտուծոյնծոյնծոյնծոյն::::    

Բայց մինչ ՄատԲայց մինչ ՄատԲայց մինչ ՄատԲայց մինչ Մատթէթէթէթէոոոոսի, Մարսի, Մարսի, Մարսի, Մարկոկոկոկոսի եւ Ղուսի եւ Ղուսի եւ Ղուսի եւ Ղուկակակակասի աւեսի աւեսի աւեսի աւե----
տատատատարրրրանանանաննենենեները կը բարը կը բարը կը բարը կը բաւաւաւաւարարրարրարրարուին Յիուին Յիուին Յիուին Յիսուսուսուսուսի մարդսի մարդսի մարդսի մարդկակակակային յին յին յին 
ծնունծնունծնունծնունդը պատդը պատդը պատդը պատմեմեմեմելով,լով,լով,լով,----    շեշշեշշեշշեշտետետետելով հանլով հանլով հանլով հանդերձ այդ ծնունդերձ այդ ծնունդերձ այդ ծնունդերձ այդ ծնունդին դին դին դին 
անանանանսոսոսոսովոր բնոյվոր բնոյվոր բնոյվոր բնոյթը, աստթը, աստթը, աստթը, աստուաուաուաուածածածածային միյին միյին միյին միջամջամջամջամտուտուտուտութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
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մարդմարդմարդմարդկայկայկայկայնօնօնօնօրէն անրէն անրէն անրէն անկակակակարերերերելին ու հրալին ու հրալին ու հրալին ու հրաշաշաշաշալին,լին,լին,լին,----    ՅովՅովՅովՅովհանհանհանհաննու նու նու նու 
աւեաւեաւեաւետատատատարարարարանը մենը մենը մենը մեզի կը ներզի կը ներզի կը ներզի կը ներկակակակայացյացյացյացնէ այն` ինէ այն` ինէ այն` ինէ այն` ինչ որ 2000 նչ որ 2000 նչ որ 2000 նչ որ 2000 
տատատատարիրիրիրինենենեներէ ի վեր քրիսրէ ի վեր քրիսրէ ի վեր քրիսրէ ի վեր քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական եկեկան եկեկան եկեկան եկեղեղեղեղեցին կը կոցին կը կոցին կը կոցին կը կոչէ չէ չէ չէ 
,,,,մարմարմարմարդեդեդեդեղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւն»»»»::::    

ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ, Յովրեւ, Յովրեւ, Յովրեւ, Յովհանհանհանհաննէս կը հասնէս կը հասնէս կը հասնէս կը հաստատատատատէ, թէ այն ծնունտէ, թէ այն ծնունտէ, թէ այն ծնունտէ, թէ այն ծնուն----
դը, որուն մադը, որուն մադը, որուն մադը, որուն մասին կը խօսին կը խօսին կը խօսին կը խօսինք ու կը վկասինք ու կը վկասինք ու կը վկասինք ու կը վկայենք, լոկ մարյենք, լոկ մարյենք, լոկ մարյենք, լոկ մարդու դու դու դու 
մը ծնունմը ծնունմը ծնունմը ծնունդը չէդը չէդը չէդը չէ´́́́, , , , այլ մարմայլ մարմայլ մարմայլ մարմնանանանառուռուռուռութիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Աստուտուտուտուծոյ Միծոյ Միծոյ Միծոյ Միաաաա----
ծին Որդիծին Որդիծին Որդիծին Որդիիիիին, ն, ն, ն, ,,,,որ սկիզոր սկիզոր սկիզոր սկիզբէն էր, սկիզբէն էր, սկիզբէն էր, սկիզբէն էր, սկիզբէն իսկ Հօր Ասբէն իսկ Հօր Ասբէն իսկ Հօր Ասբէն իսկ Հօր Աստուտուտուտու----
ծոյ հետ էր, որ իծոյ հետ էր, որ իծոյ հետ էր, որ իծոյ հետ էր, որ ի´́́́ննննքը Աստքը Աստքը Աստքը Աստուած էրուած էրուած էրուած էր»»»» ( ( ( (Յհ 1.1), բայց որ մեՅհ 1.1), բայց որ մեՅհ 1.1), բայց որ մեՅհ 1.1), բայց որ մե----
զի` մարզի` մարզի` մարզի` մարդոցս հադոցս հադոցս հադոցս համար մարմար մարմար մարմար մարմին առաւ, մարմին առաւ, մարմին առաւ, մարմին առաւ, մարդադադադացաւ` մեցաւ` մեցաւ` մեցաւ` մեզի զի զի զի 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ սիծոյ սիծոյ սիծոյ սիրոյն կանրոյն կանրոյն կանրոյն կանչեչեչեչելու եւ այդ սիլու եւ այդ սիլու եւ այդ սիլու եւ այդ սիրոյն մէջ ընկղրոյն մէջ ընկղրոյն մէջ ընկղրոյն մէջ ընկղմեմեմեմելու լու լու լու 
եւ փրկեեւ փրկեեւ փրկեեւ փրկելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    ԱհաԱհաԱհաԱհա´́́́    ինչ որ կը կոինչ որ կը կոինչ որ կը կոինչ որ կը կոչենք`չենք`չենք`չենք`    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդիին ին ին ին ,,,,մարմարմարմարդեդեդեդեղուղուղուղութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը»»»»::::    

Բայց ինչ որ այԲայց ինչ որ այԲայց ինչ որ այԲայց ինչ որ այսօր կսօր կսօր կսօր կ’’’’ուուուուզենք յազենք յազենք յազենք յաւելւելւելւելեալ շեշեալ շեշեալ շեշեալ շեշտով մը տով մը տով մը տով մը 
ձեր բոձեր բոձեր բոձեր բոլոլոլոլորին ուրին ուրին ուրին ուշադշադշադշադրուրուրուրութեան յանձթեան յանձթեան յանձթեան յանձնել, այն է` որ Յովնել, այն է` որ Յովնել, այն է` որ Յովնել, այն է` որ Յով----
հանհանհանհաննէս Առաքնէս Առաքնէս Առաքնէս Առաքեալ վեեալ վեեալ վեեալ վերորորորոյիշյիշյիշյիշեալ բաեալ բաեալ բաեալ բառեռեռեռերով Ասրով Ասրով Ասրով Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդիին` Յիին` Յիին` Յիին` Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսի մարսի մարսի մարսի մարդեդեդեդեղուղուղուղութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասին սին սին սին 
խօխօխօխօսած ասած ասած ասած ատեն` զայն չիտեն` զայն չիտեն` զայն չիտեն` զայն չի´́́́    կոկոկոկոչեր պարչեր պարչեր պարչեր պարզազազազապէս Յիպէս Յիպէս Յիպէս Յիսուս, կամ սուս, կամ սուս, կամ սուս, կամ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս, կամ Որտոս, կամ Որտոս, կամ Որտոս, կամ Որդի, այլ զայն կը կոդի, այլ զայն կը կոդի, այլ զայն կը կոդի, այլ զայն կը կոչէ չէ չէ չէ ,,,,ԲանԲանԲանԲան»»»»::::    Բան, որ Բան, որ Բան, որ Բան, որ 
կը նշակը նշակը նշակը նշանանանանակէ `Խօսքկէ `Խօսքկէ `Խօսքկէ `Խօսք::::        

Ի՞նչ է խօսԻ՞նչ է խօսԻ՞նչ է խօսԻ՞նչ է խօսքը մեքը մեքը մեքը մեզի հազի հազի հազի համարմարմարմար::::    ՄեՄեՄեՄեզի հազի հազի հազի համար` խօսմար` խօսմար` խօսմար` խօսքը քը քը քը 
անանանաննիւթ, աննիւթ, աննիւթ, աննիւթ, անշօշօշօշօշաշաշաշափեփեփեփելի եւ անբռլի եւ անբռլի եւ անբռլի եւ անբռնենենենելի արլի արլի արլի արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւն թիւն թիւն թիւն 
մըն է, արմըն է, արմըն է, արմըն է, արտատատատաբեբեբեբերուրուրուրումը մեր ձայմը մեր ձայմը մեր ձայմը մեր ձայնանանանալալալալարերերերերուն եւ շրթներուն եւ շրթներուն եւ շրթներուն եւ շրթնե----
րուն, իբրուն, իբրուն, իբրուն, իբրեւ բղխուրեւ բղխուրեւ բղխուրեւ բղխումը եւ թարգմը եւ թարգմը եւ թարգմը եւ թարգմամամամանը մեր մտքին, որ նը մեր մտքին, որ նը մեր մտքին, որ նը մեր մտքին, որ 
ծնունդն է երկծնունդն է երկծնունդն է երկծնունդն է երկվայրկվայրկվայրկվայրկեաեաեաեանին եւ յանին եւ յանին եւ յանին եւ յաջորդ երկջորդ երկջորդ երկջորդ երկվայրկվայրկվայրկվայրկեաեաեաեանին նին նին նին 
արարարարդէն չկայ, դադդէն չկայ, դադդէն չկայ, դադդէն չկայ, դադրած է գորած է գորած է գորած է գոյույույույութեթեթեթենէնէնէնէ::::    

ԱտիԱտիԱտիԱտիկա` մարդկա` մարդկա` մարդկա` մարդկակակակայիյիյիյի´́́́ն խօսն խօսն խօսն խօսքին հաքին հաքին հաքին համար էմար էմար էմար է::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
այդայդայդայդպէս չէպէս չէպէս չէպէս չէ´́́́    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսքին պաքին պաքին պաքին պարարարարագագագագայինյինյինյին::::    

ԱԱԱԱսսսստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը յաքը յաքը յաքը յաւիւիւիւիտետետետենանանանական է, կկան է, կկան է, կկան է, կ’’’’ըսէ նոյըսէ նոյըսէ նոյըսէ նոյնինքն նինքն նինքն նինքն 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը` Աստքը` Աստքը` Աստքը` Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը (հմմտ Սղ 119.89)չը (հմմտ Սղ 119.89)չը (հմմտ Սղ 119.89)չը (հմմտ Սղ 119.89)::::    
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ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ` Աստեւ` Աստեւ` Աստեւ` Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը արքը արքը արքը արտատատատաբերբերբերբերուած պարզ ուած պարզ ուած պարզ ուած պարզ 
խօսք մը չէ, այլ` անձխօսք մը չէ, այլ` անձխօսք մը չէ, այլ` անձխօսք մը չէ, այլ` անձնանանանաւորւորւորւորեալ Ասեալ Ասեալ Ասեալ Աստուտուտուտուծոյ Ործոյ Ործոյ Ործոյ Որդին է, Յիդին է, Յիդին է, Յիդին է, Յի----
սուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսը, ամեսը, ամեսը, ամեսը, ամենանանանասուրբ Երսուրբ Երսուրբ Երսուրբ Երրորրորրորրորդուդուդուդութեան երկթեան երկթեան երկթեան երկրորդ րորդ րորդ րորդ 
անանանանձըձըձըձը::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս, Աստոս, Աստոս, Աստոս, Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը, որով ստեղծքը, որով ստեղծքը, որով ստեղծքը, որով ստեղծուեուեուեուեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
աշաշաշաշխարխարխարխարհը (Եբ 1.3)հը (Եբ 1.3)հը (Եբ 1.3)հը (Եբ 1.3)::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս, Աստոս, Աստոս, Աստոս, Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը, որով սկիզբ առաւ քը, որով սկիզբ առաւ քը, որով սկիզբ առաւ քը, որով սկիզբ առաւ 
կեանկեանկեանկեանքը (Յհ 1.4)քը (Յհ 1.4)քը (Յհ 1.4)քը (Յհ 1.4)::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս, Աստոս, Աստոս, Աստոս, Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը, որ քը, որ քը, որ քը, որ ,,,,իր զօիր զօիր զօիր զօրուրուրուրութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
տիտիտիտիեեեեզերզերզերզերքը կը պաքը կը պաքը կը պաքը կը պահէհէհէհէ» » » » (Եբ 1.3)(Եբ 1.3)(Եբ 1.3)(Եբ 1.3)::::    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , սիսիսիսիրերերերելիլիլիլիներ, Քրիներ, Քրիներ, Քրիներ, Քրիսսսստոս Աստոս Աստոս Աստոս Աստուտուտուտուծոյ կենծոյ կենծոյ կենծոյ կենդադադադանի նի նի նի 
խօսքն էխօսքն էխօսքն էխօսքն է::::    Եւ ՔրիսԵւ ՔրիսԵւ ՔրիսԵւ Քրիստոտոտոտոսով մեսով մեսով մեսով մեզի յայտնզի յայտնզի յայտնզի յայտնուած են Ասուած են Ասուած են Ասուած են Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ԽօսԽօսԽօսԽօսքին երքին երքին երքին երկու երեսկու երեսկու երեսկու երեսնենենեները. մէրը. մէրը. մէրը. մէկը` որ անցկը` որ անցկը` որ անցկը` որ անցեաեաեաեալին` մարլին` մարլին` մարլին` մարդեդեդեդե----
ղուղուղուղութեթեթեթենէն առաջ` խօնէն առաջ` խօնէն առաջ` խօնէն առաջ` խօսեսեսեսեցաւ մարցաւ մարցաւ մարցաւ մարգագագագարէրէրէրէնենենեներուն բերրուն բերրուն բերրուն բերնով, նով, նով, նով, 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունչ մատշունչ մատշունչ մատշունչ մատեաեաեաեանին ընդնին ընդնին ընդնին ընդմէմէմէմէջէն, եւ մէջէն, եւ մէջէն, եւ մէջէն, եւ մէկը` որ կը` որ կը` որ կը` որ 
մարմմարմմարմմարմնանանանացաւցաւցաւցաւ    ու մարու մարու մարու մարդադադադացաւ, որցաւ, որցաւ, որցաւ, որպէսպէսպէսպէսզի մենք Ասզի մենք Ասզի մենք Ասզի մենք Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
կենկենկենկենդադադադանի ձայնի ձայնի ձայնի ձայնը լսենքնը լսենքնը լսենքնը լսենք::::    Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչու Եբչու Եբչու Եբչու Եբրարարարայեյեյեյեցիցիցիցինենենեներուն րուն րուն րուն 
նանանանամամամամակին հեկին հեկին հեկին հեղիղիղիղինանանանակը կկը կկը կկը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ԱնցԱնցԱնցԱնցեաեաեաեալին բազլին բազլին բազլին բազմամամամաթիւ անթիւ անթիւ անթիւ ան----
գամգամգամգամներ եւ բազներ եւ բազներ եւ բազներ եւ բազմամամամաթիւ կերթիւ կերթիւ կերթիւ կերպեպեպեպերով Աստրով Աստրով Աստրով Աստուած մեր հայուած մեր հայուած մեր հայուած մեր հայրերերերե----
րուն խօրուն խօրուն խօրուն խօսեսեսեսեցաւ մարցաւ մարցաւ մարցաւ մարգագագագարէրէրէրէնենենեներուն միրուն միրուն միրուն միջոջոջոջոցաւ,ցաւ,ցաւ,ցաւ,    իսկ իսկ իսկ իսկ այս վերայս վերայս վերայս վեր----
ջին օրեջին օրեջին օրեջին օրերուն մերուն մերուն մերուն մեզի խօզի խօզի խօզի խօսեսեսեսեցաւ իր Որդիցաւ իր Որդիցաւ իր Որդիցաւ իր Որդիին միին միին միին միջոջոջոջոցաւցաւցաւցաւ::::    ԱստԱստԱստԱստ----
ուած զինք ամէն բաուած զինք ամէն բաուած զինք ամէն բաուած զինք ամէն բանի ժանի ժանի ժանի ժառանռանռանռանգորդ կարգորդ կարգորդ կարգորդ կարգեց եւ անոր գեց եւ անոր գեց եւ անոր գեց եւ անոր 
միմիմիմիջոջոջոջոցաւ էր որ աշցաւ էր որ աշցաւ էր որ աշցաւ էր որ աշխարխարխարխարհը ստեղհը ստեղհը ստեղհը ստեղծեցծեցծեցծեց::::    ՈրՈրՈրՈրդին, Հօդին, Հօդին, Հօդին, Հօրը փառրը փառրը փառրը փառ----
քին լոյքին լոյքին լոյքին լոյսը եւ անոր էուսը եւ անոր էուսը եւ անոր էուսը եւ անոր էութեան ճշգրիտ պատթեան ճշգրիտ պատթեան ճշգրիտ պատթեան ճշգրիտ պատկեկեկեկերը, որ իր րը, որ իր րը, որ իր րը, որ իր 
խօսխօսխօսխօսքին զօքին զօքին զօքին զօրուրուրուրութեամբ տիթեամբ տիթեամբ տիթեամբ տիեեեեզերզերզերզերքը կը պաքը կը պաքը կը պաքը կը պահէ, իր անհէ, իր անհէ, իր անհէ, իր անձով ձով ձով ձով 
մեր մեղմեր մեղմեր մեղմեր մեղքեքեքեքերը սրբերը սրբերը սրբերը սրբելէ ետք երլէ ետք երլէ ետք երլէ ետք երկինկինկինկինքի մէջ նստաւ Ասքի մէջ նստաւ Ասքի մէջ նստաւ Ասքի մէջ նստաւ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
գեգեգեգերարարարագոյն զօգոյն զօգոյն զօգոյն զօրուրուրուրութեան, աջ կողթեան, աջ կողթեան, աջ կողթեան, աջ կողմըմըմըմը» (» (» (» (Եբ 1.1Եբ 1.1Եբ 1.1Եբ 1.1----3)3)3)3)::::    

Նոյն այս ճշմարՆոյն այս ճշմարՆոյն այս ճշմարՆոյն այս ճշմարտուտուտուտութիւնը տարթիւնը տարթիւնը տարթիւնը տարբեր բաբեր բաբեր բաբեր բացատցատցատցատրուրուրուրու----
թեամբ մը մեթեամբ մը մեթեամբ մը մեթեամբ մը մեզի կու տայ Յովզի կու տայ Յովզի կու տայ Յովզի կու տայ Յովհանհանհանհաննու Աւենու Աւենու Աւենու Աւետատատատարարարարանը, երբ նը, երբ նը, երբ նը, երբ 
կկկկ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ.----    ,,,,ՕրէնՕրէնՕրէնՕրէնքը Մովքը Մովքը Մովքը Մովսէսէսէսէսի միսի միսի միսի միջոջոջոջոցաւ տրոցաւ տրոցաւ տրոցաւ տրուեւեւեւեցաւ, մինչ ցաւ, մինչ ցաւ, մինչ ցաւ, մինչ 
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շնորհքն ու ճշմարշնորհքն ու ճշմարշնորհքն ու ճշմարշնորհքն ու ճշմարտուտուտուտութիւնը` Յիթիւնը` Յիթիւնը` Յիթիւնը` Յիսուսուսուսուսի Քրիսսի Քրիսսի Քրիսսի Քրիստոտոտոտոսի միսի միսի միսի միջոջոջոջո----
ցաւցաւցաւցաւ» (» (» (» (Յհ 1.17)Յհ 1.17)Յհ 1.17)Յհ 1.17)::::    

ԱրաԱրաԱրաԱրարիչն Աստրիչն Աստրիչն Աստրիչն Աստուած տեուած տեուած տեուած տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն խօրէն խօրէն խօրէն խօսեսեսեսեցաւ իր ցաւ իր ցաւ իր ցաւ իր 
ստեղստեղստեղստեղծած մարդ արածած մարդ արածած մարդ արածած մարդ արարարարարածին հետծին հետծին հետծին հետ::::    ԱնԱնԱնԱնմեղ մարմեղ մարմեղ մարմեղ մարդուն հետ դուն հետ դուն հետ դուն հետ 
խօխօխօխօսեսեսեսեցաւ դրախցաւ դրախցաւ դրախցաւ դրախտին մէջ, մետին մէջ, մետին մէջ, մետին մէջ, մեղաղաղաղաւոր մարւոր մարւոր մարւոր մարդուն հետ խօդուն հետ խօդուն հետ խօդուն հետ խօսեսեսեսե----
ցաւ անցաւ անցաւ անցաւ անկուկուկուկումէն ետք, եւմէն ետք, եւմէն ետք, եւմէն ետք, եւ    բնաւ չդադբնաւ չդադբնաւ չդադբնաւ չդադրերերերեցաւ խօցաւ խօցաւ խօցաւ խօսեսեսեսելէ, հալէ, հալէ, հալէ, հակակակակա----
ռակ մարռակ մարռակ մարռակ մարդուն ասդուն ասդուն ասդուն աստիտիտիտիճաճաճաճանանանանական հեկան հեկան հեկան հեռառառառացուցուցուցումինմինմինմին::::    Եւ մարԵւ մարԵւ մարԵւ մար----
դուն հետ Ասդուն հետ Ասդուն հետ Ասդուն հետ Աստուտուտուտուծոյ այս մնածոյ այս մնածոյ այս մնածոյ այս մնայուն զրոյյուն զրոյյուն զրոյյուն զրոյցին, երցին, երցին, երցին, երբեմն երբեմն երբեմն երբեմն եր----
կակակակախօխօխօխօսուսուսուսութեան եւ աւեթեան եւ աւեթեան եւ աւեթեան եւ աւելի յալի յալի յալի յաճախ Ասճախ Ասճախ Ասճախ Աստուտուտուտուծոյ մեծոյ մեծոյ մեծոյ մենանանանախօխօխօխօսուսուսուսու----
թեան արթեան արթեան արթեան արձաձաձաձանագնագնագնագրուրուրուրութիւնն է Աստթիւնն է Աստթիւնն է Աստթիւնն է Աստուաուաուաուածածածածաշունչ Մատշունչ Մատշունչ Մատշունչ Մատեաեաեաեա----
նընընընը::::    

    ՀայրնՀայրնՀայրնՀայրն    ԱստԱստԱստԱստուած նախ մարուած նախ մարուած նախ մարուած նախ մարգագագագարէրէրէրէնենենեներուն միրուն միրուն միրուն միջոջոջոջոցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
խօխօխօխօսեսեսեսեցաւ մեցաւ մեցաւ մեցաւ մեզի, եւ այդ խօսզի, եւ այդ խօսզի, եւ այդ խօսզի, եւ այդ խօսքը Օրէնքն էր եւ Օրէնքը Օրէնքն էր եւ Օրէնքը Օրէնքն էր եւ Օրէնքը Օրէնքն էր եւ Օրէնքին ընքին ընքին ընքին ըն----
կեկեկեկերարարարացող մարցող մարցող մարցող մարգագագագարէրէրէրէաաաական պատգամկան պատգամկան պատգամկան պատգամներն էիններն էիններն էիններն էին::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսով`Հայրն Աստսով`Հայրն Աստսով`Հայրն Աստսով`Հայրն Աստուած մեուած մեուած մեուած մեզի խօզի խօզի խօզի խօսեսեսեսեցաւ շնորհցաւ շնորհցաւ շնորհցաւ շնորհքիքիքիքի´́́́    
լելելելեզուով, իր շնորհքզուով, իր շնորհքզուով, իր շնորհքզուով, իր շնորհքնենենեներուն եւ ճշմարրուն եւ ճշմարրուն եւ ճշմարրուն եւ ճշմարտուտուտուտութեան ամթեան ամթեան ամթեան ամբողբողբողբող----
ջուջուջուջութիւնը պարթիւնը պարթիւնը պարթիւնը պարգեգեգեգեւեւեւեւելով մելով մելով մելով մեզի Յիզի Յիզի Յիզի Յիսուսուսուսուսովսովսովսով::::    Եւ ՅիսուԵւ ՅիսուԵւ ՅիսուԵւ Յիսուսով` սով` սով` սով` 
մենք Հայմենք Հայմենք Հայմենք Հայրը տերը տերը տերը տեսանք, ինչսանք, ինչսանք, ինչսանք, ինչպէս ինքն իսկ ըսաւ իր աշապէս ինքն իսկ ըսաւ իր աշապէս ինքն իսկ ըսաւ իր աշապէս ինքն իսկ ըսաւ իր աշա----
կերտկերտկերտկերտնենենեներէն Փիրէն Փիրէն Փիրէն Փիլիպլիպլիպլիպպոպոպոպոսին` սին` սին` սին` ,,,,Ով որ զիս տեՈվ որ զիս տեՈվ որ զիս տեՈվ որ զիս տեսաւ` Հայսաւ` Հայսաւ` Հայսաւ` Հայրը րը րը րը 
տետետետեսած եղաւսած եղաւսած եղաւսած եղաւ» (» (» (» (Յհ 14. 9)Յհ 14. 9)Յհ 14. 9)Յհ 14. 9)::::    ՆոյնՆոյնՆոյնՆոյնպէս, Յիպէս, Յիպէս, Յիպէս, Յիսուսուսուսուսով մենք Հօսով մենք Հօսով մենք Հօսով մենք Հօրը րը րը րը 
ձայձայձայձայնը լսենը լսենը լսենը լսեցինք եւ կը լսենք, ինչցինք եւ կը լսենք, ինչցինք եւ կը լսենք, ինչցինք եւ կը լսենք, ինչպէս ինքն իսպէս ինքն իսպէս ինքն իսպէս ինքն իսկ Քրիսկ Քրիսկ Քրիսկ Քրիստոս տոս տոս տոս 
մեմեմեմեզի բազզի բազզի բազզի բազմիցս ըսաւ` միցս ըսաւ` միցս ըսաւ` միցս ըսաւ` ,,,,Ինչ որ ՀօրԻնչ որ ՀօրԻնչ որ ՀօրԻնչ որ Հօրմէս լսեմէս լսեմէս լսեմէս լսեցի` ձեցի` ձեցի` ձեցի` ձեզի յայտզի յայտզի յայտզի յայտ----
նենենենեցիցիցիցի»»»»    ((((Յհ 15.15)Յհ 15.15)Յհ 15.15)Յհ 15.15)::::    ,,,,ՁեՁեՁեՁեզի խօզի խօզի խօզի խօսեսեսեսեցայ ճշմարցայ ճշմարցայ ճշմարցայ ճշմարտուտուտուտութիւնը, որ թիւնը, որ թիւնը, որ թիւնը, որ 
ՀօրՀօրՀօրՀօրմէս լսեմէս լսեմէս լսեմէս լսեցիցիցիցի»»»»:::: ( ( ( (Յհ 8.40)Յհ 8.40)Յհ 8.40)Յհ 8.40)::::    Իսկ իր խօսԻսկ իր խօսԻսկ իր խօսԻսկ իր խօսքին չհաքին չհաքին չհաքին չհաւաւաւաւատատատատացողցողցողցող----
նենենեներուն հարուն հարուն հարուն համար ըսաւ՝ մար ըսաւ՝ մար ըսաւ՝ մար ըսաւ՝ ,,,,Ես չեմ դաԵս չեմ դաԵս չեմ դաԵս չեմ դատատատատապարպարպարպարտեր ան` որ տեր ան` որ տեր ան` որ տեր ան` որ 
իմ խօսիմ խօսիմ խօսիմ խօսքերս կը լսէ եւ սաքերս կը լսէ եւ սաքերս կը լսէ եւ սաքերս կը լսէ եւ սակկկկայն չի գորայն չի գորայն չի գորայն չի գործադծադծադծադրեր, որովրեր, որովրեր, որովրեր, որովհեհեհեհե----
տեւ չեմ եկած աշտեւ չեմ եկած աշտեւ չեմ եկած աշտեւ չեմ եկած աշխարխարխարխարհը դահը դահը դահը դատատատատապարպարպարպարտետետետելու, այլ` աշլու, այլ` աշլու, այլ` աշլու, այլ` աշ----
խարխարխարխարհը փրկեհը փրկեհը փրկեհը փրկելուլուլուլու::::    ՍաՍաՍաՍակայն կակայն կակայն կակայն կա´́́́յ մէյ մէյ մէյ մէկը, որ պիկը, որ պիկը, որ պիկը, որ պիտի դատի դատի դատի դատատատատա----
պարպարպարպարտէ զիս անարտէ զիս անարտէ զիս անարտէ զիս անարգոգոգոգողը եւ խօսղը եւ խօսղը եւ խօսղը եւ խօսքերս չընքերս չընքերս չընքերս չընդուդուդուդունոնոնոնողըղըղըղը::::    ԱսԱսԱսԱս----
տուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը, որ ես ձեքը, որ ես ձեքը, որ ես ձեքը, որ ես ձեզի խօզի խօզի խօզի խօսեսեսեսեցայ, անիցայ, անիցայ, անիցայ, անիկակակակա´́́́    զայն պիզայն պիզայն պիզայն պի----
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տի դատի դատի դատի դատատատատապարպարպարպարտէ վերտէ վերտէ վերտէ վերջին օրըջին օրըջին օրըջին օրը::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ ես ինձտեւ ես ինձտեւ ես ինձտեւ ես ինձմէ մէ մէ մէ 
չխօչխօչխօչխօսեսեսեսեցայ, այլ զիս ղրկող Հայցայ, այլ զիս ղրկող Հայցայ, այլ զիս ղրկող Հայցայ, այլ զիս ղրկող Հայրը ինրը ինրը ինրը ինծի պատծի պատծի պատծի պատուիուիուիուիրեց ինչ րեց ինչ րեց ինչ րեց ինչ 
որ պիոր պիոր պիոր պիտի ըսեմ եւ խօտի ըսեմ եւ խօտի ըսեմ եւ խօտի ըսեմ եւ խօսիմսիմսիմսիմ::::    Եւ գիԵւ գիԵւ գիԵւ գիտեմ որ այդ պատտեմ որ այդ պատտեմ որ այդ պատտեմ որ այդ պատուէուէուէուէրը րը րը րը 
յայայայաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանք կու տայկան կեանք կու տայկան կեանք կու տայկան կեանք կու տայ::::    ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբար, ինչ որ կը բար, ինչ որ կը բար, ինչ որ կը բար, ինչ որ կը 
խօխօխօխօսիմ՝ Հօրս ինսիմ՝ Հօրս ինսիմ՝ Հօրս ինսիմ՝ Հօրս ինծի ըսածն է որ կը խօծի ըսածն է որ կը խօծի ըսածն է որ կը խօծի ըսածն է որ կը խօսիմսիմսիմսիմ» (» (» (» (Յհ 12.47Յհ 12.47Յհ 12.47Յհ 12.47----50)50)50)50)::::    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս Աստոս Աստոս Աստոս Աստուտուտուտուծոյ Ձայնն է, եւ իրծոյ Ձայնն է, եւ իրծոյ Ձայնն է, եւ իրծոյ Ձայնն է, եւ իրմով մենք մով մենք մով մենք մով մենք 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայնը լսենը լսենը լսենը լսեցինք ու կը լսենքցինք ու կը լսենքցինք ու կը լսենքցինք ու կը լսենք::::    

ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդիին ձայնն էր այն Ձային ձայնն էր այն Ձային ձայնն էր այն Ձային ձայնն էր այն Ձայնը, որ իբնը, որ իբնը, որ իբնը, որ իբրեւ հրարեւ հրարեւ հրարեւ հրաման ման ման ման 
հնչեց անհնչեց անհնչեց անհնչեց անգոգոգոգոյույույույութեան մէջ` իրթեան մէջ` իրթեան մէջ` իրթեան մէջ` իրմով գոմով գոմով գոմով գոյացյացյացյացնենենենելու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
ամէն ինչ որ կայամէն ինչ որ կայամէն ինչ որ կայամէն ինչ որ կայ::::    Այն ՁայԱյն ՁայԱյն ՁայԱյն Ձայնը, որ քանը, որ քանը, որ քանը, որ քաոոոոսին վրայ, անսին վրայ, անսին վրայ, անսին վրայ, ան----
դունդդունդդունդդունդնենենեներուն վրայ, ջրուն վրայ, ջրուն վրայ, ջրուն վրայ, ջուուուուրերերերերուն վրայ որորուն վրայ որորուն վրայ որորուն վրայ որոտաց՝ իրտաց՝ իրտաց՝ իրտաց՝ իրմով մով մով մով 
կարգ ու կեանք պարկարգ ու կեանք պարկարգ ու կեանք պարկարգ ու կեանք պարգեգեգեգեւեւեւեւելու հալու հալու հալու համար անմար անմար անմար անձեւ եւ անձեւ եւ անձեւ եւ անձեւ եւ անպատպատպատպատ----
րաստ նիւրաստ նիւրաստ նիւրաստ նիւթին, կարթին, կարթին, կարթին, կարգագագագաւուուուորուրուրուրութեամբ ու շունթեամբ ու շունթեամբ ու շունթեամբ ու շունչով լեցչով լեցչով լեցչով լեցնենենենելու լու լու լու 
հահահահամար տիմար տիմար տիմար տիեեեեզերզերզերզերքը եւ մեր աշքը եւ մեր աշքը եւ մեր աշքը եւ մեր աշխարխարխարխարհը, ուր Աստհը, ուր Աստհը, ուր Աստհը, ուր Աստուած ուած ուած ուած 
դրաւ իր պատդրաւ իր պատդրաւ իր պատդրաւ իր պատկեկեկեկերը` բարը` բարը` բարը` բանանանանական մարդ արական մարդ արական մարդ արական մարդ արարարարարածը, եւ ծը, եւ ծը, եւ ծը, եւ 
անոր պարանոր պարանոր պարանոր պարգեգեգեգեւեց իւեց իւեց իւեց իր Խօսր Խօսր Խօսր Խօսքը, որքը, որքը, որքը, որպէսպէսպէսպէսզիզիզիզի    մարմարմարմարդը հադը հադը հադը հարարարարազատ զատ զատ զատ 
պատպատպատպատկեկեկեկերը ըլրը ըլրը ըլրը ըլլայ իր Խօսլայ իր Խօսլայ իր Խօսլայ իր Խօսքին` Որդիքին` Որդիքին` Որդիքին` Որդիինինինին::::    

Եւ ապա ԱսԵւ ապա ԱսԵւ ապա ԱսԵւ ապա Աստուտուտուտուծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսքը եկաւ տարքը եկաւ տարքը եկաւ տարքը եկաւ տարբեր կերբեր կերբեր կերբեր կերպեպեպեպե----
րով մարրով մարրով մարրով մարդուն հետ եւ մարդուն հետ եւ մարդուն հետ եւ մարդուն հետ եւ մարդուն մէջ բնադուն մէջ բնադուն մէջ բնադուն մէջ բնակեկեկեկելու, տելու, տելու, տելու, տեւաւաւաւաբար բար բար բար 
խօխօխօխօսեսեսեսելու հալու հալու հալու համար անոր սրտին ու մտքին, զայն պատմար անոր սրտին ու մտքին, զայն պատմար անոր սրտին ու մտքին, զայն պատմար անոր սրտին ու մտքին, զայն պատ----
րասրասրասրաստետետետելու հալու հալու հալու համար իր ապամար իր ապամար իր ապամար իր ապագայ` մարմգայ` մարմգայ` մարմգայ` մարմնանանանաւոր գաւոր գաւոր գաւոր գալուսլուսլուսլուս----
տինտինտինտին::::    Այդ նպաԱյդ նպաԱյդ նպաԱյդ նպատատատատակով ալ իր գակով ալ իր գակով ալ իր գակով ալ իր գալուսլուսլուսլուստը եւ իր մարտը եւ իր մարտը եւ իր մարտը եւ իր մարդեդեդեդեղուղուղուղու----
թիւնը նաթիւնը նաթիւնը նաթիւնը նախանխանխանխանկակակակարեց նարեց նարեց նարեց նահահահահապետպետպետպետնենենեներով, բազրով, բազրով, բազրով, բազմամամամապիպիպիպիսի սի սի սի 
դըրդըրդըրդըր----ւագւագւագւագնենենեներով, իր ժորով, իր ժորով, իր ժորով, իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին տուած պատդին տուած պատդին տուած պատդին տուած պատուէրուէրուէրուէրնենենենե----
րով, զորով, զորով, զորով, զոհեհեհեհերով, տարով, տարով, տարով, տաճաճաճաճարարարարական կարկան կարկան կարկան կարգեգեգեգերով, սրբարով, սրբարով, սրբարով, սրբագորգորգորգործող ծող ծող ծող 
քաքաքաքահահահահանանանանանենենեներով, ներշնչրով, ներշնչրով, ներշնչրով, ներշնչեալ մեալ մեալ մեալ մարարարարգագագագարէրէրէրէնենենեներովրովրովրով::::    

Իսկ պատԻսկ պատԻսկ պատԻսկ պատրասրասրասրաստուտուտուտութեանց աւարթեանց աւարթեանց աւարթեանց աւարտին, ժատին, ժատին, ժատին, ժամամամամանակնակնակնակնենենենե----
րու լրուրու լրուրու լրուրու լրումին, ինչմին, ինչմին, ինչմին, ինչպէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’ըսէ Աստըսէ Աստըսէ Աստըսէ Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը, Ասչը, Ասչը, Ասչը, Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ԽօսԽօսԽօսԽօսքը ինք մարքը ինք մարքը ինք մարքը ինք մարմին առաւ, ծնաւ, մարմին առաւ, ծնաւ, մարմին առաւ, ծնաւ, մարմին առաւ, ծնաւ, մարդադադադացաւ ու մեցաւ ու մեցաւ ու մեցաւ ու մեզի զի զի զի 
հետ եւ մեր մէջ բնահետ եւ մեր մէջ բնահետ եւ մեր մէջ բնահետ եւ մեր մէջ բնակեկեկեկեցաւ, աստցաւ, աստցաւ, աստցաւ, աստուաուաուաուածածածածային յայտյին յայտյին յայտյին յայտնունունունու----
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թեան երթեան երթեան երթեան երկար ճակար ճակար ճակար ճանանանանապարպարպարպարհին իբհին իբհին իբհին իբրեւ րեւ րեւ րեւ վախվախվախվախճանն ու բարձճանն ու բարձճանն ու բարձճանն ու բարձ----
րարարարակէկէկէկէտըտըտըտը::::    

ՕրհնՕրհնՕրհնՕրհնեա~լ այդ սուրբ Ծնունեա~լ այդ սուրբ Ծնունեա~լ այդ սուրբ Ծնունեա~լ այդ սուրբ Ծնունդին ու Աստդին ու Աստդին ու Աստդին ու Աստուաուաուաուածածածածա----
յայտյայտյայտյայտնունունունութեան տօթեան տօթեան տօթեան տօնանանանական այս օրը, յական այս օրը, յական այս օրը, յական այս օրը, յատուկ կերտուկ կերտուկ կերտուկ կերպով մենք պով մենք պով մենք պով մենք 
շեշշեշշեշշեշտը կը դնենք Աստը կը դնենք Աստը կը դնենք Աստը կը դնենք Աստուտուտուտուծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսքին վրայ, որովքին վրայ, որովքին վրայ, որովքին վրայ, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
ՄեՄեՄեՄեծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կիլիկլիկլիկլիկիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսուսուսուսութեան կողթեան կողթեան կողթեան կողմէ ներմէ ներմէ ներմէ ներ----
կայ 2003 տակայ 2003 տակայ 2003 տակայ 2003 տարին յայրին յայրին յայրին յայտատատատարրրրարարարարուած է եւ պիուած է եւ պիուած է եւ պիուած է եւ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ լայ լայ լայ 
,,,,ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչի տաչի տաչի տաչի տարիրիրիրի»»»»::::    

ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը Ասչը Ասչը Ասչը Աստուտուտուտուծոյ Խօսքն է, գրածոյ Խօսքն է, գրածոյ Խօսքն է, գրածոյ Խօսքն է, գրառուռուռուռումը մը մը մը 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կենծոյ կենծոյ կենծոյ կենդադադադանի Խօսնի Խօսնի Խօսնի Խօսքին` Քրիսքին` Քրիսքին` Քրիսքին` Քրիստոտոտոտոսի, որ մարմսի, որ մարմսի, որ մարմսի, որ մարմնանանանա----
ցաւ` մեցաւ` մեցաւ` մեցաւ` մեզի հետ ըլզի հետ ըլզի հետ ըլզի հետ ըլլալալալալու հալու հալու հալու համար, ինչմար, ինչմար, ինչմար, ինչպէս Եսապէս Եսապէս Եսապէս Եսայի մարյի մարյի մարյի մարգագագագա----
րէրէրէրէին բերին բերին բերին բերնով ինքն իսկ ինքնով ինքն իսկ ինքնով ինքն իսկ ինքնով ինքն իսկ ինքզինք սահզինք սահզինք սահզինք սահմամամամանեց ինեց ինեց ինեց իբբբբրեւ րեւ րեւ րեւ ,,,,ԷմԷմԷմԷմ----
մանմանմանմանուէլուէլուէլուէլ», », », », այայայայսինքն` սինքն` սինքն` սինքն` ,,,,ԱստԱստԱստԱստուած մեուած մեուած մեուած մեզի հետզի հետզի հետզի հետ» » » » (Ես 7. 14)(Ես 7. 14)(Ես 7. 14)(Ես 7. 14)::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
այս տաայս տաայս տաայս տարին ամրին ամրին ամրին ամբողջ` Ասբողջ` Ասբողջ` Ասբողջ` Աստուտուտուտուծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսքը մեքը մեքը մեքը մեզի հետ պէտք զի հետ պէտք զի հետ պէտք զի հետ պէտք 
է ըլէ ըլէ ըլէ ըլլայլայլայլայ::::    

Այս տաԱյս տաԱյս տաԱյս տարին իւրին իւրին իւրին իւրարարարաքանքանքանքանչիւր Հայ Քրիսչիւր Հայ Քրիսչիւր Հայ Քրիսչիւր Հայ Քրիստոնտոնտոնտոնեայ ընեայ ընեայ ընեայ ընտատատատա----
նինինինիքի հաքի հաքի հաքի համար, եւ մեզմար, եւ մեզմար, եւ մեզմար, եւ մեզմէ իւմէ իւմէ իւմէ իւրարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւրին հարին հարին հարին համար, նախ մար, նախ մար, նախ մար, նախ 
պէտք է ըլպէտք է ըլպէտք է ըլպէտք է ըլլայ լայ լայ լայ ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոծոծոծոյ խօսյ խօսյ խօսյ խօսքին ճաքին ճաքին ճաքին ճանանանանաչոչոչոչողուղուղուղութեան տաթեան տաթեան տաթեան տա----
րիրիրիրի::::    

Կը հաԿը հաԿը հաԿը հաւաւաւաւատանք, որ ամէն Հայ տան մէջ անտանք, որ ամէն Հայ տան մէջ անտանք, որ ամէն Հայ տան մէջ անտանք, որ ամէն Հայ տան մէջ անպայպայպայպայմամամամա----
նօնօնօնօրէն կայ Ասրէն կայ Ասրէն կայ Ասրէն կայ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը, Աստքը, Աստքը, Աստքը, Աստուաուաուաուածածածածաշունչ մըշունչ մըշունչ մըշունչ մը::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
շատ յաշատ յաշատ յաշատ յաճախ անիճախ անիճախ անիճախ անիկա հանկա հանկա հանկա հանգիստ մը նստած է գրագիստ մը նստած է գրագիստ մը նստած է գրագիստ մը նստած է գրադադադադարարարարա----
նին կամ պանին կամ պանին կամ պանին կամ պահահահահարարարարանին մէկ աննին մէկ աննին մէկ աննին մէկ անկիւնը, եւ խանկիւնը, եւ խանկիւնը, եւ խանկիւնը, եւ խանգագագագարող մը րող մը րող մը րող մը 
չկայ. չկայ մէչկայ. չկայ մէչկայ. չկայ մէչկայ. չկայ մէկը որ կը որ կը որ կը որ զայն բազայն բազայն բազայն բանայ ու կարնայ ու կարնայ ու կարնայ ու կարդայ, չկայ մէդայ, չկայ մէդայ, չկայ մէդայ, չկայ մէկը կը կը կը 
որ զայն սերոր զայն սերոր զայն սերոր զայն սերտէ ու գիտտէ ու գիտտէ ու գիտտէ ու գիտնայ, չկայ հենայ, չկայ հենայ, չկայ հենայ, չկայ հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրուրուրուրութիւն` թիւն` թիւն` թիւն` 
գիտգիտգիտգիտնանանանալու թէ իլու թէ իլու թէ իլու թէ ի´́́́նչ է, ինչ է, ինչ է, ինչ է, ի´́́́նչ կնչ կնչ կնչ կ’’’’ըսէ անիըսէ անիըսէ անիըսէ անիկա, եւ ինկա, եւ ինկա, եւ ինկա, եւ ինչոչոչոչո´́́́ւ հոն էւ հոն էւ հոն էւ հոն է::::    
Ոմանց հաՈմանց հաՈմանց հաՈմանց համար անիմար անիմար անիմար անիկա եղած է չբացկա եղած է չբացկա եղած է չբացկա եղած է չբացուեուեուեուելոլոլոլո´́́́ւ հաւ հաւ հաւ համար, մար, մար, մար, 
խորհրխորհրխորհրխորհրդադադադաւոր` իր լռոււոր` իր լռոււոր` իր լռոււոր` իր լռութեան մէջ. ոմանք կը վախթեան մէջ. ոմանք կը վախթեան մէջ. ոմանք կը վախթեան մէջ. ոմանք կը վախնան նան նան նան 
զայն կարզայն կարզայն կարզայն կարդադադադալլլլու, կարու, կարու, կարու, կարծէք մէծէք մէծէք մէծէք մէջէն ոգիջէն ոգիջէն ոգիջէն ոգիներ պիներ պիներ պիներ պիտի ելտի ելտի ելտի ելլեն. ուլեն. ուլեն. ուլեն. ու----
րիշրիշրիշրիշներ աններ աններ աններ անկէ հեկէ հեկէ հեկէ հեռու կը մնան, որովռու կը մնան, որովռու կը մնան, որովռու կը մնան, որովհեհեհեհետեւ կտեւ կտեւ կտեւ կ’’’’ըսեն թէ ըսեն թէ ըսեն թէ ըսեն թէ 
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անոր մէջ գրուածանոր մէջ գրուածանոր մէջ գրուածանոր մէջ գրուածնենենեներուն չեն հարուն չեն հարուն չեն հարուն չեն հաւաւաւաւատար. բայց ի՞նչտար. բայց ի՞նչտար. բայց ի՞նչտար. բայց ի՞նչպէս պէս պէս պէս 
չեն հաչեն հաչեն հաչեն հաւաւաւաւատար` երբ նոյտար` երբ նոյտար` երբ նոյտար` երբ նոյնիսկ չեն գինիսկ չեն գինիսկ չեն գինիսկ չեն գիտեր թէ իտեր թէ իտեր թէ իտեր թէ ի´́́́նչ է անինչ է անինչ է անինչ է անի----
կա, եւ ի՞նչ կը պակա, եւ ի՞նչ կը պակա, եւ ի՞նչ կը պակա, եւ ի՞նչ կը պարուրուրուրունանանանակէ, ինկէ, ինկէ, ինկէ, ինչի՞ մաչի՞ մաչի՞ մաչի՞ մասին կը խօսին կը խօսին կը խօսին կը խօսի եւսի եւսի եւսի եւ    
ի՞նչ կը բեի՞նչ կը բեի՞նչ կը բեի՞նչ կը բերէրէրէրէ::::    Կան նաԿան նաԿան նաԿան նաեւ հաեւ հաեւ հաեւ հաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալներ, որոնք նոյններ, որոնք նոյններ, որոնք նոյններ, որոնք նոյն----
պէս չեն կարպէս չեն կարպէս չեն կարպէս չեն կարդար, կամ հադար, կամ հադար, կամ հադար, կամ հազիւ անոր ջնջին մէկ տոզիւ անոր ջնջին մէկ տոզիւ անոր ջնջին մէկ տոզիւ անոր ջնջին մէկ տոկոկոկոկոսին սին սին սին 
ծածածածանօթ եննօթ եննօթ եննօթ են::::    Միայն քիՄիայն քիՄիայն քիՄիայն քիչեր զայն կը կարչեր զայն կը կարչեր զայն կը կարչեր զայն կը կարդան կադան կադան կադան կանոնոնոնոնանանանաւոր ւոր ւոր ւոր 
կերկերկերկերպով ու հեպով ու հեպով ու հեպով ու հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրուրուրուրութեամբ, իրենց մտքին ու հոգիթեամբ, իրենց մտքին ու հոգիթեամբ, իրենց մտքին ու հոգիթեամբ, իրենց մտքին ու հոգի----
ին պաին պաին պաին պապապապապակը յակը յակը յակը յագեցգեցգեցգեցնենենենելով անովլով անովլով անովլով անով::::    Ու մտաՈւ մտաՈւ մտաՈւ մտածել`ծել`ծել`ծել`    որ մենք որ մենք որ մենք որ մենք 
զազազազաւակւակւակւակներն ենք անոնց, որոնք անցներն ենք անոնց, որոնք անցներն ենք անոնց, որոնք անցներն ենք անոնց, որոնք անցեալ պատեալ պատեալ պատեալ պատմումումումութեան թեան թեան թեան 
ընընընընթացթացթացթացքին բազքին բազքին բազքին բազմիցս թշնամիցս թշնամիցս թշնամիցս թշնամիմիմիմինենենեներու երեսն ի վեր յայրու երեսն ի վեր յայրու երեսն ի վեր յայրու երեսն ի վեր յայտատատատա----
րարարարարած են` րած են` րած են` րած են` ,,,,ՔանՔանՔանՔանզի հայր մեր զսուրբ Աւեզի հայր մեր զսուրբ Աւեզի հայր մեր զսուրբ Աւեզի հայր մեր զսուրբ Աւետատատատարանն գիրանն գիրանն գիրանն գի----
տեմքտեմքտեմքտեմք», », », », ,,,,Մենք ԱւեՄենք ԱւեՄենք ԱւեՄենք Աւետատատատարարարարանը կը ճանչնը կը ճանչնը կը ճանչնը կը ճանչնանք իբնանք իբնանք իբնանք իբրեւ մեր րեւ մեր րեւ մեր րեւ մեր 
հայհայհայհայրըրըրըրը»»»»::::    

ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը կաչը կաչը կաչը կախարխարխարխարդադադադական գկան գկան գկան գիրք մը չէ. չէ իրք մը չէ. չէ իրք մը չէ. չէ իրք մը չէ. չէ 
եղած գոց պահեղած գոց պահեղած գոց պահեղած գոց պահուեուեուեուելու հալու հալու հալու համար, այլ` բացմար, այլ` բացմար, այլ` բացմար, այլ` բացուեուեուեուելու, բաց մնալու, բաց մնալու, բաց մնալու, բաց մնա----
լու եւ խօլու եւ խօլու եւ խօլու եւ խօսեսեսեսելուլուլուլու::::    Միայն այդ ձեՄիայն այդ ձեՄիայն այդ ձեՄիայն այդ ձեւով է որ անիւով է որ անիւով է որ անիւով է որ անիկա ինքկա ինքկա ինքկա ինքզինք զինք զինք զինք 
կը յայտկը յայտկը յայտկը յայտնէ եւ կը մնայ Ասնէ եւ կը մնայ Ասնէ եւ կը մնայ Ասնէ եւ կը մնայ Աստուտուտուտուծոյ խօսք, կենծոյ խօսք, կենծոյ խօսք, կենծոյ խօսք, կենդադադադանի ու կեննի ու կեննի ու կեննի ու կեն----
դադադադանանանանարար խօսք, որ կը սնուրար խօսք, որ կը սնուրար խօսք, որ կը սնուրար խօսք, որ կը սնուցացացացանէ մեր միտքն ու հոնէ մեր միտքն ու հոնէ մեր միտքն ու հոնէ մեր միտքն ու հոգին, գին, գին, գին, 
եւ պաեւ պաեւ պաեւ պատաստաստաստասխան կու տայխան կու տայխան կու տայխան կու տայ    մեր անմեր անմեր անմեր անչափ հարչափ հարչափ հարչափ հարցումցումցումցումնենենեներուն, րուն, րուն, րուն, 
որոնց պաորոնց պաորոնց պաորոնց պատաստաստաստասխախախախանը կը փնտռենք ու կը տագնը կը փնտռենք ու կը տագնը կը փնտռենք ու կը տագնը կը փնտռենք ու կը տագնանանանապինք, պինք, պինք, պինք, 
բայց նեբայց նեբայց նեբայց նեղուղուղուղութիւնը յանձն չենք առթիւնը յանձն չենք առթիւնը յանձն չենք առթիւնը յանձն չենք առներ զայն բաներ զայն բաներ զայն բաներ զայն բանանանանալու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
կարկարկարկարդադադադալուլուլուլու::::    ԱղԱղԱղԱղբիւբիւբիւբիւրին քով նստած` ծարին քով նստած` ծարին քով նստած` ծարին քով նստած` ծարարարարաւով կը տանջւով կը տանջւով կը տանջւով կը տանջ----
ուինք, հաուինք, հաուինք, հաուինք, հացին քով նստած` անօցին քով նստած` անօցին քով նստած` անօցին քով նստած` անօթութութութութեամբ կը հիւթեամբ կը հիւթեամբ կը հիւթեամբ կը հիւծինք, ծինք, ծինք, ծինք, 
բայց կը վաբայց կը վաբայց կը վաբայց կը վարարարարանինք նինք նինք նինք ու կը դանու կը դանու կը դանու կը դանդադադադաղինք դառղինք դառղինք դառղինք դառնանանանալու աղլու աղլու աղլու աղ----
բիւբիւբիւբիւրին եւ դիրին եւ դիրին եւ դիրին եւ դիմեմեմեմելու Տիլու Տիլու Տիլու Տիրոջ հարոջ հարոջ հարոջ հացի սեցի սեցի սեցի սեղաղաղաղանիննիննիննին::::    

ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ, ներրորդ, ներրորդ, ներրորդ, ներկայ տակայ տակայ տակայ տարին իւրին իւրին իւրին իւրարարարաքանքանքանքանչիւր Հայ Քրիսչիւր Հայ Քրիսչիւր Հայ Քրիսչիւր Հայ Քրիս----
տոնտոնտոնտոնեայ ընեայ ընեայ ընեայ ընտատատատանինինինիքի հաքի հաքի հաքի համար, եւ մեզմար, եւ մեզմար, եւ մեզմար, եւ մեզմէ ամէն մէմէ ամէն մէմէ ամէն մէմէ ամէն մէկուն հակուն հակուն հակուն հա----
մար, պէտք է ըլմար, պէտք է ըլմար, պէտք է ըլմար, պէտք է ըլլայ լայ լայ լայ ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին հետ մտերքին հետ մտերքին հետ մտերքին հետ մտերմումումումու----
թեան տաթեան տաթեան տաթեան տարիրիրիրի::::    
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ԾաԾաԾաԾանօնօնօնօթաթաթաթանանանանալլլլը առաը առաը առաը առաջին հանգրջին հանգրջին հանգրջին հանգրուան մըն է միայն, ուան մըն է միայն, ուան մըն է միայն, ուան մըն է միայն, 
որուն պէտք է յաորուն պէտք է յաորուն պէտք է յաորուն պէտք է յաջորջորջորջորդէ` Ասդէ` Ասդէ` Ասդէ` Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին հետ մտերքին հետ մտերքին հետ մտերքին հետ մտեր----
մամամամացուցուցուցումը, անոր հետ ամեմը, անոր հետ ամեմը, անոր հետ ամեմը, անոր հետ ամենօրնօրնօրնօրեայ քայլեայ քայլեայ քայլեայ քայլքը, ամեքը, ամեքը, ամեքը, ամենօրնօրնօրնօրեայ եայ եայ եայ 
զրոյզրոյզրոյզրոյցը, անոր հետ ապցը, անոր հետ ապցը, անոր հետ ապցը, անոր հետ ապրիրիրիրիլըլըլըլը::::    

ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը ճաքը ճաքը ճաքը ճաշաշաշաշակոկոկոկողը նաղը նաղը նաղը նաեւ անով պէտք է եւ անով պէտք է եւ անով պէտք է եւ անով պէտք է 
ապապապապրիրիրիրի::::    ԱստԱստԱստԱստուած մեզ կը հրաուած մեզ կը հրաուած մեզ կը հրաուած մեզ կը հրաւիւիւիւիրէ որէ որէ որէ ո´́́́չ միայչ միայչ միայչ միայն կարն կարն կարն կարդադադադալու լու լու լու 
եւ ճանչեւ ճանչեւ ճանչեւ ճանչնանանանալու իր խօսլու իր խօսլու իր խօսլու իր խօսքը, այլ մաքը, այլ մաքը, այլ մաքը, այլ մանանանանաւանդ` անով ապւանդ` անով ապւանդ` անով ապւանդ` անով ապրերերերե----
լուլուլուլու::::    ՅիՅիՅիՅիշեշեշեշեցէցէցէցէ´́́́ք Օրէնք Օրէնք Օրէնք Օրէնքին այն կաքին այն կաքին այն կաքին այն կարերերերեւոր խօսւոր խօսւոր խօսւոր խօսքը, որով Աստքը, որով Աստքը, որով Աստքը, որով Աստ----
ուած ուուած ուուած ուուած ուզեց իրեն կանչզեց իրեն կանչզեց իրեն կանչզեց իրեն կանչուած ժոուած ժոուած ժոուած ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը դաստդը դաստդը դաստդը դաստիիիիաաաարարարարա----
կել, ըսեկել, ըսեկել, ըսեկել, ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,Մարդ միայն հաՄարդ միայն հաՄարդ միայն հաՄարդ միայն հացով չցով չցով չցով չ’’’’ապապապապրիր, այլ` Ասրիր, այլ` Ասրիր, այլ` Ասրիր, այլ` Աստուտուտուտու----
ծոյ ամէն մէկ խօսծոյ ամէն մէկ խօսծոյ ամէն մէկ խօսծոյ ամէն մէկ խօսքովքովքովքով» (» (» (» (Բ.ՕԲ.ՕԲ.ՕԲ.Օր 8.3)ր 8.3)ր 8.3)ր 8.3)::::    

Ով որ ճշմարՈվ որ ճշմարՈվ որ ճշմարՈվ որ ճշմարտատատատապէս զՔրիսպէս զՔրիսպէս զՔրիսպէս զՔրիստոս ճանչտոս ճանչտոս ճանչտոս ճանչնայ, անայ, անայ, անայ, ա´́́́լ այլ այլ այլ այ----
նունունունուհեհեհեհետեւ անտեւ անտեւ անտեւ անտարտարտարտարբեր չի կրնար մնալ անոր հանբեր չի կրնար մնալ անոր հանբեր չի կրնար մնալ անոր հանբեր չի կրնար մնալ անոր հանդէպ, դէպ, դէպ, դէպ, 
այլ` գիայլ` գիայլ` գիայլ` գիտուտուտուտութեան հետ միթեան հետ միթեան հետ միթեան հետ միաաաաժաժաժաժամամամամանակ կը լեցնակ կը լեցնակ կը լեցնակ կը լեցուի սիուի սիուի սիուի սիրով. րով. րով. րով. 
նոյննոյննոյննոյնպէս, պէս, պէս, պէս, ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը կարքը կարքը կարքը կարդադադադացոցոցոցողը անղը անղը անղը անտարտարտարտարբեր չի բեր չի բեր չի բեր չի 
կրնար մնալ, այլ որկրնար մնալ, այլ որկրնար մնալ, այլ որկրնար մնալ, այլ որքան ճանչքան ճանչքան ճանչքան ճանչնայ` այննայ` այննայ` այննայ` այնքան աքան աքան աքան աւեւեւեւելի կը սիլի կը սիլի կը սիլի կը սի----
րէ, այնրէ, այնրէ, այնրէ, այնքան աւեքան աւեքան աւեքան աւելի կը մտերլի կը մտերլի կը մտերլի կը մտերմամամամանայ անոր հետ, եւ այդ նայ անոր հետ, եւ այդ նայ անոր հետ, եւ այդ նայ անոր հետ, եւ այդ 
մտերմտերմտերմտերմումումումութեան մէջ անով կը հրճուի ու կը ցնծայ, զայն թեան մէջ անով կը հրճուի ու կը ցնծայ, զայն թեան մէջ անով կը հրճուի ու կը ցնծայ, զայն թեան մէջ անով կը հրճուի ու կը ցնծայ, զայն 
կը փնտռէ տեկը փնտռէ տեկը փնտռէ տեկը փնտռէ տեւաւաւաւաբար, եւ առաբար, եւ առաբար, եւ առաբար, եւ առաւել ու խուել ու խուել ու խուել ու խորունկ ծարունկ ծարունկ ծարունկ ծանօնօնօնօթութութութու----
թեան կը ձգտիթեան կը ձգտիթեան կը ձգտիթեան կը ձգտի::::    Այդ է որ կԱյդ է որ կԱյդ է որ կԱյդ է որ կ’’’’ըսէ Սաղըսէ Սաղըսէ Սաղըսէ Սաղմոմոմոմոսասասասագիգիգիգիրը. րը. րը. րը. ,,,,ՃաՃաՃաՃաշաշաշաշա----
կեկեկեկեցէք եւ տեցէք եւ տեցէք եւ տեցէք եւ տեսէսէսէսէ´́́́ք, թէ իք, թէ իք, թէ իք, թէ ի´́́́նչնչնչնչքան քաղցրքան քաղցրքան քաղցրքան քաղցր    է Տէէ Տէէ Տէէ Տէրըրըրըրը» (» (» (» (Սղ 34.8)Սղ 34.8)Սղ 34.8)Սղ 34.8)::::    

ԵրԵրԵրԵրրորդ, այս տարորդ, այս տարորդ, այս տարորդ, այս տարին իւրին իւրին իւրին իւրարարարաքանքանքանքանչիւր Հայ Քրիսչիւր Հայ Քրիսչիւր Հայ Քրիսչիւր Հայ Քրիստոնտոնտոնտոն----
եայ ընեայ ընեայ ընեայ ընտատատատանինինինիքի հաքի հաքի հաքի համար, եւ մեզմար, եւ մեզմար, եւ մեզմար, եւ մեզմէ ամէն մէմէ ամէն մէմէ ամէն մէմէ ամէն մէկուն հակուն հակուն հակուն համար, մար, մար, մար, 
պէտք է ըլպէտք է ըլպէտք է ըլպէտք է ըլլայլայլայլայ    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին փաքին փաքին փաքին փառառառառաբաբաբաբանունունունութեան թեան թեան թեան 
տատատատարիրիրիրի::::    

ՍիՍիՍիՍիրող սիրրող սիրրող սիրրող սիրտը իր գոտը իր գոտը իր գոտը իր գոհուհուհուհունանանանակուկուկուկութիւնը չի կրնար ինքն թիւնը չի կրնար ինքն թիւնը չի կրնար ինքն թիւնը չի կրնար ինքն 
իր մէջ պարիր մէջ պարիր մէջ պարիր մէջ պարփակփակփակփակուած պաուած պաուած պաուած պահելհելհելհել::::    ՈւՈւՈւՈւրարարարախուխուխուխութիւնը իր բնոյթիւնը իր բնոյթիւնը իր բնոյթիւնը իր բնոյ----
թով յորթով յորթով յորթով յորդուն է ու վադուն է ու վադուն է ու վադուն է ու վարարարարակիչ, կը ժայթկիչ, կը ժայթկիչ, կը ժայթկիչ, կը ժայթքէ ցայքէ ցայքէ ցայքէ ցայտաղտաղտաղտաղբիւբիւբիւբիւրի րի րի րի 
պէս, կը հոպէս, կը հոպէս, կը հոպէս, կը հոսի վասի վասի վասի վարար գերար գերար գերար գետի պէստի պէստի պէստի պէս::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքով եւ քով եւ քով եւ քով եւ 
անոր սիանոր սիանոր սիանոր սիրով լեցրով լեցրով լեցրով լեցուած սիրուած սիրուած սիրուած սիրտը անտը անտը անտը անպապապապայայայայանօնօնօնօրէն այդ խօսրէն այդ խօսրէն այդ խօսրէն այդ խօս----
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քին Տուիքին Տուիքին Տուիքին Տուիչին հանչին հանչին հանչին հանդէպ օրհդէպ օրհդէպ օրհդէպ օրհներներներներգուգուգուգութեամբ ու փաթեամբ ու փաթեամբ ու փաթեամբ ու փառառառառաբաբաբաբանունունունու----
թեամբ կը յոթեամբ կը յոթեամբ կը յոթեամբ կը յորրրրդի, բնադի, բնադի, բնադի, բնակակակականօնօնօնօրէնրէնրէնրէն::::    

ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ, Աստեւ, Աստեւ, Աստեւ, Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը իր մէջ առքը իր մէջ առքը իր մէջ առքը իր մէջ առնոնոնոնողը անձղը անձղը անձղը անձ----
նանանանական փորկան փորկան փորկան փորձաձաձաձառուռուռուռութեամբ կը տեսթեամբ կը տեսթեամբ կը տեսթեամբ կը տեսնէ եւ կը հասնէ եւ կը հասնէ եւ կը հասնէ եւ կը հաստատատատատէ, տէ, տէ, տէ, 
թէ.թէ.թէ.թէ.----    

----    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը հաքը հաքը հաքը հաւատւատւատւատքի, վստաքի, վստաքի, վստաքի, վստահուհուհուհութեան եւ թեան եւ թեան եւ թեան եւ 
քաքաքաքաջաջաջաջալելելելերուրուրուրութեան աղթեան աղթեան աղթեան աղբիւր էբիւր էբիւր էբիւր է::::    ՅիՅիՅիՅիշեշեշեշեցէք թէ իցէք թէ իցէք թէ իցէք թէ ի´́́́նչնչնչնչպէս` կեանպէս` կեանպէս` կեանպէս` կեան----
քի ու մահքի ու մահքի ու մահքի ու մահուան վտանուան վտանուան վտանուան վտանգինգինգինգին    դիդիդիդիմաց տագմաց տագմաց տագմաց տագնանանանապապապապահար իր հար իր հար իր հար իր 
աշաաշաաշաաշակերտկերտկերտկերտնենենեներունրունրունրուն    ՅիՅիՅիՅիսուս ըսաւ` սուս ըսաւ` սուս ըսաւ` սուս ըսաւ` ,,,,ԱԱԱԱ----սոնք խօսոնք խօսոնք խօսոնք խօսեսեսեսեցայ ձեցայ ձեցայ ձեցայ ձեզի, զի, զի, զի, 
որորորորպէսպէսպէսպէսզի ձեր հազի ձեր հազի ձեր հազի ձեր հաւատւատւատւատքը չկորսնցքը չկորսնցքը չկորսնցքը չկորսնցնէքնէքնէքնէք» (» (» (» (Յհ 16. 1)Յհ 16. 1)Յհ 16. 1)Յհ 16. 1)::::    

----    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը հոգիի խաքը հոգիի խաքը հոգիի խաքը հոգիի խաղաղաղաղաղուղուղուղութեան աղթեան աղթեան աղթեան աղբիւր բիւր բիւր բիւր 
էէէէ::::    ՅիՅիՅիՅիշեշեշեշեցէք դարձցէք դարձցէք դարձցէք դարձեալ, թէ իեալ, թէ իեալ, թէ իեալ, թէ ի´́́́նչնչնչնչպէս` աշպէս` աշպէս` աշպէս` աշխարխարխարխարհի թշնահի թշնահի թշնահի թշնամումումումու----
թեթեթեթենէն խռոնէն խռոնէն խռոնէն խռովավավավահար իր ահար իր ահար իր ահար իր աշաշաշաշակերտկերտկերտկերտնենենեներուն մեր Տէրուն մեր Տէրուն մեր Տէրուն մեր Տէրը ըսաւ`րը ըսաւ`րը ըսաւ`րը ըսաւ`    
,,,,Ասոնք խօԱսոնք խօԱսոնք խօԱսոնք խօսեսեսեսեցայ ձեցայ ձեցայ ձեցայ ձեզի, որզի, որզի, որզի, որպէսպէսպէսպէսզի ինձզի ինձզի ինձզի ինձմով խամով խամով խամով խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւն թիւն թիւն թիւն 
ուուուունենենենենաքնաքնաքնաք::::    ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհի վրայ նեհի վրայ նեհի վրայ նեհի վրայ նեղուղուղուղութիւն պիթիւն պիթիւն պիթիւն պիտի ուտի ուտի ուտի ունենենենենաք, նաք, նաք, նաք, 
բայց քաբայց քաբայց քաբայց քաջաջաջաջալերլերլերլերուեուեուեուեցէցէցէցէ´́́́ք, որովք, որովք, որովք, որովհեհեհեհետեւ ես յաղտեւ ես յաղտեւ ես յաղտեւ ես յաղթեթեթեթեցի աշցի աշցի աշցի աշխարխարխարխար----
հինհինհինհին» (» (» (» (Յհ 16.33)Յհ 16.33)Յհ 16.33)Յհ 16.33)::::    

----    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը սրտի մաքքը սրտի մաքքը սրտի մաքքը սրտի մաքրուրուրուրութեան թեան թեան թեան ու սրբուու սրբուու սրբուու սրբու----
թեան աղթեան աղթեան աղթեան աղբիւր է, կեանբիւր է, կեանբիւր է, կեանբիւր է, կեանքի դեղ, չաքի դեղ, չաքի դեղ, չաքի դեղ, չարէն պատրէն պատրէն պատրէն պատճառճառճառճառուած ուած ուած ուած 
հիւանհիւանհիւանհիւանդուդուդուդութեանց ու խոթեանց ու խոթեանց ու խոթեանց ու խոցեցեցեցերուն առողրուն առողրուն առողրուն առողջաջաջաջացուցուցուցուցիչ բացիչ բացիչ բացիչ բալալալալասան, սան, սան, սան, 
որով մեզ լուաց մեր Տէորով մեզ լուաց մեր Տէորով մեզ լուաց մեր Տէորով մեզ լուաց մեր Տէրը` Յիրը` Յիրը` Յիրը` Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոս, ըսետոս, ըսետոս, ըսետոս, ըսելով` լով` լով` լով` 
,,,,Դուք արԴուք արԴուք արԴուք արդէն իսկ մաքրդէն իսկ մաքրդէն իսկ մաքրդէն իսկ մաքրուած էք այն խօսուած էք այն խօսուած էք այն խօսուած էք այն խօսքին հաքին հաքին հաքին համար` որ մար` որ մար` որ մար` որ 
ձեձեձեձեզի խօզի խօզի խօզի խօսեսեսեսեցայցայցայցայ» (» (» (» (Յհ 15.3)Յհ 15.3)Յհ 15.3)Յհ 15.3)::::    

----    ԱսԱսԱսԱստոտոտոտոււււծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը երկքը երկքը երկքը երկրարարարաւոր մեր կեանւոր մեր կեանւոր մեր կեանւոր մեր կեանքը երկքը երկքը երկքը երկնանանանա----
յին կեանյին կեանյին կեանյին կեանքի զգլխիչ բոյքի զգլխիչ բոյքի զգլխիչ բոյքի զգլխիչ բոյրով օծարով օծարով օծարով օծանող անունող անունող անունող անուշաշաշաշահոտ իւղն է, հոտ իւղն է, հոտ իւղն է, հոտ իւղն է, 
ապաապաապաապակակակականանանանացու մեր բնուցու մեր բնուցու մեր բնուցու մեր բնութիւնը անաթիւնը անաթիւնը անաթիւնը անապապապապակակակականունունունութեան թեան թեան թեան 
պատպատպատպատրասրասրասրաստող հատող հատող հատող համեմեմեմեմիչ աղը, մահմիչ աղը, մահմիչ աղը, մահմիչ աղը, մահկակակականանանանացու մեր բնուցու մեր բնուցու մեր բնուցու մեր բնու----
թիւնը անթիւնը անթիւնը անթիւնը անմամամամահուհուհուհութեան գեթեան գեթեան գեթեան գերարարարափոփոփոփոխող անհխող անհխող անհխող անհրարարարաժեշտ մաժեշտ մաժեշտ մաժեշտ մա----
կարկարկարկարդը, որոդը, որոդը, որոդը, որով մեր երկվ մեր երկվ մեր երկվ մեր երկրարարարաւոր կեանւոր կեանւոր կեանւոր կեանքի օրեքի օրեքի օրեքի օրերը կը հարը կը հարը կը հարը կը համեմմեմմեմմեմ----
ուին եւ Առաքուին եւ Առաքուին եւ Առաքուին եւ Առաքեաեաեաեալին բալին բալին բալին բացատցատցատցատրուրուրուրութեամբ` թեամբ` թեամբ` թեամբ` ,,,,ՄասՄասՄասՄասնանանանակից կը կից կը կից կը կից կը 
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դառդառդառդառնանք Քրիսնանք Քրիսնանք Քրիսնանք Քրիստոտոտոտոսի յաղսի յաղսի յաղսի յաղթաթաթաթական երկան երկան երկան երթին, որ մեր միթին, որ մեր միթին, որ մեր միթին, որ մեր միջոջոջոջո----
ցաւ իր գիցաւ իր գիցաւ իր գիցաւ իր գիտուտուտուտութեան բոյթեան բոյթեան բոյթեան բոյրը կը տարը կը տարը կը տարը կը տարարարարածէ ամեծէ ամեծէ ամեծէ ամենունունունուրեքրեքրեքրեք::::    Մեր Մեր Մեր Մեր 
կեանկեանկեանկեանքեքեքեքերը Քրիսրը Քրիսրը Քրիսրը Քրիստոտոտոտոսի ձեռսի ձեռսի ձեռսի ձեռքով Ասքով Ասքով Ասքով Աստուտուտուտուծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ընծայծայծայծայուած ուած ուած ուած 
աաաանունունունուշաշաշաշահոտ խունհոտ խունհոտ խունհոտ խունկի պէս իրենց բոյկի պէս իրենց բոյկի պէս իրենց բոյկի պէս իրենց բոյրը կը տարը կը տարը կը տարը կը տարարարարածենծենծենծեն» » » » 
((((Բ.Կր 2.14Բ.Կր 2.14Բ.Կր 2.14Բ.Կր 2.14----15)15)15)15)::::    

----    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը կեքը կեքը կեքը կենաց ծանաց ծանաց ծանաց ծառին պտուղն է, անռին պտուղն է, անռին պտուղն է, անռին պտուղն է, անմամամամա----
հուհուհուհութեան պարթեան պարթեան պարթեան պարգեգեգեգեւիչ, որուն ճաւիչ, որուն ճաւիչ, որուն ճաւիչ, որուն ճաշաշաշաշակուկուկուկումով` անմով` անմով` անմով` անմամամամահուհուհուհու----
թեան ճաթեան ճաթեան ճաթեան ճաշակն է որ մեր մէջ կշակն է որ մեր մէջ կշակն է որ մեր մէջ կշակն է որ մեր մէջ կ’’’’առառառառնենք ու կնենք ու կնենք ու կնենք ու կ’’’’ամամամամբաբաբաբարենքրենքրենքրենք::::    

----    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը Սուրբ Հոգիքը Սուրբ Հոգիքը Սուրբ Հոգիքը Սուրբ Հոգիին սին սին սին սուրն է (Եփ 6.17), ուրն է (Եփ 6.17), ուրն է (Եփ 6.17), ուրն է (Եփ 6.17), 
մեզ հոմեզ հոմեզ հոմեզ հոգեգեգեգեւոր պայւոր պայւոր պայւոր պայքաքաքաքարի պատրի պատրի պատրի պատրասրասրասրաստող եւ պայտող եւ պայտող եւ պայտող եւ պայքաքաքաքարին րին րին րին 
մէջ` յաղմէջ` յաղմէջ` յաղմէջ` յաղթաթաթաթանանանանակի գրակի գրակի գրակի գրաւաւաւաւական, որկան, որկան, որկան, որպէսպէսպէսպէսզի անով մեր վրայ զի անով մեր վրայ զի անով մեր վրայ զի անով մեր վրայ 
առառառառնենք Ասնենք Ասնենք Ասնենք Աստուտուտուտուծոյ սպածոյ սպածոյ սպածոյ սպառառառառազիզիզիզինունունունութիւնը, եւ կաթիւնը, եւ կաթիւնը, եւ կաթիւնը, եւ կարող ըլրող ըլրող ըլրող ըլ----
լանք դէմ դնելանք դէմ դնելանք դէմ դնելանք դէմ դնելու Սալու Սալու Սալու Սատատատատանանանանային հնարքյին հնարքյին հնարքյին հնարքնենենեներուն (Եփ 6.11), րուն (Եփ 6.11), րուն (Եփ 6.11), րուն (Եփ 6.11), 
ինչինչինչինչպէս մեր Տէպէս մեր Տէպէս մեր Տէպէս մեր Տէրը ինք օրիրը ինք օրիրը ինք օրիրը ինք օրինակ տուաւ մենակ տուաւ մենակ տուաւ մենակ տուաւ մեզի, Սազի, Սազի, Սազի, Սատատատատանանանանա----
յին փորյին փորյին փորյին փորձուձուձուձութեանց դէմ` Ասթեանց դէմ` Ասթեանց դէմ` Ասթեանց դէմ` Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը ընքը ընքը ընքը ընծածածածայեյեյեյելով իբլով իբլով իբլով իբ----
րեւ պարեւ պարեւ պարեւ պատաստաստաստասխան, եւ անով դիխան, եւ անով դիխան, եւ անով դիխան, եւ անով դիմադմադմադմադրերերերելով Չալով Չալով Չալով Չարին հնարքրին հնարքրին հնարքրին հնարք----
նենենեներուն (տերուն (տերուն (տերուն (տե´́́́ս Մտ 4. 3ս Մտ 4. 3ս Մտ 4. 3ս Մտ 4. 3----10)10)10)10)::::    

----    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը առաքը առաքը առաքը առաքիքիքիքինունունունութեան դաստթեան դաստթեան դաստթեան դաստիիիիաաաարակն րակն րակն րակն 
է, Քրիսէ, Քրիսէ, Քրիսէ, Քրիստոտոտոտոսով մեզ Ասսով մեզ Ասսով մեզ Ասսով մեզ Աստուտուտուտուծոյ ործոյ ործոյ ործոյ որդեգդեգդեգդեգրուրուրուրութեանթեանթեանթեան    ընընընընծածածածայող, յող, յող, յող, 
որ Ասոր Ասոր Ասոր Աստուտուտուտուծոյ հետ խօծոյ հետ խօծոյ հետ խօծոյ հետ խօսիլ կը սորսիլ կը սորսիլ կը սորսիլ կը սորվեցվեցվեցվեցնէ մենէ մենէ մենէ մեզի, եւ Ասզի, եւ Ասզի, եւ Ասզի, եւ Աստուտուտուտու----
ծոյ ործոյ ործոյ ործոյ որդի եւ Ասդի եւ Ասդի եւ Ասդի եւ Աստուտուտուտուծոյ բածոյ բածոյ բածոյ բարերերերեկամ կը դարձկամ կը դարձկամ կը դարձկամ կը դարձնէ (հմմտ. Յհ նէ (հմմտ. Յհ նէ (հմմտ. Յհ նէ (հմմտ. Յհ 
15.15)15.15)15.15)15.15)::::    

Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչոչոչոչո´́́́ւ Ասւ Ասւ Ասւ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը` Քրիսքը` Քրիսքը` Քրիսքը` Քրիստոս, Որտոս, Որտոս, Որտոս, Որ----
դին, դին, դին, դին, ,,,,ԲաԲաԲաԲանը` մարմնը` մարմնը` մարմնը` մարմնանանանացաւ եւ մեր մէջ բնացաւ եւ մեր մէջ բնացաւ եւ մեր մէջ բնացաւ եւ մեր մէջ բնակեկեկեկեցաւցաւցաւցաւ»»»»::::    

ԵկէԵկէԵկէԵկէ´́́́ք, սիք, սիք, սիք, սիրերերերելիլիլիլիներ, Ասներ, Ասներ, Ասներ, Աստուտուտուտուծծծծոյ Բաոյ Բաոյ Բաոյ Բանին ծննդեան այս նին ծննդեան այս նին ծննդեան այս նին ծննդեան այս 
օրը մեօրը մեօրը մեօրը մեզի հազի հազի հազի համար դարձմար դարձմար դարձմար դարձնենք Ասնենք Ասնենք Ասնենք Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին մեր մէջ քին մեր մէջ քին մեր մէջ քին մեր մէջ 
ծննդեան առիծննդեան առիծննդեան առիծննդեան առիթըթըթըթը::::    Այս տաԱյս տաԱյս տաԱյս տարի Աստրի Աստրի Աստրի Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը թող ըլչը թող ըլչը թող ըլչը թող ըլ----
լայ ոլայ ոլայ ոլայ ո´́́́չ միայն մեր գրաչ միայն մեր գրաչ միայն մեր գրաչ միայն մեր գրասեսեսեսեղանղանղանղաննենենեներուն վրայ եւ մեր ընրուն վրայ եւ մեր ընրուն վրայ եւ մեր ընրուն վրայ եւ մեր ըն----
թերթերթերթերցումցումցումցումնենենեներուն առանցրուն առանցրուն առանցրուն առանցքը, այլ մաքը, այլ մաքը, այլ մաքը, այլ մանանանանաւանդ` մեր սրտեւանդ` մեր սրտեւանդ` մեր սրտեւանդ` մեր սրտե----
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րուն եւ կեանրուն եւ կեանրուն եւ կեանրուն եւ կեանքեքեքեքերուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ    ներներներներկայ գիրկայ գիրկայ գիրկայ գիրքը, Ասքը, Ասքը, Ասքը, Աստուտուտուտուծոյ կենծոյ կենծոյ կենծոյ կեն----
դադադադանի խօնի խօնի խօնի խօ´́́́սսսսքըքըքըքը::::    

ԱյԱյԱյԱյսօր մեր սրտեսօր մեր սրտեսօր մեր սրտեսօր մեր սրտերը եւ մեր հորը եւ մեր հորը եւ մեր հորը եւ մեր հոգիգիգիգինենենեները դարձրը դարձրը դարձրը դարձնենք նենք նենք նենք 
տատատատաղաղաղաղաւար ու բնաւար ու բնաւար ու բնաւար ու բնակակակակարարարարա´́́́ն Ասն Ասն Ասն Աստուտուտուտուծոյ մարմծոյ մարմծոյ մարմծոյ մարմնացնացնացնացեալ ու եալ ու եալ ու եալ ու 
մարմարմարմարդացդացդացդացեալ Խօսեալ Խօսեալ Խօսեալ Խօսքին, եւ այս տաքին, եւ այս տաքին, եւ այս տաքին, եւ այս տարին ու մեր կեանրին ու մեր կեանրին ու մեր կեանրին ու մեր կեանքին քին քին քին 
բոբոբոբոլոր տալոր տալոր տալոր տարիրիրիրինենենեները` աստրը` աստրը` աստրը` աստուաուաուաուածածածածային այդ Խօսյին այդ Խօսյին այդ Խօսյին այդ Խօսքը մեր մէջ քը մեր մէջ քը մեր մէջ քը մեր մէջ 
աճեցաճեցաճեցաճեցնենք, մեր մէջ ճանչնենք, մեր մէջ ճանչնենք, մեր մէջ ճանչնենք, մեր մէջ ճանչնանք զայն, անոր հետ զրունանք զայն, անոր հետ զրունանք զայն, անոր հետ զրունանք զայն, անոր հետ զրու----
ցենք, անոր հետ մտերցենք, անոր հետ մտերցենք, անոր հետ մտերցենք, անոր հետ մտերմամամամանանք, անոր հետ Ասնանք, անոր հետ Ասնանք, անոր հետ Ասնանք, անոր հետ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
որդորդորդորդիիիիաաաանանքնանքնանքնանք::::    Եւ այն ատեն ճշմարԵւ այն ատեն ճշմարԵւ այն ատեն ճշմարԵւ այն ատեն ճշմարտատատատապէս կը հասկպէս կը հասկպէս կը հասկպէս կը հասկ----
նանք ու կը ճանանք ու կը ճանանք ու կը ճանանք ու կը ճաշաշաշաշակենք անոր բեկենք անոր բեկենք անոր բեկենք անոր բերած փրկուրած փրկուրած փրկուրած փրկութիւնը, ճանչթիւնը, ճանչթիւնը, ճանչթիւնը, ճանչ----
նանանանալով անոր ամլով անոր ամլով անոր ամլով անոր ամբողջ գեբողջ գեբողջ գեբողջ գեղեցղեցղեցղեցկուկուկուկութիւնը եւ քաղցթիւնը եւ քաղցթիւնը եւ քաղցթիւնը եւ քաղցրուրուրուրութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
անոր պաանոր պաանոր պաանոր պարրրրգեգեգեգեւած երաւած երաւած երաւած երանունունունութիւնը եւ այդ պարթիւնը եւ այդ պարթիւնը եւ այդ պարթիւնը եւ այդ պարգեգեգեգեւին անւին անւին անւին ան----
սահսահսահսահման մեման մեման մեման մեծուծուծուծութիւնը, որուն հաթիւնը, որուն հաթիւնը, որուն հաթիւնը, որուն համար այմար այմար այմար այսօրսօրսօրսօրուան փաուան փաուան փաուան փա----
ռատռատռատռատրուրուրուրութիւնը կը դառթիւնը կը դառթիւնը կը դառթիւնը կը դառնայ մեր վաղնայ մեր վաղնայ մեր վաղնայ մեր վաղուան եւ ամէն օրուան եւ ամէն օրուան եւ ամէն օրուան եւ ամէն օր----
ուան փաուան փաուան փաուան փառառառառաբաբաբաբանունունունութիւնը.թիւնը.թիւնը.թիւնը.----    

Փա~ռք հրաՓա~ռք հրաՓա~ռք հրաՓա~ռք հրաշաշաշաշափառ Աստփառ Աստփառ Աստփառ Աստուաուաուաուածածածածայայտյայտյայտյայտնունունունութեան քո, թեան քո, թեան քո, թեան քո, 
ՏէրՏէրՏէրՏէր::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս ծնաւ եւ յայտտոս ծնաւ եւ յայտտոս ծնաւ եւ յայտտոս ծնաւ եւ յայտնենենենեցաւցաւցաւցաւ::::    Ձեզ եւՁեզ եւՁեզ եւՁեզ եւ    մեզ` մեծ մեզ` մեծ մեզ` մեծ մեզ` մեծ 
աւեաւեաւեաւետի~ստի~ստի~ստի~ս::::    ԱմէնԱմէնԱմէնԱմէն::::        

    
    
    

    ԲԵԹՂԵՀԷՄԻ ԱՍՏՂԸԲԵԹՂԵՀԷՄԻ ԱՍՏՂԸԲԵԹՂԵՀԷՄԻ ԱՍՏՂԸԲԵԹՂԵՀԷՄԻ ԱՍՏՂԸ        
    

,,,,Եկայք երթիցուք մինչեւ Եկայք երթիցուք մինչեւ Եկայք երթիցուք մինչեւ Եկայք երթիցուք մինչեւ 
ցԲեթղեհէմցԲեթղեհէմցԲեթղեհէմցԲեթղեհէմ,,,,    եւ տեսցուք զիեւ տեսցուք զիեւ տեսցուք զիեւ տեսցուք զի´́́́նչ է նչ է նչ է նչ է 
բանս այս որ եղեւբանս այս որ եղեւբանս այս որ եղեւբանս այս որ եղեւ,,,,    զոր Տէր եցոյց զոր Տէր եցոյց զոր Տէր եցոյց զոր Տէր եցոյց 
մեզմեզմեզմեզ»»»»::::                ((((Ղկ 2Ղկ 2Ղկ 2Ղկ 2....15)15)15)15)                    
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Մինչ արեՄինչ արեՄինչ արեՄինչ արեգագագագակը կը բարձկը կը բարձկը կը բարձկը կը բարձրարարարանայ այնայ այնայ այնայ այսօր մեր աշսօր մեր աշսօր մեր աշսօր մեր աշխարխարխարխար----
հի երկհի երկհի երկհի երկնանանանակակակակամամամամարին վրայրին վրայրին վրայրին վրայ,,,,    ՀաՀաՀաՀայասյասյասյաստանտանտանտանեայց Առաեայց Առաեայց Առաեայց Առաքեքեքեքելլլլաաաա----
կան Եկեկան Եկեկան Եկեկան Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ զաւոյ զաւոյ զաւոյ զաւակւակւակւակներս խնդաներս խնդաներս խնդաներս խնդամիտ ցնծումիտ ցնծումիտ ցնծումիտ ցնծութեամբ կը թեամբ կը թեամբ կը թեամբ կը 
տօտօտօտօնենք անդնենք անդնենք անդնենք անդրերկրերկրերկրերկնանանանային հոյին հոյին հոյին հորիրիրիրիզոնզոնզոնզոննենենեներէն դէրէն դէրէն դէրէն դէպի մեզ խոպի մեզ խոպի մեզ խոպի մեզ խո----
նարնարնարնարհածհածհածհած,,,,    մարդմարդմարդմարդկակակակային մեր կեանյին մեր կեանյին մեր կեանյին մեր կեանքեքեքեքերուն վրայ բացրուն վրայ բացրուն վրայ բացրուն վրայ բացուած ուած ուած ուած 
աստաստաստաստուաուաուաուածածածածածագ Արեծագ Արեծագ Արեծագ Արեւին՝ Արւին՝ Արւին՝ Արւին՝ Արդադադադարուրուրուրութեան Արեթեան Արեթեան Արեթեան Արեգագագագակին գեկին գեկին գեկին գե----
րահրահրահրահրաշ Ծնունրաշ Ծնունրաշ Ծնունրաշ Ծնունդը եւ սուրբ Մկրտուդը եւ սուրբ Մկրտուդը եւ սուրբ Մկրտուդը եւ սուրբ Մկրտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::        

ԱսԱսԱսԱստտտտուաուաուաուածածածածայայտյայտյայտյայտնունունունութեան առաթեան առաթեան առաթեան առաւօտն է այս առաւօտն է այս առաւօտն է այս առաւօտն է այս առաւօւօւօւօ----
տըտըտըտը,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ այտեւ այտեւ այտեւ այսօր Հօսօր Հօսօր Հօսօր Հօրը Միրը Միրը Միրը Միաաաածիծիծիծինընընընը,,,,    ան՝ որ Ասան՝ որ Ասան՝ որ Ասան՝ որ Աստուտուտուտու----
ծոյ Խօսքն էր եւ ինծոյ Խօսքն էր եւ ինծոյ Խօսքն էր եւ ինծոյ Խօսքն էր եւ ինքը Աստքը Աստքը Աստքը Աստուածուածուածուած,,,,    եւ որ իրեւ որ իրեւ որ իրեւ որ իրմով գոմով գոմով գոմով գոյույույույութեան թեան թեան թեան 
բեբեբեբերաւ տիրաւ տիրաւ տիրաւ տիեեեեզերզերզերզերքըքըքըքը,,,,    երերերերկինքն ու երկինքն ու երկինքն ու երկինքն ու երկիկիկիկիրը եւ բորը եւ բորը եւ բորը եւ բոլոր ստեղծլոր ստեղծլոր ստեղծլոր ստեղծ----
ուածուածուածուածնենենեներըրըրըրը,,,,    այայայայսօր ինքսօր ինքսօր ինքսօր ինքզինք մարմզինք մարմզինք մարմզինք մարմնանանանաւուուուորարարարապէս յայտպէս յայտպէս յայտպէս յայտնեց նեց նեց նեց 
աշաշաշաշխարխարխարխարհին եւ մեհին եւ մեհին եւ մեհին եւ մեզիզիզիզի::::    Ան՝ որ յաԱն՝ որ յաԱն՝ որ յաԱն՝ որ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական Աստկան Աստկան Աստկան Աստուածն ուածն ուածն ուածն 
էր եւ մեր Արաէր եւ մեր Արաէր եւ մեր Արաէր եւ մեր Արարիրիրիրիչըչըչըչը,,,,    այայայայսօր եկաւ ժասօր եկաւ ժասօր եկաւ ժասօր եկաւ ժամամամամանանանանակին սահկին սահկին սահկին սահմանմանմանման----
նենենեներուն մէջ մտաւ եւ ինքրուն մէջ մտաւ եւ ինքրուն մէջ մտաւ եւ ինքրուն մէջ մտաւ եւ ինքզինզինզինզինքը այս աշքը այս աշքը այս աշքը այս աշխարխարխարխարհի պատհի պատհի պատհի պատմումումումու----
թեան խառթեան խառթեան խառթեան խառնեցնեցնեցնեց....    մեմեմեմեզի հազի հազի հազի համարմարմարմար,,,,    մեր փրկումեր փրկումեր փրկումեր փրկութեան սիթեան սիթեան սիթեան սիրոյն՝ րոյն՝ րոյն՝ րոյն՝ 
իր աստիր աստիր աստիր աստուաուաուաուածածածածային փառյին փառյին փառյին փառքէն մերքէն մերքէն մերքէն մերկակակակացաւցաւցաւցաւ,,,,    խոխոխոխոնարնարնարնարհեհեհեհեցաւ եւ ցաւ եւ ցաւ եւ ցաւ եւ 
ծածածածառառառառայի կերյի կերյի կերյի կերպապապապարանք զգերանք զգերանք զգերանք զգեցաւցաւցաւցաւ,,,,    մարմարմարմարդադադադացաւ եւ մեր միցաւ եւ մեր միցաւ եւ մեր միցաւ եւ մեր միջեւ ջեւ ջեւ ջեւ 
բնաբնաբնաբնակեկեկեկեցաւցաւցաւցաւ::::        

ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́,,,,    այս առաայս առաայս առաայս առաւօտ աշւօտ աշւօտ աշւօտ աշխարխարխարխարհին պատմհին պատմհին պատմհին պատմուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ,,,,    թէ թէ թէ թէ 
իիիի´́́́նչնչնչնչպէս՝ Օգոսպէս՝ Օգոսպէս՝ Օգոսպէս՝ Օգոստոս կայտոս կայտոս կայտոս կայսեր հրասեր հրասեր հրասեր հրամամամամանով երբ մարնով երբ մարնով երբ մարնով երբ մարդադադադահահահահա----
մար կը կամար կը կամար կը կամար կը կատարտարտարտարուէր Պաուէր Պաուէր Պաուէր Պաղեսղեսղեսղեստիտիտիտինի եւ Սուրնի եւ Սուրնի եւ Սուրնի եւ Սուրիոյ մէջիոյ մէջիոյ մէջիոյ մէջ,,,,    ՅիՅիՅիՅի----
սուսուսուսուսի մայսի մայսի մայսի մայրըրըրըրը՝ Մար՝ Մար՝ Մար՝ Մարիիիիամամամամ,,,,    եւ նշաեւ նշաեւ նշաեւ նշանանանանածը՝ Յովծը՝ Յովծը՝ Յովծը՝ Յովսէփսէփսէփսէփ,,,,    ԳաԳաԳաԳալիլլիլլիլլիլ----
եաեաեաեայէն եկան արյէն եկան արյէն եկան արյէն եկան արձաձաձաձանագրնագրնագրնագրուեուեուեուեցան իրենց ազցան իրենց ազցան իրենց ազցան իրենց ազգագագագատոհտոհտոհտոհմին՝ մին՝ մին՝ մին՝ 
ԴաԴաԴաԴաւիւիւիւիթի տան բնիկ քաթի տան բնիկ քաթի տան բնիկ քաթի տան բնիկ քաղաղաղաղաքըքըքըքը,,,,    ԲեթԲեթԲեթԲեթլելելելեհէմհէմհէմհէմ::::    Եւ մինչ ԲեթԵւ մինչ ԲեթԵւ մինչ ԲեթԵւ մինչ Բեթղեղեղեղե----
հէմ էինհէմ էինհէմ էինհէմ էին,,,,    ՄարՄարՄարՄարիիիիաաաամի ծնամի ծնամի ծնամի ծնանենենենելու օրելու օրելու օրելու օրերը հարը հարը հարը հասանսանսանսան....    եւ որովեւ որովեւ որովեւ որովհեհեհեհե----
տեւ իջետեւ իջետեւ իջետեւ իջեվանվանվանվաննենենեներուն մէջ իրենց տեղ չէր գտնուածրուն մէջ իրենց տեղ չէր գտնուածրուն մէջ իրենց տեղ չէր գտնուածրուն մէջ իրենց տեղ չէր գտնուած,,,,    անիանիանիանի----
կա իր զակա իր զակա իր զակա իր զաւաւաւաւակը ուկը ուկը ուկը ունենենենեցաւ՝ իբցաւ՝ իբցաւ՝ իբցաւ՝ իբրեւ ախոռ ծարեւ ախոռ ծարեւ ախոռ ծարեւ ախոռ ծառառառառայող քայող քայող քայող քարայրայրայրայ----
րի մը մէջրի մը մէջրի մը մէջրի մը մէջ,,,,    եւ մաեւ մաեւ մաեւ մանունունունուկը խանկը խանկը խանկը խանձաձաձաձարուրուրուրուրով մը փաթրով մը փաթրով մը փաթրով մը փաթթեթեթեթելով՝ լով՝ լով՝ լով՝ 
պառպառպառպառկեկեկեկեցուց մսուցուց մսուցուց մսուցուց մսուրին մէջրին մէջրին մէջրին մէջ::::    Նոյն պաՆոյն պաՆոյն պաՆոյն պահունհունհունհուն,,,,    քաքաքաքաղաղաղաղաքէն անքէն անքէն անքէն ան----
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միմիմիմիջաջաջաջապէս դուրսպէս դուրսպէս դուրսպէս դուրս,,,,    դաշդաշդաշդաշտին մէջտին մէջտին մէջտին մէջ,,,,    կակակակային հոյին հոյին հոյին հովիւվիւվիւվիւներ՝ որոնք ներ՝ որոնք ներ՝ որոնք ներ՝ որոնք 
իրենց հօիրենց հօիրենց հօիրենց հօտին գիտին գիտին գիտին գիշերշերշերշերուան պահուան պահուան պահուան պահպապապապանունունունութիթիթիթիւնը կւնը կւնը կւնը կ’’’’ընէընէընէընէինինինին::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
ահա Տիահա Տիահա Տիահա Տիրոջ հրեշրոջ հրեշրոջ հրեշրոջ հրեշտատատատակը անոնց վրայ իջաւկը անոնց վրայ իջաւկը անոնց վրայ իջաւկը անոնց վրայ իջաւ,,,,    ՏիՏիՏիՏիրոջ փառրոջ փառրոջ փառրոջ փառքը քը քը քը 
անոնց շուրջ ծաանոնց շուրջ ծաանոնց շուրջ ծաանոնց շուրջ ծագեգեգեգեցաւցաւցաւցաւ,,,,    եւ անոնք սասեւ անոնք սասեւ անոնք սասեւ անոնք սաստիկ վախտիկ վախտիկ վախտիկ վախցանցանցանցան::::    
ՀրեշՀրեշՀրեշՀրեշտատատատակը ըսաւկը ըսաւկը ըսաւկը ըսաւ....        

----    ՄիՄիՄիՄի´́́́    վախվախվախվախնաքնաքնաքնաք....    մեծ ումեծ ումեծ ումեծ ուրարարարախուխուխուխութեան աւեթեան աւեթեան աւեթեան աւետիս մըն է տիս մըն է տիս մըն է տիս մըն է 
որ կու տամ ձեոր կու տամ ձեոր կու տամ ձեոր կու տամ ձեզիզիզիզի,,,,    որ ամոր ամոր ամոր ամբողջ ժոբողջ ժոբողջ ժոբողջ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին պիտի ըլդին պիտի ըլդին պիտի ըլդին պիտի ըլլայլայլայլայ....    
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ այտեւ այտեւ այտեւ այսօր Դասօր Դասօր Դասօր Դաւիւիւիւիթի քաթի քաթի քաթի քաղաղաղաղաքին մէջ ծնաւ ձեր քին մէջ ծնաւ ձեր քին մէջ ծնաւ ձեր քին մէջ ծնաւ ձեր 
ՓրկիՓրկիՓրկիՓրկիչըչըչըչը,,,,    որ Օծոր Օծոր Օծոր Օծեալ Տէր էեալ Տէր էեալ Տէր էեալ Տէր է::::    ՀեՀեՀեՀետեւտեւտեւտեւեաեաեաեալը թող ձելը թող ձելը թող ձելը թող ձեզի նշան ըլզի նշան ըլզի նշան ըլզի նշան ըլ----
լայլայլայլայ....----    ՄաՄաՄաՄանունունունուկը պիկը պիկը պիկը պիտի գտնէք խանտի գտնէք խանտի գտնէք խանտի գտնէք խանձաձաձաձարուրուրուրուրով փաթթրով փաթթրով փաթթրով փաթթուած ուած ուած ուած 
եւ մսուեւ մսուեւ մսուեւ մսուրի մէջ պառրի մէջ պառրի մէջ պառրի մէջ պառկածկածկածկած::::        

Ապա այդ հրեշԱպա այդ հրեշԱպա այդ հրեշԱպա այդ հրեշտատատատակին հետ յայտնկին հետ յայտնկին հետ յայտնկին հետ յայտնուեուեուեուեցաւ հրեշցաւ հրեշցաւ հրեշցաւ հրեշ----
տակտակտակտակնենենեներու բազրու բազրու բազրու բազմումումումութիւն մըթիւն մըթիւն մըթիւն մը,,,,    որ զԱստոր զԱստոր զԱստոր զԱստուած ուած ուած ուած կկկկ’’’’օրհօրհօրհօրհնէրնէրնէրնէր,,,,    
ըսեըսեըսեըսելովլովլովլով....        

----    ԲարԲարԲարԲարձունքձունքձունքձունքնենենեներուն մէջ՝ Ասրուն մէջ՝ Ասրուն մէջ՝ Ասրուն մէջ՝ Աստուտուտուտուծոյ փածոյ փածոյ փածոյ փա՜՜՜՜ռքռքռքռք....    երկերկերկերկրի րի րի րի 
վրայ խավրայ խավրայ խավրայ խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւն (թող ըլթիւն (թող ըլթիւն (թող ըլթիւն (թող ըլլայ) եւ մարլայ) եւ մարլայ) եւ մարլայ) եւ մարդոց մէջ՝ հադոց մէջ՝ հադոց մէջ՝ հադոց մէջ՝ հաճուճուճուճու----
թիւնթիւնթիւնթիւն::::        

ՀաՀաՀաՀազիւ հրեշզիւ հրեշզիւ հրեշզիւ հրեշտակտակտակտակնենենեները երրը երրը երրը երկինք վեկինք վեկինք վեկինք վերարարարացածցածցածցած,,,,    հոհոհոհովիւվիւվիւվիւնենենեները րը րը րը 
իրաիրաիրաիրարու ըսինրու ըսինրու ըսինրու ըսին....        

----    Եկէք մինԵկէք մինԵկէք մինԵկէք մինչեւ Բեթչեւ Բեթչեւ Բեթչեւ Բեթղեղեղեղեհէմ երհէմ երհէմ երհէմ երթանքթանքթանքթանք,,,,    եւ տեսեւ տեսեւ տեսեւ տեսնենք թէ նենք թէ նենք թէ նենք թէ 
ի՞նի՞նի՞նի՞նչ է այս բաչ է այս բաչ է այս բաչ է այս բանընընընը,,,,    որ Տէոր Տէոր Տէոր Տէրը մերը մերը մերը մեզի ցոյց տուաւզի ցոյց տուաւզի ցոյց տուաւզի ցոյց տուաւ::::        

Եւ արԵւ արԵւ արԵւ արտոտոտոտորանրանրանրանքով եկանքով եկանքով եկանքով եկան,,,,    գտան մսուգտան մսուգտան մսուգտան մսուրին մէջ պառրին մէջ պառրին մէջ պառրին մէջ պառ----
կած մակած մակած մակած մանունունունուկը (Ղկ 2կը (Ղկ 2կը (Ղկ 2կը (Ղկ 2....1111----16)16)16)16)::::        

ԱյսԱյսԱյսԱյսպէսպէսպէսպէս,,,,    ԱստԱստԱստԱստուած մարուած մարուած մարուած մարդադադադացաւ եւ մեր միցաւ եւ մեր միցաւ եւ մեր միցաւ եւ մեր միջեւ բնաջեւ բնաջեւ բնաջեւ բնա----
կեկեկեկեցաւ (հմմտ Յհ 1ցաւ (հմմտ Յհ 1ցաւ (հմմտ Յհ 1ցաւ (հմմտ Յհ 1....14)14)14)14)::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ Ործոյ Ործոյ Ործոյ Որդին մարդին մարդին մարդին մարդու որդու որդու որդու որդի դի դի դի 
եղաւ եւ ինքեղաւ եւ ինքեղաւ եւ ինքեղաւ եւ ինքզինք յայտզինք յայտզինք յայտզինք յայտնեց աշնեց աշնեց աշնեց աշխարխարխարխարհինհինհինհին,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի յազի յազի յազի յաւիտւիտւիտւիտ----
եանեանեանեաննենենեներէն ի վեր ծարէն ի վեր ծարէն ի վեր ծարէն ի վեր ծածուկ մնածուկ մնածուկ մնածուկ մնացած Ասցած Ասցած Ասցած Աստուտուտուտուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկու----
թեան խորթեան խորթեան խորթեան խորհուրհուրհուրհուրդը յայտդը յայտդը յայտդը յայտնէնէնէնէ,,,,    աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային գիյին գիյին գիյին գիտուտուտուտութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
լուլուլուլուսասասասաւուուուորէ մեզրէ մեզրէ մեզրէ մեզ,,,,    յայայայաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի յոյքի յոյքի յոյքի յոյսով կենսով կենսով կենսով կենդադադադա----
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նացնացնացնացնէնէնէնէ,,,,    եւ իր մարմեւ իր մարմեւ իր մարմեւ իր մարմնով մարդինով մարդինով մարդինով մարդիկը Ասկը Ասկը Ասկը Աստուտուտուտուծոյ հետ հաշծոյ հետ հաշծոյ հետ հաշծոյ հետ հաշ----
տեցտեցտեցտեցնենենենելով՝ Ասլով՝ Ասլով՝ Ասլով՝ Աստուտուտուտուծոյ ործոյ ործոյ ործոյ որդդդդիիիիներ դարներ դարներ դարներ դարձձձձնէնէնէնէ::::        

ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածայայտյայտյայտյայտնունունունութեան այս մեծ խորթեան այս մեծ խորթեան այս մեծ խորթեան այս մեծ խորհուրհուրհուրհուրդին մէջ՝ դին մէջ՝ դին մէջ՝ դին մէջ՝ 
եկէք այեկէք այեկէք այեկէք այսօր երսօր երսօր երսօր երթանք մինթանք մինթանք մինթանք մինչեւ Բեթչեւ Բեթչեւ Բեթչեւ Բեթղեղեղեղեհէմ եւ մենք մեհէմ եւ մենք մեհէմ եւ մենք մեհէմ եւ մենք մեզի զի զի զի 
հարց տանք ու խորհարց տանք ու խորհարց տանք ու խորհարց տանք ու խորհինքհինքհինքհինք,,,,    թէ ինթէ ինթէ ինթէ ինչո՞ւ այս յայտչո՞ւ այս յայտչո՞ւ այս յայտչո՞ւ այս յայտնունունունութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
ոեոեոեոեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկէն առաջ՝ հոկէն առաջ՝ հոկէն առաջ՝ հոկէն առաջ՝ հովիւվիւվիւվիւնենենեներէն սկսաւրէն սկսաւրէն սկսաւրէն սկսաւ,,,,    եւ ինեւ ինեւ ինեւ ինչո՞ւ տեչո՞ւ տեչո՞ւ տեչո՞ւ տեղի ղի ղի ղի 
ուուուունենենենեցաւ քացաւ քացաւ քացաւ քարայրայրայրայրի մը մէրի մը մէրի մը մէրի մը մէջջջջ::::        

    
1111....----    ՀՈՀՈՀՈՀՈՎԻՒՎԻՒՎԻՒՎԻՒՆԵՆԵՆԵՆԵՐԸ եղան առաՐԸ եղան առաՐԸ եղան առաՐԸ եղան առաջին ունկնջին ունկնջին ունկնջին ունկնդիրդիրդիրդիրնենենեները երկրը երկրը երկրը երկ----

նանանանային աւեյին աւեյին աւեյին աւետիտիտիտիսին եւ առասին եւ առասին եւ առասին եւ առաջին ակաջին ակաջին ակաջին ականանանանատեստեստեստեսնենենեները մարմրը մարմրը մարմրը մարմ----
նացնացնացնացեալ Աստեալ Աստեալ Աստեալ Աստուաուաուաուածորդիծորդիծորդիծորդիինինինին....    այլ խօսայլ խօսայլ խօսայլ խօսքովքովքովքով,,,,    աշաշաշաշխարխարխարխարհի առահի առահի առահի առա----
ջին կաջին կաջին կաջին կապը՝ Քրիսպը՝ Քրիսպը՝ Քրիսպը՝ Քրիստոտոտոտոսի հետսի հետսի հետսի հետ::::    ԱնգԱնգԱնգԱնգրարարարագէտգէտգէտգէտ,,,,    խեղճ ու պարխեղճ ու պարխեղճ ու պարխեղճ ու պար----
զուկ այդ մարզուկ այդ մարզուկ այդ մարզուկ այդ մարդիդիդիդիկըկըկըկը,,,,    որոնք իրենց զբաորոնք իրենց զբաորոնք իրենց զբաորոնք իրենց զբաղուղուղուղումին բեմին բեմին բեմին բերուրուրուրումով մով մով մով 
յայայայաճախ կտրուած կճախ կտրուած կճախ կտրուած կճախ կտրուած կ’’’’ըլըլըլըլլալալալային աշյին աշյին աշյին աշխարխարխարխարհէն եւ զրկուած՝ ընհէն եւ զրկուած՝ ընհէն եւ զրկուած՝ ընհէն եւ զրկուած՝ ըն----
կեկեկեկերարարարային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքի շատ մը երեսքի շատ մը երեսքի շատ մը երեսքի շատ մը երեսնենենեներէնրէնրէնրէն,,,,    որոնք նոյորոնք նոյորոնք նոյորոնք նոյնիսկ նիսկ նիսկ նիսկ 
կկկկ’’’’արարարարհահահահամարհմարհմարհմարհուէուէուէուէին բաին բաին բաին բարերերերեպաշպաշպաշպաշտուտուտուտութեան մէջ ծայթեան մէջ ծայթեան մէջ ծայթեան մէջ ծայրարարարայեղ յեղ յեղ յեղ 
ՀրեաՀրեաՀրեաՀրեանենենեներուն կողրուն կողրուն կողրուն կողմէմէմէմէ,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ չէտեւ չէտեւ չէտեւ չէին կրնար ծիին կրնար ծիին կրնար ծիին կրնար ծիսասասասականկանկանկան----
աղօաղօաղօաղօթաթաթաթական իրենց պարկան իրենց պարկան իրենց պարկան իրենց պարտատատատակակակականունունունութթթթիւնիւնիւնիւննենենեները անրը անրը անրը անթեթեթեթերի րի րի րի 
կակակակատատատատարելրելրելրել,,,,    ահա այժմ կը դառահա այժմ կը դառահա այժմ կը դառահա այժմ կը դառնանանանային Ասյին Ասյին Ասյին Աստուտուտուտուծոյ ընտծոյ ընտծոյ ընտծոյ ընտրած րած րած րած 
առաառաառաառաջին վկաջին վկաջին վկաջին վկանենենեները Քրիսրը Քրիսրը Քրիսրը Քրիստոտոտոտոսի ծննդեան եւ անով աշսի ծննդեան եւ անով աշսի ծննդեան եւ անով աշսի ծննդեան եւ անով աշ----
խարխարխարխարհին բերհին բերհին բերհին բերուած մեծ աւեուած մեծ աւեուած մեծ աւեուած մեծ աւետիտիտիտիսինսինսինսին::::    ԻնԻնԻնԻնչո՞ւչո՞ւչո՞ւչո՞ւ::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ճամճամճամճամբաբաբաբաներն ու վճիռներն ու վճիռներն ու վճիռներն ու վճիռնենենեները անքնրը անքնրը անքնրը անքննենենենելի են հարլի են հարլի են հարլի են հարկաւկաւկաւկաւ,,,,    բայց բայց բայց բայց 
կը խորկը խորկը խորկը խորհինք՝ որ այդ ընտհինք՝ որ այդ ընտհինք՝ որ այդ ընտհինք՝ որ այդ ընտրուրուրուրութթթթիւնը երեք պատիւնը երեք պատիւնը երեք պատիւնը երեք պատճառ ուճառ ուճառ ուճառ ու----
նէրնէրնէրնէր....----        

    
ԱռաԱռաԱռաԱռաջինջինջինջին,,,,    այն՝ որ հոայն՝ որ հոայն՝ որ հոայն՝ որ հովիւվիւվիւվիւնենենեները իրենց կեանրը իրենց կեանրը իրենց կեանրը իրենց կեանքը խառքը խառքը խառքը խառ----

նած ըլնած ըլնած ըլնած ըլլալալալալով բնուլով բնուլով բնուլով բնութեան կեանթեան կեանթեան կեանթեան կեանքինքինքինքին,,,,    խրախրախրախրամատ չէմատ չէմատ չէմատ չէին ճանչին ճանչին ճանչին ճանչ----
նար երնար երնար երնար երկինկինկինկինքին ու երկքին ու երկքին ու երկքին ու երկրին միրին միրին միրին միջեւջեւջեւջեւ::::    Իրենց հաԻրենց հաԻրենց հաԻրենց համար երմար երմար երմար երկինք կինք կինք կինք 
ու երու երու երու երկիր տեկիր տեկիր տեկիր տեւաւաւաւական երկան երկան երկան երկակակակախօխօխօխօսուսուսուսութեան մէջ են եւ երթեան մէջ են եւ երթեան մէջ են եւ երթեան մէջ են եւ երկիկիկիկիրը րը րը րը 
իր հրաիր հրաիր հրաիր հրաշաշաշաշալիքլիքլիքլիքնենենեներով նորով նորով նորով նո´́́́յնյնյնյնքան Ասքան Ասքան Ասքան Աստուտուտուտուծոյ փառծոյ փառծոյ փառծոյ փառքը կը քը կը քը կը քը կը 
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պատպատպատպատմէմէմէմէ,,,,    որորորորքան երքան երքան երքան երկինկինկինկինքը՝ իր հաքը՝ իր հաքը՝ իր հաքը՝ իր համասմասմասմաստետետետեղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներովրովրովրով::::    
ԲնուԲնուԲնուԲնութեան մէջ զԱստթեան մէջ զԱստթեան մէջ զԱստթեան մէջ զԱստուած փաուած փաուած փաուած փառառառառաբաբաբաբանողնողնողնողներ են հոներ են հոներ են հոներ են հովիւվիւվիւվիւ----
նենենեներըրըրըրը,,,,    եւ ատոր հաեւ ատոր հաեւ ատոր հաեւ ատոր համար ալ նախ իրենք ականմար ալ նախ իրենք ականմար ալ նախ իրենք ականմար ալ նախ իրենք ականջաջաջաջալուր լուր լուր լուր 
եղան այն հրաեղան այն հրաեղան այն հրաեղան այն հրաշաշաշաշալի փալի փալի փալի փառառառառաբաբաբաբանաննաննաննանքինքինքինքին,,,,    որ հրեշոր հրեշոր հրեշոր հրեշտակտակտակտակնենենենե----
րը երրը երրը երրը երկինկինկինկինքքքքէն հնչեէն հնչեէն հնչեէն հնչեցուցուցուցուցին այն գիցին այն գիցին այն գիցին այն գիշեշեշեշերըրըրըրը,,,,    եւ այեւ այեւ այեւ այնունունունուհեհեհեհետեւ ալ տեւ ալ տեւ ալ տեւ ալ 
իրենք պիիրենք պիիրենք պիիրենք պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլալալալային առային առային առային առաջին աւեջին աւեջին աւեջին աւետողտողտողտողնենենեները աշրը աշրը աշրը աշխարխարխարխար----
հին՝ թէ իրենց Փրկիչ մը ծնած էր այն գիհին՝ թէ իրենց Փրկիչ մը ծնած էր այն գիհին՝ թէ իրենց Փրկիչ մը ծնած էր այն գիհին՝ թէ իրենց Փրկիչ մը ծնած էր այն գիշերշերշերշեր,,,,    ըստ երկըստ երկըստ երկըստ երկ----
նանանանային աւեյին աւեյին աւեյին աւետատատատաբեբեբեբերին խօսրին խօսրին խօսրին խօսքին (Ղկ 2քին (Ղկ 2քին (Ղկ 2քին (Ղկ 2....17171717----18)18)18)18),,,,    եւ իրենք պիեւ իրենք պիեւ իրենք պիեւ իրենք պի----
տի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլալալալային առային առային առային առաջին փաջին փաջին փաջին փառառառառաբաբաբաբանողնողնողնողնենենեները Ասրը Ասրը Ասրը Աստուտուտուտուծոծոծոծոյ (անդյ (անդյ (անդյ (անդ,,,,    
20)20)20)20)::::        

ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդրորդրորդրորդ,,,,    ԱստԱստԱստԱստուած հոուած հոուած հոուած հովիւվիւվիւվիւնենենեները ընտրը ընտրը ընտրը ընտրեցրեցրեցրեց,,,,    սկիզսկիզսկիզսկիզբէն բէն բէն բէն 
ծածածածանունունունուցացացացանենենենելու հալու հալու հալու համար՝ թէ ծնող մամար՝ թէ ծնող մամար՝ թէ ծնող մամար՝ թէ ծնող մանունունունուկը իր ժոկը իր ժոկը իր ժոկը իր ժողողողողովուրվուրվուրվուր----
դին Մեծ Հովիւը ըլդին Մեծ Հովիւը ըլդին Մեծ Հովիւը ըլդին Մեծ Հովիւը ըլլալալալալու սահլու սահլու սահլու սահմանմանմանմանուած էուած էուած էուած է::::    ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւրեւրեւրեւ,,,,    
ՄատՄատՄատՄատթէթէթէթէոս Աւեոս Աւեոս Աւեոս Աւետատատատարարարարանիչ Յինիչ Յինիչ Յինիչ Յիսուսուսուսուսի Բեթսի Բեթսի Բեթսի Բեթղեղեղեղեհէհէհէհէմի մէջ մի մէջ մի մէջ մի մէջ 
ծնունծնունծնունծնունդը կը դիդը կը դիդը կը դիդը կը դիտէ իբտէ իբտէ իբտէ իբրեւ կարեւ կարեւ կարեւ կատատատատարրրրուուուումը Միքմը Միքմը Միքմը Միքիաիաիաիայի մարյի մարյի մարյի մարգագագագա----
րէրէրէրէուուուութեանթեանթեանթեան,,,,    որ կոր կոր կոր կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ....    ,,,,Եւ դունԵւ դունԵւ դունԵւ դուն,,,,    ԲեթԲեթԲեթԲեթղեղեղեղեհէմհէմհէմհէմ,,,,    ՅուՅուՅուՅուդադադադայի երյի երյի երյի եր----
կիրկիրկիրկիր,,,,    ՅուՅուՅուՅուդադադադայի իշյի իշյի իշյի իշխանխանխանխաննենենեներուն մէջ փոքրուն մէջ փոքրուն մէջ փոքրուն մէջ փոքրարարարագոյգոյգոյգոյնը չեսնը չեսնը չեսնը չես....    որովորովորովորով----
հեհեհեհետեւ քեզտեւ քեզտեւ քեզտեւ քեզմէ պիմէ պիմէ պիմէ պիտի ելտի ելտի ելտի ելլէ իշլէ իշլէ իշլէ իշխան մըխան մըխան մըխան մը,,,,    որ իմ ժոոր իմ ժոոր իմ ժոոր իմ ժողողողողովուրդս՝ վուրդս՝ վուրդս՝ վուրդս՝ 
ԻսԻսԻսԻսրարարարայէյէյէյէլը պիլը պիլը պիլը պիտի հովտի հովտի հովտի հովուէուէուէուէ» » » » (Մտ 2(Մտ 2(Մտ 2(Մտ 2....6)6)6)6)::::    ԴաԴաԴաԴաւիւիւիւիթի քաթի քաթի քաթի քաղաղաղաղաքին քին քին քին 
մէջ ծմէջ ծմէջ ծմէջ ծնած այս մանած այս մանած այս մանած այս մանունունունուկը Դակը Դակը Դակը Դաւիւիւիւիթի ազթի ազթի ազթի ազգագագագատոհտոհտոհտոհմէն եւ անոր մէն եւ անոր մէն եւ անոր մէն եւ անոր 
հահահահարարարարազատ շազատ շազատ շազատ շառառառառաւիղն էրւիղն էրւիղն էրւիղն էր....    եւ ինչեւ ինչեւ ինչեւ ինչպէս Ասպէս Ասպէս Ասպէս Աստուտուտուտուծոյ այն օծծոյ այն օծծոյ այն օծծոյ այն օծ----
եաեաեաեալը իր մանլը իր մանլը իր մանլը իր մանկուկուկուկութեան հոթեան հոթեան հոթեան հովիւ էր եւ Ասվիւ էր եւ Ասվիւ էր եւ Ասվիւ էր եւ Աստուծտուծտուծտուծմէ կանչմէ կանչմէ կանչմէ կանչուեուեուեուե----
ցաւ թացաւ թացաւ թացաւ թագագագագաւոր ըլւոր ըլւոր ըլւոր ըլլալալալալուլուլուլու,,,,    այնայնայնայնպէս ալ հրեշպէս ալ հրեշպէս ալ հրեշպէս ալ հրեշտակտակտակտակնենենեներու աւերու աւերու աւերու աւե----
տած այս Օծտած այս Օծտած այս Օծտած այս Օծեալ Տէեալ Տէեալ Տէեալ Տէրը հորը հորը հորը հովիւվիւվիւվիւնենենեներու քարու քարու քարու քարայրայրայրայրի մը մէջ իբրի մը մէջ իբրի մը մէջ իբրի մը մէջ իբ----
րեւ հորեւ հորեւ հորեւ հովիւ կը ծնէր՝ յեվիւ կը ծնէր՝ յեվիւ կը ծնէր՝ յեվիւ կը ծնէր՝ յետոյ իր հօտոյ իր հօտոյ իր հօտոյ իր հօրը Դարը Դարը Դարը Դաւիւիւիւիթի թագթի թագթի թագթի թագաաաաւուուուորարարարա----
կան աթոկան աթոկան աթոկան աթոռը նստեռը նստեռը նստեռը նստելու հալու հալու հալու համարմարմարմար,,,,    ըստ Ասըստ Ասըստ Ասըստ Աստուտուտուտուծոյ կանծոյ կանծոյ կանծոյ կանխախախախա----
գոյն ծագոյն ծագոյն ծագոյն ծանուցնուցնուցնուցման՝ Գաբրիման՝ Գաբրիման՝ Գաբրիման՝ Գաբրիէլ հրեշէլ հրեշէլ հրեշէլ հրեշտատատատակին բերկին բերկին բերկին բերնով (Ղկ նով (Ղկ նով (Ղկ նով (Ղկ 
1111....32323232,,,,33)33)33)33)::::    ,,,,ԱնիԱնիԱնիԱնիկա հովիւի մը պէս իր հօկա հովիւի մը պէս իր հօկա հովիւի մը պէս իր հօկա հովիւի մը պէս իր հօտը պիտը պիտը պիտը պիտի հովտի հովտի հովտի հովուէուէուէուէ,,,,    
գառգառգառգառնուկնուկնուկնուկնենենեները իր բարը իր բարը իր բարը իր բազուզուզուզուկով կով կով կով պիպիպիպիտի ժողտի ժողտի ժողտի ժողվէվէվէվէ,,,,    եւ զաեւ զաեւ զաեւ զանոնք իր նոնք իր նոնք իր նոնք իր 
գիրգիրգիրգիրկին մէջ պիկին մէջ պիկին մէջ պիկին մէջ պիտի կրէտի կրէտի կրէտի կրէ»»»»,,,,    կկկկ’’’’ըսէ Եսաըսէ Եսաըսէ Եսաըսէ Եսայի մարյի մարյի մարյի մարգագագագարէ (40րէ (40րէ (40րէ (40....11)11)11)11)....    
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եւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիստոս ինք չյայտոս ինք չյայտոս ինք չյայտոս ինք չյայտատատատարարարարարե՞ցրե՞ցրե՞ցրե՞ց,,,,    ըսեըսեըսեըսելովլովլովլով....    ,,,,Ես եմ բաԵս եմ բաԵս եմ բաԵս եմ բարի րի րի րի 
հովիւըհովիւըհովիւըհովիւը....    բաբաբաբարի հովիւը՝ որ իր կեանրի հովիւը՝ որ իր կեանրի հովիւը՝ որ իր կեանրի հովիւը՝ որ իր կեանքը ոչքը ոչքը ոչքը ոչխարխարխարխարնենենեներուն հարուն հարուն հարուն հա----
մար կու տայմար կու տայմար կու տայմար կու տայ» » » » (Յհ 10(Յհ 10(Յհ 10(Յհ 10....11)11)11)11)::::    Իսկ ԵբԻսկ ԵբԻսկ ԵբԻսկ Եբրարարարայեցյեցյեցյեցւոց նաւոց նաւոց նաւոց նամամամամակին հեկին հեկին հեկին հե----
ղիղիղիղինանանանակկկկը կը շեշը կը շեշը կը շեշը կը շեշտէտէտէտէ,,,,    թէ Քրիսթէ Քրիսթէ Քրիսթէ Քրիստոս մետոս մետոս մետոս մեզի հազի հազի հազի համար իր կեանմար իր կեանմար իր կեանմար իր կեան----
քը որքը որքը որքը որպէս գեպէս գեպէս գեպէս գերարարարագոյն զոհ տագոյն զոհ տագոյն զոհ տագոյն զոհ տալով՝ ոլով՝ ոլով՝ ոլով՝ ո´́́́չ միայն մեր քաչ միայն մեր քաչ միայն մեր քաչ միայն մեր քահահահահա----
նանանանայայայայապեպեպեպետը եղաւտը եղաւտը եղաւտը եղաւ,,,,    որ միոր միոր միոր միանանանանգագագագամընդմընդմընդմընդմիշտ երկմիշտ երկմիշտ երկմիշտ երկնանանանային յին յին յին 
ՍրբաՍրբաՍրբաՍրբարարարարանը մտաւ մեր փոնը մտաւ մեր փոնը մտաւ մեր փոնը մտաւ մեր փոխախախախարէն՝ մեր մեղրէն՝ մեր մեղրէն՝ մեր մեղրէն՝ մեր մեղքեքեքեքերու քարու քարու քարու քաւոււոււոււու----
թեան հաթեան հաթեան հաթեան համարմարմարմար,,,,    այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ ,,,,Որ յաՈր յաՈր յաՈր յաւիւիւիւիտետետետենանանանական Ուխկան Ուխկան Ուխկան Ուխտին արիւտին արիւտին արիւտին արիւ----
նոնոնոնովը ոչվը ոչվը ոչվը ոչխարխարխարխարնենենեներուն մեծ Հովիւըրուն մեծ Հովիւըրուն մեծ Հովիւըրուն մեծ Հովիւը» » » » եղաւ (Եբր 13եղաւ (Եբր 13եղաւ (Եբր 13եղաւ (Եբր 13....20)20)20)20)::::        

ԵրԵրԵրԵրրորդրորդրորդրորդ,,,,    առաառաառաառաջին յայտջին յայտջին յայտջին յայտնունունունութիւնը հոթիւնը հոթիւնը հոթիւնը հովիւվիւվիւվիւնենենեներուն րուն րուն րուն 
եղաւ՝ նաեղաւ՝ նաեղաւ՝ նաեղաւ՝ նաեւ ցոյց տաեւ ցոյց տաեւ ցոյց տաեւ ցոյց տալու հալու հալու հալու համարմարմարմար,,,,    որ Քրիսոր Քրիսոր Քրիսոր Քրիստոս Հովտոս Հովտոս Հովտոս Հովուաուաուաուա----
պեպեպեպետը ըլտը ըլտը ըլտը ըլլալալալալով հանլով հանլով հանլով հանդերձ՝ իր հեդերձ՝ իր հեդերձ՝ իր հեդերձ՝ իր հետատատատագայ հօգայ հօգայ հօգայ հօտին խնամտին խնամտին խնամտին խնամքին քին քին քին 
հահահահամար ամէն բամար ամէն բամար ամէն բամար ամէն բանէ առաջ պէտք ունէ առաջ պէտք ունէ առաջ պէտք ունէ առաջ պէտք ունէր նէր նէր նէր ,,,,հոհոհոհովիւվիւվիւվիւնենենեներուրուրուրու»»»»,,,,    
որոնք իր ոչորոնք իր ոչորոնք իր ոչորոնք իր ոչխարխարխարխարնենենեները առաջրը առաջրը առաջրը առաջնորնորնորնորդէդէդէդէին խաին խաին խաին խաղաղ ջուղաղ ջուղաղ ջուղաղ ջուրերերերերու րու րու րու 
ափեափեափեափերը եւ երկրը եւ երկրը եւ երկրը եւ երկնանանանաւոր Հօր միւոր Հօր միւոր Հօր միւոր Հօր միակ փաակ փաակ փաակ փարարարարախըխըխըխը,,,,    ճիշդ ինչճիշդ ինչճիշդ ինչճիշդ ինչպէս պէս պէս պէս 
ՊօՊօՊօՊօղոս առաքղոս առաքղոս առաքղոս առաքեալ Եփեեալ Եփեեալ Եփեեալ Եփեսոսոսոսոսի երէցսի երէցսի երէցսի երէցնենենեները կը յորրը կը յորրը կը յորրը կը յորդոդոդոդորէր՝ ըսերէր՝ ըսերէր՝ ըսերէր՝ ըսե----
լովլովլովլով....    ,,,,ՈւՈւՈւՈւրեմն զգուրեմն զգուրեմն զգուրեմն զգուշաշաշաշացէք ձեր անցէք ձեր անցէք ձեր անցէք ձեր անձեձեձեձերուն եւ ամրուն եւ ամրուն եւ ամրուն եւ ամբողջ հօբողջ հօբողջ հօբողջ հօ----
տինտինտինտին,,,,    որուն վրայ Սուրբ Հոորուն վրայ Սուրբ Հոորուն վրայ Սուրբ Հոորուն վրայ Սուրբ Հոգին ձեզ տեգին ձեզ տեգին ձեզ տեգին ձեզ տեսուչ կարսուչ կարսուչ կարսուչ կարգեցգեցգեցգեց,,,,    որորորոր----
պէսպէսպէսպէսզի հովզի հովզի հովզի հովուէք Ասուէք Ասուէք Ասուէք Աստուտուտուտուծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեղեղեղեղեցին՝ որ Քրիսցին՝ որ Քրիսցին՝ որ Քրիսցին՝ որ Քրիստոս իր տոս իր տոս իր տոս իր 
արիւարիւարիւարիւնոնոնոնովը գնեցվը գնեցվը գնեցվը գնեց» » » » (Գրծ 20(Գրծ 20(Գրծ 20(Գրծ 20....28)28)28)28)::::        

    
2222....----    ՔԱՔԱՔԱՔԱՐԱՅՐԱՅՐԱՅՐԱՅՐԸՐԸՐԸՐԸ,,,,    ուր ծնաւ Յիուր ծնաւ Յիուր ծնաւ Յիուր ծնաւ Յիսուսսուսսուսսուս,,,,    հահահահամամամամաձայն 2րդ ձայն 2րդ ձայն 2րդ ձայն 2րդ 

դադադադարէն եկող հնարէն եկող հնարէն եկող հնարէն եկող հնագոյն աւանգոյն աւանգոյն աւանգոյն աւանդուդուդուդութեան մըթեան մըթեան մըթեան մը,,,,    իբիբիբիբրեւ նիւրեւ նիւրեւ նիւրեւ նիւթաթաթաթա----
կան յարկ՝ ոչինչ կկան յարկ՝ ոչինչ կկան յարկ՝ ոչինչ կկան յարկ՝ ոչինչ կ’’’’ըսէ մեըսէ մեըսէ մեըսէ մեզիզիզիզի....    եւ սաեւ սաեւ սաեւ սակայն շատ բան կրնակայն շատ բան կրնակայն շատ բան կրնակայն շատ բան կրնայ յ յ յ 
ըսել՝ եթէ տարըսել՝ եթէ տարըսել՝ եթէ տարըսել՝ եթէ տարբեր անբեր անբեր անբեր անկիւկիւկիւկիւնէ դինէ դինէ դինէ դիտենք զայնտենք զայնտենք զայնտենք զայն::::        

ՆախՆախՆախՆախ,,,,    դիդիդիդիտետետետեցէք՝ որ Քրիսցէք՝ որ Քրիսցէք՝ որ Քրիսցէք՝ որ Քրիստոտոտոտոսի երկսի երկսի երկսի երկրարարարաւոր կեանւոր կեանւոր կեանւոր կեանքը քը քը քը 
սկիզբ կսկիզբ կսկիզբ կսկիզբ կ’’’’առառառառնէ քանէ քանէ քանէ քարայրայրայրայրի մը մէջ եւ խարի մը մէջ եւ խարի մը մէջ եւ խարի մը մէջ եւ խաչի վրայ պաչի վրայ պաչի վրայ պաչի վրայ պատատատատա----
րարարարագուգուգուգումէն ետք՝ վերմէն ետք՝ վերմէն ետք՝ վերմէն ետք՝ վեր----    ջին հանգրջին հանգրջին հանգրջին հանգրուաուաուաուանին՝ կնին՝ կնին՝ կնին՝ կ’’’’երերերերթայ հանգթայ հանգթայ հանգթայ հանգ----
չիլ դարձչիլ դարձչիլ դարձչիլ դարձեալ քաեալ քաեալ քաեալ քարայրայրայրայրի մը մէջրի մը մէջրի մը մէջրի մը մէջ::::    ԲեթԲեթԲեթԲեթղեղեղեղեհէհէհէհէմի քամի քամի քամի քարայրայրայրայրին րին րին րին 
մէմէմէմէջ կոյս մօրջ կոյս մօրջ կոյս մօրջ կոյս մօրմէն կը ծնի՝ անամէն կը ծնի՝ անամէն կը ծնի՝ անամէն կը ծնի՝ անարատ իր կեանրատ իր կեանրատ իր կեանրատ իր կեանքով Ադաքով Ադաքով Ադաքով Ադա----
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մամամամածին մարդծին մարդծին մարդծին մարդկուկուկուկութեան մեղթեան մեղթեան մեղթեան մեղքի մուրքի մուրքի մուրքի մուրհակհակհակհակնենենեները պատրը պատրը պատրը պատռեռեռեռելու լու լու լու 
հահահահամարմարմարմար,,,,    իսկ Գողիսկ Գողիսկ Գողիսկ Գողգոգոգոգոթաթաթաթայի կոյս քայի կոյս քայի կոյս քայի կոյս քարայրայրայրայրէն սուրբ յարէն սուրբ յարէն սուրբ յարէն սուրբ յարուրուրուրու----
թեամբ՝ վերըսթեամբ՝ վերըսթեամբ՝ վերըսթեամբ՝ վերըստին կը ծնի եւ հոտին կը ծնի եւ հոտին կը ծնի եւ հոտին կը ծնի եւ հոգեգեգեգեղէն յաղէն յաղէն յաղէն յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կան կան կան 
կեանկեանկեանկեանքի դուքի դուքի դուքի դուռը կը բառը կը բառը կը բառը կը բանայ հոնայ հոնայ հոնայ հողեղեղեղեղէնղէնղէնղէննենենեներուս առրուս առրուս առրուս առջեջեջեջեււււ::::    Մեծ է Մեծ է Մեծ է Մեծ է 
փրկափրկափրկափրկագորգորգորգործածածածական խորկան խորկան խորկան խորհուրհուրհուրհուրդը այս երդը այս երդը այս երդը այս երկու ծնունդկու ծնունդկու ծնունդկու ծնունդնենենեներունրունրունրուն,,,,    
եւ երեւ երեւ երեւ երկուքն ալ քակուքն ալ քակուքն ալ քակուքն ալ քարայրայրայրայրի մը ժայրի մը ժայրի մը ժայրի մը ժայռեռեռեռեղէն բնաղէն բնաղէն բնաղէն բնական կական կական կական կառոյռոյռոյռոյ----
ցին կապցին կապցին կապցին կապուած ըլուած ըլուած ըլուած ըլլալալալալով՝ կարլով՝ կարլով՝ կարլով՝ կարծէք կը յիծէք կը յիծէք կը յիծէք կը յիշեցշեցշեցշեցնեն թէ անոնք նեն թէ անոնք նեն թէ անոնք նեն թէ անոնք ----    
Ծնունդ եւ ՅաԾնունդ եւ ՅաԾնունդ եւ ՅաԾնունդ եւ Յարուրուրուրութիւն թիւն թիւն թիւն ----    երերերերկուքն ալ հակուքն ալ հակուքն ալ հակուքն ալ հաւատւատւատւատքի այն բեքի այն բեքի այն բեքի այն բե----
ւեռւեռւեռւեռնենենեները եւ այն ամուր ժայրը եւ այն ամուր ժայրը եւ այն ամուր ժայրը եւ այն ամուր ժայռռռռերն եներն եներն եներն են,,,,    որոնց առանցորոնց առանցորոնց առանցորոնց առանցքին քին քին քին 
շուրջ պէտք է դառշուրջ պէտք է դառշուրջ պէտք է դառշուրջ պէտք է դառնայ մեր հանայ մեր հանայ մեր հանայ մեր հաւատւատւատւատքի կեանքի կեանքի կեանքի կեանքը եւ որոնց քը եւ որոնց քը եւ որոնց քը եւ որոնց 
վրայ պէտք է շիվրայ պէտք է շիվրայ պէտք է շիվրայ պէտք է շինենք մեր հանենք մեր հանենք մեր հանենք մեր հաւատւատւատւատքի տուքի տուքի տուքի տունենենեներըրըրըրը::::        

ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդրորդրորդրորդ,,,,    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս իր քատոս իր քատոս իր քատոս իր քարայրայրայրայրը կրը կրը կրը կ’’’’ընընընընծածածածայէ իբյէ իբյէ իբյէ իբրեւ րեւ րեւ րեւ 
օրիօրիօրիօրինակ՝ իր Եկենակ՝ իր Եկենակ՝ իր Եկենակ՝ իր Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիինինինին,,,,    որ հաոր հաոր հաոր հաւատւատւատւատքի վէքի վէքի վէքի վէմին վրայ շինմին վրայ շինմին վրայ շինմին վրայ շին----
ուած էուած էուած էուած է,,,,    եւ ուր մարեւ ուր մարեւ ուր մարեւ ուր մարդիկ պէտք է դիկ պէտք է դիկ պէտք է դիկ պէտք է գան գան գան գան ----    ՅիՅիՅիՅիսուս մասուս մասուս մասուս մանունունունուկին կին կին կին 
այայայայցեցեցեցելող հոլող հոլող հոլող հովիւվիւվիւվիւնենենեներունրունրունրուն,,,,    մոմոմոմոգեգեգեգերուն եւ ուրուն եւ ուրուն եւ ուրուն եւ ուրիշրիշրիշրիշնենենեներու պէս րու պէս րու պէս րու պէս ----    
իրենց սիրիրենց սիրիրենց սիրիրենց սիրտետետետերը ընրը ընրը ընրը ընծածածածայեյեյեյելու հալու հալու հալու համար մանմար մանմար մանմար մանկացկացկացկացեալ Աստեալ Աստեալ Աստեալ Աստ----
ուաուաուաուածորդիծորդիծորդիծորդիինինինին::::        

Բայց քաԲայց քաԲայց քաԲայց քարայրայրայրայրը աւերը աւերը աւերը աւելի առարլի առարլի առարլի առարկակակակայայայայական եւ աւեկան եւ աւեկան եւ աւեկան եւ աւելի անլի անլի անլի ան----
միմիմիմիջաջաջաջական բան մըն ալ կը թեկան բան մըն ալ կը թեկան բան մըն ալ կը թեկան բան մըն ալ կը թելադլադլադլադրէ մերէ մերէ մերէ մեզիզիզիզի,,,,    եւ մաեւ մաեւ մաեւ մանանանանաւանդւանդւանդւանդ    
մեր ժոմեր ժոմեր ժոմեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդինդինդինդին::::    ՄտաՄտաՄտաՄտածեծեծեծեցէքցէքցէքցէք,,,,    արարարարդադադադարեւրեւրեւրեւ,,,,    թէ Քրիսթէ Քրիսթէ Քրիսթէ Քրիստոս տոս տոս տոս 
քաքաքաքարայրայրայրայրի մը մէջ ծնաւրի մը մէջ ծնաւրի մը մէջ ծնաւրի մը մէջ ծնաւ,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ այս աշտեւ այս աշտեւ այս աշտեւ այս աշխարխարխարխարհի իջեհի իջեհի իջեհի իջե----
ւանւանւանւաննենենեներուն մէջ տեղ չուրուն մէջ տեղ չուրուն մէջ տեղ չուրուն մէջ տեղ չունենենենեցաւցաւցաւցաւ::::    ԱյԱյԱյԱյդուդուդուդուհանհանհանհանդերձդերձդերձդերձ,,,,    իրեն իրեն իրեն իրեն 
կանկանկանկանչեց եւ իր երկչեց եւ իր երկչեց եւ իր երկչեց եւ իր երկնանանանաւոր Հօր տոււոր Հօր տոււոր Հօր տոււոր Հօր տունը հրանը հրանը հրանը հրաւիւիւիւիրեց բորեց բորեց բորեց բոլոր լոր լոր լոր 
մարմարմարմարդիդիդիդիկըկըկըկը,,,,    մամամամանանանանաւանդ անոնք՝ որոնք այս ւանդ անոնք՝ որոնք այս ւանդ անոնք՝ որոնք այս ւանդ անոնք՝ որոնք այս աշաշաշաշխարխարխարխարհի հի հի հի 
իջեիջեիջեիջեւանւանւանւաննենենեներէն մերժրէն մերժրէն մերժրէն մերժուած են ու տեղ չուուած են ու տեղ չուուած են ու տեղ չուուած են ու տեղ չունին նին նին նին ............::::    ԱնԱնԱնԱնհիւհիւհիւհիւրընրընրընրըն----
կալկալկալկալ,,,,    անարանարանարանարդարդարդարդար,,,,    եւ հօեւ հօեւ հօեւ հօրերերերենանանանական յարկ մը ուկան յարկ մը ուկան յարկ մը ուկան յարկ մը ունենենենենանանանալու լու լու լու 
մարդմարդմարդմարդկակակակային ամեյին ամեյին ամեյին ամենէն տարնէն տարնէն տարնէն տարրարարարական իրական իրական իրական իրաւունքւունքւունքւունքնենենեները ուրը ուրը ուրը ուրիշ րիշ րիշ րիշ 
եղեղեղեղբայր մարբայր մարբայր մարբայր մարդոց զլադոց զլադոց զլադոց զլացող այս աշցող այս աշցող այս աշցող այս աշխարխարխարխարհին դիհին դիհին դիհին դիմաց՝ քամաց՝ քամաց՝ քամաց՝ քարայրայրայրայ----
րի մը մէկ անրի մը մէկ անրի մը մէկ անրի մը մէկ անկիւնը իր ծնունկիւնը իր ծնունկիւնը իր ծնունկիւնը իր ծնունդով՝ Քրիսդով՝ Քրիսդով՝ Քրիսդով՝ Քրիստոս տետոս տետոս տետոս տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօ----
րէն կը խարէն կը խարէն կը խարէն կը խարարարարանէ այդ անարնէ այդ անարնէ այդ անարնէ այդ անարդադադադարուրուրուրութիւնը եւ կը պատթիւնը եւ կը պատթիւնը եւ կը պատթիւնը եւ կը պատգագագագա----



 

www.hygradaran.com 98 

մէմէմէմէ,,,,    թէ իւթէ իւթէ իւթէ իւրարարարաքանքանքանքանչիւր մարդ աստչիւր մարդ աստչիւր մարդ աստչիւր մարդ աստուաուաուաուածածածածատուր անբռտուր անբռտուր անբռտուր անբռնանանանա----
բաբաբաբարերերերելի իրալի իրալի իրալի իրաւունւունւունւունքը ուքը ուքը ուքը ունի՝ իր հօնի՝ իր հօնի՝ իր հօնի՝ իր հօրերերերենանանանական յարկան յարկան յարկան յարկը ուկը ուկը ուկը ունենենենենանանանա----
լուլուլուլու::::    Այս աշԱյս աշԱյս աշԱյս աշխարխարխարխարհէն չէր Յիհէն չէր Յիհէն չէր Յիհէն չէր Յիսուսսուսսուսսուս....    այս աշայս աշայս աշայս աշխարխարխարխարհը իր հայհը իր հայհը իր հայհը իր հայ----
րերերերենինինինիքը չէր քը չէր քը չէր քը չէր եւ ինք նոյեւ ինք նոյեւ ինք նոյեւ ինք նոյնիսկ իր գլունիսկ իր գլունիսկ իր գլունիսկ իր գլուխը հանգխը հանգխը հանգխը հանգչեցչեցչեցչեցնենենենելու լու լու լու 
տեղ մը չուտեղ մը չուտեղ մը չուտեղ մը չունէրնէրնէրնէր....    պանպանպանպանդուխտ մըն էր եւ այդդուխտ մըն էր եւ այդդուխտ մըն էր եւ այդդուխտ մըն էր եւ այդպիպիպիպիսին մնացսին մնացսին մնացսին մնաց,,,,    
ատով իսկ ինքատով իսկ ինքատով իսկ ինքատով իսկ ինքզինք նոյզինք նոյզինք նոյզինք նոյնացնացնացնացնենենենելով բոլով բոլով բոլով բոլոր անլոր անլոր անլոր անհայհայհայհայրերերերենիք նիք նիք նիք 
կամ հայկամ հայկամ հայկամ հայրենրենրենրենաաաազուրկ մարզուրկ մարզուրկ մարզուրկ մարդոց հետդոց հետդոց հետդոց հետ,,,,    եւ իր սուրբ Ծնունեւ իր սուրբ Ծնունեւ իր սուրբ Ծնունեւ իր սուրբ Ծնուն----
դով պատգադով պատգադով պատգադով պատգամեմեմեմելով՝ թէ ամէն պանլով՝ թէ ամէն պանլով՝ թէ ամէն պանլով՝ թէ ամէն պանդուխտ ու գաղդուխտ ու գաղդուխտ ու գաղդուխտ ու գաղթաթաթաթական կան կան կան 
աստաստաստաստոոոուաւաւաւածածածածապարպարպարպարգեւ իրագեւ իրագեւ իրագեւ իրաւունւունւունւունքը եւ մաքը եւ մաքը եւ մաքը եւ մանանանանաւանդ սրբաւանդ սրբաւանդ սրբաւանդ սրբա----
զան պարտզան պարտզան պարտզան պարտքը ուքը ուքը ուքը ունի՝ իր հայնի՝ իր հայնի՝ իր հայնի՝ իր հայրերերերենի հողն ու տունի հողն ու տունի հողն ու տունի հողն ու տունը փնտռենը փնտռենը փնտռենը փնտռե----
լու եւ հոն դառլու եւ հոն դառլու եւ հոն դառլու եւ հոն դառնանանանալուլուլուլու::::        

Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյջոյջոյջոյ,,,,    սիսիսիսիրերերերելիլիլիլիներներներներ,,,,    ձեր ակձեր ակձեր ակձեր ակնարնարնարնարկը յակը յակը յակը յառեռեռեռեցէք այն ցէք այն ցէք այն ցէք այն 
մսումսումսումսուրին՝ ուր աստրին՝ ուր աստրին՝ ուր աստրին՝ ուր աստուաուաուաուածածածածային մանյին մանյին մանյին մանկիկիկիկիկը պառկը պառկը պառկը պառկած էկած էկած էկած է::::    ՍոՍոՍոՍո----
վովովովորարարարաբար կենբար կենբար կենբար կենդադադադանինինինինենենեներուն րուն րուն րուն կեկեկեկերը պարը պարը պարը պարուրուրուրունանանանակող քակող քակող քակող քարէ րէ րէ րէ 
կամ փայկամ փայկամ փայկամ փայտէ մեծ ամանն է մսուտէ մեծ ամանն է մսուտէ մեծ ամանն է մսուտէ մեծ ամանն է մսուրըրըրըրը,,,,    առառառառհահահահասասասասարակ յարրակ յարրակ յարրակ յարդով դով դով դով 
լելելելեցունցունցունցուն::::    Բայց նաԲայց նաԲայց նաԲայց նայեյեյեյեցէցէցէցէ´́́́քքքք,,,,    անիանիանիանիկա հիկա հիկա հիկա հիմա այն պարմա այն պարմա այն պարմա այն պարզուկ զուկ զուկ զուկ 
բայց սրբաբայց սրբաբայց սրբաբայց սրբազան սեզան սեզան սեզան սեղանն էղանն էղանն էղանն է,,,,    որուն վրայ Ասորուն վրայ Ասորուն վրայ Ասորուն վրայ Աստուտուտուտուծոյ անածոյ անածոյ անածոյ անա----
րատ Գառրատ Գառրատ Գառրատ Գառնունունունուկը կը պառկը կը պառկը կը պառկը կը պառկիկիկիկի,,,,    կու գայ ինքկու գայ ինքկու գայ ինքկու գայ ինքզինք տազինք տազինք տազինք տալու լու լու լու 
մարմարմարմարդոց փրկուդոց փրկուդոց փրկուդոց փրկութեան հաթեան հաթեան հաթեան համամամամարրրր,,,,    զոզոզոզոհի սեհի սեհի սեհի սեղան կը բարձղան կը բարձղան կը բարձղան կը բարձրարարարա----
նայ՝ Իսանայ՝ Իսանայ՝ Իսանայ՝ Իսահահահահակի եւ բոկի եւ բոկի եւ բոկի եւ բոլոր Իսալոր Իսալոր Իսալոր Իսահակհակհակհակնենենեներու փորու փորու փորու փոխախախախարէնրէնրէնրէն,,,,    եւ իր եւ իր եւ իր եւ իր 
անանանանձին պաձին պաձին պաձին պատատատատարարարարագուգուգուգումով կը բաշխմով կը բաշխմով կը բաշխմով կը բաշխուի եւ կը մաուի եւ կը մաուի եւ կը մաուի եւ կը մատուցտուցտուցտուցուի ուի ուի ուի 
բոբոբոբոլոլոլոլորինրինրինրին,,,,    իբիբիբիբրեւ անրեւ անրեւ անրեւ անմամամամահահահահարար կերար կերար կերար կերարարարակուրկուրկուրկուր,,,,    դեղ կենդեղ կենդեղ կենդեղ կենդադադադանունունունու----
թեանթեանթեանթեան::::        

    Ամէն անԱմէն անԱմէն անԱմէն անգամ որ Քրիսգամ որ Քրիսգամ որ Քրիսգամ որ Քրիստոտոտոտոսի սուրբ Ծնունսի սուրբ Ծնունսի սուրբ Ծնունսի սուրբ Ծնունդը կը տօդը կը տօդը կը տօդը կը տօ----
նենքնենքնենքնենք,,,,    պէտք է հոպէտք է հոպէտք է հոպէտք է հովիւվիւվիւվիւնենենեներուն հետ մենք եւս երրուն հետ մենք եւս երրուն հետ մենք եւս երրուն հետ մենք եւս երթանք Բեթթանք Բեթթանք Բեթթանք Բեթ----
լելելելեհէմհէմհէմհէմ,,,,    մտքի եւ հոգիի թեմտքի եւ հոգիի թեմտքի եւ հոգիի թեմտքի եւ հոգիի թեւեւեւեւերովրովրովրով,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի մարդզի մարդզի մարդզի մարդկայկայկայկայնունունունու----
թեան իսթեան իսթեան իսթեան իսկակակակական դական դական դական դասը սորսը սորսը սորսը սորվինք այնվինք այնվինք այնվինք այնտեղտեղտեղտեղ,,,,    եւ մեր մարդեւ մեր մարդեւ մեր մարդեւ մեր մարդ----
կուկուկուկութեան մէջ աստթեան մէջ աստթեան մէջ աստթեան մէջ աստիիիիճան մը եւս վեր բարձճան մը եւս վեր բարձճան մը եւս վեր բարձճան մը եւս վեր բարձրարարարանանքնանքնանքնանք::::    ՏեսՏեսՏեսՏես----
նենք այննենք այննենք այննենք այնտեղ՝ իր թետեղ՝ իր թետեղ՝ իր թետեղ՝ իր թեւեւեւեւերը մերը մերը մերը մեզի պարզի պարզի պարզի պարզած հրազած հրազած հրազած հրաշաշաշաշալիլիլիլի    ՄաՄաՄաՄա----
նունունունուկըկըկըկը,,,,    որ անոր անոր անոր անտունտունտունտուն, , , , գաղգաղգաղգաղթաթաթաթակակակականի ցնցոնի ցնցոնի ցնցոնի ցնցոտիտիտիտինենենեներու մէջ րու մէջ րու մէջ րու մէջ 
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փաթթփաթթփաթթփաթթուած՝ արուած՝ արուած՝ արուած՝ արդադադադարուրուրուրութեան անթեան անթեան անթեան անժաժաժաժամանմանմանմանցեցեցեցելի խոսլի խոսլի խոսլի խոստուտուտուտումը մը մը մը 
կու տայ մեկու տայ մեկու տայ մեկու տայ մեզի եւ բոզի եւ բոզի եւ բոզի եւ բոլոր ժոլոր ժոլոր ժոլոր ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեներունրունրունրուն,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի զի զի զի 
մարմմարմմարմմարմնացնացնացնացեալ իր պատեալ իր պատեալ իր պատեալ իր պատկեկեկեկերին ընդրին ընդրին ընդրին ընդմէմէմէմէջէն տեսջէն տեսջէն տեսջէն տեսնենք աշնենք աշնենք աշնենք աշ----
խարխարխարխարհի մեր եղհի մեր եղհի մեր եղհի մեր եղբայրբայրբայրբայրնենենեներըրըրըրը....    որորորորպէսպէսպէսպէսզի մենք զի մենք զի մենք զի մենք մեզ նոյմեզ նոյմեզ նոյմեզ նոյնացնացնացնաց----
նենք՝ Հանենք՝ Հանենք՝ Հանենք՝ Հայասյասյասյաստատատատանի թէ ազանի թէ ազանի թէ ազանի թէ ազատագտագտագտագրարարարական պայկան պայկան պայկան պայքաքաքաքարի երրի երրի երրի եր----
կունկունկունկունքին մէջ տուայքին մէջ տուայքին մէջ տուայքին մէջ տուայտող Արտող Արտող Արտող Արցացացացախի մեր այն եղխի մեր այն եղխի մեր այն եղխի մեր այն եղբայրբայրբայրբայրնենենենե----
րուն հետ՝ որոնք այս օրերուն հետ՝ որոնք այս օրերուն հետ՝ որոնք այս օրերուն հետ՝ որոնք այս օրերուն հարուն հարուն հարուն հացէ զուրկ են ու ցրտացէ զուրկ են ու ցրտացէ զուրկ են ու ցրտացէ զուրկ են ու ցրտա----
հարհարհարհար,,,,    անանանանտուն են եւ աներտուն են եւ աներտուն են եւ աներտուն են եւ աներդիքդիքդիքդիք,,,,    գաղգաղգաղգաղթաթաթաթական են ու պանկան են ու պանկան են ու պանկան են ու պան----
դուխտդուխտդուխտդուխտ,,,,    վշտավշտավշտավշտահար են ու սգահար են ու սգահար են ու սգահար են ու սգաւորւորւորւոր,,,,    եւ պէտք ուեւ պէտք ուեւ պէտք ուեւ պէտք ունին այնին այնին այնին այցեցեցեցե----
լու հոլու հոլու հոլու հոգիգիգիգինենենեներուրուրուրու,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի անոնցզի անոնցզի անոնցզի անոնցմով ջերմով ջերմով ջերմով ջերմամամամանան ու նան ու նան ու նան ու 
քաղցքաղցքաղցքաղցրարարարանան ու կեննան ու կեննան ու կեննան ու կենդադադադանանանանանան դարձնան դարձնան դարձնան դարձեալեալեալեալ::::        

ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́,,,,    ամէն Ծնունամէն Ծնունամէն Ծնունամէն Ծնունդի պէտք է հոդի պէտք է հոդի պէտք է հոդի պէտք է հովիւվիւվիւվիւնենենեներուն հետ րուն հետ րուն հետ րուն հետ 
մենք եւս երմենք եւս երմենք եւս երմենք եւս երթանք Բեթթանք Բեթթանք Բեթթանք Բեթղեղեղեղեհէմհէմհէմհէմ,,,,    մտքի եւ հոգիի քայմտքի եւ հոգիի քայմտքի եւ հոգիի քայմտքի եւ հոգիի քայլելելելերովրովրովրով,,,,    
որորորորպէսպէսպէսպէսզի կազի կազի կազի կարերերերենանք աննանք աննանք աննանք անգամ մը եւս տեսգամ մը եւս տեսգամ մը եւս տեսգամ մը եւս տեսնել եւ փորնել եւ փորնել եւ փորնել եւ փորձեձեձեձել լ լ լ 
հասկհասկհասկհասկնալնալնալնալ,,,,    թէ թէ թէ թէ ,,,,Ի՞նչ է այս բաԻ՞նչ է այս բաԻ՞նչ է այս բաԻ՞նչ է այս բանընընընը,,,,    որ Տէոր Տէոր Տէոր Տէրը մերը մերը մերը մեզի ցոյց զի ցոյց զի ցոյց զի ցոյց 
տուաւտուաւտուաւտուաւ»»»»::::    Եւ այն ատենԵւ այն ատենԵւ այն ատենԵւ այն ատեն,,,,    վստահ եղէքվստահ եղէքվստահ եղէքվստահ եղէք,,,,    հրեշհրեշհրեշհրեշտակտակտակտակնենենեներուն րուն րուն րուն 
երկերկերկերկնանանանաբարբարբարբարբառ փաբառ փաբառ փաբառ փառառառառաբաբաբաբանունունունութիւնն ու աւեթիւնն ու աւեթիւնն ու աւեթիւնն ու աւետիտիտիտիսը մեր ալ սը մեր ալ սը մեր ալ սը մեր ալ 
սիրսիրսիրսիրտետետետերուն մէջ եւ շրթներուն մէջ եւ շրթներուն մէջ եւ շրթներուն մէջ եւ շրթներուն վրայ կը դառրուն վրայ կը դառրուն վրայ կը դառրուն վրայ կը դառնայ աննայ աննայ աննայ անկաշկաշկաշկաշ----
կանդ արկանդ արկանդ արկանդ արձաձաձաձագանգանգանգանգը երկգը երկգը երկգը երկնանանանային երյին երյին երյին երգին՝ գին՝ գին՝ գին՝     

    ,,,,ԲարԲարԲարԲարձձձձունքունքունքունքնենենեներուն մէջ Ասրուն մէջ Ասրուն մէջ Ասրուն մէջ Աստուտուտուտուծոյ փածոյ փածոյ փածոյ փա՜՜՜՜ռքռքռքռք....        
    երկերկերկերկրի վրայ խարի վրայ խարի վրայ խարի վրայ խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւն (թող ըլթիւն (թող ըլթիւն (թող ըլթիւն (թող ըլլայ) լայ) լայ) լայ)     
    եւ մարեւ մարեւ մարեւ մարդոց մէջ՝ հադոց մէջ՝ հադոց մէջ՝ հադոց մէջ՝ հաճուճուճուճութիւնթիւնթիւնթիւն»»»»,,,,        
եւ մենք մեզ կաեւ մենք մեզ կաեւ մենք մեզ կաեւ մենք մեզ կառուռուռուռուցած Քրիսցած Քրիսցած Քրիսցած Քրիստոտոտոտոսի անսի անսի անսի անսարսարսարսարսեսեսեսելի ժայլի ժայլի ժայլի ժայ----

ռին վրայ՝ իբռին վրայ՝ իբռին վրայ՝ իբռին վրայ՝ իբրեւ եկերեւ եկերեւ եկերեւ եկեղեղեղեղեցի եւ ժոցի եւ ժոցի եւ ժոցի եւ ժողողողողովուրդ՝ խավուրդ՝ խավուրդ՝ խավուրդ՝ խաղաղաղաղաղուղուղուղութեան թեան թեան թեան 
ԻշԻշԻշԻշխախախախանին ու մեր Հովնին ու մեր Հովնին ու մեր Հովնին ու մեր Հովուաուաուաուապեպեպեպետին առաջտին առաջտին առաջտին առաջնորնորնորնորդուդուդուդութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
մեր կեանմեր կեանմեր կեանմեր կեանքեքեքեքերը կը տարը կը տարը կը տարը կը տանինք դէնինք դէնինք դէնինք դէպի արպի արպի արպի արդադադադարուրուրուրութեան եւ թեան եւ թեան եւ թեան եւ 
խախախախաղաղաղաղաղուղուղուղութեան հոթեան հոթեան հոթեան հովիտվիտվիտվիտնենենեներըրըրըրը::::        
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ԾՆՈՒՆԴԾՆՈՒՆԴԾՆՈՒՆԴԾՆՈՒՆԴ,,,,    ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ 

ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ    
    
• • • • Երեք անունԵրեք անունԵրեք անունԵրեք անուններներներներ,,,,    բայց խորբայց խորբայց խորբայց խորքին մէջ երքին մէջ երքին մէջ երքին մէջ երկու տօկու տօկու տօկու տօներներներներ,,,,    

որոնք Հայաստանեայց Եկեորոնք Հայաստանեայց Եկեորոնք Հայաստանեայց Եկեորոնք Հայաստանեայց Եկեղեղեղեղեցին միշտ միցին միշտ միցին միշտ միցին միշտ միաաաասին կը տօսին կը տօսին կը տօսին կը տօ----
նէնէնէնէ,,,,    ամամամամրօրօրօրօրէն պահրէն պահրէն պահրէն պահպապապապանենենենելով սկզբնալով սկզբնալով սկզբնալով սկզբնական Եկեկան Եկեկան Եկեկան Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ւոյ ւոյ ւոյ 
հնահնահնահնագոյն աւանգոյն աւանգոյն աւանգոյն աւանդուդուդուդութիւնն ու սոթիւնն ու սոթիւնն ու սոթիւնն ու սովովովովորուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    որ միոր միոր միոր միաաաաժաժաժաժա----
մամամամանակ պայնակ պայնակ պայնակ պայքաքաքաքարերերերելու հալու հալու հալու համար էր քրիսմար էր քրիսմար էր քրիսմար էր քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական հական հական հական հա----
ւատւատւատւատքին սպառքին սպառքին սպառքին սպառնանանանացող սխալ եւ աղանցող սխալ եւ աղանցող սխալ եւ աղանցող սխալ եւ աղանդադադադաւուուուորարարարական ըմբռկան ըմբռկան ըմբռկան ըմբռ----
նունունունումնեմնեմնեմներու դէմրու դէմրու դէմրու դէմ::::        

    
ԱՍՏԱՍՏԱՍՏԱՍՏՈՒԱՈՒԱՈՒԱՈՒԱԾԱԾԱԾԱԾԱՅԱՅՏՅԱՅՏՅԱՅՏՅԱՅՏՆՈՒՆՈՒՆՈՒՆՈՒԹԻՒՆԸԹԻՒՆԸԹԻՒՆԸԹԻՒՆԸ    
• • • • ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի ծնունսի ծնունսի ծնունսի ծնունդդդդը առաը առաը առաը առաջին հերջին հերջին հերջին հերթին Յայտթին Յայտթին Յայտթին Յայտնունունունու----

թիւն կամ Աստթիւն կամ Աստթիւն կամ Աստթիւն կամ Աստուաուաուաուածածածածայայտյայտյայտյայտնունունունութիւն կը կոչթիւն կը կոչթիւն կը կոչթիւն կը կոչուիուիուիուի,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհե----
տեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստուած եկաւ մեուած եկաւ մեուած եկաւ մեուած եկաւ մեզի հետ ըլզի հետ ըլզի հետ ըլզի հետ ըլլալալալալու եւ մեր մէջ բնալու եւ մեր մէջ բնալու եւ մեր մէջ բնալու եւ մեր մէջ բնա----
կեկեկեկելուլուլուլու::::    ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս Մատպէս Մատպէս Մատպէս Մատթէթէթէթէոս Աւեոս Աւեոս Աւեոս Աւետատատատարարարարանիչ Սնիչ Սնիչ Սնիչ Ս....    Կոյս ՄարԿոյս ՄարԿոյս ՄարԿոյս Մարիիիի----
աաաամի յղումի յղումի յղումի յղութեան եւ Յիթեան եւ Յիթեան եւ Յիթեան եւ Յիսուսուսուսուսի ծննդեան դէպսի ծննդեան դէպսի ծննդեան դէպսի ծննդեան դէպքեքեքեքերը պատրը պատրը պատրը պատմած մած մած մած 
ատեն կատեն կատեն կատեն կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ....    ,,,,ԱԱԱԱյս բոյս բոյս բոյս բոլոլոլոլորը պարը պարը պարը պատատատատահեհեհեհեցանցանցանցան,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի կազի կազի կազի կա----
տարտարտարտարուի այն ինչ որ Տէուի այն ինչ որ Տէուի այն ինչ որ Տէուի այն ինչ որ Տէրը ըսաւ Եսարը ըսաւ Եսարը ըսաւ Եսարը ըսաւ Եսայի մարյի մարյի մարյի մարգագագագարէրէրէրէին միին միին միին մի----
ջոջոջոջոցաւցաւցաւցաւ....----    ,,,,Ահա կոյԱհա կոյԱհա կոյԱհա կոյսը պիսը պիսը պիսը պիտի յղատի յղատի յղատի յղանայ եւ որնայ եւ որնայ եւ որնայ եւ որդի մը ծնիդի մը ծնիդի մը ծնիդի մը ծնի,,,,    եւ եւ եւ եւ 
զայն պիզայն պիզայն պիզայն պիտի կոտի կոտի կոտի կոչեն Էմչեն Էմչեն Էմչեն Էմմամամամա----        ննննուէլուէլուէլուէլ»»»»,,,,    որ կը նշաոր կը նշաոր կը նշաոր կը նշանանանանակէ՝ Աստկէ՝ Աստկէ՝ Աստկէ՝ Աստ----
ուած մեուած մեուած մեուած մեզի հետզի հետզի հետզի հետ» » » » (Մտ 1(Մտ 1(Մտ 1(Մտ 1....23)23)23)23)::::        

• • • • Հին Կտակարանի մէջ ԱստՀին Կտակարանի մէջ ԱստՀին Կտակարանի մէջ ԱստՀին Կտակարանի մէջ Աստոոոուած բազւած բազւած բազւած բազմամամամաթիւ ութիւ ութիւ ութիւ ուրիշ րիշ րիշ րիշ 
կերկերկերկերպեպեպեպերով յայտնրով յայտնրով յայտնրով յայտնուած էր (հմմտ Եբր 1ուած էր (հմմտ Եբր 1ուած էր (հմմտ Եբր 1ուած էր (հմմտ Եբր 1....1)1)1)1),,,,    բայց հիբայց հիբայց հիբայց հիմա մա մա մա 
կու գար կակու գար կակու գար կակու գար կատարտարտարտարեալ յայտեալ յայտեալ յայտեալ յայտնունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԱստԱստԱստԱստուած կու գար ուած կու գար ուած կու գար ուած կու գար 
ուղուղուղուղղաղաղաղակի մեր մէջ բնակի մեր մէջ բնակի մեր մէջ բնակի մեր մէջ բնակեկեկեկելուլուլուլու,,,,    մեմեմեմեզի պէս ըլզի պէս ըլզի պէս ըլզի պէս ըլլալալալալուլուլուլու,,,,    մարդմարդմարդմարդ----
կակակակային բնույին բնույին բնույին բնութիւնը ամթիւնը ամթիւնը ամթիւնը ամբողբողբողբողջաջաջաջապէս իր վրայ առպէս իր վրայ առպէս իր վրայ առպէս իր վրայ առնենենենելուլուլուլու::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիս----
տոտոտոտոսի ծնունսի ծնունսի ծնունսի ծնունդը մարդը մարդը մարդը մարդուն եւ Ասդուն եւ Ասդուն եւ Ասդուն եւ Աստուտուտուտուծոյ հանծոյ հանծոյ հանծոյ հանդիդիդիդիպուպուպուպումը պիմը պիմը պիմը պի----
տի չըլտի չըլտի չըլտի չըլլար պարլար պարլար պարլար պարզազազազապէսպէսպէսպէս,,,,    այլ մարայլ մարայլ մարայլ մարդուն եւ Ասդուն եւ Ասդուն եւ Ասդուն եւ Աստուտուտուտուծոյ սերտ ծոյ սերտ ծոյ սերտ ծոյ սերտ 
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միումիումիումիութիւնը՝ անսկզբթիւնը՝ անսկզբթիւնը՝ անսկզբթիւնը՝ անսկզբնանանանական Բական Բական Բական Բանին (Աստնին (Աստնին (Աստնին (Աստուաուաուաուածորդիծորդիծորդիծորդիին) ին) ին) ին) 
կակակակատարտարտարտարեալ անձեալ անձեալ անձեալ անձնանանանաւուուուորուրուրուրութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ,,,,    այնայնայնայնպիպիպիպիսի անշսի անշսի անշսի անշփոթ փոթ փոթ փոթ 
եւ կաեւ կաեւ կաեւ կատարտարտարտարեալ միուեալ միուեալ միուեալ միութեամբ մըթեամբ մըթեամբ մըթեամբ մը,,,,    որ այոր այոր այոր այնունունունուհեհեհեհետեւ մեր հայտեւ մեր հայտեւ մեր հայտեւ մեր հայ----
րերերերերըրըրըրը    մեր Տիմեր Տիմեր Տիմեր Տիրոջ՝ մարրոջ՝ մարրոջ՝ մարրոջ՝ մարդացդացդացդացեալ Քրիսեալ Քրիսեալ Քրիսեալ Քրիստոտոտոտոսի մասի մասի մասի մասին արսին արսին արսին ար----
տատատատայայտյայտյայտյայտուած ատեն զայն պիուած ատեն զայն պիուած ատեն զայն պիուած ատեն զայն պիտի սահտի սահտի սահտի սահմամամամանէնէնէնէին իբին իբին իբին իբրեւ րեւ րեւ րեւ ,,,,միմիմիմի----
աաաաւորւորւորւորեալ մէկ բնուեալ մէկ բնուեալ մէկ բնուեալ մէկ բնութիւնթիւնթիւնթիւն»»»»::::        

• • • • Այս յայտԱյս յայտԱյս յայտԱյս յայտնունունունութիւնը կրկնակ նպաթիւնը կրկնակ նպաթիւնը կրկնակ նպաթիւնը կրկնակ նպատակտակտակտակներ ուներ ուներ ուներ ունէրնէրնէրնէր....----        
1111....----    ՄարՄարՄարՄարդուն տալ Ասդուն տալ Ասդուն տալ Ասդուն տալ Աստուտուտուտուծոյ ճշմածոյ ճշմածոյ ճշմածոյ ճշմարիտ ճարիտ ճարիտ ճարիտ ճանանանանաչոչոչոչողուղուղուղու----

թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::        
2222....----    ԻնքԻնքԻնքԻնքզինք պարզինք պարզինք պարզինք պարգեգեգեգեւեւեւեւել մարլ մարլ մարլ մարդունդունդունդուն::::        
3333....----    ՓրկուՓրկուՓրկուՓրկութեան պարթեան պարթեան պարթեան պարգեգեգեգեւը տալ մարւը տալ մարւը տալ մարւը տալ մարդունդունդունդուն::::        
    
    
    
ԾՆՈՒՆԾՆՈՒՆԾՆՈՒՆԾՆՈՒՆԴԸ ԵՒ ՄԵՆՔԴԸ ԵՒ ՄԵՆՔԴԸ ԵՒ ՄԵՆՔԴԸ ԵՒ ՄԵՆՔ    
• • • • ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս մարտոս մարտոս մարտոս մարդադադադացաւ եւ մանցաւ եւ մանցաւ եւ մանցաւ եւ մանկակակակացաւցաւցաւցաւ,,,,    մեմեմեմեզի տազի տազի տազի տալու լու լու լու 

հիհիհիհիմնամնամնամնական քական քական քական քանի մը ճշմարնի մը ճշմարնի մը ճշմարնի մը ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւններներներներ....----        
ԱԱԱԱ....----    ՄԱՐՄԱՐՄԱՐՄԱՐԴԱԴԱԴԱԴԱՑԱՒՑԱՒՑԱՒՑԱՒ        
1111....----    Աստուած մարդացաւ որպէսզի անհԱստուած մարդացաւ որպէսզի անհԱստուած մարդացաւ որպէսզի անհԱստուած մարդացաւ որպէսզի անհպեպեպեպելին ըլլայ լին ըլլայ լին ըլլայ լին ըլլայ 

հպեհպեհպեհպելիլիլիլի,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի մարզի մարզի մարզի մարդը անձդը անձդը անձդը անձնանանանականկանկանկան,,,,    ,,,,դէմ առ դէմդէմ առ դէմդէմ առ դէմդէմ առ դէմ»»»»,,,,    կապ կապ կապ կապ 
մը հասմը հասմը հասմը հաստատատատատէ իր Արատէ իր Արատէ իր Արատէ իր Արարիրիրիրիչին հետ (անցչին հետ (անցչին հետ (անցչին հետ (անցեաեաեաեալին՝ Մովլին՝ Մովլին՝ Մովլին՝ Մովսէս սէս սէս սէս 
եւ կարգ մը մարեւ կարգ մը մարեւ կարգ մը մարեւ կարգ մը մարգագագագարէրէրէրէներ միայն)ներ միայն)ներ միայն)ներ միայն)::::    Առանց անԱռանց անԱռանց անԱռանց անհահահահատատատատական կան կան կան 
եւ անձեւ անձեւ անձեւ անձնանանանական այս կական այս կական այս կական այս կապին՝ ծնունպին՝ ծնունպին՝ ծնունպին՝ ծնունդը ոդը ոդը ոդը ո´́́́չ մէկ իրաչ մէկ իրաչ մէկ իրաչ մէկ իրական կան կան կան 
նշանշանշանշանանանանակուկուկուկութիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’ուուուունենենենենայ մենայ մենայ մենայ մեզի հազի հազի հազի համարմարմարմար,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
զայն ընզայն ընզայն ընզայն ընդուդուդուդունիլն ու տնիլն ու տնիլն ու տնիլն ու տօօօօնենենենելը մեր մէջ բան չի փոլը մեր մէջ բան չի փոլը մեր մէջ բան չի փոլը մեր մէջ բան չի փոխերխերխերխեր::::    Կը Կը Կը Կը 
տօտօտօտօնենքնենքնենքնենք,,,,    բայց խորբայց խորբայց խորբայց խորքին մէջ կը մնանք անքին մէջ կը մնանք անքին մէջ կը մնանք անքին մէջ կը մնանք անհահահահաղորդղորդղորդղորդ::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
երբ Քրիսերբ Քրիսերբ Քրիսերբ Քրիստոտոտոտոսի հետ մեր կասի հետ մեր կասի հետ մեր կասի հետ մեր կապը կը դառպը կը դառպը կը դառպը կը դառնայ անձնայ անձնայ անձնայ անձնանանանականկանկանկան,,,,    
մեր ամմեր ամմեր ամմեր ամբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանքը կը փոխքը կը փոխքը կը փոխքը կը փոխուիուիուիուի::::    ՏօՏօՏօՏօնը նոր նշանը նոր նշանը նոր նշանը նոր նշանանանանակուկուկուկու----
թիւն կը ստաթիւն կը ստաթիւն կը ստաթիւն կը ստանայնայնայնայ,,,,    յեյեյեյեղաղաղաղափոփոփոփոխիչ զօխիչ զօխիչ զօխիչ զօրուրուրուրութիւն ձեռք կը բեթիւն ձեռք կը բեթիւն ձեռք կը բեթիւն ձեռք կը բերէրէրէրէ::::        
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2222....----    ԱստԱստԱստԱստուած մարուած մարուած մարուած մարդադադադացաւցաւցաւցաւ,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի մենք սորզի մենք սորզի մենք սորզի մենք սորվինք վինք վինք վինք 
իր կամիր կամիր կամիր կամքըքըքըքը::::    Եւ այդ կամԵւ այդ կամԵւ այդ կամԵւ այդ կամքը այն էքը այն էքը այն էքը այն է,,,,    որ մարոր մարոր մարոր մարդը դը դը դը ,,,,մարմարմարմարդադադադանայնայնայնայ» » » » 
ինքն իր մէջինքն իր մէջինքն իր մէջինքն իր մէջ::::        

3333....----    ԱստԱստԱստԱստուած մարուած մարուած մարուած մարդադադադացաւցաւցաւցաւ,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի մարզի մարզի մարզի մարդը դը դը դը ,,,,մարմարմարմար----
դադադադանայնայնայնայ» » » » նանանանաեւ իրեն նման մարեւ իրեն նման մարեւ իրեն նման մարեւ իրեն նման մարդոց հանդոց հանդոց հանդոց հանդէպ իր մտադէպ իր մտադէպ իր մտադէպ իր մտածոծոծոծո----
ղուղուղուղութեան ու կեցթեան ու կեցթեան ու կեցթեան ու կեցուածուածուածուածքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::        

4444....----    ԱստԱստԱստԱստուած մարուած մարուած մարուած մարդադադադացաւցաւցաւցաւ,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի մարզի մարզի մարզի մարդը դը դը դը ,,,,աստաստաստաստ----
ուաուաուաուածածածածանայնայնայնայ»»»»,,,,    կակակակատարտարտարտարեալ նմաեալ նմաեալ նմաեալ նմանունունունութիւնը դառթիւնը դառթիւնը դառթիւնը դառնայ իր երկնայ իր երկնայ իր երկնայ իր երկ----
նանանանաւոր Հօւոր Հօւոր Հօւոր Հօրըրըրըրը::::        

ԲԲԲԲ....----    ՄԱՆՄԱՆՄԱՆՄԱՆԿԱԿԱԿԱԿԱՑԱՒ ՑԱՒ ՑԱՒ ՑԱՒ     
1111....----    Աստուած մանկացաւ որպէսզի մարԱստուած մանկացաւ որպէսզի մարԱստուած մանկացաւ որպէսզի մարԱստուած մանկացաւ որպէսզի մարդուն սրտի դուն սրտի դուն սրտի դուն սրտի 

պարպարպարպարզուզուզուզութիւն սորթիւն սորթիւն սորթիւն սորվեցվեցվեցվեցնէ (աննէ (աննէ (աննէ (անկեղկեղկեղկեղծուծուծուծութիւնթիւնթիւնթիւն,,,,    պարպարպարպարկեշկեշկեշկեշտուտուտուտու----
թիւնթիւնթիւնթիւն,,,,    ազազազազնուունուունուունուութիւնթիւնթիւնթիւն,,,,    բաբաբաբարուրուրուրութիւն)թիւն)թիւն)թիւն)::::        

2222....----    ԱստուԱստուԱստուԱստուած մանկացաւ որպէսզի մարած մանկացաւ որպէսզի մարած մանկացաւ որպէսզի մարած մանկացաւ որպէսզի մարդուն սրտի դուն սրտի դուն սրտի դուն սրտի 
մաքմաքմաքմաքրուրուրուրութիւն սորթիւն սորթիւն սորթիւն սորվեցվեցվեցվեցնէ (սրբունէ (սրբունէ (սրբունէ (սրբութիւնթիւնթիւնթիւն,,,,    վեվեվեվեհուհուհուհութիւն)թիւն)թիւն)թիւն)::::        

3333....----    Աստուած մանկացաւ որպէսզի անԱստուած մանկացաւ որպէսզի անԱստուած մանկացաւ որպէսզի անԱստուած մանկացաւ որպէսզի անբոբոբոբովանվանվանվանդադադադակեկեկեկե----
լին ըլլայ մարդլին ըլլայ մարդլին ըլլայ մարդլին ըլլայ մարդկակակակային գրկին մէջ ծրային գրկին մէջ ծրային գրկին մէջ ծրային գրկին մէջ ծրարերերերելիլիլիլի,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի մեզի մեզի մեզի մե----
զի սորզի սորզի սորզի սորվեցվեցվեցվեցնէնէնէնէ,,,,    թէ Աստթէ Աստթէ Աստթէ Աստուած կուած կուած կուած կ’’’’ուուուուզէ անզէ անզէ անզէ անսահսահսահսահմամամամանօնօնօնօրէն մօրէն մօրէն մօրէն մօ----
տիկ ըլտիկ ըլտիկ ըլտիկ ըլլալ մելալ մելալ մելալ մեզի եւ մեզ իր գրկին մէջ առզի եւ մեզ իր գրկին մէջ առզի եւ մեզ իր գրկին մէջ առզի եւ մեզ իր գրկին մէջ առնել վերսնել վերսնել վերսնել վերստինտինտինտին,,,,    
որորորորպէսպէսպէսպէսզի մենք ալ զայն մեր սրտին մօզի մենք ալ զայն մեր սրտին մօզի մենք ալ զայն մեր սրտին մօզի մենք ալ զայն մեր սրտին մօտիկ եւ սրտին մէջ տիկ եւ սրտին մէջ տիկ եւ սրտին մէջ տիկ եւ սրտին մէջ 
ուուուունենենենենանք միշտնանք միշտնանք միշտնանք միշտ,,,,    ինչինչինչինչպէս մապէս մապէս մապէս մանուկ մը սինուկ մը սինուկ մը սինուկ մը սիրով կը գրկենք րով կը գրկենք րով կը գրկենք րով կը գրկենք 
ու մեր սրտին վրայ կը սեղու մեր սրտին վրայ կը սեղու մեր սրտին վրայ կը սեղու մեր սրտին վրայ կը սեղմենքմենքմենքմենք::::        

    
ՔՐԻՍՔՐԻՍՔՐԻՍՔՐԻՍՏՈՏՈՏՈՏՈՍԻ ՄԿՐՏՈՒՍԻ ՄԿՐՏՈՒՍԻ ՄԿՐՏՈՒՍԻ ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՄԵՆՔԹԻՒՆԸ ԵՒ ՄԵՆՔԹԻՒՆԸ ԵՒ ՄԵՆՔԹԻՒՆԸ ԵՒ ՄԵՆՔ    
• • • • ՄարՄարՄարՄարդեդեդեդեղուղուղուղութեան եւ Աստթեան եւ Աստթեան եւ Աստթեան եւ Աստուաուաուաուածածածածայայտյայտյայտյայտնունունունութեանթեանթեանթեան    

խորխորխորխորհուրհուրհուրհուրդին ու նպադին ու նպադին ու նպադին ու նպատատատատակին լրակին լրակին լրակին լրացուցուցուցուցիչն է Քրիսցիչն է Քրիսցիչն է Քրիսցիչն է Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
մկրտումկրտումկրտումկրտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    մեմեմեմեզի տազի տազի տազի տալու հալու հալու հալու համար կամար կամար կամար կարերերերեւոր պարւոր պարւոր պարւոր պարգեւ մը գեւ մը գեւ մը գեւ մը 
եւ աւեեւ աւեեւ աւեեւ աւետիս մըտիս մըտիս մըտիս մը....----    ԻնքԻնքԻնքԻնքզինք ամզինք ամզինք ամզինք ամբողբողբողբողջաջաջաջապէս նոյպէս նոյպէս նոյպէս նոյնացնացնացնացնենենենելու լու լու լու 
հահահահամար բոմար բոմար բոմար բոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդոց հետդոց հետդոց հետդոց հետ,,,,    եւ բոեւ բոեւ բոեւ բոլոլոլոլորին փորին փորին փորին փոխախախախարէն րէն րէն րէն 
մկրտուեմկրտուեմկրտուեմկրտուելուլուլուլու,,,,    ջախջախջախջախջաջաջաջախեխեխեխելով մարդլով մարդլով մարդլով մարդկուկուկուկութեան Թշթեան Թշթեան Թշթեան Թշնանանանամի մի մի մի 
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ԱռաԱռաԱռաԱռաջին Օձին գլուջին Օձին գլուջին Օձին գլուջին Օձին գլուխըխըխըխը,,,,    եւ սկիզեւ սկիզեւ սկիզեւ սկիզբէն իսկ խորհրբէն իսկ խորհրբէն իսկ խորհրբէն իսկ խորհրդանդանդանդանշաշաշաշա----
կակակականօնօնօնօրէն ջնջերէն ջնջերէն ջնջերէն ջնջելով բոլով բոլով բոլով բոլոլոլոլորին մեղրին մեղրին մեղրին մեղքըքըքըքը,,,,    որ իր վրայ առաւ՝ որ իր վրայ առաւ՝ որ իր վրայ առաւ՝ որ իր վրայ առաւ՝ 
զայն իր անզայն իր անզայն իր անզայն իր անձին մէջ սպանձին մէջ սպանձին մէջ սպանձին մէջ սպաննենենենելու հալու հալու հալու համար խամար խամար խամար խաչաչաչաչափայփայփայփայտին տին տին տին 
վրայվրայվրայվրայ::::        

    
ՓՐԿԻՓՐԿԻՓՐԿԻՓՐԿԻՉԻՆ ԿԱՉԻՆ ԿԱՉԻՆ ԿԱՉԻՆ ԿԱՐԻՐԻՐԻՐԻՔԸ ԿԸ ԶԳԱ՞ՆՔՔԸ ԿԸ ԶԳԱ՞ՆՔՔԸ ԿԸ ԶԳԱ՞ՆՔՔԸ ԿԸ ԶԳԱ՞ՆՔ    
• • • • ԲոԲոԲոԲոլոր ժալոր ժալոր ժալոր ժամամամամանակնակնակնակնենենեներէն աւերէն աւերէն աւերէն աւելի՝ մեր դալի՝ մեր դալի՝ մեր դալի՝ մեր դարը տագրը տագրը տագրը տագ----

նապնապնապնապնենենեներորորորու դարն էւ դարն էւ դարն էւ դարն է::::    Եւ այդ տագԵւ այդ տագԵւ այդ տագԵւ այդ տագնապնապնապնապնենենեներուն մէջ մարրուն մէջ մարրուն մէջ մարրուն մէջ մարդիկ դիկ դիկ դիկ 
իրենք իրենց հարց կու տան՝ թէ ի՞նչ ուղիրենք իրենց հարց կու տան՝ թէ ի՞նչ ուղիրենք իրենց հարց կու տան՝ թէ ի՞նչ ուղիրենք իրենց հարց կու տան՝ թէ ի՞նչ ուղղուղուղուղութեամբ եւ թեամբ եւ թեամբ եւ թեամբ եւ 
ի՞նչ բաի՞նչ բաի՞նչ բաի՞նչ բանի մէջ պինի մէջ պինի մէջ պինի մէջ պիտի փնտռեն փրկուտի փնտռեն փրկուտի փնտռեն փրկուտի փնտռեն փրկութիւնը կամ փրկիչ թիւնը կամ փրկիչ թիւնը կամ փրկիչ թիւնը կամ փրկիչ 
մըմըմըմը....    եւ գործեւ գործեւ գործեւ գործնանանանապէս կը փնտռեն ալպէս կը փնտռեն ալպէս կը փնտռեն ալպէս կը փնտռեն ալ,,,,    նոյնոյնոյնոյնիսկ եթէ յանիսկ եթէ յանիսկ եթէ յանիսկ եթէ յաճախ ճախ ճախ ճախ 
երեերեերեերեւոււոււոււութաթաթաթապէս կը մերպէս կը մերպէս կը մերպէս կը մերժեն փրկիժեն փրկիժեն փրկիժեն փրկիչի մը կաչի մը կաչի մը կաչի մը կարիրիրիրիքը կամ գաքը կամ գաքը կամ գաքը կամ գա----
ղաղաղաղափփփփաաաարըրըրըրը::::        

• • • • Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչպիպիպիպիսի փրկիսի փրկիսի փրկիսի փրկիչի մը կաչի մը կաչի մը կաչի մը կարիրիրիրիքը կը զգայ աշքը կը զգայ աշքը կը զգայ աշքը կը զգայ աշխարխարխարխարհըհըհըհը....----        
1111....----    ՇաՇաՇաՇատեր Փրկիտեր Փրկիտեր Փրկիտեր Փրկիչի մը մաչի մը մաչի մը մաչի մը մասին կը մտասին կը մտասին կը մտասին կը մտածեն զուտ քածեն զուտ քածեն զուտ քածեն զուտ քա----

ղաղաղաղաքաքաքաքական հայկան հայկան հայկան հայեացեացեացեացքովքովքովքով,,,,    ճիշդ Քրիսճիշդ Քրիսճիշդ Քրիսճիշդ Քրիստոտոտոտոսի ժասի ժասի ժասի ժամամամամանանանանակակակակա----
կից Հրեակից Հրեակից Հրեակից Հրեանենենեներուն պէսրուն պէսրուն պէսրուն պէս:::: ( ( ( (ՔաՔաՔաՔաղաղաղաղաքաքաքաքական տագկան տագկան տագկան տագնապնապնապնապ,,,,    ազազազազգագագագա----
յին տագյին տագյին տագյին տագնապ)նապ)նապ)նապ)::::    

2222....----    ՇաՇաՇաՇատեր Փրկիտեր Փրկիտեր Փրկիտեր Փրկիչի մը մաչի մը մաչի մը մաչի մը մասին կըսին կըսին կըսին կը    մտամտամտամտածեն զուտ ընծեն զուտ ընծեն զուտ ընծեն զուտ ըն----
կեկեկեկերարարարային հայյին հայյին հայյին հայեացեացեացեացքովքովքովքով:::: ( ( ( (ԸնԸնԸնԸնկեկեկեկերարարարային տագյին տագյին տագյին տագնապնապնապնապ,,,,    տնտետնտետնտետնտեսասասասա----
կան տագկան տագկան տագկան տագնապնապնապնապ,,,,    մարմարմարմարդու տագդու տագդու տագդու տագնապ)նապ)նապ)նապ)::::    

3333....----    ՇաՇաՇաՇատեր Փրկիտեր Փրկիտեր Փրկիտեր Փրկիչի մը մաչի մը մաչի մը մաչի մը մասին կը մտասին կը մտասին կը մտասին կը մտածեն զուտ բածեն զուտ բածեն զուտ բածեն զուտ բա----
րորորորոյայայայական հայկան հայկան հայկան հայեացեացեացեացքովքովքովքով:::: ( ( ( (ԲաԲաԲաԲարորորորոյայայայական տագկան տագկան տագկան տագնապնապնապնապ,,,,    արարարարժէքժէքժէքժէք----
նենենեներու տագրու տագրու տագրու տագնապ)նապ)նապ)նապ)::::        

4444....----    ՇաՇաՇաՇատեր Փրկիտեր Փրկիտեր Փրկիտեր Փրկիչի մը մաչի մը մաչի մը մաչի մը մասին կը մտասին կը մտասին կը մտասին կը մտածեն զուտ ծեն զուտ ծեն զուտ ծեն զուտ 
իմասիմասիմասիմաստատատատասիսիսիսիրարարարական հայկան հայկան հայկան հայեացեացեացեացքովքովքովքով:::: ( ( ( (Մտքի կամ մտաՄտքի կամ մտաՄտքի կամ մտաՄտքի կամ մտաւուուուորարարարա----
կան տագկան տագկան տագկան տագնապ)նապ)նապ)նապ)::::        

• • • • ՎեՎեՎեՎերորորորոյիշյիշյիշյիշեալ բոեալ բոեալ բոեալ բոլոր տագլոր տագլոր տագլոր տագնապնապնապնապնենենեները եւ անոնց դիրը եւ անոնց դիրը եւ անոնց դիրը եւ անոնց դիմաց մաց մաց մաց 
զգացզգացզգացզգացուած կաուած կաուած կաուած կարիքրիքրիքրիքնենենեներըրըրըրը,,,,    սասասասակայնկայնկայնկայն,,,,    կապ չուկապ չուկապ չուկապ չունին Քրիսնին Քրիսնին Քրիսնին Քրիստոտոտոտո----
սի հետսի հետսի հետսի հետ,,,,    ԵկեԵկեԵկեԵկեղեցղեցղեցղեցւոյ ճանչւոյ ճանչւոյ ճանչւոյ ճանչցած եւ ընցած եւ ընցած եւ ընցած եւ ընդուդուդուդունած Փրկինած Փրկինած Փրկինած Փրկիչին չին չին չին 
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հետհետհետհետ,,,,    եւ հոեւ հոեւ հոեւ հոգիգիգիգինենենեներու փրու փրու փրու փրկուրկուրկուրկութեան հետթեան հետթեան հետթեան հետ::::    ԱնոնքԱնոնքԱնոնքԱնոնք,,,,    նոյնոյնոյնոյնիսկ նիսկ նիսկ նիսկ 
ամեամեամեամենէն վենէն վենէն վենէն վերարարարացացացացականկանկանկաննենենեներըրըրըրը,,,,    միշտ կապմիշտ կապմիշտ կապմիշտ կապուած են նիւուած են նիւուած են նիւուած են նիւթաթաթաթա----
կան հասկան հասկան հասկան հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեանցթեանցթեանցթեանց,,,,    որոնք արորոնք արորոնք արորոնք արհահահահամարմարմարմարհեհեհեհելի չենլի չենլի չենլի չեն,,,,    
որոնք իրենց լուորոնք իրենց լուորոնք իրենց լուորոնք իրենց լուծումծումծումծումնենենեները պէտք է ուրը պէտք է ուրը պէտք է ուրը պէտք է ունենենենենաննաննաննան,,,,    բայց պէտք բայց պէտք բայց պէտք բայց պէտք 
չէ շփոթչէ շփոթչէ շփոթչէ շփոթուին այն փրկուուին այն փրկուուին այն փրկուուին այն փրկութեան հետթեան հետթեան հետթեան հետ,,,,    որուն կեդորուն կեդորուն կեդորուն կեդրորորորոնը նը նը նը 
մարդ անմարդ անմարդ անմարդ անհահահահատը ինքտը ինքտը ինքտը ինքն է իր ներն է իր ներն է իր ներն է իր ներկակակակայով ու գայով ու գայով ու գայով ու գալիք յալիք յալիք յալիք յաւիտւիտւիտւիտեաեաեաեա----
նովնովնովնով,,,,    որուն յաորուն յաորուն յաորուն յարարարարաբեբեբեբերարարարաբար միայն կբար միայն կբար միայն կբար միայն կ’’’’արարարարժեժեժեժեւորւորւորւորուին միւսուին միւսուին միւսուին միւս----
նենենեներըրըրըրը,,,,    իսկ առանց անոր՝ կը կորսնցիսկ առանց անոր՝ կը կորսնցիսկ առանց անոր՝ կը կորսնցիսկ առանց անոր՝ կը կորսնցնեն իրենց ամնեն իրենց ամնեն իրենց ամնեն իրենց ամբողջ բողջ բողջ բողջ 
նպանպանպանպատատատատակը եւ ուսկը եւ ուսկը եւ ուսկը եւ ուստի՝ նշատի՝ նշատի՝ նշատի՝ նշանանանանակուկուկուկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::        

5555....----    Մենք ՓրկիՄենք ՓրկիՄենք ՓրկիՄենք Փրկիչին մաչին մաչին մաչին մասին կը մտասին կը մտասին կը մտասին կը մտածենք հոծենք հոծենք հոծենք հոգեգեգեգեւոր ւոր ւոր ւոր 
հայհայհայհայեացեացեացեացքովքովքովքով,,,,    անոր մէջ տեսանոր մէջ տեսանոր մէջ տեսանոր մէջ տեսնենենենելով մեր ճշմալով մեր ճշմալով մեր ճշմալով մեր ճշմարիտ ազարիտ ազարիտ ազարիտ ազա----
տագտագտագտագրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը:::: ( ( ( (ՀոՀոՀոՀոգեգեգեգեւոր տագւոր տագւոր տագւոր տագնապ)նապ)նապ)նապ)::::        

աաաա....----    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ճշմածոյ ճշմածոյ ճշմածոյ ճշմարիտ գիրիտ գիրիտ գիրիտ գիտուտուտուտութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը ----    ՀաՀաՀաՀաւատքւատքւատքւատք::::    
ԾնունԾնունԾնունԾնունդին եւ Աստդին եւ Աստդին եւ Աստդին եւ Աստուաուաուաուածածածածայայտյայտյայտյայտնունունունութեան առաթեան առաթեան առաթեան առաջին նպաջին նպաջին նպաջին նպա----
տակն էր մարտակն էր մարտակն էր մարտակն էր մարդուն տալ Ասդուն տալ Ասդուն տալ Ասդուն տալ Աստուտուտուտուծոյ ճշմածոյ ճշմածոյ ճշմածոյ ճշմարիտ ճարիտ ճարիտ ճարիտ ճանանանանաչոչոչոչո----
ղուղուղուղութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    ոոոո´́́́չ թէ տեչ թէ տեչ թէ տեչ թէ տեսասասասական հական հական հական հաւատք մըւատք մըւատք մըւատք մը,,,,    աստաստաստաստուուուուաաաածածածածա----
բաբաբաբանանանանական կամ իմասկան կամ իմասկան կամ իմասկան կամ իմաստատատատասիսիսիսիրարարարական խորկան խորկան խորկան խորհոհոհոհողուղուղուղութիւն մը թիւն մը թիւն մը թիւն մը 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ մածոյ մածոյ մածոյ մասինսինսինսին,,,,    որ վեոր վեոր վեոր վերարարարացացացացականկանկանկան,,,,    կեանկեանկեանկեանքէն կտրուած քէն կտրուած քէն կտրուած քէն կտրուած 
եւ անպեւ անպեւ անպեւ անպտուղ գիտուղ գիտուղ գիտուղ գիտուտուտուտութիւնը կրնայ ըլթիւնը կրնայ ըլթիւնը կրնայ ըլթիւնը կրնայ ըլլալ Ասլալ Ասլալ Ասլալ Աստուտուտուտուծոյ մածոյ մածոյ մածոյ մա----
սինսինսինսին,,,,    այլ՝ ճշմաայլ՝ ճշմաայլ՝ ճշմաայլ՝ ճշմարիտրիտրիտրիտ,,,,    իրաիրաիրաիրականկանկանկան,,,,    եւ անձեւ անձեւ անձեւ անձնանանանական ճական ճական ճական ճանանանանաչոչոչոչո----
ղուղուղուղութիւնը (ճիշդ ինչթիւնը (ճիշդ ինչթիւնը (ճիշդ ինչթիւնը (ճիշդ ինչպէս տարպէս տարպէս տարպէս տարբեր է մէբեր է մէբեր է մէբեր է մէկու մըկու մըկու մըկու մը    մամամամասին սին սին սին 
գիտգիտգիտգիտնանանանալը եւ ուղլը եւ ուղլը եւ ուղլը եւ ուղղաղաղաղակի անձկի անձկի անձկի անձնանանանապէս զայն ճանչպէս զայն ճանչպէս զայն ճանչպէս զայն ճանչնանանանալը)լը)լը)լը)::::        

բբբբ....----    ՄարՄարՄարՄարդուն տալ փրկուդուն տալ փրկուդուն տալ փրկուդուն տալ փրկութեան պարթեան պարթեան պարթեան պարգեգեգեգեւըւըւըւը::::    ԽօսԽօսԽօսԽօսքը երքը երքը երքը եր----
բեք ալ վեբեք ալ վեբեք ալ վեբեք ալ վերարարարացացացացական պարկան պարկան պարկան պարգեգեգեգեւի մը մաւի մը մաւի մը մաւի մը մասին չէսին չէսին չէսին չէ,,,,    այլ՝ իրաայլ՝ իրաայլ՝ իրաայլ՝ իրա----
կանկանկանկան,,,,    շօշօշօշօշաշաշաշափեփեփեփելի ու գործլի ու գործլի ու գործլի ու գործնանանանականկանկանկան::::    Այս կաԱյս կաԱյս կաԱյս կապակպակպակպակցուցուցուցութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
յիյիյիյիշենք ինչ որ Պօշենք ինչ որ Պօշենք ինչ որ Պօշենք ինչ որ Պօղոս առաքղոս առաքղոս առաքղոս առաքեալ Ամեալ Ամեալ Ամեալ Ամբաբաբաբակոկոկոկում մարւմ մարւմ մարւմ մարգագագագարէրէրէրէին ին ին ին 
բաբաբաբառեռեռեռերով կը շեշրով կը շեշրով կը շեշրով կը շեշտէտէտէտէ,,,,    թէ՝ թէ՝ թէ՝ թէ՝ ,,,,ԱրԱրԱրԱրդադադադարը իր հարը իր հարը իր հարը իր հաւատւատւատւատքով պիքով պիքով պիքով պիտի տի տի տի 
փրկուիփրկուիփրկուիփրկուի» » » » (Ամբ 2(Ամբ 2(Ամբ 2(Ամբ 2....4444::::    Հռ 1Հռ 1Հռ 1Հռ 1....17)17)17)17)::::    Բայց յաԲայց յաԲայց յաԲայց յաճախ մենք հաճախ մենք հաճախ մենք հաճախ մենք հաւատք ւատք ւատք ւատք 
բաբաբաբառը կռը կռը կռը կ’’’’առառառառնենք իր առանենք իր առանենք իր առանենք իր առաջին իմասջին իմասջին իմասջին իմաստով միայնտով միայնտով միայնտով միայն,,,,    որ է՝ Ասոր է՝ Ասոր է՝ Ասոր է՝ Աս----
տուտուտուտուծոյ եւ յածոյ եւ յածոյ եւ յածոյ եւ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական ճշմարկան ճշմարկան ճշմարկան ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն մարուն մարուն մարուն մասին սին սին սին 
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գիտգիտգիտգիտնալ եւ զանալ եւ զանալ եւ զանալ եւ զանոնք ըննոնք ըննոնք ըննոնք ընդդդդուուուունիլնիլնիլնիլ::::    Կը մոռԿը մոռԿը մոռԿը մոռնանք երկնանք երկնանք երկնանք երկրորդ կարորդ կարորդ կարորդ կա----
րերերերեւոր նշաւոր նշաւոր նշաւոր նշանանանանակուկուկուկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    որ է՝ գիտցոր է՝ գիտցոր է՝ գիտցոր է՝ գիտցուածն ու ընուածն ու ընուածն ու ընուածն ու ընդունդունդունդունուաուաուաուա----
ծը կիծը կիծը կիծը կիրարրարրարրարկելկելկելկել,,,,    գորգորգորգործադծադծադծադրելրելրելրել::::    Առանց ասոր՝ հաԱռանց ասոր՝ հաԱռանց ասոր՝ հաԱռանց ասոր՝ հաւատւատւատւատքը կը քը կը քը կը քը կը 
մնայ համնայ համնայ համնայ հաւատքւատքւատքւատք,,,,    բայց ծնունդ չի տար փրկուբայց ծնունդ չի տար փրկուբայց ծնունդ չի տար փրկուբայց ծնունդ չի տար փրկութեան (ի՞նչ թեան (ի՞նչ թեան (ի՞նչ թեան (ի՞նչ 
օգուտօգուտօգուտօգուտ,,,,    օրիօրիօրիօրինակնակնակնակ,,,,    եթէ գիեթէ գիեթէ գիեթէ գիտեմ եւ նոյտեմ եւ նոյտեմ եւ նոյտեմ եւ նոյնիսկ հանիսկ հանիսկ հանիսկ համոզմոզմոզմոզուած եմ ուած եմ ուած եմ ուած եմ 
որ իմ ցաոր իմ ցաոր իմ ցաոր իմ ցաււււեեեերուս դարրուս դարրուս դարրուս դարմամամամանը այնը այնը այնը այսինչ դեղն էսինչ դեղն էսինչ դեղն էսինչ դեղն է,,,,    բայց զայն չեմ բայց զայն չեմ բայց զայն չեմ բայց զայն չեմ 
առառառառներներներներ............))))::::    Շատ դիպՇատ դիպՇատ դիպՇատ դիպուկ է Յաուկ է Յաուկ է Յաուկ է Յակոկոկոկոբոս առաքբոս առաքբոս առաքբոս առաքեաեաեաեալի դիլի դիլի դիլի դիտոտոտոտո----
ղուղուղուղութիւնը այս մաթիւնը այս մաթիւնը այս մաթիւնը այս մասինսինսինսին....    ,,,,Դուն կը հաԴուն կը հաԴուն կը հաԴուն կը հաւաւաւաւատաս թէ մէկ Աստտաս թէ մէկ Աստտաս թէ մէկ Աստտաս թէ մէկ Աստ----
ուած կայուած կայուած կայուած կայ,,,,    չէ՞չէ՞չէ՞չէ՞....    շատ լաւ կշատ լաւ կշատ լաւ կշատ լաւ կ’’’’ընեսընեսընեսընես::::    Բայց դեԲայց դեԲայց դեԲայց դեւերն ալ նոյն բաւերն ալ նոյն բաւերն ալ նոյն բաւերն ալ նոյն բա----
նին կը հանին կը հանին կը հանին կը հաւաւաւաւատանտանտանտան,,,,    եւ կը սարեւ կը սարեւ կը սարեւ կը սարսասասասափինփինփինփին::::    ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբար բար բար բար 
հասկհասկհասկհասկցիցիցիցի´́́́րրրր,,,,    անանանանմիմիմիմի´́́́տ մարդտ մարդտ մարդտ մարդ,,,,    որ առանց գորոր առանց գորոր առանց գորոր առանց գործեծեծեծերու՝ հարու՝ հարու՝ հարու՝ հա----
ւատւատւատւատքը անօքը անօքը անօքը անօգուտ էգուտ էգուտ էգուտ է» » » » (Յկ 2(Յկ 2(Յկ 2(Յկ 2....10101010----20)20)20)20)::::    ԱրդԱրդԱրդԱրդ,,,,    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածործործործորդին դին դին դին 
իբիբիբիբրեւ մարդ յայտնրեւ մարդ յայտնրեւ մարդ յայտնրեւ մարդ յայտնուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ,,,,    ,,,,որորորորպէսպէսպէսպէսզի իրեն հազի իրեն հազի իրեն հազի իրեն հաւաւաւաւատատատատացոցոցոցո----
ղը չկորսղը չկորսղը չկորսղը չկորսուիուիուիուի,,,,    այլ՝ յաայլ՝ յաայլ՝ յաայլ՝ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանք ուկան կեանք ուկան կեանք ուկան կեանք ունենենենենայնայնայնայ» » » » (Յհ (Յհ (Յհ (Յհ 
3333....16)16)16)16)::::        

գգգգ....----    ՍէրՍէրՍէրՍէր::::    ՀաՀաՀաՀաւատւատւատւատքի գործքի գործքի գործքի գործնանանանական պտոկան պտոկան պտոկան պտուղւղւղւղնենենեներէն առարէն առարէն առարէն առա----
ջինն ու կաջինն ու կաջինն ու կաջինն ու կարերերերեւուուուորարարարագոյգոյգոյգոյնընընընը::::    Բայց միԲայց միԲայց միԲայց միաաաաժաժաժաժամամամամանակ սէնակ սէնակ սէնակ սէրը ինք րը ինք րը ինք րը ինք 
ազաազաազաազատագտագտագտագրող էրող էրող էրող է::::    Դժուար է թեԴժուար է թեԴժուար է թեԴժուար է թերեւս Քրիսրեւս Քրիսրեւս Քրիսրեւս Քրիստոտոտոտոսի պասի պասի պասի պահանհանհանհան----
ջած սէջած սէջած սէջած սէրը կիրը կիրը կիրը կիրարրարրարրարկելկելկելկել,,,,    ինչինչինչինչպէս յապէս յապէս յապէս յաճախ կճախ կճախ կճախ կ’’’’ըսենք ու կը ըսենք ու կը ըսենք ու կը ըսենք ու կը 
լսենք մեր շրջալսենք մեր շրջալսենք մեր շրջալսենք մեր շրջապապապապատէն (յիտէն (յիտէն (յիտէն (յիշէշէշէշէ´́́́    Մտ 5Մտ 5Մտ 5Մտ 5....44)44)44)44)::::    Բայց երբ սորԲայց երբ սորԲայց երբ սորԲայց երբ սոր----
վինք զայն կիվինք զայն կիվինք զայն կիվինք զայն կիրարրարրարրարկելկելկելկել,,,,    անիանիանիանիկա մկա մկա մկա մեզ դուրս կը բեեզ դուրս կը բեեզ դուրս կը բեեզ դուրս կը բերէ մեր րէ մեր րէ մեր րէ մեր 
տագտագտագտագնապնապնապնապնենենեներէնրէնրէնրէն,,,,    կկկկ’’’’ազաազաազաազատագտագտագտագրէ մեզ մարդրէ մեզ մարդրէ մեզ մարդրէ մեզ մարդկակակակային մեր բոյին մեր բոյին մեր բոյին մեր բո----
լոր պայլոր պայլոր պայլոր պայմամամամանանանանակակակականունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն ու կը բարձրէն ու կը բարձրէն ու կը բարձրէն ու կը բարձրացրացրացրացնէ Ասնէ Ասնէ Ասնէ Աս----
տուտուտուտուծոյ կածոյ կածոյ կածոյ կամեմեմեմեցած որցած որցած որցած որդիուդիուդիուդիութեան մաթեան մաթեան մաթեան մակարկարկարկարդադադադակինկինկինկին::::        

դդդդ....----    ՀաՀաՀաՀաճուճուճուճութիւն (բաթիւն (բաթիւն (բաթիւն (բարի հայրի հայրի հայրի հայեացք մարեացք մարեացք մարեացք մարդոց հանդոց հանդոց հանդոց հանդէպդէպդէպդէպ,,,,    
բաբաբաբարուրուրուրութեան յաղթեան յաղթեան յաղթեան յաղթաթաթաթանանանանակի հակի հակի հակի հաւատքւատքւատքւատք))))::::    

եեեե....----    ԽաԽաԽաԽաղաղաղաղաղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւն::::    ՆերՆերՆերՆերքին անքին անքին անքին անդորրդորրդորրդորր............::::        
զզզզ....----    Յոյս՝ նոր կեանՅոյս՝ նոր կեանՅոյս՝ նոր կեանՅոյս՝ նոր կեանքի եւ նոքի եւ նոքի եւ նոքի եւ նորոգրոգրոգրոգեալ աշեալ աշեալ աշեալ աշխարխարխարխարհիհիհիհի,,,,    ԱսԱսԱսԱս----

տուտուտուտուծոյ թածոյ թածոյ թածոյ թագագագագաւուուուորուրուրուրութեանթեանթեանթեան::::        
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ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐ    

ԿԵԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍԿԵԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍԿԵԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍԿԵԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍ    
    

,,,,Խնդրեցէք նախ Խնդրեցէք նախ Խնդրեցէք նախ Խնդրեցէք նախ 
զարքայութիւնն Աստուծոյ եւ զարքայութիւնն Աստուծոյ եւ զարքայութիւնն Աստուծոյ եւ զարքայութիւնն Աստուծոյ եւ 
այն ամենայն յաւելցի ձեզայն ամենայն յաւելցի ձեզայն ամենայն յաւելցի ձեզայն ամենայն յաւելցի ձեզ»»»»::::                    
((((Ղկ12.31)Ղկ12.31)Ղկ12.31)Ղկ12.31)    

    
Ս. Կոյս ԱստՍ. Կոյս ԱստՍ. Կոյս ԱստՍ. Կոյս Աստուաուաուաուածածածածածծծծնի երենի երենի երենի երեքամքամքամքամեայ տաեայ տաեայ տաեայ տաճար ընճար ընճար ընճար ընծածածածա----

յույույույումին յիմին յիմին յիմին յիշաշաշաշատատատատակով կրկին ուխկով կրկին ուխկով կրկին ուխկով կրկին ուխտատատատաւուուուորարարարաբար բոբար բոբար բոբար բոլորս հալորս հալորս հալորս հա----
ւաքւաքւաքւաքուած ենք այսուած ենք այսուած ենք այսուած ենք այստեղ, մեր ուխտեղ, մեր ուխտեղ, մեր ուխտեղ, մեր ուխտը վետը վետը վետը վերարարարանոնոնոնորորորորոգեգեգեգելու կամ լու կամ լու կամ լու կամ 
ուխտ մը կաուխտ մը կաուխտ մը կաուխտ մը կատատատատարերերերելու հալու հալու հալու համար մեր եկեմար մեր եկեմար մեր եկեմար մեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ կաւոյ կաւոյ կաւոյ կամարմարմարմարնենենենե----
րուն տակ, Աստրուն տակ, Աստրուն տակ, Աստրուն տակ, Աստուաուաուաուածածծածծածծածնայ խոնայ խոնայ խոնայ խորարարարանին առնին առնին առնին առջեւ, որովջեւ, որովջեւ, որովջեւ, որովհեհեհեհե----
տեւ եկետեւ եկետեւ եկետեւ եկեղղղղեցեցեցեցւոյ աւանւոյ աւանւոյ աւանւոյ աւանդուդուդուդութեամբ թէ մեր ժոթեամբ թէ մեր ժոթեամբ թէ մեր ժոթեամբ թէ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի բադի բադի բադի բա----
րերերերեպաշպաշպաշպաշտուտուտուտութեան մէջ Աստթեան մէջ Աստթեան մէջ Աստթեան մէջ Աստուաուաուաուածածածածածիծիծիծինը մենը մենը մենը մեծածածածագոյն բագոյն բագոյն բագոյն բարերերերե----
խօխօխօխօսը եւ ուխսը եւ ուխսը եւ ուխսը եւ ուխտետետետերու կարու կարու կարու կատատատատարիրիրիրիչը հաչը հաչը հաչը համարմարմարմարուած էուած էուած էուած է::::        

ՍաՍաՍաՍակայն այկայն այկայն այկայն այսօր պիսօր պիսօր պիսօր պիտի ուտի ուտի ուտի ուզէի որ բոզէի որ բոզէի որ բոզէի որ բոլոլոլոլորիս ալ ուխրիս ալ ուխրիս ալ ուխրիս ալ ուխտը տը տը տը 
ըլըլըլըլլար Քրիսլար Քրիսլար Քրիսլար Քրիստոտոտոտոսի խօսսի խօսսի խօսսի խօսքեքեքեքերով արրով արրով արրով արքաքաքաքայույույույութիւնը խնդրել, թիւնը խնդրել, թիւնը խնդրել, թիւնը խնդրել, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ զայն ուտեւ զայն ուտեւ զայն ուտեւ զայն ունենենենենանանանալով, կլով, կլով, կլով, կ’’’’ուուուունենենենենանք եւ պինանք եւ պինանք եւ պինանք եւ պիտի ուտի ուտի ուտի ու----
նենենենենանք ամէն ինչնանք ամէն ինչնանք ամէն ինչնանք ամէն ինչ::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս այս մատոս այս մատոս այս մատոս այս մասին խօսին խօսին խօսին խօսեսեսեսեցաւ իր քացաւ իր քացաւ իր քացաւ իր քարորորորոզուզուզուզութեան թեան թեան թեան 
օրեօրեօրեօրերէն օր մը, երբ մէրէն օր մը, երբ մէրէն օր մը, երբ մէրէն օր մը, երբ մէկը մօկը մօկը մօկը մօտետետետենանանանալով ըսաւ.լով ըսաւ.լով ըսաւ.լով ըսաւ.    

----    ՎարՎարՎարՎարդադադադապետ, խօպետ, խօպետ, խօպետ, խօսէ եղսէ եղսէ եղսէ եղբօրս որ մեր ժաբօրս որ մեր ժաբօրս որ մեր ժաբօրս որ մեր ժառանռանռանռանգուգուգուգու----
թիւնը հետս բաժթիւնը հետս բաժթիւնը հետս բաժթիւնը հետս բաժնէնէնէնէ::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս պատոս պատոս պատոս պատաստաստաստասխախախախանեց.նեց.նեց.նեց.    
----    Ով Ով Ով Ով մարդ, ո՞վ զիս դամարդ, ո՞վ զիս դամարդ, ո՞վ զիս դամարդ, ո՞վ զիս դատատատատաւոր եւ բաւոր եւ բաւոր եւ բաւոր եւ բաժաժաժաժանանանանարար րար րար րար 

կարկարկարկարգեց ձեր վրայգեց ձեր վրայգեց ձեր վրայգեց ձեր վրայ::::    
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Եւ որովԵւ որովԵւ որովԵւ որովհեհեհեհետեւ երետեւ երետեւ երետեւ երեւոյթւոյթւոյթւոյթնենենեներէն անրէն անրէն անրէն անդին կը թադին կը թադին կը թադին կը թափանփանփանփանցէր ցէր ցէր ցէր 
մարմարմարմարդոց մտադոց մտադոց մտադոց մտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն եւ սրտին խորրուն եւ սրտին խորրուն եւ սրտին խորրուն եւ սրտին խորքը, աւելքը, աւելքը, աւելքը, աւել----
ցուց.ցուց.ցուց.ցուց.    

----    ՏեՏեՏեՏեսէսէսէսէ´́́́ք եւ զգուք եւ զգուք եւ զգուք եւ զգուշաշաշաշացէք ամէն տեցէք ամէն տեցէք ամէն տեցէք ամէն տեսասասասակի ագակի ագակի ագակի ագահուհուհուհութեթեթեթենէնէնէնէ::::    
ՅեՅեՅեՅետոյ տուաւ օրիտոյ տուաւ օրիտոյ տուաւ օրիտոյ տուաւ օրինանանանակը ագահ մեկը ագահ մեկը ագահ մեկը ագահ մեծծծծաաաահահահահարուսրուսրուսրուստի մը տի մը տի մը տի մը 

որ տաոր տաոր տաոր տարիրիրիրինենենեներով իր ինչրով իր ինչրով իր ինչրով իր ինչքեքեքեքերը ամրը ամրը ամրը ամբաբաբաբարած էր ու բազրած էր ու բազրած էր ու բազրած էր ու բազմամամամացուցուցուցու----
ցած. եւ այն տացած. եւ այն տացած. եւ այն տացած. եւ այն տարին երբ տերին երբ տերին երբ տերին երբ տեսաւ որ բերսաւ որ բերսաւ որ բերսաւ որ բերքեքեքեքերը կրկնարը կրկնարը կրկնարը կրկնապապապապա----
տիկ են, մտատիկ են, մտատիկ են, մտատիկ են, մտածեց.ծեց.ծեց.ծեց.----    ԱմԱմԱմԱմբարբարբարբարներս մեծցներս մեծցներս մեծցներս մեծցնեմ, հանեմ, հանեմ, հանեմ, հաւաւաւաւաքեմ այս քեմ այս քեմ այս քեմ այս 
ամամամամբողջ բերբողջ բերբողջ բերբողջ բերքը որ ինքը որ ինքը որ ինքը որ ինծի կը բածի կը բածի կը բածի կը բաւէ ամւէ ամւէ ամւէ ամբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանքիս հաքիս հաքիս հաքիս հա----
մարմարմարմար::::    ԱնԱնԱնԱնկէ վերջ ես ինկէ վերջ ես ինկէ վերջ ես ինկէ վերջ ես ինծի ծի ծի ծի կրնամ թոյլ տալ ըսեկրնամ թոյլ տալ ըսեկրնամ թոյլ տալ ըսեկրնամ թոյլ տալ ըսելու՝ հիլու՝ հիլու՝ հիլու՝ հիմա մա մա մա 
այայայայլեւս կելեւս կելեւս կելեւս կե´́́́ր, խմէր, խմէր, խմէր, խմէ´́́́    եւ ուեւ ուեւ ուեւ ուրարարարախախախախացիցիցիցի´́́́րրրր::::    

Բայց ԱստԲայց ԱստԲայց ԱստԲայց Աստուած ըսաւ անոր.ուած ըսաւ անոր.ուած ըսաւ անոր.ուած ըսաւ անոր.    
----    ԱնԱնԱնԱնմիմիմիմի´́́́տ, այս գիտ, այս գիտ, այս գիտ, այս գիշեր իսկ հոշեր իսկ հոշեր իսկ հոշեր իսկ հոգիդ քեզգիդ քեզգիդ քեզգիդ քեզմէ պիմէ պիմէ պիմէ պիտի պատի պատի պատի պա----

հանհանհանհանջեմջեմջեմջեմ::::    ՊատՊատՊատՊատրասրասրասրաստածտածտածտածներդ որո՞ւ պիներդ որո՞ւ պիներդ որո՞ւ պիներդ որո՞ւ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլանլանլանլան::::    
Ապա ՔրիսԱպա ՔրիսԱպա ՔրիսԱպա Քրիստոս շատոս շատոս շատոս շարուրուրուրունանանանակեց ըսեկեց ըսեկեց ըսեկեց ըսելով.լով.լով.լով.----    Մարդ միայն Մարդ միայն Մարդ միայն Մարդ միայն 

ուուուուտետետետելիլիլիլիքով չէ պայքով չէ պայքով չէ պայքով չէ պայմմմմաաաանանանանաւորւորւորւորուածուածուածուած::::    ՄարՄարՄարՄարդուս կեանդուս կեանդուս կեանդուս կեանքը կեքը կեքը կեքը կե----
րարարարակուկուկուկուրէն աւերէն աւերէն աւերէն աւելի կլի կլի կլի կ’’’’արարարարժէ եւ իր մարժէ եւ իր մարժէ եւ իր մարժէ եւ իր մարմիմիմիմինը՝ հանը՝ հանը՝ հանը՝ հագուսգուսգուսգուստէնտէնտէնտէն::::    
ԻնԻնԻնԻնչո՞ւ մարդ մտաչո՞ւ մարդ մտաչո՞ւ մարդ մտաչո՞ւ մարդ մտահոգհոգհոգհոգուի, հեուի, հեուի, հեուի, հետետետետեւաւաւաւաբար, կամ իր միտբար, կամ իր միտբար, կամ իր միտբար, կամ իր միտքը քը քը քը 
եւ հոեւ հոեւ հոեւ հոգին չարչրգին չարչրգին չարչրգին չարչրկէ ուկէ ուկէ ուկէ ուտետետետելիլիլիլիքին եւ հագքին եւ հագքին եւ հագքին եւ հագուեուեուեուելիլիլիլիքին հաքին հաքին հաքին համարմարմարմար::::    
ՏեՏեՏեՏեսէք երկնսէք երկնսէք երկնսէք երկնքի ագքի ագքի ագքի ագռաւռաւռաւռաւնենենեները որոնք ամրը որոնք ամրը որոնք ամրը որոնք ամբարբարբարբարներ չուներ չուներ չուներ չունին,նին,նին,նին,    
բայց Աստբայց Աստբայց Աստբայց Աստուած կը կեուած կը կեուած կը կեուած կը կերակրակրակրակրէ զարէ զարէ զարէ զանոնքնոնքնոնքնոնք::::    ՏեՏեՏեՏեսէք հոսէք հոսէք հոսէք հովիվիվիվիտին տին տին տին 
շուշուշուշուշաշաշաշանը, անը, անը, անը, ա՜՜՜՜յնյնյնյնքան գեքան գեքան գեքան գեղեղեղեղեցիկ որցիկ որցիկ որցիկ որքան Սոքան Սոքան Սոքան Սողողողողոմոն իր ամմոն իր ամմոն իր ամմոն իր ամբողջ բողջ բողջ բողջ 
արարարարքաքաքաքայայայայական փառկան փառկան փառկան փառքին մէջ չկրցաւ հագքին մէջ չկրցաւ հագքին մէջ չկրցաւ հագքին մէջ չկրցաւ հագնիլ, եւ Աստնիլ, եւ Աստնիլ, եւ Աստնիլ, եւ Աստուած ուած ուած ուած 
զայն կը հագզայն կը հագզայն կը հագզայն կը հագուեցուեցուեցուեցնէ այննէ այննէ այննէ այնպէս. բայց այպէս. բայց այպէս. բայց այպէս. բայց այսօր կայ եւ վասօր կայ եւ վասօր կայ եւ վասօր կայ եւ վաղը կը ղը կը ղը կը ղը կը 
թաթաթաթառառառառամի, կը չորմի, կը չորմի, կը չորմի, կը չորնայ եւ աննայ եւ աննայ եւ աննայ եւ անհետ կը հետ կը հետ կը հետ կը կորսկորսկորսկորսուիուիուիուի::::    ՈւսՈւսՈւսՈւստի միտի միտի միտի մի´́́́    
մտամտամտամտածէք կեծէք կեծէք կեծէք կերարարարակուկուկուկուրի մարի մարի մարի մասին որսին որսին որսին որմէ աւեմէ աւեմէ աւեմէ աւելի կլի կլի կլի կ’’’’արարարարժէ ձեր ժէ ձեր ժէ ձեր ժէ ձեր 
կեանկեանկեանկեանքը, ոչ ալ հաքը, ոչ ալ հաքը, ոչ ալ հաքը, ոչ ալ հագուսգուսգուսգուստի մատի մատի մատի մասին որսին որսին որսին որմէ աւեմէ աւեմէ աւեմէ աւելի կլի կլի կլի կ’’’’արարարարժէ ժէ ժէ ժէ 
ձեր մարձեր մարձեր մարձեր մարմիմիմիմինը. այլ՝ Ասնը. այլ՝ Ասնը. այլ՝ Ասնը. այլ՝ Աստուտուտուտուծոյ արծոյ արծոյ արծոյ արքաքաքաքայույույույութիւնը խնդրեթիւնը խնդրեթիւնը խնդրեթիւնը խնդրեցէք, ցէք, ցէք, ցէք, 
եւ մնացեւ մնացեւ մնացեւ մնացեալ ամէն ինեալ ամէն ինեալ ամէն ինեալ ամէն ինչը պիչը պիչը պիչը պիտի տրուի ձետի տրուի ձետի տրուի ձետի տրուի ձեզի աւելիզի աւելիզի աւելիզի աւելիովովովով::::    
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Ի՞նչ է արԻ՞նչ է արԻ՞նչ է արԻ՞նչ է արքաքաքաքայույույույութիթիթիթիւնը զոր կւնը զոր կւնը զոր կւնը զոր կ’’’’ուուուուզենք փնտռել եւ զենք փնտռել եւ զենք փնտռել եւ զենք փնտռել եւ 
գտնել, եւ զոր Քրիսգտնել, եւ զոր Քրիսգտնել, եւ զոր Քրիսգտնել, եւ զոր Քրիստոս կը թետոս կը թետոս կը թետոս կը թելադլադլադլադրէ մեր մտարէ մեր մտարէ մեր մտարէ մեր մտահոհոհոհոգուգուգուգու----
թեանց առաթեանց առաթեանց առաթեանց առաջիջիջիջինը դարձընը դարձընը դարձընը դարձընելնելնելնել::::    

Ամէն բաԱմէն բաԱմէն բաԱմէն բանէ առաջ, նէ առաջ, նէ առաջ, նէ առաջ, արարարարքաքաքաքայույույույութիւնը արթիւնը արթիւնը արթիւնը արժէքժէքժէքժէքնենենեներու րու րու րու 
գիւտ մըն էգիւտ մըն էգիւտ մըն էգիւտ մըն է::::    Գտնել թէ կեանԳտնել թէ կեանԳտնել թէ կեանԳտնել թէ կեանքի մէջ իքի մէջ իքի մէջ իքի մէջ ի´́́́նչ բանն է առաջնչ բանն է առաջնչ բանն է առաջնչ բանն է առաջ----
նանանանահերթ եւ ինչ բահերթ եւ ինչ բահերթ եւ ինչ բահերթ եւ ինչ բանը երկնը երկնը երկնը երկրորրորրորրորդադադադական. իկան. իկան. իկան. ի´́́́նչ բանն է այնչ բանն է այնչ բանն է այնչ բանն է այ----
սսսսօրօրօրօրուան յաուան յաուան յաուան յատուկ, այտուկ, այտուկ, այտուկ, այսօրսօրսօրսօրուան հետ անցուան հետ անցուան հետ անցուան հետ անցնող եւ կորնող եւ կորնող եւ կորնող եւ կորսուող սուող սուող սուող 
եւ ինչ բան՝ այս օրէն դէեւ ինչ բան՝ այս օրէն դէեւ ինչ բան՝ այս օրէն դէեւ ինչ բան՝ այս օրէն դէպի վապի վապի վապի վաղը երղը երղը երղը երկակակակարող եւ դէրող եւ դէրող եւ դէրող եւ դէպի յապի յապի յապի յա----
ւիւիւիւիտետետետենանանանակակակականունունունութիւն գաթիւն գաթիւն գաթիւն գացողցողցողցող::::    ԱռԱռԱռԱռժամժամժամժամեայ եւ տեեայ եւ տեեայ եւ տեեայ եւ տեւաւաւաւական, կան, կան, կան, 
անանանանմիմիմիմիջաջաջաջական եւ յական եւ յական եւ յական եւ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական արկան արկան արկան արժէքժէքժէքժէքնենենեներու միրու միրու միրու միջեւ զաջեւ զաջեւ զաջեւ զա----
նանանանազազազազանունունունութիւն դնել գիտթիւն դնել գիտթիւն դնել գիտթիւն դնել գիտնալ՝ կը նշանալ՝ կը նշանալ՝ կը նշանալ՝ կը նշաննննաաաակէ ուկէ ուկէ ուկէ ունենենենենալ արնալ արնալ արնալ ար----
քաքաքաքայույույույութեան գիւթեան գիւթեան գիւթեան գիւտին բատին բատին բատին բանանանանալինլինլինլին::::    Ապա, երբ արԱպա, երբ արԱպա, երբ արԱպա, երբ արժէքժէքժէքժէքնենենեներու րու րու րու 
գնագնագնագնահահահահատուտուտուտումը կամը կամը կամը կատատատատարած ենք անրած ենք անրած ենք անրած ենք անգամ մը, աւեգամ մը, աւեգամ մը, աւեգամ մը, աւելի դիւլի դիւլի դիւլի դիւրաւ րաւ րաւ րաւ 
կրնանք ընտկրնանք ընտկրնանք ընտկրնանք ընտրել եւ իր հորել եւ իր հորել եւ իր հորել եւ իր հոգեգեգեգեւոր իմասւոր իմասւոր իմասւոր իմաստին մէջ հասկըտին մէջ հասկըտին մէջ հասկըտին մէջ հասկընալ նալ նալ նալ 
արարարարքաքաքաքայույույույութիւնը, որ թէթիւնը, որ թէթիւնը, որ թէթիւնը, որ թէեւ յաեւ յաեւ յաեւ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի մէջ իր քի մէջ իր քի մէջ իր քի մէջ իր 
լրուլրուլրուլրումը եւ ամմը եւ ամմը եւ ամմը եւ ամբողբողբողբողջջջջուուուութիւնը կը գտնէ, բայց որ կը գտնուի թիւնը կը գտնէ, բայց որ կը գտնուի թիւնը կը գտնէ, բայց որ կը գտնուի թիւնը կը գտնէ, բայց որ կը գտնուի 
նախ հոս, կնախ հոս, կնախ հոս, կնախ հոս, կ’’’’ըսկըսկըսկըսկսի այս կեանսի այս կեանսի այս կեանսի այս կեանքէն, մեր ներքէն, մեր ներքէն, մեր ներքէն, մեր ներկակակակայէն եւ յատյէն եւ յատյէն եւ յատյէն եւ յատ----
կակակակապէս մեր հոպէս մեր հոպէս մեր հոպէս մեր հոգիգիգիգինենենեներէն ներս, որրէն ներս, որրէն ներս, որրէն ներս, որպէս Ասպէս Ասպէս Ասպէս Աստուտուտուտուծոյ ձեռծոյ ձեռծոյ ձեռծոյ ձեռքով քով քով քով 
նետնետնետնետուած մէկ սերմուած մէկ սերմուած մէկ սերմուած մէկ սերմնանանանահահահահատիկտիկտիկտիկ::::    

Բայց, ի վերԲայց, ի վերԲայց, ի վերԲայց, ի վերջոյ, ի՞նչ է արջոյ, ի՞նչ է արջոյ, ի՞նչ է արջոյ, ի՞նչ է արքաքաքաքայույույույութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    
ՊօՊօՊօՊօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ շատ գեեալ շատ գեեալ շատ գեեալ շատ գեղեղեղեղեցիկ կերցիկ կերցիկ կերցիկ կերպով կըպով կըպով կըպով կը    բաբաբաբանանանանա----

ձեձեձեձեւէ արւէ արւէ արւէ արքաքաքաքայույույույութիւնը, կարթիւնը, կարթիւնը, կարթիւնը, կարծէք Քրիսծէք Քրիսծէք Քրիսծէք Քրիստոտոտոտոսի վեսի վեսի վեսի վերորորորոյիշյիշյիշյիշեալ եալ եալ եալ 
խօսխօսխօսխօսքեքեքեքերը շարը շարը շարը շարուրուրուրունանանանակեկեկեկելով.լով.լով.լով.----    ,,,,ՍիՍիՍիՍիրերերերելիլիլիլիներ, Ասներ, Ասներ, Ասներ, Աստուտուտուտուծոյ արծոյ արծոյ արծոյ ար----
քաքաքաքայույույույութիւնը կեթիւնը կեթիւնը կեթիւնը կերարարարակուր եւ ըմկուր եւ ըմկուր եւ ըմկուր եւ ըմպեպեպեպելիք չէ, այլ արլիք չէ, այլ արլիք չէ, այլ արլիք չէ, այլ արդադադադարուրուրուրու----
թիւն, խաթիւն, խաթիւն, խաթիւն, խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւն եւ խնդութիւն եւ խնդութիւն եւ խնդութիւն եւ խնդութիւն, Սուրբ Հոգիթիւն, Սուրբ Հոգիթիւն, Սուրբ Հոգիթիւն, Սուրբ Հոգիէն էն էն էն 
տրուածտրուածտրուածտրուած» » » » (Հռ 14.17)(Հռ 14.17)(Հռ 14.17)(Հռ 14.17)::::    

ԱհաԱհաԱհաԱհաւաւաւաւասիկսիկսիկսիկ    թէ իթէ իթէ իթէ ի´́́́նչ է որ կը խնդրենք այնչ է որ կը խնդրենք այնչ է որ կը խնդրենք այնչ է որ կը խնդրենք այսօր եւ իսօր եւ իսօր եւ իսօր եւ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
պէտք է փնտռենք ամպէտք է փնտռենք ամպէտք է փնտռենք ամպէտք է փնտռենք ամբողջ մեր կեանբողջ մեր կեանբողջ մեր կեանբողջ մեր կեանքին մէջ, որքին մէջ, որքին մէջ, որքին մէջ, որպէս պէս պէս պէս 
արարարարքաքաքաքայույույույութեան զաթեան զաթեան զաթեան զաւակւակւակւակներ.ներ.ներ.ներ.----    ԱրԱրԱրԱրդադադադարուրուրուրութիւն, խաթիւն, խաթիւն, խաթիւն, խաղաղաղաղաղուղուղուղու----
թիւն եւ խնդութիւն եւ խնդութիւն եւ խնդութիւն եւ խնդութիւնթիւնթիւնթիւն::::    
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ԱրԱրԱրԱրդադադադարուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը    կը հասկցկը հասկցկը հասկցկը հասկցուի նախ որուի նախ որուի նախ որուի նախ որպէս մեր պէս մեր պէս մեր պէս մեր 
մտամտամտամտաւոր եւ զգաւոր եւ զգաւոր եւ զգաւոր եւ զգացացացացական աշկան աշկան աշկան աշխարխարխարխարհի ու խղճի մաքհի ու խղճի մաքհի ու խղճի մաքհի ու խղճի մաքրուրուրուրութիթիթիթիւն, ւն, ւն, ւն, 
ուրուրուրուրկէ կկէ կկէ կկէ կ’’’’երերերերթայ դէթայ դէթայ դէթայ դէպի ուպի ուպի ուպի ուրիրիրիրիշը, մեր շրջաշը, մեր շրջաշը, մեր շրջաշը, մեր շրջապապապապատը, ընտը, ընտը, ընտը, ընկեկեկեկերուրուրուրու----
թիւնը, եւ արթիւնը, եւ արթիւնը, եւ արթիւնը, եւ արդէն կը հասկցդէն կը հասկցդէն կը հասկցդէն կը հասկցուի որուի որուի որուի որպէս ընպէս ընպէս ընպէս ընկեկեկեկերարարարային հային հային հային հաւաւաւաւա----
սասասասարուրուրուրութիւն, ընթիւն, ընթիւն, ընթիւն, ընկեկեկեկերարարարային իրային իրային իրային իրաւունք եւ արւունք եւ արւունք եւ արւունք եւ արդադադադարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւն::::    

ԽաԽաԽաԽաղաղաղաղաղուղուղուղութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը    ծնունդն է արծնունդն է արծնունդն է արծնունդն է արդադադադարուրուրուրութեանթեանթեանթեան::::    Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր 
չկայ արչկայ արչկայ արչկայ արդադադադարուրուրուրութիւն, իրաթիւն, իրաթիւն, իրաթիւն, իրաւունք եււունք եււունք եււունք եւ    հահահահաւաւաւաւասասասասարուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
սկզբունք, այլ խօսսկզբունք, այլ խօսսկզբունք, այլ խօսսկզբունք, այլ խօսքով՝ հոն ուր սեքով՝ հոն ուր սեքով՝ հոն ուր սեքով՝ հոն ուր սեփափափափական շական շական շական շահեհեհեհերու կոյր րու կոյր րու կոյր րու կոյր 
եւ այեւ այեւ այեւ այլալալալամերժ հեմերժ հեմերժ հեմերժ հետապնտապնտապնտապնդում կայ, այնդում կայ, այնդում կայ, այնդում կայ, այնտեղ անտեղ անտեղ անտեղ անկակակակարերերերելի է լի է լի է լի է 
գտնել խագտնել խագտնել խագտնել խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւնը մարդթիւնը մարդթիւնը մարդթիւնը մարդկակակակայինյինյինյին::::    

ԽնդուԽնդուԽնդուԽնդութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը    իր կարիր կարիր կարիր կարգին բղխումն է խագին բղխումն է խագին բղխումն է խագին բղխումն է խաղաղաղաղաղուղուղուղութեանթեանթեանթեան::::    
ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս նիւպէս նիւպէս նիւպէս նիւթաթաթաթական, երեկան, երեկան, երեկան, երեւեւեւեւելի այս աշլի այս աշլի այս աշլի այս աշխարխարխարխարհիհիհիհին մէջ երբ ն մէջ երբ ն մէջ երբ ն մէջ երբ 
չկայ խաչկայ խաչկայ խաչկայ խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւն՝ չենք կրնար գտնել խնդութիւն՝ չենք կրնար գտնել խնդութիւն՝ չենք կրնար գտնել խնդութիւն՝ չենք կրնար գտնել խնդութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
մեր կեանմեր կեանմեր կեանմեր կեանքի ուքի ուքի ուքի ուրարարարախուխուխուխութիւնը, նոյնթիւնը, նոյնթիւնը, նոյնթիւնը, նոյնպէս ալ մեր մտապէս ալ մեր մտապէս ալ մեր մտապէս ալ մեր մտաւոր ւոր ւոր ւոր 
ու հոու հոու հոու հոգեգեգեգեկան աշկան աշկան աշկան աշխարխարխարխարհին մէջ որհին մէջ որհին մէջ որհին մէջ որքան ատեն որ ալեքան ատեն որ ալեքան ատեն որ ալեքան ատեն որ ալեկոկոկոկոծում ծում ծում ծում 
եւ փոեւ փոեւ փոեւ փոթոթոթոթորիկ կայ, որրիկ կայ, որրիկ կայ, որրիկ կայ, որքան ատեն որ տաքան ատեն որ տաքան ատեն որ տաքան ատեն որ տակակակակաւին խաւին խաւին խաւին խաղաղաղաղաղուղուղուղու----
թեան դրօթեան դրօթեան դրօթեան դրօշը չէ որ կը ծաշը չէ որ կը ծաշը չէ որ կը ծաշը չէ որ կը ծածածածածանի հաննի հաննի հաննի հանդարտ կերդարտ կերդարտ կերդարտ կերպով՝ այնպով՝ այնպով՝ այնպով՝ այն----
քան ատեն մեր սրտերն ու մտքեքան ատեն մեր սրտերն ու մտքեքան ատեն մեր սրտերն ու մտքեքան ատեն մեր սրտերն ու մտքերը չեն կրնար բարրը չեն կրնար բարրը չեն կրնար բարրը չեն կրնար բարեաեաեաեա----
ցացացացակակակակամումումումութիւն եւ հաթիւն եւ հաթիւն եւ հաթիւն եւ հաճուճուճուճութիւն բեթիւն բեթիւն բեթիւն բերել, սէր եւ խնդուրել, սէր եւ խնդուրել, սէր եւ խնդուրել, սէր եւ խնդութիւն թիւն թիւն թիւն 
ծնիլ, կածնիլ, կածնիլ, կածնիլ, կատարտարտարտարեալ ուեալ ուեալ ուեալ ուրարարարախուխուխուխութեամբ եւ երթեամբ եւ երթեամբ եւ երթեամբ եւ երջանջանջանջանկուկուկուկութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
աճիլ ու յորաճիլ ու յորաճիլ ու յորաճիլ ու յորդիլդիլդիլդիլ::::    

ՈւՈւՈւՈւրեմն արրեմն արրեմն արրեմն արդադադադարուրուրուրութիւնը, խաթիւնը, խաթիւնը, խաթիւնը, խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւնն ու խնդութիւնն ու խնդութիւնն ու խնդութիւնն ու խնդու----
թիւնը իրենց ամթիւնը իրենց ամթիւնը իրենց ամթիւնը իրենց ամբողբողբողբողջաջաջաջացուցուցուցումը, իրենց կամը, իրենց կամը, իրենց կամը, իրենց կատատատատարերերերելուլուլուլութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
կը գտնեն սիկը գտնեն սիկը գտնեն սիկը գտնեն սիրոյ եւ հարոյ եւ հարոյ եւ հարոյ եւ հաճուճուճուճութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    Այլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսքով, արքով, արքով, արքով, արքաքաքաքա----
յույույույութիւնը իրաթիւնը իրաթիւնը իրաթիւնը իրակակակականունունունութիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’ըսկըսկըսկըսկսի դառսի դառսի դառսի դառնալ՝ երբ մարնալ՝ երբ մարնալ՝ երբ մարնալ՝ երբ մարդիկ դիկ դիկ դիկ 
սիսիսիսիրով շարրով շարրով շարրով շարժին, հաժին, հաժին, հաժին, հաճուճուճուճութեամբ ապթեամբ ապթեամբ ապթեամբ ապրինրինրինրին::::    Եւ հաԵւ հաԵւ հաԵւ հաճուճուճուճութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
ապապապապրիլ կը նշարիլ կը նշարիլ կը նշարիլ կը նշանանանանակէ՝ հակէ՝ հակէ՝ հակէ՝ հարուստ ըլրուստ ըլրուստ ըլրուստ ըլլալ բայց երլալ բայց երլալ բայց երլալ բայց երբեք չաբեք չաբեք չաբեք չարրրր----
հահահահամարմարմարմարհել աղհել աղհել աղհել աղքաքաքաքատուտուտուտութիւնն ու աղթիւնն ու աղթիւնն ու աղթիւնն ու աղքաքաքաքատը. սուր ուտը. սուր ուտը. սուր ուտը. սուր ունենենենենալ նալ նալ նալ 
ձեռձեռձեռձեռքին բայց բնաւ չվիքին բայց բնաւ չվիքին բայց բնաւ չվիքին բայց բնաւ չվիրարարարաւուուուորել ուրել ուրել ուրել ուրիշրիշրիշրիշնենենեները. զօրը. զօրը. զօրը. զօրարարարաւոր ըլւոր ըլւոր ըլւոր ըլ----
լալ եւ չոտլալ եւ չոտլալ եւ չոտլալ եւ չոտնանանանակոկոկոկոխել տկախել տկախել տկախել տկարին իրարին իրարին իրարին իրաւունւունւունւունքը. յաղքը. յաղքը. յաղքը. յաղթող ըլթող ըլթող ըլթող ըլլալ լալ լալ լալ 
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եւ յաղեւ յաղեւ յաղեւ յաղթաթաթաթանանանանակը ուկը ուկը ուկը ուրիրիրիրիշին հետ բաժշին հետ բաժշին հետ բաժշին հետ բաժնել գիտնել գիտնել գիտնել գիտնալ. մեծ ըլնալ. մեծ ըլնալ. մեծ ըլնալ. մեծ ըլլալ լալ լալ լալ 
եւ իր նմանեւ իր նմանեւ իր նմանեւ իր նմաննենենեներուն սիրուն սիրուն սիրուն սիրոյրոյրոյրոյն մեն մեն մեն մեծուծուծուծութիւնը մոռթիւնը մոռթիւնը մոռթիւնը մոռնալ գիտնալ գիտնալ գիտնալ գիտնալնալնալնալ::::    
ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ՝ իստեւ՝ իստեւ՝ իստեւ՝ իսկակակակական ազնկան ազնկան ազնկան ազնուաուաուաուակակակականունունունութիւնը հարթիւնը հարթիւնը հարթիւնը հարսսսստուտուտուտու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով օժտրով օժտրով օժտրով օժտուած ըլուած ըլուած ըլուած ըլլալ եւ զրկուածլալ եւ զրկուածլալ եւ զրկուածլալ եւ զրկուածնենենեները չարրը չարրը չարրը չարհահահահամարմարմարմար----
հելն է. հելն է. հելն է. հելն է. ազազազազնուունուունուունուութիւնը՝ վիթիւնը՝ վիթիւնը՝ վիթիւնը՝ վիրարարարաւուուուորերերերելու միլու միլու միլու միջոջոջոջոցը ուցը ուցը ուցը ունենենենենանանանալով լով լով լով 
հանհանհանհանդերձ չվիդերձ չվիդերձ չվիդերձ չվիրարարարաւուուուորելն է. բարելն է. բարելն է. բարելն է. բարուրուրուրութիւնը՝ զօթիւնը՝ զօթիւնը՝ զօթիւնը՝ զօրարարարաւոր ըլւոր ըլւոր ըլւոր ըլլալալալալով լով լով լով 
հանհանհանհանդերձ իրադերձ իրադերձ իրադերձ իրաւունք ընել գիտւունք ընել գիտւունք ընել գիտւունք ընել գիտնալն է. վենալն է. վենալն է. վենալն է. վեհանձհանձհանձհանձնունունունութիւնը՝ թիւնը՝ թիւնը՝ թիւնը՝ 
յաղյաղյաղյաղթաթաթաթական դուրս գական դուրս գական դուրս գական դուրս գալէ ետք յաղլէ ետք յաղլէ ետք յաղլէ ետք յաղթաթաթաթանանանանակը ուկը ուկը ուկը ուրիրիրիրիշին հետ շին հետ շին հետ շին հետ 
բաժբաժբաժբաժնել գիտնել գիտնել գիտնել գիտնալն է. եւ խոնալն է. եւ խոնալն է. եւ խոնալն է. եւ խոնարնարնարնարհուհուհուհութիւնը՝ մեծ ըլթիւնը՝ մեծ ըլթիւնը՝ մեծ ըլթիւնը՝ մեծ ըլլալալալալով լով լով լով 
հանհանհանհանդերձ ուդերձ ուդերձ ուդերձ ուրիրիրիրիշին առշին առշին առշին առջեւ ծունջեւ ծունջեւ ծունջեւ ծունկի գակի գակի գակի գալով ծալով ծալով ծալով ծառառառառայել գիտյել գիտյել գիտյել գիտ----
նալն է, զանալն է, զանալն է, զանալն է, զանոնք ալ բարձնոնք ալ բարձնոնք ալ բարձնոնք ալ բարձրացրացրացրացննննեեեելու առալու առալու առալու առաջադջադջադջադրուրուրուրութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    
Այս առաԱյս առաԱյս առաԱյս առաքիքիքիքինունունունութիւնթիւնթիւնթիւններն են ահա որ ճամներն են ահա որ ճամներն են ահա որ ճամներն են ահա որ ճամբայ կը հարբայ կը հարբայ կը հարբայ կը հար----
թեն դէթեն դէթեն դէթեն դէպի բարձպի բարձպի բարձպի բարձրուրուրուրութիւն՝ արթիւն՝ արթիւն՝ արթիւն՝ արդադադադարուրուրուրութիւն, խաթիւն, խաթիւն, խաթիւն, խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւն թիւն թիւն թիւն 
եւ խնդուեւ խնդուեւ խնդուեւ խնդութիւնթիւնթիւնթիւն::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի խօսսի խօսսի խօսսի խօսքը կքը կքը կքը կ’’’’ուուուուզեմ որ գեզեմ որ գեզեմ որ գեզեմ որ գերարարարագոյն պատգոյն պատգոյն պատգոյն պատգամ գամ գամ գամ 
դառդառդառդառնայ այնայ այնայ այնայ այսօր մեր բոսօր մեր բոսօր մեր բոսօր մեր բոլոլոլոլորին մտքերին մտքերին մտքերին մտքերուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ::::    Բայց անոր Բայց անոր Բայց անոր Բայց անոր 
հետ միհետ միհետ միհետ միաաաասին կսին կսին կսին կ’’’’ուուուուզեմ որ մեր մտքեզեմ որ մեր մտքեզեմ որ մեր մտքեզեմ որ մեր մտքերուն խորուն խորուն խորուն խորը դրոշմրը դրոշմրը դրոշմրը դրոշմ----
ուին նաուին նաուին նաուին նաեւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիստոտոտոտոսի կեանսի կեանսի կեանսի կեանքին մէջ այն օրը պաքին մէջ այն օրը պաքին մէջ այն օրը պաքին մէջ այն օրը պատատատատահած հած հած հած 
յիշյիշյիշյիշեալ միեալ միեալ միեալ միջաջաջաջադէդէդէդէպը եւ իր տուած գեպը եւ իր տուած գեպը եւ իր տուած գեպը եւ իր տուած գեղեղեղեղեցիկ օրիցիկ օրիցիկ օրիցիկ օրինանանանակը, կը, կը, կը, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ անոնք մետեւ անոնք մետեւ անոնք մետեւ անոնք մեծածածածագոյն դաս մը կու տան մեգոյն դաս մը կու տան մեգոյն դաս մը կու տան մեգոյն դաս մը կու տան մեզի, այզի, այզի, այզի, այ----
սօր մասօր մասօր մասօր մանանանանաւանդւանդւանդւանդ::::    

1111----    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս չուտոս չուտոս չուտոս չուզեց բաժզեց բաժզեց բաժզեց բաժնել ժանել ժանել ժանել ժառանռանռանռանգգգգուուուութիւն մը որ թիւն մը որ թիւն մը որ թիւն մը որ 
երերերերկու եղկու եղկու եղկու եղբայրբայրբայրբայրնենենեներու կը պատրու կը պատրու կը պատրու կը պատկակակականէրնէրնէրնէր::::    ԲոԲոԲոԲոլոր ժոլոր ժոլոր ժոլոր ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդ----
նենենեներու մէջ ալ դժբախրու մէջ ալ դժբախրու մէջ ալ դժբախրու մէջ ալ դժբախտատատատաբար կան մարբար կան մարբար կան մարբար կան մարդիկ որոնք ագադիկ որոնք ագադիկ որոնք ագադիկ որոնք ագա----
հուհուհուհութեթեթեթենէ եւ փանէ եւ փանէ եւ փանէ եւ փառառառառասիսիսիսիրուրուրուրութեթեթեթենէ բռնուած՝ Ասնէ բռնուած՝ Ասնէ բռնուած՝ Ասնէ բռնուած՝ Աստուտուտուտուծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկե----
ղեղեղեղեցին եւ իրենց ազցին եւ իրենց ազցին եւ իրենց ազցին եւ իրենց ազգը սեգը սեգը սեգը սեփափափափական ժական ժական ժական ժառանռանռանռանգուգուգուգութիւն հաթիւն հաթիւն հաթիւն համամամամա----
րերերերելով դալով դալով դալով դատատատատաւորւորւորւորներ կը փնտներ կը փնտներ կը փնտներ կը փնտռեն զառեն զառեն զառեն զանոնք բաժնոնք բաժնոնք բաժնոնք բաժնենենենելու հալու հալու հալու հա----
մարմարմարմար::::    Բայց եկեԲայց եկեԲայց եկեԲայց եկեղեղեղեղեցի եւ ազգ բաժնցի եւ ազգ բաժնցի եւ ազգ բաժնցի եւ ազգ բաժնուեուեուեուելիք ու բաշխլիք ու բաշխլիք ու բաշխլիք ու բաշխուեուեուեուելիք լիք լիք լիք 
ժաժաժաժառանռանռանռանգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւններ չեններ չեններ չեններ չեն::::    Մեր եկեՄեր եկեՄեր եկեՄեր եկեղեղեղեղեցին եւ ազցին եւ ազցին եւ ազցին եւ ազգուգուգուգութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
մեր բոմեր բոմեր բոմեր բոլոլոլոլորին ժարին ժարին ժարին ժառանռանռանռանգուգուգուգութիւնն են՝ մէթիւնն են՝ մէթիւնն են՝ մէթիւնն են՝ մէ´́́́կ եւ միկ եւ միկ եւ միկ եւ միաաաա´́́́կ, եւ ոեկ, եւ ոեկ, եւ ոեկ, եւ ոե----
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ւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկը իրակը իրակը իրակը իրաւունք չոււունք չոււունք չոււունք չունի ոենի ոենի ոենի ոեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկուն դիկուն դիկուն դիկուն դիմեմեմեմելու, խնդրելու, խնդրելու, խնդրելու, խնդրելու լու լու լու 
հահահահամար որ այդ ժամար որ այդ ժամար որ այդ ժամար որ այդ ժառանռանռանռանգուգուգուգութիւնը բաժթիւնը բաժթիւնը բաժթիւնը բաժնէ մեր մինէ մեր մինէ մեր մինէ մեր միջեւջեւջեւջեւ::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
այն մարայն մարայն մարայն մարդը որ այդդը որ այդդը որ այդդը որ այդպէս կը խորպէս կը խորպէս կը խորպէս կը խորհի՝ այնհի՝ այնհի՝ այնհի՝ այնպիպիպիպիսին իր մարդսին իր մարդսին իր մարդսին իր մարդ----
կուկուկուկութեան մէջ պաթեան մէջ պաթեան մէջ պաթեան մէջ պակակակակասասասասաւոր բան մը ոււոր բան մը ոււոր բան մը ոււոր բան մը ունի, պանի, պանի, պանի, պառակտռակտռակտռակտուած ուած ուած ուած 
է ան իր մտաէ ան իր մտաէ ան իր մտաէ ան իր մտաւոր աշւոր աշւոր աշւոր աշխարխարխարխարհին մէջ եւ իր հոհին մէջ եւ իր հոհին մէջ եւ իր հոհին մէջ եւ իր հոգին՝ գին՝ գին՝ գին՝ 
բզկտուածբզկտուածբզկտուածբզկտուած::::        

2222----    ՕրիՕրիՕրիՕրինանանանակը այն մեկը այն մեկը այն մեկը այն մեծածածածատուտուտուտունին որ ինքնին որ ինքնին որ ինքնին որ ինքզիզիզիզիննննքը աշքը աշքը աշքը աշ----
խարխարխարխարհէն կտհէն կտհէն կտհէն կտրել ու մերել ու մերել ու մերել ու մեկուկուկուկուսացսացսացսացնել կը խորնել կը խորնել կը խորնել կը խորհէր, որովհէր, որովհէր, որովհէր, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
կը կարկը կարկը կարկը կարծէր թէ ինք ուծէր թէ ինք ուծէր թէ ինք ուծէր թէ ինք ունի այնի այնի այնի այլեւս ինքլեւս ինքլեւս ինքլեւս ինքզինք խազինք խազինք խազինք խաղաղ եւ երղաղ եւ երղաղ եւ երղաղ եւ եր----
ջաջաջաջանիկ կերնիկ կերնիկ կերնիկ կերպով ապպով ապպով ապպով ապրեցրեցրեցրեցնենենենելու բոլու բոլու բոլու բոլոր պայլոր պայլոր պայլոր պայմանմանմանմաննենենեները եւ րը եւ րը եւ րը եւ 
տուտուտուտուեալեալեալեալնենենեներըրըրըրը::::    ՇաՇաՇաՇատեր կան այնտեր կան այնտեր կան այնտեր կան այնպէս, որոնք նիւպէս, որոնք նիւպէս, որոնք նիւպէս, որոնք նիւթաթաթաթական կան կան կան 
հարսհարսհարսհարստուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւններ դիներ դիներ դիներ դիզեզեզեզելու մարլու մարլու մարլու մարմամամամաջով բռնուած եւ ջով բռնուած եւ ջով բռնուած եւ ջով բռնուած եւ 
իրենց նպաիրենց նպաիրենց նպաիրենց նպատատատատակադկադկադկադրուրուրուրումին մէջ յամին մէջ յամին մէջ յամին մէջ յաջոջոջոջողած՝ քաշղած՝ քաշղած՝ քաշղած՝ քաշուած են ուած են ուած են ուած են 
իրենց առանձիրենց առանձիրենց առանձիրենց առանձնունունունութեան մէջ եւ կը խորթեան մէջ եւ կը խորթեան մէջ եւ կը խորթեան մէջ եւ կը խորհին՝ կեհին՝ կեհին՝ կեհին՝ կե´́́́ր, խմէր, խմէր, խմէր, խմէ´́́́    եւ եւ եւ եւ 
ուուուուրարարարախախախախացիցիցիցի´́́́ր, ու չեն գիր, ու չեն գիր, ու չեն գիր, ու չեն գիտեր թէ իրենց կղզիտեր թէ իրենց կղզիտեր թէ իրենց կղզիտեր թէ իրենց կղզիաաաացուցուցուցումին մէջ մին մէջ մին մէջ մին մէջ 
պիպիպիպիտի մեռտի մեռտի մեռտի մեռնին աննին աննին աննին անպայպայպայպայման, որովման, որովման, որովման, որովհեհեհեհետեւ մարտեւ մարտեւ մարտեւ մարդը առանդը առանդը առանդը առան----
ձին ապձին ապձին ապձին ապրերերերելու հալու հալու հալու համար կոչմար կոչմար կոչմար կոչուաուաուաուած չէծ չէծ չէծ չէ::::    ԱզԱզԱզԱզգեգեգեգերու կեանրու կեանրու կեանրու կեանքին մէջ քին մէջ քին մէջ քին մէջ 
եւ ազեւ ազեւ ազեւ ազգագագագային չային չային չային չափափափափանինինինիշով մտաշով մտաշով մտաշով մտածած՝ մարծած՝ մարծած՝ մարծած՝ մարդիկ չեն կրնար դիկ չեն կրնար դիկ չեն կրնար դիկ չեն կրնար 
երերերերբեք ապբեք ապբեք ապբեք ապրիլ, երբ իրենք զիրիլ, երբ իրենք զիրիլ, երբ իրենք զիրիլ, երբ իրենք զիրենք կը կտրեն ու կը մերենք կը կտրեն ու կը մերենք կը կտրեն ու կը մերենք կը կտրեն ու կը մեկուկուկուկու----
սացսացսացսացնեն ազնեն ազնեն ազնեն ազգագագագային հային հային հային հաւաւաւաւաքաքաքաքակակակականունունունութեթեթեթենէննէննէննէն::::    Եւ այն մարԵւ այն մարԵւ այն մարԵւ այն մարդը դը դը դը 
որ կը կարոր կը կարոր կը կարոր կը կարծէ թէ ինքծէ թէ ինքծէ թէ ինքծէ թէ ինքնանանանաբաւ է եւ կրնայ առանբաւ է եւ կրնայ առանբաւ է եւ կրնայ առանբաւ է եւ կրնայ առանձին ապձին ապձին ապձին ապրիլ, րիլ, րիլ, րիլ, 
այնայնայնայնպիպիպիպիսսսսին իսին իսին իսին իսկակակակապէս պէս պէս պէս ,,,,անանանանմիտմիտմիտմիտ» » » » է Աւեէ Աւեէ Աւեէ Աւետատատատարարարարանին բանին բանին բանին բացատցատցատցատ----
րուրուրուրութեամբ, որովթեամբ, որովթեամբ, որովթեամբ, որովհեհեհեհետեւ չի գիտեւ չի գիտեւ չի գիտեւ չի գիտեր թէ իր մետեր թէ իր մետեր թէ իր մետեր թէ իր մեկուկուկուկուսասասասացուցուցուցումին մին մին մին 
մէջ պիմէջ պիմէջ պիմէջ պիտի չորտի չորտի չորտի չորնայ՝ քանայ՝ քանայ՝ քանայ՝ քանի ինքնի ինքնի ինքնի ինքզինք կը կտրէ իրեն աւիշ զինք կը կտրէ իրեն աւիշ զինք կը կտրէ իրեն աւիշ զինք կը կտրէ իրեն աւիշ 
տուող ազտուող ազտուող ազտուող ազգագագագային հոյին հոյին հոյին հողէն ու արղէն ու արղէն ու արղէն ու արմամամամատէն. այնտէն. այնտէն. այնտէն. այնպիպիպիպիսին չի գիսին չի գիսին չի գիսին չի գի----
տակտակտակտակցիր թէ իր հոցիր թէ իր հոցիր թէ իր հոցիր թէ իր հոգին է որ կգին է որ կգին է որ կգին է որ կ’’’’ըսըսըսըսպանպանպանպաննէ, որովնէ, որովնէ, որովնէ, որովհեհեհեհետտտտեւ կը եւ կը եւ կը եւ կը 
ցրտացցրտացցրտացցրտացնէ զայն՝ հենէ զայն՝ հենէ զայն՝ հենէ զայն՝ հեռացռացռացռացնենենենելով ազլով ազլով ազլով ազգագագագային վային վային վային վառառառառարարարարանը հաննը հաննը հաննը հան----
դիդիդիդիսասասասացող դպրոցող դպրոցող դպրոցող դպրոցէն եւ եկեցէն եւ եկեցէն եւ եկեցէն եւ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիէնէնէնէն::::    

3333----    Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, Քրիսջոյ, Քրիսջոյ, Քրիսջոյ, Քրիստոս կը յիտոս կը յիտոս կը յիտոս կը յիշեցշեցշեցշեցնէ թէ կեաննէ թէ կեաննէ թէ կեաննէ թէ կեանքը կեքը կեքը կեքը կերարարարա----
կուկուկուկուրէն աւերէն աւերէն աւերէն աւելի կլի կլի կլի կ’’’’արարարարժէ եւ մարժէ եւ մարժէ եւ մարժէ եւ մարմիմիմիմինը՝ հանը՝ հանը՝ հանը՝ հագուսգուսգուսգուստէնտէնտէնտէն::::    ՈրՈրՈրՈրքան քան քան քան 
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շատ են անոնք ոշատ են անոնք ոշատ են անոնք ոշատ են անոնք ո----րոնք բուն կեանրոնք բուն կեանրոնք բուն կեանրոնք բուն կեանքը ձգած՝ անքը ձգած՝ անքը ձգած՝ անքը ձգած՝ անկակակակարերերերեւուուուոր ր ր ր 
մանմանմանմանրուքրուքրուքրուքնենենեներով կրով կրով կրով կ’’’’ըզըզըզըզբաբաբաբաղին եւ անոնցղին եւ անոնցղին եւ անոնցղին եւ անոնցմով կը մտամով կը մտամով կը մտամով կը մտահոգհոգհոգհոգ----
ուինուինուինուին::::    Մենք գիտՄենք գիտՄենք գիտՄենք գիտնանք նանանք նանանք նանանք նախախախախադադադադասել այն՝ ինչ որ մեր ազսել այն՝ ինչ որ մեր ազսել այն՝ ինչ որ մեր ազսել այն՝ ինչ որ մեր ազ----
գագագագայինյինյինյին----ընդընդընդընդհանհանհանհանրարարարական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքին մէջ առաքին մէջ առաքին մէջ առաքին մէջ առաջիջիջիջի´́́́ն տեն տեն տեն տեղը ղը ղը ղը 
պէտք է գրապէտք է գրապէտք է գրապէտք է գրաւէ, եւ այն միւս բուէ, եւ այն միւս բուէ, եւ այն միւս բուէ, եւ այն միւս բոլոր բալոր բալոր բալոր բանենենեները որոնք որը որոնք որը որոնք որը որոնք ո´́́́չ չ չ չ 
միայն երկմիայն երկմիայն երկմիայն երկրորրորրորրորդադադադական, այլ երկան, այլ երկան, այլ երկան, այլ երրորդ, չորրորդ, չորրորդ, չորրորդ, չորրորդ եւ րորդ եւ րորդ եւ րորդ եւ յեյեյեյետին տին տին տին 
մտամտամտամտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւններ միայն պէտք է դառներ միայն պէտք է դառներ միայն պէտք է դառներ միայն պէտք է դառնաննաննաննան::::    

ԱւեԱւեԱւեԱւետատատատարարարարանանանանական այկան այկան այկան այսօրսօրսօրսօրուան պատուան պատուան պատուան պատգագագագամը կը թեմը կը թեմը կը թեմը կը թե----
լադլադլադլադրէ արրէ արրէ արրէ արքաքաքաքայույույույութիւնը փնտռել, այթիւնը փնտռել, այթիւնը փնտռել, այթիւնը փնտռել, այսինքն անոսինքն անոսինքն անոսինքն անո´́́́ր տեղ ր տեղ ր տեղ ր տեղ 
տալ մեր սրտետալ մեր սրտետալ մեր սրտետալ մեր սրտերուն մէջ՝ արրուն մէջ՝ արրուն մէջ՝ արրուն մէջ՝ արդադադադարուրուրուրութիւն հեթիւն հեթիւն հեթիւն հետապնտապնտապնտապնդեդեդեդելով, լով, լով, լով, 
խախախախաղաղաղաղաղուղուղուղութիւն ընեթիւն ընեթիւն ընեթիւն ընելով եւ խնդուլով եւ խնդուլով եւ խնդուլով եւ խնդութեան մէջ ապթեան մէջ ապթեան մէջ ապթեան մէջ ապրերերերելովլովլովլով::::    
Բայց գԲայց գԲայց գԲայց գիտիտիտիտցէցէցէցէ´́́́ք, սիք, սիք, սիք, սիրերերերելիլիլիլիներ, որ ինքներ, որ ինքներ, որ ինքներ, որ ինքնանանանամոլ եւ եսամոլ եւ եսամոլ եւ եսամոլ եւ եսակեդկեդկեդկեդրոն րոն րոն րոն 
ապապապապրերերերելալալալակերկերկերկերպով երպով երպով երպով երբեք չենք կրնար արբեք չենք կրնար արբեք չենք կրնար արբեք չենք կրնար արդադադադարուրուրուրութիւն բեթիւն բեթիւն բեթիւն բե----
րել մեր ազրել մեր ազրել մեր ազրել մեր ազգին, չենք կրնար երգին, չենք կրնար երգին, չենք կրնար երգին, չենք կրնար երբեք գտնել մեր խաբեք գտնել մեր խաբեք գտնել մեր խաբեք գտնել մեր խաղաղաղաղա----
ղուղուղուղութիւնը եւ հեթիւնը եւ հեթիւնը եւ հեթիւնը եւ հետետետետեւաւաւաւաբար չկաբար չկաբար չկաբար չկա´́́́յ խնդույ խնդույ խնդույ խնդութիւն մեթիւն մեթիւն մեթիւն մեզի հազի հազի հազի հա----
մար՝ որմար՝ որմար՝ որմար՝ որքան ատեն որ մենք պաքան ատեն որ մենք պաքան ատեն որ մենք պաքան ատեն որ մենք պառակտռակտռակտռակտուած եւ բաժնուած եւ բաժնուած եւ բաժնուած եւ բաժն----
ուաուաուաուած կծ կծ կծ կ’’’’ուուուուզենք մնալզենք մնալզենք մնալզենք մնալ::::    

ԱյԱյԱյԱյսօրսօրսօրսօրուան պատուան պատուան պատուան պատգագագագամը մեմը մեմը մեմը մեզի պէտք է սորզի պէտք է սորզի պէտք է սորզի պէտք է սորվեցվեցվեցվեցնէ նէ նէ նէ 
վերջ տալ այվերջ տալ այվերջ տալ այվերջ տալ այլեւս բալեւս բալեւս բալեւս բաժաժաժաժանանանանարարարարարարարարական մտայկան մտայկան մտայկան մտայնունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենենե----
րուն, հրարուն, հրարուն, հրարուն, հրաժաժաժաժարիլ ընդրիլ ընդրիլ ընդրիլ ընդմիշտ ժամիշտ ժամիշտ ժամիշտ ժամամամամանանանանակավկավկավկավրէպ անրէպ անրէպ անրէպ անմիտ վէմիտ վէմիտ վէմիտ վէ----
ճեճեճեճերէն, միտք եւ հորէն, միտք եւ հորէն, միտք եւ հորէն, միտք եւ հոգի մագի մագի մագի մաշեցշեցշեցշեցնող աննող աննող աննող անկակակակարերերերեւոր քիւոր քիւոր քիւոր քինախնդնախնդնախնդնախնդ----
րուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն եւ սին յաղրէն եւ սին յաղրէն եւ սին յաղրէն եւ սին յաղթաթաթաթասսսսիիիիրուրուրուրութեթեթեթենէննէննէննէն::::    Պէտք է սորՊէտք է սորՊէտք է սորՊէտք է սոր----
վեցվեցվեցվեցնէ՝ դուրս գալ մեր մենէ՝ դուրս գալ մեր մենէ՝ դուրս գալ մեր մենէ՝ դուրս գալ մեր մեկուկուկուկուսասասասացումցումցումցումնենենեներէն, մեր ամրէն, մեր ամրէն, մեր ամրէն, մեր ամբողջ բողջ բողջ բողջ 
կակակակարորորորողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւններն ու կաներն ու կաներն ու կաներն ու կարերերերելիուլիուլիուլիութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները դնել մէրը դնել մէրը դնել մէրը դնել մէ´́́́կ կ կ կ 
եկեեկեեկեեկեղեցիի, մէղեցիի, մէղեցիի, մէղեցիի, մէ´́́́կ ժոկ ժոկ ժոկ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի եւ մէդի եւ մէդի եւ մէդի եւ մէ´́́́կ ապակ ապակ ապակ ապագագագագայի կերյի կերյի կերյի կերտուտուտուտու----
մին համին համին համին համարմարմարմար::::    Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, փոջոյ, փոջոյ, փոջոյ, փոխախախախանակ մեր անձնակ մեր անձնակ մեր անձնակ մեր անձնանանանական շական շական շական շա----
հեհեհեհերը եւ պզտրը եւ պզտրը եւ պզտրը եւ պզտիկ հաիկ հաիկ հաիկ հաշիւշիւշիւշիւնենենեները հերը հերը հերը հետապնտապնտապնտապնդեդեդեդելու, առալու, առալու, առալու, առաջին ջին ջին ջին 
տեղ տալ բոտեղ տալ բոտեղ տալ բոտեղ տալ բոլոր հալոր հալոր հալոր համամամամագագագագաղուղուղուղութաթաթաթային, հային, հային, հային, համամամամաժոժոժոժողովրղովրղովրղովրդադադադա----
կան եւ հական եւ հական եւ հական եւ համամամամահայհայհայհայկակակակական ծրական ծրական ծրական ծրագիրգիրգիրգիրնենենեներուն, ուրուն, ուրուն, ուրուն, ունենենենենալ մէնալ մէնալ մէնալ մէ´́́́կ կ կ կ 
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տեստեստեստեսլալալալական որ բոկան որ բոկան որ բոկան որ բոլոլոլոլորիս հարիս հարիս հարիս համար ըլմար ըլմար ըլմար ըլլայ հիլայ հիլայ հիլայ հիմնամնամնամնական արկան արկան արկան արժէք ժէք ժէք ժէք 
եւ մտաեւ մտաեւ մտաեւ մտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւն::::    

Միայն այդՄիայն այդՄիայն այդՄիայն այդպէպէպէպէ´́́́ս կրնանք մեծս կրնանք մեծս կրնանք մեծս կրնանք մեծնալնալնալնալ::::    
ՅիՅիՅիՅիշենք միշտ, որ մեր ժաշենք միշտ, որ մեր ժաշենք միշտ, որ մեր ժաշենք միշտ, որ մեր ժառանռանռանռանգուգուգուգութիւնը կրկին եւ թիւնը կրկին եւ թիւնը կրկին եւ թիւնը կրկին եւ 

կրկին մեր հակրկին մեր հակրկին մեր հակրկին մեր հայույույույութիւնն է, մեր մէթիւնն է, մեր մէթիւնն է, մեր մէթիւնն է, մեր մէ´́́́կ եւ անկ եւ անկ եւ անկ եւ անբաբաբաբաժաժաժաժանենենենելի ժալի ժալի ժալի ժա----
ռանռանռանռանգուգուգուգութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ՄիՄիՄիՄի´́́́    ուուուուզէք եւ թոյլ միզէք եւ թոյլ միզէք եւ թոյլ միզէք եւ թոյլ մի´́́́    տաք որ մարտաք որ մարտաք որ մարտաք որ մարդիկ դիկ դիկ դիկ 
բաժբաժբաժբաժնեն, եւ դուք ձեր ձեռնեն, եւ դուք ձեր ձեռնեն, եւ դուք ձեր ձեռնեն, եւ դուք ձեր ձեռքով պատքով պատքով պատքով պատճառ միճառ միճառ միճառ մի´́́́    ըլըլըլըլլաք որ լաք որ լաք որ լաք որ 
այդ մէկ եւ միայդ մէկ եւ միայդ մէկ եւ միայդ մէկ եւ միակ ժաակ ժաակ ժաակ ժառանռանռանռանգուգուգուգութիւնը, կտորթիւնը, կտորթիւնը, կտորթիւնը, կտոր----կտոր բակտոր բակտոր բակտոր բաժժժժաաաա----
նումնումնումնումնենենեներու ենրու ենրու ենրու ենթարկթարկթարկթարկուի, որովուի, որովուի, որովուի, որովհեհեհեհետեւ մարդտեւ մարդտեւ մարդտեւ մարդկակակակային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքի քի քի քի 
մէջ հոն ուր կայ կոմէջ հոն ուր կայ կոմէջ հոն ուր կայ կոմէջ հոն ուր կայ կոտոտոտոտորարարարակում՝ կայ անկում՝ կայ անկում՝ կայ անկում՝ կայ անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն րէն րէն րէն 
տկատկատկատկարարարարացում, քայցում, քայցում, քայցում, քայքաքաքաքայում եւ անյում եւ անյում եւ անյում եւ անկումկումկումկում::::    ՄինչՄինչՄինչՄինչդեռ, մեր դեռ, մեր դեռ, մեր դեռ, մեր 
կեանկեանկեանկեանքը պէտք է յատքը պէտք է յատքը պէտք է յատքը պէտք է յատկանշկանշկանշկանշուի այդ նոյն ժաուի այդ նոյն ժաուի այդ նոյն ժաուի այդ նոյն ժառանռանռանռանգուգուգուգութեան թեան թեան թեան 
շուրջ հաշուրջ հաշուրջ հաշուրջ հաւաւաւաւաքաքաքաքակակակականունունունութեամբ, միթեամբ, միթեամբ, միթեամբ, միասասասասնանանանակակակականունունունութեամբ եւ թեամբ եւ թեամբ եւ թեամբ եւ 
հահահահամեմեմեմերաշրաշրաշրաշխուխուխուխութեամբ, որովթեամբ, որովթեամբ, որովթեամբ, որովհեհեհեհետեւ գիտեւ գիտեւ գիտեւ գիտենք անտենք անտենք անտենք անյեղյեղյեղյեղլի լի լի լի 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնը՝ թէ մեր զօթիւնը՝ թէ մեր զօթիւնը՝ թէ մեր զօթիւնը՝ թէ մեր զօրուրուրուրութիւնը կաթիւնը կաթիւնը կաթիւնը կարերերերելի է գտնել լի է գտնել լի է գտնել լի է գտնել 
միայն մեր միումիայն մեր միումիայն մեր միումիայն մեր միութեան մէջ եւ ութեան մէջ եւ ութեան մէջ եւ ութեան մէջ եւ ուրիշ ոչ մէկ տեղրիշ ոչ մէկ տեղրիշ ոչ մէկ տեղրիշ ոչ մէկ տեղ::::    

Այս մտաԱյս մտաԱյս մտաԱյս մտահոհոհոհոգուգուգուգութեամբ այթեամբ այթեամբ այթեամբ այսօր մտասօր մտասօր մտասօր մտածենք մեր գածենք մեր գածենք մեր գածենք մեր գաղուղուղուղու----
թի կեանթի կեանթի կեանթի կեանքին մաքին մաքին մաքին մասին, եւ մեր կեանսին, եւ մեր կեանսին, եւ մեր կեանսին, եւ մեր կեանքի գաքի գաքի գաքի գալիք բոլիք բոլիք բոլիք բոլոր օրելոր օրելոր օրելոր օրե----
րուն մէջ միշտ փնտռենք այն ինչ որ հարուն մէջ միշտ փնտռենք այն ինչ որ հարուն մէջ միշտ փնտռենք այն ինչ որ հարուն մէջ միշտ փնտռենք այն ինչ որ հաւաւաւաւաքաքաքաքական մեր կան մեր կան մեր կան մեր 
կեանկեանկեանկեանքին մէջ պիքին մէջ պիքին մէջ պիքին մէջ պիտի իրատի իրատի իրատի իրակակակականացնացնացնացնէ արնէ արնէ արնէ արդադադադարուրուրուրութիւնը, ինչ թիւնը, ինչ թիւնը, ինչ թիւնը, ինչ 
որ պիոր պիոր պիոր պիտի բետի բետի բետի բերէ խարէ խարէ խարէ խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւն եւ մեզ պիթիւն եւ մեզ պիթիւն եւ մեզ պիթիւն եւ մեզ պիտի ապտի ապտի ապտի ապրեցրեցրեցրեցնէ նէ նէ նէ 
յայայայաւէտ խնդոււէտ խնդոււէտ խնդոււէտ խնդութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    
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ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԸ,ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԸ,ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԸ,ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԸ,    

ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՄԵՆՔԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՄԵՆՔԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՄԵՆՔԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՄԵՆՔ    
((((ՆիկոսիոյՆիկոսիոյՆիկոսիոյՆիկոսիոյ    Ս. Աստուածածին ԵկեղեցւոյՍ. Աստուածածին ԵկեղեցւոյՍ. Աստուածածին ԵկեղեցւոյՍ. Աստուածածին Եկեղեցւոյ    Օծման Օծման Օծման Օծման 

Առիթով)Առիթով)Առիթով)Առիթով)    
    

Ահա ի վերԱհա ի վերԱհա ի վերԱհա ի վերջոյ, յաղթ ու պայջոյ, յաղթ ու պայջոյ, յաղթ ու պայջոյ, յաղթ ու պայծառ մեր դիծառ մեր դիծառ մեր դիծառ մեր դիմաց կը մաց կը մաց կը մաց կը 
կանգկանգկանգկանգնի մեր նոր, գենի մեր նոր, գենի մեր նոր, գենի մեր նոր, գեղեղեղեղեցիկ եկեցիկ եկեցիկ եկեցիկ եկեղեղեղեղեցին, ձեր եկեցին, ձեր եկեցին, ձեր եկեցին, ձեր եկեղեղեղեղեցին, Ս. ցին, Ս. ցին, Ս. ցին, Ս. 
ԱՍՏԱՍՏԱՍՏԱՍՏՈՒԱՈՒԱՈՒԱՈՒԱԾԱԾԱԾԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵԾԻՆ ԵԿԵԾԻՆ ԵԿԵԾԻՆ ԵԿԵՂԵՂԵՂԵՂԵՑԻՆՑԻՆՑԻՆՑԻՆ::::    

ՔաՔաՔաՔանի մը օրէն հոն պինի մը օրէն հոն պինի մը օրէն հոն պինի մը օրէն հոն պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլանք բոլանք բոլանք բոլանք բոլորս, միլորս, միլորս, միլորս, միասասասասնանանանա----
բար, անոր նաբար, անոր նաբար, անոր նաբար, անոր նաւաւաւաւակակակակատիտիտիտիքը կաքը կաքը կաքը կատատատատարերերերելու եւ զայն օծելու եւ զայն օծելու եւ զայն օծելու եւ զայն օծելու լու լու լու 
հահահահամարմարմարմար, , , , հարսհարսհարսհարսնունունունութեան քօղ հագցթեան քօղ հագցթեան քօղ հագցթեան քօղ հագցնենենենելու եւ զայն երկլու եւ զայն երկլու եւ զայն երկլու եւ զայն երկնանանանա----
ւոր Փեւոր Փեւոր Փեւոր Փեսասասասային՝ Քրիսյին՝ Քրիսյին՝ Քրիսյին՝ Քրիստոտոտոտոսի ընսի ընսի ընսի ընծածածածայեյեյեյելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , պիպիպիպիտի երտի երտի երտի երթանք մեթանք մեթանք մեթանք մե´́́́ր եկեր եկեր եկեր եկեղեղեղեղեցին, որուն պիցին, որուն պիցին, որուն պիցին, որուն պիտի տի տի տի 
տանք ատանք ատանք ատանք ա----նունունունունը Աստնը Աստնը Աստնը Աստուաուաուաուածածածածածին Ս. Կոյծին Ս. Կոյծին Ս. Կոյծին Ս. Կոյսին, որ հոսին, որ հոսին, որ հոսին, որ հովավավավանանանանա----
ւուուուորը պիրը պիրը պիրը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ ալայ ալայ ալայ ա----նորնորնորնոր::::    

Եկէք, ուԵկէք, ուԵկէք, ուԵկէք, ուրեմն, նախրեմն, նախրեմն, նախրեմն, նախքան այդ մեծ իրաքան այդ մեծ իրաքան այդ մեծ իրաքան այդ մեծ իրադարդարդարդարձուձուձուձութիւնը՝ թիւնը՝ թիւնը՝ թիւնը՝ 
պահ մը մտապահ մը մտապահ մը մտապահ մը մտածենք Ս. Աստծենք Ս. Աստծենք Ս. Աստծենք Ս. Աստուաուաուաուածածածածածնին, մեր եկեծնին, մեր եկեծնին, մեր եկեծնին, մեր եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին ին ին ին 
եւ մեր մաեւ մեր մաեւ մեր մաեւ մեր մասինսինսինսին::::    

ԽորհրԽորհրԽորհրԽորհրդադադադածենք նախ անոր մածենք նախ անոր մածենք նախ անոր մածենք նախ անոր մասին՝ որ կենսին՝ որ կենսին՝ որ կենսին՝ որ կենդադադադանի նի նի նի 
տատատատաճաճաճաճարը երը երը երը ե----ղաւ Աստղաւ Աստղաւ Աստղաւ Աստուաուաուաուածորդիծորդիծորդիծորդիին, որ որին, որ որին, որ որին, որ որպէս տապէս տապէս տապէս տաճար ճար ճար ճար 
իր մէջ ընիր մէջ ընիր մէջ ընիր մէջ ընդուդուդուդունենենենեցաւ մանցաւ մանցաւ մանցաւ մանկացկացկացկացեալ ու մարեալ ու մարեալ ու մարեալ ու մարդացդացդացդացեալ Աստեալ Աստեալ Աստեալ Աստ----
ուաուաուաուածը եւ որ իր կարծը եւ որ իր կարծը եւ որ իր կարծը եւ որ իր կարգին հոգին հոգին հոգին հովավավավանանանանաւուուուորը պիրը պիրը պիրը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար բոլար բոլար բոլար բո----
լոր տալոր տալոր տալոր տաճարճարճարճարնենենեներուն, որովրուն, որովրուն, որովրուն, որովհեհեհեհետեւ հոտեւ հոտեւ հոտեւ հովավավավանանանանաւուուուորը պիրը պիրը պիրը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլ----
լար կենլար կենլար կենլար կենդադադադանի Եկենի Եկենի Եկենի Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին, Քրիսին, Քրիսին, Քրիսին, Քրիստոտոտոտոսիսիսիսի::::    

ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածածին անուծին անուծին անուծին անունը, կապնը, կապնը, կապնը, կապուած եկեուած եկեուած եկեուած եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին, ին, ին, ին, 
պարզ անուպարզ անուպարզ անուպարզ անունի մը կոնի մը կոնի մը կոնի մը կոչուչուչուչումը չէ այդ տամը չէ այդ տամը չէ այդ տամը չէ այդ տաճաճաճաճարին վրայ, որովրին վրայ, որովրին վրայ, որովրին վրայ, որով----
հեհեհեհետեւ Մարտեւ Մարտեւ Մարտեւ Մարիիիիամ Աստամ Աստամ Աստամ Աստուաուաուաուածածածածածիծիծիծինը նը նը նը եւ իր անեւ իր անեւ իր անեւ իր անձին կապձին կապձին կապձին կապ----
ուած աւեուած աւեուած աւեուած աւետատատատարարարարանանանանական բոկան բոկան բոկան բոլոր դըրլոր դըրլոր դըրլոր դըր----ուագուագուագուագնենենեները անրը անրը անրը անմիմիմիմիջաջաջաջա----
կակակականօնօնօնօրէն առնչրէն առնչրէն առնչրէն առնչուած են Քրիսուած են Քրիսուած են Քրիսուած են Քրիստոտոտոտոսի փրկասի փրկասի փրկասի փրկագորգորգորգործածածածական կան կան կան 
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կեանկեանկեանկեանքին եւ փրկաքին եւ փրկաքին եւ փրկաքին եւ փրկագորգորգորգործուծուծուծութեան խորթեան խորթեան խորթեան խորհուրհուրհուրհուրդին, եւ ատով դին, եւ ատով դին, եւ ատով դին, եւ ատով 
իսկ մեիսկ մեիսկ մեիսկ մեզի հազի հազի հազի համար կը մեծմար կը մեծմար կը մեծմար կը մեծնան ենան ենան ենան ե´́́́ւ որւ որւ որւ որպէս եղեպէս եղեպէս եղեպէս եղելուլուլուլութիւն, եւ թիւն, եւ թիւն, եւ թիւն, եւ 
որորորորպէս խորպէս խորպէս խորպէս խորհուրդհուրդհուրդհուրդ::::    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածածծծծնի մանի մանի մանի մասին մտասին մտասին մտասին մտածել՝ կը ծել՝ կը ծել՝ կը ծել՝ կը 
նշանշանշանշանանանանակէ խորկէ խորկէ խորկէ խորհիլ Ասհիլ Ասհիլ Ասհիլ Աստուտուտուտուծոյ տածոյ տածոյ տածոյ տաճաճաճաճարին մարին մարին մարին մասին, իսկ սին, իսկ սին, իսկ սին, իսկ 
ատիատիատիատիկա իր կարկա իր կարկա իր կարկա իր կարգին կը նշագին կը նշագին կը նշագին կը նշանանանանակէ խորհրկէ խորհրկէ խորհրկէ խորհրդադադադածել եւ մտածել եւ մտածել եւ մտածել եւ մտա----
ծել մեծել մեծել մեծել մե´́́́ր մար մար մար մասին, որովսին, որովսին, որովսին, որովհեհեհեհետեւ մետեւ մետեւ մետեւ մե´́́́նք ենք եկենք ենք եկենք ենք եկենք ենք եկեղեղեղեղեցինցինցինցին::::    

ՓոքՓոքՓոքՓոքրիկ դրուագ մը կայ Քրիսրիկ դրուագ մը կայ Քրիսրիկ դրուագ մը կայ Քրիսրիկ դրուագ մը կայ Քրիստոտոտոտոսի կեանսի կեանսի կեանսի կեանքին մէջ, քին մէջ, քին մէջ, քին մէջ, 
թեթեթեթերեւս վրիրեւս վրիրեւս վրիրեւս վրիպած ձեր ուպած ձեր ուպած ձեր ուպած ձեր ուշադշադշադշադրուրուրուրութթթթեեեենէննէննէննէն::::    Այն պաԱյն պաԱյն պաԱյն պահուն, երբ հուն, երբ հուն, երբ հուն, երբ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս խատոս խատոս խատոս խաչաչաչաչափայփայփայփայտին վրայ իր արիւնը կու տար, տին վրայ իր արիւնը կու տար, տին վրայ իր արիւնը կու տար, տին վրայ իր արիւնը կու տար, 
նախնախնախնախքան իր կեանքան իր կեանքան իր կեանքան իր կեանքը աւանքը աւանքը աւանքը աւանդեդեդեդելը՝ իր վերլը՝ իր վերլը՝ իր վերլը՝ իր վերջին մտաջին մտաջին մտաջին մտածուծուծուծումը մը մը մը 
կկկկ’’’’երերերերթար կեդթար կեդթար կեդթար կեդրորորորոնանանանանանանանալու իր մօլու իր մօլու իր մօլու իր մօրը վրայ եւ այն եկերը վրայ եւ այն եկերը վրայ եւ այն եկերը վրայ եւ այն եկեղեցիղեցիղեցիղեցի----
ին զոր ինք կը հասին զոր ինք կը հասին զոր ինք կը հասին զոր ինք կը հաստատատատատէր այդ իսկ վայրկտէր այդ իսկ վայրկտէր այդ իսկ վայրկտէր այդ իսկ վայրկեաեաեաեանին, իր նին, իր նին, իր նին, իր 
թաթաթաթափած սուրբ արիւփած սուրբ արիւփած սուրբ արիւփած սուրբ արիւնովնովնովնով::::    Եւ Եւ Եւ Եւ ՅովՅովՅովՅովհանհանհանհաննու Աւենու Աւենու Աւենու Աւետատատատարարարարանին նին նին նին 
մէջ կը յիշմէջ կը յիշմէջ կը յիշմէջ կը յիշուի թէ Քրիսուի թէ Քրիսուի թէ Քրիսուի թէ Քրիստոս տատոս տատոս տատոս տառառառառապանպանպանպանքի եւ երքի եւ երքի եւ երքի եւ երկունկունկունկունքի քի քի քի 
այդ գեայդ գեայդ գեայդ գերարարարագոյն վայրկգոյն վայրկգոյն վայրկգոյն վայրկեաեաեաեանին, կը դառնին, կը դառնին, կը դառնին, կը դառնայ իր մօնայ իր մօնայ իր մօնայ իր մօրը եւ րը եւ րը եւ րը եւ 
անոր կանոր կանոր կանոր կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,Ով մայր, ահաՈվ մայր, ահաՈվ մայր, ահաՈվ մայր, ահա´́́́    քու որքու որքու որքու որդիդդիդդիդդիդ», », », », եւ ցոյց կու եւ ցոյց կու եւ ցոյց կու եւ ցոյց կու 
տայ Յովտայ Յովտայ Յովտայ Յովհանհանհանհաննէս առաքնէս առաքնէս առաքնէս առաքեաեաեաեալը, միլը, միլը, միլը, միակ առաքակ առաքակ առաքակ առաքեաեաեաեալը որ խալը որ խալը որ խալը որ խա----
չեչեչեչելուլուլուլութեան պաթեան պաթեան պաթեան պահուն փհուն փհուն փհուն փոոոոխախախախանակ փախնակ փախնակ փախնակ փախչեչեչեչելու եւ իր կեանլու եւ իր կեանլու եւ իր կեանլու եւ իր կեանքը քը քը քը 
միայն փրկեմիայն փրկեմիայն փրկեմիայն փրկելու, կելու, կելու, կելու, կեցած էր Աստցած էր Աստցած էր Աստցած էր Աստուաուաուաուածածածածամօր կողմօր կողմօր կողմօր կողքին, կեքին, կեքին, կեքին, կե----
ցած էր խացած էր խացած էր խացած էր խաչին կողչին կողչին կողչին կողքին՝ խաքին՝ խաքին՝ խաքին՝ խաչին խորչին խորչին խորչին խորհուրհուրհուրհուրդը իր վրայ առդը իր վրայ առդը իր վրայ առդը իր վրայ առ----
նենենենելու հալու հալու հալու համար կարմար կարմար կարմար կարծէքծէքծէքծէք::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս ապա կը դառտոս ապա կը դառտոս ապա կը դառտոս ապա կը դառնայ նայ նայ նայ 
առաքառաքառաքառաքեաեաեաեալին եւ կլին եւ կլին եւ կլին եւ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ԱհաԱհաԱհաԱհաւաւաւաւասիկ քու մայսիկ քու մայսիկ քու մայսիկ քու մայ----րըդրըդրըդրըդ»»»»::::        

ՎերՎերՎերՎերջին շունջին շունջին շունջին շունչը աւանչը աւանչը աւանչը աւանդեդեդեդելու այդ պալու այդ պալու այդ պալու այդ պահուն Քրիսհուն Քրիսհուն Քրիսհուն Քրիստոս տոս տոս տոս 
իր մայիր մայիր մայիր մայրը կը յանձրը կը յանձրը կը յանձրը կը յանձնէ իր ամենէ իր ամենէ իր ամենէ իր ամենէն շատ սինէն շատ սինէն շատ սինէն շատ սիրած աշարած աշարած աշարած աշակերկերկերկեր----
տին, եւ միտին, եւ միտին, եւ միտին, եւ միաաաաժաժաժաժամամամամանակ այդ աշանակ այդ աշանակ այդ աշանակ այդ աշակերկերկերկերտը կը յանձտը կը յանձտը կը յանձտը կը յանձնէ իր նէ իր նէ իր նէ իր 
մօրմօրմօրմօր::::    Պարզ արարք մը ըլՊարզ արարք մը ըլՊարզ արարք մը ըլՊարզ արարք մը ըլլալալալալէ անլէ անլէ անլէ անդին, շատ մեծ խորհրդին, շատ մեծ խորհրդին, շատ մեծ խորհրդին, շատ մեծ խորհր----
դանդանդանդանշաշաշաշական իմաստ պական իմաստ պական իմաստ պական իմաստ պարուրուրուրունանանանակող դրուագ մը եւ խօսք կող դրուագ մը եւ խօսք կող դրուագ մը եւ խօսք կող դրուագ մը եւ խօսք 
մըն է այս մէմըն է այս մէմըն է այս մէմըն է այս մէկը, որ մէկ Ակը, որ մէկ Ակը, որ մէկ Ակը, որ մէկ Աւեւեւեւետատատատարարարարանի մէջ միայն պահնի մէջ միայն պահնի մէջ միայն պահնի մէջ միայն պահ----
ուած հաուած հաուած հաուած հասած է մեսած է մեսած է մեսած է մեզի (Յհ 19.25զի (Յհ 19.25զի (Յհ 19.25զի (Յհ 19.25----27)27)27)27)::::    
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Եթէ մենք կը հաԵթէ մենք կը հաԵթէ մենք կը հաԵթէ մենք կը հաւաւաւաւատանք թէ Քրիստանք թէ Քրիստանք թէ Քրիստանք թէ Քրիստոս իր սուրբ տոս իր սուրբ տոս իր սուրբ տոս իր սուրբ 
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեցիղեցիղեցիղեցիին հիին հիին հիին հիմեմեմեմերը դրաւ իր թարը դրաւ իր թարը դրաւ իր թարը դրաւ իր թափած արիւփած արիւփած արիւփած արիւնով, այդ նով, այդ նով, այդ նով, այդ 
վայրկվայրկվայրկվայրկեաեաեաեանին խանին խանին խանին խաչին վրայ իր ապչին վրայ իր ապչին վրայ իր ապչին վրայ իր ապրած տարած տարած տարած տառառառառապանպանպանպանքը երքը երքը երքը եր----
կունք դարկունք դարկունք դարկունք դարձաւ եւ այդ երձաւ եւ այդ երձաւ եւ այդ երձաւ եւ այդ երկունկունկունկունքէն ծնաւ նոր բան մը՝ քէն ծնաւ նոր բան մը՝ քէն ծնաւ նոր բան մը՝ քէն ծնաւ նոր բան մը՝ 
ԵԿԵԵԿԵԵԿԵԵԿԵՂԵՂԵՂԵՂԵՑԻՆ, իր ՄարՑԻՆ, իր ՄարՑԻՆ, իր ՄարՑԻՆ, իր Մարմիմիմիմինընընընը::::    ՈՈՈՈ´́́́չ թէ իր նիւչ թէ իր նիւչ թէ իր նիւչ թէ իր նիւթաթաթաթական մարկան մարկան մարկան մար----
միմիմիմինը, որ խանը, որ խանը, որ խանը, որ խաչին վրայ կախչին վրայ կախչին վրայ կախչին վրայ կախուած կը մնար որուած կը մնար որուած կը մնար որուած կը մնար որպէս յապէս յապէս յապէս յաւիւիւիւի----
տետետետենանանանական զոհ՝ ընկան զոհ՝ ընկան զոհ՝ ընկան զոհ՝ ընծայծայծայծայուած Ասուած Ասուած Ասուած Աստուտուտուտուծոյ, այլ իր հոծոյ, այլ իր հոծոյ, այլ իր հոծոյ, այլ իր հոգեգեգեգեւոր ւոր ւոր ւոր 
մարմարմարմարմիմիմիմինը. հոնը. հոնը. հոնը. հոգեգեգեգեղէն իր մարղէն իր մարղէն իր մարղէն իր մարմիմիմիմինը, որ պինը, որ պինը, որ պինը, որ պիտի կազտի կազտի կազտի կազմէր Եկեմէր Եկեմէր Եկեմէր Եկե----
ղեղեղեղեցին, եւ որուն կոցին, եւ որուն կոցին, եւ որուն կոցին, եւ որուն կորիրիրիրիզը ահազը ահազը ահազը ահաւաւաւաւասիկ Մարսիկ Մարսիկ Մարսիկ Մարիիիիամ Սուրբ ամ Սուրբ ամ Սուրբ ամ Սուրբ 
ԿոյԿոյԿոյԿոյսով եւ մասով եւ մասով եւ մասով եւ մանանանանաւանդ Յովւանդ Յովւանդ Յովւանդ Յովհանհանհանհաննէս Աւենէս Աւենէս Աւենէս Աւետատատատարարարարանինինինիչով կը չով կը չով կը չով կը 
կանգկանգկանգկանգնէր հոն՝ խանէր հոն՝ խանէր հոն՝ խանէր հոն՝ խաչաչաչաչափայփայփայփայտին ներտին ներտին ներտին ներքեւքեւքեւքեւ::::    Եւ ՔրիսԵւ ՔրիսԵւ ՔրիսԵւ Քրիստոս խորտոս խորտոս խորտոս խոր----
քին մէջ իր սուրբ Եկեքին մէջ իր սուրբ Եկեքին մէջ իր սուրբ Եկեքին մէջ իր սուրբ Եկեղեղեղեղեցին է որ կը յանձցին է որ կը յանձցին է որ կը յանձցին է որ կը յանձնէր Աստնէր Աստնէր Աստնէր Աստուաուաուաուա----
ծածածածամօր, իր մօմօր, իր մօմօր, իր մօմօր, իր մօրըրըրըրը::::    Այն մօր՝ որ խաԱյն մօր՝ որ խաԱյն մօր՝ որ խաԱյն մօր՝ որ խաչին վրայ որչին վրայ որչին վրայ որչին վրայ որդի մը կը դի մը կը դի մը կը դի մը կը 
կորսնցկորսնցկորսնցկորսնցնէր, գտնենէր, գտնենէր, գտնենէր, գտնելու եւ շալու եւ շալու եւ շալու եւ շահեհեհեհելլլլու հաու հաու հաու համար երկմար երկմար երկմար երկրորդ զարորդ զարորդ զարորդ զա----
ւակ մը, երկւակ մը, երկւակ մը, երկւակ մը, երկրորդ որրորդ որրորդ որրորդ որդի մը՝ Քրիսդի մը՝ Քրիսդի մը՝ Քրիսդի մը՝ Քրիստոտոտոտոսի Եկեսի Եկեսի Եկեսի Եկեղեղեղեղեցին, այս ցին, այս ցին, այս ցին, այս 
անանանանգամ բազգամ բազգամ բազգամ բազմամամամաթիւ զաթիւ զաթիւ զաթիւ զաւակւակւակւակնենենեներով ու սերով ու սերով ու սերով ու սերունդրունդրունդրունդնենենեներով րով րով րով 
աճած ու մեծաճած ու մեծաճած ու մեծաճած ու մեծցած, եւ աճեցած, եւ աճեցած, եւ աճեցած, եւ աճելիք ու մեծլիք ու մեծլիք ու մեծլիք ու մեծնանանանալիք տալիք տալիք տալիք տակակակակաւին, իր ւին, իր ւին, իր ւին, իր 
սաղմսաղմսաղմսաղմնանանանային վիյին վիյին վիյին վիճաճաճաճակին մէջկին մէջկին մէջկին մէջ::::    Եւ երկԵւ երկԵւ երկԵւ երկրորդ՝ ՈՐրորդ՝ ՈՐրորդ՝ ՈՐրորդ՝ ՈՐԴԵԳԴԵԳԴԵԳԴԵԳՐՈՒՐՈՒՐՈՒՐՈՒ----
ԹԻՒՆ մը տեԹԻՒՆ մը տեԹԻՒՆ մը տեԹԻՒՆ մը տեղի կղի կղի կղի կ’’’’ուուուունենենենենար, որովնար, որովնար, որովնար, որովհեհեհեհետեւ Քրիստեւ Քրիստեւ Քրիստեւ Քրիստոս իր տոս իր տոս իր տոս իր 
սուրբ արիւսուրբ արիւսուրբ արիւսուրբ արիւնով ծնած իր որնով ծնած իր որնով ծնած իր որնով ծնած իր որդիդիդիդինենենեները կը կտարը կը կտարը կը կտարը կը կտակէր եւ կը կէր եւ կը կէր եւ կը կէր եւ կը 
յանձյանձյանձյանձնէր իր մօնէր իր մօնէր իր մօնէր իր մօրը խնամրը խնամրը խնամրը խնամքինքինքինքին::::    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրը այրը այրը այրը այնունունունուհեհեհեհե----
տեւ, այդ պատեւ, այդ պատեւ, այդ պատեւ, այդ պահէն սկսեալ մինհէն սկսեալ մինհէն սկսեալ մինհէն սկսեալ մինչեւ վախչեւ վախչեւ վախչեւ վախճաճաճաճանը այս աշնը այս աշնը այս աշնը այս աշխարխարխարխար----
հի, կը դառհի, կը դառհի, կը դառհի, կը դառնար մայնար մայնար մայնար մայրը եկերը եկերը եկերը եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեներուն, կը դառրուն, կը դառրուն, կը դառրուն, կը դառնար մայնար մայնար մայնար մայ----
րը բորը բորը բորը բոլոր կլոր կլոր կլոր կենենենենդադադադանի մարնի մարնի մարնի մարդոց, ինչդոց, ինչդոց, ինչդոց, ինչպէս Ս. Գրիպէս Ս. Գրիպէս Ս. Գրիպէս Ս. Գրիգոր Նագոր Նագոր Նագոր Նարերերերե----
կակակակացի զայն կը կոցի զայն կը կոցի զայն կը կոցի զայն կը կոչէ չէ չէ չէ ,,,,ԽոսԽոսԽոսԽոստոտոտոտովանվանվանվանուած մայր բոուած մայր բոուած մայր բոուած մայր բոլոր կենլոր կենլոր կենլոր կեն----
դադադադանի մարնի մարնի մարնի մարդոցդոցդոցդոց», », », », եւ միեւ միեւ միեւ միաաաաժաժաժաժամամամամանակ իսնակ իսնակ իսնակ իսկակակակապէս կը դառպէս կը դառպէս կը դառպէս կը դառնար նար նար նար 
,,,,երկերկերկերկնանանանային տային տային տային տաճարճարճարճար», », », », որովորովորովորովհեհեհեհետեւ իր հոտեւ իր հոտեւ իր հոտեւ իր հովանիվանիվանիվանիին տակ ին տակ ին տակ ին տակ 
կկկկ’’’’առառառառնէր Քրիսնէր Քրիսնէր Քրիսնէր Քրիստոտոտոտոսի սուրբ եկեսի սուրբ եկեսի սուրբ եկեսի սուրբ եկեղեղեղեղեցին, դառցին, դառցին, դառցին, դառնանանանալով անոր լով անոր լով անոր լով անոր 
միումիումիումիութեան եւ բազթեան եւ բազթեան եւ բազթեան եւ բազմումումումութեան խորհրթեան խորհրթեան խորհրթեան խորհրդադադադանինինինիշըշըշըշը::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
մայր մը կը խորհրմայր մը կը խորհրմայր մը կը խորհրմայր մը կը խորհրդադադադա----ննննշէ ընշէ ընշէ ընշէ ընտատատատանինինինիքի մը թէքի մը թէքի մը թէքի մը թէ´́́́    միումիումիումիութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
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եւ թէ անոր բազեւ թէ անոր բազեւ թէ անոր բազեւ թէ անոր բազմորմորմորմորդիուդիուդիուդիութիւնը, այնթիւնը, այնթիւնը, այնթիւնը, այնպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս խորպէս խորպէս խորպէս խոր----
հուրդն է ՄԷԿ Եկեհուրդն է ՄԷԿ Եկեհուրդն է ՄԷԿ Եկեհուրդն է ՄԷԿ Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին որ սաին որ սաին որ սաին որ սակայն բակայն բակայն բակայն բազում է, աշզում է, աշզում է, աշզում է, աշ----
խարխարխարխարհի ամհի ամհի ամհի ամբողջ տաբողջ տաբողջ տաբողջ տարածրածրածրածքին, բոքին, բոքին, բոքին, բոլոր երլոր երլոր երլոր երկիրկիրկիրկիրնենենեներորորորու եւ բու եւ բու եւ բու եւ բոլոր լոր լոր լոր 
ժոժոժոժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեներու մէջրու մէջրու մէջրու մէջ::::    

ԵրԵրԵրԵրկու իրոկու իրոկու իրոկու իրողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւններ կը շեշտներ կը շեշտներ կը շեշտներ կը շեշտուին վեուին վեուին վեուին վերեւ ըսրեւ ըսրեւ ըսրեւ ըսուաուաուաուա----
ծով.ծով.ծով.ծով.----    նախ Աստնախ Աստնախ Աստնախ Աստուաուաուաուածածծածծածծածնի մայնի մայնի մայնի մայրուրուրուրութիւնը Քրիսթիւնը Քրիսթիւնը Քրիսթիւնը Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
սուրբ Եկեսուրբ Եկեսուրբ Եկեսուրբ Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին, եւ ապա մեր որին, եւ ապա մեր որին, եւ ապա մեր որին, եւ ապա մեր որդիուդիուդիուդիութիւնը՝ Աստթիւնը՝ Աստթիւնը՝ Աստթիւնը՝ Աստուաուաուաուա----
ծածծածծածծածնի հաննի հաննի հաննի հանդէպդէպդէպդէպ::::    

    
1111----    ԱՍՏԱՍՏԱՍՏԱՍՏՈՒԱՈՒԱՈՒԱՈՒԱԾԱԾԱԾԱԾԱԾԻԾԻԾԻԾԻՆԸ ՄԱՅՐՆ Է ԵԿԵՆԸ ՄԱՅՐՆ Է ԵԿԵՆԸ ՄԱՅՐՆ Է ԵԿԵՆԸ ՄԱՅՐՆ Է ԵԿԵՂԵՑՂԵՑՂԵՑՂԵՑՒՈՅՒՈՅՒՈՅՒՈՅ    
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածծծծաաաածիծիծիծինը որնը որնը որնը որպէս մայր իր անպէս մայր իր անպէս մայր իր անպէս մայր իր անձին վրայ ցուձին վրայ ցուձին վրայ ցուձին վրայ ցու----

ցացացացաբեբեբեբերեց բորեց բորեց բորեց բոլոր աստլոր աստլոր աստլոր աստուաուաուաուածածածածային այն առային այն առային այն առային այն առաքիքիքիքինունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, րը, րը, րը, 
որոնք եկեորոնք եկեորոնք եկեորոնք եկեղեցղեցղեցղեցւոյ աւաւոյ աւաւոյ աւաւոյ աւազազազազանէն եկենէն եկենէն եկենէն եկեղեցղեցղեցղեցւոյ բուոյ բուոյ բուոյ բոլոր զալոր զալոր զալոր զաւակւակւակւակնենենենե----
րուն կը շնորհրուն կը շնորհրուն կը շնորհրուն կը շնորհուին որուին որուին որուին որպէս գեպէս գեպէս գեպէս գերարարարագոյն պարգոյն պարգոյն պարգոյն պարգեւգեւգեւգեւ::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհե----
տեւ Եկետեւ Եկետեւ Եկետեւ Եկեղեղեղեղեցին միայն եւ միայն նիւցին միայն եւ միայն նիւցին միայն եւ միայն նիւցին միայն եւ միայն նիւթաթաթաթական շէնկան շէնկան շէնկան շէնքքքքը չէ, քաը չէ, քաը չէ, քաը չէ, քա----
րերերերեղէն կաղէն կաղէն կաղէն կառոյռոյռոյռոյցը չէցը չէցը չէցը չէ::::    ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին ապցին ապցին ապցին ապրող իրարող իրարող իրարող իրակակակականունունունութիւն էթիւն էթիւն էթիւն է::::    
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին մենք ենքցին մենք ենքցին մենք ենքցին մենք ենք::::    Եթէ մենք չկազԵթէ մենք չկազԵթէ մենք չկազԵթէ մենք չկազմենք եկեմենք եկեմենք եկեմենք եկեղեղեղեղեցին, եթէ ցին, եթէ ցին, եթէ ցին, եթէ 
մենք չլեցմենք չլեցմենք չլեցմենք չլեցնենք ու չշնչանենք ու չշնչանենք ու չշնչանենք ու չշնչաւուուուորենք Եկերենք Եկերենք Եկերենք Եկեղեղեղեղեցին, եկեցին, եկեցին, եկեցին, եկեղեղեղեղեցին կը ցին կը ցին կը ցին կը 
մնայ մեմնայ մեմնայ մեմնայ մեռած քար եւ մեռռած քար եւ մեռռած քար եւ մեռռած քար եւ մեռեալ շիեալ շիեալ շիեալ շինունունունութիւնթիւնթիւնթիւն::::    Եւ մեր եկեԵւ մեր եկեԵւ մեր եկեԵւ մեր եկեղեղեղեղե----
ցին, մեզցին, մեզցին, մեզցին, մեզմով կենմով կենմով կենմով կենդադադադաննննի եկեի եկեի եկեի եկեղեղեղեղեցին, այն եկեցին, այն եկեցին, այն եկեցին, այն եկեղեղեղեղեցին է՝ որ ցին է՝ որ ցին է՝ որ ցին է՝ որ 
կկկկ’’’’ապապապապրի ու կը բարի ու կը բարի ու կը բարի ու կը բաբաբաբաբախէ Քրիսխէ Քրիսխէ Քրիսխէ Քրիստոտոտոտոսի բեսի բեսի բեսի բերած հարած հարած հարած հաւատւատւատւատքով, քով, քով, քով, 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի պարսի պարսի պարսի պարգեգեգեգեւած յոյւած յոյւած յոյւած յոյսով եւ Քրիսսով եւ Քրիսսով եւ Քրիսսով եւ Քրիստոտոտոտոսի բաշսի բաշսի բաշսի բաշխած խած խած խած 
սիսիսիսիրովրովրովրով::::    

ԽաԽաԽաԽաչին վրայ եւ Քրիսչին վրայ եւ Քրիսչին վրայ եւ Քրիսչին վրայ եւ Քրիստոտոտոտոսի արսի արսի արսի արեան հեեան հեեան հեեան հեղուղուղուղումով սկիզբ մով սկիզբ մով սկիզբ մով սկիզբ 
առած Եկեառած Եկեառած Եկեառած Եկեղեղեղեղեցին չիցին չիցին չիցին չի´́́́    կրնար երկրնար երկրնար երկրնար երբեք զուրկ ըլբեք զուրկ ըլբեք զուրկ ըլբեք զուրկ ըլլալ այն հալալ այն հալալ այն հալալ այն հա----
ւատւատւատւատքքքքէն, որ այդ խաէն, որ այդ խաէն, որ այդ խաէն, որ այդ խաչէն անչէն անչէն անչէն անդին կը տեսդին կը տեսդին կը տեսդին կը տեսնէ յանէ յանէ յանէ յարուրուրուրութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
կը տեսկը տեսկը տեսկը տեսնէ կեննէ կեննէ կեննէ կենդադադադանունունունութիւնը խաչթիւնը խաչթիւնը խաչթիւնը խաչեաեաեաեալին եւ անով հիմլին եւ անով հիմլին եւ անով հիմլին եւ անով հիմ----
նադրնադրնադրնադրուած նոր եկեուած նոր եկեուած նոր եկեուած նոր եկեղեցիղեցիղեցիղեցիինինինին::::    ԿենԿենԿենԿենդադադադանի եկենի եկենի եկենի եկեղեղեղեղեցին այն ցին այն ցին այն ցին այն 
եկեեկեեկեեկեղեղեղեղեցին է միայն, որ խացին է միայն, որ խացին է միայն, որ խացին է միայն, որ խաչին վրայ տրուած յոյչին վրայ տրուած յոյչին վրայ տրուած յոյչին վրայ տրուած յոյսով եւ սով եւ սով եւ սով եւ 
այս աշայս աշայս աշայս աշխարխարխարխարհէն անհէն անհէն անհէն անդին յադին յադին յադին յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի մէջ արքի մէջ արքի մէջ արքի մէջ ար----
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մամամամատատատատաւորւորւորւորուեուեուեուելու եւ յալու եւ յալու եւ յալու եւ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքով ապքով ապքով ապքով ապրերերերելու, լու, լու, լու, 
իսիսիսիսկակակակական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքով ապքով ապքով ապքով ապրերերերելու գելու գելու գելու գերարարարագոյն յոյգոյն յոյգոյն յոյգոյն յոյսը կու տայ սը կու տայ սը կու տայ սը կու տայ 
մարմարմարմարդունդունդունդուն::::    ԿենԿենԿենԿենդադադադանի Եկենի Եկենի Եկենի Եկեղեղեղեղեցին, ի վերցին, ի վերցին, ի վերցին, ի վերջոյ, ինքն իր մէջ ջոյ, ինքն իր մէջ ջոյ, ինքն իր մէջ ջոյ, ինքն իր մէջ 
փակփակփակփակուած հասուած հասուած հասուած հաստատատատատուտուտուտութիւնը չէթիւնը չէթիւնը չէթիւնը չէ´́́́    երերերերբեք, այլ իր երկբեք, այլ իր երկբեք, այլ իր երկբեք, այլ իր երկնանանանա----
ւոր Տիւոր Տիւոր Տիւոր Տիրոջ՝ Քրիսրոջ՝ Քրիսրոջ՝ Քրիսրոջ՝ Քրիստոտոտոտոսի օրիսի օրիսի օրիսի օրինանանանակոկոկոկովը վը վը վը ինքինքինքինքզինք տեզինք տեզինք տեզինք տեւաւաւաւաբար բար բար բար 
բաշբաշբաշբաշխող, ինքխող, ինքխող, ինքխող, ինքզինզինզինզինքէն տեքէն տեքէն տեքէն տեւաւաւաւաբար ուբար ուբար ուբար ուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն գարուն գարուն գարուն գացող, սիցող, սիցող, սիցող, սի----
րով աճող, սիրով աճող, սիրով աճող, սիրով աճող, սիրով մեծրով մեծրով մեծրով մեծցող եւ նացող եւ նացող եւ նացող եւ նաեւ սիեւ սիեւ սիեւ սիրով ուրով ուրով ուրով ուրիշրիշրիշրիշնենենեները րը րը րը 
մեծցմեծցմեծցմեծցնող հասնող հասնող հասնող հաստատատատատուտուտուտութիւնն է այս աշթիւնն է այս աշթիւնն է այս աշթիւնն է այս աշխարխարխարխարհի վրայհի վրայհի վրայհի վրայ::::    

ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրը մանրը մանրը մանրը մանրարարարակերտն էր այս տակերտն էր այս տակերտն էր այս տակերտն էր այս տաճաճաճաճարին, րին, րին, րին, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ իր մէջ բնատեւ իր մէջ բնատեւ իր մէջ բնատեւ իր մէջ բնատուր կտուր կտուր կտուր կամ աստամ աստամ աստամ աստուաուաուաուածածածածատուր կերտուր կերտուր կերտուր կեր----
պով աճած էին այս երեք յատպով աճած էին այս երեք յատպով աճած էին այս երեք յատպով աճած էին այս երեք յատկակակականինինինիշեշեշեշերը Եկերը Եկերը Եկերը Եկեղեցղեցղեցղեցւոյւոյւոյւոյ::::    ԱրԱրԱրԱր----
դադադադարեւ ո՞վ կրնայ ցոյց տալ թերեւ ո՞վ կրնայ ցոյց տալ թերեւ ո՞վ կրնայ ցոյց տալ թերեւ ո՞վ կրնայ ցոյց տալ թերարարարահահահահաւաւաւաւատուտուտուտութեան նուաթեան նուաթեան նուաթեան նուա----
զազազազագոյն նշոյլ մը անոր՝ սուրբ Կոյս Մարգոյն նշոյլ մը անոր՝ սուրբ Կոյս Մարգոյն նշոյլ մը անոր՝ սուրբ Կոյս Մարգոյն նշոյլ մը անոր՝ սուրբ Կոյս Մարիիիիաաաամի կեանմի կեանմի կեանմի կեանքին քին քին քին 
մէջմէջմէջմէջ::::    ՀԱՀԱՀԱՀԱՒԱՏՒԱՏՒԱՏՒԱՏՔՈՎ էր որ անիՔՈՎ էր որ անիՔՈՎ էր որ անիՔՈՎ էր որ անիկա Ասկա Ասկա Ասկա Աստուտուտուտուծոյ վստածոյ վստածոյ վստածոյ վստահուհուհուհու----
թիւնը շաթիւնը շաթիւնը շաթիւնը շահեհեհեհեցաւ. իր հացաւ. իր հացաւ. իր հացաւ. իր հաււււատատատատքովն էր որ դարքովն էր որ դարքովն էր որ դարքովն էր որ դարձաւ խոսձաւ խոսձաւ խոսձաւ խոստոտոտոտո----
վանվանվանվանեալ մայր Քրիսեալ մայր Քրիսեալ մայր Քրիսեալ մայր Քրիստոտոտոտոսի, իր հասի, իր հասի, իր հասի, իր հաւատւատւատւատքով էր որ զայն քով էր որ զայն քով էր որ զայն քով էր որ զայն 
աճեաճեաճեաճեցուց եւ անոր առացուց եւ անոր առացուց եւ անոր առացուց եւ անոր առաջին քայջին քայջին քայջին քայլելելելերը ուղրը ուղրը ուղրը ուղղեց երկղեց երկղեց երկղեց երկրարարարաւոր ւոր ւոր ւոր 
այս կեանայս կեանայս կեանայս կեանքին մէջ, իր հաքին մէջ, իր հաքին մէջ, իր հաքին մէջ, իր հաւատւատւատւատքով էր որ հեքով էր որ հեքով էր որ հեքով էր որ հետետետետեւեւեւեւեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
անոր առաանոր առաանոր առաանոր առաքեքեքեքելուլուլուլութեան՝ քաթեան՝ քաթեան՝ քաթեան՝ քարորորորոզուզուզուզութեան սկիզթեան սկիզթեան սկիզթեան սկիզբէն մինբէն մինբէն մինբէն մինչեւ չեւ չեւ չեւ 
վախվախվախվախճաճաճաճանընընընը::::    Իր անԻր անԻր անԻր անկկկկասասասասկած հակած հակած հակած հաւատւատւատւատքով էր որ Կաքով էր որ Կաքով էր որ Կաքով էր որ Կանանանանայի յի յի յի 
հարհարհարհարսասասասանինինինիքին պաքին պաքին պաքին պահանհանհանհանջեց առաջեց առաջեց առաջեց առաջին նշաջին նշաջին նշաջին նշանը՝ ջունը՝ ջունը՝ ջունը՝ ջուրին րին րին րին 
գինիի փոխգինիի փոխգինիի փոխգինիի փոխուիուիուիուիլը, եւ երլը, եւ երլը, եւ երլը, եւ երբեք չշեբեք չշեբեք չշեբեք չշեղեղեղեղեցաւ իր կացաւ իր կացաւ իր կացաւ իր կատարտարտարտարեալ եալ եալ եալ 
վստավստավստավստահուհուհուհութեթեթեթենէն անոր աստնէն անոր աստնէն անոր աստնէն անոր աստուաուաուաուածուծուծուծութեան հանթեան հանթեան հանթեան հանդէպ. եւ դէպ. եւ դէպ. եւ դէպ. եւ 
նոյնոյնոյնոյնիսկ երբ խանիսկ երբ խանիսկ երբ խանիսկ երբ խաչին վրայ գամչին վրայ գամչին վրայ գամչին վրայ գամուած կը տեսուած կը տեսուած կը տեսուած կը տեսնէր զայն, նէր զայն, նէր զայն, նէր զայն, 
չկասչկասչկասչկասկակակակածեծեծեծեցաւ բնաւ ցաւ բնաւ ցաւ բնաւ ցաւ բնաւ եւ երեւ երեւ երեւ երբեք իր մտքէն չհեբեք իր մտքէն չհեբեք իր մտքէն չհեբեք իր մտքէն չհեռառառառացուց իրեն ցուց իրեն ցուց իրեն ցուց իրեն 
աւեաւեաւեաւետիս տուող հրեշտիս տուող հրեշտիս տուող հրեշտիս տուող հրեշտատատատակին այն խօսկին այն խօսկին այն խօսկին այն խօսքեքեքեքերուն՝ թէ Անիրուն՝ թէ Անիրուն՝ թէ Անիրուն՝ թէ Անիկա կա կա կա 
իր հօիր հօիր հօիր հօրը Դարը Դարը Դարը Դաւիւիւիւիթի աթոթի աթոթի աթոթի աթոռը պիռը պիռը պիռը պիտի ժատի ժատի ժատի ժառանռանռանռանգէ եւ Անոր թագէ եւ Անոր թագէ եւ Անոր թագէ եւ Անոր թա----
գագագագաւուուուորուրուրուրութիւնը վախթիւնը վախթիւնը վախթիւնը վախճան պիճան պիճան պիճան պիտի չուտի չուտի չուտի չունենենենենայ (Ղկ 1.32նայ (Ղկ 1.32նայ (Ղկ 1.32նայ (Ղկ 1.32----33)33)33)33)::::    
Իր որդիԻր որդիԻր որդիԻր որդիին վախին վախին վախին վախճաճաճաճանը կը տեսնը կը տեսնը կը տեսնը կը տեսնէր, բայց չէր հանէր, բայց չէր հանէր, բայց չէր հանէր, բայց չէր հաւաւաւաւատար տար տար տար 
այդ վախայդ վախայդ վախայդ վախճաճաճաճանին, ընդնին, ընդնին, ընդնին, ընդհահահահակակակակառառառառակը, կը հակը, կը հակը, կը հակը, կը հաւաւաւաւատար անոր տար անոր տար անոր տար անոր 



 

www.hygradaran.com 120 

անանանանվախվախվախվախճան թաճան թաճան թաճան թագագագագաւուուուորուրուրուրութեան եւ անոր հասթեան եւ անոր հասթեան եւ անոր հասթեան եւ անոր հաստատատատատետետետելիք լիք լիք լիք 
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեցիղեցիղեցիղեցիինինինին::::    

ՄարՄարՄարՄարիիիիամ ինք կը դառամ ինք կը դառամ ինք կը դառամ ինք կը դառնար նանար նանար նանար նաեւ խորհրեւ խորհրեւ խորհրեւ խորհրդադադադանինինինիշը, շը, շը, շը, 
կենկենկենկենդադադադանի ապնի ապնի ապնի ապրեցրեցրեցրեցնոնոնոնողը ՅՈՅղը ՅՈՅղը ՅՈՅղը ՅՈՅՍԻՆ, որովՍԻՆ, որովՍԻՆ, որովՍԻՆ, որովհեհեհեհետեւ իր մէջ տեւ իր մէջ տեւ իր մէջ տեւ իր մէջ 
աճեաճեաճեաճեցուցուցուցուցած այդ Մարմցած այդ Մարմցած այդ Մարմցած այդ Մարմնին մէջ կը կարնին մէջ կը կարնին մէջ կը կարնին մէջ կը կարդար կենդար կենդար կենդար կենդադադադանունունունու----
թթթթեան յոյեան յոյեան յոյեան յոյսը բոսը բոսը բոսը բոլոր միւս մարլոր միւս մարլոր միւս մարլոր միւս մարմինմինմինմիննենենեներուն, կը կարրուն, կը կարրուն, կը կարրուն, կը կարդար դար դար դար 
փրկուփրկուփրկուփրկութեան միթեան միթեան միթեան միակ առիակ առիակ առիակ առիթը, փրկութը, փրկութը, փրկութը, փրկութեան միթեան միթեան միթեան միակ օղաակ օղաակ օղաակ օղակը որ կը որ կը որ կը որ 
մարմարմարմարդիդիդիդիկը պիկը պիկը պիկը պիտի կատի կատի կատի կապէր երկպէր երկպէր երկպէր երկրէն երրէն երրէն երրէն երկինկինկինկինքին՝ աստքին՝ աստքին՝ աստքին՝ աստուաուաուաուածուծուծուծու----
թեանթեանթեանթեան::::    Եւ փրկուԵւ փրկուԵւ փրկուԵւ փրկութեան շնորթեան շնորթեան շնորթեան շնորհի այդ յոյհի այդ յոյհի այդ յոյհի այդ յոյսը բնաւ իր մէջ սը բնաւ իր մէջ սը բնաւ իր մէջ սը բնաւ իր մէջ 
չնուաչնուաչնուաչնուաղեղեղեղեցաւ. յոյցաւ. յոյցաւ. յոյցաւ. յոյսի իր աղեսի իր աղեսի իր աղեսի իր աղեղը չթուլղը չթուլղը չթուլղը չթուլցաւ երցաւ երցաւ երցաւ երբեքբեքբեքբեք, , , , այլ զայն այլ զայն այլ զայն այլ զայն 
կենկենկենկենդադադադանի պանի պանի պանի պահեց եհեց եհեց եհեց ե´́́́ւ մինւ մինւ մինւ մինչեւ խաչեւ խաչեւ խաչեւ խաչեչեչեչելուլուլուլութիւն, եթիւն, եթիւն, եթիւն, ե´́́́ւ խաւ խաւ խաւ խաչեչեչեչելուլուլուլու----
թեթեթեթենէն աննէն աննէն աննէն անդին մինդին մինդին մինդին մինչեւ յաչեւ յաչեւ յաչեւ յարուրուրուրութիւն եւ ապա մինթիւն եւ ապա մինթիւն եւ ապա մինթիւն եւ ապա մինչեւ իր չեւ իր չեւ իր չեւ իր 
վախվախվախվախճաճաճաճանընընընը::::    

Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, Աստջոյ, Աստջոյ, Աստջոյ, Աստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրը ինք ամէնրը ինք ամէնրը ինք ամէնրը ինք ամէնքէն աւեքէն աւեքէն աւեքէն աւելի լի լի լի 
եղաւ ՍԻեղաւ ՍԻեղաւ ՍԻեղաւ ՍԻՐՈՂ ՄԱՅՐՈՂ ՄԱՅՐՈՂ ՄԱՅՐՈՂ ՄԱՅՐԸ թէՐԸ թէՐԸ թէՐԸ թէ´́́́    իր զաւիր զաւիր զաւիր զաւկին եւ թէ հոկին եւ թէ հոկին եւ թէ հոկին եւ թէ հոգեգեգեգեւոր իր ւոր իր ւոր իր ւոր իր 
զազազազաւակւակւակւակնենենեներու ամրու ամրու ամրու ամբողջբողջբողջբողջ    հոյհոյհոյհոյլին՝ Եկելին՝ Եկելին՝ Եկելին՝ Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիինինինին::::    ՍիՍիՍիՍիրոյ խորհրրոյ խորհրրոյ խորհրրոյ խորհր----
դադադադանիշ եղաւ, սինիշ եղաւ, սինիշ եղաւ, սինիշ եղաւ, սիրոյ վարոյ վարոյ վարոյ վառառառառարարարարանը եղաւ, սինը եղաւ, սինը եղաւ, սինը եղաւ, սիրոյ դրախրոյ դրախրոյ դրախրոյ դրախտը տը տը տը 
եղաւ եւ իր մէջ աճեեղաւ եւ իր մէջ աճեեղաւ եւ իր մէջ աճեեղաւ եւ իր մէջ աճեցուց սիցուց սիցուց սիցուց սիրոյ այն պտուրոյ այն պտուրոյ այն պտուրոյ այն պտուղը որ օր մը ղը որ օր մը ղը որ օր մը ղը որ օր մը 
խախախախաչին վրայ պիչին վրայ պիչին վրայ պիչին վրայ պիտի կատի կատի կատի կախէրխէրխէրխէր::::    Եւ այդ բորԵւ այդ բորԵւ այդ բորԵւ այդ բորբոքբոքբոքբոքեալ իր սէրն եալ իր սէրն եալ իր սէրն եալ իր սէրն 
էր որ յեէր որ յեէր որ յեէր որ յետոյ պիտոյ պիտոյ պիտոյ պիտի ճատի ճատի ճատի ճառառառառագայգայգայգայթէր առաքթէր առաքթէր առաքթէր առաքեալեալեալեալնենենեներուն եւ բորուն եւ բորուն եւ բորուն եւ բո----
լոր հալոր հալոր հալոր հաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալնենենեներուն մէջ, որովրուն մէջ, որովրուն մէջ, որովրուն մէջ, որովհեհեհեհետեւ ինք պիտեւ ինք պիտեւ ինք պիտեւ ինք պիտի տի տի տի 
դառդառդառդառնար առանար առանար առանար առաջին քրիսջին քրիսջին քրիսջին քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական եկեկան եկեկան եկեկան եկեղեցղեցղեցղեցւոյ եւ առաւոյ եւ առաւոյ եւ առաւոյ եւ առա----
ջին քրիսջին քրիսջին քրիսջին քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական հական հական հական համայնմայնմայնմայնքին կեդքին կեդքին կեդքին կեդրորորորոնանանանական դէմկան դէմկան դէմկան դէմքըքըքըքը::::    
ԱյսԱյսԱյսԱյսպէս, յետ յապէս, յետ յապէս, յետ յապէս, յետ յարուրուրուրութեան, երբ Հոթեան, երբ Հոթեան, երբ Հոթեան, երբ Հոգեգեգեգեգագագագալուսլուսլուսլուստի օրը Եկետի օրը Եկետի օրը Եկետի օրը Եկե----
ղեղեղեղեցին աստցին աստցին աստցին աստուաուաուաուածածածածային օծույին օծույին օծույին օծումը կմը կմը կմը կ’’’’ըսըսըսըստատատատանար Հոգինար Հոգինար Հոգինար Հոգիին, ին, ին, ին, 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրը ներրը ներրը ներրը ներկայ էր առաքկայ էր առաքկայ էր առաքկայ էր առաքեալեալեալեալնենենեներուն մէջ, այդ րուն մէջ, այդ րուն մէջ, այդ րուն մէջ, այդ 
շնորհշնորհշնորհշնորհքին բաժքին բաժքին բաժքին բաժնենենենեկիցկիցկիցկից::::    Եւ այԵւ այԵւ այԵւ այնունունունուհեհեհեհետեւ, ըստ աւանտեւ, ըստ աւանտեւ, ըստ աւանտեւ, ըստ աւանդուդուդուդու----
թեան, երթեան, երթեան, երթեան, երբեք չբաժնբեք չբաժնբեք չբաժնբեք չբաժնուեուեուեուեցաւ եկեցաւ եկեցաւ եկեցաւ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիէն, առաէն, առաէն, առաէն, առաջին հաջին հաջին հաջին հաւաւաւաւա----
տացտացտացտացեալեալեալեալնենենեներու այդ առօրրու այդ առօրրու այդ առօրրու այդ առօրեայ կեանեայ կեանեայ կեանեայ կեանքէնքէնքէնքէն::::    ՄասՄասՄասՄասնանանանակից եղաւ կից եղաւ կից եղաւ կից եղաւ 
անոնց աղօթանոնց աղօթանոնց աղօթանոնց աղօթքին, ներքին, ներքին, ներքին, ներկայ եղաւ անոնց սկայ եղաւ անոնց սկայ եղաւ անոնց սկայ եղաւ անոնց սոոոովովովովորարարարական սիկան սիկան սիկան սի----
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րոյ սերոյ սերոյ սերոյ սեղանղանղանղաննենենեներուն, ամերուն, ամերուն, ամերուն, ամենունունունուրեք իր մայրեք իր մայրեք իր մայրեք իր մայրարարարական խնամկան խնամկան խնամկան խնամքը քը քը քը 
եւ գուրեւ գուրեւ գուրեւ գուրգուգուգուգուրանրանրանրանքը շռայքը շռայքը շռայքը շռայլելելելելով անընդլով անընդլով անընդլով անընդհատ անոնց վրայ, հատ անոնց վրայ, հատ անոնց վրայ, հատ անոնց վրայ, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ իր որտեւ իր որտեւ իր որտեւ իր որդին՝ Քրիսդին՝ Քրիսդին՝ Քրիսդին՝ Քրիստոս զատոս զատոս զատոս զանոնք որնոնք որնոնք որնոնք որպէս Եկեպէս Եկեպէս Եկեպէս Եկեղեղեղեղե----
ցի յանձցի յանձցի յանձցի յանձնած էր իր խնամնած էր իր խնամնած էր իր խնամնած էր իր խնամքին, իր մայքին, իր մայքին, իր մայքին, իր մայրարարարական հոկան հոկան հոկան հոգագագագածուծուծուծու----
թեանթեանթեանթեան::::    

    
2222----    ԱՍՏԱՍՏԱՍՏԱՍՏՈՒԱՈՒԱՈՒԱՈՒԱԾԱԾԾԱԾԾԱԾԾԱԾՆԻՆ ՈՐՆԻՆ ՈՐՆԻՆ ՈՐՆԻՆ ՈՐԴԵԴԵԴԵԴԵԳԻՐԳԻՐԳԻՐԳԻՐՆԵՐՆ ԵՆՔ ՄԵՆՔՆԵՐՆ ԵՆՔ ՄԵՆՔՆԵՐՆ ԵՆՔ ՄԵՆՔՆԵՐՆ ԵՆՔ ՄԵՆՔ    
ՈրՈրՈրՈրպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիստոտոտոտոսի հիմսի հիմսի հիմսի հիմնադնադնադնադրած Եկերած Եկերած Եկերած Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ անւոյ անւոյ անւոյ անդամդամդամդամ----

ներ եւ կեններ եւ կեններ եւ կեններ եւ կենդադադադանի Եկենի Եկենի Եկենի Եկեղեղեղեղեցին բաղցին բաղցին բաղցին բաղկացկացկացկացնող աննող աննող աննող անդամդամդամդամներ, ներ, ներ, ներ, 
մենք պարմենք պարմենք պարմենք պարտատատատաւուուուորուրուրուրութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունինք նախ մենք զմեզ որնինք նախ մենք զմեզ որնինք նախ մենք զմեզ որնինք նախ մենք զմեզ որ----
դեգդեգդեգդեգրերերերելու Աստլու Աստլու Աստլու Աստուաուաուաուածածածածամօր, անոր որմօր, անոր որմօր, անոր որմօր, անոր որդիդիդիդիներ զգաներ զգաներ զգաներ զգալու մենք լու մենք լու մենք լու մենք 
զմեզ եւ այդ որզմեզ եւ այդ որզմեզ եւ այդ որզմեզ եւ այդ որդիուդիուդիուդիութեան լոյթեան լոյթեան լոյթեան լոյսին տակ մեր վրայ պատսին տակ մեր վրայ պատսին տակ մեր վրայ պատսին տակ մեր վրայ պատ----
կեկեկեկերերերերելու, կենլու, կենլու, կենլու, կենդադադադանի կերնի կերնի կերնի կերպով մեր վրայ բեպով մեր վրայ բեպով մեր վրայ բեպով մեր վրայ բերերերերելու այն հալու այն հալու այն հալու այն հա----
ւատւատւատւատքը, այն յոյսն ու սէքը, այն յոյսն ու սէքը, այն յոյսն ու սէքը, այն յոյսն ու սէրը որոնք յատրը որոնք յատրը որոնք յատրը որոնք յատկանկանկանկանշեշեշեշեցին Աստցին Աստցին Աստցին Աստ----
ուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրը իր ամրը իր ամրը իր ամրը իր ամբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանքին ընթքին ընթքին ընթքին ընթացքինացքինացքինացքին::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհե----
տեւ հատեւ հատեւ հատեւ հարարարարազատ որզատ որզատ որզատ որդին նմադին նմադին նմադին նմանունունունութիւնը կը բեթիւնը կը բեթիւնը կը բեթիւնը կը բերէ իր հօր եւ րէ իր հօր եւ րէ իր հօր եւ րէ իր հօր եւ 
մօրմօրմօրմօր::::    Եւ եթէ մենք կը Եւ եթէ մենք կը Եւ եթէ մենք կը Եւ եթէ մենք կը դադադադաւաւաւաւանինք, Նանինք, Նանինք, Նանինք, Նարերերերեկացիի բակացիի բակացիի բակացիի բառով՝ ռով՝ ռով՝ ռով՝ 
եթէ կը խոսեթէ կը խոսեթէ կը խոսեթէ կը խոստոտոտոտովավավավանինք Աստնինք Աստնինք Աստնինք Աստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրը որրը որրը որրը որպէս մեր պէս մեր պէս մեր պէս մեր 
բոբոբոբոլոլոլոլորին մայրին մայրին մայրին մայրը, կենրը, կենրը, կենրը, կենդադադադանի մայնի մայնի մայնի մայրը, ան՝ որ որրը, ան՝ որ որրը, ան՝ որ որրը, ան՝ որ որպէս տապէս տապէս տապէս տաճար ճար ճար ճար 
նանանանաեւ մեեւ մեեւ մեեւ մե´́́́զ կզ կզ կզ կ’’’’առառառառնէ իր մէջ, այն ատեն պէտք է հանէ իր մէջ, այն ատեն պէտք է հանէ իր մէջ, այն ատեն պէտք է հանէ իր մէջ, այն ատեն պէտք է հաւատւատւատւատքի քի քի քի 
իր ջիիր ջիիր ջիիր ջիղը դառղը դառղը դառղը դառնայ նանայ նանայ նանայ նաեւ մեր մարմեւ մեր մարմեւ մեր մարմեւ մեր մարմնին ու հոգինին ու հոգինին ու հոգինին ու հոգիին մաս, ին մաս, ին մաս, ին մաս, 
այն ատեն մեայն ատեն մեայն ատեն մեայն ատեն մենք մեր յոյնք մեր յոյնք մեր յոյնք մեր յոյսը պէտք է ջասը պէտք է ջասը պէտք է ջասը պէտք է ջահահահահաւուուուորենք Աստրենք Աստրենք Աստրենք Աստ----
ուաուաուաուածածծածծածծածնի վանի վանի վանի վառառառառարարարարանէն, անոր յոյնէն, անոր յոյնէն, անոր յոյնէն, անոր յոյսի այդ զօսի այդ զօսի այդ զօսի այդ զօրեղ աղերեղ աղերեղ աղերեղ աղեղը ղը ղը ղը 
դարդարդարդարձձձձնենք մեր կեաննենք մեր կեաննենք մեր կեաննենք մեր կեանքին կեդքին կեդքին կեդքին կեդրոն, անով լարոն, անով լարոն, անով լարոն, անով լարենք մեր րենք մեր րենք մեր րենք մեր 
կեանկեանկեանկեանքը այս աշքը այս աշքը այս աշքը այս աշխարխարխարխարհի մէջ, այս աշհի մէջ, այս աշհի մէջ, այս աշհի մէջ, այս աշխարխարխարխարհին հահին հահին հահին համար, մար, մար, մար, 
բայց այս աշբայց այս աշբայց այս աշբայց այս աշխարխարխարխարհով չպարհով չպարհով չպարհով չպարփափափափակուող եւ այս աշկուող եւ այս աշկուող եւ այս աշկուող եւ այս աշխարխարխարխարհով հով հով հով 
չվերչվերչվերչվերջաջաջաջացոցոցոցող, այլ այս աշղ, այլ այս աշղ, այլ այս աշղ, այլ այս աշխարխարխարխարհէն դէհէն դէհէն դէհէն դէպի Աստպի Աստպի Աստպի Աստուած ու դէուած ու դէուած ու դէուած ու դէ----
պի Աստպի Աստպի Աստպի Աստուաուաուաուածործործործորդին գադին գադին գադին գացողցողցողցող::::    Եւ մաԵւ մաԵւ մաԵւ մանանանանաւանդ, մեր այդ ւանդ, մեր այդ ւանդ, մեր այդ ւանդ, մեր այդ 
գուրգուրգուրգուրգուգուգուգուրոտ եւ սիրոտ եւ սիրոտ եւ սիրոտ եւ սիրող մօր պատրող մօր պատրող մօր պատրող մօր պատկեկեկեկերը պէտք է մեր մէջ րը պէտք է մեր մէջ րը պէտք է մեր մէջ րը պէտք է մեր մէջ 
ուուուունենենենենանք միշտնանք միշտնանք միշտնանք միշտ::::    Սէր, սէր եւ առաՍէր, սէր եւ առաՍէր, սէր եւ առաՍէր, սէր եւ առաւել սէր պէտք է աճեցւել սէր պէտք է աճեցւել սէր պէտք է աճեցւել սէր պէտք է աճեց----
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նենք մեր մէջ. այնենք մեր մէջ. այնենք մեր մէջ. այնենք մեր մէջ. այլալալալապէս մենք զապէս մենք զապէս մենք զապէս մենք զաւակւակւակւակնենենեները չերը չերը չերը չե´́́́նք մեր նք մեր նք մեր նք մեր 
երկերկերկերկնանանանաւոր Հօր եւ նաւոր Հօր եւ նաւոր Հօր եւ նաւոր Հօր եւ նաեւ մեր մայեւ մեր մայեւ մեր մայեւ մեր մայրը չիրը չիրը չիրը չի´́́́    կրնար ըլկրնար ըլկրնար ըլկրնար ըլլալ լալ լալ լալ 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրըրըրըրը::::    ՉմոռՉմոռՉմոռՉմոռնանանանա´́́́նք, թէ որնք, թէ որնք, թէ որնք, թէ որպէս Եկեպէս Եկեպէս Եկեպէս Եկեղեղեղեղեցի եւ ցի եւ ցի եւ ցի եւ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժողողողողովուրդ՝ պէտք է Ասվուրդ՝ պէտք է Ասվուրդ՝ պէտք է Ասվուրդ՝ պէտք է Աստուտուտուտուծոյ ձեռծոյ ձեռծոյ ձեռծոյ ձեռքեքեքեքերուն մէջ րուն մէջ րուն մէջ րուն մէջ 
եւ Աստեւ Աստեւ Աստեւ Աստուաուաուաուածածածածամօր հոմօր հոմօր հոմօր հովանիվանիվանիվանիին տակ ապին տակ ապին տակ ապին տակ ապրինք, անոր րինք, անոր րինք, անոր րինք, անոր 
տուած սիտուած սիտուած սիտուած սիրոյ օրիրոյ օրիրոյ օրիրոյ օրինանանանակին լոյկին լոյկին լոյկին լոյսին տակսին տակսին տակսին տակ::::    Այդ սէԱյդ սէԱյդ սէԱյդ սէրը պէտքրը պէտքրը պէտքրը պէտք    է է է է 
մեմեմեմերը դարրը դարրը դարրը դար----ձձձձընենք ամընենք ամընենք ամընենք ամբողբողբողբողջաջաջաջակակակականօնօնօնօրէն, այնրէն, այնրէն, այնրէն, այնպէս որ կապէս որ կապէս որ կապէս որ կարերերերե----
նանք մոռնանք մոռնանք մոռնանք մոռնալ ժանալ ժանալ ժանալ ժամամամամանակնակնակնակնենենեներու եւ պայրու եւ պայրու եւ պայրու եւ պայմանմանմանմաննենենեներու ստեղրու ստեղրու ստեղրու ստեղ----
ծած բոծած բոծած բոծած բոլոր պատլոր պատլոր պատլոր պատուարուարուարուարնենենեները, եւ մեր մտքերը, եւ մեր մտքերը, եւ մեր մտքերը, եւ մեր մտքերուն ու հորուն ու հորուն ու հորուն ու հոգիգիգիգինենենենե----
րուն մէջ մենք մեզ ձուրուն մէջ մենք մեզ ձուրուն մէջ մենք մեզ ձուրուն մէջ մենք մեզ ձուլենք իրալենք իրալենք իրալենք իրարու՝ որրու՝ որրու՝ որրու՝ որպէս եղպէս եղպէս եղպէս եղբայրբայրբայրբայրներներներներ::::    
Եւ, եթէ մենք մեզ զգանք մէկ Հօր եԵւ, եթէ մենք մեզ զգանք մէկ Հօր եԵւ, եթէ մենք մեզ զգանք մէկ Հօր եԵւ, եթէ մենք մեզ զգանք մէկ Հօր եւ մէկ մօր զաւ մէկ մօր զաւ մէկ մօր զաւ մէկ մօր զաւակւակւակւակներ, ներ, ներ, ներ, 
ոչինչ կրնայ մեզ բաժոչինչ կրնայ մեզ բաժոչինչ կրնայ մեզ բաժոչինչ կրնայ մեզ բաժնել, երնել, երնել, երնել, երբեքբեքբեքբեք::::    

Ս. ԱստՍ. ԱստՍ. ԱստՍ. Աստուաուաուաուածածծածծածծածնի անունի անունի անունի անունով այս եկենով այս եկենով այս եկենով այս եկեղեղեղեղեցին կանգցին կանգցին կանգցին կանգնենենենե----
լով, մենք արլով, մենք արլով, մենք արլով, մենք արդէն իսկ անոր հոդէն իսկ անոր հոդէն իսկ անոր հոդէն իսկ անոր հովավավավանանանանաւուուուորուրուրուրութեան տակ թեան տակ թեան տակ թեան տակ 
մտած եւ դամտած եւ դամտած եւ դամտած եւ դաւաւաւաւանած ենք անոր մայնած ենք անոր մայնած ենք անոր մայնած ենք անոր մայրուրուրուրութիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեզիզիզիզի::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
չիչիչիչի´́́́    բաբաբաբաւեր խօսւեր խօսւեր խօսւեր խօսքով դաքով դաքով դաքով դաւաւաւաւանինինինիլըլըլըլը::::    ԱնհըԱնհըԱնհըԱնհըրարարարաժեշտ է ժեշտ է ժեշտ է ժեշտ է որ մաոր մաոր մաոր մա----
նանանանաւանդ գործւանդ գործւանդ գործւանդ գործքով ցոյց տանք թէ որքով ցոյց տանք թէ որքով ցոյց տանք թէ որքով ցոյց տանք թէ որպէս քրիսպէս քրիսպէս քրիսպէս քրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեաներ, ներ, ներ, ներ, 
որորորորպէս եկեպէս եկեպէս եկեպէս եկեղեցղեցղեցղեցւոյ զաւոյ զաւոյ զաւոյ զաւակւակւակւակներ՝ որներ՝ որներ՝ որներ՝ որդեդեդեդեգիրգիրգիրգիրներ Աստներ Աստներ Աստներ Աստուաուաուաուածածածածա----
մօր, Աստմօր, Աստմօր, Աստմօր, Աստուաուաուաուածածածածամօր սիմօր սիմօր սիմօր սիրով կրնանք փարով կրնանք փարով կրնանք փարով կրնանք փարիլ իրարիլ իրարիլ իրարիլ իրարու, րու, րու, րու, 
կազկազկազկազմեմեմեմելու հալու հալու հալու համար համար համար համար հաւատւատւատւատքով, յոյքով, յոյքով, յոյքով, յոյսով եւ սիսով եւ սիսով եւ սիսով եւ սիրովրովրովրով    միմիմիմիաաաացած ցած ցած ցած 
մէմէմէմէ´́́́կ Եկեկ Եկեկ Եկեկ Եկեղեղեղեղեցին Քրիսցին Քրիսցին Քրիսցին Քրիստոտոտոտոսի, մեր հսի, մեր հսի, մեր հսի, մեր հոոոոգիգիգիգինենենեները որրը որրը որրը որպէս սիպէս սիպէս սիպէս սիրոյ րոյ րոյ րոյ 
խաչխաչխաչխաչբուռ եւ մենք մեզ որբուռ եւ մենք մեզ որբուռ եւ մենք մեզ որբուռ եւ մենք մեզ որպէս տապէս տապէս տապէս տաճար՝ Ասճար՝ Ասճար՝ Ասճար՝ Աստուտուտուտուծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ընծածածածա----
յեյեյեյելովլովլովլով::::    
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ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԸ՝ ԿԻՆ ԵՒ ՄԱՅՐԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԸ՝ ԿԻՆ ԵՒ ՄԱՅՐԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԸ՝ ԿԻՆ ԵՒ ՄԱՅՐԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԸ՝ ԿԻՆ ԵՒ ՄԱՅՐ    

    
,,,,Իբրեւ եկն լրումն Իբրեւ եկն լրումն Իբրեւ եկն լրումն Իբրեւ եկն լրումն 

ժամանակին, առաքեաց ժամանակին, առաքեաց ժամանակին, առաքեաց ժամանակին, առաքեաց     
Աստուած զՈրդին իւր, որ Աստուած զՈրդին իւր, որ Աստուած զՈրդին իւր, որ Աստուած զՈրդին իւր, որ 

եղեւ ի կնոջէեղեւ ի կնոջէեղեւ ի կնոջէեղեւ ի կնոջէ»»»»::::    
((((Գղ 4.4)Գղ 4.4)Գղ 4.4)Գղ 4.4)    

    
Կրկին յիԿրկին յիԿրկին յիԿրկին յիշաշաշաշատակն է Աստտակն է Աստտակն է Աստտակն է Աստուաուաուաուածածծածծածծածնի Վենի Վենի Վենի Վերարարարափոխփոխփոխփոխ----

մանմանմանման::::    
ՃիշՃիշՃիշՃիշդ ինչդ ինչդ ինչդ ինչպէս խապէս խապէս խապէս խաչի, եկեչի, եկեչի, եկեչի, եկեղեցղեցղեցղեցւոյ եւ սրբոց յաւոյ եւ սրբոց յաւոյ եւ սրբոց յաւոյ եւ սրբոց յատուկ տուկ տուկ տուկ 

տօտօտօտօնենենեները, այնրը, այնրը, այնրը, այնպէս ալ Աստպէս ալ Աստպէս ալ Աստպէս ալ Աստուաուաուաուածածծածծածծածնին նուիրնին նուիրնին նուիրնին նուիրուած ոեուած ոեուած ոեուած ոեւէ ւէ ւէ ւէ 
տօտօտօտօնախմնախմնախմնախմբուբուբուբութիւն ինքթիւն ինքթիւն ինքթիւն ինքնաննաննաննանպապապապատակ չէտակ չէտակ չէտակ չէ::::    ԲոԲոԲոԲոլորն ալ առիթլորն ալ առիթլորն ալ առիթլորն ալ առիթ----
ներ են պարներ են պարներ են պարներ են պարզազազազապէս, մեր մտապէս, մեր մտապէս, մեր մտապէս, մեր մտածուծուծուծումի սլամի սլամի սլամի սլաքը դարձքը դարձքը դարձքը դարձնենենենելու լու լու լու 
դէդէդէդէպի Քրիսպի Քրիսպի Քրիսպի Քրիստոտոտոտոսի տնօսի տնօսի տնօսի տնօրիրիրիրինանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքը եւ անով մեքը եւ անով մեքը եւ անով մեքը եւ անով մեզզզզի ի ի ի 
պարպարպարպարգեւգեւգեւգեւուած ազաուած ազաուած ազաուած ազատուտուտուտութիւնը, անով ընթիւնը, անով ընթիւնը, անով ընթիւնը, անով ընծայծայծայծայուած շնորհուած շնորհուած շնորհուած շնորհքի քի քի քի 
կեանկեանկեանկեանքը, անով խոսքը, անով խոսքը, անով խոսքը, անով խոստացտացտացտացուած փրկուուած փրկուուած փրկուուած փրկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածծածծածծածնի տօնի տօնի տօնի տօնին առինին առինին առինին առիթով, մեր եկեթով, մեր եկեթով, մեր եկեթով, մեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ մեւոյ մեւոյ մեւոյ մե----
զի ընզի ընզի ընզի ընձեձեձեձեռած աստռած աստռած աստռած աստուաուաուաուածաշնծաշնծաշնծաշնչաչաչաչական ընկան ընկան ընկան ընթերթերթերթերցումցումցումցումնենենեներէն րէն րէն րէն 
մէկն է Գաղմէկն է Գաղմէկն է Գաղմէկն է Գաղատացատացատացատացւոց թուղւոց թուղւոց թուղւոց թուղթի Դ. գլխուն մէկ հատթի Դ. գլխուն մէկ հատթի Դ. գլխուն մէկ հատթի Դ. գլխուն մէկ հատուաուաուաուա----
ծը, ուր ծը, ուր ծը, ուր ծը, ուր ի միի միի միի միջի այջի այջի այջի այլոց կը կարլոց կը կարլոց կը կարլոց կը կարդանք. դանք. դանք. դանք. ,,,,Երբ յարԵրբ յարԵրբ յարԵրբ յարմար ժամար ժամար ժամար ժամամամամա----
նանանանակը հակը հակը հակը հասաւ, Աստսաւ, Աստսաւ, Աստսաւ, Աստուած աշուած աշուած աշուած աշխարհ ղրկեց իր Որխարհ ղրկեց իր Որխարհ ղրկեց իր Որխարհ ղրկեց իր Որդին, որ դին, որ դին, որ դին, որ 
եղեւ ի կնոեղեւ ի կնոեղեւ ի կնոեղեւ ի կնոջէջէջէջէ»»»»::::    Մեր մտաՄեր մտաՄեր մտաՄեր մտածուծուծուծումը կմը կմը կմը կ’’’’ուուուուզենք կեդզենք կեդզենք կեդզենք կեդրորորորոնացնացնացնացնել նել նել նել 
այս փոքայս փոքայս փոքայս փոքրիկ նարիկ նարիկ նարիկ նախախախախադադադադասուսուսուսութեան վրայ. ՈՐ ԵՂԵՒ Ի թեան վրայ. ՈՐ ԵՂԵՒ Ի թեան վրայ. ՈՐ ԵՂԵՒ Ի թեան վրայ. ՈՐ ԵՂԵՒ Ի 
ԿՆՈԿՆՈԿՆՈԿՆՈՋԷ, զոր կաՋԷ, զոր կաՋԷ, զոր կաՋԷ, զոր կարերերերելի է թարգլի է թարգլի է թարգլի է թարգմամամամանել կանել կանել կանել կա´́́́մ բամ բամ բամ բառառառառացի. ցի. ցի. ցի. 
,,,,ԿնոջԿնոջԿնոջԿնոջմէ մը ծնաւմէ մը ծնաւմէ մը ծնաւմէ մը ծնաւ», », », », եւ կամ աւեեւ կամ աւեեւ կամ աւեեւ կամ աւելի ալի ալի ալի ա----զատ թարգզատ թարգզատ թարգզատ թարգմամամամանունունունու----
թեամբ ըսել. թեամբ ըսել. թեամբ ըսել. թեամբ ըսել. ,,,,ՄարդՄարդՄարդՄարդկակակակային մօրյին մօրյին մօրյին մօրմէ մը ծնաւմէ մը ծնաւմէ մը ծնաւմէ մը ծնաւ»»»»::::    ԹէԹէԹէԹէպէտ երպէտ երպէտ երպէտ եր----
կուքն ալ նոյն իմասկուքն ալ նոյն իմասկուքն ալ նոյն իմասկուքն ալ նոյն իմաստը կը բետը կը բետը կը բետը կը բերեն, եւ սարեն, եւ սարեն, եւ սարեն, եւ սակայն իւկայն իւկայն իւկայն իւրարարարաքանքանքանքան----
չիւր ձեչիւր ձեչիւր ձեչիւր ձեւին մէջ տարւին մէջ տարւին մէջ տարւին մէջ տարբեր բան մը կը թուի շեշտ ստաբեր բան մը կը թուի շեշտ ստաբեր բան մը կը թուի շեշտ ստաբեր բան մը կը թուի շեշտ ստանալնալնալնալ::::    
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ՏեսՏեսՏեսՏեսնենք զանենք զանենք զանենք զանոնք առաննոնք առաննոնք առաննոնք առանձինձինձինձին----առանառանառանառանձինձինձինձին::::    
    
ՈՐ ԿՆՈՋՈՐ ԿՆՈՋՈՐ ԿՆՈՋՈՐ ԿՆՈՋՄԷ ՄԸ ԾՄԷ ՄԸ ԾՄԷ ՄԸ ԾՄԷ ՄԸ ԾՆԱՒՆԱՒՆԱՒՆԱՒ::::    ՀաՀաՀաՀակակակակառակ իր երեռակ իր երեռակ իր երեռակ իր երեւոււոււոււութաթաթաթա----

կան պարկան պարկան պարկան պարզուզուզուզութեան, այս բաթեան, այս բաթեան, այս բաթեան, այս բացատցատցատցատրուրուրուրութիւնը մեծ խորք մը թիւնը մեծ խորք մը թիւնը մեծ խորք մը թիւնը մեծ խորք մը 
ուուուունինինինի::::    

ԱռաԱռաԱռաԱռաջին իսկ ակջին իսկ ակջին իսկ ակջին իսկ ակնարնարնարնարկով անոր մէջ կակով անոր մէջ կակով անոր մէջ կակով անոր մէջ կարերերերելի է տեսլի է տեսլի է տեսլի է տես----
նել մարդ էանել մարդ էանել մարդ էանել մարդ էակին ներկին ներկին ներկին ներկակակակայույույույութիւնը, շեշտ մը՝ թէ Ասթիւնը, շեշտ մը՝ թէ Ասթիւնը, շեշտ մը՝ թէ Ասթիւնը, շեշտ մը՝ թէ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ՈրդՈրդՈրդՈրդւոյն մարմւոյն մարմւոյն մարմւոյն մարմնանանանաւոր ծնունւոր ծնունւոր ծնունւոր ծնունդը եղաւ կնոջդը եղաւ կնոջդը եղաւ կնոջդը եղաւ կնոջմէ մը, որ իր մէ մը, որ իր մէ մը, որ իր մէ մը, որ իր 
մասմասմասմասնակնակնակնակցուցուցուցութիւնը բեթիւնը բեթիւնը բեթիւնը բերած եղաւ Ասրած եղաւ Ասրած եղաւ Ասրած եղաւ Աստուտուտուտուծոյ յածոյ յածոյ յածոյ յաւիւիւիւիտետետետենանանանա----
կան ծրագկան ծրագկան ծրագկան ծրագրին իրարին իրարին իրարին իրակակակականացնացնացնացմանմանմանման::::    Բայց նոյԲայց նոյԲայց նոյԲայց նոյնինքն Ասնինքն Ասնինքն Ասնինքն Աստուտուտուտու----
ծոյ փրկածոյ փրկածոյ փրկածոյ փրկագորգորգորգործածածածական այդ ծրագկան այդ ծրագկան այդ ծրագկան այդ ծրագրին մէջ կնոջ բարին մէջ կնոջ բարին մէջ կնոջ բարին մէջ կնոջ բաժիժիժիժինը նը նը նը 
այդայդայդայդքաքաքաքանը չէր միայն. այնը չէր միայն. այնը չէր միայն. այնը չէր միայն. այլալալալապէս մեպէս մեպէս մեպէս մեքեքեքեքենանանանական եւ կրական եւ կրական եւ կրական եւ կրաւուուուորարարարա----
կան պիկան պիկան պիկան պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար անոր բալար անոր բալար անոր բալար անոր բաժիժիժիժինը, պինը, պինը, պինը, պիտի չըլտի չըլտի չըլտի չըլլար գործլար գործլար գործլար գործնանանանա----
կակակական մասն մասն մասն մասնակնակնակնակցուցուցուցութիւն եւ բնաւ կաթիւն եւ բնաւ կաթիւն եւ բնաւ կաթիւն եւ բնաւ կարերերերեւուուուորուրուրուրութիւն ալ պիթիւն ալ պիթիւն ալ պիթիւն ալ պիտի տի տի տի 
չստաչստաչստաչստանարնարնարնար::::    Մինչ իրաՄինչ իրաՄինչ իրաՄինչ իրակակակականունունունութիւնը տարթիւնը տարթիւնը տարթիւնը տարբեր էբեր էբեր էբեր է::::    ՅատՅատՅատՅատկանկանկանկան----
շաշաշաշական է որ Պօկան է որ Պօկան է որ Պօկան է որ Պօղոս առաքղոս առաքղոս առաքղոս առաքեալ չեալ չեալ չեալ չ’’’’ըսեր. ըսեր. ըսեր. ըսեր. ,,,,ՄարՄարՄարՄարիիիիամ ծըամ ծըամ ծըամ ծը----
նաւնաւնաւնաւ», », », », հահահահակակակակառակ անոր որ ատիռակ անոր որ ատիռակ անոր որ ատիռակ անոր որ ատիկա աւեկա աւեկա աւեկա աւելի պարզ ու դիւլի պարզ ու դիւլի պարզ ու դիւլի պարզ ու դիւ----
րին պիրին պիրին պիրին պիտի դարձտի դարձտի դարձտի դարձնէր իր խօսնէր իր խօսնէր իր խօսնէր իր խօսքին իմաքին իմաքին իմաքին իմացուցուցուցումը. այլ կը նամը. այլ կը նամը. այլ կը նամը. այլ կը նա----
խընտխընտխընտխընտրէ ըսել րէ ըսել րէ ըսել րէ ըսել ,,,,ԿնոջԿնոջԿնոջԿնոջմէ մը ծնաւմէ մը ծնաւմէ մը ծնաւմէ մը ծնաւ», », », », որովորովորովորովհեհեհեհետեւ հատեւ հատեւ հատեւ հակակակակառակ ռակ ռակ ռակ 
իր երեիր երեիր երեիր երեւոււոււոււութաթաթաթական անոկան անոկան անոկան անորորորորոշուշուշուշութեան, այսթեան, այսթեան, այսթեան, այստեղ ԿԻՆ բատեղ ԿԻՆ բատեղ ԿԻՆ բատեղ ԿԻՆ բառը ռը ռը ռը 
անանանանմիմիմիմիջաջաջաջական զուկան զուկան զուկան զուգորգորգորգորդուդուդուդութիւն մը կթիւն մը կթիւն մը կթիւն մը կ’’’’ըսըսըսըստեղտեղտեղտեղծէ միտծէ միտծէ միտծէ միտքեքեքեքերուն րուն րուն րուն 
մէջմէջմէջմէջ::::    Չէ՞ որ փրկաՉէ՞ որ փրկաՉէ՞ որ փրկաՉէ՞ որ փրկագորգորգորգործուծուծուծութեան ծիթեան ծիթեան ծիթեան ծիրին մէջ է որ կը մտարին մէջ է որ կը մտարին մէջ է որ կը մտարին մէջ է որ կը մտա----
ծենք, եւ փրկուծենք, եւ փրկուծենք, եւ փրկուծենք, եւ փրկութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասին խօսսին խօսսին խօսսին խօսքը ինքքը ինքքը ինքքը ինքննննին մտաին մտաին մտաին մտածել կու ծել կու ծել կու ծել կու 
տայ նատայ նատայ նատայ նաեւ մարեւ մարեւ մարեւ մարդուն անդուն անդուն անդուն անկուկուկուկումին մամին մամին մամին մասինսինսինսին::::    Եւ անԵւ անԵւ անԵւ անմիմիմիմիջաջաջաջապէս, պէս, պէս, պէս, 
այսայսայսայսպէս կոչպէս կոչպէս կոչպէս կոչուած ուած ուած ուած ,,,,աաաա----ռառառառաջին մարդջին մարդջին մարդջին մարդ»»»»ուն անկուն անկուն անկուն անկման դրուաման դրուաման դրուաման դրուա----
գին մէջ կը տեսգին մէջ կը տեսգին մէջ կը տեսգին մէջ կը տեսնենք այն միւս, առանենք այն միւս, առանենք այն միւս, առանենք այն միւս, առաջին կիջին կիջին կիջին կինը զոր Եւա նը զոր Եւա նը զոր Եւա նը զոր Եւա 
անուանուանուանունով սոնով սոնով սոնով սովոր ենք յիվոր ենք յիվոր ենք յիվոր ենք յիշեշեշեշելուլուլուլու::::    

Արդ, հեԱրդ, հեԱրդ, հեԱրդ, հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրարարարական զուկան զուկան զուկան զուգակգակգակգակշիռ մը կշիռ մը կշիռ մը կշիռ մը կ’’’’ըսըսըսըստեղծտեղծտեղծտեղծուի ուի ուի ուի 
յիշյիշյիշյիշեալ երեալ երեալ երեալ երկու դրուագկու դրուագկու դրուագկու դրուագնենենեներուն մէջ առրուն մէջ առրուն մէջ առրուն մէջ առկայ երկայ երկայ երկայ երկու կին տիկու կին տիկու կին տիկու կին տի----
պարպարպարպարնենենեներուն միրուն միրուն միրուն միջեւ.ջեւ.ջեւ.ջեւ.----    ՄարՄարՄարՄարդուն անկդուն անկդուն անկդուն անկման պատման պատման պատման պատմումումումութեան թեան թեան թեան 
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մէջ Եւան, իսկ մարմէջ Եւան, իսկ մարմէջ Եւան, իսկ մարմէջ Եւան, իսկ մարդուն փրկուդուն փրկուդուն փրկուդուն փրկութեան պատթեան պատթեան պատթեան պատմումումումութեան մէջ թեան մէջ թեան մէջ թեան մէջ 
ՄարՄարՄարՄարիիիիաաաամըմըմըմը::::    

Եւա, ԱսԵւա, ԱսԵւա, ԱսԵւա, Աստուտուտուտուծոյ ստեղծոյ ստեղծոյ ստեղծոյ ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութեան մէջ յիշթեան մէջ յիշթեան մէջ յիշթեան մէջ յիշուած ուած ուած ուած 
առաառաառաառաջին կիջին կիջին կիջին կինը, ուղնը, ուղնը, ուղնը, ուղղաղաղաղակի յակի յակի յակի յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութեթեթեթեան մէջ էր Ասան մէջ էր Ասան մէջ էր Ասան մէջ էր Աս----
տուտուտուտուծոյ հետ եւ անոր շնորհքծոյ հետ եւ անոր շնորհքծոյ հետ եւ անոր շնորհքծոյ հետ եւ անոր շնորհքնենենեներու ամրու ամրու ամրու ամբողբողբողբողջուջուջուջութիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը 
վավավավայեյեյեյելէրլէրլէրլէր::::    Բայց երբ չաԲայց երբ չաԲայց երբ չաԲայց երբ չարին դրդուրին դրդուրին դրդուրին դրդումով Ասմով Ասմով Ասմով Աստուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատուիուիուիուի----
րանրանրանրաննենենեներուն անհրուն անհրուն անհրուն անհնանանանազանդ գտնուեզանդ գտնուեզանդ գտնուեզանդ գտնուեցաւ, կորցաւ, կորցաւ, կորցաւ, կոր----սընսընսընսընցուցցուցցուցցուց    ԱսԱսԱսԱս----
տուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներկակակակայույույույութեան ըլթեան ըլթեան ըլթեան ըլլալալալալու եւ շնորհքլու եւ շնորհքլու եւ շնորհքլու եւ շնորհքնենենեներով պսակրով պսակրով պսակրով պսակ----
ուած մնաուած մնաուած մնաուած մնալու առանձլու առանձլու առանձլու առանձնաշնաշնաշնաշնոնոնոնորհրհրհրհեալ վիեալ վիեալ վիեալ վիճաճաճաճակը, եւ իրեն հետ կը, եւ իրեն հետ կը, եւ իրեն հետ կը, եւ իրեն հետ 
ինինինինկաւ նակաւ նակաւ նակաւ նաեւ աստեւ աստեւ աստեւ աստուաուաուաուածասծասծասծաստեղծ առատեղծ առատեղծ առատեղծ առաջին մարջին մարջին մարջին մարդը՝ Ադադը՝ Ադադը՝ Ադադը՝ Ադա----
մը, որ կորսնմը, որ կորսնմը, որ կորսնմը, որ կորսնցուց կեանցուց կեանցուց կեանցուց կեանքի խոսքի խոսքի խոսքի խոստուտուտուտումըմըմըմը::::    Ասոր դիԱսոր դիԱսոր դիԱսոր դիմաց, մաց, մաց, մաց, 
ստեղստեղստեղստեղծիչն Աստծիչն Աստծիչն Աստծիչն Աստուած կաուած կաուած կաուած կամեմեմեմենանանանալով մարլով մարլով մարլով մարդը փրկել իր անկդը փրկել իր անկդը փրկել իր անկդը փրկել իր անկ----
եալ վիեալ վիեալ վիեալ վիճաճաճաճակէն, վերսկէն, վերսկէն, վերսկէն, վերստեղտեղտեղտեղծել զայն իր պատծել զայն իր պատծել զայն իր պատծել զայն իր պատկեկեկեկերով եւ րով եւ րով եւ րով եւ 
կրկին կեանկրկին կեանկրկին կեանկրկին կեանքի խոսքի խոսքի խոսքի խոստուտուտուտումըմըմըմը    տալ անոր, իր երկտալ անոր, իր երկտալ անոր, իր երկտալ անոր, իր երկրորդ րորդ րորդ րորդ 
ստեղստեղստեղստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութիւնը սկսաւ՝ ապաթիւնը սկսաւ՝ ապաթիւնը սկսաւ՝ ապաթիւնը սկսաւ՝ ապահոհոհոհովեվեվեվելով մարլով մարլով մարլով մարդուն դուն դուն դուն 
կակակակամամամամաւոր եւ ամւոր եւ ամւոր եւ ամւոր եւ ամբողբողբողբողջաջաջաջական գորկան գորկան գորկան գործակծակծակծակցուցուցուցութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԱյսԱյսԱյսԱյսպէս, պէս, պէս, պէս, 
նոր ստեղնոր ստեղնոր ստեղնոր ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութեան սկիզթեան սկիզթեան սկիզթեան սկիզբը Աստբը Աստբը Աստբը Աստուած դիուած դիուած դիուած դիմեց երկմեց երկմեց երկմեց երկ----
րորդ կնոջ մը, որ իր պատրորդ կնոջ մը, որ իր պատրորդ կնոջ մը, որ իր պատրորդ կնոջ մը, որ իր պատուիուիուիուիրանրանրանրաննենենեներուն բարուն բարուն բարուն բացարցարցարցարձակ եւ ձակ եւ ձակ եւ ձակ եւ 
անանանանվեվեվեվերարարարապահ հնապահ հնապահ հնապահ հնազազազազաննննդուդուդուդութիւն ցութիւն ցութիւն ցութիւն ցուցացացացաբեբեբեբերեց եւ ծնաւ րեց եւ ծնաւ րեց եւ ծնաւ րեց եւ ծնաւ 
ՀնաՀնաՀնաՀնազանզանզանզանդուդուդուդութեան Որթեան Որթեան Որթեան Որդին՝ նոր Ադադին՝ նոր Ադադին՝ նոր Ադադին՝ նոր Ադամը՝ զՔրիսմը՝ զՔրիսմը՝ զՔրիսմը՝ զՔրիստոստոստոստոս::::    

ԵւաԵւաԵւաԵւայի անհյի անհյի անհյի անհնանանանազանզանզանզանդուդուդուդութեան տեղ Մարթեան տեղ Մարթեան տեղ Մարթեան տեղ Մարիիիիամ Բաամ Բաամ Բաամ Բացարցարցարցար----
ձակ հնաձակ հնաձակ հնաձակ հնազանզանզանզանդուդուդուդութեան օրիթեան օրիթեան օրիթեան օրինակ եղաւնակ եղաւնակ եղաւնակ եղաւ::::    

ԵւաԵւաԵւաԵւայի պատյի պատյի պատյի պատճաճաճաճառած մեղռած մեղռած մեղռած մեղքի անէծքի անէծքի անէծքի անէծքին տեղ Մարքին տեղ Մարքին տեղ Մարքին տեղ Մարիիիիամ ամ ամ ամ 
պատպատպատպատճառ եղաւ օրհճառ եղաւ օրհճառ եղաւ օրհճառ եղաւ օրհնանանանաբեր արբեր արբեր արբեր արդադադադարուրուրուրութեանթեանթեանթեան::::    

ԵւաԵւաԵւաԵւայոյոյոյով սկիզվ սկիզվ սկիզվ սկիզբ առած մարդբ առած մարդբ առած մարդբ առած մարդկակակակային ցային ցային ցային ցաւաւաւաւատանջ տանջ տանջ տանջ 
կեանկեանկեանկեանքի մը դաքի մը դաքի մը դաքի մը դատատատատապարպարպարպարտուտուտուտութեան կնիթեան կնիթեան կնիթեան կնիքը լուծքը լուծքը լուծքը լուծուեուեուեուեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
ՄարՄարՄարՄարիիիիաաաամով, որ երմով, որ երմով, որ երմով, որ երջաջաջաջանիկ կեաննիկ կեաննիկ կեաննիկ կեանքի մը մարմքի մը մարմքի մը մարմքի մը մարմնացնացնացնացեալ եալ եալ եալ 
խոսխոսխոսխոստուտուտուտումը տուաւ մարդմը տուաւ մարդմը տուաւ մարդմը տուաւ մարդկուկուկուկութեանթեանթեանթեան::::    

ԵւաԵւաԵւաԵւայի ապյի ապյի ապյի ապրած մահրած մահրած մահրած մահուան երուան երուան երուան երկունկունկունկունքին տեղ, որ մահքին տեղ, որ մահքին տեղ, որ մահքին տեղ, որ մահ----
ուան երուան երուան երուան երկունկունկունկունքը եղաւ նաքը եղաւ նաքը եղաւ նաքը եղաւ նաեւ եւաեւ եւաեւ եւաեւ եւայայայայածին ամծին ամծին ամծին ամբողջ մարդբողջ մարդբողջ մարդբողջ մարդկուկուկուկու----
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թեան, Մարթեան, Մարթեան, Մարթեան, Մարիիիիամ բեամ բեամ բեամ բերաւ կեանրաւ կեանրաւ կեանրաւ կեանքի երքի երքի երքի երկունկունկունկունքը, այն երքը, այն երքը, այն երքը, այն երկունկունկունկուն----
քը որքը որքը որքը որմէ ծնունդ պիմէ ծնունդ պիմէ ծնունդ պիմէ ծնունդ պիտի առտի առտի առտի առնէր նոր արանէր նոր արանէր նոր արանէր նոր արարարարարածը՝ նոր մարծը՝ նոր մարծը՝ նոր մարծը՝ նոր մար----
դըդըդըդը::::    

Այս զուԱյս զուԱյս զուԱյս զուգագագագահեռ հահեռ հահեռ հահեռ համեմեմեմեմամամամատուտուտուտութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունենենենենանանանալէ վերջ լէ վերջ լէ վերջ լէ վերջ 
դիւդիւդիւդիւրին է հասկրին է հասկրին է հասկրին է հասկնալ, թէ իննալ, թէ իննալ, թէ իննալ, թէ ինչոչոչոչո´́́́ւ մեր եկեւ մեր եկեւ մեր եկեւ մեր եկեղեղեղեղեցին եւ մեր եկեցին եւ մեր եկեցին եւ մեր եկեցին եւ մեր եկե----
ղեցղեցղեցղեցւոյ սրբաւոյ սրբաւոյ սրբաւոյ սրբազան հեզան հեզան հեզան հեղիղիղիղինակնակնակնակնենենեները Աստրը Աստրը Աստրը Աստուաուաուաուածածծածծածծածնին նին նին նին 
կկկկ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ,,,,ՕրհՕրհՕրհՕրհնանանանաբանբանբանբանեալ Տիեալ Տիեալ Տիեալ Տիրուրուրուրուհի. Եւահի. Եւահի. Եւահի. Եւային երյին երյին երյին երկունկունկունկունքին քին քին քին 
լուլուլուլուծիչ եւ կեանծիչ եւ կեանծիչ եւ կեանծիչ եւ կեանքի մայրքի մայրքի մայրքի մայր» » » » ----    ,,,,ԱնէծԱնէծԱնէծԱնէծքի վեքի վեքի վեքի վերարարարացուցուցուցուցիչ եւ մեղցիչ եւ մեղցիչ եւ մեղցիչ եւ մեղ----
քեքեքեքերու քարու քարու քարու քաւիչ սուրբ կոյսւիչ սուրբ կոյսւիչ սուրբ կոյսւիչ սուրբ կոյս» » » » ----    ,,,,ՔեզՔեզՔեզՔեզմով լուծմով լուծմով լուծմով լուծուեուեուեուեցաւ դացաւ դացաւ դացաւ դատատատատա----
պարպարպարպարտուտուտուտութեան կնիթեան կնիթեան կնիթեան կնիքը, եւ քեզքը, եւ քեզքը, եւ քեզքը, եւ քեզմով կանգմով կանգմով կանգմով կանգնենենենեցաւ մեղցաւ մեղցաւ մեղցաւ մեղքեքեքեքերով րով րով րով 
գլոգլոգլոգլորածրածրածրած    մարմարմարմարդըդըդըդը» » » » ----    ,,,,Դուն՝ մարդԴուն՝ մարդԴուն՝ մարդԴուն՝ մարդկակակակային սեյին սեյին սեյին սեռի անռի անռի անռի անթաթաթաթառամ ռամ ռամ ռամ 
ծածածածաղիղիղիղիկը եւ մեր բնուկը եւ մեր բնուկը եւ մեր բնուկը եւ մեր բնութեան նաթեան նաթեան նաթեան նախածխածխածխածնոնոնոնողին օրհղին օրհղին օրհղին օրհնունունունութեան թեան թեան թեան 
շաշաշաշառառառառաւիւիւիւիղըղըղըղը» » » » եւ կամ եւ կամ եւ կամ եւ կամ ,,,,ԴրախԴրախԴրախԴրախտի բոյտի բոյտի բոյտի բոյրը մերը մերը մերը մեզի կրկին բեզի կրկին բեզի կրկին բեզի կրկին բերող րող րող րող 
գեգեգեգերահրահրահրահրաշ ծարաշ ծարաշ ծարաշ ծաղիղիղիղիկըկըկըկը»»»»::::    

Նոյն պատՆոյն պատՆոյն պատՆոյն պատկերկերկերկերնենենեները եթէ ուրը եթէ ուրը եթէ ուրը եթէ ուզենք աւեզենք աւեզենք աւեզենք աւելի բալի բալի բալի բանալ Մարնալ Մարնալ Մարնալ Մար----
իիիիաաաամի դեմի դեմի դեմի դերը բարը բարը բարը բացացացացայայյայյայյայտետետետելու հլու հլու հլու հաաաամար, կրնանք ըսել թէ մար, կրնանք ըսել թէ մար, կրնանք ըսել թէ մար, կրնանք ըսել թէ 
մարմարմարմարդը մեղդը մեղդը մեղդը մեղքին վաքին վաքին վաքին վարարարարակով Ասկով Ասկով Ասկով Աստուտուտուտուծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ընտատատատանունունունութեթեթեթենէն հենէն հենէն հենէն հե----
ռառառառացած ու խորցած ու խորցած ու խորցած ու խորթաթաթաթացած՝ վայցած՝ վայցած՝ վայցած՝ վայրի տունկ մը դարրի տունկ մը դարրի տունկ մը դարրի տունկ մը դարձեր էր Ասձեր էր Ասձեր էր Ասձեր էր Աս----
տուտուտուտուծոյ այգիծոյ այգիծոյ այգիծոյ այգիին մէջ, եւ Մարին մէջ, եւ Մարին մէջ, եւ Մարին մէջ, եւ Մարիիիիամ եղաւ այն ընամ եղաւ այն ընամ եղաւ այն ընամ եղաւ այն ընտատատատանի եւ նի եւ նի եւ նի եւ 
ազազազազնիւ պատնիւ պատնիւ պատնիւ պատուասուասուասուաստը որ մարդտը որ մարդտը որ մարդտը որ մարդկուկուկուկութեան հին արթեան հին արթեան հին արթեան հին արմամամամատին տին տին տին 
եւ հին բուեւ հին բուեւ հին բուեւ հին բունին վրայ նոնին վրայ նոնին վրայ նոնին վրայ նոր ճիւղ արր ճիւղ արր ճիւղ արր ճիւղ արձաձաձաձակեց եւ տուաւ անկեց եւ տուաւ անկեց եւ տուաւ անկեց եւ տուաւ ան----
մամամամահուհուհուհութեան պտութեան պտութեան պտութեան պտուղը՝ Քրիսղը՝ Քրիսղը՝ Քրիսղը՝ Քրիստոս եւ իր վրայ պատտոս եւ իր վրայ պատտոս եւ իր վրայ պատտոս եւ իր վրայ պատուասուասուասուաս----
տեց նատեց նատեց նատեց նաեւ զՔրիսեւ զՔրիսեւ զՔրիսեւ զՔրիստոս ճատոս ճատոս ճատոս ճաշաշաշաշակող հակող հակող հակող համայն մարդմայն մարդմայն մարդմայն մարդկուկուկուկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

    
Եթէ երկԵթէ երկԵթէ երկԵթէ երկրորդ ձերորդ ձերորդ ձերորդ ձեւով կարւով կարւով կարւով կարդանք Պօդանք Պօդանք Պօդանք Պօղողողողոսի մտասի մտասի մտասի մտածուծուծուծումը, մը, մը, մը, 

ՄԱՐԴՄԱՐԴՄԱՐԴՄԱՐԴԿԱԿԱԿԱԿԱՅԻՆ ՄՕՐՅԻՆ ՄՕՐՅԻՆ ՄՕՐՅԻՆ ՄՕՐՄԷ ՄԸ ԾՆԱՒ, այս անՄԷ ՄԸ ԾՆԱՒ, այս անՄԷ ՄԸ ԾՆԱՒ, այս անՄԷ ՄԸ ԾՆԱՒ, այս անգամ կը գամ կը գամ կը գամ կը 
մղուինք տարմղուինք տարմղուինք տարմղուինք տարբեր ուղբեր ուղբեր ուղբեր ուղղուղուղուղութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ մտամտամտամտածեծեծեծելուլուլուլու::::    ԱյսԱյսԱյսԱյստեղ անտեղ անտեղ անտեղ ան----
պայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն մեր ուրէն մեր ուրէն մեր ուրէն մեր ուշադշադշադշադրուրուրուրութիւնը կը գրաթիւնը կը գրաթիւնը կը գրաթիւնը կը գրաւէ պարզ այսւէ պարզ այսւէ պարզ այսւէ պարզ այս    
հասհասհասհաստատատատատուտուտուտումին տուն տուող այն բամին տուն տուող այն բամին տուն տուող այն բամին տուն տուող այն բացացացացառիկ երեռիկ երեռիկ երեռիկ երեւոյւոյւոյւոյթը, թը, թը, թը, 
ուր Աստուր Աստուր Աստուր Աստուած եւ մարդ ոուած եւ մարդ ոուած եւ մարդ ոուած եւ մարդ ո´́́́չ միայն կը հանչ միայն կը հանչ միայն կը հանչ միայն կը հանդիդիդիդիպին, ոպին, ոպին, ոպին, ո´́́́չ չ չ չ 
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միայն կը յամիայն կը յամիայն կը յամիայն կը յարարարարաբեբեբեբերին, որին, որին, որին, ո´́́́չ միայն ուխչ միայն ուխչ միայն ուխչ միայն ուխտով կը կապտով կը կապտով կը կապտով կը կապուին, ուին, ուին, ուին, 
այլ մաայլ մաայլ մաայլ մանանանանաւանդ կը միւանդ կը միւանդ կը միւանդ կը միաաաանաննաննաննան::::    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածործործործորդին, տիդին, տիդին, տիդին, տիեեեեզերզերզերզերքի քի քի քի 
արաարաարաարարիչ Աստրիչ Աստրիչ Աստրիչ Աստուած Բաուած Բաուած Բաուած Բանը կը մարմնը կը մարմնը կը մարմնը կը մարմնանանանանայ, որնայ, որնայ, որնայ, որպէս մարդ պէս մարդ պէս մարդ պէս մարդ 
կը ծնի սուրբ կոյս Մարկը ծնի սուրբ կոյս Մարկը ծնի սուրբ կոյս Մարկը ծնի սուրբ կոյս Մարիիիիաաաամէն, ամէն բամէն, ամէն բամէն, ամէն բամէն, ամէն բանէ առաջ կարնէ առաջ կարնէ առաջ կարնէ առաջ կար----
ծէք անծէք անծէք անծէք անգամ մը եւս հասգամ մը եւս հասգամ մը եւս հասգամ մը եւս հաստատատատատետետետելու հալու հալու հալու համար մարդմար մարդմար մարդմար մարդկակակակային յին յին յին 
մայմայմայմայրուրուրուրութեան աստթեան աստթեան աստթեան աստուաուաուաուածածածածային սրբային սրբային սրբային սրբազան հանզան հանզան հանզան հանգագագագամանմանմանմանքըքըքըքը::::    

ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ, Աստրեւ, Աստրեւ, Աստրեւ, Աստուուուուաաաածործործործորդին պարդին պարդին պարդին պարզազազազապէս մարդպէս մարդպէս մարդպէս մարդկակակակային յին յին յին 
մարմարմարմարմին մը չհամին մը չհամին մը չհամին մը չհագաւ մարգաւ մարգաւ մարգաւ մարդոց պէս ըլդոց պէս ըլդոց պէս ըլդոց պէս ըլլալալալալու եւ մարլու եւ մարլու եւ մարլու եւ մարդոց մէջ դոց մէջ դոց մէջ դոց մէջ 
բնաբնաբնաբնակեկեկեկելու հալու հալու հալու համար, այլ ինչմար, այլ ինչմար, այլ ինչմար, այլ ինչպէս իր կեանպէս իր կեանպէս իր կեանպէս իր կեանքով մեր կեանքով մեր կեանքով մեր կեանքով մեր կեանքը քը քը քը 
օրհօրհօրհօրհնեց՝ անոր աստնեց՝ անոր աստնեց՝ անոր աստնեց՝ անոր աստուաուաուաուածածածածապարպարպարպարգեւ հանգեւ հանգեւ հանգեւ հանգագագագամանմանմանմանքը շեշքը շեշքը շեշքը շեշ----
տետետետելով, նոյնլով, նոյնլով, նոյնլով, նոյնպէս ուպէս ուպէս ուպէս ուզեց իր ծնունզեց իր ծնունզեց իր ծնունզեց իր ծնունդով մեր ծնունդով մեր ծնունդով մեր ծնունդով մեր ծնունդը օրհդը օրհդը օրհդը օրհնել նել նել նել 
եւ եւ եւ եւ իր կոյս ծնոիր կոյս ծնոիր կոյս ծնոիր կոյս ծնողին մայղին մայղին մայղին մայրուրուրուրութեամբ մարդթեամբ մարդթեամբ մարդթեամբ մարդկակակակային մայյին մայյին մայյին մայրուրուրուրու----
թիւնը օրհթիւնը օրհթիւնը օրհթիւնը օրհնել նոնել նոնել նոնել նո´́́́յն այն օրհյն այն օրհյն այն օրհյն այն օրհնունունունութեամբ որով օրհթեամբ որով օրհթեամբ որով օրհթեամբ որով օրհնած էր նած էր նած էր նած էր 
նանանանախածըխածըխածըխածընողնողնողնողնենենեները իրենց մերը իրենց մերը իրենց մերը իրենց մեղանղանղանղանչուչուչուչումէն եւ անմէն եւ անմէն եւ անմէն եւ անկուկուկուկումէն մէն մէն մէն 
առաջ, ըսեառաջ, ըսեառաջ, ըսեառաջ, ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,ԱճեԱճեԱճեԱճեցէք եւ բազցէք եւ բազցէք եւ բազցէք եւ բազմամամամացէքցէքցէքցէք» » » » (Ծն 1.28)(Ծն 1.28)(Ծն 1.28)(Ծն 1.28)::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիս----
տոս ուտոս ուտոս ուտոս ուզեց իր նոր ստեղզեց իր նոր ստեղզեց իր նոր ստեղզեց իր նոր ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութիւնը սկսիթիւնը սկսիթիւնը սկսիթիւնը սկսիլ եւ իր նոր լ եւ իր նոր լ եւ իր նոր լ եւ իր նոր 
արաարաարաարարածրածրածրածնենենեները բազրը բազրը բազրը բազմացմացմացմացնել դանել դանել դանել դա´́́́րձրձրձրձեալ մարդեալ մարդեալ մարդեալ մարդկակակակային յին յին յին 
ծնունդծնունդծնունդծնունդնենենեներով, պարրով, պարրով, պարրով, պարզազազազապէս շապէս շապէս շապէս շառառառառաւիւիւիւիղը օրհղը օրհղը օրհղը օրհնենենենելով, աղլով, աղլով, աղլով, աղ----
բիբիբիբի´́́́ււււրը սրբերը սրբերը սրբերը սրբելով, ճիլով, ճիլով, ճիլով, ճի´́́́ււււղը պատղը պատղը պատղը պատուասուասուասուաստետետետելովլովլովլով::::    Եւ այդ նոր Եւ այդ նոր Եւ այդ նոր Եւ այդ նոր 
ստեղստեղստեղստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութեան առաթեան առաթեան առաթեան առաջին մայջին մայջին մայջին մայրը, անոր օրհնրը, անոր օրհնրը, անոր օրհնրը, անոր օրհնեալ եալ եալ եալ 
առաառաառաառաջին շաջին շաջին շաջին շառառառառաւիւիւիւիղը, սրբուած առաղը, սրբուած առաղը, սրբուած առաղը, սրբուած առաջին աջին աջին աջին աղղղղբիւբիւբիւբիւրը, քաղցրը, քաղցրը, քաղցրը, քաղց----
րարարարաբեր առաբեր առաբեր առաբեր առաջին ճիւջին ճիւջին ճիւջին ճիւղը եղաւ Աստղը եղաւ Աստղը եղաւ Աստղը եղաւ Աստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրը՝ Մարրը՝ Մարրը՝ Մարրը՝ Մարիիիի----
ամամամամ::::    

ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ, Աստրորդ, Աստրորդ, Աստրորդ, Աստուաուաուաուածածծածծածծածնին մայնին մայնին մայնին մայրուրուրուրութիւնը յաթիւնը յաթիւնը յաթիւնը յատուկ տուկ տուկ տուկ 
շեշտ մը կը դնէ Քրիսշեշտ մը կը դնէ Քրիսշեշտ մը կը դնէ Քրիսշեշտ մը կը դնէ Քրիստոտոտոտոսի մարսի մարսի մարսի մարդեդեդեդեղուղուղուղութեան իրոթեան իրոթեան իրոթեան իրողուղուղուղու----
թեան վրայթեան վրայթեան վրայթեան վրայ::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս ուտոս ուտոս ուտոս ուզեց մարդզեց մարդզեց մարդզեց մարդկակակակային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքի բոքի բոքի բոքի բոլոր լոր լոր լոր 
պայպայպայպայմանմանմանմաննենենեները ապրը ապրը ապրը ապրիլ՝ իր անրիլ՝ իր անրիլ՝ իր անրիլ՝ իր անձը նաձը նաձը նաձը նախօխօխօխօրիրիրիրինակ դարձնակ դարձնակ դարձնակ դարձնենենենելու լու լու լու 
հահահահամար նոմար նոմար նոմար նորոգրոգրոգրոգուած մարդուած մարդուած մարդուած մարդկուկուկուկութեան, նոր արաթեան, նոր արաթեան, նոր արաթեան, նոր արարածրածրածրածնենենենե----
րունրունրունրուն::::    Եւ մարդԵւ մարդԵւ մարդԵւ մարդկակակակային իր կեանյին իր կեանյին իր կեանյին իր կեանքին մէջ Քրիսքին մէջ Քրիսքին մէջ Քրիսքին մէջ Քրիստոս առատոս առատոս առատոս առա----
ջին ու բարձջին ու բարձջին ու բարձջին ու բարձրարարարագոյն տեգոյն տեգոյն տեգոյն տեղը տուաւ իր ծնողը տուաւ իր ծնողը տուաւ իր ծնողը տուաւ իր ծնողին, իր մօղին, իր մօղին, իր մօղին, իր մօրը, րը, րը, րը, 
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ծնոծնոծնոծնողաղաղաղական յարկան յարկան յարկան յարգանգանգանգանքի աստքի աստքի աստքի աստուաուաուաուածածածածատուր հին պատտուր հին պատտուր հին պատտուր հին պատուիուիուիուի----
րարարարանը իր աննը իր աննը իր աննը իր անձին օրիձին օրիձին օրիձին օրինանանանակով նորկով նորկով նորկով նոր    պատպատպատպատգագագագամի ու վարմի ու վարմի ու վարմի ու վարքաքաքաքա----
գիգիգիգիծի վեծի վեծի վեծի վերարարարածեծեծեծելու հալու հալու հալու համար իր թամար իր թամար իր թամար իր թագագագագաւուուուորուրուրուրութեան կանչթեան կանչթեան կանչթեան կանչ----
ուածուածուածուածնենենեներունրունրունրուն::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ, հատեւ, հատեւ, հատեւ, հարարարարազատ ծնող մը այս աշզատ ծնող մը այս աշզատ ծնող մը այս աշզատ ծնող մը այս աշ----
խարխարխարխարհի վրայ պատհի վրայ պատհի վրայ պատհի վրայ պատկերն է Ասկերն է Ասկերն է Ասկերն է Աստուտուտուտուծոյ եւ անոր նածոյ եւ անոր նածոյ եւ անոր նածոյ եւ անոր նախախխախխախխախ----
նանանանամումումումութեանթեանթեանթեան::::    ԱստԱստԱստԱստուած մեզ հրաուած մեզ հրաուած մեզ հրաուած մեզ հրաւիւիւիւիրած է իր թարած է իր թարած է իր թարած է իր թագագագագաւուուուո----
րուրուրուրութեան մաս առթեան մաս առթեան մաս առթեան մաս առնենենենելու, եւ գիլու, եւ գիլու, եւ գիլու, եւ գիտտտտենք թէ միենք թէ միենք թէ միենք թէ միակ նաակ նաակ նաակ նախախախախապայպայպայպայ----
մանն է՝ անմանն է՝ անմանն է՝ անմանն է՝ անսալ իր կոսալ իր կոսալ իր կոսալ իր կոչին, հաչին, հաչին, հաչին, հաւատւատւատւատքով ընքով ընքով ընքով ընդադադադառառառառաջել եւ ջել եւ ջել եւ ջել եւ 
հնահնահնահնազանզանզանզանդիլ իր պատդիլ իր պատդիլ իր պատդիլ իր պատուէրուէրուէրուէրնենենեներուն, այն բարուն, այն բարուն, այն բարուն, այն բացարցարցարցարձակ հնաձակ հնաձակ հնաձակ հնա----
զանզանզանզանդուդուդուդութեամբ զոր Քրիսթեամբ զոր Քրիսթեամբ զոր Քրիսթեամբ զոր Քրիստոս ցուտոս ցուտոս ցուտոս ցուցացացացաբեբեբեբերեց երկրեց երկրեց երկրեց երկրարարարաւոր իր ւոր իր ւոր իր ւոր իր 
կեանկեանկեանկեանքի ամքի ամքի ամքի ամբողջ տեբողջ տեբողջ տեբողջ տեւուուուողուղուղուղութեան ընթեան ընթեան ընթեան ընթացթացթացթացքինքինքինքին::::    Արդ, ԱսԱրդ, ԱսԱրդ, ԱսԱրդ, Աս----
տուտուտուտուծոյ հանծոյ հանծոյ հանծոյ հանդէպ այդ հնդէպ այդ հնդէպ այդ հնդէպ այդ հնաաաազանզանզանզանդուդուդուդութեան կը վարժթեան կը վարժթեան կը վարժթեան կը վարժուինք եւ ուինք եւ ուինք եւ ուինք եւ 
անոր մէջ կը կրթուինք միայն աանոր մէջ կը կրթուինք միայն աանոր մէջ կը կրթուինք միայն աանոր մէջ կը կրթուինք միայն ա´́́́յն ատեն երբ մեր յն ատեն երբ մեր յն ատեն երբ մեր յն ատեն երբ մեր 
կեանկեանկեանկեանքեքեքեքերուն մէջ վարժրուն մէջ վարժրուն մէջ վարժրուն մէջ վարժուած ենք յարուած ենք յարուած ենք յարուած ենք յարգեգեգեգելու մեր ծնողլու մեր ծնողլու մեր ծնողլու մեր ծնողնենենեները րը րը րը 
եւ հնաեւ հնաեւ հնաեւ հնազանզանզանզանդեդեդեդելու անոնցլու անոնցլու անոնցլու անոնց::::    

Յստակ է թէ այս հասՅստակ է թէ այս հասՅստակ է թէ այս հասՅստակ է թէ այս հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնը եւ գիթիւնը եւ գիթիւնը եւ գիթիւնը եւ գիտակտակտակտակցուցուցուցու----
թիւնը որոթիւնը որոթիւնը որոթիւնը որոշաշաշաշակի եւ շատ պակի եւ շատ պակի եւ շատ պակի եւ շատ պատաստաստաստասխախախախանանանանատու պարտք մըտու պարտք մըտու պարտք մըտու պարտք մը    
կը դնեն նոյկը դնեն նոյկը դնեն նոյկը դնեն նոյնինքն ծնողնինքն ծնողնինքն ծնողնինքն ծնողնենենեներուն վրայրուն վրայրուն վրայրուն վրայ::::    ԾնողԾնողԾնողԾնողներ առներ առներ առներ առհահահահա----
սասասասարակ իրենց պարրակ իրենց պարրակ իրենց պարրակ իրենց պարտատատատակակակականունունունութեան մարդթեան մարդթեան մարդթեան մարդկակակակային կողյին կողյին կողյին կողմը մը մը մը 
միայն կը մտամիայն կը մտամիայն կը մտամիայն կը մտածեն եւ կը փործեն եւ կը փործեն եւ կը փործեն եւ կը փորձեն կաձեն կաձեն կաձեն կատատատատարել, մոռրել, մոռրել, մոռրել, մոռնանանանալով լով լով լով 
այն միւս, աստայն միւս, աստայն միւս, աստայն միւս, աստուաուաուաուածածածածային կողյին կողյին կողյին կողմը, որ շատ աւեմը, որ շատ աւեմը, որ շատ աւեմը, որ շատ աւելի կալի կալի կալի կարերերերե----
ւոր էւոր էւոր էւոր է::::    ԾնողԾնողԾնողԾնողներ, մաներ, մաներ, մաներ, մանանանանաւանդ այւանդ այւանդ այւանդ այսօր, տրասօր, տրասօր, տրասօր, տրամամամամադիրդիրդիրդիր    են խորեն խորեն խորեն խոր----
հեհեհեհելու թէ իրենց պարլու թէ իրենց պարլու թէ իրենց պարլու թէ իրենց պարտատատատակակակականունունունութիւնը կաթիւնը կաթիւնը կաթիւնը կատատատատարած կրած կրած կրած կ’’’’ըլըլըլըլ----
լան՝ երբ զալան՝ երբ զալան՝ երբ զալան՝ երբ զաւակ մը կամ երւակ մը կամ երւակ մը կամ երւակ մը կամ երկուք ուկուք ուկուք ուկուք ունենենենենան, եթէ քիչ մը նան, եթէ քիչ մը նան, եթէ քիչ մը նան, եթէ քիչ մը 
սէր ու գոսէր ու գոսէր ու գոսէր ու գորով շռայրով շռայրով շռայրով շռայլեն անոնց, իրենց զգալեն անոնց, իրենց զգալեն անոնց, իրենց զգալեն անոնց, իրենց զգացացացացական խնամկան խնամկան խնամկան խնամ----
քը բազքը բազքը բազքը բազմամամամապատպատպատպատկեն, եթէ անոնց բարձր ուկեն, եթէ անոնց բարձր ուկեն, եթէ անոնց բարձր ուկեն, եթէ անոնց բարձր ուսում ու զարսում ու զարսում ու զարսում ու զար----
գագագագացում կացում կացում կացում կարերերերենան տալ եւ երնան տալ եւ երնան տալ եւ երնան տալ եւ երբեմն ալ նիւբեմն ալ նիւբեմն ալ նիւբեմն ալ նիւթաթաթաթապէս անոնց պէս անոնց պէս անոնց պէս անոնց 
գորգորգորգործը կամ այսծը կամ այսծը կամ այսծը կամ այսպէս կոչպէս կոչպէս կոչպէս կոչուած ուած ուած ուած ,,,,ապաապաապաապագանգանգանգան» » » » ապաապաապաապահոհոհոհովենվենվենվեն::::    
Այն ինչ որ կորսԱյն ինչ որ կորսԱյն ինչ որ կորսԱյն ինչ որ կորսուեուեուեուելու վտանլու վտանլու վտանլու վտանգին ենգին ենգին ենգին ենթաթաթաթակայ է՝ ծնողկայ է՝ ծնողկայ է՝ ծնողկայ է՝ ծնողնենենեներու րու րու րու 
ամամամամբողբողբողբողջաջաջաջական հոկան հոկան հոկան հովավավավանին է, իրենց բանին է, իրենց բանին է, իրենց բանին է, իրենց բարորորորոյայայայական ազկան ազկան ազկան ազդեդեդեդեցուցուցուցու----
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թիւնը զաթիւնը զաթիւնը զաթիւնը զաւակւակւակւակնենենեներուն վրայ, յստակ ուղրուն վրայ, յստակ ուղրուն վրայ, յստակ ուղրուն վրայ, յստակ ուղղուղուղուղութեան մը մէջ թեան մը մէջ թեան մը մէջ թեան մը մէջ 
անոնց դաստանոնց դաստանոնց դաստանոնց դաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութիւնը,թիւնը,թիւնը,թիւնը,    ամամամամբողբողբողբողջաջաջաջական հնական հնական հնական հնազանզանզանզան----
դուդուդուդութեան ու կարթեան ու կարթեան ու կարթեան ու կարգագագագապապապապահուհուհուհութեան ոգիի մը մէջ անոնց թեան ոգիի մը մէջ անոնց թեան ոգիի մը մէջ անոնց թեան ոգիի մը մէջ անոնց 
աճուաճուաճուաճումը եւ, ի վերմը եւ, ի վերմը եւ, ի վերմը եւ, ի վերջոյ, դրաջոյ, դրաջոյ, դրաջոյ, դրական եւ օգտկան եւ օգտկան եւ օգտկան եւ օգտաաաաւէտ գորւէտ գորւէտ գորւէտ գործեծեծեծերով րով րով րով 
անոնց պտղաանոնց պտղաանոնց պտղաանոնց պտղաւուուուորուրուրուրումըմըմըմը::::    

Ծնող մը իր զաւԾնող մը իր զաւԾնող մը իր զաւԾնող մը իր զաւկին կամ զակին կամ զակին կամ զակին կամ զաւակւակւակւակնենենեներուն հարուն հարուն հարուն համար Ասմար Ասմար Ասմար Աս----
տուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներկակակակայայայայացուցուցուցուցիչն էցիչն էցիչն էցիչն է::::    Ան իր զաԱն իր զաԱն իր զաԱն իր զաւաւաւաւակը պէտք է կը պէտք է կը պէտք է կը պէտք է 
դաստդաստդաստդաստիիիիաաաարարարարակէ այնկէ այնկէ այնկէ այնպէս՝ որ ոեպէս՝ որ ոեպէս՝ որ ոեպէս՝ որ ոեւէ քրիսւէ քրիսւէ քրիսւէ քրիստոնտոնտոնտոնեայ զաեայ զաեայ զաեայ զաւակ ւակ ւակ ւակ 
երբ ըներբ ըներբ ըներբ ընտատատատանենենենեկան սեկան սեկան սեկան սեփափափափական յարկան յարկան յարկան յարկէն անցկէն անցկէն անցկէն անցնի եկենի եկենի եկենի եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ւոյ ւոյ ւոյ 
ընընընընտատատատանինինինիքը, այլ խօսքը, այլ խօսքը, այլ խօսքը, այլ խօսքով՝ երբ երկքով՝ երբ երկքով՝ երբ երկքով՝ երբ երկրարարարաւոր հօւոր հօւոր հօւոր հօրերերերենանանանական կան կան կան 
յարյարյարյարկէն ետք քայլ նեկէն ետք քայլ նեկէն ետք քայլ նեկէն ետք քայլ նետէ երկտէ երկտէ երկտէ երկնանանանաւոր Հօր տան մէջ, ինքւոր Հօր տան մէջ, ինքւոր Հօր տան մէջ, ինքւոր Հօր տան մէջ, ինքզինզինզինզին----
քը զգայ ընքը զգայ ընքը զգայ ընքը զգայ ընտատատատանի ու հանի ու հանի ու հանի ու հարարարարազատ, պատզատ, պատզատ, պատզատ, պատրաստ՝ հնարաստ՝ հնարաստ՝ հնարաստ՝ հնազազազազանննն----
դեդեդեդելու Ասլու Ասլու Ասլու Աստուտուտուտուծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայնիննիննիննին::::    

ԱյսԱյսԱյսԱյսպիպիպիպիսի ծնող մը եղաւ Մարսի ծնող մը եղաւ Մարսի ծնող մը եղաւ Մարսի ծնող մը եղաւ Մարիիիիամ, Քրիսամ, Քրիսամ, Քրիսամ, Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
մարդմարդմարդմարդկակակակային մայյին մայյին մայյին մայրը, իր զաւրը, իր զաւրը, իր զաւրը, իր զաւկին հակին հակին հակին համարմարմարմար::::    Բայց մարմԲայց մարմԲայց մարմԲայց մարմնացնացնացնաց----
եալ մեր Տէեալ մեր Տէեալ մեր Տէեալ մեր Տէրը ուրը ուրը ուրը ուզեց նազեց նազեց նազեց նաեւ որ Մարեւ որ Մարեւ որ Մարեւ որ Մարիիիիամ ըլամ ըլամ ըլամ ըլլայ նալայ նալայ նալայ նաեւ մայեւ մայեւ մայեւ մայրը րը րը րը 
իր Մարմիր Մարմիր Մարմիր Մարմնին՝ Եկենին՝ Եկենին՝ Եկենին՝ Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին, մայր ըլին, մայր ըլին, մայր ըլին, մայր ըլլայ բոլայ բոլայ բոլայ բոլոր հալոր հալոր հալոր հաւաւաւաւատացտացտացտաց----
եալեալեալեալնենենեներուն, եւ րուն, եւ րուն, եւ րուն, եւ որդորդորդորդիիիիաաաաբար իրեն դիբար իրեն դիբար իրեն դիբար իրեն դիմողմողմողմողնենենեներուն շռայրուն շռայրուն շռայրուն շռայլէ իր լէ իր լէ իր լէ իր 
սէսէսէսէրը, գորը, գորը, գորը, գորորորորովը, խնամքն ու մայվը, խնամքն ու մայվը, խնամքն ու մայվը, խնամքն ու մայրարարարական հոկան հոկան հոկան հովավավավանիննիննիննին::::    

ԱյԱյԱյԱյսօր, երբ մեր եկեսօր, երբ մեր եկեսօր, երբ մեր եկեսօր, երբ մեր եկեղեղեղեղեցին կցին կցին կցին կ’’’’ուուուուզէ որ դարձզէ որ դարձզէ որ դարձզէ որ դարձեալ Աստեալ Աստեալ Աստեալ Աստ----
ուաուաուաուածածծածծածծածնի յինի յինի յինի յիշաշաշաշատատատատակով լեցկով լեցկով լեցկով լեցուինք, մեր միտուինք, մեր միտուինք, մեր միտուինք, մեր միտքը գրաքը գրաքը գրաքը գրաւող ւող ւող ւող 
մտամտամտամտածուծուծուծումը պէտք է ըլմը պէտք է ըլմը պէտք է ըլմը պէտք է ըլլայ Աստլայ Աստլայ Աստլայ Աստուաուաուաուածածծածծածծածնի մայնի մայնի մայնի մայրուրուրուրութեթեթեթենէն նէն նէն նէն 
իսկ իսկ իսկ իսկ բղխող սա եզբղխող սա եզբղխող սա եզբղխող սա եզրարարարակակակակացուցուցուցութիւնը.թիւնը.թիւնը.թիւնը.----    

ՀոՀոՀոՀողեղեղեղեղէն կին մըն էր սուրբ Կոյղէն կին մըն էր սուրբ Կոյղէն կին մըն էր սուրբ Կոյղէն կին մըն էր սուրբ Կոյսը, մեսը, մեսը, մեսը, մեզի պէս. Ասզի պէս. Ասզի պէս. Ասզի պէս. Աս----
տուտուտուտուծոյ շնորհքծոյ շնորհքծոյ շնորհքծոյ շնորհքնենենեներորորորովը լեվը լեվը լեվը լեցուն, Եւացուն, Եւացուն, Եւացուն, Եւայի պէսյի պէսյի պէսյի պէս::::    Բայց մինչ Բայց մինչ Բայց մինչ Բայց մինչ 
Եւա նաԵւա նաԵւա նաԵւա նախօխօխօխօրիրիրիրինանանանակը եկը եկը եկը ե----ղաւ անոնց որոնք աւեղաւ անոնց որոնք աւեղաւ անոնց որոնք աւեղաւ անոնց որոնք աւելի իրենք լի իրենք լի իրենք լի իրենք 
զիզիզիզիրենք ուրենք ուրենք ուրենք ուզեզեզեզեցին եւ կցին եւ կցին եւ կցին եւ կ’’’’ուուուուզեն դեռ լսել, Մարզեն դեռ լսել, Մարզեն դեռ լսել, Մարզեն դեռ լսել, Մարիիիիամ Ասամ Ասամ Ասամ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ձայձայձայձայնը լսեց նը լսեց նը լսեց նը լսեց եւ հնաեւ հնաեւ հնաեւ հնազանզանզանզանդուդուդուդութեամբ ենթեամբ ենթեամբ ենթեամբ ենթարկթարկթարկթարկուեուեուեուեցաւ անոր ցաւ անոր ցաւ անոր ցաւ անոր 
կամկամկամկամքինքինքինքին::::    Եւ մինչ Եւա իր անհԵւ մինչ Եւա իր անհԵւ մինչ Եւա իր անհԵւ մինչ Եւա իր անհնանանանազանզանզանզանդուդուդուդութեամբ պարպթեամբ պարպթեամբ պարպթեամբ պարպ----
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ուեուեուեուեցաւ Ասցաւ Ասցաւ Ասցաւ Աստուտուտուտուծոյ հոգիծոյ հոգիծոյ հոգիծոյ հոգիէն, Մարէն, Մարէն, Մարէն, Մարիիիիամ հնաամ հնաամ հնաամ հնազանզանզանզանդեդեդեդեցաւ եւ ցաւ եւ ցաւ եւ ցաւ եւ 
տատատատաճար դարճար դարճար դարճար դարձաւ բաձաւ բաձաւ բաձաւ բանին Ասնին Ասնին Ասնին Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ::::    

Մեր եկեՄեր եկեՄեր եկեՄեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ իսկ կոչն է որ մենք այւոյ իսկ կոչն է որ մենք այւոյ իսկ կոչն է որ մենք այւոյ իսկ կոչն է որ մենք այսօր Աստսօր Աստսօր Աստսօր Աստուաուաուաուա----
ծածածածամայմայմայմայրը րը րը րը մայրմայրմայրմայր    դադադադաւաւաւաւանինքնինքնինքնինք    մեմեմեմեզի, եւ անոր օրիզի, եւ անոր օրիզի, եւ անոր օրիզի, եւ անոր օրինանանանակով ու կով ու կով ու կով ու 
անոր հետ կաանոր հետ կաանոր հետ կաանոր հետ կարերերերենանք Ասնանք Ասնանք Ասնանք Աստուտուտուտուծոյ հնածոյ հնածոյ հնածոյ հնազանզանզանզանդուդուդուդութեան խոթեան խոթեան խոթեան խո----
նարնարնարնարհիլ, մեր մէջ բնահիլ, մեր մէջ բնահիլ, մեր մէջ բնահիլ, մեր մէջ բնակուկուկուկութիւն տաթիւն տաթիւն տաթիւն տալու հալու հալու հալու համար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ::::    
Եւ հոն ուր ԱստԵւ հոն ուր ԱստԵւ հոն ուր ԱստԵւ հոն ուր Աստուած ներուած ներուած ներուած ներկայ է, հոն անկայ է, հոն անկայ է, հոն անկայ է, հոն անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն րէն րէն րէն 
կայ հոկայ հոկայ հոկայ հոգեգեգեգեւոր պտղաւոր պտղաւոր պտղաւոր պտղաբեբեբեբերում, այրում, այրում, այրում, այսինքն՝ հոսինքն՝ հոսինքն՝ հոսինքն՝ հոգեգեգեգեւոր ծնուոր ծնուոր ծնուոր ծնողուղուղուղու----
թիւն եւ հոթիւն եւ հոթիւն եւ հոթիւն եւ հոգեգեգեգեւոր ծնունդւոր ծնունդւոր ծնունդւոր ծնունդներ, մտաներ, մտաներ, մտաներ, մտածուծուծուծութեամբ, բաթեամբ, բաթեամբ, բաթեամբ, բանիւ եւ նիւ եւ նիւ եւ նիւ եւ 
գորգորգորգործովծովծովծով::::    



 

www.hygradaran.com 133 

    
ՈՒՐԱՈՒՐԱՈՒՐԱՈՒՐԱ´́́́Խ ԼԵՐ, ԲԵՐԿՐԵԱԼԴԽ ԼԵՐ, ԲԵՐԿՐԵԱԼԴԽ ԼԵՐ, ԲԵՐԿՐԵԱԼԴԽ ԼԵՐ, ԲԵՐԿՐԵԱԼԴ    

    
,,,,Որ անՈր անՈր անՈր անմարմարմարմարմին բնումին բնումին բնումին բնութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 

աստաստաստաստուաուաուաուածուծուծուծութեան քո, Տէթեան քո, Տէթեան քո, Տէթեան քո, Տէ´́́́ր, միր, միր, միր, միաաաացար ցար ցար ցար 
մարմմարմմարմմարմնով յարնով յարնով յարնով յարգանգանգանգանդի Կուդի Կուդի Կուդի Կուսին` անսին` անսին` անսին` անյեյեյեյե----
ղաղաղաղապէս գոպէս գոպէս գոպէս գոլով, այլով, այլով, այլով, այսօր փոսօր փոսօր փոսօր փոխեխեխեխեցեր զուցեր զուցեր զուցեր զու----
րարարարախուխուխուխութիւնդ երկթիւնդ երկթիւնդ երկթիւնդ երկնի եւ երկնի եւ երկնի եւ երկնի եւ երկրի յանտրրի յանտրրի յանտրրի յանտր----
տում ի կետում ի կետում ի կետում ի կեանսանսանսանս»»»»::::            ՇարականՇարականՇարականՇարական    

    
ԱյԱյԱյԱյսօր մենք բոսօր մենք բոսօր մենք բոսօր մենք բոլորս, Հալորս, Հալորս, Հալորս, Հայասյասյասյաստանտանտանտանեայց Առաեայց Առաեայց Առաեայց Առաքեքեքեքելալալալական կան կան կան 

եկեեկեեկեեկեղեցղեցղեցղեցւոյ զաւոյ զաւոյ զաւոյ զաւակւակւակւակներ, հաներ, հաներ, հաներ, համայն քրիսմայն քրիսմայն քրիսմայն քրիստոնտոնտոնտոնեայ աշեայ աշեայ աշեայ աշխարխարխարխարհին հին հին հին 
հետ միհետ միհետ միհետ միաաաասին բասին բասին բասին բացինք մեր շրթնեցինք մեր շրթնեցինք մեր շրթնեցինք մեր շրթները աղօթրը աղօթրը աղօթրը աղօթքով եւ օրհքով եւ օրհքով եւ օրհքով եւ օրհնունունունու----
թեամբ, դիթեամբ, դիթեամբ, դիթեամբ, դիմեմեմեմելով մասլով մասլով մասլով մասնանանանաւուուուորարարարաբար մեր Տիբար մեր Տիբար մեր Տիբար մեր Տիրոջ եւ Փրկչին րոջ եւ Փրկչին րոջ եւ Փրկչին րոջ եւ Փրկչին 
ՅիՅիՅիՅիսուսուսուսուսի Քրիսսի Քրիսսի Քրիսսի Քրիստոտոտոտոսի, ասի, ասի, ասի, անոր ըսենոր ըսենոր ըսենոր ըսելով.լով.լով.լով.----    ,,,,Դուն, ո~վ Տէր, որ Դուն, ո~վ Տէր, որ Դուն, ո~վ Տէր, որ Դուն, ո~վ Տէր, որ 
քու աստքու աստքու աստքու աստուաուաուաուածուծուծուծութեանդ անթեանդ անթեանդ անթեանդ անմարմարմարմարմին բնումին բնումին բնումին բնութեամթեամթեամթեամբը սուրբ բը սուրբ բը սուրբ բը սուրբ 
ԿոյԿոյԿոյԿոյսին արսին արսին արսին արգանգանգանգանդին մէջ մարմդին մէջ մարմդին մէջ մարմդին մէջ մարմնի մը մինի մը մինի մը մինի մը միաաաացար, այցար, այցար, այցար, այսօր երսօր երսօր երսօր եր----
կինկինկինկինքի եւ երկքի եւ երկքի եւ երկքի եւ երկրի ուրի ուրի ուրի ուրարարարախուխուխուխութիթիթիթինը եղոնը եղոնը եղոնը եղողը քեղը քեղը քեղը քեզի հետ միզի հետ միզի հետ միզի հետ միաաաասին սին սին սին 
փոփոփոփոխադխադխադխադրերերերեցիր երկցիր երկցիր երկցիր երկնանանանային խոյին խոյին խոյին խորանրանրանրաննենենեներուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ»»»»::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհե----
տեւ տեւ տեւ տեւ այայայայսօր հասօր հասօր հասօր համայն քրիսմայն քրիսմայն քրիսմայն քրիստոնտոնտոնտոնեայ աշեայ աշեայ աշեայ աշխարխարխարխարհը կը տօհը կը տօհը կը տօհը կը տօ----
նախմնախմնախմնախմբէ Յիբէ Յիբէ Յիբէ Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսի երկսի երկսի երկսի երկրարարարաւոր ծննդեան ծնուոր ծննդեան ծնուոր ծննդեան ծնուոր ծննդեան ծնողին, ղին, ղին, ղին, 
անոր մարմանոր մարմանոր մարմանոր մարմնանանանաւուուուորուրուրուրութեան սրբաթեան սրբաթեան սրբաթեան սրբազան անօզան անօզան անօզան անօթին` աստթին` աստթին` աստթին` աստ----
ուաուաուաուածածածածամայր սուրբ Կոյս Մարմայր սուրբ Կոյս Մարմայր սուրբ Կոյս Մարմայր սուրբ Կոյս Մարիիիիաաաամի վեմի վեմի վեմի վերարարարափոխփոխփոխփոխման յիման յիման յիման յիշաշաշաշա----
տատատատակըկըկըկը::::    

ՀոՀոՀոՀողեղեղեղեղէն ծնած, անղէն ծնած, անղէն ծնած, անղէն ծնած, անմարմարմարմարմին ոգեմին ոգեմին ոգեմին ոգեղէղէղէղէնի մը պէս այս նի մը պէս այս նի մը պէս այս նի մը պէս այս 
աաաաշշշշխարխարխարխարհի վրայ ապհի վրայ ապհի վրայ ապհի վրայ ապրած, սարած, սարած, սարած, սակայն հոկայն հոկայն հոկայն հողեղեղեղեղէն մարդ արաղէն մարդ արաղէն մարդ արաղէն մարդ արա----
րարարարածի մը եւ էածի մը եւ էածի մը եւ էածի մը եւ էակի մը պէս պէտք էր կնքէր իր կեանկի մը պէս պէտք էր կնքէր իր կեանկի մը պէս պէտք էր կնքէր իր կեանկի մը պէս պէտք էր կնքէր իր կեանքըքըքըքը::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
այդայդայդայդպէս ալ, երբ հապէս ալ, երբ հապէս ալ, երբ հապէս ալ, երբ հասան իր օրեսան իր օրեսան իր օրեսան իր օրերը ու ժարը ու ժարը ու ժարը ու ժամամամամանանանանակը, Աստկը, Աստկը, Աստկը, Աստ----
ուած ըստ իր խոստուած ըստ իր խոստուած ըստ իր խոստուած ըստ իր խոստման` զայն երման` զայն երման` զայն երման` զայն երկինք փոկինք փոկինք փոկինք փոխադխադխադխադրեց րեց րեց րեց 
մարմմարմմարմմարմնանանանաւուուուորարարարապէսպէսպէսպէս::::    ՀաՀաՀաՀաւատւատւատւատքի հեքի հեքի հեքի հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրարարարական ճշմարկան ճշմարկան ճշմարկան ճշմար----
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տուտուտուտութիւն մը, որ միթիւն մը, որ միթիւն մը, որ միթիւն մը, որ միաաաաժաժաժաժամամամամանակ մենակ մենակ մենակ մեզի կազի կազի կազի կարերերերեւոր ճշմարւոր ճշմարւոր ճշմարւոր ճշմար----
տուտուտուտութիւն մը կը փոթիւն մը կը փոթիւն մը կը փոթիւն մը կը փոխանխանխանխանցէ` քրիսցէ` քրիսցէ` քրիսցէ` քրիստոնտոնտոնտոնեայ մարեայ մարեայ մարեայ մարդուն, դուն, դուն, դուն, 
քրիսքրիսքրիսքրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեայի կեանյի կեանյի կեանյի կեանքին եւ մաքին եւ մաքին եւ մաքին եւ մանանանանաւանդ անոր վախւանդ անոր վախւանդ անոր վախւանդ անոր վախճաճաճաճա----
նին մանին մանին մանին մասինսինսինսին::::    

ԱյԱյԱյԱյսօր մեսօր մեսօր մեսօր մեզի ներզի ներզի ներզի ներկակակակայայայայացող կացող կացող կացող կարերերերեւոր այդ ճշմարւոր այդ ճշմարւոր այդ ճշմարւոր այդ ճշմարտուտուտուտու----
թիւնը այն է, որ իր համթիւնը այն է, որ իր համթիւնը այն է, որ իր համթիւնը այն է, որ իր համբարձբարձբարձբարձման օրն իսկ Քրիսման օրն իսկ Քրիսման օրն իսկ Քրիսման օրն իսկ Քրիստոս ինք տոս ինք տոս ինք տոս ինք 
իր մօիր մօիր մօիր մօրը խոսրը խոսրը խոսրը խոստում մը տուած էրտում մը տուած էրտում մը տուած էրտում մը տուած էր::::    ԽոսԽոսԽոսԽոստատատատացած էր` անցած էր` անցած էր` անցած էր` ան----
ձամբ գալ եւ զայն երձամբ գալ եւ զայն երձամբ գալ եւ զայն երձամբ գալ եւ զայն երկինք փոկինք փոկինք փոկինք փոխադխադխադխադրել այն սահրել այն սահրել այն սահրել այն սահմանմանմանմանուած ուած ուած ուած 
ժաժաժաժամամամամանանանանակին, երբ անոր երկկին, երբ անոր երկկին, երբ անոր երկկին, երբ անոր երկրարարարաւոր օրեւոր օրեւոր օրեւոր օրերը վերջ պիրը վերջ պիրը վերջ պիրը վերջ պիտի տի տի տի 
գտնէգտնէգտնէգտնէինինինին::::    ՀաՀաՀաՀակակակակառակ Աստռակ Աստռակ Աստռակ Աստուաուաուաուածածածածամօր փամօր փամօր փամօր փափափափափաքին, որ քին, որ քին, որ քին, որ 
ԱստԱստԱստԱստուած անուած անուած անուած անմիմիմիմիջաջաջաջակակակականօնօնօնօրէն առրէն առրէն առրէն առնէր իր հոնէր իր հոնէր իր հոնէր իր հոգին,գին,գին,գին,    եւ ինք իր եւ ինք իր եւ ինք իր եւ ինք իր 
զաւզաւզաւզաւկին` Յիկին` Յիկին` Յիկին` Յիսուսուսուսուսի բասի բասի բասի բացացացացակակակակայույույույութիւնը չապթիւնը չապթիւնը չապթիւնը չապրէրէրէրէ´́́́ր այս աշր այս աշր այս աշր այս աշ----
խարխարխարխարհի վրայ, Աստհի վրայ, Աստհի վրայ, Աստհի վրայ, Աստուած աւեուած աւեուած աւեուած աւելի փալի փալի փալի փառառառառաւոր բան մը պատւոր բան մը պատւոր բան մը պատւոր բան մը պատ----
րասրասրասրաստեր էր անոր հատեր էր անոր հատեր էր անոր հատեր էր անոր համար, եւ կմար, եւ կմար, եւ կմար, եւ կ’’’’ուուուուզէր զայն տազէր զայն տազէր զայն տազէր զայն տակակակակաւին ւին ւին ւին 
ժաժաժաժամամամամանակ մը պարնակ մը պարնակ մը պարնակ մը պարգեգեգեգեւել Սուրբ Եկեւել Սուրբ Եկեւել Սուրբ Եկեւել Սուրբ Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին, որին, որին, որին, որպէսպէսպէսպէսզի զի զի զի 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական Եկեկան Եկեկան Եկեկան Եկեղեղեղեղեցին մնացին մնացին մնացին մնայուն յուն յուն յուն կերկերկերկերպով Աստպով Աստպով Աստպով Աստուաուաուաուա----
ծածածածամօր անմօր անմօր անմօր անձին ընդձին ընդձին ընդձին ընդմէմէմէմէջէն ճշմարջէն ճշմարջէն ճշմարջէն ճշմարտուտուտուտութիւն մը քաթիւն մը քաթիւն մը քաթիւն մը քաղէ իր ղէ իր ղէ իր ղէ իր 
մամամամասին, եւ ամէն մէկ քրիսսին, եւ ամէն մէկ քրիսսին, եւ ամէն մէկ քրիսսին, եւ ամէն մէկ քրիստոնտոնտոնտոնեայ անեայ անեայ անեայ անհատ ինքհատ ինքհատ ինքհատ ինքզինք զինք զինք զինք 
անոր պատանոր պատանոր պատանոր պատկեկեկեկերին մէջ տեսրին մէջ տեսրին մէջ տեսրին մէջ տեսնենենենելով` սորլով` սորլով` սորլով` սորվի այն կավի այն կավի այն կավի այն կարերերերեւոր ւոր ւոր ւոր 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնը, որ Աստթիւնը, որ Աստթիւնը, որ Աստթիւնը, որ Աստուած անոր ընդուած անոր ընդուած անոր ընդուած անոր ընդմէմէմէմէջէն կջէն կջէն կջէն կ’’’’ուուուուսուսուսուսու----
ցացացացանէր բոնէր բոնէր բոնէր բոլոլոլոլորինրինրինրին::::    

ՈրՈրՈրՈրդին, Յիդին, Յիդին, Յիդին, Յիսուսուսուսուս, խոսս, խոսս, խոսս, խոստատատատացեր էր իրեն` այս աշցեր էր իրեն` այս աշցեր էր իրեն` այս աշցեր էր իրեն` այս աշխարխարխարխար----
հէն իր ելհէն իր ելհէն իր ելհէն իր ելքինքինքինքին    անանանանձամբ գալ եւ զայն փոձամբ գալ եւ զայն փոձամբ գալ եւ զայն փոձամբ գալ եւ զայն փոխադխադխադխադրել երրել երրել երրել երկինքկինքկինքկինք::::    
Եւ երբ հաԵւ երբ հաԵւ երբ հաԵւ երբ հասան օրեսան օրեսան օրեսան օրերը, ինչրը, ինչրը, ինչրը, ինչպէս մեր եկեպէս մեր եկեպէս մեր եկեպէս մեր եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեներու հնարու հնարու հնարու հնա----
գոյն աւանգոյն աւանգոյն աւանգոյն աւանդուդուդուդութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’ըսէ` Աստըսէ` Աստըսէ` Աստըսէ` Աստուած անուած անուած անուած անգամ մը եւս գամ մը եւս գամ մը եւս գամ մը եւս 
ղրկեց իր հրեշղրկեց իր հրեշղրկեց իր հրեշղրկեց իր հրեշտատատատակակակակապեպեպեպետը, Գաբրիտը, Գաբրիտը, Գաբրիտը, Գաբրիէէէէլը, որլը, որլը, որլը, որպէսպէսպէսպէսզի նազի նազի նազի նա----
խախախախապատպատպատպատրասրասրասրաստէ սուրբ Կոյտէ սուրբ Կոյտէ սուրբ Կոյտէ սուրբ Կոյսը իր երկսը իր երկսը իր երկսը իր երկնանանանաւոր յոււոր յոււոր յոււոր յուղարղարղարղարկակակակա----
ւուուուորուրուրուրութեանթեանթեանթեան::::    Եւ ինչԵւ ինչԵւ ինչԵւ ինչպէս Յիպէս Յիպէս Յիպէս Յիսուսուսուսուսի երկսի երկսի երկսի երկրարարարաւոր ծննդեան ւոր ծննդեան ւոր ծննդեան ւոր ծննդեան 
կապկապկապկապուած առաուած առաուած առաուած առաջին աւեջին աւեջին աւեջին աւետուտուտուտումին ժամին ժամին ժամին ժամամամամանակ Գաբրինակ Գաբրինակ Գաբրինակ Գաբրիէլ էլ էլ էլ 
հրեշհրեշհրեշհրեշտատատատակակակակապեպեպեպետը անոր ներտը անոր ներտը անոր ներտը անոր ներկակակակայայայայացած էր աւեցած էր աւեցած էր աւեցած էր աւետիտիտիտիսով մը, սով մը, սով մը, սով մը, 
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ուուուուրարարարախուխուխուխութեաթեաթեաթեա´́́́ն աւեն աւեն աւեն աւետիտիտիտիսով, ըսեսով, ըսեսով, ըսեսով, ըսելու հալու հալու հալու համար` թէ Աստմար` թէ Աստմար` թէ Աստմար` թէ Աստ----
ուած ընտուած ընտուած ընտուած ընտրած էր զինք, աշրած էր զինք, աշրած էր զինք, աշրած էր զինք, աշխարխարխարխարհի բոլոր արահի բոլոր արահի բոլոր արահի բոլոր արարածրածրածրածնենենենե----
րուն եւ մարուն եւ մարուն եւ մարուն եւ մանանանանաւանդ բուանդ բուանդ բուանդ բոլոր կիլոր կիլոր կիլոր կինենենեներուն մէրուն մէրուն մէրուն մէջէն` ամեջէն` ամեջէն` ամեջէն` ամենէն ըննէն ըննէն ըննէն ըն----
տիտիտիտիրը կը գտնէր զինք, ամերը կը գտնէր զինք, ամերը կը գտնէր զինք, ամերը կը գտնէր զինք, ամենէն արնէն արնէն արնէն արժաժաժաժանանանանաւուուուորը` իր Որդիրը` իր Որդիրը` իր Որդիրը` իր Որդի----
ին մարմին մարմին մարմին մարմնանանանառուռուռուռութեան անօթ դարձթեան անօթ դարձթեան անօթ դարձթեան անօթ դարձնենենենելու զայնլու զայնլու զայնլու զայն::::    ՀիՀիՀիՀիմա նոյն մա նոյն մա նոյն մա նոյն 
հրեշհրեշհրեշհրեշտակտակտակտակապեապեապեապետը կու գար ըսետը կու գար ըսետը կու գար ըսետը կու գար ըսելու` թէ իր միլու` թէ իր միլու` թէ իր միլու` թէ իր միաաաածին Ործին Ործին Ործին Որ----
դիդիդիդին եւ Տէր Աստն եւ Տէր Աստն եւ Տէր Աստն եւ Տէր Աստուաուաուաուածը անծը անծը անծը անգամ մը եւս աշգամ մը եւս աշգամ մը եւս աշգամ մը եւս աշխարհ կու գայ, խարհ կու գայ, խարհ կու գայ, խարհ կու գայ, 
այս անայս անայս անայս անգամ ոգամ ոգամ ոգամ ո´́́́չ թէ մարչ թէ մարչ թէ մարչ թէ մարմին առմին առմին առմին առնենենենելու, մարլու, մարլու, մարլու, մարդադադադանանանանալու հալու հալու հալու հա----
մար, այլ` որմար, այլ` որմար, այլ` որմար, այլ` որպէսպէսպէսպէսզի իր մարմզի իր մարմզի իր մարմզի իր մարմնոյն ծնունոյն ծնունոյն ծնունոյն ծնուցիցիցիցիչին մարչին մարչին մարչին մարմիմիմիմինը նը նը նը 
առառառառնէ իր հետ եւ տանէ իր հետ եւ տանէ իր հետ եւ տանէ իր հետ եւ տանի երնի երնի երնի երկինք` որկինք` որկինք` որկինք` որպէս գրապէս գրապէս գրապէս գրաւաւաւաւական կան կան կան 
մարմարմարմարմինմինմինմիննենենեներու յարու յարու յարու յարուրուրուրութեան եւ որթեան եւ որթեան եւ որթեան եւ որպէսպէսպէսպէսզի ծնոզի ծնոզի ծնոզի ծնողը ղը ղը ղը մարմմարմմարմմարմնանանանա----
ւուուուորարարարապէս ըլպէս ըլպէս ըլպէս ըլլայ ծնեալ Որդիլայ ծնեալ Որդիլայ ծնեալ Որդիլայ ծնեալ Որդիին հետ միին հետ միին հետ միին հետ միաաաասին` երսին` երսին` երսին` երկինկինկինկինքի քի քի քի 
մէջմէջմէջմէջ::::    

Այդ մեծ խորԱյդ մեծ խորԱյդ մեծ խորԱյդ մեծ խորհուրհուրհուրհուրդին աւեդին աւեդին աւեդին աւետատատատաբեբեբեբերը կարրը կարրը կարրը կարծէք նոյն բածէք նոյն բածէք նոյն բածէք նոյն բա----
ռեռեռեռերով կը ներրով կը ներրով կը ներրով կը ներկակակակայայայայանար սուրբ Կոյնար սուրբ Կոյնար սուրբ Կոյնար սուրբ Կոյսին` Մարսին` Մարսին` Մարսին` Մարիիիիաաաամի, ըսեմի, ըսեմի, ըսեմի, ըսե----
լով. լով. լով. լով. ,,,,ՈւՈւՈւՈւրարարարա´́́́խ լեր, բերկխ լեր, բերկխ լեր, բերկխ լեր, բերկ----րրրրեաեաեաեա´́́́լ, Տէր ընդ քեզլ, Տէր ընդ քեզլ, Տէր ընդ քեզլ, Տէր ընդ քեզ»»»»::::    ՈւՈւՈւՈւրարարարախախախախա----
ցիցիցիցի´́́́ր, ո~վ շնորր, ո~վ շնորր, ո~վ շնորր, ո~վ շնորհընհընհընհընկալ, ով~դկալ, ով~դկալ, ով~դկալ, ով~դուն` շըուն` շըուն` շըուն` շը----նորհքնորհքնորհքնորհքնենենեներով լերով լերով լերով լե----
ցուն, որովցուն, որովցուն, որովցուն, որովհեհեհեհետեւ Տէտեւ Տէտեւ Տէտեւ Տէրը քերը քերը քերը քեզի հետ էզի հետ էզի հետ էզի հետ է::::    ՈւՈւՈւՈւրարարարախուխուխուխութեան ողթեան ողթեան ողթեան ող----
ջոյջոյջոյջոյնը կու տար` առանը կու տար` առանը կու տար` առանը կու տար` առաջին հերջին հերջին հերջին հերթին անոր սիրթին անոր սիրթին անոր սիրթին անոր սիրտը, անոր տը, անոր տը, անոր տը, անոր 
միտքն ու հոմիտքն ու հոմիտքն ու հոմիտքն ու հոգին լեցգին լեցգին լեցգին լեցնենենենելու հալու հալու հալու համար այն գեմար այն գեմար այն գեմար այն գերերկրերկրերկրերկրարարարային ույին ույին ույին ու----
րարարարախուխուխուխութեամբ, որ աշթեամբ, որ աշթեամբ, որ աշթեամբ, որ աշխարխարխարխարհը չի կրնար պարհը չի կրնար պարհը չի կրնար պարհը չի կրնար պարգեգեգեգեւել, բայց ւել, բայց ւել, բայց ւել, բայց 
որ Աստոր Աստոր Աստոր Աստուած կը պարուած կը պարուած կը պարուած կը պարգեգեգեգեւէ նոյնւէ նոյնւէ նոյնւէ նոյնինքն աինքն աինքն աինքն ա´́́́յս երկյս երկյս երկյս երկրի վրայ, րի վրայ, րի վրայ, րի վրայ, 
երկերկերկերկրարարարաւոր պայւոր պայւոր պայւոր պայմանմանմանմաննենենեներուն մէջ եւ նոյրուն մէջ եւ նոյրուն մէջ եւ նոյրուն մէջ եւ նոյնիսկ աշնիսկ աշնիսկ աշնիսկ աշխարխարխարխարհին հին հին հին 
անանանանհասկհասկհասկհասկնանանանալի ձելի ձելի ձելի ձեւովւովւովւով::::    

    
1.1.1.1.----    ՈՒՈՒՈՒՈՒՐԱՐԱՐԱՐԱ´́́́Խ ԵՂԻՐԽ ԵՂԻՐԽ ԵՂԻՐԽ ԵՂԻՐ    
Մենք երկՄենք երկՄենք երկՄենք երկրի վրայ ուրի վրայ ուրի վրայ ուրի վրայ ուրարարարախուխուխուխութիւնթիւնթիւնթիւններ դժուար ներ դժուար ներ դժուար ներ դժուար 

կրնանք պատկրնանք պատկրնանք պատկրնանք պատկեկեկեկերացրացրացրացնելնելնելնել::::    ՈւՈւՈւՈւրարարարախուխուխուխութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, որ րը, որ րը, որ րը, որ 
կրնանք պատկրնանք պատկրնանք պատկրնանք պատկեկեկեկերացրացրացրացնել, աննել, աննել, աննել, անկակակակատար են տար են տար են տար են եւ մասեւ մասեւ մասեւ մասնանանանակի, կի, կի, կի, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ մեր ամէն մէկ ուտեւ մեր ամէն մէկ ուտեւ մեր ամէն մէկ ուտեւ մեր ամէն մէկ ուրարարարախուխուխուխութեան խառնթեան խառնթեան խառնթեան խառնուած է ուած է ուած է ուած է 
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մարդմարդմարդմարդկակակակային ույին ույին ույին ուրիշ մտարիշ մտարիշ մտարիշ մտահոհոհոհոգուգուգուգութիւն մը, մաթիւն մը, մաթիւն մը, մաթիւն մը, մարդրդրդրդկակակակային ույին ույին ույին ուրիշ րիշ րիշ րիշ 
հոգ մըհոգ մըհոգ մըհոգ մը::::    ՄարդՄարդՄարդՄարդկակակակային մեր հոյին մեր հոյին մեր հոյին մեր հողեղեղեղեղէն բնուղէն բնուղէն բնուղէն բնութիւնը այնթիւնը այնթիւնը այնթիւնը այնպէպէպէպէ´́́́ս ս ս ս 
մը կը ծանմը կը ծանմը կը ծանմը կը ծանրացրացրացրացնէ մեր միտքն ու հոնէ մեր միտքն ու հոնէ մեր միտքն ու հոնէ մեր միտքն ու հոգին, որ նոյգին, որ նոյգին, որ նոյգին, որ նոյնիսկ մեր նիսկ մեր նիսկ մեր նիսկ մեր 
ամեամեամեամենէն գենէն գենէն գենէն գեղեղեղեղեցիկ մտացիկ մտացիկ մտացիկ մտածծծծումումումումնենենեները, ամերը, ամերը, ամերը, ամենէն գենէն գենէն գենէն գեղեղեղեղեցիկ ապցիկ ապցիկ ապցիկ ապ----
րումրումրումրումնենենեները, նոյրը, նոյրը, նոյրը, նոյնիսկ թռիչնիսկ թռիչնիսկ թռիչնիսկ թռիչքի սահքի սահքի սահքի սահմանմանմանմանուած մեր հոուած մեր հոուած մեր հոուած մեր հոգին յագին յագին յագին յա----
ճախ կը կապտճախ կը կապտճախ կը կապտճախ կը կապտուին. եւ հեուին. եւ հեուին. եւ հեուին. եւ հետետետետեւաւաւաւաբար, նաբար, նաբար, նաբար, նաեւ մեր ուեւ մեր ուեւ մեր ուեւ մեր ուրարարարա----
խուխուխուխութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, որոնք հորը, որոնք հորը, որոնք հորը, որոնք հոգեգեգեգեկան թռիչկան թռիչկան թռիչկան թռիչքի այդքի այդքի այդքի այդպիպիպիպիսի գեսի գեսի գեսի գեղեղեղեղե----
ցիկ պացիկ պացիկ պացիկ պահեր են մեր կեանհեր են մեր կեանհեր են մեր կեանհեր են մեր կեանքին մէջ, յաքին մէջ, յաքին մէջ, յաքին մէջ, յաճախ անճախ անճախ անճախ անկակակակատար են, տար են, տար են, տար են, 
անոր հաանոր հաանոր հաանոր համար` որ երկմար` որ երկմար` որ երկմար` որ երկրարարարաւոր այդ մտաւոր այդ մտաւոր այդ մտաւոր այդ մտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւններն ներն ներն ներն 
ու մտաու մտաու մտաու մտածումծումծումծումնենենեները կը կաշրը կը կաշրը կը կաշրը կը կաշկանկանկանկանդեն զադեն զադեն զադեն զանոնք, եւ երնոնք, եւ երնոնք, եւ երնոնք, եւ երկինկինկինկինքին քին քին քին 
ձգտող հոձգտող հոձգտող հոձգտող հոգին ու միտգին ու միտգին ու միտգին ու միտքը, մեր զգաքը, մեր զգաքը, մեր զգաքը, մեր զգացումցումցումցումնենենեները կարրը կարրը կարրը կարծէք անծէք անծէք անծէք ան----
գամ մը եւս կը կագամ մը եւս կը կագամ մը եւս կը կագամ մը եւս կը կապեն հոպեն հոպեն հոպեն հողին եւ հողին եւ հողին եւ հողին եւ հողէն եկող բողէն եկող բողէն եկող բողէն եկող բոլոր ցանլոր ցանլոր ցանլոր ցան----
կուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն, որոնք տերուն, որոնք տերուն, որոնք տերուն, որոնք տեւաւաւաւաբար սահբար սահբար սահբար սահմամամամանանանանափափափափակկկկում կը ում կը ում կը ում կը 
դնեն եւ չեն թոդնեն եւ չեն թոդնեն եւ չեն թոդնեն եւ չեն թողուր որ այդ ուղուր որ այդ ուղուր որ այդ ուղուր որ այդ ուրարարարախուխուխուխութիւնը մեր մէջ աճի, թիւնը մեր մէջ աճի, թիւնը մեր մէջ աճի, թիւնը մեր մէջ աճի, 
ծաղծաղծաղծաղկի եւ բացկի եւ բացկի եւ բացկի եւ բացուի` իբուի` իբուի` իբուի` իբրեւ այն ամրեւ այն ամրեւ այն ամրեւ այն ամբողբողբողբողջաջաջաջական ու կական ու կական ու կական ու կատարտարտարտար----
եալ ծաեալ ծաեալ ծաեալ ծաղիղիղիղիկը, այն արեկը, այն արեկը, այն արեկը, այն արեւաւաւաւածածածածաղիղիղիղիկը, որ աստկը, որ աստկը, որ աստկը, որ աստուաուաուաուածածածածային յին յին յին 
արեարեարեարեւին պէտք էր դառւին պէտք էր դառւին պէտք էր դառւին պէտք էր դառնար` ամնար` ամնար` ամնար` ամբողբողբողբողջաջաջաջապէս անպէս անպէս անպէս անկէ ըմկէ ըմկէ ըմկէ ըմ----
բոշխբոշխբոշխբոշխնենենենելու հալու հալու հալու համար եմար եմար եմար ե´́́́ւ լոյւ լոյւ լոյւ լոյսը, եսը, եսը, եսը, ե´́́́ւ բաւ բաւ բաւ բարիրիրիրիքը, եքը, եքը, եքը, ե´́́́ւ նաւ նաւ նաւ նաեւ ճաեւ ճաեւ ճաեւ ճա----
ռառառառագայթն ու գեգայթն ու գեգայթն ու գեգայթն ու գեղեցղեցղեցղեցկուկուկուկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

Բայց ԱստԲայց ԱստԲայց ԱստԲայց Աստուած ուուած ուուած ուուած ուզեց, որ իր ընտրզեց, որ իր ընտրզեց, որ իր ընտրզեց, որ իր ընտրեալ անօեալ անօեալ անօեալ անօթը` թը` թը` թը` 
ՄարՄարՄարՄարիիիիամ, այդ ուամ, այդ ուամ, այդ ուամ, այդ ուրարարարախուխուխուխութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունենենենենայ եւ մշանայ եւ մշանայ եւ մշանայ եւ մշակէ իր մէջ կէ իր մէջ կէ իր մէջ կէ իր մէջ 
գիգիգիգիտատատատա´́́́կկկկցացացացաբար, եւ անոր հաբար, եւ անոր հաբար, եւ անոր հաբար, եւ անոր համար նամար նամար նամար նաեւ անեւ անեւ անեւ անմիմիմիմիջաջաջաջական այդ կան այդ կան այդ կան այդ 
կոկոկոկոչին կչին կչին կչին կ’’’’աւելցաւելցաւելցաւելցնէր, ըսենէր, ըսենէր, ըսենէր, ըսելով.լով.լով.լով.----    Դուն` շնորԴուն` շնորԴուն` շնորԴուն` շնորհընհընհընհընկալ, կալ, կալ, կալ, ուուուուրարարարա´́́́խ խ խ խ 
եղիրեղիրեղիրեղիր::::    

    
2.2.2.2.----    ՇՆՈՐՇՆՈՐՇՆՈՐՇՆՈՐՀԸՆՀԸՆՀԸՆՀԸՆԿԱ~ԼԿԱ~ԼԿԱ~ԼԿԱ~Լ    
ՅաՅաՅաՅաճախ մեր տրտմուճախ մեր տրտմուճախ մեր տրտմուճախ մեր տրտմութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները եւ ուրը եւ ուրը եւ ուրը եւ ուրարարարախուխուխուխութեան թեան թեան թեան 

անանանանկակակակատատատատարուրուրուրութիւնը կու գան նոյթիւնը կու գան նոյթիւնը կու գան նոյթիւնը կու գան նոյնինքն մեր մարդնինքն մեր մարդնինքն մեր մարդնինքն մեր մարդկակակակային յին յին յին 
անանանանկակակակատատատատարուրուրուրութեան գիտակթեան գիտակթեան գիտակթեան գիտակցուցուցուցութեթեթեթենէննէննէննէն::::    
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ԳիԳիԳիԳիտենք, բայց յատենք, բայց յատենք, բայց յատենք, բայց յաճախ կճախ կճախ կճախ կ’’’’անանանանգիգիգիգիտատատատանանք, կը մոռնանք, կը մոռնանք, կը մոռնանք, կը մոռ----
նանք այն պարնանք այն պարնանք այն պարնանք այն պարգեւգեւգեւգեւնենենեները, այն շնորհքրը, այն շնորհքրը, այն շնորհքրը, այն շնորհքնենենեները, րը, րը, րը, որ Աստոր Աստոր Աստոր Աստուած ուած ուած ուած 
առաառաառաառատօտօտօտօրէն ընրէն ընրէն ընրէն ընծածածածայեր է մեյեր է մեյեր է մեյեր է մեզիզիզիզի::::    Եւ որովԵւ որովԵւ որովԵւ որովհեհեհեհետեւ այդ պարտեւ այդ պարտեւ այդ պարտեւ այդ պար----
գեւգեւգեւգեւնենենեներուն գիրուն գիրուն գիրուն գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնը տեթիւնը տեթիւնը տեթիւնը տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն մեր մտքին րէն մեր մտքին րէն մեր մտքին րէն մեր մտքին 
մէջ չենք ումէջ չենք ումէջ չենք ումէջ չենք ունենենենենար, նանար, նանար, նանար, նաեւ մնաեւ մնաեւ մնաեւ մնայուն կերյուն կերյուն կերյուն կերպով մեր միտքն ու պով մեր միտքն ու պով մեր միտքն ու պով մեր միտքն ու 
սիրսիրսիրսիրտը գոտը գոտը գոտը գոհուհուհուհութեամբ, շնորթեամբ, շնորթեամբ, շնորթեամբ, շնորհահահահակակակակալուլուլուլութեամբ եւ ութեամբ եւ ութեամբ եւ ութեամբ եւ ուրարարարախուխուխուխու----
թեամբ լեթեամբ լեթեամբ լեթեամբ լեցուն չեն մնարցուն չեն մնարցուն չեն մնարցուն չեն մնար::::    ՍՍՍՍաաաակայն այն մարկայն այն մարկայն այն մարկայն այն մարդը որ կը գիդը որ կը գիդը որ կը գիդը որ կը գի----
տակտակտակտակցի, կցի, կցի, կցի, կ’’’’անդանդանդանդրարարարադառդառդառդառնայ իր ունայ իր ունայ իր ունայ իր ունենենենեցած բոցած բոցած բոցած բոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի կի կի կի 
պարպարպարպարգեւգեւգեւգեւնենենեներուն, այն առարուն, այն առարուն, այն առարուն, այն առաւեւեւեւելուլուլուլութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն, այն շնորհքրուն, այն շնորհքրուն, այն շնորհքրուն, այն շնորհք----
նենենեներուն, տարուն, տարուն, տարուն, տաղանդղանդղանդղանդնենենեներուն, այն կարուն, այն կարուն, այն կարուն, այն կարերերերելիուլիուլիուլիութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն եւ րուն եւ րուն եւ րուն եւ 
կակակակարորորորողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն, որ Աստրուն, որ Աստրուն, որ Աստրուն, որ Աստուած պարուած պարուած պարուած պարգեգեգեգեւեր է իրեն` ւեր է իրեն` ւեր է իրեն` ւեր է իրեն` 
եեեե´́́́ւ իրւ իրւ իրւ իր    ծնունծնունծնունծնունդով, մեր բնուդով, մեր բնուդով, մեր բնուդով, մեր բնութեան բեթեան բեթեան բեթեան բերուրուրուրումով, մեր արմով, մեր արմով, մեր արմով, մեր արեան եան եան եան 
ժաժաժաժառանռանռանռանգուգուգուգութեան ճամթեան ճամթեան ճամթեան ճամբով, եբով, եբով, եբով, ե´́́́ւ այն պարւ այն պարւ այն պարւ այն պարգեւգեւգեւգեւնենենեներուն, այն րուն, այն րուն, այն րուն, այն 
շնորհքշնորհքշնորհքշնորհքնենենեներուն մարուն մարուն մարուն մանանանանաւանդ, որ Աստւանդ, որ Աստւանդ, որ Աստւանդ, որ Աստուած բաուած բաուած բաուած բացացացացառառառառապէս պէս պէս պէս 
կկկկ’’’’ընընընընծածածածայէ մարյէ մարյէ մարյէ մարդոց` երբ զադոց` երբ զադոց` երբ զադոց` երբ զանոնք կը կաննոնք կը կաննոնք կը կաննոնք կը կանչէ յաչէ յաչէ յաչէ յատուկ դետուկ դետուկ դետուկ դերի րի րի րի 
մը, յամը, յամը, յամը, յատուկ պաշտուկ պաշտուկ պաշտուկ պաշտօտօտօտօնի մը, յանի մը, յանի մը, յանի մը, յատուկ առատուկ առատուկ առատուկ առաքեքեքեքելուլուլուլութեան մըթեան մըթեան մըթեան մը::::    
Եւ որԵւ որԵւ որԵւ որպէսպէսպէսպէսզի այդ դերն ու պաշզի այդ դերն ու պաշզի այդ դերն ու պաշզի այդ դերն ու պաշտօտօտօտօնը կամ պարնը կամ պարնը կամ պարնը կամ պարտատատատակակակակա----
նունունունութիւնը լիթիւնը լիթիւնը լիթիւնը լիոոոովին իրավին իրավին իրավին իրագործգործգործգործուին, Աստուին, Աստուին, Աստուին, Աստուած իր հոուած իր հոուած իր հոուած իր հոգին կու գին կու գին կու գին կու 
տայ, եւ այդ հոգիտայ, եւ այդ հոգիտայ, եւ այդ հոգիտայ, եւ այդ հոգիին բազին բազին բազին բազմամամամապապապապատիկ պարտիկ պարտիկ պարտիկ պարգեւգեւգեւգեւնենենեներով րով րով րով 
կկկկ’’’’առաառաառաառատացտացտացտացնէ մարնէ մարնէ մարնէ մարդը, որդը, որդը, որդը, որպէսպէսպէսպէսզի մարդզի մարդզի մարդզի մարդկակակակային մեր բնույին մեր բնույին մեր բնույին մեր բնու----
թիւնը ինքթիւնը ինքթիւնը ինքթիւնը ինքզինք զուրկ, զինք զուրկ, զինք զուրկ, զինք զուրկ, ,,,,մերկմերկմերկմերկ», », », », չզգաչզգաչզգաչզգա´́́́յ աստյ աստյ աստյ աստուաուաուաուածածածածային յին յին յին 
պարպարպարպարգեւգեւգեւգեւնենենեներէն, այլ, անոնց ամրէն, այլ, անոնց ամրէն, այլ, անոնց ամրէն, այլ, անոնց ամբողջ զիբողջ զիբողջ զիբողջ զինանանանարարարարանը իր հետ նը իր հետ նը իր հետ նը իր հետ 
ուուուունենենենենանանանալով, անոնցլով, անոնցլով, անոնցլով, անոնցմով պայմով պայմով պայմով պայքաքաքաքարի եւ անոնցրի եւ անոնցրի եւ անոնցրի եւ անոնցմով կամով կամով կամով կատատատատարէ րէ րէ րէ 
եւ իրաեւ իրաեւ իրաեւ իրագորգորգորգործէ իրեն վստահծէ իրեն վստահծէ իրեն վստահծէ իրեն վստահուած բաուած բաուած բաուած բացացացացառիկ առառիկ առառիկ առառիկ առաքեքեքեքելուլուլուլու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ԱյդԱյդԱյդԱյդպէս ալ, Աստպէս ալ, Աստպէս ալ, Աստպէս ալ, Աստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրը իր ծնունրը իր ծնունրը իր ծնունրը իր ծնունդով ուդով ուդով ուդով ունէնէնէնէ´́́́ր ր ր ր 
բազբազբազբազմամամամառատ պարռատ պարռատ պարռատ պարգեւգեւգեւգեւներ, բներ, բներ, բներ, բայց Աստայց Աստայց Աստայց Աստուած մարդուած մարդուած մարդուած մարդկակակակային յին յին յին 
բնաբնաբնաբնական այդ պարկան այդ պարկան այդ պարկան այդ պարգեւգեւգեւգեւնենենեներուն վրայ այնրուն վրայ այնրուն վրայ այնրուն վրայ այնպիպիպիպիսիսիսիսի´́́́    առաառաառաառատուտուտուտու----
թեամբ մը թաթեամբ մը թաթեամբ մը թաթեամբ մը թափեց իր հոփեց իր հոփեց իր հոփեց իր հոգին, որ անիգին, որ անիգին, որ անիգին, որ անիկա իր երկկա իր երկկա իր երկկա իր երկրարարարաւոր ւոր ւոր ւոր 
կեանկեանկեանկեանքին մէջ եղաւ իսքին մէջ եղաւ իսքին մէջ եղաւ իսքին մէջ եղաւ իսկակակակապէս հրեշպէս հրեշպէս հրեշպէս հրեշտակ մը` մարմտակ մը` մարմտակ մը` մարմտակ մը` մարմնանանանաւուուուո----
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րարարարապէսպէսպէսպէս::::    Իր ծնունԻր ծնունԻր ծնունԻր ծնունդը բադը բադը բադը բացացացացառիկ եղած էր արռիկ եղած էր արռիկ եղած էր արռիկ եղած էր արդէն, անդէն, անդէն, անդէն, անկէ կէ կէ կէ 
ետք տաետք տաետք տաետք տաճար ընճար ընճար ընճար ընծայծայծայծայուեուեուեուեցացացացաւ անիւ անիւ անիւ անիկա, եւ տակա, եւ տակա, եւ տակա, եւ տաճաճաճաճարին մէջ րին մէջ րին մէջ րին մէջ 
սրբուսրբուսրբուսրբութեամբ անթեամբ անթեամբ անթեամբ անցուց իր մատցուց իր մատցուց իր մատցուց իր մատղաշ տաղաշ տաղաշ տաղաշ տարիրիրիրինենենեները, մինրը, մինրը, մինրը, մինչեւ չեւ չեւ չեւ 
հահահահասաւ այն պասաւ այն պասաւ այն պասաւ այն պահը` երբ Ասհը` երբ Ասհը` երբ Ասհը` երբ Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքով պիքով պիքով պիքով պիտի սահտի սահտի սահտի սահ----
մանմանմանմանուէր նշաուէր նշաուէր նշաուէր նշանանանանածը դառծը դառծը դառծը դառնանանանալու Յովլու Յովլու Յովլու Յովսէսէսէսէփի, առանց սափի, առանց սափի, առանց սափի, առանց սակայն կայն կայն կայն 
ամուսամուսամուսամուսնանանանանանանանալու անոր հետ, որլու անոր հետ, որլու անոր հետ, որլու անոր հետ, որպէսպէսպէսպէսզի Աստզի Աստզի Աստզի Աստուած մարդուած մարդուած մարդուած մարդ----
կակակակային այդ կային այդ կային այդ կային այդ կապը օգպը օգպը օգպը օգտտտտաաաագորգորգորգործէ` անոր ընդծէ` անոր ընդծէ` անոր ընդծէ` անոր ընդմէմէմէմէջէն բաջէն բաջէն բաջէն բացացացացա----
ռիկ խորռիկ խորռիկ խորռիկ խորհուրհուրհուրհուրդի մը վադի մը վադի մը վադի մը վարարարարագոյգոյգոյգոյրը կազրը կազրը կազրը կազմեմեմեմելու հալու հալու հալու համար, եւ մար, եւ մար, եւ մար, եւ 
այդ վաայդ վաայդ վաայդ վարարարարագոյգոյգոյգոյրին ետին իր խորրին ետին իր խորրին ետին իր խորրին ետին իր խորհուրհուրհուրհուրդը ներդը ներդը ներդը ներկակակակայացյացյացյացնենենենելուլուլուլու::::    
Այն խորԱյն խորԱյն խորԱյն խորհուրհուրհուրհուրդը, որ յեդը, որ յեդը, որ յեդը, որ յետոյ աւետոյ աւետոյ աւետոյ աւետատատատարարարարանիչնիչնիչնիչնենենեներուն բերրուն բերրուն բերրուն բերնով նով նով նով 
եւ Ասեւ Ասեւ Ասեւ Աստուտուտուտուծոյ Հոգիծոյ Հոգիծոյ Հոգիծոյ Հոգիին յայտին յայտին յայտին յայտնունունունութեամբ` բոթեամբ` բոթեամբ` բոթեամբ` բոլոլոլոլորին ընրին ընրին ընրին ընծայծայծայծայ----
ոոոուած, բուած, բուած, բուած, բոլոլոլոլորին առրին առրին առրին առջեւ բացջեւ բացջեւ բացջեւ բացուած Ասուած Ասուած Ասուած Աստուտուտուտուծոյ ծրածոյ ծրածոյ ծրածոյ ծրագիգիգիգիրը պիրը պիրը պիրը պի----
տի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլարլարլարլար::::    

Եւ, այԵւ, այԵւ, այԵւ, այնունունունուհեհեհեհետեւ, ի~նչ պարտեւ, ի~նչ պարտեւ, ի~նչ պարտեւ, ի~նչ պարգեւգեւգեւգեւնենենեներու հանրու հանրու հանրու հանդիդիդիդիսասասասարան րան րան րան 
եղաւ աստեղաւ աստեղաւ աստեղաւ աստուաուաուաուածածածածամայր սուրմայր սուրմայր սուրմայր սուրբին կեանբին կեանբին կեանբին կեանքը. սուրբ Կոյքը. սուրբ Կոյքը. սուրբ Կոյքը. սուրբ Կոյսին, սին, սին, սին, 
որ գիոր գիոր գիոր գիտէք, զԱստտէք, զԱստտէք, զԱստտէք, զԱստուած ծնաւ իր կուուած ծնաւ իր կուուած ծնաւ իր կուուած ծնաւ իր կուսասասասական մարմկան մարմկան մարմկան մարմնով, նով, նով, նով, 
զԱստզԱստզԱստզԱստուած դիուած դիուած դիուած դիեեեեցուց իր կուցուց իր կուցուց իր կուցուց իր կուսասասասականկանկանկան    մարմմարմմարմմարմնով, զայն աճենով, զայն աճենով, զայն աճենով, զայն աճե----
ցուց եւ անոր ընցուց եւ անոր ընցուց եւ անոր ընցուց եւ անոր ընկեկեկեկերարարարակից եղաւ մինկից եղաւ մինկից եղաւ մինկից եղաւ մինչեւ անոր հաչեւ անոր հաչեւ անոր հաչեւ անոր հասուսուսուսունունունունու----
թեան տաթեան տաթեան տաթեան տարիրիրիրինենենեները, եւ մնարը, եւ մնարը, եւ մնարը, եւ մնայուն կերյուն կերյուն կերյուն կերպով այդ շնորհքպով այդ շնորհքպով այդ շնորհքպով այդ շնորհքնենենենե----
րուն արրուն արրուն արրուն արծարծարծարծարծուծուծուծումը ապմը ապմը ապմը ապրերերերեցաւ իր կեանցաւ իր կեանցաւ իր կեանցաւ իր կեանքին մէջ, մինքին մէջ, մինքին մէջ, մինքին մէջ, մինչեւ չեւ չեւ չեւ 
որ զայն պարոր զայն պարոր զայն պարոր զայն պարգեգեգեգեւեց աշւեց աշւեց աշւեց աշխարխարխարխարհին, մինհին, մինհին, մինհին, մինչեւ զայն դրաւ հրաչեւ զայն դրաւ հրաչեւ զայն դրաւ հրաչեւ զայն դրաւ հրա----
պապապապարակ, այն գորրակ, այն գորրակ, այն գորրակ, այն գործուծուծուծունէնէնէնէուուուութեան` որ աստթեան` որ աստթեան` որ աստթեան` որ աստուաուաուաուածուծուծուծութեաթեաթեաթեա´́́́նն նն նն նն 
էր, մարդէր, մարդէր, մարդէր, մարդկակակակային մարմյին մարմյին մարմյին մարմնի մէջնի մէջնի մէջնի մէջ::::    Եւ երբ հաԵւ երբ հաԵւ երբ հաԵւ երբ հասան օրեսան օրեսան օրեսան օրերը, րը, րը, րը, 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրը ինքն իր որդրը ինքն իր որդրը ինքն իր որդրը ինքն իր որդւոյն ձեռւոյն ձեռւոյն ձեռւոյն ձեռքով ուղղքով ուղղքով ուղղքով ուղղուեուեուեուեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
իր գեիր գեիր գեիր գերարարարագոյն նշագոյն նշագոյն նշագոյն նշանանանանակէկէկէկէտինտինտինտին::::    

Բայց մինչ այդ ուԲայց մինչ այդ ուԲայց մինչ այդ ուԲայց մինչ այդ ունենենենեցաւ կացաւ կացաւ կացաւ կատատատատարուրուրուրումը իրեն տրուած մը իրեն տրուած մը իրեն տրուած մը իրեն տրուած 
երկերկերկերկրորդ խոսրորդ խոսրորդ խոսրորդ խոստուտուտուտումին.մին.մին.մին.----    ՏէՏէՏէՏէրը քերը քերը քերը քեզի հետ զի հետ զի հետ զի հետ պիպիպիպիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայլայլայլայ::::    

    
3.3.3.3.----    ՏԷՏԷՏԷՏԷՐԸ ՔԵՐԸ ՔԵՐԸ ՔԵՐԸ ՔԵԶԻ ՀԵՏ ՊԻԶԻ ՀԵՏ ՊԻԶԻ ՀԵՏ ՊԻԶԻ ՀԵՏ ՊԻՏԻ ԸԼՏԻ ԸԼՏԻ ԸԼՏԻ ԸԼԼԱՅԼԱՅԼԱՅԼԱՅ    
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,,,,ՏէՏէՏէՏէրը քերը քերը քերը քեզի հետ պիզի հետ պիզի հետ պիզի հետ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայլայլայլայ» » » » խոսխոսխոսխոստուտուտուտումը, որուն կամը, որուն կամը, որուն կամը, որուն կա----
տատատատարուրուրուրումը անմը անմը անմը անկէ առաջ եւ անկէ առաջ եւ անկէ առաջ եւ անկէ առաջ եւ անկէ ետք ալ ուկէ ետք ալ ուկէ ետք ալ ուկէ ետք ալ ունենենենեցաւ, բայց ցաւ, բայց ցաւ, բայց ցաւ, բայց 
մամամամանանանանաւանդ աւետւանդ աւետւանդ աւետւանդ աւետման այդ պաման այդ պաման այդ պաման այդ պահուն` երբ Աստհուն` երբ Աստհուն` երբ Աստհուն` երբ Աստուած ուղուած ուղուած ուղուած ուղ----
ղակիղակիղակիղակիօօօօրէն եկաւ ըլրէն եկաւ ըլրէն եկաւ ըլրէն եկաւ ըլլալալալալու իրեն հետ եւ ըլլու իրեն հետ եւ ըլլու իրեն հետ եւ ըլլու իրեն հետ եւ ըլլալալալալու ամլու ամլու ամլու ամբոբոբոբո´́́́ղջ ղջ ղջ ղջ 
մարդմարդմարդմարդկուկուկուկութեան հետ, դառթեան հետ, դառթեան հետ, դառթեան հետ, դառնանանանալու ԷՄլու ԷՄլու ԷՄլու ԷՄՄԱՆՄԱՆՄԱՆՄԱՆՈՒԷԼ, ՈՒԷԼ, ՈՒԷԼ, ՈՒԷԼ, ,,,,ԱստԱստԱստԱստ----
ուած մեուած մեուած մեուած մեզի հետզի հետզի հետզի հետ», », », », ապապապապրերերերելու այս աշլու այս աշլու այս աշլու այս աշխարխարխարխարհի վրայ, իր վրայ հի վրայ, իր վրայ հի վրայ, իր վրայ հի վրայ, իր վրայ 
առառառառնենենենելու մեր մարդլու մեր մարդլու մեր մարդլու մեր մարդկուկուկուկութիւնը եւ մարդթիւնը եւ մարդթիւնը եւ մարդթիւնը եւ մարդկակակակային ամէն ինչ, յին ամէն ինչ, յին ամէն ինչ, յին ամէն ինչ, 
այդ մարդայդ մարդայդ մարդայդ մարդկուկուկուկութիւնը նուիթիւնը նուիթիւնը նուիթիւնը նուիրարարարագորգորգորգործեծեծեծելու եւ Ասլու եւ Ասլու եւ Ասլու եւ Աստուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներ----
կակակակայույույույութեան կանգթեան կանգթեան կանգթեան կանգնեցնեցնեցնեցնենենենելու հալու հալու հալու համար այնմար այնմար այնմար այնպէս` ինչպէս` ինչպէս` ինչպէս` ինչպէս պէս պէս պէս 
արարարարարարարարչաչաչաչական իր ձեռկան իր ձեռկան իր ձեռկան իր ձեռքեքեքեքերը զայն յօրը զայն յօրը զայն յօրը զայն յօրիրիրիրիներ, կազներ, կազներ, կազներ, կազմեր եւ իր մեր եւ իր մեր եւ իր մեր եւ իր 
շնորհքշնորհքշնորհքշնորհքնենենեներով պսարով պսարով պսարով պսակեր էինկեր էինկեր էինկեր էին::::    Եւ այդԵւ այդԵւ այդԵւ այդպէս ալ, Աստպէս ալ, Աստպէս ալ, Աստպէս ալ, Աստուաուաուաուածածածածա----
մայմայմայմայրը մնարը մնարը մնարը մնայուն կերյուն կերյուն կերյուն կերպով ուպով ուպով ուպով ունենենենեցաւ ներցաւ ներցաւ ներցաւ ներկակակակայույույույութիւնը, օժանթիւնը, օժանթիւնը, օժանթիւնը, օժան----
դադադադակուկուկուկութիւնը եւ առաջթիւնը եւ առաջթիւնը եւ առաջթիւնը եւ առաջնորնորնորնորդուդուդուդութիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ::::    ՏաՏաՏաՏառացիռացիռացիռացի----
օօօօրէն րէն րէն րէն ,,,,ԱստԱստԱստԱստուած եղաւ իրուած եղաւ իրուած եղաւ իրուած եղաւ իրեն հետեն հետեն հետեն հետ» » » » եւ մինեւ մինեւ մինեւ մինչեւ վերջ մնաց չեւ վերջ մնաց չեւ վերջ մնաց չեւ վերջ մնաց 
իրեն հետիրեն հետիրեն հետիրեն հետ::::    

    
****    

****    ****    
ԱյԱյԱյԱյսօր, սիսօր, սիսօր, սիսօր, սիրերերերելիլիլիլիներ, մենք ամէն մէկ հաներ, մենք ամէն մէկ հաներ, մենք ամէն մէկ հաներ, մենք ամէն մէկ հաւաւաւաւատացտացտացտացեալ եալ եալ եալ 

անանանանձի մէջ կձի մէջ կձի մէջ կձի մէջ կ’’’’ուուուուզենք վեզենք վեզենք վեզենք վերարարարակերկերկերկերտել պատտել պատտել պատտել պատկեկեկեկերը աստրը աստրը աստրը աստուաուաուաուա----
ծածածածամայր սուրբ Կոյմայր սուրբ Կոյմայր սուրբ Կոյմայր սուրբ Կոյսին, որովսին, որովսին, որովսին, որովհեհեհեհետեւ այն օրհտեւ այն օրհտեւ այն օրհտեւ այն օրհնունունունութեան եւ թեան եւ թեան եւ թեան եւ 
ողողողողջոյջոյջոյջոյնի խօսնի խօսնի խօսնի խօսքը, որ անցքը, որ անցքը, որ անցքը, որ անցեաեաեաեալին ուղղլին ուղղլին ուղղլին ուղղուեուեուեուեցաւ իրեն, այցաւ իրեն, այցաւ իրեն, այցաւ իրեն, այսօր` սօր` սօր` սօր` 
իր բաիր բաիր բաիր բարերերերեխօխօխօխօսուսուսուսութեամթեամթեամթեամբը եւ իր բերբը եւ իր բերբը եւ իր բերբը եւ իր բերնով, Աստնով, Աստնով, Աստնով, Աստուաուաուաուածածածածամօմօմօմօ´́́́ր ր ր ր 
բերբերբերբերնով, կնով, կնով, կնով, կ’’’’ուղղուղղուղղուղղուի մեուի մեուի մեուի մեզի, եւ Մարզի, եւ Մարզի, եւ Մարզի, եւ Մարիիիիամ ինամ ինամ ինամ ինքը, ամէն մէկ քը, ամէն մէկ քը, ամէն մէկ քը, ամէն մէկ 
հահահահաւաւաւաւատացտացտացտացեաեաեաեալի, ձեզլի, ձեզլի, ձեզլի, ձեզմէ իւմէ իւմէ իւմէ իւրարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւրին կրին կրին կրին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ՈւՈւՈւՈւրարարարա´́́́խ խ խ խ 
լելելելերուք, բերկրրուք, բերկրրուք, բերկրրուք, բերկրեալ ժոեալ ժոեալ ժոեալ ժողողողողովուրդ Ասվուրդ Ասվուրդ Ասվուրդ Աստուտուտուտուծոյ, Տէր ընդ ձեզծոյ, Տէր ընդ ձեզծոյ, Տէր ընդ ձեզծոյ, Տէր ընդ ձեզ»»»»::::    
ՈւՈւՈւՈւրարարարախախախախացէցէցէցէ´́́́ք, Ասք, Ասք, Ասք, Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ    շնորշնորշնորշնորհահահահակալ ժոկալ ժոկալ ժոկալ ժողողողողովուրդ, որովվուրդ, որովվուրդ, որովվուրդ, որով----
հեհեհեհետեւ Տէտեւ Տէտեւ Տէտեւ Տէրը ձերը ձերը ձերը ձեզի հետ էզի հետ էզի հետ էզի հետ է::::    

Եւ իրօք, ԱստԵւ իրօք, ԱստԵւ իրօք, ԱստԵւ իրօք, Աստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրը, րը, րը, րը, ,,,,երերերերկինկինկինկինքի եւ երկքի եւ երկքի եւ երկքի եւ երկրի ուրի ուրի ուրի ու----
րարարարախուխուխուխութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը», », », », որ մեր պատոր մեր պատոր մեր պատոր մեր պատկերն է եւ մեր պատկերն է եւ մեր պատկերն է եւ մեր պատկերն է եւ մեր պատկեկեկեկերը իրրը իրրը իրրը իր----
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մէ պարմէ պարմէ պարմէ պարգեգեգեգեւեց աշւեց աշւեց աշւեց աշխարխարխարխարհին, այհին, այհին, այհին, այսօր կու գայ ըսեսօր կու գայ ըսեսօր կու գայ ըսեսօր կու գայ ըսելու, թէ լու, թէ լու, թէ լու, թէ 
ԱստԱստԱստԱստուած մեուած մեուած մեուած մեզի, մեզզի, մեզզի, մեզզի, մեզմէ իւմէ իւմէ իւմէ իւրարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւրին րին րին րին մնամնամնամնայուն ույուն ույուն ույուն ուրարարարա----
խուխուխուխութիթիթիթի´́́́ւնն է որ կը պարւնն է որ կը պարւնն է որ կը պարւնն է որ կը պարգեգեգեգեւէ, եւ կը յիւէ, եւ կը յիւէ, եւ կը յիւէ, եւ կը յիշեցշեցշեցշեցնէ, թէ ունէ, թէ ունէ, թէ ունէ, թէ ուրարարարա----
խուխուխուխութեաթեաթեաթեա´́́́ն սահն սահն սահն սահմանմանմանմանուած ենք մենքուած ենք մենքուած ենք մենքուած ենք մենք::::    

ա) Մարդա) Մարդա) Մարդա) Մարդկակակակային մեր կեանյին մեր կեանյին մեր կեանյին մեր կեանքին մէջ, ճիշդ է, որ յաքին մէջ, ճիշդ է, որ յաքին մէջ, ճիշդ է, որ յաքին մէջ, ճիշդ է, որ յա----
ճախ այն տպաճախ այն տպաճախ այն տպաճախ այն տպաւուուուորուրուրուրութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’ուուուունենենենենանք եւ կը կարնանք եւ կը կարնանք եւ կը կարնանք եւ կը կարծենք ծենք ծենք ծենք 
թէ տրտմութէ տրտմութէ տրտմութէ տրտմութեան պաթեան պաթեան պաթեան պահեհեհեհերը կը գերը կը գերը կը գերը կը գերակշրակշրակշրակշռենռենռենռեն::::    ՊատՊատՊատՊատճաճաճաճառը ռը ռը ռը 
այայայայն է, որ մեն է, որ մեն է, որ մեն է, որ մեզի տրուած այդ ուզի տրուած այդ ուզի տրուած այդ ուզի տրուած այդ ուրարարարախուխուխուխութիւնը ամթիւնը ամթիւնը ամթիւնը ամբողբողբողբողջաջաջաջա----
պէս չենք առպէս չենք առպէս չենք առպէս չենք առներ կամ չենք յաներ կամ չենք յաներ կամ չենք յաներ կամ չենք յաջոջոջոջողիր առղիր առղիր առղիր առնել մեր մէջնել մեր մէջնել մեր մէջնել մեր մէջ::::    ՈւՈւՈւՈւ----
րարարարախուխուխուխութիւն չենք ութիւն չենք ութիւն չենք ութիւն չենք ունենենենենար` ոնար` ոնար` ոնար` ո´́́́չ թէ որովչ թէ որովչ թէ որովչ թէ որովհեհեհեհետեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստ----
ուած չի պարուած չի պարուած չի պարուած չի պարգեգեգեգեւեր ոււեր ոււեր ոււեր ուրարարարախուխուխուխութիւնը, այլ որովթիւնը, այլ որովթիւնը, այլ որովթիւնը, այլ որովհեհեհեհետեւ, ինչտեւ, ինչտեւ, ինչտեւ, ինչ----
պէս քիչ առաջ կպէս քիչ առաջ կպէս քիչ առաջ կպէս քիչ առաջ կ’’’’ըսէըսէըսէըսէինք, մարդինք, մարդինք, մարդինք, մարդկակակակային մեր միտյին մեր միտյին մեր միտյին մեր միտքեքեքեքերը յարը յարը յարը յա----
ճախ իրենք այդ ուճախ իրենք այդ ուճախ իրենք այդ ուճախ իրենք այդ ուրարարարախուխուխուխութեան գիթեան գիթեան գիթեան գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնը չութիւնը չութիւնը չութիւնը չունին. նին. նին. նին. 
չուչուչուչունին գինին գինին գինին գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնը այն պարթիւնը այն պարթիւնը այն պարթիւնը այն պարգեւգեւգեւգեւնենենեներուն, որոնց հարուն, որոնց հարուն, որոնց հարուն, որոնց հա----
ղորդ եւ մասղորդ եւ մասղորդ եւ մասղորդ եւ մասնանանանակից կկից կկից կկից կ’’’’ուուուուզէ դարձզէ դարձզէ դարձզէ դարձնել մեզ Աստնել մեզ Աստնել մեզ Աստնել մեզ Աստուած, եւ ուած, եւ ուած, եւ ուած, եւ 
անոր հաանոր հաանոր հաանոր համար ալ այդ ումար ալ այդ ումար ալ այդ ումար ալ այդ ուրարարարախուխուխուխութիւնը կարթիւնը կարթիւնը կարթիւնը կարծէք կը խուծէք կը խուծէք կը խուծէք կը խու----
սասասասափի մեզփի մեզփի մեզփի մեզմէմէմէմէ::::    

բ) Երբ) Երբ) Երբ) Երբեմն նաբեմն նաբեմն նաբեմն նաեւ Ասեւ Ասեւ Ասեւ Աստտտտուած կու տաուած կու տաուած կու տաուած կու տա´́́́յ ույ ույ ույ ուրարարարախուխուխուխու----
թիւնը, եւ մենք կը զգանք նաթիւնը, եւ մենք կը զգանք նաթիւնը, եւ մենք կը զգանք նաթիւնը, եւ մենք կը զգանք նաեւ այդ պարեւ այդ պարեւ այդ պարեւ այդ պարգեւգեւգեւգեւնենենեները. բայց րը. բայց րը. բայց րը. բայց 
որոշ մտայորոշ մտայորոշ մտայորոշ մտայնունունունութիւն մը այդ ութիւն մը այդ ութիւն մը այդ ութիւն մը այդ ուրարարարախուխուխուխութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’առառառառնէ մեզնէ մեզնէ մեզնէ մեզ----
մէ, որովմէ, որովմէ, որովմէ, որովհեհեհեհետեւ կը կարտեւ կը կարտեւ կը կարտեւ կը կարծենք թէ քրիսծենք թէ քրիսծենք թէ քրիսծենք թէ քրիստոնտոնտոնտոնեայ մարեայ մարեայ մարեայ մարդուն դուն դուն դուն 
վավավավայել չէ ույել չէ ույել չէ ույել չէ ուրարարարախախախախանալ այննալ այննալ այննալ այնպէս` ինչպէս` ինչպէս` ինչպէս` ինչպէս ուպէս ուպէս ուպէս ուրիշ մարրիշ մարրիշ մարրիշ մարդոց դոց դոց դոց 
տրուած է ուտրուած է ուտրուած է ուտրուած է ուրարարարախախախախանանանանալը. որովլը. որովլը. որովլը. որովհեհեհեհետեւ ուտեւ ուտեւ ուտեւ ուրարարարախուխուխուխութեան թեան թեան թեան 
մամամամասին մեր սխալ ըմբռսին մեր սխալ ըմբռսին մեր սխալ ըմբռսին մեր սխալ ըմբռնումնումնումնումնենենեները եւ յարը եւ յարը եւ յարը եւ յաճախ մեր կանճախ մեր կանճախ մեր կանճախ մեր կան----
խախախախակալ կարկալ կարկալ կարկալ կարծիքծիքծիքծիքնենենեները դարձրը դարձրը դարձրը դարձեալ կը կաեալ կը կաեալ կը կաեալ կը կապեն, կը կաշպեն, կը կաշպեն, կը կաշպեն, կը կաշկանկանկանկան----
դեն մեր սիրդեն մեր սիրդեն մեր սիրդեն մեր սիրտետետետերը եւ թոյլ չեն տար, որ ուրը եւ թոյլ չեն տար, որ ուրը եւ թոյլ չեն տար, որ ուրը եւ թոյլ չեն տար, որ ուրարարարախուխուխուխութեան թեան թեան թեան 
ծածածածաղիղիղիղիկը բացկը բացկը բացկը բացուի մեր սրտեուի մեր սրտեուի մեր սրտեուի մեր սրտերուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ::::    

Բայց ԱստԲայց ԱստԲայց ԱստԲայց Աստուած ինք կաուած ինք կաուած ինք կաուած ինք կամեմեմեմեցերցերցերցեր    է եւ կը կաէ եւ կը կաէ եւ կը կաէ եւ կը կամեմեմեմենայ, որ նայ, որ նայ, որ նայ, որ 
իրեն կանչիրեն կանչիրեն կանչիրեն կանչուած բոուած բոուած բոուած բոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդիդիդիդիկը տեկը տեկը տեկը տեւաւաւաւակակակակա´́́́նօնօնօնօրէն ուրէն ուրէն ուրէն ուրախ րախ րախ րախ 
ըլըլըլըլլան, ոլան, ոլան, ոլան, ո´́́́չ թէ այն ուչ թէ այն ուչ թէ այն ուչ թէ այն ուրարարարախուխուխուխութեամթեամթեամթեամբը, որ յաբը, որ յաբը, որ յաբը, որ յաճախ մենք կը ճախ մենք կը ճախ մենք կը ճախ մենք կը 
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սահսահսահսահմամամամանենք իբնենք իբնենք իբնենք իբրեւ թերեւ թերեւ թերեւ թեթեւ ութեւ ութեւ ութեւ ուրարարարախուխուխուխութիւնը, միայն պահ թիւնը, միայն պահ թիւնը, միայն պահ թիւնը, միայն պահ 
մը լեցմը լեցմը լեցմը լեցնող ունող ունող ունող ուրարարարախուխուխուխութիւնը, այլ, ընդթիւնը, այլ, ընդթիւնը, այլ, ընդթիւնը, այլ, ընդհահահահակակակակառառառառակը, այն խոկը, այն խոկը, այն խոկը, այն խո----
րունկ ուրունկ ուրունկ ուրունկ ուրարարարախուխուխուխութեամբ` որ պէտք է լեցթեամբ` որ պէտք է լեցթեամբ` որ պէտք է լեցթեամբ` որ պէտք է լեցնէ մեր սրտին նէ մեր սրտին նէ մեր սրտին նէ մեր սրտին 
բաբաբաբաժակժակժակժակնենենեները, եւ հոն լեցրը, եւ հոն լեցրը, եւ հոն լեցրը, եւ հոն լեցուած գիուած գիուած գիուած գինին տենին տենին տենին տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն մեզ րէն մեզ րէն մեզ րէն մեզ 
պէտք է արպէտք է արպէտք է արպէտք է արբեցբեցբեցբեցնէ այդ ունէ այդ ունէ այդ ունէ այդ ուրարարարախուխուխուխութեամբ, ոթեամբ, ոթեամբ, ոթեամբ, ո´́́́չ թէ աշչ թէ աշչ թէ աշչ թէ աշխարխարխարխարհի հի հի հի 
գինիգինիգինիգինիին պարին պարին պարին պարգեգեգեգեւած ժաւած ժաւած ժաւած ժամամամամանանանանակակակակաւոր արւոր արւոր արւոր արբեբեբեբեցուցուցուցութեամթեամթեամթեամբը եւ բը եւ բը եւ բը եւ 
ուուուուրարարարախուխուխուխութեամթեամթեամթեամբը, այլ` աստբը, այլ` աստբը, այլ` աստբը, այլ` աստուաուաուաուածածածածային գինիյին գինիյին գինիյին գինիին, Աին, Աին, Աին, Ասսսստուտուտուտու----
ծոծոծոծո´́́́յ պարյ պարյ պարյ պարգեգեգեգեւած ոււած ոււած ոււած ուրարարարախուխուխուխութեան գինիթեան գինիթեան գինիթեան գինիոոոովը, որուն արվը, որուն արվը, որուն արվը, որուն արբեբեբեբե----
ցուցուցուցումը եւ որուն պարմը եւ որուն պարմը եւ որուն պարմը եւ որուն պարգեգեգեգեւած զգլխոււած զգլխոււած զգլխոււած զգլխումը երմը երմը երմը երբեք մեր գիբեք մեր գիբեք մեր գիբեք մեր գիտակտակտակտակ----
ցուցուցուցութիւնը չի խաթիւնը չի խաթիւնը չի խաթիւնը չի խաւաւաւաւարեցրեցրեցրեցներ, այլ, ընդներ, այլ, ընդներ, այլ, ընդներ, այլ, ընդհահահահակակակակառառառառակը, այդ գիկը, այդ գիկը, այդ գիկը, այդ գի----
տակտակտակտակցուցուցուցութիւնը առաթիւնը առաթիւնը առաթիւնը առաւել եւս կը բաւել եւս կը բաւել եւս կը բաւել եւս կը բանայ, որնայ, որնայ, որնայ, որպէսպէսպէսպէսզի տեսզի տեսզի տեսզի տես----
նենք, մեր կեաննենք, մեր կեաննենք, մեր կեաննենք, մեր կեանքին մէջ ճանչքին մէջ ճանչքին մէջ ճանչքին մէջ ճանչնանք նանք նանք նանք եւ կարեւ կարեւ կարեւ կարդանք առադանք առադանք առադանք առա----
տօտօտօտօրէն մերէն մերէն մերէն մեզի շնորհզի շնորհզի շնորհզի շնորհուած բոուած բոուած բոուած բոլոր պարլոր պարլոր պարլոր պարգեւգեւգեւգեւնենենեները, եւ այդ րը, եւ այդ րը, եւ այդ րը, եւ այդ 
պարպարպարպարգեւգեւգեւգեւնենենեներուն դիրուն դիրուն դիրուն դիմաց բնամաց բնամաց բնամաց բնակակակականօնօնօնօրէն մեր սիրրէն մեր սիրրէն մեր սիրրէն մեր սիրտետետետերը լեցրը լեցրը լեցրը լեց----
ուին գոուին գոուին գոուին գոհուհուհուհունանանանակուկուկուկութեամթեամթեամթեամբը, որ Աստբը, որ Աստբը, որ Աստբը, որ Աստուած աուած աուած աուած ա´́́́յսյսյսյսքան բաքան բաքան բաքան բա----
ներ պարներ պարներ պարներ պարգեգեգեգեւեր է մեւեր է մեւեր է մեւեր է մեզի, որոնց դիզի, որոնց դիզի, որոնց դիզի, որոնց դիմաց, հեմաց, հեմաց, հեմաց, հետետետետեւաւաւաւաբար, մենք բար, մենք բար, մենք բար, մենք 
շնորշնորշնորշնորհահահահակալ եւ երախկալ եւ երախկալ եւ երախկալ եւ երախտատատատապարտ պէտք է ըլպարտ պէտք է ըլպարտ պէտք է ըլպարտ պէտք է ըլլանք, եւ որ լանք, եւ որ լանք, եւ որ լանք, եւ որ 
ուուուուրիշ կերրիշ կերրիշ կերրիշ կերպով չեպով չեպով չեպով չե´́́́նք կրնար արնք կրնար արնք կրնար արնք կրնար արտատատատայայյայյայյայտել, եթէ ոչ տել, եթէ ոչ տել, եթէ ոչ տել, եթէ ոչ 
միայն` ծաղմիայն` ծաղմիայն` ծաղմիայն` ծաղկեցկեցկեցկեցնենենենելով, աճեցլով, աճեցլով, աճեցլով, աճեցնենենենելով այդ ուլով այդ ուլով այդ ուլով այդ ուրարարարախուխուխուխութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
մեր մէջմեր մէջմեր մէջմեր մէջ::::    

գ) Բայց նագ) Բայց նագ) Բայց նագ) Բայց նաեւ մեեւ մեեւ մեեւ մեզի ընզի ընզի ընզի ընծայծայծայծայուած վերուած վերուած վերուած վերջին կաջին կաջին կաջին կարերերերեւոր ւոր ւոր ւոր 
մտամտամտամտածուծուծուծումը այն է` որ Աստմը այն է` որ Աստմը այն է` որ Աստմը այն է` որ Աստուած իր շնորհքուած իր շնորհքուած իր շնորհքուած իր շնորհքնենենեները կը րը կը րը կը րը կը 
պարպարպարպարգեգեգեգեւէ ուէ ուէ ուէ ո´́́́չ միաչ միաչ միաչ միայն մեր անյն մեր անյն մեր անյն մեր անձեձեձեձերուն հարուն հարուն հարուն համարմարմարմար::::        

Ձեր միտՁեր միտՁեր միտՁեր միտքեքեքեքերը պահ մը վերը պահ մը վերը պահ մը վերը պահ մը վերարարարադարդարդարդարձուձուձուձուցէք Աստցէք Աստցէք Աստցէք Աստուաուաուաուա----
ծածածածամօրմօրմօրմօր::::    ՀրեշՀրեշՀրեշՀրեշտատատատակը Ասկը Ասկը Ասկը Աստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ ըսաւ իրեն.մէ ըսաւ իրեն.մէ ըսաւ իրեն.մէ ըսաւ իրեն.----    ՈւՈւՈւՈւ----
րարարարա´́́́խ եղիր, շնորխ եղիր, շնորխ եղիր, շնորխ եղիր, շնորհընհընհընհընկալ Կոյս, Տէկալ Կոյս, Տէկալ Կոյս, Տէկալ Կոյս, Տէրը քերը քերը քերը քեզի հետ էզի հետ էզի հետ էզի հետ է::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
ինինինինչո՞ւ Աստչո՞ւ Աստչո՞ւ Աստչո՞ւ Աստուած այդ ուուած այդ ուուած այդ ուուած այդ ուրարարարախուխուխուխութիւնը, այդ շնորհքթիւնը, այդ շնորհքթիւնը, այդ շնորհքթիւնը, այդ շնորհքնենենեները րը րը րը 
եւ իր ներեւ իր ներեւ իր ներեւ իր ներկակակակայույույույութիւնթիւնթիւնթիւնը կը պարը կը պարը կը պարը կը պարգեգեգեգեւէ մեւէ մեւէ մեւէ մեզի, եթէ ոչ անոզի, եթէ ոչ անոզի, եթէ ոչ անոզի, եթէ ոչ անո´́́́ր ր ր ր 
հահահահամար` որ նոյն այդ ումար` որ նոյն այդ ումար` որ նոյն այդ ումար` որ նոյն այդ ուրարարարախուխուխուխութիւնը, նոյն այդ շնորհքթիւնը, նոյն այդ շնորհքթիւնը, նոյն այդ շնորհքթիւնը, նոյն այդ շնորհք----
նենենեները եւ Ասրը եւ Ասրը եւ Ասրը եւ Աստուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներկակակակայույույույութեան այդ վստաթեան այդ վստաթեան այդ վստաթեան այդ վստահուհուհուհութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
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բաբաբաբաժին դարձժին դարձժին դարձժին դարձնենք նանենք նանենք նանենք նաեւ ուեւ ուեւ ուեւ ուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն, որրուն, որրուն, որրուն, որպէսպէսպէսպէսզի դուն զի դուն զի դուն զի դուն 
քեզքեզքեզքեզմէ ումէ ումէ ումէ ուրիրիրիրիշին եւ աշշին եւ աշշին եւ աշշին եւ աշխարխարխարխարհին բան մը տաս, Ասհին բան մը տաս, Ասհին բան մը տաս, Ասհին բան մը տաս, Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
պարպարպարպարգգգգեեեեւը առաւը առաւը առաւը առատատատատացած վեցած վեցած վեցած վերարարարադարձդարձդարձդարձնես ունես ունես ունես ուրիրիրիրիշինշինշինշին::::    

1.1.1.1.----    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրը ինք Ասրը ինք Ասրը ինք Ասրը ինք Աստուտուտուտուծոյ այդ կոծոյ այդ կոծոյ այդ կոծոյ այդ կոչը լսեց չը լսեց չը լսեց չը լսեց 
եւ այդ կոեւ այդ կոեւ այդ կոեւ այդ կոչին ամչին ամչին ամչին ամբողբողբողբողջաջաջաջական թարգկան թարգկան թարգկան թարգմամամամանունունունութիւնը եղաւ իր թիւնը եղաւ իր թիւնը եղաւ իր թիւնը եղաւ իր 
կեանկեանկեանկեանքովքովքովքով::::    Եւ, ինչԵւ, ինչԵւ, ինչԵւ, ինչպէս մեր եկեպէս մեր եկեպէս մեր եկեպէս մեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ հայւոյ հայւոյ հայւոյ հայրերերերերուն գերուն գերուն գերուն գեղեղեղեղե----
ցիկ բացիկ բացիկ բացիկ բացատցատցատցատրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները կրը կրը կրը կ’’’’ըսեն, ինք` որ այս աշըսեն, ինք` որ այս աշըսեն, ինք` որ այս աշըսեն, ինք` որ այս աշխարխարխարխարհի հի հի հի 
հահահահամամամամատատատատարած ծորած ծորած ծորած ծովէն առնվէն առնվէն առնվէն առնուած ոստուած ոստուած ոստուած ոստրէ մըն էր` այդ ոստրէ մըն էր` այդ ոստրէ մըն էր` այդ ոստրէ մըն էր` այդ ոստ----
րէրէրէրէին մէջ աճեին մէջ աճեին մէջ աճեին մէջ աճեցուց եւ պացուց եւ պացուց եւ պացուց եւ պահեց այն հեց այն հեց այն հեց այն ,,,,թանթանթանթանկակակակագին մարգին մարգին մարգին մարգագագագարիրիրիրի----
տըտըտըտը» » » » (հմմտ Մտ 13.46), որով պի(հմմտ Մտ 13.46), որով պի(հմմտ Մտ 13.46), որով պի(հմմտ Մտ 13.46), որով պիտի զգլխէր աշտի զգլխէր աշտի զգլխէր աշտի զգլխէր աշխարխարխարխարհի հի հի հի 
բոբոբոբոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդիդիդիդիկը. այն թանկը. այն թանկը. այն թանկը. այն թանկակակակագին մարգին մարգին մարգին մարգագագագարիրիրիրիտը, որ արտը, որ արտը, որ արտը, որ ար----
քաքաքաքայույույույութեան գանձն էր (հմմտ Մտ 13.44), եւ որթեան գանձն էր (հմմտ Մտ 13.44), եւ որթեան գանձն էր (հմմտ Մտ 13.44), եւ որթեան գանձն էր (հմմտ Մտ 13.44), եւ որուն պիուն պիուն պիուն պիտի տի տի տի 
գագագագային բոյին բոյին բոյին բոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդիկ` այդ գանդիկ` այդ գանդիկ` այդ գանդիկ` այդ գանձը առձը առձը առձը առնենենենելու եւ պալու եւ պալու եւ պալու եւ պահեհեհեհելու լու լու լու 
հահահահամար իրենց մէջ, դառմար իրենց մէջ, դառմար իրենց մէջ, դառմար իրենց մէջ, դառնանանանալով իսլով իսլով իսլով իսկակակակական պատկան պատկան պատկան պատկեկեկեկերը րը րը րը 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամօր, որ, հեմօր, որ, հեմօր, որ, հեմօր, որ, հետետետետեւաւաւաւաբար, մեր բոբար, մեր բոբար, մեր բոբար, մեր բոլոլոլոլորին տիրին տիրին տիրին տիպար պար պար պար 
մայմայմայմայրը հանրը հանրը հանրը հանդիդիդիդիսասասասացաւ այդ ձեցաւ այդ ձեցաւ այդ ձեցաւ այդ ձեւովւովւովւով::::    

2.2.2.2.----    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրը այդ կորը այդ կորը այդ կորը այդ կոչը լսեչը լսեչը լսեչը լսելով` այս աշլով` այս աշլով` այս աշլով` այս աշ----
խարխարխարխարհի մէջ փշահի մէջ փշահի մէջ փշահի մէջ փշաբեր բնուբեր բնուբեր բնուբեր բնութեան տունթեան տունթեան տունթեան տունկին վրայ դարկին վրայ դարկին վրայ դարկին վրայ դարձաւ ձաւ ձաւ ձաւ 
այն գեայն գեայն գեայն գեղեղեղեղեցիկ, գեցիկ, գեցիկ, գեցիկ, գեղուղուղուղուղէշ որղէշ որղէշ որղէշ որթաթաթաթատունտունտունտունկը, որ իր վրայ աճեկը, որ իր վրայ աճեկը, որ իր վրայ աճեկը, որ իր վրայ աճե----
ցուց անցուց անցուց անցուց անմամամամահուհուհուհութեան խաթեան խաթեան խաթեան խաղողողողողը, աշղը, աշղը, աշղը, աշխարխարխարխարհին անհին անհին անհին անմամամամահուհուհուհու----
թիւն պարթիւն պարթիւն պարթիւն պարգեգեգեգեւող խաւող խաւող խաւող խաղողողողողըղըղըղը::::    Ամէնքս ալ, ըստ ՔրիսԱմէնքս ալ, ըստ ՔրիսԱմէնքս ալ, ըստ ՔրիսԱմէնքս ալ, ըստ Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
բաբաբաբացատցատցատցատրուրուրուրութեան, ճիւթեան, ճիւթեան, ճիւթեան, ճիւղեր ենք` որոնք հասղեր ենք` որոնք հասղեր ենք` որոնք հասղեր ենք` որոնք հաստատտատտատտատուած ուած ուած ուած 
պպպպէտք է ըլէտք է ըլէտք է ըլէտք է ըլլան լան լան լան ,,,,ճշմաճշմաճշմաճշմարիտ Որրիտ Որրիտ Որրիտ Որթաթաթաթատունտունտունտունկինկինկինկին»»»»՝ Քրիս՝ Քրիս՝ Քրիս՝ Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
վրայ (տեվրայ (տեվրայ (տեվրայ (տե´́́́ս Յհ 15.1)ս Յհ 15.1)ս Յհ 15.1)ս Յհ 15.1)::::    Եւ ինչԵւ ինչԵւ ինչԵւ ինչպէս Աստպէս Աստպէս Աստպէս Աստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրը ինք րը ինք րը ինք րը ինք 
աշաշաշաշխարխարխարխարհին պարհին պարհին պարհին պարգեգեգեգեւեց անւեց անւեց անւեց անմամամամահուհուհուհութեան այդ ողթեան այդ ողթեան այդ ողթեան այդ ողկոյկոյկոյկոյզը` զը` զը` զը` 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս, այնտոս, այնտոս, այնտոս, այնպէս ալ մենք, եթէ չենք կրնար զՔրիսպէս ալ մենք, եթէ չենք կրնար զՔրիսպէս ալ մենք, եթէ չենք կրնար զՔրիսպէս ալ մենք, եթէ չենք կրնար զՔրիստոս տոս տոս տոս 
ծնածնածնածնանիլ մեզնիլ մեզնիլ մեզնիլ մեզմէ, որովմէ, որովմէ, որովմէ, որովհեհեհեհետեւ Քրիստեւ Քրիստեւ Քրիստեւ Քրիստոս միայն անտոս միայն անտոս միայն անտոս միայն անգգգգամ մը ամ մը ամ մը ամ մը 
պէտք էր ծնէր աշպէտք էր ծնէր աշպէտք էր ծնէր աշպէտք էր ծնէր աշխարխարխարխարհի մէջ, բայց մեզհի մէջ, բայց մեզհի մէջ, բայց մեզհի մէջ, բայց մեզմով, եմով, եմով, եմով, ե´́́́ւ մեր ւ մեր ւ մեր ւ մեր 
խօսխօսխօսխօսքով եքով եքով եքով ե´́́́ւ մեր կեանւ մեր կեանւ մեր կեանւ մեր կեանքի օրիքի օրիքի օրիքի օրինանանանակով, մարկով, մարկով, մարկով, մարդոց սիրդոց սիրդոց սիրդոց սիրտետետետե----
րուն մէջ պէտք է վերսրուն մէջ պէտք է վերսրուն մէջ պէտք է վերսրուն մէջ պէտք է վերստին ծնունդ տանք Քրիստին ծնունդ տանք Քրիստին ծնունդ տանք Քրիստին ծնունդ տանք Քրիստոտոտոտոսի եւ սի եւ սի եւ սի եւ 
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քրիսքրիսքրիսքրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական հական հական հական հաւատւատւատւատքին, այդ ձեքին, այդ ձեքին, այդ ձեքին, այդ ձեւով անոնց կեանւով անոնց կեանւով անոնց կեանւով անոնց կեան----
քին մէջ անքին մէջ անքին մէջ անքին մէջ անմամամամահուհուհուհութեան պտութեան պտութեան պտութեան պտուղը բեղը բեղը բեղը բերերերերելով Ասլով Ասլով Ասլով Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
կամկամկամկամքին հաքին հաքին հաքին համամամամաձայն, այդձայն, այդձայն, այդձայն, այդպիպիպիպիսով անսով անսով անսով անգամ մը եւս Աստգամ մը եւս Աստգամ մը եւս Աստգամ մը եւս Աստ----
ուաուաուաուածածածածամօր օրիմօր օրիմօր օրիմօր օրինանանանակը բեկը բեկը բեկը բերերերերելով մեր անլով մեր անլով մեր անլով մեր անձեձեձեձերուն վրայրուն վրայրուն վրայրուն վրայ::::    

3.3.3.3.----    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրը ինք Ասրը ինք Ասրը ինք Ասրը ինք Աստուտուտուտուծոյ բածոյ բածոյ բածոյ բանանանանաւոր հօւոր հօւոր հօւոր հօ----
տին մէկ անտին մէկ անտին մէկ անտին մէկ անդամն էր, երինջ մը`դամն էր, երինջ մը`դամն էր, երինջ մը`դամն էր, երինջ մը`    անաանաանաանապապապապական, երինջ կան, երինջ կան, երինջ կան, երինջ 
մը` անմը` անմը` անմը` անփորձ, սուրբ եւ մափորձ, սուրբ եւ մափորձ, սուրբ եւ մափորձ, սուրբ եւ մաքուր, որ իրքուր, որ իրքուր, որ իրքուր, որ իրմէ ծնաւ մէ ծնաւ մէ ծնաւ մէ ծնաւ ,,,,պապապապարարրարրարրարտ տ տ տ 
եզըեզըեզըեզը». ». ». ». այն պաայն պաայն պաայն պարարտ եզը, որ Հայրն Աստրարտ եզը, որ Հայրն Աստրարտ եզը, որ Հայրն Աստրարտ եզը, որ Հայրն Աստուած իր բոուած իր բոուած իր բոուած իր բոլոր լոր լոր լոր 
անաանաանաանառակ որռակ որռակ որռակ որդիդիդիդինենենեներուն դարրուն դարրուն դարրուն դարձին առիձին առիձին առիձին առիթով ութով ութով ութով ուզեց զեզեց զեզեց զեզեց զենել, նել, նել, նել, 
մորմորմորմորթել, որթել, որթել, որթել, որպէսպէսպէսպէսզի անոնց հազի անոնց հազի անոնց հազի անոնց համար արմար արմար արմար արքաքաքաքայույույույութեան խնճոյթեան խնճոյթեան խնճոյթեան խնճոյ----
քի սեքի սեքի սեքի սեղաղաղաղանը բանը բանը բանը բանայ (հմմտ Ղկ 15.23)նայ (հմմտ Ղկ 15.23)նայ (հմմտ Ղկ 15.23)նայ (հմմտ Ղկ 15.23)::::    Եւ ԱստԵւ ԱստԵւ ԱստԵւ Աստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայ----
րը իրը իրը իրը ի´́́́նք եղաւ այդ սենք եղաւ այդ սենք եղաւ այդ սենք եղաւ այդ սեղաղաղաղանը, որուն վրայ ըննը, որուն վրայ ըննը, որուն վրայ ըննը, որուն վրայ ընծածածածայուեյուեյուեյուեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
այդ պաայդ պաայդ պաայդ պարարտ եզըրարտ եզըրարտ եզըրարտ եզը::::    Եւ ամէն մէկս, ԱստԵւ ամէն մէկս, ԱստԵւ ամէն մէկս, ԱստԵւ ամէն մէկս, Աստուաուաուաուածածածածամօր օրիմօր օրիմօր օրիմօր օրի----
նանանանակով, մեր անկով, մեր անկով, մեր անկով, մեր անձին մէջ պաձին մէջ պաձին մէջ պաձին մէջ պատատատատարարարարագուգուգուգումոմոմոմովը Քրիսվը Քրիսվը Քրիսվը Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ` պէտք է անոր մարմծոյ` պէտք է անոր մարմծոյ` պէտք է անոր մարմծոյ` պէտք է անոր մարմնին եւ արնին եւ արնին եւ արնին եւ արեան հաեան հաեան հաեան հաղորղորղորղոր----
դուդուդուդութիւնը իբթիւնը իբթիւնը իբթիւնը իբրեւ կենրեւ կենրեւ կենրեւ կենդադադադանի խօսք եւ պատնի խօսք եւ պատնի խօսք եւ պատնի խօսք եւ պատգամ, եւ հագամ, եւ հագամ, եւ հագամ, եւ հա----
ւատք եւ յաւատք եւ յաւատք եւ յաւատք եւ յաւիւիւիւիտետետետենանանանակակակականունունունութեան դրօշ, տաթեան դրօշ, տաթեան դրօշ, տաթեան դրօշ, տանինինինինք ունք ունք ունք ուրիշրիշրիշրիշնենենենե----
րու կեանրու կեանրու կեանրու կեանքին մէջ, որքին մէջ, որքին մէջ, որքին մէջ, որպէսպէսպէսպէսզի այդ կեանզի այդ կեանզի այդ կեանզի այդ կեանքեքեքեքերը դառրը դառրը դառրը դառնան նան նան նան 
փրկուփրկուփրկուփրկութեան եւ յաղթեան եւ յաղթեան եւ յաղթեան եւ յաղթաթաթաթանանանանակի սահկի սահկի սահկի սահմանմանմանմանուած կեանուած կեանուած կեանուած կեանքերքերքերքեր::::    

ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբար, սիբար, սիբար, սիբար, սիրերերերելիլիլիլիներ, եկէք այներ, եկէք այներ, եկէք այներ, եկէք այսօր գիսօր գիսօր գիսօր գիտակտակտակտակցինք, ցինք, ցինք, ցինք, 
թէ Աստթէ Աստթէ Աստթէ Աստուած այդ ուուած այդ ուուած այդ ուուած այդ ուրարարարախուխուխուխութեան կանթեան կանթեան կանթեան կանչած է մեզչած է մեզչած է մեզչած է մեզ::::    Մեր Մեր Մեր Մեր 
կեանկեանկեանկեանքի բազքի բազքի բազքի բազմամամամատետետետեսակ տրտմուսակ տրտմուսակ տրտմուսակ տրտմութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը    գիգիգիգիտատատատակից ճիկից ճիկից ճիկից ճի----
գով եւ կագով եւ կագով եւ կագով եւ կամամամամաւուուուորարարարապէս պէտք է մոռպէս պէտք է մոռպէս պէտք է մոռպէս պէտք է մոռնանք, որնանք, որնանք, որնանք, որպէսպէսպէսպէսզի տէր զի տէր զի տէր զի տէր 
ըլըլըլըլլանք այդ ուլանք այդ ուլանք այդ ուլանք այդ ուրարարարախուխուխուխութեան եւ անոր խօսթեան եւ անոր խօսթեան եւ անոր խօսթեան եւ անոր խօսնակնակնակնակներն ու ներն ու ներն ու ներն ու 
պատպատպատպատգագագագամամամամախօխօխօխօսնեսնեսնեսները ըլրը ըլրը ըլրը ըլլանք աշլանք աշլանք աշլանք աշխարխարխարխարհի մէջհի մէջհի մէջհի մէջ::::    

ԲաԲաԲաԲանանանանա´́́́նք մեր մտքենք մեր մտքենք մեր մտքենք մեր մտքերուն եւ հորուն եւ հորուն եւ հորուն եւ հոգիգիգիգինենենեներուն գանրուն գանրուն գանրուն գանձաձաձաձա----
րանրանրանրաննենենեները, տեսրը, տեսրը, տեսրը, տեսնենենենե´́́́նք այն բազնք այն բազնք այն բազնք այն բազմամամամապապապապատիկ պարտիկ պարտիկ պարտիկ պարգեւգեւգեւգեւնենենեներու րու րու րու 
ծիծիծիծիաաաածածածածանը, որ կը բացնը, որ կը բացնը, որ կը բացնը, որ կը բացուի այնուի այնուի այնուի այնտեղ, եւ այդ ծիտեղ, եւ այդ ծիտեղ, եւ այդ ծիտեղ, եւ այդ ծիաաաածածածածանին գենին գենին գենին գե----
ղեցղեցղեցղեցկուկուկուկութեամթեամթեամթեամբը ոբը ոբը ոբը ո´́́́չ միայն մենք արչ միայն մենք արչ միայն մենք արչ միայն մենք արբեբեբեբենանք, այլ մանանք, այլ մանանք, այլ մանանք, այլ մանանանանա----
ւանդ արւանդ արւանդ արւանդ արբեցբեցբեցբեցնենք բոնենք բոնենք բոնենք բոլոլոլոլո´́́́ր անոնք, որոնց կեանր անոնք, որոնց կեանր անոնք, որոնց կեանր անոնք, որոնց կեանքին մերքին մերքին մերքին մեր----
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ձաձաձաձաւոր դարւոր դարւոր դարւոր դարձուձուձուձուցեր է մեզ Աստցեր է մեզ Աստցեր է մեզ Աստցեր է մեզ Աստուած, անոուած, անոուած, անոուած, անո´́́́նց կեաննց կեաննց կեաննց կեանքին քին քին քին 
հահահահա----րըսրըսրըսրըստացտացտացտացման համան համան համան համարմարմարմար::::    

Եւ, մաԵւ, մաԵւ, մաԵւ, մանանանանաւանդւանդւանդւանդ, , , , գիտգիտգիտգիտնանք, որ այդ ունանք, որ այդ ունանք, որ այդ ունանք, որ այդ ուրարարարախուխուխուխութիւնն թիւնն թիւնն թիւնն 
ու պարու պարու պարու պարգեւգեւգեւգեւնենենեները տրուած են` որը տրուած են` որը տրուած են` որը տրուած են` ո´́́́չ միայն մեչ միայն մեչ միայն մեչ միայն մեզի հազի հազի հազի համար, մար, մար, մար, 
այլ` որայլ` որայլ` որայլ` որպէսպէսպէսպէսզի ուզի ուզի ուզի ուրիշրիշրիշրիշնենենեներու կեանրու կեանրու կեանրու կեանքը քաղցքը քաղցքը քաղցքը քաղցրացրացրացրացնենքնենքնենքնենք::::    Եւ ով Եւ ով Եւ ով Եւ ով 
որ կը գիոր կը գիոր կը գիոր կը գիտակտակտակտակցի այս կոցի այս կոցի այս կոցի այս կոչուչուչուչումին, գիմին, գիմին, գիմին, գիտէ` թէ իր կեանտէ` թէ իր կեանտէ` թէ իր կեանտէ` թէ իր կեանքը քը քը քը 
միայն իրեն չիմիայն իրեն չիմիայն իրեն չիմիայն իրեն չի´́́́    պատպատպատպատկակակականիր, մանիր, մանիր, մանիր, մանանանանաւանդ հաւանդ հաւանդ հաւանդ հաւաւաւաւատացտացտացտացեալ եալ եալ եալ 
ոեոեոեոեւէ ւէ ւէ ւէ անձ, որ Քրիսանձ, որ Քրիսանձ, որ Քրիսանձ, որ Քրիստոտոտոտոսի միսի միսի միսի միաաաացուցուցուցուցած է ինքցած է ինքցած է ինքցած է ինքզինք, գիզինք, գիզինք, գիզինք, գիտէ` տէ` տէ` տէ` 
թէ Քրիսթէ Քրիսթէ Քրիսթէ Քրիստոտոտոտոսով իր կեանսով իր կեանսով իր կեանսով իր կեանքը կը պատքը կը պատքը կը պատքը կը պատկակակականի Ասնի Ասնի Ասնի Աստուտուտուտուծոյ եւ ծոյ եւ ծոյ եւ ծոյ եւ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ընտատատատանինինինիքին, եւ իր կեանքին, եւ իր կեանքին, եւ իր կեանքին, եւ իր կեանքը եւ իրեն տրուած քը եւ իրեն տրուած քը եւ իրեն տրուած քը եւ իրեն տրուած 
բոբոբոբոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի պարկի պարկի պարկի պարգեւգեւգեւգեւնենենեները, կարը, կարը, կարը, կարերերերելիուլիուլիուլիութիւնթիւնթիւնթիւններն ու կաներն ու կաներն ու կաներն ու կա----
րորորորողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները կը նուիրը կը նուիրը կը նուիրը կը նուիրարարարաբեբեբեբերէ, որրէ, որրէ, որրէ, որպպպպէսէսէսէսզի հազի հազի հազի հասասասասարարարարակաց կաց կաց կաց 
մեր կեանմեր կեանմեր կեանմեր կեանքը հարսքը հարսքը հարսքը հարստատատատանայ, եւ ամնայ, եւ ամնայ, եւ ամնայ, եւ ամբողջ Ասբողջ Ասբողջ Ասբողջ Աստուտուտուտուծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդին կեանդին կեանդին կեանդին կեանքը դառքը դառքը դառքը դառնայ այն օրհննայ այն օրհննայ այն օրհննայ այն օրհնեալ, պաեալ, պաեալ, պաեալ, պարարտ, րարտ, րարտ, րարտ, 
պարպարպարպարգեգեգեգեւաւաւաւառատ կեանռատ կեանռատ կեանռատ կեանքը, որ կրնայ միայն իսքը, որ կրնայ միայն իսքը, որ կրնայ միայն իսքը, որ կրնայ միայն իսկակակակական օրհկան օրհկան օրհկան օրհ----
նունունունութիւն, իսթիւն, իսթիւն, իսթիւն, իսկակակակական գոկան գոկան գոկան գոհուհուհուհութիւն, շնորթիւն, շնորթիւն, շնորթիւն, շնորհահահահակակակակալուլուլուլութիւն եւ թիւն եւ թիւն եւ թիւն եւ 
երախերախերախերախտատատատագիգիգիգիտուտուտուտութիւն դառթիւն դառթիւն դառթիւն դառնալ`նալ`նալ`նալ`    մամամամատուցտուցտուցտուցուած Հօուած Հօուած Հօուած Հօրը, րը, րը, րը, 
ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդիին եւ Սուրբ Հոգիին եւ Սուրբ Հոգիին եւ Սուրբ Հոգիին եւ Սուրբ Հոգիինինինին::::    
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ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԱՅՐԸ՝ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԱՅՐԸ՝ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԱՅՐԸ՝ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԱՅՐԸ՝ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 

ԿԵՆԴԱՆԻ ՏԱՊԱՆԱԿԸԿԵՆԴԱՆԻ ՏԱՊԱՆԱԿԸԿԵՆԴԱՆԻ ՏԱՊԱՆԱԿԸԿԵՆԴԱՆԻ ՏԱՊԱՆԱԿԸ    
    

,,,,ԿենԿենԿենԿենդադադադանի տանի տանի տանի տապապապապանակ կտանակ կտանակ կտանակ կտակակակակա----
րարարարանաց նոնաց նոնաց նոնաց նորոյ ուխրոյ ուխրոյ ուխրոյ ուխտիստիստիստիս,,,,    որով ելք յերորով ելք յերորով ելք յերորով ելք յեր----
կիր աւետկիր աւետկիր աւետկիր աւետեաց հորդեաց հորդեաց հորդեաց հորդեալ Հոգեալ Հոգեալ Հոգեալ Հոգւով ի քեզ ւով ի քեզ ւով ի քեզ ւով ի քեզ 
տպատպատպատպաւորւորւորւորեալ Բաեալ Բաեալ Բաեալ Բանիննիննիննին....    վասն որոյ վասն որոյ վասն որոյ վասն որոյ 
ամեամեամեամենեքնեքնեքնեքեան զքեզ միշտ մեեան զքեզ միշտ մեեան զքեզ միշտ մեեան զքեզ միշտ մեծածածածացուցուցուցուցացացացա----
նեմքնեմքնեմքնեմք»»»»::::        

,,,,Նոր ՈւխՆոր ՈւխՆոր ՈւխՆոր Ուխտի գիրտի գիրտի գիրտի գիրքեքեքեքերուն որուն որուն որուն ո՜՜՜՜վ կենվ կենվ կենվ կեն----
դադադադանի տանի տանի տանի տապապապապանակնակնակնակ....    ՀոգիՀոգիՀոգիՀոգիին կողին կողին կողին կողմէ քու մէ քու մէ քու մէ քու 
մէջդ մարմմէջդ մարմմէջդ մարմմէջդ մարմնանանանացած Բացած Բացած Բացած Բանը քեզնը քեզնը քեզնը քեզմոմոմոմո´́́́վ էր վ էր վ էր վ էր 
որ ճամոր ճամոր ճամոր ճամբայ պատբայ պատբայ պատբայ պատրասրասրասրաստեց դէտեց դէտեց դէտեց դէպի խոսպի խոսպի խոսպի խոս----
տացտացտացտացուած երուած երուած երուած երկիկիկիկիրըրըրըրը....    ուսուսուսուստի բոտի բոտի բոտի բոլորսլորսլորսլորս    անանանան----
դադադադադար կը փադար կը փադար կը փադար կը փառառառառաբաբաբաբանենք քեզնենք քեզնենք քեզնենք քեզ»»»»::::        
                    ՇարականՇարականՇարականՇարական    

    
ԳեԳեԳեԳեղեղեղեղեցիկ շացիկ շացիկ շացիկ շարարարարակակակականի մը իմասնի մը իմասնի մը իմասնի մը իմաստատատատալից այս բալից այս բալից այս բալից այս բառերն ռերն ռերն ռերն 

ու տոու տոու տոու տողեղեղեղերը այրը այրը այրը այսօրսօրսօրսօր,,,,    ՍՍՍՍ....    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածծածծածծածնի վենի վենի վենի վերարարարափոխփոխփոխփոխման ման ման ման 
տօտօտօտօնին առինին առինին առինին առիթովթովթովթով,,,,    անանանանգամ մը եւս մեր առգամ մը եւս մեր առգամ մը եւս մեր առգամ մը եւս մեր առջեւ կը բաջեւ կը բաջեւ կը բաջեւ կը բանան նան նան նան 
այն մեծ խորայն մեծ խորայն մեծ խորայն մեծ խորհուրհուրհուրհուրդըդըդըդը,,,,    որ կոր կոր կոր կ’’’’ընդգրընդգրընդգրընդգրկէ Ասկէ Ասկէ Ասկէ Աստուտուտուտուծոյ ծրածոյ ծրածոյ ծրածոյ ծրագիգիգիգիրը րը րը րը 
ամամամամբողջ՝ իր անցբողջ՝ իր անցբողջ՝ իր անցբողջ՝ իր անցեալ պատեալ պատեալ պատեալ պատկեկեկեկերովրովրովրով,,,,    իր ներիր ներիր ներիր ներկայ եւ շակայ եւ շակայ եւ շակայ եւ շարուրուրուրու----
նանանանակակակակական խորկան խորկան խորկան խորհուրհուրհուրհուրդովդովդովդով,,,,    եւ մաեւ մաեւ մաեւ մանանանանաւանդ՝ իր գաւանդ՝ իր գաւանդ՝ իր գաւանդ՝ իր գալիքլիքլիքլիք,,,,    
ապաապաապաապագագագագայի պատյի պատյի պատյի պատկեկեկեկերարարարացուցուցուցումովմովմովմով::::    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրը այնրը այնրը այնրը այն----
տեղ՝ այս բատեղ՝ այս բատեղ՝ այս բատեղ՝ այս բառեռեռեռերուն մէջ կը ներրուն մէջ կը ներրուն մէջ կը ներրուն մէջ կը ներկակակակայացյացյացյացուի այուի այուի այուի այնքանքանքանքա՜՜՜՜ն գեն գեն գեն գե----
ղեղեղեղեցիկ կերցիկ կերցիկ կերցիկ կերպովպովպովպով,,,,    իբիբիբիբրեւ Տարեւ Տարեւ Տարեւ Տապապապապանանանանակըկըկըկը,,,,    ՏաՏաՏաՏապապապապանանանանակը Ուխկը Ուխկը Ուխկը Ուխ----
տինտինտինտին::::    ՈՈՈՈ´́́́չ այն հին Ուխչ այն հին Ուխչ այն հին Ուխչ այն հին Ուխտինտինտինտին,,,,    որ Աստոր Աստոր Աստոր Աստուած կնքեց իր ժոուած կնքեց իր ժոուած կնքեց իր ժոուած կնքեց իր ժո----
ղողողողովուրվուրվուրվուրդին հդին հդին հդին հետետետետ,,,,    եւ ժաեւ ժաեւ ժաեւ ժամամամամանանանանակակակակաւոր բնոյթ մը տուաւ ւոր բնոյթ մը տուաւ ւոր բնոյթ մը տուաւ ւոր բնոյթ մը տուաւ 
անորանորանորանոր,,,,    այն Տաայն Տաայն Տաայն Տապապապապանանանանակին՝ որ պիկին՝ որ պիկին՝ որ պիկին՝ որ պիտի հաստի հաստի հաստի հաստատատատատուէր Վկատուէր Վկատուէր Վկատուէր Վկա----
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յույույույութեան Խոթեան Խոթեան Խոթեան Խորարարարանին մէջնին մէջնին մէջնին մէջ,,,,    կամ յեկամ յեկամ յեկամ յետոյ՝ արտոյ՝ արտոյ՝ արտոյ՝ արդէն քադէն քադէն քադէն քարարարարակերտ կերտ կերտ կերտ 
ՏաՏաՏաՏաճաճաճաճարինրինրինրին,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի իր մէջ բոզի իր մէջ բոզի իր մէջ բոզի իր մէջ բովանվանվանվանդադադադակէ աստկէ աստկէ աստկէ աստուաուաուաուածածածածային յին յին յին 
հահահահաւատւատւատւատքի կապքի կապքի կապքի կապուաուաուաուածուծուծուծութեան ամեթեան ամեթեան ամեթեան ամենէն կանէն կանէն կանէն կարերերերեւոր երեք ւոր երեք ւոր երեք ւոր երեք 
խորհրխորհրխորհրխորհրդադադադանիշնիշնիշնիշնենենեներըրըրըրը....    այլ՝ պիայլ՝ պիայլ՝ պիայլ՝ պիտի դառտի դառտի դառտի դառնար Տանար Տանար Տանար Տապապապապանանանանակը կը կը կը 
ՆոՆոՆոՆո´́́́ր Ուխր Ուխր Ուխր Ուխտինտինտինտին,,,,    այն Ուխայն Ուխայն Ուխայն Ուխտին՝ որուն խոստին՝ որուն խոստին՝ որուն խոստին՝ որուն խոստուտուտուտումը բազմը բազմը բազմը բազմիցս միցս միցս միցս 
տուաւ Աստտուաւ Աստտուաւ Աստտուաւ Աստուած Հին Կտաուած Հին Կտաուած Հին Կտաուած Հին Կտակակակակարարարարանի էջենի էջենի էջենի էջերունրունրունրուն,,,,    եւ որ պիեւ որ պիեւ որ պիեւ որ պի----
տի կատի կատի կատի կատարտարտարտարուէրուէրուէրուէր,,,,    որուն սպաորուն սպաորուն սպաորուն սպասուսուսուսումոմոմոմովը ապվը ապվը ապվը ապրերերերեցաւ Ասցաւ Ասցաւ Ասցաւ Աստուտուտուտու----
ծոյ կանչծոյ կանչծոյ կանչծոյ կանչուած այդ ժոուած այդ ժոուած այդ ժոուած այդ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդըդըդըդը,,,,    եւ որ օր մը դարեւ որ օր մը դարեւ որ օր մը դարեւ որ օր մը դարձաւ ձաւ ձաւ ձաւ 
իրաիրաիրաիրակակակականունունունութիւն՝ երբ Երեմթիւն՝ երբ Երեմթիւն՝ երբ Երեմթիւն՝ երբ Երեմիա մարիա մարիա մարիա մարգագագագարէրէրէրէին բաին բաին բաին բառեռեռեռերով՝ րով՝ րով՝ րով՝ 
,,,,ԱստԱստԱստԱստուած երկուած երկուած երկուած երկրի վրայ երեւրի վրայ երեւրի վրայ երեւրի վրայ երեւցաւ եւ մեր միցաւ եւ մեր միցաւ եւ մեր միցաւ եւ մեր միջեւ ապջեւ ապջեւ ապջեւ ապրերերերե----
ցաւցաւցաւցաւ»»»»::::        

Նոր ՈւխՆոր ՈւխՆոր ՈւխՆոր Ուխտին Տատին Տատին Տատին Տապապապապանանանանակըկըկըկը::::        
1111....----    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրը՝ Քրիսրը՝ Քրիսրը՝ Քրիսրը՝ Քրիստոտոտոտոսի Եկեսի Եկեսի Եկեսի Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ կենւոյ կենւոյ կենւոյ կեն----

դադադադանի Տանի Տանի Տանի Տապապապապանանանանակըկըկըկը::::        
Եւ այդ ՏաԵւ այդ ՏաԵւ այդ ՏաԵւ այդ Տապապապապանանանանակը առակը առակը առակը առաջին հերջին հերջին հերջին հերթին Քրիսթին Քրիսթին Քրիսթին Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 

սուրբ սուրբ սուրբ սուրբ ԵկեԵկեԵկեԵկեղեցիղեցիղեցիղեցիին պատին պատին պատին պատկեկեկեկերարարարացումն էցումն էցումն էցումն է::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւտեւտեւտեւ,,,,    ՏաՏաՏաՏա----
պապապապանանանանակը անցկը անցկը անցկը անցեաեաեաեալինլինլինլին,,,,    դրուած հին Տադրուած հին Տադրուած հին Տադրուած հին Տաճաճաճաճարի Սրբուրի Սրբուրի Սրբուրի Սրբութիւն թիւն թիւն թիւն 
ՍրբուՍրբուՍրբուՍրբութեանց բաթեանց բաթեանց բաթեանց բաժիժիժիժինին մէջնին մէջնին մէջնին մէջ,,,,    միայն փայտ եւ կամիայն փայտ եւ կամիայն փայտ եւ կամիայն փայտ եւ կառոյց չէրռոյց չէրռոյց չէրռոյց չէր::::    
Անոր մէջ կաԱնոր մէջ կաԱնոր մէջ կաԱնոր մէջ կային երեք կային երեք կային երեք կային երեք կարերերերեւոր խորհրւոր խորհրւոր խորհրւոր խորհրդադադադանիշնիշնիշնիշներներներներ....----        

աաաա....----    ԱռաԱռաԱռաԱռաջին հերջին հերջին հերջին հերթին Մովթին Մովթին Մովթին Մովսէս Ասսէս Ասսէս Ասսէս Աստուտուտուտուծոյ իսկ հրածոյ իսկ հրածոյ իսկ հրածոյ իսկ հրա----
մամամամանոնոնոնով անոր մէջ դրաւ Տասվ անոր մէջ դրաւ Տասվ անոր մէջ դրաւ Տասվ անոր մէջ դրաւ Տասնանանանաբանբանբանբանեայ Պատեայ Պատեայ Պատեայ Պատուիուիուիուիրանրանրանրաննենենենե----
րու զոյգ քարու զոյգ քարու զոյգ քարու զոյգ քարէ տախրէ տախրէ տախրէ տախտակտակտակտակնենենեներըրըրըրը,,,,    որոնք Ասորոնք Ասորոնք Ասորոնք Աստուտուտուտուծոյ իսկ ծոյ իսկ ծոյ իսկ ծոյ իսկ 
մամամամատով փոտով փոտով փոտով փորագրրագրրագրրագրուած էինուած էինուած էինուած էին,,,,    եւ ամեւ ամեւ ամեւ ամբողջ Օրէնբողջ Օրէնբողջ Օրէնբողջ Օրէնքին խտաքին խտաքին խտաքին խտա----
ցուցուցուցումը կու տամը կու տամը կու տամը կու տային իր ժոյին իր ժոյին իր ժոյին իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդինդինդինդին,,,,    իբիբիբիբրեւ հիմրեւ հիմրեւ հիմրեւ հիմնանանանական ուկան ուկան ուկան ու----
ղեղեղեղեցոյց աստցոյց աստցոյց աստցոյց աստուածուածուածուածպաշպաշպաշպաշտուտուտուտութեան եւ բաթեան եւ բաթեան եւ բաթեան եւ բարորորորոյայայայական վարկան վարկան վարկան վարքաքաքաքա----
գիգիգիգիծիծիծիծի::::        

բբբբ....----    ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդրորդրորդրորդ,,,,    ՄովՄովՄովՄովսէս ինք իր ձեռսէս ինք իր ձեռսէս ինք իր ձեռսէս ինք իր ձեռքով դարձքով դարձքով դարձքով դարձեալ եալ եալ եալ 
անոր մէջ դրաւ այն մաանոր մէջ դրաւ այն մաանոր մէջ դրաւ այն մաանոր մէջ դրաւ այն մանանանանանաննաննաննան,,,,    որորորորմէ ճամէ ճամէ ճամէ ճաշաշաշաշակեց Եբկեց Եբկեց Եբկեց Եբրարարարայեյեյեյե----
ցի ժոցի ժոցի ժոցի ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը անադը անադը անադը անապապապապատի դառն օրետի դառն օրետի դառն օրետի դառն օրերու իր փորրու իր փորրու իր փորրու իր փորձաձաձաձառուռուռուռու----
թեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ,,,,    երբ անօերբ անօերբ անօերբ անօթութութութութիւնը սկսաւ զինք տանթիւնը սկսաւ զինք տանթիւնը սկսաւ զինք տանթիւնը սկսաւ զինք տանջելջելջելջել,,,,    երբ երբ երբ երբ 
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սկսաւ փնտռել այն հանգսսկսաւ փնտռել այն հանգսսկսաւ փնտռել այն հանգսսկսաւ փնտռել այն հանգստուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները որ րը որ րը որ րը որ ուուուունէր անցնէր անցնէր անցնէր անց----
եաեաեաեալին՝ Եգիպլին՝ Եգիպլին՝ Եգիպլին՝ Եգիպտոտոտոտոսի մէջսի մէջսի մէջսի մէջ,,,,    երբ ստրկուերբ ստրկուերբ ստրկուերբ ստրկութեան դառն լութեան դառն լութեան դառն լութեան դառն լուծին ծին ծին ծին 
տակ կտակ կտակ կտակ կ’’’’ապապապապրէրրէրրէրրէր,,,,    բայց միբայց միբայց միբայց միաաաաժաժաժաժամամամամանակ այդ ստրկունակ այդ ստրկունակ այդ ստրկունակ այդ ստրկութեան թեան թեան թեան 
մէջ իրենց կաթմէջ իրենց կաթմէջ իրենց կաթմէջ իրենց կաթսասասասանենենեները լերը լերը լերը լեցուն էին ուցուն էին ուցուն էին ուցուն էին ուտետետետելիլիլիլիքովքովքովքով::::    Եւ հիԵւ հիԵւ հիԵւ հիմա մա մա մա 
որ Աստոր Աստոր Աստոր Աստուած ազաուած ազաուած ազաուած ազատուտուտուտութիւն պարթիւն պարթիւն պարթիւն պարգեգեգեգեւած էր իրենցւած էր իրենցւած էր իրենցւած էր իրենց,,,,    ազաազաազաազա----
տուտուտուտութեան մէջ՝ չէթեան մէջ՝ չէթեան մէջ՝ չէթեան մէջ՝ չէին ուին ուին ուին ուզեր այդ ազազեր այդ ազազեր այդ ազազեր այդ ազատուտուտուտութեան բեթեան բեթեան բեթեան բերած ներած ներած ներած նե----
ղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները կրելրը կրելրը կրելրը կրել::::    ԱստԱստԱստԱստուած երկուած երկուած երկուած երկնանանանայիյիյիյի´́́́ն Հաց պարն Հաց պարն Հաց պարն Հաց պարգեգեգեգե----
ւեց իրենցւեց իրենցւեց իրենցւեց իրենց....    երերերերկինկինկինկինքէն մաքէն մաքէն մաքէն մանանանանանան տենան տենան տենան տեղաղաղաղացուցցուցցուցցուց,,,,    ,,,,ՀրեշՀրեշՀրեշՀրեշտակտակտակտակ----
նենենեներուն Հարուն Հարուն Հարուն Հացըցըցըցը»»»»,,,,    ինչինչինչինչպէս պիպէս պիպէս պիպէս պիտի ըսէր Սաղտի ըսէր Սաղտի ըսէր Սաղտի ըսէր Սաղմոմոմոմոսասասասագիգիգիգիրը (Սղ րը (Սղ րը (Սղ րը (Սղ 
78.24)78.24)78.24)78.24),,,,    եւ այդ հաեւ այդ հաեւ այդ հաեւ այդ հացով ուցով ուցով ուցով ուզեց կշտացզեց կշտացզեց կշտացզեց կշտացնել զանել զանել զանել զանոնք ժանոնք ժանոնք ժանոնք ժամամամամա----
նանանանակակակակաւուուուորարարարապէսպէսպէսպէս,,,,    բայցբայցբայցբայց    իբիբիբիբրեւ խորհրրեւ խորհրրեւ խորհրրեւ խորհրդադադադանիշ անիշ անիշ անիշ ա´́́́յն Մայն Մայն Մայն Մանանանանա----
նանանանային՝ որ ապային՝ որ ապային՝ որ ապային՝ որ ապագագագագային պիյին պիյին պիյին պիտի տար անոնցտի տար անոնցտի տար անոնցտի տար անոնց::::        

գգգգ....----    Իսկ երԻսկ երԻսկ երԻսկ երրորդ խորհրրորդ խորհրրորդ խորհրրորդ խորհրդադադադանինինինիշըշըշըշը,,,,    որ պիոր պիոր պիոր պիտի դրուէր տի դրուէր տի դրուէր տի դրուէր 
այդ Ուխայդ Ուխայդ Ուխայդ Ուխտի Տատի Տատի Տատի Տապապապապանանանանակին մէջկին մէջկին մէջկին մէջ,,,,    ԱհաԱհաԱհաԱհարոն քարոն քարոն քարոն քահահահահանանանանայայայայապեպեպեպե----
տին ծաղտին ծաղտին ծաղտին ծաղկած գակած գակած գակած գաւաւաւաւազանն էրզանն էրզանն էրզանն էր::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ բամէ բամէ բամէ բացացացացառառառառա----
պէս ծաղպէս ծաղպէս ծաղպէս ծաղկած՝ իբկած՝ իբկած՝ իբկած՝ իբրեւ վկարեւ վկարեւ վկարեւ վկայույույույութիթիթիթիւն այն հեւն այն հեւն այն հեւն այն հեղիղիղիղինանանանակուկուկուկութեանթեանթեանթեան,,,,    
այն իշայն իշայն իշայն իշխախախախանունունունութեանթեանթեանթեան,,,,    այն իրաայն իրաայն իրաայն իրաւաւաւաւասուսուսուսութեանթեանթեանթեան,,,,    որ մարոր մարոր մարոր մարդոցդոցդոցդոցմէ մէ մէ մէ 
տրուած չէրտրուած չէրտրուած չէրտրուած չէր,,,,    որ Ահաոր Ահաոր Ահաոր Ահարորորորոնի կողնի կողնի կողնի կողմէ իր սեմէ իր սեմէ իր սեմէ իր սեփափափափական իշկան իշկան իշկան իշխախախախա----
նունունունութեամթեամթեամթեամբը յափշբը յափշբը յափշբը յափշտակտակտակտակուած չէրուած չէրուած չէրուած չէր,,,,    այլ՝ պարայլ՝ պարայլ՝ պարայլ՝ պարգեւգեւգեւգեւուած Ասուած Ասուած Ասուած Աս----
տուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ՝ իբմէ՝ իբմէ՝ իբմէ՝ իբրեւ բարեւ բարեւ բարեւ բացացացացառիկ պարռիկ պարռիկ պարռիկ պարգեւգեւգեւգեւ,,,,    եւ դարձեւ դարձեւ դարձեւ դարձեալ իբեալ իբեալ իբեալ իբ----
րեւ աստրեւ աստրեւ աստրեւ աստուաուաուաուածածածածային ապային ապային ապային ապագայ քագայ քագայ քագայ քահահահահանանանանայույույույութեան խորհրթեան խորհրթեան խորհրթեան խորհր----
դադադադանիշնիշնիշնիշ::::        

ՏիՏիՏիՏիրարարարամայր սուրբ Աստմայր սուրբ Աստմայր սուրբ Աստմայր սուրբ Աստուաուաուաուածածածածածիծիծիծինը Եկենը Եկենը Եկենը Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ մէջ եւ ւոյ մէջ եւ ւոյ մէջ եւ ւոյ մէջ եւ 
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեցղեցղեցղեցւոյ հաւոյ հաւոյ հաւոյ համար եղաւ կենմար եղաւ կենմար եղաւ կենմար եղաւ կենդադադադանինինինի´́́́    ՏաՏաՏաՏապապապապանակնակնակնակ::::    ՈրովՈրովՈրովՈրով----
հեհեհեհետեւ՝ բոտեւ՝ բոտեւ՝ բոտեւ՝ բոլոր այն խորհրլոր այն խորհրլոր այն խորհրլոր այն խորհրդադադադանիշնիշնիշնիշնենենեներըրըրըրը,,,,    որոնք անցորոնք անցորոնք անցորոնք անցեաեաեաեալին լին լին լին 
տրուեր էինտրուեր էինտրուեր էինտրուեր էին,,,,    իրաիրաիրաիրակակակականունունունութիւն դարթիւն դարթիւն դարթիւն դարձան Քրիսձան Քրիսձան Քրիսձան Քրիստոտոտոտոսովսովսովսով::::    
ՔրՔրՔրՔրիսիսիսիստոտոտոտոսի փրկասի փրկասի փրկասի փրկագորգորգորգործածածածական ամկան ամկան ամկան ամբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանքը դարքը դարքը դարքը դարձաւ ձաւ ձաւ ձաւ 
պատպատպատպատկեկեկեկերարարարացուցուցուցումը եւ կամը եւ կամը եւ կամը եւ կատատատատարուրուրուրումը աստմը աստմը աստմը աստուաուաուաուածածածածային խոսյին խոսյին խոսյին խոս----
տումտումտումտումնենենեներունրունրունրուն,,,,    եւ Մարեւ Մարեւ Մարեւ Մարիիիիաաաամի ընդմի ընդմի ընդմի ընդմէմէմէմէջէն Աստջէն Աստջէն Աստջէն Աստուած աշուած աշուած աշուած աշխարխարխարխար----
հին պարհին պարհին պարհին պարգեգեգեգեւեց նախ՝ նուեց նախ՝ նուեց նախ՝ նուեց նախ՝ նո´́́́ր Օրէնր Օրէնր Օրէնր Օրէնքըքըքըքը,,,,    որ պիոր պիոր պիոր պիտի գար փոտի գար փոտի գար փոտի գար փո----
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խախախախարիրիրիրինենենենելու Մովլու Մովլու Մովլու Մովսիսիսիսիսասասասական հին Օրէնկան հին Օրէնկան հին Օրէնկան հին Օրէնքըքըքըքը,,,,    տատատատալով այդլով այդլով այդլով այդ    
ՕրէնՕրէնՕրէնՕրէնքին մէջ հիմքին մէջ հիմքին մէջ հիմքին մէջ հիմնանանանակակակակա´́́́ն երեսն երեսն երեսն երեսնենենեներըրըրըրը,,,,    գաղտգաղտգաղտգաղտնինինինի´́́́քը Օրէնքը Օրէնքը Օրէնքը Օրէն----
քինքինքինքին,,,,    նոյնոյնոյնոյնինքն ներնինքն ներնինքն ներնինքն ներքին ըմբռքին ըմբռքին ըմբռքին ըմբռնունունունումը եւ ճամը եւ ճամը եւ ճամը եւ ճանանանանաչուչուչուչումը այդ մը այդ մը այդ մը այդ 
ՕրէնՕրէնՕրէնՕրէնքինքինքինքին::::    ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդրորդրորդրորդ,,,,    պարպարպարպարգեգեգեգեւեւեւեւելով իսլով իսլով իսլով իսկակակակակակակակա´́́́ն Ման Ման Ման Մանանանանա----
նաննաննաննան....    այն Մաայն Մաայն Մաայն Մանանան՝ որ ունանան՝ որ ունանան՝ որ ունանան՝ որ ուտոտոտոտողը այղը այղը այղը այլեւս մահ պիլեւս մահ պիլեւս մահ պիլեւս մահ պիտի տի տի տի 
չճանչչճանչչճանչչճանչնար՝ յանար՝ յանար՝ յանար՝ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական մահկան մահկան մահկան մահուամբուամբուամբուամբ::::    Այս աշԱյս աշԱյս աշԱյս աշխխխխարարարարհի հի հի հի 
օրեօրեօրեօրերուն անոնք, որոնք ճարուն անոնք, որոնք ճարուն անոնք, որոնք ճարուն անոնք, որոնք ճաշաշաշաշակեկեկեկեցին այն անացին այն անացին այն անացին այն անապապապապատի տի տի տի 
մամամամանանանանանանանանայէն՝ դարձյէն՝ դարձյէն՝ դարձյէն՝ դարձեալ մեեալ մեեալ մեեալ մեռանռանռանռան,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ հոտեւ հոտեւ հոտեւ հողեղեղեղեղէն ղէն ղէն ղէն 
կեանկեանկեանկեանքի մը մէջ՝ աստքի մը մէջ՝ աստքի մը մէջ՝ աստքի մը մէջ՝ աստուաուաուաուածածածածային պարյին պարյին պարյին պարգեւգեւգեւգեւնենենեներուն միայն րուն միայն րուն միայն րուն միայն 
խորհրխորհրխորհրխորհրդադադադանինինինիշը տեշը տեշը տեշը տեսան եւ ճանչսան եւ ճանչսան եւ ճանչսան եւ ճանչցան՝ հեռցան՝ հեռցան՝ հեռցան՝ հեռուէնուէնուէնուէն....    բայց բայց բայց բայց 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս ինք իբտոս ինք իբտոս ինք իբտոս ինք իբրեւ Ասրեւ Ասրեւ Ասրեւ Աստուծտուծտուծտուծմէ իջած կենմէ իջած կենմէ իջած կենմէ իջած կենդադադադանինինինի    ՀաՀաՀաՀացը՝ ցը՝ ցը՝ ցը՝ 
աշաշաշաշխարխարխարխարհին պարհին պարհին պարհին պարգեւգեւգեւգեւուեուեուեուեցաւ Մարցաւ Մարցաւ Մարցաւ Մարիիիիաաաամի կողմի կողմի կողմի կողմէմէմէմէ,,,,    ՄարՄարՄարՄարիիիիաաաա----
մի ծննդամի ծննդամի ծննդամի ծննդաբեբեբեբերուրուրուրութեամբթեամբթեամբթեամբ,,,,    եւ այդ Հաեւ այդ Հաեւ այդ Հաեւ այդ Հացըցըցըցը,,,,    ԵրկԵրկԵրկԵրկնանանանային Հային Հային Հային Հացըցըցըցը,,,,    
անանանանմամամամահուհուհուհութեան Մաթեան Մաթեան Մաթեան Մանանանանանաննաննաննան,,,,    պարպարպարպարգեւգեւգեւգեւուեուեուեուեցաւ աշցաւ աշցաւ աշցաւ աշխարխարխարխարհին հին հին հին 
եւ կը պարեւ կը պարեւ կը պարեւ կը պարգեւգեւգեւգեւուի շաուի շաուի շաուի շարուրուրուրունանանանակակակակաբար մեբար մեբար մեբար մեզիզիզիզի,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի անզի անզի անզի անկէ կէ կէ կէ 
ճաճաճաճաշաշաշաշակողկողկողկողներս երներս երներս երներս երբեք մահ չճբեք մահ չճբեք մահ չճբեք մահ չճանչանչանչանչնանք Ասնանք Ասնանք Ասնանք Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ հա----
մարմարմարմար::::    ԵւԵւԵւԵւ,,,,    ի վերի վերի վերի վերջոյջոյջոյջոյ,,,,    անոանոանոանո´́́́վ էր որ Աստվ էր որ Աստվ էր որ Աստվ էր որ Աստուած աշուած աշուած աշուած աշխարխարխարխարհին հին հին հին 
պարպարպարպարգեգեգեգեւեց նուեց նուեց նուեց նո´́́́ր Քար Քար Քար Քահահահահանանանանայույույույութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ՈՈՈՈ´́́́չ այն հին քաչ այն հին քաչ այն հին քաչ այն հին քահահահահա----
նանանանայույույույութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    որ տրուած էր քաոր տրուած էր քաոր տրուած էր քաոր տրուած էր քահահահահանանանանայայայայական սեկան սեկան սեկան սերունրունրունրունդի դի դի դի 
մը իբմը իբմը իբմը իբրեւ ժարեւ ժարեւ ժարեւ ժառանռանռանռանգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւն,,,,    բայց որ մնաբայց որ մնաբայց որ մնաբայց որ մնայուն եւ յայուն եւ յայուն եւ յայուն եւ յաւիւիւիւիտետետետե----
նանանանական քական քական քական քահահահահանանանանայյյյուուուութեան հետ կապ չութեան հետ կապ չութեան հետ կապ չութեան հետ կապ չունէրնէրնէրնէր,,,,    միայն միայն միայն միայն 
անոր աղօտ պատանոր աղօտ պատանոր աղօտ պատանոր աղօտ պատկերն էրկերն էրկերն էրկերն էր,,,,    ստուեստուեստուեստուե´́́́րըրըրըրը,,,,    շոշոշոշո´́́́ււււքը այն գաքը այն գաքը այն գաքը այն գալիք լիք լիք լիք 
իրաիրաիրաիրակակակականունունունութեանթեանթեանթեան,,,,    որ Աստոր Աստոր Աստոր Աստուած պիուած պիուած պիուած պիտի պարտի պարտի պարտի պարգեգեգեգեւէր աշւէր աշւէր աշւէր աշ----
խարխարխարխարհին՝ դարձհին՝ դարձհին՝ դարձհին՝ դարձեալ Մարեալ Մարեալ Մարեալ Մարիիիիամ Աստամ Աստամ Աստամ Աստուաուաուաուածածծածծածծածնին ընդնին ընդնին ընդնին ընդմէմէմէմէ----
ջէնջէնջէնջէն::::        

    
2222....----    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրը՝ սկիզբ փրկուրը՝ սկիզբ փրկուրը՝ սկիզբ փրկուրը՝ սկիզբ փրկութեան եւ Կեանթեան եւ Կեանթեան եւ Կեանթեան եւ Կեան----

քիքիքիքի::::        
Եւ ՄարԵւ ՄարԵւ ՄարԵւ Մարիիիիամ աամ աամ աամ ասով եղաւ՝ սկիզսով եղաւ՝ սկիզսով եղաւ՝ սկիզսով եղաւ՝ սկիզբը մեր փրկուբը մեր փրկուբը մեր փրկուբը մեր փրկութեանթեանթեանթեան,,,,    

սկիզսկիզսկիզսկիզբը յաբը յաբը յաբը յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքին՝ մեքին՝ մեքին՝ մեքին՝ մեզի պարզի պարզի պարզի պարգեւգեւգեւգեւուածուածուածուած::::    
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Ճիշդ էՃիշդ էՃիշդ էՃիշդ է,,,,    որ ինք չպարոր ինք չպարոր ինք չպարոր ինք չպարգեգեգեգեւեւեւեւե´́́́ց մեց մեց մեց մեզիզիզիզի....    ԱստԱստԱստԱստուած իուած իուած իուած ի´́́́նք պարնք պարնք պարնք պար----
գեգեգեգեւեցւեցւեցւեց::::    Բայց ԱստԲայց ԱստԲայց ԱստԲայց Աստուած եկաւ իրուած եկաւ իրուած եկաւ իրուած եկաւ իրմէ մարմէ մարմէ մարմէ մարմին առմին առմին առմին առնենենենելուլուլուլու,,,,    այդ այդ այդ այդ 
մարմմարմմարմմարմնով երենով երենով երենով երեւեւեւեւելու մելու մելու մելու մեզիզիզիզի,,,,    ապապապապրերերերելու մելու մելու մելու մեզի հետզի հետզի հետզի հետ,,,,    եւ մաեւ մաեւ մաեւ մահը հը հը հը 
յայայայաղղղղթաթաթաթահահահահարերերերելով՝ կենլով՝ կենլով՝ կենլով՝ կենդադադադանացնացնացնացնենենենելոլոլոլո´́́́ւ մեզւ մեզւ մեզւ մեզ,,,,    անանանանմամամամահուհուհուհութեաթեաթեաթեա´́́́ն ն ն ն 
սահսահսահսահմամամամանենենենելու բոլու բոլու բոլու բոլորսլորսլորսլորս,,,,    եւ պարեւ պարեւ պարեւ պարգեգեգեգեւեւեւեւելու տալու տալու տալու տակակակակաւին այն՝ ւին այն՝ ւին այն՝ ւին այն՝ 
որուն ծաորուն ծաորուն ծաորուն ծարարարարաւը ոււը ոււը ոււը ունէր աշնէր աշնէր աշնէր աշխարխարխարխարհըհըհըհը,,,,    եւ մաեւ մաեւ մաեւ մանանանանաւանդ հաւանդ հաւանդ հաւանդ հաւաւաւաւա----
տացտացտացտացեալ աշեալ աշեալ աշեալ աշխարխարխարխարհըհըհըհը::::        

ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ՝ տեւ՝ տեւ՝ տեւ՝     
աաաա....----    ՄարՄարՄարՄարիիիիամ ինք մեամ ինք մեամ ինք մեամ ինք մեզի ընզի ընզի ընզի ընծածածածայեց Ասյեց Ասյեց Ասյեց Աստուտուտուտուծոյ իսծոյ իսծոյ իսծոյ իսկակակակա----

կան ներկան ներկան ներկան ներկակակակայույույույութիւնը եւ բնաթիւնը եւ բնաթիւնը եւ բնաթիւնը եւ բնակուկուկուկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը....    այն ներայն ներայն ներայն ներկակակակայույույույու----
թիւնը եւ բնաթիւնը եւ բնաթիւնը եւ բնաթիւնը եւ բնակուկուկուկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    որ Աստոր Աստոր Աստոր Աստուած խոսուած խոսուած խոսուած խոստատատատացեր էր ցեր էր ցեր էր ցեր էր 
տալ իր ժոտալ իր ժոտալ իր ժոտալ իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդինդինդինդին,,,,    գագագագալու եւ մնալու եւ մնալու եւ մնալու եւ մնալոլոլոլո´́́́ւ անոնց մէջւ անոնց մէջւ անոնց մէջւ անոնց մէջ,,,,    գագագագա----
լու եւ տելու եւ տելու եւ տելու եւ տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն ըլրէն ըլրէն ըլրէն ըլլալալալալու անլու անլու անլու անբաբաբաբաժաժաժաժա´́́́ն անոնցն անոնցն անոնցն անոնցմէմէմէմէ::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
առաառաառաառաջին հերջին հերջին հերջին հերթին Մարթին Մարթին Մարթին Մարիիիիամ իամ իամ իամ ի´́́́նք եղաւ այդ տանք եղաւ այդ տանք եղաւ այդ տանք եղաւ այդ տաղաղաղաղաւաւաւաւարըրըրըրը,,,,    
այդ Տաայդ Տաայդ Տաայդ Տապապապապանանանանակըկըկըկը,,,,    որուն մէջ Աստորուն մէջ Աստորուն մէջ Աստորուն մէջ Աստուած եկաւ ընդուած եկաւ ընդուած եկաւ ընդուած եկաւ ընդմիշտ միշտ միշտ միշտ 
հանգհանգհանգհանգչեչեչեչելուլուլուլու,,,,    բնաբնաբնաբնակեկեկեկելուլուլուլու,,,,    եւ այդ բնաեւ այդ բնաեւ այդ բնաեւ այդ բնակուկուկուկութեան մնաթեան մնաթեան մնաթեան մնայուն յուն յուն յուն 
խոսխոսխոսխոստուտուտուտումը պարմը պարմը պարմը պարգեգեգեգեւեւեւեւելու մելու մելու մելու մեզիզիզիզի::::        

բբբբ....----    ՄարՄարՄարՄարիիիիամ եղաւ այն Տաամ եղաւ այն Տաամ եղաւ այն Տաամ եղաւ այն Տապապապապանանանանակըկըկըկը,,,,    որուն մէորուն մէորուն մէորուն մէջէն ջէն ջէն ջէն 
ԱստԱստԱստԱստուած իր թանձուած իր թանձուած իր թանձուած իր թանձրարարարական խօսկան խօսկան խօսկան խօսքը ընքը ընքը ընքը ընծածածածայեցյեցյեցյեց::::    ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս Հին պէս Հին պէս Հին պէս Հին 
ԿտաԿտաԿտաԿտակակակակարարարարանինինինի    ՏասՏասՏասՏասնանանանաբանբանբանբանեայ Պատեայ Պատեայ Պատեայ Պատուիուիուիուիրանրանրանրաննենենեներուն քարուն քարուն քարուն քարէ րէ րէ րէ 
այդ տախայդ տախայդ տախայդ տախտակտակտակտակնենենեներըրըրըրը,,,,    նոյննոյննոյննոյնպէս ալ Ասպէս ալ Ասպէս ալ Ասպէս ալ Աստուտուտուտուծոյ Բածոյ Բածոյ Բածոյ Բա´́́́նընընընը,,,,    ԱսԱսԱսԱս----
տուտուտուտուծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսքըքըքըքը,,,,    ՄարՄարՄարՄարիիիիամ Աստամ Աստամ Աստամ Աստուաուաուաուածածածածամօրմօրմօրմօրմէն մարմէն մարմէն մարմէն մարմին մին մին մին 
առաւառաւառաւառաւ,,,,    գագագագալու եւ մեր մէջ խօլու եւ մեր մէջ խօլու եւ մեր մէջ խօլու եւ մեր մէջ խօսեսեսեսելու հալու հալու հալու համար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծոյ բերծոյ բերծոյ բերծոյ բեր----
նովնովնովնով,,,,    տատատատալու հալու հալու հալու համար մեմար մեմար մեմար մեզի Ասզի Ասզի Ասզի Աստուտուտուտուծոյ շունծոյ շունծոյ շունծոյ շունչըչըչըչը,,,,    եւ մեզ շեւ մեզ շեւ մեզ շեւ մեզ շնչանչանչանչա----
ւուուուորերերերելու անովլու անովլու անովլու անով,,,,    այդ խօսայդ խօսայդ խօսայդ խօսքին ճշմարքին ճշմարքին ճշմարքին ճշմարտատատատակակակականունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    այդ այդ այդ այդ 
խօսխօսխօսխօսքին վկաքին վկաքին վկաքին վկայույույույութիւնը դրոշթիւնը դրոշթիւնը դրոշթիւնը դրոշմեմեմեմելու հալու հալու հալու համար՝ ոմար՝ ոմար՝ ոմար՝ ո´́́́չ թէ այչ թէ այչ թէ այչ թէ այլեւս լեւս լեւս լեւս 
քաքաքաքարէ տախրէ տախրէ տախրէ տախտակտակտակտակնենենեներու վրայրու վրայրու վրայրու վրայ,,,,    եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ ալ միայն թուղչ ալ միայն թուղչ ալ միայն թուղչ ալ միայն թուղթի ու թի ու թի ու թի ու 
մամամամագագագագաղաղաղաղաթի վրայթի վրայթի վրայթի վրայ,,,,    այլ՝ ինչայլ՝ ինչայլ՝ ինչայլ՝ ինչպէս Պօպէս Պօպէս Պօպէս Պօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ պիեալ պիեալ պիեալ պիտի տի տի տի 
ըսէր՝ մեր սրտիըսէր՝ մեր սրտիըսէր՝ մեր սրտիըսէր՝ մեր սրտի´́́́    տախտախտախտախտակտակտակտակնենենեներուն վրուն վրուն վրուն վրայրայրայրայ,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի մեր զի մեր զի մեր զի մեր 
սրտեսրտեսրտեսրտերէնրէնրէնրէն,,,,    մեր մտքեմեր մտքեմեր մտքեմեր մտքերէն այրէն այրէն այրէն այլեւս անջնլեւս անջնլեւս անջնլեւս անջնջեջեջեջելիլիլիլի´́́́    մնայ անիմնայ անիմնայ անիմնայ անիկակակակա::::    
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Եւ ՄարԵւ ՄարԵւ ՄարԵւ Մարիիիիամ ինամ ինամ ինամ ինքը եղաւ այդ կենքը եղաւ այդ կենքը եղաւ այդ կենքը եղաւ այդ կենդադադադանի Տանի Տանի Տանի Տապապապապանանանանակը եւ կը եւ կը եւ կը եւ 
կենկենկենկենդադադադանի տախնի տախնի տախնի տախտատատատակըկըկըկը,,,,    որուն վրայ առաորուն վրայ առաորուն վրայ առաորուն վրայ առաջին հերջին հերջին հերջին հերթին թին թին թին 
գրուեգրուեգրուեգրուեցաւ կեանցաւ կեանցաւ կեանցաւ կեանքի այդ պատքի այդ պատքի այդ պատքի այդ պատգագագագամը եւ կեանմը եւ կեանմը եւ կեանմը եւ կեանքի խոսքի խոսքի խոսքի խոստուտուտուտու----
մըմըմըմը::::        

գգգգ....----    Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյջոյջոյջոյ,,,,    ՄարՄարՄարՄարիիիիաաաամիմիմիմի    ընդընդընդընդմէմէմէմէջէնջէնջէնջէն,,,,    որ Տաոր Տաոր Տաոր Տապապապապանակ նակ նակ նակ 
եղաւեղաւեղաւեղաւ,,,,    ԱստԱստԱստԱստուած միջուած միջուած միջուած միջնորնորնորնորդուդուդուդութիւն մը շնորթիւն մը շնորթիւն մը շնորթիւն մը շնորհեց աշհեց աշհեց աշհեց աշխարխարխարխար----
հինհինհինհին::::    ԱյնԱյնԱյնԱյնպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս Հին Կտապէս Հին Կտապէս Հին Կտապէս Հին Կտակակակակարարարարանի Ուխնի Ուխնի Ուխնի Ուխտի Տատի Տատի Տատի Տապապապապա----
նանանանակը միկը միկը միկը միաաաաժաժաժաժամամամամանակ այն վայրն էրնակ այն վայրն էրնակ այն վայրն էրնակ այն վայրն էր,,,,    որուն առորուն առորուն առորուն առջեւ տաջեւ տաջեւ տաջեւ տա----
րին անրին անրին անրին անգամ մը Քագամ մը Քագամ մը Քագամ մը Քահահահահանանանանահահահահայայայայապեպեպեպետը կու գար ընտը կու գար ընտը կու գար ընտը կու գար ընծածածածայեյեյեյելու լու լու լու 
քաքաքաքաւոււոււոււութեան զոթեան զոթեան զոթեան զոհեհեհեհերըրըրըրը,,,,    անոնցանոնցանոնցանոնցմով իր ժոմով իր ժոմով իր ժոմով իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի ամդի ամդի ամդի ամբողբողբողբող----
ջուջուջուջութեան մեղթեան մեղթեան մեղթեան մեղքեքեքեքերուն քարուն քարուն քարուն քաւոււոււոււութիւնը յայթիւնը յայթիւնը յայթիւնը յայտատատատարարարարարերերերելուլուլուլու,,,,    ՄարՄարՄարՄար----
իիիիամ իրամ իրամ իրամ իրմով ընմով ընմով ընմով ընծածածածայեց այեց այեց այեց ա´́́́յն Քայն Քայն Քայն Քաւոււոււոււութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    որ Աստոր Աստոր Աստոր Աստուած ուած ուած ուած 
մեմեմեմեզի տուաւ եզի տուաւ եզի տուաւ եզի տուաւ ե´́́́ւ իբւ իբւ իբւ իբրեւ զոհրեւ զոհրեւ զոհրեւ զոհ,,,,    եեեե´́́́ւ իբւ իբւ իբւ իբրեւ պարեւ պարեւ պարեւ պատատատատարագրագրագրագ,,,,    եեեե´́́́ւ ւ ւ ւ 
իբիբիբիբրեւ ընրեւ ընրեւ ընրեւ ընծածածածայում Ասյում Ասյում Ասյում Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ,,,,    եւ անորեւ անորեւ անորեւ անորմով՝ ամբողջ աշմով՝ ամբողջ աշմով՝ ամբողջ աշմով՝ ամբողջ աշ----
խարխարխարխարհհհհի մեղի մեղի մեղի մեղքեքեքեքերուն քարուն քարուն քարուն քաւոււոււոււութիւն շնորթիւն շնորթիւն շնորթիւն շնորհեցհեցհեցհեց::::        

Եւ այԵւ այԵւ այԵւ այսօրսօրսօրսօր,,,,    երբ մենք Աստերբ մենք Աստերբ մենք Աստերբ մենք Աստուաուաուաուածածածածամօր վեմօր վեմօր վեմօր վերարարարափոխփոխփոխփոխման ման ման ման 
տօտօտօտօնը կը կանը կը կանը կը կանը կը կատատատատարենքրենքրենքրենք,,,,    տօտօտօտօնին ընդնին ընդնին ընդնին ընդմէմէմէմէջէն այս տաջէն այս տաջէն այս տաջէն այս տաղաղաղաղաւաւաւաւարը՝ րը՝ րը՝ րը՝ 
կենկենկենկենդադադադանի Տանի Տանի Տանի Տապապապապանանանանակը ինք մեկը ինք մեկը ինք մեկը ինք մեզի կու գայ յիզի կու գայ յիզի կու գայ յիզի կու գայ յիշեցշեցշեցշեցնենենենելու երլու երլու երլու եր----
կու կակու կակու կակու կարերերերեւոր ճշմարւոր ճշմարւոր ճշմարւոր ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւններներներներ....----        

    
3333....----    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամօր վմօր վմօր վմօր վեեեերարարարափոփոփոփոխուխուխուխումը՝ դէմը՝ դէմը՝ դէմը՝ դէպի Աւետպի Աւետպի Աւետպի Աւետեաց եաց եաց եաց 

ԵրԵրԵրԵրկիր մեր ելկիր մեր ելկիր մեր ելկիր մեր ելքին կամ ճաքին կամ ճաքին կամ ճաքին կամ ճանանանանապարպարպարպարհորհորհորհորդուդուդուդութեան օրիթեան օրիթեան օրիթեան օրինանանանա----
կըկըկըկը::::        

ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս Հին Ուխպէս Հին Ուխպէս Հին Ուխպէս Հին Ուխտի Տատի Տատի Տատի Տապապապապանանանանակը առաջկը առաջկը առաջկը առաջնոնոնոնո´́́́րրրրդը դը դը դը 
եղաւ իր ժոեղաւ իր ժոեղաւ իր ժոեղաւ իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդինդինդինդին,,,,    որ ստրկուոր ստրկուոր ստրկուոր ստրկութեան երկթեան երկթեան երկթեան երկրէն՝ Եգիպրէն՝ Եգիպրէն՝ Եգիպրէն՝ Եգիպ----
տոտոտոտոսէն ելած՝ դէսէն ելած՝ դէսէն ելած՝ դէսէն ելած՝ դէպի ազապի ազապի ազապի ազատուտուտուտութիւն եւ դէթիւն եւ դէթիւն եւ դէթիւն եւ դէպի խոսպի խոսպի խոսպի խոստացտացտացտացուած ուած ուած ուած 
երերերերկիր կը քակիր կը քակիր կը քակիր կը քալէրլէրլէրլէր,,,,    այնայնայնայնպէս նապէս նապէս նապէս նաեւ Մարեւ Մարեւ Մարեւ Մարիիիիամ ինամ ինամ ինամ ինքը Եկեքը Եկեքը Եկեքը Եկեղեցղեցղեցղեց----
ւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանքին մէջ եղաւ առաքին մէջ եղաւ առաքին մէջ եղաւ առաքին մէջ եղաւ առաջիջիջիջինընընընը,,,,    այն Տաայն Տաայն Տաայն Տապապապապանանանանակը՝ որ կը՝ որ կը՝ որ կը՝ որ 
ամամամամբողջ Եկեբողջ Եկեբողջ Եկեբողջ Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին առին առին առին առջեջեջեջեւէն քաւէն քաւէն քաւէն քալեցլեցլեցլեց,,,,    զայն առաջզայն առաջզայն առաջզայն առաջնորնորնորնորդեդեդեդե----
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լու հալու հալու հալու համար դէմար դէմար դէմար դէպի Ասպի Ասպի Ասպի Աստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ մեմէ մեմէ մեմէ մեզի խոսզի խոսզի խոսզի խոստացտացտացտացուած ուած ուած ուած 
իսիսիսիսկակակակականկանկանկան,,,,    յայայայաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքըքըքըքը::::        

Ինք՝ որ երեք տաԻնք՝ որ երեք տաԻնք՝ որ երեք տաԻնք՝ որ երեք տարերերերեկակակականէն սկսեալ ինքնէն սկսեալ ինքնէն սկսեալ ինքնէն սկսեալ ինքզինք նուիզինք նուիզինք նուիզինք նուի----
րած էր Ասրած էր Ասրած էր Ասրած էր Աստուտուտուտուծոյ Տածոյ Տածոյ Տածոյ Տաճաճաճաճարինրինրինրին,,,,    յեյեյեյետոյ եղաւ բնատոյ եղաւ բնատոյ եղաւ բնատոյ եղաւ բնակակակակարարարարա´́́́նը նը նը նը 
նոյն այդ Տանոյն այդ Տանոյն այդ Տանոյն այդ Տաճաճաճաճարինրինրինրին,,,,    իր ննջուիր ննջուիր ննջուիր ննջումէն ետք կարմէն ետք կարմէն ետք կարմէն ետք կարծէք դարձծէք դարձծէք դարձծէք դարձ----
եաեաեաեա´́́́լ դարլ դարլ դարլ դարձաւ նոյն այդ Տաձաւ նոյն այդ Տաձաւ նոյն այդ Տաձաւ նոյն այդ Տապապապապանանանանակին օրիկին օրիկին օրիկին օրինանանանակըկըկըկը::::    ԱրԱրԱրԱրդադադադա----
րեւրեւրեւրեւ,,,,    երբ մահերբ մահերբ մահերբ մահուամբ այս աշուամբ այս աշուամբ այս աշուամբ այս աշխարխարխարխարհին փահին փահին փահին փակեց իր կեանկեց իր կեանկեց իր կեանկեց իր կեանքըքըքըքը,,,,    
առաքառաքառաքառաքեալեալեալեալնենենեները իրերը իրերը իրերը իրենք իրենց ունք իրենց ունք իրենց ունք իրենց ուսեսեսեսերուն առած՝ զայն տարուն առած՝ զայն տարուն առած՝ զայն տարուն առած՝ զայն տա----
րին մինրին մինրին մինրին մինչեւ իրեն հաչեւ իրեն հաչեւ իրեն հաչեւ իրեն համար սահմար սահմար սահմար սահմանմանմանմանուած հանգսուած հանգսուած հանգսուած հանգստատատատարարարարանընընընը....    
բայց միայն երեք օրեբայց միայն երեք օրեբայց միայն երեք օրեբայց միայն երեք օրերու հարու հարու հարու համարմարմարմար,,,,    ինչինչինչինչպէս իր կենպէս իր կենպէս իր կենպէս իր կենսագսագսագսագ----
րուրուրուրութեան ծաթեան ծաթեան ծաթեան ծանօթ բոնօթ բոնօթ բոնօթ բոլորդ գիլորդ գիլորդ գիլորդ գիտէքտէքտէքտէք....    երեք օրեր հրեշերեք օրեր հրեշերեք օրեր հրեշերեք օրեր հրեշտակտակտակտակներ ներ ներ ներ 
անանանանդադադադադար փադար փադար փադար փառառառառաբաբաբաբանունունունութիւն երթիւն երթիւն երթիւն երգեգեգեգեցինցինցինցին,,,,    եւ երեք օրեր եւ երեք օրեր եւ երեք օրեր եւ երեք օրեր 
ետք՝ Աստետք՝ Աստետք՝ Աստետք՝ Աստուուուուաաաածործործործորդին ինք անոր մարդին ինք անոր մարդին ինք անոր մարդին ինք անոր մարմիմիմիմինը առաւ եւ նը առաւ եւ նը առաւ եւ նը առաւ եւ 
հրեշհրեշհրեշհրեշտակտակտակտակնենենեներու ձեռրու ձեռրու ձեռրու ձեռքով տաքով տաքով տաքով տարաւ հանգրաւ հանգրաւ հանգրաւ հանգչեցչեցչեցչեցնենենենելու այս անլու այս անլու այս անլու այս ան----
գամ երկգամ երկգամ երկգամ երկնանանանային օթեյին օթեյին օթեյին օթեւանւանւանւաննենենեներուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ....    աաաա´́́́յն խոսյն խոսյն խոսյն խոստացտացտացտացուած ուած ուած ուած 
երկերկերկերկրինրինրինրին,,,,    դէդէդէդէպի ուր կպի ուր կպի ուր կպի ուր կ’’’’ընընընընթաթաթաթանայ ամէն մէկ հանայ ամէն մէկ հանայ ամէն մէկ հանայ ամէն մէկ հաւաւաւաւատացտացտացտացեալ եալ եալ եալ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսիսիսիսի::::    Եւ ատով առաԵւ ատով առաԵւ ատով առաԵւ ատով առաջին հերջին հերջին հերջին հերթին Մարթին Մարթին Մարթին Մարիիիիամ Աստամ Աստամ Աստամ Աստ----
ուաուաուաուածածածածամմմմայր եղաւ եւ է ամէն մէայր եղաւ եւ է ամէն մէայր եղաւ եւ է ամէն մէայր եղաւ եւ է ամէն մէկուս հակուս հակուս հակուս համար՝ նոյն կենմար՝ նոյն կենմար՝ նոյն կենմար՝ նոյն կեն----
դադադադանի Տանի Տանի Տանի Տապապապապանանանանակըկըկըկը,,,,    որ մեր ուոր մեր ուոր մեր ուոր մեր ուղեղեղեղեցոյցն է եւ մեր օրիցոյցն է եւ մեր օրիցոյցն է եւ մեր օրիցոյցն է եւ մեր օրինանանանակըկըկըկը::::    
ԱյնԱյնԱյնԱյնպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինք այս աշպէս ինք այս աշպէս ինք այս աշպէս ինք այս աշխարխարխարխարհի վրայ դրուեհի վրայ դրուեհի վրայ դրուեհի վրայ դրուեցաւ իր ցաւ իր ցաւ իր ցաւ իր 
հանգսհանգսհանգսհանգստատատատավայվայվայվայրըրըրըրը,,,,    բայց իր հոգիբայց իր հոգիբայց իր հոգիբայց իր հոգիով նախ իր Որդիով նախ իր Որդիով նախ իր Որդիով նախ իր Որդիին ձեին ձեին ձեին ձե----
ռամբ գնաց անռամբ գնաց անռամբ գնաց անռամբ գնաց անմիմիմիմիջաջաջաջապէս միպէս միպէս միպէս միաաաանանանանալու երկլու երկլու երկլու երկնանանանայիյիյիյինիննիննիննին,,,,    աաաայնյնյնյն----
պէս ալ մենք՝ մեր մահպէս ալ մենք՝ մեր մահպէս ալ մենք՝ մեր մահպէս ալ մենք՝ մեր մահուըուըուըուընէն աննէն աննէն աննէն անմիմիմիմիջաջաջաջապէս ետք կը միպէս ետք կը միպէս ետք կը միպէս ետք կը մի----
աաաանանք Ասնանք Ասնանք Ասնանք Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ,,,,    մեր հոգմեր հոգմեր հոգմեր հոգիիիիովովովով,,,,    մեր հոմեր հոմեր հոմեր հոգեգեգեգեւոր գուոր գուոր գուոր գոյույույույու----
թեամթեամթեամթեամբը կբը կբը կբը կ’’’’երերերերթանք միթանք միթանք միթանք միաաաանանանանալու Ասլու Ասլու Ասլու Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ,,,,    եւ այն ժաեւ այն ժաեւ այն ժաեւ այն ժամամամամա----
նակ՝ երբ մենակ՝ երբ մենակ՝ երբ մենակ՝ երբ մեռելռելռելռելնենենեներու յարու յարու յարու յարուրուրուրութեան փաթեան փաթեան փաթեան փառառառառաւոր եւ երւոր եւ երւոր եւ երւոր եւ երջաջաջաջանիկ նիկ նիկ նիկ 
օրը պիօրը պիօրը պիօրը պիտի հաստի հաստի հաստի հասնինինինի,,,,    այն օրը մաայն օրը մաայն օրը մաայն օրը մա´́́́րմրմրմրմնանանանապէս եւ մարմպէս եւ մարմպէս եւ մարմպէս եւ մարմնանանանաւուուուո----
րարարարապէս մեպէս մեպէս մեպէս մե´́́́նք ալ պինք ալ պինք ալ պինք ալ պիտի դառտի դառտի դառտի դառնանք մէնանք մէնանք մէնանք մէկակակակական տական տական տական տաղաղաղաղաւար ւար ւար ւար 
եւ տաեւ տաեւ տաեւ տապապապապանակնակնակնակ,,,,    որ յաոր յաոր յաոր յարուրուրուրութիւն առած՝ պիթիւն առած՝ պիթիւն առած՝ պիթիւն առած՝ պիտի երտի երտի երտի երթայ թայ թայ թայ 
հանգհանգհանգհանգչեչեչեչելու Ասլու Ասլու Ասլու Աստուտուտուտուծոյ յածոյ յածոյ յածոյ յաւիտւիտւիտւիտեաեաեաեանին մէջնին մէջնին մէջնին մէջ::::        
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4444....----    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամօր վեմօր վեմօր վեմօր վերարարարափոփոփոփոխուխուխուխումը՝ Աւետմը՝ Աւետմը՝ Աւետմը՝ Աւետեաց Երեաց Երեաց Երեաց Եր----

կիր մեր մուտկիր մեր մուտկիր մեր մուտկիր մեր մուտքին նաքին նաքին նաքին նախախախախապատպատպատպատկեկեկեկերարարարացուցուցուցումըմըմըմը::::        
ԵւԵւԵւԵւ,,,,    ի վերի վերի վերի վերջոյջոյջոյջոյ,,,,    այդ աւետայդ աւետայդ աւետայդ աւետեաց երեաց երեաց երեաց երկիր մուտկիր մուտկիր մուտկիր մուտքի նաքի նաքի նաքի նախախախախա----

պատպատպատպատկեկեկեկերարարարացուցուցուցումը Մարմը Մարմը Մարմը Մարիիիիամ Աստամ Աստամ Աստամ Աստուաուաուաուածածածածամօր կողմօր կողմօր կողմօր կողմէ այսմէ այսմէ այսմէ այս----
պէսպէսպէսպէս,,,,    մեմեմեմեզի կու տայ մեզի կու տայ մեզի կու տայ մեզի կու տայ մեզի սպազի սպազի սպազի սպասող փասող փասող փասող փառառառառաւոր ապաւոր ապաւոր ապաւոր ապագագագագա----
յին այն պատյին այն պատյին այն պատյին այն պատկեկեկեկերարարարացուցուցուցումըմըմըմը,,,,    որուն խոսորուն խոսորուն խոսորուն խոստուտուտուտումովն է որ մեր մովն է որ մեր մովն է որ մեր մովն է որ մեր 
սիրսիրսիրսիրտետետետերը յոյրը յոյրը յոյրը յոյսով լեցսով լեցսով լեցսով լեցուած կը սպաուած կը սպաուած կը սպաուած կը սպասեն եւ ամէն օր իրենք սեն եւ ամէն օր իրենք սեն եւ ամէն օր իրենք սեն եւ ամէն օր իրենք 
զիզիզիզիրենք կը լարենք կը լարենք կը լարենք կը լարենրենրենրեն::::        

Մեզի տրուած այս աշՄեզի տրուած այս աշՄեզի տրուած այս աշՄեզի տրուած այս աշխարխարխարխարհի ժահի ժահի ժահի ժամամամամանանանանակըկըկըկը,,,,    մեմեմեմեզի զի զի զի 
հահահահամար կը դառմար կը դառմար կը դառմար կը դառնայ այն անանայ այն անանայ այն անանայ այն անապապապապատէն անցտէն անցտէն անցտէն անցքըքըքըքը,,,,    որուն որուն որուն որուն 
փորփորփորփորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունենենենեցաւ անցցաւ անցցաւ անցցաւ անցեաեաեաեալին Եբլին Եբլին Եբլին Եբրարարարայեյեյեյեցի ժոցի ժոցի ժոցի ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդըդըդըդը::::    ԲոԲոԲոԲոլորս ալ կը ճալորս ալ կը ճալորս ալ կը ճալորս ալ կը ճաշաշաշաշակենք այդ անակենք այդ անակենք այդ անակենք այդ անապապապապատին տին տին տին 
դառդառդառդառնունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները եւ առանձրը եւ առանձրը եւ առանձրը եւ առանձնունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    այդ անաայդ անաայդ անաայդ անապապապապատին տին տին տին 
զրկանքզրկանքզրկանքզրկանքներն ու փուներն ու փուներն ու փուներն ու փուշեշեշեշերըրըրըրը,,,,    տաղտաղտաղտաղտուկն ու նետուկն ու նետուկն ու նետուկն ու նեղուղուղուղութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    
տօթն ու տատօթն ու տատօթն ու տատօթն ու տապըպըպըպը....    եւ սաեւ սաեւ սաեւ սակայն այդ բոկայն այդ բոկայն այդ բոկայն այդ բոլոր նելոր նելոր նելոր նեղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն րէն րէն րէն 
ու չարու չարու չարու չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեներէն կրէն կրէն կրէն կ’’’’անցանցանցանցնինք՝ մենինք՝ մենինք՝ մենինք՝ մեզի տրուած աստզի տրուած աստզի տրուած աստզի տրուած աստ----
ուաուաուաուածածածածային պարյին պարյին պարյին պարգեւգեւգեւգեւնենենեներորորորովըվըվըվը,,,,    որոնց գիորոնց գիորոնց գիորոնց գիտակտակտակտակցուցուցուցումը մեր մը մեր մը մեր մը մեր 
կեանկեանկեանկեանքին մէջ՝ օրհքին մէջ՝ օրհքին մէջ՝ օրհքին մէջ՝ օրհնունունունութեան նթեան նթեան նթեան նոր էջերոր էջերոր էջերոր էջեր,,,,    օրհօրհօրհօրհնունունունութեան աղթեան աղթեան աղթեան աղ----
բիւրբիւրբիւրբիւրներ կրնայ բաներ կրնայ բաներ կրնայ բաներ կրնայ բանալնալնալնալ::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ նոյն այդ անատեւ նոյն այդ անատեւ նոյն այդ անատեւ նոյն այդ անապապապապա----
տին մէջ Աստտին մէջ Աստտին մէջ Աստտին մէջ Աստուած մնաուած մնաուած մնաուած մնայուն կերյուն կերյուն կերյուն կերպով մեզ կը կեպով մեզ կը կեպով մեզ կը կեպով մեզ կը կերակրակրակրակրէ րէ րէ րէ 
իիիի´́́́ր Հար Հար Հար Հացով եւ Մացով եւ Մացով եւ Մացով եւ Մանանանանանանանանայովյովյովյով,,,,    ԱստԱստԱստԱստուած տեուած տեուած տեուած տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն րէն րէն րէն 
մեր ծամեր ծամեր ծամեր ծարարարարաւած շրթնեւած շրթնեւած շրթնեւած շրթները կրը կրը կրը կ’’’’արարարարբուբուբուբուցացացացանէ ինէ ինէ ինէ ի´́́́ր կողր կողր կողր կողմէ պարմէ պարմէ պարմէ պար----
գեւգեւգեւգեւուած ջուուած ջուուած ջուուած ջուրովրովրովրով,,,,    ապաապաապաապակկկկաաաանունունունութեան եւ նեթեան եւ նեթեան եւ նեթեան եւ նեխուխուխուխութեան կեղթեան կեղթեան կեղթեան կեղ----
տով ու գարտով ու գարտով ու գարտով ու գարշաշաշաշահոհոհոհոտուտուտուտութեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցուած մեր ռունուած մեր ռունուած մեր ռունուած մեր ռունգեգեգեգերըրըրըրը    տետետետե----
ւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն անրէն անրէն անրէն անմամամամահուհուհուհութեան բոթեան բոթեան բոթեան բոյրով լեցյրով լեցյրով լեցյրով լեցնենենենելու հալու հալու հալու համար՝ մար՝ մար՝ մար՝ 
նոյնոյնոյնոյնինքն անինքն անինքն անինքն ա´́́́յս կեանյս կեանյս կեանյս կեանքի մեր օրեքի մեր օրեքի մեր օրեքի մեր օրերունրունրունրուն::::        

Անոր հաԱնոր հաԱնոր հաԱնոր համարմարմարմար,,,,    մենք տարմենք տարմենք տարմենք տարուէ տաուէ տաուէ տաուէ տարիրիրիրի,,,,    շաշաշաշարարարարակակակականագնագնագնագ----
րին բարին բարին բարին բառեռեռեռերով՝ կը փարով՝ կը փարով՝ կը փարով՝ կը փառառառառաբաբաբաբանենենենե´́́́նք նք նք նք ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամայմայմայմայրըրըրըրը,,,,    որ որ որ որ 
եղաւ Նոր Ուխեղաւ Նոր Ուխեղաւ Նոր Ուխեղաւ Նոր Ուխտին կենտին կենտին կենտին կենդադադադանի Տանի Տանի Տանի Տապապապապանանանանակըկըկըկը,,,,    եւ այդ Տաեւ այդ Տաեւ այդ Տաեւ այդ Տա----
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պապապապանանանանակին առկին առկին առկին առջեւ քաջեւ քաջեւ քաջեւ քաւոււոււոււութեան իբթեան իբթեան իբթեան իբրեւ զոհ՝ մեր սիրեւ զոհ՝ մեր սիրեւ զոհ՝ մեր սիրեւ զոհ՝ մեր սի´́́́րտն է րտն է րտն է րտն է 
որ կը բեոր կը բեոր կը բեոր կը բերենք այրենք այրենք այրենք այսօրսօրսօրսօր,,,,    այս երեայս երեայս երեայս երեկոյկոյկոյկոյ,,,,    ընընընընծածածածայեյեյեյելու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
իրենիրենիրենիրեն,,,,    եւ մեր սիրեւ մեր սիրեւ մեր սիրեւ մեր սիրտետետետերը եւ մեր շրթները եւ մեր շրթները եւ մեր շրթները եւ մեր շրթները աղօթրը աղօթրը աղօթրը աղօթքով բաքով բաքով բաքով բանանանանա----
լու հալու հալու հալու համարմարմարմար,,,,    դիդիդիդիմեմեմեմելուլուլուլու    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ Մօծոյ Մօծոյ Մօծոյ Մօրը՝ Տիրը՝ Տիրը՝ Տիրը՝ Տիրարարարամայր Սմայր Սմայր Սմայր Ս....    ԿոյԿոյԿոյԿոյ----
սինսինսինսին,,,,    եւ խնդրեեւ խնդրեեւ խնդրեեւ խնդրելու իրլու իրլու իրլու իրմէմէմէմէ,,,,    որ մեր կեանոր մեր կեանոր մեր կեանոր մեր կեանքի այս օրեքի այս օրեքի այս օրեքի այս օրերը թերը թերը թերը թե----
թեւցթեւցթեւցթեւցնէնէնէնէ,,,,    մեզ բոմեզ բոմեզ բոմեզ բոլորս արլորս արլորս արլորս արժաժաժաժանի ընէ այն կոչնի ընէ այն կոչնի ընէ այն կոչնի ընէ այն կոչման եւ առաման եւ առաման եւ առաման եւ առաքեքեքեքե----
լուլուլուլութեանթեանթեանթեան,,,,    որ դէոր դէոր դէոր դէպի խոսպի խոսպի խոսպի խոստացտացտացտացուած երուած երուած երուած երկիկիկիկիրը քարը քարը քարը քալելելելելու մեր լու մեր լու մեր լու մեր 
կոկոկոկոչուչուչուչումը եւ առամը եւ առամը եւ առամը եւ առաքեքեքեքելուլուլուլութիւնն էթիւնն էթիւնն էթիւնն է,,,,    որ մեզ զօոր մեզ զօոր մեզ զօոր մեզ զօրացրացրացրացնէ իր Տնէ իր Տնէ իր Տնէ իր Տիիիիրոջ րոջ րոջ րոջ 
եւ Որդիեւ Որդիեւ Որդիեւ Որդիին՝ Յիին՝ Յիին՝ Յիին՝ Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսի զօսի զօսի զօսի զօրուրուրուրութեամթեամթեամթեամբըբըբըբը,,,,    այս այս այս այս 
կեանկեանկեանկեանքի մէջ մեր օրեքի մէջ մեր օրեքի մէջ մեր օրեքի մէջ մեր օրերը լեցրը լեցրը լեցրը լեցնենենենելու հալու հալու հալու համար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ողորողորողորողորմումումումութեամթեամթեամթեամբը եւ շնորհբը եւ շնորհբը եւ շնորհբը եւ շնորհքոքոքոքովը եւ պարվը եւ պարվը եւ պարվը եւ պարգեւգեւգեւգեւնենենեներորորորովըվըվըվը,,,,    որորորոր----
պէսպէսպէսպէսզի կազի կազի կազի կարերերերենանք իբնանք իբնանք իբնանք իբրեւ աստրեւ աստրեւ աստրեւ աստուաուաուաուածածածածային ույին ույին ույին ուղեղեղեղեւորւորւորւորներ՝ ներ՝ ներ՝ ներ՝ 
անցանցանցանցնիլ այս աշնիլ այս աշնիլ այս աշնիլ այս աշխարխարխարխարհէն եւ այս աշհէն եւ այս աշհէն եւ այս աշհէն եւ այս աշխարխարխարխարհին մեհին մեհին մեհին մեզի ընզի ընզի ընզի ընծածածածա----
յած բոյած բոյած բոյած բոլոր անալոր անալոր անալոր անապատպատպատպատնենենեներէնրէնրէնրէն,,,,    եւ մեր սրտեեւ մեր սրտեեւ մեր սրտեեւ մեր սրտերը բարձրը բարձրը բարձրը բարձրացրացրացրացնել նել նել նել 
իրեն՝ մեր սրտիիրեն՝ մեր սրտիիրեն՝ մեր սրտիիրեն՝ մեր սրտի,,,,    մտքի հոգիի տախմտքի հոգիի տախմտքի հոգիի տախմտքի հոգիի տախտակտակտակտակնենենեներուն վրայ րուն վրայ րուն վրայ րուն վրայ 
աաաա´́́́մմմմրօրօրօրօրէն դրոշրէն դրոշրէն դրոշրէն դրոշմած իր պատմած իր պատմած իր պատմած իր պատգամգամգամգամնենենեները եւ իր պարը եւ իր պարը եւ իր պարը եւ իր պատուիտուիտուիտուի----
րանրանրանրաննենենեներըրըրըրը,,,,    թանձթանձթանձթանձրացրացրացրացնենենենելով Ասլով Ասլով Ասլով Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքըքըքըքը,,,,    խոսխոսխոսխոստումտումտումտում----
նենենեները եւ պատրը եւ պատրը եւ պատրը եւ պատգամգամգամգամնենենեները մեր կեարը մեր կեարը մեր կեարը մեր կեաննննքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ,,,,    եւ այդ խոսեւ այդ խոսեւ այդ խոսեւ այդ խոս----
տումտումտումտումնենենեներուն լոյրուն լոյրուն լոյրուն լոյսով եւ յոյսով եւ յոյսով եւ յոյսով եւ յոյսով առաջսով առաջսով առաջսով առաջնորդնորդնորդնորդուած՝ քաուած՝ քաուած՝ քաուած՝ քալելելելելու լու լու լու 
տետետետեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն Աստրէն Աստրէն Աստրէն Աստուաուաուաուածածածածամօր ետեմօր ետեմօր ետեմօր ետեւէնւէնւէնւէն,,,,    Նոր ՈւխՆոր ՈւխՆոր ՈւխՆոր Ուխտի այդ տի այդ տի այդ տի այդ 
ՏաՏաՏաՏապապապապանանանանակին հեկին հեկին հեկին հետետետետեւուուուողուղուղուղութեամբթեամբթեամբթեամբ,,,,    օր մը հասօր մը հասօր մը հասօր մը հասնենենենելու հալու հալու հալու հա----
մար Աւետմար Աւետմար Աւետմար Աւետեաց Երեաց Երեաց Երեաց Երկիկիկիկիրըրըրըրը,,,,    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ մեմէ մեմէ մեմէ մեզի ընզի ընզի ընզի ընծածածածայեյեյեյե----
լիք ժալիք ժալիք ժալիք ժառանռանռանռանգգգգուուուութեան տիթեան տիթեան տիթեան տիրարարարանանանանալուլուլուլու::::        
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ՎԵՐԱՓՈԽՈՒԻԼ ՏԻՐԱՄՕՐ ՀԵՏՎԵՐԱՓՈԽՈՒԻԼ ՏԻՐԱՄՕՐ ՀԵՏՎԵՐԱՓՈԽՈՒԻԼ ՏԻՐԱՄՕՐ ՀԵՏՎԵՐԱՓՈԽՈՒԻԼ ՏԻՐԱՄՕՐ ՀԵՏ    

ՏԻՐՈՋ ՀԵՏ ԸԼԼԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅԱՒԻՏԵԱՆՏԻՐՈՋ ՀԵՏ ԸԼԼԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅԱՒԻՏԵԱՆՏԻՐՈՋ ՀԵՏ ԸԼԼԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅԱՒԻՏԵԱՆՏԻՐՈՋ ՀԵՏ ԸԼԼԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅԱՒԻՏԵԱՆ    
    

,,,,Երբ հրաԵրբ հրաԵրբ հրաԵրբ հրամամամամանը լսուի, հրեշնը լսուի, հրեշնը լսուի, հրեշնը լսուի, հրեշտատատատա----
կակակակապեպեպեպետը ազտը ազտը ազտը ազդադադադարարարարարէ եւ Ասրէ եւ Ասրէ եւ Ասրէ եւ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
փոփոփոփողը հնչէ, Տէղը հնչէ, Տէղը հնչէ, Տէղը հնչէ, Տէրը ինք երրը ինք երրը ինք երրը ինք երկինկինկինկինքէն պիքէն պիքէն պիքէն պիտի տի տի տի 
իջիջիջիջնէ, եւ նախ յանէ, եւ նախ յանէ, եւ նախ յանէ, եւ նախ յարուրուրուրութիւն պիթիւն պիթիւն պիթիւն պիտի առտի առտի առտի առ----
նեն անոնք՝ որ Քրիսնեն անոնք՝ որ Քրիսնեն անոնք՝ որ Քրիսնեն անոնք՝ որ Քրիստոտոտոտոսի հասի հասի հասի հաւաւաւաւատատատատա----
ցին եւ մեցին եւ մեցին եւ մեցին եւ մեռանռանռանռան::::    Եւ ապա, մեզԵւ ապա, մեզԵւ ապա, մեզԵւ ապա, մեզմէ մէ մէ մէ 
անոնք որ այն ատեն դեռ ողջ պիանոնք որ այն ատեն դեռ ողջ պիանոնք որ այն ատեն դեռ ողջ պիանոնք որ այն ատեն դեռ ողջ պիտի տի տի տի 
ըլըլըլըլլան՝ անոնց հետ միլան՝ անոնց հետ միլան՝ անոնց հետ միլան՝ անոնց հետ միաաաասին ամսին ամսին ամսին ամպեպեպեպերու րու րու րու 
վրայ երվրայ երվրայ երվրայ երկինք պիկինք պիկինք պիկինք պիտի յափշտի յափշտի յափշտի յափշտակտակտակտակուին ուին ուին ուին 
ՏէՏէՏէՏէրը դիրը դիրը դիրը դիմամամամաւուուուորերերերելու հալու հալու հալու համար, եւ այմար, եւ այմար, եւ այմար, եւ այնունունունու----
հեհեհեհետեւ Տիտեւ Տիտեւ Տիտեւ Տիրոջ հետ միրոջ հետ միրոջ հետ միրոջ հետ միաաաասին պիսին պիսին պիսին պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլ----
լանք յալանք յալանք յալանք յաւիտւիտւիտւիտեանեանեանեան»»»»::::                     ( ( ( (Ա.Թս 4.16Ա.Թս 4.16Ա.Թս 4.16Ա.Թս 4.16----17)17)17)17)    

    
ՀաՀաՀաՀայասյասյասյաստատատատաննննեայց Առաեայց Առաեայց Առաեայց Առաքեքեքեքելալալալական Եկեկան Եկեկան Եկեկան Եկեղեղեղեղեցին իր տացին իր տացին իր տացին իր տա----

րերերերեկան տօկան տօկան տօկան տօնենենեներու շարրու շարրու շարրու շարքին մէջ սահքին մէջ սահքին մէջ սահքին մէջ սահմամամամանած է հինգ նած է հինգ նած է հինգ նած է հինգ ,,,,տատատատա----
ղաղաղաղաւարւարւարւարներներներներ», », », », այայայայսինքն՝ հինգ գլխասինքն՝ հինգ գլխասինքն՝ հինգ գլխասինքն՝ հինգ գլխաւոր տօւոր տօւոր տօւոր տօներ, որոնք եթէ ներ, որոնք եթէ ներ, որոնք եթէ ներ, որոնք եթէ 
մէկ կողմէկ կողմէկ կողմէկ կողմէ մեր եկեմէ մեր եկեմէ մեր եկեմէ մեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ տօւոյ տօւոյ տօւոյ տօնանանանակարկարկարկարգը առագը առագը առագը առաւել կամ ւել կամ ւել կամ ւել կամ 
նուազ հինգ հանուազ հինգ հանուազ հինգ հանուազ հինգ հաւաւաւաւասար մասար մասար մասար մասեսեսեսերու կը բաժրու կը բաժրու կը բաժրու կը բաժնեն, սանեն, սանեն, սանեն, սակայն կայն կայն կայն 
միւս կողմիւս կողմիւս կողմիւս կողմէ կը ներմէ կը ներմէ կը ներմէ կը ներկակակակայացյացյացյացնեն Եկենեն Եկենեն Եկենեն Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ հաւոյ հաւոյ հաւոյ հաւաւաւաւատատատատալիքլիքլիքլիքնենենենե----
րու հիմրու հիմրու հիմրու հիմնանանանակակակականանանանագոյն ճշմարգոյն ճշմարգոյն ճշմարգոյն ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները.րը.րը.րը.----    

աաաա----    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի Ս. Ծնունսի Ս. Ծնունսի Ս. Ծնունսի Ս. Ծնունդը, որ մարդը, որ մարդը, որ մարդը, որ մարդեդեդեդեղուղուղուղութեան թեան թեան թեան 
խորխորխորխորհուրդն է, յահուրդն է, յահուրդն է, յահուրդն է, յարարարարացոյցոյցոյցոյցը մեր մարցը մեր մարցը մեր մարցը մեր մարդեդեդեդեղուղուղուղութեան, եւ թեան, եւ թեան, եւ թեան, եւ 
փրկուփրկուփրկուփրկութեամբ մեր վեթեամբ մեր վեթեամբ մեր վեթեամբ մեր վերարարարանոնոնոնորորորորոգուգուգուգութիւնը եւ վեթիւնը եւ վեթիւնը եւ վեթիւնը եւ վերընրընրընրընծածածածայույույույումը մը մը մը 
իր Հօրիր Հօրիր Հօրիր Հօր::::    
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բբբբ----    Անոր հրաԱնոր հրաԱնոր հրաԱնոր հրաշաշաշաշափառ Ս. Յափառ Ս. Յափառ Ս. Յափառ Ս. Յարուրուրուրութիւնը, որ աստթիւնը, որ աստթիւնը, որ աստթիւնը, որ աստուաուաուաուա----
ծասծասծասծաստեղծ մարտեղծ մարտեղծ մարտեղծ մարմիմիմիմինին փառնին փառնին փառնին փառքին ցուքին ցուքին ցուքին ցուցադցադցադցադրումն է եւ մեր րումն է եւ մեր րումն է եւ մեր րումն է եւ մեր 
մարմարմարմարմինմինմինմիննենենեներու յարու յարու յարու յարուրուրուրութեան երթեան երթեան երթեան երջաջաջաջանիկ սպանիկ սպանիկ սպանիկ սպասուսուսուսումըմըմըմը::::    

գգգգ----    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի պայսի պայսի պայսի պայծածածածառառառառակերկերկերկերպուպուպուպութիւնը, որ իր աստթիւնը, որ իր աստթիւնը, որ իր աստթիւնը, որ իր աստ----
ուաուաուաուածածածածային փառյին փառյին փառյին փառքին հրաքին հրաքին հրաքին հրաշաշաշաշալի յայտլի յայտլի յայտլի յայտնունունունութիւնն է, եւ այդ թիւնն է, եւ այդ թիւնն է, եւ այդ թիւնն է, եւ այդ 
անանանանվավավավախխխխճան փառճան փառճան փառճան փառքին մասքին մասքին մասքին մասնանանանակից դառկից դառկից դառկից դառնանանանալու հրալու հրալու հրալու հրաւէւէւէւէրը րը րը րը 
մեմեմեմեզիզիզիզի::::    

դդդդ----    Ս. ԱստՍ. ԱստՍ. ԱստՍ. Աստուաուաուաուածածծածծածծածնի վենի վենի վենի վերարարարափոփոփոփոխուխուխուխումը, որ Ասմը, որ Ասմը, որ Ասմը, որ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
անանանանմիմիմիմիջաջաջաջական ներկան ներկան ներկան ներկակակակայույույույութեան ու հաթեան ու հաթեան ու հաթեան ու հաղորղորղորղորդակդակդակդակցուցուցուցութեան մէջ թեան մէջ թեան մէջ թեան մէջ 
ապապապապրերերերելու մարլու մարլու մարլու մարդուն կոդուն կոդուն կոդուն կոչումն է, եւ ժաչումն է, եւ ժաչումն է, եւ ժաչումն է, եւ ժամամամամանակնակնակնակնենենեներու վախրու վախրու վախրու վախ----
ճաճաճաճանին մեր փանին մեր փանին մեր փանին մեր փառառառառաւոր երւոր երւոր երւոր երկինք յափշկինք յափշկինք յափշկինք յափշտատատատակուկուկուկումին պատմին պատմին պատմին պատկեկեկեկե----
րարարարացուցուցուցումըմըմըմը::::    

եեեե----    Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, բարձջոյ, բարձջոյ, բարձջոյ, բարձրարարարացուցուցուցումը Ս. Խամը Ս. Խամը Ս. Խամը Ս. Խաչին, որ Քրիսչին, որ Քրիսչին, որ Քրիսչին, որ Քրիստոտոտոտո----
սի խոսի խոսի խոսի խոնարնարնարնարհուհուհուհութեան նշանն է, աստթեան նշանն է, աստթեան նշանն է, աստթեան նշանն է, աստուաուաուաուածածածածային թային թային թային թագագագագաւուուուո----
րուրուրուրութեան հովթեան հովթեան հովթեան հովուաուաուաուական մական մական մական մակակակականը, եւ քրիսնը, եւ քրիսնը, եւ քրիսնը, եւ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական մեր կան մեր կան մեր կան մեր 
հահահահաւատւատւատւատքին վերջքին վերջքին վերջքին վերջնանանանական յաղկան յաղկան յաղկան յաղթաթաթաթանանանանակը այս աշկը այս աշկը այս աշկը այս աշխարխարխարխարհի բոհի բոհի բոհի բո----
լոր իշլոր իշլոր իշլոր իշխախախախանունունունութեանց եւթեանց եւթեանց եւթեանց եւ    զօզօզօզօրուրուրուրութեանց վրայթեանց վրայթեանց վրայթեանց վրայ::::    

ԱյԱյԱյԱյսօր մեր Եկեսօր մեր Եկեսօր մեր Եկեսօր մեր Եկեղեղեղեղեցին կը տօցին կը տօցին կը տօցին կը տօնախնախնախնախմէ տամէ տամէ տամէ տաղաղաղաղաւարւարւարւարնենենեներու րու րու րու 
այս շարայս շարայս շարայս շարքին չորքին չորքին չորքին չորրորրորրորրորդը, որ Ս. Աստդը, որ Ս. Աստդը, որ Ս. Աստդը, որ Ս. Աստուաուաուաուածածծածծածծածնի վենի վենի վենի վերարարարա----
փոխփոխփոխփոխման՝ այման՝ այման՝ այման՝ այսինքն մահսինքն մահսինքն մահսինքն մահուըուըուըուընէ ետք հրեշնէ ետք հրեշնէ ետք հրեշնէ ետք հրեշտակտակտակտակնենենեներու ձեռրու ձեռրու ձեռրու ձեռ----
քով՝ մարմքով՝ մարմքով՝ մարմքով՝ մարմնով երնով երնով երնով երկինք փոկինք փոկինք փոկինք փոխադխադխադխադրուրուրուրութեան յիթեան յիթեան յիթեան յիշաշաշաշատակն էտակն էտակն էտակն է::::    
ՅիՅիՅիՅիշաշաշաշատակ մը, խորհրտակ մը, խորհրտակ մը, խորհրտակ մը, խորհրդադադադալից, լից, լից, լից, որ մեոր մեոր մեոր մեզի մտազի մտազի մտազի մտածել կու տայ ծել կու տայ ծել կու տայ ծել կու տայ 
քրիսքրիսքրիսքրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական մեր հական մեր հական մեր հական մեր հաւատւատւատւատքի հիմքի հիմքի հիմքի հիմնանանանակակակականանանանագոյն մէկ գոյն մէկ գոյն մէկ գոյն մէկ 
ճըշճըշճըշճըշ----մարմարմարմարտուտուտուտութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասին, որ մարսին, որ մարսին, որ մարսին, որ մարմինմինմինմիննենենեներու յարու յարու յարու յարուրուրուրութիւնն թիւնն թիւնն թիւնն 
է, մարէ, մարէ, մարէ, մարմնամնամնամնաւուուուորարարարապէս երպէս երպէս երպէս երկինք յափշկինք յափշկինք յափշկինք յափշտատատատակուկուկուկութիւնը եւ մեր թիւնը եւ մեր թիւնը եւ մեր թիւնը եւ մեր 
ՏիՏիՏիՏիրոջ՝ Յիրոջ՝ Յիրոջ՝ Յիրոջ՝ Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսի դիսի դիսի դիսի դիմամամամաւուուուորումն է, եւ այրումն է, եւ այրումն է, եւ այրումն է, եւ այնունունունուհեհեհեհե----
տեւ մնատեւ մնատեւ մնատեւ մնայոյոյոյուն կերւն կերւն կերւն կերպով Ասպով Ասպով Ասպով Աստուտուտուտուծոյ փառծոյ փառծոյ փառծոյ փառքին ու երաքին ու երաքին ու երաքին ու երանունունունու----
թեան վաթեան վաթեան վաթեան վայելյելյելյելքը՝ իր լոյս արքը՝ իր լոյս արքը՝ իր լոյս արքը՝ իր լոյս արքաքաքաքայույույույութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    

Եւ այս պաԵւ այս պաԵւ այս պաԵւ այս պահուն կհուն կհուն կհուն կ’’’’ուուուուզենք մեր բոզենք մեր բոզենք մեր բոզենք մեր բոլոլոլոլորին հորին հորին հորին հոգեգեգեգեւոր մօւոր մօւոր մօւոր մօ----
րը, մեր կեանրը, մեր կեանրը, մեր կեանրը, մեր կեանքի եւ փրկուքի եւ փրկուքի եւ փրկուքի եւ փրկութեան պտութեան պտութեան պտութեան պտուղի ծաղի ծաղի ծաղի ծառին, մեր ռին, մեր ռին, մեր ռին, մեր 
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անանանանմամամամահուհուհուհութեան Հաթեան Հաթեան Հաթեան Հացը մեցը մեցը մեցը մեզի պարզի պարզի պարզի պարգեգեգեգեւող անձւող անձւող անձւող անձրերերերեւաւաւաւաբուղխ բուղխ բուղխ բուղխ 
երերերերկինկինկինկինքին, մերքին, մերքին, մերքին, մեր    ճշմաճշմաճշմաճշմարիտ Մարիտ Մարիտ Մարիտ Մանանանանանանանանային ոսկյին ոսկյին ոսկյին ոսկեայ սաեայ սաեայ սաեայ սափոփոփոփո----
րին, մեր կենրին, մեր կենրին, մեր կենրին, մեր կենդադադադանունունունութեան Ջութեան Ջութեան Ջութեան Ջուրի աղրի աղրի աղրի աղբիւբիւբիւբիւրին, մեր յարին, մեր յարին, մեր յարին, մեր յաւերւերւերւեր----
ժաժաժաժական ուկան ուկան ուկան ուրարարարախուխուխուխութեան ու երաթեան ու երաթեան ու երաթեան ու երանունունունութեան օրհնթեան օրհնթեան օրհնթեան օրհնեալ Գինիի եալ Գինիի եալ Գինիի եալ Գինիի 
շքեղ սրուաշքեղ սրուաշքեղ սրուաշքեղ սրուակին, Տիկին, Տիկին, Տիկին, Տիրարարարական Մարմկան Մարմկան Մարմկան Մարմնին աննին աննին աննին անճաճաճաճառեռեռեռելի մարլի մարլի մարլի մարդեդեդեդե----
ղուղուղուղութեան յաթեան յաթեան յաթեան յաւէտ պաշւէտ պաշւէտ պաշւէտ պաշտետետետելի մարմլի մարմլի մարմլի մարմնանանանարարարարանին՝ Աստնին՝ Աստնին՝ Աստնին՝ Աստուաուաուաուածածածածա----
մօր մօր մօր մօր վեվեվեվերարարարափոխփոխփոխփոխման տօման տօման տօման տօնին կապնին կապնին կապնին կապուած մեր խորհրուած մեր խորհրուած մեր խորհրուած մեր խորհրդադադադածուծուծուծու----
թիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ուղեգղեգղեգղեգծել Ս. Պօծել Ս. Պօծել Ս. Պօծել Ս. Պօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեաեաեաեալի վելի վելի վելի վերոյրոյրոյրոյիշիշիշիշեալ խօսեալ խօսեալ խօսեալ խօս----
քեքեքեքերով, որոնք մտածրով, որոնք մտածրով, որոնք մտածրով, որոնք մտածման չորս երեսման չորս երեսման չորս երեսման չորս երեսներ կը բաներ կը բաներ կը բաներ կը բանան մեր նան մեր նան մեր նան մեր 
դիդիդիդիմաց.մաց.մաց.մաց.----    

    
1111----    ՎԵՎԵՎԵՎԵՐԱՐԱՐԱՐԱՓՈՓՈՓՈՓՈԽՈՒԽՈՒԽՈՒԽՈՒՄԸ՝ ՄԵՐ ՅԱՄԸ՝ ՄԵՐ ՅԱՄԸ՝ ՄԵՐ ՅԱՄԸ՝ ՄԵՐ ՅԱՐՈՒՐՈՒՐՈՒՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԹԵԱՆ ՊԱՏԹԵԱՆ ՊԱՏԹԵԱՆ ՊԱՏԿԵԿԵԿԵԿԵ----

ՐԸՐԸՐԸՐԸ    
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական կրօկան կրօկան կրօկան կրօնին յատնին յատնին յատնին յատկանկանկանկանշաշաշաշական մէկ կան մէկ կան մէկ կան մէկ 

երերերերեսն է մարեսն է մարեսն է մարեսն է մարմինմինմինմիննենենեներու յարու յարու յարու յարուրուրուրութեան հաթեան հաթեան հաթեան հաւաւաւաւատատատատալիլիլիլիքը, որ քը, որ քը, որ քը, որ 
Հին թէ Նոր ԿտաՀին թէ Նոր ԿտաՀին թէ Նոր ԿտաՀին թէ Նոր Կտակակակակարանրանրանրաննենենեները իբրը իբրը իբրը իբրեւ խոսրեւ խոսրեւ խոսրեւ խոստում եւ աւետում եւ աւետում եւ աւետում եւ աւե----
տիս կտիս կտիս կտիս կ’’’’ընընընընծածածածայեն մեյեն մեյեն մեյեն մեզիզիզիզի::::    Եթէ ԱստԵթէ ԱստԵթէ ԱստԵթէ Աստուած մարուած մարուած մարուած մարդը ստեղդը ստեղդը ստեղդը ստեղծեց ծեց ծեց ծեց 
հոհոհոհոգի ու մարգի ու մարգի ու մարգի ու մարմին, զամին, զամին, զամին, զանոնք երնոնք երնոնք երնոնք երկուքն ալ սահկուքն ալ սահկուքն ալ սահկուքն ալ սահմամամամանեց աննեց աննեց աննեց ան----
մամամամահուհուհուհութեան. եւ ուսթեան. եւ ուսթեան. եւ ուսթեան. եւ ուստի հոգիտի հոգիտի հոգիտի հոգիին հետ մարին հետ մարին հետ մարին հետ մարմիմիմիմինը եւս նը եւս նը եւս նը եւս կոչկոչկոչկոչ----
ուած է յաուած է յաուած է յաուած է յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքը բաժքը բաժքը բաժքը բաժնենենենելու, Քրիսլու, Քրիսլու, Քրիսլու, Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
երկերկերկերկրորդ գարորդ գարորդ գարորդ գալուսլուսլուսլուստով յատով յատով յատով յարուրուրուրութիւն առթիւն առթիւն առթիւն առնենենենելէ ետքլէ ետքլէ ետքլէ ետք::::    

,,,,ԵԵԵԵ´́́́ս եմ յաս եմ յաս եմ յաս եմ յարուրուրուրութիւնը եւ կեանթիւնը եւ կեանթիւնը եւ կեանթիւնը եւ կեանքըքըքըքը::::    Ան որ ինԱն որ ինԱն որ ինԱն որ ինծի կը հածի կը հածի կը հածի կը հա----
ւաւաւաւատայ, նոյտայ, նոյտայ, նոյտայ, նոյնիսկ եթէ մեռնիսկ եթէ մեռնիսկ եթէ մեռնիսկ եթէ մեռնի՝ պինի՝ պինի՝ պինի՝ պիտի ապտի ապտի ապտի ապրիրիրիրի::::    Իսկ ան որ Իսկ ան որ Իսկ ան որ Իսկ ան որ 
ողջ է եւ ինողջ է եւ ինողջ է եւ ինողջ է եւ ինծի կը հածի կը հածի կը հածի կը հաւաւաւաւատայ՝ երտայ՝ երտայ՝ երտայ՝ երբեք պիբեք պիբեք պիբեք պիտի չմեռտի չմեռտի չմեռտի չմեռննննիիիի»»»», , , , ըսաւ ըսաւ ըսաւ ըսաւ 
մեր Տէմեր Տէմեր Տէմեր Տէրը Յիրը Յիրը Յիրը Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոս, իր մտետոս, իր մտետոս, իր մտետոս, իր մտերիմ չորիմ չորիմ չորիմ չորերերերեքօրքօրքօրքօրեայ մեեայ մեեայ մեեայ մե----
ռած բառած բառած բառած բարերերերեկակակակամին՝ Ղամին՝ Ղամին՝ Ղամին՝ Ղազազազազարորորորոսի գեսի գեսի գեսի գերեզրեզրեզրեզմամամամանին դինին դինին դինին դիմաց մաց մաց մաց 
կանգկանգկանգկանգնած (Յհ 11.25նած (Յհ 11.25նած (Յհ 11.25նած (Յհ 11.25----26)26)26)26)::::    Եւ երբ տեԵւ երբ տեԵւ երբ տեԵւ երբ տեսաւ անոր քոյսաւ անոր քոյսաւ անոր քոյսաւ անոր քոյրերերերերուն րուն րուն րուն 
ու բաու բաու բաու բարերերերեկամկամկամկամնենենեներուն յուրուն յուրուն յուրուն յուզումն ու լազումն ու լազումն ու լազումն ու լացը եւ կապցը եւ կապցը եւ կապցը եւ կապուաուաուաուածուծուծուծու----
թիւնը իրենց ֆիթիւնը իրենց ֆիթիւնը իրենց ֆիթիւնը իրենց ֆիզիզիզիզիքաքաքաքական տեկան տեկան տեկան տեսոսոսոսողուղուղուղութեթեթեթենէն առննէն առննէն առննէն առնուած սիուած սիուած սիուած սի----
րելիրելիրելիրելիին, իին, իին, իին, ի´́́́նք եւս յուզնք եւս յուզնք եւս յուզնք եւս յուզուեուեուեուեցաւ մարդցաւ մարդցաւ մարդցաւ մարդկակակակային սրտին ջերմ յին սրտին ջերմ յին սրտին ջերմ յին սրտին ջերմ 



 

www.hygradaran.com 157 

զգազգազգազգացումցումցումցումնենենեներուն դիրուն դիրուն դիրուն դիմաց, եւ աստմաց, եւ աստմաց, եւ աստմաց, եւ աստուաուաուաուածածածածային իր հեյին իր հեյին իր հեյին իր հեղիղիղիղինանանանա----
կուկուկուկութեամբ մեթեամբ մեթեամբ մեթեամբ մեղանղանղանղանչաչաչաչական բնուկան բնուկան բնուկան բնութեան պարթեան պարթեան պարթեան պարտադտադտադտադրած մահրած մահրած մահրած մահ----
ուան օրէնուան օրէնուան օրէնուան օրէնքը լուքը լուքը լուքը լուծեծեծեծելով՝ իր չորլով՝ իր չորլով՝ իր չորլով՝ իր չորսօրսօրսօրսօրեայ մաեայ մաեայ մաեայ մահահահահաքուքուքուքունէն նէն նէն նէն 
դուրս կանդուրս կանդուրս կանդուրս կանչեց Ղաչեց Ղաչեց Ղաչեց Ղազազազազարորորորոսը, զայն ժասը, զայն ժասը, զայն ժասը, զայն ժամամամամանանանանակակակակաւոր կերւոր կերւոր կերւոր կեր----
պով կրկին պարպով կրկին պարպով կրկին պարպով կրկին պարգեգեգեգեւեւեւեւելով աշլով աշլով աշլով աշխարխարխարխարհին, իր սիհին, իր սիհին, իր սիհին, իր սիրերերերելիլիլիլինենենեներունրունրունրուն::::    

Ատով ՔրիսԱտով ՔրիսԱտով ՔրիսԱտով Քրիստոս իր աստտոս իր աստտոս իր աստտոս իր աստուաուաուաուածուծուծուծութիւնը կը յայտթիւնը կը յայտթիւնը կը յայտթիւնը կը յայտնէր նէր նէր նէր 
իրենիրենիրենիրեննենենեներուն եւ աշրուն եւ աշրուն եւ աշրուն եւ աշխարխարխարխարհինհինհինհին::::    

Ատով ՔրիսԱտով ՔրիսԱտով ՔրիսԱտով Քրիստոս իր բատոս իր բատոս իր բատոս իր բացարցարցարցարձակ հեձակ հեձակ հեձակ հեղիղիղիղինանանանակուկուկուկութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
կը յայտկը յայտկը յայտկը յայտնէր կեաննէր կեաննէր կեաննէր կեանքին ու մահքին ու մահքին ու մահքին ու մահուան վրայ, ըսեուան վրայ, ըսեուան վրայ, ըսեուան վրայ, ըսելլլլով. ով. ով. ով. ,,,,ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ս եմ ս եմ ս եմ 
յայայայարուրուրուրութիւնը եւ կեանթիւնը եւ կեանթիւնը եւ կեանթիւնը եւ կեանքըքըքըքը»»»»::::    

Ատով ՔրիսԱտով ՔրիսԱտով ՔրիսԱտով Քրիստոս կը նատոս կը նատոս կը նատոս կը նախախախախապատպատպատպատկեկեկեկերացրացրացրացնէր այն յանէր այն յանէր այն յանէր այն յա----
րուրուրուրութիւնը, որ ապթիւնը, որ ապթիւնը, որ ապթիւնը, որ ապրող եւ Ասրող եւ Ասրող եւ Ասրող եւ Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ հաւաւաւաւատատատատացող իւցող իւցող իւցող իւրարարարա----
քանքանքանքանչիւր մարչիւր մարչիւր մարչիւր մարդու բադու բադու բադու բաժիժիժիժինը պինը պինը պինը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ այս աշլայ այս աշլայ այս աշլայ այս աշխարխարխարխարհի հի հի հի 
օրեօրեօրեօրերը աւարրը աւարրը աւարրը աւարտետետետելէ ետք, Քրիսլէ ետք, Քրիսլէ ետք, Քրիսլէ ետք, Քրիստոտոտոտոսի երկսի երկսի երկսի երկրորդ գարորդ գարորդ գարորդ գալուսլուսլուսլուստովտովտովտով::::    

Նոյն այդ խՆոյն այդ խՆոյն այդ խՆոյն այդ խոսոսոսոստուտուտուտումը Քրիսմը Քրիսմը Քրիսմը Քրիստոս կու տար նատոս կու տար նատոս կու տար նատոս կու տար նաեւ իր եւ իր եւ իր եւ իր 
պաշպաշպաշպաշտետետետելի մօլի մօլի մօլի մօրը՝ Ս. Կոյս Մարրը՝ Ս. Կոյս Մարրը՝ Ս. Կոյս Մարրը՝ Ս. Կոյս Մարիիիիաաաամինմինմինմին::::    Ո՞ր մէկ որՈ՞ր մէկ որՈ՞ր մէկ որՈ՞ր մէկ որդին դին դին դին 
պիպիպիպիտի ուտի ուտի ուտի ուզէր ընդզէր ընդզէր ընդզէր ընդմիշտ բաժնմիշտ բաժնմիշտ բաժնմիշտ բաժնուիլ իր ծնոուիլ իր ծնոուիլ իր ծնոուիլ իր ծնողէնղէնղէնղէն::::    Ո՞ր մէկ որՈ՞ր մէկ որՈ՞ր մէկ որՈ՞ր մէկ որ----
դին մահդին մահդին մահդին մահուան գիրուան գիրուան գիրուան գիրկը պիկը պիկը պիկը պիտի թոտի թոտի թոտի թողուր իր ծնողուր իր ծնողուր իր ծնողուր իր ծնողը, եթէ իշղը, եթէ իշղը, եթէ իշղը, եթէ իշ----
խախախախանունունունութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունենենենենար մահնար մահնար մահնար մահուան վրայուան վրայուան վրայուան վրայ::::    Ո՞ր մէկ որՈ՞ր մէկ որՈ՞ր մէկ որՈ՞ր մէկ որդին դին դին դին 
պիպիպիպիտի չոտի չոտի չոտի չոււււզէր միշտ, յազէր միշտ, յազէր միշտ, յազէր միշտ, յաւիւիւիւիտետետետենանանանապէս իր կողպէս իր կողպէս իր կողպէս իր կողքին ուքին ուքին ուքին ունենենենենալ նալ նալ նալ 
իր ծնոիր ծնոիր ծնոիր ծնողըղըղըղը::::    ՂաՂաՂաՂազազազազարորորորոսի ընդսի ընդսի ընդսի ընդմէմէմէմէջէն Քրիսջէն Քրիսջէն Քրիսջէն Քրիստոս կարտոս կարտոս կարտոս կարծէք իր ծէք իր ծէք իր ծէք իր 
մայրն էր որ կը տեսմայրն էր որ կը տեսմայրն էր որ կը տեսմայրն էր որ կը տեսնէր գենէր գենէր գենէր գերեզրեզրեզրեզմամամամանի սառն առանձնի սառն առանձնի սառն առանձնի սառն առանձնունունունու----
թեան մէջ դրուած, եւ աստթեան մէջ դրուած, եւ աստթեան մէջ դրուած, եւ աստթեան մէջ դրուած, եւ աստուաուաուաուածածածածային սէրն ու գթույին սէրն ու գթույին սէրն ու գթույին սէրն ու գթութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
մարդմարդմարդմարդկակակակային արյին արյին արյին արցունքցունքցունքցունքնենենեներով իրով իրով իրով ի----րենք զիրենք զիրենք զիրենք զիրենք կրենք կրենք կրենք կ’’’’արարարարտատատատայայյայյայյայ----
տէտէտէտէին, իրենց ջերին, իրենց ջերին, իրենց ջերին, իրենց ջերմումումումութեամբ ջնջեթեամբ ջնջեթեամբ ջնջեթեամբ ջնջելու հալու հալու հալու համար մահմար մահմար մահմար մահուան ուան ուան ուան 
անէծանէծանէծանէծքը, եւ կեանքը, եւ կեանքը, եւ կեանքը, եւ կեանքի բերկքի բերկքի բերկքի բերկրանրանրանրանքը պարքը պարքը պարքը պարգեգեգեգեւեւեւեւելու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
մարմարմարմարդուն, ինչ որ առադուն, ինչ որ առադուն, ինչ որ առադուն, ինչ որ առաջին հերջին հերջին հերջին հերթին բաթին բաթին բաթին բաժիժիժիժինը պինը պինը պինը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար լար լար լար 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամօրմօրմօրմօր::::    
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2 2 2 2 ----    ՎԵՎԵՎԵՎԵՐԱՐԱՐԱՐԱՓՈԽՓՈԽՓՈԽՓՈԽԵԱԼ ՄԱՐԵԱԼ ՄԱՐԵԱԼ ՄԱՐԵԱԼ ՄԱՐՄԻՄԻՄԻՄԻՆԸ՝ ՄԵՐ ՅԱՆԸ՝ ՄԵՐ ՅԱՆԸ՝ ՄԵՐ ՅԱՆԸ՝ ՄԵՐ ՅԱՐՈՒՑՐՈՒՑՐՈՒՑՐՈՒՑԵԱԼ ԵԱԼ ԵԱԼ ԵԱԼ 
ՄԱՐՄԱՐՄԱՐՄԱՐՄԻՄԻՄԻՄԻՆԻՆ ՊԱՏՆԻՆ ՊԱՏՆԻՆ ՊԱՏՆԻՆ ՊԱՏԿԵԿԵԿԵԿԵՐԸՐԸՐԸՐԸ    

ԱստԱստԱստԱստուուուուաաաածասծասծասծաստեղծ եւ կատեղծ եւ կատեղծ եւ կատեղծ եւ կատարտարտարտարեալ մեր բնուեալ մեր բնուեալ մեր բնուեալ մեր բնութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
մեղմեղմեղմեղքի անէծքի անէծքի անէծքի անէծքին ենքին ենքին ենքին ենթարկթարկթարկթարկուեուեուեուելէ ետք ինքլէ ետք ինքլէ ետք ինքլէ ետք ինքնանանանաբեբեբեբերարարարաբար ենբար ենբար ենբար են----
թարկթարկթարկթարկուեուեուեուեցաւ նացաւ նացաւ նացաւ նաեւ ապաեւ ապաեւ ապաեւ ապակակակականունունունութեան, փճացթեան, փճացթեան, փճացթեան, փճացման օրէնման օրէնման օրէնման օրէն----
քինքինքինքին::::    

ՄարՄարՄարՄարդը, որ ստեղծդը, որ ստեղծդը, որ ստեղծդը, որ ստեղծուած էր անեղծ, դարուած էր անեղծ, դարուած էր անեղծ, դարուած էր անեղծ, դարձաւ եղձաւ եղձաւ եղձաւ եղծածածածա----
նենենենելիլիլիլի::::    

ՄարՄարՄարՄարդը, որ ստեղծդը, որ ստեղծդը, որ ստեղծդը, որ ստեղծուած էր փաուած էր փաուած էր փաուած էր փառառառառաւոր, դարւոր, դարւոր, դարւոր, դարձաւ ձաւ ձաւ ձաւ 
անարգանարգանարգանարգ::::    

ՄաՄաՄաՄարրրրդը, որ ստեղծդը, որ ստեղծդը, որ ստեղծդը, որ ստեղծուած էր զօուած էր զօուած էր զօուած էր զօրարարարաւոր, դարւոր, դարւոր, դարւոր, դարձաւ ձաւ ձաւ ձաւ 
տկարտկարտկարտկար::::    

ՄարՄարՄարՄարդը, որ ստեղծդը, որ ստեղծդը, որ ստեղծդը, որ ստեղծուած էր անուած էր անուած էր անուած էր անմահ հոմահ հոմահ հոմահ հոգեգեգեգեւոր մարւոր մարւոր մարւոր մար----
մին, դարմին, դարմին, դարմին, դարձաւ շնչաձաւ շնչաձաւ շնչաձաւ շնչաւոր ու մահւոր ու մահւոր ու մահւոր ու մահկակակականանանանացուցուցուցու::::    

Եւ սաԵւ սաԵւ սաԵւ սակայն Քրիսկայն Քրիսկայն Քրիսկայն Քրիստոս իր մարտոս իր մարտոս իր մարտոս իր մարդեդեդեդեղուղուղուղութեամբ եկաւ թեամբ եկաւ թեամբ եկաւ թեամբ եկաւ 
ՕրէնՕրէնՕրէնՕրէնքին լուքին լուքին լուքին լուծը իր վրայ առծը իր վրայ առծը իր վրայ առծը իր վրայ առնենենենելու եւ ջնջելու եւ ջնջելու եւ ջնջելու եւ ջնջելու օրէնլու օրէնլու օրէնլու օրէնքին քին քին քին 
անոանոանոանողոք բեղոք բեղոք բեղոք բերուրուրուրումը եղողմը եղողմը եղողմը եղող    մամամամահը եւ ապահը եւ ապահը եւ ապահը եւ ապակակակականունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Ինք Ինք Ինք Ինք 
մահմահմահմահուան ենուան ենուան ենուան ենթարկթարկթարկթարկուեուեուեուեցաւ, մեցաւ, մեցաւ, մեցաւ, մեզի հազի հազի հազի համար կոխկռմար կոխկռմար կոխկռմար կոխկռտետետետելու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
բնաջնբնաջնբնաջնբնաջնջեջեջեջելու հալու հալու հալու համար յամար յամար յամար յաւիւիւիւիտետետետենանանանական մական մական մական մահը, եւ մեզ վերսհը, եւ մեզ վերսհը, եւ մեզ վերսհը, եւ մեզ վերս----
տին սահտին սահտին սահտին սահմամամամանենենենելու հալու հալու հալու համար կեանմար կեանմար կեանմար կեանքին, որ Աստքին, որ Աստքին, որ Աստքին, որ Աստուած կաուած կաուած կաուած կա----
մեմեմեմեցաւ մարցաւ մարցաւ մարցաւ մարդուն հադուն հադուն հադուն համարմարմարմար::::    

ԱյդԱյդԱյդԱյդպէս ալ, մենք, որ մեր հապէս ալ, մենք, որ մեր հապէս ալ, մենք, որ մեր հապէս ալ, մենք, որ մեր հաւատւատւատւատքի կեանքի կեանքի կեանքի կեանքին մէջ քին մէջ քին մէջ քին մէջ 
կը փորկը փորկը փորկը փորձենք Քրիսձենք Քրիսձենք Քրիսձենք Քրիստոտոտոտոսի կասի կասի կասի կատարտարտարտարեալ նմաեալ նմաեալ նմաեալ նմանունունունութիւնը ըլթիւնը ըլթիւնը ըլթիւնը ըլ----
լալ, մահլալ, մահլալ, մահլալ, մահուան մէջ եւս պիուան մէջ եւս պիուան մէջ եւս պիուան մէջ եւս պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլանք իր կալանք իր կալանք իր կալանք իր կատարտարտարտարեալ եալ եալ եալ 
նմանմանմանմանունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Եւ ինչԵւ ինչԵւ ինչԵւ ինչպէս ինք յապէս ինք յապէս ինք յապէս ինք յարուրուրուրութիւն առաւ, անեղծ թիւն առաւ, անեղծ թիւն առաւ, անեղծ թիւն առաւ, անեղծ 
ու փաու փաու փաու փառառառառաւորւորւորւորեալ, աստեալ, աստեալ, աստեալ, աստուաուաուաուածածածածային զօյին զօյին զօյին զօրուրուրուրութեամբ յատթեամբ յատթեամբ յատթեամբ յատ----
կանշկանշկանշկանշուած եւ անուած եւ անուած եւ անուած եւ անմահ մարմահ մարմահ մարմահ մարմիմիմիմինով, նոյննով, նոյննով, նոյննով, նոյնպէս պիպէս պիպէս պիպէս պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ լայ լայ լայ 
նանանանաեւ մեր յաեւ մեր յաեւ մեր յաեւ մեր յարուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս Պօպէս Պօպէս Պօպէս Պօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ կը բաեալ կը բաեալ կը բաեալ կը բա----
ցատցատցատցատրէ, րէ, րէ, րէ, ,,,,ՄարՄարՄարՄարմիմիմիմինը հող կը դրուի եղնը հող կը դրուի եղնը հող կը դրուի եղնը հող կը դրուի եղծածածածանենենենելի վիլի վիլի վիլի վիճաճաճաճակով, եւ կով, եւ կով, եւ կով, եւ 
յայայայարուրուրուրութիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’առառառառնէ անեղծ, հող կը դրուի անարգ, եւ յանէ անեղծ, հող կը դրուի անարգ, եւ յանէ անեղծ, հող կը դրուի անարգ, եւ յանէ անեղծ, հող կը դրուի անարգ, եւ յա----
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րուրուրուրութիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’առառառառնէ՝ փանէ՝ փանէ՝ փանէ՝ փառառառառաւոր. հող կը դրուի տկար, եւ յաւոր. հող կը դրուի տկար, եւ յաւոր. հող կը դրուի տկար, եւ յաւոր. հող կը դրուի տկար, եւ յա----
րուրուրուրութիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’առառառառնէ զօնէ զօնէ զօնէ զօրարարարաւորւորւորւոր. . . . հող կը դրուի իբհող կը դրուի իբհող կը դրուի իբհող կը դրուի իբրեւ շնչարեւ շնչարեւ շնչարեւ շնչաւոր ւոր ւոր ւոր 
մարմարմարմարմին, եւ յամին, եւ յամին, եւ յամին, եւ յարուրուրուրութիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’առառառառնէ՝ իբնէ՝ իբնէ՝ իբնէ՝ իբրեւ հորեւ հորեւ հորեւ հոգեգեգեգեւոր մարւոր մարւոր մարւոր մարմինմինմինմին»»»»    
((((Ա.Կր 15.42Ա.Կր 15.42Ա.Կր 15.42Ա.Կր 15.42----44)44)44)44)::::    

ԱյդԱյդԱյդԱյդպէս կապէս կապէս կապէս կամեմեմեմեցաւ Տէցաւ Տէցաւ Տէցաւ Տէրը նարը նարը նարը նաեւ իր ամեեւ իր ամեեւ իր ամեեւ իր ամենանանանասուրբ Մօսուրբ Մօսուրբ Մօսուրբ Մօրը րը րը րը 
հահահահամար, որ ճիշդ իր մահմար, որ ճիշդ իր մահմար, որ ճիշդ իր մահմար, որ ճիշդ իր մահուան նմաուան նմաուան նմաուան նմանունունունութեամբ՝ միայն թեամբ՝ միայն թեամբ՝ միայն թեամբ՝ միայն 
երեք օրեր մնաց գեերեք օրեր մնաց գեերեք օրեր մնաց գեերեք օրեր մնաց գերեզրեզրեզրեզմամամամանի մէջ, եւ երեք օրեր ետնի մէջ, եւ երեք օրեր ետնի մէջ, եւ երեք օրեր ետնի մէջ, եւ երեք օրեր ետք՝ իր ք՝ իր ք՝ իր ք՝ իր 
սիսիսիսիրարարարասուն մօսուն մօսուն մօսուն մօրը ըղրը ըղրը ըղրը ըղձաձաձաձակաթ սիկաթ սիկաթ սիկաթ սիրով լերով լերով լերով լեցուն Որցուն Որցուն Որցուն Որդին, Աստդին, Աստդին, Աստդին, Աստ----
ուաուաուաուածածածածային Սէյին Սէյին Սէյին Սէրը, հրեշրը, հրեշրը, հրեշրը, հրեշտակտակտակտակնենենեներու բազրու բազրու բազրու բազմումումումութեամբ եւ քեթեամբ եւ քեթեամբ եւ քեթեամբ եւ քե----
րովրովրովրովբէբէբէբէաաաական կառկան կառկան կառկան կառքով՝ ամքով՝ ամքով՝ ամքով՝ ամպեպեպեպերու վրայ զայն իր երկրու վրայ զայն իր երկրու վրայ զայն իր երկրու վրայ զայն իր երկնանանանաւոր ւոր ւոր ւոր 
թաթաթաթագագագագաւուուուորուրուրուրութիւնը փոթիւնը փոթիւնը փոթիւնը փոխադխադխադխադրեցրեցրեցրեց::::    

    
3333----    ՎԵՎԵՎԵՎԵՐԱՐԱՐԱՐԱՓՈՓՈՓՈՓՈԽՈՒԽՈՒԽՈՒԽՈՒՄԸ՝ ՄԵՐ ԵՐՄԸ՝ ՄԵՐ ԵՐՄԸ՝ ՄԵՐ ԵՐՄԸ՝ ՄԵՐ ԵՐԿԻՆՔ ՅԱՓՇԿԻՆՔ ՅԱՓՇԿԻՆՔ ՅԱՓՇԿԻՆՔ ՅԱՓՇՏԱՏԱՏԱՏԱԿՈՒԿՈՒԿՈՒԿՈՒ----

ԹԵԱՆ ՊԱՏԹԵԱՆ ՊԱՏԹԵԱՆ ՊԱՏԹԵԱՆ ՊԱՏԿԿԿԿԵԵԵԵՐԸՐԸՐԸՐԸ    
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս անտոս անտոս անտոս անդադադադադար ուդար ուդար ուդար ուսուսուսուսուցացացացանեց մենեց մենեց մենեց մեզի, թէ իր երկզի, թէ իր երկզի, թէ իր երկզի, թէ իր երկ----

րորդ գարորդ գարորդ գարորդ գալուսլուսլուսլուստը պիտը պիտը պիտը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ Հօլայ Հօլայ Հօլայ Հօրը փառրը փառրը փառրը փառքով եւ զօքով եւ զօքով եւ զօքով եւ զօրուրուրուրու----
թեամբ, բոթեամբ, բոթեամբ, բոթեամբ, բոլոր հրեշլոր հրեշլոր հրեշլոր հրեշտակտակտակտակնենենեներով շրջարով շրջարով շրջարով շրջապատպատպատպատուած (Մտ ուած (Մտ ուած (Մտ ուած (Մտ 
24.30,25.3124.30,25.3124.30,25.3124.30,25.31::::    Հմմտ Մր 13.24Հմմտ Մր 13.24Հմմտ Մր 13.24Հմմտ Մր 13.24----31313131::::    Ղկ 21.25Ղկ 21.25Ղկ 21.25Ղկ 21.25----33)33)33)33)::::    Եւ աւելԵւ աւելԵւ աւելԵւ աւել----
ցուց. ցուց. ցուց. ցուց. ,,,,Երբ մեԵրբ մեԵրբ մեԵրբ մեծածածածաձայն փոձայն փոձայն փոձայն փողը հնչէ, ան (Մարղը հնչէ, ան (Մարղը հնչէ, ան (Մարղը հնչէ, ան (Մարդու Ոդու Ոդու Ոդու Որրրրդին) դին) դին) դին) 
իր հրեշիր հրեշիր հրեշիր հրեշտակտակտակտակնենենեները պիրը պիրը պիրը պիտի ղրկէ, որտի ղրկէ, որտի ղրկէ, որտի ղրկէ, որպէսպէսպէսպէսզի հազի հազի հազի հաւաւաւաւաքեն իր քեն իր քեն իր քեն իր 
ընտրընտրընտրընտրեալեալեալեալնենենեները աշրը աշրը աշրը աշխարխարխարխարհի բոհի բոհի բոհի բոլոր կողլոր կողլոր կողլոր կողմեմեմեմերէն, երրէն, երրէն, երրէն, երկինկինկինկինքի մէկ քի մէկ քի մէկ քի մէկ 
ծայծայծայծայրէն մինրէն մինրէն մինրէն մինչեւ միւչեւ միւչեւ միւչեւ միւսըսըսըսը» » » » ((((Մտ 24.31)Մտ 24.31)Մտ 24.31)Մտ 24.31)::::    

    ՀաՀաՀաՀաւատւատւատւատքի այս ճշմարքի այս ճշմարքի այս ճշմարքի այս ճշմարտուտուտուտութիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեզի կը պարզի կը պարզի կը պարզի կը պարզէ զէ զէ զէ 
նանանանաեւ Պօեւ Պօեւ Պօեւ Պօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ, Թեեալ, Թեեալ, Թեեալ, Թեսասասասաղողողողոնինինինիկեկեկեկեցիցիցիցինենենեներուն գրած իրուն գրած իրուն գրած իրուն գրած իր ր ր ր 
առաառաառաառաջին նաջին նաջին նաջին նամամամամակին մէջ, ուր կկին մէջ, ուր կկին մէջ, ուր կկին մէջ, ուր կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,Երբ հրաԵրբ հրաԵրբ հրաԵրբ հրամամամամանը լսուի, նը լսուի, նը լսուի, նը լսուի, 
հրեշհրեշհրեշհրեշտատատատակակակակապեպեպեպետը ազտը ազտը ազտը ազդադադադարարարարարէ եւ Ասրէ եւ Ասրէ եւ Ասրէ եւ Աստուտուտուտուծոյ փոծոյ փոծոյ փոծոյ փողը հնչէ, ղը հնչէ, ղը հնչէ, ղը հնչէ, 
ՏէՏէՏէՏէրը ինք երրը ինք երրը ինք երրը ինք երկինկինկինկինքէն պիքէն պիքէն պիքէն պիտի իջտի իջտի իջտի իջնէ, եւ նախ յանէ, եւ նախ յանէ, եւ նախ յանէ, եւ նախ յարուրուրուրութիւն պիթիւն պիթիւն պիթիւն պի----
տի առտի առտի առտի առնեն անոնք՝ որ Քրիսնեն անոնք՝ որ Քրիսնեն անոնք՝ որ Քրիսնեն անոնք՝ որ Քրիստոտոտոտոսի հասի հասի հասի հաւաւաւաւատատատատացին եւ մեցին եւ մեցին եւ մեցին եւ մե----
ռանռանռանռան::::    Եւ ապա, մեզԵւ ապա, մեզԵւ ապա, մեզԵւ ապա, մեզմէ անոնք որ այն ատենմէ անոնք որ այն ատենմէ անոնք որ այն ատենմէ անոնք որ այն ատեն    դեռ ողջ պիդեռ ողջ պիդեռ ողջ պիդեռ ողջ պի----
տի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլան՝ անոնց հետ միլան՝ անոնց հետ միլան՝ անոնց հետ միլան՝ անոնց հետ միաաաասին ամսին ամսին ամսին ամպեպեպեպերու վրայ երրու վրայ երրու վրայ երրու վրայ երկինք կինք կինք կինք 
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պիպիպիպիտի յափշտի յափշտի յափշտի յափշտակտակտակտակուին Տէուին Տէուին Տէուին Տէրը դիրը դիրը դիրը դիմամամամաւուուուորերերերելու հալու հալու հալու համար. եւ այմար. եւ այմար. եւ այմար. եւ այ----
նունունունուհեհեհեհետեւ Տիտեւ Տիտեւ Տիտեւ Տիրոջ հետ միրոջ հետ միրոջ հետ միրոջ հետ միաաաասին պիսին պիսին պիսին պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլանք յալանք յալանք յալանք յաւիտւիտւիտւիտեանեանեանեան» » » » 
((((Ա.Թս 4.16Ա.Թս 4.16Ա.Թս 4.16Ա.Թս 4.16----17)17)17)17)::::        

ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս երկպէս երկպէս երկպէս երկրարարարաւոր իր առաւոր իր առաւոր իր առաւոր իր առաքեքեքեքելուլուլուլութեան աւարթեան աւարթեան աւարթեան աւարտին տին տին տին 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս ինք ետոս ինք ետոս ինք ետոս ինք երրրրկինք համկինք համկինք համկինք համբարբարբարբարձաւ, իր Հօձաւ, իր Հօձաւ, իր Հօձաւ, իր Հօրը աջ կողրը աջ կողրը աջ կողրը աջ կողմը մը մը մը 
բազբազբազբազմեմեմեմելու եւ իր թալու եւ իր թալու եւ իր թալու եւ իր թագագագագաւուուուորուրուրուրութիւնը ստանձթիւնը ստանձթիւնը ստանձթիւնը ստանձնենենենելու հալու հալու հալու համար, մար, մար, մար, 
նոյննոյննոյննոյնպէս ալ տնօպէս ալ տնօպէս ալ տնօպէս ալ տնօրիրիրիրինեց այննեց այննեց այննեց այնպէս, որ բոպէս, որ բոպէս, որ բոպէս, որ բոլոր իրեն հալոր իրեն հալոր իրեն հալոր իրեն հաւաւաւաւա----
տատատատացողցողցողցողնենենեները իրենց վերը իրենց վերը իրենց վերը իրենց վերարարարակենկենկենկենդադադադանանանանացած մարցած մարցած մարցած մարմինմինմինմիննենենեներով րով րով րով 
երերերերկինք յափշկինք յափշկինք յափշկինք յափշտակտակտակտակուին, զինք իր գաուին, զինք իր գաուին, զինք իր գաուին, զինք իր գալուսլուսլուսլուստին մէջ դիտին մէջ դիտին մէջ դիտին մէջ դիմամամամա----
ւուուուորերերերելու եւ իր շուրլու եւ իր շուրլու եւ իր շուրլու եւ իր շուրջը բոջը բոջը բոջը բոլորլորլորլորուեուեուեուելու հալու հալու հալու համար, որմար, որմար, որմար, որպէսպէսպէսպէսզի տազի տազի տազի տա----
ռացիռացիռացիռացիօօօօրէն իրարէն իրարէն իրարէն իրակակակականանանանանայ իրեննայ իրեննայ իրեննայ իրեննենենեներուն տուած իր խոսրուն տուած իր խոսրուն տուած իր խոսրուն տուած իր խոս----
տուտուտուտումը. մը. մը. մը. ,,,,Ով որ ուՈվ որ ուՈվ որ ուՈվ որ ուզէ ինզէ ինզէ ինզէ ինծի ծածի ծածի ծածի ծառառառառայել՝ պէտք է ինյել՝ պէտք է ինյել՝ պէտք է ինյել՝ պէտք է ինծի հեծի հեծի հեծի հետետետետե----
ւի, եւ ինւի, եւ ինւի, եւ ինւի, եւ ինծի ծածի ծածի ծածի ծառառառառայոյոյոյողը պիղը պիղը պիղը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ հոն՝ ուր ես կը լայ հոն՝ ուր ես կը լայ հոն՝ ուր ես կը լայ հոն՝ ուր ես կը 
գտնուիմգտնուիմգտնուիմգտնուիմ» (» (» (» (Յհ 12.26)Յհ 12.26)Յհ 12.26)Յհ 12.26)::::    

Մեր Տէրն ու ՓրՄեր Տէրն ու ՓրՄեր Տէրն ու ՓրՄեր Տէրն ու Փրկիկիկիկիչը իր երկչը իր երկչը իր երկչը իր երկրարարարաւոր ծնուոր ծնուոր ծնուոր ծնողին՝ ամեղին՝ ամեղին՝ ամեղին՝ ամե----
նասնասնասնասրբուրբուրբուրբուհի Կոյհի Կոյհի Կոյհի Կոյսին հասին հասին հասին համար կամար կամար կամար կամեմեմեմեցաւ, որ անիցաւ, որ անիցաւ, որ անիցաւ, որ անիկա երկա երկա երկա եր----
կինք յափշկինք յափշկինք յափշկինք յափշտատատատակուկուկուկութեան այս բաթեան այս բաթեան այս բաթեան այս բացացացացառիկ երառիկ երառիկ երառիկ երանունունունութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ու----
նենենենենայ ոնայ ոնայ ոնայ ո´́́́չ թէ բոչ թէ բոչ թէ բոչ թէ բոլոր հոլոր հոլոր հոլոր հողեղեղեղեղէնղէնղէնղէննենենեներուս հետ, երկրուս հետ, երկրուս հետ, երկրուս հետ, երկրորդ գարորդ գարորդ գարորդ գա----
լուսլուսլուսլուստին օրը, որուն ժատին օրը, որուն ժատին օրը, որուն ժատին օրը, որուն ժամամամամանանանանակը ծակը ծակը ծակը ծածուկ կը մնայ մարդծուկ կը մնայ մարդծուկ կը մնայ մարդծուկ կը մնայ մարդ----
կակակակային մերյին մերյին մերյին մեր    գիգիգիգիտուտուտուտութեթեթեթենէն, այլ ատինէն, այլ ատինէն, այլ ատինէն, այլ ատիկա տեկա տեկա տեկա տեղի ուղի ուղի ուղի ունենենենենայ աննայ աննայ աննայ ան----
միմիմիմիջաջաջաջապէս, առանց յապէս, առանց յապէս, առանց յապէս, առանց յապապապապաղուղուղուղումիմիմիմի::::    Ատով ԱստԱտով ԱստԱտով ԱստԱտով Աստուաուաուաուածործործործորդին դին դին դին 
թէթէթէթէ´́́́    կը ցուցկը ցուցկը ցուցկը ցուցնէր այն գենէր այն գենէր այն գենէր այն գերարարարազանց յարզանց յարզանց յարզանց յարգանգանգանգանքը, սէրն ու գուրքը, սէրն ու գուրքը, սէրն ու գուրքը, սէրն ու գուր----
գուգուգուգուրանրանրանրանքը, որ կը տաքը, որ կը տաքը, որ կը տաքը, որ կը տածէր իր ծնոծէր իր ծնոծէր իր ծնոծէր իր ծնողին հանղին հանղին հանղին հանդէպ, եւ թէդէպ, եւ թէդէպ, եւ թէդէպ, եւ թէ´́́́    միմիմիմի----
աաաաժաժաժաժամամամամանակ անով կնակ անով կնակ անով կնակ անով կ’’’’ուուուուզէր ընդգզէր ընդգզէր ընդգզէր ընդգծել այն իրոծել այն իրոծել այն իրոծել այն իրողուղուղուղութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
թէ այդ վեթէ այդ վեթէ այդ վեթէ այդ վերարարարացուցուցուցումը կամ երմը կամ երմը կամ երմը կամ երկինք յափշկինք յափշկինք յափշկինք յափշտատատատակուկուկուկութիւնը յաթիւնը յաթիւնը յաթիւնը յա----
տուկ չէր միայն իրեն՝ Աստտուկ չէր միայն իրեն՝ Աստտուկ չէր միայն իրեն՝ Աստտուկ չէր միայն իրեն՝ Աստուաուաուաուածորդիծորդիծորդիծորդիին, այլ յաին, այլ յաին, այլ յաին, այլ յատուկ է տուկ է տուկ է տուկ է 
եւ պիեւ պիեւ պիեւ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ բոլայ բոլայ բոլայ բոլոլոլոլորիրիրիրի´́́́ս, Ասս, Ասս, Ասս, Աստուտուտուտուծոյ ործոյ ործոյ ործոյ որդեգրդեգրդեգրդեգրուած բոուած բոուած բոուած բոլոր լոր լոր լոր 
արաարաարաարարածրածրածրածնենենեներուս, որ նոյն սիրուս, որ նոյն սիրուս, որ նոյն սիրուս, որ նոյն սիրոյն եւ անանց ուրոյն եւ անանց ուրոյն եւ անանց ուրոյն եւ անանց ուրարարարախուխուխուխու----
թեան կանչթեան կանչթեան կանչթեան կանչուած ենքուած ենքուած ենքուած ենք::::    
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4444----    ՎԵՎԵՎԵՎԵՐԱՐԱՐԱՐԱՓՈՓՈՓՈՓՈԽՈՒԽՈՒԽՈՒԽՈՒՄԸ՝ ԸՆԴՄԸ՝ ԸՆԴՄԸ՝ ԸՆԴՄԸ՝ ԸՆԴՄԻՇՏ ՏԻՄԻՇՏ ՏԻՄԻՇՏ ՏԻՄԻՇՏ ՏԻՐՈՋ ՀԵՏ ԸԼՐՈՋ ՀԵՏ ԸԼՐՈՋ ՀԵՏ ԸԼՐՈՋ ՀԵՏ ԸԼԼԱԼԱԼԱԼԱ----
ԼՈՒ ՊԱՏԼՈՒ ՊԱՏԼՈՒ ՊԱՏԼՈՒ ՊԱՏԿԵԿԵԿԵԿԵՐԸՐԸՐԸՐԸ    

ԵրԵրԵրԵրկինք յափշկինք յափշկինք յափշկինք յափշտատատատակուկուկուկութիւնը առանց նպաթիւնը առանց նպաթիւնը առանց նպաթիւնը առանց նպատատատատակի չէ, կի չէ, կի չէ, կի չէ, 
ինչինչինչինչպէս նշուեպէս նշուեպէս նշուեպէս նշուեցաւ արցաւ արցաւ արցաւ արդէնդէնդէնդէն::::    ՊարՊարՊարՊարզազազազապէս գեպէս գեպէս գեպէս գեղեղեղեղեցիկ եւ ցիկ եւ ցիկ եւ ցիկ եւ 
առինքառինքառինքառինքնող գենող գենող գենող գեղարղարղարղարուեսուեսուեսուեստատատատական պատկան պատկան պատկան պատկեր մը չէ անիկեր մը չէ անիկեր մը չէ անիկեր մը չէ անիկակակակա::::    
ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեաեաեաեալին բալին բալին բալին բացատցատցատցատրուրուրուրութիւնը բնաթիւնը բնաթիւնը բնաթիւնը բնական իր լրական իր լրական իր լրական իր լրացուցուցուցումը ումը ումը ումը ու----
նի նանի նանի նանի նախախախախադադադադասուսուսուսութեան երկթեան երկթեան երկթեան երկրորդ բաժրորդ բաժրորդ բաժրորդ բաժնին մէջ, ուր կնին մէջ, ուր կնին մէջ, ուր կնին մէջ, ուր կ’’’’ըսըսըսըս----
ուի. ուի. ուի. ուի. ,,,,Եւ այԵւ այԵւ այԵւ այնունունունուհեհեհեհետեւ Տիտեւ Տիտեւ Տիտեւ Տիրոջ հետ միրոջ հետ միրոջ հետ միրոջ հետ միաաաասին պիսին պիսին պիսին պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլանք լանք լանք լանք 
յայայայաւիտւիտւիտւիտեանեանեանեան»»»»::::    

ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհին եւ մահին եւ մահին եւ մահին եւ մանանանանաւանդ մարդ արաւանդ մարդ արաւանդ մարդ արաւանդ մարդ արարարարարածին ծին ծին ծին 
ստեղծստեղծստեղծստեղծման ամման ամման ամման ամբողջ նպաբողջ նպաբողջ նպաբողջ նպատակն է որ անտակն է որ անտակն է որ անտակն է որ անգամ մը եւս կը գամ մը եւս կը գամ մը եւս կը գամ մը եւս կը 
շեշտշեշտշեշտշեշտուի այս արուի այս արուի այս արուի այս արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    

ԱստԱստԱստԱստուած իր սուած իր սուած իր սուած իր սիիիիրով ստեղրով ստեղրով ստեղրով ստեղծեց տիծեց տիծեց տիծեց տիեեեեզերզերզերզերքը եւ մեր աշքը եւ մեր աշքը եւ մեր աշքը եւ մեր աշ----
խարխարխարխարհը, եւ իր սիհը, եւ իր սիհը, եւ իր սիհը, եւ իր սիրով ստեղրով ստեղրով ստեղրով ստեղծեց մարծեց մարծեց մարծեց մարդը, որդը, որդը, որդը, որպէսպէսպէսպէսզի մարզի մարզի մարզի մարդը, դը, դը, դը, 
հոհոհոհոգեգեգեգեղէն ստեղղէն ստեղղէն ստեղղէն ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութեան հետ միթեան հետ միթեան հետ միթեան հետ միաաաասին, տասին, տասին, տասին, տաճաճաճաճարարարարա----
նայ Ասնայ Ասնայ Ասնայ Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ համար, եւ Աստմար, եւ Աստմար, եւ Աստմար, եւ Աստուած իր բնաուած իր բնաուած իր բնաուած իր բնակուկուկուկութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
հասհասհասհաստատատատատէ նոյտէ նոյտէ նոյտէ նոյնինքն տանինքն տանինքն տանինքն տաճաճաճաճարացրացրացրացեալ մարեալ մարեալ մարեալ մարդուն մէջ, դուն մէջ, դուն մէջ, դուն մէջ, 
ատով իսկ ատով իսկ ատով իսկ ատով իսկ իրաիրաիրաիրագորգորգորգործեծեծեծելով Աստլով Աստլով Աստլով Աստուած եւ մարդ միուուած եւ մարդ միուուած եւ մարդ միուուած եւ մարդ միութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
որուն կաորուն կաորուն կաորուն կատարտարտարտարեալ օրիեալ օրիեալ օրիեալ օրինանանանակը իր անկը իր անկը իր անկը իր անձով ընձով ընձով ընձով ընծածածածայեց մեր յեց մեր յեց մեր յեց մեր 
Տէրն ու ՓրկիՏէրն ու ՓրկիՏէրն ու ՓրկիՏէրն ու Փրկիչը Յիչը Յիչը Յիչը Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոս, որ կատոս, որ կատոս, որ կատոս, որ կատարտարտարտարեալ Աստեալ Աստեալ Աստեալ Աստ----
ուաուաուաուածը ըլծը ըլծը ըլծը ըլլալալալալով՝ ճշմարլով՝ ճշմարլով՝ ճշմարլով՝ ճշմարտատատատապէս մարպէս մարպէս մարպէս մարդադադադացաւ եւ դարցաւ եւ դարցաւ եւ դարցաւ եւ դարձաւ ձաւ ձաւ ձաւ 
նանանանաեւ կաեւ կաեւ կաեւ կատարտարտարտարեալ մարդ, իր անեալ մարդ, իր անեալ մարդ, իր անեալ մարդ, իր անձին մէջ ցոյց տաձին մէջ ցոյց տաձին մէջ ցոյց տաձին մէջ ցոյց տալով այդ լով այդ լով այդ լով այդ 
սքասքասքասքաննննչեչեչեչելի միուլի միուլի միուլի միութիւնը տաթիւնը տաթիւնը տաթիւնը տաճաճաճաճարացրացրացրացեալ մարեալ մարեալ մարեալ մարդուն եւ անոր դուն եւ անոր դուն եւ անոր դուն եւ անոր 
հետ կահետ կահետ կահետ կատատատատարերերերելալալալապէս ինքպէս ինքպէս ինքպէս ինքզինք միզինք միզինք միզինք միաաաաւուուուորած եւ զայն իր րած եւ զայն իր րած եւ զայն իր րած եւ զայն իր 
բնաբնաբնաբնակուկուկուկութեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցնող աստնող աստնող աստնող աստուաուաուաուածուծուծուծութեանթեանթեանթեան::::    

ԵրկԵրկԵրկԵրկրարարարաւոր կեանւոր կեանւոր կեանւոր կեանքի մեր օրեքի մեր օրեքի մեր օրեքի մեր օրերը պէտք է ըլրը պէտք է ըլրը պէտք է ըլրը պէտք է ըլլան այն լան այն լան այն լան այն 
ժաժաժաժամամամամանանանանակաշրկաշրկաշրկաշրջաջաջաջանը, ուր մենք կանը, ուր մենք կանը, ուր մենք կանը, ուր մենք կարերերերենանք մեր հոնանք մեր հոնանք մեր հոնանք մեր հողեղեղեղեղէն ղէն ղէն ղէն 
այս շինայս շինայս շինայս շինուաուաուաուածծծծքին կաքին կաքին կաքին կաւը յանձւը յանձւը յանձւը յանձնել Ասնել Ասնել Ասնել Աստուտուտուտուծոյ Հոգիծոյ Հոգիծոյ Հոգիծոյ Հոգիին ին ին ին 
խորհրխորհրխորհրխորհրդազդազդազդազգած բրուգած բրուգած բրուգած բրուտատատատագորգորգորգործուծուծուծութեան, որթեան, որթեան, որթեան, որպէսպէսպէսպէսզի անզի անզի անզի անկէ կէ կէ կէ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ պիծոյ պիծոյ պիծոյ պիտատատատանի ըննի ըննի ըննի ընտիր անօթտիր անօթտիր անօթտիր անօթներ ձեներ ձեներ ձեներ ձեւաւաւաւակերկերկերկերպէպէպէպէ::::    
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Այս աշԱյս աշԱյս աշԱյս աշխարխարխարխարհի մեր օրեհի մեր օրեհի մեր օրեհի մեր օրերը պէտք է կարը պէտք է կարը պէտք է կարը պէտք է կարերերերենանք օգնանք օգնանք օգնանք օգ----
տատատատագորգորգորգործել այնծել այնծել այնծել այնպէս, որ մեր մէջ մթերպէս, որ մեր մէջ մթերպէս, որ մեր մէջ մթերպէս, որ մեր մէջ մթերուած մեղուած մեղուած մեղուած մեղքի տիղքի տիղքի տիղքի տիղմը մը մը մը 
վեվեվեվերարարարափոխփոխփոխփոխուիուիուիուի    աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային անյին անյին անյին անդասդասդասդաստատատատանը պտղանը պտղանը պտղանը պտղաւուուուո----
րող շնորհրող շնորհրող շնորհրող շնորհքի պաքի պաքի պաքի պարարրարրարրարտատատատացուցուցուցուցիցիցիցիչին, որչին, որչին, որչին, որպէսպէսպէսպէսզի մեր ներզի մեր ներզի մեր ներզի մեր ներ----
կակակակայայայայացուցուցուցուցած փոքցած փոքցած փոքցած փոքրիկ ածուն Ասրիկ ածուն Ասրիկ ածուն Ասրիկ ածուն Աստուտուտուտուծոյ կածոյ կածոյ կածոյ կամեմեմեմեցած առացած առացած առացած առա----
քիքիքիքինունունունութեան տունթեան տունթեան տունթեան տունկեկեկեկերով լեցրով լեցրով լեցրով լեցուի եւ մեր այուի եւ մեր այուի եւ մեր այուի եւ մեր այգին քաղցր խագին քաղցր խագին քաղցր խագին քաղցր խա----
ղող մաղող մաղող մաղող մատատատատակակակակարարարարարէ Ասրէ Ասրէ Ասրէ Աստուտուտուտուծոյ բածոյ բածոյ բածոյ բաժաժաժաժակինկինկինկին::::    

ՄեՄեՄեՄեզի տրուած տնտեզի տրուած տնտեզի տրուած տնտեզի տրուած տնտեսուսուսուսութեան մեր ժաթեան մեր ժաթեան մեր ժաթեան մեր ժամամամամանանանանակը կը կը կը 
պէտք է կապէտք է կապէտք է կապէտք է կարերերերենանք տնտենանք տնտենանք տնտենանք տնտեսել այնսել այնսել այնսել այնպէս, որ օրէ օր մեր պէս, որ օրէ օր մեր պէս, որ օրէ օր մեր պէս, որ օրէ օր մեր 
մարմարմարմարմիմիմիմինը հոգնը հոգնը հոգնը հոգիիիիաաաանայ, միննայ, միննայ, միննայ, մինչեւ հասչեւ հասչեւ հասչեւ հասնինք Քրիսնինք Քրիսնինք Քրիսնինք Քրիստոտոտոտոսի կասի կասի կասի կա----
տարտարտարտարեալ նմաեալ նմաեալ նմաեալ նմանունունունութեան, եւ երթեան, եւ երթեան, եւ երթեան, եւ երկինք յակինք յակինք յակինք յա----փըշփըշփըշփըշտատատատակուկուկուկութեթեթեթենէն նէն նէն նէն 
իսկ առաջ, այս աշիսկ առաջ, այս աշիսկ առաջ, այս աշիսկ առաջ, այս աշխարխարխարխարհէն սկիզբ առհէն սկիզբ առհէն սկիզբ առհէն սկիզբ առնէ մեր բնանէ մեր բնանէ մեր բնանէ մեր բնակուկուկուկու----
թիւնը մեր Տիթիւնը մեր Տիթիւնը մեր Տիթիւնը մեր Տիրոջ եւ Ասրոջ եւ Ասրոջ եւ Ասրոջ եւ Աստուտուտուտուծոյն հետ, յածոյն հետ, յածոյն հետ, յածոյն հետ, յաւիւիւիւիտետետետենանանանակակակականին նին նին նին 
մէջ գըտմէջ գըտմէջ գըտմէջ գըտ----նենենենելու հալու հալու հալու համար իր ամմար իր ամմար իր ամմար իր ամբողբողբողբողջաջաջաջական կական կական կական կատատատատարուրուրուրումըմըմըմը::::    
Հոն՝ ուր մենք պիՀոն՝ ուր մենք պիՀոն՝ ուր մենք պիՀոն՝ ուր մենք պիտի բոտի բոտի բոտի բոլորլորլորլորուինք մեր երկուինք մեր երկուինք մեր երկուինք մեր երկնանանանաւոր Հօւոր Հօւոր Հօւոր Հօրը րը րը րը 
շուրջ, վաշուրջ, վաշուրջ, վաշուրջ, վայեյեյեյելելելելելու հալու հալու հալու համար անոր ծնոմար անոր ծնոմար անոր ծնոմար անոր ծնողաղաղաղական անկան անկան անկան անվախվախվախվախճան ճան ճան ճան 
սէսէսէսէրըրըրըրը::::    Հոն՝ ուր պիՀոն՝ ուր պիՀոն՝ ուր պիՀոն՝ ուր պիտի բազտի բազտի բազտի բազմինք անոր կողմինք անոր կողմինք անոր կողմինք անոր կողքին, ինչքին, ինչքին, ինչքին, ինչպէս պէս պէս պէս 
առաքառաքառաքառաքեալեալեալեալնենենեները վերրը վերրը վերրը վերնանանանատան մէջ, ապտան մէջ, ապտան մէջ, ապտան մէջ, ապրերերերելու հալու հալու հալու համար մտերմար մտերմար մտերմար մտեր----
մումումումութիւնը մեր Ասթիւնը մեր Ասթիւնը մեր Ասթիւնը մեր Աստուտուտուտուծոյն, որ ըսաւ՝ թէ այծոյն, որ ըսաւ՝ թէ այծոյն, որ ըսաւ՝ թէ այծոյն, որ ըսաւ՝ թէ այլեւս ծալեւս ծալեւս ծալեւս ծառայ չի ռայ չի ռայ չի ռայ չի 
կոկոկոկոչեր մեզ, այլ՝ բաչեր մեզ, այլ՝ բաչեր մեզ, այլ՝ բաչեր մեզ, այլ՝ բարերերերեկամ (տեկամ (տեկամ (տեկամ (տե´́́́ս Յհ 15.14ս Յհ 15.14ս Յհ 15.14ս Յհ 15.14----15)15)15)15)::::    Հոն՝ ուր Հոն՝ ուր Հոն՝ ուր Հոն՝ ուր 
մեր սրտին անմեր սրտին անմեր սրտին անմեր սրտին անսահսահսահսահման ուման ուման ուման ուրարարարախուխուխուխութիւնը եւ յորթիւնը եւ յորթիւնը եւ յորթիւնը եւ յորդուն դուն դուն դուն 
երախերախերախերախտատատատագիգիգիգիտուտուտուտութիւնը ճշմաթիւնը ճշմաթիւնը ճշմաթիւնը ճշմարիտ պաշրիտ պաշրիտ պաշրիտ պաշտատատատամունմունմունմունքի պիքի պիքի պիքի պիտիտիտիտի    
վեվեվեվերածրածրածրածուին մեր Տիուին մեր Տիուին մեր Տիուին մեր Տիրոջ հանրոջ հանրոջ հանրոջ հանդէպ, երկդէպ, երկդէպ, երկդէպ, երկնանանանաւոր եւ երկւոր եւ երկւոր եւ երկւոր եւ երկրարարարաւոր ւոր ւոր ւոր 
բոբոբոբոլոր արալոր արալոր արալոր արարածրածրածրածնենենեներուն հետ ընդրուն հետ ընդրուն հետ ընդրուն հետ ընդմիշտ փամիշտ փամիշտ փամիշտ փառառառառաբաբաբաբանենենենելու լու լու լու 
հահահահամար զայն իր փառմար զայն իր փառմար զայն իր փառմար զայն իր փառքին, իր մեքին, իր մեքին, իր մեքին, իր մեծուծուծուծութեան, իր կաթեան, իր կաթեան, իր կաթեան, իր կարորորորողուղուղուղու----
թեան, բայց մաթեան, բայց մաթեան, բայց մաթեան, բայց մանանանանաւանդ մեւանդ մեւանդ մեւանդ մեզի ընզի ընզի ընզի ընծածածածայած իր սիյած իր սիյած իր սիյած իր սիրոյն, րոյն, րոյն, րոյն, 
փրկուփրկուփրկուփրկութեան եւ անթեան եւ անթեան եւ անթեան եւ անհուհուհուհունօնօնօնօրէն մեծ պատիւին հարէն մեծ պատիւին հարէն մեծ պատիւին հարէն մեծ պատիւին համարմարմարմար::::    

ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամայր Ս. Կոյմայր Ս. Կոյմայր Ս. Կոյմայր Ս. Կոյսը իր վեսը իր վեսը իր վեսը իր վերարարարափոփոփոփոխուխուխուխումով այս մով այս մով այս մով այս 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնը եւս կը պատթիւնը եւս կը պատթիւնը եւս կը պատթիւնը եւս կը պատկեկեկեկերացրացրացրացնէ մենէ մենէ մենէ մեզի, որովզի, որովզի, որովզի, որովհեհեհեհե----
տեւ ամտեւ ամտեւ ամտեւ ամպեպեպեպերու վրայ երրու վրայ երրու վրայ երրու վրայ երկինք փոկինք փոկինք փոկինք փոխադրխադրխադրխադրուած, արուած, արուած, արուած, արդէն իսկ դէն իսկ դէն իսկ դէն իսկ 
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ամեամեամեամենանանանասուրբ Երսուրբ Երսուրբ Երսուրբ Երրորրորրորրորդուդուդուդութեան հետթեան հետթեան հետթեան հետ    է, Ասէ, Ասէ, Ասէ, Աստուտուտուտուծոյ անծոյ անծոյ անծոյ անմիմիմիմի----
ջաջաջաջական սիկան սիկան սիկան սիրոյն ու մտերրոյն ու մտերրոյն ու մտերրոյն ու մտերմումումումութեան մէջ, եւ հրեթեան մէջ, եւ հրեթեան մէջ, եւ հրեթեան մէջ, եւ հրեղէն գունղէն գունղէն գունղէն գունդեդեդեդե----
րուն միրուն միրուն միրուն միաաաախառնխառնխառնխառնուած, անոնց հետ զԱստուած, անոնց հետ զԱստուած, անոնց հետ զԱստուած, անոնց հետ զԱստուած կը փաուած կը փաուած կը փաուած կը փառառառառա----
բաբաբաբանէ տենէ տենէ տենէ տեւաւաւաւաբար, իր անբար, իր անբար, իր անբար, իր անդադադադադար աղօթքդար աղօթքդար աղօթքդար աղօթքնենենեներուն մէջ մերուն մէջ մերուն մէջ մերուն մէջ մեզի զի զի զի 
հահահահամար զօմար զօմար զօմար զօրեղ բարեղ բարեղ բարեղ բարերերերեխօխօխօխօսուսուսուսութիւն ընթիւն ընթիւն ընթիւն ընծածածածայեյեյեյելով եւ միջլով եւ միջլով եւ միջլով եւ միջնորնորնորնոր----
դուդուդուդութիւն կաթիւն կաթիւն կաթիւն կատատատատարերերերելով Տիլով Տիլով Տիլով Տիրոջ մօտրոջ մօտրոջ մօտրոջ մօտ::::    

ԱյԱյԱյԱյսօր մեր խոսօր մեր խոսօր մեր խոսօր մեր խորին խնդրանրին խնդրանրին խնդրանրին խնդրանքը եւ աղօթքն է, որ իր քը եւ աղօթքն է, որ իր քը եւ աղօթքն է, որ իր քը եւ աղօթքն է, որ իր 
ամեամեամեամենաերնաերնաերնաերջաջաջաջանիկ Կոյս մօնիկ Կոյս մօնիկ Կոյս մօնիկ Կոյս մօրը վերը վերը վերը վերարարարափոխփոխփոխփոխման այս տօման այս տօման այս տօման այս տօնին նին նին նին 
առիառիառիառիթով, Տէր Յիթով, Տէր Յիթով, Տէր Յիթով, Տէր Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոս մեր հոտոս մեր հոտոս մեր հոտոս մեր հոգիգիգիգինենենեներուն յարուն յարուն յարուն յարուրուրուրու----
թիւն եւ նոր կեանք տայ, եւ հաթիւն եւ նոր կեանք տայ, եւ հաթիւն եւ նոր կեանք տայ, եւ հաթիւն եւ նոր կեանք տայ, եւ հաւատւատւատւատքի զօքի զօքի զօքի զօրուրուրուրութեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեց----
նէ մեզ, որնէ մեզ, որնէ մեզ, որնէ մեզ, որպէսպէսպէսպէսզի կազի կազի կազի կարերերերենանք ըստ այնմ կեննանք ըստ այնմ կեննանք ըստ այնմ կեննանք ըստ այնմ կենցացացացաղաղաղաղավավավավարիլ րիլ րիլ րիլ 
այս աշխաայս աշխաայս աշխաայս աշխարհի մէջ, մինրհի մէջ, մինրհի մէջ, մինրհի մէջ, մինչեւ հասչեւ հասչեւ հասչեւ հասնի լունի լունի լունի լուսասասասաշող շող շող շող այն օրը, որ այն օրը, որ այն օրը, որ այն օրը, որ 
պիպիպիպիտի բացտի բացտի բացտի բացուի մեր դիուի մեր դիուի մեր դիուի մեր դիմաց, երբ Տիմաց, երբ Տիմաց, երբ Տիմաց, երբ Տիրարարարամօր օրիմօր օրիմօր օրիմօր օրինանանանակով կով կով կով 
մենք եւս արմենք եւս արմենք եւս արմենք եւս արժաժաժաժանի ըլնի ըլնի ըլնի ըլլանք լսելանք լսելանք լսելանք լսելու Տիլու Տիլու Տիլու Տիրոջ երարոջ երարոջ երարոջ երանանանանաւէտ ձայւէտ ձայւէտ ձայւէտ ձայ----
նը որ կնը որ կնը որ կնը որ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր եւ մասւր եւ մասւր եւ մասւր եւ մասնանանանակիկիկիկի´́́́ց եղիր Տից եղիր Տից եղիր Տից եղիր Տիրոջդ ուրոջդ ուրոջդ ուրոջդ ուրարարարա----
խուխուխուխութեանթեանթեանթեան» (» (» (» (Մտ 25.21)Մտ 25.21)Մտ 25.21)Մտ 25.21)::::    ՈրՈրՈրՈրպէսպէսպէսպէսզի մենք եւս երզի մենք եւս երզի մենք եւս երզի մենք եւս երջանջանջանջանկուկուկուկու----
թիւնը ապրինք՝ երկթիւնը ապրինք՝ երկթիւնը ապրինք՝ երկթիւնը ապրինք՝ երկնանանանային յարյին յարյին յարյին յարկկկկեեեերը վերը վերը վերը վերարարարափոխփոխփոխփոխուեուեուեուելու՝ լու՝ լու՝ լու՝ 
անեղանեղանեղանեղծուծուծուծութիւն հաթիւն հաթիւն հաթիւն հագած, իր տկագած, իր տկագած, իր տկագած, իր տկարուրուրուրութեթեթեթենէն մերնէն մերնէն մերնէն մերկակակակացած եւ ցած եւ ցած եւ ցած եւ 
զօզօզօզօրուրուրուրութիւն զգեթիւն զգեթիւն զգեթիւն զգեցած փացած փացած փացած փառառառառաւոր մարւոր մարւոր մարւոր մարմիմիմիմինով, եւ մուտք գորնով, եւ մուտք գորնով, եւ մուտք գորնով, եւ մուտք գոր----
ծենք անծենք անծենք անծենք անմամամամահուհուհուհութեան սեթեան սեթեան սեթեան սեմէն ներս, դիմէն ներս, դիմէն ներս, դիմէն ներս, դիմամամամաւուուուորերերերելու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
փափափափառաց Թառաց Թառաց Թառաց Թագագագագաւուուուորը եւ այրը եւ այրը եւ այրը եւ այնունունունուհեհեհեհետեւ իրեն հետ միտեւ իրեն հետ միտեւ իրեն հետ միտեւ իրեն հետ միաաաասին սին սին սին 
ըլըլըլըլլալալալալու հալու հալու հալու համար յամար յամար յամար յաւիտւիտւիտւիտեաեաեաեանէ միննէ միննէ միննէ մինչեւ յաչեւ յաչեւ յաչեւ յաւիտւիտւիտւիտեանեանեանեան::::    ԱմէնԱմէնԱմէնԱմէն::::    
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ՇՆՈՐՀԱՒՈՐՇՆՈՐՀԱՒՈՐՇՆՈՐՀԱՒՈՐՇՆՈՐՀԱՒՈՐ    ՆՈՐՆՈՐՆՈՐՆՈՐ    ՏԱՐԻՏԱՐԻՏԱՐԻՏԱՐԻ    

    
ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչ լաւ բան է բանչ լաւ բան է բանչ լաւ բան է բանչ լաւ բան է բարերերերեկակակակամումումումութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով բարով բարով բարով բանալ նոր նալ նոր նալ նոր նալ նոր 

տատատատարինրինրինրին::::    ԱւեԱւեԱւեԱւելի լաւ է անլի լաւ է անլի լաւ է անլի լաւ է անշուշտ, եթէ բոշուշտ, եթէ բոշուշտ, եթէ բոշուշտ, եթէ բոլոր մաղլոր մաղլոր մաղլոր մաղթանքթանքթանքթանքնենենեները րը րը րը 
իրենց տեիրենց տեիրենց տեիրենց տեղը հասղը հասղը հասղը հասնին, եթէ ամէն բանին, եթէ ամէն բանին, եթէ ամէն բանին, եթէ ամէն բարի ցանրի ցանրի ցանրի ցանկուկուկուկութիւն կաթիւն կաթիւն կաթիւն կա----
տարտարտարտարուի, ամէն ազուի, ամէն ազուի, ամէն ազուի, ամէն ազնիւ ծրանիւ ծրանիւ ծրանիւ ծրագիր իգիր իգիր իգիր իրարարարակակակականանանանանայնայնայնայ::::    Եւ՝ ո՞վ Եւ՝ ո՞վ Եւ՝ ո՞վ Եւ՝ ո՞վ 
չուչուչուչունի ոենի ոենի ոենի ոեւէ իղձ, ցանւէ իղձ, ցանւէ իղձ, ցանւէ իղձ, ցանկուկուկուկութիւն կամ ոեթիւն կամ ոեթիւն կամ ոեթիւն կամ ոեւիւիւիւիցէ ծրացէ ծրացէ ծրացէ ծրագիր իր գիր իր գիր իր գիր իր 
կեանկեանկեանկեանքին վեքին վեքին վեքին վերարարարաբեբեբեբերող՝ վարրող՝ վարրող՝ վարրող՝ վարդադադադագոյն հեգոյն հեգոյն հեգոյն հեռանռանռանռանկարկարկարկարնենենեներովրովրովրով::::    

Միւս կողՄիւս կողՄիւս կողՄիւս կողմէ գիմէ գիմէ գիմէ գիտենք բոտենք բոտենք բոտենք բոլորս ալ թէ ոլորս ալ թէ ոլորս ալ թէ ոլորս ալ թէ ո´́́́չ տաչ տաչ տաչ տարեգրեգրեգրեգլուլուլուլուխը, խը, խը, խը, 
ոոոո´́́́չ տաչ տաչ տաչ տարին եւ ոչ ալ ժարին եւ ոչ ալ ժարին եւ ոչ ալ ժարին եւ ոչ ալ ժամամամամանանանանակի ոեկի ոեկի ոեկի ոեւէ միւէ միւէ միւէ միաաաաւոր ինքւոր ինքւոր ինքւոր ինքնին չէ նին չէ նին չէ նին չէ 
որ կը բեոր կը բեոր կը բեոր կը բերէ նորէ նորէ նորէ նորուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԺաԺաԺաԺամամամամանանանանակը ինքկը ինքկը ինքկը ինքզինք կը կրկնէ զինք կը կրկնէ զինք կը կրկնէ զինք կը կրկնէ 
պարպարպարպարզազազազապէսպէսպէսպէս::::    Բայց մարԲայց մարԲայց մարԲայց մարդը, որ տադը, որ տադը, որ տադը, որ տարօրօրօրօրիրիրիրինակ հանակ հանակ հանակ հակակակակասուսուսուսու----
թեամբ մը կրկնութեամբ մը կրկնութեամբ մը կրկնութեամբ մը կրկնութեան եւ միթեան եւ միթեան եւ միթեան եւ միօօօօրիրիրիրինանանանակուկուկուկութեան թէթեան թէթեան թէթեան թէ´́́́    գեգեգեգերին րին րին րին 
է եւ թէ թշնաէ եւ թէ թշնաէ եւ թէ թշնաէ եւ թէ թշնամին՝ իմին՝ իմին՝ իմին՝ ի´́́́նք կնք կնք կնք կ’’’’ըսըսըսըստեղտեղտեղտեղծէ նոծէ նոծէ նոծէ նորուրուրուրութիւնը, որովթիւնը, որովթիւնը, որովթիւնը, որովհեհեհեհե----
տեւ իր գոտեւ իր գոտեւ իր գոտեւ իր գոյույույույութեան իսկ սիթեան իսկ սիթեան իսկ սիթեան իսկ սիրոյն պէտք ուրոյն պէտք ուրոյն պէտք ուրոյն պէտք ունի անորնի անորնի անորնի անոր::::    

Ո՞ւՈ՞ւՈ՞ւՈ՞ւր գտնել սար գտնել սար գտնել սար գտնել սակայն իսկայն իսկայն իսկայն իսկակակակական նոկան նոկան նոկան նորուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԹեԹեԹեԹերեւս րեւս րեւս րեւս 
յայայայաւիւիւիւիտետետետենանանանական հարկան հարկան հարկան հարցումն է ասիցումն է ասիցումն է ասիցումն է ասիկա՝ մարկա՝ մարկա՝ մարկա՝ մարդուն միտդուն միտդուն միտդուն միտքը քը քը քը 
զբազբազբազբաղեցղեցղեցղեցնողնողնողնող::::    ՀիՀիՀիՀինին մէջ մարնին մէջ մարնին մէջ մարնին մէջ մարդիկ յադիկ յադիկ յադիկ յաճախ մտաճախ մտաճախ մտաճախ մտածեր եւ ծեր եւ ծեր եւ ծեր եւ 
երաերաերաերազեր են հեքզեր են հեքզեր են հեքզեր են հեքիիիիաաաաթաթաթաթային ջույին ջույին ջույին ջուրերերերերու, ծարու, ծարու, ծարու, ծաղիկղիկղիկղիկնենենեներու կամ րու կամ րու կամ րու կամ 
խնձորխնձորխնձորխնձորնենենեներու մարու մարու մարու մասին, որոնք մարմսին, որոնք մարմսին, որոնք մարմսին, որոնք մարմնանանանական վեկան վեկան վեկան վերարարարանոնոնոնորորորորոգուգուգուգու----
թիւն կամ այլ խօսթիւն կամ այլ խօսթիւն կամ այլ խօսթիւն կամ այլ խօսքով երիքով երիքով երիքով երիտատատատասարսարսարսարդադադադացում բեցում բեցում բեցում բերէրէրէրէին մարին մարին մարին մար----
դունդունդունդուն::::    ՀիՀիՀիՀիմա եւս ոմանց մէջ կը յամա եւս ոմանց մէջ կը յամա եւս ոմանց մէջ կը յամա եւս ոմանց մէջ կը յամեմեմեմենայ նոյն երանայ նոյն երանայ նոյն երանայ նոյն երազը...զը...զը...զը...::::    

Միայն ՔրիսՄիայն ՔրիսՄիայն ՔրիսՄիայն Քրիստոտոտոտոսի պարզ ու խոսի պարզ ու խոսի պարզ ու խոսի պարզ ու խորունկ վարրունկ վարրունկ վարրունկ վարդադադադապեպեպեպե----
տուտուտուտութիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար ճշմարլար ճշմարլար ճշմարլար ճշմարտուտուտուտութեան բաթեան բաթեան բաթեան բանանանանալին տուոլին տուոլին տուոլին տուո----
ղըղըղըղը::::    ԻսԻսԻսԻսկակակակական նոկան նոկան նոկան նորորորորոգուգուգուգութիւնը դուրթիւնը դուրթիւնը դուրթիւնը դուրսէն, արսէն, արսէն, արսէն, արտատատատաքին աշքին աշքին աշքին աշ----
խարխարխարխարհէն չի գար, կահէն չի գար, կահէն չի գար, կահէն չի գար, կախում չուխում չուխում չուխում չունի մեր շրջանի մեր շրջանի մեր շրջանի մեր շրջապապապապատէն, ոչ ալ տէն, ոչ ալ տէն, ոչ ալ տէն, ոչ ալ 
գիգիգիգիտուտուտուտութեան հրաթեան հրաթեան հրաթեան հրաշաշաշաշալի յալի յալի յալի յառառառառաջընջընջընջընթաթաթաթացէնցէնցէնցէն::::    Ասոնք, լաԱսոնք, լաԱսոնք, լաԱսոնք, լաւաւաւաւա----
գոյն պագոյն պագոյն պագոյն պարարարարագագագագային, կեանյին, կեանյին, կեանյին, կեանքի աւեքի աւեքի աւեքի աւելի դիւլի դիւլի դիւլի դիւրին եւ տարին եւ տարին եւ տարին եւ տանենենենելի լի լի լի 
պայպայպայպայմանմանմանմաններ կրնան ստեղներ կրնան ստեղներ կրնան ստեղներ կրնան ստեղծել, կրնան քաղցծել, կրնան քաղցծել, կրնան քաղցծել, կրնան քաղցրացրացրացրացնել, նել, նել, նել, 
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ամոամոամոամոքել, բուքել, բուքել, բուքել, բուժել. բայց՝ ոժել. բայց՝ ոժել. բայց՝ ոժել. բայց՝ ո´́́́չ փոչ փոչ փոչ փոխելխելխելխել::::    ԻսԻսԻսԻսկկկկաաաական փոկան փոկան փոկան փոփոփոփոփոխուխուխուխու----
թիւնը կամ նոթիւնը կամ նոթիւնը կամ նոթիւնը կամ նորորորորոգուգուգուգութիւնը հոթիւնը հոթիւնը հոթիւնը հոգեգեգեգեկան վեկան վեկան վեկան վերարարարանոնոնոնորորորորոգուգուգուգութիւնն թիւնն թիւնն թիւնն 
է, որ երէ, որ երէ, որ երէ, որ երկու երես ուկու երես ուկու երես ուկու երես ունի, նոյնի, նոյնի, նոյնի, նոյնունունունութեան որոշ գիթեան որոշ գիթեան որոշ գիթեան որոշ գիծեծեծեծերով.րով.րով.րով.----    

ա. ա. ա. ա. ԱնԱնԱնԱնհահահահատատատատական վեկան վեկան վեկան վերարարարանոնոնոնորորորորոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւն, , , , որ տեոր տեոր տեոր տեղի կղի կղի կղի կ’’’’ուուուու----
նենենենենայ մարնայ մարնայ մարնայ մարդուն հոդուն հոդուն հոդուն հոգեգեգեգեկան եւ գիկան եւ գիկան եւ գիկան եւ գիտակտակտակտակցացացացական աշկան աշկան աշկան աշխարխարխարխարհին հին հին հին 
մէջ՝ երբ մարդ յամէջ՝ երբ մարդ յամէջ՝ երբ մարդ յամէջ՝ երբ մարդ յաջոջոջոջողղղղի իր յուի իր յուի իր յուի իր յուսասասասախախախախաբուբուբուբութիւնթիւնթիւնթիւններն ու յուներն ու յուներն ու յուներն ու յու----
սալսալսալսալքումքումքումքումնենենեները փորը փորը փորը փոխախախախարիրիրիրինել նոնել նոնել նոնել նո´́́́ր հար հար հար հաւատւատւատւատքով ու նոր յոյքով ու նոր յոյքով ու նոր յոյքով ու նոր յոյ----
սեսեսեսերով, երբ կը յարով, երբ կը յարով, երբ կը յարով, երբ կը յաջոջոջոջողի իր ձաղի իր ձաղի իր ձաղի իր ձախորխորխորխորդուդուդուդութիւնթիւնթիւնթիւններն ու ձաներն ու ձաներն ու ձաներն ու ձախոխոխոխո----
ղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները վերը վերը վերը վերարարարածել նոր սկիզծել նոր սկիզծել նոր սկիզծել նոր սկիզբի եւ մղուբի եւ մղուբի եւ մղուբի եւ մղումի՝ յամի՝ յամի՝ յամի՝ յաջոջոջոջողուղուղուղու----
թեան հասթեան հասթեան հասթեան հասնենենենելու վճռալու վճռալու վճռալու վճռակակակակամումումումութեամբ, երբ կը յաթեամբ, երբ կը յաթեամբ, երբ կը յաթեամբ, երբ կը յաջոջոջոջողղղղի իր ի իր ի իր ի իր 
անանանանտարտարտարտարբեբեբեբերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները նոր հերը նոր հերը նոր հերը նոր հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրուրուրուրութեանց եւ նոր թեանց եւ նոր թեանց եւ նոր թեանց եւ նոր 
սէսէսէսէրերերերերու վերու վերու վերու վերարարարածել՝ հանծել՝ հանծել՝ հանծել՝ հանդէպ ուդէպ ուդէպ ուդէպ ուրիշ մարրիշ մարրիշ մարրիշ մարդոց, անոնց կադոց, անոնց կադոց, անոնց կադոց, անոնց կա----
րիքրիքրիքրիքնենենեներուն, անոնց հերուն, անոնց հերուն, անոնց հերուն, անոնց հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն եւ զբարուն եւ զբարուն եւ զբարուն եւ զբա----
ղումղումղումղումնենենեներուն, եւ անոնց բարձրուն, եւ անոնց բարձրուն, եւ անոնց բարձրուն, եւ անոնց բարձրարարարացուցուցուցումին եւ ազնըմին եւ ազնըմին եւ ազնըմին եւ ազնըուաուաուաուացուցուցուցու----
մին համին համին համին համարմարմարմար::::    

բ. բ. բ. բ. ԺոԺոԺոԺողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեներու վրու վրու վրու վեեեերարարարանոնոնոնորորորորոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւն, , , , որուն հաորուն հաորուն հաորուն հա----
մար նոյն բամար նոյն բամար նոյն բամար նոյն բանենենեները կարը կարը կարը կարերերերելի է ըսել, այս անլի է ըսել, այս անլի է ըսել, այս անլի է ըսել, այս անգամ արգամ արգամ արգամ արդէն դէն դէն դէն 
աւեաւեաւեաւելի ընդլի ընդլի ընդլի ընդհանհանհանհանրարարարական մական մական մական մակարկարկարկարդադադադակի վրայկի վրայկի վրայկի վրայ::::    Այդ վեԱյդ վեԱյդ վեԱյդ վերարարարանոնոնոնո----
րորորորոգուգուգուգութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’իրաիրաիրաիրակակակականանանանանայ՝ երբ ազնայ՝ երբ ազնայ՝ երբ ազնայ՝ երբ ազգագագագային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքի զաքի զաքի զաքի զա----
նանանանազան երեսզան երեսզան երեսզան երեսնենենեներուն վերուն վերուն վերուն վերարարարաբեբեբեբերող անցրող անցրող անցրող անցեաեաեաեալի ու ներլի ու ներլի ու ներլի ու ներկակակակայի յի յի յի 
փորփորփորփորձաձաձաձառռռռուուուութեանց ժխտաթեանց ժխտաթեանց ժխտաթեանց ժխտական կողկան կողկան կողկան կողմը չի պայմը չի պայմը չի պայմը չի պայմամամամանանանանաւուուուորեր րեր րեր րեր 
եւ չեւ չեւ չեւ չ’’’’արարարարգեգեգեգելալալալակեր ամէն նոր ծրագկեր ամէն նոր ծրագկեր ամէն նոր ծրագկեր ամէն նոր ծրագրում ու նոր քայլ, երբ րում ու նոր քայլ, երբ րում ու նոր քայլ, երբ րում ու նոր քայլ, երբ 
հահահահամեմեմեմերաշխ գորրաշխ գորրաշխ գորրաշխ գործակծակծակծակցուցուցուցութեան հնաթեան հնաթեան հնաթեան հնարարարարաւուուուորուրուրուրութեանց շուրջ թեանց շուրջ թեանց շուրջ թեանց շուրջ 
անցանցանցանցեաեաեաեալի յուլի յուլի յուլի յուսասասասախախախախաբուբուբուբութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները տերը տերը տերը տեղի կու տան նոր ղի կու տան նոր ղի կու տան նոր ղի կու տան նոր 
հահահահաւատւատւատւատքի եւ նոր յոյքի եւ նոր յոյքի եւ նոր յոյքի եւ նոր յոյսի, երբ ձասի, երբ ձասի, երբ ձասի, երբ ձախոխոխոխողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները րը րը րը կը դիտկը դիտկը դիտկը դիտ----
ուին որուին որուին որուին որպէս ժապէս ժապէս ժապէս ժամամամամանանանանակակակակաւոր, բնաւոր, բնաւոր, բնաւոր, բնական եւ թեկան եւ թեկան եւ թեկան եւ թերեւս նոյրեւս նոյրեւս նոյրեւս նոյ----
նիսկ անհնիսկ անհնիսկ անհնիսկ անհրարարարաժաշտ երեժաշտ երեժաշտ երեժաշտ երեւոյթւոյթւոյթւոյթներ՝ նոր որոներ՝ նոր որոներ՝ նոր որոներ՝ նոր որոշումշումշումշումնենենեներու, նոր րու, նոր րու, նոր րու, նոր 
գորգորգորգործուծուծուծունէնէնէնէուուուութեանց եւ գորթեանց եւ գորթեանց եւ գորթեանց եւ գործեծեծեծելալալալակերկերկերկերպեպեպեպերու հասրու հասրու հասրու հասնենենենելու հալու հալու հալու հա----
մար, երբ, ի վերմար, երբ, ի վերմար, երբ, ի վերմար, երբ, ի վերջոյ, կը յաջոյ, կը յաջոյ, կը յաջոյ, կը յաջոջոջոջողինք մեր հաղինք մեր հաղինք մեր հաղինք մեր հակակակակառառառառակուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւն----
ներն ու աններն ու աններն ու աններն ու անտարտարտարտարբեբեբեբերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները փորը փորը փորը փոխախախախարիրիրիրինել աննել աննել աննել անշաշաշաշա----
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հախնհախնհախնհախնդիր եւ անդիր եւ անդիր եւ անդիր եւ անպայպայպայպայման յարման յարման յարման յարգանգանգանգանքով ու սիքով ու սիքով ու սիքով ու սիրով՝ հանրով՝ հանրով՝ հանրով՝ հանդէպ դէպ դէպ դէպ 
իւիւիւիւրարարարաքանքանքանքանչիւր ազչիւր ազչիւր ազչիւր ազգագագագակիկիկիկիցի, անոր գացի, անոր գացի, անոր գացի, անոր գաղաղաղաղափափափափարին ու հարին ու հարին ու հարին ու համոմոմոմո----
զումզումզումզումնենենեներուն, հերուն, հերուն, հերուն, հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն, զբարուն, զբարուն, զբարուն, զբաղումղումղումղումնենենեներուն րուն րուն րուն 
եւ կաեւ կաեւ կաեւ կարիքրիքրիքրիքնենենեներունրունրունրուն::::    Եւ այս բոԵւ այս բոԵւ այս բոԵւ այս բոլոլոլոլորը՝ ի սէր մեր զարը՝ ի սէր մեր զարը՝ ի սէր մեր զարը՝ ի սէր մեր զաւակւակւակւակնենենենե----
րուն, իրուն, իրուն, իրուն, ի    սէր մեր վեսէր մեր վեսէր մեր վեսէր մեր վերածրածրածրածնած փոքնած փոքնած փոքնած փոքրիկ Հարիկ Հարիկ Հարիկ Հայասյասյասյաստատատատանին, ի նին, ի նին, ի նին, ի 
սէր մեր ազսէր մեր ազսէր մեր ազսէր մեր ազգագագագային բարձր իտյին բարձր իտյին բարձր իտյին բարձր իտէէէէալալալալնենենեներու իրարու իրարու իրարու իրագորգորգորգործուծուծուծումին մին մին մին 
եւ, անեւ, անեւ, անեւ, անմոմոմոմոռառառառանանանանալի պալի պալի պալի պահանջհանջհանջհանջնենենեներու հերու հերու հերու հետապընտապընտապընտապընդուդուդուդումինմինմինմին::::    

Արդ, կ՞այ աւեԱրդ, կ՞այ աւեԱրդ, կ՞այ աւեԱրդ, կ՞այ աւելի մեծ եւ սրտալի մեծ եւ սրտալի մեծ եւ սրտալի մեծ եւ սրտաբուխ մաղբուխ մաղբուխ մաղբուխ մաղթանք քան թանք քան թանք քան թանք քան 
այն՝ որ բոայն՝ որ բոայն՝ որ բոայն՝ որ բոլորս ալ օրէ օր վելորս ալ օրէ օր վելորս ալ օրէ օր վելորս ալ օրէ օր վերարարարանոնոնոնորոգրոգրոգրոգուինք որուինք որուինք որուինք որպէս պէս պէս պէս 
մարդ,մարդ,մարդ,մարդ,    մամամամա´́́́նանանանաւանդ որւանդ որւանդ որւանդ որպէս հապէս հապէս հապէս հա´́́́յ մարդ, եւ վեյ մարդ, եւ վեյ մարդ, եւ վեյ մարդ, եւ վերարարարանոնոնոնորոգրոգրոգրոգ----
ուինք ազուինք ազուինք ազուինք ազգոգոգոգովին՝ նոր եւ դրավին՝ նոր եւ դրավին՝ նոր եւ դրավին՝ նոր եւ դրական փորկան փորկան փորկան փորձաձաձաձառուռուռուռութեան մը թեան մը թեան մը թեան մը 
ակօսակօսակօսակօսնենենեներուն մէջ ներուն մէջ ներուն մէջ ներուն մէջ նետետետետելով մէկ եւ միլով մէկ եւ միլով մէկ եւ միլով մէկ եւ միակ հաակ հաակ հաակ հայույույույութեան թեան թեան թեան 
պայպայպայպայմամամամանանանանազանց եւ սահզանց եւ սահզանց եւ սահզանց եւ սահմամամամանանանանազանց սէզանց սէզանց սէզանց սէրը, անրը, անրը, անրը, անկէ քակէ քակէ քակէ քաղեղեղեղելու լու լու լու 
հահահահամար մեր միումար մեր միումար մեր միումար մեր միութիւնն ու զօթիւնն ու զօթիւնն ու զօթիւնն ու զօրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

Մենք առանՄենք առանՄենք առանՄենք առանձձձձին չենք. նոր չէ որ պիտի սկսինք վեին չենք. նոր չէ որ պիտի սկսինք վեին չենք. նոր չէ որ պիտի սկսինք վեին չենք. նոր չէ որ պիտի սկսինք վե----
րարարարանոնոնոնորորորորոգուգուգուգումի եւ վեմի եւ վեմի եւ վեմի եւ վերարարարակերկերկերկերտուտուտուտումի այս ճամմի այս ճամմի այս ճամմի այս ճամբէն քաբէն քաբէն քաբէն քալելլելլելլել::::    
ԴիԴիԴիԴիտետետետեցէք ձեր շուրցէք ձեր շուրցէք ձեր շուրցէք ձեր շուրջը,ջը,ջը,ջը,    ուուուուրիշ գարիշ գարիշ գարիշ գաղութղութղութղութնենենեներու նարու նարու նարու նախանխանխանխանձեձեձեձելի լի լի լի 
օրիօրիօրիօրինանանանակը, եւ նոյկը, եւ նոյկը, եւ նոյկը, եւ նոյնը մաղնը մաղնը մաղնը մաղթեթեթեթեցէք իրացէք իրացէք իրացէք իրարուրուրուրու::::    

Նոյն մաղՆոյն մաղՆոյն մաղՆոյն մաղթանթանթանթանքով կքով կքով կքով կ’’’’ըսենք ձեըսենք ձեըսենք ձեըսենք ձեզի. Շնորզի. Շնորզի. Շնորզի. Շնորհահահահաւոր Նոր ւոր Նոր ւոր Նոր ւոր Նոր 
ՏաՏաՏաՏարիրիրիրի        

    
եւ...եւ...եւ...եւ...    ՍՈՒՐԲՍՈՒՐԲՍՈՒՐԲՍՈՒՐԲ    ԾՆՈՒՆԴԾՆՈՒՆԴԾՆՈՒՆԴԾՆՈՒՆԴ    
ԾնունԾնունԾնունԾնունդը մեր Փրկչին՝ Յիդը մեր Փրկչին՝ Յիդը մեր Փրկչին՝ Յիդը մեր Փրկչին՝ Յիսուսուսուսուսի մարսի մարսի մարսի մարդեդեդեդեղուղուղուղութեան թեան թեան թեան 

տօնն է.տօնն է.տօնն է.տօնն է.    իսկ մարիսկ մարիսկ մարիսկ մարդեդեդեդեղուղուղուղութիւն կը նշաթիւն կը նշաթիւն կը նշաթիւն կը նշանանանանակէ՝ մարկէ՝ մարկէ՝ մարկէ՝ մարդադադադացուցուցուցումը, մը, մը, մը, 
մարդ ըլմարդ ըլմարդ ըլմարդ ըլլալալալալըլըլըլը::::    ԻնքԻնքԻնքԻնքնին այս անունին այս անունին այս անունին այս անունը պինը պինը պինը պիտի բատի բատի բատի բաւէր ըսեւէր ըսեւէր ըսեւէր ըսելու լու լու լու 
թէ Քրիսթէ Քրիսթէ Քրիսթէ Քրիստոտոտոտոսի ծնունսի ծնունսի ծնունսի ծնունդը մարդդը մարդդը մարդդը մարդկուկուկուկութեաթեաթեաթեա´́́́ն տօնն է ուն տօնն է ուն տօնն է ուն տօնն է ուրեմն, րեմն, րեմն, րեմն, 
առանց ցեառանց ցեառանց ցեառանց ցեղաղաղաղայինյինյինյին    եւ կրօեւ կրօեւ կրօեւ կրօնանանանականկանկանկան----դադադադաււււաաաանանանանական խտրուկան խտրուկան խտրուկան խտրու----
թեանցթեանցթեանցթեանց::::    

Չէ՞ որ ծնունՉէ՞ որ ծնունՉէ՞ որ ծնունՉէ՞ որ ծնունդի սուրբ գիդի սուրբ գիդի սուրբ գիդի սուրբ գիշեշեշեշերին հրեշրին հրեշրին հրեշրին հրեշտակտակտակտակնենենեները աւերը աւերը աւերը աւե----
տետետետեցին հացին հացին հացին համայն մարդմայն մարդմայն մարդմայն մարդկուկուկուկութեան.թեան.թեան.թեան.    
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,,,,Փառք ԱսՓառք ԱսՓառք ԱսՓառք Աստուտուտուտուծոյ՝ երծոյ՝ երծոյ՝ երծոյ՝ երկինկինկինկինքի բարքի բարքի բարքի բարձունքձունքձունքձունքնենենեներուն մէջ,րուն մէջ,րուն մէջ,րուն մէջ,    
երկերկերկերկրի վրայ խարի վրայ խարի վրայ խարի վրայ խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւն,թիւն,թիւն,թիւն,    
եւ հաեւ հաեւ հաեւ հաճուճուճուճութիւն՝ մարթիւն՝ մարթիւն՝ մարթիւն՝ մարդոց միդոց միդոց միդոց միջեւջեւջեւջեւ»»»»::::    
ԱշԱշԱշԱշխարհ պէտք ուխարհ պէտք ուխարհ պէտք ուխարհ պէտք ունի նի նի նի մարդմարդմարդմարդկուկուկուկութեան, թեան, թեան, թեան, մամամամանանանանաււււանդ անդ անդ անդ 

հիհիհիհի´́́́մա, երբ մարմա, երբ մարմա, երբ մարմա, երբ մարդը օրէ օր քիչ մը աւեդը օրէ օր քիչ մը աւեդը օրէ օր քիչ մը աւեդը օրէ օր քիչ մը աւելի կը մելի կը մելի կը մելի կը մեքեքեքեքենանանանակակակակա----
նանանանանայ, երբ կեաննայ, երբ կեաննայ, երբ կեաննայ, երբ կեանքի պայքի պայքի պայքի պայմանմանմանմաննենենեներուն բերուն բերուն բերուն բերուրուրուրումով ընմով ընմով ընմով ընտատատատա----
նիքնիքնիքնիքներ կը կիսներ կը կիսներ կը կիսներ կը կիսուին անուին անուին անուին անդադադադադար եւ կդար եւ կդար եւ կդար եւ կ’’’’առանձառանձառանձառանձնանանանանան, երբ նան, երբ նան, երբ նան, երբ 
զբազբազբազբաղումղումղումղումնենենեները, հերը, հերը, հերը, հեռառառառաւուուուորուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւններն ու պաշներն ու պաշներն ու պաշներն ու պաշտօտօտօտօնանանանակակակակա----
նունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները քիչ մը աւերը քիչ մը աւերը քիչ մը աւերը քիչ մը աւելի կը հելի կը հելի կը հելի կը հեռռռռացացացացնեն մարնեն մարնեն մարնեն մարդիդիդիդիկը կը կը կը 
իրարիրարիրարիրարմէ ակամէ ակամէ ակամէ ակամայ կերմայ կերմայ կերմայ կերպով...պով...պով...պով...::::    ԱշԱշԱշԱշխարհ նոյնխարհ նոյնխարհ նոյնխարհ նոյնքան պէտք քան պէտք քան պէտք քան պէտք 
ուուուունի նի նի նի խախախախաղաղաղաղաղուղուղուղութեանթեանթեանթեան, , , , մտքի եւ հոգիի հանգսմտքի եւ հոգիի հանգսմտքի եւ հոգիի հանգսմտքի եւ հոգիի հանգստուտուտուտութեան, թեան, թեան, թեան, 
կեանկեանկեանկեանքի ապաքի ապաքի ապաքի ապահոհոհոհովուվուվուվութեանթեանթեանթեան::::    

Ո՞վ արդՈ՞վ արդՈ՞վ արդՈ՞վ արդեօք թաեօք թաեօք թաեօք թաքուն նաքուն նաքուն նաքուն նախանխանխանխանձով մը չի դիձով մը չի դիձով մը չի դիձով մը չի դիտեր Մատեր Մատեր Մատեր Մա----
նուկ Յինուկ Յինուկ Յինուկ Յիսուսուսուսուսի մսուսի մսուսի մսուսի մսուրէն ներս տիրէն ներս տիրէն ներս տիրէն ներս տիրող անվրրող անվրրող անվրրող անվրդով խադով խադով խադով խաղաղաղաղա----
ղուղուղուղութիւնը...թիւնը...թիւնը...թիւնը...::::    Ամէն գիԱմէն գիԱմէն գիԱմէն գիտատատատակից քրիսկից քրիսկից քրիսկից քրիստոնտոնտոնտոնեայ հոն կը տեսեայ հոն կը տեսեայ հոն կը տեսեայ հոն կը տեսնէ նէ նէ նէ 
խախախախաղաղաղաղաղուղուղուղութեան Իշթեան Իշթեան Իշթեան Իշխախախախանը որ մարնը որ մարնը որ մարնը որ մարդոց սիդոց սիդոց սիդոց սիրոյն մարրոյն մարրոյն մարրոյն մարդադադադացաւ,ցաւ,ցաւ,ցաւ,    
որորորորպէսպէսպէսպէսզի մարզի մարզի մարզի մարդը Ասդը Ասդը Ասդը Աստուտուտուտուծոյ սիծոյ սիծոյ սիծոյ սիրոյն հարոյն հարոյն հարոյն համար քիչ մը եւս մար քիչ մը եւս մար քիչ մը եւս մար քիչ մը եւս 
մարդամարդամարդամարդանայ, մարնայ, մարնայ, մարնայ, մարդոց հանդոց հանդոց հանդոց հանդէպ քաղցրդէպ քաղցրդէպ քաղցրդէպ քաղցրանայ եւ Ասանայ եւ Ասանայ եւ Ասանայ եւ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
հահահահաճոճոճոճոյայայայանայնայնայնայ::::    

ՑնծաՑնծաՑնծաՑնծացէցէցէցէ´́́́ք մարք մարք մարք մարդիկ, ձեդիկ, ձեդիկ, ձեդիկ, ձե´́́́ր տօնն էր տօնն էր տօնն էր տօնն է::::    
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ՆՈՒԷՆՈՒԷՆՈՒԷՆՈՒԷՐԻՆՐԻՆՐԻՆՐԻՆ    ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆԸՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆԸՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆԸՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆԸ    

    
ՍիՍիՍիՍիրերերերելի եւ թանլի եւ թանլի եւ թանլի եւ թանկակակակագին զագին զագին զագին զաւակւակւակւակներ սիներ սիներ սիներ սիրեցրեցրեցրեցեալ մեր թեեալ մեր թեեալ մեր թեեալ մեր թե----

մին,մին,մին,մին,    
ԱմաԱմաԱմաԱմանոր է կրկիննոր է կրկիննոր է կրկիննոր է կրկին::::    ԱմեԱմեԱմեԱմենունունունուրեք ծափ ու ծիրեք ծափ ու ծիրեք ծափ ու ծիրեք ծափ ու ծիծաղ, ուծաղ, ուծաղ, ուծաղ, ու----

րարարարախուխուխուխութիւն, գութիւն, գութիւն, գութիւն, գունանանանագեղ լոյգեղ լոյգեղ լոյգեղ լոյսեսեսեսերու առարու առարու առարու առատուտուտուտութիւն,թիւն,թիւն,թիւն,    յոյյոյյոյյոյսեսեսեսերու րու րու րու 
վերվերվերվերյառյառյառյառնում, նուէրնում, նուէրնում, նուէրնում, նուէրնենենեներու ճորու ճորու ճորու ճոխուխուխուխութիւն, բաթիւն, բաթիւն, բաթիւն, բարիքրիքրիքրիքնենենեներով լերով լերով լերով լե----
ցուն սեցուն սեցուն սեցուն սեղանղանղանղաններներներներ::::    ԱԱԱԱրրրրդադադադարօրօրօրօրէն վասրէն վասրէն վասրէն վաստակտակտակտակուած բաուած բաուած բաուած բարիքրիքրիքրիքնենենենե----
րու արրու արրու արրու արդար վադար վադար վադար վայելյելյելյելքի օրն է Նոր Տաքի օրն է Նոր Տաքի օրն է Նոր Տաքի օրն է Նոր Տարին, խորհրրին, խորհրրին, խորհրրին, խորհրդադադադանիշ նիշ նիշ նիշ 
օրը հին ծանօրը հին ծանօրը հին ծանօրը հին ծանրուրուրուրութեանց ու մտաթեանց ու մտաթեանց ու մտաթեանց ու մտահոհոհոհոգուգուգուգութեանց բեռթեանց բեռթեանց բեռթեանց բեռնանանանա----
թափթափթափթափման եւ նոման եւ նոման եւ նոման եւ նորին, գարին, գարին, գարին, գալիլիլիլիքին ակնքին ակնքին ակնքին ակնկակակակալուլուլուլութեամբ թեթեամբ թեթեամբ թեթեամբ թեթեթեթեթե----
ւացւացւացւացման, պայման, պայման, պայման, պայծածածածառացռացռացռացմանմանմանման::::    

Բայց ամէն բաԲայց ամէն բաԲայց ամէն բաԲայց ամէն բանէ աւենէ աւենէ աւենէ աւելի կարլի կարլի կարլի կարծէք Նոր Տածէք Նոր Տածէք Նոր Տածէք Նոր Տարին նրին նրին նրին նուիուիուիուի----
րերերերելու, բաշլու, բաշլու, բաշլու, բաշխեխեխեխելու եւ նուիլու եւ նուիլու եւ նուիլու եւ նուիրերերերելով ու բաշլով ու բաշլով ու բաշլով ու բաշխեխեխեխելով ուլով ուլով ուլով ուրարարարախախախախանանանանա----
լու խորհրլու խորհրլու խորհրլու խորհրդադադադանիշ օրն էնիշ օրն էնիշ օրն էնիշ օրն է::::    

Կա՞յ մէԿա՞յ մէԿա՞յ մէԿա՞յ մէկը որ չգիտկը որ չգիտկը որ չգիտկը որ չգիտնայ, փորնայ, փորնայ, փորնայ, փորձով ապձով ապձով ապձով ապրած չըլրած չըլրած չըլրած չըլլայ այդ լայ այդ լայ այդ լայ այդ 
ուուուուրարարարախուխուխուխութեան զգաթեան զգաթեան զգաթեան զգացուցուցուցումըմըմըմը::::    ՈրաՈրաՈրաՈրախուխուխուխութեան փայթեան փայթեան փայթեան փայլը որ կը լը որ կը լը որ կը լը որ կը 
տեստեստեստեսնես բանես բանես բանես բարերերերեկակակակամիդ ու զամիդ ու զամիդ ու զամիդ ու զաւաւաւաւակիդ աչկիդ աչկիդ աչկիդ աչքեքեքեքերուն մէջ՝ ելեքտրուն մէջ՝ ելեքտրուն մէջ՝ ելեքտրուն մէջ՝ ելեքտ----
րարարարական ական ական ական աննննտես հոտես հոտես հոտես հոսանսանսանսանքի պէս կքի պէս կքի պէս կքի պէս կ’’’’անցանցանցանցնի ներնի ներնի ներնի ներսիսիսիսիդիդ, կը դիդ, կը դիդ, կը դիդ, կը 
բարձբարձբարձբարձրարարարանայ սրտէդ մտքիդ, թռիչք կու տայ մտանայ սրտէդ մտքիդ, թռիչք կու տայ մտանայ սրտէդ մտքիդ, թռիչք կու տայ մտանայ սրտէդ մտքիդ, թռիչք կու տայ մտածումծումծումծումնենենենե----
րուդ կամ կը պերուդ կամ կը պերուդ կամ կը պերուդ կամ կը պեղէ անղէ անղէ անղէ անգիգիգիգիտատատատակից խորկից խորկից խորկից խորքը ենքը ենքը ենքը ենթաթաթաթագիգիգիգիտատատատակից կից կից կից 
անանանանծայր աշծայր աշծայր աշծայր աշխարխարխարխարհիդ եւ քեզ կը լեցհիդ եւ քեզ կը լեցհիդ եւ քեզ կը լեցհիդ եւ քեզ կը լեցնէ աննէ աննէ աննէ անբաբաբաբացատցատցատցատրերերերելի լի լի լի 
բայց հաբայց հաբայց հաբայց հաճեճեճեճելի ապլի ապլի ապլի ապրուրուրուրումով մը, զոր յամով մը, զոր յամով մը, զոր յամով մը, զոր յաճախ երաճախ երաճախ երաճախ երանունունունութիւն կըթիւն կըթիւն կըթիւն կը    
կոկոկոկոչենքչենքչենքչենք::::    

ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչ օրհնչ օրհնչ օրհնչ օրհնունունունութիւն է այդ ութիւն է այդ ութիւն է այդ ութիւն է այդ ուրարարարախուխուխուխութիւնը, նուիթիւնը, նուիթիւնը, նուիթիւնը, նուիրերերերելոլոլոլո´́́́ւ ւ ւ ւ 
ուուուուրարարարախուխուխուխութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Կու Կու Կու Կու տաս բան մը, որոտաս բան մը, որոտաս բան մը, որոտաս բան մը, որոշաշաշաշակի արկի արկի արկի արժէժէժէժէքով, քով, քով, քով, 
որուն դիորուն դիորուն դիորուն դիմաց ինչ որ կմաց ինչ որ կմաց ինչ որ կմաց ինչ որ կ’’’’ուուուունենենենենաս՝ թէնաս՝ թէնաս՝ թէնաս՝ թէպէտ անգպէտ անգպէտ անգպէտ անգնանանանահահահահատետետետելի լի լի լի 
կը մնայ նիւկը մնայ նիւկը մնայ նիւկը մնայ նիւթաթաթաթական չական չական չական չափափափափանինինինիշեշեշեշերով, բայց որ պիրով, բայց որ պիրով, բայց որ պիրով, բայց որ պիտի չուտի չուտի չուտի չու----
զէզէզէզէիր փոիր փոիր փոիր փոխախախախանանանանակել ոեկել ոեկել ոեկել ոեւէ ոււէ ոււէ ոււէ ուրիշ նիւրիշ նիւրիշ նիւրիշ նիւթաթաթաթական արկան արկան արկան արժէժէժէժէքի հետքի հետքի հետքի հետ::::    



 

www.hygradaran.com 169 

Եւ ասիԵւ ասիԵւ ասիԵւ ասիկա խօսք ու մտակա խօսք ու մտակա խօսք ու մտակա խօսք ու մտածում ըլծում ըլծում ըլծում ըլլալալալալէ առաջ կեանլէ առաջ կեանլէ առաջ կեանլէ առաջ կեանքի քի քի քի 
քաղցր երաքաղցր երաքաղցր երաքաղցր երանունունունութիւն եւ վաթիւն եւ վաթիւն եւ վաթիւն եւ վաւեւեւեւերարարարական ապկան ապկան ապկան ապրում էրում էրում էրում է::::    

Պահ մը մեր միտՊահ մը մեր միտՊահ մը մեր միտՊահ մը մեր միտքը կքը կքը կքը կ’’’’երերերերթայ քրիսթայ քրիսթայ քրիսթայ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական եկեկան եկեկան եկեկան եկե----
ղեցղեցղեցղեցւոյ առաւոյ առաւոյ առաւոյ առաջին հաջին հաջին հաջին համայնքմայնքմայնքմայնքնենենեներու կեանրու կեանրու կեանրու կեանքին մէջ յայտնքին մէջ յայտնքին մէջ յայտնքին մէջ յայտնուած ուած ուած ուած 
գեգեգեգեղեղեղեղեցիկ ու բացիկ ու բացիկ ու բացիկ ու բացացացացառիկ այն ռիկ այն ռիկ այն ռիկ այն երեերեերեերեւոյւոյւոյւոյթին, որով բոթին, որով բոթին, որով բոթին, որով բոլոր այդ լոր այդ լոր այդ լոր այդ 
փոքփոքփոքփոքրիկ հարիկ հարիկ հարիկ համայնքմայնքմայնքմայնքնենենեները եղրը եղրը եղրը եղբայբայբայբայրարարարական սիկան սիկան սիկան սիրոյ ջերրոյ ջերրոյ ջերրոյ ջերմումումումու----
թեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցուած ու գերուած ու գերուած ու գերուած ու գերյայայայագեգեգեգեցած, ոեցած, ոեցած, ոեցած, ոեւէ առիւէ առիւէ առիւէ առիթով կը փութով կը փութով կը փութով կը փու----
թաթաթաթային իրենց սիյին իրենց սիյին իրենց սիյին իրենց սիրոյ տուրրոյ տուրրոյ տուրրոյ տուրքը եւ օժանքը եւ օժանքը եւ օժանքը եւ օժանդադադադակուկուկուկութիւնը ընթիւնը ընթիւնը ընթիւնը ընձեձեձեձե----
ռեռեռեռելու, նոյլու, նոյլու, նոյլու, նոյնիսկ երնիսկ երնիսկ երնիսկ երբեմն պարբեմն պարբեմն պարբեմն պարտադտադտադտադրերերերելու, կալու, կալու, կալու, կարիրիրիրիքի մէջ քի մէջ քի մէջ քի մէջ 
եղող իրենց եեղող իրենց եեղող իրենց եեղող իրենց եղղղղբայրբայրբայրբայրնենենեներունրունրունրուն::::    ՅատՅատՅատՅատկակակակապէս երբ 48պէս երբ 48պէս երբ 48պէս երբ 48----49494949ական ական ական ական 
թուաթուաթուաթուականկանկանկաննենենեներուն սով տիրուն սով տիրուն սով տիրուն սով տիրեց Պարեց Պարեց Պարեց Պաղեսղեսղեսղեստիտիտիտինի մէջ, ինչնի մէջ, ինչնի մէջ, ինչնի մէջ, ինչպէս պէս պէս պէս 
այլ ուայլ ուայլ ուայլ ուրեք, եւ Երուրեք, եւ Երուրեք, եւ Երուրեք, եւ Երուսասասասաղէմի մայր եկեղէմի մայր եկեղէմի մայր եկեղէմի մայր եկեղեղեղեղեցին նեցին նեցին նեցին նեղուղուղուղութեանթեանթեանթեան    
մատնմատնմատնմատնուեուեուեուեցաւ, միւս եկեցաւ, միւս եկեցաւ, միւս եկեցաւ, միւս եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեներու հարու հարու հարու հաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալնենենեները րը րը րը 
որոորոորոորոշեշեշեշեցին օգցին օգցին օգցին օգնել, իւնել, իւնել, իւնել, իւրարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւրը իր կրցարը իր կրցարը իր կրցարը իր կրցածին չծին չծին չծին չափ տաափ տաափ տաափ տա----
լովլովլովլով::::    ՊօՊօՊօՊօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ կը վկաեալ կը վկաեալ կը վկաեալ կը վկայէ, օրիյէ, օրիյէ, օրիյէ, օրինակ, թէ ինակ, թէ ինակ, թէ ինակ, թէ ի´́́́նչնչնչնչպէս պէս պէս պէս 
ՄաՄաՄաՄակեկեկեկեդոնդոնդոնդոնիոյ եւ Աքայիոյ եւ Աքայիոյ եւ Աքայիոյ եւ Աքայիաիաիաիայի եղյի եղյի եղյի եղբայրբայրբայրբայրնենենեները ամերը ամերը ամերը ամենայն յօնայն յօնայն յօնայն յօժաժաժաժա----
րուրուրուրութեամբ ութեամբ ութեամբ ութեամբ ուզեզեզեզեցին Երուցին Երուցին Երուցին Երուսասասասաղէղէղէղէմի աղմի աղմի աղմի աղքատ քրիսքատ քրիսքատ քրիսքատ քրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեա----
նենենեներուն օժանրուն օժանրուն օժանրուն օժանդադադադակուկուկուկութիւն մը ընելթիւն մը ընելթիւն մը ընելթիւն մը ընել::::    ՔաՔաՔաՔանի իրենք Աւենի իրենք Աւենի իրենք Աւենի իրենք Աւետատատատա----
րարարարանի լոյնի լոյնի լոյնի լոյսը որսը որսը որսը որպէս հոպէս հոպէս հոպէս հոգեգեգեգեւոր օժանւոր օժանւոր օժանւոր օժանդադադադակուկուկուկութիւն ու նուէր թիւն ու նուէր թիւն ու նուէր թիւն ու նուէր 
ստաստաստաստացեր էին Երուցեր էին Երուցեր էին Երուցեր էին Երուսասասասաղէղէղէղէմի եկեմի եկեմի եկեմի եկեղեցիղեցիղեցիղեցիէն, իրենք զիէն, իրենք զիէն, իրենք զիէն, իրենք զիրենք րենք րենք րենք 
պարպարպարպարտատատատական կկան կկան կկան կ’’’’ըզըզըզըզգագագագային նիւյին նիւյին նիւյին նիւթաթաթաթական օժանկան օժանկան օժանկան օժանդադադադակուկուկուկութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
հահահահատուտուտուտուցացացացանենենենելու իրենց հոլու իրենց հոլու իրենց հոլու իրենց հոգեգեգեգեւոր պարտւոր պարտւոր պարտւոր պարտքըքըքըքը::::    Բայց արդԲայց արդԲայց արդԲայց արդեօք եօք եօք եօք 
բաբաբաբարերերերեկեկեկեկեցիկ վիցիկ վիցիկ վիցիկ վիճա՞կ մը ուճա՞կ մը ուճա՞կ մը ուճա՞կ մը ունէնէնէնէին իրենքին իրենքին իրենքին իրենք::::    ՈՈՈՈ´́́́չ երչ երչ երչ երբեքբեքբեքբեք::::    Իրենք Իրենք Իրենք Իրենք 
եւս նիւեւս նիւեւս նիւեւս նիւթաթաթաթական մկան մկան մկան մեծ նեեծ նեեծ նեեծ նեղուղուղուղութեան ու դժուաթեան ու դժուաթեան ու դժուաթեան ու դժուարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու րու րու րու 
մէջ էին. բայց համէջ էին. բայց համէջ էին. բայց համէջ էին. բայց հակակակակառակ անոր, ամէն ակնռակ անոր, ամէն ակնռակ անոր, ամէն ակնռակ անոր, ամէն ակնկակակակալուլուլուլութեթեթեթենէ նէ նէ նէ 
վեր, ամեվեր, ամեվեր, ամեվեր, ամենէն առանէն առանէն առանէն առատատատատաձեռն օգձեռն օգձեռն օգձեռն օգնունունունութիւնը ըրին՝ յօթիւնը ըրին՝ յօթիւնը ըրին՝ յօթիւնը ըրին՝ յօժաժաժաժարարարարա----
կամ կերկամ կերկամ կերկամ կերպով, որպով, որպով, որպով, որպէսպէսպէսպէսզի իրենց եղզի իրենց եղզի իրենց եղզի իրենց եղբայրբայրբայրբայրնենենեներուն օգրուն օգրուն օգրուն օգնած ըլնած ըլնած ըլնած ըլ----
լալալալալու ուլու ուլու ուլու ուրարարարախուխուխուխութիւնը կաթիւնը կաթիւնը կաթիւնը կարերերերենան բաժնան բաժնան բաժնան բաժնել (տես Հռ 15. 26նել (տես Հռ 15. 26նել (տես Հռ 15. 26նել (տես Հռ 15. 26----
27 27 27 27 եւ Բ.Կր 8. 2եւ Բ.Կր 8. 2եւ Բ.Կր 8. 2եւ Բ.Կր 8. 2----5)5)5)5)::::    



 

www.hygradaran.com 170 

ՆաՆաՆաՆախանխանխանխանձեձեձեձելի չէ՞ սա ոգին՝ ձեռք մեկլի չէ՞ սա ոգին՝ ձեռք մեկլի չէ՞ սա ոգին՝ ձեռք մեկլի չէ՞ սա ոգին՝ ձեռք մեկնել եղնել եղնել եղնել եղբայրբայրբայրբայրնենենենե----
րու, անոնց օգրու, անոնց օգրու, անոնց օգրու, անոնց օգնած ըլնած ըլնած ըլնած ըլլալալալալու ուլու ուլու ուլու ուրարարարախուխուխուխութիւնը կաթիւնը կաթիւնը կաթիւնը կարերերերենալ նալ նալ նալ 
բաժբաժբաժբաժնենենենելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    ՆուիՆուիՆուիՆուիրերերերելու օրհլու օրհլու օրհլու օրհնունունունութիւնն է ատիթիւնն է ատիթիւնն է ատիթիւնն է ատիկակակակա::::    

Մենք քաջ գիՄենք քաջ գիՄենք քաջ գիՄենք քաջ գիտենք այդ օրհտենք այդ օրհտենք այդ օրհտենք այդ օրհնունունունութեան բաթեան բաթեան բաթեան բարերերերերար արրար արրար արրար ար----
դիւնքդիւնքդիւնքդիւնքնենենեները մեր ժորը մեր ժորը մեր ժորը մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի դի դի դի կեանկեանկեանկեանքին մէջ, յատքին մէջ, յատքին մէջ, յատքին մէջ, յատկակակակապէս պէս պէս պէս 
վերվերվերվերջին այս 5ջին այս 5ջին այս 5ջին այս 5----6 6 6 6 տատատատարիրիրիրինենենեներու ընրու ընրու ընրու ընթացթացթացթացքինքինքինքին::::    Երբ 1974Երբ 1974Երբ 1974Երբ 1974----ին ցեին ցեին ցեին ցե----
ղասղասղասղասպան ձեռպան ձեռպան ձեռպան ձեռքեր զիքեր զիքեր զիքեր զինու զօնու զօնու զօնու զօրուրուրուրութեամբ բաժթեամբ բաժթեամբ բաժթեամբ բաժնենենենեցին մեր գեցին մեր գեցին մեր գեցին մեր գե----
ղեղեղեղեցիկ այս կղզին եւ բնիկ յոյն ժոցիկ այս կղզին եւ բնիկ յոյն ժոցիկ այս կղզին եւ բնիկ յոյն ժոցիկ այս կղզին եւ բնիկ յոյն ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի զանգդի զանգդի զանգդի զանգուաուաուաուածին ծին ծին ծին 
հետ մենք եւս ձգեհետ մենք եւս ձգեհետ մենք եւս ձգեհետ մենք եւս ձգեցինք կրկին տուն ու տեղ, իցինք կրկին տուն ու տեղ, իցինք կրկին տուն ու տեղ, իցինք կրկին տուն ու տեղ, ի՜՜՜՜նչնչնչնչպէս պէս պէս պէս 
հայհայհայհայկակակակական միւկան միւկան միւկան միւս գաս գաս գաս գաղութղութղութղութնենենեները փուրը փուրը փուրը փութաթաթաթացին օգցին օգցին օգցին օգնունունունութեան, թեան, թեան, թեան, 
ցեցեցեցեղին արղին արղին արղին արեան պարտեան պարտեան պարտեան պարտքը եւ իրենց սէքը եւ իրենց սէքը եւ իրենց սէքը եւ իրենց սէրը բաժրը բաժրը բաժրը բաժնենենենելու մելու մելու մելու մեզի զի զի զի 
հետհետհետհետ::::    

1975197519751975----էն ի վեր աղէէն ի վեր աղէէն ի վեր աղէէն ի վեր աղէտը հարտը հարտը հարտը հարուաուաուաուածեց եւ կը շածեց եւ կը շածեց եւ կը շածեց եւ կը շարուրուրուրունանանանակէ կէ կէ կէ 
հարհարհարհարուաուաուաուածել Լիծել Լիծել Լիծել Լիբաբաբաբանանանանանընընընը::::    Եւ մեր ժոԵւ մեր ժոԵւ մեր ժոԵւ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը ոչ միայն դը ոչ միայն դը ոչ միայն դը ոչ միայն 
զերծ չմնաց հարզերծ չմնաց հարզերծ չմնաց հարզերծ չմնաց հարուաուաուաուածէն, այլ հածէն, այլ հածէն, այլ հածէն, այլ հակակակակառակ իր շիռակ իր շիռակ իր շիռակ իր շինանանանարարրարրարրար    ու ու ու ու 
հաշհաշհաշհաշտատատատարար ջանրար ջանրար ջանրար ջանքեքեքեքերուն՝ դառրուն՝ դառրուն՝ դառրուն՝ դառնանանանագոյն բագոյն բագոյն բագոյն բաժաժաժաժակը ըմկը ըմկը ըմկը ըմպեցպեցպեցպեց::::    
ԱմսԱմսԱմսԱմսուան մը ընուան մը ընուան մը ընուան մը ընթացթացթացթացքին, անցքին, անցքին, անցքին, անցնող այս տարնող այս տարնող այս տարնող այս տարուան Հոկուան Հոկուան Հոկուան Հոկ----
տեմտեմտեմտեմբեբեբեբերին, Պէյրին, Պէյրին, Պէյրին, Պէյրուրուրուրութի հաթի հաթի հաթի հայաբյաբյաբյաբնակնակնակնակչուչուչուչութիւնը վնասթիւնը վնասթիւնը վնասթիւնը վնասուեուեուեուեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
հահահահարիւրիւրիւրիւրարարարապապապապատիկ աւետիկ աւետիկ աւետիկ աւելիլիլիլի´́́́    քան ամքան ամքան ամքան ամբողջ տաբողջ տաբողջ տաբողջ տարիրիրիրինենենեներունրունրունրուն::::    
Միայն նիւՄիայն նիւՄիայն նիւՄիայն նիւթաթաթաթական վնասկան վնասկան վնասկան վնասնենենեները հարը հարը հարը հարիւրիւրիւրիւրարարարաւորւորւորւոր    միլիմիլիմիլիմիլիոնոնոնոննենենենե----
րով կը գնարով կը գնարով կը գնարով կը գնահատհատհատհատուինուինուինուին::::    Բայց յոԲայց յոԲայց յոԲայց յոռեռեռեռեգոյգոյգոյգոյնը մեր կրթանը մեր կրթանը մեր կրթանը մեր կրթական ու կան ու կան ու կան ու 
մշամշամշամշակուկուկուկութաթաթաթային հասյին հասյին հասյին հաստատատատատուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն արրուն արրուն արրուն արձաձաձաձանագնագնագնագրած րած րած րած 
վնասվնասվնասվնասներն են, նիւներն են, նիւներն են, նիւներն են, նիւթաթաթաթապէս անգպէս անգպէս անգպէս անգնանանանահահահահատետետետելիլիլիլի::::    

ԱղէԱղէԱղէԱղէտը Լիտը Լիտը Լիտը Լիբաբաբաբանանանանանանանանահահահահայույույույութեան չէ միայն, որովթեան չէ միայն, որովթեան չէ միայն, որովթեան չէ միայն, որովհեհեհեհե----
տեւ Լիտեւ Լիտեւ Լիտեւ Լիբաբաբաբանանանանանանանանահայ գահայ գահայ գահայ գաղուղուղուղութը էր եւ կը մնայ մթը էր եւ կը մնայ մթը էր եւ կը մնայ մթը էր եւ կը մնայ մեր ՄԱՅՐ եր ՄԱՅՐ եր ՄԱՅՐ եր ՄԱՅՐ 
ԳԱԳԱԳԱԳԱՂՈՒՂՈՒՂՈՒՂՈՒԹԸ, որ մայր հայԹԸ, որ մայր հայԹԸ, որ մայր հայԹԸ, որ մայր հայրերերերենինինինիքէն ետք ինք կու գայ միւս քէն ետք ինք կու գայ միւս քէն ետք ինք կու գայ միւս քէն ետք ինք կու գայ միւս 
բոբոբոբոլոր գալոր գալոր գալոր գաղութղութղութղութնենենեներուն կենրուն կենրուն կենրուն կենսուսուսուսունանանանակուկուկուկութեան եւ հաթեան եւ հաթեան եւ հաթեան եւ հայօյօյօյօրէն գորէն գորէն գորէն գո----
յայայայատեւտեւտեւտեւման աւիշ նեման աւիշ նեման աւիշ նեման աւիշ ներարրարրարրարկեկեկեկելու՝ հոլու՝ հոլու՝ հոլու՝ հոգեգեգեգեւոր, կրթաւոր, կրթաւոր, կրթաւոր, կրթական, մշական, մշական, մշական, մշա----
կուկուկուկութաթաթաթային թէ ազյին թէ ազյին թէ ազյին թէ ազգագագագայինյինյինյին----քաքաքաքաղաղաղաղաքաքաքաքական գորկան գորկան գորկան գործուծուծուծունէնէնէնէուուուութեանց թեանց թեանց թեանց 
կալկալկալկալուածուածուածուածնենենեներուն բերուն բերուն բերուն բերերերերելով ամելով ամելով ամելով ամենէն էանէն էանէն էանէն էական ներդկան ներդկան ներդկան ներդրուրուրուրումը՝ մը՝ մը՝ մը՝ 
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մարդմարդմարդմարդ----դրադրադրադրամագմագմագմագլուլուլուլուխըխըխըխը::::    Մեր մայր գաՄեր մայր գաՄեր մայր գաՄեր մայր գաղութն է անիղութն է անիղութն է անիղութն է անիկա, եւ կա, եւ կա, եւ կա, եւ 
անոր վեանոր վեանոր վեանոր վերարարարականգկանգկանգկանգնունունունումը, առողջ եւ ամուր պահմը, առողջ եւ ամուր պահմը, առողջ եւ ամուր պահմը, առողջ եւ ամուր պահպապապապանունունունու----
թիւնը հաթիւնը հաթիւնը հաթիւնը համամամամահայհայհայհայկակակակական ընդկան ընդկան ընդկան ընդհանհանհանհանրարարարական նշական նշական նշական նշանանանանակուկուկուկութիւն թիւն թիւն թիւն 
ուուուունի հանի հանի հանի հայայայայապահպահպահպահպանպանպանպանման առաման առաման առաման առաքեքեքեքելուլուլուլութեան շաթեան շաթեան շաթեան շարուրուրուրունանանանակուկուկուկու----
թեան տեթեան տեթեան տեթեան տեսասասասակէկէկէկէտէնտէնտէնտէն::::    Եւ մենք մեր կարԵւ մենք մեր կարԵւ մենք մեր կարԵւ մենք մեր կարգին, ուգին, ուգին, ուգին, ուրիշ գարիշ գարիշ գարիշ գա----
ղութղութղութղութնենենեներու շարրու շարրու շարրու շարքին, պարքին, պարքին, պարքին, պարտատատատական պէտք է զգանք մենք կան պէտք է զգանք մենք կան պէտք է զգանք մենք կան պէտք է զգանք մենք 
զմեզ՝ նիւզմեզ՝ նիւզմեզ՝ նիւզմեզ՝ նիւթաթաթաթական անկան անկան անկան անմիմիմիմիջաջաջաջական եւ ինքկան եւ ինքկան եւ ինքկան եւ ինքնանանանաբուխ օժանբուխ օժանբուխ օժանբուխ օժանդադադադա----
կուկուկուկութեամբ մեր բաթեամբ մեր բաթեամբ մեր բաթեամբ մեր բարորորորոյայայայական պարտկան պարտկան պարտկան պարտքը հաքը հաքը հաքը հատուտուտուտուցացացացանենենենելու լու լու լու 
ԼիԼիԼիԼիբաբաբաբանանանանանանանանահայ գահայ գահայ գահայ գաղուղուղուղութին հանթին հանթին հանթին հանդէպդէպդէպդէպ::::    

Նոր ՏարՆոր ՏարՆոր ՏարՆոր Տարուան առիուան առիուան առիուան առիթով եւ Քրիսթով եւ Քրիսթով եւ Քրիսթով եւ Քրիստոտոտոտոսի սուրբ սի սուրբ սի սուրբ սի սուրբ 
ծննդեան նածննդեան նածննդեան նածննդեան նախօրխօրխօրխօրեաեաեաեակին մեր պատկին մեր պատկին մեր պատկին մեր պատգամն է բոգամն է բոգամն է բոգամն է բոլոր սիլոր սիլոր սիլոր սիրեցրեցրեցրեց----
եալ եղեալ եղեալ եղեալ եղբայրբայրբայրբայրնենենեներուդ եւ զարուդ եւ զարուդ եւ զարուդ եւ զաւակւակւակւակնենենեներուդ, որ այս օրերուդ, որ այս օրերուդ, որ այս օրերուդ, որ այս օրերուն րուն րուն րուն 
ձեր աղօթքձեր աղօթքձեր աղօթքձեր աղօթքնենենեներուն եւ ձեր մտարուն եւ ձեր մտարուն եւ ձեր մտարուն եւ ձեր մտահոհոհոհոգուգուգուգութեանց կեդթեանց կեդթեանց կեդթեանց կեդրոն րոն րոն րոն 
դարդարդարդարձձձձնէք Լինէք Լինէք Լինէք Լիբաբաբաբանանանանանանանանահայ մեր եղհայ մեր եղհայ մեր եղհայ մեր եղբայրբայրբայրբայրնենենեներուն օժանրուն օժանրուն օժանրուն օժանդադադադա----
կեկեկեկելու գորլու գորլու գորլու գործըծըծըծը::::    

ԸնԸնԸնԸնդարդարդարդարձաձաձաձակեկեկեկեցէցէցէցէ´́́́ք ք ք ք ձեր սրտեձեր սրտեձեր սրտեձեր սրտերը, ընրը, ընրը, ընրը, ընդուդուդուդունենենենեցէցէցէցէ´́́́ք զաք զաք զաք զա----
նոնք ձեր մտքենոնք ձեր մտքենոնք ձեր մտքենոնք ձեր մտքերուն մէջ, եւ երբ Նոր Տարրուն մէջ, եւ երբ Նոր Տարրուն մէջ, եւ երբ Նոր Տարրուն մէջ, եւ երբ Նոր Տարուան ձեր սեուան ձեր սեուան ձեր սեուան ձեր սե----
ղաղաղաղանին բոնին բոնին բոնին բոլորլորլորլորուիք ընուիք ընուիք ընուիք ընտանտանտանտանեօք, ձեեօք, ձեեօք, ձեեօք, ձեզի հետ ձեր մէջ զգազի հետ ձեր մէջ զգազի հետ ձեր մէջ զգազի հետ ձեր մէջ զգացէք ցէք ցէք ցէք 
ուուուուրիշ ընրիշ ընրիշ ընրիշ ընտատատատանիքնիքնիքնիքներ եւս, որոնք ձեր ուներ եւս, որոնք ձեր ուներ եւս, որոնք ձեր ուներ եւս, որոնք ձեր ուրարարարախուխուխուխութիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիթիւնը պի----
տի բաժտի բաժտի բաժտի բաժնեննեննեննեն::::    Երբ ձեր նուէրԵրբ ձեր նուէրԵրբ ձեր նուէրԵրբ ձեր նուէրնենենեները կը փորը կը փորը կը փորը կը փոխախախախանանանանակէք կամ կէք կամ կէք կամ կէք կամ 
կու տաք, մկու տաք, մկու տաք, մկու տաք, մտատատատածեծեծեծեցէք թէ սրտի պարտք մը ուցէք թէ սրտի պարտք մը ուցէք թէ սրտի պարտք մը ուցէք թէ սրտի պարտք մը ունիք, աննիք, աննիք, աննիք, անյեյեյեյե----
տաձտաձտաձտաձգեգեգեգելի սրբալի սրբալի սրբալի սրբազան պարտք մը՝ լազան պարտք մը՝ լազան պարտք մը՝ լազան պարտք մը՝ լաւաւաւաւագոյն նուէր մը վեգոյն նուէր մը վեգոյն նուէր մը վեգոյն նուէր մը վե----
րարարարապապապապահեհեհեհելու եւլու եւլու եւլու եւ    վավավավաղը տաղը տաղը տաղը տալու Լիլու Լիլու Լիլու Լիբաբաբաբանանանանանի հանի հանի հանի հայույույույութեան շութեան շութեան շութեան շու----
տատատատափոյթ վեփոյթ վեփոյթ վեփոյթ վերարարարականգկանգկանգկանգնունունունումին ի խնդիրմին ի խնդիրմին ի խնդիրմին ի խնդիր::::    

ՄիՄիՄիՄի´́́́    տաք գուտաք գուտաք գուտաք գութի զգաթի զգաթի զգաթի զգացուցուցուցումէն մղուածմէն մղուածմէն մղուածմէն մղուած::::    ՈՈՈՈ´́́́չչչչ::::    ՄիՄիՄիՄի´́́́    տաք տաք տաք տաք 
կակակակարեկրեկրեկրեկցանցանցանցանքովքովքովքով::::    ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհի վրայ ոեհի վրայ ոեհի վրայ ոեհի վրայ ոեւէ հայ պէտք չոււէ հայ պէտք չոււէ հայ պէտք չոււէ հայ պէտք չունի նի նի նի 
անորանորանորանոր::::    Այլ տուէք ինքԱյլ տուէք ինքԱյլ տուէք ինքԱյլ տուէք ինքնանանանակերկերկերկերտուտուտուտումի եւ ինքմի եւ ինքմի եւ ինքմի եւ ինքնանանանաբարձբարձբարձբարձրարարարա----
ցուցուցուցումի գիմի գիմի գիմի գիտակտակտակտակցուցուցուցութեամբ ու հպարթեամբ ու հպարթեամբ ու հպարթեամբ ու հպարտուտուտուտութեամբ, սեթեամբ, սեթեամբ, սեթեամբ, սեփափափափական կան կան կան 
տուտուտուտունը շինը շինը շինը շինենենենելու քաջ նալու քաջ նալու քաջ նալու քաջ նախանխանխանխանձախնդձախնդձախնդձախնդրուրուրուրութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    Եւ վաԵւ վաԵւ վաԵւ վաղը, ղը, ղը, ղը, 
երբ հաներբ հաներբ հաներբ հանգագագագանանանանակիչ յակիչ յակիչ յակիչ յատուկ մարմտուկ մարմտուկ մարմտուկ մարմնի մը կողնի մը կողնի մը կողնի մը կողմէ դիմմէ դիմմէ դիմմէ դիմուի ձեուի ձեուի ձեուի ձե----
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զի, իզի, իզի, իզի, ի´́́́նչ կնչ կնչ կնչ կերերերերպով ալ ըլպով ալ ըլպով ալ ըլպով ալ ըլլայ ատիլայ ատիլայ ատիլայ ատիկա, ընկա, ընկա, ընկա, ընդադադադառառառառաջեջեջեջեցէք պատցէք պատցէք պատցէք պատ----
րասրասրասրաստատատատակամ յօկամ յօկամ յօկամ յօժաժաժաժարուրուրուրութեամբ, եւ առատ սրտով ու լեթեամբ, եւ առատ սրտով ու լեթեամբ, եւ առատ սրտով ու լեթեամբ, եւ առատ սրտով ու լեցուն ցուն ցուն ցուն 
ձեռձեռձեռձեռքով տուէք օժանքով տուէք օժանքով տուէք օժանքով տուէք օժանդադադադակուկուկուկութեան ձեր բաթեան ձեր բաթեան ձեր բաթեան ձեր բաժիժիժիժինը՝ Լինը՝ Լինը՝ Լինը՝ Լիբաբաբաբանանանանա----
նանանանահայ եղհայ եղհայ եղհայ եղբայրբայրբայրբայրնենենեներու վերու վերու վերու վերարարարականգկանգկանգկանգնունունունումին մասմին մասմին մասմին մասնանանանակից կից կից կից 
դառդառդառդառնանանանալու անլու անլու անլու անխառն ուխառն ուխառն ուխառն ուրարարարախուխուխուխութեամբ եւ հպարթեամբ եւ հպարթեամբ եւ հպարթեամբ եւ հպարտանտանտանտանքովքովքովքով::::    

Թող Նոր ՏարիԹող Նոր ՏարիԹող Նոր ՏարիԹող Նոր Տարիին հետ այդ ուին հետ այդ ուին հետ այդ ուին հետ այդ ուրարարարախուխուխուխութեան օրհթեան օրհթեան օրհթեան օրհնունունունու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը        լեցլեցլեցլեցնէնէնէնէ´́́́    ընդընդընդընդմիշտ ձեր յարմիշտ ձեր յարմիշտ ձեր յարմիշտ ձեր յարկեկեկեկերըրըրըրը::::    ՀաՀաՀաՀարիւրիւրիւրիւրարարարապապապապատիկ տիկ տիկ տիկ 
առաառաառաառատատատատանանանանա´́́́ք ձեր նուիք ձեր նուիք ձեր նուիք ձեր նուիրարարարաբեբեբեբերարարարածին հածին հածին հածին համեմեմեմեմամամամատուտուտուտութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    
ՅորՅորՅորՅորդին ձեր տուդին ձեր տուդին ձեր տուդին ձեր տունենենեները ամէն բարը ամէն բարը ամէն բարը ամէն բարիքրիքրիքրիքնենենեներովրովրովրով::::    ԱպԱպԱպԱպրիք երրիք երրիք երրիք եր----
կար, ապկար, ապկար, ապկար, ապրիք քարիք քարիք քարիք քաջաջաջաջառողջ, ապռողջ, ապռողջ, ապռողջ, ապրիք երրիք երրիք երրիք երջաջաջաջանիկ՝ ձեր անիկ՝ ձեր անիկ՝ ձեր անիկ՝ ձեր ազզզզգուգուգուգու----
թեամթեամթեամթեամբը հպարտ, ձեր միբը հպարտ, ձեր միբը հպարտ, ձեր միբը հպարտ, ձեր միաաաաբաբաբաբանունունունութեամթեամթեամթեամբը հզօր, ձեր գորբը հզօր, ձեր գորբը հզօր, ձեր գորբը հզօր, ձեր գոր----
ծեծեծեծերորորորովը պայվը պայվը պայվը պայծառծառծառծառ::::    

ՇնորՇնորՇնորՇնորհահահահաւոր Նոր Տաւոր Նոր Տաւոր Նոր Տաւոր Նոր Տարի բորի բորի բորի բոլոլոլոլորիդրիդրիդրիդ::::    
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ՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ    

                                
,,,,Նորոգող Նորոգող Նորոգող Նորոգող 

հնութեանց,հնութեանց,հնութեանց,հնութեանց,    
Նորոգեա եւ Նորոգեա եւ Նորոգեա եւ Նորոգեա եւ 

զիս,զիս,զիս,զիս,    
Նորոգ Նորոգ Նորոգ Նորոգ 

ԶարդարեաԶարդարեաԶարդարեաԶարդարեա»»»»::::    
                                 ( ( ( (Ժամագիրք)Ժամագիրք)Ժամագիրք)Ժամագիրք)    
    
ԲաԲաԲաԲացուող այս տարցուող այս տարցուող այս տարցուող այս տարուան հետ մեր առաուան հետ մեր առաուան հետ մեր առաուան հետ մեր առաջին մտաջին մտաջին մտաջին մտածուծուծուծու----

մը կմը կմը կմը կ’’’’ուուուուզենք դարձզենք դարձզենք դարձզենք դարձընել Շնորընել Շնորընել Շնորընել Շնորհահահահալի հայլի հայլի հայլի հայրարարարապեպեպեպետին այս բատին այս բատին այս բատին այս բա----
ռեռեռեռերը, որոնցրը, որոնցրը, որոնցրը, որոնցմովմովմովմով    մենք, մեր եկեմենք, մեր եկեմենք, մեր եկեմենք, մեր եկեղեղեղեղեցին եւ իւցին եւ իւցին եւ իւցին եւ իւրարարարաքանքանքանքանչիւրչիւրչիւրչիւր    
հահահահաւաւաւաւատացտացտացտացեալ կը խնդրէ Ասեալ կը խնդրէ Ասեալ կը խնդրէ Ասեալ կը խնդրէ Աստուծտուծտուծտուծմէ՝ որ Աստմէ՝ որ Աստմէ՝ որ Աստմէ՝ որ Աստուած մեր ուած մեր ուած մեր ուած մեր 
հնուհնուհնուհնութիւնը, մեր մէջ հին մարթիւնը, մեր մէջ հին մարթիւնը, մեր մէջ հին մարթիւնը, մեր մէջ հին մարդըդըդըդը    նոնոնոնորորորորոգէ ամգէ ամգէ ամգէ ամբողբողբողբողջաջաջաջական կան կան կան 
նոնոնոնորուրուրուրութեամբ եւ այդ նոթեամբ եւ այդ նոթեամբ եւ այդ նոթեամբ եւ այդ նորուրուրուրութեան գեթեան գեթեան գեթեան գեղեցղեցղեցղեցկուկուկուկութեամթեամթեամթեամբը զարբը զարբը զարբը զար----
դադադադարէրէրէրէ::::    

Մեր կեանՄեր կեանՄեր կեանՄեր կեանքին մէջ դարձքին մէջ դարձքին մէջ դարձքին մէջ դարձեալ կը բացեալ կը բացեալ կը բացեալ կը բացուի տաուի տաուի տաուի տարի մը, րի մը, րի մը, րի մը, 
որ բոոր բոոր բոոր բոլոլոլոլորիս հարիս հարիս հարիս համար յումար յումար յումար յուսասասասալից երալից երալից երալից երազի,զի,զի,զի,    նոր հոնոր հոնոր հոնոր հորիրիրիրիզոնզոնզոնզոննենենենե----
րու, նոր կեանրու, նոր կեանրու, նոր կեանրու, նոր կեանքի եւ ամէնքի եւ ամէնքի եւ ամէնքի եւ ամէն        տետետետեսասասասակի նոկի նոկի նոկի նորուրուրուրութեանց, եւ այդ թեանց, եւ այդ թեանց, եւ այդ թեանց, եւ այդ 
նոնոնոնորուրուրուրութեանց հետ նաթեանց հետ նաթեանց հետ նաթեանց հետ նաեւ ամէն տեեւ ամէն տեեւ ամէն տեեւ ամէն տեսասասասակիկիկիկի        բաբաբաբարիքրիքրիքրիքնենենեներու ու րու ու րու ու րու ու 
բաբաբաբարուրուրուրութեանց տաթեանց տաթեանց տաթեանց տարին պիրին պիրին պիրին պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ, գէթ այնլայ, գէթ այնլայ, գէթ այնլայ, գէթ այնպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս պէս պէս պէս 
որ մենք կոր մենք կոր մենք կոր մենք կ’’’’ակնակնակնակնկակակակալենքլենքլենքլենք::::    ՇաՇաՇաՇատեր մեզտեր մեզտեր մեզտեր մեզմէ, եւ աշմէ, եւ աշմէ, եւ աշմէ, եւ աշխարխարխարխարհը ամհը ամհը ամհը ամ----
բողջ,բողջ,բողջ,բողջ,    իիիի՜՜՜՜նչնչնչնչ----ինչ երազինչ երազինչ երազինչ երազներ կը կաներ կը կաներ կը կաներ կը կապէ ամէն մէկ եկող նոր պէ ամէն մէկ եկող նոր պէ ամէն մէկ եկող նոր պէ ամէն մէկ եկող նոր 
տարիի հետ, ուտարիի հետ, ուտարիի հետ, ուտարիի հետ, ուզեզեզեզելով եւ իր շնորլով եւ իր շնորլով եւ իր շնորլով եւ իր շնորհահահահաւուուուորուրուրուրութեանց հետ թեանց հետ թեանց հետ թեանց հետ 
մաղմաղմաղմաղթեթեթեթելով ուլով ուլով ուլով ուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն՝ որ այդ տարուն՝ որ այդ տարուն՝ որ այդ տարուն՝ որ այդ տարին բերին բերին բերին բերէ բորէ բորէ բորէ բոլոր այն լոր այն լոր այն լոր այն 
բբբբաաաանենենեները, որոնց պարը, որոնց պարը, որոնց պարը, որոնց պակակակակասը ուսը ուսը ուսը ունենենենեցաւ ինք նացաւ ինք նացաւ ինք նացաւ ինք նախորդ տախորդ տախորդ տախորդ տարիրիրիրի----
նենենեներունրունրունրուն::::    ԲեԲեԲեԲերէ բորէ բորէ բորէ բոլոր այն բալոր այն բալոր այն բալոր այն բանենենեները որոնք իրեն հարը որոնք իրեն հարը որոնք իրեն հարը որոնք իրեն համար մար մար մար 
քաղցքաղցքաղցքաղցրուրուրուրութեան,թեան,թեան,թեան,    բաբաբաբարուրուրուրութեան եւ երթեան եւ երթեան եւ երթեան եւ երջանջանջանջանկուկուկուկութեան խորհրթեան խորհրթեան խորհրթեան խորհր----
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դադադադանինինինիշը եւ միշը եւ միշը եւ միշը եւ միաաաաժաժաժաժամամամամանակնակնակնակ    առարառարառարառարկակակակայայայայացուցուցուցումը պիմը պիմը պիմը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլ----
լան,լան,լան,լան,    եւ ձեեւ ձեեւ ձեեւ ձեւով մը մենք,ւով մը մենք,ւով մը մենք,ւով մը մենք,    այդ մաղայդ մաղայդ մաղայդ մաղթանքթանքթանքթանքնենենեներէն արէն արէն արէն աննննդին, դին, դին, դին, 
կկկկ’’’’ըսըսըսըսպապապապասենք նասենք նասենք նասենք նաեւեւեւեւ    իրաիրաիրաիրապէս որ եկող տապէս որ եկող տապէս որ եկող տապէս որ եկող տարին եւ եկող րին եւ եկող րին եւ եկող րին եւ եկող 
օրեօրեօրեօրերը մերը մերը մերը մեզի բեզի բեզի բեզի բերեն այդ բորեն այդ բորեն այդ բորեն այդ բոլոլոլոլորըրըրըրը::::    

Եւ սաԵւ սաԵւ սաԵւ սակայն գիկայն գիկայն գիկայն գիտենք բոտենք բոտենք բոտենք բոլորս ալ, առանց ինքլորս ալ, առանց ինքլորս ալ, առանց ինքլորս ալ, առանց ինքնանանանախախախախա----
բէբէբէբէուուուութեան, որ կեանթեան, որ կեանթեան, որ կեանթեան, որ կեանքը, ժաքը, ժաքը, ժաքը, ժամամամամանանանանակը ինք եւ եկող օրեկը ինք եւ եկող օրեկը ինք եւ եկող օրեկը ինք եւ եկող օրերը րը րը րը 
իրենք չէ որ բան մը կը բեիրենք չէ որ բան մը կը բեիրենք չէ որ բան մը կը բեիրենք չէ որ բան մը կը բերենրենրենրեն::::    ՍպաՍպաՍպաՍպասուսուսուսումը կեանմը կեանմը կեանմը կեանքի մէջ քի մէջ քի մէջ քի մէջ 
ամեամեամեամենէն գենէն գենէն գենէն գեղեղեղեղեցիկ եւ ամեցիկ եւ ամեցիկ եւ ամեցիկ եւ ամենէն դրանէն դրանէն դրանէն դրական բանն էկան բանն էկան բանն էկան բանն է::::    Այն Այն Այն Այն 
մարդը որ կմարդը որ կմարդը որ կմարդը որ կ’’’’ապապապապրի՝ անրի՝ անրի՝ անրի՝ անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն կեանրէն կեանրէն կեանրէն կեանքէն սպաքէն սպաքէն սպաքէն սպասեսեսեսե----
լիք ուլիք ուլիք ուլիք ունինինինի::::    Այն մարԱյն մարԱյն մարԱյն մարդը որ կը գորդը որ կը գորդը որ կը գորդը որ կը գործէ՝ծէ՝ծէ՝ծէ՝    կեանկեանկեանկեանքէն շատ բան քէն շատ բան քէն շատ բան քէն շատ բան 
կկկկ’’’’ակնակնակնակնկակակակալէլէլէլէ::::    Բայց միԲայց միԲայց միԲայց միաաաաժաժաժաժամամամամանակ մենք գինակ մենք գինակ մենք գինակ մենք գիտենք,տենք,տենք,տենք,    որորորորպէս պէս պէս պէս 
գիգիգիգիտատատատակից մարկից մարկից մարկից մարդիկ, որ մենք է որ այդ ժադիկ, որ մենք է որ այդ ժադիկ, որ մենք է որ այդ ժադիկ, որ մենք է որ այդ ժամամամամանանանանակին եւ կին եւ կին եւ կին եւ 
մեր օրեմեր օրեմեր օրեմեր օրերուն կու տանք, եւ մենք է որ ձերուն կու տանք, եւ մենք է որ ձերուն կու տանք, եւ մենք է որ ձերուն կու տանք, եւ մենք է որ ձեւով մը մեր ճիւով մը մեր ճիւով մը մեր ճիւով մը մեր ճի----
գով ու աշգով ու աշգով ու աշգով ու աշխախախախատանտանտանտանքով մեր կեանքով մեր կեանքով մեր կեանքով մեր կեանքին կը բեքին կը բեքին կը բեքին կը բերենք այն ինչ րենք այն ինչ րենք այն ինչ րենք այն ինչ 
որ մենք կը կաոր մենք կը կաոր մենք կը կաոր մենք կը կամեմեմեմենանք, ինչ որ մենք կնանք, ինչ որ մենք կնանք, ինչ որ մենք կնանք, ինչ որ մենք կ’’’’ուուուուզենքզենքզենքզենք::::    ՍպաՍպաՍպաՍպասուսուսուսու----
մը դրամը դրամը դրամը դրական է, բայցկան է, բայցկան է, բայցկան է, բայց    կրնայ նակրնայ նակրնայ նակրնայ նաեւ ժխտաեւ ժխտաեւ ժխտաեւ ժխտական տրական տրական տրական տրամադմադմադմադ----
րուրուրուրութեանթեանթեանթեան    եւ վիեւ վիեւ վիեւ վիճաճաճաճակի վեկի վեկի վեկի վերածրածրածրածուիլ՝ուիլ՝ուիլ՝ուիլ՝    եթէ երեթէ երեթէ երեթէ երբեք մենք մեզ բեք մենք մեզ բեք մենք մեզ բեք մենք մեզ 
գգգգործործործործնանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքէնքէնքէնքէն    կտրենք եւ այդ սպկտրենք եւ այդ սպկտրենք եւ այդ սպկտրենք եւ այդ սպաաաասուսուսուսումը դարմը դարմը դարմը դար----
ձնենք միայն երազ, ձնենք միայն երազ, ձնենք միայն երազ, ձնենք միայն երազ, մերմերմերմեր    կեանկեանկեանկեանքը երազքը երազքը երազքը երազնենենեներու կարու կարու կարու կապենք՝ պենք՝ պենք՝ պենք՝ 
իրաիրաիրաիրակակակականունունունութեթեթեթենէն մենք մեզ կտրենէն մենք մեզ կտրենէն մենք մեզ կտրենէն մենք մեզ կտրելովլովլովլով::::    ԿեանԿեանԿեանԿեանքը՝ ապրքը՝ ապրքը՝ ապրքը՝ ապր----
ուած օրեուած օրեուած օրեուած օրերուն հետ՝ գործ է. կեանրուն հետ՝ գործ է. կեանրուն հետ՝ գործ է. կեանրուն հետ՝ գործ է. կեանքը կրնայ երազ քը կրնայ երազ քը կրնայ երազ քը կրնայ երազ ըլըլըլըլլալ լալ լալ լալ 
եւ երազ է այնեւ երազ է այնեւ երազ է այնեւ երազ է այնքաքաքաքանով՝ որ մարդ իր կեաննով՝ որ մարդ իր կեաննով՝ որ մարդ իր կեաննով՝ որ մարդ իր կեանքին մէջ նպաքին մէջ նպաքին մէջ նպաքին մէջ նպա----
տակտակտակտակ    կը դնէկը դնէկը դնէկը դնէ::::    Եւ ամէն մարդ, որ գիԵւ ամէն մարդ, որ գիԵւ ամէն մարդ, որ գիԵւ ամէն մարդ, որ գիտատատատակից, խեկից, խեկից, խեկից, խելալալալացի, ցի, ցի, ցի, 
իմասիմասիմասիմաստուն մարդ է՝տուն մարդ է՝տուն մարդ է՝տուն մարդ է՝    իր կեանիր կեանիր կեանիր կեանքին մէջ պէտք է այդ երաքին մէջ պէտք է այդ երաքին մէջ պէտք է այդ երաքին մէջ պէտք է այդ երազը զը զը զը 
եւ նպաեւ նպաեւ նպաեւ նպատատատատակը դրած ըլկը դրած ըլկը դրած ըլկը դրած ըլլայլայլայլայ::::    ԿեանԿեանԿեանԿեանքի հոքի հոքի հոքի հորիրիրիրիզոզոզոզոնին վրայ նին վրայ նին վրայ նին վրայ 
միշտ բարձր պէտք է մնայ նպամիշտ բարձր պէտք է մնայ նպամիշտ բարձր պէտք է մնայ նպամիշտ բարձր պէտք է մնայ նպատատատատակը, որ կը լեցկը, որ կը լեցկը, որ կը լեցկը, որ կը լեցնէ մարնէ մարնէ մարնէ մար----
դըդըդըդը::::    Եւ այդ նպաԵւ այդ նպաԵւ այդ նպաԵւ այդ նպատատատատակին նակին նակին նակին նայեյեյեյելով՝ մարդ ըսլով՝ մարդ ըսլով՝ մարդ ըսլով՝ մարդ ըսուաուաուաուածը պէտք էծը պէտք էծը պէտք էծը պէտք է    
կակակակարերերերենայ նանայ նանայ նանայ նաեւ ծրագեւ ծրագեւ ծրագեւ ծրագրել ու կազրել ու կազրել ու կազրել ու կազմամամամակերկերկերկերպել իր կեանպել իր կեանպել իր կեանպել իր կեանքը եւ քը եւ քը եւ քը եւ 
լեցլեցլեցլեցնել գորնել գորնել գորնել գործեծեծեծերով, այնրով, այնրով, այնրով, այնպէս՝պէս՝պէս՝պէս՝    որ այդ նպաոր այդ նպաոր այդ նպաոր այդ նպատատատատակը հետզկը հետզկը հետզկը հետզհեհեհեհետէ տէ տէ տէ 
մարմարմարմարմին առմին առմին առմին առնէ, դառնէ, դառնէ, դառնէ, դառնայ իրանայ իրանայ իրանայ իրակակակականունունունութիւն յաթիւն յաթիւն յաթիւն յաջորդ օրեջորդ օրեջորդ օրեջորդ օրերուն րուն րուն րուն 
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մէջմէջմէջմէջ::::    Այն ատեն է որ սպաԱյն ատեն է որ սպաԱյն ատեն է որ սպաԱյն ատեն է որ սպասուսուսուսումը ձեմը ձեմը ձեմը ձեւով մը կապւով մը կապւով մը կապւով մը կապուած կուած կուած կուած կ’’’’ըլըլըլըլ----
լայ իրալայ իրալայ իրալայ իրական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքին, կապքին, կապքին, կապքին, կապուած ուած ուած ուած կկկկ’’’’ըլըլըլըլլայ գորլայ գորլայ գորլայ գործին, եւ ծին, եւ ծին, եւ ծին, եւ 
կեանք ու երազ, նպակեանք ու երազ, նպակեանք ու երազ, նպակեանք ու երազ, նպատակ եւ իրատակ եւ իրատակ եւ իրատակ եւ իրակակակականունունունութիւն զիթիւն զիթիւն զիթիւն զիրար կը րար կը րար կը րար կը 
գրկեն եւ իրարգրկեն եւ իրարգրկեն եւ իրարգրկեն եւ իրարմով կը դառմով կը դառմով կը դառմով կը դառնան ամնան ամնան ամնան ամբողբողբողբողջուջուջուջութիւն եւ հաթիւն եւ հաթիւն եւ հաթիւն եւ հա----
րուստ լերուստ լերուստ լերուստ լեցուցուցուցունունունունութիւնթիւնթիւնթիւն::::    Այն ատեն է որ մենք մեր կեանԱյն ատեն է որ մենք մեր կեանԱյն ատեն է որ մենք մեր կեանԱյն ատեն է որ մենք մեր կեանքը քը քը քը 
իրաիրաիրաիրագորգորգորգործած կծած կծած կծած կ’’’’ըլըլըլըլլանքլանքլանքլանք    ճիշդ մեր սպաճիշդ մեր սպաճիշդ մեր սպաճիշդ մեր սպասումսումսումսումնենենեներուն հարուն հարուն հարուն համամամամա----
ձայնձայնձայնձայն::::    Իսկ եթէ այդ սպաԻսկ եթէ այդ սպաԻսկ եթէ այդ սպաԻսկ եթէ այդ սպասոսոսոսոււււմին կողմին կողմին կողմին կողքին չըլքին չըլքին չըլքին չըլլայ յստակ լայ յստակ լայ յստակ լայ յստակ 
նպանպանպանպատատատատակը եւ անոր ուղղկը եւ անոր ուղղկը եւ անոր ուղղկը եւ անոր ուղղուած ծրագրուած ծրագրուած ծրագրուած ծրագրուած ու կազուած ու կազուած ու կազուած ու կազմամամամա----
կերպ կեանք մը չոկերպ կեանք մը չոկերպ կեանք մը չոկերպ կեանք մը չորորորորոշենք ու չսկսինք ապշենք ու չսկսինք ապշենք ու չսկսինք ապշենք ու չսկսինք ապրիլ, չենք րիլ, չենք րիլ, չենք րիլ, չենք 
կրնար ակնկրնար ակնկրնար ակնկրնար ակնկակակակալել որ մեր կեանլել որ մեր կեանլել որ մեր կեանլել որ մեր կեանքըքըքըքը    մեմեմեմեզի բեզի բեզի բեզի բերերերերելիք նոլիք նոլիք նոլիք նորուրուրուրու----
թիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունենենենենայնայնայնայ::::    Այլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսքով պիքով պիքով պիքով պիտի ըսէտի ըսէտի ըսէտի ըսէինք՝ մենք եթէ կը ինք՝ մենք եթէ կը ինք՝ մենք եթէ կը ինք՝ մենք եթէ կը 
դիդիդիդիմենք Ասմենք Ասմենք Ասմենք Աստուտուտուտուծոյ ոծոյ ոծոյ ոծոյ որ օրհր օրհր օրհր օրհնէ մեր կեաննէ մեր կեաննէ մեր կեաննէ մեր կեանքըքըքըքը    եւ ամէն տեեւ ամէն տեեւ ամէն տեեւ ամէն տե----
սասասասակի յակի յակի յակի յաջոջոջոջողուղուղուղութեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցնէ, եւ սանէ, եւ սանէ, եւ սանէ, եւ սակայն չուկայն չուկայն չուկայն չունենենենենանք մենանք մենանք մենանք մեզի զի զի զի 
հահահահամար նպամար նպամար նպամար նպատակ եւ ծրատակ եւ ծրատակ եւ ծրատակ եւ ծրագիր, ի՞նչ բագիր, ի՞նչ բագիր, ի՞նչ բագիր, ի՞նչ բանը կնը կնը կնը կ’’’’ուուուուզենք որ զենք որ զենք որ զենք որ 
ԱստԱստԱստԱստուած օրհուած օրհուած օրհուած օրհնէնէնէնէ::::    ԱստԱստԱստԱստուած նոյուած նոյուած նոյուած նոյնինքն մեր այդ նպանինքն մեր այդ նպանինքն մեր այդ նպանինքն մեր այդ նպատատատատա----
կադկադկադկադրարարարածը եւ մերծը եւ մերծը եւ մերծը եւ մեր    ծրածրածրածրագիրգիրգիրգիրներն է որ պիներն է որ պիներն է որ պիներն է որ պիտի օրհտի օրհտի օրհտի օրհնէ, եւ այդ նէ, եւ այդ նէ, եւ այդ նէ, եւ այդ 
նպանպանպանպատատատատակին ուղղկին ուղղկին ուղղկին ուղղուած մեր ճիուած մեր ճիուած մեր ճիուած մեր ճիգեգեգեգերուն յարուն յարուն յարուն յաջոջոջոջողուղուղուղութիւն տայթիւն տայթիւն տայթիւն տայ::::    
ԱյԱյԱյԱյլալալալապէս Ասպէս Ասպէս Ասպէս Աստուտուտուտուծոյ օրհծոյ օրհծոյ օրհծոյ օրհնունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը    չչչչ’’’’իջիջիջիջներ մեր կեաններ մեր կեաններ մեր կեաններ մեր կեանքին քին քին քին 
վրայ ամէն եկող տարվրայ ամէն եկող տարվրայ ամէն եկող տարվրայ ամէն եկող տարուան հետ եւ նաուան հետ եւ նաուան հետ եւ նաուան հետ եւ նաեւ իր նոեւ իր նոեւ իր նոեւ իր նորուրուրուրութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
չի բեչի բեչի բեչի բերեր մարրեր մարրեր մարրեր մարդունդունդունդուն::::    

Եկէք խորԵկէք խորԵկէք խորԵկէք խորհինք սահինք սահինք սահինք սակայն, թէ նպակայն, թէ նպակայն, թէ նպակայն, թէ նպատատատատակին եւ գորկին եւ գորկին եւ գորկին եւ գործին ծին ծին ծին 
առընառընառընառընթեր ութեր ութեր ութեր ուրիշ ի՞նչ բարիշ ի՞նչ բարիշ ի՞նչ բարիշ ի՞նչ բաներ կներ կներ կներ կը նորոը նորոը նորոը նորոգեն մեզ. ի՞նչ բագեն մեզ. ի՞նչ բագեն մեզ. ի՞նչ բագեն մեզ. ի՞նչ բաներ ներ ներ ներ 
նոնոնոնորուրուրուրութիւն կու տան մեր կեանթիւն կու տան մեր կեանթիւն կու տան մեր կեանթիւն կու տան մեր կեանքինքինքինքին::::    Մեր կեանՄեր կեանՄեր կեանՄեր կեանքեքեքեքերը հին րը հին րը հին րը հին 
են շատ մը բաեն շատ մը բաեն շատ մը բաեն շատ մը բանենենեներով, եւ այդ բորով, եւ այդ բորով, եւ այդ բորով, եւ այդ բոլոլոլոլորին նորին նորին նորին նորորորորոգուգուգուգութիւնն է որ թիւնն է որ թիւնն է որ թիւնն է որ 
կը խնդրենք Ասկը խնդրենք Ասկը խնդրենք Ասկը խնդրենք Աստուծտուծտուծտուծմէ, եթէ երմէ, եթէ երմէ, եթէ երմէ, եթէ երբեք հեբեք հեբեք հեբեք հետեւտեւտեւտեւեալ մի քաեալ մի քաեալ մի քաեալ մի քանի նի նի նի 
բաբաբաբանենենեները ուրը ուրը ուրը ունենենենենանքնանքնանքնանք    մեր մտքին մէջմեր մտքին մէջմեր մտքին մէջմեր մտքին մէջ        եւ զաեւ զաեւ զաեւ զանոնք խնդրենք, նոնք խնդրենք, նոնք խնդրենք, նոնք խնդրենք, 
զազազազանոնքնոնքնոնքնոնք    փորփորփորփորձենք առարձենք առարձենք առարձենք առարկակակակայացյացյացյացնել մեր կեաննել մեր կեաննել մեր կեաննել մեր կեանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    

    
1.1.1.1.----    ԱՍԱՍԱՍԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԾՈՅ ՎՐԱՅ ԴՐՈՒԱԾ ՎՍՏԱԾՈՅ ՎՐԱՅ ԴՐՈՒԱԾ ՎՍՏԱԾՈՅ ՎՐԱՅ ԴՐՈՒԱԾ ՎՍՏԱԾՈՅ ՎՐԱՅ ԴՐՈՒԱԾ ՎՍՏԱՀՈՒՀՈՒՀՈՒՀՈՒ----

ԹԻՒՆԸ, այլ խօսԹԻՒՆԸ, այլ խօսԹԻՒՆԸ, այլ խօսԹԻՒՆԸ, այլ խօսքով ՀԱքով ՀԱքով ՀԱքով ՀԱՒԱՏՒԱՏՒԱՏՒԱՏՔԸ,ՔԸ,ՔԸ,ՔԸ,    առաառաառաառաջին բանն է որ ջին բանն է որ ջին բանն է որ ջին բանն է որ 
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կրնայ մարկրնայ մարկրնայ մարկրնայ մարդը նոդը նոդը նոդը նորորորորոգել իսգել իսգել իսգել իսկակակակական հասկան հասկան հասկան հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ դարծոյ դարծոյ դարծոյ դարձած մարձած մարձած մարձած մարդը գտած կդը գտած կդը գտած կդը գտած կ’’’’ըլըլըլըլլայ այն աղլայ այն աղլայ այն աղլայ այն աղբիւբիւբիւբիւրը,րը,րը,րը,    
որորորորմէ ըմմէ ըմմէ ըմմէ ըմպեպեպեպելով միլով միլով միլով միայն ինք իր կեանայն ինք իր կեանայն ինք իր կեանայն ինք իր կեանքը կրնայ նոքը կրնայ նոքը կրնայ նոքը կրնայ նորորորորոգելգելգելգել::::    
ՄարՄարՄարՄարդիկ ի զուր կեանդիկ ի զուր կեանդիկ ի զուր կեանդիկ ի զուր կեանքի մէջ իրենց հայքի մէջ իրենց հայքի մէջ իրենց հայքի մէջ իրենց հայեացեացեացեացքը կը դարձքը կը դարձքը կը դարձքը կը դարձ----
նեն այննեն այննեն այննեն այնպիպիպիպիսի բասի բասի բասի բանենենեներու՝ որոնք միայն երկրու՝ որոնք միայն երկրու՝ որոնք միայն երկրու՝ որոնք միայն երկրորրորրորրորդադադադական կան կան կան 
կրնան ըլկրնան ըլկրնան ըլկրնան ըլլալ, բայց ոչ բնաւ՝ էուլալ, բայց ոչ բնաւ՝ էուլալ, բայց ոչ բնաւ՝ էուլալ, բայց ոչ բնաւ՝ էութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ՄարդՄարդՄարդՄարդկակակակային յին յին յին 
կեանկեանկեանկեանքի էուքի էուքի էուքի էութիւնը, նոյթիւնը, նոյթիւնը, նոյթիւնը, նոյնինքն կեաննինքն կեաննինքն կեաննինքն կեանքը,քը,քը,քը,    ապապապապրերերերելու իր իրալու իր իրալու իր իրալու իր իրա----
կակակականունունունութիւթիւթիւթիւնը՝ կապնը՝ կապնը՝ կապնը՝ կապուած է Ասուած է Ասուած է Ասուած է Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ::::    Եւ մարԵւ մարԵւ մարԵւ մարդը այն դը այն դը այն դը այն 
ատեն միայն իր կեանատեն միայն իր կեանատեն միայն իր կեանատեն միայն իր կեանքի նոքի նոքի նոքի նորորորորոգուգուգուգութեան գաղտթեան գաղտթեան գաղտթեան գաղտնինինինիքին կը քին կը քին կը քին կը 
հասհասհասհասնի, երբ կը դառնի, երբ կը դառնի, երբ կը դառնի, երբ կը դառնայ Ասնայ Ասնայ Ասնայ Աստուտուտուտուծոյ եւ կը փործոյ եւ կը փործոյ եւ կը փործոյ եւ կը փորձէ Ասձէ Ասձէ Ասձէ Աստուծտուծտուծտուծ----
մով լեցմով լեցմով լեցմով լեցնել ինքնել ինքնել ինքնել ինքզինք եւ իր օրեզինք եւ իր օրեզինք եւ իր օրեզինք եւ իր օրերըրըրըրը::::    

Այդ վստաԱյդ վստաԱյդ վստաԱյդ վստահուհուհուհութիւնը կը հասկցթիւնը կը հասկցթիւնը կը հասկցթիւնը կը հասկցուի հեուի հեուի հեուի հետեւտեւտեւտեւեալ կերեալ կերեալ կերեալ կեր----
պովպովպովպով::::    

ԳիԳիԳիԳիտենք որ մարդտենք որ մարդտենք որ մարդտենք որ մարդկակակակայիյիյիյին մեր կեանն մեր կեանն մեր կեանն մեր կեանքը յատքը յատքը յատքը յատկանկանկանկանշող շող շող շող 
երեերեերեերեւոյթւոյթւոյթւոյթնենենեներէն մէրէն մէրէն մէրէն մէկը այն է՝ որ մարդ ըսկը այն է՝ որ մարդ ըսկը այն է՝ որ մարդ ըսկը այն է՝ որ մարդ ըսուաուաուաուածը ԿԸ ՄՏԱծը ԿԸ ՄՏԱծը ԿԸ ՄՏԱծը ԿԸ ՄՏԱ----
ՀՈԳՀՈԳՀՈԳՀՈԳՈՒԻՈՒԻՈՒԻՈՒԻ::::    Կը մտաԿը մտաԿը մտաԿը մտահոգհոգհոգհոգուի իր ամեուի իր ամեուի իր ամեուի իր ամենօրնօրնօրնօրեայ ուեայ ուեայ ուեայ ուտետետետելիլիլիլիքով եւ քով եւ քով եւ քով եւ 
խմեխմեխմեխմելիլիլիլիքով, իր հագքով, իր հագքով, իր հագքով, իր հագուեուեուեուելիլիլիլիքով ու զարքով ու զարքով ու զարքով ու զարդարդարդարդարուեուեուեուելիլիլիլիքով,քով,քով,քով,        իր իր իր իր 
ըսեըսեըսեըսելիլիլիլիքով ու խօքով ու խօքով ու խօքով ու խօսեսեսեսելիլիլիլիքով, իր գորքով, իր գորքով, իր գորքով, իր գործով ու շածով ու շածով ու շածով ու շահով, իր առողհով, իր առողհով, իր առողհով, իր առող----
ջուջուջուջութեթեթեթեամբ եւ ապաամբ եւ ապաամբ եւ ապաամբ եւ ապահոհոհոհովուվուվուվութեամբ. եւ այս բոթեամբ. եւ այս բոթեամբ. եւ այս բոթեամբ. եւ այս բոլոր մտալոր մտալոր մտալոր մտահոհոհոհո----
գուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները կը լեցրը կը լեցրը կը լեցրը կը լեցնեն ու կը ծաննեն ու կը ծաննեն ու կը ծաննեն ու կը ծանրացրացրացրացնեննեննեննեն    իր սիրիր սիրիր սիրիր սիրտը տը տը տը 
այնայնայնայնպէս՝ որ մարպէս՝ որ մարպէս՝ որ մարպէս՝ որ մարդը ինքդը ինքդը ինքդը ինքզինք կզինք կզինք կզինք կ’’’’ըզըզըզըզգայ հնագայ հնագայ հնագայ հնացածցածցածցած::::    Բայց այս Բայց այս Բայց այս Բայց այս 
մտամտամտամտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները նոյրը նոյրը նոյրը նոյնինքննինքննինքննինքն    հահահահակակակակասութսութսութսութիւնն են հաիւնն են հաիւնն են հաիւնն են հա----
ւատւատւատւատքին, Ասքին, Ասքին, Ասքին, Աստուտուտուտուծոյ հանծոյ հանծոյ հանծոյ հանդէպ վստադէպ վստադէպ վստադէպ վստահուհուհուհութեան, եւ ըթեան, եւ ըթեան, եւ ըթեան, եւ ընդնդնդնդհահահահա----
կակակակառառառառակը՝ կը նշակը՝ կը նշակը՝ կը նշակը՝ կը նշանանանանակեն ԱՆՎՍկեն ԱՆՎՍկեն ԱՆՎՍկեն ԱՆՎՍՏԱՏԱՏԱՏԱՀՈՒՀՈՒՀՈՒՀՈՒԹԻՒՆ ԱՍԹԻՒՆ ԱՍԹԻՒՆ ԱՍԹԻՒՆ ԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒ----
ԾՈՅ ՎՐԱՅԾՈՅ ՎՐԱՅԾՈՅ ՎՐԱՅԾՈՅ ՎՐԱՅ::::    Պէտք չէ մոռՊէտք չէ մոռՊէտք չէ մոռՊէտք չէ մոռնալ աննալ աննալ աննալ անշուշտ՝ որ չմտաշուշտ՝ որ չմտաշուշտ՝ որ չմտաշուշտ՝ որ չմտահոգհոգհոգհոգուիլ ուիլ ուիլ ուիլ 
չի նշաչի նշաչի նշաչի նշանանանանակեր չմտակեր չմտակեր չմտակեր չմտածելծելծելծել::::    ՄտաՄտաՄտաՄտածել եւ մտածել եւ մտածել եւ մտածել եւ մտահոգհոգհոգհոգուիլ երուիլ երուիլ երուիլ երկու կու կու կու 
տարտարտարտարբեր բաբեր բաբեր բաբեր բաներ եններ եններ եններ են::::    ՄՏԱՄՏԱՄՏԱՄՏԱԾԵԼ՝ կը նշաԾԵԼ՝ կը նշաԾԵԼ՝ կը նշաԾԵԼ՝ կը նշանանանանակէկէկէկէ    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
այդ վստաայդ վստաայդ վստաայդ վստահուհուհուհութեամթեամթեամթեամբը լեցբը լեցբը լեցբը լեցուած յստակ կերուած յստակ կերուած յստակ կերուած յստակ կերպոպոպոպով նավ նավ նավ նայիլ ու յիլ ու յիլ ու յիլ ու 
խորխորխորխորհիլ թէ ինչ բան զինք ուհիլ թէ ինչ բան զինք ուհիլ թէ ինչ բան զինք ուհիլ թէ ինչ բան զինք ուղիղ ճաղիղ ճաղիղ ճաղիղ ճանանանանապարպարպարպարհով կհով կհով կհով կ’’’’առաջառաջառաջառաջ----
նորնորնորնորդէ դէդէ դէդէ դէդէ դէպի յապի յապի յապի յաջոջոջոջողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւն::::    Բայց ՄՏԱԲայց ՄՏԱԲայց ՄՏԱԲայց ՄՏԱՀՈԳՀՈԳՀՈԳՀՈԳՈՒԻԼ՝ կը ՈՒԻԼ՝ կը ՈՒԻԼ՝ կը ՈՒԻԼ՝ կը 
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նշանշանշանշանանանանակէ աւեկէ աւեկէ աւեկէ աւելորդ ծանլորդ ծանլորդ ծանլորդ ծանրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով եւ դառրով եւ դառրով եւ դառրով եւ դառնունունունութիւնթիւնթիւնթիւն----
նենենեներով ինքրով ինքրով ինքրով ինքզինք, իր սիրզինք, իր սիրզինք, իր սիրզինք, իր սիրտը, իր միտտը, իր միտտը, իր միտտը, իր միտքը եւ հոքը եւ հոքը եւ հոքը եւ հոգին խճոգին խճոգին խճոգին խճողել ղել ղել ղել 
այնայնայնայնքան՝քան՝քան՝քան՝    որ այոր այոր այոր այլեւս նոյլեւս նոյլեւս նոյլեւս նոյնինքն նինքն նինքն նինքն այդ վստաայդ վստաայդ վստաայդ վստահուհուհուհութեան, այդ թեան, այդ թեան, այդ թեան, այդ 
հահահահաւատւատւատւատքին եւ այդ հաքին եւ այդ հաքին եւ այդ հաքին եւ այդ հաւատւատւատւատքին բեքին բեքին բեքին բերած ամրած ամրած ամրած ամրուրուրուրութեանթեանթեանթեան    ու ու ու ու 
հասհասհասհաստատատատատուտուտուտութեան տեղ չմնայ մարթեան տեղ չմնայ մարթեան տեղ չմնայ մարթեան տեղ չմնայ մարդուն կեանդուն կեանդուն կեանդուն կեանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    

ԱնվսԱնվսԱնվսԱնվստատատատահուհուհուհութեան այդ մեղթեան այդ մեղթեան այդ մեղթեան այդ մեղքին մէջ պէտք չէ մնայ քին մէջ պէտք չէ մնայ քին մէջ պէտք չէ մնայ քին մէջ պէտք չէ մնայ 
մարմարմարմարդը, պէտք է կադը, պէտք է կադը, պէտք է կադը, պէտք է կարերերերենայ ինքնայ ինքնայ ինքնայ ինքզինք դուրս բեզինք դուրս բեզինք դուրս բեզինք դուրս բերել անրել անրել անրել անկէ՝ կէ՝ կէ՝ կէ՝ 
իր հնուիր հնուիր հնուիր հնութեթեթեթենէն դուրս եկած ըլնէն դուրս եկած ըլնէն դուրս եկած ըլնէն դուրս եկած ըլլալալալալլլլու եւու եւու եւու եւ    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ վրայ ծոյ վրայ ծոյ վրայ ծոյ վրայ 
դրած իրդրած իրդրած իրդրած իր    վստավստավստավստահուհուհուհութեամբ նոթեամբ նոթեամբ նոթեամբ նորոգրոգրոգրոգուեուեուեուելու, նոր մարդ դառլու, նոր մարդ դառլու, նոր մարդ դառլու, նոր մարդ դառ----
նանանանալու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Այն մարԱյն մարԱյն մարԱյն մարդը որ Ասդը որ Ասդը որ Ասդը որ Աստուտուտուտուծոյ վրայ դրած է իր ծոյ վրայ դրած է իր ծոյ վրայ դրած է իր ծոյ վրայ դրած է իր 
վստավստավստավստահուհուհուհութիւնը, այն մարթիւնը, այն մարթիւնը, այն մարթիւնը, այն մարդը թեդը թեդը թեդը թեթեւ սրտով գիթեւ սրտով գիթեւ սրտով գիթեւ սրտով գիտէ քատէ քատէ քատէ քալել լել լել լել 
կեանկեանկեանկեանքի մէջ, եւ պարքի մէջ, եւ պարքի մէջ, եւ պարքի մէջ, եւ պարզօզօզօզօրէն ընրէն ընրէն ընրէն ընկակակակալել կեանլել կեանլել կեանլել կեանքին բեքին բեքին բեքին բերածրածրածրած    բոբոբոբո----
լոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի անակնկի անակնկի անակնկի անակնկալկալկալկալնենենեները, որովրը, որովրը, որովրը, որովհեհեհեհետեւ գիտեւ գիտեւ գիտեւ գիտէ որ այդ տէ որ այդ տէ որ այդ տէ որ այդ 
անակնանակնանակնանակնկալկալկալկալնենենեներէն անրէն անրէն անրէն անդին եւ կեանդին եւ կեանդին եւ կեանդին եւ կեանքին յաքին յաքին յաքին յարուրուրուրուցած բոցած բոցած բոցած բոլոր լոր լոր լոր 
խոչընխոչընխոչընխոչընդոտդոտդոտդոտնենենեներէն անրէն անրէն անրէն անդին՝դին՝դին՝դին՝    ինք յաինք յաինք յաինք յաջոջոջոջողուղուղուղութիւն պիթիւն պիթիւն պիթիւն պիտի ուտի ուտի ուտի ունենենենե----
նայ աննայ աննայ աննայ անպայպայպայպայման, որովման, որովման, որովման, որովհեհեհեհետեւ ինք առանտեւ ինք առանտեւ ինք առանտեւ ինք առանձին չէ որ կը ձին չէ որ կը ձին չէ որ կը ձին չէ որ կը 
գորգորգորգործէ. իր բոծէ. իր բոծէ. իր բոծէ. իր բոլոր ծրալոր ծրալոր ծրալոր ծրագիրգիրգիրգիրնենենեները Ասրը Ասրը Ասրը Աստուտուտուտուծոյ օրհծոյ օրհծոյ օրհծոյ օրհնունունունութեան թեան թեան թեան 
յանյանյանյանձձձձնած է եւ Ասնած է եւ Ասնած է եւ Ասնած է եւ Աստուտուտուտուծոյ օգծոյ օգծոյ օգծոյ օգնանանանակակակականունունունութիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիտի ուտի ուտի ուտի ունենենենե----
նայ իր իւնայ իր իւնայ իր իւնայ իր իւրարարարաքանքանքանքանչիւր քայչիւր քայչիւր քայչիւր քայլալալալափոփոփոփոխինխինխինխին::::    

    
2.2.2.2.----    ՈՒՈՒՈՒՈՒՐԱԽ ԸԼՐԱԽ ԸԼՐԱԽ ԸԼՐԱԽ ԸԼԼԱԼԱԼԱԼԱԼԸԼԸԼԸԼԸ    երկերկերկերկրորդրորդրորդրորդ    սկզբունսկզբունսկզբունսկզբունքը եւ գաղտքը եւ գաղտքը եւ գաղտքը եւ գաղտ----

նիքն է նոնիքն է նոնիքն է նոնիքն է նորուրուրուրութեանթեանթեանթեան::::    
    
ՇաՇաՇաՇատետետետերու հարու հարու հարու համար ումար ումար ումար ուրախ ըլրախ ըլրախ ըլրախ ըլլալալալալը, ուլը, ուլը, ուլը, ուրախ եւ զուարթ րախ եւ զուարթ րախ եւ զուարթ րախ եւ զուարթ 

երեւերեւերեւերեւնանանանալու տրալու տրալու տրալու տրամադմադմադմադրուրուրուրութիւնը յաթիւնը յաթիւնը յաթիւնը յատուկ է միայնտուկ է միայնտուկ է միայնտուկ է միայն    մամամամանուկնուկնուկնուկ----
նենենեներունրունրունրուն::::    Մենք գիՄենք գիՄենք գիՄենք գիտենք որ մատենք որ մատենք որ մատենք որ մանուկնուկնուկնուկնենենեները, երերը, երերը, երերը, երեխախախախանենենեները, րը, րը, րը, 
կեանկեանկեանկեանքի մէջ անոնք են՝ որոնց հաքի մէջ անոնք են՝ որոնց հաքի մէջ անոնք են՝ որոնց հաքի մէջ անոնք են՝ որոնց համար մենքմար մենքմար մենքմար մենք    կկկկ’’’’ըսենք.ըսենք.ըսենք.ըսենք.----    
իիիի՜՜՜՜նչ ունչ ունչ ունչ ուրախ ենրախ ենրախ ենրախ են::::    Անոնց կեանԱնոնց կեանԱնոնց կեանԱնոնց կեանքին մէջ վեքին մէջ վեքին մէջ վեքին մէջ վերորորորոյիշյիշյիշյիշեալ մտաեալ մտաեալ մտաեալ մտա----
հոհոհոհոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները գորը գորը գորը գոյույույույութիւն չութիւն չութիւն չութիւն չունիննիննիննին::::    Իրենց ծնողԻրենց ծնողԻրենց ծնողԻրենց ծնողնենենեներուն րուն րուն րուն 
վրայ այնվրայ այնվրայ այնվրայ այնքան մեծ վստաքան մեծ վստաքան մեծ վստաքան մեծ վստահուհուհուհութիւն ոթիւն ոթիւն ոթիւն ոււււնին, որ պէտք չունին, որ պէտք չունին, որ պէտք չունին, որ պէտք չունին նին նին նին 
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մտամտամտամտահոգհոգհոգհոգուեուեուեուելու իրենց ելու իրենց ելու իրենց ելու իրենց ե´́́́ւ ոււ ոււ ոււ ուտետետետելիլիլիլիքին եւ հագքին եւ հագքին եւ հագքին եւ հագուեուեուեուելիլիլիլիքին քին քին քին 
հահահահամար,մար,մար,մար,    եւ ուսեւ ուսեւ ուսեւ ուստի թետի թետի թետի թեթեւ են եւ ութեւ են եւ ութեւ են եւ ութեւ են եւ ուրախրախրախրախ::::    Եւ մենք յաԵւ մենք յաԵւ մենք յաԵւ մենք յաճախ ճախ ճախ ճախ 
կը կարկը կարկը կարկը կարծենքծենքծենքծենք    որ ատիոր ատիոր ատիոր ատիկա այնկա այնկա այնկա այնքան յաքան յաքան յաքան յատուկ է պզտիկտուկ է պզտիկտուկ է պզտիկտուկ է պզտիկնենենենե----
րուն,րուն,րուն,րուն,    որ մենք որոր մենք որոր մենք որոր մենք որպէս հապէս հապէս հապէս հասուն մարսուն մարսուն մարսուն մարդիկ՝ կարդիկ՝ կարդիկ՝ կարդիկ՝ կարծես չենք ծես չենք ծես չենք ծես չենք 
կրնար կեանկրնար կեանկրնար կեանկրնար կեանքին մէջ թեքին մէջ թեքին մէջ թեքին մէջ թեթեւ եւ ութեւ եւ ութեւ եւ ութեւ եւ ուրախ սրտով ըլրախ սրտով ըլրախ սրտով ըլրախ սրտով ըլլալ ու լալ ու լալ ու լալ ու 
ապապապապրիլրիլրիլրիլ::::    ՄինչՄինչՄինչՄինչդեռ քրիսդեռ քրիսդեռ քրիսդեռ քրիստոտոտոտոնէանէանէանէական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքիքիքիքի    ճիշդ հաճիշդ հաճիշդ հաճիշդ հակակակակա----
պատպատպատպատկեկեկեկերը պիրը պիրը պիրը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար՝ ծանլար՝ ծանլար՝ ծանլար՝ ծանրուրուրուրութեամբ եւ մտքեթեամբ եւ մտքեթեամբ եւ մտքեթեամբ եւ մտքերով լերով լերով լերով լե----
ցուն կեանք մըցուն կեանք մըցուն կեանք մըցուն կեանք մը    ուուուունենենենենանանանալըլըլըլը::::    ԸնդԸնդԸնդԸնդհահահահակակակակառառառառակը,կը,կը,կը,    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
կամկամկամկամքը եւ Ասքը եւ Ասքը եւ Ասքը եւ Աստուտուտուտուծոյ հրածոյ հրածոյ հրածոյ հրահանգն է նոյհանգն է նոյհանգն է նոյհանգն է նոյնիսկ, որ մենք ունիսկ, որ մենք ունիսկ, որ մենք ունիսկ, որ մենք ու----
րախ ըլրախ ըլրախ ըլրախ ըլլանք,լանք,լանք,լանք,    ուուուուրարարարախուխուխուխութեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցնենք մեր կեաննենք մեր կեաննենք մեր կեաննենք մեր կեանքըքըքըքը::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
ճիշդ ասոր հաճիշդ ասոր հաճիշդ ասոր հաճիշդ ասոր համար, Քրիսմար, Քրիսմար, Քրիսմար, Քրիստոս ինք մատոս ինք մատոս ինք մատոս ինք մանուկնուկնուկնուկնենենեները որրը որրը որրը որպէս պէս պէս պէս 
օրիօրիօրիօրինակ տանակ տանակ տանակ տալովլովլովլով    մեմեմեմեզի՝ բոզի՝ բոզի՝ բոզի՝ բոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդոց,դոց,դոց,դոց,    կկկկ’’’’ըսէր.ըսէր.ըսէր.ըսէր.----    Եթէ երԵթէ երԵթէ երԵթէ եր----
բեք դուք այդ մաբեք դուք այդ մաբեք դուք այդ մաբեք դուք այդ մանուկնուկնուկնուկնենենեներուն չնմարուն չնմարուն չնմարուն չնմանիք, անոնց սիրնիք, անոնց սիրնիք, անոնց սիրնիք, անոնց սիրտը տը տը տը 
չուչուչուչունենենենենաք, անոնց պէս չըլնաք, անոնց պէս չըլնաք, անոնց պէս չըլնաք, անոնց պէս չըլլաք՝լաք՝լաք՝լաք՝    չէք կրնար երկնչէք կրնար երկնչէք կրնար երկնչէք կրնար երկնքի արքի արքի արքի արքաքաքաքա----
յյյյուուուութիւնը մտնելթիւնը մտնելթիւնը մտնելթիւնը մտնել::::    

ՄաՄաՄաՄանուկնուկնուկնուկնենենեներուն նմարուն նմարուն նմարուն նմանիլ՝ առանիլ՝ առանիլ՝ առանիլ՝ առաջին հերջին հերջին հերջին հերթին Ասթին Ասթին Ասթին Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
վրայ վստավրայ վստավրայ վստավրայ վստահուհուհուհութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունենենենենալ կը նշանալ կը նշանալ կը նշանալ կը նշանանանանակէկէկէկէ::::    Այդ վստաԱյդ վստաԱյդ վստաԱյդ վստա----
հուհուհուհութեամբ լեթեամբ լեթեամբ լեթեամբ լեցուն մարցուն մարցուն մարցուն մարդը, որ ինքդը, որ ինքդը, որ ինքդը, որ ինքզինք քրիսզինք քրիսզինք քրիսզինք քրիստոնտոնտոնտոնեայ կը եայ կը եայ կը եայ կը 
կոկոկոկոչէ, պէտք է կաչէ, պէտք է կաչէ, պէտք է կաչէ, պէտք է կարերերերենայ ունայ ունայ ունայ ուրախ անրախ անրախ անրախ անցըցըցըցընել իր կեաննել իր կեաննել իր կեաննել իր կեանքի օրեքի օրեքի օրեքի օրե----
րըրըրըրը::::    Եւ ուԵւ ուԵւ ուԵւ ուրախ անրախ անրախ անրախ անցըցըցըցընենենենելուլուլուլու    սկզբունսկզբունսկզբունսկզբունքը՝քը՝քը՝քը՝    ԳՈԳՈԳՈԳՈՀԱՀԱՀԱՀԱՆԱԼ ԳԻՏՆԱԼ ԳԻՏՆԱԼ ԳԻՏՆԱԼ ԳԻՏ----
ՆԱԼՆ Է կեանՆԱԼՆ Է կեանՆԱԼՆ Է կեանՆԱԼՆ Է կեանքի մէջքի մէջքի մէջքի մէջ::::    Այն մարԱյն մարԱյն մարԱյն մարդը, որ իր պայդը, որ իր պայդը, որ իր պայդը, որ իր պայմանմանմանմաննենենեներէն րէն րէն րէն 
եւ իրեն ներեւ իրեն ներեւ իրեն ներեւ իրեն ներկակակակայայայայացած բոցած բոցած բոցած բոլոր բալոր բալոր բալոր բանենենեներէն գիրէն գիրէն գիրէն գիտէտէտէտէ    գոհ ըլգոհ ըլգոհ ըլգոհ ըլլալ եւ լալ եւ լալ եւ լալ եւ 
նանանանաեւ փառք տալ Ասեւ փառք տալ Ասեւ փառք տալ Ասեւ փառք տալ Աստուտուտուտուծոյ, այդ մարծոյ, այդ մարծոյ, այդ մարծոյ, այդ մարդը դժգոդը դժգոդը դժգոդը դժգոհուհուհուհութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
չի լեցչի լեցչի լեցչի լեցներ ինքներ ինքներ ինքներ ինքզինք, այդ մարզինք, այդ մարզինք, այդ մարզինք, այդ մարդը դժգոդը դժգոդը դժգոդը դժգոհուհուհուհութեանց բեթեանց բեթեանց բեթեանց բերած ու րած ու րած ու րած ու 
ձգած դաձգած դաձգած դաձգած դառռռռնունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները չի կուրը չի կուրը չի կուրը չի կուտատատատակեր իր սրտին մէջ.կեր իր սրտին մէջ.կեր իր սրտին մէջ.կեր իր սրտին մէջ.    
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ եթէ դառտեւ եթէ դառտեւ եթէ դառտեւ եթէ դառնունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները երրը երրը երրը երկար ժակար ժակար ժակար ժամամամամանակ նակ նակ նակ 
լեցլեցլեցլեցնեն մեզ՝ մեր միտքն ու սիրնեն մեզ՝ մեր միտքն ու սիրնեն մեզ՝ մեր միտքն ու սիրնեն մեզ՝ մեր միտքն ու սիրտը, այն ատեն Աստը, այն ատեն Աստը, այն ատեն Աստը, այն ատեն Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
իսկ մեր մէջ նեիսկ մեր մէջ նեիսկ մեր մէջ նեիսկ մեր մէջ նետած հատած հատած հատած հաւատւատւատւատքի, սիքի, սիքի, սիքի, սիրոյ եւ երրոյ եւ երրոյ եւ երրոյ եւ երջանջանջանջանկուկուկուկութեան թեան թեան թեան 
հունհունհունհունտետետետերը կը խեղդրը կը խեղդրը կը խեղդրը կը խեղդուինուինուինուին    այդ դառայդ դառայդ դառայդ դառնունունունութեան փութեան փութեան փութեան փուշեշեշեշերրրրուն ուն ուն ուն 
մէջ եւ չեն կրնարմէջ եւ չեն կրնարմէջ եւ չեն կրնարմէջ եւ չեն կրնար    մեր կեանմեր կեանմեր կեանմեր կեանքեքեքեքերը ծաղրը ծաղրը ծաղրը ծաղկեցկեցկեցկեցնել նոյնել նոյնել նոյնել նոյնինքն նինքն նինքն նինքն 
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այդ հաայդ հաայդ հաայդ հաւատւատւատւատքով, սիքով, սիքով, սիքով, սիրով եւ երրով եւ երրով եւ երրով եւ երջանջանջանջանկուկուկուկութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    ՄինչՄինչՄինչՄինչդեռ դեռ դեռ դեռ 
մեր կեանմեր կեանմեր կեանմեր կեանքեքեքեքերուն մէջ եթէ մենք միշտ գորուն մէջ եթէ մենք միշտ գորուն մէջ եթէ մենք միշտ գորուն մէջ եթէ մենք միշտ գոհուհուհուհութեան տեղ թեան տեղ թեան տեղ թեան տեղ 
տանք,տանք,տանք,տանք,    ուուուուրարարարախուխուխուխութեամբ կը բաթեամբ կը բաթեամբ կը բաթեամբ կը բանանք մեր մտքի եւ սրտի նանք մեր մտքի եւ սրտի նանք մեր մտքի եւ սրտի նանք մեր մտքի եւ սրտի 
ակօսակօսակօսակօսնենենեները, եւ Ասրը, եւ Ասրը, եւ Ասրը, եւ Աստուտուտուտուծոյ նեծոյ նեծոյ նեծոյ նետած այդ հունտած այդ հունտած այդ հունտած այդ հունտետետետերը կը ծլին րը կը ծլին րը կը ծլին րը կը ծլին 
ու կը ծաղու կը ծաղու կը ծաղու կը ծաղկին եւ կը լեցկին եւ կը լեցկին եւ կը լեցկին եւ կը լեցնեն մեզ հանեն մեզ հանեն մեզ հանեն մեզ հաւատւատւատւատքով, սիքով, սիքով, սիքով, սիրով, րով, րով, րով, 
սրբուսրբուսրբուսրբութեամբ եւ երթեամբ եւ երթեամբ եւ երթեամբ եւ երջանջանջանջանկուկուկուկութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    Եւ այն ատեն նաԵւ այն ատեն նաԵւ այն ատեն նաԵւ այն ատեն նաեւ եւ եւ եւ 
մենք կմենք կմենք կմենք կ’’’’ըզըզըզըզգանք որ այդ ուգանք որ այդ ուգանք որ այդ ուգանք որ այդ ուրարարարախուխուխուխութեամբ մենք կթեամբ մենք կթեամբ մենք կթեամբ մենք կ’’’’երիերիերիերիտատատատա----
սարսարսարսարդադադադանանք, այդ ունանք, այդ ունանք, այդ ունանք, այդ ուրարարարախուխուխուխութեամբ կը նոթեամբ կը նոթեամբ կը նոթեամբ կը նորոգրոգրոգրոգուի մեր ուի մեր ուի մեր ուի մեր 
կեանկեանկեանկեանքըքըքըքը::::    

    
3.3.3.3.----    ՍԷՍԷՍԷՍԷՐԸ, ԱսՐԸ, ԱսՐԸ, ԱսՐԸ, Աստուտուտուտուծոյ այդ հածոյ այդ հածոյ այդ հածոյ այդ հատիտիտիտիկը որ մեր մէջ կը որ մեր մէջ կը որ մեր մէջ կը որ մեր մէջ 

դրուած եւ տրուած է՝ որդրուած եւ տրուած է՝ որդրուած եւ տրուած է՝ որդրուած եւ տրուած է՝ որպէսպէսպէսպէսզի զայն աճեցզի զայն աճեցզի զայն աճեցզի զայն աճեցնենք մեր մէջ, նենք մեր մէջ, նենք մեր մէջ, նենք մեր մէջ, 
արարարարդէն յիդէն յիդէն յիդէն յիշեշեշեշեցինք, հիմցինք, հիմցինք, հիմցինք, հիմնանանանական տուկան տուկան տուկան տուեալ մըն է նոեալ մըն է նոեալ մըն է նոեալ մըն է նորորորորոգուգուգուգու----
թեանթեանթեանթեան::::    

ՄարդՄարդՄարդՄարդկակակակայինյինյինյին    մեր կեանմեր կեանմեր կեանմեր կեանքի պայքի պայքի պայքի պայմանմանմանմաննենենեներէն գիրէն գիրէն գիրէն գիտենք, տենք, տենք, տենք, 
թէ սէթէ սէթէ սէթէ սէրը ներրը ներրը ներրը ներքին այն բխումն էքին այն բխումն էքին այն բխումն էքին այն բխումն է    մարմարմարմարդուն, որ նախ իրեն դուն, որ նախ իրեն դուն, որ նախ իրեն դուն, որ նախ իրեն 
սիսիսիսիրոյրոյրոյրոյ    յստակ առարյստակ առարյստակ առարյստակ առարկայ մըկայ մըկայ մըկայ մը    կու տայ, եւ անոր կկու տայ, եւ անոր կկու տայ, եւ անոր կկու տայ, եւ անոր կ’’’’ուղուղուղուղղէ, ղէ, ղէ, ղէ, 
անոր հաանոր հաանոր հաանոր համար կը լամար կը լամար կը լամար կը լարէրէրէրէ    իր բոիր բոիր բոիր բոլոր ուլոր ուլոր ուլոր ուժեժեժեժերը, իր բորը, իր բորը, իր բորը, իր բոլոր տրալոր տրալոր տրալոր տրա----
մադմադմադմադրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, իր ամրը, իր ամրը, իր ամրը, իր ամբողջ ուբողջ ուբողջ ուբողջ ուշադշադշադշադրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԿեանԿեանԿեանԿեանքի քի քի քի 
մէջ այն մարմէջ այն մարմէջ այն մարմէջ այն մարդը որ սէր ուդը որ սէր ուդը որ սէր ուդը որ սէր ունի եւ սինի եւ սինի եւ սինի եւ սիրոյ առարրոյ առարրոյ առարրոյ առարկայ մը , այն կայ մը , այն կայ մը , այն կայ մը , այն 
մարդն է՝ որուն մէջ քնամարդն է՝ որուն մէջ քնամարդն է՝ որուն մէջ քնամարդն է՝ որուն մէջ քնացած բոցած բոցած բոցած բոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի ոյկի ոյկի ոյկի ոյժերն ու ժերն ու ժերն ու ժերն ու 
կակակակարորորորողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները կրը կրը կրը կ’’’’արթնարթնարթնարթննան կարնան կարնան կարնան կարծէքծէքծէքծէք::::    ՄարՄարՄարՄարդը ինք իր դը ինք իր դը ինք իր դը ինք իր 
թմբիթմբիթմբիթմբիրէն կրէն կրէն կրէն կ’’’’արթնարթնարթնարթննայ եւ ինքնայ եւ ինքնայ եւ ինքնայ եւ ինքզինք կը լազինք կը լազինք կը լազինք կը լարէ՝ ինքրէ՝ ինքրէ՝ ինքրէ՝ ինքզինք տազինք տազինք տազինք տա----
լու հալու հալու հալու համար այն առարմար այն առարմար այն առարմար այն առարկակակակայինյինյինյին    կամ անկամ անկամ անկամ անձին՝ զոր ինք կը սիձին՝ զոր ինք կը սիձին՝ զոր ինք կը սիձին՝ զոր ինք կը սի----
րէրէրէրէ::::    Եւ ասիԵւ ասիԵւ ասիԵւ ասիկա եթէ ճշմակա եթէ ճշմակա եթէ ճշմակա եթէ ճշմարիտ է կեանրիտ է կեանրիտ է կեանրիտ է կեանքի մէջ միքի մէջ միքի մէջ միքի մէջ միակ առարակ առարակ առարակ առար----
կակակակայի մը հայի մը հայի մը հայի մը համար, միմար, միմար, միմար, միակ անակ անակ անակ անձի մը կամ միձի մը կամ միձի մը կամ միձի մը կամ միակ ընակ ընակ ընակ ընտատատատանինինինիքի քի քի քի 
մը համը համը համը համար որ մերն է կամ մեմար որ մերն է կամ մեմար որ մերն է կամ մեմար որ մերն է կամ մերը կը դարձրը կը դարձրը կը դարձրը կը դարձնենք, որնենք, որնենք, որնենք, որքան քան քան քան 
աւեաւեաւեաւելի ճշմալի ճշմալի ճշմալի ճշմարիտ կրնայ ըլրիտ կրնայ ըլրիտ կրնայ ըլրիտ կրնայ ըլլալ անիլալ անիլալ անիլալ անիկա՝ երբ նոյն այդ սէկա՝ երբ նոյն այդ սէկա՝ երբ նոյն այդ սէկա՝ երբ նոյն այդ սէրը րը րը րը 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կծոյ կծոյ կծոյ կ’’’’ուղուղուղուղղենք՝ Ասղենք՝ Ասղենք՝ Ասղենք՝ Աստուծտուծտուծտուծմով լեցմով լեցմով լեցմով լեցուած՝ ուուած՝ ուուած՝ ուուած՝ ուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն րուն րուն րուն 
դարձդարձդարձդարձնենենենելու հալու հալու հալու համար զայնմար զայնմար զայնմար զայն::::    Եւ ԱստԵւ ԱստԵւ ԱստԵւ Աստուած կուած կուած կուած կ’’’’ուուուուզէ եւ կը զէ եւ կը զէ եւ կը զէ եւ կը 
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հրահրահրահրահանհանհանհանգէ նոյգէ նոյգէ նոյգէ նոյնիսկ, որ մեր մէջ նիսկ, որ մեր մէջ նիսկ, որ մեր մէջ նիսկ, որ մեր մէջ այդ սիրոյ ոյայդ սիրոյ ոյայդ սիրոյ ոյայդ սիրոյ ոյժը մենք օգժը մենք օգժը մենք օգժը մենք օգ----
տատատատագորգորգորգործենք, զայն ուծենք, զայն ուծենք, զայն ուծենք, զայն ուժաժաժաժակակակականունունունութիւն եւ գործ դարձթիւն եւ գործ դարձթիւն եւ գործ դարձթիւն եւ գործ դարձնենենենելու լու լու լու 
հահահահամար՝մար՝մար՝մար՝    բոբոբոբոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդոց հանդոց հանդոց հանդոց հանդէպդէպդէպդէպ::::    ԿԿԿԿ’’’’ուուուուզէ որ մենք մեզ լազէ որ մենք մեզ լազէ որ մենք մեզ լազէ որ մենք մեզ լա----
րենք ու տրարենք ու տրարենք ու տրարենք ու տրամադմադմադմադրենք այնրենք այնրենք այնրենք այնպէս՝ որ կեանպէս՝ որ կեանպէս՝ որ կեանպէս՝ որ կեանքի մէջ ոքի մէջ ոքի մէջ ոքի մէջ ո´́́́չ չ չ չ 
միայն մի քանիի սահմիայն մի քանիի սահմիայն մի քանիի սահմիայն մի քանիի սահմանմանմանմանուած ըլուած ըլուած ըլուած ըլլայ մեր սէլայ մեր սէլայ մեր սէլայ մեր սէրը, այլ՝ բորը, այլ՝ բորը, այլ՝ բորը, այլ՝ բո----
լոլոլոլորին. որին. որին. որին. ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն մեր սեմեր սեմեր սեմեր սեփափափափական ընկան ընկան ընկան ընտատատատանինինինիքին՝ այլ Ասքին՝ այլ Ասքին՝ այլ Ասքին՝ այլ Աս----
տուտուտուտուծոյ ամծոյ ամծոյ ամծոյ ամբողջ ընբողջ ընբողջ ընբողջ ընտատատատանինինինիքին, ամքին, ամքին, ամքին, ամբողջ եկեբողջ եկեբողջ եկեբողջ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիինինինին    եւ հաեւ հաեւ հաեւ հա----
մայն մարդմայն մարդմայն մարդմայն մարդկուկուկուկութեանթեանթեանթեան::::    Եւ այդ սիԵւ այդ սիԵւ այդ սիԵւ այդ սիրոյ ոյրոյ ոյրոյ ոյրոյ ոյժը եթէ երժը եթէ երժը եթէ երժը եթէ երբեք մենք բեք մենք բեք մենք բեք մենք 
զգանք, Աստզգանք, Աստզգանք, Աստզգանք, Աստուած կուած կուած կուած կ’’’’օգօգօգօգնէ որ զայն արնէ որ զայն արնէ որ զայն արնէ որ զայն արծարծարծարծարծենք այնծենք այնծենք այնծենք այնպէս՝ պէս՝ պէս՝ պէս՝ 
որ անիոր անիոր անիոր անիկա իսկա իսկա իսկա իսկակակակապէս մեր մէջ դառպէս մեր մէջ դառպէս մեր մէջ դառպէս մեր մէջ դառնայ կեննայ կեննայ կեննայ կենսասասասատու տու տու տու 
սկզբունք,սկզբունք,սկզբունք,սկզբունք,    կեանք տուող սկզբունք սաղկեանք տուող սկզբունք սաղկեանք տուող սկզբունք սաղկեանք տուող սկզբունք սաղմոմոմոմոսագսագսագսագրին բարին բարին բարին բա----
ցատցատցատցատրուրուրուրութեամբ՝ արծիւի մը կեանթեամբ՝ արծիւի մը կեանթեամբ՝ արծիւի մը կեանթեամբ՝ արծիւի մը կեանքին պէս նոքին պէս նոքին պէս նոքին պէս նորորորորոգէ մեր գէ մեր գէ մեր գէ մեր 
կեանկեանկեանկեանքըքըքըքը    եւ մեր թեեւ մեր թեեւ մեր թեեւ մեր թեւաւաւաւաբեկ սիրբեկ սիրբեկ սիրբեկ սիրտետետետերուն թեւ ու թռիչք տայրուն թեւ ու թռիչք տայրուն թեւ ու թռիչք տայրուն թեւ ու թռիչք տայ    
դարձդարձդարձդարձեալ. այնեալ. այնեալ. այնեալ. այնպէս՝պէս՝պէս՝պէս՝    որ կեանոր կեանոր կեանոր կեանքի մէջ մենք այդ նպաքի մէջ մենք այդ նպաքի մէջ մենք այդ նպաքի մէջ մենք այդ նպատատատատա----
կովկովկովկով        եւ սիեւ սիեւ սիեւ սիրովրովրովրով    հարսհարսհարսհարստատատատացած՝ցած՝ցած՝ցած՝        ուղղուղղուղղուղղուինք դէուինք դէուինք դէուինք դէպի մարպի մարպի մարպի մարդիդիդիդի----
կըկըկըկը::::    

    
3.3.3.3.----    ԲԱԲԱԲԱԲԱՐԵՐԵՐԵՐԵԳՈՐԳՈՐԳՈՐԳՈՐԾՈՒԾՈՒԾՈՒԾՈՒԹԻՒՆԸ դէԹԻՒՆԸ դէԹԻՒՆԸ դէԹԻՒՆԸ դէպի մարպի մարպի մարպի մարդիդիդիդիկըկըկըկը    այդ ուղայդ ուղայդ ուղայդ ուղ----

ղուղուղուղութիւնն է,թիւնն է,թիւնն է,թիւնն է,    որ իբոր իբոր իբոր իբրեւ եզրեւ եզրեւ եզրեւ եզրարարարափափափափակիչկիչկիչկիչ    սկզբունք՝սկզբունք՝սկզբունք՝սկզբունք՝    կեանկեանկեանկեանքի քի քի քի 
մէջ մեմէջ մեմէջ մեմէջ մեզի նոզի նոզի նոզի նորորորորոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւն    եւ նոեւ նոեւ նոեւ նորուրուրուրութիւն կրնայ բեթիւն կրնայ բեթիւն կրնայ բեթիւն կրնայ բերելրելրելրել::::    

ԳիԳիԳիԳիտենք վստատենք վստատենք վստատենք վստահահահահաբար, թէ ոբար, թէ ոբար, թէ ոբար, թէ ո´́́́չ միայն մեր զգաչ միայն մեր զգաչ միայն մեր զգաչ միայն մեր զգացած ցած ցած ցած 
ուուուուրարարարախուխուխուխութիւնն է որ մեզ կը նոթիւնն է որ մեզ կը նոթիւնն է որ մեզ կը նոթիւնն է որ մեզ կը նորորորորոգէ,գէ,գէ,գէ,    այլ մաայլ մաայլ մաայլ մանանանանաւանդ այն ւանդ այն ւանդ այն ւանդ այն 
ուուուուրարարարախուխուխուխութիւնը որ մենք ութիւնը որ մենք ութիւնը որ մենք ութիւնը որ մենք ուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն կու տանք մեր բարուն կու տանք մեր բարուն կու տանք մեր բարուն կու տանք մեր բա----
րերերերեգորգորգորգործուծուծուծութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    Մեր մէջ թեՄեր մէջ թեՄեր մէջ թեՄեր մէջ թերեւս ամերեւս ամերեւս ամերեւս ամենօրնօրնօրնօրեայ փորեայ փորեայ փորեայ փորձաձաձաձա----
ռուռուռուռութիւն կը դառթիւն կը դառթիւն կը դառթիւն կը դառնայ անինայ անինայ անինայ անիկա, երբ կը տեսկա, երբ կը տեսկա, երբ կը տեսկա, երբ կը տեսնենք թէ մեր նենք թէ մեր նենք թէ մեր նենք թէ մեր 
տուած իւտուած իւտուած իւտուած իւրարարարաքանքանքանքանչիւր նուէչիւր նուէչիւր նուէչիւր նուէրը,րը,րը,րը,    մեր բեմեր բեմեր բեմեր բերած իւրած իւրած իւրած իւրարարարաքանքանքանքանչիւր չիւր չիւր չիւր 
նոնոնոնորուրուրուրութիւնը մեր զաթիւնը մեր զաթիւնը մեր զաթիւնը մեր զաւակւակւակւակնենենեներուն եւ ուրուն եւ ուրուն եւ ուրուն եւ ուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն կեանրուն կեանրուն կեանրուն կեան----
քինքինքինքին    մէջ՝ այնմէջ՝ այնմէջ՝ այնմէջ՝ այնքաքաքաքա՜՜՜՜ն երն երն երն երջանջանջանջանկուկուկուկութեամբ եւ ութեամբ եւ ութեամբ եւ ութեամբ եւ ուրարարարախուխուխուխութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
կը հակը հակը հակը համամամամակէ, ժպիկէ, ժպիկէ, ժպիկէ, ժպիտովտովտովտով    ու սիու սիու սիու սիրով կը լեցրով կը լեցրով կը լեցրով կը լեցնէ զանէ զանէ զանէ զանոնք մենոնք մենոնք մենոնք մեզի զի զի զի 
հանհանհանհանդէպ, երախդէպ, երախդէպ, երախդէպ, երախտատատատագիգիգիգիտուտուտուտութեան ջերթեան ջերթեան ջերթեան ջերմումումումութիւնը եւ շնորթիւնը եւ շնորթիւնը եւ շնորթիւնը եւ շնոր----
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հահահահակակակակալուլուլուլութեանթեանթեանթեան    քաղցքաղցքաղցքաղցրուրուրուրութիւնը կը ծաղթիւնը կը ծաղթիւնը կը ծաղթիւնը կը ծաղկեցկեցկեցկեցնէ անոնց դէմնէ անոնց դէմնէ անոնց դէմնէ անոնց դէմ----
քեքեքեքերուն վրայ, ինչրուն վրայ, ինչրուն վրայ, ինչրուն վրայ, ինչպէս անոնց պէս անոնց պէս անոնց պէս անոնց սրտեսրտեսրտեսրտերուն խորուն խորուն խորուն խորը, որովրը, որովրը, որովրը, որովհեհեհեհե----
տեւ ամէն անտեւ ամէն անտեւ ամէն անտեւ ամէն անգամ որ մարդ բան մը ստագամ որ մարդ բան մը ստագամ որ մարդ բան մը ստագամ որ մարդ բան մը ստանայ՝ ստացնայ՝ ստացնայ՝ ստացնայ՝ ստացուաուաուաուա----
ծին հետ ինք կը լեցծին հետ ինք կը լեցծին հետ ինք կը լեցծին հետ ինք կը լեցուի նաուի նաուի նաուի նաեւ հոեւ հոեւ հոեւ հոգեգեգեգեպէսպէսպէսպէս::::    ՆիւՆիւՆիւՆիւթէն անթէն անթէն անթէն անդին, դին, դին, դին, 
տրուած հոտրուած հոտրուած հոտրուած հոգեգեգեգեկան ջերկան ջերկան ջերկան ջերմումումումութիւնն է որթիւնն է որթիւնն է որթիւնն է որ    կը լեցկը լեցկը լեցկը լեցնէ զինքնէ զինքնէ զինքնէ զինք::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
փոփոփոփոխախախախադարդարդարդարձաձաձաձաբար, երբար, երբար, երբար, երբոր ուբոր ուբոր ուբոր ուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն մէջ մենք կը րուն մէջ մենք կը րուն մէջ մենք կը րուն մէջ մենք կը 
տեստեստեստեսնենք այդ ունենք այդ ունենք այդ ունենք այդ ուրարարարախուխուխուխութիւնը, այն ութիւնը, այն ութիւնը, այն ութիւնը, այն ուրարարարախուխուխուխութիւնը որ թիւնը որ թիւնը որ թիւնը որ 
մենք կը պատմենք կը պատմենք կը պատմենք կը պատճաճաճաճառենք մեր իրենց տուառենք մեր իրենց տուառենք մեր իրենց տուառենք մեր իրենց տուածով, մեծով, մեծով, մեծով, մե´́́́նք ալ կը նք ալ կը նք ալ կը նք ալ կը 
թեթեթեթեթեւթեւթեւթեւնանք մեր մտանանք մեր մտանանք մեր մտանանք մեր մտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն ու մեր ներէն ու մեր ներէն ու մեր ներէն ու մեր նեղուղուղուղու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն, որովրէն, որովրէն, որովրէն, որովհեհեհեհետեւ բնակատեւ բնակատեւ բնակատեւ բնականանանանաբար մեր ցաբար մեր ցաբար մեր ցաբար մեր ցաւերն ու ւերն ու ւերն ու ւերն ու 
վիշվիշվիշվիշտետետետերը կը նարը կը նարը կը նարը կը նահանհանհանհանջեն այն ուջեն այն ուջեն այն ուջեն այն ուրարարարախուխուխուխութեան դիթեան դիթեան դիթեան դիմաց, որ մաց, որ մաց, որ մաց, որ 
մենք կը պամենք կը պամենք կը պամենք կը պարրրրգեգեգեգեւենք ոււենք ոււենք ոււենք ուրիրիրիրիշինշինշինշին::::    Այդ մեր ուԱյդ մեր ուԱյդ մեր ուԱյդ մեր ուրիրիրիրիշին տուաշին տուաշին տուաշին տուածը ծը ծը ծը 
կը վեկը վեկը վեկը վերարարարադառդառդառդառնայ մենայ մենայ մենայ մեզի, այս անզի, այս անզի, այս անզի, այս անգամ մեզ լեցգամ մեզ լեցգամ մեզ լեցգամ մեզ լեցնենենենելու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
անոր բեանոր բեանոր բեանոր բերած նորած նորած նորած նորորորորոգուգուգուգութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    Եւ վստաԵւ վստաԵւ վստաԵւ վստահահահահաբար իւբար իւբար իւբար իւրարարարա----
քանքանքանքանչիւրս ուչիւրս ուչիւրս ուչիւրս ունինք փորնինք փորնինք փորնինք փորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը այն ութիւնը այն ութիւնը այն ութիւնը այն ուրախուրախուրախուրախութեան թեան թեան թեան 
ու թեու թեու թեու թեթեթեթեթեւոււոււոււութեան, որ այդ նուիթեան, որ այդ նուիթեան, որ այդ նուիթեան, որ այդ նուիրուրուրուրումին, բամին, բամին, բամին, բարերերերեգորգորգորգործուծուծուծութեան թեան թեան թեան 
ուուուուրարարարախուխուխուխութիւնը կրնայ բեթիւնը կրնայ բեթիւնը կրնայ բեթիւնը կրնայ բերել մեր կեանրել մեր կեանրել մեր կեանրել մեր կեանքինքինքինքին::::    

ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբար, Նոր Տարբար, Նոր Տարբար, Նոր Տարբար, Նոր Տարուան առիուան առիուան առիուան առիթով փոթով փոթով փոթով փոխախախախանակ նակ նակ նակ 
ամեամեամեամենազնազնազնազգի նիւգի նիւգի նիւգի նիւթաթաթաթական բական բական բական բարիքրիքրիքրիքներ հայներ հայներ հայներ հայցեցեցեցելու Ասլու Ասլու Ասլու Աստուծտուծտուծտուծմէ, մէ, մէ, մէ, 
խնդրեխնդրեխնդրեխնդրեցէք որ ձեր կեանցէք որ ձեր կեանցէք որ ձեր կեանցէք որ ձեր կեանքի հնուքի հնուքի հնուքի հնութիւնը նոթիւնը նոթիւնը նոթիւնը նորուրուրուրութեան փոթեան փոթեան փոթեան փո----
խախախախակերպկերպկերպկերպուի կեանուի կեանուի կեանուի կեանքի նոր աւիքի նոր աւիքի նոր աւիքի նոր աւիշով, թարշով, թարշով, թարշով, թարմումումումութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

ՀաՀաՀաՀաւատւատւատւատքի վստաքի վստաքի վստաքի վստահուհուհուհութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ուզեզեզեզեցէք Ասցէք Ասցէք Ասցէք Աստուծտուծտուծտուծմէ, ոմէ, ոմէ, ոմէ, ո´́́́վ վ վ վ 
մարմարմարմարդիկ. թող այդ վստադիկ. թող այդ վստադիկ. թող այդ վստադիկ. թող այդ վստահուհուհուհութիւնը լեցթիւնը լեցթիւնը լեցթիւնը լեցնէ ձեր սրտենէ ձեր սրտենէ ձեր սրտենէ ձեր սրտերը, րը, րը, րը, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ անիտեւ անիտեւ անիտեւ անիկա խակա խակա խակա խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւն կը բեթիւն կը բեթիւն կը բեթիւն կը բերէ մտքերէ մտքերէ մտքերէ մտքերունրունրունրուն::::    

Սէր ուՍէր ուՍէր ուՍէր ուզեզեզեզեցէք Ասցէք Ասցէք Ասցէք Աստուծտուծտուծտուծմէ, ոմէ, ոմէ, ոմէ, ո´́́́վ մարվ մարվ մարվ մարդիկ. որովդիկ. որովդիկ. որովդիկ. որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
սէրն է միայն որ կեանսէրն է միայն որ կեանսէրն է միայն որ կեանսէրն է միայն որ կեանքի մէջ կքի մէջ կքի մէջ կքի մէջ կ’’’’ըզըզըզըզգացգացգացգացնէ թէ դուք լենէ թէ դուք լենէ թէ դուք լենէ թէ դուք լեցուն ցուն ցուն ցուն 
էք,էք,էք,էք,    լելելելեցուն այնցուն այնցուն այնցուն այնքան՝ որ չէք կրնար չպարպքան՝ որ չէք կրնար չպարպքան՝ որ չէք կրնար չպարպքան՝ որ չէք կրնար չպարպուիլ,ուիլ,ուիլ,ուիլ,    չէք չէք չէք չէք 
կրնար ձեր զեկրնար ձեր զեկրնար ձեր զեկրնար ձեր զեղուն բաղուն բաղուն բաղուն բաժաժաժաժակէն չհրամցկէն չհրամցկէն չհրամցկէն չհրամցնել ու չխմցնել նանել ու չխմցնել նանել ու չխմցնել նանել ու չխմցնել նա----
եւ ուեւ ուեւ ուեւ ուրիշրիշրիշրիշնենենեներունրունրունրուն::::    
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ԱսԱսԱսԱստուծտուծտուծտուծմէ երմէ երմէ երմէ երջանջանջանջանկուկուկուկութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ուզեզեզեզեցէք, ոցէք, ոցէք, ոցէք, ո´́́́վ մարվ մարվ մարվ մարդիկ. դիկ. դիկ. դիկ. 
աաաա´́́́յն երյն երյն երյն երջանջանջանջանկուկուկուկութիւնը սաթիւնը սաթիւնը սաթիւնը սակայն, որ բակայն, որ բակայն, որ բակայն, որ բարերերերեգորգորգորգործուծուծուծութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
կու գայկու գայկու գայկու գայ::::    ՈւՈւՈւՈւզեզեզեզեցէք որ Ասցէք որ Ասցէք որ Ասցէք որ Աստտտտուած ձեր քայուած ձեր քայուած ձեր քայուած ձեր քայլելելելերը բարը բարը բարը բարերերերեգորգորգորգոր----
ծուծուծուծութեան ճամթեան ճամթեան ճամթեան ճամբուն ուղբուն ուղբուն ուղբուն ուղղէ, եւ այն ատեն ձեր երղէ, եւ այն ատեն ձեր երղէ, եւ այն ատեն ձեր երղէ, եւ այն ատեն ձեր երջանջանջանջանկուկուկուկու----
թիւնը ինքթիւնը ինքթիւնը ինքթիւնը ինքնին կու գայ՝ ձենին կու գայ՝ ձենին կու գայ՝ ձենին կու գայ՝ ձե´́́́ր պարր պարր պարր պարգեգեգեգեւեւեւեւելոլոլոլովը եւ ձեր բաշվը եւ ձեր բաշվը եւ ձեր բաշվը եւ ձեր բաշ----
խեխեխեխելոլոլոլովըվըվըվը::::        Եթէ դուք չբաշԵթէ դուք չբաշԵթէ դուք չբաշԵթէ դուք չբաշխէք, չէք կրնար այդ ուխէք, չէք կրնար այդ ուխէք, չէք կրնար այդ ուխէք, չէք կրնար այդ ուրարարարախուխուխուխու----
թիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունենենենենալնալնալնալ::::    

Եւ, սորԵւ, սորԵւ, սորԵւ, սորվինք բովինք բովինք բովինք բոլորս, որ եթէ մենք չծրագլորս, որ եթէ մենք չծրագլորս, որ եթէ մենք չծրագլորս, որ եթէ մենք չծրագրենք մրենք մրենք մրենք մեր եր եր եր 
կեանկեանկեանկեանքը,քը,քը,քը,        չօգչօգչօգչօգնենք մենք մենենք մենք մենենք մենք մենենք մենք մեզի եւ չլեցզի եւ չլեցզի եւ չլեցզի եւ չլեցնենք մեր կեաննենք մեր կեաննենք մեր կեաննենք մեր կեանքը,քը,քը,քը,    
չենք կրնար Ասչենք կրնար Ասչենք կրնար Ասչենք կրնար Աստուտուտուտուծոյ օրհծոյ օրհծոյ օրհծոյ օրհնունունունութիւնը հայթիւնը հայթիւնը հայթիւնը հայցել մեր կեանցել մեր կեանցել մեր կեանցել մեր կեան----
քին վրայքին վրայքին վրայքին վրայ::::    

Այս մտաԱյս մտաԱյս մտաԱյս մտածումծումծումծումնենենեներովրովրովրով    ձեձեձեձեզի կը մաղզի կը մաղզի կը մաղզի կը մաղթենք նոթենք նոթենք նոթենք նորոգրոգրոգրոգուած, ուած, ուած, ուած, 
հահահահաւաւաւաւատատատատակամ, յուկամ, յուկամ, յուկամ, յուսասասասալից եւ սիլից եւ սիլից եւ սիլից եւ սիրարարարազեղ կեանք մը, լի բազեղ կեանք մը, լի բազեղ կեանք մը, լի բազեղ կեանք մը, լի բա----
րօրօրօրօրուրուրուրութեամբ եւ երթեամբ եւ երթեամբ եւ երթեամբ եւ երջանջանջանջանկուկուկուկութեթեթեթեամբամբամբամբ::::    

ՇնորՇնորՇնորՇնորհահահահաւոր Նոր Տաւոր Նոր Տաւոր Նոր Տաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ բորի եւ Սուրբ Ծնունդ բորի եւ Սուրբ Ծնունդ բորի եւ Սուրբ Ծնունդ բոլոլոլոլորիդրիդրիդրիդ::::    
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ՄԱՐԴՈՒՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹԻՒՆԸՄԱՐԴՈՒՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹԻՒՆԸՄԱՐԴՈՒՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹԻՒՆԸՄԱՐԴՈՒՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹԻՒՆԸ    

                
,,,,ԵթէԵթէԵթէԵթէ    ոք ի Քրիստոս, նորոք ի Քրիստոս, նորոք ի Քրիստոս, նորոք ի Քրիստոս, նոր    

արարած իցէ,արարած իցէ,արարած իցէ,արարած իցէ,        
զիզիզիզի    հինն անց, եւ արդ նոր հինն անց, եւ արդ նոր հինն անց, եւ արդ նոր հինն անց, եւ արդ նոր 

եղեւ ամենայնեղեւ ամենայնեղեւ ամենայնեղեւ ամենայն»»»»::::    
((((Բ.Կր 5.17)Բ.Կր 5.17)Բ.Կր 5.17)Բ.Կր 5.17)    

    
Նոր տարՆոր տարՆոր տարՆոր տարուան մը սեուան մը սեուան մը սեուան մը սեմին ենք, դարձմին ենք, դարձմին ենք, դարձմին ենք, դարձեալ, եւ այս եալ, եւ այս եալ, եւ այս եալ, եւ այս 

իրոիրոիրոիրողուղուղուղութիւնը պատթիւնը պատթիւնը պատթիւնը պատճառ է որ գոճառ է որ գոճառ է որ գոճառ է որ գոհուհուհուհութեամթեամթեամթեամբ բաբ բաբ բաբ բանանքնանքնանքնանք    մեր մեր մեր մեր 
շրթնեշրթնեշրթնեշրթները՝ փառքրը՝ փառքրը՝ փառքրը՝ փառք    վեվեվեվերարարարառառառառաքեքեքեքելու հալու հալու հալու համարմարմարմար    կեանկեանկեանկեանքի եւ բոքի եւ բոքի եւ բոքի եւ բոլոր լոր լոր լոր 
բաբաբաբարիքրիքրիքրիքնենենեներու պարրու պարրու պարրու պարգեգեգեգեւիչ մեր Ասւիչ մեր Ասւիչ մեր Ասւիչ մեր Աստուտուտուտուծոյն,ծոյն,ծոյն,ծոյն,    եւ մեր մտքեեւ մեր մտքեեւ մեր մտքեեւ մեր մտքերը րը րը րը 
բաբաբաբանանանանալով՝լով՝լով՝լով՝    անանանանգամ մը եւս խորգամ մը եւս խորգամ մը եւս խորգամ մը եւս խորհինք ուհինք ուհինք ուհինք ուրարարարախախախախաբարբարբարբար    այս այս այս այս 
հանգրհանգրհանգրհանգրուաուաուաուանին մանին մանին մանին մասին,սին,սին,սին,    զայն հազայն հազայն հազայն հաւատւատւատւատքի մեր աչքի մեր աչքի մեր աչքի մեր աչքեքեքեքերով դիրով դիրով դիրով դի----
տետետետելովլովլովլով::::    

ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ, Նոր Տրեւ, Նոր Տրեւ, Նոր Տրեւ, Նոր Տարիի գաարիի գաարիի գաարիի գաղաղաղաղափափափափարը մարդրը մարդրը մարդրը մարդկակակակային յին յին յին 
մտքի ծնունդն է, կապմտքի ծնունդն է, կապմտքի ծնունդն է, կապմտքի ծնունդն է, կապուած բնուուած բնուուած բնուուած բնութեան որոշ երեթեան որոշ երեթեան որոշ երեթեան որոշ երեւոյթւոյթւոյթւոյթնենենենե----
րունրունրունրուն::::    Այդ է պատԱյդ է պատԱյդ է պատԱյդ է պատճաճաճաճառը որ հիռը որ հիռը որ հիռը որ հինին մէջ աշնին մէջ աշնին մէջ աշնին մէջ աշխարխարխարխարհի զահի զահի զահի զանանանանա----
զան ժոզան ժոզան ժոզան ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդներ տարներ տարներ տարներ տարբերբերբերբեր----տարտարտարտարբեր թուաբեր թուաբեր թուաբեր թուականկանկանկաննենենեներու րու րու րու 
կը տօկը տօկը տօկը տօնէնէնէնէին զայնին զայնին զայնին զայն::::    ՀայՀայՀայՀայկակակակական Նական Նական Նական Նաւաւաւաւասարսարսարսարդը, օրիդը, օրիդը, օրիդը, օրինակ, կը նակ, կը նակ, կը նակ, կը 
տօնտօնտօնտօնուէր Օգոսուէր Օգոսուէր Օգոսուէր Օգոստոտոտոտոս ամս ամս ամս ամսուն, եւ հասուն, եւ հասուն, եւ հասուն, եւ հաւաւաւաւանանանանաբար բերբար բերբար բերբար բերքաքաքաքահահահահա----
ւաւաւաւաքի ու պտղաքի ու պտղաքի ու պտղաքի ու պտղահահահահաւաւաւաւաքի նուիքի նուիքի նուիքի նուիրարարարագործգործգործգործման թուաման թուաման թուաման թուական մըն կան մըն կան մըն կան մըն 
էր, ինչէր, ինչէր, ինչէր, ինչպէս կարգ մը ժոպէս կարգ մը ժոպէս կարգ մը ժոպէս կարգ մը ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդներ զայն կաներ զայն կաներ զայն կաներ զայն կապած են պած են պած են պած են 
գարգարգարգարնանանանանանանանամումումումուտին՝ բնուտին՝ բնուտին՝ բնուտին՝ բնութեան վեթեան վեթեան վեթեան վերարարարակենկենկենկենդադադադանացնացնացնացման հետ, ման հետ, ման հետ, ման հետ, 
եւ ուեւ ուեւ ուեւ ուրիշրիշրիշրիշներ՝ ուշ աշներ՝ ուշ աշներ՝ ուշ աշներ՝ ուշ աշնան հետ, երբ դաշնան հետ, երբ դաշնան հետ, երբ դաշնան հետ, երբ դաշտատատատային աշյին աշյին աշյին աշխախախախա----
տանքտանքտանքտանքնենենեները վերջ կը գտնէրը վերջ կը գտնէրը վերջ կը գտնէրը վերջ կը գտնէինինինին::::    

ԱնԱնԱնԱնկախ, սակախ, սակախ, սակախ, սակայն, բնուկայն, բնուկայն, բնուկայն, բնութեան եւ աշթեան եւ աշթեան եւ աշթեան եւ աշխախախախատանտանտանտանքաքաքաքային յին յին յին 
հանգրհանգրհանգրհանգրուանուանուանուաննենենեներու կապրու կապրու կապրու կապուած երեուած երեուած երեուած երեւոյթ ըլւոյթ ըլւոյթ ըլւոյթ ըլլալալալալէ, Նոր Տալէ, Նոր Տալէ, Նոր Տալէ, Նոր Տարին րին րին րին 
նանանանաեւ մարեւ մարեւ մարեւ մարդուն ներդուն ներդուն ներդուն ներքին, հոքին, հոքին, հոքին, հոգեգեգեգեկան բնական բնական բնական բնական պական պական պական պահանհանհանհանջին ջին ջին ջին 
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մէկ արմէկ արմէկ արմէկ արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնը եղած էթիւնը եղած էթիւնը եղած էթիւնը եղած է::::    ԲոԲոԲոԲոլորս ալ գիլորս ալ գիլորս ալ գիլորս ալ գիտենք, թէ տենք, թէ տենք, թէ տենք, թէ 
որորորորքան խոքան խոքան խոքան խորունկ նստած է րունկ նստած է րունկ նստած է րունկ նստած է մեր մէջ՝մեր մէջ՝մեր մէջ՝մեր մէջ՝    երիերիերիերիտատատատասարդ եւ սարդ եւ սարդ եւ սարդ եւ 
թարմ մնաթարմ մնաթարմ մնաթարմ մնալու ցանլու ցանլու ցանլու ցանկուկուկուկութիւնը,թիւնը,թիւնը,թիւնը,    թաթաթաթաւաւաւաւալող տալող տալող տալող տարիրիրիրինենենեներու եւ րու եւ րու եւ րու եւ 
հետզհետզհետզհետզհեհեհեհետէ մատէ մատէ մատէ մաշող մարմշող մարմշող մարմշող մարմնանանանաւոր մեր գուոր մեր գուոր մեր գուոր մեր գոյույույույութեան դիթեան դիթեան դիթեան դիմաց՝մաց՝մաց՝մաց՝    
վեվեվեվերարարարանոնոնոնորոգրոգրոգրոգուեուեուեուելու բուռն պալու բուռն պալու բուռն պալու բուռն պահանջհանջհանջհանջքըքըքըքը::::    ՄարդՄարդՄարդՄարդկակակակային հային հային հային հա----
րարարարազատ եւ խոզատ եւ խոզատ եւ խոզատ եւ խորունկ այս տենչն է, հերունկ այս տենչն է, հերունկ այս տենչն է, հերունկ այս տենչն է, հետետետետեւաւաւաւաբար, որ կը բար, որ կը բար, որ կը բար, որ կը 
յատյատյատյատկանկանկանկանշէ հանգրշէ հանգրշէ հանգրշէ հանգրոոոուաւաւաւանը եւ զգանը եւ զգանը եւ զգանը եւ զգացացացացական ինքկան ինքկան ինքկան ինքնանանանայայայայատուկ տուկ տուկ տուկ 
ապապապապրուրուրուրումի կը վեմի կը վեմի կը վեմի կը վերածրածրածրածուի ամէն տաուի ամէն տաուի ամէն տաուի ամէն տարեգլրեգլրեգլրեգլխիխիխիխի::::    ՍաՍաՍաՍակայն կայն կայն կայն 
ամէն մարամէն մարամէն մարամէն մարդու մէջ տարդու մէջ տարդու մէջ տարդու մէջ տարբեր ձեբեր ձեբեր ձեբեր ձեւով մըն է որ կւով մըն է որ կւով մըն է որ կւով մըն է որ կ’’’’արարարարտատատատա----
յայտյայտյայտյայտուի անիուի անիուի անիուի անիկա, որովկա, որովկա, որովկա, որովհեհեհեհետեւ իւտեւ իւտեւ իւտեւ իւրարարարաքանքանքանքանչիւր մարդ տարչիւր մարդ տարչիւր մարդ տարչիւր մարդ տար----
բեբեբեբե´́́́ր կը հասկր կը հասկր կը հասկր կը հասկնայ այդ նայ այդ նայ այդ նայ այդ վեվեվեվերարարարանոնոնոնորորորորոգուգուգուգութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

Մէկ կողմ թողՄէկ կողմ թողՄէկ կողմ թողՄէկ կողմ թողլով անլով անլով անլով անհահահահատատատատական փոքկան փոքկան փոքկան փոքրիկ տարրիկ տարրիկ տարրիկ տարբեբեբեբե----
րութրութրութրութիւնիւնիւնիւննենենեներու երերու երերու երերու երեսը, եկէք մենք պահ մը մտասը, եկէք մենք պահ մը մտասը, եկէք մենք պահ մը մտասը, եկէք մենք պահ մը մտածենք՝ թէ ծենք՝ թէ ծենք՝ թէ ծենք՝ թէ 
ընդընդընդընդհանհանհանհանրարարարապէս քրիսպէս քրիսպէս քրիսպէս քրիստոնտոնտոնտոնեայ մարեայ մարեայ մարեայ մարդըդըդըդը    իիիի´́́́նչ բանչ բանչ բանչ բանի մէջ նի մէջ նի մէջ նի մէջ 
պէտք է տեսպէտք է տեսպէտք է տեսպէտք է տեսնէ կամ գտնէ իր վենէ կամ գտնէ իր վենէ կամ գտնէ իր վենէ կամ գտնէ իր վերարարարանոնոնոնորորորորոգուգուգուգութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ՊօՊօՊօՊօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ քրիսեալ քրիսեալ քրիսեալ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական հասկան հասկան հասկան հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղու----
թեամբթեամբթեամբթեամբ    վեվեվեվերարարարանոնոնոնորորորորոգուգուգուգութեան բաթեան բաթեան բաթեան բանանանանալին լին լին լին կու տայ իր հեկու տայ իր հեկու տայ իր հեկու տայ իր հետեւտեւտեւտեւ----
եալ մտաեալ մտաեալ մտաեալ մտածուծուծուծումով. մով. մով. մով. ,,,,Եթէ մէԵթէ մէԵթէ մէԵթէ մէկը Քրիսկը Քրիսկը Քրիսկը Քրիստոտոտոտոսի մէջ է, անիսի մէջ է, անիսի մէջ է, անիսի մէջ է, անիկա կա կա կա 
նոր ստեղծնոր ստեղծնոր ստեղծնոր ստեղծուած մըն է. հիուած մըն է. հիուած մըն է. հիուած մըն է. հինը աննը աննը աննը անցաւ եւ այժմ ամէն բան ցաւ եւ այժմ ամէն բան ցաւ եւ այժմ ամէն բան ցաւ եւ այժմ ամէն բան 
նոր եղաւնոր եղաւնոր եղաւնոր եղաւ» » » » (Բ.Կր 5.17)(Բ.Կր 5.17)(Բ.Կր 5.17)(Բ.Կր 5.17)::::    Ի՞նչ կը նշաԻ՞նչ կը նշաԻ՞նչ կը նշաԻ՞նչ կը նշանանանանակէ կէ կէ կէ ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի մէջ սի մէջ սի մէջ սի մէջ 
ըլըլըլըլլալլալլալլալ::::    Կը նշաԿը նշաԿը նշաԿը նշանանանանակէ՝ Քրիսկէ՝ Քրիսկէ՝ Քրիսկէ՝ Քրիստոտոտոտոսի միսի միսի միսի միաաաանալ ամնալ ամնալ ամնալ ամբողբողբողբողջուջուջուջու----
թեամբ, սրտով,թեամբ, սրտով,թեամբ, սրտով,թեամբ, սրտով,    մտքով, կամտքով, կամտքով, կամտքով, կամեմեմեմեցոցոցոցողուղուղուղութեամբ ու գորթեամբ ու գորթեամբ ու գորթեամբ ու գործուծուծուծունէնէնէնէ----
ուուուութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

Այս միԱյս միԱյս միԱյս միաաաացուցուցուցումը կամ Քրիսմը կամ Քրիսմը կամ Քրիսմը կամ Քրիստոտոտոտոսի մէջ ըլսի մէջ ըլսի մէջ ըլսի մէջ ըլլալալալալը կը լը կը լը կը լը կը 
հասկցհասկցհասկցհասկցուի հեուի հեուի հեուի հետեւտեւտեւտեւեալ կերեալ կերեալ կերեալ կերպով.պով.պով.պով.----    ՅիՅիՅիՅիսուս ինք յայսուս ինք յայսուս ինք յայսուս ինք յայտատատատարարարարա----
րեց,րեց,րեց,րեց,    ըսեըսեըսեըսելով. լով. լով. լով. ,,,,Ես եմ ճաԵս եմ ճաԵս եմ ճաԵս եմ ճանանանանապարպարպարպարհը,հը,հը,հը,    ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնը եւ թիւնը եւ թիւնը եւ թիւնը եւ 
կեանկեանկեանկեանքըքըքըքը» » » » (Յհ 14.6)(Յհ 14.6)(Յհ 14.6)(Յհ 14.6)::::    Եթէ ՔրիսԵթէ ՔրիսԵթէ ՔրիսԵթէ Քրիստոս ինքտոս ինքտոս ինքտոս ինքզինք կը նոյզինք կը նոյզինք կը նոյզինք կը նոյնացնացնացնացնէ նէ նէ նէ 
ասոնց ասոնց ասոնց ասոնց հետ,հետ,հետ,հետ,    կը նշակը նշակը նշակը նշանանանանակէ թէ ոկէ թէ ոկէ թէ ոկէ թէ ո´́́́վ որ ասոնց մէջ է՝վ որ ասոնց մէջ է՝վ որ ասոնց մէջ է՝վ որ ասոնց մէջ է՝    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիս----
տոտոտոտոսի մէջ էսի մէջ էսի մէջ էսի մէջ է::::    

Մէկ առ մէկ առՄէկ առ մէկ առՄէկ առ մէկ առՄէկ առ մէկ առնենք զանենք զանենք զանենք զանոնք ու մտանոնք ու մտանոնք ու մտանոնք ու մտածենքծենքծենքծենք::::    
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1.1.1.1.----    ՃԱՃԱՃԱՃԱՆԱՆԱՆԱՆԱՊԱՐՊԱՐՊԱՐՊԱՐՀԸՀԸՀԸՀԸ::::    Կը ցուցԿը ցուցԿը ցուցԿը ցուցնէ քրիսնէ քրիսնէ քրիսնէ քրիստոնտոնտոնտոնեայ մարեայ մարեայ մարեայ մարդուն դուն դուն դուն 

նպանպանպանպատատատատակակակակակէկէկէկէտը,տը,տը,տը,    եւ կը խորհրեւ կը խորհրեւ կը խորհրեւ կը խորհրդանդանդանդանշէշէշէշէ        ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ սահծոյ սահծոյ սահծոյ սահ----
մանմանմանմանուած կեանք մըուած կեանք մըուած կեանք մըուած կեանք մը::::    

ՄարՄարՄարՄարդուն միտդուն միտդուն միտդուն միտքէն առաջ՝ սիքէն առաջ՝ սիքէն առաջ՝ սիքէն առաջ՝ սի´́́́րտն է որրտն է որրտն է որրտն է որ    պէտք է յապէտք է յապէտք է յապէտք է յարի րի րի րի 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ::::    ՆախՆախՆախՆախքան բան մը ճանչքան բան մը ճանչքան բան մը ճանչքան բան մը ճանչնալն ու հասկնալն ու հասկնալն ու հասկնալն ու հասկնանանանալը, լը, լը, լը, 
մարդ պէտք է գրաւմարդ պէտք է գրաւմարդ պէտք է գրաւմարդ պէտք է գրաւուիուիուիուի´́́́    անով, պէտք է սիանով, պէտք է սիանով, պէտք է սիանով, պէտք է սիրէրէրէրէ´́́́    զայնզայնզայնզայն::::    
Նոյնն է ԱսՆոյնն է ԱսՆոյնն է ԱսՆոյնն է Աստուտուտուտուծոյ պածոյ պածոյ պածոյ պարարարարագագագագային, նախյին, նախյին, նախյին, նախքան միտքան միտքան միտքան միտքով քով քով քով 
ճանչճանչճանչճանչնալն ու ըմբռնալն ու ըմբռնալն ու ըմբռնալն ու ըմբռնենենենելը՝ մարդ պէտք է նախ սիլը՝ մարդ պէտք է նախ սիլը՝ մարդ պէտք է նախ սիլը՝ մարդ պէտք է նախ սիրէ զԱստրէ զԱստրէ զԱստրէ զԱստ----
ուածուածուածուած::::    Միայն ԱսՄիայն ԱսՄիայն ԱսՄիայն Աստուտուտուտուծոյ սիծոյ սիծոյ սիծոյ սիրով բռնուած մարով բռնուած մարով բռնուած մարով բռնուած մա´́́́րրրրդը կրնայ դը կրնայ դը կրնայ դը կրնայ 
գալ Քրիսգալ Քրիսգալ Քրիսգալ Քրիստոտոտոտոսի, ինչսի, ինչսի, ինչսի, ինչպէս Երկպէս Երկպէս Երկպէս Երկնանանանաւոր Վարւոր Վարւոր Վարւոր Վարդադադադապեպեպեպետը ինքն տը ինքն տը ինքն տը ինքն 
իսկ յայիսկ յայիսկ յայիսկ յայտատատատարարարարարեց. րեց. րեց. րեց. ,,,,Ոչ ոք կրնայ ինՈչ ոք կրնայ ինՈչ ոք կրնայ ինՈչ ոք կրնայ ինծի գալ, եթէ զիս ծի գալ, եթէ զիս ծի գալ, եթէ զիս ծի գալ, եթէ զիս 
ղրկողրկողրկողրկող Հայղ Հայղ Հայղ Հայրը չքարը չքարը չքարը չքաշէ զայնշէ զայնշէ զայնշէ զայն» » » » (Յհ 6.44)(Յհ 6.44)(Յհ 6.44)(Յհ 6.44)::::    ԱստԱստԱստԱստուած կուած կուած կուած կ’’’’ուուուուզէ որ զէ որ զէ որ զէ որ 
բոբոբոբոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդիկ իրեն դառդիկ իրեն դառդիկ իրեն դառդիկ իրեն դառնան ու փրկուին. ուսնան ու փրկուին. ուսնան ու փրկուին. ուսնան ու փրկուին. ուստի բոտի բոտի բոտի բոլոր լոր լոր լոր 
մարմարմարմարդիդիդիդիկը կը կանկը կը կանկը կը կանկը կը կանչէ իր փրկուչէ իր փրկուչէ իր փրկուչէ իր փրկութեան, միթեան, միթեան, միթեան, միաաաաժաժաժաժամամամամանակ ցոյց նակ ցոյց նակ ցոյց նակ ցոյց 
տատատատալով՝ որ իրեն դառլով՝ որ իրեն դառլով՝ որ իրեն դառլով՝ որ իրեն դառնանանանալու եւ իրեն գալու եւ իրեն գալու եւ իրեն գալու եւ իրեն գալու միլու միլու միլու միակ ճամակ ճամակ ճամակ ճամ----
բան, բան, բան, բան, ճաճաճաճանանանանապարպարպարպարհըհըհըհը, , , , ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս էտոս էտոս էտոս է::::    Ան է դուԱն է դուԱն է դուԱն է դուռը. ռը. ռը. ռը. ,,,,Ով որ այս Ով որ այս Ով որ այս Ով որ այս 
դռնէնդռնէնդռնէնդռնէն        մտնէ՝ պիմտնէ՝ պիմտնէ՝ պիմտնէ՝ պիտի փրկուիտի փրկուիտի փրկուիտի փրկուի» » » » (Յհ 10.9), եւ ասի(Յհ 10.9), եւ ասի(Յհ 10.9), եւ ասի(Յհ 10.9), եւ ասիկա պայկա պայկա պայկա պայ----
ման է, որովման է, որովման է, որովման է, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ ,,,,ՈՈՈՈ´́́́չ ոք կը ճանչչ ոք կը ճանչչ ոք կը ճանչչ ոք կը ճանչնայ Հայնայ Հայնայ Հայնայ Հայրը, եթէ ոչ րը, եթէ ոչ րը, եթէ ոչ րը, եթէ ոչ 
որորորորդինդինդինդին» » » » (Մտ 11.27(Մտ 11.27(Մտ 11.27(Մտ 11.27))))::::    Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչու Քրիսչու Քրիսչու Քրիսչու Քրիստոս կտոս կտոս կտոս կ’’’’աւելցաւելցաւելցաւելցնէ. նէ. նէ. նէ. 
,,,,ՈեՈեՈեՈեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկը Հօկը Հօկը Հօկը Հօրը չի կրնար գալ՝ եթէ ոչ ինձրը չի կրնար գալ՝ եթէ ոչ ինձրը չի կրնար գալ՝ եթէ ոչ ինձրը չի կրնար գալ՝ եթէ ոչ ինձմովմովմովմով» » » » (Յհ (Յհ (Յհ (Յհ 
14.6)14.6)14.6)14.6)::::    

Արդ,Արդ,Արդ,Արդ,    բազբազբազբազմամամամաթիւ այդ կանչթիւ այդ կանչթիւ այդ կանչթիւ այդ կանչուածուածուածուածնենենեներուն մէրուն մէրուն մէրուն մէջէն ջէն ջէն ջէն 
անոնք՝ որոնք Ասանոնք՝ որոնք Ասանոնք՝ որոնք Ասանոնք՝ որոնք Աստուտուտուտուծոյ ընտծոյ ընտծոյ ընտծոյ ընտրուրուրուրութեամբ եւ սիթեամբ եւ սիթեամբ եւ սիթեամբ եւ սիրով րով րով րով 
բռնուած՝ այդ ճամբռնուած՝ այդ ճամբռնուած՝ այդ ճամբռնուած՝ այդ ճամբուն կու գան եւ անոր մէջ կը մտնեն,բուն կու գան եւ անոր մէջ կը մտնեն,բուն կու գան եւ անոր մէջ կը մտնեն,բուն կու գան եւ անոր մէջ կը մտնեն,    
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի մէսի մէսի մէսի մէջ են արջ են արջ են արջ են արդէնդէնդէնդէն::::    ԱյնԱյնԱյնԱյնպիպիպիպիսի մարսի մարսի մարսի մարդուն կեանդուն կեանդուն կեանդուն կեանքը քը քը քը 
հիմհիմհիմհիմնոնոնոնովին կը վեվին կը վեվին կը վեվին կը վերարարարափոխփոխփոխփոխուի. իր կշիռուի. իր կշիռուի. իր կշիռուի. իր կշիռքի մէկ նժաքի մէկ նժաքի մէկ նժաքի մէկ նժարին մէջ րին մէջ րին մէջ րին մէջ 
այնայնայնայնպէս կը գեպէս կը գեպէս կը գեպէս կը գերակշրակշրակշրակշռէ Ասռէ Ասռէ Ասռէ Աստուտուտուտուծոյ սէծոյ սէծոյ սէծոյ սէրը, որ աշրը, որ աշրը, որ աշրը, որ աշխարխարխարխարհի հի հի հի 
հրահրահրահրապոյրպոյրպոյրպոյրներն ու մտաներն ու մտաներն ու մտաներն ու մտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը        կը նակը նակը նակը նահանհանհանհանջեն. ջեն. ջեն. ջեն. 
այայայայլեւս աշլեւս աշլեւս աշլեւս աշխարխարխարխարհի ցանհի ցանհի ցանհի ցանկուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները որրը որրը որրը որպէս փուշ՝ չեպէս փուշ՝ չեպէս փուշ՝ չեպէս փուշ՝ չեն ն ն ն 
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խախախախափափափափաներ իր գնացներ իր գնացներ իր գնացներ իր գնացքը,քը,քը,քը,    թէթէթէթէպէտ կը պատռպէտ կը պատռպէտ կը պատռպէտ կը պատռտեն իր ոտտեն իր ոտտեն իր ոտտեն իր ոտքեքեքեքե----
րը. այրը. այրը. այրը. այնունունունուհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ ,,,,ԴժուաԴժուաԴժուաԴժուարինրինրինրին    բաբաբաբանենենեները կրը կրը կրը կ’’’’ըլըլըլըլլան դիւլան դիւլան դիւլան դիւրինրինրինրին» » » » 
((((Ղկ 3.5)Ղկ 3.5)Ղկ 3.5)Ղկ 3.5)::::    ԱյնԱյնԱյնԱյնպիպիպիպիսին իր մէջ կսին իր մէջ կսին իր մէջ կսին իր մէջ կ’’’’ուուուունենենենենայ Եզենայ Եզենայ Եզենայ Եզեկիէլ մարկիէլ մարկիէլ մարկիէլ մարգագագագա----
րէի բերրէի բերրէի բերրէի բերնով Ասնով Ասնով Ասնով Աստուտուտուտուծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոստատատատացած ցած ցած ցած նորնորնորնոր    սիրտսիրտսիրտսիրտը (Եզ ը (Եզ ը (Եզ ը (Եզ 
36.2636.2636.2636.26----27). 27). 27). 27). սիրտ մը՝ որ անսիրտ մը՝ որ անսիրտ մը՝ որ անսիրտ մը՝ որ անտարտարտարտարբեբեբեբերուրուրուրութեան եւթեան եւթեան եւթեան եւ    անզանզանզանզգագագագայույույույու----
թեան թեան թեան թեան ,,,,քաքաքաքարերերերեղէնղէնղէնղէն» » » » վիվիվիվիճաճաճաճակէն դուրսկէն դուրսկէն դուրսկէն դուրս    կու գայ եւ կը դառկու գայ եւ կը դառկու գայ եւ կը դառկու գայ եւ կը դառնայ նայ նայ նայ 
զգազգազգազգայուն՝յուն՝յուն՝յուն՝    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ Օրէնծոյ Օրէնծոյ Օրէնծոյ Օրէնքինքինքինքին    եւ իր ընեւ իր ընեւ իր ընեւ իր ընկեկեկեկերարարարակիցկիցկիցկից        մարմարմարմարդոց դոց դոց դոց 
կակակակարիքրիքրիքրիքնենենեներուն հանրուն հանրուն հանրուն հանդէպդէպդէպդէպ::::    

    
2.2.2.2.----    ՃՇՄԱՐՃՇՄԱՐՃՇՄԱՐՃՇՄԱՐՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԹԻՒՆԸԹԻՒՆԸԹԻՒՆԸԹԻՒՆԸ::::    Կը նշաԿը նշաԿը նշաԿը նշանանանանակէ կէ կէ կէ երկերկերկերկնանանանային յին յին յին 

իրաիրաիրաիրակակակականունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը, , , , թէթէթէթէ´́́́        իբիբիբիբրեւ գիրեւ գիրեւ գիրեւ գիտուտուտուտութիւն կամ ծաթիւն կամ ծաթիւն կամ ծաթիւն կամ ծանօնօնօնօթութութութու----
թիւն,թիւն,թիւն,թիւն,    եւ թէ իբեւ թէ իբեւ թէ իբեւ թէ իբրեւ առարրեւ առարրեւ առարրեւ առարկակակակայայայայական օրիկան օրիկան օրիկան օրինակնակնակնակ::::    

ՄիՄիՄիՄի´́́́տքն է որ կը փնտռէ ճշմարտքն է որ կը փնտռէ ճշմարտքն է որ կը փնտռէ ճշմարտքն է որ կը փնտռէ ճշմարտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Միւս Միւս Միւս Միւս 
կողկողկողկողմէ՝ Աստմէ՝ Աստմէ՝ Աստմէ՝ Աստուած ալ Քրիսուած ալ Քրիսուած ալ Քրիսուած ալ Քրիստոտոտոտոսի միսի միսի միսի միջոջոջոջոցաւ մեր միտցաւ մեր միտցաւ մեր միտցաւ մեր միտքեքեքեքե----
րուն կը խօրուն կը խօրուն կը խօրուն կը խօսի, իր գիսի, իր գիսի, իր գիսի, իր գիտուտուտուտութիւնը հրամցնեթիւնը հրամցնեթիւնը հրամցնեթիւնը հրամցնելով մելով մելով մելով մեզի, Քրիսզի, Քրիսզի, Քրիսզի, Քրիս----
տոտոտոտոսի անսի անսի անսի անձին մէջձին մէջձին մէջձին մէջ::::    ՅիՅիՅիՅիշեշեշեշեցինք որ Աստցինք որ Աստցինք որ Աստցինք որ Աստուած փրկուուած փրկուուած փրկուուած փրկութեան թեան թեան թեան 
իր կոիր կոիր կոիր կոչը կչը կչը կչը կ’’’’ուղուղուղուղղղղղէ բոէ բոէ բոէ բոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդոցդոցդոցդոց::::    Արդ, հաԱրդ, հաԱրդ, հաԱրդ, հաւատւատւատւատքը մտքին քը մտքին քը մտքին քը մտքին 
պապապապատաստաստաստասխանն է Ասխանն է Ասխանն է Ասխանն է Աստուտուտուտուծոյ կոծոյ կոծոյ կոծոյ կոչին, ընչին, ընչին, ընչին, ընդուդուդուդունումն է Ասնումն է Ասնումն է Ասնումն է Աստուտուտուտու----
ծոյ հրամծոյ հրամծոյ հրամծոյ հրամցուցուցուցուցած գիցած գիցած գիցած գիտուտուտուտութեան գեթեան գեթեան գեթեան գերարարարազանզանզանզանցուցուցուցութեան՝ երկթեան՝ երկթեան՝ երկթեան՝ երկ----
րարարարաւոր բուոր բուոր բուոր բոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի գիկի գիկի գիկի գիտուտուտուտութեանց հաթեանց հաթեանց հաթեանց համեմեմեմեմամամամատուտուտուտութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    
Եւ որովԵւ որովԵւ որովԵւ որովհեհեհեհետեւ, ըսինք, Քրիստեւ, ըսինք, Քրիստեւ, ըսինք, Քրիստեւ, ըսինք, Քրիստոս ինք անձտոս ինք անձտոս ինք անձտոս ինք անձնանանանաւուուուորումն էրումն էրումն էրումն է    
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ գիծոյ գիծոյ գիծոյ գիտուտուտուտութեան եւ Ասթեան եւ Ասթեան եւ Ասթեան եւ Աստուտուտուտուծոյ իմասծոյ իմասծոյ իմասծոյ իմաստուտուտուտութեան, թեան, թեան, թեան, 
այդ գիայդ գիայդ գիայդ գիտուտուտուտութեան հաթեան հաթեան հաթեան հասու եղոսու եղոսու եղոսու եղողը եւ անոր խորղը եւ անոր խորղը եւ անոր խորղը եւ անոր խորքը թաքը թաքը թաքը թափանփանփանփան----
ցոցոցոցողըղըղըղը    նոյնոյնոյնոյնինքն Քրիսնինքն Քրիսնինքն Քրիսնինքն Քրիստոտոտոտոսի մէջ եղած կսի մէջ եղած կսի մէջ եղած կսի մէջ եղած կ’’’’ըլըլըլըլլայլայլայլայ::::    

Այդ գիԱյդ գիԱյդ գիԱյդ գիտուտուտուտութեան մէջ եղոթեան մէջ եղոթեան մէջ եղոթեան մէջ եղողը կը վեղը կը վեղը կը վեղը կը վերարարարանոնոնոնորորորորոգուի իր գուի իր գուի իր գուի իր 
մտամտամտամտածեծեծեծելալալալակերկերկերկերպովպովպովպով, , , , դառդառդառդառնանանանալով լով լով լով ,,,,նոր մարդ մը, որ Ասնոր մարդ մը, որ Ասնոր մարդ մը, որ Ասնոր մարդ մը, որ Աստուտուտուտու----
ծծծծոյ պատոյ պատոյ պատոյ պատկեկեկեկերին հարին հարին հարին համամամամաձայն ստեղծձայն ստեղծձայն ստեղծձայն ստեղծուած է՝ արուած է՝ արուած է՝ արուած է՝ արդադադադարուրուրուրու----
թեամբ եւ ճշմաթեամբ եւ ճշմաթեամբ եւ ճշմաթեամբ եւ ճշմարիտ սրբուրիտ սրբուրիտ սրբուրիտ սրբութեամբթեամբթեամբթեամբ» » » » (Եփ 4.24)(Եփ 4.24)(Եփ 4.24)(Եփ 4.24)::::    Այլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօս----
քով, այս հոքով, այս հոքով, այս հոքով, այս հոգեմգեմգեմգեմտատատատաւոր վերսւոր վերսւոր վերսւոր վերստեղտեղտեղտեղծուծուծուծումով մարմով մարմով մարմով մարդըդըդըդը    իր մէջ իր մէջ իր մէջ իր մէջ 
կը վեկը վեկը վեկը վերագտրագտրագտրագտնէ աստնէ աստնէ աստնէ աստուաուաուաուածասծասծասծաստեղծ իր պատտեղծ իր պատտեղծ իր պատտեղծ իր պատկեկեկեկերը, այնրը, այնրը, այնրը, այն----
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պէս՝պէս՝պէս՝պէս՝    ինչինչինչինչպէս էր առապէս էր առապէս էր առապէս էր առաջին մարջին մարջին մարջին մարդը իր անդը իր անդը իր անդը իր անկուկուկուկումէն առաջմէն առաջմէն առաջմէն առաջ::::    
ԱտոԱտոԱտոԱտոր հար հար հար համար ալ մարմար ալ մարմար ալ մարմար ալ մարդուն այս վեդուն այս վեդուն այս վեդուն այս վերարարարանոնոնոնորորորորոգուգուգուգումը կամմը կամմը կամմը կամ    
դէպի իր առադէպի իր առադէպի իր առադէպի իր առաջին վիջին վիջին վիջին վիճաճաճաճակը վեկը վեկը վեկը վերարարարադարդարդարդարձը՝ձը՝ձը՝ձը՝    կոչկոչկոչկոչուած է նաուած է նաուած է նաուած է նաեւեւեւեւ    
ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ Ստեղրորդ Ստեղրորդ Ստեղրորդ Ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութիւնթիւնթիւնթիւն. . . . որովորովորովորովհեհեհեհետեւ, ինչտեւ, ինչտեւ, ինչտեւ, ինչպէս որ պէս որ պէս որ պէս որ 
նոնոնոնորասրասրասրաստեղծ առատեղծ առատեղծ առատեղծ առաջին մարջին մարջին մարջին մարդուն գեդուն գեդուն գեդուն գերարարարագոյն առանձգոյն առանձգոյն առանձգոյն առանձնաշնաշնաշնաշ----
նորնորնորնորհուհուհուհումը եւ յատմը եւ յատմը եւ յատմը եւ յատկակակականիշն էր՝նիշն էր՝նիշն էր՝նիշն էր՝    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ հետ անծոյ հետ անծոյ հետ անծոյ հետ անմիմիմիմիջաջաջաջա----
կան կական կական կական կապը եւ անոր Օրէնպը եւ անոր Օրէնպը եւ անոր Օրէնպը եւ անոր Օրէնքին հետ իր մտքին կաքին հետ իր մտքին կաքին հետ իր մտքին կաքին հետ իր մտքին կատարտարտարտար----
եալ ներեալ ներեալ ներեալ ներդաշդաշդաշդաշնանանանակուկուկուկութիւնը,թիւնը,թիւնը,թիւնը,    այնայնայնայնպէս ալ արապէս ալ արապէս ալ արապէս ալ արարածրածրածրածնենենեներու րու րու րու 
ԱրաԱրաԱրաԱրարիրիրիրիչը՝չը՝չը՝չը՝        ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս,տոս,տոս,տոս,    մարդմարդմարդմարդկակակակային իր մարմյին իր մարմյին իր մարմյին իր մարմնին մէջ նին մէջ նին մէջ նին մէջ 
վերսվերսվերսվերստեղտեղտեղտեղծեծեծեծելով վելով վելով վելով վերարարարականգկանգկանգկանգնեց Ասնեց Ասնեց Ասնեց Աստուտուտուտուծոյ հետ այդ անծոյ հետ այդ անծոյ հետ այդ անծոյ հետ այդ ան----
միմիմիմիջաջաջաջական կական կական կական կապը՝ Ասպը՝ Ասպը՝ Ասպը՝ Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքին բաքին բաքին բաքին բացարցարցարցարձակ ձակ ձակ ձակ իր իր իր իր 
հնահնահնահնազանզանզանզանդուդուդուդութեամբ, մարդթեամբ, մարդթեամբ, մարդթեամբ, մարդկակակակային իր միտյին իր միտյին իր միտյին իր միտքը ենքը ենքը ենքը ենթարթարթարթարկեկեկեկելով լով լով լով 
ու կաու կաու կաու կատատատատարերերերելալալալապէսպէսպէսպէս    հաշհաշհաշհաշտեցտեցտեցտեցնենենենելով Ասլով Ասլով Ասլով Աստուտուտուտուծոյ մտքին ծոյ մտքին ծոյ մտքին ծոյ մտքին 
հետհետհետհետ::::    Անով ալ ինք կոչԱնով ալ ինք կոչԱնով ալ ինք կոչԱնով ալ ինք կոչուեուեուեուեցաւ Երկցաւ Երկցաւ Երկցաւ Երկրորդ Ադամ, այլ խօսրորդ Ադամ, այլ խօսրորդ Ադամ, այլ խօսրորդ Ադամ, այլ խօս----
քով՝ եղաւ քով՝ եղաւ քով՝ եղաւ քով՝ եղաւ աստաստաստաստուաուաուաուածասծասծասծաստեղծ մարտեղծ մարտեղծ մարտեղծ մարդու ճշդու ճշդու ճշդու ճշմամամամարիտ օրիրիտ օրիրիտ օրիրիտ օրինանանանա----
կըկըկըկը, , , , որուն հեորուն հեորուն հեորուն հետետետետեւուուուողուղուղուղութեամբ վեթեամբ վեթեամբ վեթեամբ վերարարարանոնոնոնորոգրոգրոգրոգուուուուած ոեած ոեած ոեած ոեւէ ւէ ւէ ւէ 
մարդ կմարդ կմարդ կմարդ կ’’’’ըլըլըլըլլայ՝ ոչ միայն Քրիսլայ՝ ոչ միայն Քրիսլայ՝ ոչ միայն Քրիսլայ՝ ոչ միայն Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի օրիօրիօրիօրինանանանակովկովկովկով, , , , այլ նաայլ նաայլ նաայլ նաեւ՝ եւ՝ եւ՝ եւ՝ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի միսի միսի միսի միաաաացած եւ Քրիսցած եւ Քրիսցած եւ Քրիսցած եւ Քրիստոտոտոտոսի մէջսի մէջսի մէջսի մէջ::::    

    
3.3.3.3.----    ԿԵԱՆԿԵԱՆԿԵԱՆԿԵԱՆՔԸՔԸՔԸՔԸ::::    Այս կեանԱյս կեանԱյս կեանԱյս կեանքըքըքըքը    յայայայաւիւիւիւիտետետետենանանանակակակակա´́́́ն կեանքնն կեանքնն կեանքնն կեանքն    

է, եւ իրաէ, եւ իրաէ, եւ իրաէ, եւ իրագորգորգորգործուծուծուծումը նոյմը նոյմը նոյմը նոյնինքն ներնինքն ներնինքն ներնինքն ներկայ կեանկայ կեանկայ կեանկայ կեանքինքինքինքին::::    
Երբ սիրԵրբ սիրԵրբ սիրԵրբ սիրտը յատը յատը յատը յարի Ասրի Ասրի Ասրի Աստուտուտուտուծոյ եւ միտծոյ եւ միտծոյ եւ միտծոյ եւ միտքը ընքը ընքը ընքը ընդուդուդուդունի նի նի նի 

անոանոանոանոր տուած գիր տուած գիր տուած գիր տուած գիտուտուտուտութիւնը,թիւնը,թիւնը,թիւնը,    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի հեսի հեսի հեսի հետետետետեւող մարւող մարւող մարւող մար----
դուն կը մնայ իրադուն կը մնայ իրադուն կը մնայ իրադուն կը մնայ իրագորգորգորգործել իր կեանծել իր կեանծել իր կեանծել իր կեանքը, իր կամքը, իր կամքը, իր կամքը, իր կամքը հաշքը հաշքը հաշքը հաշ----
տեցտեցտեցտեցնել ու եննել ու եննել ու եննել ու ենթարթարթարթարկել Ասկել Ասկել Ասկել Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքին, եւ ապքին, եւ ապքին, եւ ապքին, եւ ապրիլ Ասրիլ Ասրիլ Ասրիլ Աս----
տուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատուիուիուիուիրանրանրանրաննենենեներու գորրու գորրու գորրու գործադծադծադծադրուրուրուրութեան նուիրթեան նուիրթեան նուիրթեան նուիրուած ուած ուած ուած 
կեանք մը՝կեանք մը՝կեանք մը՝կեանք մը՝    ԱսԱսԱսԱստուծտուծտուծտուծմով լեցմով լեցմով լեցմով լեցուած եւ Ասուած եւ Ասուած եւ Ասուած եւ Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ համար մար մար մար 
շահշահշահշահուածուածուածուած::::    Ասով մարԱսով մարԱսով մարԱսով մարդը դը դը դը ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի մէջսի մէջսի մէջսի մէջ    եղած կեղած կեղած կեղած կ’’’’ըլըլըլըլլայ եւ լայ եւ լայ եւ լայ եւ 
նոնոնոնո´́́́ր արար արար արար արարած, որուն հարած, որուն հարած, որուն հարած, որուն համար ալ իրամար ալ իրամար ալ իրամար ալ իրաւամբ կաւամբ կաւամբ կաւամբ կարերերերելի է լի է լի է լի է 
ըսել. ըսել. ըսել. ըսել. ,,,,ՀիՀիՀիՀինը աննը աննը աննը անցաւ, եւ այժմ ամէն բան նոր էցաւ, եւ այժմ ամէն բան նոր էցաւ, եւ այժմ ամէն բան նոր էցաւ, եւ այժմ ամէն բան նոր է»»»»::::    
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ԱրԱրԱրԱրդէն ըսած եղանք, թէ այս նոդէն ըսած եղանք, թէ այս նոդէն ըսած եղանք, թէ այս նոդէն ըսած եղանք, թէ այս նորորորորոգուգուգուգութիւնը չիթիւնը չիթիւնը չիթիւնը չի´́́́    վեվեվեվե----
րարարարաբեբեբեբերիր մարմրիր մարմրիր մարմրիր մարմնին, որ դանին, որ դանին, որ դանին, որ դատատատատապարտպարտպարտպարտուած է անուած է անուած է անուած է անկակակակասեսեսեսելի լի լի լի 
ընընընընթացթացթացթացքով մը մաքով մը մաքով մը մաքով մը մաշեշեշեշելու եւ փճալու եւ փճալու եւ փճալու եւ փճանանանանալուլուլուլու::::    Մենք գիՄենք գիՄենք գիՄենք գիտենք, տենք, տենք, տենք, 
սասասասակայն, որ կայն, որ կայն, որ կայն, որ ,,,,թէթէթէթէպէտ մեր արպէտ մեր արպէտ մեր արպէտ մեր արտատատատաքին մարքին մարքին մարքին մարդը (այդը (այդը (այդը (այսինքն՝ սինքն՝ սինքն՝ սինքն՝ 
մարմարմարմարմիմիմիմինը) կնը) կնը) կնը) կ’’’’ապաապաապաապակակակականի, բայց ներնի, բայց ներնի, բայց ներնի, բայց ներքին մարքին մարքին մարքին մարդը կը նոդը կը նոդը կը նոդը կը նորոգրոգրոգրոգ----
ուի օրէ օրուի օրէ օրուի օրէ օրուի օրէ օր» » » » (Բ.Կր 4.16)(Բ.Կր 4.16)(Բ.Կր 4.16)(Բ.Կր 4.16)::::    

Այս իրոԱյս իրոԱյս իրոԱյս իրողուղուղուղութեան գիթեան գիթեան գիթեան գիտակտակտակտակցուցուցուցութեան լոյթեան լոյթեան լոյթեան լոյսին տակ սին տակ սին տակ սին տակ 
նկանկանկանկատի առած, առատի առած, առատի առած, առատի առած, առաջին հերջին հերջին հերջին հերթիթիթիթին ն ն ն այդայդայդայդ    կեանկեանկեանկեանքըքըքըքը    կը հասկցկը հասկցկը հասկցկը հասկց----
ուի՝ որուի՝ որուի՝ որուի՝ որպէս պէս պէս պէս ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներկակակակայույույույութիւնը մարթիւնը մարթիւնը մարթիւնը մարդուն մէջդուն մէջդուն մէջդուն մէջ::::    ՅիՅիՅիՅի----
շեշեշեշեցէք Յիցէք Յիցէք Յիցէք Յիսուսուսուսուսի հեսի հեսի հեսի հետեւտեւտեւտեւեալ խօսեալ խօսեալ խօսեալ խօսքը. քը. քը. քը. ,,,,Եթէ մէԵթէ մէԵթէ մէԵթէ մէկը սիկը սիկը սիկը սիրէ զիս՝ րէ զիս՝ րէ զիս՝ րէ զիս՝ 
պիպիպիպիտի պատի պատի պատի պահէ իմ խօսքս, եւ Հայրս պիհէ իմ խօսքս, եւ Հայրս պիհէ իմ խօսքս, եւ Հայրս պիհէ իմ խօսքս, եւ Հայրս պիտի սիտի սիտի սիտի սիրէ զայն. ու րէ զայն. ու րէ զայն. ու րէ զայն. ու 
մենք պիմենք պիմենք պիմենք պիտի գանք եւ անոր մէջ օթետի գանք եւ անոր մէջ օթետի գանք եւ անոր մէջ օթետի գանք եւ անոր մէջ օթեւաւաւաւանինքնինքնինքնինք» » » » (Յհ 14.23)(Յհ 14.23)(Յհ 14.23)(Յհ 14.23)::::    
,,,,Այն օրը պիԱյն օրը պիԱյն օրը պիԱյն օրը պիտտտտի հասկի հասկի հասկի հասկնաք թէ ես Հօնաք թէ ես Հօնաք թէ ես Հօնաք թէ ես Հօրը մէջ եմ, դուք իմ րը մէջ եմ, դուք իմ րը մէջ եմ, դուք իմ րը մէջ եմ, դուք իմ 
մէջս էք, եւ ես ալ ձեր մէջմէջս էք, եւ ես ալ ձեր մէջմէջս էք, եւ ես ալ ձեր մէջմէջս էք, եւ ես ալ ձեր մէջ» » » » (Անդ, 20)(Անդ, 20)(Անդ, 20)(Անդ, 20)::::    ԵրկրորԵրկրորԵրկրորԵրկրորդը կը դը կը դը կը դը կը 
հասկցհասկցհասկցհասկցուի՝ուի՝ուի՝ուի՝    արարարարտատատատաքին երեքին երեքին երեքին երեւոյթւոյթւոյթւոյթնենենեներուն հարուն հարուն հարուն հակակակակառակ՝ ռակ՝ ռակ՝ ռակ՝ մարմարմարմար----
դուն ներդուն ներդուն ներդուն ներքին արքին արքին արքին արթութութութունունունունութիւնը եւ ութիւնը եւ ութիւնը եւ ութիւնը եւ ուժաժաժաժակակակականունունունութիւնը,թիւնը,թիւնը,թիւնը,    ԱսԱսԱսԱս----
տուտուտուտուծոյ օրէնծոյ օրէնծոյ օրէնծոյ օրէնքին տեղքին տեղքին տեղքին տեղեակ, պատեակ, պատեակ, պատեակ, պատուիուիուիուիրանրանրանրաննենենեներուն գիրուն գիրուն գիրուն գիտակ տակ տակ տակ 
եւ աեւ աեւ աեւ անոնց գորնոնց գորնոնց գորնոնց գործադծադծադծադրուրուրուրութեան մէջ գոթեան մէջ գոթեան մէջ գոթեան մէջ գոհուհուհուհունակ մարնակ մարնակ մարնակ մարդու որդու որդու որդու որ----
պէս պատպէս պատպէս պատպէս պատկերկերկերկեր::::    ԱրԱրԱրԱրտաքտաքտաքտաքնանանանապէս իպէս իպէս իպէս ի´́́́նչ ալ երենչ ալ երենչ ալ երենչ ալ երեւինք, եւ իւինք, եւ իւինք, եւ իւինք, եւ ի´́́́նչնչնչնչ----
պէս ալ ուպէս ալ ուպէս ալ ուպէս ալ ուրիշրիշրիշրիշներ դաներ դաներ դաներ դատեն մեզ,տեն մեզ,տեն մեզ,տեն մեզ,    մենք սամենք սամենք սամենք սակայն գիկայն գիկայն գիկայն գիտենք ինչ տենք ինչ տենք ինչ տենք ինչ 
որ ենք Քրիսոր ենք Քրիսոր ենք Քրիսոր ենք Քրիստոտոտոտոսովսովսովսով::::    ,,,,Կը թուի թէ մոԿը թուի թէ մոԿը թուի թէ մոԿը թուի թէ մոլոլոլոլորերերերեցուցուցուցուցիչ ենք, մինչ ցիչ ենք, մինչ ցիչ ենք, մինչ ցիչ ենք, մինչ 
մենք ճշմամենք ճշմամենք ճշմամենք ճշմարիտ ենք. անրիտ ենք. անրիտ ենք. անրիտ ենք. անծածածածանօթ կը թուինք, մնօթ կը թուինք, մնօթ կը թուինք, մնօթ կը թուինք, մինչ քաինչ քաինչ քաինչ քաջաջաջաջա----
ծածածածանօթ ենք. մարնօթ ենք. մարնօթ ենք. մարնօթ ենք. մարդիկ մեզ մեդիկ մեզ մեդիկ մեզ մեդիկ մեզ մեռած կը սեռած կը սեռած կը սեռած կը սեպեն, մենք կենպեն, մենք կենպեն, մենք կենպեն, մենք կենդադադադա----
նի ենք. պատժնի ենք. պատժնի ենք. պատժնի ենք. պատժուած կը հաուած կը հաուած կը հաուած կը համամամամարեն,րեն,րեն,րեն,    բայց մենքբայց մենքբայց մենքբայց մենք    պապապապատիտիտիտիժի ժի ժի ժի 
դադադադատատատատապարպարպարպարտուտուտուտութեթեթեթենէն զերծ ենք. տրտմած կը նկանէն զերծ ենք. տրտմած կը նկանէն զերծ ենք. տրտմած կը նկանէն զերծ ենք. տրտմած կը նկատեն, տեն, տեն, տեն, 
բայց մենք միշտ ուբայց մենք միշտ ուբայց մենք միշտ ուբայց մենք միշտ ուրախ ենք.րախ ենք.րախ ենք.րախ ենք.    աղաղաղաղքատ կը սեքատ կը սեքատ կը սեքատ կը սեպեն, մենք պեն, մենք պեն, մենք պեն, մենք 
շաշաշաշատետետետերը կը հարսրը կը հարսրը կը հարսրը կը հարստացտացտացտացնենք. կը թուի թէ ոնենք. կը թուի թէ ոնենք. կը թուի թէ ոնենք. կը թուի թէ ո´́́́չչչչ    մէկ բան ումէկ բան ումէկ բան ումէկ բան ու----
նինք, մինչ մենք ամէն բան ունինք, մինչ մենք ամէն բան ունինք, մինչ մենք ամէն բան ունինք, մինչ մենք ամէն բան ունինքնինքնինքնինք» » » » (Բ.Կր 6.8(Բ.Կր 6.8(Բ.Կր 6.8(Բ.Կր 6.8----10)10)10)10)::::    ԻԻԻԻ    վերվերվերվեր----
ջոյ,ջոյ,ջոյ,ջոյ,    այդ կեանայդ կեանայդ կեանայդ կեանքըքըքըքը    կը հասկցկը հասկցկը հասկցկը հասկցուի նաուի նաուի նաուի նաեւ՝ յաեւ՝ յաեւ՝ յաեւ՝ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կան կան կան 
կեանկեանկեանկեանքի հաքի հաքի հաքի համար մար մար մար մեր երկմեր երկմեր երկմեր երկրորդ ծնունրորդ ծնունրորդ ծնունրորդ ծնունդըդըդըդը, , , , որ մեր վերջոր մեր վերջոր մեր վերջոր մեր վերջնանանանա----
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կան վեկան վեկան վեկան վերարարարանոնոնոնորորորորոգուգուգուգութիւնն է՝ Ասթիւնն է՝ Ասթիւնն է՝ Ասթիւնն է՝ Աստուտուտուտուծոյ փառծոյ փառծոյ փառծոյ փառքին մէջ,քին մէջ,քին մէջ,քին մէջ,    եւ եւ եւ եւ 
որուն որորուն որորուն որորուն որդեդեդեդեգիրգիրգիրգիրներն ու ժաներն ու ժաներն ու ժաներն ու ժառանռանռանռանգորդգորդգորդգորդներն ենք այժներն ենք այժներն ենք այժներն ենք այժմէն, մէն, մէն, մէն, 
մեր Տիմեր Տիմեր Տիմեր Տիրոջ Յիրոջ Յիրոջ Յիրոջ Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսի մէջ ըլսի մէջ ըլսի մէջ ըլսի մէջ ըլլալալալալովլովլովլով::::    

    
Ահա վեԱհա վեԱհա վեԱհա վերարարարանոնոնոնորորորորոգուգուգուգութեան քրիսթեան քրիսթեան քրիսթեան քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական հասկան հասկան հասկան հասկակակակա----

ցոցոցոցողուղուղուղութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Այս Նոր ՏարԱյս Նոր ՏարԱյս Նոր ՏարԱյս Նոր Տարուայ սեուայ սեուայ սեուայ սեմին այդ վեմին այդ վեմին այդ վեմին այդ վերարարարանոնոնոնորորորորո----
գուգուգուգութեանթեանթեանթեան    շունշունշունշունչը թող լեցչը թող լեցչը թող լեցչը թող լեցնէ մեզ բոնէ մեզ բոնէ մեզ բոնէ մեզ բոլորս, որլորս, որլորս, որլորս, որպէսպէսպէսպէսզի Ասզի Ասզի Ասզի Աս----
տուտուտուտուծոյ սիծոյ սիծոյ սիծոյ սիրոյ քուրոյ քուրոյ քուրոյ քուրարարարայէն յէն յէն յէն անցանցանցանցնենենենելով՝ թօլով՝ թօլով՝ թօլով՝ թօթաթաթաթափենք հին մարփենք հին մարփենք հին մարփենք հին մար----
դը եւ դառդը եւ դառդը եւ դառդը եւ դառնանք նոնանք նոնանք նոնանք նո´́́́ր արար արար արար արարած մը՝րած մը՝րած մը՝րած մը՝    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատկեկեկեկե----
րին հարին հարին հարին համամամամաձայն ստեղծձայն ստեղծձայն ստեղծձայն ստեղծուած՝ արուած՝ արուած՝ արուած՝ արդադադադարուրուրուրութեամբ եւ ճշմաթեամբ եւ ճշմաթեամբ եւ ճշմաթեամբ եւ ճշմա----
րիտ սրբուրիտ սրբուրիտ սրբուրիտ սրբութեամբ, եւ ապթեամբ, եւ ապթեամբ, եւ ապթեամբ, եւ ապրինք լերինք լերինք լերինք լեցուն կեանք մը, որցուն կեանք մը, որցուն կեանք մը, որցուն կեանք մը, որպէսպէսպէսպէս----
զի Քրիսզի Քրիսզի Քրիսզի Քրիստոտոտոտոսով եւ Քրիսսով եւ Քրիսսով եւ Քրիսսով եւ Քրիստոտոտոտոսի հետսի հետսի հետսի հետ    ընդգրընդգրընդգրընդգրկենք անանց կենք անանց կենք անանց կենք անանց 
կեանկեանկեանկեանքը,քը,քը,քը,    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ յծոյ յծոյ յծոյ յաաաաւիւիւիւիտետետետենանանանական փառկան փառկան փառկան փառքին հաքին հաքին հաքին համարմարմարմար::::    
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Ի՞ՆՉ Է ԵԿԵՂԵՑԻՆԻ՞ՆՉ Է ԵԿԵՂԵՑԻՆԻ՞ՆՉ Է ԵԿԵՂԵՑԻՆԻ՞ՆՉ Է ԵԿԵՂԵՑԻՆ    

    
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցի հասցի հասցի հասցի հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնը տարթիւնը տարթիւնը տարթիւնը տարբեբեբեբե´́́́ր բան է քան ր բան է քան ր բան է քան ր բան է քան 

շէնշէնշէնշէնքըքըքըքը::::    ՍկզբնաՍկզբնաՍկզբնաՍկզբնական ընդկան ընդկան ընդկան ընդհահահահանուր իր իմասնուր իր իմասնուր իր իմասնուր իր իմաստին մէջ ԵԿԵտին մէջ ԵԿԵտին մէջ ԵԿԵտին մէջ ԵԿԵ----
ՂԵՂԵՂԵՂԵՑԻ կը նշաՑԻ կը նշաՑԻ կը նշաՑԻ կը նշանանանանակէր՝ հակէր՝ հակէր՝ հակէր՝ հաւաւաւաւաքոյթ ժոքոյթ ժոքոյթ ժոքոյթ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի կամ զիդի կամ զիդի կամ զիդի կամ զի----
նուորնուորնուորնուորնենենեներու, որ յերու, որ յերու, որ յերու, որ յետոյ մաստոյ մաստոյ մաստոյ մասնանանանաւորւորւորւորուեուեուեուեցաւ եւ սկսաւ նցաւ եւ սկսաւ նցաւ եւ սկսաւ նցաւ եւ սկսաւ նշաշաշաշա----
նանանանակել՝ հակել՝ հակել՝ հակել՝ հաւաւաւաւաքոյքոյքոյքոյթը հաթը հաթը հաթը հաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալնենենեներուն, որուն, որուն, որուն, ո----րոնք Ասրոնք Ասրոնք Ասրոնք Աս----
տուտուտուտուծոյ կոծոյ կոծոյ կոծոյ կոչոչոչոչովը կը հավը կը հավը կը հավը կը հաւաքւաքւաքւաքուէուէուէուէին. այդին. այդին. այդին. այդ    իսկիսկիսկիսկ    պատպատպատպատճաճաճաճառով ռով ռով ռով ,,,,եեեե----
կեկեկեկեղեղեղեղեցիցիցիցի» » » » եւ եւ եւ եւ ,,,,ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդ» » » » հասհասհասհասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենենե----
րը հորը հորը հորը հոմամամամանիշ են իրանիշ են իրանիշ են իրանիշ են իրարուրուրուրու::::    Պարզ է, ուՊարզ է, ուՊարզ է, ուՊարզ է, ուրեմն, թէ եկերեմն, թէ եկերեմն, թէ եկերեմն, թէ եկեղեղեղեղեցին ցին ցին ցին 
ԱՍԱՍԱՍԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԾՈՅ ԺՈԾՈՅ ԺՈԾՈՅ ԺՈԾՈՅ ԺՈՂՈՂՈՂՈՂՈՎՈՒՐՎՈՒՐՎՈՒՐՎՈՒՐԴԻՆ ԴԻՆ ԴԻՆ ԴԻՆ ՀԱՀԱՀԱՀԱՒԱՒԱՒԱՒԱՔՈՅՔՈՅՔՈՅՔՈՅԹԸ կը նշաԹԸ կը նշաԹԸ կը նշաԹԸ կը նշա----
նանանանակէ. գուկէ. գուկէ. գուկէ. գումամամամարուրուրուրումը այն մարմը այն մարմը այն մարմը այն մարդոց, որոնք Ասդոց, որոնք Ասդոց, որոնք Ասդոց, որոնք Աստուտուտուտուծոյ կոծոյ կոծոյ կոծոյ կոչով չով չով չով 
առանձառանձառանձառանձնաշնաշնաշնաշնորհնորհնորհնորհեալ դիրեալ դիրեալ դիրեալ դիրքի մը բարձքի մը բարձքի մը բարձքի մը բարձրարարարացած են, որովցած են, որովցած են, որովցած են, որովհեհեհեհե----
տեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստուած անոնց շնորուած անոնց շնորուած անոնց շնորուած անոնց շնորհած է իր անուհած է իր անուհած է իր անուհած է իր անունը, իր իմասնը, իր իմասնը, իր իմասնը, իր իմաս----
տուտուտուտութիւնը տուած է անոնց, մարթիւնը տուած է անոնց, մարթիւնը տուած է անոնց, մարթիւնը տուած է անոնց, մարդոց փրկուդոց փրկուդոց փրկուդոց փրկութեան իր յաթեան իր յաթեան իր յաթեան իր յա----
ւիւիւիւիտետետետենանանանական ծրական ծրական ծրական ծրագիգիգիգիրը բարը բարը բարը բացած է անոնց եւ իր Հոգիցած է անոնց եւ իր Հոգիցած է անոնց եւ իր Հոգիցած է անոնց եւ իր Հոգիին ին ին ին 
ամեամեամեամենանանանառատ շնորհքռատ շնորհքռատ շնորհքռատ շնորհքնենենեները թարը թարը թարը թափած անոնց վրայփած անոնց վրայփած անոնց վրայփած անոնց վրայ::::    Այս Այս Այս Այս 
առանձառանձառանձառանձնաշնաշնաշնաշնորնորնորնորհուհուհուհումի խոր գիմի խոր գիմի խոր գիմի խոր գիտակտակտակտակցուցուցուցութեամբ էր, օրիթեամբ էր, օրիթեամբ էր, օրիթեամբ էր, օրի----
նակ, որ Հանակ, որ Հանակ, որ Հանակ, որ Հայոց աշյոց աշյոց աշյոց աշխարխարխարխարհի ամեհի ամեհի ամեհի ամենանանանամեծ նամեծ նամեծ նամեծ նախախախախարարրարրարրարնենենեները րը րը րը 
ՎարՎարՎարՎարդադադադանանց հանանց հանանց հանանց հաւաւաւաւատատատատամարմարմարմարտի նատի նատի նատի նախօրխօրխօրխօրեաեաեաեակին Յազկին Յազկին Յազկին Յազկերկերկերկեր----
տի դիտի դիտի դիտի դիմաց կանգմաց կանգմաց կանգմաց կանգնած՝ խրոխնած՝ խրոխնած՝ խրոխնած՝ խրոխտատատատաբաբաբաբար կր կր կր կ’’’’ըսէըսէըսէըսէին. ին. ին. ին. ,,,,ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին ցին ցին ցին 
մարդմարդմարդմարդկակակակային շինյին շինյին շինյին շինուածք չէ... եկեուածք չէ... եկեուածք չէ... եկեուածք չէ... եկեղեղեղեղեցիցիցիցիներ ոներ ոներ ոներ ո´́́́չ թաչ թաչ թաչ թագագագագաւորւորւորւորնենենենե----
րու պարրու պարրու պարրու պարգեւ են, ոգեւ են, ոգեւ են, ոգեւ են, ո´́́́չ ճարչ ճարչ ճարչ ճարտար արտար արտար արտար արուեսուեսուեսուեստի արտի արտի արտի արդիւնք են, դիւնք են, դիւնք են, դիւնք են, 
ոոոո´́́́չ իմասչ իմասչ իմասչ իմաստունտունտունտուննենենեներու գիւտ, որու գիւտ, որու գիւտ, որու գիւտ, ո´́́́չ զինուորչ զինուորչ զինուորչ զինուորնենենեներու քարու քարու քարու քաջուջուջուջու----
թեամբ ձեռք բերթեամբ ձեռք բերթեամբ ձեռք բերթեամբ ձեռք բերուած աւար են եւ ոչ ալ դեուած աւար են եւ ոչ ալ դեուած աւար են եւ ոչ ալ դեուած աւար են եւ ոչ ալ դեւեւեւեւերու մորու մորու մորու մոլար լար լար լար 
խախախախաբէբէբէբէուուուութիւն.թիւն.թիւն.թիւն.    երկերկերկերկրի վրայ չես կրնար ցուցրի վրայ չես կրնար ցուցրի վրայ չես կրնար ցուցրի վրայ չես կրնար ցուցնել ոենել ոենել ոենել ոեւէ բան, ւէ բան, ւէ բան, ւէ բան, 
որորորորքան ալ վեհ ըլքան ալ վեհ ըլքան ալ վեհ ըլքան ալ վեհ ըլլայ անիլայ անիլայ անիլայ անիկա կամ վատկա կամ վատկա կամ վատկա կամ վատթար, որթար, որթար, որթար, որմէ ոեմէ ոեմէ ոեմէ ոեւէ ւէ ւէ ւէ 
տեղ եկետեղ եկետեղ եկետեղ եկեղեղեղեղեցի յացի յացի յացի յառաջ գայռաջ գայռաջ գայռաջ գայ::::    ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին մեծ Ասցին մեծ Ասցին մեծ Ասցին մեծ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
շնորհքն է, տրուած ոշնորհքն է, տրուած ոշնորհքն է, տրուած ոշնորհքն է, տրուած ո´́́́չ թէ մարչ թէ մարչ թէ մարչ թէ մարդոցդոցդոցդոցմէ ոեմէ ոեմէ ոեմէ ոեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկուն, այլ կուն, այլ կուն, այլ կուն, այլ 
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բոբոբոբոլոր բալոր բալոր բալոր բանանանանական ազկան ազկան ազկան ազգեգեգեգերուն որոնց վիրուն որոնց վիրուն որոնց վիրուն որոնց վիճակճակճակճակուած է այս ուած է այս ուած է այս ուած է այս 
աաաարերերերեւուն տակ բնաւուն տակ բնաւուն տակ բնաւուն տակ բնակիլկիլկիլկիլ::::    Անոր հիԱնոր հիԱնոր հիԱնոր հիմեմեմեմերը հասրը հասրը հասրը հաստատատատատուն վէտուն վէտուն վէտուն վէմի մի մի մի 
վրայ դրուած են. ովրայ դրուած են. ովրայ դրուած են. ովրայ դրուած են. ո´́́́չ մարչ մարչ մարչ մարդիկ կրնան շարդիկ կրնան շարդիկ կրնան շարդիկ կրնան շարժել, ոչ ալ ժել, ոչ ալ ժել, ոչ ալ ժել, ոչ ալ 
հրեշհրեշհրեշհրեշտակտակտակտակնենենեները՝ սարը՝ սարը՝ սարը՝ սասասասասանեցնեցնեցնեցնելնելնելնել» » » » (ԵՂԻ(ԵՂԻ(ԵՂԻ(ԵՂԻՇԷ, ԵրկՇԷ, ԵրկՇԷ, ԵրկՇԷ, Երկրորդ յերորդ յերորդ յերորդ յեղաղաղաղա----
նակ)նակ)նակ)նակ)::::    

ԱստԱստԱստԱստուած Եկեուած Եկեուած Եկեուած Եկեղեղեղեղեցին պարցին պարցին պարցին պարգեգեգեգեւեց մեւեց մեւեց մեւեց մեզի՝ որզի՝ որզի՝ որզի՝ որպէս ՆԱպէս ՆԱպէս ՆԱպէս ՆԱ----
ԽՕԽՕԽՕԽՕՐԻՐԻՐԻՐԻՆԱՆԱՆԱՆԱԿԸ ԻՐ ԳԱԿԸ ԻՐ ԳԱԿԸ ԻՐ ԳԱԿԸ ԻՐ ԳԱԼԻՔ ԹԱԼԻՔ ԹԱԼԻՔ ԹԱԼԻՔ ԹԱԳԱԳԱԳԱԳԱՒՈՒՈՒՈՒՈՐՈՒՐՈՒՐՈՒՐՈՒԹԵԱՆԹԵԱՆԹԵԱՆԹԵԱՆ::::    ԱյդԱյդԱյդԱյդ    թաթաթաթա----
գագագագաւուուուորուրուրուրութեան ժաթեան ժաթեան ժաթեան ժառանռանռանռանգորդգորդգորդգորդնենենեները ներրը ներրը ներրը ներկայ Եկեկայ Եկեկայ Եկեկայ Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ մէջ ւոյ մէջ ւոյ մէջ ւոյ մէջ 
կը դաստկը դաստկը դաստկը դաստիիիիաաաարակրակրակրակուին, կուին, կուին, կուին, կ’’’’աճին ու կը պատաճին ու կը պատաճին ու կը պատաճին ու կը պատրաստրաստրաստրաստուին, ուին, ուին, ուին, 
մինմինմինմինչեւ հասչեւ հասչեւ հասչեւ հասնին հանին հանին հանին հաւատւատւատւատքի կաքի կաքի կաքի կատատատատարերերերելուլուլուլութեան, Ասթեան, Ասթեան, Ասթեան, Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
իմասիմասիմասիմաստուտուտուտութեան եւ ճշմարթեան եւ ճշմարթեան եւ ճշմարթեան եւ ճշմարտուտուտուտութեան ճաթեան ճաթեան ճաթեան ճանանանանաչուչուչուչումինմինմինմին::::    ՈրովՈրովՈրովՈրով----
հեհեհեհետեւ ԵԿԵտեւ ԵԿԵտեւ ԵԿԵտեւ ԵԿԵՂԵՂԵՂԵՂԵՑԻՆ ԱՍՑԻՆ ԱՍՑԻՆ ԱՍՑԻՆ ԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԾՈՅ ՏՈՒՆՆ Է, ԾՈՅ ՏՈՒՆՆ Է, ԾՈՅ ՏՈՒՆՆ Է, ԾՈՅ ՏՈՒՆՆ Է, իմասիմասիմասիմաստուտուտուտու----
թեան՝ Քրիսթեան՝ Քրիսթեան՝ Քրիսթեան՝ Քրիստոտոտոտոսի կողսի կողսի կողսի կողմէ շինմէ շինմէ շինմէ շինուած տուուած տուուած տուուած տունը որ Հոգիի եօթնը որ Հոգիի եօթնը որ Հոգիի եօթնը որ Հոգիի եօթ----
նարփնարփնարփնարփեան շնորհքեան շնորհքեան շնորհքեան շնորհքնենենեներու հիրու հիրու հիրու հիմեմեմեմերուն վրայ կանգրուն վրայ կանգրուն վրայ կանգրուն վրայ կանգնած է (Առ նած է (Առ նած է (Առ նած է (Առ 
9.1)9.1)9.1)9.1)::::    ՄիՄիՄիՄիաաաաժաժաժաժամամամամանակ ԵԿԵնակ ԵԿԵնակ ԵԿԵնակ ԵԿԵՂԵՂԵՂԵՂԵՑԻՆ ԱՍՑԻՆ ԱՍՑԻՆ ԱՍՑԻՆ ԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԾՈՅ ԻՄԱՍԾՈՅ ԻՄԱՍԾՈՅ ԻՄԱՍԾՈՅ ԻՄԱՍ----
ՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԹԵԱՆ ՅԱՅՏԹԵԱՆ ՅԱՅՏԹԵԱՆ ՅԱՅՏԹԵԱՆ ՅԱՅՏՆԱՆԱՆԱՆԱՐԱՆՆ Է. հոն եւ անոր միՐԱՆՆ Է. հոն եւ անոր միՐԱՆՆ Է. հոն եւ անոր միՐԱՆՆ Է. հոն եւ անոր միջոջոջոջոցով է ցով է ցով է ցով է 
որ Ասոր Ասոր Ասոր Աստուտուտուտուծոյ բազծոյ բազծոյ բազծոյ բազմամամամատետետետեսակ իմասսակ իմասսակ իմասսակ իմաստուտուտուտութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը կը յայտնկը յայտնկը յայտնկը յայտն----
ուի մարուի մարուի մարուի մարդոց, հոդոց, հոդոց, հոդոց, հոգեգեգեգեւոր կաւոր կաւոր կաւոր կատատատատարերերերելուլուլուլութեան հաթեան հաթեան հաթեան հասած մարսած մարսած մարսած մարդոց դոց դոց դոց 
((((Ա.Կր 2.6Ա.Կր 2.6Ա.Կր 2.6Ա.Կր 2.6----14141414::::    Եփ 3.10Եփ 3.10Եփ 3.10Եփ 3.10----11)11)11)11)::::    ԵԿԵԵԿԵԵԿԵԵԿԵՂԵՂԵՂԵՂԵՑԻՆ ՃՇՄԱՐՑԻՆ ՃՇՄԱՐՑԻՆ ՃՇՄԱՐՑԻՆ ՃՇՄԱՐՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒ----
ԹԵԱՆ ՍԻՒՆՆ Է ԵՒ ՀԱՍԹԵԱՆ ՍԻՒՆՆ Է ԵՒ ՀԱՍԹԵԱՆ ՍԻՒՆՆ Է ԵՒ ՀԱՍԹԵԱՆ ՍԻՒՆՆ Է ԵՒ ՀԱՍՏԱՏԱՏԱՏԱՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԹԻՒՆԸ (Ա.Տմ 3.15), ԹԻՒՆԸ (Ա.Տմ 3.15), ԹԻՒՆԸ (Ա.Տմ 3.15), ԹԻՒՆԸ (Ա.Տմ 3.15), 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ հոն եւ անոր միտեւ հոն եւ անոր միտեւ հոն եւ անոր միտեւ հոն եւ անոր միջոջոջոջոցով է որ Աստցով է որ Աստցով է որ Աստցով է որ Աստուած իր ուած իր ուած իր ուած իր 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնը կը յայտթիւնը կը յայտթիւնը կը յայտթիւնը կը յայտնէ եւ զայն եկենէ եւ զայն եկենէ եւ զայն եկենէ եւ զայն եկեղեցղեցղեցղեցւոյւոյւոյւոյ    կեանկեանկեանկեանքով քով քով քով 
կը հասկը հասկը հասկը հաստատատատատէ ու կը ճշմարտէ ու կը ճշմարտէ ու կը ճշմարտէ ու կը ճշմարտէ՝ ընդտէ՝ ընդտէ՝ ընդտէ՝ ընդդէմ աշդէմ աշդէմ աշդէմ աշխարխարխարխարհի երեհի երեհի երեհի երե----
ւոււոււոււութաթաթաթական ճշմարկան ճշմարկան ճշմարկան ճշմարտուտուտուտութեանցթեանցթեանցթեանց::::    ԵԿԵԵԿԵԵԿԵԵԿԵՂԵՂԵՂԵՂԵՑԻՆ ՊԱՏՑԻՆ ՊԱՏՑԻՆ ՊԱՏՑԻՆ ՊԱՏԿԵՐՆ Է ԿԵՐՆ Է ԿԵՐՆ Է ԿԵՐՆ Է 
ԵՐԿԵՐԿԵՐԿԵՐԿՆԱՆԱՆԱՆԱՅԻՆ ԻՐԱՅԻՆ ԻՐԱՅԻՆ ԻՐԱՅԻՆ ԻՐԱԿԱԿԱԿԱԿԱՆՈՒՆՈՒՆՈՒՆՈՒԹԵԱՆՑ. անոր մէջ եղող ԹԵԱՆՑ. անոր մէջ եղող ԹԵԱՆՑ. անոր մէջ եղող ԹԵԱՆՑ. անոր մէջ եղող 
խորհրխորհրխորհրխորհրդադադադական կարկան կարկան կարկան կարգեգեգեգերը նմարը նմարը նմարը նմանունունունութիւնն են հրեշթիւնն են հրեշթիւնն են հրեշթիւնն են հրեշտակտակտակտակնենենենե----
րուրուրուրու    կարկարկարկարգագագագաւուուուորուրուրուրութեանց, մեր օրհթեանց, մեր օրհթեանց, մեր օրհթեանց, մեր օրհնունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները նմրը նմրը նմրը նմաաաանոնոնոնո----
ղուղուղուղութիւնն են հրեշթիւնն են հրեշթիւնն են հրեշթիւնն են հրեշտակտակտակտակնենենեներու սրբարու սրբարու սրբարու սրբասասասասացուցուցուցութեանց, այնթեանց, այնթեանց, այնթեանց, այն----
պէս՝ որ եկեպէս՝ որ եկեպէս՝ որ եկեպէս՝ որ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ճշմաւոյ ճշմաւոյ ճշմաւոյ ճշմարիտ կեանրիտ կեանրիտ կեանրիտ կեանքին հաքին հաքին հաքին հաղորդ մէղորդ մէղորդ մէղորդ մէկը յակը յակը յակը յա----
ւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի նաքի նաքի նաքի նախախախախաճաճաճաճաշակն է որ կշակն է որ կշակն է որ կշակն է որ կ’’’’առառառառնէ այննէ այննէ այննէ այն----
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տեղ, ինքտեղ, ինքտեղ, ինքտեղ, ինքզինք դէմ յանզինք դէմ յանզինք դէմ յանզինք դէմ յանդիդիդիդիման զգաման զգաման զգաման զգալով լով լով լով ,,,,ԿենԿենԿենԿենդադադադանի Ասնի Ասնի Ասնի Աստուտուտուտու----
ծոյ քածոյ քածոյ քածոյ քաղաղաղաղաքին՝ երկքին՝ երկքին՝ երկքին՝ երկնանանանաւոր Երոււոր Երոււոր Երոււոր Երուսասասասաղէղէղէղէմի եւ բիւմի եւ բիւմի եւ բիւմի եւ բիւրարարարաւոր ւոր ւոր ւոր 
հրեշհրեշհրեշհրեշտակտակտակտակնենենեներուն ու երկնրուն ու երկնրուն ու երկնրուն ու երկնքի մէջ գրուած Ասքի մէջ գրուած Ասքի մէջ գրուած Ասքի մէջ գրուած Աստուտուտուտուծոյ անդծոյ անդծոյ անդծոյ անդ----
րարարարանիկ զանիկ զանիկ զանիկ զաւակւակւակւակնենենեներու հանրու հանրու հանրու հանդիդիդիդիսասասասաւոր հաւոր հաւոր հաւոր հաւաւաւաւաքոյքոյքոյքոյթին ու եկեթին ու եկեթին ու եկեթին ու եկե----
ղեցիղեցիղեցիղեցիին, եւ Ասին, եւ Ասին, եւ Ասին, եւ Աստուտուտուտուծոյ՝ որ ամեծոյ՝ որ ամեծոյ՝ որ ամեծոյ՝ որ ամենուն Դանուն Դանուն Դանուն Դատատատատաւորն է, եւ արւորն է, եւ արւորն է, եւ արւորն է, եւ ար----
դարդարդարդարնենենեներու հորու հորու հորու հոգիգիգիգինենենեներուն՝ որուն՝ որուն՝ որուն՝ ո----րոնք կարոնք կարոնք կարոնք կատարտարտարտարուեր են, եւ Յիուեր են, եւ Յիուեր են, եւ Յիուեր են, եւ Յի----
սուսուսուսուսի՝ որ նոր ուխսի՝ որ նոր ուխսի՝ որ նոր ուխսի՝ որ նոր ուխտին միջտին միջտին միջտին միջնորդն է...նորդն է...նորդն է...նորդն է...» » » » (Եբ 12.22(Եբ 12.22(Եբ 12.22(Եբ 12.22----24)24)24)24)::::    
ԵԿԵԵԿԵԵԿԵԵԿԵՂԵՂԵՂԵՂԵՑԻՆ ՀԱՐՍՆ Է ԵՐԿՑԻՆ ՀԱՐՍՆ Է ԵՐԿՑԻՆ ՀԱՐՍՆ Է ԵՐԿՑԻՆ ՀԱՐՍՆ Է ԵՐԿՆԱՆԱՆԱՆԱՒՈՐ ՓԵՒՈՐ ՓԵՒՈՐ ՓԵՒՈՐ ՓԵՍԱՍԱՍԱՍԱՅԻՆ, ՔրիսՅԻՆ, ՔրիսՅԻՆ, ՔրիսՅԻՆ, Քրիս----
տոտոտոտոսի, որ անոր սիսի, որ անոր սիսի, որ անոր սիսի, որ անոր սիրոյն ինքրոյն ինքրոյն ինքրոյն ինքզինք զոզինք զոզինք զոզինք զոհահահահաբեբեբեբերեց, եւ զայն րեց, եւ զայն րեց, եւ զայն րեց, եւ զայն 
մկրտումկրտումկրտումկրտութեան աւաթեան աւաթեան աւաթեան աւազազազազանին լուանին լուանին լուանին լուացուցուցուցումով մաքմով մաքմով մաքմով մաքրեց եւ իր րեց եւ իր րեց եւ իր րեց եւ իր 
խօսխօսխօսխօսքով սրբաքով սրբաքով սրբաքով սրբագորգորգորգործեց, ործեց, ործեց, ործեց, որպէսպէսպէսպէսզի իր երկզի իր երկզի իր երկզի իր երկրորդ գալստրորդ գալստրորդ գալստրորդ գալստեան եան եան եան 
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին գտնէ ցին գտնէ ցին գտնէ ցին գտնէ անանանանբիծ եւ անաբիծ եւ անաբիծ եւ անաբիծ եւ անարատ, պատրատ, պատրատ, պատրատ, պատրաստ՝ երկրաստ՝ երկրաստ՝ երկրաստ՝ երկ----
նանանանաւոր առաւոր առաւոր առաւոր առագաստ մտնեգաստ մտնեգաստ մտնեգաստ մտնելու (Եփ 5.25լու (Եփ 5.25լու (Եփ 5.25լու (Եփ 5.25----27272727::::    Յյտ 21.1Յյտ 21.1Յյտ 21.1Յյտ 21.1----2,3)2,3)2,3)2,3)::::        

****    
****    ****    

ՉմոռՉմոռՉմոռՉմոռնանանանա´́́́նք, սանք, սանք, սանք, սակայն, թէ ըսինք՝ որ ԵԿԵկայն, թէ ըսինք՝ որ ԵԿԵկայն, թէ ըսինք՝ որ ԵԿԵկայն, թէ ըսինք՝ որ ԵԿԵՂԵՂԵՂԵՂԵՑԻՆ ՑԻՆ ՑԻՆ ՑԻՆ 
ԱՍԱՍԱՍԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԾՈՅ ԺՈԾՈՅ ԺՈԾՈՅ ԺՈԾՈՅ ԺՈՂՈՂՈՂՈՂՈՎՈՒՐՎՈՒՐՎՈՒՐՎՈՒՐԴԻՆ ՀԱԴԻՆ ՀԱԴԻՆ ՀԱԴԻՆ ՀԱՒԱՒԱՒԱՒԱՔՈՅԹՆ ԷՔՈՅԹՆ ԷՔՈՅԹՆ ԷՔՈՅԹՆ Է::::    ՀեՀեՀեՀետետետետե----
ւաւաւաւաբար իբար իբար իբար ի´́́́նչ ալ ըսենք Եկենչ ալ ըսենք Եկենչ ալ ըսենք Եկենչ ալ ըսենք Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ մաւոյ մաւոյ մաւոյ մասին եւ իսին եւ իսին եւ իսին եւ ի´́́́նչնչնչնչպէս ալ պէս ալ պէս ալ պէս ալ 
մտամտամտամտածենք անոր մածենք անոր մածենք անոր մածենք անոր մասին, պէտք չէ մտասին, պէտք չէ մտասին, պէտք չէ մտասին, պէտք չէ մտահան ընենք թէ կը հան ընենք թէ կը հան ընենք թէ կը հան ընենք թէ կը 
խօխօխօխօսինք ՄԱՐսինք ՄԱՐսինք ՄԱՐսինք ՄԱՐԴՈՑ մաԴՈՑ մաԴՈՑ մաԴՈՑ մասին, մեր եւ ձեր մասին, մեր եւ ձեր մասին, մեր եւ ձեր մասին, մեր եւ ձեր մասինսինսինսին::::    ԻսԻսԻսԻսկակակակական կան կան կան 
եկեեկեեկեեկեղեղեղեղեցին դոցին դոցին դոցին դո´́́́ւք էք, ձեր մկրտոււք էք, ձեր մկրտոււք էք, ձեր մկրտոււք էք, ձեր մկրտութեան պաթեան պաթեան պաթեան պահէն սկսեալ, հէն սկսեալ, հէն սկսեալ, հէն սկսեալ, 
ձեր քրիսձեր քրիսձեր քրիսձեր քրիստոնտոնտոնտոնեայ կոչեայ կոչեայ կոչեայ կոչուեուեուեուելոլոլոլովըվըվըվը::::    ,,,,Չէ՞ք գիՉէ՞ք գիՉէ՞ք գիՉէ՞ք գիտեր թէ Աստեր թէ Աստեր թէ Աստեր թէ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
տատատատաճար էք դուք, եւ Ասճար էք դուք, եւ Ասճար էք դուք, եւ Ասճար էք դուք, եւ Աստուտուտուտուծոյ Հոծոյ Հոծոյ Հոծոյ Հոգին կը բնագին կը բնագին կը բնագին կը բնակի ձեր մէջկի ձեր մէջկի ձեր մէջկի ձեր մէջ::::    
ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբար եթէ մէբար եթէ մէբար եթէ մէբար եթէ մէկը Ասկը Ասկը Ասկը Աստուտուտուտուծոյ տածոյ տածոյ տածոյ տաճաճաճաճարը քանրը քանրը քանրը քանդէ, Աստդէ, Աստդէ, Աստդէ, Աստ----
ուած ալ զինք կոուած ալ զինք կոուած ալ զինք կոուած ալ զինք կորուսրուսրուսրուստի պիտի պիտի պիտի պիտի մատտի մատտի մատտի մատնէ, որովնէ, որովնէ, որովնէ, որովհեհեհեհետեւ Աստեւ Աստեւ Աստեւ Աս----
տուտուտուտուծոյ տածոյ տածոյ տածոյ տաճաճաճաճարը սուրբ է. եւ դորը սուրբ է. եւ դորը սուրբ է. եւ դորը սուրբ է. եւ դո´́́́ւք էք այդ տաւք էք այդ տաւք էք այդ տաւք էք այդ տաճաճաճաճարըրըրըրը» » » » 
((((Ա.Կր 3.16Ա.Կր 3.16Ա.Կր 3.16Ա.Կր 3.16----17)17)17)17)::::    

Այս հասԱյս հասԱյս հասԱյս հաստատատատատուտուտուտումը ամէն բամը ամէն բամը ամէն բամը ամէն բանէ առաջ յինէ առաջ յինէ առաջ յինէ առաջ յիշեշեշեշեցումն է ցումն է ցումն է ցումն է 
ՁԵՐ ԿՈՁԵՐ ԿՈՁԵՐ ԿՈՁԵՐ ԿՈՉՈՒՉՈՒՉՈՒՉՈՒՄԻՆ, մարՄԻՆ, մարՄԻՆ, մարՄԻՆ, մարդուն եւ մարդդուն եւ մարդդուն եւ մարդդուն եւ մարդկկկկաաաային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքի քի քի քի 
բարձր, գեբարձր, գեբարձր, գեբարձր, գեղեղեղեղեցիկ, գեցիկ, գեցիկ, գեցիկ, գերարարարազանց կոզանց կոզանց կոզանց կոչուչուչուչումինմինմինմին::::    Դուք Դուք Դուք Դուք ,,,,ԸնտրԸնտրԸնտրԸնտրուած ուած ուած ուած 
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սեսեսեսերունդ մըն էք, թարունդ մըն էք, թարունդ մըն էք, թարունդ մըն էք, թագագագագաւուուուորերերերելու կոչլու կոչլու կոչլու կոչուած քաուած քաուած քաուած քահահահահանանանանաներ, ներ, ներ, ներ, 
սրբուած նոր ազգ մը, Ասսրբուած նոր ազգ մը, Ասսրբուած նոր ազգ մը, Ասսրբուած նոր ազգ մը, Աստուտուտուտուծոյ սեծոյ սեծոյ սեծոյ սեփափափափական ժոկան ժոկան ժոկան ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը դը դը դը 
((((Ա.Պտ 2.9)Ա.Պտ 2.9)Ա.Պտ 2.9)Ա.Պտ 2.9)::::    Այս կոԱյս կոԱյս կոԱյս կոչուչուչուչումին գիմին գիմին գիմին գիտակտակտակտակցիլ՝ կը նշացիլ՝ կը նշացիլ՝ կը նշացիլ՝ կը նշանանանանակէ գիտկէ գիտկէ գիտկէ գիտ----
նալ, թէ. նալ, թէ. նալ, թէ. նալ, թէ.     

1. 1. 1. 1. ՈրՈրՈրՈրպէպէպէպէս եկես եկես եկես եկեղեղեղեղեցի՝ ՄԵՆՔ ԿԱՆՉցի՝ ՄԵՆՔ ԿԱՆՉցի՝ ՄԵՆՔ ԿԱՆՉցի՝ ՄԵՆՔ ԿԱՆՉՈՒԱԾՈՒԱԾՈՒԱԾՈՒԱԾՆԵՐ ԵՒ ՆԵՐ ԵՒ ՆԵՐ ԵՒ ՆԵՐ ԵՒ 
ԸՆՏԸՐԸՆՏԸՐԸՆՏԸՐԸՆՏԸՐՈՒԱԾՈՒԱԾՈՒԱԾՈՒԱԾՆԵՐ ԵՆՔՆԵՐ ԵՆՔՆԵՐ ԵՆՔՆԵՐ ԵՆՔ::::    ԱստԱստԱստԱստուած իր փրկուուած իր փրկուուած իր փրկուուած իր փրկութեան թեան թեան թեան 
ծրագծրագծրագծրագրին մէջ տեղ եւ դեր տուած է մերին մէջ տեղ եւ դեր տուած է մերին մէջ տեղ եւ դեր տուած է մերին մէջ տեղ եւ դեր տուած է մեզիզիզիզի::::    ՊաՊաՊաՊատատատատահահահահակակակակա----
նօնօնօնօրէն Ասրէն Ասրէն Ասրէն Աստուտուտուտուծոյ ճամծոյ ճամծոյ ճամծոյ ճամբուն վրայ ինբուն վրայ ինբուն վրայ ինբուն վրայ ինկածկածկածկածներ չենք մենք, ներ չենք մենք, ներ չենք մենք, ներ չենք մենք, 
այլ սկիզայլ սկիզայլ սկիզայլ սկիզբէն իսկ Անոր գիբէն իսկ Անոր գիբէն իսկ Անոր գիբէն իսկ Անոր գիտուտուտուտութեաթեաթեաթեանը մէջ ներնը մէջ ներնը մէջ ներնը մէջ ներկայ եղած, կայ եղած, կայ եղած, կայ եղած, 
եւ իր կողեւ իր կողեւ իր կողեւ իր կողմէ կանչմէ կանչմէ կանչմէ կանչոոոուած ենք՝ Իրը ըլւած ենք՝ Իրը ըլւած ենք՝ Իրը ըլւած ենք՝ Իրը ըլլալալալալու հալու հալու հալու համար, որովմար, որովմար, որովմար, որով----
հեհեհեհետեւ իր անտեւ իր անտեւ իր անտեւ իր անսահսահսահսահման սիման սիման սիման սիրով ու ներով ու ներով ու ներով ու ներորորորողամղամղամղամտուտուտուտութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
ԱստԱստԱստԱստուած մեզ ընտուած մեզ ընտուած մեզ ընտուած մեզ ընտրած է՝ իր զարած է՝ իր զարած է՝ իր զարած է՝ իր զաւակւակւակւակնենենեները ըլրը ըլրը ըլրը ըլլալալալալու իր լու իր լու իր լու իր 
ԵԿԵԵԿԵԵԿԵԵԿԵՂԵՑԻՂԵՑԻՂԵՑԻՂԵՑԻԻՆ մէջԻՆ մէջԻՆ մէջԻՆ մէջ::::    

2. 2. 2. 2. ՈրՈրՈրՈրպէս եկեպէս եկեպէս եկեպէս եկեղեղեղեղեցի՝ ՄԵՆՔ ՏԱցի՝ ՄԵՆՔ ՏԱցի՝ ՄԵՆՔ ՏԱցի՝ ՄԵՆՔ ՏԱՃԱՐ ԵՆՔ ԱՍՃԱՐ ԵՆՔ ԱՍՃԱՐ ԵՆՔ ԱՍՃԱՐ ԵՆՔ ԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒ----
ԾՈՅ ՀԱԾՈՅ ՀԱԾՈՅ ՀԱԾՈՅ ՀԱՄԱՐ, երբ ՔրիսՄԱՐ, երբ ՔրիսՄԱՐ, երբ ՔրիսՄԱՐ, երբ Քրիստոտոտոտոսի ձեռսի ձեռսի ձեռսի ձեռքով սրբած ենք մենք քով սրբած ենք մենք քով սրբած ենք մենք քով սրբած ենք մենք 
մեզ, մեզ, մեզ, մեզ, զԱստզԱստզԱստզԱստուած մեր մէջ կը կրենք եւ մենք մեզ անոր ուած մեր մէջ կը կրենք եւ մենք մեզ անոր ուած մեր մէջ կը կրենք եւ մենք մեզ անոր ուած մեր մէջ կը կրենք եւ մենք մեզ անոր 
նուինուինուինուիրած ենք կարած ենք կարած ենք կարած ենք կատարտարտարտարեալ ընեալ ընեալ ընեալ ընծածածածայայայայաբեբեբեբերուրուրուրումովմովմովմով::::    ՔաՔաՔաՔարերերերեղէնղէնղէնղէն    
ոեոեոեոեւէ տաւէ տաւէ տաւէ տաճաճաճաճարէ աւերէ աւերէ աւերէ աւելի գելի գելի գելի գեղեղեղեղեցիկ եւ գեցիկ եւ գեցիկ եւ գեցիկ եւ գերարարարազանց է մեր ներզանց է մեր ներզանց է մեր ներզանց է մեր ներ----
քին այս տաքին այս տաքին այս տաքին այս տաճաճաճաճարը, որուն քարը, որուն քարը, որուն քարը, որուն քահահահահանանանանանենենեները մերը մերը մերը մե´́́́նք ենք, մեզնք ենք, մեզնք ենք, մեզնք ենք, մեզ----
մէ իւմէ իւմէ իւմէ իւրարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւրըրըրըրը::::    ,,,,ԱյդԱյդԱյդԱյդպիպիպիպիսով դուք ալ որսով դուք ալ որսով դուք ալ որսով դուք ալ որպէսպէսպէսպէս    կենկենկենկենդադադադանի նի նի նի 
քաքաքաքարեր՝ Քրիսրեր՝ Քրիսրեր՝ Քրիսրեր՝ Քրիստոտոտոտոսի վէսի վէսի վէսի վէմին վրայ կը կամին վրայ կը կամին վրայ կը կամին վրայ կը կառուցռուցռուցռուցուիք իբուիք իբուիք իբուիք իբրեւ րեւ րեւ րեւ 
հոհոհոհոգեգեգեգեւոր տաւոր տաւոր տաւոր տաճար. իւճար. իւճար. իւճար. իւրարարարաքանքանքանքանչիւրդ կը դառչիւրդ կը դառչիւրդ կը դառչիւրդ կը դառնաք անանաք անանաք անանաք անարատ րատ րատ րատ 
քաքաքաքահահահահանանանանաներ եւ Յիներ եւ Յիներ եւ Յիներ եւ Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսի միսի միսի միսի միջոջոջոջոցաւ հոցաւ հոցաւ հոցաւ հոգեգեգեգեւոր ւոր ւոր ւոր 
պապապապատատատատարագ կը մարագ կը մարագ կը մարագ կը մատուտուտուտուցացացացանէք Ասնէք Ասնէք Ասնէք Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ» » » » (Ա.Պտ 2.5)(Ա.Պտ 2.5)(Ա.Պտ 2.5)(Ա.Պտ 2.5)::::    
Ասոր գործԱսոր գործԱսոր գործԱսոր գործնանանանակակակականանանանացած մէկ օրիցած մէկ օրիցած մէկ օրիցած մէկ օրիննննաաաակը մեկը մեկը մեկը մեզի կու տայ զի կու տայ զի կու տայ զի կու տայ 
ԵղիԵղիԵղիԵղիշէ, Վարշէ, Վարշէ, Վարշէ, Վարդադադադանանց հանանց հանանց հանանց հաւաւաւաւատատատատամարմարմարմարտին եւ հետին եւ հետին եւ հետին եւ հետատատատագայ գայ գայ գայ 
անցանցանցանցքեքեքեքերուն ակարուն ակարուն ակարուն ականանանանատես երտես երտես երտես երգիգիգիգիչը, որ սրբաչը, որ սրբաչը, որ սրբաչը, որ սրբազան մեր պազան մեր պազան մեր պազան մեր պա----
տետետետերազրազրազրազմին անմին անմին անմին անմիմիմիմիջաջաջաջապէս յապէս յապէս յապէս յաջորջորջորջորդող կադող կադող կադող կացուցուցուցութիւնը ներթիւնը ներթիւնը ներթիւնը ներկակակակա----
յացյացյացյացնենենենելով՝ կլով՝ կլով՝ կլով՝ կ’’’’ըսէ թէ այն ատեն մեր աշըսէ թէ այն ատեն մեր աշըսէ թէ այն ատեն մեր աշըսէ թէ այն ատեն մեր աշխարխարխարխարհին մէջ իւհին մէջ իւհին մէջ իւհին մէջ իւ----
րարարարաքանքանքանքանչիւր մարչիւր մարչիւր մարչիւր մարդու դու դու դու ,,,,ԵրԵրԵրԵրգերնգերնգերնգերն    ու մրմունջու մրմունջու մրմունջու մրմունջնենենեները Սաղրը Սաղրը Սաղրը Սաղմոսմոսմոսմոս----
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ներն էին, իսկ անոնց իրաւ ուներն էին, իսկ անոնց իրաւ ուներն էին, իսկ անոնց իրաւ ուներն էին, իսկ անոնց իրաւ ուրարարարախուխուխուխութիւնը սուրբ Գրքեթիւնը սուրբ Գրքեթիւնը սուրբ Գրքեթիւնը սուրբ Գրքե----
րու ընրու ընրու ընրու ընթերթերթերթերցումն էրցումն էրցումն էրցումն էր::::    Ամէն մարդ ինքն իր մէջ եկեԱմէն մարդ ինքն իր մէջ եկեԱմէն մարդ ինքն իր մէջ եկեԱմէն մարդ ինքն իր մէջ եկեղեղեղեղեցի էր ցի էր ցի էր ցի էր 
եւ ինքն իր քաեւ ինքն իր քաեւ ինքն իր քաեւ ինքն իր քահահահահանան. իւնան. իւնան. իւնան. իւրարարարաքանքանքանքանչիւր մարչիւր մարչիւր մարչիւր մարմին սուրբ սեմին սուրբ սեմին սուրբ սեմին սուրբ սե----
ղան էր, եւ անոնց հողան էր, եւ անոնց հողան էր, եւ անոնց հողան էր, եւ անոնց հոգիգիգիգինենենեները՝ ընրը՝ ընրը՝ ընրը՝ ընդուդուդուդունենենենելի պալի պալի պալի պատատատատարագրագրագրագ» » » » 
((((ՎեՎեՎեՎեցեցեցեցերորդ յերորդ յերորդ յերորդ յեղաղաղաղանակ)նակ)նակ)նակ)::::    

3. 3. 3. 3. ՈրՈրՈրՈրպէս Եկեպէս Եկեպէս Եկեպէս Եկեղեղեղեղեցի՝ ՄԵՆՔ ՄԱՍՆ ԵՆՔ ՔՐԻՍցի՝ ՄԵՆՔ ՄԱՍՆ ԵՆՔ ՔՐԻՍցի՝ ՄԵՆՔ ՄԱՍՆ ԵՆՔ ՔՐԻՍցի՝ ՄԵՆՔ ՄԱՍՆ ԵՆՔ ՔՐԻՍՏՈՏՈՏՈՏՈՍԻ ՍԻ ՍԻ ՍԻ 
ՄԱՐՄՄԱՐՄՄԱՐՄՄԱՐՄՆԻՆՆԻՆՆԻՆՆԻՆ::::    ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ եկերեւ եկերեւ եկերեւ եկեղեղեղեղեցին Քրիսցին Քրիսցին Քրիսցին Քրիստոտոտոտոսի մարսի մարսի մարսի մարմինն էմինն էմինն էմինն է::::    
Զուտ վեԶուտ վեԶուտ վեԶուտ վերարարարացացացացական, խորհրկան, խորհրկան, խորհրկան, խորհրդադադադապաշպաշպաշպաշտատատատական բական բական բական բացատցատցատցատրուրուրուրու----
թիւն մը չէ ասիթիւն մը չէ ասիթիւն մը չէ ասիթիւն մը չէ ասիկա, այլ հասկա, այլ հասկա, այլ հասկա, այլ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնը Քրիսթիւնը Քրիսթիւնը Քրիսթիւնը Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
իսիսիսիսկակակակական եկեկան եկեկան եկեկան եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին եւ կեանին եւ կեանին եւ կեանին եւ կեանքինքինքինքին::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի Եկեսի Եկեսի Եկեսի Եկեղեղեղեղե----
ցին քրիսցին քրիսցին քրիսցին քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաականկանկանկան    զազազազանանանանազան եկեզան եկեզան եկեզան եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեներու ընրու ընրու ընրու ընտատատատա----
նիքնիքնիքնիքնենենեներէն կը բաղրէն կը բաղրէն կը բաղրէն կը բաղկակակականայ եւ ասոնք իրենց կարնայ եւ ասոնք իրենց կարնայ եւ ասոնք իրենց կարնայ եւ ասոնք իրենց կարգին գուգին գուգին գուգին գու----
մարն ենմարն ենմարն ենմարն են    ոեոեոեոեւէ ժուէ ժուէ ժուէ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի կամ հադի կամ հադի կամ հադի կամ հաւաւաւաւաքաքաքաքակակակականունունունութեան թեան թեան թեան 
պատպատպատպատկակակականող աննող աննող աննող անհատ հահատ հահատ հահատ հաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալնենենեներուն. սարուն. սարուն. սարուն. սակայն բոկայն բոկայն բոկայն բո----
լոլոլոլորը միրը միրը միրը միաաաասին կը հասկցսին կը հասկցսին կը հասկցսին կը հասկցուին որուին որուին որուին որպէպէպէպէս ՄԷԿ ԵԿԵս ՄԷԿ ԵԿԵս ՄԷԿ ԵԿԵս ՄԷԿ ԵԿԵՂԵՂԵՂԵՂԵՑԻ, ուՑԻ, ուՑԻ, ուՑԻ, ու----
նենենենենանանանալով մէկ ու միլով մէկ ու միլով մէկ ու միլով մէկ ու միակ գլուխ մը՝ որ է Քրիսակ գլուխ մը՝ որ է Քրիսակ գլուխ մը՝ որ է Քրիսակ գլուխ մը՝ որ է Քրիստոստոստոստոս::::    ,,,,ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս պէս պէս պէս 
մարմարմարմարմիմիմիմինը իր զանը իր զանը իր զանը իր զանանանանազան անզան անզան անզան անդամդամդամդամնենենեներով մէկ ամրով մէկ ամրով մէկ ամրով մէկ ամբողբողբողբողջուջուջուջու----
թիւն է, այթիւն է, այթիւն է, այթիւն է, այսինքն բոսինքն բոսինքն բոսինքն բոլոր անլոր անլոր անլոր անդամդամդամդամնենենեները միրը միրը միրը միաաաասին մէկ մարսին մէկ մարսին մէկ մարսին մէկ մար----
մին կը կազմին կը կազմին կը կազմին կը կազմեն, նոյմեն, նոյմեն, նոյմեն, նոյնպէս է նանպէս է նանպէս է նանպէս է նաեւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիստոստոստոստոս::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
մենք բոմենք բոմենք բոմենք բոլորս՝ հրեալորս՝ հրեալորս՝ հրեալորս՝ հրեայ թէ հեյ թէ հեյ թէ հեյ թէ հեթաթաթաթանոս, ծանոս, ծանոս, ծանոս, ծառայ թէ ազատ, նոյն ռայ թէ ազատ, նոյն ռայ թէ ազատ, նոյն ռայ թէ ազատ, նոյն 
ՀոգիՀոգիՀոգիՀոգիով մկրտուեով մկրտուեով մկրտուեով մկրտուեցանք մէկ մարցանք մէկ մարցանք մէկ մարցանք մէկ մարմին կազմին կազմին կազմին կազմեմեմեմելու հալու հալու հալու համար եւ մար եւ մար եւ մար եւ 
ամէնքս ալ նոյն Հոգիամէնքս ալ նոյն Հոգիամէնքս ալ նոյն Հոգիամէնքս ալ նոյն Հոգիէն խմեէն խմեէն խմեէն խմեցինքցինքցինքցինք» » » » (Ա.Կր 12. 12(Ա.Կր 12. 12(Ա.Կր 12. 12(Ա.Կր 12. 12----13)13)13)13)::::    
Մենք անՄենք անՄենք անՄենք անդամդամդամդամներն ենք այդ մարմներն ենք այդ մարմներն ենք այդ մարմներն ենք այդ մարմնին, եւ մեր ամնին, եւ մեր ամնին, եւ մեր ամնին, եւ մեր ամբողբողբողբողջուջուջուջու----
թիւնը կը գտնենք միայն Քրիսթիւնը կը գտնենք միայն Քրիսթիւնը կը գտնենք միայն Քրիսթիւնը կը գտնենք միայն Քրիստոտոտոտոսի մէջսի մէջսի մէջսի մէջ::::    ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին, այս ցին, այս ցին, այս ցին, այս 
ձեձեձեձեւով,ւով,ւով,ւով,    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի ՄԱՐՄսի ՄԱՐՄսի ՄԱՐՄսի ՄԱՐՄՆԱՆԱՆԱՆԱՒՈՐ ՆԵՐՒՈՐ ՆԵՐՒՈՐ ՆԵՐՒՈՐ ՆԵՐԿԱԿԱԿԱԿԱՅՈՒՅՈՒՅՈՒՅՈՒԹԻՒՆՆ է ԹԻՒՆՆ է ԹԻՒՆՆ է ԹԻՒՆՆ է 
այս աշայս աշայս աշայս աշխարխարխարխարհի վրայ, եւ ԼՐՈՒհի վրայ, եւ ԼՐՈՒհի վրայ, եւ ԼՐՈՒհի վրայ, եւ ԼՐՈՒՄԸ կամ ԱՄՄԸ կամ ԱՄՄԸ կամ ԱՄՄԸ կամ ԱՄԲՈՂԲՈՂԲՈՂԲՈՂՋԱՋԱՋԱՋԱՑՈՒՑՈՒՑՈՒՑՈՒ----
ՄԸ կոչՄԸ կոչՄԸ կոչՄԸ կոչուած է Քրիսուած է Քրիսուած է Քրիսուած է Քրիստոտոտոտոսի (Եփ 1.22սի (Եփ 1.22սի (Եփ 1.22սի (Եփ 1.22----23), 23), 23), 23), որովորովորովորովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
Անոր մարմԱնոր մարմԱնոր մարմԱնոր մարմնանանանաւոր ներւոր ներւոր ներւոր ներկակակակայույույույութեամթեամթեամթեամբը կը լեցբը կը լեցբը կը լեցբը կը լեցնէ այս աշնէ այս աշնէ այս աշնէ այս աշ----
խարխարխարխարհը, անոր չորս ծահը, անոր չորս ծահը, անոր չորս ծահը, անոր չորս ծագեգեգեգերունրունրունրուն::::    Եւ որովԵւ որովԵւ որովԵւ որովհեհեհեհետեւ մենք ենք տեւ մենք ենք տեւ մենք ենք տեւ մենք ենք 
այդ Մաայդ Մաայդ Մաայդ Մարրրրմիմիմիմինը, մենք աշնը, մենք աշնը, մենք աշնը, մենք աշխարխարխարխարհին կը ներհին կը ներհին կը ներհին կը ներկակակակայայայայանանք, ունանք, ունանք, ունանք, ու----
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րեմն, որրեմն, որրեմն, որրեմն, որպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիստոտոտոտոսի մաս, Քրիսսի մաս, Քրիսսի մաս, Քրիսսի մաս, Քրիստոտոտոտոսի ներսի ներսի ներսի ներկակակակայայայայացուցուցուցու----
ցիչ, Քրիսցիչ, Քրիսցիչ, Քրիսցիչ, Քրիստոտոտոտոսի դեսսի դեսսի դեսսի դեսպան (Բ.Կր 5.20). կոպան (Բ.Կր 5.20). կոպան (Բ.Կր 5.20). կոպան (Բ.Կր 5.20). կոչում մը՝ այնչում մը՝ այնչում մը՝ այնչում մը՝ այնքան քան քան քան 
բարձր՝ որ կը հարբարձր՝ որ կը հարբարձր՝ որ կը հարբարձր՝ որ կը հարկադկադկադկադրէ մեզ ըստ այնմ կենրէ մեզ ըստ այնմ կենրէ մեզ ըստ այնմ կենրէ մեզ ըստ այնմ կենցացացացաղաղաղաղավավավավարերերերե----
լու այս աշլու այս աշլու այս աշլու այս աշխարխարխարխարհի մէջհի մէջհի մէջհի մէջ::::    

4. 4. 4. 4. ՈրՈրՈրՈրպէս ԵԿԵպէս ԵԿԵպէս ԵԿԵպէս ԵԿԵՂԵՂԵՂԵՂԵՑԻ՝ ՄՑԻ՝ ՄՑԻ՝ ՄՑԻ՝ ՄԵՆՔ ԸՆԵՆՔ ԸՆԵՆՔ ԸՆԵՆՔ ԸՆՏԱՏԱՏԱՏԱՆԻՔՆ ԵՆՔ ԱՍՆԻՔՆ ԵՆՔ ԱՍՆԻՔՆ ԵՆՔ ԱՍՆԻՔՆ ԵՆՔ ԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒ----
ԾՈՅԾՈՅԾՈՅԾՈՅ::::    Ամէն մարդ պատԱմէն մարդ պատԱմէն մարդ պատԱմէն մարդ պատկակակականենենենելուլուլուլութիւն մը ութիւն մը ութիւն մը ութիւն մը ունի՝ որ իրեն կու նի՝ որ իրեն կու նի՝ որ իրեն կու նի՝ որ իրեն կու 
տայ իր ինքտայ իր ինքտայ իր ինքտայ իր ինքնունունունութեան դրոշթեան դրոշթեան դրոշթեան դրոշմը եւ գիմը եւ գիմը եւ գիմը եւ գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Մենք գիՄենք գիՄենք գիՄենք գի----
տենք թէ Եկետենք թէ Եկետենք թէ Եկետենք թէ Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ սուրբ Աւաւոյ սուրբ Աւաւոյ սուրբ Աւաւոյ սուրբ Աւազազազազանէն մեր ծնուննէն մեր ծնուննէն մեր ծնուննէն մեր ծնունդով ու դով ու դով ու դով ու 
կնունկնունկնունկնունքով կը պատքով կը պատքով կը պատքով կը պատկակակականինք Քրիսնինք Քրիսնինք Քրիսնինք Քրիստոտոտոտոսի. պատսի. պատսի. պատսի. պատկակակականենենենելիուլիուլիուլիու----
թեամբ մը՝ ոթեամբ մը՝ ոթեամբ մը՝ ոթեամբ մը՝ որ հոր հոր հոր հոգեգեգեգեկան կապ չէկան կապ չէկան կապ չէկան կապ չէ´́́́    պարպարպարպարզազազազապէս, այլ շատ աւեպէս, այլ շատ աւեպէս, այլ շատ աւեպէս, այլ շատ աւե----
լի շօլի շօլի շօլի շօշաշաշաշափեփեփեփելի, մարմլի, մարմլի, մարմլի, մարմնանանանաւորւորւորւոր    յայայայարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութիւն մը կը ցուցթիւն մը կը ցուցթիւն մը կը ցուցթիւն մը կը ցուցնէնէնէնէ::::    ԱրԱրԱրԱր----
դադադադարեւ, մեր այդ ծնունրեւ, մեր այդ ծնունրեւ, մեր այդ ծնունրեւ, մեր այդ ծնունդով դով դով դով ,,,,Մենք Անոր մարմՄենք Անոր մարմՄենք Անոր մարմՄենք Անոր մարմնի աննի աննի աննի անդամդամդամդամներն ներն ներն ներն 
ենք, ԱՆՈՐ ՄԻենք, ԱՆՈՐ ՄԻենք, ԱՆՈՐ ՄԻենք, ԱՆՈՐ ՄԻՍԷՆ ՈՒ ՈՍՍԷՆ ՈՒ ՈՍՍԷՆ ՈՒ ՈՍՍԷՆ ՈՒ ՈՍԿՈՐԿՈՐԿՈՐԿՈՐՆԵՆԵՆԵՆԵՐԷՆՐԷՆՐԷՆՐԷՆ» » » » (Եփ 5.30)(Եփ 5.30)(Եփ 5.30)(Եփ 5.30)::::    ԹանձԹանձԹանձԹանձ----
րարարարական, մարմկան, մարմկան, մարմկան, մարմնանանանական զօկան զօկան զօկան զօրեղ հասրեղ հասրեղ հասրեղ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւն մը կայ այս թիւն մը կայ այս թիւն մը կայ այս թիւն մը կայ այս 
պատպատպատպատկակակականենենենելուլուլուլութեան մէջ, զոր մենք այլ բաթեան մէջ, զոր մենք այլ բաթեան մէջ, զոր մենք այլ բաթեան մէջ, զոր մենք այլ բացատցատցատցատրուրուրուրութեամբ կը թեամբ կը թեամբ կը թեամբ կը 
կոկոկոկոչենք ԱՐԵչենք ԱՐԵչենք ԱՐԵչենք ԱՐԵՆԱԿՆԱԿՆԱԿՆԱԿՑՈՒՑՈՒՑՈՒՑՈՒԹԻՒՆ, ԱԶԹԻՒՆ, ԱԶԹԻՒՆ, ԱԶԹԻՒՆ, ԱԶԳԱԳԱԳԱԳԱԿԱԿԱԿԱԿԱՆՈՒՆՈՒՆՈՒՆՈՒԹԻՒՆ, ԸՆԹԻՒՆ, ԸՆԹԻՒՆ, ԸՆԹԻՒՆ, ԸՆՏԱՏԱՏԱՏԱ----
ՆՈՒՆՈՒՆՈՒՆՈՒԹԻՒՆԹԻՒՆԹԻՒՆԹԻՒՆ::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս իր ծնունտոս իր ծնունտոս իր ծնունտոս իր ծնունդով եկաւ մարդդով եկաւ մարդդով եկաւ մարդդով եկաւ մարդկակակակային մեր յին մեր յին մեր յին մեր 
ընընընընտատատատանինինինիքին մէջ մեր եղքին մէջ մեր եղքին մէջ մեր եղքին մէջ մեր եղբայբայբայբայրը ըլրը ըլրը ըլրը ըլլալալալալու, որլու, որլու, որլու, որպէսպէսպէսպէսզի մեզի մեզի մեզի մեզի հոզի հոզի հոզի հոգեգեգեգե----
ւոր ծնունդ շնուոր ծնունդ շնուոր ծնունդ շնուոր ծնունդ շնորրրրհեհեհեհելով՝ մեզ իրեն եղլով՝ մեզ իրեն եղլով՝ մեզ իրեն եղլով՝ մեզ իրեն եղբայր ուբայր ուբայր ուբայր ունենենենենայ նանայ նանայ նանայ նաեւ Ասեւ Ասեւ Ասեւ Աս----
տուտուտուտուծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ընտատատատանինինինիքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչոչոչոչո´́́́ւ Առաքւ Առաքւ Առաքւ Առաքեաեաեաեալը կը յիլը կը յիլը կը յիլը կը յի----
շեցշեցշեցշեցնէ մենէ մենէ մենէ մեզի. զի. զի. զի. ,,,,ԱյԱյԱյԱյլեւս Ասլեւս Ասլեւս Ասլեւս Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ համար օտար չէք դուք, ոչ ալ մար օտար չէք դուք, ոչ ալ մար օտար չէք դուք, ոչ ալ մար օտար չէք դուք, ոչ ալ 
պանպանպանպանդուխտ, այլ՝ հադուխտ, այլ՝ հադուխտ, այլ՝ հադուխտ, այլ՝ համամամամաքաքաքաքաղաղաղաղաքաքաքաքացի էք սուրցի էք սուրցի էք սուրցի էք սուրբեբեբեբերուն եւ Ասրուն եւ Ասրուն եւ Ասրուն եւ Աս----
տուտուտուտուծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ընտատատատանինինինիքին անքին անքին անքին անդամդամդամդամ» » » » (Եփ 2(Եփ 2(Եփ 2(Եփ 2.19).19).19).19)::::    ՈՈՈՈ՜՜՜՜վ կրնայ աւեվ կրնայ աւեվ կրնայ աւեվ կրնայ աւելի լի լի լի 
ազնուաազնուաազնուաազնուական կոկան կոկան կոկան կոչում շնորչում շնորչում շնորչում շնորհել մեհել մեհել մեհել մեզի, քան Եկեզի, քան Եկեզի, քան Եկեզի, քան Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ շնորւոյ շնորւոյ շնորւոյ շնորհած հած հած հած 
այս կոայս կոայս կոայս կոչուչուչուչումըմըմըմը::::    

ԱԱԱԱ´́́́յս է Եկեյս է Եկեյս է Եկեյս է Եկեղեղեղեղեցին. եւ այդ իսկ պատցին. եւ այդ իսկ պատցին. եւ այդ իսկ պատցին. եւ այդ իսկ պատճաճաճաճառաւ Եկեռաւ Եկեռաւ Եկեռաւ Եկեղեղեղեղե----
ցին ՄԻՈՒցին ՄԻՈՒցին ՄԻՈՒցին ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԽԱԹԵԱՆ ԽԱԹԵԱՆ ԽԱԹԵԱՆ ԽԱՐԻՍԽՆ Է ամՐԻՍԽՆ Է ամՐԻՍԽՆ Է ամՐԻՍԽՆ Է ամբողջ մարդբողջ մարդբողջ մարդբողջ մարդկուկուկուկութեան թեան թեան թեան 
հահահահամար, ինչմար, ինչմար, ինչմար, ինչպէս իւպէս իւպէս իւպէս իւրարարարաքանքանքանքանչիւր ժոչիւր ժոչիւր ժոչիւր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի հադի հադի հադի համարմարմարմար::::    
Անոր մէջ աԱնոր մէջ աԱնոր մէջ աԱնոր մէջ ամէն հոմէն հոմէն հոմէն հոսանքսանքսանքսանքներ եւ ամէն տաներ եւ ամէն տաներ եւ ամէն տաներ եւ ամէն տարարարարակարկարկարկարծուծուծուծու----
թիւնթիւնթիւնթիւններ կու գան ներներ կու գան ներներ կու գան ներներ կու գան ներդաշդաշդաշդաշնակ մինակ մինակ մինակ միասասասասնունունունութեամբ նոր թեամբ նոր թեամբ նոր թեամբ նոր 
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մարմարմարմարմին մը կազմին մը կազմին մը կազմին մը կազմեմեմեմելու, որովլու, որովլու, որովլու, որովհեհեհեհետեւ Աստեւ Աստեւ Աստեւ Աստուտուտուտուծոյ սիծոյ սիծոյ սիծոյ սիրոյ հնորոյ հնորոյ հնորոյ հնո----
ցին քուցին քուցին քուցին քուրան է անիրան է անիրան է անիրան է անիկա, ուրկա, ուրկա, ուրկա, ուրկէ անցկէ անցկէ անցկէ անցնող իւնող իւնող իւնող իւրարարարաքանքանքանքանչիւր չիւր չիւր չիւր 
մարդ կը սրբուի եւ այդ սէմարդ կը սրբուի եւ այդ սէմարդ կը սրբուի եւ այդ սէմարդ կը սրբուի եւ այդ սէրը կը փայրը կը փայրը կը փայրը կը փայլեցլեցլեցլեցնէ իր աննէ իր աննէ իր աննէ իր անձին ձին ձին ձին 
վրայվրայվրայվրայ::::    

ԱյԱյԱյԱյոոոո´́́́, , , , ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին աշցին աշցին աշցին աշխարխարխարխարհի վրայ մարմհի վրայ մարմհի վրայ մարմհի վրայ մարմնացնացնացնացեալ Սիեալ Սիեալ Սիեալ Սի----
րոյ մարմրոյ մարմրոյ մարմրոյ մարմնանանանացած վկացած վկացած վկացած վկայույույույութիւնն էթիւնն էթիւնն էթիւնն է::::    
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ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԱԾ, ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԱԾ ԵՒԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԱԾ, ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԱԾ ԵՒԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԱԾ, ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԱԾ ԵՒԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԱԾ, ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԱԾ ԵՒ    

ՍՐԲՈՒԱԾ՝ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋՍՐԲՈՒԱԾ՝ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋՍՐԲՈՒԱԾ՝ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋՍՐԲՈՒԱԾ՝ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ    
    
Այս խօԱյս խօԱյս խօԱյս խօսսսսքը իբքը իբքը իբքը իբրեւ պատրեւ պատրեւ պատրեւ պատգամ կարգամ կարգամ կարգամ կարդացդացդացդացուած է Ուրուած է Ուրուած է Ուրուած է Ուր----

բաթ 18 Յուբաթ 18 Յուբաթ 18 Յուբաթ 18 Յունիս 1993նիս 1993նիս 1993նիս 1993----ին, Հայց. Առաին, Հայց. Առաին, Հայց. Առաին, Հայց. Առաքեքեքեքելալալալական Եկեկան Եկեկան Եկեկան Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ւոյ ւոյ ւոյ 
ԵրիԵրիԵրիԵրիտատատատասարդսարդսարդսարդնենենեներու հարու հարու հարու հաւաւաւաւաքոյքոյքոյքոյթի մը առիթի մը առիթի մը առիթի մը առիթով կազթով կազթով կազթով կազմամամամա----
կերպկերպկերպկերպուած ուած ուած ուած ,,,,ՄիուՄիուՄիուՄիութեան Աղօթքթեան Աղօթքթեան Աղօթքթեան Աղօթք» » » » հանհանհանհանդիպման ընդիպման ընդիպման ընդիպման ընթացթացթացթացքին, քին, քին, քին, 
ՊիքՊիքՊիքՊիքֆաֆաֆաֆայա, յա, յա, յա, ,,,,ՄիՄիՄիՄիշել Ճէշել Ճէշել Ճէշել Ճէմամամամայել Հասյել Հասյել Հասյել Հաստատատատատուտուտուտութեանթեանթեանթեան» » » » մատմատմատմատրան րան րան րան 
մէջմէջմէջմէջ::::    

    
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական Եկեկան Եկեկան Եկեկան Եկեղեղեղեղեցին, որ մենքցին, որ մենքցին, որ մենքցին, որ մենք    ենք,ենք,ենք,ենք,    Նոր Նոր Նոր Նոր 

ԿտաԿտաԿտաԿտակակակակարարարարանին մէջ սահնին մէջ սահնին մէջ սահնին մէջ սահմանմանմանմանուած է՝ իբուած է՝ իբուած է՝ իբուած է՝ իբրեւ.րեւ.րեւ.րեւ.----    
ա.ա.ա.ա.,,,,ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեղեղեղեղեցինցինցինցին» » » » կկկկամ հաամ հաամ հաամ համայնմայնմայնմայնքը (Գրծ 20.28քը (Գրծ 20.28քը (Գրծ 20.28քը (Գրծ 20.28::::    

Ա. Կր. 15.9),Ա. Կր. 15.9),Ա. Կր. 15.9),Ա. Կր. 15.9),    
բ. բ. բ. բ. ,,,,ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի Մարսի Մարսի Մարսի Մարմիմիմիմինընընընը» (» (» (» (Ա.Կր 12.27Ա.Կր 12.27Ա.Կր 12.27Ա.Կր 12.27::::    Հմմտ Հռ 12.5Հմմտ Հռ 12.5Հմմտ Հռ 12.5Հմմտ Հռ 12.5::::    

Ա.Կր 12.12 եւ 27Ա.Կր 12.12 եւ 27Ա.Կր 12.12 եւ 27Ա.Կր 12.12 եւ 27::::    Եփ 1.23, 4.12, 5.23Եփ 1.23, 4.12, 5.23Եփ 1.23, 4.12, 5.23Եփ 1.23, 4.12, 5.23::::    Կղ 1.18 եւ 24),Կղ 1.18 եւ 24),Կղ 1.18 եւ 24),Կղ 1.18 եւ 24),    
գ. գ. գ. գ. ,,,,ԿենԿենԿենԿենդադադադանի Ասնի Ասնի Ասնի Աստուտուտուտուծոյն Ործոյն Ործոյն Ործոյն Որդիդիդիդինենենեներըրըրըրը» (» (» (» (Հռ 9.26),Հռ 9.26),Հռ 9.26),Հռ 9.26),    
դ. դ. դ. դ. ,,,,ՍուրՍուրՍուրՍուրբեբեբեբերուն քարուն քարուն քարուն քաղաղաղաղաքաքաքաքացիցիցիցինենենեներըրըրըրը» (» (» (» (Եփ 2.19),Եփ 2.19),Եփ 2.19),Եփ 2.19),    
ե. ե. ե. ե. ,,,,ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ընտատատատանինինինիքըքըքըքը» (» (» (» (Եփ 2.19),Եփ 2.19),Եփ 2.19),Եփ 2.19),    
զ. զ. զ. զ. ,,,,ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ընտրծոյ ընտրծոյ ընտրծոյ ընտրեալ ժոեալ ժոեալ ժոեալ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդըդըդըդը», », », », ,,,,ԸնԸնԸնԸնտիր Ցեղ տիր Ցեղ տիր Ցեղ տիր Ցեղ 

մըմըմըմը», », », », ,,,,Սուրբ ազգ մըՍուրբ ազգ մըՍուրբ ազգ մըՍուրբ ազգ մը» » » » եւ եւ եւ եւ ,,,,ԹաԹաԹաԹագագագագաւուուուորարարարական քական քական քական քահահահահանանանանայույույույու----
թիւնթիւնթիւնթիւն» (» (» (» (Ա.Պտ 2.9Ա.Պտ 2.9Ա.Պտ 2.9Ա.Պտ 2.9----10101010::::    Հմմտ Հռ 9.25Հմմտ Հռ 9.25Հմմտ Հռ 9.25Հմմտ Հռ 9.25----26),26),26),26),    

է. է. է. է. ,,,,ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ տուծոյ տուծոյ տուծոյ տունընընընը» (» (» (» (Ա.Տմ 3.15), Ա.Տմ 3.15), Ա.Տմ 3.15), Ա.Տմ 3.15), ,,,,ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ տածոյ տածոյ տածոյ տաճաճաճաճա----
րը եւ բնարը եւ բնարը եւ բնարը եւ բնակակակակարարարարանը՝ Հոգնը՝ Հոգնը՝ Հոգնը՝ Հոգւով Սրբւով Սրբւով Սրբւով Սրբովովովով» (» (» (» (Եփ 2.21Եփ 2.21Եփ 2.21Եփ 2.21----22),22),22),22),    

ը. ը. ը. ը. ,,,,ՃշմարՃշմարՃշմարՃշմարտուտուտուտութեան սիւնըթեան սիւնըթեան սիւնըթեան սիւնը    եւ խաեւ խաեւ խաեւ խարիսրիսրիսրիսխըխըխըխը» (» (» (» (Ա.Տմ Ա.Տմ Ա.Տմ Ա.Տմ 
3.15),3.15),3.15),3.15),    

    
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին նացին նացին նացին նաեւ նկաեւ նկաեւ նկաեւ նկարագրրագրրագրրագրուած է իբուած է իբուած է իբուած է իբրեւ՝րեւ՝րեւ՝րեւ՝    
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1.1.1.1.----    Հօր ԱսՀօր ԱսՀօր ԱսՀօր Աստուտուտուտուծոյ ործոյ ործոյ ործոյ որդեդեդեդեգիր դարգիր դարգիր դարգիր դարձած եւ անոր ճշմաձած եւ անոր ճշմաձած եւ անոր ճշմաձած եւ անոր ճշմա----
րիտ հայրիտ հայրիտ հայրիտ հայրուրուրուրութեան մէջ ապթեան մէջ ապթեան մէջ ապթեան մէջ ապրող որրող որրող որրող որդիդիդիդինենենեներու հարու հարու հարու համախմմախմմախմմախմբուբուբուբու----
մը (հմմտ Մտ 6.9 եւ 14մը (հմմտ Մտ 6.9 եւ 14մը (հմմտ Մտ 6.9 եւ 14մը (հմմտ Մտ 6.9 եւ 14----15,23.815,23.815,23.815,23.8----9 9 9 9 եւլն)եւլն)եւլն)եւլն)::::    

2.2.2.2.----    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ յածոյ յածոյ յածոյ յաւեւեւեւետատատատակից Որդկից Որդկից Որդկից Որդւոյն՝ Քրիսւոյն՝ Քրիսւոյն՝ Քրիսւոյն՝ Քրիստոտոտոտոսի սիսի սիսի սիսի սի----
րորորորովը յատվը յատվը յատվը յատկանկանկանկանշուող եւ ճանչշուող եւ ճանչշուող եւ ճանչշուող եւ ճանչցուող եւ այդ սիցուող եւ այդ սիցուող եւ այդ սիցուող եւ այդ սիրով ու րով ու րով ու րով ու 
աղօթաղօթաղօթաղօթքովքովքովքով    ապապապապրող ու աճող կենրող ու աճող կենրող ու աճող կենրող ու աճող կենդադադադանի Մարնի Մարնի Մարնի Մարմիմիմիմինը (տենը (տենը (տենը (տե´́́́ս Յհ ս Յհ ս Յհ ս Յհ 
13.3413.3413.3413.34----35353535::::    Ա.Յհ 2.5Ա.Յհ 2.5Ա.Յհ 2.5Ա.Յհ 2.5::::    ՀմմտՀմմտՀմմտՀմմտ    Եփ 3.19Եփ 3.19Եփ 3.19Եփ 3.19::::    Կղ 3.14 եւլն)Կղ 3.14 եւլն)Կղ 3.14 եւլն)Կղ 3.14 եւլն)::::    

3.3.3.3.----    ԿենԿենԿենԿենդադադադանանանանարար Ս. Հոգիրար Ս. Հոգիրար Ս. Հոգիրար Ս. Հոգիով լեցով լեցով լեցով լեցուած, Ս. Հոգիի ուած, Ս. Հոգիի ուած, Ս. Հոգիի ուած, Ս. Հոգիի 
առաջառաջառաջառաջնորնորնորնորդուդուդուդութեան յանձնթեան յանձնթեան յանձնթեան յանձնուած եւ Ս. Հոգիուած եւ Ս. Հոգիուած եւ Ս. Հոգիուած եւ Ս. Հոգիով գորով գորով գորով գործող անծող անծող անծող ան----
դամդամդամդամնենենեներու միուրու միուրու միուրու միութիւնը, որուն մէջ Ս. Հոթիւնը, որուն մէջ Ս. Հոթիւնը, որուն մէջ Ս. Հոթիւնը, որուն մէջ Ս. Հոգին զագին զագին զագին զանանանանազան զան զան զան 
պարպարպարպարգեւգեւգեւգեւներ բաշներ բաշներ բաշներ բաշխած եւ տարխած եւ տարխած եւ տարխած եւ տարբերբերբերբեր----տարտարտարտարբեր պաշբեր պաշբեր պաշբեր պաշտօնտօնտօնտօններ ներ ներ ներ 
կարկարկարկարգած է՝ եկեգած է՝ եկեգած է՝ եկեգած է՝ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ օգոււոյ օգոււոյ օգոււոյ օգուտին հատին հատին հատին համար (Ա.Կր 12.4մար (Ա.Կր 12.4մար (Ա.Կր 12.4մար (Ա.Կր 12.4----5555    եւ եւ եւ եւ 
28 28 28 28 եւլն)եւլն)եւլն)եւլն)::::    

ԱԱԱԱ´́́́յս է եւ այսյս է եւ այսյս է եւ այսյս է եւ այսպէպէպէպէ´́́́ս պէտք է ըլս պէտք է ըլս պէտք է ըլս պէտք է ըլլայ Ասլայ Ասլայ Ասլայ Աստոտոտոտոււււծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեղեղեղեղե----
ցին, Քրիսցին, Քրիսցին, Քրիսցին, Քրիստոտոտոտոսի սուրբ Եկեսի սուրբ Եկեսի սուրբ Եկեսի սուրբ Եկեղեղեղեղեցինցինցինցին::::    

Բայց, գիԲայց, գիԲայց, գիԲայց, գիտենք բոտենք բոտենք բոտենք բոլորս ալ, որ եկելորս ալ, որ եկելորս ալ, որ եկելորս ալ, որ եկեղեղեղեղեցին իտցին իտցին իտցին իտէաէաէաէալալալալա----
կան այս պատկան այս պատկան այս պատկան այս պատկեկեկեկերը չէ ներրը չէ ներրը չէ ներրը չէ ներկակակակայայայայացուցուցուցուցած պատցած պատցած պատցած պատմումումումութեան թեան թեան թեան 
ընընընընթացթացթացթացքին եւ չի ներքին եւ չի ներքին եւ չի ներքին եւ չի ներկակակակայացյացյացյացներ նաներ նաներ նաներ նաեւ այեւ այեւ այեւ այսօր երկսօր երկսօր երկսօր երկրի վրայրի վրայրի վրայրի վրայ::::    
ԸնդԸնդԸնդԸնդհահահահակակակակառառառառակը, երբ մեր շուրկը, երբ մեր շուրկը, երբ մեր շուրկը, երբ մեր շուրջը կը նաջը կը նաջը կը նաջը կը նայինք՝ Քրիսյինք՝ Քրիսյինք՝ Քրիսյինք՝ Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
եկեեկեեկեեկեղեցիղեցիղեցիղեցիին մէջ կը տեսին մէջ կը տեսին մէջ կը տեսին մէջ կը տեսնենք առանենք առանենք առանենք առաւեւեւեւելալալալաբար մարդբար մարդբար մարդբար մարդկակակակային յին յին յին 
տարտարտարտարրին գերին գերին գերին գերարարարակակակակայույույույութիւնը, աշթիւնը, աշթիւնը, աշթիւնը, աշխարխարխարխարհին կապհին կապհին կապհին կապուած մտաուած մտաուած մտաուած մտա----
ծոծոծոծողուղուղուղութեան գեթեան գեթեան գեթեան գերակշրակշրակշրակշռուռուռուռութիւնը, աշթիւնը, աշթիւնը, աշթիւնը, աշխարխարխարխարհի քահի քահի քահի քաղաղաղաղաքաքաքաքացիուցիուցիուցիու----
թեան կապթեան կապթեան կապթեան կապուաուաուաուածուծուծուծութիւնը, Ասթիւնը, Ասթիւնը, Ասթիւնը, Աստուտուտուտուծոյ ընտծոյ ընտծոյ ընտծոյ ընտրուրուրուրութեթեթեթենէն եւ նէն եւ նէն եւ նէն եւ 
սրբուսրբուսրբուսրբութեթեթեթենէն հենէն հենէն հենէն հեռու վիռու վիռու վիռու վիճակ մը, որ կըճակ մը, որ կըճակ մը, որ կըճակ մը, որ կը    դժուադժուադժուադժուարացրացրացրացնէ ըսել՝ նէ ըսել՝ նէ ըսել՝ նէ ըսել՝ 
թէ իրօք Ասթէ իրօք Ասթէ իրօք Ասթէ իրօք Աստուտուտուտուծո՞յ ործո՞յ ործո՞յ ործո՞յ որդիդիդիդիներն ենք, Ասներն ենք, Ասներն ենք, Ասներն ենք, Աստուտուտուտուծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ընտատատատանինինինի----
քը կամ Ասքը կամ Ասքը կամ Ասքը կամ Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ    տո՞ւնն ենք, տատո՞ւնն ենք, տատո՞ւնն ենք, տատո՞ւնն ենք, տաճա՞ր ենք Ասճա՞ր ենք Ասճա՞ր ենք Ասճա՞ր ենք Աստուտուտուտուծոյ, ծոյ, ծոյ, ծոյ, 
եւ Աստեւ Աստեւ Աստեւ Աստուած կը բնաուած կը բնաուած կը բնաուած կը բնակի՞ մեր մէջ՝ իր եկեկի՞ մեր մէջ՝ իր եկեկի՞ մեր մէջ՝ իր եկեկի՞ մեր մէջ՝ իր եկեղեղեղեղեցիին մէջ, եւ ցիին մէջ, եւ ցիին մէջ, եւ ցիին մէջ, եւ 
արդարդարդարդեօք ներեօք ներեօք ներեօք ներկայ աշկայ աշկայ աշկայ աշխարխարխարխարհին դիհին դիհին դիհին դիմաց մենք ի վիմաց մենք ի վիմաց մենք ի վիմաց մենք ի վիճաճաճաճակի՞ ենք կի՞ ենք կի՞ ենք կի՞ ենք 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի եկեսի եկեսի եկեսի եկեղղղղեցիեցիեցիեցին ներն ներն ներն ներկակակակայացյացյացյացնենենենելու իբլու իբլու իբլու իբրեւ րեւ րեւ րեւ ,,,,ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտու----
թեան սիւնը եւ խաթեան սիւնը եւ խաթեան սիւնը եւ խաթեան սիւնը եւ խարիսրիսրիսրիսխըխըխըխը»»»»::::    
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ԱւաԱւաԱւաԱւա՜՜՜՜ղ, ամէն օր մեր շրթնեղ, ամէն օր մեր շրթնեղ, ամէն օր մեր շրթնեղ, ամէն օր մեր շրթները կը բարը կը բարը կը բարը կը բանանք նանք նանք նանք ,,,,ՀաՀաՀաՀա՜՜՜՜յր յր յր յր 

մերմերմերմեր» » » » բաբաբաբացացացացագանգանգանգանչուչուչուչութեամբ,թեամբ,թեամբ,թեամբ,    բայց Ասբայց Ասբայց Ասբայց Աստուտուտուտուծոյ միծոյ միծոյ միծոյ միակ հայակ հայակ հայակ հայրուրուրուրու----
թեան մէջ մեր սերթեան մէջ մեր սերթեան մէջ մեր սերթեան մէջ մեր սերտուտուտուտութիւնը, մեր հաթիւնը, մեր հաթիւնը, մեր հաթիւնը, մեր հարարարարազազազազատուտուտուտութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
մեր եղմեր եղմեր եղմեր եղբայբայբայբայրուրուրուրութիւնը կը դժուաթիւնը կը դժուաթիւնը կը դժուաթիւնը կը դժուարարարարանանք կարնանք կարնանք կարնանք կարդադադադալու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
ճանչճանչճանչճանչնանանանալուլուլուլու::::    Ամէն օր աստԱմէն օր աստԱմէն օր աստԱմէն օր աստուաուաուաուածածածածային Սիյին Սիյին Սիյին Սիրոյ ծնունդ րոյ ծնունդ րոյ ծնունդ րոյ ծնունդ 
ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդիին սիին սիին սիին սիրոյ պատրոյ պատրոյ պատրոյ պատկեկեկեկերը կը կրկնենք ու կը տարրը կը կրկնենք ու կը տարրը կը կրկնենք ու կը տարրը կը կրկնենք ու կը տարփոփոփոփո----
ղենք, բայց այդ սիղենք, բայց այդ սիղենք, բայց այդ սիղենք, բայց այդ սիրոյն բորոյն բորոյն բորոյն բոցացացացակիկիկիկիզող, փոզող, փոզող, փոզող, փոխախախախակերկերկերկերպող, պող, պող, պող, 
սրբասրբասրբասրբագորգորգորգործող ու միծող ու միծող ու միծող ու միաաաաւուուուորող ոյժն ու զօրող ոյժն ու զօրող ոյժն ու զօրող ոյժն ու զօրուրուրուրութիւնը չենք թիւնը չենք թիւնը չենք թիւնը չենք 
զգար մեր մէջզգար մեր մէջզգար մեր մէջզգար մեր մէջ::::    Ամէն օր Ս. ՀոգիԱմէն օր Ս. ՀոգիԱմէն օր Ս. ՀոգիԱմէն օր Ս. Հոգիինինինին    կոչ կկոչ կկոչ կկոչ կ’’’’ուղուղուղուղղենք որ չհեղենք որ չհեղենք որ չհեղենք որ չհե----
ռառառառանայ մեզնայ մեզնայ մեզնայ մեզմէ, այլ՝ ընդմէ, այլ՝ ընդմէ, այլ՝ ընդմէ, այլ՝ ընդհահահահակակակակառառառառակը՝ մեզ իր անկը՝ մեզ իր անկը՝ մեզ իր անկը՝ մեզ իր աննիւնիւնիւնիւթաթաթաթա----
կան պարկան պարկան պարկան պարգեւգեւգեւգեւնենենեներորորորովը ողովը ողովը ողովը ողողէ, բայց կը դանղէ, բայց կը դանղէ, բայց կը դանղէ, բայց կը դանդադադադաղինք ամղինք ամղինք ամղինք ամ----
բողբողբողբողջաջաջաջապէս անոր յանձնպէս անոր յանձնպէս անոր յանձնպէս անոր յանձնուեուեուեուելու՝ որլու՝ որլու՝ որլու՝ որպէսպէսպէսպէսզի լեցզի լեցզի լեցզի լեցնէ մեզ,նէ մեզ,նէ մեզ,նէ մեզ,    
առաջառաջառաջառաջնորնորնորնորդէ մեզ, աճեցդէ մեզ, աճեցդէ մեզ, աճեցդէ մեզ, աճեցնէ եւ իր գորնէ եւ իր գորնէ եւ իր գորնէ եւ իր գործին ծածին ծածին ծածին ծառառառառայող ընյող ընյող ընյող ընտիր տիր տիր տիր 
անօթանօթանօթանօթնենենեներուրուրուրու    վեվեվեվերարարարածէ մեզ, ործէ մեզ, ործէ մեզ, ործէ մեզ, որպէսպէսպէսպէսզի այս աշզի այս աշզի այս աշզի այս աշխարխարխարխարհի վրայ հի վրայ հի վրայ հի վրայ 
փրկափրկափրկափրկագորգորգորգործուծուծուծութեան աստթեան աստթեան աստթեան աստուաուաուաուածածածածային գորյին գորյին գորյին գործին մարդծին մարդծին մարդծին մարդկակակակային յին յին յին 
գորգորգորգործիքծիքծիքծիքնենենեները ըլրը ըլրը ըլրը ըլլանք՝ իր փառլանք՝ իր փառլանք՝ իր փառլանք՝ իր փառքին հաքին հաքին հաքին համարմարմարմար::::    

ԺխտաԺխտաԺխտաԺխտական այս պատկան այս պատկան այս պատկան այս պատկեկեկեկերը ցաւ է բորը ցաւ է բորը ցաւ է բորը ցաւ է բոլոլոլոլորիսրիսրիսրիս::::    Անոր Անոր Անոր Անոր 
պատպատպատպատճաճաճաճառով՝ յառով՝ յառով՝ յառով՝ յաճախ մենք մեր հաճախ մենք մեր հաճախ մենք մեր հաճախ մենք մեր հաւատւատւատւատքին մէջ հաքին մէջ հաքին մէջ հաքին մէջ հակակակակա----
սուսուսուսութիւնթիւնթիւնթիւններ կներ կներ կներ կ’’’’ապապապապրինքրինքրինքրինք::::    Եւ յաԵւ յաԵւ յաԵւ յաճախ կը մտաճախ կը մտաճախ կը մտաճախ կը մտածենք թէ իծենք թէ իծենք թէ իծենք թէ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
կրնանք ընել՝ վեկրնանք ընել՝ վեկրնանք ընել՝ վեկրնանք ընել՝ վերարարարականգկանգկանգկանգնենենենելու հալու հալու հալու համար Նոր Կտամար Նոր Կտամար Նոր Կտամար Նոր Կտակակակակարարարարա----
նով տրուած Քրիսնով տրուած Քրիսնով տրուած Քրիսնով տրուած Քրիստոտոտոտոսի եկեսի եկեսի եկեսի եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին իտին իտին իտին իտէէէէաաաալալալալական պատկան պատկան պատկան պատ----
կեկեկեկերըրըրըրը::::    

Բայց արդԲայց արդԲայց արդԲայց արդեօ՞ք կաեօ՞ք կաեօ՞ք կաեօ՞ք կարերերերելի է ներլի է ներլի է ներլի է ներկակակակային մէջ փոյին մէջ փոյին մէջ փոյին մէջ փոխել այդ խել այդ խել այդ խել այդ 
պատպատպատպատկեկեկեկերըրըրըրը::::    ՎստաՎստաՎստաՎստահահահահաբար մեր Տէբար մեր Տէբար մեր Տէբար մեր Տէրը ինք լաւ գիրը ինք լաւ գիրը ինք լաւ գիրը ինք լաւ գիտէր թէ տէր թէ տէր թէ տէր թէ 
այդայդայդայդպէս ալ պիպէս ալ պիպէս ալ պիպէս ալ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ, եւ ատոր հալայ, եւ ատոր հալայ, եւ ատոր հալայ, եւ ատոր համար էր որ եկեմար էր որ եկեմար էր որ եկեմար էր որ եկե----
ղեցիղեցիղեցիղեցիին միուին միուին միուին միութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար աղօթք ըրաւ եւ զայն կտամար աղօթք ըրաւ եւ զայն կտամար աղօթք ըրաւ եւ զայն կտամար աղօթք ըրաւ եւ զայն կտա----
կեց մեկեց մեկեց մեկեց մեզի, որզի, որզի, որզի, որպէսպէսպէսպէսզի մենք եւս իր բազի մենք եւս իր բազի մենք եւս իր բազի մենք եւս իր բառեռեռեռերով մնարով մնարով մնարով մնայուն կերյուն կերյուն կերյուն կեր----
պով աղօպով աղօպով աղօպով աղօթենք թենք թենք թենք ,,,,աշաշաշաշխարխարխարխարհի մէջհի մէջհի մէջհի մէջ»»»»    եղող բայց աշեղող բայց աշեղող բայց աշեղող բայց աշխարխարխարխարհէն հէն հէն հէն 
չեչեչեչեղող իր եկեղող իր եկեղող իր եկեղող իր եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին հաին հաին հաին համարմարմարմար::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս լաւ գիտոս լաւ գիտոս լաւ գիտոս լաւ գիտէր, թէ տէր, թէ տէր, թէ տէր, թէ 



 

www.hygradaran.com 200 

որորորորքան ատեն որ եկքան ատեն որ եկքան ատեն որ եկքան ատեն որ եկեեեեղեղեղեղեցին այս աշցին այս աշցին այս աշցին այս աշխարխարխարխարհի մէջ է, հոհի մէջ է, հոհի մէջ է, հոհի մէջ է, հողեղեղեղե----
ղէն պայղէն պայղէն պայղէն պայմանմանմանմաննենենեներու մէջ բռնուած, այնրու մէջ բռնուած, այնրու մէջ բռնուած, այնրու մէջ բռնուած, այնքան ատեն անոր քան ատեն անոր քան ատեն անոր քան ատեն անոր 
մէջ կան եւ դեռ պիմէջ կան եւ դեռ պիմէջ կան եւ դեռ պիմէջ կան եւ դեռ պիտի մնան բոտի մնան բոտի մնան բոտի մնան բոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի թեկի թեկի թեկի թերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւն----
նենենեներըրըրըրը    եւ մաեւ մաեւ մաեւ մանանանանաւանդ զայն վիւանդ զայն վիւանդ զայն վիւանդ զայն վիրարարարաւուուուորող բարող բարող բարող բաժաժաժաժանումնումնումնումնենենեները, րը, րը, րը, 
իրենց ժխտաիրենց ժխտաիրենց ժխտաիրենց ժխտական ու վնական ու վնական ու վնական ու վնասասասասաբեր հեբեր հեբեր հեբեր հետետետետեւանքւանքւանքւանքնենենեներովրովրովրով::::    
Ատոնք յաԱտոնք յաԱտոնք յաԱտոնք յատուտուտուտուկ են այս աշկ են այս աշկ են այս աշկ են այս աշխարխարխարխարհինհինհինհին::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ, մարտեւ, մարտեւ, մարտեւ, մար----
դուն անդուն անդուն անդուն անկուկուկուկումէն ի վեր՝ ապամէն ի վեր՝ ապամէն ի վեր՝ ապամէն ի վեր՝ ապակակակականունունունութեան ենթեան ենթեան ենթեան ենթաթաթաթակայ այս կայ այս կայ այս կայ այս 
աշաշաշաշխարխարխարխարհը կը խրահը կը խրահը կը խրահը կը խրամամամամատէ ու կը հետէ ու կը հետէ ու կը հետէ ու կը հեռացռացռացռացնէ, մինչ երնէ, մինչ երնէ, մինչ երնէ, մինչ երկինկինկինկինքը քը քը քը 
կը կամրկը կամրկը կամրկը կամրջէ ու կը մօջէ ու կը մօջէ ու կը մօջէ ու կը մօտեցտեցտեցտեցնէ. նիւնէ. նիւնէ. նիւնէ. նիւթը կը բաժթը կը բաժթը կը բաժթը կը բաժնէ, կնէ, կնէ, կնէ, կ’’’’անանանանջաջաջաջատէ, տէ, տէ, տէ, 
մինչ հոմինչ հոմինչ հոմինչ հոգին կը զօգին կը զօգին կը զօգին կը զօդէ, կը միդէ, կը միդէ, կը միդէ, կը միաաաաւուուուորէ. մարրէ. մարրէ. մարրէ. մարդը կը ցրուէդը կը ցրուէդը կը ցրուէդը կը ցրուէ    ու կը ու կը ու կը ու կը 
կորկորկորկործածածածանէ, մինչ Աստնէ, մինչ Աստնէ, մինչ Աստնէ, մինչ Աստուած կը հաուած կը հաուած կը հաուած կը հաւաւաւաւաքէ ու կը կանգքէ ու կը կանգքէ ու կը կանգքէ ու կը կանգնէնէնէնէ::::    

ՎերՎերՎերՎերնանանանատան մէջ, վերտան մէջ, վերտան մէջ, վերտան մէջ, վերջին ընթջին ընթջին ընթջին ընթրիրիրիրիքի պաքի պաքի պաքի պահուն, իր հուն, իր հուն, իր հուն, իր 
պատպատպատպատուիուիուիուիրանրանրանրաննենենեներու սքանրու սքանրու սքանրու սքանչեչեչեչելի կտալի կտալի կտալի կտակը իր աշակը իր աշակը իր աշակը իր աշակերտկերտկերտկերտնենենենե----
րուն աւանրուն աւանրուն աւանրուն աւանդեդեդեդելէ ետք՝ Յիլէ ետք՝ Յիլէ ետք՝ Յիլէ ետք՝ Յիսուս իր վերսուս իր վերսուս իր վերսուս իր վերջին մտաջին մտաջին մտաջին մտածումծումծումծումնենենեները րը րը րը 
դարդարդարդարձուց դարձձուց դարձձուց դարձձուց դարձեալ իր Հօեալ իր Հօեալ իր Հօեալ իր Հօրը, եւ աղօրը, եւ աղօրը, եւ աղօրը, եւ աղօթեց բոթեց բոթեց բոթեց բոլոլոլոլոր մարր մարր մարր մարդոց, դոց, դոց, դոց, 
բայց մաբայց մաբայց մաբայց մանանանանաւանդ իրենւանդ իրենւանդ իրենւանդ իրեննենենեներուն հարուն հարուն հարուն համարմարմարմար::::    Եւ այդ աղօթԵւ այդ աղօթԵւ այդ աղօթԵւ այդ աղօթքը քը քը քը 
նոյննոյննոյննոյնպէս կտապէս կտապէս կտապէս կտակեց մեկեց մեկեց մեկեց մեզի, որզի, որզի, որզի, որպէսպէսպէսպէսզի անով մենք սորզի անով մենք սորզի անով մենք սորզի անով մենք սորվինք վինք վինք վինք 
տետետետեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն աղօրէն աղօրէն աղօրէն աղօթել մեթել մեթել մեթել մեզի պակզի պակզի պակզի պակսող միուսող միուսող միուսող միութեան հաթեան հաթեան հաթեան հա----
մարմարմարմար::::    

Այդ աղօթԱյդ աղօթԱյդ աղօթԱյդ աղօթքէն կքէն կքէն կքէն կ’’’’ուուուուզեմ երեք խօսզեմ երեք խօսզեմ երեք խօսզեմ երեք խօսքեր յանձքեր յանձքեր յանձքեր յանձնել ձեր ունել ձեր ունել ձեր ունել ձեր ուշադշադշադշադ----
րուրուրուրութեան.թեան.թեան.թեան.----    

    
Ա.Ա.Ա.Ա.----    ՅԻՅԻՅԻՅԻՍՈՒՍՍՈՒՍՍՈՒՍՍՈՒՍ    ԻՐ ԵՒԻՐ ԵՒԻՐ ԵՒԻՐ ԵՒ    ԻՐ ՀՕԻՐ ՀՕԻՐ ՀՕԻՐ ՀՕՐԸ ՄԻՈՒՐԸ ՄԻՈՒՐԸ ՄԻՈՒՐԸ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵԹԻՒՆԸ ՄԵԹԻՒՆԸ ՄԵԹԻՒՆԸ ՄԵԶԻ ԶԻ ԶԻ ԶԻ 

ՕՐԻՕՐԻՕՐԻՕՐԻՆԱԿ ԿՈՒ ՏԱՅՆԱԿ ԿՈՒ ՏԱՅՆԱԿ ԿՈՒ ՏԱՅՆԱԿ ԿՈՒ ՏԱՅ    
ՅատՅատՅատՅատկանկանկանկանշաշաշաշական է, որ Յիկան է, որ Յիկան է, որ Յիկան է, որ Յիսուսսուսսուսսուս    իր եւ իր Հօիր եւ իր Հօիր եւ իր Հօիր եւ իր Հօրը միուրը միուրը միուրը միու----

թիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեզի օրիզի օրիզի օրիզի օրինակ կու տայ, երբ կնակ կու տայ, երբ կնակ կու տայ, երբ կնակ կու տայ, երբ կ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ.----    ,,,,ՍոՍոՍոՍո´́́́ւրբ Հայր, ւրբ Հայր, ւրբ Հայր, ւրբ Հայր, 
անվանվանվանվտանգ պատանգ պատանգ պատանգ պահէ զահէ զահէ զահէ զանոնք քու անունոնք քու անունոնք քու անունոնք քու անունիդ զօնիդ զօնիդ զօնիդ զօրուրուրուրութեամբ, թեամբ, թեամբ, թեամբ, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ քու անուտեւ քու անուտեւ քու անուտեւ քու անունովդ զանովդ զանովդ զանովդ զանոնք իննոնք իննոնք իննոնք ինծի տուիր, ործի տուիր, ործի տուիր, ործի տուիր, որպէսպէսպէսպէս----
զի մէզի մէզի մէզի մէկ ըլկ ըլկ ըլկ ըլլան, ինչլան, ինչլան, ինչլան, ինչպէս ես եւ դուն մէկ ենքպէս ես եւ դուն մէկ ենքպէս ես եւ դուն մէկ ենքպէս ես եւ դուն մէկ ենք» (» (» (» (Յհ 17.11)Յհ 17.11)Յհ 17.11)Յհ 17.11)::::    
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Ի՞նչ է ՈրդիԻ՞նչ է ՈրդիԻ՞նչ է ՈրդիԻ՞նչ է Որդիին եւ Հօր Ասին եւ Հօր Ասին եւ Հօր Ասին եւ Հօր Աստուտուտուտուծոյ միուծոյ միուծոյ միուծոյ միութեան օրիթեան օրիթեան օրիթեան օրինանանանա----
կըկըկըկը::::    Զայն կաԶայն կաԶայն կաԶայն կարերերերելի է ամլի է ամլի է ամլի է ամփոփոփոփոփել երեք տեփել երեք տեփել երեք տեփել երեք տեսասասասակի հասկի հասկի հասկի հասկակակակացոցոցոցո----
ղուղուղուղութեան մէջ.թեան մէջ.թեան մէջ.թեան մէջ.----    

1.1.1.1.----    ՍիՍիՍիՍիրոյ միուրոյ միուրոյ միուրոյ միութիւնթիւնթիւնթիւն::::    ,,,,ԱստԱստԱստԱստուած սէր էուած սէր էուած սէր էուած սէր է» » » » ինչինչինչինչպէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’ըսէ ըսէ ըսէ ըսէ 
ՅովՅովՅովՅովհանհանհանհաննէս առաքնէս առաքնէս առաքնէս առաքեալ (Ա.Յհ 4.8 եւ1եալ (Ա.Յհ 4.8 եւ1եալ (Ա.Յհ 4.8 եւ1եալ (Ա.Յհ 4.8 եւ16)6)6)6)::::    Իսկ ատիԻսկ ատիԻսկ ատիԻսկ ատիկա կը կա կը կա կը կա կը 
նշանշանշանշանանանանակէ՝ թէ սէկէ՝ թէ սէկէ՝ թէ սէկէ՝ թէ սէրը Ասրը Ասրը Ասրը Աստուտուտուտուծոյ էուծոյ էուծոյ էուծոյ էութիւնն իսկ էթիւնն իսկ էթիւնն իսկ էթիւնն իսկ է::::    ԶԱստԶԱստԶԱստԶԱստուած ուած ուած ուած 
կակակակարերերերելէ չէ պատլէ չէ պատլէ չէ պատլէ չէ պատկեկեկեկերացրացրացրացնել ու հասկնել ու հասկնել ու հասկնել ու հասկնալ առանց սինալ առանց սինալ առանց սինալ առանց սիրոյրոյրոյրոյ::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
սէսէսէսէրը ինք շարը ինք շարը ինք շարը ինք շաղաղաղաղախիչ ու միխիչ ու միխիչ ու միխիչ ու միաաաաւուուուորիչ ոյժ է, րիչ ոյժ է, րիչ ոյժ է, րիչ ոյժ է, ,,,,կակակակատատատատարերերերելուլուլուլութեան թեան թեան թեան 
կակակակապըպըպըպը» » » » (Կղ 3.14)(Կղ 3.14)(Կղ 3.14)(Կղ 3.14)::::    ՀայՀայՀայՀայրը, Որրը, Որրը, Որրը, Որդին եւ Սուրբ Հոդին եւ Սուրբ Հոդին եւ Սուրբ Հոդին եւ Սուրբ Հոգին մէկ եւ գին մէկ եւ գին մէկ եւ գին մէկ եւ 
անանանանբաբաբաբաժաժաժաժանենենենելի միուլի միուլի միուլի միութիւն են՝ երեք կաթիւն են՝ երեք կաթիւն են՝ երեք կաթիւն են՝ երեք կատարտարտարտարեալ անձեալ անձեալ անձեալ անձնանանանաւուուուո----
րուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով, որովրով, որովրով, որովրով, որովհեհեհեհետեւ սէտեւ սէտեւ սէտեւ սէրը բարը բարը բարը բաժաժաժաժանում չի կրնար նում չի կրնար նում չի կրնար նում չի կրնար 
ճանչճանչճանչճանչնալնալնալնալ::::    Նոյն այդ սէՆոյն այդ սէՆոյն այդ սէՆոյն այդ սէրը, որ Քրիսրը, որ Քրիսրը, որ Քրիսրը, որ Քրիստոս կտատոս կտատոս կտատոս կտակեց իր եկեկեց իր եկեկեց իր եկեկեց իր եկե----
ղեցիղեցիղեցիղեցիին եւ այդ սիին եւ այդ սիին եւ այդ սիին եւ այդ սիրով ուրով ուրով ուրով ուզեց որ մենք կապզեց որ մենք կապզեց որ մենք կապզեց որ մենք կապուինք իրեն՝ ուինք իրեն՝ ուինք իրեն՝ ուինք իրեն՝ 
ճշմաճշմաճշմաճշմարիտ որրիտ որրիտ որրիտ որթաթաթաթատունտունտունտունկին, պէտք է շաղկին, պէտք է շաղկին, պէտք է շաղկին, պէտք է շաղկակակակապիչ ոյժպիչ ոյժպիչ ոյժպիչ ոյժը դառը դառը դառը դառ----
նայ նանայ նանայ նանայ նաեւ եկեեւ եկեեւ եկեեւ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ բուոյ բուոյ բուոյ բոլոր անլոր անլոր անլոր անդամդամդամդամնենենեներուս միրուս միրուս միրուս միջեւ, այդ անջեւ, այդ անջեւ, այդ անջեւ, այդ ան----
դամդամդամդամնենենեները ընդրը ընդրը ընդրը ընդհանհանհանհանրարարարական մէկ եւ ամկան մէկ եւ ամկան մէկ եւ ամկան մէկ եւ ամբողբողբողբողջաջաջաջական պատկան պատկան պատկան պատկեկեկեկերի րի րի րի 
մը մէջ դնեմը մէջ դնեմը մէջ դնեմը մէջ դնելու հալու հալու հալու համար՝ սիմար՝ սիմար՝ սիմար՝ սիրոյ մագրոյ մագրոյ մագրոյ մագնինինինիսով բեսով բեսով բեսով բեւեռւեռւեռւեռուած դէուած դէուած դէուած դէպի պի պի պի 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոստոստոստոս::::    

2.2.2.2.----    ԿամԿամԿամԿամքի միուքի միուքի միուքի միութիւնթիւնթիւնթիւն::::    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածուծուծուծութեան երեք անթեան երեք անթեան երեք անթեան երեք անձեձեձեձե----
րուն միրուն միրուն միրուն միջեւ չկաջեւ չկաջեւ չկաջեւ չկա´́́́յ կամյ կամյ կամյ կամքի երքի երքի երքի երկուուկուուկուուկուութիւն, այլ՝ կաթիւն, այլ՝ կաթիւն, այլ՝ կաթիւն, այլ՝ կատարտարտարտարեալ եալ եալ եալ 
միումիումիումիութիւն եւ նոյթիւն եւ նոյթիւն եւ նոյթիւն եւ նոյնունունունութիւնթիւնթիւնթիւն::::    ՄարՄարՄարՄարդոց պադոց պադոց պադոց պարարարարագագագագային անյին անյին անյին անկակակակա----
րերերերելի է կամլի է կամլի է կամլի է կամքի այդքի այդքի այդքի այդպիպիպիպիսի միուսի միուսի միուսի միութիւն կամ նոյթիւն կամ նոյթիւն կամ նոյթիւն կամ նոյնունունունութիւն թիւն թիւն թիւն 
գտնել նոյգտնել նոյգտնել նոյգտնել նոյնիսկ երնիսկ երնիսկ երնիսկ երկու հոկու հոկու հոկու հոգիգիգիգինենենեներու մէջ, որու մէջ, որու մէջ, որու մէջ, ո´́́́ւր մնաց՝ բուր մնաց՝ բուր մնաց՝ բուր մնաց՝ բոլոլոլոլո----
րին մէջրին մէջրին մէջրին մէջ::::    Եւ սաԵւ սաԵւ սաԵւ սակայն Քրիսկայն Քրիսկայն Քրիսկայն Քրիստոս իր եւ իր Հօտոս իր եւ իր Հօտոս իր եւ իր Հօտոս իր եւ իր Հօրը միուրը միուրը միուրը միութեանթեանթեանթեան    
օրիօրիօրիօրինանանանակին ընդկին ընդկին ընդկին ընդմէմէմէմէջէն իր եկեջէն իր եկեջէն իր եկեջէն իր եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին կը թեին կը թեին կը թեին կը թելադլադլադլադրէ՝ հասրէ՝ հասրէ՝ հասրէ՝ հասնիլ նիլ նիլ նիլ 
կամկամկամկամքի այդ միուքի այդ միուքի այդ միուքի այդ միութեան, որ կը նշաթեան, որ կը նշաթեան, որ կը նշաթեան, որ կը նշանանանանակէ՝ եկեկէ՝ եկեկէ՝ եկեկէ՝ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ դեւոյ դեւոյ դեւոյ դե----
րին կամ առարին կամ առարին կամ առարին կամ առաքեքեքեքելուլուլուլութեան կաթեան կաթեան կաթեան կապակպակպակպակցուցուցուցութեամբ, որ մարթեամբ, որ մարթեամբ, որ մարթեամբ, որ մարդոց դոց դոց դոց 
փրկուփրկուփրկուփրկութեան վեթեան վեթեան վեթեան վերարարարաբեբեբեբերող աստրող աստրող աստրող աստուաուաուաուածածածածային գործն է, ույին գործն է, ույին գործն է, ույին գործն է, ունենենենե----
նալ մէկ հանալ մէկ հանալ մէկ հանալ մէկ համոմոմոմոզում, մէկ հազում, մէկ հազում, մէկ հազում, մէկ հաւատք եւ ւատք եւ ւատք եւ ւատք եւ մէկ ձայն կամ արմէկ ձայն կամ արմէկ ձայն կամ արմէկ ձայն կամ ար----
տատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւն::::    ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին, հիցին, հիցին, հիցին, հիմա եւ միշտ, Քրիսմա եւ միշտ, Քրիսմա եւ միշտ, Քրիսմա եւ միշտ, Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
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օրիօրիօրիօրինանանանակով պէտք է կակով պէտք է կակով պէտք է կակով պէտք է կարերերերենայ ըսել՝ նայ ըսել՝ նայ ըսել՝ նայ ըսել՝ ,,,,ՀաՀաՀաՀա՜՜՜՜յր, ոյր, ոյր, ոյր, ո´́́́չ թէ իմ չ թէ իմ չ թէ իմ չ թէ իմ 
կամքս, այլ քոկամքս, այլ քոկամքս, այլ քոկամքս, այլ քո´́́́ւ կամքդ թող ըլւ կամքդ թող ըլւ կամքդ թող ըլւ կամքդ թող ըլլայլայլայլայ», », », », եւ արեւ արեւ արեւ արդէն կամդէն կամդէն կամդէն կամքեքեքեքերը րը րը րը 
կը միկը միկը միկը միաաաաւորւորւորւորուին Ասուին Ասուին Ասուին Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքին մէջ, որ երքին մէջ, որ երքին մէջ, որ երքին մէջ, որ երկուուկուուկուուկուութիւն թիւն թիւն թիւն 
չի ճանչչի ճանչչի ճանչչի ճանչնարնարնարնար::::    

3.3.3.3.----    ԳորԳորԳորԳործի միուծի միուծի միուծի միութիւնթիւնթիւնթիւն::::    Մէկ է ԱմեՄէկ է ԱմեՄէկ է ԱմեՄէկ է Ամենանանանասուրբ երրորսուրբ երրորսուրբ երրորսուրբ երրորդուդուդուդու----
թեան գորթեան գորթեան գորթեան գործըծըծըծը::::    Հայր, ՈրՀայր, ՈրՀայր, ՈրՀայր, Որդի եւ Սուրբ Հոդի եւ Սուրբ Հոդի եւ Սուրբ Հոդի եւ Սուրբ Հոգի նոյն եւ միգի նոյն եւ միգի նոյն եւ միգի նոյն եւ միակ ակ ակ ակ 
գորգորգորգործուծուծուծունէնէնէնէուուուութեամբ հանթեամբ հանթեամբ հանթեամբ հանդէս կու գան կադէս կու գան կադէս կու գան կադէս կու գան կատարտարտարտարեալ միուեալ միուեալ միուեալ միու----
թեամբ, հաթեամբ, հաթեամբ, հաթեամբ, հակակակակառակ անոր որ աշռակ անոր որ աշռակ անոր որ աշռակ անոր որ աշխարխարխարխարհին յահին յահին յահին յարարարարաբեբեբեբերարարարաբար բար բար բար 
պաշպաշպաշպաշտօնտօնտօնտօննենենեներու զարու զարու զարու զանանանանազազազազանունունունութիւն մը կը տեսնթիւն մը կը տեսնթիւն մը կը տեսնթիւն մը կը տեսնուի եւ կը ուի եւ կը ուի եւ կը ուի եւ կը 
հասհասհասհաստատտատտատտատուի Աստուի Աստուի Աստուի Աստուաուաուաուածածածածաշունչ մատշունչ մատշունչ մատշունչ մատեաեաեաեանին մէջնին մէջնին մէջնին մէջ::::    ՆոյՆոյՆոյՆոյնը նը նը նը 
պէտք է ըլպէտք է ըլպէտք է ըլպէտք է ըլլայ եկելայ եկելայ եկելայ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին գորին գորին գորին գործըծըծըծը::::    ,,,,ՊաշՊաշՊաշՊաշտօնտօնտօնտօննենենեները զարը զարը զարը զանանանանա----
զան ենզան ենզան ենզան են», », », », բայց ընդբայց ընդբայց ընդբայց ընդհահահահանուր իր սահնուր իր սահնուր իր սահնուր իր սահմամամամանունունունումին, ուղմին, ուղմին, ուղմին, ուղղուղուղուղու----
թեան եւ իրաթեան եւ իրաթեան եւ իրաթեան եւ իրագործգործգործգործման մէջ գորման մէջ գորման մէջ գորման մէջ գործը պէտք է ըլծը պէտք է ըլծը պէտք է ըլծը պէտք է ըլլայ նոյլայ նոյլայ նոյլայ նոյնընընընը::::    
ՆերՆերՆերՆերկակակակայիս եկեյիս եկեյիս եկեյիս եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեներու գորրու գորրու գորրու գործուծուծուծունէնէնէնէուուուութիւնը ոթիւնը ոթիւնը ոթիւնը ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
միումիումիումիութեան ցանթեան ցանթեան ցանթեան ցանկակակակալի վիլի վիլի վիլի վիճաճաճաճակը չի ներկը չի ներկը չի ներկը չի ներկակակակայացյացյացյացներ, այլ յաներ, այլ յաներ, այլ յաներ, այլ յա----
ճախ նաճախ նաճախ նաճախ նաեւ իրեեւ իրեեւ իրեեւ իրերարարարամերժ, ենմերժ, ենմերժ, ենմերժ, ենթաթաթաթակակակակայայայայական շական շական շական շահեհեհեհերով հարով հարով հարով հա----
կակակակա----դրդրդրդրուած եւ հեուած եւ հեուած եւ հեուած եւ հետետետետեւաբար Ասւաբար Ասւաբար Ասւաբար Աստուտուտուտուծոյ գործոյ գործոյ գործոյ գործին հածին հածին հածին համար մար մար մար 
անպանպանպանպտուղ եւ նոյտուղ եւ նոյտուղ եւ նոյտուղ եւ նոյնիսկ խաննիսկ խաննիսկ խաննիսկ խանգագագագարիչ կրիչ կրիչ կրիչ կ’’’’ըլըլըլըլլայլայլայլայ::::    ՈրՈրՈրՈրքաքաքաքա՜՜՜՜ն տարն տարն տարն տար----
բեր եւ պտղաբեր եւ պտղաբեր եւ պտղաբեր եւ պտղալից կլից կլից կլից կ’’’’ըլըլըլըլլայ արլայ արլայ արլայ արդիւնդիւնդիւնդիւնքը, եթէ մարքը, եթէ մարքը, եթէ մարքը, եթէ մարդիկ եկեդիկ եկեդիկ եկեդիկ եկե----
ղեցղեցղեցղեցւոյ տուած հաւոյ տուած հաւոյ տուած հաւոյ տուած հաւատւատւատւատքի վկաքի վկաքի վկաքի վկայույույույութեան մէջ տեսթեան մէջ տեսթեան մէջ տեսթեան մէջ տեսնեն միունեն միունեն միունեն միու----
թեան գործթեան գործթեան գործթեան գործնանանանական արկան արկան արկան արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Իսկ հիմԻսկ հիմԻսկ հիմԻսկ հիմնանանանակակակակա----
նանանանագոյն գորգոյն գորգոյն գորգոյն գործը, որ եկեծը, որ եկեծը, որ եկեծը, որ եկեղեղեղեղեցին կրնայ ընել եւ պէտք է ընէ ցին կրնայ ընել եւ պէտք է ընէ ցին կրնայ ընել եւ պէտք է ընէ ցին կրնայ ընել եւ պէտք է ընէ 
իր ամիր ամիր ամիր ամբողբողբողբողջուջուջուջութեան եւ միթեան եւ միթեան եւ միթեան եւ միասասասասնունունունութեան մէջ՝ աղօթքն էթեան մէջ՝ աղօթքն էթեան մէջ՝ աղօթքն էթեան մէջ՝ աղօթքն է::::    
ՄիՄիՄիՄիացացացացեալ աղօթեալ աղօթեալ աղօթեալ աղօթքըքըքըքը, , , , որ Տէր Յիոր Տէր Յիոր Տէր Յիոր Տէր Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսի շնորհսի շնորհսի շնորհսի շնորհքը քը քը քը 
կկկկ’’’’ապաապաապաապահոհոհոհովէ մեր մէջ, Հօվէ մեր մէջ, Հօվէ մեր մէջ, Հօվէ մեր մէջ, Հօրը սէրը սէրը սէրը սէրը կը յայտրը կը յայտրը կը յայտրը կը յայտնէ եւ կնէ եւ կնէ եւ կնէ եւ կ’’’’առաառաառաառա----
տացտացտացտացնէ մեր մէջ եւ Ս. Հոգինէ մեր մէջ եւ Ս. Հոգինէ մեր մէջ եւ Ս. Հոգինէ մեր մէջ եւ Ս. Հոգիին մնաին մնաին մնաին մնայուն հայուն հայուն հայուն հաղորղորղորղորդուդուդուդութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը    
կկկկ’’’’ընընընընծածածածայէ մեյէ մեյէ մեյէ մեզի (հմմտ Բ.Կր 13.13)զի (հմմտ Բ.Կր 13.13)զի (հմմտ Բ.Կր 13.13)զի (հմմտ Բ.Կր 13.13)::::    

    
Բ.Բ.Բ.Բ.----    ԱՍԱՍԱՍԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍԾՈՅ ԽՕՍԾՈՅ ԽՕՍԾՈՅ ԽՕՍՔԸ՝ ՄԵԶ ՃՇՄԱՐՔԸ՝ ՄԵԶ ՃՇՄԱՐՔԸ՝ ՄԵԶ ՃՇՄԱՐՔԸ՝ ՄԵԶ ՃՇՄԱՐՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԹԵԱՆ ԹԵԱՆ ԹԵԱՆ ԹԵԱՆ 

ՄԷՋ ԿԸ ԴՆԷՄԷՋ ԿԸ ԴՆԷՄԷՋ ԿԸ ԴՆԷՄԷՋ ԿԸ ԴՆԷ    
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ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ մտարորդ մտարորդ մտարորդ մտածուծուծուծումը Քմը Քմը Քմը Քրիսրիսրիսրիստոտոտոտոսի յասի յասի յասի յաջորդ խօսքն է.ջորդ խօսքն է.ջորդ խօսքն է.ջորդ խօսքն է.----    
,,,,ՍրբաՍրբաՍրբաՍրբագորգորգորգործէծէծէծէ´́́́    զազազազանոնք քու ճշմարնոնք քու ճշմարնոնք քու ճշմարնոնք քու ճշմարտուտուտուտութեամբդ, որովթեամբդ, որովթեամբդ, որովթեամբդ, որովհեհեհեհե----
տեւ քու խօսքդ ճըշտեւ քու խօսքդ ճըշտեւ քու խօսքդ ճըշտեւ քու խօսքդ ճըշ----մարմարմարմարտուտուտուտութիւն էթիւն էթիւն էթիւն է» (» (» (» (Յհ 17.17)Յհ 17.17)Յհ 17.17)Յհ 17.17)::::    

ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին որցին որցին որցին որպէսպէսպէսպէսզի վեզի վեզի վեզի վերագտրագտրագտրագտնէ իր սինէ իր սինէ իր սինէ իր սիրոյ, կամրոյ, կամրոյ, կամրոյ, կամքի եւ քի եւ քի եւ քի եւ 
գորգորգորգործի միուծի միուծի միուծի միութիւնը, պէտք է սրբուի, պէտք է թիւնը, պէտք է սրբուի, պէտք է թիւնը, պէտք է սրբուի, պէտք է թիւնը, պէտք է սրբուի, պէտք է ,,,,սրբասրբասրբասրբագործգործգործգործ----
ուիուիուիուի», », », », պէտք է թօպէտք է թօպէտք է թօպէտք է թօթաթաթաթափէ ինչփէ ինչփէ ինչփէ ինչ    որ աշոր աշոր աշոր աշխարխարխարխարհահահահային է, եւ Ասյին է, եւ Ասյին է, եւ Ասյին է, եւ Աս----
տուտուտուտուծոյ ու մարծոյ ու մարծոյ ու մարծոյ ու մարդոց ներդոց ներդոց ներդոց ներկակակակայայայայանայ նայ նայ նայ ,,,,առանց ոեառանց ոեառանց ոեառանց ոեւէ արաւէ արաւէ արաւէ արատի տի տի տի 
կամ խորկամ խորկամ խորկամ խորշոշոշոշոմի կամ ումի կամ ումի կամ ումի կամ ուրիշ թերիշ թերիշ թերիշ թերուրուրուրութեան, այլ՝ ըլթեան, այլ՝ ըլթեան, այլ՝ ըլթեան, այլ՝ ըլլայ սուրբ լայ սուրբ լայ սուրբ լայ սուրբ 
եւ անաեւ անաեւ անաեւ անարատրատրատրատ» » » » (Եփ 5.27)(Եփ 5.27)(Եփ 5.27)(Եփ 5.27)::::    ՅիՅիՅիՅիսուս իր այս սքանսուս իր այս սքանսուս իր այս սքանսուս իր այս սքանչեչեչեչելի աղօթլի աղօթլի աղօթլի աղօթ----
քին մէջ մեքին մէջ մեքին մէջ մեքին մէջ մեզի կը սորզի կը սորզի կը սորզի կը սորվեցվեցվեցվեցնէ, թէ Ասնէ, թէ Ասնէ, թէ Ասնէ, թէ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը, որ քը, որ քը, որ քը, որ 
,,,,ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութթթթիւնիւնիւնիւն» » » » է, սաէ, սաէ, սաէ, սակայն վեկայն վեկայն վեկայն վերարարարացացացացական եւ մեկան եւ մեկան եւ մեկան եւ մեզի հետ զի հետ զի հետ զի հետ 
կապ չուկապ չուկապ չուկապ չունենենենեցող ճշմարցող ճշմարցող ճշմարցող ճշմարտուտուտուտութիւնը չէթիւնը չէթիւնը չէթիւնը չէ´́́́, , , , այլ այն այլ այն այլ այն այլ այն ,,,,սրբասրբասրբասրբագորգորգորգոր----
ծողծողծողծող» » » » ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնը, որ մեր մէջ ներթիւնը, որ մեր մէջ ներթիւնը, որ մեր մէջ ներթիւնը, որ մեր մէջ ներթաթաթաթափանփանփանփանցեցեցեցելով՝լով՝լով՝լով՝    կը կը կը կը 
գորգորգորգործէ մեր մէջ եւ կը փոծէ մեր մէջ եւ կը փոծէ մեր մէջ եւ կը փոծէ մեր մէջ եւ կը փոխախախախակերկերկերկերպէ մեզ, կը լուպէ մեզ, կը լուպէ մեզ, կը լուպէ մեզ, կը լուսասասասաւուուուորէ րէ րէ րէ 
մթագմթագմթագմթագնած աչնած աչնած աչնած աչքեքեքեքերը, կը բարը, կը բարը, կը բարը, կը բանայ խցուած ականջնայ խցուած ականջնայ խցուած ականջնայ խցուած ականջնենենեները, կրը, կրը, կրը, կը ը ը ը 
խօխօխօխօսեցսեցսեցսեցնէ համնէ համնէ համնէ համրերերերերը, կը կանգրը, կը կանգրը, կը կանգրը, կը կանգնեցնեցնեցնեցնէ գլոնէ գլոնէ գլոնէ գլորածրածրածրածնենենեները, կրը, կրը, կրը, կ’’’’ազաազաազաազա----
տագտագտագտագրէ մեղրէ մեղրէ մեղրէ մեղքի կաքի կաքի կաքի կապանքպանքպանքպանքնենենեներուն մէջ բանրուն մէջ բանրուն մէջ բանրուն մէջ բանտարկտարկտարկտարկուածուածուածուածնենենեները, րը, րը, րը, 
կը ծաղկը ծաղկը ծաղկը ծաղկեցկեցկեցկեցնէ խոնէ խոնէ խոնէ խոպապապապանանանանացած եւ անացած եւ անացած եւ անացած եւ անապապապապատատատատացած հոցած հոցած հոցած հոգիգիգիգինենենենե----
րը, եւ ծնունդ կու տայ առաքրը, եւ ծնունդ կու տայ առաքրը, եւ ծնունդ կու տայ առաքրը, եւ ծնունդ կու տայ առաքեալեալեալեալնենենեներու եւ մարրու եւ մարրու եւ մարրու եւ մարգագագագարէրէրէրէնենենենե----
րու, վարրու, վարրու, վարրու, վարդադադադապետպետպետպետնենենեներու եւ ծարու եւ ծարու եւ ծարու եւ ծառառառառայողյողյողյողնենենեներու, անոնցրու, անոնցրու, անոնցրու, անոնցմով մով մով մով 
լեցլեցլեցլեցնենենենելու եւ ճոլու եւ ճոլու եւ ճոլու եւ ճոխացխացխացխացնենենենելու հալու հալու հալու համար իր սուրբ Եկեմար իր սուրբ Եկեմար իր սուրբ Եկեմար իր սուրբ Եկեղեղեղեղեցինցինցինցին::::    

Այդ սրբաԱյդ սրբաԱյդ սրբաԱյդ սրբագորգորգորգործող ճշմարծող ճշմարծող ճշմարծող ճշմարտուտուտուտութիւնը նաթիւնը նաթիւնը նաթիւնը նաեւ միեւ միեւ միեւ միաաաաւուուուորող րող րող րող 
է, որովէ, որովէ, որովէ, որովհեհեհեհետեւ Աստեւ Աստեւ Աստեւ Աստուտուտուտուծոյ ճշմածոյ ճշմածոյ ճշմածոյ ճշմարիտ ճարիտ ճարիտ ճարիտ ճանանանանաչոչոչոչողուղուղուղութիւնը եւ թիւնը եւ թիւնը եւ թիւնը եւ 
անոր կամանոր կամանոր կամանոր կամքին գիքին գիքին գիքին գիտուտուտուտութիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեզի տազի տազի տազի տալով՝ լուլով՝ լուլով՝ լուլով՝ լուսասասասաւուուուորերերերելէ, լէ, լէ, լէ, 
ազաազաազաազատագտագտագտագրերերերելէ եւլէ եւլէ եւլէ եւ    սրբեսրբեսրբեսրբելէ ետք՝ մեզ կը դնէ Ասլէ ետք՝ մեզ կը դնէ Ասլէ ետք՝ մեզ կը դնէ Ասլէ ետք՝ մեզ կը դնէ Աստուտուտուտուծոյ հետ ծոյ հետ ծոյ հետ ծոյ հետ 
անանանանմիմիմիմիջաջաջաջական կական կական կական կապի եւ հապի եւ հապի եւ հապի եւ հաղորղորղորղորդուդուդուդութեան մէջ, կը միթեան մէջ, կը միթեան մէջ, կը միթեան մէջ, կը միաաաաւուուուորէ րէ րէ րէ 
նախ Ասնախ Ասնախ Ասնախ Աստուտուտուտուծոյ հետ, յեծոյ հետ, յեծոյ հետ, յեծոյ հետ, յետոյ մեզ կատոյ մեզ կատոյ մեզ կատոյ մեզ կապի եւ հապի եւ հապի եւ հապի եւ հաղորղորղորղորդուդուդուդու----
թեան մէջ դնեթեան մէջ դնեթեան մէջ դնեթեան մէջ դնելու հալու հալու հալու համար մեր նմանմար մեր նմանմար մեր նմանմար մեր նմաննենենեներուն եւ մարուն եւ մարուն եւ մարուն եւ մանանանանա----
ւանդ Քրիսւանդ Քրիսւանդ Քրիսւանդ Քրիստոտոտոտոսի Եկեսի Եկեսի Եկեսի Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ բուոյ բուոյ բուոյ բոլոր անլոր անլոր անլոր անդամդամդամդամնենենեներուն հետ, րուն հետ, րուն հետ, րուն հետ, 
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ինչինչինչինչպէս մարպէս մարպէս մարպէս մարմիմիմիմինի մը աննի մը աննի մը աննի մը անդամդամդամդամնենենեները կը ներրը կը ներրը կը ներրը կը ներկակակակայայայայանան մէկ նան մէկ նան մէկ նան մէկ 
գլուգլուգլուգլուխի տակ միխի տակ միխի տակ միխի տակ միաաաաւորւորւորւորուած եւ հաուած եւ հաուած եւ հաուած եւ համամամամակարգկարգկարգկարգուածուածուածուած::::    

Այդ սրբաԱյդ սրբաԱյդ սրբաԱյդ սրբագորգորգորգործող ճշմարծող ճշմարծող ճշմարծող ճշմարտուտուտուտութիւնը նաթիւնը նաթիւնը նաթիւնը նաեւ այն անհեւ այն անհեւ այն անհեւ այն անհ----
րարարարաժեշտ զիժեշտ զիժեշտ զիժեշտ զինանանանարանն է, որ հորանն է, որ հորանն է, որ հորանն է, որ հոգեգեգեգեւոր պայւոր պայւոր պայւոր պայքաքաքաքարի մէջ մտնող րի մէջ մտնող րի մէջ մտնող րի մէջ մտնող 
քրիսքրիսքրիսքրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեային հային հային հային համար համար համար համար հացէն ու ջուցէն ու ջուցէն ու ջուցէն ու ջուրէն աւերէն աւերէն աւերէն աւելի էալի էալի էալի էական կան կան կան 
էէէէ՝ թէ՝ թէ՝ թէ՝ թէ´́́́    պաշպաշպաշպաշտպանտպանտպանտպանուեուեուեուելու հալու հալու հալու համար Թշնամիմար Թշնամիմար Թշնամիմար Թշնամիին դէմ, անոր ին դէմ, անոր ին դէմ, անոր ին դէմ, անոր 
,,,,մխամխամխամխացող նեցող նեցող նեցող նետետետետերէնրէնրէնրէն», », », », եւ թէ անով հարեւ թէ անով հարեւ թէ անով հարեւ թէ անով հարուաուաուաուածեծեծեծելու եւ Քրիսլու եւ Քրիսլու եւ Քրիսլու եւ Քրիս----
տոտոտոտոսի Մարսի Մարսի Մարսի Մարմիմիմիմինէն հենէն հենէն հենէն հեռացռացռացռացնենենենելու հալու հալու հալու համար աստմար աստմար աստմար աստուաուաուաուածածածածային յին յին յին 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնը այթիւնը այթիւնը այթիւնը այլալալալափոփոփոփոխող այն աղանդխող այն աղանդխող այն աղանդխող այն աղանդնենենեները, որոնք՝ րը, որոնք՝ րը, որոնք՝ րը, որոնք՝ 
ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեաեաեաեալին բալին բալին բալին բառեռեռեռերով՝ րով՝ րով՝ րով՝ ,,,,յայայայառաջռաջռաջռաջ    կկկկ’’’’երերերերթան անթան անթան անթան անբաբաբաբարշրշրշրշտուտուտուտու----
թեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ», », », », եւ որոնց ստաեւ որոնց ստաեւ որոնց ստաեւ որոնց ստայօդ վարյօդ վարյօդ վարյօդ վարդադադադապեպեպեպետուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները րը րը րը 
քաղցքաղցքաղցքաղցկեկեկեկեղի պէս կը ճաղի պէս կը ճաղի պէս կը ճաղի պէս կը ճարարարարակեն Քրիսկեն Քրիսկեն Քրիսկեն Քրիստոտոտոտոսիսիսիսի    մարմարմարմարմիմիմիմինին աննին աննին աննին ան----
դամդամդամդամնենենեները (հմմտրը (հմմտրը (հմմտրը (հմմտ    Բ.Տմ 2.16Բ.Տմ 2.16Բ.Տմ 2.16Բ.Տմ 2.16----17)17)17)17)::::    

Այդ սրբաԱյդ սրբաԱյդ սրբաԱյդ սրբագորգորգորգործող ճշմարծող ճշմարծող ճշմարծող ճշմարտուտուտուտութիւնը նաթիւնը նաթիւնը նաթիւնը նաեւ մեզ այս եւ մեզ այս եւ մեզ այս եւ մեզ այս 
աշաշաշաշխարխարխարխարհէն յահէն յահէն յահէն յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքին կամրքին կամրքին կամրքին կամրջող եւ այժջող եւ այժջող եւ այժջող եւ այժ----
մէն իսկ մեզ ամէն իսկ մեզ ամէն իսկ մեզ ամէն իսկ մեզ անոր ժանոր ժանոր ժանոր ժառանռանռանռանգագագագաւորւորւորւորնենենեները դարձրը դարձրը դարձրը դարձնող ճշմարնող ճշմարնող ճշմարնող ճշմար----
տուտուտուտութիւնն է, որուն հաթիւնն է, որուն հաթիւնն է, որուն հաթիւնն է, որուն հայելիյելիյելիյելիին մէջ մենք մեր պատին մէջ մենք մեր պատին մէջ մենք մեր պատին մէջ մենք մեր պատկեկեկեկերը կը րը կը րը կը րը կը 
տեստեստեստեսնենք իբնենք իբնենք իբնենք իբրեւ Ասրեւ Ասրեւ Ասրեւ Աստուտուտուտուծոյ ործոյ ործոյ ործոյ որդիդիդիդինենենեները, եւ այդ ճշմարրը, եւ այդ ճշմարրը, եւ այդ ճշմարրը, եւ այդ ճշմարտուտուտուտու----
թեան ձայթեան ձայթեան ձայթեան ձայնովն ու Ս. Հոգինովն ու Ս. Հոգինովն ու Ս. Հոգինովն ու Ս. Հոգիին շնորհին շնորհին շնորհին շնորհքոքոքոքովը կը դիվը կը դիվը կը դիվը կը դիմենք Ասմենք Ասմենք Ասմենք Աս----
տուտուտուտուծոյ, զայն կոծոյ, զայն կոծոյ, զայն կոծոյ, զայն կոչեչեչեչելով՝ լով՝ լով՝ լով՝ ,,,,ԱբԱբԱբԱբբա, Հաբա, Հաբա, Հաբա, Հա՜՜՜՜յրյրյրյր» » » » (Գղ 4.6)(Գղ 4.6)(Գղ 4.6)(Գղ 4.6)::::    

    
Գ.Գ.Գ.Գ.----    ՄԻՈՒՄԻՈՒՄԻՈՒՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ՎԿԱԹԵԱՆ ՄԷՋ ՎԿԱԹԵԱՆ ՄԷՋ ՎԿԱԹԵԱՆ ՄԷՋ ՎԿԱՅՈՒՅՈՒՅՈՒՅՈՒԹԻՒՆԸ՝ ԱՂԹԻՒՆԸ՝ ԱՂԹԻՒՆԸ՝ ԱՂԹԻՒՆԸ՝ ԱՂԲԻՒՐ ԲԻՒՐ ԲԻՒՐ ԲԻՒՐ 

ՀԱՀԱՀԱՀԱՒԱՏՒԱՏՒԱՏՒԱՏՔԻՔԻՔԻՔԻ    
ԵրԵրԵրԵրրորդ մտարորդ մտարորդ մտարորդ մտածոծոծոծումը՝ Քրիսւմը՝ Քրիսւմը՝ Քրիսւմը՝ Քրիստոտոտոտոսի աղօթսի աղօթսի աղօթսի աղօթքին վերքին վերքին վերքին վերջաջաջաջաւուուուո----

րուրուրուրութեթեթեթենէն առննէն առննէն առննէն առնուած, սա է.ուած, սա է.ուած, սա է.ուած, սա է.----    ,,,,ԿԿԿԿ’’’’աղօաղօաղօաղօթեմ որ անոնք բոթեմ որ անոնք բոթեմ որ անոնք բոթեմ որ անոնք բոլորն լորն լորն լորն 
ալ մէկ ըլալ մէկ ըլալ մէկ ըլալ մէկ ըլլան, ինչլան, ինչլան, ինչլան, ինչպէս որ դուն, ոպէս որ դուն, ոպէս որ դուն, ոպէս որ դուն, ո´́́́վ Հայր, իմ մէջ ես եւ ես վ Հայր, իմ մէջ ես եւ ես վ Հայր, իմ մէջ ես եւ ես վ Հայր, իմ մէջ ես եւ ես 
քու մէջդ, այնքու մէջդ, այնքու մէջդ, այնքու մէջդ, այնպէս ալ անոնք մեր մէջ ըլպէս ալ անոնք մեր մէջ ըլպէս ալ անոնք մեր մէջ ըլպէս ալ անոնք մեր մէջ ըլլալալալան, որն, որն, որն, որպէսպէսպէսպէսզի զի զի զի 
աշաշաշաշխարխարխարխարհը հահը հահը հահը հաւաւաւաւատայ, որ դուն ղրկետայ, որ դուն ղրկետայ, որ դուն ղրկետայ, որ դուն ղրկեցիր զիսցիր զիսցիր զիսցիր զիս» (» (» (» (Յհ 17.21)Յհ 17.21)Յհ 17.21)Յհ 17.21)::::    
ՅիՅիՅիՅիսուս յայտսուս յայտսուս յայտսուս յայտնանանանապէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’ըսէ, թէ եկեըսէ, թէ եկեըսէ, թէ եկեըսէ, թէ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին մէկ ըլին մէկ ըլին մէկ ըլին մէկ ըլլալալալալը, լը, լը, լը, 
միմիմիմիաաաաւորւորւորւորուած ըլուած ըլուած ըլուած ըլլալալալալը անհլը անհլը անհլը անհրարարարաժեշտ է՝ որժեշտ է՝ որժեշտ է՝ որժեշտ է՝ որպէսպէսպէսպէսզի աշզի աշզի աշզի աշխարխարխարխարհը հը հը հը 
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հահահահաւաւաւաւատայ անոր տուած վկատայ անոր տուած վկատայ անոր տուած վկատայ անոր տուած վկայույույույութեան՝ Հօր Ասթեան՝ Հօր Ասթեան՝ Հօր Ասթեան՝ Հօր Աստուտուտուտուծոյ եւ ծոյ եւ ծոյ եւ ծոյ եւ 
անոր Որդանոր Որդանոր Որդանոր Որդւոյն Յիւոյն Յիւոյն Յիւոյն Յիսուսսուսսուսսուս    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի մասի մասի մասի մասինսինսինսին::::    

ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին վկայ մըն էցին վկայ մըն էցին վկայ մըն էցին վկայ մըն է::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս իր յատոս իր յատոս իր յատոս իր յարուրուրուրութեթեթեթենէն նէն նէն նէն 
առաջ թէ ետք՝ իր առաքառաջ թէ ետք՝ իր առաքառաջ թէ ետք՝ իր առաքառաջ թէ ետք՝ իր առաքեալեալեալեալներն ու աշաներն ու աշաներն ու աշաներն ու աշակերտկերտկերտկերտնենենեները րը րը րը 
ղրկեց ամղրկեց ամղրկեց ամղրկեց ամբողջ աշբողջ աշբողջ աշբողջ աշխարհ՝ իր վկանեխարհ՝ իր վկանեխարհ՝ իր վկանեխարհ՝ իր վկաները դառրը դառրը դառրը դառնանանանալուլուլուլու::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
վկայուվկայուվկայուվկայութիւն մը ինքթիւն մը ինքթիւն մը ինքթիւն մը ինքնին արնին արնին արնին արժաժաժաժանանանանահահահահաւատ չէւատ չէւատ չէւատ չէ::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեցիղեցիղեցիղեցիին ճշմարին ճշմարին ճշմարին ճշմարտուտուտուտութեամբ սրբաթեամբ սրբաթեամբ սրբաթեամբ սրբագործգործգործգործուած ըլլաուած ըլլաուած ըլլաուած ըլլալը լը լը լը 
անհանհանհանհրարարարաժեշտ է՝ այդ արժեշտ է՝ այդ արժեշտ է՝ այդ արժեշտ է՝ այդ արժաժաժաժանանանանահահահահաւաւաւաւատուտուտուտութիւնը ապաթիւնը ապաթիւնը ապաթիւնը ապահոհոհոհո----
վեվեվեվելու հալու հալու հալու համար, որմար, որմար, որմար, որպէսպէսպէսպէսզի Ասզի Ասզի Ասզի Աստուտուտուտուծոյ անուծոյ անուծոյ անուծոյ անունը չհայնը չհայնը չհայնը չհայհոյհոյհոյհոյուի ուի ուի ուի 
հեհեհեհեթաթաթաթանոսնոսնոսնոսնենենեներուն եւ անրուն եւ անրուն եւ անրուն եւ անհահահահաւատւատւատւատնենենեներուն մէջ, այլ, ընդրուն մէջ, այլ, ընդրուն մէջ, այլ, ընդրուն մէջ, այլ, ընդհահահահա----
կակակակառառառառակը, գոկը, գոկը, գոկը, գովուվուվուվութեան եւ փաթեան եւ փաթեան եւ փաթեան եւ փառառառառաբաբաբաբանունունունութեան առարթեան առարթեան առարթեան առարկայ կայ կայ կայ 
դառդառդառդառնայնայնայնայ::::    

Արդ, վկաԱրդ, վկաԱրդ, վկաԱրդ, վկայույույույութիւն մը արթիւն մը արթիւն մը արթիւն մը արժաժաժաժանանանանահահահահաւատ եւ ազւատ եւ ազւատ եւ ազւատ եւ ազդու է՝ դու է՝ դու է՝ դու է՝ 
երբ սիերբ սիերբ սիերբ սիրոյ վկարոյ վկարոյ վկարոյ վկայույույույութիւն էթիւն էթիւն էթիւն է::::    Իսկ ճշմաԻսկ ճշմաԻսկ ճշմաԻսկ ճշմարիտ սիրիտ սիրիտ սիրիտ սիրոյ վկարոյ վկարոյ վկարոյ վկայույույույու----
թիւնը միթիւնը միթիւնը միթիւնը միացացացացեալ վկաեալ վկաեալ վկաեալ վկայույույույութիւնն է, միութիւնն է, միութիւնն է, միութիւնն է, միութեան մէթեան մէթեան մէթեան մէջէն ջէն ջէն ջէն 
տրուած վկատրուած վկատրուած վկատրուած վկայույույույութիւնն էթիւնն էթիւնն էթիւնն է::::    

ՎկաՎկաՎկաՎկայույույույութիւն մը արթիւն մը արթիւն մը արթիւն մը արժաժաժաժանանանանահահահահաւատ եւ ազւատ եւ ազւատ եւ ազւատ եւ ազդու է նադու է նադու է նադու է նաեւ՝ եւ՝ եւ՝ եւ՝ 
երբ զօերբ զօերբ զօերբ զօրեղ վկարեղ վկարեղ վկարեղ վկայույույույութիւն էթիւն էթիւն էթիւն է::::    Եւ դարձԵւ դարձԵւ դարձԵւ դարձեալ,եալ,եալ,եալ,    զօզօզօզօրեղ վկարեղ վկարեղ վկարեղ վկայույույույու----
թիւնը միայն միթիւնը միայն միթիւնը միայն միթիւնը միայն միացացացացեալ վկաեալ վկաեալ վկաեալ վկայույույույութիւն կրնայ ըլթիւն կրնայ ըլթիւն կրնայ ըլթիւն կրնայ ըլլալլալլալլալ::::    ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչնչնչնչ----
քան լաւ գիքան լաւ գիքան լաւ գիքան լաւ գիտենք, թէ աշխտենք, թէ աշխտենք, թէ աշխտենք, թէ աշխարհը դժուար կարհը դժուար կարհը դժուար կարհը դժուար կ’’’’ընընընընդուդուդուդունի բանի բանի բանի բա----
ժանժանժանժան----բաբաբաբաժան մարժան մարժան մարժան մարդոց կամ եկեդոց կամ եկեդոց կամ եկեդոց կամ եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեներու վկարու վկարու վկարու վկայույույույութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
որ այդ բաոր այդ բաոր այդ բաոր այդ բաժաժաժաժանումնումնումնումնենենեներուն պատրուն պատրուն պատրուն պատճաճաճաճառով իսկ անռով իսկ անռով իսկ անռով իսկ անսահսահսահսահմամամամա----
նօնօնօնօրէն կը տկարէն կը տկարէն կը տկարէն կը տկարարարարանայնայնայնայ    եւ կը տոեւ կը տոեւ կը տոեւ կը տոււււժէժէժէժէ::::    ԱտիԱտիԱտիԱտիկա մեզ կը դնէ կա մեզ կը դնէ կա մեզ կը դնէ կա մեզ կը դնէ 
հարհարհարհարկեկեկեկեցուցուցուցուցիչ ստիցիչ ստիցիչ ստիցիչ ստիպոպոպոպողաղաղաղակակակականունունունութեան տակ, որ Տիթեան տակ, որ Տիթեան տակ, որ Տիթեան տակ, որ Տիրոջ րոջ րոջ րոջ 
վկավկավկավկայույույույութեան սիթեան սիթեան սիթեան սիրոյն կարոյն կարոյն կարոյն կարերերերենանք ի մի բենանք ի մի բենանք ի մի բենանք ի մի բերել այդ բարել այդ բարել այդ բարել այդ բաժանժանժանժան----
եալ ծուէնեալ ծուէնեալ ծուէնեալ ծուէննենենեները, կազրը, կազրը, կազրը, կազմեմեմեմելու հալու հալու հալու համար Քրիսմար Քրիսմար Քրիսմար Քրիստոտոտոտոսի միսի միսի միսի միակակակակտոր տոր տոր տոր 
եւ միեւ միեւ միեւ միաաաահիւս պատհիւս պատհիւս պատհիւս պատմումումումուճաճաճաճանը, որ իբնը, որ իբնը, որ իբնը, որ իբրեւ փրկուրեւ փրկուրեւ փրկուրեւ փրկութեան պատթեան պատթեան պատթեան պատ----
մումումումուճան տաճան տաճան տաճան տարածրածրածրածոոոուի ամւի ամւի ամւի ամբողջ աշբողջ աշբողջ աշբողջ աշխարխարխարխարհի վրայհի վրայհի վրայհի վրայ::::    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , միմիմիմիացացացացեալ վկաեալ վկաեալ վկաեալ վկայույույույութիւնը ինք հաթիւնը ինք հաթիւնը ինք հաթիւնը ինք հաւաւաւաւատարտարտարտարծարծ ծարծ ծարծ ծարծ 
վկավկավկավկայույույույութիւն կը դառթիւն կը դառթիւն կը դառթիւն կը դառնայ աշնայ աշնայ աշնայ աշխարխարխարխարհի հահի հահի հահի համար, ինչմար, ինչմար, ինչմար, ինչպէս մեր պէս մեր պէս մեր պէս մեր 
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ՏէՏէՏէՏէրը կրը կրը կրը կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ::::    ՈրՈրՈրՈրպէսպէսպէսպէսզի աշզի աշզի աշզի աշխարխարխարխարհը հահը հահը հահը հաւաւաւաւատայ Աստայ Աստայ Աստայ Աստուտուտուտուծոյ եւ ծոյ եւ ծոյ եւ ծոյ եւ 
անոր Որդւոյն, Քրիսանոր Որդւոյն, Քրիսանոր Որդւոյն, Քրիսանոր Որդւոյն, Քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական Եկեկան Եկեկան Եկեկան Եկեղեղեղեղեցին պէտք է Ս. ցին պէտք է Ս. ցին պէտք է Ս. ցին պէտք է Ս. 
ՀոգիՀոգիՀոգիՀոգիով լեով լեով լեով լեցուն վցուն վցուն վցուն վկակակակայույույույութիւնը տայ աշթիւնը տայ աշթիւնը տայ աշթիւնը տայ աշխարխարխարխարհինհինհինհին::::    Եւ հոգիԵւ հոգիԵւ հոգիԵւ հոգիով ով ով ով 
լելելելեցուն հացուն հացուն հացուն հաւաւաւաւատարտարտարտարծարծ վկածարծ վկածարծ վկածարծ վկայույույույութիւնը դարձթիւնը դարձթիւնը դարձթիւնը դարձեալ միեալ միեալ միեալ միացացացացեալ եալ եալ եալ 
վկավկավկավկայույույույութիւնը կրնայ ըլթիւնը կրնայ ըլթիւնը կրնայ ըլթիւնը կրնայ ըլլալ միայնլալ միայնլալ միայնլալ միայն::::    

Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչու՝ Եկեչու՝ Եկեչու՝ Եկեչու՝ Եկեղեղեղեղեցին կոչցին կոչցին կոչցին կոչուած է այդ միուուած է այդ միուուած է այդ միուուած է այդ միութեան թեան թեան թեան 
ձգտեձգտեձգտեձգտելու եւ անոր հալու եւ անոր հալու եւ անոր հալու եւ անոր համար տեմար տեմար տեմար տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն աղօրէն աղօրէն աղօրէն աղօթեթեթեթելու, նոյլու, նոյլու, նոյլու, նոյ----
նիսկ եթէ այդ միունիսկ եթէ այդ միունիսկ եթէ այդ միունիսկ եթէ այդ միութթթթիւնը երեիւնը երեիւնը երեիւնը երեւեւեւեւելի կամ զգալի կամ զգալի կամ զգալի կամ զգալի ձելի ձելի ձելի ձեւով անւով անւով անւով ան----
միմիմիմիջաջաջաջակակակականօնօնօնօրէն յարէն յարէն յարէն յառաջ չգայռաջ չգայռաջ չգայռաջ չգայ::::    Այդ ձգտումն ու աղօթԱյդ ձգտումն ու աղօթԱյդ ձգտումն ու աղօթԱյդ ձգտումն ու աղօթքը քը քը քը 
անհանհանհանհրարարարաժեշտ են՝ որժեշտ են՝ որժեշտ են՝ որժեշտ են՝ որպէսպէսպէսպէսզի եկեզի եկեզի եկեզի եկեղեղեղեղեցին չմոռցին չմոռցին չմոռցին չմոռնանանանա´́́́յ իր կոյ իր կոյ իր կոյ իր կոչուչուչուչու----
մը, որ արմը, որ արմը, որ արմը, որ արքաքաքաքայույույույութեան հասթեան հասթեան հասթեան հասնենենենելով՝ Ասլով՝ Ասլով՝ Ասլով՝ Աստուտուտուտուծոյ հետ միծոյ հետ միծոյ հետ միծոյ հետ միաաաաւուուուո----
րումն էրումն էրումն էրումն է::::    Այլ, ընդԱյլ, ընդԱյլ, ընդԱյլ, ընդհահահահակակակակառառառառակը, ըղկը, ըղկը, ըղկը, ըղձաձաձաձակաթ սրտով եւ կաթ սրտով եւ կաթ սրտով եւ կաթ սրտով եւ 
եռանեռանեռանեռանդադադադագին հագին հագին հագին հաւատւատւատւատքով տեքով տեքով տեքով տեւաւաւաւական խնդրանք մական խնդրանք մական խնդրանք մական խնդրանք մատուտուտուտու----
ցացացացանէ առ Աստնէ առ Աստնէ առ Աստնէ առ Աստուած, ըսեուած, ըսեուած, ըսեուած, ըսելով՝ լով՝ լով՝ լով՝ ,,,,ԵկեսԵկեսԵկեսԵկեսցէցէցէցէ՜՜՜՜    արարարարքաքաքաքայույույույութիւն քոթիւն քոթիւն քոթիւն քո» » » » 
((((Մտ 6.10), եւ աւելցՄտ 6.10), եւ աւելցՄտ 6.10), եւ աւելցՄտ 6.10), եւ աւելցնենենենելով.լով.լով.լով.----    ,,,,Ամէն, եկոԱմէն, եկոԱմէն, եկոԱմէն, եկո´́́́ւր, Տէր Յիւր, Տէր Յիւր, Տէր Յիւր, Տէր Յիսուսսուսսուսսուս» » » » 
((((Յյտ 22.20)Յյտ 22.20)Յյտ 22.20)Յյտ 22.20)::::    

    
****    

****     * * * *    
Այս խորհրԱյս խորհրԱյս խորհրԱյս խորհրդադադադածուծուծուծութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները կրը կրը կրը կ’’’’ուուուուզեմ կնքել՝ ըսեզեմ կնքել՝ ըսեզեմ կնքել՝ ըսեզեմ կնքել՝ ըսելով.լով.լով.լով.----    
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին ոցին ոցին ոցին ո´́́́չ Հռոչ Հռոչ Հռոչ Հռոմէմէմէմէաաաական կական կական կական կաթոթոթոթոլիկ եկելիկ եկելիկ եկելիկ եկեղեղեղեղեցին է, ցին է, ցին է, ցին է, 

ոոոո´́́́չ Օրչ Օրչ Օրչ Օրթոթոթոթոտոքս յորտոքս յորտոքս յորտոքս յորջորջջորջջորջջորջուած եկեուած եկեուած եկեուած եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեներու ընրու ընրու ընրու ընտատատատանիքն նիքն նիքն նիքն 
է, ոէ, ոէ, ոէ, ո´́́́չ ալ ասոնցչ ալ ասոնցչ ալ ասոնցչ ալ ասոնցմէ դուրս եւ ուղմէ դուրս եւ ուղմէ դուրս եւ ուղմէ դուրս եւ ուղղաղաղաղափափափափառուռուռուռութեան սահթեան սահթեան սահթեան սահմամամամա----
նէն աննէն աննէն աննէն անդին գտնուող խմբակդին գտնուող խմբակդին գտնուող խմբակդին գտնուող խմբակցուցուցուցութիւնթիւնթիւնթիւններն են առանձներն են առանձներն են առանձներն են առանձնանանանա----
բար առած, այլ՝ բոբար առած, այլ՝ բոբար առած, այլ՝ բոբար առած, այլ՝ բոլոլոլոլորը միրը միրը միրը միասասասասնանանանաբար, Քրիսբար, Քրիսբար, Քրիսբար, Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի ,,,,ամամամամ----
բողջ մարբողջ մարբողջ մարբողջ մարմիմիմիմինընընընը» » » » իր ընդիր ընդիր ընդիր ընդհանհանհանհանրուրուրուրութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    Իսկ այդ ընդԻսկ այդ ընդԻսկ այդ ընդԻսկ այդ ընդ----
հանհանհանհանրուրուրուրութեան մէջ, մանթեան մէջ, մանթեան մէջ, մանթեան մէջ, մանրարարարադիդիդիդիտատատատակով դիտկով դիտկով դիտկով դիտուած՝ եկեուած՝ եկեուած՝ եկեուած՝ եկեղեղեղեղե----
ցին դոցին դոցին դոցին դո´́́́ւք էք, սիւք էք, սիւք էք, սիւք էք, սիրերերերելիլիլիլիներ, ձեր միուներ, ձեր միուներ, ձեր միուներ, ձեր միութեան եւ միթեան եւ միթեան եւ միթեան եւ միասասասասնունունունու----
թեան մէջ, եւ ուսթեան մէջ, եւ ուսթեան մէջ, եւ ուսթեան մէջ, եւ ուստի ինչ որ փորտի ինչ որ փորտի ինչ որ փորտի ինչ որ փորձեձեձեձեցի իբցի իբցի իբցի իբրեւ մտարեւ մտարեւ մտարեւ մտածում ծում ծում ծում 
բաբաբաբանանանանաձեձեձեձեւել՝ իրաւել՝ իրաւել՝ իրաւել՝ իրակակակականին մէջ ձենին մէջ ձենին մէջ ձենին մէջ ձեզիզիզիզի´́́́    կը վեկը վեկը վեկը վերարարարաբեբեբեբերիրիրիրի::::    
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Եւ Եւ Եւ Եւ պիպիպիպիտի ուտի ուտի ուտի ուզէի, որ դուք այս պազէի, որ դուք այս պազէի, որ դուք այս պազէի, որ դուք այս պահուն այդ մեծ պահուն այդ մեծ պահուն այդ մեծ պահուն այդ մեծ պա----
տաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութիւնը զգաթիւնը զգաթիւնը զգաթիւնը զգայիք ձեր վրայ, որյիք ձեր վրայ, որյիք ձեր վրայ, որյիք ձեր վրայ, որպէսպէսպէսպէսզի Ասզի Ասզի Ասզի Աս----
տուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին շուրջ բոքին շուրջ բոքին շուրջ բոքին շուրջ բոլորլորլորլորուեուեուեուելու եւ անով հոլու եւ անով հոլու եւ անով հոլու եւ անով հոգեգեգեգեւուուուորարարարա----
պէս աճեպէս աճեպէս աճեպէս աճելու ձեր այս գելու ձեր այս գելու ձեր այս գելու ձեր այս գեղեղեղեղեցիկ ճիցիկ ճիցիկ ճիցիկ ճիգին մէջ՝ ոգին մէջ՝ ոգին մէջ՝ ոգին մէջ՝ ո´́́́չ թէ աշչ թէ աշչ թէ աշչ թէ աշ----
խարխարխարխարհին բեհին բեհին բեհին բերած, այլ Ասրած, այլ Ասրած, այլ Ասրած, այլ Աստուտուտուտուծոծոծոծո´́́́յ ընյ ընյ ընյ ընծածածածայած ճշմարյած ճշմարյած ճշմարյած ճշմարտտտտուուուու----
թեամթեամթեամթեամբը լուբը լուբը լուբը լուսասասասաւորւորւորւորուիք, ազաուիք, ազաուիք, ազաուիք, ազատագրտագրտագրտագրուիք եւ սրբուիք, ձեր ուիք եւ սրբուիք, ձեր ուիք եւ սրբուիք, ձեր ուիք եւ սրբուիք, ձեր 
որորորորդեգդեգդեգդեգրած հորած հորած հորած հոգեգեգեգեւոր պայւոր պայւոր պայւոր պայքաքաքաքարին հարին հարին հարին համար առամար առամար առամար առաւել զինւել զինւել զինւել զինուիք ուիք ուիք ուիք 
նոյն ճշմարնոյն ճշմարնոյն ճշմարնոյն ճշմարտուտուտուտութեամբ, եւ ձեր սիթեամբ, եւ ձեր սիթեամբ, եւ ձեր սիթեամբ, եւ ձեր սիրով, ձեր կամրով, ձեր կամրով, ձեր կամրով, ձեր կամքով ու քով ու քով ու քով ու 
գորգորգորգործով միծով միծով միծով միաաաացած՝ ձեր կեանցած՝ ձեր կեանցած՝ ձեր կեանցած՝ ձեր կեանքեքեքեքերով տաք այն միրով տաք այն միրով տաք այն միրով տաք այն միացացացացեալ եալ եալ եալ 
վկավկավկավկայույույույութիւնը, որ Ս. Հոգիի ներթիւնը, որ Ս. Հոգիի ներթիւնը, որ Ս. Հոգիի ներթիւնը, որ Ս. Հոգիի ներգորգորգորգործուծուծուծութեամբ ըլթեամբ ըլթեամբ ըլթեամբ ըլլայ զօլայ զօլայ զօլայ զօ----
րեղ եւ ազրեղ եւ ազրեղ եւ ազրեղ եւ ազդու վկադու վկադու վկադու վկայույույույութիւն, եւ դառթիւն, եւ դառթիւն, եւ դառթիւն, եւ դառնայ ունայ ունայ ունայ ուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն րուն րուն րուն 
,,,,կեանկեանկեանկեանքի բուրքի բուրքի բուրքի բուրմունմունմունմունքըքըքըքը» » » » պարպարպարպարգեգեգեգեւող, անոնց մէջ հաւող, անոնց մէջ հաւող, անոնց մէջ հաւող, անոնց մէջ հաւատւատւատւատքը քը քը քը 
արթնցարթնցարթնցարթնցնող ու բոնող ու բոնող ու բոնող ու բոցացացացավավավավառող վկառող վկառող վկառող վկայույույույութիւն, որթիւն, որթիւն, որթիւն, որպէսպէսպէսպէսզի զԱստզի զԱստզի զԱստզի զԱստ----
ուած փաուած փաուած փաուած փառառառառաւուուուորողրողրողրողնենենեներու թիւը բազրու թիւը բազրու թիւը բազրու թիւը բազմամամամապապապապատիկ աճի եւ տիկ աճի եւ տիկ աճի եւ տիկ աճի եւ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի սուրբ Մարսի սուրբ Մարսի սուրբ Մարսի սուրբ Մարմիմիմիմինը՝ Եկենը՝ Եկենը՝ Եկենը՝ Եկեղեղեղեղեցինցինցինցին    իր լրուիր լրուիր լրուիր լրումը գտնէ մը գտնէ մը գտնէ մը գտնէ 
յայայայաւիւիւիւիտետետետենանանանական ժական ժական ժական ժառանռանռանռանգուգուգուգութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    
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ՊԱՐՏԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆՊԱՐՏԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆՊԱՐՏԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆՊԱՐՏԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ    ՁԱՅՆԸՁԱՅՆԸՁԱՅՆԸՁԱՅՆԸ    

    
ՄարՄարՄարՄարդիկ սոդիկ սոդիկ սոդիկ սովոր են մոռվոր են մոռվոր են մոռվոր են մոռնանանանալուլուլուլու::::    ՅատՅատՅատՅատկակակակապէս այն բապէս այն բապէս այն բապէս այն բա----

նենենեները որը որը որը ո----րոնք աչրոնք աչրոնք աչրոնք աչքէ հեքէ հեքէ հեքէ հեռու կը մնան, ինչռու կը մնան, ինչռու կը մնան, ինչռու կը մնան, ինչպէս ժոպէս ժոպէս ժոպէս ժողովրղովրղովրղովրդադադադա----
կան իմասկան իմասկան իմասկան իմաստուտուտուտութիւնն ալ կը սորթիւնն ալ կը սորթիւնն ալ կը սորթիւնն ալ կը սորվեցվեցվեցվեցնէնէնէնէ::::    

Բայց ի՞նչԲայց ի՞նչԲայց ի՞նչԲայց ի՞նչպէս մոռպէս մոռպէս մոռպէս մոռնալ բաննալ բաննալ բաննալ բան    մը որ աչմը որ աչմը որ աչմը որ աչքիդ առքիդ առքիդ առքիդ առջեւ կը ջեւ կը ջեւ կը ջեւ կը 
ցցուի, եթէցցուի, եթէցցուի, եթէցցուի, եթէ    ոչ ամէն օր՝ գէթ յաոչ ամէն օր՝ գէթ յաոչ ամէն օր՝ գէթ յաոչ ամէն օր՝ գէթ յաճախճախճախճախ::::    Եւ ոչ միայն կը Եւ ոչ միայն կը Եւ ոչ միայն կը Եւ ոչ միայն կը 
ցցուի, այլ օրէ օր աւեցցուի, այլ օրէ օր աւեցցուի, այլ օրէ օր աւեցցուի, այլ օրէ օր աւելիլիլիլի´́́́    կը բարձկը բարձկը բարձկը բարձրարարարանայ, հանայ, հանայ, հանայ, հասակ ու ձեւ սակ ու ձեւ սակ ու ձեւ սակ ու ձեւ 
կկկկ’’’’առառառառնէ, կը գենէ, կը գենէ, կը գենէ, կը գեղեցղեցղեցղեցկակակականայ, կը հանայ, կը հանայ, կը հանայ, կը հարարարարազազազազատատատատանայնայնայնայ::::    

Յստակ չէ՞ թէ ինՅստակ չէ՞ թէ ինՅստակ չէ՞ թէ ինՅստակ չէ՞ թէ ինչի կչի կչի կչի կ’’’’ակակակակնարնարնարնարկենքկենքկենքկենք::::    
ԱրԱրԱրԱրդէն մէկ ու կէս տադէն մէկ ու կէս տադէն մէկ ու կէս տադէն մէկ ու կէս տարի կրի կրի կրի կ’’’’ընէ որ դրինք անոր ընէ որ դրինք անոր ընէ որ դրինք անոր ընէ որ դրինք անոր հիհիհիհի----

մեմեմեմերըրըրըրը::::    ՔաՔաՔաՔանի մը ամիս ետք հայնի մը ամիս ետք հայնի մը ամիս ետք հայնի մը ամիս ետք հայրարարարապեպեպեպետատատատական սրբական սրբական սրբական սրբազան զան զան զան 
պապապապատատատատարարարարագով եւ միւգով եւ միւգով եւ միւգով եւ միւռոռոռոռոնանանանաբոյր աջով օրհբոյր աջով օրհբոյր աջով օրհբոյր աջով օրհնենենենեցինք ու օծեցինք ու օծեցինք ու օծեցինք ու օծե----
ցինք հիցինք հիցինք հիցինք հիմեմեմեմերըրըրըրը::::    ՆաՆաՆաՆախանխանխանխանձախնձախնձախնձախնդիր եղանք որ անոր շիդիր եղանք որ անոր շիդիր եղանք որ անոր շիդիր եղանք որ անոր շինունունունու----
թեան աշթեան աշթեան աշթեան աշխախախախատանտանտանտանքը անքը անքը անքը անխախախախափան եւ անփան եւ անփան եւ անփան եւ անդանդանդանդանդաղ յադաղ յադաղ յադաղ յառաջ ռաջ ռաջ ռաջ 
ընընընընթաթաթաթանայ միշտնայ միշտնայ միշտնայ միշտ::::    ՆաՆաՆաՆախանխանխանխանձախնձախնձախնձախնդիր եղանք որ այդ ադիր եղանք որ այդ ադիր եղանք որ այդ ադիր եղանք որ այդ աշշշշ----
խախախախատանքտանքտանքտանքնենենեներուն անրուն անրուն անրուն անխախախախափան յափան յափան յափան յառառառառաջընջընջընջընթաթաթաթացը ապացը ապացը ապացը ապահովհովհովհով----
ուած ըլուած ըլուած ըլուած ըլլայ իր նիւլայ իր նիւլայ իր նիւլայ իր նիւթաթաթաթական կողկան կողկան կողկան կողմով, եւ այդ ուղմով, եւ այդ ուղմով, եւ այդ ուղմով, եւ այդ ուղղուղուղուղութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
զազազազանանանանազան ձեզան ձեզան ձեզան ձեւեր ու միւեր ու միւեր ու միւեր ու միջոցջոցջոցջոցներ խորներ խորներ խորներ խորհեհեհեհեցանք, քացանք, քացանք, քացանք, քանի մը յանի մը յանի մը յանի մը յա----
ջող ձեռջող ձեռջող ձեռջող ձեռնարկնարկնարկնարկներ կազներ կազներ կազներ կազմամամամակերկերկերկերպեպեպեպեցինք եւ տացինք եւ տացինք եւ տացինք եւ տակակակակաւին հարկ ւին հարկ ւին հարկ ւին հարկ 
պիպիպիպիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ որ կազլայ որ կազլայ որ կազլայ որ կազմամամամակերկերկերկերպենք, մինպենք, մինպենք, մինպենք, մինչչչչեւ գորեւ գորեւ գորեւ գործը իր ծը իր ծը իր ծը իր 
աւարաւարաւարաւարտին հաստին հաստին հաստին հասնինինինի::::    

Բայց, եթէ կը կարԲայց, եթէ կը կարԲայց, եթէ կը կարԲայց, եթէ կը կարծենք թէ քածենք թէ քածենք թէ քածենք թէ քանի մը նուինի մը նուինի մը նուինի մը նուիրարարարատուտուտուտունենենենե----
րով եւ քարով եւ քարով եւ քարով եւ քանի մը ձեռնի մը ձեռնի մը ձեռնի մը ձեռնարկնարկնարկնարկնենենեներու ճղճիմ հարու ճղճիմ հարու ճղճիմ հարու ճղճիմ հասոյսոյսոյսոյթով եկեթով եկեթով եկեթով եկեղեղեղեղե----
ցի կը կացի կը կացի կը կացի կը կառուցռուցռուցռուցուի՝ուի՝ուի՝ուի՝    չաչաչաչարարարարաչար կերչար կերչար կերչար կերպով կը սխապով կը սխապով կը սխապով կը սխալինքլինքլինքլինք::::    ԱւեԱւեԱւեԱւե----
լին՝ մենք մեզ կը խալին՝ մենք մեզ կը խալին՝ մենք մեզ կը խալին՝ մենք մեզ կը խաբենքբենքբենքբենք::::    

ԹեԹեԹեԹերեւս կը կարրեւս կը կարրեւս կը կարրեւս կը կարծենք թէ ամծենք թէ ամծենք թէ ամծենք թէ ամբողջ գուբողջ գուբողջ գուբողջ գումամամամարը րը րը րը ապաապաապաապա----
հովհովհովհովուա՞ծ է արուա՞ծ է արուա՞ծ է արուա՞ծ է արդէն...դէն...դէն...դէն...    
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ՈչՈչՈչՈչ::::    ԱնԱնԱնԱնկասկասկասկասկածկածկածկած::::    ԱպաԱպաԱպաԱպահովհովհովհովուած էր էաուած էր էաուած էր էաուած էր էակակակականը, մեծ նը, մեծ նը, մեծ նը, մեծ 
մամամամասը, բայց կը մնար ամսը, բայց կը մնար ամսը, բայց կը մնար ամսը, բայց կը մնար ամբողբողբողբողջաջաջաջացուցուցուցուցիչ՝ հացիչ՝ հացիչ՝ հացիչ՝ համեմեմեմեմամամամատատատատաբար բար բար բար 
փոքր գուփոքր գուփոքր գուփոքր գումամամամարը, զոր գորը, զոր գորը, զոր գորը, զոր գոյացյացյացյացնենենենելու մեր յոյլու մեր յոյլու մեր յոյլու մեր յոյսը դրած էինք սը դրած էինք սը դրած էինք սը դրած էինք 
մեր ժոմեր ժոմեր ժոմեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի առողջ գիդի առողջ գիդի առողջ գիդի առողջ գիտակտակտակտակցուցուցուցութեան վրայթեան վրայթեան վրայթեան վրայ::::    

Ճիշդ է որ ցարդ գտնուեՃիշդ է որ ցարդ գտնուեՃիշդ է որ ցարդ գտնուեՃիշդ է որ ցարդ գտնուեցան պացան պացան պացան պատտտտուաուաուաուական նուիկան նուիկան նուիկան նուիրարարարա----
տուտուտուտուներ եւ եղան նուիներ եւ եղան նուիներ եւ եղան նուիներ եւ եղան նուիրարարարատուուտուուտուուտուութիւնթիւնթիւնթիւններ, բայց ատով ներ, բայց ատով ներ, բայց ատով ներ, բայց ատով 
տատատատակակակակաւին չիւին չիւին չիւին չիրարարարագործըգործըգործըգործըւեւեւեւեցաւ սպասցաւ սպասցաւ սպասցաւ սպասուաուաուաուածըծըծըծը::::    

Այդ ուղԱյդ ուղԱյդ ուղԱյդ ուղղուղուղուղութեամբ անցթեամբ անցթեամբ անցթեամբ անցեալ տարեալ տարեալ տարեալ տարուան Մաուան Մաուան Մաուան Մայիյիյիյիսի 27սի 27սի 27սի 27----ին ին ին ին 
կոչ մըն ալ հրակոչ մըն ալ հրակոչ մըն ալ հրակոչ մըն ալ հրապապապապարարարարակեկեկեկեցինք, հրացինք, հրացինք, հրացինք, հրաւիւիւիւիրերերերելով մեր գալով մեր գալով մեր գալով մեր գաղուղուղուղու----
թի բոթի բոթի բոթի բոլոր զալոր զալոր զալոր զաւակւակւակւակնենենեները որ բերը որ բերը որ բերը որ բերեն իրենց բարեն իրենց բարեն իրենց բարեն իրենց բաժիժիժիժինը, ինչ չանը, ինչ չանը, ինչ չանը, ինչ չա----
փով ալ ըլփով ալ ըլփով ալ ըլփով ալ ըլլայ ատիլայ ատիլայ ատիլայ ատիկակակակա::::    

Ոմանք օրին պաՈմանք օրին պաՈմանք օրին պաՈմանք օրին պատաստաստաստասխախախախանենենենեցին, եւ իրենց մասցին, եւ իրենց մասցին, եւ իրենց մասցին, եւ իրենց մասնակնակնակնակ----
ցուցուցուցութիւնը բեթիւնը բեթիւնը բեթիւնը բերին ոերին ոերին ոերին ոեւէ ձեւէ ձեւէ ձեւէ ձեւովւովւովւով::::    

Բայց, ըստ երեԲայց, ըստ երեԲայց, ըստ երեԲայց, ըստ երեւոյւոյւոյւոյթին, շաթին, շաթին, շաթին, շատետետետերը մոռրը մոռրը մոռրը մոռցանցանցանցան::::    ԿարԿարԿարԿարդադադադա----
ցին կոցին կոցին կոցին կոչը եւ յեչը եւ յեչը եւ յեչը եւ յետոյ ժատոյ ժատոյ ժատոյ ժամամամամանանանանակը առաւ զայն իրենց յիկը առաւ զայն իրենց յիկը առաւ զայն իրենց յիկը առաւ զայն իրենց յիշոշոշոշո----
ղուղուղուղութեթեթեթենէննէննէննէն::::    

Ոմանք ալ խոսՈմանք ալ խոսՈմանք ալ խոսՈմանք ալ խոստատատատացան եւ մոռցան եւ մոռցան եւ մոռցան եւ մոռցցցցան ...ան ...ան ...ան ...::::    
ԿաԿաԿաԿարերերերելի՞ է սալի՞ է սալի՞ է սալի՞ է սակայն մոռկայն մոռկայն մոռկայն մոռնալ հանալ հանալ հանալ հասակ առսակ առսակ առսակ առնող սա եկենող սա եկենող սա եկենող սա եկե----

ղեղեղեղեցին, որ ինչցին, որ ինչցին, որ ինչցին, որ ինչքան Ասքան Ասքան Ասքան Աստուտուտուտուծոյ՝ նոյնծոյ՝ նոյնծոյ՝ նոյնծոյ՝ նոյնքան եւ աւեքան եւ աւեքան եւ աւեքան եւ աւելի մեր լի մեր լի մեր լի մեր 
տուտուտուտունը պինը պինը պինը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայլայլայլայ::::    Եւ՝ ոԵւ՝ ոԵւ՝ ոԵւ՝ ո´́́́չ միայն Նիչ միայն Նիչ միայն Նիչ միայն Նիկոսկոսկոսկոսիոյ, այլ ամիոյ, այլ ամիոյ, այլ ամիոյ, այլ ամ----
բոբոբոբո´́́́ղջ մեր գաղջ մեր գաղջ մեր գաղջ մեր գաղուղուղուղութի զաթի զաթի զաթի զաւակւակւակւակնենենեներուն հարուն հարուն հարուն համար, անխմար, անխմար, անխմար, անխտիրտիրտիրտիր::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
եթէ բոեթէ բոեթէ բոեթէ բոլոլոլոլորիս տունն է անիրիս տունն է անիրիս տունն է անիրիս տունն է անիկա, միայն կա, միայն կա, միայն կա, միայն ՈՄԱՆՑ գորՈՄԱՆՑ գորՈՄԱՆՑ գորՈՄԱՆՑ գործը չէ ծը չէ ծը չէ ծը չէ 
զայն շիզայն շիզայն շիզայն շինենենենելու եւ ամլու եւ ամլու եւ ամլու եւ ամբողբողբողբողջացջացջացջացնենենենելու պարլու պարլու պարլու պարտատատատակակակականունունունութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
այլ ՇԱայլ ՇԱայլ ՇԱայլ ՇԱՏԵՏԵՏԵՏԵՐՈՒՐՈՒՐՈՒՐՈՒՆԸ, ԲՈՆԸ, ԲՈՆԸ, ԲՈՆԸ, ԲՈԼՈԼՈԼՈԼՈՐԻՐԻՐԻՐԻՆԸՆԸՆԸՆԸ::::    ԲոԲոԲոԲոլոլոլոլորիրիրիրի´́́́ս պարս պարս պարս պարտատատատաւուուուո----
րուրուրուրութիւնն է անիթիւնն է անիթիւնն է անիթիւնն է անիկակակակա::::    ՈեՈեՈեՈեւէ մարդ որ ինքւէ մարդ որ ինքւէ մարդ որ ինքւէ մարդ որ ինքզինք հայ կը դազինք հայ կը դազինք հայ կը դազինք հայ կը դա----
ւաւաւաւանի եւ Հանի եւ Հանի եւ Հանի եւ Հայասյասյասյաստանտանտանտանեայց եկեեայց եկեեայց եկեեայց եկեղեցղեցղեցղեցւոյ զաւոյ զաւոյ զաւոյ զաւակ՝ չի կրնար ւակ՝ չի կրնար ւակ՝ չի կրնար ւակ՝ չի կրնար 
հեհեհեհեռու եւ անռու եւ անռու եւ անռու եւ անտարտարտարտարբեր մնաբեր մնաբեր մնաբեր մնալ, չի կրնար ինքլ, չի կրնար ինքլ, չի կրնար ինքլ, չի կրնար ինքզինզինզինզինքին թոյլ քին թոյլ քին թոյլ քին թոյլ 
տալ՝ մոռտալ՝ մոռտալ՝ մոռտալ՝ մոռնալ նման սրբանալ նման սրբանալ նման սրբանալ նման սրբազան պարզան պարզան պարզան պարտատատատակակակականունունունութիւն մըթիւն մըթիւն մըթիւն մը::::    

Այս առԱյս առԱյս առԱյս առթիւ օրիթիւ օրիթիւ օրիթիւ օրինակ մընակ մընակ մընակ մը::::    
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ՇաՇաՇաՇատեր կը յիտեր կը յիտեր կը յիտեր կը յիշեն անշեն անշեն անշեն անշուշտ եւ պէտք է յիշուշտ եւ պէտք է յիշուշտ եւ պէտք է յիշուշտ եւ պէտք է յիշեն, թէ Հիմշեն, թէ Հիմշեն, թէ Հիմշեն, թէ Հիմ----
նօրհնօրհնօրհնօրհնէնէնէնէքի նաքի նաքի նաքի նախօրխօրխօրխօրեաեաեաեակին, 1978, 15 Ապկին, 1978, 15 Ապկին, 1978, 15 Ապկին, 1978, 15 Ապրիրիրիրիլի գիլի գիլի գիլի գիշեշեշեշերը, ՀԻԼրը, ՀԻԼրը, ՀԻԼրը, ՀԻԼ----
ԹԸՆ պանԹԸՆ պանԹԸՆ պանԹԸՆ պանդոդոդոդոկին մէջ կազկին մէջ կազկին մէջ կազկին մէջ կազմամամամակերպկերպկերպկերպուած ժոուած ժոուած ժոուած ժողովրղովրղովրղովրդդդդաաաային յին յին յին 
ճաշճաշճաշճաշկեկեկեկերոյրոյրոյրոյթին ներթին ներթին ներթին ներկայ էր նակայ էր նակայ էր նակայ էր նաեւ գերեւ գերեւ գերեւ գերմամամամանանանանական Ուեսթկան Ուեսթկան Ուեսթկան Ուեսթ----
ֆալֆալֆալֆալիոյ միիոյ միիոյ միիոյ միացացացացեալ եկեեալ եկեեալ եկեեալ եկեղեցիի պաղեցիի պաղեցիի պաղեցիի պատաստաստաստասխախախախանանանանատու հոտու հոտու հոտու հովիւ վիւ վիւ վիւ 
Վեր. ԱլՎեր. ԱլՎեր. ԱլՎեր. Ալպէրթ Իքպէրթ Իքպէրթ Իքպէրթ Իքլէր, որ մեզ ցնցեց իր մէկ արարլէր, որ մեզ ցնցեց իր մէկ արարլէր, որ մեզ ցնցեց իր մէկ արարլէր, որ մեզ ցնցեց իր մէկ արարքովքովքովքով::::    Իր Իր Իր Իր 
եկեեկեեկեեկեղեղեղեղեցին մարցին մարցին մարցին մարդադադադասիսիսիսիրարարարական եւ քրիսկան եւ քրիսկան եւ քրիսկան եւ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական եղկան եղկան եղկան եղբայբայբայբայ----
րուրուրուրութեան ամեթեան ամեթեան ամեթեան ամենէն վանէն վանէն վանէն վաւեւեւեւերարարարական մէկ արական մէկ արական մէկ արական մէկ արարրրրքով արքով արքով արքով արդէն դէն դէն դէն 
յանձն առած էր իրենց հայանձն առած էր իրենց հայանձն առած էր իրենց հայանձն առած էր իրենց համար հեմար հեմար հեմար հեռառառառաւոր եւ փոքւոր եւ փոքւոր եւ փոքւոր եւ փոքրիկ այս րիկ այս րիկ այս րիկ այս 
կղզիկղզիկղզիկղզիին փոքին փոքին փոքին փոքրիկ մեր հարիկ մեր հարիկ մեր հարիկ մեր համայնմայնմայնմայնքին նոր եկեքին նոր եկեքին նոր եկեքին նոր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ շիւոյ շիւոյ շիւոյ շինունունունու----
թեան մասթեան մասթեան մասթեան մասնակնակնակնակցիլ՝ շուրջ քացիլ՝ շուրջ քացիլ՝ շուրջ քացիլ՝ շուրջ քառառառառասունսունսունսունհինգ հահինգ հահինգ հահինգ հազար կիպզար կիպզար կիպզար կիպ----
րարարարական ոսկիկան ոսկիկան ոսկիկան ոսկիովովովով::::    ՊատՊատՊատՊատկակակակառեռեռեռելի գուլի գուլի գուլի գումար մըմար մըմար մըմար մը::::    ԳերԳերԳերԳերման ման ման ման 
հովիւը իր պարհովիւը իր պարհովիւը իր պարհովիւը իր պարտատատատակակակականութիւնը արնութիւնը արնութիւնը արնութիւնը արդէն դէն դէն դէն լիուլիուլիուլիուլի կալի կալի կալի կատատատատա----
րած եւ աւարրած եւ աւարրած եւ աւարրած եւ աւարտած կրնար հատած կրնար հատած կրնար հատած կրնար համամամամարելրելրելրել::::    Բայց ոչ, հոն չէր Բայց ոչ, հոն չէր Բայց ոչ, հոն չէր Բայց ոչ, հոն չէր 
վերվերվերվերջաջաջաջացած այդ իսցած այդ իսցած այդ իսցած այդ իսկակակակապէս քրիսպէս քրիսպէս քրիսպէս քրիստոնտոնտոնտոնեայ մարեայ մարեայ մարեայ մարդուն հադուն հադուն հադուն հա----
մարմարմարմար::::    Նախ քան ԿիպՆախ քան ԿիպՆախ քան ԿիպՆախ քան Կիպրոս գարոս գարոս գարոս գալը, երբ կը տօլը, երբ կը տօլը, երբ կը տօլը, երբ կը տօնէ իր 65նէ իր 65նէ իր 65նէ իր 65----րդ րդ րդ րդ 
տատատատարերերերեդարդարդարդարձը, կը խնդրէ իր ընձը, կը խնդրէ իր ընձը, կը խնդրէ իր ընձը, կը խնդրէ իր ընտատատատանինինինիքէն եւ բաքէն եւ բաքէն եւ բաքէն եւ բարերերերեկամկամկամկամնենենենե----
րէն որ գէթ մէկ անրէն որ գէթ մէկ անրէն որ գէթ մէկ անրէն որ գէթ մէկ անգամգամգամգամուան հաուան հաուան հաուան համար իրեմար իրեմար իրեմար իրեն տան տան տան տարերերերեդարդարդարդարձի ձի ձի ձի 
կարկարկարկարկանկանկանկանդակ կամ նուէր չբեդակ կամ նուէր չբեդակ կամ նուէր չբեդակ կամ նուէր չբերեն, այլ իրենց նուիրեն, այլ իրենց նուիրեն, այլ իրենց նուիրեն, այլ իրենց նուիրերերերելիլիլիլիքին քին քին քին 
հահահահամարմարմարմարժէժէժէժէքը փոքը փոքը փոքը փոխանխանխանխանցեն իրեն՝ որցեն իրեն՝ որցեն իրեն՝ որցեն իրեն՝ որպէսպէսպէսպէսզի հազի հազի հազի հաւաքւաքւաքւաքուաուաուաուածը ծը ծը ծը 
յատյատյատյատկացկացկացկացնէ դարձնէ դարձնէ դարձնէ դարձեալ հեեալ հեեալ հեեալ հեռառառառաւոր երկւոր երկւոր երկւոր երկրի մէջ մեր այս եկերի մէջ մեր այս եկերի մէջ մեր այս եկերի մէջ մեր այս եկե----
ղեցիի շիղեցիի շիղեցիի շիղեցիի շինունունունութեան ծախթեան ծախթեան ծախթեան ծախսեսեսեսերուն, որրուն, որրուն, որրուն, որպէս իր սեպէս իր սեպէս իր սեպէս իր սեփափափափական կան կան կան 
մասմասմասմասնակնակնակնակցուցուցուցութեան բաթեան բաթեան բաթեան բաժիժիժիժինը անը անը անը անոր մէջնոր մէջնոր մէջնոր մէջ::::    

ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ յուրեւ յուրեւ յուրեւ յուզիչ եւ առինզիչ եւ առինզիչ եւ առինզիչ եւ առինքքքքնող դաս մը չէ՞ ասինող դաս մը չէ՞ ասինող դաս մը չէ՞ ասինող դաս մը չէ՞ ասիկա կա կա կա 
բոբոբոբոլոլոլոլորիս հարիս հարիս հարիս համարմարմարմար::::    ՄաՄաՄաՄանանանանաւանդ որ մեր պաւանդ որ մեր պաւանդ որ մեր պաւանդ որ մեր պարարարարագագագագային ՄԵՐ յին ՄԵՐ յին ՄԵՐ յին ՄԵՐ 
եկեեկեեկեեկեղեղեղեղեցին է խնդրոյ առարցին է խնդրոյ առարցին է խնդրոյ առարցին է խնդրոյ առարկանկանկանկան::::    

""""Օտար" հոՕտար" հոՕտար" հոՕտար" հոգեգեգեգեւոր հուոր հուոր հուոր հովիւ մը, անձվիւ մը, անձվիւ մը, անձվիւ մը, անձնանանանապէս 462 Կիպ. պէս 462 Կիպ. պէս 462 Կիպ. պէս 462 Կիպ. 
ոսոսոսոսկի կը տրակի կը տրակի կը տրակի կը տրամադմադմադմադրէ ՄԵՐ եկերէ ՄԵՐ եկերէ ՄԵՐ եկերէ ՄԵՐ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին հաին հաին հաին համարմարմարմար::::    ՄԵՆՔ ՄԵՆՔ ՄԵՆՔ ՄԵՆՔ 
ի՞նչ կու տանքի՞նչ կու տանքի՞նչ կու տանքի՞նչ կու տանք::::    ՊէՊէՊէՊէտք չէ՞ հարցտք չէ՞ հարցտք չէ՞ հարցտք չէ՞ հարցնենք մենք մենենք մենք մենենք մենք մենենք մենք մեզիզիզիզի::::    Եւ հարԵւ հարԵւ հարԵւ հար----
ցուցուցուցումը պէտք չէ՞ խամը պէտք չէ՞ խամը պէտք չէ՞ խամը պէտք չէ՞ խարարարարանէ մեզնէ մեզնէ մեզնէ մեզ::::    Պէտք է անՊէտք է անՊէտք է անՊէտք է անպայպայպայպայման մէման մէման մէման մէկը կը կը կը 
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կամ քակամ քակամ քակամ քանի մը հոնի մը հոնի մը հոնի մը հոգիգիգիգիներ մեր դո՞ւներ մեր դո՞ւներ մեր դո՞ւներ մեր դո՞ւռը բառը բառը բառը բախեն, որ քախեն, որ քախեն, որ քախեն, որ քանի մը նի մը նի մը նի մը 
ոսոսոսոսկի նեկի նեկի նեկի նետենք անոնց բուտենք անոնց բուտենք անոնց բուտենք անոնց բուռը, պարռը, պարռը, պարռը, պարզազազազապէս բան մը տուած պէս բան մը տուած պէս բան մը տուած պէս բան մը տուած 
ըլաըլաըլաըլալու սիլու սիլու սիլու սիրոյն, մարրոյն, մարրոյն, մարրոյն, մարդոցդոցդոցդոցմէ ամչմէ ամչմէ ամչմէ ամչնալնալնալնալնուս հանուս հանուս հանուս համար եւ ոչ՝ մար եւ ոչ՝ մար եւ ոչ՝ մար եւ ոչ՝ 
ԱսԱսԱսԱստտտտուծուծուծուծմէ կամ մենք մեզմէ կամ մենք մեզմէ կամ մենք մեզմէ կամ մենք մեզմէմէմէմէ::::    Պէ՞տք է մեՊէ՞տք է մեՊէ՞տք է մեՊէ՞տք է մեզի յիզի յիզի յիզի յիշեցշեցշեցշեցնեն թէ նեն թէ նեն թէ նեն թէ 
ինչ կինչ կինչ կինչ կ’’’’ակնակնակնակնկալկալկալկալուի մեզուի մեզուի մեզուի մեզմէ եւ ինչ պէտք է ընենքմէ եւ ինչ պէտք է ընենքմէ եւ ինչ պէտք է ընենքմէ եւ ինչ պէտք է ընենք::::    

ՈՈՈՈ´́́́չ , դարձչ , դարձչ , դարձչ , դարձեալեալեալեալ::::    
ՈւՈւՈւՈւրեմն՝ կը մնայ արրեմն՝ կը մնայ արրեմն՝ կը մնայ արրեմն՝ կը մնայ արժաժաժաժանանանանապապապապատուուտուուտուուտուութեան տէր գիթեան տէր գիթեան տէր գիթեան տէր գի----

տատատատակից մարկից մարկից մարկից մարդու պէս խորդու պէս խորդու պէս խորդու պէս խորհիլ ու շարհիլ ու շարհիլ ու շարհիլ ու շարժիլ, առանց սպաժիլ, առանց սպաժիլ, առանց սպաժիլ, առանց սպասեսեսեսե----
լու, առանց յալու, առանց յալու, առանց յալու, առանց յապապապապաղեղեղեղելու, առանց խնալու, առանց խնալու, առանց խնալու, առանց խնայեյեյեյելուլուլուլու::::    

Ցարդ չկրցա՞նք խորՑարդ չկրցա՞նք խորՑարդ չկրցա՞նք խորՑարդ չկրցա՞նք խորհիլ նուէհիլ նուէհիլ նուէհիլ նուէրի մեր բարի մեր բարի մեր բարի մեր բաժիժիժիժինը բենը բենը բենը բերերերերե----
լու մալու մալու մալու մասին. ալ հասին. ալ հասին. ալ հասին. ալ հասած է ժասած է ժասած է ժասած է ժամամամամանանանանակը որ ոչ միայն խորկը որ ոչ միայն խորկը որ ոչ միայն խորկը որ ոչ միայն խոր----
հինք, այհինք, այհինք, այհինք, այլեւ շարլեւ շարլեւ շարլեւ շարժինքժինքժինքժինք::::    

ԽոսԽոսԽոսԽոստատատատացանք ու ցարդ չկրցա՞նք տալ ինչցանք ու ցարդ չկրցա՞նք տալ ինչցանք ու ցարդ չկրցա՞նք տալ ինչցանք ու ցարդ չկրցա՞նք տալ ինչ----ինչ պատինչ պատինչ պատինչ պատ----
ճառճառճառճառնենենեներով. ճիշդ պիրով. ճիշդ պիրով. ճիշդ պիրով. ճիշդ պիտի չըլտի չըլտի չըլտի չըլլայ աւելայ աւելայ աւելայ աւելի ուլի ուլի ուլի ուշացշացշացշացնենենենելը, երբ գիլը, երբ գիլը, երբ գիլը, երբ գի----
տենք թէ այդ գուտենք թէ այդ գուտենք թէ այդ գուտենք թէ այդ գումամամամարին անրին անրին անրին անմիմիմիմիջաջաջաջակակակականօնօնօնօրէն պէտք ուրէն պէտք ուրէն պէտք ուրէն պէտք ունի նի նի նի 
եկեեկեեկեեկեղեղեղեղեցինցինցինցին::::    

ԱնԱնԱնԱնգամ մը տուի՞նք արգամ մը տուի՞նք արգամ մը տուի՞նք արգամ մը տուի՞նք արդէն. պատդէն. պատդէն. պատդէն. պատճառ մը չկայ որ ճառ մը չկայ որ ճառ մը չկայ որ ճառ մը չկայ որ 
կրկին չմտակրկին չմտակրկին չմտակրկին չմտածենք այդ մածենք այդ մածենք այդ մածենք այդ մասին, մասին, մասին, մասին, մանանանանաւանդ եթէ մեր վիւանդ եթէ մեր վիւանդ եթէ մեր վիւանդ եթէ մեր վի----
ճաճաճաճակը կը նեկը կը նեկը կը նեկը կը ներէրէրէրէ::::    Քիչ մը աւեՔիչ մը աւեՔիչ մը աւեՔիչ մը աւելին տալին տալին տալին տալով չենք աղլով չենք աղլով չենք աղլով չենք աղքաքաքաքատատատատա----
նար, բնաւ, բայց կը հարսնար, բնաւ, բայց կը հարսնար, բնաւ, բայց կը հարսնար, բնաւ, բայց կը հարստացտացտացտացնենք, աննենք, աննենք, աննենք, անպայպայպայպայմանմանմանման::::    

Ահա կոչ կԱհա կոչ կԱհա կոչ կԱհա կոչ կ’’’’ուղղուղղուղղուղղուի կրկինուի կրկինուի կրկինուի կրկին::::    
ԱտեԱտեԱտեԱտենին եղած օժաննին եղած օժաննին եղած օժաննին եղած օժանդադադադակուկուկուկութիւնը իսթիւնը իսթիւնը իսթիւնը իսկակակակական օրհկան օրհկան օրհկան օրհ----

նունունունութիւն կը դառթիւն կը դառթիւն կը դառթիւն կը դառնայնայնայնայ::::    Եւ՝Եւ՝Եւ՝Եւ՝    հիհիհիհիմամամամա´́́́    է ճիշդ ժաէ ճիշդ ժաէ ճիշդ ժաէ ճիշդ ժամամամամանանանանակըկըկըկը::::    ՈրՈրՈրՈր----
պէպէպէպէսզի՝ վասզի՝ վասզի՝ վասզի՝ վաղը արղը արղը արղը արդար հպարդար հպարդար հպարդար հպարտանք ուտանք ուտանք ուտանք ունենենենենանք ըսենանք ըսենանք ըսենանք ըսելու լու լու լու 
մենք մեմենք մեմենք մեմենք մեզի եւ մեր զազի եւ մեր զազի եւ մեր զազի եւ մեր զաւակւակւակւակնենենեներուն՝ թէ մերուն՝ թէ մերուն՝ թէ մերուն՝ թէ մե´́́́նք կանգնք կանգնք կանգնք կանգնենենենեցինք ցինք ցինք ցինք 
մեր եկեմեր եկեմեր եկեմեր եկեղեղեղեղեցին, մենք՝ մեզցին, մենք՝ մեզցին, մենք՝ մեզցին, մենք՝ մեզմէ իւմէ իւմէ իւմէ իւրարարարաքանքանքանքանչիւրս առանչիւրս առանչիւրս առանչիւրս առանձինձինձինձին    եւ եւ եւ եւ 
բոբոբոբոլորս միլորս միլորս միլորս միաաաասին հասին հասին հասին հաւաւաւաւաքաքաքաքաբարբարբարբար::::    
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ՈՒՐԱԽ ԼԵՐ, ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻՈՒՐԱԽ ԼԵՐ, ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻՈՒՐԱԽ ԼԵՐ, ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻՈՒՐԱԽ ԼԵՐ, ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻ    

    
,,,,Խնդա եւ ուրախ լեր, դուստր Խնդա եւ ուրախ լեր, դուստր Խնդա եւ ուրախ լեր, դուստր Խնդա եւ ուրախ լեր, դուստր 

Սիովնի, զի ահա ես եկից եւ Սիովնի, զի ահա ես եկից եւ Սիովնի, զի ահա ես եկից եւ Սիովնի, զի ահա ես եկից եւ 
բնակեցայց ի միջի քում,բնակեցայց ի միջի քում,բնակեցայց ի միջի քում,բնակեցայց ի միջի քում,----    ասէ Տէրասէ Տէրասէ Տէրասէ Տէր»»»»:::: ( ( ( (Զք Զք Զք Զք 
2.10)2.10)2.10)2.10)    

    
ՆոՆոՆոՆոյեմյեմյեմյեմբեր ամսբեր ամսբեր ամսբեր ամսուան 21ը Աստուան 21ը Աստուան 21ը Աստուան 21ը Աստուաուաուաուածածծածծածծածնին Տանին Տանին Տանին Տաճար ճար ճար ճար 

ԸնԸնԸնԸնծայծայծայծայման յիման յիման յիման յիշաշաշաշատակն է, եւ աւանտակն է, եւ աւանտակն է, եւ աւանտակն է, եւ աւանդադադադակակակականօնօնօնօրէրէրէրէն այս տօն այս տօն այս տօն այս տօ----
նին կապնին կապնին կապնին կապուած է Նիուած է Նիուած է Նիուած է Նիկոսկոսկոսկոսիոյ Ս. Աստիոյ Ս. Աստիոյ Ս. Աստիոյ Ս. Աստուաուաուաուածածածածածին եկեծին եկեծին եկեծին եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ւոյ ւոյ ւոյ 
անանանանուան տօուան տօուան տօուան տօնախմնախմնախմնախմբուբուբուբութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Այս տաԱյս տաԱյս տաԱյս տարին, սարին, սարին, սարին, սակայն, բոկայն, բոկայն, բոկայն, բոլոր լոր լոր լոր 
միւս տամիւս տամիւս տամիւս տարիրիրիրինենենեներէն տարրէն տարրէն տարրէն տարբեր բնոյթ մը պիբեր բնոյթ մը պիբեր բնոյթ մը պիբեր բնոյթ մը պիտի առտի առտի առտի առնէ այդ նէ այդ նէ այդ նէ այդ 
տօտօտօտօնախմնախմնախմնախմբուբուբուբութիւնը, նախ՝ որովթիւնը, նախ՝ որովթիւնը, նախ՝ որովթիւնը, նախ՝ որովհեհեհեհետեւ մեր նոր եկետեւ մեր նոր եկետեւ մեր նոր եկետեւ մեր նոր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ւոյ ւոյ ւոյ 
յարյարյարյարկին տակ առակին տակ առակին տակ առակին տակ առաջին տօջին տօջին տօջին տօնախմնախմնախմնախմբբբբուուուութիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ, եւ լայ, եւ լայ, եւ լայ, եւ 
ապա՝ որովապա՝ որովապա՝ որովապա՝ որովհեհեհեհետեւ Ապտեւ Ապտեւ Ապտեւ Ապրիրիրիրիլէն յելէն յելէն յելէն յետաձգտաձգտաձգտաձգուած եկեուած եկեուած եկեուած եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ւոյ ւոյ ւոյ 
օրհօրհօրհօրհնունունունութիւնն ու օծութիւնն ու օծութիւնն ու օծութիւնն ու օծումը պիմը պիմը պիմը պիտի կատի կատի կատի կատարտարտարտարուին այդ տօուին այդ տօուին այդ տօուին այդ տօնին, նին, նին, նին, 
որով՝ եկեորով՝ եկեորով՝ եկեորով՝ եկեղեղեղեղեցին իր անուցին իր անուցին իր անուցին իր անունով պինով պինով պինով պիտի տի տի տի ,,,,մկրտենքմկրտենքմկրտենքմկրտենք» » » » անանանանուան ուան ուան ուան 
տօտօտօտօնախմնախմնախմնախմբուբուբուբութեան իսկ օրըթեան իսկ օրըթեան իսկ օրըթեան իսկ օրը::::    Այդ իսկ պատԱյդ իսկ պատԱյդ իսկ պատԱյդ իսկ պատճաճաճաճառով տօռով տօռով տօռով տօ----
նախմնախմնախմնախմբուբուբուբութիւնը այթիւնը այթիւնը այթիւնը այսուսուսուսուհեհեհեհետեւ երրտեւ երրտեւ երրտեւ երրեակ տօն պիեակ տօն պիեակ տօն պիեակ տօն պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ.լայ.լայ.լայ.----    
անանանանուան, նաուան, նաուան, նաուան, նաւաւաւաւակակակակատիտիտիտիքի եւ օծքի եւ օծքի եւ օծքի եւ օծմանմանմանման::::    

ԵրրԵրրԵրրԵրրեակ յիեակ յիեակ յիեակ յիշաշաշաշատատատատակի եւ յակի եւ յակի եւ յակի եւ յաւէտ յիւէտ յիւէտ յիւէտ յիշաշաշաշատատատատակեկեկեկելի այդ օրը, լի այդ օրը, լի այդ օրը, լի այդ օրը, 
ԶաԶաԶաԶաքարքարքարքարիա մարիա մարիա մարիա մարգագագագարէի բերրէի բերրէի բերրէի բերնով Ասնով Ասնով Ասնով Աստուտուտուտուծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին ին ին ին 
ուղղուղղուղղուղղուած Ասուած Ասուած Ասուած Աստուտուտուտուծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոստուտուտուտումը նոմը նոմը նոմը նո´́́́ր շեշր շեշր շեշր շեշտով կը հնչէ տով կը հնչէ տով կը հնչէ տով կը հնչէ 
մեր ականջմեր ականջմեր ականջմեր ականջնենենեներուն՝ րուն՝ րուն՝ րուն՝ ,,,,ՑնծաՑնծաՑնծաՑնծա´́́́    եւեւեւեւ    ուուուուրարարարախախախախացիցիցիցի´́́́ր, Սիր, Սիր, Սիր, Սիովովովովնի նի նի նի 
աղաղաղաղջիկ, որովջիկ, որովջիկ, որովջիկ, որովհեհեհեհետեւ ահա ես կու տեւ ահա ես կու տեւ ահա ես կու տեւ ահա ես կու գամ քու մէջդ բնագամ քու մէջդ բնագամ քու մէջդ բնագամ քու մէջդ բնակեկեկեկելու լու լու լու 
հահահահամարմարմարմար»»»»::::    ԱյսԱյսԱյսԱյստեղ խօստեղ խօստեղ խօստեղ խօսքը Երուքը Երուքը Երուքը Երուսասասասաղէղէղէղէմին համին համին համին համար է եւ մար է եւ մար է եւ մար է եւ 
ԵրուԵրուԵրուԵրուսասասասաղէղէղէղէմի բնակմի բնակմի բնակմի բնակչուչուչուչութեան, սաթեան, սաթեան, սաթեան, սակայն մարկայն մարկայն մարկայն մարգագագագարէրէրէրէուուուութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
նկանկանկանկատի ուտի ուտի ուտի ունի ոնի ոնի ոնի ո´́́́չ թէ նիւչ թէ նիւչ թէ նիւչ թէ նիւթաթաթաթական՝ այլ հոկան՝ այլ հոկան՝ այլ հոկան՝ այլ հոգեգեգեգեւոր Երոււոր Երոււոր Երոււոր Երուսասասասաղէղէղէղէ----
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մը, որ ԱՍմը, որ ԱՍմը, որ ԱՍմը, որ ԱՍՏՏՏՏՈՒՈՒՈՒՈՒԾՈՅ ԵԿԵԾՈՅ ԵԿԵԾՈՅ ԵԿԵԾՈՅ ԵԿԵՂԵՂԵՂԵՂԵՑԻՆ է, ԱսՑԻՆ է, ԱսՑԻՆ է, ԱսՑԻՆ է, Աստուտուտուտուծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժողողողողովուրվուրվուրվուր----
դըդըդըդը::::    

Արդ, ի՞նչ կը հրաԱրդ, ի՞նչ կը հրաԱրդ, ի՞նչ կը հրաԱրդ, ի՞նչ կը հրահանհանհանհանգէ եւ ի՞նչ կը խոսգէ եւ ի՞նչ կը խոսգէ եւ ի՞նչ կը խոսգէ եւ ի՞նչ կը խոստատատատանայ նայ նայ նայ 
ԱստԱստԱստԱստուած իր ժոուած իր ժոուած իր ժոուած իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին, մեդին, մեդին, մեդին, մեզիզիզիզի::::    

ԱստԱստԱստԱստուած կը հրաուած կը հրաուած կը հրաուած կը հրահանհանհանհանգէ ՑՆԾԱԼ եւ ՈՒգէ ՑՆԾԱԼ եւ ՈՒգէ ՑՆԾԱԼ եւ ՈՒգէ ՑՆԾԱԼ եւ ՈՒՐԱՐԱՐԱՐԱԽԱԽԱԽԱԽԱՆԱԼ, ՆԱԼ, ՆԱԼ, ՆԱԼ, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ ինք պիտեւ ինք պիտեւ ինք պիտեւ ինք պիտի գայ մեր մէջ բնատի գայ մեր մէջ բնատի գայ մեր մէջ բնատի գայ մեր մէջ բնակեկեկեկելուլուլուլու::::    ԱնցԱնցԱնցԱնցեա՞լ եա՞լ եա՞լ եա՞լ 
խոսխոսխոսխոստում է ասիտում է ասիտում է ասիտում է ասիկա, ներկա, ներկա, ներկա, ներկա՞յկա՞յկա՞յկա՞յ, , , , թէ ապառթէ ապառթէ ապառթէ ապառնինինինի::::    

1111----    ՄարՄարՄարՄարգագագագարէրէրէրէուուուութիւնը նախ իր ժաթիւնը նախ իր ժաթիւնը նախ իր ժաթիւնը նախ իր ժամամամամանանանանակին հակին հակին հակին համար մար մար մար 
ՊԱՏՊԱՏՊԱՏՊԱՏՄԱՄԱՄԱՄԱԿԱՆ ՆԻՒԿԱՆ ՆԻՒԿԱՆ ՆԻՒԿԱՆ ՆԻՒԹԱԹԱԹԱԹԱԿԱՆ ԽՈՍԿԱՆ ԽՈՍԿԱՆ ԽՈՍԿԱՆ ԽՈՍՏՈՒՄ մըն էրՏՈՒՄ մըն էրՏՈՒՄ մըն էրՏՈՒՄ մըն էր::::    ԱստԱստԱստԱստ----
ուած ի սկզբաուած ի սկզբաուած ի սկզբաուած ի սկզբանէ մարնէ մարնէ մարնէ մարդուն հետ էրդուն հետ էրդուն հետ էրդուն հետ էր::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ մատծոյ մատծոյ մատծոյ մատնենենեներէն րէն րէն րէն 
դուրս եկած մարդուրս եկած մարդուրս եկած մարդուրս եկած մարդը Ասդը Ասդը Ասդը Աստուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներկակակակայույույույութեան շնորհթեան շնորհթեան շնորհթեան շնորհքը քը քը քը 
կը վակը վակը վակը վայեյեյեյելէր եւ անոր հետ կը խօլէր եւ անոր հետ կը խօլէր եւ անոր հետ կը խօլէր եւ անոր հետ կը խօսէր եւ անոսէր եւ անոսէր եւ անոսէր եւ անոր պատր պատր պատր պատուէրուէրուէրուէր----
նենենեներով կրով կրով կրով կ’’’’ապապապապրէր մինրէր մինրէր մինրէր մինչեւ այն օրը երբ եսաչեւ այն օրը երբ եսաչեւ այն օրը երբ եսաչեւ այն օրը երբ եսակեդկեդկեդկեդրոն հպարրոն հպարրոն հպարրոն հպար----
տուտուտուտութիւնը բոյն դրաւ իր մէջ, մղեց անհթիւնը բոյն դրաւ իր մէջ, մղեց անհթիւնը բոյն դրաւ իր մէջ, մղեց անհթիւնը բոյն դրաւ իր մէջ, մղեց անհնանանանազանզանզանզանդուդուդուդութեան, թեան, թեան, թեան, 
եւ մարեւ մարեւ մարեւ մարդը կորսնդը կորսնդը կորսնդը կորսնցուց իր դրախցուց իր դրախցուց իր դրախցուց իր դրախտատատատային վիյին վիյին վիյին վիճաճաճաճակը, Ասկը, Ասկը, Ասկը, Աստուտուտուտու----
ծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներկակակակայույույույութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունչ գրքի պատշունչ գրքի պատշունչ գրքի պատշունչ գրքի պատմումումումու----
թիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեզի կը մատզի կը մատզի կը մատզի կը մատնաննաննաննանշէ բոշէ բոշէ բոշէ բոլոր լոր լոր լոր այն անայն անայն անայն անձեձեձեձերը, որոնք րը, որոնք րը, որոնք րը, որոնք 
իրենց ընտիրենց ընտիրենց ընտիրենց ընտրուրուրուրութեամբ եւ կամթեամբ եւ կամթեամբ եւ կամթեամբ եւ կամքով քով քով քով ,,,,ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ հետ քածոյ հետ քածոյ հետ քածոյ հետ քալելելելե----
ցինցինցինցին», », », », ինչինչինչինչպէս Ենովք, Նոյ, Աբպէս Ենովք, Նոյ, Աբպէս Ենովք, Նոյ, Աբպէս Ենովք, Նոյ, Աբրարարարահամ, Մովհամ, Մովհամ, Մովհամ, Մովսէս, Դասէս, Դասէս, Դասէս, Դաւիթ եւ ւիթ եւ ւիթ եւ ւիթ եւ 
բոբոբոբոլոր միւս մարլոր միւս մարլոր միւս մարլոր միւս մարգագագագարէրէրէրէներն ու արներն ու արներն ու արներն ու արդարդարդարդարնենենեներըրըրըրը::::    Բայց ԱստԲայց ԱստԲայց ԱստԲայց Աստ----
ուած կուած կուած կուած կ’’’’ուուուուզէր որ բոզէր որ բոզէր որ բոզէր որ բոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդիկ իր հետ քադիկ իր հետ քադիկ իր հետ քադիկ իր հետ քալեն, ճանչլեն, ճանչլեն, ճանչլեն, ճանչնան նան նան նան 
զինք եւ վազինք եւ վազինք եւ վազինք եւ վայեյեյեյելեն լեն լեն լեն իր օրհիր օրհիր օրհիր օրհնունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Այդ իսկ պատԱյդ իսկ պատԱյդ իսկ պատԱյդ իսկ պատճաճաճաճառաւ ռաւ ռաւ ռաւ 
իր ընտրիր ընտրիր ընտրիր ընտրեալեալեալեալնենենեներուն միրուն միրուն միրուն միջոջոջոջոցաւ՝ իր ներցաւ՝ իր ներցաւ՝ իր ներցաւ՝ իր ներկակակակայույույույութիւնը աւեթիւնը աւեթիւնը աւեթիւնը աւելի լի լի լի 
շօշօշօշօշաշաշաշափեփեփեփելի ուլի ուլի ուլի ուզեց դարձզեց դարձզեց դարձզեց դարձնել իր ժոնել իր ժոնել իր ժոնել իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին հադին հադին հադին համար, քամար, քամար, քամար, քա----
նի մարնի մարնի մարնի մարդիկ նիւդիկ նիւդիկ նիւդիկ նիւթին մէջ կը փնտռէթին մէջ կը փնտռէթին մէջ կը փնտռէթին մէջ կը փնտռէին անին անին անին աննիւնիւնիւնիւթին ներթին ներթին ներթին ներկակակակա----
յույույույութիւնը, տեթիւնը, տեթիւնը, տեթիւնը, տեսասասասանելինելինելինելիին մէջ կին մէջ կին մէջ կին մէջ կ’’’’ուուուուզէզէզէզէին ճանչին ճանչին ճանչին ճանչնալ աննալ աննալ աննալ անտետետետեսասասասա----
նելինելինելինելիին փառքն ու մեին փառքն ու մեին փառքն ու մեին փառքն ու մեծուծուծուծութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ՈւսՈւսՈւսՈւստի Սիտի Սիտի Սիտի Սինա լենա լենա լենա լերան րան րան րան 
վրայ Մովվրայ Մովվրայ Մովվրայ Մովսէսէսէսէսի միսի միսի միսի միջոջոջոջոցաւ հեցաւ հեցաւ հեցաւ հետեւտեւտեւտեւեալ խոսեալ խոսեալ խոսեալ խոստուտուտուտումը ըրաւ իր մը ըրաւ իր մը ըրաւ իր մը ըրաւ իր 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդին. դին. դին. դին. ,,,,Իմ խոԻմ խոԻմ խոԻմ խորանս ձեր մէջ պիրանս ձեր մէջ պիրանս ձեր մէջ պիրանս ձեր մէջ պիտի հաստի հաստի հաստի հաստատատատա----
տեմ... ձեր մէջ պիտեմ... ձեր մէջ պիտեմ... ձեր մէջ պիտեմ... ձեր մէջ պիտի քատի քատի քատի քալեմ եւ ձելեմ եւ ձելեմ եւ ձելեմ եւ ձեզի Աստզի Աստզի Աստզի Աստուած պիուած պիուած պիուած պիտի տի տի տի 
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ըլըլըլըլլամ, եւ դուք իմ ժոլամ, եւ դուք իմ ժոլամ, եւ դուք իմ ժոլամ, եւ դուք իմ ժողողողողովուրդս պիվուրդս պիվուրդս պիվուրդս պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլլլլաքաքաքաք» » » » (Ղւ 26.11(Ղւ 26.11(Ղւ 26.11(Ղւ 26.11----
12)12)12)12)::::    

Այդ ուղԱյդ ուղԱյդ ուղԱյդ ուղղուղուղուղութեամբ Տէթեամբ Տէթեամբ Տէթեամբ Տէրը Մովրը Մովրը Մովրը Մովսէսէսէսէսի պատսի պատսի պատսի պատուիուիուիուիրեց, ըսերեց, ըսերեց, ըսերեց, ըսելով. լով. լով. լով. 
,,,,ԻնԻնԻնԻնծի սրբածի սրբածի սրբածի սրբարան մը թող շիրան մը թող շիրան մը թող շիրան մը թող շինեն, որնեն, որնեն, որնեն, որպէսպէսպէսպէսզի իրենց մէջ բնազի իրենց մէջ բնազի իրենց մէջ բնազի իրենց մէջ բնակիմկիմկիմկիմ» » » » 
((((Ելք 25. 8)Ելք 25. 8)Ելք 25. 8)Ելք 25. 8)::::    Եւ ԻսԵւ ԻսԵւ ԻսԵւ Իսրարարարայէյէյէյէլի ժոլի ժոլի ժոլի ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը ուդը ուդը ուդը ունենենենեցաւ իր սրբացաւ իր սրբացաւ իր սրբացաւ իր սրբարարարարանը, նը, նը, նը, 
ուուուունենենենեցաւ իր ցաւ իր ցաւ իր ցաւ իր ,,,,խոխոխոխորարարարանընընընը» » » » (վրան (վրան (վրան (վրան ----    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ պաշծոյ պաշծոյ պաշծոյ պաշտատատատամունմունմունմունքին քին քին քին 
յատյատյատյատկացկացկացկացուած վրաուած վրաուած վրաուած վրանը)նը)նը)նը)::::    ԱյԱյԱյԱյնունունունուհեհեհեհետեւ այդտեւ այդտեւ այդտեւ այդ    շրջուն խոշրջուն խոշրջուն խոշրջուն խորարարարանը Ասնը Ասնը Ասնը Աս----
տուտուտուտուծոյ իսկ կամծոյ իսկ կամծոյ իսկ կամծոյ իսկ կամքով վեքով վեքով վեքով վերածրածրածրածուեուեուեուեցաւ տացաւ տացաւ տացաւ տաճաճաճաճարի, որուն հարի, որուն հարի, որուն հարի, որուն համար մար մար մար 
ԴաԴաԴաԴաւիթ սկիզւիթ սկիզւիթ սկիզւիթ սկիզբէն կբէն կբէն կբէն կ’’’’ըսէր. ըսէր. ըսէր. ըսէր. ,,,,Այս պաԱյս պաԱյս պաԱյս պալալալալատը մարտը մարտը մարտը մարդու հադու հադու հադու համար չէ, մար չէ, մար չէ, մար չէ, 
այլ Ասայլ Ասայլ Ասայլ Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ» » » » (Ա.Մն 29.1)(Ա.Մն 29.1)(Ա.Մն 29.1)(Ա.Մն 29.1)::::    Այդ տաԱյդ տաԱյդ տաԱյդ տաճաճաճաճարին մէջ Սորին մէջ Սորին մէջ Սորին մէջ Սողողողողոմոն զեմոն զեմոն զեմոն զե----
տետետետեղեց Ուխղեց Ուխղեց Ուխղեց Ուխտի տատի տատի տատի տապապապապանանանանակը, որուն մէջ կը պահկը, որուն մէջ կը պահկը, որուն մէջ կը պահկը, որուն մէջ կը պահուէուէուէուէին Ասին Ասին Ասին Աս----
տուտուտուտուծոյ մածոյ մածոյ մածոյ մատով գրուած Տաստով գրուած Տաստով գրուած Տաստով գրուած Տասնանանանաբանբանբանբանեայ պատեայ պատեայ պատեայ պատուիուիուիուիրանրանրանրաննենենեներու րու րու րու 
տախտախտախտախտակտակտակտակնենենեները, որրը, որրը, որրը, որպէս Ասպէս Ասպէս Ասպէս Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին ներքին ներքին ներքին ներկակակակայույույույութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
այնայնայնայնտեղտեղտեղտեղ::::    Եւ թէԵւ թէԵւ թէԵւ թէպէտ Զապէտ Զապէտ Զապէտ Զաքարքարքարքարիաիաիաիայի օրով (Ք.Ա. 6րդ դայի օրով (Ք.Ա. 6րդ դայի օրով (Ք.Ա. 6րդ դայի օրով (Ք.Ա. 6րդ դարու Բ. րու Բ. րու Բ. րու Բ. 
կէկէկէկէսին) տասին) տասին) տասին) տաճաճաճաճարը կորրը կորրը կորրը կործածածածանած էր, սանած էր, սանած էր, սանած էր, սակայն Աստկայն Աստկայն Աստկայն Աստուածուածուածուած    իր ժոիր ժոիր ժոիր ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդին կը պատդին կը պատդին կը պատդին կը պատգագագագամէր. մէր. մէր. մէր. ,,,,ՑնծաՑնծաՑնծաՑնծա´́́́    եւ ուեւ ուեւ ուեւ ուրարարարախախախախացիցիցիցի´́́́ր, որովր, որովր, որովր, որովհեհեհեհե----
տեւ ահա ես կու գամ քու մէջդ բնատեւ ահա ես կու գամ քու մէջդ բնատեւ ահա ես կու գամ քու մէջդ բնատեւ ահա ես կու գամ քու մէջդ բնակեկեկեկելու հալու հալու հալու համարմարմարմար»»»»::::    Ասով Ասով Ասով Ասով 
ԱստԱստԱստԱստուած մէկ կողուած մէկ կողուած մէկ կողուած մէկ կողմէ նիւմէ նիւմէ նիւմէ նիւթաթաթաթական տական տական տական տաճաճաճաճարին վերին վերին վերին վերարարարականգկանգկանգկանգնունունունու----
մին կմին կմին կմին կ’’’’ակակակակնարնարնարնարկէր, բայց միւս կողկէր, բայց միւս կողկէր, բայց միւս կողկէր, բայց միւս կողմէ Մեսմէ Մեսմէ Մեսմէ Մեսիիիիաաաական դական դական դական դարաշրրաշրրաշրրաշրջաջաջաջա----
նի մօնի մօնի մօնի մօտատատատալուտ բալուտ բալուտ բալուտ բացուցուցուցումմմմը կը յայը կը յայը կը յայը կը յայտատատատարարարարարէր, մխիրէր, մխիրէր, մխիրէր, մխիթաթաթաթարուրուրուրութեան եւ թեան եւ թեան եւ թեան եւ 
ուուուուրարարարախուխուխուխութեան հրաթեան հրաթեան հրաթեան հրաւիւիւիւիրերերերելով մարլով մարլով մարլով մարդիդիդիդիկը, հրակը, հրակը, հրակը, հրաւիւիւիւիրերերերելով որ դառլով որ դառլով որ դառլով որ դառ----
նան իրեն, այս աշնան իրեն, այս աշնան իրեն, այս աշնան իրեն, այս աշխարխարխարխարհի մէջ ըլհի մէջ ըլհի մէջ ըլհի մէջ ըլլան իրեն վելան իրեն վելան իրեն վելան իրեն վերարարարապահպահպահպահուած ուած ուած ուած 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդը, իսկ գադը, իսկ գադը, իսկ գադը, իսկ գալիք յալիք յալիք յալիք յաւիտւիտւիտւիտեաեաեաեանին մէջ ըլնին մէջ ըլնին մէջ ըլնին մէջ ըլլան իր սելան իր սելան իր սելան իր սեփափափափա----
կակակականընընընը::::    

2222----    ԻսԻսԻսԻսրարարարայէյէյէյէլի ժոլի ժոլի ժոլի ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին ընդդին ընդդին ընդդին ընդմէմէմէմէջէն հաջէն հաջէն հաջէն հանուր մարդնուր մարդնուր մարդնուր մարդ----
կուկուկուկութեան սահթեան սահթեան սահթեան սահմանմանմանմանուած այս խոսուած այս խոսուած այս խոսուած այս խոստուտուտուտումը պատմը պատմը պատմը պատմումումումութեան թեան թեան թեան 
մէջ տեղ մը, Ասմէջ տեղ մը, Ասմէջ տեղ մը, Ասմէջ տեղ մը, Աստուտուտուտուծոյ յարծոյ յարծոյ յարծոյ յարմար դամար դամար դամար դատած ժատած ժատած ժատած ժամամամամանանանանակին, կին, կին, կին, 
դադդադդադդադրերերերեցաւ միայն խոսցաւ միայն խոսցաւ միայն խոսցաւ միայն խոստուտուտուտումի բառ եւ բամի բառ եւ բամի բառ եւ բամի բառ եւ բացատցատցատցատրուրուրուրութիւն ըլթիւն ըլթիւն ըլթիւն ըլ----
լալալալալէ եւ դարլէ եւ դարլէ եւ դարլէ եւ դարձաւ իրաձաւ իրաձաւ իրաձաւ իրականկանկանկան::::    Այդ խոսԱյդ խոսԱյդ խոսԱյդ խոստուտուտուտումը տամը տամը տամը տաճաճաճաճարին վերին վերին վերին վե----
րարարարաշիշիշիշինունունունութեան մէջ չէր որ թեան մէջ չէր որ թեան մէջ չէր որ թեան մէջ չէր որ կկկկ’’’’իրաիրաիրաիրակակակականանանանանար, քանար, քանար, քանար, քանի տանի տանի տանի տա----
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ճաճաճաճարին վերսրին վերսրին վերսրին վերստին աւետին աւետին աւետին աւերուրուրուրումոմոմոմովը Աստվը Աստվը Աստվը Աստուած ցոյց տուաւ թէ ուած ցոյց տուաւ թէ ուած ցոյց տուաւ թէ ուած ցոյց տուաւ թէ 
իրեն հաիրեն հաիրեն հաիրեն համար փայմար փայմար փայմար փայտետետետեղէն ու քաղէն ու քաղէն ու քաղէն ու քարերերերեղէն տաղէն տաղէն տաղէն տաճարճարճարճարնենենեներէն րէն րէն րէն 
աւեաւեաւեաւելի կալի կալի կալի կարերերերեւոր են կենւոր են կենւոր են կենւոր են կենդադադադանի տանի տանի տանի տաճարճարճարճարնենենեներըրըրըրը::::    Այդ խոսԱյդ խոսԱյդ խոսԱյդ խոստուտուտուտու----
մը կմը կմը կմը կ’’’’իրաիրաիրաիրակակակականանանանանար Ս. Կոյս Մարնար Ս. Կոյս Մարնար Ս. Կոյս Մարնար Ս. Կոյս Մարիիիիաաաամի մէջմի մէջմի մէջմի մէջ::::    

ՄարՄարՄարՄարիիիիամ նոյամ նոյամ նոյամ նոյնինքն անձնինքն անձնինքն անձնինքն անձնանանանաւուուուորուրուրուրումը եւ մարմմը եւ մարմմը եւ մարմմը եւ մարմնանանանացուցուցուցու----
մը եղաւ այդ խոսմը եղաւ այդ խոսմը եղաւ այդ խոսմը եղաւ այդ խոստուտուտուտումին, որ իր միմին, որ իր միմին, որ իր միմին, որ իր միջոջոջոջոցաւ տացաւ տացաւ տացաւ տարածրածրածրածուեուեուեուե----
ցաւ ամցաւ ամցաւ ամցաւ ամբողջ մարդբողջ մարդբողջ մարդբողջ մարդկուկուկուկութեան վրայթեան վրայթեան վրայթեան վրայ::::    ՄարՄարՄարՄարիիիիամ եղաւ Սիամ եղաւ Սիամ եղաւ Սիամ եղաւ Սիոոոո----
նի այն եզանի այն եզանի այն եզանի այն եզակի դուստկի դուստկի դուստկի դուստրը, որուն ամրը, որուն ամրը, որուն ամրը, որուն ամբողբողբողբողջաջաջաջապէս տրուեպէս տրուեպէս տրուեպէս տրուեցան ցան ցան ցան 
այդ խոստայդ խոստայդ խոստայդ խոստման ցնծուման ցնծուման ցնծուման ցնծութիւնն ու ութիւնն ու ութիւնն ու ութիւնն ու ուրարարարախուխուխուխութիւնը. այն թիւնը. այն թիւնը. այն թիւնը. այն 
դուստդուստդուստդուստրը՝ որ Ասրը՝ որ Ասրը՝ որ Ասրը՝ որ Աստուտուտուտուծոյ բնածոյ բնածոյ բնածոյ բնակակակակարարարարանը եղաւ տանը եղաւ տանը եղաւ տանը եղաւ տառացիռացիռացիռացիօօօօ----
րէն, իրրէն, իրրէն, իրրէն, իրմէ աշմէ աշմէ աշմէ աշխարխարխարխարհին ծնունդ տահին ծնունդ տահին ծնունդ տահին ծնունդ տալու հալու հալու հալու համար մարմմար մարմմար մարմմար մարմնացնացնացնաց----
եալ բաեալ բաեալ բաեալ բանիննիննիննին::::    Այդ իմասԱյդ իմասԱյդ իմասԱյդ իմաստով Մարտով Մարտով Մարտով Մարիիիիամ եղաւ Ասամ եղաւ Ասամ եղաւ Ասամ եղաւ Աստուտուտուտուծոյ վեծոյ վեծոյ վեծոյ վե----
րարարարապահպահպահպահուած ուած ուած ուած ,,,,պարպարպարպարտէտէտէտէզըզըզըզը» » » » եւ եւ եւ եւ ,,,,աղաղաղաղբիւբիւբիւբիւրըրըրըրը». ». ». ». դրախդրախդրախդրախտատատատային յին յին յին 
այն պարայն պարայն պարայն պարտէտէտէտէզը որ Ասզը որ Ասզը որ Ասզը որ Աստուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներկակակակայույույույութիւնը իր մէջ ութիւնը իր մէջ ութիւնը իր մէջ ութիւնը իր մէջ ու----
նենենենեցաւ եւ փոցաւ եւ փոցաւ եւ փոցաւ եւ փոխախախախանակնակնակնակ    աշաշաշաշխարխարխարխարհահահահային գիյին գիյին գիյին գիտուտուտուտութեան եւ մահթեան եւ մահթեան եւ մահթեան եւ մահ----
ուան պտուղ տաուան պտուղ տաուան պտուղ տաուան պտուղ տալու՝ տուաւ աստլու՝ տուաւ աստլու՝ տուաւ աստլու՝ տուաւ աստուաուաուաուածածածածային գիյին գիյին գիյին գիտուտուտուտութեան թեան թեան թեան 
եւ կեանեւ կեանեւ կեանեւ կեանքի պտուքի պտուքի պտուքի պտուղը, այն աղղը, այն աղղը, այն աղղը, այն աղբիւբիւբիւբիւրը որ փորը որ փորը որ փորը որ փոխախախախանակ մարնակ մարնակ մարնակ մար----
մինմինմինմիննենենեները առրը առրը առրը առժաժաժաժամամամամապէս յապէս յապէս յապէս յագեցգեցգեցգեցնող նիւնող նիւնող նիւնող նիւթաթաթաթական ջուկան ջուկան ջուկան ջուրին՝ րին՝ րին՝ րին՝ 
հոհոհոհոգիգիգիգինենենեներու պարու պարու պարու պապապապապակը անկը անկը անկը անցըցըցըցընող աննող աննող աննող անմամամամահահահահական ջուկան ջուկան ջուկան ջուրը րը րը րը 
պարպարպարպարգեգեգեգեւեց մեւեց մեւեց մեւեց մեզիզիզիզի::::    

3333----    Եթէ ՄարԵթէ ՄարԵթէ ՄարԵթէ Մարիիիիամ Ասամ Ասամ Ասամ Աստուտուտուտուծոյ անձծոյ անձծոյ անձծոյ անձնանանանաւորւորւորւորեալ խոսեալ խոսեալ խոսեալ խոստուտուտուտու----
մը եղաւ, այդ խոսմը եղաւ, այդ խոսմը եղաւ, այդ խոսմը եղաւ, այդ խոստուտուտուտումին իրամին իրամին իրամին իրական պտուկան պտուկան պտուկան պտուղը կամ կաղը կամ կաղը կամ կաղը կամ կա----
տատատատարուրուրուրումը եղաւ Քրիսմը եղաւ Քրիսմը եղաւ Քրիսմը եղաւ Քրիստոս, որ աշտոս, որ աշտոս, որ աշտոս, որ աշխարխարխարխարհին տրուեհին տրուեհին տրուեհին տրուեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
մարմմարմմարմմարմնով, այննով, այննով, այննով, այնպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս աշպէս աշպէս աշպէս աշխարխարխարխարհը կրնար ընհը կրնար ընհը կրնար ընհը կրնար ընկակակակալել ու լել ու լել ու լել ու 
ճանչճանչճանչճանչնալնալնալնալ::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսով Աստսով Աստսով Աստսով Աստուած ինքն էր որուած ինքն էր որուած ինքն էր որուած ինքն էր որ        ,,,,երերերերկրկրկրկրի ի ի ի 
վրայ երեւվրայ երեւվրայ երեւվրայ երեւցաւ եւ մարցաւ եւ մարցաւ եւ մարցաւ եւ մարդոց հետ շրջեդոց հետ շրջեդոց հետ շրջեդոց հետ շրջեցաւցաւցաւցաւ»»»»::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսով սով սով սով 
ԱստԱստԱստԱստուած ինքն էր որ մարուած ինքն էր որ մարուած ինքն էր որ մարուած ինքն էր որ մարդոց մէջ բնադոց մէջ բնադոց մէջ բնադոց մէջ բնակեկեկեկեցաւ եւ մարցաւ եւ մարցաւ եւ մարցաւ եւ մարդոց դոց դոց դոց 
հետ քահետ քահետ քահետ քալեց՝ իր մարմլեց՝ իր մարմլեց՝ իր մարմլեց՝ իր մարմնով, զոր ինքն իսկ նով, զոր ինքն իսկ նով, զոր ինքն իսկ նով, զոր ինքն իսկ ,,,,տատատատաճարճարճարճար» » » » կոկոկոկոչեց, չեց, չեց, չեց, 
ըսեըսեըսեըսելով. լով. լով. լով. ,,,,քաքաքաքակեկեկեկեցէք այս տացէք այս տացէք այս տացէք այս տաճաճաճաճարը, եւ ես երեք օրրը, եւ ես երեք օրրը, եւ ես երեք օրրը, եւ ես երեք օրուան մէջ ուան մէջ ուան մէջ ուան մէջ 
զայն պիզայն պիզայն պիզայն պիտի կանգտի կանգտի կանգտի կանգնեմնեմնեմնեմ» » » » (Յհ 2.19(Յհ 2.19(Յհ 2.19(Յհ 2.19----21)21)21)21)::::    ԻԻԻԻր անր անր անր անձը բոձը բոձը բոձը բոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մար----
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դոց օրիդոց օրիդոց օրիդոց օրինակ ըննակ ըննակ ըննակ ընծածածածայեյեյեյելով, Քրիսլով, Քրիսլով, Քրիսլով, Քրիստոս ուտոս ուտոս ուտոս ուզեց որ իւզեց որ իւզեց որ իւզեց որ իւրարարարաքանքանքանքան----
չիւրս մեր մարչիւրս մեր մարչիւրս մեր մարչիւրս մեր մարմինմինմինմիննենենեները տարը տարը տարը տաճար դարձճար դարձճար դարձճար դարձնենք Ասնենք Ասնենք Ասնենք Աստուտուտուտուծոյ, ծոյ, ծոյ, ծոյ, 
զայն մեր մէջ ընզայն մեր մէջ ընզայն մեր մէջ ընզայն մեր մէջ ընդուդուդուդունենենենելովլովլովլով::::    Բայց միԲայց միԲայց միԲայց միաաաաժաժաժաժամամամամանակ Քրիսնակ Քրիսնակ Քրիսնակ Քրիս----
տոս ցոյց տուաւ որ բոտոս ցոյց տուաւ որ բոտոս ցոյց տուաւ որ բոտոս ցոյց տուաւ որ բոլորս միլորս միլորս միլորս միասասասասնանանանաբար կը կազբար կը կազբար կը կազբար կը կազմենք իր մենք իր մենք իր մենք իր 
մարմարմարմարմիմիմիմինը, Խորհրնը, Խորհրնը, Խորհրնը, Խորհրդադադադակակակական Մարն Մարն Մարն Մարմիմիմիմինը, այնը, այնը, այնը, այսինքն՝ եկեսինքն՝ եկեսինքն՝ եկեսինքն՝ եկեղեղեղեղե----
ցին, որ Սիցին, որ Սիցին, որ Սիցին, որ Սիոոոոնի հանի հանի հանի հարարարարազատ դուստրն է, հոզատ դուստրն է, հոզատ դուստրն է, հոզատ դուստրն է, հոգեգեգեգեւոր Երոււոր Երոււոր Երոււոր Երուսասասասա----
ղէղէղէղէմը, եւ որուն տրուած է Ասմը, եւ որուն տրուած է Ասմը, եւ որուն տրուած է Ասմը, եւ որուն տրուած է Աստուտուտուտուծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոստուտուտուտումը՝ արմը՝ արմը՝ արմը՝ արդէն դէն դէն դէն 
որորորորպէս իրապէս իրապէս իրապէս իրակակակականունունունութիւնթիւնթիւնթիւն::::    

ԵրկԵրկԵրկԵրկնանանանաւոր փեւոր փեւոր փեւոր փեսասասասային՝ Քրիսյին՝ Քրիսյին՝ Քրիսյին՝ Քրիստոտոտոտոսի վեսի վեսի վեսի վերարարարապահպահպահպահուած հարսն ուած հարսն ուած հարսն ուած հարսն 
է եկեէ եկեէ եկեէ եկեղեղեղեղեցին, որ ցին, որ ցին, որ ցին, որ ,,,,ՏիՏիՏիՏիրոջ պարրոջ պարրոջ պարրոջ պարգեգեգեգեւած ոււած ոււած ոււած ուրարարարախուխուխուխութեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիտի տի տի տի 
խայխայխայխայտայ եւ Աստայ եւ Աստայ եւ Աստայ եւ Աստուծտուծտուծտուծմով պիմով պիմով պիմով պիտի ցնծայ, որովտի ցնծայ, որովտի ցնծայ, որովտի ցնծայ, որովհեհեհեհետեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստուած ուած ուած ուած 
փրկուփրկուփրկուփրկութեան զգեստ հագթեան զգեստ հագթեան զգեստ հագթեան զգեստ հագցուց անոր եւ ուցուց անոր եւ ուցուց անոր եւ ուցուց անոր եւ ուրարարարախուխուխուխութեան պատթեան պատթեան պատթեան պատ----
մումումումուճաճաճաճանով պանով պանով պանով պատեց զայն. փետեց զայն. փետեց զայն. փետեց զայն. փեսասասասայույույույութեան պսաթեան պսաթեան պսաթեան պսակը դրաւ անոր կը դրաւ անոր կը դրաւ անոր կը դրաւ անոր 
գլխուն եւ հարսգլխուն եւ հարսգլխուն եւ հարսգլխուն եւ հարսնունունունութեան զարթեան զարթեան զարթեան զարդեդեդեդերով պճնեց զայնրով պճնեց զայնրով պճնեց զայնրով պճնեց զայն» » » » (Ես 61.10)(Ես 61.10)(Ես 61.10)(Ես 61.10)::::    
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին ցին ցին ցին կոչկոչկոչկոչուած է Ասուած է Ասուած է Ասուած է Աստուտուտուտուծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը ըլդը ըլդը ըլդը ըլլալալալալու, ժալու, ժալու, ժալու, ժառանռանռանռան----
գեգեգեգելու հալու հալու հալու համար աստմար աստմար աստմար աստուաուաուաուածածածածապարպարպարպարգեւ ցնծուգեւ ցնծուգեւ ցնծուգեւ ցնծութիւնն ու ութիւնն ու ութիւնն ու ութիւնն ու ուրարարարախուխուխուխու----
թիւնը՝թիւնը՝թիւնը՝թիւնը՝    յայայայաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքովքովքովքով::::    Եւ այդ կոԵւ այդ կոԵւ այդ կոԵւ այդ կոչուչուչուչումին ասմին ասմին ասմին աստիտիտիտիճաճաճաճա----
նանանանական իրական իրական իրական իրակակակականանանանացումն է որ կը պատցումն է որ կը պատցումն է որ կը պատցումն է որ կը պատգագագագամէ Զամէ Զամէ Զամէ Զաքարքարքարքարիաիաիաիայի յի յի յի 
մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէուուուութեան շաթեան շաթեան շաթեան շարուրուրուրունանանանակոկոկոկոււււթիւնը, երբ խոսթիւնը, երբ խոսթիւնը, երբ խոսթիւնը, երբ խոստուտուտուտումէն անմէն անմէն անմէն անմիմիմիմի----
ջաջաջաջապէս վերջ կպէս վերջ կպէս վերջ կպէս վերջ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,Եւ այն օրը բազԵւ այն օրը բազԵւ այն օրը բազԵւ այն օրը բազմամամամաթիւ ազթիւ ազթիւ ազթիւ ազգեր Տիգեր Տիգեր Տիգեր Տիրոջ պիրոջ պիրոջ պիրոջ պի----
տի յատի յատի յատի յարին եւ ինրին եւ ինրին եւ ինրին եւ ինծի ժոծի ժոծի ժոծի ժողողողողովուրդ պիվուրդ պիվուրդ պիվուրդ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլան, եւ ես քու մէջդ լան, եւ ես քու մէջդ լան, եւ ես քու մէջդ լան, եւ ես քու մէջդ 
պիպիպիպիտի բնատի բնատի բնատի բնակիմկիմկիմկիմ» » » » (Զք 2.11)(Զք 2.11)(Զք 2.11)(Զք 2.11)::::    

4444----    Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, պէտք չէ մոռջոյ, պէտք չէ մոռջոյ, պէտք չէ մոռջոյ, պէտք չէ մոռնանք որ եկենանք որ եկենանք որ եկենանք որ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին ին ին ին 
տրուած Աստրուած Աստրուած Աստրուած Աստուտուտուտուծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոստուտուտուտումը գործմը գործմը գործմը գործնանանանակակակականանանանացած բայց ցած բայց ցած բայց ցած բայց 
տատատատակակակակաւին իրաւին իրաւին իրաւին իրակակակականացնացնացնացման ընման ընման ընման ընթացթացթացթացքի մը մէջ է, եւ ապաքի մը մէջ է, եւ ապաքի մը մէջ է, եւ ապաքի մը մէջ է, եւ ապա----
գագագագային միայն պիյին միայն պիյին միայն պիյին միայն պիտի ամտի ամտի ամտի ամբողբողբողբողջաջաջաջանայնայնայնայ::::    Այս աշԱյս աշԱյս աշԱյս աշխարխարխարխարհի մէջ հի մէջ հի մէջ հի մէջ 
եկեեկեեկեեկեղեցղեցղեցղեցւոյ տրուած ցնծոււոյ տրուած ցնծոււոյ տրուած ցնծոււոյ տրուած ցնծութիւնն ու ութիւնն ու ութիւնն ու ութիւնն ու ուրարարարախուխուխուխութիւնը նաթիւնը նաթիւնը նաթիւնը նա----
խախախախաճաճաճաճաշակ են միայն. մարմշակ են միայն. մարմշակ են միայն. մարմշակ են միայն. մարմնանանանաւոր մեր պայւոր մեր պայւոր մեր պայւոր մեր պայմանմանմանմաննենենեներուն րուն րուն րուն 
մէջ՝ Ասմէջ՝ Ասմէջ՝ Ասմէջ՝ Աստուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներկակակակայույույույութեթեթեթեան մեր զգաան մեր զգաան մեր զգաան մեր զգացոցոցոցողուղուղուղութիւնը եւ թիւնը եւ թիւնը եւ թիւնը եւ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ մեր ճածոյ մեր ճածոյ մեր ճածոյ մեր ճանանանանաչուչուչուչումը մասմը մասմը մասմը մասնանանանակի են միայն, մինկի են միայն, մինկի են միայն, մինկի են միայն, մինչեւ չեւ չեւ չեւ 
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որ գայ ժաոր գայ ժաոր գայ ժաոր գայ ժամամամամանանանանակը վերսկը վերսկը վերսկը վերստին ծննդեան, երբ զԱստտին ծննդեան, երբ զԱստտին ծննդեան, երբ զԱստտին ծննդեան, երբ զԱստուած ուած ուած ուած 
պիպիպիպիտի տեստի տեստի տեստի տեսնենք երես առ երես, ամնենք երես առ երես, ամնենք երես առ երես, ամնենք երես առ երես, ամբողբողբողբողջաջաջաջապէս ճանչպէս ճանչպէս ճանչպէս ճանչնանանանա----
լով զայն (հմմտ Ա.Կր 13.12)լով զայն (հմմտ Ա.Կր 13.12)լով զայն (հմմտ Ա.Կր 13.12)լով զայն (հմմտ Ա.Կր 13.12)::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ այն ատեն պիտեւ այն ատեն պիտեւ այն ատեն պիտեւ այն ատեն պի----
տի ապտի ապտի ապտի ապրինք մեր թարինք մեր թարինք մեր թարինք մեր թագգգգաաաաւուուուորին՝ Ասրին՝ Ասրին՝ Ասրին՝ Աստուտուտուտուծոյ քածոյ քածոյ քածոյ քաղաղաղաղաքին մէջ. քին մէջ. քին մէջ. քին մէջ. 
ԱստԱստԱստԱստուած ինք իր խոսուած ինք իր խոսուած ինք իր խոսուած ինք իր խոստուտուտուտումին համին համին համին համամամամաձայն մեր մէջ պիձայն մեր մէջ պիձայն մեր մէջ պիձայն մեր մէջ պի----
տի բնատի բնատի բնատի բնակի ընդկի ընդկի ընդկի ընդմիշտ, այնմիշտ, այնմիշտ, այնմիշտ, այնպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս հայր մը կպէս հայր մը կպէս հայր մը կպէս հայր մը կ’’’’ապապապապրի րի րի րի 
իր ընիր ընիր ընիր ընտատատատանինինինիքին մէջ. ինք պիքին մէջ. ինք պիքին մէջ. ինք պիքին մէջ. ինք պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ մեր հայլայ մեր հայլայ մեր հայլայ մեր հայրը եւ մենք րը եւ մենք րը եւ մենք րը եւ մենք 
պիպիպիպիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլանք իր զալանք իր զալանք իր զալանք իր զաւակւակւակւակնենենեներըրըրըրը::::    

Այդ ուԱյդ ուԱյդ ուԱյդ ուրարարարախուխուխուխութեամբ է որ կանգթեամբ է որ կանգթեամբ է որ կանգթեամբ է որ կանգնենենենեցինք եւ հիցինք եւ հիցինք եւ հիցինք եւ հիմա պիմա պիմա պիմա պի----
տի կատի կատի կատի կատատատատարենք մեր նորենք մեր նորենք մեր նորենք մեր նորարարարաշէն եկեշէն եկեշէն եկեշէն եկեղեցղեցղեցղեցւոյ օրհւոյ օրհւոյ օրհւոյ օրհնունունունութիւնն ու թիւնն ու թիւնն ու թիւնն ու 
օծուօծուօծուօծումըմըմըմը::::    

Այս առԱյս առԱյս առԱյս առթիւ Ասթիւ Ասթիւ Ասթիւ Աստուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատգագագագամը թող յստակ ըլմը թող յստակ ըլմը թող յստակ ըլմը թող յստակ ըլլայ լայ լայ լայ 
մեմեմեմեզի հազի հազի հազի համարմարմարմար::::    Այդ պատԱյդ պատԱյդ պատԱյդ պատգագագագամը, սա է, որ գիմը, սա է, որ գիմը, սա է, որ գիմը, սա է, որ գիտակտակտակտակցինք, թէ՝ցինք, թէ՝ցինք, թէ՝ցինք, թէ՝    

Ա. Մեր եկեԱ. Մեր եկեԱ. Մեր եկեԱ. Մեր եկեղեցիղեցիղեցիղեցիով Աստով Աստով Աստով Աստուած դարձուած դարձուած դարձուած դարձեալ իր եալ իր եալ իր եալ իր ,,,,խոխոխոխորարարարա----
նընընընը», », », », իր սրբաիր սրբաիր սրբաիր սրբարարարարանընընընը    կը հասկը հասկը հասկը հաստատատատատէ մեր մէջ, եւ կը կրկնէ տէ մեր մէջ, եւ կը կրկնէ տէ մեր մէջ, եւ կը կրկնէ տէ մեր մէջ, եւ կը կրկնէ 
մեր մէջ բնամեր մէջ բնամեր մէջ բնամեր մէջ բնակեկեկեկելու եւ մելու եւ մելու եւ մելու եւ մեզի հետ ըլզի հետ ըլզի հետ ըլզի հետ ըլլալալալալու իր խոսլու իր խոսլու իր խոսլու իր խոստուտուտուտումըմըմըմը::::    
ՊաՊաՊաՊալալալալատի մը պէս շքեղ է մեր եկետի մը պէս շքեղ է մեր եկետի մը պէս շքեղ է մեր եկետի մը պէս շքեղ է մեր եկեղեղեղեղեցին, բայց պացին, բայց պացին, բայց պացին, բայց պալալալալա----
տանտանտանտանման այս կաման այս կաման այս կաման այս կառոյռոյռոյռոյցին չնացին չնացին չնացին չնայինք այնյինք այնյինք այնյինք այնպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս կը պէս կը պէս կը պէս կը 
նանանանայինք մարդյինք մարդյինք մարդյինք մարդկակակակային ոեյին ոեյին ոեյին ոեւէ բնաւէ բնաւէ բնաւէ բնակուկուկուկութեան, որովթեան, որովթեան, որովթեան, որովհեհեհեհետեւ Աստեւ Աստեւ Աստեւ Աս----
տուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ տունն է անիտունն է անիտունն է անիտունն է անիկակակակա::::    Եւ ինչԵւ ինչԵւ ինչԵւ ինչպէս Երուպէս Երուպէս Երուպէս Երուսասասասաղէղէղէղէմի տամի տամի տամի տա----
ճաճաճաճարի շիրի շիրի շիրի շինունունունութեթեթեթենէն վերջ Աստնէն վերջ Աստնէն վերջ Աստնէն վերջ Աստուած խոսուած խոսուած խոսուած խոստատատատացաւ, մեր տացաւ, մեր տացաւ, մեր տացաւ, մեր տա----
ճաճաճաճարին հարին հարին հարին համար եւս հիմար եւս հիմար եւս հիմար եւս հիմա նոյմա նոյմա նոյմա նոյնը կնը կնը կնը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ԱյԱյԱյԱյսուսուսուսուհեհեհեհետեւ այստեւ այստեւ այստեւ այս----
տեղ մատեղ մատեղ մատեղ մատուցտուցտուցտուցուեուեուեուելիք աղօթլիք աղօթլիք աղօթլիք աղօթքին իմ աչքին իմ աչքին իմ աչքին իմ աչքերս եւ ականջքերս եւ ականջքերս եւ ականջքերս եւ ականջներս ներս ներս ներս 
բաց պիբաց պիբաց պիբաց պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլանլանլանլան::::    ՀիՀիՀիՀիմա այս տումա այս տումա այս տումա այս տունը ընտնը ընտնը ընտնը ընտրերերերեցի եւ ցի եւ ցի եւ ցի եւ սրբեսրբեսրբեսրբեցի, ցի, ցի, ցի, 
որորորորպէսպէսպէսպէսզի իմ անունս յազի իմ անունս յազի իմ անունս յազի իմ անունս յաւիտւիտւիտւիտեան հոն ըլեան հոն ըլեան հոն ըլեան հոն ըլլայ, եւ իմ աչլայ, եւ իմ աչլայ, եւ իմ աչլայ, եւ իմ աչքերս քերս քերս քերս 
ու սիրտս միշտ հոն պիու սիրտս միշտ հոն պիու սիրտս միշտ հոն պիու սիրտս միշտ հոն պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլանլանլանլան» » » » (Բ.Մն 7.15(Բ.Մն 7.15(Բ.Մն 7.15(Բ.Մն 7.15----16)16)16)16)::::    

Բ. Մեր եկեԲ. Մեր եկեԲ. Մեր եկեԲ. Մեր եկեղեղեղեղեցին Ս. Կոյս Աստցին Ս. Կոյս Աստցին Ս. Կոյս Աստցին Ս. Կոյս Աստուաուաուաուածածծածծածծածնին անունին անունին անունին անու----
նով կնքուենով կնքուենով կնքուենով կնքուելով՝ կրկնալով՝ կրկնալով՝ կրկնալով՝ կրկնակի ձեկի ձեկի ձեկի ձեւով կւով կւով կւով կ’’’’անձանձանձանձնանանանաւուուուորէ Ասրէ Ասրէ Ասրէ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ներներներներկակակակայույույույութեան խոսթեան խոսթեան խոսթեան խոստուտուտուտումը, եւ մնամը, եւ մնամը, եւ մնամը, եւ մնայոյոյոյուն կերւն կերւն կերւն կերպով կը յիպով կը յիպով կը յիպով կը յի----
շեցշեցշեցշեցնէ Ասնէ Ասնէ Ասնէ Աստուտուտուտուծոյ սէծոյ սէծոյ սէծոյ սէրը մերը մերը մերը մեզի հանզի հանզի հանզի հանդէպ, որուն հադէպ, որուն հադէպ, որուն հադէպ, որուն համար Որմար Որմար Որմար Որ----
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դին յանձն առաւ մարմդին յանձն առաւ մարմդին յանձն առաւ մարմդին յանձն առաւ մարմնանանանանալ Ս. Կոյնալ Ս. Կոյնալ Ս. Կոյնալ Ս. Կոյսէն՝ մեզ Ասսէն՝ մեզ Ասսէն՝ մեզ Ասսէն՝ մեզ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
փրկուփրկուփրկուփրկութեան հրաթեան հրաթեան հրաթեան հրաւիւիւիւիրերերերելու եւ ճալու եւ ճալու եւ ճալու եւ ճանանանանապարպարպարպարհը ցոյց տահը ցոյց տահը ցոյց տահը ցոյց տալու լու լու լու 
հահահահամարմարմարմար::::    ՅիՅիՅիՅիշենք միշտ, որ մեր շենք միշտ, որ մեր շենք միշտ, որ մեր շենք միշտ, որ մեր ,,,,ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածածինծինծինծին» » » » եկեեկեեկեեկեղեղեղեղե----
ցին որցին որցին որցին որպէս մեր ուխպէս մեր ուխպէս մեր ուխպէս մեր ուխտի տատի տատի տատի տապապապապանանանանակը՝ տեկը՝ տեկը՝ տեկը՝ տեւաւաւաւաբար մեբար մեբար մեբար մեզի զի զի զի 
կկկկ’’’’ընընընընծածածածայէ Ասյէ Ասյէ Ասյէ Աստուտուտուտուծոյ մարմծոյ մարմծոյ մարմծոյ մարմնացնացնացնացեալ խօսեալ խօսեալ խօսեալ խօսքը, եթէ ոչ աստքը, եթէ ոչ աստքը, եթէ ոչ աստքը, եթէ ոչ աստ----
ուաուաուաուածածածածային քային քային քային քարերերերեղէն տախղէն տախղէն տախղէն տախտակտակտակտակնենենեներու վրայ՝ բայց անրու վրայ՝ բայց անրու վրայ՝ բայց անրու վրայ՝ բայց անպայպայպայպայ----
ման Քրիսման Քրիսման Քրիսման Քրիստոտոտոտոսասասասախօս Աւեխօս Աւեխօս Աւեխօս Աւետատատատարարարարանով. եւ միւս կողնով. եւ միւս կողնով. եւ միւս կողնով. եւ միւս կողմէ մեմէ մեմէ մեմէ մեզի զի զի զի 
կկկկ’’’’ընընընընծածածածայէ մարմյէ մարմյէ մարմյէ մարմնացնացնացնացեալ Աստեալ Աստեալ Աստեալ Աստուաուաուաուածորդծորդծորդծորդւոյն Մարւոյն Մարւոյն Մարւոյն Մարմինն ու մինն ու մինն ու մինն ու 
Արիւնը՝ հաԱրիւնը՝ հաԱրիւնը՝ հաԱրիւնը՝ հացցցցի եւ գինիի նիւի եւ գինիի նիւի եւ գինիի նիւի եւ գինիի նիւթեթեթեթեղէն կերղէն կերղէն կերղէն կերպապապապարանրանրանրանքովքովքովքով::::    

Գ. Մեր հարսԳ. Մեր հարսԳ. Մեր հարսԳ. Մեր հարսնացնացնացնացեալ ու հարսեալ ու հարսեալ ու հարսեալ ու հարսնանանանագեղ եկեգեղ եկեգեղ եկեգեղ եկեղեղեղեղեցին իր ցին իր ցին իր ցին իր 
ներներներներկակակակայույույույութեամբ միշտ կը յիթեամբ միշտ կը յիթեամբ միշտ կը յիթեամբ միշտ կը յիշեցշեցշեցշեցնէ ցնծունէ ցնծունէ ցնծունէ ցնծութեան եւ ութեան եւ ութեան եւ ութեան եւ ուրարարարա----
խուխուխուխութեան մեր կոթեան մեր կոթեան մեր կոթեան մեր կոչուչուչուչումըմըմըմը::::    ,,,,ՑնծաՑնծաՑնծաՑնծա´́́́    եւ ուեւ ուեւ ուեւ ուրարարարախախախախացիցիցիցի´́́́րրրր»»»»::::    ՄասՄասՄասՄաս----
նանանանաւուուուորարարարապէս այս հանգրպէս այս հանգրպէս այս հանգրպէս այս հանգրուաուաուաուանին պէտք է զգանք այդ ունին պէտք է զգանք այդ ունին պէտք է զգանք այդ ունին պէտք է զգանք այդ ու----
րարարարախուխուխուխութիթիթիթիւնն ու ցնծոււնն ու ցնծոււնն ու ցնծոււնն ու ցնծութիւնը, մեթիւնը, մեթիւնը, մեթիւնը, մերը դարրը դարրը դարրը դարձնեձնեձնեձնելով Ասլով Ասլով Ասլով Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
խոսխոսխոսխոստուտուտուտումը, ոմը, ոմը, ոմը, ո´́́́չ միայն մէկ կամ քաչ միայն մէկ կամ քաչ միայն մէկ կամ քաչ միայն մէկ կամ քանի մը օրենի մը օրենի մը օրենի մը օրերու հարու հարու հարու համար, մար, մար, մար, 
այլ ամայլ ամայլ ամայլ ամբողջ մեր կեանբողջ մեր կեանբողջ մեր կեանբողջ մեր կեանքին, չմոռքին, չմոռքին, չմոռքին, չմոռնանանանալով բնաւ, որ Ասլով բնաւ, որ Ասլով բնաւ, որ Ասլով բնաւ, որ Աստուտուտուտու----
ծոյ տուն մը կանգծոյ տուն մը կանգծոյ տուն մը կանգծոյ տուն մը կանգնենենենելու այս առանձլու այս առանձլու այս առանձլու այս առանձնաշնաշնաշնաշնորնորնորնորհուհուհուհումը մեր մը մեր մը մեր մը մեր 
երկերկերկերկրարարարաւոր օրեւոր օրեւոր օրեւոր օրերուն մէջ մերուն մէջ մերուն մէջ մերուն մէջ մեզի տրուած բազի տրուած բազի տրուած բազի տրուած բացացացացառիռիռիռիկ շնորհ կ շնորհ կ շնորհ կ շնորհ 
մըն էր, որուն մշտամըն էր, որուն մշտամըն էր, որուն մշտամըն էր, որուն մշտական գիկան գիկան գիկան գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնը մեր կեանթիւնը մեր կեանթիւնը մեր կեանթիւնը մեր կեանքեքեքեքե----
րը կրնայ փորը կրնայ փորը կրնայ փորը կրնայ փոխախախախակերկերկերկերպել, զապել, զապել, զապել, զանոնք աստնոնք աստնոնք աստնոնք աստուաուաուաուածածածածային մխիյին մխիյին մխիյին մխի----
թաթաթաթարուրուրուրութեամբ, բերկթեամբ, բերկթեամբ, բերկթեամբ, բերկրանրանրանրանքով եւ օրհքով եւ օրհքով եւ օրհքով եւ օրհնունունունութեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցնենենենելով, լով, լով, լով, 
եւ մեր սրտեեւ մեր սրտեեւ մեր սրտեեւ մեր սրտերը յարը յարը յարը յարերերերելով Ասլով Ասլով Ասլով Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ::::    

Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչոչոչոչո´́́́ւ մեր շրթունքւ մեր շրթունքւ մեր շրթունքւ մեր շրթունքնենենեները գորը գորը գորը գոհահահահաբաբաբաբանունունունու----
թեամբ թեամբ թեամբ թեամբ կը բացկը բացկը բացկը բացուին առ Աստուին առ Աստուին առ Աստուին առ Աստուած, Դաուած, Դաուած, Դաուած, Դաւիւիւիւիթի հետ մտաթի հետ մտաթի հետ մտաթի հետ մտածեծեծեծե----
լու եւ մաղլու եւ մաղլու եւ մաղլու եւ մաղթեթեթեթելու հալու հալու հալու համար. մար. մար. մար. ,,,,Ես ո՞վ եմ եւ իմ ժոԵս ո՞վ եմ եւ իմ ժոԵս ո՞վ եմ եւ իմ ժոԵս ո՞վ եմ եւ իմ ժողողողողովուրդս վուրդս վուրդս վուրդս 
ո՞վ է որ այսո՞վ է որ այսո՞վ է որ այսո՞վ է որ այսպէս կապէս կապէս կապէս կամամամամաւոր ընւոր ընւոր ընւոր ընծայ տածայ տածայ տածայ տալու կալու կալու կալու կարող ըլրող ըլրող ըլրող ըլլանք. լանք. լանք. լանք. 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ ամէն բան քեզտեւ ամէն բան քեզտեւ ամէն բան քեզտեւ ամէն բան քեզմէ է, եւ քումէ է, եւ քումէ է, եւ քումէ է, եւ քուկինկինկինկիննենենեներէդ քերէդ քերէդ քերէդ քեզի զի զի զի 
տուինքտուինքտուինքտուինք::::    ՈՈՈՈ՜՜՜՜վ մեր հայվ մեր հայվ մեր հայվ մեր հայրերերերերուն... Աստրուն... Աստրուն... Աստրուն... Աստուաուաուաուածը, ծը, ծը, ծը, ասիասիասիասիկա յակա յակա յակա յա----
ւիտւիտւիտւիտեան քու ժոեան քու ժոեան քու ժոեան քու ժողողողողովուրվուրվուրվուրդիդ սրտին խորդիդ սրտին խորդիդ սրտին խորդիդ սրտին խորհուրդհուրդհուրդհուրդնենենեներուն մէջ րուն մէջ րուն մէջ րուն մէջ 
պապապապահէ, եւ անոնց սիրհէ, եւ անոնց սիրհէ, եւ անոնց սիրհէ, եւ անոնց սիրտը քետը քետը քետը քեզիզիզիզի´́́́    ուղուղուղուղղէղէղէղէ» » » » (Ա.Մն 29.14(Ա.Մն 29.14(Ա.Մն 29.14(Ա.Մն 29.14----18)18)18)18)::::    
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Դ. Ի վերԴ. Ի վերԴ. Ի վերԴ. Ի վերջոյ, մեր եկեջոյ, մեր եկեջոյ, մեր եկեջոյ, մեր եկեղեղեղեղեցին դէցին դէցին դէցին դէպի երպի երպի երպի երկինք իր խոկինք իր խոկինք իր խոկինք իր խոյանյանյանյան----
քով մեր մարմքով մեր մարմքով մեր մարմքով մեր մարմնի աչնի աչնի աչնի աչքեքեքեքերուն հետ հոգիի մեր հայրուն հետ հոգիի մեր հայրուն հետ հոգիի մեր հայրուն հետ հոգիի մեր հայեացեացեացեացքը քը քը քը 
կկկկ’’’’ուղուղուղուղղէ դէղէ դէղէ դէղէ դէպի բարպի բարպի բարպի բարձունք, միշտ ձունք, միշտ ձունք, միշտ ձունք, միշտ յիյիյիյիշեցշեցշեցշեցնենենենելով մելով մելով մելով մեզի՝ թէ երկզի՝ թէ երկզի՝ թէ երկզի՝ թէ երկ----
րի բնարի բնարի բնարի բնակիչկիչկիչկիչնենենեները ըլրը ըլրը ըլրը ըլլալալալալով հանլով հանլով հանլով հանդերձ մենք երկնդերձ մենք երկնդերձ մենք երկնդերձ մենք երկնքի քաքի քաքի քաքի քաղաղաղաղա----
քաքաքաքացիուցիուցիուցիութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունինք (Փլպ 3.20), երկնինք (Փլպ 3.20), երկնինք (Փլպ 3.20), երկնինք (Փլպ 3.20), երկրարարարաւոր հայւոր հայւոր հայւոր հայրերերերենիք, նիք, նիք, նիք, 
քաքաքաքաղաքղաքղաքղաքներ ու բնաներ ու բնաներ ու բնաներ ու բնակակակակարանրանրանրաններ ուներ ուներ ուներ ունենենենենանանանալով հանլով հանլով հանլով հանդերձ երկդերձ երկդերձ երկդերձ երկ----
նանանանայիյիյիյինը կը փնտռենք եւ անոր կնը կը փնտռենք եւ անոր կնը կը փնտռենք եւ անոր կնը կը փնտռենք եւ անոր կ’’’’ըսըսըսըսպապապապասենք (Եբր 13.14), սենք (Եբր 13.14), սենք (Եբր 13.14), սենք (Եբր 13.14), 
երկերկերկերկրարարարաււււոր ծնողոր ծնողոր ծնողոր ծնողներ, ըններ, ըններ, ըններ, ընտատատատանիք եւ ազնիք եւ ազնիք եւ ազնիք եւ ազգագագագականկանկանկաններ ուներ ուներ ուներ ունենենենե----
նանանանալով հանլով հանլով հանլով հանդերձ կը պատդերձ կը պատդերձ կը պատդերձ կը պատկակակականինք երկնինք երկնինք երկնինք երկնանանանաւոր մեր Հօր ընւոր մեր Հօր ընւոր մեր Հօր ընւոր մեր Հօր ըն----
տատատատանինինինիքին (Եփ 2.19), որուն պիքին (Եփ 2.19), որուն պիքին (Եփ 2.19), որուն պիքին (Եփ 2.19), որուն պիտի միտի միտի միտի միաաաանանք շունանք շունանք շունանք շուտով, տով, տով, տով, 
այնայնայնայնտեղ գտնետեղ գտնետեղ գտնետեղ գտնելու հալու հալու հալու համար մեր իսմար մեր իսմար մեր իսմար մեր իսկակակակական էուկան էուկան էուկան էութիւնը, լիութիւնը, լիութիւնը, լիութիւնը, լիու----
թիւնը եւ կաթիւնը եւ կաթիւնը եւ կաթիւնը եւ կատատատատարերերերելուլուլուլութիւնը՝ Քրիսթիւնը՝ Քրիսթիւնը՝ Քրիսթիւնը՝ Քրիստոտոտոտոսի եւ Ասսի եւ Ասսի եւ Ասսի եւ Աստուտուտուտուծծծծոյ ոյ ոյ ոյ 
մէջմէջմէջմէջ::::    

Այս բոԱյս բոԱյս բոԱյս բոլոլոլոլորին գիրին գիրին գիրին գիտակտակտակտակցեցեցեցելէ ետք անլէ ետք անլէ ետք անլէ ետք անկակակակարերերերելի է որ ինքլի է որ ինքլի է որ ինքլի է որ ինք----
նեկ այս աղօթնեկ այս աղօթնեկ այս աղօթնեկ այս աղօթքը չծոքը չծոքը չծոքը չծորի մեր շրթների մեր շրթների մեր շրթների մեր շրթներէն, ի խորէն, ի խորէն, ի խորէն, ի խորոց սրտի րոց սրտի րոց սրտի րոց սրտի 
մրմնջեմրմնջեմրմնջեմրմնջելու հալու հալու հալու համար.մար.մար.մար.----    

Տէր, ընՏէր, ընՏէր, ընՏէր, ընդուդուդուդունէնէնէնէ´́́́    այս կաայս կաայս կաայս կամամամամաւոր նուէւոր նուէւոր նուէւոր նուէրը՝ սուրբ անուրը՝ սուրբ անուրը՝ սուրբ անուրը՝ սուրբ անու----
նիդ.նիդ.նիդ.նիդ.    

Եկուր, ոԵկուր, ոԵկուր, ոԵկուր, ո´́́́վ Տէր, եւ բնավ Տէր, եւ բնավ Տէր, եւ բնավ Տէր, եւ բնակէ քու այս նոկէ քու այս նոկէ քու այս նոկէ քու այս նորօծ տարօծ տարօծ տարօծ տանդ մէջ.նդ մէջ.նդ մէջ.նդ մէջ.    
Լոյս ՓեԼոյս ՓեԼոյս ՓեԼոյս Փեսասասասայիդ նեյիդ նեյիդ նեյիդ ներրրրկակակակայույույույութեամբթեամբթեամբթեամբ    
Զայն մշտաԶայն մշտաԶայն մշտաԶայն մշտական ուկան ուկան ուկան ուրարարարախուխուխուխութեան առաթեան առաթեան առաթեան առագասգասգասգաստի վետի վետի վետի վերարարարա----

ծէ,ծէ,ծէ,ծէ,    
Եւ ԱսԵւ ԱսԵւ ԱսԵւ Աստուծտուծտուծտուծմէդ այրմէդ այրմէդ այրմէդ այրիիիիացացացացեալ հոեալ հոեալ հոեալ հոգիգիգիգինենենեները մեր՝ հարսրը մեր՝ հարսրը մեր՝ հարսրը մեր՝ հարս----

նանանանացոցոցոցո´́́́ւր,ւր,ւր,ւր,    
Քու փրկուՔու փրկուՔու փրկուՔու փրկութեան զգեսթեան զգեսթեան զգեսթեան զգեստըդ հագտըդ հագտըդ հագտըդ հագցուր մեցուր մեցուր մեցուր մեզի,զի,զի,զի,    
ՈւՈւՈւՈւրարարարախուխուխուխութեան պատթեան պատթեան պատթեան պատմումումումուճաճաճաճանով պանով պանով պանով պատէ մեզ,տէ մեզ,տէ մեզ,տէ մեզ,    
Եւ պսաԵւ պսաԵւ պսաԵւ պսակէ արկէ արկէ արկէ արդադադադարուրուրուրութեան պսաթեան պսաթեան պսաթեան պսակովկովկովկով::::    
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ՏՕՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՏՕՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՏՕՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՏՕՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ    

    
,,,,Իմաստութիւն շինեաց Իմաստութիւն շինեաց Իմաստութիւն շինեաց Իմաստութիւն շինեաց 

իւր տուն, եւ իւր տուն, եւ իւր տուն, եւ իւր տուն, եւ     
կանգնեաց սիւնս կանգնեաց սիւնս կանգնեաց սիւնս կանգնեաց սիւնս 

եօթնեօթնեօթնեօթն» » » »     ((((Առ.9.1)Առ.9.1)Առ.9.1)Առ.9.1)    
Իմաստութիւնը իր Իմաստութիւնը իր Իմաստութիւնը իր Իմաստութիւնը իր 

տունը շինեց, եօթըտունը շինեց, եօթըտունը շինեց, եօթըտունը շինեց, եօթը    
սիւներու վրայ սիւներու վրայ սիւներու վրայ սիւներու վրայ 

կանգնեց զայնկանգնեց զայնկանգնեց զայնկանգնեց զայն::::    
    
ՅուՅուՅուՅունինինինիսի 8ին, մեր եկեսի 8ին, մեր եկեսի 8ին, մեր եկեսի 8ին, մեր եկեղեղեղեղեցին կը տօցին կը տօցին կը տօցին կը տօնէ յինէ յինէ յինէ յիշաշաշաշատատատատակը կը կը կը 

ՎաՎաՎաՎաղարղարղարղարշաշաշաշապապապապատի Կատի Կատի Կատի Կաթոթոթոթողիղիղիղիկէ Մայր Եկեկէ Մայր Եկեկէ Մայր Եկեկէ Մայր Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին՝ Էջմին՝ Էջմին՝ Էջմին՝ Էջմիիիի----
ածածածածնի հիմնի հիմնի հիմնի հիմնադնադնադնադրուրուրուրութեանթեանթեանթեան::::    

Ս. ԳրիՍ. ԳրիՍ. ԳրիՍ. Գրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւորւորւորւորչի կեանչի կեանչի կեանչի կեանքին քիչ թէ շատ ծաքին քիչ թէ շատ ծաքին քիչ թէ շատ ծաքին քիչ թէ շատ ծա----
նօթ ամէն հայ գինօթ ամէն հայ գինօթ ամէն հայ գինօթ ամէն հայ գիտէ թէ Հատէ թէ Հատէ թէ Հատէ թէ Հայասյասյասյաստան աշտան աշտան աշտան աշխարխարխարխարհը քրիսհը քրիսհը քրիսհը քրիստոտոտոտո----
նէնէնէնէաաաական կրօկան կրօկան կրօկան կրօնին դարնին դարնին դարնին դարձաւ եւ անոր պեձաւ եւ անոր պեձաւ եւ անոր պեձաւ եւ անոր պետատատատական ճական ճական ճական ճանանանանա----
չում տուաւ 301 թուաչում տուաւ 301 թուաչում տուաւ 301 թուաչում տուաւ 301 թուակակակականի աշնի աշնի աշնի աշնաննաննաննան::::    Կարճ ժաԿարճ ժաԿարճ ժաԿարճ ժամամամամանակ մը նակ մը նակ մը նակ մը 
ետք, 302 թուաետք, 302 թուաետք, 302 թուաետք, 302 թուակակակականի Յուննի Յուննի Յուննի Յունուար 25ի գիուար 25ի գիուար 25ի գիուար 25ի գիշեշեշեշերրրրը, Գրիը, Գրիը, Գրիը, Գրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լու----
սասասասաւուուուորիչ իր նշարիչ իր նշարիչ իր նշարիչ իր նշանանանանաւոր տեւոր տեւոր տեւոր տեսիլսիլսիլսիլքը ուքը ուքը ուքը ունենենենեցաւ, որուն մէջ տեցաւ, որուն մէջ տեցաւ, որուն մէջ տեցաւ, որուն մէջ տե----
սաւ երսաւ երսաւ երսաւ երկինկինկինկինքին բացքին բացքին բացքին բացուիուիուիուիլը եւ երկլը եւ երկլը եւ երկլը եւ երկնանանանային լոյյին լոյյին լոյյին լոյսին առասին առասին առասին առատատատատա----
հոս ծահոս ծահոս ծահոս ծաւաւաւաւալուլուլուլումը մեր աշմը մեր աշմը մեր աշմը մեր աշխարխարխարխարհին մէջ, տեհին մէջ, տեհին մէջ, տեհին մէջ, տեսաւ հրեշսաւ հրեշսաւ հրեշսաւ հրեշտակտակտակտակ----
նենենեներու էջրու էջրու էջրու էջքը եւ միքը եւ միքը եւ միքը եւ միաաաախառխառխառխառնունունունումը մեր ժոմը մեր ժոմը մեր ժոմը մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի ծոդի ծոդի ծոդի ծոցէն ցէն ցէն ցէն 
ելած բազելած բազելած բազելած բազմամամամաթիւ վկթիւ վկթիւ վկթիւ վկաաաանենենեներու գունրու գունրու գունրու գունդին եւ ի վերդին եւ ի վերդին եւ ի վերդին եւ ի վերջոյ տեջոյ տեջոյ տեջոյ տեսաւ սաւ սաւ սաւ 
էջէջէջէջքը Ասքը Ասքը Ասքը Աստուտուտուտուծոյ Միծոյ Միծոյ Միծոյ Միաաաածին Որդծին Որդծին Որդծին Որդւոյն, որ իր ձեռւոյն, որ իր ձեռւոյն, որ իր ձեռւոյն, որ իր ձեռքին մէջ ոսքին մէջ ոսքին մէջ ոսքին մէջ ոս----
կի ուռկի ուռկի ուռկի ուռնակ մը բռնած՝ Վանակ մը բռնած՝ Վանակ մը բռնած՝ Վանակ մը բռնած՝ Վաղարղարղարղարշաշաշաշապատ քապատ քապատ քապատ քաղաք, եւ այնղաք, եւ այնղաք, եւ այնղաք, եւ այն----
տեղ արտեղ արտեղ արտեղ արքուքուքուքունի պանի պանի պանի պալալալալատին մօտին մօտին մօտին մօտիկ Սանտիկ Սանտիկ Սանտիկ Սանդադադադարարարարամետ կոչմետ կոչմետ կոչմետ կոչ----
ուած գետուած գետուած գետուած գետնանանանափոր մեհփոր մեհփոր մեհփոր մեհեաեաեաեանին վայնին վայնին վայնին վայրին զարրին զարրին զարրին զարկաւկաւկաւկաւ::::    ՄեՄեՄեՄեհեհեհեհենանանանա----
վայվայվայվայրը դարը դարը դարը դարրրրձաւ տաձաւ տաձաւ տաձաւ տափափափափարակ դաշտ, որուն վրայ ոսկրակ դաշտ, որուն վրայ ոսկրակ դաշտ, որուն վրայ ոսկրակ դաշտ, որուն վրայ ոսկեայ եայ եայ եայ 
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հսկայ խահսկայ խահսկայ խահսկայ խարիսխ մը դրուերիսխ մը դրուերիսխ մը դրուերիսխ մը դրուեցաւ, եւ այդ ոսցաւ, եւ այդ ոսցաւ, եւ այդ ոսցաւ, եւ այդ ոսկի խակի խակի խակի խարիսրիսրիսրիսխին խին խին խին 
վրայ կանգվրայ կանգվրայ կանգվրայ կանգնենենենեցաւ հրեցաւ հրեցաւ հրեցաւ հրեղէն սիւն մը՝ իր գաղէն սիւն մը՝ իր գաղէն սիւն մը՝ իր գաղէն սիւն մը՝ իր գագագագագաթին ամթին ամթին ամթին ամպեպեպեպե----
րէն խորէն խորէն խորէն խոյայայայակով ու խակով ու խակով ու խակով ու խաչով, ինչ որ կը խորհրչով, ինչ որ կը խորհրչով, ինչ որ կը խորհրչով, ինչ որ կը խորհրդանդանդանդանշէ Քրիսշէ Քրիսշէ Քրիսշէ Քրիս----
տոտոտոտոսի հիսի հիսի հիսի հիմին վրայ կամին վրայ կամին վրայ կամին վրայ կառուցռուցռուցռուցուած եկեուած եկեուած եկեուած եկեղեղեղեղեցինցինցինցին::::    Եւ ահա, 302 Եւ ահա, 302 Եւ ահա, 302 Եւ ահա, 302 
թոթոթոթուաւաւաւակակակականի գարնի գարնի գարնի գարնան նետնան նետնան նետնան նետուեուեուեուեցան առացան առացան առացան առաջին հիջին հիջին հիջին հիմեմեմեմերը այն րը այն րը այն րը այն 
կակակակաթոթոթոթողիղիղիղիկէ տակէ տակէ տակէ տաճաճաճաճարին որ Ս. Աստրին որ Ս. Աստրին որ Ս. Աստրին որ Ս. Աստուաուաուաուածածածածածին պիծին պիծին պիծին պիտի կոչտի կոչտի կոչտի կոչ----
ուէր, բայց պատուէր, բայց պատուէր, բայց պատուէր, բայց պատմումումումութիւնը յեթիւնը յեթիւնը յեթիւնը յետոյ զայն պիտոյ զայն պիտոյ զայն պիտոյ զայն պիտի վետի վետի վետի վերանրանրանրանուաուաուաուա----
նէր ԷՋՄնէր ԷՋՄնէր ԷՋՄնէր ԷՋՄԻԻԻԻԱԱԱԱԾԻՆ, ընդԾԻՆ, ընդԾԻՆ, ընդԾԻՆ, ընդմիշտ յիմիշտ յիմիշտ յիմիշտ յիշեշեշեշելու հալու հալու հալու համար Միմար Միմար Միմար Միաաաածիծիծիծինին նին նին նին 
էջէջէջէջքով կաքով կաքով կաքով կատարտարտարտարուած անոր աստուած անոր աստուած անոր աստուած անոր աստուաուաուաուածածածածային հիմյին հիմյին հիմյին հիմննննադադադադրուրուրուրու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

Կը հրաԿը հրաԿը հրաԿը հրաւիրւիրւիրւիրուինք, հեուինք, հեուինք, հեուինք, հետետետետեւաւաւաւաբար, մտաբար, մտաբար, մտաբար, մտածեծեծեծելու առլու առլու առլու առհահահահա----
սասասասարակ եկերակ եկերակ եկերակ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ եւ անոր հիմւոյ եւ անոր հիմւոյ եւ անոր հիմւոյ եւ անոր հիմնադնադնադնադրուրուրուրութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասինսինսինսին::::    
Այս ուղԱյս ուղԱյս ուղԱյս ուղղուղուղուղութեամբ խորթեամբ խորթեամբ խորթեամբ խորհեհեհեհելու կը մղէ նալու կը մղէ նալու կը մղէ նալու կը մղէ նաեւ Առաեւ Առաեւ Առաեւ Առակաց Գիրկաց Գիրկաց Գիրկաց Գիր----
քի այքի այքի այքի այսօրսօրսօրսօրուան ընուան ընուան ընուան ընթերցթերցթերցթերցուաուաուաուածը, որ կը սկսի ճիշդ այս բածը, որ կը սկսի ճիշդ այս բածը, որ կը սկսի ճիշդ այս բածը, որ կը սկսի ճիշդ այս բա----
ռեռեռեռերով. րով. րով. րով. ,,,,ԻմասԻմասԻմասԻմաստուտուտուտութիւնը իր տութիւնը իր տութիւնը իր տութիւնը իր տունընընընը    շիշիշիշինեց. եօնեց. եօնեց. եօնեց. եօթը սիւթը սիւթը սիւթը սիւնենենեներու րու րու րու 
վրայ կանգվրայ կանգվրայ կանգվրայ կանգնեց զայննեց զայննեց զայննեց զայն»»»»::::    

ԱնձԱնձԱնձԱնձնանանանաւորւորւորւորուած իմասուած իմասուած իմասուած իմաստուտուտուտութիւնը Քրիսթիւնը Քրիսթիւնը Քրիսթիւնը Քրիստոս ինքն էտոս ինքն էտոս ինքն էտոս ինքն է::::    
Հին ԿտաՀին ԿտաՀին ԿտաՀին Կտակակակակարարարարանի գիրնի գիրնի գիրնի գիրքեքեքեքերուն մէջ յարուն մէջ յարուն մէջ յարուն մէջ յաճախ կը կրկնուի, ճախ կը կրկնուի, ճախ կը կրկնուի, ճախ կը կրկնուի, 
թէ թէ թէ թէ ,,,,ԱստԱստԱստԱստուած ամէն ինչ իմասուած ամէն ինչ իմասուած ամէն ինչ իմասուած ամէն ինչ իմաստուտուտուտութեամբ ստեղթեամբ ստեղթեամբ ստեղթեամբ ստեղծեցծեցծեցծեց» » » » (Սղ (Սղ (Սղ (Սղ 
103.24), 103.24), 103.24), 103.24), ,,,,Իր իմասԻր իմասԻր իմասԻր իմաստուտուտուտութեամբ երթեամբ երթեամբ երթեամբ երկինկինկինկինքը ստեղքը ստեղքը ստեղքը ստեղծեցծեցծեցծեց» » » » (Սղ (Սղ (Սղ (Սղ 
135.5)135.5)135.5)135.5), , , , ,,,,ԻմասԻմասԻմասԻմաստուտուտուտութեամբ երկթեամբ երկթեամբ երկթեամբ երկրին հիրին հիրին հիրին հիմեմեմեմերը ները ները ները նետեցտեցտեցտեց» » » » (Առ (Առ (Առ (Առ 
3.19)3.19)3.19)3.19)::::    ԻմասԻմասԻմասԻմաստուտուտուտութիւնն է, հեթիւնն է, հեթիւնն է, հեթիւնն է, հետետետետեւաւաւաւաբար, ստեղբար, ստեղբար, ստեղբար, ստեղծածածածագործ զօգործ զօգործ զօգործ զօ----
րուրուրուրութիւնը եւ ոյթիւնը եւ ոյթիւնը եւ ոյթիւնը եւ ոյժը, իմասժը, իմասժը, իմասժը, իմաստուտուտուտութիւնն է արաթիւնն է արաթիւնն է արաթիւնն է արարիրիրիրիչը երեչը երեչը երեչը երեւեւեւեւելի եւ լի եւ լի եւ լի եւ 
անեանեանեաներերերերեւոյթ ամւոյթ ամւոյթ ամւոյթ ամբողջ ստեղբողջ ստեղբողջ ստեղբողջ ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութեան, եւ այս իմասթեան, եւ այս իմասթեան, եւ այս իմասթեան, եւ այս իմաս----
տուտուտուտութիւնը պարզ մէկ յատթիւնը պարզ մէկ յատթիւնը պարզ մէկ յատթիւնը պարզ մէկ յատկակակականինինինիշը կամ ստոշը կամ ստոշը կամ ստոշը կամ ստորորորորոգեգեգեգելին չէ լին չէ լին չէ լին չէ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ, այլ իմասծոյ, այլ իմասծոյ, այլ իմասծոյ, այլ իմաստուտուտուտութիւնը ինք Ասթիւնը ինք Ասթիւնը ինք Ասթիւնը ինք Աստուտուտուտուծոյ հետ է եւ ծոյ հետ է եւ ծոյ հետ է եւ ծոյ հետ է եւ 
ինք Աստինք Աստինք Աստինք Աստուած է. ինչուած է. ինչուած է. ինչուած է. ինչպէս Յովպէս Յովպէս Յովպէս Յովհանհանհանհաննէս Աւենէս Աւենէս Աւենէս Աւետատատատարարարարանիչ նիչ նիչ նիչ 
ԻՄԱՍԻՄԱՍԻՄԱՍԻՄԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԹԻՒՆ կոԹԻՒՆ կոԹԻՒՆ կոԹԻՒՆ կոչուչուչուչումին տեղ ԲԱՆ կամ ԽՕՍՔ անմին տեղ ԲԱՆ կամ ԽՕՍՔ անմին տեղ ԲԱՆ կամ ԽՕՍՔ անմին տեղ ԲԱՆ կամ ԽՕՍՔ ան----
ուաուաուաուանունունունումը կմը կմը կմը կ’’’’առառառառնէ եւ կնէ եւ կնէ եւ կնէ եւ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ԽօսԽօսԽօսԽօսքը սկիզքը սկիզքը սկիզքը սկիզբէն էր եւ Խօսբէն էր եւ Խօսբէն էր եւ Խօսբէն էր եւ Խօսքը քը քը քը 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ հետ էր եւ Խօսծոյ հետ էր եւ Խօսծոյ հետ էր եւ Խօսծոյ հետ էր եւ Խօսքը ինք Ասքը ինք Ասքը ինք Ասքը ինք Աստտտտուած էրուած էրուած էրուած էր::::    ԱնիԱնիԱնիԱնիկա կա կա կա 
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սկիզսկիզսկիզսկիզբէն Ասբէն Ասբէն Ասբէն Աստուտուտուտուծոյ հետն էրծոյ հետն էրծոյ հետն էրծոյ հետն էր::::    Ամէն ինչ իրԱմէն ինչ իրԱմէն ինչ իրԱմէն ինչ իրմով գոմով գոմով գոմով գոյայայայացաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
եւ գոեւ գոեւ գոեւ գոյույույույութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունենենենեցողցողցողցողնենենեներուն մէջ չկայ բան մը որ առանց րուն մէջ չկայ բան մը որ առանց րուն մէջ չկայ բան մը որ առանց րուն մէջ չկայ բան մը որ առանց 
իրեն գոիրեն գոիրեն գոիրեն գոյայայայացաւցաւցաւցաւ» » » » (Յհ 1.1(Յհ 1.1(Յհ 1.1(Յհ 1.1----3)3)3)3)::::    ՊօՊօՊօՊօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ պարեալ պարեալ պարեալ պարզօզօզօզօրէն րէն րէն րէն 
կը յայկը յայկը յայկը յայտատատատարարարարարէ թէ Ասրէ թէ Ասրէ թէ Ասրէ թէ Աստուտուտուտուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկութեան կոթեան կոթեան կոթեան կոչին անչին անչին անչին անսասասասա----
ցողցողցողցողնենենեներուն հարուն հարուն հարուն համմմմար ար ար ար ,,,,ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս է Աստոս է Աստոս է Աստոս է Աստուտուտուտուծոյ զօծոյ զօծոյ զօծոյ զօրուրուրուրութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
եւ Ասեւ Ասեւ Ասեւ Աստուտուտուտուծոյ իմասծոյ իմասծոյ իմասծոյ իմաստուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը» » » » (Ա.Կր 1.24)(Ա.Կր 1.24)(Ա.Կր 1.24)(Ա.Կր 1.24)::::    ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ րեւ րեւ րեւ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս Հօր Աստոս Հօր Աստոս Հօր Աստոս Հօր Աստուտուտուտուծոյ Իմասծոյ Իմասծոյ Իմասծոյ Իմաստուտուտուտութիւնը կը ճանչցթիւնը կը ճանչցթիւնը կը ճանչցթիւնը կը ճանչցուի, ուի, ուի, ուի, 
ինչինչինչինչպէս Ներպէս Ներպէս Ներպէս Ներսէս Շնորսէս Շնորսէս Շնորսէս Շնորհալիի գողտհալիի գողտհալիի գողտհալիի գողտրիկ աղօթրիկ աղօթրիկ աղօթրիկ աղօթքով մենք կը քով մենք կը քով մենք կը քով մենք կը 
կրկնենք միշտ. կրկնենք միշտ. կրկնենք միշտ. կրկնենք միշտ. ,,,,ԻմասԻմասԻմասԻմաստուտուտուտութիւն Հօր՝ Յիթիւն Հօր՝ Յիթիւն Հօր՝ Յիթիւն Հօր՝ Յիսուսսուսսուսսուս»»»»::::    ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւա----
բար Քբար Քբար Քբար Քրիսրիսրիսրիստոտոտոտոսի հասի հասի հասի համար է որ Առամար է որ Առամար է որ Առամար է որ Առակաց Գիրկաց Գիրկաց Գիրկաց Գիրքը կքը կքը կքը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,Իր Իր Իր Իր 
տուտուտուտունը շինը շինը շինը շինեցնեցնեցնեց»»»»::::    

Ի՞նչն է այդ տուԻ՞նչն է այդ տուԻ՞նչն է այդ տուԻ՞նչն է այդ տունընընընը::::    
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածործործործորդին, յադին, յադին, յադին, յաւիւիւիւիտետետետենանանանական Աստկան Աստկան Աստկան Աստուաուաուաուածը եւ Հօծը եւ Հօծը եւ Հօծը եւ Հօ----

րը իմասրը իմասրը իմասրը իմաստուտուտուտութիւնը՝ Յիթիւնը՝ Յիթիւնը՝ Յիթիւնը՝ Յիսուս, աշսուս, աշսուս, աշսուս, աշխարհ եկաւ հիմխարհ եկաւ հիմխարհ եկաւ հիմխարհ եկաւ հիմնանանանական կան կան կան 
առաառաառաառաքեքեքեքելուլուլուլութեամբ մը, որ էր՝ զԱստթեամբ մը, որ էր՝ զԱստթեամբ մը, որ էր՝ զԱստթեամբ մը, որ էր՝ զԱստուած ճանչցուած ճանչցուած ճանչցուած ճանչցնել մարնել մարնել մարնել մար----
դոց եւ Ասդոց եւ Ասդոց եւ Ասդոց եւ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ թաթաթաթագագագագաւուուուորուրուրուրութիւնը բեթիւնը բեթիւնը բեթիւնը բերել աշրել աշրել աշրել աշխարհ, այխարհ, այխարհ, այխարհ, այ----
սինքն՝ մարսինքն՝ մարսինքն՝ մարսինքն՝ մարդիդիդիդիկը ազակը ազակը ազակը ազատագտագտագտագրել չարել չարել չարել չարին տիրին տիրին տիրին տիրարարարապեպեպեպետուտուտուտութեթեթեթե----
նէն եւ եննէն եւ եննէն եւ եննէն եւ ենթարթարթարթարկել Ասկել Ասկել Ասկել Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքին, Ասքին, Ասքին, Ասքին, Աստուտուտուտուծոյ տիծոյ տիծոյ տիծոյ տիրարարարա----
պեպեպեպետուտուտուտութեան, Ասթեան, Ասթեան, Ասթեան, Աստուտուտուտուծոյ թածոյ թածոյ թածոյ թագագագագաւուուուորուրուրուրութեան հոթեան հոթեան հոթեան հոգեգեգեգեղէն ղէն ղէն ղէն 
օրէնքօրէնքօրէնքօրէնքնենենեներունրունրունրուն::::    ՓրկուՓրկուՓրկուՓրկութեան այս գորթեան այս գորթեան այս գորթեան այս գործը երկծը երկծը երկծը երկրի վրայ տերի վրայ տերի վրայ տերի վրայ տեւաւաւաւա----
կակակականնննացացացացնենենենելու հալու հալու հալու համար Քրիսմար Քրիսմար Քրիսմար Քրիստոս նատոս նատոս նատոս նաեւ հիեւ հիեւ հիեւ հիմեմեմեմերը դրաւ նոր րը դրաւ նոր րը դրաւ նոր րը դրաւ նոր 
տուտուտուտունի մը, ԻՐ տունի մը, ԻՐ տունի մը, ԻՐ տունի մը, ԻՐ տունին, որուն նիւնին, որուն նիւնին, որուն նիւնին, որուն նիւթեթեթեթեղէն դռնեղէն դռնեղէն դռնեղէն դռները երրը երրը երրը երկինկինկինկինքի քի քի քի 
յայայայաւիւիւիւիտետետետենանանանակակակականունունունութեան վրայ կը բացթեան վրայ կը բացթեան վրայ կը բացթեան վրայ կը բացուէուէուէուէին, որուն աշին, որուն աշին, որուն աշին, որուն աշ----
խարխարխարխարհասհասհասհասփիւռ երփիւռ երփիւռ երփիւռ երդիդիդիդիքին տակ անքին տակ անքին տակ անքին տակ անտուն մարտուն մարտուն մարտուն մարդիկ երդիկ երդիկ երդիկ երկինկինկինկինքի քի քի քի 
հոհոհոհովավավավանին կը գտնէնին կը գտնէնին կը գտնէնին կը գտնէին, որուն շնորին, որուն շնորին, որուն շնորին, որուն շնորհահահահածոր աւծոր աւծոր աւծոր աւաաաազազազազանին ջունին ջունին ջունին ջու----
րէն մարրէն մարրէն մարրէն մարդիկ նոր կեանդիկ նոր կեանդիկ նոր կեանդիկ նոր կեանքով կը վեքով կը վեքով կը վեքով կը վերածրածրածրածնէնէնէնէին, որուն փրկաին, որուն փրկաին, որուն փրկաին, որուն փրկա----
րար ձէրար ձէրար ձէրար ձէթին օծութին օծութին օծութին օծումով մարմով մարմով մարմով մարդիկ մեղդիկ մեղդիկ մեղդիկ մեղքի խոքի խոքի խոքի խորարարարախոց վէրխոց վէրխոց վէրխոց վէրքեքեքեքերէն րէն րէն րէն 
կը բուժկը բուժկը բուժկը բուժուէուէուէուէին, որուն սեին, որուն սեին, որուն սեին, որուն սեղաղաղաղանին հանին հանին հանին հաղորղորղորղորդուդուդուդութեամբ մարթեամբ մարթեամբ մարթեամբ մարդիկ դիկ դիկ դիկ 
երկերկերկերկնանանանային անյին անյին անյին անմամամամահահահահարար հարար հարար հարար հացին ճացին ճացին ճացին ճաշաշաշաշակը կկը կկը կկը կ’’’’ուուուունենենենենանանանային, յին, յին, յին, 
եւ որուն խաեւ որուն խաեւ որուն խաեւ որուն խաղաղ յարղաղ յարղաղ յարղաղ յարկկկկին տակ իրենց յոգին տակ իրենց յոգին տակ իրենց յոգին տակ իրենց յոգնանանանաբեռն աչբեռն աչբեռն աչբեռն աչքեքեքեքե----
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րը փարը փարը փարը փակեկեկեկելով մարլով մարլով մարլով մարդիկ յադիկ յադիկ յադիկ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի դուքի դուքի դուքի դուռը ափ ռը ափ ռը ափ ռը ափ 
կկկկ’’’’առառառառնէնէնէնէինինինին::::    

ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին է Իմասցին է Իմասցին է Իմասցին է Իմաստուտուտուտութեան շիթեան շիթեան շիթեան շինած այդ տունած այդ տունած այդ տունած այդ տունը. նը. նը. նը. 
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին՝ ոցին՝ ոցին՝ ոցին՝ ո´́́́չ որչ որչ որչ որպէս շէնք, ոպէս շէնք, ոպէս շէնք, ոպէս շէնք, ո´́́́չ որչ որչ որչ որպէս փայտ կամ քար, պէս փայտ կամ քար, պէս փայտ կամ քար, պէս փայտ կամ քար, 
այլ եկեայլ եկեայլ եկեայլ եկեղեղեղեղեցին՝ որցին՝ որցին՝ որցին՝ որպէս Ասպէս Ասպէս Ասպէս Աստուծտուծտուծտուծմով բնակմով բնակմով բնակմով բնակուած սիրտ ու ուած սիրտ ու ուած սիրտ ու ուած սիրտ ու 
միտք,միտք,միտք,միտք,    եկեեկեեկեեկեղեղեղեղեցին՝ որցին՝ որցին՝ որցին՝ որպէս կենպէս կենպէս կենպէս կենդադադադանի հանի հանի հանի հաւատւատւատւատքի վկաքի վկաքի վկաքի վկայույույույու----
թիւն, եկեթիւն, եկեթիւն, եկեթիւն, եկեղեղեղեղեցին՝ որցին՝ որցին՝ որցին՝ որպէս անպէս անպէս անպէս անձէձէձէձէ----անձ նետանձ նետանձ նետանձ նետուած եւ սիուած եւ սիուած եւ սիուած եւ սիրով րով րով րով 
զօդզօդզօդզօդուած յոյուած յոյուած յոյուած յոյսի կասի կասի կասի կամար, եկեմար, եկեմար, եկեմար, եկեղեղեղեղեցին՝ որցին՝ որցին՝ որցին՝ որպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիստոտոտոտոսով սով սով սով 
իր աճուիր աճուիր աճուիր աճումը եւ միումը եւ միումը եւ միումը եւ միութիւնը գտած նոր ժոթիւնը գտած նոր ժոթիւնը գտած նոր ժոթիւնը գտած նոր ժողողողողովուրդ մը, վուրդ մը, վուրդ մը, վուրդ մը, 
մարդմարդմարդմարդկակակակային կենյին կենյին կենյին կենդադադադանի քանի քանի քանի քարերերերերով հիւսրով հիւսրով հիւսրով հիւսուած կաուած կաուած կաուած կառոյցռոյցռոյցռոյց    ու շիու շիու շիու շի----
նունունունութիւն՝ Տիթիւն՝ Տիթիւն՝ Տիթիւն՝ Տիրոջրոջրոջրոջմով եւ Ասմով եւ Ասմով եւ Ասմով եւ Աստուտուտուտուծոյ մէջ իր ներծոյ մէջ իր ներծոյ մէջ իր ներծոյ մէջ իր ներդաշդաշդաշդաշնակ մինակ մինակ մինակ մի----
ասասասասնունունունութիւնը եւ ամթիւնը եւ ամթիւնը եւ ամթիւնը եւ ամբողբողբողբողջաջաջաջակակակականունունունութիւնը գտած, այնթիւնը գտած, այնթիւնը գտած, այնթիւնը գտած, այնպէս պէս պէս պէս 
ինչինչինչինչպէս շէնք մը իր ամպէս շէնք մը իր ամպէս շէնք մը իր ամպէս շէնք մը իր ամբողբողբողբողջուջուջուջութիւնը կը գտնէ իր բաղթիւնը կը գտնէ իր բաղթիւնը կը գտնէ իր բաղթիւնը կը գտնէ իր բաղկակակակա----
ցուցուցուցուցիչ տարցիչ տարցիչ տարցիչ տարրերերերերուն միրուն միրուն միրուն միասասասասնունունունութեամթեամթեամթեամբըբըբըբը::::    

ՄարդՄարդՄարդՄարդկակակակային այդ կային այդ կային այդ կային այդ կառոյռոյռոյռոյցին աստցին աստցին աստցին աստուաուաուաուածածածածային հեյին հեյին հեյին հեղղղղիիիի----
նակն է իմասնակն է իմասնակն է իմասնակն է իմաստուտուտուտութիւնը՝ Քրիսթիւնը՝ Քրիսթիւնը՝ Քրիսթիւնը՝ Քրիստոս, որ իր տուտոս, որ իր տուտոս, որ իր տուտոս, որ իր տունը կամ նը կամ նը կամ նը կամ 
եկեեկեեկեեկեղեղեղեղեցին կանգցին կանգցին կանգցին կանգնեց ու հասնեց ու հասնեց ու հասնեց ու հաստատատատատեց եօտեց եօտեց եօտեց եօթը սիւթը սիւթը սիւթը սիւնենենեներու վրայրու վրայրու վրայրու վրայ::::    

Ի՞նչ են կամ ի՞նչ կը ներԻ՞նչ են կամ ի՞նչ կը ներԻ՞նչ են կամ ի՞նչ կը ներԻ՞նչ են կամ ի՞նչ կը ներկակակակայացյացյացյացնեն եօնեն եօնեն եօնեն եօթը սիւթը սիւթը սիւթը սիւնենենեներըրըրըրը::::    
ԱրդԱրդԱրդԱրդեօք եօեօք եօեօք եօեօք եօթը թիւը խորհրթը թիւը խորհրթը թիւը խորհրթը թիւը խորհրդանդանդանդանշաշաշաշակա՞ն իմաստ ուկա՞ն իմաստ ուկա՞ն իմաստ ուկա՞ն իմաստ ունի նի նի նի 
միայն, թէ ակմիայն, թէ ակմիայն, թէ ակմիայն, թէ ակնարնարնարնարկուկուկուկութիւն է եօթնթիւն է եօթնթիւն է եօթնթիւն է եօթնեակ թիւով որոեակ թիւով որոեակ թիւով որոեակ թիւով որոշաշաշաշակի կի կի կի 
բաբաբաբանի մընի մընի մընի մը::::    

ԻւԻւԻւԻւրարարարաքանքանքանքանչիւր մեկչիւր մեկչիւր մեկչիւր մեկնիչ փորնիչ փորնիչ փորնիչ փորձած է գտնել իմաստ մը՝ ձած է գտնել իմաստ մը՝ ձած է գտնել իմաստ մը՝ ձած է գտնել իմաստ մը՝ 
այս եօայս եօայս եօայս եօթը սիւթը սիւթը սիւթը սիւնենենեները բարը բարը բարը բացատցատցատցատրողրողրողրող::::    Մեր եկեՄեր եկեՄեր եկեՄեր եկեղեղեղեղեցին անոր ցին անոր ցին անոր ցին անոր 
բաբաբաբացատցատցատցատրուրուրուրութիւն փորթիւն փորթիւն փորթիւն փորձած է տալձած է տալձած է տալձած է տալ::::    ԱռաԱռաԱռաԱռաջին հասջին հասջին հասջին հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղու----
թեամբ եկեթեամբ եկեթեամբ եկեթեամբ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ սիււոյ սիււոյ սիււոյ սիւնենենեները Առաքրը Առաքրը Առաքրը Առաքեալեալեալեալներն են, ինչներն են, ինչներն են, ինչներն են, ինչպէս պէս պէս պէս 
շաշաշաշարարարարակակակականը կը բանը կը բանը կը բանը կը բացատցատցատցատրէ, րէ, րէ, րէ, ,,,,ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալք Ասեալք Ասեալք Ասեալք Աստուտուտուտուծոյ, սիւնք ծոյ, սիւնք ծոյ, սիւնք ծոյ, սիւնք 
հահահահաւաւաւաւատոյ կատոյ կատոյ կատոյ կաթոթոթոթողիղիղիղիկէ եկեկէ եկեկէ եկեկէ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ Քրիսւոյ Քրիսւոյ Քրիսւոյ Քրիստոտոտոտոսի Ասսի Ասսի Ասսի Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ»»»»::::    
ԱյսԱյսԱյսԱյստեղ անտեղ անտեղ անտեղ անշուշտ եօշուշտ եօշուշտ եօշուշտ եօթը թիւը իր նշաթը թիւը իր նշաթը թիւը իր նշաթը թիւը իր նշանանանանակուկուկուկութիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը 
կորսնցկորսնցկորսնցկորսնցնէ, կանէ, կանէ, կանէ, կարերերերեւուուուորուրուրուրութիւն կը տրուի Առաքթիւն կը տրուի Առաքթիւն կը տրուի Առաքթիւն կը տրուի Առաքեալեալեալեալնենենեներու րու րու րու 
դեդեդեդերին, անոնց առարին, անոնց առարին, անոնց առարին, անոնց առաքեքեքեքելուլուլուլութեան, փրկաթեան, փրկաթեան, փրկաթեան, փրկագորգորգորգործուծուծուծութեան ծաթեան ծաթեան ծաթեան ծա----
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ւաւաւաւալուլուլուլումին մէջ անմին մէջ անմին մէջ անմին մէջ անոնց ուոնց ուոնց ուոնց ունենենենեցած առանցցած առանցցած առանցցած առանցքաքաքաքային կային կային կային կարերերերեւուուուորուրուրուրու----
թեանթեանթեանթեան::::    Այս հասԱյս հասԱյս հասԱյս հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեամբ է նաթեամբ է նաթեամբ է նաթեամբ է նաեւ որ մեր եկեեւ որ մեր եկեեւ որ մեր եկեեւ որ մեր եկեղեղեղեղեցիցիցիցի----
նենենեներու իւրու իւրու իւրու իւրարարարաքանքանքանքանչիւր սիւնը Առաքչիւր սիւնը Առաքչիւր սիւնը Առաքչիւր սիւնը Առաքեաեաեաեալի մը անուլի մը անուլի մը անուլի մը անունով կը նով կը նով կը նով կը 
կոչկոչկոչկոչուի եւ կուի եւ կուի եւ կուի եւ կ’’’’օծօծօծօծուի, որովուի, որովուի, որովուի, որովհեհեհեհետեւ ինչտեւ ինչտեւ ինչտեւ ինչպէս շէնպէս շէնպէս շէնպէս շէնքին կաքին կաքին կաքին կառոյռոյռոյռոյցը ցը ցը ցը 
սիւսիւսիւսիւնենենեներուն վրայ կը հանգրուն վրայ կը հանգրուն վրայ կը հանգրուն վրայ կը հանգչի, այնչի, այնչի, այնչի, այնպէս ալ ոեպէս ալ ոեպէս ալ ոեպէս ալ ոեւէ եկւէ եկւէ եկւէ եկեեեեղեցիի ղեցիի ղեցիի ղեցիի 
հոհոհոհոգեգեգեգեւոր կաւոր կաւոր կաւոր կառոյռոյռոյռոյցը կը հիմնցը կը հիմնցը կը հիմնցը կը հիմնուի Առաքուի Առաքուի Առաքուի Առաքեալեալեալեալնենենեներու քարու քարու քարու քարորորորոզուզուզուզու----
թեան եւ անոնց հաթեան եւ անոնց հաթեան եւ անոնց հաթեան եւ անոնց հաւատւատւատւատքի ճշմարքի ճշմարքի ճշմարքի ճշմարտուտուտուտութեան վրայթեան վրայթեան վրայթեան վրայ::::    

ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ հասրորդ հասրորդ հասրորդ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեամբ, եկեթեամբ, եկեթեամբ, եկեթեամբ, եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին եօին եօին եօին եօթը թը թը թը 
սիւսիւսիւսիւնենենեները Ս. Հոգիի եօթրը Ս. Հոգիի եօթրը Ս. Հոգիի եօթրը Ս. Հոգիի եօթնարփնարփնարփնարփեան զօեան զօեան զօեան զօրուրուրուրութիւնը կամ թիւնը կամ թիւնը կամ թիւնը կամ 
շնորհքշնորհքշնորհքշնորհքներն են (հմմտ Յյտ 1.4 եւ 3.1)ներն են (հմմտ Յյտ 1.4 եւ 3.1)ներն են (հմմտ Յյտ 1.4 եւ 3.1)ներն են (հմմտ Յյտ 1.4 եւ 3.1)::::    Մեր շաՄեր շաՄեր շաՄեր շարարարարականկանկանկաննենենենե----
րէն մէրէն մէրէն մէրէն մէկը Քրիսկը Քրիսկը Քրիսկը Քրիստոտոտոտոսի 72 առաքսի 72 առաքսի 72 առաքսի 72 առաքեալեալեալեալնենենեներուն նուիրրուն նուիրրուն նուիրրուն նուիրուած, ուած, ուած, ուած, 
հահահահամամամամառօռօռօռօտատատատակի մեկկի մեկկի մեկկի մեկնանանանաբաբաբաբանենենենելով Առալով Առալով Առալով Առակաց Գիրկաց Գիրկաց Գիրկաց Գիրքի յիշքի յիշքի յիշքի յիշուած ուած ուած ուած 
հահահահամամամամարը կրը կրը կրը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ԻմասԻմասԻմասԻմաստուտուտուտութիւն Հօր Յիթիւն Հօր Յիթիւն Հօր Յիթիւն Հօր Յիսուս, շիսուս, շիսուս, շիսուս, շինենենենեցիր քու ցիր քու ցիր քու ցիր քու 
տունդ՝ եկետունդ՝ եկետունդ՝ եկետունդ՝ եկեղեղեղեղեցին եւ անոր մէջ որցին եւ անոր մէջ որցին եւ անոր մէջ որցին եւ անոր մէջ որպէս սիւն կանգպէս սիւն կանգպէս սիւն կանգպէս սիւն կանգնենենենեցիր ցիր ցիր ցիր 
Ս. Հոգիի եօթՍ. Հոգիի եօթՍ. Հոգիի եօթՍ. Հոգիի եօթնարփնարփնարփնարփեան զօեան զօեան զօեան զօրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը». ». ». ». իսկ ուիսկ ուիսկ ուիսկ ուրիշ շարիշ շարիշ շարիշ շարարարարա----
կան մը, Ս. Հոգիկան մը, Ս. Հոգիկան մը, Ս. Հոգիկան մը, Ս. Հոգիին ուղղին ուղղին ուղղին ուղղուած, Քրիսուած, Քրիսուած, Քրիսուած, Քրիստոտոտոտոսի ակսի ակսի ակսի ակնարնարնարնարկեկեկեկելովլովլովլով    
կկկկ’’’’ըսէ գեըսէ գեըսէ գեըսէ գեղեցղեցղեցղեցկօկօկօկօրէն. րէն. րէն. րէն. ,,,,ՏէՏէՏէՏէրը Սէրը Սէրը Սէրը Սէրէն քեզ՝ Սէրդ առարէն քեզ՝ Սէրդ առարէն քեզ՝ Սէրդ առարէն քեզ՝ Սէրդ առաքեց. քեզքեց. քեզքեց. քեզքեց. քեզ----
մով իր անմով իր անմով իր անմով իր անդամդամդամդամնենենեները իրեն կարը իրեն կարը իրեն կարը իրեն կապեց. իր շիպեց. իր շիպեց. իր շիպեց. իր շինած եկենած եկենած եկենած եկեղեղեղեղեցին ցին ցին ցին 
քու եօքու եօքու եօքու եօթը սիւթը սիւթը սիւթը սիւնենենեներուդ վրայ հասրուդ վրայ հասրուդ վրայ հասրուդ վրայ հաստատատատատեց եւ անոր տնտես տեց եւ անոր տնտես տեց եւ անոր տնտես տեց եւ անոր տնտես 
կարկարկարկարգեց Առագեց Առագեց Առագեց Առաքքքքեալեալեալեալնենենեները, զորս քու եօթնրը, զորս քու եօթնրը, զորս քու եօթնրը, զորս քու եօթնեակ շնորհքեակ շնորհքեակ շնորհքեակ շնորհքնենենենե----
րովդ զարրովդ զարրովդ զարրովդ զարդադադադարեցրեցրեցրեց» » » » (Հոգ. Բ. աւուր)(Հոգ. Բ. աւուր)(Հոգ. Բ. աւուր)(Հոգ. Բ. աւուր)::::    Ս. Հոգիի շնորհքՍ. Հոգիի շնորհքՍ. Հոգիի շնորհքՍ. Հոգիի շնորհքնենենեները րը րը րը 
բազբազբազբազմամամամազան են անզան են անզան են անզան են անշուշտ, բայց եօթնշուշտ, բայց եօթնշուշտ, բայց եօթնշուշտ, բայց եօթնեակ այս զօեակ այս զօեակ այս զօեակ այս զօրուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
կամ շնորհքկամ շնորհքկամ շնորհքկամ շնորհքնենենեներու գարու գարու գարու գաղաղաղաղափափափափարը կու գայ Եսարը կու գայ Եսարը կու գայ Եսարը կու գայ Եսայի Մարյի Մարյի Մարյի Մարգագագագա----
րէրէրէրէէն (11.2), որ գաէն (11.2), որ գաէն (11.2), որ գաէն (11.2), որ գալիք Մեսլիք Մեսլիք Մեսլիք Մեսիաիաիաիային հային հային հային համար կը գումար կը գումար կը գումար կը գուշաշաշաշակկկկէ թէ է թէ է թէ է թէ 
անոր վրայ պիանոր վրայ պիանոր վրայ պիանոր վրայ պիտի հանգտի հանգտի հանգտի հանգչի Ասչի Ասչի Ասչի Աստուտուտուտուծոյ Հոծոյ Հոծոյ Հոծոյ Հոգին, որգին, որգին, որգին, որպէս պէս պէս պէս 
ԻմասԻմասԻմասԻմաստուտուտուտութեան, Հանթեան, Հանթեան, Հանթեան, Հանճաճաճաճարի, Խորրի, Խորրի, Խորրի, Խորհուրհուրհուրհուրդի, Զօդի, Զօդի, Զօդի, Զօրուրուրուրութեան, թեան, թեան, թեան, 
ԳիԳիԳիԳիտուտուտուտութեան, Աստթեան, Աստթեան, Աստթեան, Աստուաուաուաուածածածածապաշպաշպաշպաշտուտուտուտութեան եւ Աստթեան եւ Աստթեան եւ Աստթեան եւ Աստուաուաուաուածածածածա----
վավավավախուխուխուխութեան Հոթեան Հոթեան Հոթեան Հոգիգիգիգի::::    

ԵօԵօԵօԵօթը սիւթը սիւթը սիւթը սիւնենենեներու մարու մարու մարու մասին երսին երսին երսին երկու այս հասկու այս հասկու այս հասկու այս հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղու----
թիւնթիւնթիւնթիւններն ալ մօներն ալ մօներն ալ մօներն ալ մօտատատատաւուուուորարարարապէս նպէս նպէս նպէս նոյն եզոյն եզոյն եզոյն եզրարարարակակակակացուցուցուցութեան կը թեան կը թեան կը թեան կը 
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տատատատանին մեզնին մեզնին մեզնին մեզ::::    Եթէ սիւԵթէ սիւԵթէ սիւԵթէ սիւնենենեները շէնրը շէնրը շէնրը շէնքը իրենց վրայ պաքը իրենց վրայ պաքը իրենց վրայ պաքը իրենց վրայ պահող հող հող հող 
խարիսխխարիսխխարիսխխարիսխներն են եւ չի կրնար կաններն են եւ չի կրնար կաններն են եւ չի կրնար կաններն են եւ չի կրնար կանգուն շէնք ըլգուն շէնք ըլգուն շէնք ըլգուն շէնք ըլլալ լալ լալ լալ 
առանց սիւառանց սիւառանց սիւառանց սիւնենենեներու, նոյնրու, նոյնրու, նոյնրու, նոյնպէս է պապէս է պապէս է պապէս է պարարարարագան Քրիսգան Քրիսգան Քրիսգան Քրիստոտոտոտոսի եկեսի եկեսի եկեսի եկե----
ղեցիղեցիղեցիղեցիին հաին հաին հաին համարմարմարմար::::    ՍիւՍիւՍիւՍիւնենենեները Առաքրը Առաքրը Առաքրը Առաքեալեալեալեալնենենեներու քարու քարու քարու քարորորորոզած հազած հազած հազած հա----
ւատւատւատւատքի ճշմարքի ճշմարքի ճշմարքի ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւնննննեեեերը նշարը նշարը նշարը նշանանանանակեն թէկեն թէկեն թէկեն թէ´́́́    Ս. Հոգիի Ս. Հոգիի Ս. Հոգիի Ս. Հոգիի 
կենկենկենկենդադադադանանանանարար շնորհքրար շնորհքրար շնորհքրար շնորհքնենենեները, երրը, երրը, երրը, երկու պակու պակու պակու պարարարարագագագագային ալ յին ալ յին ալ յին ալ 
անոնք է որ եկեանոնք է որ եկեանոնք է որ եկեանոնք է որ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ շինւոյ շինւոյ շինւոյ շինուածուածուածուածքը իրենց վրայ խաքը իրենց վրայ խաքը իրենց վրայ խաքը իրենց վրայ խարսխրսխրսխրսխ----
ուած կը պաուած կը պաուած կը պաուած կը պահեն, եւ չի կրնար հահեն, եւ չի կրնար հահեն, եւ չի կրնար հահեն, եւ չի կրնար հարարարարազատ եւ կենզատ եւ կենզատ եւ կենզատ եւ կենդադադադանի, նի, նի, նի, 
ապապապապրող եկերող եկերող եկերող եկեղեղեղեղեցի մը ըլցի մը ըլցի մը ըլցի մը ըլլալ՝ առանց հալալ՝ առանց հալալ՝ առանց հալալ՝ առանց հաւատւատւատւատքի հիմքի հիմքի հիմքի հիմնանանանական կան կան կան 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւնննննեեեերուն եւ առանց Ս. Հոգիի շնորհքրուն եւ առանց Ս. Հոգիի շնորհքրուն եւ առանց Ս. Հոգիի շնորհքրուն եւ առանց Ս. Հոգիի շնորհքնենենենե----
րուն մշտարուն մշտարուն մշտարուն մշտական ներկան ներկան ներկան ներգորգորգորգործուծուծուծութեանթեանթեանթեան::::    Անոնք է որ եկեԱնոնք է որ եկեԱնոնք է որ եկեԱնոնք է որ եկեղեղեղեղեցին ցին ցին ցին 
կանկանկանկանգուն կը պագուն կը պագուն կը պագուն կը պահեն եւ աւիհեն եւ աւիհեն եւ աւիհեն եւ աւիշով զեշով զեշով զեշով զեղուն, իր գլուղուն, իր գլուղուն, իր գլուղուն, իր գլուխին՝ խին՝ խին՝ խին՝ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի հետ հասի հետ հասի հետ հասի հետ հաղորղորղորղորդուդուդուդութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

Ս. ԷջմՍ. ԷջմՍ. ԷջմՍ. Էջմիիիիածածածածնի կանի կանի կանի կաթոթոթոթողիղիղիղիկէ Մայր Տակէ Մայր Տակէ Մայր Տակէ Մայր Տաճաճաճաճարի հիմրի հիմրի հիմրի հիմնադնադնադնադ----
րուրուրուրութեան յիթեան յիթեան յիթեան յիշաշաշաշատատատատակին առիկին առիկին առիկին առիթով Հաթով Հաթով Հաթով Հայասյասյասյաստանտանտանտանեայց Եկեեայց Եկեեայց Եկեեայց Եկե----
ղեցղեցղեցղեցւոյ զաւոյ զաւոյ զաւոյ զաւակւակւակւակներս պէտք ուներս պէտք ուներս պէտք ուներս պէտք ունինք աննինք աննինք աննինք անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն խորրէն խորրէն խորրէն խոր----
հեհեհեհելու եւ քննելու եւ քննելու եւ քննելու եւ քննելու թէ մենք՝ որլու թէ մենք՝ որլու թէ մենք՝ որլու թէ մենք՝ որպէս մասպէս մասպէս մասպէս մասնիկ Հայց. Առանիկ Հայց. Առանիկ Հայց. Առանիկ Հայց. Առաքեքեքեքե----
լալալալական Սուրբ Եկեկան Սուրբ Եկեկան Սուրբ Եկեկան Սուրբ Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին եւ անին եւ անին եւ անին եւ անդամդամդամդամներ Քրիսներ Քրիսներ Քրիսներ Քրիստոտոտոտոսի Ս. սի Ս. սի Ս. սի Ս. 
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեցիղեցիղեցիղեցիին՝ ո՞րին՝ ո՞րին՝ ո՞րին՝ ո՞րքաքաքաքանով կը մնանք հանով կը մնանք հանով կը մնանք հանով կը մնանք հաւաւաւաւատատատատարիմ մեր րիմ մեր րիմ մեր րիմ մեր 
գլուգլուգլուգլուխին՝ Քրիսխին՝ Քրիսխին՝ Քրիսխին՝ Քրիստոտոտոտոսի, Ասսի, Ասսի, Ասսի, Աստտտտուուուուծոյ Իմասծոյ Իմասծոյ Իմասծոյ Իմաստուտուտուտութեան, որ թեան, որ թեան, որ թեան, որ 
պատպատպատպատմումումումութեան մէջ օր մը Հաթեան մէջ օր մը Հաթեան մէջ օր մը Հաթեան մէջ օր մը Հայասյասյասյաստան աշտան աշտան աշտան աշխարհ իջաւ՝ խարհ իջաւ՝ խարհ իջաւ՝ խարհ իջաւ՝ 
այնայնայնայնտեղ եւս իր տուտեղ եւս իր տուտեղ եւս իր տուտեղ եւս իր տունը շինը շինը շինը շինենենենելուլուլուլու::::    Պէտք ուՊէտք ուՊէտք ուՊէտք ունինք խորնինք խորնինք խորնինք խորհեհեհեհելու լու լու լու 
եւ քննեեւ քննեեւ քննեեւ քննելու թէ ոլու թէ ոլու թէ ոլու թէ ո´́́́րրրրքաքաքաքանով Քրիսնով Քրիսնով Քրիսնով Քրիստոտոտոտոսի եկեսի եկեսի եկեսի եկեղեղեղեղեցին մեր մէջ ցին մեր մէջ ցին մեր մէջ ցին մեր մէջ 
կենկենկենկենդադադադանի է ու կաննի է ու կաննի է ու կաննի է ու կանգուն, հիմնգուն, հիմնգուն, հիմնգուն, հիմնուած հաուած հաուած հաուած հաւատւատւատւատքի եւ Ս. քի եւ Ս. քի եւ Ս. քի եւ Ս. 
Հոգիի շնորհքՀոգիի շնորհքՀոգիի շնորհքՀոգիի շնորհքնենենեներուրուրուրուն սիւն սիւն սիւն սիւնենենեներուն վրայ, առանց որոնց րուն վրայ, առանց որոնց րուն վրայ, առանց որոնց րուն վրայ, առանց որոնց 
եկեեկեեկեեկեղեղեղեղեցին հայցին հայցին հայցին հայկակակակական կը դառկան կը դառկան կը դառկան կը դառնայ իր բուն ինքնայ իր բուն ինքնայ իր բուն ինքնայ իր բուն ինքնունունունութեթեթեթենէն նէն նէն նէն 
պարպպարպպարպպարպուած գոուած գոուած գոուած գոյույույույութիւն, կը դադթիւն, կը դադթիւն, կը դադթիւն, կը դադրի ըլրի ըլրի ըլրի ըլլալալալալէ լէ լէ լէ ,,,,ԾննդաԾննդաԾննդաԾննդավայվայվայվայրը րը րը րը 
մեր հոգմեր հոգմեր հոգմեր հոգւոյնւոյնւոյնւոյն», », », », կը դադկը դադկը դադկը դադրի ըլրի ըլրի ըլրի ըլլալալալալէ լէ լէ լէ ,,,,Մեր պաՄեր պաՄեր պաՄեր պապեպեպեպերուն բարձր րուն բարձր րուն բարձր րուն բարձր 
բերբերբերբերդը հադը հադը հադը հաւատւատւատւատքինքինքինքին», », », », կը դադկը դադկը դադկը դադրի րի րի րի ,,,,ԴէԴէԴէԴէպի երպի երպի երպի երկինք բարձկինք բարձկինք բարձկինք բարձրարարարա----
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ցողցողցողցող    ճամճամճամճամբայբայբայբայ» » » » մը ըլմը ըլմը ըլմը ըլլալալալալէ եւ ի վերլէ եւ ի վերլէ եւ ի վերլէ եւ ի վերջոյ կը դադջոյ կը դադջոյ կը դադջոյ կը դադրի րի րի րի ,,,,Հայ հոգիՀայ հոգիՀայ հոգիՀայ հոգի----
ին եւ մարմին եւ մարմին եւ մարմին եւ մարմնոյն զրանոյն զրանոյն զրանոյն զրահանհանհանհանդերդերդերդերձը փայձը փայձը փայձը փայլունլունլունլուն» » » » ըլըլըլըլլալալալալէլէլէլէ::::    

ՄիՄիՄիՄիածածածածնանանանաէջ եւ աստէջ եւ աստէջ եւ աստէջ եւ աստուաուաուաուածածածածահիմն հայ եկեհիմն հայ եկեհիմն հայ եկեհիմն հայ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին ին ին ին 
հանհանհանհանդէպ մեր հադէպ մեր հադէպ մեր հադէպ մեր հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութիւնը այն ատեն միայն կթիւնը այն ատեն միայն կթիւնը այն ատեն միայն կթիւնը այն ատեն միայն կ’’’’ըլըլըլըլ----
լայ ճշմալայ ճշմալայ ճշմալայ ճշմարիտ եւ ամրիտ եւ ամրիտ եւ ամրիտ եւ ամբողբողբողբողջաջաջաջական՝ երբ քական՝ երբ քական՝ երբ քական՝ երբ քարէն ու շէնրէն ու շէնրէն ու շէնրէն ու շէնքէքէքէքէն ն ն ն 
անանանանդին անիդին անիդին անիդին անիկա մեկա մեկա մեկա մեզի հազի հազի հազի համար կը դառմար կը դառմար կը դառմար կը դառնայ Ասնայ Ասնայ Ասնայ Աստուտուտուտուծոյ հետ ծոյ հետ ծոյ հետ ծոյ հետ 
հանհանհանհանդիպդիպդիպդիպման վայր, համան վայր, համան վայր, համան վայր, հաւատւատւատւատքի ներշնքի ներշնքի ներշնքի ներշնչաչաչաչարան, յոյրան, յոյրան, յոյրան, յոյսի վկասի վկասի վկասի վկա----
յայայայարան, սիրան, սիրան, սիրան, սիրոյ վարոյ վարոյ վարոյ վառառառառարան, կամրան, կամրան, կամրան, կամքի ջրդեքի ջրդեքի ջրդեքի ջրդեղաղաղաղարան եւ ի վերրան եւ ի վերրան եւ ի վերրան եւ ի վեր----
ջոյ կեանջոյ կեանջոյ կեանջոյ կեանքի մաքի մաքի մաքի մատուտուտուտուցացացացարանրանրանրան::::    

Այն ատեն միայն մենք ճշմաԱյն ատեն միայն մենք ճշմաԱյն ատեն միայն մենք ճշմաԱյն ատեն միայն մենք ճշմարիտ հասրիտ հասրիտ հասրիտ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղու----
թեամբ կրնանք երթեամբ կրնանք երթեամբ կրնանք երթեամբ կրնանք երգել շագել շագել շագել շարրրրաաաակակակականանանանագիր հեգիր հեգիր հեգիր հեղիղիղիղինանանանակին հետ. կին հետ. կին հետ. կին հետ. 
,,,,Եկայք շիԵկայք շիԵկայք շիԵկայք շինեսնեսնեսնեսցուք սուրբ զխոցուք սուրբ զխոցուք սուրբ զխոցուք սուրբ զխորանն լուրանն լուրանն լուրանն լուսոյ, քանսոյ, քանսոյ, քանսոյ, քանզի ի սմա զի ի սմա զի ի սմա զի ի սմա 
ծագծագծագծագեաց մեզ լոյս ի Հաեաց մեզ լոյս ի Հաեաց մեզ լոյս ի Հաեաց մեզ լոյս ի Հայասյասյասյաստան աշտան աշտան աշտան աշխարխարխարխարհիհիհիհի»»»»::::    
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ԱԶԳԻՆ ՏՈՒՆԸ ՇԻՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐԱԶԳԻՆ ՏՈՒՆԸ ՇԻՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐԱԶԳԻՆ ՏՈՒՆԸ ՇԻՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐԱԶԳԻՆ ՏՈՒՆԸ ՇԻՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ    

    
,,,,Լաւ է տալն քան Լաւ է տալն քան Լաւ է տալն քան Լաւ է տալն քան 

զառնուլնզառնուլնզառնուլնզառնուլն»»»»::::    
            ((((Գրծ 20.35)Գրծ 20.35)Գրծ 20.35)Գրծ 20.35)    

    
ԱզԱզԱզԱզգին տուգին տուգին տուգին տունընընընը::::    
ԿԿԿԿ’’’’ուուուուզենք այս մազենք այս մազենք այս մազենք այս մասին խորհրսին խորհրսին խորհրսին խորհրդադադադածել. եւ կծել. եւ կծել. եւ կծել. եւ կ’’’’ուուուուզենք որ զենք որ զենք որ զենք որ 

դուք ալ միդուք ալ միդուք ալ միդուք ալ միաաաասին մտասին մտասին մտասին մտածէք ու խորհրծէք ու խորհրծէք ու խորհրծէք ու խորհրդադադադածէքծէքծէքծէք::::    
Այս մաԱյս մաԱյս մաԱյս մասին մեր խորհրսին մեր խորհրսին մեր խորհրսին մեր խորհրդադադադածուծուծուծութիւնը ինքթիւնը ինքթիւնը ինքթիւնը ինքնանանանաբեբեբեբերարարարա----

բար կը կանխբար կը կանխբար կը կանխբար կը կանխուի, սաուի, սաուի, սաուի, սակայն, ուկայն, ուկայն, ուկայն, ուրիշ խորհրրիշ խորհրրիշ խորհրրիշ խորհրդադադադածուծուծուծութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
մը, որ ճամմը, որ ճամմը, որ ճամմը, որ ճամբայ կը բաբայ կը բաբայ կը բաբայ կը բանայ միւնայ միւնայ միւնայ միւսինսինսինսին::::    Եւ ճամԵւ ճամԵւ ճամԵւ ճամբայ բաբայ բաբայ բաբայ բացող ցող ցող ցող 
մտամտամտամտածուծուծուծումը Քրիսմը Քրիսմը Քրիսմը Քրիստոտոտոտոսի մէկ յայսի մէկ յայսի մէկ յայսի մէկ յայտատատատարարարարարուրուրուրութիւնն է. թիւնն է. թիւնն է. թիւնն է. ,,,,ԱւԱւԱւԱւեեեելի լի լի լի 
լաւ (Երլաւ (Երլաւ (Երլաւ (Երջանջանջանջանկակակակաբեր) է տաբեր) է տաբեր) է տաբեր) է տալը, քան առլը, քան առլը, քան առլը, քան առնենենենելըլըլըլը»»»»::::    

ՄարդՄարդՄարդՄարդկակակակային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքի, մարդքի, մարդքի, մարդքի, մարդկակակակային յային յային յային յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրու----
թեանց ամեթեանց ամեթեանց ամեթեանց ամենէն սոնէն սոնէն սոնէն սովովովովորարարարական մէկ երեսն է առեւկան մէկ երեսն է առեւկան մէկ երեսն է առեւկան մէկ երեսն է առեւտուտուտուտուրը րը րը րը ----    
առառառառնելնելնելնել    եւ եւ եւ եւ տալտալտալտալ::::    Չկայ կեանՉկայ կեանՉկայ կեանՉկայ կեանքի կալքի կալքի կալքի կալուած մը, որուն մէջ այս ուած մը, որուն մէջ այս ուած մը, որուն մէջ այս ուած մը, որուն մէջ այս 
փոխփոխփոխփոխյայայայարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութիւնը չըլթիւնը չըլթիւնը չըլթիւնը չըլլայլայլայլայ::::    ՏեՏեՏեՏեւաւաւաւաբար բան մը առբար բան մը առբար բան մը առբար բան մը առննննեեեելու լու լու լու 
կամ տակամ տակամ տակամ տալու վիլու վիլու վիլու վիճաճաճաճակին մէջ կը գտնուինք բոկին մէջ կը գտնուինք բոկին մէջ կը գտնուինք բոկին մէջ կը գտնուինք բոլորս ալ, գիլորս ալ, գիլորս ալ, գիլորս ալ, գի----
տակտակտակտակցացացացաբար թէ անբար թէ անբար թէ անբար թէ անգիգիգիգիտակտակտակտակցացացացաբարբարբարբար::::    

Ըսել՝ թէ անոնցԸսել՝ թէ անոնցԸսել՝ թէ անոնցԸսել՝ թէ անոնցմէ մին կամ միւմէ մին կամ միւմէ մին կամ միւմէ մին կամ միւսը լաւ է՝սը լաւ է՝սը լաւ է՝սը լաւ է՝    կը նշակը նշակը նշակը նշանանանանա----
կէ գիկէ գիկէ գիկէ գիտատատատակից ճիկից ճիկից ճիկից ճիգով բագով բագով բագով բարորորորոյայայայական գնական գնական գնական գնահահահահատուտուտուտումը կամը կամը կամը կատատատատա----
րել այդ արարքրել այդ արարքրել այդ արարքրել այդ արարքնենենեներուն, եւ մէրուն, եւ մէրուն, եւ մէրուն, եւ մէկը դիկը դիկը դիկը դիտել միւտել միւտել միւտել միւսին յասին յասին յասին յարարարարաբեբեբեբե----
րարարարաբարբարբարբար::::    

Արդ, ո՞րն է լաԱրդ, ո՞րն է լաԱրդ, ո՞րն է լաԱրդ, ո՞րն է լաւը, առւը, առւը, առւը, առնե՞նե՞նե՞նե՞լը թէ տալը թէ տալը թէ տալը թէ տալըլըլըլը::::    
Բայց նախ կաԲայց նախ կաԲայց նախ կաԲայց նախ կարերերերեւոր է ճշդել՝ թէ երբ ւոր է ճշդել՝ թէ երբ ւոր է ճշդել՝ թէ երբ ւոր է ճշդել՝ թէ երբ ,,,,ԱւեԱւեԱւեԱւելի լաւ է լի լաւ է լի լաւ է լի լաւ է 

տատատատալը քան առլը քան առլը քան առլը քան առնենենենելըլըլըլը» » » » կկկկ’’’’ըսենք, երըսենք, երըսենք, երըսենք, երբեքբեքբեքբեք    ըսած չենք ըլըսած չենք ըլըսած չենք ըլըսած չենք ըլլար թէ լար թէ լար թէ լար թէ 
առառառառնենենենելը ինքլը ինքլը ինքլը ինքնին գէշ բան մըն էնին գէշ բան մըն էնին գէշ բան մըն էնին գէշ բան մըն է::::    ՊարՊարՊարՊարզազազազապէս մէպէս մէպէս մէպէս մէկը միւկը միւկը միւկը միւսէն սէն սէն սէն 
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գեգեգեգերարարարադադադադասած կսած կսած կսած կ’’’’ըլըլըլըլլանքլանքլանքլանք::::    ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ, առրեւ, առրեւ, առրեւ, առնենենենելը նոյնլը նոյնլը նոյնլը նոյնպէս դպէս դպէս դպէս դրարարարա----
կան արարք էկան արարք էկան արարք էկան արարք է::::    ԵրԵրԵրԵրկուքն ալ լաւ են, երկուքն ալ լաւ են, երկուքն ալ լաւ են, երկուքն ալ լաւ են, երկուքն ալ բակուքն ալ բակուքն ալ բակուքն ալ բարիրիրիրի::::    

ԲնաԲնաԲնաԲնական է, եթէ մէկան է, եթէ մէկան է, եթէ մէկան է, եթէ մէկու մը հարց տաք.կու մը հարց տաք.կու մը հարց տաք.կու մը հարց տաք.----    ԱռԱռԱռԱռնե՞նե՞նե՞նե՞լը լաւ է լը լաւ է լը լաւ է լը լաւ է 
թէ տաթէ տաթէ տաթէ տալը, անլը, անլը, անլը, անմիմիմիմիջաջաջաջապէս պիպէս պիպէս պիպէս պիտի պատի պատի պատի պատաստաստաստասխախախախանէ եւ ըսէ. նէ եւ ըսէ. նէ եւ ըսէ. նէ եւ ըսէ. 
,,,,ԱռԱռԱռԱռնենենենելըլըլըլը»»»»::::    Եւ անԵւ անԵւ անԵւ անշուշտ ճիշդ է պաշուշտ ճիշդ է պաշուշտ ճիշդ է պաշուշտ ճիշդ է պատաստաստաստասխախախախանը որնը որնը որնը որպէս պէս պէս պէս անանանան----
միմիմիմիջաջաջաջականկանկանկան    պապապապատաստաստաստասխան, որովխան, որովխան, որովխան, որովհեհեհեհետեւ առտեւ առտեւ առտեւ առնենենենելը կալը կալը կալը կամ ստամ ստամ ստամ ստա----
նանանանալը ինք՝ անլը ինք՝ անլը ինք՝ անլը ինք՝ անմիմիմիմիջաջաջաջական բական բական բական բարիք է, անրիք է, անրիք է, անրիք է, անմիմիմիմիջաջաջաջական գոկան գոկան գոկան գոհահահահա----
ցում եւ ուցում եւ ուցում եւ ուցում եւ ուրարարարախուխուխուխութիւն պատթիւն պատթիւն պատթիւն պատճաճաճաճառողռողռողռող::::    Բայց, եկէք փորձ մը Բայց, եկէք փորձ մը Բայց, եկէք փորձ մը Բայց, եկէք փորձ մը 
ընենք աւեընենք աւեընենք աւեընենք աւելի խոլի խոլի խոլի խորունկ մտարունկ մտարունկ մտարունկ մտածեծեծեծելուլուլուլու::::    

Երբ վերԵրբ վերԵրբ վերԵրբ վերլուլուլուլուծենք ծենք ծենք ծենք առառառառնենենենելու արարլու արարլու արարլու արարքը,քը,քը,քը,    կը տեսկը տեսկը տեսկը տեսնենք թէ նենք թէ նենք թէ նենք թէ 
անիանիանիանիկա ծնունդ կկա ծնունդ կկա ծնունդ կկա ծնունդ կ’’’’առառառառնէ մարնէ մարնէ մարնէ մարդուն կադուն կադուն կադուն կարիքրիքրիքրիքնենենեներէն, պարէն, պարէն, պարէն, պա----
հանջհանջհանջհանջնենենեներրրրէն, եւ այդ կաէն, եւ այդ կաէն, եւ այդ կաէն, եւ այդ կարիքրիքրիքրիքնենենեները մարրը մարրը մարրը մարդուս մէջ յադուս մէջ յադուս մէջ յադուս մէջ յառաջ կը ռաջ կը ռաջ կը ռաջ կը 
բեբեբեբերենրենրենրեն    տուտուտուտուեալ առարեալ առարեալ առարեալ առարկան ուկան ուկան ուկան ունենենենենանանանալու ցանլու ցանլու ցանլու ցանկուկուկուկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    
Արդ, այդ ցանԱրդ, այդ ցանԱրդ, այդ ցանԱրդ, այդ ցանկուկուկուկութիւնը եթէ կաթիւնը եթէ կաթիւնը եթէ կաթիւնը եթէ կարիրիրիրիքին բաքին բաքին բաքին բաւաւաւաւարարարարարուրուրուրումով մով մով մով 
սահսահսահսահմամամամանանանանափակփակփակփակուի՝ արդար է, լաւ ու բաուի՝ արդար է, լաւ ու բաուի՝ արդար է, լաւ ու բաուի՝ արդար է, լաւ ու բարի,րի,րի,րի,    եւ մարեւ մարեւ մարեւ մարդուն դուն դուն դուն 
կը բեկը բեկը բեկը բերէ գորէ գորէ գորէ գոհուհուհուհունանանանակուկուկուկութիւն, ութիւն, ութիւն, ութիւն, ուրարարարախուխուխուխութիւնթիւնթիւնթիւն::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ եթէ բաեթէ բաեթէ բաեթէ բա----
ւաւաւաւարարարարարուրուրուրութեթեթեթենէն աննէն աննէն աննէն անդին՝ դառդին՝ դառդին՝ դառդին՝ դառնայ պարնայ պարնայ պարնայ պարզազազազապէս ուպէս ուպէս ուպէս ունենենենենանանանալու լու լու լու 
կիրք, միայն անկիրք, միայն անկիրք, միայն անկիրք, միայն անձին հաձին հաձին հաձին համար ամմար ամմար ամմար ամբաբաբաբարերերերելու կամ սելու կամ սելու կամ սելու կամ սեփափափափակակակակա----
նացնացնացնացնենենենելու հալու հալու հալու համար, արմար, արմար, արմար, արդէն կը դառդէն կը դառդէն կը դառդէն կը դառնայ մոնայ մոնայ մոնայ մոլուլուլուլութիւն, յոթիւն, յոթիւն, յոթիւն, յոռի եւ ռի եւ ռի եւ ռի եւ 
վնավնավնավնասասասասաբերբերբերբեր::::    

Միայն դրաՄիայն դրաՄիայն դրաՄիայն դրական կողկան կողկան կողկան կողմը վերցմը վերցմը վերցմը վերցնենենենելով, առլով, առլով, առլով, առնել կը նշանել կը նշանել կը նշանել կը նշա----
նանանանակէ նակէ նակէ նակէ նաեւ եւ եւ եւ ստաստաստաստանալնալնալնալ    աաաառարռարռարռարկայ մը, կամ ստանձկայ մը, կամ ստանձկայ մը, կամ ստանձկայ մը, կամ ստանձնել դեր նել դեր նել դեր նել դեր 
մը, պարմը, պարմը, պարմը, պարտատատատակակակականունունունութիւն մը, պաշթիւն մը, պաշթիւն մը, պաշթիւն մը, պաշտօն մըտօն մըտօն մըտօն մը::::    Իսկ բոԻսկ բոԻսկ բոԻսկ բոլոր այս լոր այս լոր այս լոր այս 
իմաստիմաստիմաստիմաստնենենեներով ալ առած, առրով ալ առած, առրով ալ առած, առրով ալ առած, առնենենենելը կամ ստալը կամ ստալը կամ ստալը կամ ստանանանանալը մարդս լը մարդս լը մարդս լը մարդս 
կը դնէ բակը դնէ բակը դնէ բակը դնէ բարորորորոյայայայական պարկան պարկան պարկան պարտատատատաւուուուորուրուրուրութեան կամ պաթեան կամ պաթեան կամ պաթեան կամ պատաստաստաստաս----
խախախախանանանանատուուտուուտուուտուութեան մը դիթեան մը դիթեան մը դիթեան մը դիմացմացմացմաց::::    ՈւսՈւսՈւսՈւստի, որտի, որտի, որտի, որքան ալ քաղցր քան ալ քաղցր քան ալ քաղցր քան ալ քաղցր 
ըլըլըլըլլայ առլայ առլայ առլայ առնենենենելը, սալը, սալը, սալը, սահհհհմամամամանանանանաւոր եւ ժաւոր եւ ժաւոր եւ ժաւոր եւ ժամամամամանանանանակակակակաւոր է անոր ւոր է անոր ւոր է անոր ւոր է անոր 
պատպատպատպատճաճաճաճառած գոռած գոռած գոռած գոհուհուհուհունանանանակուկուկուկութիւնը կամ ութիւնը կամ ութիւնը կամ ութիւնը կամ ուրարարարախուխուխուխութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

Միւս կողՄիւս կողՄիւս կողՄիւս կողմէ, եթէ վերմէ, եթէ վերմէ, եթէ վերմէ, եթէ վերլուլուլուլուծենք ծենք ծենք ծենք տատատատալու արարլու արարլու արարլու արարքըքըքըքը, , , , առաառաառաառա----
ջին հերջին հերջին հերջին հերթին կը դիթին կը դիթին կը դիթին կը դիտենք թէ այնտենք թէ այնտենք թէ այնտենք թէ այնքան ախորքան ախորքան ախորքան ախորժեժեժեժելի կամ լի կամ լի կամ լի կամ 
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ցանցանցանցանկակակակալի բան մը չէ անիլի բան մը չէ անիլի բան մը չէ անիլի բան մը չէ անիկա, որկա, որկա, որկա, որքան առքան առքան առքան առնենենենելըլըլըլը::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհե----
տեւ տալ՝ կը նշտեւ տալ՝ կը նշտեւ տալ՝ կը նշտեւ տալ՝ կը նշաաաանանանանակէ իր ուկէ իր ուկէ իր ուկէ իր ունենենենեցացացացածէն հածէն հածէն հածէն հանել, ամնել, ամնել, ամնել, ամբաբաբաբարարարարա----
ծէն պակծէն պակծէն պակծէն պակսեցսեցսեցսեցնել, ինքնել, ինքնել, ինքնել, ինքզինզինզինզինքէն կտրելքէն կտրելքէն կտրելքէն կտրել::::    ՏեՏեՏեՏեսակ մը զոսակ մը զոսակ մը զոսակ մը զոհոհոհոհողուղուղուղու----
թիւն է անիթիւն է անիթիւն է անիթիւն է անիկա, յակա, յակա, յակա, յաճախ նիւճախ նիւճախ նիւճախ նիւթաթաթաթական պարտկան պարտկան պարտկան պարտքի կամ բաքի կամ բաքի կամ բաքի կամ բարորորորո----
յայայայական պարկան պարկան պարկան պարտատատատաւուուուորուրուրուրութեան հետ կապթեան հետ կապթեան հետ կապթեան հետ կապուածուածուածուած::::    

Բայց,Բայց,Բայց,Բայց,----    եւ հոեւ հոեւ հոեւ հո´́́́ս է տաս է տաս է տաս է տալու հոլու հոլու հոլու հոգեգեգեգեբաբաբաբանունունունութեան տաթեան տաթեան տաթեան տարօրօրօրօրիրիրիրի----
նակ գրաւնակ գրաւնակ գրաւնակ գրաւչուչուչուչութիւնթիւնթիւնթիւնը,ը,ը,ը,----    մինչ առմինչ առմինչ առմինչ առնոնոնոնողը կղը կղը կղը կ’’’’ապապապապրի անրի անրի անրի անմիմիմիմիջաջաջաջական կան կան կան 
եւ անեւ անեւ անեւ անցոցոցոցողիկ ուղիկ ուղիկ ուղիկ ուրարարարախուխուխուխութիւն մը, որուն ներթիւն մը, որուն ներթիւն մը, որուն ներթիւն մը, որուն ներգորգորգորգործուծուծուծութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
կը նուակը նուակը նուակը նուազի հետզզի հետզզի հետզզի հետզհեհեհեհետէ, տուոտէ, տուոտէ, տուոտէ, տուողը տաղը տաղը տաղը տակաւ առ տակաւ առ տակաւ առ տակաւ առ տակաւ կը կաւ կը կաւ կը կաւ կը 
ձերձերձերձերբաբաբաբազատզատզատզատուի զրկուուի զրկուուի զրկուուի զրկումի կամ զոմի կամ զոմի կամ զոմի կամ զոհոհոհոհողուղուղուղութեան ծանթեան ծանթեան ծանթեան ծանրուրուրուրութեթեթեթե----
նէն, եւ ընդնէն, եւ ընդնէն, եւ ընդնէն, եւ ընդհահահահակակակակառառառառակը, պարկը, պարկը, պարկը, պարտատատատաւուուուորուրուրուրութիւն մը կաթիւն մը կաթիւն մը կաթիւն մը կատատատատա----
րածրածրածրած    ըլըլըլըլլալալալալու ասլու ասլու ասլու աստիտիտիտիճաճաճաճանանանանաբար աճող գոբար աճող գոբար աճող գոբար աճող գոհուհուհուհունանանանակուկուկուկութիւն թիւն թիւն թիւն 
կու գայ լեցկու գայ լեցկու գայ լեցկու գայ լեցնել զինքնել զինքնել զինքնել զինք::::    

ԱմեԱմեԱմեԱմենէն մեծ բանէն մեծ բանէն մեծ բանէն մեծ բարերերերերարրարրարրարներն աններն աններն աններն անգամ երբ շօգամ երբ շօգամ երբ շօգամ երբ շօշաշաշաշափեփեփեփելի լի լի լի 
գուգուգուգումարմարմարմարներ կը նուիներ կը նուիներ կը նուիներ կը նուիրեն, վստարեն, վստարեն, վստարեն, վստահահահահաբար տաբար տաբար տաբար տալու պալու պալու պալու պահուն հուն հուն հուն 
տետետետեսակ մը դող, ինքսակ մը դող, ինքսակ մը դող, ինքսակ մը դող, ինքզինզինզինզինքէն բան մը կտրեքէն բան մը կտրեքէն բան մը կտրեքէն բան մը կտրելու տելու տելու տելու տեսակ մը սակ մը սակ մը սակ մը 
զգազգազգազգացում կցում կցում կցում կ’’’’ուուուունենենենենաննաննաննան::::    Բայց յԲայց յԲայց յԲայց յեեեետոյ երբ կը տեստոյ երբ կը տեստոյ երբ կը տեստոյ երբ կը տեսնեն իրենց նեն իրենց նեն իրենց նեն իրենց 
նուինուինուինուիրարարարաբեբեբեբերուրուրուրումին արմին արմին արմին արդիւնդիւնդիւնդիւնքը, անով յաքը, անով յաքը, անով յաքը, անով յառաջ եկած բառաջ եկած բառաջ եկած բառաջ եկած բարիրիրիրի----
քը, անքը, անքը, անքը, անպայպայպայպայման որ կը հրճուին՝ մնաման որ կը հրճուին՝ մնաման որ կը հրճուին՝ մնաման որ կը հրճուին՝ մնայուն բան մը ձգած յուն բան մը ձգած յուն բան մը ձգած յուն բան մը ձգած 
ըլըլըլըլլալալալալու հոլու հոլու հոլու հոգեգեգեգեկան մեծ գոկան մեծ գոկան մեծ գոկան մեծ գոհուհուհուհունանանանակուկուկուկութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    Ճիշդ այնՃիշդ այնՃիշդ այնՃիշդ այնպէս՝ պէս՝ պէս՝ պէս՝ 
ինչինչինչինչպէս ծնող մը յապէս ծնող մը յապէս ծնող մը յապէս ծնող մը յաճախ մեծ զոճախ մեծ զոճախ մեծ զոճախ մեծ զոհոհոհոհողուղուղուղութեամբ եւ դժուաթեամբ եւ դժուաթեամբ եւ դժուաթեամբ եւ դժուա----
րաւ կրնայ կարաւ կրնայ կարաւ կրնայ կարաւ կրնայ կատատատատարել իր զարել իր զարել իր զարել իր զաւաւաւաւակին մէկ փակին մէկ փակին մէկ փակին մէկ փափափափափաքը. բայց քը. բայց քը. բայց քը. բայց 
անոր մէկ ժպիտն անանոր մէկ ժպիտն անանոր մէկ ժպիտն անանոր մէկ ժպիտն անգամ բագամ բագամ բագամ բաւաւաւաւարար կրար կրար կրար կ’’’’ըլըլըլըլլայ որ ինք մոռլայ որ ինք մոռլայ որ ինք մոռլայ որ ինք մոռ----
նայ իր զոնայ իր զոնայ իր զոնայ իր զոհոհոհոհողուղուղուղութիւնը եւ զաւթիւնը եւ զաւթիւնը եւ զաւթիւնը եւ զաւկին գոկին գոկին գոկին գոհուհուհուհունանանանակուկուկուկութիւն թիւն թիւն թիւն 
պատպատպատպատճաճաճաճառած ըլռած ըլռած ըլռած ըլլալալալալու երալու երալու երալու երանանանանական հրճուանկան հրճուանկան հրճուանկան հրճուանքով լեցքով լեցքով լեցքով լեցուիուիուիուի::::    

Ամէն իրաԱմէն իրաԱմէն իրաԱմէն իրագորգորգորգործում, ամէն ստեղծում, ամէն ստեղծում, ամէն ստեղծում, ամէն ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութիւն, թիւն, թիւն, թիւն, 
ամէն գիւտ, աշամէն գիւտ, աշամէն գիւտ, աշամէն գիւտ, աշխարխարխարխարհին բան մը տահին բան մը տահին բան մը տահին բան մը տալու ամէն աշլու ամէն աշլու ամէն աշլու ամէն աշխախախախա----
տանք ծնունտանք ծնունտանք ծնունտանք ծնունդի երդի երդի երդի երկունք մը կկունք մը կկունք մը կկունք մը կ’’’’ուուուունենենենենայ, աննայ, աննայ, աննայ, անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն րէն րէն րէն 
ցացացացաւաւաւաւատանջ, յատանջ, յատանջ, յատանջ, յաճախ սպաճախ սպաճախ սպաճախ սպառիչռիչռիչռիչ::::    Բայց ինչ որ կը մնայ՝ Բայց ինչ որ կը մնայ՝ Բայց ինչ որ կը մնայ՝ Բայց ինչ որ կը մնայ՝ 
մնամնամնամնայուն բան մը ձգած կամ տուած ըլյուն բան մը ձգած կամ տուած ըլյուն բան մը ձգած կամ տուած ըլյուն բան մը ձգած կամ տուած ըլլալալալալու հոլու հոլու հոլու հոգեգեգեգեկան կան կան կան 
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վավավավայելքն էյելքն էյելքն էյելքն է::::    Ինչ որ կը թողԻնչ որ կը թողԻնչ որ կը թողԻնչ որ կը թողուի՝ մնաուի՝ մնաուի՝ մնաուի՝ մնայուն յիյուն յիյուն յիյուն յիշաշաշաշատակ մըն է,տակ մըն է,տակ մըն է,տակ մըն է,        
ըլըլըլըլլալալալա´́́́յ յ յ յ որորորորպէս նիւպէս նիւպէս նիւպէս նիւթաթաթաթական նպաստ, շիկան նպաստ, շիկան նպաստ, շիկան նպաստ, շինունունունութիւն կամ յութիւն կամ յութիւն կամ յութիւն կամ յու----
շարշարշարշարձան, ըլձան, ըլձան, ըլձան, ըլլալալալա´́́́յ մարյ մարյ մարյ մարդոց սրտեդոց սրտեդոց սրտեդոց սրտերուն ու մտքերուն ու մտքերուն ու մտքերուն ու մտքերուն մէջ րուն մէջ րուն մէջ րուն մէջ 
կանգնկանգնկանգնկանգնուած երախուած երախուած երախուած երախտատատատագիգիգիգիտատատատական կոկան կոկան կոկան կոթողթողթողթող::::    

ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհի պատհի պատհի պատհի պատմումումումութիւնը եւ մարթիւնը եւ մարթիւնը եւ մարթիւնը եւ մարդիկ առդիկ առդիկ առդիկ առհահահահասասասասարակ րակ րակ րակ 
չեն արչեն արչեն արչեն արձաձաձաձանագնագնագնագրեր, չեն յիրեր, չեն յիրեր, չեն յիրեր, չեն յիշեր անոնք որոնքշեր անոնք որոնքշեր անոնք որոնքշեր անոնք որոնք    կկկկ’’’’առառառառնեն, նեն, նեն, նեն, 
կկկկ’’’’ըսըսըսըստատատատանաննաննաննան::::    Բայց հիԲայց հիԲայց հիԲայց հիաաաացուցուցուցումով ու երախմով ու երախմով ու երախմով ու երախտատատատագիգիգիգիտուտուտուտու----
թեամբ կը յիթեամբ կը յիթեամբ կը յիթեամբ կը յիշեն միշտ անունշեն միշտ անունշեն միշտ անունշեն միշտ անուննենենեները անոնց՝ որոնք իրենք րը անոնց՝ որոնք իրենք րը անոնց՝ որոնք իրենք րը անոնց՝ որոնք իրենք 
իրենցիրենցիրենցիրենցմէ կամ իրենց ումէ կամ իրենց ումէ կամ իրենց ումէ կամ իրենց ունենենենեցացացացածէն բան մը կու տան աշծէն բան մը կու տան աշծէն բան մը կու տան աշծէն բան մը կու տան աշ----
խարխարխարխարհին եւ մարհին եւ մարհին եւ մարհին եւ մարդոց, իրենց ուդոց, իրենց ուդոց, իրենց ուդոց, իրենց ունենենենեցած շնորհցած շնորհցած շնորհցած շնորհքը, կաքը, կաքը, կաքը, կարորորորողուղուղուղու----
թիւնը, պաշթիւնը, պաշթիւնը, պաշթիւնը, պաշտօտօտօտօնը կամ նիւնը կամ նիւնը կամ նիւնը կամ նիւթաթաթաթական հարսկան հարսկան հարսկան հարստուտուտուտութիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը 
ծածածածառառառառայեցյեցյեցյեցնեն բանեն բանեն բանեն բարերերերեգգգգորորորործուծուծուծութեան, ազթեան, ազթեան, ազթեան, ազնիւ ու բանիւ ու բանիւ ու բանիւ ու բարի նպարի նպարի նպարի նպա----
տակտակտակտակնենենեներուրուրուրու::::    

Եթէ առԵթէ առԵթէ առԵթէ առնոնոնոնողը նիւթ կղը նիւթ կղը նիւթ կղը նիւթ կ’’’’ամամամամբաբաբաբարէ, որրէ, որրէ, որրէ, որմէ ոչինչ պիմէ ոչինչ պիմէ ոչինչ պիմէ ոչինչ պիտի տի տի տի 
տատատատանի իր հետ, տուոնի իր հետ, տուոնի իր հետ, տուոնի իր հետ, տուողը մէկ կողղը մէկ կողղը մէկ կողղը մէկ կողմէ մարմէ մարմէ մարմէ մարդոց երախդոց երախդոց երախդոց երախտիտիտիտիքը քը քը քը 
եւ միւս կողեւ միւս կողեւ միւս կողեւ միւս կողմէ Ասմէ Ասմէ Ասմէ Աստուտուտուտուծոյ օրհծոյ օրհծոյ օրհծոյ օրհնունունունութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’ամամամամբաբաբաբարէ իր անրէ իր անրէ իր անրէ իր ան----
ձին հաձին հաձին հաձին համար, որ իր վարմար, որ իր վարմար, որ իր վարմար, որ իր վարձատձատձատձատրուրուրուրութիւնը եւ իր փառքն է թիւնը եւ իր փառքն է թիւնը եւ իր փառքն է թիւնը եւ իր փառքն է 
միմիմիմիաաաաժաժաժաժամամամամանակնակնակնակ::::    

ԳիտԳիտԳիտԳիտնանանանանք նանք նանք նանք նաեւ, թէ եւ, թէ եւ, թէ եւ, թէ ,,,,ԱստԱստԱստԱստուած յօուած յօուած յօուած յօժաժաժաժարարարարակամ տուոկամ տուոկամ տուոկամ տուողը ղը ղը ղը 
կը սիկը սիկը սիկը սիրէրէրէրէ» » » » (Բ.Կր 9.7), ինչ(Բ.Կր 9.7), ինչ(Բ.Կր 9.7), ինչ(Բ.Կր 9.7), ինչպէս Պօպէս Պօպէս Պօպէս Պօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ կեալ կեալ կեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,Ան Ան Ան Ան 
որ խնաոր խնաոր խնաոր խնայեյեյեյելով կը սերլով կը սերլով կը սերլով կը սերմամամամանէ՝ խնանէ՝ խնանէ՝ խնանէ՝ խնայեյեյեյելով պիլով պիլով պիլով պիտի հնձէ. իսկ տի հնձէ. իսկ տի հնձէ. իսկ տի հնձէ. իսկ 
ան որ առաան որ առաան որ առաան որ առատուտուտուտութեամբ կը սերթեամբ կը սերթեամբ կը սերթեամբ կը սերմամամամանէ՝ առանէ՝ առանէ՝ առանէ՝ առատուտուտուտութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
պիպիպիպիտի հնձէտի հնձէտի հնձէտի հնձէ» » » » (Անդ, 9.6)(Անդ, 9.6)(Անդ, 9.6)(Անդ, 9.6)::::    ԿաԿաԿաԿարերերերեւորւորւորւոր    չէ տրուաչէ տրուաչէ տրուաչէ տրուածին քածին քածին քածին քանանանանա----
կըկըկըկը::::    ՅիՅիՅիՅիշեշեշեշեցէք թէ Յիցէք թէ Յիցէք թէ Յիցէք թէ Յիսուս իսուս իսուս իսուս ի՜՜՜՜նչ դրուանչ դրուանչ դրուանչ դրուատանտանտանտանքով յաքով յաքով յաքով յաւերւերւերւերժաժաժաժա----
ցուց աղցուց աղցուց աղցուց աղքատ այրիքատ այրիքատ այրիքատ այրիին նուիին նուիին նուիին նուիրած երրած երրած երրած երկու լուկու լուկու լուկու լումանմանմանման::::    ԿաԿաԿաԿարերերերեւուուուորը րը րը րը 
նախ՝նախ՝նախ՝նախ՝    

----    ՍՐՏԻ ՅՕՍՐՏԻ ՅՕՍՐՏԻ ՅՕՍՐՏԻ ՅՕԺԱԺԱԺԱԺԱՐՈՒՐՈՒՐՈՒՐՈՒԹԻՒՆՆ Է, եւ ապա՝ԹԻՒՆՆ Է, եւ ապա՝ԹԻՒՆՆ Է, եւ ապա՝ԹԻՒՆՆ Է, եւ ապա՝    
----    ՈՒՈՒՈՒՈՒՆԵՆԵՆԵՆԵՑԱՑԱՑԱՑԱԾԻՆ ՉԱԾԻՆ ՉԱԾԻՆ ՉԱԾԻՆ ՉԱՓՈՎ ՏԱՓՈՎ ՏԱՓՈՎ ՏԱՓՈՎ ՏԱԼը,Լը,Լը,Լը,    
ինչինչինչինչպէս կրկին Պօպէս կրկին Պօպէս կրկին Պօպէս կրկին Պօղողողողոս Առաքս Առաքս Առաքս Առաքեալ կեալ կեալ կեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,Եթէ իրաւ Եթէ իրաւ Եթէ իրաւ Եթէ իրաւ 

յօյօյօյօժար եսժար եսժար եսժար ես    տատատատալու, կալու, կալու, կալու, կարերերերեւոր չէ թէ ուոր չէ թէ ուոր չէ թէ ուոր չէ թէ ո´́́́րրրրքան կու տաս, քան կու տաս, քան կու տաս, քան կու տաս, 
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որովորովորովորովհեհեհեհետեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստուած կուած կուած կուած կ’’’’ուուուուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ ունենենենեցացացացածիդ հածիդ հածիդ հածիդ համամամամաձայն ձայն ձայն ձայն 
տաստաստաստաս» » » » (Բ.Կր 8.12)(Բ.Կր 8.12)(Բ.Կր 8.12)(Բ.Կր 8.12)::::    

    
****    

****    ****    
    
ՍիՍիՍիՍիրերերերելի Կիպլի Կիպլի Կիպլի Կիպրարարարահայ ժոհայ ժոհայ ժոհայ ժողողողողովուրդ,վուրդ,վուրդ,վուրդ,    
ԳիԳիԳիԳիտէք արտէք արտէք արտէք արդէն, ինչդէն, ինչդէն, ինչդէն, ինչպէս որ մապէս որ մապէս որ մապէս որ մամումումումուլով տրուած հալով տրուած հալով տրուած հալով տրուած հա----

ղորղորղորղորդագդագդագդագրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն իմարէն իմարէն իմարէն իմացաք կամ անցաք կամ անցաք կամ անցաք կամ անձամբ տեձամբ տեձամբ տեձամբ տեսաք ոսաք ոսաք ոսաք ու ւ ւ ւ 
լսելսելսելսեցիք, գացիք, գացիք, գացիք, գաղուղուղուղութիս նոր Առաջթիս նոր Առաջթիս նոր Առաջթիս նոր Առաջնորնորնորնորդադադադարարարարանի շինի շինի շինի շինունունունութեան թեան թեան թեան 
մամամամասինսինսինսին::::    ՆերՆերՆերՆերկայ տակայ տակայ տակայ տարերերերեմումումումուտին հետ սկիզբ առած աշտին հետ սկիզբ առած աշտին հետ սկիզբ առած աշտին հետ սկիզբ առած աշխախախախա----
տանքտանքտանքտանքնենենեները արրը արրը արրը արդէն մեդէն մեդէն մեդէն մեծածածածաքայլ յաքայլ յաքայլ յաքայլ յառաջ գառաջ գառաջ գառաջ գացած են, եւ ըստ ցած են, եւ ըստ ցած են, եւ ըստ ցած են, եւ ըստ 
երեերեերեերեւոյւոյւոյւոյթին նոյն թաթին նոյն թաթին նոյն թաթին նոյն թափով ալ պիփով ալ պիփով ալ պիփով ալ պիտի շատի շատի շատի շարուրուրուրունակնակնակնակուին ընուին ընուին ընուին ընթաթաթաթա----
նալնալնալնալ::::    

ԳեԳեԳեԳեղեղեղեղեցիկ բան է սեցիկ բան է սեցիկ բան է սեցիկ բան է սեփափափափական տուն ուկան տուն ուկան տուն ուկան տուն ուննննեեեենանանանալը,լը,լը,լը,    գեգեգեգեղեղեղեղեցիկ ցիկ ցիկ ցիկ 
նանանանախանխանխանխանձախնդձախնդձախնդձախնդրուրուրուրութիւն է ազթիւն է ազթիւն է ազթիւն է ազգագագագային սեյին սեյին սեյին սեփափափափական յարկ ուկան յարկ ուկան յարկ ուկան յարկ ու----
նենենենենանանանալըլըլըլը::::    

Այդ սքանԱյդ սքանԱյդ սքանԱյդ սքանչեչեչեչելի նալի նալի նալի նախանխանխանխանձախնդձախնդձախնդձախնդրուրուրուրութիւնն էր որ թիւնն էր որ թիւնն էր որ թիւնն էր որ 
տասնտասնտասնտասնամամամամեակ մը առաջ մեզ մղեց՝ բռնագեակ մը առաջ մեզ մղեց՝ բռնագեակ մը առաջ մեզ մղեց՝ բռնագեակ մը առաջ մեզ մղեց՝ բռնագրաւրաւրաւրաւուած նախուած նախուած նախուած նախ----
կին մեր դպրոկին մեր դպրոկին մեր դպրոկին մեր դպրոցին՝ Ազցին՝ Ազցին՝ Ազցին՝ Ազգագագագային Մեյին Մեյին Մեյին Մելիքլիքլիքլիքեանեանեանեան----ՈւՈւՈւՈւզունզունզունզունեան եան եան եան 
վարվարվարվարժաժաժաժարարարարանին տեղ ունին տեղ ունին տեղ ունին տեղ ունենենենենալու ննալու ննալու ննալու նոր վարոր վարոր վարոր վարժաժաժաժարան մը, ՆԱրան մը, ՆԱրան մը, ՆԱրան մը, ՆԱ----
ՐԵԿ մկրտուածՐԵԿ մկրտուածՐԵԿ մկրտուածՐԵԿ մկրտուած::::    

Այդ նաԱյդ նաԱյդ նաԱյդ նախանխանխանխանձախնդձախնդձախնդձախնդրուրուրուրութիւնն էր որ հինգ տաթիւնն էր որ հինգ տաթիւնն էր որ հինգ տաթիւնն էր որ հինգ տարիրիրիրիներ ներ ներ ներ 
առաջ մեզ սիառաջ մեզ սիառաջ մեզ սիառաջ մեզ սիրոյ պարտրոյ պարտրոյ պարտրոյ պարտքին տակ դրաւ՝ գործի լծուեքին տակ դրաւ՝ գործի լծուեքին տակ դրաւ՝ գործի լծուեքին տակ դրաւ՝ գործի լծուելու լու լու լու 
եւ մեր կորսնեւ մեր կորսնեւ մեր կորսնեւ մեր կորսնցուցուցուցուցած հոցած հոցած հոցած հոգեգեգեգեւոր յարւոր յարւոր յարւոր յարկին տեղ կանգկին տեղ կանգկին տեղ կանգկին տեղ կանգնենենենելու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
նանանանաեւ գեեւ գեեւ գեեւ գեղաղաղաղազարդզարդզարդզարդուած տեսուած տեսուած տեսուած տեսնենենենելու մեր նոր եկելու մեր նոր եկելու մեր նոր եկելու մեր նոր եկեղեղեղեղեցին՝ Ս. ցին՝ Ս. ցին՝ Ս. ցին՝ Ս. 
ԱՍՏԱՍՏԱՍՏԱՍՏՈՒԱՈՒԱՈՒԱՈՒԱԾԱԾԱԾԱԾԱԾԻՆԾԻՆԾԻՆԾԻՆ    անանանանուանուանուանուանուածուածուածուած::::    

Նոյն այդ նաՆոյն այդ նաՆոյն այդ նաՆոյն այդ նախանխանխանխանձախնդձախնդձախնդձախնդրուրուրուրութիւնն էր որ Կիպթիւնն էր որ Կիպթիւնն էր որ Կիպթիւնն էր որ Կիպրարարարա----
հայ Ազհայ Ազհայ Ազհայ Ազգագագագային Իշյին Իշյին Իշյին Իշխախախախանունունունութիւնը մղեց՝ ազթիւնը մղեց՝ ազթիւնը մղեց՝ ազթիւնը մղեց՝ ազգագագագայինյինյինյին----գագագագաղուղուղուղութաթաթաթա----
յին կեանյին կեանյին կեանյին կեանքի կեդքի կեդքի կեդքի կեդրորորորոնանանանական հասկան հասկան հասկան հաստատատատատուտուտուտութեանց երթեանց երթեանց երթեանց երրորրորրորրորդուդուդուդու----
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թիւնը (ԴՊՐՈՑ թիւնը (ԴՊՐՈՑ թիւնը (ԴՊՐՈՑ թիւնը (ԴՊՐՈՑ ----    ԵԿԵԵԿԵԵԿԵԵԿԵՂԵՂԵՂԵՂԵՑԻՑԻՑԻՑԻ----    ԱՌԱՋԱՌԱՋԱՌԱՋԱՌԱՋՆՈՐՆՈՐՆՈՐՆՈՐԴԱԴԱԴԱԴԱՐԱՆ) ամՐԱՆ) ամՐԱՆ) ամՐԱՆ) ամ----
բողբողբողբողջացջացջացջացնող երնող երնող երնող երրորդ կարորդ կարորդ կարորդ կառոյռոյռոյռոյցին՝ցին՝ցին՝ցին՝    ԱզԱզԱզԱզգագագագային Առաջյին Առաջյին Առաջյին Առաջնորնորնորնորդադադադա----
րարարարանի շէննի շէննի շէննի շէնքի կաքի կաքի կաքի կառուցռուցռուցռուցման գորման գորման գորման գործին անցծին անցծին անցծին անցնենենենելուլուլուլու::::    

Եւ ահա այդ մէկն ալ իրաԵւ ահա այդ մէկն ալ իրաԵւ ահա այդ մէկն ալ իրաԵւ ահա այդ մէկն ալ իրակակակականացնացնացնացման ճամման ճամման ճամման ճամբուն բուն բուն բուն 
վրայ էվրայ էվրայ էվրայ է::::    

Բայց իրաԲայց իրաԲայց իրաԲայց իրակակակականանանանացուցուցուցումը կմը կմը կմը կ’’’’ըլըլըլըլլայ նիւլայ նիւլայ նիւլայ նիւթաթաթաթական միկան միկան միկան միջոցջոցջոցջոցնենենենե----
րով, իսկ Ազրով, իսկ Ազրով, իսկ Ազրով, իսկ Ազգագագագային Իշյին Իշյին Իշյին Իշխախախախանունունունութեան տրաթեան տրաթեան տրաթեան տրամադմադմադմադրուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
տակ եղած միտակ եղած միտակ եղած միտակ եղած միջոցջոցջոցջոցնենենեները սահրը սահրը սահրը սահմամամամանանանանափակ եփակ եփակ եփակ են, ու եղածն, ու եղածն, ու եղածն, ու եղածներն ներն ներն ներն 
ալ կալ կալ կալ կ’’’’ըսըսըսըսպապապապառին շուռին շուռին շուռին շուտով, եթէ դուք ձեռք չմեկտով, եթէ դուք ձեռք չմեկտով, եթէ դուք ձեռք չմեկտով, եթէ դուք ձեռք չմեկնէք՝նէք՝նէք՝նէք՝    գոգոգոգոյացյացյացյաց----
նենենենելու հալու հալու հալու համար անհմար անհմար անհմար անհրարարարաժեշտ եղող լրաժեշտ եղող լրաժեշտ եղող լրաժեշտ եղող լրացուցուցուցուցիչ գուցիչ գուցիչ գուցիչ գումամամամարըրըրըրը::::    

Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչու կը դիչու կը դիչու կը դիչու կը դիմենք ձեմենք ձեմենք ձեմենք ձեզիզիզիզի::::    
ՎստաՎստաՎստաՎստահահահահաբար կբար կբար կբար կ’’’’ուուուուրարարարախախախախանաք նոր Առաջնաք նոր Առաջնաք նոր Առաջնաք նոր Առաջնորնորնորնորդադադադարարարարա----

նի կանի կանի կանի կառուռուռուռուցուցուցուցումով, այս նոր յամով, այս նոր յամով, այս նոր յամով, այս նոր յաջոջոջոջողուղուղուղութեամբ,թեամբ,թեամբ,թեամբ,    ինչինչինչինչպէս ոպէս ոպէս ոպէս ոււււ----
րարարարախախախախացաք ու երցաք ու երցաք ու երցաք ու երջանջանջանջանկակակակացաք նոր Դպրոցաք նոր Դպրոցաք նոր Դպրոցաք նոր Դպրոցին ու նոր Եկեցին ու նոր Եկեցին ու նոր Եկեցին ու նոր Եկե----
ղեցիղեցիղեցիղեցիին կաին կաին կաին կառուռուռուռուցուցուցուցումովմովմովմով::::    Բայց որԲայց որԲայց որԲայց որպէսպէսպէսպէսզի ձեր գոզի ձեր գոզի ձեր գոզի ձեր գոհուհուհուհունանանանակուկուկուկու----
թիւնն ու երթիւնն ու երթիւնն ու երթիւնն ու երջանջանջանջանկուկուկուկութիւնը ընդթիւնը ընդթիւնը ընդթիւնը ընդհանհանհանհանրարարարական, տեկան, տեկան, տեկան, տեւաւաւաւական ու կան ու կան ու կան ու 
մնամնամնամնայուն ըլյուն ըլյուն ըլյուն ըլլան, մի բալան, մի բալան, մի բալան, մի բաւաւաւաւակակակականանանանանաք այդ ունաք այդ ունաք այդ ունաք այդ ուրարարարախուխուխուխութիւնն թիւնն թիւնն թիւնն 
ու խնդուու խնդուու խնդուու խնդութիւնը ստաթիւնը ստաթիւնը ստաթիւնը ստացոցոցոցողը ըլղը ըլղը ըլղը ըլլալալալալով,լով,լով,լով,    առառառառնենենենելով լով լով լով միայն, այլ միայն, այլ միայն, այլ միայն, այլ 
մամամամանանանանաւանդ աշւանդ աշւանդ աշւանդ աշխախախախատետետետեցէք դուք ձեր կողցէք դուք ձեր կողցէք դուք ձեր կողցէք դուք ձեր կողմէ այդ ումէ այդ ումէ այդ ումէ այդ ուրարարարախուխուխուխու----
թիւնը պարթիւնը պարթիւնը պարթիւնը պարգեգեգեգեւել ձեր գաւել ձեր գաւել ձեր գաւել ձեր գաղուղուղուղութին՝ նիւթին՝ նիւթին՝ նիւթին՝ նիւթաթաթաթական անկան անկան անկան անմիմիմիմիջաջաջաջա----
կան ձեր օժանկան ձեր օժանկան ձեր օժանկան ձեր օժանդադադադակուկուկուկութիւնը բեթիւնը բեթիւնը բեթիւնը բերերերերելով նոր Առաջլով նոր Առաջլով նոր Առաջլով նոր Առաջնորնորնորնորդադադադա----
րարարարանի շինի շինի շինի շինունունունութեան ծախթեան ծախթեան ծախթեան ծախսեսեսեսերուն, եւ տարուն, եւ տարուն, եւ տարուն, եւ տալու այդ արարլու այդ արարլու այդ արարլու այդ արարքով քով քով քով 
իսկ ձեր երիսկ ձեր երիսկ ձեր երիսկ ձեր երջանջանջանջանկուկուկուկութիթիթիթիւնը ապաւնը ապաւնը ապաւնը ապահոհոհոհովելվելվելվել::::    

ԱնԱնԱնԱնգամ մը եւս ազգամ մը եւս ազգամ մը եւս ազգամ մը եւս ազգը պէտք ուգը պէտք ուգը պէտք ուգը պէտք ունի իր զանի իր զանի իր զանի իր զաւակւակւակւակնենենեներուն՝ րուն՝ րուն՝ րուն՝ 
ձեր նիւձեր նիւձեր նիւձեր նիւթաթաթաթական կական կական կական կարերերերեւոր օժանւոր օժանւոր օժանւոր օժանդադադադակուկուկուկութեանթեանթեանթեան::::    ՄիՄիՄիՄի´́́́    զլազլազլազլա----
նաք ձեր որդնաք ձեր որդնաք ձեր որդնաք ձեր որդիիիիաաաական պարտկան պարտկան պարտկան պարտքը հաքը հաքը հաքը հատուտուտուտուցացացացանենենենելու ազլու ազլու ազլու ազգինգինգինգին::::    
Ո՞ր զաՈ՞ր զաՈ՞ր զաՈ՞ր զաւակն է որ իր սեւակն է որ իր սեւակն է որ իր սեւակն է որ իր սեփափափափական հօկան հօկան հօկան հօրերերերենանանանական տուկան տուկան տուկան տունը շինը շինը շինը շի----
նենենենելու չլու չլու չլու չ’’’’աշաշաշաշխախախախատիր եւ զայն բատիր եւ զայն բատիր եւ զայն բատիր եւ զայն բարօրրօրրօրրօր    տեստեստեստեսնենենենելու նալու նալու նալու նախանխանխանխան----
ձախնդձախնդձախնդձախնդրուրուրուրութիւնը չթիւնը չթիւնը չթիւնը չ’’’’ուուուունենենենենարնարնարնար::::    
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ԱնԱնԱնԱնգամ մը եւս եկեգամ մը եւս եկեգամ մը եւս եկեգամ մը եւս եկեղեղեղեղեցին պէտք ուցին պէտք ուցին պէտք ուցին պէտք ունի ձեր սրտանի ձեր սրտանի ձեր սրտանի ձեր սրտալից լից լից լից 
աջակաջակաջակաջակցուցուցուցութեանթեանթեանթեան::::    Ձեր ստաՁեր ստաՁեր ստաՁեր ստացած հոցած հոցած հոցած հոգեգեգեգեւոր բազւոր բազւոր բազւոր բազմամամամաթիւ եւ թիւ եւ թիւ եւ թիւ եւ 
անգանգանգանգնանանանահահահահատետետետելի բալի բալի բալի բարիքրիքրիքրիքնենենեներուն դիրուն դիրուն դիրուն դիմաց ձեր նիւմաց ձեր նիւմաց ձեր նիւմաց ձեր նիւթաթաթաթական կան կան կան 
հահահահատուտուտուտուցուցուցուցումը կամը կամը կամը կատատատատարերերերեցէք, որցէք, որցէք, որցէք, որպէսպէսպէսպէսզի աշզի աշզի աշզի աշխարխարխարխարհացհացհացհացրիւ րիւ րիւ րիւ 
մեմեմեմեր ժոր ժոր ժոր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին հոդին հոդին հոդին հոգեգեգեգեւոր կեդւոր կեդւոր կեդւոր կեդրորորորոնը հաննը հաննը հաննը հանդիդիդիդիսասասասացողցողցողցող    եկեեկեեկեեկե----
ղեղեղեղեցին եւ Առաջցին եւ Առաջցին եւ Առաջցին եւ Առաջնորնորնորնորդադադադարարարարանը կանը կանը կանը կարերերերենան իրենց աշնան իրենց աշնան իրենց աշնան իրենց աշխախախախա----
տանտանտանտանքը լաքը լաքը լաքը լաւաւաւաւագոյնս կազգոյնս կազգոյնս կազգոյնս կազմամամամակերկերկերկերպել՝ այդ բապել՝ այդ բապել՝ այդ բապել՝ այդ բարիքրիքրիքրիքնենենեները րը րը րը 
առաառաառաառատացտացտացտացնենենենելու հալու հալու հալու համար գամար գամար գամար գաղուղուղուղութաթաթաթային մեր կեանյին մեր կեանյին մեր կեանյին մեր կեանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    

Ամառ կը մտնենք. արԱմառ կը մտնենք. արԱմառ կը մտնենք. արԱմառ կը մտնենք. արձաձաձաձակուրդկուրդկուրդկուրդնենենեներու կը պատրու կը պատրու կը պատրու կը պատ----
րասրասրասրաստտտտուիք եւ ահաուիք եւ ահաուիք եւ ահաուիք եւ ահագին գուգին գուգին գուգին գումարմարմարմարներ կը սահներ կը սահներ կը սահներ կը սահմամամամանէք ձեր նէք ձեր նէք ձեր նէք ձեր 
ընընընընտատատատանենենենեկան եւ անկան եւ անկան եւ անկան եւ անհահահահատատատատական վական վական վական վայելքյելքյելքյելքնենենեներունրունրունրուն::::    

ՀաՀաՀաՀազար բազար բազար բազար բարի վարի վարի վարի վայեյեյեյելոլոլոլո´́́́ւմ ձեւմ ձեւմ ձեւմ ձեզիզիզիզի::::    
Բայց ձեր բոԲայց ձեր բոԲայց ձեր բոԲայց ձեր բոլոր վալոր վալոր վալոր վայելքյելքյելքյելքնենենեներուն մէջ իսկ չմոռրուն մէջ իսկ չմոռրուն մէջ իսկ չմոռրուն մէջ իսկ չմոռնաք, որ նաք, որ նաք, որ նաք, որ 

այդ վաայդ վաայդ վաայդ վայելքյելքյելքյելքնենենեները ամրը ամրը ամրը ամբողբողբողբողջաջաջաջական չեն ըլկան չեն ըլկան չեն ըլկան չեն ըլլար եւ մալար եւ մալար եւ մալար եւ մանանանանաւանդ ւանդ ւանդ ւանդ 
վավավավայեյեյեյե´́́́լ չեն ըլլ չեն ըլլ չեն ըլլ չեն ըլլար՝ լար՝ լար՝ լար՝ եթէ ազեթէ ազեթէ ազեթէ ազգին ու եկեգին ու եկեգին ու եկեգին ու եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին պատին պատին պատին պատշաճ շաճ շաճ շաճ 
բաբաբաբաժին չհաժին չհաժին չհաժին չհանէք ձեր ծախնէք ձեր ծախնէք ձեր ծախնէք ձեր ծախսեսեսեսելիք շօլիք շօլիք շօլիք շօշաշաշաշափեփեփեփելի գուլի գուլի գուլի գումարմարմարմարնենենեներէնրէնրէնրէն::::    

ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ,տեւ,տեւ,տեւ,    
ԱռաջԱռաջԱռաջԱռաջնորնորնորնորդադադադարարարարանը ձենը ձենը ձենը ձե´́́́րն է, անրն է, անրն է, անրն է, անբաբաբաբաժաժաժաժանենենենելի մասլի մասլի մասլի մասնիկն նիկն նիկն նիկն 

է ձեր եսին,է ձեր եսին,է ձեր եսին,է ձեր եսին,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ ձեր իսկ կամտեւ ձեր իսկ կամտեւ ձեր իսկ կամտեւ ձեր իսկ կամքով՝ կոչքով՝ կոչքով՝ կոչքով՝ կոչուած է ուած է ուած է ուած է 
առաջառաջառաջառաջնորնորնորնորդեդեդեդելու ձեզ, առաջլու ձեզ, առաջլու ձեզ, առաջլու ձեզ, առաջնորնորնորնորդեդեդեդելու գալու գալու գալու գաղուղուղուղութաթաթաթայյյյին ազին ազին ազին ազգագագագա----
յինյինյինյին----հոհոհոհոգեգեգեգեւոր կեանւոր կեանւոր կեանւոր կեանքըքըքըքը::::    

ԱռաջԱռաջԱռաջԱռաջնորնորնորնորդադադադարարարարանը ձենը ձենը ձենը ձե´́́́րն է, որովրն է, որովրն է, որովրն է, որովհեհեհեհետեւ տունն է տեւ տունն է տեւ տունն է տեւ տունն է 
ազազազազգին,գին,գին,գին,    բոբոբոբոլոլոլոլորիդրիդրիդրիդ::::    

ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբար իւբար իւբար իւբար իւրարարարաքանքանքանքանչիւրդ ձեր սեչիւրդ ձեր սեչիւրդ ձեր սեչիւրդ ձեր սեփափափափակակակականը հանը հանը հանը հա----
մամամամարերերերեցէք զայն եւ տէր կանգցէք զայն եւ տէր կանգցէք զայն եւ տէր կանգցէք զայն եւ տէր կանգնենենենեցէք անոր շիցէք անոր շիցէք անոր շիցէք անոր շինունունունութեան թեան թեան թեան 
գորգորգորգործին, հիծին, հիծին, հիծին, հի´́́́մա, երախմա, երախմա, երախմա, երախտատատատագէտ եւ գուրգէտ եւ գուրգէտ եւ գուրգէտ եւ գուրգուգուգուգուրոտ սրտով, րոտ սրտով, րոտ սրտով, րոտ սրտով, 
պապապապատաստաստաստասխախախախանանանանատու եւ հոտու եւ հոտու եւ հոտու եւ հոգագագագածու զածու զածու զածու զաւակւակւակւակնենենեներու պէսրու պէսրու պէսրու պէս::::    

ԱզԱզԱզԱզգին տուգին տուգին տուգին տունը շինը շինը շինը շինենենենելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    
ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ՝տեւ՝տեւ՝տեւ՝    
ԱյդԱյդԱյդԱյդպէպէպէպէ´́́́ս վաս վաս վաս վայել է հայել է հայել է հայել է հայունյունյունյուն::::    
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ԼՈՅՍ ԵՒ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆԼՈՅՍ ԵՒ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆԼՈՅՍ ԵՒ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆԼՈՅՍ ԵՒ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ    

    
,,,,Եթէ ընդ լոյս գնայցեմք, Եթէ ընդ լոյս գնայցեմք, Եթէ ընդ լոյս գնայցեմք, Եթէ ընդ լոյս գնայցեմք, 

որպէս նա ի լոյս է,որպէս նա ի լոյս է,որպէս նա ի լոյս է,որպէս նա ի լոյս է,    
հաղորդութիւն ունիմք ընդ հաղորդութիւն ունիմք ընդ հաղորդութիւն ունիմք ընդ հաղորդութիւն ունիմք ընդ 

միմեանսմիմեանսմիմեանսմիմեանս»»»»:::: ( ( ( (Ա.Յհ 1.7)Ա.Յհ 1.7)Ա.Յհ 1.7)Ա.Յհ 1.7)    
    
ՊՊՊՊարզ եւ սաարզ եւ սաարզ եւ սաարզ եւ սակայն մեծ ճշմարկայն մեծ ճշմարկայն մեծ ճշմարկայն մեծ ճշմարտուտուտուտութիւն մըն է որ կը թիւն մըն է որ կը թիւն մըն է որ կը թիւն մըն է որ կը 

հռչահռչահռչահռչակէ Յովկէ Յովկէ Յովկէ Յովհանհանհանհաննէս Առաքնէս Առաքնէս Առաքնէս Առաքեալ իր այս տոեալ իր այս տոեալ իր այս տոեալ իր այս տողեղեղեղերուն մէջ, րուն մէջ, րուն մէջ, րուն մէջ, 
քաղքաղքաղքաղուած այուած այուած այուած այսօրսօրսօրսօրուան ճաուան ճաուան ճաուան ճաշու ընշու ընշու ընշու ընթերցթերցթերցթերցուաուաուաուածէնծէնծէնծէն::::    Եթէ լուԵթէ լուԵթէ լուԵթէ լուսոյ սոյ սոյ սոյ 
մէմէմէմէջէն քաջէն քաջէն քաջէն քալենք, ինչլենք, ինչլենք, ինչլենք, ինչպէս ան՝ մեր Տէպէս ան՝ մեր Տէպէս ան՝ մեր Տէպէս ան՝ մեր Տէրը լոյրը լոյրը լոյրը լոյսի մէջ է, այն սի մէջ է, այն սի մէջ է, այն սի մէջ է, այն 
ատեն միայն հաատեն միայն հաատեն միայն հաատեն միայն հաղորղորղորղորդուդուդուդութիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’ուուուունենենենենանք իրար հետնանք իրար հետնանք իրար հետնանք իրար հետ::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
արարարարդադադադարեւ, ո՞վ կրնայրեւ, ո՞վ կրնայրեւ, ո՞վ կրնայրեւ, ո՞վ կրնայ    մումումումութին մէջ մնաթին մէջ մնաթին մէջ մնաթին մէջ մնալով ճանչլով ճանչլով ճանչլով ճանչնալ ունալ ունալ ունալ ուրիրիրիրի----
շը. ոչ ոք բնաշը. ոչ ոք բնաշը. ոչ ոք բնաշը. ոչ ոք բնակակակականանանանաբար, որովբար, որովբար, որովբար, որովհեհեհեհետեւ խատեւ խատեւ խատեւ խաւաւաւաւարը կը կուրցրը կը կուրցրը կը կուրցրը կը կուրց----
նէ աչնէ աչնէ աչնէ աչքեքեքեքերը, մարրը, մարրը, մարրը, մարդիդիդիդիկը կը հեկը կը հեկը կը հեկը կը հեռացռացռացռացնէ իրարնէ իրարնէ իրարնէ իրարմէմէմէմէ::::    ՈւՈւՈւՈւրիրիրիրիշը շը շը շը 
ճանչճանչճանչճանչնանանանալու հալու հալու հալու համար հարկ է անմար հարկ է անմար հարկ է անմար հարկ է անպայպայպայպայման լոյման լոյման լոյման լոյսի մէջ ըլսի մէջ ըլսի մէջ ըլսի մէջ ըլլալ լալ լալ լալ 
եւ լոյեւ լոյեւ լոյեւ լոյսի մէսի մէսի մէսի մէջէն քաջէն քաջէն քաջէն քալելլելլելլել::::    Եւ ահա, այԵւ ահա, այԵւ ահա, այԵւ ահա, այսօրսօրսօրսօրուան Աւեուան Աւեուան Աւեուան Աւետատատատարարարարաննննի ի ի ի 
ընընընընթերթերթերթերցուցուցուցումին ընդմին ընդմին ընդմին ընդմէմէմէմէջէն մեջէն մեջէն մեջէն մեզի եկող այզի եկող այզի եկող այզի եկող այլալալալակերկերկերկերպուպուպուպութեան թեան թեան թեան 
հրահրահրահրաշաշաշաշալի դրուալի դրուալի դրուալի դրուագը գեգը գեգը գեգը գեղեցղեցղեցղեցկակակակագոյն օրիգոյն օրիգոյն օրիգոյն օրինակն է այս ճշմարնակն է այս ճշմարնակն է այս ճշմարնակն է այս ճշմար----
տուտուտուտութիւնը հասթիւնը հասթիւնը հասթիւնը հաստատատատատողտողտողտող::::    

Իր քաԻր քաԻր քաԻր քարորորորոզուզուզուզութեան շրջաթեան շրջաթեան շրջաթեան շրջանի ամնի ամնի ամնի ամբողջ տեբողջ տեբողջ տեբողջ տեւուուուողուղուղուղութեան թեան թեան թեան 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս միտոս միտոս միտոս միակ բաակ բաակ բաակ բանով մը կը մտանով մը կը մտանով մը կը մտանով մը կը մտահոգհոգհոգհոգուէրուէրուէրուէր::::    ԱրդԱրդԱրդԱրդեօք ինք եօք ինք եօք ինք եօք ինք 
եւ իր առաեւ իր առաեւ իր առաեւ իր առաքեքեքեքելուլուլուլութթթթիւնը ճշմաիւնը ճշմաիւնը ճշմաիւնը ճշմարիտ ձերիտ ձերիտ ձերիտ ձեւով կը հասկցւով կը հասկցւով կը հասկցւով կը հասկցուէուէուէուէի՞նի՞նի՞նի՞ն::::    
ՆոյՆոյՆոյՆոյնիսկ այն առաքնիսկ այն առաքնիսկ այն առաքնիսկ այն առաքեալեալեալեալնենենեները, որոնք միշտ իր հետն էին րը, որոնք միշտ իր հետն էին րը, որոնք միշտ իր հետն էին րը, որոնք միշտ իր հետն էին 
եւ ակաեւ ակաեւ ակաեւ ականանանանատես ամէն տետես ամէն տետես ամէն տետես ամէն տեսասասասակի հրակի հրակի հրակի հրաշաշաշաշագորգորգորգործուծուծուծութեանց ու թեանց ու թեանց ու թեանց ու 
բժշկուբժշկուբժշկուբժշկութեանց, արդթեանց, արդթեանց, արդթեանց, արդեօք հասեօք հասեօք հասեօք հաստատատատատատատատապէս հապէս հապէս հապէս հաւաւաւաւատատատատացա՞ծ ցա՞ծ ցա՞ծ ցա՞ծ 
էին իր Ասէին իր Ասէին իր Ասէին իր Աստուտուտուտուծոյ Ործոյ Ործոյ Ործոյ Որդի ըլդի ըլդի ըլդի ըլլալալալալուն, թէ պարլուն, թէ պարլուն, թէ պարլուն, թէ պարզազազազապէս զինք պէս զինք պէս զինք պէս զինք 
կը նկակը նկակը նկակը նկատտտտէէէէին գերբին գերբին գերբին գերբնանանանական ոյկան ոյկան ոյկան ոյժով եւ կաժով եւ կաժով եւ կաժով եւ կարորորորողուղուղուղութեամբ լեթեամբ լեթեամբ լեթեամբ լե----
ցուն էակ մըցուն էակ մըցուն էակ մըցուն էակ մը::::    Այս նկաԱյս նկաԱյս նկաԱյս նկատումտումտումտումնենենեներով ահա, օր մը երբ իր րով ահա, օր մը երբ իր րով ահա, օր մը երբ իր րով ահա, օր մը երբ իր 
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աշաաշաաշաաշակերտկերտկերտկերտնենենեներուն հետ շրջապըրուն հետ շրջապըրուն հետ շրջապըրուն հետ շրջապըտոյտոյտոյտոյտի ելած էր, յանտի ելած էր, յանտի ելած էր, յանտի ելած էր, յանկարծ կարծ կարծ կարծ 
հարց տուաւ անոնց եւ ըսաւ.հարց տուաւ անոնց եւ ըսաւ.հարց տուաւ անոնց եւ ըսաւ.հարց տուաւ անոնց եւ ըսաւ.----    ,,,,Ի՞նչ կը խորԻ՞նչ կը խորԻ՞նչ կը խորԻ՞նչ կը խորհին մարհին մարհին մարհին մարդիկ դիկ դիկ դիկ 
իմ մաիմ մաիմ մաիմ մասիս, ո՞վ կը կարսիս, ո՞վ կը կարսիս, ո՞վ կը կարսիս, ո՞վ կը կարծեն թէ եմծեն թէ եմծեն թէ եմծեն թէ եմ»»»»::::    ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալեալեալեալնենենեները ըսին.րը ըսին.րը ըսին.րը ըսին.----    
,,,,ԵղԵղԵղԵղիիիիան կը կարան կը կարան կը կարան կը կարծեն, կամ Յովծեն, կամ Յովծեն, կամ Յովծեն, կամ Յովհանհանհանհաննէս Մկրտինէս Մկրտինէս Մկրտինէս Մկրտիչը եւ կամ չը եւ կամ չը եւ կամ չը եւ կամ 
մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէնենենեներէն մէրէն մէրէն մէրէն մէկըկըկըկը»»»»::::    Ապա հարԱպա հարԱպա հարԱպա հարցուցուցուցումը իրենց ուղմը իրենց ուղմը իրենց ուղմը իրենց ուղղեղեղեղելով լով լով լով 
ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.----    ,,,,Իսկ դո՞ւք ինչ կը մտաԻսկ դո՞ւք ինչ կը մտաԻսկ դո՞ւք ինչ կը մտաԻսկ դո՞ւք ինչ կը մտածէք, ո՞վ եմծէք, ո՞վ եմծէք, ո՞վ եմծէք, ո՞վ եմ»»»»::::    ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալեալեալեալնենենենե----
րը պահ մը շփորը պահ մը շփորը պահ մը շփորը պահ մը շփոթեթեթեթեցան, յեցան, յեցան, յեցան, յետոյ Պետտոյ Պետտոյ Պետտոյ Պետրոս, որ ամերոս, որ ամերոս, որ ամերոս, որ ամենէն հանէն հանէն հանէն հա----
մարմարմարմարձակն էր իրենց մէջ, պաձակն էր իրենց մէջ, պաձակն էր իրենց մէջ, պաձակն էր իրենց մէջ, պատաստաստաստասխախախախանեց.նեց.նեց.նեց.----    ,,,,Դուն ես կենԴուն ես կենԴուն ես կենԴուն ես կեն----
դադադադանի Ասնի Ասնի Ասնի Աստուտուտուտուծոյ Ործոյ Ործոյ Ործոյ Որդինդինդինդին»»»»::::    

ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալեալեալեալներ իրենց ամեներ իրենց ամեներ իրենց ամեներ իրենց ամենօրնօրնօրնօրեայ շփուեայ շփուեայ շփուեայ շփումին եւ մտերմին եւ մտերմին եւ մտերմին եւ մտեր----
մումումումութեան մէջ զինք նկաթեան մէջ զինք նկաթեան մէջ զինք նկաթեան մէջ զինք նկատի չէտի չէտի չէտի չէին ուին ուին ուին ունենենենենար որնար որնար որնար որպէս Ասպէս Ասպէս Ասպէս Աս----
տուտուտուտուծոյ Ործոյ Ործոյ Ործոյ Որդի, այլ գեդի, այլ գեդի, այլ գեդի, այլ գերարարարազանց կազանց կազանց կազանց կարորորորողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով օժտրով օժտրով օժտրով օժտ----
ուած Վարուած Վարուած Վարուած Վարդադադադապետ մը, որ իր գործպետ մը, որ իր գործպետ մը, որ իր գործպետ մը, որ իր գործքեքեքեքերով ու խօսրով ու խօսրով ու խօսրով ու խօսքեքեքեքերով րով րով րով 
կը հմակը հմակը հմակը հմայյյյէր բոէր բոէր բոէր բոլոլոլոլորը, իր շուրջ հարը, իր շուրջ հարը, իր շուրջ հարը, իր շուրջ հաւաւաւաւաքեքեքեքելով անլով անլով անլով անհահահահամար բազմար բազմար բազմար բազ----
մումումումութիւնթիւնթիւնթիւններներներներ::::    

Իր ԱստԻր ԱստԻր ԱստԻր Աստուաուաուաուածուծուծուծութեան գաթեան գաթեան գաթեան գաղաղաղաղափափափափարը հասրը հասրը հասրը հաստատատատատատատատապէս պէս պէս պէս 
անոնց մտքին ու հոանոնց մտքին ու հոանոնց մտքին ու հոանոնց մտքին ու հոգիգիգիգինենենեներուն մէջ դրոշրուն մէջ դրոշրուն մէջ դրոշրուն մէջ դրոշմեմեմեմելու հալու հալու հալու համար Յիմար Յիմար Յիմար Յի----
սուս առաւ նոր քայլ մը, որ իր հրասուս առաւ նոր քայլ մը, որ իր հրասուս առաւ նոր քայլ մը, որ իր հրասուս առաւ նոր քայլ մը, որ իր հրաշաշաշաշալի պայլի պայլի պայլի պայծածածածառառառառակերկերկերկեր----
պուպուպուպութիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլարլարլարլար::::    ՀեՀեՀեՀետը առաւ իր ատը առաւ իր ատը առաւ իր ատը առաւ իր աշաշաշաշակերտկերտկերտկերտնենենեներէն րէն րէն րէն 
ՅաՅաՅաՅակոկոկոկոբոբոբոբոսը, Յովսը, Յովսը, Յովսը, Յովհանհանհանհաննէսն ու Պետնէսն ու Պետնէսն ու Պետնէսն ու Պետրորորորոսը եւ բարձսը եւ բարձսը եւ բարձսը եւ բարձրարարարացաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
ԹաԹաԹաԹափօր լեռ, աղօփօր լեռ, աղօփօր լեռ, աղօփօր լեռ, աղօթեթեթեթելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    ՃամՃամՃամՃամբորբորբորբորդուդուդուդութեթեթեթենէ յոգնէ յոգնէ յոգնէ յոգնած նած նած նած 
աշաաշաաշաաշակերտկերտկերտկերտնենենեները շուրը շուրը շուրը շուտով ինտով ինտով ինտով ինկան թմրուկան թմրուկան թմրուկան թմրութեան ու քութեան ու քութեան ու քութեան ու քունի նի նի նի 
մէջ, մինչ Յիմէջ, մինչ Յիմէջ, մինչ Յիմէջ, մինչ Յիսուս առանսուս առանսուս առանսուս առանձին կաձին կաձին կաձին կատատատատարեց աղօթրեց աղօթրեց աղօթրեց աղօթքըքըքըքը::::    Եւ ահա Եւ ահա Եւ ահա Եւ ահա 
յանյանյանյանկարծկարծկարծկարծ    արեարեարեարեւու լոյւու լոյւու լոյւու լոյսէն ասէն ասէն ասէն աւեւեւեւելի փայլի փայլի փայլի փայլուն ու պայլուն ու պայլուն ու պայլուն ու պայծառ լոյս ծառ լոյս ծառ լոյս ծառ լոյս 
մը եկաւ պայմը եկաւ պայմը եկաւ պայմը եկաւ պայծածածածառառառառակերկերկերկերպել Քրիսպել Քրիսպել Քրիսպել Քրիստոտոտոտոսի դէմսի դէմսի դէմսի դէմքը եւ հանքը եւ հանքը եւ հանքը եւ հան----
դերդերդերդերձանձանձանձանքըքըքըքը::::    ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալեալեալեալներ արթններ արթններ արթններ արթնցան իրենց թմբիցան իրենց թմբիցան իրենց թմբիցան իրենց թմբիրէն եւ րէն եւ րէն եւ րէն եւ 
շլաշլաշլաշլացած՝ զՔրիսցած՝ զՔրիսցած՝ զՔրիսցած՝ զՔրիստոս պատոս պատոս պատոս պարուրուրուրուրող ակրող ակրող ակրող ակնախնախնախնախտիղ լոյտիղ լոյտիղ լոյտիղ լոյսէն, սէն, սէն, սէն, 
սկսան շփել իրենց աչսկսան շփել իրենց աչսկսան շփել իրենց աչսկսան շփել իրենց աչքեքեքեքերըրըրըրը::::    Ու երբ կաՈւ երբ կաՈւ երբ կաՈւ երբ կարող եղան իրենց րող եղան իրենց րող եղան իրենց րող եղան իրենց 
աչաչաչաչքեքեքեքերը բարը բարը բարը բանալ, տենալ, տենալ, տենալ, տեսան Տէսան Տէսան Տէսան Տէրը սպիրը սպիրը սպիրը սպիտատատատակակակակափայլ հափայլ հափայլ հափայլ հագուստգուստգուստգուստ----
նենենեներով եւ ճարով եւ ճարով եւ ճարով եւ ճառառառառագայգայգայգայթող դէմթող դէմթող դէմթող դէմքով, եւ իր երքով, եւ իր երքով, եւ իր երքով, եւ իր երկու կողկու կողկու կողկու կողմեմեմեմերը րը րը րը 
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երերերերկու լուկու լուկու լուկու լուսասասասաւոր անւոր անւոր անւոր անձեր. մին՝ Մովձեր. մին՝ Մովձեր. մին՝ Մովձեր. մին՝ Մովսէսէսէսէսը եւ միւսը եւ միւսը եւ միւսը եւ միւսը՝ Եղսը՝ Եղսը՝ Եղսը՝ Եղիիիիանանանան::::    
Իրենց պաԻրենց պաԻրենց պաԻրենց պակուկուկուկուցուցուցուցումին մէջ առաքմին մէջ առաքմին մէջ առաքմին մէջ առաքեալեալեալեալներ կարներ կարներ կարներ կարկակակակամեմեմեմեցան եւ ցան եւ ցան եւ ցան եւ 
կրկին Պետկրկին Պետկրկին Պետկրկին Պետրոս էր որ խօրոս էր որ խօրոս էր որ խօրոս էր որ խօսեսեսեսեցաւ. ցաւ. ցաւ. ցաւ. ,,,,Տէր, եթէ լաւ է այսՏէր, եթէ լաւ է այսՏէր, եթէ լաւ է այսՏէր, եթէ լաւ է այստեղ, տեղ, տեղ, տեղ, 
հրահրահրահրամամամամայէ որ երեք տայէ որ երեք տայէ որ երեք տայէ որ երեք տաղաղաղաղաւարւարւարւարներ շիներ շիներ շիներ շինենք, մէնենք, մէնենք, մէնենք, մէկը քեկը քեկը քեկը քեզի եւ զի եւ զի եւ զի եւ 
միւսմիւսմիւսմիւսնենենեները Մովրը Մովրը Մովրը Մովսէսէսէսէսին ու Եղսին ու Եղսին ու Եղսին ու Եղիաիաիաիայինյինյինյին»»»»::::    Բայց ահա յանԲայց ահա յանԲայց ահա յանԲայց ահա յանկարծ կարծ կարծ կարծ 
այդ հրաայդ հրաայդ հրաայդ հրաշաշաշաշալի եւ լուլի եւ լուլի եւ լուլի եւ լուսասասասաւոր տեւոր տեւոր տեւոր տեսասասասարարարարանը աննը աննը աննը անհեհեհեհետատատատացաւ, ցաւ, ցաւ, ցաւ, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ լուտեւ լուտեւ լուտեւ լուսասասասաւոր ամպ մը եկաւ ու ծածւոր ամպ մը եկաւ ու ծածւոր ամպ մը եկաւ ու ծածւոր ամպ մը եկաւ ու ծածկեց զՔրիսկեց զՔրիսկեց զՔրիսկեց զՔրիս----
տոս եւ երտոս եւ երտոս եւ երտոս եւ երկու մարկու մարկու մարկու մարգագագագարէրէրէրէնենենեները, եւրը, եւրը, եւրը, եւ    ամամամամպին մէպին մէպին մէպին մէջէն ահագջէն ահագջէն ահագջէն ահագ----
նանանանալուր ձայն մը տուաւ Աստլուր ձայն մը տուաւ Աստլուր ձայն մը տուաւ Աստլուր ձայն մը տուաւ Աստուաուաուաուածածածածային պատյին պատյին պատյին պատգագագագամը. մը. մը. մը. ,,,,Դա Դա Դա Դա 
է որէ որէ որէ որդի իմ սիդի իմ սիդի իմ սիդի իմ սիրերերերելի ընդ որ հալի ընդ որ հալի ընդ որ հալի ընդ որ հաճեճեճեճեցայ, դմա լուացայ, դմա լուացայ, դմա լուացայ, դմա լուարուքրուքրուքրուք»»»»::::    
ԱշաԱշաԱշաԱշակերտկերտկերտկերտներ ի լուր այս երկներ ի լուր այս երկներ ի լուր այս երկներ ի լուր այս երկնանանանային բարյին բարյին բարյին բարբաբաբաբառին, իրենց ռին, իրենց ռին, իրենց ռին, իրենց 
երեսերեսերեսերեսնենենեներուն վրայ գերուն վրայ գերուն վրայ գերուն վրայ գետին ինտին ինտին ինտին ինկան սարկան սարկան սարկան սարսասասասափափափափահարհարհարհար::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
իրենց աչիրենց աչիրենց աչիրենց աչքեքեքեքերը վեր բարձրը վեր բարձրը վեր բարձրը վեր բարձրարարարացուցուցուցուցին, տեցին, տեցին, տեցին, տեսան զՔրիսսան զՔրիսսան զՔրիսսան զՔրիստոս տոս տոս տոս 
իրենց մօիրենց մօիրենց մօիրենց մօտիկ, կարտիկ, կարտիկ, կարտիկ, կարծէք ոչինչ ըլծէք ոչինչ ըլծէք ոչինչ ըլծէք ոչինչ ըլլար պալար պալար պալար պատատատատահած, կարհած, կարհած, կարհած, կարծես ծես ծես ծես 
բնաւ փոբնաւ փոբնաւ փոբնաւ փոփոփոփոփոխուխուխուխութիւն տեթիւն տեթիւն տեթիւն տեղի ուղի ուղի ուղի ունենենենեցած չըլցած չըլցած չըլցած չըլլարլարլարլար::::    

Բայց առաքԲայց առաքԲայց առաքԲայց առաքեալեալեալեալնենենեներուն մէջ էր կարուն մէջ էր կարուն մէջ էր կարուն մէջ էր կատարտարտարտարուած փոուած փոուած փոուած փոփոփոփոփո----
խուխուխուխութիւնը. երկնթիւնը. երկնթիւնը. երկնթիւնը. երկնքէն հնչող Աստքէն հնչող Աստքէն հնչող Աստքէն հնչող Աստուաուաուաուածածածածային ձայյին ձայյին ձայյին ձայնը սթանը սթանը սթանը սթա----
փեփեփեփեցուցուցուցուցած էր զիցած էր զիցած էր զիցած էր զիրենք, եւ իրենցրենք, եւ իրենցրենք, եւ իրենցրենք, եւ իրենց    ներներներներքին մարքին մարքին մարքին մարդըդըդըդը::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիս----
տոտոտոտոսէ ճասէ ճասէ ճասէ ճառառառառագայգայգայգայթող լոյթող լոյթող լոյթող լոյսը բասը բասը բասը բացած էր իրենց հոգցած էր իրենց հոգցած էր իրենց հոգցած էր իրենց հոգւոյ աչւոյ աչւոյ աչւոյ աչքեքեքեքե----
րըրըրըրը::::    Ու այժմ իրենք տարՈւ այժմ իրենք տարՈւ այժմ իրենք տարՈւ այժմ իրենք տարբեր աչբեր աչբեր աչբեր աչքով էր որ կը նաքով էր որ կը նաքով էր որ կը նաքով էր որ կը նայէյէյէյէին ին ին ին 
իրենց Վարիրենց Վարիրենց Վարիրենց Վարդադադադապեպեպեպետին, որուն մէջ կը ճատին, որուն մէջ կը ճատին, որուն մէջ կը ճատին, որուն մէջ կը ճառառառառագայգայգայգայթէր լոյսթէր լոյսթէր լոյսթէր լոյս----
աստաստաստաստուաուաուաուածուծուծուծութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալեալեալեալներ Թաներ Թաներ Թաներ Թափօր լեփօր լեփօր լեփօր լերան վրայ րան վրայ րան վրայ րան վրայ 
իրեիրեիրեիրե´́́́նք ալ այնք ալ այնք ալ այնք ալ այլալալալակերկերկերկերպեպեպեպեցան հոգիցան հոգիցան հոգիցան հոգիով, վեով, վեով, վեով, վերարարարանոնոնոնորորորորոգեգեգեգեցին ցին ցին ցին 
հոն պատհոն պատհոն պատհոն պատկեկեկեկերը Քրիսրը Քրիսրը Քրիսրը Քրիստոտոտոտոսի Աստսի Աստսի Աստսի Աստուաուաուաուածուծուծուծութեան, վեթեան, վեթեան, վեթեան, վերարարարանոնոնոնո----
րորորորոգեգեգեգեցին եւ ամցին եւ ամցին եւ ամցին եւ ամրարարարացուցուցուցուցին իրենց հացին իրենց հացին իրենց հացին իրենց հաւատւատւատւատքը Անոր հանքը Անոր հանքը Անոր հանքը Անոր հան----
դէպ եւ այդ նոդէպ եւ այդ նոդէպ եւ այդ նոդէպ եւ այդ նորոգրոգրոգրոգուած պատուած պատուած պատուած պատկերն ու հակերն ու հակերն ու հակերն ու հաւատւատւատւատքը անաքը անաքը անաքը անա----
ղարտ ու անղարտ ու անղարտ ու անղարտ ու անխախտ պախախտ պախախտ պախախտ պահեհեհեհեցին իրենց հոցին իրենց հոցին իրենց հոցին իրենց հոգիգիգիգինենենեներուն խորուն խորուն խորուն խորըրըրըրը::::    
Եւ աւեԵւ աւեԵւ աւեԵւ աւելի ուշ, երլի ուշ, երլի ուշ, երլի ուշ, երբ Քրիսբ Քրիսբ Քրիսբ Քրիստոս երտոս երտոս երտոս երկինք բարձկինք բարձկինք բարձկինք բարձրարարարացաւ, անոնք ցաւ, անոնք ցաւ, անոնք ցաւ, անոնք 
այդ պատայդ պատայդ պատայդ պատկեկեկեկերը ուրը ուրը ուրը ունենենենենանանանալով իրենց դիլով իրենց դիլով իրենց դիլով իրենց դիմաց ու այդ համաց ու այդ համաց ու այդ համաց ու այդ հաւաւաւաւա----
տոյ ամուր վատոյ ամուր վատոյ ամուր վատոյ ամուր վահահահահանը ունը ունը ունը ունենենենենանանանալով իրենց պաշտլով իրենց պաշտլով իրենց պաշտլով իրենց պաշտպան՝ անպան՝ անպան՝ անպան՝ ան----
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սայսայսայսայթաք եւ անթաք եւ անթաք եւ անթաք եւ անդեդեդեդեդեւ քադեւ քադեւ քադեւ քալելելելեցին իրենց առացին իրենց առացին իրենց առացին իրենց առաքեքեքեքելուլուլուլութեան թեան թեան թեան 
տատատատատաստաստաստասկոտ ճամկոտ ճամկոտ ճամկոտ ճամբէն, զոր Ինք՝ Քրիսբէն, զոր Ինք՝ Քրիսբէն, զոր Ինք՝ Քրիսբէն, զոր Ինք՝ Քրիստոս էր գծածտոս էր գծածտոս էր գծածտոս էր գծած::::    
Իրենց տքնաԻրենց տքնաԻրենց տքնաԻրենց տքնաջանջանջանջան    աշաշաշաշխախախախատանտանտանտանքով անոնք յաքով անոնք յաքով անոնք յաքով անոնք յաջոջոջոջողեղեղեղեցան ցան ցան ցան 
իրենց գաիրենց գաիրենց գաիրենց գացած երցած երցած երցած երկիրկիրկիրկիրնենենեները առրը առրը առրը առնել փրկանել փրկանել փրկանել փրկարար խարար խարար խարար խաչին քաչին քաչին քաչին քա----
ռառառառաթեւ հոթեւ հոթեւ հոթեւ հովանիվանիվանիվանիին տակ, ու իրենց քաին տակ, ու իրենց քաին տակ, ու իրենց քաին տակ, ու իրենց քարորորորոզուզուզուզութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով րով րով րով 
ժոժոժոժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեներուն փորուն փորուն փորուն փոխանխանխանխանցեցեցեցեցին իրենց մէջ կենցին իրենց մէջ կենցին իրենց մէջ կենցին իրենց մէջ կենդադադադանի ու նի ու նի ու նի ու 
անաանաանաանաղարտ պաղարտ պաղարտ պաղարտ պահած Քրիսհած Քրիսհած Քրիսհած Քրիստոտոտոտոսի Աստսի Աստսի Աստսի Աստուաուաուաուածուծուծուծութեան այդ թեան այդ թեան այդ թեան այդ 
հահահահարարարարազատ լզատ լզատ լզատ լոյսոյսոյսոյս----պատպատպատպատկեկեկեկերըրըրըրը::::    

ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալեալեալեալներ Քրիստոներ Քրիստոներ Քրիստոներ Քրիստոսի լուսի լուսի լուսի լուսասասասաճաճաճաճառագ պատռագ պատռագ պատռագ պատկեկեկեկերը րը րը րը 
իրենց մէջ ուիրենց մէջ ուիրենց մէջ ուիրենց մէջ ունենենենենանանանալով միշտ քալով միշտ քալով միշտ քալով միշտ քալելելելեցին լուցին լուցին լուցին լուսոյ մէսոյ մէսոյ մէսոյ մէջէն եւ ջէն եւ ջէն եւ ջէն եւ 
եկան ժոեկան ժոեկան ժոեկան ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեները բարը բարը բարը բանանանանալու այդ լոյլու այդ լոյլու այդ լոյլու այդ լոյսին ու զասին ու զասին ու զասին ու զանոնք նոնք նոնք նոնք 
հահահահաղորղորղորղորդուդուդուդութեան մէջ դնեթեան մէջ դնեթեան մէջ դնեթեան մէջ դնելու Ասլու Ասլու Ասլու Աստուտուտուտուծոյ եւ իրենց նմանծոյ եւ իրենց նմանծոյ եւ իրենց նմանծոյ եւ իրենց նմաննենենենե----
րուն հետրուն հետրուն հետրուն հետ::::    ՀաՀաՀաՀաղորղորղորղորդուդուդուդութիւն թիւն թիւն թիւն մը՝ ոչ սոմը՝ ոչ սոմը՝ ոչ սոմը՝ ոչ սովովովովորարարարական իմասկան իմասկան իմասկան իմաստով, տով, տով, տով, 
այլ սիայլ սիայլ սիայլ սիրոյ եւ եղրոյ եւ եղրոյ եւ եղրոյ եւ եղբայբայբայբայրուրուրուրութեանթեանթեանթեան::::    ՀաՀաՀաՀաղորղորղորղորդուդուդուդութիւն մը՝ որուն թիւն մը՝ որուն թիւն մը՝ որուն թիւն մը՝ որուն 
նանանանախախախախապայպայպայպայմանն է լոյմանն է լոյմանն է լոյմանն է լոյսը, որովսը, որովսը, որովսը, որովհեհեհեհետեւ ինչտեւ ինչտեւ ինչտեւ ինչպէս Յովպէս Յովպէս Յովպէս Յովհանհանհանհան----
նէս Առաքնէս Առաքնէս Առաքնէս Առաքեալ կեալ կեալ կեալ կ’’’’ըսէ նոյն թուղըսէ նոյն թուղըսէ նոյն թուղըսէ նոյն թուղթին մէջ, թին մէջ, թին մէջ, թին մէջ, ,,,,Այն որ իր եղԱյն որ իր եղԱյն որ իր եղԱյն որ իր եղ----
բայբայբայբայրը կը սիրը կը սիրը կը սիրը կը սիրէ, լոյրէ, լոյրէ, լոյրէ, լոյսի մէջ կը բնասի մէջ կը բնասի մէջ կը բնասի մէջ կը բնակի ու իր մէջ գայկի ու իր մէջ գայկի ու իր մէջ գայկի ու իր մէջ գայթակթակթակթակ----
ղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւն    չկայ. բայց այն որ կչկայ. բայց այն որ կչկայ. բայց այն որ կչկայ. բայց այն որ կ’’’’ատէ իր եղատէ իր եղատէ իր եղատէ իր եղբայբայբայբայրը, խարը, խարը, խարը, խաւաւաւաւարի րի րի րի 
մէջ է ու խամէջ է ու խամէջ է ու խամէջ է ու խաւաւաւաւարի մէրի մէրի մէրի մէջէն կը քաջէն կը քաջէն կը քաջէն կը քալէլէլէլէ» » » » (Ա.Յհ 1.10(Ա.Յհ 1.10(Ա.Յհ 1.10(Ա.Յհ 1.10----11)11)11)11)::::    

Մեր եկեՄեր եկեՄեր եկեՄեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ սուրբ հայւոյ սուրբ հայւոյ սուրբ հայւոյ սուրբ հայրերերերերը, վառրը, վառրը, վառրը, վառուած պայուած պայուած պայուած պայծածածածա----
ռառառառակերպըկերպըկերպըկերպը----    ւած Փրկչին լոյս պատւած Փրկչին լոյս պատւած Փրկչին լոյս պատւած Փրկչին լոյս պատկեկեկեկերորորորովը, իրենց մէջ վը, իրենց մէջ վը, իրենց մէջ վը, իրենց մէջ 
արթնարթնարթնարթնցուցուցուցուցին ու միշտ կենցին ու միշտ կենցին ու միշտ կենցին ու միշտ կենդադադադանի պանի պանի պանի պահեհեհեհեցին սիցին սիցին սիցին սիրոյ, հարոյ, հարոյ, հարոյ, հա----
ղորղորղորղորդդդդուուուութեան սկզբունթեան սկզբունթեան սկզբունթեան սկզբունքը, որով առաջքը, որով առաջքը, որով առաջքը, որով առաջնորդնորդնորդնորդուեուեուեուեցան իրենց ցան իրենց ցան իրենց ցան իրենց 
ծածածածառառառառայայայայական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի ամքի ամքի ամքի ամբողջ ընբողջ ընբողջ ընբողջ ընթացթացթացթացքին եւ ջաքին եւ ջաքին եւ ջաքին եւ ջանանանանացին ցին ցին ցին 
ստեղստեղստեղստեղծել իրերհանծել իրերհանծել իրերհանծել իրերհանդուրդուրդուրդուրժոժոժոժողուղուղուղութեան եւ հաթեան եւ հաթեան եւ հաթեան եւ համեմեմեմերաշրաշրաշրաշխուխուխուխու----
թեան մթնոթեան մթնոթեան մթնոթեան մթնոլորտ մը, ճշմարլորտ մը, ճշմարլորտ մը, ճշմարլորտ մը, ճշմարտատատատապէս ապպէս ապպէս ապպէս ապրերերերելու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի իսկ ապսի իսկ ապսի իսկ ապսի իսկ ապրած ու թերած ու թերած ու թերած ու թելադլադլադլադրած կեանրած կեանրած կեանրած կեանքըքըքըքը::::    ԱնԱնԱնԱն----
շուշտ,շուշտ,շուշտ,շուշտ,    լուլուլուլուսոյ այդ պատսոյ այդ պատսոյ այդ պատսոյ այդ պատկեկեկեկերը միշտ չմնաց իր անարը միշտ չմնաց իր անարը միշտ չմնաց իր անարը միշտ չմնաց իր անաղարտ ղարտ ղարտ ղարտ 
ու բիւու բիւու բիւու բիւրեղրեղրեղրեղեայ վիեայ վիեայ վիեայ վիճաճաճաճակին մէջ. սակին մէջ. սակին մէջ. սակին մէջ. սակայն ամէն դակայն ամէն դակայն ամէն դակայն ամէն դարու մէջ ալ րու մէջ ալ րու մէջ ալ րու մէջ ալ 
գտնուեգտնուեգտնուեգտնուեցան նացան նացան նացան նախանխանխանխանձախնձախնձախնձախնդիր եւ լուդիր եւ լուդիր եւ լուդիր եւ լուսոյ ճասոյ ճասոյ ճասոյ ճանանանանաչուչուչուչումին մին մին մին 



 

www.hygradaran.com 238 

նուիրնուիրնուիրնուիրուած սրբակուած սրբակուած սրբակուած սրբակեաց անեաց անեաց անեաց անձեր, որոնք յաձեր, որոնք յաձեր, որոնք յաձեր, որոնք յաճախ իրենց ճախ իրենց ճախ իրենց ճախ իրենց 
կեանկեանկեանկեանքով մաքքով մաքքով մաքքով մաքրերերերեցին ու պայցին ու պայցին ու պայցին ու պայծածածածառառառառացուցուցուցուցին կրկին այդ ցին կրկին այդ ցին կրկին այդ ցին կրկին այդ 
պապապապատտտտկեկեկեկերը՝ փորը՝ փորը՝ փորը՝ փոխանխանխանխանցեցեցեցելու հալու հալու հալու համար մեմար մեմար մեմար մեզի, որզի, որզի, որզի, որպէս ժապէս ժապէս ժապէս ժառանռանռանռան----
գորդգորդգորդգորդնենենեները իրենց գորրը իրենց գորրը իրենց գորրը իրենց գործին եւ Վարծին եւ Վարծին եւ Վարծին եւ Վարդադադադապետպետպետպետնենենեները Աստրը Աստրը Աստրը Աստուաուաուաուա----
ծածածածային ճշմարյին ճշմարյին ճշմարյին ճշմարտուտուտուտութեանթեանթեանթեան::::    

ԱյԱյԱյԱյսօր սասօր սասօր սասօր սակայն, ինչկայն, ինչկայն, ինչկայն, ինչպէ՞ս կրնանք մենք մեր մէջ պէ՞ս կրնանք մենք մեր մէջ պէ՞ս կրնանք մենք մեր մէջ պէ՞ս կրնանք մենք մեր մէջ 
ստեղստեղստեղստեղծել ու պածել ու պածել ու պածել ու պահել սէր ու հահել սէր ու հահել սէր ու հահել սէր ու հաղորղորղորղորդուդուդուդութիւն բղխեցթիւն բղխեցթիւն բղխեցթիւն բղխեցնող աննող աննող աննող ան----
մար լումար լումար լումար լուսոյ այդ պատսոյ այդ պատսոյ այդ պատսոյ այդ պատկեկեկեկերը,րը,րը,րը,----    ԿԿԿԿրնանք ընել ատիրնանք ընել ատիրնանք ընել ատիրնանք ընել ատիկա միկա միկա միկա մի----
այն այն բաայն այն բաայն այն բաայն այն բաբաբաբաբախուն հախուն հախուն հախուն հաւատւատւատւատքով, որով զօքով, որով զօքով, որով զօքով, որով զօրարարարացած առաքցած առաքցած առաքցած առաք----
եալեալեալեալներ ըններ ըններ ըններ ընդուդուդուդունենենենեցին իրենց մէջ աստցին իրենց մէջ աստցին իրենց մէջ աստցին իրենց մէջ աստուաուաուաուածածածածային գիյին գիյին գիյին գիտուտուտուտու----
թեան լոյթեան լոյթեան լոյթեան լոյսըսըսըսը::::    Ի. դաԻ. դաԻ. դաԻ. դարը մերը մերը մերը մեզի պարզի պարզի պարզի պարգեգեգեգեւած է ամէն տեւած է ամէն տեւած է ամէն տեւած է ամէն տեսասասասակի կի կի կի 
դիւդիւդիւդիւրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւններ փոներ փոներ փոներ փոխադխադխադխադրուրուրուրութեան եւ հաթեան եւ հաթեան եւ հաթեան եւ հաղորղորղորղորդակդակդակդակցուցուցուցու----
թեան. ընթեան. ընթեան. ընթեան. ընծածածածայած է ամէն տյած է ամէն տյած է ամէն տյած է ամէն տեեեեսասասասակի առակի առակի առակի առաւեւեւեւելուլուլուլութիւնթիւնթիւնթիւններ նիւներ նիւներ նիւներ նիւ----
թաթաթաթական վական վական վական վայելյելյելյելքի եւ հանքի եւ հանքի եւ հանքի եւ հանգիստ կեանգիստ կեանգիստ կեանգիստ կեանքիքիքիքի::::    Ամէն կողմ տաԱմէն կողմ տաԱմէն կողմ տաԱմէն կողմ տա----
րածրածրածրածուած են ուուած են ուուած են ուուած են ուսումն ու գիսումն ու գիսումն ու գիսումն ու գիտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԼուԼուԼուԼուսասասասաւորւորւորւորուած են ուած են ուած են ուած են 
քաքաքաքաղաքղաքղաքղաքնենենեները, լուրը, լուրը, լուրը, լուսասասասաւորւորւորւորուած են մարուած են մարուած են մարուած են մարդոց մտքեդոց մտքեդոց մտքեդոց մտքերը եւ մենք րը եւ մենք րը եւ մենք րը եւ մենք 
կը լոկը լոկը լոկը լողանք լոյղանք լոյղանք լոյղանք լոյսեսեսեսերու առարու առարու առարու առատուտուտուտութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    Մեր այՄեր այՄեր այՄեր այսօրսօրսօրսօրուան ուան ուան ուան 
կեակեակեակեաննննքին սա հաքին սա հաքին սա հաքին սա համայմայմայմայնանանանական պատկան պատկան պատկան պատկեկեկեկերը սարը սարը սարը սակայն միշտ կը կայն միշտ կը կայն միշտ կը կայն միշտ կը 
մնայ որոշ մթումնայ որոշ մթումնայ որոշ մթումնայ որոշ մթութեան մէջ, կաթեան մէջ, կաթեան մէջ, կաթեան մէջ, կարօտ՝ ճշմարօտ՝ ճշմարօտ՝ ճշմարօտ՝ ճշմարիտ լոյրիտ լոյրիտ լոյրիտ լոյսին, որ սին, որ սին, որ սին, որ 
մարմարմարմարդոց կեանդոց կեանդոց կեանդոց կեանքին մէջ պէտք է ցաքին մէջ պէտք է ցաքին մէջ պէտք է ցաքին մէջ պէտք է ցաթի՝ զայն լութի՝ զայն լութի՝ զայն լութի՝ զայն լուսասասասաւուուուորերերերելու լու լու լու 
հահահահամար. համար. համար. համար. հակակակակառակ լոյռակ լոյռակ լոյռակ լոյսեսեսեսերու առարու առարու առարու առատուտուտուտութեան, մարթեան, մարթեան, մարթեան, մարդիկ չեն դիկ չեն դիկ չեն դիկ չեն 
ճանչճանչճանչճանչնար զինար զինար զինար զիրար իրարար իրարար իրարար իրա´́́́ւ կերւ կերւ կերւ կերպով եւ չեն մօպով եւ չեն մօպով եւ չեն մօպով եւ չեն մօտտտտեեեենար իրանար իրանար իրանար իրա----
րու հոգիի ճամրու հոգիի ճամրու հոգիի ճամրու հոգիի ճամբովբովբովբով::::    ՀաՀաՀաՀակակակակառակ ամեռակ ամեռակ ամեռակ ամենօրնօրնօրնօրեայ շփումեայ շփումեայ շփումեայ շփումնենենենե----
րուն, հանրուն, հանրուն, հանրուն, հանդիդիդիդիպումպումպումպումնենենեներուն եւ բազրուն եւ բազրուն եւ բազրուն եւ բազմամամամապիպիպիպիսի յասի յասի յասի յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն իրար հետ, մարրուն իրար հետ, մարրուն իրար հետ, մարրուն իրար հետ, մարդոց մէջ չկայ հադոց մէջ չկայ հադոց մէջ չկայ հադոց մէջ չկայ հաղորղորղորղորդակդակդակդակ----
ցուցուցուցութիւնը իր ճշմաթիւնը իր ճշմաթիւնը իր ճշմաթիւնը իր ճշմարիտ իմասրիտ իմասրիտ իմասրիտ իմաստին մէջ, որովտին մէջ, որովտին մէջ, որովտին մէջ, որովհեհեհեհետեւ ցամտեւ ցամտեւ ցամտեւ ցամ----
քած է աստքած է աստքած է աստքած է աստուաուաուաուածածածածային լույին լույին լույին լուսոյ ցայսոյ ցայսոյ ցայսոյ ցայտաղտաղտաղտաղբբբբիւիւիւիւրը իրենց մէջրը իրենց մէջրը իրենց մէջրը իրենց մէջ::::    
ՆիւՆիւՆիւՆիւթաթաթաթական լոյկան լոյկան լոյկան լոյսեսեսեսերու շռայրու շռայրու շռայրու շռայլուլուլուլութեթեթեթենէն շլանէն շլանէն շլանէն շլացած՝ մարցած՝ մարցած՝ մարցած՝ մարդիկ դիկ դիկ դիկ 
իրենց աչիրենց աչիրենց աչիրենց աչքեքեքեքերը չեն դարձրը չեն դարձրը չեն դարձրը չեն դարձներ Արեներ Արեներ Արեներ Արեւուն, չեն բաւուն, չեն բաւուն, չեն բաւուն, չեն բանար իրենց նար իրենց նար իրենց նար իրենց 
հոգհոգհոգհոգւոյ աչւոյ աչւոյ աչւոյ աչքեքեքեքերը, անրը, անրը, անրը, անկից ներս ընկից ներս ընկից ներս ընկից ներս ընդուդուդուդունենենենելու հալու հալու հալու համար ճամար ճամար ճամար ճառառառառա----
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գայգայգայգայթը ճշմաթը ճշմաթը ճշմաթը ճշմարիտ լուրիտ լուրիտ լուրիտ լուսոյն, մեր Ասսոյն, մեր Ասսոյն, մեր Ասսոյն, մեր Աստուտուտուտուծոյն, այլ կուծոյն, այլ կուծոյն, այլ կուծոյն, այլ կուրարարարացած ցած ցած ցած 
հոգիհոգիհոգիհոգիին մէջ տիին մէջ տիին մէջ տիին մէջ տիրող խարող խարող խարող խաւաւաւաւարէն՝ կորսնրէն՝ կորսնրէն՝ կորսնրէն՝ կորսնցուցուցուցուցած են իրենց ցած են իրենց ցած են իրենց ցած են իրենց 
ղեկն ու ուղղեկն ու ուղղեկն ու ուղղեկն ու ուղղուղուղուղութիւնը եւ չեն գիթիւնը եւ չեն գիթիւնը եւ չեն գիթիւնը եւ չեն գիտեր թէ ուր կտեր թէ ուր կտեր թէ ուր կտեր թէ ուր կ’’’’երերերերթան, ուր թան, ուր թան, ուր թան, ուր 
կը դիկը դիկը դիկը դիմենմենմենմեն::::    

Արդ, որԱրդ, որԱրդ, որԱրդ, որպէսպէսպէսպէսզի այս կեանզի այս կեանզի այս կեանզի այս կեանքին մէջ չըլքին մէջ չըլքին մէջ չըլքին մէջ չըլլանք պարլանք պարլանք պարլանք պարզազազազա----
պէս կոյր անպէս կոյր անպէս կոյր անպէս կոյր անցորդցորդցորդցորդներ, դէպներ, դէպներ, դէպներ, դէպքեքեքեքերու հորու հորու հորու հոսանսանսանսանքին հետ քշուող քին հետ քշուող քին հետ քշուող քին հետ քշուող 
աննաննաննաննպապապապատակ գոտակ գոտակ գոտակ գոյույույույութիւն մը, այլ կաթիւն մը, այլ կաթիւն մը, այլ կաթիւն մը, այլ կարերերերենանք գինանք գինանք գինանք գիտտտտաաաակից կից կից կից 
կերկերկերկերպով առաջպով առաջպով առաջպով առաջնորնորնորնորդել մենք զմեզ եւ գիդել մենք զմեզ եւ գիդել մենք զմեզ եւ գիդել մենք զմեզ եւ գիտակտակտակտակցօցօցօցօրէն ապրէն ապրէն ապրէն ապրիլ րիլ րիլ րիլ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի ապսի ապսի ապսի ապրած ու թերած ու թերած ու թերած ու թելադլադլադլադրած կեանրած կեանրած կեանրած կեանքը, դարձքը, դարձքը, դարձքը, դարձնենք նենք նենք նենք 
մեր հոգմեր հոգմեր հոգմեր հոգւոյ աչւոյ աչւոյ աչւոյ աչքեքեքեքերը դէրը դէրը դէրը դէպի ճշմապի ճշմապի ճշմապի ճշմարիտ լոյրիտ լոյրիտ լոյրիտ լոյսը՝ պայսը՝ պայսը՝ պայսը՝ պայծածածածառառառառա----
կերպկերպկերպկերպուած Լոյսուած Լոյսուած Լոյսուած Լոյս----ՓրկիՓրկիՓրկիՓրկիչը, դնենք մեր կեանչը, դնենք մեր կեանչը, դնենք մեր կեանչը, դնենք մեր կեանքը Ասքը Ասքը Ասքը Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
լոյլոյլոյլոյսին մէջ եւ Ասսին մէջ եւ Ասսին մէջ եւ Ասսին մէջ եւ Աստուտուտուտուծոյ աչծոյ աչծոյ աչծոյ աչքին ներքին ներքին ներքին ներքեւ, որքեւ, որքեւ, որքեւ, որպէսպէսպէսպէսզի միշտ զի միշտ զի միշտ զի միշտ 
լուլուլուլուսոյ մէսոյ մէսոյ մէսոյ մէջէն քաջէն քաջէն քաջէն քալենք եւ լեցլենք եւ լեցլենք եւ լեցլենք եւ լեցուած Աստուած Աստուած Աստուած Աստուաուաուաուածածածածային սիյին սիյին սիյին սիրոյ եւ րոյ եւ րոյ եւ րոյ եւ 
եղեղեղեղբայբայբայբայրուրուրուրութեան անթեան անթեան անթեան անկեղծ զգակեղծ զգակեղծ զգակեղծ զգացումցումցումցումնենենեներով, ապրով, ապրով, ապրով, ապրինք քրիսրինք քրիսրինք քրիսրինք քրիս----
տոտոտոտոնէնէնէնէաաաական իրական իրական իրական իրա´́́́ւ կեանւ կեանւ կեանւ կեանքը եւ այժքը եւ այժքը եւ այժքը եւ այժմէն իսկ այս աշմէն իսկ այս աշմէն իսկ այս աշմէն իսկ այս աշխարխարխարխար----
հի վրայ իրահի վրայ իրահի վրայ իրահի վրայ իրագորգորգորգործենք հոծենք հոծենք հոծենք հոգեգեգեգեւոր արւոր արւոր արւոր արքաքաքաքայույույույութիւնը, ի փառս թիւնը, ի փառս թիւնը, ի փառս թիւնը, ի փառս 
ԱմեԱմեԱմեԱմենանանանասուրբ Երսուրբ Երսուրբ Երսուրբ Երրորրորրորրորդուդուդուդութեան եւ ի պայթեան եւ ի պայթեան եւ ի պայթեան եւ ի պայծածածածառուռուռուռութիւն Քրիսթիւն Քրիսթիւն Քրիսթիւն Քրիս----
տոտոտոտոսի Սուրբ Եկեսի Սուրբ Եկեսի Սուրբ Եկեսի Սուրբ Եկեղեցղեցղեցղեցւոյն. Ամէնւոյն. Ամէնւոյն. Ամէնւոյն. Ամէն::::    
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ԶԱՍՏՈՒԱԾ ՏԵՍՆԵԼԶԱՍՏՈՒԱԾ ՏԵՍՆԵԼԶԱՍՏՈՒԱԾ ՏԵՍՆԵԼԶԱՍՏՈՒԱԾ ՏԵՍՆԵԼ    

    
,,,,ԵրանիԵրանիԵրանիԵրանի՜՜՜՜    այնոցիկ, որ սուրբ այնոցիկ, որ սուրբ այնոցիկ, որ սուրբ այնոցիկ, որ սուրբ 

են սրտիւք, զի նոքա զԱստուած են սրտիւք, զի նոքա զԱստուած են սրտիւք, զի նոքա զԱստուած են սրտիւք, զի նոքա զԱստուած 
տեսցենտեսցենտեսցենտեսցեն»»»»::::                     ( ( ( (Մտ 5.8)Մտ 5.8)Մտ 5.8)Մտ 5.8)    

    
ԳեԳեԳեԳերարարարագոյն բաղգոյն բաղգոյն բաղգոյն բաղձանձանձանձանքը, զոր իւքը, զոր իւքը, զոր իւքը, զոր իւրարարարաքանքանքանքանչիւր հաչիւր հաչիւր հաչիւր հաւաւաւաւատատատատա----

ցող եւ մացող եւ մացող եւ մացող եւ մանանանանաւանդ խուանդ խուանդ խուանդ խորունկ հարունկ հարունկ հարունկ հաւաւաւաւատատատատացող անցող անցող անցող անհատ կհատ կհատ կհատ կ’’’’ուուուու----
նենենենենայ նայ նայ նայ ––––    տիտիտիտիրարարարանալ սրտի սրբունալ սրտի սրբունալ սրտի սրբունալ սրտի սրբութեան եւ արթեան եւ արթեան եւ արթեան եւ արժաժաժաժանանանանանալ նալ նալ նալ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ տեծոյ տեծոյ տեծոյ տեսուսուսուսութեանթեանթեանթեան::::    Եւ ՔրիսԵւ ՔրիսԵւ ՔրիսԵւ Քրիստոս երատոս երատոս երատոս երանի~ կը կարնի~ կը կարնի~ կը կարնի~ կը կար----
դայ անոնց, որոնք այդ շնորհդայ անոնց, որոնք այդ շնորհդայ անոնց, որոնք այդ շնորհդայ անոնց, որոնք այդ շնորհքը ընքը ընքը ընքը ընդուդուդուդունենենենելու պատլու պատլու պատլու պատրաստ րաստ րաստ րաստ 
են, որովեն, որովեն, որովեն, որովհեհեհեհետեւ բոտեւ բոտեւ բոտեւ բոլոլոլոլորին տրուած չէ անիրին տրուած չէ անիրին տրուած չէ անիրին տրուած չէ անիկա, այլ անոնց, կա, այլ անոնց, կա, այլ անոնց, կա, այլ անոնց, 
որոնք աստորոնք աստորոնք աստորոնք աստուաուաուաուածածածածային սիյին սիյին սիյին սիրով ջրով ջրով ջրով ջերերերերմամամամացուցուցուցուցած իրենց հոցած իրենց հոցած իրենց հոցած իրենց հո----
գին, կը վագին, կը վագին, կը վագին, կը վանեն իրենց սրտենեն իրենց սրտենեն իրենց սրտենեն իրենց սրտերէն ամէն չար մտարէն ամէն չար մտարէն ամէն չար մտարէն ամէն չար մտածում, ծում, ծում, ծում, 
ամէն թշնաամէն թշնաամէն թշնաամէն թշնամամամամանք, ամէն բիծ, եւ սրտի կանք, ամէն բիծ, եւ սրտի կանք, ամէն բիծ, եւ սրտի կանք, ամէն բիծ, եւ սրտի կատարտարտարտարեալ մաքեալ մաքեալ մաքեալ մաք----
րուրուրուրութեամբ, անթեամբ, անթեամբ, անթեամբ, անկեղծ հակեղծ հակեղծ հակեղծ հաւատւատւատւատքով ու աղօթքով ու աղօթքով ու աղօթքով ու աղօթքով կը նուիրքով կը նուիրքով կը նուիրքով կը նուիր----
ուին Ասուին Ասուին Ասուին Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ::::    

Սուրբ սիրտ բաՍուրբ սիրտ բաՍուրբ սիրտ բաՍուրբ սիրտ բացատցատցատցատրուրուրուրութեամբ կը հասկթեամբ կը հասկթեամբ կը հասկթեամբ կը հասկնանք նանք նանք նանք 
մարդմարդմարդմարդկակակակային սրտի, հոգիի եյին սրտի, հոգիի եյին սրտի, հոգիի եյին սրտի, հոգիի եւ մտքի աւ մտքի աւ մտքի աւ մտքի ա´́́́յն մաքյն մաքյն մաքյն մաքրարարարագոյն եւ գոյն եւ գոյն եւ գոյն եւ 
պարպարպարպարզազազազագոյն վիգոյն վիգոյն վիգոյն վիճաճաճաճակը, որ վիկը, որ վիկը, որ վիկը, որ վիճակն է երկճակն է երկճակն է երկճակն է երկրարարարաւոր բիւոր բիւոր բիւոր բիծեծեծեծերէ եւ րէ եւ րէ եւ րէ եւ 
ախախախախտետետետերէ զերծ մարրէ զերծ մարրէ զերծ մարրէ զերծ մարդուն, առադուն, առադուն, առադուն, առաջիջիջիջի´́́́ն մարն մարն մարն մարդուն, որ աստդուն, որ աստդուն, որ աստդուն, որ աստ----
ուաուաուաուածածածածային արարյին արարյին արարյին արարչաչաչաչագործ մատգործ մատգործ մատգործ մատնենենեներուն դրոշրուն դրոշրուն դրոշրուն դրոշմը կը կրէր իրմը կը կրէր իրմը կը կրէր իրմը կը կրէր իր    
վրայ, իսկ իր ներվրայ, իսկ իր ներվրայ, իսկ իր ներվրայ, իսկ իր ներսիսիսիսիդին` անադին` անադին` անադին` անապակ աղպակ աղպակ աղպակ աղբիւրբիւրբիւրբիւրնենենեներու վճիտ րու վճիտ րու վճիտ րու վճիտ 
հահահահայեյեյեյելին, որլին, որլին, որլին, որուն մէջ կը ցոուն մէջ կը ցոուն մէջ կը ցոուն մէջ կը ցոլալալալանար Ասնար Ասնար Ասնար Աստուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատկեկեկեկերը, րը, րը, րը, 
աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային նմային նմային նմային նմանունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ԱրեԱրեԱրեԱրեւելւելւելւելեան եկեեան եկեեան եկեեան եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեներու աստրու աստրու աստրու աստուաուաուաուածածածածաբաբաբաբանանանանական կան կան կան 
մտամտամտամտածոծոծոծողուղուղուղութեան հաթեան հաթեան հաթեան համամամամաձայն, մարձայն, մարձայն, մարձայն, մարդը իր անդը իր անդը իր անդը իր անկուկուկուկումին հեմին հեմին հեմին հե----
տետետետեւանւանւանւանքով չկորսնքով չկորսնքով չկորսնքով չկորսնցուցցուցցուցցուց    կամ իր մէջ չջնջեց պատկամ իր մէջ չջնջեց պատկամ իր մէջ չջնջեց պատկամ իր մէջ չջնջեց պատկեկեկեկերը րը րը րը 
աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային այդ նմային այդ նմային այդ նմային այդ նմանունունունութեաթեաթեաթեանննն::::    ԹէԹէԹէԹէեւ մեղեւ մեղեւ մեղեւ մեղքին պատքին պատքին պատքին պատ----
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ճաճաճաճառով այդ պատռով այդ պատռով այդ պատռով այդ պատկեկեկեկերը աղօրը աղօրը աղօրը աղօտատատատացաւ հետզցաւ հետզցաւ հետզցաւ հետզհեհեհեհետէ եւ ծածկտէ եւ ծածկտէ եւ ծածկտէ եւ ծածկ----
ուեուեուեուեցաւ, սացաւ, սացաւ, սացաւ, սակայն իրեն մնակայն իրեն մնակայն իրեն մնակայն իրեն մնացին մաքրցին մաքրցին մաքրցին մաքրուեուեուեուելու, առալու, առալու, առալու, առաջին վիջին վիջին վիջին վի----
ճաճաճաճակին դառկին դառկին դառկին դառնանանանալու հնալու հնալու հնալու հնարարարարաւուուուորուրուրուրութիւնը եւ Ասթիւնը եւ Ասթիւնը եւ Ասթիւնը եւ Աստուտուտուտուծոյ տեծոյ տեծոյ տեծոյ տե----
սուսուսուսութիւնը վաթիւնը վաթիւնը վաթիւնը վայեյեյեյելելելելելու շնորհլու շնորհլու շնորհլու շնորհքըքըքըքը::::    Եւ ՔրիսԵւ ՔրիսԵւ ՔրիսԵւ Քրիստոս իր քատոս իր քատոս իր քատոս իր քարորորորոզուզուզուզու----
թեանց ընթեանց ընթեանց ընթեանց ընթացթացթացթացքինքինքինքին    ջաջաջաջանաց մարնաց մարնաց մարնաց մարդոց գիդոց գիդոց գիդոց գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
արթնցարթնցարթնցարթնցնել` ցոյց տանել` ցոյց տանել` ցոյց տանել` ցոյց տալով այդ հնալով այդ հնալով այդ հնալով այդ հնարարարարաւուուուորուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները որրը որրը որրը որ----
պէս փրկուպէս փրկուպէս փրկուպէս փրկութեան միթեան միթեան միթեան միջոց եւ առիթջոց եւ առիթջոց եւ առիթջոց եւ առիթ::::    

,,,,ԵրաԵրաԵրաԵրանի~ անոնց, որոնք սրտով սուրբ են, որովնի~ անոնց, որոնք սրտով սուրբ են, որովնի~ անոնց, որոնք սրտով սուրբ են, որովնի~ անոնց, որոնք սրտով սուրբ են, որովհեհեհեհե----
տեւ անոնք զԱստտեւ անոնք զԱստտեւ անոնք զԱստտեւ անոնք զԱստուած պիուած պիուած պիուած պիտի տեստի տեստի տեստի տեսնեննեննեննեն»»»»::::    

ՍաՍաՍաՍակայն մարդ էակայն մարդ էակայն մարդ էակայն մարդ էակը ի՞նչկը ի՞նչկը ի՞նչկը ի՞նչպէս կրնայ զԱստպէս կրնայ զԱստպէս կրնայ զԱստպէս կրնայ զԱստուած ուած ուած ուած 
տեստեստեստեսնել, եւնել, եւնել, եւնել, եւ    ի՞նչ է արդի՞նչ է արդի՞նչ է արդի՞նչ է արդեօք զԱստեօք զԱստեօք զԱստեօք զԱստուած տեսուած տեսուած տեսուած տեսնենենենելըլըլըլը::::    

ԳիԳիԳիԳիտենք բոտենք բոտենք բոտենք բոլորս, որ Աստլորս, որ Աստլորս, որ Աստլորս, որ Աստուած անքնուած անքնուած անքնուած անքննենենենելի է եւ անիլի է եւ անիլի է եւ անիլի է եւ անի----
մամամամանանանանալի` իր էուլի` իր էուլի` իր էուլի` իր էութեաթեաթեաթեանը մէջ եւ աննը մէջ եւ աննը մէջ եւ աննը մէջ եւ անտետետետեսասասասանենենենելի` մարդլի` մարդլի` մարդլի` մարդկակակակա----
յին մեր աչյին մեր աչյին մեր աչյին մեր աչքեքեքեքերուն հարուն հարուն հարուն համարմարմարմար::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս յստատոս յստատոս յստատոս յստակօկօկօկօրէն ըսաւ. րէն ըսաւ. րէն ըսաւ. րէն ըսաւ. 
,,,,ՈՈՈՈ´́́́չ ոք Հայչ ոք Հայչ ոք Հայչ ոք Հայրը տերը տերը տերը տեսած է, բասած է, բասած է, բասած է, բացի անցի անցի անցի անկէ որ Ասկէ որ Ասկէ որ Ասկէ որ Աստուծտուծտուծտուծմէ էմէ էմէ էմէ է» » » » (Յհ (Յհ (Յհ (Յհ 
6.46.46.46.46), 6), 6), 6), ինչ որ Յովինչ որ Յովինչ որ Յովինչ որ Յովհանհանհանհաննէս առաքնէս առաքնէս առաքնէս առաքեալ կը կրկնէ իր առաեալ կը կրկնէ իր առաեալ կը կրկնէ իր առաեալ կը կրկնէ իր առա----
ջին թուղջին թուղջին թուղջին թուղթին մէջ (4.12)թին մէջ (4.12)թին մէջ (4.12)թին մէջ (4.12)::::    Բայց Բայց Բայց Բայց ,,,,Ինչ որ անհԻնչ որ անհԻնչ որ անհԻնչ որ անհնանանանարին է մարրին է մարրին է մարրին է մար----
դոց հադոց հադոց հադոց համար, հնամար, հնամար, հնամար, հնարարարարաւոր է Ասւոր է Ասւոր է Ասւոր է Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ    հահահահամարմարմարմար» » » » (Ղկ 15.27)(Ղկ 15.27)(Ղկ 15.27)(Ղկ 15.27)::::    
Ինչ որ պարզ մտքով եւ բաԻնչ որ պարզ մտքով եւ բաԻնչ որ պարզ մտքով եւ բաԻնչ որ պարզ մտքով եւ բանանանանակակակականունունունութեան լոյթեան լոյթեան լոյթեան լոյսով կը սով կը սով կը սով կը 
մնայ անմնայ անմնայ անմնայ անտետետետեսասասասանենենենելի եւ անիլի եւ անիլի եւ անիլի եւ անիմամամամանանանանալի` աստլի` աստլի` աստլի` աստուաուաուաուածածածածային լոյյին լոյյին լոյյին լոյ----
սով եւ հասով եւ հասով եւ հասով եւ հաւատւատւատւատքով կը դառքով կը դառքով կը դառքով կը դառնայ տենայ տենայ տենայ տեսասասասանենենենելի եւ իմալի եւ իմալի եւ իմալի եւ իմանանանանալիլիլիլի::::    
ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս արեպէս արեպէս արեպէս արեւը միայն ինքն իր լոյւը միայն ինքն իր լոյւը միայն ինքն իր լոյւը միայն ինքն իր լոյսոսոսոսովը կը տեսնվը կը տեսնվը կը տեսնվը կը տեսնուի, այնուի, այնուի, այնուի, այն----
պէս ալ իմապէս ալ իմապէս ալ իմապէս ալ իմանանանանալին Աստլին Աստլին Աստլին Աստուած իր տուած հաուած իր տուած հաուած իր տուած հաուած իր տուած հաւաւաւաւատոյ տոյ տոյ տոյ 
շնորհշնորհշնորհշնորհքնեքնեքնեքներուն լոյրուն լոյրուն լոյրուն լոյսոսոսոսովը կը տեսնվը կը տեսնվը կը տեսնվը կը տեսնուի (ուի (ուի (ուի (,,,,Գիրք ՀարցԳիրք ՀարցԳիրք ՀարցԳիրք Հարցմանցմանցմանցմանց»)»)»)»)::::    
Եւ ինԵւ ինԵւ ինԵւ ինքը` Քրիսքը` Քրիսքը` Քրիսքը` Քրիստոս, բոտոս, բոտոս, բոտոս, բոլոր Իր հելոր Իր հելոր Իր հելոր Իր հետետետետեւորդւորդւորդւորդնենենեներուն ըսաւ. րուն ըսաւ. րուն ըսաւ. րուն ըսաւ. 
,,,,Ով որ իմ պատՈվ որ իմ պատՈվ որ իմ պատՈվ որ իմ պատուէրուէրուէրուէրներս առներս առներս առներս առնենենենելով կը գորլով կը գորլով կը գորլով կը գործադծադծադծադրէ զարէ զարէ զարէ զա----
նոնք` անոնք` անոնք` անոնք` ա´́́́ն է որ զԻս կը սին է որ զԻս կը սին է որ զԻս կը սին է որ զԻս կը սիրէ. եւ ով որ զԻս կը սիրէ. եւ ով որ զԻս կը սիրէ. եւ ով որ զԻս կը սիրէ. եւ ով որ զԻս կը սիրէ` պիրէ` պիրէ` պիրէ` պի----
տի սիրտի սիրտի սիրտի սիրուի Հօրս կողուի Հօրս կողուի Հօրս կողուի Հօրս կողմէ, եւ Ես պիմէ, եւ Ես պիմէ, եւ Ես պիմէ, եւ Ես պիտի սիտի սիտի սիտի սիրեմ զայն, եւ րեմ զայն, եւ րեմ զայն, եւ րեմ զայն, եւ 
,,,,ԻնքԻնքԻնքԻնքզինքս պիզինքս պիզինքս պիզինքս պիտի երեւցտի երեւցտի երեւցտի երեւցնեմ անորնեմ անորնեմ անորնեմ անոր» » » » (Յհ 14.21)(Յհ 14.21)(Յհ 14.21)(Յհ 14.21)::::    Իսկ ան որ Իսկ ան որ Իսկ ան որ Իսկ ան որ 
կը տեսկը տեսկը տեսկը տեսնէ զՔրիսնէ զՔրիսնէ զՔրիսնէ զՔրիստոս` տոս` տոս` տոս` տետետետեսած կսած կսած կսած կ’’’’ըլըլըլըլլայ հայլայ հայլայ հայլայ հայրը, ինչրը, ինչրը, ինչրը, ինչպէս պէս պէս պէս 
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Ինքն իսկ ըսաւ. Ինքն իսկ ըսաւ. Ինքն իսկ ըսաւ. Ինքն իսկ ըսաւ. ,,,,Ով որ զԻս տեՈվ որ զԻս տեՈվ որ զԻս տեՈվ որ զԻս տեսաւ` Հայսաւ` Հայսաւ` Հայսաւ` Հայրը տերը տերը տերը տեսաւսաւսաւսաւ» » » » (Յհ (Յհ (Յհ (Յհ 
14.9)14.9)14.9)14.9)::::    

ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածային այս կային այս կային այս կային այս կամամամամաւոր յայտւոր յայտւոր յայտւոր յայտնունունունութիւնը մեր թիւնը մեր թիւնը մեր թիւնը մեր 
մարմմարմմարմմարմնանանանաւոր աչւոր աչւոր աչւոր աչքեքեքեքերուն հարուն հարուն հարուն համար չէ սամար չէ սամար չէ սամար չէ սակայն, այլ մեր կայն, այլ մեր կայն, այլ մեր կայն, այլ մեր 
մտքին եւ հոգմտքին եւ հոգմտքին եւ հոգմտքին եւ հոգւուուուո´́́́յ աչյ աչյ աչյ աչքեքեքեքերուն, որովրուն, որովրուն, որովրուն, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ ,,,,ՀոՀոՀոՀոգի է Աստգի է Աստգի է Աստգի է Աստ----
ուածուածուածուած» » » » (Յհ 4(Յհ 4(Յհ 4(Յհ 4.24).24).24).24)::::    Այս մտաԱյս մտաԱյս մտաԱյս մտածուծուծուծումը գեմը գեմը գեմը գեղեղեղեղեցիկ կերցիկ կերցիկ կերցիկ կերպով բապով բապով բապով բանանանանա----
ձեձեձեձեւած է Ե. դաւած է Ե. դաւած է Ե. դաւած է Ե. դարու մեր մարու մեր մարու մեր մարու մեր մատետետետենանանանագիրգիրգիրգիրնենենեներէն Եղիրէն Եղիրէն Եղիրէն Եղիշէ Վարշէ Վարշէ Վարշէ Վար----
դադադադապետ, որ կպետ, որ կպետ, որ կպետ, որ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ԱստԱստԱստԱստուած նիւուած նիւուած նիւուած նիւթաթաթաթական ձեկան ձեկան ձեկան ձեւով չի ւով չի ւով չի ւով չի 
պատպատպատպատկեկեկեկերարարարանար եւ աչնար եւ աչնար եւ աչնար եւ աչքին չի տեսնքին չի տեսնքին չի տեսնքին չի տեսնուիրուիրուիրուիր:::: ®  ®  ®  ® Բայց եթէ ԻնԲայց եթէ ԻնԲայց եթէ ԻնԲայց եթէ Ին----
քը կաքը կաքը կաքը կամեմեմեմենայ` Իր արնայ` Իր արնայ` Իր արնայ` Իր արժաժաժաժանանանանաւորւորւորւորնենենեներուն մտքին իմարուն մտքին իմարուն մտքին իմարուն մտքին իմանանանանալի լի լի լի 
կկկկ’’’’ըլըլըլըլլայ, թէլայ, թէլայ, թէլայ, թէեւ աչեւ աչեւ աչեւ աչքին չքին չքին չքին չ’’’’երեերեերեերեւիրւիրւիրւիր::::    Եւ կԵւ կԵւ կԵւ կ’’’’երեերեերեերեւի աւի աւի աւի ա´́́́յն մտքեյն մտքեյն մտքեյն մտքե----
րուն, որոնք ոչ թէ երկրուն, որոնք ոչ թէ երկրուն, որոնք ոչ թէ երկրուն, որոնք ոչ թէ երկրարարարաւոր ճշմարւոր ճշմարւոր ճշմարւոր ճշմարտուտուտուտութեանց, այլ Ասթեանց, այլ Ասթեանց, այլ Ասթեանց, այլ Աս----
տուտուտուտուծոծոծոծո´́́́յ հայ հայ հայ հաւաւաւաւատատատատացած են ճշմացած են ճշմացած են ճշմացած են ճշմարիտ կերրիտ կերրիտ կերրիտ կերպովպովպովպով»»»»::::    

ՄտոՄտոՄտոՄտովի եւ իմավի եւ իմավի եւ իմավի եւ իմացացացացական աչկան աչկան աչկան աչքեքեքեքերով այս տեսրով այս տեսրով այս տեսրով այս տեսնենենենելը, սալը, սալը, սալը, սա----
կայն, զգալ չի նշակայն, զգալ չի նշակայն, զգալ չի նշակայն, զգալ չի նշանանանանակերկերկերկեր::::    Մեծ է տարՄեծ է տարՄեծ է տարՄեծ է տարբեբեբեբերուրուրուրութիւնը զգաթիւնը զգաթիւնը զգաթիւնը զգա----
լուլուլուլուն եւ տեսն եւ տեսն եւ տեսն եւ տեսնենենենելուն միջեւլուն միջեւլուն միջեւլուն միջեւ::::    Ամէն հաԱմէն հաԱմէն հաԱմէն հաւաւաւաւատատատատացող անցող անցող անցող անհատ, հատ, հատ, հատ, 
որորորորքաքաքաքա´́́́ն ալ մեն ալ մեն ալ մեն ալ մեղաղաղաղաւոր ըլւոր ըլւոր ըլւոր ըլլայ ան եւ քրիսլայ ան եւ քրիսլայ ան եւ քրիսլայ ան եւ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաականկանկանկան    իր իր իր իր 
պարպարպարպարտատատատակակակականունունունութեանց մէջ տկար` կը զգաթեանց մէջ տկար` կը զգաթեանց մէջ տկար` կը զգաթեանց մէջ տկար` կը զգա´́́́յ անյ անյ անյ անպայպայպայպայման ման ման ման 
զԱստզԱստզԱստզԱստուած. կը զգայ Անոր մեուած. կը զգայ Անոր մեուած. կը զգայ Անոր մեուած. կը զգայ Անոր մեծուծուծուծութիւնը, Անոր սրբութիւնը, Անոր սրբութիւնը, Անոր սրբութիւնը, Անոր սրբու----
թիւնը, Անոր ահաթիւնը, Անոր ահաթիւնը, Անոր ահաթիւնը, Անոր ահաւուուուորուրուրուրութիւնը եւ Անոր քաղցթիւնը եւ Անոր քաղցթիւնը եւ Անոր քաղցթիւնը եւ Անոր քաղցրուրուրուրութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ որտեւ որտեւ որտեւ որքան խոքան խոքան խոքան խորունկ ըլրունկ ըլրունկ ըլրունկ ըլլայ մեղլայ մեղլայ մեղլայ մեղքին պատքին պատքին պատքին պատճաճաճաճառով ռով ռով ռով 
անանանանկուկուկուկումին գիմին գիմին գիմին գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնը մարթիւնը մարթիւնը մարթիւնը մարդուն մէջ, այնդուն մէջ, այնդուն մէջ, այնդուն մէջ, այնքան աւեքան աւեքան աւեքան աւելի լի լի լի 
զօզօզօզօրարարարաւոր կւոր կւոր կւոր կ’’’’ըլըլըլըլլայ Ասլայ Ասլայ Ասլայ Աստուտուտուտուծոյ փրկածոյ փրկածոյ փրկածոյ փրկարար աջով դէրար աջով դէրար աջով դէրար աջով դէպի վեր պի վեր պի վեր պի վեր 
բարձբարձբարձբարձրարարարանանանանալու տենլու տենլու տենլու տենչանչանչանչանքըքըքըքը::::    ՍաՍաՍաՍակայն այս զգակայն այս զգակայն այս զգակայն այս զգայույույույութիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը 
մնայ անոմնայ անոմնայ անոմնայ անորոշ, որրոշ, որրոշ, որրոշ, որքան ատեն որ մեղքան ատեն որ մեղքան ատեն որ մեղքան ատեն որ մեղքիքիքիքի    քօքօքօքօղը կը ծածղը կը ծածղը կը ծածղը կը ծածկէ իր կէ իր կէ իր կէ իր 
հահահահաւատւատւատւատքի աչքի աչքի աչքի աչքեքեքեքերէն իր մէջ ծածկրէն իր մէջ ծածկրէն իր մէջ ծածկրէն իր մէջ ծածկուած Ասուած Ասուած Ասուած Աստուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատ----
կեկեկեկերըրըրըրը::::    Մինչ այն ընտրՄինչ այն ընտրՄինչ այն ընտրՄինչ այն ընտրեալեալեալեալնենենեները, որոնք գերը, որոնք գերը, որոնք գերը, որոնք գերարարարագոյն նուիգոյն նուիգոյն նուիգոյն նուի----
րուրուրուրումով մը իրենց անմով մը իրենց անմով մը իրենց անմով մը իրենց անձեձեձեձերը կրը կրը կրը կ’’’’ընընընընծածածածայեն որյեն որյեն որյեն որպէս կենպէս կենպէս կենպէս կենդադադադանի նի նի նի 
պապապապատատատատարագ, որոնք պարագ, որոնք պարագ, որոնք պարագ, որոնք պապապապապակը ուկը ուկը ուկը ունին աստնին աստնին աստնին աստուաուաուաուածածածածային յին յին յին 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութեան եւ աստթեան եւ աստթեան եւ աստթեան եւ աստուաուաուաուածծծծաաաային լույին լույին լույին լուսաղսաղսաղսաղբիւբիւբիւբիւրին հասրին հասրին հասրին հաս----
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նիլ կը տեննիլ կը տեննիլ կը տեննիլ կը տենչան, ինչչան, ինչչան, ինչչան, ինչպէս եղպէս եղպէս եղպէս եղջեջեջեջերու մը աղրու մը աղրու մը աղրու մը աղբիւբիւբիւբիւրի ջուրի ջուրի ջուրի ջուրին, եւ րին, եւ րին, եւ րին, եւ 
որոնք իրենց միտքն ու հոորոնք իրենց միտքն ու հոորոնք իրենց միտքն ու հոորոնք իրենց միտքն ու հոգին կը մաքգին կը մաքգին կը մաքգին կը մաքրեն աստրեն աստրեն աստրեն աստուաուաուաուածածածածա----
յին շնորհյին շնորհյին շնորհյին շնորհքին մաքքին մաքքին մաքքին մաքրիչ կրարիչ կրարիչ կրարիչ կրակոկոկոկովը, անոնք իրենց մտքի աչվը, անոնք իրենց մտքի աչվը, անոնք իրենց մտքի աչվը, անոնք իրենց մտքի աչ----
քեքեքեքերով իրերով իրերով իրերով իրե´́́́նց իսկ մէջ կը վենց իսկ մէջ կը վենց իսկ մէջ կը վենց իսկ մէջ կը վերագըտրագըտրագըտրագըտնեն Ասնեն Ասնեն Ասնեն Աստուտուտուտուծոյ կենծոյ կենծոյ կենծոյ կեն----
դադադադանի պատնի պատնի պատնի պատկեկեկեկերըրըրըրը, , , , աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային տեյին տեյին տեյին տեսիլսիլսիլսիլքըքըքըքը::::    

Մենք, քրիսՄենք, քրիսՄենք, քրիսՄենք, քրիստոնտոնտոնտոնեայ հաեայ հաեայ հաեայ հաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալներս, որ այներս, որ այներս, որ այներս, որ այսօր սօր սօր սօր 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի այս երասի այս երասի այս երասի այս երանին կը լսենք ու անոր մանին կը լսենք ու անոր մանին կը լսենք ու անոր մանին կը լսենք ու անոր մասին կը սին կը սին կը սին կը 
մտամտամտամտածենք, ի՞նչծենք, ի՞նչծենք, ի՞նչծենք, ի՞նչպէս կրնանք իմապէս կրնանք իմապէս կրնանք իմապէս կրնանք իմացացացացական մեր միտկան մեր միտկան մեր միտկան մեր միտքը քը քը քը 
բարձբարձբարձբարձրացրացրացրացնել դէնել դէնել դէնել դէպի անիպի անիպի անիպի անիմամամամանանանանալին Աստլին Աստլին Աստլին Աստուած, եւ հասուած, եւ հասուած, եւ հասուած, եւ հասնիլ նիլ նիլ նիլ 
զԱստզԱստզԱստզԱստուած տեսուած տեսուած տեսուած տեսնենենենելու շնորհլու շնորհլու շնորհլու շնորհքինքինքինքին::::    Այս հարԱյս հարԱյս հարԱյս հարցուցուցուցումին պամին պամին պամին պա----
տաստաստաստասխախախախանը կու տայ Գրինը կու տայ Գրինը կու տայ Գրինը կու տայ Գրիգոր Տագոր Տագոր Տագոր Տաթեթեթեթեւաւաւաւացի Վարցի Վարցի Վարցի Վարդադադադապեպեպեպետը տը տը տը 
իր Հարցիր Հարցիր Հարցիր Հարցմանց Գրքին մէջ, ըսեմանց Գրքին մէջ, ըսեմանց Գրքին մէջ, ըսեմանց Գրքին մէջ, ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,Չորս կերՉորս կերՉորս կերՉորս կերպեպեպեպերով. րով. րով. րով. 
նախ` մեղնախ` մեղնախ` մեղնախ` մեղքեքեքեքերէ սրբուերէ սրբուերէ սրբուերէ սրբուելով, երկլով, երկլով, երկլով, երկրորդ` զգարորդ` զգարորդ` զգարորդ` զգայույույույութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէ րէ րէ րէ 
հեհեհեհեռառառառանանանանալով, երլով, երլով, երլով, երրորդ` իմարորդ` իմարորդ` իմարորդ` իմացուցուցուցումի նրբումի նրբումի նրբումի նրբութեամբ, չորթեամբ, չորթեամբ, չորթեամբ, չորրորդ` րորդ` րորդ` րորդ` 
հահահահաւատւատւատւատքի պայքի պայքի պայքի պայծածածածառուռուռուռութեամբթեամբթեամբթեամբ»»»»::::    

ա. ա. ա. ա. ,,,,ՄեղՄեղՄեղՄեղքեքեքեքերէն սրբուիրէն սրբուիրէն սրբուիրէն սրբուիլըլըլըլը» » » » անհանհանհանհրարարարաժեշտ պայժեշտ պայժեշտ պայժեշտ պայման մըն ման մըն ման մըն ման մըն 
է` իմաէ` իմաէ` իմաէ` իմացացացացական մեր աչկան մեր աչկան մեր աչկան մեր աչքեքեքեքերուն յստակ տերուն յստակ տերուն յստակ տերուն յստակ տեսոսոսոսողուղուղուղութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
ապաապաապաապահոհոհոհովեվեվեվելու եւ զալու եւ զալու եւ զալու եւ զանոնք բաց պանոնք բաց պանոնք բաց պանոնք բաց պահեհեհեհելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս պէս պէս պէս 
արեարեարեարեւուն ճաւուն ճաւուն ճաւուն ճառառառառագայթգայթգայթգայթնենենեները դիրը դիրը դիրը դիտել ուտել ուտել ուտել ուզող մարզող մարզող մարզող մարդը իր մարմդը իր մարմդը իր մարմդը իր մարմ----
նանանանաւոր աչւոր աչւոր աչւոր աչքեքեքեքերուն աղրուն աղրուն աղրուն աղտը եւ պղտոտը եւ պղտոտը եւ պղտոտը եւ պղտորրրրուուուութիւնը պէտք է մաքթիւնը պէտք է մաքթիւնը պէտք է մաքթիւնը պէտք է մաք----
րէ` լոյրէ` լոյրէ` լոյրէ` լոյսը իր յստասը իր յստասը իր յստասը իր յստակուկուկուկութեամբ տեսթեամբ տեսթեամբ տեսթեամբ տեսնենենենելու հալու հալու հալու համար, այնմար, այնմար, այնմար, այնպէս պէս պէս պէս 
ալ Լոյալ Լոյալ Լոյալ Լոյսի Արասի Արասի Արասի Արարիրիրիրիչը եւ Առաչը եւ Առաչը եւ Առաչը եւ Առաջին Լոյջին Լոյջին Լոյջին Լոյսը տեսսը տեսսը տեսսը տեսնել ունել ունել ունել ուզոզոզոզողը ղը ղը ղը 
պէտք է որ իր միտքն ու խորպէտք է որ իր միտքն ու խորպէտք է որ իր միտքն ու խորպէտք է որ իր միտքն ու խորհուրդհուրդհուրդհուրդնենենեները սրբէ, անարրը սրբէ, անարրը սրբէ, անարրը սրբէ, անարգել գել գել գել 
կերկերկերկերպով կապով կապով կապով կարերերերենալ նանալ նանալ նանալ նայեյեյեյելու հալու հալու հալու համար անոր յստամար անոր յստամար անոր յստամար անոր յստակուկուկուկութեան թեան թեան թեան 
եւ պայեւ պայեւ պայեւ պայծածածածառուռուռուռութեանթեանթեանթեան::::    

բ. Երկբ. Երկբ. Երկբ. Երկրորդ մէկ պայրորդ մէկ պայրորդ մէկ պայրորդ մէկ պայմանն է մանն է մանն է մանն է ,,,,հեհեհեհեռառառառանալ զգանալ զգանալ զգանալ զգայույույույութիւնթիւնթիւնթիւն----
նենենեներէրէրէրէ». ». ». ». կտրուիլ շրջակտրուիլ շրջակտրուիլ շրջակտրուիլ շրջապապապապատէն, մոռտէն, մոռտէն, մոռտէն, մոռնալ զգանալ զգանալ զգանալ զգալի այս աշլի այս աշլի այս աշլի այս աշ----
խարխարխարխարհը` բացհը` բացհը` բացհը` բացուեուեուեուելու հալու հալու հալու համար իմամար իմամար իմամար իմանանանանալի աշլի աշլի աշլի աշխարխարխարխարհինհինհինհին::::    
Մտքի ամՄտքի ամՄտքի ամՄտքի ամբողբողբողբողջաջաջաջական այս վեկան այս վեկան այս վեկան այս վերարարարացումն էր, որուն մացումն էր, որուն մացումն էր, որուն մացումն էր, որուն մասին սին սին սին 
խօխօխօխօսեսեսեսեցաւ Յիցաւ Յիցաւ Յիցաւ Յիսուս աղօթսուս աղօթսուս աղօթսուս աղօթքին առիքին առիքին առիքին առիթով (Մտ 6.6)թով (Մտ 6.6)թով (Մտ 6.6)թով (Մտ 6.6)::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհհհհեեեե----
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տեւ եթէ մարտեւ եթէ մարտեւ եթէ մարտեւ եթէ մարդը չխզէ բոդը չխզէ բոդը չխզէ բոդը չխզէ բոլոր այն կալոր այն կալոր այն կալոր այն կապանքպանքպանքպանքնենենեները, որոնք րը, որոնք րը, որոնք րը, որոնք 
զինք կը կազինք կը կազինք կը կազինք կը կապեն նիւպեն նիւպեն նիւպեն նիւթեթեթեթեղէն այս աշղէն այս աշղէն այս աշղէն այս աշխարխարխարխարհին, չի կրնար հին, չի կրնար հին, չի կրնար հին, չի կրնար 
հոհոհոհոգեգեգեգեկան յափշկան յափշկան յափշկան յափշտատատատակուկուկուկութեամբ հաթեամբ հաթեամբ հաթեամբ հաղորղորղորղորդակդակդակդակցուցուցուցութեան մէջ թեան մէջ թեան մէջ թեան մէջ 
ըլըլըլըլլալ Ասլալ Ասլալ Ասլալ Աստուտուտուտուծոյ հոծոյ հոծոյ հոծոյ հոգեգեգեգեղէն բնուղէն բնուղէն բնուղէն բնութեան հետթեան հետթեան հետթեան հետ::::    

գ. Որգ. Որգ. Որգ. Որպէս երպէս երպէս երպէս երրորդ պայրորդ պայրորդ պայրորդ պայման` հարկ է ուման` հարկ է ուման` հարկ է ուման` հարկ է ունենենենենալ նալ նալ նալ ,,,,իմաիմաիմաիմա----
ցուցուցուցումի մի մի մի նրբունրբունրբունրբութիւնթիւնթիւնթիւն»»»»::::    Այն միտԱյն միտԱյն միտԱյն միտքը, որ միայն թանձքը, որ միայն թանձքը, որ միայն թանձքը, որ միայն թանձրարարարակակակականին նին նին նին 
ու նիւու նիւու նիւու նիւթեթեթեթեղէղէղէղէնին ճանին ճանին ճանին ճանանանանաչոչոչոչողուղուղուղութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունի` չի կրնար թանի` չի կրնար թանի` չի կրնար թանի` չի կրնար թա----
փանփանփանփանցել հոցել հոցել հոցել հոգեգեգեգեպէս զգալիպէս զգալիպէս զգալիպէս զգալիին եւ մտաին եւ մտաին եւ մտաին եւ մտաւոր վեւոր վեւոր վեւոր վերացրացրացրացմամբ մամբ մամբ մամբ 
իմաիմաիմաիմանալինալինալինալիինինինին::::    Մինչ հոՄինչ հոՄինչ հոՄինչ հոգեգեգեգեւոր փորւոր փորւոր փորւոր փորձաձաձաձառուռուռուռութեամբ մարթեամբ մարթեամբ մարթեամբ մարդը դը դը դը 
կրնայ ուկրնայ ուկրնայ ուկրնայ ունենենենենալ այդ նուրբ իմանալ այդ նուրբ իմանալ այդ նուրբ իմանալ այդ նուրբ իմացոցոցոցողուղուղուղութիւնը անթիւնը անթիւնը անթիւնը անհահահահասսսսաաաա----
նելինելինելինելիին հասին հասին հասին հասնենենենելուլուլուլու::::    

դ. Վերդ. Վերդ. Վերդ. Վերջաջաջաջապէս, հարկ է ուպէս, հարկ է ուպէս, հարկ է ուպէս, հարկ է ունենենենենալ նալ նալ նալ ,,,,հահահահաւատւատւատւատքի պայքի պայքի պայքի պայծածածածա----
ռուռուռուռութիւնթիւնթիւնթիւն»»»»::::    ՀաՀաՀաՀաւատք` առանց որուն միւս պայւատք` առանց որուն միւս պայւատք` առանց որուն միւս պայւատք` առանց որուն միւս պայմանմանմանմաննենենեները րը րը րը 
կը մերկը մերկը մերկը մերկակակականան իրենց իմասնան իրենց իմասնան իրենց իմասնան իրենց իմաստէն, որովտէն, որովտէն, որովտէն, որովհեհեհեհետեւ ատեւ ատեւ ատեւ ա´́́́ն է մեկն է մեկն է մեկն է մեկ----
նանանանակէկէկէկէտը եւ անոտը եւ անոտը եւ անոտը եւ անո´́́́վ հասկվ հասկվ հասկվ հասկնանանանալի կը դառլի կը դառլի կը դառլի կը դառնան մեր արարքնան մեր արարքնան մեր արարքնան մեր արարք----
նենենեները` որրը` որրը` որրը` որպէս հապէս հապէս հապէս հաւաւաւաւատոյ արարքտոյ արարքտոյ արարքտոյ արարքննններերերեր::::    Ս. ԳրիՍ. ԳրիՍ. ԳրիՍ. Գրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասա----
ւուուուորիչ իր Յարիչ իր Յարիչ իր Յարիչ իր Յաճաճաճաճախախախախապապապապատում ճատում ճատում ճատում ճառեռեռեռերուն մէջ կրուն մէջ կրուն մէջ կրուն մէջ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ՀաՀաՀաՀա----
ւատւատւատւատքը կը հասցքը կը հասցքը կը հասցքը կը հասցնէ Ասնէ Ասնէ Ասնէ Աստուտուտուտուծոյ փառծոյ փառծոյ փառծոյ փառքին ճաքին ճաքին ճաքին ճանանանանաչոչոչոչողուղուղուղու----
թեանթեանթեանթեան»»»»::::    Ով որ ուՈվ որ ուՈվ որ ուՈվ որ ունի այս ամուր եւ պայնի այս ամուր եւ պայնի այս ամուր եւ պայնի այս ամուր եւ պայծառ հածառ հածառ հածառ հաւատւատւատւատքը` քը` քը` քը` 
անիանիանիանիկա անկա անկա անկա անպայպայպայպայման կրնայ արման կրնայ արման կրնայ արման կրնայ արժաժաժաժանանանանանալ տեսնալ տեսնալ տեսնալ տեսնենենենելու լու լու լու 
ԱնարԱնարԱնարԱնարուեստ Լոյուեստ Լոյուեստ Լոյուեստ Լոյսըսըսըսը::::    

Եւ, կրկին Եւ, կրկին Եւ, կրկին Եւ, կրկին ,,,,ԵրԵրԵրԵրաաաանի~ անոնց որոնք սուրբ են սրտով, նի~ անոնց որոնք սուրբ են սրտով, նի~ անոնց որոնք սուրբ են սրտով, նի~ անոնց որոնք սուրբ են սրտով, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ անոնք զԱստտեւ անոնք զԱստտեւ անոնք զԱստտեւ անոնք զԱստուած պիուած պիուած պիուած պիտի տեստի տեստի տեստի տեսնեննեննեննեն»»»»::::    

ԵրաԵրաԵրաԵրանի~ է մենի~ է մենի~ է մենի~ է մեզի, եթէ կազի, եթէ կազի, եթէ կազի, եթէ կարերերերենանք հասնանք հասնանք հասնանք հասնիլ սրտի բիւնիլ սրտի բիւնիլ սրտի բիւնիլ սրտի բիւ----
րերերերեղաղաղաղային այս մաքյին այս մաքյին այս մաքյին այս մաքրուրուրուրութեան եւ պայթեան եւ պայթեան եւ պայթեան եւ պայծածածածառուռուռուռութեան եւ ութեան եւ ութեան եւ ութեան եւ ունենենենե----
նալ պարզ ու աննալ պարզ ու աննալ պարզ ու աննալ պարզ ու անմեղ համեղ համեղ համեղ հաւատք, որովւատք, որովւատք, որովւատք, որովհեհեհեհետեւ այն ատեն տեւ այն ատեն տեւ այն ատեն տեւ այն ատեն 
ԱստԱստԱստԱստուած իր մեծ ողորուած իր մեծ ողորուած իր մեծ ողորուած իր մեծ ողորմումումումութեամբ կը բաթեամբ կը բաթեամբ կը բաթեամբ կը բանայ մեր իմանայ մեր իմանայ մեր իմանայ մեր իմա----
նանանանալի աչլի աչլի աչլի աչքեքեքեքերը` տեսրը` տեսրը` տեսրը` տեսնենենենելու եւ ճանչլու եւ ճանչլու եւ ճանչլու եւ ճանչնանանանալու հալու հալու հալու համար Իր յամար Իր յամար Իր յամար Իր յաւիւիւիւի----
տետետետենանանանական փառկան փառկան փառկան փառքըքըքըքը::::    
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ՇԱՌԱՒԻՂԸ ԼՈՅՍԻՆ ՈՒ ՇՈՒՆՉԻՆՇԱՌԱՒԻՂԸ ԼՈՅՍԻՆ ՈՒ ՇՈՒՆՉԻՆՇԱՌԱՒԻՂԸ ԼՈՅՍԻՆ ՈՒ ՇՈՒՆՉԻՆՇԱՌԱՒԻՂԸ ԼՈՅՍԻՆ ՈՒ ՇՈՒՆՉԻՆ    

    
,,,,Եկայք երթիցուք ի Եկայք երթիցուք ի Եկայք երթիցուք ի Եկայք երթիցուք ի 

լոյս Տեառնլոյս Տեառնլոյս Տեառնլոյս Տեառն»»»»::::    
((((Ես 2.5)Ես 2.5)Ես 2.5)Ես 2.5)    

    
ՀոկՀոկՀոկՀոկտեմտեմտեմտեմբերբերբերբերեան ղօեան ղօեան ղօեան ղօղանջղանջղանջղանջնենենեներով ամերով ամերով ամերով ամենունունունուրեք այս օրերեք այս օրերեք այս օրերեք այս օրե----

րուն կը վերուն կը վերուն կը վերուն կը վերարարարաբացբացբացբացուին մեր վարուին մեր վարուին մեր վարուին մեր վարժաժաժաժարանրանրանրաննենենեները եւ սրտարը եւ սրտարը եւ սրտարը եւ սրտա----
ռուչ կանռուչ կանռուչ կանռուչ կանչով մը կարչով մը կարչով մը կարչով մը կարծէք կը հրածէք կը հրածէք կը հրածէք կը հրաւիւիւիւիրեն մեր զարեն մեր զարեն մեր զարեն մեր զաւակւակւակւակնենենեները րը րը րը 
իրենց յարիրենց յարիրենց յարիրենց յարկեկեկեկերուն տակ ուռրուն տակ ուռրուն տակ ուռրուն տակ ուռճաճաճաճանանանանալու գիլու գիլու գիլու գիտետետետելիքլիքլիքլիքնենենեներով եւ րով եւ րով եւ րով եւ 
ճոճոճոճոխախախախանանանանալու ծալու ծալու ծալու ծանօնօնօնօթութութութութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով, հասրով, հասրով, հասրով, հասնենենենելու հալու հալու հալու համար գիմար գիմար գիմար գի----
տուտուտուտութեան եւ ճշմարթեան եւ ճշմարթեան եւ ճշմարթեան եւ ճշմարտուտուտուտութեան լոյթեան լոյթեան լոյթեան լոյսինսինսինսին::::    

Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչու այչու այչու այչու այսօրսօրսօրսօրուայ մեր խորհուայ մեր խորհուայ մեր խորհուայ մեր խորհրրրրդադադադածուծուծուծութիւնթիւնթիւնթիւննենենենե----
րը կը բարը կը բարը կը բարը կը բանանք նանք նանք նանք լոյլոյլոյլոյսսսսին մտաին մտաին մտաին մտածուծուծուծումոմոմոմովըվըվըվը::::    

Լոյս իրաԼոյս իրաԼոյս իրաԼոյս իրակակակականունունունութիւնը կեանթիւնը կեանթիւնը կեանթիւնը կեանքի մէջ գեքի մէջ գեքի մէջ գեքի մէջ գե´́́́րրրր----իրաիրաիրաիրակակակակա----
նունունունութիւն մըն է. այդ իսկ պատթիւն մըն է. այդ իսկ պատթիւն մըն է. այդ իսկ պատթիւն մըն է. այդ իսկ պատճաճաճաճառով զառով զառով զառով զանանանանազան դազան դազան դազան դարերերերե----
րու մէջ զարու մէջ զարու մէջ զարու մէջ զանանանանազան ազզան ազզան ազզան ազգեգեգեգերու եւ կրօնրու եւ կրօնրու եւ կրօնրու եւ կրօննենենեներու մարրու մարրու մարրու մարդիկ զայն դիկ զայն դիկ զայն դիկ զայն 
նկանկանկանկատած են որտած են որտած են որտած են որպէս աստպէս աստպէս աստպէս աստուաուաուաուածածածածային ներյին ներյին ներյին ներկակակակայույույույութիւն թիւն թիւն թիւն մը մը մը մը 
մարդմարդմարդմարդկակակակային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքին դիքին դիքին դիքին դիմացմացմացմաց::::    ԼոյԼոյԼոյԼոյսը` որսը` որսը` որսը` որպէս Ասպէս Ասպէս Ասպէս Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
առաառաառաառաջին արարջին արարջին արարջին արարչաչաչաչագորգորգորգործուծուծուծութիւն` նկատթիւն` նկատթիւն` նկատթիւն` նկատուած է մարդուած է մարդուած է մարդուած է մարդկակակակա----
յին կեանյին կեանյին կեանյին կեանքի մէջ գեքի մէջ գեքի մէջ գեքի մէջ գերարարարագոյն բագոյն բագոյն բագոյն բարին, իբրին, իբրին, իբրին, իբրեւ ցորեւ ցորեւ ցորեւ ցոլալալալացուցուցուցուցիչ հացիչ հացիչ հացիչ հա----
յեյեյեյելին աստլին աստլին աստլին աստուաուաուաուածածածածային անյին անյին անյին անհուն բահուն բահուն բահուն բարուրուրուրութեանթեանթեանթեան::::    ՈրՈրՈրՈրպէս պէս պէս պէս 
ժխտուժխտուժխտուժխտումը չար գոմը չար գոմը չար գոմը չար գոյույույույութեանց եւ զաթեանց եւ զաթեանց եւ զաթեանց եւ զանոնք իրնոնք իրնոնք իրնոնք իր    թեթեթեթեւեւեւեւերուն տակ րուն տակ րուն տակ րուն տակ 
պապապապարարարարածածծածծածծածկող խակող խակող խակող խաւաւաւաւարին, լոյրին, լոյրին, լոյրին, լոյսը ճանչսը ճանչսը ճանչսը ճանչ----ցուած է որցուած է որցուած է որցուած է որպէս պէս պէս պէս 
դրադրադրադրական գոկան գոկան գոկան գոյույույույութիւն մը աշթիւն մը աշթիւն մը աշթիւն մը աշխարխարխարխարհի վրայ եւ գրահի վրայ եւ գրահի վրայ եւ գրահի վրայ եւ գրաւաւաւաւական կան կան կան 
ապաապաապաապահոհոհոհովուվուվուվութեանթեանթեանթեան::::    Ան կեանԱն կեանԱն կեանԱն կեանքի մէջ կայ որքի մէջ կայ որքի մէջ կայ որքի մէջ կայ որպէս կենպէս կենպէս կենպէս կենսասասասա----
տու ոյժ, կեանտու ոյժ, կեանտու ոյժ, կեանտու ոյժ, կեանքի սնուքի սնուքի սնուքի սնուցիչ եւ ապցիչ եւ ապցիչ եւ ապցիչ եւ ապրերերերեցուցուցուցուցիչ գոցիչ գոցիչ գոցիչ գոյույույույութիւն եւ թիւն եւ թիւն եւ թիւն եւ 
ատով իսկ կը ճանչատով իսկ կը ճանչատով իսկ կը ճանչատով իսկ կը ճանչ----ցուի որցուի որցուի որցուի որպէսպէսպէսպէս    կեանկեանկեանկեանքի աղքի աղքի աղքի աղբիւր եւ բիւր եւ բիւր եւ բիւր եւ 
թշնաթշնաթշնաթշնամի կեանմի կեանմի կեանմի կեանքի ստուեքի ստուեքի ստուեքի ստուերին` մահրին` մահրին` մահրին` մահուանուանուանուան::::    ԼոյԼոյԼոյԼոյսը, դարձսը, դարձսը, դարձսը, դարձեալ, եալ, եալ, եալ, 
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կայ իբկայ իբկայ իբկայ իբրեւ ջերրեւ ջերրեւ ջերրեւ ջերմամամամացուցուցուցուցիչ զօցիչ զօցիչ զօցիչ զօրուրուրուրութիւն, որոթիւն, որոթիւն, որոթիւն, որո´́́́վ միայն մարդվ միայն մարդվ միայն մարդվ միայն մարդ----
կակակակային զգային զգային զգային զգացումցումցումցումնենենեները եւ մարդրը եւ մարդրը եւ մարդրը եւ մարդկակակակային սրտեյին սրտեյին սրտեյին սրտերը կը ջերրը կը ջերրը կը ջերրը կը ջերմամամամա----
նան` խոնան` խոնան` խոնան` խոնարնարնարնարհեհեհեհելու դէլու դէլու դէլու դէպի ուպի ուպի ուպի ուրիշրիշրիշրիշնենենեները, եւ որով կը հարը, եւ որով կը հարը, եւ որով կը հարը, եւ որով կը հալին լին լին լին 
դէդէդէդէպի աստպի աստպի աստպի աստուաուաուաուածածածածային Լոյյին Լոյյին Լոյյին Լոյսը առաջսը առաջսը առաջսը առաջնորնորնորնորդող ճամդող ճամդող ճամդող ճամբուն վրայ բուն վրայ բուն վրայ բուն վրայ 
որորորորպէս խապէս խապէս խապէս խափափափափանանանանարար թումբ բարձրար թումբ բարձրար թումբ բարձրար թումբ բարձրարարարացած կոյցած կոյցած կոյցած կոյտետետետերը սարը սարը սարը սա----
ռոյռոյռոյռոյցիցիցիցի::::    

ԼոյԼոյԼոյԼոյսը նիւսը նիւսը նիւսը նիւթաթաթաթական իր գոկան իր գոկան իր գոկան իր գոյույույույութեթեթեթենէն եւ առարնէն եւ առարնէն եւ առարնէն եւ առարկակակակայայայայական կան կան կան 
իր իմասիր իմասիր իմասիր իմաստէն զատ ուտէն զատ ուտէն զատ ուտէն զատ ունի նանի նանի նանի նաեւ վեեւ վեեւ վեեւ վերարարարացացացացական, խորհրկան, խորհրկան, խորհրկան, խորհրդանդանդանդան----
շաշաշաշական իմաստ մըն ալ, սերկան իմաստ մըն ալ, սերկան իմաստ մըն ալ, սերկան իմաստ մըն ալ, սերտօտօտօտօրէն զուրէն զուրէն զուրէն զուգակցգակցգակցգակցուած լոյուած լոյուած լոյուած լոյսի սի սի սի 
առարառարառարառարկակակակայայայայական իմասկան իմասկան իմասկան իմաստով ընտով ընտով ընտով ընկակակակալուլուլուլումին եւ ճամին եւ ճամին եւ ճամին եւ ճանանանանաչուչուչուչումինմինմինմին::::    
Ան հասկցԱն հասկցԱն հասկցԱն հասկցուած է որուած է որուած է որուած է որպէս աղպէս աղպէս աղպէս աղբիւր բարբիւր բարբիւր բարբիւր բարեաց, աղեաց, աղեաց, աղեաց, աղբիւր բիւր բիւր բիւր 
իմասիմասիմասիմաստուտուտուտութեան, գիթեան, գիթեան, գիթեան, գիտուտուտուտութեան, արթեան, արթեան, արթեան, արդադադադարուրուրուրութեան եւ ճշմարթեան եւ ճշմարթեան եւ ճշմարթեան եւ ճշմար----
տուտուտուտութեան, եւ աղթեան, եւ աղթեան, եւ աղթեան, եւ աղբիւր անբիւր անբիւր անբիւր անմամամամահուհուհուհութեանթեանթեանթեան::::    Իր բիւԻր բիւԻր բիւԻր բիւրերերերեղաղաղաղային յին յին յին 
մաքմաքմաքմաքրուրուրուրութեան, անբթեան, անբթեան, անբթեան, անբծուծուծուծութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար յամար յամար յամար յաճախ նճախ նճախ նճախ նաաաաեւ լոյեւ լոյեւ լոյեւ լոյսը սը սը սը 
հասկցոհասկցոհասկցոհասկցուած է որւած է որւած է որւած է որպէս կապէս կապէս կապէս կատատատատարերերերելուլուլուլութիւնթիւնթիւնթիւն::::    Եւ բոԵւ բոԵւ բոԵւ բոլոր միւսլոր միւսլոր միւսլոր միւսնենենենե----
րը` գիրը` գիրը` գիրը` գիտուտուտուտութիւնը, արթիւնը, արթիւնը, արթիւնը, արդադադադարուրուրուրութիւնն ու ճշմարթիւնն ու ճշմարթիւնն ու ճշմարթիւնն ու ճշմարտուտուտուտութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
անանանանմամամամահուհուհուհութիւնը եւ բաթիւնը եւ բաթիւնը եւ բաթիւնը եւ բարին` հասկըցրին` հասկըցրին` հասկըցրին` հասկըցուած կաուած կաուած կաուած կատատատատարերերերելուլուլուլու----
թեան յատթեան յատթեան յատթեան յատկակակականինինինիշին ընդշին ընդշին ընդշին ընդմէմէմէմէջէն` բնաջէն` բնաջէն` բնաջէն` բնակակակականանանանաբար պիբար պիբար պիբար պիտի տի տի տի 
առաջառաջառաջառաջնորնորնորնորդէդէդէդէին մարին մարին մարին մարդիդիդիդիկը մտակը մտակը մտակը մտածծծծեեեելու Ասլու Ասլու Ասլու Աստուտուտուտուծոծոծոծո´́́́յ մայ մայ մայ մասին, սին, սին, սին, 
որորորորպէս պէս պէս պէս ճշմաճշմաճշմաճշմարիտ Լոյրիտ Լոյրիտ Լոյրիտ Լոյսինսինսինսին::::    

ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ործոյ ործոյ ործոյ որպէս լոյս ըմբռպէս լոյս ըմբռպէս լոյս ըմբռպէս լոյս ըմբռնոնոնոնողուղուղուղութիւնը սաթիւնը սաթիւնը սաթիւնը սակայն կայն կայն կայն 
հիմնհիմնհիմնհիմնուած չէ միայն մարդուած չէ միայն մարդուած չէ միայն մարդուած չէ միայն մարդկակակակային դային դային դային դատոտոտոտողուղուղուղութեան եւ իմաթեան եւ իմաթեան եւ իմաթեան եւ իմա----
ցացացացակակակականունունունութեան վրայ եւ լոկ հեթեան վրայ եւ լոկ հեթեան վրայ եւ լոկ հեթեան վրայ եւ լոկ հետետետետեւոււոււոււութիւնը չէ մարթիւնը չէ մարթիւնը չէ մարթիւնը չէ մարդու դու դու դու 
մտամտամտամտածոծոծոծողուղուղուղութեան հանթեան հանթեան հանթեան հանդիդիդիդիպող տըւպող տըւպող տըւպող տըւեալեալեալեալնենենեներուն, այլ արուն, այլ արուն, այլ արուն, այլ անինինինիկա կա կա կա 
կու գայ նոյկու գայ նոյկու գայ նոյկու գայ նոյնինքն Ասնինքն Ասնինքն Ասնինքն Աստուտուտուտուծոյ իբծոյ իբծոյ իբծոյ իբրեւ տերեւ տերեւ տերեւ տեսասասասանենենենելի լոյս եւ իբլի լոյս եւ իբլի լոյս եւ իբլի լոյս եւ իբ----
րեւ լուրեւ լուրեւ լուրեւ լուսեսեսեսեղէն պատղէն պատղէն պատղէն պատկեր երեկեր երեկեր երեկեր երեւոււոււոււումոմոմոմովը մարվը մարվը մարվը մարդոց, յայտդոց, յայտդոց, յայտդոց, յայտնունունունու----
թեան ընթեան ընթեան ընթեան ընթացթացթացթացքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    ԱստԱստԱստԱստուած ինքն էր որ որուած ինքն էր որ որուած ինքն էր որ որուած ինքն էր որ որպէս անպէս անպէս անպէս ան----
մար կրակ երեւմար կրակ երեւմար կրակ երեւմար կրակ երեւցաւ Մովցաւ Մովցաւ Մովցաւ Մովսէսէսէսէսի` կիսի` կիսի` կիսի` կիզուող մոզուող մոզուող մոզուող մորենիրենիրենիրենիին ընդին ընդին ընդին ընդ----
մէմէմէմէջէնջէնջէնջէն::::    Ինքն էր, որ Իր իմաԻնքն էր, որ Իր իմաԻնքն էր, որ Իր իմաԻնքն էր, որ Իր իմանանանանալիլիլիլի    ներներներներկակակակայույույույութիւնը զգաթիւնը զգաթիւնը զգաթիւնը զգա----
ցուց Բացուց Բացուց Բացուց Բահահահահաղի քուրղի քուրղի քուրղի քուրմեմեմեմերուն եւ հարուն եւ հարուն եւ հարուն եւ հաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալնենենեներուն` որրուն` որրուն` որրուն` որ----
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պէս կիպէս կիպէս կիպէս կիզազազազանող հուր իջնող հուր իջնող հուր իջնող հուր իջնենենենելով Եղլով Եղլով Եղլով Եղիաիաիաիայի զուայի զուայի զուայի զուարարարարակին վրայկին վրայկին վրայկին վրայ::::    
ՄարՄարՄարՄարդացդացդացդացեալ Աստեալ Աստեալ Աստեալ Աստուածն էր կրկին, որ յայուածն էր կրկին, որ յայուածն էր կրկին, որ յայուածն էր կրկին, որ յայտատատատարարարարարեց րեց րեց րեց 
մարմարմարմարդոց. դոց. դոց. դոց. ,,,,Ես լոյս աշԵս լոյս աշԵս լոյս աշԵս լոյս աշխարհ եկիխարհ եկիխարհ եկիխարհ եկի» » » » (Յհ 12.46)(Յհ 12.46)(Յհ 12.46)(Յհ 12.46)::::    Ինքն էր որ Ինքն էր որ Ինքն էր որ Ինքն էր որ 
Իր աստԻր աստԻր աստԻր աստուաուաուաուածածածածային փյին փյին փյին փառառառառքը ցոյց տաքը ցոյց տաքը ցոյց տաքը ցոյց տալու հալու հալու հալու համար պայմար պայմար պայմար պայծածածածա----
ռառառառակերպկերպկերպկերպուեուեուեուեցաւ եւ լուցաւ եւ լուցաւ եւ լուցաւ եւ լուսասասասազարզարզարզարդուդուդուդուեցաւ Թաեցաւ Թաեցաւ Թաեցաւ Թաբօր լեբօր լեբօր լեբօր լերան րան րան րան 
վրայվրայվրայվրայ::::    Եւ, ի վերԵւ, ի վերԵւ, ի վերԵւ, ի վերջոյ, Աստջոյ, Աստջոյ, Աստջոյ, Աստուած Ինքն էր կրկին որ որուած Ինքն էր կրկին որ որուած Ինքն էր կրկին որ որուած Ինքն էր կրկին որ որպէս պէս պէս պէս 
Սուրբ ՀոՍուրբ ՀոՍուրբ ՀոՍուրբ Հոգի` հրեգի` հրեգի` հրեգի` հրեղէն լեղէն լեղէն լեղէն լեզուզուզուզունենենեներու ձերու ձերու ձերու ձեւով բաշխւով բաշխւով բաշխւով բաշխուեուեուեուեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
վերվերվերվերնանանանատան մէջ առաքտան մէջ առաքտան մէջ առաքտան մէջ առաքեալեալեալեալնենենեներուն, իր զօրուն, իր զօրուն, իր զօրուն, իր զօրուրուրուրութիւնն ու թիւնն ու թիւնն ու թիւնն ու 
շնորհքշնորհքշնորհքշնորհքնենենեները փորը փորը փորը փոխանխանխանխանցեցեցեցելու հալու հալու հալու համար անոնց, վերմար անոնց, վերմար անոնց, վերմար անոնց, վերյայտյայտյայտյայտնենենենելու լու լու լու 
հահահահամար անոնց մէջ աստմար անոնց մէջ աստմար անոնց մէջ աստմար անոնց մէջ աստուաուաուաուածածածածայիյիյիյինը, որնը, որնը, որնը, որպէսպէսպէսպէսզի անոնք ըլզի անոնք ըլզի անոնք ըլզի անոնք ըլ----
լալալալային վկային վկային վկային վկանենենեները լոյրը լոյրը լոյրը լոյսին մարսին մարսին մարսին մարդոց մէջ յայտդոց մէջ յայտդոց մէջ յայտդոց մէջ յայտնունունունութեան, Յովթեան, Յովթեան, Յովթեան, Յով----
հանհանհանհաննու Աւենու Աւենու Աւենու Աւետատատատարարարարանինինինիչին բաչին բաչին բաչին բառեռեռեռերով` րով` րով` րով` ,,,,զի վկազի վկազի վկազի վկայեսյեսյեսյեսցեն ցեն ցեն ցեն 
վասն Լուվասն Լուվասն Լուվասն Լուսոյնսոյնսոյնսոյն» (1.8)» (1.8)» (1.8)» (1.8)::::    

Եթէ այԵթէ այԵթէ այԵթէ այսօր մենք կը խօսօր մենք կը խօսօր մենք կը խօսօր մենք կը խօսինսինսինսինք լոյք լոյք լոյք լոյսին մասին մասին մասին մասին ու անոր սին ու անոր սին ու անոր սին ու անոր 
վկավկավկավկայույույույութեան գորթեան գորթեան գորթեան գործին մածին մածին մածին մասին, չենք կրնար չմտասին, չենք կրնար չմտասին, չենք կրնար չմտասին, չենք կրնար չմտածել մեր ծել մեր ծել մեր ծել մեր 
աշաշաշաշխարխարխարխարհի լուհի լուհի լուհի լուսասասասաւուուուորուրուրուրութեան եւ լոյթեան եւ լոյթեան եւ լոյթեան եւ լոյսի վկասի վկասի վկասի վկայույույույութիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեթիւնը մե´́́́ր ր ր ր 
աշաշաշաշխարխարխարխարհին մէջ իրահին մէջ իրահին մէջ իրահին մէջ իրակակակականացնացնացնացնող մենող մենող մենող մեծուծուծուծութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու մարու մարու մարու մասին, սին, սին, սին, 
որոնցորոնցորոնցորոնցմէ Ս. Սամէ Ս. Սամէ Ս. Սամէ Ս. Սահակ Պարհակ Պարհակ Պարհակ Պարթեւ հայթեւ հայթեւ հայթեւ հայրարարարապեպեպեպետի, Ս. Մեստի, Ս. Մեստի, Ս. Մեստի, Ս. Մեսրոպ րոպ րոպ րոպ 
ՄաշՄաշՄաշՄաշտոտոտոտոցի եցի եցի եցի եւ իրենց աշաւ իրենց աշաւ իրենց աշաւ իրենց աշակերտկերտկերտկերտնենենեներուն` մեր սրբարուն` մեր սրբարուն` մեր սրբարուն` մեր սրբազան զան զան զան 
ԹարգԹարգԹարգԹարգմամամամանիչնիչնիչնիչնենենեներուն յիրուն յիրուն յիրուն յիշաշաշաշատատատատակի տօկի տօկի տօկի տօնախմնախմնախմնախմբուբուբուբութեամբ է որ թեամբ է որ թեամբ է որ թեամբ է որ 
ամէն տաամէն տաամէն տաամէն տարի կը բարի կը բարի կը բարի կը բանանք մեր մտքի տունանք մեր մտքի տունանք մեր մտքի տունանք մեր մտքի տունենենեներուն` մեր րուն` մեր րուն` մեր րուն` մեր 
վարվարվարվարժաժաժաժարանրանրանրաննենենեներուն դռներուն դռներուն դռներուն դռներըրըրըրը::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոնէնէնէնէուուուութեան ծաթեան ծաթեան ծաթեան ծաւալւալւալւալման սկիզման սկիզման սկիզման սկիզբէն իսկ, Ս. բէն իսկ, Ս. բէն իսկ, Ս. բէն իսկ, Ս. 
ՀոգիՀոգիՀոգիՀոգիով շաով շաով շաով շառառառառաւիղւիղւիղւիղուած լոյուած լոյուած լոյուած լոյսի նոսի նոսի նոսի նո´́́́յն ճայն ճայն ճայն ճառառառառագայգայգայգայթումն էր որ թումն էր որ թումն էր որ թումն էր որ 
սփռուեսփռուեսփռուեսփռուեցաւ Հացաւ Հացաւ Հացաւ Հայասյասյասյաստան աշտան աշտան աշտան աշխարխարխարխարհի վրայ` Լոյհի վրայ` Լոյհի վրայ` Լոյհի վրայ` Լոյսին վկայ սին վկայ սին վկայ սին վկայ 
դարդարդարդարձած երձած երձած երձած երկու առաքկու առաքկու առաքկու առաքեալեալեալեալնենենեներու միրու միրու միրու միջոջոջոջոցաւ, լուցաւ, լուցաւ, լուցաւ, լուսասասասաւուուուորերերերելով լով լով լով 
ու պայու պայու պայու պայծածածածառացռացռացռացնենենենելով խալով խալով խալով խաւաւաւաւարի մէջ մնարի մէջ մնարի մէջ մնարի մէջ մնացած ու լոյցած ու լոյցած ու լոյցած ու լոյսին անսին անսին անսին ան----
ծածածածանօթ, լոյնօթ, լոյնօթ, լոյնօթ, լոյսին ծասին ծասին ծասին ծարաւ հորաւ հորաւ հորաւ հոգիգիգիգինենենեներըրըրըրը::::    

Նոյն լոյՆոյն լոյՆոյն լոյՆոյն լոյսին շոսին շոսին շոսին շողաղաղաղակակակակաթումն էր որ իթումն էր որ իթումն էր որ իթումն էր որ իջաւ Ս. Գրիջաւ Ս. Գրիջաւ Ս. Գրիջաւ Ս. Գրիգոր գոր գոր գոր 
ԼուԼուԼուԼուսասասասաւուուուորիրիրիրիչի հոգիչի հոգիչի հոգիչի հոգիին ու մտքին, որ գիտին ու մտքին, որ գիտին ու մտքին, որ գիտին ու մտքին, որ գիտցաւ անցաւ անցաւ անցաւ անկէ վակէ վակէ վակէ վառել ռել ռել ռել 
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ջաջաջաջահը Հահը Հահը Հահը Հայասյասյասյաստան աշտան աշտան աշտան աշխարխարխարխարհի եւ կահի եւ կահի եւ կահի եւ կատատատատարել լուրել լուրել լուրել լուսասասասաւուուուորուրուրուրու----
թիւնը հոթիւնը հոթիւնը հոթիւնը հոգիգիգիգինենենեներուրուրուրու::::    

Սակայն հոգիի լուՍակայն հոգիի լուՍակայն հոգիի լուՍակայն հոգիի լուսասասասաւուուուորուրուրուրութիւնը բաթիւնը բաթիւնը բաթիւնը բաւաւաւաւարար չէր րար չէր րար չէր րար չէր 
մարմարմարմարդիդիդիդիկը փրկեկը փրկեկը փրկեկը փրկելու անլու անլու անլու անգիգիգիգիտուտուտուտութեան թանձթեան թանձթեան թանձթեան թանձրարարարացած խացած խացած խացած խաւաւաւաւա----
րէն. այլ արէն. այլ արէն. այլ արէն. այլ անհնհնհնհրարարարաժեշտ էր նաժեշտ էր նաժեշտ էր նաժեշտ էր նաեւ լուեւ լուեւ լուեւ լուսասասասաւուուուորուրուրուրութիւնը մարթիւնը մարթիւնը մարթիւնը մարդոց դոց դոց դոց 
մտքեմտքեմտքեմտքերուն, որրուն, որրուն, որրուն, որպէսպէսպէսպէսզի գիզի գիզի գիզի գիտատատատակից կերկից կերկից կերկից կերպով ճանչպով ճանչպով ճանչպով ճանչնանանանային ու յին ու յին ու յին ու 
ընընընընկակակակալէլէլէլէին լոյին լոյին լոյին լոյսը, որսը, որսը, որսը, որպէսպէսպէսպէսզի ամզի ամզի ամզի ամբողբողբողբողջուջուջուջութեամբ փաթեամբ փաթեամբ փաթեամբ փարէրէրէրէին ին ին ին 
անոր եւ իրենց միտանոր եւ իրենց միտանոր եւ իրենց միտանոր եւ իրենց միտքը չխարքը չխարքը չխարքը չխարխախախախափէր ու չթեփէր ու չթեփէր ու չթեփէր ու չթեւաւաւաւածէր այծէր այծէր այծէր այլեւս լեւս լեւս լեւս 
կուկուկուկուրարարարացուցուցուցուցիչ խացիչ խացիչ խացիչ խաւաւաւաւարին մէջրին մէջրին մէջրին մէջ::::    

Եւ ահա մտքեԵւ ահա մտքեԵւ ահա մտքեԵւ ահա մտքերրրրու լուու լուու լուու լուսասասասաւուուուորուրուրուրութեան այս գործն էր որ թեան այս գործն էր որ թեան այս գործն էր որ թեան այս գործն էր որ 
կակակակատատատատարերերերելալալալապէս իրապէս իրապէս իրապէս իրագորգորգորգործեծեծեծեցին մեր առացին մեր առացին մեր առացին մեր առաջին թարգջին թարգջին թարգջին թարգմամամամա----
նիչնիչնիչնիչնենենեները եւ եռարը եւ եռարը եւ եռարը եւ եռամեծ Վարմեծ Վարմեծ Վարմեծ Վարդադադադապետպետպետպետնենենեները` Ս. Սարը` Ս. Սարը` Ս. Սարը` Ս. Սահակ եւ Ս. հակ եւ Ս. հակ եւ Ս. հակ եւ Ս. 
ՄեսՄեսՄեսՄեսրոպրոպրոպրոպ::::    ԵրԵրԵրԵրկու հոկու հոկու հոկու հոգիգիգիգիներ` աստներ` աստներ` աստներ` աստուաուաուաուածածածածային լոյյին լոյյին լոյյին լոյսով, սով, սով, սով, 
շնորհշնորհշնորհշնորհքի ու յայտքի ու յայտքի ու յայտքի ու յայտնունունունութեան այդ ցօթեան այդ ցօթեան այդ ցօթեան այդ ցօղով լուացղով լուացղով լուացղով լուացուած ու ուած ու ուած ու ուած ու 
անով մաքանով մաքանով մաքանով մաքրրրրաաաափայլփայլփայլփայլուածուածուածուած::::    ԵրԵրԵրԵրկու սրբակու սրբակու սրբակու սրբազան սուրզան սուրզան սուրզան սուրբեր, բեր, բեր, բեր, 
որոնք ոորոնք ոորոնք ոորոնք ո´́́́չ միայն իրենք լեցչ միայն իրենք լեցչ միայն իրենք լեցչ միայն իրենք լեցուեուեուեուեցան, այլ Ասցան, այլ Ասցան, այլ Ասցան, այլ Աստուտուտուտուծոյ լոյծոյ լոյծոյ լոյծոյ լոյսը սը սը սը 
թարգթարգթարգթարգմամամամանենենենեցին հայ մտքին ու սրտին եւ Ասցին հայ մտքին ու սրտին եւ Ասցին հայ մտքին ու սրտին եւ Ասցին հայ մտքին ու սրտին եւ Աստուտուտուտուծոյ շունծոյ շունծոյ շունծոյ շուն----
չը հաչը հաչը հաչը հա´́́́յ բայ բայ բայ բառեռեռեռերով թրթռարով թրթռարով թրթռարով թրթռացուցուցուցուցին հացին հացին հացին հայուն շրթնեյուն շրթնեյուն շրթնեյուն շրթներունրունրունրուն::::    

Անոնք եղան աԱնոնք եղան աԱնոնք եղան աԱնոնք եղան ա´́́́չչչչքը Ասքը Ասքը Ասքը Աստուտուտուտուծոյ` բացծոյ` բացծոյ` բացծոյ` բացուած Հաուած Հաուած Հաուած Հայասյասյասյաս----
տան աշտան աշտան աշտան աշխախախախարրրրհին վրայ, որուն դիհին վրայ, որուն դիհին վրայ, որուն դիհին վրայ, որուն դիմաց մեր Հայմաց մեր Հայմաց մեր Հայմաց մեր Հայրերերերերը գիտրը գիտրը գիտրը գիտ----
ցան ապցան ապցան ապցան ապրիլ մաքրիլ մաքրիլ մաքրիլ մաքրարարարասուրբ կենսուրբ կենսուրբ կենսուրբ կենցացացացաղով, առաղով, առաղով, առաղով, առաքիքիքիքինանանանասէր սէր սէր սէր 
ճգնուճգնուճգնուճգնութեամբ եւ Բաթեամբ եւ Բաթեամբ եւ Բաթեամբ եւ Բանին խոնին խոնին խոնին խոնարհ սպանարհ սպանարհ սպանարհ սպասասասասաւուուուորուրուրուրութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    
ԱչԱչԱչԱչքը Ասքը Ասքը Ասքը Աստուտուտուտուծոյ` որուն բիծոյ` որուն բիծոյ` որուն բիծոյ` որուն բիբեբեբեբերէրէրէրէ´́́́ն մեր հայն մեր հայն մեր հայն մեր հայրերերերերը գիտրը գիտրը գիտրը գիտցան ցան ցան ցան 
քաքաքաքաղել լոյղել լոյղել լոյղել լոյսը գիսը գիսը գիսը գիտուտուտուտութեան եւ աստթեան եւ աստթեան եւ աստթեան եւ աստուածուածուածուածպաշպաշպաշպաշտուտուտուտութեանթեանթեանթեան::::    
ԱչԱչԱչԱչքը` որքը` որքը` որքը` որմէ ջրվիմէ ջրվիմէ ջրվիմէ ջրվիժող զօժող զօժող զօժող զօրուրուրուրութեամբ գիտթեամբ գիտթեամբ գիտթեամբ գիտցան լեցցան լեցցան լեցցան լեցուիլ եւ ուիլ եւ ուիլ եւ ուիլ եւ 
զրահզրահզրահզրահուիլ` պայուիլ` պայուիլ` պայուիլ` պայքաքաքաքարերերերելու հալու հալու հալու համար անմար անմար անմար անգիգիգիգիտուտուտուտութեան քաթեան քաթեան քաթեան քարարարարա----
ցած խացած խացած խացած խաւաւաւաւարին եւ խարին եւ խարին եւ խարին եւ խաւաւաւաւարարարարասէր իշսէր իշսէր իշսէր իշխախախախանին բոնին բոնին բոնին բոլոր մութ ու լոր մութ ու լոր մութ ու լոր մութ ու 
չար հնարքչար հնարքչար հնարքչար հնարքնենենեներուն դէմրուն դէմրուն դէմրուն դէմ::::    

Ս. ՍաՍ. ՍաՍ. ՍաՍ. Սահակ եւ Ս. Մեսհակ եւ Ս. Մեսհակ եւ Ս. Մեսհակ եւ Ս. Մեսրոպ գիտրոպ գիտրոպ գիտրոպ գիտցան Ասցան Ասցան Ասցան Աստուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներ----
կակակակայույույույութիւնը սեթիւնը սեթիւնը սեթիւնը սեւեւեւեւեռել մերռել մերռել մերռել մեր    ամամամամբողջ պատբողջ պատբողջ պատբողջ պատմումումումութեան վրայ, թեան վրայ, թեան վրայ, թեան վրայ, 
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անոր վրայ դնել դրոշմն ու կնիանոր վրայ դնել դրոշմն ու կնիանոր վրայ դնել դրոշմն ու կնիանոր վրայ դնել դրոշմն ու կնիքը աստքը աստքը աստքը աստուաուաուաուածածածածայիյիյիյինին, նին, նին, նին, 
պատպատպատպատմումումումութեան ընթեան ընթեան ընթեան ընթացթացթացթացքին մէքին մէքին մէքին մէջէն մեր ժոջէն մեր ժոջէն մեր ժոջէն մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը վերդը վերդը վերդը վեր----
բեբեբեբերերերերելու եւ ընլու եւ ընլու եւ ընլու եւ ընծածածածայեյեյեյելու հալու հալու հալու համար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծոյ, ործոյ, ործոյ, ործոյ, որպէս իրը, որպէս իրը, որպէս իրը, որպէս իրը, որ----
պէս աստպէս աստպէս աստպէս աստուաուաուաուածածածածային սեյին սեյին սեյին սեփափափափակակակականունունունութիւնթիւնթիւնթիւն::::    

ՏասՏասՏասՏասնընընընըհինգ դահինգ դահինգ դահինգ դարերերերերու խորրու խորրու խորրու խորքէն երբ այքէն երբ այքէն երբ այքէն երբ այսօր կը նասօր կը նասօր կը նասօր կը նայինք յինք յինք յինք 
անցանցանցանցեաեաեաեալին ու այնլին ու այնլին ու այնլին ու այնտետետետեղէն վեր կղէն վեր կղէն վեր կղէն վեր կ’’’’առառառառնենք յինենք յինենք յինենք յիշաշաշաշատատատատակը մեր կը մեր կը մեր կը մեր 
ԱռաԱռաԱռաԱռաջին Թարգջին Թարգջին Թարգջին Թարգմամամամանիչնիչնիչնիչնենենեներուն, մեր աչրուն, մեր աչրուն, մեր աչրուն, մեր աչքեքեքեքերը անրը անրը անրը անխուխուխուխուսասասասա----
փելիփելիփելիփելիօօօօրէն կը հանրէն կը հանրէն կը հանրէն կը հանդիդիդիդիպին այն ներպին այն ներպին այն ներպին այն ներկակակակայույույույութեան, որուն մեր թեան, որուն մեր թեան, որուն մեր թեան, որուն մեր 
հայհայհայհայրերերերերը տուին րը տուին րը տուին րը տուին ,,,,ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ Շունչծոյ Շունչծոյ Շունչծոյ Շունչ» » » » անուանուանուանունընընընը::::    Մեր աչՄեր աչՄեր աչՄեր աչքեքեքեքերը րը րը րը 
կը հանկը հանկը հանկը հանդիդիդիդիպին մեր սրբապին մեր սրբապին մեր սրբապին մեր սրբազան զան զան զան հայհայհայհայրերերերերու շունրու շունրու շունրու շունչինչինչինչին, , , , որ միոր միոր միոր մի----
աաաախառնխառնխառնխառնուեուեուեուեցաւ աստցաւ աստցաւ աստցաւ աստուաուաուաուածածածածայիյիյիյինին հետ եւ աստնին հետ եւ աստնին հետ եւ աստնին հետ եւ աստուաուաուաուածածածածայիյիյիյի----
նին կողնին կողնին կողնին կողքին մեր պատքին մեր պատքին մեր պատքին մեր պատմումումումութեան ու մաթեան ու մաթեան ու մաթեան ու մատետետետենագնագնագնագրուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
վրայ դրաւ կնիվրայ դրաւ կնիվրայ դրաւ կնիվրայ դրաւ կնիքը անձքը անձքը անձքը անձնանանանակակակականին, կնինին, կնինին, կնինին, կնիքը ազքը ազքը ազքը ազգայգայգայգայնանանանակակակակա----
նիննիննիննին::::    

Ու պատՈւ պատՈւ պատՈւ պատգամ մը, հրագամ մը, հրագամ մը, հրագամ մը, հրաւէր մըն է կարւէր մըն է կարւէր մըն է կարւէր մըն է կարծէք որ կու գայ ծէք որ կու գայ ծէք որ կու գայ ծէք որ կու գայ 
այայայայդ շունդ շունդ շունդ շունչին մէչին մէչին մէչին մէջէն մեջէն մեջէն մեջէն մեզի, ու մազի, ու մազի, ու մազի, ու մանանանանաւանդ ձեւանդ ձեւանդ ձեւանդ ձեզի` երիզի` երիզի` երիզի` երիտատատատա----
սարդ ու պասարդ ու պասարդ ու պասարդ ու պատատատատանի ունի ունի ունի ուսասասասանող եղնող եղնող եղնող եղբայրբայրբայրբայրներ, որ դպրոներ, որ դպրոներ, որ դպրոներ, որ դպրոցացացացա----
կան ներկան ներկան ներկան ներկայ տակայ տակայ տակայ տարեշրրեշրրեշրրեշրջաջաջաջանի սկիզնի սկիզնի սկիզնի սկիզբը եւ իւբը եւ իւբը եւ իւբը եւ իւրարարարաքանքանքանքանչիւր չիւր չիւր չիւր 
տատատատարեշրրեշրրեշրրեշրջաջաջաջանի բանի բանի բանի բացում մեցում մեցում մեցում մեզի հազի հազի հազի համար ըլմար ըլմար ըլմար ըլլայ առիթ` մեր լայ առիթ` մեր լայ առիթ` մեր լայ առիթ` մեր 
ՀայՀայՀայՀայրերերերերուն սրբարուն սրբարուն սրբարուն սրբազան ժազան ժազան ժազան ժառանռանռանռանգուգուգուգութեան հետ հաթեան հետ հաթեան հետ հաթեան հետ հաղորդղորդղորդղորդուեուեուեուե----
լու, որլու, որլու, որլու, որպէսպէսպէսպէսզի չըլզի չըլզի չըլզի չըլլալալալա´́́́յ թէ թուլյ թէ թուլյ թէ թուլյ թէ թուլնայ հոնայ հոնայ հոնայ հոգեգեգեգեկան եւ մտական եւ մտական եւ մտական եւ մտաւոր ւոր ւոր ւոր 
այդ ժաայդ ժաայդ ժաայդ ժառանռանռանռանգուգուգուգութեան հետ մեր կաթեան հետ մեր կաթեան հետ մեր կաթեան հետ մեր կապը, եւ չկտրեպը, եւ չկտրեպը, եւ չկտրեպը, եւ չկտրե´́́́նք մեր նք մեր նք մեր նք մեր 
աչաչաչաչքերն ու մտքեքերն ու մտքեքերն ու մտքեքերն ու մտքերը հայ գիրը հայ գիրը հայ գիրը հայ գիրէն ու գիրքէն, ու տարէն ու գիրքէն, ու տարէն ու գիրքէն, ու տարէն ու գիրքէն, ու տակակակակաւին ւին ւին ւին 
աւեաւեաւեաւելիլիլիլի´́́́ն, որ հայ գին, որ հայ գին, որ հայ գին, որ հայ գիրին ու հայ գիրրին ու հայ գիրրին ու հայ գիրրին ու հայ գիրքին ընդքին ընդքին ընդքին ընդմէմէմէմէջէն գիտջէն գիտջէն գիտջէն գիտ----
նանք մեր աչնանք մեր աչնանք մեր աչնանք մեր աչքեքեքեքերը սերը սերը սերը սեւեւեւեւեռել աստռել աստռել աստռել աստուաուաուաուածածածածային գիյին գիյին գիյին գիրին ու գիրրին ու գիրրին ու գիրրին ու գիր----
քին, Ասքին, Ասքին, Ասքին, Աստուտուտուտուծոյ Շունծոյ Շունծոյ Շունծոյ Շունչին ու Ասչին ու Ասչին ու Ասչին ու Աստուտուտուտուծոյ Լոյծոյ Լոյծոյ Լոյծոյ Լոյսինսինսինսին::::    ԸլԸլԸլԸլլանք լանք լանք լանք 
մեր Հայմեր Հայմեր Հայմեր Հայրերերերերուն հետ, անոնցրուն հետ, անոնցրուն հետ, անոնցրուն հետ, անոնցմովմովմովմով    ըլըլըլըլլալալալալու հալու հալու հալու համար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտու----
ծոյ լոյծոյ լոյծոյ լոյծոյ լոյսին մէջ, ու լասին մէջ, ու լասին մէջ, ու լասին մէջ, ու լաւաւաւաւագոյնս կագոյնս կագոյնս կագոյնս կատատատատարերերերելու հալու հալու հալու համար Ասմար Ասմար Ասմար Աս----
տուտուտուտուծոյ եւ մարդծոյ եւ մարդծոյ եւ մարդծոյ եւ մարդկուկուկուկութեան ծաթեան ծաթեան ծաթեան ծառառառառայույույույութեան մեր կոթեան մեր կոթեան մեր կոթեան մեր կոչուչուչուչումըմըմըմը::::    
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ԱՆԾԱՆՕԹ ՍՈԱՆԾԱՆՕԹ ՍՈԱՆԾԱՆՕԹ ՍՈԱՆԾԱՆՕԹ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻՆՒՐԲ ՀՈԳԻՆՒՐԲ ՀՈԳԻՆՒՐԲ ՀՈԳԻՆ    

    
ՏաՏաՏաՏարիրիրիրիներ առաջ, Հոներ առաջ, Հոներ առաջ, Հոներ առաջ, Հոգեգեգեգեգագագագալուսլուսլուսլուստի տօտի տօտի տօտի տօնի նանի նանի նանի նախօրխօրխօրխօրեաեաեաեա----

կին, քրիսկին, քրիսկին, քրիսկին, քրիստոնտոնտոնտոնեայ երիեայ երիեայ երիեայ երիտատատատասարդսարդսարդսարդնենենեներու խմբակ մը Հռորու խմբակ մը Հռորու խմբակ մը Հռորու խմբակ մը Հռոմի մի մի մի 
մէջ ազատ հարմէջ ազատ հարմէջ ազատ հարմէջ ազատ հարցացացացախուխուխուխուզուզուզուզութիւն մը կաթիւն մը կաթիւն մը կաթիւն մը կատատատատարած էր, գիտրած էր, գիտրած էր, գիտրած էր, գիտ----
նանանանալու հալու հալու հալու համար թէ մարմար թէ մարմար թէ մարմար թէ մարդոց, նոյդոց, նոյդոց, նոյդոց, նոյնիսկ եկենիսկ եկենիսկ եկենիսկ եկեղեղեղեղեցի յացի յացի յացի յաճաճաճաճախողխողխողխող----
նենենեներու ինչ տորու ինչ տորու ինչ տորու ինչ տոկոկոկոկոսը իսը իսը իսը ի´́́́նչ գինչ գինչ գինչ գիտէ Ս. Հոգիտէ Ս. Հոգիտէ Ս. Հոգիտէ Ս. Հոգիի մաի մաի մաի մասինսինսինսին::::    ԵրեԵրեԵրեԵրեւան ւան ւան ւան 
եկած էր թէ առեկած էր թէ առեկած էր թէ առեկած էր թէ առհահահահասասասասարակ մարրակ մարրակ մարրակ մարդիկ կադիկ կադիկ կադիկ կա´́́́մ ոչինչ գիմ ոչինչ գիմ ոչինչ գիմ ոչինչ գիտեն եւ տեն եւ տեն եւ տեն եւ 
կամ շատ ընդկամ շատ ընդկամ շատ ընդկամ շատ ընդհահահահանուր եւ աղօտ ու յանուր եւ աղօտ ու յանուր եւ աղօտ ու յանուր եւ աղօտ ու յաճախ սխալ ծաճախ սխալ ծաճախ սխալ ծաճախ սխալ ծանօնօնօնօ----
թութութութութիւն մը ութիւն մը ութիւն մը ութիւն մը ունին միայննին միայննին միայննին միայն::::    

ՎստաՎստաՎստաՎստահահահահաբար մենք եւս շատ քիչ մտաբար մենք եւս շատ քիչ մտաբար մենք եւս շատ քիչ մտաբար մենք եւս շատ քիչ մտածած ենք Ս. ծած ենք Ս. ծած ենք Ս. ծած ենք Ս. 
Հոգիի եւ անոր գորՀոգիի եւ անոր գորՀոգիի եւ անոր գորՀոգիի եւ անոր գործին մածին մածին մածին մասինսինսինսին::::    Կամ՝ մտաԿամ՝ մտաԿամ՝ մտաԿամ՝ մտածա՞ծ ենք ծա՞ծ ենք ծա՞ծ ենք ծա՞ծ ենք 
արդարդարդարդեօք երեօք երեօք երեօք երբեբեբեբեւիւիւիւիցցցցէէէէ::::    ՄինչՄինչՄինչՄինչդեռ մեր հադեռ մեր հադեռ մեր հադեռ մեր հաւատւատւատւատքի կեանքի կեանքի կեանքի կեանքին մէջ քին մէջ քին մէջ քին մէջ 
անաանաանաանասելիսելիսելիսելիօօօօրէն մեծ է անոր դերէն մեծ է անոր դերէն մեծ է անոր դերէն մեծ է անոր դերըրըրըրը::::    ԱւեԱւեԱւեԱւելի՝ քան երելի՝ քան երելի՝ քան երելի՝ քան երեւաւաւաւակակակակա----
յած կրնանք ըլյած կրնանք ըլյած կրնանք ըլյած կրնանք ըլլալլալլալլալ::::    

ՎարժՎարժՎարժՎարժուած ենք նիւուած ենք նիւուած ենք նիւուած ենք նիւթաթաթաթական աշկան աշկան աշկան աշխարխարխարխարհի մը մէջ, նիւհի մը մէջ, նիւհի մը մէջ, նիւհի մը մէջ, նիւ----
թաթաթաթական աշկան աշկան աշկան աշխարխարխարխարհի մը չահի մը չահի մը չահի մը չափափափափանինինինիշեշեշեշերով խորրով խորրով խորրով խորհեհեհեհելու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
հասկհասկհասկհասկնանանանալու, եւ անլու, եւ անլու, եւ անլու, եւ անտես ընետես ընետես ընետես ընելու ինչ որ անլու ինչ որ անլու ինչ որ անլու ինչ որ անմիմիմիմիջաջաջաջակակակականօնօնօնօրէն րէն րէն րէն 
մեր մարմմեր մարմմեր մարմմեր մարմնանանանաւոր զգաւոր զգաւոր զգաւոր զգայայայայարանքրանքրանքրանքնենենեներուն չի հանրուն չի հանրուն չի հանրուն չի հանդիդիդիդիպիրպիրպիրպիր::::    
Բայց կայ ներԲայց կայ ներԲայց կայ ներԲայց կայ ներքին զգաքին զգաքին զգաքին զգայայայայարանք մըն ալ, որ մարմրանք մըն ալ, որ մարմրանք մըն ալ, որ մարմրանք մըն ալ, որ մարմնանանանաւուուուորին րին րին րին 
հետ ու մարմհետ ու մարմհետ ու մարմհետ ու մարմնանանանաւուուուորէն անրէն անրէն անրէն անկախ ուկախ ուկախ ուկախ ունի իր ըննի իր ըննի իր ըննի իր ընկալկալկալկալչուչուչուչութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
եւ ճաեւ ճաեւ ճաեւ ճանանանանաչոչոչոչողուղուղուղութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Եթէ առաԵթէ առաԵթէ առաԵթէ առաջինջինջինջիննենենեներով չենք կրնար րով չենք կրնար րով չենք կրնար րով չենք կրնար 
հասհասհասհասնիլ Ս. Հոգիի ճանիլ Ս. Հոգիի ճանիլ Ս. Հոգիի ճանիլ Ս. Հոգիի ճանաչնաչնաչնաչման, երման, երման, երման, երկկկկրորրորրորրորդը սադը սադը սադը սակայն անկայն անկայն անկայն ան----
պայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն մերէն մերէն մերէն մեզի կու տայ այս հազի կու տայ այս հազի կու տայ այս հազի կու տայ այս հասոսոսոսողուղուղուղութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ԱնԱնԱնԱնմիմիմիմիջաջաջաջապէս կը խուպէս կը խուպէս կը խուպէս կը խուժեն հարժեն հարժեն հարժեն հարցումցումցումցումնենենեները.րը.րը.րը.----    Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչպէս պէս պէս պէս 
կկկկ’’’’ըլըլըլըլլայ ատիլայ ատիլայ ատիլայ ատիկակակակա::::    Ի՞նչ է Ս. ՀոԻ՞նչ է Ս. ՀոԻ՞նչ է Ս. ՀոԻ՞նչ է Ս. Հոգինգինգինգին::::    Ի՞նչ է անոր դեԻ՞նչ է անոր դեԻ՞նչ է անոր դեԻ՞նչ է անոր դերըրըրըրը::::    
Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչպէս կը ներպէս կը ներպէս կը ներպէս կը ներկակակակայայայայանայ անինայ անինայ անինայ անիկա մարկա մարկա մարկա մարդոցդոցդոցդոց::::    Ի՞նչ են անոր Ի՞նչ են անոր Ի՞նչ են անոր Ի՞նչ են անոր 
արարարարդիւնքդիւնքդիւնքդիւնքնենենեներըրըրըրը::::    
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Մեր հաՄեր հաՄեր հաՄեր հաւատւատւատւատքքքքը, Քրիսը, Քրիսը, Քրիսը, Քրիստոտոտոտոսի ուսի ուսի ուսի ուսուցսուցսուցսուցմամբ մեմամբ մեմամբ մեմամբ մեզի զի զի զի 
տրուած, զայն մետրուած, զայն մետրուած, զայն մետրուած, զայն մեզի կը ներզի կը ներզի կը ներզի կը ներկակակակայացյացյացյացնէ որնէ որնէ որնէ որպէս ամեպէս ամեպէս ամեպէս ամենանանանա----
սուրբ Երսուրբ Երսուրբ Երսուրբ Երրորրորրորրորդուդուդուդութեան եւ մէկ աստթեան եւ մէկ աստթեան եւ մէկ աստթեան եւ մէկ աստուաուաուաուածուծուծուծութեան երթեան երթեան երթեան երրորդ րորդ րորդ րորդ 
անանանանձըձըձըձը::::    ՅիՅիՅիՅիսուս քասուս քասուս քասուս քանիցս խօնիցս խօնիցս խօնիցս խօսեսեսեսեցաւ անոր մացաւ անոր մացաւ անոր մացաւ անոր մասին, միշտ ալ սին, միշտ ալ սին, միշտ ալ սին, միշտ ալ 
իր փաիր փաիր փաիր փառառառառաւորւորւորւորմմմման կաան կաան կաան կապեպեպեպելով անոր առալով անոր առալով անոր առալով անոր առաքուքուքուքումը, ամը, ամը, ամը, անոր դենոր դենոր դենոր դե----
րը եկերը եկերը եկերը եկեղեցղեցղեցղեցւուուուոյ կեանյ կեանյ կեանյ կեանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    

Մեր եկեՄեր եկեՄեր եկեՄեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ հանւոյ հանւոյ հանւոյ հանգագագագանանանանակը, կը, կը, կը, ,,,,ՀաՀաՀաՀաւատամքւատամքւատամքւատամք»»»»ը, Ս. ը, Ս. ը, Ս. ը, Ս. 
ՀոգիՀոգիՀոգիՀոգիին հաին հաին հաին համար կը հասմար կը հասմար կը հասմար կը հաստատատատատէ. տէ. տէ. տէ. ,,,,Որ խօՈր խօՈր խօՈր խօսեսեսեսեցաւ յօցաւ յօցաւ յօցաւ յօրէնս եւ ի րէնս եւ ի րէնս եւ ի րէնս եւ ի 
մարմարմարմարգագագագարէս եւ յարէս եւ յարէս եւ յարէս եւ յաւեւեւեւետարանստարանստարանստարանս», », », », այայայայսինքն՝ Ս. Հոսինքն՝ Ս. Հոսինքն՝ Ս. Հոսինքն՝ Ս. Հոգին խօգին խօգին խօգին խօսեսեսեսե----
ցաւ Օրէնցաւ Օրէնցաւ Օրէնցաւ Օրէնքին ու Մարքին ու Մարքին ու Մարքին ու Մարգագագագարէրէրէրէնենենեներուն (Հին Կտարուն (Հին Կտարուն (Հին Կտարուն (Հին Կտակակակակարան) եւ րան) եւ րան) եւ րան) եւ 
ԱւեԱւեԱւեԱւետատատատարանրանրանրաննենենեներուն (Նոր Կտարուն (Նոր Կտարուն (Նոր Կտարուն (Նոր Կտակակակակարան) ընդրան) ընդրան) ընդրան) ընդմէմէմէմէջէնջէնջէնջէն::::    Այլ Այլ Այլ Այլ 
խօսխօսխօսխօսքով, ամքով, ամքով, ամքով, ամբողջ Աստբողջ Աստբողջ Աստբողջ Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչին ընդչին ընդչին ընդչին ընդմէմէմէմէջէն հոջէն հոջէն հոջէն հոսող սող սող սող 
ու խօու խօու խօու խօսող Ասսող Ասսող Ասսող Աստուտուտուտուծոյ շունչն է անիծոյ շունչն է անիծոյ շունչն է անիծոյ շունչն է անիկա, Ասկա, Ասկա, Ասկա, Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին քին քին քին 
կենկենկենկենդադադադանի խոնի խոնի խոնի խողողողողովավավավակը, Ասկը, Ասկը, Ասկը, Աստուտուտուտուծոյ յայտծոյ յայտծոյ յայտծոյ յայտնունունունութիւնը տպաթիւնը տպաթիւնը տպաթիւնը տպաւուուուո----
րող հորող հորող հորող հոգինգինգինգին::::    ԱնԱնԱնԱնշուշտ Աստշուշտ Աստշուշտ Աստշուշտ Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչի ամէն մէկ Գիրք չի ամէն մէկ Գիրք չի ամէն մէկ Գիրք չի ամէն մէկ Գիրք 
ուուուունի իր հնի իր հնի իր հնի իր հեեեեղիղիղիղինանանանակը, եւ կը կրէ իր ժակը, եւ կը կրէ իր ժակը, եւ կը կրէ իր ժակը, եւ կը կրէ իր ժամամամամանանանանակին ու հեկին ու հեկին ու հեկին ու հեղիղիղիղի----
նանանանակի անկի անկի անկի անձին կնիձին կնիձին կնիձին կնիքըքըքըքը::::    Բայց իւԲայց իւԲայց իւԲայց իւրարարարաքանքանքանքանչիւր գիրչիւր գիրչիւր գիրչիւր գիրքի ետին քի ետին քի ետին քի ետին 
որորորորպէս առապէս առապէս առապէս առաջին հեջին հեջին հեջին հեղիղիղիղինակ կայ Ս. Հոնակ կայ Ս. Հոնակ կայ Ս. Հոնակ կայ Ս. Հոգին, անոր գորգին, անոր գորգին, անոր գորգին, անոր գործօն ծօն ծօն ծօն 
թեթեթեթելադլադլադլադրուրուրուրութիւնը, անոր դրոշթիւնը, անոր դրոշթիւնը, անոր դրոշթիւնը, անոր դրոշմըմըմըմը::::    ՕրէնՕրէնՕրէնՕրէնքի ամքի ամքի ամքի ամբողբողբողբողջուջուջուջութեան թեան թեան թեան 
եւ մարեւ մարեւ մարեւ մարգագագագարէրէրէրէաաաական պատկան պատկան պատկան պատգամգամգամգամնենենեներուն մէջ նոյն շուրուն մէջ նոյն շուրուն մէջ նոյն շուրուն մէջ նոյն շունչն է նչն է նչն է նչն է 
որ ինքոր ինքոր ինքոր ինքզինք կզինք կզինք կզինք կ’’’’արարարարտատատատայայյայյայյայտէ ժատէ ժատէ ժատէ ժամամամամանանանանակին կնիկին կնիկին կնիկին կնիքով, բոքով, բոքով, բոքով, բոլոլոլոլո----
րին ալ ընդրին ալ ընդրին ալ ընդրին ալ ընդմէմէմէմէջէն մարջէն մարջէն մարջէն մարդիդիդիդիկը նակը նակը նակը նախախախախապատպատպատպատրասրասրասրաստետետետելու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
անոնց միտանոնց միտանոնց միտանոնց միտքը գաքը գաքը գաքը գալիք փրկուլիք փրկուլիք փրկուլիք փրկութեան ու Փրկիթեան ու Փրկիթեան ու Փրկիթեան ու Փրկիչի անչի անչի անչի անձին ձին ձին ձին 
վրայ սեվրայ սեվրայ սեվրայ սեւեւեւեւեռեռեռեռելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Ապա, երբ ՕրէնԱպա, երբ ՕրէնԱպա, երբ ՕրէնԱպա, երբ Օրէնքը դաստքը դաստքը դաստքը դաստիիիիաաաա----
րարարարակի իր դեկի իր դեկի իր դեկի իր դերը կարը կարը կարը կատատատատարեց եւ հարեց եւ հարեց եւ հարեց եւ հասաւ հասաւ հասաւ հասաւ հաւատւատւատւատքի ժաքի ժաքի ժաքի ժամամամամա----
նանանանակը, այկը, այկը, այկը, այսինքն երբ Քըսինքն երբ Քըսինքն երբ Քըսինքն երբ Քը----րիսրիսրիսրիստոտոտոտոսով հասսով հասսով հասսով հաստատտատտատտատուեուեուեուեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
եկեեկեեկեեկեղեղեղեղեցին որցին որցին որցին որպէս ամպէս ամպէս ամպէս ամբողբողբողբողջուջուջուջութիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Աստուտուտուտուծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոստուտուտուտու----
մին ժամին ժամին ժամին ժառանռանռանռանգորդգորդգորդգորդնենենեներուն, Ս. Հորուն, Ս. Հորուն, Ս. Հորուն, Ս. Հոգին մեգին մեգին մեգին մեզի յայտնզի յայտնզի յայտնզի յայտնուեուեուեուեցաւ իր ցաւ իր ցաւ իր ցաւ իր 
գորգորգորգործուծուծուծունէնէնէնէուուուութեան նոթեան նոթեան նոթեան նորարարարանոր երեսնոր երեսնոր երեսնոր երեսնենենեներով. րով. րով. րով. ----        
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1111----    Ս. ՀՈՍ. ՀՈՍ. ՀՈՍ. ՀՈԳԻՆ ԱՍԳԻՆ ԱՍԳԻՆ ԱՍԳԻՆ ԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԾՈՅ ՈՐԾՈՅ ՈՐԾՈՅ ՈՐԾՈՅ ՈՐԴԻԴԻԴԻԴԻՆԵՆԵՆԵՆԵՐՈՒ ԾՆՐՈՒ ԾՆՐՈՒ ԾՆՐՈՒ ԾՆՈՂՈՂՈՂՈՂ    
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեայի մեր կեանյի մեր կեանյի մեր կեանյի մեր կեանքը սկիզբ կքը սկիզբ կքը սկիզբ կքը սկիզբ կ’’’’առառառառնէ Ս. Հոգինէ Ս. Հոգինէ Ս. Հոգինէ Ս. Հոգի----

ովովովով::::    ՄարմՄարմՄարմՄարմնանանանաւոր մեր ծնունւոր մեր ծնունւոր մեր ծնունւոր մեր ծնունդը մեր ծնողդը մեր ծնողդը մեր ծնողդը մեր ծնողնենենեներուն կը պարրուն կը պարրուն կը պարրուն կը պար----
տինք, բայց Ս. Հոտինք, բայց Ս. Հոտինք, բայց Ս. Հոտինք, բայց Ս. Հոգին է մեր հոգին է մեր հոգին է մեր հոգին է մեր հոգեգեգեգեւոր ծնուոր ծնուոր ծնուոր ծնողը, ան է որ մեզ ղը, ան է որ մեզ ղը, ան է որ մեզ ղը, ան է որ մեզ 
երկերկերկերկրորդ եւ հորորդ եւ հորորդ եւ հորորդ եւ հոգեգեգեգեւոր ծնունւոր ծնունւոր ծնունւոր ծնունդով մը աստդով մը աստդով մը աստդով մը աստուաուաուաուածածածածակերպ կը կերպ կը կերպ կը կերպ կը 
ծնածնածնածնանինինինի::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս ատիտոս ատիտոս ատիտոս ատիկա Նիկա Նիկա Նիկա Նիկոկոկոկոդեդեդեդեմոմոմոմոսին սին սին սին կը յիկը յիկը յիկը յիշեցշեցշեցշեցնէր նէր նէր նէր 
պայպայպայպայմամամամանի մը ձենի մը ձենի մը ձենի մը ձեւով.ւով.ւով.ւով. « « « «Եթէ մէԵթէ մէԵթէ մէԵթէ մէկը ջուկը ջուկը ջուկը ջուրէն (Մկրտուրէն (Մկրտուրէն (Մկրտուրէն (Մկրտութեամբ) թեամբ) թեամբ) թեամբ) 
եւ Հոգիեւ Հոգիեւ Հոգիեւ Հոգիէն չծնի՝ Չի կրնար Ասէն չծնի՝ Չի կրնար Ասէն չծնի՝ Չի կրնար Ասէն չծնի՝ Չի կրնար Աստուտուտուտուծոյ Արծոյ Արծոյ Արծոյ Արքաքաքաքայույույույութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
մտնելմտնելմտնելմտնել» » » » (Յհ 3.5)(Յհ 3.5)(Յհ 3.5)(Յհ 3.5)::::    

2222----    Ս. ՀՈՍ. ՀՈՍ. ՀՈՍ. ՀՈԳԻՆ ՄԽԻԳԻՆ ՄԽԻԳԻՆ ՄԽԻԳԻՆ ՄԽԻԹԱԹԱԹԱԹԱՐԻՉՐԻՉՐԻՉՐԻՉ    
««««Երբ գայ մխիԵրբ գայ մխիԵրբ գայ մխիԵրբ գայ մխիթաթաթաթարիրիրիրիչը զոր ես Հօրչը զոր ես Հօրչը զոր ես Հօրչը զոր ես Հօրմէն ձեմէն ձեմէն ձեմէն ձեզի պիզի պիզի պիզի պիտի տի տի տի 

ղրկեմ, ճշմարղրկեմ, ճշմարղրկեմ, ճշմարղրկեմ, ճշմարտուտուտուտութեան Հոթեան Հոթեան Հոթեան Հոգին՝ որ Հօրգին՝ որ Հօրգին՝ որ Հօրգին՝ որ Հօրմէն կմէն կմէն կմէն կ’’’’եեեելլլլլէլէլէլէ» » » » կկկկ’’’’ըսէր ըսէր ըսէր ըսէր 
ՅիՅիՅիՅիսուսսուսսուսսուս::::    ՄխիՄխիՄխիՄխիթաթաթաթարիչ բարիչ բարիչ բարիչ բառը օտար թարգռը օտար թարգռը օտար թարգռը օտար թարգմամամամանունունունութեանց մէջ թեանց մէջ թեանց մէջ թեանց մէջ 
արարարարտատատատայայտյայտյայտյայտուած է նաուած է նաուած է նաուած է նաեւ եւ եւ եւ ««««ՕգՕգՕգՕգնանանանականկանկանկան» » » » անուանուանուանունով, ինչ որ նով, ինչ որ նով, ինչ որ նով, ինչ որ 
պարպարպարպարզազազազապէս կը բապէս կը բապէս կը բապէս կը բացացացացայայյայյայյայտէ անոր դետէ անոր դետէ անոր դետէ անոր դերը հարը հարը հարը հաւաւաւաւատացտացտացտացեաեաեաեալի լի լի լի 
մը կեանմը կեանմը կեանմը կեանքէն ներս որքէն ներս որքէն ներս որքէն ներս որպէս կեանպէս կեանպէս կեանպէս կեանքի ոյժ բեքի ոյժ բեքի ոյժ բեքի ոյժ բերող աղրող աղրող աղրող աղբիւբիւբիւբիւրի, րի, րի, րի, 
յատյատյատյատկակակակապէս դժուապէս դժուապէս դժուապէս դժուարուրուրուրութեանց եւթեանց եւթեանց եւթեանց եւ    ալեալեալեալեկոկոկոկոծուծուծուծութեանց մէջ որթեանց մէջ որթեանց մէջ որթեանց մէջ որ----
պէս սպեպէս սպեպէս սպեպէս սպեղաղաղաղանի տանի տանի տանի տալով իր օգլով իր օգլով իր օգլով իր օգնունունունութիւնը, խաթիւնը, խաթիւնը, խաթիւնը, խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւն թիւն թիւն թիւն 
շնորշնորշնորշնորհեհեհեհելով տագլով տագլով տագլով տագնանանանապած սիրպած սիրպած սիրպած սիրտետետետերուն ու միտրուն ու միտրուն ու միտրուն ու միտքեքեքեքերուն, ինչ րուն, ինչ րուն, ինչ րուն, ինչ 
որ արոր արոր արոր արդէն կը գտնենք մխիդէն կը գտնենք մխիդէն կը գտնենք մխիդէն կը գտնենք մխիթաթաթաթարուրուրուրութեան իմասթեան իմասթեան իմասթեան իմաստին մէջտին մէջտին մէջտին մէջ::::    

    
3333----    Ս. ՀՈՍ. ՀՈՍ. ՀՈՍ. ՀՈԳԻՆ ԴԱՍՏԳԻՆ ԴԱՍՏԳԻՆ ԴԱՍՏԳԻՆ ԴԱՍՏԻԻԻԻԱԱԱԱՐԱԿՐԱԿՐԱԿՐԱԿ    
ՅիՅիՅիՅիսուս Ս. Հոսուս Ս. Հոսուս Ս. Հոսուս Ս. Հոգին ղրկեգին ղրկեգին ղրկեգին ղրկելու խոսլու խոսլու խոսլու խոստուտուտուտումը ըրաւ ըսեմը ըրաւ ըսեմը ըրաւ ըսեմը ըրաւ ըսելով. լով. լով. լով. 

,,,,ՄխիՄխիՄխիՄխիթաթաթաթարիրիրիրիչը, Ս. Հոչը, Ս. Հոչը, Ս. Հոչը, Ս. Հոգին, զոր Հայգին, զոր Հայգին, զոր Հայգին, զոր Հայրը իմ անուրը իմ անուրը իմ անուրը իմ անունովս պինովս պինովս պինովս պիտի տի տի տի 
ղրկէ, անիղրկէ, անիղրկէ, անիղրկէ, անիկա ձեկա ձեկա ձեկա ձեզի պիզի պիզի պիզի պիտի սորտի սորտի սորտի սորվեցվեցվեցվեցնէ եւ յինէ եւ յինէ եւ յինէ եւ յիշեցշեցշեցշեցնէ այն ամէնէ այն ամէնէ այն ամէնէ այն ամէ----
նը որ ձենը որ ձենը որ ձենը որ ձեզի խօզի խօզի խօզի խօսեսեսեսեցայցայցայցայ» » » » (Յհ 14.26)(Յհ 14.26)(Յհ 14.26)(Յհ 14.26)::::    ԱհաԱհաԱհաԱհաւաւաւաւասիկ ուսիկ ուսիկ ուսիկ ուրիշ մէկ րիշ մէկ րիշ մէկ րիշ մէկ 
օգօգօգօգնունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը    մխիմխիմխիմխիթաթաթաթարիրիրիրիչինչինչինչին::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս շատ բատոս շատ բատոս շատ բատոս շատ բանենենեներու մարու մարու մարու մա----
սին խօսին խօսին խօսին խօսեսեսեսեցաւ ու շատ բացաւ ու շատ բացաւ ու շատ բացաւ ու շատ բանենենեներ բար բար բար բացատցատցատցատրեցրեցրեցրեց::::    Ո՞րՈ՞րՈ՞րՈ՞րքաքաքաքանը նը նը նը 
կրնակրնակրնակրնային յիյին յիյին յիյին յիշել զինք լսող աշաշել զինք լսող աշաշել զինք լսող աշաշել զինք լսող աշակերտկերտկերտկերտնենենեներըրըրըրը::::    Ս. ՀոՍ. ՀոՍ. ՀոՍ. Հոգին պիգին պիգին պիգին պի----
տի յիտի յիտի յիտի յիշեցշեցշեցշեցնէր այդ բոնէր այդ բոնէր այդ բոնէր այդ բոլոլոլոլորը, իր հիմրը, իր հիմրը, իր հիմրը, իր հիմնանանանական կոկան կոկան կոկան կորիրիրիրիզին մէջզին մէջզին մէջզին մէջ::::    
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Բայց տաԲայց տաԲայց տաԲայց տակակակակաւին, բաւին, բաւին, բաւին, բաւաւաւաւարա՞ր էր միայն յիրա՞ր էր միայն յիրա՞ր էր միայն յիրա՞ր էր միայն յիշեշեշեշելըլըլըլը::::    Չէ՞ որ Չէ՞ որ Չէ՞ որ Չէ՞ որ 
առաքառաքառաքառաքեալեալեալեալներ շատ բան չհասկներ շատ բան չհասկներ շատ բան չհասկներ շատ բան չհասկցան անցան անցան անցան անմիմիմիմիջաջաջաջապէսպէսպէսպէս::::    ԿաԿաԿաԿարերերերե----
ւոր էր հասկւոր էր հասկւոր էր հասկւոր էր հասկնալ,նալ,նալ,նալ,    սորսորսորսորվիլ տավիլ տավիլ տավիլ տակակակակաւին եւ հասկւին եւ հասկւին եւ հասկւին եւ հասկնալ սորնալ սորնալ սորնալ սորվիլվիլվիլվիլ::::    
Ահա այս հասԱհա այս հասԱհա այս հասԱհա այս հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեան ութեան ութեան ութեան ուսուցսուցսուցսուցման գործն է որ կը ման գործն է որ կը ման գործն է որ կը ման գործն է որ կը 
կակակակատատատատարէ Ս. Հորէ Ս. Հորէ Ս. Հորէ Ս. Հոգին, վեգին, վեգին, վեգին, վերարարարադաստդաստդաստդաստիիիիաաաարարարարակեկեկեկելով իրլով իրլով իրլով իրմով ծնած մով ծնած մով ծնած մով ծնած 
եւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիստոտոտոտոսի վարսի վարսի վարսի վարդադադադապեպեպեպետուտուտուտութեամբ սնած հոթեամբ սնած հոթեամբ սնած հոթեամբ սնած հոգիգիգիգինենենեներըրըրըրը::::    

    
4444----    Ս. ՀՈՍ. ՀՈՍ. ՀՈՍ. ՀՈԳԻՆ ԱՌԱՋԳԻՆ ԱՌԱՋԳԻՆ ԱՌԱՋԳԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐՆՈՐՆՈՐՆՈՐԴՈՂԴՈՂԴՈՂԴՈՂ    
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեղեցղեցղեցղեցւոյն առաւոյն առաւոյն առաւոյն առաջջջջնորնորնորնորդուդուդուդութիւնը վաթիւնը վաթիւնը վաթիւնը վարորորորողը ղը ղը ղը 

եւ առաեւ առաեւ առաեւ առաքեքեքեքելուլուլուլութեան մղիչ ոյթեան մղիչ ոյթեան մղիչ ոյթեան մղիչ ոյժը Ս. Հոժը Ս. Հոժը Ս. Հոժը Ս. Հոգին ինքն էգին ինքն էգին ինքն էգին ինքն է::::    ՆախՆախՆախՆախքան քան քան քան 
իր համիր համիր համիր համբարբարբարբարձուձուձուձումը Քրիսմը Քրիսմը Քրիսմը Քրիստոս աշատոս աշատոս աշատոս աշակերտկերտկերտկերտնենենեներուն ըսաւ. րուն ըսաւ. րուն ըսաւ. րուն ըսաւ. 
««««Երբ Սուրբ Երբ Սուրբ Երբ Սուրբ Երբ Սուրբ ՀոՀոՀոՀոգին ձեր վրայ իջգին ձեր վրայ իջգին ձեր վրայ իջգին ձեր վրայ իջնէ՝ զօնէ՝ զօնէ՝ զօնէ՝ զօրուրուրուրութեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիտի տի տի տի 
լեցլեցլեցլեցուիք եւ իմ վկաուիք եւ իմ վկաուիք եւ իմ վկաուիք եւ իմ վկաներս պիներս պիներս պիներս պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլաք Երուլաք Երուլաք Երուլաք Երուսասասասաղէղէղէղէմի, ամմի, ամմի, ամմի, ամ----
բողջ Հրէբողջ Հրէբողջ Հրէբողջ Հրէասասասաստատատատանինինինի    ու Սաու Սաու Սաու Սամարմարմարմարիոյ մէջ եւ մինիոյ մէջ եւ մինիոյ մէջ եւ մինիոյ մէջ եւ մինչեւ աշչեւ աշչեւ աշչեւ աշխարխարխարխար----
հի ծայհի ծայհի ծայհի ծայրարարարամամամամասեսեսեսերըրըրըրը» » » » (Գ(Գ(Գ(Գոոոործրծրծրծքքքք 1.8) 1.8) 1.8) 1.8)::::    ԱռաԱռաԱռաԱռաքեքեքեքելուլուլուլութիւնը վկաթիւնը վկաթիւնը վկաթիւնը վկայույույույու----
թիւնն է՝ Քրիսթիւնն է՝ Քրիսթիւնն է՝ Քրիսթիւնն է՝ Քրիստոտոտոտոսի մասի մասի մասի մասին եւ Ասսին եւ Ասսին եւ Ասսին եւ Աստուտուտուտուծոյ թածոյ թածոյ թածոյ թագագագագաւուուուորուրուրուրու----
թեան մաթեան մաթեան մաթեան մասինսինսինսին::::    ՎկաՎկաՎկաՎկայույույույութեան այդ առաթեան այդ առաթեան այդ առաթեան այդ առաքեքեքեքելուլուլուլութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’ըսկըսկըսկըսկ----
սի Սուրբ սի Սուրբ սի Սուրբ սի Սուրբ Հոգիի ստաՀոգիի ստաՀոգիի ստաՀոգիի ստացուցուցուցումէն ետք միայն, անոր զօմէն ետք միայն, անոր զօմէն ետք միայն, անոր զօմէն ետք միայն, անոր զօրուրուրուրու----
թեամթեամթեամթեամբ լեցբ լեցբ լեցբ լեցուեուեուեուելէ յելէ յելէ յելէ յետոյ, անոր շնորհքտոյ, անոր շնորհքտոյ, անոր շնորհքտոյ, անոր շնորհքնենենեներով զինրով զինրով զինրով զինուեուեուեուելէ եւ լէ եւ լէ եւ լէ եւ 
զարզարզարզարդարդարդարդարուեուեուեուելէ ետքլէ ետքլէ ետքլէ ետք::::    ԲաԲաԲաԲացէք Գործք Առացէք Գործք Առացէք Գործք Առացէք Գործք Առաքեքեքեքելոց Բ. գլուլոց Բ. գլուլոց Բ. գլուլոց Բ. գլուխը խը խը խը 
եւ տեեւ տեեւ տեեւ տեսէք նոյսէք նոյսէք նոյսէք նոյնին իրանին իրանին իրանին իրական արկան արկան արկան արդիւնդիւնդիւնդիւնքը Հոքը Հոքը Հոքը Հոգեգեգեգեգագագագալուսլուսլուսլուստի տի տի տի 
դրուադրուադրուադրուագին մէջգին մէջգին մէջգին մէջ::::    ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալեալեալեալներ քաներ քաներ քաներ քարորորորոզուզուզուզութեան չսկսան թեան չսկսան թեան չսկսան թեան չսկսան 
մինմինմինմինչչչչեւ Հոեւ Հոեւ Հոեւ Հոգեգեգեգեգագագագալուսլուսլուսլուստի օրը, մինչ Սուրբտի օրը, մինչ Սուրբտի օրը, մինչ Սուրբտի օրը, մինչ Սուրբ    ՀոՀոՀոՀոգիի էջգիի էջգիի էջգիի էջքէն անքէն անքէն անքէն ան----
միմիմիմիջաջաջաջապէս վերջ Պետպէս վերջ Պետպէս վերջ Պետպէս վերջ Պետրոս տուաւ առարոս տուաւ առարոս տուաւ առարոս տուաւ առաջին քաջին քաջին քաջին քարորորորոզը, առազը, առազը, առազը, առա----
ջին վկաջին վկաջին վկաջին վկայույույույութիւնը՝ Ասթիւնը՝ Ասթիւնը՝ Ասթիւնը՝ Աստուտուտուտուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկութեան ծրագթեան ծրագթեան ծրագթեան ծրագրին եւ րին եւ րին եւ րին եւ 
Փրկչին, ՅիՓրկչին, ՅիՓրկչին, ՅիՓրկչին, Յիսուսուսուսուսի մասի մասի մասի մասին, մարսին, մարսին, մարսին, մարգագագագարէրէրէրէաաաական կանկան կանկան կանկան կանխախախախագուգուգուգու----
շաշաշաշակուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու վկարու վկարու վկարու վկայույույույութեամբ միթեամբ միթեամբ միթեամբ միաաաասինսինսինսին::::    ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին ցին ցին ցին 
առաառաառաառաքեքեքեքելուլուլուլութեան կոթեան կոթեան կոթեան կոչող զօչող զօչող զօչող զօրուրուրուրութթթթիւնն է Ս. Հոիւնն է Ս. Հոիւնն է Ս. Հոիւնն է Ս. Հոգինգինգինգին::::    Առանց Առանց Առանց Առանց 
անոր առաջանոր առաջանոր առաջանոր առաջնորնորնորնորդուդուդուդութեան եկեթեան եկեթեան եկեթեան եկեղեղեղեղեցին կը դադցին կը դադցին կը դադցին կը դադրի վարի վարի վարի վաւեւեւեւերարարարա----
կակակականօնօնօնօրէն ապրէն ապրէն ապրէն ապրող ու գորրող ու գորրող ու գորրող ու գործող իրածող իրածող իրածող իրակակակականունունունութիւն ըլթիւն ըլթիւն ըլթիւն ըլլալալալալէ, կը լէ, կը լէ, կը լէ, կը 
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դադդադդադդադրի վկարի վկարի վկարի վկայույույույութիւն եւ առաթիւն եւ առաթիւն եւ առաթիւն եւ առաքեքեքեքելուլուլուլութիւն ըլթիւն ըլթիւն ըլթիւն ըլլալալալալէ եւ կը դադլէ եւ կը դադլէ եւ կը դադլէ եւ կը դադ----
րի կեանրի կեանրի կեանրի կեանքին իր նպասքին իր նպասքին իր նպասքին իր նպաստը բետը բետը բետը բերերերերելէլէլէլէ::::    

    
5555----    Ս. ՀՈՍ. ՀՈՍ. ՀՈՍ. ՀՈԳԻՆ ՇՆՈՐԳԻՆ ՇՆՈՐԳԻՆ ՇՆՈՐԳԻՆ ՇՆՈՐՀԱՀԱՀԱՀԱԲԱՇԽԲԱՇԽԲԱՇԽԲԱՇԽ    
ԱմեԱմեԱմեԱմենէն աւենէն աւենէն աւենէն աւելի գորլի գորլի գորլի գործուծուծուծունէնէնէնէաաաական այս երեսն է, քրիսկան այս երեսն է, քրիսկան այս երեսն է, քրիսկան այս երեսն է, քրիս----

տոնտոնտոնտոնեաեաեաեայի մը ամյի մը ամյի մը ամյի մը ամբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանքը լեցքը լեցքը լեցքը լեցնող, որ շեշտնող, որ շեշտնող, որ շեշտնող, որ շեշտուած կը ուած կը ուած կը ուած կը 
գտնենք առագտնենք առագտնենք առագտնենք առաքեքեքեքելալալալական թուղկան թուղկան թուղկան թուղթեթեթեթերուն եւ եկերուն եւ եկերուն եւ եկերուն եւ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ հայւոյ հայւոյ հայւոյ հայրերերերե----
րու գրարու գրարու գրարու գրակակակականունունունութեան մէջ, թեթեան մէջ, թեթեան մէջ, թեթեան մէջ, թերեւս նարեւս նարեւս նարեւս նաեւ անոր հաեւ անոր հաեւ անոր հաեւ անոր համար որ մար որ մար որ մար որ 
այդ անայդ անայդ անայդ անուան հասուան հասուան հասուան հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեան մէջ կրնան ընդգրթեան մէջ կրնան ընդգրթեան մէջ կրնան ընդգրթեան մէջ կրնան ընդգրկկկկուիլ ուիլ ուիլ ուիլ 
նանանանաեւ նաեւ նաեւ նաեւ նախորդ երեսխորդ երեսխորդ երեսխորդ երեսնենենեներըրըրըրը::::    Ս. ՀոՍ. ՀոՍ. ՀոՍ. Հոգին ինքն է որ իւգին ինքն է որ իւգին ինքն է որ իւգին ինքն է որ իւրարարարաքանքանքանքան----
չիւր անչիւր անչիւր անչիւր անհահահահատի կը բաշտի կը բաշտի կը բաշտի կը բաշխէ աստխէ աստխէ աստխէ աստուաուաուաուածածածածային շնորհյին շնորհյին շնորհյին շնորհնենենեները, րը, րը, րը, 
զազազազանոնք կեաննոնք կեաննոնք կեաննոնք կեանքի բոքի բոքի բոքի բոլոր պայլոր պայլոր պայլոր պայմանմանմանմաննենենեներուն դիրուն դիրուն դիրուն դիմաց որոշ մաց որոշ մաց որոշ մաց որոշ 
առաառաառաառաքիքիքիքինունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով զիրով զիրով զիրով զինենենենելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    

Բայց ի՞նչԲայց ի՞նչԲայց ի՞նչԲայց ի՞նչպէս կը բաշպէս կը բաշպէս կը բաշպէս կը բաշխէ ան այդ շնորհխէ ան այդ շնորհխէ ան այդ շնորհխէ ան այդ շնորհնենենեներըրըրըրը::::    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
ձեձեձեձեւով կը ներւով կը ներւով կը ներւով կը ներգորգորգորգործէ անիծէ անիծէ անիծէ անիկա, ի՞նչկա, ի՞նչկա, ի՞նչկա, ի՞նչպէս կրնանք զգալ զայնպէս կրնանք զգալ զայնպէս կրնանք զգալ զայնպէս կրնանք զգալ զայն::::    
Այս հարԱյս հարԱյս հարԱյս հարցումցումցումցումնենենեներուն պարուն պարուն պարուն պատաստաստաստասխախախախանը կանը կանը կանը կարերերերելի է քալի է քալի է քալի է քաղել ղել ղել ղել 
Նոր ԿտաՆոր ԿտաՆոր ԿտաՆոր Կտակակակակարարարարանէն, ուր արնէն, ուր արնէն, ուր արնէն, ուր արտատատատաքին որոշ նշանքին որոշ նշանքին որոշ նշանքին որոշ նշաննենենեներով ու րով ու րով ու րով ու 
պատպատպատպատկերկերկերկերնենենեներով կը բարով կը բարով կը բարով կը բացատրցատրցատրցատրուին այդ ներուին այդ ներուին այդ ներուին այդ ներգորգորգորգործուծուծուծութեան թեան թեան թեան 
կերկերկերկերպեպեպեպերըրըրըրը::::    

Նոր ԿտաՆոր ԿտաՆոր ԿտաՆոր Կտակակակակարարարարանին մէջ Ս. Հոնին մէջ Ս. Հոնին մէջ Ս. Հոնին մէջ Ս. Հոգին գին գին գին հահահահամեմեմեմեմատմատմատմատուած է ուած է ուած է ուած է 
նախ կրանախ կրանախ կրանախ կրակին հետկին հետկին հետկին հետ::::    ՅովՅովՅովՅովհանհանհանհաննէս Մկրտիչ իր մկրտունէս Մկրտիչ իր մկրտունէս Մկրտիչ իր մկրտունէս Մկրտիչ իր մկրտու----
թիւնը Քրիսթիւնը Քրիսթիւնը Քրիսթիւնը Քրիստոտոտոտոսով գասով գասով գասով գալիք մկրտուլիք մկրտուլիք մկրտուլիք մկրտութեան հետ բաղթեան հետ բաղթեան հետ բաղթեան հետ բաղդադադադատետետետե----
լով կլով կլով կլով կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,Ես ձեզ ջուԵս ձեզ ջուԵս ձեզ ջուԵս ձեզ ջուրով կը մկրտեմ ապաշրով կը մկրտեմ ապաշրով կը մկրտեմ ապաշրով կը մկրտեմ ապաշխախախախարուրուրուրու----
թեան հաթեան հաթեան հաթեան համար... ան ձեզ պիմար... ան ձեզ պիմար... ան ձեզ պիմար... ան ձեզ պիտի մկրտէ Ս. Հոգիտի մկրտէ Ս. Հոգիտի մկրտէ Ս. Հոգիտի մկրտէ Ս. Հոգիով ու ով ու ով ու ով ու 
կրակրակրակրակովկովկովկով» » » » (Մտ 3.11)(Մտ 3.11)(Մտ 3.11)(Մտ 3.11)::::    ԽօսԽօսԽօսԽօսքը նիւքը նիւքը նիւքը նիւթաթաթաթական ԿՐԱկան ԿՐԱկան ԿՐԱկան ԿՐԱԿԻՆԿԻՆԿԻՆԿԻՆ    հետ հետ հետ հետ 
կապ չուկապ չուկապ չուկապ չունի աննի աննի աննի անշուշտշուշտշուշտշուշտ::::    ՀոՀոՀոՀոգեգեգեգեգագագագալուսլուսլուսլուստի օրը կրատի օրը կրատի օրը կրատի օրը կրակէ լեկէ լեկէ լեկէ լեզուզուզուզու----
ներ երեւներ երեւներ երեւներ երեւցան եւ հանգցան եւ հանգցան եւ հանգցան եւ հանգչեչեչեչեցան առաքցան առաքցան առաքցան առաքեալեալեալեալնենենեներուն վրայ, րուն վրայ, րուն վրայ, րուն վրայ, 
խորհրխորհրխորհրխորհրդանդանդանդանշեշեշեշելով անոնց ստալով անոնց ստալով անոնց ստալով անոնց ստացած խօսցած խօսցած խօսցած խօսքի զօքի զօքի զօքի զօրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

Ս. ՀոՍ. ՀոՍ. ՀոՍ. Հոգին հագին հագին հագին համեմեմեմեմատմատմատմատուած է ՋՈՒուած է ՋՈՒուած է ՋՈՒուած է ՋՈՒՐԻՆ հետՐԻՆ հետՐԻՆ հետՐԻՆ հետ::::    ԿոչԿոչԿոչԿոչուած ուած ուած ուած 
է կեանէ կեանէ կեանէ կեանքի ջուր, որ պիքի ջուր, որ պիքի ջուր, որ պիքի ջուր, որ պիտի բղխի իւտի բղխի իւտի բղխի իւտի բղխի իւրարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւր հար հար հար հաւաւաւաւատատատատա----
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ցոցոցոցողի ներսղի ներսղի ներսղի ներսիդին (Յհ 7.38իդին (Յհ 7.38իդին (Յհ 7.38իդին (Յհ 7.38----39)39)39)39)::::    ՊատՊատՊատՊատկեկեկեկերը կը խորհրրը կը խորհրրը կը խորհրրը կը խորհրդանդանդանդանշէ շէ շէ շէ 
մարմարմարմարդոց հոդոց հոդոց հոդոց հոգեգեգեգեկան ծական ծական ծական ծարարարարաւին յաւին յաւին յաւին յագեգեգեգեցուցուցուցումը, մէկ կողմը, մէկ կողմը, մէկ կողմը, մէկ կողմէ, եւ մէ, եւ մէ, եւ մէ, եւ 
միւս կողմիւս կողմիւս կողմիւս կողմէ հոմէ հոմէ հոմէ հոգեգեգեգեկան անկան անկան անկան անդասդասդասդաստատատատանին ծաղնին ծաղնին ծաղնին ծաղկումն ու կենկումն ու կենկումն ու կենկումն ու կեն----
սասասասաւուուուորուրուրուրումը Ս. Հոգիի մշտամը Ս. Հոգիի մշտամը Ս. Հոգիի մշտամը Ս. Հոգիի մշտանոնոնոնորոգ եւ մշտարոգ եւ մշտարոգ եւ մշտարոգ եւ մշտաբուխ զօբուխ զօբուխ զօբուխ զօրուրուրուրու----
թեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

ՏաՏաՏաՏակակակակաւին, Ս. Հուին, Ս. Հուին, Ս. Հուին, Ս. Հոգգգգին հաին հաին հաին համեմեմեմեմատմատմատմատուած է ՀՈուած է ՀՈուած է ՀՈուած է ՀՈՎԻՆ կամ ՎԻՆ կամ ՎԻՆ կամ ՎԻՆ կամ 
ՇՈՒՆՇՈՒՆՇՈՒՆՇՈՒՆՉԻՆ հետՉԻՆ հետՉԻՆ հետՉԻՆ հետ::::    ,,,,ՀոՀոՀոՀովը ուր որ ուվը ուր որ ուվը ուր որ ուվը ուր որ ուզէ, կը փչէ, անոր ձայզէ, կը փչէ, անոր ձայզէ, կը փչէ, անոր ձայզէ, կը փչէ, անոր ձայնը նը նը նը 
կը լսես, բայց չես գիկը լսես, բայց չես գիկը լսես, բայց չես գիկը լսես, բայց չես գիտեր ուրտեր ուրտեր ուրտեր ուրկէ կու գայ եւ ոկէ կու գայ եւ ոկէ կու գայ եւ ոկէ կու գայ եւ ո´́́́ւր կւր կւր կւր կ’’’’երերերերթայթայթայթայ::::    
ՆոյնՆոյնՆոյնՆոյնպէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’ըզըզըզըզգան բոգան բոգան բոգան բոլոր անոնք որոնք Հոգիլոր անոնք որոնք Հոգիլոր անոնք որոնք Հոգիլոր անոնք որոնք Հոգիէն կը ծնինէն կը ծնինէն կը ծնինէն կը ծնին» » » » 
((((Յհ 3.8)Յհ 3.8)Յհ 3.8)Յհ 3.8)::::    Ս. Հոգիի ներՍ. Հոգիի ներՍ. Հոգիի ներՍ. Հոգիի ներգորգորգորգործուծուծուծութեան կերպն է որ Քրիսթեան կերպն է որ Քրիսթեան կերպն է որ Քրիսթեան կերպն է որ Քրիս----
տոս կըտոս կըտոս կըտոս կը    ջաջաջաջանայ բանայ բանայ բանայ բացատցատցատցատրել Նիրել Նիրել Նիրել Նիկոկոկոկոդեդեդեդեմոմոմոմոսիսիսիսի::::    ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս հոպէս հոպէս հոպէս հովին վին վին վին 
ներներներներկակակակայույույույութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’ըզըզըզըզգացգացգացգացուի իր անցուի իր անցուի իր անցուի իր անցքով եւ սուքով եւ սուքով եւ սուքով եւ սուլոլոլոլոցով, ցով, ցով, ցով, 
այնայնայնայնպէս ալ Ս. Հոգիի ներպէս ալ Ս. Հոգիի ներպէս ալ Ս. Հոգիի ներպէս ալ Ս. Հոգիի ներկակակակայույույույութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’ըզըզըզըզգացգացգացգացուի իր յաուի իր յաուի իր յաուի իր յա----
ռաջ բեռաջ բեռաջ բեռաջ բերած ներրած ներրած ներրած ներքին արքին արքին արքին արդիւնդիւնդիւնդիւնքով, իր պտուղքով, իր պտուղքով, իր պտուղքով, իր պտուղնենենեներովրովրովրով::::    ԻսկԻսկԻսկԻսկ    
այդ պտուղայդ պտուղայդ պտուղայդ պտուղնենենեները, զորս ՇԸրը, զորս ՇԸրը, զորս ՇԸրը, զորս ՇԸ----ՆՈՐՀՔ բաՆՈՐՀՔ բաՆՈՐՀՔ բաՆՈՐՀՔ բառով կռով կռով կռով կ’’’’ոոոորարարարակենք ու կենք ու կենք ու կենք ու 
կը հասկկը հասկկը հասկկը հասկնանք, կանանք, կանանք, կանանք, կարերերերելի է երլի է երլի է երլի է երկու ընդկու ընդկու ընդկու ընդհահահահանուր խմբանուր խմբանուր խմբանուր խմբաւուուուո----
րումրումրումրումնենենեներու ենրու ենրու ենրու ենթարթարթարթարկել.կել.կել.կել.----    

ԱԱԱԱ----    ԿենԿենԿենԿենցացացացաղաղաղաղավավավավարարարարական Շնորհքկան Շնորհքկան Շնորհքկան Շնորհքներ (կրաներ (կրաներ (կրաներ (կրաւուուուորարարարական կան կան կան 
արարարարդիւնքդիւնքդիւնքդիւնքներ)ներ)ներ)ներ)::::    ,,,,Ս. ՀոգիՍ. ՀոգիՍ. ՀոգիՍ. Հոգիին պտուին պտուին պտուին պտուղը այս է.ղը այս է.ղը այս է.ղը այս է.----    Սէր, խնդուՍէր, խնդուՍէր, խնդուՍէր, խնդու----
թիւն, խաթիւն, խաթիւն, խաթիւն, խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւն, համթիւն, համթիւն, համթիւն, համբեբեբեբերարարարատատատատարուրուրուրութիւն, քաղցթիւն, քաղցթիւն, քաղցթիւն, քաղցրուրուրուրու----
թիւն, բաթիւն, բաթիւն, բաթիւն, բարորորորոււււթիւն, հաթիւն, հաթիւն, հաթիւն, հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութիւն, հեթիւն, հեթիւն, հեթիւն, հեզուզուզուզութիւն, ժուժթիւն, ժուժթիւն, ժուժթիւն, ժուժ----
կակակակալուլուլուլութիւնթիւնթիւնթիւն» » » » (Գղ 5.22(Գղ 5.22(Գղ 5.22(Գղ 5.22----23)23)23)23)::::    

ԲԲԲԲ----    ԱռաԱռաԱռաԱռաքեքեքեքելալալալական Շնորհքկան Շնորհքկան Շնորհքկան Շնորհքներ (ներներ (ներներ (ներներ (ներգորգորգորգործածածածական արկան արկան արկան ար----
դիւնքդիւնքդիւնքդիւնքներ)ներ)ներ)ներ)::::    ,,,,Սուրբ ՀոՍուրբ ՀոՍուրբ ՀոՍուրբ Հոգին իւգին իւգին իւգին իւրարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւրին մէջ ձերին մէջ ձերին մէջ ձերին մէջ ձեւով մը ւով մը ւով մը ւով մը 
կը յայտնկը յայտնկը յայտնկը յայտնուի՝ բոուի՝ բոուի՝ բոուի՝ բոլոլոլոլորին օգուրին օգուրին օգուրին օգուտին հատին հատին հատին համարմարմարմար::::    ՀոգՀոգՀոգՀոգւոյն միւոյն միւոյն միւոյն միջոջոջոջո----
ցաւ մէցաւ մէցաւ մէցաւ մէկուն իմասկուն իմասկուն իմասկուն իմաստուտուտուտութթթթեամբ խրաեամբ խրաեամբ խրաեամբ խրատետետետելու կալու կալու կալու կարորորորողուղուղուղութիւն թիւն թիւն թիւն 
կը տրուի, միւկը տրուի, միւկը տրուի, միւկը տրուի, միւսին՝ գիսին՝ գիսին՝ գիսին՝ գիտուտուտուտութեամբ ութեամբ ութեամբ ութեամբ ուսուսուսուսուցացացացանենենենելու շնորհք, լու շնորհք, լու շնորհք, լու շնորհք, 
ըստ նոյն Հոգիըստ նոյն Հոգիըստ նոյն Հոգիըստ նոյն Հոգիին, ուին, ուին, ուին, ուրիրիրիրիշի մը՝ Հոշի մը՝ Հոշի մը՝ Հոշի մը՝ Հոգին հագին հագին հագին հաւատք կու տայ, ւատք կու տայ, ւատք կու տայ, ւատք կու տայ, 
միւմիւմիւմիւսին՝ բժշկեսին՝ բժշկեսին՝ բժշկեսին՝ բժշկելու զօլու զօլու զօլու զօրուրուրուրութիւն կը շնորթիւն կը շնորթիւն կը շնորթիւն կը շնորհէ նոյն Հոհէ նոյն Հոհէ նոյն Հոհէ նոյն Հոգին, ուգին, ուգին, ուգին, ու----
րիրիրիրիշի մը՝ հրաշի մը՝ հրաշի մը՝ հրաշի մը՝ հրաշաշաշաշագորգորգորգործուծուծուծութեան կաթեան կաթեան կաթեան կարորորորողուղուղուղութիւն, միւթիւն, միւթիւն, միւթիւն, միւսին՝ սին՝ սին՝ սին՝ 
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մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէաաաանանանանալու շնորհք. ուլու շնորհք. ուլու շնորհք. ուլու շնորհք. ուրիրիրիրիշի մը՝ հոշի մը՝ հոշի մը՝ հոշի մը՝ հոգիգիգիգինենենեները զարը զարը զարը զանանանանա----
զազազազանենենենելու պարլու պարլու պարլու պարգեւ, միւգեւ, միւգեւ, միւգեւ, միւսին՝ անսին՝ անսին՝ անսին՝ անծածածածանօթ լենօթ լենօթ լենօթ լեզուզուզուզունենենեներով խօրով խօրով խօրով խօսեսեսեսե----
լու կալու կալու կալու կարորորորողուղուղուղութիւն, ութիւն, ութիւն, ութիւն, ուրիրիրիրիշի մը՝ այդ լեշի մը՝ այդ լեշի մը՝ այդ լեշի մը՝ այդ լեզուզուզուզունենենեներով խօսրով խօսրով խօսրով խօսուաուաուաուածը ծը ծը ծը 
թարգթարգթարգթարգմամամամանենենենելու շնորհքլու շնորհքլու շնորհքլու շնորհք::::    ՄիՄիՄիՄիեւեւեւեւնոյն Հոնոյն Հոնոյն Հոնոյն Հոգին է որ այս բոգին է որ այս բոգին է որ այս բոգին է որ այս բոլոլոլոլորը րը րը րը 
կը ներկը ներկը ներկը ներգորգորգորգործէ, եւ իծէ, եւ իծէ, եւ իծէ, եւ իււււրարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւրին կը բաշրին կը բաշրին կը բաշրին կը բաշխէ ինչխէ ինչխէ ինչխէ ինչպէս որ պէս որ պէս որ պէս որ 
կակակակամեմեմեմենայնայնայնայ» » » » (Ա.Կր 12.7(Ա.Կր 12.7(Ա.Կր 12.7(Ա.Կր 12.7----11)11)11)11)::::    

Ահա ասոնք են Ս. Հոգիի յայտԱհա ասոնք են Ս. Հոգիի յայտԱհա ասոնք են Ս. Հոգիի յայտԱհա ասոնք են Ս. Հոգիի յայտնունունունութեան կերթեան կերթեան կերթեան կերպեպեպեպերը եւ րը եւ րը եւ րը եւ 
ներներներներգորգորգորգործուծուծուծութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը::::    

ԱնԱնԱնԱնտետետետեսասասասանենենենելի, բայց իմալի, բայց իմալի, բայց իմալի, բայց իմանանանանալի եւ զգալի եւ զգալի եւ զգալի եւ զգալի զօլի զօլի զօլի զօրուրուրուրութիւնն թիւնն թիւնն թիւնն 
է անիէ անիէ անիէ անիկա, ուկա, ուկա, ուկա, ուրեմն, որ իրրեմն, որ իրրեմն, որ իրրեմն, որ իրմով կը պայմով կը պայմով կը պայմով կը պայմամամամանանանանաւուուուորէ ամրէ ամրէ ամրէ ամբողջ բողջ բողջ բողջ 
եկեեկեեկեեկեղեցղեցղեցղեցւոյ գորւոյ գորւոյ գորւոյ գործուծուծուծունէնէնէնէուուուութիւնը որթիւնը որթիւնը որթիւնը որպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիստոտոտոտոսի խորհրսի խորհրսի խորհրսի խորհր----
դադադադական Մարկան Մարկան Մարկան Մարմիմիմիմինընընընը::::    ՆերՆերՆերՆերգորգորգորգործող ոյժ է անիծող ոյժ է անիծող ոյժ է անիծող ոյժ է անիկա հակա հակա հակա հաւաւաւաւատացտացտացտաց----
եաեաեաեալին կեանլին կեանլին կեանլին կեանքին մէջ, զայն Ասքին մէջ, զայն Ասքին մէջ, զայն Ասքին մէջ, զայն Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքի իրաքի իրաքի իրաքի իրագործգործգործգործ----
ման մղողման մղողման մղողման մղող::::    ՎեՎեՎեՎերարարարակենկենկենկենդադադադանացնացնացնացնող ոյժ է նանող ոյժ է նանող ոյժ է նանող ոյժ է նաեւ անիեւ անիեւ անիեւ անիկա, կա, կա, կա, 
գաղտգաղտգաղտգաղտնինինինիքը եկեքը եկեքը եկեքը եկեղեցղեցղեցղեցւոյ կենւոյ կենւոյ կենւոյ կենդադադադանունունունութեան, նոյթեան, նոյթեան, նոյթեան, նոյնիսկ երնիսկ երնիսկ երնիսկ երբեմն բեմն բեմն բեմն 
հահահահակակակակառակ արռակ արռակ արռակ արտատատատաքին երեքին երեքին երեքին երեւոյթւոյթւոյթւոյթնենենեներունրունրունրուն::::    

Այդ կենԱյդ կենԱյդ կենԱյդ կենդադադադանունունունութիւնն է որ կը հայթիւնն է որ կը հայթիւնն է որ կը հայթիւնն է որ կը հայցենք Հոցենք Հոցենք Հոցենք Հոգեգեգեգեգագագագալուսլուսլուսլուս----
տի տօտի տօտի տօտի տօնախմնախմնախմնախմբուբուբուբութեամբ,թեամբ,թեամբ,թեամբ,    զայն մեզայն մեզայն մեզայն մերը դարձրը դարձրը դարձրը դարձնենենենելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    
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ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ    

    
,,,,Տէր, Բարւոք է մեզ Տէր, Բարւոք է մեզ Տէր, Բարւոք է մեզ Տէր, Բարւոք է մեզ 

աստ լինելաստ լինելաստ լինելաստ լինել»»»»::::    
((((Մտ 17.4)Մտ 17.4)Մտ 17.4)Մտ 17.4)    

    
ՊայՊայՊայՊայծածածածառառառառակերկերկերկերպուպուպուպութեան տօթեան տօթեան տօթեան տօնի ամիսն է Յունի ամիսն է Յունի ամիսն է Յունի ամիսն է Յուլիլիլիլիսըսըսըսը::::    
ՎստաՎստաՎստաՎստահահահահաբար նախ կը մտաբար նախ կը մտաբար նախ կը մտաբար նախ կը մտածենք Քրիսծենք Քրիսծենք Քրիսծենք Քրիստոտոտոտոսի պայսի պայսի պայսի պայ----

ծածածածառառառառակերկերկերկերպուպուպուպութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասինսինսինսին::::    Այդ դրուաԱյդ դրուաԱյդ դրուաԱյդ դրուագին որոշ, յատգին որոշ, յատգին որոշ, յատգին որոշ, յատ----
կանկանկանկանշաշաշաշական գիկան գիկան գիկան գիծեծեծեծերը անրը անրը անրը անմիմիմիմիջաջաջաջապէս մարպէս մարպէս մարպէս մարմին կմին կմին կմին կ’’’’առառառառնեն մեր նեն մեր նեն մեր նեն մեր 
մտքեմտքեմտքեմտքերուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ::::    Կը յիԿը յիԿը յիԿը յիշենք թէ ինչշենք թէ ինչշենք թէ ինչշենք թէ ինչպէս այն օրը Յիպէս այն օրը Յիպէս այն օրը Յիպէս այն օրը Յիսուս սուս սուս սուս 
ինք առաւ իր աշաինք առաւ իր աշաինք առաւ իր աշաինք առաւ իր աշակերտկերտկերտկերտնենենեներէն երերէն երերէն երերէն երեքը՝ Պետքը՝ Պետքը՝ Պետքը՝ Պետրորորորոսը, սը, սը, սը, ՅաՅաՅաՅակոկոկոկո----
բոբոբոբոսը եւ Յովսը եւ Յովսը եւ Յովսը եւ Յովհանհանհանհաննէնէնէնէսը եւ զասը եւ զասը եւ զասը եւ զանոնք իր հետ տանոնք իր հետ տանոնք իր հետ տանոնք իր հետ տարաւրաւրաւրաւ    հահահահանեց նեց նեց նեց 
լելելելերան մը բարրան մը բարրան մը բարրան մը բարձունձունձունձունքը, ուր կրնաքը, ուր կրնաքը, ուր կրնաքը, ուր կրնային առանյին առանյին առանյին առանձին ըլձին ըլձին ըլձին ըլլալ, եւ լալ, եւ լալ, եւ լալ, եւ 
աղօաղօաղօաղօթելթելթելթել::::    Եւ մինչ կԵւ մինչ կԵւ մինչ կԵւ մինչ կ’’’’աղօաղօաղօաղօթէր, Յիթէր, Յիթէր, Յիթէր, Յիսուս այսուս այսուս այսուս այլալալալակերկերկերկերպեպեպեպեցաւ, այցաւ, այցաւ, այցաւ, այ----
սինքն՝ իր դէմսինքն՝ իր դէմսինքն՝ իր դէմսինքն՝ իր դէմքը արեքը արեքը արեքը արեգագագագակի փայկի փայկի փայկի փայլը ստալը ստալը ստալը ստացաւ եւ իր հանցաւ եւ իր հանցաւ եւ իր հանցաւ եւ իր հան----
դերձդերձդերձդերձնենենեները լոյրը լոյրը լոյրը լոյսի սպիսի սպիսի սպիսի սպիտատատատակուկուկուկութթթթիւնը հաիւնը հաիւնը հաիւնը հագանգանգանգան::::    Եւ ահա Եւ ահա Եւ ահա Եւ ահա 
աշաաշաաշաաշակերտկերտկերտկերտնենենեները տերը տերը տերը տեսան Մովսան Մովսան Մովսան Մովսէս ու Եղսէս ու Եղսէս ու Եղսէս ու Եղիա մարիա մարիա մարիա մարգագագագարէրէրէրէնենենեները րը րը րը 
որոնք Յիորոնք Յիորոնք Յիորոնք Յիսուսուսուսուսի կողսի կողսի կողսի կողքին կանգքին կանգքին կանգքին կանգնած՝ անոր հետ կը խօնած՝ անոր հետ կը խօնած՝ անոր հետ կը խօնած՝ անոր հետ կը խօսէսէսէսէին ին ին ին 
իր չարիր չարիր չարիր չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեներուն, մահրուն, մահրուն, մահրուն, մահուան եւ յաուան եւ յաուան եւ յաուան եւ յարուրուրուրութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասինսինսինսին::::    
ՅափշՅափշՅափշՅափշտատատատակուկուկուկութեան մէջ Պետթեան մէջ Պետթեան մէջ Պետթեան մէջ Պետրոս բարոս բարոս բարոս բացացացացագանգանգանգանչեց. չեց. չեց. չեց. ,,,,Տէր, իՏէր, իՏէր, իՏէր, ի՜՜՜՜նչ նչ նչ նչ 
լաւ է այսլաւ է այսլաւ է այսլաւ է այստեղ, տեղ, տեղ, տեղ, հոհոհոհո´́́́ս մնանքս մնանքս մնանքս մնանք::::    Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուուուուզես՝ երեք վրանզես՝ երեք վրանզես՝ երեք վրանզես՝ երեք վրաններ ներ ներ ներ 
կանգկանգկանգկանգնենք հոս, մին քենենք հոս, մին քենենք հոս, մին քենենք հոս, մին քեզի, իսկ միւսզի, իսկ միւսզի, իսկ միւսզի, իսկ միւսնենենեները Մովրը Մովրը Մովրը Մովսէսէսէսէսի եւ սի եւ սի եւ սի եւ 
ԵղԵղԵղԵղիաիաիաիայի հայի հայի հայի համարմարմարմար»»»»::::    Մինչ ՊետՄինչ ՊետՄինչ ՊետՄինչ Պետրոս կը խօրոս կը խօրոս կը խօրոս կը խօսէր, ահա լուսէր, ահա լուսէր, ահա լուսէր, ահա լուսասասասա----
ւոր ամպ մը եկաւ ծածւոր ամպ մը եկաւ ծածւոր ամպ մը եկաւ ծածւոր ամպ մը եկաւ ծածկեց աշակեց աշակեց աշակեց աշակերտկերտկերտկերտնենենեները եւ ամրը եւ ամրը եւ ամրը եւ ամպին մէպին մէպին մէպին մէ----
ջէն լսուեջէն լսուեջէն լսուեջէն լսուեցաւ ձայն մը. ցաւ ձայն մը. ցաւ ձայն մը. ցաւ ձայն մը. ,,,,ԱտիԱտիԱտիԱտիկա է իմ սիկա է իմ սիկա է իմ սիկա է իմ սիրերերերելի Որլի Որլի Որլի Որդիս, դիս, դիս, դիս, 
որուորուորուորուն հան հան հան հաճեճեճեճեցայցայցայցայ::::    Մտիկ ըրէք անորՄտիկ ըրէք անորՄտիկ ըրէք անորՄտիկ ըրէք անոր»»»»::::    ԱշաԱշաԱշաԱշակերտկերտկերտկերտներ ներ ներ ներ 
ահով երեսն ի վայր խոահով երեսն ի վայր խոահով երեսն ի վայր խոահով երեսն ի վայր խոնարնարնարնարհուհուհուհութիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’ընէընէընէընէին, երբ Յիին, երբ Յիին, երբ Յիին, երբ Յի----
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սուս մօսուս մօսուս մօսուս մօտետետետեցաւ, դպաւ անոնց ու ոտցաւ, դպաւ անոնց ու ոտցաւ, դպաւ անոնց ու ոտցաւ, դպաւ անոնց ու ոտքի հաքի հաքի հաքի հանեցնեցնեցնեց::::    Եւ տեԵւ տեԵւ տեԵւ տեսան սան սան սան 
թէ Յիթէ Յիթէ Յիթէ Յիսուս առանսուս առանսուս առանսուս առանձին էրձին էրձին էրձին էր::::    

ԱւեԱւեԱւեԱւետատատատարարարարանանանանական այս հական այս հական այս հական այս համամամամառօտ պառօտ պառօտ պառօտ պատուտուտուտումին մէջ մին մէջ մին մէջ մին մէջ 
խտախտախտախտացած է այցած է այցած է այցած է այլալալալակերկերկերկերպուպուպուպութեան մեծ դրուաթեան մեծ դրուաթեան մեծ դրուաթեան մեծ դրուագըգըգըգը::::    Անոր մէջ Անոր մէջ Անոր մէջ Անոր մէջ 
բաբաբաբաւաւաւաւական նիւթ կը գտնենք կրօկան նիւթ կը գտնենք կրօկան նիւթ կը գտնենք կրօկան նիւթ կը գտնենք կրօնանանանական մեր խորհրկան մեր խորհրկան մեր խորհրկան մեր խորհրդադադադա----
ծուծուծուծութեան հաթեան հաթեան հաթեան համարմարմարմար::::    

1111----    Նախ ինչ որ կը դիՆախ ինչ որ կը դիՆախ ինչ որ կը դիՆախ ինչ որ կը դիտենք այն է՝ թէ պատենք այն է՝ թէ պատենք այն է՝ թէ պատենք այն է՝ թէ պատատատատահահահահաբար բար բար բար 
չէր որ Պետչէր որ Պետչէր որ Պետչէր որ Պետրոս, Յարոս, Յարոս, Յարոս, Յակոկոկոկոբոս եւ Յովբոս եւ Յովբոս եւ Յովբոս եւ Յովհանհանհանհաննէս Քրիսնէս Քրիսնէս Քրիսնէս Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
հետ գտնուեհետ գտնուեհետ գտնուեհետ գտնուեցան կամ մնացան կամ մնացան կամ մնացան կամ մնացին, այլ Յիցին, այլ Յիցին, այլ Յիցին, այլ Յիսուս ինք ԱՌԱՒ սուս ինք ԱՌԱՒ սուս ինք ԱՌԱՒ սուս ինք ԱՌԱՒ 
զազազազանոնք եւ լեռ ՀԱնոնք եւ լեռ ՀԱնոնք եւ լեռ ՀԱնոնք եւ լեռ ՀԱՆԵՑՆԵՑՆԵՑՆԵՑ::::    ԻնքնԻնքնԻնքնԻնքն    էր որ զաէր որ զաէր որ զաէր որ զանոնք առանձնոնք առանձնոնք առանձնոնք առանձնանանանա----
ցուց եւ իր հետ լեռ առաջցուց եւ իր հետ լեռ առաջցուց եւ իր հետ լեռ առաջցուց եւ իր հետ լեռ առաջնորնորնորնորդեց մասդեց մասդեց մասդեց մասնանանանաւոր դիւոր դիւոր դիւոր դիտուտուտուտումովմովմովմով::::    
ՇեշՇեշՇեշՇեշտը դրուած չէ ընտրտը դրուած չէ ընտրտը դրուած չէ ընտրտը դրուած չէ ընտրուած անուած անուած անուած անձեձեձեձերուն վրայ, թէ ինրուն վրայ, թէ ինրուն վրայ, թէ ինրուն վրայ, թէ ինչոչոչոչո´́́́ւ ւ ւ ւ 
այս երեայս երեայս երեայս երեքը եւ ոչ ուքը եւ ոչ ուքը եւ ոչ ուքը եւ ոչ ուրիշրիշրիշրիշներներներներ::::    ՇեշՇեշՇեշՇեշտը դրուած է Քրիստը դրուած է Քրիստը դրուած է Քրիստը դրուած է Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
կողկողկողկողմէ առմէ առմէ առմէ առ----ննննուեուեուեուելուն եւ լեռ հանլուն եւ լեռ հանլուն եւ լեռ հանլուն եւ լեռ հանուեուեուեուելուն վրայլուն վրայլուն վրայլուն վրայ::::    

ԱնԱնԱնԱնմիմիմիմիջաջաջաջապէս ճշմարպէս ճշմարպէս ճշմարպէս ճշմարտուտուտուտութիւն մը կը յայտնթիւն մը կը յայտնթիւն մը կը յայտնթիւն մը կը յայտնուիուիուիուի::::    Թէ՝ Թէ՝ Թէ՝ Թէ՝ 
ԱստԱստԱստԱստուած Ինքն է որ կուած Ինքն է որ կուած Ինքն է որ կուած Ինքն է որ կ’’’’ընտընտընտընտրէ այն անրէ այն անրէ այն անրէ այն անձեձեձեձերը կամ անրը կամ անրը կամ անրը կամ անձը ձը ձը ձը 
որուն ինքորուն ինքորուն ինքորուն ինքզինք պիզինք պիզինք պիզինք պիտի յայտտի յայտտի յայտտի յայտնէ կամ իր յայտնէ կամ իր յայտնէ կամ իր յայտնէ կամ իր յայտնունունունութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
պիպիպիպիտի ընէտի ընէտի ընէտի ընէ::::    Այդ յայտԱյդ յայտԱյդ յայտԱյդ յայտնունունունութիւնը տեթիւնը տեթիւնը տեթիւնը տեղի չուղի չուղի չուղի չունենենենենար մեր կամնար մեր կամնար մեր կամնար մեր կամ----
քով կամ փաքով կամ փաքով կամ փաքով կամ փափափափափաքովքովքովքով::::    ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս այս դէպպէս այս դէպպէս այս դէպպէս այս դէպքէն քիչ մը առաջ, քէն քիչ մը առաջ, քէն քիչ մը առաջ, քէն քիչ մը առաջ, 
ՊետՊետՊետՊետրորորորոսի խոսսի խոսսի խոսսի խոստոտոտոտովավավավանունունունութեան առիթեան առիթեան առիթեան առիթով Քրիսթով Քրիսթով Քրիսթով Քրիստոս Ինք տոս Ինք տոս Ինք տոս Ինք 
պիպիպիպիտի ըսէր. տի ըսէր. տի ըսէր. տի ըսէր. ,,,,ՄարՄարՄարՄարմիմիմիմինը եւ արիւնը չէր որ ատինը եւ արիւնը չէր որ ատինը եւ արիւնը չէր որ ատինը եւ արիւնը չէր որ ատիկա քեկա քեկա քեկա քեզի զի զի զի 
յայտյայտյայտյայտնենենենեցին, այլ Հայրս որ երցին, այլ Հայրս որ երցին, այլ Հայրս որ երցին, այլ Հայրս որ երկինքն էկինքն էկինքն էկինքն է» » » » (Մտ 16.17)(Մտ 16.17)(Մտ 16.17)(Մտ 16.17)::::    ԱստԱստԱստԱստ----
ուած Ինք կուած Ինք կուած Ինք կուած Ինք կ’’’’ընտընտընտընտրէ անրէ անրէ անրէ անձը եւ այն պաձը եւ այն պաձը եւ այն պաձը եւ այն պահը երբ իր յայտհը երբ իր յայտհը երբ իր յայտհը երբ իր յայտնունունունու----
թիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիտի տայ, եւ ըստ այնմ ալ կտի տայ, եւ ըստ այնմ ալ կտի տայ, եւ ըստ այնմ ալ կտի տայ, եւ ըստ այնմ ալ կ’’’’առաջառաջառաջառաջնորնորնորնորդէ կամ դէ կամ դէ կամ դէ կամ 
կը պատկը պատկը պատկը պատրասրասրասրաստէտէտէտէ    ենենենենթաթաթաթական, ինչկան, ինչկան, ինչկան, ինչպէս Յիպէս Յիպէս Յիպէս Յիսուս իր աշասուս իր աշասուս իր աշասուս իր աշա----
կերտկերտկերտկերտնենենեները առաջրը առաջրը առաջրը առաջնորնորնորնորդեց դէդեց դէդեց դէդեց դէպի լեռպի լեռպի լեռպի լեռ::::    

2222----    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս իր առաքտոս իր առաքտոս իր առաքտոս իր առաքեալեալեալեալնենենեները հարը հարը հարը հանեց լեռ, ուր նեց լեռ, ուր նեց լեռ, ուր նեց լեռ, ուր 
կրնակրնակրնակրնային առանյին առանյին առանյին առանձին ըլձին ըլձին ըլձին ըլլալլալլալլալ::::    ԱյսԱյսԱյսԱյստեղ ուտեղ ուտեղ ուտեղ ունինք լեռ բարձնինք լեռ բարձնինք լեռ բարձնինք լեռ բարձրարարարա----
ցուցուցուցումը եւ առանձմը եւ առանձմը եւ առանձմը եւ առանձնանանանանանանանալու պալու պալու պալու պահանհանհանհանջքըջքըջքըջքը::::    ԽորհրԽորհրԽորհրԽորհրդանդանդանդանշաշաշաշա----
կան բան մը կայ այս լեռ բարձկան բան մը կայ այս լեռ բարձկան բան մը կայ այս լեռ բարձկան բան մը կայ այս լեռ բարձրարարարացուցուցուցումին մէջմին մէջմին մէջմին մէջ::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
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յայտյայտյայտյայտնունունունութիւնը անթիւնը անթիւնը անթիւնը անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն լերէն լերէն լերէն լերան մը բարրան մը բարրան մը բարրան մը բարձունձունձունձունքին քին քին քին 
չի տրուիր կամ չի կաչի տրուիր կամ չի կաչի տրուիր կամ չի կաչի տրուիր կամ չի կատարտարտարտարուիրուիրուիրուիր::::    Բայց միԲայց միԲայց միԲայց միաաաաժաժաժաժամամամամանակ նակ նակ նակ 
ասիասիասիասիկա խորհրկա խորհրկա խորհրկա խորհրդանդանդանդանշաշաշաշական յիկան յիկան յիկան յիշեշեշեշեցում մըն է թէ մարդս ցում մըն է թէ մարդս ցում մըն է թէ մարդս ցում մըն է թէ մարդս 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ յայտծոյ յայտծոյ յայտծոյ յայտնունունունութիւնը վաթիւնը վաթիւնը վաթիւնը վայեյեյեյելելելելելու հալու հալու հալու համար պատմար պատմար պատմար պատրաստրաստրաստրաստ----
ուած պէտք է ըլուած պէտք է ըլուած պէտք է ըլուած պէտք է ըլլայ մարմլայ մարմլայ մարմլայ մարմնոնոնոնով թէ հոգիվ թէ հոգիվ թէ հոգիվ թէ հոգիովովովով::::    ԲարձԲարձԲարձԲարձրարարարացուցուցուցումը մը մը մը 
այսայսայսայստեղ՝ վետեղ՝ վետեղ՝ վետեղ՝ վերարարարացումն է մարցումն է մարցումն է մարցումն է մարդուն, ոդուն, ոդուն, ոդուն, ո´́́́չ թէ այչ թէ այչ թէ այչ թէ այլալալալաբաբաբաբանօնօնօնօրէն, րէն, րէն, րէն, 
այլ իրաայլ իրաայլ իրաայլ իրական ու վական ու վական ու վական ու վաւեւեւեւերարարարական կերկան կերկան կերկան կերպով վեր ըլպով վեր ըլպով վեր ըլպով վեր ըլլալալալալը ամէն լը ամէն լը ամէն լը ամէն 
բաբաբաբանէ որ ստոնէ որ ստոնէ որ ստոնէ որ ստորին է, մեր մարրին է, մեր մարրին է, մեր մարրին է, մեր մարմիմիմիմինը, միտքն ու հոնը, միտքն ու հոնը, միտքն ու հոնը, միտքն ու հոգին կաշգին կաշգին կաշգին կաշ----
կանկանկանկանդող ու սահդող ու սահդող ու սահդող ու սահմամամամանանանանափափափափակողկողկողկող::::    ԶգաԶգաԶգաԶգացումցումցումցումնենենեներու եւ մտարու եւ մտարու եւ մտարու եւ մտա----
ծումծումծումծումնենենեներրրրու մաքու մաքու մաքու մաքրուրուրուրութեան բարձթեան բարձթեան բարձթեան բարձրունքն է անիրունքն է անիրունքն է անիրունքն է անիկա, առակա, առակա, առակա, առաքիքիքիքի----
նունունունութեան սանթեան սանթեան սանթեան սանդուխդուխդուխդուխնենենեներով ասրով ասրով ասրով աստիտիտիտիճաճաճաճանանանանաբար վեր տաբար վեր տաբար վեր տաբար վեր տանողնողնողնող::::    
Հոն հասՀոն հասՀոն հասՀոն հասնոնոնոնողը արղը արղը արղը արդէն առանձդէն առանձդէն առանձդէն առանձնանանանացած կցած կցած կցած կ’’’’ըլըլըլըլլայ ինքլայ ինքլայ ինքլայ ինքնանանանաբեբեբեբե----
րարարարաբար, հեբար, հեբար, հեբար, հեռառառառացած կցած կցած կցած կ’’’’ըլըլըլըլլայ զինք շրջալայ զինք շրջալայ զինք շրջալայ զինք շրջապապապապատող, իր ուտող, իր ուտող, իր ուտող, իր ուշադշադշադշադ----
րուրուրուրութիւնն ու միտթիւնն ու միտթիւնն ու միտթիւնն ու միտքը գրաքը գրաքը գրաքը գրաւող երեւող երեւող երեւող երեւոյթւոյթւոյթւոյթնենենեներէն ու դէմրէն ու դէմրէն ու դէմրէն ու դէմքեքեքեքերէն րէն րէն րէն 
եւ կրնայ առանձեւ կրնայ առանձեւ կրնայ առանձեւ կրնայ առանձնունունունութեան մէջ գտնել իր կապն ու մտերթեան մէջ գտնել իր կապն ու մտերթեան մէջ գտնել իր կապն ու մտերթեան մէջ գտնել իր կապն ու մտեր----
մումումումութիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Աստուտուտուտուծոյ հետծոյ հետծոյ հետծոյ հետ::::    

3333----    ՅիՅիՅիՅիսուս այսուս այսուս այսուս այլալալալակերկերկերկերպեպեպեպեցաւ աղօթցաւ աղօթցաւ աղօթցաւ աղօթքի պաքի պաքի պաքի պահունհունհունհուն::::    ՈրՈրՈրՈրպէս պէս պէս պէս 
մարդ՝ Քրիսմարդ՝ Քրիսմարդ՝ Քրիսմարդ՝ Քրիստոս իր մարմտոս իր մարմտոս իր մարմտոս իր մարմնով պայնով պայնով պայնով պայծածածածառառառառակերպկերպկերպկերպուեուեուեուեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
աղօթաղօթաղօթաղօթքի պաքի պաքի պաքի պահունհունհունհուն::::    ԱնիԱնիԱնիԱնիկա սոկա սոկա սոկա սովովովովորուրուրուրութիւն ըրած էր յաթիւն ըրած էր յաթիւն ըրած էր յաթիւն ըրած էր յաճախ ճախ ճախ ճախ 
առանձառանձառանձառանձնանանանանալ եւ նալ եւ նալ եւ նալ եւ աղօաղօաղօաղօթել, երթել, երթել, երթել, երբեմն աղօբեմն աղօբեմն աղօբեմն աղօթել իր աշաթել իր աշաթել իր աշաթել իր աշակերտկերտկերտկերտ----
նենենեներուն հետ միրուն հետ միրուն հետ միրուն հետ միաաաասինսինսինսին::::    Բայց պայԲայց պայԲայց պայԲայց պայծածածածառառառառակերկերկերկերպուպուպուպութեան այս թեան այս թեան այս թեան այս 
դրուադրուադրուադրուագին աղօթգին աղօթգին աղօթգին աղօթքի կապքի կապքի կապքի կապուած ըլուած ըլուած ըլուած ըլլալալալալը նոր եւ առանլը նոր եւ առանլը նոր եւ առանլը նոր եւ առանձին ձին ձին ձին 
դաս մըն է աղօթդաս մըն է աղօթդաս մըն է աղօթդաս մըն է աղօթքի մաքի մաքի մաքի մասինսինսինսին::::    Ան իր աշաԱն իր աշաԱն իր աշաԱն իր աշակերտկերտկերտկերտնենենեներուն եւ րուն եւ րուն եւ րուն եւ 
մեմեմեմեզի կը սորզի կը սորզի կը սորզի կը սորվեցվեցվեցվեցնէր թէ ինէր թէ ինէր թէ ինէր թէ ի´́́́նչնչնչնչպիպիպիպիսի փոսի փոսի փոսի փոխախախախակերկերկերկերպող ոյժ է պող ոյժ է պող ոյժ է պող ոյժ է 
աղօթաղօթաղօթաղօթքքքքը մարը մարը մարը մարդու մը կեանդու մը կեանդու մը կեանդու մը կեանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    Եւ երբ մարդ յաԵւ երբ մարդ յաԵւ երբ մարդ յաԵւ երբ մարդ յաջոջոջոջողի ղի ղի ղի 
իսիսիսիսկակակակապէս առանձպէս առանձպէս առանձպէս առանձնանանանանալ եւ Ասնալ եւ Ասնալ եւ Ասնալ եւ Աստուտուտուտուծոյ հետ իր կապն ու ծոյ հետ իր կապն ու ծոյ հետ իր կապն ու ծոյ հետ իր կապն ու 
մտերմտերմտերմտերմումումումութիւնը գտնել՝ ինքթիւնը գտնել՝ ինքթիւնը գտնել՝ ինքթիւնը գտնել՝ ինքզինք գտած կզինք գտած կզինք գտած կզինք գտած կ’’’’ըլըլըլըլլայ Ասլայ Ասլայ Ասլայ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ափին մէջ, եւ Ասափին մէջ, եւ Ասափին մէջ, եւ Ասափին մէջ, եւ Աստուտուտուտուծոյ ստեղծոյ ստեղծոյ ստեղծոյ ստեղծածածածագործ ձեռգործ ձեռգործ ձեռգործ ձեռքին հպուքին հպուքին հպուքին հպումը մը մը մը 
իր մէջ կը կերիր մէջ կը կերիր մէջ կը կերիր մէջ կը կերտէ նոր մարտէ նոր մարտէ նոր մարտէ նոր մարդը, ամդը, ամդը, ամդը, ամբողբողբողբողջուջուջուջութեամբ փթեամբ փթեամբ փթեամբ փոոոոխախախախա----
կերպկերպկերպկերպուած, լուուած, լուուած, լուուած, լուսասասասազարդզարդզարդզարդուած, պայուած, պայուած, պայուած, պայծածածածառառառառացածցածցածցած::::    
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4444----    ՅիՅիՅիՅիսուս այսուս այսուս այսուս այլալալալակերկերկերկերպեպեպեպեցաւ աշացաւ աշացաւ աշացաւ աշակերտկերտկերտկերտնենենեներուն առրուն առրուն առրուն առջեւջեւջեւջեւ::::    
ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալեալեալեալնենենեներու աչրու աչրու աչրու աչքին Յիքին Յիքին Յիքին Յիսուսուսուսուսի կերսի կերսի կերսի կերպապապապարանրանրանրանքը փոխքը փոխքը փոխքը փոխուեուեուեուե----
ցաւ յանցաւ յանցաւ յանցաւ յանկարծկարծկարծկարծ::::    ԴէմԴէմԴէմԴէմքը արեքը արեքը արեքը արեւու փայւու փայւու փայւու փայլը ստալը ստալը ստալը ստացաւ, հանցաւ, հանցաւ, հանցաւ, հանդերձդերձդերձդերձ----
նենենեները՝ լոյրը՝ լոյրը՝ լոյրը՝ լոյսի պայսի պայսի պայսի պայծածածածառուռուռուռութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Եւ յատԵւ յատԵւ յատԵւ յատկանկանկանկանշաշաշաշական է որ կան է որ կան է որ կան է որ 
ՊետՊետՊետՊետրոս ու Յարոս ու Յարոս ու Յարոս ու Յակոկոկոկոբոս եւ Յովբոս եւ Յովբոս եւ Յովբոս եւ Յովհանհանհանհաննէս չկրցան այդ լոյնէս չկրցան այդ լոյնէս չկրցան այդ լոյնէս չկրցան այդ լոյսին սին սին սին 
դիդիդիդիմաց բաց պամաց բաց պամաց բաց պամաց բաց պահել իրենց աչհել իրենց աչհել իրենց աչհել իրենց աչքեքեքեքերը եւ գերը եւ գերը եւ գերը եւ գետին ինտին ինտին ինտին ինկան կան կան կան 
ահովահովահովահով::::    Ոչ մէկ մարմՈչ մէկ մարմՈչ մէկ մարմՈչ մէկ մարմնանանանաւոր մահւոր մահւոր մահւոր մահկակակականանանանացու կրնայ տեսցու կրնայ տեսցու կրնայ տեսցու կրնայ տեսնել նել նել նել 
զԱստզԱստզԱստզԱստուած իր իսուած իր իսուած իր իսուած իր իսկուկուկուկութեաթեաթեաթեանը մէջնը մէջնը մէջնը մէջ::::    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածախօս մարխօս մարխօս մարխօս մար----
գագագագարէն իսկ, Մովրէն իսկ, Մովրէն իսկ, Մովրէն իսկ, Մովսէս, երբ ուսէս, երբ ուսէս, երբ ուսէս, երբ ուզեց Ասզեց Ասզեց Ասզեց Աստոտոտոտոււււծոյ փառծոյ փառծոյ փառծոյ փառքը տեսքը տեսքը տեսքը տես----
նել, Աստնել, Աստնել, Աստնել, Աստուած ըսաւ. ուած ըսաւ. ուած ըսաւ. ուած ըսաւ. ,,,,Դուն իմ երեսս չես կրնար տեսԴուն իմ երեսս չես կրնար տեսԴուն իմ երեսս չես կրնար տեսԴուն իմ երեսս չես կրնար տեսնել, նել, նել, նել, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ մարդ չի կրնար զիս տեստեւ մարդ չի կրնար զիս տեստեւ մարդ չի կրնար զիս տեստեւ մարդ չի կրնար զիս տեսնել ու ապնել ու ապնել ու ապնել ու ապրիլրիլրիլրիլ» » » » (Ելք (Ելք (Ելք (Ելք 
33.20)33.20)33.20)33.20)::::    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածործործործորդին, որ Ասդին, որ Ասդին, որ Ասդին, որ Աստուտուտուտուծոյ փառծոյ փառծոյ փառծոյ փառքին ճաքին ճաքին ճաքին ճառառառառա----
գայթն է (Եբր 1.3) մարգայթն է (Եբր 1.3) մարգայթն է (Եբր 1.3) մարգայթն է (Եբր 1.3) մարմին առաւ, այմին առաւ, այմին առաւ, այմին առաւ, այսինքն ծածսինքն ծածսինքն ծածսինքն ծածկեց իր կեց իր կեց իր կեց իր 
փայփայփայփայլալալալատատատատակող փառկող փառկող փառկող փառքը, Ասքը, Ասքը, Ասքը, Աստտտտուուուուծոյ կերծոյ կերծոյ կերծոյ կերպապապապարանրանրանրանքը ուքը ուքը ուքը ունենենենե----
նանանանալով հանլով հանլով հանլով հանդերձ կադերձ կադերձ կադերձ կամամամամաւուուուորարարարաբար ինքբար ինքբար ինքբար ինքզինզինզինզինքը ուքը ուքը ուքը ունայնայնայնայնանանանա----
ցուց եւ ծացուց եւ ծացուց եւ ծացուց եւ ծառառառառայի կերյի կերյի կերյի կերպապապապարանք առաւ (Փրանք առաւ (Փրանք առաւ (Փրանք առաւ (Փլպ 2.6լպ 2.6լպ 2.6լպ 2.6----7), 7), 7), 7), որորորորպէսպէսպէսպէս----
զի կազի կազի կազի կարերերերենայ մարնայ մարնայ մարնայ մարդոց մէջ ապդոց մէջ ապդոց մէջ ապդոց մէջ ապրիլ, որովրիլ, որովրիլ, որովրիլ, որովհեհեհեհետեւ այտեւ այտեւ այտեւ այլալալալապէս պէս պէս պէս 
մարմարմարմարդիկ պիդիկ պիդիկ պիդիկ պիտի չկատի չկատի չկատի չկարերերերենանանանային տային տային տային տանիլ անոր լոյս ներնիլ անոր լոյս ներնիլ անոր լոյս ներնիլ անոր լոյս ներկակակակա----
յույույույութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Եւ Եւ Եւ Եւ ահա այահա այահա այահա այսօր իր մարմսօր իր մարմսօր իր մարմսօր իր մարմնին մէջ իսկ ինքնին մէջ իսկ ինքնին մէջ իսկ ինքնին մէջ իսկ ինքզինք զինք զինք զինք 
կը յայտկը յայտկը յայտկը յայտնէ որնէ որնէ որնէ որպէս Ասպէս Ասպէս Ասպէս Աստուտուտուտուծոյ փառծոյ փառծոյ փառծոյ փառքին ճաքին ճաքին ճաքին ճառառառառագայգայգայգայթը, ինքթը, ինքթը, ինքթը, ինք----
զինք կը յայտզինք կը յայտզինք կը յայտզինք կը յայտնէ որնէ որնէ որնէ որպէս Որպէս Որպէս Որպէս Որդի Ասդի Ասդի Ասդի Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ::::    

Բայց կայ նաԲայց կայ նաԲայց կայ նաԲայց կայ նաեւ աւեեւ աւեեւ աւեեւ աւելինլինլինլին::::    ԿարԿարԿարԿարծէք Քրիսծէք Քրիսծէք Քրիսծէք Քրիստոտոտոտոսի նպասի նպասի նպասի նպա----
տատատատակը ոկը ոկը ոկը ո´́́́չ միայն իր մարմչ միայն իր մարմչ միայն իր մարմչ միայն իր մարմնին մէջ Ասնին մէջ Ասնին մէջ Ասնին մէջ Աստուտուտուտուծոյ փառծոյ փառծոյ փառծոյ փառքը քը քը քը 
յայտյայտյայտյայտնել է, այնել է, այնել է, այնել է, այսինքն իրսինքն իրսինքն իրսինքն իր    աստաստաստաստուաուաուաուածուծուծուծութեան սոսթեան սոսթեան սոսթեան սոսկակակակական կան կան կան 
ապաապաապաապացոյցոյցոյցոյցը տալ, այլ կցը տալ, այլ կցը տալ, այլ կցը տալ, այլ կ’’’’ուուուուզէ նազէ նազէ նազէ նաեւ սորեւ սորեւ սորեւ սորվեցվեցվեցվեցնել մենել մենել մենել մեզի՝ թէ զի՝ թէ զի՝ թէ զի՝ թէ 
մենք եւս իր երկմենք եւս իր երկմենք եւս իր երկմենք եւս իր երկրորդ գարորդ գարորդ գարորդ գալուսլուսլուսլուստին մեր մարտին մեր մարտին մեր մարտին մեր մարմինմինմինմիննենենեներով րով րով րով 
պիպիպիպիտի փոտի փոտի փոտի փոխախախախակերպկերպկերպկերպուինք եւ իրեն նման պիուինք եւ իրեն նման պիուինք եւ իրեն նման պիուինք եւ իրեն նման պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլանք լանք լանք լանք 
((((Ա.Յվ 3. 2), աստԱ.Յվ 3. 2), աստԱ.Յվ 3. 2), աստԱ.Յվ 3. 2), աստուաուաուաուածածածածային լոյյին լոյյին լոյյին լոյսին փասին փասին փասին փառառառառաւուուուորուրուրուրութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
հագհագհագհագնենենենելովլովլովլով::::    ՔրՔրՔրՔրիսիսիսիստոս երկտոս երկտոս երկտոս երկրարարարաւոր իր կեանւոր իր կեանւոր իր կեանւոր իր կեանքը իր բոքը իր բոքը իր բոքը իր բոլոր լոր լոր լոր 
մանմանմանմանրարարարամասմասմասմասնունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով որրով որրով որրով որպէս օրիպէս օրիպէս օրիպէս օրինակ կու տայ մեր նակ կու տայ մեր նակ կու տայ մեր նակ կու տայ մեր 
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կեանկեանկեանկեանքին եւ մեր ըլքին եւ մեր ըլքին եւ մեր ըլքին եւ մեր ըլլալալալալիլիլիլիքինքինքինքին::::    ՈւսՈւսՈւսՈւստի եւ իր պայտի եւ իր պայտի եւ իր պայտի եւ իր պայծածածածառառառառակերկերկերկեր----
պուպուպուպութիւնը աստթիւնը աստթիւնը աստթիւնը աստուաուաուաուածածածածային փառյին փառյին փառյին փառքի յայտքի յայտքի յայտքի յայտնունունունութեան կողթեան կողթեան կողթեան կողքին քին քին քին 
նանանանաեւ պատեւ պատեւ պատեւ պատկեկեկեկերարարարացումն է մեր պայցումն է մեր պայցումն է մեր պայցումն է մեր պայծածածածառառառառակերկերկերկերպուպուպուպութեան, թեան, թեան, թեան, 
ներներներներկայ թէ հանկայ թէ հանկայ թէ հանկայ թէ հանդերձդերձդերձդերձեալ կեանեալ կեանեալ կեանեալ կեանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    

5555----    ԱյԱյԱյԱյլալալալակերկերկերկերպուպուպուպութեան պաթեան պաթեան պաթեան պահուն յայտնհուն յայտնհուն յայտնհուն յայտնուեուեուեուեցան Հին ցան Հին ցան Հին ցան Հին 
ԿտաԿտաԿտաԿտակակակակարարարարանի երնի երնի երնի երկու մեծ մարկու մեծ մարկու մեծ մարկու մեծ մարգագագագարէրէրէրէնենենեները՝ Մովրը՝ Մովրը՝ Մովրը՝ Մովսէս եւ Եղսէս եւ Եղսէս եւ Եղսէս եւ Եղ----
իաիաիաիա::::    ԵրԵրԵրԵրկուքն ալ բակուքն ալ բակուքն ալ բակուքն ալ բացացացացառիկ հանռիկ հանռիկ հանռիկ հանգագագագամանմանմանմանքով, զօքով, զօքով, զօքով, զօրարարարաւոր ւոր ւոր ւոր 
դէմդէմդէմդէմքեր են եւ Ասքեր են եւ Ասքեր են եւ Ասքեր են եւ Աստուտուտուտուծոյ դածոյ դածոյ դածոյ դատին նատին նատին նատին նախանխանխանխանձաձաձաձաւոր պաշտւոր պաշտւոր պաշտւոր պաշտ----
պանպանպանպաննենենեներըրըրըրը::::    ՄՄՄՄին Օրէնին Օրէնին Օրէնին Օրէնքի միջքի միջքի միջքի միջնորդ տուիչն է, միւնորդ տուիչն է, միւնորդ տուիչն է, միւնորդ տուիչն է, միւսը կենսը կենսը կենսը կեն----
դադադադանի Ասնի Ասնի Ասնի Աստուտուտուտուծոյ ոգեծոյ ոգեծոյ ոգեծոյ ոգեղէն ներղէն ներղէն ներղէն ներկակակակայույույույութեան թարգթեան թարգթեան թարգթեան թարգմամամամանընընընը::::    
ՊայՊայՊայՊայծածածածառառառառակերկերկերկերպուպուպուպութեան պաթեան պաթեան պաթեան պահուն անոնց ներհուն անոնց ներհուն անոնց ներհուն անոնց ներկակակակայույույույութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
կարկարկարկարծէք կենծէք կենծէք կենծէք կենդադադադանի վկանի վկանի վկանի վկայույույույութիւնն է Հին Կտաթիւնն է Հին Կտաթիւնն է Հին Կտաթիւնն է Հին Կտակակակակարարարարանիննիննիննին::::    
ՄովՄովՄովՄովսէսէսէսէսէ սկսեալ բոսէ սկսեալ բոսէ սկսեալ բոսէ սկսեալ բոլորլորլորլոր    մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէներ Ասներ Ասներ Ասներ Աստուտուտուտուծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոս----
տոտոտոտումւմւմւմնենենեներուն կարուն կարուն կարուն կատատատատարուրուրուրումը ցոյց կու տամը ցոյց կու տամը ցոյց կու տամը ցոյց կու տային Օծյին Օծյին Օծյին Օծեալ Մեսեալ Մեսեալ Մեսեալ Մես----
իաիաիաիայի մը ձեյի մը ձեյի մը ձեյի մը ձեռամբռամբռամբռամբ::::    Եւ հիԵւ հիԵւ հիԵւ հիմա Քրիսմա Քրիսմա Քրիսմա Քրիստոտոտոտոսի ցոյց տուած աստսի ցոյց տուած աստսի ցոյց տուած աստսի ցոյց տուած աստ----
ուաուաուաուածածածածային գորյին գորյին գորյին գործեծեծեծերու վկարու վկարու վկարու վկայույույույութեան հետ անոր աստթեան հետ անոր աստթեան հետ անոր աստթեան հետ անոր աստուաուաուաուա----
ծածածածային հանյին հանյին հանյին հանգագագագամանմանմանմանքին եւ առաքին եւ առաքին եւ առաքին եւ առաքեքեքեքելուլուլուլութեան վկաթեան վկաթեան վկաթեան վկայեյեյեյելու կու լու կու լու կու լու կու 
գան Օրէնքն ու մարգան Օրէնքն ու մարգան Օրէնքն ու մարգան Օրէնքն ու մարգագագագարէրէրէրէուուուութեան ոգինթեան ոգինթեան ոգինթեան ոգին::::    ԵրԵրԵրԵրկուկուկուկուքն ալ այս քն ալ այս քն ալ այս քն ալ այս 
աշաշաշաշխարխարխարխարհէն կենհէն կենհէն կենհէն կենդադադադանի յափըշնի յափըշնի յափըշնի յափըշտակտակտակտակուած՝ հիուած՝ հիուած՝ հիուած՝ հիմա կու գան մա կու գան մա կու գան մա կու գան 
վկավկավկավկայեյեյեյելու յալու յալու յալու յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքին՝ Քրիսքին՝ Քրիսքին՝ Քրիսքին՝ Քրիստոտոտոտոսի մասի մասի մասի մասին սին սին սին 
որ Հօոր Հօոր Հօոր Հօրը քով էր եւ մերը քով էր եւ մերը քով էր եւ մերը քով էր եւ մեզի յայտնզի յայտնզի յայտնզի յայտնուեուեուեուեցաւ (Ա.Յվ 1.2)ցաւ (Ա.Յվ 1.2)ցաւ (Ա.Յվ 1.2)ցաւ (Ա.Յվ 1.2)::::    ՊայՊայՊայՊայծածածածա----
ռառառառակերպկերպկերպկերպուած Տիուած Տիուած Տիուած Տիրոջ կողրոջ կողրոջ կողրոջ կողքին անոնց ներքին անոնց ներքին անոնց ներքին անոնց ներկակակակայույույույութիւնը յաթիւնը յաթիւնը յաթիւնը յա----
ւելւելւելւելեալ յիեալ յիեալ յիեալ յիշեշեշեշեցում մըն է թէ ցում մըն է թէ ցում մըն է թէ ցում մըն է թէ մենք եւս կոչմենք եւս կոչմենք եւս կոչմենք եւս կոչուած ենք նոյն ուած ենք նոյն ուած ենք նոյն ուած ենք նոյն 
պայպայպայպայծածածածառառառառակերկերկերկերպուպուպուպութեան հաթեան հաթեան հաթեան հաղորդ դառղորդ դառղորդ դառղորդ դառնանանանալուլուլուլու::::    

6666----    ՅատՅատՅատՅատկանկանկանկանշաշաշաշական արկան արկան արկան արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւն մըն է Պետթիւն մըն է Պետթիւն մըն է Պետթիւն մըն է Պետ----
րորորորոսի խօսսի խօսսի խօսսի խօսքը. քը. քը. քը. ,,,,Տէր, իՏէր, իՏէր, իՏէր, ի՜՜՜՜նչ լաւ է այսնչ լաւ է այսնչ լաւ է այսնչ լաւ է այստեղ, հոտեղ, հոտեղ, հոտեղ, հո´́́́ս մնանքս մնանքս մնանքս մնանք»»»»::::    
ՅափշՅափշՅափշՅափշտատատատակուկուկուկութեան պաթեան պաթեան պաթեան պահու մը արհու մը արհու մը արհու մը արտատատատայայյայյայյայտիչն է անիտիչն է անիտիչն է անիտիչն է անիկակակակա::::    
ԹաԹաԹաԹաբոր լեբոր լեբոր լեբոր լերան այդ կարան այդ կարան այդ կարան այդ կատատատատարին որրին որրին որրին որպէսպէսպէսպէս    բնաբնաբնաբնական միկան միկան միկան միջաջաջաջա----
վայր ոչինչ կար այնվայր ոչինչ կար այնվայր ոչինչ կար այնվայր ոչինչ կար այնքան գրաքան գրաքան գրաքան գրաւիչ որ Պետւիչ որ Պետւիչ որ Պետւիչ որ Պետրորորորոսի մէջ սի մէջ սի մէջ սի մէջ 
արթնցարթնցարթնցարթնցնէր փանէր փանէր փանէր փափափափափաքը՝ հոն մնաքը՝ հոն մնաքը՝ հոն մնաքը՝ հոն մնալու, թելու, թելու, թելու, թերեւս ընդրեւս ընդրեւս ընդրեւս ընդմիշտմիշտմիշտմիշտ::::    
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ԻրոԻրոԻրոԻրողուղուղուղութիւնը այն է՝ որ Քրիսթիւնը այն է՝ որ Քրիսթիւնը այն է՝ որ Քրիսթիւնը այն է՝ որ Քրիստոտոտոտոսի պայսի պայսի պայսի պայծածածածառառառառակերպկերպկերպկերպուած ուած ուած ուած 
ներներներներկակակակայույույույութիւնը, աստթիւնը, աստթիւնը, աստթիւնը, աստուաուաուաուածածածածային ներյին ներյին ներյին ներկակակակայույույույութիւնը պաթիւնը պաթիւնը պաթիւնը պահու հու հու հու 
մը համը համը համը համար յամար յամար յամար յաւիւիւիւիտետետետենանանանակակակականին ճնին ճնին ճնին ճաաաաշաշաշաշակը կու տար առաքկը կու տար առաքկը կու տար առաքկը կու տար առաք----
եալեալեալեալնենենեներուն, եւ այդ լոյս ներրուն, եւ այդ լոյս ներրուն, եւ այդ լոյս ներրուն, եւ այդ լոյս ներկակակակայույույույութիւնը աթիւնը աթիւնը աթիւնը ա´́́́յնյնյնյնքան ցանքան ցանքան ցանքան ցան----
կակակակալի էր եւ առինքլի էր եւ առինքլի էր եւ առինքլի էր եւ առինքնող, որ մարդնող, որ մարդնող, որ մարդնող, որ մարդկակակակային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքի բոքի բոքի բոքի բոլոր լոր լոր լոր 
պայպայպայպայմանմանմանմաննենենեները կը մոռցրը կը մոռցրը կը մոռցրը կը մոռցուէուէուէուէին այնին այնին այնին այնտեղ այդ վատեղ այդ վատեղ այդ վատեղ այդ վայելյելյելյելքին դիքին դիքին դիքին դի----
մացմացմացմաց::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կոծոյ կոծոյ կոծոյ կոխած տեխած տեխած տեխած տեղը երղը երղը երղը երկիկիկիկիրը երրը երրը երրը երկինկինկինկինքի կը փոխքի կը փոխքի կը փոխքի կը փոխ----
ուէր, լերկ լեուէր, լերկ լեուէր, լերկ լեուէր, լերկ լեռը ռը ռը ռը դրախտ կը թուէր եւ Պետդրախտ կը թուէր եւ Պետդրախտ կը թուէր եւ Պետդրախտ կը թուէր եւ Պետրոս կրոս կրոս կրոս կ’’’’ուուուուզէր զէր զէր զէր 
ընդընդընդընդմիշտ այդ ներմիշտ այդ ներմիշտ այդ ներմիշտ այդ ներկակակակայույույույութիւնը վաթիւնը վաթիւնը վաթիւնը վայեյեյեյելել այնլել այնլել այնլել այնտեղտեղտեղտեղ::::    

7777----    Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, եզջոյ, եզջոյ, եզջոյ, եզրարարարափափափափակող տարրն է լուկող տարրն է լուկող տարրն է լուկող տարրն է լուսեսեսեսեղէն ամղէն ամղէն ամղէն ամպը, պը, պը, պը, 
որ կը ծածոր կը ծածոր կը ծածոր կը ծածկէ Ասկէ Ասկէ Ասկէ Աստուտուտուտուծոյ փառծոյ փառծոյ փառծոյ փառքը աշաքը աշաքը աշաքը աշակերտկերտկերտկերտնենենեներու տերու տերու տերու տեսոսոսոսո----
ղուղուղուղութեթեթեթենէն, եւ որուն մէնէն, եւ որուն մէնէն, եւ որուն մէնէն, եւ որուն մէջէն կու գայ դարձջէն կու գայ դարձջէն կու գայ դարձջէն կու գայ դարձեալ Հօր Ասեալ Հօր Ասեալ Հօր Ասեալ Հօր Աստուտուտուտու----
ծոյ վկածոյ վկածոյ վկածոյ վկայոյոյոյոււււթիւնը. թիւնը. թիւնը. թիւնը. ,,,,ԱտիԱտիԱտիԱտիկա է իմ սիկա է իմ սիկա է իմ սիկա է իմ սիրերերերելի Որլի Որլի Որլի Որդիս որուն դիս որուն դիս որուն դիս որուն 
հահահահաճեճեճեճեցայցայցայցայ::::    Մտիկ ըրէք անորՄտիկ ըրէք անորՄտիկ ըրէք անորՄտիկ ըրէք անոր»»»»::::    Նոյն այն վկաՆոյն այն վկաՆոյն այն վկաՆոյն այն վկայույույույութիւնը, որ թիւնը, որ թիւնը, որ թիւնը, որ 
լսելսելսելսելի եղած էր մկրտուլի եղած էր մկրտուլի եղած էր մկրտուլի եղած էր մկրտութեան ատենթեան ատենթեան ատենթեան ատեն::::    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածային տեյին տեյին տեյին տե----
սիլսիլսիլսիլնենենեներու եւ յայտրու եւ յայտրու եւ յայտրու եւ յայտնունունունութեանց մէջ շատ յաթեանց մէջ շատ յաթեանց մէջ շատ յաթեանց մէջ շատ յաճախ ներճախ ներճախ ներճախ ներկայ կայ կայ կայ 
տարր մըն է ամտարր մըն է ամտարր մըն է ամտարր մըն է ամպը, որ բապը, որ բապը, որ բապը, որ բացուող ու փացուող ու փացուող ու փացուող ու փակուող վակուող վակուող վակուող վարարարարագոյգոյգոյգոյ----
րիրիրիրի    մը պէս կարծէք երկնմը պէս կարծէք երկնմը պէս կարծէք երկնմը պէս կարծէք երկնքի ու երկքի ու երկքի ու երկքի ու երկրի սահրի սահրի սահրի սահմամամամանանանանազազազազատուտուտուտու----
մը կմը կմը կմը կ’’’’ընէընէընէընէ::::    ՍահՍահՍահՍահմամամամանանանանազազազազատուտուտուտումը ժամը ժամը ժամը ժամամամամանանանանակակակակաւուուուորին ու յարին ու յարին ու յարին ու յա----
ւիւիւիւիտետետետենանանանակակակականիննիննիննին::::    Եւ ՔրիսԵւ ՔրիսԵւ ՔրիսԵւ Քրիստոտոտոտոսի պայսի պայսի պայսի պայծածածածառառառառակերկերկերկեր----պպպպուած ուած ուած ուած 
տետետետեսիլսիլսիլսիլքին վրայ եւս կքին վրայ եւս կքին վրայ եւս կքին վրայ եւս կ’’’’իջիջիջիջնէ ամնէ ամնէ ամնէ ամպեպեպեպեղէն այդ վաղէն այդ վաղէն այդ վաղէն այդ վարարարարագոյգոյգոյգոյրը, րը, րը, րը, 
կարկարկարկարծէք թեծէք թեծէք թեծէք թելադլադլադլադրերերերելով մտալով մտալով մտալով մտածել Պօծել Պօծել Պօծել Պօղոս առաքղոս առաքղոս առաքղոս առաքեեեեաաաալի բալի բալի բալի բառեռեռեռե----
րով. րով. րով. րով. ,,,,Ինչ որ հիԻնչ որ հիԻնչ որ հիԻնչ որ հիմա տեմա տեմա տեմա տեսանք՝ հասանք՝ հասանք՝ հասանք՝ հայելիի մէջ տեսնյելիի մէջ տեսնյելիի մէջ տեսնյելիի մէջ տեսնուած ուած ուած ուած 
աղօտ պատաղօտ պատաղօտ պատաղօտ պատկեր մըն էր. բայց յետոյ պիկեր մըն էր. բայց յետոյ պիկեր մըն էր. բայց յետոյ պիկեր մըն էր. բայց յետոյ պիտի տեստի տեստի տեստի տեսնենք նենք նենք նենք 
երես առ երեսերես առ երեսերես առ երեսերես առ երես» » » » (Ա.Կր 13.12)(Ա.Կր 13.12)(Ա.Կր 13.12)(Ա.Կր 13.12)::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի պայսի պայսի պայսի պայծածածածառառառառակերկերկերկերպուպուպուպութեան դրուաթեան դրուաթեան դրուաթեան դրուագին այս գին այս գին այս գին այս 
վերվերվերվերլուլուլուլուծուծուծուծումը մտամը մտամը մտամը մտածել կու տայ մեծել կու տայ մեծել կու տայ մեծել կու տայ մեզի հեզի հեզի հեզի հետեւտեւտեւտեւեալ կէեալ կէեալ կէեալ կէտետետետերուն րուն րուն րուն 
մամամամասին.սին.սին.սին.----    

աաաա----    Ամէն տօն նպաԱմէն տօն նպաԱմէն տօն նպաԱմէն տօն նպատակ ուտակ ուտակ ուտակ ունի տօնի տօնի տօնի տօնախմնախմնախմնախմբուբուբուբութեան թեան թեան թեան 
մաս առմաս առմաս առմաս առնող աննող աննող աննող անհատհատհատհատնենենեները մասրը մասրը մասրը մասնանանանակից դարձկից դարձկից դարձկից դարձնել տօնել տօնել տօնել տօնին նին նին նին 
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էուէուէուէութեանթեանթեանթեան::::    Այլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսքով, իւքով, իւքով, իւքով, իւրարարարաքանքանքանքանչիւր տօչիւր տօչիւր տօչիւր տօնի նպանի նպանի նպանի նպատակն է տակն է տակն է տակն է 
իր ներիր ներիր ներիր ներկակակակայայայայացուցուցուցուցած խորցած խորցած խորցած խորհուրհուրհուրհուրդը, իրդը, իրդը, իրդը, իրմով փամով փամով փամով փառառառառաբանբանբանբանուած ուած ուած ուած 
գագագագաղաղաղաղափափափափարարարարակակակականը վենը վենը վենը վերարարարամարմմարմմարմմարմնանանանաւորւորւորւորուած տեսուած տեսուած տեսուած տեսնել իւնել իւնել իւնել իւ----
րարարարաքանքանքանքանչիւր անչիւր անչիւր անչիւր անհատ հահատ հահատ հահատ հաւաւաւաւատացտացտացտացեաեաեաեալի անլի անլի անլի անձին վրայ կամ ձին վրայ կամ ձին վրայ կամ ձին վրայ կամ 
անոր կեանանոր կեանանոր կեանանոր կեանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    Առանց այս արԱռանց այս արԱռանց այս արԱռանց այս արդիւնդիւնդիւնդիւնքին տօքին տօքին տօքին տօնախմնախմնախմնախմ----
բուբուբուբութիւնը վրիթիւնը վրիթիւնը վրիթիւնը վրիպած կպած կպած կպած կ’’’’ըլըլըլըլլայ իր նպալայ իր նպալայ իր նպալայ իր նպատատատատակէն եւ պարպկէն եւ պարպկէն եւ պարպկէն եւ պարպ----
ուած իր իմասուած իր իմասուած իր իմասուած իր իմաստէնտէնտէնտէն::::    Մինչ տօն մը Մինչ տօն մը Մինչ տօն մը Մինչ տօն մը ,,,,կենկենկենկենդադադադանինինինի» » » » կկկկ’’’’ըլըլըլըլլայ եւ լայ եւ լայ եւ լայ եւ 
իմասիմասիմասիմաստատատատալից՝ երբ տօլից՝ երբ տօլից՝ երբ տօլից՝ երբ տօնախմնախմնախմնախմբոբոբոբողին կեանղին կեանղին կեանղին կեանքին մէջ տեղ քին մէջ տեղ քին մէջ տեղ քին մէջ տեղ 
գրագրագրագրաւէւէւէւէ, , , , ներներներներգորգորգորգործող ուծող ուծող ուծող ուժաժաժաժակակակականունունունութիւն դառթիւն դառթիւն դառթիւն դառնայնայնայնայ::::    

բբբբ----    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս պայտոս պայտոս պայտոս պայծածածածառառառառակերպկերպկերպկերպուեուեուեուեցաւ որցաւ որցաւ որցաւ որպէսպէսպէսպէսզի պայզի պայզի պայզի պայ----
ծածածածառառառառակերկերկերկերպող իր լոյպող իր լոյպող իր լոյպող իր լոյսին ճասին ճասին ճասին ճառառառառագայթգայթգայթգայթնենենեները իյրը իյրը իյրը իյնան նանան նանան նանան նաեւ եւ եւ եւ 
բոբոբոբոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդոցս վրայդոցս վրայդոցս վրայդոցս վրայ::::    ՈրՈրՈրՈրպէսպէսպէսպէսզի մենք եւս այժզի մենք եւս այժզի մենք եւս այժզի մենք եւս այժմէն պայմէն պայմէն պայմէն պայ----
ծածածածառառառառակերպկերպկերպկերպուինք՝ լուուինք՝ լուուինք՝ լուուինք՝ լուսասասասաւորւորւորւորուած մտքով, հաուած մտքով, հաուած մտքով, հաուած մտքով, հաւատւատւատւատքի ջաքի ջաքի ջաքի ջա----
հով հով հով հով լուլուլուլուսասասասաւուուուորերերերելով մեր կեանլով մեր կեանլով մեր կեանլով մեր կեանքը եւ միշտ Ասքը եւ միշտ Ասքը եւ միշտ Ասքը եւ միշտ Աստուտուտուտուծոյ լոյծոյ լոյծոյ լոյծոյ լոյ----
սին մէջ քասին մէջ քասին մէջ քասին մէջ քալելելելելով, մեր կեանլով, մեր կեանլով, մեր կեանլով, մեր կեանքը դարձքը դարձքը դարձքը դարձնենենենելով հալով հալով հալով հարարարարազատ զատ զատ զատ 
պատպատպատպատկեկեկեկերը Քրիսրը Քրիսրը Քրիսրը Քրիստոտոտոտոսի երկսի երկսի երկսի երկրարարարաւոր կեանւոր կեանւոր կեանւոր կեանքին, որքին, որքին, որքին, որպէսպէսպէսպէսզի զի զի զի 
այս անայս անայս անայս անգամ մեր կեանգամ մեր կեանգամ մեր կեանգամ մեր կեանքին ու գորքին ու գորքին ու գորքին ու գործեծեծեծերուն հարուն հարուն հարուն հայելիյելիյելիյելիին մէին մէին մէին մէջէն ջէն ջէն ջէն 
մարմարմարմարդիկ կադիկ կադիկ կադիկ կարերերերենան Ասնան Ասնան Ասնան Աստուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատկերն ու Ակերն ու Ակերն ու Ակերն ու Ասսսստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
գորգորգորգործեծեծեծերը ճանչրը ճանչրը ճանչրը ճանչնալ ու զայն փանալ ու զայն փանալ ու զայն փանալ ու զայն փառառառառաւուուուորելրելրելրել::::    

գգգգ----    ՈրՈրՈրՈրքան անքան անքան անքան անհատ մարհատ մարհատ մարհատ մարդուն, նոյնդուն, նոյնդուն, նոյնդուն, նոյնքան անհքան անհքան անհքան անհրարարարաժեշժեշժեշժեշ----
տուտուտուտութիւն է, մաթիւն է, մաթիւն է, մաթիւն է, մանանանանաւանդ մեւանդ մեւանդ մեւանդ մեզի հազի հազի հազի համար, մեր համար, մեր համար, մեր համար, մեր համայմայմայմայնանանանա----
կան, ազկան, ազկան, ազկան, ազգոգոգոգովին պայվին պայվին պայվին պայծածածածառառառառակերկերկերկերպուպուպուպութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԱնԱնԱնԱնհահահահատատատատական կան կան կան 
պայպայպայպայծածածածառառառառակերկերկերկերպուպուպուպութիւնը պայթիւնը պայթիւնը պայթիւնը պայման է ու միման է ու միման է ու միման է ու միաաաաժաժաժաժամամամամանակ նակ նակ նակ 
սկսկսկսկիզիզիզիզբը կրնայ ըլբը կրնայ ըլբը կրնայ ըլբը կրնայ ըլլալ ազլալ ազլալ ազլալ ազգագագագային հային հային հային հաւաւաւաւաքաքաքաքական այդ պայկան այդ պայկան այդ պայկան այդ պայծածածածա----
ռառառառակերկերկերկերպուպուպուպութեանթեանթեանթեան::::    ԺոԺոԺոԺողողողողովուրդ մը անվուրդ մը անվուրդ մը անվուրդ մը անհատհատհատհատնենենեներէ կը կազմրէ կը կազմրէ կը կազմրէ կը կազմ----
ուի, եւ ուսուի, եւ ուսուի, եւ ուսուի, եւ ուստի պայտի պայտի պայտի պայծածածածառառառառակերպկերպկերպկերպուած անուած անուած անուած անհատհատհատհատներ շատ ներ շատ ներ շատ ներ շատ 
բան կը փոբան կը փոբան կը փոբան կը փոխեն եւ շատ բան կրնան ընել իրենց ժոխեն եւ շատ բան կրնան ընել իրենց ժոխեն եւ շատ բան կրնան ընել իրենց ժոխեն եւ շատ բան կրնան ընել իրենց ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդի պայդի պայդի պայդի պայծածածածառառառառակերկերկերկերպուպուպուպումին համին համին համին համարմարմարմար::::    Իսկ ժոԻսկ ժոԻսկ ժոԻսկ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի դի դի դի 
մը պայմը պայմը պայմը պայծածածածառառառառակերկերկերկերպուպուպուպութիւնը կը հասկթիւնը կը հասկթիւնը կը հասկթիւնը կը հասկնանք՝ որնանք՝ որնանք՝ որնանք՝ որպէս պէս պէս պէս     
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1) 1) 1) 1) ԿԵՆԿԵՆԿԵՆԿԵՆՑԱՑԱՑԱՑԱՂՈՎ ՊԱՅՂՈՎ ՊԱՅՂՈՎ ՊԱՅՂՈՎ ՊԱՅԾԱԾԱԾԱԾԱՌԱՌԱՌԱՌԱԿԵՐԿԵՐԿԵՐԿԵՐՊՈՒՄՊՈՒՄՊՈՒՄՊՈՒՄ::::    ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհի հի հի հի 
բազբազբազբազմամամամազան ժոզան ժոզան ժոզան ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեներու այրու այրու այրու այլալալալատետետետեսակ բարսակ բարսակ բարսակ բարքեքեքեքերու եւ րու եւ րու եւ րու եւ 
ըմբռըմբռըմբռըմբռնումնումնումնումնենենեներու բարու բարու բարու բաւիւիւիւիղէն դուրս գալ, ԱՌԱՆՁղէն դուրս գալ, ԱՌԱՆՁղէն դուրս գալ, ԱՌԱՆՁղէն դուրս գալ, ԱՌԱՆՁՆԱՆԱՆԱՆԱՆԱԼ եւ ՆԱԼ եւ ՆԱԼ եւ ՆԱԼ եւ 
մեր ներմեր ներմեր ներմեր ներքին ճաքին ճաքին ճաքին ճակակակակատի ամտի ամտի ամտի ամրուրուրուրութիւնն ու միութիւնն ու միութիւնն ու միութիւնն ու միութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը ամէն ամէն ամէն ամէն 
բաբաբաբանէ առաջ խարսնէ առաջ խարսնէ առաջ խարսնէ առաջ խարսխել բախել բախել բախել բարորորորոյայայայական զօկան զօկան զօկան զօրարարարաւոր ըմբռւոր ըմբռւոր ըմբռւոր ըմբռնումնումնումնում----
նենենեներու եւ հարու եւ հարու եւ հարու եւ հաւատւատւատւատքի վրայ, ընքի վրայ, ընքի վրայ, ընքի վրայ, ընտատատատանենենենեկան թէ ընկան թէ ընկան թէ ընկան թէ ընկեկեկեկերարարարային յին յին յին 
յայայայարարարարաբեբեբեբերարարարական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի առանցք դարձքի առանցք դարձքի առանցք դարձքի առանցք դարձնենենենելով զալով զալով զալով զանոնքնոնքնոնքնոնք::::    

2) 2) 2) 2) ՄՏՔՈՎ ՊԱՅՄՏՔՈՎ ՊԱՅՄՏՔՈՎ ՊԱՅՄՏՔՈՎ ՊԱՅԾԱԾԱԾԱԾԱՌԱՌԱՌԱՌԱԿԵՐԿԵՐԿԵՐԿԵՐՊՈՒՄՊՈՒՄՊՈՒՄՊՈՒՄ::::    ԱնԱնԱնԱնհահահահատատատատական կան կան կան 
եւ հատեւ հատեւ հատեւ հատուաուաուաուածածածածական նեղ հասկան նեղ հասկան նեղ հասկան նեղ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու երու երու երու եւ շաւ շաւ շաւ շա----
հեհեհեհերու կաշրու կաշրու կաշրու կաշկանկանկանկանդումդումդումդումնենենեներէն դուրս գալ, պատրէն դուրս գալ, պատրէն դուրս գալ, պատրէն դուրս գալ, պատուաուաուաուարը յաղրը յաղրը յաղրը յաղ----
թաթաթաթահահահահարել եւ ԲԱՐՁրել եւ ԲԱՐՁրել եւ ԲԱՐՁրել եւ ԲԱՐՁՐԱՐԱՐԱՐԱՆԱԼ նոր մաՆԱԼ նոր մաՆԱԼ նոր մաՆԱԼ նոր մակարկարկարկարդադադադակի մը, որ ազկի մը, որ ազկի մը, որ ազկի մը, որ ազ----
գագագագայինյինյինյին----ընդընդընդընդհանհանհանհանրարարարական նպական նպական նպական նպատատատատակի մը եւ շակի մը եւ շակի մը եւ շակի մը եւ շահեհեհեհերու հարու հարու հարու հա----
սասասասարարարարակաց գիկաց գիկաց գիկաց գիտակտակտակտակցումն է՝ լուցումն է՝ լուցումն է՝ լուցումն է՝ լուսասասասաւոր, առողջ հասւոր, առողջ հասւոր, առողջ հասւոր, առողջ հասկակակակացոցոցոցո----
ղուղուղուղութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

3) 3) 3) 3) ԳՈՐԳՈՐԳՈՐԳՈՐԾՈՎ ՊԱՅԾՈՎ ՊԱՅԾՈՎ ՊԱՅԾՈՎ ՊԱՅԾԱԾԱԾԱԾԱՌԱՌԱՌԱՌԱԿԵՐԿԵՐԿԵՐԿԵՐՊՈՒՄՊՈՒՄՊՈՒՄՊՈՒՄ::::    ԲարձԲարձԲարձԲարձրարարարագոյն գոյն գոյն գոյն 
այդ նպաայդ նպաայդ նպաայդ նպատատատատակի եւ անոր հրակի եւ անոր հրակի եւ անոր հրակի եւ անոր հրամամամամայայայայական պական պական պական պահանջհանջհանջհանջնենենեներու րու րու րու 
լոյլոյլոյլոյսին մէջ դիսին մէջ դիսին մէջ դիսին մէջ դիտել բոտել բոտել բոտել բոլոր հին գորլոր հին գորլոր հին գորլոր հին գործեծեծեծելալալալակերկերկերկերպեպեպեպերը եւ զարը եւ զարը եւ զարը եւ զա----
նոնք փոնոնք փոնոնք փոնոնք փոխել, ԱՅխել, ԱՅխել, ԱՅխել, ԱՅԼԱԼԱԼԱԼԱԿԵՐԿԵՐԿԵՐԿԵՐՊԵԼ նոր ոգիի առաջՊԵԼ նոր ոգիի առաջՊԵԼ նոր ոգիի առաջՊԵԼ նոր ոգիի առաջնորնորնորնորդուդուդուդու----
թեամբ, զաթեամբ, զաթեամբ, զաթեամբ, զանոնք ոնոնք ոնոնք ոնոնք ո´́́́չ միայն նոր ու ցանչ միայն նոր ու ցանչ միայն նոր ու ցանչ միայն նոր ու ցանկակակակալի, այլի, այլի, այլի, այլեւ ներլեւ ներլեւ ներլեւ ներ----
քին ու արքին ու արքին ու արքին ու արտատատատաքին ճաքին ճաքին ճաքին ճակատկատկատկատնենենեներու վրու վրու վրու վրայ աւերայ աւերայ աւերայ աւելի ազլի ազլի ազլի ազդու եւ դու եւ դու եւ դու եւ 
նպանպանպանպատատատատակասըկասըկասըկասըլաց դարձլաց դարձլաց դարձլաց դարձնենենենելու հալու հալու հալու համար, լումար, լումար, լումար, լուսասասասաւոր գորւոր գորւոր գորւոր գործուծուծուծու----
նէնէնէնէուուուութեան մը սանթեան մը սանթեան մը սանթեան մը սանդուխդուխդուխդուխնենենեներով բարձրով բարձրով բարձրով բարձրարարարանանանանալու եւ հասլու եւ հասլու եւ հասլու եւ հասնենենենե----
լու հալու հալու հալու համար համար համար համար համազմազմազմազգագագագային պայյին պայյին պայյին պայծածածածառառառառակերպկերպկերպկերպուած կեանուած կեանուած կեանուած կեանքի քի քի քի 
գոգոգոգոյայայայավիվիվիվիճաճաճաճակին եւ հակին եւ հակին եւ հակին եւ համազմազմազմազգագագագային իրային իրային իրային իրաւունքւունքւունքւունքնենենեներու անրու անրու անրու անտետետետե----
ղիղիղիղիտատատատալի հելի հելի հելի հետապնտապնտապնտապնդուդուդուդումինմինմինմին::::    

Այն ատեն տօԱյն ատեն տօԱյն ատեն տօԱյն ատեն տօնը կը դադնը կը դադնը կը դադնը կը դադրի եկերի եկերի եկերի եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ծիւոյ ծիւոյ ծիւոյ ծիսասասասական կան կան կան 
նեղ սահնեղ սահնեղ սահնեղ սահմամամամանին մէջ պարնին մէջ պարնին մէջ պարնին մէջ պարփակփակփակփակուած կարգ մը ըլուած կարգ մը ըլուած կարգ մը ըլուած կարգ մը ըլլալալալալէ, եւ լէ, եւ լէ, եւ լէ, եւ 
կը դառկը դառկը դառկը դառնայ մեր պատնայ մեր պատնայ մեր պատնայ մեր պատկեկեկեկերը արրը արրը արրը արտատատատացոցոցոցոլացլացլացլացնող հանող հանող հանող հայեյեյեյելին, լին, լին, լին, 
իսիսիսիսկակակակական պայկան պայկան պայկան պայծածածածառառառառասիրտ տօսիրտ տօսիրտ տօսիրտ տօնախմնախմնախմնախմբուբուբուբութիւնթիւնթիւնթիւն::::    
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ՍԷՍԷՍԷՍԷ՜՜՜՜ՐԸՐԸՐԸՐԸ    

    
,,,,Գլուխ պատուիրանին սէր Գլուխ պատուիրանին սէր Գլուխ պատուիրանին սէր Գլուխ պատուիրանին սէր 

է, ի սուրբ սրտէ եւէ, ի սուրբ սրտէ եւէ, ի սուրբ սրտէ եւէ, ի սուրբ սրտէ եւ    ի մտաց ի մտաց ի մտաց ի մտաց 
բարեաց եւ յանկեղծաւոր բարեաց եւ յանկեղծաւոր բարեաց եւ յանկեղծաւոր բարեաց եւ յանկեղծաւոր 
հաւատոցհաւատոցհաւատոցհաւատոց»»»»::::    

((((Ա.Տմ 1.5)Ա.Տմ 1.5)Ա.Տմ 1.5)Ա.Տմ 1.5)    
    
    
Այս գեԱյս գեԱյս գեԱյս գեղեղեղեղեցիկ մտացիկ մտացիկ մտացիկ մտածուծուծուծումը առնմը առնմը առնմը առնուած է Պօուած է Պօուած է Պօուած է Պօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաք----

եաեաեաեալի Տիլի Տիլի Տիլի Տիմոմոմոմոթէթէթէթէոոոոսին գրած առասին գրած առասին գրած առասին գրած առաջին նաջին նաջին նաջին նամամամամակին առակին առակին առակին առաջին ջին ջին ջին 
գլուգլուգլուգլուխէնխէնխէնխէն::::    ԱյնԱյնԱյնԱյնտեղ Առաքտեղ Առաքտեղ Առաքտեղ Առաքեաեաեաեալը կը յիլը կը յիլը կը յիլը կը յիշէ թէ Եփեշէ թէ Եփեշէ թէ Եփեշէ թէ Եփեսոսոսոսոսի եկեսի եկեսի եկեսի եկե----
ղեցիղեցիղեցիղեցիին մէջ կարգ մը մարին մէջ կարգ մը մարին մէջ կարգ մը մարին մէջ կարգ մը մարդիկ փոդիկ փոդիկ փոդիկ փոխախախախանակ աստնակ աստնակ աստնակ աստուաուաուաուածածածածա----
պաշպաշպաշպաշտուտուտուտութեան իսթեան իսթեան իսթեան իսկակակակական հասկան հասկան հասկան հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեամթեամթեամթեամբը առաջբը առաջբը առաջբը առաջ----
նորդնորդնորդնորդուեուեուեուելով հալով հալով հալով հաւատւատւատւատքի եւ սիքի եւ սիքի եւ սիքի եւ սիրոյ կեանք մը ապրոյ կեանք մը ապրոյ կեանք մը ապրոյ կեանք մը ապրերերերելու, լու, լու, լու, 
հպարտ փահպարտ փահպարտ փահպարտ փառառառառասիսիսիսիրուրուրուրութեթեթեթենէ տարնէ տարնէ տարնէ տարուած՝ քմաուած՝ քմաուած՝ քմաուած՝ քմահաճ եւ խորթ, հաճ եւ խորթ, հաճ եւ խորթ, հաճ եւ խորթ, 
օտաօտաօտաօտարորորորոտի բատի բատի բատի բաներ կներ կներ կներ կ’’’’ուուուուսուսուսուսուցացացացանեն եւ վէնեն եւ վէնեն եւ վէնեն եւ վէճեր ու խռոճեր ու խռոճեր ու խռոճեր ու խռովուվուվուվու----
թիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’ըսըսըսըստեղտեղտեղտեղծենծենծենծեն::::    Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչու Առաքչու Առաքչու Առաքչու Առաքեաեաեաեալը կըլը կըլը կըլը կը    գրէ Տիգրէ Տիգրէ Տիգրէ Տի----
մոմոմոմոթէթէթէթէոս աշաոս աշաոս աշաոս աշակերկերկերկերտին որ յորտին որ յորտին որ յորտին որ յորդոդոդոդորէ այդ վիրէ այդ վիրէ այդ վիրէ այդ վիճաճաճաճասէր մարսէր մարսէր մարսէր մարդոց՝ դոց՝ դոց՝ դոց՝ 
վերջ տավերջ տավերջ տավերջ տալու նման վէլու նման վէլու նման վէլու նման վէճեճեճեճերուն, եւ առողջ փրկուրուն, եւ առողջ փրկուրուն, եւ առողջ փրկուրուն, եւ առողջ փրկութեան թեան թեան թեան 
ծրածրածրածրագիգիգիգիրը իրարը իրարը իրարը իրակակակականացնացնացնացնենենենելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Եւ այս հանգրԵւ այս հանգրԵւ այս հանգրԵւ այս հանգրուաուաուաուա----
նին, ահա, կը յինին, ահա, կը յինին, ահա, կը յինին, ահա, կը յիշեցշեցշեցշեցնէ ՍԻնէ ՍԻնէ ՍԻնէ ՍԻՐՈՅ ԱՆՀՐՈՅ ԱՆՀՐՈՅ ԱՆՀՐՈՅ ԱՆՀՐԱՐԱՐԱՐԱԺԵՇԺԵՇԺԵՇԺԵՇՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԹԻՒՆԸԹԻՒՆԸԹԻՒՆԸԹԻՒՆԸ::::    
,,,,ԳեԳեԳեԳերարարարագոյն պատգոյն պատգոյն պատգոյն պատուիուիուիուիրարարարանը սէրն է, մանը սէրն է, մանը սէրն է, մանը սէրն է, մաքուր սրտէն, բաքուր սրտէն, բաքուր սրտէն, բաքուր սրտէն, բարի րի րի րի 
կակակակամեմեմեմեցոցոցոցողուղուղուղութեթեթեթենէն եւ աննէն եւ աննէն եւ աննէն եւ անկեղծ հակեղծ հակեղծ հակեղծ հաւատւատւատւատքէն բղխած սէքէն բղխած սէքէն բղխած սէքէն բղխած սէրըրըրըրը», », », », 
որորորորմէ պէտք չէ շեմէ պէտք չէ շեմէ պէտք չէ շեմէ պէտք չէ շեղիլ երղիլ երղիլ երղիլ երբեքբեքբեքբեք::::    

ՍէՍէՍէՍէրըրըրըրը::::    ԱյնԱյնԱյնԱյնքաքաքաքա՜՜՜՜ն յեղն յեղն յեղն յեղյեղյեղյեղյեղուած, այնուած, այնուած, այնուած, այնքաքաքաքա՜՜՜՜ն պատմն պատմն պատմն պատմուած, ուած, ուած, ուած, 
այնայնայնայնքաքաքաքա՜՜՜՜ն բաղն բաղն բաղն բաղձացձացձացձացուած, այնուած, այնուած, այնուած, այնքան բարձքան բարձքան բարձքան բարձրացրացրացրացուած այս ուած այս ուած այս ուած այս 
ձգտուձգտուձգտուձգտումը մարդմը մարդմը մարդմը մարդկակակակային սրտին, մարդյին սրտին, մարդյին սրտին, մարդյին սրտին, մարդկակակակային միտյին միտյին միտյին միտքինքինքինքին::::    ՏիՏիՏիՏիեեեե----
զերզերզերզերքը ղեքը ղեքը ղեքը ղեկակակակավավավավարող, տիրող, տիրող, տիրող, տիեեեեզերզերզերզերքը պաքը պաքը պաքը պահողհողհողհող    ձգոձգոձգոձգողուղուղուղութեան տիթեան տիթեան տիթեան տի----
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եեեեզեզեզեզերարարարական կական կական կական կանոնոնոնոնին առնին առնին առնին առկակակակայույույույութիւնը մարթիւնը մարթիւնը մարթիւնը մարդուն կեանդուն կեանդուն կեանդուն կեանքին քին քին քին 
մէջ, որ կը ճշդէ մարմէջ, որ կը ճշդէ մարմէջ, որ կը ճշդէ մարմէջ, որ կը ճշդէ մարդուն յադուն յադուն յադուն յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները իր շրջարը իր շրջարը իր շրջարը իր շրջա----
պապապապատին, բնուտին, բնուտին, բնուտին, բնութեան եւ Ասթեան եւ Ասթեան եւ Ասթեան եւ Աստուտուտուտուծոյ հետծոյ հետծոյ հետծոյ հետ::::    

Յստակ է թէ առաքՅստակ է թէ առաքՅստակ է թէ առաքՅստակ է թէ առաքեաեաեաեալին խօսլին խօսլին խօսլին խօսքը այսքը այսքը այսքը այստեղ քրիստեղ քրիստեղ քրիստեղ քրիստոտոտոտո----
նէնէնէնէաաաական սիկան սիկան սիկան սիրոյ մարոյ մարոյ մարոյ մասին էսին էսին էսին է::::    Այդ սէԱյդ սէԱյդ սէԱյդ սէրը բղխուրը բղխուրը բղխուրը բղխումը պէտք է ըլմը պէտք է ըլմը պէտք է ըլմը պէտք է ըլ----
լայ, պէտք է արլայ, պէտք է արլայ, պէտք է արլայ, պէտք է արդիւնդիւնդիւնդիւնքը ըլքը ըլքը ըլքը ըլլայ մալայ մալայ մալայ մաքուր սիրքուր սիրքուր սիրքուր սիրտի մը, բատի մը, բատի մը, բատի մը, բարի րի րի րի 
կակակակամեմեմեմեցոցոցոցողուղուղուղութեան եւ անթեան եւ անթեան եւ անթեան եւ անկեղծ հակեղծ հակեղծ հակեղծ հաւատւատւատւատքիքիքիքի::::    ՍԻՐՏ ըսեՍԻՐՏ ըսեՍԻՐՏ ըսեՍԻՐՏ ըսելով լով լով լով 
առառառառհահահահասասասասարակ կը հասկրակ կը հասկրակ կը հասկրակ կը հասկնանք զգանանք զգանանք զգանանք զգացումցումցումցումնենենեները, թէրը, թէրը, թէրը, թէպէտ հին պէտ հին պէտ հին պէտ հին 
ատեն անով կը հասկատեն անով կը հասկատեն անով կը հասկատեն անով կը հասկնանանանային նային նային նային նաեւ մտաեւ մտաեւ մտաեւ մտածումծումծումծումնենենեներրրրըըըը::::    Անով Անով Անով Անով 
ակակակակնարկնարկնարկնարկուած մաուած մաուած մաուած մաքուր մտաքուր մտաքուր մտաքուր մտածումծումծումծումնենենեները եւ մարը եւ մարը եւ մարը եւ մաքուր զգաքուր զգաքուր զգաքուր զգա----
ցումցումցումցումնենենեները աւերը աւերը աւերը աւելի մտալի մտալի մտալի մտածեծեծեծելու եւ զգալու եւ զգալու եւ զգալու եւ զգալու հիմլու հիմլու հիմլու հիմնանանանական ու կան ու կան ու կան ու 
մնամնամնամնայուն ձեյուն ձեյուն ձեյուն ձեւի մը մաւի մը մաւի մը մաւի մը մասին կը խօսին կը խօսին կը խօսին կը խօսին, քան պասին, քան պասին, քան պասին, քան պարարարարագագագագայայայայա----
կան մտական մտական մտական մտածոծոծոծողուղուղուղութեան կամ զգաթեան կամ զգաթեան կամ զգաթեան կամ զգացացացացակակակականունունունութեան, որոնք թեան, որոնք թեան, որոնք թեան, որոնք 
շուշուշուշուտով կրնան սատով կրնան սատով կրնան սատով կրնան սառիլ, փոխռիլ, փոխռիլ, փոխռիլ, փոխուիլ եւ նոյուիլ եւ նոյուիլ եւ նոյուիլ եւ նոյնիսնիսնիսնիսկ այկ այկ այկ այլալալալասեսեսեսերիլրիլրիլրիլ::::    
ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբար մաբար մաբար մաբար մաքուր սրտէ բղխած սէքուր սրտէ բղխած սէքուր սրտէ բղխած սէքուր սրտէ բղխած սէրը նախ անրը նախ անրը նախ անրը նախ անշաշաշաշա----
հախնհախնհախնհախնդիր սէրն է բոդիր սէրն է բոդիր սէրն է բոդիր սէրն է բոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդոց հանդոց հանդոց հանդոց հանդէպդէպդէպդէպ::::    ԲԱԲԱԲԱԲԱՐԻ ԿԱՐԻ ԿԱՐԻ ԿԱՐԻ ԿԱՄԵՄԵՄԵՄԵ----
ՑՈՑՈՑՈՑՈՂՈՒՂՈՒՂՈՒՂՈՒԹԻՒՆԸ գիԹԻՒՆԸ գիԹԻՒՆԸ գիԹԻՒՆԸ գիտակտակտակտակցացացացաբար ընտրբար ընտրբար ընտրբար ընտրուած եւ ընուած եւ ընուած եւ ընուած եւ ընդունդունդունդուն----
ուած նպաուած նպաուած նպաուած նպատակ մը գորտակ մը գորտակ մը գորտակ մը գործի վեծի վեծի վեծի վերարարարածեծեծեծելու դրալու դրալու դրալու դրական որոկան որոկան որոկան որոշումն շումն շումն շումն 
է, որ դարձէ, որ դարձէ, որ դարձէ, որ դարձեալ պաեալ պաեալ պաեալ պարարարարագագագագայայայայական որոկան որոկան որոկան որոշուշուշուշում մը չէ՝ անմ մը չէ՝ անմ մը չէ՝ անմ մը չէ՝ անմիմիմիմի----
ջաջաջաջական նպական նպական նպական նպատակ մը իրատակ մը իրատակ մը իրատակ մը իրակակակականացնացնացնացնենենենելուլուլուլու    կոչկոչկոչկոչուած, այլ որ ուած, այլ որ ուած, այլ որ ուած, այլ որ 
հիմհիմհիմհիմնանանանական եւ մնական եւ մնական եւ մնական եւ մնայուն տրայուն տրայուն տրայուն տրամադմադմադմադրուրուրուրութիւն պէտք է ըլթիւն պէտք է ըլթիւն պէտք է ըլթիւն պէտք է ըլլայ լայ լայ լայ 
մարմարմարմարդուն մէջ, ամդուն մէջ, ամդուն մէջ, ամդուն մէջ, ամբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանքին վրայ տաքին վրայ տաքին վրայ տաքին վրայ տարարարարածուողծուողծուողծուող::::    ԲաԲաԲաԲա----
րի կարի կարի կարի կամեմեմեմեցոցոցոցողուղուղուղութեթեթեթենէն բղխած սէնէն բղխած սէնէն բղխած սէնէն բղխած սէրը, հերը, հերը, հերը, հետետետետեւաւաւաւաբար, տոբար, տոբար, տոբար, տո----
կոկոկոկո´́́́ւն սէրն է՝ դէւն սէրն է՝ դէւն սէրն է՝ դէւն սէրն է՝ դէպի նպապի նպապի նպապի նպատակ լտակ լտակ լտակ լարարարարուածուածուածուած::::    ԳաԳաԳաԳալով ԱՆլով ԱՆլով ԱՆլով ԱՆ----
ԿԵՂԾ ՀԱԿԵՂԾ ՀԱԿԵՂԾ ՀԱԿԵՂԾ ՀԱՒԱՏՒԱՏՒԱՏՒԱՏՔին, անիՔին, անիՔին, անիՔին, անիկա որոշ ճակա որոշ ճակա որոշ ճակա որոշ ճանանանանաչոչոչոչողուղուղուղութեան եւ թեան եւ թեան եւ թեան եւ 
որոշ փորորոշ փորորոշ փորորոշ փորձաձաձաձառուռուռուռութեան մը վրայ հիմնթեան մը վրայ հիմնթեան մը վրայ հիմնթեան մը վրայ հիմնուած հաուած հաուած հաուած համոմոմոմոզումն է զումն է զումն է զումն է 
եւ վստաեւ վստաեւ վստաեւ վստահուհուհուհութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Եթէ մաԵթէ մաԵթէ մաԵթէ մակեկեկեկերերերերեսասասասային ու երեյին ու երեյին ու երեյին ու երեւոււոււոււութաթաթաթական կան կան կան 
ըլըլըլըլլայ այդ ճալայ այդ ճալայ այդ ճալայ այդ ճանանանանաչոչոչոչողուղուղուղութիւնը կամթիւնը կամթիւնը կամթիւնը կամ    փորփորփորփորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը՝ հաթիւնը՝ հաթիւնը՝ հաթիւնը՝ հա----
ւատւատւատւատքը նոյնքը նոյնքը նոյնքը նոյնպէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’ըլըլըլըլլլլլայ մաայ մաայ մաայ մակեկեկեկերերերերեսասասասային, չհիմյին, չհիմյին, չհիմյին, չհիմնանանանաւորւորւորւորուած, ուած, ուած, ուած, 
որուն վրայ հասորուն վրայ հասորուն վրայ հասորուն վրայ հաստատտատտատտատուած շէնուած շէնուած շէնուած շէնքը աւաքը աւաքը աւաքը աւազի վրայ շինզի վրայ շինզի վրայ շինզի վրայ շինուած ուած ուած ուած 
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կկկկ’’’’ըլըլըլըլլայ եւ առալայ եւ առալայ եւ առալայ եւ առաջին իսկ առիջին իսկ առիջին իսկ առիջին իսկ առիթով կրնայ փուլ գալթով կրնայ փուլ գալթով կրնայ փուլ գալթով կրնայ փուլ գալ::::    ՄինչՄինչՄինչՄինչ----
դեռ որդեռ որդեռ որդեռ որքան խոր ըլքան խոր ըլքան խոր ըլքան խոր ըլլայ հալայ հալայ հալայ հաւատւատւատւատքի առարքի առարքի առարքի առարկակակակային ճային ճային ճային ճանանանանաչոչոչոչո----
ղուղուղուղութիւնը եւ փորթիւնը եւ փորթիւնը եւ փորթիւնը եւ փորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը, այնթիւնը, այնթիւնը, այնթիւնը, այնքան աւեքան աւեքան աւեքան աւելի ամուր լի ամուր լի ամուր լի ամուր 
կկկկ’’’’ըլըլըլըլլայլայլայլայ    եւ անեւ անեւ անեւ անկեղծ՝կեղծ՝կեղծ՝կեղծ՝    հահահահաւատւատւատւատքը ինքը ինքը ինքը ինքըքըքըքը::::    ԱնԱնԱնԱնշուշտ ենշուշտ ենշուշտ ենշուշտ ենթաթաթաթակակակակա----
յայայայական են յիշկան են յիշկան են յիշկան են յիշուած փորուած փորուած փորուած փորձաձաձաձառուռուռուռութիւնն ու ճաթիւնն ու ճաթիւնն ու ճաթիւնն ու ճանանանանաչոչոչոչողուղուղուղու----
թիւնը, բայց ոչինթիւնը, բայց ոչինթիւնը, բայց ոչինթիւնը, բայց ոչինչով նուազ վաչով նուազ վաչով նուազ վաչով նուազ վաւեւեւեւերարարարական՝ քան ոեկան՝ քան ոեկան՝ քան ոեկան՝ քան ոեւէ այլ ւէ այլ ւէ այլ ւէ այլ 
ճաճաճաճանանանանաչոչոչոչողուղուղուղութեան եղաթեան եղաթեան եղաթեան եղանակնակնակնակ::::    Այդ մաԱյդ մաԱյդ մաԱյդ մասին այսսին այսսին այսսին այսպէս կը վկապէս կը վկապէս կը վկապէս կը վկա----
յէ Յովյէ Յովյէ Յովյէ Յովհանհանհանհաննէս Առաքնէս Առաքնէս Առաքնէս Առաքեալ. եալ. եալ. եալ. ,,,,Ոչ ոքՈչ ոքՈչ ոքՈչ ոք    տետետետեսած է զԱստսած է զԱստսած է զԱստսած է զԱստուուուուած ած ած ած 
երերերերբեքբեքբեքբեք::::    Եթէ զիԵթէ զիԵթէ զիԵթէ զիրար սիրար սիրար սիրար սիրենք՝ Աստրենք՝ Աստրենք՝ Աստրենք՝ Աստուած մեր մէջ կը բնաուած մեր մէջ կը բնաուած մեր մէջ կը բնաուած մեր մէջ կը բնա----
կի, եւ իր սէկի, եւ իր սէկի, եւ իր սէկի, եւ իր սէրը մեր մէջ է իր ամրը մեր մէջ է իր ամրը մեր մէջ է իր ամրը մեր մէջ է իր ամբողջ կատաբողջ կատաբողջ կատաբողջ կատարերերերելուլուլուլութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    
ԱստԱստԱստԱստուած իր հոգիուած իր հոգիուած իր հոգիուած իր հոգիէն տուաւ մեէն տուաւ մեէն տուաւ մեէն տուաւ մեզի եւ այս իրոզի եւ այս իրոզի եւ այս իրոզի եւ այս իրողուղուղուղութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
է որ գիէ որ գիէ որ գիէ որ գիտենք թէ մենք կը բնատենք թէ մենք կը բնատենք թէ մենք կը բնատենք թէ մենք կը բնակինք Անոր մէջ եւ Անիկինք Անոր մէջ եւ Անիկինք Անոր մէջ եւ Անիկինք Անոր մէջ եւ Անիկա կա կա կա 
մեր մէջմեր մէջմեր մէջմեր մէջ» » » » (Ա.Յհ 4.12(Ա.Յհ 4.12(Ա.Յհ 4.12(Ա.Յհ 4.12----13)13)13)13)::::    ԱյսԱյսԱյսԱյսպիպիպիպիսի անսի անսի անսի անկեկեկեկեղծ հաղծ հաղծ հաղծ հաւատւատւատւատքէ քէ քէ քէ 
բղխած սէբղխած սէբղխած սէբղխած սէրը, հերը, հերը, հերը, հետետետետեւաւաւաւաբար, գիբար, գիբար, գիբար, գիտատատատակից եւ վստահ սէրն է՝ կից եւ վստահ սէրն է՝ կից եւ վստահ սէրն է՝ կից եւ վստահ սէրն է՝ 
նպանպանպանպատատատատակին ճշմարկին ճշմարկին ճշմարկին ճշմարտուտուտուտութեան հաթեան հաթեան հաթեան համոմոմոմոզուզուզուզումոմոմոմովը լեվը լեվը լեվը լեցունցունցունցուն::::    

    
****    

****    ****    
    
Բայց ինԲայց ինԲայց ինԲայց ինչո՞ւ ԳԵչո՞ւ ԳԵչո՞ւ ԳԵչո՞ւ ԳԵՐԱՐԱՐԱՐԱԳՈՅՆ ՊԱՏԳՈՅՆ ՊԱՏԳՈՅՆ ՊԱՏԳՈՅՆ ՊԱՏՈՒԻՈՒԻՈՒԻՈՒԻՐԱՆ կը հաՐԱՆ կը հաՐԱՆ կը հաՐԱՆ կը համարմարմարմար----

ուի սէուի սէուի սէուի սէրըրըրըրը::::    Այս հարԱյս հարԱյս հարԱյս հարցուցուցուցումին կամին կամին կամին կարերերերելի է պալի է պալի է պալի է պատաստաստաստասխախախախանել՝ ամնել՝ ամնել՝ ամնել՝ ամ----
բողջ Նոր Կտաբողջ Նոր Կտաբողջ Նոր Կտաբողջ Նոր Կտակակակակարարարարանէն քաղնէն քաղնէն քաղնէն քաղոոոուած զաւած զաւած զաւած զանանանանազան հազան հազան հազան հաւասւասւասւաս----
տումտումտումտումնենենեներով, որոնք այս կամ այն ձերով, որոնք այս կամ այն ձերով, որոնք այս կամ այն ձերով, որոնք այս կամ այն ձեւով կը շեշւով կը շեշւով կը շեշւով կը շեշտեն սիտեն սիտեն սիտեն սիրոյ րոյ րոյ րոյ 
առանցառանցառանցառանցքաքաքաքային բնոյյին բնոյյին բնոյյին բնոյթը, առաջթը, առաջթը, առաջթը, առաջնանանանային կային կային կային կարերերերեւուուուորուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

Կը յիԿը յիԿը յիԿը յիշէք անշէք անշէք անշէք անշուշտ այն դէպշուշտ այն դէպշուշտ այն դէպշուշտ այն դէպքը երբ օրիքը երբ օրիքը երբ օրիքը երբ օրինանանանական մը կան մը կան մը կան մը 
հարց տուաւ Յիհարց տուաւ Յիհարց տուաւ Յիհարց տուաւ Յիսուսուսուսուսի թէ Օրէնսի թէ Օրէնսի թէ Օրէնսի թէ Օրէնքին մէջ ո՞ր պատքին մէջ ո՞ր պատքին մէջ ո՞ր պատքին մէջ ո՞ր պատուիուիուիուի----
րանն է մեծրանն է մեծրանն է մեծրանն է մեծ::::    ՅիՅիՅիՅիսուս պասուս պասուս պասուս պատաստաստաստասխխխխաաաանեց. նեց. նեց. նեց. ,,,,Պէտք է սիՊէտք է սիՊէտք է սիՊէտք է սիրես քու րես քու րես քու րես քու 
Տէր ԱստՏէր ԱստՏէր ԱստՏէր Աստուածդ քու բոուածդ քու բոուածդ քու բոուածդ քու բոլոր սրտովդ, ամլոր սրտովդ, ամլոր սրտովդ, ամլոր սրտովդ, ամբողջ հոգիբողջ հոգիբողջ հոգիբողջ հոգիովդ եւ ովդ եւ ովդ եւ ովդ եւ 
միտմիտմիտմիտքովդքովդքովդքովդ::::    Այս է մեծ եւ առաԱյս է մեծ եւ առաԱյս է մեծ եւ առաԱյս է մեծ եւ առաջին պատջին պատջին պատջին պատուիուիուիուիրարարարանընընընը::::    Եւ երկԵւ երկԵւ երկԵւ երկ----
րորրորրորրորդը նման է ասոր. Պէտք է ընդը նման է ասոր. Պէտք է ընդը նման է ասոր. Պէտք է ընդը նման է ասոր. Պէտք է ընկերդ սիկերդ սիկերդ սիկերդ սիրես քու անրես քու անրես քու անրես քու անձիդ ձիդ ձիդ ձիդ 



 

www.hygradaran.com 270 

պէսպէսպէսպէս::::    Այս երԱյս երԱյս երԱյս երկու պատկու պատկու պատկու պատուիուիուիուիրանրանրանրաննենենեներէն կարէն կարէն կարէն կախում ուխում ուխում ուխում ունին բոնին բոնին բոնին բո----
լոր օրէնքլոր օրէնքլոր օրէնքլոր օրէնքներն ուներն ուներն ուներն ու    մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէուուուութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը» » » » (Մտ 22.37(Մտ 22.37(Մտ 22.37(Մտ 22.37----40)40)40)40)::::    
ՕրէնսՕրէնսՕրէնսՕրէնսդիդիդիդիրը ինք այսրը ինք այսրը ինք այսրը ինք այսպէս ցոյց տուաւ սէպէս ցոյց տուաւ սէպէս ցոյց տուաւ սէպէս ցոյց տուաւ սէրը՝ որրը՝ որրը՝ որրը՝ որպէս առապէս առապէս առապէս առա----
ջին սկզբունջին սկզբունջին սկզբունջին սկզբունքը, ծուծն ու էուքը, ծուծն ու էուքը, ծուծն ու էուքը, ծուծն ու էութիւնը, մէկթիւնը, մէկթիւնը, մէկթիւնը, մէկնանանանակէտն ու մղիկէտն ու մղիկէտն ու մղիկէտն ու մղիչը չը չը չը 
օրէնօրէնօրէնօրէնքինքինքինքին::::    

Ա. ՆաԱ. ՆաԱ. ՆաԱ. Նայեյեյեյեցէք Առացէք Առացէք Առացէք Առաքեքեքեքելալալալական գրուկան գրուկան գրուկան գրութեանց մէջ եւ պիթեանց մէջ եւ պիթեանց մէջ եւ պիթեանց մէջ եւ պիտի տի տի տի 
տեստեստեստեսնէք թէ այննէք թէ այննէք թէ այննէք թէ այնտեղ նախ ընդտեղ նախ ընդտեղ նախ ընդտեղ նախ ընդհահահահանուր ձենուր ձենուր ձենուր ձեւով մըւով մըւով մըւով մը    սէսէսէսէրը րը րը րը 
բնուբնուբնուբնութագրթագրթագրթագրուած է որուած է որուած է որուած է որպէս ԿԵԱՆՔ, եւ այնպէս ԿԵԱՆՔ, եւ այնպէս ԿԵԱՆՔ, եւ այնպէս ԿԵԱՆՔ, եւ այնքան վստաքան վստաքան վստաքան վստահուհուհուհու----
թեամբ Առաքթեամբ Առաքթեամբ Առաքթեամբ Առաքեաեաեաեալը կլը կլը կլը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,Մենք գիՄենք գիՄենք գիՄենք գիտենք թէ մատենք թէ մատենք թէ մատենք թէ մահէն հէն հէն հէն 
կեանք անկեանք անկեանք անկեանք անցանք, որովցանք, որովցանք, որովցանք, որովհեհեհեհետեւ կը սիտեւ կը սիտեւ կը սիտեւ կը սիրենք մեր եղրենք մեր եղրենք մեր եղրենք մեր եղբայրբայրբայրբայրնենենենե----
րըրըրըրը::::    Իսկ ան որ չի սիԻսկ ան որ չի սիԻսկ ան որ չի սիԻսկ ան որ չի սիրեր՝ կը մնայ մահրեր՝ կը մնայ մահրեր՝ կը մնայ մահրեր՝ կը մնայ մահուան մէջուան մէջուան մէջուան մէջ» » » » (Ա.Յհ 3. (Ա.Յհ 3. (Ա.Յհ 3. (Ա.Յհ 3. 
14)14)14)14)::::    ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ, սէրեւ, սէրեւ, սէրեւ, սէրը ոչ միայն բարը ոչ միայն բարը ոչ միայն բարը ոչ միայն բանանանանալին լին լին լին է երկէ երկէ երկէ երկրարարարաւոր ւոր ւոր ւոր 
կեանկեանկեանկեանքին, այքին, այքին, այքին, այլեւ նալեւ նալեւ նալեւ նախախախախադուռն է յադուռն է յադուռն է յադուռն է յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքինքինքինքին::::    
ՆոյնՆոյնՆոյնՆոյնպիպիպիպիսի ընդսի ընդսի ընդսի ընդհահահահանուր բնունուր բնունուր բնունուր բնութագթագթագթագրուրուրուրութեամբ մը սէթեամբ մը սէթեամբ մը սէթեամբ մը սէրը կոչրը կոչրը կոչրը կոչ----
ուած է նաուած է նաուած է նաուած է նաեւ ԼՈՅՍ, անով է միայն որ կեանեւ ԼՈՅՍ, անով է միայն որ կեանեւ ԼՈՅՍ, անով է միայն որ կեանեւ ԼՈՅՍ, անով է միայն որ կեանքը ուքը ուքը ուքը ունի արնի արնի արնի ար----
շաշաշաշալոյս, ջերլոյս, ջերլոյս, ջերլոյս, ջերմումումումութիւն եւ անթիւն եւ անթիւն եւ անթիւն եւ անսայսայսայսայթաք ընթաք ընթաք ընթաք ընթացքթացքթացքթացք::::    ,,,,Ով որ ըսէ Ով որ ըսէ Ով որ ըսէ Ով որ ըսէ 
թէ ինք լոյթէ ինք լոյթէ ինք լոյթէ ինք լոյսի մէջ է, եւսի մէջ է, եւսի մէջ է, եւսի մէջ է, եւ    կկկկ’’’’ատէ իր եղատէ իր եղատէ իր եղատէ իր եղբայբայբայբայրը, կը ստէ. այնրը, կը ստէ. այնրը, կը ստէ. այնրը, կը ստէ. այն----
պիպիպիպիսին խասին խասին խասին խաւաւաւաւարի մէջ է տարի մէջ է տարի մէջ է տարի մէջ է տակակակակաւինւինւինւին::::    Ով որ կը սիՈվ որ կը սիՈվ որ կը սիՈվ որ կը սիրէ եղրէ եղրէ եղրէ եղբայբայբայբայ----
րը՝ լոյրը՝ լոյրը՝ լոյրը՝ լոյսի մէջ կը բնասի մէջ կը բնասի մէջ կը բնասի մէջ կը բնակի, եւ այնկի, եւ այնկի, եւ այնկի, եւ այնպիպիպիպիսին չի սայսին չի սայսին չի սայսին չի սայթաթաթաթաքիրքիրքիրքիր» » » » 
((((Ա.Յհ 2.9Ա.Յհ 2.9Ա.Յհ 2.9Ա.Յհ 2.9----10)10)10)10)::::    

Բ. ԸնդԲ. ԸնդԲ. ԸնդԲ. Ընդհանհանհանհանրուրուրուրութեթեթեթենէն դուրս գանէն դուրս գանէն դուրս գանէն դուրս գալով եւ հալով եւ հալով եւ հալով եւ հաւաւաւաւատացտացտացտացեալ եալ եալ եալ 
մարմարմարմարդու կեանդու կեանդու կեանդու կեանքին մէջ դիքին մէջ դիքին մէջ դիքին մէջ դիտետետետելով զայն, կը տեսլով զայն, կը տեսլով զայն, կը տեսլով զայն, կը տեսնենենենենք թէ նք թէ նք թէ նք թէ 
ՍԷՍԷՍԷՍԷՐԸ ՍՐԲԱՐԸ ՍՐԲԱՐԸ ՍՐԲԱՐԸ ՍՐԲԱՑՈՒՑՈՒՑՈՒՑՈՒՑԻՉ ԶՕՑԻՉ ԶՕՑԻՉ ԶՕՑԻՉ ԶՕՐՈՒՐՈՒՐՈՒՐՈՒԹԻՒՆ ԷԹԻՒՆ ԷԹԻՒՆ ԷԹԻՒՆ Է::::    ,,,,Ամէն բաԱմէն բաԱմէն բաԱմէն բանէ աւենէ աւենէ աւենէ աւե----
լի սէր ուլի սէր ուլի սէր ուլի սէր ունենենենեցէք իրացէք իրացէք իրացէք իրարու հանրու հանրու հանրու հանդէպ.դէպ.դէպ.դէպ.----    կկկկ’’’’ըսէ Պետըսէ Պետըսէ Պետըսէ Պետրոս Առաքրոս Առաքրոս Առաքրոս Առաք----
եալ,եալ,եալ,եալ,----    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ սէտեւ սէտեւ սէտեւ սէրը կը ծածրը կը ծածրը կը ծածրը կը ծածկէ բոկէ բոկէ բոկէ բոլոր մեղլոր մեղլոր մեղլոր մեղքեքեքեքերըրըրըրը» » » » (Ա.Պտ (Ա.Պտ (Ա.Պտ (Ա.Պտ 
4.8)4.8)4.8)4.8)::::    ՆոյՆոյՆոյՆոյնը չէ՞ր որ ըսաւ Յինը չէ՞ր որ ըսաւ Յինը չէ՞ր որ ըսաւ Յինը չէ՞ր որ ըսաւ Յիսուս փասուս փասուս փասուս փարիրիրիրիսեսեսեսեցի Սիցի Սիցի Սիցի Սիմոմոմոմոնին նին նին նին 
տան մէջ, երբ մետան մէջ, երբ մետան մէջ, երբ մետան մէջ, երբ մեղաղաղաղաւոր կին մը գաւոր կին մը գաւոր կին մը գաւոր կին մը գալով իր ոտլով իր ոտլով իր ոտլով իր ոտքեքեքեքերը օծեց րը օծեց րը օծեց րը օծեց 
իւիւիւիւղով եւ արղով եւ արղով եւ արղով եւ արցունցունցունցունքով, եւ Քրիսքով, եւ Քրիսքով, եւ Քրիսքով, եւ Քրիստոս ըսաւ. տոս ըսաւ. տոս ըսաւ. տոս ըսաւ. ,,,,Իր բազԻր բազԻր բազԻր բազմամամամաթիւ թիւ թիւ թիւ 
մեղմեղմեղմեղքեքեքեքերը ներրը ներրը ներրը ներուեուեուեուեցան իրեն՝ որովցան իրեն՝ որովցան իրեն՝ որովցան իրեն՝ որովհեհեհեհետեւ շատ սիտեւ շատ սիտեւ շատ սիտեւ շատ սիրեցրեցրեցրեց» » » » (Ղկ (Ղկ (Ղկ (Ղկ 
7.47)7.47)7.47)7.47)::::    
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ՄիՄիՄիՄիաաաաժաժաժաժամամամամանակ, ՍԷնակ, ՍԷնակ, ՍԷնակ, ՍԷՐԸ ԱԶԱՐԸ ԱԶԱՐԸ ԱԶԱՐԸ ԱԶԱՏԱԳՏԱԳՏԱԳՏԱԳՐՈՂ ոյժ էՐՈՂ ոյժ էՐՈՂ ոյժ էՐՈՂ ոյժ է::::    ԱնիԱնիԱնիԱնիկա կա կա կա 
մարմարմարմարդը դուրս կը բեդը դուրս կը բեդը դուրս կը բեդը դուրս կը բերէ չարէ չարէ չարէ չարին ճիրին ճիրին ճիրին ճիրանրանրանրաննենենեներէն եւ բարէն եւ բարէն եւ բարէն եւ բարի ծարի ծարի ծարի ծա----
ռառառառայույույույութեան թեան թեան թեան միայն կը մղէ (Հմմտ Հռ 13.10), անիմիայն կը մղէ (Հմմտ Հռ 13.10), անիմիայն կը մղէ (Հմմտ Հռ 13.10), անիմիայն կը մղէ (Հմմտ Հռ 13.10), անիկա նոյնկա նոյնկա նոյնկա նոյն----
պէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’ազաազաազաազատագտագտագտագրէ մարրէ մարրէ մարրէ մարդը իր վադը իր վադը իր վադը իր վախեխեխեխերէն. ինչրէն. ինչրէն. ինչրէն. ինչպէս Յովպէս Յովպէս Յովպէս Յով----
հանհանհանհաննէս կնէս կնէս կնէս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ՍիՍիՍիՍիրոյ մէջ երրոյ մէջ երրոյ մէջ երրոյ մէջ երկիւղ չկայ. այլ կակիւղ չկայ. այլ կակիւղ չկայ. այլ կակիւղ չկայ. այլ կատարտարտարտարեալ եալ եալ եալ 
սէսէսէսէրը կը փարը կը փարը կը փարը կը փարարարարատէ երտէ երտէ երտէ երկիւկիւկիւկիւղըղըղըղը::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ երտեւ երտեւ երտեւ երկիւկիւկիւկիւղը մտաղը մտաղը մտաղը մտա----
տանտանտանտանջուջուջուջութիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’ենենենենթադթադթադթադրէ եւ ան որ կը վախրէ եւ ան որ կը վախրէ եւ ան որ կը վախրէ եւ ան որ կը վախնայ՝ կանայ՝ կանայ՝ կանայ՝ կատարտարտարտար----
եալ չէ սիեալ չէ սիեալ չէ սիեալ չէ սիրոյ մէջրոյ մէջրոյ մէջրոյ մէջ» » » » (Ա.Յհ 4.18)(Ա.Յհ 4.18)(Ա.Յհ 4.18)(Ա.Յհ 4.18)::::    

ԴարձԴարձԴարձԴարձեալ, ՍԷեալ, ՍԷեալ, ՍԷեալ, ՍԷՐԸ ՄԻՐԸ ՄԻՐԸ ՄԻՐԸ ՄԻԱԱԱԱՒՈՒՈՒՈՒՈՐԻՉ ԵՒ ՇԻՐԻՉ ԵՒ ՇԻՐԻՉ ԵՒ ՇԻՐԻՉ ԵՒ ՇԻՆԻՉ ՈՅԺՆ ԷՆԻՉ ՈՅԺՆ ԷՆԻՉ ՈՅԺՆ ԷՆԻՉ ՈՅԺՆ Է::::    
Մինչ հպարՄինչ հպարՄինչ հպարՄինչ հպարտուտուտուտութիւնը, նաթիւնը, նաթիւնը, նաթիւնը, նախանխանխանխանձը, բարձը, բարձը, բարձը, բարկուկուկուկութիւնը, ատեթիւնը, ատեթիւնը, ատեթիւնը, ատե----
լուլուլուլութիւնը՝ բաժթիւնը՝ բաժթիւնը՝ բաժթիւնը՝ բաժնող, խրանող, խրանող, խրանող, խրամամամամատող եւ քանտող եւ քանտող եւ քանտող եւ քանդող ոյդող ոյդող ոյդող ոյժեր են, սէժեր են, սէժեր են, սէժեր են, սէ----
րը, ընդրը, ընդրը, ընդրը, ընդհահահահակակակակառառառառակը, մարկը, մարկը, մարկը, մարդոց միդոց միդոց միդոց միջեւ կաջեւ կաջեւ կաջեւ կամուրջ նեմուրջ նեմուրջ նեմուրջ նետող, հետող, հետող, հետող, հե----
ռառառառացած ծայցած ծայցած ծայցած ծայրերերերերրրրը իրաը իրաը իրաը իրարու օղարու օղարու օղարու օղակող եւ ջերկող եւ ջերկող եւ ջերկող եւ ջերմումումումութեամբ զօթեամբ զօթեամբ զօթեամբ զօ----
դող կապն է՝ միայն շիդող կապն է՝ միայն շիդող կապն է՝ միայն շիդող կապն է՝ միայն շինունունունութիւն բեթիւն բեթիւն բեթիւն բերողրողրողրող::::    Այս իմասԱյս իմասԱյս իմասԱյս իմաստով է տով է տով է տով է 
որ Պօոր Պօոր Պօոր Պօղոս կղոս կղոս կղոս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ԳիԳիԳիԳիտուտուտուտութիւնը կը հպարթիւնը կը հպարթիւնը կը հպարթիւնը կը հպարտացտացտացտացնէ, սէրն է նէ, սէրն է նէ, սէրն է նէ, սէրն է 
որ կը շիոր կը շիոր կը շիոր կը շինէնէնէնէ» » » » (Ա.Կր 8.1)(Ա.Կր 8.1)(Ա.Կր 8.1)(Ա.Կր 8.1)::::    

Գ. ՄարԳ. ՄարԳ. ՄարԳ. Մարդուն հադուն հադուն հադուն հաւատւատւատւատքի կեանքի կեանքի կեանքի կեանքին մէջ դիքին մէջ դիքին մէջ դիքին մէջ դիտետետետեցէք ցէք ցէք ցէք 
զայն, եւ պիզայն, եւ պիզայն, եւ պիզայն, եւ պիտի տեստի տեստի տեստի տեսնէք թէ մարնէք թէ մարնէք թէ մարնէք թէ մարդուն Ասդուն Ասդուն Ասդուն Աստուտուտուտուծոյ հետ ուծոյ հետ ուծոյ հետ ուծոյ հետ ու----
նենենենեցած յացած յացած յացած յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութեան մէջ ՍԷթեան մէջ ՍԷթեան մէջ ՍԷթեան մէջ ՍԷՐԸ, ՆԱԽ, ԳՈՐԾՐԸ, ՆԱԽ, ԳՈՐԾՐԸ, ՆԱԽ, ԳՈՐԾՐԸ, ՆԱԽ, ԳՈՐԾՆԱՆԱՆԱՆԱԿԱԿԱԿԱԿԱ----
ՆԱՆԱՆԱՆԱՑՈՒՄՆ Է ՀԱՑՈՒՄՆ Է ՀԱՑՈՒՄՆ Է ՀԱՑՈՒՄՆ Է ՀԱՒԱՏՒԱՏՒԱՏՒԱՏՔԻՆՔԻՆՔԻՆՔԻՆ::::    Եթէ այդ հաԵթէ այդ հաԵթէ այդ հաԵթէ այդ հաւատւատւատւատքը կը հիմնքը կը հիմնքը կը հիմնքը կը հիմն----
ուի Ասուի Ասուի Ասուի Աստուտուտուտուծոյ վրայ, որ ծոյ վրայ, որ ծոյ վրայ, որ ծոյ վրայ, որ ,,,,սէր էսէր էսէր էսէր է» » » » (Ա.Յհ 4.8), եթէ այդ հա(Ա.Յհ 4.8), եթէ այդ հա(Ա.Յհ 4.8), եթէ այդ հա(Ա.Յհ 4.8), եթէ այդ հա----
ւատւատւատւատքը կը հիմնքը կը հիմնքը կը հիմնքը կը հիմնուի Քրիսուի Քրիսուի Քրիսուի Քրիստոտոտոտոսի վրայ, որ սիսի վրայ, որ սիսի վրայ, որ սիսի վրայ, որ սիրոյ մարմրոյ մարմրոյ մարմրոյ մարմնանանանա----
ցումն է, չի կրնար այլ կերպ թարգցումն է, չի կրնար այլ կերպ թարգցումն է, չի կրնար այլ կերպ թարգցումն է, չի կրնար այլ կերպ թարգմամամամաննննուիլ մարուիլ մարուիլ մարուիլ մարդուն դուն դուն դուն 
կեանկեանկեանկեանքին մէջ, եթէ ոչ՝ սիքին մէջ, եթէ ոչ՝ սիքին մէջ, եթէ ոչ՝ սիքին մէջ, եթէ ոչ՝ սիրով, սիրով, սիրով, սիրով, սիրոյ արարքրոյ արարքրոյ արարքրոյ արարքնենենեներովրովրովրով::::    Ահա Ահա Ահա Ահա 
թէ ինթէ ինթէ ինթէ ինչու Առաքչու Առաքչու Առաքչու Առաքեաեաեաեալը կլը կլը կլը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս Յիտոս Յիտոս Յիտոս Յիսուսուսուսուսի միսի միսի միսի միաաաացողցողցողցող----
նենենեներուն հարուն հարուն հարուն համար ոչ թլփատմար ոչ թլփատմար ոչ թլփատմար ոչ թլփատուած ըլուած ըլուած ըլուած ըլլալն է կալալն է կալալն է կալալն է կարերերերեւուուուորը, ոչ րը, ոչ րը, ոչ րը, ոչ 
ալ անթլալ անթլալ անթլալ անթլփատ ըլփատ ըլփատ ըլփատ ըլլալալալալը. այլ հալը. այլ հալը. այլ հալը. այլ հաւատւատւատւատքը՝ սիքը՝ սիքը՝ սիքը՝ սիրով գործրով գործրով գործրով գործնանանանակակակակա----
նանանանացածցածցածցած» » » » (Գղ 5.6)(Գղ 5.6)(Գղ 5.6)(Գղ 5.6)::::    

ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ, ՍԷրորդ, ՍԷրորդ, ՍԷրորդ, ՍԷՐԸ ՆՈՒԻՐԸ ՆՈՒԻՐԸ ՆՈՒԻՐԸ ՆՈՒԻՐՈՒՄ Է ԵՒ ԶՈՐՈՒՄ Է ԵՒ ԶՈՐՈՒՄ Է ԵՒ ԶՈՐՈՒՄ Է ԵՒ ԶՈՀՈՀՈՀՈՀՈՂՈՒՂՈՒՂՈՒՂՈՒ----
ԹԻՒՆԹԻՒՆԹԻՒՆԹԻՒՆ::::    ՍիՍիՍիՍիրոյ այդ նուիրոյ այդ նուիրոյ այդ նուիրոյ այդ նուիրուրուրուրումին եւ զոմին եւ զոմին եւ զոմին եւ զոհոհոհոհողուղուղուղութեան ասթեան ասթեան ասթեան աստիտիտիտի----
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ճաճաճաճանանանանաչաչաչաչափը Քրիսփը Քրիսփը Քրիսփը Քրիստոս ինք եղաւ, երբ նախ քան իր պատոս ինք եղաւ, երբ նախ քան իր պատոս ինք եղաւ, երբ նախ քան իր պատոս ինք եղաւ, երբ նախ քան իր պա----
տատատատարարարարագուգուգուգումը ըսաւ. մը ըսաւ. մը ըսաւ. մը ըսաւ. ,,,,Այս է պատԱյս է պատԱյս է պատԱյս է պատուէրս ուէրս ուէրս ուէրս ----    սիսիսիսիրերերերեցէք զիցէք զիցէք զիցէք զիրար րար րար րար 
ինչինչինչինչպէս ես ձեզ սիպէս ես ձեզ սիպէս ես ձեզ սիպէս ես ձեզ սիրերերերեցիցիցիցի::::    Ոչ ոք աւեՈչ ոք աւեՈչ ոք աւեՈչ ոք աւելի մեծ սէր ուլի մեծ սէր ուլի մեծ սէր ուլի մեծ սէր ունի քան նի քան նի քան նի քան 
աաաան՝ որ իր կեանն՝ որ իր կեանն՝ որ իր կեանն՝ որ իր կեանքը կու տայ իր բաքը կու տայ իր բաքը կու տայ իր բաքը կու տայ իր բարերերերեկամկամկամկամնենենեներուն հարուն հարուն հարուն հա----
մարմարմարմար» » » » (Յհ 15.13)(Յհ 15.13)(Յհ 15.13)(Յհ 15.13)::::    ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ րեւ րեւ րեւ ,,,,ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի սէսի սէսի սէսի սէրը մենք տերը մենք տերը մենք տերը մենք տե----
սանք այն բասանք այն բասանք այն բասանք այն բանին մէջ, որ ան իր կեաննին մէջ, որ ան իր կեաննին մէջ, որ ան իր կեաննին մէջ, որ ան իր կեանքը տուաւ մեքը տուաւ մեքը տուաւ մեքը տուաւ մեզի զի զի զի 
հահահահամարմարմարմար::::    ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբար մենք ալ մեր կեանբար մենք ալ մեր կեանբար մենք ալ մեր կեանբար մենք ալ մեր կեանքը պարքը պարքը պարքը պարտինք տինք տինք տինք 
տալ մեր եղտալ մեր եղտալ մեր եղտալ մեր եղբայրբայրբայրբայրնենենեներուն հարուն հարուն հարուն համարմարմարմար» » » » (Ա.Յհ 3. 16)(Ա.Յհ 3. 16)(Ա.Յհ 3. 16)(Ա.Յհ 3. 16)::::    

ԵրԵրԵրԵրրորդ՝րորդ՝րորդ՝րորդ՝    ՍԷՍԷՍԷՍԷՐԸ ՀԱՐԸ ՀԱՐԸ ՀԱՐԸ ՀԱՒԱՒԱՒԱՒԱՏԱՐՏԱՐՏԱՐՏԱՐՄՈՒՄՈՒՄՈՒՄՈՒԹԻՒՆ Է ԱՍԹԻՒՆ Է ԱՍԹԻՒՆ Է ԱՍԹԻՒՆ Է ԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒ----
ԾՈՅ ՀԱՆԾՈՅ ՀԱՆԾՈՅ ՀԱՆԾՈՅ ՀԱՆԴԷՊԴԷՊԴԷՊԴԷՊ::::    ՀաՀաՀաՀաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութիւն՝ Անոր պատթիւն՝ Անոր պատթիւն՝ Անոր պատթիւն՝ Անոր պատուէրուէրուէրուէրնենենենե----
րը պարը պարը պարը պահեհեհեհելուլուլուլու    իմասիմասիմասիմաստով, որ ուտով, որ ուտով, որ ուտով, որ ուրիշ խօսրիշ խօսրիշ խօսրիշ խօսքով հաքով հաքով հաքով հաւատւատւատւատքին քին քին քին 
գործգործգործգործնանանանակակակականացնացնացնացման մէկ տարման մէկ տարման մէկ տարման մէկ տարբեր երեսն էբեր երեսն էբեր երեսն էբեր երեսն է::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս ինքտոս ինքտոս ինքտոս ինք    
ըսած էր. ըսած էր. ըսած էր. ըսած էր. ,,,,Ան որ իմ պատԱն որ իմ պատԱն որ իմ պատԱն որ իմ պատուէրուէրուէրուէրներս ուներս ուներս ուներս ունի եւ կը պանի եւ կը պանի եւ կը պանի եւ կը պահէ հէ հէ հէ 
զազազազանոնք, ան է ոնոնք, ան է ոնոնք, ան է ոնոնք, ան է որ զիս կը սիր զիս կը սիր զիս կը սիր զիս կը սիրէրէրէրէ» » » » (Յհ 14.31), եւ հա(Յհ 14.31), եւ հա(Յհ 14.31), եւ հա(Յհ 14.31), եւ հաւատւատւատւատքի քի քի քի 
փորփորփորփորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը ցոյց կու տայ թէ թիւնը ցոյց կու տայ թէ թիւնը ցոյց կու տայ թէ թիւնը ցոյց կու տայ թէ ,,,,ան որ Ասան որ Ասան որ Ասան որ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
պատպատպատպատուէուէուէուէրը կը պարը կը պարը կը պարը կը պահէ՝ անոր մէջ կահէ՝ անոր մէջ կահէ՝ անոր մէջ կահէ՝ անոր մէջ կատարտարտարտարեալ է Ասեալ է Ասեալ է Ասեալ է Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
սէսէսէսէրըրըրըրը» » » » (Ա.Յհ 2.5)(Ա.Յհ 2.5)(Ա.Յհ 2.5)(Ա.Յհ 2.5)::::    

ՉորՉորՉորՉորրորդ՝ ՍԷրորդ՝ ՍԷրորդ՝ ՍԷրորդ՝ ՍԷՐԸ ԱՍՏՐԸ ԱՍՏՐԸ ԱՍՏՐԸ ԱՍՏՈՒԱՈՒԱՈՒԱՈՒԱԾԱԾԱԾԱԾԱԳԻԳԻԳԻԳԻՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԹԻՒՆ ԷԹԻՒՆ ԷԹԻՒՆ ԷԹԻՒՆ Է::::    Ան Ան Ան Ան 
որ սէոր սէոր սէոր սէրը ուրը ուրը ուրը ունի՝ անինի՝ անինի՝ անինի՝ անիկա Ասկա Ասկա Ասկա Աստուտուտուտուծոյ ճշմածոյ ճշմածոյ ճշմածոյ ճշմարիտ գիրիտ գիրիտ գիրիտ գիտուտուտուտութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
ծածածածանօնօնօնօթութութութութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունի, որովնի, որովնի, որովնի, որովհեհեհեհետեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստուած սէր էուած սէր էուած սէր էուած սէր է::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիս----
տոս խատոս խատոս խատոս խաչի մահչի մահչի մահչի մահուան դիուան դիուան դիուան դիմեմեմեմելէլէլէլէ    առաջ երբ կառաջ երբ կառաջ երբ կառաջ երբ կ’’’’աղօաղօաղօաղօթէր ամթէր ամթէր ամթէր ամ----
բողջ աշբողջ աշբողջ աշբողջ աշխարխարխարխարհի հահի հահի հահի համար, այսմար, այսմար, այսմար, այսպէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’ըսէր իր Հօըսէր իր Հօըսէր իր Հօըսէր իր Հօրը. րը. րը. րը. ,,,,ՃանչՃանչՃանչՃանչ----
ցուցուցուցուցի անոնց քու անունդ եւ պիցի անոնց քու անունդ եւ պիցի անոնց քու անունդ եւ պիցի անոնց քու անունդ եւ պիտի ճանչցտի ճանչցտի ճանչցտի ճանչցնեմ, որնեմ, որնեմ, որնեմ, որպէսպէսպէսպէսզի զի զի զի 
այն սէայն սէայն սէայն սէրը որով զիս սիրը որով զիս սիրը որով զիս սիրը որով զիս սիրերերերեցիր՝ ացիր՝ ացիր՝ ացիր՝ անոնց մէջ ըլնոնց մէջ ըլնոնց մէջ ըլնոնց մէջ ըլլայլայլայլայ» » » » (Յհ (Յհ (Յհ (Յհ 
17.26), 17.26), 17.26), 17.26), որովորովորովորովհեհեհեհետեւ Յիտեւ Յիտեւ Յիտեւ Յիսուս շատ լաւ գիսուս շատ լաւ գիսուս շատ լաւ գիսուս շատ լաւ գիտէր թէ ոչինչ տէր թէ ոչինչ տէր թէ ոչինչ տէր թէ ոչինչ 
աւեաւեաւեաւելի ազլի ազլի ազլի ազդու կերդու կերդու կերդու կերպով կրնայ Ասպով կրնայ Ասպով կրնայ Ասպով կրնայ Աստուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատկեկեկեկերը մարրը մարրը մարրը մար----
դուն մէջ տպադուն մէջ տպադուն մէջ տպադուն մէջ տպաւուուուորել ու ճանչցրել ու ճանչցրել ու ճանչցրել ու ճանչցնել՝ քան սէնել՝ քան սէնել՝ քան սէնել՝ քան սէրըրըրըրը::::    Այս հիԱյս հիԱյս հիԱյս հի----
մամբ է որ Առաքմամբ է որ Առաքմամբ է որ Առաքմամբ է որ Առաքեաեաեաեալը այնլը այնլը այնլը այնքան գեքան գեքան գեքան գեղեցղեցղեցղեցկօկօկօկօրէն պիրէն պիրէն պիրէն պիտի ըսէր. տի ըսէր. տի ըսէր. տի ըսէր. 
,,,,ՍիՍիՍիՍիրերերերելիլիլիլիներ, սիներ, սիներ, սիներ, սիրենք րենք րենք րենք զիզիզիզիրար, որովրար, որովրար, որովրար, որովհեհեհեհետեւ սէտեւ սէտեւ սէտեւ սէրը Ասրը Ասրը Ասրը Աստուծտուծտուծտուծ----
մէ է, եւ բոմէ է, եւ բոմէ է, եւ բոմէ է, եւ բոլոր անոնք որոնք կը սիլոր անոնք որոնք կը սիլոր անոնք որոնք կը սիլոր անոնք որոնք կը սիրեն՝ Ասրեն՝ Ասրեն՝ Ասրեն՝ Աստուծտուծտուծտուծմէ ծնած մէ ծնած մէ ծնած մէ ծնած 
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են ու կը ճանչեն ու կը ճանչեն ու կը ճանչեն ու կը ճանչնան զԱստնան զԱստնան զԱստնան զԱստուածուածուածուած::::    Ով որ սէր չուՈվ որ սէր չուՈվ որ սէր չուՈվ որ սէր չունի՝ չի նի՝ չի նի՝ չի նի՝ չի 
ճանչճանչճանչճանչնար զԱստնար զԱստնար զԱստնար զԱստուած, որովուած, որովուած, որովուած, որովհեհեհեհետեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստուած սէր էուած սէր էուած սէր էուած սէր է» » » » 
((((Ա.Յհ 4.7Ա.Յհ 4.7Ա.Յհ 4.7Ա.Յհ 4.7----8)8)8)8)::::    ՆոյնՆոյնՆոյնՆոյնպէս, ով որ սիպէս, ով որ սիպէս, ով որ սիպէս, ով որ սիրով արրով արրով արրով արմամամամատատատատացած ու ցած ու ցած ու ցած ու 
հասհասհասհաստատտատտատտատուած չէ՝ուած չէ՝ուած չէ՝ուած չէ՝    չի կրնար հասկչի կրնար հասկչի կրնար հասկչի կրնար հասկնալ Քրիսնալ Քրիսնալ Քրիսնալ Քրիստոտոտոտոսի սիսի սիսի սիսի սի----
րոյն իսրոյն իսրոյն իսրոյն իսկակակակական տական տական տական տարորորորողուղուղուղութիւնը եւ չի կրնար ճանչթիւնը եւ չի կրնար ճանչթիւնը եւ չի կրնար ճանչթիւնը եւ չի կրնար ճանչնալ նալ նալ նալ 
անոր սէանոր սէանոր սէանոր սէրը, որ շատ աւերը, որ շատ աւերը, որ շատ աւերը, որ շատ աւելի գելի գելի գելի գերարարարազանց է քան ոեզանց է քան ոեզանց է քան ոեզանց է քան ոեւէ գիւէ գիւէ գիւէ գի----
տուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւն» » » » (տես Եփ 3.17(տես Եփ 3.17(տես Եփ 3.17(տես Եփ 3.17----19)19)19)19)::::    

Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, ՍԷջոյ, ՍԷջոյ, ՍԷջոյ, ՍԷՐԸ ՆՄԱՐԸ ՆՄԱՐԸ ՆՄԱՐԸ ՆՄԱՆՈՒՆՈՒՆՈՒՆՈՒԹԻՒՆ Է ԱՍԹԻՒՆ Է ԱՍԹԻՒՆ Է ԱՍԹԻՒՆ Է ԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԾՈՅԾՈՅԾՈՅԾՈՅ::::    
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս իր աշատոս իր աշատոս իր աշատոս իր աշակերտկերտկերտկերտնենենեներուն սէր կտարուն սէր կտարուն սէր կտարուն սէր կտակեկեկեկելով կլով կլով կլով կ’’’’ըըըըսէր. սէր. սէր. սէր. 
,,,,ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս որ ես ձեզ սիպէս որ ես ձեզ սիպէս որ ես ձեզ սիպէս որ ես ձեզ սիրերերերեցի՝ դուք ալ զիցի՝ դուք ալ զիցի՝ դուք ալ զիցի՝ դուք ալ զիրար սիրար սիրար սիրար սիրերերերեցէքցէքցէքցէք::::    
ՄեՄեՄեՄեծածածածագոյն նշագոյն նշագոյն նշագոյն նշանը, որով մարնը, որով մարնը, որով մարնը, որով մարդիկ պիդիկ պիդիկ պիդիկ պիտի ճանչտի ճանչտի ճանչտի ճանչնան թէ իմ նան թէ իմ նան թէ իմ նան թէ իմ 
աշաաշաաշաաշակերտկերտկերտկերտներս էք՝ ձեր սէներս էք՝ ձեր սէներս էք՝ ձեր սէներս էք՝ ձեր սէրը պիրը պիրը պիրը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ իրալայ իրալայ իրալայ իրարու հանրու հանրու հանրու հան----
դէպդէպդէպդէպ» » » » (Յհ 13.34(Յհ 13.34(Յհ 13.34(Յհ 13.34----35)35)35)35)::::    ,,,,ԲոԲոԲոԲոլոր անոնք որ կը սիլոր անոնք որ կը սիլոր անոնք որ կը սիլոր անոնք որ կը սիրեն՝ Ասրեն՝ Ասրեն՝ Ասրեն՝ Աստուծտուծտուծտուծ----
մէ ծնած ենմէ ծնած ենմէ ծնած ենմէ ծնած են» » » » (Ա.Յհ 4.7), եւ որ(Ա.Յհ 4.7), եւ որ(Ա.Յհ 4.7), եւ որ(Ա.Յհ 4.7), եւ որպէս պէս պէս պէս հահահահարարարարազատ որզատ որզատ որզատ որդիդիդիդիներ ներ ներ ներ 
նմանմանմանմանունունունութիւնը կը բեթիւնը կը բեթիւնը կը բեթիւնը կը բերեն իրենց երկրեն իրենց երկրեն իրենց երկրեն իրենց երկնանանանաւոր Հօւոր Հօւոր Հօւոր Հօրըրըրըրը::::    ՊետՊետՊետՊետրոս րոս րոս րոս 
ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալ շատ աւեեալ շատ աւեեալ շատ աւեեալ շատ աւելի զօլի զօլի զօլի զօրարարարաւոր բաւոր բաւոր բաւոր բացատցատցատցատրուրուրուրութիւն մը կու թիւն մը կու թիւն մը կու թիւն մը կու 
տայ ըսետայ ըսետայ ըսետայ ըսելու հալու հալու հալու համար թէ սէմար թէ սէմար թէ սէմար թէ սէրը մեզ հարը մեզ հարը մեզ հարը մեզ հաղորղորղորղորդադադադակից կը դարձկից կը դարձկից կը դարձկից կը դարձ----
նէ աստնէ աստնէ աստնէ աստուաուաուաուածածածածային բնույին բնույին բնույին բնութեան. թեան. թեան. թեան. ,,,,ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս մետոս մետոս մետոս մեզի ըրած է զի ըրած է զի ըրած է զի ըրած է 
այն գեայն գեայն գեայն գերարարարագոյն ու թանգոյն ու թանգոյն ու թանգոյն ու թանկակակակագին խոսգին խոսգին խոսգին խոստումտումտումտումնենենեները, որոնցրը, որոնցրը, որոնցրը, որոնցմով մով մով մով 
կրնանք մասկրնանք մասկրնանք մասկրնանք մասնանանանակից դառկից դառկից դառկից դառնալ իր աստնալ իր աստնալ իր աստնալ իր աստուաուաուաուածածածածային բնույին բնույին բնույին բնու----
թեան... հեթեան... հեթեան... հեթեան... հետետետետեւաւաւաւաբար ամէն ջանք ըրէք ձեր հաբար ամէն ջանք ըրէք ձեր հաբար ամէն ջանք ըրէք ձեր հաբար ամէն ջանք ըրէք ձեր հաւատւատւատւատքին քին քին քին 
միմիմիմիացացացացնենենենելու առալու առալու առալու առաքիքիքիքինունունունութիւնը, առաթիւնը, առաթիւնը, առաթիւնը, առաքիքիքիքինունունունութեան՝ գիթեան՝ գիթեան՝ գիթեան՝ գիտուտուտուտու----
թիւնը, գիթիւնը, գիթիւնը, գիթիւնը, գիտուտուտուտութեան՝ ժուժթեան՝ ժուժթեան՝ ժուժթեան՝ ժուժկակակակալուլուլուլութիւնը, ժուժթիւնը, ժուժթիւնը, ժուժթիւնը, ժուժկակակակալուլուլուլութեան՝ թեան՝ թեան՝ թեան՝ 
համհամհամհամբեբեբեբերուրուրուրութիւնը, համթիւնը, համթիւնը, համթիւնը, համբեբեբեբերուրուրուրութեան՝ աստթեան՝ աստթեան՝ աստթեան՝ աստուածուածուածուածպաշպաշպաշպաշտուտուտուտու----
թիւնը, աստթիւնը, աստթիւնը, աստթիւնը, աստուածուածուածուածպաշպաշպաշպաշտուտուտուտութեան՝ եղթեան՝ եղթեան՝ եղթեան՝ եղբայրբայրբայրբայրսիսիսիսիրուրուրուրութիւնը, եղթիւնը, եղթիւնը, եղթիւնը, եղ----
բայրբայրբայրբայրսիսիսիսիրուրուրուրութեան՝ սէթեան՝ սէթեան՝ սէթեան՝ սէրըրըրըրը» » » » (Բ.Պտ 1.4(Բ.Պտ 1.4(Բ.Պտ 1.4(Բ.Պտ 1.4----7)7)7)7)::::    

Դ. Այս բոԴ. Այս բոԴ. Այս բոԴ. Այս բոլոլոլոլորով եւ այս բորով եւ այս բորով եւ այս բորով եւ այս բոլոլոլոլորին հարին հարին հարին համար է, ահա, որ մար է, ահա, որ մար է, ահա, որ մար է, ահա, որ 
սէսէսէսէրը նկատրը նկատրը նկատրը նկատուած է առաուած է առաուած է առաուած է առաջիջիջիջինը եւ գենը եւ գենը եւ գենը եւ գերարարարագոյգոյգոյգոյնը պանը պանը պանը պատուէրտուէրտուէրտուէր----
նենենեներուն, լրուրուն, լրուրուն, լրուրուն, լրումմմմը, ամը, ամը, ամը, ամբողբողբողբողջաջաջաջացուցուցուցուցիցիցիցիչը եւ զաչը եւ զաչը եւ զաչը եւ զանոնք կանոնք կանոնք կանոնք կատատատատարերերերե----
լուլուլուլութեան հասցթեան հասցթեան հասցթեան հասցնոնոնոնողըղըղըղը::::    ԱնիԱնիԱնիԱնիկա լրումն է ամկա լրումն է ամկա լրումն է ամկա լրումն է ամբողջ Հին Օրէնբողջ Հին Օրէնբողջ Հին Օրէնբողջ Հին Օրէն----
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քին (Հռ 13.10)քին (Հռ 13.10)քին (Հռ 13.10)քին (Հռ 13.10)::::    Անոր մէջ բոԱնոր մէջ բոԱնոր մէջ բոԱնոր մէջ բովանվանվանվանդակդակդակդակուած է ամուած է ամուած է ամուած է ամբողջ բողջ բողջ բողջ 
օրէնօրէնօրէնօրէնքը, որուն հաքը, որուն հաքը, որուն հաքը, որուն համար ալ Քրիսմար ալ Քրիսմար ալ Քրիսմար ալ Քրիստոտոտոտոսի հեսի հեսի հեսի հետետետետեւորդւորդւորդւորդնենենեները կը րը կը րը կը րը կը 
հրահրահրահրաւիրւիրւիրւիրուին սիուին սիուին սիուին սիրով ծարով ծարով ծարով ծառառառառայեյեյեյելու իրալու իրալու իրալու իրարու (տես Գղ 5.1րու (տես Գղ 5.1րու (տես Գղ 5.1րու (տես Գղ 5.13333----
14)14)14)14)::::    Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, սէջոյ, սէջոյ, սէջոյ, սէրը հարը հարը հարը համամամամագուգուգուգումարն է եւ միմարն է եւ միմարն է եւ միմարն է եւ միաաաաժաժաժաժամամամամանակ նակ նակ նակ 
շաշաշաշաղախն ու կաղախն ու կաղախն ու կաղախն ու կատատատատարերերերելուլուլուլութիւնը՝ բոթիւնը՝ բոթիւնը՝ բոթիւնը՝ բոլոր առալոր առալոր առալոր առաքիքիքիքինունունունութեանց, թեանց, թեանց, թեանց, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ ,,,,ՍէՍէՍէՍէրը երրը երրը երրը երկայկայկայկայնանանանամիտ է եւ քաղցմիտ է եւ քաղցմիտ է եւ քաղցմիտ է եւ քաղցրարարարաբաբաբաբարոյրոյրոյրոյ::::    ՍէՍէՍէՍէ----
րը չի նարը չի նարը չի նարը չի նախանխանխանխանձիր, չի գոձիր, չի գոձիր, չի գոձիր, չի գոռոռոռոռոզազազազանար, չի հպարնար, չի հպարնար, չի հպարնար, չի հպարտատատատանար, աննար, աննար, աննար, ան----
պատպատպատպատշաճ վարշաճ վարշաճ վարշաճ վարմունք չումունք չումունք չումունք չունենենենենար, նար, նար, նար, եսաեսաեսաեսապաշպաշպաշպաշտօտօտօտօրէն միայն րէն միայն րէն միայն րէն միայն 
ինքինքինքինքզինք չի խորզինք չի խորզինք չի խորզինք չի խորհիր, բարհիր, բարհիր, բարհիր, բարկուկուկուկութեամբ չի գրգռուիր, չաթեամբ չի գրգռուիր, չաթեամբ չի գրգռուիր, չաթեամբ չի գրգռուիր, չարուրուրուրու----
թիւն չի խորթիւն չի խորթիւն չի խորթիւն չի խորհիր, անիհիր, անիհիր, անիհիր, անիրարարարաւոււոււոււութեան վրայ չի խնդար, այլ թեան վրայ չի խնդար, այլ թեան վրայ չի խնդար, այլ թեան վրայ չի խնդար, այլ 
ուուուուրարարարախախախախակից կկից կկից կկից կ’’’’ըլըլըլըլլայ ճշմարլայ ճշմարլայ ճշմարլայ ճշմարտուտուտուտութեանթեանթեանթեան::::    ՍէՍէՍէՍէրը գիրը գիրը գիրը գիտէ լռել, տէ լռել, տէ լռել, տէ լռել, 
անդրդանդրդանդրդանդրդուեուեուեուելի է հալի է հալի է հալի է հաւատւատւատւատքին մէջ, յուքին մէջ, յուքին մէջ, յուքին մէջ, յուսասասասալից է միշտ եւ համլից է միշտ եւ համլից է միշտ եւ համլից է միշտ եւ համ----
բեբեբեբերող՝ շարող՝ շարող՝ շարող՝ շարուրուրուրուննննակակակակ» » » » (Ա.Կր 13.4(Ա.Կր 13.4(Ա.Կր 13.4(Ա.Կր 13.4----7)7)7)7)::::    

Արդ, իրաԱրդ, իրաԱրդ, իրաԱրդ, իրապէս կա՞յ աւեպէս կա՞յ աւեպէս կա՞յ աւեպէս կա՞յ աւելի գելի գելի գելի գերարարարազանց բան քան այս զանց բան քան այս զանց բան քան այս զանց բան քան այս 
սէսէսէսէրը, եւ միայն զայն ուրը, եւ միայն զայն ուրը, եւ միայն զայն ուրը, եւ միայն զայն ունենենենեցոցոցոցողը արղը արղը արղը արդէն կադէն կադէն կադէն կատատատատարերերերելուլուլուլութեան թեան թեան թեան 
մէջ կմէջ կմէջ կմէջ կ’’’’ըլըլըլըլլայ երկլայ երկլայ երկլայ երկնանանանաւոր Հօր պէս, որ կաւոր Հօր պէս, որ կաւոր Հօր պէս, որ կաւոր Հօր պէս, որ կատարտարտարտարեալ էեալ էեալ էեալ է::::    

ԿաԿաԿաԿաթիլ մը սէր պիթիլ մը սէր պիթիլ մը սէր պիթիլ մը սէր պիտի բատի բատի բատի բաւէ որ մեր կեանքւէ որ մեր կեանքւէ որ մեր կեանքւէ որ մեր կեանքեեեերը լեցրը լեցրը լեցրը լեց----
ուին շոուին շոուին շոուին շողով ու լոյղով ու լոյղով ու լոյղով ու լոյսով, լեցսով, լեցսով, լեցսով, լեցուին ուին ուին ուին բաբաբաբարուրուրուրութեամբ, յորթեամբ, յորթեամբ, յորթեամբ, յորդին դին դին դին 
խնդուխնդուխնդուխնդութեամբ, մեզ հաթեամբ, մեզ հաթեամբ, մեզ հաթեամբ, մեզ հաղորղորղորղորդադադադակից դարձկից դարձկից դարձկից դարձնենենենելով առալով առալով առալով առաւել ւել ւել ւել 
կեանկեանկեանկեանքինքինքինքին::::    
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ԼՈՅՍ ԱՇԽԱՐՀԻՆԼՈՅՍ ԱՇԽԱՐՀԻՆԼՈՅՍ ԱՇԽԱՐՀԻՆԼՈՅՍ ԱՇԽԱՐՀԻՆ    

    
,,,,Դուք էք աշխարհի լոյսըԴուք էք աշխարհի լոյսըԴուք էք աշխարհի լոյսըԴուք էք աշխարհի լոյսը»»»»::::    

Մտ 5.14)Մտ 5.14)Մտ 5.14)Մտ 5.14)    
,,,,Եկէք Տիրոջ լոյսովը քալենքԵկէք Տիրոջ լոյսովը քալենքԵկէք Տիրոջ լոյսովը քալենքԵկէք Տիրոջ լոյսովը քալենք»»»»::::    

((((Ես 2.5)Ես 2.5)Ես 2.5)Ես 2.5)    
    
,,,,ԴոԴոԴոԴո´́́́ւք էք աշխարհի լոյսըւք էք աշխարհի լոյսըւք էք աշխարհի լոյսըւք էք աշխարհի լոյսը»»»»::::    
ԱհաԱհաԱհաԱհա´́́́    քրիսքրիսքրիսքրիստոտոտոտոսասասասական սահկան սահկան սահկան սահմամամամանունունունումը քրիսմը քրիսմը քրիսմը քրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեա----

յին, իր հեյին, իր հեյին, իր հեյին, իր հետետետետեւորդւորդւորդւորդնենենեներուն, եւ հերուն, եւ հերուն, եւ հերուն, եւ հետետետետեւաւաւաւաբար՝ սահբար՝ սահբար՝ սահբար՝ սահմամամամանունունունումը մը մը մը 
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեցիղեցիղեցիղեցիինինինին, , , , հահահահարարարարազատ ուղզատ ուղզատ ուղզատ ուղղուղուղուղութիւնը բոթիւնը բոթիւնը բոթիւնը բոլոր անոնց լոր անոնց լոր անոնց լոր անոնց 
որոնք իրենք զիորոնք իրենք զիորոնք իրենք զիորոնք իրենք զիրենք Քրիսրենք Քրիսրենք Քրիսրենք Քրիստոտոտոտոսի հեսի հեսի հեսի հետետետետեւորդ կը դաւորդ կը դաւորդ կը դաւորդ կը դաւաւաւաւա----
նիննիննիննին::::    

ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհին լոհին լոհին լոհին լո´́́́յս է ամէն գործ՝ որ կու գայ Ասյս է ամէն գործ՝ որ կու գայ Ասյս է ամէն գործ՝ որ կու գայ Ասյս է ամէն գործ՝ որ կու գայ Աստուտուտուտու----
ծոյ անուծոյ անուծոյ անուծոյ անունով եւ Քրիսնով եւ Քրիսնով եւ Քրիսնով եւ Քրիստոտոտոտոսի Ս. Եկեսի Ս. Եկեսի Ս. Եկեսի Ս. Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ անւոյ անւոյ անւոյ անհուն սիհուն սիհուն սիհուն սիրով րով րով րով 
բացբացբացբացուեուեուեուելու մարլու մարլու մարլու մարդուն եւ մարդդուն եւ մարդդուն եւ մարդդուն եւ մարդկակակակային ընյին ընյին ընյին ընտատատատանինինինիքին, հաքին, հաքին, հաքին, հա----
մեստ սահմեստ սահմեստ սահմեստ սահմանմանմանմաննենենեներով ու չարով ու չարով ու չարով ու չափով Ասփով Ասփով Ասփով Աստուտուտուտուծոյ լոյս ճշմարծոյ լոյս ճշմարծոյ լոյս ճշմարծոյ լոյս ճշմար----
տուտուտուտութեան յայտթեան յայտթեան յայտթեան յայտնանանանաբեբեբեբերող ճարող ճարող ճարող ճառառառառագայգայգայգայթը բեթը բեթը բեթը բերերերերելու ճշմարլու ճշմարլու ճշմարլու ճշմար----
տուտուտուտութեան ծաթեան ծաթեան ծաթեան ծարարարարաւի հուի հուի հուի հոգիգիգիգինենենեներուն, Ասրուն, Ասրուն, Ասրուն, Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին կեքին կեքին կեքին կե----
նանանանարար հարար հարար հարար հացին ոգեցին ոգեցին ոգեցին ոգեղէն սեղէն սեղէն սեղէն սեղաղաղաղանը բանը բանը բանը բանանանանալոլոլոլու բու բու բու բոլոր այն լոր այն լոր այն լոր այն 
միտմիտմիտմիտքեքեքեքերուն առրուն առրուն առրուն առջեւ որոնք եթէ ճաջեւ որոնք եթէ ճաջեւ որոնք եթէ ճաջեւ որոնք եթէ ճաշաշաշաշակած են Տիկած են Տիկած են Տիկած են Տիրոջ սերոջ սերոջ սերոջ սե----
ղաղաղաղանէն՝ գինէն՝ գինէն՝ գինէն՝ գիտեն թէ քաղցր է անիտեն թէ քաղցր է անիտեն թէ քաղցր է անիտեն թէ քաղցր է անիկա. Ասկա. Ասկա. Ասկա. Աստուտուտուտուծոյ սիծոյ սիծոյ սիծոյ սիրոյն րոյն րոյն րոյն 
երկերկերկերկնանանանահոս բահոս բահոս բահոս բալալալալասասասասանը հասցնը հասցնը հասցնը հասցնենենենելու այն բեկլու այն բեկլու այն բեկլու այն բեկուած սիրուած սիրուած սիրուած սիրտետետետե----
րուն, որոնք ներուն, որոնք ներուն, որոնք ներուն, որոնք նեղուղուղուղութեանց հարթեանց հարթեանց հարթեանց հարուաուաուաուածէն խոծէն խոծէն խոծէն խոտի պէս չորտի պէս չորտի պէս չորտի պէս չոր----
ցած եւ աշցած եւ աշցած եւ աշցած եւ աշխարխարխարխարհի ժխոհի ժխոհի ժխոհի ժխորին մէջ անարին մէջ անարին մէջ անարին մէջ անապապապապատատատատացած են ու ցած են ու ցած են ու ցած են ու 
միայմիայմիայմիայնանանանացած՝ հացած՝ հացած՝ հացած՝ հաւաւաւաւալուլուլուլուսնին պէս, աւեսնին պէս, աւեսնին պէս, աւեսնին պէս, աւերակրակրակրակնենենեներուն վրայ րուն վրայ րուն վրայ րուն վրայ 
նստող բուին պէս կամ տանստող բուին պէս կամ տանստող բուին պէս կամ տանստող բուին պէս կամ տանինինինիքին նստած միայքին նստած միայքին նստած միայքին նստած միայնակ նակ նակ նակ 
ճնճղուճնճղուճնճղուճնճղուկի մը պէս (հմմտ Սղ 102.4կի մը պէս (հմմտ Սղ 102.4կի մը պէս (հմմտ Սղ 102.4կի մը պէս (հմմտ Սղ 102.4----7). 7). 7). 7). ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ Հոգիծոյ Հոգիծոյ Հոգիծոյ Հոգիին ին ին ին 
վեվեվեվերարարարանոնոնոնորորորորոգող զօգող զօգող զօգող զօրուրուրուրութեամբ վերսթեամբ վերսթեամբ վերսթեամբ վերստին ծնետին ծնետին ծնետին ծնելու մեղլու մեղլու մեղլու մեղքին քին քին քին 
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մամամամաշուշուշուշումով հինմով հինմով հինմով հինցած մեր ներցած մեր ներցած մեր ներցած մեր ներքին քին քին քին մարմարմարմարդեդեդեդերը, Քրիսրը, Քրիսրը, Քրիսրը, Քրիստոտոտոտոսով սով սով սով 
զազազազանոնք Ասնոնք Ասնոնք Ասնոնք Աստուտուտուտուծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ընծածածածայեյեյեյելու հալու հալու հալու համար որմար որմար որմար որպէս նոր պէս նոր պէս նոր պէս նոր 
ստեղծստեղծստեղծստեղծուածուածուածուածներ. եւ, ի վերներ. եւ, ի վերներ. եւ, ի վերներ. եւ, ի վերջոյ, կանգջոյ, կանգջոյ, կանգջոյ, կանգնենենենելու եւ Ասլու եւ Ասլու եւ Ասլու եւ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
կեանկեանկեանկեանքին հաքին հաքին հաքին հաղորղորղորղորդուդուդուդութեամբ կենթեամբ կենթեամբ կենթեամբ կենսասասասաւուուուորերերերելու հալու հալու հալու համար գլոմար գլոմար գլոմար գլո----
րած եւ մահրած եւ մահրած եւ մահրած եւ մահուան տիուան տիուան տիուան տիրարարարապեպեպեպետուտուտուտութեան տակ բռնուած հոթեան տակ բռնուած հոթեան տակ բռնուած հոթեան տակ բռնուած հո----
գիգիգիգինենենեները, Ասրը, Ասրը, Ասրը, Աստուտուտուտուծոյ փածոյ փածոյ փածոյ փառռռռքին տեքին տեքին տեքին տեսիլսիլսիլսիլքով ցօքով ցօքով ցօքով ցօղեղեղեղելու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
եկեեկեեկեեկեղեղեղեղեցին, որցին, որցին, որցին, որպէսպէսպէսպէսզի բոզի բոզի բոզի բոլոր հոլոր հոլոր հոլոր հոգիգիգիգինենենեները անրը անրը անրը անդադադադադար օրհդար օրհդար օրհդար օրհ----
ներներներներգուգուգուգութեամբ Տիթեամբ Տիթեամբ Տիթեամբ Տիրոջ փառրոջ փառրոջ փառրոջ փառքը երքը երքը երքը երգենգենգենգեն::::    

ԱսիԱսիԱսիԱսիկա ճշմակա ճշմակա ճշմակա ճշմարիտ առարիտ առարիտ առարիտ առաքեքեքեքելուլուլուլութիւնն է՝ Քրիսթիւնն է՝ Քրիսթիւնն է՝ Քրիսթիւնն է՝ Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
կողկողկողկողմէ իր սուրբ եկեմէ իր սուրբ եկեմէ իր սուրբ եկեմէ իր սուրբ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին վստահին վստահին վստահին վստահուած. եւ այդ առաուած. եւ այդ առաուած. եւ այդ առաուած. եւ այդ առաքեքեքեքե----
լուլուլուլութիւնը կը կոչթիւնը կը կոչթիւնը կը կոչթիւնը կը կոչուի ուի ուի ուի աւեաւեաւեաւետատատատարարարարանումնումնումնում::::    

ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս յստապէս յստապէս յստապէս յստակօկօկօկօրէն կը հասկցրէն կը հասկցրէն կը հասկցրէն կը հասկցուի, աւեուի, աւեուի, աւեուի, աւետատատատարարարարանունունունումը մը մը մը 
կկկկ’’’’ընդգրընդգրընդգրընդգրկէ եկեկէ եկեկէ եկեկէ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ գորւոյ գորւոյ գորւոյ գործուծուծուծունէնէնէնէուուուութեան բոթեան բոթեան բոթեան բոլոր երեսլոր երեսլոր երեսլոր երեսնենենեները րը րը րը 
անխանխանխանխտիրտիրտիրտիր::::    Եւ որովԵւ որովԵւ որովԵւ որովհեհեհեհետեւ եկետեւ եկետեւ եկետեւ եկեղեղեղեղեցին Քրիսցին Քրիսցին Քրիսցին Քրիստոտոտոտոսի միսի միսի միսի միաաաացած ցած ցած ցած 
եւ անոր առաջեւ անոր առաջեւ անոր առաջեւ անոր առաջնորնորնորնորդուդուդուդութեան յանձնթեան յանձնթեան յանձնթեան յանձնուած հաուած հաուած հաուած հաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալ----
նենենեներու մարրու մարրու մարրու մարմինն է, անոր գորմինն է, անոր գորմինն է, անոր գորմինն է, անոր գործուծուծուծունէնէնէնէուուուութեան բոթեան բոթեան բոթեան բոլոր երեսլոր երեսլոր երեսլոր երես----
ներն ալ յաներն ալ յաներն ալ յաներն ալ յաւերւերւերւերժաժաժաժական ճական ճական ճական ճառառառառագայգայգայգայթումն են Քրիսթումն են Քրիսթումն են Քրիսթումն են Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
անանանանձին ու գորձին ու գորձին ու գորձին ու գործին՝ աշծին՝ աշծին՝ աշծին՝ աշխարխարխարխարհի կեանհի կեանհի կեանհի կեանքին մէջ, մարդքին մէջ, մարդքին մէջ, մարդքին մէջ, մարդկուկուկուկու----
թեան փրկութեան փրկութեան փրկութեան փրկութեան սահթեան սահթեան սահթեան սահմանմանմանմանուածուածուածուած::::    

Այդ գորԱյդ գորԱյդ գորԱյդ գործուծուծուծունէնէնէնէուուուութեան մէջ կաթեան մէջ կաթեան մէջ կաթեան մէջ կարերերերելի է առանձլի է առանձլի է առանձլի է առանձնացնացնացնացնել նել նել նել 
աւեաւեաւեաւետատատատարանրանրանրանչուչուչուչութեան աւեթեան աւեթեան աւեթեան աւելի նեղ հասլի նեղ հասլի նեղ հասլի նեղ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիթիթիթիւնը ւնը ւնը ւնը 
եղող՝ Աւեեղող՝ Աւեեղող՝ Աւեեղող՝ Աւետատատատարարարարանի քանի քանի քանի քարորորորոզուզուզուզութեան գորթեան գորթեան գորթեան գործը, որ ճամծը, որ ճամծը, որ ճամծը, որ ճամբայ կը բայ կը բայ կը բայ կը 
բաբաբաբանայ գորնայ գորնայ գորնայ գործուծուծուծունէնէնէնէաաաական միւս երեսկան միւս երեսկան միւս երեսկան միւս երեսնենենեներուն առրուն առրուն առրուն առջեւջեւջեւջեւ::::    Իսկ այդ Իսկ այդ Իսկ այդ Իսկ այդ 
գորգորգորգործը կը կոչծը կը կոչծը կը կոչծը կը կոչուի նաուի նաուի նաուի նաեւ եւ եւ եւ լուլուլուլուսասասասաւուուուորումրումրումրում, , , , դարձդարձդարձդարձեալ իբեալ իբեալ իբեալ իբրեւ րեւ րեւ րեւ 
ճաճաճաճառառառառագայգայգայգայթութութութումը եւ յամը եւ յամը եւ յամը եւ յաւերւերւերւերժաժաժաժացուցուցուցումը Քրիսմը Քրիսմը Քրիսմը Քրիստոտոտոտոսի անսի անսի անսի անձին ու ձին ու ձին ու ձին ու 
գորգորգորգործին, որ լոյսն էր աշծին, որ լոյսն էր աշծին, որ լոյսն էր աշծին, որ լոյսն էր աշխարխարխարխարհի (Յհ 8.12), որ իբհի (Յհ 8.12), որ իբհի (Յհ 8.12), որ իբհի (Յհ 8.12), որ իբրեւ լոյս րեւ լոյս րեւ լոյս րեւ լոյս 
եկաւ աշեկաւ աշեկաւ աշեկաւ աշխարհ՝ որխարհ՝ որխարհ՝ որխարհ՝ որպէսպէսպէսպէսզի իրեն հազի իրեն հազի իրեն հազի իրեն հաւաւաւաւատատատատացոցոցոցողը խաղը խաղը խաղը խաւաւաւաւարին րին րին րին 
մէջ չմնայ (Յհ 12. 36), եւ հրամէջ չմնայ (Յհ 12. 36), եւ հրամէջ չմնայ (Յհ 12. 36), եւ հրամէջ չմնայ (Յհ 12. 36), եւ հրաւիւիւիւիրեց մարրեց մարրեց մարրեց մարդիդիդիդիկը որ հակը որ հակը որ հակը որ հաւաւաւաւա----
տան իրեն՝ Լոյտան իրեն՝ Լոյտան իրեն՝ Լոյտան իրեն՝ Լոյսին, որսին, որսին, որսին, որպէսպէսպէսպէսզի լոյզի լոյզի լոյզի լոյսի որսի որսի որսի որդիդիդիդիներ ըլներ ըլներ ըլներ ըլլան (Յհ լան (Յհ լան (Յհ լան (Յհ 
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12.36)12.36)12.36)12.36)::::    Եւ ոԵւ ոԵւ ոԵւ ո´́́́չ միայն ըլչ միայն ըլչ միայն ըլչ միայն ըլլան լոյլան լոյլան լոյլան լոյսի որսի որսի որսի որդիդիդիդիներ, այներ, այներ, այներ, այլեւ իրելեւ իրելեւ իրելեւ իրենց նց նց նց 
Փրկչին օրիՓրկչին օրիՓրկչին օրիՓրկչին օրինանանանակով ըլկով ըլկով ըլկով ըլլան լոյս՝ աշլան լոյս՝ աշլան լոյս՝ աշլան լոյս՝ աշխարխարխարխարհին (Մտ 5.14)հին (Մտ 5.14)հին (Մտ 5.14)հին (Մտ 5.14)::::    

ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհին լոյս ըլհին լոյս ըլհին լոյս ըլհին լոյս ըլլալալալալու եւ մարլու եւ մարլու եւ մարլու եւ մարդիդիդիդիկը Քրիսկը Քրիսկը Քրիսկը Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
խօսխօսխօսխօսքով լուքով լուքով լուքով լուսասասասաւուուուորերերերելու այս առալու այս առալու այս առալու այս առաքեքեքեքելուլուլուլութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’իրաիրաիրաիրագործգործգործգործ----
ուի երուի երուի երուի երկու մակու մակու մակու մակարկարկարկարդակդակդակդակնենենեներու վրայրու վրայրու վրայրու վրայ::::    ԱռաԱռաԱռաԱռաջին՝ Եկեջին՝ Եկեջին՝ Եկեջին՝ Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին ին ին ին 
միմիմիմիջոջոջոջոցաւ, զայն նկացաւ, զայն նկացաւ, զայն նկացաւ, զայն նկատի առած իբտի առած իբտի առած իբտի առած իբրեւ ամրեւ ամրեւ ամրեւ ամբողբողբողբողջուջուջուջութիւն եւ թիւն եւ թիւն եւ թիւն եւ 
իբիբիբիբրեւ առաջրեւ առաջրեւ առաջրեւ առաջնորնորնորնորդող ու վարդող ու վարդող ու վարդող ու վարդադադադապեպեպեպետող մարտող մարտող մարտող մարմին, եւ երկմին, եւ երկմին, եւ երկմին, եւ երկ----
րորդ՝ իւրորդ՝ իւրորդ՝ իւրորդ՝ իւրարարարաքանքանքանքանչիւր անչիւր անչիւր անչիւր անհատ հահատ հահատ հահատ հաւաւաւաւատացտացտացտացեաեաեաեալի կողլի կողլի կողլի կողմէ, իբմէ, իբմէ, իբմէ, իբ----
րեւ անրեւ անրեւ անրեւ անհահահահատատատատանենենենելի մէկ անլի մէկ անլի մէկ անլի մէկ անդադադադամը Քրիսմը Քրիսմը Քրիսմը Քրիստոտոտոտոսի սուրբ Եկեսի սուրբ Եկեսի սուրբ Եկեսի սուրբ Եկե----
ղեցիղեցիղեցիղեցիինինինին::::    

Արդ, ի՞նչԱրդ, ի՞նչԱրդ, ի՞նչԱրդ, ի՞նչպէս կը հասկպէս կը հասկպէս կը հասկպէս կը հասկնան ու կնան ու կնան ու կնան ու կ’’’’իրաիրաիրաիրագորգորգորգործեն այդ ծեն այդ ծեն այդ ծեն այդ 
առաառաառաառաքեքեքեքելուլուլուլութիւնը՝ Եկեթիւնը՝ Եկեթիւնը՝ Եկեթիւնը՝ Եկեղեղեղեղեցին եւ մեզցին եւ մեզցին եւ մեզցին եւ մեզմէ իւմէ իւմէ իւմէ իւրարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւրըրըրըրը::::    

ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ աւեծոյ աւեծոյ աւեծոյ աւետատատատարարարարանը քանը քանը քանը քարորորորոզեզեզեզելու պարլու պարլու պարլու պարտատատատակակակականունունունու----
թիւնը թիւնը թիւնը թիւնը աաաա----ռաջռաջռաջռաջնանանանահերթհերթհերթհերթ    պարպարպարպարտատատատաւուուուորուրուրուրութիւննթիւննթիւննթիւնն    է Եկեէ Եկեէ Եկեէ Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիինինինին::::    

ԱռաԱռաԱռաԱռաքեքեքեքելալալալական քական քական քական քարորորորոզուզուզուզութեան առաթեան առաթեան առաթեան առաջին շրջաջին շրջաջին շրջաջին շրջանին, նին, նին, նին, 
երբ Յիերբ Յիերբ Յիերբ Յիսուսուսուսուսի հեսի հեսի հեսի հետետետետեւորդւորդւորդւորդնենենեները շատրը շատրը շատրը շատցան եւ առաքցան եւ առաքցան եւ առաքցան եւ առաքեալեալեալեալնենենեները րը րը րը 
այայայայլեւս ի վլեւս ի վլեւս ի վլեւս ի վիիիիճաճաճաճակի չէկի չէկի չէկի չէին եկեին եկեին եկեին եկեղեցղեցղեցղեցւոյ բուոյ բուոյ բուոյ բոլոր կալոր կալոր կալոր կարիքրիքրիքրիքնենենեներուն րուն րուն րուն 
հասհասհասհասնենենենելու, կանլու, կանլու, կանլու, կանչեչեչեչեցին բոցին բոցին բոցին բոլոր հալոր հալոր հալոր հաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալնենենեները եւ ըսին. րը եւ ըսին. րը եւ ըսին. րը եւ ըսին. 
,,,,Մենք չենք ուՄենք չենք ուՄենք չենք ուՄենք չենք ուզեր Ասզեր Ասզեր Ասզեր Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին քաքին քաքին քաքին քարորորորոզուզուզուզութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
ձգել եւ ուձգել եւ ուձգել եւ ուձգել եւ ուտետետետելիք մալիք մալիք մալիք մատատատատակակակակարարարարարերերերելով զբալով զբալով զբալով զբաղիլղիլղիլղիլ::::    ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւա----
բար, եղբար, եղբար, եղբար, եղբայրբայրբայրբայրներ, ձեր կողներ, ձեր կողներ, ձեր կողներ, ձեր կողմէ վկայմէ վկայմէ վկայմէ վկայուած եօուած եօուած եօուած եօթը հոթը հոթը հոթը հոգիգիգիգիներ ներ ներ ներ 
ընտընտընտընտրերերերեցէք, որոնք սուրբ Հոգիցէք, որոնք սուրբ Հոգիցէք, որոնք սուրբ Հոգիցէք, որոնք սուրբ Հոգիով եւ իմասով եւ իմասով եւ իմասով եւ իմաստուտուտուտութեամբ լեթեամբ լեթեամբ լեթեամբ լե----
ցուն ըլցուն ըլցուն ըլցուն ըլլան. զալան. զալան. զալան. զանոնք այս անհընոնք այս անհընոնք այս անհընոնք այս անհըրարարարաժեշտ գորժեշտ գորժեշտ գորժեշտ գործին հածին հածին հածին համար մար մար մար 
կարկարկարկարգենք, իսկ մենք աղօթգենք, իսկ մենք աղօթգենք, իսկ մենք աղօթգենք, իսկ մենք աղօթքի եւ Ասքի եւ Ասքի եւ Ասքի եւ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին մաքին մաքին մաքին մա----
տատատատակակակակարարարարարուրուրուրութեան նուիրթեան նուիրթեան նուիրթեան նուիրուինքուինքուինքուինք» » » » (Գրծ 6.1(Գրծ 6.1(Գրծ 6.1(Գրծ 6.1----4)4)4)4)::::    Եւ այդԵւ այդԵւ այդԵւ այդպէս պէս պէս պէս 
ալ եղաւալ եղաւալ եղաւալ եղաւ::::    ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալեալեալեալներ միայն աներ միայն աներ միայն աներ միայն աղօթղօթղօթղօթքի եւ Ասքի եւ Ասքի եւ Ասքի եւ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
խօսխօսխօսխօսքին մաքին մաքին մաքին մատատատատակակակակարարրարրարրարման նուիրման նուիրման նուիրման նուիրուեուեուեուեցան՝ աւեցան՝ աւեցան՝ աւեցան՝ աւետատատատարանրանրանրան----
չուչուչուչութիւնը իրենց վրայ դըրթիւնը իրենց վրայ դըրթիւնը իրենց վրայ դըրթիւնը իրենց վրայ դըր----ուած առաջուած առաջուած առաջուած առաջնանանանահերթ եւ անհերթ եւ անհերթ եւ անհերթ եւ անյեյեյեյե----
տաձտաձտաձտաձգեգեգեգելի լի լի լի ,,,,հարկհարկհարկհարկ» » » » հահահահամամամամարերերերելով, եւ աստլով, եւ աստլով, եւ աստլով, եւ աստուաուաուաուածածածածային Լոյյին Լոյյին Լոյյին Լոյսին՝ սին՝ սին՝ սին՝ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի կեանսի կեանսի կեանսի կեանքին ու փրկաքին ու փրկաքին ու փրկաքին ու փրկարար շնորհրար շնորհրար շնորհրար շնորհքին կրաքին կրաքին կրաքին կրակը կը կը կը 
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իրենց ներիրենց ներիրենց ներիրենց ներսիսիսիսիդին վադին վադին վադին վառած եռած եռած եռած եւ իբւ իբւ իբւ իբրեւ Լոյրեւ Լոյրեւ Լոյրեւ Լոյսին առաքսին առաքսին առաքսին առաքեալեալեալեալնենենենե----
րը՝ աշրը՝ աշրը՝ աշրը՝ աշխարխարխարխարհին լոյս եղած, գահին լոյս եղած, գահին լոյս եղած, գահին լոյս եղած, գացին իրենց վկացին իրենց վկացին իրենց վկացին իրենց վկայույույույութեան թեան թեան թեան 
ճամճամճամճամբով Ասբով Ասբով Ասբով Աստուտուտուտուծոյ գիծոյ գիծոյ գիծոյ գիտուտուտուտութիւնն ու սէթիւնն ու սէթիւնն ու սէթիւնն ու սէրը ճարը ճարը ճարը ճառառառառագայգայգայգայթեթեթեթելու լու լու լու 
աշաշաշաշխարխարխարխարհի մութ անհի մութ անհի մութ անհի մութ անկիւնկիւնկիւնկիւննենենեներունրունրունրուն::::    

Այդ նոյն ճաԱյդ նոյն ճաԱյդ նոյն ճաԱյդ նոյն ճառառառառագայգայգայգայթող ջաթող ջաթող ջաթող ջահը բարձր պահը բարձր պահը բարձր պահը բարձր պահեց Եկեհեց Եկեհեց Եկեհեց Եկեղեղեղեղե----
ցին իր ընդցին իր ընդցին իր ընդցին իր ընդհանհանհանհանրուրուրուրութեան մէջ, ինչթեան մէջ, ինչթեան մէջ, ինչթեան մէջ, ինչպէսպէսպէսպէս    նանանանաեւ բոեւ բոեւ բոեւ բոլոր տելոր տելոր տելոր տեղաղաղաղա----
կան եկեկան եկեկան եկեկան եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեները՝ որոնք առաքրը՝ որոնք առաքրը՝ որոնք առաքրը՝ որոնք առաքեալեալեալեալնենենեներու քարու քարու քարու քարորորորոզուզուզուզու----
թեան գորթեան գորթեան գորթեան գործին եւ առածին եւ առածին եւ առածին եւ առաքեքեքեքելալալալական աւանկան աւանկան աւանկան աւանդուդուդուդութեան կտաթեան կտաթեան կտաթեան կտակին կին կին կին 
ժաժաժաժառանռանռանռանգորդգորդգորդգորդնենենեները եղան ամերը եղան ամերը եղան ամերը եղան ամենունունունուրեքրեքրեքրեք::::    ԱռաԱռաԱռաԱռաքեքեքեքելալալալական կան կան կան 
աւանաւանաւանաւանդուդուդուդութեան ժաթեան ժաթեան ժաթեան ժառանռանռանռանգորգորգորգորդը եղան՝ ոդը եղան՝ ոդը եղան՝ ոդը եղան՝ ո´́́́չ թէ կրաչ թէ կրաչ թէ կրաչ թէ կրաւուուուորարարարա----
կան ձեկան ձեկան ձեկան ձեւով, միայն ւով, միայն ւով, միայն ւով, միայն ստաստաստաստացոցոցոցողիղիղիղի    դեդեդեդերով ու հասրով ու հասրով ու հասրով ու հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղու----
թեամբ, այլ մաթեամբ, այլ մաթեամբ, այլ մաթեամբ, այլ մանանանանաւանդ՝ զայն իբւանդ՝ զայն իբւանդ՝ զայն իբւանդ՝ զայն իբրեւ աստրեւ աստրեւ աստրեւ աստուաուաուաուածածածածաւանդ ւանդ ւանդ ւանդ 
քանքանքանքանքար իրենց հաքար իրենց հաքար իրենց հաքար իրենց հաւատւատւատւատքի կեանքի կեանքի կեանքի կեանքին մէջ բազքին մէջ բազքին մէջ բազքին մէջ բազմարմարմարմարդիւն դիւն դիւն դիւն 
կերկերկերկերպով եւ առապով եւ առապով եւ առապով եւ առաւեւեւեւելալալալագոյն չագոյն չագոյն չագոյն չափով շափով շափով շափով շահարհարհարհարկեկեկեկելէ ետք, եղան լէ ետք, եղան լէ ետք, եղան լէ ետք, եղան 
անոր կենանոր կենանոր կենանոր կենդադադադանի փոնի փոնի փոնի փոխանխանխանխանցոցոցոցողը եկեղը եկեղը եկեղը եկեղեցղեցղեցղեցւոյ նուոյ նուոյ նուոյ նորածրածրածրածնունդ սենունդ սենունդ սենունդ սե----
րունդրունդրունդրունդնենենեներունրունրունրուն::::    

ԱյդԱյդԱյդԱյդպիպիպիպիսին եղաւ Հայց. Առասին եղաւ Հայց. Առասին եղաւ Հայց. Առասին եղաւ Հայց. Առաքեքեքեքելալալալական մեր Եկեկան մեր Եկեկան մեր Եկեկան մեր Եկեղեղեղեղե----
ցին, բոցին, բոցին, բոցին, բոլոր միւս եկելոր միւս եկելոր միւս եկելոր միւս եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեներուն պէս եւ անոնց հետրուն պէս եւ անոնց հետրուն պէս եւ անոնց հետրուն պէս եւ անոնց հետ::::    Ս. Ս. Ս. Ս. 
ԹաԹաԹաԹադէդէդէդէոս եւ Ս. Բարոս եւ Ս. Բարոս եւ Ս. Բարոս եւ Ս. Բարթոթոթոթողիղիղիղիմէմէմէմէոս առաքոս առաքոս առաքոս առաքեալեալեալեալնենենեներէն ստարէն ստարէն ստարէն ստացաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին քրիսքին քրիսքին քրիսքին քրիստոտոտոտոսասասասական աւանկան աւանկան աւանկան աւանդըդըդըդը    եւ զայն տէեւ զայն տէեւ զայն տէեւ զայն տէ----
րուրուրուրունանանանական սուրբ Խորկան սուրբ Խորկան սուրբ Խորկան սուրբ Խորհուրհուրհուրհուրդէն՝ մեղդէն՝ մեղդէն՝ մեղդէն՝ մեղսասասասաքաքաքաքաւիչ ու կեւիչ ու կեւիչ ու կեւիչ ու կենանանանա----
րար Պարար Պարար Պարար Պատատատատարարարարագէն անգէն անգէն անգէն անբաբաբաբաժան պաժան պաժան պաժան պահեց, անով հայհեց, անով հայհեց, անով հայհեց, անով հայրերերերենի նի նի նի 
մեր աշմեր աշմեր աշմեր աշխարխարխարխարհին մէջ պատհին մէջ պատհին մէջ պատհին մէջ պատրասրասրասրաստետետետելով քրիսլով քրիսլով քրիսլով քրիստոտոտոտոսասասասական կան կան կան 
հահահահաւատւատւատւատքի առաքի առաքի առաքի առաջին հունձջին հունձջին հունձջին հունձքը եւ անքը եւ անքը եւ անքը եւ անկէ Ասկէ Ասկէ Ասկէ Աստուտուտուտուծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ընծածածածայեյեյեյե----
լով նալով նալով նալով նահահահահատակտակտակտակնենենեներու եւ հարու եւ հարու եւ հարու եւ հաւաւաւաւատատատատարիմ վկարիմ վկարիմ վկարիմ վկանենենեներու երարու երարու երարու երա----
խայխայխայխայրիք նարիք նարիք նարիք նախընխընխընխընծանծանծանծան::::    Անով էր որ, ըստ պատԱնով էր որ, ըստ պատԱնով էր որ, ըստ պատԱնով էր որ, ըստ պատմիմիմիմիչինչինչինչին, , , , ԱսԱսԱսԱս----
տուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին մաքին մաքին մաքին մատատատատակակակակարարրարրարրարման նուիրման նուիրման նուիրման նուիրուած քաուած քաուած քաուած քարորորորոզիչ զիչ զիչ զիչ 
վարվարվարվարդադադադապետպետպետպետնենենեները ամրը ամրը ամրը ամպեպեպեպերու նմարու նմարու նմարու նմանունունունութեամբ՝ գիթեամբ՝ գիթեամբ՝ գիթեամբ՝ գիշեր ցեշեր ցեշեր ցեշեր ցերեկ րեկ րեկ րեկ 
քաքաքաքարորորորոզուզուզուզութեան յորթեան յորթեան յորթեան յորդադադադահեհեհեհեղեղ անձղեղ անձղեղ անձղեղ անձրերերերեւը կը թաւը կը թաւը կը թաւը կը թափէփէփէփէին մեր ին մեր ին մեր ին մեր 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդին վրայ (Փաւսդին վրայ (Փաւսդին վրայ (Փաւսդին վրայ (Փաւստոս Բիւտոս Բիւտոս Բիւտոս Բիւզանդ, Գ. դպր., գլ. զանդ, Գ. դպր., գլ. զանդ, Գ. դպր., գլ. զանդ, Գ. դպր., գլ. 
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ԺԳ)ԺԳ)ԺԳ)ԺԳ)::::    Անով էր որ հաԱնով էր որ հաԱնով էր որ հաԱնով էր որ հաւատւատւատւատքի լոյքի լոյքի լոյքի լոյսը սը սը սը ՀաՀաՀաՀայասյասյասյաստատատատանէն ճանէն ճանէն ճանէն ճառառառառա----
գայգայգայգայթեց դէթեց դէթեց դէթեց դէպի Աղոպի Աղոպի Աղոպի Աղուանք ու Վրասւանք ու Վրասւանք ու Վրասւանք ու Վրաստան, եւ հետան, եւ հետան, եւ հետան, եւ հեռառառառահաս ճիհաս ճիհաս ճիհաս ճի----
գով բոցկլգով բոցկլգով բոցկլգով բոցկլտաց՝ հաստաց՝ հաստաց՝ հաստաց՝ հասնենենենելու հալու հալու հալու համար հոմար հոմար հոմար հոնենենեներուն ու խարուն ու խարուն ու խարուն ու խազարզարզարզար----
նենենեներուն, մոնրուն, մոնրուն, մոնրուն, մոնկոկոկոկոլին ու թալին ու թալին ու թալին ու թաթարթարթարթարնենենեներունրունրունրուն::::    Անով էր որ լոյսԱնով էր որ լոյսԱնով էր որ լոյսԱնով էր որ լոյս----
հահահահաւատւատւատւատքը գիքը գիքը գիքը գիտակտակտակտակցացացացական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքը եղաւ մեր հայքը եղաւ մեր հայքը եղաւ մեր հայքը եղաւ մեր հայրերերերերուն, րուն, րուն, րուն, 
հոհոհոհոգիգիգիգինենենեներուն հետ խառրուն հետ խառրուն հետ խառրուն հետ խառնընընընըւած ու զանգըւած ու զանգըւած ու զանգըւած ու զանգըուած՝ գոուած՝ գոուած՝ գոուած՝ գո´́́́յյյյնը նը նը նը 
եղաւ իրենց մորեղաւ իրենց մորեղաւ իրենց մորեղաւ իրենց մորթին, էութին, էութին, էութին, էութիթիթիթի´́́́ււււնը իրենց եսին, որուն իբնը իրենց եսին, որուն իբնը իրենց եսին, որուն իբնը իրենց եսին, որուն իբ----
րեւ պաշտրեւ պաշտրեւ պաշտրեւ պաշտպապապապանունունունութիւն եւ յաթիւն եւ յաթիւն եւ յաթիւն եւ յարարարարակայ արիւկայ արիւկայ արիւկայ արիւնանանանագիր դագիր դագիր դագիր դաւաւաւաւա----
նունունունութիւն՝ սրտաթիւն՝ սրտաթիւն՝ սրտաթիւն՝ սրտայօյօյօյօժար ընժար ընժար ընժար ընծածածածայույույույումով իրենց ամմով իրենց ամմով իրենց ամմով իրենց ամբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեան----
քը տուինքը տուինքը տուինքը տուին::::    

ԱյԱյԱյԱյսօր եւս Եկեսօր եւս Եկեսօր եւս Եկեսօր եւս Եկեղեղեղեղեցին անցցին անցցին անցցին անցեաեաեաեալի աւանլի աւանլի աւանլի աւանդուդուդուդութեան ու թեան ու թեան ու թեան ու 
ժաժաժաժառանռանռանռանգին կրագին կրագին կրագին կրաւուուուորարարարական ստական ստական ստական ստացոցոցոցողը չէ պարղը չէ պարղը չէ պարղը չէ պարզազազազապէսպէսպէսպէս::::    
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին հացին հացին հացին հաւատւատւատւատքին կանքին կանքին կանքին կան----չչչչուած եւ անոր շուրջ ուած եւ անոր շուրջ ուած եւ անոր շուրջ ուած եւ անոր շուրջ 
խմբուած եւ անով ապխմբուած եւ անով ապխմբուած եւ անով ապխմբուած եւ անով ապրող հարող հարող հարող համայնքն է. բայց այդ համայնքն է. բայց այդ համայնքն է. բայց այդ համայնքն է. բայց այդ հա----
ւատւատւատւատքը միայն իր սրտին ու մտքին մէջ խոսքը միայն իր սրտին ու մտքին մէջ խոսքը միայն իր սրտին ու մտքին մէջ խոսքը միայն իր սրտին ու մտքին մէջ խոստոտոտոտովավավավանող եւ նող եւ նող եւ նող եւ 
զայն այնզայն այնզայն այնզայն այնտեղ ծատեղ ծատեղ ծատեղ ծածուկ պածուկ պածուկ պածուկ պահող ու բանհող ու բանհող ու բանհող ու բանտող մարտող մարտող մարտող մարմիմիմիմինը չէնը չէնը չէնը չէ::::    
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին նացին նացին նացին նաեւ ակնեւ ակնեւ ակնեւ ակնկակակակառոյց յոյռոյց յոյռոյց յոյռոյց յոյսով փրկուսով փրկուսով փրկուսով փրկութեան միթեան միթեան միթեան միտող տող տող տող 
հահահահամայնքն է. բայց միայն ձեռմայնքն է. բայց միայն ձեռմայնքն է. բայց միայն ձեռմայնքն է. բայց միայն ձեռնանանանածալ կերծալ կերծալ կերծալ կերպով սպապով սպապով սպապով սպասող սող սող սող 
հահահահաւաւաւաւաքաքաքաքակակակականունունունութիւնը չէթիւնը չէթիւնը չէթիւնը չէ::::    ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին կեանցին կեանցին կեանցին կեանքով եւ մաքով եւ մաքով եւ մաքով եւ մանանանանա----
ւանդ ւանդ ւանդ ւանդ ,,,,առաառաառաառաւել կեանքւել կեանքւել կեանքւել կեանք»»»»ով եռոով եռոով եռոով եռո´́́́ւն հաւն հաւն հաւն համայնք է, գորմայնք է, գորմայնք է, գորմայնք է, գործօծօծօծօ´́́́ն ն ն ն 
մարմարմարմարմին է, վկամին է, վկամին է, վկամին է, վկայոյոյոյո´́́́ղ հաղ հաղ հաղ հաւաւաւաւաքաքաքաքակակակականունունունութիւն էթիւն էթիւն էթիւն է::::    Եւ մեԵւ մեԵւ մեԵւ մե´́́́նք ենք նք ենք նք ենք նք ենք 
այդ եկեայդ եկեայդ եկեայդ եկեղեղեղեղեցին, Քրիսցին, Քրիսցին, Քրիսցին, Քրիստոտոտոտոսի բասի բասի բասի բանանանանաւոր մարւոր մարւոր մարւոր մարմիմիմիմինը, Ասնը, Ասնը, Ասնը, Աստուտուտուտու----
ծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկութեան յաթեան յաթեան յաթեան յաւիւիւիւիտետետետենանանանական ծրագկան ծրագկան ծրագկան ծրագրին հարին հարին հարին հաղորդ եւ ղորդ եւ ղորդ եւ ղորդ եւ 
աշաշաշաշխարխարխարխարհի վրայ անոր յահի վրայ անոր յահի վրայ անոր յահի վրայ անոր յառառառառաջացջացջացջացման եւ իրաման եւ իրաման եւ իրաման եւ իրագործգործգործգործման ման ման ման 
հահահահամար աշմար աշմար աշմար աշխախախախատետետետելու սահլու սահլու սահլու սահմանմանմանմանուած, ընտրուած, ընտրուած, ընտրուած, ընտրուած անուած անուած անուած անդամդամդամդամ----
նենենեներըրըրըրը::::    Այլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսքով՝ քով՝ քով՝ քով՝ աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային գորյին գորյին գորյին գործին մարդծին մարդծին մարդծին մարդկկկկաաաայինյինյինյին    
ձեռձեռձեռձեռքեքեքեքերըրըրըրը::::        

ՍքանՍքանՍքանՍքանչեչեչեչելի կոլի կոլի կոլի կոչում մըն է ասիչում մըն է ասիչում մըն է ասիչում մըն է ասիկա, որ իր հետ կը բեկա, որ իր հետ կը բեկա, որ իր հետ կը բեկա, որ իր հետ կը բերէ րէ րէ րէ 
պարտք մը, հարկ մը՝ բոպարտք մը, հարկ մը՝ բոպարտք մը, հարկ մը՝ բոպարտք մը, հարկ մը՝ բոլոլոլոլորիս վրայ դրուածրիս վրայ դրուածրիս վրայ դրուածրիս վրայ դրուած::::    ՊետՊետՊետՊետրոս րոս րոս րոս 
ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալ հեեալ հեեալ հեեալ հետեւտեւտեւտեւեալ ձեեալ ձեեալ ձեեալ ձեւով կը սահւով կը սահւով կը սահւով կը սահմամամամանէ այդ պարտնէ այդ պարտնէ այդ պարտնէ այդ պարտքը. քը. քը. քը. 
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,,,,Դուք ընտրԴուք ընտրԴուք ընտրԴուք ընտրուած սեուած սեուած սեուած սերունդ մըն էք, թարունդ մըն էք, թարունդ մըն էք, թարունդ մըն էք, թագագագագաւուուուորերերերելու կոչլու կոչլու կոչլու կոչ----
ուած քաուած քաուած քաուած քահահահահանանանանաներ, սրբուած նորներ, սրբուած նորներ, սրբուած նորներ, սրբուած նոր    ազգ մը, Ասազգ մը, Ասազգ մը, Ասազգ մը, Աստուտուտուտուծոյ սեծոյ սեծոյ սեծոյ սե----
փափափափական ժոկան ժոկան ժոկան ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը. եւ ձեր պարդը. եւ ձեր պարդը. եւ ձեր պարդը. եւ ձեր պարտատատատակակակականունունունութիւնն է քաթիւնն է քաթիւնն է քաթիւնն է քա----
րորորորոզել զօզել զօզել զօզել զօրուրուրուրութիւնը անոր՝ որ ձեզ խաթիւնը անոր՝ որ ձեզ խաթիւնը անոր՝ որ ձեզ խաթիւնը անոր՝ որ ձեզ խաւաւաւաւարէն իր սքանրէն իր սքանրէն իր սքանրէն իր սքանչեչեչեչելի լի լի լի 
լոյլոյլոյլոյսին կանսին կանսին կանսին կանչեցչեցչեցչեց» » » » (Ա.Պտ 2.9)(Ա.Պտ 2.9)(Ա.Պտ 2.9)(Ա.Պտ 2.9)::::    ԱսիԱսիԱսիԱսիկա բնակա բնակա բնակա բնական արկան արկան արկան արտատատատայայյայյայյայ----
տուտուտուտութիւնն է հաթիւնն է հաթիւնն է հաթիւնն է հաւատւատւատւատքին, հաքին, հաքին, հաքին, հաւաւաւաւատատատատացող սրտին. ցող սրտին. ցող սրտին. ցող սրտին. ,,,,Կը հաԿը հաԿը հաԿը հա----
ւաւաւաւատանք, եւ ատոր տանք, եւ ատոր տանք, եւ ատոր տանք, եւ ատոր հահահահամար ալ կը խօմար ալ կը խօմար ալ կը խօմար ալ կը խօսինքսինքսինքսինք» » » » (Բ.Կր 4.13)(Բ.Կր 4.13)(Բ.Կր 4.13)(Բ.Կր 4.13)::::    
ՀաՀաՀաՀաւատւատւատւատքը եթէ չխոսքը եթէ չխոսքը եթէ չխոսքը եթէ չխոստոտոտոտովանվանվանվանուի եւ կեանուի եւ կեանուի եւ կեանուի եւ կեանքով չարքով չարքով չարքով չարտատատատա----
յայտյայտյայտյայտուի՝ հոուի՝ հոուի՝ հոուի՝ հողէն դուրս մնաղէն դուրս մնաղէն դուրս մնաղէն դուրս մնացած ցոցած ցոցած ցոցած ցորերերերենանանանահահահահատիտիտիտիկին պէս կին պէս կին պէս կին պէս 
կրնայ մնալ առանկրնայ մնալ առանկրնայ մնալ առանկրնայ մնալ առանձին եւ անպձին եւ անպձին եւ անպձին եւ անպտուղտուղտուղտուղ::::    ՄինչՄինչՄինչՄինչդեռ ճշմադեռ ճշմադեռ ճշմադեռ ճշմարիտ րիտ րիտ րիտ 
հահահահաւատւատւատւատքը լոյս է, ճրագ է, զոր վաքը լոյս է, ճրագ է, զոր վաքը լոյս է, ճրագ է, զոր վաքը լոյս է, ճրագ է, զոր վառոռոռոռողը գրուաղը գրուաղը գրուաղը գրուանի տակ նի տակ նի տակ նի տակ 
չիչիչիչի´́́́    դներ, այլ զդներ, այլ զդներ, այլ զդներ, այլ զայն կը դնէ աշայն կը դնէ աշայն կը դնէ աշայն կը դնէ աշտատատատանանանանակի վրայ, որկի վրայ, որկի վրայ, որկի վրայ, որպէսպէսպէսպէսզի զի զի զի 
լոյս տայ իր շրջալոյս տայ իր շրջալոյս տայ իր շրջալոյս տայ իր շրջապապապապատին (տետին (տետին (տետին (տե´́́́ս Մտ 5.15)ս Մտ 5.15)ս Մտ 5.15)ս Մտ 5.15)::::    ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ, րեւ, րեւ, րեւ, 
հահահահաւատւատւատւատքը կրնայ ճաքը կրնայ ճաքը կրնայ ճաքը կրնայ ճառառառառագայգայգայգայթել մեր մէջթել մեր մէջթել մեր մէջթել մեր մէջ::::    Բայց ատիԲայց ատիԲայց ատիԲայց ատիկա չի կա չի կա չի կա չի 
բաբաբաբաւեր. պէտք չէ զայն մեր մէջ ծածւեր. պէտք չէ զայն մեր մէջ ծածւեր. պէտք չէ զայն մեր մէջ ծածւեր. պէտք չէ զայն մեր մէջ ծածկենք ու բանկենք ու բանկենք ու բանկենք ու բանտենքտենքտենքտենք::::    
ԸնդԸնդԸնդԸնդհահահահակակակակառառառառակը, հակը, հակը, հակը, հայելիի մը պէս պէտք է արյելիի մը պէս պէտք է արյելիի մը պէս պէտք է արյելիի մը պէս պէտք է արտատատատացոցոցոցոլացլացլացլաց----
նենք Ասնենք Ասնենք Ասնենք Աստուծտուծտուծտուծմէ ինմէ ինմէ ինմէ ինկած այդ շոկած այդ շոկած այդ շոկած այդ շողը եւ մեզղը եւ մեզղը եւ մեզղը եւ մեզմէ ճամէ ճամէ ճամէ ճառառառառագայգայգայգայ----
թենք մեր շրջաթենք մեր շրջաթենք մեր շրջաթենք մեր շրջապապապապատինտինտինտին::::    

ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին, իբցին, իբցին, իբցին, իբրեւ ընդրեւ ընդրեւ ընդրեւ ընդհանհանհանհանրարարարական եւ սուրբկան եւ սուրբկան եւ սուրբկան եւ սուրբ    մարմարմարմարմիմիմիմինը նը նը նը 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի, կազմսի, կազմսի, կազմսի, կազմուած է մեզուած է մեզուած է մեզուած է մեզմով, այմով, այմով, այմով, այսինքն հասինքն հասինքն հասինքն հաւաւաւաւատացտացտացտաց----
եալ անեալ անեալ անեալ անդամդամդամդամնենենեներէ՝ որոնք իբրէ՝ որոնք իբրէ՝ որոնք իբրէ՝ որոնք իբրեւ րեւ րեւ րեւ ,,,,կենկենկենկենդադադադանի քանի քանի քանի քարերրերրերրեր» » » » կը կը կը կը 
մտնեն եկեմտնեն եկեմտնեն եկեմտնեն եկեղեցղեցղեցղեցւոյ հուոյ հուոյ հուոյ հոգեգեգեգեւոր կաւոր կաւոր կաւոր կառոյռոյռոյռոյցին մէջ (Ա.Պտ 2.5), ցին մէջ (Ա.Պտ 2.5), ցին մէջ (Ա.Պտ 2.5), ցին մէջ (Ա.Պտ 2.5), 
անանանանբաբաբաբաժաժաժաժանենենենելի մալի մալի մալի մասը կազսը կազսը կազսը կազմեմեմեմելով անորլով անորլով անորլով անոր::::    Բայց ճիշդ իբԲայց ճիշդ իբԲայց ճիշդ իբԲայց ճիշդ իբրեւ րեւ րեւ րեւ 
կենկենկենկենդադադադանինինինի´́́́    քաքաքաքարերրերրերրեր, , , , անոնք աստանոնք աստանոնք աստանոնք աստուաուաուաուածածածածային ճշմարյին ճշմարյին ճշմարյին ճշմարտուտուտուտու----
թեան դիթեան դիթեան դիթեան դիմաց խուլ եւ այդ ճշմարմաց խուլ եւ այդ ճշմարմաց խուլ եւ այդ ճշմարմաց խուլ եւ այդ ճշմարտուտուտուտութիւնը լռեցթիւնը լռեցթիւնը լռեցթիւնը լռեցնել փորնել փորնել փորնել փոր----
ձող աշձող աշձող աշձող աշխարխարխարխարհին դիհին դիհին դիհին դիմաց՝ պիմաց՝ պիմաց՝ պիմաց՝ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլան Քրիսլան Քրիսլան Քրիսլան Քրիստոտոտոտոսի ճշմարսի ճշմարսի ճշմարսի ճշմար----
տուտուտուտութիւնը բարձթիւնը բարձթիւնը բարձթիւնը բարձրարարարաձայձայձայձայն աղան աղան աղան աղաղաղաղաղակող եւ խոսկող եւ խոսկող եւ խոսկող եւ խոստոտոտոտովավավավանող նող նող նող 
քաքաքաքարերերերերը (հմմտ Ղկ 19.40), ատով իսկ ճշմարրը (հմմտ Ղկ 19.40), ատով իսկ ճշմարրը (հմմտ Ղկ 19.40), ատով իսկ ճշմարրը (հմմտ Ղկ 19.40), ատով իսկ ճշմարտուտուտուտութեան թեան թեան թեան 
ճաճաճաճառառառառագայգայգայգայթը ըլթը ըլթը ըլթը ըլլալալալալու հալու հալու հալու համար աշմար աշմար աշմար աշխարխարխարխարհի մէջ, ըլհի մէջ, ըլհի մէջ, ըլհի մէջ, ըլլալալալալու հալու հալու հալու հա----
մար աշմար աշմար աշմար աշխարխարխարխարհի լոյհի լոյհի լոյհի լոյսը, ինչսը, ինչսը, ինչսը, ինչպէս երկպէս երկպէս երկպէս երկնանանանառաք Վարռաք Վարռաք Վարռաք Վարդադադադապեպեպեպետը տը տը տը 
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պիպիպիպիտի սահտի սահտի սահտի սահմամամամանէր զինէր զինէր զինէր զիրենք. րենք. րենք. րենք. ,,,,ԴոԴոԴոԴո´́́́ւք էք աշւք էք աշւք էք աշւք էք աշխարխարխարխարհի լոյհի լոյհի լոյհի լոյսըսըսըսը» » » » 
((((Մտ 5.14)Մտ 5.14)Մտ 5.14)Մտ 5.14)::::    

ԱստԱստԱստԱստուած այսուած այսուած այսուած այսքաքաքաքա՜՜՜՜ն պան պան պան պատիւ եւ վստատիւ եւ վստատիւ եւ վստատիւ եւ վստահուհուհուհութիւն կաթիւն կաթիւն կաթիւն կա----
պած է մեպած է մեպած է մեպած է մեզի, իրեն հազի, իրեն հազի, իրեն հազի, իրեն հաւաւաւաւատատատատացող իւցող իւցող իւցող իւրարարարաքանքանքանքանչիւր մարդ չիւր մարդ չիւր մարդ չիւր մարդ 
անանանանհահահահատիտիտիտի::::    Մեզ բարձՄեզ բարձՄեզ բարձՄեզ բարձրարարարացուցուցուցուցած է իր շնորհքցած է իր շնորհքցած է իր շնորհքցած է իր շնորհքնենենեներու աշրու աշրու աշրու աշ----
տատատատանանանանակին վրայ՝ որկին վրայ՝ որկին վրայ՝ որկին վրայ՝ որպէսպէսպէսպէսզի լոյս ըլզի լոյս ըլզի լոյս ըլզի լոյս ըլլանք մեր շրջալանք մեր շրջալանք մեր շրջալանք մեր շրջապապապապա----
տինտինտինտին::::    

ԱնԱնԱնԱնշուշտ մենք շուշտ մենք շուշտ մենք շուշտ մենք լոյս լոյս լոյս լոյս չենք ինքչենք ինքչենք ինքչենք ինքնին, առանց Քրիսնին, առանց Քրիսնին, առանց Քրիսնին, առանց Քրիստոտոտոտո----
սիսիսիսի::::    Բայց այն վայրկԲայց այն վայրկԲայց այն վայրկԲայց այն վայրկեաեաեաեանէն որ եկենէն որ եկենէն որ եկենէն որ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ սուրբ աւաւոյ սուրբ աւաւոյ սուրբ աւաւոյ սուրբ աւազազազազա----
նէն ծնունդ կնէն ծնունդ կնէն ծնունդ կնէն ծնունդ կ’’’’առառառառնենք իբնենք իբնենք իբնենք իբրեւ Քրիսրեւ Քրիսրեւ Քրիսրեւ Քրիստոտոտոտոսի անսի անսի անսի անդամ, այլ դամ, այլ դամ, այլ դամ, այլ 
խօսխօսխօսխօսքով՝ երբ հաքով՝ երբ հաքով՝ երբ հաքով՝ երբ հաւատւատւատւատքի ճամքի ճամքի ճամքի ճամբով կը միբով կը միբով կը միբով կը միաաաանանք Քրիսնանք Քրիսնանք Քրիսնանք Քրիստոտոտոտո----
սի, անոր՝ որ Լոյսի, անոր՝ որ Լոյսի, անոր՝ որ Լոյսի, անոր՝ որ Լոյսէն (Հօր Ասսէն (Հօր Ասսէն (Հօր Ասսէն (Հօր Աստուծտուծտուծտուծմէ) ծնած Լոմէ) ծնած Լոմէ) ծնած Լոմէ) ծնած Լո´́́́յսն է, յսն է, յսն է, յսն է, 
այդ պաայդ պաայդ պաայդ պահէն սկսեալ մենք այհէն սկսեալ մենք այհէն սկսեալ մենք այհէն սկսեալ մենք այլեւս լոյս ենք, լուլեւս լոյս ենք, լուլեւս լոյս ենք, լուլեւս լոյս ենք, լուսասասասացացացացած, իբծ, իբծ, իբծ, իբ----
րեւ Լոյս Ասրեւ Լոյս Ասրեւ Լոյս Ասրեւ Լոյս Աստուտուտուտուծոյ ործոյ ործոյ ործոյ որդիդիդիդինենենեները, եւ ուսրը, եւ ուսրը, եւ ուսրը, եւ ուստի այտի այտի այտի այլեւս պէտք է լեւս պէտք է լեւս պէտք է լեւս պէտք է 
լոյլոյլոյլոյսի որսի որսի որսի որդիդիդիդինենենեներու պէս քարու պէս քարու պէս քարու պէս քալենք, ինչլենք, ինչլենք, ինչլենք, ինչպէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’ըսէ Առաքըսէ Առաքըսէ Առաքըսէ Առաքեաեաեաեալը լը լը լը 
((((Եփ 5.8Եփ 5.8Եփ 5.8Եփ 5.8::::    Հմմտ. Ա.Թս 5.5)Հմմտ. Ա.Թս 5.5)Հմմտ. Ա.Թս 5.5)Հմմտ. Ա.Թս 5.5)::::    

Ի՞նչ է լոյԻ՞նչ է լոյԻ՞նչ է լոյԻ՞նչ է լոյսին դեսին դեսին դեսին դերը եւ ի՞նչրը եւ ի՞նչրը եւ ի՞նչրը եւ ի՞նչպէս պէտք է քապէս պէտք է քապէս պէտք է քապէս պէտք է քալեն լոյլեն լոյլեն լոյլեն լոյսի սի սի սի 
որորորորդիդիդիդինենենեներըրըրըրը::::    

1111----    ԼոյԼոյԼոյԼոյսին դեսին դեսին դեսին դերը նախ րը նախ րը նախ րը նախ գիգիգիգիտուտուտուտութիւն սփռել թիւն սփռել թիւն սփռել թիւն սփռել էէէէ::::    ԼոյԼոյԼոյԼոյսը սը սը սը 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութեան ծաթեան ծաթեան ծաթեան ծանօնօնօնօթութութութութիւնն է, որ մարթիւնն է, որ մարթիւնն է, որ մարթիւնն է, որ մարդիդիդիդիկը դուրս կը դուրս կը դուրս կը դուրս 
կը բեկը բեկը բեկը բերէ իրենց հոգիի թարէ իրենց հոգիի թարէ իրենց հոգիի թարէ իրենց հոգիի թափափափափառումռումռումռումնենենեներէն ու մտքի խարրէն ու մտքի խարրէն ու մտքի խարրէն ու մտքի խար----
խախախախափումփումփումփումնենենեներէն եւ դէմ առ դէմ կը դնէ Ասրէն եւ դէմ առ դէմ կը դնէ Ասրէն եւ դէմ առ դէմ կը դնէ Ասրէն եւ դէմ առ դէմ կը դնէ Աստուտուտուտուծոյ իրածոյ իրածոյ իրածոյ իրակակակակա----
նունունունութեան հետ, որ իրթեան հետ, որ իրթեան հետ, որ իրթեան հետ, որ իրմով կը բամով կը բամով կը բամով կը բացատցատցատցատրէ ու կրէ ու կրէ ու կրէ ու կ’’’’իմասիմասիմասիմաստատատատաւուուուո----
րէ մարդրէ մարդրէ մարդրէ մարդկակակակային գոյին գոյին գոյին գոյույույույութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Այս լոյսԱյս լոյսԱյս լոյսԱյս լոյս----գիգիգիգիտուտուտուտութիւնը Քրիսթիւնը Քրիսթիւնը Քրիսթիւնը Քրիս----
տոս է, որ, Յովտոս է, որ, Յովտոս է, որ, Յովտոս է, որ, Յովհանհանհանհաննէս Աւենէս Աւենէս Աւենէս Աւետատատատարարարարանինինինիչի բաչի բաչի բաչի բացատցատցատցատրուրուրուրու----
թեամբ, այն թեամբ, այն թեամբ, այն թեամբ, այն ,,,,ճշմաճշմաճշմաճշմարիտ լոյսն է, որ աշրիտ լոյսն է, որ աշրիտ լոյսն է, որ աշրիտ լոյսն է, որ աշխարհ պիխարհ պիխարհ պիխարհ պիտի գար տի գար տի գար տի գար 
եւ բոեւ բոեւ բոեւ բոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդիդիդիդիկը լուկը լուկը լուկը լուսասասասաւուուուորէրրէրրէրրէր» » » » (Յհ.1.9)(Յհ.1.9)(Յհ.1.9)(Յհ.1.9)::::    Այդ լոյսԱյդ լոյսԱյդ լոյսԱյդ լոյս----գիգիգիգիտուտուտուտու----
թիւնը միթիւնը միթիւնը միթիւնը միաաաաժաժաժաժամամամամանակ Ասնակ Ասնակ Ասնակ Աստուտուտուտուծոյ խօսքն է՝ իբր Ասծոյ խօսքն է՝ իբր Ասծոյ խօսքն է՝ իբր Ասծոյ խօսքն է՝ իբր Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
յայտյայտյայտյայտնունունունութիւն, Ասթիւն, Ասթիւն, Ասթիւն, Աստտտտուուուուծոյ իմասծոյ իմասծոյ իմասծոյ իմաստուտուտուտութիւն, Ասթիւն, Ասթիւն, Ասթիւն, Աստուտուտուտուծոյ կամք ծոյ կամք ծոյ կամք ծոյ կամք 
եւ Ասեւ Ասեւ Ասեւ Աստուտուտուտուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկութիւն՝ տրուած մարթիւն՝ տրուած մարթիւն՝ տրուած մարթիւն՝ տրուած մարդոցդոցդոցդոց::::    Իսկ այս բոԻսկ այս բոԻսկ այս բոԻսկ այս բո----
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լոլոլոլորը մարրը մարրը մարրը մարդիկ կդիկ կդիկ կդիկ կ’’’’ըսըսըսըստատատատանան դարձնան դարձնան դարձնան դարձեալ Քրիսեալ Քրիսեալ Քրիսեալ Քրիստոտոտոտոսով, որ սով, որ սով, որ սով, որ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ Խօսքն է (Բան) եծոյ Խօսքն է (Բան) եծոյ Խօսքն է (Բան) եծոյ Խօսքն է (Բան) ե´́́́ւ յայտւ յայտւ յայտւ յայտնունունունութիւնը եթիւնը եթիւնը եթիւնը ե´́́́ւ իմասւ իմասւ իմասւ իմաս----
տուտուտուտութիւնը եթիւնը եթիւնը եթիւնը ե´́́́ւ կամւ կամւ կամւ կամքը եւ փրկուքը եւ փրկուքը եւ փրկուքը եւ փրկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Այդ խօսԱյդ խօսԱյդ խօսԱյդ խօսքը իբքը իբքը իբքը իբրեւ րեւ րեւ րեւ 
լոյս կլոյս կլոյս կլոյս կը թաը թաը թաը թափանփանփանփանցէ մեր ներցէ մեր ներցէ մեր ներցէ մեր ներքին աշքին աշքին աշքին աշխարխարխարխարհը եւ կը խուհը եւ կը խուհը եւ կը խուհը եւ կը խուզարզարզարզար----
կէ ու լոյկէ ու լոյկէ ու լոյկէ ու լոյսին կը բեսին կը բեսին կը բեսին կը բերէ, կը յայտրէ, կը յայտրէ, կը յայտրէ, կը յայտնէ ներնէ ներնէ ներնէ ներքին մեր մարքին մեր մարքին մեր մարքին մեր մարդը իր դը իր դը իր դը իր 
հահահահարարարարազատ պատզատ պատզատ պատզատ պատկեկեկեկերին մէջ (տես Եբր 4.12րին մէջ (տես Եբր 4.12րին մէջ (տես Եբր 4.12րին մէջ (տես Եբր 4.12----13). 13). 13). 13). եւ լոյեւ լոյեւ լոյեւ լոյսը սը սը սը 
կը յանկը յանկը յանկը յանդիդիդիդիմամամամանէ մեր մէջ խանէ մեր մէջ խանէ մեր մէջ խանէ մեր մէջ խաւաւաւաւարին գորրին գորրին գորրին գործեծեծեծերը եւ մեղրը եւ մեղրը եւ մեղրը եւ մեղքով քով քով քով 
փակփակփակփակուած մեր աչուած մեր աչուած մեր աչուած մեր աչքեքեքեքերը բարը բարը բարը բանանանանալով՝ կը բելով՝ կը բելով՝ կը բելով՝ կը բերէ րէ րէ րէ մեմեմեմեռեռեռեռելուլուլուլութեթեթեթենէն նէն նէն նէն 
դուրս, կդուրս, կդուրս, կդուրս, կ’’’’արթնցարթնցարթնցարթնցնէ մեզ մահնէ մեզ մահնէ մեզ մահնէ մեզ մահուան քուուան քուուան քուուան քունէն, եւ Քրիսնէն, եւ Քրիսնէն, եւ Քրիսնէն, եւ Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
լոյլոյլոյլոյսով կը լուսով կը լուսով կը լուսով կը լուսասասասաւուուուորէ (Եփ 5. 13րէ (Եփ 5. 13րէ (Եփ 5. 13րէ (Եփ 5. 13----14)14)14)14)::::    

2222----    ԼոյԼոյԼոյԼոյսին դեսին դեսին դեսին դերը րը րը րը կեանք պարկեանք պարկեանք պարկեանք պարգեգեգեգեւել ւել ւել ւել էէէէ::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօս----
քը իբքը իբքը իբքը իբրեւ լոյրեւ լոյրեւ լոյրեւ լոյսի ճասի ճասի ճասի ճառառառառագայթ մարգայթ մարգայթ մարգայթ մարդը Ասդը Ասդը Ասդը Աստուտուտուտուծոյ դիծոյ դիծոյ դիծոյ դիմաց մաց մաց մաց 
դնեդնեդնեդնելէ եւ զայն իր մելէ եւ զայն իր մելէ եւ զայն իր մելէ եւ զայն իր մեռեռեռեռելալալալային քույին քույին քույին քունէն արնէն արնէն արնէն արթնցթնցթնցթնցնենենենելով լուլով լուլով լուլով լուսասասասա----
ւուուուորերերերելէ ետք՝ իրլէ ետք՝ իրլէ ետք՝ իրլէ ետք՝ իրմով կը կենմով կը կենմով կը կենմով կը կենսասասասաւուուուորէրէրէրէ::::    ԼոյԼոյԼոյԼոյսը կեանք էսը կեանք էսը կեանք էսը կեանք է::::    
Առանց լոյԱռանց լոյԱռանց լոյԱռանց լոյսի չկասի չկասի չկասի չկա´́́́յ կեանքյ կեանքյ կեանքյ կեանք::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս Աստոս Աստոս Աստոս Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը քը քը քը 
իբիբիբիբրեւ լոյս սերրեւ լոյս սերրեւ լոյս սերրեւ լոյս սերմամամամանեց բանեց բանեց բանեց բանանանանաւոր հուոր հուոր հուոր հոգիգիգիգինենենեներուս մէջ, եւ րուս մէջ, եւ րուս մէջ, եւ րուս մէջ, եւ 
ըսաւ թէ իր խօսըսաւ թէ իր խօսըսաւ թէ իր խօսըսաւ թէ իր խօսքը յաքը յաքը յաքը յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանք է (Յհ 6.64), եւ կան կեանք է (Յհ 6.64), եւ կան կեանք է (Յհ 6.64), եւ կան կեանք է (Յհ 6.64), եւ 
ով որ իր մէջ կով որ իր մէջ կով որ իր մէջ կով որ իր մէջ կ’’’’ուուուունենենենենայ Ասնայ Ասնայ Ասնայ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքեքեքեքերը՝ յարը՝ յարը՝ յարը՝ յաւիւիւիւիտետետետենանանանա----
կան կեանկան կեանկան կեանկան կեանքը իր մէջ կքը իր մէջ կքը իր մէջ կքը իր մէջ կ’’’’առառառառնէ ու կը պանէ ու կը պանէ ու կը պանէ ու կը պահէ իր խօսհէ իր խօսհէ իր խօսհէ իր խօսքեքեքեքերը՝րը՝րը՝րը՝    
յայայայաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքը իր մէջ կքը իր մէջ կքը իր մէջ կքը իր մէջ կ’’’’ուուուունենենենենայնայնայնայ::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
խօսխօսխօսխօսքը լոյքը լոյքը լոյքը լոյսի այն սերմն է, ուսի այն սերմն է, ուսի այն սերմն է, ուսի այն սերմն է, ուրեմն, որ իր մէջ կեանրեմն, որ իր մէջ կեանրեմն, որ իր մէջ կեանրեմն, որ իր մէջ կեանքի զօքի զօքի զօքի զօ----
րուրուրուրութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունի, ծննդեան կամ վենի, ծննդեան կամ վենի, ծննդեան կամ վենի, ծննդեան կամ վերածննդրածննդրածննդրածննդեան ոյեան ոյեան ոյեան ոյժը ուժը ուժը ուժը ունի, նի, նի, նի, 
որով նոորով նոորով նոորով նորորորորոգագագագապէս կը ծնի մարպէս կը ծնի մարպէս կը ծնի մարպէս կը ծնի մարդիդիդիդիկը Ս. Հոգիի նոկը Ս. Հոգիի նոկը Ս. Հոգիի նոկը Ս. Հոգիի նորորորորոգուգուգուգու----
թեամբ, եւ ոթեամբ, եւ ոթեամբ, եւ ոթեամբ, եւ ո´́́́չ թէ գիչ թէ գիչ թէ գիչ թէ գիրին հնուրին հնուրին հնուրին հնութեամբ (Հռ 7.6), եւ որով թեամբ (Հռ 7.6), եւ որով թեամբ (Հռ 7.6), եւ որով թեամբ (Հռ 7.6), եւ որով 
կկկկ’’’’աճեցաճեցաճեցաճեցնէ ու պտղանէ ու պտղանէ ու պտղանէ ու պտղաբեր կը դարբեր կը դարբեր կը դարբեր կը դարձըձըձըձընէ մարնէ մարնէ մարնէ մարդիդիդիդիկը՝ Ասկը՝ Ասկը՝ Ասկը՝ Աստուտուտուտու----
ծոյ շնորհծոյ շնորհծոյ շնորհծոյ շնորհքին հաքին հաքին հաքին հաղորդ դարձղորդ դարձղորդ դարձղորդ դարձնենենենելով (Կղ 1.6) եւ յալով (Կղ 1.6) եւ յալով (Կղ 1.6) եւ յալով (Կղ 1.6) եւ յաւիւիւիւիտետետետե----
նանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի հունձքի հունձքի հունձքի հունձքը կու տայ իրքը կու տայ իրքը կու տայ իրքը կու տայ իրմոմոմոմով սերվ սերվ սերվ սերմանմանմանմանուած ուած ուած ուած 
հոհոհոհոգիգիգիգինենենեներուն (հմմտ Գղ 6.8)րուն (հմմտ Գղ 6.8)րուն (հմմտ Գղ 6.8)րուն (հմմտ Գղ 6.8)::::    

3333----    ԼոյԼոյԼոյԼոյսին պաշսին պաշսին պաշսին պաշտօտօտօտօնը նը նը նը ջերջերջերջերմացմացմացմացնել նել նել նել էէէէ::::    ԼոյԼոյԼոյԼոյսը կեանք է՝ սը կեանք է՝ սը կեանք է՝ սը կեանք է՝ 
իր պարիր պարիր պարիր պարգեգեգեգեւած ջերւած ջերւած ջերւած ջերմումումումութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ, ցրտուրեւ, ցրտուրեւ, ցրտուրեւ, ցրտութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
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հահահահամամամամազօր է մահզօր է մահզօր է մահզօր է մահուան. այնուան. այնուան. այնուան. այնտեղ ամէն ինչ կը սատեղ ամէն ինչ կը սատեղ ամէն ինչ կը սատեղ ամէն ինչ կը սառի, ամէն ռի, ամէն ռի, ամէն ռի, ամէն 
ինչ կանգ կինչ կանգ կինչ կանգ կինչ կանգ կ’’’’առառառառնէ, կը դադնէ, կը դադնէ, կը դադնէ, կը դադրիրիրիրի::::    Մինչ ջերՄինչ ջերՄինչ ջերՄինչ ջերմումումումութեան հետ թեան հետ թեան հետ թեան հետ 
սկիսկիսկիսկիզբ կզբ կզբ կզբ կ’’’’առառառառնէ շարնէ շարնէ շարնէ շարժուժուժուժումը, աշմը, աշմը, աշմը, աշխուխուխուխուժուժուժուժութիւնը, կեանթիւնը, կեանթիւնը, կեանթիւնը, կեանքըքըքըքը::::    ՆիւՆիւՆիւՆիւ----
թաթաթաթական աշկան աշկան աշկան աշխարխարխարխարհին եւ նիւհին եւ նիւհին եւ նիւհին եւ նիւթաթաթաթական մարկան մարկան մարկան մարմինմինմինմիննենենեներուն հարուն հարուն հարուն հա----
մար այս ճշմարմար այս ճշմարմար այս ճշմարմար այս ճշմարտուտուտուտութիւնը ի զօթիւնը ի զօթիւնը ի զօթիւնը ի զօրու է նարու է նարու է նարու է նաեւ հոեւ հոեւ հոեւ հոգեգեգեգեկան աշկան աշկան աշկան աշ----
խարխարխարխարհին եւ հոհին եւ հոհին եւ հոհին եւ հոգիգիգիգինենենեներուն հարուն հարուն հարուն համարմարմարմար::::    ՑրտաՑրտաՑրտաՑրտացած հոցած հոցած հոցած հոգին մեգին մեգին մեգին մեռեռեռեռե----
լուլուլուլութեան դիթեան դիթեան դիթեան դիմող հոմող հոմող հոմող հոգին է, մինչ տաք հոգին է, մինչ տաք հոգին է, մինչ տաք հոգին է, մինչ տաք հոգին գին գին գին կեանկեանկեանկեանքով լեքով լեքով լեքով լե----
ցուն եւ կեանցուն եւ կեանցուն եւ կեանցուն եւ կեանքին դիքին դիքին դիքին դիմող հոմող հոմող հոմող հոգին էգին էգին էգին է::::    Իսկ հոգիԻսկ հոգիԻսկ հոգիԻսկ հոգիին ջերին ջերին ջերին ջերմումումումու----
թիւնը չիթիւնը չիթիւնը չիթիւնը չի´́́́    գար երեգար երեգար երեգար երեւեւեւեւելի արելի արելի արելի արեգագագագակէն, այլ Սիկէն, այլ Սիկէն, այլ Սիկէն, այլ Սիրորորորո´́́́յ Արեյ Արեյ Արեյ Արեգագագագա----
կէն՝ Ասկէն՝ Ասկէն՝ Ասկէն՝ Աստուծտուծտուծտուծմէ, որուն սէմէ, որուն սէմէ, որուն սէմէ, որուն սէրը մեր հորը մեր հորը մեր հորը մեր հոգիգիգիգինենենեները ջերրը ջերրը ջերրը ջերմացմացմացմացնող նող նող նող 
ճաճաճաճառառառառագայգայգայգայթի պէս կը թաթի պէս կը թաթի պէս կը թաթի պէս կը թափանփանփանփանցէ մեր ներցէ մեր ներցէ մեր ներցէ մեր ներսիսիսիսիդին, որուն դին, որուն դին, որուն դին, որուն 
խօսխօսխօսխօսքեքեքեքերը այրը այրը այրը այրող կրարող կրարող կրարող կրակի պէկի պէկի պէկի պէս կը հրդես կը հրդես կը հրդես կը հրդեհեն մեր հոհեն մեր հոհեն մեր հոհեն մեր հոգիգիգիգինենենեները րը րը րը 
եւ մարդեւ մարդեւ մարդեւ մարդկակակակային աշյին աշյին աշյին աշխարխարխարխարհը (տեհը (տեհը (տեհը (տե´́́́ս Ղկ 24.32 եւ 12.49), ս Ղկ 24.32 եւ 12.49), ս Ղկ 24.32 եւ 12.49), ս Ղկ 24.32 եւ 12.49), 
որուն շնորհքորուն շնորհքորուն շնորհքորուն շնորհքնենենեները կրարը կրարը կրարը կրակէ լեկէ լեկէ լեկէ լեզուզուզուզունենենեներու պէս կը բորրու պէս կը բորրու պէս կը բորրու պէս կը բորբոբոբոբոքին քին քին քին 
մեր սրտեմեր սրտեմեր սրտեմեր սրտերուն ու մտքին մէջ (հմմտ Գրծ 2.3), մղերուն ու մտքին մէջ (հմմտ Գրծ 2.3), մղերուն ու մտքին մէջ (հմմտ Գրծ 2.3), մղերուն ու մտքին մէջ (հմմտ Գրծ 2.3), մղելով լով լով լով 
մեզ՝ որ անմեզ՝ որ անմեզ՝ որ անմեզ՝ որ անդադադադադար բեդար բեդար բեդար բերարարարանով պատնով պատնով պատնով պատմենք սէմենք սէմենք սէմենք սէրը, մերը, մերը, մերը, մեծուծուծուծու----
թիւնը եւ սքանթիւնը եւ սքանթիւնը եւ սքանթիւնը եւ սքանչչչչեեեելի գորլի գորլի գորլի գործեծեծեծերը անոր՝ որ մեզ խարը անոր՝ որ մեզ խարը անոր՝ որ մեզ խարը անոր՝ որ մեզ խաւաւաւաւարէն իր րէն իր րէն իր րէն իր 
սքանսքանսքանսքանչեչեչեչելի լոյլի լոյլի լոյլի լոյսին կանսին կանսին կանսին կանչեցչեցչեցչեց::::    

4444----    ԼոյԼոյԼոյԼոյսին պարսին պարսին պարսին պարտատատատակակակականունունունութիւնը նաթիւնը նաթիւնը նաթիւնը նաեւ եւ եւ եւ ուուուուրարարարախացխացխացխացնել նել նել նել 
էէէէ::::    ԼոյԼոյԼոյԼոյսը ուսը ուսը ուսը ուրարարարախուխուխուխութիւն էթիւն էթիւն էթիւն է::::    ՊայՊայՊայՊայծածածածառուռուռուռութիւնն է ան, յստաթիւնն է ան, յստաթիւնն է ան, յստաթիւնն է ան, յստա----
կուկուկուկութիւնը, ուրթիւնը, ուրթիւնը, ուրթիւնը, ուրկէ կասկէ կասկէ կասկէ կասկակակակածի ստուերծի ստուերծի ստուերծի ստուերնենենեները կը փարը կը փարը կը փարը կը փարարարարատին, տին, տին, տին, 
անոանոանոանորորորորոշուշուշուշութեան շութեան շութեան շութեան շուքեքեքեքերըրըրըրը    կը նակը նակը նակը նահանհանհանհանջեն, հոջեն, հոջեն, հոջեն, հորիրիրիրիզոնզոնզոնզոննենենեները րը րը րը 
լոյս կը հագլոյս կը հագլոյս կը հագլոյս կը հագնին եւ կարնին եւ կարնին եւ կարնին եւ կարծէք կծէք կծէք կծէք կ’’’’ըսկըսկըսկըսկսի մնասի մնասի մնասի մնայուն արյուն արյուն արյուն արշաշաշաշալոյս լոյս լոյս լոյս 
մը, ուր մարմը, ուր մարմը, ուր մարմը, ուր մարդուն սիրդուն սիրդուն սիրդուն սիրտը կը լեցտը կը լեցտը կը լեցտը կը լեցուի անուի անուի անուի անհուն երահուն երահուն երահուն երանունունունու----
թեամբ եւ ութեամբ եւ ութեամբ եւ ութեամբ եւ ուրարարարախուխուխուխութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    Այդ լոյԱյդ լոյԱյդ լոյԱյդ լոյսին ու պայսին ու պայսին ու պայսին ու պայծածածածառուռուռուռու----
թեան ութեան ութեան ութեան ուրարարարախուխուխուխութիւնն է որ Քրիսթիւնն է որ Քրիսթիւնն է որ Քրիսթիւնն է որ Քրիստոտոտոտոսի Աւեսի Աւեսի Աւեսի Աւետատատատարարարարանը կը նը կը նը կը նը կը 
բեբեբեբերէ մարրէ մարրէ մարրէ մարդոդոդոդոցցցց::::    ԱԱԱԱ´́́́յդ է պատյդ է պատյդ է պատյդ է պատճաճաճաճառը որ Քրիսռը որ Քրիսռը որ Քրիսռը որ Քրիստոտոտոտոսի փրկասի փրկասի փրկասի փրկա----
գորգորգորգործածածածական պատկան պատկան պատկան պատմումումումութեան կու տանք թեան կու տանք թեան կու տանք թեան կու տանք ԱւեԱւեԱւեԱւետատատատարանրանրանրան    անուանուանուանու----
նը, որ կը նշանը, որ կը նշանը, որ կը նշանը, որ կը նշանանանանակէ կէ կէ կէ աւեաւեաւեաւետիտիտիտիսը (բասը (բասը (բասը (բարի եւ ուրի եւ ուրի եւ ուրի եւ ուրախ լուրախ լուրախ լուրախ լուրը) րը) րը) րը) 
պապապապարուրուրուրունանանանակող պատկող պատկող պատկող պատգամ կամ գիրք. գամ կամ գիրք. գամ կամ գիրք. գամ կամ գիրք. իսկ իսկ իսկ իսկ աւեաւեաւեաւետատատատարարարարանել նել նել նել 
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կը նշակը նշակը նշակը նշանանանանակէ աւեկէ աւեկէ աւեկէ աւետիս տալ, աւետիս տալ, աւետիս տալ, աւետիս տալ, աւետել, ուտել, ուտել, ուտել, ուրախ լուրախ լուրախ լուրախ լուրը փորը փորը փորը փո----
խանխանխանխանցելցելցելցել::::    

ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբար, Քրիսբար, Քրիսբար, Քրիսբար, Քրիստոտոտոտոսը աւեսը աւեսը աւեսը աւետատատատարարարարանել կամ Աւենել կամ Աւենել կամ Աւենել կամ Աւե----
տատատատարարարարանը քանը քանը քանը քարորորորոզել՝ հազել՝ հազել՝ հազել՝ համամամամազօր կերզօր կերզօր կերզօր կերպով կը նշապով կը նշապով կը նշապով կը նշանանանանակեն կեն կեն կեն 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսով եղած լուսով եղած լուսով եղած լուսով եղած լուսասասասաւուուուորուրուրուրութեան ու փրկութեան ու փրկութեան ու փրկութեան ու փրկութեան ութեան ութեան ութեան ու----
րարարարախուխուխուխութիւնը քաթիւնը քաթիւնը քաթիւնը քարորորորոզել, փոզել, փոզել, փոզել, փոխանխանխանխանցել եւ սփռել ամցել եւ սփռել ամցել եւ սփռել ամցել եւ սփռել ամբողջ աշբողջ աշբողջ աշբողջ աշ----
խարխարխարխարհինհինհինհին::::    Իսկ այս իմասԻսկ այս իմասԻսկ այս իմասԻսկ այս իմաստով քատով քատով քատով քարորորորոզուզուզուզութիւնը, փոթիւնը, փոթիւնը, փոթիւնը, փոխանխանխանխան----
ցցցցուուուումը կամ տամը կամ տամը կամ տամը կամ տարարարարածուծուծուծումը միայն բեմը միայն բեմը միայն բեմը միայն բերարարարանանանանացի կամ գրացի կամ գրացի կամ գրացի կամ գրաւոր ւոր ւոր ւոր 
եւ ի պաշեւ ի պաշեւ ի պաշեւ ի պաշտօտօտօտօնէ կանէ կանէ կանէ կատարտարտարտարուած քաուած քաուած քաուած քարորորորոզուզուզուզութիւնը չեն հասկցթիւնը չեն հասկցթիւնը չեն հասկցթիւնը չեն հասկց----
ուիրուիրուիրուիր::::    

ԻսԻսԻսԻսկակակակական կան կան կան աւեաւեաւեաւետատատատարանրանրանրանչուչուչուչութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը՝՝՝՝    առօրառօրառօրառօրեայ մեր սոեայ մեր սոեայ մեր սոեայ մեր սո----
վովովովորարարարական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքին ու գորքին ու գորքին ու գորքին ու գործին ընդծին ընդծին ընդծին ընդմէմէմէմէջէն մեր շրջաջէն մեր շրջաջէն մեր շրջաջէն մեր շրջապապապապա----
տին տին տին տին լոյս լոյս լոյս լոյս ըլըլըլըլլալն է՝ լոյլալն է՝ լոյլալն է՝ լոյլալն է՝ լոյսի որսի որսի որսի որդիդիդիդինենենեներու պէսրու պէսրու պէսրու պէս    քաքաքաքալելելելելովլովլովլով::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
մենք լոյմենք լոյմենք լոյմենք լոյսի որսի որսի որսի որդիդիդիդինենենեներու պէս կը քարու պէս կը քարու պէս կը քարու պէս կը քալենք եւ մեր շուրլենք եւ մեր շուրլենք եւ մեր շուրլենք եւ մեր շուրջինջինջինջին----
նենենեներուն լորուն լորուն լորուն լո´́́́յս կյս կյս կյս կ’’’’ըլըլըլըլլանք՝լանք՝լանք՝լանք՝    

----    Երբ ՔրիսԵրբ ՔրիսԵրբ ՔրիսԵրբ Քրիստոտոտոտոսէ մեր ստասէ մեր ստասէ մեր ստասէ մեր ստացած հացած հացած հացած հաւատւատւատւատքը կքը կքը կքը կ’’’’ապապապապ----
րինքրինքրինքրինք    անանանանկեղկեղկեղկեղծօծօծօծօրէն, ամրէն, ամրէն, ամրէն, ամբողբողբողբողջաջաջաջական վստական վստական վստական վստահուհուհուհութեամբ Ասթեամբ Ասթեամբ Ասթեամբ Աս----
տուտուտուտուծոյ վրայ,ծոյ վրայ,ծոյ վրայ,ծոյ վրայ,    

----    Երբ ՔրիսԵրբ ՔրիսԵրբ ՔրիսԵրբ Քրիստոտոտոտոսի լոյսի լոյսի լոյսի լոյսով մեր մէսով մեր մէսով մեր մէսով մեր մէջէն կը վաջէն կը վաջէն կը վաջէն կը վանենք մենենք մենենք մենենք մեղղղղ----
քի ապաքի ապաքի ապաքի ապակակակականունունունութեան վաթեան վաթեան վաթեան վարարարարակը եւ մեկը եւ մեկը եւ մեկը եւ մեռեռեռեռելուլուլուլութիւնը,թիւնը,թիւնը,թիւնը,    

----    Երբ վեԵրբ վեԵրբ վեԵրբ վերարարարանոնոնոնորոգրոգրոգրոգուած ինքուած ինքուած ինքուած ինքնունունունութեամբ կթեամբ կթեամբ կթեամբ կ’’’’ապապապապրինք՝ րինք՝ րինք՝ րինք՝ 
յայայայաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի ծիքի ծիքի ծիքի ծիլը մեր հոլը մեր հոլը մեր հոլը մեր հոգիգիգիգինենենեներուն մէջ,րուն մէջ,րուն մէջ,րուն մէջ,    

----    Երբ այդ նոր կեանԵրբ այդ նոր կեանԵրբ այդ նոր կեանԵրբ այդ նոր կեանքը եւ անոր յոյքը եւ անոր յոյքը եւ անոր յոյքը եւ անոր յոյսը մեր կեանսը մեր կեանսը մեր կեանսը մեր կեանքին քին քին քին 
մէջ կը թարգմէջ կը թարգմէջ կը թարգմէջ կը թարգմանմանմանմանուին Ասուին Ասուին Ասուին Աստուտուտուտուծոյ լոյծոյ լոյծոյ լոյծոյ լոյսին ու սիսին ու սիսին ու սիսին ու սիրոյն ջերրոյն ջերրոյն ջերրոյն ջեր----
մումումումութեամթեամթեամթեամբը եւ ուբը եւ ուբը եւ ուբը եւ ուրարարարախուխուխուխութեամթեամթեամթեամբը, եւբը, եւբը, եւբը, եւ    

----    Երբ աստԵրբ աստԵրբ աստԵրբ աստուաուաուաուածածածածային լոյյին լոյյին լոյյին լոյսէն մեր ստասէն մեր ստասէն մեր ստասէն մեր ստացած հացած հացած հացած հաւատւատւատւատ----
քի այդ լոյսն ու յոյքի այդ լոյսն ու յոյքի այդ լոյսն ու յոյքի այդ լոյսն ու յոյսը կը փոսը կը փոսը կը փոսը կը փոխանխանխանխանցենք եւ անոր պարցենք եւ անոր պարցենք եւ անոր պարցենք եւ անոր պարգեգեգեգե----
ւած սիւած սիւած սիւած սիրով, ջերրով, ջերրով, ջերրով, ջերմումումումութեամբ եւ ութեամբ եւ ութեամբ եւ ութեամբ եւ ուրարարարախուխուխուխութեամբ կթեամբ կթեամբ կթեամբ կ’’’’օծենք ու օծենք ու օծենք ու օծենք ու 
կը քաղցկը քաղցկը քաղցկը քաղցրացրացրացրացնենք կեաննենք կեաննենք կեաննենք կեանքեքեքեքերը մարրը մարրը մարրը մարդոցդոցդոցդոց::::        
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Այն ատեն արԱյն ատեն արԱյն ատեն արԱյն ատեն արդէն մեր կեադէն մեր կեադէն մեր կեադէն մեր կեաննննքեքեքեքերը ինքրը ինքրը ինքրը ինքնինինինի´́́́ն կը խօն կը խօն կը խօն կը խօ----
սին, առանց մեր շրթնեսին, առանց մեր շրթնեսին, առանց մեր շրթնեսին, առանց մեր շրթներու բացրու բացրու բացրու բացուեուեուեուելուն իսկ, եւ կլուն իսկ, եւ կլուն իսկ, եւ կլուն իսկ, եւ կ’’’’աւեաւեաւեաւե----
տատատատարարարարանեն, կը պատնեն, կը պատնեն, կը պատնեն, կը պատմեն Ասմեն Ասմեն Ասմեն Աստուտուտուտուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկութեան մեթեան մեթեան մեթեան մեծածածածա----
գործ զօգործ զօգործ զօգործ զօրուրուրուրութեան եւ Սուրբ Հոգիի ներթեան եւ Սուրբ Հոգիի ներթեան եւ Սուրբ Հոգիի ներթեան եւ Սուրբ Հոգիի ներկակակակայույույույութեան ու ճաթեան ու ճաթեան ու ճաթեան ու ճա----
ռառառառագայգայգայգայթող շնորհքթող շնորհքթող շնորհքթող շնորհքնենենեներուն մարուն մարուն մարուն մասինսինսինսին::::    

Ով որ այսՈվ որ այսՈվ որ այսՈվ որ այսպիպիպիպիսի կեանք մը կսի կեանք մը կսի կեանք մը կսի կեանք մը կ’’’’ուուուուզէ ապզէ ապզէ ապզէ ապրիլ՝ մշրիլ՝ մշրիլ՝ մշրիլ՝ մշտատատատական կան կան կան 
հահահահաղորղորղորղորդուդուդուդութեան մէջ պէտք է ըլթեան մէջ պէտք է ըլթեան մէջ պէտք է ըլթեան մէջ պէտք է ըլլայ Ասլայ Ասլայ Ասլայ Աստուտուտուտուծոյ հետ, Ասծոյ հետ, Ասծոյ հետ, Ասծոյ հետ, Աս----
տուտուտուտուծոյ լոյծոյ լոյծոյ լոյծոյ լոյսին հետսին հետսին հետսին հետ::::    Իսկ ԱսԻսկ ԱսԻսկ ԱսԻսկ Աստուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներկակակակայույույույութիւնն ու թիւնն ու թիւնն ու թիւնն ու 
լոյլոյլոյլոյսը մենք առասը մենք առասը մենք առասը մենք առաւեւեւեւելալալալագոյն չագոյն չագոյն չագոյն չափով կփով կփով կփով կ’’’’ուուուունենենենենանք միայն այն նանք միայն այն նանք միայն այն նանք միայն այն 
աստաստաստաստուաուաուաուածածածածակերտ սուրբ Տակերտ սուրբ Տակերտ սուրբ Տակերտ սուրբ Տապապապապանին մէջ որ Ասնին մէջ որ Ասնին մէջ որ Ասնին մէջ որ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
փրկուփրկուփրկուփրկութեան լասթեան լասթեան լասթեան լաստը՝ տը՝ տը՝ տը՝ ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին ցին ցին ցին է, է, է, է, որ Ասոր Ասոր Ասոր Աստուտուտուտուծոյ լոյծոյ լոյծոյ լոյծոյ լոյսին սին սին սին 
դիդիդիդիմաց բռնուած պրիսմաց բռնուած պրիսմաց բռնուած պրիսմաց բռնուած պրիսմակն է՝ ուրմակն է՝ ուրմակն է՝ ուրմակն է՝ ուրկէ անցկէ անցկէ անցկէ անցնող աստնող աստնող աստնող աստուաուաուաուա----
ծածածածային ճային ճային ճային ճառառառառագայգայգայգայթը պէսթը պէսթը պէսթը պէս----պէս շնորհքպէս շնորհքպէս շնորհքպէս շնորհքնենենեներով կրով կրով կրով կ’’’’անձանձանձանձրերերերեւէ ւէ ւէ ւէ 
հահահահաւաւաւաւատացտացտացտացեալ հոեալ հոեալ հոեալ հոգիգիգիգինենենեներուն վրայ, տարուն վրայ, տարուն վրայ, տարուն վրայ, տալով անոնց ինչ որ լով անոնց ինչ որ լով անոնց ինչ որ լով անոնց ինչ որ 
անհանհանհանհրարարարաժեշտ է իրենց փրկուժեշտ է իրենց փրկուժեշտ է իրենց փրկուժեշտ է իրենց փրկութեան եւ Ասթեան եւ Ասթեան եւ Ասթեան եւ Աստուտուտուտուծոյ գործոյ գործոյ գործոյ գործին ծին ծին ծին 
յայայայառաջռաջռաջռաջդիդիդիդիմումումումութեան հաթեան հաթեան հաթեան համարմարմարմար::::    

ԵկէԵկէԵկէԵկէ´́́́ք, ուք, ուք, ուք, ուրեմն, րեմն, րեմն, րեմն, ,,,,ՏիՏիՏիՏիրոջ լոյրոջ լոյրոջ լոյրոջ լոյսով քասով քասով քասով քալենքլենքլենքլենք»»»»::::    
ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ,տեւ,տեւ,տեւ,    
Ճիշդ է որ քաՃիշդ է որ քաՃիշդ է որ քաՃիշդ է որ քա՜՜՜՜ղցր է արղցր է արղցր է արղցր է արձաձաձաձագագագագա´́́́նգ ըլնգ ըլնգ ըլնգ ըլլալ Ասլալ Ասլալ Ասլալ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 

ձայձայձայձայնին, փոնին, փոնին, փոնին, փողաղաղաղահահահահարը ըլրը ըլրը ըլրը ըլլալ իր կոլալ իր կոլալ իր կոլալ իր կոչին, բարձչին, բարձչին, բարձչին, բարձրարարարաբարբարբարբարբառ բառ բառ բառ 
կանկանկանկանչը իր Խօսչը իր Խօսչը իր Խօսչը իր Խօսքին,քին,քին,քին,    

Բայց քաղցԲայց քաղցԲայց քաղցԲայց քաղցրարարարագոգոգոգո՜՜՜՜յն է ճայն է ճայն է ճայն է ճառառառառագագագագա´́́́յյյյթը ըլթը ըլթը ըլթը ըլլալ իր լոյլալ իր լոյլալ իր լոյլալ իր լոյսին սին սին սին 
եւ անեւ անեւ անեւ անբիծ կեանբիծ կեանբիծ կեանբիծ կեանքով ոքով ոքով ոքով ու գորւ գորւ գորւ գործով զայն շոծով զայն շոծով զայն շոծով զայն շողարղարղարղարձաձաձաձակել հեկել հեկել հեկել հեռոռոռոռո՜՜՜՜ւ, ւ, ւ, ւ, 
հեհեհեհեռոռոռոռո՜՜՜՜ւ, մինւ, մինւ, մինւ, մինչեւ ծաչեւ ծաչեւ ծաչեւ ծագերն աշգերն աշգերն աշգերն աշխարխարխարխարհիհիհիհի::::    
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ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՐԷՊԺԱՄԱՆԱԿԱՎՐԷՊԺԱՄԱՆԱԿԱՎՐԷՊԺԱՄԱՆԱԿԱՎՐԷՊ    ԲԱՆԵ՞ՐԲԱՆԵ՞ՐԲԱՆԵ՞ՐԲԱՆԵ՞Ր    

    
ՆերՆերՆերՆերկայ դակայ դակայ դակայ դարը, ներրը, ներրը, ներրը, ներկայ ժակայ ժակայ ժակայ ժամամամամանակնակնակնակնենենեները նորը նորը նորը նորոյրոյրոյրոյթի,թի,թի,թի,    նոնոնոնո----

րարարարաձեձեձեձեւոււոււոււութեան, նոր մտաթեան, նոր մտաթեան, նոր մտաթեան, նոր մտածումծումծումծումնենենեներու, նոր տարրու, նոր տարրու, նոր տարրու, նոր տարազաազաազաազաւուուուո----
րումրումրումրումնենենեներու, նոր արրու, նոր արրու, նոր արրու, նոր արժէքժէքժէքժէքնենենեներու որոնրու որոնրու որոնրու որոնման, նոր ճաման, նոր ճաման, նոր ճաման, նոր ճաշակշակշակշակնենենենե----
րու արթրու արթրու արթրու արթնացնացնացնացման, նոր զգայման, նոր զգայման, նոր զգայման, նոր զգայնունունունութեանց հեթեանց հեթեանց հեթեանց հետապնտապնտապնտապնդուդուդուդումին մին մին մին 
կնիկնիկնիկնիքը ուքը ուքը ուքը ունիննիննիննին::::    

ՆոՆոՆոՆորը յարը յարը յարը յաճախ կշիռ է եւ արճախ կշիռ է եւ արճախ կշիռ է եւ արճախ կշիռ է եւ արժէք, որովժէք, որովժէք, որովժէք, որովհեհեհեհետեւ խորք է տեւ խորք է տեւ խորք է տեւ խորք է 
կամ խորկամ խորկամ խորկամ խորքի որոքի որոքի որոքի որոնում,նում,նում,նում,    ստեղստեղստեղստեղծածածածագորգորգորգործածածածական ճիգ է,կան ճիգ է,կան ճիգ է,կան ճիգ է,    գեգեգեգեղեղեղեղեցիցիցիցի----
կին եւ բարիկին եւ բարիկին եւ բարիկին եւ բարիին հասին հասին հասին հաստատատատատուտուտուտումըմըմըմը::::    ԱւաԱւաԱւաԱւա՜՜՜՜ղ սաղ սաղ սաղ սակայն,կայն,կայն,կայն,    շատ յաշատ յաշատ յաշատ յա----
ճախ ալ, յատճախ ալ, յատճախ ալ, յատճախ ալ, յատկակակակապէս ներպէս ներպէս ներպէս ներկակակակայիս,յիս,յիս,յիս,    նոնոնոնորուրուրուրութիւնը միայն կեթիւնը միայն կեթիւնը միայն կեթիւնը միայն կե----
ղեւ է ու փրփուր,ղեւ է ու փրփուր,ղեւ է ու փրփուր,ղեւ է ու փրփուր,    յայայայարարարարափոփոփոփոփոխ, անփոխ, անփոխ, անփոխ, անդիմադիմադիմադիմագիծ, թեգիծ, թեգիծ, թեգիծ, թեթեւթեւթեւթեւսոսոսոսո----
լիկլիկլիկլիկ::::    ԱրԱրԱրԱրժէժէժէժէքի մը հասքի մը հասքի մը հասքի մը հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեթեթեթենէն ամնէն ամնէն ամնէն ամբողբողբողբողջուջուջուջութեամբ հեթեամբ հեթեամբ հեթեամբ հե----
ռու ինռու ինռու ինռու ինկողկողկողկող::::    

Այս նոԱյս նոԱյս նոԱյս նորուրուրուրութեանց հեթեանց հեթեանց հեթեանց հետապնտապնտապնտապնդուդուդուդումը անմը անմը անմը անպայպայպայպայման իր հեման իր հեման իր հեման իր հե----
տը կը բետը կը բետը կը բետը կը բերէ հիրէ հիրէ հիրէ հինը աննը աննը աննը անտետետետեսեսեսեսելու, նսելու, նսելու, նսելու, նսեմացմացմացմացնենենենելու, նոյլու, նոյլու, նոյլու, նոյնիսկ նիսկ նիսկ նիսկ 
արարարարհահահահամարմարմարմարհեհեհեհելու ձգտում մը, որ յալու ձգտում մը, որ յալու ձգտում մը, որ յալու ձգտում մը, որ յաճախ ընճախ ընճախ ընճախ ընկեկեկեկերուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
վրայ գիվրայ գիվրայ գիվրայ գիտատատատակից կամ անկից կամ անկից կամ անկից կամ անգիգիգիգիտատատատակից պարկից պարկից պարկից պարտադտադտադտադրանրանրանրանքի քի քի քի 
հանհանհանհանգագագագամանմանմանմանքըքըքըքը    կկկկ’’’’ըսըսըսըստատատատանայնայնայնայ::::    Այլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսքով,քով,քով,քով,    յայայայաճախ մենք ճախ մենք ճախ մենք ճախ մենք 
ընընընընկեկեկեկերուրուրուրութեթեթեթենէն նէն նէն նէն ,,,,դուրսդուրսդուրսդուրս» » » » եւ մաեւ մաեւ մաեւ մանանանանաւանդ ւանդ ւանդ ւանդ ,,,,վարվարվարվար» » » » չմնաչմնաչմնաչմնալու լու լու լու 
հահահահամար կմար կմար կմար կ’’’’որորորորդեգդեգդեգդեգրենք տերենք տերենք տերենք տեսուսուսուսութիւնթիւնթիւնթիւններ, դիւներ, դիւներ, դիւներ, դիւրին ձերին ձերին ձերին ձեւով ւով ւով ւով կկկկ’’’’իւիւիւիւ----
րացրացրացրացնենք կարնենք կարնենք կարնենք կարծիքծիքծիքծիքներ, որոնք հոներ, որոնք հոներ, որոնք հոներ, որոնք հոգեգեգեգեկան ահական ահական ահական ահաւոր սնանւոր սնանւոր սնանւոր սնան----
կուկուկուկութեան մը արթեան մը արթեան մը արթեան մը արտատատատայայյայյայյայտիչտիչտիչտիչներն են խորներն են խորներն են խորներն են խորքին մէջ,քին մէջ,քին մէջ,քին մէջ,        որոնք որոնք որոնք որոնք 
ոեոեոեոեւէ արւէ արւէ արւէ արժեժեժեժեչաչաչաչափի կափի կափի կափի կարերերերելի չէ բելի չէ բելի չէ բելի չէ բերել, պարրել, պարրել, պարրել, պարզազազազապէս որովպէս որովպէս որովպէս որովհեհեհեհե----
տեւ արտեւ արտեւ արտեւ արժէքժէքժէքժէքնենենեներու ուրու ուրու ուրու ուրարարարացումն են անոնքցումն են անոնքցումն են անոնքցումն են անոնք::::    

ԸնդԸնդԸնդԸնդհանհանհանհանրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւններ շօներ շօներ շօներ շօշաշաշաշափել չէ մեր նպափել չէ մեր նպափել չէ մեր նպափել չէ մեր նպատատատատակըկըկըկը::::    
ԿԿԿԿ’’’’ուուուուզենք խօզենք խօզենք խօզենք խօսիլ կրօսիլ կրօսիլ կրօսիլ կրօնանանանականկանկանկան----եկեեկեեկեեկեղեղեղեղեցացացացական մեր կան մեր կան մեր կան մեր 

կեանկեանկեանկեանքի մէկ երեքի մէկ երեքի մէկ երեքի մէկ երեսին մասին մասին մասին մասինսինսինսին::::    
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Սուրբ ՅաՍուրբ ՅաՍուրբ ՅաՍուրբ Յարուրուրուրութեան շաթեան շաթեան շաթեան շաբաբաբաբաթը կանթը կանթը կանթը կանխող քախող քախող քախող քառասռասռասռասնօրնօրնօրնօր----
եայ շրջաեայ շրջաեայ շրջաեայ շրջանը մեր հայնը մեր հայնը մեր հայնը մեր հայրերերերերը կորը կորը կորը կոչած են ՄԵԾ ՊԱՀՔչած են ՄԵԾ ՊԱՀՔչած են ՄԵԾ ՊԱՀՔչած են ՄԵԾ ՊԱՀՔ::::    ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղե----
ցացացացական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի մէջ կաքի մէջ կաքի մէջ կաքի մէջ կարերերերեւոր տեղ տրուած է անորւոր տեղ տրուած է անորւոր տեղ տրուած է անորւոր տեղ տրուած է անոր::::    ԻնԻնԻնԻն----
չո՞ւչո՞ւչո՞ւչո՞ւ::::    Ի՞նչ արԻ՞նչ արԻ՞նչ արԻ՞նչ արժէք եւ նշաժէք եւ նշաժէք եւ նշաժէք եւ նշանանանանակուկուկուկութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունի անինի անինի անինի անիկակակակա::::    ԲայցԲայցԲայցԲայց    
մամամամանանանանաւանդ, անցւանդ, անցւանդ, անցւանդ, անցեաեաեաեալին ինչ որ ըրեր ու սահլին ինչ որ ըրեր ու սահլին ինչ որ ըրեր ու սահլին ինչ որ ըրեր ու սահմամամամաներ են ներ են ներ են ներ են 
մեր հայմեր հայմեր հայմեր հայրերերերերը, ի՞նչ կապ ուրը, ի՞նչ կապ ուրը, ի՞նչ կապ ուրը, ի՞նչ կապ ունի այնի այնի այնի այսօրսօրսօրսօրուան մեր կեանուան մեր կեանուան մեր կեանուան մեր կեանքին քին քին քին 
հետհետհետհետ::::    Երբ ամԵրբ ամԵրբ ամԵրբ ամբողջ աշբողջ աշբողջ աշբողջ աշխարխարխարխարհը փոխհը փոխհը փոխհը փոխուեր է եւ կը փոխուեր է եւ կը փոխուեր է եւ կը փոխուեր է եւ կը փոխուի, ուի, ուի, ուի, 
ժաժաժաժամամամամանանանանակավկավկավկավրէպ չէ՞ խօրէպ չէ՞ խօրէպ չէ՞ խօրէպ չէ՞ խօսիլսիլսիլսիլ    պահպահպահպահքիքիքիքի----մահքի մամահքի մամահքի մամահքի մասինսինսինսին::::    

Եւ, տաԵւ, տաԵւ, տաԵւ, տակակակակաւին, Մեծ Պահւին, Մեծ Պահւին, Մեծ Պահւին, Մեծ Պահքին կապքին կապքին կապքին կապուած են ուուած են ուուած են ուուած են ուրիշ րիշ րիշ րիշ 
բաբաբաբաներ.ներ.ներ.ներ.----    մեղք, մեղմեղք, մեղմեղք, մեղմեղք, մեղքի գիքի գիքի գիքի գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւն,թիւն,թիւն,թիւն,    զղջում եւ ապաշզղջում եւ ապաշզղջում եւ ապաշզղջում եւ ապաշ----
խախախախարուրուրուրութիւն կոչթիւն կոչթիւն կոչթիւն կոչուած,ուած,ուած,ուած,    եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն::::    ԾիԾիԾիԾիծածածածաղեղեղեղելի չէ՞ արդլի չէ՞ արդլի չէ՞ արդլի չէ՞ արդեօք այսեօք այսեօք այսեօք այս----
պիպիպիպիսի բասի բասի բասի բանենենեներու մարու մարու մարու մասին խօսին խօսին խօսին խօսիսիսիսիլըլըլըլը    20202020րդ դարդ դարդ դարդ դարու վերրու վերրու վերրու վերջին քաջին քաջին քաջին քա----
ռորռորռորռորդին մէջ, գիդին մէջ, գիդին մէջ, գիդին մէջ, գիտուտուտուտութեան դաթեան դաթեան դաթեան դարուն մէջ, աստրուն մէջ, աստրուն մէջ, աստրուն մէջ, աստղաղաղաղանանանանաւորւորւորւոր----
դուդուդուդութեան դաթեան դաթեան դաթեան դարորորորուն մէջ...ւն մէջ...ւն մէջ...ւն մէջ...::::    

ՆերՆերՆերՆերկայ թոյկայ թոյկայ թոյկայ թոյլալալալատու ընտու ընտու ընտու ընկեկեկեկերուրուրուրութեան մէջ այսթեան մէջ այսթեան մէջ այսթեան մէջ այսպիպիպիպիսի բասի բասի բասի բա----
նենենեներու մարու մարու մարու մասին խօսին խօսին խօսին խօսիսիսիսիլըլըլըլը    ոոոո´́́́չ միայն ամօթ, այչ միայն ամօթ, այչ միայն ամօթ, այչ միայն ամօթ, այլեւ անլեւ անլեւ անլեւ անհանհանհանհան----
դուրդուրդուրդուրժեժեժեժելի կը գտնեն շալի կը գտնեն շալի կը գտնեն շալի կը գտնեն շատեր, տգիտեր, տգիտեր, տգիտեր, տգիտուտուտուտութեան, հինթեան, հինթեան, հինթեան, հին----գլուգլուգլուգլու----
խուխուխուխութեան, սնոտթեան, սնոտթեան, սնոտթեան, սնոտիիիիաաաապաշպաշպաշպաշտուտուտուտութեան, միթեան, միթեան, միթեան, միամամամամտուտուտուտութեան եւ թեան եւ թեան եւ թեան եւ 
նման բանման բանման բանման բանենենեներու արրու արրու արրու արդիւնք հադիւնք հադիւնք հադիւնք համամամամարերերերելովլովլովլով    ատատատատիիիիկակակակա::::    

Բայց,Բայց,Բայց,Բայց,    ծածածածառը պտուռը պտուռը պտուռը պտուղէն կը ճանչցղէն կը ճանչցղէն կը ճանչցղէն կը ճանչցուիուիուիուի::::    
ՆերՆերՆերՆերկայ ընկայ ընկայ ընկայ ընկեկեկեկերուրուրուրութեան մէջ տեղ գտնող անթեան մէջ տեղ գտնող անթեան մէջ տեղ գտնող անթեան մէջ տեղ գտնող անպապապապատաստաստաստաս----

խախախախանանանանատուօտուօտուօտուօրէնրէնրէնրէն    թոյթոյթոյթոյլալալալատու կեցտու կեցտու կեցտու կեցուածուածուածուածքը իր պտուղքը իր պտուղքը իր պտուղքը իր պտուղնենենեները րը րը րը 
կու տայ արկու տայ արկու տայ արկու տայ արդէն նոյն ընդէն նոյն ընդէն նոյն ընդէն նոյն ընկեկեկեկերուրուրուրութեան, եւ այդ պտուղթեան, եւ այդ պտուղթեան, եւ այդ պտուղթեան, եւ այդ պտուղնենենեները րը րը րը 
կը ճանչցկը ճանչցկը ճանչցկը ճանչցուին իրենց դառն ճաուին իրենց դառն ճաուին իրենց դառն ճաուին իրենց դառն ճաշաշաշաշակովկովկովկով::::    Մեր այՄեր այՄեր այՄեր այսօրսօրսօրսօրուան ուան ուան ուան 
քաքաքաքաղաղաղաղաքաքաքաքակիրթ կեանկիրթ կեանկիրթ կեանկիրթ կեանքը լեցքը լեցքը լեցքը լեցնող քանող քանող քանող քանի մը իրոնի մը իրոնի մը իրոնի մը իրողուղուղուղութեանց թեանց թեանց թեանց 
պարզ մատպարզ մատպարզ մատպարզ մատնաննաննաննանշումն իսկ ըստ բաշումն իսկ ըստ բաշումն իսկ ըստ բաշումն իսկ ըստ բաւաւաւաւակակակականին թենին թենին թենին թելադլադլադլադրող րող րող րող 
կրնայ ըլկրնայ ըլկրնայ ըլկրնայ ըլլալ խորլալ խորլալ խորլալ խորհիլ ուհիլ ուհիլ ուհիլ ուզոզոզոզողին հաղին հաղին հաղին համարմարմարմար::::    

ԴիԴիԴիԴիտետետետեցէք սա ախցէք սա ախցէք սա ախցէք սա ախտատատատանիշ երենիշ երենիշ երենիշ երեւոյթւոյթւոյթւոյթնենենեները.րը.րը.րը.----    
    
1111----    ԸՆԸՆԸՆԸՆՏԱՏԱՏԱՏԱՆԵՆԵՆԵՆԵԿԱՆ ԿԱԿԱՆ ԿԱԿԱՆ ԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՅՌՈՅՌՈՅՌՈՅՑԻ ԽԱԽՑԻ ԽԱԽՑԻ ԽԱԽՑԻ ԽԱԽՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒՄԸՄԸՄԸՄԸ    
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----    ԲաԲաԲաԲարորորորոյայայայական հասկան հասկան հասկան հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեանց մերթեանց մերթեանց մերթեանց մերժուժուժուժումին որմին որմին որմին որ----
պէս բնապէս բնապէս բնապէս բնական արկան արկան արկան արդիւնք՝դիւնք՝դիւնք՝դիւնք՝    ընընընընտատատատանենենենեկան անկան անկան անկան անհահահահաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու ահրու ահրու ահրու ահռեռեռեռելի աճը,լի աճը,լի աճը,լի աճը,    

----    Կեղծ ազաԿեղծ ազաԿեղծ ազաԿեղծ ազատագտագտագտագրուրուրուրութեանց անութեանց անութեանց անութեանց անունով՝ հնանով՝ հնանով՝ հնանով՝ հնազանզանզանզանդուդուդուդու----
թեան եւ իրեթեան եւ իրեթեան եւ իրեթեան եւ իրերօգրօգրօգրօգնունունունութեան ոգիի նուաթեան ոգիի նուաթեան ոգիի նուաթեան ոգիի նուազուզուզուզումը եւ ընմը եւ ընմը եւ ընմը եւ ընտատատատանենենենե----
կան կեդկան կեդկան կեդկան կեդրորորորոնանանանացած կեանցած կեանցած կեանցած կեանքի ու միուքի ու միուքի ու միուքի ու միութեան խախթեան խախթեան խախթեան խախտուտուտուտումը,մը,մը,մը,    

----    ԱմուսԱմուսԱմուսԱմուսնանանանալուլուլուլուծումծումծումծումնենենեներու թիւի անբրու թիւի անբրու թիւի անբրու թիւի անբնանանանական վեկան վեկան վեկան վերելրելրելրելքը,քը,քը,քը,    
----    ԶաԶաԶաԶաւակւակւակւակնենենեներու ապրու ապրու ապրու ապրած ողրած ողրած ողրած ողբերբերբերբերգուգուգուգութիւնը, եւ անոր թիւնը, եւ անոր թիւնը, եւ անոր թիւնը, եւ անոր 

որորորորպէս հեպէս հեպէս հեպէս հետետետետեւանք՝ ծնողւանք՝ ծնողւանք՝ ծնողւանք՝ ծնող----զազազազաւակ յաւակ յաւակ յաւակ յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու րու րու րու 
անբանբանբանբնանանանակակակականոնոնոնոնունունունութիւնը, խորթ տարթիւնը, խորթ տարթիւնը, խորթ տարթիւնը, խորթ տարրերերերերու թարու թարու թարու թափանփանփանփանցուցուցուցումըմըմըմը::::    

    
2222----    ՍԵՍԵՍԵՍԵՌԻՆ ԱՅՌԻՆ ԱՅՌԻՆ ԱՅՌԻՆ ԱՅԼԱԼԱԼԱԼԱՍԵՍԵՍԵՍԵՐՈՒՐՈՒՐՈՒՐՈՒՄԸ ԵՒ ՇԱՄԸ ԵՒ ՇԱՄԸ ԵՒ ՇԱՄԸ ԵՒ ՇԱՀԱՀԱՀԱՀԱԳՈՐԳՈՐԳՈՐԳՈՐԾՈՒԾՈՒԾՈՒԾՈՒՄԸՄԸՄԸՄԸ    
----    ԱնԱնԱնԱնբաբաբաբարորորորոյույույույութեան քաթեան քաթեան քաթեան քարոզրոզրոզրոզչուչուչուչութիւնը՝ արթիւնը՝ արթիւնը՝ արթիւնը՝ արդի աշդի աշդի աշդի աշխարխարխարխար----

հի քահի քահի քահի քարոզրոզրոզրոզչաչաչաչական մեկան մեկան մեկան մեքեքեքեքենանանանայի բոյի բոյի բոյի բոլոր միլոր միլոր միլոր միջոցջոցջոցջոցնենենեներով,րով,րով,րով,    
----    ՍեՍեՍեՍեռին ամօռին ամօռին ամօռին ամօթաթաթաթալի շալի շալի շալի շահահահահագորգորգորգործուծուծուծումը,մը,մը,մը,    
----    ՍեՍեՍեՍեռառառառային լուռ եւ մեյին լուռ եւ մեյին լուռ եւ մեյին լուռ եւ մեծաշծաշծաշծաշռինդռինդռինդռինդ    գայգայգայգայթակթակթակթակղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենենե----

րը,րը,րը,րը,    
----    ԱնԱնԱնԱնչաչաչաչափափափափահասհասհասհասնենենեներու սերու սերու սերու սեռառառառային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքը,քը,քը,քը,    
----    ԱղԱղԱղԱղջիկջիկջիկջիկ----մայմայմայմայրերերերերու ողրու ողրու ողրու ողբերբերբերբերգուգուգուգութիւթիւթիւթիւնը,նը,նը,նը,    
----    ԱնԱնԱնԱնհահահահամար վիմար վիմար վիմար վիժումժումժումժումնենենեները եւ անոնց ցարը եւ անոնց ցարը եւ անոնց ցարը եւ անոնց ցաւաւաւաւագին հեգին հեգին հեգին հետետետետե----

ւանքւանքւանքւանքնենենեներըրըրըրը::::    
    
3333----    ՎԱՅՎԱՅՎԱՅՎԱՅՐԱՐԱՐԱՐԱԳՈՒԳՈՒԳՈՒԳՈՒԹԵԱՆ ՄԱԳԼԹԵԱՆ ՄԱԳԼԹԵԱՆ ՄԱԳԼԹԵԱՆ ՄԱԳԼՑՈՒՑՈՒՑՈՒՑՈՒՄԸՄԸՄԸՄԸ    
----    ՎայՎայՎայՎայրարարարագուգուգուգութեան թեան թեան թեան (violence) (violence) (violence) (violence) դաստդաստդաստդաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութիւնը՝ թիւնը՝ թիւնը՝ թիւնը՝ 

բոբոբոբոլոր ձելոր ձելոր ձելոր ձեւեւեւեւերով րով րով րով ----    մամամամամուլ,մուլ,մուլ,մուլ,    վէվէվէվէպեր,պեր,պեր,պեր,    գծանգծանգծանգծանկարկարկարկար----պատմպատմպատմպատմ----
ուածքուածքուածքուածքներ,ներ,ներ,ներ,    հեհեհեհեռառառառատետետետեսիլ, շարսիլ, շարսիլ, շարսիլ, շարժանժանժանժանկար,կար,կար,կար,    

----    ՎայՎայՎայՎայրագ արարքրագ արարքրագ արարքրագ արարքննննեեեերու անրու անրու անրու անհահահահամեմեմեմեմատ աճը մատ աճը մատ աճը մատ աճը ----    կոկոկոկողողողողո----
պուտպուտպուտպուտներ, աւաներ, աւաներ, աւաներ, աւազազազազակակակակային յարյին յարյին յարյին յարձաձաձաձակումկումկումկումներ, առեներ, առեներ, առեներ, առեւանւանւանւանգումգումգումգում----
ներ, բռնաներ, բռնաներ, բռնաներ, բռնաբաբաբաբարումրումրումրումներ, սպաներ, սպաներ, սպաներ, սպանունունունութիւնթիւնթիւնթիւններ, կաններ, կաններ, կաններ, կանխամխամխամխամտածտածտածտած----
ուած սառն ոճիրուած սառն ոճիրուած սառն ոճիրուած սառն ոճիրներ,ներ,ներ,ներ,    
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----    ՊաՊաՊաՊատետետետերազրազրազրազմամամամական գորկան գորկան գորկան գործոծոծոծողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, ամերը, ամերը, ամերը, ամենունունունուրեք րեք րեք րեք 
պեպեպեպետատատատական իրեկան իրեկան իրեկան իրերարարարայայայայաջորդ հարջորդ հարջորդ հարջորդ հարուածուածուածուածնենենեները, ահարը, ահարը, ահարը, ահաբեկբեկբեկբեկչուչուչուչու----
թիւնը, եւայլնթիւնը, եւայլնթիւնը, եւայլնթիւնը, եւայլն::::    

    
4444----    ԱՆԱՆԱՆԱՆՀՈՀՈՀՈՀՈՐԻՐԻՐԻՐԻԶՈՆ ԵՒ ԱՆՆԶՈՆ ԵՒ ԱՆՆԶՈՆ ԵՒ ԱՆՆԶՈՆ ԵՒ ԱՆՆՊԱՊԱՊԱՊԱՏԱԿ ԿԵԱՆՔ ՏԱԿ ԿԵԱՆՔ ՏԱԿ ԿԵԱՆՔ ՏԱԿ ԿԵԱՆՔ     
----    ՊաՊաՊաՊարարարարապին ներպին ներպին ներպին ներկակակակայույույույութիւնը մարթիւնը մարթիւնը մարթիւնը մարդոց կեանդոց կեանդոց կեանդոց կեանքին մէջ՝քին մէջ՝քին մէջ՝քին մէջ՝    

գոգոգոգոյույույույութեան ոեթեան ոեթեան ոեթեան ոեւէ նպաւէ նպաւէ նպաւէ նպատատատատակի չգոկի չգոկի չգոկի չգոյույույույութեան կամ անթեան կամ անթեան կամ անթեան կամ անգիգիգիգիտուտուտուտու----
թեան որթեան որթեան որթեան որպէս հեպէս հեպէս հեպէս հետետետետեւանք, անւանք, անւանք, անւանք, անհեհեհեհեռանռանռանռանկար կեանկար կեանկար կեանկար կեանքիքիքիքի    որորորորպէս պէս պէս պէս 
արարարարդիւնք,դիւնք,դիւնք,դիւնք,    

----    ՊաՊաՊաՊարարարարապուպուպուպութիւնը լեցթիւնը լեցթիւնը լեցթիւնը լեցնենենենելու ճիլու ճիլու ճիլու ճիգը՝ մոգը՝ մոգը՝ մոգը՝ մոլուլուլուլութեանց փաթեանց փաթեանց փաթեանց փա----
րուրուրուրումով, համով, համով, համով, հաճոյքճոյքճոյքճոյքնենենեներու կարու կարու կարու կատատատատաղի հեղի հեղի հեղի հետապնտապնտապնտապնդուդուդուդումով,մով,մով,մով,    

----    ԿեանԿեանԿեանԿեանքէն եւ պաքէն եւ պաքէն եւ պաքէն եւ պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէ փարէ փարէ փարէ փա----
խուսխուսխուսխուստը՝ թմրետը՝ թմրետը՝ թմրետը՝ թմրեցուցուցուցուցիչցիչցիչցիչնենենեներու գորրու գորրու գորրու գործածածածածուծուծուծութեամբ կամ այլ թեամբ կամ այլ թեամբ կամ այլ թեամբ կամ այլ 
ինքինքինքինքնանանանախախախախաբէբէբէբէուուուութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով,րով,րով,րով,    

----    ԿեանԿեանԿեանԿեանքի դէմ դառքի դէմ դառքի դէմ դառքի դէմ դառնանանանացումցումցումցումներ, աններ, աններ, աններ, անվերջ դժգովերջ դժգովերջ դժգովերջ դժգոհուհուհուհու----
թթթթիւնիւնիւնիւններ,ներ,ներ,ներ,    

----    ՊայՊայՊայՊայքաքաքաքարի եւ դիրի եւ դիրի եւ դիրի եւ դիմադմադմադմադրարարարակակակականունունունութեան ճիթեան ճիթեան ճիթեան ճիգի հետզգի հետզգի հետզգի հետզհեհեհեհե----
տէ նուատէ նուատէ նուատէ նուազուզուզուզումը,մը,մը,մը,    ձաձաձաձախորխորխորխորդուդուդուդութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները դիրը դիրը դիրը դիմագմագմագմագրարարարաւեւեւեւելու քալու քալու քալու քա----
ջուջուջուջութեան պաթեան պաթեան պաթեան պակակակակասը, ծայսը, ծայսը, ծայսը, ծայրարարարայեղ յույեղ յույեղ յույեղ յուսալսալսալսալքումքումքումքումնենենեները եւ՝րը եւ՝րը եւ՝րը եւ՝    բազբազբազբազ----
մամամամաթիւ անձթիւ անձթիւ անձթիւ անձնասնասնասնասպապապապանունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը::::    

Այս բոԱյս բոԱյս բոԱյս բոլոլոլոլորը դիրը դիրը դիրը դիտետետետելէ եւ կշռելէ եւ կշռելէ եւ կշռելէ եւ կշռելէ ետք ի՞նչ կը խոլէ ետք ի՞նչ կը խոլէ ետք ի՞նչ կը խոլէ ետք ի՞նչ կը խորրրրհիքհիքհիքհիք::::    
ԿաԿաԿաԿարերերերելի՞ է այս բոլի՞ է այս բոլի՞ է այս բոլի՞ է այս բոլոլոլոլորը թոյրը թոյրը թոյրը թոյլատլատլատլատրերերերելի, բնալի, բնալի, բնալի, բնական եւ օրիկան եւ օրիկան եւ օրիկան եւ օրինանանանա----
չափ հաչափ հաչափ հաչափ համամամամարել, թէ պիրել, թէ պիրել, թէ պիրել, թէ պիտի ընտի ընտի ընտի ընդուդուդուդունինք որ այս պտուղնինք որ այս պտուղնինք որ այս պտուղնինք որ այս պտուղնենենեները րը րը րը 
աղիաղիաղիաղիտատատատաբեր շեբեր շեբեր շեբեր շեղումղումղումղումներ են, կեաններ են, կեաններ են, կեաններ են, կեանքի մէջ ներքի մէջ ներքի մէջ ներքի մէջ ներկայ՝ բայց ոկայ՝ բայց ոկայ՝ բայց ոկայ՝ բայց ո´́́́չ չ չ չ 
բնաբնաբնաբնակակակականոն եւ ըննոն եւ ըննոն եւ ըննոն եւ ընդուդուդուդունենենենելիլիլիլի::::    Եւ այն ատեն բնաԵւ այն ատեն բնաԵւ այն ատեն բնաԵւ այն ատեն բնակակակականօնօնօնօրէն րէն րէն րէն 
պիպիպիպիտի ընտի ընտի ընտի ընդուդուդուդունինք ՄԵՂնինք ՄԵՂնինք ՄԵՂնինք ՄԵՂՔԻՆՔԻՆՔԻՆՔԻՆ    ներներներներկակակակայույույույութիւնը, անութիւնը, անութիւնը, անութիւնը, անուրարարարա----
նանանանալի ներլի ներլի ներլի ներկակակակայույույույութիւնը, մեր շրջաթիւնը, մեր շրջաթիւնը, մեր շրջաթիւնը, մեր շրջապապապապատին մէջ եւ մեր տին մէջ եւ մեր տին մէջ եւ մեր տին մէջ եւ մեր 
կեանկեանկեանկեանքեքեքեքերէն ներս, որովրէն ներս, որովրէն ներս, որովրէն ներս, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ ,,,,մեղմեղմեղմեղքը ԱՆՕքը ԱՆՕքը ԱՆՕքը ԱՆՕՐԻՐԻՐԻՐԻՆՈՒՆՈՒՆՈՒՆՈՒ----
ԹԻՒՆ ԷԹԻՒՆ ԷԹԻՒՆ ԷԹԻՒՆ Է» » » » (Ա.Յհ 3.4)(Ա.Յհ 3.4)(Ա.Յհ 3.4)(Ա.Յհ 3.4)::::    
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ԱյԱյԱյԱյսինքն՝սինքն՝սինքն՝սինքն՝        մեղմեղմեղմեղքը ուքը ուքը ուքը ուրիշ բան չէ՝ եթէ ոչ օրէնրիշ բան չէ՝ եթէ ոչ օրէնրիշ բան չէ՝ եթէ ոչ օրէնրիշ բան չէ՝ եթէ ոչ օրէնքի խախքի խախքի խախքի խախ----
տուտուտուտումը, օրէնմը, օրէնմը, օրէնմը, օրէնքին դէմ զանքին դէմ զանքին դէմ զանքին դէմ զանցացացացառուռուռուռութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Եւ յատԵւ յատԵւ յատԵւ յատկակակակապէս՝ պէս՝ պէս՝ պէս՝ 
կեակեակեակեաննննքի բնաքի բնաքի բնաքի բնակակակականոն եւ երնոն եւ երնոն եւ երնոն եւ երջաջաջաջանիկ ըննիկ ըննիկ ըննիկ ընթացթացթացթացքը ապաքը ապաքը ապաքը ապահոհոհոհովեվեվեվելու լու լու լու 
սահսահսահսահմանմանմանմանուած աստուած աստուած աստուած աստուաուաուաուածածածածային պատյին պատյին պատյին պատուիուիուիուիրանրանրանրաննենենեներէն շերէն շերէն շերէն շեղուղուղուղու----
մը, զանմը, զանմը, զանմը, զանցացացացառուռուռուռութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

Արդ, եթէ մեղԱրդ, եթէ մեղԱրդ, եթէ մեղԱրդ, եթէ մեղքը էաքը էաքը էաքը էակակակականօնօնօնօրէն ու տիրէն ու տիրէն ու տիրէն ու տիրարարարակակակականօնօնօնօրէն ներրէն ներրէն ներրէն ներ----
կայ է կեանկայ է կեանկայ է կեանկայ է կեանքի մէջ, մեքի մէջ, մեքի մէջ, մեքի մէջ, մեծածածածագոյն ինքգոյն ինքգոյն ինքգոյն ինքնանանանախախախախաբէբէբէբէուուուութիւնն է թիւնն է թիւնն է թիւնն է 
,,,,ՄԵՂՔՄԵՂՔՄԵՂՔՄԵՂՔ» » » » բաբաբաբառէն ու բառէն ու բառէն ու բառէն ու բացցցցատատատատրուրուրուրութեթեթեթենէն փախնէն փախնէն փախնէն փախչիչիչիչիլըլըլըլը::::    Եւ եթէ Եւ եթէ Եւ եթէ Եւ եթէ 
մեղմեղմեղմեղքը կայ, եւ կաքը կայ, եւ կաքը կայ, եւ կաքը կայ, եւ կա´́́́յ, երյ, երյ, երյ, երբեք ժաբեք ժաբեք ժաբեք ժամամամամանանանանակավկավկավկավրէպ պիրէպ պիրէպ պիրէպ պիտի չըլտի չըլտի չըլտի չըլ----
լայ նալայ նալայ նալայ նաեւ խօեւ խօեւ խօեւ խօսիլ զղջուսիլ զղջուսիլ զղջուսիլ զղջումի եւ ապաշմի եւ ապաշմի եւ ապաշմի եւ ապաշխախախախարուրուրուրութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասին, սին, սին, սին, 
եւ հեեւ հեեւ հեեւ հետետետետեւաւաւաւաբար Մեծ Պահբար Մեծ Պահբար Մեծ Պահբար Մեծ Պահքը կը պաքը կը պաքը կը պաքը կը պահէ իր նշահէ իր նշահէ իր նշահէ իր նշանանանանակուկուկուկու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

Բայց, դարձԲայց, դարձԲայց, դարձԲայց, դարձեալ,եալ,եալ,եալ,    հեհեհեհեռոռոռոռո´́́́ւ սխալ հասւ սխալ հասւ սխալ հասւ սխալ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենենե----
րէրէրէրէ::::    ՊԱՀՊԱՀՊԱՀՊԱՀՔ բաՔ բաՔ բաՔ բառը չմոռը չմոռը չմոռը չմոլոլոլոլորեցրեցրեցրեցնէ ձեզնէ ձեզնէ ձեզնէ ձեզ::::    ԱռԱռԱռԱռհահահահասասասասարակ կերակ կերակ կերակ կերարարարա----
կուկուկուկուրը կը հասկըրը կը հասկըրը կը հասկըրը կը հասկընանք անով, ինչ որ ճշմարնանք անով, ինչ որ ճշմարնանք անով, ինչ որ ճշմարնանք անով, ինչ որ ճշմարտուտուտուտութեթեթեթենէ ամնէ ամնէ ամնէ ամ----
բողբողբողբողջուջուջուջութեամբ հեթեամբ հեթեամբ հեթեամբ հեռու էռու էռու էռու է::::    ՊաՊաՊաՊահեհեհեհեցոցոցոցողուղուղուղութիւնը եթէ միայն կեթիւնը եթէ միայն կեթիւնը եթէ միայն կեթիւնը եթէ միայն կե----
րարարարակուկուկուկուրը ըլրը ըլրը ըլրը ըլլար, կամ ինքլար, կամ ինքլար, կամ ինքլար, կամ ինքզինզինզինզինքը ֆիքը ֆիքը ֆիքը ֆիզիզիզիզիքաքաքաքապէս տրտմեցպէս տրտմեցպէս տրտմեցպէս տրտմեց----
նելն ու չարչրնելն ու չարչրնելն ու չարչրնելն ու չարչրկեկեկեկելը, ոչ միայն այս օրլը, ոչ միայն այս օրլը, ոչ միայն այս օրլը, ոչ միայն այս օրուան,ուան,ուան,ուան,    այլ բայլ բայլ բայլ բոոոոլոլոլոլո´́́́ր ժար ժար ժար ժա----
մամամամանակնակնակնակնենենեներուն հարուն հարուն հարուն համար ալ վրիմար ալ վրիմար ալ վրիմար ալ վրիպանք պիպանք պիպանք պիպանք պիտի սեպտի սեպտի սեպտի սեպուէրուէրուէրուէր::::    
Բայց լսեԲայց լսեԲայց լսեԲայց լսեցէցէցէցէ´́́́ք թէ ինչք թէ ինչք թէ ինչք թէ ինչպէս Եսապէս Եսապէս Եսապէս Եսայի մարյի մարյի մարյի մարգագագագարէրէրէրէին բերին բերին բերին բերնով նով նով նով 
ԱստԱստԱստԱստուած ինք կը քննաուած ինք կը քննաուած ինք կը քննաուած ինք կը քննադադադադատէ պատէ պատէ պատէ պահեհեհեհեցոցոցոցողուղուղուղութեան այդ թեան այդ թեան այդ թեան այդ 
սխալ հասսխալ հասսխալ հասսխալ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնը, եւ փոթիւնը, եւ փոթիւնը, եւ փոթիւնը, եւ փոխախախախարէրէրէրէնը կը մատնը կը մատնը կը մատնը կը մատնաննաննաննանշէ շէ շէ շէ 
անոր իսանոր իսանոր իսանոր իսկակակակական հասկան հասկան հասկան հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԼսեԼսեԼսեԼսեցէցէցէցէ´́́́ք.ք.ք.ք.----    

,,,,ԾոմԾոմԾոմԾոմ    բռնած ատեն դուք ձեր գիտբռնած ատեն դուք ձեր գիտբռնած ատեն դուք ձեր գիտբռնած ատեն դուք ձեր գիտցացացացածը կծը կծը կծը կ’’’’ընէք ընէք ընէք ընէք 
դարձդարձդարձդարձեալ, ձեր աշեալ, ձեր աշեալ, ձեր աշեալ, ձեր աշխախախախատատատատաւորւորւորւորնենենեները կը հարսրը կը հարսրը կը հարսրը կը հարստատատատահահահահա----
րէք,րէք,րէք,րէք,    

ձեր հաձեր հաձեր հաձեր հակակակակառառառառակուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւններն ու կռիւներն ու կռիւներն ու կռիւներն ու կռիւնենենեները կը րը կը րը կը րը կը 
շաշաշաշարուրուրուրունանանանակէքկէքկէքկէք    

եւ խեղեւ խեղեւ խեղեւ խեղճերն ու աղճերն ու աղճերն ու աղճերն ու աղքատքատքատքատնենենեները կը տանրը կը տանրը կը տանրը կը տանջէքջէքջէքջէք::::    
ԱյսԱյսԱյսԱյսպիպիպիպիսի ծոսի ծոսի ծոսի ծոմամամամապապապապահուհուհուհութիւն պէտք չէթիւն պէտք չէթիւն պէտք չէթիւն պէտք չէ´́́́    ինինինինծի.ծի.ծի.ծի.    



 

www.hygradaran.com 291 

այսայսայսայսպիպիպիպիսով ձսով ձսով ձսով ձեր ձայեր ձայեր ձայեր ձայնը իննը իննը իննը ինծի չիծի չիծի չիծի չի´́́́    հասհասհասհասնիրնիրնիրնիր::::    
ՄիՄիՄիՄիթէ այսթէ այսթէ այսթէ այսպիպիպիպիսի՞ ծոմ ուսի՞ ծոմ ուսի՞ ծոմ ուսի՞ ծոմ ուզեզեզեզեցի.ցի.ցի.ցի.    
պապապապահահահահանջենջենջենջեցի՞ որ մարդս ինքցի՞ որ մարդս ինքցի՞ որ մարդս ինքցի՞ որ մարդս ինքզինզինզինզինքը չարչրքը չարչրքը չարչրքը չարչրկէ,կէ,կէ,կէ,    
կամ՝ գլուկամ՝ գլուկամ՝ գլուկամ՝ գլուխը խոխը խոխը խոխը խոնարնարնարնարհեցհեցհեցհեցնէ, ինչնէ, ինչնէ, ինչնէ, ինչպէս եղէպէս եղէպէս եղէպէս եղէգը հոգը հոգը հոգը հո----

վին դիվին դիվին դիվին դիմաց,մաց,մաց,մաց,    
կամ՝ քուրկամ՝ քուրկամ՝ քուրկամ՝ քուրձի եւ մոձի եւ մոձի եւ մոձի եւ մոխիխիխիխիրի վրայ պառրի վրայ պառրի վրայ պառրի վրայ պառկիկիկիկի::::    
Ա՞յս է քու ծոԱ՞յս է քու ծոԱ՞յս է քու ծոԱ՞յս է քու ծոմամամամապապապապահուհուհուհութիւն կոթիւն կոթիւն կոթիւն կոչածդչածդչածդչածդ    
եւ տիեւ տիեւ տիեւ տիրոջ ընրոջ ընրոջ ընրոջ ընդուդուդուդունենենենելի օրըլի օրըլի օրըլի օրը::::    
ՈՈՈՈ´́́́չ,չ,չ,չ,----    կկկկ’’’’ըսէ Տէըսէ Տէըսէ Տէըսէ Տէրը,րը,րը,րը,----    ծոծոծոծոմամամամապապապապահուհուհուհութիւնը աթիւնը աթիւնը աթիւնը ա´́́́յն յն յն յն 

ատեն միայն իմ ատեն միայն իմ ատեն միայն իմ ատեն միայն իմ     
ուուուուզազազազածիս պէս կծիս պէս կծիս պէս կծիս պէս կ’’’’ըլըլըլըլլայ՝լայ՝լայ՝լայ՝    
երբ դադերբ դադերբ դադերբ դադրիս անիրիս անիրիս անիրիս անիրարարարաւոււոււոււութիւն գորթիւն գորթիւն գորթիւն գործեծեծեծելէ,լէ,լէ,լէ,    
դադդադդադդադրեցրեցրեցրեցնես վանես վանես վանես վաճառճառճառճառքի մէջ ըրած խարքի մէջ ըրած խարքի մէջ ըրած խարքի մէջ ըրած խարդադադադախուխուխուխու----

թիւնթիւնթիւնթիւններդ,ներդ,ներդ,ներդ,    
ազատ թոազատ թոազատ թոազատ թողուս հարսղուս հարսղուս հարսղուս հարստատատատահարհարհարհարուածուածուածուածնենենեներըրըրըրը    
եւ անոնց պարտեւ անոնց պարտեւ անոնց պարտեւ անոնց պարտքին անիքին անիքին անիքին անիրաւ մուրրաւ մուրրաւ մուրրաւ մուրհակհակհակհակննննեեեերը րը րը րը 

պատպատպատպատռես,ռես,ռես,ռես,    
երբ հացդ անօթիերբ հացդ անօթիերբ հացդ անօթիերբ հացդ անօթիին հետ բաժին հետ բաժին հետ բաժին հետ բաժնես,նես,նես,նես,    
անանանանտուն աղտուն աղտուն աղտուն աղքատքատքատքատնենենեները տունդ ընրը տունդ ընրը տունդ ընրը տունդ ընդուդուդուդունիս,նիս,նիս,նիս,    
զգեստ տաս անոր՝ որ կը տեսզգեստ տաս անոր՝ որ կը տեսզգեստ տաս անոր՝ որ կը տեսզգեստ տաս անոր՝ որ կը տեսնես թէ մերկ է,նես թէ մերկ է,նես թէ մերկ է,նես թէ մերկ է,    
եւ ընեւ ընեւ ընեւ ընտատատատանիքդ ու զանիքդ ու զանիքդ ու զանիքդ ու զաւակդ չզրկեսւակդ չզրկեսւակդ չզրկեսւակդ չզրկես::::    
Եթէ դադԵթէ դադԵթէ դադԵթէ դադրիս տկարրիս տկարրիս տկարրիս տկարնենենեները հարսրը հարսրը հարսրը հարստատատատահահահահարերերերելէ,լէ,լէ,լէ,    
ուուուուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն սպառրուն սպառրուն սպառրուն սպառնանանանալէ եւ անոնց մալէ եւ անոնց մալէ եւ անոնց մալէ եւ անոնց մասին սին սին սին 

զրպարզրպարզրպարզրպարտուտուտուտութիւն թիւն թիւն թիւն ընեընեընեընելէ,լէ,լէ,լէ,    
եւ փոեւ փոեւ փոեւ փոխախախախարէրէրէրէնը յօնը յօնը յօնը յօժար սրտով հացդ անօթիժար սրտով հացդ անօթիժար սրտով հացդ անօթիժար սրտով հացդ անօթիին ին ին ին 

տաստաստաստաս    
ու կաու կաու կաու կարօտրօտրօտրօտեալեալեալեալնենենեները կշտացրը կշտացրը կշտացրը կշտացնես,...նես,...նես,...նես,...    
Եթէ ՇաԵթէ ՇաԵթէ ՇաԵթէ Շաբաբաբաբաթը իմ սուրբ օրսթը իմ սուրբ օրսթը իմ սուրբ օրսթը իմ սուրբ օրս    
ոտոտոտոտնանանանակոխ չըկոխ չըկոխ չըկոխ չընես քու գորնես քու գորնես քու գորնես քու գործեծեծեծերովդ,րովդ,րովդ,րովդ,    
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եթէ Ասեթէ Ասեթէ Ասեթէ Աստուտուտուտուծոյ նուիրծոյ նուիրծոյ նուիրծոյ նուիրուած Շաուած Շաուած Շաուած Շաբաթ օրը ուբաթ օրը ուբաթ օրը ուբաթ օրը ուրարարարա----
խախախախարարրարրարրար    

ու նուիու նուիու նուիու նուիրարարարական հական հական հական համամամամարես,րես,րես,րես,    
եւ զայն պատեւ զայն պատեւ զայն պատեւ զայն պատուես՝ քու ճամուես՝ քու ճամուես՝ քու ճամուես՝ քու ճամբաբաբաբանենենեներէդ,րէդ,րէդ,րէդ,    
քու ցանքու ցանքու ցանքու ցանկուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւններդ կաներդ կաներդ կաներդ կատատատատարերերերելէ եւ դալէ եւ դալէ եւ դալէ եւ դատարտարտարտար----

կակակակաբաբաբաբանունունունութեթեթեթենէ հենէ հենէ հենէ հեռու մնառու մնառու մնառու մնալով,լով,լով,լով,    
այն ատեն Ասայն ատեն Ասայն ատեն Ասայն ատեն Աստուծտուծտուծտուծմով պիմով պիմով պիմով պիտի ուտի ուտի ուտի ուրարարարախախախախանաս,նաս,նաս,նաս,    
պիպիպիպիտի բարձտի բարձտի բարձտի բարձրացրացրացրացնեմ քեզ երկնեմ քեզ երկնեմ քեզ երկնեմ քեզ երկրի վրայ,րի վրայ,րի վրայ,րի վրայ,    
եւ քու հօրդ՝ Յաեւ քու հօրդ՝ Յաեւ քու հօրդ՝ Յաեւ քու հօրդ՝ Յակոկոկոկոբի խոսբի խոսբի խոսբի խոստատատատացած օրհցած օրհցած օրհցած օրհնունունունու----

թիւնս քոթիւնս քոթիւնս քոթիւնս քո´́́́ւկդ պիւկդ պիւկդ պիւկդ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայլայլայլայ» » » » (Ես 58.3(Ես 58.3(Ես 58.3(Ես 58.3----7,97,97,97,9----10,1310,1310,1310,13----14)14)14)14)::::    
ՈՈՈՈ՜՜՜՜րրրրքաքաքաքան պարզ է ու յստակ Ասն պարզ է ու յստակ Ասն պարզ է ու յստակ Ասն պարզ է ու յստակ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքըքըքըքը::::    ԱսԱսԱսԱս----

տուտուտուտուծոյ պածոյ պածոյ պածոյ պահանհանհանհանջած պաջած պաջած պաջած պահեհեհեհեցոցոցոցողուղուղուղութիւնը աթիւնը աթիւնը աթիւնը ա´́́́յս էյս էյս էյս է::::    ՈւղՈւղՈւղՈւղղումն ղումն ղումն ղումն 
է մեր կեանէ մեր կեանէ մեր կեանէ մեր կեանքին, սրբագքին, սրբագքին, սրբագքին, սրբագրուրուրուրութիւնն է մեր թեթիւնն է մեր թեթիւնն է մեր թեթիւնն է մեր թերարարարացումցումցումցումնենենենե----
րուն, բարուն, բարուն, բարուն, բարերերերեփոփոփոփոխումն ու բարխումն ու բարխումն ու բարխումն ու բարւուուուոքումն է մարդքումն է մարդքումն է մարդքումն է մարդկակակակային եւ յին եւ յին եւ յին եւ 
ընընընընտատատատանենենենեկան մեր յական մեր յական մեր յական մեր յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն, հասրուն, հասրուն, հասրուն, հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղու----
թիւնն է բաթիւնն է բաթիւնն է բաթիւնն է բարորորորոյայայայական ամուր եւկան ամուր եւկան ամուր եւկան ամուր եւ    օրհօրհօրհօրհնանանանաբեր սկզբունքբեր սկզբունքբեր սկզբունքբեր սկզբունքնենենենե----
րուն, գիրուն, գիրուն, գիրուն, գիտակտակտակտակցումն է մեր պացումն է մեր պացումն է մեր պացումն է մեր պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութիւնթիւնթիւնթիւննենենենե----
րուն եւ դերուն եւ դերուն եւ դերուն եւ դերինրինրինրին::::    Եւ այս բոԵւ այս բոԵւ այս բոԵւ այս բոլոլոլոլորը կեանրը կեանրը կեանրը կեանքը ղեքը ղեքը ղեքը ղեկակակակավավավավարող րող րող րող 
սկզբունքսկզբունքսկզբունքսկզբունքներ եններ եններ եններ են::::    

Մեծ ՊահՄեծ ՊահՄեծ ՊահՄեծ Պահքը տարքը տարքը տարքը տարւոյն մէջ ինքւոյն մէջ ինքւոյն մէջ ինքւոյն մէջ ինքնակրնակրնակրնակրթութութութումի շրջան մի շրջան մի շրջան մի շրջան 
մըն է, ումըն է, ումըն է, ումըն է, ուրեմն, ուր կեանրեմն, ուր կեանրեմն, ուր կեանրեմն, ուր կեանքի այսքի այսքի այսքի այս    սկզբունքսկզբունքսկզբունքսկզբունքնենենեներով կը րով կը րով կը րով կը 
դաստդաստդաստդաստիիիիաաաարակրակրակրակուինք ու կը վեուինք ու կը վեուինք ու կը վեուինք ու կը վերարարարադաստդաստդաստդաստիիիիաաաարակրակրակրակուինք՝ Ասուինք՝ Ասուինք՝ Ասուինք՝ Աս----
տուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքին հաքին հաքին հաքին հաղորդ դառղորդ դառղորդ դառղորդ դառնանանանալով եւ իր շունլով եւ իր շունլով եւ իր շունլով եւ իր շունչին մէջ չին մէջ չին մէջ չին մէջ 
աճեաճեաճեաճելովլովլովլով::::    

ԺաԺաԺաԺամամամամանանանանակավկավկավկավրէ՞պրէ՞պրէ՞պրէ՞պ::::    ԵրԵրԵրԵրբեբեբեբե´́́́քքքք::::    ՏեՏեՏեՏեսանք վեսանք վեսանք վեսանք վերեւ մէկ ամրեւ մէկ ամրեւ մէկ ամրեւ մէկ ամ----
փոփ պատփոփ պատփոփ պատփոփ պատկեկեկեկերըրըրըրը        մեղմեղմեղմեղքի պտուղքի պտուղքի պտուղքի պտուղնենենեներունրունրունրուն::::    

Իսկ ի՞նչԻսկ ի՞նչԻսկ ի՞նչԻսկ ի՞նչ    են պտուղեն պտուղեն պտուղեն պտուղնենենեները Ասրը Ասրը Ասրը Աստուտուտուտուծծծծոյ պաոյ պաոյ պաոյ պահանհանհանհանջած այս ջած այս ջած այս ջած այս 
պապապապահեհեհեհեցոցոցոցողուղուղուղութեանթեանթեանթեան::::    ԴարձԴարձԴարձԴարձեալ Ասեալ Ասեալ Ասեալ Աստուտուտուտուծոյ բերծոյ բերծոյ բերծոյ բերնէն լսենէն լսենէն լսենէն լսեցէք ցէք ցէք ցէք 
իր բոիր բոիր բոիր բոլոր խոսլոր խոսլոր խոսլոր խոստումտումտումտումնենենեներըրըրըրը    անոնց՝ որոնք կը կաանոնց՝ որոնք կը կաանոնց՝ որոնք կը կաանոնց՝ որոնք կը կատատատատարեն րեն րեն րեն 
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ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքը,քը,քը,քը,    իրենք զիիրենք զիիրենք զիիրենք զիրենք հերենք հերենք հերենք հեռու պառու պառու պառու պահեհեհեհելով (= պալով (= պալով (= պալով (= պա----
հեհեհեհեցոցոցոցողուղուղուղութիւն) վեթիւն) վեթիւն) վեթիւն) վերորորորոյիշյիշյիշյիշեալ չաեալ չաեալ չաեալ չարիքրիքրիքրիքնենենեներէն.րէն.րէն.րէն.----    

,,,,Այն ատեն քու լոյսդ արԱյն ատեն քու լոյսդ արԱյն ատեն քու լոյսդ արԱյն ատեն քու լոյսդ արշաշաշաշալոյլոյլոյլոյսի պէս պիսի պէս պիսի պէս պիսի պէս պիտի բացտի բացտի բացտի բացուիուիուիուի    
եւ դուն պիեւ դուն պիեւ դուն պիեւ դուն պիտի բժշկուիս,տի բժշկուիս,տի բժշկուիս,տի բժշկուիս,    
արարարարդադադադարուրուրուրութիւնդ քեզ պիթիւնդ քեզ պիթիւնդ քեզ պիթիւնդ քեզ պիտի առաջտի առաջտի առաջտի առաջնորնորնորնորդէդէդէդէ    
եւ Ասեւ Ասեւ Ասեւ Աստուտուտուտուծոյ փառծոյ փառծոյ փառծոյ փառքը թիքը թիքը թիքը թիկունքդ պիկունքդ պիկունքդ պիկունքդ պիտի պաշտտի պաշտտի պաշտտի պաշտպապապապանէնէնէնէ::::    
Այն ատեն երբ կանԱյն ատեն երբ կանԱյն ատեն երբ կանԱյն ատեն երբ կանչես՝ պիչես՝ պիչես՝ պիչես՝ պիտի հաստի հաստի հաստի հասնի քենի քենի քենի քեզիզիզիզի::::............    
Այն ատեն նոյԱյն ատեն նոյԱյն ատեն նոյԱյն ատեն նոյնիսկ խանիսկ խանիսկ խանիսկ խաւար ըլւար ըլւար ըլւար ըլլաս՝ պիլաս՝ պիլաս՝ պիլաս՝ պիտի լուտի լուտի լուտի լուսասասասաւորւորւորւոր----

ուիս,ուիս,ուիս,ուիս,    
մթումթումթումթութիւնդ կէթիւնդ կէթիւնդ կէթիւնդ կէսօրսօրսօրսօրուան ուան ուան ուան լոյլոյլոյլոյսի պիսի պիսի պիսի պիտի փոխտի փոխտի փոխտի փոխուի.ուի.ուի.ուի.    
ԱստԱստԱստԱստուած իուած իուած իուած ի´́́́նք պինք պինք պինք պիտի առաջտի առաջտի առաջտի առաջնորնորնորնորդէ քեզ միշտ,դէ քեզ միշտ,դէ քեզ միշտ,դէ քեզ միշտ,    
պիպիպիպիտի բատի բատի բատի բաւաւաւաւարարարարարէ բորէ բորէ բորէ բոլոր ցանլոր ցանլոր ցանլոր ցանկուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւններդ.ներդ.ներդ.ներդ.    
պիպիպիպիտի զօտի զօտի զօտի զօրացրացրացրացնէ ոսնէ ոսնէ ոսնէ ոսկորկորկորկորներդ,ներդ,ներդ,ներդ,    
եւ դուն ջրաեւ դուն ջրաեւ դուն ջրաեւ դուն ջրալից պարլից պարլից պարլից պարտէզտէզտէզտէզ    
ու մշտաու մշտաու մշտաու մշտահոս աղհոս աղհոս աղհոս աղբիւր պիբիւր պիբիւր պիբիւր պիտի դառտի դառտի դառտի դառնասնասնասնաս::::............    
Այն ատեն ԱսԱյն ատեն ԱսԱյն ատեն ԱսԱյն ատեն Աստուծտուծտուծտուծմով պիմով պիմով պիմով պիտի ուտի ուտի ուտի ուրարարարախախախախանաս,նաս,նաս,նաս,    
պիպիպիպիտի բարձտի բարձտի բարձտի բարձրացրացրացրացննննեմ քեզ երկեմ քեզ երկեմ քեզ երկեմ քեզ երկրի վրայրի վրայրի վրայրի վրայ    
եւ քու հօրդ՝ Յաեւ քու հօրդ՝ Յաեւ քու հօրդ՝ Յաեւ քու հօրդ՝ Յակոկոկոկոբի խոսբի խոսբի խոսբի խոստատատատացած օրհցած օրհցած օրհցած օրհնունունունութիւնդ թիւնդ թիւնդ թիւնդ 

քոքոքոքո´́́́ւկդ պիւկդ պիւկդ պիւկդ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայլայլայլայ» » » » (Ես 58. 8(Ես 58. 8(Ես 58. 8(Ես 58. 8----9,11,14)9,11,14)9,11,14)9,11,14)::::    
ՈրՈրՈրՈրքան որ իրաքան որ իրաքան որ իրաքան որ իրական են պատկան են պատկան են պատկան են պատուիուիուիուիրարարարանանանանազանզանզանզանցուցուցուցութեան թեան թեան թեան 

(= (= (= (= մեղմեղմեղմեղքին) հեքին) հեքին) հեքին) հետետետետեւանքւանքւանքւանքնենենեները, նոյնրը, նոյնրը, նոյնրը, նոյնքան իրաքան իրաքան իրաքան իրական է պատկան է պատկան է պատկան է պատուուուու----
իիիիրարարարանանանանապապապապահուհուհուհութեան (= պաթեան (= պաթեան (= պաթեան (= պահեհեհեհեցոցոցոցողուղուղուղութեան) բեթեան) բեթեան) բեթեան) բերած օրհրած օրհրած օրհրած օրհ----
նունունունութիւնը, Ասթիւնը, Ասթիւնը, Ասթիւնը, Աստուտուտուտուծոծոծոծո´́́́յ օրհյ օրհյ օրհյ օրհնունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Եւ այդ օրհԵւ այդ օրհԵւ այդ օրհԵւ այդ օրհնունունունու----
թիւնը լութիւնը լութիւնը լութիւնը լուսասասասաւուուուորուրուրուրութեան, բժշկութեան, բժշկութեան, բժշկութեան, բժշկութեան, արթեան, արթեան, արթեան, արդադադադարուրուրուրութեան եւ թեան եւ թեան եւ թեան եւ 
ամեամեամեամենանանանալից յալից յալից յալից յաջոջոջոջողուղուղուղութեանթեանթեանթեան    այս խոսայս խոսայս խոսայս խոստումտումտումտումնենենեները չեն վերը չեն վերը չեն վերը չեն վերարարարա----
բեբեբեբերիր անրիր անրիր անրիր անդեդեդեդենանանանակակակականին, այլ ներնին, այլ ներնին, այլ ներնին, այլ ներկայ մեր կեանկայ մեր կեանկայ մեր կեանկայ մեր կեանքին, աքին, աքին, աքին, ա´́́́յս յս յս յս 
աշաշաշաշխարխարխարխարհին, ահին, ահին, ահին, ա´́́́յս յս յս յս ,,,,երկերկերկերկրի վրարի վրարի վրարի վրայյյյ»»»»::::    

Եւ ԱսԵւ ԱսԵւ ԱսԵւ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը անքը անքը անքը անդառդառդառդառնանանանալի էլի էլի էլի է::::    
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ՔԱՌԱՍՆՕՐԵԱՅՔԱՌԱՍՆՕՐԵԱՅՔԱՌԱՍՆՕՐԵԱՅՔԱՌԱՍՆՕՐԵԱՅ    ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆ    

    
,,,,ԱպաԱպաԱպաԱպաշաշաշաշաւեւեւեւեցէքցէքցէքցէք    եւ դարեւ դարեւ դարեւ դարձաձաձաձա----

րուք՝ ի ջնջել զմեղս ձեր, որրուք՝ ի ջնջել զմեղս ձեր, որրուք՝ ի ջնջել զմեղս ձեր, որրուք՝ ի ջնջել զմեղս ձեր, որպէս պէս պէս պէս 
զի եկեսզի եկեսզի եկեսզի եկեսցեն ժացեն ժացեն ժացեն ժամամամամանակք նակք նակք նակք 
հանգստհանգստհանգստհանգստեան յեեան յեեան յեեան յերերերերեսաց Տեառնսաց Տեառնսաց Տեառնսաց Տեառն»»»»::::
            ((((Գրծ 3.19և20)Գրծ 3.19և20)Գրծ 3.19և20)Գրծ 3.19և20)    

    
Մեր կեանՄեր կեանՄեր կեանՄեր կեանքին մէջ ուքին մէջ ուքին մէջ ուքին մէջ ունինք սա շրջանինք սա շրջանինք սա շրջանինք սա շրջանը, որ կը կոչնը, որ կը կոչնը, որ կը կոչնը, որ կը կոչուի ուի ուի ուի 

ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցացացացական Մեծ Պահքկան Մեծ Պահքկան Մեծ Պահքկան Մեծ Պահք::::    ՔաՔաՔաՔառասռասռասռասնօրնօրնօրնօրեայ շրջան մըն է եայ շրջան մըն է եայ շրջան մըն է եայ շրջան մըն է 
անիանիանիանիկա, ուր Ասկա, ուր Ասկա, ուր Ասկա, ուր Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ հաւաւաւաւատատատատացող մարցող մարցող մարցող մարդը կը հրադը կը հրադը կը հրադը կը հրաւիրւիրւիրւիր----
ուի ժաուի ժաուի ժաուի ժամամամամանանանանակի մը հակի մը հակի մը հակի մը համար ինքմար ինքմար ինքմար ինքնամնամնամնամփոփփոփփոփփոփուեուեուեուելու եւ խորլու եւ խորլու եւ խորլու եւ խոր----
հեհեհեհելու իր մալու իր մալու իր մալու իր մասին՝ որոշ մտասին՝ որոշ մտասին՝ որոշ մտասին՝ որոշ մտահոհոհոհոգուգուգուգութեան մը լոյթեան մը լոյթեան մը լոյթեան մը լոյսին տակսին տակսին տակսին տակ::::    

ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս նուապէս նուապէս նուապէս նուազազազազագոյն գիգոյն գիգոյն գիգոյն գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունենենենեցող ցող ցող ցող 
մարմարմարմարդը անդը անդը անդը անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն կը խորրէն կը խորրէն կը խորրէն կը խորհի ու կը մտահի ու կը մտահի ու կը մտահի ու կը մտահոգհոգհոգհոգուի իր ուի իր ուի իր ուի իր 
մարմմարմմարմմարմնինինինի        առողջ պահառողջ պահառողջ պահառողջ պահպապապապանունունունութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար, նոյնմար, նոյնմար, նոյնմար, նոյնպէս ալ պէս ալ պէս ալ պէս ալ 
հահահահաւատւատւատւատքի գիքի գիքի գիքի գիտակտակտակտակցուցուցուցութեան եկած ոեթեան եկած ոեթեան եկած ոեթեան եկած ոեւէ անւէ անւէ անւէ անհատհատհատհատ        բնաբնաբնաբնակակակակա----
նօնօնօնօրէն պէտք է խորրէն պէտք է խորրէն պէտք է խորրէն պէտք է խորհի եւ մտահի եւ մտահի եւ մտահի եւ մտահոգհոգհոգհոգուի իր հոգիուի իր հոգիուի իր հոգիուի իր հոգիին առողջ ին առողջ ին առողջ ին առողջ 
պահպահպահպահպապապապանունունունութեան հաթեան հաթեան հաթեան համարմարմարմար::::    ԳիԳիԳիԳիտենք թէ ոտենք թէ ոտենք թէ ոտենք թէ ո՜՜՜՜րրրրքան հրաքան հրաքան հրաքան հրատատատատա----
րարարարակուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւններ կան առողներ կան առողներ կան առողներ կան առողջաջաջաջապապապապահահահահական կական կական կական կանոննոննոննոննենենեներու րու րու րու 
մամամամասին, որոնց նպասին, որոնց նպասին, որոնց նպասին, որոնց նպատակն է մարտակն է մարտակն է մարտակն է մարդուն մարդուն մարդուն մարդուն մարմիմիմիմինը որոշ նը որոշ նը որոշ նը որոշ 
կշռոյկշռոյկշռոյկշռոյթի եւ կարթի եւ կարթի եւ կարթի եւ կարգագագագապապապապահուհուհուհութեանթեանթեանթեան    ենենենենթարթարթարթարկեկեկեկելով ապալով ապալով ապալով ապահոհոհոհովել վել վել վել 
անոր առողանոր առողանոր առողանոր առողջուջուջուջութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը    եւ հնաեւ հնաեւ հնաեւ հնարարարարաւուուուորին չափ ցարին չափ ցարին չափ ցարին չափ ցաւէ ու տաւէ ու տաւէ ու տաւէ ու տա----
ռառառառապանպանպանպանքէ զերծ կեանք մըքէ զերծ կեանք մըքէ զերծ կեանք մըքէ զերծ կեանք մը::::    ԽորԽորԽորԽորհող անհող անհող անհող անձը անձը անձը անձը անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօ----
րէն կրէն կրէն կրէն կ’’’’անդանդանդանդրարարարադառդառդառդառնայ թէ պէտք է ըլնայ թէ պէտք է ըլնայ թէ պէտք է ըլնայ թէ պէտք է ըլլան նալան նալան նալան նաեւ,եւ,եւ,եւ,        ինչինչինչինչպէս պէս պէս պէս 
արարարարդադադադարեւ կան, առողրեւ կան, առողրեւ կան, առողրեւ կան, առողջաջաջաջապապապապահահահահական կական կական կական կանոննոննոննոններներներներ    եւ պայեւ պայեւ պայեւ պայ----
մանմանմանմաններ՝ներ՝ներ՝ներ՝    մարմարմարմարդուն հոգիդուն հոգիդուն հոգիդուն հոգիին հաին հաին հաին համարմարմարմար::::    ԿաԿաԿաԿանոննոննոննոններ, որոնց ներ, որոնց ներ, որոնց ներ, որոնց 
նպանպանպանպատակն է մարտակն է մարտակն է մարտակն է մարդուս հոդուս հոդուս հոդուս հոգեգեգեգեկան ձգտումկան ձգտումկան ձգտումկան ձգտումնենենեները կարրը կարրը կարրը կարգագագագա----
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պապապապահուհուհուհութեան ենթեան ենթեան ենթեան ենթարթարթարթարկեկեկեկելով եւ ուղլով եւ ուղլով եւ ուղլով եւ ուղղեղեղեղելով՝լով՝լով՝լով՝    աաաապապապապահոհոհոհովել վել վել վել 
անոր հոանոր հոանոր հոանոր հոգեգեգեգեկան առողկան առողկան առողկան առողջուջուջուջութիւնը եւ երթիւնը եւ երթիւնը եւ երթիւնը եւ երջանջանջանջանկուկուկուկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ շունծոյ շունծոյ շունծոյ շունչէն քաղչէն քաղչէն քաղչէն քաղուած այդ կաուած այդ կաուած այդ կաուած այդ կանոննոննոննոննենենեներուն մարուն մարուն մարուն մա----
սին է որ կը հրասին է որ կը հրասին է որ կը հրասին է որ կը հրաւիրւիրւիրւիրուինք մտաուինք մտաուինք մտաուինք մտածեծեծեծելու՝լու՝լու՝լու՝    Մեծ ՊահՄեծ ՊահՄեծ ՊահՄեծ Պահքի քաքի քաքի քաքի քա----
ռասռասռասռասնօրնօրնօրնօրեայ այս շրջաեայ այս շրջաեայ այս շրջաեայ այս շրջանիննիննիննին::::    

ԿեդԿեդԿեդԿեդրորորորոնացնացնացնացնենք մեր մտանենք մեր մտանենք մեր մտանենք մեր մտածումծումծումծումնենենեները երրը երրը երրը երկու հիմկու հիմկու հիմկու հիմնանանանա----
կան կէկան կէկան կէկան կէտետետետերու, Մերու, Մերու, Մերու, Մեծ Պահծ Պահծ Պահծ Պահքի ապաշքի ապաշքի ապաշքի ապաշխախախախարուրուրուրութեան օրեթեան օրեթեան օրեթեան օրերու րու րու րու 
40 40 40 40 թիւին եւ ապաշթիւին եւ ապաշթիւին եւ ապաշթիւին եւ ապաշխախախախարուրուրուրութեան էութեան էութեան էութեան էութեան շուրջթեան շուրջթեան շուրջթեան շուրջ::::    

ՏեսՏեսՏեսՏեսնենք նախ,նենք նախ,նենք նախ,նենք նախ,        թէ ինթէ ինթէ ինթէ ինչո՞ւ մեր եկեչո՞ւ մեր եկեչո՞ւ մեր եկեչո՞ւ մեր եկեղեղեղեղեցինցինցինցին    քաքաքաքառառառառասուն սուն սուն սուն 
օրեօրեօրեօրերու երրու երրու երրու երկար այս շրջակար այս շրջակար այս շրջակար այս շրջանընընընը    սահսահսահսահմամամամանած է ապաշնած է ապաշնած է ապաշնած է ապաշխախախախարուրուրուրու----
թեան եւ պաթեան եւ պաթեան եւ պաթեան եւ պահեհեհեհեցոցոցոցողուղուղուղութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար, եւ զայդ սահմար, եւ զայդ սահմար, եւ զայդ սահմար, եւ զայդ սահմամամամանած նած նած նած 
է Զաէ Զաէ Զաէ Զատիտիտիտիկի տօկի տօկի տօկի տօնէն աննէն աննէն աննէն անմիմիմիմիջաջաջաջապէս առաջպէս առաջպէս առաջպէս առաջ::::    

ՕրեՕրեՕրեՕրերու 40 թիւը խորհրրու 40 թիւը խորհրրու 40 թիւը խորհրրու 40 թիւը խորհրդադադադանիշ թիւ մըն է պարնիշ թիւ մըն է պարնիշ թիւ մըն է պարնիշ թիւ մըն է պարզազազազա----
պէսպէսպէսպէս::::    Մեր ապաշՄեր ապաշՄեր ապաշՄեր ապաշխախախախարուրուրուրութեան քաթեան քաթեան քաթեան քառառառառասունսունսունսունքը նմաքը նմաքը նմաքը նմանունունունու----
թիւնն է Իսթիւնն է Իսթիւնն է Իսթիւնն է Իսրարարարայէլի ժոյէլի ժոյէլի ժոյէլի ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին անադին անադին անադին անապապապապատին մէջ անտին մէջ անտին մէջ անտին մէջ ան----
ցուցուցուցուցած քացած քացած քացած քառասռասռասռասնամնամնամնամեայ շրջաեայ շրջաեայ շրջաեայ շրջանիննիննիննին::::    Այդ նմաԱյդ նմաԱյդ նմաԱյդ նմանունունունութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
մենք կրնանք տեսմենք կրնանք տեսմենք կրնանք տեսմենք կրնանք տեսնել հենել հենել հենել հետեւտեւտեւտեւեալ հինգ կէեալ հինգ կէեալ հինգ կէեալ հինգ կէտետետետերուն մէջ.րուն մէջ.րուն մէջ.րուն մէջ.----    

    
1.1.1.1.----    ՓԱՓԱՓԱՓԱԽՈՒՍՏ ԵԳԻՊԽՈՒՍՏ ԵԳԻՊԽՈՒՍՏ ԵԳԻՊԽՈՒՍՏ ԵԳԻՊՏՈՏՈՏՈՏՈՍԻ ԳԵՍԻ ԳԵՍԻ ԳԵՍԻ ԳԵՐՈՒՐՈՒՐՈՒՐՈՒԹԵԹԵԹԵԹԵՆԷՆՆԷՆՆԷՆՆԷՆ::::    ԵբԵբԵբԵբրարարարա----

յեյեյեյեցի ժոցի ժոցի ժոցի ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը Եգիպդը Եգիպդը Եգիպդը Եգիպտոտոտոտոսի մէջ ստրկուսի մէջ ստրկուսի մէջ ստրկուսի մէջ ստրկութեան կաթեան կաթեան կաթեան կա----
պանքպանքպանքպանքնենենեներուն մէջ տարուն մէջ տարուն մէջ տարուն մէջ տառառառառապեպեպեպելով հանլով հանլով հանլով հանդերձ, չմտադերձ, չմտադերձ, չմտադերձ, չմտածեց այդ ծեց այդ ծեց այդ ծեց այդ 
գեգեգեգերուրուրուրութեթեթեթենէն դուրս գանէն դուրս գանէն դուրս գանէն դուրս գալու մալու մալու մալու մասին, մինսին, մինսին, մինսին, մինչեւ որ եկաւ Ասչեւ որ եկաւ Ասչեւ որ եկաւ Ասչեւ որ եկաւ Աս----
տուտուտուտուծոյ սահծոյ սահծոյ սահծոյ սահմամամամանած ազանած ազանած ազանած ազատատատատարարարարարը եւ զիրը եւ զիրը եւ զիրը եւ զիրենքրենքրենքրենք    ազաազաազաազատեց տեց տեց տեց 
ստրկուստրկուստրկուստրկութեան կաթեան կաթեան կաթեան կապանքպանքպանքպանքնենենեներէնրէնրէնրէն::::    Բայց ազաԲայց ազաԲայց ազաԲայց ազատուտուտուտութեան իրաթեան իրաթեան իրաթեան իրա----
ւունւունւունւունքը վաքը վաքը վաքը վայեյեյեյելելելելելու հալու հալու հալու համարմարմարմար    ԻսԻսԻսԻսրարարարայէյէյէյէլը պէտք էր գին մը լը պէտք էր գին մը լը պէտք էր գին մը լը պէտք էր գին մը 
վճավճավճավճարէր, արրէր, արրէր, արրէր, արժաժաժաժանի ըլնի ըլնի ըլնի ըլլալալալալու հալու հալու հալու համար անոր,մար անոր,մար անոր,մար անոր,    եւ այդ գինն էր եւ այդ գինն էր եւ այդ գինն էր եւ այդ գինն էր 
որ ձեոր ձեոր ձեոր ձեւով մը վճաւով մը վճաւով մը վճաւով մը վճարեց 40 տարեց 40 տարեց 40 տարեց 40 տարիրիրիրինենենեներու անարու անարու անարու անապապապապատատատատային իր յին իր յին իր յին իր 
կեանկեանկեանկեանքովքովքովքով::::    Մեր ազաՄեր ազաՄեր ազաՄեր ազատագտագտագտագրուրուրուրութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի ձեռսի ձեռսի ձեռսի ձեռքով քով քով քով 
ստաստաստաստացած ենք մենք, ձրի որցած ենք մենք, ձրի որցած ենք մենք, ձրի որցած ենք մենք, ձրի որպէս շնորհք. բայց այդ ազապէս շնորհք. բայց այդ ազապէս շնորհք. բայց այդ ազապէս շնորհք. բայց այդ ազա----
տուտուտուտութեան արթեան արթեան արթեան արժաժաժաժանի ըլնի ըլնի ըլնի ըլլալալալալու եւ անոր յարլու եւ անոր յարլու եւ անոր յարլու եւ անոր յարգը գիտգը գիտգը գիտգը գիտնանանանալու լու լու լու 
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հահահահամարմարմարմար    մենք քամենք քամենք քամենք քառասռասռասռասնօրնօրնօրնօրեայ կաեայ կաեայ կաեայ կամամամամաւոր մեկոււոր մեկոււոր մեկոււոր մեկուսասասասացում ցում ցում ցում 
մըն է որ կը փորմըն է որ կը փորմըն է որ կը փորմըն է որ կը փորձենք ապձենք ապձենք ապձենք ապրիլրիլրիլրիլ::::    

    
2.2.2.2.----    ԹԱԹԱԹԱԹԱՓԱՓԱՓԱՓԱՌՈՒՄ ԱՆԱՌՈՒՄ ԱՆԱՌՈՒՄ ԱՆԱՌՈՒՄ ԱՆԱՊԱՊԱՊԱՊԱՏԻՆ ՄԷՋՏԻՆ ՄԷՋՏԻՆ ՄԷՋՏԻՆ ՄԷՋ::::    ԵբԵբԵբԵբրարարարայեյեյեյեցի ժոցի ժոցի ժոցի ժո----

ղողողողովուվուվուվուրրրրդը 40 տադը 40 տադը 40 տադը 40 տարի թարի թարի թարի թափափափափառեռեռեռեցաւ անացաւ անացաւ անացաւ անապապապապատին մէջ սորտին մէջ սորտին մէջ սորտին մէջ սոր----
վեվեվեվելու հալու հալու հալու համար թէ իմար թէ իմար թէ իմար թէ ի´́́́նչնչնչնչպէսպէսպէսպէս    ԱստԱստԱստԱստուած անաուած անաուած անաուած անապապապապատի ամատի ամատի ամատի ամա----
յույույույութեան մէջ իսկ կը կեթեան մէջ իսկ կը կեթեան մէջ իսկ կը կեթեան մէջ իսկ կը կերակրակրակրակրէ իր ժորէ իր ժորէ իր ժորէ իր ժողողողողովուրդը մավուրդը մավուրդը մավուրդը մանանանանանանանանա----
յով եւ ամուլ ժայյով եւ ամուլ ժայյով եւ ամուլ ժայյով եւ ամուլ ժայռէն իսկռէն իսկռէն իսկռէն իսկ    ջուր կը բղխեցջուր կը բղխեցջուր կը բղխեցջուր կը բղխեցնէ՝ անոնց պանէ՝ անոնց պանէ՝ անոնց պանէ՝ անոնց պա----
պապապապակը անկը անկը անկը անցըցըցըցընենենենելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Մեր քաՄեր քաՄեր քաՄեր քառառառառասունսունսունսունքը նոյնքը նոյնքը նոյնքը նոյնպէս պէս պէս պէս 
թաթաթաթափափափափառում մըն էռում մըն էռում մըն էռում մըն է::::    ԹաԹաԹաԹափափափափառում՝ մեր հոռում՝ մեր հոռում՝ մեր հոռում՝ մեր հոգիգիգիգինենենեներու անարու անարու անարու անա----
պապապապատին մէջ,տին մէջ,տին մէջ,տին մէջ,        որորորորպէսպէսպէսպէսզի սորզի սորզի սորզի սորվինք թէ իվինք թէ իվինք թէ իվինք թէ ի´́́́նչնչնչնչպէս Աստպէս Աստպէս Աստպէս Աստուած ուած ուած ուած 
մեր ամուլ հոմեր ամուլ հոմեր ամուլ հոմեր ամուլ հոգիգիգիգիներն իսկ կրնայ ջրարներն իսկ կրնայ ջրարներն իսկ կրնայ ջրարներն իսկ կրնայ ջրարբի պարբի պարբի պարբի պարտէտէտէտէզի եւ զի եւ զի եւ զի եւ 
պտղապտղապտղապտղաբեր երկբեր երկբեր երկբեր երկրի վերի վերի վերի վերարարարածել եւ հոծել եւ հոծել եւ հոծել եւ հոգեգեգեգեղէն հաղէն հաղէն հաղէն հացով առացով առացով առացով առատացտացտացտաց----
նել, եթէ մենք մեզ իր առաջնել, եթէ մենք մեզ իր առաջնել, եթէ մենք մեզ իր առաջնել, եթէ մենք մեզ իր առաջնորնորնորնորդուդուդուդութեան յանձթեան յանձթեան յանձթեան յանձնենենենենքնքնքնք::::    

    
3.3.3.3.----    ՀԻՆ ԲԱՐՀԻՆ ԲԱՐՀԻՆ ԲԱՐՀԻՆ ԲԱՐՔԵՔԵՔԵՔԵՐՈՒ ԹՕՐՈՒ ԹՕՐՈՒ ԹՕՐՈՒ ԹՕԹԱԹԱԹԱԹԱՓՈՒՄՓՈՒՄՓՈՒՄՓՈՒՄ::::    ԱստԱստԱստԱստուած ուած ուած ուած 

նպանպանպանպատատատատակակակակաւոր կերւոր կերւոր կերւոր կերպով երպով երպով երպով երկակակակարեցրեցրեցրեց        իսիսիսիսրարարարայէլի թայէլի թայէլի թայէլի թափափափափառուռուռուռու----
մը անամը անամը անամը անապապապապատին մէջ, որտին մէջ, որտին մէջ, որտին մէջ, որպէսպէսպէսպէսզի անոնք թօզի անոնք թօզի անոնք թօզի անոնք թօթաթաթաթափեն իրենցփեն իրենցփեն իրենցփեն իրենց----
մէ եգիպմէ եգիպմէ եգիպմէ եգիպտատատատական բարկան բարկան բարկան բարքեքեքեքերը, եգիպրը, եգիպրը, եգիպրը, եգիպտատատատական կուռկան կուռկան կուռկան կուռքեքեքեքերը, րը, րը, րը, 
եգիպեգիպեգիպեգիպտատատատական շռայկան շռայկան շռայկան շռայլուլուլուլութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, եգիպրը, եգիպրը, եգիպրը, եգիպտատատատական ցոկան ցոկան ցոկան ցոփուփուփուփու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեները եւ որրը եւ որրը եւ որրը եւ որպէս նոր ժոպէս նոր ժոպէս նոր ժոպէս նոր ժողողողողովուրդ մտնեն իրենց խոսվուրդ մտնեն իրենց խոսվուրդ մտնեն իրենց խոսվուրդ մտնեն իրենց խոս----
տացտացտացտացուած երուած երուած երուած երկիկիկիկիրըրըրըրը::::    ՆոյնՆոյնՆոյնՆոյնպէս մեր քապէս մեր քապէս մեր քապէս մեր քառառառառասունսունսունսունքը բաքը բաքը բաքը բաւաւաւաւա----
րար ժարար ժարար ժարար ժամամամամանակ է եւ առիթ՝ որ կանակ է եւ առիթ՝ որ կանակ է եւ առիթ՝ որ կանակ է եւ առիթ՝ որ կարերերերենանք քննել եւ թօնանք քննել եւ թօնանք քննել եւ թօնանք քննել եւ թօ----
թաթաթաթափել մեզփել մեզփել մեզփել մեզմէ մեր օտամէ մեր օտամէ մեր օտամէ մեր օտարորորորոտի բարտի բարտի բարտի բարքեքեքեքերը, Ասրը, Ասրը, Ասրը, Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
սրբուսրբուսրբուսրբութեան եւ սիթեան եւ սիթեան եւ սիթեան եւ սիրոյն անրոյն անրոյն անրոյն անհաշտ եղող մեր բոհաշտ եղող մեր բոհաշտ եղող մեր բոհաշտ եղող մեր բոլոր մտալոր մտալոր մտալոր մտա----
ծումծումծումծումնենենեները, ցանրը, ցանրը, ցանրը, ցանկուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւններն ու գորներն ու գորներն ու գորներն ու գործեծեծեծերը, որրը, որրը, որրը, որպէսպէսպէսպէսզի նոզի նոզի նոզի նո----
րոգրոգրոգրոգուած հոուած հոուած հոուած հոգիգիգիգինենենեներով կարով կարով կարով կարերերերենանք մտնել մենանք մտնել մենանք մտնել մենանք մտնել մեզի խոսզի խոսզի խոսզի խոստացտացտացտաց----
ուած ժաուած ժաուած ժաուած ժառանռանռանռանգուգուգուգութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    
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4.4.4.4.----    ԱՍՏԱՍՏԱՍՏԱՍՏՈՒԱԾՈՒԱԾՈՒԱԾՈՒԱԾՊԱՇՊԱՇՊԱՇՊԱՇՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԴԱՍՏԹԵԱՆ ՄԷՋ ԴԱՍՏԹԵԱՆ ՄԷՋ ԴԱՍՏԹԵԱՆ ՄԷՋ ԴԱՍՏԻԻԻԻԱԱԱԱՐԱՐԱՐԱՐԱ----
ԿՈՒԿՈՒԿՈՒԿՈՒԹԻՒՆԹԻՒՆԹԻՒՆԹԻՒՆ::::    ԵբԵբԵբԵբրարարարայեյեյեյեցի ժոցի ժոցի ժոցի ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին հադին հադին հադին համար անամար անամար անամար անապապապապա----
տատատատային քային քային քային քառասռասռասռասնամնամնամնամեայ շրջաեայ շրջաեայ շրջաեայ շրջանը առինը առինը առինը առիթ էր նաթ էր նաթ էր նաթ էր նաեւ որ անոնք եւ որ անոնք եւ որ անոնք եւ որ անոնք 
ՄովՄովՄովՄովսէսէսէսէսի ձեռսի ձեռսի ձեռսի ձեռքով սորքով սորքով սորքով սորվին աստվին աստվին աստվին աստուաուաուաուածածածածային օրէնքյին օրէնքյին օրէնքյին օրէնքնենենեները եւ րը եւ րը եւ րը եւ 
հետզհետզհետզհետզհեհեհեհետէ հաստէ հաստէ հաստէ հաստատտատտատտատուին ճշմաուին ճշմաուին ճշմաուին ճշմարիտ աստրիտ աստրիտ աստրիտ աստուածուածուածուածպաշպաշպաշպաշտուտուտուտու----
թեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    Իրենք ՍիԻրենք ՍիԻրենք ՍիԻրենք Սինա լեռ չբարձնա լեռ չբարձնա լեռ չբարձնա լեռ չբարձրարարարացան, եւ լեցան, եւ լեցան, եւ լեցան, եւ լեռը ինռը ինռը ինռը ինքը քը քը քը 
ամամամամպի մշուպի մշուպի մշուպի մշուշով ծածկշով ծածկշով ծածկշով ծածկուեուեուեուեցաւ անոնց աչցաւ անոնց աչցաւ անոնց աչցաւ անոնց աչքեքեքեքերէնրէնրէնրէն::::    Բայց ԱսԲայց ԱսԲայց ԱսԲայց Աս----
տուտուտուտուծոյ մարծոյ մարծոյ մարծոյ մարդուն՝ Մովդուն՝ Մովդուն՝ Մովդուն՝ Մովսէսէսէսէսի միջսի միջսի միջսի միջնորնորնորնորդուդուդուդութեամբ հաթեամբ հաթեամբ հաթեամբ հաղորդ ղորդ ղորդ ղորդ 
դարդարդարդարձան Ասձան Ասձան Ասձան Աստուտուտուտուծոյ խործոյ խործոյ խործոյ խորհուրհուրհուրհուրդին եւ խօսդին եւ խօսդին եւ խօսդին եւ խօսքինքինքինքին::::    ՆոյնՆոյնՆոյնՆոյնպէս պէս պէս պէս 
մեր քամեր քամեր քամեր քառառառառասունսունսունսունքը առիթ է որ մենք առանձքը առիթ է որ մենք առանձքը առիթ է որ մենք առանձքը առիթ է որ մենք առանձնունունունութեան մէջ թեան մէջ թեան մէջ թեան մէջ 
խոխոխոխոկանքկանքկանքկանք    եւ Ասեւ Ասեւ Ասեւ Աստուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատուիուիուիուիրանրանրանրաննենենեները սերրը սերրը սերրը սերտենքտենքտենքտենք::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
թէթէթէթէպէտ 40 օրեպէտ 40 օրեպէտ 40 օրեպէտ 40 օրերու վրայ մեր Սիրու վրայ մեր Սիրու վրայ մեր Սիրու վրայ մեր Սինա լենա լենա լենա լեռը՝ռը՝ռը՝ռը՝    այայայայսինքն Ասսինքն Ասսինքն Ասսինքն Աս----
տուտուտուտուծոյ սուրբ ծոյ սուրբ ծոյ սուրբ ծոյ սուրբ խոխոխոխորարարարանընընընը    ծածկծածկծածկծածկուած կը մնայ մեր աչուած կը մնայ մեր աչուած կը մնայ մեր աչուած կը մնայ մեր աչքեքեքեքերէն,րէն,րէն,րէն,    
վավավավարարարարագոյգոյգոյգոյրով պատրով պատրով պատրով պատուած,ուած,ուած,ուած,    բայց Ասբայց Ասբայց Ասբայց Աստուտուտուտուծոյ պաշծոյ պաշծոյ պաշծոյ պաշտօնտօնտօնտօնեանեեանեեանեեանե----
րուն ձեռրուն ձեռրուն ձեռրուն ձեռքով կը պաքով կը պաքով կը պաքով կը պահենք մեր հահենք մեր հահենք մեր հահենք մեր հաղորղորղորղորդուդուդուդութիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Աստուտուտուտու----
ծոյ խործոյ խործոյ խործոյ խորհուրհուրհուրհուրդին եւ յադին եւ յադին եւ յադին եւ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական խօսկան խօսկան խօսկան խօսքին հետքին հետքին հետքին հետ::::    

    
5.5.5.5.----    ԶԱԶԱԶԱԶԱՏԻՏԻՏԻՏԻԿԻ ՃԱԿԻ ՃԱԿԻ ՃԱԿԻ ՃԱՇԱՇԱՇԱՇԱԿՈՒՄ՝ ԱՒԵՏԿՈՒՄ՝ ԱՒԵՏԿՈՒՄ՝ ԱՒԵՏԿՈՒՄ՝ ԱՒԵՏԵԱՑ ԵՐԿԵԱՑ ԵՐԿԵԱՑ ԵՐԿԵԱՑ ԵՐԿՐԻՆ ՐԻՆ ՐԻՆ ՐԻՆ 

ՄԷՋՄԷՋՄԷՋՄԷՋ::::        ԱնաԱնաԱնաԱնապապապապատատատատայյյյին քաին քաին քաին քառասռասռասռասնամնամնամնամեայ շրջաեայ շրջաեայ շրջաեայ շրջանը՝ աննը՝ աննը՝ աննը՝ անդադադադա----
դար քայլք մըն էր դէդար քայլք մըն էր դէդար քայլք մըն էր դէդար քայլք մըն էր դէպի յապի յապի յապի յատուկ նպատուկ նպատուկ նպատուկ նպատատատատակակակակակէտ մը, եւ կէտ մը, եւ կէտ մը, եւ կէտ մը, եւ 
որ ի վերոր ի վերոր ի վերոր ի վերջոյ յանջոյ յանջոյ յանջոյ յանգեգեգեգեցաւ Զացաւ Զացաւ Զացաւ Զատիտիտիտիկը աւետկը աւետկը աւետկը աւետեաց երկեաց երկեաց երկեաց երկրին մէջ րին մէջ րին մէջ րին մէջ 
ուուուուտետետետելու արլու արլու արլու արժաժաժաժանանանանանանանանալունլունլունլուն::::    ՆոյնՆոյնՆոյնՆոյնպէս մեր քապէս մեր քապէս մեր քապէս մեր քառառառառասունսունսունսունքը քը քը քը 
անընդանընդանընդանընդհատ քայլք մըն է դէհատ քայլք մըն է դէհատ քայլք մըն է դէհատ քայլք մըն է դէպի բարպի բարպի բարպի բարձունք, մագլձունք, մագլձունք, մագլձունք, մագլցում մըն ցում մըն ցում մըն ցում մըն 
է դէէ դէէ դէէ դէպի նպի նպի նպի նոր Սիոր Սիոր Սիոր Սինա, եւ որ պէտք է մեզ յաննա, եւ որ պէտք է մեզ յաննա, եւ որ պէտք է մեզ յաննա, եւ որ պէտք է մեզ յանգեցգեցգեցգեցնէ՝ արնէ՝ արնէ՝ արնէ՝ արժաժաժաժա----
նանանանաւուուուորարարարապէս մտնեպէս մտնեպէս մտնեպէս մտնելու Ասլու Ասլու Ասլու Աստուտուտուտուծոյ սրբածոյ սրբածոյ սրբածոյ սրբարարարարանը եւ արնը եւ արնը եւ արնը եւ արժաժաժաժա----
նանանանաւուուուորարարարապէսպէսպէսպէս    ճաճաճաճաշաշաշաշակեկեկեկելու մեր Զալու մեր Զալու մեր Զալու մեր Զատիտիտիտիկըկըկըկը::::    

ՅիշՅիշՅիշՅիշեալ բաղեալ բաղեալ բաղեալ բաղդադադադատատատատական պատկան պատկան պատկան պատկեկեկեկերին ընդրին ընդրին ընդրին ընդմէմէմէմէջէն արջէն արջէն արջէն ար----
դէն ինքդէն ինքդէն ինքդէն ինքնին բնոնին բնոնին բնոնին բնորոշրոշրոշրոշուած եղաւ ԱՊԱՇուած եղաւ ԱՊԱՇուած եղաւ ԱՊԱՇուած եղաւ ԱՊԱՇԽԱԽԱԽԱԽԱՐՈՒՐՈՒՐՈՒՐՈՒԹԻՒՆԸ, ԹԻՒՆԸ, ԹԻՒՆԸ, ԹԻՒՆԸ, 
որ քրիսոր քրիսոր քրիսոր քրիստոնտոնտոնտոնեայ անեայ անեայ անեայ անհահահահատին ամտին ամտին ամտին ամբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանքը պէտք է ըլքը պէտք է ըլքը պէտք է ըլքը պէտք է ըլ----
լայ, բայց մեր հայլայ, բայց մեր հայլայ, բայց մեր հայլայ, բայց մեր հայրերերերերը տարրը տարրը տարրը տարուան մէջ յաուան մէջ յաուան մէջ յաուան մէջ յատուկ օրեր տուկ օրեր տուկ օրեր տուկ օրեր 
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սահսահսահսահմամամամանած են անոր հանած են անոր հանած են անոր հանած են անոր համար, այդ մամար, այդ մամար, այդ մամար, այդ մասին վեսին վեսին վեսին վերարարարամտամտամտամտածեծեծեծե----
լու առիթ տալու առիթ տալու առիթ տալու առիթ տալու հալու հալու հալու համար միշտմար միշտմար միշտմար միշտ::::    

Ի՞նչ է իսԻ՞նչ է իսԻ՞նչ է իսԻ՞նչ է իսկակակակական իմասկան իմասկան իմասկան իմաստը եւ հաստը եւ հաստը եւ հաստը եւ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը    
ԱՊԱՇԱՊԱՇԱՊԱՇԱՊԱՇԽԱԽԱԽԱԽԱՐՈՒՐՈՒՐՈՒՐՈՒԹԵԱՆԹԵԱՆԹԵԱՆԹԵԱՆ::::    

Մեր լեզՄեր լեզՄեր լեզՄեր լեզուին մէջ ուուին մէջ ուուին մէջ ուուին մէջ ունինք երնինք երնինք երնինք երկոկոկոկու իրաւ իրաւ իրաւ իրարու մօրու մօրու մօրու մօտիկ բատիկ բատիկ բատիկ բա----
ռեր.ռեր.ռեր.ռեր.----    ապաապաապաապաշաշաշաշաւել եւ ապաշւել եւ ապաշւել եւ ապաշւել եւ ապաշխախախախարել, րել, րել, րել, որոնք նոյն երեորոնք նոյն երեորոնք նոյն երեորոնք նոյն երեւոյւոյւոյւոյթին թին թին թին 
երերերերկու տարկու տարկու տարկու տարբեր երեսբեր երեսբեր երեսբեր երեսնենենեները կը մատրը կը մատրը կը մատրը կը մատնաննաննաննանշենշենշենշեն::::    ԱՊԱԱՊԱԱՊԱԱՊԱՇԱՇԱՇԱՇԱՒԵԼ ՒԵԼ ՒԵԼ ՒԵԼ 
կը նշակը նշակը նշակը նշանանանանակէ ետ դառկէ ետ դառկէ ետ դառկէ ետ դառնալ իր ըրանալ իր ըրանալ իր ըրանալ իր ըրածէն,ծէն,ծէն,ծէն,    ետ դառետ դառետ դառետ դառնալ իր նալ իր նալ իր նալ իր 
որոորոորոորոշուշուշուշումէն, ետ դառմէն, ետ դառմէն, ետ դառմէն, ետ դառնալ չար մտանալ չար մտանալ չար մտանալ չար մտածուծուծուծումէ մը,մէ մը,մէ մը,մէ մը,    ուսուսուսուստի՝տի՝տի՝տի՝    կը կը կը կը 
նշանշանշանշանանանանակէ միտկէ միտկէ միտկէ միտքը, մտադքը, մտադքը, մտադքը, մտադրուրուրուրութիւնը փոթիւնը փոթիւնը փոթիւնը փոխել /յուխել /յուխել /յուխել /յունանանանարէնրէնրէնրէն    
ΜετανοΜετανοΜετανοΜετανοιαιαιαια    բաբաբաբառէն/ կամ միտռէն/ կամ միտռէն/ կամ միտռէն/ կամ միտքով փոխքով փոխքով փոխքով փոխուիլուիլուիլուիլ::::    ՀիմՀիմՀիմՀիմնանանանապէս պէս պէս պէս 
կեցկեցկեցկեցուածուածուածուածքի մը փոքի մը փոքի մը փոքի մը փոփոփոփոփոխուխուխուխութիւնն է ապաթիւնն է ապաթիւնն է ապաթիւնն է ապաշաշաշաշաւեւեւեւելը, եւ գորլը, եւ գորլը, եւ գորլը, եւ գոր----
ծածծածծածծածուած է նոյուած է նոյուած է նոյուած է նոյնիսկ Ասնիսկ Ասնիսկ Ասնիսկ Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ համարմարմարմար::::    ՕրիՕրիՕրիՕրինակ, երբ նակ, երբ նակ, երբ նակ, երբ 
ՅովՅովՅովՅովնան մարնան մարնան մարնան մարգագագագարէ գնաց եւ նինրէ գնաց եւ նինրէ գնաց եւ նինրէ գնաց եւ նինուուուուէէէէաաաացիցիցիցինենենեներուն փորուն փորուն փորուն փոխանխանխանխան----
ցեց Ասցեց Ասցեց Ասցեց Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ սպառսպառսպառսպառնանանանագին պատգին պատգին պատգին պատգագագագամը,մը,մը,մը,    անոնք ծոմ անոնք ծոմ անոնք ծոմ անոնք ծոմ 
բռնեբռնեբռնեբռնեցին եւ քուրձ հացին եւ քուրձ հացին եւ քուրձ հացին եւ քուրձ հագան եւ իսգան եւ իսգան եւ իսգան եւ իսկակակակական զղջուկան զղջուկան զղջուկան զղջումով Ասմով Ասմով Ասմով Աս----
տուտուտուտուծոյ դարծոյ դարծոյ դարծոյ դարձան, մտաձան, մտաձան, մտաձան, մտածեծեծեծելով այսլով այսլով այսլով այսպէս. պէս. պէս. պէս. ,,,,Ո՞վ գիՈ՞վ գիՈ՞վ գիՈ՞վ գիտէ, թետէ, թետէ, թետէ, թերեւս րեւս րեւս րեւս 
ԱստԱստԱստԱստուած իր մտադուած իր մտադուած իր մտադուած իր մտադրուրուրուրութիւնը փոթիւնը փոթիւնը փոթիւնը փոխէ, իր սասխէ, իր սասխէ, իր սասխէ, իր սաստիկ բարտիկ բարտիկ բարտիկ բար----
կուկուկուկութեթեթեթենէն դառնէն դառնէն դառնէն դառնայ եւ չկորսնայ եւ չկորսնայ եւ չկորսնայ եւ չկորսուինքուինքուինքուինք»»»»::::    Եւ ԱստԵւ ԱստԵւ ԱստԵւ Աստուած տեուած տեուած տեուած տեսաւ սաւ սաւ սաւ 
անոնց գորանոնց գորանոնց գորանոնց գործծծծեեեերը, թէ ինչրը, թէ ինչրը, թէ ինչրը, թէ ինչպէս իրենց չար ճամպէս իրենց չար ճամպէս իրենց չար ճամպէս իրենց չար ճամբանեբանեբանեբաներէն րէն րէն րէն 
դարդարդարդարձան, եւ Աստձան, եւ Աստձան, եւ Աստձան, եւ Աստուած զղջաց իր ըրած պաուած զղջաց իր ըրած պաուած զղջաց իր ըրած պաուած զղջաց իր ըրած պատիտիտիտիժի սպառժի սպառժի սպառժի սպառ----
նանանանալիլիլիլիքին հաքին հաքին հաքին համար, ու չգորմար, ու չգորմար, ու չգորմար, ու չգործադծադծադծադրեց զայնրեց զայնրեց զայնրեց զայն» » » » (Յհ 3.9(Յհ 3.9(Յհ 3.9(Յհ 3.9----10, 10, 10, 10, հմմտ հմմտ հմմտ հմմտ 
Յվլ 2.14Յվլ 2.14Յվլ 2.14Յվլ 2.14    եւ Ամս 7.3,4)եւ Ամս 7.3,4)եւ Ամս 7.3,4)եւ Ամս 7.3,4)::::    Բայց մաԲայց մաԲայց մաԲայց մանանանանաւանդ ապաւանդ ապաւանդ ապաւանդ ապաշաշաշաշաւեւեւեւելը լը լը լը 
մարմարմարմարդոց յադոց յադոց յադոց յատուկ արարք մըն էտուկ արարք մըն էտուկ արարք մըն էտուկ արարք մըն է::::    Արարք մը՝ որով մարԱրարք մը՝ որով մարԱրարք մը՝ որով մարԱրարք մը՝ որով մար----
դիկ կը հրդիկ կը հրդիկ կը հրդիկ կը հրաաաաւիրւիրւիրւիրուին իրենց նախուին իրենց նախուին իրենց նախուին իրենց նախկին մտակին մտակին մտակին մտածեծեծեծելալալալակերկերկերկերպը եւ պը եւ պը եւ պը եւ 
ապապապապրերերերելալալալակերկերկերկերպը փոպը փոպը փոպը փոխեխեխեխելու եւ նոր ուղլու եւ նոր ուղլու եւ նոր ուղլու եւ նոր ուղղուղուղուղութեան մը դառթեան մը դառթեան մը դառթեան մը դառ----
նանանանալով՝ նոր կեցլով՝ նոր կեցլով՝ նոր կեցլով՝ նոր կեցուածք մը որուածք մը որուածք մը որուածք մը որդեգդեգդեգդեգրերերերելուլուլուլու::::        ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալեալեալեալնենենեներուն րուն րուն րուն 
բերբերբերբերնով քանով քանով քանով քարորորորոզուզուզուզութեանց մէջ առաթեանց մէջ առաթեանց մէջ առաթեանց մէջ առաջին կոջին կոջին կոջին կոչեչեչեչերը ԱՊԱրը ԱՊԱրը ԱՊԱրը ԱՊԱՇԱՇԱՇԱՇԱ----
ՒԵՒԵՒԵՒԵԼՈՒ կոԼՈՒ կոԼՈՒ կոԼՈՒ կոչեր են, նոր կեանչեր են, նոր կեանչեր են, նոր կեանչեր են, նոր կեանքի մը դառքի մը դառքի մը դառքի մը դառնանանանալու որոլու որոլու որոլու որոշուշուշուշումը մը մը մը 
առառառառնենենենելու մղող (տես Գրծլու մղող (տես Գրծլու մղող (տես Գրծլու մղող (տես Գրծ    2. 382. 382. 382. 38----39, 3 1939, 3 1939, 3 1939, 3 19----20,8.22)20,8.22)20,8.22)20,8.22)::::    
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ԳաԳաԳաԳալով ԱՊԱՇլով ԱՊԱՇլով ԱՊԱՇլով ԱՊԱՇԽԱԽԱԽԱԽԱՐԵԼ բաՐԵԼ բաՐԵԼ բաՐԵԼ բառին, անիռին, անիռին, անիռին, անիկա կը նշակա կը նշակա կը նշակա կը նշանանանանակէ կէ կէ կէ 
գործըգործըգործըգործը----    ւած յանւած յանւած յանւած յանցանցանցանցանքին հաքին հաքին հաքին համար զղջալ. ցաւ զգալ, մեղմար զղջալ. ցաւ զգալ, մեղմար զղջալ. ցաւ զգալ, մեղմար զղջալ. ցաւ զգալ, մեղքը քը քը քը 
լալ, եւ այդ մեղլալ, եւ այդ մեղլալ, եւ այդ մեղլալ, եւ այդ մեղքը կամ յանքը կամ յանքը կամ յանքը կամ յանցանցանցանցանքը քաքը քաքը քաքը քաւեւեւեւելու հալու հալու հալու համար որոշ մար որոշ մար որոշ մար որոշ 
պապապապատիժ մը կամ նետիժ մը կամ նետիժ մը կամ նետիժ մը կամ նեղուղուղուղութիւն մը կրելթիւն մը կրելթիւն մը կրելթիւն մը կրել::::        Այս մէԱյս մէԱյս մէԱյս մէկը արկը արկը արկը արդէն դէն դէն դէն 
միայն մարմիայն մարմիայն մարմիայն մարդուն յադուն յադուն յադուն յատուկ կրնայ ըլտուկ կրնայ ըլտուկ կրնայ ըլտուկ կրնայ ըլլալլալլալլալ::::    Պարզ մտադՊարզ մտադՊարզ մտադՊարզ մտադրուրուրուրու----
թիւն մը փոթիւն մը փոթիւն մը փոթիւն մը փոխել չէ ասիխել չէ ասիխել չէ ասիխել չէ ասիկա, պարկա, պարկա, պարկա, պարզազազազապէս նոր կեցպէս նոր կեցպէս նոր կեցպէս նոր կեցուածք ուածք ուածք ուածք 
մը ճշդեմը ճշդեմը ճշդեմը ճշդելը չէ, այլ նալը չէ, այլ նալը չէ, այլ նալը չէ, այլ նաեւ գործեւ գործեւ գործեւ գործնանանանակակակականանանանացուցուցուցումը մտամը մտամը մտամը մտածուծուծուծումինմինմինմին::::    
ԱյսԱյսԱյսԱյսպէս, տարպէս, տարպէս, տարպէս, տարբեր բան է անդբեր բան է անդբեր բան է անդբեր բան է անդրարարարադառդառդառդառնալ թէ տունալ թէ տունալ թէ տունալ թէ տունը աղնը աղնը աղնը աղ----
տոտոտոտոտած է արտած է արտած է արտած է արդէն եւ ուսդէն եւ ուսդէն եւ ուսդէն եւ ուստի մտատի մտատի մտատի մտածելծելծելծել՝ թէ պէտք է մաք՝ թէ պէտք է մաք՝ թէ պէտք է մաք՝ թէ պէտք է մաքրել րել րել րել 
զայն, եւ տարզայն, եւ տարզայն, եւ տարզայն, եւ տարբեր է՝ գործբեր է՝ գործբեր է՝ գործբեր է՝ գործնանանանակակակականօնօնօնօրէն աւերէն աւերէն աւերէն աւելը ձեռլը ձեռլը ձեռլը ձեռքը առքը առքը առքը առ----
նելն ու տունելն ու տունելն ու տունելն ու տունը մաքնը մաքնը մաքնը մաքրերերերելըլըլըլը::::    ՆոյնՆոյնՆոյնՆոյնպէս, տարպէս, տարպէս, տարպէս, տարբեր բան է որոշ բեր բան է որոշ բեր բան է որոշ բեր բան է որոշ 
լոյլոյլոյլոյսի մը տակ իր անսի մը տակ իր անսի մը տակ իր անսի մը տակ իր անձին վրայ ծանձին վրայ ծանձին վրայ ծանձին վրայ ծանրարարարացած բացած բացած բացած բարորորորոյայայայական կան կան կան 
արատն ու թեարատն ու թեարատն ու թեարատն ու թերիրիրիրինենենեները տեսրը տեսրը տեսրը տեսնենենենելով զայն սրբագլով զայն սրբագլով զայն սրբագլով զայն սրբագրերերերելու մալու մալու մալու մա----
սին խորսին խորսին խորսին խորհիհիհիհիլըլըլըլը    կամ նոկամ նոկամ նոկամ նոյյյյնիսկ որոնիսկ որոնիսկ որոնիսկ որոշեշեշեշելը, եւ տարլը, եւ տարլը, եւ տարլը, եւ տարբեր է՝բեր է՝բեր է՝բեր է՝    նոյն նոյն նոյն նոյն 
այդ սրբագայդ սրբագայդ սրբագայդ սրբագրուրուրուրութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար գորմար գորմար գորմար գործի անցծի անցծի անցծի անցնինինինիլը եւ զայն լը եւ զայն լը եւ զայն լը եւ զայն 
արարքարարքարարքարարքնենենեներով արրով արրով արրով արտատատատայայյայյայյայտետետետելըլըլըլը::::    ԱպաշԱպաշԱպաշԱպաշխախախախարերերերելը քայլ մը լը քայլ մը լը քայլ մը լը քայլ մը 
աւեաւեաւեաւելի անլի անլի անլի անդին է քան ապադին է քան ապադին է քան ապադին է քան ապաշաշաշաշաւեւեւեւելըլըլըլը::::    Անոր մէջ յանձԱնոր մէջ յանձԱնոր մէջ յանձԱնոր մէջ յանձնանանանառուռուռուռու----
թիւն մը կայ, որ յաթիւն մը կայ, որ յաթիւն մը կայ, որ յաթիւն մը կայ, որ յաճախ ծանր կրնայ ըլճախ ծանր կրնայ ըլճախ ծանր կրնայ ըլճախ ծանր կրնայ ըլլալլալլալլալ::::    ԱպաշԱպաշԱպաշԱպաշխախախախա----
րուրուրուրութիւն չիթիւն չիթիւն չիթիւն չի    նշանշանշանշանանանանակեր անկեր անկեր անկեր անշուշտ սենշուշտ սենշուշտ սենշուշտ սենեակ փակեակ փակեակ փակեակ փակուիլ եւ ուիլ եւ ուիլ եւ ուիլ եւ 
անանանանվերջ լալ ու ողվերջ լալ ու ողվերջ լալ ու ողվերջ լալ ու ողբալ,բալ,բալ,բալ,    կամ՝ մարկամ՝ մարկամ՝ մարկամ՝ մարդոց մէջ ապդոց մէջ ապդոց մէջ ապդոց մէջ ապրիլ անժրիլ անժրիլ անժրիլ անժ----
պիտ, կախ ու տրտում երեպիտ, կախ ու տրտում երեպիտ, կախ ու տրտում երեպիտ, կախ ու տրտում երեսովսովսովսով::::    Բայց նաԲայց նաԲայց նաԲայց նաեւ պէտք չէ եւ պէտք չէ եւ պէտք չէ եւ պէտք չէ 
մոռմոռմոռմոռնալ որ անոր մէջ աննալ որ անոր մէջ աննալ որ անոր մէջ աննալ որ անոր մէջ անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն կայ ցարէն կայ ցարէն կայ ցարէն կայ ցաւին ու ւին ու ւին ու ւին ու 
տատատատառառառառապանպանպանպանքին յանձքին յանձքին յանձքին յանձնանանանառուռուռուռութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս տան մաքպէս տան մաքպէս տան մաքպէս տան մաք----
րուրուրուրութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար ամար ամար ամար աւել վերցւել վերցւել վերցւել վերցնոնոնոնողը շատ լաւ գիղը շատ լաւ գիղը շատ լաւ գիղը շատ լաւ գիտէ թէ պիտէ թէ պիտէ թէ պիտէ թէ պի----
տի յոգտի յոգտի յոգտի յոգնի, փոնի, փոնի, փոնի, փոշոշոշոշոտի ու քրտնի, բայց այդ բոտի ու քրտնի, բայց այդ բոտի ու քրտնի, բայց այդ բոտի ու քրտնի, բայց այդ բոլոլոլոլորը յանձն րը յանձն րը յանձն րը յանձն 
կկկկ’’’’առառառառնէ՝ մաքնէ՝ մաքնէ՝ մաքնէ՝ մաքրուրուրուրութեան բեթեան բեթեան բեթեան բերած վարած վարած վարած վայելյելյելյելքով ուքով ուքով ուքով ուրարարարախախախախանանանանալու լու լու լու 
հահահահամար, նոյնմար, նոյնմար, նոյնմար, նոյնպէս իր անպէս իր անպէս իր անպէս իր անձին թեձին թեձին թեձին թերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները սրբագրը սրբագրը սրբագրը սրբագրերերերելու լու լու լու 
հահահահամար ճամմար ճամմար ճամմար ճամբայ ելած մարբայ ելած մարբայ ելած մարբայ ելած մարդը գիդը գիդը գիդը գիտէ թէ յատէ թէ յատէ թէ յատէ թէ յաճախ պիճախ պիճախ պիճախ պիտի տի տի տի 
ցացացացաււււի, երի, երի, երի, երբեմն զրկանք պիբեմն զրկանք պիբեմն զրկանք պիբեմն զրկանք պիտի զգայ, որոշ իրատի զգայ, որոշ իրատի զգայ, որոշ իրատի զգայ, որոշ իրակակակականունունունու----
թիւնթիւնթիւնթիւններ ու ճշմարներ ու ճշմարներ ու ճշմարներ ու ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւններ պիներ պիներ պիներ պիտի վիտի վիտի վիտի վիրարարարաւուուուորեն զինք, րեն զինք, րեն զինք, րեն զինք, 
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այսայսայսայսպէս կոչպէս կոչպէս կոչպէս կոչուած իր արուած իր արուած իր արուած իր արժաժաժաժանանանանապապապապատուուտուուտուուտուութիւնը, զղջութիւնը, զղջութիւնը, զղջութիւնը, զղջումը մը մը մը 
յայայայաճախ մինճախ մինճախ մինճախ մինչեւ իր կոչեւ իր կոչեւ իր կոչեւ իր կոկորկորկորկորդը պիդը պիդը պիդը պիտի բարձտի բարձտի բարձտի բարձրարարարանայ, իր տկանայ, իր տկանայ, իր տկանայ, իր տկա----
րուրուրուրութեանց գիթեանց գիթեանց գիթեանց գիտակտակտակտակցուցուցուցումը յամը յամը յամը յաճախ զինք լաճախ զինք լաճախ զինք լաճախ զինք լալու չափլու չափլու չափլու չափ    պիպիպիպիտի տի տի տի 
խախախախարարարարանէ. այո. բայց վերջնէ. այո. բայց վերջնէ. այո. բայց վերջնէ. այո. բայց վերջնանանանական արկան արկան արկան արդիւնդիւնդիւնդիւնքին պատքին պատքին պատքին պատկեկեկեկերը րը րը րը 
եւ Ասեւ Ասեւ Ասեւ Աստուտուտուտուծոյ բուռն սիծոյ բուռն սիծոյ բուռն սիծոյ բուռն սիրոյ քարոյ քարոյ քարոյ քաշոշոշոշողուղուղուղութիւնը մոռցթիւնը մոռցթիւնը մոռցթիւնը մոռցնել կու նել կու նել կու նել կու 
տան այդ բոտան այդ բոտան այդ բոտան այդ բոլոլոլոլորըրըրըրը::::    

Ամէն մաքԱմէն մաքԱմէն մաքԱմէն մաքրուրուրուրութիւն ճիթիւն ճիթիւն ճիթիւն ճիգով ու նեգով ու նեգով ու նեգով ու նեղուղուղուղութեամբ կթեամբ կթեամբ կթեամբ կ’’’’ըլըլըլըլլայլայլայլայ::::    
ՈսՈսՈսՈսկին կրակին կրակին կրակին կրակին տակին տակին տակին տառառառառապանպանպանպանքէն կքէն կքէն կքէն կ’’’’անցանցանցանցնի՝ իր զօնի՝ իր զօնի՝ իր զօնի՝ իր զօրուրուրուրութիւնն թիւնն թիւնն թիւնն 
ու փայլու փայլու փայլու փայլքը գտնեքը գտնեքը գտնեքը գտնելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    ՏաՏաՏաՏառառառառապապապապագին երգին երգին երգին երկունք մը կունք մը կունք մը կունք մը 
անհանհանհանհրարարարաժեշտ է, որժեշտ է, որժեշտ է, որժեշտ է, որպէսպէսպէսպէսզի մայր մը կազի մայր մը կազի մայր մը կազի մայր մը կարերերերենայ նոր ծնունդ նայ նոր ծնունդ նայ նոր ծնունդ նայ նոր ծնունդ 
մը տալ աշմը տալ աշմը տալ աշմը տալ աշխարխարխարխարհինհինհինհին::::    ՆոյնՆոյնՆոյնՆոյնպէս ալ Ասպէս ալ Ասպէս ալ Ասպէս ալ Աստուտուտուտուծոյ սիծոյ սիծոյ սիծոյ սիրոյն դարրոյն դարրոյն դարրոյն դար----
ձող ամէն մէկ անձող ամէն մէկ անձող ամէն մէկ անձող ամէն մէկ անհատ նոր ծնունդ մըն է, որ պէտք է հատ նոր ծնունդ մըն է, որ պէտք է հատ նոր ծնունդ մըն է, որ պէտք է հատ նոր ծնունդ մըն է, որ պէտք է 
նոյննոյննոյննոյնպիպիպիպիսի երսի երսի երսի երկունկունկունկունքէ մը անցքէ մը անցքէ մը անցքէ մը անցնի, ըլնի, ըլնի, ըլնի, ըլլալալալալու հալու հալու հալու համար նոմար նոմար նոմար նո´́́́ր ր ր ր 
արաարաարաարարածրածրածրած::::    

Այդ երԱյդ երԱյդ երԱյդ երկունքն է ահա ապաշկունքն է ահա ապաշկունքն է ահա ապաշկունքն է ահա ապաշխախախախարուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    
ԻսԻսԻսԻսկակակակական ապաշկան ապաշկան ապաշկան ապաշխախախախարորորորողը,ղը,ղը,ղը,    հեհեհեհետետետետեւաւաւաւաբար, ան է՝ որ բար, ան է՝ որ բար, ան է՝ որ բար, ան է՝ որ 

զղջազղջազղջազղջալով ու ցալով ու ցալով ու ցալով ու ցաւեւեւեւելով իր նախլով իր նախլով իր նախլով իր նախկին սխալկին սխալկին սխալկին սխալնենենեներուն ու թերուն ու թերուն ու թերուն ու թերարարարա----
ցումցումցումցումնենենեներուն հարուն հարուն հարուն համար, կմար, կմար, կմար, կ’’’’որոորոորոորոշէ ՓՈշէ ՓՈշէ ՓՈշէ ՓՈԽԵԼ ԻՐ ԸՆԽԵԼ ԻՐ ԸՆԽԵԼ ԻՐ ԸՆԽԵԼ ԻՐ ԸՆԹԱՑԹԱՑԹԱՑԹԱՑՔԸ , ետ ՔԸ , ետ ՔԸ , ետ ՔԸ , ետ 
դառդառդառդառնալ իր նախնալ իր նախնալ իր նախնալ իր նախկին ճակին ճակին ճակին ճանանանանապարպարպարպարհէնհէնհէնհէն    դէդէդէդէպի նոր ուղպի նոր ուղպի նոր ուղպի նոր ուղղուղուղուղու----
թիւն եթիւն եթիւն եթիւն եւ նոր կեանքւ նոր կեանքւ նոր կեանքւ նոր կեանք::::    

----    ՄոՄոՄոՄոլուլուլուլութեանց ու մեղթեանց ու մեղթեանց ու մեղթեանց ու մեղքին գեքին գեքին գեքին գերի՞ն էր. արդ, կը դառրի՞ն էր. արդ, կը դառրի՞ն էր. արդ, կը դառրի՞ն էր. արդ, կը դառ----
նայ Քրիսնայ Քրիսնայ Քրիսնայ Քրիստոտոտոտոսի շնորհսի շնորհսի շնորհսի շնորհքով ազաքով ազաքով ազաքով ազատագրտագրտագրտագրուած մարդուած մարդուած մարդուած մարդ::::    

----    ԿեանԿեանԿեանԿեանքէն դառքէն դառքէն դառքէն դառնանանանացած ու յուցած ու յուցած ու յուցած ու յուսասասասահահահահատա՞ծ մըն էր. կը տա՞ծ մըն էր. կը տա՞ծ մըն էր. կը տա՞ծ մըն էր. կը 
դառդառդառդառնայ տանայ տանայ տանայ տառառառառապանպանպանպանքով քաղցքով քաղցքով քաղցքով քաղցրարարարացած եւ իմաստցած եւ իմաստցած եւ իմաստցած եւ իմաստնանանանացած, ցած, ցած, ցած, 
եւ յոյեւ յոյեւ յոյեւ յոյսով զուարսով զուարսով զուարսով զուարթաթաթաթացած անձցած անձցած անձցած անձնանանանաւուուուորուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւն::::    

----    ՍիՍիՍիՍիրոյ պարոյ պարոյ պարոյ պակակակակասը ուսը ուսը ուսը ունենենենեցող սառն հոցող սառն հոցող սառն հոցող սառն հոգի՞ մըն էր, իր գի՞ մըն էր, իր գի՞ մըն էր, իր գի՞ մըն էր, իր 
կեանկեանկեանկեանքը կը լեցքը կը լեցքը կը լեցքը կը լեցնէ զենէ զենէ զենէ զեղուն սիղուն սիղուն սիղուն սիրոյ ջերրոյ ջերրոյ ջերրոյ ջերմումումումութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

----    ԲաԲաԲաԲարերերերեգորգորգորգործուծուծուծութեան պտուղթեան պտուղթեան պտուղթեան պտուղնենենեներէն ամրէն ամրէն ամրէն ամլալալալացա՞ծ մըն ցա՞ծ մըն ցա՞ծ մըն ցա՞ծ մըն 
էր, իր կեանէր, իր կեանէր, իր կեանէր, իր կեանքը կը պտղաքը կը պտղաքը կը պտղաքը կը պտղաւուուուորէ բարէ բարէ բարէ բարուրուրուրութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    
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ԱյԱյԱյԱյնունունունուհեհեհեհետեւ մարտեւ մարտեւ մարտեւ մարդուն կը մնայ գիտդուն կը մնայ գիտդուն կը մնայ գիտդուն կը մնայ գիտնալ ու պանալ ու պանալ ու պանալ ու պահել հել հել հել 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատուիուիուիուիրանրանրանրաննենենեները, որոնք ամրը, որոնք ամրը, որոնք ամրը, որոնք ամբողբողբողբողջուջուջուջութիւնն են թիւնն են թիւնն են թիւնն են 
հոգիի առողհոգիի առողհոգիի առողհոգիի առողջաջաջաջապապապապահահահահական կական կական կական կանոննոննոննոննենենեներունրունրունրուն    եւ պայեւ պայեւ պայեւ պայմանմանմանմաննենենենե----
րուն,րուն,րուն,րուն,    եւ որոնք տրուած են՝ մարեւ որոնք տրուած են՝ մարեւ որոնք տրուած են՝ մարեւ որոնք տրուած են՝ մարդուն հոդուն հոդուն հոդուն հոգեգեգեգեկան խական խական խական խաղաղաղաղա----
ղուղուղուղութիւն եւ մնաթիւն եւ մնաթիւն եւ մնաթիւն եւ մնայուն երյուն երյուն երյուն երջանջանջանջանկուկուկուկութիւն պարթիւն պարթիւն պարթիւն պարգեգեգեգեւեւեւեւելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    

ԳիրԳիրԳիրԳիրքը ձեր մօտն է միշտ,քը ձեր մօտն է միշտ,քը ձեր մօտն է միշտ,քը ձեր մօտն է միշտ,    կակակականոննոննոննոննենենեները՝րը՝րը՝րը՝        բաբաբաբաւաւաւաւական կան կան կան 
պարզ ոպարզ ոպարզ ոպարզ ու դիււ դիււ դիււ դիւրին. կը մնայ պարրին. կը մնայ պարրին. կը մնայ պարրին. կը մնայ պարզազազազապէս քիչ մը կապէս քիչ մը կապէս քիչ մը կապէս քիչ մը կամեմեմեմեցոցոցոցո----
ղուղուղուղութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունենենենենալ՝ զանալ՝ զանալ՝ զանալ՝ զանոնք կարնոնք կարնոնք կարնոնք կարդադադադալու կամ լսելու կամ լսելու կամ լսելու կամ լսելու, եւ կալու, եւ կալու, եւ կալու, եւ կա----
մեմեմեմեցոցոցոցողուղուղուղութիւն՝ զաթիւն՝ զաթիւն՝ զաթիւն՝ զանոնք փորնոնք փորնոնք փորնոնք փորձով կիձով կիձով կիձով կիրարրարրարրարկեկեկեկելուլուլուլու::::    

Եւ մեծ պահԵւ մեծ պահԵւ մեծ պահԵւ մեծ պահքը լաքը լաքը լաքը լաւաւաւաւագոյն առիթ մըն է գեգոյն առիթ մըն է գեգոյն առիթ մըն է գեգոյն առիթ մըն է գեղեղեղեղեցիկ ցիկ ցիկ ցիկ 
սկիզբ մը դնեսկիզբ մը դնեսկիզբ մը դնեսկիզբ մը դնելու, մեր իսկ խալու, մեր իսկ խալու, մեր իսկ խալու, մեր իսկ խաղաղաղաղաղուղուղուղութեան եւ երթեան եւ երթեան եւ երթեան եւ երջանջանջանջանկուկուկուկու----
թեանթեանթեանթեան    հահահահամարմարմարմար::::    

    
    

    
ԱՀԱ ԹԱԳԱՒՈՐԴ ՔԵԶԻ ԿՈՒ ԳԱՅԱՀԱ ԹԱԳԱՒՈՐԴ ՔԵԶԻ ԿՈՒ ԳԱՅԱՀԱ ԹԱԳԱՒՈՐԴ ՔԵԶԻ ԿՈՒ ԳԱՅԱՀԱ ԹԱԳԱՒՈՐԴ ՔԵԶԻ ԿՈՒ ԳԱՅ    

    
,,,,Երուսաղէմի ըսէքԵրուսաղէմի ըսէքԵրուսաղէմի ըսէքԵրուսաղէմի ըսէք....----    Ահա Ահա Ահա Ահա 

թագաւորդ քեզի կու գայթագաւորդ քեզի կու գայթագաւորդ քեզի կու գայթագաւորդ քեզի կու գայ....    
անիկա հեզ էանիկա հեզ էանիկա հեզ էանիկա հեզ է,,,,    նստած՝ իշու մը նստած՝ իշու մը նստած՝ իշու մը նստած՝ իշու մը 
աւանակին վրայաւանակին վրայաւանակին վրայաւանակին վրայ»»»»::::                            
((((ԶքԶքԶքԶք    9999....9999::::    Մտ 21Մտ 21Մտ 21Մտ 21....5)5)5)5)    

    
ԱյսԱյսԱյսԱյսպէս կը ձայպէս կը ձայպէս կը ձայպէս կը ձայնէ Զանէ Զանէ Զանէ Զաքարքարքարքարիա մարիա մարիա մարիա մարգագագագարէրէրէրէ,,,,    ՔՔՔՔ....ԱԱԱԱ.... 6 6 6 6րդ րդ րդ րդ 

դադադադարու վերրու վերրու վերրու վերջեջեջեջերունրունրունրուն,,,,    եւ այսեւ այսեւ այսեւ այսպէս անոր կպէս անոր կպէս անոր կպէս անոր կ’’’’արարարարձաձաձաձագանգանգանգանգէ գէ գէ գէ 
ՄատՄատՄատՄատթէթէթէթէոս աւեոս աւեոս աւեոս աւետատատատարարարարանիչնիչնիչնիչ::::    ԵրԵրԵրԵրկուքն ալ աստկուքն ալ աստկուքն ալ աստկուքն ալ աստուաուաուաուածածածածային յին յին յին 
նոյն խորնոյն խորնոյն խորնոյն խորհուրհուրհուրհուրդին աւեդին աւեդին աւեդին աւետատատատաբերբերբերբերնենենեներըրըրըրը,,,,    երերերերկուքն ալ երկկուքն ալ երկկուքն ալ երկկուքն ալ երկնանանանա----
յին նոյն խորյին նոյն խորյին նոյն խորյին նոյն խորհուրհուրհուրհուրդին ամդին ամդին ամդին ամպեպեպեպեղէն վաղէն վաղէն վաղէն վարարարարագոյգոյգոյգոյրը մեր առրը մեր առրը մեր առրը մեր առջեւ ջեւ ջեւ ջեւ 
բաբաբաբանանանանալու կոչլու կոչլու կոչլու կոչուած Ասուած Ասուած Ասուած Աստուտուտուտուծոյ մարծոյ մարծոյ մարծոյ մարդեդեդեդերըրըրըրը::::    Եւ ահա այսԵւ ահա այսԵւ ահա այսԵւ ահա այսպէս պէս պէս պէս 
կը ձայկը ձայկը ձայկը ձայնէ այնէ այնէ այնէ այսօր Քրիսսօր Քրիսսօր Քրիսսօր Քրիստոտոտոտոսի սուրբ Եկեսի սուրբ Եկեսի սուրբ Եկեսի սուրբ Եկեղեղեղեղեցինցինցինցին,,,,    այդ ձայայդ ձայայդ ձայայդ ձայ----
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նին խորհրնին խորհրնին խորհրնին խորհրդադադադական կոկան կոկան կոկան կոչով մեր միտչով մեր միտչով մեր միտչով մեր միտքեքեքեքերը տարը տարը տարը տանենենենելով ետեւլով ետեւլով ետեւլով ետեւ,,,,    
դէդէդէդէպի այն օրը եւ այն պապի այն օրը եւ այն պապի այն օրը եւ այն պապի այն օրը եւ այն պահըհըհըհը,,,,    որորորոր,,,,    այայայայսօրսօրսօրսօրուան այս ուուան այս ուուան այս ուուան այս ուրախ րախ րախ րախ 
բազբազբազբազմումումումութեան ու մաթեան ու մաթեան ու մաթեան ու մանուկնուկնուկնուկնենենեներուն տօրուն տօրուն տօրուն տօնանանանական ժխոկան ժխոկան ժխոկան ժխորին պէսրին պէսրին պէսրին պէս,,,,    
ցնծուցնծուցնծուցնծութեամբ արբթեամբ արբթեամբ արբթեամբ արբշիռ բազշիռ բազշիռ բազշիռ բազմումումումութիւն մը կը դիթիւն մը կը դիթիւն մը կը դիթիւն մը կը դիմամամամաւուուուորէր րէր րէր րէր 
երկերկերկերկնանանանաւոր Թաւոր Թաւոր Թաւոր Թագագագագաւուուուորը եւ րը եւ րը եւ րը եւ կկկկ’’’’ուուուուղեկղեկղեկղեկցէր անոր՝ դէցէր անոր՝ դէցէր անոր՝ դէցէր անոր՝ դէպի Երուպի Երուպի Երուպի Երու----
սասասասաղէմղէմղէմղէմ::::        

Բայց այդ բազԲայց այդ բազԲայց այդ բազԲայց այդ բազմումումումութիւնը իրօք կը ճանչթիւնը իրօք կը ճանչթիւնը իրօք կը ճանչթիւնը իրօք կը ճանչնա՞ր ու կը նա՞ր ու կը նա՞ր ու կը նա՞ր ու կը 
դիդիդիդիմամամամաւուուուորէ՞ր երկրէ՞ր երկրէ՞ր երկրէ՞ր երկնանանանաւոր Թաւոր Թաւոր Թաւոր Թագագագագաւուուուորըրըրըրը,,,,    թէ՝ երթէ՝ երթէ՝ երթէ՝ երկինքն ու երկինքն ու երկինքն ու երկինքն ու եր----
կիկիկիկիրը տարրը տարրը տարրը տարբեր լեբեր լեբեր լեբեր լեզուզուզուզունենենեներով կը խօրով կը խօրով կը խօրով կը խօսէսէսէսէին ու զիին ու զիին ու զիին ու զիրար չէրար չէրար չէրար չէին ին ին ին 
հասկհասկհասկհասկնարնարնարնար::::    ԵրԵրԵրԵրկիկիկիկիրը իր երկրը իր երկրը իր երկրը իր երկրարարարաւոր մտաւոր մտաւոր մտաւոր մտածոծոծոծողուղուղուղութեան եւ թեան եւ թեան եւ թեան եւ 
ցանցանցանցանկկկկուուուութեանց ուղիթեանց ուղիթեանց ուղիթեանց ուղիով կով կով կով կ’’’’երերերերթայթայթայթայ,,,,    աշաշաշաշխարխարխարխարհիկ թահիկ թահիկ թահիկ թագագագագաւուուուո----
րուրուրուրութեան մը տեթեան մը տեթեան մը տեթեան մը տեսիլսիլսիլսիլքով կքով կքով կքով կ’’’’արարարարբեբեբեբենայնայնայնայ,,,,    ազազազազգագագագային եւ աշյին եւ աշյին եւ աշյին եւ աշխարխարխարխար----
հահահահակակակակալալալալական ձգտումկան ձգտումկան ձգտումկան ձգտումներ կը սնուներ կը սնուներ կը սնուներ կը սնուցացացացանէնէնէնէ,,,,    քաքաքաքաղաղաղաղաքաքաքաքական կան կան կան 
վրէժխնդվրէժխնդվրէժխնդվրէժխնդրուրուրուրութեանց պատթեանց պատթեանց պատթեանց պատմամամամական հոկան հոկան հոկան հորիրիրիրիզոզոզոզոնէն վեր չի նէն վեր չի նէն վեր չի նէն վեր չի 
կրնար բարձկրնար բարձկրնար բարձկրնար բարձրարարարանալնալնալնալ,,,,    մինչ երմինչ երմինչ երմինչ երկինկինկինկինքը ուքը ուքը ուքը ուրիրիրիրի´́́́շ բան կշ բան կշ բան կշ բան կ’’’’ընընընընծծծծաաաա----
յէյէյէյէ,,,,    ներներներներկայ ժակայ ժակայ ժակայ ժամամամամանանանանակէն ու պատկէն ու պատկէն ու պատկէն ու պատմումումումութեթեթեթենէննէննէննէն,,,,    այս աշայս աշայս աշայս աշխարխարխարխար----
հէն շատ վեր ու անհէն շատ վեր ու անհէն շատ վեր ու անհէն շատ վեր ու անդին անցդին անցդին անցդին անցնող բայց մինող բայց մինող բայց մինող բայց միաաաաժաժաժաժամամամամանակ նակ նակ նակ 
այս աշայս աշայս աշայս աշխարխարխարխարհէն ու մեր պատհէն ու մեր պատհէն ու մեր պատհէն ու մեր պատմումումումութեթեթեթենէն սկիզբ առնէն սկիզբ առնէն սկիզբ առնէն սկիզբ առնող հոնող հոնող հոնող հո----
գեգեգեգեւոր թաւոր թաւոր թաւոր թագագագագաւուուուորուրուրուրութիւն մըթիւն մըթիւն մըթիւն մը,,,,    երերերերկինկինկինկինքի անուքի անուքի անուքի անունով կնքուած նով կնքուած նով կնքուած նով կնքուած 
եւ Ասեւ Ասեւ Ասեւ Աստուտուտուտուծոյ անուծոյ անուծոյ անուծոյ անունը կրողնը կրողնը կրողնը կրող::::        

ԵրԵրԵրԵրկինք ու կինք ու կինք ու կինք ու երերերերկիր տարկիր տարկիր տարկիր տարբեր լեբեր լեբեր լեբեր լեզուզուզուզունենենեներով՝ տարրով՝ տարրով՝ տարրով՝ տարբեր բեր բեր բեր 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւններ կը տարներ կը տարներ կը տարներ կը տարփոփոփոփողենղենղենղեն::::    Ու թէՈւ թէՈւ թէՈւ թէպէտ երկպէտ երկպէտ երկպէտ երկնանանանա----
ւոր Թաւոր Թաւոր Թաւոր Թագագագագաւուուուորը գիրը գիրը գիրը գիտէ անոնց ակնտէ անոնց ակնտէ անոնց ակնտէ անոնց ակնկակակակալուլուլուլութիւնթիւնթիւնթիւններն ու ներն ու ներն ու ներն ու 
սխալ յոյսխալ յոյսխալ յոյսխալ յոյսեսեսեսերըրըրըրը,,,,    սասասասակայն այկայն այկայն այկայն այսօր չիսօր չիսօր չիսօր չի´́́́    մերմերմերմերժեր անոնց ուժեր անոնց ուժեր անոնց ուժեր անոնց ուրարարարա----
խուխուխուխութեան ցոյթեան ցոյթեան ցոյթեան ցոյցեցեցեցերըրըրըրը,,,,    որոնք կորոնք կորոնք կորոնք կ’’’’ընընընընդուդուդուդունի խորհրնի խորհրնի խորհրնի խորհրդադադադական կան կան կան 
իմասիմասիմասիմաստով տով տով տով մըմըմըմը,,,,    վախվախվախվախճաճաճաճանանանանական իրենց իմասկան իրենց իմասկան իրենց իմասկան իրենց իմաստին մէջտին մէջտին մէջտին մէջ,,,,    
որոնք պիորոնք պիորոնք պիորոնք պիտի ճշմարտտի ճշմարտտի ճշմարտտի ճշմարտուին ժաուին ժաուին ժաուին ժամամամամանակնակնակնակնենենեներու երրու երրու երրու երջաջաջաջանիկ նիկ նիկ նիկ 
աւարաւարաւարաւարտինտինտինտին::::    Մինչ այդ՝ պատՄինչ այդ՝ պատՄինչ այդ՝ պատՄինչ այդ՝ պատմումումումութիւնը իր հութիւնը իր հութիւնը իր հութիւնը իր հունով կնով կնով կնով կ’’’’ընընընըն----
թաթաթաթանայնայնայնայ....    մինչ այդ՝ Աստմինչ այդ՝ Աստմինչ այդ՝ Աստմինչ այդ՝ Աստուած պատուած պատուած պատուած պատմումումումութեան մէջ կը գորթեան մէջ կը գորթեան մէջ կը գորթեան մէջ կը գոր----
ծէ ու կը ներծէ ու կը ներծէ ու կը ներծէ ու կը ներգորգորգորգործէծէծէծէ,,,,    իր փրկուիր փրկուիր փրկուիր փրկութեան եւ երկթեան եւ երկթեան եւ երկթեան եւ երկնանանանաւոր թաւոր թաւոր թաւոր թագագագագա----
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ւուուուորուրուրուրութեանթեանթեանթեան    պատպատպատպատմումումումուճաճաճաճանը հիւնը հիւնը հիւնը հիւսեսեսեսելով մարդլով մարդլով մարդլով մարդկակակակային ձեռյին ձեռյին ձեռյին ձեռքեքեքեքե----
րովրովրովրով,,,,    մարդմարդմարդմարդկակակակային թեյին թեյին թեյին թելելելելերովրովրովրով::::    Մինչ այդ ԱստՄինչ այդ ԱստՄինչ այդ ԱստՄինչ այդ Աստուած աշուած աշուած աշուած աշխարխարխարխար----
հին կը յայտհին կը յայտհին կը յայտհին կը յայտնէ ճշմանէ ճշմանէ ճշմանէ ճշմարիտ ինքրիտ ինքրիտ ինքրիտ ինքնունունունութիւնը իր Որդիթիւնը իր Որդիթիւնը իր Որդիթիւնը իր Որդիինինինին,,,,    որ որ որ որ 
այդ նպաայդ նպաայդ նպաայդ նպատատատատակով Երուկով Երուկով Երուկով Երուսասասասաղէմ կու գայ իրեն հաղէմ կու գայ իրեն հաղէմ կու գայ իրեն հաղէմ կու գայ իրեն համար անմար անմար անմար ան----
սոսոսոսովոր բավոր բավոր բավոր բացացացացառիկ հանռիկ հանռիկ հանռիկ հանդիդիդիդիսասասասաւուուուորուրուրուրութեամբթեամբթեամբթեամբ::::        

ԱւեԱւեԱւեԱւետատատատարանրանրանրաննենենեները մերը մերը մերը մեզի կը պատզի կը պատզի կը պատզի կը պատմենմենմենմեն,,,,    թէ Յիթէ Յիթէ Յիթէ Յիսուս իր սուս իր սուս իր սուս իր 
աշաաշաաշաաշակերտկերտկերտկերտնենենեներուն հետ Երիրուն հետ Երիրուն հետ Երիրուն հետ Երիքոքոքոքովէն մինվէն մինվէն մինվէն մինչեւ Երուչեւ Երուչեւ Երուչեւ Երուսասասասաղէմ ղէմ ղէմ ղէմ 
գնաց՝ իրեն հեգնաց՝ իրեն հեգնաց՝ իրեն հեգնաց՝ իրեն հետետետետեւող մեծ բազւող մեծ բազւող մեծ բազւող մեծ բազմումումումութեան մը ընթեան մը ընթեան մը ընթեան մը ընկեկեկեկերակրակրակրակցուցուցուցու----
թեամբթեամբթեամբթեամբ::::    ԶատկԶատկԶատկԶատկուան տօուան տօուան տօուան տօնին առինին առինին առինին առիթով ուխթով ուխթով ուխթով ուխտատատատաւուուուորարարարաբար բար բար բար 
ԵրուԵրուԵրուԵրուսասասասաղէմ եկող բազղէմ եկող բազղէմ եկող բազղէմ եկող բազմումումումութիւն մըթիւն մըթիւն մըթիւն մը,,,,    որուն մէջ շաորուն մէջ շաորուն մէջ շաորուն մէջ շատեր տեր տեր տեր 
ԳաԳաԳաԳալիլլիլլիլլիլեաեաեաեայէնյէնյէնյէն    սկսեալ կը հեսկսեալ կը հեսկսեալ կը հեսկսեալ կը հետետետետեւէւէւէւէին հրաին հրաին հրաին հրաշաշաշաշալի Վարլի Վարլի Վարլի Վարդադադադապեպեպեպե----
տին թատին թատին թատին թափօփօփօփօրինրինրինրին,,,,    ուուուուրիշրիշրիշրիշներ միներ միներ միներ միաաաացեր էին ճամցեր էին ճամցեր էին ճամցեր էին ճամբու ընբու ընբու ընբու ընթացթացթացթաց----
քինքինքինքին,,,,    եւ շաեւ շաեւ շաեւ շատեր ալ հոստեր ալ հոստեր ալ հոստեր ալ հոսկէ՝ Երիկէ՝ Երիկէ՝ Երիկէ՝ Երիքոքոքոքովէն սկսեալ խառնվէն սկսեալ խառնվէն սկսեալ խառնվէն սկսեալ խառնուեր ուեր ուեր ուեր 
էին խումէին խումէին խումէին խումբինբինբինբին::::    Բայց ԵրուԲայց ԵրուԲայց ԵրուԲայց Երուսասասասաղէմ երղէմ երղէմ երղէմ երթաթաթաթալու հալու հալու հալու համար պէտք մար պէտք մար պէտք մար պէտք 
էր անցէր անցէր անցէր անցնէնէնէնէին Ձիին Ձիին Ձիին Ձիթենթենթենթենեաց լեռեաց լեռեաց լեռեաց լեռնէննէննէննէն,,,,    որ կը գտնուի Երուոր կը գտնուի Երուոր կը գտնուի Երուոր կը գտնուի Երուսսսսաաաա----
ղէղէղէղէմի արեմի արեմի արեմի արեւելւելւելւելեան կողեան կողեան կողեան կողմըմըմըմը,,,,    եւ քաեւ քաեւ քաեւ քաղաղաղաղաքէն բաժնքէն բաժնքէն բաժնքէն բաժնուած է ուած է ուած է ուած է ,,,,ԿեդԿեդԿեդԿեդ----
րոնրոնրոնրոն» » » » անանանանուանուանուանուանուած ձոուած ձոուած ձոուած ձորարարարակովկովկովկով::::    Երբ ՅիԵրբ ՅիԵրբ ՅիԵրբ Յիսուս կը հասսուս կը հասսուս կը հասսուս կը հասնի այս նի այս նի այս նի այս 
լելելելերան վրայ գտնուող առարան վրայ գտնուող առարան վրայ գտնուող առարան վրայ գտնուող առաջին գիւջին գիւջին գիւջին գիւղըղըղըղը,,,,    որ Բեթոր Բեթոր Բեթոր Բեթփափափափագէ կը գէ կը գէ կը գէ կը 
կոչկոչկոչկոչուէրուէրուէրուէր,,,,    ՅիՅիՅիՅիսուս իր աշասուս իր աշասուս իր աշասուս իր աշակերտկերտկերտկերտնենենեներէն երրէն երրէն երրէն երկուկուկուկուքը կը ղրկէ քը կը ղրկէ քը կը ղրկէ քը կը ղրկէ 
դիդիդիդիմամամամացի գիւցի գիւցի գիւցի գիւղը՝ Բեղը՝ Բեղը՝ Բեղը՝ Բեթանթանթանթանիաիաիաիա,,,,    ըսեըսեըսեըսելովլովլովլով....    ,,,,ԳաԳաԳաԳացէցէցէցէ´́́́ք սա դիք սա դիք սա դիք սա դիմամամամացի ցի ցի ցի 
գիւգիւգիւգիւղը եւ անղը եւ անղը եւ անղը եւ անմիմիմիմիջաջաջաջապէս հոն կապպէս հոն կապպէս հոն կապպէս հոն կապուած էշ մը պիուած էշ մը պիուած էշ մը պիուած էշ մը պիտի գտնէք տի գտնէք տի գտնէք տի գտնէք 
իր աւաիր աւաիր աւաիր աւանանանանակին հետկին հետկին հետկին հետ....    քաքաքաքակեկեկեկեցէք եւ ինցէք եւ ինցէք եւ ինցէք եւ ինծիծիծիծի´́́́    բեբեբեբերէքրէքրէքրէք::::    Եւ եթէ մէԵւ եթէ մէԵւ եթէ մէԵւ եթէ մէ----
կը առարկը առարկը առարկը առարկէկէկէկէ,,,,    ըսէք՝ ըսէք՝ ըսէք՝ ըսէք՝ ,,,,ՏէՏէՏէՏէրը պէտք ուրը պէտք ուրը պէտք ուրը պէտք ունինինինի»»»»,,,,    եւ անեւ անեւ անեւ անմիմիմիմիջաջաջաջապէս պէս պէս պէս 
թոյլ պիթոյլ պիթոյլ պիթոյլ պիտի տայ ձետի տայ ձետի տայ ձետի տայ ձեզիզիզիզի» » » » (Մտ 21(Մտ 21(Մտ 21(Մտ 21....2)2)2)2)::::    Եւ աւեԵւ աւեԵւ աւեԵւ աւետատատատարարարարանինինինիչը յաչը յաչը յաչը յա----
տուկ կերտուկ կերտուկ կերտուկ կերպով կպով կպով կպով կ’’’’ընդգընդգընդգընդգծէծէծէծէ,,,,    թէ թէ թէ թէ ,,,,ԱսիԱսիԱսիԱսիկա պակա պակա պակա պատատատատահեհեհեհեցաւցաւցաւցաւ,,,,    որորորոր----
պէսպէսպէսպէսզի իրազի իրազի իրազի իրակակակականանանանանայ ինչ որ Տէնայ ինչ որ Տէնայ ինչ որ Տէնայ ինչ որ Տէրը ըսած էր մարրը ըսած էր մարրը ըսած էր մարրը ըսած էր մարգագագագարէրէրէրէին ին ին ին 
բերբերբերբերնովնովնովնով....    ,,,,ԵրուԵրուԵրուԵրուսասասասաղէղէղէղէմի ըսէքմի ըսէքմի ըսէքմի ըսէք....----    Ահա թաԱհա թաԱհա թաԱհա թագագագագաւորդ քեւորդ քեւորդ քեւորդ քեզի կու զի կու զի կու զի կու 
գայգայգայգայ....    անիանիանիանիկա հեզ էկա հեզ էկա հեզ էկա հեզ է,,,,    նստած՝ իշու մը աւանստած՝ իշու մը աւանստած՝ իշու մը աւանստած՝ իշու մը աւանանանանակին վրայկին վրայկին վրայկին վրայ» » » » 
((((Մտ 21Մտ 21Մտ 21Մտ 21....4444----5)5)5)5)::::        
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ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ, Յիրեւ, Յիրեւ, Յիրեւ, Յիսուսուսուսուսի կողսի կողսի կողսի կողմէ աւամէ աւամէ աւամէ աւանանանանակը բեկը բեկը բեկը բերրրրել տաել տաել տաել տալը լը լը լը 
պապապապատատատատահահահահական ու քմական ու քմական ու քմական ու քմահաճ ցանհաճ ցանհաճ ցանհաճ ցանկուկուկուկութիւն մը չէրթիւն մը չէրթիւն մը չէրթիւն մը չէր::::    Ատով Ատով Ատով Ատով 
նախ կնախ կնախ կնախ կ’’’’իրաիրաիրաիրակակակականանանանանանանանային մարյին մարյին մարյին մարգագագագարէրէրէրէաաաական կանկան կանկան կանկան կանխախախախասասասասացուցուցուցու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեները (տերը (տերը (տերը (տե´́́́ս Ես 62ս Ես 62ս Ես 62ս Ես 62....11111111::::    Զք 9Զք 9Զք 9Զք 9....9)9)9)9),,,,    եւ ապա՝ անիեւ ապա՝ անիեւ ապա՝ անիեւ ապա՝ անիկա կա կա կա 
խորհրխորհրխորհրխորհրդանդանդանդանշաշաշաշական կերկան կերկան կերկան կերպով կը նշէր Ասպով կը նշէր Ասպով կը նշէր Ասպով կը նշէր Աստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ մէ մէ մէ 
եկող փրկիչ թաեկող փրկիչ թաեկող փրկիչ թաեկող փրկիչ թագագագագաւուուուորին խարին խարին խարին խաղաղաղաղաղաղաղաղական նպական նպական նպական նպատտտտաաաակըկըկըկը,,,,    
խախախախաղաղաղաղաղուղուղուղութեան առաթեան առաթեան առաթեան առաքեքեքեքելուլուլուլութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Ո՞վ չէ լսածՈ՞վ չէ լսածՈ՞վ չէ լսածՈ՞վ չէ լսած,,,,    թէ իրեթէ իրեթէ իրեթէ իրե----
րարարարայայայայաջորդ օտար տիջորդ օտար տիջորդ օտար տիջորդ օտար տիրարարարակակակակալուլուլուլութեանց լութեանց լութեանց լութեանց լուծին տակ հեծին տակ հեծին տակ հեծին տակ հեծող ծող ծող ծող 
Հրեայ ժոՀրեայ ժոՀրեայ ժոՀրեայ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը դադը դադը դադը դարերերերերէ ի վեր իր ազարէ ի վեր իր ազարէ ի վեր իր ազարէ ի վեր իր ազատագտագտագտագրուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
կը սպակը սպակը սպակը սպասէրսէրսէրսէր....    կը սպակը սպակը սպակը սպասէր Ասսէր Ասսէր Ասսէր Աստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ ղրկուած մէ ղրկուած մէ ղրկուած մէ ղրկուած 
փրկիչ թափրկիչ թափրկիչ թափրկիչ թագագագագաւուուուորի մըրի մըրի մըրի մը,,,,    որ զիոր զիոր զիոր զիրենք դուրս րենք դուրս րենք դուրս րենք դուրս բեբեբեբերէ հերէ հերէ հերէ հեթաթաթաթանոս նոս նոս նոս 
ազազազազգեգեգեգերու տիրու տիրու տիրու տիրարարարապեպեպեպետուտուտուտութեթեթեթենէն եւնէն եւնէն եւնէն եւ,,,,    ընդընդընդընդհահահահակակակակառառառառակըկըկըկը,,,,    զիզիզիզիրենք րենք րենք րենք 
դարձդարձդարձդարձնէ տինէ տինէ տինէ տիրարարարակալ անոնց վրայկալ անոնց վրայկալ անոնց վրայկալ անոնց վրայ::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի ժասի ժասի ժասի ժամամամամանակնակնակնակ----
նենենեներուն՝ ազրուն՝ ազրուն՝ ազրուն՝ ազգագագագային այդ ազային այդ ազային այդ ազային այդ ազատագտագտագտագրուրուրուրութեան սպաթեան սպաթեան սպաթեան սպասուսուսուսումը իր մը իր մը իր մը իր 
բարձբարձբարձբարձրարարարակէկէկէկէտին հատին հատին հատին հասած էրսած էրսած էրսած էր::::    Եւ ահաԵւ ահաԵւ ահաԵւ ահա,,,,    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի հեսի հեսի հեսի հետետետետեւող ւող ւող ւող 
ուխուխուխուխտատատատաւորւորւորւորնենենեներու բազրու բազրու բազրու բազմումումումութիւնը հիթիւնը հիթիւնը հիթիւնը հիմա Քրիսմա Քրիսմա Քրիսմա Քրիստոտոտոտոսի կը նասի կը նասի կը նասի կը նա----
յէր այէր այէր այէր ա´́́́յդ աչյդ աչյդ աչյդ աչքովքովքովքով::::    Այն զարԱյն զարԱյն զարԱյն զարմամամամանանանանալի Մարլի Մարլի Մարլի Մարգագագագարէնրէնրէնրէն,,,,    որ Ասոր Ասոր Ասոր Աս----
տուծտուծտուծտուծմէ եկած ըլմէ եկած ըլմէ եկած ըլմէ եկած ըլլալալալալու ամլու ամլու ամլու ամբողջ հեբողջ հեբողջ հեբողջ հեղիղիղիղինանանանակուկուկուկութիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը 
խտացխտացխտացխտացնէր իր աննէր իր աննէր իր աննէր իր անձին մէջձին մէջձին մէջձին մէջ,,,,    եւ որ կը խօեւ որ կը խօեւ որ կը խօեւ որ կը խօսէր Ասսէր Ասսէր Ասսէր Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
անուանուանուանունով եւ Ասնով եւ Ասնով եւ Ասնով եւ Աստուտուտուտուծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայնով՝ Ասնով՝ Ասնով՝ Ասնով՝ Աստուտուտուտուծոյ նոր Օրէնծոյ նոր Օրէնծոյ նոր Օրէնծոյ նոր Օրէնքը քը քը քը 
եւ առաջեւ առաջեւ առաջեւ առաջնորնորնորնորդուդուդուդութիւնը տաթիւնը տաթիւնը տաթիւնը տալով իր ժոլով իր ժոլով իր ժոլով իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդինդինդինդին....    այն այն այն այն 
սքանսքանսքանսքանչեչեչեչելի Ուլի Ուլի Ուլի Ուսուսուսուսուցիցիցիցիչըչըչըչը,,,,    որ աստոր աստոր աստոր աստուաուաուաուածածածածային խօսյին խօսյին խօսյին խօսքեքեքեքերու րու րու րու 
քաղցր մագքաղցր մագքաղցր մագքաղցր մագնինինինիսով գիսով գիսով գիսով գիտէր բռնել մարտէր բռնել մարտէր բռնել մարտէր բռնել մարդոց հոդոց հոդոց հոդոց հոգիգիգիգինենենեները եւ րը եւ րը եւ րը եւ 
զազազազանոնք յանոնք յանոնք յանոնք յագեցգեցգեցգեցնել աննել աննել աննել աննիւնիւնիւնիւթաթաթաթական իր կեկան իր կեկան իր կեկան իր կերարարարակուկուկուկուրովրովրովրով....    այն այն այն այն 
բաբաբաբացացացացառիկ հրառիկ հրառիկ հրառիկ հրաշաշաշաշագորգորգորգործըծըծըծը,,,,    որ Ասոր Ասոր Ասոր Աստուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներկակակակայույույույութեաթեաթեաթեան ն ն ն 
զօզօզօզօրեղ նշանրեղ նշանրեղ նշանրեղ նշաննենենեները ցոյց կու տար իրենց ամերը ցոյց կու տար իրենց ամերը ցոյց կու տար իրենց ամերը ցոյց կու տար իրենց ամենօրնօրնօրնօրեայ եայ եայ եայ 
կեանկեանկեանկեանքին մէջ՝ իրեն ենքին մէջ՝ իրեն ենքին մէջ՝ իրեն ենքին մէջ՝ իրեն ենթարթարթարթարկեկեկեկելով թէլով թէլով թէլով թէ´́́́    բնուբնուբնուբնութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    թէթէթէթէ´́́́    
հիւանհիւանհիւանհիւանդուդուդուդութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները եւ թէրը եւ թէրը եւ թէրը եւ թէ´́́́    մամամամահըհըհըհը,,,,    արդարդարդարդեօք նոյեօք նոյեօք նոյեօք նոյնինքն նինքն նինքն նինքն 
իրենց խոսիրենց խոսիրենց խոսիրենց խոստացտացտացտացուած Մեսուած Մեսուած Մեսուած Մեսիիիիանանանան,,,,    իրենց սպաիրենց սպաիրենց սպաիրենց սպասած փրկիսած փրկիսած փրկիսած փրկիչը չը չը չը 
չէ՞րչէ՞րչէ՞րչէ՞ր::::    ՈւՈւՈւՈւրեմն արեմն արեմն արեմն ա´́́́ն էր որ զին էր որ զին էր որ զին էր որ զիրենք պիրենք պիրենք պիրենք պիտի ազատի ազատի ազատի ազատագտագտագտագրէրրէրրէրրէր::::    ՈւՈւՈւՈւ----
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րեմն արեմն արեմն արեմն ա´́́́ն էր Ասն էր Ասն էր Ասն էր Աստուծտուծտուծտուծմէ իրենց ղրկուած թամէ իրենց ղրկուած թամէ իրենց ղրկուած թամէ իրենց ղրկուած թագագագագաւուուուորըրըրըրը::::    ՈւՈւՈւՈւ----
րեմն հիրեմն հիրեմն հիրեմն հիմամամամա´́́́    էր իրենց փրկուէր իրենց փրկուէր իրենց փրկուէր իրենց փրկութեանթեանթեանթեան,,,,    յաղյաղյաղյաղթաթաթաթանանանանակի եւ կի եւ կի եւ կի եւ 
փառփառփառփառքի ժաքի ժաքի ժաքի ժամըմըմըմը::::    ԱզԱզԱզԱզգագագագային երազյին երազյին երազյին երազնենենեներու իրարու իրարու իրարու իրակակակականացնացնացնացման ման ման ման 
խանխանխանխանդադադադավավավավառուռուռուռութիւնը գիթիւնը գիթիւնը գիթիւնը գինովնովնովնովցոցոցոցո´́́́ւց ժուց ժուց ժուց ժողողողողովուրվուրվուրվուրդըդըդըդը,,,,    որ իր զեոր իր զեոր իր զեոր իր զե----
ղուն զգաղուն զգաղուն զգաղուն զգացումցումցումցումնենենեները սկսաւ արրը սկսաւ արրը սկսաւ արրը սկսաւ արտատատատայայյայյայյայտելտելտելտել::::    

ՀաՀաՀաՀազիւ աւազիւ աւազիւ աւազիւ աւանանանանակը բերկը բերկը բերկը բերուածուածուածուած,,,,    նախ աշանախ աշանախ աշանախ աշակերտկերտկերտկերտնենենեները եւ րը եւ րը եւ րը եւ 
ապա զիապա զիապա զիապա զիրենք շրջարենք շրջարենք շրջարենք շրջապապապապատող բազտող բազտող բազտող բազմումումումութիւնը՝ իրենց վեթիւնը՝ իրենց վեթիւնը՝ իրենց վեթիւնը՝ իրենց վե----
րարրարրարրարկուկուկուկունենենեները անոր վրայ փռերը անոր վրայ փռերը անոր վրայ փռերը անոր վրայ փռեցինցինցինցին,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի Յիզի Յիզի Յիզի Յիսուս սուս սուս սուս 
անոնց վրայ նստիանոնց վրայ նստիանոնց վրայ նստիանոնց վրայ նստի::::    Այդ արարԱյդ արարԱյդ արարԱյդ արարքով անոնք կը ճանչքով անոնք կը ճանչքով անոնք կը ճանչքով անոնք կը ճանչնանանանային յին յին յին 
ՅիՅիՅիՅիսուսուսուսուսի թասի թասի թասի թագագագագաւուուուորարարարակակակական հանն հանն հանն հանգագագագամանմանմանմանքը եւ խորհրքը եւ խորհրքը եւ խորհրքը եւ խորհրդանդանդանդան----
շաշաշաշակակակականօնօնօնօրէն ամրէն ամրէն ամրէն ամբողբողբողբողջաջաջաջական հնական հնական հնական հնազանզանզանզանդուդուդուդութիւն կը յայտթիւն կը յայտթիւն կը յայտթիւն կը յայտնէնէնէնէ----
ին անորին անորին անորին անոր::::    ՈւՈւՈւՈւրիշրիշրիշրիշներ սկսան իրենց հպաներ սկսան իրենց հպաներ սկսան իրենց հպաներ սկսան իրենց հպատատատատակուկուկուկութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
յայտյայտյայտյայտնել Ասնել Ասնել Ասնել Աստուծտուծտուծտուծմէ եկած այս թամէ եկած այս թամէ եկած այս թամէ եկած այս թագագագագաւուուուորին՝ իրենց վերին՝ իրենց վերին՝ իրենց վերին՝ իրենց վե----
րարրարրարրարկուկուկուկունենենեները անոր առրը անոր առրը անոր առրը անոր առջեւ ճամջեւ ճամջեւ ճամջեւ ճամբուն վրայ փռեբուն վրայ փռեբուն վրայ փռեբուն վրայ փռելովլովլովլով::::    ՈւՈւՈւՈւ----
րիշրիշրիշրիշներ իրենց ցնծուներ իրենց ցնծուներ իրենց ցնծուներ իրենց ցնծութիւնն ու ութիւնն ու ութիւնն ու ութիւնն ու ուրարարարախուխուխուխութիւնը արթիւնը արթիւնը արթիւնը արտատատատայայյայյայյայ----
տետետետելու հալու հալու հալու համար՝ ծամար՝ ծամար՝ ծամար՝ ծառեռեռեռերու թարմ ոսրու թարմ ոսրու թարմ ոսրու թարմ ոստեր փրցուտեր փրցուտեր փրցուտեր փրցուցինցինցինցին,,,,    զազազազա----
նոնք իրենց ձեռնոնք իրենց ձեռնոնք իրենց ձեռնոնք իրենց ձեռքին մէջ ճօքին մէջ ճօքին մէջ ճօքին մէջ ճօճեճեճեճելու կամ ճամլու կամ ճամլու կամ ճամլու կամ ճամբուն վրայ Յիբուն վրայ Յիբուն վրայ Յիբուն վրայ Յի----
սուսուսուսուսի առսի առսի առսի առջեւ տաջեւ տաջեւ տաջեւ տարարարարածեծեծեծելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Եւ բոԵւ բոԵւ բոԵւ բոլորն ալ աղալորն ալ աղալորն ալ աղալորն ալ աղաչաչաչաչա----
կան ու միկան ու միկան ու միկան ու միաաաաժաժաժաժամամամամանակ փանակ փանակ փանակ փառառառառաբաբաբաբանանանանական աղական աղական աղական աղաղակ ղակ ղակ ղակ 
բարձբարձբարձբարձրացրացրացրացնենենենելլլլով կով կով կով կ’’’’ըսէըսէըսէըսէինինինին....    ,,,,ՈվՈվՈվՈվսանսանսանսաննանանանա՜՜՜՜    ԴաԴաԴաԴաւիւիւիւիթի Որդիթի Որդիթի Որդիթի Որդիինինինին,,,,    
օրհնօրհնօրհնօրհնեալ է ան՝ որ կու գայ Տիեալ է ան՝ որ կու գայ Տիեալ է ան՝ որ կու գայ Տիեալ է ան՝ որ կու գայ Տիրոջ անուրոջ անուրոջ անուրոջ անունովնովնովնով::::    ՈվՈվՈվՈվսանսանսանսաննանանանա՜՜՜՜    
ԲարձրԲարձրԲարձրԲարձրեաեաեաեալինլինլինլին» » » » (Սղ 118(Սղ 118(Սղ 118(Սղ 118....25252525----26)26)26)26)::::    Կոչ մը կամ խնդրանք Կոչ մը կամ խնդրանք Կոչ մը կամ խնդրանք Կոչ մը կամ խնդրանք 
մըն էր ասիմըն էր ասիմըն էր ասիմըն էր ասիկակակակա,,,,    որ ինք՝ Դաոր ինք՝ Դաոր ինք՝ Դաոր ինք՝ Դաւիւիւիւիթի Որթի Որթի Որթի Որդինդինդինդին,,,,    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
անուանուանուանունով եկած Յինով եկած Յինով եկած Յինով եկած Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսըսըսըսը,,,,    անանանանյայայայապաղ բեպաղ բեպաղ բեպաղ բերէ այնրէ այնրէ այնրէ այն----
քաքաքաքա՜՜՜՜ն ն ն ն երազերազերազերազուած եւ սպասուած եւ սպասուած եւ սպասուած եւ սպասուած փրկուուած փրկուուած փրկուուած փրկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::        

Այս հանԱյս հանԱյս հանԱյս հանդիդիդիդիսասասասաւուուուորուրուրուրութեամբթեամբթեամբթեամբ,,,,    թաթաթաթագագագագաւուուուորարարարական վական վական վական վայելյելյելյել----
չուչուչուչութեամբ ու փառթեամբ ու փառթեամբ ու փառթեամբ ու փառքովքովքովքով,,,,    ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդին կողդին կողդին կողդին կողմէ խանմէ խանմէ խանմէ խանդադադադավավավավա----
ռուռուռուռութեան եւ ինքթեան եւ ինքթեան եւ ինքթեան եւ ինքնանանանամոմոմոմոռաց ցնծուռաց ցնծուռաց ցնծուռաց ցնծութեան այսթեան այսթեան այսթեան այսպիպիպիպիսի արսի արսի արսի արտատատատա----
յայյայյայյայտուտուտուտութեանց մէթեանց մէթեանց մէթեանց մէջէն Յիջէն Յիջէն Յիջէն Յիսուս եկաւ հասուս եկաւ հասուս եկաւ հասուս եկաւ հասաւ Երուսաւ Երուսաւ Երուսաւ Երուսասասասաղէմղէմղէմղէմ,,,,    
որ զինքոր զինքոր զինքոր զինք    կը դիկը դիկը դիկը դիմամամամաւուուուորէր տարրէր տարրէր տարրէր տարբեբեբեբե´́́́ր տրար տրար տրար տրամադմադմադմադրուրուրուրութեամբթեամբթեամբթեամբ,,,,    
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օտաօտաօտաօտարի մըրի մըրի մըրի մը,,,,    անանանանծածածածանօնօնօնօթի մը պէսթի մը պէսթի մը պէսթի մը պէս,,,,    հարցհարցհարցհարցնենենենելով՝ լով՝ լով՝ լով՝ ,,,,Ո՞վ է ասիՈ՞վ է ասիՈ՞վ է ասիՈ՞վ է ասի----
կակակակա»»»»::::    Եւ ընԵւ ընԵւ ընԵւ ընկեկեկեկերարարարացող բազցող բազցող բազցող բազմումումումութիւնը կը պաթիւնը կը պաթիւնը կը պաթիւնը կը պատաստաստաստասխախախախանէրնէրնէրնէր....    
,,,,ԱսիԱսիԱսիԱսիկա Յիկա Յիկա Յիկա Յիսուս մարսուս մարսուս մարսուս մարգագագագարէրէրէրէ´́́́ն էն էն էն է,,,,    ԳաԳաԳաԳալիլլիլլիլլիլեաեաեաեայի Նայի Նայի Նայի Նազազազազարէթ րէթ րէթ րէթ 
քաքաքաքաղաղաղաղաքէնքէնքէնքէն»»»»::::        

    
ԱւեԱւեԱւեԱւետատատատարանրանրանրաննենենեները կարրը կարրը կարրը կարդադադադալու եւ Յիլու եւ Յիլու եւ Յիլու եւ Յիսսսսուուուուսի երկսի երկսի երկսի երկրարարարաւոր ւոր ւոր ւոր 

կեանկեանկեանկեանքին ու առաքին ու առաքին ու առաքին ու առաքեքեքեքելուլուլուլութեան տարթեան տարթեան տարթեան տարբեր երեսբեր երեսբեր երեսբեր երեսնենենեները կարրը կարրը կարրը կար----
դադադադալու բազլու բազլու բազլու բազմամամամաթիւ կերթիւ կերթիւ կերթիւ կերպեր կանպեր կանպեր կանպեր կան::::    Եւ քրիսԵւ քրիսԵւ քրիսԵւ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական եկեկան եկեկան եկեկան եկե----
ղեղեղեղեցին առացին առացին առացին առաջին դաջին դաջին դաջին դարէն մինրէն մինրէն մինրէն մինչեւ հիչեւ հիչեւ հիչեւ հիմա դիմա դիմա դիմա դիտետետետելու եւ հասկլու եւ հասկլու եւ հասկլու եւ հասկ----
նանանանալու ուլու ուլու ուլու ուղիղ բաղիղ բաղիղ բաղիղ բանանանանալին կու տայ հալին կու տայ հալին կու տայ հալին կու տայ հաւաւաւաւատացտացտացտացեալ անեալ անեալ անեալ անհահահահա----
տինտինտինտին::::    Այդ հայԱյդ հայԱյդ հայԱյդ հայեացեացեացեացքին հոքին հոքին հոքին հորիրիրիրիզոզոզոզոնը աննը աննը աննը անսահսահսահսահման էման էման էման է,,,,    սասասասակայնկայնկայնկայն,,,,    
եւ մենք մարդեւ մենք մարդեւ մենք մարդեւ մենք մարդկակակակային մեր սահյին մեր սահյին մեր սահյին մեր սահմամամամանանանանափակ հափակ հափակ հափակ հայեյեյեյեցացացացակէկէկէկէտետետետե----
րով՝ այդ անրով՝ այդ անրով՝ այդ անրով՝ այդ անսահսահսահսահման հոման հոման հոման հորիրիրիրիզոզոզոզոնին միայն մէկ մասն է որ նին միայն մէկ մասն է որ նին միայն մէկ մասն է որ նին միայն մէկ մասն է որ 
կը տեսկը տեսկը տեսկը տեսնենք կամ կը դինենք կամ կը դինենք կամ կը դինենք կամ կը դիտենք տարիէ տատենք տարիէ տատենք տարիէ տատենք տարիէ տարիրիրիրի::::    ԵկէԵկէԵկէԵկէ´́́́քքքք,,,,    այայայայ----
սօրսօրսօրսօր,,,,    առանց մեր հայառանց մեր հայառանց մեր հայառանց մեր հայեացեացեացեացքը Երուքը Երուքը Երուքը Երուսասասասաղէմ հանղէմ հանղէմ հանղէմ հանդիդիդիդիսասասասաւոր ւոր ւոր ւոր 
մուտմուտմուտմուտքի դրուաքի դրուաքի դրուաքի դրուագին պգին պգին պգին պատատատատմամամամական երեկան երեկան երեկան երեսէն կտրեսէն կտրեսէն կտրեսէն կտրելու՝ փորլու՝ փորլու՝ փորլու՝ փոր----
ձենք հոձենք հոձենք հոձենք հոգեգեգեգեւոր հայւոր հայւոր հայւոր հայեացեացեացեացքով մը դիքով մը դիքով մը դիքով մը դիտել ու հասկտել ու հասկտել ու հասկտել ու հասկնալ զայննալ զայննալ զայննալ զայն,,,,    
անոր ետին տեսանոր ետին տեսանոր ետին տեսանոր ետին տեսնենենենելով այն խորլով այն խորլով այն խորլով այն խորհուրհուրհուրհուրդըդըդըդը,,,,    որ Աստոր Աստոր Աստոր Աստուած կը ուած կը ուած կը ուած կը 
բաբաբաբանայ մեր առնայ մեր առնայ մեր առնայ մեր առջեւջեւջեւջեւ,,,,    եւ այն հիմեւ այն հիմեւ այն հիմեւ այն հիմնանանանական նպական նպական նպական նպատատատատակըկըկըկը,,,,    որ որ որ որ 
անոր ետին կանոր ետին կանոր ետին կանոր ետին կ’’’’արարարարձաձաձաձանանանանանայնայնայնայ::::        

    
ՁիՁիՁիՁիթենթենթենթենեաց լեեաց լեեաց լեեաց լեռը երռը երռը երռը երկինկինկինկինքի խորքի խորքի խորքի խորհուրդնհուրդնհուրդնհուրդն    էէէէ::::        
ՅիՅիՅիՅիսուսուսուսուսի հանսի հանսի հանսի հանդիդիդիդիսասասասաւոր ու յաղւոր ու յաղւոր ու յաղւոր ու յաղթաթաթաթական գնացկան գնացկան գնացկան գնացքը կը քը կը քը կը քը կը 

սկսի Ձիսկսի Ձիսկսի Ձիսկսի Ձիթենթենթենթենեաց լեռեաց լեռեաց լեռեաց լեռնէննէննէննէն::::    ԵրիԵրիԵրիԵրիքոքոքոքովի ճամվի ճամվի ճամվի ճամբով դէբով դէբով դէբով դէպի Երուպի Երուպի Երուպի Երու----
սասասասաղէմ եկող ոեղէմ եկող ոեղէմ եկող ոեղէմ եկող ոեւէ անւէ անւէ անւէ անձի հաձի հաձի հաձի համար միմար միմար միմար միակ ճաակ ճաակ ճաակ ճանանանանապարպարպարպարհը հը հը հը 
կկկկ’’’’անցանցանցանցնէր Ձինէր Ձինէր Ձինէր Ձիթենթենթենթենեաց լեռեաց լեռեաց լեռեաց լեռնէննէննէննէն,,,,    եւ ուսեւ ուսեւ ուսեւ ուստի Քրիստի Քրիստի Քրիստի Քրիստոս անհտոս անհտոս անհտոս անհ----
րարարարաժեշժեշժեշժեշտատատատաբար պէտք էր անցբար պէտք էր անցբար պէտք էր անցբար պէտք էր անցնէր հոննէր հոննէր հոննէր հոնկէկէկէկէ::::    Եւ սաԵւ սաԵւ սաԵւ սակկկկայնայնայնայն,,,,    կը կը կը կը 
հարցհարցհարցհարցնենք մենք մենենք մենք մենենք մենք մենենք մենք մեզիզիզիզի,,,,    ինինինինչո՞ւ Յիչո՞ւ Յիչո՞ւ Յիչո՞ւ Յիսուս Երիսուս Երիսուս Երիսուս Երիքով քաքով քաքով քաքով քաղաղաղաղաքէն քէն քէն քէն 
չսկսաչսկսաչսկսաչսկսա´́́́ւ իր հանւ իր հանւ իր հանւ իր հանդիդիդիդիսասասասաւոր գնացւոր գնացւոր գնացւոր գնացքը դէքը դէքը դէքը դէպի Երուպի Երուպի Երուպի Երուսասասասաղէմղէմղէմղէմ,,,,    այլ այլ այլ այլ 
զայն սկսաւ Ձիզայն սկսաւ Ձիզայն սկսաւ Ձիզայն սկսաւ Ձիթենթենթենթենեաց լեռեաց լեռեաց լեռեաց լեռնէննէննէննէն,,,,    ԲեԲեԲեԲեթանթանթանթանիա գիւիա գիւիա գիւիա գիւղէնղէնղէնղէն::::    Չէ՞ Չէ՞ Չէ՞ Չէ՞ 
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որ ուխոր ուխոր ուխոր ուխտատատատաւորւորւորւորնենենեներու այս մեծ բազրու այս մեծ բազրու այս մեծ բազրու այս մեծ բազմումումումութիւնը արթիւնը արթիւնը արթիւնը արդէն Երիդէն Երիդէն Երիդէն Երի----
քոքոքոքովէն սկսեալ կը հեվէն սկսեալ կը հեվէն սկսեալ կը հեվէն սկսեալ կը հետետետետեւէր իւէր իւէր իւէր իրեն մեծ խանրեն մեծ խանրեն մեծ խանրեն մեծ խանդադադադավավավավառուռուռուռու----
թեամբթեամբթեամբթեամբ::::    ԻնԻնԻնԻնչո՞ւ ուչո՞ւ ուչո՞ւ ուչո՞ւ ուրեմն Ձիրեմն Ձիրեմն Ձիրեմն Ձիթենթենթենթենեաց լեեաց լեեաց լեեաց լեռը ընտռը ընտռը ընտռը ընտրեց այդ րեց այդ րեց այդ րեց այդ 
նպանպանպանպատատատատակին հակին հակին հակին համարմարմարմար::::    ԱրդԱրդԱրդԱրդեօք չուեօք չուեօք չուեօք չուզե՞ց շատ կազե՞ց շատ կազե՞ց շատ կազե՞ց շատ կանունունունուխէն խէն խէն խէն 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդին մէջ արդին մէջ արդին մէջ արդին մէջ արծարծարծարծարծել մեսծել մեսծել մեսծել մեսիիիիաաաական իր թական իր թական իր թական իր թագագագագաւուուուորուրուրուրու----
թեան ութեան ութեան ութեան ուրարարարախուխուխուխութեան կայթեան կայթեան կայթեան կայծեծեծեծերըրըրըրը::::    ՀաՀաՀաՀաւաւաւաւանանանանական պական պական պական պատաստաստաստաս----
խախախախանը թենը թենը թենը թերեւս արեւս արեւս արեւս ա´́́́յլ էյլ էյլ էյլ է,,,,    սասասասակայնկայնկայնկայն::::    ԴաԴաԴաԴարեր առաջ Աստրեր առաջ Աստրեր առաջ Աստրեր առաջ Աստուած ուած ուած ուած 
մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէնենենեներուն միրուն միրուն միրուն միջոջոջոջոցաւ ցոյց տուած էրցաւ ցոյց տուած էրցաւ ցոյց տուած էրցաւ ցոյց տուած էր,,,,    թէ Ձիթէ Ձիթէ Ձիթէ Ձիթենթենթենթենեաց եաց եաց եաց 
լելելելեռը յառը յառը յառը յատուկ խորտուկ խորտուկ խորտուկ խորհուրդ մը ուհուրդ մը ուհուրդ մը ուհուրդ մը ունի Ասնի Ասնի Ասնի Աստուտուտուտուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկութեան թեան թեան թեան 
ծրագծրագծրագծրագրին մէջրին մէջրին մէջրին մէջ,,,,    եւ Զաեւ Զաեւ Զաեւ Զաքարքարքարքարիա մարիա մարիա մարիա մարգագագագարէի գիրրէի գիրրէի գիրրէի գիրքին մէջ կը քին մէջ կը քին մէջ կը քին մէջ կը 
կարկարկարկարդանքդանքդանքդանք,,,,    թէ ժաթէ ժաթէ ժաթէ ժամամամամանակնակնակնակնենենեներու վախրու վախրու վախրու վախճաճաճաճանին Ձինին Ձինին Ձինին Ձիթենթենթենթենեաց եաց եաց եաց 
լելելելեռը Քրիռը Քրիռը Քրիռը Քրիսսսստոտոտոտոսի երկսի երկսի երկսի երկրորդ գարորդ գարորդ գարորդ գալուսլուսլուսլուստին թատին թատին թատին թատետետետերարարարաբեբեբեբեմը պիմը պիմը պիմը պի----
տի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայլայլայլայ::::    ,,,,Եւ այն օրը անոր (ՏիԵւ այն օրը անոր (ՏիԵւ այն օրը անոր (ՏիԵւ այն օրը անոր (Տիրոջ) ոտրոջ) ոտրոջ) ոտրոջ) ոտքեքեքեքերը պիրը պիրը պիրը պիտի տի տի տի 
կանգկանգկանգկանգնին Ձինին Ձինին Ձինին Ձիթենթենթենթենեաց լեեաց լեեաց լեեաց լերան վրայրան վրայրան վրայրան վրայ,,,,    որ Երուոր Երուոր Երուոր Երուսասասասաղէղէղէղէմի առմի առմի առմի առ----
ջեւն էջեւն էջեւն էջեւն է,,,,    դէդէդէդէպի արեպի արեպի արեպի արեւելքւելքւելքւելք............::::    Եւ իմ Տէր ԱստԵւ իմ Տէր ԱստԵւ իմ Տէր ԱստԵւ իմ Տէր Աստուածս պիուածս պիուածս պիուածս պիտի տի տի տի 
գայգայգայգայ,,,,    բոբոբոբոլոր սուրլոր սուրլոր սուրլոր սուրբեբեբեբերը քերը քերը քերը քեզի հետ պիզի հետ պիզի հետ պիզի հետ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլանլանլանլան::::    ............    Եւ ՏէԵւ ՏէԵւ ՏէԵւ Տէրը րը րը րը 
բոբոբոբոլոր երկլոր երկլոր երկլոր երկրի վրայ թարի վրայ թարի վրայ թարի վրայ թագագագագաւոր պիւոր պիւոր պիւոր պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայլայլայլայ....    այն օրը՝ Տէայն օրը՝ Տէայն օրը՝ Տէայն օրը՝ Տէրը րը րը րը 
մէկ եւ անոր անումէկ եւ անոր անումէկ եւ անոր անումէկ եւ անոր անունը մէկ պինը մէկ պինը մէկ պինը մէկ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայլայլայլայ» » » » (Զք 14(Զք 14(Զք 14(Զք 14....4444----9)9)9)9)::::        

ԱրդԱրդԱրդԱրդ,,,,    ՁիՁիՁիՁիթենթենթենթենեաց լեեաց լեեաց լեեաց լեռը երռը երռը երռը երկինկինկինկինքի խորքի խորքի խորքի խորհուրհուրհուրհուրդը կը ներդը կը ներդը կը ներդը կը ներ----
կակակակայացյացյացյացնէ մենէ մենէ մենէ մեզիզիզիզի::::    ՀոնՀոնՀոնՀոնկէ Յիկէ Յիկէ Յիկէ Յիսուսուսուսուսի վար իջսի վար իջսի վար իջսի վար իջնենենենելը դէլը դէլը դէլը դէպի Կեդպի Կեդպի Կեդպի Կեդ----
րորորորոնի ձոնի ձոնի ձոնի ձորարարարակը՝ կը խորհրկը՝ կը խորհրկը՝ կը խորհրկը՝ կը խորհրդանդանդանդանշէ երշէ երշէ երշէ երկինկինկինկինքի բարքի բարքի բարքի բարձունձունձունձունքէն իր քէն իր քէն իր քէն իր 
խոխոխոխոնարնարնարնարհուհուհուհումը դէմը դէմը դէմը դէպի երպի երպի երպի երկիր՝ մարկիր՝ մարկիր՝ մարկիր՝ մարդոց փրկուդոց փրկուդոց փրկուդոց փրկութեան հաթեան հաթեան հաթեան հա----
մարմարմարմար,,,,    իսկ այդ ձոիսկ այդ ձոիսկ այդ ձոիսկ այդ ձորարարարակէն դէկէն դէկէն դէկէն դէպի Երուպի Երուպի Երուպի Երուսասասասաղէմ բարձղէմ բարձղէմ բարձղէմ բարձրարարարանանանանալը՝ լը՝ լը՝ լը՝ 
կը խորհրկը խորհրկը խորհրկը խորհրդանդանդանդանշէ իր մարշէ իր մարշէ իր մարշէ իր մարդեդեդեդեղուղուղուղութեան խոթեան խոթեան խոթեան խոնարնարնարնարհուհուհուհումին մէջ մին մէջ մին մէջ մին մէջ 
իր խաչ բարձիր խաչ բարձիր խաչ բարձիր խաչ բարձրարարարանանանանալը եւ խալը եւ խալը եւ խալը եւ խաչով երկչով երկչով երկչով երկրի վրայ փարի վրայ փարի վրայ փարի վրայ փառառառառաւորւորւորւոր----
ուիուիուիուիլըլըլըլը::::        

Մենք Մենք Մենք Մենք գիգիգիգիտենքտենքտենքտենք,,,,    թէ Յիթէ Յիթէ Յիթէ Յիսուս իր յասուս իր յասուս իր յասուս իր յարուրուրուրութեթեթեթենէն քանէն քանէն քանէն քառառառառա----
սուն օրեր ետք աշասուն օրեր ետք աշասուն օրեր ետք աշասուն օրեր ետք աշակերտկերտկերտկերտնենենեները առաւ եւ Ձիրը առաւ եւ Ձիրը առաւ եւ Ձիրը առաւ եւ Ձիթենթենթենթենեաց լեռ եաց լեռ եաց լեռ եաց լեռ 
հահահահանեցնեցնեցնեց,,,,    եւ հոնեւ հոնեւ հոնեւ հոնկէ երկէ երկէ երկէ երկինք բարձկինք բարձկինք բարձկինք բարձրարարարացաւցաւցաւցաւ,,,,    եւ համեւ համեւ համեւ համբարբարբարբարձուձուձուձու----
մէն ետք աշամէն ետք աշամէն ետք աշամէն ետք աշակերտկերտկերտկերտնենենեներուն յայտրուն յայտրուն յայտրուն յայտ----    ննննուեուեուեուեցան երցան երցան երցան երկու հրեշկու հրեշկու հրեշկու հրեշ----
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տակտակտակտակներներներներ,,,,    որոնք ըսին՝ թէ աշաորոնք ըսին՝ թէ աշաորոնք ըսին՝ թէ աշաորոնք ըսին՝ թէ աշակերտկերտկերտկերտնենենեները ինչրը ինչրը ինչրը ինչպէս որ պէս որ պէս որ պէս որ 
տետետետեսսսսան անոր երան անոր երան անոր երան անոր երկինք երկինք երկինք երկինք երթաթաթաթալը՝ այնլը՝ այնլը՝ այնլը՝ այնպէս պիպէս պիպէս պիպէս պիտի տեստի տեստի տեստի տեսնեն նեն նեն նեն 
նանանանաեւ գաեւ գաեւ գաեւ գալուսլուսլուսլուստը (Գրծ 1տը (Գրծ 1տը (Գրծ 1տը (Գրծ 1....11)11)11)11)::::        

    
****    

****    ****    
ԾաղԾաղԾաղԾաղկակակակազարզարզարզարդի օրդի օրդի օրդի օրուան խորուան խորուան խորուան խորհուրհուրհուրհուրդը եւ անոր բեդը եւ անոր բեդը եւ անոր բեդը եւ անոր բերած րած րած րած 

ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնը այթիւնը այթիւնը այթիւնը այսօր մենք կը փորսօր մենք կը փորսօր մենք կը փորսօր մենք կը փորձենք կարձենք կարձենք կարձենք կարդալ մեր դալ մեր դալ մեր դալ մեր 
կեանկեանկեանկեանքեքեքեքերուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ,,,,    եւ անոր ընդեւ անոր ընդեւ անոր ընդեւ անոր ընդմէմէմէմէջէն կը կարջէն կը կարջէն կը կարջէն կը կարդանք մեդանք մեդանք մեդանք մեզի զի զի զի 
ուղղուղղուղղուղղուած մարուած մարուած մարուած մարգգգգաաաարէրէրէրէաաաական յիկան յիկան յիկան յիշեշեշեշեցումն ու հրացումն ու հրացումն ու հրացումն ու հրաւէւէւէւէրըրըրըրը....----    ,,,,Ահա Ահա Ահա Ահա 
թաթաթաթագագագագաւորդ քեւորդ քեւորդ քեւորդ քեզի կու գայզի կու գայզի կու գայզի կու գայ»»»»::::    ԱստԱստԱստԱստուած անով մեուած անով մեուած անով մեուած անով մեզի կը սորզի կը սորզի կը սորզի կը սոր----
վեցվեցվեցվեցնէ զինք փանէ զինք փանէ զինք փանէ զինք փառառառառաւուուուորերերերելու ճշմալու ճշմալու ճշմալու ճշմարիտ ճարիտ ճարիտ ճարիտ ճանանանանապարպարպարպարհըհըհըհը....    այն այն այն այն 
ճաճաճաճանանանանապարպարպարպարհըհըհըհը,,,,    որ Ասոր Ասոր Ասոր Աստուտուտուտուծոյ հին ժոծոյ հին ժոծոյ հին ժոծոյ հին ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը չճանչդը չճանչդը չճանչդը չճանչցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
ու չհասկու չհասկու չհասկու չհասկցաւցաւցաւցաւ,,,,    եւ անոր հաեւ անոր հաեւ անոր հաեւ անոր համար ալ զրկուեմար ալ զրկուեմար ալ զրկուեմար ալ զրկուեցաւ Ասցաւ Ասցաւ Ասցաւ Աստոտոտոտոււււծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ընընընընծածածածայած ճշմայած ճշմայած ճշմայած ճշմարիտ ազարիտ ազարիտ ազարիտ ազատագտագտագտագրուրուրուրութեթեթեթենէն ու փրկունէն ու փրկունէն ու փրկունէն ու փրկութեթեթեթենէննէննէննէն::::        

    
1111....----    ԶԱստԶԱստԶԱստԶԱստուած փաուած փաուած փաուած փառառառառաւուուուորերերերելու ճշմալու ճշմալու ճշմալու ճշմարիտ ճարիտ ճարիտ ճարիտ ճանանանանա----

պարպարպարպարհը՝ Որհը՝ Որհը՝ Որհը՝ Որդին ճանչդին ճանչդին ճանչդին ճանչնալն ու պատնալն ու պատնալն ու պատնալն ու պատուելն էուելն էուելն էուելն է::::        
• • • • Ահա ժոԱհա ժոԱհա ժոԱհա ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը արդը արդը արդը արդէն զինք կը ճանչդէն զինք կը ճանչդէն զինք կը ճանչդէն զինք կը ճանչնայ իբնայ իբնայ իբնայ իբրեւ րեւ րեւ րեւ 

թաթաթաթագագագագաւոր ու մարւոր ու մարւոր ու մարւոր ու մարգագագագարէրէրէրէ,,,,    իբիբիբիբրեւ Ասրեւ Ասրեւ Ասրեւ Աստուծտուծտուծտուծմէ եկած Օծմէ եկած Օծմէ եկած Օծմէ եկած Օծեաեաեաեալըլըլըլը    
եւ Փրկիեւ Փրկիեւ Փրկիեւ Փրկիչըչըչըչը::::        

• • • • Իր երկԻր երկԻր երկԻր երկրարարարաւոր առաւոր առաւոր առաւոր առաքեքեքեքելուլուլուլութեան առաթեան առաթեան առաթեան առաջին երեք տաջին երեք տաջին երեք տաջին երեք տա----
րիրիրիրինենենեներուն Յիրուն Յիրուն Յիրուն Յիսուս միշտ ալ զգուսուս միշտ ալ զգուսուս միշտ ալ զգուսուս միշտ ալ զգուշաշաշաշացաւ իր ճշմացաւ իր ճշմացաւ իր ճշմացաւ իր ճշմարիտ րիտ րիտ րիտ 
ինքինքինքինքնունունունութիւնը բաթիւնը բաթիւնը բաթիւնը բացացացացայայյայյայյայտետետետելէլէլէլէ::::    ԱյԱյԱյԱյլալալալակերկերկերկերպուպուպուպութեթեթեթենէն ետք էրնէն ետք էրնէն ետք էրնէն ետք էր,,,,    
որ սկսաւ իր Մեսոր սկսաւ իր Մեսոր սկսաւ իր Մեսոր սկսաւ իր Մեսիաիաիաիայույույույութիւնը յայտթիւնը յայտթիւնը յայտթիւնը յայտնել քիչ մը աւենել քիչ մը աւենել քիչ մը աւենել քիչ մը աւելի լի լի լի 
զգազգազգազգալի կերլի կերլի կերլի կերպովպովպովպով,,,,    իսկ աստիսկ աստիսկ աստիսկ աստուաուաուաուածուծուծուծութեան յայտթեան յայտթեան յայտթեան յայտնունունունութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
հազհազհազհազուաուաուաուադէպ պադէպ պադէպ պադէպ պարարարարագագագագանենենեներու միայն կարու միայն կարու միայն կարու միայն կատատատատարեցրեցրեցրեց,,,,    այն ալ այն ալ այն ալ այն ալ 
գրեգրեգրեգրեթէ միշտ քօթէ միշտ քօթէ միշտ քօթէ միշտ քօղարկղարկղարկղարկեալ ձեեալ ձեեալ ձեեալ ձեւովւովւովւով,,,,    բաբաբաբացի մէկցի մէկցի մէկցի մէկ----երերերերկու զօկու զօկու զօկու զօրեղ րեղ րեղ րեղ 
արարարարտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէրէրէրէ,,,,    ձգեձգեձգեձգելով որ այդ ճշմարլով որ այդ ճշմարլով որ այդ ճշմարլով որ այդ ճշմարտուտուտուտութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
իր յաիր յաիր յաիր յարուրուրուրութեթեթեթենէն ետք ակննէն ետք ակննէն ետք ակննէն ետք ակնբախ դառբախ դառբախ դառբախ դառնայնայնայնայ::::        
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• • • • ՅիՅիՅիՅիսուս ցոյց տուաւսուս ցոյց տուաւսուս ցոյց տուաւսուս ցոյց տուաւ,,,,    թէ Հայթէ Հայթէ Հայթէ Հայրըրըրըրը    պատպատպատպատուեուեուեուելու իսլու իսլու իսլու իսկակակակա----
կան կերկան կերկան կերկան կերպը՝ ճանչպը՝ ճանչպը՝ ճանչպը՝ ճանչնալն է ան՝ որ ինք ղրկեց (Յհ 17.3)նալն է ան՝ որ ինք ղրկեց (Յհ 17.3)նալն է ան՝ որ ինք ղրկեց (Յհ 17.3)նալն է ան՝ որ ինք ղրկեց (Յհ 17.3),,,,    
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ Հայտեւ Հայտեւ Հայտեւ Հայրը ուրը ուրը ուրը ուզեցզեցզեցզեց,,,,    որ բոոր բոոր բոոր բոլորն ալ Որլորն ալ Որլորն ալ Որլորն ալ Որդին պատդին պատդին պատդին պատուեն ուեն ուեն ուեն 
այնայնայնայնպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս Հայպէս Հայպէս Հայպէս Հայրը կը պատրը կը պատրը կը պատրը կը պատուեն (Յհ 5.23)ուեն (Յհ 5.23)ուեն (Յհ 5.23)ուեն (Յհ 5.23)::::        

    
2222....----    ԶԱստԶԱստԶԱստԶԱստուած փաուած փաուած փաուած փառառառառաւուուուորերերերելու ճշմալու ճշմալու ճշմալու ճշմարիտ ճարիտ ճարիտ ճարիտ ճանանանանա----

պարպարպարպարհը՝ Յիհը՝ Յիհը՝ Յիհը՝ Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսը ընսը ընսը ընսը ընդուդուդուդունիլն է իբնիլն է իբնիլն է իբնիլն է իբրեւ թարեւ թարեւ թարեւ թագագագագաւուուուո----
րը մեր կեանրը մեր կեանրը մեր կեանրը մեր կեանքինքինքինքին::::        

• • • • ԱյԱյԱյԱյսօր բոսօր բոսօր բոսօր բոլորս արլորս արլորս արլորս արտատատատասասասասանենենենեցինք ու երցինք ու երցինք ու երցինք ու երգեգեգեգեցինք Սաղցինք Սաղցինք Սաղցինք Սաղ----
մոմոմոմոսին բասին բասին բասին բառեռեռեռերըրըրըրը....    ,,,,ՕրհնՕրհնՕրհնՕրհնեաեաեաեա՜՜՜՜լ եկլ եկլ եկլ եկեալ անեալ անեալ անեալ անուամբ Տեառնուամբ Տեառնուամբ Տեառնուամբ Տեառն»»»»....    
օրհնօրհնօրհնօրհնեաեաեաեա՜՜՜՜լ է ան՝ որ կու գայ Տիլ է ան՝ որ կու գայ Տիլ է ան՝ որ կու գայ Տիլ է ան՝ որ կու գայ Տիրոջ անուրոջ անուրոջ անուրոջ անունով (Սղ 118նով (Սղ 118նով (Սղ 118նով (Սղ 118....26)26)26)26)::::    
Այդ բաԱյդ բաԱյդ բաԱյդ բառեռեռեռերով մերով մերով մերով մե´́́́նք ալ զայն ճանչնք ալ զայն ճանչնք ալ զայն ճանչնք ալ զայն ճանչցանք ու հռչացանք ու հռչացանք ու հռչացանք ու հռչակեկեկեկեցինք ցինք ցինք ցինք 
ոոոորրրրպէս մեր թապէս մեր թապէս մեր թապէս մեր թագագագագաւուուուորը եւ մեր փրկիրը եւ մեր փրկիրը եւ մեր փրկիրը եւ մեր փրկիչըչըչըչը::::        

• • • • Բայց ՅիԲայց ՅիԲայց ՅիԲայց Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսը իբսը իբսը իբսը իբրեւ թարեւ թարեւ թարեւ թագագագագաւոր ու փրկիչ ւոր ու փրկիչ ւոր ու փրկիչ ւոր ու փրկիչ 
ճանչճանչճանչճանչնանանանալը չի բալը չի բալը չի բալը չի բաւերւերւերւեր....    պէտք է զայն իբպէտք է զայն իբպէտք է զայն իբպէտք է զայն իբրեւ այդրեւ այդրեւ այդրեւ այդպիպիպիպիսին ընսին ընսին ընսին ըն----
դուդուդուդունիլ մեր կեաննիլ մեր կեաննիլ մեր կեաննիլ մեր կեանքեքեքեքերորորորո´́́́ւն մէջւն մէջւն մէջւն մէջ::::    Եւ ատիԵւ ատիԵւ ատիԵւ ատիկա կկա կկա կկա կ’’’’ըլըլըլըլլայ՝ թոյլ լայ՝ թոյլ լայ՝ թոյլ լայ՝ թոյլ 
տատատատալով որ մեր սրտելով որ մեր սրտելով որ մեր սրտելով որ մեր սրտերուն մէջ իր կամրուն մէջ իր կամրուն մէջ իր կամրուն մէջ իր կամքը թաքը թաքը թաքը թագագագագաւուուուորէրէրէրէ,,,,    այլայլայլայլ    
խօսխօսխօսխօսքով՝ կաքով՝ կաքով՝ կաքով՝ կատարտարտարտարեալ հնաեալ հնաեալ հնաեալ հնազանզանզանզանդուդուդուդութիւն ցութիւն ցութիւն ցութիւն ցուցացացացաբեբեբեբերերերերելով լով լով լով 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքին ու Օրէնքին ու Օրէնքին ու Օրէնքին ու Օրէնքինքինքինքին,,,,    մենք մեզ դնեմենք մեզ դնեմենք մեզ դնեմենք մեզ դնելով Ասլով Ասլով Ասլով Աս----
տուտուտուտուծոյ գիծոյ գիծոյ գիծոյ գիտուտուտուտութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ,,,,    պապապապահեհեհեհելով արլով արլով արլով արդադադադարուրուրուրութիւնն ու թիւնն ու թիւնն ու թիւնն ու 
իրաիրաիրաիրաւունւունւունւունքըքըքըքը,,,,    եւ ապեւ ապեւ ապեւ ապրերերերելով սրբուլով սրբուլով սրբուլով սրբութեան կեանք մըթեան կեանք մըթեան կեանք մըթեան կեանք մը::::        

    
3333....----    ԶԱստԶԱստԶԱստԶԱստուած փաուած փաուած փաուած փառառառառաւուուուորերերերելու ճշմալու ճշմալու ճշմալու ճշմարիտ ճարիտ ճարիտ ճարիտ ճանանանանա----

պպպպարարարարհը՝ Քրիսհը՝ Քրիսհը՝ Քրիսհը՝ Քրիստոտոտոտոսի հետ ընսի հետ ընսի հետ ընսի հետ ընթաթաթաթանալն է դէնալն է դէնալն է դէնալն է դէպի Ձիպի Ձիպի Ձիպի Ձիթենթենթենթենեաց եաց եաց եաց 
լեռ եւ համլեռ եւ համլեռ եւ համլեռ եւ համբարբարբարբարձումձումձումձում::::        

ԾաղԾաղԾաղԾաղկակակակազարզարզարզարդի դրուադի դրուադի դրուադի դրուագին մէջ Քրիսգին մէջ Քրիսգին մէջ Քրիսգին մէջ Քրիստոտոտոտոսի վեսի վեսի վեսի վերարարարաբեբեբեբե----
րող ճշմարրող ճշմարրող ճշմարրող ճշմարտուտուտուտութիւնը մեր կեանթիւնը մեր կեանթիւնը մեր կեանթիւնը մեր կեանքեքեքեքերուն մէջ կը գտնենք րուն մէջ կը գտնենք րուն մէջ կը գտնենք րուն մէջ կը գտնենք 
շրջուած ընշրջուած ընշրջուած ընշրջուած ընթացթացթացթացքով մըքով մըքով մըքով մը::::        

ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւրեւրեւրեւ,,,,    հոհոհոհոգեգեգեգեւոր մեր կեանւոր մեր կեանւոր մեր կեանւոր մեր կեանքը կը սկսի երկքը կը սկսի երկքը կը սկսի երկքը կը սկսի երկրարարարաւոր ւոր ւոր ւոր 
ԵրուԵրուԵրուԵրուսասասասաղէղէղէղէմէնմէնմէնմէն,,,,    այայայայսինքն խասինքն խասինքն խասինքն խաչի վրայ Քրիսչի վրայ Քրիսչի վրայ Քրիսչի վրայ Քրիստոտոտոտոսի մասի մասի մասի մահէնհէնհէնհէն,,,,    
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որովորովորովորովհեհեհեհետեւ մկրտուտեւ մկրտուտեւ մկրտուտեւ մկրտութեան ջութեան ջութեան ջութեան ջուրին մէջ թաղրին մէջ թաղրին մէջ թաղրին մէջ թաղուեուեուեուելով՝ անոր լով՝ անոր լով՝ անոր լով՝ անոր 
մահմահմահմահուան հաուան հաուան հաուան հաղորղորղորղորդադադադակից եւ կերկից եւ կերկից եւ կերկից եւ կերպապապապարարարարանանանանակից կը դառկից կը դառկից կը դառկից կը դառ----
նանքնանքնանքնանք,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի այդ ջուզի այդ ջուզի այդ ջուզի այդ ջուրէն դուրս գարէն դուրս գարէն դուրս գարէն դուրս գալէ ետք կալէ ետք կալէ ետք կալէ ետք կարերերերենանք նանք նանք նանք 
ապապապապրիլ նորիլ նորիլ նորիլ նորոգրոգրոգրոգուած կեանուած կեանուած կեանուած կեանքով մըքով մըքով մըքով մը,,,,    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի հետ եւսի հետ եւսի հետ եւսի հետ եւ    
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի հասի հասի հասի համարմարմարմար::::        

Բայց մեր կեանԲայց մեր կեանԲայց մեր կեանԲայց մեր կեանքը այդ կերքը այդ կերքը այդ կերքը այդ կերպապապապարարարարանանանանափոփոփոփոխուխուխուխութեան եւ թեան եւ թեան եւ թեան եւ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ործոյ ործոյ ործոյ որդիդիդիդինենենեներուն փառրուն փառրուն փառրուն փառքին մէջ չի մնար տեքին մէջ չի մնար տեքին մէջ չի մնար տեքին մէջ չի մնար տեւաւաւաւակակակակա----
նօնօնօնօրէնրէնրէնրէն::::    ՄարդՄարդՄարդՄարդկակակակային մեր բնույին մեր բնույին մեր բնույին մեր բնութիւնը իրեն յաթիւնը իրեն յաթիւնը իրեն յաթիւնը իրեն յատուկ տկատուկ տկատուկ տկատուկ տկա----
րուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով ու սայրով ու սայրով ու սայրով ու սայթաթաթաթաքումքումքումքումնենենեներով մեզ վար կը բերով մեզ վար կը բերով մեզ վար կը բերով մեզ վար կը բերէ րէ րէ րէ 
այդ բարայդ բարայդ բարայդ բարձունձունձունձունքէնքէնքէնքէն,,,,    եւ փոեւ փոեւ փոեւ փոխխխխաաաաբեբեբեբերարարարակակակականօնօնօնօրէն կրէն կրէն կրէն կ’’’’իջեցիջեցիջեցիջեցնէ դէնէ դէնէ դէնէ դէ----
պի Կեդպի Կեդպի Կեդպի Կեդրոն կոչրոն կոչրոն կոչրոն կոչուած ձոուած ձոուած ձոուած ձորարարարակըկըկըկը,,,,    որ խորհրոր խորհրոր խորհրոր խորհրդադադադանիշն է այս նիշն է այս նիշն է այս նիշն է այս 
աշաշաշաշխարխարխարխարհի կեանհի կեանհի կեանհի կեանքի ընքի ընքի ընքի ընթացթացթացթացքինքինքինքին::::    ՀոՀոՀոՀո´́́́ն կը գտնուի նան կը գտնուի նան կը գտնուի նան կը գտնուի նաեւ եւ եւ եւ 
ԳեթԳեթԳեթԳեթսեսեսեսեմանիի պարմանիի պարմանիի պարմանիի պարտէտէտէտէզըզըզըզը,,,,    փորփորփորփորձուձուձուձութեան եւ մատթեան եւ մատթեան եւ մատթեան եւ մատնունունունութեան թեան թեան թեան 
պարպարպարպարտէտէտէտէզըզըզըզը,,,,    ուր մեզուր մեզուր մեզուր մեզմէ իւմէ իւմէ իւմէ իւրարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւրը բրտօրը բրտօրը բրտօրը բրտօրէն կրէն կրէն կրէն կ’’’’ենենենեն----
թարկթարկթարկթարկուի հաուի հաուի հաուի հաւատւատւատւատքի դառքի դառքի դառքի դառնանանանագոյն եւ երգոյն եւ երգոյն եւ երգոյն եւ երբեմն նոյբեմն նոյբեմն նոյբեմն նոյնիսկ մանիսկ մանիսկ մանիսկ մա----
հահահահացուցուցուցուցիչ տագցիչ տագցիչ տագցիչ տագնապնապնապնապնենենեներունրունրունրուն::::    Բայց այդ փորԲայց այդ փորԲայց այդ փորԲայց այդ փորձուձուձուձութեթեթեթենէն ունէն ունէն ունէն ու    
տագտագտագտագնապնապնապնապնենենեներէն աղօթրէն աղօթրէն աղօթրէն աղօթքով եւ Քրիսքով եւ Քրիսքով եւ Քրիսքով եւ Քրիստոտոտոտոսի հետսի հետսի հետսի հետքեքեքեքերով ու րով ու րով ու րով ու 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի հետ անցսի հետ անցսի հետ անցսի հետ անցնողնողնողնողնենենեները սահրը սահրը սահրը սահմանմանմանմանուած են ի վերուած են ի վերուած են ի վերուած են ի վերջոյ ջոյ ջոյ ջոյ 
բարձբարձբարձբարձրարարարանանանանալու Ձիլու Ձիլու Ձիլու Ձիթենթենթենթենեաց լեռեաց լեռեաց լեռեաց լեռ,,,,    հոնհոնհոնհոնկէ դէկէ դէկէ դէկէ դէպի Տէպի Տէպի Տէպի Տէրը համրը համրը համրը համ----
բբբբառառառառնանանանալու եւ անոր հետ ըլլու եւ անոր հետ ըլլու եւ անոր հետ ըլլու եւ անոր հետ ըլլալալալալու հալու հալու հալու համար յամար յամար յամար յաւիտւիտւիտւիտեանեանեանեան::::        

ԾաղԾաղԾաղԾաղկակակակազարզարզարզարդը պատդը պատդը պատդը պատկերն է մեր կեանկերն է մեր կեանկերն է մեր կեանկերն է մեր կեանքինքինքինքին::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտո----
սի հետ քասի հետ քասի հետ քասի հետ քալոլոլոլողըղըղըղը,,,,    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի հետ եւ Քրիսսի հետ եւ Քրիսսի հետ եւ Քրիսսի հետ եւ Քրիստոտոտոտոսի օրիսի օրիսի օրիսի օրինանանանա----
կով կկով կկով կկով կ’’’’անցանցանցանցնի մահնի մահնի մահնի մահուան ձոուան ձոուան ձոուան ձորէնրէնրէնրէն,,,,    հասհասհասհասնենենենելու հալու հալու հալու համար կեանմար կեանմար կեանմար կեան----
քինքինքինքին....    կկկկ’’’’անցանցանցանցնի անարնի անարնի անարնի անարգանգանգանգանքի փորքի փորքի փորքի փորձուձուձուձութեթեթեթենէննէննէննէն,,,,    հասհասհասհասնենենենելոլոլոլու հաւ հաւ հաւ հա----
մար փառմար փառմար փառմար փառքի բարքի բարքի բարքի բարձունձունձունձունքինքինքինքին::::    ՊօՊօՊօՊօղոս առաքղոս առաքղոս առաքղոս առաքեալ այնեալ այնեալ այնեալ այնքաքաքաքա՜՜՜՜ն գեն գեն գեն գե----
ղեղեղեղեցիկ կերցիկ կերցիկ կերցիկ կերպով կը խտացպով կը խտացպով կը խտացպով կը խտացնէ այդ ճշմարնէ այդ ճշմարնէ այդ ճշմարնէ այդ ճշմարտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    ըսեըսեըսեըսե----
լովլովլովլով....    ,,,,Եթէ ՔրիսԵթէ ՔրիսԵթէ ՔրիսԵթէ Քրիստոտոտոտոսի հետ մեսի հետ մեսի հետ մեսի հետ մեռանք՝ իրեն հետ ալ պիռանք՝ իրեն հետ ալ պիռանք՝ իրեն հետ ալ պիռանք՝ իրեն հետ ալ պիտի տի տի տի 
ապապապապրինքրինքրինքրինք::::    Եթէ համԵթէ համԵթէ համԵթէ համբեբեբեբերենք՝ իրեն հետ ալ պիրենք՝ իրեն հետ ալ պիրենք՝ իրեն հետ ալ պիրենք՝ իրեն հետ ալ պիտի թատի թատի թատի թագագագագա----
ւուուուորենքրենքրենքրենք» » » » (Բ(Բ(Բ(Բ....Տմ 2Տմ 2Տմ 2Տմ 2....11111111----12)12)12)12)::::        
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Թող բոԹող բոԹող բոԹող բոլորս հոլորս հոլորս հոլորս հոգեգեգեգեււււին պատին պատին պատին պատրաստ ըլրաստ ըլրաստ ըլրաստ ըլլանք դիլանք դիլանք դիլանք դիմամամամաւուուուո----
րերերերելու մեր փրկուլու մեր փրկուլու մեր փրկուլու մեր փրկութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար մեմար մեմար մեմար մեզի եկող Փրկիչ Թազի եկող Փրկիչ Թազի եկող Փրկիչ Թազի եկող Փրկիչ Թագագագագա----
ւուուուորըրըրըրը,,,,    ճանչճանչճանչճանչնանքնանքնանքնանք,,,,    ընընընընդուդուդուդունինք ու պատնինք ու պատնինք ու պատնինք ու պատուենք զայն՝ ոուենք զայն՝ ոուենք զայն՝ ոուենք զայն՝ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
շրթնեշրթնեշրթնեշրթներով, այլ՝ մեր սրտերով, այլ՝ մեր սրտերով, այլ՝ մեր սրտերով, այլ՝ մեր սրտերովն ու հորովն ու հորովն ու հորովն ու հոգիգիգիգինենենեներորորորովըվըվըվը,,,,    որոնց որոնց որոնց որոնց 
մէջ թող տեմէջ թող տեմէջ թող տեմէջ թող տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն արրէն արրէն արրէն արձաձաձաձագանգանգանգանգեն անոր թագեն անոր թագեն անոր թագեն անոր թագագագագաւուուուո----
րուրուրուրութեան ոսթեան ոսթեան ոսթեան ոսկի պատկի պատկի պատկի պատուէրուէրուէրուէրներն ու սկզբունքներն ու սկզբունքներն ու սկզբունքներն ու սկզբունքնենենեներըրըրըրը::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
մենք կամենք կամենք կամենք կատարտարտարտարեալ հնաեալ հնաեալ հնաեալ հնազանզանզանզանդուդուդուդութեամբ մենք մեզ դնեթեամբ մենք մեզ դնեթեամբ մենք մեզ դնեթեամբ մենք մեզ դնելով լով լով լով 
անոր սրբաանոր սրբաանոր սրբաանոր սրբազան ծազան ծազան ծազան ծառառառառայույույույութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ,,,,    փոփոփոփոխախախախակերկերկերկերպենք մեր պենք մեր պենք մեր պենք մեր 
կեանկեանկեանկեանքեքեքեքերըրըրըրը,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի մահզի մահզի մահզի մահուըուըուըուընէն դէնէն դէնէն դէնէն դէպի կեանք ընպի կեանք ընպի կեանք ընպի կեանք ընթաթաթաթա----
նանք եւ մեղնանք եւ մեղնանք եւ մեղնանք եւ մեղքի ծաքի ծաքի ծաքի ծառառառառայույույույութեթեթեթենէն դուրս գանէն դուրս գանէն դուրս գանէն դուրս գալովլովլովլով    դառդառդառդառնանք նանք նանք նանք 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի յասի յասի յասի յաւիւիւիւիտետետետենանանանական ու փական ու փական ու փական ու փառառառառաւոր թաւոր թաւոր թաւոր թագագագագաւուուուորուրուրուրու----
թեան ժաթեան ժաթեան ժաթեան ժառանռանռանռանգագագագակիցկիցկիցկիցներ ու թաներ ու թաներ ու թաներ ու թագագագագաւուուուորարարարակիցկիցկիցկիցներներներներ::::        
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ՕՐՀՆԵԱԼ ԵԿԵԱԼԴ ԱՆՈՒԱՄԲ ՏԵԱՌՆՕՐՀՆԵԱԼ ԵԿԵԱԼԴ ԱՆՈՒԱՄԲ ՏԵԱՌՆՕՐՀՆԵԱԼ ԵԿԵԱԼԴ ԱՆՈՒԱՄԲ ՏԵԱՌՆՕՐՀՆԵԱԼ ԵԿԵԱԼԴ ԱՆՈՒԱՄԲ ՏԵԱՌՆ    

    
,,,,ՕրհնՕրհնՕրհնՕրհնեաեաեաեա՜՜՜՜լ եկլ եկլ եկլ եկեալդ անեալդ անեալդ անեալդ անուամբ Տեառնուամբ Տեառնուամբ Տեառնուամբ Տեառն»»»»::::    

,,,,ՕրհնՕրհնՕրհնՕրհնեաեաեաեա՜՜՜՜լ ես դունլ ես դունլ ես դունլ ես դուն,,,,    որ կու գաս Տիոր կու գաս Տիոր կու գաս Տիոր կու գաս Տիրոջ անուրոջ անուրոջ անուրոջ անունովնովնովնով»»»»::::            
    
ՑնծուՑնծուՑնծուՑնծութեամբ արբթեամբ արբթեամբ արբթեամբ արբշիռ ժոշիռ ժոշիռ ժոշիռ ժողողողողովուրդ մըն էրվուրդ մըն էրվուրդ մըն էրվուրդ մըն էր,,,,    որորորոր    այս բաայս բաայս բաայս բա----

ռեռեռեռերով կը դիրով կը դիրով կը դիրով կը դիմամամամաւուուուորէր Գարէր Գարէր Գարէր Գալիլլիլլիլլիլեաեաեաեայի Նայի Նայի Նայի Նազազազազարէթ քարէթ քարէթ քարէթ քաղաղաղաղաքէն քէն քէն քէն 
եկող Մեծ Վարեկող Մեծ Վարեկող Մեծ Վարեկող Մեծ Վարդադադադապեպեպեպետըտըտըտը,,,,    որ ահա ուխոր ահա ուխոր ահա ուխոր ահա ուխտատատատաւոր բազւոր բազւոր բազւոր բազմումումումու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն հետ միրուն հետ միրուն հետ միրուն հետ միաաաասին ինք ալ կարսին ինք ալ կարսին ինք ալ կարսին ինք ալ կարծէք իբծէք իբծէք իբծէք իբրեւ ուխրեւ ուխրեւ ուխրեւ ուխտատատատա----
ւոր կու գար Երոււոր կու գար Երոււոր կու գար Երոււոր կու գար Երուսասասասաղէմղէմղէմղէմ,,,,    միմիմիմիաստաստաստաստուածուածուածուածեան հաեան հաեան հաեան հաւատւատւատւատքի եւ քի եւ քի եւ քի եւ 
ՀրէՀրէՀրէՀրէաաաական ազկան ազկան ազկան ազգագագագային պաշյին պաշյին պաշյին պաշտատատատամունմունմունմունքիքիքիքի    այն եզաայն եզաայն եզաայն եզակի կեդկի կեդկի կեդկի կեդրորորորո----
նընընընը,,,,    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ իսկ կողծոյ իսկ կողծոյ իսկ կողծոյ իսկ կողմէ ընտրմէ ընտրմէ ընտրմէ ընտրուածուածուածուած,,,,    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդին բոդին բոդին բոդին բոլոր անլոր անլոր անլոր անդամդամդամդամնենենեները ի մի կը խմբէր տարրը ի մի կը խմբէր տարրը ի մի կը խմբէր տարրը ի մի կը խմբէր տարուան ուան ուան ուան 
երեք կաերեք կաերեք կաերեք կարերերերեւոր տօւոր տօւոր տօւոր տօնենենեներունրունրունրուն,,,,    որոնցորոնցորոնցորոնցմէ կամէ կամէ կամէ կարերերերեւուուուորարարարագոյգոյգոյգոյնը Զանը Զանը Զանը Զա----
տիտիտիտիկի տօնն էրկի տօնն էրկի տօնն էրկի տօնն էր::::        

ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածային փրկույին փրկույին փրկույին փրկութեանթեանթեանթեան,,,,    բայց միբայց միբայց միբայց միաաաաժաժաժաժամամամամանակ նակ նակ նակ 
ազազազազգագագագային յին յին յին ազաազաազաազատագտագտագտագրուրուրուրութեան ցութեան ցութեան ցութեան ցուցացացացանինինինիշը եղող այդ տօշը եղող այդ տօշը եղող այդ տօշը եղող այդ տօնը նը նը նը 
միշտ ալ խօմիշտ ալ խօմիշտ ալ խօմիշտ ալ խօսած էր ժոսած էր ժոսած էր ժոսած էր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին սրտինդին սրտինդին սրտինդին սրտին....    ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդի դի դի դի 
մըմըմըմը,,,,    որ իր ճաոր իր ճաոր իր ճաոր իր ճակակակակատագտագտագտագրարարարական սխալկան սխալկան սխալկան սխալնենենեներուն եւ ատոնց անրուն եւ ատոնց անրուն եւ ատոնց անրուն եւ ատոնց ան----
միմիմիմիջաջաջաջական հեկան հեկան հեկան հետետետետեւանւանւանւանքը եղող իր դժբախտ պատքը եղող իր դժբախտ պատքը եղող իր դժբախտ պատքը եղող իր դժբախտ պատմումումումութեան թեան թեան թեան 
իբիբիբիբրեւ բերեւ բերեւ բերեւ բերում՝ մնարում՝ մնարում՝ մնարում՝ մնացած էր օտար տիցած էր օտար տիցած էր օտար տիցած էր օտար տիրարարարապեպեպեպետուտուտուտութեանց թեանց թեանց թեանց 
տակտակտակտակ,,,,    անոնց ոտանոնց ոտանոնց ոտանոնց ոտքի կոքի կոքի կոքի կոխանխանխանխան,,,,    զրկուեզրկուեզրկուեզրկուելով մարդլով մարդլով մարդլով մարդկակակակային իրային իրային իրային իրա----
ւունքւունքւունքւունքնենենեներու ամերու ամերու ամերու ամենէն թաննէն թաննէն թաննէն թանկակակակագինգինգինգիննենենեներէնրէնրէնրէն,,,,    եւ պաեւ պաեւ պաեւ պահեհեհեհելով լով լով լով 
միայն մէմիայն մէմիայն մէմիայն մէկըկըկըկը,,,,    զԱստզԱստզԱստզԱստուած պաշուած պաշուած պաշուած պաշտետետետելու կրօլու կրօլու կրօլու կրօնանանանական ազական ազական ազական ազա----
տուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    որ այդ պատոր այդ պատոր այդ պատոր այդ պատճաճաճաճառռռռով ալ՝ դարով ալ՝ դարով ալ՝ դարով ալ՝ դարձած էր ամեձած էր ամեձած էր ամեձած էր ամենէն նէն նէն նէն 
կեդկեդկեդկեդրորորորոնանանանականկանկանկան,,,,    ամեամեամեամենէն կանէն կանէն կանէն կարերերերեւոր եւ ազւոր եւ ազւոր եւ ազւոր եւ ազգը իբգը իբգը իբգը իբրեւ ազգրեւ ազգրեւ ազգրեւ ազգ    
պապապապահող միհող միհող միհող միակ յուակ յուակ յուակ յուսասասասալի կռուալի կռուալի կռուալի կռուանընընընը::::        

Եւ ահաԵւ ահաԵւ ահաԵւ ահա,,,,    աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային փրկույին փրկույին փրկույին փրկութեան եւ ազթեան եւ ազթեան եւ ազթեան եւ ազգագագագային յին յին յին 
ազաազաազաազատագտագտագտագրուրուրուրութեան յիթեան յիթեան յիթեան յիշաշաշաշատատատատակը եղող այդ տօկը եղող այդ տօկը եղող այդ տօկը եղող այդ տօնին կը փունին կը փունին կը փունին կը փու----
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թաթաթաթային բոյին բոյին բոյին բոլոլոլոլորըրըրըրը,,,,    հոն՝ Երուհոն՝ Երուհոն՝ Երուհոն՝ Երուսասասասաղէղէղէղէմի մէջ վերմի մէջ վերմի մէջ վերմի մէջ վերյիյիյիյիշեշեշեշելու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
իրենց անցիրենց անցիրենց անցիրենց անցեաեաեաեալի ազալի ազալի ազալի ազատուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    որ Աստոր Աստոր Աստոր Աստուած բաուած բաուած բաուած բացացացացառիկ ռիկ ռիկ ռիկ 
կերկերկերկերպով պով պով պով եւ իբեւ իբեւ իբեւ իբրեւ բարեւ բարեւ բարեւ բացացացացառիկ պարռիկ պարռիկ պարռիկ պարգեւ տուեր էր իրենցգեւ տուեր էր իրենցգեւ տուեր էր իրենցգեւ տուեր էր իրենց,,,,    
հահահահակակակակառակ իրենց անարռակ իրենց անարռակ իրենց անարռակ իրենց անարժաժաժաժանունունունութեանթեանթեանթեան::::    Հոն՝ ԵրուՀոն՝ ԵրուՀոն՝ ԵրուՀոն՝ Երուսասասասաղէղէղէղէմի մի մի մի 
մէջ վերմէջ վերմէջ վերմէջ վերյիյիյիյիշեշեշեշելու հալու հալու հալու համար իրենց կորսնմար իրենց կորսնմար իրենց կորսնմար իրենց կորսնցուցուցուցուցած այդ ազացած այդ ազացած այդ ազացած այդ ազա----
տուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    եւ վեեւ վեեւ վեեւ վերամրամրամրամտատատատածեծեծեծելու այն բոլու այն բոլու այն բոլու այն բոլոր սխալլոր սխալլոր սխալլոր սխալնենենեներուն րուն րուն րուն 
մամամամասինսինսինսին,,,,    որոնք պատորոնք պատորոնք պատորոնք պատճառ եղեր էին այդ ազաճառ եղեր էին այդ ազաճառ եղեր էին այդ ազաճառ եղեր էին այդ ազատուտուտուտութեան թեան թեան թեան 
կոկոկոկորուսրուսրուսրուստինտինտինտին::::    Հոն՝ ԵրուՀոն՝ ԵրուՀոն՝ ԵրուՀոն՝ Երուսասասասաղէղէղէղէմի մէջ ապաշմի մէջ ապաշմի մէջ ապաշմի մէջ ապաշխախախախարուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
ողողողողբով բայց յուբով բայց յուբով բայց յուբով բայց յուսասասասալից հալից հալից հալից հաւատւատւատւատքով դարձքով դարձքով դարձքով դարձեալ դիեալ դիեալ դիեալ դիմեմեմեմելու հալու հալու հալու հա----
մար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ,,,,    որ վերսոր վերսոր վերսոր վերստին զիտին զիտին զիտին զիրենք ընրենք ընրենք ընրենք ընդուդուդուդունի իբնի իբնի իբնի իբրեւ իր րեւ իր րեւ իր րեւ իր 
սեսեսեսեփափափափական ժոկան ժոկան ժոկան ժողողողողովուրվուրվուրվուրդըդըդըդը,,,,    եւ նոր ու սքանեւ նոր ու սքանեւ նոր ու սքանեւ նոր ու սքանչեչեչեչելի փրկուլի փրկուլի փրկուլի փրկու----
թեամբ մը կրկիթեամբ մը կրկիթեամբ մը կրկիթեամբ մը կրկի´́́́ն զին զին զին զիրենք ազարենք ազարենք ազարենք ազատէ աշտէ աշտէ աշտէ աշխարխարխարխարհի տհի տհի տհի տիիիիրարարարակալկալկալկալ----
նենենեներէնրէնրէնրէն,,,,    ի վերի վերի վերի վերջոյ իրենց կեանջոյ իրենց կեանջոյ իրենց կեանջոյ իրենց կեանքին մէջ իրաքին մէջ իրաքին մէջ իրաքին մէջ իրագորգորգորգործեծեծեծելու հալու հալու հալու հա----
մար փրկումար փրկումար փրկումար փրկութեան այն խոսթեան այն խոսթեան այն խոսթեան այն խոստուտուտուտումըմըմըմը,,,,    որ անցոր անցոր անցոր անցնող դանող դանող դանող դարերերերերուն րուն րուն րուն 
շաշաշաշարուրուրուրունակ մարնակ մարնակ մարնակ մարգագագագարէրէրէրէնենենեներուն բերրուն բերրուն բերրուն բերնով Աստնով Աստնով Աստնով Աստուած տուեր էր ուած տուեր էր ուած տուեր էր ուած տուեր էր 
իրենցիրենցիրենցիրենց::::        

,,,,ՕրհնՕրհնՕրհնՕրհնեաեաեաեա՜՜՜՜լ ես դունլ ես դունլ ես դունլ ես դուն,,,,    որ կու գաս Տիոր կու գաս Տիոր կու գաս Տիոր կու գաս Տիրոջ անուրոջ անուրոջ անուրոջ անունովնովնովնով»»»»::::    
118118118118----րդ Սաղրդ Սաղրդ Սաղրդ Սաղմոմոմոմոսին խօսսին խօսսին խօսսին խօսքերն քերն քերն քերն էին ասոնքէին ասոնքէին ասոնքէին ասոնք,,,,    որ ժոոր ժոոր ժոոր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը դը դը դը 
անանանանդադադադադար ու բարձդար ու բարձդար ու բարձդար ու բարձրարարարաղաղաղաղաղակ կը կրկնէր հիղակ կը կրկնէր հիղակ կը կրկնէր հիղակ կը կրկնէր հիմա՝ զայն մա՝ զայն մա՝ զայն մա՝ զայն 
ուղուղուղուղղեղեղեղելով այս նորլով այս նորլով այս նորլով այս նոր,,,,    սքանսքանսքանսքանչեչեչեչելալալալագործ Վարգործ Վարգործ Վարգործ Վարդադադադապեպեպեպետին՝ Յիտին՝ Յիտին՝ Յիտին՝ Յի----
սուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսիսիսիսի,,,,    որ նոյն բազոր նոյն բազոր նոյն բազոր նոյն բազմումումումութեան միթեան միթեան միթեան միաաաացած՝ Երուցած՝ Երուցած՝ Երուցած՝ Երու----
սասասասաղէմ կու գարղէմ կու գարղէմ կու գարղէմ կու գար::::        

Ի՞նչ տեԻ՞նչ տեԻ՞նչ տեԻ՞նչ տեսեր էին անոր մէջսեր էին անոր մէջսեր էին անոր մէջսեր էին անոր մէջ::::        
Եթէ կաԵթէ կաԵթէ կաԵթէ կային սային սային սային սակակակակաւաւաւաւաթիւ մարթիւ մարթիւ մարթիւ մարդիկդիկդիկդիկ,,,,    որոնց հաորոնց հաորոնց հաորոնց համար մար մար մար 

տատատատակակակակաւին անւին անւին անւին անծածածածանօթ մըն էր անինօթ մըն էր անինօթ մըն էր անինօթ մըն էր անիկակակակա,,,,    բայց շաբայց շաբայց շաբայց շատետետետերը ծարը ծարը ծարը ծա----
նօթ էին արնօթ էին արնօթ էին արնօթ էին արդէն անոր անուդէն անոր անուդէն անոր անուդէն անոր անունին կամ խօսնին կամ խօսնին կամ խօսնին կամ խօսքին կամ գորքին կամ գորքին կամ գորքին կամ գոր----
ծինծինծինծին::::    ԵրեԵրեԵրեԵրեքուքուքուքուկէս տակէս տակէս տակէս տարիրիրիրինենենեներու հրարու հրարու հրարու հրապապապապարարարարակակակակային գորյին գորյին գորյին գործուծուծուծու----
նէնէնէնէուուուութիւնը բաթիւնը բաթիւնը բաթիւնը բաւաւաւաւարար եղած էրրար եղած էրրար եղած էրրար եղած էր,,,,    որ անոնք շաոր անոնք շաոր անոնք շաոր անոնք շա՜՜՜՜տ բան տ բան տ բան տ բան 
գիտգիտգիտգիտնան անոր մանան անոր մանան անոր մանան անոր մասինսինսինսին,,,,    լսոլսոլսոլսովի թէ ավի թէ ավի թէ ավի թէ աննննձաձաձաձա´́́́մբմբմբմբ::::    Ամէնքն ալ Ամէնքն ալ Ամէնքն ալ Ամէնքն ալ 
ակաակաակաականանանանատես կամ ականտես կամ ականտես կամ ականտես կամ ականջաջաջաջալուր եղած էինլուր եղած էինլուր եղած էինլուր եղած էին,,,,    թէ իթէ իթէ իթէ ի´́́́նչնչնչնչպէս պէս պէս պէս 
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,,,,ԿոյԿոյԿոյԿոյրերերերերը կը տեսրը կը տեսրը կը տեսրը կը տեսնեննեննեննեն,,,,    կակակակաղեղեղեղերը կը քարը կը քարը կը քարը կը քալենլենլենլեն,,,,    բոբոբոբորոտրոտրոտրոտնենենեները կը րը կը րը կը րը կը 
մաքրմաքրմաքրմաքրուինուինուինուին,,,,    խուխուխուխուլելելելերը կը լսենրը կը լսենրը կը լսենրը կը լսեն,,,,    մեմեմեմեռելռելռելռելնենենեները յարը յարը յարը յարուրուրուրութիւն թիւն թիւն թիւն 
կկկկ’’’’առառառառնեննեննեննեն,,,,    եւ Աւեեւ Աւեեւ Աւեեւ Աւետատատատարարարարանը աղնը աղնը աղնը աղքատքատքատքատնենենեներուն կը քարուն կը քարուն կը քարուն կը քարոզրոզրոզրոզուիուիուիուի» » » » 
((((Մտ 11Մտ 11Մտ 11Մտ 11....5)5)5)5)::::        

Այդ աԱյդ աԱյդ աԱյդ անօնօնօնօրիրիրիրինակ գորնակ գորնակ գորնակ գործեծեծեծերունրունրունրուն,,,,    աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային այդ բային այդ բային այդ բային այդ բա----
ցացացացառիկ նշանռիկ նշանռիկ նշանռիկ նշաննենենեներուն պատրուն պատրուն պատրուն պատճաճաճաճառով ժոռով ժոռով ժոռով ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը ինք դը ինք դը ինք դը ինք 
սկսած էր դոսկսած էր դոսկսած էր դոսկսած էր դո´́́́ւրս գալ մտքի ու հոգիի իր կոււրս գալ մտքի ու հոգիի իր կոււրս գալ մտքի ու հոգիի իր կոււրս գալ մտքի ու հոգիի իր կուրուրուրուրութեթեթեթենէննէննէննէն,,,,    
եւ դաեւ դաեւ դաեւ դարերերերերով իր դարով իր դարով իր դարով իր դաւաւաւաւանած ու պաշնած ու պաշնած ու պաշնած ու պաշտած ճշմատած ճշմատած ճշմատած ճշմարիտ Աստրիտ Աստրիտ Աստրիտ Աստ----
ուաուաուաուածը նոծը նոծը նոծը նորորորորովիվիվիվի,,,,    նոնոնոնո´́́́ր դիր դիր դիր դիմամամամագիգիգիգիծով ճանչծով ճանչծով ճանչծով ճանչնալ՝ իբնալ՝ իբնալ՝ իբնալ՝ իբրեւ սիրեւ սիրեւ սիրեւ սիրոյ րոյ րոյ րոյ 
ԱրաԱրաԱրաԱրարիչ եւ սիրիչ եւ սիրիչ եւ սիրիչ եւ սիրող Հայրրող Հայրրող Հայրրող Հայր,,,,    իբիբիբիբրեւ ճշմարրեւ ճշմարրեւ ճշմարրեւ ճշմարտուտուտուտութեան աղթեան աղթեան աղթեան աղբիւր բիւր բիւր բիւր 
եւ իրաեւ իրաեւ իրաեւ իրաւունւունւունւունքի անքի անքի անքի անշեղ պաշտշեղ պաշտշեղ պաշտշեղ պաշտպանպանպանպան,,,,    իբիբիբիբրեւ օրէնսրեւ օրէնսրեւ օրէնսրեւ օրէնսդիր՝ ոդիր՝ ոդիր՝ ոդիր՝ ո´́́́չ չ չ չ 
սահսահսահսահմանմանմանմաննենենեներու եւ պարու եւ պարու եւ պարու եւ պատիժտիժտիժտիժնենենեներուրուրուրու,,,,    այլ՝ օրէնսայլ՝ օրէնսայլ՝ օրէնսայլ՝ օրէնսդիր մարդդիր մարդդիր մարդդիր մարդ----
կակակակային եղյին եղյին եղյին եղբայբայբայբայրուրուրուրութեան եւ հաթեան եւ հաթեան եւ հաթեան եւ հաւաւաւաւասասասասարուրուրուրութեանթեանթեանթեան,,,,    իբիբիբիբրեւ պարեւ պարեւ պարեւ պա----
հանհանհանհանջող՝ ոջող՝ ոջող՝ ոջող՝ ո´́́́չ մարմչ մարմչ մարմչ մարմնանանանաւոր մաքւոր մաքւոր մաքւոր մաքրուրուրուրութեան կաթեան կաթեան կաթեան կանոննոննոննոննենենեներու րու րու րու 
կամ մարմկամ մարմկամ մարմկամ մարմնանանանաւոր զուոր զուոր զուոր զոհեհեհեհերու եւ պաշրու եւ պաշրու եւ պաշրու եւ պաշտատատատամունքմունքմունքմունքնենենեներուրուրուրու,,,,    այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ 
հոգիի բարձհոգիի բարձհոգիի բարձհոգիի բարձրուրուրուրութեան եւ հոթեան եւ հոթեան եւ հոթեան եւ հոգեգեգեգեւոր պաշւոր պաշւոր պաշւոր պաշտատատատամունմունմունմունքիքիքիքի::::        

ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածային այդ բային այդ բային այդ բային այդ բացացացացառիկ նշանռիկ նշանռիկ նշանռիկ նշաննենենեներուն պատրուն պատրուն պատրուն պատ----
ճաճաճաճառով ժոռով ժոռով ժոռով ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը իր խախդը իր խախդը իր խախդը իր խախտած ու կաղ հատած ու կաղ հատած ու կաղ հատած ու կաղ հաւատւատւատւատքին քին քին քին 
մէջ վերսմէջ վերսմէջ վերսմէջ վերստին հաստին հաստին հաստին հաստատտատտատտատուած եւ ամուած եւ ամուած եւ ամուած եւ ամրապնդրապնդրապնդրապնդուած՝ուած՝ուած՝ուած՝    սկսած սկսած սկսած սկսած 
էր ուէր ուէր ուէր ուղիղ տեսղիղ տեսղիղ տեսղիղ տեսնել դէնել դէնել դէնել դէպի Աստպի Աստպի Աստպի Աստուած առաջուած առաջուած առաջուած առաջնորնորնորնորդող իր ճամդող իր ճամդող իր ճամդող իր ճամ----
բան եւ ուբան եւ ուբան եւ ուբան եւ ուղիղ ու անղիղ ու անղիղ ու անղիղ ու անշեղ կերշեղ կերշեղ կերշեղ կերպով նապով նապով նապով նաեւ ընեւ ընեւ ընեւ ընթաթաթաթանալ այդ լունալ այդ լունալ այդ լունալ այդ լու----
սասասասաշաշաշաշաւիւիւիւիղէնղէնղէնղէն::::        

ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածային այդ բային այդ բային այդ բային այդ բացացացացառիկ նշանռիկ նշանռիկ նշանռիկ նշաննենենեներուն պատրուն պատրուն պատրուն պատ----
ճաճաճաճառով ժոռով ժոռով ժոռով ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը ճանչդը ճանչդը ճանչդը ճանչցեր էր ոցեր էր ոցեր էր ոցեր էր ո´́́́չ թէ իր մարմչ թէ իր մարմչ թէ իր մարմչ թէ իր մարմնիննիննիննին,,,,    այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ 
իր հոգիիր հոգիիր հոգիիր հոգիիիիի´́́́ն բոն բոն բոն բորորորորոտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    մեղմեղմեղմեղքիքիքիքի´́́́ն բոն բոն բոն բորորորորոտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    որ որ որ որ 
աւեաւեաւեաւելի սարլի սարլի սարլի սարսասասասափեփեփեփելի է քան ոելի է քան ոելի է քան ոելի է քան ոեւէ մարմւէ մարմւէ մարմւէ մարմնանանանական ախտկան ախտկան ախտկան ախտ,,,,    եւ եւ եւ եւ 
միայն Քրիսմիայն Քրիսմիայն Քրիսմիայն Քրիստոտոտոտոսի մէջ յայտնսի մէջ յայտնսի մէջ յայտնսի մէջ յայտնուած Ասուած Ասուած Ասուած Աստուտուտուտուծոծոծոծո´́́́յ վստայ վստայ վստայ վստահեր հեր հեր հեր 
էր ինքէր ինքէր ինքէր ինքզինքզինքզինքզինք,,,,    բուժբուժբուժբուժուեուեուեուելու հալու հալու հալու համար այդ ահամար այդ ահամար այդ ահամար այդ ահաւոր բուոր բուոր բուոր բորորորորոտուտուտուտու----
թեթեթեթենէննէննէննէն::::        
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Այդ անօԱյդ անօԱյդ անօԱյդ անօրիրիրիրինակ գորնակ գորնակ գորնակ գործեծեծեծերունրունրունրուն,,,,    աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային այդ բային այդ բային այդ բային այդ բա----
ցացացացառիկ նշանռիկ նշանռիկ նշանռիկ նշաննենենեներուն պատրուն պատրուն պատրուն պատճաճաճաճառով բացռով բացռով բացռով բացուեուեուեուե´́́́ր էր ժոր էր ժոր էր ժոր էր ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդին ականդին ականդին ականդին ականջը՝ Ասջը՝ Ասջը՝ Ասջը՝ Աստուտուտուտուծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայնին դինին դինին դինին դիմացմացմացմաց::::    ՈրՈրՈրՈրքաքաքաքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
րաբրաբրաբրաբբիբիբիբիներ ամէն Շաներ ամէն Շաներ ամէն Շաներ ամէն Շաբաթ օրեր եւ մնաբաթ օրեր եւ մնաբաթ օրեր եւ մնաբաթ օրեր եւ մնայուն կերյուն կերյուն կերյուն կերպով պով պով պով 
իրենց հեիրենց հեիրենց հեիրենց հետետետետեւորդւորդւորդւորդնենենեներու շրջարու շրջարու շրջարու շրջանանանանակին մէջ Ասկին մէջ Ասկին մէջ Ասկին մէջ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
Օրէնքն ու խօսՕրէնքն ու խօսՕրէնքն ու խօսՕրէնքն ու խօսքը կը մեկքը կը մեկքը կը մեկքը կը մեկնէնէնէնէին ժոին ժոին ժոին ժողողողողովուրվուրվուրվուրդինդինդինդին::::    Բայց հաԲայց հաԲայց հաԲայց հա----
կակակակառակ խօսռակ խօսռակ խօսռակ խօսքի այդ անձքի այդ անձքի այդ անձքի այդ անձրերերերեւինւինւինւին,,,,    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը մարքը մարքը մարքը մարդոցդոցդոցդոց    
ականջականջականջականջնենենեներէն ներս չէր տերէն ներս չէր տերէն ներս չէր տերէն ներս չէր տեղաղաղաղացած եւ չէր ոռոցած եւ չէր ոռոցած եւ չէր ոռոցած եւ չէր ոռոգած անոնց գած անոնց գած անոնց գած անոնց 
հոգիի անհոգիի անհոգիի անհոգիի անդասդասդասդաստանտանտանտաննենենեներըրըրըրը,,,,    որոնք կը մնաորոնք կը մնաորոնք կը մնաորոնք կը մնային երաշտ տային երաշտ տային երաշտ տային երաշտ տա----
րիրիրիրինենենեներու հորու հորու հորու հողին նման խողին նման խողին նման խողին նման խոպան եւ անպպան եւ անպպան եւ անպպան եւ անպտուղտուղտուղտուղ::::    Բայց ՅիԲայց ՅիԲայց ՅիԲայց Յի----
սուսուսուսուսի ձայսի ձայսի ձայսի ձայնը երնը երնը երնը երկինկինկինկինքին զեքին զեքին զեքին զեփիւռն ու որոփիւռն ու որոփիւռն ու որոփիւռն ու որոտըտըտըտը,,,,    երերերերկինկինկինկինքին քին քին քին 
օրհօրհօրհօրհնանանանալից ցօղն ու անձլից ցօղն ու անձլից ցօղն ու անձլից ցօղն ու անձրերերերեւը ոււը ոււը ոււը ունէր իր մէջնէր իր մէջնէր իր մէջնէր իր մէջ,,,,    կը շոկը շոկը շոկը շոյէր ու կը յէր ու կը յէր ու կը յէր ու կը 
բաբաբաբանանանանա´́́́ր մարր մարր մարր մարդոց ականջդոց ականջդոց ականջդոց ականջնենենեներըրըրըրը,,,,    կը թակը թակը թակը թափանփանփանփանցէր մարցէր մարցէր մարցէր մարդոց դոց դոց դոց 
սրտեսրտեսրտեսրտերուն մէջ ու կը փշրէր քարուն մէջ ու կը փշրէր քարուն մէջ ու կը փշրէր քարուն մէջ ու կը փշրէր քարերերերերըրըրըրը,,,,    կը քակը քակը քակը քակէր կոշկէր կոշկէր կոշկէր կոշկոռկոռկոռկոռ----
նենենեներըրըրըրը,,,,    կկկկ’’’’ոռոոռոոռոոռոգէր բացգէր բացգէր բացգէր բացուած ակօսուած ակօսուած ակօսուած ակօսնենենեները եւ իր ները եւ իր ները եւ իր ները եւ իր նետած սերտած սերտած սերտած սեր----
մեմեմեմերուն հարուն հարուն հարուն համար արմար արմար արմար արգագագագաւանդ հուանդ հուանդ հուանդ հող կը պատղ կը պատղ կը պատղ կը պատրասրասրասրաստէրտէրտէրտէր::::        

ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́,,,,    աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային այդ բային այդ բային այդ բային այդ բացացացացառիկ նշանռիկ նշանռիկ նշանռիկ նշաննենենեներուն րուն րուն րուն 
պատպատպատպատճաճաճաճառով ժոռով ժոռով ժոռով ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը ինք նոր կեանդը ինք նոր կեանդը ինք նոր կեանդը ինք նոր կեանքիքիքիքի´́́́    եկած էրեկած էրեկած էրեկած էր::::    
ՄեՄեՄեՄեռած հոռած հոռած հոռած հոգիգիգիգինենենեները յարը յարը յարը յարուրուրուրութիթիթիթի´́́́ւն առեր էինւն առեր էինւն առեր էինւն առեր էին,,,,    իրենք զիիրենք զիիրենք զիիրենք զիրենք րենք րենք րենք 
մեղմեղմեղմեղքի մէջ կորսքի մէջ կորսքի մէջ կորսքի մէջ կորսուածուածուածուած,,,,    ԱսԱսԱսԱստուծտուծտուծտուծմէ ընդմէ ընդմէ ընդմէ ընդմիշտ հեմիշտ հեմիշտ հեմիշտ հեռառառառացած ու ցած ու ցած ու ցած ու 
կտրուած եւ փրկուկտրուած եւ փրկուկտրուած եւ փրկուկտրուած եւ փրկութեան յոյթեան յոյթեան յոյթեան յոյսսսսը ամը ամը ամը ամբողբողբողբողջոջոջոջովին կորսնվին կորսնվին կորսնվին կորսնցուցուցուցու----
ցած մարցած մարցած մարցած մարդիկ՝ յանդիկ՝ յանդիկ՝ յանդիկ՝ յանկարծ իրենց դիկարծ իրենց դիկարծ իրենց դիկարծ իրենց դիմաց տեմաց տեմաց տեմաց տեսեր էին ոսեր էին ոսեր էին ոսեր էին ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
զիզիզիզիրենք մերրենք մերրենք մերրենք մերժող ու դաժող ու դաժող ու դաժող ու դատատատատապարպարպարպարտող Աստտող Աստտող Աստտող Աստուած մըուած մըուած մըուած մը,,,,    այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ 
սիսիսիսիրարարարազեղ սրտով իր անազեղ սրտով իր անազեղ սրտով իր անազեղ սրտով իր անառակ որդիռակ որդիռակ որդիռակ որդիին դարին դարին դարին դարձին ակնձին ակնձին ակնձին ակնդէտ դէտ դէտ դէտ 
սպասպասպասպասողսողսողսող,,,,    նոյնոյնոյնոյնիսկ անոր ըննիսկ անոր ըննիսկ անոր ըննիսկ անոր ընդադադադառաջ վառաջ վառաջ վառաջ վազողզողզողզող,,,,    իր կորսիր կորսիր կորսիր կորսուած ուած ուած ուած 
որդիորդիորդիորդիին փրկուին փրկուին փրկուին փրկութեանթեանթեանթեան,,,,    իիիիր մեր մեր մեր մեռած որդիռած որդիռած որդիռած որդիին յաին յաին յաին յարուրուրուրութեան սիթեան սիթեան սիթեան սի----
րոյն մինրոյն մինրոյն մինրոյն մինչեւ իսկ անարչեւ իսկ անարչեւ իսկ անարչեւ իսկ անարգուող ու նագուող ու նագուող ու նագուող ու նա----    խախախախատուողտուողտուողտուող,,,,    հեգհեգհեգհեգ----
նանքն ու մերնանքն ու մերնանքն ու մերնանքն ու մերժուժուժուժումը յանձն առմը յանձն առմը յանձն առմը յանձն առնող Ասնող Ասնող Ասնող Աստուտուտուտուծոյ մը անծոյ մը անծոյ մը անծոյ մը անհահահահա----
ւաւաւաւատատատատալի իրալի իրալի իրալի իրակակակականունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    որ իր մեոր իր մեոր իր մեոր իր մեռած հոգիռած հոգիռած հոգիռած հոգիին նոր ին նոր ին նոր ին նոր 
շունչշունչշունչշունչ,,,,    նոր յոյս եւ նոր կեանք տուեր էրնոր յոյս եւ նոր կեանք տուեր էրնոր յոյս եւ նոր կեանք տուեր էրնոր յոյս եւ նոր կեանք տուեր էր::::        
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ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́,,,,    աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային սիյին սիյին սիյին սիրոյ արոյ արոյ արոյ անօնօնօնօրիրիրիրինակնակնակնակ,,,,    անեանեանեաներերերերեւաւաւաւա----
կակակակայեյեյեյելի ու բալի ու բալի ու բալի ու բացացացացառիկ այդ մօռիկ այդ մօռիկ այդ մօռիկ այդ մօտետետետեցուցուցուցումը Ասմը Ասմը Ասմը Աստուտուտուտուծոյ մօծոյ մօծոյ մօծոյ մօտետետետե----
ցուցուցուցուցեր էր բոցեր էր բոցեր էր բոցեր էր բոլոր հելոր հելոր հելոր հեռառառառացածցածցածցածնենենեներըրըրըրը,,,,    իրեն կանիրեն կանիրեն կանիրեն կանչեր էր բոչեր էր բոչեր էր բոչեր էր բոլոր լոր լոր լոր 
զրկուածզրկուածզրկուածզրկուածներն ու անիներն ու անիներն ու անիներն ու անիրաւրաւրաւրաւուածուածուածուածնենենեներըրըրըրը,,,,    անանանաննիւնիւնիւնիւթաթաթաթական իր կան իր կան իր կան իր 
սպեսպեսպեսպեղանիղանիղանիղանիով դարով դարով դարով դարմամամամաներ էր բոներ էր բոներ էր բոներ էր բոլոր կոտլոր կոտլոր կոտլոր կոտրած հորած հորած հորած հոգիգիգիգինենենեներըրըրըրը,,,,    
վիվիվիվիրարարարաւորւորւորւորուածուածուածուած    մարդմարդմարդմարդկակակակային արյին արյին արյին արժաժաժաժանանանանապապապապատուուտուուտուուտուութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը,,,,    
եւ իբեւ իբեւ իբեւ իբրեւ գերեւ գերեւ գերեւ գերարարարագոյն պագոյն պագոյն պագոյն պատիւ՝ Աստիւ՝ Աստիւ՝ Աստիւ՝ Աստուտուտուտուծոյ արծոյ արծոյ արծոյ արքաքաքաքայույույույութեան թեան թեան թեան 
անանանանմամամամահահահահական սեկան սեկան սեկան սեղաղաղաղանին հրանին հրանին հրանին հրաւիւիւիւիրեր էր աշրեր էր աշրեր էր աշրեր էր աշխարխարխարխարհի սեհի սեհի սեհի սեղանղանղանղան----
նենենեներէն զրկուած եւ աշրէն զրկուած եւ աշրէն զրկուած եւ աշրէն զրկուած եւ աշխարխարխարխարհի հահի հահի հահի հարուստրուստրուստրուստնենենեներէն արրէն արրէն արրէն արհահահահա----
մարհմարհմարհմարհուած ու մերժուած ու մերժուած ու մերժուած ու մերժուած բոուած բոուած բոուած բոլոր աղլոր աղլոր աղլոր աղքատքատքատքատնենենեներըրըրըրը,,,,    տատատատալով անլով անլով անլով ան----
հահահահաւաւաւաւատատատատալիլիլիլի՜՜՜՜    աւեաւեաւեաւետիտիտիտիսը՝ սը՝ սը՝ սը՝ ,,,,ԵրաԵրաԵրաԵրանինինինի    հոգիհոգիհոգիհոգիով աղով աղով աղով աղքատքատքատքատնենենեներունրունրունրուն,,,,    
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ անոնցն է երտեւ անոնցն է երտեւ անոնցն է երտեւ անոնցն է երկինկինկինկինքի արքի արքի արքի արքաքաքաքայույույույութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը» » » » (Մտ (Մտ (Մտ (Մտ 
5555....3)3)3)3)::::        

Այս բոԱյս բոԱյս բոԱյս բոլոլոլոլորը անոնք տերը անոնք տերը անոնք տերը անոնք տեսեր ու ճանչսեր ու ճանչսեր ու ճանչսեր ու ճանչցեր էին սա երցեր էին սա երցեր էին սա երցեր էին սա եր----
կինք բուկինք բուկինք բուկինք բուրողրողրողրող,,,,    մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէանանանանման այս Վարման այս Վարման այս Վարման այս Վարդադադադապեպեպեպետին մէջտին մէջտին մէջտին մէջ,,,,    
որ հիոր հիոր հիոր հիմա իրենց հետ միմա իրենց հետ միմա իրենց հետ միմա իրենց հետ միաաաասին Երուսին Երուսին Երուսին Երուսասասասաղէմղէմղէմղէմ    կկկկ’’’’ելելելելլէրլէրլէրլէր::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
բնաբնաբնաբնական պոռթկան պոռթկան պոռթկան պոռթկուկուկուկումով մըն էր որ իրենց սրտեմով մըն էր որ իրենց սրտեմով մըն էր որ իրենց սրտեմով մըն էր որ իրենց սրտերէն դուրս րէն դուրս րէն դուրս րէն դուրս 
կու գար աղակու գար աղակու գար աղակու գար աղաղաղաղաղակըկըկըկը....----    

,,,,ՕրհնՕրհնՕրհնՕրհնեաեաեաեա՜՜՜՜լ ես դունլ ես դունլ ես դունլ ես դուն,,,,    որ կու գաս Տիոր կու գաս Տիոր կու գաս Տիոր կու գաս Տիրոջ անուրոջ անուրոջ անուրոջ անունովնովնովնով»»»»::::        
Բայց այդ անօԲայց այդ անօԲայց այդ անօԲայց այդ անօրիրիրիրինակ գորնակ գորնակ գորնակ գործերն ու աստծերն ու աստծերն ու աստծերն ու աստուաուաուաուածածածածային յին յին յին 

նշաննշաննշաննշաննենենեները ցուրը ցուրը ցուրը ցուցացացացաբեբեբեբերորորորողը լոկ Վարղը լոկ Վարղը լոկ Վարղը լոկ Վարդադադադապե՞տ մըն էրպե՞տ մըն էրպե՞տ մըն էրպե՞տ մըն էր,,,,    կամ կամ կամ կամ 
առաառաառաառաւեւեւեւելալալալագոյգոյգոյգոյնը՝ նը՝ նը՝ նը՝ մարմարմարմարգագագագարէ՞ մըրէ՞ մըրէ՞ մըրէ՞ մը::::    Եւ պարԵւ պարԵւ պարԵւ պարզազազազապէս պապէս պապէս պապէս պատատատատա----
հահահահակակակականօնօնօնօրէ՞ն անիրէ՞ն անիրէ՞ն անիրէ՞ն անիկա յայտնկա յայտնկա յայտնկա յայտնուեր էր այս օրեուեր էր այս օրեուեր էր այս օրեուեր էր այս օրերունրունրունրուն,,,,    թէ թէ թէ թէ 
ԱստԱստԱստԱստուած անով բաուած անով բաուած անով բաուած անով բա´́́́ն մը կն մը կն մը կն մը կ’’’’իրաիրաիրաիրագորգորգորգործէր իրենց ժածէր իրենց ժածէր իրենց ժածէր իրենց ժամամամամանանանանա----
կին մէջկին մէջկին մէջկին մէջ::::    Բան մը՝ որ անցԲան մը՝ որ անցԲան մը՝ որ անցԲան մը՝ որ անցեաեաեաեալէն ի վեր խոսլէն ի վեր խոսլէն ի վեր խոսլէն ի վեր խոստացտացտացտացուած էր ուած էր ուած էր ուած էր 
մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէաաաական հական հական հական հազազազազարարարարաւոր խոսւոր խոսւոր խոսւոր խոստումտումտումտումնենենեներովրովրովրով,,,,    եւ որուն եւ որուն եւ որուն եւ որուն 
կակակակատատատատարուրուրուրումին կը սպամին կը սպամին կը սպամին կը սպասէսէսէսէին իրենքին իրենքին իրենքին իրենք::::        

ՈՈՈՈ´́́́չչչչ,,,,    պապապապատատատատահահահահակակակականունունունութիւն չէթիւն չէթիւն չէթիւն չէ´́́́ր կրնար ըլր կրնար ըլր կրնար ըլր կրնար ըլլալլալլալլալ::::    ԱսԱսԱսԱս----
տուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ հաւաւաւաւատատատատացող մարցող մարցող մարցող մարդը եւ՝ առադը եւ՝ առադը եւ՝ առադը եւ՝ առաւել եւս՝ Ասւել եւս՝ Ասւել եւս՝ Ասւել եւս՝ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդը գիդը գիդը գիդը գիտէտէտէտէ,,,,    որ աշոր աշոր աշոր աշխարխարխարխարհի մէջ Ասհի մէջ Ասհի մէջ Ասհի մէջ Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքէն քէն քէն քէն 
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անանանանկախ պակախ պակախ պակախ պատատատատահահահահակակակականունունունութիւնթիւնթիւնթիւններ չեներ չեներ չեներ չե´́́́ն կրնար ըլն կրնար ըլն կրնար ըլն կրնար ըլլալլալլալլալ::::    Կը Կը Կը Կը 
մնար միայն անոր մնար միայն անոր մնար միայն անոր մնար միայն անոր մէջ ճանչմէջ ճանչմէջ ճանչմէջ ճանչնալ Ասնալ Ասնալ Ասնալ Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքին ներքին ներքին ներքին ներ----
կակակակայույույույութիւնը եւ Ասթիւնը եւ Ասթիւնը եւ Ասթիւնը եւ Աստուտուտուտուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկութեան ծրագթեան ծրագթեան ծրագթեան ծրագրին իրարին իրարին իրարին իրակակակակա----
նանանանացուցուցուցումըմըմըմը::::    Եւ ճիշդ այդԵւ ճիշդ այդԵւ ճիշդ այդԵւ ճիշդ այդպէս ալպէս ալպէս ալպէս ալ,,,,    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկութեան թեան թեան թեան 
սպասպասպասպասող ժոսող ժոսող ժոսող ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը Յիդը Յիդը Յիդը Յիսուսուսուսուսի մէջ կը տեսսի մէջ կը տեսսի մէջ կը տեսսի մէջ կը տեսնէր այն յանէր այն յանէր այն յանէր այն յա----
տուկ Փրկիտուկ Փրկիտուկ Փրկիտուկ Փրկիչըչըչըչը,,,,    որ Տիոր Տիոր Տիոր Տիրոջ կողրոջ կողրոջ կողրոջ կողմէ եւ Տիմէ եւ Տիմէ եւ Տիմէ եւ Տիրոջ անուրոջ անուրոջ անուրոջ անունով պինով պինով պինով պիտի տի տի տի 
գարգարգարգար    իր ժոիր ժոիր ժոիր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը վերսդը վերսդը վերսդը վերստին ազատին ազատին ազատին ազատագտագտագտագրերերերելու եւ փրկելու եւ փրկելու եւ փրկելու եւ փրկե----
լուլուլուլու,,,,    պիպիպիպիտի գար Դատի գար Դատի գար Դատի գար Դաւիւիւիւիթի տան ինթի տան ինթի տան ինթի տան ինկած թակած թակած թակած թագագագագաւուուուորուրուրուրութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
վեվեվեվերարարարականգկանգկանգկանգնենենենելու եւ զայն իբլու եւ զայն իբլու եւ զայն իբլու եւ զայն իբրեւ Ասրեւ Ասրեւ Ասրեւ Աստուտուտուտուծոյ թածոյ թածոյ թածոյ թագագագագաւուուուորուրուրուրու----
թիւն՝ հռչաթիւն՝ հռչաթիւն՝ հռչաթիւն՝ հռչակեկեկեկելու բոլու բոլու բոլու բոլոր ազլոր ազլոր ազլոր ազգեգեգեգերունրունրունրուն,,,,    զազազազանոնք հրանոնք հրանոնք հրանոնք հրաւիրեւիրեւիրեւիրելով լով լով լով 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ հնածոյ հնածոյ հնածոյ հնազանզանզանզանդուդուդուդութեանթեանթեանթեան::::        

ՀնչաՀնչաՀնչաՀնչա՜՜՜՜ծ ծ ծ ծ էր ուէր ուէր ուէր ուրեմն ժարեմն ժարեմն ժարեմն ժամը ազամը ազամը ազամը ազատուտուտուտութեանթեանթեանթեան....    հահահահասասասասա՜՜՜՜ծ էր ծ էր ծ էր ծ էր 
ուուուուրեմն ժարեմն ժարեմն ժարեմն ժամը փրկումը փրկումը փրկումը փրկութեանթեանթեանթեան....    ի վերի վերի վերի վերջոյ եկաջոյ եկաջոյ եկաջոյ եկա՜՜՜՜ծ էր ուծ էր ուծ էր ուծ էր ուրեմն րեմն րեմն րեմն 
ժաժաժաժամը մխիմը մխիմը մխիմը մխիթաթաթաթարուրուրուրութեանթեանթեանթեան,,,,    հանգսհանգսհանգսհանգստուտուտուտութեան եւ ցնծութեան եւ ցնծութեան եւ ցնծութեան եւ ցնծութեանթեանթեանթեան::::        

Եւ իր անԵւ իր անԵւ իր անԵւ իր անսահսահսահսահման ուման ուման ուման ուրարարարախուխուխուխութեան մէջ՝ ժոթեան մէջ՝ ժոթեան մէջ՝ ժոթեան մէջ՝ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը դը դը դը 
փրկուփրկուփրկուփրկութեան Սաղթեան Սաղթեան Սաղթեան Սաղմոս ու երմոս ու երմոս ու երմոս ու երգեր կգեր կգեր կգեր կ’’’’երերերերգէրգէրգէրգէր,,,,    ծածածածառեռեռեռերէն թարմ րէն թարմ րէն թարմ րէն թարմ 
ճիճիճիճիււււղեր կը փրցնէր ու կը ճօղեր կը փրցնէր ու կը ճօղեր կը փրցնէր ու կը ճօղեր կը փրցնէր ու կը ճօճէր զաճէր զաճէր զաճէր զանոնք՝ ի նշան յաղնոնք՝ ի նշան յաղնոնք՝ ի նշան յաղնոնք՝ ի նշան յաղթաթաթաթա----
նանանանակի տօկի տօկի տօկի տօնանանանակակակակատատատատարուրուրուրութեանթեանթեանթեան,,,,    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ հանծոյ հանծոյ հանծոյ հանդէպ իր դէպ իր դէպ իր դէպ իր 
երախերախերախերախտատատատագիգիգիգիտուտուտուտութիւնը եւ անոր կամթիւնը եւ անոր կամթիւնը եւ անոր կամթիւնը եւ անոր կամքին իր ամքին իր ամքին իր ամքին իր ամբողբողբողբողջաջաջաջա----
կան հնական հնական հնական հնազանզանզանզանդուդուդուդութիւնը արթիւնը արթիւնը արթիւնը արտատատատայայյայյայյայտետետետելու հալու հալու հալու համար իր վեմար իր վեմար իր վեմար իր վե----
րարրարրարրարկուկուկուկունենենեները կը փռէր ճամրը կը փռէր ճամրը կը փռէր ճամրը կը փռէր ճամբուն վրայբուն վրայբուն վրայբուն վրայ,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի անոնցզի անոնցզի անոնցզի անոնց    
վրավրավրավրայէն անցյէն անցյէն անցյէն անցնի Յինի Յինի Յինի Յիսուսսուսսուսսուս,,,,    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ նշամէ նշամէ նշամէ նշանակնակնակնակուած ուած ուած ուած 
ու ղրկուած Փրկիչն ու Թաու ղրկուած Փրկիչն ու Թաու ղրկուած Փրկիչն ու Թաու ղրկուած Փրկիչն ու Թագագագագաւուուուորըրըրըրը::::        

Եւ Եւ Եւ Եւ ,,,,ՕրհնՕրհնՕրհնՕրհնեաեաեաեա՜՜՜՜լ ես դունլ ես դունլ ես դունլ ես դուն,,,,    որ կու գաս Տիոր կու գաս Տիոր կու գաս Տիոր կու գաս Տիրոջ անուրոջ անուրոջ անուրոջ անունովնովնովնով» » » » 
աղաաղաաղաաղաղաղաղաղակը կը թնդացկը կը թնդացկը կը թնդացկը կը թնդացնէր ամնէր ամնէր ամնէր ամբողջ Ձիբողջ Ձիբողջ Ձիբողջ Ձիթենթենթենթենեաց լեեաց լեեաց լեեաց լեռը եւ ռը եւ ռը եւ ռը եւ 
անոր հանանոր հանանոր հանանոր հանդիդիդիդիպապապապակաց բլուկաց բլուկաց բլուկաց բլուրին վրայ գտնուող Երուրին վրայ գտնուող Երուրին վրայ գտնուող Երուրին վրայ գտնուող Երուսասասասաղէմ ղէմ ղէմ ղէմ 
քաքաքաքաղաղաղաղաքըքըքըքը::::    ԵրուԵրուԵրուԵրուսասասասաղէղէղէղէմամամամացիցիցիցիներ զարներ զարներ զարներ զարմանմանմանմանքով հարց կու քով հարց կու քով հարց կու քով հարց կու 
տատատատայինյինյինյին,,,,    թէ ո՞վ է արդթէ ո՞վ է արդթէ ո՞վ է արդթէ ո՞վ է արդեօք եկոեօք եկոեօք եկոեօք եկողըղըղըղը,,,,    եւ կաեւ կաեւ կաեւ կամացմացմացմաց----կակակակամաց քամաց քամաց քամաց քա----
ղաք ժաղաք ժաղաք ժաղաք ժամամամամանող ուխնող ուխնող ուխնող ուխտատատատաւորւորւորւորնենենեները անոնց հարրը անոնց հարրը անոնց հարրը անոնց հարցուցուցուցումին կը մին կը մին կը մին կը 
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պապապապատաստաստաստասխախախախանէնէնէնէինինինին....    ,,,,ՅիՅիՅիՅիսուս մարսուս մարսուս մարսուս մարգագագագարէն էրէն էրէն էրէն է,,,,    ԳաԳաԳաԳալիլլիլլիլլիլեաեաեաեայի Նայի Նայի Նայի Նա----
զազազազարէթ քարէթ քարէթ քարէթ քաղաղաղաղաքէնքէնքէնքէն» » » » (Մտ 21(Մտ 21(Մտ 21(Մտ 21....11)11)11)11)::::        

ԱյսԱյսԱյսԱյսպէս Յիպէս Յիպէս Յիպէս Յիսուս մտաւ Եսուս մտաւ Եսուս մտաւ Եսուս մտաւ Երուրուրուրուսասասասաղէմղէմղէմղէմ::::        
ԲայցԲայցԲայցԲայց,,,,    ոոոո՜՜՜՜վ հավ հավ հավ հակակակակասուսուսուսութիւնթիւնթիւնթիւն,,,,    նոյն ժոնոյն ժոնոյն ժոնոյն ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին հոդին հոդին հոդին հոգեգեգեգե----

ւոր եւ ազւոր եւ ազւոր եւ ազւոր եւ ազգագագագային առաջյին առաջյին առաջյին առաջնորդնորդնորդնորդնենենեները չճանչրը չճանչրը չճանչրը չճանչցացացացա´́́́նննն,,,,    միշտ անմիշտ անմիշտ անմիշտ ան----
ծածածածանօթ մնանօթ մնանօթ մնանօթ մնացին եւ իրենց կրօցին եւ իրենց կրօցին եւ իրենց կրօցին եւ իրենց կրօնանանանական եւ ազկան եւ ազկան եւ ազկան եւ ազգագագագայինյինյինյին----քաքաքաքաղաղաղաղա----
քաքաքաքական ենկան ենկան ենկան ենթադրթադրթադրթադրեալ շաեալ շաեալ շաեալ շահեհեհեհերով ու հարով ու հարով ու հարով ու հաշիւշիւշիւշիւնենենեներով տարրով տարրով տարրով տար----
ուած՝ նոյուած՝ նոյուած՝ նոյուած՝ նոյնիսկ չունիսկ չունիսկ չունիսկ չուզեզեզեզեցիցիցիցի´́́́ն տեսն տեսն տեսն տեսնելնելնելնել    ու ճանչու ճանչու ճանչու ճանչնալ Ան՝ որ նալ Ան՝ որ նալ Ան՝ որ նալ Ան՝ որ 
եկած էր Տիեկած էր Տիեկած էր Տիեկած էր Տիրոջ անուրոջ անուրոջ անուրոջ անունովնովնովնով....    Ան՝ որ եկած էր ազԱն՝ որ եկած էր ազԱն՝ որ եկած էր ազԱն՝ որ եկած էր ազգագագագային յին յին յին 
պայպայպայպայծառ տեծառ տեծառ տեծառ տեսոսոսոսողուղուղուղութեան իրենց աչթեան իրենց աչթեան իրենց աչթեան իրենց աչքեքեքեքերը բարը բարը բարը բանանանանալուլուլուլու,,,,    իրենց իրենց իրենց իրենց 
պատպատպատպատմումումումութեան նոթեան նոթեան նոթեան նո´́́́ր քայլք եւ նոր ընր քայլք եւ նոր ընր քայլք եւ նոր ընր քայլք եւ նոր ընթացքթացքթացքթացք,,,,    եւ իրենց՝ եւ իրենց՝ եւ իրենց՝ եւ իրենց՝ 
նոնոնոնո´́́́ր շար շար շար շաւիւիւիւիղով եւ նողով եւ նողով եւ նողով եւ նորոգրոգրոգրոգուած կեանուած կեանուած կեանուած կեանքով քաքով քաքով քաքով քալելելելելու գաղտլու գաղտլու գաղտլու գաղտ----
նինինինիքը տաքը տաքը տաքը տալուլուլուլու....    Ան՝ որ եկած էԱն՝ որ եկած էԱն՝ որ եկած էԱն՝ որ եկած էր զիր զիր զիր զիրենք բուրենք բուրենք բուրենք բուժեժեժեժելու եւ սրբելու եւ սրբելու եւ սրբելու եւ սրբե----
լու իրենց բոլու իրենց բոլու իրենց բոլու իրենց բորորորորոտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէնրէնրէնրէն....    Ան՝ որ եկած էր իրենց Ան՝ որ եկած էր իրենց Ան՝ որ եկած էր իրենց Ան՝ որ եկած էր իրենց 
ականջականջականջականջնենենեները բարը բարը բարը բանանանանալու փրկուլու փրկուլու փրկուլու փրկութեան ժաթեան ժաթեան ժաթեան ժամամամամանակնակնակնակնենենեներու ձայրու ձայրու ձայրու ձայ----
նիննիննիննին,,,,    ճիշդ պաճիշդ պաճիշդ պաճիշդ պատետետետեհուհուհուհութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները մտորը մտորը մտորը մտովի տեսվի տեսվի տեսվի տեսնենենենելու եւ ընլու եւ ընլու եւ ընլու եւ ըն----
կակակակալելելելելու իմասլու իմասլու իմասլու իմաստուտուտուտութեանթեանթեանթեան....    Ան՝ որ եկած էր զիԱն՝ որ եկած էր զիԱն՝ որ եկած էր զիԱն՝ որ եկած էր զիրենք իրենց րենք իրենց րենք իրենց րենք իրենց 
մեմեմեմեռեռեռեռելալալալատտտտիպ կեանիպ կեանիպ կեանիպ կեանքէնքէնքէնքէն,,,,    իրենց ճահիրենց ճահիրենց ճահիրենց ճահճաճաճաճացած եւ անցած եւ անցած եւ անցած եւ անյոյս վիյոյս վիյոյս վիյոյս վի----
ճաճաճաճակէն դոկէն դոկէն դոկէն դո´́́́ւրս բեւրս բեւրս բեւրս բերերերերելու եւ առաջլու եւ առաջլու եւ առաջլու եւ առաջնորնորնորնորդեդեդեդելու նոր կեանլու նոր կեանլու նոր կեանլու նոր կեանքիքիքիքի,,,,    
նոր փառնոր փառնոր փառնոր փառքիքիքիքի,,,,    նոր յաղնոր յաղնոր յաղնոր յաղթաթաթաթանանանանակիկիկիկի::::        

    
****    

****    ****    
ԱյԱյԱյԱյսօր մեր սօր մեր սօր մեր սօր մեր ,,,,ՈվՈվՈվՈվսանսանսանսաննանանանա»»»»նենենեներուն հետ մեր Տէրն ու րուն հետ մեր Տէրն ու րուն հետ մեր Տէրն ու րուն հետ մեր Տէրն ու 

ՓրկիՓրկիՓրկիՓրկիչը անչը անչը անչը անգամ մը եւս կու գայ իր Տագամ մը եւս կու գայ իր Տագամ մը եւս կու գայ իր Տագամ մը եւս կու գայ իր Տաճաճաճաճարը եւ իր ժորը եւ իր ժորը եւ իր ժորը եւ իր ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդին մէջ մտնեդին մէջ մտնեդին մէջ մտնեդին մէջ մտնելուլուլուլու,,,,    եւ մենք մեր սրտի ամեւ մենք մեր սրտի ամեւ մենք մեր սրտի ամեւ մենք մեր սրտի ամբողջ զօբողջ զօբողջ զօբողջ զօրուրուրուրու----
թեամբ եւ ութեամբ եւ ութեամբ եւ ութեամբ եւ ուրարարարախուխուխուխութեամբ պատթեամբ պատթեամբ պատթեամբ պատրաստ ենք խորհրրաստ ենք խորհրրաստ ենք խորհրրաստ ենք խորհրդանդանդանդան----
շաշաշաշակակակականօնօնօնօրէն մեր զգեստրէն մեր զգեստրէն մեր զգեստրէն մեր զգեստնենենեները անոր ոտրը անոր ոտրը անոր ոտրը անոր ոտքեքեքեքերուն տակ փռերուն տակ փռերուն տակ փռերուն տակ փռե----
լու եւ ամլու եւ ամլու եւ ամլու եւ ամբողբողբողբողջաջաջաջական հնական հնական հնական հնազանզանզանզանդուդուդուդութիւն խոսթիւն խոսթիւն խոսթիւն խոստատատատանանանանալու լու լու լու 
անորանորանորանոր::::        
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ԱյԱյԱյԱյսօրսօրսօրսօր,,,,    ոոոո՜՜՜՜վ ժով ժով ժով ժողողողողովուրդ Ասվուրդ Ասվուրդ Ասվուրդ Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ,,,,    դոդոդոդո´́́́ւն ալ յիւն ալ յիւն ալ յիւն ալ յիշէ Ասշէ Ասշէ Ասշէ Աս----
տուտուտուտուծծծծոյ մեծ գորոյ մեծ գորոյ մեծ գորոյ մեծ գործեծեծեծերը եւ երախրը եւ երախրը եւ երախրը եւ երախտիքտիքտիքտիքնենենեները քու կեանրը քու կեանրը քու կեանրը քու կեանքիդ քիդ քիդ քիդ 
մէջմէջմէջմէջ,,,,    յիյիյիյիշէշէշէշէ´́́́    սքանսքանսքանսքանչեչեչեչելի փրկուլի փրկուլի փրկուլի փրկութեան այն բոթեան այն բոթեան այն բոթեան այն բոլոր պալոր պալոր պալոր պահեհեհեհերըրըրըրը,,,,    որ որ որ որ 
ԱստԱստԱստԱստուած քեուած քեուած քեուած քեզի տուաւ քու պատզի տուաւ քու պատզի տուաւ քու պատզի տուաւ քու պատմումումումութեանդ ընթեանդ ընթեանդ ընթեանդ ընթացթացթացթացքին՝ քին՝ քին՝ քին՝ 
անանանանմիմիմիմիջաջաջաջական իր ներկան իր ներկան իր ներկան իր ներկակակակայույույույութեամբ եւ իր միթեամբ եւ իր միթեամբ եւ իր միթեամբ եւ իր միջամջամջամջամտուտուտուտու----
թեամբ փոթեամբ փոթեամբ փոթեամբ փոխեխեխեխելով մարլով մարլով մարլով մարդոց ձեռդոց ձեռդոց ձեռդոց ձեռքով տնօքով տնօքով տնօքով տնօրինրինրինրինուած պատուած պատուած պատուած պատ----
մումումումութեան դժխեմ ընթեան դժխեմ ընթեան դժխեմ ընթեան դժխեմ ընթացթացթացթացքըքըքըքը,,,,    եւ քեզ ամէն անեւ քեզ ամէն անեւ քեզ ամէն անեւ քեզ ամէն անգամ հագամ հագամ հագամ հանենենենե----
լով ազալով ազալով ազալով ազատուտուտուտութեան եւ փրկութեան եւ փրկութեան եւ փրկութեան եւ փրկութեան նոթեան նոթեան նոթեան նո´́́́ր ափ մըր ափ մըր ափ մըր ափ մը,,,,    նոնոնոնո´́́́ր ր ր ր 
հանգրհանգրհանգրհանգրուաուաուաուանի մը եւ նոնի մը եւ նոնի մը եւ նոնի մը եւ նո´́́́ր փառր փառր փառր փառքի մը հասցքի մը հասցքի մը հասցքի մը հասցնենենենելու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
քեզքեզքեզքեզ::::        

ՆոՆոՆոՆորարարարագոյն հանգրգոյն հանգրգոյն հանգրգոյն հանգրուան մը դուն ճանչուան մը դուն ճանչուան մը դուն ճանչուան մը դուն ճանչցար ու դիցար ու դիցար ու դիցար ու դիմամամամա----
ւուուուորերերերեցիր՝ Հացիր՝ Հացիր՝ Հացիր՝ Հայասյասյասյաստան աշտան աշտան աշտան աշխարխարխարխարհի այն սքանհի այն սքանհի այն սքանհի այն սքանչեչեչեչելի անլի անլի անլի անկակակակա----
խախախախացուցուցուցումոմոմոմովըվըվըվը,,,,    որ մնաոր մնաոր մնաոր մնայուն երայուն երայուն երայուն երազանքզանքզանքզանքնենենեներուդ իրարուդ իրարուդ իրարուդ իրակակակականանանանա----
ցումն էրցումն էրցումն էրցումն էր::::    ՃանչՃանչՃանչՃանչցիցիցիցի´́́́ր Ասր Ասր Ասր Աստուտուտուտուծոյ անծոյ անծոյ անծոյ անմիմիմիմիջաջաջաջական ներկան ներկան ներկան ներկակակակայույույույու----
թիւնը եւ ներթիւնը եւ ներթիւնը եւ ներթիւնը եւ ներգորգորգորգործուծուծուծութիւնը քու կեանթիւնը քու կեանթիւնը քու կեանթիւնը քու կեանքիդ մէջքիդ մէջքիդ մէջքիդ մէջ,,,,    եւ ճանչեւ ճանչեւ ճանչեւ ճանչ----
ցիցիցիցի´́́́ր անոնք՝ որ Աստր անոնք՝ որ Աստր անոնք՝ որ Աստր անոնք՝ որ Աստուած մեուած մեուած մեուած մեզի կու տայզի կու տայզի կու տայզի կու տայ,,,,    մամամամանանանանաւանդ ւանդ ւանդ ւանդ 
աաաա´́́́յս հանգրյս հանգրյս հանգրյս հանգրուաուաուաուանիննիննիննին,,,,    եւ իբեւ իբեւ իբեւ իբրեւ երախրեւ երախրեւ երախրեւ երախտատատատագիգիգիգիտտտտուուուութեան ու թեան ու թեան ու թեան ու 
ցնծուցնծուցնծուցնծութեան արթեան արթեան արթեան արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւն՝ դոթիւն՝ դոթիւն՝ դոթիւն՝ դո´́́́ւն ալ գուն ալ գուն ալ գուն ալ գոչէ եւ աղաչէ եւ աղաչէ եւ աղաչէ եւ աղա----
ղաղաղաղակէկէկէկէ´́́́....----    ,,,,ՕրհնՕրհնՕրհնՕրհնեաեաեաեա՜՜՜՜լ ես դուն՝ որ կու գաս Տիլ ես դուն՝ որ կու գաս Տիլ ես դուն՝ որ կու գաս Տիլ ես դուն՝ որ կու գաս Տիրոջ անուրոջ անուրոջ անուրոջ անու----
նովնովնովնով»»»»::::        

ԱյԱյԱյԱյսօր Յիսօր Յիսօր Յիսօր Յիսուս կու գայ մեր աչսուս կու գայ մեր աչսուս կու գայ մեր աչսուս կու գայ մեր աչքեքեքեքե´́́́րը եւս բարը եւս բարը եւս բարը եւս բանանանանալուլուլուլու,,,,    
որորորորպէսպէսպէսպէսզի ոզի ոզի ոզի ո´́́́չ միայն հաչ միայն հաչ միայն հաչ միայն հաւատւատւատւատքի աչքի աչքի աչքի աչքեքեքեքերով՝ իր աստրով՝ իր աստրով՝ իր աստրով՝ իր աստուաուաուաուա----
ծուծուծուծութեան եւ աստթեան եւ աստթեան եւ աստթեան եւ աստուաուաուաուածածածածային փրյին փրյին փրյին փրկուկուկուկութեան ծրագթեան ծրագթեան ծրագթեան ծրագրին վերին վերին վերին վե----
րարարարաբեբեբեբերող ճշմարրող ճշմարրող ճշմարրող ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները ճանչրը ճանչրը ճանչրը ճանչնանքնանքնանքնանք,,,,    այլ՝ նաայլ՝ նաայլ՝ նաայլ՝ նաեւ ու եւ ու եւ ու եւ ու 
մամամամանանանանաւանդ՝ բաւանդ՝ բաւանդ՝ բաւանդ՝ բանանանանալոլոլոլո´́́́ւ մեր մտքիւ մեր մտքիւ մեր մտքիւ մեր մտքի,,,,    իմաիմաիմաիմացացացացակակակականունունունութեաթեաթեաթեա´́́́ն ն ն ն 
աչաչաչաչքեքեքեքերըրըրըրը,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի մեր անձզի մեր անձզի մեր անձզի մեր անձնանանանական եւ հական եւ հական եւ հական եւ հաւաւաւաւաքաքաքաքական կան կան կան 
կեանկեանկեանկեանքի ամեքի ամեքի ամեքի ամենօրնօրնօրնօրեայ թէ բաեայ թէ բաեայ թէ բաեայ թէ բացացացացառիկ իրառիկ իրառիկ իրառիկ իրակակակականունունունութիւնթիւնթիւնթիւններն ներն ներն ներն 
ու ճշմարու ճշմարու ճշմարու ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները կարը կարը կարը կարերերերենանք տեսնանք տեսնանք տեսնանք տեսնել ու ճանչնել ու ճանչնել ու ճանչնել ու ճանչնալնալնալնալ,,,,    
եւ ըստ այնմ մեր կեանեւ ըստ այնմ մեր կեանեւ ըստ այնմ մեր կեանեւ ըստ այնմ մեր կեանքի կաքի կաքի կաքի կաղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները դարրը դարրը դարրը դարմամամամանենենենելով լով լով լով 
ոտոտոտոտքի կանգքի կանգքի կանգքի կանգնինք՝ ունինք՝ ունինք՝ ունինք՝ ուղիղ ու բարձրղիղ ու բարձրղիղ ու բարձրղիղ ու բարձր,,,,    սրբենք մենք մեզ ու սրբենք մենք մեզ ու սրբենք մենք մեզ ու սրբենք մենք մեզ ու 
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մաքմաքմաքմաքրերերերե´́́́նք մեր ազնք մեր ազնք մեր ազնք մեր ազգագագագային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքը բոքը բոքը բոքը բոլոր այն աղլոր այն աղլոր այն աղլոր այն աղտետետետերէնրէնրէնրէն,,,,    
բոբոբոբորորորորոտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն ու որոմրէն ու որոմրէն ու որոմրէն ու որոմնենենեներէնրէնրէնրէն,,,,    որոնք մեզ կը մեորոնք մեզ կը մեորոնք մեզ կը մեորոնք մեզ կը մեկուկուկուկու----
սացսացսացսացնեն մեր իսկ եղնեն մեր իսկ եղնեն մեր իսկ եղնեն մեր իսկ եղբայրբայրբայրբայրնենենեներէն եւ օտարրէն եւ օտարրէն եւ օտարրէն եւ օտարնենենեներէն եւ հիւանրէն եւ հիւանրէն եւ հիւանրէն եւ հիւան----
դադադադագին կեանգին կեանգին կեանգին կեանքի մը ճիքի մը ճիքի մը ճիքի մը ճիրանրանրանրաննենենեներուն մէջ կը խեղրուն մէջ կը խեղրուն մէջ կը խեղրուն մէջ կը խեղդեն մեզ դեն մեզ դեն մեզ դեն մեզ 
հահահահաւաւաւաւաքաքաքաքապէսպէսպէսպէս::::    ՅիՅիՅիՅիսուս անսուս անսուս անսուս անգամ մը եւս կու գայ մեր գամ մը եւս կու գայ մեր գամ մը եւս կու գայ մեր գամ մը եւս կու գայ մեր 
ականջականջականջականջնենենեները բարը բարը բարը բանանանանալու ճշմարլու ճշմարլու ճշմարլու ճշմարտուտուտուտութեան ձայթեան ձայթեան ձայթեան ձայնիննիննիննին,,,,    մեր մեր մեր մեր 
պատպատպատպատմումումումութեան ձայթեան ձայթեան ձայթեան ձայնիննիննիննին,,,,    մեր ժամեր ժամեր ժամեր ժամամամամանակնակնակնակնենենեներուրուրուրու,,,,    փրկուփրկուփրկուփրկու----
թթթթեաեաեաեա´́́́ն ժան ժան ժան ժամամամամանակնակնակնակնենենեներու կանրու կանրու կանրու կանչին ու հրաչին ու հրաչին ու հրաչին ու հրաւէւէւէւէրինրինրինրին,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզիզիզիզի    
դոդոդոդո´́́́ւրս գանք մեր մեւրս գանք մեր մեւրս գանք մեր մեւրս գանք մեր մեռեռեռեռելուլուլուլութեթեթեթենէննէննէննէն,,,,    նոնոնոնո´́́́ր մտար մտար մտար մտածեծեծեծելալալալակերկերկերկեր----
պովպովպովպով,,,,    նոնոնոնո´́́́ր տեսր տեսր տեսր տեսլալալալակակակականովնովնովնով,,,,    նոնոնոնո´́́́ր ըմբռր ըմբռր ըմբռր ըմբռնումնումնումնումնենենեներով ու նորով ու նորով ու նորով ու նո----
րոգրոգրոգրոգուած հասուած հասուած հասուած հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով՝ մեր ազրով՝ մեր ազրով՝ մեր ազրով՝ մեր ազգագագագային հային հային հային հաւաւաւաւա----
քաքաքաքական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքին նոքին նոքին նոքին նո´́́́ր ուղր ուղր ուղր ուղղուղուղուղութիւն ու նոթիւն ու նոթիւն ու նոթիւն ու նո´́́́ր բոր բոր բոր բովանվանվանվանդադադադա----
կուկուկուկութիւն տանքթիւն տանքթիւն տանքթիւն տանք,,,,    նոր պատնոր պատնոր պատնոր պատմումումումութեան մը կերթեան մը կերթեան մը կերթեան մը կերտիչտիչտիչտիչնենենեները րը րը րը 
դառդառդառդառնանանանալովլովլովլով::::        

Եւ՝ այդ նոԵւ՝ այդ նոԵւ՝ այդ նոԵւ՝ այդ նորորորորոգուգուգուգութեան առիթթեան առիթթեան առիթթեան առիթնենենեները չեն պակրը չեն պակրը չեն պակրը չեն պակսիրսիրսիրսիր::::        
Ահա Ահա Ահա Ահա ,,,,ՕրհնՕրհնՕրհնՕրհնեաեաեաեա՜՜՜՜լ ես դունլ ես դունլ ես դունլ ես դուն,,,,    որ կու գաս Տիոր կու գաս Տիոր կու գաս Տիոր կու գաս Տիրոջ անուրոջ անուրոջ անուրոջ անու----

նովնովնովնով» » » » կկկկ’’’’ըսէ այըսէ այըսէ այըսէ այսօր Հասօր Հասօր Հասօր Հայասյասյասյաստանտանտանտանեայց Առաեայց Առաեայց Առաեայց Առաքեքեքեքելալալալական Եկեկան Եկեկան Եկեկան Եկե----
ղեղեղեղեցինցինցինցին,,,,    երբ Մայր Աթոռ Սերբ Մայր Աթոռ Սերբ Մայր Աթոռ Սերբ Մայր Աթոռ Ս....    ԷջմԷջմԷջմԷջմիիիիածածածածնի զաննի զաննի զաննի զանգակգակգակգակնենենեները կը րը կը րը կը րը կը 
հնչեն նոր ձայհնչեն նոր ձայհնչեն նոր ձայհնչեն նոր ձայնովնովնովնով,,,,    նոր երանոր երանոր երանոր երազովզովզովզով,,,,    նոր տարնոր տարնոր տարնոր տարփանփանփանփանքովքովքովքով,,,,    նոր նոր նոր նոր 
կարկարկարկարկակակակաչովչովչովչով::::    ԴաԴաԴաԴարերերերերը դարը դարը դարը դարերերերերուն ձայն կու տանրուն ձայն կու տանրուն ձայն կու տանրուն ձայն կու տան,,,,    ԱռաԱռաԱռաԱռաքեքեքեքե----
լալալալական յական յական յական յաջորջորջորջորդուդուդուդութեան ոսթեան ոսթեան ոսթեան ոսկի շղթան նոր օղակի շղթան նոր օղակի շղթան նոր օղակի շղթան նոր օղակով մը կով մը կով մը կով մը 
կկկկ’’’’ագուցագուցագուցագուցուի Քրիսուի Քրիսուի Քրիսուի Քրիստոտոտոտոսի սուրբ Առաքսի սուրբ Առաքսի սուրբ Առաքսի սուրբ Առաքեալեալեալեալնենենեներուն՝ Թարուն՝ Թարուն՝ Թարուն՝ Թադէդէդէդէոոոո----
սի եւ Բարսի եւ Բարսի եւ Բարսի եւ Բարթոթոթոթողիմէղիմէղիմէղիմէոոոոսի հիսի հիսի հիսի հիմմմմնած ու ճարնած ու ճարնած ու ճարնած ու ճարտատատատարարարարապեպեպեպետած տած տած տած 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ Սուրբ Եկեծոյ Սուրբ Եկեծոյ Սուրբ Եկեծոյ Սուրբ Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիինինինին,,,,    եւ Սեւ Սեւ Սեւ Ս....    ԳրիԳրիԳրիԳրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւորւորւորւորչի չի չի չի 
առաառաառաառաքեքեքեքելալալալագործ ջանգործ ջանգործ ջանգործ ջանքեքեքեքերով կազրով կազրով կազրով կազմամամամակերպկերպկերպկերպուած եւ ամուած եւ ամուած եւ ամուած եւ ամրացրացրացրաց----
ուած աստուած աստուած աստուած աստուաուաուաուածածածածահասհասհասհաստատ սուրբ Աթոտատ սուրբ Աթոտատ սուրբ Աթոտատ սուրբ Աթոռինռինռինռին::::    Նոր ՀայՆոր ՀայՆոր ՀայՆոր Հայրարարարա----
պետ մը կու գայ՝ նոպետ մը կու գայ՝ նոպետ մը կու գայ՝ նոպետ մը կու գայ՝ նո´́́́ր կերր կերր կերր կերպով մըպով մըպով մըպով մը,,,,    հահահահաւաւաւաւաքաքաքաքական կամկան կամկան կամկան կամքի քի քի քի 
մը արմը արմը արմը արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութեամբ բազթեամբ բազթեամբ բազթեամբ բազմեմեմեմելու այն գալու այն գալու այն գալու այն գահինհինհինհին,,,,    որուն որուն որուն որուն 
ուղղուղղուղղուղղուած են մեր ժոուած են մեր ժոուած են մեր ժոուած են մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին աչդին աչդին աչդին աչքեքեքեքերըրըրըրը,,,,    եւ որեւ որեւ որեւ որմէ մեր ժոմէ մեր ժոմէ մեր ժոմէ մեր ժո----
ղողողողովուրվուրվուրվուրդը կը սպադը կը սպադը կը սպադը կը սպասէ իր հոսէ իր հոսէ իր հոսէ իր հոգեգեգեգեւոր սնունւոր սնունւոր սնունւոր սնունդը եւ առաջդը եւ առաջդը եւ առաջդը եւ առաջնորնորնորնոր----
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դուդուդուդութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    իր հոիր հոիր հոիր հոգեգեգեգեւոր եւ ազւոր եւ ազւոր եւ ազւոր եւ ազգագագագային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքին արթքին արթքին արթքին արթնունունունու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    թարթարթարթարմամամամացուցուցուցումըմըմըմը,,,,    ամամամամրարարարացուցուցուցումը եւ յամը եւ յամը եւ յամը եւ յաւերւերւերւերժաժաժաժացուցուցուցումմմմըըըը::::        

,,,,ՕրհնՕրհնՕրհնՕրհնեաեաեաեա՜՜՜՜լ ես դունլ ես դունլ ես դունլ ես դուն,,,,    որ կու գաս Տիոր կու գաս Տիոր կու գաս Տիոր կու գաս Տիրոջ անուրոջ անուրոջ անուրոջ անունովնովնովնով»»»»,,,,    
պիպիպիպիտի ըսէ վատի ըսէ վատի ըսէ վատի ըսէ վաղը նոյն Հաղը նոյն Հաղը նոյն Հաղը նոյն Հայասյասյասյաստանտանտանտանեայց Առաեայց Առաեայց Առաեայց Առաքեքեքեքելալալալական կան կան կան 
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցինցինցինցին,,,,    երբ մեր ազերբ մեր ազերբ մեր ազերբ մեր ազգին ու ժոգին ու ժոգին ու ժոգին ու ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին կամդին կամդին կամդին կամքով եւ քով եւ քով եւ քով եւ 
ընտընտընտընտրուրուրուրութեամբ՝ Մեթեամբ՝ Մեթեամբ՝ Մեթեամբ՝ Մեծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կիլիկլիկլիկլիկիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսուսուսուսու----
թեան առաթեան առաթեան առաթեան առաքեքեքեքելալալալահիմն եւ աստհիմն եւ աստհիմն եւ աստհիմն եւ աստուաուաուաուածածածածահասհասհասհաստատ ստատ ստատ ստատ սուրբ ուրբ ուրբ ուրբ 
ԱթոԱթոԱթոԱթոռին վրայ գայ բազռին վրայ գայ բազռին վրայ գայ բազռին վրայ գայ բազմեմեմեմելու նոր գալու նոր գալու նոր գալու նոր գահահահահակալ մըկալ մըկալ մըկալ մը,,,,    շաշաշաշարուրուրուրու----
նանանանակեկեկեկելու հալու հալու հալու համար Թամար Թամար Թամար Թադէդէդէդէոս ու Բարոս ու Բարոս ու Բարոս ու Բարթոթոթոթողիմէղիմէղիմէղիմէոս Առաքոս Առաքոս Առաքոս Առաքեալեալեալեալ----
նենենեներով սկսուածրով սկսուածրով սկսուածրով սկսուած,,,,    ՍՍՍՍ....    ԳրիԳրիԳրիԳրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւուուուորիրիրիրիչով ձեչով ձեչով ձեչով ձեւաւաւաւաւորւորւորւոր----
ուածուածուածուած,,,,    եւ քսան դաեւ քսան դաեւ քսան դաեւ քսան դարերերերերու անրու անրու անրու անբեբեբեբեկակակականենենենելի շղթալի շղթալի շղթալի շղթային վրայ յին վրայ յին վրայ յին վրայ 
աւանաւանաւանաւանդադադադական կարկան կարկան կարկան կարգով եւ անմգով եւ անմգով եւ անմգով եւ անմնանանանացորդ նացորդ նացորդ նացորդ նախանխանխանխանձախնդձախնդձախնդձախնդ----
րուրուրուրութեամբ իրաթեամբ իրաթեամբ իրաթեամբ իրարու յարու յարու յարու յաջորջորջորջորդած Հայդած Հայդած Հայդած Հայրարարարապետպետպետպետնենենեներու սքանրու սքանրու սքանրու սքանչեչեչեչե----
լի այն գորլի այն գորլի այն գորլի այն գործըծըծըծը,,,,    որ անոնք շնչաոր անոնք շնչաոր անոնք շնչաոր անոնք շնչաւուուուորերերերեցին Ասցին Ասցին Ասցին Աստուտուտուտուծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօս----
քովքովքովքով,,,,    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի Սուրբ Եկեսի Սուրբ Եկեսի Սուրբ Եկեսի Սուրբ Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ Աւանւոյ Աւանւոյ Աւանւոյ Աւանդուդուդուդութեամբթեամբթեամբթեամբ,,,,    Հայ Հայ Հայ Հայ 
ԺոԺոԺոԺողողողողովուրվուրվուրվուրդի Ազդի Ազդի Ազդի Ազգագագագային իւյին իւյին իւյին իւրարարարայայայայատուկ աւանտուկ աւանտուկ աւանտուկ աւանդուդուդուդութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով րով րով րով 
ու կարու կարու կարու կարգեգեգեգերովրովրովրով,,,,    եւ անձեւ անձեւ անձեւ անձնանանանաւուուուորերերերեցին իրենց ամցին իրենց ամցին իրենց ամցին իրենց ամբողբողբողբողջանջանջանջանուէրուէրուէրուէր,,,,    
եկեեկեեկեեկեղեղեղեղեցացացացաշէն եւ ազշէն եւ ազշէն եւ ազշէն եւ ազգագագագակերտ գորկերտ գորկերտ գորկերտ գործուծուծուծունէնէնէնէուուուութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    Եւ ԿիԵւ ԿիԵւ ԿիԵւ Կի----
լիկեան այս Սլիկեան այս Սլիկեան այս Սլիկեան այս Ս....    ԱթոԱթոԱթոԱթոռը նոռը նոռը նոռը նո´́́́յն ազյն ազյն ազյն ազգագագագակերտ գործն է որ պիկերտ գործն է որ պիկերտ գործն է որ պիկերտ գործն է որ պի----
տի ծատի ծատի ծատի ծաւաւաւաւալէ՝ իր իրալէ՝ իր իրալէ՝ իր իրալէ՝ իր իրաւաւաւաւասուսուսուսութեան սահթեան սահթեան սահթեան սահմանմանմանմաննենենեներուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ,,,,    
դառդառդառդառնանանանալով աջալով աջալով աջալով աջակիցն ու լծակիցն ու լծակիցն ու լծակիցն ու լծակիկիկիկիցը Սցը Սցը Սցը Ս....    ԷջմԷջմԷջմԷջմիիիիածածածածնի Հայնի Հայնի Հայնի Հայրարարարա----
պեպեպեպետուտուտուտութեան՝ Հաթեան՝ Հաթեան՝ Հաթեան՝ Հայասյասյասյաստանտանտանտանեայց Եկեեայց Եկեեայց Եկեեայց Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ նոյն ծաւոյ նոյն ծաւոյ նոյն ծաւոյ նոյն ծառառառառայույույույու----
թեան գորթեան գորթեան գորթեան գործին մէջծին մէջծին մէջծին մէջ::::        

Եւ այն ատենԵւ այն ատենԵւ այն ատենԵւ այն ատեն,,,,    Հայ ԵկեՀայ ԵկեՀայ ԵկեՀայ Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ այս զոյգ թեւոյ այս զոյգ թեւոյ այս զոյգ թեւոյ այս զոյգ թեւերն ու ւերն ու ւերն ու ւերն ու 
զոյգ ձեռզոյգ ձեռզոյգ ձեռզոյգ ձեռքեքեքեքերը պիրը պիրը պիրը պիտի գան սերտ եւ սեռն ներտի գան սերտ եւ սեռն ներտի գան սերտ եւ սեռն ներտի գան սերտ եւ սեռն ներդաշդաշդաշդաշնունունունու----
թեամբ ու գորթեամբ ու գորթեամբ ու գորթեամբ ու գործակծակծակծակցուցուցուցութեամբ փաթեամբ փաթեամբ փաթեամբ փարերերերելու իրալու իրալու իրալու իրարուրուրուրու,,,,    եւ միեւ միեւ միեւ միասասասաս----
նանանանաբարբարբարբար,,,,    մէկ եւ անմէկ եւ անմէկ եւ անմէկ եւ անբաբաբաբաժաժաժաժանենենենելի ժոլի ժոլի ժոլի ժողղղղոոոովուրվուրվուրվուրդի մը մէկ եւ միդի մը մէկ եւ միդի մը մէկ եւ միդի մը մէկ եւ մի----
ակ երաակ երաակ երաակ երազանզանզանզանքինքինքինքին,,,,    եւ այդ երաեւ այդ երաեւ այդ երաեւ այդ երազանզանզանզանքին իրաքին իրաքին իրաքին իրակակակականացնացնացնացման ի ման ի ման ի ման ի 
խնդիր մէկ եւ միխնդիր մէկ եւ միխնդիր մէկ եւ միխնդիր մէկ եւ միակ անակ անակ անակ անժաժաժաժամանմանմանմանցեցեցեցելի դալի դալի դալի դատի մը հատի մը հատի մը հատի մը համար մար մար մար 
լծուելծուելծուելծուելու այն անհլու այն անհլու այն անհլու այն անհրարարարաժեշտ վեժեշտ վեժեշտ վեժեշտ վերարարարանոնոնոնորոգրոգրոգրոգման ու վեման ու վեման ու վեման ու վերարարարա----
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կերտկերտկերտկերտման աշման աշման աշման աշխախախախատանտանտանտանքինքինքինքին,,,,    որ պիոր պիոր պիոր պիտի հզօտի հզօտի հզօտի հզօրացրացրացրացնէ ու պայնէ ու պայնէ ու պայնէ ու պայ----
ծածածածառառառառակերկերկերկերպէ ազպէ ազպէ ազպէ ազգըգըգըգը,,,,    մեզ դարմեզ դարմեզ դարմեզ դարձըձըձըձընենենենելով միշտ բաղլով միշտ բաղլով միշտ բաղլով միշտ բաղձացձացձացձաց----
ուած նոր ժաուած նոր ժաուած նոր ժաուած նոր ժամամամամանանանանակի մը կերկի մը կերկի մը կերկի մը կերտիչտիչտիչտիչնենենեները եւ մեր կորը եւ մեր կորը եւ մեր կորը եւ մեր կոչուչուչուչումին մին մին մին 
ու պատու պատու պատու պատմումումումութեան արթեան արթեան արթեան արժաժաժաժանանանանաւոր զաւոր զաւոր զաւոր զաւակւակւակւակնենենեներըրըրըրը::::        

    
    



 

www.hygradaran.com 323 

    
Ի՞ՆՉ ԲԱՆԵՐՈՎ ԿՐՆԱՅ ՊԱՐԾԵՆԱԼ Ի՞ՆՉ ԲԱՆԵՐՈՎ ԿՐՆԱՅ ՊԱՐԾԵՆԱԼ Ի՞ՆՉ ԲԱՆԵՐՈՎ ԿՐՆԱՅ ՊԱՐԾԵՆԱԼ Ի՞ՆՉ ԲԱՆԵՐՈՎ ԿՐՆԱՅ ՊԱՐԾԵՆԱԼ 

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆ    
    

,,,,ԱյլԱյլԱյլԱյլ    ինձ քաւ լիինձ քաւ լիինձ քաւ լիինձ քաւ լիցի պարցի պարցի պարցի պարծել, ծել, ծել, ծել, 
բայց միայն ի խաչ Տեառն մեբայց միայն ի խաչ Տեառն մեբայց միայն ի խաչ Տեառն մեբայց միայն ի խաչ Տեառն մերոյ րոյ րոյ րոյ 
ՅիՅիՅիՅիսուսուսուսուսի Քրիսսի Քրիսսի Քրիսսի Քրիստոտոտոտոսիսիսիսի»»»»:::: ( ( ( (Գղ 6.4Գղ 6.4Գղ 6.4Գղ 6.4))))    

    
ՊարՊարՊարՊարծեծեծեծենալնալնալնալ::::    ԿեանԿեանԿեանԿեանքի սոքի սոքի սոքի սովովովովորարարարական երեկան երեկան երեկան երեւոյթ մըւոյթ մըւոյթ մըւոյթ մը::::    

Ամէնքս ալ կը պարԱմէնքս ալ կը պարԱմէնքս ալ կը պարԱմէնքս ալ կը պարծեծեծեծենանք,նանք,նանք,նանք,        իւիւիւիւրարարարաքանքանքանքանչիւրս բաչիւրս բաչիւրս բաչիւրս բանով մընով մընով մընով մը::::    
Բայց նեԲայց նեԲայց նեԲայց ներերերերելի՞ է պարլի՞ է պարլի՞ է պարլի՞ է պարծեծեծեծենանանանալըլըլըլը::::    
ՊօՊօՊօՊօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ, տիեալ, տիեալ, տիեալ, տիպար քրիսպար քրիսպար քրիսպար քրիստոնտոնտոնտոնեան,եան,եան,եան,    մէկ պարմէկ պարմէկ պարմէկ պար----

ծանք կը վեծանք կը վեծանք կը վեծանք կը վերարարարապապապապահէ իրեն. հէ իրեն. հէ իրեն. հէ իրեն. ,,,,Մեր ՏիՄեր ՏիՄեր ՏիՄեր Տիրոջ Յիրոջ Յիրոջ Յիրոջ Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտո----
սիսիսիսի    խախախախաչէն զատ պարչէն զատ պարչէն զատ պարչէն զատ պարծեծեծեծեննննաաաալիք բան մը չուլիք բան մը չուլիք բան մը չուլիք բան մը չունիմնիմնիմնիմ»»»»::::    Մե՞նք Մե՞նք Մե՞նք Մե՞նք 
ինչ ուինչ ուինչ ուինչ ունինքնինքնինքնինք::::    ԱրդԱրդԱրդԱրդեօք մենք ալ կրնա՞նք նոյեօք մենք ալ կրնա՞նք նոյեօք մենք ալ կրնա՞նք նոյեօք մենք ալ կրնա՞նք նոյնը ըսելնը ըսելնը ըսելնը ըսել::::    ՈրովՈրովՈրովՈրով----
հեհեհեհետեւ՝ խատեւ՝ խատեւ՝ խատեւ՝ խաչի պարչի պարչի պարչի պարծանծանծանծանքը կամ խաքը կամ խաքը կամ խաքը կամ խաչով պարչով պարչով պարչով պարծեծեծեծենանանանալըլըլըլը    ամամամամ----
բողբողբողբողջուջուջուջութեամբ տարթեամբ տարթեամբ տարթեամբ տարբեր նշաբեր նշաբեր նշաբեր նշանանանանակուկուկուկութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունի քան սոնի քան սոնի քան սոնի քան սովովովովո----
րարարարական իմասկան իմասկան իմասկան իմաստով առնտով առնտով առնտով առնուած պարուած պարուած պարուած պարծեծեծեծենանանանալըլըլըլը::::    

Եկէք խորԵկէք խորԵկէք խորԵկէք խորհինք միհինք միհինք միհինք միասասասասնանանանաբարբարբարբար::::    
ՊԱՐՊԱՐՊԱՐՊԱՐԾԵԾԵԾԵԾԵՆԱԼ բաՆԱԼ բաՆԱԼ բաՆԱԼ բայը առյը առյը առյը առհահահահասասասասարակ ժխտարակ ժխտարակ ժխտարակ ժխտական նշական նշական նշական նշա----

նանանանակուկուկուկութիւն մը ութիւն մը ութիւն մը ութիւն մը ունի,նի,նի,նի,    ինքինքինքինքզինք ուզինք ուզինք ուզինք ուրիշրիշրիշրիշնենենեներու հետ բաղրու հետ բաղրու հետ բաղրու հետ բաղդադադադա----
տատատատակակակականի դնենի դնենի դնենի դնելու եւ ինքլու եւ ինքլու եւ ինքլու եւ ինքզինզինզինզինքին առաքին առաքին առաքին առաւեւեւեւելուլուլուլութիւն տաթիւն տաթիւն տաթիւն տալու լու լու լու 
իմասիմասիմասիմաստովտովտովտով::::    ՊարՊարՊարՊարծեծեծեծեցոցոցոցողը իր սեղը իր սեղը իր սեղը իր սեփափափափական արկան արկան արկան արժաժաժաժանիքնիքնիքնիքնենենեներուն, րուն, րուն, րուն, 
ձեռք բեձեռք բեձեռք բեձեռք բերած յարած յարած յարած յաջոջոջոջողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն գիրուն գիրուն գիրուն գիտակտակտակտակցուցուցուցութեամբ ինքթեամբ ինքթեամբ ինքթեամբ ինք----
զինք բազինք բազինք բազինք բաւաւաւաւարարրարրարրարուած կը զգայ, ինքուած կը զգայ, ինքուած կը զգայ, ինքուած կը զգայ, ինքնանանանագոհ կգոհ կգոհ կգոհ կ’’’’ըլըլըլըլլայ եւ այդ լայ եւ այդ լայ եւ այդ լայ եւ այդ 
գիգիգիգիտակտակտակտակցուցուցուցութեթեթեթենէն իսկ տարնէն իսկ տարնէն իսկ տարնէն իսկ տարուած՝ուած՝ուած՝ուած՝    կը սկսի ինքկը սկսի ինքկը սկսի ինքկը սկսի ինքնանանանահահահահաւան ւան ւան ւան 
եւ գոեւ գոեւ գոեւ գոռոռոռոռոզազազազամիտ դառմիտ դառմիտ դառմիտ դառնալնալնալնալ::::    

Ասոր դիԱսոր դիԱսոր դիԱսոր դիմաց, առմաց, առմաց, առմաց, առհահահահասասասասարակ աւերակ աւերակ աւերակ աւելի դրալի դրալի դրալի դրական նշական նշական նշական նշա----
նանանանակուկուկուկութիւն կու տանք ՊԱՐթիւն կու տանք ՊԱՐթիւն կու տանք ՊԱՐթիւն կու տանք ՊԱՐԾԱՆՔ բաԾԱՆՔ բաԾԱՆՔ բաԾԱՆՔ բառին, որովռին, որովռին, որովռին, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
այս պաայս պաայս պաայս պարարարարագագագագայինյինյինյին    ենենենենթաթաթաթական ինկան ինկան ինկան ինքը չէ բաղքը չէ բաղքը չէ բաղքը չէ բաղդադադադատատատատակակակականի նի նի նի 
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եզեզեզեզրը. ուրը. ուրը. ուրը. ուրիշ բարիշ բարիշ բարիշ բանով մըն է որ կը պարնով մըն է որ կը պարնով մըն է որ կը պարնով մըն է որ կը պարծեծեծեծենայ, ունայ, ունայ, ունայ, ուրիշ բան րիշ բան րիշ բան րիշ բան 
մըն է որ իր պարմըն է որ իր պարմըն է որ իր պարմըն է որ իր պարծանծանծանծանքը կը հաքը կը հաքը կը հաքը կը համամամամարէրէրէրէ::::    

ՊարՊարՊարՊարծեծեծեծենանանանալը ընդլը ընդլը ընդլը ընդհանհանհանհանրարարարապէսպէսպէսպէս    եսաեսաեսաեսակեդկեդկեդկեդրոն արարք մը րոն արարք մը րոն արարք մը րոն արարք մը 
ըլըլըլըլլալալալալով՝ դժուար հանլով՝ դժուար հանլով՝ դժուար հանլով՝ դժուար հանդուրդուրդուրդուրժեժեժեժելի է ընլի է ընլի է ընլի է ընկեկեկեկերուրուրուրութեան կողթեան կողթեան կողթեան կողմէ, մէ, մէ, մէ, 
մինչ պարմինչ պարմինչ պարմինչ պարծանծանծանծանքը աքը աքը աքը ա----ւեւեւեւելի այլի այլի այլի այլալալալակեդկեդկեդկեդրոն է եւ հերոն է եւ հերոն է եւ հերոն է եւ հետետետետեւաւաւաւաբար բար բար բար 
ընընընընդուդուդուդունենենենելիլիլիլի::::    

Արդ, եթէ փնտռէք Նոր ԿտաԱրդ, եթէ փնտռէք Նոր ԿտաԱրդ, եթէ փնտռէք Նոր ԿտաԱրդ, եթէ փնտռէք Նոր Կտակակակակարարարարանի էջերուն մէջ, նի էջերուն մէջ, նի էջերուն մէջ, նի էջերուն մէջ, 
թէ ի՞նչ բաթէ ի՞նչ բաթէ ի՞նչ բաթէ ի՞նչ բաներներներներ    քրիսքրիսքրիսքրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեային պարյին պարյին պարյին պարծանծանծանծանքը կը կազքը կը կազքը կը կազքը կը կազմենմենմենմեն    
կամ կրնան կազկամ կրնան կազկամ կրնան կազկամ կրնան կազմել, կը հանմել, կը հանմել, կը հանմել, կը հանդիդիդիդիպինք հեպինք հեպինք հեպինք հետեւտեւտեւտեւեալ հինգ եալ հինգ եալ հինգ եալ հինգ 
հասհասհասհաստատատատատումտումտումտումնենենեներուն, որոնք բորուն, որոնք բորուն, որոնք բորուն, որոնք բոլորն ալլորն ալլորն ալլորն ալ    խախախախաչին իսչին իսչին իսչին իսկակակակական կան կան կան 
հասհասհասհասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունիննիննիննին    իրենց մէջ, եւ վերիրենց մէջ, եւ վերիրենց մէջ, եւ վերիրենց մէջ, եւ վերջին հաջին հաջին հաջին հա----
շուովշուովշուովշուով    կը նշակը նշակը նշակը նշանանանանակեն խակեն խակեն խակեն խաչով պարչով պարչով պարչով պարծեծեծեծենալնալնալնալ::::    

    
ՔՐԻՍՔՐԻՍՔՐԻՍՔՐԻՍՏՈՆՏՈՆՏՈՆՏՈՆԵԱԵԱԵԱԵԱՅԻՆ ՊԱՐՅԻՆ ՊԱՐՅԻՆ ՊԱՐՅԻՆ ՊԱՐԾԱՆԾԱՆԾԱՆԾԱՆՔԸ ԻՐ ՏԿԱՔԸ ԻՐ ՏԿԱՔԸ ԻՐ ՏԿԱՔԸ ԻՐ ՏԿԱՐՈՒՐՈՒՐՈՒՐՈՒ----

ԹԵԱՆՑ ԽՈՍԹԵԱՆՑ ԽՈՍԹԵԱՆՑ ԽՈՍԹԵԱՆՑ ԽՈՍՏՈՏՈՏՈՏՈՎԱՎԱՎԱՎԱՆՈՒՆՈՒՆՈՒՆՈՒԹԻՒՆԸ ՊԷՏՔ Է ԸԼԹԻՒՆԸ ՊԷՏՔ Է ԸԼԹԻՒՆԸ ՊԷՏՔ Է ԸԼԹԻՒՆԸ ՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱՅԼԱՅԼԱՅԼԱՅ    
    
ԱնԱնԱնԱնպայպայպայպայման որ տաման որ տաման որ տաման որ տարօրօրօրօրիրիրիրինակ կը հնչէ այս հասնակ կը հնչէ այս հասնակ կը հնչէ այս հասնակ կը հնչէ այս հաստատատատա----

տուտուտուտումըմըմըմը::::    ՏկաՏկաՏկաՏկարուրուրուրութիւնը կրնա՞յ պարթիւնը կրնա՞յ պարթիւնը կրնա՞յ պարթիւնը կրնա՞յ պարծանծանծանծանքի առքի առքի առքի առարարարարկայ կայ կայ կայ 
դառդառդառդառնալնալնալնալ::::    

Այո, կրնայ դառԱյո, կրնայ դառԱյո, կրնայ դառԱյո, կրնայ դառնալնալնալնալ::::    ՊօՊօՊօՊօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ երեալ երեալ երեալ երկիցս կը կիցս կը կիցս կը կիցս կը 
կրկնէ. կրկնէ. կրկնէ. կրկնէ. ,,,,Եթէ պարԵթէ պարԵթէ պարԵթէ պարծեծեծեծենանանանալու բան մը կայ՝լու բան մը կայ՝լու բան մը կայ՝լու բան մը կայ՝    տկար կողտկար կողտկար կողտկար կողմեմեմեմերուս րուս րուս րուս 
վրայ պարվրայ պարվրայ պարվրայ պարծեծեծեծենամնամնամնամ», », », », կամ քիչ մը անկամ քիչ մը անկամ քիչ մը անկամ քիչ մը անդին. դին. դին. դին. ,,,,ԳաԳաԳաԳալով անլով անլով անլով անձիս,ձիս,ձիս,ձիս,    
անորանորանորանոր    տկատկատկատկարուրուրուրութեանց մաթեանց մաթեանց մաթեանց մասինսինսինսին    միայն պիմիայն պիմիայն պիմիայն պիտի պարտի պարտի պարտի պարծեծեծեծենամնամնամնամ» » » » 
((((Բ.Կր 11.30 եւ12.5)Բ.Կր 11.30 եւ12.5)Բ.Կր 11.30 եւ12.5)Բ.Կր 11.30 եւ12.5)::::    

ԱնԱնԱնԱնշուշտ գայշուշտ գայշուշտ գայշուշտ գայթթթթակակակակղեղեղեղեցուցուցուցուցիչ է այս հասցիչ է այս հասցիչ է այս հասցիչ է այս հաստատատատատուտուտուտումը, մը, մը, մը, 
եթէեթէեթէեթէ    չբաչբաչբաչբացատրցատրցատրցատրուի եւ չհասկցուի եւ չհասկցուի եւ չհասկցուի եւ չհասկցուի իր ուուի իր ուուի իր ուուի իր ուղիղ իմասղիղ իմասղիղ իմասղիղ իմաստովտովտովտով::::    

ՈւսՈւսՈւսՈւստի եկէք հասկտի եկէք հասկտի եկէք հասկտի եկէք հասկնանք զայննանք զայննանք զայննանք զայն::::    
Երբ մենք մեր մաԵրբ մենք մեր մաԵրբ մենք մեր մաԵրբ մենք մեր մասին կը մտասին կը մտասին կը մտասին կը մտածենք զուտ մարդծենք զուտ մարդծենք զուտ մարդծենք զուտ մարդկակակակա----

յին չային չային չային չափափափափանինինինիշեշեշեշերով,րով,րով,րով,        բնաբնաբնաբնակակակականանանանաբար կը փորբար կը փորբար կը փորբար կը փորձենք ամէն ձենք ամէն ձենք ամէն ձենք ամէն 
առիառիառիառիթովթովթովթով    եւ ամէն գնով մենք զմեզ տեսեւ ամէն գնով մենք զմեզ տեսեւ ամէն գնով մենք զմեզ տեսեւ ամէն գնով մենք զմեզ տեսնել աննել աննել աննել անթեթեթեթերի, տեսրի, տեսրի, տեսրի, տես----
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նել անսնել անսնել անսնել անսխալ,խալ,խալ,խալ,    տեստեստեստեսնել բարձր, տեսնել բարձր, տեսնել բարձր, տեսնել բարձր, տեսնել զօնել զօնել զօնել զօրարարարաւոր եւ նաւոր եւ նաւոր եւ նաւոր եւ նաեւ եւ եւ եւ 
պարպարպարպարծեծեծեծենալնալնալնալ    մեր բոմեր բոմեր բոմեր բոլոր այդ կողլոր այդ կողլոր այդ կողլոր այդ կողմեմեմեմերովրովրովրով::::    ՅաՅաՅաՅաճախ կճախ կճախ կճախ կ’’’’անդանդանդանդրարարարա----
դառդառդառդառնանք աննանք աննանք աննանք անշուշտ մեր ուշուշտ մեր ուշուշտ մեր ուշուշտ մեր ունենենենեցած տկացած տկացած տկացած տկարուրուրուրութեանցթեանցթեանցթեանց::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
միայն Ասմիայն Ասմիայն Ասմիայն Աստուտուտուտուծոյ լոյսն է որ մեզ կը դնէ մեր իսծոյ լոյսն է որ մեզ կը դնէ մեր իսծոյ լոյսն է որ մեզ կը դնէ մեր իսծոյ լոյսն է որ մեզ կը դնէ մեր իսկակակակական կան կան կան 
պատպատպատպատկեկեկեկերին դիրին դիրին դիրին դիմացմացմացմաց::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ բացծոյ բացծոյ բացծոյ բացուած աչուած աչուած աչուած աչքը կրնայ քը կրնայ քը կրնայ քը կրնայ 
միայն ճշմարմիայն ճշմարմիայն ճշմարմիայն ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները տեսրը տեսրը տեսրը տեսնել այննել այննել այննել այնպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս որ պէս որ պէս որ պէս որ 
են, առանց շպաեն, առանց շպաեն, առանց շպաեն, առանց շպարի,րի,րի,րի,    անանանանծածծածծածծածկոյթկոյթկոյթկոյթ::::    Եւ իր հաԵւ իր հաԵւ իր հաԵւ իր հարարարարազատ ինքզատ ինքզատ ինքզատ ինք----
նունունունութիւնը ճանչթիւնը ճանչթիւնը ճանչթիւնը ճանչցոցոցոցողը կղը կղը կղը կ’’’’անդանդանդանդրարարարադառդառդառդառնայ թէ չունայ թէ չունայ թէ չունայ թէ չունի բան մը նի բան մը նի բան մը նի բան մը 
պարպարպարպարծեծեծեծենանանանալիքլիքլիքլիք::::    

ՄարդՄարդՄարդՄարդկակակակային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքին վեքին վեքին վեքին վերարարարաբեբեբեբերող մէկ ճշմարրող մէկ ճշմարրող մէկ ճշմարրող մէկ ճշմարտուտուտուտու----
թիւն է,թիւն է,թիւն է,թիւն է,    թէ որեթէ որեթէ որեթէ որեւէւէւէւէ    գորգորգորգործի կամ յածի կամ յածի կամ յածի կամ յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութեան մէջ զօթեան մէջ զօթեան մէջ զօթեան մէջ զօրարարարա----
ւոր եւ ապաւոր եւ ապաւոր եւ ապաւոր եւ ապահով է այն մարհով է այն մարհով է այն մարհով է այն մարդը, որ գիդը, որ գիդը, որ գիդը, որ գիտատատատակից է իր առակից է իր առակից է իր առակից է իր առաւեւեւեւե----
լուլուլուլութեանց եւ տկաթեանց եւ տկաթեանց եւ տկաթեանց եւ տկարուրուրուրութեանցթեանցթեանցթեանց::::    Պարզ է թէ ամէն մարդ ալ Պարզ է թէ ամէն մարդ ալ Պարզ է թէ ամէն մարդ ալ Պարզ է թէ ամէն մարդ ալ 
ուուուունի իր տկար կողնի իր տկար կողնի իր տկար կողնի իր տկար կողմեմեմեմերը, իր Աքիլրը, իր Աքիլրը, իր Աքիլրը, իր Աքիլլէսլէսլէսլէսեան կրունեան կրունեան կրունեան կրունկըկըկըկը::::    Իր Իր Իր Իր 
տկատկատկատկարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները չճանչրը չճանչրը չճանչրը չճանչցող մարցող մարցող մարցող մարդը դիւդը դիւդը դիւդը դիւրին կերրին կերրին կերրին կերպով խոպով խոպով խոպով խո----
ցեցեցեցելի է եւ իր անլի է եւ իր անլի է եւ իր անլի է եւ իր անկուկուկուկումին մէջ ճամին մէջ ճամին մէջ ճամին մէջ ճակակակակատագտագտագտագրարարարական նշական նշական նշական նշանանանանա----
կուկուկուկութիւն կրնայ ութիւն կրնայ ութիւն կրնայ ութիւն կրնայ ունենենենենալ անինալ անինալ անինալ անիկակակակա::::    ՄինչՄինչՄինչՄինչդեռ իր տկար դեռ իր տկար դեռ իր տկար դեռ իր տկար 
կողկողկողկողմեմեմեմերը լաւ գիտրը լաւ գիտրը լաւ գիտրը լաւ գիտցող մարցող մարցող մարցող մարդը կդը կդը կդը կ’’’’աշաշաշաշխախախախատի զատի զատի զատի զանոնք կանոնք կանոնք կանոնք կա´́́́մ մ մ մ 
ծածծածծածծածկել ու պաշտկել ու պաշտկել ու պաշտկել ու պաշտպապապապանել եւ կամ դարնել եւ կամ դարնել եւ կամ դարնել եւ կամ դարմամամամանել, սրբագնել, սրբագնել, սրբագնել, սրբագրել րել րել րել 
զազազազանոնքնոնքնոնքնոնք::::    

Արդ, նոյն այս կաԱրդ, նոյն այս կաԱրդ, նոյն այս կաԱրդ, նոյն այս կանոնոնոնոնը ի զօնը ի զօնը ի զօնը ի զօրու է մարրու է մարրու է մարրու է մարդդդդուս հոուս հոուս հոուս հոգեգեգեգեւորւորւորւոր    
մտամտամտամտածոծոծոծողուղուղուղութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    Իր հոԻր հոԻր հոԻր հոգեգեգեգեւոր թեւոր թեւոր թեւոր թերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները չգիտրը չգիտրը չգիտրը չգիտ----
ցող մարցող մարցող մարցող մարդը կը նմադը կը նմադը կը նմադը կը նմանի այն մարնի այն մարնի այն մարնի այն մարտիտիտիտիկին որ կրկէս կկին որ կրկէս կկին որ կրկէս կկին որ կրկէս կ’’’’իջիջիջիջնէ նէ նէ նէ 
առանց ինքառանց ինքառանց ինքառանց ինքզինք պաշտզինք պաշտզինք պաշտզինք պաշտպապապապանենենենելու եւ որ,լու եւ որ,լու եւ որ,լու եւ որ,    հեհեհեհետետետետեւաւաւաւաբար,բար,բար,բար,    
դադադադատատատատապարտպարտպարտպարտուած է ուշ կամ կաուած է ուշ կամ կաուած է ուշ կամ կաուած է ուշ կամ կանուխ վինուխ վինուխ վինուխ վիրարարարաւորւորւորւորուեուեուեուելու լու լու լու 
կամ նոյկամ նոյկամ նոյկամ նոյնիսկ սպանննիսկ սպանննիսկ սպանննիսկ սպաննուեուեուեուելուլուլուլու::::    ԻԻԻԻսկ ի՞նչ կսկ ի՞նչ կսկ ի՞նչ կսկ ի՞նչ կ’’’’ընէընէընէընէ    իր տկաիր տկաիր տկաիր տկարուրուրուրու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեները ճանչրը ճանչրը ճանչրը ճանչցոցոցոցողըղըղըղը::::    ԿԿԿԿ’’’’ընտընտընտընտրէ սա երրէ սա երրէ սա երրէ սա երկու ճամկու ճամկու ճամկու ճամբաբաբաբանենենեներէն րէն րէն րէն 
մէմէմէմէկը.կը.կը.կը.----    կակակակա´́́́մ ինքմ ինքմ ինքմ ինքնանանանապաշտպաշտպաշտպաշտպապապապանունունունութեան որթեան որթեան որթեան որպէս ձեւ կը պէս ձեւ կը պէս ձեւ կը պէս ձեւ կը 
փորփորփորփորձէ ծածձէ ծածձէ ծածձէ ծածկելկելկելկել        իր թեիր թեիր թեիր թերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, ինչ որ սխալ ճամրը, ինչ որ սխալ ճամրը, ինչ որ սխալ ճամրը, ինչ որ սխալ ճամ----
բան է քրիսբան է քրիսբան է քրիսբան է քրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեային հային հային հային համար, որովմար, որովմար, որովմար, որովհեհեհեհետեւ ժատեւ ժատեւ ժատեւ ժամամամամանանանանակի կի կի կի 
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ընընընընթացթացթացթացքին հետզքին հետզքին հետզքին հետզհեհեհեհետէտէտէտէ    անանանանձին մէջ աւեձին մէջ աւեձին մէջ աւեձին մէջ աւելի եւս կը շեշլի եւս կը շեշլի եւս կը շեշլի եւս կը շեշտէ տէ տէ տէ 
իր տկաիր տկաիր տկաիր տկարուրուրուրութեան գաթեան գաթեան գաթեան գաղաղաղաղափափափափարը եւ զինք կրը եւ զինք կրը եւ զինք կրը եւ զինք կ’’’’առաջառաջառաջառաջնորնորնորնորդէ դէ դէ դէ 
ինքինքինքինքզինզինզինզինքին քայքին քայքին քայքին քայքայքայքայքայմանմանմանման::::    Եւ կամ կԵւ կամ կԵւ կամ կԵւ կամ կ’’’’ընտընտընտընտրէ երկրէ երկրէ երկրէ երկրորդ ճամրորդ ճամրորդ ճամրորդ ճամ----
բան, հաբան, հաբան, հաբան, հարարարարազատ քրիսզատ քրիսզատ քրիսզատ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական ճամկան ճամկան ճամկան ճամբան այբան այբան այբան այսինքն՝ կը սինքն՝ կը սինքն՝ կը սինքն՝ կը 
փորփորփորփորձէ ինքձէ ինքձէ ինքձէ ինքզինք դարզինք դարզինք դարզինք դարմամամամանել, ուղնել, ուղնել, ուղնել, ուղղել, սրբագղել, սրբագղել, սրբագղել, սրբագրելրելրելրել::::    Այս ինքԱյս ինքԱյս ինքԱյս ինք----
նանանանադադադադարրրրմամամամանունունունումին եւ ինքմին եւ ինքմին եւ ինքմին եւ ինքնասրնասրնասրնասրբագբագբագբագրուրուրուրութեանթեանթեանթեան    հահահահամար նամար նամար նամար նա----
խախախախապայպայպայպայման է սեման է սեման է սեման է սեփափափափական տկական տկական տկական տկարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը    խոսխոսխոսխոստոտոտոտովավավավա----
նիլ Ասնիլ Ասնիլ Ասնիլ Աստուտուտուտուծոյ, որովծոյ, որովծոյ, որովծոյ, որովհեհեհեհետեւ միայն Աստեւ միայն Աստեւ միայն Աստեւ միայն Աստուտուտուտուծոյ օգծոյ օգծոյ օգծոյ օգնունունունու----
թեամբ է որ կրնանք զաթեամբ է որ կրնանք զաթեամբ է որ կրնանք զաթեամբ է որ կրնանք զանոնք յաղնոնք յաղնոնք յաղնոնք յաղթաթաթաթահահահահարելրելրելրել::::    

Բայց ընդԲայց ընդԲայց ընդԲայց ընդհանհանհանհանրարարարապէս մենք ամօթ եւ անպէս մենք ամօթ եւ անպէս մենք ամօթ եւ անպէս մենք ամօթ եւ անպապապապատուուտուուտուուտուու----
թիւն կը հաթիւն կը հաթիւն կը հաթիւն կը համամամամարենքրենքրենքրենք    տկատկատկատկարուրուրուրութիւնը, եւ հեթիւնը, եւ հեթիւնը, եւ հեթիւնը, եւ հետետետետեւաւաւաւաբար նաբար նաբար նաբար նաեւ եւ եւ եւ 
կը վախկը վախկը վախկը վախնանք մեր տկանանք մեր տկանանք մեր տկանանք մեր տկարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները արրը արրը արրը արտատատատայայյայյայյայտետետետելէլէլէլէ::::    Կը Կը Կը Կը 
մոռմոռմոռմոռնանք որ Աստնանք որ Աստնանք որ Աստնանք որ Աստուաուաուաուածործործործորդին իսկ, Քրիսդին իսկ, Քրիսդին իսկ, Քրիսդին իսկ, Քրիստոս, որտոս, որտոս, որտոս, որպէս պէս պէս պէս 
մարդ ինքմարդ ինքմարդ ինքմարդ ինքզինք տկար զգաց մեծ տագզինք տկար զգաց մեծ տագզինք տկար զգաց մեծ տագզինք տկար զգաց մեծ տագնանանանապին դիպին դիպին դիպին դիմաց եւ մաց եւ մաց եւ մաց եւ 
խոսխոսխոսխոստոտոտոտովավավավանենենենեցաւ, ըսեցաւ, ըսեցաւ, ըսեցաւ, ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,ՀոՀոՀոՀոգիս յօգիս յօգիս յօգիս յօժար է, բայց մարժար է, բայց մարժար է, բայց մարժար է, բայց մար----
մինս տկարմինս տկարմինս տկարմինս տկար»»»» ( ( ( (Մտ 26.41)Մտ 26.41)Մտ 26.41)Մտ 26.41)::::    Կը մոռԿը մոռԿը մոռԿը մոռնանք որ նոյն Աստնանք որ նոյն Աստնանք որ նոյն Աստնանք որ նոյն Աստուաուաուաուա----
ծործործործորդին յանձն առաւդին յանձն առաւդին յանձն առաւդին յանձն առաւ    խախախախաչին վրայ մեռչին վրայ մեռչին վրայ մեռչին վրայ մեռնիլ.նիլ.նիլ.նիլ.    մամամամահը ինք՝հը ինք՝հը ինք՝հը ինք՝    
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ համար անմար անմար անմար անշուշտ տկաշուշտ տկաշուշտ տկաշուշտ տկարուրուրուրութիւն պիթիւն պիթիւն պիթիւն պիտի սեպտի սեպտի սեպտի սեպ----
ուէր, իսկ խաուէր, իսկ խաուէր, իսկ խաուէր, իսկ խաչը աշչը աշչը աշչը աշխարխարխարխարհի մտահի մտահի մտահի մտածոծոծոծողուղուղուղութեամբ ամեթեամբ ամեթեամբ ամեթեամբ ամենէն նէն նէն նէն 
ամօամօամօամօթաթաթաթալի եւ անարգ մահն էրլի եւ անարգ մահն էրլի եւ անարգ մահն էրլի եւ անարգ մահն էր::::    Բայց ՔրիսԲայց ՔրիսԲայց ՔրիսԲայց Քրիստոս այդ տկատոս այդ տկատոս այդ տկատոս այդ տկա----
րուրուրուրութիւնն ու թիւնն ու թիւնն ու թիւնն ու ամօամօամօամօթը յանձն առթը յանձն առթը յանձն առթը յանձն առնենենենելով զալով զալով զալով զանոնք վենոնք վենոնք վենոնք վերարարարածեց ծեց ծեց ծեց 
կենկենկենկենդադադադանանանանացուցուցուցուցիչ զօցիչ զօցիչ զօցիչ զօրուրուրուրութեան եւ պարթեան եւ պարթեան եւ պարթեան եւ պարծանծանծանծանքիքիքիքի::::    

ՆոյնՆոյնՆոյնՆոյնպէս, իր տկապէս, իր տկապէս, իր տկապէս, իր տկարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները լարը լարը լարը լաւաւաւաւապէս ճանչպէս ճանչպէս ճանչպէս ճանչցող ցող ցող ցող 
աստաստաստաստուաուաուաուածածածածասէր մարսէր մարսէր մարսէր մարդըդըդըդը    գիգիգիգիտէ մէկ բանտէ մէկ բանտէ մէկ բանտէ մէկ բան::::    ԳիԳիԳիԳիտէ,տէ,տէ,տէ,    որ Աստոր Աստոր Աստոր Աստ----
ուած մարուած մարուած մարուած մարդը հոդը հոդը հոդը հողէն ստեղղէն ստեղղէն ստեղղէն ստեղծեցծեցծեցծեց    եւ որեւ որեւ որեւ որպէս կաւ՝ ձեպէս կաւ՝ ձեպէս կաւ՝ ձեպէս կաւ՝ ձեւաւաւաւակերկերկերկեր----
պեց զայն որպեց զայն որպեց զայն որպեց զայն որպէսպէսպէսպէս    տկար արատկար արատկար արատկար արարածրածրածրած::::    Բայց միԲայց միԲայց միԲայց միաաաաժաժաժաժամամամամանակ, նակ, նակ, նակ, 
թէ՝թէ՝թէ՝թէ՝    ԱստԱստԱստԱստուածուածուածուած    մարմարմարմարդը իր շունդը իր շունդը իր շունդը իր շունչին եւ իր զօչին եւ իր զօչին եւ իր զօչին եւ իր զօրուրուրուրութեանթեանթեանթեան    ընընընըն----
դուդուդուդունանանանարան անօթ դառրան անօթ դառրան անօթ դառրան անօթ դառնանանանալու սահլու սահլու սահլու սահմամամամանեցնեցնեցնեց::::    

Միայն իր առաՄիայն իր առաՄիայն իր առաՄիայն իր առաւեւեւեւելուլուլուլութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն եւ ձեռք բերուն եւ ձեռք բերուն եւ ձեռք բերուն եւ ձեռք բերած յարած յարած յարած յա----
ջոջոջոջողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն կռթնած եւ անոնցրուն կռթնած եւ անոնցրուն կռթնած եւ անոնցրուն կռթնած եւ անոնցմով պարմով պարմով պարմով պարծեծեծեծեցողցողցողցող    
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յանձյանձյանձյանձնանանանապասպասպասպաստան մարտան մարտան մարտան մարդը կը դը կը դը կը դը կը նմանմանմանմանի կարծր քանի կարծր քանի կարծր քանի կարծր քարի կտորի կտորի կտորի կտո----
րին կամ կարծրին կամ կարծրին կամ կարծրին կամ կարծրարարարացած կացած կացած կացած կաւի զանգւի զանգւի զանգւի զանգուաուաուաուածին, որ ընծին, որ ընծին, որ ընծին, որ ընդուդուդուդունակ նակ նակ նակ 
չէ նոր ձեւ եւ նոր կերչէ նոր ձեւ եւ նոր կերչէ նոր ձեւ եւ նոր կերչէ նոր ձեւ եւ նոր կերպապապապարանք առրանք առրանք առրանք առնենենենելու, եւ ուսլու, եւ ուսլու, եւ ուսլու, եւ ուստի անտի անտի անտի ան----
պիպիպիպիտան է Աստան է Աստան է Աստան է Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ համարմարմարմար::::    ՄինչՄինչՄինչՄինչդեռ այն մարդեռ այն մարդեռ այն մարդեռ այն մարդը որ իր դը որ իր դը որ իր դը որ իր 
տկատկատկատկարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն գիրուն գիրուն գիրուն գիտատատատակից՝ իր օգկից՝ իր օգկից՝ իր օգկից՝ իր օգնունունունութիւնը Տիթիւնը Տիթիւնը Տիթիւնը Տիրոջրոջրոջրոջմէ մէ մէ մէ 
կը յուկը յուկը յուկը յուսայ, ասայ, ասայ, ասայ, այնյնյնյնպիպիպիպիսին կասին կասին կասին կակուղ քար է՝ տակուղ քար է՝ տակուղ քար է՝ տակուղ քար է՝ տաշեշեշեշելի,լի,լի,լի,    կակակակակուղ կուղ կուղ կուղ 
կաւ է՝ բրուկաւ է՝ բրուկաւ է՝ բրուկաւ է՝ բրուտին հատին հատին հատին համար օգմար օգմար օգմար օգտատատատագորգորգորգործեծեծեծելի. պատլի. պատլի. պատլի. պատրաստ է իր րաստ է իր րաստ է իր րաստ է իր 
մէջ նոր մարմէջ նոր մարմէջ նոր մարմէջ նոր մարդը, նոր նկադը, նոր նկադը, նոր նկադը, նոր նկարարարարագիր կագիր կագիր կագիր կաղաղաղաղապապապապարերերերելու, եւ հելու, եւ հելու, եւ հելու, եւ հե----
տետետետեւաւաւաւաբար պիբար պիբար պիբար պիտատատատանի է Ասնի է Ասնի է Ասնի է Աստուտուտուտուծոյ ստեղծոյ ստեղծոյ ստեղծոյ ստեղծածածածագործ ձեռգործ ձեռգործ ձեռգործ ձեռքեքեքեքե----
րուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ::::    ԱյդԱյդԱյդԱյդպիպիպիպիսի մարսի մարսի մարսի մարդուն հադուն հադուն հադուն համար իր տկամար իր տկամար իր տկամար իր տկարուրուրուրութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
պարպարպարպարծանք կը դառծանք կը դառծանք կը դառծանք կը դառնայ, նախ՝ որովնայ, նախ՝ որովնայ, նախ՝ որովնայ, նախ՝ որովհեհեհեհետեւ զինք կը դարձտեւ զինք կը դարձտեւ զինք կը դարձտեւ զինք կը դարձ----
նէ Ասնէ Ասնէ Ասնէ Աստուտուտուտուծոյ պիծոյ պիծոյ պիծոյ պիտատատատանի եւ Ասնի եւ Ասնի եւ Ասնի եւ Աստուտուտուտուծոյ բածոյ բածոյ բածոյ բարերերերեկամ, եւ ապա՝ կամ, եւ ապա՝ կամ, եւ ապա՝ կամ, եւ ապա՝ 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ Աստեւ Աստեւ Աստեւ Աստուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներգորգորգորգործուծուծուծութեամբ իր տկաթեամբ իր տկաթեամբ իր տկաթեամբ իր տկարուրուրուրու----
թիւնը պատթիւնը պատթիւնը պատթիւնը պատճառ կճառ կճառ կճառ կ’’’’ըլըլըլըլլայ որ Ասլայ որ Ասլայ որ Ասլայ որ Աստուտուտուտուծոյ զօծոյ զօծոյ զօծոյ զօրուրուրուրութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
յայտնյայտնյայտնյայտնուի իր մէջ, Ասուի իր մէջ, Ասուի իր մէջ, Ասուի իր մէջ, Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքը իրաքը իրաքը իրաքը իրագործգործգործգործուուուուի իրի իրի իրի իրմովմովմովմով    
եւ մարեւ մարեւ մարեւ մարդը դառդը դառդը դառդը դառնայ Ասնայ Ասնայ Ասնայ Աստուտուտուտուծոյ գործոյ գործոյ գործոյ գործածածածակիցկիցկիցկից::::    ԵւԵւԵւԵւ    քրիսքրիսքրիսքրիստոնտոնտոնտոն----
եայ մարեայ մարեայ մարեայ մարդուն հադուն հադուն հադուն համարմարմարմար    չկայ աւեչկայ աւեչկայ աւեչկայ աւելի մեծ պարլի մեծ պարլի մեծ պարլի մեծ պարծանք,ծանք,ծանք,ծանք,    քան քան քան քան 
գիտգիտգիտգիտնալ թէ ինք Ասնալ թէ ինք Ասնալ թէ ինք Ասնալ թէ ինք Աստուտուտուտուծոյ պիծոյ պիծոյ պիծոյ պիտատատատանի անօթ մըն է, անոր նի անօթ մըն է, անոր նի անօթ մըն է, անոր նի անօթ մըն է, անոր 
կամկամկամկամքին հաքին հաքին հաքին հաղորդ, անոր զօղորդ, անոր զօղորդ, անոր զօղորդ, անոր զօրուրուրուրութեան հանթեան հանթեան հանթեան հանդիդիդիդիսասասասարան, րան, րան, րան, 
անոր փրկաանոր փրկաանոր փրկաանոր փրկագորգորգորգործածածածական ծրագկան ծրագկան ծրագկան ծրագրին իրարին իրարին իրարին իրակակակականացնացնացնացմամամաման մասն մասն մասն մաս----
նանանանակիցկիցկիցկից::::    

    
ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ՊԱՐԾԱՆՔԸ ԻՐ ԿՐԱԾ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ՊԱՐԾԱՆՔԸ ԻՐ ԿՐԱԾ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ՊԱՐԾԱՆՔԸ ԻՐ ԿՐԱԾ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ՊԱՐԾԱՆՔԸ ԻՐ ԿՐԱԾ 

ՆԵՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱՆՆԵՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱՆՆԵՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱՆՆԵՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱՆ    
    
ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ բարորդ բարորդ բարորդ բանը զոր քրիսնը զոր քրիսնը զոր քրիսնը զոր քրիստոնտոնտոնտոնեայ մը իրեն պարեայ մը իրեն պարեայ մը իրեն պարեայ մը իրեն պար----

ծանք պէտք է հածանք պէտք է հածանք պէտք է հածանք պէտք է համամամամարէ՝ իր կրած վիշրէ՝ իր կրած վիշրէ՝ իր կրած վիշրէ՝ իր կրած վիշտերն ու չարտերն ու չարտերն ու չարտերն ու չարչաչաչաչա----
րանքրանքրանքրանքներն եններն եններն եններն են::::    ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ, գիրեւ, գիրեւ, գիրեւ, գիտենք որ Քրիստենք որ Քրիստենք որ Քրիստենք որ Քրիստոս նշատոս նշատոս նշատոս նշանանանանա----
ւոր երաւոր երաւոր երաւոր երանինինինինենենեները փարը փարը փարը փակեց ըսեկեց ըսեկեց ըսեկեց ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,ԵրաԵրաԵրաԵրանի է ձենի է ձենի է ձենի է ձեզի, երբ կը զի, երբ կը զի, երբ կը զի, երբ կը 
նանանանախախախախատեն ձեզ ու կը հատեն ձեզ ու կը հատեն ձեզ ու կը հատեն ձեզ ու կը հալալալալածենծենծենծեն    եւ չար զրպարեւ չար զրպարեւ չար զրպարեւ չար զրպարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւն----
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ներ կներ կներ կներ կ’’’’ընեն ձեր մաընեն ձեր մաընեն ձեր մաընեն ձեր մասինսինսինսին::::    ՑնծաՑնծաՑնծաՑնծացէք եւ ուցէք եւ ուցէք եւ ուցէք եւ ուրարարարախախախախացէք, որովցէք, որովցէք, որովցէք, որով----
հեհեհեհետեւ երկնտեւ երկնտեւ երկնտեւ երկնքի մէջ ձեր վարքի մէջ ձեր վարքի մէջ ձեր վարքի մէջ ձեր վարձատձատձատձատրուրուրուրութիւնը մեծ պիթիւնը մեծ պիթիւնը մեծ պիթիւնը մեծ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլ----
լայլայլայլայ» » » » (Մտ 5.11)(Մտ 5.11)(Մտ 5.11)(Մտ 5.11)::::    Այդ մեծ վարԱյդ մեծ վարԱյդ մեծ վարԱյդ մեծ վարձատձատձատձատրուրուրուրութիւնը երկնթիւնը երկնթիւնը երկնթիւնը երկնքի արքի արքի արքի ար----
քաքաքաքայույույույութիւնն է, իւթիւնն է, իւթիւնն է, իւթիւնն է, իւրարարարաքաքաքաքաննննչիւր քրիսչիւր քրիսչիւր քրիսչիւր քրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեայի երյի երյի երյի երջաջաջաջանիկ յոյնիկ յոյնիկ յոյնիկ յոյ----
սը,սը,սը,սը,    որուն հաորուն հաորուն հաորուն համար յանձն պէտք է առմար յանձն պէտք է առմար յանձն պէտք է առմար յանձն պէտք է առնենք ամէն հանենք ամէն հանենք ամէն հանենք ամէն հալալալալա----
ծանք ու նեծանք ու նեծանք ու նեծանք ու նեղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւն::::    ՊօՊօՊօՊօղոս ու Բառղոս ու Բառղոս ու Բառղոս ու Բառնանանանաբաս Լիստբաս Լիստբաս Լիստբաս Լիստրարարարայի, յի, յի, յի, 
ԻկոնիԻկոնիԻկոնիԻկոնիոոոոնի եւ Անտինի եւ Անտինի եւ Անտինի եւ Անտիոոոոքի իրենց աշաքի իրենց աշաքի իրենց աշաքի իրենց աշակերտկերտկերտկերտնենենեները կը քարը կը քարը կը քարը կը քաջաջաջաջա----
լելելելերէրէրէրէին իրենց հաին իրենց հաին իրենց հաին իրենց հաւատւատւատւատքին մէջ եւ կը սրտապնքին մէջ եւ կը սրտապնքին մէջ եւ կը սրտապնքին մէջ եւ կը սրտապնդէդէդէդէին ըսեին ըսեին ըսեին ըսե----
լով. լով. լով. լով. ,,,,ԲազԲազԲազԲազմամամամաթիւ նեթիւ նեթիւ նեթիւ նեղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով միայնրով միայնրով միայնրով միայն        ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ արծոյ արծոյ արծոյ ար----
քաքաքաքայույույույութիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիտի մտնենքտի մտնենքտի մտնենքտի մտնենք» » » » (Գրծ(Գրծ(Գրծ(Գրծ    14.21)14.21)14.21)14.21)::::    

ԸլԸլԸլԸլլայ առալայ առալայ առալայ առաջին դաջին դաջին դաջին դարերերերերու, ըլրու, ըլրու, ըլրու, ըլլայ բոլայ բոլայ բոլայ բոլոր դալոր դալոր դալոր դարերերերերու սուրրու սուրրու սուրրու սուր----
բեբեբեբերու կեանրու կեանրու կեանրու կեանքին մէջ զարքին մէջ զարքին մէջ զարքին մէջ զարմամամամանանանանալի իրոլի իրոլի իրոլի իրողուղուղուղութիւն մը կայ, թիւն մը կայ, թիւն մը կայ, թիւն մը կայ, 
որուն առորուն առորուն առորուն առջեւ անջեւ անջեւ անջեւ անպայպայպայպայման կանգ կման կանգ կման կանգ կման կանգ կ’’’’առառառառնէ ոենէ ոենէ ոենէ ոեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկը որ կը կը որ կը կը որ կը կը որ կը 
կարկարկարկարդդդդայ անոնց վարայ անոնց վարայ անոնց վարայ անոնց վարքըքըքըքը::::    Այդ իրոԱյդ իրոԱյդ իրոԱյդ իրողուղուղուղութիւնը՝թիւնը՝թիւնը՝թիւնը՝    չարչարչարչարչաչաչաչարանքրանքրանքրանք----
նենենեներու ենրու ենրու ենրու ենթարկթարկթարկթարկուեուեուեուելու իրենց պատլու իրենց պատլու իրենց պատլու իրենց պատրասրասրասրաստատատատակակակակամումումումութիւնն է թիւնն է թիւնն է թիւնն է 
եւ նաեւ նաեւ նաեւ նահահահահատակտակտակտակուեուեուեուելու իրենց բուռն ցանլու իրենց բուռն ցանլու իրենց բուռն ցանլու իրենց բուռն ցանկուկուկուկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԿաԿաԿաԿարերերերելի լի լի լի 
չէ չյուզչէ չյուզչէ չյուզչէ չյուզուիլ քրիսուիլ քրիսուիլ քրիսուիլ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական վկական վկական վկական վկայույույույութիւնը տաթիւնը տաթիւնը տաթիւնը տալու այդ լու այդ լու այդ լու այդ 
պատպատպատպատրասրասրասրաստատատատակակակակամումումումութեան եւ Ասթեան եւ Ասթեան եւ Ասթեան եւ Աստուտուտուտուծոյ իրեծոյ իրեծոյ իրեծոյ իրենց սէնց սէնց սէնց սէրը րը րը րը 
յայտյայտյայտյայտնենենենելու եւ իրենց անլու եւ իրենց անլու եւ իրենց անլու եւ իրենց անձեձեձեձերը ընրը ընրը ընրը ընծածածածայեյեյեյելու այդ խոր տենլու այդ խոր տենլու այդ խոր տենլու այդ խոր տեն----
չանչանչանչանքին դիքին դիքին դիքին դիմացմացմացմաց::::    

Ի՞նչն է զիԻ՞նչն է զիԻ՞նչն է զիԻ՞նչն է զիրենք այդրենք այդրենք այդրենք այդպէս մղոպէս մղոպէս մղոպէս մղողըղըղըղը    եւ մարդեւ մարդեւ մարդեւ մարդկակակակային բնային բնային բնային բնա----
կան ու սոկան ու սոկան ու սոկան ու սովովովովորարարարական գիկան գիկան գիկան գիծէն դուրս բեծէն դուրս բեծէն դուրս բեծէն դուրս բերորորորողըղըղըղը::::    

ԳիԳիԳիԳիտենք թէ բոտենք թէ բոտենք թէ բոտենք թէ բոլորս ալ,լորս ալ,լորս ալ,լորս ալ,    որորորորպէս մարպէս մարպէս մարպէս մարդիկ,դիկ,դիկ,դիկ,    հահահահակակակակամէտ մէտ մէտ մէտ 
ենք բաենք բաենք բաենք բարօր եւ հանրօր եւ հանրօր եւ հանրօր եւ հանգիստ կեանգիստ կեանգիստ կեանգիստ կեանքիքիքիքի::::    ՄաՄաՄաՄարրրրդիկ կդիկ կդիկ կդիկ կ’’’’աշաշաշաշխախախախատին, տին, տին, տին, 
կը տքնին ու կը պայկը տքնին ու կը պայկը տքնին ու կը պայկը տքնին ու կը պայքաքաքաքարին յարին յարին յարին յաճախ այդ բաճախ այդ բաճախ այդ բաճախ այդ բարօրօրօրօրուրուրուրութիւնն թիւնն թիւնն թիւնն 
ու հանգսու հանգսու հանգսու հանգստուտուտուտութիւնը ձեռք բեթիւնը ձեռք բեթիւնը ձեռք բեթիւնը ձեռք բերերերերելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    ՀետզՀետզՀետզՀետզհեհեհեհետէ տէ տէ տէ 
մարմարմարմարդիկ աւեդիկ աւեդիկ աւեդիկ աւելի եւ աւելի եւ աւելի եւ աւելի եւ աւելի կը ձգտին նուալի կը ձգտին նուալի կը ձգտին նուալի կը ձգտին նուազազազազագոյն աշգոյն աշգոյն աշգոյն աշխախախախա----
տանք կատանք կատանք կատանք կատատատատարերերերելու եւ առալու եւ առալու եւ առալու եւ առաւեւեւեւելալալալագոյն հանգոյն հանգոյն հանգոյն հանգիստ ու վագիստ ու վագիստ ու վագիստ ու վայելք յելք յելք յելք 
ապաապաապաապահոհոհոհովեվեվեվելուլուլուլու::::    ՀանՀանՀանՀանգիսգիսգիսգիստը եւ հատը եւ հատը եւ հատը եւ հաճոյքճոյքճոյքճոյքնենենեները արրը արրը արրը արդէն իսկ դէն իսկ դէն իսկ դէն իսկ 
ներներներներկայ աշկայ աշկայ աշկայ աշխարխարխարխարհի մարհի մարհի մարհի մարդուն հադուն հադուն հադուն համար դարմար դարմար դարմար դարձած են միձած են միձած են միձած են միակ ակ ակ ակ 
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մտամտամտամտասեսեսեսեւեւեւեւեռում, հեռում, հեռում, հեռում, հետապնդտապնդտապնդտապնդուեուեուեուելիք միլիք միլիք միլիք միակ նպաակ նպաակ նպաակ նպատակ. արտակ. արտակ. արտակ. արդի դի դի դի 
մարմարմարմարդուն կուռդուն կուռդուն կուռդուն կուռքեքեքեքերը դարրը դարրը դարրը դարձած են անոնք,ձած են անոնք,ձած են անոնք,ձած են անոնք,    գրագրագրագրաւեւեւեւելով մարլով մարլով մարլով մար----
դոց միտդոց միտդոց միտդոց միտքեքեքեքերը եւ մոռցրը եւ մոռցրը եւ մոռցրը եւ մոռցնենենենելով մարլով մարլով մարլով մարդուն բուն նպադուն բուն նպադուն բուն նպադուն բուն նպատատատատակըկըկըկը::::    
ԱյնԱյնԱյնԱյնքան գրաքան գրաքան գրաքան գրաւած են անոնք մեր մտքեւած են անոնք մեր մտքեւած են անոնք մեր մտքեւած են անոնք մեր մտքերը, որ կարը, որ կարը, որ կարը, որ կամամամամաւուուուորարարարա----
բար կը հրաբար կը հրաբար կը հրաբար կը հրաժաժաժաժարինք այրինք այրինք այրինք այլեւս մտալեւս մտալեւս մտալեւս մտածեծեծեծելէլէլէլէ::::    Չենք ուՉենք ուՉենք ուՉենք ուզեր մտազեր մտազեր մտազեր մտա----
ծել, որովծել, որովծել, որովծել, որովհեհեհեհետեւ մտատեւ մտատեւ մտատեւ մտածել՝ պիծել՝ պիծել՝ պիծել՝ պիտի նշատի նշատի նշատի նշանանանանակէ որոշ ուղկէ որոշ ուղկէ որոշ ուղկէ որոշ ուղղուղուղուղու----
թեամբ մտաթեամբ մտաթեամբ մտաթեամբ մտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւններ ուներ ուներ ուներ ունենենենենալ եւ ճիգ ու աշնալ եւ ճիգ ու աշնալ եւ ճիգ ու աշնալ եւ ճիգ ու աշխախախախա----
տանք թատանք թատանք թատանք թափել, պիփել, պիփել, պիփել, պիտի նշատի նշատի նշատի նշանանանանակէ մեզ մեր հանկէ մեզ մեր հանկէ մեզ մեր հանկէ մեզ մեր հանգիսգիսգիսգիստէն տէն տէն տէն 
դուրսդուրսդուրսդուրս    բեբեբեբերելրելրելրել::::    ԱւեԱւեԱւեԱւելի դիւլի դիւլի դիւլի դիւրին կը գտնենք փարին կը գտնենք փարին կը գտնենք փարին կը գտնենք փախուստ տալ, խուստ տալ, խուստ տալ, խուստ տալ, 
մոռմոռմոռմոռնալ, միայն հանալ, միայն հանալ, միայն հանալ, միայն հաճեճեճեճելի զգալ,լի զգալ,լի զգալ,լի զգալ,    միայն հանգսմիայն հանգսմիայն հանգսմիայն հանգստատատատանալ, նալ, նալ, նալ, 
միայն վամիայն վամիայն վամիայն վայեյեյեյելել...լել...լել...լել...::::    

Ի՞նչն է ուԻ՞նչն է ուԻ՞նչն է ուԻ՞նչն է ուրեմն, որ եկերեմն, որ եկերեմն, որ եկերեմն, որ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ հռչաւոյ հռչաւոյ հռչաւոյ հռչակած այդ սուրկած այդ սուրկած այդ սուրկած այդ սուրբեբեբեբե----
րը,րը,րը,րը,        վավավավաւեւեւեւերարարարական այդ քրիսկան այդ քրիսկան այդ քրիսկան այդ քրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեանենենեները կը մղէր եւ կը րը կը մղէր եւ կը րը կը մղէր եւ կը րը կը մղէր եւ կը 
մղէ տամղէ տամղէ տամղէ տակակակակաւին՝ սիւին՝ սիւին՝ սիւին՝ սիրով յանձն առրով յանձն առրով յանձն առրով յանձն առնենենենելու ամէն նելու ամէն նելու ամէն նելու ամէն նեղուղուղուղութիւն թիւն թիւն թիւն 
ու չարու չարու չարու չարչաչաչաչարանք,րանք,րանք,րանք,    եւ բուռն ըղեւ բուռն ըղեւ բուռն ըղեւ բուռն ըղձանձանձանձանքով ցանքով ցանքով ցանքով ցանկակակակալու մարլու մարլու մարլու մարտիտիտիտի----
րորորորոսուսուսուսութեան անութեան անութեան անութեան անունիննիննիննին::::    

Պարզ է պաՊարզ է պաՊարզ է պաՊարզ է պատաստաստաստասխախախախանը.նը.նը.նը.----    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի սէսի սէսի սէսի սէրը եւ երկնրը եւ երկնրը եւ երկնրը եւ երկնքի քի քի քի 
արարարարքաքաքաքայույույույութեան խոսթեան խոսթեան խոսթեան խոստուտուտուտումըմըմըմը::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներկակակակայույույույութեան թեան թեան թեան 
վավավավայելյելյելյելքը եւ յաքը եւ յաքը եւ յաքը եւ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի յոյքի յոյքի յոյքի յոյսըսըսըսը::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ հետ ծոյ հետ ծոյ հետ ծոյ հետ 
միումիումիումիութեան երաթեան երաթեան երաթեան երանունունունութիւնը եւ Քրիսթիւնը եւ Քրիսթիւնը եւ Քրիսթիւնը եւ Քրիստոտոտոտոսի հետ յասի հետ յասի հետ յասի հետ յաւիւիւիւիտետետետենանանանա----
պէս թապէս թապէս թապէս թագագագագաւուուուորերերերելու փառլու փառլու փառլու փառքըքըքըքը::::    Ասոնք՝ քրիսԱսոնք՝ քրիսԱսոնք՝ քրիսԱսոնք՝ քրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեային միյին միյին միյին մի----
ակ փաակ փաակ փաակ փառառառառասիսիսիսիրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Յստակ այս գիՅստակ այս գիՅստակ այս գիՅստակ այս գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնն է թիւնն է թիւնն է թիւնն է 
որ Պօոր Պօոր Պօոր Պօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ կեալ կեալ կեալ կ’’’’ուուուուզէզէզէզէ    տալ իր հատալ իր հատալ իր հատալ իր հաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալնենենենե----
րուն, երբ կրուն, երբ կրուն, երբ կրուն, երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ՆերՆերՆերՆերկայ կեանկայ կեանկայ կեանկայ կեանքի կարքի կարքի կարքի կարճ եւ ժաճ եւ ժաճ եւ ժաճ եւ ժամամամամանանանանակակակակա----
ւոր նեւոր նեւոր նեւոր նեղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը    մեմեմեմեզի կզի կզի կզի կ’’’’ապաապաապաապահոհոհոհովեն այնվեն այնվեն այնվեն այնպիպիպիպիսի փառք սի փառք սի փառք սի փառք 
մը որ յամը որ յամը որ յամը որ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական էկան էկան էկան է    եւ շատ աւեեւ շատ աւեեւ շատ աւեեւ շատ աւելի գելի գելի գելի գերարարարազանց՝ քան զանց՝ քան զանց՝ քան զանց՝ քան 
ոեոեոեոեւէ երկւէ երկւէ երկւէ երկրարարարային փառքյին փառքյին փառքյին փառք» » » » (Բ.Կր 4.17)(Բ.Կր 4.17)(Բ.Կր 4.17)(Բ.Կր 4.17)::::    

Եթէ, ուԵթէ, ուԵթէ, ուԵթէ, ուրեմն, ժարեմն, ժարեմն, ժարեմն, ժամամամամանանանանակակակակաւոր այդ նեւոր այդ նեւոր այդ նեւոր այդ նեղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւններն ներն ներն ներն 
են որ մեեն որ մեեն որ մեեն որ մեզի կզի կզի կզի կ’’’’ապաապաապաապահոհոհոհովեն յավեն յավեն յավեն յաւիւիւիւիտետետետենանանանական ական ական ական անաննաննաննանցացացացանենենենելի լի լի լի 
փառփառփառփառքը, դիւքը, դիւքը, դիւքը, դիւրին կը դառրին կը դառրին կը դառրին կը դառնայ հասկնայ հասկնայ հասկնայ հասկնալ թէ իննալ թէ իննալ թէ իննալ թէ ինչո՞ւ նեչո՞ւ նեչո՞ւ նեչո՞ւ նեղուղուղուղու----
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թիւնթիւնթիւնթիւններններններններն    ու չարու չարու չարու չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեները ինքրը ինքրը ինքրը ինքնին պարնին պարնին պարնին պարծանք կամ ծանք կամ ծանք կամ ծանք կամ 
պարպարպարպարծանծանծանծանքի առարքի առարքի առարքի առարկայ կրնան ըլկայ կրնան ըլկայ կրնան ըլկայ կրնան ըլլալ իսլալ իսլալ իսլալ իսկակակակական քրիսկան քրիսկան քրիսկան քրիստոնտոնտոնտոն----
եաեաեաեային հային հային հային համարմարմարմար::::    ԱյսԱյսԱյսԱյսպէս,պէս,պէս,պէս,    ինչինչինչինչպէս աշպէս աշպէս աշպէս աշխարխարխարխարհայհայհայհայնօնօնօնօրէն մտարէն մտարէն մտարէն մտա----
ծող մարծող մարծող մարծող մարդը կը պարդը կը պարդը կը պարդը կը պարծեծեծեծենայ իր ձեռնայ իր ձեռնայ իր ձեռնայ իր ձեռք բեք բեք բեք բերած յարած յարած յարած յաջոջոջոջողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւն----
նենենեներով, որովրով, որովրով, որովրով, որովհեհեհեհետեւ ամէնտեւ ամէնտեւ ամէնտեւ ամէն    մէկ յամէկ յամէկ յամէկ յաջոջոջոջողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւն    փորփորփորփորձաձաձաձառուռուռուռու----
թեան նոր ասթեան նոր ասթեան նոր ասթեան նոր աստիտիտիտիճան մըն էճան մըն էճան մըն էճան մըն է    դէդէդէդէպի փառպի փառպի փառպի փառքի բարքի բարքի բարքի բարձունձունձունձունքը եւ քը եւ քը եւ քը եւ 
կը պարկը պարկը պարկը պարծեծեծեծենայ նանայ նանայ նանայ նաեւ իր շիեւ իր շիեւ իր շիեւ իր շինած կալնած կալնած կալնած կալուածուածուածուածնենենեներով ու շարով ու շարով ու շարով ու շահած հած հած հած 
հարսհարսհարսհարստուտուտուտութեամբթեամբթեամբթեամբ    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ դրատեւ դրատեւ դրատեւ դրամը իր առմը իր առմը իր առմը իր առջեւ շատ մը ջեւ շատ մը ջեւ շատ մը ջեւ շատ մը 
դռներ կը բադռներ կը բադռներ կը բադռներ կը բանայ,նայ,նայ,նայ,    այնայնայնայնպէս ալ հոպէս ալ հոպէս ալ հոպէս ալ հոգեգեգեգեւուուուորարարարապէս մտապէս մտապէս մտապէս մտածող ծող ծող ծող 
մարմարմարմարդուն հադուն հադուն հադուն համար պարմար պարմար պարմար պարծանք են Ասծանք են Ասծանք են Ասծանք են Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ համար իր մար իր մար իր մար իր 
կրած նեկրած նեկրած նեկրած նեղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւններն ու չարներն ու չարներն ու չարներն ու չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեները, որովրը, որովրը, որովրը, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
անոնք փորանոնք փորանոնք փորանոնք փորձաձաձաձառուռուռուռութիւնն են, որոնք զինք հոթիւնն են, որոնք զինք հոթիւնն են, որոնք զինք հոթիւնն են, որոնք զինք հոգեգեգեգեւուուուորարարարապէս պէս պէս պէս 
կը կազկը կազկը կազկը կազմամամամաւուուուորեն, այրեն, այրեն, այրեն, այսինքն՝ իր ներսինքն՝ իր ներսինքն՝ իր ներսինքն՝ իր ներքին, հոքին, հոքին, հոքին, հոգեգեգեգեկան շէնկան շէնկան շէնկան շէնքը քը քը քը 
կը կակը կակը կակը կանգնգնգնգնեն, որովնեն, որովնեն, որովնեն, որովհեհեհեհետեւ անոնք իր շահն են եւ անոնցտեւ անոնք իր շահն են եւ անոնցտեւ անոնք իր շահն են եւ անոնցտեւ անոնք իր շահն են եւ անոնց----
մով է որ երկնմով է որ երկնմով է որ երկնմով է որ երկնքի դռնեքի դռնեքի դռնեքի դռները կը բացրը կը բացրը կը բացրը կը բացուին իր առուին իր առուին իր առուին իր առջեւջեւջեւջեւ::::    Ահա թէ Ահա թէ Ահա թէ Ահա թէ 
ինինինինչուչուչուչու    ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեաեաեաեալը կլը կլը կլը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,Կը պարԿը պարԿը պարԿը պարծեծեծեծենանք նանանք նանանք նանանք նաեւ նեեւ նեեւ նեեւ նեղուղուղուղու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու մէջ, գիտնարու մէջ, գիտնարու մէջ, գիտնարու մէջ, գիտնալով որ նելով որ նելով որ նելով որ նեղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները համրը համրը համրը համբեբեբեբե----
րուրուրուրութիւն կը ծնին. համթիւն կը ծնին. համթիւն կը ծնին. համթիւն կը ծնին. համբեբեբեբերուրուրուրութիւնը՝ փորթիւնը՝ փորթիւնը՝ փորթիւնը՝ փորձաձաձաձառուռուռուռութիւն, թիւն, թիւն, թիւն, 
փորփորփորփորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը՝ յոյսթիւնը՝ յոյսթիւնը՝ յոյսթիւնը՝ յոյս::::    Եւ յոյԵւ յոյԵւ յոյԵւ յոյսըսըսըսը    ամօամօամօամօթով չի ձգեր մեզ...թով չի ձգեր մեզ...թով չի ձգեր մեզ...թով չի ձգեր մեզ...» » » » 
((((Հռ 5.3Հռ 5.3Հռ 5.3Հռ 5.3----4)4)4)4)::::        

    
ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻ ՊԱՐԾԱՆՔԸ ԻՐ ՀԱՒԱՏՔԻ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻ ՊԱՐԾԱՆՔԸ ԻՐ ՀԱՒԱՏՔԻ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻ ՊԱՐԾԱՆՔԸ ԻՐ ՀԱՒԱՏՔԻ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻ ՊԱՐԾԱՆՔԸ ԻՐ ՀԱՒԱՏՔԻ 

ԱՌԱՒԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱՅԱՌԱՒԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱՅԱՌԱՒԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱՅԱՌԱՒԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱՅ    
    
ՄարդՄարդՄարդՄարդկակակակային բնային բնային բնային բնական եւ սական եւ սական եւ սական եւ սակայկայկայկայն ան ան ան ահաւոր փորհաւոր փորհաւոր փորհաւոր փորձուձուձուձու----

թիւն է ինքթիւն է ինքթիւն է ինքթիւն է ինքզինք եւ իր գորզինք եւ իր գորզինք եւ իր գորզինք եւ իր գործը բաղծը բաղծը բաղծը բաղդադադադատակատակատակատականի դնել ունի դնել ունի դնել ունի դնել ուրիրիրիրի----
շին եւ անոր գոշին եւ անոր գոշին եւ անոր գոշին եւ անոր գորրրրծեծեծեծերուն հետրուն հետրուն հետրուն հետ::::    ՓորՓորՓորՓորձուձուձուձութիւն մը, որուն ենթիւն մը, որուն ենթիւն մը, որուն ենթիւն մը, որուն են----
թարթարթարթարկուոկուոկուոկուողը անղը անղը անղը անխուխուխուխուսասասասափելիփելիփելիփելիօօօօրէն կրէն կրէն կրէն կ’’’’իյիյիյիյնայ մեղնայ մեղնայ մեղնայ մեղքի մէջ, քի մէջ, քի մէջ, քի մէջ, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ կը մղուի մէկ կողտեւ կը մղուի մէկ կողտեւ կը մղուի մէկ կողտեւ կը մղուի մէկ կողմէ նամէ նամէ նամէ նախանխանխանխանձեձեձեձելու իրլու իրլու իրլու իրմէ գեմէ գեմէ գեմէ գե----
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րարարարազանցզանցզանցզանցնենենեներուն, եւ միւս կողրուն, եւ միւս կողրուն, եւ միւս կողրուն, եւ միւս կողմէ մեմէ մեմէ մեմէ մեծամծամծամծամտետետետելու եւ արլու եւ արլու եւ արլու եւ արհահահահա----
մարմարմարմարհեհեհեհելու իրլու իրլու իրլու իրմէ նուազմէ նուազմէ նուազմէ նուազնենենեներըրըրըրը::::    

ՎարժՎարժՎարժՎարժուած ենք յաուած ենք յաուած ենք յաուած ենք յաճախ ճախ ճախ ճախ լսելսելսելսելու. լու. լու. լու. ,,,,Ես ըրի, ես գաԵս ըրի, ես գաԵս ըրի, ես գաԵս ըրի, ես գացի ցի ցի ցի 
խօխօխօխօսեսեսեսեցայ, ես կարցայ, ես կարցայ, ես կարցայ, ես կարգադգադգադգադրերերերեցի, ես յացի, ես յացի, ես յացի, ես յաջողջողջողջողցուցուցուցուցի,ցի,ցի,ցի,    ես ապաես ապաես ապաես ապահոհոհոհո----
վեվեվեվեցիցիցիցի»»»»    եւ նման արեւ նման արեւ նման արեւ նման արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւններներներներ::::    ԱնԱնԱնԱնշուշտ բնաշուշտ բնաշուշտ բնաշուշտ բնա----
կան է,կան է,կան է,կան է,    հասկհասկհասկհասկնանանանալի է որ մարդ իր յալի է որ մարդ իր յալի է որ մարդ իր յալի է որ մարդ իր յաջողջողջողջողցուցուցուցուցացացացածովծովծովծով        գոգոգոգոհուհուհուհու----
նակ զգայ ինքնակ զգայ ինքնակ զգայ ինքնակ զգայ ինքզինքզինքզինքզինք    եւ նոյեւ նոյեւ նոյեւ նոյնիսկ արնիսկ արնիսկ արնիսկ արտատատատայայյայյայյայտէտէտէտէ    այդ գոայդ գոայդ գոայդ գոհուհուհուհու----
նանանանակուկուկուկութիթիթիթիւնը եւ ոււնը եւ ոււնը եւ ոււնը եւ ուրարարարախուխուխուխութիւնը՝ իր բաթիւնը՝ իր բաթիւնը՝ իր բաթիւնը՝ իր բարերերերեկամկամկամկամնենենեներունրունրունրուն::::    
Բայց ահա տեղ մը այդ բնաԲայց ահա տեղ մը այդ բնաԲայց ահա տեղ մը այդ բնաԲայց ահա տեղ մը այդ բնական երեկան երեկան երեկան երեւոյւոյւոյւոյթը կթը կթը կթը կ’’’’այայայայլալալալասեսեսեսերի եւ րի եւ րի եւ րի եւ 
կը դառկը դառկը դառկը դառնայ արնայ արնայ արնայ արդէն անբդէն անբդէն անբդէն անբնանանանական, երբ կական, երբ կական, երբ կական, երբ կատարտարտարտարուած գորուած գորուած գորուած գործը ծը ծը ծը 
կամ ձեռք բերկամ ձեռք բերկամ ձեռք բերկամ ձեռք բերուած յաուած յաուած յաուած յաջոջոջոջողուղուղուղութիւնը կը դառթիւնը կը դառթիւնը կը դառթիւնը կը դառնայ դրօնայ դրօնայ դրօնայ դրօշակ ու շակ ու շակ ու շակ ու 
զէնք՝զէնք՝զէնք՝զէնք՝    անոնցանոնցանոնցանոնցմով պարմով պարմով պարմով պարծեծեծեծենանանանալու,լու,լու,լու,        յոյոյոյոխորխորխորխորտատատատալուլուլուլու, , , , եւ անոնցեւ անոնցեւ անոնցեւ անոնց----
մով ումով ումով ումով ուրիշրիշրիշրիշնենենեները արրը արրը արրը արհահահահամարմարմարմարհեհեհեհելու եւ նսելու եւ նսելու եւ նսելու եւ նսեմացմացմացմացնենենենելուլուլուլու::::    

ԱխԱխԱխԱխտատատատագին այս երեգին այս երեգին այս երեգին այս երեւոյւոյւոյւոյթը անթը անթը անթը անհահահահատատատատական խնդիր կան խնդիր կան խնդիր կան խնդիր 
կրնայ թուիլ եւ է, սակրնայ թուիլ եւ է, սակրնայ թուիլ եւ է, սակրնայ թուիլ եւ է, սակայն անոր հեկայն անոր հեկայն անոր հեկայն անոր հետետետետեւանքւանքւանքւանքնենենեները կրը կրը կրը կ’’’’անդանդանդանդ----
րանցրանցրանցրանցնիննիննիննին    անանանանհահահահատատատատական յական յական յական յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութեանց սահթեանց սահթեանց սահթեանց սահմամամամանը եւ նը եւ նը եւ նը եւ 
հահահահաւաւաւաւաքաքաքաքական մեր կեանկան մեր կեանկան մեր կեանկան մեր կեանքին մէջ կքին մէջ կքին մէջ կքին մէջ կ’’’’ուուուունենենենենանանանան իրենց շատ ն իրենց շատ ն իրենց շատ ն իրենց շատ 
ժխտաժխտաժխտաժխտական, ջլական, ջլական, ջլական, ջլատիչ եւ քայտիչ եւ քայտիչ եւ քայտիչ եւ քայքաքաքաքայիչ դեյիչ դեյիչ դեյիչ դերըրըրըրը::::    ՅաՅաՅաՅաճախ հարճախ հարճախ հարճախ հարցը ցը ցը ցը 
կը հասկը հասկը հասկը հասնի հոն,նի հոն,նի հոն,նի հոն,    ուր ամէն ինչ կը կապուր ամէն ինչ կը կապուր ամէն ինչ կը կապուր ամէն ինչ կը կապուի եւ կը պայուի եւ կը պայուի եւ կը պայուի եւ կը պայմամամամա----
նանանանաւորւորւորւորուի պարուի պարուի պարուի պարծանծանծանծանքով.քով.քով.քով.    այայայայսինքն՝ մարսինքն՝ մարսինքն՝ մարսինքն՝ մարդիկ կը կադիկ կը կադիկ կը կադիկ կը կատատատատարենրենրենրեն    
միայն այն գորմիայն այն գորմիայն այն գորմիայն այն գործեծեծեծերը որոնք այս կամ այն ձերը որոնք այս կամ այն ձերը որոնք այս կամ այն ձերը որոնք այս կամ այն ձեւովւովւովւով    պիպիպիպիտի տի տի տի 
երեերեերեերեւին եւ որոնց մաւին եւ որոնց մաւին եւ որոնց մաւին եւ որոնց մասին պիսին պիսին պիսին պիտի խօստի խօստի խօստի խօսուի, եւ միւս կողուի, եւ միւս կողուի, եւ միւս կողուի, եւ միւս կողմէ մէ մէ մէ 
ոեոեոեոեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկը չկը չկը չկը չ’’’’ուուուուզեր սեւ աշզեր սեւ աշզեր սեւ աշզեր սեւ աշխախախախատանք կատանք կատանք կատանք կատատատատարել, ընել բարել, ընել բարել, ընել բարել, ընել բա----
ներ՝ որոնք ազներ՝ որոնք ազներ՝ որոնք ազներ՝ որոնք ազգագագագայինյինյինյին----հահահահասասասասարարարարակաց կեանկաց կեանկաց կեանկաց կեանքի մէջ հաքի մէջ հաքի մէջ հաքի մէջ հացի եւ ցի եւ ցի եւ ցի եւ 
ջուջուջուջուրիրիրիրի    չափ անհչափ անհչափ անհչափ անհրարարարաժեշտ են, բայց որոնց մէջ ԱՆժեշտ են, բայց որոնց մէջ ԱՆժեշտ են, բայց որոնց մէջ ԱՆժեշտ են, բայց որոնց մէջ ԱՆՀԱՏՀԱՏՀԱՏՀԱՏ----
ԵՍԵՍԵՍԵՍ----ը չը չը չը չ’’’’երեերեերեերեւիրւիրւիրւիր::::    

Այս մտաԱյս մտաԱյս մտաԱյս մտածեծեծեծելալալալակերկերկերկերպը եւ գորպը եւ գորպը եւ գորպը եւ գործեծեծեծելալալալակերկերկերկերպըպըպըպը    բնաբնաբնաբնակակակականանանանա----
բար ինքբար ինքբար ինքբար ինքննննին մերին մերին մերին մերժուժուժուժումը եւ մամը եւ մամը եւ մամը եւ մահահահահացումն ենցումն ենցումն ենցումն են        ամէն հաամէն հաամէն հաամէն հաւատւատւատւատ----
քի եւ հաքի եւ հաքի եւ հաքի եւ հաւաւաւաւատատատատալիլիլիլիքի, ամէն գաքի, ամէն գաքի, ամէն գաքի, ամէն գաղաղաղաղափափափափարարարարակակակականի եւնի եւնի եւնի եւ    տեստեստեստեսլալալալա----
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կակակականինինինի::::    Թոյն եւ մաԹոյն եւ մաԹոյն եւ մաԹոյն եւ մահահահահացու վարկ են անոնքցու վարկ են անոնքցու վարկ են անոնքցու վարկ են անոնք    հահահահաւաւաւաւաքաքաքաքական կան կան կան 
մեր կեանմեր կեանմեր կեանմեր կեանքին եւ ընդքին եւ ընդքին եւ ընդքին եւ ընդհանհանհանհանրարարարական մեր շական մեր շական մեր շական մեր շահեհեհեհերուն հարուն հարուն հարուն համարմարմարմար::::    

ՄտաՄտաՄտաՄտածենք հեծենք հեծենք հեծենք հետեւտեւտեւտեւեալ կերեալ կերեալ կերեալ կերպովպովպովպով::::    ՈեՈեՈեՈեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկը որ իր կը որ իր կը որ իր կը որ իր 
տանտանտանտան    հահահահամար աշմար աշմար աշմար աշխախախախատանք մը կը տատանք մը կը տատանք մը կը տատանք մը կը տանի, բան մը կը շինի, բան մը կը շինի, բան մը կը շինի, բան մը կը շինէ, նէ, նէ, նէ, 
այլ բան մը կայլ բան մը կայլ բան մը կայլ բան մը կ’’’’աւելցաւելցաւելցաւելցնէ եւ իր մնանէ եւ իր մնանէ եւ իր մնանէ եւ իր մնայուն աշյուն աշյուն աշյուն աշխախախախատանտանտանտանքովքովքովքով    իր իր իր իր 
տուտուտուտունը բանը բանը բանը բարօր կը պարօր կը պարօր կը պարօր կը պահէ, կը պարհէ, կը պարհէ, կը պարհէ, կը պարծեծեծեծենա՞յ իր ըրանա՞յ իր ըրանա՞յ իր ըրանա՞յ իր ըրածով՝ գոծով՝ գոծով՝ գոծով՝ գո----
վավավավասանք եւ գնասանք եւ գնասանք եւ գնասանք եւ գնահահահահատանք շատանք շատանք շատանք շահեհեհեհելու հալու հալու հալու համար ումար ումար ումար ուրիշրիշրիշրիշնենենեներէնրէնրէնրէն::::    
ԲնաԲնաԲնաԲնակակակականանանանաբար ոչ, որովբար ոչ, որովբար ոչ, որովբար ոչ, որովհեհեհեհետեւ այդտեւ այդտեւ այդտեւ այդպէս շարպէս շարպէս շարպէս շարժեժեժեժելով՝ իր լով՝ իր լով՝ իր լով՝ իր 
բնաբնաբնաբնական պարկան պարկան պարկան պարտատատատակակակականունունունութիւնը կաթիւնը կաթիւնը կաթիւնը կատատատատարած կրած կրած կրած կ’’’’ըլըլըլըլլայ եւ գոլայ եւ գոլայ եւ գոլայ եւ գո----
հուհուհուհունանանանակուկուկուկութիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’ուուուունենենենենայ իր աշնայ իր աշնայ իր աշնայ իր աշխախախախատանտանտանտանքով օգքով օգքով օգքով օգտատատատակար կար կար կար 
արարարարդիւնք մը ձեռք բեդիւնք մը ձեռք բեդիւնք մը ձեռք բեդիւնք մը ձեռք բերած ըլրած ըլրած ըլրած ըլլալալալալուն հալուն հալուն հալուն համարմարմարմար::::    Նոյնն է Նոյնն է Նոյնն է Նոյնն է 
քրիսքրիսքրիսքրիստոնտոնտոնտոնեայ մարեայ մարեայ մարեայ մարդուն հադուն հադուն հադուն համարմարմարմար::::    Ինչ որ կԻնչ որ կԻնչ որ կԻնչ որ կ’’’’ընէ ուընէ ուընէ ուընէ ուրիշրիշրիշրիշնենենենե----
րուն հարուն հարուն հարուն համար՝ ըրած կմար՝ ըրած կմար՝ ըրած կմար՝ ըրած կ’’’’ըլըլըլըլլայ ինքլայ ինքլայ ինքլայ ինքզինզինզինզինքին հաքին հաքին հաքին համար, որմար, որմար, որմար, որպէս պէս պէս պէս 
բնաբնաբնաբնական մական մական մական մասը իր պարսը իր պարսը իր պարսը իր պարտատատատակակակականունունունութեան, եւ հեթեան, եւ հեթեան, եւ հեթեան, եւ հետետետետեւաւաւաւաբար բար բար բար 
պարպարպարպարծեծեծեծենանանանալիք բան մը չուլիք բան մը չուլիք բան մը չուլիք բան մը չունի անոր մէջնի անոր մէջնի անոր մէջնի անոր մէջ::::    Այս է որ պատԱյս է որ պատԱյս է որ պատԱյս է որ պատ----
ուիուիուիուիրեց Քրիսրեց Քրիսրեց Քրիսրեց Քրիստոս, երբ ըսաւ, տոս, երբ ըսաւ, տոս, երբ ըսաւ, տոս, երբ ըսաւ, ,,,,Երբ կը կաԵրբ կը կաԵրբ կը կաԵրբ կը կատատատատարէք ինչ որ րէք ինչ որ րէք ինչ որ րէք ինչ որ 
ձեձեձեձեզի հրազի հրազի հրազի հրամայմայմայմայուած է, ըսէք.ուած է, ըսէք.ուած է, ըսէք.ուած է, ըսէք.----    ԱնԱնԱնԱնպիպիպիպիտան ծատան ծատան ծատան ծառառառառաներ ենք,ներ ենք,ներ ենք,ներ ենք,    
ինչ որ պէտք էր՝ անիինչ որ պէտք էր՝ անիինչ որ պէտք էր՝ անիինչ որ պէտք էր՝ անիկա ըրիկա ըրիկա ըրիկա ըրինքնքնքնք» » » » (Ղկ 17.10)(Ղկ 17.10)(Ղկ 17.10)(Ղկ 17.10)::::    Ճիշդ այս Ճիշդ այս Ճիշդ այս Ճիշդ այս 
ձեձեձեձեւով կը խորւով կը խորւով կը խորւով կը խորհի ու կը գորհի ու կը գորհի ու կը գորհի ու կը գործէ Պօծէ Պօծէ Պօծէ Պօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ, որ Կորնեալ, որ Կորնեալ, որ Կորնեալ, որ Կորն----
թաթաթաթացիցիցիցինենենեներուն գրած իր նարուն գրած իր նարուն գրած իր նարուն գրած իր նամամամամակին մէջ կկին մէջ կկին մէջ կկին մէջ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,Եթէ ԱւեԵթէ ԱւեԵթէ ԱւեԵթէ Աւե----
տատատատարարարարանը կը քանը կը քանը կը քանը կը քարորորորոզեմ՝զեմ՝զեմ՝զեմ՝    ատիատիատիատիկա պարկա պարկա պարկա պարծեծեծեծենանանանալիք բան մը չէ լիք բան մը չէ լիք բան մը չէ լիք բան մը չէ 
ինինինինծի հածի հածի հածի համար, որովմար, որովմար, որովմար, որովհեհեհեհետեւ պարտեւ պարտեւ պարտեւ պարտատատատակակակականունունունութիւնս էթիւնս էթիւնս էթիւնս է    որ կը որ կը որ կը որ կը 
կակակակատատատատարեմրեմրեմրեմ» » » » (Ա.Կր(Ա.Կր(Ա.Կր(Ա.Կր 9.16) 9.16) 9.16) 9.16)::::    

Բայց անԲայց անԲայց անԲայց անշուշտ պարշուշտ պարշուշտ պարշուշտ պարտատատատակակակականունունունութեան այդ գիթեան այդ գիթեան այդ գիթեան այդ գիտակտակտակտակ----
ցուցուցուցութիւնը ինքթիւնը ինքթիւնը ինքթիւնը ինքնին արնին արնին արնին արդիւնք էդիւնք էդիւնք էդիւնք է    ներքին հասներքին հասներքին հասներքին հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեան թեան թեան թեան 
մը, համը, համը, համը, համոմոմոմոզուզուզուզումի մը,մի մը,մի մը,մի մը,        հահահահաւատւատւատւատքի մըքի մըքի մըքի մը::::    Եւ որԵւ որԵւ որԵւ որքաքաքաքանով որ ամնով որ ամնով որ ամնով որ ամ----
բողբողբողբողջաջաջաջական է պարկան է պարկան է պարկան է պարտատատատակակակականունունունութեանց հանթեանց հանթեանց հանթեանց հանդէպ անդէպ անդէպ անդէպ անսասասասակարկ կարկ կարկ կարկ 
նուինուինուինուիրուրուրուրումը,մը,մը,մը,    այնայնայնայնքաքաքաքանով ամնով ամնով ամնով ամբողբողբողբողջաջաջաջական եւ կկան եւ կկան եւ կկան եւ կաաաատարտարտարտարեալ է,եալ է,եալ է,եալ է,    
կը նշակը նշակը նշակը նշանանանանակէ, այդ մարկէ, այդ մարկէ, այդ մարկէ, այդ մարդուն քրիսդուն քրիսդուն քրիսդուն քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական հասկան հասկան հասկան հասկակակակացոցոցոցո----
ղուղուղուղութիւնը եւ հաթիւնը եւ հաթիւնը եւ հաթիւնը եւ հաւատւատւատւատքըքըքըքը::::    Եւ ասիԵւ ասիԵւ ասիԵւ ասիկա պարկա պարկա պարկա պարծանք է ոեծանք է ոեծանք է ոեծանք է ոեւէ ւէ ւէ ւէ 
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մարմարմարմարդու հադու հադու հադու համարմարմարմար::::    ՊարՊարՊարՊարծանք է,ծանք է,ծանք է,ծանք է,    բայց եւ այնբայց եւ այնբայց եւ այնբայց եւ այնպէս բնաւ պէս բնաւ պէս բնաւ պէս բնաւ 
իրաիրաիրաիրաւունք չի տար պարւունք չի տար պարւունք չի տար պարւունք չի տար պարծեծեծեծենանանանալու ուլու ուլու ուլու ուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն դիրուն դիրուն դիրուն դիմաց, մաց, մաց, մաց, 
պարպարպարպարծեծեծեծենանանանալու ուլու ուլու ուլու ուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն վրայրուն վրայրուն վրայրուն վրայ::::    Ասոր դէմ մեզ կը զգուԱսոր դէմ մեզ կը զգուԱսոր դէմ մեզ կը զգուԱսոր դէմ մեզ կը զգու----
շացշացշացշացնէ Առաքնէ Առաքնէ Առաքնէ Առաքեաեաեաեալին խրալին խրալին խրալին խրատը. տը. տը. տը. ,,,,Ամէն մարդ թող նախ կշռէ Ամէն մարդ թող նախ կշռէ Ամէն մարդ թող նախ կշռէ Ամէն մարդ թող նախ կշռէ 
իր գորիր գորիր գորիր գործը,ծը,ծը,ծը,    եւ անեւ անեւ անեւ անկէ վերջ միայն պարկէ վերջ միայն պարկէ վերջ միայն պարկէ վերջ միայն պարծեծեծեծենանանանալու բան մը լու բան մը լու բան մը լու բան մը 
գտնէ իր վրայ, բայց ոգտնէ իր վրայ, բայց ոգտնէ իր վրայ, բայց ոգտնէ իր վրայ, բայց ո´́́́չ երբեք ինքչ երբեք ինքչ երբեք ինքչ երբեք ինքզինք իր ընզինք իր ընզինք իր ընզինք իր ընկեկեկեկերոջ հետ րոջ հետ րոջ հետ րոջ հետ 
բաղբաղբաղբաղդադադադատետետետելովլովլովլով» » » » (Գղ 6.4)(Գղ 6.4)(Գղ 6.4)(Գղ 6.4)::::    ՍկիզՍկիզՍկիզՍկիզբէն իսկ ըսինք թէ ինչբէն իսկ ըսինք թէ ինչբէն իսկ ըսինք թէ ինչբէն իսկ ըսինք թէ ինչպիպիպիպիսի սի սի սի 
ահաահաահաահաւոր փորւոր փորւոր փորւոր փորձուձուձուձութիւնթիւնթիւնթիւն    է այս մէէ այս մէէ այս մէէ այս մէկըկըկըկը::::    ՈւսՈւսՈւսՈւստի Առաքտի Առաքտի Առաքտի Առաքեաեաեաեալը լը լը լը 
թաթաթաթախանխանխանխանձաձաձաձագին կը խնդրէ իրենգին կը խնդրէ իրենգին կը խնդրէ իրենգին կը խնդրէ իրեննենենեներէն. րէն. րէն. րէն. ,,,,ՄեՄեՄեՄեծածածածամիտ եւ ինքմիտ եւ ինքմիտ եւ ինքմիտ եւ ինք----
նանանանահահահահաւան միւան միւան միւան մի´́́́    ըլըլըլըլլաք.լաք.լաք.լաք.        ընդհընդհընդհընդհակաակաակաակառառառառակը, միշտ հակը, միշտ հակը, միշտ հակը, միշտ համեստ մեստ մեստ մեստ 
եղէք եւ միայն Ասեղէք եւ միայն Ասեղէք եւ միայն Ասեղէք եւ միայն Աստուծտուծտուծտուծմէ ձեմէ ձեմէ ձեմէ ձեզի տրուածզի տրուածզի տրուածզի տրուած    հահահահաւատւատւատւատքին չաքին չաքին չաքին չա----
փով գնափով գնափով գնափով գնահահահահատետետետեցէք դուք ձեզցէք դուք ձեզցէք դուք ձեզցէք դուք ձեզ» » » » (Հռ 12.3)(Հռ 12.3)(Հռ 12.3)(Հռ 12.3)::::    

ՀաՀաՀաՀաւատւատւատւատքին չաքին չաքին չաքին չափով ինքփով ինքփով ինքփով ինքզինք զինք զինք զինք գնագնագնագնահահահահատետետետելու լու լու լու 
սկզբունքն էսկզբունքն էսկզբունքն էսկզբունքն է        որ պէտք է սորոր պէտք է սորոր պէտք է սորոր պէտք է սորվի, հեվի, հեվի, հեվի, հետետետետեւաւաւաւաբար, ոեբար, ոեբար, ոեբար, ոեւէ քրիսւէ քրիսւէ քրիսւէ քրիս----
տոնտոնտոնտոնեայ, եւ իր հաեայ, եւ իր հաեայ, եւ իր հաեայ, եւ իր հաւատւատւատւատքին հետզքին հետզքին հետզքին հետզհեհեհեհետէտէտէտէ    ուուուունենենենեցած առացած առացած առացած առաւեւեւեւե----
լուլուլուլութիւնը ըլթիւնը ըլթիւնը ըլթիւնը ըլլայլայլայլայ    միայն իր ումիայն իր ումիայն իր ումիայն իր ուրարարարախուխուխուխութիւնը,թիւնը,թիւնը,թիւնը,    իր վարիր վարիր վարիր վարձատձատձատձատ----
րուրուրուրութիւնը, իր ներթիւնը, իր ներթիւնը, իր ներթիւնը, իր ներքին պարքին պարքին պարքին պարծանծանծանծանքըքըքըքը::::    

    
ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ՊԱՐԾԱՆՔԸ ԻՐ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԸ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ՊԱՐԾԱՆՔԸ ԻՐ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԸ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ՊԱՐԾԱՆՔԸ ԻՐ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԸ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ՊԱՐԾԱՆՔԸ ԻՐ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԸ 

ՊԷՏՔ Է ՊԷՏՔ Է ՊԷՏՔ Է ՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱՆԸԼԼԱՆԸԼԼԱՆԸԼԼԱՆ    
    
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական հական հական հական հաւատւատւատւատքի եւ սիքի եւ սիքի եւ սիքի եւ սիրոյ բարձրոյ բարձրոյ բարձրոյ բարձրարարարագոյն գոյն գոյն գոյն 

արարարարտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնն էթիւնն էթիւնն էթիւնն է    այս մէայս մէայս մէայս մէկըկըկըկը::::    ԿաԿաԿաԿատարտարտարտարեալ այեալ այեալ այեալ այլալալալասիսիսիսի----
րուրուրուրութեան արթեան արթեան արթեան արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնն է,թիւնն է,թիւնն է,թիւնն է,    որ մարդոր մարդոր մարդոր մարդկակակակային միտյին միտյին միտյին միտքով քով քով քով 
դժուար թէ բադժուար թէ բադժուար թէ բադժուար թէ բացատրցատրցատրցատրուի, բայց աստուի, բայց աստուի, բայց աստուի, բայց աստուաուաուաուածածածածային շնորհյին շնորհյին շնորհյին շնորհքով քով քով քով 
կկկկ’’’’իրաիրաիրաիրագործգործգործգործուիուիուիուի::::    ԳեԳեԳեԳեղեղեղեղեցիկ օրիցիկ օրիցիկ օրիցիկ օրինակ մը կնակ մը կնակ մը կնակ մը կու տայ Պօու տայ Պօու տայ Պօու տայ Պօղոս ղոս ղոս ղոս 
ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալ,եալ,եալ,եալ,    ԿորնԿորնԿորնԿորնթաթաթաթացիցիցիցինենենեներուն գրած իր 2րուն գրած իր 2րուն գրած իր 2րուն գրած իր 2----րդրդրդրդ        նանանանամամամամակին կին կին կին 
մէջ, ուր կմէջ, ուր կմէջ, ուր կմէջ, ուր կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,Մեր պարՄեր պարՄեր պարՄեր պարծանծանծանծանքը հիմքը հիմքը հիմքը հիմնուած է մեր գինուած է մեր գինուած է մեր գինուած է մեր գի----
տակտակտակտակցուցուցուցութեան այնթեան այնթեան այնթեան այն    վկավկավկավկայույույույութեան վրայ, թէ մեր ընթեան վրայ, թէ մեր ընթեան վրայ, թէ մեր ընթեան վրայ, թէ մեր ընթացթացթացթացքը քը քը քը 
աշաշաշաշխարխարխարխարհի մէջ եւ մահի մէջ եւ մահի մէջ եւ մահի մէջ եւ մանանանանաւանդ ձեւանդ ձեւանդ ձեւանդ ձեզի հանզի հանզի հանզի հանդէպ եղած է Ասդէպ եղած է Ասդէպ եղած է Ասդէպ եղած է Աս----



 

www.hygradaran.com 334 

տուտուտուտուծոյ առծոյ առծոյ առծոյ առջեւ մաջեւ մաջեւ մաջեւ մաքուր եւ անքուր եւ անքուր եւ անքուր եւ անկեղծկեղծկեղծկեղծ, , , , ոոոո´́́́չ թէ մարդչ թէ մարդչ թէ մարդչ թէ մարդկակակակային յին յին յին 
իմասիմասիմասիմաստուտուտուտութեամբ, այլ Աստթեամբ, այլ Աստթեամբ, այլ Աստթեամբ, այլ Աստուաուաուաուածածածածային շնորհյին շնորհյին շնորհյին շնորհքովքովքովքով» » » » (Ա.12)(Ա.12)(Ա.12)(Ա.12)::::    

ՄարՄարՄարՄարդիկ սոդիկ սոդիկ սոդիկ սովովովովորարարարաբար երբ իրենցբար երբ իրենցբար երբ իրենցբար երբ իրենցմէմէմէմէ    դուրս ուդուրս ուդուրս ուդուրս ուրիշրիշրիշրիշնենենենե----
րով կը պարրով կը պարրով կը պարրով կը պարծեծեծեծենան, ոնան, ոնան, ոնան, ո´́́́չ թէ ՈՒչ թէ ՈՒչ թէ ՈՒչ թէ ՈՒՐԻՇՐԻՇՐԻՇՐԻՇՆԵՆԵՆԵՆԵՐՈՒՆ ՀԱՐՈՒՆ ՀԱՐՈՒՆ ՀԱՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ կը ՄԱՐ կը ՄԱՐ կը ՄԱՐ կը 
պարպարպարպարծեծեծեծենան, այլ ունան, այլ ունան, այլ ունան, այլ ուրիշրիշրիշրիշնենենեներովրովրովրով    ԻՐԵՆՑ ՀԱԻՐԵՆՑ ՀԱԻՐԵՆՑ ՀԱԻՐԵՆՑ ՀԱՄԱՐ կը պարՄԱՐ կը պարՄԱՐ կը պարՄԱՐ կը պար----
ծեծեծեծենաննաննաննան::::    Եթէ մարԵթէ մարԵթէ մարԵթէ մարդիկ կը յիդիկ կը յիդիկ կը յիդիկ կը յիշեն շեն շեն շեն այս կամ այն անձայս կամ այն անձայս կամ այն անձայս կամ այն անձնանանանաւուուուո----
րուրուրուրութեան հետ իրենց ծաթեան հետ իրենց ծաթեան հետ իրենց ծաթեան հետ իրենց ծանօնօնօնօթութութութութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը    կամ հանկամ հանկամ հանկամ հանդիդիդիդիպուպուպուպումը,մը,մը,մը,    
երբ կը խօերբ կը խօերբ կը խօերբ կը խօսին այս կամ այն անսին այս կամ այն անսին այս կամ այն անսին այս կամ այն անձին հետձին հետձին հետձին հետ    իրենց բաիրենց բաիրենց բաիրենց բարերերերեկակակակա----
մումումումութեան կամ մտերթեան կամ մտերթեան կամ մտերթեան կամ մտերմումումումութեան ասթեան ասթեան ասթեան աստիտիտիտիճաճաճաճանին մանին մանին մանին մասին եւ սին եւ սին եւ սին եւ 
զայն պարզայն պարզայն պարզայն պարծանծանծանծանքի նիւթ կը դարձքի նիւթ կը դարձքի նիւթ կը դարձքի նիւթ կը դարձնեն, ոնեն, ոնեն, ոնեն, ո´́́́չ թէ այն միւչ թէ այն միւչ թէ այն միւչ թէ այն միւսը սը սը սը 
բարձբարձբարձբարձրացրացրացրացնենենենելուլուլուլու    հահահահամար կմար կմար կմար կ’’’’ըըըընեն, այլ՝ իրենք զինեն, այլ՝ իրենք զինեն, այլ՝ իրենք զինեն, այլ՝ իրենք զիրենքրենքրենքրենք::::    

ՏարՏարՏարՏարբեբեբեբերուրուրուրութիւնը կը կաթիւնը կը կաթիւնը կը կաթիւնը կը կայայայայանայ հոն որ մինչ ինքնայ հոն որ մինչ ինքնայ հոն որ մինչ ինքնայ հոն որ մինչ ինքզինք զինք զինք զինք 
բարձբարձբարձբարձրացրացրացրացնենենենելուլուլուլու    մտամտամտամտահոգ մարհոգ մարհոգ մարհոգ մարդուն հադուն հադուն հադուն համար պարմար պարմար պարմար պարծանծանծանծանքը քը քը քը 
ներներներներկակակակայի գործն է, սեյի գործն է, սեյի գործն է, սեյի գործն է, սեփափափափական անկան անկան անկան անմիմիմիմիջաջաջաջական շական շական շական շահեհեհեհերու հարու հարու հարու հա----
մար,մար,մար,մար,    ուուուուրիշրիշրիշրիշնենենեները բարձրը բարձրը բարձրը բարձրացրացրացրացնենենենելու ձգտող մարլու ձգտող մարլու ձգտող մարլու ձգտող մարդուն հադուն հադուն հադուն հա----
մարմարմարմար    պարպարպարպարծանծանծանծանքը պայքը պայքը պայքը պայմամամամանանանանաւորւորւորւորուած չէ ներուած չէ ներուած չէ ներուած չէ ներկայ կեանկայ կեանկայ կեանկայ կեան----
քով, ոչ ալ անձքով, ոչ ալ անձքով, ոչ ալ անձքով, ոչ ալ անձնանանանական մտական մտական մտական մտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներովրովրովրով::::    Անոր Անոր Անոր Անոր 
մտամտամտամտահայհայհայհայեացեացեացեացքը աւեքը աւեքը աւեքը աւելի հելի հելի հելի հեռուն կռուն կռուն կռուն կ’’’’երերերերթայթայթայթայ::::    ,,,,Ձեր պարՁեր պարՁեր պարՁեր պարծանքն ծանքն ծանքն ծանքն 
ենք մենք.ենք մենք.ենք մենք.ենք մենք.----    կկկկ’’’’ըսէ Առաքըսէ Առաքըսէ Առաքըսէ Առաքեաեաեաեալը,լը,լը,լը,----    եւ դուք ալ մեր պարեւ դուք ալ մեր պարեւ դուք ալ մեր պարեւ դուք ալ մեր պարծանծանծանծան----
քը պիքը պիքը պիքը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլաք մեր Տիլաք մեր Տիլաք մեր Տիլաք մեր Տիրոջ Յիրոջ Յիրոջ Յիրոջ Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսի օրըսի օրըսի օրըսի օրը» » » » 
((((Բ.Կր 1.14)Բ.Կր 1.14)Բ.Կր 1.14)Բ.Կր 1.14)::::    

Այս պԱյս պԱյս պԱյս պարարարարծանծանծանծանքը կաքը կաքը կաքը կարերերերելի է միայնլի է միայնլի է միայնլի է միայն    այն ատեն, երբ այն ատեն, երբ այն ատեն, երբ այն ատեն, երբ 
մարմարմարմարդը կը վարժդը կը վարժդը կը վարժդը կը վարժուի իր ընուի իր ընուի իր ընուի իր ընկեկեկեկերոջ, իր հարոջ, իր հարոջ, իր հարոջ, իր հաւաւաւաւատատատատակից եղկից եղկից եղկից եղբօր բօր բօր բօր 
եւ իր նմանեւ իր նմանեւ իր նմանեւ իր նմաննենենեներուն նարուն նարուն նարուն նայեյեյեյելու այնլու այնլու այնլու այնպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս պիպէս պիպէս պիպէս պիտի նատի նատի նատի նա----
յէր իր սեյէր իր սեյէր իր սեյէր իր սեփափափափական ընկան ընկան ընկան ընտատատատանինինինիքի անքի անքի անքի անդադադադամինմինմինմին::::    Եթէ երԵթէ երԵթէ երԵթէ երբեք բեք բեք բեք 
ծնողծնողծնողծնողքի մը պարքի մը պարքի մը պարքի մը պարծանծանծանծանքը իր զաքը իր զաքը իր զաքը իր զաւաւաւաւակին հակին հակին հակին համար անմար անմար անմար անշաշաշաշա----
հախնհախնհախնհախնդիր է որոշ չադիր է որոշ չադիր է որոշ չադիր է որոշ չափով, եւ հիմնփով, եւ հիմնփով, եւ հիմնփով, եւ հիմնուած միայն սիուած միայն սիուած միայն սիուած միայն սիրոյ րոյ րոյ րոյ 
վրայ,վրայ,վրայ,վրայ,        նոյնոյնոյնոյնը պէտք է ըլնը պէտք է ըլնը պէտք է ըլնը պէտք է ըլլայ ոելայ ոելայ ոելայ ոեւէ հաւէ հաւէ հաւէ հաւաւաւաւատացտացտացտացեալ՝եալ՝եալ՝եալ՝    ուուուուրիշ րիշ րիշ րիշ 
հահահահաւաւաւաւատացտացտացտացեաեաեաեալի մը հալի մը հալի մը հալի մը համարմարմարմար::::    ՆոյՆոյՆոյՆոյնիսկ աւենիսկ աւենիսկ աւենիսկ աւելիլիլիլի´́́́նննն::::    Մեր եղՄեր եղՄեր եղՄեր եղ----
բայրբայրբայրբայրնենենեները մեր պարրը մեր պարրը մեր պարրը մեր պարծանծանծանծանքը կքը կքը կքը կ’’’’ըլըլըլըլլան միայն այն ատեն՝լան միայն այն ատեն՝լան միայն այն ատեն՝լան միայն այն ատեն՝    
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երբ զաերբ զաերբ զաերբ զանոնք կը նոյնոնք կը նոյնոնք կը նոյնոնք կը նոյնացնացնացնացնենք մեր աննենք մեր աննենք մեր աննենք մեր անձին հետ. այձին հետ. այձին հետ. այձին հետ. այսինքսինքսինքսինքն, ն, ն, ն, 
երերերերբոր զաբոր զաբոր զաբոր զանոնք կը սինոնք կը սինոնք կը սինոնք կը սիրենք մեր անրենք մեր անրենք մեր անրենք մեր անձին պէս, ինչձին պէս, ինչձին պէս, ինչձին պէս, ինչպէս պէս պէս պէս 
աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային օյին օյին օյին օ----րէնրէնրէնրէնքը կքը կքը կքը կ’’’’ուուուուզէ որ սիզէ որ սիզէ որ սիզէ որ սիրենք զարենք զարենք զարենք զանոնքնոնքնոնքնոնք::::        

    
ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ՊԱՐԾԱՆՔԸ ԱՍՏՈՒԱԾ ԻՆՔ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ՊԱՐԾԱՆՔԸ ԱՍՏՈՒԱԾ ԻՆՔ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ՊԱՐԾԱՆՔԸ ԱՍՏՈՒԱԾ ԻՆՔ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ՊԱՐԾԱՆՔԸ ԱՍՏՈՒԱԾ ԻՆՔ 

ՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱՅՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱՅՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱՅՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱՅ    
    
ՆաՆաՆաՆախորդ բոխորդ բոխորդ բոխորդ բոլորլորլորլոր    հասհասհասհաստատատատատումտումտումտումնենենեները ինքրը ինքրը ինքրը ինքնին ցոյց կու նին ցոյց կու նին ցոյց կու նին ցոյց կու 

տատատատային, թէ Ասյին, թէ Ասյին, թէ Ասյին, թէ Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ հաւաւաւաւատատատատացողցողցողցող    մարմարմարմարդուն հադուն հադուն հադուն համարմարմարմար    իր իր իր իր 
ամամամամրուրուրուրութեան խաթեան խաթեան խաթեան խարիսրիսրիսրիսխը,խը,խը,խը,            իր նեիր նեիր նեիր նեղուղուղուղութեանց ամոթեանց ամոթեանց ամոթեանց ամոքիքիքիքիչը,չը,չը,չը,    իր իր իր իր 
հահահահաւատւատւատւատքին սնուքին սնուքին սնուքին սնուցիցիցիցիչը եւ իր սիչը եւ իր սիչը եւ իր սիչը եւ իր սիրոյն արրոյն արրոյն արրոյն արծարծարծարծարծոծոծոծողը Աստղը Աստղը Աստղը Աստ----
ուած ինք է, Յիուած ինք է, Յիուած ինք է, Յիուած ինք է, Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսի միսի միսի միսի միջոջոջոջոցաւցաւցաւցաւ::::    ՆոյՆոյՆոյՆոյնինքն հանինքն հանինքն հանինքն հա----
ւաւաւաւատացտացտացտացեալ մարեալ մարեալ մարեալ մարդուն առ Աստդուն առ Աստդուն առ Աստդուն առ Աստուած կոուած կոուած կոուած կոչուչուչուչումը, համը, համը, համը, հաւատւատւատւատքի քի քի քի 
ամամամամբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանքը եւ փրկուքը եւ փրկուքը եւ փրկուքը եւ փրկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը    ԱսԱսԱսԱստոտոտոտոււււծոյ գործն են, ծոյ գործն են, ծոյ գործն են, ծոյ գործն են, 
անոր ձրի պարանոր ձրի պարանոր ձրի պարանոր ձրի պարգեգեգեգեւըւըւըւը::::    ՊօՊօՊօՊօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ կը շեշեալ կը շեշեալ կը շեշեալ կը շեշտէ թէ տէ թէ տէ թէ տէ թէ 
ԱստԱստԱստԱստուած իր փրկուուած իր փրկուուած իր փրկուուած իր փրկութիւնը հաթիւնը հաթիւնը հաթիւնը հաւաւաւաւատացտացտացտացեալ մարեալ մարեալ մարեալ մարդուն կու դուն կու դուն կու դուն կու 
տայ ոտայ ոտայ ոտայ ո´́́́չ որչ որչ որչ որպէս մարպէս մարպէս մարպէս մարդոց արդոց արդոց արդոց արժաժաժաժանինինինիքին արքին արքին արքին արդիւնդիւնդիւնդիւնքը, այլ որքը, այլ որքը, այլ որքը, այլ որ----
պէս շնորհք, որպէս շնորհք, որպէս շնորհք, որպէս շնորհք, որպէս ձրի պարպէս ձրի պարպէս ձրի պարպէս ձրի պարգեւ, ՈՐգեւ, ՈՐգեւ, ՈՐգեւ, ՈՐՊԷՍՊԷՍՊԷՍՊԷՍԶԻ ՈԵԶԻ ՈԵԶԻ ՈԵԶԻ ՈԵՒԷ ՄԷՒԷ ՄԷՒԷ ՄԷՒԷ ՄԷ----
ԿԸ ՉՊԱՐԿԸ ՉՊԱՐԿԸ ՉՊԱՐԿԸ ՉՊԱՐԾԵԾԵԾԵԾԵՆԱՅ (Եփ 2.9)ՆԱՅ (Եփ 2.9)ՆԱՅ (Եփ 2.9)ՆԱՅ (Եփ 2.9)::::    

ՊարՊարՊարՊարծանծանծանծանքքքքի մեր տեի մեր տեի մեր տեի մեր տեսած բոսած բոսած բոսած բոլոր երելոր երելոր երելոր երեւոյթւոյթւոյթւոյթնենենեներըրըրըրը    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտու----
ծոյ խոծոյ խոծոյ խոծոյ խորունկ դրոշրունկ դրոշրունկ դրոշրունկ դրոշմը կը կրեն իրենց վրայ եւ շատ բնամը կը կրեն իրենց վրայ եւ շատ բնամը կը կրեն իրենց վրայ եւ շատ բնամը կը կրեն իրենց վրայ եւ շատ բնա----
կակակականանանանաբար այդ բոբար այդ բոբար այդ բոբար այդ բոլոլոլոլորին ընդրին ընդրին ընդրին ընդմէմէմէմէջէն Աստջէն Աստջէն Աստջէն Աստուած ինքն է իսուած ինքն է իսուած ինքն է իսուած ինքն է իս----
կակակակական պարկան պարկան պարկան պարծանծանծանծանքի առարքի առարքի առարքի առարկան, ինչկան, ինչկան, ինչկան, ինչպէս Երեմպէս Երեմպէս Երեմպէս Երեմիա մարիա մարիա մարիա մար----
գագագագարէն կրէն կրէն կրէն կ’’’’ընդգընդգընդգընդգծէ. ծէ. ծէ. ծէ. ,,,,Ով որ կը պարՈվ որ կը պարՈվ որ կը պարՈվ որ կը պարծեծեծեծենայ՝նայ՝նայ՝նայ՝    ՏիՏիՏիՏիրոջրոջրոջրոջմով թող մով թող մով թող մով թող 
պարպարպարպարծեծեծեծենայնայնայնայ» » » » (Եր 9.24)(Եր 9.24)(Եր 9.24)(Եր 9.24)::::    

ԱյԱյԱյԱյսօր եթէ մենք ալ խասօր եթէ մենք ալ խասօր եթէ մենք ալ խասօր եթէ մենք ալ խաչը դարձչը դարձչը դարձչը դարձնենք մեր պարնենք մեր պարնենք մեր պարնենք մեր պարծանծանծանծան----
քի առարքի առարքի առարքի առարկան, անիկան, անիկան, անիկան, անիկա մեկա մեկա մեկա մեզի հազի հազի հազի համար կը դառմար կը դառմար կը դառմար կը դառնայ մահնայ մահնայ մահնայ մահ----
ուան տեղ՝ Քրիսուան տեղ՝ Քրիսուան տեղ՝ Քրիսուան տեղ՝ Քրիստոտոտոտոսով կեանք, մեր տկասով կեանք, մեր տկասով կեանք, մեր տկասով կեանք, մեր տկարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները րը րը րը 
փոփոփոփոխախախախարիրիրիրինող Ասնող Ասնող Ասնող Աստուտուտուտուծոյ զօծոյ զօծոյ զօծոյ զօրուրուրուրութիւն,թիւն,թիւն,թիւն,    մեր վիշմեր վիշմեր վիշմեր վիշտետետետերը փարը փարը փարը փա----
րարարարատող եւ մեր նետող եւ մեր նետող եւ մեր նետող եւ մեր նեղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները խնդուրը խնդուրը խնդուրը խնդութեամբ վարթեամբ վարթեամբ վարթեամբ վարձատձատձատձատ----
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րող կեանրող կեանրող կեանրող կեանքի ծառ, մեր եղքի ծառ, մեր եղքի ծառ, մեր եղքի ծառ, մեր եղբայրբայրբայրբայրնենենեներուն հանրուն հանրուն հանրուն հանդէպ սիդէպ սիդէպ սիդէպ սիրոյ ուրոյ ուրոյ ուրոյ ու----
սուսուսուսուցիչցիչցիչցիչ    եւ Ասեւ Ասեւ Ասեւ Աստուտուտուտուծոյ սիծոյ սիծոյ սիծոյ սիրոյն կենրոյն կենրոյն կենրոյն կենդադադադանի յունի յունի յունի յուշաշաշաշարարրարրարրար::::    

ԻսԻսԻսԻսկակակակապէս, ուպէս, ուպէս, ուպէս, ուրեմն,րեմն,րեմն,րեմն,    միմիմիմիակ բաակ բաակ բաակ բանը՝նը՝նը՝նը՝    որով պէտք է պարորով պէտք է պարորով պէտք է պարորով պէտք է պար----
ծեծեծեծենանքնանքնանքնանք::::    
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ԳԻՒՏԳԻՒՏԳԻՒՏԳԻՒՏ    ԽԱՉԻԽԱՉԻԽԱՉԻԽԱՉԻ    

    
,,,,Զոր հրէԶոր հրէԶոր հրէԶոր հրէիցն ծածկիցն ծածկիցն ծածկիցն ծածկեալ զանեալ զանեալ զանեալ զանթաքթաքթաքթաքչեչեչեչելի զգանձն, լի զգանձն, լի զգանձն, լի զգանձն,     

փափափափափաքփաքփաքփաքմամբ թամամբ թամամբ թամամբ թագուգուգուգուհհհհւոյն փայտ կեւոյն փայտ կեւոյն փայտ կեւոյն փայտ կենաց յայտնաց յայտնաց յայտնաց յայտնենենենե----
ցաւցաւցաւցաւ»»»»::::    

ՇարականՇարականՇարականՇարական    
    
ԱյԱյԱյԱյսօր մեր եկեսօր մեր եկեսօր մեր եկեսօր մեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ սրբաւոյ սրբաւոյ սրբաւոյ սրբազան կազան կազան կազան կամարմարմարմարնենենեները անրը անրը անրը ան----

գամ մը եւս թնդագամ մը եւս թնդագամ մը եւս թնդագամ մը եւս թնդացին ուցին ուցին ուցին ուրախ եւ վեհ հնչիւնրախ եւ վեհ հնչիւնրախ եւ վեհ հնչիւնրախ եւ վեհ հնչիւննենենեներորորորովը այվը այվը այվը այ----
սօրսօրսօրսօրուան յաուան յաուան յաուան յատուկ շատուկ շատուկ շատուկ շարարարարականկանկանկաննենենեներուն, որոնք մերուն, որոնք մերուն, որոնք մերուն, որոնք մեզի կը բեզի կը բեզի կը բեզի կը բե----
րէրէրէրէին աւեին աւեին աւեին աւետիտիտիտիսը Փրկչասը Փրկչասը Փրկչասը Փրկչական կեկան կեկան կեկան կենանանանարար Խարար Խարար Խարար Խաչի գիւչի գիւչի գիւչի գիւտին, եւ տին, եւ տին, եւ տին, եւ 
փառփառփառփառքքքքը անոր՝ մեռը անոր՝ մեռը անոր՝ մեռը անոր՝ մեռեալ պաեալ պաեալ պաեալ պատանիտանիտանիտանիին յաին յաին յաին յարուրուրուրութեան հրաթեան հրաթեան հրաթեան հրաշաշաշաշա----
լի դրուալի դրուալի դրուալի դրուագին ընդգին ընդգին ընդգին ընդմէմէմէմէջէնջէնջէնջէն::::    ԽաԽաԽաԽաչը այչը այչը այչը այսօր կրկին կը դառսօր կրկին կը դառսօր կրկին կը դառսօր կրկին կը դառնայ նայ նայ նայ 
մեր ումեր ումեր ումեր ուշադշադշադշադրուրուրուրութեան կեդթեան կեդթեան կեդթեան կեդրորորորոնը, իր վրայ կնը, իր վրայ կնը, իր վրայ կնը, իր վրայ կ’’’’ամամամամփոփոփոփոփէ ու կը փէ ու կը փէ ու կը փէ ու կը 
կեդկեդկեդկեդրորորորոնացնացնացնացնէնէնէնէ        մեր մտամեր մտամեր մտամեր մտածումծումծումծումնենենեները. եւ բնարը. եւ բնարը. եւ բնարը. եւ բնական երեկան երեկան երեկան երեւոյթ ւոյթ ւոյթ ւոյթ 
մըն է ասիմըն է ասիմըն է ասիմըն է ասիկա, որովկա, որովկա, որովկա, որովհեհեհեհետեւ նիւտեւ նիւտեւ նիւտեւ նիւթաթաթաթական այս աշկան այս աշկան այս աշկան այս աշխարխարխարխարհին հին հին հին 
մէմէմէմէջէնջէնջէնջէն    մեր Տէմեր Տէմեր Տէմեր Տէրը որրը որրը որրը որպէս նիւպէս նիւպէս նիւպէս նիւթաթաթաթական գոկան գոկան գոկան գոյույույույութիւն զայն թիւն զայն թիւն զայն թիւն զայն 
միայն թոմիայն թոմիայն թոմիայն թողուց մեղուց մեղուց մեղուց մեզիզիզիզի::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի համսի համսի համսի համբարբարբարբարձուձուձուձումէն ետք համէն ետք համէն ետք համէն ետք հաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալներներներներ    
իրենց անմիրենց անմիրենց անմիրենց անմխիխիխիխիթար վիթար վիթար վիթար վիճաճաճաճակին մէջ կրցան գիւկին մէջ կրցան գիւկին մէջ կրցան գիւկին մէջ կրցան գիւտը ընել տը ընել տը ընել տը ընել 
խախախախաչին կառչին կառչին կառչին կառչեչեչեչելու գալու գալու գալու գաղաղաղաղափափափափարինրինրինրին::::    ----ԽաչԽաչԽաչԽաչեաեաեաեալին տեղ՝ Խալին տեղ՝ Խալին տեղ՝ Խալին տեղ՝ Խաչըչըչըչը::::    
Եւ, ահաԵւ, ահաԵւ, ահաԵւ, ահաւաւաւաւասիկ, մարսիկ, մարսիկ, մարսիկ, մարդդդդիկ փրկուիկ փրկուիկ փրկուիկ փրկութեան որթեան որթեան որթեան որպէս շօպէս շօպէս շօպէս շօշաշաշաշափեփեփեփելի լի լի լի 
գրագրագրագրաւաւաւաւական եւ յաղկան եւ յաղկան եւ յաղկան եւ յաղթաթաթաթանանանանակի որկի որկի որկի որպէս անպէս անպէս անպէս անխորխորխորխորտատատատակեկեկեկելի զէնք լի զէնք լի զէնք լի զէնք 
ընընընընդուդուդուդունենենենեցին Խացին Խացին Խացին Խաչը,չը,չը,չը,    եւ զայն միեւ զայն միեւ զայն միեւ զայն մի´́́́շտ ուշտ ուշտ ուշտ ունենենենեցան իրենց ցան իրենց ցան իրենց ցան իրենց 
մտքին ու հոգիմտքին ու հոգիմտքին ու հոգիմտքին ու հոգիին մէջ,ին մէջ,ին մէջ,ին մէջ,    իրենց շրթնեիրենց շրթնեիրենց շրթնեիրենց շրթներուն վրայ եւ կուրծրուն վրայ եւ կուրծրուն վրայ եւ կուրծրուն վրայ եւ կուրծ----
քեքեքեքերուն վրայ կախրուն վրայ կախրուն վրայ կախրուն վրայ կախուածուածուածուած::::    

ՍաՍաՍաՍակայն մարկայն մարկայն մարկայն մարդիկ չգոդիկ չգոդիկ չգոդիկ չգոհահահահացան միայն Խացան միայն Խացան միայն Խացան միայն Խաչին նչին նչին նչին ներշներշներշներշն----
չած գաչած գաչած գաչած գաղաղաղաղափափափափարորորորովը եւ պարվը եւ պարվը եւ պարվը եւ պարգեգեգեգեւած հուած հուած հուած հոգեգեգեգեկան ոյկան ոյկան ոյկան ոյժոժոժոժովը, այլ վը, այլ վը, այլ վը, այլ 
ուուուուզեզեզեզեցին գտնել բուն իսկ խացին գտնել բուն իսկ խացին գտնել բուն իսկ խացին գտնել բուն իսկ խաչաչաչաչափայփայփայփայտը, որուն վրայ էր տը, որուն վրայ էր տը, որուն վրայ էր տը, որուն վրայ էր 



 

www.hygradaran.com 338 

բարձբարձբարձբարձրարարարացած Աստցած Աստցած Աստցած Աստուաուաուաուածործործործորդին՝ փրկադին՝ փրկադին՝ փրկադին՝ փրկագորգորգորգործուծուծուծութեթեթեթեաաաան որն որն որն որ----
պէս գեպէս գեպէս գեպէս գերարարարագոյն զոհգոյն զոհգոյն զոհգոյն զոհ::::    Բայց ԽաԲայց ԽաԲայց ԽաԲայց Խաչը առաչը առաչը առաչը առաջին իսկ օրէն անջին իսկ օրէն անջին իսկ օրէն անջին իսկ օրէն ան----
հեհեհեհետատատատացած էր. հրեայ քացած էր. հրեայ քացած էր. հրեայ քացած էր. հրեայ քահահահահանանանանայայայայապետպետպետպետնենենեներ ու իշր ու իշր ու իշր ու իշխանխանխանխաններ ներ ներ ներ 
կակակակամեմեմեմենանանանալով ի սպառ մոլով ի սպառ մոլով ի սպառ մոլով ի սպառ մոռառառառացուցուցուցութեան մատթեան մատթեան մատթեան մատնել Յինել Յինել Յինել Յիսուսուսուսուսի սի սի սի 
անուանուանուանունը,նը,նը,նը,    ջաջաջաջանանանանացած էին ոեցած էին ոեցած էին ոեցած էին ոեւէ յիւէ յիւէ յիւէ յիշաշաշաշատակ չթոտակ չթոտակ չթոտակ չթողուլ անղուլ անղուլ անղուլ անկէ. կէ. կէ. կէ. 
այդ պատայդ պատայդ պատայդ պատճաճաճաճառով ալ, թառով ալ, թառով ալ, թառով ալ, թաղել տուած էին խաղել տուած էին խաղել տուած էին խաղել տուած էին խաչաչաչաչափայփայփայփայտը տը տը տը 
ԳողԳողԳողԳողգոգոգոգոթաթաթաթայի մօտ գտնուող աղյի մօտ գտնուող աղյի մօտ գտնուող աղյի մօտ գտնուող աղբիւսբիւսբիւսբիւսնենենեներուն տակրուն տակրուն տակրուն տակ::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոնտոնտոնտոնեայ հաեայ հաեայ հաեայ հաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալներ չէներ չէներ չէներ չէին ին ին ին հահահահամարմարմարմարձաձաձաձակեր կեր կեր կեր 
ԽաԽաԽաԽաչը փնտռեչը փնտռեչը փնտռեչը փնտռելու ձեռլու ձեռլու ձեռլու ձեռնարնարնարնարկել, որովկել, որովկել, որովկել, որովհեհեհեհետեւ քրիստեւ քրիստեւ քրիստեւ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէուուուու----
թեան դէմ խիստ հաթեան դէմ խիստ հաթեան դէմ խիստ հաթեան դէմ խիստ հալալալալածանք մըն էր ծածանք մըն էր ծածանք մըն էր ծածանք մըն էր ծաւաւաւաւալածլածլածլած    ՀրէՀրէՀրէՀրէասասասաս----
տատատատանի մէջ. այննի մէջ. այննի մէջ. այննի մէջ. այնքան, որ նոյքան, որ նոյքան, որ նոյքան, որ նոյնիսկ արնիսկ արնիսկ արնիսկ արգիլգիլգիլգիլուած էր արուած էր արուած էր արուած էր արտատատատա----
սասասասանել Քրիսնել Քրիսնել Քրիսնել Քրիստոտոտոտոսի անուսի անուսի անուսի անունընընընը::::    

ԱյսԱյսԱյսԱյսպիպիպիպիսի պայսի պայսի պայսի պայմանմանմանմաննենենեներու ներրու ներրու ներրու ներքեւ, ահա,քեւ, ահա,քեւ, ահա,քեւ, ահա,    ԽաԽաԽաԽաչը մնաց չը մնաց չը մնաց չը մնաց 
թաղթաղթաղթաղուածուածուածուած    աղաղաղաղբաբաբաբակոյկոյկոյկոյտետետետերու տակ, մինրու տակ, մինրու տակ, մինրու տակ, մինչեւ 327 թուաչեւ 327 թուաչեւ 327 թուաչեւ 327 թուակակակականը,նը,նը,նը,        
երբ Կոսերբ Կոսերբ Կոսերբ Կոստանդտանդտանդտանդիիիիաաաանոս կայնոս կայնոս կայնոս կայսեր մայսեր մայսեր մայսեր մայրը՝ Հերը՝ Հերը՝ Հերը՝ Հեղիղիղիղինէ, ունէ, ունէ, ունէ, ուզեց անզեց անզեց անզեց ան----
պայպայպայպայման կերման կերման կերման կերպով երեպով երեպով երեպով երեւան հաւան հաւան հաւան հանել Քրիսնել Քրիսնել Քրիսնել Քրիստոտոտոտոսի արսի արսի արսի արեամբ եամբ եամբ եամբ 
սրբասրբասրբասրբագործգործգործգործուած խաուած խաուած խաուած խաչըչըչըչը::::    Եկաւ ԵրուԵկաւ ԵրուԵկաւ ԵրուԵկաւ Երուսասասասաղէմ, երղէմ, երղէմ, երղէմ, երկար ատեն կար ատեն կար ատեն կար ատեն 
հարհարհարհարցապնցապնցապնցապնդումդումդումդումներ կաներ կաներ կաներ կատարեց, մինտարեց, մինտարեց, մինտարեց, մինչեւ որ օր մը յաչեւ որ օր մը յաչեւ որ օր մը յաչեւ որ օր մը յաջջջջոոոողեղեղեղե----
ցաւ թաքսցաւ թաքսցաւ թաքսցաւ թաքստոտոտոտոցին գիցին գիցին գիցին գիտակ Յուտակ Յուտակ Յուտակ Յուդա անուն հրեայ մը խօդա անուն հրեայ մը խօդա անուն հրեայ մը խօդա անուն հրեայ մը խօ----
սեցսեցսեցսեցնել եւ իմանել եւ իմանել եւ իմանել եւ իմանալ վայնալ վայնալ վայնալ վայրըրըրըրը::::    ԱնԱնԱնԱնհուն ուհուն ուհուն ուհուն ուրարարարախուխուխուխութեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեց----
ուած, Հեուած, Հեուած, Հեուած, Հեղիղիղիղինէ Տինէ Տինէ Տինէ Տիկին անկին անկին անկին անմիմիմիմիջաջաջաջապէս մաքպէս մաքպէս մաքպէս մաքրել տուաւ աղրել տուաւ աղրել տուաւ աղրել տուաւ աղ----
բիւսբիւսբիւսբիւսնենենեները, որոնց մէրը, որոնց մէրը, որոնց մէրը, որոնց մէջէն երեջէն երեջէն երեջէն երեւան եկան երեք խաւան եկան երեք խաւան եկան երեք խաւան եկան երեք խաչաչաչաչափայփայփայփայ----
տեր. անոնցտեր. անոնցտեր. անոնցտեր. անոնցմէ մէմէ մէմէ մէմէ մէկը Փրկչակը Փրկչակը Փրկչակը Փրկչակակակականը պինը պինը պինը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլալալալար, իսկ ր, իսկ ր, իսկ ր, իսկ 
միւսմիւսմիւսմիւսնենենեները՝ երրը՝ երրը՝ երրը՝ երկու աւակու աւակու աւակու աւազակզակզակզակնենենեներուրուրուրունընընընը::::    Բայց ինչԲայց ինչԲայց ինչԲայց ինչպէ՞ս հասկպէ՞ս հասկպէ՞ս հասկպէ՞ս հասկ----
նալ թէ որն է անոնցնալ թէ որն է անոնցնալ թէ որն է անոնցնալ թէ որն է անոնցմէ Փրկչամէ Փրկչամէ Փրկչամէ Փրկչակակակականընընընը::::    Այս անեԱյս անեԱյս անեԱյս անելին առլին առլին առլին առջեւ ջեւ ջեւ ջեւ 
էին, երբ տեէին, երբ տեէին, երբ տեէին, երբ տեսան յուսան յուսան յուսան յուղարղարղարղարկակակակաւորւորւորւորնենենեներու տխուր թարու տխուր թարու տխուր թարու տխուր թափօր մը, փօր մը, փօր մը, փօր մը, 
որ կոր կոր կոր կ’’’’անցանցանցանցնէր աննէր աննէր աննէր անկէկէկէկէ::::    ----    ՅանՅանՅանՅանկարծ նոր գակարծ նոր գակարծ նոր գակարծ նոր գաղաղաղաղափար մը փայփար մը փայփար մը փայփար մը փայ----
լալալալատատատատակեց անոնց մտքին մէջկեց անոնց մտքին մէջկեց անոնց մտքին մէջկեց անոնց մտքին մէջ::::    Այն Այն Այն Այն ԽաԽաԽաԽաչը, որ սրբուած էր չը, որ սրբուած էր չը, որ սրբուած էր չը, որ սրբուած էր 
ՅիՅիՅիՅիսուսուսուսուսի արսի արսի արսի արեամբ, անեամբ, անեամբ, անեամբ, անշուշտ պիշուշտ պիշուշտ պիշուշտ պիտի ուտի ուտի ուտի ունենենենենար կենար կենար կենար կենանանանարար րար րար րար 
ու կենու կենու կենու կենդադադադանանանանացուցուցուցուցիչ ոյժ եւ կացիչ ոյժ եւ կացիչ ոյժ եւ կացիչ ոյժ եւ կարորորորողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւն::::    ----    ԿեԿեԿեԿեցուցուցուցուցին յուցին յուցին յուցին յու----
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ղարղարղարղարկակակակաւորւորւորւորնենենեներու թարու թարու թարու թափօփօփօփօրը,րը,րը,րը,    վերվերվերվերցուցուցուցուցին մեռցին մեռցին մեռցին մեռեալ պաեալ պաեալ պաեալ պատատատատա----
նին եւ կարնին եւ կարնին եւ կարնին եւ կարգով մօգով մօգով մօգով մօտետետետեցուցուցուցուցինցինցինցին    գտնուած խագտնուած խագտնուած խագտնուած խաչաչաչաչափայփայփայփայտետետետե----
րուն. եւ երբ անրուն. եւ երբ անրուն. եւ երբ անրուն. եւ երբ անկենկենկենկենդան մարդան մարդան մարդան մարմիմիմիմինը դրին երնը դրին երնը դրին երնը դրին երրորդրորդրորդրորդ    ԽաԽաԽաԽաչին չին չին չին 
վրայ, մարվրայ, մարվրայ, մարվրայ, մարդիկ զարդիկ զարդիկ զարդիկ զարհուհուհուհուրարարարախառն հիխառն հիխառն հիխառն հիացացացացմամբ դիմամբ դիմամբ դիմամբ դիտետետետեցինցինցինցին    թէ թէ թէ թէ 
ինչինչինչինչպէս կեանպէս կեանպէս կեանպէս կեանքի կոչքի կոչքի կոչքի կոչուեուեուեուեցաւ մեռցաւ մեռցաւ մեռցաւ մեռեալ պաեալ պաեալ պաեալ պատատատատանիննիննիննին::::    

ԱյսԱյսԱյսԱյսպէս, ահա,պէս, ահա,պէս, ահա,պէս, ահա,    ԽաԽաԽաԽաչը վերջչը վերջչը վերջչը վերջնանանանակակակականանանանապէս պարպպէս պարպպէս պարպպէս պարպուեուեուեուե----
ցաւ իր հին իմասցաւ իր հին իմասցաւ իր հին իմասցաւ իր հին իմաստէն,տէն,տէն,տէն,    դադդադդադդադրերերերեցաւ մացաւ մացաւ մացաւ մահու գորհու գորհու գորհու գործիք նկատծիք նկատծիք նկատծիք նկատ----
ուեուեուեուելէ եւ զգելէ եւ զգելէ եւ զգելէ եւ զգեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ նոր իմաստ. մերնոր իմաստ. մերնոր իմաստ. մերնոր իմաստ. մերկակակակացաւ ցաւ ցաւ ցաւ առիթ մաառիթ մաառիթ մաառիթ մահուհուհուհու    
կոկոկոկոչուչուչուչումըմըմըմը    եւ վեեւ վեեւ վեեւ վերարարարակոչկոչկոչկոչուեուեուեուեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ փայտ կեփայտ կեփայտ կեփայտ կենացնացնացնաց, , , , որոորոորոորո´́́́վ մավ մավ մավ մահահահահա----
ցու բնուցու բնուցու բնուցու բնութիւնը յաղթթիւնը յաղթթիւնը յաղթթիւնը յաղթուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ::::    ԽաԽաԽաԽաչը ինք դարչը ինք դարչը ինք դարչը ինք դարձաւ փրկիչ, ձաւ փրկիչ, ձաւ փրկիչ, ձաւ փրկիչ, 
եւ իրեւ իրեւ իրեւ իրմով կամով կամով կամով կատարտարտարտարուեուեուեուեցան այնցան այնցան այնցան այնքաքաքաքա՜՜՜՜ն հրաշքն հրաշքն հրաշքն հրաշքներ,ներ,ներ,ներ,    որոնցորոնցորոնցորոնցմէ մէ մէ մէ 
առաառաառաառաջինն էր միայն պաջինն էր միայն պաջինն էր միայն պաջինն էր միայն պատանիտանիտանիտանիին յաին յաին յաին յարուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոնտոնտոնտոնեայ պաեայ պաեայ պաեայ պատտտտմումումումութեան մէջ խաթեան մէջ խաթեան մէջ խաթեան մէջ խաչը եղաւ դրօչը եղաւ դրօչը եղաւ դրօչը եղաւ դրօշը շը շը շը 
յաղյաղյաղյաղթութութութութեան եւ զէննթեան եւ զէննթեան եւ զէննթեան եւ զէնն        անվանվանվանվթար՝թար՝թար՝թար՝        ընդընդընդընդդէմ հադէմ հադէմ հադէմ հակակակակառառառառակակակակա----
մարմարմարմարտինտինտինտին::::    Ան դարԱն դարԱն դարԱն դարձաւ այն զիձաւ այն զիձաւ այն զիձաւ այն զինաննաննաննանշաշաշաշանը՝ զոր Կոսնը՝ զոր Կոսնը՝ զոր Կոսնը՝ զոր Կոստանդտանդտանդտանդիիիի----
աաաանոս Մեծ դրոշնոս Մեծ դրոշնոս Մեծ դրոշնոս Մեծ դրոշմել տուաւ իր ամմել տուաւ իր ամմել տուաւ իր ամմել տուաւ իր ամբողջ բաբողջ բաբողջ բաբողջ բանանանանակին զէնկին զէնկին զէնկին զէնքեքեքեքե----
րուն վրայ, որուն շնորրուն վրայ, որուն շնորրուն վրայ, որուն շնորրուն վրայ, որուն շնորհիւ միայն կրցաւ ապահիւ միայն կրցաւ ապահիւ միայն կրցաւ ապահիւ միայն կրցաւ ապահոհոհոհովել յաղվել յաղվել յաղվել յաղ----
թաթաթաթանանանանակըկըկըկը::::    ԵւԵւԵւԵւ, , , , ի վերի վերի վերի վերջոյ, Խաջոյ, Խաջոյ, Խաջոյ, Խաչը եղաւ առարչը եղաւ առարչը եղաւ առարչը եղաւ առարկայ յարկայ յարկայ յարկայ յարգանգանգանգանքի քի քի քի 
եւ պաշեւ պաշեւ պաշեւ պաշտատատատամունմունմունմունքի, գեքի, գեքի, գեքի, գերարարարագոյն՝ Աստգոյն՝ Աստգոյն՝ Աստգոյն՝ Աստուաուաուաուածածածածային զոյին զոյին զոյին զոհահահահագորգորգորգոր----
ծուծուծուծումի միմի միմի միմի միջոց եւ փրկուջոց եւ փրկուջոց եւ փրկուջոց եւ փրկութեան առիթ ըլթեան առիթ ըլթեան առիթ ըլթեան առիթ ըլլալալալալուն հալուն հալուն հալուն համարմարմարմար::::    
ՄարՄարՄարՄարդիկ զայն նկադիկ զայն նկադիկ զայն նկադիկ զայն նկատետետետեցին ցին ցին ցին ,,,,ապաապաապաապաւէն եւ յոյսւէն եւ յոյսւէն եւ յոյսւէն եւ յոյս    հահահահաւաւաւաւատատատատացեցեցեցե----
լոցլոցլոցլոց».».».».    իրենց կեանիրենց կեանիրենց կեանիրենց կեանքին մէջ միայն անոքին մէջ միայն անոքին մէջ միայն անոքին մէջ միայն անո´́́́ր վստար վստար վստար վստահեհեհեհեցանցանցանցան    եւեւեւեւ    
անով զրահանով զրահանով զրահանով զրահուած՝ կրցան հասուած՝ կրցան հասուած՝ կրցան հասուած՝ կրցան հասնիլ յաղնիլ յաղնիլ յաղնիլ յաղթաթաթաթանանանանակինկինկինկին::::    

Երբ պահ մը կԵրբ պահ մը կԵրբ պահ մը կԵրբ պահ մը կ’’’’անդանդանդանդրարարարադառդառդառդառնանք այս ճշմարնանք այս ճշմարնանք այս ճշմարնանք այս ճշմարտուտուտուտու----
թեանց, անթեանց, անթեանց, անթեանց, անմիմիմիմիջաջաջաջապէս մեր միտպէս մեր միտպէս մեր միտպէս մեր միտքը կքը կքը կքը կ’’’’երերերերթայ դէթայ դէթայ դէթայ դէպի անցպի անցպի անցպի անցեալ եալ եալ եալ 
էջեէջեէջեէջերը Հայ պատրը Հայ պատրը Հայ պատրը Հայ պատմումումումութեան, ու մենք հարց կու տանք մեթեան, ու մենք հարց կու տանք մեթեան, ու մենք հարց կու տանք մեթեան, ու մենք հարց կու տանք մե----
զի.զի.զի.զի.    աշխաշխաշխաշխարարարարհի մէջհի մէջհի մէջհի մէջ        ո՞ր մէկ ազո՞ր մէկ ազո՞ր մէկ ազո՞ր մէկ ազգը աւեգը աւեգը աւեգը աւելի հալի հալի հալի հաւաւաւաւատատատատարիմ եւրիմ եւրիմ եւրիմ եւ    
աւեաւեաւեաւելի լի լի լի կապկապկապկապուած մնաց Խաուած մնաց Խաուած մնաց Խաուած մնաց Խաչին, քան մեր ազչին, քան մեր ազչին, քան մեր ազչին, քան մեր ազգըգըգըգը::::        Հայ ժոՀայ ժոՀայ ժոՀայ ժո----
ղողողողովուրվուրվուրվուրդը առադը առադը առադը առաջին իսկ օրէն գիտջին իսկ օրէն գիտջին իսկ օրէն գիտջին իսկ օրէն գիտցաւ արցաւ արցաւ արցաւ արժաժաժաժանի յարնի յարնի յարնի յար----
գանքն ու պաշգանքն ու պաշգանքն ու պաշգանքն ու պաշտատատատամունմունմունմունքըքըքըքը        ընընընընծածածածայել անոր, անոր մէջ յել անոր, անոր մէջ յել անոր, անոր մէջ յել անոր, անոր մէջ 
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տեստեստեստեսնենենենելով իր փրկուլով իր փրկուլով իր փրկուլով իր փրկութեան եւ գոթեան եւ գոթեան եւ գոթեան եւ գոյայայայատեւտեւտեւտեւման մեման մեման մեման մեծածածածագոյն գոյն գոյն գոյն 
կռուակռուակռուակռուանը, զոր մինը, զոր մինը, զոր մինը, զոր մի´́́́շտ կրեց իր հոգիշտ կրեց իր հոգիշտ կրեց իր հոգիշտ կրեց իր հոգիին մէջ եւ իր ուին մէջ եւ իր ուին մէջ եւ իր ուին մէջ եւ իր ուսեսեսեսե----
րուն վրրուն վրրուն վրրուն վրայ, այդայ, այդայ, այդայ, այդպէս քապէս քապէս քապէս քալելելելելով մեր պատլով մեր պատլով մեր պատլով մեր պատմումումումութիւնը կազթիւնը կազթիւնը կազթիւնը կազմող մող մող մող 
խախախախաչիչիչիչի´́́́    ճամճամճամճամբաբաբաբայէնյէնյէնյէն::::    ԳողԳողԳողԳողգոգոգոգոթաթաթաթանենենենե´́́́րը շարրը շարրը շարրը շարունակուեունակուեունակուեունակուեցան,ցան,ցան,ցան,            
բայց մեր ժոբայց մեր ժոբայց մեր ժոբայց մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը տեդը տեդը տեդը տեղի չտուաւ այդ լեռղի չտուաւ այդ լեռղի չտուաւ այդ լեռղի չտուաւ այդ լեռնանանանացած ցած ցած ցած 
դժուադժուադժուադժուարուրուրուրութեանց առթեանց առթեանց առթեանց առջեւ. եւ այդ բոջեւ. եւ այդ բոջեւ. եւ այդ բոջեւ. եւ այդ բոլոլոլոլորը անոր հարը անոր հարը անոր հարը անոր համար, որ մար, որ մար, որ մար, որ 
երերերերբեբեբեբե´́́́ք իր աչք իր աչք իր աչք իր աչքեքեքեքերը չհերը չհերը չհերը չհեռառառառացուց Խացուց Խացուց Խացուց Խաչէն եւ միչէն եւ միչէն եւ միչէն եւ մի´́́́շտ հաշտ հաշտ հաշտ հաւաւաւաւա----
տաց որ անոտաց որ անոտաց որ անոտաց որ անո´́́́վ միայնվ միայնվ միայնվ միայն    պիպիպիպիտի գտնէ իր փրկուտի գտնէ իր փրկուտի գտնէ իր փրկուտի գտնէ իր փրկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ՍաՍաՍաՍակայն Ի. դակայն Ի. դակայն Ի. դակայն Ի. դարու մեր այրու մեր այրու մեր այրու մեր այսօրսօրսօրսօրուայ կեանուայ կեանուայ կեանուայ կեանքին մէջ քին մէջ քին մէջ քին մէջ 
մենք նոյն վստամենք նոյն վստամենք նոյն վստամենք նոյն վստահուհուհուհութեամբ եւ նոյն կրօթեամբ եւ նոյն կրօթեամբ եւ նոյն կրօթեամբ եւ նոյն կրօնանանանական երկան երկան երկան երկիւկիւկիւկիւղաղաղաղա----
ծուծուծուծութեամբթեամբթեամբթեամբ    չենք մօչենք մօչենք մօչենք մօտետետետենար Խանար Խանար Խանար Խաչին, որովչին, որովչին, որովչին, որովհեհեհեհետեւ տկատեւ տկատեւ տկատեւ տկարարարարա----
ցած է մեր մէջ հացած է մեր մէջ հացած է մեր մէջ հացած է մեր մէջ հաւատւատւատւատքը՝ դէքը՝ դէքը՝ դէքը՝ դէպի Խաչն ու Խաչպի Խաչն ու Խաչպի Խաչն ու Խաչպի Խաչն ու Խաչեաեաեաեալըլըլըլը::::    ԽաԽաԽաԽա----
չին մէջ չենք տեսչին մէջ չենք տեսչին մէջ չենք տեսչին մէջ չենք տեսներ մեր ապաներ մեր ապաներ մեր ապաներ մեր ապաւէւէւէւէնը, չենք տեսնը, չենք տեսնը, չենք տեսնը, չենք տեսներ անոր ներ անոր ներ անոր ներ անոր 
փրկափրկափրկափրկարար եւ կենրար եւ կենրար եւ կենրար եւ կենդադադադանանանանացուցուցուցուցիչ ոյցիչ ոյցիչ ոյցիչ ոյժը, որովժը, որովժը, որովժը, որովհեհեհեհետեւ անոր տեւ անոր տեւ անոր տեւ անոր 
կը մօկը մօկը մօկը մօտետետետենանք նիւնանք նիւնանք նիւնանք նիւթաթաթաթական չական չական չական չափափափափանիշնիշնիշնիշնենենեներով, որովրով, որովրով, որովրով, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
անոր կը նաանոր կը նաանոր կը նաանոր կը նայինք մեր նիւյինք մեր նիւյինք մեր նիւյինք մեր նիւթաթաթաթական աչկան աչկան աչկան աչքեքեքեքերով եւ ոչ հոգրով եւ ոչ հոգրով եւ ոչ հոգրով եւ ոչ հոգւոյ ւոյ ւոյ ւոյ 
հահահահայեյեյեյեցոցոցոցողուղուղուղութեամբ, ինչթեամբ, ինչթեամբ, ինչթեամբ, ինչպէս պիպէս պիպէս պիպէս պիտիտիտիտի    ընէր ճշմաընէր ճշմաընէր ճշմաընէր ճշմարիտ քրիսրիտ քրիսրիտ քրիսրիտ քրիս----
տոնտոնտոնտոնեայ մըեայ մըեայ մըեայ մը::::    

ԱյԱյԱյԱյսօր մենք հեսօր մենք հեսօր մենք հեսօր մենք հեռառառառացած ենք Խացած ենք Խացած ենք Խացած ենք Խաչին քաչին քաչին քաչին քառառառառաթեւ հոթեւ հոթեւ հոթեւ հո----
վանիվանիվանիվանիէն, անէն, անէն, անէն, անտետետետեսեսեսեսելով անոր մէջ գտնուող լով անոր մէջ գտնուող լով անոր մէջ գտնուող լով անոր մէջ գտնուող անանանանթաքթաքթաքթաքչեչեչեչելի լի լի լի 
գանգանգանգանձըձըձըձը. . . . մեր դէմմեր դէմմեր դէմմեր դէմքը փոքը փոքը փոքը փոխախախախանակ աննակ աննակ աննակ անկէ բղխող լուկէ բղխող լուկէ բղխող լուկէ բղխող լուսոյ ցայսոյ ցայսոյ ցայսոյ ցայ----
տաղտաղտաղտաղբիւբիւբիւբիւրին դարձրին դարձրին դարձրին դարձնենենենելու, շրջած ենք մեր երեսլու, շրջած ենք մեր երեսլու, շրջած ենք մեր երեսլու, շրջած ենք մեր երեսնենենեները, կարը, կարը, կարը, կա----
մամամամաւոր ոււոր ոււոր ոււոր ուրարարարացուցուցուցութեթեթեթեամբ մը կարամբ մը կարամբ մը կարամբ մը կարծէք, որովծէք, որովծէք, որովծէք, որովհեհեհեհետեւ յատեւ յատեւ յատեւ յաճախ ճախ ճախ ճախ 
մեր գորմեր գորմեր գորմեր գործեծեծեծերը խարը խարը խարը խաւաւաւաւարարարարային են...յին են...յին են...յին են...::::    Մտքէ հաՄտքէ հաՄտքէ հաՄտքէ հանած ենք զայն նած ենք զայն նած ենք զայն նած ենք զայն 
որորորորպէս պէս պէս պէս ,,,,յոյս եւ ապայոյս եւ ապայոյս եւ ապայոյս եւ ապաւէնւէնւէնւէն», », », », եւ մեր վստաեւ մեր վստաեւ մեր վստաեւ մեր վստահուհուհուհութիւնը դրած թիւնը դրած թիւնը դրած թիւնը դրած 
ենք նիւենք նիւենք նիւենք նիւթաթաթաթական կորնկան կորնկան կորնկան կորնչաչաչաչական գանկան գանկան գանկան գանձեձեձեձերու եւ խարու եւ խարու եւ խարու եւ խախուտ խուտ խուտ խուտ 
հասհասհասհաստատատատատուտուտուտունունունունութեանց վրայ, որոնք Եսաթեանց վրայ, որոնք Եսաթեանց վրայ, որոնք Եսաթեանց վրայ, որոնք Եսայի Մարյի Մարյի Մարյի Մարգագագագարէի րէի րէի րէի 
բաբաբաբացատցատցատցատրուրուրուրութեթեթեթեամբ կը նմաամբ կը նմաամբ կը նմաամբ կը նմանին նին նին նին ջախջախջախջախջաջաջաջախխխխ----եեեե´́́́ալ եղէգալ եղէգալ եղէգալ եղէգնենենենե----
րու, որոնց վստարու, որոնց վստարու, որոնց վստարու, որոնց վստահող ու թիհող ու թիհող ու թիհող ու թիկունք տուող մարկունք տուող մարկունք տուող մարկունք տուող մարդիդիդիդիկը անկը անկը անկը ան----
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պայպայպայպայման կերման կերման կերման կերպով կը գապով կը գապով կը գապով կը գահահահահավիվիվիվիժին ու կը կորժին ու կը կորժին ու կը կորժին ու կը կործածածածանին աննին աննին աննին ան----
կանգկանգկանգկանգնելինելինելինելիօօօօրէնրէնրէնրէն::::    

ՏաՏաՏաՏակակակակաւին, մեր խիղւին, մեր խիղւին, մեր խիղւին, մեր խիղճը ծանճը ծանճը ծանճը ծանրարարարաբեռբեռբեռբեռնած ենք բազնած ենք բազնած ենք բազնած ենք բազմամամամա----
զան մեղզան մեղզան մեղզան մեղքեքեքեքերով, մեր միտքն ու հորով, մեր միտքն ու հորով, մեր միտքն ու հորով, մեր միտքն ու հոգին լեգին լեգին լեգին լեցուցուցուցուցածցածցածցած    մեղմեղմեղմեղսասասասա----
լից խորլից խորլից խորլից խորհուրդհուրդհուրդհուրդնենենեներով, ու մեղրով, ու մեղրով, ու մեղրով, ու մեղքի այդ ահաքի այդ ահաքի այդ ահաքի այդ ահաւոր աղւոր աղւոր աղւոր աղբաբաբաբակոյկոյկոյկոյ----
տետետետերուն տակ թարուն տակ թարուն տակ թարուն տակ թաղած ենք մեր Փրկչին Ս. Խաղած ենք մեր Փրկչին Ս. Խաղած ենք մեր Փրկչին Ս. Խաղած ենք մեր Փրկչին Ս. Խաչը. եւ հաչը. եւ հաչը. եւ հաչը. եւ հա----
կակակակառակ անոր որ կը գիռակ անոր որ կը գիռակ անոր որ կը գիռակ անոր որ կը գիտակտակտակտակցինք այս իրոցինք այս իրոցինք այս իրոցինք այս իրողուղուղուղութեան, դեռ թեան, դեռ թեան, դեռ թեան, դեռ 
կը դանկը դանկը դանկը դանդադադադաղինք ու չենք փուղինք ու չենք փուղինք ու չենք փուղինք ու չենք փութար մեր ներթար մեր ներթար մեր ներթար մեր ներքին աշքին աշքին աշքին աշխարխարխարխար----
հին մէջ կահին մէջ կահին մէջ կահին մէջ կատատատատարերերերելու նոյն այն գելու նոյն այն գելու նոյն այն գելու նոյն այն գեղեղեղեղեցիկ գորցիկ գորցիկ գորցիկ գործը,ծը,ծը,ծը,    զոր կազոր կազոր կազոր կա----
տատատատարեց Հերեց Հերեց Հերեց Հեղիղիղիղինէ Տինէ Տինէ Տինէ Տիկին, քրիսկին, քրիսկին, քրիսկին, քրիստոնտոնտոնտոնեայ աշեայ աշեայ աշեայ աշխարխարխարխարհին պարհին պարհին պարհին պար----
գեգեգեգեւեւեւեւելով կելով կելով կելով կենաց փայնաց փայնաց փայնաց փայտըտըտըտը::::    

Երբ այԵրբ այԵրբ այԵրբ այսօր կը տօսօր կը տօսօր կը տօսօր կը տօնենք յինենք յինենք յինենք յիշաշաշաշատատատատակը Խակը Խակը Խակը Խաչի գիւչի գիւչի գիւչի գիւտին, տին, տին, տին, 
բոբոբոբոլորս ալ կը հրալորս ալ կը հրալորս ալ կը հրալորս ալ կը հրաւիրւիրւիրւիրուինք նոուինք նոուինք նոուինք նո´́́́յնյնյնյն    ԽաԽաԽաԽաչին հոչին հոչին հոչին հովանիվանիվանիվանիին ին ին ին 
տակ, կը մղուինք մաքտակ, կը մղուինք մաքտակ, կը մղուինք մաքտակ, կը մղուինք մաքրերերերելոլոլոլո´́́́ւ մեր մտքերն ու հու մեր մտքերն ու հու մեր մտքերն ու հու մեր մտքերն ու հոգիգիգիգինենենեները, րը, րը, րը, 
քաքաքաքանի ժանի ժանի ժանի ժամամամամանանանանակը դեռ մեր ձեռքն է,կը դեռ մեր ձեռքն է,կը դեռ մեր ձեռքն է,կը դեռ մեր ձեռքն է,        սրբեսրբեսրբեսրբելոլոլոլո´́́́ւ մեր խիղւ մեր խիղւ մեր խիղւ մեր խիղ----
ճը, որճը, որճը, որճը, որպէսպէսպէսպէսզի մեր մէջ ալ յայտնզի մեր մէջ ալ յայտնզի մեր մէջ ալ յայտնզի մեր մէջ ալ յայտնուի մեղուի մեղուի մեղուի մեղքի տիղքի տիղքի տիղքի տիղմին տակ մին տակ մին տակ մին տակ 
թաղթաղթաղթաղուած ուած ուած ուած անանանանթաքթաքթաքթաքչեչեչեչելի գանլի գանլի գանլի գանձըձըձըձը, , , , եւ մենք մաքրեւ մենք մաքրեւ մենք մաքրեւ մենք մաքրուած ու ուած ու ուած ու ուած ու 
պայպայպայպայծածածածառառառառացած անորցած անորցած անորցած անոր    ցօցօցօցօղած իմաղած իմաղած իմաղած իմացացացացական լոյկան լոյկան լոյկան լոյսոսոսոսովը, վեվը, վեվը, վեվը, վե----
րածրածրածրածնինք իր կեննինք իր կեննինք իր կեննինք իր կենդադադադանանանանացուցուցուցուցիչ ոյցիչ ոյցիչ ոյցիչ ոյժոժոժոժովը եւ վերսվը եւ վերսվը եւ վերսվը եւ վերստեղտեղտեղտեղծենք ծենք ծենք ծենք 
մեր մմեր մմեր մմեր մէջ պատէջ պատէջ պատէջ պատկեկեկեկերը սկզբնարը սկզբնարը սկզբնարը սկզբնատիպ անատիպ անատիպ անատիպ անաղարտ մարղարտ մարղարտ մարղարտ մարդուն, դուն, դուն, դուն, 
որուն մէջ կը ցոորուն մէջ կը ցոորուն մէջ կը ցոորուն մէջ կը ցոլալալալանայ պատնայ պատնայ պատնայ պատկեկեկեկերը Աստրը Աստրը Աստրը Աստուաուաուաուածուծուծուծութեան,թեան,թեան,թեան,    ի ի ի ի 
պապապապատիւ եւ ի փատիւ եւ ի փատիւ եւ ի փատիւ եւ ի փառառառառաբաբաբաբանունունունութիւն անթիւն անթիւն անթիւն անուան իւուան իւուան իւուան իւրոյ.րոյ.րոյ.րոյ.    ամէնամէնամէնամէն::::    
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ՅԱՐՈՒԹԵԱՄԲ՝ ՅԱՐՈՒՑԵԱԼԻՆ ՀԱՄԱՐՅԱՐՈՒԹԵԱՄԲ՝ ՅԱՐՈՒՑԵԱԼԻՆ ՀԱՄԱՐՅԱՐՈՒԹԵԱՄԲ՝ ՅԱՐՈՒՑԵԱԼԻՆ ՀԱՄԱՐՅԱՐՈՒԹԵԱՄԲ՝ ՅԱՐՈՒՑԵԱԼԻՆ ՀԱՄԱՐ    

    
,,,,ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս բոտոս բոտոս բոտոս բոլոլոլոլորին հարին հարին հարին համար մեմար մեմար մեմար մե----

ռաւռաւռաւռաւ,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի հազի հազի հազի հաւատւատւատւատքով կենքով կենքով կենքով կենդադադադանանանանա----
ցողցողցողցողնենենեներրրրը այը այը այը այլեւս չապլեւս չապլեւս չապլեւս չապրիրիրիրի´́́́ն իրենք ն իրենք ն իրենք ն իրենք 
իրենց հաիրենց հաիրենց հաիրենց համարմարմարմար,,,,    այլ անոայլ անոայլ անոայլ անո´́́́ր հար հար հար համար՝ որ մար՝ որ մար՝ որ մար՝ որ 
իրենց փոիրենց փոիրենց փոիրենց փոխախախախարէն մերէն մերէն մերէն մեռաւ եւ յառաւ եւ յառաւ եւ յառաւ եւ յարուրուրուրու----
թիւն առաւթիւն առաւթիւն առաւթիւն առաւ»»»»::::                ((((ԲԲԲԲ....ԿրԿրԿրԿր    5555....15)15)15)15)    

    
ՅաՅաՅաՅարուրուրուրութեաթեաթեաթեա՜՜՜՜ն առան առան առան առաւօտւօտւօտւօտ::::        
ՄթուՄթուՄթուՄթութեան թանձր ու թախթեան թանձր ու թախթեան թանձր ու թախթեան թանձր ու թախծոտ ստուերծոտ ստուերծոտ ստուերծոտ ստուերնենենեները կը րը կը րը կը րը կը 

փափափափարարարարատին եւ ծատին եւ ծատին եւ ծատին եւ ծագող արեգող արեգող արեգող արեգագագագակին հետ մահկին հետ մահկին հետ մահկին հետ մահուան թաուան թաուան թաուան թագագագագա----
ւուուուորուրուրուրութիւնը ցոյց կթիւնը ցոյց կթիւնը ցոյց կթիւնը ցոյց կու տայ իր խորու տայ իր խորու տայ իր խորու տայ իր խորտակտակտակտակուած դարուած դարուած դարուած դարպասպասպասպասնենենենե----
րըրըրըրը,,,,    որոնց ետին աորոնց ետին աորոնց ետին աորոնց ետին ա´́́́լ չկայ կապլ չկայ կապլ չկայ կապլ չկայ կապեալեալեալեալ,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ մարմտեւ մարմտեւ մարմտեւ մարմ----
նացնացնացնացեալ եւ խաչեալ եւ խաչեալ եւ խաչեալ եւ խաչեալ Հզօրն Աստեալ Հզօրն Աստեալ Հզօրն Աստեալ Հզօրն Աստուաուաուաուածըծըծըծը    մահմահմահմահուան զօուան զօուան զօուան զօրուրուրուրու----
թեթեթեթենէն խլեց ու կորնէն խլեց ու կորնէն խլեց ու կորնէն խլեց ու կորզեց անոնք՝ որոնք աւար առնզեց անոնք՝ որոնք աւար առնզեց անոնք՝ որոնք աւար առնզեց անոնք՝ որոնք աւար առնուած եւ ուած եւ ուած եւ ուած եւ 
մահմահմահմահուան տիուան տիուան տիուան տիրարարարապեպեպեպետուտուտուտութեան տակ կը պահթեան տակ կը պահթեան տակ կը պահթեան տակ կը պահուէուէուէուէին (հմմտ ին (հմմտ ին (հմմտ ին (հմմտ 
Ես 53Ես 53Ես 53Ես 53....12121212::::    Ղկ 11Ղկ 11Ղկ 11Ղկ 11....21212121----22)22)22)22),,,,    եւ այժմ մարեւ այժմ մարեւ այժմ մարեւ այժմ մարգագագագարէրէրէրէաաաական ձայկան ձայկան ձայկան ձայնենենեները րը րը րը 
շեշեշեշեփոփոփոփորի պէս զիլ ու պայրի պէս զիլ ու պայրի պէս զիլ ու պայրի պէս զիլ ու պայծառ կծառ կծառ կծառ կ’’’’աղաաղաաղաաղաղաղաղաղակեն անկեն անկեն անկեն անդադադադադարդարդարդար....    
,,,,ՄաՄաՄաՄահը կլանհը կլանհը կլանհը կլանուեուեուեուեցացացացա՜՜՜՜ււււ....    յաղյաղյաղյաղթաթաթաթանանանանակը շահկը շահկը շահկը շահուեուեուեուեցացացացա´́́́ււււ» » » » (Ես (Ես (Ես (Ես 
25252525....8)8)8)8),,,,    ,,,,Ո՞ւր էՈ՞ւր էՈ՞ւր էՈ՞ւր է,,,,    ՄաՄաՄաՄա´́́́հհհհ,,,,    յաղյաղյաղյաղթաթաթաթանակդնակդնակդնակդ....    ո՞ւր էո՞ւր էո՞ւր էո՞ւր է,,,,    ՄաՄաՄաՄա´́́́հհհհ,,,,    քու քու քու քու 
խայխայխայխայթոցդթոցդթոցդթոցդ» » » » (Ովս 13(Ովս 13(Ովս 13(Ովս 13....14)14)14)14)::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́,,,,    մամամամահը կլանհը կլանհը կլանհը կլանուեուեուեուեցաւ կեանցաւ կեանցաւ կեանցաւ կեան----
քինքինքինքին    մէջ եւ յամէջ եւ յամէջ եւ յամէջ եւ յարուրուրուրութեան աւեթեան աւեթեան աւեթեան աւետիսն է որ հիտիսն է որ հիտիսն է որ հիտիսն է որ հիմա սիրմա սիրմա սիրմա սիրտետետետերը կը րը կը րը կը րը կը 
գրագրագրագրաւէ ոււէ ոււէ ոււէ ուրարարարախուխուխուխութեան արթեան արթեան արթեան արշաշաշաշաւովւովւովւով::::        

ԿեանԿեանԿեանԿեանքիքիքիքի՜՜՜՜    առաառաառաառաւօտւօտւօտւօտ::::        
ՍուՍուՍուՍուգով ու տրտմուգով ու տրտմուգով ու տրտմուգով ու տրտմութեամբ լեթեամբ լեթեամբ լեթեամբ լեցունցունցունցուն,,,,    բայց մաբայց մաբայց մաբայց մանանանանաւանդ ւանդ ւանդ ւանդ 

ծանր յուծանր յուծանր յուծանր յուսասասասախախախախաբուբուբուբութեամբ պատթեամբ պատթեամբ պատթեամբ պատրարարարանանանանաթափ կաթափ կաթափ կաթափ կանանանանացի ցի ցի ցի 
սիրսիրսիրսիրտեր կու գան իրենց սիտեր կու գան իրենց սիտեր կու գան իրենց սիտեր կու գան իրենց սիրոյ եւ երախրոյ եւ երախրոյ եւ երախրոյ եւ երախտատատատագիգիգիգիտուտուտուտութեան թեան թեան թեան 
պպպպարտարտարտարտքը կաքը կաքը կաքը կատատատատարերերերելու անոլու անոլու անոլու անո´́́́ր հանր հանր հանր հանդէպ՝ որուն կեանդէպ՝ որուն կեանդէպ՝ որուն կեանդէպ՝ որուն կեանքը քը քը քը 
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այս աշայս աշայս աշայս աշխարխարխարխարհի երկհի երկհի երկհի երկնանանանակակակակամամամամարը յանրը յանրը յանրը յանկարկարկարկարծօծօծօծօրէն իր լուրէն իր լուրէն իր լուրէն իր լուսասասասա----
շաշաշաշաւիւիւիւիղով պատղով պատղով պատղով պատռող ասուռող ասուռող ասուռող ասուպի մը սրարպի մը սրարպի մը սրարպի մը սրարշաւ գնացշաւ գնացշաւ գնացշաւ գնացքը եղած քը եղած քը եղած քը եղած 
էրէրէրէր,,,,    եւ մաեւ մաեւ մաեւ մահը նոյնհը նոյնհը նոյնհը նոյնքան անակնքան անակնքան անակնքան անակնկալ ու արագկալ ու արագկալ ու արագկալ ու արագ,,,,    որով պաորով պաորով պաորով պատետետետե----
հուհուհուհութիւնն իսկ չէթիւնն իսկ չէթիւնն իսկ չէթիւնն իսկ չէին ուին ուին ուին ունենենենեցած իրենց վերցած իրենց վերցած իրենց վերցած իրենց վերջին յարջին յարջին յարջին յարգգգգանանանանքը քը քը քը 
մամամամատուտուտուտուցացացացանենենենելու անորլու անորլու անորլու անոր::::    Եւ ահա նոյն անակնԵւ ահա նոյն անակնԵւ ահա նոյն անակնԵւ ահա նոյն անակնկակակակալը կը դիլը կը դիլը կը դիլը կը դի----
մամամամաւուուուորէր զիրէր զիրէր զիրէր զիրենքրենքրենքրենք,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ գետեւ գետեւ գետեւ գերեզրեզրեզրեզման դրուաման դրուաման դրուաման դրուածը գեծը գեծը գեծը գե----
րեզրեզրեզրեզմամամամանին մէջ չէնին մէջ չէնին մէջ չէնին մէջ չէ´́́́ր հիր հիր հիր հիմամամամա,,,,    ԿենԿենԿենԿենդադադադանին՝ անին՝ անին՝ անին՝ ա´́́́լ մել մել մել մեռելռելռելռելնենենեներուն րուն րուն րուն 
մէջ չէրմէջ չէրմէջ չէրմէջ չէր,,,,    ԿեանԿեանԿեանԿեանքը մահքը մահքը մահքը մահուան մէջ կաուան մէջ կաուան մէջ կաուան մէջ կարերերերելի չէր փնտռելլի չէր փնտռելլի չէր փնտռելլի չէր փնտռել....    
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ ան՝ որ յայտեւ ան՝ որ յայտեւ ան՝ որ յայտեւ ան՝ որ յայտատատատարարարարարեր էրեր էրեր էրեր էրրրր,,,,    թէ երկթէ երկթէ երկթէ երկրի վրայ իր րի վրայ իր րի վրայ իր րի վրայ իր 
գլուգլուգլուգլուխը հանգխը հանգխը հանգխը հանգչեցչեցչեցչեցնենենենելու տեղ մը չուլու տեղ մը չուլու տեղ մը չուլու տեղ մը չունի (Ղկ 9նի (Ղկ 9նի (Ղկ 9նի (Ղկ 9....58)58)58)58),,,,    մահմահմահմահուան ուան ուան ուան 
մէջ հիմէջ հիմէջ հիմէջ հիմա իր գլումա իր գլումա իր գլումա իր գլուխը բարձխը բարձխը բարձխը բարձրարարարացուցուցուցուցեր էր աշցեր էր աշցեր էր աշցեր էր աշխարխարխարխարհէն վեր՝ հէն վեր՝ հէն վեր՝ հէն վեր՝ 
մինմինմինմինչեւ երչեւ երչեւ երչեւ երկինքկինքկինքկինք,,,,    իր աշաիր աշաիր աշաիր աշակերտկերտկերտկերտնենենեներուն եւ աշրուն եւ աշրուն եւ աշրուն եւ աշխարխարխարխարհին կողհին կողհին կողհին կող----
մէ ճանչցմէ ճանչցմէ ճանչցմէ ճանչցուեուեուեուելու հալու հալու հալու համար իբմար իբմար իբմար իբրեւ Տէրեւ Տէրեւ Տէրեւ Տէրը կեանրը կեանրը կեանրը կեանքինքինքինքին,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհե----
տեւ ճիշդ ատտեւ ճիշդ ատտեւ ճիշդ ատտեւ ճիշդ ատոոոո´́́́ր հար հար հար համար էր որ մար էր որ մար էր որ մար էր որ ,,,,ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս մետոս մետոս մետոս մեռաւ եւ վեռաւ եւ վեռաւ եւ վեռաւ եւ վե----
րարարարակենկենկենկենդադադադանանանանացաւցաւցաւցաւ,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի Տէզի Տէզի Տէզի Տէրը ըլրը ըլրը ըլրը ըլլայ բոլայ բոլայ բոլայ բոլոլոլոլորինրինրինրին,,,,    թէթէթէթէ´́́́    ապապապապ----
րողրողրողրողնենենեներուն եւ թէրուն եւ թէրուն եւ թէրուն եւ թէ´́́́    մեմեմեմեռածռածռածռածնենենեներուն հարուն հարուն հարուն հաւաւաւաւասասասասարարարարապէսպէսպէսպէս» » » » (Հռ (Հռ (Հռ (Հռ 
14141414....9)9)9)9)::::        

ՀաՀաՀաՀաւատւատւատւատքիքիքիքի´́́́    առաառաառաառաւօտւօտւօտւօտ::::        
ԹեԹեԹեԹերարարարահահահահաւատ ու տարւատ ու տարւատ ու տարւատ ու տարտամ զգատամ զգատամ զգատամ զգացումցումցումցումնենենեներովրովրովրով,,,,    բայց բայց բայց բայց 

մամամամանանանանաւանդ շփոթ մտաւանդ շփոթ մտաւանդ շփոթ մտաւանդ շփոթ մտածումծումծումծումնենենեներով յարով յարով յարով յաճախճախճախճախուած երուած երուած երուած երկու կու կու կու 
առաքառաքառաքառաքեալեալեալեալներ դէներ դէներ դէներ դէպի գեպի գեպի գեպի գերեզրեզրեզրեզման կը փուման կը փուման կը փուման կը փութան՝ ստութան՝ ստութան՝ ստութան՝ ստուգեգեգեգելու լու լու լու 
հահահահամար այն՝ ինչ որ Մարմար այն՝ ինչ որ Մարմար այն՝ ինչ որ Մարմար այն՝ ինչ որ Մարիիիիամ Մագամ Մագամ Մագամ Մագդադադադաղեղեղեղենանանանացին եւ միւս ցին եւ միւս ցին եւ միւս ցին եւ միւս 
կիկիկիկինենենեները ըսեր էինրը ըսեր էինրը ըսեր էինրը ըսեր էին,,,,    թէ՝ գեթէ՝ գեթէ՝ գեթէ՝ գերեզրեզրեզրեզման դրուած իրենց Վարման դրուած իրենց Վարման դրուած իրենց Վարման դրուած իրենց Վարդադադադա----
պեպեպեպետին՝ Յիտին՝ Յիտին՝ Յիտին՝ Յիսուսուսուսուսի մարսի մարսի մարսի մարմիմիմիմինը իր տենը իր տենը իր տենը իր տեղը չէղը չէղը չէղը չէ՜՜՜՜րրրր::::    ԲարԲարԲարԲարբանբանբանբան----
ջա՞նք էրջա՞նք էրջա՞նք էրջա՞նք էր,,,,    թէ իրաթէ իրաթէ իրաթէ իրակակակականունունունութիւնթիւնթիւնթիւն::::    Եւ ո՞վ առած կրնայ ըլԵւ ո՞վ առած կրնայ ըլԵւ ո՞վ առած կրնայ ըլԵւ ո՞վ առած կրնայ ըլլալ լալ լալ լալ 
արդարդարդարդեօք մեռեօք մեռեօք մեռեօք մեռեաեաեաեալի մը մարլի մը մարլի մը մարլի մը մարմիմիմիմինընընընը::::    ՀաՀաՀաՀակակակակասասասասական մտոկան մտոկան մտոկան մտորումրումրումրում----
նենենեներու լարրու լարրու լարրու լարուաուաուաուածուծուծուծութեան մէջ բռնուած՝ անոնց քայթեան մէջ բռնուած՝ անոնց քայթեան մէջ բռնուած՝ անոնց քայթեան մէջ բռնուած՝ անոնց քայլելելելերը րը րը րը 
անզանզանզանզգագագագալալալալաբար կբար կբար կբար կ’’’’արաարաարաարագագագագանան հետզնան հետզնան հետզնան հետզհեհեհեհետէտէտէտէ,,,,    գրեգրեգրեգրեթէ կը վաթէ կը վաթէ կը վաթէ կը վա----
զենզենզենզեն,,,,    վայրկվայրկվայրկվայրկեան առաջ իրենց աչեան առաջ իրենց աչեան առաջ իրենց աչեան առաջ իրենց աչքեքեքեքերով տեսրով տեսրով տեսրով տեսնենենենելու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
թաթաթաթափուր փուր փուր փուր գեգեգեգերեզրեզրեզրեզմամամամանընընընը::::    Եւ երբ կը հասԵւ երբ կը հասԵւ երբ կը հասԵւ երբ կը հասնիննիննիննին,,,,    իրաիրաիրաիրապէս բացպէս բացպէս բացպէս բաց----
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ուած կը տեսուած կը տեսուած կը տեսուած կը տեսնեն գենեն գենեն գենեն գերեզրեզրեզրեզմամամամանընընընը,,,,    նախ կը ծռին եւ աչնախ կը ծռին եւ աչնախ կը ծռին եւ աչնախ կը ծռին եւ աչքէ քէ քէ քէ 
կկկկ’’’’անանանանցըցըցըցընեն դանեն դանեն դանեն դատարկ քատարկ քատարկ քատարկ քարայրայրայրայրըրըրըրը,,,,    յեյեյեյետոյ ներս կը մտնեն՝ եւ տոյ ներս կը մտնեն՝ եւ տոյ ներս կը մտնեն՝ եւ տոյ ներս կը մտնեն՝ եւ 
կը տեսկը տեսկը տեսկը տեսնեն պանեն պանեն պանեն պատանտանտանտանքին կտաւքին կտաւքին կտաւքին կտաւնենենեները՝ հոն ինրը՝ հոն ինրը՝ հոն ինրը՝ հոն ինկածկածկածկած,,,,    եւ Յիեւ Յիեւ Յիեւ Յի----
սուսուսուսուսի գլուսի գլուսի գլուսի գլուխը ծածխը ծածխը ծածխը ծածկող վարկող վարկող վարկող վարշաշաշաշամամամամակը՝ խնամկը՝ խնամկը՝ խնամկը՝ խնամքով ծալլքով ծալլքով ծալլքով ծալլոոոուած ւած ւած ւած 
ու մէկ կողմ դրուածու մէկ կողմ դրուածու մէկ կողմ դրուածու մէկ կողմ դրուած::::    ԴիԴիԴիԴիաաաակը գողկը գողկը գողկը գողնալ կամ փոնալ կամ փոնալ կամ փոնալ կամ փոխադխադխադխադրել րել րել րել 
ուուուուզող մարզող մարզող մարզող մարդը ինդը ինդը ինդը ինչո՞ւ պիչո՞ւ պիչո՞ւ պիչո՞ւ պիտի մերտի մերտի մերտի մերկացկացկացկացնէր զայննէր զայննէր զայննէր զայն,,,,    ինինինինչո՞ւ պիչո՞ւ պիչո՞ւ պիչո՞ւ պի----
տի հատի հատի հատի հանէր պանէր պանէր պանէր պատանտանտանտանքը եւ բաքը եւ բաքը եւ բաքը եւ բանար անոր գլունար անոր գլունար անոր գլունար անոր գլուխըխըխըխը::::    ՈՈՈՈ´́́́չչչչ,,,,    
այսայսայսայստեղ ուտեղ ուտեղ ուտեղ ուրիրիրիրի´́́́շ բան մը կայշ բան մը կայշ բան մը կայշ բան մը կայ::::    Եւ յանԵւ յանԵւ յանԵւ յանկարծ մտակարծ մտակարծ մտակարծ մտածումծումծումծումնենենենե----
րու գորշ երկրու գորշ երկրու գորշ երկրու գորշ երկնանանանակակակակամամամամարը կը կայրը կը կայրը կը կայրը կը կայծակծակծակծակուի պայուի պայուի պայուի պայծառ լոյծառ լոյծառ լոյծառ լոյսոսոսոսո----
վը յավը յավը յավը յարուրուրուրութեան ճշմարթեան ճշմարթեան ճշմարթեան ճշմարտուտուտուտութեանթեանթեանթեան::::    Չէ՞ որ ԱստՉէ՞ որ ԱստՉէ՞ որ ԱստՉէ՞ որ Աստուաուաուաուածործործործորդին դին դին դին 
քաքաքաքանիցս ըսած էր իրենց՝ թէ իր մահնիցս ըսած էր իրենց՝ թէ իր մահնիցս ըսած էր իրենց՝ թէ իր մահնիցս ըսած էր իրենց՝ թէ իր մահուըուըուըուընէն ետք երնէն ետք երնէն ետք երնէն ետք երրորդ րորդ րորդ րորդ 
օրը յաօրը յաօրը յաօրը յարուրուրուրութիւն պիթիւն պիթիւն պիթիւն պիտի առտի առտի առտի առնէրնէրնէրնէր::::    ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչնչնչնչքան անքան անքան անքան անմիտ պէտք էր միտ պէտք էր միտ պէտք էր միտ պէտք էր 
ըլըլըլըլլալլալլալլալ,,,,    անանանանմիմիմիմիջաջաջաջապէս չհասկպէս չհասկպէս չհասկպէս չհասկնանանանալու հալու հալու հալու համարմարմարմար,,,,    թէ արթէ արթէ արթէ արդէն կադէն կադէն կադէն կա----
տարտարտարտարուած էր անոր ըսաուած էր անոր ըսաուած էր անոր ըսաուած էր անոր ըսածըծըծըծը,,,,    ինչինչինչինչպէս ապէս ապէս ապէս ա՜՜՜՜յնյնյնյնքան ճշգրտօքան ճշգրտօքան ճշգրտօքան ճշգրտօրէն րէն րէն րէն 
կակակակատարտարտարտարուեր էին անոր բոուեր էին անոր բոուեր էին անոր բոուեր էին անոր բոլոլոլոլո´́́́ր ըսածր ըսածր ըսածր ըսածնենենեներըրըրըրը,,,,    մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէաաաա----
կան վկական վկական վկական վկայույույույութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով հասրով հասրով հասրով հաստատտատտատտատուածուածուածուած::::    Եւ յանԵւ յանԵւ յանԵւ յանկարկարկարկարծածածածա----
կան խուկան խուկան խուկան խուժուժուժուժումով մը համով մը համով մը համով մը հաւատւատւատւատքի շոքի շոքի շոքի շողը ներս կը թաղը ներս կը թաղը ներս կը թաղը ներս կը թափանփանփանփանցէ ցէ ցէ ցէ 
իրենց հոիրենց հոիրենց հոիրենց հոգիգիգիգինենենեներէնրէնրէնրէն,,,,    զիզիզիզիրենք բորենք բորենք բորենք բոցացացացավավավավառեռեռեռելով ստուլով ստուլով ստուլով ստուգուգուգուգութեան թեան թեան թեան 
վստավստավստավստահուհուհուհութեամբնթեամբնթեամբնթեամբն    ու ցնծուու ցնծուու ցնծուու ցնծութեամթեամթեամթեամբըբըբըբը::::        

ՀաՀաՀաՀաւատւատւատւատքի կենքի կենքի կենքի կենդադադադանունունունութեաթեաթեաթեա´́́́ն առան առան առան առաւօտւօտւօտւօտ::::        
ԱրեԱրեԱրեԱրեգագագագակը կը բարձկը կը բարձկը կը բարձկը կը բարձրարարարանայ հետզնայ հետզնայ հետզնայ հետզհեհեհեհետէտէտէտէ,,,,    օրը ջերօրը ջերօրը ջերօրը ջերմամամամա----

նալ կը սկսինալ կը սկսինալ կը սկսինալ կը սկսի,,,,    բայց ցուրտ է հոբայց ցուրտ է հոբայց ցուրտ է հոբայց ցուրտ է հոգին Մագգին Մագգին Մագգին Մագդադադադաղեղեղեղենանանանացի Մարցի Մարցի Մարցի Մար----
իիիիաաաամինմինմինմին,,,,    որ չի կրնար հաշտոր չի կրնար հաշտոր չի կրնար հաշտոր չի կրնար հաշտուիլ կոուիլ կոուիլ կոուիլ կորուսրուսրուսրուստին հետ այն տին հետ այն տին հետ այն տին հետ այն 
սքանսքանսքանսքանչեչեչեչելի Վարլի Վարլի Վարլի Վարդադադադապեպեպեպետին ու Մարտին ու Մարտին ու Մարտին ու Մարգագագագարէրէրէրէինինինին,,,,    որ Ասոր Ասոր Ասոր Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
շունշունշունշունչը ուչը ուչը ուչը ունէր իր վրայնէր իր վրայնէր իր վրայնէր իր վրայ,,,,    որ անոր անոր անոր անհուն բահուն բահուն բահուն բարուրուրուրութեան ու քաղցթեան ու քաղցթեան ու քաղցթեան ու քաղց----
րուրուրուրութեան շոթեան շոթեան շոթեան շողը ուղը ուղը ուղը ունէր իր վրայնէր իր վրայնէր իր վրայնէր իր վրայ,,,,    որ աստոր աստոր աստոր աստուաուաուաուածածածածային նեյին նեյին նեյին ներորորորո----
ղաղաղաղա----մմմմտուտուտուտութեան շնորհթեան շնորհթեան շնորհթեան շնորհքին բաշքին բաշքին բաշքին բաշխուխուխուխումով՝ զինք մեղմով՝ զինք մեղմով՝ զինք մեղմով՝ զինք մեղքի տիղքի տիղքի տիղքի տիղ----
մէն համէն համէն համէն հաներ էր վեր եւ աններ էր վեր եւ աններ էր վեր եւ աններ էր վեր եւ անչաչաչաչա´́́́փօփօփօփօրէն բարձրէն բարձրէն բարձրէն բարձրարարարացուցուցուցուցեր եւ ցեր եւ ցեր եւ ցեր եւ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ հաղորդ դարղորդ դարղորդ դարղորդ դարձուձուձուձուցերցերցերցեր    իր հոիր հոիր հոիր հոգինգինգինգին,,,,    իր մեիր մեիր մեիր մեռառառառա՜՜՜՜ծ հոծ հոծ հոծ հո----
գին կենգին կենգին կենգին կենդադադադանացնացնացնացնենենենելով աստլով աստլով աստլով աստուաուաուաուածածածածային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքի յոյքի յոյքի յոյքի յոյսովսովսովսով::::    
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Կրնա՞ր ըլԿրնա՞ր ըլԿրնա՞ր ըլԿրնա՞ր ըլլալլալլալլալ,,,,    որ կենոր կենոր կենոր կենդադադադանացնացնացնացնոնոնոնողը ինք մեղը ինք մեղը ինք մեղը ինք մեռեռեռեռելուլուլուլութեան թեան թեան թեան 
հետ շահետ շահետ շահետ շաղախղախղախղախուէրուէրուէրուէր....    կրնա՞ր ըլկրնա՞ր ըլկրնա՞ր ըլկրնա՞ր ըլլալլալլալլալ,,,,    որ հոգիոր հոգիոր հոգիոր հոգիին շող տուոին շող տուոին շող տուոին շող տուողը ղը ղը ղը 
ինք անինք անինք անինք անշող խաշող խաշող խաշող խաւաւաւաւարին հետ խառնրին հետ խառնրին հետ խառնրին հետ խառնուէրուէրուէրուէր....    կրնա՞ր ըլկրնա՞ր ըլկրնա՞ր ըլկրնա՞ր ըլլալլալլալլալ,,,,    որ որ որ որ 
մարմարմարմարդիդիդիդիկը աստկը աստկը աստկը աստուաուաուաուածածածածային ստեղյին ստեղյին ստեղյին ստեղծածածածագործ շունգործ շունգործ շունգործ շունչով վերսչով վերսչով վերսչով վերս----
տին շնչատին շնչատին շնչատին շնչաւուուուորորորորողը անշնղը անշնղը անշնղը անշնչուչուչուչութեան գիրթեան գիրթեան գիրթեան գիրկը լուծկը լուծկը լուծկը լուծուէրուէրուէրուէր::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
հոգիի ցուրհոգիի ցուրհոգիի ցուրհոգիի ցուրտէն ցօղտէն ցօղտէն ցօղտէն ցօղուած եղուած եղուած եղուած եղեաեաեաեամանմանմանմանման արման արման արման արցունքցունքցունքցունքնենենեները րը րը րը 
շղարշղարշղարշղարշէ վաշէ վաշէ վաշէ վարարարարագոյր դարգոյր դարգոյր դարգոյր դարձեր էին իր աչձեր էին իր աչձեր էին իր աչձեր էին իր աչքեքեքեքերուն առրուն առրուն առրուն առջեւջեւջեւջեւ,,,,    
այնայնայնայնպէս՝ որ այդ շղարպէս՝ որ այդ շղարպէս՝ որ այդ շղարպէս՝ որ այդ շղարշին մէշին մէշին մէշին մէջէն չճանչջէն չճանչջէն չճանչջէն չճանչցաւ իր դիցաւ իր դիցաւ իր դիցաւ իր դիմաց մաց մաց մաց 
կանգկանգկանգկանգննննած պարած պարած պարած պարթեւ հաթեւ հաթեւ հաթեւ հասասասասակըկըկըկը,,,,    ու զայն շփոու զայն շփոու զայն շփոու զայն շփոթեց պարթեց պարթեց պարթեց պարտիզտիզտիզտիզ----
պապապապանին հետնին հետնին հետնին հետ::::    Բայց հաԲայց հաԲայց հաԲայց հազիւ անոր բերզիւ անոր բերզիւ անոր բերզիւ անոր բերնէն իր անունէն իր անունէն իր անունէն իր անունը նը նը նը 
լսած՝ փալսած՝ փալսած՝ փալսած՝ փարարարարատետետետեցաւ իր մէջ մշուցաւ իր մէջ մշուցաւ իր մէջ մշուցաւ իր մէջ մշուշըշըշըշը,,,,    հահահահալելելելեցաւ ցուրտ եղցաւ ցուրտ եղցաւ ցուրտ եղցաւ ցուրտ եղ----
եաեաեաեամըմըմըմը,,,,    կենկենկենկենդադադադանանանանացաւցաւցաւցաւ,,,,    գագագագարուն դարրուն դարրուն դարրուն դարձաւ իր հոձաւ իր հոձաւ իր հոձաւ իր հոգինգինգինգին,,,,    ու ու ու ու 
ծաղծաղծաղծաղկեկեկեկեցաւ հացաւ հացաւ հացաւ հաւատւատւատւատքի ծաքի ծաքի ծաքի ծառը հառը հառը հառը հազազազազարարարարաւոր բողւոր բողւոր բողւոր բողբոջբոջբոջբոջնենենեներովրովրովրով::::    
ԱԱԱԱյոյոյոյո´́́́,,,,    ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜րն էրրն էրրն էրրն էր,,,,    յայայայարուցրուցրուցրուցեաեաեաեա´́́́լը՝ մելը՝ մելը՝ մելը՝ մեռելռելռելռելնենենեներէնրէնրէնրէն::::    Եւ հիԵւ հիԵւ հիԵւ հիմա կը մա կը մա կը մա կը 
փուփուփուփութայ առաքթայ առաքթայ առաքթայ առաքեալեալեալեալնենենեներուն եւ իր ընրուն եւ իր ընրուն եւ իր ընրուն եւ իր ընկեկեկեկերարարարակից կիկից կիկից կիկից կինենենեներուն րուն րուն րուն 
մօտմօտմօտմօտ,,,,    հահահահաւատւատւատւատքի կենքի կենքի կենքի կենդադադադանունունունութեան նոր աւեթեան նոր աւեթեան նոր աւեթեան նոր աւետիտիտիտիսը տասը տասը տասը տալու լու լու լու 
հահահահամար անոնց՝ ակամար անոնց՝ ակամար անոնց՝ ակամար անոնց՝ ականանանանատետետետեսի իր վկասի իր վկասի իր վկասի իր վկայույույույութեամբթեամբթեամբթեամբ....    ,,,,ՏէՏէՏէՏէ´́́́րը րը րը րը 
տետետետեսայսայսայսայ............»»»»::::        

****    
****    ****    

ԿեանԿեանԿեանԿեանքի յաքի յաքի յաքի յարուրուրուրութեանթեանթեանթեան    ըղըղըղըղձանձանձանձանքով եւ հաքով եւ հաքով եւ հաքով եւ հաւատւատւատւատքի կենքի կենքի կենքի կեն----
դադադադանունունունութեան նոյն ապթեան նոյն ապթեան նոյն ապթեան նոյն ապրումրումրումրումնենենեներով է որ Քրիսրով է որ Քրիսրով է որ Քրիսրով է որ Քրիստոտոտոտոսի յասի յասի յասի յարուրուրուրու----
թեան այս առաթեան այս առաթեան այս առաթեան այս առաւօւօւօւօտը կտը կտը կտը կ’’’’ողողողողջուջուջուջունենքնենքնենքնենք,,,,    հահահահաւատւատւատւատքի մեր կեանքի մեր կեանքի մեր կեանքի մեր կեան----
քին անցքին անցքին անցքին անցեալեալեալեալ,,,,    ներներներներկայ եւ ապակայ եւ ապակայ եւ ապակայ եւ ապագայ երեք գլխագայ երեք գլխագայ երեք գլխագայ երեք գլխաւոր հանգրւոր հանգրւոր հանգրւոր հանգր----
ուանուանուանուաննենենեները վերը վերը վերը վերարարարադիդիդիդիտետետետելու հալու հալու հալու համար Պօմար Պօմար Պօմար Պօղոս առաքղոս առաքղոս առաքղոս առաքեաեաեաեալի բալի բալի բալի բա----
ռեռեռեռերուն դիրուն դիրուն դիրուն դիտտտտաաաակովկովկովկով....----    ,,,,ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս բոտոս բոտոս բոտոս բոլոլոլոլորին հարին հարին հարին համար մեմար մեմար մեմար մեռաւռաւռաւռաւ,,,,    
որորորորպէսպէսպէսպէսզի հազի հազի հազի հաւատւատւատւատքով կենքով կենքով կենքով կենդադադադանանանանացողցողցողցողնենենեները այրը այրը այրը այլեւս չապլեւս չապլեւս չապլեւս չապ----
րիրիրիրի´́́́ն իրենք իրենց հան իրենք իրենց հան իրենք իրենց հան իրենք իրենց համարմարմարմար,,,,    այլ անոայլ անոայլ անոայլ անո´́́́ր հար հար հար համար՝ որ իրենց մար՝ որ իրենց մար՝ որ իրենց մար՝ որ իրենց 
փոփոփոփոխախախախարէն մերէն մերէն մերէն մեռաւ եւ յառաւ եւ յառաւ եւ յառաւ եւ յարուրուրուրութիւն առաւթիւն առաւթիւն առաւթիւն առաւ»»»»::::        
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ԱԱԱԱ....----    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս բոտոս բոտոս բոտոս բոլոլոլոլորին հարին հարին հարին համար մեմար մեմար մեմար մեռաւռաւռաւռաւ::::        
ԱրդԱրդԱրդԱրդեօք մեզեօք մեզեօք մեզեօք մեզմէ քամէ քամէ քամէ քանի՞ն կը հանի՞ն կը հանի՞ն կը հանի՞ն կը հասկսկսկսկնայ այս կանայ այս կանայ այս կանայ այս կարերերերեւուուուորարարարա----

գոյն հասգոյն հասգոյն հասգոյն հաստատատատատուտուտուտումը իր ամմը իր ամմը իր ամմը իր ամբողջ խոբողջ խոբողջ խոբողջ խորուրուրուրութեամբթեամբթեամբթեամբ,,,,    իր ամիր ամիր ամիր ամ----
բողջ տաբողջ տաբողջ տաբողջ տարորորորողուղուղուղութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    ԱստԱստԱստԱստուած ինք՝ մեուած ինք՝ մեուած ինք՝ մեուած ինք՝ մեզի հազի հազի հազի համար մար մար մար 
յանձն առաւ մայանձն առաւ մայանձն առաւ մայանձն առաւ մահըհըհըհը,,,,    այն ալ՝ խաայն ալ՝ խաայն ալ՝ խաայն ալ՝ խաչի անարգ մաչի անարգ մաչի անարգ մաչի անարգ մահըհըհըհը::::    ՀրէՀրէՀրէՀրէաաաա----
կան միտկան միտկան միտկան միտքով դաքով դաքով դաքով դատողտողտողտողնենենեներուն հարուն հարուն հարուն համար մեմար մեմար մեմար մեծածածածագոյն հայգոյն հայգոյն հայգոյն հայհոհոհոհո----
յույույույութիւնն ու գայթիւնն ու գայթիւնն ու գայթիւնն ու գայթակթակթակթակղուղուղուղութիւնն թիւնն թիւնն թիւնն է՝ խօէ՝ խօէ՝ խօէ՝ խօսիլ Ասսիլ Ասսիլ Ասսիլ Աստուտուտուտուծոյ խաչծոյ խաչծոյ խաչծոյ խաչ----
ուեուեուեուելուն ու խալուն ու խալուն ու խալուն ու խաչի վրայ անոր մահչի վրայ անոր մահչի վրայ անոր մահչի վրայ անոր մահուան մաուան մաուան մաուան մասինսինսինսին....    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտու----
ծոյ անուծոյ անուծոյ անուծոյ անունին ու փառնին ու փառնին ու փառնին ու փառքին անքին անքին անքին անպապապապատուուտուուտուուտուութիւն չէ՞ ատիթիւն չէ՞ ատիթիւն չէ՞ ատիթիւն չէ՞ ատիկակակակա,,,,    
անարանարանարանարգանք չէ՞ այսգանք չէ՞ այսգանք չէ՞ այսգանք չէ՞ այսպէս խօպէս խօպէս խօպէս խօսիլ Ասսիլ Ասսիլ Ասսիլ Աստուտուտուտուծոյ մածոյ մածոյ մածոյ մասինսինսինսին::::    ՅուՅուՅուՅունանանանա----
կան միտկան միտկան միտկան միտքովքովքովքով,,,,    այայայայսինքն՝ զուտ մարդսինքն՝ զուտ մարդսինքն՝ զուտ մարդսինքն՝ զուտ մարդկակակակային մտային մտային մտային մտածոծոծոծողուղուղուղու----
թեամբ ու տրաթեամբ ու տրաթեամբ ու տրաթեամբ ու տրամամամամաբաբաբաբաննննուուուութեամբ դաթեամբ դաթեամբ դաթեամբ դատոտոտոտողին հաղին հաղին հաղին համար մեմար մեմար մեմար մե----
ծածածածագոյն յիգոյն յիգոյն յիգոյն յիմամամամարուրուրուրութիւնն է Ասթիւնն է Ասթիւնն է Ասթիւնն է Աստուտուտուտուծոյ խաչծոյ խաչծոյ խաչծոյ խաչուեուեուեուելուն ու մահլուն ու մահլուն ու մահլուն ու մահ----
ուան մաուան մաուան մաուան մասին խօսին խօսին խօսին խօսիսիսիսիլըլըլըլը::::    ԱնմԱնմԱնմԱնմտուտուտուտութիւն չէ՞ այդթիւն չէ՞ այդթիւն չէ՞ այդթիւն չէ՞ այդպիպիպիպիսի բան մը սի բան մը սի բան մը սի բան մը 
խորխորխորխորհիլն իսկհիլն իսկհիլն իսկհիլն իսկ::::        

Եւ սաԵւ սաԵւ սաԵւ սակայն Աստկայն Աստկայն Աստկայն Աստուած մարդուած մարդուած մարդուած մարդկակակակային ամյին ամյին ամյին ամբողջ իմասբողջ իմասբողջ իմասբողջ իմաս----
տուտուտուտութեան ու տրաթեան ու տրաթեան ու տրաթեան ու տրամամամամաբաբաբաբանունունունութեան ասթեան ասթեան ասթեան ասպապապապարէրէրէրէ´́́́զ կարզ կարզ կարզ կարդացդացդացդաց,,,,    
ցոյցոյցոյցոյց տաց տաց տաց տալու հալու հալու հալու համար անոնց սին ու դամար անոնց սին ու դամար անոնց սին ու դամար անոնց սին ու դատարկ ըլտարկ ըլտարկ ըլտարկ ըլլալալալալը եւ լը եւ լը եւ լը եւ 
մարմարմարմարդուն փրկուդուն փրկուդուն փրկուդուն փրկութեան միթեան միթեան միթեան միակ կաակ կաակ կաակ կարերերերելիուլիուլիուլիութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Եւ ցոյց Եւ ցոյց Եւ ցոյց Եւ ցոյց 
տուաւտուաւտուաւտուաւ,,,,    թէ փրկութէ փրկութէ փրկութէ փրկութեան այդ միթեան այդ միթեան այդ միթեան այդ միակ ճամակ ճամակ ճամակ ճամբան՝ մարբան՝ մարբան՝ մարբան՝ մարդը ինքդը ինքդը ինքդը ինք----
զինզինզինզինքէն ազաքէն ազաքէն ազաքէն ազատագտագտագտագրելն էրելն էրելն էրելն է::::        

ՄարՄարՄարՄարդը ինքդը ինքդը ինքդը ինքզինք բազինք բազինք բազինք բացարցարցարցարձաձաձաձակացկացկացկացնենենենելու եւ աստլու եւ աստլու եւ աստլու եւ աստուաուաուաուա----
ծացծացծացծացնենենենելու ձգտուլու ձգտուլու ձգտուլու ձգտումով՝ ինքն իր ամով՝ ինքն իր ամով՝ ինքն իր ամով՝ ինքն իր աննննկուկուկուկումը բեմը բեմը բեմը բերաւրաւրաւրաւ,,,,    եւ դեռ կը եւ դեռ կը եւ դեռ կը եւ դեռ կը 
շաշաշաշարուրուրուրունանանանակէ ամկէ ամկէ ամկէ ամբարբարբարբարտատատատաւաւաւաւանունունունութեան նոյն ճամթեան նոյն ճամթեան նոյն ճամթեան նոյն ճամբով ընբով ընբով ընբով ընթաթաթաթա----
նալնալնալնալ,,,,    իր ճաիր ճաիր ճաիր ճակակակակատատատատագիրն ու փրկուգիրն ու փրկուգիրն ու փրկուգիրն ու փրկութիւնը իթիւնը իթիւնը իթիւնը ի´́́́նք տնօնք տնօնք տնօնք տնօրիրիրիրինենենենելու լու լու լու 
յայայայամառ ու կորմառ ու կորմառ ու կորմառ ու կործածածածանանանանարար յարար յարար յարար յաւակւակւակւակնունունունութեամբթեամբթեամբթեամբ,,,,    սասասասակայն կայն կայն կայն 
առանց երառանց երառանց երառանց երբեք ինքբեք ինքբեք ինքբեք ինքզինք փրկել կազինք փրկել կազինք փրկել կազինք փրկել կարերերերենանանանալուլուլուլու::::    Եւ ահաԵւ ահաԵւ ահաԵւ ահա,,,,    
ԱստԱստԱստԱստուած մարուած մարուած մարուած մարդուն ոդուն ոդուն ոդուն ոււււզեց տալ փրկուզեց տալ փրկուզեց տալ փրկուզեց տալ փրկութեան իթեան իթեան իթեան ի´́́́ր ճամր ճամր ճամր ճամ----
բանբանբանբան,,,,    մարդմարդմարդմարդկակակակային ամէն մտային ամէն մտային ամէն մտային ամէն մտածոծոծոծողուղուղուղութեթեթեթենէ տարնէ տարնէ տարնէ տարբերբերբերբեր::::    Եւ այդ Եւ այդ Եւ այդ Եւ այդ 
նոր կերնոր կերնոր կերնոր կերպը՝ նոյպը՝ նոյպը՝ նոյպը՝ նոյնինքն Աստնինքն Աստնինքն Աստնինքն Աստուաուաուաուածորդիծորդիծորդիծորդիին աշին աշին աշին աշխարհ գախարհ գախարհ գախարհ գա----
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լուսլուսլուսլուստըտըտըտը,,,,    մարմարմարմարդեդեդեդեղաղաղաղանանանանալը եւ մարդլը եւ մարդլը եւ մարդլը եւ մարդկակակակային պայյին պայյին պայյին պայմանմանմանմաննենենեներուն րուն րուն րուն 
մէջ մեղմէջ մեղմէջ մեղմէջ մեղքը յաղքը յաղքը յաղքը յաղթաթաթաթահահահահարերերերելը պիլը պիլը պիլը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլարլարլարլար::::    Իսկ որԻսկ որԻսկ որԻսկ որպէսպէսպէսպէսզի զի զի զի 
մեղմեղմեղմեղքին եւ քին եւ քին եւ քին եւ մահմահմահմահուան վրայ յաղուան վրայ յաղուան վրայ յաղուան վրայ յաղթաթաթաթանանանանակը բոկը բոկը բոկը բոլոլոլոլո´́́́ր մարր մարր մարր մարդոց դոց դոց դոց 
տրուած յաղտրուած յաղտրուած յաղտրուած յաղթաթաթաթանակ ըլնակ ըլնակ ըլնակ ըլլայլայլայլայ,,,,    ԱստԱստԱստԱստուած տնօուած տնօուած տնօուած տնօրիրիրիրինած էր՝ որ նած էր՝ որ նած էր՝ որ նած էր՝ որ 
իր Որիր Որիր Որիր Որդին բոդին բոդին բոդին բոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդոց փոդոց փոդոց փոդոց փոխախախախարէն մարէն մարէն մարէն մահը ճահը ճահը ճահը ճաշաշաշաշակէկէկէկէ,,,,    իբիբիբիբ----
րեւ մեղրեւ մեղրեւ մեղրեւ մեղքին դաքին դաքին դաքին դատատատատապարպարպարպարտուտուտուտութեան անհթեան անհթեան անհթեան անհրարարարաժեշտ գիժեշտ գիժեշտ գիժեշտ գինը՝ իր նը՝ իր նը՝ իր նը՝ իր 
մահմահմահմահուամուամուամուամբը վճարբը վճարբը վճարբը վճարուածուածուածուած,,,,    ,,,,իր սեիր սեիր սեիր սեփափափափական արիւկան արիւկան արիւկան արիւնով մենով մենով մենով մեզի զի զի զի 
հհհհաաաամար յամար յամար յամար յաւիւիւիւիտետետետենանանանական փրկուկան փրկուկան փրկուկան փրկութիւն ապաթիւն ապաթիւն ապաթիւն ապահոհոհոհովեվեվեվելովլովլովլով» » » » (Եբր (Եբր (Եբր (Եբր 
9999....12)12)12)12),,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի ատով՝ նազի ատով՝ նազի ատով՝ նազի ատով՝ նաեւ կեանեւ կեանեւ կեանեւ կեանքի եւ անքի եւ անքի եւ անքի եւ անմամամամահուհուհուհութեան թեան թեան թեան 
իր կտաիր կտաիր կտաիր կտակին ժակին ժակին ժակին ժառանռանռանռանգորդգորդգորդգորդնենենեները դառրը դառրը դառրը դառնանքնանքնանքնանք::::    Եւ ինչԵւ ինչԵւ ինչԵւ ինչպէս ոեպէս ոեպէս ոեպէս ոե----
ւէ ժաւէ ժաւէ ժաւէ ժառանռանռանռանգորդ հօգորդ հօգորդ հօգորդ հօրը մահրը մահրը մահրը մահուըուըուըուընէն ենէն ենէն ենէն ե´́́́տք միայն կրնայ տք միայն կրնայ տք միայն կրնայ տք միայն կրնայ 
կտակտակտակտակով որոշկով որոշկով որոշկով որոշուած ժաուած ժաուած ժաուած ժառանռանռանռանգուգուգուգութեան տիթեան տիթեան տիթեան տիրարարարանալնալնալնալ,,,,    այնայնայնայնպէս պէս պէս պէս 
ալ Աստալ Աստալ Աստալ Աստուած ուուած ուուած ուուած ուզեց որ մենք իր Որդիզեց որ մենք իր Որդիզեց որ մենք իր Որդիզեց որ մենք իր Որդիին մահին մահին մահին մահուամուամուամուամբը բը բը բը 
դառդառդառդառնանք ժանանք ժանանք ժանանք ժառանռանռանռանգորդգորդգորդգորդնենենեները երրը երրը երրը երկինկինկինկինքի թաքի թաքի թաքի թագագագագաւուուուորուրուրուրութեանթեանթեանթեան::::    
Այս ճշմարԱյս ճշմարԱյս ճշմարԱյս ճշմարտուտուտուտութիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեզի կը յայտզի կը յայտզի կը յայտզի կը յայտնէ Պօնէ Պօնէ Պօնէ Պօղոս առաքղոս առաքղոս առաքղոս առաքեալեալեալեալ,,,,    
երբ կերբ կերբ կերբ կ’’’’ըսէ՝ ըսէ՝ ըսէ՝ ըսէ՝ ,,,,Մինչ անՄինչ անՄինչ անՄինչ անկակակակարող էինք փրկուրող էինք փրկուրող էինք փրկուրող էինք փրկութեան հասթեան հասթեան հասթեան հասնենենենելուլուլուլու,,,,    
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս յարտոս յարտոս յարտոս յարմար ժամար ժամար ժամար ժամամամամանանանանակին մեկին մեկին մեկին մեռաւ մեռաւ մեռաւ մեռաւ մեզի՝ մեզի՝ մեզի՝ մեզի՝ մեղաղաղաղաւորւորւորւոր----
նենենեներուս հարուս հարուս հարուս համարմարմարմար::::    ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւրեւրեւրեւ,,,,    ............    ԱստԱստԱստԱստուած մեուած մեուած մեուած մեզի հանզի հանզի հանզի հանդէպ դէպ դէպ դէպ 
իր սէիր սէիր սէիր սէրը յայտրը յայտրը յայտրը յայտնեց անով՝ որ երբ տանեց անով՝ որ երբ տանեց անով՝ որ երբ տանեց անով՝ որ երբ տակակակակաւին մեր մեղւին մեր մեղւին մեր մեղւին մեր մեղքեքեքեքե----
րուն մէջ էինք՝ Քրիսրուն մէջ էինք՝ Քրիսրուն մէջ էինք՝ Քրիսրուն մէջ էինք՝ Քրիստոս մետոս մետոս մետոս մեզի հազի հազի հազի համար մեմար մեմար մեմար մեռաւռաւռաւռաւ» » » » (Հռ 5(Հռ 5(Հռ 5(Հռ 5....6666----8)8)8)8)::::        

Մինչ մարդՄինչ մարդՄինչ մարդՄինչ մարդկակակակային միտյին միտյին միտյին միտքը կամ տրաքը կամ տրաքը կամ տրաքը կամ տրամամամամաբաբաբաբանունունունութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
հիհիհիհիասասասաս----    թափ ու շլմոր կրթափ ու շլմոր կրթափ ու շլմոր կրթափ ու շլմոր կրնան մնալ Ասնան մնալ Ասնան մնալ Ասնան մնալ Աստուտուտուտուծոյ այծոյ այծոյ այծոյ այսօսօսօսօրիրիրիրի----
նակ փրկունակ փրկունակ փրկունակ փրկութեան ճըշթեան ճըշթեան ճըշթեան ճըշ----մարմարմարմարտականուտականուտականուտականութեան դիթեան դիթեան դիթեան դիմացմացմացմաց,,,,    հահահահա----
ւատւատւատւատքի աչքի աչքի աչքի աչքով ու տրաքով ու տրաքով ու տրաքով ու տրամամամամաբաբաբաբանունունունութեամբ մօթեամբ մօթեամբ մօթեամբ մօտետետետեցող մարցող մարցող մարցող մարդը դը դը դը 
անոր մէջ կը տեսանոր մէջ կը տեսանոր մէջ կը տեսանոր մէջ կը տեսնէ Ասնէ Ասնէ Ասնէ Աստուտուտուտուծոյ գեծոյ գեծոյ գեծոյ գերարարարազանց իմասզանց իմասզանց իմասզանց իմաստուտուտուտու----
թիւնը եւ զօթիւնը եւ զօթիւնը եւ զօթիւնը եւ զօրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    մարմարմարմարդուն հանդուն հանդուն հանդուն հանդէպ Ասդէպ Ասդէպ Ասդէպ Աստուտուտուտուծոյ անծոյ անծոյ անծոյ ան----
հուն սէհուն սէհուն սէհուն սէրը եւ զայն անրը եւ զայն անրը եւ զայն անրը եւ զայն անպայպայպայպայման ազաման ազաման ազաման ազատագրտագրտագրտագրուածուածուածուած,,,,    
փրկուած ու բարձփրկուած ու բարձփրկուած ու բարձփրկուած ու բարձրարարարացած տեսցած տեսցած տեսցած տեսնենենենելու կալու կալու կալու կամեմեմեմեցոցոցոցողուղուղուղութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    
Եւ այդ բոԵւ այդ բոԵւ այդ բոԵւ այդ բոլոլոլոլորին դրսերին դրսերին դրսերին դրսեւուուուորումն ու բարումն ու բարումն ու բարումն ու բացացացացայայյայյայյայտումն է Քրիստումն է Քրիստումն է Քրիստումն է Քրիս----
տոտոտոտոսի փոսի փոսի փոսի փոխախախախանորնորնորնորդադադադական մական մական մական մահը մեհը մեհը մեհը մեզի հազի հազի հազի համարմարմարմար::::        
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ԲԲԲԲ....----    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի հասի հասի հասի հաւաւաւաւատատատատալով՝ կենլով՝ կենլով՝ կենլով՝ կենդադադադանանանանացանքցանքցանքցանք::::        
ՀաՀաՀաՀաւաւաւաւա´́́́տքն է փրկուտքն է փրկուտքն է փրկուտքն է փրկութեան բաթեան բաթեան բաթեան բանանանանալլլլինինինին,,,,    եւ հաեւ հաեւ հաեւ հաւատւատւատւատքի քի քի քի 

աչաչաչաչքով ու տրաքով ու տրաքով ու տրաքով ու տրամամամամաբաբաբաբանունունունութեամբ դիթեամբ դիթեամբ դիթեամբ դիտող ու դատող ու դատող ու դատող ու դատող մարտող մարտող մարտող մարդը դը դը դը 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ընծածածածայած փրկույած փրկույած փրկույած փրկութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’ընընընընդուդուդուդունի բանի բանի բանի բացարցարցարցարձակ ձակ ձակ ձակ 
վստավստավստավստահուհուհուհութեամբ ու երթեամբ ու երթեամբ ու երթեամբ ու երկիւկիւկիւկիւղաղաղաղածուծուծուծութեամբթեամբթեամբթեամբ,,,,    եւ մաեւ մաեւ մաեւ մանանանանաւանդ ւանդ ւանդ ւանդ 
սիսիսիսիրով ու պաշրով ու պաշրով ու պաշրով ու պաշտուտուտուտումովմովմովմով::::        

ԱրդԱրդԱրդԱրդ,,,,    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս մետոս մետոս մետոս մեզի՝ բոզի՝ բոզի՝ բոզի՝ բոլոլոլոլորիս հարիս հարիս հարիս համար մեմար մեմար մեմար մեռաւռաւռաւռաւ,,,,    որորորոր----
պէսպէսպէսպէսզի հազի հազի հազի հաւատւատւատւատքի ճամքի ճամքի ճամքի ճամբով մեզ կենբով մեզ կենբով մեզ կենբով մեզ կենդադադադանացնացնացնացնէ (տենէ (տենէ (տենէ (տե´́́́ս Աս Աս Աս Ա....    
Թս 5Թս 5Թս 5Թս 5....10)10)10)10)::::    ԱյսԱյսԱյսԱյսպիպիպիպիսի հասի հասի հասի հաւատք մը՝ մասւատք մը՝ մասւատք մը՝ մասւատք մը՝ մասնակնակնակնակցուցուցուցութիւն կամ թիւն կամ թիւն կամ թիւն կամ 
բաժբաժբաժբաժնեկնեկնեկնեկցուցուցուցութիւն է Քրիսթիւն է Քրիսթիւն է Քրիսթիւն է Քրիստոտոտոտոսի մահսի մահսի մահսի մահուան եւ յաուան եւ յաուան եւ յաուան եւ յարուրուրուրութեանթեանթեանթեան::::    
ՄասՄասՄասՄասնակնակնակնակցուցուցուցութիւն ու բաժթիւն ու բաժթիւն ու բաժթիւն ու բաժնեկնեկնեկնեկցուցուցուցութիւն՝ ոթիւն՝ ոթիւն՝ ոթիւն՝ ո´́́́չ թէ տեչ թէ տեչ թէ տեչ թէ տեսասասասակակակակա----
նօնօնօնօրէն ու վերէն ու վերէն ու վերէն ու վերարարարացացացացակակակականօնօնօնօրէնրէնրէնրէն,,,,    ոոոո´́́́չ թէ պարզ խորչ թէ պարզ խորչ թէ պարզ խորչ թէ պարզ խորհրհրհրհրդանդանդանդանշաշաշաշա----
կան առուկան առուկան առուկան առումովմովմովմով,,,,    այլ՝ իրաայլ՝ իրաայլ՝ իրաայլ՝ իրակակակակա´́́́ն հասն հասն հասն հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեամբթեամբթեամբթեամբ,,,,    հոհոհոհո----
գեգեգեգեւոր մաւոր մաւոր մաւոր մակարկարկարկարդադադադակի վրայկի վրայկի վրայկի վրայ::::    ՊօՊօՊօՊօղոս առաքղոս առաքղոս առաքղոս առաքեալ հաեալ հաեալ հաեալ հաւատւատւատւատքի քի քի քի 
այդ փորայդ փորայդ փորայդ փորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’արարարարտատատատայայյայյայյայտէ այստէ այստէ այստէ այսպէպէպէպէ´́́́սսսս....    ,,,,ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտո----
սի հետ խասի հետ խասի հետ խասի հետ խաչին վրայ մեչին վրայ մեչին վրայ մեչին վրայ մեռայ եւ այռայ եւ այռայ եւ այռայ եւ այլեւս կենլեւս կենլեւս կենլեւս կենդադադադանի եմնի եմնի եմնի եմ....    ես ես ես ես 
չէչէչէչէ´́́́    որ կոր կոր կոր կ’’’’ապապապապրիմրիմրիմրիմ,,,,    այլ՝ Քրիսայլ՝ Քրիսայլ՝ Քրիսայլ՝ Քրիստոս է տոս է տոս է տոս է որ կոր կոր կոր կ’’’’ապապապապրի իմ մէջսրի իմ մէջսրի իմ մէջսրի իմ մէջս::::    
Այս կեանԱյս կեանԱյս կեանԱյս կեանքըքըքըքը,,,,    որ այժմ կոր այժմ կոր այժմ կոր այժմ կ’’’’ապապապապրիմ մարմրիմ մարմրիմ մարմրիմ մարմնովնովնովնով,,,,    կկկկ’’’’ապապապապրիմ՝ րիմ՝ րիմ՝ րիմ՝ 
հահահահաւաւաւաւատատատատալով Ասլով Ասլով Ասլով Աստուտուտուտուծոյ Որդիծոյ Որդիծոյ Որդիծոյ Որդիինինինին,,,,    որ զիս սիոր զիս սիոր զիս սիոր զիս սիրեց եւ իր րեց եւ իր րեց եւ իր րեց եւ իր 
կեանկեանկեանկեանքը զոքը զոքը զոքը զոհեց ինհեց ինհեց ինհեց ինծի հածի հածի հածի համարմարմարմար» » » » (Գղ 2(Գղ 2(Գղ 2(Գղ 2....20)20)20)20)::::        

ՍաՍաՍաՍակայն ի՞նչկայն ի՞նչկայն ի՞նչկայն ի՞նչպէս կրնանք ըսել՝ պէս կրնանք ըսել՝ պէս կրնանք ըսել՝ պէս կրնանք ըսել՝ ,,,,Ես մեԵս մեԵս մեԵս մեռայ խառայ խառայ խառայ խաչին չին չին չին 
վրայվրայվրայվրայ»»»»,,,,    երբ մեերբ մեերբ մեերբ մեռած չենքռած չենքռած չենքռած չենք::::    Ճիշդ է որ մեր մարՃիշդ է որ մեր մարՃիշդ է որ մեր մարՃիշդ է որ մեր մարմիմիմիմինննննենենեները րը րը րը 
մահ չեն ճամահ չեն ճամահ չեն ճամահ չեն ճաշաշաշաշակեր այս պակեր այս պակեր այս պակեր այս պարարարարագագագագայինյինյինյին,,,,    բայց հոբայց հոբայց հոբայց հոգին մասգին մասգին մասգին մաս----
նանանանակից կը դառկից կը դառկից կը դառկից կը դառնայ՝ մարնայ՝ մարնայ՝ մարնայ՝ մարդոց հադոց հադոց հադոց համար յանձն առնմար յանձն առնմար յանձն առնմար յանձն առնուած ուած ուած ուած 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի մահսի մահսի մահսի մահուանուանուանուան,,,,    որ մեոր մեոր մեոր մե´́́́րը կը դառրը կը դառրը կը դառրը կը դառնայ այս նոյնայ այս նոյնայ այս նոյնայ այս նոյնանանանա----
ցուցուցուցումովմովմովմով,,,,    եւ անոր կենեւ անոր կենեւ անոր կենեւ անոր կենդադադադանանանանարար ներրար ներրար ներրար ներգորգորգորգործուծուծուծութիւնը կու թիւնը կու թիւնը կու թիւնը կու 
գայ տեղ գտնեգայ տեղ գտնեգայ տեղ գտնեգայ տեղ գտնելու մեր կեանլու մեր կեանլու մեր կեանլու մեր կեանքեքեքեքերուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ::::    ԱյԱյԱյԱյդ նոյդ նոյդ նոյդ նոյնանանանացուցուցուցումը մը մը մը 
մենք կը կամենք կը կամենք կը կամենք կը կատատատատարենք՝ եկերենք՝ եկերենք՝ եկերենք՝ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ սուրբ աւաւոյ սուրբ աւաւոյ սուրբ աւաւոյ սուրբ աւազազազազանին մէջ նին մէջ նին մէջ նին մէջ 
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մեր մկրտումեր մկրտումեր մկրտումեր մկրտութեան պաթեան պաթեան պաթեան պահունհունհունհուն::::    ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւրեւրեւրեւ,,,,    ինչինչինչինչպէս առաքպէս առաքպէս առաքպէս առաքեաեաեաեա----
լը կլը կլը կլը կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ,,,,    ,,,,ՄկրտուեՄկրտուեՄկրտուեՄկրտուելով՝ անոր հետ միլով՝ անոր հետ միլով՝ անոր հետ միլով՝ անոր հետ միաաաասին թաղսին թաղսին թաղսին թաղուեուեուեուեցաքցաքցաքցաք,,,,    
եւ անոր հետ ալ յաեւ անոր հետ ալ յաեւ անոր հետ ալ յաեւ անոր հետ ալ յարուրուրուրութիւն առիքթիւն առիքթիւն առիքթիւն առիք,,,,    քաքաքաքանի հանի հանի հանի հաւաւաւաւատատատատացիք ցիք ցիք ցիք 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ զօծոյ զօծոյ զօծոյ զօրուրուրուրութեանթեանթեանթեան,,,,    որ զոր զոր զոր զայն մեայն մեայն մեայն մեռելռելռելռելնենենեներէն յարէն յարէն յարէն յարուրուրուրուցացացացա----
նեցնեցնեցնեց::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի հետ Աստսի հետ Աստսի հետ Աստսի հետ Աստուած ձեուած ձեուած ձեուած ձե´́́́զ ալ կենզ ալ կենզ ալ կենզ ալ կենդադադադանանանանացուցցուցցուցցուց,,,,    
քաքաքաքանի դուք հոնի դուք հոնի դուք հոնի դուք հոգեգեգեգեւուուուորարարարապէս մեպէս մեպէս մեպէս մեռած էիք ձեր մեղռած էիք ձեր մեղռած էիք ձեր մեղռած էիք ձեր մեղքեքեքեքերուն րուն րուն րուն 
պատպատպատպատճաճաճաճառովռովռովռով» » » » (Կղ 2(Կղ 2(Կղ 2(Կղ 2....12121212----13131313::::    Հմմտ Եփ 2Հմմտ Եփ 2Հմմտ Եփ 2Հմմտ Եփ 2....4444----6)6)6)6)::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́,,,,    բոբոբոբոլորս լորս լորս լորս 
ալ ալ ալ ալ ,,,,ՄկրտուՄկրտուՄկրտուՄկրտութեամբ անոր (Քրիսթեամբ անոր (Քրիսթեամբ անոր (Քրիսթեամբ անոր (Քրիստոտոտոտոսի) հետ թաղսի) հետ թաղսի) հետ թաղսի) հետ թաղուեուեուեուե----
ցանքցանքցանքցանք,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի ինչզի ինչզի ինչզի ինչպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիստոս Հօտոս Հօտոս Հօտոս Հօրը փառրը փառրը փառրը փառքով յաքով յաքով յաքով յարուրուրուրու----
թիւն առաւ մեթիւն առաւ մեթիւն առաւ մեթիւն առաւ մեռելռելռելռելնենենեներէնրէնրէնրէն,,,,    նոյննոյննոյննոյնպէս ալ մենք նոպէս ալ մենք նոպէս ալ մենք նոպէս ալ մենք նորոգրոգրոգրոգուած ուած ուած ուած 
կեանկեանկեանկեանքով ապքով ապքով ապքով ապրինքրինքրինքրինք» » » » (Հռ 6(Հռ 6(Հռ 6(Հռ 6....4)4)4)4)::::        

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի մահսի մահսի մահսի մահուան մասուան մասուան մասուան մասնակնակնակնակցուցուցուցութիւն՝ կը նշաթիւն՝ կը նշաթիւն՝ կը նշաթիւն՝ կը նշանանանանա----
կէ նակէ նակէ նակէ նաեւ անոր յաեւ անոր յաեւ անոր յաեւ անոր յարուրուրուրութեան բաժթեան բաժթեան բաժթեան բաժնեկնեկնեկնեկցուցուցուցութիւնթիւնթիւնթիւն::::    Եւ հաԵւ հաԵւ հաԵւ հաւատւատւատւատ----
քի ճամքի ճամքի ճամքի ճամբով Քրիսբով Քրիսբով Քրիսբով Քրիստոտոտոտոսի հետ մեր միուսի հետ մեր միուսի հետ մեր միուսի հետ մեր միութթթթիւնը այդ յաիւնը այդ յաիւնը այդ յաիւնը այդ յարուրուրուրու----
թիթիթիթի´́́́ւնն է որ կը բեւնն է որ կը բեւնն է որ կը բեւնն է որ կը բերէ մերէ մերէ մերէ մեզի այզի այզի այզի այսօրսօրսօրսօր::::    ՅաՅաՅաՅարուրուրուրութիւն մը՝ հոգիթիւն մը՝ հոգիթիւն մը՝ հոգիթիւն մը՝ հոգի----
ոոոո´́́́վվվվ,,,,    մեր ներմեր ներմեր ներմեր ներքիքիքիքի´́́́ն մարն մարն մարն մարդովդովդովդով,,,,    որ իր մեոր իր մեոր իր մեոր իր մեռեռեռեռելուլուլուլութեթեթեթենէն դուրս նէն դուրս նէն դուրս նէն դուրս 
կու գայկու գայկու գայկու գայ,,,,    կը կենկը կենկը կենկը կենդադադադանանանանանայնայնայնայ,,,,    կը վեկը վեկը վեկը վերարարարանոնոնոնորոգրոգրոգրոգուի եւ կը դառուի եւ կը դառուի եւ կը դառուի եւ կը դառ----
նայ նոր ստեղծնայ նոր ստեղծնայ նոր ստեղծնայ նոր ստեղծուած մըուած մըուած մըուած մը::::    ,,,,ՈեՈեՈեՈեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկը որ Քրիսկը որ Քրիսկը որ Քրիսկը որ Քրիստոտոտոտոսի միսի միսի միսի միաաաա----
ցած է՝ նոր արացած է՝ նոր արացած է՝ նոր արացած է՝ նոր արարրրրած էած էած էած է....    այայայայլեւս չէլեւս չէլեւս չէլեւս չէ´́́́    այն՝ ինչ որ էր նաայն՝ ինչ որ էր նաայն՝ ինչ որ էր նաայն՝ ինչ որ էր նախախախախա----
պէսպէսպէսպէս,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ ամտեւ ամտեւ ամտեւ ամբողբողբողբողջուջուջուջութեամբ նոթեամբ նոթեամբ նոթեամբ նորոգրոգրոգրոգուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ» » » » (Բ(Բ(Բ(Բ....Կր Կր Կր Կր 
5555....17)17)17)17)::::        

    
ԳԳԳԳ....----    ԱԱԱԱ´́́́լ միայն մենք մել միայն մենք մել միայն մենք մել միայն մենք մեզի հազի հազի հազի համար չենք ապմար չենք ապմար չենք ապմար չենք ապրիրրիրրիրրիր,,,,    այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ 

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսիսիսիսի::::        
ՆոՆոՆոՆորոգրոգրոգրոգուած մարուած մարուած մարուած մարդըդըդըդը,,,,    ,,,,նոր ստեղծնոր ստեղծնոր ստեղծնոր ստեղծուածուածուածուած» » » » կամ կամ կամ կամ ,,,,նոր նոր նոր նոր 

արաարաարաարարածրածրածրած» » » » դարդարդարդարձած մարձած մարձած մարձած մարդը ադը ադը ադը ա´́́́լ պէտք չէ ապլ պէտք չէ ապլ պէտք չէ ապլ պէտք չէ ապրի իրի իրի իրի ինքնքնքնքզինզինզինզին----
քին հաքին հաքին հաքին համարմարմարմար,,,,    այլ՝ Տիայլ՝ Տիայլ՝ Տիայլ՝ Տիրորորորո´́́́ջ հաջ հաջ հաջ համարմարմարմար,,,,    ինչինչինչինչպէս ուպէս ուպէս ուպէս ուրիշ առիրիշ առիրիշ առիրիշ առիթով թով թով թով 
եւս կը շեշեւս կը շեշեւս կը շեշեւս կը շեշտէ Պօտէ Պօտէ Պօտէ Պօղոսղոսղոսղոս,,,,    երբ կերբ կերբ կերբ կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ....    ,,,,ՄեզՄեզՄեզՄեզմէ ոեմէ ոեմէ ոեմէ ոեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկը ինքն կը ինքն կը ինքն կը ինքն 
իր անիր անիր անիր անձին հաձին հաձին հաձին համար չմար չմար չմար չ’’’’ապապապապրիրրիրրիրրիր,,,,    ոոոո´́́́չ ալ ինքն իրեն հաչ ալ ինքն իրեն հաչ ալ ինքն իրեն հաչ ալ ինքն իրեն համար մար մար մար 
կը մեռկը մեռկը մեռկը մեռնինինինի::::    Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ապապապապրինք՝ Տիրինք՝ Տիրինք՝ Տիրինք՝ Տիրոջ հարոջ հարոջ հարոջ համար կմար կմար կմար կ’’’’ապապապապրինքրինքրինքրինք,,,,    եւ եւ եւ եւ 
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եթէ կը մեռեթէ կը մեռեթէ կը մեռեթէ կը մեռնինք՝ Տինինք՝ Տինինք՝ Տինինք՝ Տիրոջ հարոջ հարոջ հարոջ համարմարմարմար    կը մեռկը մեռկը մեռկը մեռնինքնինքնինքնինք,,,,    որ կը նշաոր կը նշաոր կը նշաոր կը նշա----
նանանանակէ թէ՝ ըլկէ թէ՝ ըլկէ թէ՝ ըլկէ թէ՝ ըլլալալալա´́́́յ կեանյ կեանյ կեանյ կեանքի եւ ըլքի եւ ըլքի եւ ըլքի եւ ըլլալալալա´́́́յ մահյ մահյ մահյ մահուան մէջ՝ Տիուան մէջ՝ Տիուան մէջ՝ Տիուան մէջ՝ Տիրոջ րոջ րոջ րոջ 
կը պատկը պատկը պատկը պատկակակականինքնինքնինքնինք» » » » (Հռ 14(Հռ 14(Հռ 14(Հռ 14....7777----8)8)8)8)::::    ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեաեաեաեալին այս հասլին այս հասլին այս հասլին այս հաստատատատա----
տուտուտուտումը կամը կամը կամը կարերերերեւոր ճշմարւոր ճշմարւոր ճշմարւոր ճշմարտուտուտուտութիւն մը կը բեթիւն մը կը բեթիւն մը կը բեթիւն մը կը բերէ մերէ մերէ մերէ մեզիզիզիզի....----        

ԵսաԵսաԵսաԵսասիսիսիսիրուրուրուրութիւն եւ քրիսթիւն եւ քրիսթիւն եւ քրիսթիւն եւ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական հական հական հական հաւատք՝ անւատք՝ անւատք՝ անւատք՝ ան----
հահահահամամամամատետետետեղեղեղեղելի եւ անլի եւ անլի եւ անլի եւ անհաշհաշհաշհաշտետետետելի ենլի ենլի ենլի են::::        

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս եկաւ մեզ ազատոս եկաւ մեզ ազատոս եկաւ մեզ ազատոս եկաւ մեզ ազատետետետելու մեղլու մեղլու մեղլու մեղքէնքէնքէնքէն,,,,    չաչաչաչարէնրէնրէնրէն,,,,    եւ եւ եւ եւ 
աշաշաշաշխարխարխարխարհէնհէնհէնհէն....    իսկ մեղիսկ մեղիսկ մեղիսկ մեղքը հիմքը հիմքը հիմքը հիմնանանանակակակականին մէջ նին մէջ նին մէջ նին մէջ ,,,,ԵսԵսԵսԵս»»»»ն էն էն էն է,,,,    եսաեսաեսաեսա----
սիսիսիսիրուրուրուրութիթիթիթի´́́́ւն էւն էւն էւն է::::    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը մեչը մեչը մեչը մեզի կը սորզի կը սորզի կը սորզի կը սորվեցվեցվեցվեցնէնէնէնէ,,,,    թէ թէ թէ թէ 
մեղմեղմեղմեղքին իբքին իբքին իբքին իբրեւ դարրեւ դարրեւ դարրեւ դարման Ասման Ասման Ասման Աստուտուտուտուծոյ մեծոյ մեծոյ մեծոյ մեզի տուած գլխազի տուած գլխազի տուած գլխազի տուած գլխաւոր ւոր ւոր ւոր 
դադադադասը՝ սիսը՝ սիսը՝ սիսը՝ սիրորորորո´́́́յ դասն էյ դասն էյ դասն էյ դասն է....    սսսսիիիիրոյ մըրոյ մըրոյ մըրոյ մը,,,,    որ իր անոր իր անոր իր անոր իր անձէն դէձէն դէձէն դէձէն դէպի պի պի պի 
դոդոդոդո´́́́ւրս բացւրս բացւրս բացւրս բացուած ըլուած ըլուած ըլուած ըլլայ՝ երլայ՝ երլայ՝ երլայ՝ երկու գլխակու գլխակու գլխակու գլխաւոր բեւոր բեւոր բեւոր բեւեռւեռւեռւեռնենենեներովրովրովրով....----    
ԱռաԱռաԱռաԱռաջիջիջիջինը՝ դէնը՝ դէնը՝ դէնը՝ դէպի Աստպի Աստպի Աստպի Աստուած ուղղուած ուղղուած ուղղուած ուղղուածուածուածուած....    ,,,,ՍիՍիՍիՍիրէրէրէրէ´́́́    քու Տէր քու Տէր քու Տէր քու Տէր 
ԱստԱստԱստԱստուածդ ամուածդ ամուածդ ամուածդ ամբողջ սրտովդբողջ սրտովդբողջ սրտովդբողջ սրտովդ,,,,    ամամամամբողջ հոգիբողջ հոգիբողջ հոգիբողջ հոգիովդ եւ ամովդ եւ ամովդ եւ ամովդ եւ ամ----
բողջ մտքովդբողջ մտքովդբողջ մտքովդբողջ մտքովդ» » » » (Բ(Բ(Բ(Բ....    Օր 6Օր 6Օր 6Օր 6....5)5)5)5),,,,    եւ երկեւ երկեւ երկեւ երկրորրորրորրորդը՝ դէդը՝ դէդը՝ դէդը՝ դէպի մարպի մարպի մարպի մարդը դը դը դը 
դարդարդարդարձածձածձածձած....    ,,,,ՍիՍիՍիՍիրէրէրէրէ´́́́    ընընընընկերդ քու անկերդ քու անկերդ քու անկերդ քու անձիդ պէսձիդ պէսձիդ պէսձիդ պէս» » » » (Ղւ 19(Ղւ 19(Ղւ 19(Ղւ 19....18)18)18)18)::::    
Մարդ արաՄարդ արաՄարդ արաՄարդ արարարարարածէն Ասծէն Ասծէն Ասծէն Աստուտուտուտուծոյ գլխածոյ գլխածոյ գլխածոյ գլխաւոր պաւոր պաւոր պաւոր պահանջհանջհանջհանջքը սաքը սաքը սաքը սա´́́́    
էէէէ,,,,    որ անիոր անիոր անիոր անիկա իրակա իրակա իրակա իրաւունք ընէւունք ընէւունք ընէւունք ընէ,,,,    ողորողորողորողորմումումումութիւն սիթիւն սիթիւն սիթիւն սիրէրէրէրէ,,,,    եւ իր եւ իր եւ իր եւ իր 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյն կամծոյն կամծոյն կամծոյն կամքին հաքին հաքին հաքին համամամամաձայն ապձայն ապձայն ապձայն ապրի՝ խորի՝ խորի՝ խորի՝ խոնարնարնարնարհուհուհուհու----
թեամբ (տեթեամբ (տեթեամբ (տեթեամբ (տե´́́́ս Մք 6ս Մք 6ս Մք 6ս Մք 6....8)8)8)8)::::        

ԲոԲոԲոԲոլոր այս հիմլոր այս հիմլոր այս հիմլոր այս հիմնանանանական պական պական պական պահանջքհանջքհանջքհանջքնենենեները մեզ րը մեզ րը մեզ րը մեզ կը տակը տակը տակը տա----
նին մէկ եւ նոյն ուղնին մէկ եւ նոյն ուղնին մէկ եւ նոյն ուղնին մէկ եւ նոյն ուղղուղուղուղութեամբթեամբթեամբթեամբ....----    ՄարՄարՄարՄարդը չէդը չէդը չէդը չէ´́́́    ստեղծստեղծստեղծստեղծուած ուած ուած ուած 
առանառանառանառանձին ըլձին ըլձին ըլձին ըլլալալալալու եւ ինքլու եւ ինքլու եւ ինքլու եւ ինքնաննաննաննանպապապապատակ ապտակ ապտակ ապտակ ապրերերերելու հալու հալու հալու համարմարմարմար,,,,    
այլ՝ ստեղծայլ՝ ստեղծայլ՝ ստեղծայլ՝ ստեղծուած է աշուած է աշուած է աշուած է աշխարխարխարխարհի մէջ ու մարհի մէջ ու մարհի մէջ ու մարհի մէջ ու մարդոց հետ ապդոց հետ ապդոց հետ ապդոց հետ ապրերերերե----
լու եւ Ասլու եւ Ասլու եւ Ասլու եւ Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ համամամամա´́́́ր ըլր ըլր ըլր ըլլալալալալու նպալու նպալու նպալու նպատատատատակովկովկովկով::::    Այն Այն Այն Այն 
մարմարմարմարդըդըդըդը,,,,    որ իր հայոր իր հայոր իր հայոր իր հայեացեացեացեացքը Ասքը Ասքը Ասքը Աստուծտուծտուծտուծմէ մէ մէ մէ կը կտրէ եւ միայն կը կտրէ եւ միայն կը կտրէ եւ միայն կը կտրէ եւ միայն 
ինքինքինքինքզինզինզինզինքին կը նաքին կը նաքին կը նաքին կը նայիյիյիյի,,,,    անիանիանիանիկա կը մոռկա կը մոռկա կը մոռկա կը մոռնայ զԱստնայ զԱստնայ զԱստնայ զԱստուածուածուածուած,,,,    կը կը կը կը 
մոռմոռմոռմոռնայ Ասնայ Ասնայ Ասնայ Աստուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատկեր ըլկեր ըլկեր ըլկեր ըլլալալալալըլըլըլը,,,,    կը տեսկը տեսկը տեսկը տեսնէ միայն նէ միայն նէ միայն նէ միայն 
ինքինքինքինքզինք եւ իր մէջ բոյն դրած մեղզինք եւ իր մէջ բոյն դրած մեղզինք եւ իր մէջ բոյն դրած մեղզինք եւ իր մէջ բոյն դրած մեղքիքիքիքի´́́́ն պատն պատն պատն պատկեկեկեկերըրըրըրը::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
կուռկուռկուռկուռքի վեքի վեքի վեքի վերածրածրածրածուած այդ ուած այդ ուած այդ ուած այդ ,,,,ԵսԵսԵսԵս»»»»ը ամէն ինչ կը պաը ամէն ինչ կը պաը ամէն ինչ կը պաը ամէն ինչ կը պահանհանհանհանջէ ջէ ջէ ջէ 
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միայն իրեմիայն իրեմիայն իրեմիայն իրե´́́́ն հան հան հան համարմարմարմար,,,,    մարմարմարմարդը դը դը դը դարձդարձդարձդարձնենենենելով ինքլով ինքլով ինքլով ինքզինզինզինզինքին գեքին գեքին գեքին գե----
րիրիրիրի,,,,    եւ զայն խաեւ զայն խաեւ զայն խաեւ զայն խաւաւաւաւարեցրեցրեցրեցնենենենելով ու խեղլով ու խեղլով ու խեղլով ու խեղդեդեդեդելով իլով իլով իլով ի´́́́ր իսկ ստեղր իսկ ստեղր իսկ ստեղր իսկ ստեղ----
ծած սահծած սահծած սահծած սահմամամամանանանանափափափափակումկումկումկումնենենեներուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ::::    ՄինչՄինչՄինչՄինչդեռ մարդեռ մարդեռ մարդեռ մարդը դը դը դը 
ստեղծստեղծստեղծստեղծուած է՝ Ասուած է՝ Ասուած է՝ Ասուած է՝ Աստուտուտուտուծոյ օրիծոյ օրիծոյ օրիծոյ օրինանանանակով ճակով ճակով ճակով ճառառառառագայգայգայգայթեթեթեթելոլոլոլո´́́́ւ ւ ւ ւ 
հահահահամարմարմարմար::::    ՃաՃաՃաՃառառառառագայգայգայգայթեթեթեթելու՝ կեանքլու՝ կեանքլու՝ կեանքլու՝ կեանք,,,,    սէրսէրսէրսէր,,,,    բաբաբաբարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւն,,,,    ազազազազ----
նուունուունուունուութիւնթիւնթիւնթիւն,,,,    խնխնխնխնդուդուդուդութիւնթիւնթիւնթիւն,,,,    խախախախաղաղաղաղաղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւն,,,,    քաղցքաղցքաղցքաղցրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւն,,,,    
աստաստաստաստուածուածուածուածգիգիգիգիտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւն,,,,    արարարարդադադադարուրուրուրութիւն ու սրբութիւն ու սրբութիւն ու սրբութիւն ու սրբութիւնթիւնթիւնթիւն::::        

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի յասի յասի յասի յարուրուրուրութիւնը մեր մէջ ոտթիւնը մեր մէջ ոտթիւնը մեր մէջ ոտթիւնը մեր մէջ ոտքի կը կանգքի կը կանգքի կը կանգքի կը կանգնէ նէ նէ նէ 
հահահահարարարարազատ մարզատ մարզատ մարզատ մարդըդըդըդը,,,,    քրիսքրիսքրիսքրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեա´́́́յ մարյ մարյ մարյ մարդըդըդըդը,,,,    որ Ասոր Ասոր Ասոր Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
նմանմանմանմանենենենելու եւ մարլու եւ մարլու եւ մարլու եւ մարդոց նուիրդոց նուիրդոց նուիրդոց նուիրուեուեուեուելու եւ ծալու եւ ծալու եւ ծալու եւ ծառառառառայեյեյեյելու կոչլու կոչլու կոչլու կոչուաուաուաուած ծ ծ ծ 
մարդն էմարդն էմարդն էմարդն է....    որ կոր կոր կոր կ’’’’ապապապապրի Տիրի Տիրի Տիրի Տիրոջ եւ անոր Մարրոջ եւ անոր Մարրոջ եւ անոր Մարրոջ եւ անոր Մարմիմիմիմինը կազնը կազնը կազնը կազմող մող մող մող 
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեցիղեցիղեցիղեցիին հաին հաին հաին համարմարմարմար,,,,    եւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիստոտոտոտոսի ընդսի ընդսի ընդսի ընդմէմէմէմէջէն՝ բոջէն՝ բոջէն՝ բոջէն՝ բոլոլոլոլո´́́́ր ր ր ր 
մարմարմարմարդոց հադոց հադոց հադոց համարմարմարմար::::        

ԱյդԱյդԱյդԱյդպիպիպիպիսին ըլսին ըլսին ըլսին ըլլալալալալու կը կոլու կը կոլու կը կոլու կը կոչէ մեզ այչէ մեզ այչէ մեզ այչէ մեզ այսօր Քրիսսօր Քրիսսօր Քրիսսօր Քրիստոստոստոստոս,,,,    իբիբիբիբ----
րեւ իր հրարեւ իր հրարեւ իր հրարեւ իր հրաշաշաշաշափառ սուրբ յափառ սուրբ յափառ սուրբ յափառ սուրբ յարուրուրուրութեան լոյթեան լոյթեան լոյթեան լոյսէն վասէն վասէն վասէն վառած ռած ռած ռած 
ճրագճրագճրագճրագներներներներ,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի իր փազի իր փազի իր փազի իր փառռռռքը ճաքը ճաքը ճաքը ճառառառառագայգայգայգայթենք մեր վարթենք մեր վարթենք մեր վարթենք մեր վար----
մունմունմունմունքովքովքովքով,,,,    գորգորգորգործով ու խօսծով ու խօսծով ու խօսծով ու խօսքովքովքովքով....    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ նոտեւ նոտեւ նոտեւ նորոգրոգրոգրոգուած ուած ուած ուած 
մարմարմարմարդունդունդունդուն,,,,    ,,,,նոր ստեղծնոր ստեղծնոր ստեղծնոր ստեղծուածուածուածուած» » » » կամ կամ կամ կամ ,,,,նոր արանոր արանոր արանոր արարածրածրածրած» » » » դարդարդարդար----
ձած մարձած մարձած մարձած մարդուն դուն դուն դուն ,,,,պարպարպարպարտատատատակակակականունունունութիւնն է քաթիւնն է քաթիւնն է քաթիւնն է քարորորորոզել զօզել զօզել զօզել զօրուրուրուրու----
թիւնը անոր՝ որ մեզ խաթիւնը անոր՝ որ մեզ խաթիւնը անոր՝ որ մեզ խաթիւնը անոր՝ որ մեզ խաւաւաւաւարէն իր սքանրէն իր սքանրէն իր սքանրէն իր սքանչեչեչեչելի լոյլի լոյլի լոյլի լոյսին կանսին կանսին կանսին կան----
չեցչեցչեցչեց» » » » (Ա(Ա(Ա(Ա....    Պտ 2Պտ 2Պտ 2Պտ 2....9)9)9)9)::::        

Եւ այն ատեն մեր ամԵւ այն ատեն մեր ամԵւ այն ատեն մեր ամԵւ այն ատեն մեր ամբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանքը կը վեքը կը վեքը կը վեքը կը վերածրածրածրածուի՝ ուի՝ ուի՝ ուի՝ 
հահահահաւատւատւատւատքի եւ կենքի եւ կենքի եւ կենքի եւ կենդադադադանունունունութեան լութեան լութեան լութեան լուսասասասաշող առաշող առաշող առաշող առաւօւօւօւօտիտիտիտի,,,,    նոր նոր նոր նոր 
կեանկեանկեանկեանքի եւ յաքի եւ յաքի եւ յաքի եւ յարուրուրուրութեան անաթեան անաթեան անաթեան անա´́́́նց առանց առանց առանց առաւօւօւօւօտիտիտիտի::::    
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ԱՆԹԱՂԵԼԻՆԱՆԹԱՂԵԼԻՆԱՆԹԱՂԵԼԻՆԱՆԹԱՂԵԼԻՆ®®®®    

    
Ամէն անԱմէն անԱմէն անԱմէն անգամ որ Զագամ որ Զագամ որ Զագամ որ Զատիտիտիտիկը գայ, սոկը գայ, սոկը գայ, սոկը գայ, սովովովովորարարարական մեր կան մեր կան մեր կան մեր 

բաբաբաբարերերերեւին փուին փուին փուին փոխախախախարէն իրարէն իրարէն իրարէն իրարու ձեռք կը սեղրու ձեռք կը սեղրու ձեռք կը սեղրու ձեռք կը սեղմենմենմենմենք ու զիք ու զիք ու զիք ու զիրար րար րար րար 
կկկկ’’’’ողողողողջուջուջուջունենք ըսենենք ըսենենք ըսենենք ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս յարտոս յարտոս յարտոս յարեաւ ի մեեաւ ի մեեաւ ի մեեաւ ի մեռեռեռեռելոցլոցլոցլոց»»»»::::    ԲաԲաԲաԲա----
ռեռեռեռերը մեր շրթները մեր շրթները մեր շրթները մեր շրթներուն վրայ կը հնչեն տաք, զուարթ, յաղրուն վրայ կը հնչեն տաք, զուարթ, յաղրուն վրայ կը հնչեն տաք, զուարթ, յաղրուն վրայ կը հնչեն տաք, զուարթ, յաղ----
թաթաթաթական, եւ մեր սրտեկան, եւ մեր սրտեկան, եւ մեր սրտեկան, եւ մեր սրտերը կը ջերրը կը ջերրը կը ջերրը կը ջերմացմացմացմացնեն աւենեն աւենեն աւենեն աւետիտիտիտիսի մը սի մը սի մը սի մը 
խնդուխնդուխնդուխնդութեամբ.թեամբ.թեամբ.թեամբ.    ,,,,ՁեՁեՁեՁեզի եւ մեզի եւ մեզի եւ մեզի եւ մեզի մեծ աւեզի մեծ աւեզի մեծ աւեզի մեծ աւետի~ստի~ստի~ստի~ս»»»»::::    ԹեԹեԹեԹերեւս յարեւս յարեւս յարեւս յա----
ճախ չկաճախ չկաճախ չկաճախ չկարերերերենանք իսկ մեր գինանք իսկ մեր գինանք իսկ մեր գինանք իսկ մեր գիտտտտակակակակցուցուցուցութեան բեթեան բեթեան բեթեան բերել եւ բարել եւ բարել եւ բարել եւ բա----
ցատցատցատցատրել մեր ներրել մեր ներրել մեր ներրել մեր ներքին ուքին ուքին ուքին ուրարարարախուխուխուխութեան պատթեան պատթեան պատթեան պատճաճաճաճառըռըռըռը::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
անիանիանիանիկա կակա կակա կակա կա´́́́յ մեր մէջ որյ մեր մէջ որյ մեր մէջ որյ մեր մէջ որպէս հոպէս հոպէս հոպէս հոգեգեգեգեկան իրական իրական իրական իրակակակականունունունութիւն, թիւն, թիւն, թիւն, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ անիտեւ անիտեւ անիտեւ անիկա հոգիկա հոգիկա հոգիկա հոգիին յաղին յաղին յաղին յաղթաթաթաթանակն է նիւնակն է նիւնակն է նիւնակն է նիւթին ու թին ու թին ու թին ու 
նիւնիւնիւնիւթաթաթաթակակակականին վրայ, բանին վրայ, բանին վրայ, բանին վրայ, բարորորորոյայայայական ճշմարկան ճշմարկան ճշմարկան ճշմարտուտուտուտութեանց յաղթեանց յաղթեանց յաղթեանց յաղ----
թաթաթաթանակն է մարդնակն է մարդնակն է մարդնակն է մարդկակակակայինյինյինյին    ընընընընկեկեկեկերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները թուրը թուրը թուրը թունանանանաւուուուորող րող րող րող 
ու կազու կազու կազու կազմամամամալուլուլուլուծող թիւր ու մոծող թիւր ու մոծող թիւր ու մոծող թիւր ու մոլոր գալոր գալոր գալոր գաղաղաղաղափափափափարաբանուրաբանուրաբանուրաբանու----
թեանց վրայ, սիթեանց վրայ, սիթեանց վրայ, սիթեանց վրայ, սիրոյ յաղրոյ յաղրոյ յաղրոյ յաղթաթաթաթանակն է ատենակն է ատենակն է ատենակն է ատելուլուլուլութեան վրայ, թեան վրայ, թեան վրայ, թեան վրայ, 
ազաազաազաազատուտուտուտութեան յաղթեան յաղթեան յաղթեան յաղթաթաթաթանակն է բռնունակն է բռնունակն է բռնունակն է բռնութեան վրայ, կեանթեան վրայ, կեանթեան վրայ, կեանթեան վրայ, կեանքի քի քի քի 
յաղյաղյաղյաղթաթաթաթանակն է մահնակն է մահնակն է մահնակն է մահուան վրայուան վրայուան վրայուան վրայ::::    

ՏիՏիՏիՏիեեեեզերզերզերզերքի բոքի բոքի բոքի բոլոր արալոր արալոր արալոր արարածրածրածրածնենենեներուն մէրուն մէրուն մէրուն մէջ մարջ մարջ մարջ մարդը եզադը եզադը եզադը եզակի կի կի կի 
է, բաէ, բաէ, բաէ, բացացացացառիկ` իր իմառիկ` իր իմառիկ` իր իմառիկ` իր իմացացացացակակակականունունունութեամբ, գեթեամբ, գեթեամբ, գեթեամբ, գերիրիրիրիվեր` իր վեր` իր վեր` իր վեր` իր 
հոգիհոգիհոգիհոգիով եւ հոով եւ հոով եւ հոով եւ հոգեգեգեգեկան կական կական կական կարորորորողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներովրովրովրով::::    Միայն նիւթ չէ Միայն նիւթ չէ Միայն նիւթ չէ Միայն նիւթ չէ 
մարմարմարմարդը, է նադը, է նադը, է նադը, է նաեւ հոեւ հոեւ հոեւ հոգիգիգիգի::::    Միայն հող չէ մարՄիայն հող չէ մարՄիայն հող չէ մարՄիայն հող չէ մարդը, է նադը, է նադը, է նադը, է նաեւ Ասեւ Ասեւ Ասեւ Աս----
տուտուտուտուծոյ շունծոյ շունծոյ շունծոյ շունչըչըչըչը::::    ՆիւՆիւՆիւՆիւթաթաթաթակակակականին եւ աննին եւ աննին եւ աննին եւ աննիւնիւնիւնիւթաթաթաթակակակականին, հունին, հունին, հունին, հու----
նանանանաւուուուորին եւ անրին եւ անրին եւ անրին եւ անհուհուհուհունին խառնին խառնին խառնին խառնուրդն է ան, երկնուրդն է ան, երկնուրդն է ան, երկնուրդն է ան, երկրէն սկիզբ րէն սկիզբ րէն սկիզբ րէն սկիզբ 
առած որառած որառած որառած որպէս կաւ, բայց Ասպէս կաւ, բայց Ասպէս կաւ, բայց Ասպէս կաւ, բայց Աստուտուտուտուծոյ մածոյ մածոյ մածոյ մատին հպուտին հպուտին հպուտին հպումով մով մով մով 
մարմարմարմարդադադադացած եւ սլացք առած դէցած եւ սլացք առած դէցած եւ սլացք առած դէցած եւ սլացք առած դէպի երպի երպի երպի երկինքկինքկինքկինք::::    Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ին----
չու` ամեչու` ամեչու` ամեչու` ամենէն նիւնէն նիւնէն նիւնէն նիւթաթաթաթապաշտ մարպաշտ մարպաշտ մարպաշտ մարդուն մէջ ալ կան այնդուն մէջ ալ կան այնդուն մէջ ալ կան այնդուն մէջ ալ կան այնպիպիպիպի----
սի ձգտումսի ձգտումսի ձգտումսի ձգտումներ, որոնք նիւներ, որոնք նիւներ, որոնք նիւներ, որոնք նիւթով չեն բաթով չեն բաթով չեն բաթով չեն բացատրցատրցատրցատրուիր, այլ մոուիր, այլ մոուիր, այլ մոուիր, այլ մո----
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խիխիխիխիրին տակ պահրին տակ պահրին տակ պահրին տակ պահուած կայուած կայուած կայուած կայծերն են հոգիծերն են հոգիծերն են հոգիծերն են հոգիին, յաին, յաին, յաին, յարուրուրուրու----
թեաթեաթեաթեա´́́́ն ձգտող հոգին ձգտող հոգին ձգտող հոգին ձգտող հոգիինինինին::::        

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի սուրբ Յասի սուրբ Յասի սուրբ Յասի սուրբ Յարուրուրուրութիւնը մարդթիւնը մարդթիւնը մարդթիւնը մարդկակակակային կեանյին կեանյին կեանյին կեան----
քին դիքին դիքին դիքին դիմաց նոր կեանմաց նոր կեանմաց նոր կեանմաց նոր կեանքի հոքի հոքի հոքի հորիրիրիրիզոնն ու տեզոնն ու տեզոնն ու տեզոնն ու տեսիլք բասիլք բասիլք բասիլք բացող ցող ցող ցող 
իրաիրաիրաիրակակակականունունունութիւնն էթիւնն էթիւնն էթիւնն է::::    ՏաՏաՏաՏարօրօրօրօրիրիրիրինակ չէ՞ որ մեր սրտենակ չէ՞ որ մեր սրտենակ չէ՞ որ մեր սրտենակ չէ՞ որ մեր սրտերուն րուն րուն րուն 
յոյս եւ ույոյս եւ ույոյս եւ ույոյս եւ ուրարարարախուխուխուխութիւն բեթիւն բեթիւն բեթիւն բերող յարող յարող յարող յարուրուրուրութեան տօթեան տօթեան տօթեան տօնը նը նը նը թաթաթաթափուր փուր փուր փուր 
գեգեգեգերեզրեզրեզրեզմամամամանի մը պատնի մը պատնի մը պատնի մը պատկերն էկերն էկերն էկերն է::::    ՄարՄարՄարՄարդոց միտքն ու սիրդոց միտքն ու սիրդոց միտքն ու սիրդոց միտքն ու սիրտը տը տը տը 
սարսսարսսարսսարսռացռացռացռացնող բանող բանող բանող բանը` գենը` գենը` գենը` գերեզրեզրեզրեզմամամամանընընընը::::    Բայց մռայլ այդ փոԲայց մռայլ այդ փոԲայց մռայլ այդ փոԲայց մռայլ այդ փոսը սը սը սը 
կը կորսնցկը կորսնցկը կորսնցկը կորսնցնէ իր զարնէ իր զարնէ իր զարնէ իր զարհուհուհուհուրերերերելի հանլի հանլի հանլի հանգագագագամանմանմանմանքը, երբ Քրիսքը, երբ Քրիսքը, երբ Քրիսքը, երբ Քրիս----
տոտոտոտոսի յասի յասի յասի յարուրուրուրութեամբ կը բացթեամբ կը բացթեամբ կը բացթեամբ կը բացուի մահուի մահուի մահուի մահուան գաղտուան գաղտուան գաղտուան գաղտնինինինիքը, եւ քը, եւ քը, եւ քը, եւ 
կեանկեանկեանկեանքի հոքի հոքի հոքի հորիրիրիրիզոնզոնզոնզոննենենեները կը լայնրը կը լայնրը կը լայնրը կը լայնննննան, կան, կան, կան, կ’’’’երերերերկակակակարին ու կը րին ու կը րին ու կը րին ու կը 
ձգուին դէձգուին դէձգուին դէձգուին դէպի անպի անպի անպի անհուհուհուհունունունունութիւն, լոյթիւն, լոյթիւն, լոյթիւն, լոյսի ճասի ճասի ճասի ճառառառառագայթգայթգայթգայթնենենեներուն րուն րուն րուն 
պէսպէսպէսպէս::::    ԳեԳեԳեԳերեզրեզրեզրեզմամամամանի մը պատնի մը պատնի մը պատնի մը պատկեկեկեկերին դիրին դիրին դիրին դիմաց` մեր մտքեմաց` մեր մտքեմաց` մեր մտքեմաց` մեր մտքերէն րէն րէն րէն 
կը նակը նակը նակը նահանհանհանհանջէ ահաջէ ահաջէ ահաջէ ահաւոր պատւոր պատւոր պատւոր պատկեկեկեկերը միւս բորը միւս բորը միւս բորը միւս բոլոր գելոր գելոր գելոր գերեզրեզրեզրեզմանմանմանման----
նենենեներունրունրունրուն::::    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածամարմարմարմարդուն մահդուն մահդուն մահդուն մահուան տեուան տեուան տեուան տեսիլսիլսիլսիլքին դիքին դիքին դիքին դի----
մաց մեր մտքեմաց մեր մտքեմաց մեր մտքեմաց մեր մտքերէն խորէն խորէն խորէն խոյս կու տայ իսյս կու տայ իսյս կու տայ իսյս կու տայ իսկակակակական մահկան մահկան մահկան մահուան ուան ուան ուան 
տետետետեսիլսիլսիլսիլքըքըքըքը::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս իր մահտոս իր մահտոս իր մահտոս իր մահուամբ կը հաուամբ կը հաուամբ կը հաուամբ կը հալալալալածէ մահծէ մահծէ մահծէ մահուան ուան ուան ուան 
գագագագաղաղաղաղափափափափարը, րը, րը, րը, ,,,,մահմահմահմահուամբ զմահ կոխուամբ զմահ կոխուամբ զմահ կոխուամբ զմահ կոխեացեացեացեաց»»»»::::    ՄահՄահՄահՄահուան ուան ուան ուան 
թաթաթաթագագագագաւուուուորուրուրուրութեան տեթեան տեթեան տեթեան տեղը կու գայ գրաղը կու գայ գրաղը կու գայ գրաղը կու գայ գրաւել կեանւել կեանւել կեանւել կեանքի թաքի թաքի թաքի թագագագագա----
ւուուուորուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Եւ` անով կեանք կը տրուի մեԵւ` անով կեանք կը տրուի մեԵւ` անով կեանք կը տրուի մեԵւ` անով կեանք կը տրուի մեզի. զի. զի. զի. ,,,,Եւ յաԵւ յաԵւ յաԵւ յա----
րուրուրուրութեամբ իւթեամբ իւթեամբ իւթեամբ իւրով մրով մրով մրով մեզ կեանս պարեզ կեանս պարեզ կեանս պարեզ կեանս պարգեւգեւգեւգեւեացեացեացեաց»»»»::::    ՄարՄարՄարՄարդիկ դիկ դիկ դիկ 
մահմահմահմահուան դիուան դիուան դիուան դիմաց մահ կրնան տալ միայն, Քրիսմաց մահ կրնան տալ միայն, Քրիսմաց մահ կրնան տալ միայն, Քրիսմաց մահ կրնան տալ միայն, Քրիստոս տոս տոս տոս 
մահմահմահմահուան դիուան դիուան դիուան դիմաց կեանք կու տայմաց կեանք կու տայմաց կեանք կու տայմաց կեանք կու տայ::::    Եւ իր տուած կեանԵւ իր տուած կեանԵւ իր տուած կեանԵւ իր տուած կեանքը քը քը քը 
անանանանվախվախվախվախճան կեանքն է, անճան կեանքն է, անճան կեանքն է, անճան կեանքն է, անմամամամահահահահակակակականը, յանը, յանը, յանը, յաւիւիւիւիտետետետենանանանակակակականընընընը::::    

ՅաՅաՅաՅարուրուրուրութեամբ շոթեամբ շոթեամբ շոթեամբ շողարղարղարղարձակձակձակձակուած յաուած յաուած յաուած յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կան կան կան 
կեանկեանկեանկեանքի զըքի զըքի զըքի զը----ւարթ ճաւարթ ճաւարթ ճաւարթ ճառառառառագայգայգայգայթթթթը անը անը անը անկակակակարերերերելի է որ չիյլի է որ չիյլի է որ չիյլի է որ չիյնայ նայ նայ նայ 
նանանանաեւ աշեւ աշեւ աշեւ աշխարխարխարխարհահահահային մեր կեանյին մեր կեանյին մեր կեանյին մեր կեանքին վրայքին վրայքին վրայքին վրայ::::    Հոն ուր այդ Հոն ուր այդ Հոն ուր այդ Հոն ուր այդ 
ճաճաճաճառառառառագայգայգայգայթը կթը կթը կթը կ’’’’իյիյիյիյնայ` հոն հոնայ` հոն հոնայ` հոն հոնայ` հոն հոգիգիգիգինենենեները կը փորը կը փորը կը փորը կը փոխախախախակերպկերպկերպկերպ----
ուին, հոն կեաուին, հոն կեաուին, հոն կեաուին, հոն կեա´́́́ննննքը կը փոքը կը փոքը կը փոքը կը փոխախախախակերպկերպկերպկերպուիուիուիուի::::    Այդ ճաԱյդ ճաԱյդ ճաԱյդ ճառառառառագայգայգայգայթը թը թը թը 
մարդմարդմարդմարդկակակակային մտքի պրիսյին մտքի պրիսյին մտքի պրիսյին մտքի պրիսմամամամակէն անցկէն անցկէն անցկէն անցնենենենելով ինքլով ինքլով ինքլով ինքզինք կը զինք կը զինք կը զինք կը 
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յայտյայտյայտյայտնէ որնէ որնէ որնէ որպէս ճշմպէս ճշմպէս ճշմպէս ճշմարարարարտուտուտուտութիւն մը, որ թէթիւն մը, որ թէթիւն մը, որ թէթիւն մը, որ թէպէտ մէկ, բայց պէտ մէկ, բայց պէտ մէկ, բայց պէտ մէկ, բայց 
ծիծիծիծիաաաածածածածանին պէս բազնին պէս բազնին պէս բազնին պէս բազմամամամագոյն եւ բազգոյն եւ բազգոյն եւ բազգոյն եւ բազմեմեմեմերանգ` կեանրանգ` կեանրանգ` կեանրանգ` կեանքի բոքի բոքի բոքի բո----
լոր երեսլոր երեսլոր երեսլոր երեսնենենեները կրը կրը կրը կ’’’’ընդգրընդգրընդգրընդգրկէ եւ իրկէ եւ իրկէ եւ իրկէ եւ իրմով կը պայմով կը պայմով կը պայմով կը պայծածածածառառառառակերկերկերկերպէպէպէպէ::::    
ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ յատեւ յատեւ յատեւ յարուրուրուրութիւնը ճշմարթիւնը ճշմարթիւնը ճշմարթիւնը ճշմարտուտուտուտութեանց յաղթեանց յաղթեանց յաղթեանց յաղթաթաթաթանանանանակի կի կի կի 
խորհրխորհրխորհրխորհրդադադադանիշն էնիշն էնիշն էնիշն է::::    ՃշմարՃշմարՃշմարՃշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, իսրը, իսրը, իսրը, իսկակակակականկանկանկաննենենեներըրըրըրը, , , , 
չեն մաչեն մաչեն մաչեն մահահահահանար եւ չեն գենար եւ չեն գենար եւ չեն գենար եւ չեն գերեզրեզրեզրեզմանմանմանմանուիրուիրուիրուիր::::    Անոնք ոԱնոնք ոԱնոնք ոԱնոնք ո´́́́չ անցչ անցչ անցչ անց----
եաեաեաեալին կը պատլին կը պատլին կը պատլին կը պատկակակականիննիննիննին    եւ ոչ ապաեւ ոչ ապաեւ ոչ ապաեւ ոչ ապագագագագայինյինյինյին::::    Միշտ ներՄիշտ ներՄիշտ ներՄիշտ ներկայ կայ կայ կայ 
են անոնք եւ միշտ նոյեն անոնք եւ միշտ նոյեն անոնք եւ միշտ նոյեն անոնք եւ միշտ նոյնը, նոյնը, նոյնը, նոյնը, նոյնիսկ եթէ յանիսկ եթէ յանիսկ եթէ յանիսկ եթէ յաճախ տարճախ տարճախ տարճախ տարբեր բեր բեր բեր 
երաներաներաներանգագագագաւուուուորումրումրումրումնենենեներով կրով կրով կրով կ’’’’երեերեերեերեւին մեւին մեւին մեւին մեզիզիզիզի::::    ՃշմարՃշմարՃշմարՃշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւն----
նենենեները կարը կարը կարը կարերերերելի չէ երլի չէ երլի չէ երլի չէ երբեք թաբեք թաբեք թաբեք թաղելղելղելղել::::    Անոնք զիԱնոնք զիԱնոնք զիԱնոնք զիրար ընրար ընրար ընրար ընկակակակալող լող լող լող 
անանանանշունչ փոսն ու քարն անշունչ փոսն ու քարն անշունչ փոսն ու քարն անշունչ փոսն ու քարն անգամ վկագամ վկագամ վկագամ վկայույույույութեան կենթեան կենթեան կենթեան կենդադադադանի նի նի նի 
բարբարբարբարբաբաբաբառի կը վեռի կը վեռի կը վեռի կը վերարարարածեն` իրենք զիծեն` իրենք զիծեն` իրենք զիծեն` իրենք զիրենք աշրենք աշրենք աշրենք աշխարխարխարխարհին հին հին հին 
հռչահռչահռչահռչակեկեկեկելու հալու հալու հալու համար կրկինմար կրկինմար կրկինմար կրկին::::    

ԱյդԱյդԱյդԱյդպէպէպէպէ´́́́ս եղաւ Քրիսս եղաւ Քրիսս եղաւ Քրիսս եղաւ Քրիստոտոտոտոսի յասի յասի յասի յարուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    
ԱյդԱյդԱյդԱյդպէս եղաւ նապէս եղաւ նապէս եղաւ նապէս եղաւ նաեւ յաեւ յաեւ յաեւ յարուրուրուրութիւնը մեր ժոթիւնը մեր ժոթիւնը մեր ժոթիւնը մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին, դին, դին, դին, 

որուն գոորուն գոորուն գոորուն գոյույույույութիւնը եւ բաթիւնը եւ բաթիւնը եւ բաթիւնը եւ բազզզզմամամամաբոբոբոբովանվանվանվանդակ կեանդակ կեանդակ կեանդակ կեանքը ապաքը ապաքը ապաքը ապա----
ցոյցն են մեր ժոցոյցն են մեր ժոցոյցն են մեր ժոցոյցն են մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի հոգիի արթդի հոգիի արթդի հոգիի արթդի հոգիի արթնունունունութեան, ապթեան, ապթեան, ապթեան, ապրերերերելու լու լու լու 
անընկանընկանընկանընկճեճեճեճելի կամլի կամլի կամլի կամքին, անքին, անքին, անքին, անպարպարպարպարտետետետելի ոգիլի ոգիլի ոգիլի ոգիին, ստեղին, ստեղին, ստեղին, ստեղծածածածագործ գործ գործ գործ 
մտքին, մշտամտքին, մշտամտքին, մշտամտքին, մշտանոնոնոնորոգ կենրոգ կենրոգ կենրոգ կենսուսուսուսունանանանակուկուկուկութեանթեանթեանթեան::::    Իր հոգիի անսԻր հոգիի անսԻր հոգիի անսԻր հոգիի անս----
պառ ոյպառ ոյպառ ոյպառ ոյժով մեր ժոժով մեր ժոժով մեր ժոժով մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը գիտդը գիտդը գիտդը գիտցաւ միշտ ինքցաւ միշտ ինքցաւ միշտ ինքցաւ միշտ ինքզինք վեզինք վեզինք վեզինք վե----
րարարարականգկանգկանգկանգննննել նոյել նոյել նոյել նոյնիսկ ամենիսկ ամենիսկ ամենիսկ ամենէն դանէն դանէն դանէն դաժան հարժան հարժան հարժան հարուածուածուածուածնենենեներէն րէն րէն րէն 
ետքետքետքետք::::    ՔաՔաՔաՔանի~ աննի~ աննի~ աննի~ անգամգամգամգամներ գեներ գեներ գեներ գերեզրեզրեզրեզմանմանմանմանուեուեուեուեցանք հացանք հացանք հացանք հարիւր հարիւր հարիւր հարիւր հա----
զարզարզարզարնենենեներով, միլիրով, միլիրով, միլիրով, միլիոնոնոնոննենենեներով. բայց յարով. բայց յարով. բայց յարով. բայց յաճախ մեզ գեճախ մեզ գեճախ մեզ գեճախ մեզ գերեզրեզրեզրեզմամամամանող նող նող նող 
անաանաանաանապատպատպատպատներն աններն աններն աններն անգամ շէնգամ շէնգամ շէնգամ շէնցուցուցուցուցինք մեր յացինք մեր յացինք մեր յացինք մեր յարուցրուցրուցրուցեալ ներեալ ներեալ ներեալ ներ----
կակակակայույույույութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

Եւ հիԵւ հիԵւ հիԵւ հիմա, երբ Քրիսմա, երբ Քրիսմա, երբ Քրիսմա, երբ Քրիստոտոտոտոսի սուրբ յասի սուրբ յասի սուրբ յասի սուրբ յարուրուրուրութեան տօթեան տօթեան տօթեան տօնը նը նը նը 
կը մօկը մօկը մօկը մօտետետետենայ, կը մտանայ, կը մտանայ, կը մտանայ, կը մտածենք կրկին մեր ժոծենք կրկին մեր ժոծենք կրկին մեր ժոծենք կրկին մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի այդի այդի այդի այ----
սօրսօրսօրսօրուան նոուան նոուան նոուան նորարարարակերպ յակերպ յակերպ յակերպ յարուրուրուրութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասինսինսինսին::::    Երէկ, եթէ եաԵրէկ, եթէ եաԵրէկ, եթէ եաԵրէկ, եթէ եա----
թաթաթաթաղաղաղաղանէն եւ անանէն եւ անանէն եւ անանէն եւ անապապապապատի աւազտի աւազտի աւազտի աւազնենենեներէն յարէն յարէն յարէն յարուրուրուրութիւն առինք, թիւն առինք, թիւն առինք, թիւն առինք, 
այայայայսօր կսօր կսօր կսօր կ’’’’ակնակնակնակնկակակակալենք տարլենք տարլենք տարլենք տարբեբեբեբե´́́́ր տեր տեր տեր տեսասասասակի յակի յակի յակի յարուրուրուրութիւն մը թիւն մը թիւն մը թիւն մը 
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որ սկիզբ առոր սկիզբ առոր սկիզբ առոր սկիզբ առնէ ազնէ ազնէ ազնէ ազգագագագային նեյին նեյին նեյին ներրրրքին ամքին ամքին ամքին ամրուրուրուրութեան եւ միութեան եւ միութեան եւ միութեան եւ միու----
թեան որթեան որթեան որթեան որպէս գիպէս գիպէս գիպէս գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւն, եւ ապա դառթիւն, եւ ապա դառթիւն, եւ ապա դառթիւն, եւ ապա դառնայ պանայ պանայ պանայ պա----
հանջքհանջքհանջքհանջք    ոյոյոյոյժեժեժեժերու միրու միրու միրու միաաաաւորւորւորւորման, պաման, պաման, պաման, պահանջք` միհանջք` միհանջք` միհանջք` միասասասասնանանանական կան կան կան 
ծրագծրագծրագծրագրուրուրուրումի եւ գորմի եւ գորմի եւ գորմի եւ գործուծուծուծունէնէնէնէուուուութեան, մէկ խօսթեան, մէկ խօսթեան, մէկ խօսթեան, մէկ խօսքով պաքով պաքով պաքով պա----
հանջք` այհանջք` այհանջք` այհանջք` այսուսուսուսուհեհեհեհետեւ ազտեւ ազտեւ ազտեւ ազգագագագային իմասյին իմասյին իմասյին իմաստուն տուն տուն տուն ,,,,քաքաքաքաղաղաղաղաքաքաքաքակակակակա----
նունունունութեանթեանթեանթեան», », », », իմասիմասիմասիմաստատատատաւորւորւորւորուաուաուաուած գոծ գոծ գոծ գոյույույույութեան, նպաթեան, նպաթեան, նպաթեան, նպակադըրկադըրկադըրկադըր----
ուած ճիուած ճիուած ճիուած ճիգեգեգեգերու եւ ի հարրու եւ ի հարրու եւ ի հարրու եւ ի հարկին պայկին պայկին պայկին պայքաքաքաքարի` ի խնդիր մեր րի` ի խնդիր մեր րի` ի խնդիր մեր րի` ի խնդիր մեր 
դադադադատին, հայտին, հայտին, հայտին, հայրերերերենանանանական հոկան հոկան հոկան հողեղեղեղերու վրայ մեր վերու վրայ մեր վերու վրայ մեր վերու վրայ մեր վերարարարադարդարդարդարձին ձին ձին ձին 
եւ հասեւ հասեւ հասեւ հաստատտատտատտատման, համան, համան, համան, հայօյօյօյօրէն կարէն կարէն կարէն կայույույույունացնացնացնացման, պեման, պեման, պեման, պետատատատակակակակա----
նացնացնացնացման ու տեման ու տեման ու տեման ու տեւաւաւաւակակակականացնացնացնացմանմանմանման::::    

ԱհաԱհաԱհաԱհա´́́́    այն ճշմարայն ճշմարայն ճշմարայն ճշմարտուտուտուտութիւնը որ Քրիսթիւնը որ Քրիսթիւնը որ Քրիսթիւնը որ Քրիստոտոտոտոսի յասի յասի յասի յարուրուրուրու----
թեան տօթեան տօթեան տօթեան տօնը կը վենը կը վենը կը վենը կը վերարարարաբեբեբեբերէ մերէ մերէ մերէ մեզի, անզի, անզի, անզի, անգամ մը եւս յիգամ մը եւս յիգամ մը եւս յիգամ մը եւս յիշեցշեցշեցշեցնենենենե----
լով թէ կալով թէ կալով թէ կալով թէ կարերերերելի չէ երլի չէ երլի չէ երլի չէ երբեք զայն գեբեք զայն գեբեք զայն գեբեք զայն գերեզրեզրեզրեզմամամամանել ու մոռնել ու մոռնել ու մոռնել ու մոռնալնալնալնալ::::    
ԴաԴաԴաԴատետետետերը չեն կրնար թաղրը չեն կրնար թաղրը չեն կրնար թաղրը չեն կրնար թաղուիլ, որովուիլ, որովուիլ, որովուիլ, որովհեհեհեհետեւ անոնք ժոտեւ անոնք ժոտեւ անոնք ժոտեւ անոնք ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդի մը գոդի մը գոդի մը գոդի մը գոյույույույութեան պատթեան պատթեան պատթեան պատճաճաճաճառը, առանցռը, առանցռը, առանցռը, առանցքը, կեաքը, կեաքը, կեաքը, կեա´́́́նքն նքն նքն նքն 
իսկ են, եւ կեանիսկ են, եւ կեանիսկ են, եւ կեանիսկ են, եւ կեանքը ինք մերքը ինք մերքը ինք մերքը ինք մերժումն է մժումն է մժումն է մժումն է մահահահահուան, մերուան, մերուան, մերուան, մերժումն ժումն ժումն ժումն 
է գեէ գեէ գեէ գերեզրեզրեզրեզմամամամանիննիննիննին::::    

ԱյԱյԱյԱյսուսուսուսուհեհեհեհետեւ, ժոտեւ, ժոտեւ, ժոտեւ, ժողողողողովուրդ Ասվուրդ Ասվուրդ Ասվուրդ Աստուտուտուտուծոյ սիծոյ սիծոյ սիծոյ սիրերերերելի, Քրիսլի, Քրիսլի, Քրիսլի, Քրիս----
տոտոտոտոսով յասով յասով յասով յարուրուրուրութեան կեանք ութեան կեանք ութեան կեանք ութեան կեանք ունենենենեցիր, որցիր, որցիր, որցիր, որպէսպէսպէսպէսզի հազի հազի հազի հայույույույու----
թեամբդ կեանթեամբդ կեանթեամբդ կեանթեամբդ կեանքի յաքի յաքի յաքի յարուրուրուրութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունենենենենաս. որովնաս. որովնաս. որովնաս. որովհեհեհեհետեւ` տեւ` տեւ` տեւ` 
,,,,ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս յարտոս յարտոս յարտոս յարեաւ ի մեեաւ ի մեեաւ ի մեեաւ ի մեռեռեռեռելոցլոցլոցլոց»»»»::::    
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ՍՈՒՐԲԵՐ ԵՒ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆՍՈՒՐԲԵՐ ԵՒ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆՍՈՒՐԲԵՐ ԵՒ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆՍՈՒՐԲԵՐ ԵՒ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ    

    
Երէկ, Երէկ, Երէկ, Երէկ, ՇաՇաՇաՇաբաթ երբաթ երբաթ երբաթ երկու Նոկու Նոկու Նոկու Նոյեմյեմյեմյեմբեր, Հաբեր, Հաբեր, Հաբեր, Հայասյասյասյաստանտանտանտանեայց եայց եայց եայց 

ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին ամեցին ամեցին ամեցին ամենունունունուրեք տօրեք տօրեք տօրեք տօնանանանակակակակատատատատարեց յիրեց յիրեց յիրեց յիշաշաշաշատատատատակը կը կը կը 
,,,,ամեամեամեամենայն սրբոցնայն սրբոցնայն սրբոցնայն սրբոց», », », », հին եւ նոր, յայտհին եւ նոր, յայտհին եւ նոր, յայտհին եւ նոր, յայտնի եւ աննի եւ աննի եւ աննի եւ անյայտ բոյայտ բոյայտ բոյայտ բոլոր լոր լոր լոր 
սուրսուրսուրսուրբեբեբեբերունրունրունրուն::::    ՄասՄասՄասՄասնանանանաւոր սուրւոր սուրւոր սուրւոր սուրբի մը կամ մեբի մը կամ մեբի մը կամ մեբի մը կամ մեզի ծազի ծազի ծազի ծանօթ նօթ նօթ նօթ 
սուրսուրսուրսուրբեբեբեբերուն տօրուն տօրուն տօրուն տօնը չէր միայն անինը չէր միայն անինը չէր միայն անինը չէր միայն անիկա, այլ մասկա, այլ մասկա, այլ մասկա, այլ մասնանանանաւուուուորարարարա----
բար անոնց` որոնք այս կեանբար անոնց` որոնք այս կեանբար անոնց` որոնք այս կեանբար անոնց` որոնք այս կեանքին մէջ, բայց այս աշքին մէջ, բայց այս աշքին մէջ, բայց այս աշքին մէջ, բայց այս աշ----
խարխարխարխարհին հին հին հին անանանանծածածածանօթնօթնօթնօթ    սուրսուրսուրսուրբեր եղած են եւ ուսբեր եղած են եւ ուսբեր եղած են եւ ուսբեր եղած են եւ ուստի նատի նատի նատի նաեւ եւ եւ եւ 
անոնց յիանոնց յիանոնց յիանոնց յիշաշաշաշատատատատակը պաշկը պաշկը պաշկը պաշտօտօտօտօնանանանապէս չէ հռչակպէս չէ հռչակպէս չէ հռչակպէս չէ հռչակուած Եկեուած Եկեուած Եկեուած Եկե----
ղեցղեցղեցղեցւոյ կողւոյ կողւոյ կողւոյ կողմէմէմէմէ::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ եկետեւ եկետեւ եկետեւ եկեղեղեղեղեցին, եւ մասցին, եւ մասցին, եւ մասցին, եւ մասնանանանաւուուուորարարարա----
պէս Հապէս Հապէս Հապէս Հայասյասյասյաստանտանտանտանեայց Առաեայց Առաեայց Առաեայց Առաքեքեքեքելալալալական Եկեկան Եկեկան Եկեկան Եկեղեղեղեղեցին սուրցին սուրցին սուրցին սուրբեբեբեբե----
րու իր դարու իր դարու իր դարու իր դասին մէջ առած է անոսին մէջ առած է անոսին մէջ առած է անոսին մէջ առած է անո´́́́նք միայն,` որոնք նք միայն,` որոնք նք միայն,` որոնք նք միայն,` որոնք 
առարառարառարառարկայ եղած են ժոկայ եղած են ժոկայ եղած են ժոկայ եղած են ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի յարդի յարդի յարդի յարգանգանգանգանքին ու բաքին ու բաքին ու բաքին ու բարերերերե----
պաշպաշպաշպաշտուտուտուտութեան, այլ խօսթեան, այլ խօսթեան, այլ խօսթեան, այլ խօսքով` ժոքով` ժոքով` ժոքով` ժողողողողովովովովո´́́́ւրդն է որ ընտւրդն է որ ընտւրդն է որ ընտւրդն է որ ընտրած րած րած րած 
է իր սուրէ իր սուրէ իր սուրէ իր սուրբեբեբեբերը եւ Եկերը եւ Եկերը եւ Եկերը եւ Եկեղեղեղեղեցին զացին զացին զացին զանոնք վանոնք վանոնք վանոնք վաւեւեւեւերարարարացուցուցուցուցած ու ցած ու ցած ու ցած ու 
հռչահռչահռչահռչակած է, քննեկած է, քննեկած է, քննեկած է, քննելէ ետք անոնց անլէ ետք անոնց անլէ ետք անոնց անլէ ետք անոնց անձին ու գորձին ու գորձին ու գորձին ու գործծծծին մանին մանին մանին ման----
րարարարամասմասմասմասնունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները եւ ժորը եւ ժորը եւ ժորը եւ ժողովրղովրղովրղովրդադադադական յարկան յարկան յարկան յարգանգանգանգանքին քին քին քին 
ստուստուստուստուգուգուգուգութիւնն ու իրաթիւնն ու իրաթիւնն ու իրաթիւնն ու իրաւաւաւաւացիուցիուցիուցիութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

,,,,ԱմեԱմեԱմեԱմենայն սրբոցնայն սրբոցնայն սրբոցնայն սրբոց» » » » տօտօտօտօնը տինը տինը տինը տիեեեեզեզեզեզերարարարական իմասկան իմասկան իմասկան իմաստով տով տով տով 
տօտօտօտօնանանանակակակակատատատատարումն է բորումն է բորումն է բորումն է բոլոլոլոլո´́́́ր սուրր սուրր սուրր սուրբեբեբեբերուն, որովրուն, որովրուն, որովրուն, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
հոն տեղ ուհոն տեղ ուհոն տեղ ուհոն տեղ ունին Քրիսնին Քրիսնին Քրիսնին Քրիստոտոտոտոսի ընդսի ընդսի ընդսի ընդհանհանհանհանրարարարական Եկեկան Եկեկան Եկեկան Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին ին ին ին 
եւ տեեւ տեեւ տեեւ տեղաղաղաղական անկան անկան անկան անհատ եկեհատ եկեհատ եկեհատ եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեներու բորու բորու բորու բոլոր լոր լոր լոր վավավավաւեւեւեւերարարարական կան կան կան 
հեհեհեհերոսրոսրոսրոսնենենեներըրըրըրը` ` ` ` հահահահաւատւատւատւատքի վկաքի վկաքի վկաքի վկանենենեները, յոյրը, յոյրը, յոյրը, յոյսի խասի խասի խասի խարիսխրիսխրիսխրիսխնենենեները, րը, րը, րը, 
սիսիսիսիրոյ պարոյ պարոյ պարոյ պատատատատարագրագրագրագնենենեներըրըրըրը::::    Այս տօԱյս տօԱյս տօԱյս տօնին ընդնին ընդնին ընդնին ընդմէմէմէմէջէն մեր մտքի ջէն մեր մտքի ջէն մեր մտքի ջէն մեր մտքի 
ասասասասպապապապարէրէրէրէզը կը կոչզը կը կոչզը կը կոչզը կը կոչուին բոուին բոուին բոուին բոլոր լոր լոր լոր ախոյախոյախոյախոյեանեանեանեաննենենեներըրըրըրը    առաառաառաառաքիքիքիքի----
նունունունութեանթեանթեանթեան` ` ` ` խոխոխոխոնարնարնարնարհուհուհուհութեան անթեան անթեան անթեան անթաթաթաթառամ ծառամ ծառամ ծառամ ծաղղղղիկիկիկիկնենենեները, եղրը, եղրը, եղրը, եղ----
բայրաբայրաբայրաբայրասիսիսիսիրուրուրուրութեան քաղցթեան քաղցթեան քաղցթեան քաղցրարարարահամ պտուղհամ պտուղհամ պտուղհամ պտուղնենենեները, հերը, հերը, հերը, հեզուզուզուզու----
թեան անթեան անթեան անթեան անխառն քաղցխառն քաղցխառն քաղցխառն քաղցրուրուրուրութիւնը, աշթիւնը, աշթիւնը, աշթիւնը, աշխախախախատատատատասիսիսիսիրուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
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բեղմբեղմբեղմբեղմնանանանաւոր լիոււոր լիոււոր լիոււոր լիութիւնը, ողորթիւնը, ողորթիւնը, ողորթիւնը, ողորմամամամածուծուծուծութեան գթաթեան գթաթեան գթաթեան գթառատ պարռատ պարռատ պարռատ պար----
գեւգեւգեւգեւնենենեները, չարը, չարը, չարը, չափափափափաւուուուորուրուրուրութեան եւ զգասթեան եւ զգասթեան եւ զգասթեան եւ զգաստուտուտուտութեան կենթեան կենթեան կենթեան կենդադադադանի նի նի նի 
բազբազբազբազկեկեկեկերակրակրակրակնենենեները եւ ողրը եւ ողրը եւ ողրը եւ ողջաջաջաջախոխոխոխոհուհուհուհութթթթեան արեան արեան արեան արձաձաձաձանանանանացած փորցած փորցած փորցած փոր----
ձաձաձաձաքաքաքաքարերերերերըրըրըրը::::    Անոնք ԱռաքԱնոնք ԱռաքԱնոնք ԱռաքԱնոնք Առաքեաեաեաեալին բալին բալին բալին բացատցատցատցատրուրուրուրութեամբ հաթեամբ հաթեամբ հաթեամբ հա----
ւատւատւատւատքի ու սիքի ու սիքի ու սիքի ու սիրոյ զրարոյ զրարոյ զրարոյ զրահը հահը հահը հահը հագած եւ փրկուգած եւ փրկուգած եւ փրկուգած եւ փրկութեան յոյթեան յոյթեան յոյթեան յոյսի սասի սասի սասի սա----
ղաղաղաղաւարւարւարւարտը իրենց գլխուն ամտը իրենց գլխուն ամտը իրենց գլխուն ամտը իրենց գլխուն ամրարարարացուցուցուցուցած` եղան բացած` եղան բացած` եղան բացած` եղան բարի րի րի րի 
զէնզէնզէնզէնքեքեքեքերով չարով չարով չարով չարին եւ չար մորին եւ չար մորին եւ չար մորին եւ չար մոլոլոլոլորուրուրուրութեանց դէմ պայթեանց դէմ պայթեանց դէմ պայթեանց դէմ պայքաքաքաքարողրողրողրող----
ներներներներ::::    ՀպարՀպարՀպարՀպարտուտուտուտութեան պատթեան պատթեան պատթեան պատոոոուանւանւանւանդանդանդանդաննենենեները խորրը խորրը խորրը խորտատատատակեկեկեկեցին, ցին, ցին, ցին, 
խոխոխոխոնարնարնարնարհուհուհուհութեան վրայ կանգթեան վրայ կանգթեան վրայ կանգթեան վրայ կանգնենենենելով առալով առալով առալով առաքիքիքիքինունունունութեանց թեանց թեանց թեանց 
շէնշէնշէնշէնքը. նաքը. նաքը. նաքը. նախանխանխանխանձի դառձի դառձի դառձի դառնանանանագոյն մաղգոյն մաղգոյն մաղգոյն մաղձը քաղցձը քաղցձը քաղցձը քաղցրարարարացուցուցուցուցին ցին ցին ցին 
աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային սիյին սիյին սիյին սիրոյ զօրոյ զօրոյ զօրոյ զօրուրուրուրութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    ԲարԲարԲարԲարկուկուկուկութեան ահեղ թեան ահեղ թեան ահեղ թեան ահեղ 
բոբոբոբոցեցեցեցերը մարը մարը մարը մարերերերեցին շնորհցին շնորհցին շնորհցին շնորհքի քաղցքի քաղցքի քաղցքի քաղցրուրուրուրութեան ցօթեան ցօթեան ցօթեան ցօղովղովղովղով::::    ԾուԾուԾուԾուլուլուլուլու----
թեան խոթեան խոթեան խոթեան խոպան պան պան պան անանանանդասդասդասդաստատատատանը ոռոնը ոռոնը ոռոնը ոռոգեգեգեգեցին բացին բացին բացին բարերերերեգորգորգորգործուծուծուծու----
թեան հոթեան հոթեան հոթեան հոսասասասանուտ վտակնուտ վտակնուտ վտակնուտ վտակնենենեներովրովրովրով::::    ԱգաԱգաԱգաԱգահուհուհուհութեան եւ մաթեան եւ մաթեան եւ մաթեան եւ մամոմոմոմո----
նանանանայի անյի անյի անյի անյագ կիրյագ կիրյագ կիրյագ կիրքը յաքը յաքը յաքը յագեգեգեգեցուցուցուցուցին երկցին երկցին երկցին երկնանանանային մային մային մային մանանանանանանանանայովյովյովյով::::    
ՈրկՈրկՈրկՈրկրարարարամոմոմոմոլուլուլուլութեան անթեան անթեան անթեան անսանձ երիսանձ երիսանձ երիսանձ երիվավավավարը սանրը սանրը սանրը սանձեձեձեձեցին աստցին աստցին աստցին աստ----
ուաուաուաուածածածածային պատյին պատյին պատյին պատուիուիուիուիրանրանրանրաննենենեներու երարու երարու երարու երասասասասանանանանակով եւ բղջակով եւ բղջակով եւ բղջակով եւ բղջա----
խոխոխոխոհհհհուուուութեան ու ցանթեան ու ցանթեան ու ցանթեան ու ցանկակակակասիսիսիսիրուրուրուրութեան վայթեան վայթեան վայթեան վայրի տունրի տունրի տունրի տունկեկեկեկերը յօրը յօրը յօրը յօ----
տետետետելով պատլով պատլով պատլով պատուասուասուասուաստետետետեցին ողցին ողցին ողցին ողջաջաջաջախոխոխոխոհուհուհուհութեան եւ զգասթեան եւ զգասթեան եւ զգասթեան եւ զգաստուտուտուտու----
թեան ընթեան ընթեան ընթեան ընտատատատանի պատնի պատնի պատնի պատուաստուաստուաստուաստնենենեներովրովրովրով::::    

Բայց ներԲայց ներԲայց ներԲայց ներբոբոբոբողաղաղաղական այս տոկան այս տոկան այս տոկան այս տողեղեղեղերը ամէն բան չեն րը ամէն բան չեն րը ամէն բան չեն րը ամէն բան չեն 
ըսեր սուրըսեր սուրըսեր սուրըսեր սուրբեբեբեբերուն մարուն մարուն մարուն մասինսինսինսին::::    ԱրԱրԱրԱրդի մարդի մարդի մարդի մարդը հեդը հեդը հեդը հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրող րող րող րող 
գլխագլխագլխագլխաւոր հարւոր հարւոր հարւոր հարցը հեցը հեցը հեցը հետեւտեւտեւտեւեալն է.եալն է.եալն է.եալն է.----    Ի՞նչ է սրբուԻ՞նչ է սրբուԻ՞նչ է սրբուԻ՞նչ է սրբութիւնը, եւ թիւնը, եւ թիւնը, եւ թիւնը, եւ 
նիւնիւնիւնիւթի ու նիւթի ու նիւթի ու նիւթի ու նիւթաթաթաթակակակականունունունութեան պաշթեան պաշթեան պաշթեան պաշտուտուտուտումի այս դամի այս դամի այս դամի այս դարուն րուն րուն րուն 
կակակակարերերերելի՞ է խօլի՞ է խօլի՞ է խօլի՞ է խօսիլ անոր մասիլ անոր մասիլ անոր մասիլ անոր մասին եւ կամ հասսին եւ կամ հասսին եւ կամ հասսին եւ կամ հասնիլ անորնիլ անորնիլ անորնիլ անոր::::    

ԲոԲոԲոԲոլորս ալ գիլորս ալ գիլորս ալ գիլորս ալ գիտենք որ մարդս մարմտենք որ մարդս մարմտենք որ մարդս մարմտենք որ մարդս մարմնանանանաւոր եւ հուոր եւ հուոր եւ հուոր եւ հոգեգեգեգե----
ւոր երկւոր երկւոր երկւոր երկեակ իր հանեակ իր հանեակ իր հանեակ իր հանգագագագամանմանմանմանքով իր մէջ ուքով իր մէջ ուքով իր մէջ ուքով իր մէջ ունի յանի յանի յանի յաճախ հաճախ հաճախ հաճախ հա----
կակակակասասասասական տրական տրական տրական տրամադմադմադմադրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւններ, հոներ, հոներ, հոներ, հոգեգեգեգեվիվիվիվիճակճակճակճակներ. որովներ. որովներ. որովներ. որով----
հեհեհեհետեւ մարտեւ մարտեւ մարտեւ մարմիմիմիմինը ունը ունը ունը ունի իր բնանի իր բնանի իր բնանի իր բնական բազկան բազկան բազկան բազմամամամակողկողկողկողմամամամանի նի նի նի 
ախորախորախորախորժակժակժակժակներն ու ցաններն ու ցաններն ու ցաններն ու ցանկուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, իսկ միւս կողրը, իսկ միւս կողրը, իսկ միւս կողրը, իսկ միւս կողմէ մէ մէ մէ 
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միտքն ու հոմիտքն ու հոմիտքն ու հոմիտքն ու հոգին ուգին ուգին ուգին ունին իրենց յանին իրենց յանին իրենց յանին իրենց յատուկ ախորտուկ ախորտուկ ախորտուկ ախորժակժակժակժակներն ու ներն ու ներն ու ներն ու 
ձգտումձգտումձգտումձգտումնենենեներըրըրըրը::::    ԻրաԻրաԻրաԻրարու հարու հարու հարու հակակակակադիր այս երդիր այս երդիր այս երդիր այս երկու երեսկու երեսկու երեսկու երեսնենենեները րը րը րը 
յայայայաճախ ճախ ճախ ճախ իրաիրաիրաիրարու հարու հարու հարու հակակակակամարտ, եւ սամարտ, եւ սամարտ, եւ սամարտ, եւ սակայն երկայն երկայն երկայն երկուքն ալ կուքն ալ կուքն ալ կուքն ալ 
նոյննոյննոյննոյնքան կաքան կաքան կաքան կարերերերեւոր են մարւոր են մարւոր են մարւոր են մարդուն ամդուն ամդուն ամդուն ամբողբողբողբողջաջաջաջակակակականունունունութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
երեերեերեերեւան բեւան բեւան բեւան բերերերերելու տելու տելու տելու տեսասասասակէկէկէկէտէնտէնտէնտէն::::    ԻսԻսԻսԻսկակակակական մարկան մարկան մարկան մարդը ադը ադը ադը ա´́́́ն է ն է ն է ն է 
որ կը յաոր կը յաոր կը յաոր կը յաջոջոջոջողի որոշ իմասղի որոշ իմասղի որոշ իմասղի որոշ իմաստով հատով հատով հատով հաւաւաւաւասասասասարակշրակշրակշրակշռել մարմռել մարմռել մարմռել մարմ----
նանանանական բնազկան բնազկան բնազկան բնազդադադադական պական պական պական պահանջհանջհանջհանջնենենեները, զարը, զարը, զարը, զանոնք բանոնք բանոնք բանոնք բաւաւաւաւարարարարա----
րրրրեեեելով տրալով տրալով տրալով տրամամամամաբաբաբաբանանանանական, կական, կական, կական, կանոնոնոնոնանանանաւոր ձեւոր ձեւոր ձեւոր ձեւով ու չաւով ու չաւով ու չաւով ու չափափափափա----
ւուուուորարարարապէսպէսպէսպէս::::    Այս հաԱյս հաԱյս հաԱյս հաւաւաւաւասասասասարակշրակշրակշրակշռուռուռուռութիւնը պաթիւնը պաթիւնը պաթիւնը պահեհեհեհելը դիւլը դիւլը դիւլը դիւրին րին րին րին 
չէ անչէ անչէ անչէ անշուշտշուշտշուշտշուշտ::::    ՄարՄարՄարՄարդուն աճդուն աճդուն աճդուն աճման պաման պաման պաման պարարարարագագագագանենենեները, մտարը, մտարը, մտարը, մտաւոր ւոր ւոր ւոր 
զարզարզարզարգացգացգացգացման մաման մաման մաման մակարկարկարկարդադադադակը եւ հոկը եւ հոկը եւ հոկը եւ հոգեգեգեգեկան աշկան աշկան աշկան աշխարխարխարխարհին հահին հահին հահին հա----
մեմեմեմեմամամամատատատատական հարսկան հարսկան հարսկան հարստուտուտուտութիւնը մարթիւնը մարթիւնը մարթիւնը մարդուն մէջ իդուն մէջ իդուն մէջ իդուն մէջ ի    յայտ կը յայտ կը յայտ կը յայտ կը 
բեբեբեբերեն տարրեն տարրեն տարրեն տարբեր կեցբեր կեցբեր կեցբեր կեցուածքուածքուածքուածքներ` ոմանք դէներ` ոմանք դէներ` ոմանք դէներ` ոմանք դէպի մարմպի մարմպի մարմպի մարմնանանանա----
կան ցանկան ցանկան ցանկան ցանկուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները հարը հարը հարը հակող, եւ ոմանք դէկող, եւ ոմանք դէկող, եւ ոմանք դէկող, եւ ոմանք դէպի մտապի մտապի մտապի մտաւորն ւորն ւորն ւորն 
ու հոու հոու հոու հոգեգեգեգեկակակականը բարձնը բարձնը բարձնը բարձրարարարացողցողցողցող::::    ԱռաԱռաԱռաԱռաջինջինջինջիննենենեները ընդրը ընդրը ընդրը ընդհանհանհանհանրարարարապէս պէս պէս պէս 
նուազ գինուազ գինուազ գինուազ գիտակտակտակտակցացացացակակակականունունունութեան, նեղ հեթեան, նեղ հեթեան, նեղ հեթեան, նեղ հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրուրուրուրութեանց թեանց թեանց թեանց 
եւ միեւ միեւ միեւ միաաաակողկողկողկողմամամամանի դաստնի դաստնի դաստնի դաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութեան արթեան արթեան արթեան արդիւնք ենդիւնք ենդիւնք ենդիւնք են::::    ՀոՀոՀոՀո----
գեգեգեգեկան ձգտումկան ձգտումկան ձգտումկան ձգտումնենենեները արրը արրը արրը արդիւնք են գիդիւնք են գիդիւնք են գիդիւնք են գիտակտակտակտակցացացացակակակականունունունութեան, թեան, թեան, թեան, 
մտամտամտամտաւոր մշաւոր մշաւոր մշաւոր մշակուկուկուկումի, գամի, գամի, գամի, գաղաղաղաղափափափափարարարարական լայն հոկան լայն հոկան լայն հոկան լայն հորիրիրիրիզոզոզոզոնի եւ նի եւ նի եւ նի եւ 
հոհոհոհոգեգեգեգեկանկանկանկան----յույույույուզազազազական աշկան աշկան աշկան աշխարխարխարխարհի հարսհի հարսհի հարսհի հարստուտուտուտութեանթեանթեանթեան::::    

Առ ԱստԱռ ԱստԱռ ԱստԱռ Աստուած բարձուած բարձուած բարձուած բարձրարարարանանանանալու միլու միլու միլու միակ միակ միակ միակ միջոջոջոջոցը մարցը մարցը մարցը մար----
դուն հադուն հադուն հադուն համար միտքն է, որ կրնայ իմար միտքն է, որ կրնայ իմար միտքն է, որ կրնայ իմար միտքն է, որ կրնայ իր հոր հոր հոր հոգեգեգեգեկան ձգտումկան ձգտումկան ձգտումկան ձգտումնենենենե----
րը ըմբռրը ըմբռրը ըմբռրը ըմբռնել, վերնել, վերնել, վերնել, վերլուլուլուլուծել եւ արծել եւ արծել եւ արծել եւ արտատատատայայյայյայյայտել, որովտել, որովտել, որովտել, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ ,,,,հոհոհոհո----
գի է Աստգի է Աստգի է Աստգի է Աստուածուածուածուած» » » » եւ մարեւ մարեւ մարեւ մարդը որ պատդը որ պատդը որ պատդը որ պատկեկեկեկերը կամ նմարը կամ նմարը կամ նմարը կամ նմանունունունու----
թիւնն է Անոր` բնաթիւնն է Անոր` բնաթիւնն է Անոր` բնաթիւնն է Անոր` բնակակակականանանանաբար չի կրնար ըմբռբար չի կրնար ըմբռբար չի կրնար ըմբռբար չի կրնար ըմբռնել կամ նել կամ նել կամ նել կամ 
զգալ զԱստզգալ զԱստզգալ զԱստզգալ զԱստուած ուած ուած ուած թանձթանձթանձթանձրացրացրացրացեալ նիւեալ նիւեալ նիւեալ նիւթթթթով՝ այով՝ այով՝ այով՝ այսինքն մարմսինքն մարմսինքն մարմսինքն մարմ----
նով, այլ նով, այլ նով, այլ նով, այլ հոգհոգհոգհոգիիիիացացացացեալեալեալեալ    նինինինիււււթով՝ թով՝ թով՝ թով՝ այայայայսինքն մտքովսինքն մտքովսինքն մտքովսինքն մտքով::::    Եւ Եւ Եւ Եւ սուրսուրսուրսուր----
բեբեբեբերը անոնք են, որոնք իրենց միտրը անոնք են, որոնք իրենց միտրը անոնք են, որոնք իրենց միտրը անոնք են, որոնք իրենց միտքը ընքը ընքը ընքը ընծածածածայած են Ասյած են Ասյած են Ասյած են Աս----
տուտուտուտուծոյ, իրենց կեանծոյ, իրենց կեանծոյ, իրենց կեանծոյ, իրենց կեանքին մէջ առաքին մէջ առաքին մէջ առաքին մէջ առաւեւեւեւելալալալաբար տեղ տաբար տեղ տաբար տեղ տաբար տեղ տալով լով լով լով 
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հոհոհոհոգեգեգեգեկան եւ մտական եւ մտական եւ մտական եւ մտաւոր ձգտումւոր ձգտումւոր ձգտումւոր ձգտումնենենեներուն, մարմրուն, մարմրուն, մարմրուն, մարմնանանանակակակականը նը նը նը 
պապապապահեհեհեհելով միշտ երկլով միշտ երկլով միշտ երկլով միշտ երկրորրորրորրորդադադադական գծի վրայկան գծի վրայկան գծի վրայկան գծի վրայ::::    

Արդ, Արդ, Արդ, Արդ, ի՞նչ է սրբուի՞նչ է սրբուի՞նչ է սրբուի՞նչ է սրբութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԱռաԱռաԱռաԱռաջջջջին իր իմասին իր իմասին իր իմասին իր իմաստով տով տով տով 
անիանիանիանիկա կը նշակա կը նշակա կը նշակա կը նշանանանանակէ մաքկէ մաքկէ մաքկէ մաքրուրուրուրութիւն, պարթիւն, պարթիւն, պարթիւն, պարզուզուզուզութիւն, զերծ թիւն, զերծ թիւն, զերծ թիւն, զերծ 
ամէն տեամէն տեամէն տեամէն տեսասասասակի կեղկի կեղկի կեղկի կեղծիծիծիծիքէ, խոքէ, խոքէ, խոքէ, խորարարարամանմանմանմանկուկուկուկութեթեթեթենէ ու խանէ ու խանէ ու խանէ ու խաբէբէբէբէուուուու----
թեթեթեթենէ. այլ խօսնէ. այլ խօսնէ. այլ խօսնէ. այլ խօսքով` Ասքով` Ասքով` Ասքով` Աստուտուտուտուծոյ եւ մարծոյ եւ մարծոյ եւ մարծոյ եւ մարդոց հանդոց հանդոց հանդոց հանդէպ դէպ դէպ դէպ 
սրտբաց եւ անսրտբաց եւ անսրտբաց եւ անսրտբաց եւ անկեղծ կեցկեղծ կեցկեղծ կեցկեղծ կեցուածք մըուածք մըուածք մըուածք մը::::    Ասոր կու գայ աւելԱսոր կու գայ աւելԱսոր կու գայ աւելԱսոր կու գայ աւել----
նանանանալու երկլու երկլու երկլու երկրորդ իմաստ մը, որով րորդ իմաստ մը, որով րորդ իմաստ մը, որով րորդ իմաստ մը, որով սրբուսրբուսրբուսրբութիւնը կը հասկցթիւնը կը հասկցթիւնը կը հասկցթիւնը կը հասկց----
ուի որուի որուի որուի որպէս յապէս յապէս յապէս յատուկ հոտուկ հոտուկ հոտուկ հոգեգեգեգեվիվիվիվիճակ մը, ուր մարճակ մը, ուր մարճակ մը, ուր մարճակ մը, ուր մարդը ընդը ընդը ընդը ընկակակակալելելելե----
լով Ասլով Ասլով Ասլով Աստուտուտուտուծոյ շնորհծոյ շնորհծոյ շնորհծոյ շնորհքը, աստքը, աստքը, աստքը, աստուաուաուաուածածածածային պատյին պատյին պատյին պատուիուիուիուիրանրանրանրաննենենենե----
րը գործրը գործրը գործրը գործնանանանակակակականօնօնօնօրէն կը թարգրէն կը թարգրէն կը թարգրէն կը թարգմամամամանէ իր կեաննէ իր կեաննէ իր կեաննէ իր կեանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::        

Բայց սխալ չհասկԲայց սխալ չհասկԲայց սխալ չհասկԲայց սխալ չհասկնանանանալու հալու հալու հալու համար այս մէմար այս մէմար այս մէմար այս մէկը` կը` կը` կը` 
ճշդեճշդեճշդեճշդե´́́́նքնքնքնք::::    ՅաՅաՅաՅաճախ կը փորձճախ կը փորձճախ կը փորձճախ կը փորձուինք ուինք ուինք ուինք մտամտամտամտածել թէ սուրծել թէ սուրծել թէ սուրծել թէ սուրբեբեբեբերը րը րը րը 
մեզմեզմեզմեզմէ տարմէ տարմէ տարմէ տարբեր եւ մեր կաբեր եւ մեր կաբեր եւ մեր կաբեր եւ մեր կարորորորողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն վեր կարէն վեր կարէն վեր կարէն վեր կարորորորո----
ղուղուղուղութեամբ օժտթեամբ օժտթեամբ օժտթեամբ օժտուած մարուած մարուած մարուած մարդիկ եղած ըլդիկ եղած ըլդիկ եղած ըլդիկ եղած ըլլալալալալու ենլու ենլու ենլու են::::    ՅաՅաՅաՅաճախ ճախ ճախ ճախ 
կը փորձկը փորձկը փորձկը փորձուինք մտաուինք մտաուինք մտաուինք մտածել թէ մենք` մեծել թէ մենք` մեծել թէ մենք` մեծել թէ մենք` մեղաղաղաղաւորւորւորւորներս չենք ներս չենք ներս չենք ներս չենք 
կրնար անոնց նմակրնար անոնց նմակրնար անոնց նմակրնար անոնց նմանենենենելու մալու մալու մալու մասին իսկ մտասին իսկ մտասին իսկ մտասին իսկ մտածել, քածել, քածել, քածել, քանի մեր նի մեր նի մեր նի մեր 
ամեամեամեամենօրնօրնօրնօրեայ կեանեայ կեանեայ կեանեայ կեանքին մէքին մէքին մէքին մէջ ներջ ներջ ներջ ներկայ են փորկայ են փորկայ են փորկայ են փորձուձուձուձութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, րը, րը, րը, 
գայգայգայգայթակթակթակթակղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, սայրը, սայրը, սայրը, սայթաթաթաթաքումքումքումքումնենենեներըրըրըրը::::    ՍաՍաՍաՍակայն սխալ կայն սխալ կայն սխալ կայն սխալ 
պիպիպիպիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար այդլար այդլար այդլար այդպէս մտապէս մտապէս մտապէս մտածեծեծեծելըլըլըլը::::    Ս. ՆերՍ. ՆերՍ. ՆերՍ. Ներսէս Շնորսէս Շնորսէս Շնորսէս Շնորհահահահալի լի լի լի 
ՀայՀայՀայՀայրարարարապետ իր Ընդպետ իր Ընդպետ իր Ընդպետ իր Ընդհանհանհանհանրարարարական Թուղկան Թուղկան Թուղկան Թուղթին մէջ խօթին մէջ խօթին մէջ խօթին մէջ խօսեսեսեսելով լով լով լով 
սուրսուրսուրսուրբի հասբի հասբի հասբի հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասին, կը բասին, կը բասին, կը բասին, կը բացատցատցատցատրէ թէ երրէ թէ երրէ թէ երրէ թէ եր----
կու տեկու տեկու տեկու տեսասասասակի սուրկի սուրկի սուրկի սուրբեր կան. անոնք` որ փորբեր կան. անոնք` որ փորբեր կան. անոնք` որ փորբեր կան. անոնք` որ փորձուձուձուձութեանց թեանց թեանց թեանց 
չեն ենչեն ենչեն ենչեն ենթարկթարկթարկթարկուիր, եւ հեուիր, եւ հեուիր, եւ հեուիր, եւ հետետետետեւաւաւաւաբար չեն կաբար չեն կաբար չեն կաբար չեն կարօրօրօրօտիր ոետիր ոետիր ոետիր ոեւէ բաւէ բաւէ բաւէ բա----
լալալալասասասասանի, եւ անոնք` որ միշտ փորնի, եւ անոնք` որ միշտ փորնի, եւ անոնք` որ միշտ փորնի, եւ անոնք` որ միշտ փորձուձուձուձութեանց ենթեանց ենթեանց ենթեանց ենթարկթարկթարկթարկ----
ուեուեուեուելով հանլով հանլով հանլով հանդերձ անդերձ անդերձ անդերձ անդադադադադար կը ճգնին չար նեդար կը ճգնին չար նեդար կը ճգնին չար նեդար կը ճգնին չար նետետետետերէն րէն րէն րէն 
ստաստաստաստացած իրենց վէրցած իրենց վէրցած իրենց վէրցած իրենց վէրքեքեքեքերը բուրը բուրը բուրը բուժեժեժեժելու ապաշլու ապաշլու ապաշլու ապաշխախախախարուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
դեդեդեդեղով, եւ հեղով, եւ հեղով, եւ հեղով, եւ հետատատատագայ փորգայ փորգայ փորգայ փորձուձուձուձութեանց դէմ կը զինթեանց դէմ կը զինթեանց դէմ կը զինթեանց դէմ կը զինուին ուին ուին ուին 
աղօթաղօթաղօթաղօթքով, պաքով, պաքով, պաքով, պահեհեհեհեցոցոցոցողուղուղուղութեամբ եւ ինքթեամբ եւ ինքթեամբ եւ ինքթեամբ եւ ինքզինզինզինզինքին տիքին տիքին տիքին տիրարարարապեպեպեպե----
տետետետելովլովլովլով::::    ,,,,Արդ, ով որ այս ընԱրդ, ով որ այս ընԱրդ, ով որ այս ընԱրդ, ով որ այս ընթացթացթացթացքին մէջ է, առաքին մէջ է, առաքին մէջ է, առաքին մէջ է, առաջիջիջիջինին ըլնին ըլնին ըլնին ըլ----
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լայ թէ երկլայ թէ երկլայ թէ երկլայ թէ երկրորրորրորրորդին, ադին, ադին, ադին, ա´́́́ն է սուրն է սուրն է սուրն է սուրբը եւ առաբը եւ առաբը եւ առաբը եւ առաքեքեքեքելալալալական ասկան ասկան ասկան աս----
տիտիտիտիճաճաճաճանի արնի արնի արնի արժաժաժաժանանանանաւոր անւոր անւոր անւոր անձըձըձըձը::::    

Այս բաԱյս բաԱյս բաԱյս բացատցատցատցատրուրուրուրութթթթեամբ երեամբ երեամբ երեամբ երկու վիկու վիկու վիկու վիճակճակճակճակներ կներ կներ կներ կ’’’’ուուուունենենենե----
նանք մեր դինանք մեր դինանք մեր դինանք մեր դիմաց պարզմաց պարզմաց պարզմաց պարզուածուածուածուած::::    ԱռաԱռաԱռաԱռաջին, այն վիջին, այն վիջին, այն վիջին, այն վիճաճաճաճակը որ կը որ կը որ կը որ 
սրբուսրբուսրբուսրբութեան որոշ չաթեան որոշ չաթեան որոշ չաթեան որոշ չափով բիւփով բիւփով բիւփով բիւրերերերեղաղաղաղացած վիցած վիցած վիցած վիճակն է, յաճակն է, յաճակն է, յաճակն է, յա----
տուկ` Աստուկ` Աստուկ` Աստուկ` Աստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ յատմէ յատմէ յատմէ յատկակակակապէս պէս պէս պէս ընտրընտրընտրընտրուածուածուածուած    մարմարմարմարդոց, դոց, դոց, դոց, 
որոնք լեցորոնք լեցորոնք լեցորոնք լեցուած նաուած նաուած նաուած նաեւ աստեւ աստեւ աստեւ աստուաուաուաուածածածածային հրային հրային հրային հրաշաշաշաշագործ ուգործ ուգործ ուգործ ուժով` ժով` ժով` ժով` 
կեանկեանկեանկեանքի մէջ քի մէջ քի մէջ քի մէջ աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային զօյին զօյին զօյին զօրուրուրուրութեան թարգթեան թարգթեան թարգթեան թարգմամամամանը կը նը կը նը կը նը կը 
հանհանհանհանդիդիդիդիսասասասանաննաննաննան::::    Իսկ երկԻսկ երկԻսկ երկԻսկ երկրորրորրորրորդը այն վիդը այն վիդը այն վիդը այն վիճաճաճաճակը, որ սրբուկը, որ սրբուկը, որ սրբուկը, որ սրբու----
թեան պարթեան պարթեան պարթեան պարզազազազագոյն վիգոյն վիգոյն վիգոյն վիճակն է, այճակն է, այճակն է, այճակն է, այսինքն հասինքն հասինքն հասինքն հաւաւաւաւատացտացտացտացեալ եալ եալ եալ 
մարմարմարմարդու կեանդու կեանդու կեանդու կեանքին սոքին սոքին սոքին սովովովովորարարարական ընկան ընկան ընկան ընթացթացթացթացքը, որ սաքը, որ սաքը, որ սաքը, որ սակայն կայն կայն կայն 
նուիրնուիրնուիրնուիրուած է աստուած է աստուած է աստուած է աստուաուաուաուածածածածային պատյին պատյին պատյին պատուիուիուիուիրանրանրանրաննենենեներու գորրու գորրու գորրու գոր----
ծադծադծադծադրուրուրուրութեան եւ կը ձգտի ըլթեան եւ կը ձգտի ըլթեան եւ կը ձգտի ըլթեան եւ կը ձգտի ըլլալ առալալ առալալ առալալ առաքիքիքիքինունունունութեանց հանթեանց հանթեանց հանթեանց հան----
դիդիդիդիսասասասարանրանրանրան::::    Եթէ արագ ակԵթէ արագ ակԵթէ արագ ակԵթէ արագ ակնարկ մը նենարկ մը նենարկ մը նենարկ մը նետետետետելու ըլլու ըլլու ըլլու ըլլանք լանք լանք լանք 
սրբոց վարսրբոց վարսրբոց վարսրբոց վարքեքեքեքերուն ու Յայսրուն ու Յայսրուն ու Յայսրուն ու Յայսմամամամաւուրքւուրքւուրքւուրքնենենեներուն վրայ, պիրուն վրայ, պիրուն վրայ, պիրուն վրայ, պիտի տի տի տի 
տեստեստեստեսնենք որ շատ աւենենք որ շատ աւենենք որ շատ աւենենք որ շատ աւելի ստուար է թիւը այս վերլի ստուար է թիւը այս վերլի ստուար է թիւը այս վերլի ստուար է թիւը այս վերջին ջին ջին ջին 
կերկերկերկերպին մէջ եղող սուրպին մէջ եղող սուրպին մէջ եղող սուրպին մէջ եղող սուրբեբեբեբերուն, քան առարուն, քան առարուն, քան առարուն, քան առաջիջիջիջինիննիննիննին::::    

Այս բոԱյս բոԱյս բոԱյս բոլոլոլոլորըրըրըրը    կկկկ’’’’ըսենք` շեշըսենք` շեշըսենք` շեշըսենք` շեշտետետետելու հալու հալու հալու համար թէ սրբումար թէ սրբումար թէ սրբումար թէ սրբու----
թիւնը թիւնը թիւնը թիւնը անանանանպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն բարէն բարէն բարէն բացացացացառիկ վիռիկ վիռիկ վիռիկ վիճակ մը չէճակ մը չէճակ մը չէճակ մը չէ    մարմարմարմարդուն դուն դուն դուն 
մէջ, այլ միայն հոմէջ, այլ միայն հոմէջ, այլ միայն հոմէջ, այլ միայն հոգեգեգեգեւոր կեանւոր կեանւոր կեանւոր կեանքի ձեւ մը, որ կը ձգտի քի ձեւ մը, որ կը ձգտի քի ձեւ մը, որ կը ձգտի քի ձեւ մը, որ կը ձգտի 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի անսի անսի անսի անձին ու կեանձին ու կեանձին ու կեանձին ու կեանքին նմաքին նմաքին նմաքին նմանունունունութիւնը բեթիւնը բեթիւնը բեթիւնը բերել իր րել իր րել իր րել իր 
անանանանձին վրայձին վրայձին վրայձին վրայ::::    

ՍրբուՍրբուՍրբուՍրբութիւնը աւեթիւնը աւեթիւնը աւեթիւնը աւելի ճիշդ հասկլի ճիշդ հասկլի ճիշդ հասկլի ճիշդ հասկնանանանալու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
կրկրկրկրնանք քանանք քանանք քանանք քանի մը կէնի մը կէնի մը կէնի մը կէտեր եւս յստատեր եւս յստատեր եւս յստատեր եւս յստակացկացկացկացնել մեր մտքենել մեր մտքենել մեր մտքենել մեր մտքե----
րուն մէջ.րուն մէջ.րուն մէջ.րուն մէջ.    

1.1.1.1.----    Ամէն բաԱմէն բաԱմէն բաԱմէն բանէ առաջ, ըսինք` թէ սրբունէ առաջ, ըսինք` թէ սրբունէ առաջ, ըսինք` թէ սրբունէ առաջ, ըսինք` թէ սրբութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը որոշ որոշ որոշ որոշ 
կեցկեցկեցկեցուածք մըուածք մըուածք մըուածք մը    ցոյց կու տայ մարցոյց կու տայ մարցոյց կու տայ մարցոյց կու տայ մարդուն մէջդուն մէջդուն մէջդուն մէջ::::    ԱսիԱսիԱսիԱսիկա կը կա կը կա կը կա կը 
նշանշանշանշանանանանակէ թէ անիկէ թէ անիկէ թէ անիկէ թէ անիկա գոկա գոկա գոկա գոյույույույութիւն չութիւն չութիւն չութիւն չունի մարդ աննի մարդ աննի մարդ աննի մարդ անհահահահատէն տէն տէն տէն 
դուրս որդուրս որդուրս որդուրս որպէս ինքպէս ինքպէս ինքպէս ինքնանանանանկախ գոնկախ գոնկախ գոնկախ գոյույույույութիւն, եւ հեթիւն, եւ հեթիւն, եւ հեթիւն, եւ հետետետետեւաւաւաւաբար բար բար բար 
զայն պէտք չէ երեզայն պէտք չէ երեզայն պէտք չէ երեզայն պէտք չէ երեւաւաւաւակակակակայենք կամ հասյենք կամ հասյենք կամ հասյենք կամ հաս----կըկըկըկընանք որնանք որնանք որնանք որպէս պէս պէս պէս 
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դուրդուրդուրդուրսէն գասէն գասէն գասէն գալիք բան մը, եւ ոչ ալ փնտռենք զայն կեանլիք բան մը, եւ ոչ ալ փնտռենք զայն կեանլիք բան մը, եւ ոչ ալ փնտռենք զայն կեանլիք բան մը, եւ ոչ ալ փնտռենք զայն կեանքը քը քը քը 
ապապապապրերերերելու արլու արլու արլու արտատատատաքին ձեքին ձեքին ձեքին ձեւեւեւեւերու կամ կարու կամ կարու կամ կարու կամ կաղաղաղաղապարպարպարպարնենենեներու մէջրու մէջրու մէջրու մէջ::::    
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածային պատյին պատյին պատյին պատուիուիուիուիրանրանրանրաննենենեներու հասրու հասրու հասրու հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեթեթեթենէն նէն նէն նէն 
թեթեթեթելադրլադրլադրլադրուած կեցուած կեցուած կեցուած կեցուածք մը եւ որուածք մը եւ որուածք մը եւ որուածք մը եւ որդդդդեգրեգրեգրեգրուած գորուած գորուած գորուած գործեծեծեծելալալալա----
կերպ մըն է անիկերպ մըն է անիկերպ մըն է անիկերպ մըն է անիկա` շնորհկա` շնորհկա` շնորհկա` շնորհքի ազաքի ազաքի ազաքի ազատուտուտուտութեամբ իմասթեամբ իմասթեամբ իմասթեամբ իմաս----
տատատատաւուուուորուող, եւ որուող, եւ որուող, եւ որուող, եւ ո´́́́չ օրէնչ օրէնչ օրէնչ օրէնքի զօքի զօքի զօքի զօրուրուրուրութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

2.2.2.2.----    ՍրբուՍրբուՍրբուՍրբութիւնը մարթիւնը մարթիւնը մարթիւնը մարդուն մէջ դուն մէջ դուն մէջ դուն մէջ ամամամամլուլուլուլութեան վիթեան վիթեան վիթեան վիճակ մը ճակ մը ճակ մը ճակ մը 
չէչէչէչէ::::    Ասով կը հասկԱսով կը հասկԱսով կը հասկԱսով կը հասկնանք այն` թէ սրբունանք այն` թէ սրբունանք այն` թէ սրբունանք այն` թէ սրբութեան տենթեան տենթեան տենթեան տենչը ուչը ուչը ուչը ու----
նենենենեցող մարցող մարցող մարցող մարդը պէտք չուդը պէտք չուդը պէտք չուդը պէտք չունի հրանի հրանի հրանի հրաժաժաժաժարերերերելու անլու անլու անլու անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն րէն րէն րէն 
բոբոբոբոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի գորկի գորկի գորկի գործեծեծեծերէ եւ զբարէ եւ զբարէ եւ զբարէ եւ զբաղումղումղումղումնենենեներէ, որոնք զինք կը րէ, որոնք զինք կը րէ, որոնք զինք կը րէ, որոնք զինք կը 
կակակակապեն աշպեն աշպեն աշպեն աշխարխարխարխարհի ընդհի ընդհի ընդհի ընդհահահահանուր հոնուր հոնուր հոնուր հոսանսանսանսանքին եւ կեանքին եւ կեանքին եւ կեանքին եւ կեանքի քի քի քի 
գորգորգորգործօն ընծօն ընծօն ընծօն ընթացթացթացթացքինքինքինքին::::    Այլ ընդԱյլ ընդԱյլ ընդԱյլ ընդհահահահակակակակառառառառակը, անիկը, անիկը, անիկը, անիկա պէտք է կա պէտք է կա պէտք է կա պէտք է 
պապապապահէ իր կահէ իր կահէ իր կահէ իր կապեպեպեպերը աշրը աշրը աշրը աշխարխարխարխարհին հետ, եւ ուհին հետ, եւ ուհին հետ, եւ ուհին հետ, եւ ուրիշրիշրիշրիշնենենեներու հետ րու հետ րու հետ րու հետ 
ուուուունենենենեցած իր յացած իր յացած իր յացած իր յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութեան մէջ ցոյց տայ այն առաթեան մէջ ցոյց տայ այն առաթեան մէջ ցոյց տայ այն առաթեան մէջ ցոյց տայ այն առաքիքիքիքի----
նունունունութիւնթիւնթիւնթիւններն ու յատներն ու յատներն ու յատներն ու յատկակակականիշնիշնիշնիշնենենեները, որոնք բնարը, որոնք բնարը, որոնք բնարը, որոնք բնական արկան արկան արկան ար----
տատատատացոցոցոցոլալալալացուցուցուցումը պիմը պիմը պիմը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլան իր մալան իր մալան իր մալան իր մաքուր նեքուր նեքուր նեքուր ներաշրաշրաշրաշխարխարխարխարհին, հին, հին, հին, 
սրբուած հոգիսրբուած հոգիսրբուած հոգիսրբուած հոգիինինինին::::    ԱմԱմԱմԱմլուլուլուլութեան վիթեան վիթեան վիթեան վիճակ մը ըլճակ մը ըլճակ մը ըլճակ մը ըլլալալալալէ հելէ հելէ հելէ հեռու` ռու` ռու` ռու` 
անիանիանիանիկա ծակա ծակա ծակա ծառառառառայույույույութեան, թեան, թեան, թեան, անընդանընդանընդանընդհատհատհատհատ    ծածածածառառառառայույույույութեան վիթեան վիթեան վիթեան վի----
ճակ մըն էճակ մըն էճակ մըն էճակ մըն է, , , , ուր մարդ իր բոուր մարդ իր բոուր մարդ իր բոուր մարդ իր բոլոր ուլոր ուլոր ուլոր ուժեժեժեժերը, իր բորը, իր բորը, իր բորը, իր բոլոր շնորհքլոր շնորհքլոր շնորհքլոր շնորհք----
նենենեները, առարը, առարը, առարը, առաւեւեւեւելուլուլուլութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, ի վերրը, ի վերրը, ի վերրը, ի վերջոյ ինքջոյ ինքջոյ ինքջոյ ինքզիզիզիզի´́́́ննննքը ամքը ամքը ամքը ամբողջ բողջ բողջ բողջ 
պիպիպիպիտի տրատի տրատի տրատի տրամադմադմադմադրէ Ասրէ Ասրէ Ասրէ Աստուտուտուտուծոյ եւ անոր գործոյ եւ անոր գործոյ եւ անոր գործոյ եւ անոր գործինծինծինծին::::    Այս կողԱյս կողԱյս կողԱյս կող----
մէ յատմէ յատմէ յատմէ յատկանկանկանկանշաշաշաշական է դիկան է դիկան է դիկան է դիտել, որ եկետել, որ եկետել, որ եկետել, որ եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեներու կեանրու կեանրու կեանրու կեանքին քին քին քին 
մէջ ամեմէջ ամեմէջ ամեմէջ ամենէն աւենէն աւենէն աւենէն աւելի մեծ սուրլի մեծ սուրլի մեծ սուրլի մեծ սուրբեբեբեբերը եղած երը եղած երը եղած երը եղած են անոնք, որոնք ն անոնք, որոնք ն անոնք, որոնք ն անոնք, որոնք 
եկեեկեեկեեկեղեցղեցղեցղեցւոյ ծաւոյ ծաւոյ ծաւոյ ծառառառառայույույույութեան նուիրթեան նուիրթեան նուիրթեան նուիրուած են ամուած են ամուած են ամուած են ամբողբողբողբողջուջուջուջու----
թեամբ, քան իրենց մեթեամբ, քան իրենց մեթեամբ, քան իրենց մեթեամբ, քան իրենց մենանանանարարարարանին մէջ ճգնող միայնին մէջ ճգնող միայնին մէջ ճգնող միայնին մէջ ճգնող միայնակնակնակնակ----
եացեացեացեացնենենեները. եւ ասոր հարը. եւ ասոր հարը. եւ ասոր հարը. եւ ասոր համոզմոզմոզմոզուեուեուեուելու հալու հալու հալու համար կը բամար կը բամար կը բամար կը բաւէ յիւէ յիւէ յիւէ յիշել շել շել շել 
քաքաքաքանի մը գլխանի մը գլխանի մը գլխանի մը գլխաւոր անունւոր անունւոր անունւոր անուններ Ընդներ Ընդներ Ընդներ Ընդհահահահանուր Եկենուր Եկենուր Եկենուր Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ եւ ւոյ եւ ւոյ եւ ւոյ եւ 
մեր Եկեմեր Եկեմեր Եկեմեր Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ սուրւոյ սուրւոյ սուրւոյ սուրբեբեբեբերու րու րու րու փափափափաղանղանղանղանգէն, ինչգէն, ինչգէն, ինչգէն, ինչպէս` Յովպէս` Յովպէս` Յովպէս` Յովհան հան հան հան 
ՈսՈսՈսՈսկեկեկեկեբեբեբեբերան, Բարրան, Բարրան, Բարրան, Բարսեղ Կեսեղ Կեսեղ Կեսեղ Կեսասասասարարարարացի, Գրիցի, Գրիցի, Գրիցի, Գրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւուուուորիչ, րիչ, րիչ, րիչ, 
Մեծն ՆերՄեծն ՆերՄեծն ՆերՄեծն Ներսէս, Սասէս, Սասէս, Սասէս, Սահակ եւ Մեսհակ եւ Մեսհակ եւ Մեսհակ եւ Մեսրոպ, Յովրոպ, Յովրոպ, Յովրոպ, Յովհան Օձհան Օձհան Օձհան Օձնենենենեցի, ցի, ցի, ցի, 
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ԳրիԳրիԳրիԳրիգոր Նագոր Նագոր Նագոր Նարերերերեկակակակացի, Ներցի, Ներցի, Ներցի, Ներսէս Շնորսէս Շնորսէս Շնորսէս Շնորհահահահալի, Գրիլի, Գրիլի, Գրիլի, Գրիգոր Տագոր Տագոր Տագոր Տաթեթեթեթե----
ւաւաւաւացի, եւ այլնցի, եւ այլնցի, եւ այլնցի, եւ այլն::::    ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբար, կրնանք ըսել, բար, կրնանք ըսել, բար, կրնանք ըսել, բար, կրնանք ըսել, սրբուսրբուսրբուսրբութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
կը գտնուկը գտնուկը գտնուկը գտնուի կեանի կեանի կեանի կեանքիքիքիքի´́́́    ընդընդընդընդմէմէմէմէջէնջէնջէնջէն, , , , ինչինչինչինչպէս ոսկիպէս ոսկիպէս ոսկիպէս ոսկիին ինքին ինքին ինքին ինքնունունունու----
թիւնը կրաթիւնը կրաթիւնը կրաթիւնը կրակին ընդկին ընդկին ընդկին ընդմէմէմէմէջէնջէնջէնջէն::::    

3.3.3.3.----    ՍրբուՍրբուՍրբուՍրբութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը կակակակատատատատարերերերելուլուլուլութեան կաթեան կաթեան կաթեան կայուն վիյուն վիյուն վիյուն վիճակ մը ճակ մը ճակ մը ճակ մը 
չէչէչէչէ, , , , այլ ժաայլ ժաայլ ժաայլ ժամամամամանանանանակի ընկի ընկի ընկի ընթացթացթացթացքին քին քին քին հետզհետզհետզհետզհեհեհեհետէտէտէտէ    կազկազկազկազմամամամաւուուուո----
րուողրուողրուողրուող    վիվիվիվիճակ մըն էճակ մըն էճակ մըն էճակ մըն է::::    ԱնիԱնիԱնիԱնիկա չի յայտնկա չի յայտնկա չի յայտնկա չի յայտնուիր յանուիր յանուիր յանուիր յանկարծ, անկարծ, անկարծ, անկարծ, ան----
կէ ետք մնակէ ետք մնակէ ետք մնակէ ետք մնալու հալու հալու հալու համար անմար անմար անմար անհահահահատին կեանտին կեանտին կեանտին կեանքին մէջ որքին մէջ որքին մէջ որքին մէջ որպէս պէս պէս պէս 
անանանանջինջ պատջինջ պատջինջ պատջինջ պատկեր, այլ ի յայտ կու գայ հետզկեր, այլ ի յայտ կու գայ հետզկեր, այլ ի յայտ կու գայ հետզկեր, այլ ի յայտ կու գայ հետզհեհեհեհետէ զարտէ զարտէ զարտէ զար----
գագագագանանանանալով ու խոլով ու խոլով ու խոլով ու խորարարարանանանանալով, կեանլով, կեանլով, կեանլով, կեանքի զաքի զաքի զաքի զանանանանազան փորզան փորզան փորզան փորձուձուձուձու----
թեանց դիթեանց դիթեանց դիթեանց դիմաց ինքմաց ինքմաց ինքմաց ինքզինզինզինզինքը հասքը հասքը հասքը հաստատատատատետետետելով եւ իր ամլով եւ իր ամլով եւ իր ամլով եւ իր ամրուրուրուրու----
թիւնը ապաթիւնը ապաթիւնը ապաթիւնը ապահոհոհոհովեվեվեվելովլովլովլով::::    

Այս բաԱյս բաԱյս բաԱյս բացատցատցատցատրուրուրուրութեամբ բաթեամբ բաթեամբ բաթեամբ բաւաւաւաւակակակականանանանանանանանալով, կրնանք լով, կրնանք լով, կրնանք լով, կրնանք 
ընդընդընդընդհհհհաաաանուր ձենուր ձենուր ձենուր ձեւով մը եզւով մը եզւով մը եզւով մը եզրարարարակացկացկացկացնել, թէ` առանել, թէ` առանել, թէ` առանել, թէ` առաջին` ջին` ջին` ջին` ներներներներ----
կայ մարկայ մարկայ մարկայ մարդուն հադուն հադուն հադուն համար եւս սրբումար եւս սրբումար եւս սրբումար եւս սրբութիւնը կաթիւնը կաթիւնը կաթիւնը կարերերերելի էլի էլի էլի է::::    Կրնայ Կրնայ Կրնայ Կրնայ 
ըլըլըլըլլալ որ անցլալ որ անցլալ որ անցլալ որ անցեաեաեաեալին հետ հալին հետ հալին հետ հալին հետ համեմեմեմեմամամամատած, այտած, այտած, այտած, այսօրսօրսօրսօրուան մեր ուան մեր ուան մեր ուան մեր 
կեանկեանկեանկեանքը ներքը ներքը ներքը ներկակակակայացյացյացյացնէ շատ աւենէ շատ աւենէ շատ աւենէ շատ աւելի մեծ դժուալի մեծ դժուալի մեծ դժուալի մեծ դժուարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւններ ներ ներ ներ 
ու մեր դիու մեր դիու մեր դիու մեր դիմաց ամէն քայմաց ամէն քայմաց ամէն քայմաց ամէն քայլալալալափոփոփոփոխին յախին յախին յախին յարուրուրուրուցացացացանէ նոնէ նոնէ նոնէ նորարարարանոր նոր նոր նոր 
խոխոխոխոչընչընչընչընդոտդոտդոտդոտներ ու փորներ ու փորներ ու փորներ ու փորձուձուձուձութիւնթիւնթիւնթիւններներներներ::::    Նուազ կամ առաՆուազ կամ առաՆուազ կամ առաՆուազ կամ առաւել` ւել` ւել` ւել` 
անոնք ժաանոնք ժաանոնք ժաանոնք ժամամամամանանանանակին ալ գոկին ալ գոկին ալ գոկին ալ գոյույույույութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունէնէնէնէինինինին::::    Կը բաԿը բաԿը բաԿը բաւէ որ ւէ որ ւէ որ ւէ որ 
մարդ զինմարդ զինմարդ զինմարդ զինուած ըլուած ըլուած ըլուած ըլլայ անոնց դէմ եւ նոյլայ անոնց դէմ եւ նոյլայ անոնց դէմ եւ նոյլայ անոնց դէմ եւ նոյնիսկ վինիսկ վինիսկ վինիսկ վիրարարարաւորւորւորւոր----
ուեուեուեուելու պալու պալու պալու պարարարարագագագագային փորյին փորյին փորյին փորձուձուձուձութեան նիթեան նիթեան նիթեան նիզակզակզակզակնենենեներէն, կարէն, կարէն, կարէն, կարերերերե----
նայ շունայ շունայ շունայ շուտով ինքտով ինքտով ինքտով ինքզինք բժզինք բժզինք բժզինք բժշկել եւ ուղշկել եւ ուղշկել եւ ուղշկել եւ ուղղելղելղելղել::::    

ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ` րորդ` րորդ` րորդ` մեմեմեմեղաղաղաղաւուուուորուրուրուրութիւնը արթիւնը արթիւնը արթիւնը արգելք մը չէ սրբուգելք մը չէ սրբուգելք մը չէ սրբուգելք մը չէ սրբու----
թեան հաթեան հաթեան հաթեան համարմարմարմար::::    Մարդ իր նիւՄարդ իր նիւՄարդ իր նիւՄարդ իր նիւթեթեթեթեղէն բնուղէն բնուղէն բնուղէն բնութեամբ մեթեամբ մեթեամբ մեթեամբ մեղանղանղանղան----
չաչաչաչական արական արական արական արարած մըն է. եւ սարած մըն է. եւ սարած մըն է. եւ սարած մըն է. եւ սակայն մարկայն մարկայն մարկայն մարդուն մէջ Ասդուն մէջ Ասդուն մէջ Ասդուն մէջ Աստուտուտուտու----
ծոյ շունծոյ շունծոյ շունծոյ շունչը միչը միչը միչը միաաաախառնխառնխառնխառնուած է նիւուած է նիւուած է նիւուած է նիւթին հետ`զայն շնչաթին հետ`զայն շնչաթին հետ`զայն շնչաթին հետ`զայն շնչաւուուուո----
րերերերելու եւ անոր մեռլու եւ անոր մեռլու եւ անոր մեռլու եւ անոր մեռեալ տարեալ տարեալ տարեալ տարրին կերին կերին կերին կեննննդադադադանունունունութիւն տաթիւն տաթիւն տաթիւն տալու լու լու լու 
հահահահամարմարմարմար::::    ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս որ թանձր եւ անպէս որ թանձր եւ անպէս որ թանձր եւ անպէս որ թանձր եւ անթաթաթաթափանց աւափանց աւափանց աւափանց աւազը ուզը ուզը ուզը ուրիշ րիշ րիշ րիշ 
նիւնիւնիւնիւթեթեթեթերու հետ միրու հետ միրու հետ միրու հետ միաաաախառնխառնխառնխառնուեուեուեուելով կը փոլով կը փոլով կը փոլով կը փոխախախախակերպկերպկերպկերպուի թաուի թաուի թաուի թա----
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փանփանփանփանցիկ, մացիկ, մացիկ, մացիկ, մաքուր ապակիի, այնքուր ապակիի, այնքուր ապակիի, այնքուր ապակիի, այնպէս ալ մեպէս ալ մեպէս ալ մեպէս ալ մեղանղանղանղանչաչաչաչական կան կան կան 
մարմարմարմարմիմիմիմինը կրնայ փոնը կրնայ փոնը կրնայ փոնը կրնայ փոխախախախակերպկերպկերպկերպուիլ աստուիլ աստուիլ աստուիլ աստուաուաուաուածածածածային սուրբ յին սուրբ յին սուրբ յին սուրբ 
անօանօանօանօթի` մարթի` մարթի` մարթի` մարդուն կողդուն կողդուն կողդուն կողմէ գմէ գմէ գմէ գիիիիտակտակտակտակցացացացակակակակա´́́́ն անդն անդն անդն անդրարարարակերկերկերկեր----
պուպուպուպումովմովմովմով::::    Այս իմասԱյս իմասԱյս իմասԱյս իմաստով, սրբուտով, սրբուտով, սրբուտով, սրբութեան վիթեան վիթեան վիթեան վիճաճաճաճակը մարկը մարկը մարկը մարդուն դուն դուն դուն 
մէջ այն վիմէջ այն վիմէջ այն վիմէջ այն վիճակն է, ուր մարճակն է, ուր մարճակն է, ուր մարճակն է, ուր մարդը կը վեդը կը վեդը կը վեդը կը վերածրածրածրածուի թաուի թաուի թաուի թափանփանփանփանցիկ ցիկ ցիկ ցիկ 
էուէուէուէութեան. եւ երբ լոյթեան. եւ երբ լոյթեան. եւ երբ լոյթեան. եւ երբ լոյսին բեսին բեսին բեսին բերենք զայն`անոր ընդրենք զայն`անոր ընդրենք զայն`անոր ընդրենք զայն`անոր ընդմէմէմէմէջէն կը ջէն կը ջէն կը ջէն կը 
տեստեստեստեսնենք ճանենք ճանենք ճանենք ճաճանչճանչճանչճանչնենենեները աստրը աստրը աստրը աստուաուաուաուածածածածատուր առատուր առատուր առատուր առաքիքիքիքինունունունու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն, ինչրուն, ինչրուն, ինչրուն, ինչպէս յըղպէս յըղպէս յըղպէս յըղ----կուած ապակիի փայլփկուած ապակիի փայլփկուած ապակիի փայլփկուած ապակիի փայլփլուլուլուլումը` մը` մը` մը` 
լոյլոյլոյլոյսի խասի խասի խասի խաղեղեղեղերուն տակրուն տակրուն տակրուն տակ::::    

ՄարՄարՄարՄարդուն եւ սրբուդուն եւ սրբուդուն եւ սրբուդուն եւ սրբութեան այդ վիթեան այդ վիթեան այդ վիթեան այդ վիճաճաճաճակին մէջ կայ կին մէջ կայ կին մէջ կայ կին մէջ կայ 
մարմարմարմարդուն գորդուն գորդուն գորդուն գործըծըծըծը::::    Ու երբ մարդ իր կեանՈւ երբ մարդ իր կեանՈւ երբ մարդ իր կեանՈւ երբ մարդ իր կեանքով իրաքով իրաքով իրաքով իրակակակականունունունու----
թեան վեթեան վեթեան վեթեան վերարարարածէ ծածէ ծածէ ծածէ ծառառառառայայայայական այդ գորկան այդ գորկան այդ գորկան այդ գործը, այն ատեն կրնայ ծը, այն ատեն կրնայ ծը, այն ատեն կրնայ ծը, այն ատեն կրնայ 
ըսել առաքըսել առաքըսել առաքըսել առաքեաեաեաեալին հետ. լին հետ. լին հետ. լին հետ. ,,,,ԲաԲաԲաԲարի պարի պարի պարի պատետետետերազրազրազրազմը պամը պամը պամը պատտտտեեեերազրազրազրազ----
մեմեմեմեցայ, ընցայ, ընցայ, ընցայ, ընթացթացթացթացքը կաքը կաքը կաքը կատատատատարերերերեցի, հացի, հացի, հացի, հաւատւատւատւատքը պաքը պաքը պաքը պահեհեհեհեցիցիցիցի::::    ԱսԱսԱսԱսկէ կէ կէ կէ 
ետք ինետք ինետք ինետք ինծի կը սպածի կը սպածի կը սպածի կը սպասէ արսէ արսէ արսէ արդադադադարուրուրուրութեան պսաթեան պսաթեան պսաթեան պսակը, զոր Տէկը, զոր Տէկը, զոր Տէկը, զոր Տէրը րը րը րը 
եւ արեւ արեւ արեւ արդար Դադար Դադար Դադար Դատատատատաւուուուորը պիրը պիրը պիրը պիտի հատի հատի հատի հատուտուտուտուցացացացանէ իննէ իննէ իննէ ինծի այն ծի այն ծի այն ծի այն 
օրըօրըօրըօրը» » » » (Բ.Տմ 4. 7(Բ.Տմ 4. 7(Բ.Տմ 4. 7(Բ.Տմ 4. 7----8)8)8)8)::::    
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ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՂԵՂԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԵՏԸՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՂԵՂԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԵՏԸՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՂԵՂԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԵՏԸՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՂԵՂԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԵՏԸ    

    
,,,,ՃաՃաՃաՃանանանանապարհ վկապարհ վկապարհ վկապարհ վկայից յետ Քրիսյից յետ Քրիսյից յետ Քրիսյից յետ Քրիս----

տոտոտոտոսի գսի գսի գսի գտար եւ աստտար եւ աստտար եւ աստտար եւ աստուաուաուաուածածածածային փային փային փային փա----
ռացն արժառացն արժառացն արժառացն արժանանանանաւոր եղեր. բանւոր եղեր. բանւոր եղեր. բանւոր եղեր. բանսարսարսարսար----
կուն զիկուն զիկուն զիկուն զինու քո վինու քո վինու քո վինու քո վի----րարարարաւուուուորերերերեցաւ եւ նացաւ եւ նացաւ եւ նացաւ եւ նա----
խասխասխասխաստեղծն պայծատեղծն պայծատեղծն պայծատեղծն պայծառացռացռացռացեալ բերկեալ բերկեալ բերկեալ բերկրերերերե----
ցաւցաւցաւցաւ»»»»::::                    ՇարականՇարականՇարականՇարական    

    
ԱյԱյԱյԱյսօր մեր եկեսօր մեր եկեսօր մեր եկեսօր մեր եկեղեղեղեղեցին ամեցին ամեցին ամեցին ամենունունունուրեք կը խմբուի այսրեք կը խմբուի այսրեք կը խմբուի այսրեք կը խմբուի այս----

պէս`կապէս`կապէս`կապէս`կատատատատարերերերելու հալու հալու հալու համար յիմար յիմար յիմար յիշաշաշաշատատատատակը այն մեծ վկակը այն մեծ վկակը այն մեծ վկակը այն մեծ վկային, յին, յին, յին, 
առաառաառաառաջին մարջին մարջին մարջին մարտիտիտիտիրորորորոսին եւ առասին եւ առասին եւ առասին եւ առաջին սարջին սարջին սարջին սարկակակակաւաւաւաւագին, որ գին, որ գին, որ գին, որ 
տիտիտիտիրարարարական ներկան ներկան ներկան ներկակակակայույույույութիւն եղաւ եկեթիւն եղաւ եկեթիւն եղաւ եկեթիւն եղաւ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ մէջ` առաւոյ մէջ` առաւոյ մէջ` առաւոյ մէջ` առաջին ջին ջին ջին 
դադադադարու քրիսրու քրիսրու քրիսրու քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական առական առական առական առաջին հաջին հաջին հաջին համայնմայնմայնմայնքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    ՅատՅատՅատՅատ----
կակակակապէս այպէս այպէս այպէս այսօր մեր եկեսօր մեր եկեսօր մեր եկեսօր մեր եկեղեղեղեղեցին իր պաշցին իր պաշցին իր պաշցին իր պաշտօտօտօտօնէնէնէնէից դաից դաից դաից դասուն եւ սուն եւ սուն եւ սուն եւ 
անոնցանոնցանոնցանոնցմէ ամեմէ ամեմէ ամեմէ ամենէն հանէն հանէն հանէն համեստ պաշմեստ պաշմեստ պաշմեստ պաշտօնտօնտօնտօնեաեաեաեանենենեներուն շուրջ կրուն շուրջ կրուն շուրջ կրուն շուրջ կը ը ը ը 
ժողժողժողժողուըուըուըուըուի, անդուի, անդուի, անդուի, անդրարարարադառդառդառդառնանանանալու, մտալու, մտալու, մտալու, մտածեծեծեծելու եւ խորհրլու եւ խորհրլու եւ խորհրլու եւ խորհրդադադադա----
ծեծեծեծելու հալու հալու հալու համար այն մեմար այն մեմար այն մեմար այն մեծուծուծուծութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասին որ խոսին որ խոսին որ խոսին որ խոնարնարնարնարհուհուհուհութեթեթեթենէ նէ նէ նէ 
կը բարձկը բարձկը բարձկը բարձրարարարանայ` հասնայ` հասնայ` հասնայ` հասնենենենելու հալու հալու հալու համար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծոյ բարծոյ բարծոյ բարծոյ բարձունձունձունձուն----
քինքինքինքին::::    

ԱյԱյԱյԱյսօր մենք կը կասօր մենք կը կասօր մենք կը կասօր մենք կը կատատատատարենք յիրենք յիրենք յիրենք յիշաշաշաշատատատատակը Ստեկը Ստեկը Ստեկը Ստեփափափափանոնոնոնո----
սիսիսիսի::::    

Անոր` որ աստԱնոր` որ աստԱնոր` որ աստԱնոր` որ աստուաուաուաուածածածածային սիյին սիյին սիյին սիրոյ րոյ րոյ րոյ քրիսքրիսքրիսքրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական կան կան կան 
գագագագարուրուրուրունին առանին առանին առանին առաջին բողջին բողջին բողջին բողբոբոբոբոջը եղաւ, Ասջը եղաւ, Ասջը եղաւ, Ասջը եղաւ, Աստուտուտուտուծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ընծայծայծայծայ----
ուածուածուածուած::::    

Անոր` որ եղաւ եկեԱնոր` որ եղաւ եկեԱնոր` որ եղաւ եկեԱնոր` որ եղաւ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանքի նոքի նոքի նոքի նորարարարատունկ տունկ տունկ տունկ 
վարվարվարվարդասդասդասդաստատատատանին առանին առանին առանին առաջին կոջին կոջին կոջին կոկոկոկոկոնը, բացնը, բացնը, բացնը, բացուած Ասուած Ասուած Ասուած Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ::::    
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Անոր` որ ՔրիսԱնոր` որ ՔրիսԱնոր` որ ՔրիսԱնոր` որ Քրիստոտոտոտոսամսամսամսամշակ այգիի երկշակ այգիի երկշակ այգիի երկշակ այգիի երկնանանանաբոյս որբոյս որբոյս որբոյս որ----
թաթաթաթատունտունտունտունկին առակին առակին առակին առաջին ողջին ողջին ողջին ողկոյկոյկոյկոյզին առազին առազին առազին առաջին ճիջին ճիջին ճիջին ճիռը եղաւ, ռը եղաւ, ռը եղաւ, ռը եղաւ, 
սրբուսրբուսրբուսրբութեան սկիթեան սկիթեան սկիթեան սկիհին մէջ ճմլուածհին մէջ ճմլուածհին մէջ ճմլուածհին մէջ ճմլուած::::    

Անոր` որ քրիսԱնոր` որ քրիսԱնոր` որ քրիսԱնոր` որ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական փոքկան փոքկան փոքկան փոքրիկ հօրիկ հօրիկ հօրիկ հօտէն Աստէն Աստէն Աստէն Աստուտուտուտու----
ծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ընծայծայծայծայուած առաուած առաուած առաուած առաջին գառջին գառջին գառջին գառնունունունուկը եղաւ, իբկը եղաւ, իբկը եղաւ, իբկը եղաւ, իբրեւ ընրեւ ընրեւ ընրեւ ընդուդուդուդու----
նենենենելի պալի պալի պալի պատատատատարագրագրագրագ::::    

Անոր` որ ՔրիսԱնոր` որ ՔրիսԱնոր` որ ՔրիսԱնոր` որ Քրիստոտոտոտոսի, յաղսի, յաղսի, յաղսի, յաղթաթաթաթական թական թական թական թագագագագաւուուուորին լուրին լուրին լուրին լու----
սեսեսեսեղէն թաղէն թաղէն թաղէն թագագագագաւուուուորին աղերին աղերին աղերին աղեղին առաղին առաղին առաղին առաջին նեջին նեջին նեջին նե´́́́տը եղաւ, չատը եղաւ, չատը եղաւ, չատը եղաւ, չա----
րին դէմ արրին դէմ արրին դէմ արրին դէմ արձակձակձակձակուածուածուածուած::::    

Անոր` որ ԱսԱնոր` որ ԱսԱնոր` որ ԱսԱնոր` որ Աստուտուտուտուծոյ թածոյ թածոյ թածոյ թագագագագաւուուուորուրուրուրութեան զիթեան զիթեան զիթեան զինուոնուոնուոնուո----
րագրրագրրագրրագրեալեալեալեալնենենեներուն մէջ թէրուն մէջ թէրուն մէջ թէրուն մէջ թէպէտ կրտսեր եւ փոքպէտ կրտսեր եւ փոքպէտ կրտսեր եւ փոքպէտ կրտսեր եւ փոքրիկ եղրիկ եղրիկ եղրիկ եղբայր, բայր, բայր, բայր, 
բայց անբայց անբայց անբայց անմարմարմարմարմին Գողմին Գողմին Գողմին Գողիիիիաաաաթին զօթին զօթին զօթին զօրուրուրուրութիւնը խորթիւնը խորթիւնը խորթիւնը խորտատատատակող կող կող կող 
փոքփոքփոքփոքրիկ Դարիկ Դարիկ Դարիկ Դաւիւիւիւիթը եղաւ, հոթը եղաւ, հոթը եղաւ, հոթը եղաւ, հոգեգեգեգեղէն պարղէն պարղէն պարղէն պարսասասասատիտիտիտիկովկովկովկով::::    

Անոր` ի վերԱնոր` ի վերԱնոր` ի վերԱնոր` ի վերջոյ` որ ջոյ` որ ջոյ` որ ջոյ` որ ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ործոյ ործոյ ործոյ որդիդիդիդինենենեներու հարու հարու հարու համաշմաշմաշմաշ----
խարխարխարխարհահահահական ընկան ընկան ընկան ընտատատատանինինինիքին պարքին պարքին պարքին պարծանծանծանծանքը եւ փառքը եւ փառքը եւ փառքը եւ փառքի քի քի քի ,,,,պսապսապսապսա----
կկկկ»»»»ը եղաւ, Ստեը եղաւ, Ստեը եղաւ, Ստեը եղաւ, Ստեփափափափանոս անունոս անունոս անունոս անունին իբնին իբնին իբնին իբրեւ նշարեւ նշարեւ նշարեւ նշանանանանակուկուկուկութիւն, թիւն, թիւն, թիւն, 
շահշահշահշահուած եկեուած եկեուած եկեուած եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին եւ եկեին եւ եկեին եւ եկեին եւ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանքին հաքին հաքին հաքին համարմարմարմար::::    

Երէկ, վաԵրէկ, վաԵրէկ, վաԵրէկ, վանանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի հաքի հաքի հաքի համեստ պայմեստ պայմեստ պայմեստ պայմանմանմանմաննենենեներու րու րու րու 
մէջ, մեր Դպրեմէջ, մեր Դպրեմէջ, մեր Դպրեմէջ, մեր Դպրեվանվանվանվանքի քի քի քի տեստեստեստեսչուչուչուչութեան, միթեան, միթեան, միթեան, միաաաաբաբաբաբանունունունութեան եւ թեան եւ թեան եւ թեան եւ 
ուուուուսասասասանոնոնոնողուղուղուղութեան ներթեան ներթեան ներթեան ներկակակակայույույույութեան մեր սարթեան մեր սարթեան մեր սարթեան մեր սարկակակակաւագւագւագւագնենենեները րը րը րը 
կակակակատատատատարերերերեցին հանցին հանցին հանցին հանդիդիդիդիսուսուսուսութիւն մը եւ այդ հանթիւն մը եւ այդ հանթիւն մը եւ այդ հանթիւն մը եւ այդ հանդիդիդիդիսուսուսուսութեան թեան թեան թեան 
ընընընընթացթացթացթացքին, իրենք իրենց բերքին, իրենք իրենց բերքին, իրենք իրենց բերքին, իրենք իրենց բերնով, իրենց պրպտումնով, իրենց պրպտումնով, իրենց պրպտումնով, իրենց պրպտումնենենենե----
րուն իբրուն իբրուն իբրուն իբրեւ արրեւ արրեւ արրեւ արդիւնք` ներդիւնք` ներդիւնք` ներդիւնք` ներկակակակայայայայացուցուցուցուցին էուցին էուցին էուցին էութիւնը եւ հասթիւնը եւ հասթիւնը եւ հասթիւնը եւ հաս----
կակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնը սարթիւնը սարթիւնը սարթիւնը սարկակակակաւաւաւաւագուգուգուգութեանթեանթեանթեան::::    Թէ ի՞նչ էր սարԹէ ի՞նչ էր սարԹէ ի՞նչ էր սարԹէ ի՞նչ էր սարկակակակա----
ւաւաւաւագը ընդգը ընդգը ընդգը ընդհանհանհանհանրարարարապէս` եկեպէս` եկեպէս` եկեպէս` եկեղեցղեցղեցղեցւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանքին մէջ առաքին մէջ առաքին մէջ առաքին մէջ առաջին ջին ջին ջին 
դադադադարուն, Քրիսրուն, Քրիսրուն, Քրիսրուն, Քրիստոտոտոտոսի անսի անսի անսի անմիմիմիմիջաջաջաջական հեկան հեկան հեկան հետետետետեւորդւորդւորդւորդնենենեներու օրով, րու օրով, րու օրով, րու օրով, 
եւ ի՞նչ եղաւ սարեւ ի՞նչ եղաւ սարեւ ի՞նչ եղաւ սարեւ ի՞նչ եղաւ սարկակակակաւաւաւաւագի հասգի հասգի հասգի հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնը մեր թիւնը մեր թիւնը մեր թիւնը մեր 
պատպատպատպատմումումումութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    Բայց թոյլ տուէք անԲայց թոյլ տուէք անԲայց թոյլ տուէք անԲայց թոյլ տուէք անգամ մը եգամ մը եգամ մը եգամ մը եւս բաւս բաւս բաւս բա----
նանք Քրիսնանք Քրիսնանք Քրիսնանք Քրիստոտոտոտոսի Ս. Աւեսի Ս. Աւեսի Ս. Աւեսի Ս. Աւետատատատարարարարանը, Գործք Առանը, Գործք Առանը, Գործք Առանը, Գործք Առաքեքեքեքելոց լոց լոց լոց 
ԳիրԳիրԳիրԳիրքին 6րդ գլուքին 6րդ գլուքին 6րդ գլուքին 6րդ գլուխը, եւ այնխը, եւ այնխը, եւ այնխը, եւ այնտեղ ակտեղ ակտեղ ակտեղ ակնարկ մը նենարկ մը նենարկ մը նենարկ մը նետենք տենք տենք տենք 



 

www.hygradaran.com 366 

յատյատյատյատկակակակապէս ապէս ապէս ապէս ա´́́́յն դրուայն դրուայն դրուայն դրուագին, ուր կը պատմգին, ուր կը պատմգին, ուր կը պատմգին, ուր կը պատմուի առաուի առաուի առաուի առաջին ջին ջին ջին 
սարսարսարսարկակակակաւագւագւագւագնենենեներուն ձեռրուն ձեռրուն ձեռրուն ձեռնադնադնադնադրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ ինչ որ տեւ ինչ որ տեւ ինչ որ տեւ ինչ որ 
այնայնայնայնտեղ արտեղ արտեղ արտեղ արձաձաձաձանագրնագրնագրնագրուած է` ինքուած է` ինքուած է` ինքուած է` ինքնին բանին բանին բանին բացատցատցատցատրուրուրուրութիւնն է, թիւնն է, թիւնն է, թիւնն է, 
թէ ինթէ ինթէ ինթէ ինչո՞ւ եւ ի՞նչչո՞ւ եւ ի՞նչչո՞ւ եւ ի՞նչչո՞ւ եւ ի՞նչպէս եկեպէս եկեպէս եկեպէս եկեղեցղեցղեցղեցւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանքին մէջ ծաքին մէջ ծաքին մէջ ծաքին մէջ ծագում գում գում գում 
առաւ սարառաւ սարառաւ սարառաւ սարկակակակաւաւաւաւագուգուգուգութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ԵկեԵկեԵկեԵկեղեցղեցղեցղեցւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանքին մէջ հաքին մէջ հաքին մէջ հաքին մէջ հաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալնենենեներու թիւը րու թիւը րու թիւը րու թիւը 
սկսած էր աճիլ, ասկսած էր աճիլ, ասկսած էր աճիլ, ասկսած էր աճիլ, ա´́́́յնյնյնյնքան` որ կաքան` որ կաքան` որ կաքան` որ կարիքրիքրիքրիքնենենեները բազրը բազրը բազրը բազմամամամացան ցան ցան ցան 
եւ առաքեւ առաքեւ առաքեւ առաքեալեալեալեալնենենեներու փոքրու փոքրու փոքրու փոքրարարարաթիւ գունթիւ գունթիւ գունթիւ գունդը եւ նոյդը եւ նոյդը եւ նոյդը եւ նոյնիսկ անոնց նիսկ անոնց նիսկ անոնց նիսկ անոնց 
օօօօժանժանժանժանդադադադակեկեկեկելու խմբալու խմբալու խմբալու խմբակը բակը բակը բակը բաւաւաւաւարար չէր բորար չէր բորար չէր բորար չէր բոլոր կալոր կալոր կալոր կարիքրիքրիքրիքնենենեները րը րը րը 
հոհոհոհոգագագագալուլուլուլու::::    ՅատՅատՅատՅատկակակակապէս եկեպէս եկեպէս եկեպէս եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ծուոյ ծուոյ ծուոյ ծոցին մէջ կացին մէջ կացին մէջ կացին մէջ կային յին յին յին 
անոնք, որոնք եբանոնք, որոնք եբանոնք, որոնք եբանոնք, որոնք եբրարարարայեյեյեյերէն կամ արարէն կամ արարէն կամ արարէն կամ արամեմեմեմերէն լերէն լերէն լերէն լեզուով չէզուով չէզուով չէզուով չէին ին ին ին 
խօխօխօխօսեր, այլ կը խօսեր, այլ կը խօսեր, այլ կը խօսեր, այլ կը խօսէսէսէսէին յուին յուին յուին յունանանանարէն լերէն լերէն լերէն լեզուով, եկած ըլզուով, եկած ըլզուով, եկած ըլզուով, եկած ըլլալալալալով լով լով լով 
հռոհռոհռոհռոմէմէմէմէաաաական կայսկան կայսկան կայսկան կայսրուրուրուրութեան զաթեան զաթեան զաթեան զանանանանազան նազան նազան նազան նահանգհանգհանգհանգնենենեներէն, րէն, րէն, րէն, 
իբիբիբիբրեւ Սփիւռքրեւ Սփիւռքրեւ Սփիւռքրեւ Սփիւռք::::    Եւ այս օտաԵւ այս օտաԵւ այս օտաԵւ այս օտարարարարախօս, այխօս, այխօս, այխօս, այլալալալալելելելեզու կամ յուզու կամ յուզու կամ յուզու կամ յու----
նանանանախօս շրջախօս շրջախօս շրջախօս շրջանանանանակին հակին հակին հակին համար անհմար անհմար անհմար անհրարարարաժեշտ էր նոր պաշժեշտ էր նոր պաշժեշտ էր նոր պաշժեշտ էր նոր պաշ----
տօնտօնտօնտօնեաեաեաեաներ կարներ կարներ կարներ կարգել, որովգել, որովգել, որովգել, որովհեհեհեհետեւ անոնք լեզտեւ անոնք լեզտեւ անոնք լեզտեւ անոնք լեզուաուաուաուական կան կան կան 
դժուադժուադժուադժուարուրուրուրութեան հեթեան հեթեան հեթեան հետետետետեւանւանւանւանքով յաքով յաքով յաքով յաճախ զրկուած կը մնաճախ զրկուած կը մնաճախ զրկուած կը մնաճախ զրկուած կը մնա----
յին այն ծային այն ծային այն ծային այն ծառառառառայույույույութեթեթեթենէն, որ ինէն, որ ինէն, որ ինէն, որ իրենց եւ բորենց եւ բորենց եւ բորենց եւ բոլոր հալոր հալոր հալոր հաւաւաւաւատացտացտացտաց----
եալեալեալեալնենենեներուն սահրուն սահրուն սահրուն սահմանմանմանմանուած պէտք էր ըլուած պէտք էր ըլուած պէտք էր ըլուած պէտք էր ըլլարլարլարլար::::    

Եւ հեԵւ հեԵւ հեԵւ հետետետետեւաւաւաւաբար, առաքբար, առաքբար, առաքբար, առաքեալեալեալեալնենենեները իբրը իբրը իբրը իբրեւ եկերեւ եկերեւ եկերեւ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ւոյ ւոյ ւոյ 
կեանկեանկեանկեանքին պաքին պաքին պաքին պատաստաստաստասխախախախանանանանատուտուտուտունենենեները, խմբերը, խմբերը, խմբերը, խմբեցին ամցին ամցին ամցին ամբողջ բողջ բողջ բողջ 
եկեեկեեկեեկեղեղեղեղեցին, ներցին, ներցին, ներցին, ներկակակակայայայայացուցուցուցուցին անոնց կացին անոնց կացին անոնց կացին անոնց կարիքրիքրիքրիքնենենեները, ըսերը, ըսերը, ըսերը, ըսելով. լով. լով. լով. 
,,,,ԵղԵղԵղԵղբայրբայրբայրբայրներ, ճիշդ չէ որ մենք ներ, ճիշդ չէ որ մենք ներ, ճիշդ չէ որ մենք ներ, ճիշդ չէ որ մենք ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին քաքին քաքին քաքին քարորորորո----
զուզուզուզութիւնը ձգենք եւ սեթիւնը ձգենք եւ սեթիւնը ձգենք եւ սեթիւնը ձգենք եւ սեղանղանղանղաննենենեներու ծարու ծարու ծարու ծառառառառայույույույութեամբ կամ ութեամբ կամ ութեամբ կամ ութեամբ կամ ու----
տետետետելիլիլիլիքի մաքի մաքի մաքի մատատատատակակակակարարարարարուրուրուրութեամբ զբաթեամբ զբաթեամբ զբաթեամբ զբաղինքղինքղինքղինք::::    ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբար բար բար բար 
ընտընտընտընտրերերերեցէցէցէցէ´́́́ք ձեր մէք ձեր մէք ձեր մէք ձեր մէջէնջէնջէնջէն    արարարարժաժաժաժանանանանաւոր մարւոր մարւոր մարւոր մարդիկ` Ս. Հոգիդիկ` Ս. Հոգիդիկ` Ս. Հոգիդիկ` Ս. Հոգիով ով ով ով 
եւ իմասեւ իմասեւ իմասեւ իմաստուտուտուտութեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցուած, որուած, որուած, որուած, որպէսպէսպէսպէսզի զազի զազի զազի զանոնք այս նոնք այս նոնք այս նոնք այս 
պարպարպարպարտատատատակակակականունունունութթթթեան գլուխ կարեան գլուխ կարեան գլուխ կարեան գլուխ կարգենք, եւ մենք միայն գենք, եւ մենք միայն գենք, եւ մենք միայն գենք, եւ մենք միայն 
աղօթաղօթաղօթաղօթքի եւ Ասքի եւ Ասքի եւ Ասքի եւ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին մաքին մաքին մաքին մատատատատակակակակարարարարարուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
նուիրնուիրնուիրնուիրուինքուինքուինքուինք»»»»::::    ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին առացին առացին առացին առաջարջարջարջարկը ճիշդ գտնեկը ճիշդ գտնեկը ճիշդ գտնեկը ճիշդ գտնելով` հալով` հալով` հալով` հա----
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ւաւաւաւանունունունութիւն տուաւ. անթիւն տուաւ. անթիւն տուաւ. անթիւն տուաւ. անմիմիմիմիջաջաջաջապէս իրենց մէպէս իրենց մէպէս իրենց մէպէս իրենց մէջէն ներջէն ներջէն ներջէն ներկակակակայայայայա----
ցուցուցուցուցին հացին հացին հացին հաւատւատւատւատքով եւ առաքով եւ առաքով եւ առաքով եւ առաքիքիքիքինի կեաննի կեաննի կեաննի կեանքով վկայքով վկայքով վկայքով վկայուած եօուած եօուած եօուած եօ----
թը հոթը հոթը հոթը հոգիգիգիգիներ եւ զաներ եւ զաներ եւ զաներ եւ զանոնք կանգնոնք կանգնոնք կանգնոնք կանգնենենենեցուցուցուցուցին եկեցին եկեցին եկեցին եկեղեցղեցղեցղեցւոյ առւոյ առւոյ առւոյ առջեւջեւջեւջեւ::::    
ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալեալեալեալնենենեները իրենց ձեռրը իրենց ձեռրը իրենց ձեռրը իրենց ձեռքեքեքեքերը դրին անոնց գլուխրը դրին անոնց գլուխրը դրին անոնց գլուխրը դրին անոնց գլուխնենենենե----
րուն եւ ձեռրուն եւ ձեռրուն եւ ձեռրուն եւ ձեռնադնադնադնադրերերերեցին` Ասցին` Ասցին` Ասցին` Աստուտուտուտուծոյ Հոծոյ Հոծոյ Հոծոյ Հոգին եւ Ասգին եւ Ասգին եւ Ասգին եւ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
օգօգօգօգնանանանակակակականունունունութիւնը հայթիւնը հայթիւնը հայթիւնը հայցեցեցեցելով անոնց հալով անոնց հալով անոնց հալով անոնց համարմարմարմար::::    Եւ այսԵւ այսԵւ այսԵւ այսպէս պէս պէս պէս 
անոնք` այդ եօանոնք` այդ եօանոնք` այդ եօանոնք` այդ եօթը հոթը հոթը հոթը հոգիգիգիգինենենեները նուիրրը նուիրրը նուիրրը նուիրուեուեուեուեցանցանցանցան    աղաղաղաղքատքատքատքատնենենենե----
րու, այրու, այրու, այրու, այրիրիրիրինենենեներու եւ որրու եւ որրու եւ որրու եւ որբեբեբեբերու խնամրու խնամրու խնամրու խնամքին, ինչքին, ինչքին, ինչքին, ինչպէս նապէս նապէս նապէս նաեւ սիեւ սիեւ սիեւ սի----
րոյ սերոյ սերոյ սերոյ սեղանղանղանղաննենենեներուն կազրուն կազրուն կազրուն կազմամամամակերկերկերկերպուպուպուպութեան եւ անոնց խնաթեան եւ անոնց խնաթեան եւ անոնց խնաթեան եւ անոնց խնա----
մամամամատատատատարուրուրուրութեանթեանթեանթեան::::    

Այս դրուաԱյս դրուաԱյս դրուաԱյս դրուագին մէջ յստագին մէջ յստագին մէջ յստագին մէջ յստակօկօկօկօրէն կը տեսրէն կը տեսրէն կը տեսրէն կը տեսնենք, թէ նոյնենք, թէ նոյնենք, թէ նոյնենք, թէ նոյ----
նինքն առաքնինքն առաքնինքն առաքնինքն առաքեալեալեալեալնենենեներու բերրու բերրու բերրու բերնով եկենով եկենով եկենով եկեղեցղեցղեցղեցւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանքին մէջ քին մէջ քին մէջ քին մէջ 
կը ճշդուին երկը ճշդուին երկը ճշդուին երկը ճշդուին երկու պարկու պարկու պարկու պարտատատատակակակականունունունութիւնթիւնթիւնթիւններներներներ::::    Այդ երԱյդ երԱյդ երԱյդ երկու կու կու կու 
տարտարտարտարբեր բայց իրաբեր բայց իրաբեր բայց իրաբեր բայց իրարու լրարու լրարու լրարու լրացուցուցուցուցիչ պարցիչ պարցիչ պարցիչ պարտատատատակակակականունունունութիւնթիւնթիւնթիւն----
նենենեները կը բնորը կը բնորը կը բնորը կը բնորոշրոշրոշրոշուին նոուին նոուին նոուին նո´́́́յն բայն բայն բայն բառովռովռովռով::::    

Եթէ բաԵթէ բաԵթէ բաԵթէ բանանք Գործք Առանանք Գործք Առանանք Գործք Առանանք Գործք Առաքեքեքեքելոլոլոլոցի յիշցի յիշցի յիշցի յիշեալ հատեալ հատեալ հատեալ հատուաուաուաուածը ծը ծը ծը 
((((Գրծ 6.1Գրծ 6.1Գրծ 6.1Գրծ 6.1----4) 4) 4) 4) եւ այնեւ այնեւ այնեւ այնտեղ ուտեղ ուտեղ ուտեղ ուզենք տեսզենք տեսզենք տեսզենք տեսնել բանել բանել բանել բառեռեռեռերը իրենց րը իրենց րը իրենց րը իրենց 
մայմայմայմայրերերերենի` յունի` յունի` յունի` յունանանանարէն լեզրէն լեզրէն լեզրէն լեզուին մէջ, կը նշմաուին մէջ, կը նշմաուին մէջ, կը նշմաուին մէջ, կը նշմարենք որ այնրենք որ այնրենք որ այնրենք որ այն----
տեղ արտեղ արտեղ արտեղ արձաձաձաձանագրնագրնագրնագրուած են երուած են երուած են երուած են երկու բակու բակու բակու բանանանանալի բալի բալի բալի բառեր` բնոռեր` բնոռեր` բնոռեր` բնորորորորո----
շեշեշեշելու հալու հալու հալու համար առամար առամար առամար առաքեքեքեքելալալալական գորկան գորկան գորկան գործուծուծուծունէնէնէնէուուուութիւնը եւ սարթիւնը եւ սարթիւնը եւ սարթիւնը եւ սար----
կակակակաւագւագւագւագնենենեներու այդ նոր պաշրու այդ նոր պաշրու այդ նոր պաշրու այդ նոր պաշտօտօտօտօնընընընը::::    ԵրԵրԵրԵրկուքն ալ կը կոչկուքն ալ կը կոչկուքն ալ կը կոչկուքն ալ կը կոչ----
ուին ուին ուին ուին պաշպաշպաշպաշտօնտօնտօնտօն (diakonia)  (diakonia)  (diakonia)  (diakonia) կամ անոր բակամ անոր բակամ անոր բակամ անոր բայոյոյոյովը` վը` վը` վը` պաշպաշպաշպաշտելտելտելտել    
(diakonein)(diakonein)(diakonein)(diakonein)::::    ՍարՍարՍարՍարկակակակաւագւագւագւագնենենեներու պաշրու պաշրու պաշրու պաշտօտօտօտօնը կը սահնը կը սահնը կը սահնը կը սահմանմանմանմանուի ուի ուի ուի 
իբիբիբիբրեւ րեւ րեւ րեւ ,,,,պաշպաշպաշպաշտել զսետել զսետել զսետել զսեղանսնղանսնղանսնղանսն», », », », սեսեսեսեղանղանղանղաննենենեներուն ծարուն ծարուն ծարուն ծառառառառայել, յել, յել, յել, 
կամ կամ կամ կամ ,,,,պաշպաշպաշպաշտօն հատօն հատօն հատօն հանանանանապապապապազորզորզորզորդիդիդիդի», », », », այայայայսինքն ամեսինքն ամեսինքն ամեսինքն ամենօրնօրնօրնօրեայ եայ եայ եայ 
այն պաշայն պաշայն պաշայն պաշտօտօտօտօնը կամ պարնը կամ պարնը կամ պարնը կամ պարտատատատակակակականունունունութիւնը, որ եկեթիւնը, որ եկեթիւնը, որ եկեթիւնը, որ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ւոյ ւոյ ւոյ 
ընընընընծածածածանենենեները աղրը աղրը աղրը աղքատքատքատքատնենենեներուն մարուն մարուն մարուն մատատատատակակակակարարարարարելն էր, ինչրելն էր, ինչրելն էր, ինչրելն էր, ինչպպպպէս էս էս էս 
նանանանաեւ որեւ որեւ որեւ որբեբեբեբերուն եւ այրուն եւ այրուն եւ այրուն եւ այրիրիրիրինենենեներուն խնամք տարուն խնամք տարուն խնամք տարուն խնամք տանիլ եւ պատնիլ եւ պատնիլ եւ պատնիլ եւ պատ----
րասրասրասրաստել սիտել սիտել սիտել սիրոյ այն սերոյ այն սերոյ այն սերոյ այն սեղաղաղաղանը, ուր կու գանը, ուր կու գանը, ուր կու գանը, ուր կու գային ճային ճային ճային ճաշաշաշաշակեկեկեկելու լու լու լու 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի բոսի բոսի բոսի բոլոր հելոր հելոր հելոր հետետետետեւորդւորդւորդւորդնենենեները, առաքրը, առաքրը, առաքրը, առաքեալեալեալեալնենենեներէն մինրէն մինրէն մինրէն մին----
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չեւ վերչեւ վերչեւ վերչեւ վերջին աշաջին աշաջին աշաջին աշակերկերկերկերտողտողտողտողնենենեներըրըրըրը::::    Այլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսքով` նիւքով` նիւքով` նիւքով` նիւթաթաթաթականկանկանկան----
դրադրադրադրամամամամական տնտեկան տնտեկան տնտեկան տնտեսուսուսուսութիւն եւ վարթիւն եւ վարթիւն եւ վարթիւն եւ վարչաչաչաչականկանկանկան----կազկազկազկազմամամամակերպկերպկերպկերպ----
չաչաչաչական պական պական պական պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութիւն էր սարթիւն էր սարթիւն էր սարթիւն էր սարկակակակաւաւաւաւագուգուգուգու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Իսկ առաքԻսկ առաքԻսկ առաքԻսկ առաքեալեալեալեալնենենեներու պաշրու պաշրու պաշրու պաշտօտօտօտօնը կը սահնը կը սահնը կը սահնը կը սահմանմանմանմանուի ուի ուի ուի 
իբիբիբիբրեւ րեւ րեւ րեւ ,,,,պաշպաշպաշպաշտօն բատօն բատօն բատօն բանինինինի», », », », ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին պաշքին պաշքին պաշքին պաշտօտօտօտօնը նը նը նը 
կամ Ասկամ Ասկամ Ասկամ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին ծաքին ծաքին ծաքին ծառառառառայույույույութիւնը, Ասթիւնը, Ասթիւնը, Ասթիւնը, Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօս----
քին սպաքին սպաքին սպաքին սպասարսարսարսարկուկուկուկութիւնը. այլ խթիւնը. այլ խթիւնը. այլ խթիւնը. այլ խօսօսօսօսքով` իբքով` իբքով` իբքով` իբրեւ հորեւ հորեւ հորեւ հոգիգիգիգինենենեներու րու րու րու 
տնտետնտետնտետնտեսուսուսուսութիւն, հոթիւն, հոթիւն, հոթիւն, հոգեգեգեգեւոր մաւոր մաւոր մաւոր մատատատատակակակակարարարարարուրուրուրութիւն եւ քաթիւն եւ քաթիւն եւ քաթիւն եւ քարոզրոզրոզրոզ----
չաչաչաչականկանկանկան----աւեաւեաւեաւետատատատարանրանրանրանչաչաչաչական պական պական պական պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութիւնթիւնթիւնթիւն::::    

ԵրԵրԵրԵրկուքն ալ կը կոչկուքն ալ կը կոչկուքն ալ կը կոչկուքն ալ կը կոչուին ուին ուին ուին ծածածածառառառառայույույույութիւնթիւնթիւնթիւն, , , , երերերերկուքն ալ կուքն ալ կուքն ալ կուքն ալ 
կը կոչկը կոչկը կոչկը կոչուին ուին ուին ուին սպասպասպասպասարսարսարսարկուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւն, , , , երերերերկուքն ալ կը կոչկուքն ալ կը կոչկուքն ալ կը կոչկուքն ալ կը կոչուին ուին ուին ուին 
պաշպաշպաշպաշտօնտօնտօնտօն::::    Եւ եթէ Եւ եթէ Եւ եթէ Եւ եթէ երերերերբեք ուբեք ուբեք ուբեք ուզենք տազենք տազենք տազենք տակակակակաւին Նոր Կտաւին Նոր Կտաւին Նոր Կտաւին Նոր Կտակակակակա----
րարարարանի տարնի տարնի տարնի տարբեր էջեբեր էջեբեր էջեբեր էջերուն մէջ տեսրուն մէջ տեսրուն մէջ տեսրուն մէջ տեսնել նոյն բանել նոյն բանել նոյն բանել նոյն բառը, այն` որ ռը, այն` որ ռը, այն` որ ռը, այն` որ 
մենք կը ճանչմենք կը ճանչմենք կը ճանչմենք կը ճանչնանք իբնանք իբնանք իբնանք իբրեւ րեւ րեւ րեւ սարսարսարսարկակակակաւագւագւագւագ (diakonos)  (diakonos)  (diakonos)  (diakonos) կամ իբկամ իբկամ իբկամ իբ----
րեւ րեւ րեւ րեւ սարսարսարսարկակակակաւաւաւաւագուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւն (diakonia),  (diakonia),  (diakonia),  (diakonia), կամ իբկամ իբկամ իբկամ իբրեւ ծարեւ ծարեւ ծարեւ ծառառառառայույույույու----
թիւն եւ սպաթիւն եւ սպաթիւն եւ սպաթիւն եւ սպասասասասաւուուուորուրուրուրութիւն, զայն կը գտնենք յատթիւն, զայն կը գտնենք յատթիւն, զայն կը գտնենք յատթիւն, զայն կը գտնենք յատկակակակապէս պէս պէս պէս 
ՊՊՊՊօօօօղողողողոսի առասի առասի առասի առաքեքեքեքելալալալական թուղկան թուղկան թուղկան թուղթեթեթեթերուն մէջ, րուն մէջ, րուն մէջ, րուն մէջ, ,,,,պաշպաշպաշպաշտօնտօնտօնտօնեայեայեայեայ» » » » 
ձեձեձեձեւով, չորս տարւով, չորս տարւով, չորս տարւով, չորս տարբեր յաբեր յաբեր յաբեր յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով գորրով գորրով գորրով գործածծածծածծած----
ուած.ուած.ուած.ուած.----    

----ՊաշՊաշՊաշՊաշտօնտօնտօնտօնեայ Ասեայ Ասեայ Ասեայ Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ    ((((Ա.Թս 3.2, յն տրբ.),Ա.Թս 3.2, յն տրբ.),Ա.Թս 3.2, յն տրբ.),Ա.Թս 3.2, յն տրբ.),    
----ՊաշՊաշՊաշՊաշտօնտօնտօնտօնեայ Քրիսեայ Քրիսեայ Քրիսեայ Քրիստոտոտոտոսիսիսիսի ( ( ( (Կղ 1.7),Կղ 1.7),Կղ 1.7),Կղ 1.7),    
----ՊաշՊաշՊաշՊաշտօնտօնտօնտօնեայ Աւեեայ Աւեեայ Աւեեայ Աւետատատատարարարարանիննիննիննին ( ( ( (անդ, 23), եւանդ, 23), եւանդ, 23), եւանդ, 23), եւ    
----ՊաշՊաշՊաշՊաշտօնտօնտօնտօնեայ եկեեայ եկեեայ եկեեայ եկեղեցղեցղեցղեցւոյւոյւոյւոյ ( ( ( (անդ, 25)անդ, 25)անդ, 25)անդ, 25)::::    
ՔառՔառՔառՔառեակ հասեակ հասեակ հասեակ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով այս պաշրով այս պաշրով այս պաշրով այս պաշտօտօտօտօնը նը նը նը 

մեմեմեմեզի ցոյց կու տայ այն իսզի ցոյց կու տայ այն իսզի ցոյց կու տայ այն իսզի ցոյց կու տայ այն իսկակակակական հասկան հասկան հասկան հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
որ եկեոր եկեոր եկեոր եկեղեղեղեղեցին ուցին ուցին ուցին ունենենենեցաւ եւ տեցաւ եւ տեցաւ եւ տեցաւ եւ տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն պարէն պարէն պարէն պահեց` նոյհեց` նոյհեց` նոյհեց` նոյ----
նինքն Ասնինքն Ասնինքն Ասնինքն Աստուտուտուտուծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ մէջ ամէւոյ մէջ ամէւոյ մէջ ամէւոյ մէջ ամէ´́́́ն տեն տեն տեն տեսասասասակի ծակի ծակի ծակի ծառառառառա----
յույույույութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար, բարձմար, բարձմար, բարձմար, բարձրարարարագոյգոյգոյգոյննննէն մինէն մինէն մինէն մինչեւ խոչեւ խոչեւ խոչեւ խոնարնարնարնարհահահահագոյգոյգոյգոյ----
նընընընը::::    ԲոԲոԲոԲոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի պաշկի պաշկի պաշկի պաշտօնտօնտօնտօններն ալ հասկցներն ալ հասկցներն ալ հասկցներն ալ հասկցուեուեուեուեցան իբցան իբցան իբցան իբ----
րեւ րեւ րեւ րեւ սարսարսարսարկակակակաւաւաւաւագուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւն, , , , այայայայսինքն իբսինքն իբսինքն իբսինքն իբրեւ տերեւ տերեւ տերեւ տեսակ մը սակ մը սակ մը սակ մը պապապապա----
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տաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութիւնթիւնթիւնթիւն, , , , ինչինչինչինչպէս առապէս առապէս առապէս առաջին այդ սարջին այդ սարջին այդ սարջին այդ սարկակակակա----
ւագւագւագւագնենենեները պարը պարը պարը պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունէնէնէնէին ամին ամին ամին ամբողջ բողջ բողջ բողջ 
եկեեկեեկեեկեղեցղեցղեցղեցւոյ նիււոյ նիււոյ նիււոյ նիւթաթաթաթական հկան հկան հկան հարսարսարսարստուտուտուտութիւնը իրենց ձեռթիւնը իրենց ձեռթիւնը իրենց ձեռթիւնը իրենց ձեռքին մէջ քին մէջ քին մէջ քին մէջ 
ուուուունենենենենանանանալով` մալով` մալով` մալով` մատատատատակակակակարարարարարուրուրուրութեան գործ կաթեան գործ կաթեան գործ կաթեան գործ կատատատատարերերերելու, լու, լու, լու, 
իբիբիբիբրեւ վարրեւ վարրեւ վարրեւ վարչաչաչաչական պաշկան պաշկան պաշկան պաշտօն, բայց նատօն, բայց նատօն, բայց նատօն, բայց նաեւ անեւ անեւ անեւ անկէ անկէ անկէ անկէ անդին պիդին պիդին պիդին պի----
տի անցտի անցտի անցտի անցնէնէնէնէին այն երկին այն երկին այն երկին այն երկրորդ պարրորդ պարրորդ պարրորդ պարտատատատակակակականունունունութեան` որ Ասթեան` որ Ասթեան` որ Ասթեան` որ Աս----
տուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին մաքին մաքին մաքին մատատատատակակակակարարարարարուրուրուրութիւնն էր. եւ այս երթիւնն էր. եւ այս երթիւնն էր. եւ այս երթիւնն էր. եւ այս եր----
կուքն ալ ծայկուքն ալ ծայկուքն ալ ծայկուքն ալ ծայրարարարագոյն պագոյն պագոյն պագոյն պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութիւնթիւնթիւնթիւններ կը ներ կը ներ կը ներ կը 
նշանշանշանշանանանանակէկէկէկէինինինին::::    

ԱսիԱսիԱսիԱսիկա մեկա մեկա մեկա մեզի կը բեզի կը բեզի կը բեզի կը բերէ հիմրէ հիմրէ հիմրէ հիմնանանանական սա ճշմարկան սա ճշմարկան սա ճշմարկան սա ճշմարտուտուտուտու----
թիւնը, թէ բոթիւնը, թէ բոթիւնը, թէ բոթիւնը, թէ բոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի պաշկի պաշկի պաշկի պաշտօնտօնտօնտօննենենեները եւ հերը եւ հերը եւ հերը եւ հետետետետեւաւաւաւաբար բար բար բար 
պաշպաշպաշպաշտօնտօնտօնտօնեաեաեաեանենենեները իրենք` առարը իրենք` առարը իրենք` առարը իրենք` առաջին հերջին հերջին հերջին հերթին եւ ամէն բաթին եւ ամէն բաթին եւ ամէն բաթին եւ ամէն բանէ նէ նէ նէ 
վեր` վեր` վեր` վեր` պապապապատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութեան կոչթեան կոչթեան կոչթեան կոչուած մարուած մարուած մարուած մարդիկդիկդիկդիկ    են, եւ են, եւ են, եւ են, եւ 
եթէ ուեթէ ուեթէ ուեթէ ուզենք այդ պազենք այդ պազենք այդ պազենք այդ պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութիւնը դիթիւնը դիթիւնը դիթիւնը դիտել յիշտել յիշտել յիշտել յիշ----
ուած յաուած յաուած յաուած յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով` կը յայտրով` կը յայտրով` կը յայտրով` կը յայտնանանանաբեբեբեբերենք հերենք հերենք հերենք հետեւտեւտեւտեւ----
եալ ճշմարեալ ճշմարեալ ճշմարեալ ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները.րը.րը.րը.----    

1.1.1.1.----    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ նուիրծոյ նուիրծոյ նուիրծոյ նուիրուած ամէն մարդ, Ասուած ամէն մարդ, Ասուած ամէն մարդ, Ասուած ամէն մարդ, Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ծածածածառառառառայույույույութեան եկած ամէն մարդ իբթեան եկած ամէն մարդ իբթեան եկած ամէն մարդ իբթեան եկած ամէն մարդ իբրեւ րեւ րեւ րեւ ,,,,ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ պաշծոյ պաշծոյ պաշծոյ պաշ----
տօնտօնտօնտօնեայեայեայեայ» » » » ինինինինքը պաքը պաքը պաքը պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութիւն մը ութիւն մը ութիւն մը ութիւն մը ունի ենի ենի ենի ե´́́́ւ իր ւ իր ւ իր ւ իր 
անանանանձին, եձին, եձին, եձին, ե´́́́ւ իր կու իր կու իր կու իր կոչուչուչուչումին հանմին հանմին հանմին հանդէպդէպդէպդէպ::::    Իր անԻր անԻր անԻր անձին հանձին հանձին հանձին հանդէպ` դէպ` դէպ` դէպ` 
երբ իր ընտերբ իր ընտերբ իր ընտերբ իր ընտրուրուրուրութիւնը կը կաթիւնը կը կաթիւնը կը կաթիւնը կը կատատատատարէ եւ ծարէ եւ ծարէ եւ ծարէ եւ ծառառառառայույույույութեան կը թեան կը թեան կը թեան կը 
մօմօմօմօտետետետենայ, եւ իր կոնայ, եւ իր կոնայ, եւ իր կոնայ, եւ իր կոչուչուչուչումին հանմին հանմին հանմին հանդէպ` որովդէպ` որովդէպ` որովդէպ` որովհեհեհեհետեւ յատեւ յատեւ յատեւ յատուկ տուկ տուկ տուկ 
կերկերկերկերպով Աստպով Աստպով Աստպով Աստուած զինք կուած զինք կուած զինք կուած զինք կ’’’’ընտընտընտընտրէ եկերէ եկերէ եկերէ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ հաւոյ հաւոյ հաւոյ հաւաւաւաւատացտացտացտաց----
եալեալեալեալնենենեներու բազրու բազրու բազրու բազմումումումութեթեթեթենէն, իրեն վստանէն, իրեն վստանէն, իրեն վստանէն, իրեն վստահեհեհեհելու հալու հալու հալու համար յամար յամար յամար յա----
տուկ պարտուկ պարտուկ պարտուկ պարտատատատակակակականունունունութիւն մը, ինչթիւն մը, ինչթիւն մը, ինչթիւն մը, ինչպիպիպիպիսիսիսիսի´́́́ն ալ ըլն ալ ըլն ալ ըլն ալ ըլլայ այդ լայ այդ լայ այդ լայ այդ 
պարպարպարպարտատատատակակակականունունունութիւնը եկեթիւնը եկեթիւնը եկեթիւնը եկեղեցղեցղեցղեցւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    

ՄարդՄարդՄարդՄարդկայկայկայկայնօնօնօնօրէն, երբ մենք կը խորրէն, երբ մենք կը խորրէն, երբ մենք կը խորրէն, երբ մենք կը խորհինք եւ կը խօհինք եւ կը խօհինք եւ կը խօհինք եւ կը խօ----
սինք պաշսինք պաշսինք պաշսինք պաշտօնտօնտօնտօննենենեներու մարու մարու մարու մասին, կսին, կսին, կսին, կ’’’’արարարարտատատատայայտյայտյայտյայտուինք եւ ուինք եւ ուինք եւ ուինք եւ կը կը կը կը 
սահսահսահսահմամամամանենք զանենք զանենք զանենք զանոնք իբնոնք իբնոնք իբնոնք իբրեւ մեծ կամ փոքր, բարձր կամ րեւ մեծ կամ փոքր, բարձր կամ րեւ մեծ կամ փոքր, բարձր կամ րեւ մեծ կամ փոքր, բարձր կամ 
խոխոխոխոնարհ ու հանարհ ու հանարհ ու հանարհ ու համեստ, եւ այլ տեմեստ, եւ այլ տեմեստ, եւ այլ տեմեստ, եւ այլ տեսասասասակի բակի բակի բակի բառեռեռեռերովրովրովրով::::    ՄարՄարՄարՄարդիկ դիկ դիկ դիկ 
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կրնան աշկրնան աշկրնան աշկրնան աշխարխարխարխարհի մէջ հի մէջ հի մէջ հի մէջ ցածցածցածցած    եւ եւ եւ եւ անարգանարգանարգանարգ    գորգորգորգործեր ցոյց տալծեր ցոյց տալծեր ցոյց տալծեր ցոյց տալ::::    
Բայց յստակ է, թէ պաԲայց յստակ է, թէ պաԲայց յստակ է, թէ պաԲայց յստակ է, թէ պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութեան մէջ զաթեան մէջ զաթեան մէջ զաթեան մէջ զա----
նանանանազազազազանունունունութիւն չկայ, եւ մաթիւն չկայ, եւ մաթիւն չկայ, եւ մաթիւն չկայ, եւ մանանանանաւանդ Ասւանդ Ասւանդ Ասւանդ Աստուտուտուտուծոյ աչծոյ աչծոյ աչծոյ աչքին քին քին քին 
պաշպաշպաշպաշտօնտօնտօնտօննենենեները չուրը չուրը չուրը չունին մենին մենին մենին մեծուծուծուծութիւն ու փոքթիւն ու փոքթիւն ու փոքթիւն ու փոքրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւն::::    ԱսԱսԱսԱս----
տուտուտուտուծոյ ծածոյ ծածոյ ծածոյ ծառառառառայույույույութեան մէջ չկայ անարգ գործ, այլ կայ թեան մէջ չկայ անարգ գործ, այլ կայ թեան մէջ չկայ անարգ գործ, այլ կայ թեան մէջ չկայ անարգ գործ, այլ կայ 
մարմարմարմարդուն կողդուն կողդուն կողդուն կողմէ վեմէ վեմէ վեմէ վերարարարաբեբեբեբերում մը այդ պաշրում մը այդ պաշրում մը այդ պաշրում մը այդ պաշտօտօտօտօնին հաննին հաննին հաննին հան----
դէպ, որ կը փոդէպ, որ կը փոդէպ, որ կը փոդէպ, որ կը փոխախախախակերկերկերկերպէ նոյպէ նոյպէ նոյպէ նոյնինքն պաշնինքն պաշնինքն պաշնինքն պաշտօտօտօտօնընընընը::::    Ամէն մէկ Ամէն մէկ Ամէն մէկ Ամէն մէկ 
պաշպաշպաշպաշտօն ինքտօն ինքտօն ինքտօն ինքնին մեծ է ու փոքր` նանին մեծ է ու փոքր` նանին մեծ է ու փոքր` նանին մեծ է ու փոքր` նայած յած յած յած մմմմարարարարդու վեդու վեդու վեդու վերարարարա----
բեբեբեբերուրուրուրումինմինմինմին, , , , նանանանայած թէ մարդ ինք իյած թէ մարդ ինք իյած թէ մարդ ինք իյած թէ մարդ ինք ի´́́́նչնչնչնչպէս կը դիպէս կը դիպէս կը դիպէս կը դիտէ եւ կը տէ եւ կը տէ եւ կը տէ եւ կը 
հասկհասկհասկհասկնայ եւ ինայ եւ ինայ եւ ինայ եւ ի´́́́նչնչնչնչպէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’առառառառնէ ու կը կանէ ու կը կանէ ու կը կանէ ու կը կատատատատարէ զայնրէ զայնրէ զայնրէ զայն::::        

ՊօՊօՊօՊօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ իր առաեալ իր առաեալ իր առաեալ իր առաքեքեքեքելալալալական պաշկան պաշկան պաշկան պաշտօտօտօտօնին հանին հանին հանին հա----
մար կմար կմար կմար կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ԶպաշԶպաշԶպաշԶպաշտօնն իմ փատօնն իմ փատօնն իմ փատօնն իմ փառառառառաւոր առւոր առւոր առւոր առնեմ նեմ նեմ նեմ ----    ես իմ ես իմ ես իմ ես իմ 
պաշպաշպաշպաշտօնս կը փատօնս կը փատօնս կը փատօնս կը փառառառառաւուուուորեմրեմրեմրեմ» » » » (Հռ 11.13)(Հռ 11.13)(Հռ 11.13)(Հռ 11.13)::::    ԲաԲաԲաԲայց ույց ույց ույց ուրիշրիշրիշրիշներ, ներ, ներ, ներ, 
որոնք եկեորոնք եկեորոնք եկեորոնք եկեղեցղեցղեցղեցւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանքին մէջ առած էին զաքին մէջ առած էին զաքին մէջ առած էին զաքին մէջ առած էին զանանանանազան զան զան զան 
կարկարկարկարգեր, սկսեալ սարգեր, սկսեալ սարգեր, սկսեալ սարգեր, սկսեալ սարկակակակաւաւաւաւագուգուգուգութեթեթեթենէն, իրենց պաշնէն, իրենց պաշնէն, իրենց պաշնէն, իրենց պաշտօտօտօտօնը նը նը նը 
փոքր սեփոքր սեփոքր սեփոքր սեպեպեպեպեցին, երցին, երցին, երցին, երբեմն նոյբեմն նոյբեմն նոյբեմն նոյնիսկ անարգ սենիսկ անարգ սենիսկ անարգ սենիսկ անարգ սեպեպեպեպեցին, եւ ցին, եւ ցին, եւ ցին, եւ 
ճիշդ անոր հաճիշդ անոր հաճիշդ անոր հաճիշդ անոր համար ալ չկրցան արմար ալ չկրցան արմար ալ չկրցան արմար ալ չկրցան արժեցժեցժեցժեցնել իրենց պաշնել իրենց պաշնել իրենց պաշնել իրենց պաշ----
տօնն ու պարտօնն ու պարտօնն ու պարտօնն ու պարտատատատակակակականունունունութիւնը եւ ինթիւնը եւ ինթիւնը եւ ինթիւնը եւ ինկակակական իրենց պաշն իրենց պաշն իրենց պաշն իրենց պաշտօտօտօտօ----
նին բարձնին բարձնին բարձնին բարձրուրուրուրութեթեթեթենէննէննէննէն::::    ՄաՄաՄաՄա´́́́րդն է որ կը բարձրդն է որ կը բարձրդն է որ կը բարձրդն է որ կը բարձրացրացրացրացնէնէնէնէ    եւ կը եւ կը եւ կը եւ կը 
մեծցմեծցմեծցմեծցնէ իր պաշնէ իր պաշնէ իր պաշնէ իր պաշտօտօտօտօնընընընը::::    Եւ մեԵւ մեԵւ մեԵւ մեծածածածագոյն հոգոյն հոգոյն հոգոյն հոգիգիգիգինենենեները անոնք են, րը անոնք են, րը անոնք են, րը անոնք են, 
որոնք կրնան իրենց հաորոնք կրնան իրենց հաորոնք կրնան իրենց հաորոնք կրնան իրենց համեստ պաշմեստ պաշմեստ պաշմեստ պաշտօտօտօտօնը առնը առնը առնը առնել եւ այննել եւ այննել եւ այննել եւ այն----
պէպէպէպէ´́́́ս կաս կաս կաս կատատատատարել զայն` որ անիրել զայն` որ անիրել զայն` որ անիրել զայն` որ անիկա դառկա դառկա դառկա դառնայ մենայ մենայ մենայ մեծածածածագոյնը գոյնը գոյնը գոյնը 
պաշպաշպաշպաշտօնտօնտօնտօննենենեներուն, բարձրուն, բարձրուն, բարձրուն, բարձրարարարագոյգոյգոյգոյնը պաշնը պաշնը պաշնը պաշտօտօտօտօնի հանի հանի հանի հասկասկասկասկացոցոցոցո----
ղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներունրունրունրուն::::    ՍտեՍտեՍտեՍտեփափափափանոս իր հանոս իր հանոս իր հանոս իր համեստ պաշմեստ պաշմեստ պաշմեստ պաշտօտօտօտօնը նը նը նը 
փափափափառառառառաւուուուորեց` կենրեց` կենրեց` կենրեց` կենդադադադանի իբնի իբնի իբնի իբրեւ օրիրեւ օրիրեւ օրիրեւ օրինակ մենակ մենակ մենակ մեզի ցոյց տազի ցոյց տազի ցոյց տազի ցոյց տալով լով լով լով 
թէ չկաթէ չկաթէ չկաթէ չկա´́́́ն ինքն ինքն ինքն ինքնին մեծ պաշնին մեծ պաշնին մեծ պաշնին մեծ պաշտօնտօնտօնտօններ, այլ կան մեծ հոներ, այլ կան մեծ հոներ, այլ կան մեծ հոներ, այլ կան մեծ հոգիգիգիգի----
ներ` որոնք կը մեծցներ` որոնք կը մեծցներ` որոնք կը մեծցներ` որոնք կը մեծցնեն իրենց պաշնեն իրենց պաշնեն իրենց պաշնեն իրենց պաշտօտօտօտօնընընընը::::    

2.2.2.2.----    ,,,,ՊաշՊաշՊաշՊաշտօնտօնտօնտօնեայ Քրիսեայ Քրիսեայ Քրիսեայ Քրիստոտոտոտոսիսիսիսի»»»»::::    Ան Ան Ան Ան որ Քրիսոր Քրիսոր Քրիսոր Քրիստոտոտոտոսի իբսի իբսի իբսի իբ----
րեւ ծարեւ ծարեւ ծարեւ ծառայ երկնռայ երկնռայ երկնռայ երկնքի արքի արքի արքի արքաքաքաքայույույույութեան ծաթեան ծաթեան ծաթեան ծառառառառայույույույութեան մէջ կը թեան մէջ կը թեան մէջ կը թեան մէջ կը 
մտնէ, անիմտնէ, անիմտնէ, անիմտնէ, անիկա անկա անկա անկա անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն գիրէն գիրէն գիրէն գիտէ թէ ինք հետէ թէ ինք հետէ թէ ինք հետէ թէ ինք հետետետետեւորդ ւորդ ւորդ ւորդ 
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մը պէտք է ըլմը պէտք է ըլմը պէտք է ըլմը պէտք է ըլլայ իր Տիլայ իր Տիլայ իր Տիլայ իր Տիրոջ` Քրիսրոջ` Քրիսրոջ` Քրիսրոջ` Քրիստոտոտոտոսի օրիսի օրիսի օրիսի օրինանանանակին. այն կին. այն կին. այն կին. այն 
,,,,ճաճաճաճանանանանապարհպարհպարհպարհ»»»»ին` որուն վարին` որուն վարին` որուն վարին` որուն վարդադադադապեպեպեպետը դարտը դարտը դարտը դարձաւ Ան. այն ձաւ Ան. այն ձաւ Ան. այն ձաւ Ան. այն 
,,,,ճաճաճաճանանանանապարհպարհպարհպարհ»»»»ին` որ Աւեին` որ Աւեին` որ Աւեին` որ Աւետատատատարարարարանի բոնի բոնի բոնի բոլոր վկալոր վկալոր վկալոր վկանենենեներուն րուն րուն րուն 
առջեւ բացառջեւ բացառջեւ բացառջեւ բացուած հաուած հաուած հաուած հաւատւատւատւատքի դուռն էր եւ կեանքի դուռն էր եւ կեանքի դուռն էր եւ կեանքի դուռն էր եւ կեանքի ուքի ուքի ուքի ուղեղեղեղեգիգիգիգի----
ծըծըծըծը::::    

Ո~վ կրնայ չաՈ~վ կրնայ չաՈ~վ կրնայ չաՈ~վ կրնայ չափել մեփել մեփել մեփել մեծուծուծուծութիւնը այն թիւնը այն թիւնը այն թիւնը այն պաշպաշպաշպաշտօտօտօտօնիննիննիննին, , , , այն այն այն այն 
սպասպասպասպասասասասաւուուուորուրուրուրութեան, այն ծաթեան, այն ծաթեան, այն ծաթեան, այն ծառառառառայույույույութեան` որուն մէջ թեան` որուն մէջ թեան` որուն մէջ թեան` որուն մէջ 
մտաւ ինմտաւ ինմտաւ ինմտաւ ինքը` քը` քը` քը` ,,,,անանանանչաչաչաչափեփեփեփելին երկլին երկլին երկլին երկնի եւ երկնի եւ երկնի եւ երկնի եւ երկրիրիրիրի», », », », որ ամօթ որ ամօթ որ ամօթ որ ամօթ 
չսեչսեչսեչսեպեց ծապեց ծապեց ծապեց ծառառառառայի յի յի յի կերկերկերկերպապապապարանրանրանրանքը եւ սպաքը եւ սպաքը եւ սպաքը եւ սպասասասասաւուուուորի անուրի անուրի անուրի անունը նը նը նը 
առառառառնել, այլ ըսաւ` թէ աշնել, այլ ըսաւ` թէ աշնել, այլ ըսաւ` թէ աշնել, այլ ըսաւ` թէ աշխարհ եկած է խարհ եկած է խարհ եկած է խարհ եկած է ,,,,ոոոո´́́́չ թէ պաշչ թէ պաշչ թէ պաշչ թէ պաշտօն տօն տօն տօն 
առառառառնենենենելու, այլ լու, այլ լու, այլ լու, այլ ծածածածառառառառայեյեյեյելուլուլուլու», », », », գրագրագրագրաբար բաբար բաբար բաբար բառով` ռով` ռով` ռով` ,,,,ՊաշՊաշՊաշՊաշտելտելտելտել», », », », 
որ կը նշաոր կը նշաոր կը նշաոր կը նշանանանանակէ ծակէ ծակէ ծակէ ծառառառառայել եւ սպայել եւ սպայել եւ սպայել եւ սպասարսարսարսարկել. սպակել. սպակել. սպակել. սպասարսարսարսարկել կել կել կել 
ուուուուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն (Մկ 10.45)րուն (Մկ 10.45)րուն (Մկ 10.45)րուն (Մկ 10.45)::::    Եւ երբ օր մը իր աշաԵւ երբ օր մը իր աշաԵւ երբ օր մը իր աշաԵւ երբ օր մը իր աշակերտկերտկերտկերտնենենեները րը րը րը 
մեմեմեմեծուծուծուծութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասին վէճ ուսին վէճ ուսին վէճ ուսին վէճ ունենենենեցան, ըսաւ անոնց. ցան, ըսաւ անոնց. ցան, ըսաւ անոնց. ցան, ըսաւ անոնց. ,,,,Ո՞վ է Ո՞վ է Ո՞վ է Ո՞վ է 
արդարդարդարդեօք մեեօք մեեօք մեեօք մեծը. ան որ սեծը. ան որ սեծը. ան որ սեծը. ան որ սեղան կը նստի եւ ուղան կը նստի եւ ուղան կը նստի եւ ուղան կը նստի եւ ուրիշրիշրիշրիշնենենեներէն ծարէն ծարէն ծարէն ծա----
ռառառառայույույույութի՞ւն կթի՞ւն կթի՞ւն կթի՞ւն կ’’’’ընընընընդուդուդուդունի, թէ ան որ ինի, թէ ան որ ինի, թէ ան որ ինի, թէ ան որ ի´́́́նք կը ծանք կը ծանք կը ծանք կը ծառառառառայէ նստոյէ նստոյէ նստոյէ նստո----
ղինղինղինղին::::    Բայց ահաԲայց ահաԲայց ահաԲայց ահաւաւաւաւասիկ ես ձեր մէջ սպասիկ ես ձեր մէջ սպասիկ ես ձեր մէջ սպասիկ ես ձեր մէջ սպասասասասաւուուուորի մը պէս րի մը պէս րի մը պէս րի մը պէս 
եմեմեմեմ» » » » (Ղկ 22.27)(Ղկ 22.27)(Ղկ 22.27)(Ղկ 22.27)::::    Եւ գիԵւ գիԵւ գիԵւ գիտենք թէ իտենք թէ իտենք թէ իտենք թէ ի´́́́նչնչնչնչպէս Աւագ Հինգպէս Աւագ Հինգպէս Աւագ Հինգպէս Աւագ Հինգշաբշաբշաբշաբթի թի թի թի 
օր խոօր խոօր խոօր խոնարհ ծանարհ ծանարհ ծանարհ ծառառառառայույույույութեան մեթեան մեթեան մեթեան մեծածածածագոյն դագոյն դագոյն դագոյն դասը տուաւ` նոյսը տուաւ` նոյսը տուաւ` նոյսը տուաւ` նոյ----
նիսկ անոնց ոտնիսկ անոնց ոտնիսկ անոնց ոտնիսկ անոնց ոտքեքեքեքերուն խորուն խորուն խորուն խոնարնարնարնարհեհեհեհելովլովլովլով::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս ինքտոս ինքտոս ինքտոս ինքզինզինզինզին----
քը սահքը սահքը սահքը սահմամամամանեց իբնեց իբնեց իբնեց իբրեւ սպարեւ սպարեւ սպարեւ սպասասասասաւոր, իսկ իր պաշւոր, իսկ իր պաշւոր, իսկ իր պաշւոր, իսկ իր պաշտօտօտօտօնը` իբնը` իբնը` իբնը` իբ----
րեւ սպարեւ սպարեւ սպարեւ սպասասասասաւուուուորուրուրուրութիւն, այթիւն, այթիւն, այթիւն, այսինքն` սարսինքն` սարսինքն` սարսինքն` սարկակակակաւաւաւաւագուգուգուգութիւն, եւ թիւն, եւ թիւն, եւ թիւն, եւ 
այդ պաշայդ պաշայդ պաշայդ պաշտօտօտօտօնին մնին մնին մնին մէջ ցոյց տուաւ գեէջ ցոյց տուաւ գեէջ ցոյց տուաւ գեէջ ցոյց տուաւ գերարարարագոյն մեգոյն մեգոյն մեգոյն մեծուծուծուծութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
անոանոանոանո´́́́ր կանր կանր կանր կանչեչեչեչելով բոլով բոլով բոլով բոլոր իրեն աշալոր իրեն աշալոր իրեն աշալոր իրեն աշակերկերկերկերտողտողտողտողնենենեներըրըրըրը::::    Այլ Այլ Այլ Այլ 
խօսխօսխօսխօսքով` ցոյց տուաւ այն ճամքով` ցոյց տուաւ այն ճամքով` ցոյց տուաւ այն ճամքով` ցոյց տուաւ այն ճամբան`որուն պէտք էր հեբան`որուն պէտք էր հեբան`որուն պէտք էր հեբան`որուն պէտք էր հե----
տետետետեւէւէւէւէին եւ պէտք է հեին եւ պէտք է հեին եւ պէտք է հեին եւ պէտք է հետետետետեւին բուին բուին բուին բոլոր իրենլոր իրենլոր իրենլոր իրեննենենեներըրըրըրը::::    Ցոյց Ցոյց Ցոյց Ցոյց 
տուաւ նատուաւ նատուաւ նատուաւ նաեւ, թէ իր ծաեւ, թէ իր ծաեւ, թէ իր ծաեւ, թէ իր ծառառառառայույույույութեան մտած ոեթեան մտած ոեթեան մտած ոեթեան մտած ոեւէ անձ, իբւէ անձ, իբւէ անձ, իբւէ անձ, իբ----
րեւ րեւ րեւ րեւ ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստտտտոոոոսի պաշսի պաշսի պաշսի պաշտօնտօնտօնտօնեայեայեայեայ, , , , պէտք է ինքպէտք է ինքպէտք է ինքպէտք է ինքզինք պատզինք պատզինք պատզինք պատ----
րասրասրասրաստէ` Քրիստէ` Քրիստէ` Քրիստէ` Քրիստոտոտոտոսի օրիսի օրիսի օրիսի օրինանանանակով կով կով կով ճաճաճաճանանանանապապապապա´́́́րհրհրհրհ    ըլըլըլըլլալալալալուլուլուլու    
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ընտատատատանինինինիքի անքի անքի անքի անդամդամդամդամնենենեներուն հարուն հարուն հարուն համարմարմարմար::::    ԱյդԱյդԱյդԱյդպէս պէս պէս պէս 
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ալ կալ կալ կալ կ’’’’ըսէ, ահա, այըսէ, ահա, այըսէ, ահա, այըսէ, ահա, այսօրսօրսօրսօրուան մեր գեուան մեր գեուան մեր գեուան մեր գեղեղեղեղեցիկ շացիկ շացիկ շացիկ շարարարարակակակականը նը նը նը 
ՍտեՍտեՍտեՍտեփափափափանոնոնոնոսի հասի հասի հասի համար. մար. մար. մար. ,,,,ճաճաճաճանանանանապարհ վկապարհ վկապարհ վկապարհ վկայից յետ Քրիսյից յետ Քրիսյից յետ Քրիսյից յետ Քրիս----
տոտոտոտոսի գտասի գտասի գտասի գտարրրր». ». ». ». ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսէ ետք եւ Քրիսսէ ետք եւ Քրիսսէ ետք եւ Քրիսսէ ետք եւ Քրիստոտոտոտոսի օրիսի օրիսի օրիսի օրինանանանակով` կով` կով` կով` 
ՍտեՍտեՍտեՍտեփափափափանոս ինք առանոս ինք առանոս ինք առանոս ինք առաջիջիջիջինը պինը պինը պինը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար որ իբլար որ իբլար որ իբլար որ իբրեւ ճարեւ ճարեւ ճարեւ ճա----
նանանանապարհ պիպարհ պիպարհ պիպարհ պիտի բացտի բացտի բացտի բացուէր Քրիսուէր Քրիսուէր Քրիսուէր Քրիստոտոտոտոսի հեսի հեսի հեսի հետետետետեւող վկաւող վկաւող վկաւող վկանենենենե----
րուն առրուն առրուն առրուն առջեւ, զաջեւ, զաջեւ, զաջեւ, զանոնք իր ետենոնք իր ետենոնք իր ետենոնք իր ետեւէն քաւէն քաւէն քաւէն քաշեշեշեշելով դէլով դէլով դէլով դէպի աստպի աստպի աստպի աստ----
ուաուաուաուածածածածային փառյին փառյին փառյին փառքը, որուն քը, որուն քը, որուն քը, որուն ,,,,արարարարժաժաժաժանի եղաւնի եղաւնի եղաւնի եղաւ»»»»::::    

3.3.3.3.----    ,,,,ՊաշՊաշՊաշՊաշտօնտօնտօնտօնեաեաեաեայ Աւեյ Աւեյ Աւեյ Աւետատատատարարարարանինինինի»»»»::::    ԱւեԱւեԱւեԱւետատատատարարարարանը իբնը իբնը իբնը իբրեւ րեւ րեւ րեւ 
փրկուփրկուփրկուփրկութեան աւեթեան աւեթեան աւեթեան աւետիս` Աստիս` Աստիս` Աստիս` Աստուտուտուտուծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոստումն է եւ այդ տումն է եւ այդ տումն է եւ այդ տումն է եւ այդ 
խոսխոսխոսխոստուտուտուտումին բեմին բեմին բեմին բերած ուրած ուրած ուրած ուրարարարախուխուխուխութիւնը. իսկ Աւեթիւնը. իսկ Աւեթիւնը. իսկ Աւեթիւնը. իսկ Աւետատատատարարարարանին նին նին նին 
պաշպաշպաշպաշտօնտօնտօնտօնեայ ըլեայ ըլեայ ըլեայ ըլլալ` կը նշալալ` կը նշալալ` կը նշալալ` կը նշանանանանակէ փրկուկէ փրկուկէ փրկուկէ փրկութեան այդ խոսթեան այդ խոսթեան այդ խոսթեան այդ խոս----
տուտուտուտումը եւ խոստմը եւ խոստմը եւ խոստմը եւ խոստման այդ աւեման այդ աւեման այդ աւեման այդ աւետիտիտիտիսը փոսը փոսը փոսը փոխանխանխանխանցել բոցել բոցել բոցել բոլոլոլոլորին, րին, րին, րին, 
անոր պարանոր պարանոր պարանոր պարգեգեգեգեւած ոււած ոււած ոււած ուրարարարախուխուխուխութեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցնենենենելու եւ կենլու եւ կենլու եւ կենլու եւ կենսասասասաւուուուո----
րերերերելու հալու հալու հալու համար մարմար մարմար մարմար մարդիդիդիդիկըկըկըկը::::    Եւ ինչԵւ ինչԵւ ինչԵւ ինչպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիստոտոտոտոսի պաշսի պաշսի պաշսի պաշ----
տօնտօնտօնտօնեայ ըլեայ ըլեայ ըլեայ ըլլալ` կը նշալալ` կը նշալալ` կը նշալալ` կը նշանանանանակէ Քրիսկէ Քրիսկէ Քրիսկէ Քրիստոտոտոտոսի օրիսի օրիսի օրիսի օրինանանանակը իւկը իւկը իւկը իւ----
րացրացրացրացնել եւ իր կարնել եւ իր կարնել եւ իր կարնել եւ իր կարգին նոյն օրիգին նոյն օրիգին նոյն օրիգին նոյն օրինանանանակը կամ կը կամ կը կամ կը կամ ,,,,ճաճաճաճանանանանա----
պարհպարհպարհպարհ»»»»ը փոը փոը փոը փոխանխանխանխանցել, այնցել, այնցել, այնցել, այնպէս ալ Աւեպէս ալ Աւեպէս ալ Աւեպէս ալ Աւետատատատարարարարանին պաշնին պաշնին պաշնին պաշ----
տօնտօնտօնտօնեայ եայ եայ եայ ըլըլըլըլլալ` կը նշալալ` կը նշալալ` կը նշալալ` կը նշանանանանակէ նախ Աւեկէ նախ Աւեկէ նախ Աւեկէ նախ Աւետատատատարարարարանը իւնը իւնը իւնը իւրացրացրացրաց----
նել եւ ապա իր աննել եւ ապա իր աննել եւ ապա իր աննել եւ ապա իր անձին ընդձին ընդձին ընդձին ընդմէմէմէմէջէն զայն ուջէն զայն ուջէն զայն ուջէն զայն ուսուսուսուսուցացացացանել, փոնել, փոնել, փոնել, փո----
խանխանխանխանցելցելցելցել::::    ՃշմաՃշմաՃշմաՃշմարիտ աշարիտ աշարիտ աշարիտ աշակերկերկերկերտուտուտուտութեան ճաթեան ճաթեան ճաթեան ճանանանանապարհն է պարհն է պարհն է պարհն է 
ասիասիասիասիկակակակա::::    ԱւեԱւեԱւեԱւետատատատարարարարանէն սորնէն սորնէն սորնէն սորվովովովողը` զայն կը մարմղը` զայն կը մարմղը` զայն կը մարմղը` զայն կը մարմնանանանաւուուուորէ րէ րէ րէ 
իր անիր անիր անիր անձին վրայ, դառձին վրայ, դառձին վրայ, դառձին վրայ, դառնանանանալով լով լով լով տիտիտիտիպարպարպարպար::::    ՏիՏիՏիՏիպար` որ կապար` որ կապար` որ կապար` որ կաղաղաղաղա----
պար մը չէպար մը չէպար մը չէպար մը չէ´́́́, , , , որուն մեորուն մեորուն մեորուն մեծուծուծուծութեան ու չաթեան ու չաթեան ու չաթեան ու չափեփեփեփերուն ենրուն ենրուն ենրուն ենթարկթարկթարկթարկ----
ուիս, այլ` մնաուիս, այլ` մնաուիս, այլ` մնաուիս, այլ` մնայուն արյուն արյուն արյուն արժէժէժէժէքի հաքի հաքի հաքի հասած յասած յասած յասած յարարարարացոյց մըն է, ցոյց մըն է, ցոյց մըն է, ցոյց մըն է, 
որուն սլաքը ինքորուն սլաքը ինքորուն սլաքը ինքորուն սլաքը ինքզինք ցուցզինք ցուցզինք ցուցզինք ցուցնենենենելու փոլու փոլու փոլու փոխախախախարէն կը մատրէն կը մատրէն կը մատրէն կը մատ----
նաննաննաննանշէ գեշէ գեշէ գեշէ գերարարարագոյն տիգոյն տիգոյն տիգոյն տիպապապապարը, մերը, մերը, մերը, մեծածածածագոյն սէգոյն սէգոյն սէգոյն սէրը, բարձրը, բարձրը, բարձրը, բարձրարարարա----
գոյն նուիգոյն նուիգոյն նուիգոյն նուիրուրուրուրումը` Քրիսմը` Քրիսմը` Քրիսմը` Քրիստոստոստոստոս::::    

ԱյսԱյսԱյսԱյսպիպիպիպիսին եղաւ Ստսին եղաւ Ստսին եղաւ Ստսին եղաւ Ստեեեեփափափափանոսնոսնոսնոս::::    Չէր կոչՉէր կոչՉէր կոչՉէր կոչուած իբուած իբուած իբուած իբրեւ րեւ րեւ րեւ 
,,,,պաշպաշպաշպաշտօնտօնտօնտօնեայ բաեայ բաեայ բաեայ բանինինինի», », », », ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին քաքին քաքին քաքին քարորորորոզուզուզուզութեան, թեան, թեան, թեան, 
այնայնայնայնպէս` ինչպէս` ինչպէս` ինչպէս` ինչպէս առաքպէս առաքպէս առաքպէս առաքեալեալեալեալնենենեները կրը կրը կրը կ’’’’ընէընէընէընէինինինին::::    Բայց ԱսԲայց ԱսԲայց ԱսԲայց Աստուտուտուտու----
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ծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոսծոյ խոստուտուտուտումը սահմը սահմը սահմը սահման չէր դներ մարման չէր դներ մարման չէր դներ մարման չէր դներ մարդուն առդուն առդուն առդուն առջեւ. եւ ջեւ. եւ ջեւ. եւ ջեւ. եւ 
հոն ուր մարդհոն ուր մարդհոն ուր մարդհոն ուր մարդկակակակային ույին ույին ույին ուժեժեժեժերը եւ մարը եւ մարը եւ մարը եւ մանանանանաւանդ հոգիւանդ հոգիւանդ հոգիւանդ հոգիին զօին զօին զօին զօ----
րուրուրուրութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը սարսարսարսարկակակակաւագւագւագւագնենենեներուն մէջ խօրուն մէջ խօրուն մէջ խօրուն մէջ խօսեսեսեսեցան` զացան` զացան` զացան` զանոնք նոնք նոնք նոնք 
մղեմղեմղեմղեցին աւեցին աւեցին աւեցին աւետատատատարարարարանենենենելու, Ասլու, Ասլու, Ասլու, Աստուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատգագագագամը տամը տամը տամը տալու լու լու լու 
հահահահամար մարմար մարմար մարմար մարդոց, զադոց, զադոց, զադոց, զանոնք մխինոնք մխինոնք մխինոնք մխիթաթաթաթարերերերելու` ոլու` ոլու` ոլու` ո´́́́չ միայն երկչ միայն երկչ միայն երկչ միայն երկ----
րարարարաւոր սնունւոր սնունւոր սնունւոր սնունդով, այլ նադով, այլ նադով, այլ նադով, այլ նաեւ Ասեւ Ասեւ Ասեւ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքով մխիքով մխիքով մխիքով մխիթաթաթաթա----
րերերերելու հալու հալու հալու համար զամար զամար զամար զանոնքնոնքնոնքնոնք::::    Իրենց մէկ ձեռԻրենց մէկ ձեռԻրենց մէկ ձեռԻրենց մէկ ձեռքին մէջ վարքին մէջ վարքին մէջ վարքին մէջ վարչաչաչաչա----
կկկկան պաշան պաշան պաշան պաշտօտօտօտօնը, միւս ձեռնը, միւս ձեռնը, միւս ձեռնը, միւս ձեռքով Ասքով Ասքով Ասքով Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը ամուր քը ամուր քը ամուր քը ամուր 
բռնեբռնեբռնեբռնեցին իրենց սրտին վրայ, իրենց շրթնեցին իրենց սրտին վրայ, իրենց շրթնեցին իրենց սրտին վրայ, իրենց շրթնեցին իրենց սրտին վրայ, իրենց շրթները այդ Աւերը այդ Աւերը այդ Աւերը այդ Աւե----
տատատատարարարարանին բենին բենին բենին բերարարարա´́́́ն դարձն դարձն դարձն դարձնենենենելու, քալու, քալու, քալու, քարորորորոզեզեզեզելու եւ քալու եւ քալու եւ քալու եւ քարորորորոզուզուզուզու----
թեամբ նաթեամբ նաթեամբ նաթեամբ նաեւ ընկեւ ընկեւ ընկեւ ընկճեճեճեճելու, փալու, փալու, փալու, փակեկեկեկելու հալու հալու հալու համար բոմար բոմար բոմար բոլոլոլոլո´́́́ր այն բեր այն բեր այն բեր այն բե----
րանրանրանրաննենենեները, որոնք կը հարը, որոնք կը հարը, որոնք կը հարը, որոնք կը համարմարմարմարձաձաձաձակէկէկէկէին Տիին Տիին Տիին Տիրոջրոջրոջրոջ    ԱւեԱւեԱւեԱւետատատատարարարարա----
նին եւ յայտննին եւ յայտննին եւ յայտննին եւ յայտնեալ ճշմարեալ ճշմարեալ ճշմարեալ ճշմարտուտուտուտութեան իբթեան իբթեան իբթեան իբրեւ թշնարեւ թշնարեւ թշնարեւ թշնամի հանմի հանմի հանմի հան----
դէս գալդէս գալդէս գալդէս գալ::::    ԱյդԱյդԱյդԱյդպէս էր որ Ստեպէս էր որ Ստեպէս էր որ Ստեպէս էր որ Ստեփափափափանոս եղաւ Աւենոս եղաւ Աւենոս եղաւ Աւենոս եղաւ Աւետատատատարարարարանի նի նի նի 
պաշպաշպաշպաշտօնտօնտօնտօնեայ. բայց նախեայ. բայց նախեայ. բայց նախեայ. բայց նախքան պաշքան պաշքան պաշքան պաշտօնտօնտօնտօնեայ ըլեայ ըլեայ ըլեայ ըլլալն ու քալալն ու քալալն ու քալալն ու քա----
րորորորոզեզեզեզելը` գիտլը` գիտլը` գիտլը` գիտցաւ ցաւ ցաւ ցաւ լաւ ուլաւ ուլաւ ուլաւ ուսասասասանող նող նող նող ըլըլըլըլլալ Աւելալ Աւելալ Աւելալ Աւետատատատարարարարանին. լանին. լանին. լանին. լա----
ւաւաւաւապէս սերպէս սերպէս սերպէս սերտել, լատել, լատել, լատել, լաւաւաւաւապէս խորպէս խորպէս խորպէս խորհիլհիլհիլհիլ    եւ լաեւ լաեւ լաեւ լաւաւաւաւապէս իւպէս իւպէս իւպէս իւրացրացրացրացնել նել նել նել 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսքն ու աստծոյ խօսքն ու աստծոյ խօսքն ու աստծոյ խօսքն ու աստուաուաուաուածածածածային ճշմարյին ճշմարյին ճշմարյին ճշմարտուտուտուտութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
դառդառդառդառնանանանալու հալու հալու հալու համար ամար ամար ամար ա´́́́յն դպիյն դպիյն դպիյն դպիրը` Ասրը` Ասրը` Ասրը` Աստուտուտուտուծոյ արծոյ արծոյ արծոյ արքաքաքաքայույույույու----
թեան աշաթեան աշաթեան աշաթեան աշակերկերկերկերտած, որ իբտած, որ իբտած, որ իբտած, որ իբրեւ տեղրեւ տեղրեւ տեղրեւ տեղեակ աստեակ աստեակ աստեակ աստուաուաուաուածածածածային յին յին յին 
գիգիգիգիտուտուտուտութեանց` իր այդ գիթեանց` իր այդ գիթեանց` իր այդ գիթեանց` իր այդ գիտուտուտուտութեան ամթեան ամթեան ամթեան ամբաբաբաբարէն տիրէն տիրէն տիրէն տիրարարարակակակակա----
նօնօնօնօրէն կը հարէն կը հարէն կը հարէն կը հանէ, Հինը եւնէ, Հինը եւնէ, Հինը եւնէ, Հինը եւ    ՆոՆոՆոՆորը, Հին Կտարը, Հին Կտարը, Հին Կտարը, Հին Կտակակակակարարարարանի էջենի էջենի էջենի էջերէն րէն րէն րէն 
բեբեբեբերերերերելու հալու հալու հալու համար վկամար վկամար վկամար վկայույույույութիւնը եւ Նոր Կտաթիւնը եւ Նոր Կտաթիւնը եւ Նոր Կտաթիւնը եւ Նոր Կտակակակակարարարարանով նով նով նով 
նոր գինոր գինոր գինոր գինին ըննին ըննին ըննին ընծածածածայեյեյեյելու հալու հալու հալու համար Քրիսմար Քրիսմար Քրիսմար Քրիստոտոտոտոսի լոյսի լոյսի լոյսի լոյսին եկող սին եկող սին եկող սին եկող 
բոբոբոբոլոր ծալոր ծալոր ծալոր ծառառառառայող հոյող հոյող հոյող հոգիգիգիգինենենեներունրունրունրուն::::        

4.4.4.4.----    Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, Ստեջոյ, Ստեջոյ, Ստեջոյ, Ստեփափափափանոս պինոս պինոս պինոս պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար նալար նալար նալար նաեւ եւ եւ եւ ,,,,պաշպաշպաշպաշ----
տօնտօնտօնտօնեայ եկեեայ եկեեայ եկեեայ եկեղեցիիղեցիիղեցիիղեցիի»»»»::::        

ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ դծոյ դծոյ դծոյ դաաաատին նուիրտին նուիրտին նուիրտին նուիրուած ոեուած ոեուած ոեուած ոեւէ քրիսւէ քրիսւէ քրիսւէ քրիստոնտոնտոնտոնեայ գիեայ գիեայ գիեայ գի----
տէ թէ, որոտէ թէ, որոտէ թէ, որոտէ թէ, որո´́́́վվվվհեհեհեհետեւ միտեւ միտեւ միտեւ միաաաացած է Քրիսցած է Քրիսցած է Քրիսցած է Քրիստոտոտոտոսի եւ Քրիսսի եւ Քրիսսի եւ Քրիսսի եւ Քրիստոս է տոս է տոս է տոս է 
որ կոր կոր կոր կ’’’’ապապապապրի ու կը գորրի ու կը գորրի ու կը գորրի ու կը գործէ իր մէջ` իր կեանծէ իր մէջ` իր կեանծէ իր մէջ` իր կեանծէ իր մէջ` իր կեանքը եւ իր քը եւ իր քը եւ իր քը եւ իր 
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արարքարարքարարքարարքնենենեները նշարը նշարը նշարը նշանանանանակուկուկուկութիւն, արթիւն, արթիւն, արթիւն, արժէք եւ արժէք եւ արժէք եւ արժէք եւ արդիւնք մը ուդիւնք մը ուդիւնք մը ուդիւնք մը ու----
նին ոնին ոնին ոնին ո´́́́չ միայն իր անչ միայն իր անչ միայն իր անչ միայն իր անձին հաձին հաձին հաձին համար, այլ Քրիսմար, այլ Քրիսմար, այլ Քրիսմար, այլ Քրիստոտոտոտոսիսիսիսի´́́́    հահահահա----
մար եւ մար եւ մար եւ մար եւ ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի ամսի ամսի ամսի ամբողջ մարմբողջ մարմբողջ մարմբողջ մարմնին` Եկենին` Եկենին` Եկենին` Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին հաին հաին հաին հա----
մարմարմարմար::::    Եթէ եկեԵթէ եկեԵթէ եկեԵթէ եկեղեղեղեղեցին Ասցին Ասցին Ասցին Աստուտուտուտուծոյ գեծոյ գեծոյ գեծոյ գերարարարագոյն իմասգոյն իմասգոյն իմասգոյն իմաստուտուտուտու----
թեամբ եւ տնօթեամբ եւ տնօթեամբ եւ տնօթեամբ եւ տնօրիրիրիրինունունունութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ ամամամամբողջ մարդբողջ մարդբողջ մարդբողջ մարդկուկուկուկութեան սահթեան սահթեան սահթեան սահ----
մանմանմանմանուածուածուածուած    փրկուփրկուփրկուփրկութեան Տաթեան Տաթեան Տաթեան Տապանն է, եւ եթէ մարպանն է, եւ եթէ մարպանն է, եւ եթէ մարպանն է, եւ եթէ մարդիկ այդ դիկ այդ դիկ այդ դիկ այդ 
տատատատապապապապանին մէջնին մէջնին մէջնին մէջ    իրենց փրկուիրենց փրկուիրենց փրկուիրենց փրկութիւնը եւ Ասթիւնը եւ Ասթիւնը եւ Ասթիւնը եւ Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքը քը քը քը 
կկկկ’’’’իրաիրաիրաիրագորգորգորգործեն ծեն ծեն ծեն իրարիրարիրարիրարմովմովմովմով, , , , յստակ է` որ իւյստակ է` որ իւյստակ է` որ իւյստակ է` որ իւրարարարաքանքանքանքանչիւր չիւր չիւր չիւր 
արարքարարքարարքարարքնենենեները պարը պարը պարը պարարարարագագագագայայայայական եւ ժական եւ ժական եւ ժական եւ ժամամամամանանանանակակակակաւոր նշաւոր նշաւոր նշաւոր նշա----
նանանանակուկուկուկութեթեթեթենէն, արնէն, արնէն, արնէն, արժէժէժէժէքէն եւ արքէն եւ արքէն եւ արքէն եւ արդիւնդիւնդիւնդիւնքէն անքէն անքէն անքէն անդին եւ վեր` ուդին եւ վեր` ուդին եւ վեր` ուդին եւ վեր` ու----
նին մնանին մնանին մնանին մնայուն եւ յայուն եւ յայուն եւ յայուն եւ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական նշական նշական նշական նշանանանանակուկուկուկութիւն եւ արթիւն եւ արթիւն եւ արթիւն եւ ար----
ժէք, որուն արժէք, որուն արժէք, որուն արժէք, որուն արդիւնդիւնդիւնդիւնքը` իբքը` իբքը` իբքը` իբրեւ շահ` շահ մըն է որեւ շահ` շահ մըն է որեւ շահ` շահ մըն է որեւ շահ` շահ մըն է ո´́́́չչչչ    միայն միայն միայն միայն 
անանանանձին, այլ Քրիսձին, այլ Քրիսձին, այլ Քրիսձին, այլ Քրիստոտոտոտոսի ամսի ամսի ամսի ամբողջբողջբողջբողջ    եկեեկեեկեեկեղեցիղեցիղեցիղեցիին հաին հաին հաին համար, եւ մար, եւ մար, եւ մար, եւ 
ատով իսկ մասատով իսկ մասատով իսկ մասատով իսկ մասնակնակնակնակցուցուցուցութիւն է Քրիսթիւն է Քրիսթիւն է Քրիսթիւն է Քրիստոտոտոտոսի Աւեսի Աւեսի Աւեսի Աւետատատատարարարարանին նին նին նին 
եւ Եկեեւ Եկեեւ Եկեեւ Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ յաղւոյ յաղւոյ յաղւոյ յաղթաթաթաթանանանանակին, մասկին, մասկին, մասկին, մասնակնակնակնակցուցուցուցութիւն է չաթիւն է չաթիւն է չաթիւն է չարին րին րին րին 
յաղյաղյաղյաղթաթաթաթահարհարհարհարման եւ Ասման եւ Ասման եւ Ասման եւ Աստուտուտուտուծոյ թածոյ թածոյ թածոյ թագագագագաւուուուորուրուրուրութեան հասթեան հասթեան հասթեան հաս----
տատտատտատտատմանմանմանման::::    Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչոչոչոչո´́́́ւ շաւ շաւ շաւ շարարարարակակակականանանանագիգիգիգիրը կրը կրը կրը կ’’’’ըսէ Ստեըսէ Ստեըսէ Ստեըսէ Ստե----
փափափափանոնոնոնոսի հասի հասի հասի համար. մար. մար. մար.     

,,,,ԲանԲանԲանԲանսարսարսարսարկուն զիկուն զիկուն զիկուն զինու քո վինու քո վինու քո վինու քո վիրարարարաւուուուորերերերեցաւցաւցաւցաւ    
    եւ նաեւ նաեւ նաեւ նախասխասխասխաստեղծն պայտեղծն պայտեղծն պայտեղծն պայծածածածառացռացռացռացեալ բերկեալ բերկեալ բերկեալ բերկրերերերեցաւցաւցաւցաւ»»»»::::    
((((ԲանԲանԲանԲանսարսարսարսարկուն քու զէնկուն քու զէնկուն քու զէնկուն քու զէնքովդ վիքովդ վիքովդ վիքովդ վիրարարարաւորւորւորւորուեուեուեուեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ     
եւ նաեւ նաեւ նաեւ նախասխասխասխաստեղտեղտեղտեղծը ուծը ուծը ուծը ուրարարարախուխուխուխութեամբ պայթեամբ պայթեամբ պայթեամբ պայծածածածառառառառացաւ)ցաւ)ցաւ)ցաւ)::::    
ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ`քրիստեւ`քրիստեւ`քրիստեւ`քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական առական առական առական առաքիքիքիքինունունունութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 

իրաիրաիրաիրագործգործգործգործուած իւուած իւուած իւուած իւրարարարաքանքանքանքանչիւր կեանք` փշրոչիւր կեանք` փշրոչիւր կեանք` փշրոչիւր կեանք` փշրո´́́́ւմն է Բանւմն է Բանւմն է Բանւմն է Բան----
սարկսարկսարկսարկուին (սաուին (սաուին (սաուին (սատատատատանանանանային) հպարտ նային) հպարտ նային) հպարտ նային) հպարտ նախանխանխանխանձին եւ հասձին եւ հասձին եւ հասձին եւ հաս----
տատատատատուտուտուտումը Քրիսմը Քրիսմը Քրիսմը Քրիստոտոտոտոսի ճասի ճասի ճասի ճանանանանապարպարպարպարհին ճշմարհին ճշմարհին ճշմարհին ճշմարտուտուտուտութեանթեանթեանթեան::::    
ԼոյԼոյԼոյԼոյսի զէնսի զէնսի զէնսի զէնքեքեքեքերու սպարու սպարու սպարու սպառառառառազիզիզիզինունունունութեամբ տարթեամբ տարթեամբ տարթեամբ տարուած եւ յաղուած եւ յաղուած եւ յաղուած եւ յաղ----
թաթաթաթանանանանակով կնքուած իւկով կնքուած իւկով կնքուած իւկով կնքուած իւրարարարաքանքանքանքանչիւր մարտ` չաչիւր մարտ` չաչիւր մարտ` չաչիւր մարտ` չարինրինրինրին    վերջվերջվերջվերջ----
նանանանական ընկկան ընկկան ընկկան ընկճուճուճուճումին տամին տամին տամին տանող եւ Ասնող եւ Ասնող եւ Ասնող եւ Աստուտուտուտուծոյ թածոյ թածոյ թածոյ թագագագագաւուուուորուրուրուրու----
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թեան հասթեան հասթեան հասթեան հաստատտատտատտատման համան համան համան համար շահմար շահմար շահմար շահուած, եւ ուսուած, եւ ուսուած, եւ ուսուած, եւ ուստի վախտի վախտի վախտի վախ----
ճաճաճաճանանանանաբաբաբաբանանանանական նշական նշական նշական նշանանանանակուկուկուկութեամբ յղի պայթեամբ յղի պայթեամբ յղի պայթեամբ յղի պայքար մըն էքար մըն էքար մըն էքար մըն է::::    

Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչոչոչոչո´́́́ւ` եկեւ` եկեւ` եկեւ` եկեղեցղեցղեցղեցւոյ պաշւոյ պաշւոյ պաշւոյ պաշտօնտօնտօնտօնեայ ըլեայ ըլեայ ըլեայ ըլլալ` կը լալ` կը լալ` կը լալ` կը 
նշանշանշանշանանանանակէ ծակէ ծակէ ծակէ ծառայ եւ սպառայ եւ սպառայ եւ սպառայ եւ սպասասասասաւոր ըլւոր ըլւոր ըլւոր ըլլալ մարդլալ մարդլալ մարդլալ մարդկուկուկուկութեան. թեան. թեան. թեան. 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ եկետեւ եկետեւ եկետեւ եկեղեղեղեղեցին նոր մարդցին նոր մարդցին նոր մարդցին նոր մարդկուկուկուկութիւնն էթիւնն էթիւնն էթիւնն է::::    Եթէ երԵթէ երԵթէ երԵթէ երբեք բեք բեք բեք 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս եկաւ տատոս եկաւ տատոս եկաւ տատոս եկաւ տապապապապանով մը աստնով մը աստնով մը աստնով մը աստուաուաուաուածածածածային փրկույին փրկույին փրկույին փրկու----
թիւնը կանգթիւնը կանգթիւնը կանգթիւնը կանգնենենենելու հալու հալու հալու համայն մարդմայն մարդմայն մարդմայն մարդկուկուկուկութեան մէջ, աթեան մէջ, աթեան մէջ, աթեան մէջ, ա´́́́յն յն յն յն 
փրկուփրկուփրկուփրկութեան տաթեան տաթեան տաթեան տապապապապանով` որ եկենով` որ եկենով` որ եկենով` որ եկեղեղեղեղեցին է, այդ եկեցին է, այդ եկեցին է, այդ եկեցին է, այդ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին ին ին ին 
ծածածածառառառառայույույույութեան նուիթեան նուիթեան նուիթեան նուիրուող ամէն մէկ պաշրուող ամէն մէկ պաշրուող ամէն մէկ պաշրուող ամէն մէկ պաշտտտտօնօնօնօնեայ, հաեայ, հաեայ, հաեայ, հա----
մեստ կարմեստ կարմեստ կարմեստ կարգեգեգեգերէն սկսեալ ամերէն սկսեալ ամերէն սկսեալ ամերէն սկսեալ ամենէն մեծ պանէն մեծ պանէն մեծ պանէն մեծ պատաստաստաստասխախախախանանանանա----
տուուտուուտուուտուութիւնթիւնթիւնթիւններ ստանձներ ստանձներ ստանձներ ստանձնած մարնած մարնած մարնած մարդիդիդիդիկը իրենք` կը իրենք` կը իրենք` կը իրենք` մարդմարդմարդմարդկուկուկուկու----
թեանթեանթեանթեան    կը ծակը ծակը ծակը ծառառառառայեն ամեյեն ամեյեն ամեյեն ամենէն վանէն վանէն վանէն վաւեւեւեւերարարարական հասկան հասկան հասկան հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղու----
թեամբթեամբթեամբթեամբ::::    Եւ հեԵւ հեԵւ հեԵւ հետետետետեւաւաւաւաբար ամէն անբար ամէն անբար ամէն անբար ամէն անգամ որ Ասգամ որ Ասգամ որ Ասգամ որ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
խօսխօսխօսխօսքով կը յաքով կը յաքով կը յաքով կը յաջոջոջոջողին մարղին մարղին մարղին մարդոց մէջ յադոց մէջ յադոց մէջ յադոց մէջ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական ծիկան ծիկան ծիկան ծիլի մը լի մը լի մը լի մը 
եւ ճիեւ ճիեւ ճիեւ ճիռի մը ծնունդ տալ, ատով իսկ իրենց ձեռք բեռի մը ծնունդ տալ, ատով իսկ իրենց ձեռք բեռի մը ծնունդ տալ, ատով իսկ իրենց ձեռք բեռի մը ծնունդ տալ, ատով իսկ իրենց ձեռք բերած րած րած րած 
արարարարդիւնդիւնդիւնդիւնքը կքը կքը կքը կ’’’’ըլըլըլըլլայ յալայ յալայ յալայ յաւիւիւիւիտետետետենանանանակակակականունունունութեան ճամթեան ճամթեան ճամթեան ճամբով եւ յաբով եւ յաբով եւ յաբով եւ յա----
ւիւիւիւիտետետետենանանանական մնական մնական մնական մնայուն արյուն արյուն արյուն արժէժէժէժէքի մը հաքի մը հաքի մը հաքի մը հասած գործ եւ ծասած գործ եւ ծասած գործ եւ ծասած գործ եւ ծառառառառա----
յույույույութիւնթիւնթիւնթիւն::::    

Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչոչոչոչո´́́́ւ, նաւ, նաւ, նաւ, նաեւ, սուրեւ, սուրեւ, սուրեւ, սուրբեբեբեբերու նարու նարու նարու նահահահահատատատատակուկուկուկու----
թեան օրը յաղթեան օրը յաղթեան օրը յաղթեան օրը յաղթաթաթաթանանանանակկկկի եւ ուի եւ ուի եւ ուի եւ ուրարարարախուխուխուխութեան տօթեան տօթեան տօթեան տօ´́́́ն է եկեն է եկեն է եկեն է եկե----
ղեցիղեցիղեցիղեցիին հաին հաին հաին համարմարմարմար::::    

ԱմԱմԱմԱմբողջ եկեբողջ եկեբողջ եկեբողջ եկեղեղեղեղեցին այդ ուցին այդ ուցին այդ ուցին այդ ուրարարարախուխուխուխութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունենենենեցաւ եւ ցաւ եւ ցաւ եւ ցաւ եւ 
այդ ուայդ ուայդ ուայդ ուրարարարախուխուխուխութիթիթիթի´́́́ւնն է որ կը տեւնն է որ կը տեւնն է որ կը տեւնն է որ կը տեւաւաւաւակակակականացնացնացնացնէ` ամէն տանէ` ամէն տանէ` ամէն տանէ` ամէն տա----
րի Ս. Ստերի Ս. Ստերի Ս. Ստերի Ս. Ստեփափափափանոնոնոնոսի տօսի տօսի տօսի տօնը այսնը այսնը այսնը այսպէս պայպէս պայպէս պայպէս պայծածածածառացռացռացռացնենենենելով եւ լով եւ լով եւ լով եւ 
պանպանպանպանծացծացծացծացնենենենելովլովլովլով::::    

ԱյԱյԱյԱյսօր, երբ մենք սարսօր, երբ մենք սարսօր, երբ մենք սարսօր, երբ մենք սարկակակակաւաւաւաւագուգուգուգութեթեթեթեան, այան, այան, այան, այսինքն ծասինքն ծասինքն ծասինքն ծա----
ռառառառայույույույութեան եւ եկեթեան եւ եկեթեան եւ եկեթեան եւ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ սպաւոյ սպաւոյ սպաւոյ սպասասասասաւուուուորուրուրուրութեան Նոր Կտաթեան Նոր Կտաթեան Նոր Կտաթեան Նոր Կտա----
կակակակարանրանրանրանեան այս հասեան այս հասեան այս հասեան այս հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները վեր կրը վեր կրը վեր կրը վեր կ’’’’առառառառնենք նենք նենք նենք 
եւ անոնց լոյեւ անոնց լոյեւ անոնց լոյեւ անոնց լոյսին տակ Ս. Ստեսին տակ Ս. Ստեսին տակ Ս. Ստեսին տակ Ս. Ստեփափափափանոս Սարնոս Սարնոս Սարնոս Սարկակակակաւաւաւաւագի գի գի գի 
կեանկեանկեանկեանքին վեքին վեքին վեքին վերարարարաբեբեբեբերող հատրող հատրող հատրող հատուաուաուաուածը անծը անծը անծը անգամ մը եւս կը գամ մը եւս կը գամ մը եւս կը գամ մը եւս կը 
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կարկարկարկարդանք Գործք Առադանք Գործք Առադանք Գործք Առադանք Գործք Առաքեքեքեքելոց գիրլոց գիրլոց գիրլոց գիրքին քին քին քին մէջ, կմէջ, կմէջ, կմէջ, կ’’’’անդանդանդանդրարարարադառդառդառդառ----
նանք որ չանանք որ չանանք որ չանանք որ չափափափափազանց ժուժզանց ժուժզանց ժուժզանց ժուժկալ, չըկալ, չըկալ, չըկալ, չըսեսեսեսելու հալու հալու հալու համար ժլատ, մար ժլատ, մար ժլատ, մար ժլատ, 
տոտոտոտողեր միայն արղեր միայն արղեր միայն արղեր միայն արձաձաձաձանագրնագրնագրնագրուած են այնուած են այնուած են այնուած են այնտեղտեղտեղտեղ::::    ԶարԶարԶարԶարմամամամանանանանա----
լի՞ է որ այնլի՞ է որ այնլի՞ է որ այնլի՞ է որ այնքան քիչ բան ըսքան քիչ բան ըսքան քիչ բան ըսքան քիչ բան ըսուած է այս առաուած է այս առաուած է այս առաուած է այս առաջին եւ մեծ ջին եւ մեծ ջին եւ մեծ ջին եւ մեծ 
նանանանահահահահատատատատակին մակին մակին մակին մասինսինսինսին::::    ՈՈՈՈ´́́́չչչչ::::    Պարզ ու մեծ կեանՊարզ ու մեծ կեանՊարզ ու մեծ կեանՊարզ ու մեծ կեանքեքեքեքերը այդրը այդրը այդրը այդ----
պէս ենպէս ենպէս ենպէս են::::    ՄեՄեՄեՄեծուծուծուծութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները իրրը իրրը իրրը իրենք շատ չեն խօենք շատ չեն խօենք շատ չեն խօենք շատ չեն խօսիր ու չեն սիր ու չեն սիր ու չեն սիր ու չեն 
խօխօխօխօսեցսեցսեցսեցներ շատ. բայց կը սորներ շատ. բայց կը սորներ շատ. բայց կը սորներ շատ. բայց կը սորվեցվեցվեցվեցնեն ու կը յինեն ու կը յինեն ու կը յինեն ու կը յիշեցշեցշեցշեցնեն նեն նեն նեն 
շատ...շատ...շատ...շատ...::::    Այդ պարզ կեանԱյդ պարզ կեանԱյդ պարզ կեանԱյդ պարզ կեանքեքեքեքերը ինքրը ինքրը ինքրը ինքնին խօնին խօնին խօնին խօսուն են արսուն են արսուն են արսուն են արդէնդէնդէնդէն::::    
Իսկ իրենց լռուԻսկ իրենց լռուԻսկ իրենց լռուԻսկ իրենց լռութիւնը, որ երթիւնը, որ երթիւնը, որ երթիւնը, որ երկիւկիւկիւկիւղած յարղած յարղած յարղած յարգանք միայն կը գանք միայն կը գանք միայն կը գանք միայն կը 
պարպարպարպարտադտադտադտադրէ, շատ աւերէ, շատ աւերէ, շատ աւերէ, շատ աւելի բարձր կը խօլի բարձր կը խօլի բարձր կը խօլի բարձր կը խօսի քան բոսի քան բոսի քան բոսի քան բոլոր տելոր տելոր տելոր տե----
սասասասակի խօսկի խօսկի խօսկի խօսքեքեքեքերը,րը,րը,րը,    իրիրիրիրմով պատմով պատմով պատմով պատմեմեմեմելու հալու հալու հալու համար մեծ եւ յամար մեծ եւ յամար մեծ եւ յամար մեծ եւ յաւիւիւիւի----
տետետետենանանանական ճշմարկան ճշմարկան ճշմարկան ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը::::    
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ԱՇԽԱՐՀ ՆՈՒԱՃՈՂԱՇԽԱՐՀ ՆՈՒԱՃՈՂԱՇԽԱՐՀ ՆՈՒԱՃՈՂԱՇԽԱՐՀ ՆՈՒԱՃՈՂ    

ՎԿԱՅՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸՎԿԱՅՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸՎԿԱՅՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸՎԿԱՅՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸ    
        

,,,,Ընդ ամենայն երկիր ելԸնդ ամենայն երկիր ելԸնդ ամենայն երկիր ելԸնդ ամենայն երկիր ել    
բարբառ նոցա եւ մինչեւ ի ծագս բարբառ նոցա եւ մինչեւ ի ծագս բարբառ նոցա եւ մինչեւ ի ծագս բարբառ նոցա եւ մինչեւ ի ծագս 
աշխարհի են խօսք նոցաաշխարհի են խօսք նոցաաշխարհի են խօսք նոցաաշխարհի են խօսք նոցա»»»»::::         ( ( ( (Սղ Սղ Սղ Սղ 

19191919....5) 5) 5) 5)     
    
ԱյԱյԱյԱյսօրսօրսօրսօր,,,,    տարտարտարտարուան վերուան վերուան վերուան վերջին Կիջին Կիջին Կիջին Կիրարարարակինկինկինկին,,,,    մեր եկեմեր եկեմեր եկեմեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ւոյ ւոյ ւոյ 

տօտօտօտօնանանանակկկկարարարարգին մէջ կը ներգին մէջ կը ներգին մէջ կը ներգին մէջ կը ներկակակակայայայայանայ իբնայ իբնայ իբնայ իբրեւ յարեւ յարեւ յարեւ յարուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
ԿիԿիԿիԿիրարարարակիկիկիկինենենեներէն մէրէն մէրէն մէրէն մէկըկըկըկը,,,,    բայց Յիբայց Յիբայց Յիբայց Յինանց այն Կինանց այն Կինանց այն Կինանց այն Կիրարարարակիկիկիկինենենեներէնրէնրէնրէն,,,,    
որոնք պատորոնք պատորոնք պատորոնք պատրասրասրասրաստուտուտուտութիւնն են մեր Տիթիւնն են մեր Տիթիւնն են մեր Տիթիւնն են մեր Տիրոջ՝ Յիրոջ՝ Յիրոջ՝ Յիրոջ՝ Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիս----
տոտոտոտոսի մարսի մարսի մարսի մարդեդեդեդեղուղուղուղութեան խորթեան խորթեան խորթեան խորհուրհուրհուրհուրդը կանդը կանդը կանդը կանխող 50 օրեխող 50 օրեխող 50 օրեխող 50 օրերունրունրունրուն::::    
Եւ պատԵւ պատԵւ պատԵւ պատրասրասրասրաստուտուտուտութեան այս ընթեան այս ընթեան այս ընթեան այս ընթացթացթացթացքին մէջ իւքին մէջ իւքին մէջ իւքին մէջ իւրարարարաքանքանքանքանչիւր չիւր չիւր չիւր 
ԿիԿիԿիԿիրարարարակի որոշ խորկի որոշ խորկի որոշ խորկի որոշ խորհուրդհուրդհուրդհուրդներ կը բաներ կը բաներ կը բաներ կը բանայ մեր եկենայ մեր եկենայ մեր եկենայ մեր եկեղեցւոյ ղեցւոյ ղեցւոյ ղեցւոյ 
հահահահաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալնենենեներու մտքին առրու մտքին առրու մտքին առրու մտքին առջեւջեւջեւջեւ,,,,    զազազազանոնք պատնոնք պատնոնք պատնոնք պատրասրասրասրաս----
տետետետելու հալու հալու հալու համար այդ խորմար այդ խորմար այդ խորմար այդ խորհուրհուրհուրհուրդինդինդինդին::::        

ԱյԱյԱյԱյսօրսօրսօրսօր,,,,    սասասասակայնկայնկայնկայն,,,,    բաբաբաբացացացացառառառառապէսպէսպէսպէս,,,,    մամամամանանանանաւանդ այս ւանդ այս ւանդ այս ւանդ այս 
Մայր ՏաՄայր ՏաՄայր ՏաՄայր Տաճաճաճաճարին մէջրին մէջրին մէջրին մէջ,,,,    մենք կմենք կմենք կմենք կ’’’’ուուուուզենք ոգեզենք ոգեզենք ոգեզենք ոգեկոկոկոկոչել յիչել յիչել յիչել յիշաշաշաշատատատատակը կը կը կը 
ՍՍՍՍ....    ՍտեՍտեՍտեՍտեփափափափանոս նանոս նանոս նանոս նախախախախա----վվվվկակակակայինյինյինյին,,,,    որուն յիորուն յիորուն յիորուն յիշաշաշաշատատատատակը ըստ կը ըստ կը ըստ կը ըստ 
տօտօտօտօնանանանակարկարկարկարգին վաղն էգին վաղն էգին վաղն էգին վաղն է,,,,    բայց որուն հանբայց որուն հանբայց որուն հանբայց որուն հանդիդիդիդիսասասասաւուուուորուրուրուրութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
հայհայհայհայրարարարապեպեպեպետատատատական տնօկան տնօկան տնօկան տնօրիրիրիրինունունունումով փոմով փոմով փոմով փոխադրխադրխադրխադրուեուեուեուեցաւ այցաւ այցաւ այցաւ այ----
սօրսօրսօրսօրուանուանուանուան,,,,    մեր համեր համեր համեր հաւաւաւաւատացտացտացտացեալ զաեալ զաեալ զաեալ զաւակւակւակւակնենենեներուն մերուն մերուն մերուն մեծածածածագոյն գոյն գոյն գոյն 
տոտոտոտոկոկոկոկոսը հասը հասը հասը հաղորդ դարձղորդ դարձղորդ դարձղորդ դարձնենենենելու հալու հալու հալու համար անոր անմար անոր անմար անոր անմար անոր անձինձինձինձին,,,,    վկավկավկավկա----
յույույույութեանթեանթեանթեան,,,,    եւ անոր ընդեւ անոր ընդեւ անոր ընդեւ անոր ընդմէմէմէմէջէն մեջէն մեջէն մեջէն մեզի եկող պատզի եկող պատզի եկող պատզի եկող պատգագագագամինմինմինմին::::    

ՍՍՍՍ....    ՍտեՍտեՍտեՍտեփափափափանոնոնոնոսիսիսիսի,,,,    որուն վկաորուն վկաորուն վկաորուն վկայույույույութիւնը Աստթիւնը Աստթիւնը Աստթիւնը Աստուաուաուաուածածածածա----
շունչ մատշունչ մատշունչ մատշունչ մատեաեաեաեանը ինը ինը ինը ի´́́́նք կու տայ եւ ոնք կու տայ եւ ոնք կու տայ եւ ոնք կու տայ եւ ո´́́́չ մարչ մարչ մարչ մարդիկդիկդիկդիկ,,,,    ոոոո´́́́չ ուչ ուչ ուչ ուրիշ րիշ րիշ րիշ 
վարվարվարվարքաքաքաքագիրգիրգիրգիրներներներներ::::    ՍտեՍտեՍտեՍտեփափափափանոնոնոնոսիսիսիսի,,,,    որ Քրիսոր Քրիսոր Քրիսոր Քրիստոտոտոտոսի հասի հասի հասի հաւաւաւաւա----
տացտացտացտացեալեալեալեալնենենեներու շարրու շարրու շարրու շարքին մէջ պարքին մէջ պարքին մէջ պարքին մէջ պարզուկ կոզուկ կոզուկ կոզուկ կոչեցչեցչեցչեցեալեալեալեալ    մըն էրմըն էրմըն էրմըն էր::::    
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Չէր անոնցՉէր անոնցՉէր անոնցՉէր անոնցմէմէմէմէ,,,,    որ Քրիսոր Քրիսոր Քրիսոր Քրիստոս Ինք Իր ձեռտոս Ինք Իր ձեռտոս Ինք Իր ձեռտոս Ինք Իր ձեռքով առաքքով առաքքով առաքքով առաքեալ եալ եալ եալ 
կարկարկարկարգեցգեցգեցգեց....    չէր անոնցչէր անոնցչէր անոնցչէր անոնցմէմէմէմէ,,,,    որոնքորոնքորոնքորոնք    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի կեանսի կեանսի կեանսի կեանքին մէջ քին մէջ քին մէջ քին մէջ 
յայայայատուկ դեր մը ուտուկ դեր մը ուտուկ դեր մը ուտուկ դեր մը ունենենենեցանցանցանցան....    այլ անոնցայլ անոնցայլ անոնցայլ անոնցմէ՝ որոնք Քրիսմէ՝ որոնք Քրիսմէ՝ որոնք Քրիսմէ՝ որոնք Քրիստոտոտոտո----
սասասասական աւեկան աւեկան աւեկան աւետիտիտիտիսը լսող եւ անով գրաւսը լսող եւ անով գրաւսը լսող եւ անով գրաւսը լսող եւ անով գրաւուած պարուած պարուած պարուած պարզուկ հոզուկ հոզուկ հոզուկ հո----
գիգիգիգիներն էիններն էիններն էիններն էին,,,,    բայց որոնք յեբայց որոնք յեբայց որոնք յեբայց որոնք յետոյտոյտոյտոյ,,,,    երբ Քրերբ Քրերբ Քրերբ Քրիսիսիսիստոտոտոտոսի յասի յասի յասի յարուրուրուրութեթեթեթե----
նէն եւ համնէն եւ համնէն եւ համնէն եւ համբարբարբարբարձուձուձուձումէն ետք եկեմէն ետք եկեմէն ետք եկեմէն ետք եկեղեցղեցղեցղեցւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանքը սկիզբ քը սկիզբ քը սկիզբ քը սկիզբ 
առաւ եւ սկսաւ եռալ Երուառաւ եւ սկսաւ եռալ Երուառաւ եւ սկսաւ եռալ Երուառաւ եւ սկսաւ եռալ Երուսասասասաղէղէղէղէմի մէջմի մէջմի մէջմի մէջ,,,,    այն ատեն հանայն ատեն հանայն ատեն հանայն ատեն հան----
դէս եկան իբդէս եկան իբդէս եկան իբդէս եկան իբրեւ այդ եկերեւ այդ եկերեւ այդ եկերեւ այդ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ հաւոյ հաւոյ հաւոյ հաւաւաւաւատատատատարիմ զիրիմ զիրիմ զիրիմ զինուորնուորնուորնուոր----
նենենեներըրըրըրը::::    ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին մէկ օրէն միւցին մէկ օրէն միւցին մէկ օրէն միւցին մէկ օրէն միւսը աճեսը աճեսը աճեսը աճեցաւ ացաւ ացաւ ացաւ ա´́́́յնյնյնյնքան եւ քան եւ քան եւ քան եւ 
այնայնայնայնպէպէպէպէ´́́́սսսս,,,,    որ այոր այոր այոր այլեւս առաքլեւս առաքլեւս առաքլեւս առաքեալեալեալեալնենենեները առարը առարը առարը առանձին բանձին բանձին բանձին բաւաւաւաւարար րար րար րար 
չէչէչէչէին անոր կաին անոր կաին անոր կաին անոր կարիքրիքրիքրիքնենենեներունրունրունրուն,,,,    անոր պաանոր պաանոր պաանոր պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն հասրուն հասրուն հասրուն հասնենենենելուլուլուլու....    ուսուսուսուստի հարկ զգատի հարկ զգատի հարկ զգատի հարկ զգացին օգցին օգցին օգցին օգնանանանականկանկանկան----
ներ ուներ ուներ ուներ ունենենենենանանանալուլուլուլու,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի յատզի յատզի յատզի յատկակակակապէս այն ծապէս այն ծապէս այն ծապէս այն ծառառառառայույույույութեան թեան թեան թեան 
մէջմէջմէջմէջ,,,,    որ այոր այոր այոր այսօրսօրսօրսօրուան՝ 20ուան՝ 20ուան՝ 20ուան՝ 20----րդ դարդ դարդ դարդ դարու բարու բարու բարու բացատցատցատցատրուրուրուրութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
մենք կը կոմենք կը կոմենք կը կոմենք կը կոչենք չենք չենք չենք ,,,,ընընընընկեկեկեկերարարարային ծային ծային ծային ծառառառառայույույույութիւնթիւնթիւնթիւն»»»»,,,,    այն ժաայն ժաայն ժաայն ժամամամամա----
նակնակնակնակուան որուան որուան որուան որբեբեբեբերունրունրունրուն,,,,    այայայայրիրիրիրինենենեներունրունրունրուն,,,,    աղաղաղաղքատքատքատքատնենենեներուն ընրուն ընրուն ընրուն ընծայծայծայծայ----
ուած նիւուած նիւուած նիւուած նիւթաթաթաթական ծական ծական ծական ծառառառառայույույույութիւնթիւնթիւնթիւն,,,,    այդ ծաայդ ծաայդ ծաայդ ծառառառառայույույույութեան գորթեան գորթեան գորթեան գոր----
ծին կոչծին կոչծին կոչծին կոչուած ըլուած ըլուած ըլուած ըլլան ուլան ուլան ուլան ուրիշրիշրիշրիշներներներներ,,,,    որոնք աւեորոնք աւեորոնք աւեորոնք աւելի ազատ ժալի ազատ ժալի ազատ ժալի ազատ ժա----
մամամամանակ կրնան տրանակ կրնան տրանակ կրնան տրանակ կրնան տրամադմադմադմադրել այդ գորրել այդ գորրել այդ գորրել այդ գործինծինծինծին::::    Եւ դիԵւ դիԵւ դիԵւ դիմեմեմեմեցին ցին ցին ցին 
հահահահաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալնենենեներունրունրունրուն,,,,    խնդրեխնդրեխնդրեխնդրելով որ իրենց մէլով որ իրենց մէլով որ իրենց մէլով որ իրենց մէջէն օգջէն օգջէն օգջէն օգնանանանա----
կանկանկանկաններ ընտներ ընտներ ընտներ ընտրենրենրենրեն::::    ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցին եօցին եօցին եօցին եօթը հոթը հոթը հոթը հոգիգիգիգիներ ներներ ներներ ներներ ներկակակակայայայայա----
ցուց առաքցուց առաքցուց առաքցուց առաքեալեալեալեալնենենեներունրունրունրուն,,,,    որոնք իրենց ձեռորոնք իրենց ձեռորոնք իրենց ձեռորոնք իրենց ձեռքեքեքեքերը դրին րը դրին րը դրին րը դրին 
անոնց վրայ եւ աղօանոնց վրայ եւ աղօանոնց վրայ եւ աղօանոնց վրայ եւ աղօթեթեթեթեցինցինցինցին,,,,    զազազազանոնք կոնոնք կոնոնք կոնոնք կոչեչեչեչելով այդ նոր լով այդ նոր լով այդ նոր լով այդ նոր 
պարպարպարպարտատատատաւուուուորուրուրուրութեան եւ պարթեան եւ պարթեան եւ պարթեան եւ պարտատատատակակակականունունունութեթեթեթեանանանան::::        

ՆերՆերՆերՆերկակակակայացյացյացյացուած եօուած եօուած եօուած եօթը անթը անթը անթը անձեձեձեձերէն մէկն էր՝ Ստերէն մէկն էր՝ Ստերէն մէկն էր՝ Ստերէն մէկն էր՝ Ստեփափափափա----
նոսնոսնոսնոս,,,,    որուն մաորուն մաորուն մաորուն մասին կարճ վկասին կարճ վկասին կարճ վկասին կարճ վկայույույույութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    որ կու տայ որ կու տայ որ կու տայ որ կու տայ 
ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալեալեալեալնենենեներու Գորրու Գորրու Գորրու Գործեծեծեծերը պատրը պատրը պատրը պատմող գիրմող գիրմող գիրմող գիրքըքըքըքը,,,,    ինքինքինքինքնին բանին բանին բանին բա----
ցացացացառիկ այն վկառիկ այն վկառիկ այն վկառիկ այն վկայույույույութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն մէկն էրէն մէկն էրէն մէկն էրէն մէկն է,,,,    որ նոյոր նոյոր նոյոր նոյնիսկ առաքնիսկ առաքնիսկ առաքնիսկ առաք----
եալեալեալեալնենենեներուն հարուն հարուն հարուն համար չէ տրուած Նոր Կտամար չէ տրուած Նոր Կտամար չէ տրուած Նոր Կտամար չէ տրուած Նոր Կտակակակակարարարարանինինինի    էջեէջեէջեէջե----
րուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ::::    ,,,,ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ,,,,    շնորհքշնորհքշնորհքշնորհքնենենեներով եւ զօրով եւ զօրով եւ զօրով եւ զօրուրուրուրութեամբթեամբթեամբթեամբ,,,,    ՍՍՍՍ....    



 

www.hygradaran.com 379 

ՀոգիՀոգիՀոգիՀոգիով լեցով լեցով լեցով լեցուած մարդ մըուած մարդ մըուած մարդ մըուած մարդ մը»»»»,,,,    կկկկ’’’’ըսըսըսըսուիուիուիուի,,,,    որ այդ շնորհոր այդ շնորհոր այդ շնորհոր այդ շնորհքով քով քով քով 
ոոոո´́́́չ միայն իր ծաչ միայն իր ծաչ միայն իր ծաչ միայն իր ծառառառառայույույույութիւնը ըրաւթիւնը ըրաւթիւնը ըրաւթիւնը ըրաւ,,,,    այայայայլեւ՝ քալեւ՝ քալեւ՝ քալեւ՝ քարորորորոզուզուզուզութեան թեան թեան թեան 
գորգորգորգործին նուիրծին նուիրծին նուիրծին նուիրուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ,,,,    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին պաշտքին պաշտքին պաշտքին պաշտպապապապանունունունու----
թեան նուիրթեան նուիրթեան նուիրթեան նուիրուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ,,,,    եւ իր ձեռեւ իր ձեռեւ իր ձեռեւ իր ձեռքովքովքովքով    հրահրահրահրաշաշաշաշագորգորգորգործուծուծուծութիւնթիւնթիւնթիւն----
ներներներներ,,,,    ,,,,հրաշքհրաշքհրաշքհրաշքներ եւ նշաններ եւ նշաններ եւ նշաններ եւ նշաններներներներ» » » » տետետետեղի կղի կղի կղի կ’’’’ուուուունենենենենանանանայինյինյինյին::::    Եւ այդ Եւ այդ Եւ այդ Եւ այդ 
հրաշքհրաշքհրաշքհրաշքներն ու նշաններն ու նշաններն ու նշաններն ու նշաննենենեները պատրը պատրը պատրը պատճառ եղանճառ եղանճառ եղանճառ եղան,,,,    որ ուոր ուոր ուոր ուշադշադշադշադրուրուրուրու----
թիւն գրաթիւն գրաթիւն գրաթիւն գրաւէ բուէ բուէ բուէ բոլոլոլոլորին կողրին կողրին կողրին կողմէմէմէմէ,,,,    մամամամանանանանաւանդ անոնցւանդ անոնցւանդ անոնցւանդ անոնց,,,,    որոնք որոնք որոնք որոնք 
ՀրէՀրէՀրէՀրէաաաական հական հական հական համայնմայնմայնմայնքին կը պատքին կը պատքին կը պատքին կը պատկակակականէնէնէնէինինինին,,,,    բայց որոնք կու բայց որոնք կու բայց որոնք կու բայց որոնք կու 
գագագագային տարյին տարյին տարյին տարբերբերբերբեր,,,,    հեհեհեհեռառառառաւոր աշւոր աշւոր աշւոր աշխարհխարհխարհխարհնենենեներէրէրէրէ,,,,    եւ ընդեւ ընդեւ ընդեւ ընդհանհանհանհանրարարարա----
պէս Յուպէս Յուպէս Յուպէս Յունանանանախօս շրջախօս շրջախօս շրջախօս շրջանանանանակին կը պատկին կը պատկին կը պատկին կը պատկակակականէնէնէնէինինինին::::    ԳիտԳիտԳիտԳիտնանանանա----
լովլովլովլով,,,,    որ Ստեոր Ստեոր Ստեոր Ստեփափափափանոս ինք եւս Յունոս ինք եւս Յունոս ինք եւս Յունոս ինք եւս Յունանանանախօս մըն էխօս մըն էխօս մըն էխօս մըն է,,,,    այս առիայս առիայս առիայս առի----
թով եկան եւ սկսան վիթով եկան եւ սկսան վիթով եկան եւ սկսան վիթով եկան եւ սկսան վիճիլ իր հետ եւ կրօճիլ իր հետ եւ կրօճիլ իր հետ եւ կրօճիլ իր հետ եւ կրօնանանանական նիւկան նիւկան նիւկան նիւթեթեթեթե----
րու շուրջ այդ վիրու շուրջ այդ վիրու շուրջ այդ վիրու շուրջ այդ վիճաճաճաճաբաբաբաբանունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները պատրը պատրը պատրը պատճառ եղանճառ եղանճառ եղանճառ եղան,,,,    որ որ որ որ 
ՍտեՍտեՍտեՍտեփփփփաաաանոս Ասնոս Ասնոս Ասնոս Աստուտուտուտուծոյ մածոյ մածոյ մածոյ մասինսինսինսին,,,,    եւ մաեւ մաեւ մաեւ մանանանանաւանդ Ասւանդ Ասւանդ Ասւանդ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդիինինինին,,,,    Անոր մարԱնոր մարԱնոր մարԱնոր մարդեդեդեդեղուղուղուղութեան եւ անով իրաթեան եւ անով իրաթեան եւ անով իրաթեան եւ անով իրագործգործգործգործուած ուած ուած ուած 
փրկուփրկուփրկուփրկութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասին իր վկասին իր վկասին իր վկասին իր վկայույույույութիւնը տայ բարձթիւնը տայ բարձթիւնը տայ բարձթիւնը տայ բարձրարարարաձայն՝ ձայն՝ ձայն՝ ձայն՝ 
նոյնոյնոյնոյնինքն Երունինքն Երունինքն Երունինքն Երուսասասասաղէղէղէղէմի մէջմի մէջմի մէջմի մէջ,,,,    որ Քրիսոր Քրիսոր Քրիսոր Քրիստոտոտոտոսի հանսի հանսի հանսի հանդէպ ընդդէպ ընդդէպ ընդդէպ ընդ----
դիդիդիդիմումումումութեան կեդթեան կեդթեան կեդթեան կեդրոնն էրրոնն էրրոնն էրրոնն էր::::        

Այդ վկաԱյդ վկաԱյդ վկաԱյդ վկայույույույութիւնը պաթիւնը պաթիւնը պաթիւնը պատտտտճառ եղաւ իր նաճառ եղաւ իր նաճառ եղաւ իր նաճառ եղաւ իր նահահահահատատատատակակակակա----
կան մահկան մահկան մահկան մահուանուանուանուան,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ Հրեայ կրօտեւ Հրեայ կրօտեւ Հրեայ կրօտեւ Հրեայ կրօնանանանական պական պական պական պատաստաստաստաս----
խախախախանանանանատուտուտուտունենենեները չհանրը չհանրը չհանրը չհանդուրդուրդուրդուրժեժեժեժեցին այսցին այսցին այսցին այսպիպիպիպիսի զօսի զօսի զօսի զօրեղ վկարեղ վկարեղ վկարեղ վկա----
յույույույութեան մը ձայթեան մը ձայթեան մը ձայթեան մը ձայնը իրենց շրջանը իրենց շրջանը իրենց շրջանը իրենց շրջապապապապատին մէջտին մէջտին մէջտին մէջ::::    Զայն կանԶայն կանԶայն կանԶայն կանչել չել չել չել 
տուին Ատտուին Ատտուին Ատտուին Ատեանեանեանեան,,,,    որուն դիորուն դիորուն դիորուն դիմաց Ստեմաց Ստեմաց Ստեմաց Ստեփափափափանոս իր նոյն վկանոս իր նոյն վկանոս իր նոյն վկանոս իր նոյն վկա----
յույույույութիւնը զօթիւնը զօթիւնը զօթիւնը զօրերերերեղաղաղաղապէպէպէպէս կրկնեցս կրկնեցս կրկնեցս կրկնեց,,,,    եւ ահա Ասեւ ահա Ասեւ ահա Ասեւ ահա Աստուտուտուտուծոյ տեծոյ տեծոյ տեծոյ տեսիլսիլսիլսիլ----
քը բացքը բացքը բացքը բացուեուեուեուեցաւ իր դիցաւ իր դիցաւ իր դիցաւ իր դիմացմացմացմաց....    երերերերկինկինկինկինքը բացքը բացքը բացքը բացուած տեուած տեուած տեուած տեսաւ եւ սաւ եւ սաւ եւ սաւ եւ 
Հայրն ԱստՀայրն ԱստՀայրն ԱստՀայրն Աստուած՝ որուն կողուած՝ որուն կողուած՝ որուն կողուած՝ որուն կողքին բազքին բազքին բազքին բազմած էր Որմած էր Որմած էր Որմած էր Որդինդինդինդին,,,,    եւ եւ եւ եւ 
այդ դաայդ դաայդ դաայդ դաւաւաւաւանունունունութիւնը տուաւթիւնը տուաւթիւնը տուաւթիւնը տուաւ,,,,    որուն վրայ զինք քաշկռորուն վրայ զինք քաշկռորուն վրայ զինք քաշկռորուն վրայ զինք քաշկռտետետետե----
ցին քացին քացին քացին քաղաղաղաղաքէն դուրս եւ քարքէն դուրս եւ քարքէն դուրս եւ քարքէն դուրս եւ քարկոկոկոկոծուծուծուծումով սպանմով սպանմով սպանմով սպաննենենենեցինցինցինցին::::    

Եւ 2000 տաԵւ 2000 տաԵւ 2000 տաԵւ 2000 տարիրիրիրինենենեներէ ի վեր քարրէ ի վեր քարրէ ի վեր քարրէ ի վեր քարկոկոկոկոծուծուծուծումով նամով նամով նամով նահահահահա----
տակտակտակտակուած այդ առաուած այդ առաուած այդ առաուած այդ առաջին վկաջին վկաջին վկաջին վկայինյինյինյին,,,,    նանանանախախախախամարմարմարմարտիտիտիտիրորորորոսին յիսին յիսին յիսին յի----
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շաշաշաշատատատատակը եկեկը եկեկը եկեկը եկեղեղեղեղեցին կը պացին կը պացին կը պացին կը պահէ թանհէ թանհէ թանհէ թանկակակակագին նշխագին նշխագին նշխագին նշխարի մը րի մը րի մը րի մը 
պէսպէսպէսպէս,,,,    թանթանթանթանկակակակագին աճիւգին աճիւգին աճիւգին աճիւնի մը պէսնի մը պէսնի մը պէսնի մը պէս,,,,    իբիբիբիբրեւ կենրեւ կենրեւ կենրեւ կենդադադադանի վկանի վկանի վկանի վկա----
յույույույութիւն մը՝ հաթիւն մը՝ հաթիւն մը՝ հաթիւն մը՝ հաւաւաւաւատացտացտացտացեալ երիեալ երիեալ երիեալ երիտատատատասարսարսարսարդի մը կողդի մը կողդի մը կողդի մը կողմէմէմէմէ,,,,    որ որ որ որ 
գիտգիտգիտգիտցաւ ցաւ ցաւ ցաւ ինքինքինքինքզինք ամզինք ամզինք ամզինք ամբողբողբողբողջաջաջաջապէս ընպէս ընպէս ընպէս ընծածածածայել Ասյել Ասյել Ասյել Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ,,,,    
դառդառդառդառնանանանալու հալու հալու հալու համար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծոյ շնորհքծոյ շնորհքծոյ շնորհքծոյ շնորհքնենենեներու բարու բարու բարու բաժաժաժաժակըկըկըկը,,,,    եւ եւ եւ եւ 
այդ բաայդ բաայդ բաայդ բաժաժաժաժակէն ըմկէն ըմկէն ըմկէն ըմպել տապել տապել տապել տալու հալու հալու հալու համար բոմար բոմար բոմար բոլոր անոնցլոր անոնցլոր անոնցլոր անոնց,,,,    որոնց որոնց որոնց որոնց 
գնաց իր կենգնաց իր կենգնաց իր կենգնաց իր կենդադադադանի խօսնի խօսնի խօսնի խօսքըքըքըքը::::    Բայց նաԲայց նաԲայց նաԲայց նաեւ իր նաեւ իր նաեւ իր նաեւ իր նահահահահատատատատակակակակա----
կան մահկան մահկան մահկան մահուըուըուըուընէն ետքնէն ետքնէն ետքնէն ետք,,,,    երբ իր ձայերբ իր ձայերբ իր ձայերբ իր ձայնը դադնը դադնը դադնը դադրերերերեցաւցաւցաւցաւ,,,,    իիիիր նար նար նար նա----
հահահահատատատատակուկուկուկութիւնն իսկ դարթիւնն իսկ դարթիւնն իսկ դարթիւնն իսկ դարձաւ իր վկաձաւ իր վկաձաւ իր վկաձաւ իր վկայույույույութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    եւ այդ եւ այդ եւ այդ եւ այդ 
նանանանահահահահատատատատակուկուկուկութիւնը առանց խօսթիւնը առանց խօսթիւնը առանց խօսթիւնը առանց խօսքիքիքիքի,,,,    առանց բարառանց բարառանց բարառանց բարբաբաբաբառի՝ ռի՝ ռի՝ ռի՝ 
տատատատարածրածրածրածուեուեուեուեցաւ ամցաւ ամցաւ ամցաւ ամբողջ աշբողջ աշբողջ աշբողջ աշխարհ՝ իբխարհ՝ իբխարհ՝ իբխարհ՝ իբրեւ Քրիսրեւ Քրիսրեւ Քրիսրեւ Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
պատպատպատպատգագագագամըմըմըմը,,,,    հահահահասաւ աշսաւ աշսաւ աշսաւ աշխարխարխարխարհի բոհի բոհի բոհի բոլոր ծալոր ծալոր ծալոր ծագեգեգեգերըրըրըրը,,,,    բոբոբոբոլոր ծայլոր ծայլոր ծայլոր ծայ----
րերերերերը՝ իբրը՝ իբրը՝ իբրը՝ իբրեւ կենրեւ կենրեւ կենրեւ կենդադադադանի վկանի վկանի վկանի վկայույույույութիւնթիւնթիւնթիւն,,,,    ինչինչինչինչպէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’ըսէ Սաղըսէ Սաղըսէ Սաղըսէ Սաղ----
մոմոմոմոսին բասին բասին բասին բացատցատցատցատրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::        

****    
****    ****    

ԱյԱյԱյԱյսօրսօրսօրսօր,,,,    երբ մենք անոր յիերբ մենք անոր յիերբ մենք անոր յիերբ մենք անոր յիշաշաշաշատատատատակը կը տօկը կը տօկը կը տօկը կը տօնանանանակակակակատատատատա----
րենքրենքրենքրենք,,,,    եւ միեւ միեւ միեւ միաաաաժաժաժաժամամամամանակ կը տօնակ կը տօնակ կը տօնակ կը տօնախմնախմնախմնախմբենք յիբենք յիբենք յիբենք յիշաշաշաշատատատատակը կը կը կը 
մեր եկեմեր եկեմեր եկեմեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ բուոյ բուոյ բուոյ բոլոր ծալոր ծալոր ծալոր ծառառառառայողյողյողյողնենենեներունրունրունրուն,,,,    ՍարՍարՍարՍարկակակակաւագ ըլւագ ըլւագ ըլւագ ըլլան լան լան լան 
անոնք թէ դպիրանոնք թէ դպիրանոնք թէ դպիրանոնք թէ դպիր,,,,    թէ ութէ ութէ ութէ ուրիշ ասրիշ ասրիշ ասրիշ աստիտիտիտիճանճանճանճաննենենեներու վրայրու վրայրու վրայրու վրայ,,,,    եեեես ս ս ս 
կկկկ’’’’ուուուուզեմ իմ խօսզեմ իմ խօսզեմ իմ խօսզեմ իմ խօսքիս երկքիս երկքիս երկքիս երկրորդ բարորդ բարորդ բարորդ բաժիժիժիժինը սահնը սահնը սահնը սահմամամամանել մեր նել մեր նել մեր նել մեր 
ՍարՍարՍարՍարկակակակաւագ եղւագ եղւագ եղւագ եղբայրբայրբայրբայրնենենեներունրունրունրուն,,,,    այս Կաայս Կաայս Կաայս Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսասասասարարարարանի մեր նի մեր նի մեր նի մեր 
երիերիերիերիտատատատասարսարսարսարդադադադագոյն սեգոյն սեգոյն սեգոյն սերունրունրունրունդինդինդինդին,,,,    որ այսոր այսոր այսոր այստեղ կը կանգտեղ կը կանգտեղ կը կանգտեղ կը կանգնի նի նի նի 
եւ վաեւ վաեւ վաեւ վաղը դարձղը դարձղը դարձղը դարձեալ պիեալ պիեալ պիեալ պիտի կանգտի կանգտի կանգտի կանգնի՝ ինքնի՝ ինքնի՝ ինքնի՝ ինքզինք պատզինք պատզինք պատզինք պատրասրասրասրաս----
տատատատակամ կերկամ կերկամ կերկամ կերպով նուիպով նուիպով նուիպով նուիրերերերելու Ասլու Ասլու Ասլու Աստուտուտուտուծոյ գոծոյ գոծոյ գոծոյ գորրրրծինծինծինծին,,,,    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտո----
սի սուրբ եկեսի սուրբ եկեսի սուրբ եկեսի սուրբ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիինինինին::::        

ՍտեՍտեՍտեՍտեփափափափանոնոնոնոսի անսի անսի անսի անձը եւ գորձը եւ գորձը եւ գորձը եւ գործը ամէն մէծը ամէն մէծը ամէն մէծը ամէն մէկուս կը խօկուս կը խօկուս կը խօկուս կը խօ----
սիսիսիսի,,,,    բայց կբայց կբայց կբայց կ’’’’ուուուուզեմ որ այզեմ որ այզեմ որ այզեմ որ այսօր յասօր յասօր յասօր յատուկ կերտուկ կերտուկ կերտուկ կերպով խօպով խօպով խօպով խօսի սի սի սի 
իրեիրեիրեիրե´́́́նցնցնցնց,,,,    յայայայատուկ քատուկ քատուկ քատուկ քանի մը ճշմարնի մը ճշմարնի մը ճշմարնի մը ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւններ յիներ յիներ յիներ յիշեցշեցշեցշեցնենենենելու լու լու լու 
հահահահամար իր անմար իր անմար իր անմար իր անձին ընդձին ընդձին ընդձին ընդմէմէմէմէջէնջէնջէնջէն::::        
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1111....----    ԱՍԱՍԱՍԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԾՈՅ ԸՆՏՐԾՈՅ ԸՆՏՐԾՈՅ ԸՆՏՐԾՈՅ ԸՆՏՐԵԱԵԱԵԱԵԱԼԸԼԸԼԸԼԸ::::        
,,,,ՍտեՍտեՍտեՍտեփափափափանոս ենոս ենոս ենոս ե´́́́ւ շնորհւ շնորհւ շնորհւ շնորհքով եքով եքով եքով ե´́́́ւ զօւ զօւ զօւ զօրուրուրուրութեամբ լեթեամբ լեթեամբ լեթեամբ լեցուն ցուն ցուն ցուն 

էրէրէրէր»»»»,,,,    կը վկակը վկակը վկակը վկայէ Նոր Կտայէ Նոր Կտայէ Նոր Կտայէ Նոր Կտակակակակարարարարանընընընը::::    ԵւԵւԵւԵւ,,,,    ըսինքըսինքըսինքըսինք,,,,    ՍտեՍտեՍտեՍտեփափափափանոնոնոնո----
սի հանսի հանսի հանսի հանդէպ հեդէպ հեդէպ հեդէպ հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրուրուրուրութիւնը իր շրջաթիւնը իր շրջաթիւնը իր շրջաթիւնը իր շրջապապապապատին մէջ տին մէջ տին մէջ տին մէջ 
սկսաւ այն հրասկսաւ այն հրասկսաւ այն հրասկսաւ այն հրաշաշաշաշագորգորգորգործուծուծուծութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներովրովրովրով,,,,    որ Ստեոր Ստեոր Ստեոր Ստեփափափափանոս կը նոս կը նոս կը նոս կը 
կակակակատատատատարէրրէրրէրրէր::::        

ԲոԲոԲոԲոլոր ժալոր ժալոր ժալոր ժամամամամանակնակնակնակնենենեներու մարրու մարրու մարրու մարդիկ ուդիկ ուդիկ ուդիկ ունին նին նին նին հահահահասասասասարարարարա----
կաց գիկաց գիկաց գիկաց գիծերծերծերծեր,,,,    եւ այն ժաեւ այն ժաեւ այն ժաեւ այն ժամամամամանակնակնակնակուան մարդուան մարդուան մարդուան մարդկուկուկուկութեան մտաթեան մտաթեան մտաթեան մտա----
ծեծեծեծելալալալակերպն ու վեկերպն ու վեկերպն ու վեկերպն ու վերարարարաբեբեբեբերուրուրուրումը մենք կը տեսմը մենք կը տեսմը մենք կը տեսմը մենք կը տեսնենք այնենք այնենք այնենք այսօր սօր սօր սօր 
եւս մարեւս մարեւս մարեւս մարդոց մէջդոց մէջդոց մէջդոց մէջ::::    ՄարՄարՄարՄարդիկ ամէն անդիկ ամէն անդիկ ամէն անդիկ ամէն անգամ երբ կը նագամ երբ կը նագամ երբ կը նագամ երբ կը նային յին յին յին 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդի ծադի ծադի ծադի ծառառառառայույույույութեան նուիրթեան նուիրթեան նուիրթեան նուիրուած մարուած մարուած մարուած մարդոցդոցդոցդոց,,,,    եւ մաեւ մաեւ մաեւ մա----
նանանանաւանդ անոնց՝ որոնք Ասւանդ անոնց՝ որոնք Ասւանդ անոնց՝ որոնք Ասւանդ անոնց՝ որոնք Աստուտուտուտուծոյ անծոյ անծոյ անծոյ անուուուունով կը խօնով կը խօնով կը խօնով կը խօսին եւ սին եւ սին եւ սին եւ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ զօծոյ զօծոյ զօծոյ զօրուրուրուրութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’ուուուուզեն ներզեն ներզեն ներզեն ներկակակակայացյացյացյացնելնելնելնել,,,,    այդ մարայդ մարայդ մարայդ մար----
դոց մէջ ժոդոց մէջ ժոդոց մէջ ժոդոց մէջ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը կդը կդը կդը կ’’’’ուուուուզէ տեսզէ տեսզէ տեսզէ տեսնել նոյն այդ զօնել նոյն այդ զօնել նոյն այդ զօնել նոյն այդ զօրուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
արարարարտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը::::    ՅիՅիՅիՅիշեշեշեշեցէցէցէցէ´́́́քքքք,,,,    սասասասակայնկայնկայնկայն....    ՍտեՍտեՍտեՍտեփափափափանոնոնոնո----
սի ընդսի ընդսի ընդսի ընդդիդիդիդիմամամամախօսխօսխօսխօսնենենեները եւ ընդրը եւ ընդրը եւ ընդրը եւ ընդդիդիդիդիմամամամադիրդիրդիրդիրնենենենե´́́́րն էինրն էինրն էինրն էին,,,,    որոնք որոնք որոնք որոնք 
այդ հրայդ հրայդ հրայդ հրաաաաշաշաշաշագորգորգորգործուծուծուծութեանց նաթեանց նաթեանց նաթեանց նայեյեյեյելով մօլով մօլով մօլով մօտետետետեցան իրենցան իրենցան իրենցան իրեն::::    ԱռԱռԱռԱռ----
հահահահասասասասարակ այն մարրակ այն մարրակ այն մարրակ այն մարդիդիդիդիկըկըկըկը,,,,    որոնք հաորոնք հաորոնք հաորոնք հաւատւատւատւատքի զէնքի զէնքի զէնքի զէնքը եւ քը եւ քը եւ քը եւ 
վկավկավկավկայույույույութիւնը չութիւնը չութիւնը չութիւնը չունին իրենց սրտին մէջնին իրենց սրտին մէջնին իրենց սրտին մէջնին իրենց սրտին մէջ,,,,    անոանոանոանո´́́́նք է որ այդ նք է որ այդ նք է որ այդ նք է որ այդ 
արարարարտատատատաքին նշանքին նշանքին նշանքին նշաննենենեները կը փնտռենրը կը փնտռենրը կը փնտռենրը կը փնտռեն,,,,    ինչինչինչինչպէս Յիպէս Յիպէս Յիպէս Յիսուսուսուսուսի սի սի սի 
կեանկեանկեանկեանքին մէջ կը կարքին մէջ կը կարքին մէջ կը կարքին մէջ կը կարդանք նոյդանք նոյդանք նոյդանք նոյնընընընը::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի հասի հասի հասի հաւաւաւաւատատատատա----
ցողցողցողցողնենենեները զԻնք շրջարը զԻնք շրջարը զԻնք շրջարը զԻնք շրջապապապապատետետետեցին առանց պայցին առանց պայցին առանց պայցին առանց պայմամամամանի եւ նի եւ նի եւ նի եւ 
առանց մասառանց մասառանց մասառանց մասնանանանաւոր ակնւոր ակնւոր ակնւոր ակնկակակակալուլուլուլութեանթեանթեանթեան....    մինչմինչմինչմինչդեռ անոնքդեռ անոնքդեռ անոնքդեռ անոնք,,,,    
որոնք չհաորոնք չհաորոնք չհաորոնք չհաւաւաւաւատատատատացին՝ հացին՝ հացին՝ հացին՝ հակակակակառակ իր ցուռակ իր ցուռակ իր ցուռակ իր ցուցացացացաբեբեբեբերած ամէն րած ամէն րած ամէն րած ամէն 
տետետետեսասասասակի զօկի զօկի զօկի զօրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն եւ շնորհքրուն եւ շնորհքրուն եւ շնորհքրուն եւ շնորհքնենենեներունրունրունրուն,,,,    եւ մաեւ մաեւ մաեւ մանանանանա----
ւանդ իր խօսւանդ իր խօսւանդ իր խօսւանդ իր խօսքին՝ որ Ասքին՝ որ Ասքին՝ որ Ասքին՝ որ Աստուտուտուտուծոյ անծոյ անծոյ անծոյ անմիմիմիմիջաջաջաջականկանկանկան,,,,    վվվվաաաաւեւեւեւերարարարա----
կան ներկան ներկան ներկան ներկակակակայույույույութիւնը կը բեթիւնը կը բեթիւնը կը բեթիւնը կը բերէր իրենցրէր իրենցրէր իրենցրէր իրենց,,,,    իր հաիր հաիր հաիր հակակակակառառառառակորդկորդկորդկորդ----
ներն էիններն էիններն էիններն էին,,,,    որոնք ամէն անորոնք ամէն անորոնք ամէն անորոնք ամէն անգամ եկան եւ պագամ եկան եւ պագամ եկան եւ պագամ եկան եւ պահանհանհանհանջեջեջեջեցին ցին ցին ցին 
որ նշան մը կաոր նշան մը կաոր նշան մը կաոր նշան մը կատատատատարէրէրէրէ,,,,    նշան մը ցոյց տայնշան մը ցոյց տայնշան մը ցոյց տայնշան մը ցոյց տայ::::    Իսկ նշան մը Իսկ նշան մը Իսկ նշան մը Իսկ նշան մը 
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պապապապահանհանհանհանջեջեջեջելը պատրլը պատրլը պատրլը պատրուակ մըն էր միայն իրենց հաուակ մըն էր միայն իրենց հաուակ մըն էր միայն իրենց հաուակ մըն էր միայն իրենց համար՝ մար՝ մար՝ մար՝ 
չհաչհաչհաչհաւաւաւաւատատատատալու Քրիսլու Քրիսլու Քրիսլու Քրիստոտոտոտոսիսիսիսի::::        

ԱյԱյԱյԱյսօրսօրսօրսօրուան աշուան աշուան աշուան աշխարխարխարխարհը նոյնն էհը նոյնն էհը նոյնն էհը նոյնն է::::    Երբ կը նաԵրբ կը նաԵրբ կը նաԵրբ կը նայի ձեյի ձեյի ձեյի ձեզի եւ զի եւ զի եւ զի եւ 
կը նակը նակը նակը նայի եկեյի եկեյի եկեյի եկեղեցղեցղեցղեցւոյ պաշւոյ պաշւոյ պաշւոյ պաշտօնտօնտօնտօնեաեաեաեանենենեներունրունրունրուն,,,,    անոնցանոնցանոնցանոնցմէ մնամէ մնամէ մնամէ մնա----
յուն կերյուն կերյուն կերյուն կերպով նշան կպով նշան կպով նշան կպով նշան կ’’’’ուուուուզէզէզէզէ,,,,    կը պակը պակը պակը պահանհանհանհանջէ հրաջէ հրաջէ հրաջէ հրաշաշաշաշալի այն լի այն լի այն լի այն 
նշաննշաննշաննշաննենենեներըրըրըրը,,,,    որ երոր երոր երոր երբեմն աշբեմն աշբեմն աշբեմն աշխարխարխարխարհը կհը կհը կհը կ’’’’ընընընընծածածածայէ իրենցյէ իրենցյէ իրենցյէ իրենց::::    ԻնչԻնչԻնչԻնչ----
պէս աշպէս աշպէս աշպէս աշխարխարխարխարհի մարհի մարհի մարհի մարդիկ իրենց ձեռդիկ իրենց ձեռդիկ իրենց ձեռդիկ իրենց ձեռնանանանածուծուծուծութեամբթեամբթեամբթեամբ,,,,    իրենց իրենց իրենց իրենց 
ճարճարճարճարտատատատարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով կը սիրով կը սիրով կը սիրով կը սիրեն մորեն մորեն մորեն մոլոլոլոլորեցրեցրեցրեցնել աշնել աշնել աշնել աշխարխարխարխարհըհըհըհը,,,,    
աշաշաշաշխարխարխարխարհը ինք եւ աշհը ինք եւ աշհը ինք եւ աշհը ինք եւ աշխարխարխարխարհի մարհի մարհի մարհի մարդիկն ալ կը սիդիկն ալ կը սիդիկն ալ կը սիդիկն ալ կը սիրեն մորեն մորեն մորեն մո----
լոլոլոլորիլրիլրիլրիլ,,,,    եւ այդ նշանեւ այդ նշանեւ այդ նշանեւ այդ նշաննենենեները պիրը պիրը պիրը պիտի ուտի ուտի ուտի ուզեն ձեզզեն ձեզզեն ձեզզեն ձեզմէմէմէմէ::::    Բայց չըլԲայց չըլԲայց չըլԲայց չըլ----
լալալալա´́́́յ երյ երյ երյ երբեքբեքբեքբեք,,,,    որ նշանոր նշանոր նշանոր նշաններ հրամցներ հրամցներ հրամցներ հրամցնենենենելու փորլու փորլու փորլու փորձուձուձուձութիւնը թաթիւնը թաթիւնը թաթիւնը թա----
փանփանփանփանցէ ձեր ներցէ ձեր ներցէ ձեր ներցէ ձեր ներսիսիսիսիդինդինդինդին::::    ԸնդԸնդԸնդԸնդհահահահակակակակառառառառակըկըկըկը,,,,    դուք պիդուք պիդուք պիդուք պիտի տի տի տի 
գիտգիտգիտգիտնաքնաքնաքնաք,,,,    որ աստոր աստոր աստոր աստուաուաուաուածածածածային մեյին մեյին մեյին մեծածածածագոյն նշագոյն նշագոյն նշագոյն նշանընընընը,,,,    որ կրնայ որ կրնայ որ կրնայ որ կրնայ 
խօխօխօխօսիլ մարսիլ մարսիլ մարսիլ մարդոցդոցդոցդոց,,,,    որ կրնայ զաոր կրնայ զաոր կրնայ զաոր կրնայ զանոնք հանոնք հանոնք հանոնք համոմոմոմոզել եւ բեզել եւ բեզել եւ բեզել եւ բերել Ասրել Ասրել Ասրել Աս----
տուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ,,,,    նոյնոյնոյնոյնինքն Ասնինքն Ասնինքն Ասնինքն Աստուտուտուտուծոյ շնորհքն էծոյ շնորհքն էծոյ շնորհքն էծոյ շնորհքն է::::    Եթէ երԵթէ երԵթէ երԵթէ երբեք մեր բեք մեր բեք մեր բեք մեր 
սիրսիրսիրսիրտըտըտըտը,,,,    մեր միտմեր միտմեր միտմեր միտքը եւ մեր հոքը եւ մեր հոքը եւ մեր հոքը եւ մեր հոգին Ասգին Ասգին Ասգին Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ    այդ շնորհայդ շնորհայդ շնորհայդ շնորհ----
քով լեցքով լեցքով լեցքով լեցուած չէուած չէուած չէուած չէ,,,,    մենք մենք մենք մենք իիիի´́́́նչ ալ ըննչ ալ ըննչ ալ ըննչ ալ ընծածածածայենք աշյենք աշյենք աշյենք աշխարխարխարխարհին՝ աշհին՝ աշհին՝ աշհին՝ աշ----
խարխարխարխարհը անհը անհը անհը անտարտարտարտարբեր կը մնայ մեր ընբեր կը մնայ մեր ընբեր կը մնայ մեր ընբեր կը մնայ մեր ընծածածածայած պատյած պատյած պատյած պատգագագագամին մին մին մին 
դիդիդիդիմացմացմացմաց....    մինչմինչմինչմինչդեռ Ասդեռ Ասդեռ Ասդեռ Աստուտուտուտուծոյ ամէն ինչ փոծոյ ամէն ինչ փոծոյ ամէն ինչ փոծոյ ամէն ինչ փոխախախախակերկերկերկերպող այդ պող այդ պող այդ պող այդ 
շնորհքն էշնորհքն էշնորհքն էշնորհքն է,,,,    որ պիոր պիոր պիոր պիտի գայ մեր պարտի գայ մեր պարտի գայ մեր պարտի գայ մեր պարզուկ բազուկ բազուկ բազուկ բառեռեռեռերըրըրըրը,,,,    մեր մեր մեր մեր 
պարզ գիպարզ գիպարզ գիպարզ գիտուտուտուտութիւնը եւ մեր հաթիւնը եւ մեր հաթիւնը եւ մեր հաթիւնը եւ մեր համեստ կամեստ կամեստ կամեստ կարորորորողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները րը րը րը 
մեծցմեծցմեծցմեծցնենենենելուլուլուլու    անանանանսահսահսահսահման կերման կերման կերման կերպովպովպովպով,,,,    այնայնայնայնպէպէպէպէ´́́́ս եւ աս եւ աս եւ աս եւ ա´́́́յնյնյնյնքան՝ քան՝ քան՝ քան՝ 
որ Աստոր Աստոր Աստոր Աստուաուաուաուա´́́́ծ միայն կրնայ մեծցծ միայն կրնայ մեծցծ միայն կրնայ մեծցծ միայն կրնայ մեծցնելնելնելնել,,,,    եւ այդեւ այդեւ այդեւ այդպէպէպէպէ´́́́ս ընս ընս ընս ընծածածածա----
յել բոյել բոյել բոյել բոլոլոլոլորինրինրինրին::::    Եթէ մենք մեր ոյԵթէ մենք մեր ոյԵթէ մենք մեր ոյԵթէ մենք մեր ոյժեժեժեժերուն վստարուն վստարուն վստարուն վստահած պիհած պիհած պիհած պիտի տի տի տի 
երերերերթանք աշթանք աշթանք աշթանք աշխարխարխարխարհինհինհինհին,,,,    դադադադատատատատապարտպարտպարտպարտուած ենք ձաուած ենք ձաուած ենք ձաուած ենք ձախոխոխոխողուղուղուղու----
թեանթեանթեանթեան....    իսկ եթէ զԱստիսկ եթէ զԱստիսկ եթէ զԱստիսկ եթէ զԱստուած պիուած պիուած պիուած պիտի հագտի հագտի հագտի հագնինք մեր վրայ եւ նինք մեր վրայ եւ նինք մեր վրայ եւ նինք մեր վրայ եւ 
այդայդայդայդպպպպէս ներէս ներէս ներէս ներկակակակայայայայանանք մարնանք մարնանք մարնանք մարդոցդոցդոցդոց,,,,    մարմարմարմարդիկ մեզ պիդիկ մեզ պիդիկ մեզ պիդիկ մեզ պիտի տի տի տի 
չտեսչտեսչտեսչտեսնենենենե´́́́նննն,,,,    եւ պիեւ պիեւ պիեւ պիտի չտեստի չտեստի չտեստի չտեսնենենենե´́́́ն մեր տկան մեր տկան մեր տկան մեր տկարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը,,,,    
այլ պիայլ պիայլ պիայլ պիտի տեստի տեստի տեստի տեսնեն աստնեն աստնեն աստնեն աստուաուաուաուածածածածային այն զօյին այն զօյին այն զօյին այն զօրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    որ որ որ որ 
կը ներկը ներկը ներկը ներկակակակայայայայանայ իրենց՝ խօնայ իրենց՝ խօնայ իրենց՝ խօնայ իրենց՝ խօսեսեսեսելու հալու հալու հալու համար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
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անուանուանուանունովնովնովնով,,,,    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէմէմէմէ,,,,    եւ Ասեւ Ասեւ Ասեւ Աստուտուտուտուծոյ մածոյ մածոյ մածոյ մատով իտով իտով իտով իրենց րենց րենց րենց 
հոհոհոհոգիգիգիգիներն ու միտներն ու միտներն ու միտներն ու միտքեքեքեքերը շարրը շարրը շարրը շարժեժեժեժելուլուլուլու,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի մօզի մօզի մօզի մօտետետետենան նան նան նան 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ եւ իրենց ամծոյ եւ իրենց ամծոյ եւ իրենց ամծոյ եւ իրենց ամբողբողբողբողջաջաջաջական վստական վստական վստական վստահուհուհուհութիւնը կաթիւնը կաթիւնը կաթիւնը կա----
պեն Անորպեն Անորպեն Անորպեն Անոր::::        

Նոյն այս ճշմարՆոյն այս ճշմարՆոյն այս ճշմարՆոյն այս ճշմարտուտուտուտութիւնը մեզ կթիւնը մեզ կթիւնը մեզ կթիւնը մեզ կ’’’’առաջառաջառաջառաջնորնորնորնորդէ երկդէ երկդէ երկդէ երկ----
րորդ մտարորդ մտարորդ մտարորդ մտածուծուծուծումինմինմինմին::::        

2222....----    ԱՍԱՍԱՍԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԾՈՅ ՆԵՐԾՈՅ ՆԵՐԾՈՅ ՆԵՐԾՈՅ ՆԵՐԿԱԿԱԿԱԿԱՅԱՅԱՅԱՅԱՑՈՒՑՈՒՑՈՒՑՈՒՑԻՑԻՑԻՑԻՉԸ ԱՇՉԸ ԱՇՉԸ ԱՇՉԸ ԱՇԽԱՐԽԱՐԽԱՐԽԱՐՀԻ ՀԻ ՀԻ ՀԻ 
ՎՐԱՅՎՐԱՅՎՐԱՅՎՐԱՅ::::        

Մենք ԱսՄենք ԱսՄենք ԱսՄենք Աստուտուտուտուծոծոծոծոյ ներյ ներյ ներյ ներկակակակայայայայացուցուցուցուցիչցիչցիչցիչնենենեները պիրը պիրը պիրը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլանք լանք լանք լանք 
աշաշաշաշխարխարխարխարհի վրայհի վրայհի վրայհի վրայ::::    Եւ ԱսԵւ ԱսԵւ ԱսԵւ Աստուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներկակակակայայայայացուցուցուցուցիչ ըլցիչ ըլցիչ ըլցիչ ըլլալ՝ կը լալ՝ կը լալ՝ կը լալ՝ կը 
նշանշանշանշանանանանակէ ընտկէ ընտկէ ընտկէ ընտրուրուրուրութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունենենենենալ Ասնալ Ասնալ Ասնալ Աստուտուտուտուծոծոծոծո´́́́յ իսկ կողյ իսկ կողյ իսկ կողյ իսկ կողմէմէմէմէ::::    
ՄարՄարՄարՄարդիկ չէդիկ չէդիկ չէդիկ չէ´́́́    որ կոր կոր կոր կ’’’’ընտընտընտընտրեն մեզրեն մեզրեն մեզրեն մեզ,,,,    ԱստԱստԱստԱստուած Իուած Իուած Իուած Ի´́́́նքն է որ նքն է որ նքն է որ նքն է որ 
կկկկ’’’’ընտընտընտընտրէ մեզրէ մեզրէ մեզրէ մեզ,,,,    եւ Պօեւ Պօեւ Պօեւ Պօղոս առաքղոս առաքղոս առաքղոս առաքեալ կեալ կեալ կեալ կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ....----    ,,,,ՄարՄարՄարՄարդոցդոցդոցդոցմէ մէ մէ մէ 
ընտրընտրընտրընտրուաուաուաուածը չէծը չէծը չէծը չէ´́́́    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ աչծոյ աչծոյ աչծոյ աչքին ընքին ընքին ընքին ընտիտիտիտիրըրըրըրը,,,,    այլ ան՝ որ այլ ան՝ որ այլ ան՝ որ այլ ան՝ որ 
ԱստԱստԱստԱստուած Ինք կուած Ինք կուած Ինք կուած Ինք կ’’’’ընտընտընտընտրէրէրէրէ» » » » (Բ. Կր 10.18)(Բ. Կր 10.18)(Բ. Կր 10.18)(Բ. Կր 10.18)::::        

ՍտեՍտեՍտեՍտեփափափափանոս եկենոս եկենոս եկենոս եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին կողին կողին կողին կողմէ մատմէ մատմէ մատմէ մատնանշնանշնանշնանշուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ,,,,    
հահահահաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալնենենեները իրերը իրերը իրերը իրե´́́́նք զայն ներնք զայն ներնք զայն ներնք զայն ներկակակակայայայայացուցուցուցուցին ցին ցին ցին 
առաքառաքառաքառաքեալեալեալեալնենենեներուն եւ Ասրուն եւ Ասրուն եւ Ասրուն եւ Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի Աստզի Աստզի Աստզի Աստուած օրհուած օրհուած օրհուած օրհ----
նէնէնէնէ    զզզզայնայնայնայն,,,,    ինչինչինչինչպէս իր ընպէս իր ընպէս իր ընպէս իր ընկերկերկերկերնենենեներըրըրըրը::::    Բայց երեԲայց երեԲայց երեԲայց երեւոյթն էր ւոյթն էր ւոյթն էր ւոյթն էր 
միայն ատիմիայն ատիմիայն ատիմիայն ատիկակակակա::::    ԵրեԵրեԵրեԵրեւոււոււոււութաթաթաթապէս եկեպէս եկեպէս եկեպէս եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին կամ մարին կամ մարին կամ մարին կամ մարդոց դոց դոց դոց 
կողկողկողկողմէ ընտրմէ ընտրմէ ընտրմէ ընտրուած էր ինքուած էր ինքուած էր ինքուած էր ինք,,,,    մինչ իրամինչ իրամինչ իրամինչ իրակակակականին մէջ Ասնին մէջ Ասնին մէջ Ասնին մէջ Աստուտուտուտու----
ծոծոծոծո´́́́յ ընտյ ընտյ ընտյ ընտրուրուրուրութիւնն էրթիւնն էրթիւնն էրթիւնն էր,,,,    որ կը փայոր կը փայոր կը փայոր կը փայլէր անոր վրայ նոյլէր անոր վրայ նոյլէր անոր վրայ նոյլէր անոր վրայ նոյ----
նինքն աստնինքն աստնինքն աստնինքն աստուաուաուաուածածածածային պարյին պարյին պարյին պարգեւգեւգեւգեւնենենեներովրովրովրով,,,,    որոնք ի յայտ կոորոնք ի յայտ կոորոնք ի յայտ կոորոնք ի յայտ կու ւ ւ ւ 
գագագագային իր կեանյին իր կեանյին իր կեանյին իր կեանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբար նաբար նաբար նաբար նաեւ երբ Ստեեւ երբ Ստեեւ երբ Ստեեւ երբ Ստեփափափափա----
նոս խօնոս խօնոս խօնոս խօսեսեսեսեցաւ մարցաւ մարցաւ մարցաւ մարդոց՝ չփորդոց՝ չփորդոց՝ չփորդոց՝ չփորձեց անոնց հաձեց անոնց հաձեց անոնց հաձեց անոնց հաճեճեճեճելի ըլլի ըլլի ըլլի ըլլալլալլալլալ,,,,    
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ գիտեւ գիտեւ գիտեւ գիտէրտէրտէրտէր,,,,    թէ ինք անոնց կողթէ ինք անոնց կողթէ ինք անոնց կողթէ ինք անոնց կողմէ չէմէ չէմէ չէմէ չէ´́́́    որ ընտրոր ընտրոր ընտրոր ընտր----
ուած էուած էուած էուած է::::        

Դուք նոյնԴուք նոյնԴուք նոյնԴուք նոյնպէսպէսպէսպէս,,,,    դուք ձեզ պէտք է զգաք ոդուք ձեզ պէտք է զգաք ոդուք ձեզ պէտք է զգաք ոդուք ձեզ պէտք է զգաք ո´́́́չ թէ մարչ թէ մարչ թէ մարչ թէ մար----
դոց կողդոց կողդոց կողդոց կողմէ ընմէ ընմէ ընմէ ընծայծայծայծայուած Ասուած Ասուած Ասուած Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ,,,,    այայայայլ Ասլ Ասլ Ասլ Աստուտուտուտուծոծոծոծո´́́́յ իսկ յ իսկ յ իսկ յ իսկ 
կողկողկողկողմէ Իրեն ընմէ Իրեն ընմէ Իրեն ընմէ Իրեն ընծայծայծայծայուածուածուածուած::::    Եւ ատիԵւ ատիԵւ ատիԵւ ատիկա պատկա պատկա պատկա պատճառ պիճառ պիճառ պիճառ պիտի տի տի տի 
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դառդառդառդառնայնայնայնայ,,,,    որ դուք ձեր անոր դուք ձեր անոր դուք ձեր անոր դուք ձեր անձեձեձեձերը նոյրը նոյրը նոյրը նոյնացնացնացնացնէք Ասնէք Ասնէք Ասնէք Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
գորգորգորգործին հետծին հետծին հետծին հետ,,,,    որ Աստոր Աստոր Աստոր Աստուած Ինք վստաուած Ինք վստաուած Ինք վստաուած Ինք վստահեհեհեհեցաւ իր սուրբ ցաւ իր սուրբ ցաւ իր սուրբ ցաւ իր սուրբ 
եկեեկեեկեեկեղեցիղեցիղեցիղեցիինինինին,,,,    եւ եկեեւ եկեեւ եկեեւ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիէն զատէն զատէն զատէն զատ,,,,    որ ձեոր ձեոր ձեոր ձեզի պիզի պիզի պիզի պիտի տայ այդ տի տայ այդ տի տայ այդ տի տայ այդ 
պատպատպատպատգագագագամին ամէն մէկ երեմին ամէն մէկ երեմին ամէն մէկ երեմին ամէն մէկ երեսըսըսըսը,,,,    եկեկեկեկեեեեղեցղեցղեցղեցւոյ իշւոյ իշւոյ իշւոյ իշխախախախանունունունութեթեթեթենէն նէն նէն նէն 
դուրս պէտք չէդուրս պէտք չէդուրս պէտք չէդուրս պէտք չէ´́́́    լսէք բոլսէք բոլսէք բոլսէք բոլոր անոնքլոր անոնքլոր անոնքլոր անոնք,,,,    որոնք պիորոնք պիորոնք պիորոնք պիտի ուտի ուտի ուտի ուզեն զեն զեն զեն 
որ դուք խօոր դուք խօոր դուք խօոր դուք խօսիք իրենց պէսսիք իրենց պէսսիք իրենց պէսսիք իրենց պէս,,,,    իրենց ախորիրենց ախորիրենց ախորիրենց ախորժած ձեժած ձեժած ձեժած ձեւովւովւովւով,,,,    
իրենց կաիրենց կաիրենց կաիրենց կամեմեմեմեցած բացած բացած բացած բանենենեներըրըրըրը....    այլայլայլայլ,,,,    դուք քադուք քադուք քադուք քաջաջաջաջաբար պէտք է բար պէտք է բար պէտք է բար պէտք է 
կակակակարերերերենաք կանգնաք կանգնաք կանգնաք կանգնիլ Քրիսնիլ Քրիսնիլ Քրիսնիլ Քրիստոտոտոտոսի Սսի Սսի Սսի Ս....    եկեեկեեկեեկեղեցիղեցիղեցիղեցիին մէջ՝ այդ ին մէջ՝ այդ ին մէջ՝ այդ ին մէջ՝ այդ 
եկեեկեեկեեկեղեցղեցղեցղեցւոյ հաւոյ հաւոյ հաւոյ հաւաւաւաւատատատատարրրրմումումումութիւն ուխթիւն ուխթիւն ուխթիւն ուխտածտածտածտած,,,,    եւ այդ եկեեւ այդ եկեեւ այդ եկեեւ այդ եկեղեցղեցղեցղեց----
ւոյ եւ Ասւոյ եւ Ասւոյ եւ Ասւոյ եւ Աստուտուտուտուծոյ յածոյ յածոյ յածոյ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական պատկան պատկան պատկան պատգագագագամը միայն խօմը միայն խօմը միայն խօմը միայն խօ----
սիքսիքսիքսիք,,,,    հահահահաւաւաւաւատատատատալով՝ որ նոյլով՝ որ նոյլով՝ որ նոյլով՝ որ նոյնիսկ երբ առաննիսկ երբ առաննիսկ երբ առաննիսկ երբ առանձին կը մնաք ձին կը մնաք ձին կը մնաք ձին կը մնաք 
ձեր կեանձեր կեանձեր կեանձեր կեանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ,,,,    բայց առանբայց առանբայց առանբայց առանձին չէձին չէձին չէձին չէ´́́́քքքք,,,,    ինչինչինչինչպէս Ստեպէս Ստեպէս Ստեպէս Ստե----
փափափափանոս ինք առաննոս ինք առաննոս ինք առաննոս ինք առանձին չեձին չեձին չեձին չեղաւղաւղաւղաւ,,,,    այնայնայնայնպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս մեր Տէպէս մեր Տէպէս մեր Տէպէս մեր Տէրը րը րը րը 
Ինք՝ ՅիԻնք՝ ՅիԻնք՝ ՅիԻնք՝ Յիսուսսուսսուսսուս    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս առանտոս առանտոս առանտոս առանձին չէր երձին չէր երձին չէր երձին չէր երբեք (հմմտ Յհ բեք (հմմտ Յհ բեք (հմմտ Յհ բեք (հմմտ Յհ 
8.16,29)8.16,29)8.16,29)8.16,29),,,,    ինչինչինչինչպէս Հին եւ Նոր Կտապէս Հին եւ Նոր Կտապէս Հին եւ Նոր Կտապէս Հին եւ Նոր Կտակակակակարարարարանի բոնի բոնի բոնի բոլոր աստլոր աստլոր աստլոր աստ----
ուաուաուաուածածածածային ընտրյին ընտրյին ընտրյին ընտրեալեալեալեալնենենեները ժորը ժորը ժորը ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեներուն դիրուն դիրուն դիրուն դիմաց մաց մաց մաց 
առանառանառանառանձին կրնաձին կրնաձին կրնաձին կրնային թուիլյին թուիլյին թուիլյին թուիլ,,,,    բայց առանբայց առանբայց առանբայց առանձին չէձին չէձին չէձին չէինինինին,,,,    եւ իրենց եւ իրենց եւ իրենց եւ իրենց 
ձայձայձայձայնընընընը,,,,    այդ առանձայդ առանձայդ առանձայդ առանձնանանանակի ձայկի ձայկի ձայկի ձայնը չկորսնը չկորսնը չկորսնը չկորսուեուեուեուեցացացացա´́́́ւ երւ երւ երւ երբեքբեքբեքբեք,,,,    
այայայայննննպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս աշպէս աշպէս աշպէս աշխարխարխարխարհը կարհը կարհը կարհը կարծեցծեցծեցծեց,,,,    այլայլայլայլ,,,,    ընդընդընդընդհահահահակակակակառառառառա----
կըկըկըկը,,,,    ՍաղՍաղՍաղՍաղմոմոմոմոսին բասին բասին բասին բառեռեռեռերով՝ րով՝ րով՝ րով՝ ,,,,Անոնց ձայԱնոնց ձայԱնոնց ձայԱնոնց ձայնը ամնը ամնը ամնը ամբողջ աշբողջ աշբողջ աշբողջ աշ----
խարխարխարխարհը տահը տահը տահը տարածրածրածրածուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ,,,,    անոնց տուած պատանոնց տուած պատանոնց տուած պատանոնց տուած պատգամն ու գամն ու գամն ու գամն ու 
վկավկավկավկայույույույութիւնը աշթիւնը աշթիւնը աշթիւնը աշխարխարխարխարհի բոհի բոհի բոհի բոլոր ծայլոր ծայլոր ծայլոր ծայրերերերերը հարը հարը հարը հասաւսաւսաւսաւ»»»»::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ոք չ ոք չ ոք չ ոք 
կրնայ ձեր ձայկրնայ ձեր ձայկրնայ ձեր ձայկրնայ ձեր ձայնը լռունը լռունը լռունը լռութեան դաթեան դաթեան դաթեան դատատատատապարպարպարպարտելտելտելտել,,,,    եթէ դուքեթէ դուքեթէ դուքեթէ դուք    
չուչուչուչուզէք լռելզէք լռելզէք լռելզէք լռել,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ ձեր ձայտեւ ձեր ձայտեւ ձեր ձայտեւ ձեր ձայնը պինը պինը պինը պիտի չըլտի չըլտի չըլտի չըլլալալալա´́́́յ միայն յ միայն յ միայն յ միայն 
ձեր կոձեր կոձեր կոձեր կոկորկորկորկորդէն ու կուրծդէն ու կուրծդէն ու կուրծդէն ու կուրծքէն եկած ձայքէն եկած ձայքէն եկած ձայքէն եկած ձայնընընընը,,,,    այլ պիայլ պիայլ պիայլ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ լայ լայ լայ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայնընընընը,,,,    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքըքըքըքը::::    Եւ ոԵւ ոԵւ ոԵւ ո´́́́չ ոք կրնայ չ ոք կրնայ չ ոք կրնայ չ ոք կրնայ 
լռեցլռեցլռեցլռեցնել ձայնել ձայնել ձայնել ձայնը Ասնը Ասնը Ասնը Աստուտուտուտուծոյ եւ խօսծոյ եւ խօսծոյ եւ խօսծոյ եւ խօսքը Ասքը Ասքը Ասքը Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ::::    

3333....----    ԿԱԿԱԿԱԿԱՏԱՏԱՏԱՏԱՐԵՐԵՐԵՐԵԼԱԼԱԼԱԼԱՊԷՍ ՎՍՏԱՊԷՍ ՎՍՏԱՊԷՍ ՎՍՏԱՊԷՍ ՎՍՏԱՀԱԾ ԱՍՀԱԾ ԱՍՀԱԾ ԱՍՀԱԾ ԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԾՈՅԾՈՅԾՈՅԾՈՅ::::        
ՅիՅիՅիՅիշեշեշեշեցէցէցէցէ´́́́քքքք,,,,    սիսիսիսիրերերերելիլիլիլիներներներներ,,,,    որ այդ ձայոր այդ ձայոր այդ ձայոր այդ ձայնը նոյնը նոյնը նոյնը նոյնիսկ եթէ նիսկ եթէ նիսկ եթէ նիսկ եթէ 

մարդմարդմարդմարդկակակակային գիյին գիյին գիյին գիտուտուտուտութեթեթեթենէն գայ՝ ոչինչ կրնայ ըսել մարնէն գայ՝ ոչինչ կրնայ ըսել մարնէն գայ՝ ոչինչ կրնայ ըսել մարնէն գայ՝ ոչինչ կրնայ ըսել մար----
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դոցդոցդոցդոց::::    ՄեՄեՄեՄեծածածածագոյն փորգոյն փորգոյն փորգոյն փորձուձուձուձութիւնը որուն դիթիւնը որուն դիթիւնը որուն դիթիւնը որուն դիմաց կը գտնենք մաց կը գտնենք մաց կը գտնենք մաց կը գտնենք 
մենք մեզ առմենք մեզ առմենք մեզ առմենք մեզ առհահահահասասասասարակ եւ մեր դարակ եւ մեր դարակ եւ մեր դարակ եւ մեր դարունրունրունրուն,,,,    այն է՝ որ մենք այն է՝ որ մենք այն է՝ որ մենք այն է՝ որ մենք 
միայն մեր ոյմիայն մեր ոյմիայն մեր ոյմիայն մեր ոյժեժեժեժերուն կը վստարուն կը վստարուն կը վստարուն կը վստահինքհինքհինքհինք::::        

ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս լաւ գիպէս լաւ գիպէս լաւ գիպէս լաւ գիտէքտէքտէքտէք,,,,    այս տաայս տաայս տաայս տարի մեր հայրի մեր հայրի մեր հայրի մեր հայրարարարապետպետպետպետնենենեները րը րը րը 
բացբացբացբացուած յայուած յայուած յայուած յայտատատատարարարարարերերերեցին այն ժացին այն ժացին այն ժացին այն ժամամամամանանանանակաշրկաշրկաշրկաշրջաջաջաջանընընընը,,,,    որ որ որ որ 
մեր եկեմեր եկեմեր եկեմեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ 1700 ամւոյ 1700 ամւոյ 1700 ամւոյ 1700 ամեաեաեաեակի պատկի պատկի պատկի պատրասրասրասրաստուտուտուտութեան ժաթեան ժաթեան ժաթեան ժամամամամա----
նանանանակաշրկաշրկաշրկաշրջանն էջանն էջանն էջանն է::::    ԻբԻբԻբԻբրեւ եկերեւ եկերեւ եկերեւ եկեղեղեղեղեցի՝ մենք շատ բացի՝ մենք շատ բացի՝ մենք շատ բացի՝ մենք շատ բանենենեներու րու րու րու 
կկկկ’’’’ուուուուզենք նազենք նազենք նազենք նախախախախաձեռձեռձեռձեռնելնելնելնել,,,,    այդ բոայդ բոայդ բոայդ բոլոլոլոլորով՝ առարով՝ առարով՝ առարով՝ առաջին ջին ջին ջին հերհերհերհերթին թին թին թին 
մեր եկեմեր եկեմեր եկեմեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ հուոյ հուոյ հուոյ հոգեգեգեգեւոր պաշւոր պաշւոր պաշւոր պաշտօնտօնտօնտօնեաեաեաեանենենեներու գունրու գունրու գունրու գունդը լադը լադը լադը լաւաւաւաւա----
գոյնս պատգոյնս պատգոյնս պատգոյնս պատրասրասրասրաստետետետելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Եւ գիԵւ գիԵւ գիԵւ գիտէքտէքտէքտէք,,,,    որ յաոր յաոր յաոր յա´́́́ճախ ճախ ճախ ճախ 
մենք կը դժգոմենք կը դժգոմենք կը դժգոմենք կը դժգոհինքհինքհինքհինք,,,,    կը տրտնջանք այն բոկը տրտնջանք այն բոկը տրտնջանք այն բոկը տրտնջանք այն բոլոր պալոր պալոր պալոր պակասկասկասկասնենենենե----
րէն ու թերէն ու թերէն ու թերէն ու թերիրիրիրինենենեներէնրէնրէնրէն,,,,    որ կը տեսոր կը տեսոր կը տեսոր կը տեսնենք եւ կը գտնենք մեր նենք եւ կը գտնենք մեր նենք եւ կը գտնենք մեր նենք եւ կը գտնենք մեր 
շուրջշուրջշուրջշուրջ::::    Երբ մարդ կը փնտռենքԵրբ մարդ կը փնտռենքԵրբ մարդ կը փնտռենքԵրբ մարդ կը փնտռենք,,,,    ,,,,մարդ մարդ մարդ մարդ չկայչկայչկայչկայ» » » » կկկկ’’’’ըսենք եւ ըսենք եւ ըսենք եւ ըսենք եւ 
կը դժգոկը դժգոկը դժգոկը դժգոհինքհինքհինքհինք::::    Երբ գրաԵրբ գրաԵրբ գրաԵրբ գրակակակականունունունութիւն կը փնտռենքթիւն կը փնտռենքթիւն կը փնտռենքթիւն կը փնտռենք,,,,    գիրգիրգիրգիրքի քի քի քի 
պապապապակակակակասէն եւ տագսէն եւ տագսէն եւ տագսէն եւ տագնանանանապէն կը դժգոպէն կը դժգոպէն կը դժգոպէն կը դժգոհինքհինքհինքհինք::::    Երբ կը Երբ կը Երբ կը Երբ կը 
փնտռենք դրամփնտռենք դրամփնտռենք դրամփնտռենք դրամ,,,,    նիւնիւնիւնիւթաթաթաթական միկան միկան միկան միջոցջոցջոցջոցներներներներ,,,,    անոնց պաանոնց պաանոնց պաանոնց պակասն կասն կասն կասն 
է որ տրտունջէ որ տրտունջէ որ տրտունջէ որ տրտունջքի կը վեքի կը վեքի կը վեքի կը վերածրածրածրածուի մեր շրթնեուի մեր շրթնեուի մեր շրթնեուի մեր շրթներունրունրունրուն::::    Եւ ամէն Եւ ամէն Եւ ամէն Եւ ամէն 
մէկ հանգրմէկ հանգրմէկ հանգրմէկ հանգրուաուաուաուանի պատնի պատնի պատնի պատրաստ ենք ըսերաստ ենք ըսերաստ ենք ըսերաստ ենք ըսելոլոլոլու՝ ւ՝ ւ՝ ւ՝ ,,,,Այս բաԱյս բաԱյս բաԱյս բանը նը նը նը 
չկայչկայչկայչկայ,,,,    այն բաայն բաայն բաայն բանը չկայնը չկայնը չկայնը չկայ,,,,    չկայչկայչկայչկայ,,,,    չկայչկայչկայչկայ............»»»»::::    Անոր դիԱնոր դիԱնոր դիԱնոր դիմաց՝ անմաց՝ անմաց՝ անմաց՝ անդադադադա----
դար կը կրկնենքդար կը կրկնենքդար կը կրկնենքդար կը կրկնենք....    ,,,,ՄեՄեՄեՄեզի այզի այզի այզի այսինչ պէտք էսինչ պէտք էսինչ պէտք էսինչ պէտք է,,,,    մեմեմեմեզի այզի այզի այզի այնինչ նինչ նինչ նինչ 
պէտք էպէտք էպէտք էպէտք է»»»»::::    Այս Այս Այս Այս ,,,,չկայչկայչկայչկայ»»»»ներն ու ներն ու ներն ու ներն ու ,,,,պէտք էպէտք էպէտք էպէտք է»»»»նենենեները կրնան իրարը կրնան իրարը կրնան իրարը կրնան իրա----
կան ըլկան ըլկան ըլկան ըլլալ չալալ չալալ չալալ չափով մըփով մըփով մըփով մը,,,,    բայց յիբայց յիբայց յիբայց յիշեշեշեշեցէցէցէցէ´́́́ք դարձք դարձք դարձք դարձեալեալեալեալ....----    Ի՞նչ ուԻ՞նչ ուԻ՞նչ ուԻ՞նչ ու----
նէնէնէնէին Ասին Ասին Ասին Աստուտուտուտուծոյ բոծոյ բոծոյ բոծոյ բոլոր լոր լոր լոր ընտրընտրընտրընտրեալեալեալեալնենենեներըրըրըրը,,,,    կամ առաքկամ առաքկամ առաքկամ առաքեալեալեալեալնենենենե----
րըրըրըրը,,,,    երբ Աստերբ Աստերբ Աստերբ Աստուած զաուած զաուած զաուած զանոնք ղրկեցնոնք ղրկեցնոնք ղրկեցնոնք ղրկեց::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ձեր ուչ ձեր ուչ ձեր ուչ ձեր ուսուսուսուսումը ումը ումը ումը ունէնէնէնէ----
ինինինին,,,,    ոոոո´́́́չ ձեր ուչ ձեր ուչ ձեր ուչ ձեր ունենենենեցած դիւցած դիւցած դիւցած դիւրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները ուրը ուրը ուրը ունէնէնէնէին լեին լեին լեին լեզուզուզուզուներ ներ ներ ներ 
խօխօխօխօսեսեսեսելուլուլուլու,,,,    ոոոո´́́́չ իրենց ձեռչ իրենց ձեռչ իրենց ձեռչ իրենց ձեռքին տակ գիրք եւ գրաքին տակ գիրք եւ գրաքին տակ գիրք եւ գրաքին տակ գիրք եւ գրակակակականունունունու----
թիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունէնէնէնէինինինին,,,,    ոոոո´́́́չ ելեկտչ ելեկտչ ելեկտչ ելեկտրարարարական կամ արկան կամ արկան կամ արկան կամ արհեսհեսհեսհեստատատատագիգիգիգիտատատատա----
կանկանկանկան    միմիմիմիջոցջոցջոցջոցներ ուներ ուներ ուներ ունէնէնէնէին աշին աշին աշին աշխարխարխարխարհի չորս կողհի չորս կողհի չորս կողհի չորս կողմեմեմեմերը հասրը հասրը հասրը հասնենենենե----
լուլուլուլու::::    ԱռանԱռանԱռանԱռանձինձինձինձին,,,,    անանանանպաշտպաշտպաշտպաշտպանպանպանպան,,,,    տկար մարտկար մարտկար մարտկար մարդիկ էինդիկ էինդիկ էինդիկ էին::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
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,,,,Իրենց պատԻրենց պատԻրենց պատԻրենց պատգագագագամը ամմը ամմը ամմը ամբողջ աշբողջ աշբողջ աշբողջ աշխարհ հախարհ հախարհ հախարհ հասաւսաւսաւսաւ,,,,    իրենց իրենց իրենց իրենց 
վկավկավկավկայույույույութիւնը աշթիւնը աշթիւնը աշթիւնը աշխարխարխարխարհի բոհի բոհի բոհի բոլոր ծայլոր ծայլոր ծայլոր ծայրերերերերը հարը հարը հարը հասաւսաւսաւսաւ»»»»::::        

Եթէ երԵթէ երԵթէ երԵթէ երբեք մենք գիտբեք մենք գիտբեք մենք գիտբեք մենք գիտնանք վստանանք վստանանք վստանանք վստահիլ ոհիլ ոհիլ ոհիլ ո´́́́չ թէ մեր չ թէ մեր չ թէ մեր չ թէ մեր 
ստաստաստաստացած կցած կցած կցած կամ մեր ուամ մեր ուամ մեր ուամ մեր ունենենենեցած միցած միցած միցած միջոցջոցջոցջոցնենենեներունրունրունրուն,,,,    այլ՝ Ասայլ՝ Ասայլ՝ Ասայլ՝ Աստուտուտուտու----
ծոյծոյծոյծոյ,,,,    ԱստԱստԱստԱստուած Ինք անհուած Ինք անհուած Ինք անհուած Ինք անհնանանանարը կը դարձրը կը դարձրը կը դարձրը կը դարձնէ հնանէ հնանէ հնանէ հնարարարարաւորւորւորւոր,,,,    
ԱստԱստԱստԱստուած Ինք բոուած Ինք բոուած Ինք բոուած Ինք բոլոր փակլոր փակլոր փակլոր փակուած դռնեուած դռնեուած դռնեուած դռները կը բարը կը բարը կը բարը կը բանայ մեր նայ մեր նայ մեր նայ մեր 
դիդիդիդիմացմացմացմաց::::    Եւ այնԵւ այնԵւ այնԵւ այնպէպէպէպէ´́́́ս լայն կը բաս լայն կը բաս լայն կը բաս լայն կը բանայ կանայ կանայ կանայ կարերերերելիուլիուլիուլիութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու րու րու րու 
դուդուդուդուռը մեր դիռը մեր դիռը մեր դիռը մեր դիմացմացմացմաց,,,,    որ մեր ճղճիմ ու մեոր մեր ճղճիմ ու մեոր մեր ճղճիմ ու մեոր մեր ճղճիմ ու մենանանանաւոր ձայւոր ձայւոր ձայւոր ձայնընընընը    կը կը կը կը 
վեվեվեվերածրածրածրածուի հսկայ ու զօուի հսկայ ու զօուի հսկայ ու զօուի հսկայ ու զօրեղ հարեղ հարեղ հարեղ համանմանմանմանուաուաուաուագիգիգիգի,,,,    եւ այդ հաեւ այդ հաեւ այդ հաեւ այդ հա----
մանմանմանմանուաուաուաուագը կը նուագը կը նուագը կը նուագը կը նուաճէ բոճէ բոճէ բոճէ բոլոր ունկնլոր ունկնլոր ունկնլոր ունկնդիր սիրդիր սիրդիր սիրդիր սիրտետետետերըրըրըրը,,,,    մամամամանանանանա----
ւանդ եթէ այդ սիրւանդ եթէ այդ սիրւանդ եթէ այդ սիրւանդ եթէ այդ սիրտը Նատը Նատը Նատը Նարերերերեկացիի բակացիի բակացիի բակացիի բացատցատցատցատրուրուրուրութեամբ ըլթեամբ ըլթեամբ ըլթեամբ ըլ----
լայ կամլայ կամլայ կամլայ կամքի բուրքի բուրքի բուրքի բուրվառ մըվառ մըվառ մըվառ մը,,,,    որուն մէջ Ասորուն մէջ Ասորուն մէջ Ասորուն մէջ Աստուտուտուտուծոյ խունծոյ խունծոյ խունծոյ խունկը կը կը կը 
գայ ճենգայ ճենգայ ճենգայ ճենճեճեճեճերերերերելու Ասլու Ասլու Ասլու Աստուտուտուտուծոյ կածոյ կածոյ կածոյ կարօրօրօրօտի կտի կտի կտի կրարարարակին վրայկին վրայկին վրայկին վրայ::::        

Եթէ մենք մեր սիրԵթէ մենք մեր սիրԵթէ մենք մեր սիրԵթէ մենք մեր սիրտը դարձտը դարձտը դարձտը դարձնենք սինենք սինենք սինենք սիրոյ անօթ մըրոյ անօթ մըրոյ անօթ մըրոյ անօթ մը,,,,    
որուն մէջ մեր խօսքն ու գորորուն մէջ մեր խօսքն ու գորորուն մէջ մեր խօսքն ու գորորուն մէջ մեր խօսքն ու գործը չդառծը չդառծը չդառծը չդառնանանանա´́́́ն միայն անին միայն անին միայն անին միայն անի----
մաստ եւ անմաստ եւ անմաստ եւ անմաստ եւ անշունչ ծնծղաշունչ ծնծղաշունչ ծնծղաշունչ ծնծղայի մը հնչույի մը հնչույի մը հնչույի մը հնչումըմըմըմը,,,,    այլ ընդայլ ընդայլ ընդայլ ընդհահահահակակակակա----
ռառառառակըկըկըկը,,,,    դառդառդառդառնան կեաննան կեաննան կեաննան կեանքով թրթռաքով թրթռաքով թրթռաքով թրթռացող վկացող վկացող վկացող վկայույույույութիւն մըթիւն մըթիւն մըթիւն մը,,,,    
այն ատեն հաայն ատեն հաայն ատեն հաայն ատեն հաւաւաւաւատատատատացէցէցէցէ´́́́քքքք,,,,    վստավստավստավստա´́́́հ եղէքհ եղէքհ եղէքհ եղէք,,,,    որ ձեոր ձեոր ձեոր ձեր ձայր ձայր ձայր ձայնը նը նը նը 
զօզօզօզօրերերերեղաղաղաղապէս կը հասպէս կը հասպէս կը հասպէս կը հասնի բոնի բոնի բոնի բոլոլոլոլորին եւ կը նուարին եւ կը նուարին եւ կը նուարին եւ կը նուաճէ բոճէ բոճէ բոճէ բոլոլոլոլորըրըրըրը,,,,    
ոոոո´́́́չ թէ ձեր անուչ թէ ձեր անուչ թէ ձեր անուչ թէ ձեր անունին հանին հանին հանին համարմարմարմար,,,,    ոոոո´́́́չ թէ ձեչ թէ ձեչ թէ ձեչ թէ ձեզի փառք բեզի փառք բեզի փառք բեզի փառք բերերերերելու լու լու լու 
հահահահամարմարմարմար,,,,    այլ ձեզայլ ձեզայլ ձեզայլ ձեզմով՝ այն պայմով՝ այն պայմով՝ այն պայմով՝ այն պայծառ եկեծառ եկեծառ եկեծառ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիինինինին,,,,    որուն որուն որուն որուն 
ծածածածառառառառայույույույութեան կոչթեան կոչթեան կոչթեան կոչուած էք դուքուած էք դուքուած էք դուքուած էք դուք,,,,    ՀաՀաՀաՀայասյասյասյաստանտանտանտանեայց Առաեայց Առաեայց Առաեայց Առա----
քեքեքեքելալալալական Սկան Սկան Սկան Ս....    ԵկեԵկեԵկեԵկեղեցիղեցիղեցիղեցիինինինին,,,,    որ որ որ որ ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի եկեսի եկեսի եկեսի եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին մէջ ին մէջ ին մէջ ին մէջ 
ուուուունի իր կեդնի իր կեդնի իր կեդնի իր կեդրորորորոնանանանական եւ կական եւ կական եւ կական եւ կարերերերեւուուուորարարարագոյն տեգոյն տեգոյն տեգոյն տեղըղըղըղը::::        

Եւ այն ատեն ԱստԵւ այն ատեն ԱստԵւ այն ատեն ԱստԵւ այն ատեն Աստուած մեր ծաուած մեր ծաուած մեր ծաուած մեր ծառառառառայույույույութիւնը իր թիւնը իր թիւնը իր թիւնը իր 
եղաեղաեղաեղածով կծով կծով կծով կ’’’’ընընընընդուդուդուդունի այննի այննի այննի այնպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս իր ամէն մէկ առաքպէս իր ամէն մէկ առաքպէս իր ամէն մէկ առաքպէս իր ամէն մէկ առաք----
եաեաեաեալին եւ իր մեծ վկալին եւ իր մեծ վկալին եւ իր մեծ վկալին եւ իր մեծ վկանենենեներուն գորրուն գորրուն գորրուն գործըծըծըծը,,,,    եւ կը փաեւ կը փաեւ կը փաեւ կը փառառառառաւուուուորէ րէ րէ րէ 
մեզմեզմեզմեզ,,,,    ոոոո´́́́չ անչ անչ անչ անպայպայպայպայման կամ մման կամ մման կամ մման կամ միայն երկիայն երկիայն երկիայն երկրի վրայրի վրայրի վրայրի վրայ,,,,    այլ մաայլ մաայլ մաայլ մանանանանա----
ւանդ Իր յաւանդ Իր յաւանդ Իր յաւանդ Իր յաւերւերւերւերժաժաժաժական լոյկան լոյկան լոյկան լոյսին՝ արսին՝ արսին՝ արսին՝ արքաքաքաքայույույույութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ,,,,    որուն որուն որուն որուն 
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թող արթող արթող արթող արժաժաժաժանի ընէ ձեզնի ընէ ձեզնի ընէ ձեզնի ընէ ձեզ,,,,    իբիբիբիբրեւ Իր հարեւ Իր հարեւ Իր հարեւ Իր հաւաւաւաւատատատատարիմ ծարիմ ծարիմ ծարիմ ծառառառառանենենենե----
րէն մէրէն մէրէն մէրէն մէկըկըկըկը::::    ԱմէնԱմէնԱմէնԱմէն::::        
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ՀՈԳԵՒՈՐ ՏԱՊԱՆԸ`ՀՈԳԵՒՈՐ ՏԱՊԱՆԸ`ՀՈԳԵՒՈՐ ՏԱՊԱՆԸ`ՀՈԳԵՒՈՐ ՏԱՊԱՆԸ`    

Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉՍ. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉՍ. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉՍ. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ    
    

,,,,Որ առաՈր առաՈր առաՈր առաւել խուել խուել խուել խորին խորհրրին խորհրրին խորհրրին խորհրդով դով դով դով 
խնդայ` քան զախնդայ` քան զախնդայ` քան զախնդայ` քան զարարարարարատրատրատրատեանն բարձեանն բարձեանն բարձեանն բարձր ր ր ր 
ՄաՄաՄաՄասիս, քանսիս, քանսիս, քանսիս, քանզի ի նմա հանգզի ի նմա հանգզի ի նմա հանգզի ի նմա հանգեաւ եաւ եաւ եաւ 
սուրբն Գրիսուրբն Գրիսուրբն Գրիսուրբն Գրիգորիգորիգորիգորիոս, տաոս, տաոս, տաոս, տապանն ապպանն ապպանն ապպանն ապ----
րերերերեցուցուցուցուցիչ ի հոսացիչ ի հոսացիչ ի հոսացիչ ի հոսանաց մենաց մենաց մենաց մեղաց հաղաց հաղաց հաղաց հայասյասյասյաս----
տան ազանց, որով փրկիտան ազանց, որով փրկիտան ազանց, որով փրկիտան ազանց, որով փրկիմըք միշտ ի մըք միշտ ի մըք միշտ ի մըք միշտ ի 
ջուրց հոջուրց հոջուրց հոջուրց հոսասասասանացնացնացնաց»»»»::::                    
ՇՇՇՇարականարականարականարական    

    
ԱյԱյԱյԱյսօրսօրսօրսօրուան ուխուան ուխուան ուխուան ուխտի մեր տօտի մեր տօտի մեր տօտի մեր տօնի նանի նանի նանի նախօրխօրխօրխօրեաեաեաեակին, երէկ, կին, երէկ, կին, երէկ, կին, երէկ, 

ՀաՀաՀաՀայասյասյասյաստանտանտանտանեայց Առաեայց Առաեայց Առաեայց Առաքեքեքեքելալալալական մեր եկեկան մեր եկեկան մեր եկեկան մեր եկեղեղեղեղեցինցինցինցին    տօտօտօտօնանանանակակակակա----
տատատատարեց յիրեց յիրեց յիրեց յիշաշաշաշատատատատակը իր կազկը իր կազկը իր կազկը իր կազմամամամակերկերկերկերպիչ մեծ սուրպիչ մեծ սուրպիչ մեծ սուրպիչ մեծ սուրբին եւ բին եւ բին եւ բին եւ 
հահահահաւատւատւատւատքը վեքը վեքը վեքը վերարարարանոնոնոնորորորորոգող մեծ հայգող մեծ հայգող մեծ հայգող մեծ հայրարարարապեպեպեպետին եւ հօտին եւ հօտին եւ հօտին եւ հօրը` րը` րը` րը` 
ԳրիԳրիԳրիԳրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւորւորւորւորչի, եւ օրհչի, եւ օրհչի, եւ օրհչի, եւ օրհնանանանալից այդ յիլից այդ յիլից այդ յիլից այդ յիշաշաշաշատատատատակին կին կին կին 
պանպանպանպանծածածածացուցուցուցումը կամը կամը կամը կատարտարտարտարուեուեուեուեցաւ բոցաւ բոցաւ բոցաւ բոլոր եկելոր եկելոր եկելոր եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեներուն մէջ, րուն մէջ, րուն մէջ, րուն մէջ, 
ամեամեամեամենունունունուրեք երրեք երրեք երրեք երգեգեգեգելով այն լով այն լով այն լով այն բաբաբաբառեռեռեռերը, որոնք այժմ իբրը, որոնք այժմ իբրը, որոնք այժմ իբրը, որոնք այժմ իբրեւ րեւ րեւ րեւ 
խորհրխորհրխորհրխորհրդադադադածուծուծուծութեան սկիզբ կթեան սկիզբ կթեան սկիզբ կթեան սկիզբ կ’’’’առառառառնենք, եւ ուր Յովնենք, եւ ուր Յովնենք, եւ ուր Յովնենք, եւ ուր Յովհանհանհանհաննէս նէս նէս նէս 
ԵրզնԵրզնԵրզնԵրզնկակակակացի վարցի վարցի վարցի վարդադադադապեպեպեպետը օրիտը օրիտը օրիտը օրինակ առնակ առնակ առնակ առնենենենելով Ս. Գրիլով Ս. Գրիլով Ս. Գրիլով Ս. Գրիգոգոգոգորի րի րի րի 
չարչարչարչարչաչաչաչարարարարալից կեանլից կեանլից կեանլից կեանքը եւ մաքը եւ մաքը եւ մաքը եւ մանանանանաւանդ չարւանդ չարւանդ չարւանդ չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեներու րու րու րու 
այդ կեանայդ կեանայդ կեանայդ կեանքը փաքը փաքը փաքը փակող ճգնուկող ճգնուկող ճգնուկող ճգնութեան այն օրեթեան այն օրեթեան այն օրեթեան այն օրերը, որ Մեծ րը, որ Մեծ րը, որ Մեծ րը, որ Մեծ 
ՍուրՍուրՍուրՍուրբը ուբը ուբը ուբը ունենենենեցցցցաւ Սեաւ Սեաւ Սեաւ Սեպուհ լեպուհ լեպուհ լեպուհ լերան կարան կարան կարան կատատատատարին, այդ լերին, այդ լերին, այդ լերին, այդ լեռը կը ռը կը ռը կը ռը կը 
հահահահամեմեմեմեմամամամատէ Արատէ Արատէ Արատէ Արարատ բարձր լերատ բարձր լերատ բարձր լերատ բարձր լերան հետ եւ սա բարան հետ եւ սա բարան հետ եւ սա բարան հետ եւ սա բառեռեռեռե----
րով կը կազրով կը կազրով կը կազրով կը կազմէ զումէ զումէ զումէ զուգագագագահեհեհեհեռը.ռը.ռը.ռը.----    ,,,,ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ,րեւ,րեւ,րեւ,----    կկկկ’’’’ըսէ,ըսէ,ըսէ,ըսէ,----    ՍեՍեՍեՍեպուհ պուհ պուհ պուհ 
լելելելեռը աւեռը աւեռը աւեռը աւելի մեծ խորլի մեծ խորլի մեծ խորլի մեծ խորհուրհուրհուրհուրդով մըն է որ կդով մըն է որ կդով մըն է որ կդով մըն է որ կ’’’’ուուուուրարարարախախախախանայ, նայ, նայ, նայ, 
քան Արաքան Արաքան Արաքան Արարատրատրատրատեան բարձր Մաեան բարձր Մաեան բարձր Մաեան բարձր Մասիսիսիսիսը, որովսը, որովսը, որովսը, որովհեհեհեհետեւ եթէ տեւ եթէ տեւ եթէ տեւ եթէ 
ԱրաԱրաԱրաԱրարարարարատի բարտի բարտի բարտի բարձունձունձունձունքին նստաւ տաքին նստաւ տաքին նստաւ տաքին նստաւ տապապապապանը Նոնը Նոնը Նոնը Նոյի, Սեյի, Սեյի, Սեյի, Սե----
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պուհ լեպուհ լեպուհ լեպուհ լերան բարրան բարրան բարրան բարձունձունձունձունքին էր որ հանգքին էր որ հանգքին էր որ հանգքին էր որ հանգչեչեչեչեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ ,,,,ՀաՀաՀաՀայասյասյասյաստան տան տան տան 
ԱզգԱզգԱզգԱզգ»»»»ը, հայ ազը, հայ ազը, հայ ազը, հայ ազգը իր մեղգը իր մեղգը իր մեղգը իր մեղքեքեքեքերէն փրկող փրկարէն փրկող փրկարէն փրկող փրկարէն փրկող փրկարար տարար տարար տարար տա----
պապապապանը` Ս. Գրինը` Ս. Գրինը` Ս. Գրինը` Ս. Գրիգոգոգոգորը, որով մենք տերը, որով մենք տերը, որով մենք տերը, որով մենք տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն կը րէն կը րէն կը րէն կը 
փրկուինք մեղփրկուինք մեղփրկուինք մեղփրկուինք մեղքի ջուքի ջուքի ջուքի ջուրերերերերու հորու հորու հորու հոսանքսանքսանքսանքնենենեներէնրէնրէնրէն»»»»::::    

ԱրԱրԱրԱրդեդեդեդե՞օք միայ՞օք միայ՞օք միայ՞օք միայն գեն գեն գեն գեղեղեղեղեցիկ բացիկ բացիկ բացիկ բանասնասնասնաստեղտեղտեղտեղծուծուծուծութիւն է ասիթիւն է ասիթիւն է ասիթիւն է ասի----
կա. արկա. արկա. արկա. արդեդեդեդե՞օք միայն գե՞օք միայն գե՞օք միայն գե՞օք միայն գեղեղեղեղեցիկ զգացիկ զգացիկ զգացիկ զգացումցումցումցումներ են արներ են արներ են արներ են արտատատատա----
յայտյայտյայտյայտուած այս տոուած այս տոուած այս տոուած այս տողեղեղեղերով, որ եկերով, որ եկերով, որ եկերով, որ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ներշնչւոյ ներշնչւոյ ներշնչւոյ ներշնչեալ վարեալ վարեալ վարեալ վար----
դադադադապեպեպեպետը արտը արտը արտը արտատատատաբեբեբեբերեց օր մը, անով խտացրեց օր մը, անով խտացրեց օր մը, անով խտացրեց օր մը, անով խտացնենենենելու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
ոոոո´́́́չ միայն իր սեչ միայն իր սեչ միայն իր սեչ միայն իր սեփափափափական ապկան ապկան ապկան ապրումրումրումրումնենենեները, այլ նարը, այլ նարը, այլ նարը, այլ նաեւ հաեւ հաեւ հաեւ հա----
ւատւատւատւատքը քը քը քը իր հայիր հայիր հայիր հայրերերերերուն, հարուն, հարուն, հարուն, հաւատւատւատւատքը մշտարքը մշտարքը մշտարքը մշտարծարծ, որ չործարծ, որ չործարծ, որ չործարծ, որ չոր----
րորդ դարորդ դարորդ դարորդ դարու սկիզրու սկիզրու սկիզրու սկիզբէն մինբէն մինբէն մինբէն մինչեւ իր ժաչեւ իր ժաչեւ իր ժաչեւ իր ժամամամամանանանանակը` տասկը` տասկը` տասկը` տասնենենեներերերերե----
քեքեքեքերորդ դարորդ դարորդ դարորդ դարուն վերրուն վերրուն վերրուն վերջը, իրեն հաջը, իրեն հաջը, իրեն հաջը, իրեն հասած էր կենսած էր կենսած էր կենսած էր կենդադադադանի ապնի ապնի ապնի ապ----
րուրուրուրումով, եւ որուն ընդմով, եւ որուն ընդմով, եւ որուն ընդմով, եւ որուն ընդմէմէմէմէջէն ամջէն ամջէն ամջէն ամբողջ ժոբողջ ժոբողջ ժոբողջ ժողողողողովուրդ մը, ամվուրդ մը, ամվուրդ մը, ամվուրդ մը, ամ----
բողջ ազգ մը եւ եկեբողջ ազգ մը եւ եկեբողջ ազգ մը եւ եկեբողջ ազգ մը եւ եկեղեղեղեղեցի մը, հացի մը, հացի մը, հացի մը, հաւատւատւատւատքի գեքի գեքի գեքի գերարարարագոյգոյգոյգոյն մէկ ն մէկ ն մէկ ն մէկ 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնը կը տեսթիւնը կը տեսթիւնը կը տեսթիւնը կը տեսնէնէնէնէին, աստին, աստին, աստին, աստուաուաուաուածածածածային իբյին իբյին իբյին իբրեւ բարեւ բարեւ բարեւ բա----
ցացացացառիկ յայտռիկ յայտռիկ յայտռիկ յայտնունունունութիւն, իրենց երկթիւն, իրենց երկթիւն, իրենց երկթիւն, իրենց երկրին եւ մեր ժորին եւ մեր ժորին եւ մեր ժորին եւ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի դի դի դի 
կեանկեանկեանկեանքին մէջ յայտնքին մէջ յայտնքին մէջ յայտնքին մէջ յայտնուածուածուածուած::::    

Սուրբ մը, մարդ մը` Ս. ԳրիՍուրբ մը, մարդ մը` Ս. ԳրիՍուրբ մը, մարդ մը` Ս. ԳրիՍուրբ մը, մարդ մը` Ս. Գրիգոր, պատգոր, պատգոր, պատգոր, պատմումումումութեան ճաթեան ճաթեան ճաթեան ճա----
կակակակատագտագտագտագրարարարական մէկ ժական մէկ ժական մէկ ժական մէկ ժամամամամանանանանակաշրկաշրկաշրկաշրջաջաջաջանին յայտննին յայտննին յայտննին յայտնուած ուած ուած ուած 
մեր կեանմեր կեանմեր կեանմեր կեանքի հոքի հոքի հոքի հորրրրիիիիզոզոզոզոնին, որ սանին, որ սանին, որ սանին, որ սակայն չեկայն չեկայն չեկայն չեղաւ բազղաւ բազղաւ բազղաւ բազմամամամաթիւ թիւ թիւ թիւ 
ուուուուրիշ սուրրիշ սուրրիշ սուրրիշ սուրբեբեբեբերու պէս, որոնք իրենց կեանրու պէս, որոնք իրենց կեանրու պէս, որոնք իրենց կեանրու պէս, որոնք իրենց կեանքի օրիքի օրիքի օրիքի օրինանանանակը կը կը կը 
միայն կտամիայն կտամիայն կտամիայն կտակեկեկեկեցին իրենց շուրցին իրենց շուրցին իրենց շուրցին իրենց շուրջինջինջինջիննենենեներուն եւ հարուն եւ հարուն եւ հարուն եւ հաւատւատւատւատքի քի քի քի 
կայկայկայկայծը արծը արծը արծը արծարծ պածարծ պածարծ պածարծ պահեհեհեհեցին իրենց օրիցին իրենց օրիցին իրենց օրիցին իրենց օրինանանանակին նակին նակին նակին նայողյողյողյողնենենեներու րու րու րու 
սրտին ու մտքին մէջ. այլ եղաւ անոնցսրտին ու մտքին մէջ. այլ եղաւ անոնցսրտին ու մտքին մէջ. այլ եղաւ անոնցսրտին ու մտքին մէջ. այլ եղաւ անոնցմէ`որոնք ժոմէ`որոնք ժոմէ`որոնք ժոմէ`որոնք ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդի մը կեանդի մը կեանդի մը կեանդի մը կեանքին վրայ հոքին վրայ հոքին վրայ հոքին վրայ հորիրիրիրիզոզոզոզո´́́́ն կը կազն կը կազն կը կազն կը կազմենմենմենմեն::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
ԳրիԳրիԳրիԳրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւուուուորիչ այդրիչ այդրիչ այդրիչ այդպիպիպիպիսին եղաւ, որովսին եղաւ, որովսին եղաւ, որովսին եղաւ, որովհեհեհեհետեւ երտեւ երտեւ երտեւ եր----
րորդ դարորդ դարորդ դարորդ դարու վերրու վերրու վերրու վերջաջաջաջաւուուուորուրուրուրութեան եւ չորթեան եւ չորթեան եւ չորթեան եւ չորրորդ դարորդ դարորդ դարորդ դարու րու րու րու 
սկզբնասկզբնասկզբնասկզբնաւուուուորուրուրուրութեան եղաւ այն տիթեան եղաւ այն տիթեան եղաւ այն տիթեան եղաւ այն տիպապապապարը, որ մեր ժորը, որ մեր ժորը, որ մեր ժորը, որ մեր ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդի Արադի Արադի Արադի Արարարարարատատատատացած կեանցած կեանցած կեանցած կեանքի բարքի բարքի բարքի բարձունձունձունձունքին պիքին պիքին պիքին պիտի տի տի տի 
գար հգար հգար հգար հանգանգանգանգչեչեչեչելու իբլու իբլու իբլու իբրեւ նոր եւ փրկարեւ նոր եւ փրկարեւ նոր եւ փրկարեւ նոր եւ փրկարար տարար տարար տարար տապան, ընդպան, ընդպան, ընդպան, ընդ----
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միշտ մնամիշտ մնամիշտ մնամիշտ մնալու հալու հալու հալու համար մեր համար մեր համար մեր համար մեր հաւատւատւատւատքի բարքի բարքի բարքի բարձունձունձունձունքին` իբքին` իբքին` իբքին` իբ----
րեւ գերեւ գերեւ գերեւ գերարարարագոյն օրիգոյն օրիգոյն օրիգոյն օրինակ, իբնակ, իբնակ, իբնակ, իբրեւ փրկուրեւ փրկուրեւ փրկուրեւ փրկութեան առաջթեան առաջթեան առաջթեան առաջնորդ եւ նորդ եւ նորդ եւ նորդ եւ 
իբիբիբիբրեւ մշտարեւ մշտարեւ մշտարեւ մշտաբարբարբարբարբառ Աւեբառ Աւեբառ Աւեբառ Աւետատատատարան, որով մենք հարան, որով մենք հարան, որով մենք հարան, որով մենք հաւատւատւատւատքի քի քի քի 
աշաաշաաշաաշակերկերկերկերտներս ծունտներս ծունտներս ծունտներս ծունկի պիկի պիկի պիկի պիտի գատի գատի գատի գայինք այս մեծ Սուրյինք այս մեծ Սուրյինք այս մեծ Սուրյինք այս մեծ Սուրբինբինբինբին    
առառառառջեւ, Քրիսջեւ, Քրիսջեւ, Քրիսջեւ, Քրիստոտոտոտոսի կեանսի կեանսի կեանսի կեանքը, Քրիսքը, Քրիսքը, Քրիսքը, Քրիստոտոտոտոսի օրիսի օրիսի օրիսի օրինանանանակը եւ կը եւ կը եւ կը եւ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի հեսի հեսի հեսի հետետետետեւորւորւորւորդուդուդուդութեան կանթեան կանթեան կանթեան կանչը լսեչը լսեչը լսեչը լսելու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
անոր ընդանոր ընդանոր ընդանոր ընդմէմէմէմէջէնջէնջէնջէն::::    

Կեանք մը, Սուրբ ԳրիԿեանք մը, Սուրբ ԳրիԿեանք մը, Սուրբ ԳրիԿեանք մը, Սուրբ Գրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւորւորւորւորչիչիչիչինը, որ գինը, որ գինը, որ գինը, որ գի----
տենք թէ իտենք թէ իտենք թէ իտենք թէ ի´́́́նչնչնչնչպէս ծնունդ առաւ մուպէս ծնունդ առաւ մուպէս ծնունդ առաւ մուպէս ծնունդ առաւ մութին մէջ, անթին մէջ, անթին մէջ, անթին մէջ, անծածածածանօնօնօնօ----
թին մէջ, խաթին մէջ, խաթին մէջ, խաթին մէջ, խաւաւաւաւարէն, եւ նոյրէն, եւ նոյրէն, եւ նոյրէն, եւ նոյնիսկ միննիսկ միննիսկ միննիսկ մինչեւ Խոր Վիչեւ Խոր Վիչեւ Խոր Վիչեւ Խոր Վիրարարարապէն պէն պէն պէն 
դուրս գադուրս գադուրս գադուրս գալը` անլը` անլը` անլը` անծածածածանօթ մըն էր ինք. աննօթ մըն էր ինք. աննօթ մըն էր ինք. աննօթ մըն էր ինք. անծածածածանօթ մը, որուն նօթ մը, որուն նօթ մը, որուն նօթ մը, որուն 
հայհայհայհայրը սարը սարը սարը սակայն մեծ ծակայն մեծ ծակայն մեծ ծակայն մեծ ծանօթ մը եղած էր անցնօթ մը եղած էր անցնօթ մը եղած էր անցնօթ մը եղած էր անցեաեաեաեալին մեր լին մեր լին մեր լին մեր 
պատպատպատպատմումումումութեան մէջ.թեան մէջ.թեան մէջ.թեան մէջ.    ծածածածանօթ մը, սանօթ մը, սանօթ մը, սանօթ մը, սակայն, որուն անուկայն, որուն անուկայն, որուն անուկայն, որուն անունը նը նը նը 
անէծանէծանէծանէծքի հաքի հաքի հաքի համամամամազօր պիզօր պիզօր պիզօր պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար, անոր հալար, անոր հալար, անոր հալար, անոր համար՝ որ պիմար՝ որ պիմար՝ որ պիմար՝ որ պիտի տի տի տի 
գար իբգար իբգար իբգար իբրեւ եղրեւ եղրեւ եղրեւ եղբայբայբայբայրասրասրասրասպապապապան բան բան բան բազուկ, Հազուկ, Հազուկ, Հազուկ, Հայոց Արյոց Արյոց Արյոց Արշաշաշաշակունկունկունկուն----
եան գաեան գաեան գաեան գահին բազհին բազհին բազհին բազմող վեմող վեմող վեմող վեհահահահափառ թափառ թափառ թափառ թագագագագաւուուուորը դարը դարը դարը դաւադւադւադւադրարարարա----
կան սպական սպական սպական սպանունունունութեամբ մը գաթեամբ մը գաթեամբ մը գաթեամբ մը գահէն վար առհէն վար առհէն վար առհէն վար առնենենենելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    

ԳիԳիԳիԳիտէք թէ իտէք թէ իտէք թէ իտէք թէ ի´́́́նչնչնչնչպէս Գրիպէս Գրիպէս Գրիպէս Գրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւուուուորիրիրիրիչի հայչի հայչի հայչի հայրը` րը` րը` րը` 
Անակ, ԱրԱնակ, ԱրԱնակ, ԱրԱնակ, Արտատատատաշիր Սաշիր Սաշիր Սաշիր Սասանսանսանսանեաեաեաեանինինինի    եւ Սաեւ Սաեւ Սաեւ Սասանսանսանսանեան թաեան թաեան թաեան թագագագագա----
ւորւորւորւորնենենեներու դրդուրու դրդուրու դրդուրու դրդումով եկաւ մով եկաւ մով եկաւ մով եկաւ ՀաՀաՀաՀայասյասյասյաստան աշտան աշտան աշտան աշխարհ` Արխարհ` Արխարհ` Արխարհ` Արշաշաշաշա----
կունկունկունկունեաց գաեաց գաեաց գաեաց գահը տահը տահը տահը տապապապապալելելելելու այնլու այնլու այնլու այնտեղտեղտեղտեղ::::    ՈրՈրՈրՈրպէս հեպէս հեպէս հեպէս հեռառառառաւոր ւոր ւոր ւոր 
հօհօհօհօրեղրեղրեղրեղբօբօբօբօրորրորրորրորդի Խոսդի Խոսդի Խոսդի Խոսրով Բ. թարով Բ. թարով Բ. թարով Բ. թագագագագաւուուուորին, Անակ պիրին, Անակ պիրին, Անակ պիրին, Անակ պիտի տի տի տի 
գար հագար հագար հագար հայոց պայոց պայոց պայոց պալալալալատին մէջ ապաստին մէջ ապաստին մէջ ապաստին մէջ ապաստան գտնետան գտնետան գտնետան գտնելու եւ ժալու եւ ժալու եւ ժալու եւ ժա----
մամամամանակ մը ետք դանակ մը ետք դանակ մը ետք դանակ մը ետք դաւաւաւաւադիր իր գորդիր իր գորդիր իր գորդիր իր գործին ընծին ընծին ընծին ընթացք տաթացք տաթացք տաթացք տալով` լով` լով` լով` 
որորորորսի օր մը պիսի օր մը պիսի օր մը պիսի օր մը պիտի սպանտի սպանտի սպանտի սպաննէր թանէր թանէր թանէր թագագագագաւուուուորը, Հարը, Հարը, Հարը, Հայասյասյասյաստան տան տան տան 
աշաշաշաշխարխարխարխարհը ամհը ամհը ամհը ամբողբողբողբողջաջաջաջապէս ենպէս ենպէս ենպէս ենթարթարթարթարկեկեկեկելով Պարսլով Պարսլով Պարսլով Պարսկակակակական գական գական գական գա----
հու տիհու տիհու տիհու տիրարարարապեպեպեպետուտուտուտութեանթեանթեանթեան::::    Եւ միայն աստԵւ միայն աստԵւ միայն աստԵւ միայն աստուաուաուաուածածածածային տնօյին տնօյին տնօյին տնօ----
րիրիրիրինունունունութեամբ էր, որ Հայ գաթեամբ էր, որ Հայ գաթեամբ էր, որ Հայ գաթեամբ էր, որ Հայ գահուն ներհուն ներհուն ներհուն ներկակակակայայայայացուցուցուցուցիցիցիցիչը` պաչը` պաչը` պաչը` պա----
տատատատանին Տրդատ` կը փախցնին Տրդատ` կը փախցնին Տրդատ` կը փախցնին Տրդատ` կը փախցուէր Հռոուէր Հռոուէր Հռոուէր Հռոմէմէմէմէաաաական աշկան աշկան աշկան աշխարհ, խարհ, խարհ, խարհ, 
ինչինչինչինչպէս աստպէս աստպէս աստպէս աստուաուաուաուածածածածային նային նային նային նախախխախխախխախնանանանամումումումութեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիտի տի տի տի 



 

www.hygradaran.com 391 

փախցփախցփախցփախցուէր նաուէր նաուէր նաուէր նաեւ Անակ Պարեւ Անակ Պարեւ Անակ Պարեւ Անակ Պարթեթեթեթեւի որւի որւի որւի որդին` Գրիդին` Գրիդին` Գրիդին` Գրիգոր, վրիգոր, վրիգոր, վրիգոր, վրի----
ժաժաժաժառու հայ բառու հայ բառու հայ բառու հայ բազուկզուկզուկզուկնենենեներու ձեռրու ձեռրու ձեռրու ձեռքէն, եւ պիքէն, եւ պիքէն, եւ պիքէն, եւ պիտի տարտի տարտի տարտի տարուէր յուուէր յուուէր յուուէր յու----
նանանանական ուկան ուկան ուկան ուրիշ մէկ աշրիշ մէկ աշրիշ մէկ աշրիշ մէկ աշխարհ` Կախարհ` Կախարհ` Կախարհ` Կապապապապադովկդովկդովկդովկեան Կեեան Կեեան Կեեան Կեսարսարսարսար----
իա, այնիա, այնիա, այնիա, այնտեղ աճետեղ աճետեղ աճետեղ աճելու հալու հալու հալու համար քրիսմար քրիսմար քրիսմար քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական հական հական հական հաւատւատւատւատ----
քովքովքովքով::::    

ՏաՏաՏաՏարիրիրիրիներ ետներ ետներ ետներ ետք, երբ Տրդատ օտար աշք, երբ Տրդատ օտար աշք, երբ Տրդատ օտար աշք, երբ Տրդատ օտար աշխարխարխարխարհի մէջ հի մէջ հի մէջ հի մէջ 
սնած`զինսնած`զինսնած`զինսնած`զինուոուոուոուորարարարական վարկան վարկան վարկան վարժուժուժուժութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով, եւ պարով, եւ պարով, եւ պարով, եւ պատետետետե----
րազմրազմրազմրազմնենենեներու մէջ ինքրու մէջ ինքրու մէջ ինքրու մէջ ինքզինզինզինզինքը յաղքը յաղքը յաղքը յաղթաթաթաթական ցուկան ցուկան ցուկան ցուցացացացաբեբեբեբերած իբրած իբրած իբրած իբ----
րեւ զօրեւ զօրեւ զօրեւ զօրարարարավար` Հռովար` Հռովար` Հռովար` Հռոմէմէմէմէաաաական օգկան օգկան օգկան օգնունունունութեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիտի գար տի գար տի գար տի գար 
վերսվերսվերսվերստին նուատին նուատին նուատին նուաճեճեճեճելու իր հայլու իր հայլու իր հայլու իր հայրերերերենի աշնի աշնի աշնի աշխարխարխարխարհը, 287 թուահը, 287 թուահը, 287 թուահը, 287 թուա----
կակակականին, իր ծանին, իր ծանին, իր ծանին, իր ծառառառառայույույույութեան շարթեան շարթեան շարթեան շարքեքեքեքերուն մէջ պիրուն մէջ պիրուն մէջ պիրուն մէջ պիտի տի տի տի 
գտնուէր Գրիգտնուէր Գրիգտնուէր Գրիգտնուէր Գրիգորգորգորգոր::::    Սա գիտՍա գիտՍա գիտՍա գիտնանանանալով հանլով հանլով հանլով հանդերձ որ Տրդադերձ որ Տրդադերձ որ Տրդադերձ որ Տրդատի տի տի տի 
հայհայհայհայրը եւ անոր սերը եւ անոր սերը եւ անոր սերը եւ անոր սերունրունրունրունդը իր հօր ձեռդը իր հօր ձեռդը իր հօր ձեռդը իր հօր ձեռքով սպաննքով սպաննքով սպաննքով սպաննուած է, ուած է, ուած է, ուած է, 
պիպիպիպիտի փորտի փորտի փորտի փորձէր քրիսձէր քրիսձէր քրիսձէր քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական իր ըմբռկան իր ըմբռկան իր ըմբռկան իր ըմբռնունունունումով քամով քամով քամով քաւեւեւեւե´́́́լլլլ    
իր ծնողիր ծնողիր ծնողիր ծնողքին մեղքին մեղքին մեղքին մեղքը լուռ, խոքը լուռ, խոքը լուռ, խոքը լուռ, խոնարհ ու նուիրնարհ ու նուիրնարհ ու նուիրնարհ ու նուիրուած ծաուած ծաուած ծաուած ծառառառառա----
յույույույութեամթեամթեամթեամբ մը` իր թաբ մը` իր թաբ մը` իր թաբ մը` իր թագագագագաւուուուորին, վստահ ըլրին, վստահ ըլրին, վստահ ըլրին, վստահ ըլլալալալալով որ իր լով որ իր լով որ իր լով որ իր 
թաթաթաթագագագագաւուուուորին անրին անրին անրին անձին ընդձին ընդձին ընդձին ընդմէմէմէմէջէն իր ծաջէն իր ծաջէն իր ծաջէն իր ծառառառառայույույույութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները պիրը պիրը պիրը պի----
տի մատի մատի մատի մատուտուտուտուցացացացանէ նանէ նանէ նանէ նաեւ իր ժոեւ իր ժոեւ իր ժոեւ իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդինդինդինդին::::    

ԱյդԱյդԱյդԱյդպէս եկան, մտան Հապէս եկան, մտան Հապէս եկան, մտան Հապէս եկան, մտան Հայասյասյասյաստան աշտան աշտան աշտան աշխարհ, եւ գիխարհ, եւ գիխարհ, եւ գիխարհ, եւ գի----
տէք թէ իտէք թէ իտէք թէ իտէք թէ ի´́́́նչնչնչնչպէս Տրդապէս Տրդապէս Տրդապէս Տրդատի թատի թատի թատի թագագագագաւուուուորուրուրուրութեան առաթեան առաթեան առաթեան առաջին ջին ջին ջին 
իսկ օրեիսկ օրեիսկ օրեիսկ օրերէն, երբ րէն, երբ րէն, երբ րէն, երբ Տրդատ, տաՏրդատ, տաՏրդատ, տաՏրդատ, տակակակակաւին հեւին հեւին հեւին հեթաթաթաթանոս, ունոս, ունոս, ունոս, ուզեց իր զեց իր զեց իր զեց իր 
յաղյաղյաղյաղթաթաթաթանակնակնակնակնենենեներուն հարուն հարուն հարուն համար գոմար գոմար գոմար գոհուհուհուհութիւն մաթիւն մաթիւն մաթիւն մատուտուտուտուցացացացանել նել նել նել 
իրեն ծաիրեն ծաիրեն ծաիրեն ծանօթ աստնօթ աստնօթ աստնօթ աստուաուաուաուածնեծնեծնեծներուն, գնաց Եկեղրուն, գնաց Եկեղրուն, գնաց Եկեղրուն, գնաց Եկեղեաց գաեաց գաեաց գաեաց գաւառ, ւառ, ւառ, ւառ, 
եւ Եկեղեւ Եկեղեւ Եկեղեւ Եկեղեաց գաեաց գաեաց գաեաց գաւաւաւաւառի Երիռի Երիռի Երիռի Երիզա աւազա աւազա աւազա աւանը, այննը, այննը, այննը, այնտեղ զետեղ զետեղ զետեղ զետեղտեղտեղտեղ----
ուած Անաուած Անաուած Անաուած Անահիտ աստհիտ աստհիտ աստհիտ աստուաուաուաուածուհիի մեծ մեհծուհիի մեծ մեհծուհիի մեծ մեհծուհիի մեծ մեհեաեաեաեանին մէջ յարնին մէջ յարնին մէջ յարնին մէջ յար----
գանք եւ շնորգանք եւ շնորգանք եւ շնորգանք եւ շնորհահահահակակակակալուլուլուլութիւն մաթիւն մաթիւն մաթիւն մատուտուտուտուցացացացանենենենելու, ուլու, ուլու, ուլու, ուզեց նազեց նազեց նազեց նաեւ եւ եւ եւ 
որ իր ամոր իր ամոր իր ամոր իր ամբողջ աւաբողջ աւաբողջ աւաբողջ աւագագագագանին, իր բոնին, իր բոնին, իր բոնին, իր բոլոր ծալոր ծալոր ծալոր ծառառառառայողյողյողյողնենենեները եւ րը եւ րը եւ րը եւ 
ամամամամբողջ բաբողջ բաբողջ բաբողջ բանանանանակը նոյն յարկը նոյն յարկը նոյն յարկը նոյն յարգանգանգանգանքը ընքը ընքը ընքը ընծածածածայենյենյենյեն::::    ԲաԲաԲաԲացացացացառուռուռուռու----
թիւն կազթիւն կազթիւն կազթիւն կազմեց միայն Գրիմեց միայն Գրիմեց միայն Գրիմեց միայն Գրիգոր, եւ թագոր, եւ թագոր, եւ թագոր, եւ թագագագագաւուուուորը Գրիրը Գրիրը Գրիրը Գրիգոգոգոգորի րի րի րի 
հանհանհանհանդէպ իր խոր սիդէպ իր խոր սիդէպ իր խոր սիդէպ իր խոր սիրոյն հարոյն հարոյն հարոյն համար առամար առամար առամար առաջին հերջին հերջին հերջին հերթին աթին աթին աթին աչք չք չք չք 
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գոգոգոգոցեց կարցեց կարցեց կարցեց կարծէքծէքծէքծէք::::    Բայց դիւաԲայց դիւաԲայց դիւաԲայց դիւական մոկան մոկան մոկան մոլոլոլոլորուրուրուրութեամբ, նոյն օրը թեամբ, նոյն օրը թեամբ, նոյն օրը թեամբ, նոյն օրը 
երբ կը բազերբ կը բազերբ կը բազերբ կը բազմէմէմէմէին խնճոյին խնճոյին խնճոյին խնճոյքի եւ գիքի եւ գիքի եւ գիքի եւ գինին կը լեցնին կը լեցնին կը լեցնին կը լեցնէր իր միտնէր իր միտնէր իր միտնէր իր միտքը քը քը քը 
եւ սիրեւ սիրեւ սիրեւ սիրտը, գիտը, գիտը, գիտը, գինոնոնոնովուվուվուվութեան պաթեան պաթեան պաթեան պահուն կը յիհուն կը յիհուն կը յիհուն կը յիշէր` թէ իր սիշէր` թէ իր սիշէր` թէ իր սիշէր` թէ իր սիրերերերե----
լի բալի բալի բալի բարերերերեկակակակամը եւ ընմը եւ ընմը եւ ընմը եւ ընկեկեկեկերը զոհ չմարը զոհ չմարը զոհ չմարը զոհ չմատուտուտուտուցացացացանեց աստնեց աստնեց աստնեց աստուածուածուածուած----
նենենեներուն, Անարուն, Անարուն, Անարուն, Անահիհիհիհիտի. եւ կէս կտի. եւ կէս կտի. եւ կէս կտի. եւ կէս կաաաատակ կէս շիտակ կէս շիտակ կէս շիտակ կէս շիտակ` կը ստիտակ` կը ստիտակ` կը ստիտակ` կը ստի----
պէր որ Գրիպէր որ Գրիպէր որ Գրիպէր որ Գրիգոր նոյն այդ պագոր նոյն այդ պագոր նոյն այդ պագոր նոյն այդ պահուն բարձհուն բարձհուն բարձհուն բարձրարարարանայ, ծաղնայ, ծաղնայ, ծաղնայ, ծաղկակակակա----
հիւս պսակհիւս պսակհիւս պսակհիւս պսակներ առներ առներ առներ առնէ եւ երնէ եւ երնէ եւ երնէ եւ երթայ Անաթայ Անաթայ Անաթայ Անահիհիհիհիտի պատի պատի պատի պատիւ մատիւ մատիւ մատիւ մա----
տուտուտուտուցացացացանենենենելուլուլուլու::::    

Եւ ահա, գիԵւ ահա, գիԵւ ահա, գիԵւ ահա, գինոնոնոնովուվուվուվութեան այդ պաթեան այդ պաթեան այդ պաթեան այդ պահուն սկիզբ առած հուն սկիզբ առած հուն սկիզբ առած հուն սկիզբ առած 
այդ ստիայդ ստիայդ ստիայդ ստիպուպուպուպումը կը վեմը կը վեմը կը վեմը կը վերածրածրածրածուէր հանուէր հանուէր հանուէր հանգոյգոյգոյգոյցի մը, որով սկիզբ ցի մը, որով սկիզբ ցի մը, որով սկիզբ ցի մը, որով սկիզբ 
պիպիպիպիտի առտի առտի առտի առնէնէնէնէին Գրիին Գրիին Գրիին Գրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւուուուորիրիրիրիչի բազչի բազչի բազչի բազմամամամաթիւ չարթիւ չարթիւ չարթիւ չարչաչաչաչա----
րանքրանքրանքրանքնենենեներըրըրըրը::::    ՉարՉարՉարՉարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքներ, որոնց շարներ, որոնց շարներ, որոնց շարներ, որոնց շարքը չենք թուեր քը չենք թուեր քը չենք թուեր քը չենք թուեր 
այսայսայսայստեղ, որոնց մանտեղ, որոնց մանտեղ, որոնց մանտեղ, որոնց մանրարարարամասմասմասմասնունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները կրնանք կարրը կրնանք կարրը կրնանք կարրը կրնանք կար----
դալ ոեդալ ոեդալ ոեդալ ոեւէ ամւէ ամւէ ամւէ ամփոփ թէ լայն վարփոփ թէ լայն վարփոփ թէ լայն վարփոփ թէ լայն վարքագքագքագքագրուրուրուրութեան մէջ, բայց թեան մէջ, բայց թեան մէջ, բայց թեան մէջ, բայց 
որոնց պատորոնց պատորոնց պատորոնց պատկեկեկեկերը վստահ եմ, ամրը վստահ եմ, ամրը վստահ եմ, ամրը վստահ եմ, ամփոփ կերփոփ կերփոփ կերփոփ կերպով դրոշմպով դրոշմպով դրոշմպով դրոշմ----
ուած է ուած է ուած է ուած է ձեզձեզձեզձեզմէ իւմէ իւմէ իւմէ իւրարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւրին մտքին մէջրին մտքին մէջրին մտքին մէջրին մտքին մէջ::::    Ատով ԳրիԱտով ԳրիԱտով ԳրիԱտով Գրի----
գոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւուուուորիչ կը ներրիչ կը ներրիչ կը ներրիչ կը ներկակակակայայայայանայնայնայնայ    իբիբիբիբրեւ իրարեւ իրարեւ իրարեւ իրական հական հական հական հա----
ւատւատւատւատքի մարքի մարքի մարքի մարտիկ մը` Տրդատ թատիկ մը` Տրդատ թատիկ մը` Տրդատ թատիկ մը` Տրդատ թագագագագաւուուուորին դիրին դիրին դիրին դիմաց կանգմաց կանգմաց կանգմաց կանգ----
նած, որ կնած, որ կնած, որ կնած, որ կ’’’’ուուուուզէ իր արզէ իր արզէ իր արզէ իր արքաքաքաքային, աւային, աւային, աւային, աւագանիգանիգանիգանիին եւ ժոին եւ ժոին եւ ժոին եւ ժողողողողովուրվուրվուրվուր----
դին վկադին վկադին վկադին վկայույույույութիւն մը տալ իր անթիւն մը տալ իր անթիւն մը տալ իր անթիւն մը տալ իր անձովձովձովձով::::    Հոն կը ներՀոն կը ներՀոն կը ներՀոն կը ներկակակակայայայայա----
նար արնար արնար արնար արդէն խոսդէն խոսդէն խոսդէն խոստոտոտոտովավավավանող այն վկան, այն սուրնող այն վկան, այն սուրնող այն վկան, այն սուրնող այն վկան, այն սուրբը, որ իր բը, որ իր բը, որ իր բը, որ իր 
հահահահաւատւատւատւատքը կը պատքը կը պատքը կը պատքը կը պատմէր թամէր թամէր թամէր թագագագագաւուուուորին իւրին իւրին իւրին իւրարարարաքանքանքանքանչիւր հարչիւր հարչիւր հարչիւր հար----
ցուցուցուցումին դիմին դիմին դիմին դիմաց, ամէն մէկ չարմաց, ամէն մէկ չարմաց, ամէն մէկ չարմաց, ամէն մէկ չարչաչաչաչարանրանրանրանքէ ետք աւեքէ ետք աւեքէ ետք աւեքէ ետք աւելիլիլիլի´́́́    եւս եւս եւս եւս 
զօզօզօզօրարարարացած, ամէն մէկ չարցած, ամէն մէկ չարցած, ամէն մէկ չարցած, ամէն մէկ չարչաչաչաչարանրանրանրանքէ ետք աւեքէ ետք աւեքէ ետք աւեքէ ետք աւելիլիլիլի´́́́    լայն կերլայն կերլայն կերլայն կեր----
պով բապով բապով բապով բանանանանալով Աւելով Աւելով Աւելով Աւետատատատարարարարանանանանական ճշմարկան ճշմարկան ճշմարկան ճշմարտոտոտոտոււււթիւնթիւնթիւնթիւննենենեները եւ րը եւ րը եւ րը եւ 
ցոյց տացոյց տացոյց տացոյց տալով թէ իլով թէ իլով թէ իլով թէ ի´́́́նչնչնչնչպէս Աստպէս Աստպէս Աստպէս Աստուած զինք որուած զինք որուած զինք որուած զինք որպէս տկար պէս տկար պէս տկար պէս տկար 
մարմարմարմարմին, որմին, որմին, որմին, որպէս տկար մարդ`այդ չարպէս տկար մարդ`այդ չարպէս տկար մարդ`այդ չարպէս տկար մարդ`այդ չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեներուն րուն րուն րուն 
մէջ կը գորմէջ կը գորմէջ կը գորմէջ կը գործածածածածէր` պածէր` պածէր` պածէր` պատաստաստաստասխան տախան տախան տախան տալու հալու հալու հալու համար թէմար թէմար թէմար թէ´́́́    
ՏրդաՏրդաՏրդաՏրդատի եւ թէտի եւ թէտի եւ թէտի եւ թէ´́́́    հեհեհեհեթաթաթաթանոս աշնոս աշնոս աշնոս աշխարխարխարխարհինհինհինհին::::    
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ԳրիԳրիԳրիԳրիգոր կը գիգոր կը գիգոր կը գիգոր կը գիտակտակտակտակցէր թէ իրցէր թէ իրցէր թէ իրցէր թէ իրմով Աստմով Աստմով Աստմով Աստուած բաուած բաուած բաուած բա´́́́ն ն ն ն 
մըն է որ մըն է որ մըն է որ մըն է որ կկկկ’’’’իրաիրաիրաիրագորգորգորգործէ. եւ ճիշդ այսծէ. եւ ճիշդ այսծէ. եւ ճիշդ այսծէ. եւ ճիշդ այստեղ մտատեղ մտատեղ մտատեղ մտածուծուծուծումի չորս մի չորս մի չորս մի չորս 
երեսերեսերեսերեսներ կը բացներ կը բացներ կը բացներ կը բացուին մեր առուին մեր առուին մեր առուին մեր առջեւ.ջեւ.ջեւ.ջեւ.----    

1.1.1.1.----    ԱԱԱԱստստստստուած յաուած յաուած յաուած յաճախ բաճախ բաճախ բաճախ բացացացացառիկ կերռիկ կերռիկ կերռիկ կերպով կը կանպով կը կանպով կը կանպով կը կանչէ չէ չէ չէ 
մէմէմէմէկը, ժոկը, ժոկը, ժոկը, ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի մը կեանդի մը կեանդի մը կեանդի մը կեանքին ընդքին ընդքին ընդքին ընդմէմէմէմէջէն, յաջէն, յաջէն, յաջէն, յատուկ դետուկ դետուկ դետուկ դե----
րով մը եւ յարով մը եւ յարով մը եւ յարով մը եւ յատուկ պաշտուկ պաշտուկ պաշտուկ պաշտօտօտօտօնովնովնովնով::::    

ԳրիԳրիԳրիԳրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւուուուորիչ մէկն էր այն հարիչ մէկն էր այն հարիչ մէկն էր այն հարիչ մէկն էր այն համեստ մեստ մեստ մեստ մարմարմարմարդոցդոցդոցդոց----
մէ, որոնք քրիսմէ, որոնք քրիսմէ, որոնք քրիսմէ, որոնք քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական սերկան սերկան սերկան սերմեմեմեմերը մարը մարը մարը մանուկ տանուկ տանուկ տանուկ տարիրիրիրիքէն քէն քէն քէն 
առած էին իրենց անառած էին իրենց անառած էին իրենց անառած էին իրենց անձին մէջ, եւ որոնց միձին մէջ, եւ որոնց միձին մէջ, եւ որոնց միձին մէջ, եւ որոնց միակ տենակ տենակ տենակ տենչը` չը` չը` չը` 
ինքինքինքինքնանանանակակակակատատատատարերերերելալալալագործգործգործգործման խոման խոման խոման խոնարհ եւ աստնարհ եւ աստնարհ եւ աստնարհ եւ աստուաուաուաուածածածածահահահահա----
ճոյ կեանք մը վաճոյ կեանք մը վաճոյ կեանք մը վաճոյ կեանք մը վարելն էրրելն էրրելն էրրելն էր::::    Պարզ քրիսՊարզ քրիսՊարզ քրիսՊարզ քրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեայի կեանյի կեանյի կեանյի կեանքը, քը, քը, քը, 
առանց ոեառանց ոեառանց ոեառանց ոեւէ յաւէ յաւէ յաւէ յաւակւակւակւակնունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուրուրուրու::::    Բայց կու գայ վայրկԲայց կու գայ վայրկԲայց կու գայ վայրկԲայց կու գայ վայրկ----
եան մը, երբ Աստեան մը, երբ Աստեան մը, երբ Աստեան մը, երբ Աստուած իր կոչուած իր կոչուած իր կոչուած իր կոչման ձայման ձայման ձայման ձայնը լսենը լսենը լսենը լսելի կը դարձլի կը դարձլի կը դարձլի կը դարձ----
նէ մարնէ մարնէ մարնէ մարդոց կեանդոց կեանդոց կեանդոց կեանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    Եւ եկած էր վայրկԵւ եկած էր վայրկԵւ եկած էր վայրկԵւ եկած էր վայրկեաեաեաեանը, երբ նը, երբ նը, երբ նը, երբ 
ԱստԱստԱստԱստուած զգաուած զգաուած զգաուած զգացուց մեծ սուրցուց մեծ սուրցուց մեծ սուրցուց մեծ սուրբին, թէ ինք մեծ վկաբին, թէ ինք մեծ վկաբին, թէ ինք մեծ վկաբին, թէ ինք մեծ վկայույույույու----
թեան մը կանչթեան մը կանչթեան մը կանչթեան մը կանչուած էուած էուած էուած է    ամամամամբողջ ժոբողջ ժոբողջ ժոբողջ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի մը կեանդի մը կեանդի մը կեանդի մը կեանքին քին քին քին 
մէջմէջմէջմէջ::::    Բայց կաԲայց կաԲայց կաԲայց կարերերերեւուուուորը միարը միարը միարը միայն Ասյն Ասյն Ասյն Աստուտուտուտուծոյ կոծոյ կոծոյ կոծոյ կոչուչուչուչումը չէ. կամը չէ. կամը չէ. կամը չէ. կարերերերե----
ւուուուորը նարը նարը նարը նաեւ մարեւ մարեւ մարեւ մարդոց գիդոց գիդոց գիդոց գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնն է եւ ընթիւնն է եւ ընթիւնն է եւ ընթիւնն է եւ ընդադադադառառառառաջուջուջուջումըմըմըմը::::    
Այս պաԱյս պաԱյս պաԱյս պարարարարագագագագային` Սուրյին` Սուրյին` Սուրյին` Սուրբիբիբիբի´́́́ն գին գին գին գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնը, անդթիւնը, անդթիւնը, անդթիւնը, անդրարարարա----
դարդարդարդարձը` թէ այդ պաձը` թէ այդ պաձը` թէ այդ պաձը` թէ այդ պահուն այն չարհուն այն չարհուն այն չարհուն այն չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեները որ կը կրէ րը որ կը կրէ րը որ կը կրէ րը որ կը կրէ 
եւ այն վկաեւ այն վկաեւ այն վկաեւ այն վկայույույույութիւնը որ կու տայ` միայն իր ձայթիւնը որ կու տայ` միայն իր ձայթիւնը որ կու տայ` միայն իր ձայթիւնը որ կու տայ` միայն իր ձայնը չի նը չի նը չի նը չի 
ներներներներկակակակայացյացյացյացներ, այլ` կը ներներ, այլ` կը ներներ, այլ` կը ներներ, այլ` կը ներկակակակայացյացյացյացնէ ձայնը Ասնէ ձայնը Ասնէ ձայնը Ասնէ ձայնը Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ::::    
ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , սուրսուրսուրսուրբեբեբեբերուն գիրուն գիրուն գիրուն գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնը` թէ այթիւնը` թէ այթիւնը` թէ այթիւնը` թէ այլեւս միայն լեւս միայն լեւս միայն լեւս միայն 
իրենց կեանիրենց կեանիրենց կեանիրենց կեանքը չէ որ կը ներքը չէ որ կը ներքը չէ որ կը ներքը չէ որ կը ներկակակակայացյացյացյացնեն, միայն իրենց նեն, միայն իրենց նեն, միայն իրենց նեն, միայն իրենց 
գորգորգորգործեծեծեծերը չէ որ կրը չէ որ կրը չէ որ կրը չէ որ կ’’’’արարարարտատատատայայյայյայյայտեն, այլ կը դառտեն, այլ կը դառտեն, այլ կը դառտեն, այլ կը դառնան գորնան գորնան գորնան գործածածածա----
կից Ասկից Ասկից Ասկից Աստուտուտուտուծոյ եւ Ասծոյ եւ Ասծոյ եւ Ասծոյ եւ Աստուտուտուտուծոյ գործոյ գործոյ գործոյ գործակծակծակծակցուցուցուցութեթեթեթեան մէջ աշան մէջ աշան մէջ աշան մէջ աշ----
խարխարխարխարհին կհին կհին կհին կ’’’’ընընընընծածածածայեն այն` ինչ որ Աստյեն այն` ինչ որ Աստյեն այն` ինչ որ Աստյեն այն` ինչ որ Աստուած կը պաուած կը պաուած կը պաուած կը պահանհանհանհան----
ջէ, այդ ընջէ, այդ ընջէ, այդ ընջէ, այդ ընծածածածայույույույումով տամով տամով տամով տալով գելով գելով գելով գերարարարագոյն վկագոյն վկագոյն վկագոյն վկայույույույութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
որուն կոչորուն կոչորուն կոչորուն կոչուած են առաուած են առաուած են առաուած են առաքեքեքեքելալալալական ձայկան ձայկան ձայկան ձայնով, եւ որուն նով, եւ որուն նով, եւ որուն նով, եւ որուն 



 

www.hygradaran.com 394 

ահաահաահաահաւաւաւաւասիկ գիսիկ գիսիկ գիսիկ գիտատատատակից արկից արկից արկից արտատատատայայյայյայյայտիտիտիտիչը կը դառչը կը դառչը կը դառչը կը դառնար Ս. նար Ս. նար Ս. նար Ս. 
ԳրիԳրիԳրիԳրիգոր, Մեծ Լուգոր, Մեծ Լուգոր, Մեծ Լուգոր, Մեծ Լուսասասասաւուուուորիրիրիրիչըչըչըչը::::    

2.2.2.2.----    ՍուրՍուրՍուրՍուրբբբբեեեերը Ասրը Ասրը Ասրը Աստուտուտուտուծոյ պարծոյ պարծոյ պարծոյ պարգեւն են մարդգեւն են մարդգեւն են մարդգեւն են մարդկակակակային յին յին յին 
մեր կեանմեր կեանմեր կեանմեր կեանքին մէջ, եւ իւքին մէջ, եւ իւքին մէջ, եւ իւքին մէջ, եւ իւրարարարաքանքանքանքանչիւր ազչիւր ազչիւր ազչիւր ազգի կեանգի կեանգի կեանգի կեանքին մէջ, քին մէջ, քին մէջ, քին մէջ, 
յայայայատոտոտոտո´́́́ւկ օրհւկ օրհւկ օրհւկ օրհնունունունութիւն մը տաթիւն մը տաթիւն մը տաթիւն մը տալուհամար Ասլուհամար Ասլուհամար Ասլուհամար Աստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կող----
մէմէմէմէ::::    

Մենք իբՄենք իբՄենք իբՄենք իբրեւ մարդ երբ կը նարեւ մարդ երբ կը նարեւ մարդ երբ կը նարեւ մարդ երբ կը նայինք մեյինք մեյինք մեյինք մեզի նման մարզի նման մարզի նման մարզի նման մար----
դոց, անոնց մէջ կը տեսդոց, անոնց մէջ կը տեսդոց, անոնց մէջ կը տեսդոց, անոնց մէջ կը տեսնենք միայն ինչ որ մեր բնունենք միայն ինչ որ մեր բնունենք միայն ինչ որ մեր բնունենք միայն ինչ որ մեր բնու----
թիւնը կըթիւնը կըթիւնը կըթիւնը կը    կազկազկազկազմէ եւ ոմէ եւ ոմէ եւ ոմէ եւ ո´́́́չ թէ մեզչ թէ մեզչ թէ մեզչ թէ մեզմէ տարմէ տարմէ տարմէ տարբեր բան մը, եւ բեր բան մը, եւ բեր բան մը, եւ բեր բան մը, եւ 
արարարարդադադադարեւ մեզրեւ մեզրեւ մեզրեւ մեզմէ իւմէ իւմէ իւմէ իւրարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւրը մարը մարը մարը մա´́́́րդ է առարդ է առարդ է առարդ է առաւեւեւեւելալալալագոյն գոյն գոյն գոյն 
չաչաչաչափովփովփովփով::::    Բայց յաԲայց յաԲայց յաԲայց յաճախ կը մոռճախ կը մոռճախ կը մոռճախ կը մոռնանք հանանք հանանք հանանք հաւատւատւատւատքի մեքի մեքի մեքի մեծածածածագոյն գոյն գոյն գոյն 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնը, թէ այն պաթիւնը, թէ այն պաթիւնը, թէ այն պաթիւնը, թէ այն պահէն` երբ Ասհէն` երբ Ասհէն` երբ Ասհէն` երբ Աստուտուտուտուծոյ հոծոյ հոծոյ հոծոյ հոգին գին գին գին 
կը լեցկը լեցկը լեցկը լեցնէ մարդնէ մարդնէ մարդնէ մարդկակակակային մեր նեյին մեր նեյին մեր նեյին մեր ներաշրաշրաշրաշխարխարխարխարհը, այնհը, այնհը, այնհը, այնտեղտեղտեղտեղ    այայայայլեւս լեւս լեւս լեւս 
նոր մարդ մըն է նստած, նոր մարդ մը` որ յանոր մարդ մըն է նստած, նոր մարդ մը` որ յանոր մարդ մըն է նստած, նոր մարդ մը` որ յանոր մարդ մըն է նստած, նոր մարդ մը` որ յատուկ դեր տուկ դեր տուկ դեր տուկ դեր 
մը ումը ումը ումը ունի մարդնի մարդնի մարդնի մարդկակակակային ընյին ընյին ընյին ընկեկեկեկերուրուրուրութեան, ժոթեան, ժոթեան, ժոթեան, ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեներու րու րու րու 
կամ ազկամ ազկամ ազկամ ազգի մը կեանգի մը կեանգի մը կեանգի մը կեանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    

ԱռԱռԱռԱռհահահահասասասասարակ մենք կը մոռրակ մենք կը մոռրակ մենք կը մոռրակ մենք կը մոռնանք դենանք դենանք դենանք դերը այն ընտրրը այն ընտրրը այն ընտրրը այն ընտր----
եալեալեալեալնենենեներուն, որոնց Աստրուն, որոնց Աստրուն, որոնց Աստրուն, որոնց Աստուած յաուած յաուած յաուած յատուկ տեղ կը վետուկ տեղ կը վետուկ տեղ կը վետուկ տեղ կը վերարարարապապապապա----
հէհէհէհէ::::    ԱկԱկԱկԱկնարնարնարնարկով մըկով մըկով մըկով մը    նանանանայեյեյեյեցէք հացէք հացէք հացէք հաւատւատւատւատքի մեր կեանքի մեր կեանքի մեր կեանքի մեր կեանքի եւ քի եւ քի եւ քի եւ 
վկավկավկավկայույույույութեան ութեան ութեան ութեան ուղեղեղեղեցոյցոյցոյցոյցին, Աստցին, Աստցին, Աստցին, Աստուաուաուաուածածածածաշունչ Մատշունչ Մատշունչ Մատշունչ Մատեաեաեաեանին, նին, նին, նին, 
այնայնայնայնտեղ պատտեղ պատտեղ պատտեղ պատկեկեկեկերուող օրիրուող օրիրուող օրիրուող օրինակնակնակնակնենենեներուն, ըլրուն, ըլրուն, ըլրուն, ըլլալալալա´́́́յ նայ նայ նայ նախաքխաքխաքխաք----
րիսրիսրիսրիստոնտոնտոնտոնեայ շրջաեայ շրջաեայ շրջաեայ շրջանին եւ ըլնին եւ ըլնին եւ ըլնին եւ ըլլալալալա´́́́յ Քրիսյ Քրիսյ Քրիսյ Քրիստոտոտոտոսէ ետք` առաքսէ ետք` առաքսէ ետք` առաքսէ ետք` առաք----
եալեալեալեալնենենեներով բարով բարով բարով բացուող ժացուող ժացուող ժացուող ժամամամամանանանանակաշրկաշրկաշրկաշրջաջաջաջանին, եւ տենին, եւ տենին, եւ տենին, եւ տեսէք թէ սէք թէ սէք թէ սէք թէ 
իիիի´́́́նչնչնչնչպէս Ասպէս Ասպէս Ասպէս Աստուտուտուտուծոյ ամէն մէկ ընտրծոյ ամէն մէկ ընտրծոյ ամէն մէկ ընտրծոյ ամէն մէկ ընտրեաեաեաեալին ներլին ներլին ներլին ներկակակակայույույույու----
թիւնը ժոթիւնը ժոթիւնը ժոթիւնը ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի մը կամ հադի մը կամ հադի մը կամ հադի մը կամ հաւաւաւաւաքաքաքաքակակակականունունունութեան մը թեան մը թեան մը թեան մը 
կեանկեանկեանկեանքին մէջ` բաքին մէջ` բաքին մէջ` բաքին մէջ` բացացացացառիկ օրհռիկ օրհռիկ օրհռիկ օրհնունունունութիթիթիթի´́́́ւն մըն է Ասւն մըն է Ասւն մըն է Ասւն մըն է Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
կողկողկողկողմէ տրուած` յամէ տրուած` յամէ տրուած` յամէ տրուած` յատոտոտոտո´́́́ւկ դիւկ դիւկ դիւկ դիտուտուտուտումովմովմովմով::::    

ՍուրՍուրՍուրՍուրբեբեբեբերը պարրը պարրը պարրը պարգեւն են տրուած մեգեւն են տրուած մեգեւն են տրուած մեգեւն են տրուած մեզի եւ բազի եւ բազի եւ բազի եւ բացացացացառիկ ռիկ ռիկ ռիկ 
այն մարայն մարայն մարայն մարդիդիդիդիկը, կը, կը, կը, որ մենք կը կոոր մենք կը կոոր մենք կը կոոր մենք կը կոչենք չենք չենք չենք հահահահաւատւատւատւատքիքիքիքի    ծնողծնողծնողծնողներներներներ::::    
ԻսԻսԻսԻսկակակակապէս մեպէս մեպէս մեպէս մեծածածածագոյն պարգոյն պարգոյն պարգոյն պարգեւն են Ասգեւն են Ասգեւն են Ասգեւն են Աստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ մեմէ մեմէ մեմէ մեզի զի զի զի 
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տրուած, որտրուած, որտրուած, որտրուած, որպէսպէսպէսպէսզի անով Ադազի անով Ադազի անով Ադազի անով Ադամամամամական անէծկան անէծկան անէծկան անէծքը Քրիսքը Քրիսքը Քրիսքը Քրիստոտոտոտո----
նէնէնէնէաաաական օրհկան օրհկան օրհկան օրհնունունունութեաթեաթեաթեա´́́́ն վեն վեն վեն վերարարարափոխփոխփոխփոխուի մեր կեանուի մեր կեանուի մեր կեանուի մեր կեանքեքեքեքերուն րուն րուն րուն 
մէջ, եւ մեր կեանմէջ, եւ մեր կեանմէջ, եւ մեր կեանմէջ, եւ մեր կեանքեքեքեքերը դառրը դառրը դառրը դառնան պտղանան պտղանան պտղանան պտղառատ, դառռատ, դառռատ, դառռատ, դառնան նան նան նան 
օրհօրհօրհօրհնանանանալից, դառլից, դառլից, դառլից, դառնան վենան վենան վենան վերարարարափոխփոխփոխփոխուած` Սուրբ Հոգուած` Սուրբ Հոգուած` Սուրբ Հոգուած` Սուրբ Հոգւոյ ւոյ ւոյ ւոյ 
պարպարպարպարգեւգեւգեւգեւնենենեներով, որոնք այդ սուրրով, որոնք այդ սուրրով, որոնք այդ սուրրով, որոնք այդ սուրբին միջբին միջբին միջբին միջնորնորնորնորդուդուդուդութեամթեամթեամթեամբը բը բը բը 
կը թակը թակը թակը թափին մեր կեանփին մեր կեանփին մեր կեանփին մեր կեանքեքեքեքերուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ::::    

ՄարՄարՄարՄարկոկոկոկոսի Աւեսի Աւեսի Աւեսի Աւետատատատարարարարանին մէջ Քրիսնին մէջ Քրիսնին մէջ Քրիսնին մէջ Քրիստոտոտոտոսի կասի կասի կասի կատատատատարարարարա----
ծէն առաջ գածէն առաջ գածէն առաջ գածէն առաջ գալիք չար ժալիք չար ժալիք չար ժալիք չար ժամամամամանակնակնակնակնենենեներուն մարուն մարուն մարուն մասին խօսին խօսին խօսին խօսեսեսեսե----
լով, կալով, կալով, կալով, կարերերերեւոր ակւոր ակւոր ակւոր ակնարնարնարնարկուկուկուկութթթթիւն մը կիւն մը կիւն մը կիւն մը կ’’’’ընէ սուրընէ սուրընէ սուրընէ սուրբեբեբեբերուն կարուն կարուն կարուն կա----
պակպակպակպակցուցուցուցութեամբ.թեամբ.թեամբ.թեամբ.----    ,,,,Եթէ ԱստԵթէ ԱստԵթէ ԱստԵթէ Աստուած իր ընտրուած իր ընտրուած իր ընտրուած իր ընտրեալեալեալեալնենենեներուն սիրուն սիրուն սիրուն սի----
րոյն չկարրոյն չկարրոյն չկարրոյն չկարճեցճեցճեցճեցներ այդ օրեներ այդ օրեներ այդ օրեներ այդ օրերը, որը, որը, որը, ո´́́́չ ոք կրնար փրկուիլչ ոք կրնար փրկուիլչ ոք կրնար փրկուիլչ ոք կրնար փրկուիլ» » » » 
(13.20)(13.20)(13.20)(13.20)::::    ԸնտրԸնտրԸնտրԸնտրեալեալեալեալնենենեներու ներրու ներրու ներրու ներկակակակայույույույութիւնը աշթիւնը աշթիւնը աշթիւնը աշխարխարխարխարհի մէջ հի մէջ հի մէջ հի մէջ 
փրկափրկափրկափրկառիթ այն ներռիթ այն ներռիթ այն ներռիթ այն ներկակակակայույույույութիւնն է` որուն հաթիւնն է` որուն հաթիւնն է` որուն հաթիւնն է` որուն համար Աստմար Աստմար Աստմար Աստ----
ուած դաուած դաուած դաուած դատատատատապարպարպարպարտտտտուուուութեան իր վճիթեան իր վճիթեան իր վճիթեան իր վճիռը յառը յառը յառը յաճախ կը փոճախ կը փոճախ կը փոճախ կը փոխէ խէ խէ խէ 
մարդմարդմարդմարդկակակակային ընյին ընյին ընյին ընկեկեկեկերուրուրուրութեան հաթեան հաթեան հաթեան համարմարմարմար::::    Եթէ երԵթէ երԵթէ երԵթէ երբեք չըլբեք չըլբեք չըլբեք չըլլալալալային յին յին յին 
արարարարդարդարդարդարնենենեները մեր կեանրը մեր կեանրը մեր կեանրը մեր կեանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ    եւ մեր աշեւ մեր աշեւ մեր աշեւ մեր աշխարխարխարխարհին մէջ, հին մէջ, հին մէջ, հին մէջ, 
շաշաշաշատո~նց այս աշտո~նց այս աշտո~նց այս աշտո~նց այս աշխարխարխարխարհը դահը դահը դահը դատատատատապարպարպարպարտուտուտուտութեան վիթեան վիթեան վիթեան վիհին հին հին հին 
մէջ կորսմէջ կորսմէջ կորսմէջ կորսուած կուած կուած կուած կ’’’’ըլըլըլըլլարլարլարլար::::    Բայց իր արԲայց իր արԲայց իր արԲայց իր արդարդարդարդարնենենեներուն սիրուն սիրուն սիրուն սիրոյն, րոյն, րոյն, րոյն, 
իր ընտրիր ընտրիր ընտրիր ընտրեալեալեալեալնենենեներուն սիրուն սիրուն սիրուն սիրոյն Աստրոյն Աստրոյն Աստրոյն Աստուած կը համուած կը համուած կը համուած կը համբեբեբեբերէ եւ կը րէ եւ կը րէ եւ կը րէ եւ կը 
գթայ, սպագթայ, սպագթայ, սպագթայ, սպասեսեսեսելով որ անոնց միջլով որ անոնց միջլով որ անոնց միջլով որ անոնց միջնորնորնորնորդուդուդուդութեամբ եւ անոնց թեամբ եւ անոնց թեամբ եւ անոնց թեամբ եւ անոնց 
աղօթաղօթաղօթաղօթքով աշքով աշքով աշքով աշխարխարխարխարհի մէջ մարհի մէջ մարհի մէջ մարհի մէջ մարդիկ, նոր եւ նոր մարդիկ, նոր եւ նոր մարդիկ, նոր եւ նոր մարդիկ, նոր եւ նոր մարդիկ դիկ դիկ դիկ 
գան աւելգան աւելգան աւելգան աւելնանանանալու իր ընտրլու իր ընտրլու իր ընտրլու իր ընտրեալեալեալեալնենենեներու շարրու շարրու շարրու շարքին եւ զԱստքին եւ զԱստքին եւ զԱստքին եւ զԱստ----
ուած փաուած փաուած փաուած փառառառառաբաբաբաբանողնողնողնողնենենեներու թիւը աւելրու թիւը աւելրու թիւը աւելրու թիւը աւելնայ, ինչնայ, ինչնայ, ինչնայ, ինչպէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’ըսըսըսըսէ է է է 
ՊօՊօՊօՊօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ (Բ.Կր 1.11, 4.15)եալ (Բ.Կր 1.11, 4.15)եալ (Բ.Կր 1.11, 4.15)եալ (Բ.Կր 1.11, 4.15)::::    

3.3.3.3.----    ՍուրՍուրՍուրՍուրբին, եւ այս պաբին, եւ այս պաբին, եւ այս պաբին, եւ այս պարարարարագագագագային Գրիյին Գրիյին Գրիյին Գրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասա----
ւորւորւորւորչի, չարչի, չարչի, չարչի, չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեները զուտ իր անրը զուտ իր անրը զուտ իր անրը զուտ իր անձին վեձին վեձին վեձին վերարարարաբեբեբեբերող եւ րող եւ րող եւ րող եւ 
իր հոիր հոիր հոիր հոգեգեգեգեկան քական քական քական քաջուջուջուջութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասին վկասին վկասին վկասին վկայող չարյող չարյող չարյող չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանք----
ներ չեններ չեններ չեններ չեն::::    Ամէն մէկ սուրԱմէն մէկ սուրԱմէն մէկ սուրԱմէն մէկ սուրբիբիբիբի    չարչարչարչարչաչաչաչարանք փրկարանք փրկարանք փրկարանք փրկագորգորգորգործածածածական կան կան կան 
նշանշանշանշանանանանակուկուկուկութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունինինինի::::    ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիստոտոտոտոսի չարսի չարսի չարսի չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանք----
նենենեները միայն իր անրը միայն իր անրը միայն իր անրը միայն իր անձին չէձին չէձին չէձին չէին վեին վեին վեին վերարարարաբեբեբեբերեր, միայն Ասրեր, միայն Ասրեր, միայն Ասրեր, միայն Աստուտուտուտու----
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ծոյ բածոյ բածոյ բածոյ բացարցարցարցարձակ հաձակ հաձակ հաձակ հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեան վկաթեան վկաթեան վկաթեան վկայույույույութիւն մը չէթիւն մը չէթիւն մը չէթիւն մը չէին, ին, ին, ին, 
այլ Քրիսայլ Քրիսայլ Քրիսայլ Քրիստոս իր չարտոս իր չարտոս իր չարտոս իր չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեներով մարրով մարրով մարրով մարդոց մեղդոց մեղդոց մեղդոց մեղքեքեքեքերուն րուն րուն րուն 
քաքաքաքաւոււոււոււութիւն կը բեթիւն կը բեթիւն կը բեթիւն կը բերէր, մեղրէր, մեղրէր, մեղրէր, մեղքեքեքեքերու բեռրու բեռրու բեռրու բեռնենենեներրրրուն թեուն թեուն թեուն թեթեթեթեթեւոււոււոււութիւն թիւն թիւն թիւն 
կը բեկը բեկը բեկը բերէր, այնրէր, այնրէր, այնրէր, այնպէս եւս ամէն մէկ սուրպէս եւս ամէն մէկ սուրպէս եւս ամէն մէկ սուրպէս եւս ամէն մէկ սուրբի չարբի չարբի չարբի չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենենե----
րը մասրը մասրը մասրը մասնակնակնակնակցուցուցուցութիւն են Քրիսթիւն են Քրիսթիւն են Քրիսթիւն են Քրիստոտոտոտոսի չարսի չարսի չարսի չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեներուն րուն րուն րուն 
եւ փրկաեւ փրկաեւ փրկաեւ փրկագորգորգորգործածածածական նշական նշական նշական նշանանանանակուկուկուկութիւն եւ արթիւն եւ արթիւն եւ արթիւն եւ արդիւնք ուդիւնք ուդիւնք ուդիւնք ունին, նին, նին, նին, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ մեր մեղտեւ մեր մեղտեւ մեր մեղտեւ մեր մեղքի բեռքի բեռքի բեռքի բեռնենենեները կը թերը կը թերը կը թերը կը թեթեւցթեւցթեւցթեւցնեննեննեննեն::::    ՆոյՆոյՆոյՆոյ----
նինքն Գրինինքն Գրինինքն Գրինինքն Գրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւորւորւորւորչի ընչի ընչի ընչի ընծայծայծայծայուած շաուած շաուած շաուած շարարարարակակակականին նին նին նին 
նոյն հենոյն հենոյն հենոյն հեղիղիղիղինանանանակը կկը կկը կկը կ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ.----    ,,,,զպազպազպազպակակակակասուսուսուսութիւն չարթիւն չարթիւն չարթիւն չարչաչաչաչարարարարանաց նաց նաց նաց 
Տեառն ի մարմՏեառն ի մարմՏեառն ի մարմՏեառն ի մարմնի քում կրենի քում կրենի քում կրենի քում կրեցերցերցերցեր». ». ». ». ո~վ մեծ սուրբդ, Տիո~վ մեծ սուրբդ, Տիո~վ մեծ սուրբդ, Տիո~վ մեծ սուրբդ, Տիրոջ րոջ րոջ րոջ 
չարչարչարչարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեներուն պարուն պարուն պարուն պակակակակասուսուսուսութիւնը քու մարմթիւնը քու մարմթիւնը քու մարմթիւնը քու մարմնիդ վրայ նիդ վրայ նիդ վրայ նիդ վրայ 
կրեկրեկրեկրեցիր, քու մարմցիր, քու մարմցիր, քու մարմցիր, քու մարմնիդ վրայ ամնիդ վրայ ամնիդ վրայ ամնիդ վրայ ամբողբողբողբողջաջաջաջացուցուցուցուցիր տիցիր տիցիր տիցիր տիրարարարական կան կան կան 
չարչարչարչարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեներըրըրըրը::::    Եւ նոյն շաԵւ նոյն շաԵւ նոյն շաԵւ նոյն շարարարարակակակականանանանագիգիգիգիրը տարը տարը տարը տակակակակաւին ւին ւին ւին 
յայայայաջորջորջորջորդող տոդող տոդող տոդող տողեղեղեղերուն մէջ կը յիրուն մէջ կը յիրուն մէջ կը յիրուն մէջ կը յիշէ նաշէ նաշէ նաշէ նաեւ թէ Աստեւ թէ Աստեւ թէ Աստեւ թէ Աստուած իր ուած իր ուած իր ուած իր 
ընտրընտրընտրընտրեալեալեալեալնենենեներուն չարրուն չարրուն չարրուն չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեները կը գորրը կը գորրը կը գորրը կը գործածածածածէ` մեծէ` մեծէ` մեծէ` մեզի զի զի զի 
փրկուփրկուփրկուփրկութիւն պարթիւն պարթիւն պարթիւն պարգեգեգեգեւեւեւեւելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    

ՍոսՍոսՍոսՍոսկակակակական մտական մտական մտական մտածումծումծումծումներ չեն, դարձներ չեն, դարձներ չեն, դարձներ չեն, դարձեալ, այլ` եալ, այլ` եալ, այլ` եալ, այլ` 
կեանկեանկեանկեանքի իրաքի իրաքի իրաքի իրակակակականոնոնոնոււււթիւն մը, մեթիւն մը, մեթիւն մը, մեթիւն մը, մեզի տրուած, եւ որով զի տրուած, եւ որով զի տրուած, եւ որով զի տրուած, եւ որով 
իրաիրաիրաիրական շնորհք մըն է որ տեկան շնորհք մըն է որ տեկան շնորհք մըն է որ տեկան շնորհք մըն է որ տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն կը հերէն կը հերէն կը հերէն կը հեղու այդ ղու այդ ղու այդ ղու այդ 
սուրսուրսուրսուրբեբեբեբերու չարրու չարրու չարրու չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեներէնրէնրէնրէն::::    Եւ մենք ամէն տաԵւ մենք ամէն տաԵւ մենք ամէն տաԵւ մենք ամէն տարի երբ րի երբ րի երբ րի երբ 
կը յիկը յիկը յիկը յիշաշաշաշատատատատակենք եւ խորկենք եւ խորկենք եւ խորկենք եւ խորհուրդհուրդհուրդհուրդնենենեներու եւ խորհրրու եւ խորհրրու եւ խորհրրու եւ խորհրդադադադածուծուծուծու----
թեանց ճամթեանց ճամթեանց ճամթեանց ճամբով մեր անբով մեր անբով մեր անբով մեր անձեձեձեձերը կը նոյրը կը նոյրը կը նոյրը կը նոյնացնացնացնացնենք մեծ սուրնենք մեծ սուրնենք մեծ սուրնենք մեծ սուրբի բի բի բի 
չարչարչարչարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեներուն հետ, այդ չարրուն հետ, այդ չարրուն հետ, այդ չարրուն հետ, այդ չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեներու յիրու յիրու յիրու յիշաշաշաշա----
տատատատակով մեր մեղկով մեր մեղկով մեր մեղկով մեր մեղքեքեքեքերու բերու բերու բերու բե´́́́ռն է որ կը թեռն է որ կը թեռն է որ կը թեռն է որ կը թեթեւցթեւցթեւցթեւցնենք, յանձնենք, յանձնենք, յանձնենք, յանձ----
նենենենելով սուրլով սուրլով սուրլով սուրբին ձեռբին ձեռբին ձեռբին ձեռքեքեքեքերուն եւ սուրրուն եւ սուրրուն եւ սուրրուն եւ սուրբին ձեռբին ձեռբին ձեռբին ձեռքեքեքեքերով զայն րով զայն րով զայն րով զայն 
դնեդնեդնեդնելով Քրիսլով Քրիսլով Քրիսլով Քրիստոտոտոտոսի խասի խասի խասի խաչաչաչաչափայփայփայփայտին ներտին ներտին ներտին ներքեւքեւքեւքեւ::::    

4.4.4.4.----    Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, ջոյ, ջոյ, ջոյ, սուրսուրսուրսուրբեբեբեբերը իրենց չարրը իրենց չարրը իրենց չարրը իրենց չարչաչաչաչարանրանրանրանքի օրիքի օրիքի օրիքի օրինանանանա----
կոկոկոկով եւ կեանվ եւ կեանվ եւ կեանվ եւ կեանքով եւ մաքով եւ մաքով եւ մաքով եւ մանանանանաւանդ իրենց ամւանդ իրենց ամւանդ իրենց ամւանդ իրենց ամբողջբողջբողջբողջ    կեանկեանկեանկեանքը քը քը քը 
մշտամշտամշտամշտաբարբարբարբարբառ աղօթբառ աղօթբառ աղօթբառ աղօթքի վեքի վեքի վեքի վերարարարածեծեծեծելով`մնալով`մնալով`մնալով`մնայուն բայուն բայուն բայուն բարերերերեխօսխօսխօսխօս----
ներ են մեներ են մեներ են մեներ են մեզի հազի հազի հազի համարմարմարմար::::    Եւ ՅաԵւ ՅաԵւ ՅաԵւ Յակոկոկոկոբոս Առաքբոս Առաքբոս Առաքբոս Առաքեալ կեալ կեալ կեալ կ’’’’ըսէ, թէ ըսէ, թէ ըսէ, թէ ըսէ, թէ 
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,,,,արարարարդադադադարի մը աղօթրի մը աղօթրի մը աղօթրի մը աղօթքը զօքը զօքը զօքը զօրարարարաւոր է` օգւոր է` օգւոր է` օգւոր է` օգնանանանակակակականունունունութիւն ընեթիւն ընեթիւն ընեթիւն ընե----
լու հալու հալու հալու համարմարմարմար» (5.16)» (5.16)» (5.16)» (5.16)::::    

Եթէ երԵթէ երԵթէ երԵթէ երբեք ոեբեք ոեբեք ոեբեք ոեւէ արւէ արւէ արւէ արդադադադարրրրի աղօթի աղօթի աղօթի աղօթքը զօքը զօքը զօքը զօրեղ է, օգրեղ է, օգրեղ է, օգրեղ է, օգնունունունու----
թիւն ընթիւն ընթիւն ընթիւն ընծածածածայեյեյեյելու հալու հալու հալու համար մեմար մեմար մեմար մեզի, ո~րքան աւեզի, ո~րքան աւեզի, ո~րքան աւեզի, ո~րքան աւելի զօլի զօլի զօլի զօրեղ պիրեղ պիրեղ պիրեղ պի----
տի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլան աղօթքլան աղօթքլան աղօթքլան աղօթքնենենեները անոնց, որոնք իրենց ամրը անոնց, որոնք իրենց ամրը անոնց, որոնք իրենց ամրը անոնց, որոնք իրենց ամբողջ բողջ բողջ բողջ 
կեանկեանկեանկեանքը մնաքը մնաքը մնաքը մնայուն բայուն բայուն բայուն բարերերերեխօխօխօխօսուսուսուսութեան վեթեան վեթեան վեթեան վերարարարածեծեծեծեցինցինցինցին::::    ԱյնԱյնԱյնԱյն----
պէս` ինչպէս` ինչպէս` ինչպէս` ինչպէս Մովպէս Մովպէս Մովպէս Մովսէս իր կեանսէս իր կեանսէս իր կեանսէս իր կեանքը իր ժոքը իր ժոքը իր ժոքը իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին մնադին մնադին մնադին մնա----
յուն բայուն բայուն բայուն բարերերերեխօխօխօխօսուսուսուսութեան վեթեան վեթեան վեթեան վերարարարածեց, մեծ Լուծեց, մեծ Լուծեց, մեծ Լուծեց, մեծ Լուսասասասաւուուուորիրիրիրիչը եչը եչը եչը ե´́́́ւ ւ ւ ւ 
իր տասիր տասիր տասիր տասնենենեներեք տարեք տարեք տարեք տարիրիրիրինենենեներու չարրու չարրու չարրու չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեներուն ընրուն ընրուն ընրուն ընթացթացթացթաց----
քին, Խոր Վիքին, Խոր Վիքին, Խոր Վիքին, Խոր Վիրարարարապին մէջ, եպին մէջ, եպին մէջ, եպին մէջ, ե´́́́ւ այւ այւ այւ այնունունունուհեհեհեհետեւ առատեւ առատեւ առատեւ առաքեքեքեքելալալալական կան կան կան 
կեանկեանկեանկեանքի ընքի ընքի ընքի ընթացթացթացթացքին, եքին, եքին, եքին, ե´́́́ւ ճգնոււ ճգնոււ ճգնոււ ճգնութեան իր օրեթեան իր օրեթեան իր օրեթեան իր օրերուն` իր րուն` իր րուն` իր րուն` իր 
մարմարմարմարմիմիմիմինը, իր կեաննը, իր կեաննը, իր կեաննը, իր կեանքը, իր հոքը, իր հոքը, իր հոքը, իր հոգին ամգին ամգին ամգին ամբողջ մնաբողջ մնաբողջ մնաբողջ մնայուն աղօթյուն աղօթյուն աղօթյուն աղօթ----
քիքիքիքի´́́́    վեվեվեվերարարարածեց, այդ աղօթծեց, այդ աղօթծեց, այդ աղօթծեց, այդ աղօթքով տեքով տեքով տեքով տեւաւաւաւական միջկան միջկան միջկան միջնորնորնորնորդուդուդուդութիւն թիւն թիւն թիւն 
ընեընեընեընելու հալու հալու հալու համար իր ժոմար իր ժոմար իր ժոմար իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին հաշդին հաշդին հաշդին հաշւոյն, այդ կեանւոյն, այդ կեանւոյն, այդ կեանւոյն, այդ կեանքով քով քով քով 
եւ իր աղօթքեւ իր աղօթքեւ իր աղօթքեւ իր աղօթքնենենեներով մնարով մնարով մնարով մնայուն պարյուն պարյուն պարյուն պարգեւգեւգեւգեւներ խնդրեներ խնդրեներ խնդրեներ խնդրելու հալու հալու հալու հա----
մար իր ժոմար իր ժոմար իր ժոմար իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի ամէն մէկ զաւդի ամէն մէկ զաւդի ամէն մէկ զաւդի ամէն մէկ զաւկին, ամէն տեկին, ամէն տեկին, ամէն տեկին, ամէն տեսասասասակի կի կի կի 
օգօգօգօգնանանանակակակականունունունութեան հաթեան հաթեան հաթեան համարմարմարմար::::    Եւ եթէ երԵւ եթէ երԵւ եթէ երԵւ եթէ երբեբեբեբեք ոեք ոեք ոեք ոեւէ հայր կը ւէ հայր կը ւէ հայր կը ւէ հայր կը 
լսէ իր զալսէ իր զալսէ իր զալսէ իր զաւակւակւակւակնենենեներուն փարուն փարուն փարուն փափափափափաքը եւ կը կաքը եւ կը կաքը եւ կը կաքը եւ կը կատատատատարէ, հարէ, հարէ, հարէ, հաւատւատւատւատ----
քի մեր հայքի մեր հայքի մեր հայքի մեր հայրը` Գրիրը` Գրիրը` Գրիրը` Գրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւուուուորիչ, որ իր չարրիչ, որ իր չարրիչ, որ իր չարրիչ, որ իր չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանք----
նենենեներու երրու երրու երրու երկունկունկունկունքով մեզ բոքով մեզ բոքով մեզ բոքով մեզ բոլորս ծնաւ Քրիսլորս ծնաւ Քրիսլորս ծնաւ Քրիսլորս ծնաւ Քրիստոտոտոտոսի հասի հասի հասի համար, մար, մար, մար, 
ի՞նչի՞նչի՞նչի՞նչպէս պիպէս պիպէս պիպէս պիտի չլսէ մեր բոտի չլսէ մեր բոտի չլսէ մեր բոտի չլսէ մեր բոլոլոլոլորին աղօթքրին աղօթքրին աղօթքրին աղօթքնենենեները, սրտերը, սրտերը, սրտերը, սրտե----
ռանդն մաղռանդն մաղռանդն մաղռանդն մաղթանքթանքթանքթանքներն ու ներն ու ներն ու ներն ու աղաաղաաղաաղաչանքչանքչանքչանքնենենեները, եւ ի՞նչրը, եւ ի՞նչրը, եւ ի՞նչրը, եւ ի՞նչպէս պէս պէս պէս 
չբաչբաչբաչբարերերերեխօխօխօխօսէ մեսէ մեսէ մեսէ մեզի հազի հազի հազի համար, մեմար, մեմար, մեմար, մեզի անհզի անհզի անհզի անհրարարարաժեշտ բոժեշտ բոժեշտ բոժեշտ բոլոր բալոր բալոր բալոր բա----
րիքրիքրիքրիքնենենեները խնդրերը խնդրերը խնդրերը խնդրելով Քրիսլով Քրիսլով Քրիսլով Քրիստոտոտոտոսէ եւ Հօրսէ եւ Հօրսէ եւ Հօրսէ եւ Հօրմէն, որմէն, որմէն, որմէն, որպէսպէսպէսպէսզի զի զի զի 
անոնցանոնցանոնցանոնցմով լեցմով լեցմով լեցմով լեցնէ այնէ այնէ այնէ այսօրսօրսօրսօրուան մեր կեանուան մեր կեանուան մեր կեանուան մեր կեանքը եւ առաջքը եւ առաջքը եւ առաջքը եւ առաջնորնորնորնոր----
դէդէդէդէ::::    

ԱրաԱրաԱրաԱրարարարարատի բարտի բարտի բարտի բարձունձունձունձունքին նստաւ տաքին նստաւ տաքին նստաւ տաքին նստաւ տապապապապանը Նոնը Նոնը Նոնը Նոյի. յի. յի. յի. 
այն տաայն տաայն տաայն տապապապապանը` որովնը` որովնը` որովնը` որով    ԱստԱստԱստԱստուած մարուած մարուած մարուած մարդոց փրկուդոց փրկուդոց փրկուդոց փրկութեան թեան թեան թեան 
նոր սենոր սենոր սենոր սերունդ մը ապարունդ մը ապարունդ մը ապարունդ մը ապահոհոհոհովեց աշվեց աշվեց աշվեց աշխարխարխարխարհինհինհինհին::::    Եւ այԵւ այԵւ այԵւ այսօր հասօր հասօր հասօր հա----
ւատւատւատւատքի ճշմարքի ճշմարքի ճշմարքի ճշմարտուտուտուտութիւնը կու գայ մեթիւնը կու գայ մեթիւնը կու գայ մեթիւնը կու գայ մեզի ուզի ուզի ուզի ուսուսուսուսուցացացացանենենենելու, որ լու, որ լու, որ լու, որ 
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ՀաՀաՀաՀայասյասյասյաստան աշտան աշտան աշտան աշխարխարխարխարհի մէջ նստաւ նահի մէջ նստաւ նահի մէջ նստաւ նահի մէջ նստաւ նաեւ երկեւ երկեւ երկեւ երկրորդ հորորդ հորորդ հորորդ հոգեգեգեգե----
ւոր տաւոր տաւոր տաւոր տապան մը, եւ այդ տապան մը, եւ այդ տապան մը, եւ այդ տապան մը, եւ այդ տապապապապանը, նը, նը, նը, ,,,,ապապապապրերերերեցուցուցուցուցիչցիչցիչցիչ» » » » տատատատա----
պապապապանը, հանը, հանը, հանը, հաւատւատւատւատքի եւ փրկուքի եւ փրկուքի եւ փրկուքի եւ փրկութեան մեր տաթեան մեր տաթեան մեր տաթեան մեր տապապապապանը` նոյնը` նոյնը` նոյնը` նոյ----
նինքն Գրինինքն Գրինինքն Գրինինքն Գրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւուուուորիչն է, ան` որ Հարիչն է, ան` որ Հարիչն է, ան` որ Հարիչն է, ան` որ Հայասյասյասյաստան ազտան ազտան ազտան ազ----
գի փրկուգի փրկուգի փրկուգի փրկութեան տաթեան տաթեան տաթեան տապանն էր, ան` որ Հայ ազպանն էր, ան` որ Հայ ազպանն էր, ան` որ Հայ ազպանն էր, ան` որ Հայ ազգի փրկուգի փրկուգի փրկուգի փրկու----
թեան տաթեան տաթեան տաթեան տապապապապանը կը մնայ նանը կը մնայ նանը կը մնայ նանը կը մնայ նաեւ այեւ այեւ այեւ այսօսօսօսօ´́́́րրրր::::    Եւ եթէ երԵւ եթէ երԵւ եթէ երԵւ եթէ երբեք բեք բեք բեք 
ԱրաԱրաԱրաԱրարարարարատի բարտի բարտի բարտի բարձունձունձունձունքին նստած առաքին նստած առաքին նստած առաքին նստած առաջին այն տաջին այն տաջին այն տաջին այն տապապապապա----
նին ոենին ոենին ոենին ոեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկուն ձեռկուն ձեռկուն ձեռկուն ձեռքը չհաքը չհաքը չհաքը չհասաւ բնաւ, եւ մեծ սուրբն սաւ բնաւ, եւ մեծ սուրբն սաւ բնաւ, եւ մեծ սուրբն սաւ բնաւ, եւ մեծ սուրբն 
իսկ, Յաիսկ, Յաիսկ, Յաիսկ, Յակոբ Մծբնայ Հայկոբ Մծբնայ Հայկոբ Մծբնայ Հայկոբ Մծբնայ Հայրարարարապեպեպեպետը, չկրցաւ բարձտը, չկրցաւ բարձտը, չկրցաւ բարձտը, չկրցաւ բարձրարարարանալ նալ նալ նալ 
մինմինմինմինչեւ Արաչեւ Արաչեւ Արաչեւ Արարարարարատի բարտի բարտի բարտի բարձունձունձունձունքին` այդ տաքին` այդ տաքին` այդ տաքին` այդ տապապապապանէն մանէն մանէն մանէն մա----
սունք մը եւ մասսունք մը եւ մասսունք մը եւ մասսունք մը եւ մասնիկ մը բենիկ մը բենիկ մը բենիկ մը բերերերերելու հալու հալու հալու համար իբմար իբմար իբմար իբրեւ օրհրեւ օրհրեւ օրհրեւ օրհնունունունու----
թիւն իր եկեթիւն իր եկեթիւն իր եկեթիւն իր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ եւ ժուոյ եւ ժուոյ եւ ժուոյ եւ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի կեանդի կեանդի կեանդի կեանքին մէջ, բայց քին մէջ, բայց քին մէջ, բայց քին մէջ, բայց 
մենք հոմենք հոմենք հոմենք հոգեգեգեգեււււոր այն երկոր այն երկոր այն երկոր այն երկրորդ տարորդ տարորդ տարորդ տապապապապանէն մանէն մանէն մանէն մասունք եւ սունք եւ սունք եւ սունք եւ 
մասմասմասմասնիկ ունիկ ունիկ ունիկ ունինք` բերնինք` բերնինք` բերնինք` բերուած եւ պարուած եւ պարուած եւ պարուած եւ պարգեւգեւգեւգեւուած մեուած մեուած մեուած մեզի Ասզի Ասզի Ասզի Աս----
տուծտուծտուծտուծմէմէմէմէ::::    ,,,,Սուրբ ԱջՍուրբ ԱջՍուրբ ԱջՍուրբ Աջ» » » » ուուուունինք իբնինք իբնինք իբնինք իբրեւ մարեւ մարեւ մարեւ մասունք, որով աստսունք, որով աստսունք, որով աստսունք, որով աստ----
ուաուաուաուածածածածային տեյին տեյին տեյին տեւաւաւաւական օրհկան օրհկան օրհկան օրհնունունունութիւն կը պարթիւն կը պարթիւն կը պարթիւն կը պարգեւգեւգեւգեւուի մեուի մեուի մեուի մեզիզիզիզի::::    

Այդ մնաԱյդ մնաԱյդ մնաԱյդ մնայուն օրհյուն օրհյուն օրհյուն օրհնունունունութեան գրաթեան գրաթեան գրաթեան գրաւաւաւաւակակակակա´́́́նն է որ այնն է որ այնն է որ այնն է որ այսօր սօր սօր սօր 
կը պարկը պարկը պարկը պարգեւգեւգեւգեւուի մեուի մեուի մեուի մեզի, երբ հոզի, երբ հոզի, երբ հոզի, երբ հոգեգեգեգեւոր այդ տաւոր այդ տաւոր այդ տաւոր այդ տապապապապանէն բերնէն բերնէն բերնէն բեր----
ուած կենուած կենուած կենուած կենդադադադանանանանարար մարար մարար մարար մասունսունսունսունքին արքին արքին արքին արտատատատաքին մէկ նշաքին մէկ նշաքին մէկ նշաքին մէկ նշանանանանա----
կը` սուրբ Աջը, սուրբ Գրիկը` սուրբ Աջը, սուրբ Գրիկը` սուրբ Աջը, սուրբ Գրիկը` սուրբ Աջը, սուրբ Գրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւուուուորիրիրիրիչի շաչի շաչի շաչի շառառառառաւիղ ւիղ ւիղ ւիղ 
մեր Հայմեր Հայմեր Հայմեր Հայրարարարապեպեպեպետին ձետին ձետին ձետին ձեռամբ` կը շրջի դարձռամբ` կը շրջի դարձռամբ` կը շրջի դարձռամբ` կը շրջի դարձեալ մեր ժոեալ մեր ժոեալ մեր ժոեալ մեր ժո----
ղողողողովուրվուրվուրվուրդի կեանդի կեանդի կեանդի կեանքին մէջ, բժշկուքին մէջ, բժշկուքին մէջ, բժշկուքին մէջ, բժշկութիւն դառթիւն դառթիւն դառթիւն դառնանանանալու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
մեր բոմեր բոմեր բոմեր բոլոլոլոլորին հորին հորին հորին հոգիգիգիգինենենեներուն եւ մարրուն եւ մարրուն եւ մարրուն եւ մարմինմինմինմիննենենեներուն, բայց մարուն, բայց մարուն, բայց մարուն, բայց մա----
նանանանաւանդ անւանդ անւանդ անւանդ անհահահահաւաւաւաւատուտուտուտութեաթեաթեաթեա´́́́ն արն արն արն արմատմատմատմատնենենեները բժշկերը բժշկերը բժշկերը բժշկելու հալու հալու հալու հա----
մար եւ մեմար եւ մեմար եւ մեմար եւ մեզի պարզի պարզի պարզի պարգեգեգեգեւեւեւեւելու հալու հալու հալու համար այն բամար այն բամար այն բամար այն բալալալալասասասասանը` որ նը` որ նը` որ նը` որ 
ներներներներքին, հոքին, հոքին, հոքին, հոգեգեգեգեկան խական խական խական խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւն կը պարթիւն կը պարթիւն կը պարթիւն կը պարգեգեգեգեւէ բուէ բուէ բուէ բոլոլոլոլորիս, րիս, րիս, րիս, 
կկկկ’’’’ամամամամրապնրապնրապնրապնդէ մեզ բոդէ մեզ բոդէ մեզ բոդէ մեզ բոլորս մեր կլորս մեր կլորս մեր կլորս մեր կեանեանեանեանքեքեքեքերուն մէջ, եւ այս րուն մէջ, եւ այս րուն մէջ, եւ այս րուն մէջ, եւ այս 
աշաշաշաշխարխարխարխարհի բոհի բոհի բոհի բոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի հոկի հոկի հոկի հոսանքսանքսանքսանքնենենեներուն, փորրուն, փորրուն, փորրուն, փորձանքձանքձանքձանքնենենենե----
րուն եւ դժուարուն եւ դժուարուն եւ դժուարուն եւ դժուարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն դիրուն դիրուն դիրուն դիմաց անմաց անմաց անմաց անսասասասասասասասանունունունութիւն թիւն թիւն թիւն 
կու տայ մեկու տայ մեկու տայ մեկու տայ մեզի, Հազի, Հազի, Հազի, Հայասյասյասյաստան աշտան աշտան աշտան աշխարխարխարխարհի մեր լեռհի մեր լեռհի մեր լեռհի մեր լեռնենենեներուն րուն րուն րուն 
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կակակակապեպեպեպելով մեր գոլով մեր գոլով մեր գոլով մեր գոյույույույութիւնը եւ մեզ անոնց պէս ամթիւնը եւ մեզ անոնց պէս ամթիւնը եւ մեզ անոնց պէս ամթիւնը եւ մեզ անոնց պէս ամրարարարակուռ կուռ կուռ կուռ 
դարձդարձդարձդարձնենենենելով սփլով սփլով սփլով սփիւռքիւռքիւռքիւռքեան այս ափեեան այս ափեեան այս ափեեան այս ափերուն, տերուն, տերուն, տերուն, տեւաւաւաւական օրհկան օրհկան օրհկան օրհ----
նունունունութիւն, տեթիւն, տեթիւն, տեթիւն, տեւաւաւաւական աղօթք ու տեկան աղօթք ու տեկան աղօթք ու տեկան աղօթք ու տեւաւաւաւական բական բական բական բարերերերեխօխօխօխօսուսուսուսու----
թիւն դառթիւն դառթիւն դառթիւն դառնանանանալով մելով մելով մելով մեզի հազի հազի հազի համար ընդմար ընդմար ընդմար ընդմիշտմիշտմիշտմիշտ::::    

    ԱյԱյԱյԱյսօր, անսօր, անսօր, անսօր, անգամ մը եւս գագամ մը եւս գագամ մը եւս գագամ մը եւս գա´́́́նք այդ սուրբ տանք այդ սուրբ տանք այդ սուրբ տանք այդ սուրբ տապապապապանին նին նին նին 
եւ այդ սուրբ մաեւ այդ սուրբ մաեւ այդ սուրբ մաեւ այդ սուրբ մասունսունսունսունքին առքին առքին առքին առջեւ խոջեւ խոջեւ խոջեւ խոնարնարնարնարհեհեհեհելու եւ երկրլու եւ երկրլու եւ երկրլու եւ երկր----
պապապապագուգուգուգութեամբ համթեամբ համթեամբ համթեամբ համբուբուբուբուրերերերելլլլու զայն, հաու զայն, հաու զայն, հաու զայն, հաւաւաւաւատատատատալով որ անով լով որ անով լով որ անով լով որ անով 
է որ Աստէ որ Աստէ որ Աստէ որ Աստուած մեզ կուած մեզ կուած մեզ կուած մեզ կ’’’’օրհօրհօրհօրհնէ, Աստնէ, Աստնէ, Աստնէ, Աստուած է որ մեր մէջ կը ուած է որ մեր մէջ կը ուած է որ մեր մէջ կը ուած է որ մեր մէջ կը 
բնաբնաբնաբնակի, ինչկի, ինչկի, ինչկի, ինչպէս իջաւ եւ բնապէս իջաւ եւ բնապէս իջաւ եւ բնապէս իջաւ եւ բնակեկեկեկեցաւ այդ սուրբ տացաւ այդ սուրբ տացաւ այդ սուրբ տացաւ այդ սուրբ տապապապապա----
նին, այդ սուրբ մարմնին, այդ սուրբ մարմնին, այդ սուրբ մարմնին, այդ սուրբ մարմնին եւ հոգինին եւ հոգինին եւ հոգինին եւ հոգիին մէջ, անոր շնորին մէջ, անոր շնորին մէջ, անոր շնորին մէջ, անոր շնորհեհեհեհե----
լով իր ամելով իր ամելով իր ամելով իր ամենանանանալից պարլից պարլից պարլից պարգեւգեւգեւգեւնենենեները որոնք այրը որոնք այրը որոնք այրը որոնք այսօր մեսօր մեսօր մեսօր մե´́́́րը կրը կրը կրը կ’’’’ըլըլըլըլ----
լան, անոր հալան, անոր հալան, անոր հալան, անոր հաւատւատւատւատքի զաքի զաքի զաքի զաւակւակւակւակնենենեներուն, զայն տօրուն, զայն տօրուն, զայն տօրուն, զայն տօնողնողնողնողնենենեներուն րուն րուն րուն 
եւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիստոտոտոտոսի` մեր Տիսի` մեր Տիսի` մեր Տիսի` մեր Տիրոջ կենրոջ կենրոջ կենրոջ կենդադադադանանանանարար երկրար երկրար երկրար երկրորդ րորդ րորդ րորդ 
գալստգալստգալստգալստեան սպաեան սպաեան սպաեան սպասողսողսողսողնենենեներուս եւ փրկուրուս եւ փրկուրուս եւ փրկուրուս եւ փրկութեան ժաթեան ժաթեան ժաթեան ժառանռանռանռան----
գորդգորդգորդգորդնենենեներուսրուսրուսրուս::::    
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ՔԱՀԱՆԱՅՔԱՀԱՆԱՅՔԱՀԱՆԱՅՔԱՀԱՆԱՅ    ՔՐԻՍՏՈՍԻՔՐԻՍՏՈՍԻՔՐԻՍՏՈՍԻՔՐԻՍՏՈՍԻ    

    
,,,,ՅիՅիՅիՅիշեշեշեշեցուցուցուցուցացացացանեմ քեզ արնեմ քեզ արնեմ քեզ արնեմ քեզ արծարծարծարծար----

ծել զշնորհսն Ասծել զշնորհսն Ասծել զշնորհսն Ասծել զշնորհսն Աստուտուտուտուծոյ, որ են ի ծոյ, որ են ի ծոյ, որ են ի ծոյ, որ են ի 
քեզ ի ձեռքեզ ի ձեռքեզ ի ձեռքեզ ի ձեռնադնադնադնադրուրուրուրութթթթեեեենէ իմնէ իմնէ իմնէ իմմէմէմէմէ»»»»::::        

((((Բ.Տմ 1.6)Բ.Տմ 1.6)Բ.Տմ 1.6)Բ.Տմ 1.6)    
    
,,,,ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածային եւ երկյին եւ երկյին եւ երկյին եւ երկնանանանաւոր շնորհքւոր շնորհքւոր շնորհքւոր շնորհք»»»»ը անը անը անը անգամ մը գամ մը գամ մը գամ մը 

եւս, այեւս, այեւս, այեւս, այսօր, այս պասօր, այս պասօր, այս պասօր, այս պահուն,հուն,հուն,հուն,    իջաւ եւ լեիջաւ եւ լեիջաւ եւ լեիջաւ եւ լեցուց Քրիսցուց Քրիսցուց Քրիսցուց Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
Սուրբ ԵկեՍուրբ ԵկեՍուրբ ԵկեՍուրբ Եկեղեղեղեղեցինցինցինցին    եւ մաեւ մաեւ մաեւ մանանանանաւանդ Հայց. Առաւանդ Հայց. Առաւանդ Հայց. Առաւանդ Հայց. Առաքեքեքեքելալալալական կան կան կան 
եկեեկեեկեեկեղեցղեցղեցղեցւոյ այս փաւոյ այս փաւոյ այս փաւոյ այս փառառառառաւոր կաւոր կաւոր կաւոր կամարմարմարմարնենենեներըրըրըրը::::    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածային յին յին յին 
եւ երկեւ երկեւ երկեւ երկնանանանաւորւորւորւոր    շնորհշնորհշնորհշնորհքըքըքըքը, , , , այայայայսօր, անսօր, անսօր, անսօր, անգամ մը եւս իր կոգամ մը եւս իր կոգամ մը եւս իր կոգամ մը եւս իր կոչը չը չը չը 
լսելսելսելսելի դարլի դարլի դարլի դարձուց, եւ կոձուց, եւ կոձուց, եւ կոձուց, եւ կոչեց Կաչեց Կաչեց Կաչեց Կարօ Սարրօ Սարրօ Սարրօ Սարկակակակաւաւաւաւագը գը գը գը ,,,,Ի սարԻ սարԻ սարԻ սարկակակակա----
ւաւաւաւագուգուգուգութեթեթեթենէ ի քանէ ի քանէ ի քանէ ի քահահահահանանանանայույույույութիւնթիւնթիւնթիւն»»»»::::    Եւ այԵւ այԵւ այԵւ այսօր մենք բոսօր մենք բոսօր մենք բոսօր մենք բոլորս, լորս, լորս, լորս, 
այս սուրբ եկեայս սուրբ եկեայս սուրբ եկեայս սուրբ եկեղեղեղեղեցին, եցին, եցին, եցին, ե´́́́ւ պաշւ պաշւ պաշւ պաշտօտօտօտօնէնէնէնէուուուութիւն, եթիւն, եթիւն, եթիւն, ե´́́́ւ ժու ժու ժու ժողողողողո----
վուրդ, հովուրդ, հովուրդ, հովուրդ, հոգեգեգեգեւոր ցնծոււոր ցնծոււոր ցնծոււոր ցնծութեան մէջ ենքթեան մէջ ենքթեան մէջ ենքթեան մէջ ենք::::    ՀոՀոՀոՀոգեգեգեգեւոր ոււոր ոււոր ոււոր ուրարարարախուխուխուխու----
թեան պահ մըն է որ կթեան պահ մըն է որ կթեան պահ մըն է որ կթեան պահ մըն է որ կ’’’’ապապապապրինք, անոր հարինք, անոր հարինք, անոր հարինք, անոր համար՝մար՝մար՝մար՝    որ Ասոր Ասոր Ասոր Աս----
տուտուտուտուծոյ Սուրբ Հոծոյ Սուրբ Հոծոյ Սուրբ Հոծոյ Սուրբ Հոգին իր կենգին իր կենգին իր կենգին իր կենդադադադանանանանարար զօրար զօրար զօրար զօրուրուրուրութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
եկաւ լեցեկաւ լեցեկաւ լեցեկաւ լեցնենենենելու Քրիսլու Քրիսլու Քրիսլու Քրիստոտոտոտոսի Սուրբ Եկեսի Սուրբ Եկեսի Սուրբ Եկեսի Սուրբ Եկեղեղեղեղեցին եւ մեզ բոցին եւ մեզ բոցին եւ մեզ բոցին եւ մեզ բո----
լորս, Սուրբ Գրիլորս, Սուրբ Գրիլորս, Սուրբ Գրիլորս, Սուրբ Գրիգոր Նագոր Նագոր Նագոր Նարերերերեկացիի բակացիի բակացիի բակացիի բառեռեռեռերով՝ անրով՝ անրով՝ անրով՝ անգամ մը գամ մը գամ մը գամ մը 
եւս եւս եւս եւս ,,,,ձեռձեռձեռձեռնադնադնադնադրերերերելով առաքլով առաքլով առաքլով առաքեալեալեալեալներ,ներ,ներ,ներ,    ներշններշններշններշնչեչեչեչելովլովլովլով    մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէ----
ներ, պատներ, պատներ, պատներ, պատրասրասրասրաստետետետելով վարլով վարլով վարլով վարդադադադապետպետպետպետներ, բաներ, բաներ, բաներ, բանանանանալով համր լով համր լով համր լով համր 
շրթունքշրթունքշրթունքշրթունքնենենեներըրըրըրը----    զազազազանոնք իր Խօսնոնք իր Խօսնոնք իր Խօսնոնք իր Խօսքին քաքին քաքին քաքին քարորորորոզուզուզուզութեան ճարթեան ճարթեան ճարթեան ճար----
տատատատարարարարախօս շրթներ դարձխօս շրթներ դարձխօս շրթներ դարձխօս շրթներ դարձնենենենելու հալու հալու հալու համարմարմարմար----    եւ բաեւ բաեւ բաեւ բանանանանալու հալու հալու հալու հա----
մար փակմար փակմար փակմար փակուած խուլ ականջուած խուլ ականջուած խուլ ականջուած խուլ ականջնենենեներըրըրըրը»»»» ( ( ( (Բան ԼԴ.Բ)Բան ԼԴ.Բ)Բան ԼԴ.Բ)Բան ԼԴ.Բ)::::    

ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ այրեւ այրեւ այրեւ այսօր մեր սիրսօր մեր սիրսօր մեր սիրսօր մեր սիրտետետետերը կրը կրը կրը կ’’’’արարարարբեբեբեբենան այնան այնան այնան այս անս անս անս ան----
նիւնիւնիւնիւթաթաթաթական, երկկան, երկկան, երկկան, երկնանանանահամ եւ աստհամ եւ աստհամ եւ աստհամ եւ աստուաուաուաուածահծահծահծահրաշ գինիրաշ գինիրաշ գինիրաշ գինիով որ ով որ ով որ ով որ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտո´́́́ս միայն կրնայ պարս միայն կրնայ պարս միայն կրնայ պարս միայն կրնայ պարգեգեգեգեւել եւ ահա վերսւել եւ ահա վերսւել եւ ահա վերսւել եւ ահա վերստին տին տին տին 
կկկկ’’’’ընընընընծածածածայէ իր Ս. Եկեյէ իր Ս. Եկեյէ իր Ս. Եկեյէ իր Ս. Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին՝ այս աշին՝ այս աշին՝ այս աշին՝ այս աշխարխարխարխարհի ջուհի ջուհի ջուհի ջուրէն առրէն առրէն առրէն առ----
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նենենենելով եւ զայն աստլով եւ զայն աստլով եւ զայն աստլով եւ զայն աստուաուաուաուածածածածահամ անոյշ գինիի փոհամ անոյշ գինիի փոհամ անոյշ գինիի փոհամ անոյշ գինիի փոխարխարխարխարկեկեկեկե----
լովլովլովլով::::    Քիչ առաջ ձեր բոՔիչ առաջ ձեր բոՔիչ առաջ ձեր բոՔիչ առաջ ձեր բոլոլոլոլորին աչրին աչրին աչրին աչքեքեքեքերուն առրուն առրուն առրուն առջեւ անջեւ անջեւ անջեւ անգամ մը գամ մը գամ մը գամ մը 
եւս հրաեւս հրաեւս հրաեւս հրաշաշաշաշալի այդ փոլի այդ փոլի այդ փոլի այդ փոխարխարխարխարկուկուկուկումը տեմը տեմը տեմը տեղի ուղի ուղի ուղի ունենենենեցաւ, երբ իր ցաւ, երբ իր ցաւ, երբ իր ցաւ, երբ իր 
սրբասրբասրբասրբազան կոզան կոզան կոզան կոչով Կաչով Կաչով Կաչով Կարօ Սարրօ Սարրօ Սարրօ Սարկակակակաւաւաւաւագը իր հին ինքգը իր հին ինքգը իր հին ինքգը իր հին ինքնունունունու----
թիւնը թօթիւնը թօթիւնը թօթիւնը թօթաթաթաթափեփեփեփելով դարլով դարլով դարլով դարձաւ նոձաւ նոձաւ նոձաւ նո´́́́ր արար արար արար արարած, դարրած, դարրած, դարրած, դարձաւ ձաւ ձաւ ձաւ 
նոնոնոնո՜՜՜՜ր մարդ, դարր մարդ, դարր մարդ, դարր մարդ, դարձաւ ձաւ ձաւ ձաւ Տէր ՄեղՏէր ՄեղՏէր ՄեղՏէր Մեղրիկ Քարիկ Քարիկ Քարիկ Քահահահահանայնայնայնայ::::        

Եւ հիԵւ հիԵւ հիԵւ հիմա, այս սրբամա, այս սրբամա, այս սրբամա, այս սրբազան պազան պազան պազան պահուն, ես իմ խօսհուն, ես իմ խօսհուն, ես իմ խօսհուն, ես իմ խօսքեքեքեքերս րս րս րս 
կկկկ’’’’ուղուղուղուղղեմ իրեն, նորղեմ իրեն, նորղեմ իրեն, նորղեմ իրեն, նորընընընընծայ քածայ քածայ քածայ քահահահահանանանանային Ասյին Ասյին Ասյին Աստուտուտուտուծոյ եւ մեր ծոյ եւ մեր ծոյ եւ մեր ծոյ եւ մեր 
Ս. ԵկեՍ. ԵկեՍ. ԵկեՍ. Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ, իրեն ըսեւոյ, իրեն ըսեւոյ, իրեն ըսեւոյ, իրեն ըսելու հալու հալու հալու համար.մար.մար.մար.----    

ՀիՀիՀիՀիմա, որ Քրիսմա, որ Քրիսմա, որ Քրիսմա, որ Քրիստոտոտոտոսի կոսի կոսի կոսի կոչով դարչով դարչով դարչով դարձար ձար ձար ձար ուուուուրարարարախախախախարար րար րար րար 
եւ անուեւ անուեւ անուեւ անուշաշաշաշարար գիրար գիրար գիրար գինի,նի,նի,նի,    մխիմխիմխիմխիթաթաթաթարերերերելու, զօլու, զօլու, զօլու, զօրացրացրացրացնենենենելու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
քաղցքաղցքաղցքաղցրացրացրացրացնենենենելու հալու հալու հալու համար կեանմար կեանմար կեանմար կեանքը բոքը բոքը բոքը բոլոլոլոլո´́́́ր անոնց որոնք ր անոնց որոնք ր անոնց որոնք ր անոնց որոնք 
այսայսայսայս    աշաշաշաշխարխարխարխարհի տահի տահի տահի տառառառառապանպանպանպանքը կքը կքը կքը կ’’’’ապապապապրին ամէն օր,րին ամէն օր,րին ամէն օր,րին ամէն օր,    

ՀիՀիՀիՀիմա, որ Քրիսմա, որ Քրիսմա, որ Քրիսմա, որ Քրիստոտոտոտոսի ձայսի ձայսի ձայսի ձայնով դարնով դարնով դարնով դարձար ձար ձար ձար հահահահամեմեմեմեմիչ աղ,միչ աղ,միչ աղ,միչ աղ,    
հահահահամեմեմեմեմեմեմեմելու հալու հալու հալու համար դառմար դառմար դառմար դառնունունունութեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցուած հոուած հոուած հոուած հոգիգիգիգինենենեները րը րը րը 
մարմարմարմարդոց եւ համ տադոց եւ համ տադոց եւ համ տադոց եւ համ տալու անոնց կեանլու անոնց կեանլու անոնց կեանլու անոնց կեանքին,քին,քին,քին,    

ՀիՀիՀիՀիմա, որ Քրիսմա, որ Քրիսմա, որ Քրիսմա, որ Քրիստոս իր ձայտոս իր ձայտոս իր ձայտոս իր ձայնով եւ իր օրինով եւ իր օրինով եւ իր օրինով եւ իր օրինանանանակով քեզ կով քեզ կով քեզ կով քեզ 
կոկոկոկոչեց իբչեց իբչեց իբչեց իբրեւ րեւ րեւ րեւ ճաճաճաճառառառառագայգայգայգայթող լոյսթող լոյսթող լոյսթող լոյս, , , , որորորորպէսպէսպէսպէսզի լուզի լուզի լուզի լուսասասասաւուուուորես րես րես րես 
մարմարմարմարդոց խադոց խադոց խադոց խաւաւաւաւարած սիրրած սիրրած սիրրած սիրտետետետերը եւ յարը եւ յարը եւ յարը եւ յագեցգեցգեցգեցնես անոնց պանես անոնց պանես անոնց պանես անոնց պա----
պապապապակած միտկած միտկած միտկած միտքեքեքեքերը ասրը ասրը ասրը աստուատուատուատուածածածածային ճշմարյին ճշմարյին ճշմարյին ճշմարտուտուտուտութեամբ,թեամբ,թեամբ,թեամբ,    

Կը յիԿը յիԿը յիԿը յիշեցշեցշեցշեցնեմ, որ մնանեմ, որ մնանեմ, որ մնանեմ, որ մնայուն կերյուն կերյուն կերյուն կերպով, տեպով, տեպով, տեպով, տեւաւաւաւաբար արբար արբար արբար ար----
ծարծարծարծարծես քու մէջդ այն շնորհծես քու մէջդ այն շնորհծես քու մէջդ այն շնորհծես քու մէջդ այն շնորհքը որ այս պաքը որ այս պաքը որ այս պաքը որ այս պահուն ձեռհուն ձեռհուն ձեռհուն ձեռնադնադնադնադ----
րուրուրուրութեամբ Աստթեամբ Աստթեամբ Աստթեամբ Աստոոոուած շնորւած շնորւած շնորւած շնորհեց քեհեց քեհեց քեհեց քեզիզիզիզի::::    Այդ շնորհԱյդ շնորհԱյդ շնորհԱյդ շնորհքը մարքը մարքը մարքը մար----
դուս մէջ կդուս մէջ կդուս մէջ կդուս մէջ կ’’’’աճի ու կաճի ու կաճի ու կաճի ու կ’’’’առաառաառաառատատատատանայ՝ մարնայ՝ մարնայ՝ մարնայ՝ մարդուն ճիդուն ճիդուն ճիդուն ճիգին եւ աշգին եւ աշգին եւ աշգին եւ աշ----
խախախախատանտանտանտանքին յաքին յաքին յաքին յարարարարաբեբեբեբերարարարաբարբարբարբար::::    Եւ ես կԵւ ես կԵւ ես կԵւ ես կ’’’’աղօաղօաղօաղօթեմ որ անիթեմ որ անիթեմ որ անիթեմ որ անիկա կա կա կա 
տետետետեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն աղրէն աղրէն աղրէն աղբիւբիւբիւբիւրարարարանանանանա՜՜՜՜յ քու մէջդ եւ առայ քու մէջդ եւ առայ քու մէջդ եւ առայ քու մէջդ եւ առատատատատանայ, նայ, նայ, նայ, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստուած զայն պարուած զայն պարուած զայն պարուած զայն պարգեգեգեգեւեւեւեւելով մելով մելով մելով մեզի՝ միզի՝ միզի՝ միզի՝ միաաաաժաժաժաժա----
մմմմաաաանակ կը յինակ կը յինակ կը յինակ կը յիշեցշեցշեցշեցնէ թէ անինէ թէ անինէ թէ անինէ թէ անիկա կը նմակա կը նմակա կը նմակա կը նմանի այն քաննի այն քաննի այն քաննի այն քանքաքաքաքա----
րին, այն տարին, այն տարին, այն տարին, այն տաղանղանղանղանդին որ մեդին որ մեդին որ մեդին որ մեզի կը տրուի ոզի կը տրուի ոզի կը տրուի ոզի կը տրուի ո´́́́չ թէ որչ թէ որչ թէ որչ թէ որպէսպէսպէսպէսզի զի զի զի 
զայն ծրազայն ծրազայն ծրազայն ծրարենք ու թարենք ու թարենք ու թարենք ու թաղենք մեր մէջ, այլ որղենք մեր մէջ, այլ որղենք մեր մէջ, այլ որղենք մեր մէջ, այլ որպէսպէսպէսպէսզի զայն զի զայն զի զայն զի զայն 
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իբիբիբիբրեւ կենրեւ կենրեւ կենրեւ կենդադադադանի աւանդ տանք այս աշնի աւանդ տանք այս աշնի աւանդ տանք այս աշնի աւանդ տանք այս աշխարխարխարխարհի սեհի սեհի սեհի սեղաղաղաղանանանանա----
ւորւորւորւորնենենեներուն որրուն որրուն որրուն որպէսպէսպէսպէսզի անիզի անիզի անիզի անիկա բազմակա բազմակա բազմակա բազմապատկպատկպատկպատկուի, առուի, առուի, առուի, առաաաաւեւեւեւե----
լու, եւ երբլու, եւ երբլու, եւ երբլու, եւ երբոր մեր Տէոր մեր Տէոր մեր Տէոր մեր Տէրը՝ Յիրը՝ Յիրը՝ Յիրը՝ Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոս, Եկետոս, Եկետոս, Եկետոս, Եկեղեղեղեղեցւոյ ցւոյ ցւոյ ցւոյ 
ՀովՀովՀովՀովուաուաուաուապեպեպեպետը, կրկին երետը, կրկին երետը, կրկին երետը, կրկին երեւի եւ հաւի եւ հաւի եւ հաւի եւ համամամամարարարարատուուտուուտուուտուութեան թեան թեան թեան 
կանկանկանկանչէ քեզ՝ Ասչէ քեզ՝ Ասչէ քեզ՝ Ասչէ քեզ՝ Աստուտուտուտուծոյ Եկեծոյ Եկեծոյ Եկեծոյ Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ նոր տնտեսդ, զայն տուոյ նոր տնտեսդ, զայն տուոյ նոր տնտեսդ, զայն տուոյ նոր տնտեսդ, զայն տո----
կոկոկոկոսով եւ աւելիսով եւ աւելիսով եւ աւելիսով եւ աւելիով վեով վեով վեով վերարարարադարձդարձդարձդարձնես քու Տինես քու Տինես քու Տինես քու Տիրոջդրոջդրոջդրոջդ::::    Կը յիԿը յիԿը յիԿը յիշեցշեցշեցշեց----
նեմ,նեմ,նեմ,նեմ,    որ այդ շնորհոր այդ շնորհոր այդ շնորհոր այդ շնորհքին մաքին մաքին մաքին մասին մտասին մտասին մտասին մտածես տեծես տեծես տեծես տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն. րէն. րէն. րէն. 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի իսկ բասի իսկ բասի իսկ բասի իսկ բացատցատցատցատրուրուրուրութեամբ՝ գիտթեամբ՝ գիտթեամբ՝ գիտթեամբ՝ գիտնաս որ նաս որ նաս որ նաս որ ,,,,Ով որ Ով որ Ով որ Ով որ 
ուուուունի, անոր պինի, անոր պինի, անոր պինի, անոր պիտի տրուի աւելիտի տրուի աւելիտի տրուի աւելիտի տրուի աւելիով, իսկ ով որ չուով, իսկ ով որ չուով, իսկ ով որ չուով, իսկ ով որ չունի՝նի՝նի՝նի՝    ուուուու----
նենենենեցածն ալ իրցածն ալ իրցածն ալ իրցածն ալ իրմէ պիմէ պիմէ պիմէ պիտի առնտի առնտի առնտի առնուիուիուիուի» » » » (Մտ 13.12)(Մտ 13.12)(Մտ 13.12)(Մտ 13.12)::::    Ով որ կը Ով որ կը Ով որ կը Ով որ կը 
պապապապահէ իր ստահէ իր ստահէ իր ստահէ իր ստացած շնորհցած շնորհցած շնորհցած շնորհքը եւ գորքը եւ գորքը եւ գորքը եւ գործի կը լծէ զայն, անիծի կը լծէ զայն, անիծի կը լծէ զայն, անիծի կը լծէ զայն, անի----
կա կը բազկա կը բազկա կը բազկա կը բազմամամամանայ անոր նայ անոր նայ անոր նայ անոր մէջ եւ կմէջ եւ կմէջ եւ կմէջ եւ կ’’’’առաառաառաառատատատատանայ.նայ.նայ.նայ.    իսկ իսկ իսկ իսկ ,,,,ով ով ով ով 
որ չուոր չուոր չուոր չունինինինի»,»,»,»,    այայայայսինքն ով որ զայն գորսինքն ով որ զայն գորսինքն ով որ զայն գորսինքն ով որ զայն գործի չի վեծի չի վեծի չի վեծի չի վերարարարածեր, անծեր, անծեր, անծեր, անկէ կէ կէ կէ 
իր ուիր ուիր ուիր ունենենենեցածն ալ կցածն ալ կցածն ալ կցածն ալ կ’’’’առնառնառնառնուիուիուիուի::::    

Այս պաԱյս պաԱյս պաԱյս պահուն կը յիհուն կը յիհուն կը յիհուն կը յիշեցշեցշեցշեցնեմ քենեմ քենեմ քենեմ քեզի քազի քազի քազի քանի մը ճշմարնի մը ճշմարնի մը ճշմարնի մը ճշմարտուտուտուտու----
թիւնթիւնթիւնթիւններ, որոնք քաներ, որոնք քաներ, որոնք քաներ, որոնք քահահահահանանանանայայայայական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի կոչքի կոչքի կոչքի կոչման յատման յատման յատման յատ----
կակակականիշնիշնիշնիշնենենեները կը կազրը կը կազրը կը կազրը կը կազմենմենմենմեն::::    
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Արդ,Արդ,Արդ,Արդ,    յիյիյիյիշէշէշէշէ´́́́, , , , առաառաառաառաջին հերջին հերջին հերջին հերթին, որ աստթին, որ աստթին, որ աստթին, որ աստուաուաուաուածածածածային կոյին կոյին կոյին կո----

չուչուչուչումով այս պամով այս պամով այս պամով այս պահունհունհունհուն    դուն նոդուն նոդուն նոդուն նո´́́́ր կերր կերր կերր կերպով դարպով դարպով դարպով դարձարձարձարձար    ԲԱԲԱԲԱԲԱ----
ՆԻՆ ԱՇԱՆԻՆ ԱՇԱՆԻՆ ԱՇԱՆԻՆ ԱՇԱԿԵՐՏԿԵՐՏԿԵՐՏԿԵՐՏ::::    ՄինՄինՄինՄինչեւ հիչեւ հիչեւ հիչեւ հիմա աշամա աշամա աշամա աշակերտ էիր՝ Դպրեկերտ էիր՝ Դպրեկերտ էիր՝ Դպրեկերտ էիր՝ Դպրե----
վանքվանքվանքվանքեան կեանեան կեանեան կեանեան կեանքի հասքի հասքի հասքի հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    ԱյնԱյնԱյնԱյնտեղ առիր տեղ առիր տեղ առիր տեղ առիր 
քու ուքու ուքու ուքու ուսումդ, այնսումդ, այնսումդ, այնսումդ, այնտեղ առիր ծատեղ առիր ծատեղ առիր ծատեղ առիր ծանօնօնօնօթութութութութեանց որոշ պաթեանց որոշ պաթեանց որոշ պաթեանց որոշ պա----
շար մը, այնշար մը, այնշար մը, այնշար մը, այնտեղտեղտեղտեղ    նանանանաեւ ուեւ ուեւ ուեւ ուսար այն ճշմարսար այն ճշմարսար այն ճշմարսար այն ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները րը րը րը 
որոնք մեր հաորոնք մեր հաորոնք մեր հաորոնք մեր հաւատւատւատւատքին եւ կեանքին եւ կեանքին եւ կեանքին եւ կեանքին կը վեքին կը վեքին կը վեքին կը վերարարարաբեբեբեբերէրէրէրէինինինին::::    
Բայց իսԲայց իսԲայց իսԲայց իսկակակակական հասկան հասկան հասկան հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեամբ հիթեամբ հիթեամբ հիթեամբ հի´́́́մա է որ դարմա է որ դարմա է որ դարմա է որ դար----
ձար ԲԱձար ԲԱձար ԲԱձար ԲԱՆին աշաՆին աշաՆին աշաՆին աշակերտ, հիկերտ, հիկերտ, հիկերտ, հիմա է որ դարմա է որ դարմա է որ դարմա է որ դարձար Ասձար Ասձար Ասձար Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
գանգանգանգանձեձեձեձերուն, հին եւ նոր գանրուն, հին եւ նոր գանրուն, հին եւ նոր գանրուն, հին եւ նոր գանձեձեձեձերուն իսրուն իսրուն իսրուն իսկակակակական տնտես եւ կան տնտես եւ կան տնտես եւ կան տնտես եւ 
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դպիր, եւդպիր, եւդպիր, եւդպիր, եւ    մամամամատատատատակակակակարարարարարը այդ գանրը այդ գանրը այդ գանրը այդ գանձեձեձեձերուն, որոնք վարուն, որոնք վարուն, որոնք վարուն, որոնք վաղը ղը ղը ղը 
պիպիպիպիտի մատի մատի մատի մատատատատակակակակարարարարարես մեր ժորես մեր ժորես մեր ժորես մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդիդիդիդի    կեանկեանկեանկեանքին մէջ քին մէջ քին մէջ քին մէջ 
առաառաառաառատօտօտօտօրէն, Հին եւ Նոր Կտարէն, Հին եւ Նոր Կտարէն, Հին եւ Նոր Կտարէն, Հին եւ Նոր Կտակակակակարարարարանէն քանէն քանէն քանէն քաղեղեղեղելով զալով զալով զալով զա----
նոնք եւ մեր ժոնոնք եւ մեր ժոնոնք եւ մեր ժոնոնք եւ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի հադի հադի հադի հաւատւատւատւատքի փորքի փորքի փորքի փորձաձաձաձառուռուռուռութեան թեան թեան թեան 
պրիսպրիսպրիսպրիսմամամամակէն անկէն անկէն անկէն անցուցուցուցուցած՝ վեցած՝ վեցած՝ վեցած՝ վերարարարադարձըդարձըդարձըդարձընես մեր ժոնես մեր ժոնես մեր ժոնես մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուր----
դդդդի այի այի այի այսօրսօրսօրսօրուան կեանուան կեանուան կեանուան կեանքին, իբքին, իբքին, իբքին, իբրեւ աստրեւ աստրեւ աստրեւ աստուաուաուաուածածածածային լոյս եւ յին լոյս եւ յին լոյս եւ յին լոյս եւ 
գիգիգիգիտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւն::::    

Բայց այս պաԲայց այս պաԲայց այս պաԲայց այս պահուն կհուն կհուն կհուն կ’’’’ուուուուզեմ որ յիզեմ որ յիզեմ որ յիզեմ որ յիշես թէ ԲԱշես թէ ԲԱշես թէ ԲԱշես թէ ԲԱՆին եւ Նին եւ Նին եւ Նին եւ 
ԱւեԱւեԱւեԱւետատատատարարարարանին աշանին աշանին աշանին աշակերտ ըլկերտ ըլկերտ ըլկերտ ըլլալ կը նշալալ կը նշալալ կը նշալալ կը նշանանանանակէ.կէ.կէ.կէ.----    

1. 1. 1. 1. Ամէն բաԱմէն բաԱմէն բաԱմէն բանէ առաջ՝ մոռնէ առաջ՝ մոռնէ առաջ՝ մոռնէ առաջ՝ մոռնանանանա´́́́լ բոլ բոլ բոլ բոլոր այն կալոր այն կալոր այն կալոր այն կապեպեպեպերը րը րը րը 
որ մեզ աշոր մեզ աշոր մեզ աշոր մեզ աշխարխարխարխարհին կը կահին կը կահին կը կահին կը կապենպենպենպեն::::    ՄաՄաՄաՄանանանանաւանդ այդ ԲԱւանդ այդ ԲԱւանդ այդ ԲԱւանդ այդ ԲԱՆին՝ Նին՝ Նին՝ Նին՝ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսքին յաքին յաքին յաքին յարարարարաբեբեբեբերարարարաբար գիտբար գիտբար գիտբար գիտնալնալնալնալ    եւ յիեւ յիեւ յիեւ յիշել տեշել տեշել տեշել տե----
ւաւաւաւաբար,բար,բար,բար,    որ ոոր ոոր ոոր ո´́́́չ թէ մարդչ թէ մարդչ թէ մարդչ թէ մարդկակակակային իմասյին իմասյին իմասյին իմաստուտուտուտութեան աշաթեան աշաթեան աշաթեան աշակերկերկերկեր----
տուտուտուտութեան եւ տնտեթեան եւ տնտեթեան եւ տնտեթեան եւ տնտեսուսուսուսութեան կոչթեան կոչթեան կոչթեան կոչուեուեուեուեցար, այլ աստցար, այլ աստցար, այլ աստցար, այլ աստուաուաուաուա----
ծածածածայիյիյիյի´́́́ն իմասն իմասն իմասն իմաստուտուտուտութեան, զոր երթեան, զոր երթեան, զոր երթեան, զոր երբեմն այս աշբեմն այս աշբեմն այս աշբեմն այս աշխարխարխարխարհը չի հը չի հը չի հը չի 
հասհասհասհաս----կընար կամ սխալ կրնայ հասկկընար կամ սխալ կրնայ հասկկընար կամ սխալ կրնայ հասկկընար կամ սխալ կրնայ հասկնալ, բայցնալ, բայցնալ, բայցնալ, բայց    որ դուն որ դուն որ դուն որ դուն 
պարպարպարպարտատատատակակակականունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը    պիպիպիպիտի ստանձտի ստանձտի ստանձտի ստանձնես քանես քանես քանես քարորորորոզեզեզեզելու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
պարպարպարպարզազազազաբաբաբաբանենենենելու, մեկլու, մեկլու, մեկլու, մեկնենենենելու, բալու, բալու, բալու, բացատցատցատցատրերերերելու ի լուր այս ժոլու ի լուր այս ժոլու ի լուր այս ժոլու ի լուր այս ժո----
ղողողողովուրվուրվուրվուրդինդինդինդին::::    

2. 2. 2. 2. ԲԱԲԱԲԱԲԱՆին աշաՆին աշաՆին աշաՆին աշակերտ ըլկերտ ըլկերտ ըլկերտ ըլլալ կը նշալալ կը նշալալ կը նշալալ կը նշանանանանակէ նակէ նակէ նակէ նաեւ մոռեւ մոռեւ մոռեւ մոռ----
նանանանա´́́́լ սել սել սել սեփափափափական անկան անկան անկան անձը, եսձը, եսձը, եսձը, ես----ըըըը::::    ՍեՍեՍեՍեփափափափական անկան անկան անկան անձը մոռձը մոռձը մոռձը մոռնալ, նալ, նալ, նալ, 
այայայայ´́́́ն իմասն իմասն իմասն իմաստով՝ որ այտով՝ որ այտով՝ որ այտով՝ որ այլլլլեւս դուն քու սեեւս դուն քու սեեւս դուն քու սեեւս դուն քու սեփափափափական խորկան խորկան խորկան խորհոհոհոհո----
ղուղուղուղութեամբդ չէ որ պիթեամբդ չէ որ պիթեամբդ չէ որ պիթեամբդ չէ որ պիտի դիտի դիտի դիտի դիտես եւ հաստես եւ հաստես եւ հաստես եւ հաս----կընաս այս ժոկընաս այս ժոկընաս այս ժոկընաս այս ժո----
ղողողողովուրվուրվուրվուրդը, որ Ասդը, որ Ասդը, որ Ասդը, որ Աստուտուտուտուծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժողողողողովուրդն է, այլ պիվուրդն է, այլ պիվուրդն է, այլ պիվուրդն է, այլ պիտի փորտի փորտի փորտի փոր----
ձես մոռձես մոռձես մոռձես մոռնանանանա´́́́լ քու սել քու սել քու սել քու սեփափափափական տրական տրական տրական տրամամամամաբաբաբաբանունունունութիւնդ եւ թիւնդ եւ թիւնդ եւ թիւնդ եւ 
մտամտամտամտածեծեծեծելալալալակերպդ, եւ զակերպդ, եւ զակերպդ, եւ զակերպդ, եւ զանոնք դինոնք դինոնք դինոնք դիտել Աստել Աստել Աստել Աստուտուտուտուծոյ աչծոյ աչծոյ աչծոյ աչքով, քով, քով, քով, 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ գիծոյ գիծոյ գիծոյ գիտոտոտոտոււււթեամբ, Ասթեամբ, Ասթեամբ, Ասթեամբ, Աստուտուտուտուծոյ հայծոյ հայծոյ հայծոյ հայեացեացեացեացքոքոքոքո´́́́վ հասկվ հասկվ հասկվ հասկ----
նալ զանալ զանալ զանալ զանոնք եւ այդնոնք եւ այդնոնք եւ այդնոնք եւ այդպէպէպէպէ´́́́ս արս արս արս արժեժեժեժեւուուուորել ժորել ժորել ժորել ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը, եւ դը, եւ դը, եւ դը, եւ 
այդայդայդայդպէս ճշդել նապէս ճշդել նապէս ճշդել նապէս ճշդել նաեւ անոնց հանեւ անոնց հանեւ անոնց հանեւ անոնց հանդէպ քու մօդէպ քու մօդէպ քու մօդէպ քու մօտետետետեցումդ. ցումդ. ցումդ. ցումդ. 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ պիտեւ պիտեւ պիտեւ պիտի գիտտի գիտտի գիտտի գիտնաս՝ որ մօնաս՝ որ մօնաս՝ որ մօնաս՝ որ մօտետետետեցոցոցոցողը, ուղը, ուղը, ուղը, ուսուսուսուսուցացացացանոնոնոնո----



 

www.hygradaran.com 404 

ղը եւ մեկղը եւ մեկղը եւ մեկղը եւ մեկնանանանաբաբաբաբանոնոնոնողը պիտի չըլղը պիտի չըլղը պիտի չըլղը պիտի չըլլալալալա´́́́ս դուն, այլ քու անս դուն, այլ քու անս դուն, այլ քու անս դուն, այլ քու անձիդձիդձիդձիդ    
ընդընդընդընդմէմէմէմէջէն՝ Աստջէն՝ Աստջէն՝ Աստջէն՝ Աստուած իուած իուած իուած ի´́́́ննննքը. եւ այդ իմասքը. եւ այդ իմասքը. եւ այդ իմասքը. եւ այդ իմաստով դուն տետով դուն տետով դուն տետով դուն տե----
ւաւաւաւական եւ մնական եւ մնական եւ մնական եւ մնայուն աշայուն աշայուն աշայուն աշակերկերկերկերտը պիտը պիտը պիտը պիտի դառտի դառտի դառտի դառնաս եւ զգաս նաս եւ զգաս նաս եւ զգաս նաս եւ զգաս 
ինքինքինքինքզինքդ՝ Աստզինքդ՝ Աստզինքդ՝ Աստզինքդ՝ Աստուաուաուաուածածածածային ԲԱյին ԲԱյին ԲԱյին ԲԱՆինՆինՆինՆին::::    

    
2222    

    
ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ հերրորդ հերրորդ հերրորդ հերթին, կթին, կթին, կթին, կ’’’’ուուուուզեմ յիզեմ յիզեմ յիզեմ յիշեցշեցշեցշեցնել քենել քենել քենել քեզի քու ԱՌԱզի քու ԱՌԱզի քու ԱՌԱզի քու ԱՌԱ----

ՔԵՔԵՔԵՔԵԼԱԼԱԼԱԼԱԿԱՆ ԿՈԿԱՆ ԿՈԿԱՆ ԿՈԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄԴՉՈՒՄԴՉՈՒՄԴՉՈՒՄԴ::::    ԱռաԱռաԱռաԱռաքեքեքեքելալալալական կոկան կոկան կոկան կոչում մը, որով չում մը, որով չում մը, որով չում մը, որով 
այս պաայս պաայս պաայս պահէհէհէհէն սկսեալ ն սկսեալ ն սկսեալ ն սկսեալ գորգորգորգործածածածակիցկիցկիցկից    կը կոչկը կոչկը կոչկը կոչուիս ուիս ուիս ուիս ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ::::    

ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալեալեալեալներ իրենք գորներ իրենք գորներ իրենք գորներ իրենք գործածածածակիցկիցկիցկիցներ էին Քրիսներ էին Քրիսներ էին Քրիսներ էին Քրիստոտոտոտոսի, սի, սի, սի, 
բայց գորբայց գորբայց գորբայց գործածածածակիցկիցկիցկիցներ կոչներ կոչներ կոչներ կոչուեուեուեուեցան Ասցան Ասցան Ասցան Աստուտուտուտուծոյ, Սուրբ Երծոյ, Սուրբ Երծոյ, Սուրբ Երծոյ, Սուրբ Եր----
րորրորրորրորդուդուդուդութեանթեանթեանթեան::::    ՀիՀիՀիՀիմա, այս պամա, այս պամա, այս պամա, այս պահէն սկսեալ, այդ գորհէն սկսեալ, այդ գորհէն սկսեալ, այդ գորհէն սկսեալ, այդ գործակծակծակծակ----
ցուցուցուցութեան է որ կը հրաթեան է որ կը հրաթեան է որ կը հրաթեան է որ կը հրաւիրւիրւիրւիրուիսուիսուիսուիս::::    Անով՝ ԱսԱնով՝ ԱսԱնով՝ ԱսԱնով՝ Աստուտուտուտուծոյ բածոյ բածոյ բածոյ բառեռեռեռերը րը րը րը 
քու շրթնեքու շրթնեքու շրթնեքու շրթներուդ՝ պիրուդ՝ պիրուդ՝ պիրուդ՝ պիտի երտի երտի երտի երթաս քու ժոթաս քու ժոթաս քու ժոթաս քու ժողողողողովուրվուրվուրվուրդիդ, որովդիդ, որովդիդ, որովդիդ, որով----
հեհեհեհետեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստուած կուած կուած կուած կ’’’’առաառաառաառաքէ քեզ, կը ղրկէ քեզ. այքէ քեզ, կը ղրկէ քեզ. այքէ քեզ, կը ղրկէ քեզ. այքէ քեզ, կը ղրկէ քեզ. այսուսուսուսուհեհեհեհե----
տեւ ղրկուած մըն ես այս ժոտեւ ղրկուած մըն ես այս ժոտեւ ղրկուած մըն ես այս ժոտեւ ղրկուած մըն ես այս ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի կեանդի կեանդի կեանդի կեանքին մէջ, որքին մէջ, որքին մէջ, որքին մէջ, որ----
պէսպէսպէսպէսզի զազի զազի զազի զանոնք կոնոնք կոնոնք կոնոնք կոչես եւ հրաչես եւ հրաչես եւ հրաչես եւ հրաւիւիւիւիրես Ասրես Ասրես Ասրես Աստուտուտուտուծոյ Արծոյ Արծոյ Արծոյ Արքաքաքաքայույույույու----
թեանթեանթեանթեան::::    Այս հրաԱյս հրաԱյս հրաԱյս հրաւէւէւէւէրը տաս րը տաս րը տաս րը տաս ,,,,ի ժաի ժաի ժաի ժամու եւ իմու եւ իմու եւ իմու եւ ի    տատատատարարարարաժաժաժաժամումումումու», », », », 
քու կեանքու կեանքու կեանքու կեանքիդ բոքիդ բոքիդ բոքիդ բոլոր օրելոր օրելոր օրելոր օրերուն ու բորուն ու բորուն ու բորուն ու բոլոր ժալոր ժալոր ժալոր ժամեմեմեմերուն այդ րուն այդ րուն այդ րուն այդ 
հրահրահրահրաւէւէւէւէրը կարրը կարրը կարրը կարդաս անոնց, եւ նադաս անոնց, եւ նադաս անոնց, եւ նադաս անոնց, եւ նաեւ առաեւ առաեւ առաեւ առաքեքեքեքելալալալական կոչկան կոչկան կոչկան կոչ----
ման իբման իբման իբման իբրեւ վերրեւ վերրեւ վերրեւ վերջինջինջինջին    յատյատյատյատկակակականիշ՝ բժշկես զանիշ՝ բժշկես զանիշ՝ բժշկես զանիշ՝ բժշկես զանոնք, որովնոնք, որովնոնք, որովնոնք, որովհեհեհեհե----
տեւ Քրիստեւ Քրիստեւ Քրիստեւ Քրիստոս այս պատոս այս պատոս այս պատոս այս պահուն քեզ իր բահուն քեզ իր բահուն քեզ իր բահուն քեզ իր բառեռեռեռերով եւ Եսարով եւ Եսարով եւ Եսարով եւ Եսայի յի յի յի 
մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէին բաին բաին բաին բառեռեռեռերով կը կրով կը կրով կը կրով կը կանանանանչէ չէ չէ չէ ,,,,բժշկեբժշկեբժշկեբժշկելու բոլու բոլու բոլու բոլոր սրտալոր սրտալոր սրտալոր սրտա----
բեկբեկբեկբեկնենենեները, ազարը, ազարը, ազարը, ազատուտուտուտութիւն քաթիւն քաթիւն քաթիւն քարորորորոզեզեզեզելու բոլու բոլու բոլու բոլոր բանլոր բանլոր բանլոր բանտարկտարկտարկտարկեալեալեալեալ----
նենենեներուն եւ բորուն եւ բորուն եւ բորուն եւ բոլոր կապլոր կապլոր կապլոր կապեալեալեալեալնենենեներուն, աւերուն, աւերուն, աւերուն, աւետիտիտիտի՜՜՜՜ս տաս տաս տաս տալու աղլու աղլու աղլու աղ----
քատքատքատքատնենենեներուն րուն րուն րուն ----    այս աշայս աշայս աշայս աշխարխարխարխարհի հոգիհի հոգիհի հոգիհի հոգիով աղով աղով աղով աղքատքատքատքատնենենեներուն րուն րուն րուն ----    եւ եւ եւ եւ 
բոբոբոբոլոլոլոլորին Ասրին Ասրին Ասրին Աստուտուտուտուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկութեան կոթեան կոթեան կոթեան կոչը, Ասչը, Ասչը, Ասչը, Աստուտուտուտուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկու----
թեանթեանթեանթեան    հրահրահրահրաւէւէւէւէրը ուղրը ուղրը ուղրը ուղղեղեղեղելուլուլուլու» » » » (հմմտ(հմմտ(հմմտ(հմմտ    Ես 61.1Ես 61.1Ես 61.1Ես 61.1----2)2)2)2)::::    
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3333    
    
ԵրԵրԵրԵրրորդ, կը յիրորդ, կը յիրորդ, կը յիրորդ, կը յիշեցշեցշեցշեցնեմ քենեմ քենեմ քենեմ քեզի ՔԱզի ՔԱզի ՔԱզի ՔԱՀԱՀԱՀԱՀԱՆԱՆԱՆԱՆԱՅԱՅԱՅԱՅԱԿԱՆ ԿԱՆ ԿԱՆ ԿԱՆ 

ՍՈՒՐԲ ԿՈՍՈՒՐԲ ԿՈՍՈՒՐԲ ԿՈՍՈՒՐԲ ԿՈՉՈՒՉՈՒՉՈՒՉՈՒՄԸ որ առիր վրադ եւ որ տեՄԸ որ առիր վրադ եւ որ տեՄԸ որ առիր վրադ եւ որ տեՄԸ որ առիր վրադ եւ որ տեսակ մը շասակ մը շասակ մը շասակ մը շա----
րուրուրուրունանանանակուկուկուկութիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ, մարմլայ, մարմլայ, մարմլայ, մարմնանանանաւոր արւոր արւոր արւոր արտատատատայայյայյայյայ----
տուտուտուտութիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ Քրիսլայ Քրիսլայ Քրիսլայ Քրիստոտոտոտոսի քասի քասի քասի քահահահահանանանանայույույույութեանթեանթեանթեան::::    

ԳիտԳիտԳիտԳիտցիր, ամէցիր, ամէցիր, ամէցիր, ամէն անն անն անն անգամ որ կը կեգամ որ կը կեգամ որ կը կեգամ որ կը կենաս այս սուրբ Սենաս այս սուրբ Սենաս այս սուրբ Սենաս այս սուրբ Սե----
ղաղաղաղանի բարնի բարնի բարնի բարձունձունձունձունքին, Քրիսքին, Քրիսքին, Քրիսքին, Քրիստոտոտոտոսիսիսիսի´́́́    փոփոփոփոխախախախարէն է որ կը րէն է որ կը րէն է որ կը րէն է որ կը 
կանգկանգկանգկանգնիս այդնիս այդնիս այդնիս այդտեղ, աղօտեղ, աղօտեղ, աղօտեղ, աղօթեթեթեթելու քու ժոլու քու ժոլու քու ժոլու քու ժողողողողովուրվուրվուրվուրդիդ հադիդ հադիդ հադիդ համարմարմարմար    
եւ անոր փոեւ անոր փոեւ անոր փոեւ անոր փոխախախախարէն, նախ եւ առաջ ինքրէն, նախ եւ առաջ ինքրէն, նախ եւ առաջ ինքրէն, նախ եւ առաջ ինքզինքդ ընզինքդ ընզինքդ ընզինքդ ընծածածածայեյեյեյելով լով լով լով 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ՝ իբծոյ՝ իբծոյ՝ իբծոյ՝ իբրեւ րեւ րեւ րեւ կենկենկենկենդադադադանի զոհնի զոհնի զոհնի զոհ    մը, այնմը, այնմը, այնմը, այնպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս Հին պէս Հին պէս Հին պէս Հին 
ԿտաԿտաԿտաԿտակկկկաաաարարարարանի քանի քանի քանի քահահահահանանանանաներն էին, որոնք Ասներն էին, որոնք Ասներն էին, որոնք Ասներն էին, որոնք Աստուտուտուտուծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ըն----
ծայծայծայծայուած մէուած մէուած մէուած մէկակակակական կենկան կենկան կենկան կենդադադադանի զոնի զոնի զոնի զոհեր էին իրենց կեանհեր էին իրենց կեանհեր էին իրենց կեանհեր էին իրենց կեան----
քով, եւ այնքով, եւ այնքով, եւ այնքով, եւ այնպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս եղաւ մեր Սրբապէս եղաւ մեր Սրբապէս եղաւ մեր Սրբապէս եղաւ մեր Սրբազան քազան քազան քազան քահահահահանանանանա----
յայայայապեպեպեպետը՝ Քրիստը՝ Քրիստը՝ Քրիստը՝ Քրիստոս, որ իբտոս, որ իբտոս, որ իբտոս, որ իբրեւ կենրեւ կենրեւ կենրեւ կենդադադադանի զոհ ինքնի զոհ ինքնի զոհ ինքնի զոհ ինքզինք ընզինք ընզինք ընզինք ըն----
ծածածածայեց՝ իր անյեց՝ իր անյեց՝ իր անյեց՝ իր անձով եւ իր արիւձով եւ իր արիւձով եւ իր արիւձով եւ իր արիւնով փրկունով փրկունով փրկունով փրկութիւն շնորթիւն շնորթիւն շնորթիւն շնորհեհեհեհելու լու լու լու 
հահահահամար իր ժոմար իր ժոմար իր ժոմար իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդինդինդինդին::::    

ՈեՈեՈեՈեւէ քաւէ քաւէ քաւէ քահահահահանայ նայ նայ նայ ----    եւ դուն ալ, ինչեւ դուն ալ, ինչեւ դուն ալ, ինչեւ դուն ալ, ինչպէս մենք, ինչպէս մենք, ինչպէս մենք, ինչպէս մենք, ինչպէս պէս պէս պէս 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի բոսի բոսի բոսի բոլոր քալոր քալոր քալոր քահահահահանանենանենանենաները րը րը րը ----    կենկենկենկենդադադադանի զոհ մըն է, նի զոհ մըն է, նի զոհ մըն է, նի զոհ մըն է, 
ընընընընծայծայծայծայուած ոուած ոուած ոուած ո´́́́չ միայն ինք իր կողչ միայն ինք իր կողչ միայն ինք իր կողչ միայն ինք իր կողմէ, այլ Ասմէ, այլ Ասմէ, այլ Ասմէ, այլ Աստուտուտուտուծոյ Ժոծոյ Ժոծոյ Ժոծոյ Ժո----
ղողողողովուրվուրվուրվուրդին կողդին կողդին կողդին կողմէ, մեր ժոմէ, մեր ժոմէ, մեր ժոմէ, մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին կողդին կողդին կողդին կողմէ այդ ժոմէ այդ ժոմէ այդ ժոմէ այդ ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդըդըդըդը    ներներներներկակակակայացյացյացյացնենենենելու հալու հալու հալու համար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծոյ առծոյ առծոյ առծոյ առջեւ, Ասջեւ, Ասջեւ, Ասջեւ, Աս----
տուտուտուտուծոյ սուրբ Սեծոյ սուրբ Սեծոյ սուրբ Սեծոյ սուրբ Սեղաղաղաղանին առնին առնին առնին առջեւ, եւ տեջեւ, եւ տեջեւ, եւ տեջեւ, եւ տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն բարէն բարէն բարէն բարերերերե----
խօխօխօխօսեսեսեսելու անոնց հալու անոնց հալու անոնց հալու անոնց համար, միջմար, միջմար, միջմար, միջնորնորնորնորդեդեդեդելու անոնց հալու անոնց հալու անոնց հալու անոնց համար,մար,մար,մար,    
անոնց մեղանոնց մեղանոնց մեղանոնց մեղքեքեքեքերը քու ուրը քու ուրը քու ուրը քու ուսեսեսեսերուդ առրուդ առրուդ առրուդ առնենենենելու եւ զալու եւ զալու եւ զալու եւ զանոնք Ասնոնք Ասնոնք Ասնոնք Աս----
տուտուտուտուծոյ եւ մեր Փրկչին Քրիսծոյ եւ մեր Փրկչին Քրիսծոյ եւ մեր Փրկչին Քրիսծոյ եւ մեր Փրկչին Քրիստոտոտոտոսի սուրբ խասի սուրբ խասի սուրբ խասի սուրբ խաչչչչաաաափայփայփայփայտին տին տին տին 
առառառառջեւ դնեջեւ դնեջեւ դնեջեւ դնելու եւ քալու եւ քալու եւ քալու եւ քաւոււոււոււութիւն բեթիւն բեթիւն բեթիւն բերերերերելու հալու հալու հալու համար անոնցմար անոնցմար անոնցմար անոնց::::    ԶաԶաԶաԶա----
նոնք հաշնոնք հաշնոնք հաշնոնք հաշտեցտեցտեցտեցնենենենելու հալու հալու հալու համար Հօր Ասմար Հօր Ասմար Հօր Ասմար Հօր Աստուտուտուտուծոյ հետ, որովծոյ հետ, որովծոյ հետ, որովծոյ հետ, որովհեհեհեհե----
տեւ Քրիստեւ Քրիստեւ Քրիստեւ Քրիստոս եւս Ինքտոս եւս Ինքտոս եւս Ինքտոս եւս Ինքզինք իբզինք իբզինք իբզինք իբրեւրեւրեւրեւ    զոհ ընզոհ ընզոհ ընզոհ ընծածածածայեց՝ մարյեց՝ մարյեց՝ մարյեց՝ մարդիդիդիդի----
կը Ասկը Ասկը Ասկը Աստուտուտուտուծոյ հետ հաշծոյ հետ հաշծոյ հետ հաշծոյ հետ հաշտեցտեցտեցտեցնենենենելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    
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Եւ կը յիԵւ կը յիԵւ կը յիԵւ կը յիշեցշեցշեցշեցնեմ, սինեմ, սինեմ, սինեմ, սիրերերերելիս, որ քալիս, որ քալիս, որ քալիս, որ քահահահահանանանանայույույույութեան թեան թեան թեան 
պաշպաշպաշպաշտօտօտօտօնին մէջ ամենին մէջ ամենին մէջ ամենին մէջ ամենէն կանէն կանէն կանէն կարերերերեւոր երեւոր երեւոր երեւոր երեսը որ կայ՝ միջսը որ կայ՝ միջսը որ կայ՝ միջսը որ կայ՝ միջ----
նորնորնորնորդուդուդուդութեան եւ բաթեան եւ բաթեան եւ բաթեան եւ բարերերերեխօխօխօխօսուսուսուսութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար ամար ամար ամար ա՜՜՜՜յնյնյնյնքան անհքան անհքան անհքան անհ----
րարարարաժեշտ, քաժեշտ, քաժեշտ, քաժեշտ, քաւոււոււոււութիւն ձեռք բեթիւն ձեռք բեթիւն ձեռք բեթիւն ձեռք բերերերերելու հալու հալու հալու համար ամար ամար ամար ա՜՜՜՜յնյնյնյնքան էաքան էաքան էաքան էա----
կան,կան,կան,կան,    անիանիանիանիկակակակա    աղօաղօաղօաղօթեթեթեթելու քու պարլու քու պարլու քու պարլու քու պարտատատատակակակականունունունութիւնդթիւնդթիւնդթիւնդ    էէէէ::::    ԱղօԱղօԱղօԱղօ----
թեթեթեթելու ոլու ոլու ոլու ո´́́́չ միայն քեչ միայն քեչ միայն քեչ միայն քեզի հազի հազի հազի համարմարմարմար, , , , աղօաղօաղօաղօթեթեթեթելու ոլու ոլու ոլու ո´́́́չ միայն քու չ միայն քու չ միայն քու չ միայն քու 
անանանանձիդ փոձիդ փոձիդ փոձիդ փոխախախախարէն, այլ մարէն, այլ մարէն, այլ մարէն, այլ մանանանանաւանդ աղօւանդ աղօւանդ աղօւանդ աղօթեթեթեթելու այս ժոլու այս ժոլու այս ժոլու այս ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդին փոդին փոդին փոդին փոխախախախարէնրէնրէնրէն::::    Երբ կը կանգԵրբ կը կանգԵրբ կը կանգԵրբ կը կանգնիս Ասնիս Ասնիս Ասնիս Աստուտուտուտուծոյ տածոյ տածոյ տածոյ տաճաճաճաճա----
րին մէջ եւ նոյրին մէջ եւ նոյրին մէջ եւ նոյրին մէջ եւ նոյնիսկ երբ ժոնիսկ երբ ժոնիսկ երբ ժոնիսկ երբ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը բադը բադը բադը բացացացացակայ կկայ կկայ կկայ կ’’’’ըլըլըլըլլայ լայ լայ լայ 
անանանանկէ, դուն պէտք է տեկէ, դուն պէտք է տեկէ, դուն պէտք է տեկէ, դուն պէտք է տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն քու միտրէն քու միտրէն քու միտրէն քու միտքիդ մէջ քիդ մէջ քիդ մէջ քիդ մէջ 
հոգիհոգիհոգիհոգիիդ աչիդ աչիդ աչիդ աչքեքեքեքերով տեսրով տեսրով տեսրով տեսնես այս ժոնես այս ժոնես այս ժոնես այս ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը եւ այդ ժոդը եւ այդ ժոդը եւ այդ ժոդը եւ այդ ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդին բադին բադին բադին բազուկ դառզուկ դառզուկ դառզուկ դառնաս, զանաս, զանաս, զանաս, զանոնք կարնոնք կարնոնք կարնոնք կարկակակակառեռեռեռելով առ լով առ լով առ լով առ 
ԱստԱստԱստԱստուած, բարձուած, բարձուած, բարձուած, բարձրացրացրացրացնենենենելով Ասլով Ասլով Ասլով Աստուտուտուտուծոյ եւ տեծոյ եւ տեծոյ եւ տեծոյ եւ տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն րէն րէն րէն 
Իր թոԻր թոԻր թոԻր թողուղուղուղութիւնը եւ Իր շնորհքթիւնը եւ Իր շնորհքթիւնը եւ Իր շնորհքթիւնը եւ Իր շնորհքնենենեները խնդրերը խնդրերը խնդրերը խնդրելով,լով,լով,լով,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի զի զի զի 
անոնք առաանոնք առաանոնք առաանոնք առատօտօտօտօրէն հերէն հերէն հերէն հեղուն եւ առաղուն եւ առաղուն եւ առաղուն եւ առատօտօտօտօրէն լեցրէն լեցրէն լեցրէն լեցուին այուին այուին այուին այս ս ս ս 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդի կեանդի կեանդի կեանդի կեանքին մէջ, եւ դուն դառքին մէջ, եւ դուն դառքին մէջ, եւ դուն դառքին մէջ, եւ դուն դառնաս իսնաս իսնաս իսնաս իսկակակակական կան կան կան 
ներներներներկակակակայայայայացուցուցուցուցիցիցիցիչը Քրիսչը Քրիսչը Քրիսչը Քրիստոտոտոտոսի քասի քասի քասի քահահահահանանանանայույույույութեանթեանթեանթեան::::    

    
4444    

    
ՉորՉորՉորՉորրորրորրորրորդ, կը յիդ, կը յիդ, կը յիդ, կը յիշեցշեցշեցշեցնեմ քենեմ քենեմ քենեմ քեզի, տազի, տազի, տազի, տակակակակաւին, Քրիսւին, Քրիսւին, Քրիսւին, Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 

ՄԱՐՄԱՐՄԱՐՄԱՐԳԱԳԱԳԱԳԱՐԷՐԷՐԷՐԷԱԱԱԱԿԱՆ ՊԱՇԿԱՆ ՊԱՇԿԱՆ ՊԱՇԿԱՆ ՊԱՇՏՕՏՕՏՕՏՕՆԸՆԸՆԸՆԸ    որուն փոորուն փոորուն փոորուն փոխախախախանորնորնորնորդ կը դ կը դ կը դ կը 
կարգկարգկարգկարգուիսուիսուիսուիս::::    

    
ՄարՄարՄարՄարգագագագարէրէրէրէաաաական պաշկան պաշկան պաշկան պաշտօն մը, որով տօն մը, որով տօն մը, որով տօն մը, որով ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածա----

շունչ Մատշունչ Մատշունչ Մատշունչ Մատեաեաեաեանը քու ձեռնը քու ձեռնը քու ձեռնը քու ձեռքեքեքեքերուդ յանձնրուդ յանձնրուդ յանձնրուդ յանձնուեուեուեուեցաւ, որցաւ, որցաւ, որցաւ, որպէսպէսպէսպէսզի զի զի զի 
անոր էջեանոր էջեանոր էջեանոր էջերէն խօրէն խօրէն խօրէն խօսիս այս ժոսիս այս ժոսիս այս ժոսիս այս ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին, Ասդին, Ասդին, Ասդին, Աստուտուտուտուծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօս----
քով խօքով խօքով խօքով խօսիս, աւեսիս, աւեսիս, աւեսիս, աւետես, քատես, քատես, քատես, քարորորորոզես՝ շիզես՝ շիզես՝ շիզես՝ շինենենենելու հալու հալու հալու համար, կանգմար, կանգմար, կանգմար, կանգ----
նենենենելու հալու հալու հալու համար Քրիսմար Քրիսմար Քրիսմար Քրիստոտոտոտոսի Սուրբ Եկեսի Սուրբ Եկեսի Սուրբ Եկեսի Սուրբ Եկեղեղեղեղեցինցինցինցին::::    Եւ մարԵւ մարԵւ մարԵւ մարգագագագա----
րէրէրէրէաաաական այդ պաշկան այդ պաշկան այդ պաշկան այդ պաշտօտօտօտօնիդ կնիդ կնիդ կնիդ կաաաատարտարտարտարման ընման ընման ընման ընթացթացթացթացքին, յիքին, յիքին, յիքին, յիշէշէշէշէ´́́́    
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տետետետեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն, որ դուն այս բերէն, որ դուն այս բերէն, որ դուն այս բերէն, որ դուն այս բեմին վրայ պիմին վրայ պիմին վրայ պիմին վրայ պիտի կանգտի կանգտի կանգտի կանգ----
նիս ոնիս ոնիս ոնիս ո´́́́չ թէ մարչ թէ մարչ թէ մարչ թէ մարդոց խօդոց խօդոց խօդոց խօսեսեսեսելու հալու հալու հալու համար այն ինչ որ մարմար այն ինչ որ մարմար այն ինչ որ մարմար այն ինչ որ մարդիկ դիկ դիկ դիկ 
կկկկ’’’’ըսըսըսըսպապապապասեն քեզսեն քեզսեն քեզսեն քեզմէ, այլ ինչ որ Աստմէ, այլ ինչ որ Աստմէ, այլ ինչ որ Աստմէ, այլ ինչ որ Աստուած կուած կուած կուած կ’’’’ուուուուզէ որ խօզէ որ խօզէ որ խօզէ որ խօ----
սիս այս ժոսիս այս ժոսիս այս ժոսիս այս ժողողողողովուրվուրվուրվուրդինդինդինդին::::    Քու շրթներդ ոՔու շրթներդ ոՔու շրթներդ ոՔու շրթներդ ո´́́́չ թէ մարդչ թէ մարդչ թէ մարդչ թէ մարդկակակակային յին յին յին 
իմասիմասիմասիմաստուտուտուտութիթիթիթիւն եւ ճարւն եւ ճարւն եւ ճարւն եւ ճարտատատատարուրուրուրութիւն պիթիւն պիթիւն պիթիւն պիտի ուտի ուտի ուտի ուսուսուսուսուցացացացանեն նեն նեն նեն 
այս ժոայս ժոայս ժոայս ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին, այլ աստդին, այլ աստդին, այլ աստդին, այլ աստուաուաուաուածածածածային իմասյին իմասյին իմասյին իմաստուտուտուտութեամբ՝ թեամբ՝ թեամբ՝ թեամբ՝ 
աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային ճշմարյին ճշմարյին ճշմարյին ճշմարտուտուտուտութիւնը միայն պիթիւնը միայն պիթիւնը միայն պիթիւնը միայն պիտի խօտի խօտի խօտի խօսինսինսինսին::::    
ՄարՄարՄարՄարդիկ կրնան յադիկ կրնան յադիկ կրնան յադիկ կրնան յաճախ գոհ չըլճախ գոհ չըլճախ գոհ չըլճախ գոհ չըլլալ քու խօսլալ քու խօսլալ քու խօսլալ քու խօսքեքեքեքերէդ, րէդ, րէդ, րէդ, 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւն ըսթիւն ըսթիւն ըսթիւն ըսուաուաուաուածը յածը յածը յածը յաճախ կը վիճախ կը վիճախ կը վիճախ կը վիրարարարաւուուուորէ մարրէ մարրէ մարրէ մարդիդիդիդիկը կը կը կը 
եւեւեւեւ    մարմարմարմարդիկ կրնան չուդիկ կրնան չուդիկ կրնան չուդիկ կրնան չուզել ճշմարզել ճշմարզել ճշմարզել ճշմարտուտուտուտութեան ձայթեան ձայթեան ձայթեան ձայնը լսելնը լսելնը լսելնը լսել::::    
ԱւեԱւեԱւեԱւելի հալի հալի հալի հաճեճեճեճելի կրնան գտնել պատլի կրնան գտնել պատլի կրնան գտնել պատլի կրնան գտնել պատրանքրանքրանքրանքնենենեներով օրօրրով օրօրրով օրօրրով օրօրուիլ, ուիլ, ուիլ, ուիլ, 
քաղցր խօսքաղցր խօսքաղցր խօսքաղցր խօսքեր միայն լսելքեր միայն լսելքեր միայն լսելքեր միայն լսել::::    Բայց դուն պարԲայց դուն պարԲայց դուն պարԲայց դուն պարտատատատակակակականունունունու----
թիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունիս դառն այդ ճշմարնիս դառն այդ ճշմարնիս դառն այդ ճշմարնիս դառն այդ ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները բարրը բարրը բարրը բարբաբաբաբառեռեռեռելու լու լու լու 
այս սուրբ բեայս սուրբ բեայս սուրբ բեայս սուրբ բեմէն. այնմէն. այնմէն. այնմէն. այնպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս բժիշպէս բժիշպէս բժիշպէս բժիշկին կին կին կին դեդեդեդեղը եւս ղը եւս ղը եւս ղը եւս 
կրնայ դառն ըլկրնայ դառն ըլկրնայ դառն ըլկրնայ դառն ըլլալ, բայց յալալ, բայց յալալ, բայց յալալ, բայց յաճախ միայն դառն դեճախ միայն դառն դեճախ միայն դառն դեճախ միայն դառն դեղը ղը ղը ղը 
կրնայկրնայկրնայկրնայ    հիւանհիւանհիւանհիւանդին դարդին դարդին դարդին դարման տալման տալման տալման տալ::::    ԱստԱստԱստԱստուած քեզ ուած քեզ ուած քեզ ուած քեզ բժիշկբժիշկբժիշկբժիշկ    
կոկոկոկոչեց այս ժոչեց այս ժոչեց այս ժոչեց այս ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին, եւ դուն պարդին, եւ դուն պարդին, եւ դուն պարդին, եւ դուն պարտատատատակակակականունունունութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
ուուուունիս Ասնիս Ասնիս Ասնիս Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին բաքին բաքին բաքին բալալալալասասասասանը տենը տենը տենը տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն մարէն մարէն մարէն մա----
տատատատակակակակարարարարարերերերելու անոնց շրթնելու անոնց շրթնելու անոնց շրթնելու անոնց շրթներուն. որովրուն. որովրուն. որովրուն. որովհեհեհեհետեւ ժոտեւ ժոտեւ ժոտեւ ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդը պէտք ուդը պէտք ուդը պէտք ուդը պէտք ունի մարնի մարնի մարնի մարգագագագարէրէրէրէաաաական պատկան պատկան պատկան պատգագագագամող ձայմող ձայմող ձայմող ձայնին նին նին նին 
եւ ազեւ ազեւ ազեւ ազդադադադարարարարարուրուրուրութեան՝ գտնեթեան՝ գտնեթեան՝ գտնեթեան՝ գտնելու հալու հալու հալու համար իր իսմար իր իսմար իր իսմար իր իսկակակակական ուկան ուկան ուկան ու----
ղին եւ ճաղին եւ ճաղին եւ ճաղին եւ ճանանանանապարպարպարպարհը դէհը դէհը դէհը դէպի աստպի աստպի աստպի աստուաուաուաուածածածածային հոյին հոյին հոյին հորիրիրիրիզոն եւ զոն եւ զոն եւ զոն եւ 
դէդէդէդէպի մարդպի մարդպի մարդպի մարդկակակակային իր կոչյին իր կոչյին իր կոչյին իր կոչման բարձման բարձման բարձման բարձրարարարագոյն իրագոյն իրագոյն իրագոյն իրագորգորգորգործումծումծումծում::::    

    
5555    

    
ՀինՀինՀինՀինգեգեգեգերորդ, կը յիրորդ, կը յիրորդ, կը յիրորդ, կը յիշշշշեցեցեցեցնեմ քենեմ քենեմ քենեմ քեզի նազի նազի նազի նաեւ այն ԹԱեւ այն ԹԱեւ այն ԹԱեւ այն ԹԱԳԱԳԱԳԱԳԱՒՈՒՈՒՈՒՈ----

ՐԱՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՊԱՇԿԱՆ ՊԱՇԿԱՆ ՊԱՇԿԱՆ ՊԱՇՏՕՏՕՏՕՏՕՆԸ որ ՔրիսՆԸ որ ՔրիսՆԸ որ ՔրիսՆԸ որ Քրիստոտոտոտոսինն էսինն էսինն էսինն է::::    
Մենք թաՄենք թաՄենք թաՄենք թագագագագաւուուուորարարարական պատկան պատկան պատկան պատմումումումուճան եւ մաճան եւ մաճան եւ մաճան եւ մական չուկան չուկան չուկան չու----

նինք եւ պինինք եւ պինինք եւ պինինք եւ պիտի չուտի չուտի չուտի չունենենենենանք մեր ձեռնանք մեր ձեռնանք մեր ձեռնանք մեր ձեռքեքեքեքերուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ::::    ԳիտԳիտԳիտԳիտցիր, ցիր, ցիր, ցիր, 
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սասասասակայն, որ թակայն, որ թակայն, որ թակայն, որ թագագագագաւուուուորուրուրուրութեան մը թեան մը թեան մը թեան մը զիզիզիզինուորնուորնուորնուոր    կը կարգկը կարգկը կարգկը կարգուիս ուիս ուիս ուիս 
այս պաայս պաայս պաայս պահուն. երկնհուն. երկնհուն. երկնհուն. երկնքի Արքի Արքի Արքի Արքաքաքաքայույույույութեան, Քրիսթեան, Քրիսթեան, Քրիսթեան, Քրիստոտոտոտոսի թասի թասի թասի թագագագագա----
ւուուուորուրուրուրութեան թեան թեան թեան մումումումունենենենետիտիտիտիկկկկը կը կարգը կը կարգը կը կարգը կը կարգուիս, անոր ուիս, անոր ուիս, անոր ուիս, անոր դեսդեսդեսդեսպապապապաննննըըըը    
կը կարգկը կարգկը կարգկը կարգուիս այս պաուիս այս պաուիս այս պաուիս այս պահուն եւ ամեհուն եւ ամեհուն եւ ամեհուն եւ ամենունունունուրեք ուր երրեք ուր երրեք ուր երրեք ուր երթաս, թաս, թաս, թաս, 
ամեամեամեամենունունունուրեք ուր կանգրեք ուր կանգրեք ուր կանգրեք ուր կանգնիս, ամենիս, ամենիս, ամենիս, ամենունունունուրեք ուր խօրեք ուր խօրեք ուր խօրեք ուր խօսիս՝ դուն սիս՝ դուն սիս՝ դուն սիս՝ դուն 
երերերերկինկինկինկինքի թաքի թաքի թաքի թագագագագաւուուուորուրուրուրութիւնը կը ներթիւնը կը ներթիւնը կը ներթիւնը կը ներկակակակայացյացյացյացնես, ամէն բանես, ամէն բանես, ամէն բանես, ամէն բա----
նէ առաջնէ առաջնէ առաջնէ առաջ::::    ՎաՎաՎաՎաղը ղը ղը ղը երբ պիերբ պիերբ պիերբ պիտի ստանձտի ստանձտի ստանձտի ստանձնես պաշնես պաշնես պաշնես պաշտօնտօնտօնտօններ այս ներ այս ներ այս ներ այս 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդի կեանդի կեանդի կեանդի կեանքին մէջ, իբքին մէջ, իբքին մէջ, իբքին մէջ, իբրեւ խնարեւ խնարեւ խնարեւ խնամարմարմարմարկող հայր, իբկող հայր, իբկող հայր, իբկող հայր, իբ----
րեւ ղերեւ ղերեւ ղերեւ ղեկակակակավար, իբվար, իբվար, իբվար, իբրեւ առաջրեւ առաջրեւ առաջրեւ առաջնորդ, գիտնորդ, գիտնորդ, գիտնորդ, գիտցիր որ բոցիր որ բոցիր որ բոցիր որ բոլոր այդ լոր այդ լոր այդ լոր այդ 
պաշպաշպաշպաշտօնտօնտօնտօննենենեներուն մէջ մարմրուն մէջ մարմրուն մէջ մարմրուն մէջ մարմնանանանաւոր երեւոր երեւոր երեւոր երեսէն առաջ՝ հոսէն առաջ՝ հոսէն առաջ՝ հոսէն առաջ՝ հոգեգեգեգե----
ւուուուո´́́́ր առաջր առաջր առաջր առաջնորնորնորնորդուդուդուդութիւն մը ութիւն մը ութիւն մը ութիւն մը ունիս, հոնիս, հոնիս, հոնիս, հոգեգեգեգեւուուուո´́́́ր թար թար թար թագագագագաւուուուորուրուրուրու----
թեան մը ղեթեան մը ղեթեան մը ղեթեան մը ղեկակակակավավավավարուրուրուրութիւնը յանձնթիւնը յանձնթիւնը յանձնթիւնը յանձնուած է քու բաուած է քու բաուած է քու բաուած է քու բազուկզուկզուկզուկնենենենե----
րուդրուդրուդրուդ::::    Այդ բաԱյդ բաԱյդ բաԱյդ բազուկզուկզուկզուկներդ թող չտկաներդ թող չտկաներդ թող չտկաներդ թող չտկարարարարանանանանա՜՜՜՜ն երն երն երն երբեք եւ բեք եւ բեք եւ բեք եւ 
մարդմարդմարդմարդկակակակային բային բային բային բազուկզուկզուկզուկներ չդառներ չդառներ չդառներ չդառնանանանա´́́́ն սոսկ, այլ աստն սոսկ, այլ աստն սոսկ, այլ աստն սոսկ, այլ աստուաուաուաուա----
ծածածածային օժանյին օժանյին օժանյին օժանդադադադակուկուկուկութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունենենենենան տենան տենան տենան տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն, Ասրէն, Ասրէն, Ասրէն, Աս----
տուտուտուտուծոյ գործոյ գործոյ գործոյ գործը եւ Ասծը եւ Ասծը եւ Ասծը եւ Աստուտուտուտուծոյ կառծոյ կառծոյ կառծոյ կառքը առաջ տաքը առաջ տաքը առաջ տաքը առաջ տանենենենելու հալու հալու հալու հա----
մար այս աշմար այս աշմար այս աշմար այս աշխարխարխարխարհին վրայ եւ մեր ժոհին վրայ եւ մեր ժոհին վրայ եւ մեր ժոհին վրայ եւ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի կեանդի կեանդի կեանդի կեանքին քին քին քին 
մէջմէջմէջմէջ::::    

    
****    

* ** ** ** *    
Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, այջոյ, այջոյ, այջոյ, այսօր նոր անուն մը ստասօր նոր անուն մը ստասօր նոր անուն մը ստասօր նոր անուն մը ստացարցարցարցար::::    ԱյԱյԱյԱյսօր կոչսօր կոչսօր կոչսօր կոչ----

ուեուեուեուեցար ՏԷՐ ՄԵՂցար ՏԷՐ ՄԵՂցար ՏԷՐ ՄԵՂցար ՏԷՐ ՄԵՂՐԻԿ ՔԱՐԻԿ ՔԱՐԻԿ ՔԱՐԻԿ ՔԱՀԱՀԱՀԱՀԱՆԱՅՆԱՅՆԱՅՆԱՅ::::    ՄեղՄեղՄեղՄեղրիկ անուրիկ անուրիկ անուրիկ անունը նը նը նը 
անունն է այն մեծ, սրբաանունն է այն մեծ, սրբաանունն է այն մեծ, սրբաանունն է այն մեծ, սրբակենկենկենկենցաղ վարցաղ վարցաղ վարցաղ վարդադադադապեպեպեպետին (1045տին (1045տին (1045տին (1045----
1115), 1115), 1115), 1115), որ մեր պատոր մեր պատոր մեր պատոր մեր պատմումումումութեան ամեթեան ամեթեան ամեթեան ամենէն ճանէն ճանէն ճանէն ճակակակակատագտագտագտագրարարարական կան կան կան 
մէկ շրջամէկ շրջամէկ շրջամէկ շրջանին, երբ մեր ժոնին, երբ մեր ժոնին, երբ մեր ժոնին, երբ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը մեծ տոդը մեծ տոդը մեծ տոդը մեծ տոկոկոկոկոսով Հասով Հասով Հասով Հա----
յասյասյասյաստան աշտան աշտան աշտան աշխարխարխարխարհէն դուրս եկաւ իր կամհէն դուրս եկաւ իր կամհէն դուրս եկաւ իր կամհէն դուրս եկաւ իր կամքին հաքին հաքին հաքին հակակակակառակ ռակ ռակ ռակ 
եւ երեւ երեւ երեւ երբեմն տիբեմն տիբեմն տիբեմն տիրող անրող անրող անրող անհանհանհանհանդուրդուրդուրդուրժեժեժեժելի պայլի պայլի պայլի պայմամամամաննեննեննեններուն բերուն բերուն բերուն բե----
րուրուրուրումով, երբ Բագմով, երբ Բագմով, երբ Բագմով, երբ Բագրարարարատունտունտունտունեաց թաեաց թաեաց թաեաց թագագագագաւուուուորուրուրուրութեան անթեան անթեան անթեան անկուկուկուկու----
մէն ետք՝ մեր ժոմէն ետք՝ մեր ժոմէն ետք՝ մեր ժոմէն ետք՝ մեր ժողողողողովովովովուրւրւրւրդէն կադէն կադէն կադէն կարերերերեւոր զանգւոր զանգւոր զանգւոր զանգուածուածուածուածներ ներ ներ ներ 
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գաղգաղգաղգաղթեթեթեթեցին դէցին դէցին դէցին դէպի Կիպի Կիպի Կիպի Կիլիկլիկլիկլիկեան աշեան աշեան աշեան աշխարհ,խարհ,խարհ,խարհ,        այնայնայնայնտեղ Կիտեղ Կիտեղ Կիտեղ Կիլիկլիկլիկլիկիոյ իոյ իոյ իոյ 
մէջ, Սիս քամէջ, Սիս քամէջ, Սիս քամէջ, Սիս քաղաղաղաղաքի մօքի մօքի մօքի մօտատատատակայկայկայկայքը, ԺԱ. դաքը, ԺԱ. դաքը, ԺԱ. դաքը, ԺԱ. դարու վերրու վերրու վերրու վերջաջաջաջաւուուուո----
րուրուրուրութեան Մեղթեան Մեղթեան Մեղթեան Մեղրիկ Վարրիկ Վարրիկ Վարրիկ Վարդադադադապետ, որ քեպետ, որ քեպետ, որ քեպետ, որ քեզի նման քսան զի նման քսան զի նման քսան զի նման քսան 
տատատատարերերերեկակակականին կոչնին կոչնին կոչնին կոչուած էր Ասուած էր Ասուած էր Ասուած էր Աստուտուտուտուծոյ քածոյ քածոյ քածոյ քահահահահանանանանայույույույութեան եւ թեան եւ թեան եւ թեան եւ 
ինքինքինքինքզինք տզինք տզինք տզինք տուած էր ճգնաուած էր ճգնաուած էր ճգնաուած էր ճգնական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի բայց մաքի բայց մաքի բայց մաքի բայց մանանանանաւանդ ւանդ ւանդ ւանդ 
իր ժոիր ժոիր ժոիր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի ուդի ուդի ուդի ուսուսուսուսուցոցոցոցողուղուղուղութեան եւ վարթեան եւ վարթեան եւ վարթեան եւ վարդադադադապեպեպեպետուտուտուտու----
թեան, հիմթեան, հիմթեան, հիմթեան, հիմնադնադնադնադրեց երրեց երրեց երրեց երկու կակու կակու կակու կարերերերեւոր վանւոր վանւոր վանւոր վանքերքերքերքեր::::    Այդ վանԱյդ վանԱյդ վանԱյդ վանքեքեքեքե----
րէն առարէն առարէն առարէն առաջիջիջիջինը պինը պինը պինը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար մելար մելար մելար մեծածածածագոյգոյգոյգոյնը Կինը Կինը Կինը Կիլիկլիկլիկլիկեան վանեան վանեան վանեան վան----
քեքեքեքերուն.րուն.րուն.րուն.----    ԴՐԱԴՐԱԴՐԱԴՐԱԶԱՐԶԱՐԶԱՐԶԱՐԿի վանԿի վանԿի վանԿի վանքը, որ պիքը, որ պիքը, որ պիքը, որ պիտի դառտի դառտի դառտի դառնար ուսնար ուսնար ուսնար ուս----
մամամաման եւ լոյն եւ լոյն եւ լոյն եւ լոյսի կեդսի կեդսի կեդսի կեդրոն մը.րոն մը.րոն մը.րոն մը.    այն վանայն վանայն վանայն վանքը՝ որ ժաքը՝ որ ժաքը՝ որ ժաքը՝ որ ժամամամամանանանանակակակակակից կից կից կից 
մամամամատետետետենանանանագիրգիրգիրգիրնենենեներու վկարու վկարու վկարու վկայույույույութեամբ, պիթեամբ, պիթեամբ, պիթեամբ, պիտի դառտի դառտի դառտի դառնար նար նար նար ,,,,տետետետեղի ղի ղի ղի 
իմասիմասիմասիմաստատատատասիսիսիսիրաց եւ գրարաց եւ գրարաց եւ գրարաց եւ գրասիսիսիսիրացրացրացրաց»»»»::::    Այդ վանԱյդ վանԱյդ վանԱյդ վանքի հիմքի հիմքի հիմքի հիմնադնադնադնադրուրուրուրու----
թեթեթեթենէն ետք, զայն լենէն ետք, զայն լենէն ետք, զայն լենէն ետք, զայն լեցուց իրեն նման հացուց իրեն նման հացուց իրեն նման հացուց իրեն նման հաւաւաւաւատատատատաւոր վաւոր վաւոր վաւոր վանանանանա----
կանկանկանկաննենենեներով, զայն լերով, զայն լերով, զայն լերով, զայն լեցուց ցուց ցուց ցուց ,,,,հին կարհին կարհին կարհին կարգեգեգեգերով եւ աւանրով եւ աւանրով եւ աւանրով եւ աւանդուդուդուդու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեներովրովրովրով», », », », եւ այդ ձեեւ այդ ձեեւ այդ ձեեւ այդ ձեւով՝ Կիւով՝ Կիւով՝ Կիւով՝ Կիլիկլիկլիկլիկիոյ նոիոյ նոիոյ նոիոյ նորարարարակազմ հայկազմ հայկազմ հայկազմ հայկակակակա----
կան պեկան պեկան պեկան պետատատատակակակականունունունութեան եւ Սսոյ Կաթեան եւ Սսոյ Կաթեան եւ Սսոյ Կաթեան եւ Սսոյ Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսուսուսուսութեան, թեան, թեան, թեան, 
ինչինչինչինչպէս նապէս նապէս նապէս նաեւ Հայց. Եկեեւ Հայց. Եկեեւ Հայց. Եկեեւ Հայց. Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ տուաւ իր ամւոյ տուաւ իր ամւոյ տուաւ իր ամւոյ տուաւ իր ամրուրուրուրութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
կերկերկերկերտող վատող վատող վատող վանանանանական հասկան հասկան հասկան հաստատատատատուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն կարէն կարէն կարէն կարերերերեւոր մէկ ւոր մէկ ւոր մէկ ւոր մէկ 
հահահահատըտըտըտը::::    Իսկ իր հիմԻսկ իր հիմԻսկ իր հիմԻսկ իր հիմնածնածնածնած    երկերկերկերկրորդ վանրորդ վանրորդ վանրորդ վանքը պիքը պիքը պիքը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար լար լար լար 
ԽոԽոԽոԽորին Անարին Անարին Անարին Անապապապապատըտըտըտը::::    

    
Եւ այԵւ այԵւ այԵւ այսօր, երբ այդ սուրբսօր, երբ այդ սուրբսօր, երբ այդ սուրբսօր, երբ այդ սուրբ    եւ սրբաեւ սրբաեւ սրբաեւ սրբայիյիյիյիշաշաշաշատակ Վարտակ Վարտակ Վարտակ Վարդադադադա----

պեպեպեպետին, Գէտին, Գէտին, Գէտին, Գէորգ Վրդ.որգ Վրդ.որգ Վրդ.որգ Վրդ.    ՄեղՄեղՄեղՄեղրիրիրիրիկի անուկի անուկի անուկի անունը քենը քենը քենը քեզի կը տրուի զի կը տրուի զի կը տրուի զի կը տրուի 
մեր եկեմեր եկեմեր եկեմեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ կողւոյ կողւոյ կողւոյ կողմէ, ես պիմէ, ես պիմէ, ես պիմէ, ես պիտի մաղտի մաղտի մաղտի մաղթեմ եւ աղօթեմ եւ աղօթեմ եւ աղօթեմ եւ աղօթեմ որ թեմ որ թեմ որ թեմ որ 
այայայայսօրսօրսօրսօրուան մեր ժոուան մեր ժոուան մեր ժոուան մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի կեանդի կեանդի կեանդի կեանքին մէջ, որ շաքին մէջ, որ շաքին մէջ, որ շաքին մէջ, որ շատ մը տ մը տ մը տ մը 
երեսերեսերեսերեսնենենեներով կը նմարով կը նմարով կը նմարով կը նմանի ԺԱ.նի ԺԱ.նի ԺԱ.նի ԺԱ.----ԺԲ.ԺԲ.ԺԲ.ԺԲ.    դադադադարերերերերուն Մայր Հայրուն Մայր Հայրուն Մայր Հայրուն Մայր Հայրերերերե----
նինինինիքէն հեքէն հեքէն հեքէն հեռու ինռու ինռու ինռու ինկած, Կիկած, Կիկած, Կիկած, Կիլիկլիկլիկլիկեան ափեեան ափեեան ափեեան ափերուն եւ օտար աշրուն եւ օտար աշրուն եւ օտար աշրուն եւ օտար աշ----
խարհխարհխարհխարհնենենեներու մէջ հասրու մէջ հասրու մէջ հասրու մէջ հաստատտատտատտատուած մեր ժոուած մեր ժոուած մեր ժոուած մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի կեանդի կեանդի կեանդի կեան----
քին, դուն ընես այնքին, դուն ընես այնքին, դուն ընես այնքին, դուն ընես այնպէս՝ որ կեանքդ մշտապէս՝ որ կեանքդ մշտապէս՝ որ կեանքդ մշտապէս՝ որ կեանքդ մշտապայպայպայպայծառ ջահ ծառ ջահ ծառ ջահ ծառ ջահ 
մը դառմը դառմը դառմը դառնայ սփիւռքնայ սփիւռքնայ սփիւռքնայ սփիւռքեան մեր կեանեան մեր կեանեան մեր կեանեան մեր կեանքի պայքի պայքի պայքի պայմանմանմանմաննենենեներուն րուն րուն րուն 
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մէջ, այնմէջ, այնմէջ, այնմէջ, այնպէս ու այնպէս ու այնպէս ու այնպէս ու այնքան՝ որ քու անքան՝ որ քու անքան՝ որ քու անքան՝ որ քու անձիդ օրիձիդ օրիձիդ օրիձիդ օրինանանանակով կակով կակով կակով կա----
րերերերենաս ներգնաս ներգնաս ներգնաս ներգրարարարաւել ոււել ոււել ոււել ուրիշրիշրիշրիշներ, կաներ, կաներ, կաներ, կարերերերենաս սինաս սինաս սինաս սիրարարարաշաշաշաշահիլ քեհիլ քեհիլ քեհիլ քե----
զի նման ուզի նման ուզի նման ուզի նման ուրիշ զիրիշ զիրիշ զիրիշ զինուորնուորնուորնուորեալեալեալեալներ եւ ատով նաներ եւ ատով նաներ եւ ատով նաներ եւ ատով նաեւ կաեւ կաեւ կաեւ կարերերերե----
նաս եթէ ոնաս եթէ ոնաս եթէ ոնաս եթէ ո´́́́չ վանք մը հասչ վանք մը հասչ վանք մը հասչ վանք մը հաստատատատատել, բայց վատել, բայց վատել, բայց վատել, բայց վանանանանական այս կան այս կան այս կան այս 
հասհասհասհաստատատատատուտուտուտութիւնը եւ մեր եկեթիւնը եւ մեր եկեթիւնը եւ մեր եկեթիւնը եւ մեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյւոյւոյւոյ    նուինուինուինուիրարարարապեպեպեպետատատատական կան կան կան 
աթոռաթոռաթոռաթոռնենենեները եւ մարը եւ մարը եւ մարը եւ մանանանանաւանդ Կիւանդ Կիւանդ Կիւանդ Կիլիկլիկլիկլիկեան այս Ս. Աթոեան այս Ս. Աթոեան այս Ս. Աթոեան այս Ս. Աթոռը զօռը զօռը զօռը զօ----
րացրացրացրացնել այննել այննել այննել այնպէպէպէպէ´́́́ս մը, հոս մը, հոս մը, հոս մը, հոգեգեգեգեւուուուորարարարապէս եւ մտապէս եւ մտապէս եւ մտապէս եւ մտաւուուուորարարարապէսպէսպէսպէս    եւ եւ եւ եւ 
մշամշամշամշակուկուկուկութաթաթաթապէս, որ այսպէս, որ այսպէս, որ այսպէս, որ այս    ԱթոԱթոԱթոԱթոռը մեր ժոռը մեր ժոռը մեր ժոռը մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի կեանդի կեանդի կեանդի կեան----
քին մէջ տեքին մէջ տեքին մէջ տեքին մէջ տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն խօրէն խօրէն խօրէն խօսուն եւ գորսուն եւ գորսուն եւ գորսուն եւ գործօն դառծօն դառծօն դառծօն դառնայ քու նայ քու նայ քու նայ քու 
ջանջանջանջանքեքեքեքերովդ, ինչրովդ, ինչրովդ, ինչրովդ, ինչպէպէպէպէս միս միս միս միաաաաբաբաբաբանանանանակից աւագ եղկից աւագ եղկից աւագ եղկից աւագ եղբայրբայրբայրբայրնենենեներուդ րուդ րուդ րուդ 
ջանջանջանջանքեքեքեքերորորորովըվըվըվը::::    

    
ԱյԱյԱյԱյսօր, Եղսօր, Եղսօր, Եղսօր, Եղիա մարիա մարիա մարիա մարգագագագարէրէրէրէին յիին յիին յիին յիշաշաշաշատատատատակի օրը, ես կի օրը, ես կի օրը, ես կի օրը, ես 

կկկկ’’’’աղօաղօաղօաղօթեմ որ Եղթեմ որ Եղթեմ որ Եղթեմ որ Եղիաիաիաիայի նայի նայի նայի նախանխանխանխանձախնդձախնդձախնդձախնդրուրուրուրութեան մաշկթեան մաշկթեան մաշկթեան մաշկեաեաեաեա----
կը իջկը իջկը իջկը իջնէ քու վրադ, ինչնէ քու վրադ, ինչնէ քու վրադ, ինչնէ քու վրադ, ինչպէս քիչ առաջ աղօպէս քիչ առաջ աղօպէս քիչ առաջ աղօպէս քիչ առաջ աղօթեթեթեթեցինք, եւ ցինք, եւ ցինք, եւ ցինք, եւ 
ՄեղՄեղՄեղՄեղրիկ Վարրիկ Վարրիկ Վարրիկ Վարդադադադապեպեպեպետի բարձր ոգին ոգետի բարձր ոգին ոգետի բարձր ոգին ոգետի բարձր ոգին ոգե----շնշնշնշնչէ քեզ ընդչէ քեզ ընդչէ քեզ ընդչէ քեզ ընդ----
միմիմիմիշտ եւ քու պաշշտ եւ քու պաշշտ եւ քու պաշշտ եւ քու պաշտօտօտօտօնիդ մէջ կրանիդ մէջ կրանիդ մէջ կրանիդ մէջ կրակով վակով վակով վակով վառէ, խանռէ, խանռէ, խանռէ, խանդով ու դով ու դով ու դով ու 
նանանանախանխանխանխանձախնդձախնդձախնդձախնդրուրուրուրութեամբ բռնկէ քեզ, որթեամբ բռնկէ քեզ, որթեամբ բռնկէ քեզ, որթեամբ բռնկէ քեզ, որպէսպէսպէսպէսզի դառզի դառզի դառզի դառնաս նաս նաս նաս 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ իսծոյ իսծոյ իսծոյ իսկակակակական ծական ծական ծական ծառան եւ ծառան եւ ծառան եւ ծառան եւ ծառան հառան հառան հառան հաւաւաւաւատատատատաւոր քու ւոր քու ւոր քու ւոր քու 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդիդ եւ այս Ս. Աթոդիդ եւ այս Ս. Աթոդիդ եւ այս Ս. Աթոդիդ եւ այս Ս. Աթոռինռինռինռին::::    Եւ նաԵւ նաԵւ նաԵւ նայէ որ քու չայէ որ քու չայէ որ քու չայէ որ քու չափափափափա----
նիշդնիշդնիշդնիշդ    մարմարմարմարդիկ չըլդիկ չըլդիկ չըլդիկ չըլլալալալա´́́́ն. քու չան. քու չան. քու չան. քու չափափափափանիշդ ըլնիշդ ըլնիշդ ըլնիշդ ըլլլլլայ Քրիսայ Քրիսայ Քրիսայ Քրիստոս տոս տոս տոս 
ինք, աստինք, աստինք, աստինք, աստուաուաուաուածածածածային Սէյին Սէյին Սէյին Սէրը միայն եւ կորը միայն եւ կորը միայն եւ կորը միայն եւ կոչուչուչուչումիդ ձայմիդ ձայմիդ ձայմիդ ձայնը, եւ նը, եւ նը, եւ նը, եւ 
ձայձայձայձայնը Եկենը Եկենը Եկենը Եկեղեցղեցղեցղեցւոյդ եւ ժուոյդ եւ ժուոյդ եւ ժուոյդ եւ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդիդ կադիդ կադիդ կադիդ կարիքրիքրիքրիքնենենեներունրունրունրուն::::    
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի չասի չասի չասի չափափափափանինինինիշով,շով,շով,շով,    անոր սիանոր սիանոր սիանոր սիրով եւ օրիրով եւ օրիրով եւ օրիրով եւ օրինանանանակով կով կով կով 
առաջառաջառաջառաջնորնորնորնորդես քայդես քայդես քայդես քայլերդ եւ պտղալերդ եւ պտղալերդ եւ պտղալերդ եւ պտղաւուուուորես կեանքդ զոր այրես կեանքդ զոր այրես կեանքդ զոր այրես կեանքդ զոր այ----
սօր կը դնես քու Եկեսօր կը դնես քու Եկեսօր կը դնես քու Եկեսօր կը դնես քու Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիիդ եւ իդ եւ իդ եւ իդ եւ ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ձեռծոյ ձեռծոյ ձեռծոյ ձեռքեքեքեքերուն րուն րուն րուն 
մէջմէջմէջմէջ::::    Եւ մենք կԵւ մենք կԵւ մենք կԵւ մենք կ’’’’ընընընընդուդուդուդունինք, ու կնինք, ու կնինք, ու կնինք, ու կ’’’’աղօաղօաղօաղօթենք որ Աստթենք որ Աստթենք որ Աստթենք որ Աստուած ուած ուած ուած 
ընընընընդուդուդուդունի քու կեանքդ իբնի քու կեանքդ իբնի քու կեանքդ իբնի քու կեանքդ իբրեւ կենրեւ կենրեւ կենրեւ կենդադադադանի զոհ, զայն դարձնի զոհ, զայն դարձնի զոհ, զայն դարձնի զոհ, զայն դարձնէ նէ նէ նէ 
անոյշ բոյր մը մեր ժոանոյշ բոյր մը մեր ժոանոյշ բոյր մը մեր ժոանոյշ բոյր մը մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի կեանդի կեանդի կեանդի կեանքին մէջ եւ անոյշ քին մէջ եւ անոյշ քին մէջ եւ անոյշ քին մէջ եւ անոյշ 
գիգիգիգինի՝նի՝նի՝նի՝    յարյարյարյարբուբուբուբուցումն ծացումն ծացումն ծացումն ծարարարարաւի մեր ժուի մեր ժուի մեր ժուի մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին, ի պայդին, ի պայդին, ի պայդին, ի պայ----
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ծածածածառուռուռուռութիւն մթիւն մթիւն մթիւն մեր եկեեր եկեեր եկեեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ, եւ ի փաւոյ, եւ ի փաւոյ, եւ ի փաւոյ, եւ ի փառառառառաբաբաբաբանունունունութիւն յաթիւն յաթիւն յաթիւն յաւէտ ւէտ ւէտ ւէտ 
սուրբ անսուրբ անսուրբ անսուրբ անուաուաուաուանը ամենը ամենը ամենը ամենանանանասուրբ Երսուրբ Երսուրբ Երսուրբ Երրորրորրորրորդուդուդուդութեան, այժմ եւ թեան, այժմ եւ թեան, այժմ եւ թեան, այժմ եւ 
միշտ եւ յամիշտ եւ յամիշտ եւ յամիշտ եւ յաւիտւիտւիտւիտեանս. ամէնեանս. ամէնեանս. ամէնեանս. ամէն::::    
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ԴՈՒՆ՝ ՔԱԴՈՒՆ՝ ՔԱԴՈՒՆ՝ ՔԱԴՈՒՆ՝ ՔԱՀԱՀԱՀԱՀԱՆԱՅ ՀՐԵՇՆԱՅ ՀՐԵՇՆԱՅ ՀՐԵՇՆԱՅ ՀՐԵՇՏԱԿ ՏԱԿ ՏԱԿ ՏԱԿ     

ԱՍՏՈՒԾՈՅԱՍՏՈՒԾՈՅԱՍՏՈՒԾՈՅԱՍՏՈՒԾՈՅ    
    

,,,,Շրթունք քաՇրթունք քաՇրթունք քաՇրթունք քահահահահանանանանային զգույին զգույին զգույին զգուշասշասշասշասցին գիցին գիցին գիցին գիտուտուտուտութեան, թեան, թեան, թեան, 
եւ օրէնս խնդրեսեւ օրէնս խնդրեսեւ օրէնս խնդրեսեւ օրէնս խնդրեսցեն ի բեցեն ի բեցեն ի բեցեն ի բերարարարանոյ նոնոյ նոնոյ նոնոյ նորա. զի հրա. զի հրա. զի հրա. զի հրեշրեշրեշրեշտակ տակ տակ տակ 
Տեառն ամեՏեառն ամեՏեառն ամեՏեառն ամենանանանակակակակալի էլի էլի էլի է»»»»::::             ( ( ( (Մղք 2.7)Մղք 2.7)Մղք 2.7)Մղք 2.7)    

,,,,ՔաՔաՔաՔահահահահանանանանային շրթնեյին շրթնեյին շրթնեյին շրթները (Ասրը (Ասրը (Ասրը (Աստուտուտուտուծոյ) գիծոյ) գիծոյ) գիծոյ) գիտուտուտուտութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
պէտք է ուպէտք է ուպէտք է ուպէտք է ուսուսուսուսուցացացացանեն, (մարնեն, (մարնեն, (մարնեն, (մարդիկ) անոր բերդիկ) անոր բերդիկ) անոր բերդիկ) անոր բերնէն (Ասնէն (Ասնէն (Ասնէն (Աս----
տուտուտուտուծոյ) Օրէնծոյ) Օրէնծոյ) Օրէնծոյ) Օրէնքը պէտք է լսեն, որովքը պէտք է լսեն, որովքը պէտք է լսեն, որովքը պէտք է լսեն, որովհեհեհեհետեւ անիտեւ անիտեւ անիտեւ անիկա կա կա կա 
ամեամեամեամենանանանակալ Տիկալ Տիկալ Տիկալ Տիրոջ հրեշրոջ հրեշրոջ հրեշրոջ հրեշտակն (դեստակն (դեստակն (դեստակն (դեսպան) էպան) էպան) էպան) է»»»»::::        

    
ԱյԱյԱյԱյսօր ուսօր ուսօր ուսօր ուրարարարախուխուխուխութիւնթիւնթիւնթիւնը կը լեցը կը լեցը կը լեցը կը լեցնէ Ս. Եկենէ Ս. Եկենէ Ս. Եկենէ Ս. Եկեղեղեղեղեցին, ոցին, ոցին, ոցին, ո´́́́չ միայն անոր հաչ միայն անոր հաչ միայն անոր հաչ միայն անոր հա----

մար որ տօնն է Ս. Խամար որ տօնն է Ս. Խամար որ տօնն է Ս. Խամար որ տօնն է Ս. Խաչի Գիւչի Գիւչի Գիւչի Գիւտին, որով եկետին, որով եկետին, որով եկետին, որով եկեղեղեղեղեցին իր պարցին իր պարցին իր պարցին իր պարծանծանծանծանքի եւ զօքի եւ զօքի եւ զօքի եւ զօ----
րուրուրուրութեան նշաթեան նշաթեան նշաթեան նշանը կը վենը կը վենը կը վենը կը վերագտրագտրագտրագտնէր եւ կնէր եւ կնէր եւ կնէր եւ կ’’’’ուուուունենենենենար իր մէջ, քրիսնար իր մէջ, քրիսնար իր մէջ, քրիսնար իր մէջ, քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական կան կան կան 
4444րդ դարդ դարդ դարդ դարուն, Կոսրուն, Կոսրուն, Կոսրուն, Կոստանդտանդտանդտանդիիիիաաաանոս կայնոս կայնոս կայնոս կայսեր մօսեր մօսեր մօսեր մօրը՝ Հերը՝ Հերը՝ Հերը՝ Հեղիղիղիղինէի ձեռնէի ձեռնէի ձեռնէի ձեռքով, եւ որունքով, եւ որունքով, եւ որունքով, եւ որուն    
յիյիյիյիշաշաշաշատատատատակը տարկը տարկը տարկը տարուէ տաուէ տաուէ տաուէ տարի կը պանրի կը պանրի կը պանրի կը պանծացծացծացծացնէ եկենէ եկենէ եկենէ եկեղեղեղեղեցին. այլ ցնծուցին. այլ ցնծուցին. այլ ցնծուցին. այլ ցնծութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
կը լեցկը լեցկը լեցկը լեցուի այուի այուի այուի այսօր նասօր նասօր նասօր նաեւ անոեւ անոեւ անոեւ անո´́́́ր հար հար հար համար՝ որ այմար՝ որ այմար՝ որ այմար՝ որ այսօր անսօր անսօր անսօր անգամ մը եւս աստգամ մը եւս աստգամ մը եւս աստգամ մը եւս աստ----
ուաուաուաուածածածածային շնորհյին շնորհյին շնորհյին շնորհքը իր Ս. Եկեքը իր Ս. Եկեքը իր Ս. Եկեքը իր Ս. Եկեղեղեղեղեցին կը լեցցին կը լեցցին կը լեցցին կը լեցնէ, անոր զինէ, անոր զինէ, անոր զինէ, անոր զինուորնուորնուորնուորեալ նոր եալ նոր եալ նոր եալ նոր 
քաքաքաքահահահահանայ մը պարնայ մը պարնայ մը պարնայ մը պարգեգեգեգեւեւեւեւելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    

ՑնծուՑնծուՑնծուՑնծութեամբ եւ ոթեամբ եւ ոթեամբ եւ ոթեամբ եւ ոււււրարարարախուխուխուխութեամբ կը լեցթեամբ կը լեցթեամբ կը լեցթեամբ կը լեցուի այուի այուի այուի այսօր մասօր մասօր մասօր մանանանանաւանդ Հաւանդ Հաւանդ Հաւանդ Հա----
յասյասյասյաստանտանտանտանեայց Ս. Եկեեայց Ս. Եկեեայց Ս. Եկեեայց Ս. Եկեղեղեղեղեցին, եւ մասցին, եւ մասցին, եւ մասցին, եւ մասնանանանայայայայատուկ կերտուկ կերտուկ կերտուկ կերպով՝ Մեպով՝ Մեպով՝ Մեպով՝ Մեծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կի----
լիկլիկլիկլիկիոյ Ս. Աթոիոյ Ս. Աթոիոյ Ս. Աթոիոյ Ս. Աթոռը, որովռը, որովռը, որովռը, որովհեհեհեհետեւ այս տատեւ այս տատեւ այս տատեւ այս տարին ըլրին ըլրին ըլրին ըլլալալալալով Անլով Անլով Անլով Անթիլթիլթիլթիլիիիիաս հասաս հասաս հասաս հաս----
տատտատտատտատման վաթման վաթման վաթման վաթսուսուսուսունամնամնամնամեաեաեաեակը դակը դակը դակը դարարարարաւոր մեր Աթուոր մեր Աթուոր մեր Աթուոր մեր Աթոռին, որ պատռին, որ պատռին, որ պատռին, որ պատմումումումութեան թեան թեան թեան 
դժխեմ պդժխեմ պդժխեմ պդժխեմ պաաաարարարարագագագագանենենեներուն բերուն բերուն բերուն բերուրուրուրումով հարմով հարմով հարմով հարկադրկադրկադրկադրուեուեուեուեցաւ լքել հայցաւ լքել հայցաւ լքել հայցաւ լքել հայրերերերենի հոնի հոնի հոնի հողը, ղը, ղը, ղը, 
որուն վրայ հասորուն վրայ հասորուն վրայ հասորուն վրայ հաստատտատտատտատուած էր՝ իր ժոուած էր՝ իր ժոուած էր՝ իր ժոուած էր՝ իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը հովդը հովդը հովդը հովուեուեուեուելու հալու հալու հալու համար, եւ իր մար, եւ իր մար, եւ իր մար, եւ իր 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդին հետ միդին հետ միդին հետ միդին հետ միաաաասին գաղսին գաղսին գաղսին գաղթաթաթաթական ելաւ, գական ելաւ, գական ելաւ, գական ելաւ, գալու եւ հասլու եւ հասլու եւ հասլու եւ հաստատտատտատտատուեուեուեուելու լու լու լու 
հահահահամար Սփիւռմար Սփիւռմար Սփիւռմար Սփիւռքի այս ափինքի այս ափինքի այս ափինքի այս ափին::::    ՎաթՎաթՎաթՎաթսուն երսուն երսուն երսուն երկար տակար տակար տակար տարիրիրիրիներ, որոնց ըններ, որոնց ըններ, որոնց ըններ, որոնց ըն----
թացթացթացթացքին ազքին ազքին ազքին ազգին պարգին պարգին պարգին պարգեգեգեգեւեց բազւեց բազւեց բազւեց բազմամամամատետետետեսակ մշակսակ մշակսակ մշակսակ մշակներ, բայց նաներ, բայց նաներ, բայց նաներ, բայց նաեւ Հաեւ Հաեւ Հաեւ Հայասյասյասյաս----
տանտանտանտանեայց Եկեեայց Եկեեայց Եկեեայց Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին տուաւ հոին տուաւ հոին տուաւ հոին տուաւ հովիւվիւվիւվիւներ, թէներ, թէներ, թէներ, թէ´́́́    իբիբիբիբրեւ կուրեւ կուրեւ կուրեւ կուսակսակսակսակրօն եւ թէրօն եւ թէրօն եւ թէրօն եւ թէ´́́́    
իբիբիբիբրեւ ամուսրեւ ամուսրեւ ամուսրեւ ամուսնացնացնացնացեալ քաեալ քաեալ քաեալ քահահահահանանանանաներներներներ::::    Իսկ այս տաԻսկ այս տաԻսկ այս տաԻսկ այս տարի, աստրի, աստրի, աստրի, աստուաուաուաուածածածածային նային նային նային նա----
խախխախխախխախնանանանամումումումութեան իթեան իթեան իթեան ի՜՜՜՜նչ կարնչ կարնչ կարնչ կարգադգադգադգադրուրուրուրութեամթեամթեամթեամբ եւ աստբ եւ աստբ եւ աստբ եւ աստուաուաուաուածածածածային շնորհյին շնորհյին շնորհյին շնորհքին քին քին քին 
կրկնակ հեկրկնակ հեկրկնակ հեկրկնակ հեղուղուղուղումով՝ Կիմով՝ Կիմով՝ Կիմով՝ Կիլիկլիկլիկլիկիոյ Ս. Աթոիոյ Ս. Աթոիոյ Ս. Աթոիոյ Ս. Աթոռին օրհնռին օրհնռին օրհնռին օրհնեալ ծաեալ ծաեալ ծաեալ ծառը երռը երռը երռը երկոկոկոկո´́́́ւ անւ անւ անւ անգամ գամ գամ գամ 
պտուղ տուաւ, նախ ընպտուղ տուաւ, նախ ընպտուղ տուաւ, նախ ընպտուղ տուաւ, նախ ընծածածածայեյեյեյելով Տ. ՓԱլով Տ. ՓԱլով Տ. ՓԱլով Տ. ՓԱՌԷՆ հոՌԷՆ հոՌԷՆ հոՌԷՆ հոգեշգեշգեշգեշնորհ աբենորհ աբենորհ աբենորհ աբեղան, եւ ահա ղան, եւ ահա ղան, եւ ահա ղան, եւ ահա 
այայայայսօր պարսօր պարսօր պարսօր պարգեգեգեգեւեւեւեւելով նոր կուլով նոր կուլով նոր կուլով նոր կուսակսակսակսակրօն քարօն քարօն քարօն քահահահահանայ մը, յաննայ մը, յաննայ մը, յաննայ մը, յանձին Տ. ԳՐԻձին Տ. ԳՐԻձին Տ. ԳՐԻձին Տ. ԳՐԻԳՈԳՈԳՈԳՈՐիՐիՐիՐի::::    
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Այս պաԱյս պաԱյս պաԱյս պահուն կհուն կհուն կհուն կ’’’’անդանդանդանդրարարարադառդառդառդառնանք, որ այնանք, որ այնանք, որ այնանք, որ այսօր տեսօր տեսօր տեսօր տեսակ մը պայսակ մը պայսակ մը պայսակ մը պայծածածածառառառառա----
կերկերկերկերպուպուպուպութիւն ապթիւն ապթիւն ապթիւն ապրերերերեցաւ այս սուրբ տացաւ այս սուրբ տացաւ այս սուրբ տացաւ այս սուրբ տաճաճաճաճարը, որուն անուրը, որուն անուրը, որուն անուրը, որուն անունը իր վրայ կը նը իր վրայ կը նը իր վրայ կը նը իր վրայ կը 
մարմմարմմարմմարմնացնացնացնացնէ այժմ Տ. Գրինէ այժմ Տ. Գրինէ այժմ Տ. Գրինէ այժմ Տ. Գրիգոգոգոգորըրըրըրը::::    ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ այս տարեւ այս տարեւ այս տարեւ այս տաճաճաճաճարը այրը այրը այրը այսօր դարսօր դարսօր դարսօր դարձաւ ձաւ ձաւ ձաւ 
տետետետեսակ մըսակ մըսակ մըսակ մը    Նոր ՅորՆոր ՅորՆոր ՅորՆոր Յորդադադադանան,նան,նան,նան,    որուն հոորուն հոորուն հոորուն հոգեգեգեգեւոր աւաւոր աւաւոր աւաւոր աւազազազազանէն երկնէն երկնէն երկնէն երկրորդ րորդ րորդ րորդ 
ծննդեամբ՝ ծննդեամբ՝ ծննդեամբ՝ ծննդեամբ՝ վեվեվեվերարարարափոխփոխփոխփոխեալ անձ մը Ասեալ անձ մը Ասեալ անձ մը Ասեալ անձ մը Աստուտուտուտուծոյ ործոյ ործոյ ործոյ որդի դարդի դարդի դարդի դարձաւ նոձաւ նոձաւ նոձաւ նո´́́́ր յար յար յար յարարարարա----
բեբեբեբերուրուրուրութեամբ մը, եւ ուր Հօր Ասթեամբ մը, եւ ուր Հօր Ասթեամբ մը, եւ ուր Հօր Ասթեամբ մը, եւ ուր Հօր Աստուտուտուտուծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայնը վերսնը վերսնը վերսնը վերստին հնչեց՝ նոտին հնչեց՝ նոտին հնչեց՝ նոտին հնչեց՝ նորընրընրընրընծածածածա----
յին ուղղյին ուղղյին ուղղյին ուղղուած ձայուած ձայուած ձայուած ձայնով մը, բայց ձենով մը, բայց ձենով մը, բայց ձենով մը, բայց ձեզիզիզիզի´́́́    տրուած իբտրուած իբտրուած իբտրուած իբրեւ վկարեւ վկարեւ վկարեւ վկայույույույութիւն, ըսեթիւն, ըսեթիւն, ըսեթիւն, ըսե----
լով. լով. լով. լով. ,,,,Դա է որԴա է որԴա է որԴա է որդի իմ սիդի իմ սիդի իմ սիդի իմ սիրերերերելիլիլիլի»»»» ( ( ( (Մտ 3.17)Մտ 3.17)Մտ 3.17)Մտ 3.17)::::        

Այս տաԱյս տաԱյս տաԱյս տաճաճաճաճարը այրը այրը այրը այսօր դարսօր դարսօր դարսօր դարձաւ ձաւ ձաւ ձաւ Նոր այՆոր այՆոր այՆոր այլալալալակերկերկերկերպուպուպուպութեան լեռթեան լեռթեան լեռթեան լեռ    մը, ուր մը, ուր մը, ուր մը, ուր 
մենք բոմենք բոմենք բոմենք բոլորս բարձլորս բարձլորս բարձլորս բարձրարարարացանք Տիցանք Տիցանք Տիցանք Տիրոջ ներրոջ ներրոջ ներրոջ ներկակակակայույույույութեան կանգթեան կանգթեան կանգթեան կանգնենենենելու հալու հալու հալու համար, մար, մար, մար, 
եւ ուր՝ աշեւ ուր՝ աշեւ ուր՝ աշեւ ուր՝ աշխարխարխարխարհէն առնհէն առնհէն առնհէն առնուած բայց աշուած բայց աշուած բայց աշուած բայց աշխարխարխարխարհի հոհի հոհի հոհի հոգեգեգեգերէն արրէն արրէն արրէն արդէն վեր դէն վեր դէն վեր դէն վեր 
բարձբարձբարձբարձրարարարացած այս անցած այս անցած այս անցած այս անձը ինք վերցձը ինք վերցձը ինք վերցձը ինք վերցուեուեուեուեցացացացա´́́́ւ աշւ աշւ աշւ աշխարխարխարխարհէն եւ ընհէն եւ ընհէն եւ ընհէն եւ ընծայծայծայծայուեուեուեուեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ, Քրիսծոյ, Քրիսծոյ, Քրիսծոյ, Քրիստոտոտոտոսի օրիսի օրիսի օրիսի օրինանանանակով պայկով պայկով պայկով պայծածածածառառառառակերպկերպկերպկերպուեուեուեուեցաւ եւ եղաւ նոցաւ եւ եղաւ նոցաւ եւ եղաւ նոցաւ եւ եղաւ նո´́́́ր ր ր ր 
անձանձանձանձնանանանաւուուուորուրուրուրութիւն մը, նոթիւն մը, նոթիւն մը, նոթիւն մը, նո´́́́ր մարդ, պատր մարդ, պատր մարդ, պատր մարդ, պատկեկեկեկերը երկրը երկրը երկրը երկնանանանաւուուուորինրինրինրին::::    

Այս տաԱյս տաԱյս տաԱյս տաճաճաճաճարը այրը այրը այրը այսօր դարսօր դարսօր դարսօր դարձաւ ձաւ ձաւ ձաւ Նոր վերՆոր վերՆոր վերՆոր վերնանանանատուն տուն տուն տուն մը, ուր անմը, ուր անմը, ուր անմը, ուր անգամ մը գամ մը գամ մը գամ մը 
եւս Ասեւս Ասեւս Ասեւս Աստուտուտուտուծոյ Սուրբ Հոծոյ Սուրբ Հոծոյ Սուրբ Հոծոյ Սուրբ Հոգին իջաւ, ինչգին իջաւ, ինչգին իջաւ, ինչգին իջաւ, ինչպէս Հոպէս Հոպէս Հոպէս Հոգեգեգեգեգալստգալստգալստգալստեան օրը, իր ներեան օրը, իր ներեան օրը, իր ներեան օրը, իր ներ----
կկկկաաաայույույույութեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցնենենենելու հալու հալու հալու համար թէմար թէմար թէմար թէ´́́́    մեզ բոմեզ բոմեզ բոմեզ բոլորս եւ թէլորս եւ թէլորս եւ թէլորս եւ թէ´́́́    մասմասմասմասնանանանաւուուուորարարարաբար բար բար բար 
զինք՝ Ասզինք՝ Ասզինք՝ Ասզինք՝ Աստուտուտուտուծոյ նոծոյ նոծոյ նոծոյ նորընրընրընրընծայ այս քածայ այս քածայ այս քածայ այս քահահահահանան, եւ զայն աստնան, եւ զայն աստնան, եւ զայն աստնան, եւ զայն աստուաուաուաուածածածածային հային հային հային հա----
ւատւատւատւատքի, սիքի, սիքի, սիքի, սիրոյ եւ գիրոյ եւ գիրոյ եւ գիրոյ եւ գիտուտուտուտութեան կրաթեան կրաթեան կրաթեան կրակով զիկով զիկով զիկով զինեց, հրենեց, հրենեց, հրենեց, հրեղէն լեղէն լեղէն լեղէն լեզուով մը սրբեզուով մը սրբեզուով մը սրբեզուով մը սրբե----
լով ու բալով ու բալով ու բալով ու բանանանանալով իր բելով իր բելով իր բելով իր բերանն ու շրթներանն ու շրթներանն ու շրթներանն ու շրթները, բարը, բարը, բարը, բանանանանալով մալով մալով մալով մանանանանաւանդ իր միտւանդ իր միտւանդ իր միտւանդ իր միտ----
քը, որքը, որքը, որքը, որպէսպէսպէսպէսզի, ինչզի, ինչզի, ինչզի, ինչպէս ապէս ապէս ապէս ա՜՜՜՜յնյնյնյնքան գեքան գեքան գեքան գեղեղեղեղեցիկ կերցիկ կերցիկ կերցիկ կերպով կպով կպով կպով կ’’’’ըսէր ձեռըսէր ձեռըսէր ձեռըսէր ձեռնադնադնադնադրուրուրուրու----
թեան աղօթթեան աղօթթեան աղօթթեան աղօթքը, Ս. Հոգիքը, Ս. Հոգիքը, Ս. Հոգիքը, Ս. Հոգիին պարին պարին պարին պարգեգեգեգեւած աստւած աստւած աստւած աստուաուաուաուածածածածային անստյին անստյին անստյին անստուեր եւ ուեր եւ ուեր եւ ուեր եւ 
սքանսքանսքանսքանչեչեչեչելի գիլի գիլի գիլի գիտուտուտուտութիւնը գայ լեցթիւնը գայ լեցթիւնը գայ լեցթիւնը գայ լեցնէ զինք, եւ այնէ զինք, եւ այնէ զինք, եւ այնէ զինք, եւ այսուսուսուսուհեհեհեհետեւ իր շրթունքտեւ իր շրթունքտեւ իր շրթունքտեւ իր շրթունքնենենեները րը րը րը 
այդ գիայդ գիայդ գիայդ գիտուտուտուտութեան պատթեան պատթեան պատթեան պատմոմոմոմողըղըղըղը    ըլըլըլըլլան, իբլան, իբլան, իբլան, իբրեւ Ասրեւ Ասրեւ Ասրեւ Աստուտուտուտուծոյ քածոյ քածոյ քածոյ քահահահահանայնայնայնայ::::    

Եւ հիԵւ հիԵւ հիԵւ հիմա, ես կմա, ես կմա, ես կմա, ես կ’’’’ուուուուզեմ խօսքս ուղզեմ խօսքս ուղզեմ խօսքս ուղզեմ խօսքս ուղղել իրեղել իրեղել իրեղել իրե´́́́ն, ըսեն, ըսեն, ըսեն, ըսելով.լով.լով.լով.----    
ՍիՍիՍիՍիրերերերելիլիլիլի´́́́    Տէր ԳրիՏէր ԳրիՏէր ԳրիՏէր Գրիգոր,գոր,գոր,գոր,    
ՀիՀիՀիՀիմա որ նոմա որ նոմա որ նոմա որ նորորորորո´́́́գ ծնար՝ իբգ ծնար՝ իբգ ծնար՝ իբգ ծնար՝ իբրեւ նոր մարրեւ նոր մարրեւ նոր մարրեւ նոր մարմին եւ անմին եւ անմին եւ անմին եւ անդամ Քրիսդամ Քրիսդամ Քրիսդամ Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 

ԵկեԵկեԵկեԵկեղեցիղեցիղեցիղեցիին, պային, պային, պային, պայծածածածառառառառակերպկերպկերպկերպուեուեուեուեցար ու Քրիսցար ու Քրիսցար ու Քրիսցար ու Քրիստոտոտոտոսի հրասի հրասի հրասի հրաշաշաշաշազան նմազան նմազան նմազան նմանունունունու----
թիւնը առիրթիւնը առիրթիւնը առիրթիւնը առիր    քու վրադ, եւ Ս. Հոգիի եօթքու վրադ, եւ Ս. Հոգիի եօթքու վրադ, եւ Ս. Հոգիի եօթքու վրադ, եւ Ս. Հոգիի եօթնարփնարփնարփնարփեան շնորհքեան շնորհքեան շնորհքեան շնորհքնենենեներորորորովը պայվը պայվը պայվը պայ----
ծածածածառառառառափայլփայլփայլփայլուած կը կանգուած կը կանգուած կը կանգուած կը կանգնիս մեր դինիս մեր դինիս մեր դինիս մեր դիմաց, կմաց, կմաց, կմաց, կ’’’’ուուուուզեմ որ այս պազեմ որ այս պազեմ որ այս պազեմ որ այս պահուն յիհուն յիհուն յիհուն յիշես շես շես շես 
մեր Տիմեր Տիմեր Տիմեր Տիրոջ եւ Փրկչին՝ Յիրոջ եւ Փրկչին՝ Յիրոջ եւ Փրկչին՝ Յիրոջ եւ Փրկչին՝ Յիսուսուսուսուսի պայսի պայսի պայսի պայծածածածառառառառակերկերկերկերպուպուպուպութիւնը կանթիւնը կանթիւնը կանթիւնը կանխող խող խող խող 
դրուադրուադրուադրուագըգըգըգը::::    ԱւեԱւեԱւեԱւետատատատարարարարանիչնիչնիչնիչնենենեները կը պատրը կը պատրը կը պատրը կը պատմեն, թէ մեր Տէմեն, թէ մեր Տէմեն, թէ մեր Տէմեն, թէ մեր Տէրը իր աշարը իր աշարը իր աշարը իր աշակերկերկերկերտտտտ----
նենենեները իր հետ առած՝ ուղղրը իր հետ առած՝ ուղղրը իր հետ առած՝ ուղղրը իր հետ առած՝ ուղղուեուեուեուեցաւ դէցաւ դէցաւ դէցաւ դէպի Փիպի Փիպի Փիպի Փիլիպլիպլիպլիպեան Կեեան Կեեան Կեեան Կեսարսարսարսարիաիաիաիայի կողյի կողյի կողյի կողմեմեմեմե----
րը, եւ այնրը, եւ այնրը, եւ այնրը, եւ այնտեղ, տատեղ, տատեղ, տատեղ, տակակակակաւին լեռ չբարձւին լեռ չբարձւին լեռ չբարձւին լեռ չբարձրարարարացած, հարցած, հարցած, հարցած, հարցուց անոնց. ցուց անոնց. ցուց անոնց. ցուց անոնց. ,,,,Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
կկկկ’’’’ըսեն մարըսեն մարըսեն մարըսեն մարդիկ իմ մադիկ իմ մադիկ իմ մադիկ իմ մասիս. ո՞վ կը կարսիս. ո՞վ կը կարսիս. ո՞վ կը կարսիս. ո՞վ կը կարծեն թէ եմծեն թէ եմծեն թէ եմծեն թէ եմ»»»»::::    Եւ անոնք ժոԵւ անոնք ժոԵւ անոնք ժոԵւ անոնք ժողողողողովուրվուրվուրվուր----
դին մէջ տադին մէջ տադին մէջ տադին մէջ տարածրածրածրածուած զաուած զաուած զաուած զանանանանազան կարզան կարզան կարզան կարծիքծիքծիքծիքնենենեները յիրը յիրը յիրը յիշեշեշեշեցին, ըսեցին, ըսեցին, ըսեցին, ըսելով՝ թէ լով՝ թէ լով՝ թէ լով՝ թէ 
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ոմանք Եղոմանք Եղոմանք Եղոմանք Եղիիիիան կը կարան կը կարան կը կարան կը կարծեն, ուծեն, ուծեն, ուծեն, ուրիշրիշրիշրիշներ Երեմներ Երեմներ Երեմներ Երեմիա մարիա մարիա մարիա մարգագագագարէն, ոմանք յարէն, ոմանք յարէն, ոմանք յարէն, ոմանք յա----
րուրուրուրութիւն առած Յովթիւն առած Յովթիւն առած Յովթիւն առած Յովհանհանհանհաննէս Մկրտինէս Մկրտինէս Մկրտինէս Մկրտիչը կը հաչը կը հաչը կը հաչը կը համամամամարեն, իսկ ուրեն, իսկ ուրեն, իսկ ուրեն, իսկ ուրիշրիշրիշրիշներ՝ Հին ներ՝ Հին ներ՝ Հին ներ՝ Հին 
ԿտաԿտաԿտաԿտակակակակարարարարանի մարնի մարնի մարնի մարգագագագարէրէրէրէնենենեներէն մէրէն մէրէն մէրէն մէկըկըկըկը::::    Այն ատեն ՅիԱյն ատեն ՅիԱյն ատեն ՅիԱյն ատեն Յիսուս անոնց դառսուս անոնց դառսուս անոնց դառսուս անոնց դառնանանանա----
լով հարլով հարլով հարլով հարցուց. ցուց. ցուց. ցուց. ,,,,Իսկ դո՞ւք ինչ կը կարԻսկ դո՞ւք ինչ կը կարԻսկ դո՞ւք ինչ կը կարԻսկ դո՞ւք ինչ կը կարծծծծէք. ո՞վ եմէք. ո՞վ եմէք. ո՞վ եմէք. ո՞վ եմ»»»»::::    

Այս հարԱյս հարԱյս հարԱյս հարցուցուցուցումը կմը կմը կմը կ’’’’ուուուուզեմ որ այզեմ որ այզեմ որ այզեմ որ այսօր դուն, սիսօր դուն, սիսօր դուն, սիսօր դուն, սիրերերերելիս, առլիս, առլիս, առլիս, առնես քու աննես քու աննես քու աննես քու անձիդ ձիդ ձիդ ձիդ 
վրայվրայվրայվրայ::::    Այս պաԱյս պաԱյս պաԱյս պահուն կանգհուն կանգհուն կանգհուն կանգնած այնած այնած այնած այլալալալակերկերկերկերպուպուպուպութեան այս բարթեան այս բարթեան այս բարթեան այս բարձունձունձունձունքին, քին, քին, քին, 
հարցհարցհարցհարցնես դուն քենես դուն քենես դուն քենես դուն քեզի՝ ոզի՝ ոզի՝ ոզի՝ ո´́́́չ թէ այն ինչ որ ժոչ թէ այն ինչ որ ժոչ թէ այն ինչ որ ժոչ թէ այն ինչ որ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը կդը կդը կդը կ’’’’ըսէ քու մաըսէ քու մաըսէ քու մաըսէ քու մասիդ եւ սիդ եւ սիդ եւ սիդ եւ 
պիպիպիպիտի ըսէ վատի ըսէ վատի ըսէ վատի ըսէ վաղը, ողը, ողը, ողը, ո´́́́չ թէ այն ինչ որ ժոչ թէ այն ինչ որ ժոչ թէ այն ինչ որ ժոչ թէ այն ինչ որ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը քեզ պիդը քեզ պիդը քեզ պիդը քեզ պիտի հատի հատի հատի համամամամարէ, րէ, րէ, րէ, 
այլ կայլ կայլ կայլ կ’’’’ուուուուզեմ որ դուն քեզեմ որ դուն քեզեմ որ դուն քեզեմ որ դուն քեզի հարցզի հարցզի հարցզի հարցնես՝ թէ Աստնես՝ թէ Աստնես՝ թէ Աստնես՝ թէ Աստուաուաուաուա´́́́ծ ով կամծ ով կամծ ով կամծ ով կամ    ինչ կը հաինչ կը հաինչ կը հաինչ կը հա----
մամամամարէ քեզրէ քեզրէ քեզրէ քեզ::::    Եւ կԵւ կԵւ կԵւ կ’’’’ուուուուզեմ որ անոր պազեմ որ անոր պազեմ որ անոր պազեմ որ անոր պատաստաստաստասխախախախանը ոնը ոնը ոնը ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ ,,,,մարմարմարմարմիմիմիմինէն եւ նէն եւ նէն եւ նէն եւ 
արիւարիւարիւարիւնէննէննէննէն», », », », այայայայսինքն մարսինքն մարսինքն մարսինքն մարդոցդոցդոցդոցմէ, առմէ, առմէ, առմէ, առնես, այլ նոյննես, այլ նոյննես, այլ նոյննես, այլ նոյնինքն Ասինքն Ասինքն Ասինքն Աստուծտուծտուծտուծմէ, ճիշդ մէ, ճիշդ մէ, ճիշդ մէ, ճիշդ 
ինչինչինչինչպէս Պետպէս Պետպէս Պետպէս Պետրոս առաքրոս առաքրոս առաքրոս առաքեաեաեաեալի կողլի կողլի կողլի կողմէ Քրիսմէ Քրիսմէ Քրիսմէ Քրիստոտոտոտոսի տրուած պասի տրուած պասի տրուած պասի տրուած պատաստաստաստասխախախախանընընընը    
,,,,մարմարմարմարմիմիմիմինէն եւ արիւնէն եւ արիւնէն եւ արիւնէն եւ արիւնէննէննէննէն» » » » տրուած պատրուած պատրուած պատրուած պատաստաստաստասխան մը չէր, այլ Ասխան մը չէր, այլ Ասխան մը չէր, այլ Ասխան մը չէր, այլ Աստուծտուծտուծտուծմէ մէ մէ մէ 
((((Մտ 16.17)Մտ 16.17)Մտ 16.17)Մտ 16.17)::::    ԱյԱյԱյԱյսօր Ասսօր Ասսօր Ասսօր Աստուծտուծտուծտուծմէմէմէմէ´́́́    ստաստաստաստացիր պացիր պացիր պացիր պատաստաստաստասխախախախանը այդ հարնը այդ հարնը այդ հարնը այդ հարցուցուցուցումին՝ մին՝ մին՝ մին՝ 
ՄաՄաՄաՄաղաքղաքղաքղաքիա մարիա մարիա մարիա մարգագագագարէրէրէրէին բաին բաին բաին բառեռեռեռերով, որովրով, որովրով, որովրով, որովհեհեհեհետեւ մարտեւ մարտեւ մարտեւ մարգագագագարէն արէն արէն արէն ա՜՜՜՜յնյնյնյնքան գեքան գեքան գեքան գե----
ղեղեղեղեցիկ ցիկ ցիկ ցիկ կերկերկերկերպով կը պապով կը պապով կը պապով կը պատաստաստաստասխախախախանէ, Ասնէ, Ասնէ, Ասնէ, Աստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ ըսեմէ ըսեմէ ըսեմէ ըսելով.լով.լով.լով.----    Դուն ամեԴուն ամեԴուն ամեԴուն ամե----
նանանանակալ Տէր Ասկալ Տէր Ասկալ Տէր Ասկալ Տէր Աստուտուտուտուծոյ հրեշծոյ հրեշծոյ հրեշծոյ հրեշտատատատա´́́́կն ես,կն ես,կն ես,կն ես,    այայայայսինքն դեսսինքն դեսսինքն դեսսինքն դեսպան ու պատպան ու պատպան ու պատպան ու պատգագագագա----
մամամամաւորն ես Ասւորն ես Ասւորն ես Ասւորն ես Աստուտուտուտուծոյ, եւ բանծոյ, եւ բանծոյ, եւ բանծոյ, եւ բանբերն ու խօսբերն ու խօսբերն ու խօսբերն ու խօսնանանանակը անորկը անորկը անորկը անոր::::    

ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչ սքաննչ սքաննչ սքաննչ սքանչեչեչեչելի եւ ահալի եւ ահալի եւ ահալի եւ ահաւոր կուոր կուոր կուոր կոչում մըն է՝ ըլչում մըն է՝ ըլչում մըն է՝ ըլչում մըն է՝ ըլլալ լալ լալ լալ ,,,,հրեշհրեշհրեշհրեշտատատատակըկըկըկը» » » » ԱսԱսԱսԱստուտուտուտու----
ծոյծոյծոյծոյ::::    ԲաԲաԲաԲայց այց այց այց ա´́́́յդ է կոյդ է կոյդ է կոյդ է կոչուչուչուչումը, որուն կանչմը, որուն կանչմը, որուն կանչմը, որուն կանչուեուեուեուեցար այցար այցար այցար այսօր, եւ որ քեսօր, եւ որ քեսօր, եւ որ քեսօր, եւ որ քեզի պէտք է զի պէտք է զի պէտք է զի պէտք է 
յիյիյիյիշեցշեցշեցշեցնէ այն բազնէ այն բազնէ այն բազնէ այն բազմամամամաթիւ պարթիւ պարթիւ պարթիւ պարտատատատակակակականունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները որ նոյրը որ նոյրը որ նոյրը որ նոյնինքն այդ կոնինքն այդ կոնինքն այդ կոնինքն այդ կո----
չուչուչուչումը կը յումը կը յումը կը յումը կը յուշէ.շէ.շէ.շէ.----    

ԱռաԱռաԱռաԱռաջին հերջին հերջին հերջին հերթին, դուն իբթին, դուն իբթին, դուն իբթին, դուն իբրեւ Ասրեւ Ասրեւ Ասրեւ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ ,,,,հրեշհրեշհրեշհրեշտակտակտակտակ»»»»՝ պի՝ պի՝ պի՝ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլաս լաս լաս լաս 
այն անայն անայն անայն անձը, որ մնաձը, որ մնաձը, որ մնաձը, որ մնայուն կերյուն կերյուն կերյուն կերպով Ասպով Ասպով Ասպով Աստտտտուուուուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներկակակակայույույույութեան կը կանգթեան կը կանգթեան կը կանգթեան կը կանգնի՝ նի՝ նի՝ նի՝ 
որորորորպէս պէս պէս պէս խորհրխորհրխորհրխորհրդադադադակակակականը Ասնը Ասնը Ասնը Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ    եւ անոր քով եւ անոր քով եւ անոր քով եւ անոր քով միջմիջմիջմիջնորնորնորնորդը իր ժոդը իր ժոդը իր ժոդը իր ժողողողողովուրվուրվուրվուր----
դին,դին,դին,դին,    բաբաբաբարերերերեխօս մը՝ անոնց կողխօս մը՝ անոնց կողխօս մը՝ անոնց կողխօս մը՝ անոնց կողմէմէմէմէ::::    ԵԵԵԵ´́́́րբ որ ալ դուն աղօթրբ որ ալ դուն աղօթրբ որ ալ դուն աղօթրբ որ ալ դուն աղօթքի կանգքի կանգքի կանգքի կանգնիս, նիս, նիս, նիս, 
ըլըլըլըլլալալալա´́́́յ, առանձյ, առանձյ, առանձյ, առանձնանանանաբար, ըլբար, ըլբար, ըլբար, ըլլալալալա´́́́յ Ասյ Ասյ Ասյ Աստուտուտուտուծոյ սուրբ եկեծոյ սուրբ եկեծոյ սուրբ եկեծոյ սուրբ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին հետ միին հետ միին հետ միին հետ միաաաա----
սին, ըլսին, ըլսին, ըլսին, ըլլալալալա´́́́յ, մյ, մյ, մյ, մաաաանանանանաւանդ, երբ Քրիսւանդ, երբ Քրիսւանդ, երբ Քրիսւանդ, երբ Քրիստոտոտոտոսի Ս. Պասի Ս. Պասի Ս. Պասի Ս. Պատատատատարարարարագը կը մագը կը մագը կը մագը կը մատուտուտուտուցացացացա----
նես Ասնես Ասնես Ասնես Աստուտուտուտուծոյ Սեծոյ Սեծոյ Սեծոյ Սեղաղաղաղանին առնին առնին առնին առջեւ, պիջեւ, պիջեւ, պիջեւ, պիտի գիտտի գիտտի գիտտի գիտնաս որ Քրիսնաս որ Քրիսնաս որ Քրիսնաս որ Քրիստոտոտոտոսի Մարմսի Մարմսի Մարմսի Մարմ----
նին եւ Արնին եւ Արնին եւ Արնին եւ Արեան սրբաեան սրբաեան սրբաեան սրբազնասուրբ պազնասուրբ պազնասուրբ պազնասուրբ պատատատատարարարարագը կը մագը կը մագը կը մագը կը մատուտուտուտուցացացացանես ոնես ոնես ոնես ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
քեքեքեքեզի հազի հազի հազի համար, այլ այս ժոմար, այլ այս ժոմար, այլ այս ժոմար, այլ այս ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին փոդին փոդին փոդին փոխախախախարէրէրէրէ´́́́ն աղօն աղօն աղօն աղօթեթեթեթելով, որլով, որլով, որլով, որպէս ներպէս ներպէս ներպէս ներ----
կկկկաաաայայայայացուցուցուցուցիցիցիցիչը իրենց եւ խորհրչը իրենց եւ խորհրչը իրենց եւ խորհրչը իրենց եւ խորհրդադադադակակակականը Ասնը Ասնը Ասնը Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ::::    Դուն՝ մնաԴուն՝ մնաԴուն՝ մնաԴուն՝ մնայուն կերյուն կերյուն կերյուն կեր----
պով կանգպով կանգպով կանգպով կանգնած պինած պինած պինած պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլաս Ասլաս Ասլաս Ասլաս Աստուտուտուտուծոյ առծոյ առծոյ առծոյ առջեւ, հրեշջեւ, հրեշջեւ, հրեշջեւ, հրեշտակտակտակտակնենենեներուն նմարուն նմարուն նմարուն նմա----
նունունունութեամբ, որթեամբ, որթեամբ, որթեամբ, որպէսպէսպէսպէսզի Ասզի Ասզի Ասզի Աստուծտուծտուծտուծմէ լսես ինչ որ կը պատմէ լսես ինչ որ կը պատմէ լսես ինչ որ կը պատմէ լսես ինչ որ կը պատգագագագամէ անիմէ անիմէ անիմէ անիկա քու կա քու կա քու կա քու 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդիդ, եւ այդ պատդիդ, եւ այդ պատդիդ, եւ այդ պատդիդ, եւ այդ պատգագագագամը անմը անմը անմը անմիմիմիմիջաջաջաջապէս, կամ իպէս, կամ իպէս, կամ իպէս, կամ իր ատեր ատեր ատեր ատենին, բենին, բենին, բենին, բերես րես րես րես 
եւ փոեւ փոեւ փոեւ փոխանխանխանխանցես անոնցցես անոնցցես անոնցցես անոնց::::    
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ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ, պիրորդ, պիրորդ, պիրորդ, պիտի յիտի յիտի յիտի յիշես միշտ, որ իբշես միշտ, որ իբշես միշտ, որ իբշես միշտ, որ իբրեւ Տիրեւ Տիրեւ Տիրեւ Տիրոջ րոջ րոջ րոջ ,,,,հրեշհրեշհրեշհրեշտակտակտակտակ»»»»ը՝ հրեշը՝ հրեշը՝ հրեշը՝ հրեշ----
տակտակտակտակնենենեներուն պէս րուն պէս րուն պէս րուն պէս ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ մշտածոյ մշտածոյ մշտածոյ մշտական ծական ծական ծական ծառառառառայույույույութեան կանթեան կանթեան կանթեան կան----չուածչուածչուածչուած    եսեսեսես::::    
ԾաԾաԾաԾառառառառայույույույութիւն մը՝ որ միայն եկեթիւն մը՝ որ միայն եկեթիւն մը՝ որ միայն եկեթիւն մը՝ որ միայն եկեղեցիի նիւղեցիի նիւղեցիի նիւղեցիի նիւթաթաթաթական սահկան սահկան սահկան սահմանմանմանմաննենենեներուն մէջ րուն մէջ րուն մէջ րուն մէջ 
չէչէչէչէ´́́́    որ տեոր տեոր տեոր տեղի կղի կղի կղի կ’’’’ուուուուննննեեեենայ, միայն ծէնայ, միայն ծէնայ, միայն ծէնայ, միայն ծէսով եւ արասով եւ արասով եւ արասով եւ արարորորորողուղուղուղութեամբ չէթեամբ չէթեամբ չէթեամբ չէ´́́́    որ տեոր տեոր տեոր տեղի ղի ղի ղի 
կկկկ’’’’ուուուունենենենենայ. այլ ծանայ. այլ ծանայ. այլ ծանայ. այլ ծառառառառայույույույութիւն մը՝ որ մաթիւն մը՝ որ մաթիւն մը՝ որ մաթիւն մը՝ որ մանանանանաւանդ ժուանդ ժուանդ ժուանդ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին կեանդին կեանդին կեանդին կեան----
քիքիքիքի´́́́ն մէջ կն մէջ կն մէջ կն մէջ կ’’’’իրաիրաիրաիրագործգործգործգործուի, եւ որ սաուի, եւ որ սաուի, եւ որ սաուի, եւ որ սակայն Ասկայն Ասկայն Ասկայն Աստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ եւ Ասմէ եւ Ասմէ եւ Ասմէ եւ Աստուտուտուտուծոծոծոծո´́́́յ յ յ յ 
հահահահամար մամար մամար մամար մատուցտուցտուցտուցուած ծաուած ծաուած ծաուած ծառառառառայույույույութիւն մըն էթիւն մըն էթիւն մըն էթիւն մըն է::::    Այդ ծաԱյդ ծաԱյդ ծաԱյդ ծառառառառայույույույութեան թեան թեան թեան մէջ դուն մէջ դուն մէջ դուն մէջ դուն 
ինքինքինքինքզինքդ պիզինքդ պիզինքդ պիզինքդ պիտի զգաս մնատի զգաս մնատի զգաս մնատի զգաս մնայուն հայուն հայուն հայուն հաղորղորղորղորդուդուդուդութեաթեաթեաթեանը մէջ թէնը մէջ թէնը մէջ թէնը մէջ թէ´́́́    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ եւ ծոյ եւ ծոյ եւ ծոյ եւ 
թէթէթէթէ´́́́    քու ժոքու ժոքու ժոքու ժողողողողովուրվուրվուրվուրդիդ, անոր կադիդ, անոր կադիդ, անոր կադիդ, անոր կարիքրիքրիքրիքնենենեներուն, անոր բորուն, անոր բորուն, անոր բորուն, անոր բոլոլոլոլո´́́́ր տեր տեր տեր տեսասասասակի եւ կի եւ կի եւ կի եւ 
մամամամանանանանաւանդ հուանդ հուանդ հուանդ հոգեգեգեգեւուուուո´́́́ր պար պար պար պահանջքհանջքհանջքհանջքնենենեներուն, որրուն, որրուն, որրուն, որպէսպէսպէսպէսզի զի զի զի ,,,,ի ժաի ժաի ժաի ժամու եւ ի տամու եւ ի տամու եւ ի տամու եւ ի տարարարարա----
ժաժաժաժամումումումու»»»»    այդ հոայդ հոայդ հոայդ հոգեգեգեգեւոր կաւոր կաւոր կաւոր կարիքրիքրիքրիքնենենեներունրունրունրուն    եւ պաեւ պաեւ պաեւ պահանջքհանջքհանջքհանջքնենենեներուն, պարուն, պարուն, պարուն, պատաստաստաստասխախախախանը նը նը նը 
կակակակարերերերենաս գտնել եւ բենաս գտնել եւ բենաս գտնել եւ բենաս գտնել եւ բերել, Ասրել, Ասրել, Ասրել, Աստուծտուծտուծտուծմէ զայն առմէ զայն առմէ զայն առմէ զայն առնենենենելովլովլովլով::::    

ԵրԵրԵրԵրրորդ, դուն որրորդ, դուն որրորդ, դուն որրորդ, դուն որպէս Տիպէս Տիպէս Տիպէս Տիրոջ րոջ րոջ րոջ ,,,,հրեշհրեշհրեշհրեշտակտակտակտակ»»»»՝ այս ժո՝ այս ժո՝ այս ժո՝ այս ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին հադին հադին հադին համար մար մար մար 
կը ներկը ներկը ներկը ներկակակակայայայայանաս իբնաս իբնաս իբնաս իբրեւ րեւ րեւ րեւ ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ Օրէնծոյ Օրէնծոյ Օրէնծոյ Օրէնքին միջքին միջքին միջքին միջնորնորնորնորդըդըդըդը::::    ,,,,ՔաՔաՔաՔահահահահանանանանային յին յին յին 
շրթնեշրթնեշրթնեշրթները (Ասրը (Ասրը (Ասրը (Աստուտուտուտուծոյ) Օրէնծոյ) Օրէնծոյ) Օրէնծոյ) Օրէնքը պքը պքը պքը պէտք է ուէտք է ուէտք է ուէտք է ուսուսուսուսուցացացացանեննեննեննեն»»»», , , , կկկկ’’’’ըսէ Աստըսէ Աստըսէ Աստըսէ Աստուած ուած ուած ուած 
ինք՝ Մաինք՝ Մաինք՝ Մաինք՝ Մաղաքղաքղաքղաքիա մարիա մարիա մարիա մարգագագագարէրէրէրէին բերին բերին բերին բերնովնովնովնով::::    ԱստԱստԱստԱստուած ինք կը կաուած ինք կը կաուած ինք կը կաուած ինք կը կամեմեմեմենայ, հենայ, հենայ, հենայ, հե----
տետետետեւաւաւաւաբար, որ իր Օրէնբար, որ իր Օրէնբար, որ իր Օրէնբար, որ իր Օրէնքը տեքը տեքը տեքը տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն քու շրթներէն քու շրթներէն քու շրթներէն քու շրթներուդ վրայ պարուդ վրայ պարուդ վրայ պարուդ վրայ պահոհոհոհողը ղը ղը ղը 
եւ այս ժոեւ այս ժոեւ այս ժոեւ այս ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին ուդին ուդին ուդին ուսուսուսուսուցացացացանոնոնոնո´́́́ղը ըլղը ըլղը ըլղը ըլլասլասլասլաս::::    Առանց օրէնԱռանց օրէնԱռանց օրէնԱռանց օրէնքի, եւ մաքի, եւ մաքի, եւ մաքի, եւ մանանանանա----
ւանդ առանց ւանդ առանց ւանդ առանց ւանդ առանց աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային Օրէնյին Օրէնյին Օրէնյին Օրէնքին՝ Ասքին՝ Ասքին՝ Ասքին՝ Աստուտուտուտուծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը կը մոդը կը մոդը կը մոդը կը մոլոլոլոլո----
րի եւ կը կորսրի եւ կը կորսրի եւ կը կորսրի եւ կը կորսուի, այնուի, այնուի, այնուի, այնպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս ազպէս ազպէս ազպէս ազգեր, պեգեր, պեգեր, պեգեր, պետուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւններ ու ժոներ ու ժոներ ու ժոներ ու ժողողողողո----
վուրդվուրդվուրդվուրդներ առանց օրէններ առանց օրէններ առանց օրէններ առանց օրէնքի եւ այդ օրէնքի եւ այդ օրէնքի եւ այդ օրէնքի եւ այդ օրէնքին հնաքին հնաքին հնաքին հնազանզանզանզանդուդուդուդութեան ու կարթեան ու կարթեան ու կարթեան ու կարգագագագա----
պապապապահուհուհուհութեան՝ կը կորսնցթեան՝ կը կորսնցթեան՝ կը կորսնցթեան՝ կը կորսնցնեն իրենց կանեն իրենց կանեն իրենց կանեն իրենց կառոյռոյռոյռոյցը, կը կորսնցցը, կը կորսնցցը, կը կորսնցցը, կը կորսնցնեն իրեննեն իրեննեն իրեննեն իրենց կազց կազց կազց կազ----
մամամամակերպկերպկերպկերպուած կեանուած կեանուած կեանուած կեանքը եւ այդ կեանքը եւ այդ կեանքը եւ այդ կեանքը եւ այդ կեանքին պարքին պարքին պարքին պարգեգեգեգեւեւեւեւելիք բոլիք բոլիք բոլիք բոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի կի կի կի 
բաբաբաբարիքրիքրիքրիքնենենեները, եւ կը դարը, եւ կը դարը, եւ կը դարը, եւ կը դատատատատապարտպարտպարտպարտուին կոուին կոուին կոուին կորուսրուսրուսրուստիտիտիտի::::    Դուն, իբԴուն, իբԴուն, իբԴուն, իբրեւ Ասրեւ Ասրեւ Ասրեւ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
,,,,հրեշհրեշհրեշհրեշտակտակտակտակ»»»»՝ մնա՝ մնա՝ մնա՝ մնայուն կերյուն կերյուն կերյուն կերպով պիպով պիպով պիպով պիտի խոտի խոտի խոտի խոկաս Ասկաս Ասկաս Ասկաս Աստուտուտուտուծոյ Օրէնծոյ Օրէնծոյ Օրէնծոյ Օրէնքին վրայ, քին վրայ, քին վրայ, քին վրայ, 
քիչ առաջ կարքիչ առաջ կարքիչ առաջ կարքիչ առաջ կարդացդացդացդացուած Սաղուած Սաղուած Սաղուած Սաղմոմոմոմոսին բասին բասին բասին բառեռեռեռերով րով րով րով պիպիպիպիտի ըսես միշտ. տի ըսես միշտ. տի ըսես միշտ. տի ըսես միշտ.     

,,,,ՕրհնՕրհնՕրհնՕրհնեաեաեաեա՜՜՜՜լ ես, Տէր, սորլ ես, Տէր, սորլ ես, Տէր, սորլ ես, Տէր, սորվեվեվեվեցոցոցոցո´́́́ւր ինւր ինւր ինւր ինծի քու արծի քու արծի քու արծի քու արդար կադար կադար կադար կանոննոննոննոններդներդներդներդ::::    Իմ Իմ Իմ Իմ 
շրթներս պիշրթներս պիշրթներս պիշրթներս պիտի կրկնեն քու պատտի կրկնեն քու պատտի կրկնեն քու պատտի կրկնեն քու պատգագագագամած օրէնքմած օրէնքմած օրէնքմած օրէնքներդներդներդներդ»»»» ( ( ( (Սղ 119.12Սղ 119.12Սղ 119.12Սղ 119.12----13), 13), 13), 13), եւ եւ եւ եւ 
տետետետեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն այդ Օրէնրէն այդ Օրէնրէն այդ Օրէնրէն այդ Օրէնքը ուքը ուքը ուքը ուսուսուսուսուցացացացանոնոնոնողը եւ անով պատղը եւ անով պատղը եւ անով պատղը եւ անով պատգագագագամոմոմոմո´́́́ղը պիղը պիղը պիղը պի----
տի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլաս քու ժոլաս քու ժոլաս քու ժոլաս քու ժողողողողովուրվուրվուրվուրդիդ, որդիդ, որդիդ, որդիդ, որպէսպէսպէսպէսզի անով կարզի անով կարզի անով կարզի անով կարգագագագաւուուուորես քերես քերես քերես քեզի յանձնզի յանձնզի յանձնզի յանձն----
ուած մարուած մարուած մարուած մարդոց հոդոց հոդոց հոդոց հոգեգեգեգեւոր կեանւոր կեանւոր կեանւոր կեանքը, եւ աստքը, եւ աստքը, եւ աստքը, եւ աստուաուաուաուածածածածային Օրէնյին Օրէնյին Օրէնյին Օրէնքին կարքին կարքին կարքին կարգագագագաւուուուո----
րիչ հպուրիչ հպուրիչ հպուրիչ հպումով՝ անոնց հոգիմով՝ անոնց հոգիմով՝ անոնց հոգիմով՝ անոնց հոգիին մէջ իշին մէջ իշին մէջ իշին մէջ իշխող քախող քախող քախող քաոոոոսէն նոսէն նոսէն նոսէն նորորորորովի ստեղվի ստեղվի ստեղվի ստեղծածածածագորգորգորգոր----
ծես այն ներծես այն ներծես այն ներծես այն ներքին կարքին կարքին կարքին կարգագագագաւորւորւորւորեալ եւ Ասեալ եւ Ասեալ եւ Ասեալ եւ Աստուտուտուտուծոյ հնածոյ հնածոյ հնածոյ հնազանդ մարզանդ մարզանդ մարզանդ մարդը, որ Ասդը, որ Ասդը, որ Ասդը, որ Աս----
տուտուտուտուծոյ իսծոյ իսծոյ իսծոյ իսկակակակակկկկան պատան պատան պատան պատկեկեկեկերը ըլրը ըլրը ըլրը ըլլայ վերսլայ վերսլայ վերսլայ վերստին, որուն մտքին մէջ եւ տին, որուն մտքին մէջ եւ տին, որուն մտքին մէջ եւ տին, որուն մտքին մէջ եւ 
սրտիսրտիսրտիսրտի´́́́ն վրայ գրուած ըլն վրայ գրուած ըլն վրայ գրուած ըլն վրայ գրուած ըլլայ Ասլայ Ասլայ Ասլայ Աստուտուտուտուծոյ Օրէնծոյ Օրէնծոյ Օրէնծոյ Օրէնքը (հմմտ Եր 31.33), եւ ապքը (հմմտ Եր 31.33), եւ ապքը (հմմտ Եր 31.33), եւ ապքը (հմմտ Եր 31.33), եւ ապ----
րի ճշմարի ճշմարի ճշմարի ճշմարիտ կեանրիտ կեանրիտ կեանրիտ կեանքով, արքով, արքով, արքով, արդադադադարուրուրուրութեամբ եւ սրբութեամբ եւ սրբութեամբ եւ սրբութեամբ եւ սրբութեամբ (Եփ 4.24)թեամբ (Եփ 4.24)թեամբ (Եփ 4.24)թեամբ (Եփ 4.24)::::    
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ՉորՉորՉորՉորրորդ, իբրորդ, իբրորդ, իբրորդ, իբրեւ Տիրեւ Տիրեւ Տիրեւ Տիրոջ րոջ րոջ րոջ ,,,,հրեշհրեշհրեշհրեշտակտակտակտակ»»»»ը՝ դուն պիը՝ դուն պիը՝ դուն պիը՝ դուն պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլաս լաս լաս լաս ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
գիգիգիգիտուտուտուտութիթիթիթիւնը ոււնը ոււնը ոււնը ուսուսուսուսուցացացացանոնոնոնողը,ղը,ղը,ղը,    դարձդարձդարձդարձեալ ըստ Մաեալ ըստ Մաեալ ըստ Մաեալ ըստ Մաղաքղաքղաքղաքիա մարիա մարիա մարիա մարգագագագարէրէրէրէինինինին::::    ԺոԺոԺոԺո----
ղողողողովուրդ մը, եւ առվուրդ մը, եւ առվուրդ մը, եւ առվուրդ մը, եւ առհահահահասասասասարակ բորակ բորակ բորակ բոլոր հոլոր հոլոր հոլոր հողեղեղեղեղէն մարղէն մարղէն մարղէն մարդիկս, յադիկս, յադիկս, յադիկս, յաճախ կը մոռճախ կը մոռճախ կը մոռճախ կը մոռ----
նանք Ասնանք Ասնանք Ասնանք Աստուտուտուտուծոյ մածոյ մածոյ մածոյ մասին այն էասին այն էասին այն էասին այն էական ճշմարկան ճշմարկան ճշմարկան ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, որ իրենց րը, որ իրենց րը, որ իրենց րը, որ իրենց 
տարտարտարտարրարարարական պատկան պատկան պատկան պատկեկեկեկերով մեր մարով մեր մարով մեր մարով մեր մանուկ տանուկ տանուկ տանուկ տարիրիրիրիքէն կը սորքէն կը սորքէն կը սորքէն կը սորվինք, բայվինք, բայվինք, բայվինք, բայց որ ց որ ց որ ց որ 
մշտամշտամշտամշտակակակականօնօնօնօրէն պէտք է սերրէն պէտք է սերրէն պէտք է սերրէն պէտք է սերտենք եւ խոտենք եւ խոտենք եւ խոտենք եւ խորացրացրացրացնենք՝ քրիսնենք՝ քրիսնենք՝ քրիսնենք՝ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական մեր կան մեր կան մեր կան մեր 
հահահահաւատւատւատւատքին աճուքին աճուքին աճուքին աճումին համին համին համին համար, մեր ամմար, մեր ամմար, մեր ամմար, մեր ամբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանքի ընքի ընքի ընքի ընթացթացթացթացքինքինքինքին::::    Եւ ԱսԵւ ԱսԵւ ԱսԵւ Աս----
տուտուտուտուծոյ քածոյ քածոյ քածոյ քահահահահանանանանա´́́́ն է այն անն է այն անն է այն անն է այն անձը, որ իր ժոձը, որ իր ժոձը, որ իր ժոձը, որ իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին ասդին ասդին ասդին աստիտիտիտիճաճաճաճանանանանաբար եւ բար եւ բար եւ բար եւ 
մաս առ մաս այդ գիմաս առ մաս այդ գիմաս առ մաս այդ գիմաս առ մաս այդ գիտուտուտուտութիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիտի բաշտի բաշտի բաշտի բաշխէ, իխէ, իխէ, իխէ, ի´́́́ննննք սերք սերք սերք սերտետետետելով նախ Ասլով նախ Ասլով նախ Ասլով նախ Աս----
տուտուտուտուծոյ սրբածոյ սրբածոյ սրբածոյ սրբազան Ուխզան Ուխզան Ուխզան Ուխտին պատտին պատտին պատտին պատգամգամգամգամնենենեները, եւ անրը, եւ անրը, եւ անրը, եւ անկէ Ասկէ Ասկէ Ասկէ Աստուտուտուտուծոյ գիծոյ գիծոյ գիծոյ գիտուտուտուտու----
թեան կաթեան կաթեան կաթեան կարերերերեւոր տարւոր տարւոր տարւոր տարրերն ու տուրերն ու տուրերն ու տուրերն ու տուեալեալեալեալնենենեները բերը բերը բերը բերէ եւ թարէ եւ թարէ եւ թարէ եւ թափէ իր հոփէ իր հոփէ իր հոփէ իր հոգեգեգեգեւոր ւոր ւոր ւոր 
զազազազաւակւակւակւակնենենեներուն մտքին ու սրտին մէջ, որրուն մտքին ու սրտին մէջ, որրուն մտքին ու սրտին մէջ, որրուն մտքին ու սրտին մէջ, որպէսպէսպէսպէսզի չմոռզի չմոռզի չմոռզի չմոռնանանանա´́́́ն Ասն Ասն Ասն Աստուտուտուտուծոյ սիծոյ սիծոյ սիծոյ սի----
րող էուրող էուրող էուրող էութիւնը, աշթիւնը, աշթիւնը, աշթիւնը, աշխարխարխարխարհին ու մեհին ու մեհին ու մեհին ու մեզի վեզի վեզի վեզի վերարարարաբեբեբեբերող անոր ծրարող անոր ծրարող անոր ծրարող անոր ծրագիրն ու կամգիրն ու կամգիրն ու կամգիրն ու կամ----
քը, եւ մեր փրկուքը, եւ մեր փրկուքը, եւ մեր փրկուքը, եւ մեր փրկութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծոյ մեծոյ մեծոյ մեծոյ մեզի ընզի ընզի ընզի ընծածածածայած մեծ շնորհյած մեծ շնորհյած մեծ շնորհյած մեծ շնորհքը՝ քը՝ քը՝ քը՝ 
ՅիՅիՅիՅիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսի մարսի մարսի մարսի մարդեդեդեդեղուղուղուղութիւնը, մեթիւնը, մեթիւնը, մեթիւնը, մեզի հազի հազի հազի համար խամար խամար խամար խաչին վրայ զոչին վրայ զոչին վրայ զոչին վրայ զոհահահահա----
գորգորգորգործուծուծուծումը եւ մեր մեղմը եւ մեր մեղմը եւ մեր մեղմը եւ մեր մեղքեքեքեքերուն բերուն բերուն բերուն բերած սքանրած սքանրած սքանրած սքանչեչեչեչելի քալի քալի քալի քաւոււոււոււութիւնը, որով այս թիւնը, որով այս թիւնը, որով այս թիւնը, որով այս 
աշաշաշաշխարխարխարխարհիհիհիհի    մեր օրեմեր օրեմեր օրեմեր օրերէն իսկ այրէն իսկ այրէն իսկ այրէն իսկ այլեւս կլեւս կլեւս կլեւս կ’’’’ապապապապրինք որրինք որրինք որրինք որպէս Ասպէս Ասպէս Ասպէս Աստուտուտուտուծոյ ընծոյ ընծոյ ընծոյ ընտատատատա----
նինինինիքըքըքըքը::::    

ՀինՀինՀինՀինգեգեգեգերորդ, դուն իբրորդ, դուն իբրորդ, դուն իբրորդ, դուն իբրեւ Տիրեւ Տիրեւ Տիրեւ Տիրոջ րոջ րոջ րոջ ,,,,հրեշհրեշհրեշհրեշտակտակտակտակ»»»»ը՝ ը՝ ը՝ ը՝ դէտդէտդէտդէտ    կարգկարգկարգկարգուեուեուեուեցար այս ցար այս ցար այս ցար այս 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդին վրայ եւդին վրայ եւդին վրայ եւդին վրայ եւ    խօսխօսխօսխօսնակ Ասնակ Ասնակ Ասնակ Աստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէմէմէմէ::::    ՔեՔեՔեՔեզի տրուեզի տրուեզի տրուեզի տրուեցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
անուն մը՝ որ կը նշաանուն մը՝ որ կը նշաանուն մը՝ որ կը նշաանուն մը՝ որ կը նշանանանանակէ կէ կէ կէ արարարարթունթունթունթուն::::    Դուն ԱսԴուն ԱսԴուն ԱսԴուն Աստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ մէ մէ մէ կանչկանչկանչկանչուած ուած ուած ուած 
այն արայն արայն արայն արթուն դէթուն դէթուն դէթուն դէտը պիտը պիտը պիտը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլաս, որ աչլաս, որ աչլաս, որ աչլաս, որ աչքերդ բաքերդ բաքերդ բաքերդ բա´́́́ց պաց պաց պաց պահեհեհեհելով քելով քելով քելով քեզի յանձնզի յանձնզի յանձնզի յանձն----
ուած հօուած հօուած հօուած հօտին վրայ՝ նատին վրայ՝ նատին վրայ՝ նատին վրայ՝ նայիս թէ ի՞նչ բայիս թէ ի՞նչ բայիս թէ ի՞նչ բայիս թէ ի՞նչ բանենենեներու մէջ կը թերու մէջ կը թերու մէջ կը թերու մէջ կը թերարարարանան անոնք, եւ նան անոնք, եւ նան անոնք, եւ նան անոնք, եւ 
այդ թեայդ թեայդ թեայդ թերարարարացումցումցումցումնենենեները ուղրը ուղրը ուղրը ուղղես, խօղես, խօղես, խօղես, խօսեսեսեսելով անոնցլով անոնցլով անոնցլով անոնց::::    ԵզեկիԵզեկիԵզեկիԵզեկիէլ մարէլ մարէլ մարէլ մարգագագագարէրէրէրէին բաին բաին բաին բա----
ռեռեռեռերով Աստրով Աստրով Աստրով Աստուած կուած կուած կուած կ’’’’ըսէ բոըսէ բոըսէ բոըսէ բոլոր կոլոր կոլոր կոլոր կոչեչեչեչեցցցցեալեալեալեալնենենեներուն. րուն. րուն. րուն. ,,,,Դէտ կարԴէտ կարԴէտ կարԴէտ կարգեգեգեգեցի քեզ այս ցի քեզ այս ցի քեզ այս ցի քեզ այս 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդին վրայդին վրայդին վրայդին վրայ::::    ԻնձԻնձԻնձԻնձմէ պիմէ պիմէ պիմէ պիտի լսես պատտի լսես պատտի լսես պատտի լսես պատգամգամգամգամներս, եւ անոնց պիներս, եւ անոնց պիներս, եւ անոնց պիներս, եւ անոնց պիտի տի տի տի 
սպառսպառսպառսպառնաս իմ կողնաս իմ կողնաս իմ կողնաս իմ կողմէսմէսմէսմէս::::    Երբ անօԵրբ անօԵրբ անօԵրբ անօրէրէրէրէնին ըսեմ. նին ըսեմ. նին ըսեմ. նին ըսեմ. ,,,,ԱնԱնԱնԱնպայպայպայպայման պիման պիման պիման պիտի մեռտի մեռտի մեռտի մեռ----
նիսնիսնիսնիս»»»», , , , բայց դուն չզգուբայց դուն չզգուբայց դուն չզգուբայց դուն չզգուշացշացշացշացնես զայն, չխօնես զայն, չխօնես զայն, չխօնես զայն, չխօսիս անօսիս անօսիս անօսիս անօրէրէրէրէնին որ զգունին որ զգունին որ զգունին որ զգուշաշաշաշանայ եւ նայ եւ նայ եւ նայ եւ 
իր չար ապիր չար ապիր չար ապիր չար ապրերերերելալալալակերկերկերկերպէն հրապէն հրապէն հրապէն հրաժաժաժաժարի եւ ապրի եւ ապրի եւ ապրի եւ ապրի, այն անօրի, այն անօրի, այն անօրի, այն անօրէրէրէրէնը իր անօնը իր անօնը իր անօնը իր անօրէրէրէրէ----
նունունունութեան մէջ պիթեան մէջ պիթեան մէջ պիթեան մէջ պիտի պատի պատի պատի պահանհանհանհանջեմջեմջեմջեմ::::    Իսկ եթէ դուն զգուԻսկ եթէ դուն զգուԻսկ եթէ դուն զգուԻսկ եթէ դուն զգուշացշացշացշացնես անօնես անօնես անօնես անօրէրէրէրէնը, նը, նը, նը, 
բայց ան չդառբայց ան չդառբայց ան չդառբայց ան չդառնայ իր անօնայ իր անօնայ իր անօնայ իր անօրէրէրէրէնունունունութեթեթեթենէն եւ չար ապնէն եւ չար ապնէն եւ չար ապնէն եւ չար ապրերերերելալալալակերկերկերկերպէն, այն պէն, այն պէն, այն պէն, այն 
անօանօանօանօրէրէրէրէնը իր անօնը իր անօնը իր անօնը իր անօրէրէրէրէնունունունութեան մէջ պիթեան մէջ պիթեան մէջ պիթեան մէջ պիտի մեռտի մեռտի մեռտի մեռնի, սանի, սանի, սանի, սակայն դուն քու անկայն դուն քու անկայն դուն քու անկայն դուն քու անձդ ձդ ձդ ձդ 
փրկած պիփրկած պիփրկած պիփրկած պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլասլասլասլաս» » » » (Եզ 33.7(Եզ 33.7(Եզ 33.7(Եզ 33.7----9)9)9)9)::::    

ՎեՎեՎեՎեցեցեցեցերորդ, իբրորդ, իբրորդ, իբրորդ, իբրեւ Տիրեւ Տիրեւ Տիրեւ Տիրոջ րոջ րոջ րոջ ,,,,հրեշհրեշհրեշհրեշտակտակտակտակ»»»»՝ դուն ՝ դուն ՝ դուն ՝ դուն հոհոհոհովիւ վիւ վիւ վիւ եւ եւ եւ եւ վեվեվեվերարարարակակակակացու ցու ցու ցու 
կարգկարգկարգկարգուեուեուեուեցար Ասցար Ասցար Ասցար Աստուտուտուտուծոյ հօծոյ հօծոյ հօծոյ հօտինտինտինտին::::    ՊիՊիՊիՊիտի հովտի հովտի հովտի հովուես, խնաուես, խնաուես, խնաուես, խնամես եւ առաջմես եւ առաջմես եւ առաջմես եւ առաջնորնորնորնոր----
դես Ասդես Ասդես Ասդես Աստուտուտուտուծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը, անուդը, անուդը, անուդը, անունիդ պէս՝ արնիդ պէս՝ արնիդ պէս՝ արնիդ պէս՝ արթուն հսկեթուն հսկեթուն հսկեթուն հսկելով, անոնց հոլով, անոնց հոլով, անոնց հոլով, անոնց հո----
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գիգիգիգինենենեներուն հարուն հարուն հարուն համմմմար Ասար Ասար Ասար Աստուտուտուտուծոյ հաշծոյ հաշծոյ հաշծոյ հաշուեուեուեուետու ես այտու ես այտու ես այտու ես այսուսուսուսուհեհեհեհետեւ (Եբ 13.17)տեւ (Եբ 13.17)տեւ (Եբ 13.17)տեւ (Եբ 13.17)::::    ՄիՄիՄիՄի----
աաաաժաժաժաժամամամամանակ այդ հօնակ այդ հօնակ այդ հօնակ այդ հօտի անտի անտի անտի անդամդամդամդամնենենեներուն հարուն հարուն հարուն համար կոչմար կոչմար կոչմար կոչուեուեուեուեցար ցար ցար ցար տնտես, տնտես, տնտես, տնտես, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ հոտեւ հոտեւ հոտեւ հոգիգիգիգինենենեներու տնտերու տնտերու տնտերու տնտեսուսուսուսութեան գորթեան գորթեան գորթեան գործը յանձծը յանձծը յանձծը յանձ----ննննուեուեուեուեցաւ քեցաւ քեցաւ քեցաւ քեզի այզի այզի այզի այ----
սօրսօրսօրսօր::::    ՏեՏեՏեՏեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն պիրէն պիրէն պիրէն պիտի մշատի մշատի մշատի մշակես այդ հոկես այդ հոկես այդ հոկես այդ հոգիգիգիգինենենեները, Ասրը, Ասրը, Ասրը, Աստուտուտուտուծոյ Խօծոյ Խօծոյ Խօծոյ Խօսսսսքը պիքը պիքը պիքը պի----
տի մատի մատի մատի մատատատատակակակակարարարարարես անոնց, Եկերես անոնց, Եկերես անոնց, Եկերես անոնց, Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ խորւոյ խորւոյ խորւոյ խորհուրդհուրդհուրդհուրդնենենեները պիրը պիրը պիրը պիտի մատի մատի մատի մատատատատա----
կակակակարարարարարես անոնց, Ս. Հոգիի շնորհքրես անոնց, Ս. Հոգիի շնորհքրես անոնց, Ս. Հոգիի շնորհքրես անոնց, Ս. Հոգիի շնորհքնենենեները առարը առարը առարը առատօտօտօտօրէն թարէն թարէն թարէն թափեփեփեփելով իրենց լով իրենց լով իրենց լով իրենց 
կեանկեանկեանկեանքին մէջ, որքին մէջ, որքին մէջ, որքին մէջ, որպէսպէսպէսպէսզի իրենց կեանզի իրենց կեանզի իրենց կեանզի իրենց կեանքը եւս քու կեանքը եւս քու կեանքը եւս քու կեանքը եւս քու կեանքիդ օրիքիդ օրիքիդ օրիքիդ օրինանանանակով օրէ կով օրէ կով օրէ կով օրէ 
օր փոխօր փոխօր փոխօր փոխուի, պայուի, պայուի, պայուի, պայծածածածառառառառակերպկերպկերպկերպուի, մինուի, մինուի, մինուի, մինչեւ չեւ չեւ չեւ ,,,,բոբոբոբոլոլոլոլորը հասրը հասրը հասրը հասնին հանին հանին հանին հաւատւատւատւատքի չաքի չաքի չաքի չա----
փափափափահահահահասուսուսուսութեան, Քրիսթեան, Քրիսթեան, Քրիսթեան, Քրիստոտոտոտոսի կասի կասի կասի կատարտարտարտարեալ նմաեալ նմաեալ նմաեալ նմանունունունութեանթեանթեանթեան», », », », ինչինչինչինչպէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’ըսէ ըսէ ըսէ ըսէ 
ՊօՊօՊօՊօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ (Եփ 4.13), որովեալ (Եփ 4.13), որովեալ (Եփ 4.13), որովեալ (Եփ 4.13), որովհեհեհեհետեւ բոտեւ բոտեւ բոտեւ բոլորս սահլորս սահլորս սահլորս սահմանմանմանմանուած ենք երկուած ենք երկուած ենք երկուած ենք երկ----
րարարարաւոր այս կեանւոր այս կեանւոր այս կեանւոր այս կեանքի ընքի ընքի ընքի ընթացթացթացթացքին Քրիսքին Քրիսքին Քրիսքին Քրիստոտոտոտոսի կասի կասի կասի կատարտարտարտարեալ պատեալ պատեալ պատեալ պատկեկեկեկերը առրը առրը առրը առ----
նենենենելու մեր վրայլու մեր վրայլու մեր վրայլու մեր վրայ::::    Օրէ օր այդ պայՕրէ օր այդ պայՕրէ օր այդ պայՕրէ օր այդ պայծածածածառառառառակերկերկերկերպուպուպուպումը դոմը դոմը դոմը դո´́́́ւն է որ պիւն է որ պիւն է որ պիւն է որ պիտի տի տի տի 
իրաիրաիրաիրագորգորգորգործես իբծես իբծես իբծես իբրեւ վերեւ վերեւ վերեւ վերարարարակակակակացու մեր ժոցու մեր ժոցու մեր ժոցու մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին, եւ այդ պադին, եւ այդ պադին, եւ այդ պադին, եւ այդ պատաստաստաստասխախախախա----
նանանանատուուտուուտուուտուութիւնը ոթիւնը ոթիւնը ոթիւնը ո´́́́չ միայն Աստչ միայն Աստչ միայն Աստչ միայն Աստուած ինք քու ձեռքդ կը յանձուած ինք քու ձեռքդ կը յանձուած ինք քու ձեռքդ կը յանձուած ինք քու ձեռքդ կը յանձնէ այնէ այնէ այնէ այսօր, սօր, սօր, սօր, 
այլ նաայլ նաայլ նաայլ նաեւ Հայց. Առաեւ Հայց. Առաեւ Հայց. Առաեւ Հայց. Առաքեքեքեքելալալալական Ս. Եկեկան Ս. Եկեկան Ս. Եկեկան Ս. Եկեղեղեղեղեցին, որուն ծացին, որուն ծացին, որուն ծացին, որուն ծառառառառայույույույութեան կոչթեան կոչթեան կոչթեան կոչ----
ուեուեուեուեցարցարցարցար::::    

Ես կԵս կԵս կԵս կ’’’’աաաաղօղօղօղօթեմ եւ կը մաղթեմ եւ կը մաղթեմ եւ կը մաղթեմ եւ կը մաղթեմ, որ Ասթեմ, որ Ասթեմ, որ Ասթեմ, որ Աստուծտուծտուծտուծմէ ստամէ ստամէ ստամէ ստացած քու շնորհքցած քու շնորհքցած քու շնորհքցած քու շնորհք----
ներդ պաներդ պաներդ պաներդ պահես պայհես պայհես պայհես պայծառ եւ անածառ եւ անածառ եւ անածառ եւ անաղօտ, օրէ օր աճեցղօտ, օրէ օր աճեցղօտ, օրէ օր աճեցղօտ, օրէ օր աճեցնես ու ծաղնես ու ծաղնես ու ծաղնես ու ծաղկեցկեցկեցկեցնես զանես զանես զանես զա----
նոնք թէնոնք թէնոնք թէնոնք թէ´́́́    քու անձքու անձքու անձքու անձնանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքիդ մէջ եւ թէքիդ մէջ եւ թէքիդ մէջ եւ թէքիդ մէջ եւ թէ´́́́    կեանկեանկեանկեանքեքեքեքերուն մէջ բորուն մէջ բորուն մէջ բորուն մէջ բոլոլոլոլո´́́́ր ր ր ր 
անոնց՝ որոնց կը մօանոնց՝ որոնց կը մօանոնց՝ որոնց կը մօանոնց՝ որոնց կը մօտետետետենաս, որոնց կնաս, որոնց կնաս, որոնց կնաս, որոնց կ’’’’ուուուուսուսուսուսուցացացացանես, որոնց հանես, որոնց հանես, որոնց հանես, որոնց համար մար մար մար 
կկկկ’’’’աաաաղօղօղօղօթես, որոնց քու օրհթես, որոնց քու օրհթես, որոնց քու օրհթես, որոնց քու օրհնունունունութիւնդ կու տաս, որթիւնդ կու տաս, որթիւնդ կու տաս, որթիւնդ կու տաս, որպէսպէսպէսպէսզի այդ շնորհքզի այդ շնորհքզի այդ շնորհքզի այդ շնորհքնենենենե----
րուն աճուրուն աճուրուն աճուրուն աճումով դուն սերմմով դուն սերմմով դուն սերմմով դուն սերմնանանանացացացացանի եւ մշանի եւ մշանի եւ մշանի եւ մշակի քու վարձքդ ստակի քու վարձքդ ստակի քու վարձքդ ստակի քու վարձքդ ստանաս, իսկ նաս, իսկ նաս, իսկ նաս, իսկ 
ամամամամբողբողբողբողջաջաջաջական ուկան ուկան ուկան ուսուսուսուսուցուցուցուցումովդ մեմովդ մեմովդ մեմովդ մե՜՜՜՜ծ կոչծ կոչծ կոչծ կոչուիս արուիս արուիս արուիս արքաքաքաքայույույույութեան մէջ, ըստ թեան մէջ, ըստ թեան մէջ, ըստ թեան մէջ, ըստ 
քրիստոքրիստոքրիստոքրիստոսասասասական խոսկան խոսկան խոսկան խոստուտուտուտումին (Մտ 5.19)մին (Մտ 5.19)մին (Մտ 5.19)մին (Մտ 5.19)::::    Եւ քու պաշԵւ քու պաշԵւ քու պաշԵւ քու պաշտօտօտօտօնիդ ոնիդ ոնիդ ոնիդ ու ծաւ ծաւ ծաւ ծառառառառայույույույու----
թեանդ աւարթեանդ աւարթեանդ աւարթեանդ աւարտին, երբ քետին, երբ քետին, երբ քետին, երբ քեզի վստահզի վստահզի վստահզի վստահուած ժոուած ժոուած ժոուած ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին հետ դուն իբդին հետ դուն իբդին հետ դուն իբդին հետ դուն իբրեւ րեւ րեւ րեւ 
հահահահաւաւաւաւատատատատարիմ ծարիմ ծարիմ ծարիմ ծառայ ներռայ ներռայ ներռայ ներկակակակայայայայանաս Հովնաս Հովնաս Հովնաս Հովուաուաուաուապեպեպեպետին՝ Քրիստին՝ Քրիստին՝ Քրիստին՝ Քրիստոտոտոտոսի Ասսի Ասսի Ասսի Աստուտուտուտու----
ծոյ դածոյ դածոյ դածոյ դատաստաստաստաստատատատանին, կանին, կանին, կանին, կարերերերենաս ըսել.նաս ըսել.նաս ըսել.նաս ըսել.----    ,,,,ԱհաԱհաԱհաԱհաւաւաւաւասիկ ես եւ այն զասիկ ես եւ այն զասիկ ես եւ այն զասիկ ես եւ այն զաւակւակւակւակնենենեները րը րը րը 
որ Աստոր Աստոր Աստոր Աստուած ինուած ինուած ինուած ինծի տուաւծի տուաւծի տուաւծի տուաւ» (» (» (» (Ես 8.18Ես 8.18Ես 8.18Ես 8.18::::    ԵբԵբԵբԵբ 2.13),  2.13),  2.13),  2.13), ահաահաահաահաւաւաւաւասիկ այն քանսիկ այն քանսիկ այն քանսիկ այն քանքաքաքաքարը րը րը րը 
որ տուիր ինոր տուիր ինոր տուիր ինոր տուիր ինծի՝ առածի՝ առածի՝ առածի՝ առաւեւեւեւե´́́́լ կերլ կերլ կերլ կերպով աճած ու բազպով աճած ու բազպով աճած ու բազպով աճած ու բազմամամամապատկպատկպատկպատկուած ձեուած ձեուած ձեուած ձեւով ւով ւով ւով 
կը վեկը վեկը վեկը վերարարարադարձդարձդարձդարձնեմ քենեմ քենեմ քենեմ քեզի, եւ Տիզի, եւ Տիզի, եւ Տիզի, եւ Տիրոջրոջրոջրոջմէ լսես գեմէ լսես գեմէ լսես գեմէ լսես գերարարարագոգոգոգո´́́́յն գնայն գնայն գնայն գնահահահահատանտանտանտանքը, քը, քը, քը, 
խտախտախտախտացած Քրիսցած Քրիսցած Քրիսցած Քրիստոտոտոտոսի սա խօսսի սա խօսսի սա խօսսի սա խօսքին մէջ. քին մէջ. քին մէջ. քին մէջ. ,,,,ԲաԲաԲաԲարի եւ հարի եւ հարի եւ հարի եւ հաւաւաւաւատատատատարիմ ծարիմ ծարիմ ծարիմ ծառայ, ռայ, ռայ, ռայ, 
քաքաքաքանի պզտիկ ծանի պզտիկ ծանի պզտիկ ծանի պզտիկ ծառառառառայույույույութեան մէջ հաթեան մէջ հաթեան մէջ հաթեան մէջ հաւաւաւաւատատատատարիմ գտնուերիմ գտնուերիմ գտնուերիմ գտնուեցար՝ քեզ աւեցար՝ քեզ աւեցար՝ քեզ աւեցար՝ քեզ աւելի լի լի լի 
մեծ գորմեծ գորմեծ գորմեծ գործեծեծեծերու պարու պարու պարու պատաստաստաստասխախախախանանանանատու պիտու պիտու պիտու պիտի կարտի կարտի կարտի կարգեմ. եկուր եւ մասգեմ. եկուր եւ մասգեմ. եկուր եւ մասգեմ. եկուր եւ մասնանանանակից կից կից կից 
եղիր Տիեղիր Տիեղիր Տիեղիր Տիրոջդ ուրոջդ ուրոջդ ուրոջդ ուրարարարախուխուխուխութեանթեանթեանթեան» (» (» (» (Մտ 25.21)Մտ 25.21)Մտ 25.21)Մտ 25.21)::::    

Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, կջոյ, կջոյ, կջոյ, կ’’’’ուուուուզեմ որ անդզեմ որ անդզեմ որ անդզեմ որ անդրարարարադառդառդառդառնաս այնաս այնաս այնաս այսօր, թէ Ասսօր, թէ Ասսօր, թէ Ասսօր, թէ Աստուտուտուտուծոյ շնորհծոյ շնորհծոյ շնորհծոյ շնորհքը քը քը քը 
քեզ կը կոքեզ կը կոքեզ կը կոքեզ կը կոչէ մեր ժոչէ մեր ժոչէ մեր ժոչէ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի կեադի կեադի կեադի կեաննննքին այնքին այնքին այնքին այնպիպիպիպիսիսիսիսի´́́́    մէկ հանգրմէկ հանգրմէկ հանգրմէկ հանգրուաուաուաուանին, նին, նին, նին, 
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երբ ամերբ ամերբ ամերբ ամբողջ Հայ ժոբողջ Հայ ժոբողջ Հայ ժոբողջ Հայ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը նոր վեդը նոր վեդը նոր վեդը նոր վերարարարազարզարզարզարթօնք կթօնք կթօնք կթօնք կ’’’’ապապապապրի եւ մարի եւ մարի եւ մարի եւ մանանանանաւանդ ւանդ ւանդ ւանդ 
հայհայհայհայրերերերենի մեր ժոնի մեր ժոնի մեր ժոնի մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը հոդը հոդը հոդը հոգեգեգեգեւոր նոր կեանւոր նոր կեանւոր նոր կեանւոր նոր կեանքի կքի կքի կքի կ’’’’անցանցանցանցնինինինի::::    Այդ հոԱյդ հոԱյդ հոԱյդ հոգեգեգեգեւոր ւոր ւոր ւոր 
նոր կեաննոր կեաննոր կեաննոր կեանքին այնքին այնքին այնքին այնքաքաքաքա՜՜՜՜ն անհն անհն անհն անհրարարարաժեշտ եղող բազժեշտ եղող բազժեշտ եղող բազժեշտ եղող բազմամամամաթիւ մշակթիւ մշակթիւ մշակթիւ մշակնենենեներէն մէրէն մէրէն մէրէն մէ´́́́կը կը կը կը 
պիպիպիպիտի տի տի տի ըլըլըլըլլաս դունլաս դունլաս դունլաս դուն::::    Եղիր տէԵղիր տէԵղիր տէԵղիր տէրը քու անուրը քու անուրը քու անուրը քու անունիդ, եղիր արնիդ, եղիր արնիդ, եղիր արնիդ, եղիր արթուն՝ մտքով եւ թուն՝ մտքով եւ թուն՝ մտքով եւ թուն՝ մտքով եւ 
հոգիհոգիհոգիհոգիով, եւ այդ արթով, եւ այդ արթով, եւ այդ արթով, եւ այդ արթնունունունութեամբդ այնթեամբդ այնթեամբդ այնթեամբդ այնպէս ըրէ՝ որ մեր ժոպէս ըրէ՝ որ մեր ժոպէս ըրէ՝ որ մեր ժոպէս ըրէ՝ որ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը այդը այդը այդը այ----
սօսօսօսօ´́́́ր եւս արթնր եւս արթնր եւս արթնր եւս արթննայ իր հոնայ իր հոնայ իր հոնայ իր հոգեգեգեգեւոր ներւոր ներւոր ներւոր ներքին էուքին էուքին էուքին էութեան մէջ, ճանչթեան մէջ, ճանչթեան մէջ, ճանչթեան մէջ, ճանչնանանանա´́́́յ իր մայյ իր մայյ իր մայյ իր մայ----
րերերերենի եկենի եկենի եկենի եկեղեղեղեղեցին այնցին այնցին այնցին այնպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս մեր հայպէս մեր հայպէս մեր հայպէս մեր հայրերերերե´́́́րը զայն պատրը զայն պատրը զայն պատրը զայն պատկեկեկեկերարարարացուցուցուցուցին ցին ցին ցին 
եւ աւանեւ աւանեւ աւանեւ աւանդեդեդեդեցին մեցին մեցին մեցին մեզի, եւ այդ եկեզի, եւ այդ եկեզի, եւ այդ եկեզի, եւ այդ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին ամին ամին ամին ամբողջ հոբողջ հոբողջ հոբողջ հոգեգեգեգեւոր հարսւոր հարսւոր հարսւոր հարստուտուտուտու----
թիւնը դարթիւնը դարթիւնը դարթիւնը դարձուր ժաձուր ժաձուր ժաձուր ժառանռանռանռանգուգուգուգութիւնը եւ սեթիւնը եւ սեթիւնը եւ սեթիւնը եւ սեփափափափակակակականունունունութիւնը այս ժոթիւնը այս ժոթիւնը այս ժոթիւնը այս ժողողողողովուրվուրվուրվուր----
դին, որդին, որդին, որդին, որպէսպէսպէսպէսզի անիզի անիզի անիզի անիկա գիկա գիկա գիկա գիտակտակտակտակցի՝ թէ իցի՝ թէ իցի՝ թէ իցի՝ թէ ի՜՜՜՜նչնչնչնչպիպիպիպիսի պատսի պատսի պատսի պատուանուանուանուանդադադադանի մը վրայ նի մը վրայ նի մը վրայ նի մը վրայ 
կը կանգկը կանգկը կանգկը կանգնի այնի այնի այնի այսօր, 20րդ դասօր, 20րդ դասօր, 20րդ դասօր, 20րդ դարու այսրու այսրու այսրու այս    վերվերվերվերջին ժաջին ժաջին ժաջին ժամամամամանակնակնակնակնենենեներուն, երբ րուն, երբ րուն, երբ րուն, երբ 
ահաահաահաահաւաւաւաւասիկ Ասսիկ Ասսիկ Ասսիկ Աստուտուտուտուծոյ շնորհծոյ շնորհծոյ շնորհծոյ շնորհքով նոր էջ կը բացքով նոր էջ կը բացքով նոր էջ կը բացքով նոր էջ կը բացուի մեր երկուի մեր երկուի մեր երկուի մեր երկրին ու ժորին ու ժորին ու ժորին ու ժո----
ղովղովղովղովուրուրուրուրդին կեանդին կեանդին կեանդին կեանքին մէջ, եւ նոր առաքին մէջ, եւ նոր առաքին մէջ, եւ նոր առաքին մէջ, եւ նոր առաքեքեքեքելուլուլուլութեան կը կանչթեան կը կանչթեան կը կանչթեան կը կանչուինք բոուինք բոուինք բոուինք բոլորսլորսլորսլորս::::    

Թող ԱստԹող ԱստԹող ԱստԹող Աստուած բոուած բոուած բոուած բոլորս արլորս արլորս արլորս արժաժաժաժանացնացնացնացնէ այդ վերսնէ այդ վերսնէ այդ վերսնէ այդ վերստին արթտին արթտին արթտին արթնունունունութեան, եւ թեան, եւ թեան, եւ թեան, եւ 
ընէ այնընէ այնընէ այնընէ այնպէս՝ որ դառպէս՝ որ դառպէս՝ որ դառպէս՝ որ դառնանք իր օրհննանք իր օրհննանք իր օրհննանք իր օրհնեալ ժոեալ ժոեալ ժոեալ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը, իր պարդը, իր պարդը, իր պարդը, իր պարգեւգեւգեւգեւնենենեներուն րուն րուն րուն 
աճեաճեաճեաճեցուցուցուցուցիչ, իր սուրբ անցիչ, իր սուրբ անցիչ, իր սուրբ անցիչ, իր սուրբ անուան փաուան փաուան փաուան փառառառառաբաբաբաբանիչ եւ իր սուրբ եկենիչ եւ իր սուրբ եկենիչ եւ իր սուրբ եկենիչ եւ իր սուրբ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին յաին յաին յաին յա----
ւերւերւերւերժաժաժաժական փառկան փառկան փառկան փառքին հաքին հաքին հաքին համար գորմար գորմար գորմար գործող եւ աշծող եւ աշծող եւ աշծող եւ աշխախախախատող, այժմ եւ յատող, այժմ եւ յատող, այժմ եւ յատող, այժմ եւ յաւիտւիտւիտւիտեանս եանս եանս եանս 
յայայայաւիւիւիւիտետետետենից. ամէննից. ամէննից. ամէննից. ամէն::::    
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ՊԱՏՐԱՍՏ` ԼՍԵԼՈՒ ՏԻՐՈՋ ԿՈՉԸՊԱՏՐԱՍՏ` ԼՍԵԼՈՒ ՏԻՐՈՋ ԿՈՉԸՊԱՏՐԱՍՏ` ԼՍԵԼՈՒ ՏԻՐՈՋ ԿՈՉԸՊԱՏՐԱՍՏ` ԼՍԵԼՈՒ ՏԻՐՈՋ ԿՈՉԸ    

    
,,,,ԽօսեաԽօսեաԽօսեաԽօսեա´́́́ց, Տէր, զց, Տէր, զց, Տէր, զց, Տէր, զի լուիցէ ծառայ քոի լուիցէ ծառայ քոի լուիցէ ծառայ քոի լուիցէ ծառայ քո»»»»    
,,,,ԽօսէԽօսէԽօսէԽօսէ´́́́, , , , ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, ծառադ մտիկ կր, ծառադ մտիկ կր, ծառադ մտիկ կր, ծառադ մտիկ կ’’’’ընէընէընէընէ»»»»::::    

((((Ա.Թգ 3.10)Ա.Թգ 3.10)Ա.Թգ 3.10)Ա.Թգ 3.10)    
    
Այս պաԱյս պաԱյս պաԱյս պահուն ցնծուհուն ցնծուհուն ցնծուհուն ցնծութեան մէջ է մեր Եկեթեան մէջ է մեր Եկեթեան մէջ է մեր Եկեթեան մէջ է մեր Եկեղեղեղեղեցինցինցինցին::::    Անոր մայԱնոր մայԱնոր մայԱնոր մայրարարարական կան կան կան 

աչաչաչաչքեքեքեքերուն մէջ կը շորուն մէջ կը շորուն մէջ կը շորուն մէջ կը շողայ աշղայ աշղայ աշղայ աշխարխարխարխարհին նոր զահին նոր զահին նոր զահին նոր զաւակւակւակւակներ տուած ըլներ տուած ըլներ տուած ըլներ տուած ըլլալալալալու անլու անլու անլու ան----
հուն հրճուանհուն հրճուանհուն հրճուանհուն հրճուանքը եւ ծնոքը եւ ծնոքը եւ ծնոքը եւ ծնողաղաղաղական անկան անկան անկան անհուն եւ անհուն եւ անհուն եւ անհուն եւ անչաչաչաչափեփեփեփելի գոլի գոլի գոլի գորորորորովվվվանանանանքըքըքըքը::::    

ՈւՈւՈւՈւրախ է Մերախ է Մերախ է Մերախ է Մեծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կիլիկլիկլիկլիկիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսուսուսուսութեան Դպրեթեան Դպրեթեան Դպրեթեան Դպրեվանվանվանվանքը, քը, քը, քը, 
որ այս տարոր այս տարոր այս տարոր այս տարուան իբուան իբուան իբուան իբրեւ հունձք` չորս սարրեւ հունձք` չորս սարրեւ հունձք` չորս սարրեւ հունձք` չորս սարկակակակաւագւագւագւագներ եւ երներ եւ երներ եւ երներ եւ երկու քակու քակու քակու քահահահահա----
նանանանայայայայացուցուցուցուներ այներ այներ այներ այսօր իբսօր իբսօր իբսօր իբրեւ րեւ րեւ րեւ ,,,,պապապապատատատատարագրագրագրագ» » » » կկկկ’’’’ընընընընծածածածայէ մեր Եկեյէ մեր Եկեյէ մեր Եկեյէ մեր Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին եւ մեր ին եւ մեր ին եւ մեր ին եւ մեր 
Սուրբ ԱթոՍուրբ ԱթոՍուրբ ԱթոՍուրբ Աթոռինռինռինռին::::    

ՈւՈւՈւՈւրախ է Մերախ է Մերախ է Մերախ է Մեծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կիլիկլիկլիկլիկիիիիոյ Կաոյ Կաոյ Կաոյ Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսասասասական Սուրբ Աթոկան Սուրբ Աթոկան Սուրբ Աթոկան Սուրբ Աթոռը ռը ռը ռը 
իր Վեիր Վեիր Վեիր Վեհահահահափառ Գափառ Գափառ Գափառ Գահահահահակակակակալով եւ պայլով եւ պայլով եւ պայլով եւ պայծածածածառառառառափայլ Գլուփայլ Գլուփայլ Գլուփայլ Գլուխով` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. խով` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. խով` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. խով` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. ԿաԱրամ Ա. ԿաԱրամ Ա. ԿաԱրամ Ա. Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսով եւ միսով եւ միսով եւ միսով եւ միաաաաբան բոբան բոբան բոբան բոլոր անլոր անլոր անլոր անդամդամդամդամնենենեներով, որովրով, որովրով, որովրով, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
ահաահաահաահաւաւաւաւասիկ չորս սարսիկ չորս սարսիկ չորս սարսիկ չորս սարկակակակաւագւագւագւագներ կու գան միներ կու գան միներ կու գան միներ կու գան միաաաաբաբաբաբանանանանական մեր շարկան մեր շարկան մեր շարկան մեր շարքեքեքեքե----
րուն զօրուն զօրուն զօրուն զօրակրակրակրակցուցուցուցութեան թեան թեան թեան իբիբիբիբրեւ նարեւ նարեւ նարեւ նախախախախապատպատպատպատրասրասրասրաստուտուտուտութիւն` իրենք զիթիւն` իրենք զիթիւն` իրենք զիթիւն` իրենք զիրենք րենք րենք րենք 
ընընընընծածածածայեյեյեյելուլուլուլու::::    

ՈւՈւՈւՈւրախ են նորախ են նորախ են նորախ են նորոգ ընրոգ ընրոգ ընրոգ ընծայծայծայծայեալ սարեալ սարեալ սարեալ սարկակակակաւագւագւագւագնենենեներուն ծնողրուն ծնողրուն ծնողրուն ծնողնենենեները, ընրը, ընրը, ընրը, ընտատատատա----
նենենենեկան պական պական պական պարարարարագագագագաներն ու բաներն ու բաներն ու բաներն ու բարերերերեկամկամկամկամնենենեները, տեսրը, տեսրը, տեսրը, տեսնենենենելով իրենց սիլով իրենց սիլով իրենց սիլով իրենց սիրերերերելի զալի զալի զալի զա----
ւաւաւաւակին ու հակին ու հակին ու հակին ու հարարարարազազազազատին առած պատին առած պատին առած պատին առած պատաստաստաստասխախախախանանանանատու որոտու որոտու որոտու որոշուշուշուշումը, եւ յամը, եւ յամը, եւ յամը, եւ յանննն----
կարկարկարկարծածածածական այս աճուկան այս աճուկան այս աճուկան այս աճումը Ասմը Ասմը Ասմը Աստուտուտուտուծոյ շնորհծոյ շնորհծոյ շնորհծոյ շնորհքովքովքովքով::::    

ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ, մեր Սուրբ Եկեծոյ, մեր Սուրբ Եկեծոյ, մեր Սուրբ Եկեծոյ, մեր Սուրբ Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին եւ մեր թանին եւ մեր թանին եւ մեր թանին եւ մեր թանկակակակագին ժոգին ժոգին ժոգին ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին դին դին դին 
ծածածածառառառառայույույույութեան առաթեան առաթեան առաթեան առաջին կոջին կոջին կոջին կոչը հանչը հանչը հանչը հանդիդիդիդիսասասասացող ձեռցող ձեռցող ձեռցող ձեռնադնադնադնադրուրուրուրութեան այս պաթեան այս պաթեան այս պաթեան այս պա----
հուն, կհուն, կհուն, կհուն, կ’’’’ուուուուզեմ կարգ մը խոզեմ կարգ մը խոզեմ կարգ մը խոզեմ կարգ մը խոհեր փոհեր փոհեր փոհեր փոխանխանխանխանցել իրենց, իբցել իրենց, իբցել իրենց, իբցել իրենց, իբրեւ նարեւ նարեւ նարեւ նախախախախապատպատպատպատ----
րասրասրասրաստուտուտուտութիթիթիթիւն իրենց ապաւն իրենց ապաւն իրենց ապաւն իրենց ապագայ կեանգայ կեանգայ կեանգայ կեանքին, որքին, որքին, որքին, որպէսպէսպէսպէսզի այդ հոգիզի այդ հոգիզի այդ հոգիզի այդ հոգիով լեցով լեցով լեցով լեցուին, ուին, ուին, ուին, 
աճին եւ ընաճին եւ ընաճին եւ ընաճին եւ ընծայծայծայծայուին Ասուին Ասուին Ասուին Աստուտուտուտուծոյ, մինծոյ, մինծոյ, մինծոյ, մինչեւ իրենց օծուչեւ իրենց օծուչեւ իրենց օծուչեւ իրենց օծումը, օրհմը, օրհմը, օրհմը, օրհնունունունութիւնն ու թիւնն ու թիւնն ու թիւնն ու 
սրբասրբասրբասրբագորգորգորգործուծուծուծումը իբմը իբմը իբմը իբրեւ Տիրեւ Տիրեւ Տիրեւ Տիրոջ քարոջ քարոջ քարոջ քահահահահանանանանաներներներներ::::    

ԹաԹաԹաԹագագագագաւորւորւորւորնենենեներու Ա. գիրրու Ա. գիրրու Ա. գիրրու Ա. գիրքին 3րդ գլուքին 3րդ գլուքին 3րդ գլուքին 3րդ գլուխին մէջ կը կարխին մէջ կը կարխին մէջ կը կարխին մէջ կը կարդանք հեդանք հեդանք հեդանք հե----
տաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրարարարական այն փոքկան այն փոքկան այն փոքկան այն փոքրիկ դրուարիկ դրուարիկ դրուարիկ դրուագը, որ կը վեգը, որ կը վեգը, որ կը վեգը, որ կը վերարարարաբեբեբեբերի երիրի երիրի երիրի երիտատատատասարդ սարդ սարդ սարդ 
ընընընընծայծայծայծայեաեաեաեալի մը` Սամլի մը` Սամլի մը` Սամլի մը` Սամուէլ կոչուէլ կոչուէլ կոչուէլ կոչուած, որ ապաուած, որ ապաուած, որ ապաուած, որ ապագագագագային իր ժոյին իր ժոյին իր ժոյին իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին մեծ դին մեծ դին մեծ դին մեծ 
մարմարմարմարգագագագարէրէրէրէնենենեներէն մէրէն մէրէն մէրէն մէկը պիկը պիկը պիկը պիտի դառտի դառտի դառտի դառնարնարնարնար::::    ԱնիԱնիԱնիԱնիկա ուխկա ուխկա ուխկա ուխտով ծնած եւ մանտով ծնած եւ մանտով ծնած եւ մանտով ծնած եւ ման----
կուկուկուկութեթեթեթենէն իսկ Տինէն իսկ Տինէն իսկ Տինէն իսկ Տիրոջ ծարոջ ծարոջ ծարոջ ծառառառառայույույույութեան նուիրթեան նուիրթեան նուիրթեան նուիրուած էր, եւ իր երիուած էր, եւ իր երիուած էր, եւ իր երիուած էր, եւ իր երիտատատատասարդ սարդ սարդ սարդ 
տատատատարիրիրիրիքին կը շաքին կը շաքին կը շաքին կը շարուրուրուրունանանանակէր Վկակէր Վկակէր Վկակէր Վկայույույույութեան Խոթեան Խոթեան Խոթեան Խորարարարանին մէջ Տինին մէջ Տինին մէջ Տինին մէջ Տիրոջ ծարոջ ծարոջ ծարոջ ծառառառառայել յել յել յել 



 

 420 

ՀեՀեՀեՀեղի քաղի քաղի քաղի քահահահահանանանանայայայայապեպեպեպետին ձեռտին ձեռտին ձեռտին ձեռքին տակքին տակքին տակքին տակ::::    Կը քնաԿը քնաԿը քնաԿը քնանար այննար այննար այննար այնտեղ` Վկատեղ` Վկատեղ` Վկատեղ` Վկայույույույու----
թեան Խոթեան Խոթեան Խոթեան Խորարարարանին մէջ, ուր Ասնին մէջ, ուր Ասնին մէջ, ուր Ասնին մէջ, ուր Աստուտուտուտուծոյ Ուխծոյ Ուխծոյ Ուխծոյ Ուխտին Տատին Տատին Տատին Տապապապապանանանանակը կարկը կարկը կարկը կար::::    

ԳիԳիԳիԳիշեր մը, երբ խոր քուշեր մը, երբ խոր քուշեր մը, երբ խոր քուշեր մը, երբ խոր քունի մէջ էր, ձայն մը լսեց` նի մէջ էր, ձայն մը լսեց` նի մէջ էր, ձայն մը լսեց` նի մէջ էր, ձայն մը լսեց` ,,,,ՍամՍամՍամՍամուէուէուէուէ´́́́լլլլ», », », », եւ եւ եւ եւ ընընընըն----
դոստ ոտդոստ ոտդոստ ոտդոստ ոտքի ելքի ելքի ելքի ելլելելելելով` վալով` վալով` վալով` վազեց Հեղիի քով, եւ ըսաւ. զեց Հեղիի քով, եւ ըսաւ. զեց Հեղիի քով, եւ ըսաւ. զեց Հեղիի քով, եւ ըսաւ. ,,,,ՀրամՀրամՀրամՀրամմէմէմէմէ´́́́, , , , զի՞ս կանզի՞ս կանզի՞ս կանզի՞ս կանչեչեչեչե----
ցիրցիրցիրցիր»»»»::::    ՀեՀեՀեՀեղի պաղի պաղի պաղի պատաստաստաստասխախախախանեց`թէ ինք չէր կաննեց`թէ ինք չէր կաննեց`թէ ինք չէր կաննեց`թէ ինք չէր կանչոչոչոչողը, եւ ըսաւ. ղը, եւ ըսաւ. ղը, եւ ըսաւ. ղը, եւ ըսաւ. ,,,,ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , ՔնաՔնաՔնաՔնա----
ցիցիցիցի´́́́րրրր»»»»::::    ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ անրորդ անրորդ անրորդ անգամ ձայգամ ձայգամ ձայգամ ձայնը կրկին կաննը կրկին կաննը կրկին կաննը կրկին կանչեց նոյն կերչեց նոյն կերչեց նոյն կերչեց նոյն կերպով, եւ Սամպով, եւ Սամպով, եւ Սամպով, եւ Սամուէլ ուէլ ուէլ ուէլ 
նոյն ձենոյն ձենոյն ձենոյն ձեւով ընւով ընւով ընւով ընդոստ արթնդոստ արթնդոստ արթնդոստ արթննանանանալով վալով վալով վալով վազեց քազեց քազեց քազեց քահհհհաաաանանանանայայայայապեպեպեպետին քով, ըսետին քով, ըսետին քով, ըսետին քով, ըսե----
լու` լու` լու` լու` ,,,,ՀրամՀրամՀրամՀրամմէմէմէմէ´́́́, , , , զի՞ս կանզի՞ս կանզի՞ս կանզի՞ս կանչեչեչեչեցիրցիրցիրցիր»»»»::::    ,,,,ՈՈՈՈ´́́́չ,չ,չ,չ,----    ըսաւ Հեըսաւ Հեըսաւ Հեըսաւ Հեղի,ղի,ղի,ղի,----    գնագնագնագնա´́́́    պառպառպառպառկէկէկէկէ´́́́»»»»::::    ԵրԵրԵրԵր----
րորդ անրորդ անրորդ անրորդ անգամ նոգամ նոգամ նոգամ նորէն նոյն ձայրէն նոյն ձայրէն նոյն ձայրէն նոյն ձայնը լսուենը լսուենը լսուենը լսուեցաւ, եւ Սամցաւ, եւ Սամցաւ, եւ Սամցաւ, եւ Սամուէլ դարձուէլ դարձուէլ դարձուէլ դարձեալ կարեալ կարեալ կարեալ կարծեց ծեց ծեց ծեց 
թէ Հեթէ Հեթէ Հեթէ Հեղին է կանղին է կանղին է կանղին է կանչոչոչոչողը, որովղը, որովղը, որովղը, որովհեհեհեհետեւ, ինչտեւ, ինչտեւ, ինչտեւ, ինչպէս գիրպէս գիրպէս գիրպէս գիրքը կքը կքը կքը կ’’’’ըսէ, ըսէ, ըսէ, ըսէ, ,,,,ՏաՏաՏաՏակակակակաւին Տիւին Տիւին Տիւին Տի----
րոջ փորրոջ փորրոջ փորրոջ փորձաձաձաձառուռուռուռութիթիթիթիւնը չոււնը չոււնը չոււնը չունէր (Տէնէր (Տէնէր (Տէնէր (Տէրը չէր ճանչրը չէր ճանչրը չէր ճանչրը չէր ճանչնար), որովնար), որովնար), որովնար), որովհեհեհեհետեւ Տիտեւ Տիտեւ Տիտեւ Տիրոջ րոջ րոջ րոջ 
խօսխօսխօսխօսքը տաքը տաքը տաքը տակակակակաւին յայտնւին յայտնւին յայտնւին յայտնուած չէր անորուած չէր անորուած չէր անորուած չէր անոր»»»» (3.7) (3.7) (3.7) (3.7)::::    Բայց այս անԲայց այս անԲայց այս անԲայց այս անգամ Հեգամ Հեգամ Հեգամ Հեղի ղի ղի ղի 
անդանդանդանդրարարարադարդարդարդարձաւ, որ Տիձաւ, որ Տիձաւ, որ Տիձաւ, որ Տիրոջ ձայնն էր որ կը կանրոջ ձայնն էր որ կը կանրոջ ձայնն էր որ կը կանրոջ ձայնն էր որ կը կանչէր Սամչէր Սամչէր Սամչէր Սամուէուէուէուէլը, եւ ըսաւ. լը, եւ ըսաւ. լը, եւ ըսաւ. լը, եւ ըսաւ. 
,,,,Գնա պառԳնա պառԳնա պառԳնա պառկէկէկէկէ´́́́. . . . եւ եթէ պաեւ եթէ պաեւ եթէ պաեւ եթէ պատատատատահի որ դարձհի որ դարձհի որ դարձհի որ դարձեալ ձայեալ ձայեալ ձայեալ ձայնը քեզ կաննը քեզ կաննը քեզ կաննը քեզ կանչէ, ըսէ՝ չէ, ըսէ՝ չէ, ըսէ՝ չէ, ըսէ՝ 
,,,,Տէր, խօՏէր, խօՏէր, խօՏէր, խօսէ, ծասէ, ծասէ, ծասէ, ծառադ մտիկ կռադ մտիկ կռադ մտիկ կռադ մտիկ կ’’’’ընէընէընէընէ» (3.9)» (3.9)» (3.9)» (3.9)::::    Եւ ահա չորԵւ ահա չորԵւ ահա չորԵւ ահա չորրորդ անրորդ անրորդ անրորդ անգամ ըլգամ ըլգամ ըլգամ ըլլալալալալով լով լով լով 
վերսվերսվերսվերստին Տէտին Տէտին Տէտին Տէրը եկաւ կանգրը եկաւ կանգրը եկաւ կանգրը եկաւ կանգնենենենեցաւ Սամցաւ Սամցաւ Սամցաւ Սամուէուէուէուէլի քով, եւ ձայն տուաւ. լի քով, եւ ձայն տուաւ. լի քով, եւ ձայն տուաւ. լի քով, եւ ձայն տուաւ. ,,,,ՍամՍամՍամՍամ----
ուէուէուէուէ´́́́լ, Սամլ, Սամլ, Սամլ, Սամուէուէուէուէ´́́́լլլլ»»»»::::    Եւ այս անԵւ այս անԵւ այս անԵւ այս անգամ Սամգամ Սամգամ Սամգամ Սամուէլ պաուէլ պաուէլ պաուէլ պատաստաստաստասխախախախանեց. նեց. նեց. նեց. ,,,,ԽօԽօԽօԽօսէսէսէսէ´́́́, , , , 
Տէ~ր, ծաՏէ~ր, ծաՏէ~ր, ծաՏէ~ր, ծառադ մտիկ կռադ մտիկ կռադ մտիկ կռադ մտիկ կ’’’’ընէընէընէընէ»»»»::::    Եւ այԵւ այԵւ այԵւ այնունունունուհեհեհեհետեւ Տէտեւ Տէտեւ Տէտեւ Տէրը յրը յրը յրը յայտայտայտայտնեց իր կամնեց իր կամնեց իր կամնեց իր կամքը, եւ քը, եւ քը, եւ քը, եւ 
ՍամՍամՍամՍամուէուէուէուէլի հետ եղաւ միշտ, զայն իր խօսլի հետ եղաւ միշտ, զայն իր խօսլի հետ եղաւ միշտ, զայն իր խօսլի հետ եղաւ միշտ, զայն իր խօսքին պատքին պատքին պատքին պատգագագագամամամամախօխօխօխօսը դարձսը դարձսը դարձսը դարձնենենենե----
լով (3.10լով (3.10լով (3.10լով (3.10----14 14 14 14 եւ 19եւ 19եւ 19եւ 19----21)21)21)21)::::    

ՊարՊարՊարՊարզուկ, բայց զգազուկ, բայց զգազուկ, բայց զգազուկ, բայց զգայուն եւ հեյուն եւ հեյուն եւ հեյուն եւ հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրարարարաշարժ այս դրուաշարժ այս դրուաշարժ այս դրուաշարժ այս դրուագը, որ միգը, որ միգը, որ միգը, որ մի----
անանանանգագագագամայն Եբմայն Եբմայն Եբմայն Եբրարարարայեյեյեյեցի ժոցի ժոցի ժոցի ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին մեդին մեդին մեդին մեծածածածագոյն մարգոյն մարգոյն մարգոյն մարգագագագարէրէրէրէնենենեներէն մէրէն մէրէն մէրէն մէկուն` կուն` կուն` կուն` 
ՍամՍամՍամՍամոոոուէւէւէւէլի կոլի կոլի կոլի կոչուչուչուչումը կը պատմը կը պատմը կը պատմը կը պատմէ, այմէ, այմէ, այմէ, այսօր, այս ձեռսօր, այս ձեռսօր, այս ձեռսօր, այս ձեռնադնադնադնադրուրուրուրութեան առիթեան առիթեան առիթեան առիթով թով թով թով 
քաքաքաքանի մը ճշմարնի մը ճշմարնի մը ճշմարնի մը ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւններ կը բեներ կը բեներ կը բեներ կը բերէ մերէ մերէ մերէ մեզիզիզիզի::::    

    
1.1.1.1.----    ՊԱՏՊԱՏՊԱՏՊԱՏՐԱՍՏ ԸԼՐԱՍՏ ԸԼՐԱՍՏ ԸԼՐԱՍՏ ԸԼԼԱԼ ԱՍԼԱԼ ԱՍԼԱԼ ԱՍԼԱԼ ԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԾՈՅ ԿՈԾՈՅ ԿՈԾՈՅ ԿՈԾՈՅ ԿՈՉԻՆՉԻՆՉԻՆՉԻՆ    
Այն ականԱյն ականԱյն ականԱյն ականջը որ աշջը որ աշջը որ աշջը որ աշխարխարխարխարհէն եկող ձայհէն եկող ձայհէն եկող ձայհէն եկող ձայնենենեներուն դիրուն դիրուն դիրուն դիմաց բաց կը մնայ, մաց բաց կը մնայ, մաց բաց կը մնայ, մաց բաց կը մնայ, 

չիչիչիչի´́́́    կրնար լսել Ասկրնար լսել Ասկրնար լսել Ասկրնար լսել Աստուտուտուտուծոյ կոծոյ կոծոյ կոծոյ կոչըչըչըչը::::    Այն միտԱյն միտԱյն միտԱյն միտքը, ոքը, ոքը, ոքը, որ գրաւր գրաւր գրաւր գրաւուած ու տիուած ու տիուած ու տիուած ու տիրարարարա----
պետպետպետպետուած կը մնայ աշուած կը մնայ աշուած կը մնայ աշուած կը մնայ աշխարխարխարխարհով, չիհով, չիհով, չիհով, չի´́́́    կրնար ճանչկրնար ճանչկրնար ճանչկրնար ճանչնալ Ասնալ Ասնալ Ասնալ Աստուտուտուտուծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայնընընընը::::    

ԵրիԵրիԵրիԵրիտատատատասարդ Սամսարդ Սամսարդ Սամսարդ Սամուէուէուէուէլի վելի վելի վելի վերորորորոյիշյիշյիշյիշեալ դրուաեալ դրուաեալ դրուաեալ դրուագին մէջ ուգին մէջ ուգին մէջ ուգին մէջ ուշաշաշաշա----գրաւ է գրաւ է գրաւ է գրաւ է 
սա արսա արսա արսա արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնը, որ կթիւնը, որ կթիւնը, որ կթիւնը, որ կ’’’’ըսէ ըսէ ըսէ ըսէ ,,,,ՏաՏաՏաՏակակակակաւին Տիւին Տիւին Տիւին Տիրոջ փորրոջ փորրոջ փորրոջ փորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
չուչուչուչունէր (Տէնէր (Տէնէր (Տէնէր (Տէրը չէր ճանչրը չէր ճանչրը չէր ճանչրը չէր ճանչնար)նար)նար)նար)» » » » (Ա.Թգ (Ա.Թգ (Ա.Թգ (Ա.Թգ 3.7)3.7)3.7)3.7)::::    

Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչպէս կապէս կապէս կապէս կարերերերելի է Տէլի է Տէլի է Տէլի է Տէրը ճանչրը ճանչրը ճանչրը ճանչնալնալնալնալ::::    
ՏիՏիՏիՏիրոջ ճարոջ ճարոջ ճարոջ ճանանանանաչոչոչոչողուղուղուղութիւնը վեթիւնը վեթիւնը վեթիւնը վերարարարացացացացական չէկան չէկան չէկան չէ::::    ԱնձԱնձԱնձԱնձնանանանական, վական, վական, վական, վաւեւեւեւերարարարական կան կան կան 

փորփորփորփորձաձաձաձառուռուռուռութիւն մըն է անիթիւն մըն է անիթիւն մըն է անիթիւն մըն է անիկակակակա::::    
Իսկ ի՞նչԻսկ ի՞նչԻսկ ի՞նչԻսկ ի՞նչպէս կրնանք այդ փորպէս կրնանք այդ փորպէս կրնանք այդ փորպէս կրնանք այդ փորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունենենենենալնալնալնալ::::    
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Այդ փորԱյդ փորԱյդ փորԱյդ փորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը կրնանք ութիւնը կրնանք ութիւնը կրնանք ութիւնը կրնանք ունենենենենալ Տինալ Տինալ Տինալ Տիրոջ Խօսրոջ Խօսրոջ Խօսրոջ Խօսքին յայտքին յայտքին յայտքին յայտնունունունու----
թեթեթեթեամամամամբը, ինչբը, ինչբը, ինչբը, ինչպէս Թապէս Թապէս Թապէս Թագագագագաւորւորւորւորնենենեներու գիրրու գիրրու գիրրու գիրքը կքը կքը կքը կ’’’’ակակակակնարնարնարնարկէ, երբ կկէ, երբ կկէ, երբ կկէ, երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ՏաՏաՏաՏակակակակա----
ւին Տիւին Տիւին Տիւին Տիրոջ փորրոջ փորրոջ փորրոջ փորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը չութիւնը չութիւնը չութիւնը չունէր (Տէնէր (Տէնէր (Տէնէր (Տէրը չէր ճանչրը չէր ճանչրը չէր ճանչրը չէր ճանչնար), որովնար), որովնար), որովնար), որովհեհեհեհետեւ Տիտեւ Տիտեւ Տիտեւ Տի----
րոջ Խօսրոջ Խօսրոջ Խօսրոջ Խօսքը տաքը տաքը տաքը տակակակակաւին յայտնւին յայտնւին յայտնւին յայտնուած չէր անորուած չէր անորուած չէր անորուած չէր անոր»»»»::::    

ՍամՍամՍամՍամուէուէուէուէլի ժալի ժալի ժալի ժամամամամանակ Ասնակ Ասնակ Ասնակ Աստուտուտուտուծոյ յայտծոյ յայտծոյ յայտծոյ յայտնունունունութիւնը չկար իր ամթիւնը չկար իր ամթիւնը չկար իր ամթիւնը չկար իր ամբողբողբողբողջուջուջուջու----
թեանթեանթեանթեան    մէջ, եւ ժամէջ, եւ ժամէջ, եւ ժամէջ, եւ ժամամամամանակ առ ժանակ առ ժանակ առ ժանակ առ ժամամամամանակ Աստնակ Աստնակ Աստնակ Աստուած իր յայտուած իր յայտուած իր յայտուած իր յայտնունունունութիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը 
կակակակատատատատարէր, նարէր, նարէր, նարէր, նախախախախապատպատպատպատրասրասրասրաստետետետելով իր ժոլով իր ժոլով իր ժոլով իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը եւ նադը եւ նադը եւ նադը եւ նախախախախապատպատպատպատրասրասրասրաս----
տետետետելով իր Միլով իր Միլով իր Միլով իր Միաաաածին Որդիծին Որդիծին Որդիծին Որդիին գաին գաին գաին գալուսլուսլուսլուստըտըտըտը::::    Իսկ այդ գաԻսկ այդ գաԻսկ այդ գաԻսկ այդ գալուսլուսլուսլուստէն ետք, Որտէն ետք, Որտէն ետք, Որտէն ետք, Որդին դին դին դին 
ինք, Ասինք, Ասինք, Ասինք, Աստուտուտուտուծոյ Բածոյ Բածոյ Բածոյ Բանը, աստնը, աստնը, աստնը, աստուաուաուաուածածածածային յայտյին յայտյին յայտյին յայտնունունունութիւնը լրաթիւնը լրաթիւնը լրաթիւնը լրացուց իր բեցուց իր բեցուց իր բեցուց իր բերած րած րած րած 
նոր եւ վերջնոր եւ վերջնոր եւ վերջնոր եւ վերջնանանանական յայտկան յայտկան յայտկան յայտնունունունութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

Արդ, յիԱրդ, յիԱրդ, յիԱրդ, յիշեշեշեշեցէցէցէցէ´́́́ք ինչ որ կք ինչ որ կք ինչ որ կք ինչ որ կ’’’’ըսէր Քրիսըսէր Քրիսըսէր Քրիսըսէր Քրիստոս իր ժատոս իր ժատոս իր ժատոս իր ժամամամամանանանանակի մարկի մարկի մարկի մարդոց, եւ դոց, եւ դոց, եւ դոց, եւ 
այայայայսօր կսօր կսօր կսօր կ’’’’ըսէ մեըսէ մեըսէ մեըսէ մեզի. զի. զի. զի. ,,,,Դուք երԴուք երԴուք երԴուք երբեք չէք լսած Հօր Ասբեք չէք լսած Հօր Ասբեք չէք լսած Հօր Ասբեք չէք լսած Հօր Աստուտուտուտուծոյ (անոր) ձայծոյ (անոր) ձայծոյ (անոր) ձայծոյ (անոր) ձայնը եւ նը եւ նը եւ նը եւ 
ոոոո´́́́չ ալ տեչ ալ տեչ ալ տեչ ալ տեսած անոր դէմսած անոր դէմսած անոր դէմսած անոր դէմքը. եւ անոր խօսքը. եւ անոր խօսքը. եւ անոր խօսքը. եւ անոր խօսքը տեղ գտած չէքը տեղ գտած չէքը տեղ գտած չէքը տեղ գտած չէ´́́́    ձեր սիրձեր սիրձեր սիրձեր սիրտետետետե----
րուն մէջ, քարուն մէջ, քարուն մէջ, քարուն մէջ, քանի դուք չէք հանի դուք չէք հանի դուք չէք հանի դուք չէք հաւաւաւաւատար անոր` որ ինք ղրկեցտար անոր` որ ինք ղրկեցտար անոր` որ ինք ղրկեցտար անոր` որ ինք ղրկեց»»»» ( ( ( (Յհ 5.37Յհ 5.37Յհ 5.37Յհ 5.37----38)38)38)38)::::    

ՅիՅիՅիՅիսուս կը մեսուս կը մեսուս կը մեսուս կը մեղադղադղադղադրէր իր ժարէր իր ժարէր իր ժարէր իր ժամամամամանանանանակի մարկի մարկի մարկի մարդիդիդիդիկը եւ մասկը եւ մասկը եւ մասկը եւ մասնանանանաւուուուորարարարաբար բար բար բար 
կրօնկրօնկրօնկրօնքի պաքի պաքի պաքի պատաստաստաստասխախախախանանանանատու եւ առաջտու եւ առաջտու եւ առաջտու եւ առաջնորդ մարնորդ մարնորդ մարնորդ մարդիդիդիդիկը, բայց միկը, բայց միկը, բայց միկը, բայց միաաաաժաժաժաժամամամամա----
նակ կը սորնակ կը սորնակ կը սորնակ կը սորվեցվեցվեցվեցնէր, թէ Ասնէր, թէ Ասնէր, թէ Ասնէր, թէ Աստուտուտուտուծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայնը լսենը լսենը լսենը լսելու հալու հալու հալու համարմարմարմար    մեր սրտեմեր սրտեմեր սրտեմեր սրտերուն րուն րուն րուն 
մէջ տեղ պէտք է տանք անոր խօսմէջ տեղ պէտք է տանք անոր խօսմէջ տեղ պէտք է տանք անոր խօսմէջ տեղ պէտք է տանք անոր խօսքինքինքինքին::::    Այն խօսԱյն խօսԱյն խօսԱյն խօսքին, որ Ասքին, որ Ասքին, որ Ասքին, որ Աստուտուտուտուծոյ յայտծոյ յայտծոյ յայտծոյ յայտ----
նունունունութիւնն է, արթիւնն է, արթիւնն է, արթիւնն է, արձաձաձաձանագրնագրնագրնագրուած Աստուած Աստուած Աստուած Աստուաուաուաուածածածածաշունչ Մատշունչ Մատշունչ Մատշունչ Մատեաեաեաեանի իւնի իւնի իւնի իւրարարարաքանքանքանքան----
չիւր էջին վրայչիւր էջին վրայչիւր էջին վրայչիւր էջին վրայ::::    Այն խօսԱյն խօսԱյն խօսԱյն խօսքին, որ մաքին, որ մաքին, որ մաքին, որ մագագագագաղաղաղաղաթէն ու թուղթէն ու թուղթէն ու թուղթէն ու թուղթէն դուրս պէտք է թէն դուրս պէտք է թէն դուրս պէտք է թէն դուրս պէտք է 
գայ, տագայ, տագայ, տագայ, տառէն ու բառէն ու բառէն ու բառէն ու բառէն վեռէն վեռէն վեռէն վերածրածրածրածուի կենուի կենուի կենուի կենդադադադանի շուննի շուննի շուննի շունչի, եւ Ասչի, եւ Ասչի, եւ Ասչի, եւ Աստուտուտուտուծոյ Հոգիծոյ Հոգիծոյ Հոգիծոյ Հոգիին ին ին ին 
փչուփչուփչուփչումով թամով թամով թամով թափանփանփանփանցէ մեր հոցէ մեր հոցէ մեր հոցէ մեր հոգիգիգիգինենենեներուն, մեզ այդ կենրուն, մեզ այդ կենրուն, մեզ այդ կենրուն, մեզ այդ կենդադադադանանանանարար Խօսրար Խօսրար Խօսրար Խօսքին քին քին քին 
աստաստաստաստուաուաուաուածածածածաբանբանբանբաննենենեները, աստրը, աստրը, աստրը, աստուաուաուաուածածածածաբարբարբարբարբառ բեբառ բեբառ բեբառ բերանրանրանրաննենենեները դարձրը դարձրը դարձրը դարձնենենենելու հալու հալու հալու հա----
մարմարմարմար::::    

ՄեՄեՄեՄեզի հազի հազի հազի համար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայնը ճանը ճանը ճանը ճանանանանաչումն է այդ ամչումն է այդ ամչումն է այդ ամչումն է այդ ամբողբողբողբողջաջաջաջական կան կան կան 
յայտյայտյայտյայտնունունունութեան եւթեան եւթեան եւթեան եւ    անոր ընդանոր ընդանոր ընդանոր ընդմէմէմէմէջէն մեջէն մեջէն մեջէն մեզի տրուած աստզի տրուած աստզի տրուած աստզի տրուած աստուաուաուաուածածածածային գիյին գիյին գիյին գիտուտուտուտու----
թեան անսթեան անսթեան անսթեան անսպառ գանպառ գանպառ գանպառ գանձեձեձեձերուն, որուն ծալրուն, որուն ծալրուն, որուն ծալրուն, որուն ծալքեքեքեքերը օրէ օր կը բացրը օրէ օր կը բացրը օրէ օր կը բացրը օրէ օր կը բացուին մեր դիուին մեր դիուին մեր դիուին մեր դի----
մաց, դիմաց, դիմաց, դիմաց, դիմամամամացը այն միտցը այն միտցը այն միտցը այն միտքեքեքեքերուն` որոնք գիրուն` որոնք գիրուն` որոնք գիրուն` որոնք գիտեն Աստեն Աստեն Աստեն Աստուտուտուտուծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսքը ոքը ոքը ոքը ո´́́́չ չ չ չ 
միայն կարմիայն կարմիայն կարմիայն կարդալ, այլ մադալ, այլ մադալ, այլ մադալ, այլ մանանանանաւանդ ամւանդ ամւանդ ամւանդ ամբողբողբողբողջոջոջոջովին ականջ դարվին ականջ դարվին ականջ դարվին ականջ դարձած` լսել ձած` լսել ձած` լսել ձած` լսել 
զայն, զայն, զայն, զայն, լսելսելսելսելու Ասլու Ասլու Ասլու Աստուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատգագագագամը մեմը մեմը մեմը մեզի եւ մեր ժազի եւ մեր ժազի եւ մեր ժազի եւ մեր ժամամամամանանանանակինկինկինկին::::    

,,,,ԽօԽօԽօԽօսէսէսէսէ´́́́, , , , Տէ~ր, ծաՏէ~ր, ծաՏէ~ր, ծաՏէ~ր, ծառադ մտիկ կռադ մտիկ կռադ մտիկ կռադ մտիկ կ’’’’ընէընէընէընէ»»»», , , , ըսաւ Սամըսաւ Սամըսաւ Սամըսաւ Սամուէլ, եւ այս բաուէլ, եւ այս բաուէլ, եւ այս բաուէլ, եւ այս բանանանանալի լի լի լի 
արարարարտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութեամբ մեթեամբ մեթեամբ մեթեամբ մեզի կը սորզի կը սորզի կը սորզի կը սորվեցվեցվեցվեցնէ պատնէ պատնէ պատնէ պատրաստ ըլրաստ ըլրաստ ըլրաստ ըլլալ` լսելալ` լսելալ` լսելալ` լսելու Ասլու Ասլու Ասլու Աս----
տուտուտուտուծոյ կոծոյ կոծոյ կոծոյ կոչըչըչըչը::::    

Այն ականԱյն ականԱյն ականԱյն ականջը որ պատջը որ պատջը որ պատջը որ պատրաստ չէ` չիրաստ չէ` չիրաստ չէ` չիրաստ չէ` չի´́́́    լսեր Ասլսեր Ասլսեր Ասլսեր Աստուտուտուտուծոյ կոծոյ կոծոյ կոծոյ կոչըչըչըչը::::    Պէտք է Պէտք է Պէտք է Պէտք է 
մեր ներմեր ներմեր ներմեր ներքին ականքին ականքին ականքին ականջը դաստջը դաստջը դաստջը դաստիիիիաաաարարարարակել եւ միշտ զգակել եւ միշտ զգակել եւ միշտ զգակել եւ միշտ զգայուն պայուն պայուն պայուն պահել Ասհել Ասհել Ասհել Աստուտուտուտու----
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ծոյ Հոգիծոյ Հոգիծոյ Հոգիծոյ Հոգիին դիին դիին դիին դիմաց, որ հոմաց, որ հոմաց, որ հոմաց, որ հովի պէս կը փչէ` չես գիվի պէս կը փչէ` չես գիվի պէս կը փչէ` չես գիվի պէս կը փչէ` չես գիտեր ոտեր ոտեր ոտեր ո´́́́ւր եւ եւր եւ եւր եւ եւր եւ ե´́́́րբ րբ րբ րբ 
((((հմմտ Յհ 3.8), լսեհմմտ Յհ 3.8), լսեհմմտ Յհ 3.8), լսեհմմտ Յհ 3.8), լսելու հալու հալու հալու համար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայնընընընը::::    

    
2.2.2.2.----    ՈՒՆԿՆՈՒՆԿՆՈՒՆԿՆՈՒՆԿՆԴԻՐ ԸԼԴԻՐ ԸԼԴԻՐ ԸԼԴԻՐ ԸԼԼԱԼ ՏԻԼԱԼ ՏԻԼԱԼ ՏԻԼԱԼ ՏԻՐՈՋ ՁԱՅՐՈՋ ՁԱՅՐՈՋ ՁԱՅՐՈՋ ՁԱՅՆԻՆՆԻՆՆԻՆՆԻՆ    
ՉիՉիՉիՉի´́́́    բաբաբաբաւեր լսել եւ ճանչւեր լսել եւ ճանչւեր լսել եւ ճանչւեր լսել եւ ճանչնալնալնալնալ    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայնընընընը::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’արարարարժէ լսել`եւ ժէ լսել`եւ ժէ լսել`եւ ժէ լսել`եւ 

ապա մոռապա մոռապա մոռապա մոռնալնալնալնալ::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’արարարարժէ լսել` եւ ապա խեղժէ լսել` եւ ապա խեղժէ լսել` եւ ապա խեղժէ լսել` եւ ապա խեղդել այդ ձայդել այդ ձայդել այդ ձայդել այդ ձայնը մեր մէջնը մեր մէջնը մեր մէջնը մեր մէջ::::    
,,,,ԽօԽօԽօԽօսէսէսէսէ´́́́, , , , Տէ~ր, ծաՏէ~ր, ծաՏէ~ր, ծաՏէ~ր, ծառադ մտիկ կռադ մտիկ կռադ մտիկ կռադ մտիկ կ’’’’ընէընէընէընէ»»»»    խօսխօսխօսխօսքը, պարքը, պարքը, պարքը, պարզազազազապէս լսեպէս լսեպէս լսեպէս լսելու մալու մալու մալու մա----

սին չէսին չէսին չէսին չէ::::    Մտիկ ընել` կը նշաՄտիկ ընել` կը նշաՄտիկ ընել` կը նշաՄտիկ ընել` կը նշանանանանակէ նակէ նակէ նակէ նաեւ հնաեւ հնաեւ հնաեւ հնազանզանզանզանդիլ, արդիլ, արդիլ, արդիլ, արժեժեժեժեւուուուորել, օգրել, օգրել, օգրել, օգտատատատա----
գորգորգորգործելծելծելծել::::    

ԱստԱստԱստԱստուած իր խօսուած իր խօսուած իր խօսուած իր խօսքը չիքը չիքը չիքը չի´́́́    տար` զայն քանտար` զայն քանտար` զայն քանտար` զայն քանքաքաքաքարի մը պէս ծրարի մը պէս ծրարի մը պէս ծրարի մը պէս ծրարերերերելու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
մեր մտքի արմեր մտքի արմեր մտքի արմեր մտքի արտին մէջ թատին մէջ թատին մէջ թատին մէջ թաղեղեղեղելու հալու հալու հալու համար, ինչմար, ինչմար, ինչմար, ինչպէս ըրաւ Յիպէս ըրաւ Յիպէս ըրաւ Յիպէս ըրաւ Յիսուսուսուսուսի ծասի ծասի ծասի ծանօթ նօթ նօթ նօթ 
առաառաառաառակին մէջ անկին մէջ անկին մէջ անկին մէջ անհահահահաւաւաւաւատատատատարիմ ծարիմ ծարիմ ծարիմ ծառան (Մտ 25.24ռան (Մտ 25.24ռան (Մտ 25.24ռան (Մտ 25.24----27)27)27)27)::::    

ԱտիԱտիԱտիԱտիկա Ասկա Ասկա Ասկա Աստուտուտուտուծոյ կոծոյ կոծոյ կոծոյ կոչին անհչին անհչին անհչին անհնանանանազանզանզանզանդուդուդուդութիւն եւ անթիւն եւ անթիւն եւ անթիւն եւ անհահահահաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումու----
թիւն պիթիւն պիթիւն պիթիւն պիտի նշտի նշտի նշտի նշաաաանանանանակէրկէրկէրկէր::::    

ԱստԱստԱստԱստուած իր ձայուած իր ձայուած իր ձայուած իր ձայնը լսենը լսենը լսենը լսելի կը դարձլի կը դարձլի կը դարձլի կը դարձնէ կամ իր խօսնէ կամ իր խօսնէ կամ իր խօսնէ կամ իր խօսքը կու տայ`որքը կու տայ`որքը կու տայ`որքը կու տայ`որ----
պէսպէսպէսպէսզի զայն հասկզի զայն հասկզի զայն հասկզի զայն հասկնանանանալէ ետք պատլէ ետք պատլէ ետք պատլէ ետք պատգագագագամենք, զայն շամենք, զայն շամենք, զայն շամենք, զայն շահարհարհարհարկենք` սեկենք` սեկենք` սեկենք` սեղաղաղաղանանանանա----
ւորւորւորւորնենենեներուն տարուն տարուն տարուն տալով, այլով, այլով, այլով, այսինքն` Քրիսսինքն` Քրիսսինքն` Քրիսսինքն` Քրիստոտոտոտոսի Ս. Եկեսի Ս. Եկեսի Ս. Եկեսի Ս. Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին հաին հաին հաին հաւաւաւաւատացտացտացտացեալեալեալեալ----
նենենեներուն եւ աշրուն եւ աշրուն եւ աշրուն եւ աշխարխարխարխարհին լսեհին լսեհին լսեհին լսելի դարձլի դարձլի դարձլի դարձնենքնենքնենքնենք::::    ՈրՈրՈրՈրպէսպէսպէսպէսզի իբզի իբզի իբզի իբրեւ աստրեւ աստրեւ աստրեւ աստուաուաուաուածածածածային յին յին յին 
սերմսերմսերմսերմնանանանացան` զայն կենցան` զայն կենցան` զայն կենցան` զայն կենդադադադանի սերնի սերնի սերնի սերմեմեմեմերու պէս ներու պէս ներու պէս ներու պէս նետենք ունկնտենք ունկնտենք ունկնտենք ունկնդիր մարդիր մարդիր մարդիր մարդոց դոց դոց դոց 
սրտի եւ հոգիի ակօսսրտի եւ հոգիի ակօսսրտի եւ հոգիի ակօսսրտի եւ հոգիի ակօսնենենեներուն մէջ, Ասրուն մէջ, Ասրուն մէջ, Ասրուն մէջ, Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ համար թանմար թանմար թանմար թանկակակակագին հունձք գին հունձք գին հունձք գին հունձք 
ապաապաապաապահոհոհոհովեվեվեվելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    ՈրՈրՈրՈրպէսպէսպէսպէսզի զայն գորզի զայն գորզի զայն գորզի զայն գործի դնենք մեր կեանծի դնենք մեր կեանծի դնենք մեր կեանծի դնենք մեր կեանքով եւ քով եւ քով եւ քով եւ 
մեր օրիմեր օրիմեր օրիմեր օրինանանանակով, եւ Ասկով, եւ Ասկով, եւ Ասկով, եւ Աստուտուտուտուծոծոծոծոյ ժոյ ժոյ ժոյ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին կեանդին կեանդին կեանդին կեանքին մէջ զայն աճեցքին մէջ զայն աճեցքին մէջ զայն աճեցքին մէջ զայն աճեց----
նենք բիւնենք բիւնենք բիւնենք բիւրարարարապապապապատիկ, բոտիկ, բոտիկ, բոտիկ, բոլոլոլոլորը Քրիսրը Քրիսրը Քրիսրը Քրիստոտոտոտոսի կասի կասի կասի կատարտարտարտարեալ նմաեալ նմաեալ նմաեալ նմանունունունութեան թեան թեան թեան 
հասցհասցհասցհասցնենենենելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    

    
3.3.3.3.----    ԸՆԸՆԸՆԸՆԴԱԴԱԴԱԴԱՌԱՌԱՌԱՌԱՋԵԼ ՏԻՋԵԼ ՏԻՋԵԼ ՏԻՋԵԼ ՏԻՐՈՋ ԳՈՐՐՈՋ ԳՈՐՐՈՋ ԳՈՐՐՈՋ ԳՈՐԾԻՆԾԻՆԾԻՆԾԻՆ    
,,,,ԽօԽօԽօԽօսէսէսէսէ´́́́, , , , Տէ~ր, ծաՏէ~ր, ծաՏէ~ր, ծաՏէ~ր, ծառադ մտիկ կռադ մտիկ կռադ մտիկ կռադ մտիկ կ’’’’ընէընէընէընէ»»»»::::    ՏիՏիՏիՏիրոջ ծարոջ ծարոջ ծարոջ ծառառառառայույույույութեան մէջ ինքթեան մէջ ինքթեան մէջ ինքթեան մէջ ինք----

զինք զգազինք զգազինք զգազինք զգացող եւ ըստ այնմ ինքցող եւ ըստ այնմ ինքցող եւ ըստ այնմ ինքցող եւ ըստ այնմ ինքզինք զինք զինք զինք պատպատպատպատրասրասրասրաստող մարտող մարտող մարտող մարդուն կողդուն կողդուն կողդուն կողմէ` Տիմէ` Տիմէ` Տիմէ` Տի----
րոջ գորրոջ գորրոջ գորրոջ գործին պատծին պատծին պատծին պատրասրասրասրաստատատատակամ կերկամ կերկամ կերկամ կերպով ընպով ընպով ընպով ընդադադադառառառառաջեջեջեջելու տրալու տրալու տրալու տրամադմադմադմադրուրուրուրու----
թիւնն է ասիթիւնն է ասիթիւնն է ասիթիւնն է ասիկակակակա::::    

ՊատՊատՊատՊատրասրասրասրաստատատատակամ Այոն, երբ Տէկամ Այոն, երբ Տէկամ Այոն, երբ Տէկամ Այոն, երբ Տէրը հարցրը հարցրը հարցրը հարցնէ` նէ` նէ` նէ` ,,,,Ո՞վ ղրկեմՈ՞վ ղրկեմՈ՞վ ղրկեմՈ՞վ ղրկեմ»»»»::::    Եւ մենք Եւ մենք Եւ մենք Եւ մենք 
ԵսաԵսաԵսաԵսայի մարյի մարյի մարյի մարգագագագարէրէրէրէին պէս պաին պէս պաին պէս պաին պէս պատաստաստաստասխախախախանենք.նենք.նենք.նենք.----    ,,,,ԱհաԱհաԱհաԱհաւաւաւաւասիկ ես, զիսիկ ես, զիսիկ ես, զիսիկ ես, զի´́́́ս ղրկէս ղրկէս ղրկէս ղրկէ» » » » 
((((Ես 6.8)Ես 6.8)Ես 6.8)Ես 6.8)::::    

ՊատՊատՊատՊատրարարարասսսստատատատակամ Այոն, երբ Քրիսկամ Այոն, երբ Քրիսկամ Այոն, երբ Քրիսկամ Այոն, երբ Քրիստոտոտոտոսի Եկեսի Եկեսի Եկեսի Եկեղեղեղեղեցին հրացին հրացին հրացին հրաւիւիւիւիրէ` րէ` րէ` րէ` ,,,,ԳաԳաԳաԳա----
ցէցէցէցէ´́́́ք ամք ամք ամք ամբողջ աշբողջ աշբողջ աշբողջ աշխարհ, եւ բոխարհ, եւ բոխարհ, եւ բոխարհ, եւ բոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդոց քադոց քադոց քադոց քարորորորոզեզեզեզեցէցէցէցէ´́́́ք Աւեք Աւեք Աւեք Աւետատատատարարարարանընընընը»»»»    
((((Մր 16.15)Մր 16.15)Մր 16.15)Մր 16.15)::::    Եւ մենք ՊօԵւ մենք ՊօԵւ մենք ՊօԵւ մենք Պօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեաեաեաեալին բալին բալին բալին բառեռեռեռերով պարով պարով պարով պատաստաստաստասխախախախանենք.նենք.նենք.նենք.----    
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,,,,Վա~յ ինՎա~յ ինՎա~յ ինՎա~յ ինծի եթէ չածի եթէ չածի եթէ չածի եթէ չաւեւեւեւետատատատարարարարանեմնեմնեմնեմ» (» (» (» (Ա.Կր 9.17), եւ աւելցԱ.Կր 9.17), եւ աւելցԱ.Կր 9.17), եւ աւելցԱ.Կր 9.17), եւ աւելցնենք. նենք. նենք. նենք. ,,,,Կը նԿը նԿը նԿը նաաաա----
խընտխընտխընտխընտրեմ մեռրեմ մեռրեմ մեռրեմ մեռնիլ, քան թոյլ տալ որ ոենիլ, քան թոյլ տալ որ ոենիլ, քան թոյլ տալ որ ոենիլ, քան թոյլ տալ որ ոեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկը ինձկը ինձկը ինձկը ինձմէ առմէ առմէ առմէ առնէ (Աւենէ (Աւենէ (Աւենէ (Աւետատատատարարարարա----
նը քանը քանը քանը քարորորորոզեզեզեզելու) այս պարլու) այս պարլու) այս պարլու) այս պարծանքսծանքսծանքսծանքս» » » » ((((Ա.Կր 9.15)Ա.Կր 9.15)Ա.Կր 9.15)Ա.Կր 9.15)::::    

ՊատՊատՊատՊատրասրասրասրաստատատատակամ Այոն, երբ Ասկամ Այոն, երբ Ասկամ Այոն, երբ Ասկամ Այոն, երբ Աստուտուտուտուծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսքին քաղքին քաղքին քաղքին քաղցած ժոցած ժոցած ժոցած ժողողողողովուրվուրվուրվուր----
դը խնդրէ` դը խնդրէ` դը խնդրէ` դը խնդրէ` ,,,,Տէր, միՏէր, միՏէր, միՏէր, մի´́́́շտ տուր մեշտ տուր մեշտ տուր մեշտ տուր մեզիզիզիզի    այդ հաայդ հաայդ հաայդ հացէնցէնցէնցէն»»»» ( ( ( (Յհ 6.34),Յհ 6.34),Յհ 6.34),Յհ 6.34),    երբ ժոերբ ժոերբ ժոերբ ժողողողողովուրվուրվուրվուր----
դը մեդը մեդը մեդը մեզի դիզի դիզի դիզի դիմէ, այնմէ, այնմէ, այնմէ, այնպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս Պօպէս Պօպէս Պօպէս Պօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեաեաեաեալի բերլի բերլի բերլի բերնով մեր Տինով մեր Տինով մեր Տինով մեր Տիրոջ րոջ րոջ րոջ 
դիդիդիդիմեց` ըսեմեց` ըսեմեց` ըսեմեց` ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, որո՞ւն պիր, որո՞ւն պիր, որո՞ւն պիր, որո՞ւն պիտի երտի երտի երտի երթանք. յաթանք. յաթանք. յաթանք. յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանք կան կեանք կան կեանք կան կեանք 
տուող խօստուող խօստուող խօստուող խօսքեքեքեքերը դորը դորը դորը դո´́́́ւն ոււն ոււն ոււն ունիսնիսնիսնիս»»»» ( ( ( (Յհ 6.69)Յհ 6.69)Յհ 6.69)Յհ 6.69)::::    

ԲազԲազԲազԲազմամամամաթիւ են եւ բազթիւ են եւ բազթիւ են եւ բազթիւ են եւ բազմամամամաթիւ պիթիւ պիթիւ պիթիւ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլան աշլան աշլան աշլան աշխարխարխարխարհէն եկող բազհէն եկող բազհէն եկող բազհէն եկող բազ----
մամամամատետետետեսակ ձայսակ ձայսակ ձայսակ ձայնենենեները եւրը եւրը եւրը եւ    կոկոկոկոչեչեչեչերը, որոնք պիրը, որոնք պիրը, որոնք պիրը, որոնք պիտի փորտի փորտի փորտի փորձեն ձեզ շեձեն ձեզ շեձեն ձեզ շեձեն ձեզ շեղել աստղել աստղել աստղել աստ----
ուաուաուաուածածածածային ձեր կոյին ձեր կոյին ձեր կոյին ձեր կոչուչուչուչումէն եւ ընտմէն եւ ընտմէն եւ ընտմէն եւ ընտրուրուրուրութեթեթեթենէն, կամ թուլցնէն, կամ թուլցնէն, կամ թուլցնէն, կամ թուլցնել անոր լանել անոր լանել անոր լանել անոր լարուրուրուրումը մը մը մը 
ձեր մէջձեր մէջձեր մէջձեր մէջ::::    ԼաԼաԼաԼարերերերեցէցէցէցէ´́́́ք ձեր ականջք ձեր ականջք ձեր ականջք ձեր ականջնենենեները Ասրը Ասրը Ասրը Աստուտուտուտուծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայնին, թոյլ մինին, թոյլ մինին, թոյլ մինին, թոյլ մի´́́́    տաք տաք տաք տաք 
որ աշոր աշոր աշոր աշխարխարխարխարհահահահակուլ ժխոկուլ ժխոկուլ ժխոկուլ ժխորը խեղրը խեղրը խեղրը խեղդէ ձայդէ ձայդէ ձայդէ ձայնը Ասնը Ասնը Ասնը Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ::::    Այլ, ընդԱյլ, ընդԱյլ, ընդԱյլ, ընդհահահահակակակակառռռռաաաակը, կը, կը, կը, 
թող որ Տիթող որ Տիթող որ Տիթող որ Տիրոջ արարրոջ արարրոջ արարրոջ արարչաչաչաչական ձայկան ձայկան ձայկան ձայնը որոնը որոնը որոնը որոտայ քատայ քատայ քատայ քաոոոոսասասասական այս ժխոկան այս ժխոկան այս ժխոկան այս ժխորին րին րին րին 
վրայ, ձեզ փովրայ, ձեզ փովրայ, ձեզ փովրայ, ձեզ փոթորթորթորթորկող ներկող ներկող ներկող ներքին քաքին քաքին քաքին քաոոոոսը խասը խասը խասը խաղաղ ծողաղ ծողաղ ծողաղ ծովեվեվեվերուն բացրուն բացրուն բացրուն բացուած առաուած առաուած առաուած առա----
գասգասգասգաստի վետի վետի վետի վերարարարածեծեծեծելովլովլովլով::::    

ԲազԲազԲազԲազմամամամաթիւ են եւ բազթիւ են եւ բազթիւ են եւ բազթիւ են եւ բազմամամամաթիւ պիթիւ պիթիւ պիթիւ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլան ձեր սորլան ձեր սորլան ձեր սորլան ձեր սորված եւ Առաված եւ Առաված եւ Առաված եւ Առաքեքեքեքե----
լալալալական Սուրբ Եկեկան Սուրբ Եկեկան Սուրբ Եկեկան Սուրբ Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ քաւոյ քաւոյ քաւոյ քարորորորոզազազազած Աւեծ Աւեծ Աւեծ Աւետատատատարարարարանէն տարնէն տարնէն տարնէն տարբեբեբեբե´́́́ր ր ր ր ,,,,աւեաւեաւեաւետատատատա----
րանրանրանրան» » » » մը ձեր ականջմը ձեր ականջմը ձեր ականջմը ձեր ականջնենենեներուն հնչեցրուն հնչեցրուն հնչեցրուն հնչեցնողնողնողնողնենենեներըրըրըրը::::    Ձեր ականջՁեր ականջՁեր ականջՁեր ականջնենենեները բարը բարը բարը բացէք ցէք ցէք ցէք 
միայնմիայնմիայնմիայն    ձեր մայձեր մայձեր մայձեր մայրերերերենի Եկենի Եկենի Եկենի Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ հաւոյ հաւոյ հաւոյ հարարարարազատ ձայզատ ձայզատ ձայզատ ձայնին, եւ մերնին, եւ մերնին, եւ մերնին, եւ մերժեժեժեժեցէցէցէցէ´́́́ք ք ք ք 
փրկուփրկուփրկուփրկութեան խոթեան խոթեան խոթեան խոտոր եւ աստտոր եւ աստտոր եւ աստտոր եւ աստուաուաուաուածածածածամերժ ամէն հասմերժ ամէն հասմերժ ամէն հասմերժ ամէն հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւն, թիւն, թիւն, թիւն, 
դարձդարձդարձդարձեալ եւ միշտ Պօեալ եւ միշտ Պօեալ եւ միշտ Պօեալ եւ միշտ Պօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեաեաեաեալի հետ ըսելի հետ ըսելի հետ ըսելի հետ ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,ԳիտԳիտԳիտԳիտցէք, որ չկացէք, որ չկացէք, որ չկացէք, որ չկա´́́́յ յ յ յ 
ուուուուրիշ աւերիշ աւերիշ աւերիշ աւետատատատարանրանրանրան::::    ՍաՍաՍաՍակայն կան մարկայն կան մարկայն կան մարկայն կան մարդիկ, որոնք ձեր միտդիկ, որոնք ձեր միտդիկ, որոնք ձեր միտդիկ, որոնք ձեր միտքեքեքեքերը կը րը կը րը կը րը կը 
պղտոպղտոպղտոպղտորեն եւ կրեն եւ կրեն եւ կրեն եւ կ’’’’ուուուուզեն Քրիսզեն Քրիսզեն Քրիսզեն Քրիստոտոտոտոսի Աւեսի Աւեսի Աւեսի Աւետատատատարարարարանը չանը չանը չանը չարարարարափոփոփոփոխելխելխելխել::::    Բայց ով որ Բայց ով որ Բայց ով որ Բայց ով որ 
մեր քամեր քամեր քամեր քարորորորոզազազազածէն տարծէն տարծէն տարծէն տարբեր աւեբեր աւեբեր աւեբեր աւետատատատարան մը քարան մը քարան մը քարան մը քարորորորոզէ ձեզէ ձեզէ ձեզէ ձեզի, ոզի, ոզի, ոզի, ո´́́́վ ալ ըլվ ալ ըլվ ալ ըլվ ալ ըլլայ` լայ` լայ` լայ` 
նոյնոյնոյնոյնիսկ մենք կնիսկ մենք կնիսկ մենք կնիսկ մենք կամ երամ երամ երամ երկինկինկինկինքէն հրեշքէն հրեշքէն հրեշքէն հրեշտակ մը`անիծտակ մը`անիծտակ մը`անիծտակ մը`անիծեալ ըլեալ ըլեալ ըլեալ ըլլայլայլայլայ::::    Ահա ըսի եւ Ահա ըսի եւ Ահա ըսի եւ Ահա ըսի եւ 
կը կրկնեմ. ով որ ձեկը կրկնեմ. ով որ ձեկը կրկնեմ. ով որ ձեկը կրկնեմ. ով որ ձեզի աւանդզի աւանդզի աւանդզի աւանդուաուաուաուածէն տարծէն տարծէն տարծէն տարբեր աւեբեր աւեբեր աւեբեր աւետատատատարան մը քարան մը քարան մը քարան մը քարորորորո----
զէ`անիծզէ`անիծզէ`անիծզէ`անիծեաեաեաեա´́́́լ ըլլ ըլլ ըլլ ըլլայլայլայլայ»»»» ( ( ( (Գղ 1.7Գղ 1.7Գղ 1.7Գղ 1.7----9)9)9)9)::::    

ԲազԲազԲազԲազմամամամաթիւ են եւ բազթիւ են եւ բազթիւ են եւ բազթիւ են եւ բազմամամամաթիւ պիթիւ պիթիւ պիթիւ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլան անոնք, որոնք պիլան անոնք, որոնք պիլան անոնք, որոնք պիլան անոնք, որոնք պիտի տի տի տի 
փորփորփորփորձեն ձեզ հաձեն ձեզ հաձեն ձեզ հաձեն ձեզ համոմոմոմոզել` թէ չզել` թէ չզել` թէ չզել` թէ չ’’’’արարարարժեր ծաժեր ծաժեր ծաժեր ծառառառառայելյելյելյել    այս ժոայս ժոայս ժոայս ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին, որովդին, որովդին, որովդին, որովհեհեհեհե----
տեւ այդ ծատեւ այդ ծատեւ այդ ծատեւ այդ ծառառառառայույույույութիւնը միայն փուշ է եւ փութիւնը միայն փուշ է եւ փութիւնը միայն փուշ է եւ փութիւնը միայն փուշ է եւ փուշէ թագ, միայն խաչ է ու շէ թագ, միայն խաչ է ու շէ թագ, միայն խաչ է ու շէ թագ, միայն խաչ է ու 
ԳողԳողԳողԳողգոգոգոգոթաթաթաթա::::    ՀայՀայՀայՀայրերերերենինինինիքին ու հաքին ու հաքին ու հաքին ու հարարարարազատ իր ժոզատ իր ժոզատ իր ժոզատ իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին սէդին սէդին սէդին սէրէն ցամրէն ցամրէն ցամրէն ցամքած քած քած քած 
սիսիսիսի´́́́րտն է միայն, որ այդրտն է միայն, որ այդրտն է միայն, որ այդրտն է միայն, որ այդպէս կրնայ մտապէս կրնայ մտապէս կրնայ մտապէս կրնայ մտածելծելծելծել::::    Իսկ այն սիրԻսկ այն սիրԻսկ այն սիրԻսկ այն սիրտը որ կենտը որ կենտը որ կենտը որ կենդադադադա----
նի է եւ սինի է եւ սինի է եւ սինի է եւ սիրով առլրով առլրով առլրով առլցուցուցուցուն, ժոն, ժոն, ժոն, ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին ինքդին ինքդին ինքդին ինքզինք նուիզինք նուիզինք նուիզինք նուիրած պաշրած պաշրած պաշրած պաշտետետետելի Հայլի Հայլի Հայլի Հայ----
րարարարապեպեպեպետին` Խրիմտին` Խրիմտին` Խրիմտին` Խրիմեան Հայեան Հայեան Հայեան Հայրիրիրիրիկին պէս կը գոկին պէս կը գոկին պէս կը գոկին պէս կը գոչէ`թէ չէ`թէ չէ`թէ չէ`թէ ,,,,ՀայՀայՀայՀայրենրենրենրենեաց փուշն եաց փուշն եաց փուշն եաց փուշն 
անուշ է, քան զվարդանուշ է, քան զվարդանուշ է, քան զվարդանուշ է, քան զվարդ»»»»::::    
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Որո՞ւն պիՈրո՞ւն պիՈրո՞ւն պիՈրո՞ւն պիտի դիտի դիտի դիտի դիմէ նեմէ նեմէ նեմէ նեղուղուղուղութեան մատնթեան մատնթեան մատնթեան մատնուած հօուած հօուած հօուած հօտը, երբ հովիւը տը, երբ հովիւը տը, երբ հովիւը տը, երբ հովիւը 
վարձվարձվարձվարձկակակականի պէս լքէ զայննի պէս լքէ զայննի պէս լքէ զայննի պէս լքէ զայն::::    Որո՞ւն պիՈրո՞ւն պիՈրո՞ւն պիՈրո՞ւն պիտի երտի երտի երտի երթայ ազթայ ազթայ ազթայ ազգը, եթէ զայնգը, եթէ զայնգը, եթէ զայնգը, եթէ զայն    իր հայիր հայիր հայիր հայ----
րերերերերուն լուրուն լուրուն լուրուն լուսասասասաշաշաշաշաւիղւիղւիղւիղ    ճամճամճամճամբաբաբաբանենենեներէն առաջրէն առաջրէն առաջրէն առաջնորնորնորնորդող մը չըլդող մը չըլդող մը չըլդող մը չըլլայլայլայլայ::::    Որո՞ւն պիՈրո՞ւն պիՈրո՞ւն պիՈրո՞ւն պի----
տի վատի վատի վատի վազէ կեանզէ կեանզէ կեանզէ կեանքի ծաքի ծաքի ծաքի ծարաւ ժորաւ ժորաւ ժորաւ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը, եթէ իր գադը, եթէ իր գադը, եթէ իր գադը, եթէ իր գաւաւաւաւազազազազանը Ասնը Ասնը Ասնը Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
ԽօսԽօսԽօսԽօսքի ժայքի ժայքի ժայքի ժայռին զարռին զարռին զարռին զարնող եւ աննող եւ աննող եւ աննող եւ անկէ յակէ յակէ յակէ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի ջուր բղխեցքի ջուր բղխեցքի ջուր բղխեցքի ջուր բղխեցնող նող նող նող 
մը չըլմը չըլմը չըլմը չըլլայլայլայլայ::::    

Այդ նուիԱյդ նուիԱյդ նուիԱյդ նուիրարարարական առական առական առական առաքեքեքեքելոլոլոլոււււթեան կոթեան կոթեան կոթեան կոչին սրտաչին սրտաչին սրտաչին սրտայօյօյօյօժար պաժար պաժար պաժար պատաստաստաստասխանն խանն խանն խանն 
է երիէ երիէ երիէ երիտատատատասարդ Սամսարդ Սամսարդ Սամսարդ Սամուէուէուէուէլին խօսլին խօսլին խօսլին խօսքը. քը. քը. քը. ,,,,ԽօԽօԽօԽօսէսէսէսէ´́́́, , , , Տէ~ր, ծաՏէ~ր, ծաՏէ~ր, ծաՏէ~ր, ծառադ մտիկ կռադ մտիկ կռադ մտիկ կռադ մտիկ կ’’’’ընէընէընէընէ»»»»::::    

Դուք տաԴուք տաԴուք տաԴուք տակակակակաւին այդ առաւին այդ առաւին այդ առաւին այդ առաքեքեքեքելուլուլուլութեան պատթեան պատթեան պատթեան պատրասրասրասրաստուտուտուտութեան ընթեան ընթեան ընթեան ընթացթացթացթաց----
քին մէջ էքքին մէջ էքքին մէջ էքքին մէջ էք::::    Բայց այժԲայց այժԲայց այժԲայց այժմէն պէտք է երիմէն պէտք է երիմէն պէտք է երիմէն պէտք է երիտատատատասարդ Սամսարդ Սամսարդ Սամսարդ Սամուէուէուէուէլին նման պատլին նման պատլին նման պատլին նման պատ----
րաստ ըլրաստ ըլրաստ ըլրաստ ըլլաք ձայլաք ձայլաք ձայլաք ձայնը լսենը լսենը լսենը լսելոլոլոլու, եւ միշտ կրկնեւ, եւ միշտ կրկնեւ, եւ միշտ կրկնեւ, եւ միշտ կրկնելու. լու. լու. լու. ,,,,ԽօԽօԽօԽօսէսէսէսէ´́́́, , , , Տէ~ր, ծաՏէ~ր, ծաՏէ~ր, ծաՏէ~ր, ծառադ ռադ ռադ ռադ 
մտիկ կմտիկ կմտիկ կմտիկ կ’’’’ընէընէընէընէ»»»»::::    

ԱյժԱյժԱյժԱյժմէն պէտք է ձեր մէջ արմէն պէտք է ձեր մէջ արմէն պէտք է ձեր մէջ արմէն պէտք է ձեր մէջ արմամամամատատատատանայ սրտանայ սրտանայ սրտանայ սրտայօյօյօյօժար ու պատժար ու պատժար ու պատժար ու պատրասրասրասրաս----
տատատատակամ այդ ծակամ այդ ծակամ այդ ծակամ այդ ծառառառառայույույույութեան ոգին, եւ աստթեան ոգին, եւ աստթեան ոգին, եւ աստթեան ոգին, եւ աստուաուաուաուածածածածային սիյին սիյին սիյին սիրոյ կրարոյ կրարոյ կրարոյ կրակով բորկով բորկով բորկով բոր----
բոբոբոբոքին այդ ծաքին այդ ծաքին այդ ծաքին այդ ծառառառառայույույույութեան նուիրթեան նուիրթեան նուիրթեան նուիրուեուեուեուելու երիլու երիլու երիլու երիտատատատասարսարսարսարդադադադական ձեր խանդն կան ձեր խանդն կան ձեր խանդն կան ձեր խանդն 
ու ու ու ու եռանեռանեռանեռանդըդըդըդը::::    

ԱյժԱյժԱյժԱյժմէն պէտք է սորմէն պէտք է սորմէն պէտք է սորմէն պէտք է սորվիք`անվիք`անվիք`անվիք`անվավավավարան եւ անրան եւ անրան եւ անրան եւ անդանդանդանդանդաղ պադաղ պադաղ պադաղ պատաստաստաստասխախախախանել նել նել նել 
ՏիՏիՏիՏիրոջ կորոջ կորոջ կորոջ կոչին, Եկեչին, Եկեչին, Եկեչին, Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ հրաւոյ հրաւոյ հրաւոյ հրաւէւէւէւէրին, մեր ժորին, մեր ժորին, մեր ժորին, մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի պադի պադի պադի պահանջքհանջքհանջքհանջքնենենեներունրունրունրուն::::    

Եւ այն ատեն չԵւ այն ատեն չԵւ այն ատեն չԵւ այն ատեն չ’’’’ուուուուշաշաշաշանար Ասնար Ասնար Ասնար Աստուտուտուտուծոյ կոծոյ կոծոյ կոծոյ կոչը, անչը, անչը, անչը, անպայպայպայպայման որ կը լսէք ման որ կը լսէք ման որ կը լսէք ման որ կը լսէք 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայնը, մինը, մինը, մինը, միաաաախառնխառնխառնխառնուած ձեր ժոուած ձեր ժոուած ձեր ժոուած ձեր ժողողողողովուվուվուվուրրրրդի կանդի կանդի կանդի կանչող ձայչող ձայչող ձայչող ձայնին, որ նին, որ նին, որ նին, որ 
միմիմիմիաաաաժաժաժաժամամամամանակ ձենակ ձենակ ձենակ ձեզի տրուած յազի տրուած յազի տրուած յազի տրուած յաւիւիւիւիտետետետենանանանական օրհկան օրհկան օրհկան օրհնունունունութիւնն է, եւ ձեր յաթիւնն է, եւ ձեր յաթիւնն է, եւ ձեր յաթիւնն է, եւ ձեր յա----
ւիւիւիւիտետետետենանանանական ժական ժական ժական ժառանռանռանռանգուգուգուգութեան արթեան արթեան արթեան արժաժաժաժանանանանաւուուուորուրուրուրութեան վկաթեան վկաթեան վկաթեան վկայայայայակակակականը, ի նը, ի նը, ի նը, ի 
փառս Ամեփառս Ամեփառս Ամեփառս Ամենանանանակակակակալին Հօր եւ Որդլին Հօր եւ Որդլին Հօր եւ Որդլին Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյ եւ Հոգւոյ եւ Հոգւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյւոյն Սրբոյւոյն Սրբոյւոյն Սրբոյ::::    ԱմէնԱմէնԱմէնԱմէն::::    
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ԿՈՉՈՒՄԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՊՐԻԼԿՈՉՈՒՄԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՊՐԻԼԿՈՉՈՒՄԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՊՐԻԼԿՈՉՈՒՄԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՊՐԻԼ    

    
Արդ, ես՝Արդ, ես՝Արդ, ես՝Արդ, ես՝    որ Տիոր Տիոր Տիոր Տիրոջ հարոջ հարոջ հարոջ համար բանմար բանմար բանմար բանտը կը գտնուիմ՝ տը կը գտնուիմ՝ տը կը գտնուիմ՝ տը կը գտնուիմ՝ 

կկկկ’’’’աղաաղաաղաաղաչեմ, ապչեմ, ապչեմ, ապչեմ, ապրերերերեցէք այնցէք այնցէք այնցէք այնպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս կը վապէս կը վապէս կը վապէս կը վայեյեյեյելէ ձեր լէ ձեր լէ ձեր լէ ձեր 
կոկոկոկոչուչուչուչումին, որուն հրամին, որուն հրամին, որուն հրամին, որուն հրաւիւիւիւիրեց ձեզ Աստրեց ձեզ Աստրեց ձեզ Աստրեց ձեզ Աստուածուածուածուած::::    Միշտ Միշտ Միշտ Միշտ 
խոխոխոխոնարհ ու հեզ եղէք եւ համնարհ ու հեզ եղէք եւ համնարհ ու հեզ եղէք եւ համնարհ ու հեզ եղէք եւ համբեբեբեբերարարարատար, եւ ձեր սէտար, եւ ձեր սէտար, եւ ձեր սէտար, եւ ձեր սէրը րը րը րը 
ցոյց տուէք՝ հանցոյց տուէք՝ հանցոյց տուէք՝ հանցոյց տուէք՝ հանդուրդուրդուրդուրժեժեժեժելով իրալով իրալով իրալով իրարուրուրուրու::::    ՋաՋաՋաՋանանանանացէք Սուրբ ցէք Սուրբ ցէք Սուրբ ցէք Սուրբ 
ՀոգիՀոգիՀոգիՀոգիին շնորին շնորին շնորին շնորհած միուհած միուհած միուհած միութիւնը պաթիւնը պաթիւնը պաթիւնը պահել խահել խահել խահել խաղաղաղաղաղուղուղուղութեան թեան թեան թեան 
շաղշաղշաղշաղկակակակապովպովպովպով::::                                            ((((ԵփԵփԵփԵփ    4.14.14.14.1----3) 3) 3) 3)     

    
ՊօՊօՊօՊօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեաեաեաեալի նալի նալի նալի նամակմակմակմակնենենեներուն մէջ Եփերուն մէջ Եփերուն մէջ Եփերուն մէջ Եփեսասասասացիցիցիցինենենեներուն ուղղրուն ուղղրուն ուղղրուն ուղղուած ուած ուած ուած 

նանանանամամամամակը իր բնոյկը իր բնոյկը իր բնոյկը իր բնոյթով եւ արթով եւ արթով եւ արթով եւ արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութեամբ մեթեամբ մեթեամբ մեթեամբ մեծածածածապէս կը տարպէս կը տարպէս կը տարպէս կը տարբեբեբեբերի րի րի րի 
միւսմիւսմիւսմիւսնենենեներէնրէնրէնրէն::::    Ասոր մէջ չկան հարԱսոր մէջ չկան հարԱսոր մէջ չկան հարԱսոր մէջ չկան հարցեր ու վէցեր ու վէցեր ու վէցեր ու վէճեր, չկան ծճեր, չկան ծճեր, չկան ծճեր, չկան ծիիիիսասասասականկանկանկան----կակակականոնոնոնո----
նանանանական խնդիրկան խնդիրկան խնդիրկան խնդիրներ, չկան գործներ, չկան գործներ, չկան գործներ, չկան գործնանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքէն ծաքէն ծաքէն ծաքէն ծագած հարգած հարգած հարգած հարցումցումցումցումնենենեներու րու րու րու 
գործգործգործգործնանանանական պական պական պական պատաստաստաստասխանխանխանխաններներներներ::::    ԱմԱմԱմԱմբողջ նաբողջ նաբողջ նաբողջ նամամամամակը աստկը աստկը աստկը աստուաուաուաուածածածածաբաբաբաբանանանանական կան կան կան 
բնոյթ ուբնոյթ ուբնոյթ ուբնոյթ ունի, հանի, հանի, հանի, հաւատւատւատւատքի ճշմարքի ճշմարքի ճշմարքի ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւններ կը ներներ կը ներներ կը ներներ կը ներկակակակայացյացյացյացնէնէնէնէ::::    

ՆաՆաՆաՆամամամամակը երկը երկը երկը երկու յստակ բակու յստակ բակու յստակ բակու յստակ բաժինժինժինժիններ ուներ ուներ ուներ ունի.նի.նի.նի.----    
1111----    ԱռաԱռաԱռաԱռաջին բաջին բաջին բաջին բաժիժիժիժինը (1նը (1նը (1նը (1----3 3 3 3 գլուխգլուխգլուխգլուխներ) կը սկսի Ասներ) կը սկսի Ասներ) կը սկսի Ասներ) կը սկսի Աստուտուտուտուծոյ ուղղծոյ ուղղծոյ ուղղծոյ ուղղուած ներուած ներուած ներուած ներ----

բողբողբողբողեաեաեաեանով մը՝ մարնով մը՝ մարնով մը՝ մարնով մը՝ մարդոց փրկուդոց փրկուդոց փրկուդոց փրկութեան յաթեան յաթեան յաթեան յաւիւիւիւիտետետետենանանանական ծրագկան ծրագկան ծրագկան ծրագրին հարին հարին հարին համար եւ մար եւ մար եւ մար եւ 
այդ ծրաայդ ծրաայդ ծրաայդ ծրագիգիգիգիրը Քրիսրը Քրիսրը Քրիսրը Քրիստոտոտոտոսով մեսով մեսով մեսով մեզի յայտզի յայտզի յայտզի յայտնած ըլնած ըլնած ըլնած ըլլալալալալուն եւ փրկուլուն եւ փրկուլուն եւ փրկուլուն եւ փրկութեան մէջ թեան մէջ թեան մէջ թեան մէջ 
մեզ նեմեզ նեմեզ նեմեզ ներարարարառած ըլռած ըլռած ըլռած ըլլալալալալուն հալուն հալուն հալուն համար, իբմար, իբմար, իբմար, իբրեւ իր անրեւ իր անրեւ իր անրեւ իր անսահսահսահսահման շման շման շման շնորհնորհնորհնորհքին արքին արքին արքին արտատատատա----
յայյայյայյայտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Բայց ԱստԲայց ԱստԲայց ԱստԲայց Աստուած մարուած մարուած մարուած մարդիդիդիդիկը չի կանկը չի կանկը չի կանկը չի կանչեր սոսկ իբչեր սոսկ իբչեր սոսկ իբչեր սոսկ իբրեւ անրեւ անրեւ անրեւ անհատհատհատհատ----
ներ. այլ՝ իբներ. այլ՝ իբներ. այլ՝ իբներ. այլ՝ իբրեւ մէկ եւ միրեւ մէկ եւ միրեւ մէկ եւ միրեւ մէկ եւ միակ ժոակ ժոակ ժոակ ժողողողողովուրդ, որ Քրիսվուրդ, որ Քրիսվուրդ, որ Քրիսվուրդ, որ Քրիստոտոտոտոսի Եկեսի Եկեսի Եկեսի Եկեղեղեղեղեցին էցին էցին էցին է::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
ՊօՊօՊօՊօղոս սքանղոս սքանղոս սքանղոս սքանչեչեչեչելի հայլի հայլի հայլի հայեացեացեացեացքով մը կը դիքով մը կը դիքով մը կը դիքով մը կը դիտէ Քրիստէ Քրիստէ Քրիստէ Քրիստոտոտոտոսի սուրբ Եկեսի սուրբ Եկեսի սուրբ Եկեսի սուրբ Եկեղեղեղեղեցին իր ցին իր ցին իր ցին իր 
կակակակառոյռոյռոյռոյցին եւ միուցին եւ միուցին եւ միուցին եւ միութեան մթեան մթեան մթեան մէջ, որ Ասէջ, որ Ասէջ, որ Ասէջ, որ Աստուտուտուտուծոյ ծրագծոյ ծրագծոյ ծրագծոյ ծրագրին իրարին իրարին իրարին իրակակակականանանանացումն է ցումն է ցումն է ցումն է 
երկերկերկերկրի վրայրի վրայրի վրայրի վրայ::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի Եկեսի Եկեսի Եկեսի Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին այդ միուին այդ միուին այդ միուին այդ միութեան մէջ կու գան մտնեթեան մէջ կու գան մտնեթեան մէջ կու գան մտնեթեան մէջ կու գան մտնելու լու լու լու 
Հրեան ու ՀեՀրեան ու ՀեՀրեան ու ՀեՀրեան ու Հեթաթաթաթանոնոնոնոսը, այլ խօսսը, այլ խօսսը, այլ խօսսը, այլ խօսքով՝ աշքով՝ աշքով՝ աշքով՝ աշխարխարխարխարհի բոհի բոհի բոհի բոլոր ազլոր ազլոր ազլոր ազգերն ու ժոգերն ու ժոգերն ու ժոգերն ու ժողողողողո----
վուրդվուրդվուրդվուրդնենենեներըրըրըրը::::    

2222----    ՆաՆաՆաՆամամամամակին երկկին երկկին երկկին երկրորդ բարորդ բարորդ բարորդ բաժիժիժիժինը (3նը (3նը (3նը (3----6 6 6 6 գլուխգլուխգլուխգլուխներ) յորներ) յորներ) յորներ) յորդոդոդոդորարարարակկկկան մըն էան մըն էան մըն էան մըն է::::    
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ծրագծոյ ծրագծոյ ծրագծոյ ծրագրին գիրին գիրին գիրին գիտակ, անոր գետակ, անոր գետակ, անոր գետակ, անոր գերարարարազանց շնորհզանց շնորհզանց շնորհզանց շնորհքին հաքին հաքին հաքին հաղորդ եւ ղորդ եւ ղորդ եւ ղորդ եւ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի Եկեսի Եկեսի Եկեսի Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին մաս եւ անին մաս եւ անին մաս եւ անին մաս եւ անդամ դարդամ դարդամ դարդամ դարձած քրիսձած քրիսձած քրիսձած քրիստոնտոնտոնտոնեայ անեայ անեայ անեայ անհահահահատը տը տը տը 
իիիի՜՜՜՜նչնչնչնչպէս պէտք է ապպէս պէտք է ապպէս պէտք է ապպէս պէտք է ապրի.րի.րի.րի.----    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ Հոգիծոյ Հոգիծոյ Հոգիծոյ Հոգիին առաջին առաջին առաջին առաջնորնորնորնորդուդուդուդութեամբ, յաղթեամբ, յաղթեամբ, յաղթեամբ, յաղ----
թաթաթաթահահահահարերերերելով մեր մէջ արլով մեր մէջ արլով մեր մէջ արլով մեր մէջ արմամամամատատատատացած մեղցած մեղցած մեղցած մեղքին հեքին հեքին հեքին հետետետետեւանքւանքւանքւանքնենենեները եւ դառրը եւ դառրը եւ դառրը եւ դառնանանանա----
լով նոր մարդ, առաջլով նոր մարդ, առաջլով նոր մարդ, առաջլով նոր մարդ, առաջնորդնորդնորդնորդուեուեուեուելով սիլով սիլով սիլով սիրով, բարով, բարով, բարով, բարուրուրուրութեամբ, արթեամբ, արթեամբ, արթեամբ, արդադադադարուրուրուրութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
ու ճշմարու ճշմարու ճշմարու ճշմարտուտուտուտութեամբ, եւ մաթեամբ, եւ մաթեամբ, եւ մաթեամբ, եւ մանանանանաւանդ փուանդ փուանդ փուանդ փոխախախախադարձ յարդարձ յարդարձ յարդարձ յարգանգանգանգանքով, խոքով, խոքով, խոքով, խոնարնարնարնար----
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հուհուհուհութեամբ եւ հոթեամբ եւ հոթեամբ եւ հոթեամբ եւ հոգագագագատատատատարուրուրուրութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    Այդ բոԱյդ բոԱյդ բոԱյդ բոլոլոլոլորը անհրը անհրը անհրը անհրարարարաժեշտ են՝ չաժեշտ են՝ չաժեշտ են՝ չաժեշտ են՝ չարին րին րին րին 
դէմ կադէմ կադէմ կադէմ կարերերերենալ կանգնալ կանգնալ կանգնալ կանգնենենենելու եւ պլու եւ պլու եւ պլու եւ պայայայայքաքաքաքարերերերելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Իսկ անԻսկ անԻսկ անԻսկ անխուխուխուխուսասասասափեփեփեփելի լի լի լի 
եւ անհեւ անհեւ անհեւ անհրարարարաժեշտ այդ պայժեշտ այդ պայժեշտ այդ պայժեշտ այդ պայքաքաքաքարը կարը կարը կարը կարերերերելի չէ մղել առանց մեր վրայ առլի չէ մղել առանց մեր վրայ առլի չէ մղել առանց մեր վրայ առլի չէ մղել առանց մեր վրայ առնենենենե----
լու Ասլու Ասլու Ասլու Աստուտուտուտուծոյ սպածոյ սպածոյ սպածոյ սպառառառառազիզիզիզինունունունութիւնը.թիւնը.թիւնը.թիւնը.----    ՀաՀաՀաՀաւատւատւատւատքը, Ասքը, Ասքը, Ասքը, Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը եւ քը եւ քը եւ քը եւ 
աղօթաղօթաղօթաղօթքըքըքըքը::::    

ԳաԳաԳաԳալով սերլով սերլով սերլով սերտոտոտոտողուղուղուղութեան իբթեան իբթեան իբթեան իբրեւ նիւթ առնրեւ նիւթ առնրեւ նիւթ առնրեւ նիւթ առնուած քաուած քաուած քաուած քանի մը հանի մը հանի մը հանի մը համարմարմարմարնենենենե----
րուն, կրուն, կրուն, կրուն, կը դիը դիը դիը դիտենք՝ որ անոնք նատենք՝ որ անոնք նատենք՝ որ անոնք նատենք՝ որ անոնք նամամամամակին ճիշդ կեդկին ճիշդ կեդկին ճիշդ կեդկին ճիշդ կեդրորորորոնը կը գրանը կը գրանը կը գրանը կը գրաւենւենւենւեն::::    ԱնցԱնցԱնցԱնց----
ման բաման բաման բաման բաժինն է անիժինն է անիժինն է անիժինն է անիկա, որ կը սկսի ճշմակա, որ կը սկսի ճշմակա, որ կը սկսի ճշմակա, որ կը սկսի ճշմարիտ քրիսրիտ քրիսրիտ քրիսրիտ քրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեային վարյին վարյին վարյին վարքաքաքաքա----
գիգիգիգիծը ուրծը ուրծը ուրծը ուրուագուագուագուագրել եւ յիրել եւ յիրել եւ յիրել եւ յիշեցշեցշեցշեցնել Եփենել Եփենել Եփենել Եփեսասասասացիցիցիցինենենեներուն, ինչրուն, ինչրուն, ինչրուն, ինչպէս մեպէս մեպէս մեպէս մեզիզիզիզի::::    

ՊօՊօՊօՊօղոս յորղոս յորղոս յորղոս յորդոդոդոդորարարարական այս տոկան այս տոկան այս տոկան այս տողեղեղեղերը չիրը չիրը չիրը չի´́́́    գրեր գրեր գրեր գրեր ,,,,իշիշիշիշխախախախանունունունութեամբթեամբթեամբթեամբ», », », », աաաառառառառա----
քեքեքեքելալալալական իր հեկան իր հեկան իր հեկան իր հեղիղիղիղինանանանակուկուկուկութիւնը պարթիւնը պարթիւնը պարթիւնը պարտադտադտադտադրերերերելու ձելու ձելու ձելու ձեւով, այլ՝ շատ զգաւով, այլ՝ շատ զգաւով, այլ՝ շատ զգաւով, այլ՝ շատ զգայուն յուն յուն յուն 
եւ զգաեւ զգաեւ զգաեւ զգացացացացական մօկան մօկան մօկան մօտետետետեցում մը որցում մը որցում մը որցում մը որդեգդեգդեգդեգրերերերելովլովլովլով::::    Նախ՝ կը գրէ աղաՆախ՝ կը գրէ աղաՆախ՝ կը գրէ աղաՆախ՝ կը գրէ աղաչեչեչեչելով. լով. լով. լով. 
,,,,ԿԿԿԿ’’’’աղաաղաաղաաղաչեմչեմչեմչեմ», », », », ինչ որ խնդրանինչ որ խնդրանինչ որ խնդրանինչ որ խնդրանքին կաքին կաքին կաքին կարերերերեւուուուորուրուրուրութիւնը եւ առանցթիւնը եւ առանցթիւնը եւ առանցթիւնը եւ առանցքաքաքաքային նշային նշային նշային նշա----
նանանանակուկուկուկութիւնը ցոյց կու տայ Պօթիւնը ցոյց կու տայ Պօթիւնը ցոյց կու տայ Պօթիւնը ցոյց կու տայ Պօղողողողոսի միտսի միտսի միտսի միտքին քին քին քին մէջմէջմէջմէջ::::    ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ՝ կը յիրորդ՝ կը յիրորդ՝ կը յիրորդ՝ կը յիշէ թէ կը շէ թէ կը շէ թէ կը շէ թէ կը 
գրէ բանգրէ բանգրէ բանգրէ բանտէն, Հռոտէն, Հռոտէն, Հռոտէն, Հռոմէն, ուր տարմէն, ուր տարմէն, ուր տարմէն, ուր տարուած էր՝ կայուած էր՝ կայուած էր՝ կայուած էր՝ կայսեսեսեսերարարարական ատկան ատկան ատկան ատեան ներեան ներեան ներեան ներկակակակայայայայա----
նանանանալու հալու հալու հալու համար (հմմտ Գրծ 28.16 եւ 30)մար (հմմտ Գրծ 28.16 եւ 30)մար (հմմտ Գրծ 28.16 եւ 30)մար (հմմտ Գրծ 28.16 եւ 30)::::    ,,,,Ես՝ որ ՏիԵս՝ որ ՏիԵս՝ որ ՏիԵս՝ որ Տիրոջ հարոջ հարոջ հարոջ համար բանմար բանմար բանմար բանտը կը տը կը տը կը տը կը 
գտնուիմգտնուիմգտնուիմգտնուիմ»»»»::::    ՊօՊօՊօՊօղոս կը շեշղոս կը շեշղոս կը շեշղոս կը շեշտէ այս պատէ այս պատէ այս պատէ այս պարարարարագան, ինքգան, ինքգան, ինքգան, ինքզինք իր յորզինք իր յորզինք իր յորզինք իր յորդոդոդոդորին իբր րին իբր րին իբր րին իբր 
օրիօրիօրիօրինակ ցոյց տանակ ցոյց տանակ ցոյց տանակ ցոյց տալլլլու հաու հաու հաու համարմարմարմար::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս իր հետոս իր հետոս իր հետոս իր հետետետետեւորդւորդւորդւորդնենենեներուն բազրուն բազրուն բազրուն բազմիցս ըսած եւ ազմիցս ըսած եւ ազմիցս ըսած եւ ազմիցս ըսած եւ ազդադադադարարարարարած էր՝ րած էր՝ րած էր՝ րած էր՝ 
որ այս աշոր այս աշոր այս աշոր այս աշխարխարխարխարհի մէջ նեհի մէջ նեհի մէջ նեհի մէջ նեղուղուղուղութիւն պիթիւն պիթիւն պիթիւն պիտի ուտի ուտի ուտի ունենենենենան (Յհ 16.33), հանան (Յհ 16.33), հանան (Յհ 16.33), հանան (Յհ 16.33), հալալալալա----
ծանքն ու մածանքն ու մածանքն ու մածանքն ու մահը իրենց կեանհը իրենց կեանհը իրենց կեանհը իրենց կեանքի ընքի ընքի ընքի ընկերկերկերկերնենենեները պիրը պիրը պիրը պիտի դառտի դառտի դառտի դառնան, եւ այնան, եւ այնան, եւ այնան, եւ այլեւս լեւս լեւս լեւս 
հահահահասասասասարակ տերակ տերակ տերակ տեղիք այս ճշմարղիք այս ճշմարղիք այս ճշմարղիք այս ճշմարտուտուտուտութիւնը ոեթիւնը ոեթիւնը ոեթիւնը ոեւէ քրւէ քրւէ քրւէ քրիսիսիսիստոնտոնտոնտոնեայ գիեայ գիեայ գիեայ գիտէրտէրտէրտէր::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
տարտարտարտարբեբեբեբե´́́́ր բան է գիտր բան է գիտր բան է գիտր բան է գիտնանանանալը, եւ տարլը, եւ տարլը, եւ տարլը, եւ տարբեր՝ զայն ապբեր՝ զայն ապբեր՝ զայն ապբեր՝ զայն ապրիրիրիրիլը, այդ վիլը, այդ վիլը, այդ վիլը, այդ վիճաճաճաճակին մէջ կին մէջ կին մէջ կին մէջ 
գտնուիգտնուիգտնուիգտնուիլըլըլըլը::::    ՊօՊօՊօՊօղոս կը յիղոս կը յիղոս կը յիղոս կը յիշեցշեցշեցշեցնէ այդ վինէ այդ վինէ այդ վինէ այդ վիճաճաճաճակին մէջ իր գտնուիկին մէջ իր գտնուիկին մէջ իր գտնուիկին մէջ իր գտնուիլը, ինչ որ միլը, ինչ որ միլը, ինչ որ միլը, ինչ որ մի----
աաաաժաժաժաժամամամամանակ վկանակ վկանակ վկանակ վկայույույույութիւնն է իր հաթիւնն է իր հաթիւնն է իր հաթիւնն է իր հաւատւատւատւատքին, վկաքին, վկաքին, վկաքին, վկայույույույութիւնը Քրիսթիւնը Քրիսթիւնը Քրիսթիւնը Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
հանհանհանհանդէպ իր հադէպ իր հադէպ իր հադէպ իր հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեան, վկաթեան, վկաթեան, վկաթեան, վկայույույույութիւնը քրիսթիւնը քրիսթիւնը քրիսթիւնը քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական իր կոկան իր կոկան իր կոկան իր կո----
չուչուչուչումին գիմին գիմին գիմին գիտակտակտակտակցուցուցուցութեանթեանթեանթեան::::    Թէ՝ բանԹէ՝ բանԹէ՝ բանԹէ՝ բանտին շղթատին շղթատին շղթատին շղթանենենեները ոերը ոերը ոերը ոեւէ ձեւէ ձեւէ ձեւէ ձեւով չեն խախւով չեն խախւով չեն խախւով չեն խախ----
տած կամ թուլտած կամ թուլտած կամ թուլտած կամ թուլցուցուցուցուցած այդ հացած այդ հացած այդ հացած այդ հաւատւատւատւատքը, հաքը, հաքը, հաքը, հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութիւնը եւ կոթիւնը եւ կոթիւնը եւ կոթիւնը եւ կոչուչուչուչումը, մը, մը, մը, 
այլ՝ ընդայլ՝ ընդայլ՝ ընդայլ՝ ընդհահահահակակակակառառառառակը՝ աւեկը՝ աւեկը՝ աւեկը՝ աւելի ամլի ամլի ամլի ամրապնրապնրապնրապնդած ու զօդած ու զօդած ու զօդած ու զօրարարարացուցուցուցուցած են զացած են զացած են զացած են զանոնքնոնքնոնքնոնք::::    
Եւ այդ ամԵւ այդ ամԵւ այդ ամԵւ այդ ամրուրուրուրութեամբ ու զօթեամբ ու զօթեամբ ու զօթեամբ ու զօրուրուրուրութեամբ է որ հիթեամբ է որ հիթեամբ է որ հիթեամբ է որ հիմա Պօմա Պօմա Պօմա Պօղոս թաղոս թաղոս թաղոս թախանխանխանխանձաձաձաձագին գին գին գին 
կկկկ’’’’աղաաղաաղաաղաչէ. չէ. չէ. չէ. ,,,,ԱպԱպԱպԱպրերերերեցէք այնցէք այնցէք այնցէք այնպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս կը վապէս կը վապէս կը վապէս կը վայեյեյեյելէ ձեր կոլէ ձեր կոլէ ձեր կոլէ ձեր կոչուչուչուչումին, որուն մին, որուն մին, որուն մին, որուն 
հրահրահրահրաւիւիւիւիրեց ձեզ Աստրեց ձեզ Աստրեց ձեզ Աստրեց ձեզ Աստուածուածուածուած»»»»::::    

,,,,ԿոԿոԿոԿոչումչումչումչում» » » » բաբաբաբառը մենք ներռը մենք ներռը մենք ներռը մենք ներկակակակայիս կը գորյիս կը գորյիս կը գորյիս կը գործածածածածենք ընդծենք ընդծենք ընդծենք ընդհանհանհանհանրարարարապէս պէս պէս պէս 
նուինուինուինուիրում պարում պարում պարում պահանհանհանհանջող որոշ աջող որոշ աջող որոշ աջող որոշ ասսսսպապապապարէզրէզրէզրէզնենենեներու հարու հարու հարու համար, եւ մամար, եւ մամար, եւ մամար, եւ մանանանանաւանդ ոււանդ ոււանդ ոււանդ ու----
սուցսուցսուցսուցչաչաչաչական ասկան ասկան ասկան ասպապապապարէրէրէրէզին հազին հազին հազին համար (կմար (կմար (կմար (կ’’’’ըսենք՝ ըսենք՝ ըսենք՝ ըսենք՝ ,,,,այս մարայս մարայս մարայս մարդը ուդը ուդը ուդը ուսուցսուցսուցսուցչուչուչուչութեան թեան թեան թեան 
կոկոկոկոչում չուչում չուչում չուչում չունինինինի», », », », եւայլն), եւ անով կը հասկեւայլն), եւ անով կը հասկեւայլն), եւ անով կը հասկեւայլն), եւ անով կը հասկնանք՝ հանանք՝ հանանք՝ հանանք՝ հակում, նակում, նակում, նակում, նախախախախասիսիսիսիրուրուրուրու----
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թիւն, յաթիւն, յաթիւն, յաթիւն, յատուկ հետուկ հետուկ հետուկ հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրուրուրուրութիւն եւ զօթիւն եւ զօթիւն եւ զօթիւն եւ զօրեղ փարեղ փարեղ փարեղ փափաքփաքփաքփաք::::    Բայց հիմԲայց հիմԲայց հիմԲայց հիմնանանանակակակականին նին նին նին 
մէջ մէջ մէջ մէջ ,,,,կոկոկոկոչումչումչումչում» » » » բաբաբաբառը Աստռը Աստռը Աստռը Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչէն կու գայ, անչէն կու գայ, անչէն կու գայ, անչէն կու գայ, անմիմիմիմիջաջաջաջակակակականօնօնօնօրէն կապրէն կապրէն կապրէն կապ----
ուած Աստուած Աստուած Աստուած Աստուծոյ կանուծոյ կանուծոյ կանուծոյ կանչին ու հրաչին ու հրաչին ու հրաչին ու հրաւէւէւէւէրինրինրինրին::::    ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս թապէս թապէս թապէս թագագագագաւուուուորի մը կամ նարի մը կամ նարի մը կամ նարի մը կամ նա----
խախախախագագագագահի մը կամ մեհի մը կամ մեհի մը կամ մեհի մը կամ մեծածածածանուն աննուն աննուն աննուն անձի մը կողձի մը կողձի մը կողձի մը կողմէ տրուած հրամէ տրուած հրամէ տրուած հրամէ տրուած հրաւէւէւէւէրը բարը բարը բարը բացացացացա----
ռիկ պառիկ պառիկ պառիկ պատիւ եւ առանձտիւ եւ առանձտիւ եւ առանձտիւ եւ առանձնաշնաշնաշնաշնորնորնորնորհում մըն է, որհում մըն է, որհում մըն է, որհում մըն է, որմէ պիմէ պիմէ պիմէ պիտի չուտի չուտի չուտի չուզէզէզէզէինք հրաինք հրաինք հրաինք հրա----
ժաժաժաժարիլ, եւ կորիլ, եւ կորիլ, եւ կորիլ, եւ կոչունչունչունչունքին ալ պիքին ալ պիքին ալ պիքին ալ պիտի երտի երտի երտի երթաթաթաթայինք՝ ամէն ձեյինք՝ ամէն ձեյինք՝ ամէն ձեյինք՝ ամէն ձեւով պատւով պատւով պատւով պատրաստրաստրաստրաստուած ուած ուած ուած 
եւ վաեւ վաեւ վաեւ վայեյեյեյելուչ կերլուչ կերլուչ կերլուչ կերպով հագպով հագպով հագպով հագուած ու զարուած ու զարուած ու զարուած ու զարդարդարդարդարուած, այնուած, այնուած, այնուած, այնպէս ալ Ասպէս ալ Ասպէս ալ Ասպէս ալ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
կողկողկողկողմէ մեմէ մեմէ մեմէ մեզի ուղղզի ուղղզի ուղղզի ուղղուած հրաուած հրաուած հրաուած հրաւէւէւէւէրը, այրը, այրը, այրը, այսինքն՝ մեր սինքն՝ մեր սինքն՝ մեր սինքն՝ մեր ,,,,կոկոկոկոչուչուչուչումըմըմըմը» » » » մեմեմեմեզի տրուած զի տրուած զի տրուած զի տրուած 
բաբաբաբացացացացառիկ պառիկ պառիկ պառիկ պատիւն է, իստիւն է, իստիւն է, իստիւն է, իսկակակակական կան կան կան առանձառանձառանձառանձնաշնաշնաշնաշնորնորնորնորհում մը, որ Աստհում մը, որ Աստհում մը, որ Աստհում մը, որ Աստուած ուած ուած ուած 
մեմեմեմեզի տուաւ՝ հազի տուաւ՝ հազի տուաւ՝ հազի տուաւ՝ հակակակակառակ մեր թեռակ մեր թեռակ մեր թեռակ մեր թերարարարացումցումցումցումնենենեներուն ու զանրուն ու զանրուն ու զանրուն ու զանցացացացառուռուռուռութիւնթիւնթիւնթիւննենենենե----
րուն, այլ խօսրուն, այլ խօսրուն, այլ խօսրուն, այլ խօսքով՝ հաքով՝ հաքով՝ հաքով՝ հակակակակառակ մեր անարռակ մեր անարռակ մեր անարռակ մեր անարժաժաժաժանունունունութեանթեանթեանթեան::::    Այդ պաԱյդ պաԱյդ պաԱյդ պատիւն ու տիւն ու տիւն ու տիւն ու 
առանձառանձառանձառանձնաշնաշնաշնաշնորնորնորնորհուհուհուհումը Աստմը Աստմը Աստմը Աստուած մեուած մեուած մեուած մեզի տուաւ ձրիզի տուաւ ձրիզի տուաւ ձրիզի տուաւ ձրիօօօօրէն, իբրէն, իբրէն, իբրէն, իբրեւ շնորհք, իր րեւ շնորհք, իր րեւ շնորհք, իր րեւ շնորհք, իր 
ՈրդՈրդՈրդՈրդւոյն զուոյն զուոյն զուոյն զոհահահահագգգգորորորործուծուծուծումով իրամով իրամով իրամով իրագործգործգործգործուած հաշուած հաշուած հաշուած հաշտուտուտուտութեան իբթեան իբթեան իբթեան իբրեւ գրարեւ գրարեւ գրարեւ գրաւաւաւաւա----
կան եւ իր հայկան եւ իր հայկան եւ իր հայկան եւ իր հայրարարարական սիկան սիկան սիկան սիրոյն իբրոյն իբրոյն իբրոյն իբրեւ ապարեւ ապարեւ ապարեւ ապացոյցցոյցցոյցցոյց::::    

ՄարՄարՄարՄարդը ազատ է, սադը ազատ է, սադը ազատ է, սադը ազատ է, սակայն, այս հրակայն, այս հրակայն, այս հրակայն, այս հրաւէրւէրւէրւէրին պաին պաին պաին պատիւն ու առանձտիւն ու առանձտիւն ու առանձտիւն ու առանձնաշնաշնաշնաշ----
նորնորնորնորհուհուհուհումը ընմը ընմը ընմը ընդուդուդուդունենենենելու կամ ոչլու կամ ոչլու կամ ոչլու կամ ոչ::::    ԱստԱստԱստԱստուած կը կոուած կը կոուած կը կոուած կը կոչէ, բայց չչէ, բայց չչէ, բայց չչէ, բայց չ’’’’ըսըսըսըստիտիտիտիպերպերպերպեր::::    Իր Իր Իր Իր 
սիսիսիսիրոյն դիրոյն դիրոյն դիրոյն դիմաց սիմաց սիմաց սիմաց սիրոյ պարոյ պարոյ պարոյ պատաստաստաստասխան կխան կխան կխան կ’’’’ակնակնակնակնկակակակալէլէլէլէ::::    Եւ հաԵւ հաԵւ հաԵւ հարարարարազատ զազատ զազատ զազատ զաւակւակւակւակ----
նենենեները պատրը պատրը պատրը պատրաստ կրաստ կրաստ կրաստ կ’’’’ըլըլըլըլլան պալան պալան պալան պատաստաստաստասխախախախանենենենելու ամլու ամլու ամլու ամբողբողբողբողջաջաջաջական սիկան սիկան սիկան սիրով ու րով ու րով ու րով ու 
հնահնահնահնազանզանզանզանդուդուդուդութեամբ, եւ մաթեամբ, եւ մաթեամբ, եւ մաթեամբ, եւ մանանանանաւանդ՝ Ասւանդ՝ Ասւանդ՝ Ասւանդ՝ Աստուտուտուտուծոյ սիծոյ սիծոյ սիծոյ սիրոյն եւ հնարոյն եւ հնարոյն եւ հնարոյն եւ հնազանզանզանզանդուդուդուդու----
թեան վաթեան վաթեան վաթեան վայել ապյել ապյել ապյել ապրերերերելալալալակերկերկերկերպովպովպովպով::::    

ՅիՅիՅիՅիշեշեշեշեցէցէցէցէ´́́́ք, որ Նոր Կտաք, որ Նոր Կտաք, որ Նոր Կտաք, որ Նոր Կտակակակակարարարարանին մէջ մարնին մէջ մարնին մէջ մարնին մէջ մարդուս նկադուս նկադուս նկադուս նկարարարարագիգիգիգիրը եւ րը եւ րը եւ րը եւ 
վարվարվարվարմունմունմունմունքը փոքը փոքը փոքը փոխախախախաբեբեբեբերարարարակակակականօնօնօնօրէն ներրէն ներրէն ներրէն ներկակակակայացյացյացյացուած են հաուած են հաուած են հաուած են հագուսգուսգուսգուստի պատտի պատտի պատտի պատ----
կեկեկեկերովրովրովրով::::    ԵփեԵփեԵփեԵփեսասասասացիցիցիցինենենեներուն այս նարուն այս նարուն այս նարուն այս նամամամամակին նոյն այս գլուկին նոյն այս գլուկին նոյն այս գլուկին նոյն այս գլուխին 22խին 22խին 22խին 22----24 24 24 24 հահահահա----
մարմարմարմարնենենեները շատ լաւ կրը շատ լաւ կրը շատ լաւ կրը շատ լաւ կ’’’’արարարարտատատատայայյայյայյայտեն այս հատեն այս հատեն այս հատեն այս համեմեմեմեմամամամատուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ՅիՅիՅիՅիշեշեշեշեցէցէցէցէ´́́́ք ք ք ք 
նանանանաեւ թաեւ թաեւ թաեւ թագագագագաւուուուորարարարական հարկան հարկան հարկան հարսասասասանինինինիքին հրաքին հրաքին հրաքին հրաւիւիւիւիրրրրուած բայց հարուած բայց հարուած բայց հարուած բայց հարսասասասանենենենեկան կան կան կան 
վավավավայել հայել հայել հայել հագուստ չհագգուստ չհագգուստ չհագգուստ չհագուած մարուած մարուած մարուած մարդուն առադուն առադուն առադուն առակը (Մտ 22.11կը (Մտ 22.11կը (Մտ 22.11կը (Մտ 22.11----14), 14), 14), 14), որ Յիոր Յիոր Յիոր Յիսուս սուս սուս սուս 
խօխօխօխօսեսեսեսեցաւ՝ մեցաւ՝ մեցաւ՝ մեցաւ՝ մեզի սորզի սորզի սորզի սորվեցվեցվեցվեցնենենենելու հալու հալու հալու համար, թէ արմար, թէ արմար, թէ արմար, թէ արքաքաքաքայույույույութեան արթեան արթեան արթեան արժաժաժաժանանանանանանանանալու լու լու լու 
պայպայպայպայմամամամանը ոնը ոնը ոնը ո´́́́չ մեր գիչ մեր գիչ մեր գիչ մեր գիտուտուտուտութիւնն է, ոթիւնն է, ոթիւնն է, ոթիւնն է, ո´́́́չ մեր դիրքն ու պաշչ մեր դիրքն ու պաշչ մեր դիրքն ու պաշչ մեր դիրքն ու պաշտօտօտօտօնը, ոնը, ոնը, ոնը, ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
միայն բամիայն բամիայն բամիայն բարի տրարի տրարի տրարի տրամադմադմադմադրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, այլ՝ պայրը, այլ՝ պայրը, այլ՝ պայրը, այլ՝ պայմամամամանը սրտին ազնը սրտին ազնը սրտին ազնը սրտին ազնուունուունուունուու----
թիւնն է, եւ սէթիւնն է, եւ սէթիւնն է, եւ սէթիւնն է, եւ սէրը՝ գորրը՝ գորրը՝ գորրը՝ գործի վեծի վեծի վեծի վերածրածրածրածուած եւ բաուած եւ բաուած եւ բաուած եւ բարերերերեգորգորգորգործուծուծուծութեանց ճամթեանց ճամթեանց ճամթեանց ճամբով՝ երբով՝ երբով՝ երբով՝ եր----
կինկինկինկինքի մէջ ամքի մէջ ամքի մէջ ամքի մէջ ամբարբարբարբարուած գանուած գանուած գանուած գանձի վեձի վեձի վեձի վերածրածրածրածուածուածուածուած::::    

ԱյսԱյսԱյսԱյստեղ կու գայ հարտեղ կու գայ հարտեղ կու գայ հարտեղ կու գայ հարցուցուցուցումը.մը.մը.մը.----    Ի՞նչ է քրիսԻ՞նչ է քրիսԻ՞նչ է քրիսԻ՞նչ է քրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեային կոյին կոյին կոյին կոչուչուչուչումը, մեմը, մեմը, մեմը, մե´́́́ր ր ր ր 
կոկոկոկոչուչուչուչումըմըմըմը::::    

ՆերՆերՆերՆերկայ հատկայ հատկայ հատկայ հատուուուուաաաածին մէջ այդ կոծին մէջ այդ կոծին մէջ այդ կոծին մէջ այդ կոչուչուչուչումը կը սահմը կը սահմը կը սահմը կը սահմանմանմանմանուի ու կուի ու կուի ու կուի ու կ’’’’ամամամամփոփփոփփոփփոփ----
ուի յաուի յաուի յաուի յաջորդ երջորդ երջորդ երջորդ երկու հակու հակու հակու համարմարմարմարնենենեներուն մէջ. րուն մէջ. րուն մէջ. րուն մէջ. ,,,,Միշտ խոՄիշտ խոՄիշտ խոՄիշտ խոնարհ ու հեզ եղէք եւ նարհ ու հեզ եղէք եւ նարհ ու հեզ եղէք եւ նարհ ու հեզ եղէք եւ 
համհամհամհամբեբեբեբերարարարատար, եւ ձեր սէտար, եւ ձեր սէտար, եւ ձեր սէտար, եւ ձեր սէրը ցոյց տուէք՝ հանրը ցոյց տուէք՝ հանրը ցոյց տուէք՝ հանրը ցոյց տուէք՝ հանդուրդուրդուրդուրժեժեժեժելով իրալով իրալով իրալով իրարուրուրուրու::::    ՋաՋաՋաՋանանանանա----
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ցէք Սուրբ Հոգիցէք Սուրբ Հոգիցէք Սուրբ Հոգիցէք Սուրբ Հոգիին շնորին շնորին շնորին շնորհած միուհած միուհած միուհած միութիւնը պաթիւնը պաթիւնը պաթիւնը պահել խահել խահել խահել խաղաղաղաղաղուղուղուղութեան շաղթեան շաղթեան շաղթեան շաղկակակակա----
պովպովպովպով»»»»::::    

ԱյսԱյսԱյսԱյստեղ կան քրիստեղ կան քրիստեղ կան քրիստեղ կան քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական վարկան վարկան վարկան վարմունմունմունմունքի վեց կաքի վեց կաքի վեց կաքի վեց կարերերերեւոր երեսւոր երեսւոր երեսւոր երեսներ.ներ.ներ.ներ.----    
1.1.1.1.----    ԽոԽոԽոԽոնարհ ու հեզ ըլնարհ ու հեզ ըլնարհ ու հեզ ըլնարհ ու հեզ ըլլալլալլալլալ::::    
2.2.2.2.----    ՀամՀամՀամՀամբեբեբեբերարարարատար ըլտար ըլտար ըլտար ըլլալլալլալլալ::::    
3.3.3.3.----    Սէր ցոյց տալՍէր ցոյց տալՍէր ցոյց տալՍէր ցոյց տալ::::    
4.4.4.4.----    ՀանՀանՀանՀանդուրդուրդուրդուրժել իրաժել իրաժել իրաժել իրարու (ներու (ներու (ներու (ներորորորողաղաղաղամիտ ըլմիտ ըլմիտ ըլմիտ ըլլալ)լալ)լալ)լալ)::::    
5.5.5.5.----    ՄիՄիՄիՄիաաաաբաբաբաբանունունունութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունենենենենալնալնալնալ::::    
6.6.6.6.----    ԽաԽաԽաԽաղաղաղաղաղուղուղուղութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունենենենենալ բոնալ բոնալ բոնալ բոլոլոլոլորին հետրին հետրին հետրին հետ::::    

    
****    

****    ****    
ՊօՊօՊօՊօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեաեաեաեալի խօսլի խօսլի խօսլի խօսքը, որ այս միքը, որ այս միքը, որ այս միքը, որ այս միօրօրօրօրեայ հաեայ հաեայ հաեայ համամամամագուգուգուգումամամամարին բնարին բնարին բնարին բնա----

բան առնբան առնբան առնբան առնուած է, հիուած է, հիուած է, հիուած է, հիմա ձեմա ձեմա ձեմա ձեզիզիզիզի´́́́    կկկկ’’’’ուղղուղղուղղուղղուի, սիուի, սիուի, սիուի, սիրերերերելիլիլիլիներ, իբներ, իբներ, իբներ, իբրեւ Հարեւ Հարեւ Հարեւ Հայասյասյասյաստանտանտանտան----
եայց Եկեեայց Եկեեայց Եկեեայց Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ Կիւոյ Կիւոյ Կիւոյ Կիրակրակրակրակնօրնօրնօրնօրեայ Դպրոցեայ Դպրոցեայ Դպրոցեայ Դպրոցնենենեներու ուրու ուրու ուրու ուսուսուսուսուցիչցիչցիչցիչներ.ներ.ներ.ներ.----    ,,,,ԱպԱպԱպԱպրերերերեցէք ցէք ցէք ցէք 
այնայնայնայնպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս կը վապէս կը վապէս կը վապէս կը վայեյեյեյելլլլէ ձեր կոէ ձեր կոէ ձեր կոէ ձեր կոչուչուչուչումին, որուն հրամին, որուն հրամին, որուն հրամին, որուն հրաւիւիւիւիրեց ձեզ Աստրեց ձեզ Աստրեց ձեզ Աստրեց ձեզ Աստ----
ուածուածուածուած»»»»::::    

Այդ կոԱյդ կոԱյդ կոԱյդ կոչուչուչուչումը երկմը երկմը երկմը երկեակ երեսեակ երեսեակ երեսեակ երեսնենենեներով կը ներրով կը ներրով կը ներրով կը ներկակակակայայայայանայ ձենայ ձենայ ձենայ ձեզի.զի.զի.զի.----    նախ՝ իբնախ՝ իբնախ՝ իբնախ՝ իբ----
րեւ քրիսրեւ քրիսրեւ քրիսրեւ քրիստոնտոնտոնտոնեայ անեայ անեայ անեայ անհատհատհատհատներ, եւ ապա՝ իբներ, եւ ապա՝ իբներ, եւ ապա՝ իբներ, եւ ապա՝ իբրեւ հարեւ հարեւ հարեւ հաւաւաւաւատքի ուտքի ուտքի ուտքի ուսուսուսուսուցիչցիչցիչցիչներ ու ներ ու ներ ու ներ ու 
դաստդաստդաստդաստիիիիաաաարակրակրակրակներներներներ::::    ԱռաԱռաԱռաԱռաջին երեջին երեջին երեջին երեսը կը վեսը կը վեսը կը վեսը կը վերարարարաբեբեբեբերի որի որի որի ո´́́́չ միայն ձեչ միայն ձեչ միայն ձեչ միայն ձեզի, այզի, այզի, այզի, այլ՝ լ՝ լ՝ լ՝ 
բոբոբոբոլոր քրիսլոր քրիսլոր քրիսլոր քրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեանենենեներունրունրունրուն::::    Բայց երկԲայց երկԲայց երկԲայց երկրորդ երերորդ երերորդ երերորդ երեսը յասը յասը յասը յատուկ կերտուկ կերտուկ կերտուկ կերպով կը վեպով կը վեպով կը վեպով կը վե----
րարարարաբեբեբեբերի ձերի ձերի ձերի ձեզիզիզիզի::::    

    
Ի՞նչ է մեր կոԻ՞նչ է մեր կոԻ՞նչ է մեր կոԻ՞նչ է մեր կոչուչուչուչումը՝ իբմը՝ իբմը՝ իբմը՝ իբրեւ հարեւ հարեւ հարեւ հաւատւատւատւատքի ուքի ուքի ուքի ուսուսուսուսուցիչցիչցիչցիչ::::    
    
ԴաստԴաստԴաստԴաստիիիիաաաարակ մարրակ մարրակ մարրակ մարդը, եւ մադը, եւ մադը, եւ մադը, եւ մանանանանաւանդ հաւանդ հաւանդ հաւանդ հաւատւատւատւատքի դաստքի դաստքի դաստքի դաստիիիիաաաարարարարակը, կը, կը, կը, 

միայնմիայնմիայնմիայն    ուուուուսուսուսուսուցացացացանող չէնող չէնող չէնող չէ´:´:´:´:    ԾաԾաԾաԾանօնօնօնօթութութութութիւնթիւնթիւնթիւններն ու գիներն ու գիներն ու գիներն ու գիտտտտուուուութիւնը կաթիւնը կաթիւնը կաթիւնը կարերերերեւոր են, ւոր են, ւոր են, ւոր են, 
խօսխօսխօսխօսքի շնորհքի շնորհքի շնորհքի շնորհքը որոշ իմասքը որոշ իմասքը որոշ իմասքը որոշ իմաստով կատով կատով կատով կարերերերեւոր է. բայց կաւոր է. բայց կաւոր է. բայց կաւոր է. բայց կարերերերեւուուուորագոյնը մեր րագոյնը մեր րագոյնը մեր րագոյնը մեր 
անձն է, անանձն է, անանձն է, անանձն է, անձին օրիձին օրիձին օրիձին օրինանանանակըկըկըկը::::    ՊօՊօՊօՊօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ այս հատեալ այս հատեալ այս հատեալ այս հատուաուաուաուածով մեծով մեծով մեծով մեզի զի զի զի 
կկկկ’’’’ըսէ, որ այդ օրիըսէ, որ այդ օրիըսէ, որ այդ օրիըսէ, որ այդ օրինանանանակը պէտք է ըլկը պէտք է ըլկը պէտք է ըլկը պէտք է ըլլայ.լայ.լայ.լայ.----    

    
1.1.1.1.----    ԽՈԽՈԽՈԽՈՆԱՐՆԱՐՆԱՐՆԱՐՀՈՒՀՈՒՀՈՒՀՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՀԵԹԻՒՆ ԵՒ ՀԵԹԻՒՆ ԵՒ ՀԵԹԻՒՆ ԵՒ ՀԵԶՈՒԶՈՒԶՈՒԶՈՒԹԻՒՆԹԻՒՆԹԻՒՆԹԻՒՆ::::    ԱստԱստԱստԱստուած մեզ կոուած մեզ կոուած մեզ կոուած մեզ կոչած է չած է չած է չած է 

աաաայդյդյդյդպիպիպիպիսին ըլսին ըլսին ըլսին ըլլալալալալու, եւ մեր անլու, եւ մեր անլու, եւ մեր անլու, եւ մեր անձին օրիձին օրիձին օրիձին օրինանանանակով մեր աշակով մեր աշակով մեր աշակով մեր աշակերտկերտկերտկերտնենենեներուն րուն րուն րուն 
սորսորսորսորվեցվեցվեցվեցնենենենելու՝ յաղլու՝ յաղլու՝ յաղլու՝ յաղթաթաթաթահահահահարել հպարրել հպարրել հպարրել հպարտուտուտուտութիւնը, խոթիւնը, խոթիւնը, խոթիւնը, խոնարնարնարնարհեցհեցհեցհեցնել մեր եսը, նել մեր եսը, նել մեր եսը, նել մեր եսը, 
մեղմեղմեղմեղմել մեր բնամել մեր բնամել մեր բնամել մեր բնաւուուուորուրուրուրութեան խիստ կողթեան խիստ կողթեան խիստ կողթեան խիստ կողմեմեմեմերը, որրը, որրը, որրը, որպէսպէսպէսպէսզի Քրիսզի Քրիսզի Քրիսզի Քրիստոտոտոտոսի հեսի հեսի հեսի հե----
զուզուզուզութեան քաղցթեան քաղցթեան քաղցթեան քաղցրուրուրուրութեամթեամթեամթեամբը կաբը կաբը կաբը կարերերերենանք շանանք շանանք շանանք շահիլ մեր աշահիլ մեր աշահիլ մեր աշահիլ մեր աշակերտկերտկերտկերտնենենեները, եւ րը, եւ րը, եւ րը, եւ 
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չաչաչաչարին յաղրին յաղրին յաղրին յաղթեթեթեթելու այս կալու այս կալու այս կալու այս կարերերերեւուուուորարարարագոյն զէնգոյն զէնգոյն զէնգոյն զէնքը՝ խոքը՝ խոքը՝ խոքը՝ խոնարնարնարնարհուհուհուհութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ուսուսուսուսուցացացացա----
նել անոնցնել անոնցնել անոնցնել անոնց::::    

    
2.2.2.2.----    ՀԱՄՀԱՄՀԱՄՀԱՄԲԵԲԵԲԵԲԵՐԱՐԱՐԱՐԱՏԱՏԱՏԱՏԱՐՈՒՐՈՒՐՈՒՐՈՒԹԻՒՆԹԻՒՆԹԻՒՆԹԻՒՆ::::    ՀամՀամՀամՀամբեբեբեբերարարարատատատատարուրուրուրութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ուսուսուսուսուցիցիցիցիչի մը չի մը չի մը չի մը 

կոկոկոկոչուչուչուչումին երկմին երկմին երկմին երկրորդ կարորդ կարորդ կարորդ կարերերերեւոր երեսն է, լրաւոր երեսն է, լրաւոր երեսն է, լրաւոր երեսն է, լրացուցուցուցուցիցիցիցիչը խոչը խոչը խոչը խոնարնարնարնարհուհուհուհութեան եւ թեան եւ թեան եւ թեան եւ 
հեհեհեհեզուզուզուզութեանթեանթեանթեան::::    ՀամՀամՀամՀամբեբեբեբերարարարատատատատարուրուրուրութիւնը՝ ոթիւնը՝ ոթիւնը՝ ոթիւնը՝ ո´́́́չ միայն հաչ միայն հաչ միայն հաչ միայն հալալալալածանծանծանծանքին եւ մահքին եւ մահքին եւ մահքին եւ մահ----
ուան սպառուան սպառուան սպառուան սպառնանանանալիլիլիլիքին դիքին դիքին դիքին դիմաց, ինչմաց, ինչմաց, ինչմաց, ինչպէս էր քրիսպէս էր քրիսպէս էր քրիսպէս էր քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական առական առական առական առաջին դաջին դաջին դաջին դա----
րերերերերուն, այլ՝ կեանրուն, այլ՝ կեանրուն, այլ՝ կեանրուն, այլ՝ կեանքի ամեքի ամեքի ամեքի ամենօրնօրնօրնօրեայ հարեայ հարեայ հարեայ հարցեցեցեցերուն դիրուն դիրուն դիրուն դիմաց եւսմաց եւսմաց եւսմաց եւս::::    

Ո՞վ չի գիՈ՞վ չի գիՈ՞վ չի գիՈ՞վ չի գիտեր, որ յատեր, որ յատեր, որ յատեր, որ յաճախ մենք շատ դիւճախ մենք շատ դիւճախ մենք շատ դիւճախ մենք շատ դիւրաւ կը տարաւ կը տարաւ կը տարաւ կը տանինք մեծ ցանինք մեծ ցանինք մեծ ցանինք մեծ ցա----
ւերն ու նեւերն ու նեւերն ու նեւերն ու նեղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, բայց կը տկարը, բայց կը տկարը, բայց կը տկարը, բայց կը տկարարարարանանք ու կը խորնանք ու կը խորնանք ու կը խորնանք ու կը խորտակտակտակտակուինք, ուինք, ուինք, ուինք, 
կամ մենք մեզ կը կորսնցկամ մենք մեզ կը կորսնցկամ մենք մեզ կը կորսնցկամ մենք մեզ կը կորսնցնենք փոքր եւ անննենք փոքր եւ անննենք փոքր եւ անննենք փոքր եւ աննշան հարշան հարշան հարշան հարցեցեցեցերու դիրու դիրու դիրու դիմացմացմացմաց::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
մեմեմեմեծածածածագոյն փորգոյն փորգոյն փորգոյն փորձուձուձուձութիւնը յաթիւնը յաթիւնը յաթիւնը յաճախ կը սպառճախ կը սպառճախ կը սպառճախ կը սպառնայ ունայ ունայ ունայ ուսուսուսուսուցիչ մարցիչ մարցիչ մարցիչ մարդուն, որ, դուն, որ, դուն, որ, դուն, որ, 
մամամամանանանանաւանդ ներւանդ ներւանդ ներւանդ ներկայ ժակայ ժակայ ժակայ ժամամամամանակնակնակնակնենենեներուն, սկսած է մոռրուն, սկսած է մոռրուն, սկսած է մոռրուն, սկսած է մոռնալ համնալ համնալ համնալ համբեբեբեբերարարարատատատատա----
րուրուրուրութեան առաթեան առաթեան առաթեան առաքիքիքիքինունունունութիւնը եւ անհթիւնը եւ անհթիւնը եւ անհթիւնը եւ անհրարարարաժեշժեշժեշժեշտուտուտուտութիւթիւթիւթիւ----նը՝ դաստնը՝ դաստնը՝ դաստնը՝ դաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկու----
թեան գորթեան գորթեան գորթեան գործին մէջծին մէջծին մէջծին մէջ::::    Մենք պէտք է յիՄենք պէտք է յիՄենք պէտք է յիՄենք պէտք է յիշենք միշտ, որ մեր կոշենք միշտ, որ մեր կոշենք միշտ, որ մեր կոշենք միշտ, որ մեր կոչոչոչոչո´́́́ւմն է ատիւմն է ատիւմն է ատիւմն է ատի----
կա, Ասկա, Ասկա, Ասկա, Աստուտուտուտուծոյ տուած օրիծոյ տուած օրիծոյ տուած օրիծոյ տուած օրինանանանակը մեկը մեկը մեկը մեզի, եւ Ասզի, եւ Ասզի, եւ Ասզի, եւ Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքը մեքը մեքը մեքը մեզի հազի հազի հազի հա----
մարմարմարմար::::    

    
3.3.3.3.----    ՍԷՐՍԷՐՍԷՐՍԷՐ::::    ՊիՊիՊիՊիտի չուտի չուտի չուտի չուզեմ երզեմ երզեմ երզեմ երկար կանգ առկար կանգ առկար կանգ առկար կանգ առնել սինել սինել սինել սիրոյ վրրոյ վրրոյ վրրոյ վրայայայայ::::    Մեր կոՄեր կոՄեր կոՄեր կոչուչուչուչու----

մին առանցքն է անիմին առանցքն է անիմին առանցքն է անիմին առանցքն է անիկակակակա::::    Առանց սիԱռանց սիԱռանց սիԱռանց սիրոյ չկարոյ չկարոյ չկարոյ չկա´́́́յ հայ հայ հայ հաւատւատւատւատքի օրիքի օրիքի օրիքի օրինակ եւ նակ եւ նակ եւ նակ եւ 
դաստդաստդաստդաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւն::::    ԴաստԴաստԴաստԴաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութիւնը իր քրիսթիւնը իր քրիսթիւնը իր քրիսթիւնը իր քրիստոտոտոտոնէանէանէանէական հասկան հասկան հասկան հաս----
կակակակացոցոցոցողուղուղուղութեամբ՝ սիթեամբ՝ սիթեամբ՝ սիթեամբ՝ սիրոյ գործ է գերոյ գործ է գերոյ գործ է գերոյ գործ է գերարարարազանզանզանզանցացացացապէսպէսպէսպէս::::    ԱԱԱԱ´́́́ն է մեր նուին է մեր նուին է մեր նուին է մեր նուիրուրուրուրումին մին մին մին 
սկիզսկիզսկիզսկիզբը, աբը, աբը, աբը, ա´́́́ն է մեր գորն է մեր գորն է մեր գորն է մեր գործին մղիծին մղիծին մղիծին մղիչը, աչը, աչը, աչը, ա´́́́ն էն էն էն է    մեր ծամեր ծամեր ծամեր ծառառառառայույույույութեան ճաթեան ճաթեան ճաթեան ճանանանանապարպարպարպար----
հը, ահը, ահը, ահը, ա´́́́ն է մեր ուն է մեր ուն է մեր ուն է մեր ուսուցսուցսուցսուցման առարման առարման առարման առարկան, ական, ական, ական, ա´́́́ն է մեր դաստն է մեր դաստն է մեր դաստն է մեր դաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութեան թեան թեան թեան 
վախվախվախվախճաճաճաճանանանանակէկէկէկէտըտըտըտը::::    Եւ ով որ չուԵւ ով որ չուԵւ ով որ չուԵւ ով որ չունի զայն՝ չի կրնար դաստնի զայն՝ չի կրնար դաստնի զայն՝ չի կրնար դաստնի զայն՝ չի կրնար դաստիիիիաաաարարարարակի իր կոկի իր կոկի իր կոկի իր կո----
չուչուչուչումը իրամը իրամը իրամը իրագորգորգորգործելծելծելծել::::    

    
4.4.4.4.----    ՀԱՆՀԱՆՀԱՆՀԱՆԴՈՒՐԴՈՒՐԴՈՒՐԴՈՒՐԺՈԺՈԺՈԺՈՂՈՒՂՈՒՂՈՒՂՈՒԹԻՒՆԹԻՒՆԹԻՒՆԹԻՒՆ::::    ՀանՀանՀանՀանդուրդուրդուրդուրժոժոժոժողուղուղուղութիւնը, կամ այլ խօսթիւնը, կամ այլ խօսթիւնը, կամ այլ խօսթիւնը, կամ այլ խօս----

քով՝ իրաքով՝ իրաքով՝ իրաքով՝ իրարու սխալրու սխալրու սխալրու սխալնենենեներուն հանրուն հանրուն հանրուն հանդէպ նեդէպ նեդէպ նեդէպ ներորորորողամղամղամղամտուտուտուտութիւնը եւ զաթիւնը եւ զաթիւնը եւ զաթիւնը եւ զանոնք նոնք նոնք նոնք 
իրենց եղաիրենց եղաիրենց եղաիրենց եղածին պէս ընծին պէս ընծին պէս ընծին պէս ընդուդուդուդունինինինիլը ուլը ուլը ուլը ուրիշ մէկ անհրիշ մէկ անհրիշ մէկ անհրիշ մէկ անհրարարարաժեշտ երեսն է դաստժեշտ երեսն է դաստժեշտ երեսն է դաստժեշտ երեսն է դաստիիիի----
աաաարարարարակին կոկին կոկին կոկին կոչուչուչուչումինմինմինմին::::    ՈեՈեՈեՈեւէ մէկս կաւէ մէկս կաւէ մէկս կաւէ մէկս կատարտարտարտարեալ չենք. ամէնքս ալ ուեալ չենք. ամէնքս ալ ուեալ չենք. ամէնքս ալ ուեալ չենք. ամէնքս ալ ունինք մեր նինք մեր նինք մեր նինք մեր 
թեթեթեթերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, սխալրը, սխալրը, սխալրը, սխալնենենեները, մեր ծուրը, մեր ծուրը, մեր ծուրը, մեր ծուռուռուռուռութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը::::    ՕրիՕրիՕրիՕրինակ տանակ տանակ տանակ տալու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
դիդիդիդիմամամամացիցիցիցինը դաստնը դաստնը դաստնը դաստիիիիաաաարարարարակեկեկեկելու հալու հալու հալու համար նախ եւ առաջ պէտք է զայն ընմար նախ եւ առաջ պէտք է զայն ընմար նախ եւ առաջ պէտք է զայն ընմար նախ եւ առաջ պէտք է զայն ըն----
դուդուդուդունինք այննինք այննինք այննինք այնպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս՝ ինչպէս որ էպէս որ էպէս որ էպէս որ է::::    ԴիԴիԴիԴիմամամամացիցիցիցինը ճանչնը ճանչնը ճանչնը ճանչնանանանալու գաղտլու գաղտլու գաղտլու գաղտնիքն է նիքն է նիքն է նիքն է 
ասիասիասիասիկա, որ մեր առկա, որ մեր առկա, որ մեր առկա, որ մեր առջեւ կը բաջեւ կը բաջեւ կը բաջեւ կը բանայ դռնենայ դռնենայ դռնենայ դռները հասրը հասրը հասրը հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեան, եւ մեթեան, եւ մեթեան, եւ մեթեան, եւ մեզի զի զի զի 
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որորորորդեգդեգդեգդեգրել կու տայ ճկուն ընրել կու տայ ճկուն ընրել կու տայ ճկուն ընրել կու տայ ճկուն ընթացք մը, գտնթացք մը, գտնթացք մը, գտնթացք մը, գտնեեեելու հալու հալու հալու համար յարմար յարմար յարմար յարմամամամարարարարագոյն գոյն գոյն գոյն 
կերկերկերկերպը՝ Ասպը՝ Ասպը՝ Ասպը՝ Աստուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատգագագագամը հասմը հասմը հասմը հաս----ցցցցնենենենելու իւլու իւլու իւլու իւրարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւրինրինրինրին::::    

    
5.5.5.5.----    ՄԻՄԻՄԻՄԻԱԱԱԱԲԱԲԱԲԱԲԱՆՈՒՆՈՒՆՈՒՆՈՒԹԻՒՆ ԲՈԹԻՒՆ ԲՈԹԻՒՆ ԲՈԹԻՒՆ ԲՈԼՈԼՈԼՈԼՈՐԻՆ ՀԵՏՐԻՆ ՀԵՏՐԻՆ ՀԵՏՐԻՆ ՀԵՏ::::    Եթէ նաԵթէ նաԵթէ նաԵթէ նախորդ բոխորդ բոխորդ բոխորդ բոլոր կէլոր կէլոր կէլոր կէտետետետե----

րը կարը կարը կարը կարերերերելի էր կոլի էր կոլի էր կոլի էր կոչել նաչել նաչել նաչել նաեւ մարդեւ մարդեւ մարդեւ մարդկակակակային կոյին կոյին կոյին կոչումչումչումչումներ, նոյներ, նոյներ, նոյներ, նոյնիսկ ոչնիսկ ոչնիսկ ոչնիսկ ոչ----քրիսքրիսքրիսքրիստոնտոնտոնտոն----
եայ մարեայ մարեայ մարեայ մարդոց հադոց հադոց հադոց համար ցանմար ցանմար ցանմար ցանկակակակալի առլի առլի առլի առաաաաջադջադջադջադրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւններ, սաներ, սաներ, սաներ, սակայն բոկայն բոկայն բոկայն բոլոլոլոլորին րին րին րին 
հետ միհետ միհետ միհետ միաաաաբաբաբաբանունունունութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունենենենենանանանալը եւ բոլը եւ բոլը եւ բոլը եւ բոլոլոլոլորին հետ հաշտ ու խարին հետ հաշտ ու խարին հետ հաշտ ու խարին հետ հաշտ ու խաղաղ ապղաղ ապղաղ ապղաղ ապ----
րերերերելու կոլու կոլու կոլու կոչը զուտ քրիչը զուտ քրիչը զուտ քրիչը զուտ քրիստոստոստոստոնէնէնէնէաաաական ենկան ենկան ենկան են::::    ԱստԱստԱստԱստուած խռոուած խռոուած խռոուած խռովուվուվուվութեան Աստթեան Աստթեան Աստթեան Աստուաուաուաուա----
ծը չէ, այլ՝ խածը չէ, այլ՝ խածը չէ, այլ՝ խածը չէ, այլ՝ խաղաղաղաղաղուղուղուղութեան (հմմտ Ա.Կր 14.33)թեան (հմմտ Ա.Կր 14.33)թեան (հմմտ Ա.Կր 14.33)թեան (հմմտ Ա.Կր 14.33)::::    ԱստԱստԱստԱստուած պաուած պաուած պաուած պառակռակռակռակտումտումտումտում----
նենենեներու եւ բարու եւ բարու եւ բարու եւ բաժժժժաաաանումնումնումնումնենենեներու Աստրու Աստրու Աստրու Աստուաուաուաուածը չէ, այլ՝ միուծը չէ, այլ՝ միուծը չէ, այլ՝ միուծը չէ, այլ՝ միութեանթեանթեանթեան::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ՝ տեւ՝ տեւ՝ տեւ՝ 
,,,,ԱստԱստԱստԱստուած սէր էուած սէր էուած սէր էուած սէր է» (» (» (» (Ա. Յհ 4.8,16), եւ սէԱ. Յհ 4.8,16), եւ սէԱ. Յհ 4.8,16), եւ սէԱ. Յհ 4.8,16), եւ սէրը չիրը չիրը չիրը չի´́́́    բաժբաժբաժբաժներ, չիներ, չիներ, չիներ, չի´́́́    պապապապառակռակռակռակտեր, տեր, տեր, տեր, 
այլ՝ կը միայլ՝ կը միայլ՝ կը միայլ՝ կը միացացացացնէնէնէնէ::::    

Եթէ ուԵթէ ուԵթէ ուԵթէ ուզենք Ասզենք Ասզենք Ասզենք Աստուտուտուտուծոյ փրկածոյ փրկածոյ փրկածոյ փրկագորգորգորգործածածածական ծրագկան ծրագկան ծրագկան ծրագրին տարրին տարրին տարրին տարբեր անբեր անբեր անբեր անուաուաուաուա----
նում եւ սահնում եւ սահնում եւ սահնում եւ սահմամամամանում մը տալ, կրնանք ըսել՝ թէ Ասնում մը տալ, կրնանք ըսել՝ թէ Ասնում մը տալ, կրնանք ըսել՝ թէ Ասնում մը տալ, կրնանք ըսել՝ թէ Աստուտուտուտուծոյ կածոյ կածոյ կածոյ կամեմեմեմեցած ցած ցած ցած 
փրկուփրկուփրկուփրկութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ուրիշ բան չէ՝ եթէ ոչ իրրիշ բան չէ՝ եթէ ոչ իրրիշ բան չէ՝ եթէ ոչ իրրիշ բան չէ՝ եթէ ոչ իրմէ հեմէ հեմէ հեմէ հեռառառառացած ու բաժնցած ու բաժնցած ու բաժնցած ու բաժնուած մարդն ուած մարդն ուած մարդն ուած մարդն 
ու աշու աշու աշու աշխարխարխարխարհը դարձհը դարձհը դարձհը դարձեալ իրեն մօեալ իրեն մօեալ իրեն մօեալ իրեն մօտեցտեցտեցտեցնելն ու մինելն ու մինելն ու մինելն ու միաաաաւուուուորերերերելըլըլըլը::::    Եւ ոԵւ ոԵւ ոԵւ ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ մօծոյ մօծոյ մօծոյ մօտեցտեցտեցտեցնել ու մինել ու մինել ու մինել ու միաաաաւուուուորել, այլ նարել, այլ նարել, այլ նարել, այլ նաեւ մօեւ մօեւ մօեւ մօտեցտեցտեցտեցնել ու մինել ու մինել ու մինել ու միաաաաւուուուորել րել րել րել 
իրաիրաիրաիրարուրուրուրու::::    ՄարՄարՄարՄարդը, առանց Ադը, առանց Ադը, առանց Ադը, առանց Ասսսստուտուտուտուծոյ, ոծոյ, ոծոյ, ոծոյ, ո´́́́չ թէ կը ձգտի միչ թէ կը ձգտի միչ թէ կը ձգտի միչ թէ կը ձգտի միաաաաւուուուորուրուրուրութեան, թեան, թեան, թեան, 
այլ՝ չաայլ՝ չաայլ՝ չաայլ՝ չարին մղուրին մղուրին մղուրին մղումով՝ հետզմով՝ հետզմով՝ հետզմով՝ հետզհեհեհեհետէ աւետէ աւետէ աւետէ աւելի կը դիլի կը դիլի կը դիլի կը դիմէ պամէ պամէ պամէ պառակռակռակռակտումտումտումտումնենենեներու, րու, րու, րու, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ գորտեւ գորտեւ գորտեւ գործող հիմծող հիմծող հիմծող հիմնանանանական ոյկան ոյկան ոյկան ոյժը եսին տիժը եսին տիժը եսին տիժը եսին տիրարարարապեպեպեպետուտուտուտութիւնն է, անթիւնն է, անթիւնն է, անթիւնն է, ան----
հանհանհանհանդուրդուրդուրդուրժող մրցակժող մրցակժող մրցակժող մրցակցուցուցուցութիւնը, նաթիւնը, նաթիւնը, նաթիւնը, նախանխանխանխանձը եւ ատեձը եւ ատեձը եւ ատեձը եւ ատելուլուլուլութիւնը, որոնք մարթիւնը, որոնք մարթիւնը, որոնք մարթիւնը, որոնք մար----
դուն եւ դուն եւ դուն եւ դուն եւ աշաշաշաշխարխարխարխարհին մէջ գորհին մէջ գորհին մէջ գորհին մէջ գործող կործող կործող կործող կործածածածանանանանարար ոյրար ոյրար ոյրար ոյժերն ենժերն ենժերն ենժերն են::::    Եւ աշԵւ աշԵւ աշԵւ աշխարխարխարխարհը հը հը հը 
եթէ մնար ինքն իրեն եւ ինքն իր կամեթէ մնար ինքն իրեն եւ ինքն իր կամեթէ մնար ինքն իրեն եւ ինքն իր կամեթէ մնար ինքն իրեն եւ ինքն իր կամքին, երքին, երքին, երքին, երբեք յոյբեք յոյբեք յոյբեք յոյսը պիսը պիսը պիսը պիտի չուտի չուտի չուտի չունենենենենար նար նար նար 
վերսվերսվերսվերստին միտին միտին միտին միաաաաւորւորւորւորմանմանմանման::::    ՍաՍաՍաՍակայն, ինչ որ աշկայն, ինչ որ աշկայն, ինչ որ աշկայն, ինչ որ աշխարխարխարխարհը չէր կրցած ընել եւ հը չէր կրցած ընել եւ հը չէր կրցած ընել եւ հը չէր կրցած ընել եւ 
պիպիպիպիտի չկատի չկատի չկատի չկարերերերենար ընել, Աստնար ընել, Աստնար ընել, Աստնար ընել, Աստուած ըրաւ իր սուրբ Եկեուած ըրաւ իր սուրբ Եկեուած ըրաւ իր սուրբ Եկեուած ըրաւ իր սուրբ Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիինինինին    միմիմիմիջոջոջոջոցաւ, ցաւ, ցաւ, ցաւ, 
ուր մէկ միուուր մէկ միուուր մէկ միուուր մէկ միութեան եկան Հրեայ ու Հեթեան եկան Հրեայ ու Հեթեան եկան Հրեայ ու Հեթեան եկան Հրեայ ու Հեթաթաթաթանոս, աշնոս, աշնոս, աշնոս, աշխարխարխարխարհի բոհի բոհի բոհի բոլոր ազլոր ազլոր ազլոր ազգերն գերն գերն գերն 
ու լեու լեու լեու լեզուզուզուզունենենեները, ուր խառրը, ուր խառրը, ուր խառրը, ուր խառնանանանակուկուկուկութեան եւ ցրւութեան եւ ցրւութեան եւ ցրւութեան եւ ցրւումի պատմի պատմի պատմի պատճառ Բաճառ Բաճառ Բաճառ Բաբեբեբեբելոլոլոլոնը նը նը նը 
դարդարդարդարձաւ միձաւ միձաւ միձաւ միաաաաւուուուորող ու միրող ու միրող ու միրող ու միաաաահահահահաւաւաւաւաքող Տաքող Տաքող Տաքող Տապան փրկուպան փրկուպան փրկուպան փրկութեան, ուր Կաթեան, ուր Կաթեան, ուր Կաթեան, ուր Կայէյէյէյէնանանանա----
կան ատեկան ատեկան ատեկան ատելուլուլուլութեան ու վրէժխնդթեան ու վրէժխնդթեան ու վրէժխնդթեան ու վրէժխնդրուրուրուրութեան թեան թեան թեան ,,,,օրէնօրէնօրէնօրէնքըքըքըքը» » » » կամ վարկամ վարկամ վարկամ վարքաքաքաքագիգիգիգիծը ծը ծը ծը 
մերժմերժմերժմերժուեուեուեուեցաւ եւցաւ եւցաւ եւցաւ եւ    վեվեվեվերածրածրածրածուեուեուեուեցաւ իր շրջուած պատցաւ իր շրջուած պատցաւ իր շրջուած պատցաւ իր շրջուած պատկեկեկեկերին՝ սիրին՝ սիրին՝ սիրին՝ սիրոյ ու ներոյ ու ներոյ ու ներոյ ու ներորորորո----
ղամղամղամղամտուտուտուտութեան օրէնթեան օրէնթեան օրէնթեան օրէնքին ու վարքին ու վարքին ու վարքին ու վարքաքաքաքագիգիգիգիծինծինծինծին::::    Եւ ուսԵւ ուսԵւ ուսԵւ ուստի միտի միտի միտի միաաաաւուուուորերերերելը ոլը ոլը ոլը ո´́́́չ չ չ չ 
միայն Ասմիայն Ասմիայն Ասմիայն Աստուտուտուտուծոյ կամքն ու ծրածոյ կամքն ու ծրածոյ կամքն ու ծրածոյ կամքն ու ծրագիրն է, այլ նագիրն է, այլ նագիրն է, այլ նագիրն է, այլ նաեւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիստոտոտոտոսի Եկեսի Եկեսի Եկեսի Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ւոյ ւոյ ւոյ 
հիմհիմհիմհիմնանանանական առական առական առական առաքեքեքեքելոլոլոլոււււթիւնն է եւ իւթիւնն է եւ իւթիւնն է եւ իւթիւնն է եւ իւրարարարաքանքանքանքանչիւր քրիսչիւր քրիսչիւր քրիսչիւր քրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեայի կոյի կոյի կոյի կոչուչուչուչումըմըմըմը::::    

Այդ միուԱյդ միուԱյդ միուԱյդ միութիւնը պահթիւնը պահթիւնը պահթիւնը պահպապապապանենենենելը մեր կոլը մեր կոլը մեր կոլը մեր կոչումն էչումն էչումն էչումն է::::    Իսկ զայն խախԻսկ զայն խախԻսկ զայն խախԻսկ զայն խախտողն տողն տողն տողն 
ու ոտու ոտու ոտու ոտնանանանակոկոկոկոխոխոխոխողը գիղը գիղը գիղը գիտատատատակից կամ անկից կամ անկից կամ անկից կամ անգիգիգիգիտատատատակից կերկից կերկից կերկից կերպով Քրիսպով Քրիսպով Քրիսպով Քրիստոտոտոտոսի դէմ սի դէմ սի դէմ սի դէմ 
գորգորգորգործած կծած կծած կծած կ’’’’ըլըլըլըլլայ եւ անոր փրկալայ եւ անոր փրկալայ եւ անոր փրկալայ եւ անոր փրկագորգորգորգործուծուծուծութիւնը մերթիւնը մերթիւնը մերթիւնը մերժած, որովժած, որովժած, որովժած, որովհեհեհեհետեւ, ինչտեւ, ինչտեւ, ինչտեւ, ինչ----
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պէպէպէպէս արս արս արս արդէն նշուեդէն նշուեդէն նշուեդէն նշուեցաւ, փրկացաւ, փրկացաւ, փրկացաւ, փրկագորգորգորգործուծուծուծութեան հիմթեան հիմթեան հիմթեան հիմնանանանական նպական նպական նպական նպատատատատակը մարկը մարկը մարկը մար----
դիդիդիդիկը Ասկը Ասկը Ասկը Աստուտուտուտուծոյ հետ եւ իրածոյ հետ եւ իրածոյ հետ եւ իրածոյ հետ եւ իրարու միրու միրու միրու միջեւ միուջեւ միուջեւ միուջեւ միութեան բեթեան բեթեան բեթեան բերելն է, որ Քրիսրելն է, որ Քրիսրելն է, որ Քրիսրելն է, որ Քրիստոս տոս տոս տոս 
իրաիրաիրաիրագորգորգորգործեց խածեց խածեց խածեց խաչին վրայ իր անչին վրայ իր անչին վրայ իր անչին վրայ իր անձին պաձին պաձին պաձին պատատատատարարարարագուգուգուգումով, իր սուրբ արիւմով, իր սուրբ արիւմով, իր սուրբ արիւմով, իր սուրբ արիւ----
նին հենին հենին հենին հեղուղուղուղումով այդ միումով այդ միումով այդ միումով այդ միութեան եւ հաշթեան եւ հաշթեան եւ հաշթեան եւ հաշտուտուտուտութեան ուխթեան ուխթեան ուխթեան ուխտը կնքտը կնքտը կնքտը կնքեեեելովլովլովլով::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական այս միուկան այս միուկան այս միուկան այս միութեան դաստթեան դաստթեան դաստթեան դաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութիւնը կրօնթիւնը կրօնթիւնը կրօնթիւնը կրօնքի ուքի ուքի ուքի ու----
սուսուսուսուցիչցիչցիչցիչնենենեներուն, հարուն, հարուն, հարուն, հաւատւատւատւատքի դաստքի դաստքի դաստքի դաստիիիիաաաարակրակրակրակնենենեներուն աւարուն աւարուն աւարուն աւագագագագագոյն պարգոյն պարգոյն պարգոյն պարտատատատակակակակա----
նունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն մէրէն մէրէն մէրէն մէկը պէտք է ըլկը պէտք է ըլկը պէտք է ըլկը պէտք է ըլլայ, որովլայ, որովլայ, որովլայ, որովհեհեհեհետեւ քրիստեւ քրիստեւ քրիստեւ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէուուուութեան ամեթեան ամեթեան ամեթեան ամե----
նէն յատնէն յատնէն յատնէն յատկանկանկանկանշաշաշաշական մէկ երեսն է անիկան մէկ երեսն է անիկան մէկ երեսն է անիկան մէկ երեսն է անիկակակակա::::    Եւ մԵւ մԵւ մԵւ մեեեեզի կզի կզի կզի կ’’’’իյիյիյիյնայ անոր օրինայ անոր օրինայ անոր օրինայ անոր օրինանանանա----
կը տալ՝ թէկը տալ՝ թէկը տալ՝ թէկը տալ՝ թէ´́́́    մեր եկեմեր եկեմեր եկեմեր եկեղեցիղեցիղեցիղեցիէն ներս, եւ թէէն ներս, եւ թէէն ներս, եւ թէէն ներս, եւ թէ´́́́    հահահահամաքմաքմաքմաքրիսրիսրիսրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական եկեկան եկեկան եկեկան եկեղեղեղեղե----
ցիցիցիցինենենեներու ընրու ընրու ընրու ընտատատատանինինինիքէն ներսքէն ներսքէն ներսքէն ներս::::    

    
6.6.6.6.----    Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, ԽԱջոյ, ԽԱջոյ, ԽԱջոյ, ԽԱՂԱՂԱՂԱՂԱՂՈՒՂՈՒՂՈՒՂՈՒԹԻՒՆ ՈՒԹԻՒՆ ՈՒԹԻՒՆ ՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԵՆԵՆԵՆԵՆԱԼ ԲՈՆԱԼ ԲՈՆԱԼ ԲՈՆԱԼ ԲՈԼՈԼՈԼՈԼՈՐԻՆ ՀԵՏՐԻՆ ՀԵՏՐԻՆ ՀԵՏՐԻՆ ՀԵՏ::::    ԱշԱշԱշԱշ----

խարխարխարխարհը խահը խահը խահը խաղաղաղաղաղուղուղուղութեան պաթեան պաթեան պաթեան պակակակակասը ուսը ուսը ուսը ունի եւ անոր տագնի եւ անոր տագնի եւ անոր տագնի եւ անոր տագնապն է որ կնապն է որ կնապն է որ կնապն է որ կ’’’’ապապապապ----
րի սկիզրի սկիզրի սկիզրի սկիզբէն իսկ, մարբէն իսկ, մարբէն իսկ, մարբէն իսկ, մարդուն մեդուն մեդուն մեդուն մեղանղանղանղանչուչուչուչումէն ի վերմէն ի վերմէն ի վերմէն ի վեր::::    Բայց խաԲայց խաԲայց խաԲայց խաղաղաղաղաղուղուղուղութեան թեան թեան թեան 
պապապապակակակակասը եւ տագսը եւ տագսը եւ տագսը եւ տագնանանանապը փոպը փոպը փոպը փոխախախախանակ դարնակ դարնակ դարնակ դարմանմանմանմանուեուեուեուելու եւ ժալու եւ ժալու եւ ժալու եւ ժամամամամանանանանակին հետ կին հետ կին հետ կին հետ 
մեղմեղմեղմեղմամամամանանանանալու, ընդլու, ընդլու, ընդլու, ընդհահահահակակակակառառառառակը՝ հետզկը՝ հետզկը՝ հետզկը՝ հետզհեհեհեհետէ աւետէ աւետէ աւետէ աւելի կը սրին, ամլի կը սրին, ամլի կը սրին, ամլի կը սրին, ամբողջ բողջ բողջ բողջ 
մարդմարդմարդմարդկուկուկուկութիւնը դնեթիւնը դնեթիւնը դնեթիւնը դնելով իսլով իսլով իսլով իսկակակակական մղձական մղձական մղձական մղձաւանւանւանւանջի եւ ահաջի եւ ահաջի եւ ահաջի եւ ահազանզանզանզանգի մգի մգի մգի մը դիը դիը դիը դիմացմացմացմաց::::    

ԽաԽաԽաԽաղաղաղաղաղուղուղուղութեան կաթեան կաթեան կաթեան կարօտ է աշրօտ է աշրօտ է աշրօտ է աշխարխարխարխարհը, բայց խահը, բայց խահը, բայց խահը, բայց խաղաղաղաղաղուղուղուղութեան դաստթեան դաստթեան դաստթեան դաստիիիի----
աաաարարարարակուկուկուկութիւնը կը պակթիւնը կը պակթիւնը կը պակթիւնը կը պակսի մարսի մարսի մարսի մարդոց մէջդոց մէջդոց մէջդոց մէջ::::    ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհը հահը հահը հահը հակակակակառառառառակը կկը կկը կկը կ’’’’ընէ ընէ ընէ ընէ 
միայն. մարմիայն. մարմիայն. մարմիայն. մարդիդիդիդիկը կը մղէ ցեկը կը մղէ ցեկը կը մղէ ցեկը կը մղէ ցեղաղաղաղային ու կրօյին ու կրօյին ու կրօյին ու կրօնանանանական անկան անկան անկան անհանհանհանհանդուրդուրդուրդուրժոժոժոժողուղուղուղութեան թեան թեան թեան 
եւ անեւ անեւ անեւ անվերջ պավերջ պավերջ պավերջ պատետետետերազմրազմրազմրազմնենենեներու, որոնք փորու, որոնք փորու, որոնք փորու, որոնք փոխախախախանակ նակ նակ նակ լուլուլուլուծումծումծումծումներ բեներ բեներ բեներ բերերերերելու՝ լու՝ լու՝ լու՝ 
տագտագտագտագնանանանապը կը խոպը կը խոպը կը խոպը կը խորացրացրացրացնեն, աննեն, աննեն, աննեն, անլուլուլուլուծեծեծեծելի հանլի հանլի հանլի հանգոյցգոյցգոյցգոյցներ ստեղներ ստեղներ ստեղներ ստեղծեծեծեծելովլովլովլով::::    

Մենք, սաՄենք, սաՄենք, սաՄենք, սակայն, խակայն, խակայն, խակայն, խաղաղաղաղաղուղուղուղութեան կոթեան կոթեան կոթեան կոչուչուչուչումը ումը ումը ումը ունինք Ասնինք Ասնինք Ասնինք Աստուծտուծտուծտուծմէմէմէմէ::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
պէտք է օրիպէտք է օրիպէտք է օրիպէտք է օրինանանանակը տանք բոկը տանք բոկը տանք բոկը տանք բոլոլոլոլորին հետ հարին հետ հարին հետ հարին հետ համեմեմեմերաշրաշրաշրաշխուխուխուխութեան եւ խաթեան եւ խաթեան եւ խաթեան եւ խաղաղ ղաղ ղաղ ղաղ 
գոգոգոգոյակյակյակյակցուցուցուցութեան, եւ նաթեան, եւ նաթեան, եւ նաթեան, եւ նաեւ այդ դաստեւ այդ դաստեւ այդ դաստեւ այդ դաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութիւնը պէտք է տանք մեթիւնը պէտք է տանք մեթիւնը պէտք է տանք մեթիւնը պէտք է տանք մեզի զի զի զի 
վստահվստահվստահվստահուած սեուած սեուած սեուած սերունդրունդրունդրունդնենենեներուն, որովրուն, որովրուն, որովրուն, որովհեհեհեհետեւ առանց խատեւ առանց խատեւ առանց խատեւ առանց խաղաղաղաղաղուղուղուղութեան այդ թեան այդ թեան այդ թեան այդ 
տետետետեսիլսիլսիլսիլքին ու գորքին ու գորքին ու գորքին ու գործընծընծընծընթաթաթաթացին՝ քրիսցին՝ քրիսցին՝ քրիսցին՝ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէուուուութիւնը կը դադթիւնը կը դադթիւնը կը դադթիւնը կը դադրի սիրի սիրի սիրի սիրոյ եւ րոյ եւ րոյ եւ րոյ եւ 
միումիումիումիութեան կրօն մը ըլթեան կրօն մը ըլթեան կրօն մը ըլթեան կրօն մը ըլլալալալալէ, կը դադլէ, կը դադլէ, կը դադլէ, կը դադրի Ասրի Ասրի Ասրի Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքին ուղքին ուղքին ուղքին ուղղաղաղաղակի արկի արկի արկի ար----
տատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնը ըթիւնը ըթիւնը ըթիւնը ըլլլլլալալալալէ, եւ կը դառլէ, եւ կը դառլէ, եւ կը դառլէ, եւ կը դառնայ բանայ բանայ բանայ բարորորորոյայայայական կարգ մը հասկան կարգ մը հասկան կարգ մը հասկան կարգ մը հասկակակակացոցոցոցո----
ղուղուղուղութեանց անթեանց անթեանց անթեանց անգոյն եւ աննգոյն եւ աննգոյն եւ աննգոյն եւ աննպապապապատակ ուտակ ուտակ ուտակ ուսուսուսուսուցում մըցում մըցում մըցում մը::::    

ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեաեաեաեալը կլը կլը կլը կ’’’’աղաաղաաղաաղաչէ, որ Եփեչէ, որ Եփեչէ, որ Եփեչէ, որ Եփեսասասասացիցիցիցինենենեները ապրը ապրը ապրը ապրին իրենց կորին իրենց կորին իրենց կորին իրենց կոչուչուչուչումին մին մին մին 
վավավավայել կեանք մը, ինչյել կեանք մը, ինչյել կեանք մը, ինչյել կեանք մը, ինչպէս Աստպէս Աստպէս Աստպէս Աստուած կանուած կանուած կանուած կանչեց զաչեց զաչեց զաչեց զանոնքնոնքնոնքնոնք::::    

ՆոյՆոյՆոյՆոյնը այժմ, Առաքնը այժմ, Առաքնը այժմ, Առաքնը այժմ, Առաքեաեաեաեալին բալին բալին բալին բառեռեռեռերով, կրով, կրով, կրով, կ’’’’ըըըընենք մենք, աղանենք մենք, աղանենք մենք, աղանենք մենք, աղաչեչեչեչելով, որ լով, որ լով, որ լով, որ 
ձեզձեզձեզձեզմէ իւմէ իւմէ իւմէ իւրարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւրը իր մտքէն չհերը իր մտքէն չհերը իր մտքէն չհերը իր մտքէն չհեռացռացռացռացնէ երնէ երնէ երնէ երբեք այն քաղցր եւ բարձր բեք այն քաղցր եւ բարձր բեք այն քաղցր եւ բարձր բեք այն քաղցր եւ բարձր 
կոկոկոկոչուչուչուչումը, որ Աստմը, որ Աստմը, որ Աստմը, որ Աստուած մեուած մեուած մեուած մեզի տուաւ՝ իբզի տուաւ՝ իբզի տուաւ՝ իբզի տուաւ՝ իբրեւ գերեւ գերեւ գերեւ գերարարարագոյն առանձգոյն առանձգոյն առանձգոյն առանձնաշնաշնաշնաշնորնորնորնոր----
հում ու պահում ու պահում ու պահում ու պատիւտիւտիւտիւ::::    
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ԱպԱպԱպԱպրինք այդ կորինք այդ կորինք այդ կորինք այդ կոչուչուչուչումին գիմին գիմին գիմին գիտակտակտակտակցուցուցուցութեամբ, ապթեամբ, ապթեամբ, ապթեամբ, ապրինք մարինք մարինք մարինք մանանանանաւանդ այդ ւանդ այդ ւանդ այդ ւանդ այդ 
կոկոկոկոչուչուչուչումին վմին վմին վմին վաաաայել ձեյել ձեյել ձեյել ձեւով մը, որւով մը, որւով մը, որւով մը, որպէսպէսպէսպէսզի մեր կեանզի մեր կեանզի մեր կեանզի մեր կեանքը ինք դառքը ինք դառքը ինք դառքը ինք դառնայ դաստնայ դաստնայ դաստնայ դաստիիիիաաաա----
րարարարակիչ պատկիչ պատկիչ պատկիչ պատգամ, մեզգամ, մեզգամ, մեզգամ, մեզմով մեր ազմով մեր ազմով մեր ազմով մեր ազգին փոքգին փոքգին փոքգին փոքրիկրիկրիկրիկնենենեները առաջրը առաջրը առաջրը առաջնորնորնորնորդեդեդեդելու հալու հալու հալու հա----
մար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծոյ տուծոյ տուծոյ տուծոյ տունը, եւ մեր Տինը, եւ մեր Տինը, եւ մեր Տինը, եւ մեր Տիրոջ եւ Ասրոջ եւ Ասրոջ եւ Ասրոջ եւ Աստուտուտուտուծոյն՝ Յիծոյն՝ Յիծոյն՝ Յիծոյն՝ Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսի սի սի սի 
փափափափառառառառաւոր արւոր արւոր արւոր արքաքաքաքայույույույութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    
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ԿԱՊՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՏՈՒՆԿԱՊՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՏՈՒՆԿԱՊՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՏՈՒՆԿԱՊՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՏՈՒՆԻՆԻՆԻՆԻՆ    

    
,,,,Զմի խնդրեԶմի խնդրեԶմի խնդրեԶմի խնդրեցի ի Տեառցի ի Տեառցի ի Տեառցի ի Տեառնէ եւ զսոյն աղանէ եւ զսոյն աղանէ եւ զսոյն աղանէ եւ զսոյն աղաչեմ.չեմ.չեմ.չեմ.----    

ԲնաԲնաԲնաԲնակել ինձ ի տան Տեառն զակել ինձ ի տան Տեառն զակել ինձ ի տան Տեառն զակել ինձ ի տան Տեառն զամեմեմեմենայն աւուրս կենայն աւուրս կենայն աւուրս կենայն աւուրս կենաց նաց նաց նաց 
իմոց. տեիմոց. տեիմոց. տեիմոց. տեսասասասանել ինձ զվանել ինձ զվանել ինձ զվանել ինձ զվայելյելյելյելչուչուչուչութիւն Տեառն, եւ հրաթիւն Տեառն, եւ հրաթիւն Տեառն, եւ հրաթիւն Տեառն, եւ հրա----
ման տալ ի տաման տալ ի տաման տալ ի տաման տալ ի տաճաճաճաճարի նորի նորի նորի նորարարարա»»»»::::                         ( ( ( (ՍղՍղՍղՍղ    27.4)27.4)27.4)27.4)    

,,,,Մէկ բան խնդրեՄէկ բան խնդրեՄէկ բան խնդրեՄէկ բան խնդրեցի Տիցի Տիցի Տիցի Տիրոջրոջրոջրոջմէ, եւ սամէ, եւ սամէ, եւ սամէ, եւ սա´́́́    է աղաէ աղաէ աղաէ աղա----
չանքս.չանքս.չանքս.չանքս.----    ԿեանԿեանԿեանԿեանքիս բոքիս բոքիս բոքիս բոլոր լոր լոր լոր օրեօրեօրեօրերուն Տիրուն Տիրուն Տիրուն Տիրոջ տան մէջ րոջ տան մէջ րոջ տան մէջ րոջ տան մէջ 
բնաբնաբնաբնակիլ, տեսկիլ, տեսկիլ, տեսկիլ, տեսնել Տինել Տինել Տինել Տիրոջ վարոջ վարոջ վարոջ վայելյելյելյելչուչուչուչութիւնը, եւ իր առաջթիւնը, եւ իր առաջթիւնը, եւ իր առաջթիւնը, եւ իր առաջ----
նորնորնորնորդուդուդուդութեամբ ապթեամբ ապթեամբ ապթեամբ ապրիլ իր տարիլ իր տարիլ իր տարիլ իր տաճաճաճաճարին մէջրին մէջրին մէջրին մէջ»»»»::::    

    
ՔաՔաՔաՔահահահահանանանանայայայայական ձեռկան ձեռկան ձեռկան ձեռնադնադնադնադրուրուրուրութեան կոչթեան կոչթեան կոչթեան կոչման առաման առաման առաման առաջին իսկ պաջին իսկ պաջին իսկ պաջին իսկ պահուն հուն հուն հուն 

քիչ առաջքիչ առաջքիչ առաջքիչ առաջ,,,,    երբ Հաերբ Հաերբ Հաերբ Հայասյասյասյաստանտանտանտանեայց Եկեեայց Եկեեայց Եկեեայց Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ այս երւոյ այս երւոյ այս երւոյ այս երկու նոկու նոկու նոկու նորընրընրընրընծածածածանենենեները րը րը րը 
ծունծունծունծունկի կի կի կի եկան այս սուրբ բեեկան այս սուրբ բեեկան այս սուրբ բեեկան այս սուրբ բեմին առմին առմին առմին առջեւ եւ Տիջեւ եւ Տիջեւ եւ Տիջեւ եւ Տիրոջ ներրոջ ներրոջ ներրոջ ներկակակակայայայայացուցուցուցուցին իրենց ցին իրենց ցին իրենց ցին իրենց 
առաառաառաառաջին եւ վերջին եւ վերջին եւ վերջին եւ վերջինջինջինջին,,,,    այլ խօսայլ խօսայլ խօսայլ խօսքով հիմքով հիմքով հիմքով հիմնանանանական իղկան իղկան իղկան իղձըձըձըձը,,,,    փափափափափափափափաքը եւ մաղքը եւ մաղքը եւ մաղքը եւ մաղ----
թանթանթանթանքըքըքըքը,,,,    ՍաղՍաղՍաղՍաղմոմոմոմոսասասասագիգիգիգիրին այս բարին այս բարին այս բարին այս բառեռեռեռերը արրը արրը արրը արտատատատասասասասանենենենեցինցինցինցին,,,,    ,,,,Մէկ բան կՄէկ բան կՄէկ բան կՄէկ բան կ’’’’ուուուու----
զեմ եւ ազեմ եւ ազեմ եւ ազեմ եւ ա´́́́յս է աղայս է աղայս է աղայս է աղաչանքս.չանքս.չանքս.չանքս.----    ԿեանԿեանԿեանԿեանքիս բոքիս բոքիս բոքիս բոլոր օրելոր օրելոր օրելոր օրերուն Տիրուն Տիրուն Տիրուն Տիրոջ րոջ րոջ րոջ տան մէջ տան մէջ տան մէջ տան մէջ 
ապապապապրիլրիլրիլրիլ,,,,    ՏիՏիՏիՏիրոջ վարոջ վարոջ վարոջ վայելյելյելյելչուչուչուչութիւնը տեսթիւնը տեսթիւնը տեսթիւնը տեսնել եւ Անոր տանել եւ Անոր տանել եւ Անոր տանել եւ Անոր տաճաճաճաճարին մէջ հրարին մէջ հրարին մէջ հրարին մէջ հրաման ման ման ման 
տալ, Անոր առաջտալ, Անոր առաջտալ, Անոր առաջտալ, Անոր առաջնորնորնորնորդուդուդուդութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունենենենենանանանալու հալու հալու հալու համամամամարրրր»»»»::::    Եւ այդ փաԵւ այդ փաԵւ այդ փաԵւ այդ փափափափափաքին քին քին քին 
հահահահամամամամաձայն Հաձայն Հաձայն Հաձայն Հայասյասյասյաստանտանտանտանեայց Առաեայց Առաեայց Առաեայց Առաքեքեքեքելալալալական Սուրբ Եկեկան Սուրբ Եկեկան Սուրբ Եկեկան Սուրբ Եկեղեղեղեղեցին հրացին հրացին հրացին հրամամամամա----
նաւ Սուրբ Աթոնաւ Սուրբ Աթոնաւ Սուրբ Աթոնաւ Սուրբ Աթոռիս Վեռիս Վեռիս Վեռիս Վեհահահահափառ Հայփառ Հայփառ Հայփառ Հայրարարարապեպեպեպետին Նտին Նտին Նտին Ն....ՍՍՍՍ....ՕՕՕՕ....ՏՏՏՏ....ՏՏՏՏ....    Արամ ԱռաԱրամ ԱռաԱրամ ԱռաԱրամ Առա----
ջին Կաջին Կաջին Կաջին Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսին իրենց շնորսին իրենց շնորսին իրենց շնորսին իրենց շնորհեց քահեց քահեց քահեց քահահահահանանանանայայայայական կարկան կարկան կարկան կարգըգըգըգը,,,,    սկիսկիսկիսկի´́́́զզզզբը բը բը բը 
եկեեկեեկեեկեղեցղեցղեցղեցւոյ բարձւոյ բարձւոյ բարձւոյ բարձրարարարագոյն կարգոյն կարգոյն կարգոյն կարգեգեգեգերունրունրունրուն::::        

Այս պաԱյս պաԱյս պաԱյս պահուն մենք սրտահուն մենք սրտահուն մենք սրտահուն մենք սրտագինս աղօգինս աղօգինս աղօգինս աղօթեթեթեթեցինք եւ մեր աղօթքցինք եւ մեր աղօթքցինք եւ մեր աղօթքցինք եւ մեր աղօթքնենենեները բազրը բազրը բազրը բազ----
մամամամապատպատպատպատկեկեկեկեցինք, որցինք, որցինք, որցինք, որպէսպէսպէսպէսզի Աստզի Աստզի Աստզի Աստուած արուած արուած արուած արժաժաժաժանի ընէ զինի ընէ զինի ընէ զինի ընէ զիրենք թէրենք թէրենք թէրենք թէ´́́́    իրենց իրենց իրենց իրենց 
հայցհայցհայցհայցմանմանմանման,,,,    իրենց աղաիրենց աղաիրենց աղաիրենց աղաչանչանչանչանքին, թէքին, թէքին, թէքին, թէ´́́́    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ օրհծոյ օրհծոյ օրհծոյ օրհնունունունութեան, եւ թէ նաթեան, եւ թէ նաթեան, եւ թէ նաթեան, եւ թէ նաեւ եւ եւ եւ 
հասհասհասհաստատատատատուն մնատուն մնատուն մնատուն մնալու այն կարլու այն կարլու այն կարլու այն կարգինգինգինգին,,,,    այն կոայն կոայն կոայն կոչուչուչուչումին եւ այն առամին եւ այն առամին եւ այն առամին եւ այն առաքեքեքեքելուլուլուլութեանթեանթեանթեան    
մէջ, որուն կանչմէջ, որուն կանչմէջ, որուն կանչմէջ, որուն կանչուեուեուեուեցանցանցանցան::::    Եւ կԵւ կԵւ կԵւ կ’’’’ուուուուզեմ որ իրենք անդզեմ որ իրենք անդզեմ որ իրենք անդզեմ որ իրենք անդրարարարադառդառդառդառնան թէ կանչնան թէ կանչնան թէ կանչնան թէ կանչ----
ուեուեուեուեցան յացան յացան յացան յատուկ ժատուկ ժատուկ ժատուկ ժամամամամանանանանակի մը մէջկի մը մէջկի մը մէջկի մը մէջ,,,,    այն տաայն տաայն տաայն տարիրիրիրինենենեներրրրուն վրայ՝ որոնք ուն վրայ՝ որոնք ուն վրայ՝ որոնք ուն վրայ՝ որոնք 
յատյատյատյատկանշկանշկանշկանշուած են Հաուած են Հաուած են Հաուած են Հայասյասյասյաստանտանտանտանեայց Եկեեայց Եկեեայց Եկեեայց Եկեղեցղեցղեցղեցւոյ նուիւոյ նուիւոյ նուիւոյ նուիրարարարապեպեպեպետուտուտուտութեանթեանթեանթեան,,,,    
կազկազկազկազմամամամակերպկերպկերպկերպման եւ մեր հայման եւ մեր հայման եւ մեր հայման եւ մեր հայրերերերենինինինիքին մէջ քրիսքին մէջ քրիսքին մէջ քրիսքին մէջ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէուուուութեան պեթեան պեթեան պեթեան պետատատատակակակակա----
նօնօնօնօրէն ճարէն ճարէն ճարէն ճանաչնաչնաչնաչման 1700ման 1700ման 1700ման 1700----ամամամամեաեաեաեակի հանգրկի հանգրկի հանգրկի հանգրուաուաուաուանովնովնովնով::::    ՅիՅիՅիՅիշեշեշեշեցէցէցէցէ´́́́ք մասք մասք մասք մասնանանանաւուուուո----
րարարարաբար որ այս տաբար որ այս տաբար որ այս տաբար որ այս տարին Մերին Մերին Մերին Մեծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կիլիլիլիլիկկկկիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսուսուսուսութեան հաթեան հաթեան հաթեան հա----
մար այդ առումար այդ առումար այդ առումար այդ առումով յամով յամով յամով յատուկ տատուկ տատուկ տատուկ տարի մըն էրի մըն էրի մըն էրի մըն է,,,,    անով՝ որ այսանով՝ որ այսանով՝ որ այսանով՝ որ այստեղ տետեղ տետեղ տետեղ տեղի ուղի ուղի ուղի ունենենենե----
ցաւ 1700ցաւ 1700ցաւ 1700ցաւ 1700----ամամամամեաեաեաեակին առիկին առիկին առիկին առիթով կազթով կազթով կազթով կազմամամամակերպկերպկերպկերպուած ուխուած ուխուած ուխուած ուխտագտագտագտագնանանանացուցուցուցութիւնթիւնթիւնթիւննենենենե----
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րուրուրուրու    շաշաշաշարուրուրուրունանանանակակակակական շղթական շղթական շղթական շղթային կային կային կային կարերերերեւոր մէկ օղաւոր մէկ օղաւոր մէկ օղաւոր մէկ օղակըկըկըկը,,,,    որ Սուրբ Գրիոր Սուրբ Գրիոր Սուրբ Գրիոր Սուրբ Գրիգոր գոր գոր գոր 
ԼուԼուԼուԼուսասասասաւուուուորիչ Մեծ Հայրիչ Մեծ Հայրիչ Մեծ Հայրիչ Մեծ Հայրրրրաաաապեպեպեպետի յիտի յիտի յիտի յիշաշաշաշատատատատակին կապկին կապկին կապկին կապուած՝ մենք կաուած՝ մենք կաուած՝ մենք կաուած՝ մենք կատատատատարերերերե----
ցինք Գալստցինք Գալստցինք Գալստցինք Գալստեան Կիեան Կիեան Կիեան Կիրակիրակիրակիրակիին օրըին օրըին օրըին օրը,,,,    ատով ամատով ամատով ամատով ամբողջ մեր տաբողջ մեր տաբողջ մեր տաբողջ մեր տարին դներին դներին դներին դնելով լով լով լով 
նոյն այդ մտածնոյն այդ մտածնոյն այդ մտածնոյն այդ մտածման լոյման լոյման լոյման լոյսին տակսին տակսին տակսին տակ::::    ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբար այս ձեռբար այս ձեռբար այս ձեռբար այս ձեռնադնադնադնադրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    որ որ որ որ 
նոյն այդ տարինոյն այդ տարինոյն այդ տարինոյն այդ տարիին բերին բերին բերին բերքը, կրօքը, կրօքը, կրօքը, կրօնանանանական, հոկան, հոկան, հոկան, հոգեգեգեգեւոր հունձւոր հունձւոր հունձւոր հունձքը կը կազքը կը կազքը կը կազքը կը կազմէմէմէմէ,,,,    ձօնձօնձօնձօն----
ուած է ուած է ուած է ուած է 1700170017001700----    ամամամամեաեաեաեակինկինկինկին:::: 1700 1700 1700 1700----ամամամամեաեաեաեակի սեկի սեկի սեկի սերունդ են իրենք եւ այդրունդ են իրենք եւ այդրունդ են իրենք եւ այդրունդ են իրենք եւ այդպէպէպէպէ´́́́ս ս ս ս 
պիպիպիպիտի կոչտի կոչտի կոչտի կոչուին ու ճանչցուին ու ճանչցուին ու ճանչցուին ու ճանչցուինուինուինուին::::    Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչու իրենց տրուեչու իրենց տրուեչու իրենց տրուեչու իրենց տրուեցան երցան երցան երցան երկու կու կու կու 
պանպանպանպանծածածածալի անունլի անունլի անունլի անուններ, որոնք մեծ Հայներ, որոնք մեծ Հայներ, որոնք մեծ Հայներ, որոնք մեծ Հայրարարարապեպեպեպետին՝ Սուրբ Գրիտին՝ Սուրբ Գրիտին՝ Սուրբ Գրիտին՝ Սուրբ Գրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասա----
ւուուուորիրիրիրիչի երչի երչի երչի երկու թոռկու թոռկու թոռկու թոռնենենեներուն անունրուն անունրուն անունրուն անուններն եններն եններն եններն են,,,,    երերերերկուքն ալ սրբուկուքն ալ սրբուկուքն ալ սրբուկուքն ալ սրբութեան պսաթեան պսաթեան պսաթեան պսա----
կը ստակը ստակը ստակը ստացածցածցածցած,,,,    երերերերկուքն ալ մեր պատկուքն ալ մեր պատկուքն ալ մեր պատկուքն ալ մեր պատմումումումութեան մէջ նուիթեան մէջ նուիթեան մէջ նուիթեան մէջ նուիրարարարագործգործգործգործուած եւ ուած եւ ուած եւ ուած եւ 
մեր եկեմեր եկեմեր եկեմեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ծիւոյ ծիւոյ ծիւոյ ծիսասասասական կարկան կարկան կարկան կարգին մէջ անգին մէջ անգին մէջ անգին մէջ անցածցածցածցած::::        

ԱռաԱռաԱռաԱռաջիջիջիջինը՝սուրբ Ներնը՝սուրբ Ներնը՝սուրբ Ներնը՝սուրբ Ներսէս Մեծ Հայսէս Մեծ Հայսէս Մեծ Հայսէս Մեծ Հայրարարարապետպետպետպետ,,,,    զազազազաւաւաւաւակը Աթակը Աթակը Աթակը Աթանանանանագիգիգիգինէնէնէնէսի սի սի սի 
եւ թոռեւ թոռեւ թոռեւ թոռնինինինիկը Վրթակը Վրթակը Վրթակը Վրթանէնէնէնէսի, որ պիսի, որ պիսի, որ պիսի, որ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար մեր եկելար մեր եկելար մեր եկելար մեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ բաւոյ բաւոյ բաւոյ բարերերերեկարկարկարկարգիգիգիգիչ չ չ չ 
մեմեմեմեծածածածագոյն հայգոյն հայգոյն հայգոյն հայրարարարապետպետպետպետնենենեներէն մէրէն մէրէն մէրէն մէկը, եւ միկը, եւ միկը, եւ միկը, եւ միաաաաժաժաժաժամամամամանակ իր աննակ իր աննակ իր աննակ իր անձին սրբուձին սրբուձին սրբուձին սրբու----
թեանթեանթեանթեան,,,,    իր կոիր կոիր կոիր կոչուչուչուչումին գիմին գիմին գիմին գիտակտակտակտակցուցուցուցութեանթեանթեանթեան,,,,    իր պաշիր պաշիր պաշիր պաշտօտօտօտօնին բարձնին բարձնին բարձնին բարձրուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
վրայ եղող կավրայ եղող կավրայ եղող կավրայ եղող կարերերերեւուուուորարարարագոյն մէկ դէմգոյն մէկ դէմգոյն մէկ դէմգոյն մէկ դէմքը աքը աքը աքը ա´́́́յն շրջայն շրջայն շրջայն շրջանիննիննիննին,,,,    երբ մեր եկեերբ մեր եկեերբ մեր եկեերբ մեր եկեղեղեղեղեցին ցին ցին ցին 
տատատատակակակակաւին նոր կը կազւին նոր կը կազւին նոր կը կազւին նոր կը կազմամամամակերպկերպկերպկերպուէր եւ մեր հայուէր եւ մեր հայուէր եւ մեր հայուէր եւ մեր հայրերերերենինինինիքը քաքը քաքը քաքը քաղաղաղաղաքաքաքաքական կան կան կան 
թեթեթեթեւին կողւին կողւին կողւին կողքին պէտք ուքին պէտք ուքին պէտք ուքին պէտք ունէր նոյննէր նոյննէր նոյննէր նոյնքան եւ թեքան եւ թեքան եւ թեքան եւ թերեւս աւերեւս աւերեւս աւերեւս աւելի զօլի զօլի զօլի զօրարարարաւոր հուոր հուոր հուոր հոգեգեգեգեւոր ւոր ւոր ւոր 
բաբաբաբազուզուզուզուկի մըկի մըկի մըկի մը,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի կազի կազի կազի կարերերերենար հանար հանար հանար հաւաւաւաւասասասասարակրակրակրակշիռ պաշիռ պաշիռ պաշիռ պահել մեր աշհել մեր աշհել մեր աշհել մեր աշխարխարխարխար----
հը իր զոյգ երեսհը իր զոյգ երեսհը իր զոյգ երեսհը իր զոյգ երեսնենենեներովրովրովրով::::    

ԵրկԵրկԵրկԵրկրորրորրորրորդը՝ Սուրբ Յուդը՝ Սուրբ Յուդը՝ Սուրբ Յուդը՝ Սուրբ Յուսիկ Հայսիկ Հայսիկ Հայսիկ Հայրարարարապետպետպետպետ,,,,    ԳրիԳրիԳրիԳրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւուուուորիրիրիրիչի թոռ չի թոռ չի թոռ չի թոռ 
եւ եւ եւ եւ ՎրթաՎրթաՎրթաՎրթանէնէնէնէսի կրտսեր զասի կրտսեր զասի կրտսեր զասի կրտսեր զաւաւաւաւակը, եղաւ Տիկը, եղաւ Տիկը, եղաւ Տիկը, եղաւ Տիրան թարան թարան թարան թագագագագաւուուուորի օրով ապրի օրով ապրի օրով ապրի օրով ապրած րած րած րած 
այն մեծ դէմայն մեծ դէմայն մեծ դէմայն մեծ դէմքըքըքըքը,,,,    որ դարձոր դարձոր դարձոր դարձեալ իր անեալ իր անեալ իր անեալ իր անձին սրբուձին սրբուձին սրբուձին սրբութեան եւ մաթեան եւ մաթեան եւ մաթեան եւ մանանանանաւանդ իր ւանդ իր ւանդ իր ւանդ իր 
սրտի եւ հոգիի քասրտի եւ հոգիի քասրտի եւ հոգիի քասրտի եւ հոգիի քաջուջուջուջութեամբ յատթեամբ յատթեամբ յատթեամբ յատկանշկանշկանշկանշուած էր. որ գիուած էր. որ գիուած էր. որ գիուած էր. որ գիտէր անտէր անտէր անտէր անվավավավախօխօխօխօրէն րէն րէն րէն 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնը դաթիւնը դաթիւնը դաթիւնը դաւաւաւաւանիլ ոնիլ ոնիլ ոնիլ ո´́́́չ միայն ժոչ միայն ժոչ միայն ժոչ միայն ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին մէջ գորդին մէջ գորդին մէջ գորդին մէջ գործած ատենծած ատենծած ատենծած ատեն,,,,    
այլ նաայլ նաայլ նաայլ նաեւ եկեեւ եկեեւ եկեեւ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանքին թէ արքին թէ արքին թէ արքին թէ արքուքուքուքունի կեաննի կեաննի կեաննի կեանքին մէջ, առանց քաշքին մէջ, առանց քաշքին մէջ, առանց քաշքին մէջ, առանց քաշ----
ուեուեուեուելու մարլու մարլու մարլու մարդոցդոցդոցդոցմէմէմէմէ,,,,    ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնը բռնեթիւնը բռնեթիւնը բռնեթիւնը բռնելով վերլով վերլով վերլով վեր,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ ինքտեւ ինքտեւ ինքտեւ ինքզինզինզինզինքը քը քը քը 
կը հասկկը հասկկը հասկկը հասկնար իբնար իբնար իբնար իբրեւրեւրեւրեւ    ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութեան դաթեան դաթեան դաթեան դատին նուիրտին նուիրտին նուիրտին նուիրեալ մըեալ մըեալ մըեալ մը::::    Եւ նաԵւ նաԵւ նաԵւ նահահահահա----
տատատատակուկուկուկութեան պսաթեան պսաթեան պսաթեան պսակին ալ արկին ալ արկին ալ արկին ալ արժաժաժաժանի եղաւ, ըննի եղաւ, ըննի եղաւ, ըննի եղաւ, ընդդդդմիշտ իր անումիշտ իր անումիշտ իր անումիշտ իր անունը կտանը կտանը կտանը կտակեկեկեկե----
լով մեր ժոլով մեր ժոլով մեր ժոլով մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին, եւ տեդին, եւ տեդին, եւ տեդին, եւ տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն իր յիրէն իր յիրէն իր յիրէն իր յիշաշաշաշատատատատակը մեր միտկը մեր միտկը մեր միտկը մեր միտքեքեքեքերուն րուն րուն րուն 
մէջ վեմէջ վեմէջ վեմէջ վերարրարրարրարծարծարծարծարծեծեծեծելով իբլով իբլով իբլով իբրեւ քարեւ քարեւ քարեւ քաջուջուջուջութեան ախոյթեան ախոյթեան ախոյթեան ախոյեան տիեան տիեան տիեան տիպար մըպար մըպար մըպար մը::::    

ԱյԱյԱյԱյսօր այդ երսօր այդ երսօր այդ երսօր այդ երկու անունկու անունկու անունկու անուննենենեները տուինք իրենցրը տուինք իրենցրը տուինք իրենցրը տուինք իրենց,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի մեր եկեզի մեր եկեզի մեր եկեզի մեր եկեղեցղեցղեցղեց----
ւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանւոյ կեանքի ներքի ներքի ներքի ներկայ հանգրկայ հանգրկայ հանգրկայ հանգրուաուաուաուանին իրենք նոյն այդ սրբունին իրենք նոյն այդ սրբունին իրենք նոյն այդ սրբունին իրենք նոյն այդ սրբութեան շնորհթեան շնորհթեան շնորհթեան շնորհքը քը քը քը 
իրենց վրայ առածիրենց վրայ առածիրենց վրայ առածիրենց վրայ առած,,,,    նոյն քանոյն քանոյն քանոյն քաջուջուջուջութեան հոթեան հոթեան հոթեան հոգին ժագին ժագին ժագին ժառանռանռանռանգած՝ մեր եկեգած՝ մեր եկեգած՝ մեր եկեգած՝ մեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ւոյ ւոյ ւոյ 
կեանկեանկեանկեանքին մէջ նոքին մէջ նոքին մէջ նոքին մէջ նորարարարագոյն ժագոյն ժագոյն ժագոյն ժամամամամանակնակնակնակնենենեներու բարու բարու բարու բարերերերեկարկարկարկարգուգուգուգութեան ջաթեան ջաթեան ջաթեան ջահահահահակիրկիրկիրկիր----
նենենեները դառրը դառրը դառրը դառնան իրենց կեաննան իրենց կեաննան իրենց կեաննան իրենց կեանքովքովքովքով,,,,    բայց մաբայց մաբայց մաբայց մանանանանաւանդ իրենց գորւանդ իրենց գորւանդ իրենց գորւանդ իրենց գործով եւ ծով եւ ծով եւ ծով եւ 
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իրենց պարիրենց պարիրենց պարիրենց պարգեւգեւգեւգեւոոոուած շնորհքւած շնորհքւած շնորհքւած շնորհքնենենեներովրովրովրով,,,,    կակակակարորորորողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով եւ իրենց դիրով եւ իրենց դիրով եւ իրենց դիրով եւ իրենց դիմաց մաց մաց մաց 
բացբացբացբացուած մեծ կաուած մեծ կաուած մեծ կաուած մեծ կարերերերելիուլիուլիուլիութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներովրովրովրով::::    

    
****    

****    ****    
Եւ այս պաԵւ այս պաԵւ այս պաԵւ այս պահուն կը վեհուն կը վեհուն կը վեհուն կը վերարարարադառդառդառդառնամնամնամնամ    ՍաղՍաղՍաղՍաղմոմոմոմոսասասասագիգիգիգիրին խօսրին խօսրին խօսրին խօսքինքինքինքին,,,,    որորորոր----

պէսպէսպէսպէսզի այդ խօսզի այդ խօսզի այդ խօսզի այդ խօսքը իրենք ուքը իրենք ուքը իրենք ուքը իրենք ունենենենենան իրենց կեաննան իրենց կեաննան իրենց կեաննան իրենց կեանքին որքին որքին որքին որպէս ուպէս ուպէս ուպէս ուղեղեղեղեցոյց եւ ցոյց եւ ցոյց եւ ցոյց եւ 
առաջառաջառաջառաջնորդնորդնորդնորդ::::        

Ճիշդ է որ իրՃիշդ է որ իրՃիշդ է որ իրՃիշդ է որ իրենք կը կոչենք կը կոչենք կը կոչենք կը կոչուին եկեուին եկեուին եկեուին եկեղեցղեցղեցղեցւոյ մը ծաւոյ մը ծաւոյ մը ծաւոյ մը ծառառառառայույույույութեան գորթեան գորթեան գորթեան գործինծինծինծին,,,,    
բայց մենք գիբայց մենք գիբայց մենք գիբայց մենք գիտենք որ հոտենք որ հոտենք որ հոտենք որ հոգեգեգեգեւուուուորարարարական մարկան մարկան մարկան մարդուն առադուն առադուն առադուն առաքեքեքեքելուլուլուլութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
չչչչ’’’’ըսկսիր ժոըսկսիր ժոըսկսիր ժոըսկսիր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդէնդէնդէնդէն,,,,    այլ՝ կը սկսի անձայլ՝ կը սկսի անձայլ՝ կը սկսի անձայլ՝ կը սկսի անձնանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքէնքէնքէնքէն,,,,    առանձառանձառանձառանձնունունունու----
թեթեթեթենէննէննէննէն,,,,    առանձառանձառանձառանձնանանանակի պատկի պատկի պատկի պատրասրասրասրաստուտուտուտութեթեթեթենէն. ծնունդ եւ ծանէն. ծնունդ եւ ծանէն. ծնունդ եւ ծանէն. ծնունդ եւ ծագում կգում կգում կգում կ’’’’առառառառնէ նէ նէ նէ 
լռոլռոլռոլռոււււթեան շրջաթեան շրջաթեան շրջաթեան շրջանէ մընէ մընէ մընէ մը,,,,    խորհրխորհրխորհրխորհրդադադադածուծուծուծութեան եւ պատթեան եւ պատթեան եւ պատթեան եւ պատրասրասրասրաստուտուտուտութեան ընթեան ընթեան ընթեան ըն----
թացթացթացթացքէ մը, յեքէ մը, յեքէ մը, յեքէ մը, յետոյ որոտոյ որոտոյ որոտոյ որոշաշաշաշակի հակի հակի հակի հասուսուսուսունացնացնացնացման հասման հասման հասման հասնենենենելէ ետք միայն երլէ ետք միայն երլէ ետք միայն երլէ ետք միայն երթաթաթաթալու լու լու լու 
եւ ընեւ ընեւ ընեւ ընծայծայծայծայուեուեուեուելու հալու հալու հալու համար ժոմար ժոմար ժոմար ժողողողողովուրվուրվուրվուրդինդինդինդին::::    Եւ ատոր հաԵւ ատոր հաԵւ ատոր հաԵւ ատոր համար իրենք պէտք մար իրենք պէտք մար իրենք պէտք մար իրենք պէտք 
ուուուունին Սաղնին Սաղնին Սաղնին Սաղմոմոմոմոսասասասագիգիգիգիրին այդ խօսրին այդ խօսրին այդ խօսրին այդ խօսքը եւ խորքը եւ խորքը եւ խորքը եւ խորհոհոհոհողուղուղուղութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    իրենիրենիրենիրենցը դարձցը դարձցը դարձցը դարձ----
նենենենելուլուլուլու....----    ,,,,Մէկ բան խնդրեՄէկ բան խնդրեՄէկ բան խնդրեՄէկ բան խնդրեցի եւ աղացի եւ աղացի եւ աղացի եւ աղաչանքս աչանքս աչանքս աչանքս ա´́́́յս է միայնյս է միայնյս է միայնյս է միայն,,,,    որ իմ կեանոր իմ կեանոր իմ կեանոր իմ կեանքիս քիս քիս քիս 
բոբոբոբոլոր օրելոր օրելոր օրելոր օրերուն Տիրուն Տիրուն Տիրուն Տիրոջ տան մէջ բնարոջ տան մէջ բնարոջ տան մէջ բնարոջ տան մէջ բնակիմկիմկիմկիմ,,,,    ՏիՏիՏիՏիրոջ վարոջ վարոջ վարոջ վայելյելյելյելչուչուչուչութիւնը տեսթիւնը տեսթիւնը տեսթիւնը տեսնեմ նեմ նեմ նեմ 
եւ Անոր տաեւ Անոր տաեւ Անոր տաեւ Անոր տաճաճաճաճարին մէջ հրարին մէջ հրարին մէջ հրարին մէջ հրաման տամ Անոր առաջման տամ Անոր առաջման տամ Անոր առաջման տամ Անոր առաջնորնորնորնորդուդուդուդութեամբթեամբթեամբթեամբ»»»»::::        

ՍիՍիՍիՍիրերերերելիլիլիլինենենենե´́́́րրրր,,,,    դուք ձեր կոդուք ձեր կոդուք ձեր կոդուք ձեր կոչուչուչուչումոմոմոմովը այժմվը այժմվը այժմվը այժմ    որորորորպէս Հապէս Հապէս Հապէս Հայասյասյասյաստանտանտանտանեայց եայց եայց եայց 
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեցղեցղեցղեցւոյ քաւոյ քաւոյ քաւոյ քահահահահանայնայնայնայ,,,,    հոհոհոհոգեգեգեգեւուուուորարարարական՝ բայց նական՝ բայց նական՝ բայց նական՝ բայց նաեւ կրօեւ կրօեւ կրօեւ կրօնանանանաւոր անձ մըւոր անձ մըւոր անձ մըւոր անձ մը,,,,    որ որ որ որ 
վավավավանանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքինքինքինքին    կու գայկու գայկու գայկու գայ,,,,    պէտք ուպէտք ուպէտք ուպէտք ունիք առանիք առանիք առանիք առաջին հերջին հերջին հերջին հերթին ձեր խորթին ձեր խորթին ձեր խորթին ձեր խորհոհոհոհո----
ղուղուղուղութեան մէջ տպաթեան մէջ տպաթեան մէջ տպաթեան մէջ տպաւուուուորերերերելու եւ դրոշլու եւ դրոշլու եւ դրոշլու եւ դրոշմեմեմեմելուլուլուլու    այդ բնաայդ բնաայդ բնաայդ բնաբան խօսբան խօսբան խօսբան խօսքին հասքին հասքին հասքին հասկակակակա----
ցոցոցոցողուղուղուղութեան եռթեան եռթեան եռթեան եռեակ երեսեակ երեսեակ երեսեակ երեսնենենեներըրըրըրը::::        

    
1.1.1.1.----ՏԻՐՈՋ ՔԱՀԱՆԱՅԻՆ ՏՈՒՆԸ՝ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՏՈՒՆԸՏԻՐՈՋ ՔԱՀԱՆԱՅԻՆ ՏՈՒՆԸ՝ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՏՈՒՆԸՏԻՐՈՋ ՔԱՀԱՆԱՅԻՆ ՏՈՒՆԸ՝ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՏՈՒՆԸՏԻՐՈՋ ՔԱՀԱՆԱՅԻՆ ՏՈՒՆԸ՝ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՏՈՒՆԸ    
,,,,Իմ կեանքիս բոլոր օրերուն Տիրոջ տան մէջ բնակիլԻմ կեանքիս բոլոր օրերուն Տիրոջ տան մէջ բնակիլԻմ կեանքիս բոլոր օրերուն Տիրոջ տան մէջ բնակիլԻմ կեանքիս բոլոր օրերուն Տիրոջ տան մէջ բնակիլ», », », », կկկկ’’’’ըսէ ըսէ ըսէ ըսէ 

ՍաղմոսագիրըՍաղմոսագիրըՍաղմոսագիրըՍաղմոսագիրը::::    
ա.ա.ա.ա.----    Իր ժողոԻր ժողոԻր ժողոԻր ժողովուրվուրվուրվուրդին ծադին ծադին ծադին ծառառառառայույույույութեան կոչթեան կոչթեան կոչթեան կոչուած հոուած հոուած հոուած հոգեգեգեգեւուուուորարարարական մարկան մարկան մարկան մար----

դուն առադուն առադուն առադուն առաջին խնդրանջին խնդրանջին խնդրանջին խնդրանքը աքը աքը աքը ա´́́́յս է, եւ առայս է, եւ առայս է, եւ առայս է, եւ առաջին կապջին կապջին կապջին կապուաուաուաուածուծուծուծութիւնը՝ Ասթիւնը՝ Ասթիւնը՝ Ասթիւնը՝ Աս----
տուտուտուտուծոյ տծոյ տծոյ տծոյ տուուուունին կնին կնին կնին կ’’’’երերերերթայթայթայթայ::::    ՔաՔաՔաՔահահահահանանանանայայայայական կարկան կարկան կարկան կարգին ընգին ընգին ընգին ընկակակակալուլուլուլումով՝ մենք մով՝ մենք մով՝ մենք մով՝ մենք 
հիմհիմհիմհիմնանանանական ընտկան ընտկան ընտկան ընտրուրուրուրութիւն մըն է որ կթիւն մըն է որ կթիւն մըն է որ կթիւն մըն է որ կ’’’’ընենքընենքընենքընենք::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ սիծոյ սիծոյ սիծոյ սիրոյն՝ կը բաժնրոյն՝ կը բաժնրոյն՝ կը բաժնրոյն՝ կը բաժն----
ուինք մեր սեուինք մեր սեուինք մեր սեուինք մեր սեփափափափական ընկան ընկան ընկան ընտատատատանինինինիքէն,քէն,քէն,քէն,    որ աոր աոր աոր ա´́́́լ երկլ երկլ երկլ երկրորրորրորրորդադադադական կարկան կարկան կարկան կարգի վրայ գի վրայ գի վրայ գի վրայ 
կու գայ, եւ կը նուիրկու գայ, եւ կը նուիրկու գայ, եւ կը նուիրկու գայ, եւ կը նուիրուինք մեր նոր ընուինք մեր նոր ընուինք մեր նոր ընուինք մեր նոր ընտատատատանինինինիքին, Տիքին, Տիքին, Տիքին, Տիրոջ տրոջ տրոջ տրոջ տուուուունիննիննիննին::::    

Ի՞նչն է ՏիԻ՞նչն է ՏիԻ՞նչն է ՏիԻ՞նչն է Տիրոջ տուրոջ տուրոջ տուրոջ տունը, եթէ ոչ՝ Ասնը, եթէ ոչ՝ Ասնը, եթէ ոչ՝ Ասնը, եթէ ոչ՝ Աստուտուտուտուծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեղեղեղեղեցինցինցինցին::::    Դուք ԱսԴուք ԱսԴուք ԱսԴուք Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
եկեեկեեկեեկեղեղեղեղեցին որցին որցին որցին որդեգդեգդեգդեգրերերերեցիք այժմ, ընցիք այժմ, ընցիք այժմ, ընցիք այժմ, ընդուդուդուդունենենենեցիք իբցիք իբցիք իբցիք իբրեւ ձեր սերեւ ձեր սերեւ ձեր սերեւ ձեր սեփափափափական տուկան տուկան տուկան տունընընընը::::    
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Ձեր ծնողՁեր ծնողՁեր ծնողՁեր ծնողնենենեները իրենք կարը իրենք կարը իրենք կարը իրենք կամամամամաւոր զուոր զուոր զուոր զոհոհոհոհողուղուղուղութեամբ մը յանձն առին ձեզ տալ թեամբ մը յանձն առին ձեզ տալ թեամբ մը յանձն առին ձեզ տալ թեամբ մը յանձն առին ձեզ տալ 
այս Կաթոայս Կաթոայս Կաթոայս Կաթողիղիղիղիկոկոկոկոսուսուսուսութեան, եւ այս Կաթեան, եւ այս Կաթեան, եւ այս Կաթեան, եւ այս Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսուսուսուսութեան ընդթեան ընդթեան ընդթեան ընդմէմէմէմէջէն՝ Հաջէն՝ Հաջէն՝ Հաջէն՝ Հայասյասյասյաս----
տանտանտանտանեայց Առաեայց Առաեայց Առաեայց Առաքեքեքեքելալալալական Եկեկան Եկեկան Եկեկան Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիինինինին    եւ մեր ժոեւ մեր ժոեւ մեր ժոեւ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդինդինդինդին::::    ԳիԳիԳիԳիտակտակտակտակցացացացա----
բար իրենք տուին ազբար իրենք տուին ազբար իրենք տուին ազբար իրենք տուին ազգին, եւ դուք այլեւս կը պատգին, եւ դուք այլեւս կը պատգին, եւ դուք այլեւս կը պատգին, եւ դուք այլեւս կը պատկակակականիք եկենիք եկենիք եկենիք եկեղեղեղեղեցիինցիինցիինցիին::::    
ԵկեԵկեԵկեԵկեղեղեղեղեցիցիցիցի´́́́ն է ձեր առան է ձեր առան է ձեր առան է ձեր առաջին եւ վերջին եւ վերջին եւ վերջին եւ վերջին տուջին տուջին տուջին տունընընընը::::    Ճիշդ է որ մարդՃիշդ է որ մարդՃիշդ է որ մարդՃիշդ է որ մարդկակակակային մեր յին մեր յին մեր յին մեր 
կակակակապը կը պապը կը պապը կը պապը կը պահեհեհեհենք մեր սենք մեր սենք մեր սենք մեր սեփափափափական ընկան ընկան ընկան ընտատատատանինինինիքին հետ, բայց այքին հետ, բայց այքին հետ, բայց այքին հետ, բայց այլեւս մելեւս մելեւս մելեւս մեզի զի զի զի 
հահահահամար առաջմար առաջմար առաջմար առաջնանանանայիյիյիյինը եկենը եկենը եկենը եկեղեցղեցղեցղեցւուուուո´́́́յ տունն է, եկեյ տունն է, եկեյ տունն է, եկեյ տունն է, եկեղեղեղեղեցին իցին իցին իցին ի´́́́նքն է իբնքն է իբնքն է իբնքն է իբրեւ րեւ րեւ րեւ 
տուն, ճիշդ ինչտուն, ճիշդ ինչտուն, ճիշդ ինչտուն, ճիշդ ինչպէս այն մարպէս այն մարպէս այն մարպէս այն մարդը որ կդը որ կդը որ կդը որ կ’’’’ամուսամուսամուսամուսնանանանանայ, իր հօնայ, իր հօնայ, իր հօնայ, իր հօրը տուրը տուրը տուրը տունէն նէն նէն նէն 
դուրս կու գայ, Աստդուրս կու գայ, Աստդուրս կու գայ, Աստդուրս կու գայ, Աստուաուաուաուածաշնծաշնծաշնծաշնչաչաչաչական բական բական բական բացատցատցատցատրուրուրուրութեամբ՝ այթեամբ՝ այթեամբ՝ այթեամբ՝ այլեւս կը թոլեւս կը թոլեւս կը թոլեւս կը թողու ղու ղու ղու 
իր հայրն ու մայիր հայրն ու մայիր հայրն ու մայիր հայրն ու մայրը, կրը, կրը, կրը, կ’’’’երերերերթայ միթայ միթայ միթայ միաաաանանանանալու իր կնոջ, մէկ միուլու իր կնոջ, մէկ միուլու իր կնոջ, մէկ միուլու իր կնոջ, մէկ միութիւն կազթիւն կազթիւն կազթիւն կազմեմեմեմելու լու լու լու 
անոր հետ, այլ խօսանոր հետ, այլ խօսանոր հետ, այլ խօսանոր հետ, այլ խօսքով՝քով՝քով՝քով՝    սեսեսեսեփափափափական,կան,կան,կան,    առանառանառանառանձին տուն կազձին տուն կազձին տուն կազձին տուն կազմեմեմեմելու, այնլու, այնլու, այնլու, այնպէս պէս պէս պէս 
դուք ալ ձգեդուք ալ ձգեդուք ալ ձգեդուք ալ ձգեցիք ձեր հայրն ու մայցիք ձեր հայրն ու մայցիք ձեր հայրն ու մայցիք ձեր հայրն ու մայրը եւ Տէրը եւ Տէրը եւ Տէրը եւ Տէրը ընրը ընրը ընրը ընդուդուդուդունեց ձեզ որնեց ձեզ որնեց ձեզ որնեց ձեզ որպէս Իր ընպէս Իր ընպէս Իր ընպէս Իր ըն----
տատատատանինինինիքին անքին անքին անքին անդամ, եւ այդամ, եւ այդամ, եւ այդամ, եւ այսուսուսուսուհեհեհեհետեւ ատեւ ատեւ ատեւ այդ տույդ տույդ տույդ տունով պինով պինով պինով պիտի ապտի ապտի ապտի ապրիքրիքրիքրիք::::    

բ.բ.բ.բ.----    Մեր երկՄեր երկՄեր երկՄեր երկրորդ խնդրանրորդ խնդրանրորդ խնդրանրորդ խնդրանքը, եւ երկքը, եւ երկքը, եւ երկքը, եւ երկրորդ կապրորդ կապրորդ կապրորդ կապուաուաուաուածուծուծուծութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’երերերեր----
թայ այս տան,թայ այս տան,թայ այս տան,թայ այս տան,----    որ Ասոր Ասոր Ասոր Աստուտուտուտուծոյ տունն էծոյ տունն էծոյ տունն էծոյ տունն է    դարձդարձդարձդարձեալ, վաեալ, վաեալ, վաեալ, վանանանանական ու վարկան ու վարկան ու վարկան ու վարչաչաչաչա----
կան այս կեդկան այս կեդկան այս կեդկան այս կեդրորորորոնին՝ Կանին՝ Կանին՝ Կանին՝ Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսասասասարարարարանին,նին,նին,նին,    այս Վանայս Վանայս Վանայս Վանքինքինքինքին::::    

Այդ տուԱյդ տուԱյդ տուԱյդ տունին մէջ գիտնին մէջ գիտնին մէջ գիտնին մէջ գիտցէք որ դուք պիցէք որ դուք պիցէք որ դուք պիցէք որ դուք պիտի ապտի ապտի ապտի ապրիք որիք որիք որիք որորորորոշաշաշաշակի կերկի կերկի կերկի կերպով պով պով պով 
մըմըմըմը::::    ԶաԶաԶաԶա´́́́յն պիյն պիյն պիյն պիտի դատի դատի դատի դաւաւաւաւանիք իբնիք իբնիք իբնիք իբրեւ տուն, եւ ձեր կեանրեւ տուն, եւ ձեր կեանրեւ տուն, եւ ձեր կեանրեւ տուն, եւ ձեր կեանքի բոքի բոքի բոքի բոլոր օրելոր օրելոր օրելոր օրերը րը րը րը 
պիպիպիպիտի ապտի ապտի ապտի ապրիք այսրիք այսրիք այսրիք այստեղ, այս Վանտեղ, այս Վանտեղ, այս Վանտեղ, այս Վանքին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    ԺաԺաԺաԺամամամամանանանանակակակակաւոր կերւոր կերւոր կերւոր կերպով, պով, պով, պով, 
ՀայՀայՀայՀայրարարարապեպեպեպետատատատական տնօկան տնօկան տնօկան տնօրիրիրիրինունունունումով եւ առամով եւ առամով եւ առամով եւ առաքեքեքեքելոլոլոլութեան կութեան կութեան կութեան կոչով դուք կրնայ չով դուք կրնայ չով դուք կրնայ չով դուք կրնայ 
ըլըլըլըլլալ որ երլալ որ երլալ որ երլալ որ երթաք տարթաք տարթաք տարթաք տարբեր աշբեր աշբեր աշբեր աշխարհխարհխարհխարհներ, ներ, ներ, ներ, տարտարտարտարբեր պաշբեր պաշբեր պաշբեր պաշտօնտօնտօնտօններ վաներ վաներ վաներ վարերերերելու լու լու լու 
հահահահամար, բայց այդ բոմար, բայց այդ բոմար, բայց այդ բոմար, բայց այդ բոլոլոլոլորէն ետք դարձրէն ետք դարձրէն ետք դարձրէն ետք դարձեալ եւ դարձեալ եւ դարձեալ եւ դարձեալ եւ դարձեալ պիեալ պիեալ պիեալ պիտի վետի վետի վետի վերարարարադառդառդառդառ----
նաք այսնաք այսնաք այսնաք այստեղ, որովտեղ, որովտեղ, որովտեղ, որովհեհեհեհետեւ հոս է ընդտեւ հոս է ընդտեւ հոս է ընդտեւ հոս է ընդմիշտ ձեր տումիշտ ձեր տումիշտ ձեր տումիշտ ձեր տունընընընը::::    Ձեր մէջ արՁեր մէջ արՁեր մէջ արՁեր մէջ արմամամամա----
տատատատաւորւորւորւորուած պէտք է ըլուած պէտք է ըլուած պէտք է ըլուած պէտք է ըլլայ այս գալայ այս գալայ այս գալայ այս գաղաղաղաղափափափափարը. չճանչրը. չճանչրը. չճանչրը. չճանչնանանանա´́́́լ այլ այլ այլ այլեւս ուլեւս ուլեւս ուլեւս ուրիշ րիշ րիշ րիշ 
տուն, չճանչտուն, չճանչտուն, չճանչտուն, չճանչնանանանա´́́́լ այլ այլ այլ այլեւլեւլեւլեւս ուս ուս ուս ուրիշ յարկ, եթէ ոչ՝ այն տուրիշ յարկ, եթէ ոչ՝ այն տուրիշ յարկ, եթէ ոչ՝ այն տուրիշ յարկ, եթէ ոչ՝ այն տունը որ Ասնը որ Ասնը որ Ասնը որ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
տունն է եւ մեր ժոտունն է եւ մեր ժոտունն է եւ մեր ժոտունն է եւ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին տուդին տուդին տուդին տունը մինը մինը մինը միաաաաժաժաժաժամամամամանակ՝ հոնակ՝ հոնակ՝ հոնակ՝ հոգեգեգեգեւոր, ազւոր, ազւոր, ազւոր, ազգագագագային, յին, յին, յին, 
մշամշամշամշակուկուկուկութաթաթաթային իր բոյին իր բոյին իր բոյին իր բոլոր հասլոր հասլոր հասլոր հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներովրովրովրով::::    

գ.գ.գ.գ.----    Մեր երՄեր երՄեր երՄեր երրորդ խնդրարորդ խնդրարորդ խնդրարորդ խնդրանքը, եւ երնքը, եւ երնքը, եւ երնքը, եւ երրորդ կապրորդ կապրորդ կապրորդ կապուաուաուաուածուծուծուծութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’երերերերթայ թայ թայ թայ 
այն մեծ տանայն մեծ տանայն մեծ տանայն մեծ տան----    որ որ որ որ դարձդարձդարձդարձեալ Ասեալ Ասեալ Ասեալ Աստուտուտուտուծոյ տուծոյ տուծոյ տուծոյ տունը եւ Ասնը եւ Ասնը եւ Ասնը եւ Աստուտուտուտուծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժոծոյ ժողողողողովուրդն վուրդն վուրդն վուրդն 
էէէէ----    ՄեՄեՄեՄեծի Տաննծի Տաննծի Տաննծի Տանն    ԿիԿիԿիԿիլիկլիկլիկլիկիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսուսուսուսութեան եւ անոր ծաթեան եւ անոր ծաթեան եւ անոր ծաթեան եւ անոր ծառառառառայույույույութեան թեան թեան թեան 
աշաշաշաշխարխարխարխարհահահահատատատատարած անրած անրած անրած անդասդասդասդաստատատատանիննիննիննին::::    

ԱռաԱռաԱռաԱռաւել ընւել ընւել ընւել ընդարդարդարդարձակ իր սահձակ իր սահձակ իր սահձակ իր սահմամամամանին մէջ, Ասնին մէջ, Ասնին մէջ, Ասնին մէջ, Աստուտուտուտուծոյ այն տուծոյ այն տուծոյ այն տուծոյ այն տունը որուն նը որուն նը որուն նը որուն 
մէջ մնալ փամէջ մնալ փամէջ մնալ փամէջ մնալ փափափափափաքեքեքեքեցաք եւ ուխցաք եւ ուխցաք եւ ուխցաք եւ ուխտետետետեցիքցիքցիքցիք, , , , ընընընընդարդարդարդարձաձաձաձակակակակագոյն հասգոյն հասգոյն հասգոյն հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղու----
թեամբ՝ Հաթեամբ՝ Հաթեամբ՝ Հաթեամբ՝ Հայասյասյասյաստանտանտանտանեայց Առաեայց Առաեայց Առաեայց Առաքեքեքեքելալալալական Եկեկան Եկեկան Եկեկան Եկեղեղեղեղեցին է, բայց մասցին է, բայց մասցին է, բայց մասցին է, բայց մասնանանանաւուուուորարարարա----
բար Մեբար Մեբար Մեբար Մեծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կիծի Տանն Կիլիկլիկլիկլիկիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաիոյ Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսուսուսուսութիւնը՝ իր աշթիւնը՝ իր աշթիւնը՝ իր աշթիւնը՝ իր աշխարխարխարխարհահահահածածածածաւալ ւալ ւալ ւալ 
գորգորգորգործուծուծուծունէնէնէնէուուուութեամբ եւ առաթեամբ եւ առաթեամբ եւ առաթեամբ եւ առաքեքեքեքելուլուլուլութեամթեամթեամթեամբը, այն բոբը, այն բոբը, այն բոբը, այն բոլոր անլոր անլոր անլոր անդասդասդասդաստանտանտանտաննենենեներով րով րով րով 
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որոնք մեր դիորոնք մեր դիորոնք մեր դիորոնք մեր դիմաց կը բացմաց կը բացմաց կը բացմաց կը բացուին, եւ ուր, ինչուին, եւ ուր, ինչուին, եւ ուր, ինչուին, եւ ուր, ինչպէս ակպէս ակպէս ակպէս ակնարնարնարնարկեկեկեկեցի, վացի, վացի, վացի, վաղը դուք ղը դուք ղը դուք ղը դուք 
պիպիպիպիտի գաք ձեր քրտինտի գաք ձեր քրտինտի գաք ձեր քրտինտի գաք ձեր քրտինքը, աշքը, աշքը, աշքը, աշխախախախատանտանտանտանքի ձեր բաքի ձեր բաքի ձեր բաքի ձեր բաժիժիժիժինը բենը բենը բենը բերերերերելու, որլու, որլու, որլու, որպէսպէսպէսպէսզի զի զի զի 
իբիբիբիբրեւ բարեւ բարեւ բարեւ բարի սերմրի սերմրի սերմրի սերմնանանանացան՝ Ասցան՝ Ասցան՝ Ասցան՝ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը սերքը սերքը սերքը սերմամամամանէք եւ նանէք եւ նանէք եւ նանէք եւ նաեւ հնձէք եւ հնձէք եւ հնձէք եւ հնձէք 
զայն, եւ մթեզայն, եւ մթեզայն, եւ մթեզայն, եւ մթերէք Ասրէք Ասրէք Ասրէք Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ համարմարմարմար::::    

Այս եռԱյս եռԱյս եռԱյս եռեակ հասեակ հասեակ հասեակ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն մէջ գիտրուն մէջ գիտրուն մէջ գիտրուն մէջ գիտցէցէցէցէ´́́́ք, սիք, սիք, սիք, սիրերերերելիլիլիլիներ, ներ, ներ, ներ, 
տուտուտուտունի մը մանի մը մանի մը մանի մը մասին մտասին մտասին մտասին մտածել այնծել այնծել այնծել այնպէս՝ որ անիպէս՝ որ անիպէս՝ որ անիպէս՝ որ անիկա ձեկա ձեկա ձեկա ձեզի հազի հազի հազի համար չըլմար չըլմար չըլմար չըլլայ լայ լայ լայ 
պարպարպարպարզազազազապէս կեպէս կեպէս կեպէս կեցուցուցուցութեան վայրթեան վայրթեան վայրթեան վայր::::    ԱյսԱյսԱյսԱյստեղ ժատեղ ժատեղ ժատեղ ժամամամամանանանանակակակակաւոր բնաւոր բնաւոր բնաւոր բնակուկուկուկութիւն մը թիւն մը թիւն մը թիւն մը 
չէ միայն մեչէ միայն մեչէ միայն մեչէ միայն մեզի հազի հազի հազի համար, անիմար, անիմար, անիմար, անիկա երկկա երկկա երկկա երկրորրորրորրորդադադադական եւ պարկան եւ պարկան եւ պարկան եւ պարզազազազապէս նիւպէս նիւպէս նիւպէս նիւթաթաթաթա----
կան յարկ մկան յարկ մկան յարկ մկան յարկ մը չէ մեը չէ մեը չէ մեը չէ մեզի հազի հազի հազի համար, այլ՝ մար, այլ՝ մար, այլ՝ մար, այլ՝ ,,,,տունտունտունտուն» » » » հասհասհասհասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնը կը նշաթիւնը կը նշաթիւնը կը նշաթիւնը կը նշա----
նանանանակէ ինքկէ ինքկէ ինքկէ ինքզինք ամզինք ամզինք ամզինք ամբողբողբողբողջուջուջուջութեամբ կաթեամբ կաթեամբ կաթեամբ կապել անոր. կապ, անպել անոր. կապ, անպել անոր. կապ, անպել անոր. կապ, անմիմիմիմիջաջաջաջական սերկան սերկան սերկան սեր----
տուտուտուտութիւն եւ մտերթիւն եւ մտերթիւն եւ մտերթիւն եւ մտերմումումումութիւն կը նշաթիւն կը նշաթիւն կը նշաթիւն կը նշանանանանակէ անիկէ անիկէ անիկէ անիկա, եւ դուք այդ երեք կա, եւ դուք այդ երեք կա, եւ դուք այդ երեք կա, եւ դուք այդ երեք 
իմաստիմաստիմաստիմաստնենենեներով ալ ձեր մտերրով ալ ձեր մտերրով ալ ձեր մտերրով ալ ձեր մտերմումումումութիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիտի ապտի ապտի ապտի ապրիք այս տուրիք այս տուրիք այս տուրիք այս տունին մէջնին մէջնին մէջնին մէջ::::    
ԱնԱնԱնԱնոր մաոր մաոր մաոր մասին պիսին պիսին պիսին պիտի խորտի խորտի խորտի խորհիք, անոր մահիք, անոր մահիք, անոր մահիք, անոր մասին պիսին պիսին պիսին պիտի ծրագտի ծրագտի ծրագտի ծրագրէք եւ անոր րէք եւ անոր րէք եւ անոր րէք եւ անոր 
հահահահամար պիմար պիմար պիմար պիտի գորտի գորտի գորտի գործէք այնծէք այնծէք այնծէք այնպէս, որ անիպէս, որ անիպէս, որ անիպէս, որ անիկա ձեզկա ձեզկա ձեզկա ձեզմէ դուրս՝ խորթ, օտար մէ դուրս՝ խորթ, օտար մէ դուրս՝ խորթ, օտար մէ դուրս՝ խորթ, օտար 
վայր մը չնկատվայր մը չնկատվայր մը չնկատվայր մը չնկատուի, այլ ճիշդ Քրիսուի, այլ ճիշդ Քրիսուի, այլ ճիշդ Քրիսուի, այլ ճիշդ Քրիստոտոտոտոսասասասական, Աստկան, Աստկան, Աստկան, Աստուաուաուաուածաշնծաշնծաշնծաշնչաչաչաչական բական բական բական բա----
ցատցատցատցատրուրուրուրութեան եւ պատթեան եւ պատթեան եւ պատթեան եւ պատկեկեկեկերին օրիրին օրիրին օրիրին օրինանանանակով՝ ինչկով՝ ինչկով՝ ինչկով՝ ինչպէս որ պիպէս որ պիպէս որ պիպէս որ պիտի մտատի մտատի մտատի մտածէծէծէծէիիիիք ք ք ք 
ձեր անձեր անձեր անձեր անձեձեձեձերուն մարուն մարուն մարուն մասին, այնսին, այնսին, այնսին, այնպէս պիպէս պիպէս պիպէս պիտի մտատի մտատի մտատի մտածէք այս տուծէք այս տուծէք այս տուծէք այս տունին եւ այս տունին եւ այս տունին եւ այս տունին եւ այս տու----
նը կազնը կազնը կազնը կազմող ամմող ամմող ամմող ամբողջ ընբողջ ընբողջ ընբողջ ընտատատատանինինինիքին մաքին մաքին մաքին մասինսինսինսին::::    

ՄինՄինՄինՄինչեւ հիչեւ հիչեւ հիչեւ հիմա առանմա առանմա առանմա առանձին անձին անձին անձին անհատհատհատհատներ էիք դուք, առանձներ էիք դուք, առանձներ էիք դուք, առանձներ էիք դուք, առանձնանանանական կերկան կերկան կերկան կեր----
պով ապպով ապպով ապպով ապրողրողրողրող::::    ԱյԱյԱյԱյսուսուսուսուհեհեհեհետեւ կը դառտեւ կը դառտեւ կը դառտեւ կը դառնաք նաք նաք նաք ,,,,ՄիՄիՄիՄիաաաաբանբանբանբան», », », », անանանանդամդամդամդամներ այն եղներ այն եղներ այն եղներ այն եղ----
բայբայբայբայրուրուրուրութեան,թեան,թեան,թեան,        որ որ որ որ կը կոչկը կոչկը կոչկը կոչուի ուի ուի ուի ,,,,ՄիՄիՄիՄիաաաաբաբաբաբանունունունութիւնթիւնթիւնթիւն»»»»::::    ԱյԱյԱյԱյսուսուսուսուհեհեհեհետեւ դուք պիտեւ դուք պիտեւ դուք պիտեւ դուք պիտի տի տի տի 
ապապապապրիք ու գորրիք ու գորրիք ու գորրիք ու գործէք իբծէք իբծէք իբծէք իբրեւ ամրեւ ամրեւ ամրեւ ամբողբողբողբողջի մը մաս, եւ ոջի մը մաս, եւ ոջի մը մաս, եւ ոջի մը մաս, եւ ո´́́́չ իբչ իբչ իբչ իբրեւ անրեւ անրեւ անրեւ անջատ միջատ միջատ միջատ միաաաա----
ւորւորւորւոր::::    Այժմ կու գաք միԱյժմ կու գաք միԱյժմ կու գաք միԱյժմ կու գաք միաաաաբաբաբաբանունունունութեան մը զիթեան մը զիթեան մը զիթեան մը զինուորնուորնուորնուորեալեալեալեալ    անանանանդամդամդամդամնենենեները ըլրը ըլրը ըլրը ըլլալալալա----
լուլուլուլու::::    ՄեՄեՄեՄեզի հազի հազի հազի համար թիւեր չէմար թիւեր չէմար թիւեր չէմար թիւեր չէ´́́́ք միայն, սիք միայն, սիք միայն, սիք միայն, սիրերերերելիլիլիլիներ, եղող թիւեներ, եղող թիւեներ, եղող թիւեներ, եղող թիւերրրրուն վրայ ուն վրայ ուն վրայ ուն վրայ 
գուգուգուգումարմարմարմարուած թիւ մը պիուած թիւ մը պիուած թիւ մը պիուած թիւ մը պիտի չըլտի չըլտի չըլտի չըլլալալալա´́́́ք, այլ մեք, այլ մեք, այլ մեք, այլ մեզի հազի հազի հազի համար պիմար պիմար պիմար պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլաք մեր լաք մեր լաք մեր լաք մեր 
մտքին, մեր սրտին բացմտքին, մեր սրտին բացմտքին, մեր սրտին բացմտքին, մեր սրտին բացուած եղուած եղուած եղուած եղբայրբայրբայրբայրներներներներ::::    ՁեՁեՁեՁեզի հազի հազի հազի համար իբմար իբմար իբմար իբրեւ հարեւ հարեւ հարեւ հարարարարա----
զատ պիզատ պիզատ պիզատ պիտի մտատի մտատի մտատի մտածենք մենք,ծենք մենք,ծենք մենք,ծենք մենք,    ինչինչինչինչպէս դուք նոյն հապէս դուք նոյն հապէս դուք նոյն հապէս դուք նոյն հարարարարազազազազատուտուտուտութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
պէտք է մտապէտք է մտապէտք է մտապէտք է մտածէք ձեր բոծէք ձեր բոծէք ձեր բոծէք ձեր բոլոր եղլոր եղլոր եղլոր եղբայրբայրբայրբայրնենենեներուն մարուն մարուն մարուն մասին, սին, սին, սին, որոնք այս Միորոնք այս Միորոնք այս Միորոնք այս Միաաաաբաբաբաբա----
նունունունութիւնը կը կազթիւնը կը կազթիւնը կը կազթիւնը կը կազմեն, որովմեն, որովմեն, որովմեն, որովհեհեհեհետեւ Միտեւ Միտեւ Միտեւ Միաաաաբաբաբաբանունունունութիթիթիթի´́́́ւն կը նշաւն կը նշաւն կը նշաւն կը նշանանանանակէ նոյկէ նոյկէ նոյկէ նոյ----
նինքն մէնինքն մէնինքն մէնինքն մէ´́́́կ խօսք, մէկ միտք, մէկ մտակ խօսք, մէկ միտք, մէկ մտակ խօսք, մէկ միտք, մէկ մտակ խօսք, մէկ միտք, մէկ մտածում, մէկ սիրտ, մէկ կամք, մէկ ծում, մէկ սիրտ, մէկ կամք, մէկ ծում, մէկ սիրտ, մէկ կամք, մէկ ծում, մէկ սիրտ, մէկ կամք, մէկ 
հոհոհոհոգի եւ այդ բոգի եւ այդ բոգի եւ այդ բոգի եւ այդ բոլոլոլոլորը՝ միրը՝ միրը՝ միրը՝ միակ ազակ ազակ ազակ ազգի մը եւ միգի մը եւ միգի մը եւ միգի մը եւ միակ եկեակ եկեակ եկեակ եկեղեցիի մը ծաղեցիի մը ծաղեցիի մը ծաղեցիի մը ծառառառառայույույույու----
թեան մէջ դրուածթեան մէջ դրուածթեան մէջ դրուածթեան մէջ դրուած::::    ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբար բար բար բար ,,,,ՄիՄիՄիՄիաաաաբաբաբաբանունունունութիւնթիւնթիւնթիւն» » » » բաբաբաբառին լիռին լիռին լիռին լիարարարարժէք հասժէք հասժէք հասժէք հաս----
կակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնը եւ հաթիւնը եւ հաթիւնը եւ հաթիւնը եւ համամամամապապապապատաստաստաստասխան խորխան խորխան խորխան խորհոհոհոհողուղուղուղութիւնն ու կեանթիւնն ու կեանթիւնն ու կեանթիւնն ու կեանքը քը քը քը 
պէտք է ուպէտք է ուպէտք է ուպէտք է ունենենենենաքնաքնաքնաք::::    

    
2.2.2.2.----    ՏԻՏԻՏԻՏԻՐՈՋ ՎԱՐՈՋ ՎԱՐՈՋ ՎԱՐՈՋ ՎԱՅԵԼՅԵԼՅԵԼՅԵԼՉՈՒՉՈՒՉՈՒՉՈՒԹԻՒՆԸ ՏԵՍԹԻՒՆԸ ՏԵՍԹԻՒՆԸ ՏԵՍԹԻՒՆԸ ՏԵՍՆԵԼՆԵԼՆԵԼՆԵԼ    
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ԽնդրանԽնդրանԽնդրանԽնդրանքին երկքին երկքին երկքին երկրորդ բարորդ բարորդ բարորդ բաժիժիժիժինը կնը կնը կնը կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ,,,,    ,,,,ՏիՏիՏիՏիրոջ վարոջ վարոջ վարոջ վայելյելյելյելչուչուչուչութիւնը տեսթիւնը տեսթիւնը տեսթիւնը տես----
նելնելնելնել»»»»::::        

ՏեսՏեսՏեսՏեսնել բանել բանել բանել բառը չի նշառը չի նշառը չի նշառը չի նշանանանանակեր պկեր պկեր պկեր պարարարարզազազազապէս հեպէս հեպէս հեպէս հեռուն կեռուն կեռուն կեռուն կենալ եւ դինալ եւ դինալ եւ դինալ եւ դիտելտելտելտել,,,,    
դիդիդիդիտորդտորդտորդտորդնենենեները իրենք մասրը իրենք մասրը իրենք մասրը իրենք մասնանանանակիցկիցկիցկիցներ չեններ չեններ չեններ չեն,,,,    մինչմինչմինչմինչդեռ Սաղդեռ Սաղդեռ Սաղդեռ Սաղմոմոմոմոսասասասագիգիգիգիրը երբ կը րը երբ կը րը երբ կը րը երբ կը 
խօխօխօխօսի Ասսի Ասսի Ասսի Աստուտուտուտուծոյ տան մածոյ տան մածոյ տան մածոյ տան մասին եւ Ասսին եւ Ասսին եւ Ասսին եւ Աստուտուտուտուծոյ տան մէջ Տիծոյ տան մէջ Տիծոյ տան մէջ Տիծոյ տան մէջ Տիրոջ վարոջ վարոջ վարոջ վայելյելյելյելչուչուչուչու----
թիւնը տեսթիւնը տեսթիւնը տեսթիւնը տեսնել կնել կնել կնել կ’’’’ուուուուզէզէզէզէ,,,,    անով կանով կանով կանով կ’’’’արարարարտատատատայայյայյայյայտէ ամտէ ամտէ ամտէ ամբողբողբողբողջաջաջաջական մասկան մասկան մասկան մասնակնակնակնակցուցուցուցու----
թեան իր տրաթեան իր տրաթեան իր տրաթեան իր տրամադմադմադմադրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::        

ՎաՎաՎաՎայելյելյելյելչուչուչուչութիւնը Տիթիւնը Տիթիւնը Տիթիւնը Տիրոջ տան բարոջ տան բարոջ տան բարոջ տան բարերերերեկարկարկարկարգուգուգուգութիւնը եւ կարթիւնը եւ կարթիւնը եւ կարթիւնը եւ կարգագագագաւուուուորումն րումն րումն րումն 
էէէէ::::    ՏեսՏեսՏեսՏեսնել մեր եկենել մեր եկենել մեր եկենել մեր եկեղեղեղեղեցինցինցինցին,,,,    մեր ժոմեր ժոմեր ժոմեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդըդըդըդը,,,,    մեր Կամեր Կամեր Կամեր Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսասասասարարարարանը՝ բանը՝ բանը՝ բանը՝ բա----
րերերերեկարգ ու կարկարգ ու կարկարգ ու կարկարգ ու կարգագագագաւոր, գեւոր, գեւոր, գեւոր, գեղեղեղեղեցիկցիկցիկցիկ,,,,    վավավավայեյեյեյելուչ վիլուչ վիլուչ վիլուչ վիճաճաճաճակի մէջ, առակի մէջ, առակի մէջ, առակի մէջ, առաջին հերջին հերջին հերջին հեր----
թին կթին կթին կթին կ’’’’ենենենենթադթադթադթադրէ բարձր տեսրէ բարձր տեսրէ բարձր տեսրէ բարձր տեսլալալալական մը ուկան մը ուկան մը ուկան մը ունենենենենալ անոնց մանալ անոնց մանալ անոնց մանալ անոնց մասինսինսինսին::::    Ով որ իր Ով որ իր Ով որ իր Ով որ իր 
հայհայհայհայեացեացեացեացքը միայն իր եսին եւ նիւքը միայն իր եսին եւ նիւքը միայն իր եսին եւ նիւքը միայն իր եսին եւ նիւթաթաթաթական շական շական շական շահեհեհեհերուն կրուն կրուն կրուն կ’’’’ուղուղուղուղղէ, չի կրնար ղէ, չի կրնար ղէ, չի կրնար ղէ, չի կրնար 
իր հայիր հայիր հայիր հայեացեացեացեացքը բարձր պաքը բարձր պաքը բարձր պաքը բարձր պահել՝ տեսհել՝ տեսհել՝ տեսհել՝ տեսնենենենելու հալու հալու հալու համար այն բամար այն բամար այն բամար այն բանենենեները, որոնք րը, որոնք րը, որոնք րը, որոնք 
կեանկեանկեանկեանքի մէջ կը կազքի մէջ կը կազքի մէջ կը կազքի մէջ կը կազմեն իսմեն իսմեն իսմեն իսկակակակական եւ գեկան եւ գեկան եւ գեկան եւ գերարարարագոյն արգոյն արգոյն արգոյն արժէքժէքժէքժէքնենենեներըրըրըրը::::    Դուք, սիԴուք, սիԴուք, սիԴուք, սի----
րերերերելիլիլիլինենենեներրրր,,,,    ձեր հայձեր հայձեր հայձեր հայեացեացեացեացքը պաքը պաքը պաքը պահեհեհեհեցէք անացէք անացէք անացէք անաղարտղարտղարտղարտ,,,,    անաանաանաանարատրատրատրատ,,,,    մամամամաքուր եւ քուր եւ քուր եւ քուր եւ 
միշտ բարձր, որմիշտ բարձր, որմիշտ բարձր, որմիշտ բարձր, որպէսպէսպէսպէսզի տեսզի տեսզի տեսզի տեսնէք ձեր ազնէք ձեր ազնէք ձեր ազնէք ձեր ազգինգինգինգին,,,,    ձեր եկեձեր եկեձեր եկեձեր եկեղեցիղեցիղեցիղեցիինինինին,,,,    ձեր Կաձեր Կաձեր Կաձեր Կաթոթոթոթո----
ղիղիղիղիկոկոկոկոսուսուսուսութեանթեանթեանթեան,,,,    ձեր միձեր միձեր միձեր միաաաաբաբաբաբանանանանակից եղկից եղկից եղկից եղբայրբայրբայրբայրնենենեներուն հարուն հարուն հարուն համար այն՝ ինչ որ մար այն՝ ինչ որ մար այն՝ ինչ որ մար այն՝ ինչ որ 
գեգեգեգեղեղեղեղեցիցիցիցիկըկըկըկը,,,,    ազնիւը եւ կաազնիւը եւ կաազնիւը եւ կաազնիւը եւ կատարտարտարտարեալն էեալն էեալն էեալն է::::        

Ապա, այդ բարձր իտԱպա, այդ բարձր իտԱպա, այդ բարձր իտԱպա, այդ բարձր իտէէէէաաաալինլինլինլին,,,,    այդ տեսայդ տեսայդ տեսայդ տեսլալալալակակակականին իրանին իրանին իրանին իրակակակականացնացնացնացման ման ման ման 
հահահահամար դուք եղէք սիմար դուք եղէք սիմար դուք եղէք սիմար դուք եղէք սիրոյ եւ նարոյ եւ նարոյ եւ նարոյ եւ նախանխանխանխանձախնդձախնդձախնդձախնդրուրուրուրութեան կրաթեան կրաթեան կրաթեան կրակով լեցկով լեցկով լեցկով լեցուած ուած ուած ուած 
մարմարմարմարդիկդիկդիկդիկ::::    ՈՈՈՈ´́́́չ մարչ մարչ մարչ մարդիկ որոնք գաղջ տրադիկ որոնք գաղջ տրադիկ որոնք գաղջ տրադիկ որոնք գաղջ տրամադմադմադմադրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւններ ուներ ուներ ուներ ունին եւ նին եւ նին եւ նին եւ 
որոնք ատեորոնք ատեորոնք ատեորոնք ատելի են Ասլի են Ասլի են Ասլի են Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ համար. ոմար. ոմար. ոմար. ո´́́́չ մարչ մարչ մարչ մարդիկ որոնք անդիկ որոնք անդիկ որոնք անդիկ որոնք անտարտարտարտարբեր են բեր են բեր են բեր են 
ուուուուրիշրիշրիշրիշնենենեներունրունրունրուն,,,,    իրենիրենիրենիրենց եղց եղց եղց եղբայրբայրբայրբայրնենենեներուն եւ իրենց տուրուն եւ իրենց տուրուն եւ իրենց տուրուն եւ իրենց տունին հաննին հաննին հաննին հանդէպդէպդէպդէպ,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհե----
տեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստուած կը մերուած կը մերուած կը մերուած կը մերժէժէժէժէ,,,,    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ համար խոմար խոմար խոմար խոտետետետելի են այնլի են այնլի են այնլի են այնպիպիպիպիսիսիսիսինենենեները. րը. րը. րը. 
այլ՝ անայլ՝ անայլ՝ անայլ՝ անտարտարտարտարբեբեբեբերուրուրուրութեթեթեթենէն դուրսնէն դուրսնէն դուրսնէն դուրս,,,,    գաղջ վիգաղջ վիգաղջ վիգաղջ վիճաճաճաճակէն դուրս պէտք է գաքկէն դուրս պէտք է գաքկէն դուրս պէտք է գաքկէն դուրս պէտք է գաք,,,,    
պէտք է հրապէտք է հրապէտք է հրապէտք է հրանաքնաքնաքնաք,,,,    ձեր մէջ կրակ դառձեր մէջ կրակ դառձեր մէջ կրակ դառձեր մէջ կրակ դառնայ նանայ նանայ նանայ նախանխանխանխանձախնդձախնդձախնդձախնդրուրուրուրութիւնը որ թիւնը որ թիւնը որ թիւնը որ 
պիպիպիպիտտտտի ուի ուի ուի ունենենենենաք Ասնաք Ասնաք Ասնաք Աստուտուտուտուծոյ տուծոյ տուծոյ տուծոյ տունին հաննին հաննին հաննին հանդէպ, եւ այդ կրադէպ, եւ այդ կրադէպ, եւ այդ կրադէպ, եւ այդ կրակով պիկով պիկով պիկով պիտի դիտի դիտի դիտի դի----
մամամամաւուուուորէք ձեր առարէք ձեր առարէք ձեր առարէք ձեր առաքեքեքեքելուլուլուլութիւնը, եւ այդ կրաթիւնը, եւ այդ կրաթիւնը, եւ այդ կրաթիւնը, եւ այդ կրակով պիկով պիկով պիկով պիտի աշտի աշտի աշտի աշխախախախատիք ձեր տիք ձեր տիք ձեր տիք ձեր 
կեանկեանկեանկեանքի բոքի բոքի բոքի բոլոր օրելոր օրելոր օրելոր օրերունրունրունրուն::::    

    
3.3.3.3.----    ՀՐԱՀՐԱՀՐԱՀՐԱՄԱՆ ՏԱԼ ՏԻՄԱՆ ՏԱԼ ՏԻՄԱՆ ՏԱԼ ՏԻՄԱՆ ՏԱԼ ՏԻՐՈՋ ՏԱՐՈՋ ՏԱՐՈՋ ՏԱՐՈՋ ՏԱՃԱՃԱՃԱՃԱՐԻՆ ՄԷՋՐԻՆ ՄԷՋՐԻՆ ՄԷՋՐԻՆ ՄԷՋ    
Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, ջոյ, ջոյ, ջոյ, ,,,,ՏիՏիՏիՏիրոջ տանրոջ տանրոջ տանրոջ տան    մէջ հրամէջ հրամէջ հրամէջ հրաման տալ, Ասման տալ, Ասման տալ, Ասման տալ, Աստուտուտուտուծոյ առաջծոյ առաջծոյ առաջծոյ առաջնորնորնորնորդոդոդոդոււււ----

թեամբթեամբթեամբթեամբ»»»»::::    
    
ա.ա.ա.ա.----    Ով որ բան մը չի շիՈվ որ բան մը չի շիՈվ որ բան մը չի շիՈվ որ բան մը չի շիներ, անոր հաներ, անոր հաներ, անոր հաներ, անոր համար չի տքնիր, քրտինք չի մար չի տքնիր, քրտինք չի մար չի տքնիր, քրտինք չի մար չի տքնիր, քրտինք չի 

թաթաթաթափեր եւ իր սրտէն մաս մը չի տար, չիփեր եւ իր սրտէն մաս մը չի տար, չիփեր եւ իր սրտէն մաս մը չի տար, չիփեր եւ իր սրտէն մաս մը չի տար, չի´́́́    կապկապկապկապուիր անորուիր անորուիր անորուիր անոր::::    Եւ ով որ բաԵւ ով որ բաԵւ ով որ բաԵւ ով որ բա----
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նի մը չի կապնի մը չի կապնի մը չի կապնի մը չի կապուիր, չիուիր, չիուիր, չիուիր, չի´́́́    կրնար ինքկրնար ինքկրնար ինքկրնար ինքզինք տէր եւ պազինք տէր եւ պազինք տէր եւ պազինք տէր եւ պատաստաստաստասխախախախանանանանատու տու տու տու 
զգալ անորզգալ անորզգալ անորզգալ անոր::::    ՀրաՀրաՀրաՀրամամամամանանանանատատատատարը իսրը իսրը իսրը իսկակակակական իմասկան իմասկան իմասկան իմաստով տէր չի կրնարտով տէր չի կրնարտով տէր չի կրնարտով տէր չի կրնար    ըլըլըլըլլալ լալ լալ լալ 
իր բաիր բաիր բաիր բանանանանակին, եթէ սիկին, եթէ սիկին, եթէ սիկին, եթէ սիրով կապրով կապրով կապրով կապուած չըլուած չըլուած չըլուած չըլլայ անոր, եւ իր կեանլայ անոր, եւ իր կեանլայ անոր, եւ իր կեանլայ անոր, եւ իր կեանքով ու գորքով ու գորքով ու գորքով ու գոր----
ծով շածով շածով շածով շահած չըլհած չըլհած չըլհած չըլլայ սէլայ սէլայ սէլայ սէրը իր զիրը իր զիրը իր զիրը իր զինուորնուորնուորնուորնենենեներունրունրունրուն::::    Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչու ըսչու ըսչու ըսչու ըսուած է՝ ով ուած է՝ ով ուած է՝ ով ուած է՝ ով 
որ հրաոր հրաոր հրաոր հրամամամամայել կյել կյել կյել կ’’’’ուուուուզէ սորզէ սորզէ սորզէ սորվիլ, նախ պէտք է բավիլ, նախ պէտք է բավիլ, նախ պէտք է բավիլ, նախ պէտք է բացարցարցարցարձակ հնաձակ հնաձակ հնաձակ հնազանզանզանզանդուդուդուդութիւն թիւն թիւն թիւն 
սորսորսորսորվի, ամվի, ամվի, ամվի, ամբողբողբողբողջաջաջաջական նուիկան նուիկան նուիկան նուիրուրուրուրումովմովմովմով    սորսորսորսորվի, ինքվի, ինքվի, ինքվի, ինքնանանանամոմոմոմոռաց ծառաց ծառաց ծառաց ծառառառառայույույույութիւն թիւն թիւն թիւն 
սորսորսորսորվիվիվիվի::::    

բ.բ.բ.բ.----    Ով որ չի գիՈվ որ չի գիՈվ որ չի գիՈվ որ չի գիտեր պատեր պատեր պատեր պատաստաստաստասխախախախանանանանատու ըլտու ըլտու ըլտու ըլլալ, չի կրնար երլալ, չի կրնար երլալ, չի կրնար երլալ, չի կրնար երբեք բեք բեք բեք 
հրահրահրահրամամամամայել, չի կրնար երյել, չի կրնար երյել, չի կրնար երյել, չի կրնար երբեք տէր ըլբեք տէր ըլբեք տէր ըլբեք տէր ըլլալլալլալլալ::::    ԱմԱմԱմԱմբողբողբողբողջաջաջաջական մասկան մասկան մասկան մասնակնակնակնակցուցուցուցութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
պայպայպայպայման է պաման է պաման է պաման է պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութեան, եւ ատիթեան, եւ ատիթեան, եւ ատիթեան, եւ ատիկա յակա յակա յակա յատուկ է ոտուկ է ոտուկ է ոտուկ է ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
վարձվարձվարձվարձկակակականին, այնին, այնին, այնին, այլ անոր՝ որ գորլ անոր՝ որ գորլ անոր՝ որ գորլ անոր՝ որ գործին տէծին տէծին տէծին տէրը կը զգայ ինքրը կը զգայ ինքրը կը զգայ ինքրը կը զգայ ինքզինքզինքզինքզինք::::    Ով որ տիՈվ որ տիՈվ որ տիՈվ որ տի----
րուրուրուրութիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’ուուուուզէ ընել՝ պէտք է նախ ամզէ ընել՝ պէտք է նախ ամզէ ընել՝ պէտք է նախ ամզէ ընել՝ պէտք է նախ ամբողբողբողբողջաջաջաջական յանձկան յանձկան յանձկան յանձնանանանառուռուռուռութիւնը եւ թիւնը եւ թիւնը եւ թիւնը եւ 
պապապապատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութիւնը առթիւնը առթիւնը առթիւնը առնէ իր գորնէ իր գորնէ իր գորնէ իր գործին, ամծին, ամծին, ամծին, ամբողբողբողբողջաջաջաջական կերկան կերկան կերկան կերպով պով պով պով 
նուիրնուիրնուիրնուիրուի իր գորուի իր գորուի իր գորուի իր գործին, եւ ամծին, եւ ամծին, եւ ամծին, եւ ամբողբողբողբողջաջաջաջական հնական հնական հնական հնազանզանզանզանդուդուդուդութեամբ նուիրթեամբ նուիրթեամբ նուիրթեամբ նուիրուի բոուի բոուի բոուի բո----
լոր անոնց, որոնք այժմ իր առաջլոր անոնց, որոնք այժմ իր առաջլոր անոնց, որոնք այժմ իր առաջլոր անոնց, որոնք այժմ իր առաջնորդնորդնորդնորդներն են, որներն են, որներն են, որներն են, որպէսպէսպէսպէսզի այդ առաջզի այդ առաջզի այդ առաջզի այդ առաջնորնորնորնոր----
դուդուդուդութեան տակ դաստթեան տակ դաստթեան տակ դաստթեան տակ դաստիիիիաաաարակրակրակրակուի, աճի, մեծուի, աճի, մեծուի, աճի, մեծուի, աճի, մեծնայ եւ հանայ եւ հանայ եւ հանայ եւ հասունսունսունսուննայ, միննայ, միննայ, միննայ, մինչեւ չեւ չեւ չեւ 
գայ ժագայ ժագայ ժագայ ժամամամամանանանանակը երբ ինք կակը երբ ինք կակը երբ ինք կակը երբ ինք կարերերերենայ տէր կանգնայ տէր կանգնայ տէր կանգնայ տէր կանգնիլ իրեն վստահնիլ իրեն վստահնիլ իրեն վստահնիլ իրեն վստահուած դեուած դեուած դեուած դե----
րինրինրինրին::::    Ո՞վ է այն զօՈ՞վ է այն զօՈ՞վ է այն զօՈ՞վ է այն զօրարարարավավավավարը որ երրը որ երրը որ երրը որ երբեք սորբեք սորբեք սորբեք սորված չըլված չըլված չըլված չըլլայ հնլայ հնլայ հնլայ հնաաաազանզանզանզանդիլ ուդիլ ուդիլ ուդիլ ուրիշ րիշ րիշ րիշ 
զօզօզօզօրարարարավավավավարի մը ձեռրի մը ձեռրի մը ձեռրի մը ձեռքին տակ եւ յանքին տակ եւ յանքին տակ եւ յանքին տակ եւ յանկարծ իրեն տրուի ղեկարծ իրեն տրուի ղեկարծ իրեն տրուի ղեկարծ իրեն տրուի ղեկակակակավավավավարուրուրուրութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
ամամամամբողջ բաբողջ բաբողջ բաբողջ բանանանանակի մըկի մըկի մըկի մը::::    Ամէն մէԱմէն մէԱմէն մէԱմէն մէկը իր ծակը իր ծակը իր ծակը իր ծառառառառայույույույութիւնը կը սկսի իբթիւնը կը սկսի իբթիւնը կը սկսի իբթիւնը կը սկսի իբրեւ հարեւ հարեւ հարեւ հա----
մեստ զիմեստ զիմեստ զիմեստ զինուոր մը, եւ իբնուոր մը, եւ իբնուոր մը, եւ իբնուոր մը, եւ իբրեւ հարեւ հարեւ հարեւ համեստ զիմեստ զիմեստ զիմեստ զինուոր՝ յանձն կնուոր՝ յանձն կնուոր՝ յանձն կնուոր՝ յանձն կ’’’’առառառառնէ ծանէ ծանէ ծանէ ծառառառառայույույույու----
թեան ամեթեան ամեթեան ամեթեան ամենէն ծանր տենէն ծանր տենէն ծանր տենէն ծանր տեսակսակսակսակնենենեները,րը,րը,րը,    միշտ սրտի ամեմիշտ սրտի ամեմիշտ սրտի ամեմիշտ սրտի ամենայն յօնայն յօնայն յօնայն յօժաժաժաժարարարարակակակակամումումումու----
թեամբ եւ պատթեամբ եւ պատթեամբ եւ պատթեամբ եւ պատրասրասրասրաստատատատակակակակամումումումութեամբ, չնաթեամբ, չնաթեամբ, չնաթեամբ, չնայեյեյեյելով թէ իրեն տրուած պաշլով թէ իրեն տրուած պաշլով թէ իրեն տրուած պաշլով թէ իրեն տրուած պաշ----
տօտօտօտօնը աննը աննը աննը անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն մարրէն մարրէն մարրէն մարդոց աչդոց աչդոց աչդոց աչքին զինք կը փաքին զինք կը փաքին զինք կը փաքին զինք կը փառառառառաւուուուորէ թէ ոչրէ թէ ոչրէ թէ ոչրէ թէ ոչ::::    Ամէն Ամէն Ամէն Ամէն 
մարդ ինքն է որ իր պաշմարդ ինքն է որ իր պաշմարդ ինքն է որ իր պաշմարդ ինքն է որ իր պաշտօտօտօտօնը կը փանը կը փանը կը փանը կը փառառառառաւուուուորէ, որրէ, որրէ, որրէ, որքան ալ հաքան ալ հաքան ալ հաքան ալ համեստ, որմեստ, որմեստ, որմեստ, որ----
քան ալ փոքր, որքան ալ փոքր, որքան ալ փոքր, որքան ալ փոքր, որքան քան քան քան ալ ալ ալ ալ ,,,,անարգանարգանարգանարգ» » » » ըլլայ իր պաշըլլայ իր պաշըլլայ իր պաշըլլայ իր պաշտօտօտօտօնընընընը::::    ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ անարգ յ անարգ յ անարգ յ անարգ 
պաշպաշպաշպաշտօն, բայց կայ անարգ մարդ՝ որ իր պաշտօն, բայց կայ անարգ մարդ՝ որ իր պաշտօն, բայց կայ անարգ մարդ՝ որ իր պաշտօն, բայց կայ անարգ մարդ՝ որ իր պաշտօտօտօտօնը իր ձեռնը իր ձեռնը իր ձեռնը իր ձեռքով կքով կքով կքով կ’’’’անարանարանարանար----
գէգէգէգէ::::    Ես կԵս կԵս կԵս կ’’’’ուուուուզեմ եւ կը մաղզեմ եւ կը մաղզեմ եւ կը մաղզեմ եւ կը մաղթեմ որ դուք ալ ըլթեմ որ դուք ալ ըլթեմ որ դուք ալ ըլթեմ որ դուք ալ ըլլաք անլաք անլաք անլաք անձեր, որոնք իրենց ձեր, որոնք իրենց ձեր, որոնք իրենց ձեր, որոնք իրենց 
տրուած ամետրուած ամետրուած ամետրուած ամենէն հանէն հանէն հանէն համեստ եւ փոքր պաշմեստ եւ փոքր պաշմեստ եւ փոքր պաշմեստ եւ փոքր պաշտօնտօնտօնտօննենենեները գիրը գիրը գիրը գիտեն կատեն կատեն կատեն կարերերերեւուուուորարարարա----
գոյն աչգոյն աչգոյն աչգոյն աչքով դիքով դիքով դիքով դիտետետետել եւ զայն մեծցլ եւ զայն մեծցլ եւ զայն մեծցլ եւ զայն մեծցնել իրենց ամնել իրենց ամնել իրենց ամնել իրենց ամբողբողբողբողջանջանջանջանուէր ծաուէր ծաուէր ծաուէր ծառառառառայույույույու----
թեամթեամթեամթեամբը եւ իրենց բեբը եւ իրենց բեբը եւ իրենց բեբը եւ իրենց բերած նպասրած նպասրած նպասրած նպաստոտոտոտովըվըվըվը::::    

գ.գ.գ.գ.----    Բայց յիԲայց յիԲայց յիԲայց յիշենք նաշենք նաշենք նաշենք նաեւ, որ Ասեւ, որ Ասեւ, որ Ասեւ, որ Աստուտուտուտուծոյ գործոյ գործոյ գործոյ գործին պածին պածին պածին պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուու----
թիւնը տաթիւնը տաթիւնը տաթիւնը տանիլ կանիլ կանիլ կանիլ կարերերերելի չէլի չէլի չէլի չէ´́́́    առանց Ասառանց Ասառանց Ասառանց Աստուտուտուտուծոյ առաջծոյ առաջծոյ առաջծոյ առաջնորնորնորնորդուդուդուդութեանթեանթեանթեան::::    ԱռաջԱռաջԱռաջԱռաջ----
նորդնորդնորդնորդուիլ՝ուիլ՝ուիլ՝ուիլ՝    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքով, Ասքով, Ասքով, Ասքով, Աստուտուտուտուծոյ յայտծոյ յայտծոյ յայտծոյ յայտնունունունութեամբ, որուն հաթեամբ, որուն հաթեամբ, որուն հաթեամբ, որուն համար մար մար մար 
անհանհանհանհրարարարաժեշտ է բաժեշտ է բաժեշտ է բաժեշտ է բա´́́́ց պաց պաց պաց պահել ականջհել ականջհել ականջհել ականջնենենեները Ասրը Ասրը Ասրը Աստուտուտուտուծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայնին ու խօսնին ու խօսնին ու խօսնին ու խօսքին, քին, քին, քին, 
եւ զգաստ մնալ, որեւ զգաստ մնալ, որեւ զգաստ մնալ, որեւ զգաստ մնալ, որպէսպէսպէսպէսզի աշզի աշզի աշզի աշխարխարխարխարհը իր աղհը իր աղհը իր աղհը իր աղմումումումուկով եւ իր ձայկով եւ իր ձայկով եւ իր ձայկով եւ իր ձայնով նով նով նով 
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չխլացչխլացչխլացչխլացնէ Ասնէ Ասնէ Ասնէ Աստուտուտուտուծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայնը, մեզ ձգենը, մեզ ձգենը, մեզ ձգենը, մեզ ձգելով առանց Ասլով առանց Ասլով առանց Ասլով առանց Աստուտուտուտուծոյ առաջծոյ առաջծոյ առաջծոյ առաջնորնորնորնորդուդուդուդու----
թեանթեանթեանթեան::::    ՅիՅիՅիՅիշեշեշեշեցէցէցէցէ´́́́ք Սաք Սաք Սաք Սաւոււոււոււուղի օրիղի օրիղի օրիղի օրինանանանակըկըկըկը::::    

    
ՄԱՂՄԱՂՄԱՂՄԱՂԹԱՆՔԹԱՆՔԹԱՆՔԹԱՆՔ    
Այս պաԱյս պաԱյս պաԱյս պահուն դուք ամհուն դուք ամհուն դուք ամհուն դուք ամբողբողբողբողջաջաջաջական երազ էք ու խանկան երազ էք ու խանկան երազ էք ու խանկան երազ էք ու խանդադադադավավավավառուռուռուռութիւն, թիւն, թիւն, թիւն, 

ամամամամբողբողբողբողջաջաջաջական եռանդ էք ու երիկան եռանդ էք ու երիկան եռանդ էք ու երիկան եռանդ էք ու երիտատատատասարսարսարսարդադադադական կոկան կոկան կոկան կորովրովրովրով::::    Ձեր սիրՁեր սիրՁեր սիրՁեր սիրտետետետերը կը րը կը րը կը րը կը 
թրթռան գորթրթռան գորթրթռան գորթրթռան գործի ընծի ընծի ընծի ընդարդարդարդարձակ դաշձակ դաշձակ դաշձակ դաշտին ու լայն կատին ու լայն կատին ու լայն կատին ու լայն կարերերերելիուլիուլիուլիութեանց դիթեանց դիթեանց դիթեանց դիմաց մաց մաց մաց 
որոնց կորոնց կորոնց կորոնց կ’’’’ուուուուզէ նետզէ նետզէ նետզէ նետուիլ վայրկուիլ վայրկուիլ վայրկուիլ վայրկեանեանեանեան    առաջառաջառաջառաջ::::    

Ես միայն կԵս միայն կԵս միայն կԵս միայն կ’’’’աղօաղօաղօաղօթեմ որ Աստթեմ որ Աստթեմ որ Աստթեմ որ Աստուած անուած անուած անուած անմեռ պամեռ պամեռ պամեռ պահէ ձեր երազհէ ձեր երազհէ ձեր երազհէ ձեր երազնենենեները,րը,րը,րը,    
անանանանմար՝ ձեր խանմար՝ ձեր խանմար՝ ձեր խանմար՝ ձեր խանդադադադավավավավառուռուռուռութեան բորբ կրաթեան բորբ կրաթեան բորբ կրաթեան բորբ կրակը, միշտ բարձր պակը, միշտ բարձր պակը, միշտ բարձր պակը, միշտ բարձր պահէ ձեր հէ ձեր հէ ձեր հէ ձեր 
եռանեռանեռանեռանդը՝ եւ անդը՝ եւ անդը՝ եւ անդը՝ եւ անկոտկոտկոտկոտրում՝րում՝րում՝րում՝    ձեր կոձեր կոձեր կոձեր կորորորորովըվըվըվը::::    Բայց կԲայց կԲայց կԲայց կ’’’’ուուուուզեմ նազեմ նազեմ նազեմ նաեւ ըսել, ու պէտք եւ ըսել, ու պէտք եւ ըսել, ու պէտք եւ ըսել, ու պէտք 
է գիտէ գիտէ գիտէ գիտնաք, թէ մեր կեաննաք, թէ մեր կեաննաք, թէ մեր կեաննաք, թէ մեր կեանքը, հոքը, հոքը, հոքը, հոգեգեգեգեւուուուորարարարակակակականի կեաննի կեաննի կեաննի կեանքքքքը դիւը դիւը դիւը դիւրին կեանք մը րին կեանք մը րին կեանք մը րին կեանք մը 
չէչէչէչէ::::    

Թէ.Թէ.Թէ.Թէ.----    
1.1.1.1.----    ՅուՅուՅուՅուսասասասախախախախաբուբուբուբութիւնթիւնթիւնթիւններ, երներ, երներ, երներ, երբեմն նոյբեմն նոյբեմն նոյբեմն նոյնիսկ յունիսկ յունիսկ յունիսկ յուսասասասահահահահատետետետեցուցուցուցուցիչ պացիչ պացիչ պացիչ պա----

հեր պիհեր պիհեր պիհեր պիտի ուտի ուտի ուտի ունենենենենանանանա´́́́ք անք անք անք անպայպայպայպայմանմանմանման::::    Բայց պէտք է ըլԲայց պէտք է ըլԲայց պէտք է ըլԲայց պէտք է ըլլաք ՅՈՒլաք ՅՈՒլաք ՅՈՒլաք ՅՈՒՍԱՍԱՍԱՍԱԼԻՑ, ԼԻՑ, ԼԻՑ, ԼԻՑ, 
վստավստավստավստահուհուհուհութեամբ եւ յոյթեամբ եւ յոյթեամբ եւ յոյթեամբ եւ յոյսով լեսով լեսով լեսով լեցուն, եւ դոցուն, եւ դոցուն, եւ դոցուն, եւ դո´́́́ւք վստաւք վստաւք վստաւք վստահուհուհուհութիւն եւ յոյս ներշնթիւն եւ յոյս ներշնթիւն եւ յոյս ներշնթիւն եւ յոյս ներշն----
չէք ուչէք ուչէք ուչէք ուրիշրիշրիշրիշնենենեներունրունրունրուն::::    

2.2.2.2.----    ԴժուաԴժուաԴժուաԴժուարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւններ շատ պիներ շատ պիներ շատ պիներ շատ պիտի ուտի ուտի ուտի ունենենենենաքնաքնաքնաք::::    Բայց պէտք է ըլԲայց պէտք է ըլԲայց պէտք է ըլԲայց պէտք է ըլլաք լաք լաք լաք 
ՔԱՋ, ըլՔԱՋ, ըլՔԱՋ, ըլՔԱՋ, ըլլաք վճռալաք վճռալաք վճռալաք վճռակամ եւ քակամ եւ քակամ եւ քակամ եւ քաջուջուջուջութեամբ լեթեամբ լեթեամբ լեթեամբ լեցուն, եւ դուք խորցուն, եւ դուք խորցուն, եւ դուք խորցուն, եւ դուք խորտատատատակէք ձեր կէք ձեր կէք ձեր կէք ձեր 
դիդիդիդիմաց ցցուած բոմաց ցցուած բոմաց ցցուած բոմաց ցցուած բոլոր պատլոր պատլոր պատլոր պատնէշնէշնէշնէշնենենեները ու քարը ու քարը ու քարը ու քաջուջուջուջութիւն ներշնթիւն ներշնթիւն ներշնթիւն ներշնչէք ձեր շրջաչէք ձեր շրջաչէք ձեր շրջաչէք ձեր շրջա----
պապապապատինտինտինտին::::    

3.3.3.3.----    ԱրԱրԱրԱրգելքգելքգելքգելքներ շատ պիներ շատ պիներ շատ պիներ շատ պիտի ճանչտի ճանչտի ճանչտի ճանչնաքնաքնաքնաք::::    Բայց պէտք է ըլԲայց պէտք է ըլԲայց պէտք է ըլԲայց պէտք է ըլլաք ԳՈՐԾլաք ԳՈՐԾլաք ԳՈՐԾլաք ԳՈՐԾ----
ՆԱՆԱՆԱՆԱՄԻՏ, ըլՄԻՏ, ըլՄԻՏ, ըլՄԻՏ, ըլլաք հնալաք հնալաք հնալաք հնարարարարամիտ եւ գորմիտ եւ գորմիտ եւ գորմիտ եւ գործունծունծունծունեայ, եւ ամէն անեայ, եւ ամէն անեայ, եւ ամէն անեայ, եւ ամէն անգամ նոր ճամգամ նոր ճամգամ նոր ճամգամ նոր ճամ----
բաբաբաբաներ որոներ որոներ որոներ որոնէք եւ լունէք եւ լունէք եւ լունէք եւ լուծում բեծում բեծում բեծում բերէք հարրէք հարրէք հարրէք հարցեցեցեցերունրունրունրուն::::    

Ես կԵս կԵս կԵս կ’’’’ուուուուզեմ որ այժզեմ որ այժզեմ որ այժզեմ որ այժմէն Ասմէն Ասմէն Ասմէն Աստուտուտուտուծոյ Հոծոյ Հոծոյ Հոծոյ Հոգին ձեզ լեցգին ձեզ լեցգին ձեզ լեցգին ձեզ լեցնէ, եւ դուք ունէ, եւ դուք ունէ, եւ դուք ունէ, եւ դուք ունենենենենաք նաք նաք նաք 
հոհոհոհոգի մը՝ որ օժտգի մը՝ որ օժտգի մը՝ որ օժտգի մը՝ որ օժտուած ըլուած ըլուած ըլուած ըլլայ ամլայ ամլայ ամլայ ամբողբողբողբողջաջաջաջական քական քական քական քաջուջուջուջութեամբ, ամթեամբ, ամթեամբ, ամթեամբ, ամբոբոբոբողղղղջաջաջաջական կան կան կան 
յոյյոյյոյյոյսով, եւ վստասով, եւ վստասով, եւ վստասով, եւ վստահուհուհուհութեամբ, եւ դուք սէր ներշնթեամբ, եւ դուք սէր ներշնթեամբ, եւ դուք սէր ներշնթեամբ, եւ դուք սէր ներշնչէք,չէք,չէք,չէք,    յաղյաղյաղյաղթաթաթաթահահահահարէք բորէք բորէք բորէք բոլոր լոր լոր լոր 
տետետետեսասասասակի դժուակի դժուակի դժուակի դժուարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, ոտրը, ոտրը, ոտրը, ոտքի տակ առքի տակ առքի տակ առքի տակ առնէք բոնէք բոնէք բոնէք բոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի փորկի փորկի փորկի փոր----
ձուձուձուձութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, կանգ չառրը, կանգ չառրը, կանգ չառրը, կանգ չառնէք երնէք երնէք երնէք երբեք ձեր գնացբեք ձեր գնացբեք ձեր գնացբեք ձեր գնացքին մէջ. գիտքին մէջ. գիտքին մէջ. գիտքին մէջ. գիտնաք՝ որ Աստնաք՝ որ Աստնաք՝ որ Աստնաք՝ որ Աստ----
ուած մեուած մեուած մեուած մեզի վհատուզի վհատուզի վհատուզի վհատութեան, տկաթեան, տկաթեան, տկաթեան, տկարուրուրուրութեան,թեան,թեան,թեան,    թութութութուլուլուլուլութեան հոթեան հոթեան հոթեան հոգի չէգի չէգի չէգի չէ´́́́    որ որ որ որ 
տուած է, այլ՝տուած է, այլ՝տուած է, այլ՝տուած է, այլ՝    զօզօզօզօրուրուրուրութեան,թեան,թեան,թեան,    իմասիմասիմասիմաստուտուտուտութեան եւ քաթեան եւ քաթեան եւ քաթեան եւ քաջուջուջուջութեանթեանթեանթեան    ((((Բ. Տմ 1.7). եւ Բ. Տմ 1.7). եւ Բ. Տմ 1.7). եւ Բ. Տմ 1.7). եւ 
հոգիի այդ քահոգիի այդ քահոգիի այդ քահոգիի այդ քաջուջուջուջութեամբ, տեթեամբ, տեթեամբ, տեթեամբ, տեսիլսիլսիլսիլքով եւ ամքով եւ ամքով եւ ամքով եւ ամբողբողբողբողջաջաջաջական յոյկան յոյկան յոյկան յոյսով դիսով դիսով դիսով դիմամամամակակակակալէք լէք լէք լէք 
ձեր կեանձեր կեանձեր կեանձեր կեանքը եւ ձեր օրիքը եւ ձեր օրիքը եւ ձեր օրիքը եւ ձեր օրինանանանակով առաջկով առաջկով առաջկով առաջնորնորնորնորդէք եւ բարձդէք եւ բարձդէք եւ բարձդէք եւ բարձրացրացրացրացնէք նանէք նանէք նանէք նաեւ ուեւ ուեւ ուեւ ու----
րիշրիշրիշրիշնենենեներըրըրըրը::::    
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ԵՒ ԱԵՒ ԱԵՒ ԱԵՒ ԱՂՕԹՔՂՕԹՔՂՕԹՔՂՕԹՔ    
ՈՈՈՈ՜՜՜՜վ Ասվ Ասվ Ասվ Աստուտուտուտուծոյ Հոծոյ Հոծոյ Հոծոյ Հոգի, ճշմագի, ճշմագի, ճշմագի, ճշմարիտ Աստրիտ Աստրիտ Աստրիտ Աստուած, այուած, այուած, այուած, այսօր՝ մինչ կը տօսօր՝ մինչ կը տօսօր՝ մինչ կը տօսօր՝ մինչ կը տօնենք նենք նենք նենք 

վերվերվերվերնանանանատուն գատուն գատուն գատուն գալուստդ, երբ առաքլուստդ, երբ առաքլուստդ, երբ առաքլուստդ, երբ առաքեալեալեալեալնենենեներու գունրու գունրու գունրու գունդին վրայ իջար հրեդին վրայ իջար հրեդին վրայ իջար հրեդին վրայ իջար հրե----
ղէն լեղէն լեղէն լեղէն լեզուզուզուզունենենեներու կերրու կերրու կերրու կերպապապապարանրանրանրանքով եւ զաքով եւ զաքով եւ զաքով եւ զանոնք քու շնորհքնոնք քու շնորհքնոնք քու շնորհքնոնք քու շնորհքնենենեներուդ գանրուդ գանրուդ գանրուդ գանձաձաձաձա----
րարարարանոնոնոնովը լեվը լեվը լեվը լեցուցուցուցուցիր, մեր մտացիր, մեր մտացիր, մեր մտացիր, մեր մտածումծումծումծումնենենեները եւ մեր խնդրը եւ մեր խնդրը եւ մեր խնդրը եւ մեր խնդրանքրանքրանքրանքնենենեները քերը քերը քերը քեզիզիզիզի´́́́    
կկկկ’’’’ուղուղուղուղղենք այժմ, եւ քեղենք այժմ, եւ քեղենք այժմ, եւ քեղենք այժմ, եւ քեզի կզի կզի կզի կ’’’’ընընընընծածածածայենք նոր ձեռյենք նոր ձեռյենք նոր ձեռյենք նոր ձեռնադրնադրնադրնադրուած եւ քեզուած եւ քեզուած եւ քեզուած եւ քեզմով օծմով օծմով օծմով օծ----
ուած այս երուած այս երուած այս երուած այս երկու նուիրկու նուիրկու նուիրկու նուիրեալեալեալեալնենենեներըրըրըրը::::    

Քիչ առաջ իրենց հաՔիչ առաջ իրենց հաՔիչ առաջ իրենց հաՔիչ առաջ իրենց համար աղօմար աղօմար աղօմար աղօթեթեթեթեցինք քեցինք քեցինք քեցինք քեզի եւ դարձզի եւ դարձզի եւ դարձզի եւ դարձեալ կեալ կեալ կեալ կ’’’’աղօաղօաղօաղօ----
թենք.թենք.թենք.թենք.----    

ՕրհՕրհՕրհՕրհնենենենելով օրհլով օրհլով օրհլով օրհնէնէնէնէ´́́́    զիզիզիզիրենք եւ իրենց բորենք եւ իրենց բորենք եւ իրենց բորենք եւ իրենց բոլոր քայլոր քայլոր քայլոր քայլելելելերը, եւ քու շնորհքրը, եւ քու շնորհքրը, եւ քու շնորհքրը, եւ քու շնորհք----
ննններդ առաերդ առաերդ առաերդ առատօտօտօտօրէն թարէն թարէն թարէն թափէ անոնց վրայփէ անոնց վրայփէ անոնց վրայփէ անոնց վրայ::::    

Դուն ինքդ հպէԴուն ինքդ հպէԴուն ինքդ հպէԴուն ինքդ հպէ´́́́    անոնց սրտին, որանոնց սրտին, որանոնց սրտին, որանոնց սրտին, որպէսպէսպէսպէսզի այդ սրտեզի այդ սրտեզի այդ սրտեզի այդ սրտերը լեցրը լեցրը լեցրը լեցուին ամուին ամուին ամուին ամ----
բողբողբողբողջաջաջաջական սիկան սիկան սիկան սիրով, հարով, հարով, հարով, հաւատւատւատւատքով, ամքով, ամքով, ամքով, ամբողբողբողբողջաջաջաջական յոյկան յոյկան յոյկան յոյսով ու նուիսով ու նուիսով ու նուիսով ու նուիրուրուրուրումով.մով.մով.մով.    եւ եւ եւ եւ 
ամէն անամէն անամէն անամէն անգամ որ չագամ որ չագամ որ չագամ որ չարը փորրը փորրը փորրը փորձէ իր որոմձէ իր որոմձէ իր որոմձէ իր որոմնենենեները ցարը ցարը ցարը ցանել այննել այննել այննել այնտեղ, քու կրատեղ, քու կրատեղ, քու կրատեղ, քու կրա----
կովդ այկովդ այկովդ այկովդ այրէրէրէրէ´́́́    չար սերչար սերչար սերչար սերմեմեմեմերըրըրըրը::::    

ԱմԱմԱմԱմբողբողբողբողջաջաջաջապէս փոպէս փոպէս փոպէս փոխախախախակերկերկերկերպէ ու նոր մարպէ ու նոր մարպէ ու նոր մարպէ ու նոր մարդիկ դարդիկ դարդիկ դարդիկ դարձուր զաձուր զաձուր զաձուր զանոնքնոնքնոնքնոնք::::    
ԶաԶաԶաԶանոնք Քրիսնոնք Քրիսնոնք Քրիսնոնք Քրիստոտոտոտոսի առաքսի առաքսի առաքսի առաքեալեալեալեալնենենեներուն խումրուն խումրուն խումրուն խումբին միբին միբին միբին միաաաացուր, եւ առաքցուր, եւ առաքցուր, եւ առաքցուր, եւ առաք----

եալեալեալեալնենենեներուն աթորուն աթորուն աթորուն աթոռառառառակից դարկից դարկից դարկից դարձուրձուրձուրձուր::::    
ԲաԲաԲաԲա´́́́ց իրենց լեց իրենց լեց իրենց լեց իրենց լեզուն՝ Ասզուն՝ Ասզուն՝ Ասզուն՝ Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքին խորքին խորքին խորքին խորհուրդհուրդհուրդհուրդնենենեներուն քարուն քարուն քարուն քարորորորոզուզուզուզու----

թեանթեանթեանթեան::::    
ԶօԶօԶօԶօրարարարացոցոցոցո´́́́ւր զիւր զիւր զիւր զիրենք խրենք խրենք խրենք խօսօսօսօսքովդ, եւ ղրկէ հոն՝ ուր որ կքովդ, եւ ղրկէ հոն՝ ուր որ կքովդ, եւ ղրկէ հոն՝ ուր որ կքովդ, եւ ղրկէ հոն՝ ուր որ կ’’’’ուուուուզես պատզես պատզես պատզես պատ----

գամդ լսեգամդ լսեգամդ լսեգամդ լսելի դարձլի դարձլի դարձլի դարձնել, որնել, որնել, որնել, որպէսպէսպէսպէսզի այդ խօսզի այդ խօսզի այդ խօսզի այդ խօսքով զօքով զօքով զօքով զօրացրացրացրացնեն մարնեն մարնեն մարնեն մարդիդիդիդիկը, եւ կը, եւ կը, եւ կը, եւ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ աւեծոյ աւեծոյ աւեծոյ աւետիստիստիստիսնենենեներու Աւերու Աւերու Աւերու Աւետատատատարարարարանը, բանը, բանը, բանը, բարի լուրի լուրի լուրի լուրը պարրը պարրը պարրը պարգեգեգեգեւող Աւեւող Աւեւող Աւեւող Աւետատատատա----
րարարարանը հնչեցնը հնչեցնը հնչեցնը հնչեցնեն ամէն կողմ, իրենց սրտին քանեն ամէն կողմ, իրենց սրտին քանեն ամէն կողմ, իրենց սրտին քանեն ամէն կողմ, իրենց սրտին քաջուջուջուջութեամբ անթեամբ անթեամբ անթեամբ անվավավավախօխօխօխօրէն րէն րէն րէն 
տատատատալով այլով այլով այլով այդ պատդ պատդ պատդ պատգագագագամը հոն, ուր դուն իրենց քայմը հոն, ուր դուն իրենց քայմը հոն, ուր դուն իրենց քայմը հոն, ուր դուն իրենց քայլելելելերը կրը կրը կրը կ’’’’ուղուղուղուղղեսղեսղեսղես::::    

ԶաԶաԶաԶանոնք գորնոնք գորնոնք գորնոնք գործածածածածէ իբծէ իբծէ իբծէ իբրեւ ընրեւ ընրեւ ընրեւ ընտիր անօթ՝ աջատիր անօթ՝ աջատիր անօթ՝ աջատիր անօթ՝ աջակից ու զօկից ու զօկից ու զօկից ու զօրարարարակից ըլկից ըլկից ըլկից ըլլալալալալու լու լու լու 
մեր ժոմեր ժոմեր ժոմեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին, եւ անոր հոդին, եւ անոր հոդին, եւ անոր հոդին, եւ անոր հոգին բուգին բուգին բուգին բուժեժեժեժելու. որլու. որլու. որլու. որպէսպէսպէսպէսզի իբզի իբզի իբզի իբրեւ քու ճշմարեւ քու ճշմարեւ քու ճշմարեւ քու ճշմա----
րիտ պաշրիտ պաշրիտ պաշրիտ պաշտօնտօնտօնտօնեաեաեաեաներդ՝ մխիներդ՝ մխիներդ՝ մխիներդ՝ մխիթաթաթաթարեն սրտարեն սրտարեն սրտարեն սրտաբեկբեկբեկբեկնենենեները, բժշկեն կոտրը, բժշկեն կոտրը, բժշկեն կոտրը, բժշկեն կոտրարարարած ծ ծ ծ 
սրտեսրտեսրտեսրտերը, բարը, բարը, բարը, բանան խուլ ականջնան խուլ ականջնան խուլ ականջնան խուլ ականջնենենեները, լոյս տան փակրը, լոյս տան փակրը, լոյս տան փակրը, լոյս տան փակուած աչուած աչուած աչուած աչքեքեքեքերուն, եւ րուն, եւ րուն, եւ րուն, եւ 
մարմարմարմարդոց հոդոց հոդոց հոդոց հոգիգիգիգինենենեներուն նոր կեանքրուն նոր կեանքրուն նոր կեանքրուն նոր կեանք    եւ նոր յաեւ նոր յաեւ նոր յաեւ նոր յարուրուրուրութիւն բեթիւն բեթիւն բեթիւն բերեն իրենց հորեն իրենց հորեն իրենց հորեն իրենց հոգեգեգեգե----
ւոր ներւոր ներւոր ներւոր ներկակակակայույույույութեամթեամթեամթեամբը, վեբը, վեբը, վեբը, վերարթնցրարթնցրարթնցրարթնցնեն Հոգինեն Հոգինեն Հոգինեն Հոգիիդ կայիդ կայիդ կայիդ կայծով, եւ հոծով, եւ հոծով, եւ հոծով, եւ հոգիգիգիգինենենեները րը րը րը 
բարձբարձբարձբարձրացրացրացրացնեն ու կանգնեն ու կանգնեն ու կանգնեն ու կանգնեն, հանեն, հանեն, հանեն, հաւատւատւատւատքով շիքով շիքով շիքով շինեն, յոնեն, յոնեն, յոնեն, յոյյյյսով ամսով ամսով ամսով ամրապնրապնրապնրապնդեն,դեն,դեն,դեն,    սիսիսիսի----
րով ջերրով ջերրով ջերրով ջերմացմացմացմացնեն, բոնեն, բոնեն, բոնեն, բոլոլոլոլորը շարը շարը շարը շահին Ասհին Ասհին Ասհին Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ համար, եւ յամար, եւ յամար, եւ յամար, եւ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կան կան կան 
կեանկեանկեանկեանքով շնչաքով շնչաքով շնչաքով շնչաւուուուորերերերելով՝ արլով՝ արլով՝ արլով՝ արքաքաքաքայույույույութեանդ յաղթեանդ յաղթեանդ յաղթեանդ յաղթաթաթաթանանանանակի դրօկի դրօկի դրօկի դրօշին տակ շին տակ շին տակ շին տակ 
խմբեն զախմբեն զախմբեն զախմբեն զանոնք, փանոնք, փանոնք, փանոնք, փառառառառաւուուուորերերերելով քեզ՝ հալով քեզ՝ հալով քեզ՝ հալով քեզ՝ համամամամագոգոգոգոյայայայակից Հօրդ եւ փակից Հօրդ եւ փակից Հօրդ եւ փակից Հօրդ եւ փառառառառակից կից կից կից 
ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդիիդ հետ միիդ հետ միիդ հետ միիդ հետ միաաաասինսինսինսին::::    ԱմէնԱմէնԱմէնԱմէն::::    
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ԳԻՏՆԱԼ ԵՒ ԳՈՐԾԵԼԳԻՏՆԱԼ ԵՒ ԳՈՐԾԵԼԳԻՏՆԱԼ ԵՒ ԳՈՐԾԵԼԳԻՏՆԱԼ ԵՒ ԳՈՐԾԵԼ    

    
,,,,ՌաբՌաբՌաբՌաբբիբիբիբի,,,,    գիգիգիգիտեմք եթէ յԱստեմք եթէ յԱստեմք եթէ յԱստեմք եթէ յԱստուտուտուտուծոյ եկծոյ եկծոյ եկծոյ եկեալ ես վարեալ ես վարեալ ես վարեալ ես վար----

դադադադապետպետպետպետ,,,,    զի ոզի ոզի ոզի ո´́́́չ ոք կաչ ոք կաչ ոք կաչ ոք կարէ զայդ նշանս առրէ զայդ նշանս առրէ զայդ նշանս առրէ զայդ նշանս առնել զոր նել զոր նել զոր նել զոր 
դուդ առդուդ առդուդ առդուդ առնեսնեսնեսնես,,,,    եթէ ոչ Աստեթէ ոչ Աստեթէ ոչ Աստեթէ ոչ Աստուած իցէ ընդ նմաուած իցէ ընդ նմաուած իցէ ընդ նմաուած իցէ ընդ նմա............»»»»     ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 
3333....2)2)2)2)    

    
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի յասի յասի յասի յարուրուրուրութեան սուրբ տօթեան սուրբ տօթեան սուրբ տօթեան սուրբ տօնին յանին յանին յանին յաջորջորջորջորդող կիդող կիդող կիդող կիրարարարակիկիկիկինենենեներու աւերու աւերու աւերու աւե----

տատատատարարարարանանանանական ընկան ընկան ընկան ընթերթերթերթերցումցումցումցումնենենեներուն մէջ կարուն մէջ կարուն մէջ կարուն մէջ կարերերերեւոր տեղ մը կը գրաւոր տեղ մը կը գրաւոր տեղ մը կը գրաւոր տեղ մը կը գրաւէ Յովւէ Յովւէ Յովւէ Յով----
հանհանհանհաննու Աւենու Աւենու Աւենու Աւետատատատարարարարանէն Գնէն Գնէն Գնէն Գ....    գլուխ 1գլուխ 1գլուխ 1գլուխ 1----12 12 12 12 հահահահամարմարմարմարնենենեները ընդգրրը ընդգրրը ընդգրրը ընդգրկող հատկող հատկող հատկող հատուաուաուաուա----
ծըծըծըծը::::    

ԱյնԱյնԱյնԱյնտեղ կը պատմտեղ կը պատմտեղ կը պատմտեղ կը պատմուիուիուիուի,,,,    թէ հրեայ իշթէ հրեայ իշթէ հրեայ իշթէ հրեայ իշխանխանխանխաննենենեներէն Նիրէն Նիրէն Նիրէն Նիկոկոկոկոդեդեդեդեմոս անումոս անումոս անումոս անու----
նով մէնով մէնով մէնով մէկը, գիկը, գիկը, գիկը, գիշեր մը անակնշեր մը անակնշեր մը անակնշեր մը անակնկակակակալօլօլօլօրէն այրէն այրէն այրէն այցեցեցեցելուլուլուլութեան եկաւ Յիթեան եկաւ Յիթեան եկաւ Յիթեան եկաւ Յիսուսուսուսուսիսիսիսի,,,,    եւ եւ եւ եւ 
սկսաւ հարցսկսաւ հարցսկսաւ հարցսկսաւ հարցնել երնել երնել երնել երկինկինկինկինքի արքի արքի արքի արքաքաքաքայույույույութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասինսինսինսին::::    Կը հարԿը հարԿը հարԿը հար----    ցըցըցըցընէր մանէր մանէր մանէր մանանանանա----
ւանդւանդւանդւանդ,,,,    թէ մարդ ի՞նչթէ մարդ ի՞նչթէ մարդ ի՞նչթէ մարդ ի՞նչպէս կրնայ երկնպէս կրնայ երկնպէս կրնայ երկնպէս կրնայ երկնքի արքի արքի արքի արքաքաքաքայույույույութիւն մտնելթիւն մտնելթիւն մտնելթիւն մտնել::::    ՅայտՅայտՅայտՅայտնանանանա----
պէս Նիպէս Նիպէս Նիպէս Նիկոկոկոկոդեդեդեդեմոս լսած էր Յիմոս լսած էր Յիմոս լսած էր Յիմոս լսած էր Յիսուսուսուսուսի հրասի հրասի հրասի հրապապապապարարարարակակակակային քային քային քային քարորորորոզուզուզուզութիւնթիւնթիւնթիւննենենենե----
րէն մէկրէն մէկրէն մէկրէն մէկ----քաքաքաքանին եւ գրաւնին եւ գրաւնին եւ գրաւնին եւ գրաւուած էր Քրիսուած էր Քրիսուած էր Քրիսուած էր Քրիստոտոտոտոսի անսի անսի անսի անձոձոձոձովըվըվըվը,,,,    գորգորգորգործովն ու խօսծովն ու խօսծովն ու խօսծովն ու խօս----
քոքոքոքովըվըվըվը::::    Եւ հիԵւ հիԵւ հիԵւ հիմա եկած՝ այսմա եկած՝ այսմա եկած՝ այսմա եկած՝ այսպէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’արարարարտատատատայայյայյայյայտէր իր կազտէր իր կազտէր իր կազտէր իր կազմած գամած գամած գամած գաղաղաղաղափափափափա----
րըրըրըրը....----    ,,,,ՎարՎարՎարՎարդադադադապետպետպետպետ,,,,    գիգիգիգիտենք որ Աստենք որ Աստենք որ Աստենք որ Աստուծտուծտուծտուծմէ եկած ումէ եկած ումէ եկած ումէ եկած ուսուսուսուսուցիչ մըն եսցիչ մըն եսցիչ մըն եսցիչ մըն ես,,,,    որովորովորովորով----
հեհեհեհետեւ ոետեւ ոետեւ ոետեւ ոեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկը չիկը չիկը չիկը չի´́́́    կրնար քու գորկրնար քու գորկրնար քու գորկրնար քու գործած հրաշքծած հրաշքծած հրաշքծած հրաշքներդ գորներդ գորներդ գորներդ գործելծելծելծել,,,,    եթէ Աստեթէ Աստեթէ Աստեթէ Աստ----
ուած անոր հետ չըլուած անոր հետ չըլուած անոր հետ չըլուած անոր հետ չըլլայլայլայլայ»»»»::::    ՅեՅեՅեՅետոյ երտոյ երտոյ երտոյ երկուկուկուկուքով անքով անքով անքով անցան իրենց նիւցան իրենց նիւցան իրենց նիւցան իրենց նիւթին եւ Յիթին եւ Յիթին եւ Յիթին եւ Յի----
սուս Նիսուս Նիսուս Նիսուս Նիկոկոկոկոդեդեդեդեմոմոմոմոսին սորսին սորսին սորսին սորվեվեվեվեցուց թէ երկնցուց թէ երկնցուց թէ երկնցուց թէ երկնքի արքի արքի արքի արքաքաքաքայույույույութիւն կաթիւն կաթիւն կաթիւն կարերերերելի է լի է լի է լի է 
մտնել միայն վերսմտնել միայն վերսմտնել միայն վերսմտնել միայն վերստին ծնետին ծնետին ծնետին ծնելէ ետքլէ ետքլէ ետքլէ ետք....    ծնունդ մըծնունդ մըծնունդ մըծնունդ մը,,,,    որ նիւոր նիւոր նիւոր նիւթեթեթեթեղէն այս աշղէն այս աշղէն այս աշղէն այս աշ----
խարխարխարխարհի պայհի պայհի պայհի պայմանմանմանմաննենենեներուն մէջ խորհրրուն մէջ խորհրրուն մէջ խորհրրուն մէջ խորհրդանդանդանդանշաշաշաշակակակականօնօնօնօրէն կը կարէն կը կարէն կը կարէն կը կատարտարտարտարուի ուի ուի ուի 
մկրտումկրտումկրտումկրտութեան ջութեան ջութեան ջութեան ջուրէնրէնրէնրէն,,,,    եեեեւ որ իր իրաւ որ իր իրաւ որ իր իրաւ որ իր իրակակակականունունունութիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիտի գտնէ հանտի գտնէ հանտի գտնէ հանտի գտնէ հանդերձդերձդերձդերձ----
եաեաեաեալին մէջլին մէջլին մէջլին մէջ,,,,    մեմեմեմեռելռելռելռելներու յաներու յաներու յաներու յարուրուրուրութեան օրըթեան օրըթեան օրըթեան օրը,,,,    ՍՍՍՍ....    ՀոգիՀոգիՀոգիՀոգիին զօին զօին զօին զօրուրուրուրութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    ԱրԱրԱրԱրդադադադա----
րեւրեւրեւրեւ,,,,    նիւնիւնիւնիւթէն հոթէն հոթէն հոթէն հոգի չի ծնիրգի չի ծնիրգի չի ծնիրգի չի ծնիր,,,,    կկկկ’’’’ըսէր Յիըսէր Յիըսէր Յիըսէր Յիսուսսուսսուսսուս....    ,,,,ՄարՄարՄարՄարմիմիմիմինէն ծնանէն ծնանէն ծնանէն ծնածը մարծը մարծը մարծը մարմին էմին էմին էմին է....    
հոգիհոգիհոգիհոգիէն ծնաէն ծնաէն ծնաէն ծնա´́́́ծը միայն կծը միայն կծը միայն կծը միայն կ’’’’ըլըլըլըլլայ հոլայ հոլայ հոլայ հոգիգիգիգի» » » » (անդ 6)(անդ 6)(անդ 6)(անդ 6)::::    

Շատ շաՇատ շաՇատ շաՇատ շահեհեհեհեկան նիւկան նիւկան նիւկան նիւթի մը մաթի մը մաթի մը մաթի մը մասին կը խօսին կը խօսին կը խօսին կը խօսին Յիսին Յիսին Յիսին Յիսուս եւ Նիսուս եւ Նիսուս եւ Նիսուս եւ Նիկոկոկոկոդեդեդեդեմոսմոսմոսմոս::::    
ՍաՍաՍաՍակայն այսկայն այսկայն այսկայն այստեղ մենք կանգ պիտեղ մենք կանգ պիտեղ մենք կանգ պիտեղ մենք կանգ պիտի առտի առտի առտի առնենք Նինենք Նինենք Նինենք Նիկոկոկոկոդեդեդեդեմոմոմոմոսի արսի արսի արսի արտատատատայայյայյայյայ----
տուտուտուտութեան եւ կեցթեան եւ կեցթեան եւ կեցթեան եւ կեցուածուածուածուածքին վրայքին վրայքին վրայքին վրայ,,,,    որոնք քրիսորոնք քրիսորոնք քրիսորոնք քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական հական հական հական հաւատւատւատւատքի քի քի քի 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութեանց հանթեանց հանթեանց հանթեանց հանդէպ մեր սոդէպ մեր սոդէպ մեր սոդէպ մեր սովովովովորարարարական կեցկան կեցկան կեցկան կեցուածուածուածուածքը կը յիքը կը յիքը կը յիքը կը յիշեցշեցշեցշեցնեն նեն նեն նեն 
մեմեմեմեզիզիզիզի::::    

ՆիՆիՆիՆիկկկկոոոոդեդեդեդեմոս անմոս անմոս անմոս անկեղծ է եւ անկեղծ է եւ անկեղծ է եւ անկեղծ է եւ անմիմիմիմիջաջաջաջականկանկանկան,,,,    երբ կը յայերբ կը յայերբ կը յայերբ կը յայտատատատարարարարարէրէրէրէ....    ,,,,ՎարՎարՎարՎար----
դադադադապետպետպետպետ,,,,    գիգիգիգիտենք որ Աստենք որ Աստենք որ Աստենք որ Աստուծտուծտուծտուծմէ եկած ումէ եկած ումէ եկած ումէ եկած ուսուսուսուսուցիչ մըն եսցիչ մըն եսցիչ մըն եսցիչ մըն ես»»»»::::    
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ԳԻԳԻԳԻԳԻՏԵՆՔՏԵՆՔՏԵՆՔՏԵՆՔ::::    Ի՞նչ ըսել կԻ՞նչ ըսել կԻ՞նչ ըսել կԻ՞նչ ըսել կ’’’’ուուուուզէ Նիզէ Նիզէ Նիզէ Նիկոկոկոկոդեդեդեդեմոսմոսմոսմոս::::    Ի՞նչ կը նշաԻ՞նչ կը նշաԻ՞նչ կը նշաԻ՞նչ կը նշանանանանակէ գիտկէ գիտկէ գիտկէ գիտնալնալնալնալ::::    
ԳիտԳիտԳիտԳիտնալ՝նալ՝նալ՝նալ՝    կը նշակը նշակը նշակը նշանանանանակէ թէ կէ թէ կէ թէ կէ թէ ան տեան տեան տեան տեսած ու լսածսած ու լսածսած ու լսածսած ու լսած    է Յիէ Յիէ Յիէ Յիսուսուսուսուսը եւ սը եւ սը եւ սը եւ հասկհասկհասկհասկ----

ցածցածցածցած    է անէ անէ անէ անոր ըսածոր ըսածոր ըսածոր ըսածնենենեներըրըրըրը::::    ՄարդՄարդՄարդՄարդկակակակային ճային ճային ճային ճանանանանաչոչոչոչողուղուղուղութեան հիմթեան հիմթեան հիմթեան հիմնանանանական տուկան տուկան տուկան տու----
եալն է ասիեալն է ասիեալն է ասիեալն է ասիկակակակա....----    յայայայարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութեան գալ բաթեան գալ բաթեան գալ բաթեան գալ բանի մը հետ եւ տենի մը հետ եւ տենի մը հետ եւ տենի մը հետ եւ տեսոսոսոսողուղուղուղութեանթեանթեանթեան,,,,    
լսոլսոլսոլսողուղուղուղութեան եւ ըմբռթեան եւ ըմբռթեան եւ ըմբռթեան եւ ըմբռնոնոնոնողուղուղուղութեան մէջ առթեան մէջ առթեան մէջ առթեան մէջ առնել այդ բանել այդ բանել այդ բանել այդ բանընընընը::::    ՃանչՃանչՃանչՃանչնանանանալու ամելու ամելու ամելու ամե----
նէն կանէն կանէն կանէն կարերերերեւոր հանգրւոր հանգրւոր հանգրւոր հանգրուանն է առաուանն է առաուանն է առաուանն է առաջին տպաջին տպաջին տպաջին տպաւուուուորուրուրուրութեանց այթեանց այթեանց այթեանց այս բաս բաս բաս բաժիժիժիժինընընընը,,,,    
որ դրաոր դրաոր դրաոր դրական ըլկան ըլկան ըլկան ըլլալալալալու պալու պալու պալու պարարարարագագագագային՝ ծնունդ կու տայ կապյին՝ ծնունդ կու տայ կապյին՝ ծնունդ կու տայ կապյին՝ ծնունդ կու տայ կապուաուաուաուածուծուծուծութեան եւ թեան եւ թեան եւ թեան եւ 
հեհեհեհետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրուրուրուրութեանթեանթեանթեան,,,,    աւեաւեաւեաւելին գիտլին գիտլին գիտլին գիտնանանանալու ծալու ծալու ծալու ծարարարարաւինւինւինւին,,,,    եւ կրնայ աղեւ կրնայ աղեւ կրնայ աղեւ կրնայ աղբիւր դառբիւր դառբիւր դառբիւր դառ----
նալ ճշմանալ ճշմանալ ճշմանալ ճշմարիտ գիրիտ գիրիտ գիրիտ գիտուտուտուտութեանթեանթեանթեան::::    ՆիՆիՆիՆիկոկոկոկոդեդեդեդեմոս այս իմասմոս այս իմասմոս այս իմասմոս այս իմաստով ուտով ուտով ուտով ունենենենեցած է առացած է առացած է առացած է առա----
ջին ճաջին ճաջին ճաջին ճանանանանաչոչոչոչողուղուղուղութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ՏեՏեՏեՏեսած ու լսսած ու լսսած ու լսսած ու լսած է Վարած է Վարած է Վարած է Վարդադադադապեպեպեպետըտըտըտը::::    ՀասկՀասկՀասկՀասկցած է ցած է ցած է ցած է 
պարզ բապարզ բապարզ բապարզ բառեռեռեռերով ու պատրով ու պատրով ու պատրով ու պատկերկերկերկերնենենեներով անոր պարրով անոր պարրով անոր պարրով անոր պարզած յազած յազած յազած յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կան կան կան 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԶօԶօԶօԶօրեղ կերրեղ կերրեղ կերրեղ կերպով տպապով տպապով տպապով տպաւորւորւորւորուած է անոր պարուած է անոր պարուած է անոր պարուած է անոր պարզուզուզուզութեթեթեթենէն նէն նէն նէն 
եւ անեւ անեւ անեւ անմիմիմիմիջաջաջաջակակակականունունունութեթեթեթենէննէննէննէն,,,,    գրաւգրաւգրաւգրաւուած է անոր անուած է անոր անուած է անոր անուած է անոր անձին հմայձին հմայձին հմայձին հմայքովքովքովքով,,,,    եւ հիեւ հիեւ հիեւ հիմա մա մա մա 
եկած է ահաեկած է ահաեկած է ահաեկած է ահաւաւաւաւասիկ՝ ճշմարսիկ՝ ճշմարսիկ՝ ճշմարսիկ՝ ճշմարտոտոտոտոււււթեան մաթեան մաթեան մաթեան մասին աւեսին աւեսին աւեսին աւելին գիտլին գիտլին գիտլին գիտնանանանալուլուլուլու,,,,    մտքին մտքին մտքին մտքին 
մէջ ծամէջ ծամէջ ծամէջ ծագած հարգած հարգած հարգած հարցեցեցեցերուն լուրուն լուրուն լուրուն լուսասասասաբաբաբաբանունունունութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունենենենենանանանալուլուլուլու::::    

ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ հերրորդ հերրորդ հերրորդ հերթինթինթինթին,,,,    գիտգիտգիտգիտնալ կը նշանալ կը նշանալ կը նշանալ կը նշանանանանակէ տեկէ տեկէ տեկէ տեսածն ու լսասածն ու լսասածն ու լսասածն ու լսածը ծը ծը ծը հասհասհասհաս----
տատատատատելտելտելտել    հեհեհեհետատատատագայ ծագայ ծագայ ծագայ ծանօնօնօնօթութութութութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներովրովրովրով,,,,    ձեձեձեձեւով մը ինքն իրեն հաւով մը ինքն իրեն հաւով մը ինքն իրեն հաւով մը ինքն իրեն համար մար մար մար 
ապաապաապաապացուցուցուցուցացացացանենենենելով առալով առալով առալով առաջին տպաջին տպաջին տպաջին տպաւուուուորուրուրուրութեանց ճշդութեանց ճշդութեանց ճշդութեանց ճշդութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    իրաիրաիրաիրաւոււոււոււու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Այս պաԱյս պաԱյս պաԱյս պարարարարագագագագայինյինյինյին,,,,    ՆիՆիՆիՆիկոկոկոկոդեդեդեդեմոս ումոս ումոս ումոս ունենենենեցած է նացած է նացած է նացած է նաեւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիստոտոտոտոսի խօսսի խօսսի խօսսի խօս----
քեքեքեքերուն միրուն միրուն միրուն միաաաացած գորցած գորցած գորցած գործեծեծեծերուն վկարուն վկարուն վկարուն վկայույույույութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    վստավստավստավստահահահահաբար անբար անբար անբար անձամբ տեձամբ տեձամբ տեձամբ տե----
սած է աստսած է աստսած է աստսած է աստուաուաուաուածածածածառաք Վարռաք Վարռաք Վարռաք Վարդադադադապեպեպեպետին կատին կատին կատին կատատատատարած բժշկուրած բժշկուրած բժշկուրած բժշկութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը,,,,    
հրահրահրահրաշաշաշաշալի գորլի գորլի գորլի գործեծեծեծերըրըրըրը,,,,    եեեեւ այդ բաւ այդ բաւ այդ բաւ այդ բացարցարցարցարձակ վստաձակ վստաձակ վստաձակ վստահուհուհուհութեամբ ալ կթեամբ ալ կթեամբ ալ կթեամբ ալ կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ,,,,    ,,,,ԳիԳիԳիԳի----
տենք որ Աստենք որ Աստենք որ Աստենք որ Աստուծտուծտուծտուծմէ եկած ումէ եկած ումէ եկած ումէ եկած ուսուսուսուսուցիչ մըն եսցիչ մըն եսցիչ մըն եսցիչ մըն ես,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ ոետեւ ոետեւ ոետեւ ոեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկը չիկը չիկը չիկը չի´́́́    
կրնար քու գորկրնար քու գորկրնար քու գորկրնար քու գործած հրաշքծած հրաշքծած հրաշքծած հրաշքներդ գորներդ գորներդ գորներդ գործելծելծելծել,,,,    եթէ Աստեթէ Աստեթէ Աստեթէ Աստուած անոր հետ չըլուած անոր հետ չըլուած անոր հետ չըլուած անոր հետ չըլ----
լայլայլայլայ»»»»::::    

ԵրԵրԵրԵրրորդրորդրորդրորդ,,,,    գիտգիտգիտգիտնալ տանալ տանալ տանալ տակակակակաւին կը նշաւին կը նշաւին կը նշաւին կը նշանանանանակէ նակէ նակէ նակէ նաեւ տեեւ տեեւ տեեւ տեսածն ու լսասածն ու լսասածն ու լսասածն ու լսածը ծը ծը ծը 
հասհասհասհաստտտտաաաատետետետելէլէլէլէ,,,,    ապաապաապաապացուցուցուցուցացացացանենենենելէ ետք լէ ետք լէ ետք լէ ետք ընընընընդուդուդուդունիլնիլնիլնիլ,,,,    անոր տեղ տալ մեր մտաանոր տեղ տալ մեր մտաանոր տեղ տալ մեր մտաանոր տեղ տալ մեր մտա----
ւոր եւ հուոր եւ հուոր եւ հուոր եւ հոգեգեգեգեկան աշկան աշկան աշկան աշխարխարխարխարհին մէջհին մէջհին մէջհին մէջ::::    Այս ըմբռԱյս ըմբռԱյս ըմբռԱյս ըմբռնունունունումը զուտ իմամը զուտ իմամը զուտ իմամը զուտ իմացացացացական կան կան կան 
հարց չէհարց չէհարց չէհարց չէ....    այայայայսինքն՝ միտսինքն՝ միտսինքն՝ միտսինքն՝ միտքով ըմբռքով ըմբռքով ըմբռքով ըմբռնենենենելով կամ միտլով կամ միտլով կամ միտլով կամ միտքին մէջ առքին մէջ առքին մէջ առքին մէջ առնենենենելով լով լով լով 
խնդիխնդիխնդիխնդիրը չի վերրը չի վերրը չի վերրը չի վերջաջաջաջանարնարնարնար::::    Այդ պաԱյդ պաԱյդ պաԱյդ պարարարարագագագագային մեր գիյին մեր գիյին մեր գիյին մեր գիտուտուտուտութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’ըլըլըլըլլլլլայ կրաայ կրաայ կրաայ կրա----
ւուուուորարարարական եւ մեռկան եւ մեռկան եւ մեռկան եւ մեռեալ գիեալ գիեալ գիեալ գիտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւն,,,,    քաքաքաքանի ինք իրնի ինք իրնի ինք իրնի ինք իրմով կը վերմով կը վերմով կը վերմով կը վերջաջաջաջանայնայնայնայ,,,,    
առանց իրառանց իրառանց իրառանց իրմէ ծնունդ տամէ ծնունդ տամէ ծնունդ տամէ ծնունդ տալու ուլու ուլու ուլու ուրիշ բարիշ բարիշ բարիշ բանի մընի մընի մընի մը::::    Մինչ կենՄինչ կենՄինչ կենՄինչ կենդադադադանի եւ իրաւ գինի եւ իրաւ գինի եւ իրաւ գինի եւ իրաւ գի----
տուտուտուտութիւնը ինքթիւնը ինքթիւնը ինքթիւնը ինքզինք պարզինք պարզինք պարզինք պարտադտադտադտադրող հանրող հանրող հանրող հանգագագագամանք մը ումանք մը ումանք մը ումանք մը ունի եւ զինք ունի եւ զինք ունի եւ զինք ունի եւ զինք ունենենենե----
ցող մարցող մարցող մարցող մարդը կը դնէ յանձդը կը դնէ յանձդը կը դնէ յանձդը կը դնէ յանձնանանանառուռուռուռութեաթեաթեաթեանը տակ՝ զինք պնը տակ՝ զինք պնը տակ՝ զինք պնը տակ՝ զինք պաշտաշտաշտաշտպապապապանենենենելուլուլուլու,,,,    զինք զինք զինք զինք 
գորգորգորգործի վեծի վեծի վեծի վերարարարածեծեծեծելու եւ մարլու եւ մարլու եւ մարլու եւ մարդը իր նպադը իր նպադը իր նպադը իր նպատատատատակին առաջկին առաջկին առաջկին առաջնորնորնորնորդեդեդեդելուլուլուլու::::    Նոյն այս Նոյն այս Նոյն այս Նոյն այս 
գիգիգիգիտուտուտուտութիւնը կրօթիւնը կրօթիւնը կրօթիւնը կրօնանանանական լեզկան լեզկան լեզկան լեզուի մէջ կը կոուի մէջ կը կոուի մէջ կը կոուի մէջ կը կոչենք չենք չենք չենք հահահահաւատքւատքւատքւատք::::    ՀաՀաՀաՀաւատւատւատւատքը քը քը քը 
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նոյննոյննոյննոյնպէսպէսպէսպէս,,,,    ուուուուրեմնրեմնրեմնրեմն,,,,    կրնայ ըլկրնայ ըլկրնայ ըլկրնայ ըլլալ կրալալ կրալալ կրալալ կրաւուուուորարարարական եւ անկան եւ անկան եւ անկան եւ անծինծինծինծին,,,,    եթէ մնայ, եթէ մնայ, եթէ մնայ, եթէ մնայ, 
միայն միտմիայն միտմիայն միտմիայն միտքին մէջ ծրարքին մէջ ծրարքին մէջ ծրարքին մէջ ծրարուածուածուածուած,,,,    եւ կեւ կեւ կեւ կրնայ ըլրնայ ըլրնայ ըլրնայ ըլլալ կենլալ կենլալ կենլալ կենդադադադանինինինի,,,,    նենենեներոյժ եւ արրոյժ եւ արրոյժ եւ արրոյժ եւ ար----
դիւդիւդիւդիւնանանանաւէտւէտւէտւէտ,,,,    երբ գործերբ գործերբ գործերբ գործնանանանակակակականանանանանայ կեաննայ կեաննայ կեաննայ կեանքի դաշտ նետքի դաշտ նետքի դաշտ նետքի դաշտ նետուեուեուեուելովլովլովլով::::    

ՆիՆիՆիՆիկոկոկոկոդեդեդեդեմոս ճանչմոս ճանչմոս ճանչմոս ճանչցաւ Յիցաւ Յիցաւ Յիցաւ Յիսուսուսուսուսըսըսըսը,,,,    հասկհասկհասկհասկցաւ անոր հոցաւ անոր հոցաւ անոր հոցաւ անոր հոգեգեգեգելից վարլից վարլից վարլից վարդադադադա----
պեպեպեպետուտուտուտութիւնը եւ հաթիւնը եւ հաթիւնը եւ հաթիւնը եւ հաւաւաւաւատաց անոր աստտաց անոր աստտաց անոր աստտաց անոր աստուաուաուաուածածածածային ծագյին ծագյին ծագյին ծագմանմանմանման,,,,    բայց չկրցաւ բայց չկրցաւ բայց չկրցաւ բայց չկրցաւ 
առառառառնել կանել կանել կանել կարերերերեւուուուորարարարագոյն քայգոյն քայգոյն քայգոյն քայլըլըլըլը::::    ԿաԿաԿաԿարերերերեւուուուորարարարագոյն քայգոյն քայգոյն քայգոյն քայլըլըլըլը,,,,    որ իր հաոր իր հաոր իր հաոր իր հաւատւատւատւատքը քը քը քը 
պիպիպիպիտի կատի կատի կատի կապէր իր կեանպէր իր կեանպէր իր կեանպէր իր կեանքինքինքինքին,,,,    իր կեանիր կեանիր կեանիր կեանքին մէջ արքին մէջ արքին մէջ արքին մէջ արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւն տաթիւն տաթիւն տաթիւն տալով լով լով լով 
անորանորանորանոր::::    Իրեն պակԻրեն պակԻրեն պակԻրեն պակսեսեսեսեցաւ յանձցաւ յանձցաւ յանձցաւ յանձնանանանառուռուռուռութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    յանձյանձյանձյանձնանանանառուռուռուռութեան քաթեան քաթեան քաթեան քաջուջուջուջու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    որով կրնար հրաորով կրնար հրաորով կրնար հրաորով կրնար հրապապապապարակ գալ՝ իր հարակ գալ՝ իր հարակ գալ՝ իր հարակ գալ՝ իր հաւաւաւաւատատատատացացացացածը յայտծը յայտծը յայտծը յայտնենենենելուլուլուլու,,,,    յայյայյայյայ----
տատատատարարարարարերերերելուլուլուլու,,,,    պաշտպաշտպաշտպաշտպապապապանենենենելու եւ ապլու եւ ապլու եւ ապլու եւ ապրերերերելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Եւ որովԵւ որովԵւ որովԵւ որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
չկրցաւ յանձն առչկրցաւ յանձն առչկրցաւ յանձն առչկրցաւ յանձն առնել եւ մնալ Քրիսնել եւ մնալ Քրիսնել եւ մնալ Քրիսնել եւ մնալ Քրիստոտոտոտոսի հետսի հետսի հետսի հետ,,,,    կծկուեկծկուեկծկուեկծկուեցաւ իր լռուցաւ իր լռուցաւ իր լռուցաւ իր լռութեաթեաթեաթեա----
նը մէջ եւ սպանը մէջ եւ սպանը մէջ եւ սպանը մէջ եւ սպասեցսեցսեցսեց....    սպասպասպասպասեց երսեց երսեց երսեց երկարկարկարկար,,,,    մինմինմինմինչեւ Քրիսչեւ Քրիսչեւ Քրիսչեւ Քրիստոտոտոտոսի մասի մասի մասի մահըհըհըհը,,,,    երբ երբ երբ երբ 
ներքներքներքներքնանանանապէս զգապէս զգապէս զգապէս զգացած իր հիցած իր հիցած իր հիցած իր հիաաաացումն ու յարցումն ու յարցումն ու յարցումն ու յարգանգանգանգանքը պիքը պիքը պիքը պիտի գար անտի գար անտի գար անտի գար անգամ գամ գամ գամ 
մընմընմընմըն    ալ արալ արալ արալ արտատատատայայյայյայյայտետետետելու՝ Վարլու՝ Վարլու՝ Վարլու՝ Վարդադադադապեպեպեպետին մարտին մարտին մարտին մարմիմիմիմինը պանը պանը պանը պատանտանտանտանքի մէջ փաթքի մէջ փաթքի մէջ փաթքի մէջ փաթ----
թեթեթեթելովլովլովլով::::    

Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ըսէ մեըսէ մեըսէ մեըսէ մեզի Նիզի Նիզի Նիզի Նիկոկոկոկոդեդեդեդեմոմոմոմոսի մասի մասի մասի մասին այս խորհրսին այս խորհրսին այս խորհրսին այս խորհրդադադադածուծուծուծութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    այայայայ----
սօրսօրսօրսօր::::    

ԵրԵրԵրԵրկու կակու կակու կակու կարերերերեւոր ճշմարւոր ճշմարւոր ճշմարւոր ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւններներներներ....----    ՄէՄէՄէՄէկը՝ գիկը՝ գիկը՝ գիկը՝ գիտուտուտուտութեթեթեթենէն ծնած հանէն ծնած հանէն ծնած հանէն ծնած հա----
ւատւատւատւատքին մաքին մաքին մաքին մասինսինսինսին,,,,    եւ երկեւ երկեւ երկեւ երկրորրորրորրորդը՝ հադը՝ հադը՝ հադը՝ հաւաւաւաւատատատատացող մացող մացող մացող մարրրրդուն պադուն պադուն պադուն պատաստաստաստասխախախախանանանանա----
տուուտուուտուուտուութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասինսինսինսին::::    

ԱռաԱռաԱռաԱռաջին ճշմարջին ճշմարջին ճշմարջին ճշմարտուտուտուտութիւնը այն է՝ որ կեանթիւնը այն է՝ որ կեանթիւնը այն է՝ որ կեանթիւնը այն է՝ որ կեանքը անքը անքը անքը անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն մեզ րէն մեզ րէն մեզ րէն մեզ 
կը դնէ որոշ բակը դնէ որոշ բակը դնէ որոշ բակը դնէ որոշ բանենենեներու գիրու գիրու գիրու գիտուտուտուտութեան դէմ յանթեան դէմ յանթեան դէմ յանթեան դէմ յանդիդիդիդիմանմանմանման::::    ԺաԺաԺաԺամամամամանանանանակին հետ կին հետ կին հետ կին հետ 
շատ բան կը տեսշատ բան կը տեսշատ բան կը տեսշատ բան կը տեսնենքնենքնենքնենք,,,,    կը սորկը սորկը սորկը սորվինքվինքվինքվինք,,,,    եւ կը հասեւ կը հասեւ կը հասեւ կը հասնինք ճշմարնինք ճշմարնինք ճշմարնինք ճշմարտուտուտուտութեանթեանթեանթեան::::    
Կը գիտԿը գիտԿը գիտԿը գիտնանքնանքնանքնանք::::    Բայց ինչ Բայց ինչ Բայց ինչ Բայց ինչ որ կը պաոր կը պաոր կը պաոր կը պատատատատահի առհի առհի առհի առհահահահասասասասարակրակրակրակ,,,,    այն է՝ որ այդ այն է՝ որ այդ այն է՝ որ այդ այն է՝ որ այդ 
գիգիգիգիտուտուտուտութիւնը մեր մէջ հաթիւնը մեր մէջ հաթիւնը մեր մէջ հաթիւնը մեր մէջ հաւատւատւատւատքի եւ գորքի եւ գորքի եւ գորքի եւ գործի չենք վեծի չենք վեծի չենք վեծի չենք վերարարարածերծերծերծեր::::    Իսկ գիԻսկ գիԻսկ գիԻսկ գիտուտուտուտու----
թիւնը մեր մէջ հաթիւնը մեր մէջ հաթիւնը մեր մէջ հաթիւնը մեր մէջ հաւատւատւատւատքի վեքի վեքի վեքի վերարարարածել՝ կը նշածել՝ կը նշածել՝ կը նշածել՝ կը նշանանանանակէ սեկէ սեկէ սեկէ սեփափափափական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքին քին քին քին 
մէջ հիմմէջ հիմմէջ հիմմէջ հիմնանանանական տեղ տալ անորկան տեղ տալ անորկան տեղ տալ անորկան տեղ տալ անոր....    անով ապանով ապանով ապանով ապրերերերելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչու չու չու չու 
կկկկ’’’’ըսենք թէ ըսենք թէ ըսենք թէ ըսենք թէ հհհհաաաաւատւատւատւատքը կեանք էքը կեանք էքը կեանք էքը կեանք է,,,,    կամ կամ կամ կամ հահահահաւատւատւատւատքը գործ էքը գործ էքը գործ էքը գործ է::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական կան կան կան 
իրաւ հասիրաւ հասիրաւ հասիրաւ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեան մէջ բնաւ հաթեան մէջ բնաւ հաթեան մէջ բնաւ հաթեան մէջ բնաւ հաւատւատւատւատքը ծաքը ծաքը ծաքը ծանօնօնօնօթութութութութեանց գութեանց գութեանց գութեանց գումամամամարը րը րը րը 
չէչէչէչէ::::    ԾաԾաԾաԾանօնօնօնօթութութութութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները լաւ ուրը լաւ ուրը լաւ ուրը լաւ ուղեղեղեղեցոյց են եւ ամուր կռուան կրնան ըլցոյց են եւ ամուր կռուան կրնան ըլցոյց են եւ ամուր կռուան կրնան ըլցոյց են եւ ամուր կռուան կրնան ըլլալ լալ լալ լալ 
զօզօզօզօրարարարաւոր հաւոր հաւոր հաւոր հաւատւատւատւատքիքիքիքի,,,,    բայց իրենք հաբայց իրենք հաբայց իրենք հաբայց իրենք հաւատք չեն տաւատք չեն տաւատք չեն տաւատք չեն տակակակակաւինւինւինւին::::    ԾաԾաԾաԾանօնօնօնօթութութութու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեները կամ գիտուրը կամ գիտուրը կամ գիտուրը կամ գիտութիւնը եթէ մեր կեանթիւնը եթէ մեր կեանթիւնը եթէ մեր կեանթիւնը եթէ մեր կեանքին մէջ չմտնեն եւ հեքին մէջ չմտնեն եւ հեքին մէջ չմտնեն եւ հեքին մէջ չմտնեն եւ հետետետետե----
ւանք չոււանք չոււանք չոււանք չունենենենենաննաննաննան,,,,    վեվեվեվերածրածրածրածուած չեն ըլուած չեն ըլուած չեն ըլուած չեն ըլլար գորլար գորլար գորլար գործօն ոյծօն ոյծօն ոյծօն ոյժիժիժիժի,,,,    փոփոփոփոխախախախակերկերկերկերպող ոյպող ոյպող ոյպող ոյ----
ժիժիժիժի,,,,    ստեղստեղստեղստեղծածածածագործ ոյգործ ոյգործ ոյգործ ոյժիժիժիժի::::    ԱնԱնԱնԱնհեհեհեհետետետետեւանք մնաւանք մնաւանք մնաւանք մնացած գիցած գիցած գիցած գիտուտուտուտութիւնը հաթիւնը հաթիւնը հաթիւնը հաւատւատւատւատքի քի քի քի 
մամամամահահահահացումն էցումն էցումն էցումն է,,,,    ինչինչինչինչպէս Յապէս Յապէս Յապէս Յակոկոկոկոբոս առաքբոս առաքբոս առաքբոս առաքեալ կըեալ կըեալ կըեալ կը    շեշշեշշեշշեշտէտէտէտէ,,,,    թէ թէ թէ թէ ,,,,առանց գորառանց գորառանց գորառանց գործի՝ ծի՝ ծի՝ ծի՝ 
հահահահաւատւատւատւատքը մեքը մեքը մեքը մեռած կռած կռած կռած կ’’’’ըլըլըլըլլայլայլայլայ» » » » (Յկ 2.20)(Յկ 2.20)(Յկ 2.20)(Յկ 2.20),,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ տեստեւ տեստեւ տեստեւ տեսնելնելնելնել,,,,    հասհասհասհաստատատատատելտելտելտել,,,,    
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հասհասհասհաս----կկկկնալ եւ սանալ եւ սանալ եւ սանալ եւ սակայն չընկայն չընկայն չընկայն չընդուդուդուդունիլ եւ չհենիլ եւ չհենիլ եւ չհենիլ եւ չհետետետետեւիլ՝ կը նշաւիլ՝ կը նշաւիլ՝ կը նշաւիլ՝ կը նշանանանանակէ տեսկէ տեսկէ տեսկէ տեսնել նել նել նել 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    տեստեստեստեսնել իրանել իրանել իրանել իրակակակականունունունութիւնը եւ լուռ անցթիւնը եւ լուռ անցթիւնը եւ լուռ անցթիւնը եւ լուռ անցնիլ անոր վրանիլ անոր վրանիլ անոր վրանիլ անոր վրա----
յէնյէնյէնյէն....    կամ՝ աւեկամ՝ աւեկամ՝ աւեկամ՝ աւելի գէշ՝ լի գէշ՝ լի գէշ՝ լի գէշ՝ կոյր ձեկոյր ձեկոյր ձեկոյր ձեւաւաւաւանալնալնալնալ::::    ՀաՀաՀաՀաւաւաւաւատատատատացող մարցող մարցող մարցող մարդը չի կրնար աչդը չի կրնար աչդը չի կրնար աչդը չի կրնար աչ----
քեքեքեքերը գորը գորը գորը գոցել իրացել իրացել իրացել իրակակակականունունունութեանց դիթեանց դիթեանց դիթեանց դիմաց կամ կոյր ձեմաց կամ կոյր ձեմաց կամ կոյր ձեմաց կամ կոյր ձեւաւաւաւանալ տենալ տենալ տենալ տեսածսածսածսածնենենեներուն րուն րուն րուն 
նկատնկատնկատնկատմամբմամբմամբմամբ,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ նման արարտեւ նման արարտեւ նման արարտեւ նման արարքով մը հաքով մը հաքով մը հաքով մը համամամամակերկերկերկերպած կպած կպած կպած կ’’’’ըլըլըլըլլայ կամ լայ կամ լայ կամ լայ կամ 
ինքինքինքինքզինք նոյզինք նոյզինք նոյզինք նոյնանանանացուցուցուցուցած կցած կցած կցած կ’’’’ըլըլըլըլլայ ստուլայ ստուլայ ստուլայ ստութեան եւ կեղթեան եւ կեղթեան եւ կեղթեան եւ կեղծիծիծիծիքին հետքին հետքին հետքին հետ::::    Եւ ՔրիսԵւ ՔրիսԵւ ՔրիսԵւ Քրիս----
տոստոստոստոս,,,,    ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութեան քաղցր ութեան քաղցր ութեան քաղցր ութեան քաղցր ուսուսուսուսուցիցիցիցիչըչըչըչը,,,,    խստօխստօխստօխստօրէն կը դարէն կը դարէն կը դարէն կը դատատատատապարպարպարպարտէ տէ տէ տէ 
անոնք՝ որոնք բաց աչանոնք՝ որոնք բաց աչանոնք՝ որոնք բաց աչանոնք՝ որոնք բաց աչքեքեքեքերով կոյրով կոյրով կոյրով կոյրեր ենրեր ենրեր ենրեր են,,,,    կակակակամամամամաւոր կոյւոր կոյւոր կոյւոր կոյրեր ենրեր ենրեր ենրեր են,,,,    եւ հեեւ հեեւ հեեւ հետետետետե----
ւաւաւաւաբար զաբար զաբար զաբար զաւակւակւակւակնենենեները չեն Ասրը չեն Ասրը չեն Ասրը չեն Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ::::    

ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ ճշմարրորդ ճշմարրորդ ճշմարրորդ ճշմարտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    որ առաոր առաոր առաոր առաջիջիջիջինին եզնին եզնին եզնին եզրարարարակակակակացուցուցուցութիւնն էթիւնն էթիւնն էթիւնն է,,,,    այն այն այն այն 
է՝ որ գիտէ՝ որ գիտէ՝ որ գիտէ՝ որ գիտնանանանալը եւ լը եւ լը եւ լը եւ չկաչկաչկաչկատատատատարերերերելը դալը դալը դալը դատատատատապարպարպարպարտուտուտուտութեան տակ կը դնէ մարթեան տակ կը դնէ մարթեան տակ կը դնէ մարթեան տակ կը դնէ մար----
դըդըդըդը::::    

Այն մարԱյն մարԱյն մարԱյն մարդը որ չի գիդը որ չի գիդը որ չի գիդը որ չի գիտեր՝ պատեր՝ պատեր՝ պատեր՝ պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութիւն չիթիւն չիթիւն չիթիւն չի´́́́    կրնար ուկրնար ուկրնար ուկրնար ու----
նենենենենալնալնալնալ::::    ՅանՅանՅանՅանցանցանցանցանքի եւ մեղքի եւ մեղքի եւ մեղքի եւ մեղքի հասքի հասքի հասքի հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները կան միայն հոն՝ րը կան միայն հոն՝ րը կան միայն հոն՝ րը կան միայն հոն՝ 
ուր գիուր գիուր գիուր գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւն կայթիւն կայթիւն կայթիւն կայ::::    Միւս կողՄիւս կողՄիւս կողՄիւս կողմէմէմէմէ,,,,    ան որ գիան որ գիան որ գիան որ գիտէ՝ անտէ՝ անտէ՝ անտէ՝ անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն հերէն հերէն հերէն հե----
տետետետեւանք պէտք է տայ իր գիտւանք պէտք է տայ իր գիտւանք պէտք է տայ իր գիտւանք պէտք է տայ իր գիտցացացացածինծինծինծին,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ իր գիտտեւ իր գիտտեւ իր գիտտեւ իր գիտնանանանալոլոլոլովը պավը պավը պավը պա----
տաստաստաստասխախախախանանանանատու է որտու է որտու է որտու է որքան իր ըրածքան իր ըրածքան իր ըրածքան իր ըրածնենենեներունրունրունրուն,,,,    նոյննոյննոյննոյնքան եւ իր չըքան եւ իր չըքան եւ իր չըքան եւ իր չըրածրածրածրածնենենեներուն րուն րուն րուն 
հահահահամարմարմարմար....    քաքաքաքանի որ կրնար գորնի որ կրնար գորնի որ կրնար գորնի որ կրնար գործել ու չգործել ու չգործել ու չգործել ու չգործեցծեցծեցծեց....    կրնար բան մը փոկրնար բան մը փոկրնար բան մը փոկրնար բան մը փոխել եւ խել եւ խել եւ խել եւ 
ուղուղուղուղղել ու չուղղել ու չուղղել ու չուղղել ու չուղղեցղեցղեցղեց,,,,    կրնար նորն ու դրակրնար նորն ու դրակրնար նորն ու դրակրնար նորն ու դրակակակականը ստեղնը ստեղնը ստեղնը ստեղծել եւ ծել եւ ծել եւ ծել եւ չստեղչստեղչստեղչստեղծեցծեցծեցծեց::::    Այս Այս Այս Այս 
մամամամասին յստակ կեցսին յստակ կեցսին յստակ կեցսին յստակ կեցուածք ուուածք ուուածք ուուածք ունի Աստնի Աստնի Աստնի Աստուաուաուաուածածածածաշունչ մատշունչ մատշունչ մատշունչ մատեաեաեաեանընընընը::::    ՅաՅաՅաՅակոկոկոկոբոս բոս բոս բոս 
առաքառաքառաքառաքեալ կեալ կեալ կեալ կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ....    ,,,,Ով որ գիՈվ որ գիՈվ որ գիՈվ որ գիտէ թէ ոտէ թէ ոտէ թէ ոտէ թէ ո´́́́րն է բարն է բարն է բարն է բարին եւ չրին եւ չրին եւ չրին եւ չ’’’’ըներ զայնըներ զայնըներ զայնըներ զայն,,,,    կը մեկը մեկը մեկը մե----
ղանղանղանղանչէչէչէչէ» » » » (Յկ 4(Յկ 4(Յկ 4(Յկ 4....16)16)16)16)::::    Իսկ ՔրիսԻսկ ՔրիսԻսկ ՔրիսԻսկ Քրիստոս կը յայտոս կը յայտոս կը յայտոս կը յայտատատատարարարարարէրէրէրէ....    ,,,,Այն ծաԱյն ծաԱյն ծաԱյն ծառան որ իր Տիռան որ իր Տիռան որ իր Տիռան որ իր Տի----
րոջ կամրոջ կամրոջ կամրոջ կամքը գիտքը գիտքը գիտքը գիտնանանանալով հանլով հանլով հանլով հանդերձ չի պադերձ չի պադերձ չի պադերձ չի պատտտտրաստրաստրաստրաստուիր եւ անոր կամուիր եւ անոր կամուիր եւ անոր կամուիր եւ անոր կամքը չի քը չի քը չի քը չի 
գորգորգորգործադծադծադծադրերրերրերրեր,,,,    մեծ պամեծ պամեծ պամեծ պատիժ պիտիժ պիտիժ պիտիժ պիտի կրէտի կրէտի կրէտի կրէ» » » » (Ղկ 12.47)(Ղկ 12.47)(Ղկ 12.47)(Ղկ 12.47)....    եւ որեւ որեւ որեւ որպէսպէսպէսպէսզի ոեզի ոեզի ոեզի ոեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկը կը կը կը 
չփորչփորչփորչփոր----        ձձձձուի ինքուի ինքուի ինքուի ինքզինք չքմեզինք չքմեզինք չքմեզինք չքմեղելղելղելղել,,,,    կկկկ’’’’ըսէ նաըսէ նաըսէ նաըսէ նաեւեւեւեւ....    ,,,,Եթէ ես եկած եւ խօԵթէ ես եկած եւ խօԵթէ ես եկած եւ խօԵթէ ես եկած եւ խօսած չըլսած չըլսած չըլսած չըլ----
լալալալայի՝ անոնք մեղք չէյի՝ անոնք մեղք չէյի՝ անոնք մեղք չէյի՝ անոնք մեղք չէին ուին ուին ուին ունենենենենարնարնարնար,,,,    բայց հիբայց հիբայց հիբայց հիմա իրենց մեղմա իրենց մեղմա իրենց մեղմա իրենց մեղքին հաքին հաքին հաքին համար արմար արմար արմար ար----
դադադադարարարարացում չցում չցում չցում չուուուունիննիննիննին» » » » (Յհ 15(Յհ 15(Յհ 15(Յհ 15....22)22)22)22)::::    

ՆիՆիՆիՆիկոկոկոկոդեդեդեդեմոմոմոմոսի կեցսի կեցսի կեցսի կեցուածուածուածուածքին մաքին մաքին մաքին մասին այս խորհրսին այս խորհրսին այս խորհրսին այս խորհրդադադադածուծուծուծութիւնը անձթիւնը անձթիւնը անձթիւնը անձնանանանա----
պէս իւպէս իւպէս իւպէս իւրարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւրիս ուղղրիս ուղղրիս ուղղրիս ուղղուած ազուած ազուած ազուած ազդադադադարարարարարուրուրուրութիւն մըն էթիւն մըն էթիւն մըն էթիւն մըն է,,,,    մեզ մեր համեզ մեր համեզ մեր համեզ մեր հա----
ւատւատւատւատքին հանքին հանքին հանքին հանդէպ յանձդէպ յանձդէպ յանձդէպ յանձնանանանառու եւ պառու եւ պառու եւ պառու եւ պատաստաստաստասխախախախանանանանատու կեցտու կեցտու կեցտու կեցուածուածուածուածքի մը քի մը քի մը քի մը 
հրահրահրահրաւիւիւիւիրողրողրողրող::::    Եթէ երԵթէ երԵթէ երԵթէ երբեք մենք հաբեք մենք հաբեք մենք հաբեք մենք հաւաւաւաւատատատատացածցածցածցած    ենք եւ կը հաենք եւ կը հաենք եւ կը հաենք եւ կը հաւաւաւաւատանք տանք տանք տանք 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութեանթեանթեանթեան,,,,    պէտք է քապէտք է քապէտք է քապէտք է քաջուջուջուջութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունենենենենանք անոր ետին կենանք անոր ետին կենանք անոր ետին կենանք անոր ետին կենանանանալուլուլուլու,,,,    
զայն ապզայն ապզայն ապզայն ապրերերերելուլուլուլու,,,,    զայն ջազայն ջազայն ջազայն ջատատատատագոգոգոգովեվեվեվելու եւ անոր հալու եւ անոր հալու եւ անոր հալու եւ անոր համար աշմար աշմար աշմար աշխախախախատետետետելուլուլուլու::::    ԱյԱյԱյԱյ----
լալալալապէս մենք ալ Նիպէս մենք ալ Նիպէս մենք ալ Նիպէս մենք ալ Նիկոկոկոկոդեդեդեդեմոմոմոմոսի նմանսի նմանսի նմանսի նման,,,,    եւ նոյեւ նոյեւ նոյեւ նոյնիսկ սկիզնիսկ սկիզնիսկ սկիզնիսկ սկիզբէնբէնբէնբէն,,,,    պապապապատանտանտանտանքի քի քի քի 
մէջ դրած եւ գեմէջ դրած եւ գեմէջ դրած եւ գեմէջ դրած եւ գերեզրեզրեզրեզմամամամանած կնած կնած կնած կ’’’’ըըըըլլլլլանք ճշմարլանք ճշմարլանք ճշմարլանք ճշմարտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    գեգեգեգերեզրեզրեզրեզմամամամանած նած նած նած 
կկկկ’’’’ըլըլըլըլլանք մելանք մելանք մելանք մե´́́́ր իսկ հար իսկ հար իսկ հար իսկ հաւատւատւատւատքըքըքըքը,,,,    եւ այդեւ այդեւ այդեւ այդպիպիպիպիսով դասով դասով դասով դաւաւաւաւաճաճաճաճանած կնած կնած կնած կ’’’’ըլըլըլըլլանք թէլանք թէլանք թէլանք թէ´́́́    
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մարդմարդմարդմարդկակակակային մեր կոյին մեր կոյին մեր կոյին մեր կոչուչուչուչումինմինմինմին,,,,    որ այս աշոր այս աշոր այս աշոր այս աշխարխարխարխարհի մէջ մեր անհի մէջ մեր անհի մէջ մեր անհի մէջ մեր անձին իրաձին իրաձին իրաձին իրագորգորգորգոր----
ծուծուծուծումը պիմը պիմը պիմը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար՝ մեր ազատ ըմբռլար՝ մեր ազատ ըմբռլար՝ մեր ազատ ըմբռլար՝ մեր ազատ ըմբռնումնումնումնումնենենեներուն հարուն հարուն հարուն համամամամաձայն ապրձայն ապրձայն ապրձայն ապրուած ուած ուած ուած 
կեանկեանկեանկեանքով մըքով մըքով մըքով մը,,,,    եւ թէ աստեւ թէ աստեւ թէ աստեւ թէ աստուաուաուաուածածածածային մեր կոյին մեր կոյին մեր կոյին մեր կոչուչուչուչումինմինմինմին,,,,    որ մեզ կը հրաոր մեզ կը հրաոր մեզ կը հրաոր մեզ կը հրաւիւիւիւիրէ րէ րէ րէ 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութեան լոյթեան լոյթեան լոյթեան լոյսին զասին զասին զասին զաւակւակւակւակնենենեները ըլրը ըլրը ըլրը ըլլալալալալուլուլուլու::::    
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ՁԱՅՆ ԱՐԹՆՈՒԹԵԱՆՁԱՅՆ ԱՐԹՆՈՒԹԵԱՆՁԱՅՆ ԱՐԹՆՈՒԹԵԱՆՁԱՅՆ ԱՐԹՆՈՒԹԵԱՆ    ԵՒԵՒԵՒԵՒ    ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՀԵՏԱՊՆԴՄԱՆԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՀԵՏԱՊՆԴՄԱՆԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՀԵՏԱՊՆԴՄԱՆԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՀԵՏԱՊՆԴՄԱՆ    

((((Ապրիլեան եղեռնի 65Ապրիլեան եղեռնի 65Ապրիլեան եղեռնի 65Ապրիլեան եղեռնի 65----ամեակին առիթով)ամեակին առիթով)ամեակին առիթով)ամեակին առիթով)    
    

Ահա դարձԱհա դարձԱհա դարձԱհա դարձեալ կը բացեալ կը բացեալ կը բացեալ կը բացուի վիուի վիուի վիուի վիրարարարակակակակապը մեր բաց վէրպը մեր բաց վէրպը մեր բաց վէրպը մեր բաց վէրքին, եւ կրկին քին, եւ կրկին քին, եւ կրկին քին, եւ կրկին 
կը տեկը տեկը տեկը տեսսսսնենք մեր մինենք մեր մինենք մեր մինենք մեր միսեսեսեսերը կոտրը կոտրը կոտրը կոտտացտացտացտացնող եւ մեր միտնող եւ մեր միտնող եւ մեր միտնող եւ մեր միտքեքեքեքերը կսկծացրը կսկծացրը կսկծացրը կսկծացնող նող նող նող 
վէրվէրվէրվէրքին ահաքին ահաքին ահաքին ահաւոր խուոր խուոր խուոր խորուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Վէրք մը, որուն ցաՎէրք մը, որուն ցաՎէրք մը, որուն ցաՎէրք մը, որուն ցաւը արւը արւը արւը արդէն որդէն որդէն որդէն որպէս պէս պէս պէս 
անզսանզսանզսանզսպեպեպեպելի աղալի աղալի աղալի աղաղակ դուրս կու գայ մեր կողակ դուրս կու գայ մեր կողակ դուրս կու գայ մեր կողակ դուրս կու գայ մեր կոկորդկորդկորդկորդնենենեներէն՝ խարէն՝ խարէն՝ խարէն՝ խարարարարանենենենելու հալու հալու հալու հա----
մար բամար բամար բամար բարի Սարի Սարի Սարի Սամամամամարացիի կեղծ դիրացիի կեղծ դիրացիի կեղծ դիրացիի կեղծ դիմամամամակը հակը հակը հակը հագած Փագած Փագած Փագած Փարիրիրիրիսեսեսեսեցի աշցի աշցի աշցի աշխարհխարհխարհխարհ    մըմըմըմը::::    

ԱրԱրԱրԱրդէն վաթդէն վաթդէն վաթդէն վաթսունսունսունսունհինգ տահինգ տահինգ տահինգ տարիրիրիրիներ աններ աններ աններ անցան այն թուացան այն թուացան այն թուացան այն թուակակակականէննէննէննէն    երբ թուրք երբ թուրք երբ թուրք երբ թուրք 
եղեռնաեղեռնաեղեռնաեղեռնագործ միտգործ միտգործ միտգործ միտքը իր ճիւաքը իր ճիւաքը իր ճիւաքը իր ճիւաղաղաղաղային օրօյին օրօյին օրօյին օրօրը ուրը ուրը ուրը ուզեց երզեց երզեց երզեց երգել մեր ժոգել մեր ժոգել մեր ժոգել մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի դի դի դի 
դիդիդիդիաաաակին վրայկին վրայկին վրայկին վրայ::::    ՎաթՎաթՎաթՎաթսուն հինգ տասուն հինգ տասուն հինգ տասուն հինգ տարիրիրիրիներ աններ աններ աններ անցան այն մացան այն մացան այն մացան այն մահահահահադէմ թուադէմ թուադէմ թուադէմ թուա----
կակակականէն, երբ քանէն, երբ քանէն, երբ քանէն, երբ քաղաղաղաղաքակրքակրքակրքակրթութութութութեան բարձթեան բարձթեան բարձթեան բարձրարարարակէկէկէկէտը հատը հատը հատը համամամամարուող ներրուող ներրուող ներրուող ներկայ կայ կայ կայ 
քսաքսաքսաքսանենենեներորդ դարորդ դարորդ դարորդ դարը մեր ժորը մեր ժորը մեր ժորը մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին վրայ բացդին վրայ բացդին վրայ բացդին վրայ բացուեուեուեուեցաւ աշցաւ աշցաւ աշցաւ աշխարխարխարխարհին հին հին հին 
արիւնկրարիւնկրարիւնկրարիւնկրթութութութութեան դաս տուող ցեթեան դաս տուող ցեթեան դաս տուող ցեթեան դաս տուող ցեղասղասղասղասպապապապանունունունութեան սքանթեան սքանթեան սքանթեան սքանչեչեչեչելի օրիլի օրիլի օրիլի օրինանանանակով կով կով կով 
մը ...մը ...մը ...մը ...::::    

Մեր ժոՄեր ժոՄեր ժոՄեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը ջա՞րդ չէր տեդը ջա՞րդ չէր տեդը ջա՞րդ չէր տեդը ջա՞րդ չէր տեսած, աւա՞ր չէր տեսած, աւա՞ր չէր տեսած, աւա՞ր չէր տեսած, աւա՞ր չէր տեսած, աքսած, աքսած, աքսած, աքսո՞ր չէր սո՞ր չէր սո՞ր չէր սո՞ր չէր 
տետետետեսած, հոսած, հոսած, հոսած, հոգին ցնցող խժդժուգին ցնցող խժդժուգին ցնցող խժդժուգին ցնցող խժդժութիւնթիւնթիւնթիւննե՞ր չէր տենե՞ր չէր տենե՞ր չէր տենե՞ր չէր տեսածսածսածսած::::    Բայց 1915 ԱպԲայց 1915 ԱպԲայց 1915 ԱպԲայց 1915 Ապրիլ րիլ րիլ րիլ 
24242424----ով բաով բաով բաով բացուող էջը նոր էրցուող էջը նոր էրցուող էջը նոր էրցուող էջը նոր էր::::    Նոր էր անով՝ որ 1915 թուին մեր ժոՆոր էր անով՝ որ 1915 թուին մեր ժոՆոր էր անով՝ որ 1915 թուին մեր ժոՆոր էր անով՝ որ 1915 թուին մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուր----
դը իր հերդը իր հերդը իր հերդը իր հերթաթաթաթական հարկան հարկան հարկան հարուածուածուածուածնենենեներէն մէրէն մէրէն մէրէն մէկը չէր որ ստակը չէր որ ստակը չէր որ ստակը չէր որ ստացաւ. աշցաւ. աշցաւ. աշցաւ. աշխարխարխարխարհահահահակորկորկորկոր----
ծան արծան արծան արծան արշաշաշաշաւանքւանքւանքւանքնենենեներու նոր շղթարու նոր շղթարու նոր շղթարու նոր շղթայայայայազերզերզերզերծում մը չէր կածում մը չէր կածում մը չէր կածում մը չէր կատարտարտարտարուաուաուաուածըծըծըծը::::    
ԴիւաԴիւաԴիւաԴիւական սառկան սառկան սառկան սառնասրնասրնասրնասրտուտուտուտութեամբ մտածթեամբ մտածթեամբ մտածթեամբ մտածուած եւ երուած եւ երուած եւ երուած եւ երկակակակարօրօրօրօրէն ու յերէն ու յերէն ու յերէն ու յետին տին տին տին 
մանմանմանմանրարարարամասմասմասմասնունունունութեամբ ծրագրթեամբ ծրագրթեամբ ծրագրթեամբ ծրագրուած ցեուած ցեուած ցեուած ցեղասղասղասղասպապապապանունունունութիւն մըն էր, ամթիւն մըն էր, ամթիւն մըն էր, ամթիւն մըն էր, ամբողջ բողջ բողջ բողջ 
ազգ մը ոչնազգ մը ոչնազգ մը ոչնազգ մը ոչնչացչացչացչացնենենենելու ոճլու ոճլու ոճլու ոճրարարարային քային քային քային քաղաղաղաղաքաքաքաքակակակականունունունութիւն մը, հաթիւն մը, հաթիւն մը, հաթիւն մը, հայասյասյասյասպան եւ պան եւ պան եւ պան եւ 
հահահահայայայայաջինջ քաջինջ քաջինջ քաջինջ քաղաղաղաղաքաքաքաքակակակականունունունութիւն մըթիւն մըթիւն մըթիւն մը::::    

ԿաԿաԿաԿարերերերելի՞ է յիլի՞ է յիլի՞ է յիլի՞ է յիշել այս բոշել այս բոշել այս բոշել այս բոլոլոլոլորը եւ պրը եւ պրը եւ պրը եւ պահ մը կանգ չառահ մը կանգ չառահ մը կանգ չառահ մը կանգ չառնելնելնելնել::::    
ԿաԿաԿաԿարերերերելի՞ է ընլի՞ է ընլի՞ է ընլի՞ է ընդուդուդուդունիլ այս բոնիլ այս բոնիլ այս բոնիլ այս բոլոլոլոլորը եւ մոռրը եւ մոռրը եւ մոռրը եւ մոռնալնալնալնալ::::    
ԿաԿաԿաԿարերերերելի՞ է զգալ այս բոլի՞ է զգալ այս բոլի՞ է զգալ այս բոլի՞ է զգալ այս բոլոլոլոլորը եւ ինքրը եւ ինքրը եւ ինքրը եւ ինքզինզինզինզինքէն դուրս չգալքէն դուրս չգալքէն դուրս չգալքէն դուրս չգալ::::    
ԿաԿաԿաԿարերերերելի՞ է միայն լի՞ է միայն լի՞ է միայն լի՞ է միայն ,,,,տօտօտօտօնելնելնելնել» » » » այս բոայս բոայս բոայս բոլոլոլոլորը եւ ինքրը եւ ինքրը եւ ինքրը եւ ինքզինք չձօզինք չձօզինք չձօզինք չձօնել նանել նանել նանել նահահահահա----

տակտակտակտակնենենեներու արրու արրու արրու արդար դադար դադար դադար դատինտինտինտին::::    
ՈՈՈՈ´́́́չ անչ անչ անչ անշուշտշուշտշուշտշուշտ::::    
ԲայցԲայցԲայցԲայց    ի՞նչի՞նչի՞նչի՞նչպէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’ըլըլըլըլլայ չմլայ չմլայ չմլայ չմոռոռոռոռնանանանալը,լը,լը,լը,    ինքինքինքինքզինզինզինզինքէն դուրս գաքէն դուրս գաքէն դուրս գաքէն դուրս գալը եւ ինքլը եւ ինքլը եւ ինքլը եւ ինքզինք զինք զինք զինք 

ձօձօձօձօնենենենելըլըլըլը::::    ԶգաԶգաԶգաԶգացացացացականկանկանկան    պորթպորթպորթպորթկումկումկումկումնենենեներո՞վ պարրո՞վ պարրո՞վ պարրո՞վ պարզազազազապէս, ճապէս, ճապէս, ճապէս, ճառեռեռեռերով ու բարով ու բարով ու բարով ու բանանանանա----
խօխօխօխօսուսուսուսութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներո՞վ միայնրո՞վ միայնրո՞վ միայնրո՞վ միայն::::    ՅաՅաՅաՅաճախ արճախ արճախ արճախ արդէն պադէն պադէն պադէն պատաստաստաստասխանխանխանխանուած է այս ուած է այս ուած է այս ուած է այս 
հարհարհարհարցումցումցումցումնենենեներուն ժխտարուն ժխտարուն ժխտարուն ժխտակակակականօնօնօնօրէնրէնրէնրէն::::    
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ԱպԱպԱպԱպրիլ 24րիլ 24րիլ 24րիլ 24----ի ամէն մէկ տաի ամէն մէկ տաի ամէն մէկ տաի ամէն մէկ տարերերերեդարձ ու տօդարձ ու տօդարձ ու տօդարձ ու տօնանանանակակակակատատատատարուրուրուրութիւն յստակ թիւն յստակ թիւն յստակ թիւն յստակ 
նպանպանպանպատատատատակի մը ճամկի մը ճամկի մը ճամկի մը ճամբուն վրայ գիբուն վրայ գիբուն վրայ գիբուն վրայ գիտակտակտակտակցուցուցուցութեան մեր պտութեան մեր պտութեան մեր պտութեան մեր պտուտատատատակը հեղ մը կը հեղ մը կը հեղ մը կը հեղ մը 
եւս պէտք է դարձեւս պէտք է դարձեւս պէտք է դարձեւս պէտք է դարձնէ, լարնէ, լարնէ, լարնէ, լարուած մեր կամուած մեր կամուած մեր կամուած մեր կամքեքեքեքերը աւերը աւերը աւերը աւելի պիրկ եւ անընկլի պիրկ եւ անընկլի պիրկ եւ անընկլի պիրկ եւ անընկճեճեճեճելի լի լի լի 
դարձդարձդարձդարձնենենենելովլովլովլով::::    ԻւԻւԻւԻւրարարարաքանքանքանքանչիւր տաչիւր տաչիւր տաչիւր տարերերերեդարձ ու տօդարձ ու տօդարձ ու տօդարձ ու տօնանանանակակակակատատատատարուրուրուրութիւն պէտք է թիւն պէտք է թիւն պէտք է թիւն պէտք է 
դառդառդառդառնայ նոր առիթ մընայ նոր առիթ մընայ նոր առիթ մընայ նոր առիթ մը::::    

    
ԱՌԻԹ ԳԻԱՌԻԹ ԳԻԱՌԻԹ ԳԻԱՌԻԹ ԳԻՏԱԿՏԱԿՏԱԿՏԱԿՑՈՒՑՈՒՑՈՒՑՈՒԹԵԱՆԹԵԱՆԹԵԱՆԹԵԱՆ::::    ԱնԱնԱնԱնձին դաստձին դաստձին դաստձին դաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութիւնն է անիթիւնն է անիթիւնն է անիթիւնն է անիկա, կա, կա, կա, 

որ պէտք է իրաոր պէտք է իրաոր պէտք է իրաոր պէտք է իրագործգործգործգործուի ոչ թէ զգաուի ոչ թէ զգաուի ոչ թէ զգաուի ոչ թէ զգացացացացական, այլ առարկան, այլ առարկան, այլ առարկան, այլ առարկակակակայայայայական տուկան տուկան տուկան տուեալեալեալեալ----
նենենեներովրովրովրով::::    Առիթ պէտք է ըլԱռիթ պէտք է ըլԱռիթ պէտք է ըլԱռիթ պէտք է ըլլայ կարլայ կարլայ կարլայ կարդանք, լսենք եւ գիտդանք, լսենք եւ գիտդանք, լսենք եւ գիտդանք, լսենք եւ գիտնանք մեր պատնանք մեր պատնանք մեր պատնանք մեր պատմումումումու----
թիւնը իր իսթիւնը իր իսթիւնը իր իսթիւնը իր իսկակակակական պատկան պատկան պատկան պատկեկեկեկերովրովրովրով::::    Առիթ պէտք է ըլԱռիթ պէտք է ըլԱռիթ պէտք է ըլԱռիթ պէտք է ըլլայ որ մենք մեր լայ որ մենք մեր լայ որ մենք մեր լայ որ մենք մեր 
լսածն ու լսածն ու լսածն ու լսածն ու կարկարկարկարդադադադացացացացածը անծը անծը անծը անցըցըցըցընենք մեր գինենք մեր գինենք մեր գինենք մեր գիտակտակտակտակցուցուցուցութեան պրիսթեան պրիսթեան պրիսթեան պրիսմամամամակէն,կէն,կէն,կէն,    դիդիդիդի----
տենք ու դատենք ու դատենք ու դատենք ու դատենք, եւ այդ քննուտենք, եւ այդ քննուտենք, եւ այդ քննուտենք, եւ այդ քննութեամբ ու դաթեամբ ու դաթեամբ ու դաթեամբ ու դատաստաստաստաստատատատանով մենք մեզ նով մենք մեզ նով մենք մեզ նով մենք մեզ 
ճանչճանչճանչճանչնանք մեր աչնանք մեր աչնանք մեր աչնանք մեր աչքեքեքեքերով, հարով, հարով, հարով, հարարարարազազազազատօտօտօտօրէնրէնրէնրէն::::    

    
ԱՌԻԹ՝ ԱՐԹԱՌԻԹ՝ ԱՐԹԱՌԻԹ՝ ԱՐԹԱՌԻԹ՝ ԱՐԹՆՈՒՆՈՒՆՈՒՆՈՒԹԵԱՆԹԵԱՆԹԵԱՆԹԵԱՆ::::    ՊատՊատՊատՊատմումումումութիւնը ճանչթիւնը ճանչթիւնը ճանչթիւնը ճանչնանանանալը ինքլը ինքլը ինքլը ինքնին արնին արնին արնին արդէն դէն դէն դէն 

կու տայ կակու տայ կակու տայ կակու տայ կարերերերեւոր դաս մը.ւոր դաս մը.ւոր դաս մը.ւոր դաս մը.    եղեռեղեռեղեռեղեռնը այնը այնը այնը այսօր պատսօր պատսօր պատսօր պատմումումումութիւն է, մինչ օր մը թիւն է, մինչ օր մը թիւն է, մինչ օր մը թիւն է, մինչ օր մը 
կեանք էր, ներկեանք էր, ներկեանք էր, ներկեանք էր, ներկայկայկայկայ::::    ՆոյնՆոյնՆոյնՆոյնպէս այպէս այպէս այպէս այսօրսօրսօրսօրուան կեանուան կեանուան կեանուան կեանքը, օր մը պիքը, օր մը պիքը, օր մը պիքը, օր մը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ լայ լայ լայ 
պատպատպատպատմումումումութիւնթիւնթիւնթիւն::::    ԱնցԱնցԱնցԱնցեաեաեաեալին գործլին գործլին գործլին գործուած սխաուած սխաուած սխաուած սխալը պէտք չէ պատլը պէտք չէ պատլը պէտք չէ պատլը պէտք չէ պատմամամամակակակականանանանանայ նայ նայ նայ 
այայայայսօրսօրսօրսօրուան մէջ եւսուան մէջ եւսուան մէջ եւսուան մէջ եւս::::    ԱնցԱնցԱնցԱնցեաեաեաեալին այնլին այնլին այնլին այնքան անքան անքան անքան անփոյթ եւ անփոյթ եւ անփոյթ եւ անփոյթ եւ անխոխոխոխոհեմ գտնուեհեմ գտնուեհեմ գտնուեհեմ գտնուե----
ցանք, որ չզգացանք, որ չզգացանք, որ չզգացանք, որ չզգացիցիցիցինք մենք մենք մենք մեզի դէմ նիւզի դէմ նիւզի դէմ նիւզի դէմ նիւթուողթուողթուողթուող    դադադադաւը,ւը,ւը,ւը,    կամ պէտք եղած լրջուկամ պէտք եղած լրջուկամ պէտք եղած լրջուկամ պէտք եղած լրջու----
թեամբ չդիթեամբ չդիթեամբ չդիթեամբ չդիտետետետեցինք նացինք նացինք նացինք նախախախախապատպատպատպատրասրասրասրաստող երետող երետող երետող երեւոյթւոյթւոյթւոյթնենենեներըրըրըրը::::    ԱյԱյԱյԱյսօր նոյն սխասօր նոյն սխասօր նոյն սխասօր նոյն սխա----
լին մէջ ենք, որլին մէջ ենք, որլին մէջ ենք, որլին մէջ ենք, որքան ատեն որ չենք լսեր Ապքան ատեն որ չենք լսեր Ապքան ատեն որ չենք լսեր Ապքան ատեն որ չենք լսեր Ապրիլրիլրիլրիլեան հրաեան հրաեան հրաեան հրաւէւէւէւէրըրըրըրը::::    

    
ԱՌԻԹ՝ ԻՆՔԱՌԻԹ՝ ԻՆՔԱՌԻԹ՝ ԻՆՔԱՌԻԹ՝ ԻՆՔՆԱՆԱՆԱՆԱՃԱՃԱՃԱՃԱՆԱՉՆԱՉՆԱՉՆԱՉՄԱՆ ԵՒ ՍՐԲԱԳՄԱՆ ԵՒ ՍՐԲԱԳՄԱՆ ԵՒ ՍՐԲԱԳՄԱՆ ԵՒ ՍՐԲԱԳՐՈՒՐՈՒՐՈՒՐՈՒԹԵԱՆԹԵԱՆԹԵԱՆԹԵԱՆ::::    ՆերՆերՆերՆերկայ մեր կայ մեր կայ մեր կայ մեր 

կակակակացուցուցուցութեան ճաթեան ճաթեան ճաթեան ճանանանանաչուչուչուչումը անմը անմը անմը անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն մեզ կը բերէն մեզ կը բերէն մեզ կը բերէն մեզ կը բերէ ազրէ ազրէ ազրէ ազգագագագային գետյին գետյին գետյին գետնի նի նի նի 
վրայ մեր տկավրայ մեր տկավրայ մեր տկավրայ մեր տկարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն եւ մեր զօրուն եւ մեր զօրուն եւ մեր զօրուն եւ մեր զօրուրուրուրութեան գիթեան գիթեան գիթեան գիտակտակտակտակցուցուցուցումին եւ այդ մին եւ այդ մին եւ այդ մին եւ այդ 
գիգիգիգիտակտակտակտակցուցուցուցումը ինք առիթ եւ սկիզբ կրնայ ըլմը ինք առիթ եւ սկիզբ կրնայ ըլմը ինք առիթ եւ սկիզբ կրնայ ըլմը ինք առիթ եւ սկիզբ կրնայ ըլլալ որ մենք իմասլալ որ մենք իմասլալ որ մենք իմասլալ որ մենք իմաստուտուտուտութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
ուուուունենենենենանք վենանք վենանք վենանք վերացրացրացրացնենենենելու մեր մէլու մեր մէլու մեր մէլու մեր մէջէն բոջէն բոջէն բոջէն բոլոր այն տուլոր այն տուլոր այն տուլոր այն տուեալեալեալեալնենենեները որոնք րը որոնք րը որոնք րը որոնք մեր մեր մեր մեր 
տկատկատկատկարուրուրուրութեան պատթեան պատթեան պատթեան պատճառ կը դառճառ կը դառճառ կը դառճառ կը դառնան, եւ ոյժ տանան, եւ ոյժ տանան, եւ ոյժ տանան, եւ ոյժ տալու այն գելու այն գելու այն գելու այն գետինտինտինտիննենենեներուն րուն րուն րուն 
որոնց մէջ մենք մեր ներորոնց մէջ մենք մեր ներորոնց մէջ մենք մեր ներորոնց մէջ մենք մեր ներքին զօքին զօքին զօքին զօրարարարացուցուցուցումը կրնանք գտնելմը կրնանք գտնելմը կրնանք գտնելմը կրնանք գտնել::::    ԶօԶօԶօԶօրարարարացում մը, ցում մը, ցում մը, ցում մը, 
որուն առաորուն առաորուն առաորուն առաջին եւ նաջին եւ նաջին եւ նաջին եւ նախախախախապայպայպայպայման հանգրման հանգրման հանգրման հանգրուաուաուաուանը, հանը, հանը, հանը, համեմեմեմերաշրաշրաշրաշխուխուխուխութեան, թեան, թեան, թեան, 
միումիումիումիութեան եւ գորթեան եւ գորթեան եւ գորթեան եւ գործակծակծակծակցուցուցուցութեան իրաթեան իրաթեան իրաթեան իրագորգորգորգործումն է անծումն է անծումն է անծումն է անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն եւ րէն եւ րէն եւ րէն եւ 
որուն բնաորուն բնաորուն բնաորուն բնական բեկան բեկան բեկան բերուրուրուրումովմովմովմով    պէտք է հեպէտք է հեպէտք է հեպէտք է հետետետետեւին ոււին ոււին ոււին ուրիշ հանգրրիշ հանգրրիշ հանգրրիշ հանգրուանուանուանուաններ, հասներ, հասներ, հասներ, հաս----
նենենենելու հալու հալու հալու համար ներմար ներմար ներմար ներքին ամքին ամքին ամքին ամբողբողբողբողջաջաջաջական զօկան զօկան զօկան զօրուրուրուրութեանթեանթեանթեան::::    
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ԱՌԻԹ՝ ՎՃՌԱԱՌԻԹ՝ ՎՃՌԱԱՌԻԹ՝ ՎՃՌԱԱՌԻԹ՝ ՎՃՌԱՀԱՏՀԱՏՀԱՏՀԱՏՄԱՆՄԱՆՄԱՆՄԱՆ::::    ԳիԳիԳիԳիտակտակտակտակցումը անցումը անցումը անցումը անհեհեհեհետետետետեւանքւանքւանքւանք    չի կրնար չի կրնար չի կրնար չի կրնար 
մնալ եւ ներմնալ եւ ներմնալ եւ ներմնալ եւ ներքին ճաքին ճաքին ճաքին ճակակակակատի վրայ զօտի վրայ զօտի վրայ զօտի վրայ զօրարարարացուցուցուցումը աննմը աննմը աննմը աննպապապապատակ չի կրնար ըլտակ չի կրնար ըլտակ չի կրնար ըլտակ չի կրնար ըլ----
լլլլալալալալ::::    Այդ գիԱյդ գիԱյդ գիԱյդ գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնն ու զօթիւնն ու զօթիւնն ու զօթիւնն ու զօրուրուրուրութիւնը անթիւնը անթիւնը անթիւնը անպայպայպայպայման իրենցման իրենցման իրենցման իրենց    արարարարտատատատայայյայյայյայ----
տուտուտուտութիւնը պէտք է գտնեն արթիւնը պէտք է գտնեն արթիւնը պէտք է գտնեն արթիւնը պէտք է գտնեն արտատատատաքին ճաքին ճաքին ճաքին ճակակակակատի վրայտի վրայտի վրայտի վրայ::::    Եւ այդ արԵւ այդ արԵւ այդ արԵւ այդ արտատատատայայյայյայյայ----
տուտուտուտութիւնը չի կրնար տարթիւնը չի կրնար տարթիւնը չի կրնար տարթիւնը չի կրնար տարբեր ուղբեր ուղբեր ուղբեր ուղղուղուղուղութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունենենենենալ, քաննալ, քաննալ, քաննալ, քան    հեհեհեհետապնտապնտապնտապնդուդուդուդումը մը մը մը 
մեր արմեր արմեր արմեր արդար դադար դադար դադար դատին, հատին, հատին, հատին, համամամամատեղ եւ անտեղ եւ անտեղ եւ անտեղ եւ անդուլ հեդուլ հեդուլ հեդուլ հետապնտապնտապնտապնդուդուդուդումմմմը մեր կապտը մեր կապտը մեր կապտը մեր կապտ----
ուած իրաուած իրաուած իրաուած իրաւունքւունքւունքւունքնենենեներուն, որոնք հարուն, որոնք հարուն, որոնք հարուն, որոնք հատուցտուցտուցտուցման կման կման կման կ’’’’ըսըսըսըսպապապապասենսենսենսեն::::    

ՆաՆաՆաՆահահահահատակտակտակտակնենենեներու ոգերու ոգերու ոգերու ոգեկոկոկոկոչուչուչուչումը այդ վճիմը այդ վճիմը այդ վճիմը այդ վճիռը տառը տառը տառը տալու եւ սրբալու եւ սրբալու եւ սրբալու եւ սրբազան ուխզան ուխզան ուխզան ուխ----
տը կատը կատը կատը կատատատատարերերերելու պահն էլու պահն էլու պահն էլու պահն է::::    

Մէկ ու կէս միլիՄէկ ու կէս միլիՄէկ ու կէս միլիՄէկ ու կէս միլիոն եւ աւեոն եւ աւեոն եւ աւեոն եւ աւելի նալի նալի նալի նահահահահատակտակտակտակներ մեներ մեներ մեներ մեզի կը նազի կը նազի կը նազի կը նային ակնյին ակնյին ակնյին ակն----
դէտդէտդէտդէտ::::    Մէկ ու կէս միլիՄէկ ու կէս միլիՄէկ ու կէս միլիՄէկ ու կէս միլիոն եւ աւեոն եւ աւեոն եւ աւեոն եւ աւելի նալի նալի նալի նահհհհաաաատակտակտակտակներ ամէն տաներ ամէն տաներ ամէն տաներ ամէն տարի եւ ամէն րի եւ ամէն րի եւ ամէն րի եւ ամէն 
օրօրօրօր    ձայն կը բարձձայն կը բարձձայն կը բարձձայն կը բարձրացրացրացրացնեն ու կոչ կնեն ու կոչ կնեն ու կոչ կնեն ու կոչ կ’’’’ուղուղուղուղղեն մեղեն մեղեն մեղեն մեզի, մեր խիղզի, մեր խիղզի, մեր խիղզի, մեր խիղճեճեճեճերուն, մեր րուն, մեր րուն, մեր րուն, մեր 
գիգիգիգիտակտակտակտակցուցուցուցութեան, մեր կամթեան, մեր կամթեան, մեր կամթեան, մեր կամքինքինքինքին::::    Կոչ կԿոչ կԿոչ կԿոչ կ’’’’ուղուղուղուղղեն՝ որ մեր ձայղեն՝ որ մեր ձայղեն՝ որ մեր ձայղեն՝ որ մեր ձայնը մինը մինը մինը միացացացացնենք նենք նենք նենք 
իրենց ձայիրենց ձայիրենց ձայիրենց ձայնենենեներուն, որ մեր ձայրուն, որ մեր ձայրուն, որ մեր ձայրուն, որ մեր ձայնենենեները բարձրը բարձրը բարձրը բարձրացրացրացրացնենքնենքնենքնենք    մեր կարմեր կարմեր կարմեր կարգին եւ արգին եւ արգին եւ արգին եւ ար----
դադադադարուրուրուրութեան պաթեան պաթեան պաթեան պահանհանհանհանջջջջքի մեր ձայքի մեր ձայքի մեր ձայքի մեր ձայնը, մարդնը, մարդնը, մարդնը, մարդկակակակային եւ ազյին եւ ազյին եւ ազյին եւ ազգագագագային իրային իրային իրային իրա----
ւունքւունքւունքւունքնենենեներու վերու վերու վերու վերարարարականգկանգկանգկանգնունունունումին ձայմին ձայմին ձայմին ձայնը եւ ամնը եւ ամնը եւ ամնը եւ ամբողբողբողբողջաջաջաջական հական հական հական հայրեյրեյրեյրենինինինիքի մը քի մը քի մը քի մը 
տէրտէրտէրտէր    դառդառդառդառնանանանալու մեր իրալու մեր իրալու մեր իրալու մեր իրաւունւունւունւունքին ձայքին ձայքին ձայքին ձայնը հնչեցնը հնչեցնը հնչեցնը հնչեցնենք ամենենք ամենենք ամենենք ամենունունունուրեք ահեղ ու րեք ահեղ ու րեք ահեղ ու րեք ահեղ ու 
բարձբարձբարձբարձրարարարագոչ,գոչ,գոչ,գոչ,    որորորորպէս անլպէս անլպէս անլպէս անլռեռեռեռելի զանլի զանլի զանլի զանգագագագակակակակատունտունտունտուն::::    
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ՊԱՅՔԱՐԻ ԿՈՉ՝ ՀԱՒԱՏԱՊԱՅՔԱՐԻ ԿՈՉ՝ ՀԱՒԱՏԱՊԱՅՔԱՐԻ ԿՈՉ՝ ՀԱՒԱՏԱՊԱՅՔԱՐԻ ԿՈՉ՝ ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ ՅԵՏՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆՐԻՄ ՅԵՏՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆՐԻՄ ՅԵՏՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆՐԻՄ ՅԵՏՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆ    

    
,,,,ԱսիԱսիԱսիԱսիկա ազկա ազկա ազկա ազգեգեգեգերու մէջ հրարու մէջ հրարու մէջ հրարու մէջ հրատատատատարարարարակեկեկեկեցէքցէքցէքցէք,,,,    պապապապատետետետե----

րարարարա´́́́զմ հռչազմ հռչազմ հռչազմ հռչակեկեկեկեցէքցէքցէքցէք,,,,    զօզօզօզօրարարարաւորւորւորւորնենենեները արթնրը արթնրը արթնրը արթնցուցուցուցուցէցէցէցէ´́́́քքքք,,,,    պապապապա----
տետետետերազրազրազրազմի ատակ բոմի ատակ բոմի ատակ բոմի ատակ բոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդիդիդիդիկը թող ելկը թող ելկը թող ելկը թող ելլեն ու մօտ լեն ու մօտ լեն ու մօտ լեն ու մօտ 
գանգանգանգան::::    Ձեր խոՁեր խոՁեր խոՁեր խոփեփեփեփերէն սուրէն սուրէն սուրէն սուրեր կռերեր կռերեր կռերեր կռեցէքցէքցէքցէք,,,,    եւ ձեր յօեւ ձեր յօեւ ձեր յօեւ ձեր յօտոցտոցտոցտոցնենենենե----
րէն՝ նիրէն՝ նիրէն՝ նիրէն՝ նիզակզակզակզակներներներներ....    տկար եղոտկար եղոտկար եղոտկար եղողը "Ես զօղը "Ես զօղը "Ես զօղը "Ես զօրարարարաւոր եմ" թող ւոր եմ" թող ւոր եմ" թող ւոր եմ" թող 
ըսէըսէըսէըսէ»»»»::::    

((((Յվլ 3Յվլ 3Յվլ 3Յվլ 3....9999----10)10)10)10)    
    
1111....----    ՊԱՅՊԱՅՊԱՅՊԱՅՔԱՔԱՔԱՔԱՐԻ ՀՌՉԱԿՐԻ ՀՌՉԱԿՐԻ ՀՌՉԱԿՐԻ ՀՌՉԱԿՄԱՆ ՕՐ Է ԱՅՄԱՆ ՕՐ Է ԱՅՄԱՆ ՕՐ Է ԱՅՄԱՆ ՕՐ Է ԱՅՍՕՐՍՕՐՍՕՐՍՕՐ::::        
ՅոՅոՅոՅովեվեվեվելի մարլի մարլի մարլի մարգագագագարէրէրէրէուուուութեան մէջ ռազթեան մէջ ռազթեան մէջ ռազթեան մէջ ռազմի այս կոչն է որ կը կարմի այս կոչն է որ կը կարմի այս կոչն է որ կը կարմի այս կոչն է որ կը կարդանք՝ դանք՝ դանք՝ դանք՝ 

իր ժոիր ժոիր ժոիր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին ուղղդին ուղղդին ուղղդին ուղղուածուածուածուած,,,,    իր ժոիր ժոիր ժոիր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի այն օրեդի այն օրեդի այն օրեդի այն օրերու պայրու պայրու պայրու պայմանմանմանմաննենենեներուն րուն րուն րուն 
մէջ եւ այդ պայմէջ եւ այդ պայմէջ եւ այդ պայմէջ եւ այդ պայմանմանմանմաննենենեներուն հարուն հարուն հարուն համամամամաձայնձայնձայնձայն::::    Եւ աԵւ աԵւ աԵւ այյյյսօր մարսօր մարսօր մարսօր մարգագագագարէրէրէրէաաաական այդ կան այդ կան այդ կան այդ 
կոկոկոկոչը մեր շրթնեչը մեր շրթնեչը մեր շրթնեչը մեր շրթներուն վրայ եւ մեր ականջրուն վրայ եւ մեր ականջրուն վրայ եւ մեր ականջրուն վրայ եւ մեր ականջնենենեներուն կը հնչէրուն կը հնչէրուն կը հնչէրուն կը հնչէ,,,,    մեզ բոմեզ բոմեզ բոմեզ բոլորս լորս լորս լորս 
հրահրահրահրաւիւիւիւիրերերերելուլուլուլու,,,,    որ անոոր անոոր անոոր անո´́́́վ այվ այվ այվ այսօր մտասօր մտասօր մտասօր մտածենք մեր նածենք մեր նածենք մեր նածենք մեր նահահահահատակտակտակտակնենենեներուն մարուն մարուն մարուն մասինսինսինսին::::        

ՌազՌազՌազՌազմի կոչ մըմի կոչ մըմի կոչ մըմի կոչ մը,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ պայտեւ պայտեւ պայտեւ պայքաքաքաքարի հռչակրի հռչակրի հռչակրի հռչակման օման օման օման օ´́́́ր է այր է այր է այր է այսօրսօրսօրսօր::::    ՊայՊայՊայՊայ----
քաքաքաքարի մըրի մըրի մըրի մը,,,,    որուն բոորուն բոորուն բոորուն բոլորս զիլորս զիլորս զիլորս զինուոնուոնուոնուորագրրագրրագրրագրուած ենք եւ կը զիուած ենք եւ կը զիուած ենք եւ կը զիուած ենք եւ կը զինուոնուոնուոնուորագրրագրրագրրագրուինք ուինք ուինք ուինք 
դարձդարձդարձդարձեալեալեալեալ::::    ՊայՊայՊայՊայքաքաքաքարի մը՝ որի մը՝ որի մը՝ որի մը՝ ո´́́́չ իր սոչ իր սոչ իր սոչ իր սովովովովորարարարական հասկան հասկան հասկան հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեամթեամթեամթեամբըբըբըբը::::    ՊայՊայՊայՊայ----
քար ու պաքար ու պաքար ու պաքար ու պատետետետերազմ՝ ազրազմ՝ ազրազմ՝ ազրազմ՝ ազգեգեգեգերուն մէջ եւ ազրուն մէջ եւ ազրուն մէջ եւ ազրուն մէջ եւ ազգեգեգեգերուն դէմ՝ ճշմարրուն դէմ՝ ճշմարրուն դէմ՝ ճշմարրուն դէմ՝ ճշմարտուտուտուտութեաթեաթեաթեա´́́́ն ն ն ն 
խախախախարարարարանովնովնովնով,,,,    իրաիրաիրաիրաւունւունւունւունքիքիքիքի´́́́    լելելելեզուովզուովզուովզուով,,,,    արարարարդադադադարուրուրուրութեաթեաթեաթեա´́́́ն սուն սուն սուն սուրովրովրովրով::::        

ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́,,,,    պայպայպայպայքքքքար մղեար մղեար մղեար մղելու կոչ էլու կոչ էլու կոչ էլու կոչ է,,,,    որ կոր կոր կոր կ’’’’ուղղուղղուղղուղղուիուիուիուի    այայայայսօր մեսօր մեսօր մեսօր մեզի բոզի բոզի բոզի բոլոլոլոլորիսրիսրիսրիս::::    ԹեԹեԹեԹե----
րեւս շարեւս շարեւս շարեւս շատետետետերուս հարուս հարուս հարուս համար այդ կոմար այդ կոմար այդ կոմար այդ կոչը ինքչը ինքչը ինքչը ինքնին գայնին գայնին գայնին գայթակթակթակթակղեղեղեղեցուցուցուցուցիչ էցիչ էցիչ էցիչ է,,,,    անոր հաանոր հաանոր հաանոր հա----
մար՝ որ Աստմար՝ որ Աստմար՝ որ Աստմար՝ որ Աստուաուաուաուածածածածաշունչ մատշունչ մատշունչ մատշունչ մատեաեաեաեանէն եկող բանէն եկող բանէն եկող բանէն եկող բառեռեռեռերուն եւ տորուն եւ տորուն եւ տորուն եւ տողեղեղեղերուն րուն րուն րուն 
կամ պատկամ պատկամ պատկամ պատգագագագամին մէջ մենք չեմին մէջ մենք չեմին մէջ մենք չեմին մէջ մենք չե´́́́նք ունք ունք ունք ուզեր խազեր խազեր խազեր խաղաղաղաղաղուղուղուղութեան բաթեան բաթեան բաթեան բառեռեռեռերէրէրէրէն տարն տարն տարն տար----
բեր բաբեր բաբեր բաբեր բառեր կարռեր կարռեր կարռեր կարդալդալդալդալ::::    ԵւԵւԵւԵւ,,,,    սասասասակայնկայնկայնկայն,,,,    նոյն խանոյն խանոյն խանոյն խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւնը աշթիւնը աշթիւնը աշթիւնը աշխարխարխարխարհի վրայ հի վրայ հի վրայ հի վրայ 
պահպահպահպահպապապապանենենենելու հալու հալու հալու համար Աստմար Աստմար Աստմար Աստուած կոչ կուած կոչ կուած կոչ կուած կոչ կ’’’’ուղուղուղուղղէ մեղէ մեղէ մեղէ մեզի բոզի բոզի բոզի բոլոլոլոլորիսրիսրիսրիս,,,,    որ զիոր զիոր զիոր զինուոնուոնուոնուո----
րագրրագրրագրրագրուինք Իրեն եւ զիուինք Իրեն եւ զիուինք Իրեն եւ զիուինք Իրեն եւ զինուոնուոնուոնուորարարարա----գրգրգրգրուինք այդ խաուինք այդ խաուինք այդ խաուինք այդ խաղաղաղաղաղուղուղուղութեանթեանթեանթեան,,,,    արարարարդադադադարուրուրուրու----
թեանթեանթեանթեան,,,,    զայն պահզայն պահզայն պահզայն պահպապապապանենենենելու յանձլու յանձլու յանձլու յանձնանանանառուռուռուռութեամթեամթեամթեամբըբըբըբը,,,,    անոր պահանոր պահանոր պահանոր պահպապապապանունունունութեան թեան թեան թեան 
մեր ամմեր ամմեր ամմեր ամբողբողբողբողջաջաջաջական նուիկան նուիկան նուիկան նուիրուրուրուրումոմոմոմովըվըվըվը,,,,    աաաա´́́́յն հասյն հասյն հասյն հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեամբ՝ որ Աստթեամբ՝ որ Աստթեամբ՝ որ Աստթեամբ՝ որ Աստ----
ուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը կու տայ մեչը կու տայ մեչը կու տայ մեչը կու տայ մեզիզիզիզի....    աաաա´́́́յն հասյն հասյն հասյն հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեամբ՝ որով Քրիսթեամբ՝ որով Քրիսթեամբ՝ որով Քրիսթեամբ՝ որով Քրիստոս տոս տոս տոս 
Իր չարԻր չարԻր չարԻր չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեներուն նարուն նարուն նարուն նախօրխօրխօրխօրեաեաեաեակին երբ Իր հեկին երբ Իր հեկին երբ Իր հեկին երբ Իր հետետետետեւորդւորդւորդւորդնենենեներըրըրըրը,,,,    Իր առաքԻր առաքԻր առաքԻր առաք----
եալեալեալեալներն ու աշաներն ու աշաներն ու աշաներն ու աշակերտկերտկերտկերտնենենեները դէրը դէրը դէրը դէպի աշպի աշպի աշպի աշխարհ նոր առախարհ նոր առախարհ նոր առախարհ նոր առաքեքեքեքելուլուլուլութեան եւ թեան եւ թեան եւ թեան եւ 
պարպարպարպարտատատատակակակականունունունութեան ղրկեթեան ղրկեթեան ղրկեթեան ղրկելէ առաջ կլէ առաջ կլէ առաջ կլէ առաջ կ’’’’ըսէր անոնցըսէր անոնցըսէր անոնցըսէր անոնց::::    ,,,,ՀիՀիՀիՀիմամամամա,,,,----    կկկկ’’’’ըսէրըսէրըսէրըսէր,,,,----    ով ով ով ով 
որ կրնայ՝ սուր թող առոր կրնայ՝ սուր թող առոր կրնայ՝ սուր թող առոր կրնայ՝ սուր թող առնէ իր ձեռնէ իր ձեռնէ իր ձեռնէ իր ձեռքըքըքըքը» » » » (հմմտ Ղկ 22(հմմտ Ղկ 22(հմմտ Ղկ 22(հմմտ Ղկ 22....36)36)36)36)::::        
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Նոյն մարՆոյն մարՆոյն մարՆոյն մարգագագագարէրէրէրէաաաական կոչն էրկան կոչն էրկան կոչն էրկան կոչն էր,,,,    աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային կոյին կոյին կոյին կոչը՝ զինչը՝ զինչը՝ զինչը՝ զինուեուեուեուելուլուլուլու::::    
Բայց զինԲայց զինԲայց զինԲայց զինուեուեուեուելու՝ նելու՝ նելու՝ նելու՝ նե´́́́րքրքրքրքնանանանապէպէպէպէսսսս,,,,    հոհոհոհոգեգեգեգեպէս եւ հոպէս եւ հոպէս եւ հոպէս եւ հոգեգեգեգեւուուուորարարարապէսպէսպէսպէս::::    Եւ այԵւ այԵւ այԵւ այսօր սօր սօր սօր 
օրն է՝ որ բոօրն է՝ որ բոօրն է՝ որ բոօրն է՝ որ բոլորս լսելորս լսելորս լսելորս լսե´́́́նք այդ հրանք այդ հրանք այդ հրանք այդ հրաւէւէւէւէրըրըրըրը::::    ՀրաՀրաՀրաՀրաւէւէւէւէրը՝ սթարը՝ սթարը՝ սթարը՝ սթափեփեփեփելուլուլուլու,,,,    արթնարթնարթնարթննանանանա----
լուլուլուլու,,,,    զգասզգասզգասզգաստատատատանանանանալուլուլուլու,,,,    թօթօթօթօթաթաթաթափեփեփեփելու մեր վրայ ծանլու մեր վրայ ծանլու մեր վրայ ծանլու մեր վրայ ծանրարարարացող բոցող բոցող բոցող բոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի կի կի կի 
աւեաւեաւեաւելորդ մտալորդ մտալորդ մտալորդ մտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը,,,,    եւ ներքեւ ներքեւ ներքեւ ներքնանանանապէս զօպէս զօպէս զօպէս զօրարարարանանանանալու եւ պատլու եւ պատլու եւ պատլու եւ պատ----
րաստրաստրաստրաստուեուեուեուելու այն անլու այն անլու այն անլու այն անդուլ եւ անդուլ եւ անդուլ եւ անդուլ եւ անխոնջ պայխոնջ պայխոնջ պայխոնջ պայքաքաքաքարինրինրինրին,,,,    հոհոհոհոգեգեգեգեկան բական բական բական բախուխուխուխումինմինմինմին,,,,    
մտքի եւ հոգիի բամտքի եւ հոգիի բամտքի եւ հոգիի բամտքի եւ հոգիի բախուխուխուխումինմինմինմին,,,,    որ անհոր անհոր անհոր անհրարարարաժեշտ է՝ վերժեշտ է՝ վերժեշտ է՝ վերժեշտ է՝ վեր----ցցցցընեընեընեընելու արլու արլու արլու արդադադադարուրուրուրու----
թեան եւ խաթեան եւ խաթեան եւ խաթեան եւ խաղաղաղաղաղուղուղուղութեան դաթեան դաթեան դաթեան դատին հատին հատին հատին համար նետմար նետմար նետմար նետուած ձեռուած ձեռուած ձեռուած ձեռնոնոնոնոցըցըցըցը,,,,    եւ անոր եւ անոր եւ անոր եւ անոր 
ետին զիետին զիետին զիետին զինուոնուոնուոնուորագրրագրրագրրագրուած կանգուած կանգուած կանգուած կանգնենենենելուլուլուլու,,,,    եւ անոր հաեւ անոր հաեւ անոր հաեւ անոր համար պայմար պայմար պայմար պայքաքաքաքարերերերելու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
մարտնմարտնմարտնմարտնչեչեչեչելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::        

    
2222....----    ՄԵՄԵՄԵՄԵԾԱԾԱԾԱԾԱՐԱՆՐԱՆՐԱՆՐԱՆՔԻ ՕՐ Է ԱՅՔԻ ՕՐ Է ԱՅՔԻ ՕՐ Է ԱՅՔԻ ՕՐ Է ԱՅՍՕՐՍՕՐՍՕՐՍՕՐ::::        
Եկած ենք բոԵկած ենք բոԵկած ենք բոԵկած ենք բոլորս մեր նալորս մեր նալորս մեր նալորս մեր նահահահահատակտակտակտակնենենեներուն յիրուն յիրուն յիրուն յիշաշաշաշատատատատակը մեկը մեկը մեկը մեծածածածարերերերելուլուլուլու::::        
Բայց առաԲայց առաԲայց առաԲայց առաջին հերջին հերջին հերջին հերթին պէտք է գիտթին պէտք է գիտթին պէտք է գիտթին պէտք է գիտնանքնանքնանքնանք,,,,    սիսիսիսիրերերերելիլիլիլիներներներներ,,,,    նանանանահահահահատակ տակ տակ տակ 

բաբաբաբառին իմասռին իմասռին իմասռին իմաստըտըտըտը,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ անիտեւ անիտեւ անիտեւ անիկա իր ճշգրիտ իմասկա իր ճշգրիտ իմասկա իր ճշգրիտ իմասկա իր ճշգրիտ իմաստին մէջ այն չէտին մէջ այն չէտին մէջ այն չէտին մէջ այն չէ´́́́    
ինչ որ յաինչ որ յաինչ որ յաինչ որ յաճախ եւ մեզճախ եւ մեզճախ եւ մեզճախ եւ մեզմէ շամէ շամէ շամէ շատեր կը կարտեր կը կարտեր կը կարտեր կը կարծենծենծենծեն::::        

1) 1) 1) 1) ՆաՆաՆաՆահահահահատակ՝ կը նշատակ՝ կը նշատակ՝ կը նշատակ՝ կը նշանանանանակէկէկէկէ....----    ԱրիԱրիԱրիԱրի,,,,    քաջքաջքաջքաջ,,,,    առաառաառաառաքիքիքիքինինինինի,,,,    կտրիճկտրիճկտրիճկտրիճ::::        
2) 2) 2) 2) ՆաՆաՆաՆահահահահատակ կը կոչտակ կը կոչտակ կը կոչտակ կը կոչուէուէուէուէին բաին բաին բաին բանանանանակի մը մէջ ակի մը մէջ ակի մը մէջ ակի մը մէջ ա´́́́յն մարյն մարյն մարյն մարդիդիդիդիկըկըկըկը,,,,    որոնք որոնք որոնք որոնք 

պապապապատետետետերազրազրազրազմի ճամի ճամի ճամի ճակակակակատին առատին առատին առատին առաջին շարջին շարջին շարջին շարքին վրայ կը կանգքին վրայ կը կանգքին վրայ կը կանգքին վրայ կը կանգնէնէնէնէինինինին,,,,    եւեւեւեւ,,,,    հեհեհեհե----
տետետետեւաւաւաւաբարբարբարբար,,,,    առաառաառաառաջինջինջինջիննենենեներն էին՝ որ նարն էին՝ որ նարն էին՝ որ նարն էին՝ որ նախախախախայարյարյարյարձակ կը դառձակ կը դառձակ կը դառձակ կը դառնանանանայինյինյինյին,,,,    առաառաառաառա----
ջինջինջինջիննենենեները՝ որ ճարը՝ որ ճարը՝ որ ճարը՝ որ ճակակակակատը պաշտտը պաշտտը պաշտտը պաշտպապապապանենենենելու առալու առալու առալու առաջին եւ սրբազջին եւ սրբազջին եւ սրբազջին եւ սրբազնանանանագոյնգոյնգոյնգոյն,,,,    կակակակա----
րերերերեւուուուորարարարագոյն պարգոյն պարգոյն պարգոյն պարտատատատակակակականունունունութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունէնէնէնէինինինին::::        

3) 3) 3) 3) ՆաՆաՆաՆահահահահատակ անուտակ անուտակ անուտակ անունընընընը,,,,    տիտտիտտիտտիտղողողողոսը կամ կոսը կամ կոսը կամ կոսը կամ կոչուչուչուչումը կը տրուէր անոնցմը կը տրուէր անոնցմը կը տրուէր անոնցմը կը տրուէր անոնց,,,,    
որոնք ճաորոնք ճաորոնք ճաորոնք ճակակակակատատատատամարմարմարմարտի մէջ թէ մրցանքտի մէջ թէ մրցանքտի մէջ թէ մրցանքտի մէջ թէ մրցանքննննեեեերու ընրու ընրու ընրու ընթացթացթացթացքին ախոյքին ախոյքին ախոյքին ախոյեան կը եան կը եան կը եան կը 
հանհանհանհանդիդիդիդիսասասասանանանանայինյինյինյին,,,,    յաղյաղյաղյաղթող կը հանթող կը հանթող կը հանթող կը հանդիդիդիդիսասասասանանանանայինյինյինյին::::        

ՆաՆաՆաՆահահահահատակտակտակտակ,,,,    հեհեհեհետետետետեւաւաւաւաբարբարբարբար,,,,    քաքաքաքաջուջուջուջութեաթեաթեաթեա´́́́ն անուն էն անուն էն անուն էն անուն է,,,,    մարտնմարտնմարտնմարտնչուչուչուչումիմիմիմի´́́́    հոհոհոհո----
մամամամանիշ էնիշ էնիշ էնիշ է,,,,    առաառաառաառաքիքիքիքինունունունութեաթեաթեաթեա´́́́ն կոն կոն կոն կոչում էչում էչում էչում է,,,,    կտրիկտրիկտրիկտրիճուճուճուճութեաթեաթեաթեա´́́́ն տիտն տիտն տիտն տիտղոս էղոս էղոս էղոս է,,,,    ճաճաճաճա----
կակակակատի վրայ գտնուետի վրայ գտնուետի վրայ գտնուետի վրայ գտնուելու յանձլու յանձլու յանձլու յանձնանանանառուռուռուռութեաթեաթեաթեա´́́́ն տրուած ան տրուած ան տրուած ան տրուած անուն էնուն էնուն էնուն է,,,,    եւեւեւեւ,,,,    մամամամանանանանա----
ւանդւանդւանդւանդ,,,,    յաղյաղյաղյաղթաթաթաթանանանանակիկիկիկի´́́́    պսակն է՝ տրուած անոնցպսակն է՝ տրուած անոնցպսակն է՝ տրուած անոնցպսակն է՝ տրուած անոնց,,,,    եւ մենք այդեւ մենք այդեւ մենք այդեւ մենք այդպիպիպիպիսիսիսիսինենենեներորորորո´́́́ւ ւ ւ ւ 
յիյիյիյիշաշաշաշատատատատակը մեկը մեկը մեկը մեծածածածարերերերելու եկած ենքլու եկած ենքլու եկած ենքլու եկած ենք::::    ՄեՄեՄեՄեզի հազի հազի հազի համար պարմար պարմար պարմար պարտուտուտուտութեան օր չէթեան օր չէթեան օր չէթեան օր չէ´́́́    
այայայայսօսօսօսօրըրըրըրը,,,,    եւ պարտեւ պարտեւ պարտեւ պարտուածուածուածուածնենենեներու յիրու յիրու յիրու յիշաշաշաշատատատատակը չիկը չիկը չիկը չի´́́́    տօտօտօտօներ ոներ ոներ ոներ ո´́́́չ մէկ մարդ եւ չ մէկ մարդ եւ չ մէկ մարդ եւ չ մէկ մարդ եւ 
ոոոո´́́́չ մէկ ժոչ մէկ ժոչ մէկ ժոչ մէկ ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդ::::        

Եկած ենք՝ Եկած ենք՝ Եկած ենք՝ Եկած ենք՝ յաղյաղյաղյաղթողթողթողթողնենենեներորորորո´́́́ւ յիւ յիւ յիւ յիշաշաշաշատատատատակին շուրջ խմբուեկին շուրջ խմբուեկին շուրջ խմբուեկին շուրջ խմբուելուլուլուլու,,,,    եւ անոնց եւ անոնց եւ անոնց եւ անոնց 
յաղյաղյաղյաղթաթաթաթանանանանակին հակին հակին հակին հաղորդղորդղորդղորդուեուեուեուելու եւ մասլու եւ մասլու եւ մասլու եւ մասնանանանակից դառկից դառկից դառկից դառնանանանալուլուլուլու,,,,    այդայդայդայդպէպէպէպէ´́́́ս մես մես մես մեծածածածա----
րերերերելու հալու հալու հալու համար մեր նամար մեր նամար մեր նամար մեր նահահահահատակտակտակտակնենենեներըրըրըրը::::        

Եւ ի՞նչԵւ ի՞նչԵւ ի՞նչԵւ ի՞նչպէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’ըլըլըլըլլայ զալայ զալայ զալայ զանոնք մենոնք մենոնք մենոնք մեծածածածարերերերելըլըլըլը::::        
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1111....----    ՃանչՃանչՃանչՃանչնանանանալովլովլովլով,,,,    առաառաառաառաջին հերջին հերջին հերջին հերթինթինթինթին,,,,    արիուարիուարիուարիութիւնը եւ քթիւնը եւ քթիւնը եւ քթիւնը եւ քաաաաջուջուջուջութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    
կտրիկտրիկտրիկտրիճուճուճուճութիւնը եւ առաթիւնը եւ առաթիւնը եւ առաթիւնը եւ առաքիքիքիքինունունունութիւնը անոնցթիւնը անոնցթիւնը անոնցթիւնը անոնց,,,,    որոնք գիտորոնք գիտորոնք գիտորոնք գիտցան իրենք զիցան իրենք զիցան իրենք զիցան իրենք զի----
րենք տալ յարենք տալ յարենք տալ յարենք տալ յանուն կանուն կանուն կանուն կարերերերեւոր նուիւոր նուիւոր նուիւոր նուիրարարարակակակականունունունութեանցթեանցթեանցթեանց::::        

ՊայՊայՊայՊայքար մըն էր իրենց մղաքար մըն էր իրենց մղաքար մըն էր իրենց մղաքար մըն էր իրենց մղածըծըծըծը,,,,    եւ իրենք ճաեւ իրենք ճաեւ իրենք ճաեւ իրենք ճակակակակատէն չփատէն չփատէն չփատէն չփախան եւ խան եւ խան եւ խան եւ 
չխուչխուչխուչխուսասասասափեփեփեփեցանցանցանցան::::    ՃաՃաՃաՃակակակակատատատատամարտ մըն էրմարտ մըն էրմարտ մըն էրմարտ մըն էր,,,,    որուն մէջ իրենց ձեռորուն մէջ իրենց ձեռորուն մէջ իրենց ձեռորուն մէջ իրենց ձեռքը չկաքը չկաքը չկաքը չկա´́́́ր ր ր ր 
սոսոսոսուր եւ զէնքւր եւ զէնքւր եւ զէնքւր եւ զէնք,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ անիտեւ անիտեւ անիտեւ անիրաւ եւ անարրաւ եւ անարրաւ եւ անարրաւ եւ անարդադադադա´́́́ր ճար ճար ճար ճակակակակատատատատամարտ մըն մարտ մըն մարտ մըն մարտ մըն 
էրէրէրէր....    թշնաթշնաթշնաթշնամին դամին դամին դամին դաւադւադւադւադրօրօրօրօրէն սկիզրէն սկիզրէն սկիզրէն սկիզբէն խլած էր զէնբէն խլած էր զէնբէն խլած էր զէնբէն խլած էր զէնքեքեքեքերը անոնց ձեռրը անոնց ձեռրը անոնց ձեռրը անոնց ձեռքէնքէնքէնքէն::::    
ԱնիԱնիԱնիԱնիրաւ ճարաւ ճարաւ ճարաւ ճակակակակատատատատամարտ եւ անմարտ եւ անմարտ եւ անմարտ եւ անհահահահաւաւաւաւասար կռիւ մըսար կռիւ մըսար կռիւ մըսար կռիւ մը,,,,    որուն մէջորուն մէջորուն մէջորուն մէջ,,,,    սասասասակայնկայնկայնկայն,,,,    
մեր նամեր նամեր նամեր նահահահահատակ հայտակ հայտակ հայտակ հայրերերերերը պարրը պարրը պարրը պարտուող չհանտուող չհանտուող չհանտուող չհանդիդիդիդիսասասասացանցանցանցան::::    ՏկաՏկաՏկաՏկարուրուրուրութեան կամ թեան կամ թեան կամ թեան կամ 
խեղխեղխեղխեղճուճուճուճութեան նշան չէթեան նշան չէթեան նշան չէթեան նշան չէ´́́́ր ատիր ատիր ատիր ատիկակակակա::::    ընդընդընդընդհահահահակակակակառառառառա´́́́կըկըկըկը::::    Ո՞վ կրնար այդ Ո՞վ կրնար այդ Ո՞վ կրնար այդ Ո՞վ կրնար այդ 
պայպայպայպայմանմանմանմաննենենեներուն մէջ հարուն մէջ հարուն մէջ հարուն մէջ հաւաւաւաւասասասասարէրէրէրէ----հահահահաւաւաւաւասար կռուիլսար կռուիլսար կռուիլսար կռուիլ....    աշաշաշաշխարխարխարխարհի լահի լահի լահի լաւաւաւաւագոյն գոյն գոյն գոյն 
կերկերկերկերպով մարզպով մարզպով մարզպով մարզուած անուած անուած անուած անհահահահատըտըտըտը,,,,    սուսուսուսուսեսեսեսերարարարամարմարմարմարտիտիտիտիկըկըկըկը,,,,    կռուոկռուոկռուոկռուողը կամ բաղը կամ բաղը կամ բաղը կամ բանանանանա----
կը զրկեկը զրկեկը զրկեկը զրկեցէք իր զէնցէք իր զէնցէք իր զէնցէք իր զէնքեքեքեքերէնրէնրէնրէն,,,,    եւ դիեւ դիեւ դիեւ դիմամամամացիցիցիցինին ձնին ձնին ձնին ձեռեռեռեռքը տուէք բոքը տուէք բոքը տուէք բոքը տուէք բոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի կի կի կի 
զէնզէնզէնզէնքեքեքեքերըրըրըրը....    ի՞նչ կրնայ ընել անիի՞նչ կրնայ ընել անիի՞նչ կրնայ ընել անիի՞նչ կրնայ ընել անիկակակակա::::    Բայց մեր հայԲայց մեր հայԲայց մեր հայԲայց մեր հայրերերերերը սուրը սուրը սուրը սուրին ու զէնրին ու զէնրին ու զէնրին ու զէնքին քին քին քին 
դէմ իրենց մերկ մարդէմ իրենց մերկ մարդէմ իրենց մերկ մարդէմ իրենց մերկ մարմինմինմինմիննենենեներորորորո´́́́վ կռուեվ կռուեվ կռուեվ կռուեցանցանցանցան,,,,    եւ այդ մարեւ այդ մարեւ այդ մարեւ այդ մարմինմինմինմիննենենեներորորորո´́́́վ յաղվ յաղվ յաղվ յաղ----
թեթեթեթեցինցինցինցին::::    ՏուիՏուիՏուիՏուի´́́́ն իրենց մարն իրենց մարն իրենց մարն իրենց մարմինմինմինմիննենենեներըրըրըրը,,,,    թաթաթաթափեփեփեփեցիցիցիցի´́́́ն իրենց արիւնըն իրենց արիւնըն իրենց արիւնըն իրենց արիւնը,,,,    բայց բայց բայց բայց 
յաղյաղյաղյաղթաթաթաթանանանանակի պսակի պսակի պսակի պսակը կը կը կը չյանձչյանձչյանձչյանձնենենենեցիցիցիցի´́́́ն թշնամին թշնամին թշնամին թշնամիինինինին,,,,    այլ ընդայլ ընդայլ ընդայլ ընդհահահահակակակակառառառառակը՝ զայն կը՝ զայն կը՝ զայն կը՝ զայն 
պապապապահեհեհեհեցին իրենց գլուցին իրենց գլուցին իրենց գլուցին իրենց գլուխէն վերխէն վերխէն վերխէն վեր,,,,    իրենց սրտին մէջիրենց սրտին մէջիրենց սրտին մէջիրենց սրտին մէջ,,,,    իրենց հոգիի ամիրենց հոգիի ամիրենց հոգիի ամիրենց հոգիի ամրորորորո----
ցին մէջ՝ անցին մէջ՝ անցին մէջ՝ անցին մէջ՝ անկորկորկորկորզեզեզեզելի եւ անլի եւ անլի եւ անլի եւ անկորնկորնկորնկորնչեչեչեչելիլիլիլի::::        

2222....----    ՃանչՃանչՃանչՃանչնանանանալով մեր նալով մեր նալով մեր նալով մեր նահահահահատակտակտակտակնենենեներուն նուիրուն նուիրուն նուիրուն նուիրուրուրուրումըմըմըմը::::    ՆուիՆուիՆուիՆուիրուրուրուրումը՝ մը՝ մը՝ մը՝ 
հանհանհանհանդէպ այն մեծ հադէպ այն մեծ հադէպ այն մեծ հադէպ այն մեծ հաւատւատւատւատքին եւ հաքին եւ հաքին եւ հաքին եւ համոմոմոմոզումզումզումզումնենենեներունրունրունրուն,,,,    իրենց հոգիիրենց հոգիիրենց հոգիիրենց հոգիին մէջ ին մէջ ին մէջ ին մէջ 
պատպատպատպատկեկեկեկերուողրուողրուողրուող,,,,    իրենց մտքին մէջ տիիրենց մտքին մէջ տիիրենց մտքին մէջ տիիրենց մտքին մէջ տիրարարարակակակականօնօնօնօրէն ներրէն ներրէն ներրէն ներկայ այն մեծ տեկայ այն մեծ տեկայ այն մեծ տեկայ այն մեծ տե----
սիլսիլսիլսիլքինքինքինքին,,,,    եւ անոնց թոեւ անոնց թոեւ անոնց թոեւ անոնց թողած այն մեծ աւանղած այն մեծ աւանղած այն մեծ աւանղած այն մեծ աւանդինդինդինդին,,,,    որոնք չկորորոնք չկորորոնք չկորորոնք չկոր----        սսսսուեուեուեուեցացացացա´́́́ն ն ն ն 
իրենց մարիրենց մարիրենց մարիրենց մարմինմինմինմիննենենեներուն կորուն կորուն կորուն կորուսրուսրուսրուստովտովտովտով::::    ՀաՀաՀաՀաւաւաւաւատատատատացողցողցողցողներն էին մեր ժոներն էին մեր ժոներն էին մեր ժոներն էին մեր ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդի ինքդի ինքդի ինքդի ինքնունունունութեանթեանթեանթեան,,,,    եւեւեւեւ    այդ ինքայդ ինքայդ ինքայդ ինքնունունունութեան պահթեան պահթեան պահթեան պահպապապապանունունունութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար այն մար այն մար այն մար այն 
սրբասրբասրբասրբազան ազազան ազազան ազազան ազատուտուտուտութեանթեանթեանթեան,,,,    որ կը պահոր կը պահոր կը պահոր կը պահուի եւ կը պահուի եւ կը պահուի եւ կը պահուի եւ կը պահպանպանպանպանուի թէուի թէուի թէուի թէ´́́́    բանբանբանբան----
տին մէջտին մէջտին մէջտին մէջ,,,,    թէթէթէթէ´́́́    շղթաշղթաշղթաշղթանենենեներունրունրունրուն,,,,    թէթէթէթէ´́́́    բռնաբռնաբռնաբռնագաղգաղգաղգաղթին մէջ եւ թէթին մէջ եւ թէթին մէջ եւ թէթին մէջ եւ թէ´́́́    մահմահմահմահուանուանուանուան....    եւ եւ եւ եւ 
այդ սրբաայդ սրբաայդ սրբաայդ սրբազան ազազան ազազան ազազան ազատուտուտուտութիւնը չզիթիւնը չզիթիւնը չզիթիւնը չզիջեջեջեջեցան երցան երցան երցան երբեքբեքբեքբեք,,,,    այդ ազաայդ ազաայդ ազաայդ ազատուտուտուտութիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեթիւնը մե----
զի կտազի կտազի կտազի կտակեկեկեկելուլուլուլու    հահահահամարմարմարմար,,,,    իրենց հայիրենց հայիրենց հայիրենց հայրերերերենինինինիքին ազաքին ազաքին ազաքին ազատուտուտուտութիւնը իրենց կամթիւնը իրենց կամթիւնը իրենց կամթիւնը իրենց կամ----
քով եւ իրենց ձեռքով եւ իրենց ձեռքով եւ իրենց ձեռքով եւ իրենց ձեռքով չզիքով չզիքով չզիքով չզիջեջեջեջելու հալու հալու հալու համար՝ տուին իրենք զիմար՝ տուին իրենք զիմար՝ տուին իրենք զիմար՝ տուին իրենք զիրերերերե´́́́նքնքնքնք,,,,    նուինուինուինուիրերերերե----
ցին իցին իցին իցին ի´́́́նչ որ ունչ որ ունչ որ ունչ որ ունէնէնէնէինինինին,,,,    իրենց կեաիրենց կեաիրենց կեաիրենց կեա´́́́ննննքը ամքը ամքը ամքը ամբողջբողջբողջբողջ,,,,    զայն դարձզայն դարձզայն դարձզայն դարձնենենենելու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
սրբասրբասրբասրբազան հազան հազան հազան հաղորղորղորղորդուդուդուդութիւն մը իրենց յետթիւն մը իրենց յետթիւն մը իրենց յետթիւն մը իրենց յետնորդ բոնորդ բոնորդ բոնորդ բոլոր սելոր սելոր սելոր սերունդրունդրունդրունդնենենեներրրրունունունուն,,,,    
որոնց տուին այդ աւանորոնց տուին այդ աւանորոնց տուին այդ աւանորոնց տուին այդ աւանդը իբդը իբդը իբդը իբրեւ մերեւ մերեւ մերեւ մեծածածածագոյն ժագոյն ժագոյն ժագոյն ժառանռանռանռանգուգուգուգութիւն եւ կտակթիւն եւ կտակթիւն եւ կտակթիւն եւ կտակ::::        

3333....----    ԱնԱնԱնԱնմոմոմոմոռաց պառաց պառաց պառաց պահեհեհեհելով եւ դալով եւ դալով եւ դալով եւ դատատատատապարպարպարպարտետետետելով դալով դալով դալով դատատատատապարպարպարպարտետետետելինլինլինլին::::    
ՆաՆաՆաՆահահահահատակտակտակտակնենենեներու մերու մերու մերու մեծածածածարուրուրուրումը ինքմը ինքմը ինքմը ինքնին դանին դանին դանին դատատատատապարպարպարպարտուտուտուտութիւնն է այն մեծթիւնն է այն մեծթիւնն է այն մեծթիւնն է այն մեծ,,,,    
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եղեռեղեռեղեռեղեռնանանանական ոճիկան ոճիկան ոճիկան ոճիրինրինրինրին,,,,    որուն գորորուն գորորուն գորորուն գործադծադծադծադրորորորողը եղաւ Թուրք ղը եղաւ Թուրք ղը եղաւ Թուրք ղը եղաւ Թուրք ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդը ամդը ամդը ամդը ամ----
բողջ եւ Թուրք պեբողջ եւ Թուրք պեբողջ եւ Թուրք պեբողջ եւ Թուրք պետուտուտուտութիւնը մասթիւնը մասթիւնը մասթիւնը մասնանանանաւուուուորարարարաբարբարբարբար::::        

ԱյԱյԱյԱյսօրսօրսօրսօրուան մեր այս հաուան մեր այս հաուան մեր այս հաուան մեր այս հաւաւաւաւաքոյքոյքոյքոյթըթըթըթը,,,,    ինչինչինչինչպէս ամէն տարպէս ամէն տարպէս ամէն տարպէս ամէն տարուան մեր հաուան մեր հաուան մեր հաուան մեր հա----
ւաւաւաւատատատատարիմ ներրիմ ներրիմ ներրիմ ներկակակակայույույույութիւնը դաթիւնը դաթիւնը դաթիւնը դատատատատապարպարպարպարտուտուտուտութիթիթիթի´́́́ւնն է անընւնն է անընւնն է անընւնն է անընդուդուդուդունենենենելի այն լի այն լի այն լի այն 
ոճիրոճիրոճիրոճիրնենենեներունրունրունրուն,,,,    որոնք ուղղորոնք ուղղորոնք ուղղորոնք ուղղուած են առ հաուած են առ հաուած են առ հաուած են առ հասասասասարակ մարդ անրակ մարդ անրակ մարդ անրակ մարդ անհահահահատին տին տին տին դէմդէմդէմդէմ,,,,    
մարդմարդմարդմարդկուկուկուկութեան դէմթեան դէմթեան դէմթեան դէմ,,,,    ուղղուղղուղղուղղուած են ժոուած են ժոուած են ժոուած են ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի մը կամ ժոդի մը կամ ժոդի մը կամ ժոդի մը կամ ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեներու րու րու րու 
դէմդէմդէմդէմ,,,,    ուղղուղղուղղուղղուած են այդ ժոուած են այդ ժոուած են այդ ժոուած են այդ ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեներու մշարու մշարու մշարու մշակոյկոյկոյկոյթին դէմ՝ անթին դէմ՝ անթին դէմ՝ անթին դէմ՝ անխիղճ ոչնխիղճ ոչնխիղճ ոչնխիղճ ոչն----
չաչաչաչացուցուցուցումոմոմոմովը անոնցվը անոնցվը անոնցվը անոնց,,,,    մարդմարդմարդմարդկակակակային արյին արյին արյին արժէքժէքժէքժէքնենենեներուն դէմ՝ տմարրուն դէմ՝ տմարրուն դէմ՝ տմարրուն դէմ՝ տմարդի ոտդի ոտդի ոտդի ոտնանանանահահահահա----
րուրուրուրումոմոմոմովը անոնցվը անոնցվը անոնցվը անոնց,,,,    եւ կեանեւ կեանեւ կեանեւ կեանքի մէջ բոքի մէջ բոքի մէջ բոքի մէջ բոլոր նլոր նլոր նլոր նուիուիուիուիրարարարակակակականունունունութեանց եւ սրբութեանց եւ սրբութեանց եւ սրբութեանց եւ սրբու----
թեանց դէմ՝ ութեանց դէմ՝ ութեանց դէմ՝ ութեանց դէմ՝ ուրարարարացուցուցուցումոմոմոմովը անոնցվը անոնցվը անոնցվը անոնց::::        

Եւ այդ դաԵւ այդ դաԵւ այդ դաԵւ այդ դատատատատապարպարպարպարտուտուտուտութեան ձայթեան ձայթեան ձայթեան ձայնը այնը այնը այնը այսօր մեր նասօր մեր նասօր մեր նասօր մեր նահահահահատակտակտակտակնենենեներու րու րու րու 
ձայձայձայձայնով մենք աննով մենք աննով մենք աննով մենք անգամ մը եւս զօգամ մը եւս զօգամ մը եւս զօգամ մը եւս զօրերերերեղաղաղաղապէս կը հնչեցպէս կը հնչեցպէս կը հնչեցպէս կը հնչեցնենքնենքնենքնենք::::    

4444....----    Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյջոյջոյջոյ,,,,    նանանանահահահահատակտակտակտակնենենեներու մերու մերու մերու մեծածածածարուրուրուրումը մեմը մեմը մեմը մեզի հազի հազի հազի համար ճամար ճամար ճամար ճանանանանա----
չումն է մեր չումն է մեր չումն է մեր չումն է մեր պարտպարտպարտպարտքին եւ մեր պարքին եւ մեր պարքին եւ մեր պարքին եւ մեր պարտատատատակակակականունունունութեանթեանթեանթեան,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ մենք տեւ մենք տեւ մենք տեւ մենք 
մեզ կը դամեզ կը դամեզ կը դամեզ կը դաւաւաւաւանինք հետնինք հետնինք հետնինք հետնորդնորդնորդնորդնենենեները եւ ժարը եւ ժարը եւ ժարը եւ ժառանռանռանռանգորդգորդգորդգորդնենենեները նոյն այդ արիրը նոյն այդ արիրը նոյն այդ արիրը նոյն այդ արի,,,,    
քաջքաջքաջքաջ,,,,    կտրիճ եւ ախոյկտրիճ եւ ախոյկտրիճ եւ ախոյկտրիճ եւ ախոյեան նաեան նաեան նաեան նահահահահատակտակտակտակնենենեներունրունրունրուն,,,,    եւ ինչեւ ինչեւ ինչեւ ինչպէս բապէս բապէս բապէս բանասնասնասնաստեղտեղտեղտեղծը ծը ծը ծը 
այնայնայնայնքաքաքաքա՜՜՜՜ն գեն գեն գեն գեղեղեղեղեցիկ սահցիկ սահցիկ սահցիկ սահմամամամաներ է զայններ է զայններ է զայններ է զայն,,,,    մենք այդ պարտմենք այդ պարտմենք այդ պարտմենք այդ պարտքը կը զգանք նոյքը կը զգանք նոյքը կը զգանք նոյքը կը զգանք նոյ----
նինքն մեր արնինքն մեր արնինքն մեր արնինքն մեր արեան մէջեան մէջեան մէջեան մէջ....    ,,,,Մենք արՄենք արՄենք արՄենք արեան կանեան կանեան կանեան կանչեր ուչեր ուչեր ուչեր ունենք մեր սրտումնենք մեր սրտումնենք մեր սրտումնենք մեր սրտում,,,,    անանանան----
կակակակատար տենտար տենտար տենտար տենչեր ուչեր ուչեր ուչեր ունենք դեռ շանենք դեռ շանենք դեռ շանենք դեռ շա՜՜՜՜տտտտ»»»»::::        

Բայց այդ արԲայց այդ արԲայց այդ արԲայց այդ արեան կանեան կանեան կանեան կանչեչեչեչերը լսերը լսերը լսերը լսելու հալու հալու հալու համար՝ մեր ներմար՝ մեր ներմար՝ մեր ներմար՝ մեր ներքին ականջքին ականջքին ականջքին ականջնենենեները րը րը րը 
պէտք է ըլպէտք է ըլպէտք է ըլպէտք է ըլլան բաց եւ պատլան բաց եւ պատլան բաց եւ պատլան բաց եւ պատրարարարա´́́́ստստստստ,,,,    որորորորպէս զի այդ տենպէս զի այդ տենպէս զի այդ տենպէս զի այդ տենչեչեչեչերըրըրըրը,,,,    անանանանկակակակա----
տատատատա՜՜՜՜ր տենր տենր տենր տենչեչեչեչերը մենք կարը մենք կարը մենք կարը մենք կարողրողրողրող    ըլըլըլըլլանք ի կալանք ի կալանք ի կալանք ի կատար ածետար ածետար ածետար ածելուլուլուլու,,,,    զազազազանոնք ամնոնք ամնոնք ամնոնք ամբողբողբողբող----
ջացջացջացջացնենենենելուլուլուլու,,,,    իրենց լրուիրենց լրուիրենց լրուիրենց լրումին հասցմին հասցմին հասցմին հասցնենենենելուլուլուլու,,,,    իրաիրաիրաիրագորգորգորգործեծեծեծելուլուլուլու::::        

Մենք պէտք է ուՄենք պէտք է ուՄենք պէտք է ուՄենք պէտք է ունենենենենանք ներնանք ներնանք ներնանք ներքին բաքին բաքին բաքին բարորորորոյայայայական այն կոկան այն կոկան այն կոկան այն կորորորորովը եւ քավը եւ քավը եւ քավը եւ քա----
ջուջուջուջութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    նանանանահահահահատատատատակուկուկուկութեան այն ոգին եւ պատթեան այն ոգին եւ պատթեան այն ոգին եւ պատթեան այն ոգին եւ պատրասրասրասրաստատատատակակակակամումումումութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    
որ մեր մէկ ու կէս միլիոր մեր մէկ ու կէս միլիոր մեր մէկ ու կէս միլիոր մեր մէկ ու կէս միլիոն նաոն նաոն նաոն նահահահահատակտակտակտակնենենեները իրենք ուրը իրենք ուրը իրենք ուրը իրենք ունենենենեցան եւ մեցան եւ մեցան եւ մեցան եւ մեզի փոզի փոզի փոզի փո----
խանխանխանխանցեցեցեցեցինցինցինցին::::        

ԺոԺոԺոԺողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեները չերը չերը չերը չե´́́́ն մեռն մեռն մեռն մեռնիր հանիր հանիր հանիր հալածլածլածլածուեուեուեուելով եւ տանջլով եւ տանջլով եւ տանջլով եւ տանջուեուեուեուելովլովլովլով::::    ԺոԺոԺոԺողողողողո----
վուրդվուրդվուրդվուրդնենենեները կը մեռրը կը մեռրը կը մեռրը կը մեռնին միայն անին միայն անին միայն անին միայն ա´́́́յն ատեն՝ երբ կյն ատեն՝ երբ կյն ատեն՝ երբ կյն ատեն՝ երբ կ’’’’ենենենենթարկթարկթարկթարկուին թշնամիուին թշնամիուին թշնամիուին թշնամիինինինին    
կողկողկողկողմէ նիւթմէ նիւթմէ նիւթմէ նիւթուած ու պարուած ու պարուած ու պարուած ու պարտադրտադրտադրտադրուած դաուած դաուած դաուած դաւինւինւինւին,,,,    անոր գիանոր գիանոր գիանոր գիտատատատակից եւ կակից եւ կակից եւ կակից եւ կամամամամա----
ւոր զուոր զուոր զուոր զոհը դարձհը դարձհը դարձհը դարձնենենենելով իրենք զիլով իրենք զիլով իրենք զիլով իրենք զիրենքրենքրենքրենք::::        

ԺոԺոԺոԺողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեները չերը չերը չերը չե´́́́ն մեռն մեռն մեռն մեռնիր ջարդնիր ջարդնիր ջարդնիր ջարդուեուեուեուելովլովլովլով,,,,    կոկոկոկոտորտորտորտորուեուեուեուելովլովլովլով::::    ԺոԺոԺոԺողողողողո----
վուրդվուրդվուրդվուրդնենենեները կը մեռրը կը մեռրը կը մեռրը կը մեռնին անին անին անին ա´́́́յն ատեն միայն՝ երբ կը թուլյն ատեն միայն՝ երբ կը թուլյն ատեն միայն՝ երբ կը թուլյն ատեն միայն՝ երբ կը թուլնաննաննաննան,,,,    իրենց իրենց իրենց իրենց 
սրտին լասրտին լասրտին լասրտին լարըրըրըրը,,,,    սրտին քասրտին քասրտին քասրտին քաջուջուջուջութիւնը կը կոտրթիւնը կը կոտրթիւնը կը կոտրթիւնը կը կոտրուի եւ պատուի եւ պատուի եւ պատուի եւ պատրաստ կրաստ կրաստ կրաստ կ’’’’ըլըլըլըլլան լան լան լան 
ամէն զիամէն զիամէն զիամէն զիջուջուջուջումիմիմիմի::::        
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ԺոԺոԺոԺողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեները չերը չերը չերը չե´́́́ն մեռն մեռն մեռն մեռնիր բռնանիր բռնանիր բռնանիր բռնագաղգաղգաղգաղթի ենթի ենթի ենթի ենթարկթարկթարկթարկուեուեուեուելովլովլովլով....    այլ կը այլ կը այլ կը այլ կը 
մեռմեռմեռմեռնին միայն անին միայն անին միայն անին միայն ա´́́́յն ատեն՝ երբ կը մոռյն ատեն՝ երբ կը մոռյն ատեն՝ երբ կը մոռյն ատեն՝ երբ կը մոռնան այն կոնան այն կոնան այն կոնան այն կոչուչուչուչումըմըմըմը,,,,    որ իրենք ուոր իրենք ուոր իրենք ուոր իրենք ու----
նիննիննիննին,,,,    այն սրբաայն սրբաայն սրբաայն սրբազան աւանզան աւանզան աւանզան աւանդըդըդըդը,,,,    որ տրուած է իրենցոր տրուած է իրենցոր տրուած է իրենցոր տրուած է իրենց....    երբ կը մոռերբ կը մոռերբ կը մոռերբ կը մոռնան իրենց նան իրենց նան իրենց նան իրենց 
իրաիրաիրաիրաւունքւունքւունքւունքնենենեներըրըրըրը,,,,    կը մոռկը մոռկը մոռկը մոռնան այն ժանան այն ժանան այն ժանան այն ժառանռանռանռանգուգուգուգութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    որուն տէորուն տէորուն տէորուն տէրերերերերը պիրը պիրը պիրը պիտի տի տի տի 
ըլըլըլըլլալալալային իրենքյին իրենքյին իրենքյին իրենք::::        

ԺոԺոԺոԺողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեները չերը չերը չերը չե´́́́ն մեռն մեռն մեռն մեռնիր նոյնիր նոյնիր նոյնիր նոյնիսկ երբ երնիսկ երբ երնիսկ երբ երնիսկ երբ երկար ժակար ժակար ժակար ժամամամամանակ հայնակ հայնակ հայնակ հայ----
րերերերենանանանազուրկ կը մնանզուրկ կը մնանզուրկ կը մնանզուրկ կը մնան,,,,    առանց հայառանց հայառանց հայառանց հայրերերերենինինինիքի կքի կքի կքի կ’’’’ապապապապրինրինրինրին....    որորորորքան ալ դժուարքան ալ դժուարքան ալ դժուարքան ալ դժուար,,,,    
բայց ժոբայց ժոբայց ժոբայց ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդներ կը դիներ կը դիներ կը դիներ կը դիմամամամանան անորնան անորնան անորնան անոր,,,,    եւ կը մեռեւ կը մեռեւ կը մեռեւ կը մեռնին միայն անին միայն անին միայն անին միայն ա´́́́յն յն յն յն 
ատեն՝ երբ իրենց սրտեատեն՝ երբ իրենց սրտեատեն՝ երբ իրենց սրտեատեն՝ երբ իրենց սրտերուն մրուն մրուն մրուն մէէէէջէն փախջէն փախջէն փախջէն փախչի այն հայչի այն հայչի այն հայչի այն հայրերերերենինինինիքըքըքըքը,,,,    որ աւեոր աւեոր աւեոր աւելիլիլիլի´́́́    
ամուր հող է իրենց ոտամուր հող է իրենց ոտամուր հող է իրենց ոտամուր հող է իրենց ոտքին տակ՝ քան նիւքին տակ՝ քան նիւքին տակ՝ քան նիւքին տակ՝ քան նիւթեթեթեթեղէն հայղէն հայղէն հայղէն հայրերերերենինինինիքը պարքը պարքը պարքը պարզազազազա----
պէսպէսպէսպէս....    այլ խօսայլ խօսայլ խօսայլ խօսքով՝ երբ պատքով՝ երբ պատքով՝ երբ պատքով՝ երբ պատրաստ կրաստ կրաստ կրաստ կ’’’’ըլըլըլըլլան մոռլան մոռլան մոռլան մոռնանանանալու ելու ելու ելու ե´́́́ւ իրենց հաւ իրենց հաւ իրենց հաւ իրենց հաւատւատւատւատ----
քըքըքըքը,,,,    եեեե´́́́ւ իրենց լեւ իրենց լեւ իրենց լեւ իրենց լեզունզունզունզուն,,,,    եեեե´́́́ւ իրենց ինքւ իրենց ինքւ իրենց ինքւ իրենց ինքնունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    եեեե´́́́ւ իրենց հու իրենց հու իրենց հու իրենց հոգեգեգեգեւոր բուոր բուոր բուոր բոլոր լոր լոր լոր 
այն գաայն գաայն գաայն գաննննձեձեձեձերըրըրըրը,,,,    որոնք կը կոորոնք կը կոորոնք կը կոորոնք կը կոչենք ժոչենք ժոչենք ժոչենք ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի մը մշադի մը մշադի մը մշադի մը մշակոյկոյկոյկոյթը եւ մշաթը եւ մշաթը եւ մշաթը եւ մշակուկուկուկու----
թաթաթաթային հարսյին հարսյին հարսյին հարստուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::        

Եւ անոր հաԵւ անոր հաԵւ անոր հաԵւ անոր համար՝ այմար՝ այմար՝ այմար՝ այսօր մարսօր մարսօր մարսօր մարգագագագարէրէրէրէին ձային ձային ձային ձայնը եւ կոնը եւ կոնը եւ կոնը եւ կոչը մեչը մեչը մեչը մեզի հազի հազի հազի համար մար մար մար 
պէտք է հնչէ բապէտք է հնչէ բապէտք է հնչէ բապէտք է հնչէ բա´́́́րձրրձրրձրրձր::::    ԱզԱզԱզԱզդադադադակոչ մըն է անիկոչ մըն է անիկոչ մըն է անիկոչ մըն է անիկակակակա,,,,    ռազռազռազռազմամամամակոչ մըկոչ մըկոչ մըկոչ մը,,,,    որ մեզ որ մեզ որ մեզ որ մեզ 
բոբոբոբոլորս կը հրալորս կը հրալորս կը հրալորս կը հրաւիւիւիւիրէ ոտրէ ոտրէ ոտրէ ոտքի կանգքի կանգքի կանգքի կանգնենենենելլլլու եւ մեր մէու եւ մեր մէու եւ մեր մէու եւ մեր մէջէն վաջէն վաջէն վաջէն վանենենենելու ամէն տելու ամէն տելու ամէն տելու ամէն տե----
սասասասակի թուկի թուկի թուկի թուլուլուլուլութիւնթիւնթիւնթիւն....    ոտոտոտոտքի կանգքի կանգքի կանգքի կանգնենենենելու եւ զինլու եւ զինլու եւ զինլու եւ զինուեուեուեուելու ներքլու ներքլու ներքլու ներքնանանանապէսպէսպէսպէս,,,,    հոհոհոհոգեգեգեգե----
պէսպէսպէսպէս,,,,    բաբաբաբարորորորոյայայայապէսպէսպէսպէս....    զիզիզիզինենենենելու մեր միտլու մեր միտլու մեր միտլու մեր միտքը եւ պատքը եւ պատքը եւ պատքը եւ պատրաստրաստրաստրաստուեուեուեուելու այն անլու այն անլու այն անլու այն անզիզիզիզի----
ջում պայջում պայջում պայջում պայքաքաքաքարինրինրինրին,,,,    որ մեզոր մեզոր մեզոր մեզմէ կը պամէ կը պամէ կը պամէ կը պահանջհանջհանջհանջուիուիուիուի,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ մենք իրատեւ մենք իրատեւ մենք իրատեւ մենք իրաւունք ւունք ւունք ւունք 
չուչուչուչունինինինի´́́́նքնքնքնք    ժաժաժաժամամամամանանանանակին հետ թուլկին հետ թուլկին հետ թուլկին հետ թուլնանանանալուլուլուլու,,,,    ժաժաժաժամամամամանանանանակը պէտք չէկը պէտք չէկը պէտք չէկը պէտք չէ´́́́    երերերերբեք բեք բեք բեք 
մեր ներմեր ներմեր ներմեր ներքին աշքին աշքին աշքին աշխարխարխարխարհին պինդ լահին պինդ լահին պինդ լահին պինդ լարը թուլցրը թուլցրը թուլցրը թուլցնէնէնէնէ,,,,    այլայլայլայլ,,,,    ընդընդընդընդհահահահակակակակառառառառակըկըկըկը,,,,    պէտք պէտք պէտք պէտք 
է պատէ պատէ պատէ պատճառ դառճառ դառճառ դառճառ դառնայ՝ որ մենք աւենայ՝ որ մենք աւենայ՝ որ մենք աւենայ՝ որ մենք աւելի եւ աւելի եւ աւելի եւ աւելի եւ աւելի լալի լալի լալի լարենք զայնրենք զայնրենք զայնրենք զայն,,,,    եւ պատեւ պատեւ պատեւ պատ----
րաստ ըլրաստ ըլրաստ ըլրաստ ըլլանք ամէն վայրկլանք ամէն վայրկլանք ամէն վայրկլանք ամէն վայրկեան օգտեան օգտեան օգտեան օգտուեուեուեուելու այն պալու այն պալու այն պալու այն պատետետետեհուհուհուհութեթեթեթենէննէննէննէն,,,,    որ որ որ որ 
պատպատպատպատմումումումութիւնը եւ աշթիւնը եւ աշթիւնը եւ աշթիւնը եւ աշխարխարխարխարհը կրնան ընհը կրնան ընհը կրնան ընհը կրնան ընծածածածայել մեյել մեյել մեյել մեզիզիզիզի::::        

ՅաՅաՅաՅաճախ այճախ այճախ այճախ այսօրսօրսօրսօրուան աշուան աշուան աշուան աշխարխարխարխարհի հի հի հի ,,,,իմասիմասիմասիմաստուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը» » » » կը փորկը փորկը փորկը փորձենք ձենք ձենք ձենք 
կապկապկապկապկելկելկելկել,,,,    ընընընընդօդօդօդօրիրիրիրինանանանակելկելկելկել,,,,    եւ որեւ որեւ որեւ որդեգդեգդեգդեգրել քարել քարել քարել քաղաղաղաղաքաքաքաքակակակականունունունութիւն մը զիթիւն մը զիթիւն մը զիթիւն մը զիջուջուջուջումիմիմիմի....    
քաքաքաքաղաղաղաղաքաքաքաքակակակականունունունութիւն մը՝ որուն մէջ մեր նաթիւն մը՝ որուն մէջ մեր նաթիւն մը՝ որուն մէջ մեր նաթիւն մը՝ որուն մէջ մեր նահահահահատակտակտակտակնենենեներու այդ սրբարու այդ սրբարու այդ սրբարու այդ սրբազանզանզանզան    
կտակտակտակտակը յակը յակը յակը յաճախ կը դառճախ կը դառճախ կը դառճախ կը դառնայ սանայ սանայ սանայ սակարկարկարկարկուկուկուկութեան առարթեան առարթեան առարթեան առարկայկայկայկայ,,,,    կամ պարզ քակամ պարզ քակամ պարզ քակամ պարզ քա----
ղաղաղաղաքաքաքաքական շական շական շական շահեհեհեհերու հարու հարու հարու համար գորմար գորմար գորմար գործածծածծածծածուած խաուած խաուած խաուած խաղաղաղաղաքարտ մըքարտ մըքարտ մըքարտ մը::::        

Բայց մենք իրաԲայց մենք իրաԲայց մենք իրաԲայց մենք իրաւունք չոււունք չոււունք չոււունք չունինինինի´́́́նք այդ սրբանք այդ սրբանք այդ սրբանք այդ սրբազան կտազան կտազան կտազան կտակը շակը շակը շակը շահահահահագործգործգործգործ----
ման եւ օգման եւ օգման եւ օգման եւ օգտատատատագործգործգործգործման նիւթ կամ սաման նիւթ կամ սաման նիւթ կամ սաման նիւթ կամ սակարկարկարկարկուկուկուկութեան առարթեան առարթեան առարթեան առարկայ դարձկայ դարձկայ դարձկայ դարձնենենենե----
լուլուլուլու....    այլայլայլայլ,,,,    ըըըընդնդնդնդհահահահակակակակառառառառակըկըկըկը,,,,    մենք պատմենք պատմենք պատմենք պատրաստ պէտք է ըլրաստ պէտք է ըլրաստ պէտք է ըլրաստ պէտք է ըլլանք ամէն տելանք ամէն տելանք ամէն տելանք ամէն տեսասասասա----
կի պայկի պայկի պայկի պայքաքաքաքարի գնովրի գնովրի գնովրի գնով,,,,    թէթէթէթէպէտ նապէտ նապէտ նապէտ նաեւ աշեւ աշեւ աշեւ աշխարխարխարխարհի իմասհի իմասհի իմասհի իմաստուտուտուտութեամբ՝ տէր ըլթեամբ՝ տէր ըլթեամբ՝ տէր ըլթեամբ՝ տէր ըլլալալալա----
լու եւ տէր մնալու եւ տէր մնալու եւ տէր մնալու եւ տէր մնալու այդ կտալու այդ կտալու այդ կտալու այդ կտակինկինկինկին::::        

Եւ ատոր հաԵւ ատոր հաԵւ ատոր հաԵւ ատոր համարմարմարմար....----        
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ԱԱԱԱ....    ԱնհԱնհԱնհԱնհրարարարաժեշտ է առաժեշտ է առաժեշտ է առաժեշտ է առաջին հերջին հերջին հերջին հերթին կապթին կապթին կապթին կապուած ըլուած ըլուած ըլուած ըլլալ եւ մնալ հայլալ եւ մնալ հայլալ եւ մնալ հայլալ եւ մնալ հայրերերերե----
նինինինիքինքինքինքին::::    Իր սիրԻր սիրԻր սիրԻր սիրտըտըտըտը    եւ իր միտեւ իր միտեւ իր միտեւ իր միտքը հայքը հայքը հայքը հայրերերերենինինինիքէն կտրող մարքէն կտրող մարքէն կտրող մարքէն կտրող մարդը դադը դադը դադը դատատատատա----
պարտպարտպարտպարտուած է ծաուած է ծաուած է ծաուած է ծարաւ մնարաւ մնարաւ մնարաւ մնալու եւ օր մը անլու եւ օր մը անլու եւ օր մը անլու եւ օր մը անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն չորրէն չորրէն չորրէն չորնանանանալու իր ազլու իր ազլու իր ազլու իր ազ----
գագագագային ինքյին ինքյին ինքյին ինքնունունունութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    ՀայՀայՀայՀայրերերերենինինինիքըքըքըքը,,,,    որ մեոր մեոր մեոր մեզի տրուած է այզի տրուած է այզի տրուած է այզի տրուած է այսօրսօրսօրսօր,,,,    իիիի´́́́նչնչնչնչպիպիպիպի----
սի ձեսի ձեսի ձեսի ձեւով ալ ներւով ալ ներւով ալ ներւով ալ ներկակակակայայայայանայ մենայ մենայ մենայ մեզի՝ մեզզի՝ մեզզի՝ մեզզի՝ մեզմէ յանձմէ յանձմէ յանձմէ յանձնանանանառուռուռուռութիւն կը պաթիւն կը պաթիւն կը պաթիւն կը պահահահահաննննջէջէջէջէ,,,,    
մեզմեզմեզմեզմէ կը պամէ կը պամէ կը պամէ կը պահանհանհանհանջէ հաջէ հաջէ հաջէ հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութիւնթիւնթիւնթիւն,,,,    եւ պէտք է մենք հոն գորեւ պէտք է մենք հոն գորեւ պէտք է մենք հոն գորեւ պէտք է մենք հոն գործածածածա----
ծենք ոծենք ոծենք ոծենք ո´́́́չ թէ մտքի տրաչ թէ մտքի տրաչ թէ մտքի տրաչ թէ մտքի տրամամամամաբաբաբաբանունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    այլ սրտիայլ սրտիայլ սրտիայլ սրտի´́́́    տրատրատրատրամամամամաբաբաբաբանունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    
որ սիոր սիոր սիոր սիրոյ լեզրոյ լեզրոյ լեզրոյ լեզուէն զատ ուուէն զատ ուուէն զատ ուուէն զատ ուրիշ լերիշ լերիշ լերիշ լեզու պէտք չէ ճանչզու պէտք չէ ճանչզու պէտք չէ ճանչզու պէտք չէ ճանչնայնայնայնայ,,,,    երբ կը խորերբ կը խորերբ կը խորերբ կը խորհի հի հի հի 
կամ կը մտակամ կը մտակամ կը մտակամ կը մտածէ հայծէ հայծէ հայծէ հայրերերերենինինինիքի մաքի մաքի մաքի մասինսինսինսին::::        

ԲԲԲԲ....    Պէտք է Պէտք է Պէտք է Պէտք է ուուուունենենենենանք յանձնանք յանձնանք յանձնանք յանձնանանանառուռուռուռութիւն եւ կապթիւն եւ կապթիւն եւ կապթիւն եւ կապուաուաուաուածուծուծուծութիւն մեր լեզթիւն մեր լեզթիւն մեր լեզթիւն մեր լեզ----
ուին եւ այդ լեզուին եւ այդ լեզուին եւ այդ լեզուին եւ այդ լեզուին մաքուին մաքուին մաքուին մաքրուրուրուրութեանթեանթեանթեան,,,,    այդ լեզայդ լեզայդ լեզայդ լեզուին նուիուին նուիուին նուիուին նուիրարարարակակակականունունունութեանթեանթեանթեան,,,,    
որուն ընորուն ընորուն ընորուն ընծայծայծայծայեալեալեալեալնենենեները եւ նուիրրը եւ նուիրրը եւ նուիրրը եւ նուիրեալեալեալեալնենենեներըրըրըրը,,,,    որուն ախոյորուն ախոյորուն ախոյորուն ախոյեան պաշտեան պաշտեան պաշտեան պաշտպանպանպանպաննենենենե----
րը եղան մեր նարը եղան մեր նարը եղան մեր նարը եղան մեր նահահահահատակ հայտակ հայտակ հայտակ հայրերն ու մայրերն ու մայրերն ու մայրերն ու մայրերերերերըրըրըրը,,,,    քոյքոյքոյքոյրերն ու եղրերն ու եղրերն ու եղրերն ու եղբբբբայրայրայրայրնենենեներըրըրըրը::::        

ԳԳԳԳ....    Պէտք է կապՊէտք է կապՊէտք է կապՊէտք է կապուած ըլուած ըլուած ըլուած ըլլանք այն հալանք այն հալանք այն հալանք այն հաւատւատւատւատքինքինքինքին,,,,    եեեե´́́́ւ Ասւ Ասւ Ասւ Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ հա----
ւատւատւատւատքինքինքինքին,,,,    եեեե´́́́ւ մեր ժու մեր ժու մեր ժու մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի ինքդի ինքդի ինքդի ինքնունունունութեանթեանթեանթեան,,,,    ամամամամրուրուրուրութեան հաթեան հաթեան հաթեան հաւատւատւատւատքինքինքինքին,,,,    
որ անոր անոր անոր անշեղ եւ անշեղ եւ անշեղ եւ անշեղ եւ աննանանանահանջ հահանջ հահանջ հահանջ համոմոմոմոզում էր անոնց մէջզում էր անոնց մէջզում էր անոնց մէջզում էր անոնց մէջ,,,,    եւ որ այեւ որ այեւ որ այեւ որ այսօրսօրսօրսօր    մեր մէջ մեր մէջ մեր մէջ մեր մէջ 
պէտք է ըլպէտք է ըլպէտք է ըլպէտք է ըլլայ այն ժայլայ այն ժայլայ այն ժայլայ այն ժայռեռեռեռեղէն խաղէն խաղէն խաղէն խարիսրիսրիսրիսխըխըխըխը,,,,    որուորուորուորուն վրայ կանգն վրայ կանգն վրայ կանգն վրայ կանգնենք մենք ենենք մենք ենենք մենք ենենք մենք ե´́́́ւ ւ ւ ւ 
մեր անմեր անմեր անմեր անձեձեձեձերըրըրըրը,,,,    եեեե´́́́ւ մեր հաւ մեր հաւ մեր հաւ մեր հաւաւաւաւաքաքաքաքակակակականունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը,,,,    եեեե´́́́ւ մեր գաւ մեր գաւ մեր գաւ մեր գաղութղութղութղութնենենեներըրըրըրը,,,,    
եեեե´́́́ւ մեր հայւ մեր հայւ մեր հայւ մեր հայրերերերենինինինիքըքըքըքը::::        

ԴԴԴԴ....    Պէտք է մնաՊէտք է մնաՊէտք է մնաՊէտք է մնայուն կերյուն կերյուն կերյուն կերպով կապպով կապպով կապպով կապուած ըլուած ըլուած ըլուած ըլլանք մեր դալանք մեր դալանք մեր դալանք մեր դատինտինտինտին,,,,    որուն որուն որուն որուն 
հահահահամար իրենք զիմար իրենք զիմար իրենք զիմար իրենք զիրենք տուին մեր նարենք տուին մեր նարենք տուին մեր նարենք տուին մեր նահահահահատակտակտակտակնենենեներըրըրըրը::::    Եւ այդ դաԵւ այդ դաԵւ այդ դաԵւ այդ դատին տին տին տին 
կապկապկապկապուաուաուաուածոծոծոծոււււթիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեզի կզի կզի կզի կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ,,,,    որ մեր ուոր մեր ուոր մեր ուոր մեր ունենենենեցացացացածը միայն այծը միայն այծը միայն այծը միայն այսօրսօրսօրսօրուան ուան ուան ուան 
հայհայհայհայրերերերենինինինիքը պէտք չէքը պէտք չէքը պէտք չէքը պէտք չէ´́́́    ըլըլըլըլլայ եւ պէտք չէլայ եւ պէտք չէլայ եւ պէտք չէլայ եւ պէտք չէ´́́́    բաբաբաբաւաւաւաւարարրարրարրարուինք միայն անովուինք միայն անովուինք միայն անովուինք միայն անով,,,,    
այլ՝ այդ հայայլ՝ այդ հայայլ՝ այդ հայայլ՝ այդ հայրերերերենինինինիքը իբքը իբքը իբքը իբրեւ մանրեւ մանրեւ մանրեւ մանրանրանրանրանկակակակարը այն ընրը այն ընրը այն ընրը այն ընդարդարդարդարձակ եւ մեծ հայձակ եւ մեծ հայձակ եւ մեծ հայձակ եւ մեծ հայրերերերե----
նինինինիքինքինքինքին,,,,    որ խլուեոր խլուեոր խլուեոր խլուեցաւ մեզցաւ մեզցաւ մեզցաւ մեզմէմէմէմէ,,,,    կոչ եւ պարտք կը դնէ մեր վրայկոչ եւ պարտք կը դնէ մեր վրայկոչ եւ պարտք կը դնէ մեր վրայկոչ եւ պարտք կը դնէ մեր վրայ՝ մեր մնա՝ մեր մնա՝ մեր մնա՝ մեր մնա----
յուն երայուն երայուն երայուն երազը պազը պազը պազը պահեհեհեհելու զայն եւ մեր բոլու զայն եւ մեր բոլու զայն եւ մեր բոլու զայն եւ մեր բոլոր ուլոր ուլոր ուլոր ուժերն ու կաժերն ու կաժերն ու կաժերն ու կարորորորողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները րը րը րը 
լալալալարերերերելու դէլու դէլու դէլու դէպի այնպի այնպի այնպի այն,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի եզի եզի եզի ե´́́́րբ որ ալ ներբ որ ալ ներբ որ ալ ներբ որ ալ ներէ այդ նոյն պատրէ այդ նոյն պատրէ այդ նոյն պատրէ այդ նոյն պատմումումումութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
եւ նեեւ նեեւ նեեւ ներեն մեր ուրեն մեր ուրեն մեր ուրեն մեր ուժեժեժեժերը՝ կարը՝ կարը՝ կարը՝ կարերերերենանք զայն առնանք զայն առնանք զայն առնանք զայն առնել եւ մինել եւ մինել եւ մինել եւ միացացացացնել մեր այնել մեր այնել մեր այնել մեր այսօրսօրսօրսօր----
ուան փոքուան փոքուան փոքուան փոքրարարարածածածածաւալ երկւալ երկւալ երկւալ երկրինրինրինրին::::    Եւ Եւ Եւ Եւ ատոր ցուատոր ցուատոր ցուատոր ցուցացացացանինինինիշը չէ՞ այն զօշը չէ՞ այն զօշը չէ՞ այն զօշը չէ՞ այն զօրեղ պայրեղ պայրեղ պայրեղ պայ----
քաքաքաքարըրըրըրը,,,,    որ այս վերոր այս վերոր այս վերոր այս վերջին ուջին ուջին ուջին ութը եւ աւեթը եւ աւեթը եւ աւեթը եւ աւելի տալի տալի տալի տարիրիրիրինենենեներուն մեր ժորուն մեր ժորուն մեր ժորուն մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը կը դը կը դը կը դը կը 
մղէ յամղէ յամղէ յամղէ յանուն Արնուն Արնուն Արնուն Արցացացացախինխինխինխին,,,,    որ նոյն այդ հայոր նոյն այդ հայոր նոյն այդ հայոր նոյն այդ հայրերերերենինինինիքին կու գայ գուքին կու գայ գուքին կու գայ գուքին կու գայ գումարմարմարմարուեուեուեուելուլուլուլու,,,,    
իր հետ կանիր հետ կանիր հետ կանիր հետ կանչեչեչեչելով հայլով հայլով հայլով հայրերերերենինինինիքին մնացքին մնացքին մնացքին մնացեալ բոեալ բոեալ բոեալ բոլոր մալոր մալոր մալոր մասեսեսեսերըրըրըրը::::        

Եւ այս կտաԵւ այս կտաԵւ այս կտաԵւ այս կտակիկիկիկին հան հան հան հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութիւնն էթիւնն էթիւնն էթիւնն է,,,,    որ միայն պիոր միայն պիոր միայն պիոր միայն պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ իսլայ իսլայ իսլայ իս----
կակակակական մեկան մեկան մեկան մեծածածածարանրանրանրանքը մեր նաքը մեր նաքը մեր նաքը մեր նահահահահատակտակտակտակնենենեներունրունրունրուն,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ միայն այն տեւ միայն այն տեւ միայն այն տեւ միայն այն 
ատեն է որ մեր նաատեն է որ մեր նաատեն է որ մեր նաատեն է որ մեր նահահահահատակտակտակտակնենենեները իրենց յաղրը իրենց յաղրը իրենց յաղրը իրենց յաղթաթաթաթանանանանակին ու նակին ու նակին ու նակին ու նահահահահատատատատակուկուկուկու----
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թեան մէջ կթեան մէջ կթեան մէջ կթեան մէջ կ’’’’ուուուունենենենենան իրենց հանան իրենց հանան իրենց հանան իրենց հաւաւաւաւատատատատարիմ յետրիմ յետրիմ յետրիմ յետնորդնորդնորդնորդնենենեներըրըրըրը::::    ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ մեր նայ մեր նայ մեր նայ մեր նա----
հահահահատակտակտակտակնենենեներուն հարուն հարուն հարուն հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեան ութեան ութեան ութեան ուրիշ կերպրիշ կերպրիշ կերպրիշ կերպ::::        

Եւ այԵւ այԵւ այԵւ այսօր մարսօր մարսօր մարսօր մարգագագագարէրէրէրէին կոին կոին կոին կոչը մեզ կը հրաչը մեզ կը հրաչը մեզ կը հրաչը մեզ կը հրաւիւիւիւիրէրէրէրէ,,,,    որ մեր հայոր մեր հայոր մեր հայոր մեր հայրերերերերուն րուն րուն րուն 
օրիօրիօրիօրինանանանակով արկով արկով արկով արիիիիաաաացած ու քացած ու քացած ու քացած ու քաջաջաջաջացածցածցածցած,,,,    մեր ազմեր ազմեր ազմեր ազգագագագային ինքյին ինքյին ինքյին ինքնունունունութեան մէջ թեան մէջ թեան մէջ թեան մէջ 
վերսվերսվերսվերստին մկրտուած եւ թարտին մկրտուած եւ թարտին մկրտուած եւ թարտին մկրտուած եւ թարմամամամացած՝ մեր կեանցած՝ մեր կեանցած՝ մեր կեանցած՝ մեր կեանքեքեքեքերը նուիրը նուիրը նուիրը նուիրել ուխրել ուխրել ուխրել ուխտենքտենքտենքտենք,,,,    
եւ ուխեւ ուխեւ ուխեւ ուխտենք ոտենք ոտենք ոտենք ո´́́́չ միայն խօսչ միայն խօսչ միայն խօսչ միայն խօսքովքովքովքով,,,,    շրթնեշրթնեշրթնեշրթներովրովրովրով,,,,    այլ՝ մաայլ՝ մաայլ՝ մաայլ՝ մանանանանաւանդ՝ գործւանդ՝ գործւանդ՝ գործւանդ՝ գործքոքոքոքո´́́́վ վ վ վ 
տէր կանգտէր կանգտէր կանգտէր կանգնենենենելու այն երլու այն երլու այն երլու այն երդումդումդումդումնենենեներուն եւ խոսրուն եւ խոսրուն եւ խոսրուն եւ խոստումտումտումտումնենենեներունրունրունրուն,,,,    որ կու տանքոր կու տանքոր կու տանքոր կու տանք,,,,    
անոնց իրաանոնց իրաանոնց իրաանոնց իրագործգործգործգործման նուիման նուիման նուիման նուիրերերերելով մեր կեանլով մեր կեանլով մեր կեանլով մեր կեանքը եւ մեր կաքը եւ մեր կաքը եւ մեր կաքը եւ մեր կարերերերելիուլիուլիուլիութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները րը րը րը 
ամամամամբողջբողջբողջբողջ,,,,    որորորորպէս զի մեր սրբապէս զի մեր սրբապէս զի մեր սրբապէս զի մեր սրբազան նազան նազան նազան նահահահահատակտակտակտակնենենեներուն օրհրուն օրհրուն օրհրուն օրհնունունունութթթթիիիի´́́́ււււնը ունը ունը ունը ու----
նենենենենանք մեր կեաննանք մեր կեաննանք մեր կեաննանք մեր կեանքեքեքեքերուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ,,,,    եւ այդ օրհեւ այդ օրհեւ այդ օրհեւ այդ օրհնունունունութեամբ զօթեամբ զօթեամբ զօթեամբ զօրարարարացած քացած քացած քացած քալենքլենքլենքլենք,,,,    
ապապապապրինք եւ իրարինք եւ իրարինք եւ իրարինք եւ իրագորգորգորգործենք մեր կեանծենք մեր կեանծենք մեր կեանծենք մեր կեանքըքըքըքը,,,,    այժմ եւ յաայժմ եւ յաայժմ եւ յաայժմ եւ յաւիտւիտւիտւիտեանսեանսեանսեանս::::    ԱմէնԱմէնԱմէնԱմէն::::                                                                                                                                            



 

 460 

    
ԶՈՀՈՂՈՒԹԻՒՆ՝ԶՈՀՈՂՈՒԹԻՒՆ՝ԶՈՀՈՂՈՒԹԻՒՆ՝ԶՈՀՈՂՈՒԹԻՒՆ՝    ՀԵՐՈՍՈՒԹԻՒՆՀԵՐՈՍՈՒԹԻՒՆՀԵՐՈՍՈՒԹԻՒՆՀԵՐՈՍՈՒԹԻՒՆ    
    

,,,,Եթէ ոչ հատն ցոԵթէ ոչ հատն ցոԵթէ ոչ հատն ցոԵթէ ոչ հատն ցորերերերենոյ անկնոյ անկնոյ անկնոյ անկեալ յերեալ յերեալ յերեալ յերկիր մեկիր մեկիր մեկիր մե----
ռառառառանինինինիցիցիցիցի, , , , ինքն միայն կայ. ապա եթէ մեինքն միայն կայ. ապա եթէ մեինքն միայն կայ. ապա եթէ մեինքն միայն կայ. ապա եթէ մեռառառառանինինինիցի, ցի, ցի, ցի, 
բաբաբաբազում արզում արզում արզում արդիւնս առդիւնս առդիւնս առդիւնս առնէնէնէնէ»»»»::::                         ( ( ( (Յհ 12.24)Յհ 12.24)Յհ 12.24)Յհ 12.24)        

    
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածային իմասյին իմասյին իմասյին իմաստուտուտուտութիւնը՝ մարթիւնը՝ մարթիւնը՝ մարթիւնը՝ մարդացդացդացդացեալ Տէեալ Տէեալ Տէեալ Տէրը մեր Յիրը մեր Յիրը մեր Յիրը մեր Յիսուս սուս սուս սուս 

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս, իր երկտոս, իր երկտոս, իր երկտոս, իր երկնանանանային վարյին վարյին վարյին վարդադադադապեպեպեպետուտուտուտութիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեզի՝զի՝զի՝զի՝    երկերկերկերկրարարարայինյինյինյիննենենեներուս րուս րուս րուս 
սորսորսորսորվեվեվեվեցուցուցուցուցած ատեն իր խօսցած ատեն իր խօսցած ատեն իր խօսցած ատեն իր խօսքեքեքեքերը աւերը աւերը աւերը աւելի մալի մալի մալի մատտտտչեչեչեչելի եւ հասկլի եւ հասկլի եւ հասկլի եւ հասկնանանանալի դարձլի դարձլի դարձլի դարձ----
նենենենելու հալու հալու հալու համար անոնց զգեմար անոնց զգեմար անոնց զգեմար անոնց զգեցուց նիւցուց նիւցուց նիւցուց նիւթեթեթեթեղէն պատղէն պատղէն պատղէն պատմումումումուճան,ճան,ճան,ճան,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ գիտեւ գիտեւ գիտեւ գի----
տէր թէ զինք լսող բազտէր թէ զինք լսող բազտէր թէ զինք լսող բազտէր թէ զինք լսող բազմումումումութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը    միայն թանձմիայն թանձմիայն թանձմիայն թանձրարարարակակակակա´́́́նընընընը    ընընընընկակակակալելելելելու լու լու լու 
ատակ էինատակ էինատակ էինատակ էին::::    ԱմեԱմեԱմեԱմենէն հոնէն հոնէն հոնէն հոգեգեգեգեղէն պատղէն պատղէն պատղէն պատգամգամգամգամներն ու բաներն ու բաներն ու բաներն ու բացատցատցատցատրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւններն ներն ներն ներն 
իսկ ներիսկ ներիսկ ներիսկ ներկակակակայայայայացուց առարցուց առարցուց առարցուց առարկակակակայայայայական պատկան պատկան պատկան պատկերկերկերկերնենենեներով, աւերով, աւերով, աւերով, աւելի խոլի խոլի խոլի խո´́́́ր դրոշր դրոշր դրոշր դրոշ----
մեմեմեմելու հալու հալու հալու համար զամար զամար զամար զանոնք իր ունկննոնք իր ունկննոնք իր ունկննոնք իր ունկնդիրդիրդիրդիրնենենեներուն մտքին ու սրտին մէջրուն մտքին ու սրտին մէջրուն մտքին ու սրտին մէջրուն մտքին ու սրտին մէջ::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
նոյնոյնոյնոյնիսկ նիւնիսկ նիւնիսկ նիւնիսկ նիւթաթաթաթական եւ առարկան եւ առարկան եւ առարկան եւ առարկակակակայայայայական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքէ առած իր օրիքէ առած իր օրիքէ առած իր օրիքէ առած իր օրինակնակնակնակնենենեները րը րը րը 
ընտընտընտընտրեց այնրեց այնրեց այնրեց այնպէս որ անոնք կապէս որ անոնք կապէս որ անոնք կապէս որ անոնք կարերերերենանանանային թեյին թեյին թեյին թելադլադլադլադրել ճշգրիրել ճշգրիրել ճշգրիրել ճշգրի´́́́տտտտ    իմասիմասիմասիմաստըտըտըտը    իր իր իր իր 
տատատատալիք պատլիք պատլիք պատլիք պատգամգամգամգամնենենեներուն, եւ նիւրուն, եւ նիւրուն, եւ նիւրուն, եւ նիւթաթաթաթակակակականին ու թանձնին ու թանձնին ու թանձնին ու թանձրարարարակակակականին իսկ ընդնին իսկ ընդնին իսկ ընդնին իսկ ընդ----
մէմէմէմէջէն կաջէն կաջէն կաջէն կարերերերենանանանային մարյին մարյին մարյին մարդոց մտքի սլաքդոց մտքի սլաքդոց մտքի սլաքդոց մտքի սլաքնենենեները ուղրը ուղրը ուղրը ուղղել դէղել դէղել դէղել դէպի անպի անպի անպի աննիւթն ու նիւթն ու նիւթն ու նիւթն ու 
հոհոհոհոգեգեգեգեղէղէղէղէնընընընը::::    

ԵրկԵրկԵրկԵրկրարարարաւոր իր կեանւոր իր կեանւոր իր կեանւոր իր կեանքի աւարքի աւարքի աւարքի աւարտին, երբ այտին, երբ այտին, երբ այտին, երբ այլեւս Մարլեւս Մարլեւս Մարլեւս Մարդու Որդիդու Որդիդու Որդիդու Որդիին փաին փաին փաին փա----
ռառառառաւորւորւորւորուեուեուեուելու ժալու ժալու ժալու ժամը համը համը համը հասաւսաւսաւսաւ» » » » (Յհ 12.23), Յի(Յհ 12.23), Յի(Յհ 12.23), Յի(Յհ 12.23), Յիսուս իր կասուս իր կասուս իր կասուս իր կամամամամաւոր պաւոր պաւոր պաւոր պատատատատարարարարա----
գուգուգուգումին ակմին ակմին ակմին ակնարնարնարնարկեկեկեկելով ըսաւ առալով ըսաւ առալով ըսաւ առալով ըսաւ առակակակակաւոր ձեւոր ձեւոր ձեւոր ձեւով.ւով.ւով.ւով.----    ,,,,ՃշմաՃշմաՃշմաՃշմարիտ կրիտ կրիտ կրիտ կ’’’’ըսեմ ձեըսեմ ձեըսեմ ձեըսեմ ձեզի զի զի զի 
եթէ ցոեթէ ցոեթէ ցոեթէ ցորերերերենանանանահահահահատիտիտիտիկը հոկը հոկը հոկը հողին մէջ իյղին մէջ իյղին մէջ իյղին մէջ իյնանանանալով չմեռլով չմեռլով չմեռլով չմեռնի՝ իննի՝ իննի՝ իննի՝ ինքը միայն կը մնայ. քը միայն կը մնայ. քը միայն կը մնայ. քը միայն կը մնայ. 
սասասասակայն եթէ մեռկայն եթէ մեռկայն եթէ մեռկայն եթէ մեռնի՝ բանի՝ բանի՝ բանի՝ բազում արզում արզում արզում արդիւնք կու տայդիւնք կու տայդիւնք կու տայդիւնք կու տայ»»»»::::    Եւ ինք աստԵւ ինք աստԵւ ինք աստԵւ ինք աստուաուաուաուածածածածային յին յին յին 
իմասիմասիմասիմաստուտուտուտութեան հաթեան հաթեան հաթեան հատիտիտիտիկը, մարկը, մարկը, մարկը, մարդդդդկակակակային բոյին բոյին բոյին բոլոր ծնունդլոր ծնունդլոր ծնունդլոր ծնունդնենենեներուն մէջ միրուն մէջ միրուն մէջ միրուն մէջ միաաաա´́́́կ կ կ կ 
ԱնաԱնաԱնաԱնարարարարատը, միտը, միտը, միտը, միաաաա´́́́կ Սուրկ Սուրկ Սուրկ Սուրբը, միբը, միբը, միբը, միաաաա´́́́կ բակ բակ բակ բացարցարցարցարձակ Արձակ Արձակ Արձակ Արդադադադարը, ինք՝ ինքրը, ինք՝ ինքրը, ինք՝ ինքրը, ինք՝ ինքզինզինզինզին----
քը որքը որքը որքը որպէս գեպէս գեպէս գեպէս գերարարարագոյն Զոհ տուաւ խագոյն Զոհ տուաւ խագոյն Զոհ տուաւ խագոյն Զոհ տուաւ խաչի մահչի մահչի մահչի մահուան եւ հոուան եւ հոուան եւ հոուան եւ հողին, որղին, որղին, որղին, որպէսպէսպէսպէսզի իր զի իր զի իր զի իր 
մամամամահով ծնունդ տայ Նոհով ծնունդ տայ Նոհով ծնունդ տայ Նոհով ծնունդ տայ Նո´́́́ր Հասր Հասր Հասր Հասկին՝կին՝կին՝կին՝    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական Սուրբ Եկեկան Սուրբ Եկեկան Սուրբ Եկեկան Սուրբ Եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին ին ին ին 
ու անոր մու անոր մու անոր մու անոր մէջ աճին նոր հաէջ աճին նոր հաէջ աճին նոր հաէջ աճին նոր հատիկտիկտիկտիկնենենեները՝ լոյրը՝ լոյրը՝ լոյրը՝ լոյսի, արսի, արսի, արսի, արդադադադարուրուրուրութեան եւ սրբութեան եւ սրբութեան եւ սրբութեան եւ սրբու----
թեան զաթեան զաթեան զաթեան զաւակւակւակւակնենենեներըրըրըրը::::    Առանց աստԱռանց աստԱռանց աստԱռանց աստուաուաուաուածորդծորդծորդծորդւոյն այդ խուոյն այդ խուոյն այդ խուոյն այդ խոնարնարնարնարհուհուհուհումին դէմին դէմին դէմին դէպի պի պի պի 
անկանկանկանկեալ մեր բնուեալ մեր բնուեալ մեր բնուեալ մեր բնութիւնը, եւ առանց մարթիւնը, եւ առանց մարթիւնը, եւ առանց մարթիւնը, եւ առանց մարդացդացդացդացեալեալեալեալ    մեր Ասմեր Ասմեր Ասմեր Աստուտուտուտուծոյ կածոյ կածոյ կածոյ կամամամամա----
ւոր այս ընւոր այս ընւոր այս ընւոր այս ընծածածածայայայայաբերբերբերբերման՝ մարդման՝ մարդման՝ մարդման՝ մարդկուկուկուկութիւնը չէր կրնար երթիւնը չէր կրնար երթիւնը չէր կրնար երթիւնը չէր կրնար երբեք հասբեք հասբեք հասբեք հասնինինինիլ լ լ լ 
փրկուփրկուփրկուփրկութեան՝ սեթեան՝ սեթեան՝ սեթեան՝ սեփափափափական իր ճիկան իր ճիկան իր ճիկան իր ճիգեգեգեգերով ու միրով ու միրով ու միրով ու միջոցջոցջոցջոցնենենեներովրովրովրով::::    ՍաՍաՍաՍակայն Ասկայն Ասկայն Ասկայն Աստուտուտուտու----
ծոյ սէծոյ սէծոյ սէծոյ սէրը այնրը այնրը այնրը այնքաքաքաքա՜՜՜՜նննն    մեծ էր իր արարմեծ էր իր արարմեծ էր իր արարմեծ էր իր արարչաչաչաչագորգորգորգործուծուծուծութեան հանթեան հանթեան հանթեան հանդէպ՝ որ նոյդէպ՝ որ նոյդէպ՝ որ նոյդէպ՝ որ նոյնիսկ նիսկ նիսկ նիսկ 
իր Որիր Որիր Որիր Որդին տուաւ որդին տուաւ որդին տուաւ որդին տուաւ որպէս փրկանք, որպէս փրկանք, որպէս փրկանք, որպէս փրկանք, որպէսպէսպէսպէսզի աշզի աշզի աշզի աշխարհ անոխարհ անոխարհ անոխարհ անո´́́́վ փրկուիվ փրկուիվ փրկուիվ փրկուի::::    
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Ու նոյն այդ սիՈւ նոյն այդ սիՈւ նոյն այդ սիՈւ նոյն այդ սիրորորորո´́́́վ էր որ Աստվ էր որ Աստվ էր որ Աստվ էր որ Աստուաուաուաուածործործործորդին որդին որդին որդին որպէս Հոպէս Հոպէս Հոպէս Հովիւ Քաջ՝ իր անվիւ Քաջ՝ իր անվիւ Քաջ՝ իր անվիւ Քաջ՝ իր անձը ձը ձը ձը 
տուաւ իր ոչտուաւ իր ոչտուաւ իր ոչտուաւ իր ոչխարխարխարխարնենենեներուն հարուն հարուն հարուն համար, իր անմար, իր անմար, իր անմար, իր անձով զոձով զոձով զոձով զոհոհոհոհողուղուղուղութեան եւ զոթեան եւ զոթեան եւ զոթեան եւ զոհահահահաբեբեբեբե----
րուրուրուրութեան գեթեան գեթեան գեթեան գերարարարագոյն օրիգոյն օրիգոյն օրիգոյն օրինանանանակը ըլկը ըլկը ըլկը ըլլալալալալու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    

Կը տեսԿը տեսԿը տեսԿը տեսնենք, ունենք, ունենք, ունենք, ուրեմն, որ զորեմն, որ զորեմն, որ զորեմն, որ զոհահահահաբեբեբեբերուրուրուրութեան հեթեան հեթեան հեթեան հերորորորոսասասասական արարկան արարկան արարկան արարքին քին քին քին 
մէջ կան իրամէջ կան իրամէջ կան իրամէջ կան իրարու շաղրու շաղրու շաղրու շաղկապկապկապկապուած եւ իրարուած եւ իրարուած եւ իրարուած եւ իրարմով պայմով պայմով պայմով պայմամամամանանանանաւոր եւոր եւոր եւոր երեք տարրեք տարրեք տարրեք տար----
րեր.րեր.րեր.րեր.----    նախ՝ գանախ՝ գանախ՝ գանախ՝ գաղաղաղաղափափափափարարարարական նպական նպական նպական նպատատատատակակակակակէկէկէկէտը, որուն կը ձգտի անտը, որուն կը ձգտի անտը, որուն կը ձգտի անտը, որուն կը ձգտի անհահահահա----
տը կամ հատը կամ հատը կամ հատը կամ հաւաւաւաւաքաքաքաքակակակականունունունութիւնը, եւ յեթիւնը, եւ յեթիւնը, եւ յեթիւնը, եւ յետոյ անտոյ անտոյ անտոյ անհահահահատին կամ հատին կամ հատին կամ հատին կամ հաւաւաւաւաքաքաքաքակակակակա----
նունունունութեան կողթեան կողթեան կողթեան կողմէ սէր եւ պատմէ սէր եւ պատմէ սէր եւ պատմէ սէր եւ պատրասրասրասրաստատատատակակակակամումումումութիւն՝ այդ գաթիւն՝ այդ գաթիւն՝ այդ գաթիւն՝ այդ գաղաղաղաղափափափափարարարարակակակակա----
նին հաննին հաննին հաննին հանդէպդէպդէպդէպ::::        

ա. Ամէն հեա. Ամէն հեա. Ամէն հեա. Ամէն հերորորորոսասասասական արարք, ամէն զոկան արարք, ամէն զոկան արարք, ամէն զոկան արարք, ամէն զոհահահահաբեբեբեբերուրուրուրութիւն բնաթիւն բնաթիւն բնաթիւն բնակակակականանանանա----
բար կբար կբար կբար կ’’’’ըլըլըլըլլայ բարձր գալայ բարձր գալայ բարձր գալայ բարձր գաղաղաղաղափափափափարարարարակակակականի մը հանի մը հանի մը հանի մը համար, ոչ միայն անմար, ոչ միայն անմար, ոչ միայն անմար, ոչ միայն անշէջ պաշէջ պաշէջ պաշէջ պա----
հեհեհեհելու այլու այլու այլու այլեւ շելեւ շելեւ շելեւ շեփոփոփոփորերերերելու հալու հալու հալու համար զայն ամմար զայն ամմար զայն ամմար զայն ամբողջ մարդբողջ մարդբողջ մարդբողջ մարդկուկուկուկութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    

ԳաԳաԳաԳաղաղաղաղափափափափարարարարական մը՝ բարձր՝ ինչկան մը՝ բարձր՝ ինչկան մը՝ բարձր՝ ինչկան մը՝ բարձր՝ ինչպէս են խղճի ազապէս են խղճի ազապէս են խղճի ազապէս են խղճի ազատուտուտուտութիւնը, ընթիւնը, ընթիւնը, ընթիւնը, ըն----
կեկեկեկերարարարային արյին արյին արյին արդադադադարուրուրուրութիւնը, բաթիւնը, բաթիւնը, բաթիւնը, բարորորորոյայայայականկանկանկան    սկզբունքսկզբունքսկզբունքսկզբունքնենենեները, հարը, հարը, հարը, համամամամամարդմարդմարդմարդկակակակա----
յին կամ ազյին կամ ազյին կամ ազյին կամ ազգագագագային արյին արյին արյին արժէքժէքժէքժէքնենենեները, ճշմարրը, ճշմարրը, ճշմարրը, ճշմարտուտուտուտութեանց հեթեանց հեթեանց հեթեանց հետապնտապնտապնտապնդուդուդուդումը, արմը, արմը, արմը, ար----
ուեսուեսուեսուեստի եւ գիտի եւ գիտի եւ գիտի եւ գիտուտուտուտութեան նուաթեան նուաթեան նուաթեան նուաճումճումճումճումնենենեները, եւայլնրը, եւայլնրը, եւայլնրը, եւայլն::::    

բ. Այսբ. Այսբ. Այսբ. Այսպիպիպիպիսի բարձր գասի բարձր գասի բարձր գասի բարձր գաղաղաղաղափափափափարարարարակակակականի մը պաշտնի մը պաշտնի մը պաշտնի մը պաշտպապապապանունունունութեան թեան թեան թեան 
նուիրնուիրնուիրնուիրուած ոեուած ոեուած ոեուած ոեւէ զուէ զուէ զուէ զոհոհոհոհողուղուղուղութիւն բնաթիւն բնաթիւն բնաթիւն բնակակակականանանանաբարբարբարբար    իրեն մղիրեն մղիրեն մղիրեն մղիչ որիչ որիչ որիչ որպէս ոյժ պէս ոյժ պէս ոյժ պէս ոյժ 
պէտք է ուպէտք է ուպէտք է ուպէտք է ունենենենենայ խոնայ խոնայ խոնայ խորորորորո´́́́ւնկ սէր եւ հեւնկ սէր եւ հեւնկ սէր եւ հեւնկ սէր եւ հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրուրուրուրութիւն այդ գաթիւն այդ գաթիւն այդ գաթիւն այդ գաղաղաղաղափափափափարարարարա----
կակակականին հաննին հաննին հաննին հանդէպդէպդէպդէպ::::    Առանց այդ սիԱռանց այդ սիԱռանց այդ սիԱռանց այդ սիրոյն եւ հերոյն եւ հերոյն եւ հերոյն եւ հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրուրուրուրութեան մեր գորթեան մեր գորթեան մեր գորթեան մեր գործեծեծեծերը րը րը րը 
կը պարպկը պարպկը պարպկը պարպուին զիուին զիուին զիուին զիրենք զսպարենք զսպարենք զսպարենք զսպանանանանակող ջերկող ջերկող ջերկող ջերմումումումութեթեթեթենէն եւ կը վենէն եւ կը վենէն եւ կը վենէն եւ կը վերածրածրածրածուին ուին ուին ուին 
պարզ մեպարզ մեպարզ մեպարզ մեքեքեքեքենանանանական արարքկան արարքկան արարքկան արարքնենենեներու. մերու. մերու. մերու. մեքեքեքեքեննննաաաակակակականունունունութիւն մը որ գաթիւն մը որ գաթիւն մը որ գաթիւն մը որ գաղաղաղաղափափափափա----
րարարարակակակականին մանին մանին մանին մահահահահացոցոցոցո´́́́ւմն իսկ էւմն իսկ էւմն իսկ էւմն իսկ է::::    

գ. Եւ վերգ. Եւ վերգ. Եւ վերգ. Եւ վերջաջաջաջապէս կենպէս կենպէս կենպէս կենդադադադանի հենի հենի հենի հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրուրուրուրութեան եւ ջերմ սիթեան եւ ջերմ սիթեան եւ ջերմ սիթեան եւ ջերմ սիրոյ կողրոյ կողրոյ կողրոյ կող----
քին անհքին անհքին անհքին անհրարարարաժեշտ են նաժեշտ են նաժեշտ են նաժեշտ են նաեւ պատեւ պատեւ պատեւ պատրասրասրասրաստատատատակակակակամումումումութիւն, բաթիւն, բաթիւն, բաթիւն, բարորորորոյայայայական բարձր կան բարձր կան բարձր կան բարձր 
կոկոկոկորով եւ տորով եւ տորով եւ տորով եւ տոկունուկունուկունուկունութիւնթիւնթիւնթիւն::::    ԱԱԱԱ´́́́յսյսյսյստեղ է որ երետեղ է որ երետեղ է որ երետեղ է որ երեւան կու գայ իսւան կու գայ իսւան կու գայ իսւան կու գայ իսկակակակակակակակա´́́́ն հեն հեն հեն հե----
րորորորոսուսուսուսութիւնը՝ նիւթիւնը՝ նիւթիւնը՝ նիւթիւնը՝ նիւթաթաթաթական ու բական ու բական ու բական ու բարորորորոյայայայական անկան անկան անկան անհահահահամար դժուամար դժուամար դժուամար դժուարուրուրուրութեանց թեանց թեանց թեանց 
մէջմէջմէջմէջ::::    ՀոՀոՀոՀո´́́́ն է որ կը յայտնն է որ կը յայտնն է որ կը յայտնն է որ կը յայտնուի զոուի զոուի զոուի զոհոհոհոհողուղուղուղութեան եւ անթեան եւ անթեան եւ անթեան եւ անսասասասակարկ զոկարկ զոկարկ զոկարկ զոհահահահաբեբեբեբերուրուրուրու----
թեան իսթեան իսթեան իսթեան իսկակակակական ոգին. հոն՝ ուր անկան ոգին. հոն՝ ուր անկան ոգին. հոն՝ ուր անկան ոգին. հոն՝ ուր անհահահահատը կը հրատը կը հրատը կը հրատը կը հրաւիրւիրւիրւիրուի որուի որուի որուի որպէս ցոպէս ցոպէս ցոպէս ցորերերերենի նի նի նի 
հահահահատիկ իյտիկ իյտիկ իյտիկ իյնանանանալու, սպանլու, սպանլու, սպանլու, սպաննենենենելոլոլոլո´́́́ւ իր եսը՝ կեանւ իր եսը՝ կեանւ իր եսը՝ կեանւ իր եսը՝ կեանքի կոքի կոքի կոքի կոչեչեչեչելու հալու հալու հալու համար ընդմար ընդմար ընդմար ընդհանհանհանհան----
րարարարական Եսը, եւ կորսնցկան Եսը, եւ կորսնցկան Եսը, եւ կորսնցկան Եսը, եւ կորսնցնենենենելոլոլոլո´́́́ւ ինքւ ինքւ ինքւ ինքզինզինզինզինքը՝ փրկեքը՝ փրկեքը՝ փրկեքը՝ փրկելու հալու հալու հալու համար ումար ումար ումար ուրիշրիշրիշրիշնենենեներըրըրըրը::::    

ԱհաԱհաԱհաԱհա´́́́    հեհեհեհերորորորոսուսուսուսութեան ճշմաթեան ճշմաթեան ճշմաթեան ճշմարիտ այն ուրիտ այն ուրիտ այն ուրիտ այն ուղին զոր ցոյց տուաւ Քրիսղին զոր ցոյց տուաւ Քրիսղին զոր ցոյց տուաւ Քրիսղին զոր ցոյց տուաւ Քրիս----
տոս իր ցոտոս իր ցոտոս իր ցոտոս իր ցորերերերենանանանահահահահատիտիտիտիկի առակի առակի առակի առակով եւ իր անկով եւ իր անկով եւ իր անկով եւ իր անձին ընձին ընձին ընձին ընծածածածայայայայաբեբեբեբերուրուրուրումոմոմոմովը վը վը վը 
մարդմարդմարդմարդկուկուկուկութեան փրկութեան փրկութեան փրկութեան փրկութեան գորթեան գորթեան գորթեան գործինծինծինծին::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական այդ ուկան այդ ուկան այդ ուկան այդ ուղին Գողղին Գողղին Գողղին Գող----
գոգոգոգոթաթաթաթայէն երյէն երյէն երյէն երկակակակարերերերեցաւցաւցաւցաւ    մինմինմինմինչեւ Հաչեւ Հաչեւ Հաչեւ Հայասյասյասյաստան, ուրտան, ուրտան, ուրտան, ուրկէ ամեկէ ամեկէ ամեկէ ամենօրնօրնօրնօրեայ զոեայ զոեայ զոեայ զոհահահահաբեբեբեբե----
րուրուրուրութեանց եւ մարթեանց եւ մարթեանց եւ մարթեանց եւ մարտիտիտիտիրորորորոսուսուսուսութեանց ճենթեանց ճենթեանց ճենթեանց ճենճեճեճեճերըրըրըրը    իբիբիբիբրեւ րեւ րեւ րեւ ,,,,հոտ անոյշհոտ անոյշհոտ անոյշհոտ անոյշ» » » » բարձբարձբարձբարձ----
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րարարարացաւ դէցաւ դէցաւ դէցաւ դէպի երպի երպի երպի երկինք. ու քսան դակինք. ու քսան դակինք. ու քսան դակինք. ու քսան դարերերերերու ամրու ամրու ամրու ամբողջ երբողջ երբողջ երբողջ երկայնկայնկայնկայնքինքինքինքին        չպակչպակչպակչպակսեսեսեսե----
ցաւ երցաւ երցաւ երցաւ երբեք բեք բեք բեք թիւը մեր նաթիւը մեր նաթիւը մեր նաթիւը մեր նահահահահատակ հետակ հետակ հետակ հերոսրոսրոսրոսնենենեներուն՝րուն՝րուն՝րուն՝    եկեեկեեկեեկեղեղեղեղեցացացացական թէ աշկան թէ աշկան թէ աշկան թէ աշ----
խարխարխարխարհահահահական, իշկան, իշկան, իշկան, իշխան թէ շիխան թէ շիխան թէ շիխան թէ շինանանանականկանկանկան::::    Եւ ազԵւ ազԵւ ազԵւ ազգոգոգոգովին մենք տօվին մենք տօվին մենք տօվին մենք տօնենենենեցինք ու ցինք ու ցինք ու ցինք ու 
պանպանպանպանծածածածացուցուցուցուցինք յիցինք յիցինք յիցինք յիշաշաշաշատատատատակը անոնց՝ որոնք եղան անցկը անոնց՝ որոնք եղան անցկը անոնց՝ որոնք եղան անցկը անոնց՝ որոնք եղան անցեաեաեաեալի մեր պատլի մեր պատլի մեր պատլի մեր պատ----
մումումումութեան կենթեան կենթեան կենթեան կենդադադադանինինինի´́́́    յույույույուշարշարշարշարձանձանձանձաննենենեներըրըրըրը::::    

Բայց մենք չենք ուԲայց մենք չենք ուԲայց մենք չենք ուԲայց մենք չենք ուզերզերզերզեր    կանգ առկանգ առկանգ առկանգ առնելնելնելնել    անցանցանցանցեաեաեաեալին մէջ բարձլին մէջ բարձլին մէջ բարձլին մէջ բարձրարարարացած այս ցած այս ցած այս ցած այս 
հեհեհեհերորորորոսասասասական կոկան կոկան կոկան կոթողթողթողթողնենենեներուն առրուն առրուն առրուն առջեւջեւջեւջեւ::::    ԼաԼաԼաԼա´́́́ւ է անւ է անւ է անւ է անշուշտշուշտշուշտշուշտ    միշտ յիմիշտ յիմիշտ յիմիշտ յիշել ու վերշել ու վերշել ու վերշել ու վեր----
յիյիյիյիշել անցշել անցշել անցշել անցեաեաեաեալի հելի հելի հելի հերոսրոսրոսրոսնենենեները՝ անոնց արիուրը՝ անոնց արիուրը՝ անոնց արիուրը՝ անոնց արիութեամթեամթեամթեամբը ոգեբը ոգեբը ոգեբը ոգեզինզինզինզինուեուեուեուելու հալու հալու հալու հա----
մարմարմարմար::::    Բայց անցԲայց անցԲայց անցԲայց անցեաեաեաեալով օրօրլով օրօրլով օրօրլով օրօրուիլ միայն ու յիուիլ միայն ու յիուիլ միայն ու յիուիլ միայն ու յիշաշաշաշատատատատակի այսկի այսկի այսկի այսպիպիպիպիսի պասի պասի պասի պահեհեհեհե----
րուն մէջ չխորրուն մէջ չխորրուն մէջ չխորրուն մէջ չխորհհհհիլ ներիլ ներիլ ներիլ ներկայ ու գակայ ու գակայ ու գակայ ու գալիք ժալիք ժալիք ժալիք ժամամամամանակնակնակնակնենենեներուն մարուն մարուն մարուն մասին՝ պիսին՝ պիսին՝ պիսին՝ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլ----
լալ անլալ անլալ անլալ աննենենեներերերերելի սխալլի սխալլի սխալլի սխալ::::        

    ԱռաԱռաԱռաԱռաջին մտաջին մտաջին մտաջին մտածուծուծուծումը, որ այս պամը, որ այս պամը, որ այս պամը, որ այս պահուն կու գայ մեհուն կու գայ մեհուն կու գայ մեհուն կու գայ մեզի, այն է թէ հեզի, այն է թէ հեզի, այն է թէ հեզի, այն է թէ հե----
րոսրոսրոսրոսնենենեներու եւ հերու եւ հերու եւ հերու եւ հերորորորոսուսուսուսութեանց դաթեանց դաթեանց դաթեանց դարաշրրաշրրաշրրաշրջաջաջաջանը չէնը չէնը չէնը չէ´́́́    վերվերվերվերջաջաջաջացած, որովցած, որովցած, որովցած, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
հեհեհեհերորորորոսուսուսուսութիւնը ժաթիւնը ժաթիւնը ժաթիւնը ժամամամամանակ եւ սահնակ եւ սահնակ եւ սահնակ եւ սահմամամամանանանանափափափափակում չի ճանչկում չի ճանչկում չի ճանչկում չի ճանչնարնարնարնար::::    ԲնաԲնաԲնաԲնակակակակա----
նանանանաբար կրնան փոխբար կրնան փոխբար կրնան փոխբար կրնան փոխուիլ պայուիլ պայուիլ պայուիլ պայմանմանմանմաններն ու կերներն ու կերներն ու կերներն ու կերպեպեպեպերը, բայց արարքրը, բայց արարքրը, բայց արարքրը, բայց արարքնենենեները րը րը րը 
իրեիրեիրեիրե´́́́նք կու գան յայտննք կու գան յայտննք կու գան յայտննք կու գան յայտնուեուեուեուելու նոլու նոլու նոլու նո´́́́ր ձեր ձեր ձեր ձեւեւեւեւերով եւ նորով եւ նորով եւ նորով եւ նո´́́́ր տար տար տար տարազրազրազրազնենենեներու տակրու տակրու տակրու տակ::::    
Եթէ երէկ կրօԵթէ երէկ կրօԵթէ երէկ կրօԵթէ երէկ կրօնանանանական եւ ազկան եւ ազկան եւ ազկան եւ ազգագագագային չային չային չային չափափափափանիշնիշնիշնիշնենենեներով հերով հերով հերով հերոս կը նկատրոս կը նկատրոս կը նկատրոս կը նկատուէուէուէուէ----
ին անոնք որ իրենց կեանին անոնք որ իրենց կեանին անոնք որ իրենց կեանին անոնք որ իրենց կեանքըքըքըքը    կու տակու տակու տակու տային կային կային կային կամամամամաւոր նաւոր նաւոր նաւոր նահահահահատատատատակուկուկուկութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
մը՝ ապամը՝ ապամը՝ ապամը՝ ապահոհոհոհովեվեվեվելու հալու հալու հալու համար խղճի, մտքի կամ հայմար խղճի, մտքի կամ հայմար խղճի, մտքի կամ հայմար խղճի, մտքի կամ հայրերերերենինինինիքի ազաքի ազաքի ազաքի ազատուտուտուտութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
այայայայսօր նոսօր նոսօր նոսօր նո´́́́յնյնյնյնքան հեքան հեքան հեքան հերոս կը նկատրոս կը նկատրոս կը նկատրոս կը նկատուին անոնք որոնք արուին անոնք որոնք արուին անոնք որոնք արուին անոնք որոնք արտատատատաքին եւ ներքին եւ ներքին եւ ներքին եւ ներ----
քին բոքին բոքին բոքին բոլոր յորլոր յորլոր յորլոր յորձանքձանքձանքձանքնենենեներուն դէմ կանգրուն դէմ կանգրուն դէմ կանգրուն դէմ կանգնենենենելով կը ջալով կը ջալով կը ջալով կը ջանան բարձր պանան բարձր պանան բարձր պանան բարձր պահել հել հել հել 
այսայսայսայսպէս կոչպէս կոչպէս կոչպէս կոչուուուուած ազած ազած ազած ազգագագագային արյին արյին արյին արժաժաժաժանանանանապատպատպատպատւոււոււոււութիւնը. անոնք՝ որոնք պաթիւնը. անոնք՝ որոնք պաթիւնը. անոնք՝ որոնք պաթիւնը. անոնք՝ որոնք պա----
ռակռակռակռակտիչ եւ ջլատիչ եւ ջլատիչ եւ ջլատիչ եւ ջլատիչ ուտիչ ուտիչ ուտիչ ուժեժեժեժերուն թիրուն թիրուն թիրուն թիկունք դարձկունք դարձկունք դարձկունք դարձնենենենելով կը քալով կը քալով կը քալով կը քալեն ազլեն ազլեն ազլեն ազգագագագաշիշիշիշի----
նունունունութեան ճամթեան ճամթեան ճամթեան ճամբով. անոնք՝ որոնք պարպբով. անոնք՝ որոնք պարպբով. անոնք՝ որոնք պարպբով. անոնք՝ որոնք պարպուած եւ ցրտաուած եւ ցրտաուած եւ ցրտաուած եւ ցրտացած հոցած հոցած հոցած հոգիգիգիգինենենեներուն րուն րուն րուն 
ու սրտեու սրտեու սրտեու սրտերուն կու տան յարուն կու տան յարուն կու տան յարուն կու տան յաւիւիւիւիտետետետենանանանական եւ անանց արկան եւ անանց արկան եւ անանց արկան եւ անանց արժէքժէքժէքժէքնենենեներուն յոյզնրուն յոյզնրուն յոյզնրուն յոյզն    ու ու ու ու 
ջերջերջերջերմումումումութիւնը. անոնք՝ որոնք անթիւնը. անոնք՝ որոնք անթիւնը. անոնք՝ որոնք անթիւնը. անոնք՝ որոնք անբաբաբաբարորորորոյույույույութեան տիղթեան տիղթեան տիղթեան տիղմին մէջմին մէջմին մէջմին մէջ    բարձր բարձր բարձր բարձր ----
կանգկանգկանգկանգնած կնած կնած կնած կ’’’’աշաշաշաշտատատատանակնակնակնակուին իրենց բաուին իրենց բաուին իրենց բաուին իրենց բարորորորոյայայայական բարձկան բարձկան բարձկան բարձրուրուրուրութեամբ եւ տոթեամբ եւ տոթեամբ եւ տոթեամբ եւ տո----
կուկուկուկունունունունութեամբ.թեամբ.թեամբ.թեամբ.    անոնք՝անոնք՝անոնք՝անոնք՝    որոնք ստորորոնք ստորորոնք ստորորոնք ստորնունունունութեան դէմ կը զինթեան դէմ կը զինթեան դէմ կը զինթեան դէմ կը զինուինուինուինուին    վեվեվեվեհանձհանձհանձհանձ----
նունունունութեամբ, կեղթեամբ, կեղթեամբ, կեղթեամբ, կեղծիծիծիծիքի եւ խաքի եւ խաքի եւ խաքի եւ խաբէբէբէբէուուուութեան մաթեան մաթեան մաթեան մառառառառախուխուխուխուղին մէջղին մէջղին մէջղին մէջ    կը փայկը փայկը փայկը փայլին լին լին լին 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութեամբ,թեամբ,թեամբ,թեամբ,    եւ անվսեւ անվսեւ անվսեւ անվստատատատահուհուհուհութեան ու անաթեան ու անաթեան ու անաթեան ու անապապապապահոհոհոհովուվուվուվութեան բաթեան բաթեան բաթեան բաւիւիւիւի----
ղին մէջ խարղին մէջ խարղին մէջ խարղին մէջ խարխախախախափող հոփող հոփող հոփող հոգիգիգիգինենենեներուն կը ներշնրուն կը ներշնրուն կը ներշնրուն կը ներշնչեն յոյս եւ հաչեն յոյս եւ հաչեն յոյս եւ հաչեն յոյս եւ հաւատքւատքւատքւատք::::    
    ՃշմաՃշմաՃշմաՃշմարիտ զորիտ զորիտ զորիտ զոհաբեհաբեհաբեհաբերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները եւ ճշմարը եւ ճշմարը եւ ճշմարը եւ ճշմարիտ հերիտ հերիտ հերիտ հերորորորոսութսութսութսութիւնիւնիւնիւննենենեները րը րը րը 
մասմասմասմասնանանանաւոր կերւոր կերւոր կերւոր կերպեր եւ սահպեր եւ սահպեր եւ սահպեր եւ սահմանմանմանմաններ չուներ չուներ չուներ չունինինինի´́́́նննն::::    ԱմեԱմեԱմեԱմենէնէնէնէն իրաւ հեն իրաւ հեն իրաւ հեն իրաւ հերորորորոսուսուսուսու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեները յարը յարը յարը յաճախ կը կաճախ կը կաճախ կը կաճախ կը կատարտարտարտարուին անուին անուին անուին անձայն, անշձայն, անշձայն, անշձայն, անշշուկ, առօրշուկ, առօրշուկ, առօրշուկ, առօրեայ մեծ կամ եայ մեծ կամ եայ մեծ կամ եայ մեծ կամ 
փոքր զոփոքր զոփոքր զոփոքր զոհոհոհոհողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով. անոնց արրով. անոնց արրով. անոնց արրով. անոնց արդիդիդիդի´́́́ւնքն է սաւնքն է սաւնքն է սաւնքն է սակայն որ կկայն որ կկայն որ կկայն որ կ’’’’ըլըլըլըլլայ մեծլայ մեծլայ մեծլայ մեծ::::    
Մեր ժաՄեր ժաՄեր ժաՄեր ժամամամամանանանանակի պայմանկի պայմանկի պայմանկի պայմաննենենեները այնրը այնրը այնրը այնպէս կը բեպէս կը բեպէս կը բեպէս կը բերեն, որ մարրեն, որ մարրեն, որ մարրեն, որ մարդիկ կդիկ կդիկ կդիկ կ’’’’ընտընտընտընտրեն րեն րեն րեն 
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ամեամեամեամենէն հեշնէն հեշնէն հեշնէն հեշտատատատալի եւ ամենէն դլի եւ ամենէն դլի եւ ամենէն դլի եւ ամենէն դիւիւիւիւրին ճամրին ճամրին ճամրին ճամբանբանբանբան::::    Բայց դիւԲայց դիւԲայց դիւԲայց դիւրին ճամրին ճամրին ճամրին ճամբան բան բան բան 
չէչէչէչէ´́́́    ուուուուղիղիղիղիղը, ինչղը, ինչղը, ինչղը, ինչպէս կը սորպէս կը սորպէս կը սորպէս կը սորվեցվեցվեցվեցնէ մենէ մենէ մենէ մեզի Աւեզի Աւեզի Աւեզի Աւետարատարատարատարանընընընը    նեղ եւ լայն ճամնեղ եւ լայն ճամնեղ եւ լայն ճամնեղ եւ լայն ճամ----
բաբաբաբանենենեներու իր օրիրու իր օրիրու իր օրիրու իր օրինանանանակով (Մտ 7.13կով (Մտ 7.13կով (Մտ 7.13կով (Մտ 7.13----14)14)14)14)::::    Հարկ է, հեՀարկ է, հեՀարկ է, հեՀարկ է, հետետետետեւաւաւաւաբար, հեբար, հեբար, հեբար, հեռառառառատետետետե----
սուսուսուսութեամբ ընտթեամբ ընտթեամբ ընտթեամբ ընտրել այն՝ որ թէրել այն՝ որ թէրել այն՝ որ թէրել այն՝ որ թէեւ փշոտ, սաեւ փշոտ, սաեւ փշոտ, սաեւ փշոտ, սակայն ճշմակայն ճշմակայն ճշմակայն ճշմարիրիրիրի´́́́տ ուտ ուտ ուտ ուղին է ղին է ղին է ղին է 
բարձբարձբարձբարձրացրացրացրացման եւման եւման եւման եւ    յայայայաւերւերւերւերժացժացժացժացմանմանմանման::::    ԿեանԿեանԿեանԿեանքի մէջ ամէն նուաքի մէջ ամէն նուաքի մէջ ամէն նուաքի մէջ ամէն նուաճում մեծ զոճում մեծ զոճում մեծ զոճում մեծ զո----
հոհոհոհողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով եւ յարով եւ յարով եւ յարով եւ յաճախ նոյճախ նոյճախ նոյճախ նոյնիսկ զոնիսկ զոնիսկ զոնիսկ զոհահահահաբեբեբեբերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու գնով ձեռք րու գնով ձեռք րու գնով ձեռք րու գնով ձեռք 
կը բերկը բերկը բերկը բերուի, մինչ հեշուի, մինչ հեշուի, մինչ հեշուի, մինչ հեշտատատատասիսիսիսիրուրուրուրութիւնը եւ միմթիւնը եւ միմթիւնը եւ միմթիւնը եւ միմիայն անձիայն անձիայն անձիայն անձնանանանական նեղ շական նեղ շական նեղ շական նեղ շահեհեհեհե----
րու հերու հերու հերու հետապնտապնտապնտապնդուդուդուդումը պատմը պատմը պատմը պատճառ կճառ կճառ կճառ կ’’’’ըլըլըլըլլան անլան անլան անլան անհատհատհատհատնենենեներու կղզիրու կղզիրու կղզիրու կղզիացացացացման ման ման ման եւ ի եւ ի եւ ի եւ ի 
վերվերվերվերջոյ ընդջոյ ընդջոյ ընդջոյ ընդհահահահանուր փլունուր փլունուր փլունուր փլուզուզուզուզումիմիմիմի::::    

ԱզԱզԱզԱզգագագագասիսիսիսիրարարարական մեր բոկան մեր բոկան մեր բոկան մեր բոլոր զգալոր զգալոր զգալոր զգացումցումցումցումնենենեները եւ այդ զգարը եւ այդ զգարը եւ այդ զգարը եւ այդ զգացումցումցումցումնենենեներուն րուն րուն րուն 
բոբոբոբոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի արկի արկի արկի արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները լոկ խօսք եւ ինքրը լոկ խօսք եւ ինքրը լոկ խօսք եւ ինքրը լոկ խօսք եւ ինքնանանանախախախախաբէբէբէբէուուուութիւն թիւն թիւն թիւն 
կկկկ’’’’ըլըլըլըլլան, եթէ մենք չհելան, եթէ մենք չհելան, եթէ մենք չհելան, եթէ մենք չհետետետետեւինք հեւինք հեւինք հեւինք հերորորորոսուսուսուսութեան աթեան աթեան աթեան ա´́́́յս ուղիյս ուղիյս ուղիյս ուղիին, որ զոին, որ զոին, որ զոին, որ զոհոհոհոհողուղուղուղու----
թեան թեան թեան թեան ուուուուղին էղին էղին էղին է::::    ԳիտԳիտԳիտԳիտնանանանա´́́́նք, նք, նք, նք, ,,,,եթէ ցոեթէ ցոեթէ ցոեթէ ցորերերերենի հանի հանի հանի հատիտիտիտիկը հոկը հոկը հոկը հողին մէջ իյղին մէջ իյղին մէջ իյղին մէջ իյնանանանալով լով լով լով 
չմեռչմեռչմեռչմեռնի՝ իննի՝ իննի՝ իննի՝ ինքը միայն կը մնայ. մինչ եթէ մեռքը միայն կը մնայ. մինչ եթէ մեռքը միայն կը մնայ. մինչ եթէ մեռքը միայն կը մնայ. մինչ եթէ մեռնի՝ բանի՝ բանի՝ բանի՝ բազում արզում արզում արզում արդիւնք կու դիւնք կու դիւնք կու դիւնք կու 
տայտայտայտայ», », », », ի փառս Ասի փառս Ասի փառս Ասի փառս Աստուտուտուտուծոյ եւ ի շիծոյ եւ ի շիծոյ եւ ի շիծոյ եւ ի շինունունունութիւն ազթիւն ազթիւն ազթիւն ազգիս մեգիս մեգիս մեգիս մերոյրոյրոյրոյ::::    
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ՏԵՍԻԼՔ ՈՏԵՍԻԼՔ ՈՏԵՍԻԼՔ ՈՏԵՍԻԼՔ Ո´́́́ՉՉՉՉ    ԵՂԵՌՆԻ,ԵՂԵՌՆԻ,ԵՂԵՌՆԻ,ԵՂԵՌՆԻ,    

ԱՅԼԱՅԼԱՅԼԱՅԼ    ԿԵԱՆՔԻԿԵԱՆՔԻԿԵԱՆՔԻԿԵԱՆՔԻ    
    
Ամէն մէկ հաԱմէն մէկ հաԱմէն մէկ հաԱմէն մէկ հայու գիյու գիյու գիյու գիտատատատակից թէ անկից թէ անկից թէ անկից թէ անգգգգիիիիտատատատակից միտկից միտկից միտկից միտքին վրայ հուքին վրայ հուքին վրայ հուքին վրայ հուրով եւ րով եւ րով եւ րով եւ 

սուսուսուսուրով խորով խորով խորով խորարարարաքանքանքանքանդակդակդակդակուած անջնուած անջնուած անջնուած անջնջեջեջեջելի պատլի պատլի պատլի պատկեր եւ մշտակեր եւ մշտակեր եւ մշտակեր եւ մշտակենկենկենկենդան պատդան պատդան պատդան պատ----
մումումումութիւնթիւնթիւնթիւն    է Ապէ Ապէ Ապէ Ապրիլրիլրիլրիլեան եղեռեան եղեռեան եղեռեան եղեռնին, թուրնին, թուրնին, թուրնին, թուրքին կողքին կողքին կողքին կողմէ մեր ժոմէ մեր ժոմէ մեր ժոմէ մեր ժողողողողովորվորվորվորդին դէմ ի դին դէմ ի դին դէմ ի դին դէմ ի 
գործ դրուած ցեգործ դրուած ցեգործ դրուած ցեգործ դրուած ցեղասղասղասղասպապապապանունունունութեան հրէթեան հրէթեան հրէթեան հրէշաշաշաշային ծըյին ծըյին ծըյին ծը----րագրին պատրագրին պատրագրին պատրագրին պատմումումումութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ՊատՊատՊատՊատմամամամաբաբաբաբանին հանին հանին հանին համմմմարարարար    եթէ պատեթէ պատեթէ պատեթէ պատմումումումութիւնը լայն տեթիւնը լայն տեթիւնը լայն տեթիւնը լայն տեղեղեղեղեկուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւննենենենե----
րու,րու,րու,րու,    ճշգրտուած տաճշգրտուած տաճշգրտուած տաճշգրտուած տարեթիւերեթիւերեթիւերեթիւերու եւ զգաստրու եւ զգաստրու եւ զգաստրու եւ զգաստ        դադադադատումտումտումտումնենենեներու գուրու գուրու գուրու գումարն է, մարն է, մարն է, մարն է, 
մեմեմեմեզի հազի հազի հազի համար սամար սամար սամար սակայն անիկայն անիկայն անիկայն անիկա ապկա ապկա ապկա ապրող,րող,րող,րող,    բաբաբաբաբաբաբաբախող եւ պատխող եւ պատխող եւ պատխող եւ պատգագագագամող իրամող իրամող իրամող իրա----
կակակականունունունութիւն էթիւն էթիւն էթիւն է::::    Մենք երբ պատՄենք երբ պատՄենք երբ պատՄենք երբ պատմումումումութիւնը կը դիթիւնը կը դիթիւնը կը դիթիւնը կը դիտենք, անոր մէջ չենք տենք, անոր մէջ չենք տենք, անոր մէջ չենք տենք, անոր մէջ չենք 
տեստեստեստեսներ միայն ու մներ միայն ու մներ միայն ու մներ միայն ու միայն անցիայն անցիայն անցիայն անցեաեաեաեալի կեանլի կեանլի կեանլի կեանքին վաքին վաքին վաքին վաւեւեւեւերարարարական պատկան պատկան պատկան պատկերկերկերկերնենենեները րը րը րը 
կամ ժակամ ժակամ ժակամ ժամամամամանանանանակին ու տակին ու տակին ու տակին ու տարարարարածուծուծուծութեան մէջ կաթեան մէջ կաթեան մէջ կաթեան մէջ կայույույույունանանանացած, անցած, անցած, անցած, անշարշարշարշարժաժաժաժացածցածցածցած    
յույույույուշարշարշարշարձանձանձանձան----կոկոկոկոթողթողթողթողներ, այլ անոր մէջ կը տեսներ, այլ անոր մէջ կը տեսներ, այլ անոր մէջ կը տեսներ, այլ անոր մէջ կը տեսնենք կեաննենք կեաննենք կեաննենք կեանքի յոյքի յոյքի յոյքի յոյզըզըզըզը    հոգիէհոգիէհոգիէհոգիէ----
հոհոհոհոգի փոգի փոգի փոգի փոխանխանխանխանցող թրթիցող թրթիցող թրթիցող թրթիռը, որ կը հասռը, որ կը հասռը, որ կը հասռը, որ կը հասնի միննի միննի միննի մինչեւ մեր հոչեւ մեր հոչեւ մեր հոչեւ մեր հոգիգիգիգինենենեներըրըրըրը::::    ԱնոԱնոԱնոԱնոր ր ր ր 
մէջ կը տեսմէջ կը տեսմէջ կը տեսմէջ կը տեսնենք արնենք արնենք արնենք արգագագագաւանդ այն հուանդ այն հուանդ այն հուանդ այն հողը, որուն կենղը, որուն կենղը, որուն կենղը, որուն կենսասասասախայտ ծոխայտ ծոխայտ ծոխայտ ծոցէն մեր ցէն մեր ցէն մեր ցէն մեր 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդը կդը կդը կդը կ’’’’ընընընընձիւձիւձիւձիւղիղիղիղի    միշտ որմիշտ որմիշտ որմիշտ որպէս մշտապէս մշտապէս մշտապէս մշտադադադադալար ճիւղ, որովլար ճիւղ, որովլար ճիւղ, որովլար ճիւղ, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
դադադադարերերերերու փորրու փորրու փորրու փորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունի որնի որնի որնի որպէս զինք կենպէս զինք կենպէս զինք կենպէս զինք կենսասասասաւուուուորող սնունդրող սնունդրող սնունդրող սնունդ::::    
Անոր մէջ կը տեսԱնոր մէջ կը տեսԱնոր մէջ կը տեսԱնոր մէջ կը տեսնենք աննենք աննենք աննենք անվերվերվերվերջօջօջօջօրէն եռուն հրարէն եռուն հրարէն եռուն հրարէն եռուն հրաբուբուբուբուխը,խը,խը,խը,    որ դուրս ժայթոր դուրս ժայթոր դուրս ժայթոր դուրս ժայթ----
քեքեքեքելով իր շիլով իր շիլով իր շիլով իր շիկակակակացած լացած լացած լացած լաւանւանւանւան    դէդէդէդէպի կոպի կոպի կոպի կողեղեղեղերը մեր լեռրը մեր լեռրը մեր լեռրը մեր լեռնանանանացած պատցած պատցած պատցած պատմումումումութեան՝թեան՝թեան՝թեան՝    
կը կերկը կերկը կերկը կերպապապապարարարարանանանանափոփոփոփոխէ միշտ պատխէ միշտ պատխէ միշտ պատխէ միշտ պատկեկեկեկերը անորրը անորրը անորրը անոր::::    Եւ տաԵւ տաԵւ տաԵւ տակակակակաւին, մեր ւին, մեր ւին, մեր ւին, մեր 
պատպատպատպատմումումումութիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեզի հազի հազի հազի համար յոգմար յոգմար յոգմար յոգնածնածնածնած----դադդադդադդադրած ու փակրած ու փակրած ու փակրած ու փակուածուածուածուած----կնքուած կնքուած կնքուած կնքուած 
գոգոգոգոյույույույութիւն մը չէ, այլ անցթիւն մը չէ, այլ անցթիւն մը չէ, այլ անցթիւն մը չէ, այլ անցեաեաեաեալէն ու ներլէն ու ներլէն ու ներլէն ու ներկակակակայէյէյէյէն դէն դէն դէն դէպի ապապի ապապի ապապի ապագայ եւ յագայ եւ յագայ եւ յագայ եւ յաւերւերւերւեր----
ժուժուժուժութիւն ձգտող զսպաթիւն ձգտող զսպաթիւն ձգտող զսպաթիւն ձգտող զսպանակնակնակնակուած ուուած ուուած ուուած ուժաժաժաժակակակականունունունութիւնը, առանց որուն կեանթիւնը, առանց որուն կեանթիւնը, առանց որուն կեանթիւնը, առանց որուն կեան----
քը իր ընքը իր ընքը իր ընքը իր ընթացթացթացթացքին մէջ կը կաքին մէջ կը կաքին մէջ կը կաքին մէջ կը կասի, կեանսի, կեանսի, կեանսի, կեանքը ջերքը ջերքը ջերքը ջերմացմացմացմացնող արիւնը կը սանող արիւնը կը սանող արիւնը կը սանող արիւնը կը սառի ու ռի ու ռի ու ռի ու 
ժոժոժոժողողողողովուրդ մը ամվուրդ մը ամվուրդ մը ամվուրդ մը ամբողջ կը մաբողջ կը մաբողջ կը մաբողջ կը մահահահահանայ, իր անունայ, իր անունայ, իր անունայ, իր անունը ջնջենը ջնջենը ջնջենը ջնջելով Ապլով Ապլով Ապլով Ապրողրողրողրողնենենեներու րու րու րու 
ԳիրԳիրԳիրԳիրքէնքէնքէնքէն::::    

Մեր պատՄեր պատՄեր պատՄեր պատմումումումութեթեթեթեան մէջ սեւ էջեան մէջ սեւ էջեան մէջ սեւ էջեան մէջ սեւ էջերը, դժբախրը, դժբախրը, դժբախրը, դժբախտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, աւերն ու րը, աւերն ու րը, աւերն ու րը, աւերն ու 
կորկորկորկործածածածանունունունումը, գեմը, գեմը, գեմը, գերուրուրուրութիւնն ու աքթիւնն ու աքթիւնն ու աքթիւնն ու աքսոսոսոսորը, գաղթն ու ջարրը, գաղթն ու ջարրը, գաղթն ու ջարրը, գաղթն ու ջարդը չեն զարդը չեն զարդը չեն զարդը չեն զարմամամամացուցուցուցու----
ցած մեզ բնաւ, որովցած մեզ բնաւ, որովցած մեզ բնաւ, որովցած մեզ բնաւ, որովհեհեհեհետեւ ժատեւ ժատեւ ժատեւ ժամամամամանանանանակի սլակի սլակի սլակի սլաքին հետ թաքին հետ թաքին հետ թաքին հետ թաւաւաւաւալող կեանլող կեանլող կեանլող կեանքը քը քը քը 
առիթ չէ տուած զարառիթ չէ տուած զարառիթ չէ տուած զարառիթ չէ տուած զարմամամամանանանանալուլուլուլու::::    ԻրաԻրաԻրաԻրարու յարու յարու յարու յաջորջորջորջորդող այս դառն հարդող այս դառն հարդող այս դառն հարդող այս դառն հարուածուածուածուած----
նենենեներուն տակ, երրուն տակ, երրուն տակ, երրուն տակ, երբեք մահբեք մահբեք մահբեք մահուան շուուան շուուան շուուան շուքը չէ ծանքը չէ ծանքը չէ ծանքը չէ ծանրարարարացած մեր հոցած մեր հոցած մեր հոցած մեր հոգիգիգիգինենենեներուն րուն րուն րուն 
վրայ, որովվրայ, որովվրայ, որովվրայ, որովհեհեհեհետեւ գիտտեւ գիտտեւ գիտտեւ գիտցած ենք մեր հոցած ենք մեր հոցած ենք մեր հոցած ենք մեր հոգիգիգիգինենենեները թերը թերը թերը թեթեւ ու պայթեւ ու պայթեւ ու պայթեւ ու պայծառ պածառ պածառ պածառ պահել հել հել հել 
լուլուլուլուսասասասաւոր տեւոր տեւոր տեւոր տեսիլսիլսիլսիլնենենեներովրովրովրով::::    ՄթաՄթաՄթաՄթամած մեր ճամմած մեր ճամմած մեր ճամմած մեր ճամբուն վրայ հաբուն վրայ հաբուն վրայ հաբուն վրայ հազիւ լոյս մը զիւ լոյս մը զիւ լոյս մը զիւ լոյս մը 
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նշմանշմանշմանշմարած՝ անոր վարած՝ անոր վարած՝ անոր վարած՝ անոր վազած ենք թիզած ենք թիզած ենք թիզած ենք թիթեռթեռթեռթեռնինինինիկի նման, որովկի նման, որովկի նման, որովկի նման, որովհեհեհեհետեւ եղած ենք տեւ եղած ենք տեւ եղած ենք տեւ եղած ենք 
կեանկեանկեանկեանքին ու լոյքին ու լոյքին ու լոյքին ու լոյսին նուիրսին նուիրսին նուիրսին նուիրուած ժոուած ժոուած ժոուած ժողողողողովուրդ, տեվուրդ, տեվուրդ, տեվուրդ, տեսիլսիլսիլսիլքի ժոքի ժոքի ժոքի ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդ::::    

Մեր պատՄեր պատՄեր պատՄեր պատմումումումութեան բազթեան բազթեան բազթեան բազմամամամաթիւ եղեռնթիւ եղեռնթիւ եղեռնթիւ եղեռննենենեներէնրէնրէնրէն        վերսվերսվերսվերստին յատին յատին յատին յարուրուրուրութիւն թիւն թիւն թիւն 
առած մեր ժոառած մեր ժոառած մեր ժոառած մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին հադին հադին հադին համարմարմարմար    յատյատյատյատկակակակապէս այպէս այպէս այպէս այսօր որսօր որսօր որսօր որպէս նոր պատպէս նոր պատպէս նոր պատպէս նոր պատ----
գամ կը հնչէ այն աստգամ կը հնչէ այն աստգամ կը հնչէ այն աստգամ կը հնչէ այն աստուաուաուաուածածածածային սքանյին սքանյին սքանյին սքանչեչեչեչելի տելի տելի տելի տեսսսսիլիլիլիլքը զոր Եզեկիքը զոր Եզեկիքը զոր Եզեկիքը զոր Եզեկիէլ մարէլ մարէլ մարէլ մար----
գագագագարէ ուրէ ուրէ ուրէ ունենենենեցաւցաւցաւցաւ::::    ԵբԵբԵբԵբրարարարայեյեյեյեցի ժոցի ժոցի ժոցի ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին Բադին Բադին Բադին Բաբեբեբեբելոն գելոն գելոն գելոն գերուրուրուրութեան ընթեան ընթեան ընթեան ընթացթացթացթաց----
քին, Բաքին, Բաքին, Բաքին, Բաբեբեբեբելոն ապլոն ապլոն ապլոն ապրող այս մարրող այս մարրող այս մարրող այս մարգագագագարէնրէնրէնրէն    դիդիդիդիտեց կեանտեց կեանտեց կեանտեց կեանքը իր ժոքը իր ժոքը իր ժոքը իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին, դին, դին, դին, 
տետետետեսաւ թէ ինչսաւ թէ ինչսաւ թէ ինչսաւ թէ ինչպէս իր ժոպէս իր ժոպէս իր ժոպէս իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի զադի զադի զադի զաւակւակւակւակնենենեները օրէրը օրէրը օրէրը օրէ----օր իրենց հաօր իրենց հաօր իրենց հաօր իրենց հաւատւատւատւատ----
քին մէջ կը թուլքին մէջ կը թուլքին մէջ կը թուլքին մէջ կը թուլնան ոնան ոնան ոնան ու կը տկաւ կը տկաւ կը տկաւ կը տկարարարարանան, եւ որնան, եւ որնան, եւ որնան, եւ որքան հաքան հաքան հաքան հաւատւատւատւատքի կաքի կաքի կաքի կապեպեպեպերը րը րը րը 
թուլթուլթուլթուլնան իրենց մէջ այննան իրենց մէջ այննան իրենց մէջ այննան իրենց մէջ այնքան նաքան նաքան նաքան նաեւ որեւ որեւ որեւ որպէս մարդ եւ որպէս մարդ եւ որպէս մարդ եւ որպէս մարդ եւ որպէսպէսպէսպէս    ժոժոժոժողողողողովուրդ վուրդ վուրդ վուրդ 
անոնց գոանոնց գոանոնց գոանոնց գոյույույույութիւնն է որ կըթիւնն է որ կըթիւնն է որ կըթիւնն է որ կը    քայքայքայքայքայքայքայքայուի, կը լուծուի, կը լուծուի, կը լուծուի, կը լուծուիուիուիուի::::    Եւ հեԵւ հեԵւ հեԵւ հետեւտեւտեւտեւեալ տեեալ տեեալ տեեալ տեսիլսիլսիլսիլ----
քը ուքը ուքը ուքը ունենենենեցաւցաւցաւցաւ::::    

ՏեՏեՏեՏեսիլսիլսիլսիլքին մէջ մարքին մէջ մարքին մէջ մարքին մէջ մարգագագագարէն փորէն փորէն փորէն փոխադրխադրխադրխադրուեուեուեուեցաւ գեցաւ գեցաւ գեցաւ գեղեղեղեղեցիկ հոցիկ հոցիկ հոցիկ հովիտ մըվիտ մըվիտ մըվիտ մը::::    ՀոՀոՀոՀո----
վիտ մը, սավիտ մը, սավիտ մը, սավիտ մը, սակայն, մարդկայն, մարդկայն, մարդկայն, մարդկակակակային չորյին չորյին չորյին չորցած ոսցած ոսցած ոսցած ոսկորկորկորկորնենենեներով լերով լերով լերով լեցունցունցունցուն::::    Եւ յանԵւ յանԵւ յանԵւ յանկարծ կարծ կարծ կարծ 
ՏիՏիՏիՏիրոջ ձայնն էր որ հարոջ ձայնն էր որ հարոջ ձայնն էր որ հարոջ ձայնն էր որ հասաւ ականսաւ ականսաւ ականսաւ ականջին. ջին. ջին. ջին. ,,,,ՄարՄարՄարՄարդու որդու որդու որդու որդի, կրնա՞ն այդ ոսդի, կրնա՞ն այդ ոսդի, կրնա՞ն այդ ոսդի, կրնա՞ն այդ ոս----
կորկորկորկորնենենեները վերսրը վերսրը վերսրը վերստին կենտին կենտին կենտին կենդադադադանանանանանալնալնալնալ»»»»::::    Եւ մարԵւ մարԵւ մարԵւ մարգագագագարէն շփորէն շփորէն շփորէն շփոթաթաթաթահար պահար պահար պահար պատաստաստաստաս----
խախախախանեց. նեց. նեց. նեց. ,,,,ԱտիԱտիԱտիԱտիկա դոկա դոկա դոկա դո´́́́ւն միայն գիւն միայն գիւն միայն գիւն միայն գիտես Տէրտես Տէրտես Տէրտես Տէր» » » » ----,,,,ՄարՄարՄարՄարդու որդու որդու որդու որդի, մարդի, մարդի, մարդի, մարգագագագարէրէրէրէաաաա----
ցիր այդ ցամցիր այդ ցամցիր այդ ցամցիր այդ ցամքած ոսքած ոսքած ոսքած ոսկորկորկորկորնենենեներուն եւրուն եւրուն եւրուն եւ    ըսէ անոնց.ըսէ անոնց.ըսէ անոնց.ըսէ անոնց.----    ՑամՑամՑամՑամքած ոսքած ոսքած ոսքած ոսկորկորկորկորներ, ես ներ, ես ներ, ես ներ, ես 
ձեձեձեձեզի ջիղ եւ միս պիզի ջիղ եւ միս պիզի ջիղ եւ միս պիզի ջիղ եւ միս պիտի տամ,տի տամ,տի տամ,տի տամ,    ձեզ մորձեզ մորձեզ մորձեզ մորթով պիթով պիթով պիթով պիտի պատի պատի պատի պատեմ, իմ հոտեմ, իմ հոտեմ, իմ հոտեմ, իմ հոգիս պիգիս պիգիս պիգիս պի----
տի տամ ձետի տամ ձետի տամ ձետի տամ ձեզի եւ պիզի եւ պիզի եւ պիզի եւ պիտի կենտի կենտի կենտի կենդադադադանանանանանաքնաքնաքնաք»»»»::::    ԵզեկիԵզեկիԵզեկիԵզեկիէլ մարէլ մարէլ մարէլ մարգագագագարէրէրէրէաաաացաւ եւ տեցաւ եւ տեցաւ եւ տեցաւ եւ տե----
սաւ թէ հսկայ դաշսաւ թէ հսկայ դաշսաւ թէ հսկայ դաշսաւ թէ հսկայ դաշտին մտին մտին մտին մէջ իէջ իէջ իէջ ի´́́́նչնչնչնչպէս չորպէս չորպէս չորպէս չորցած եւ քայցած եւ քայցած եւ քայցած եւ քայքայքայքայքայուած այդ ոսուած այդ ոսուած այդ ոսուած այդ ոսկորկորկորկոր----
նենենեները մէրը մէրը մէրը մէկիկկիկկիկկիկ----մէմէմէմէկիկ կու գակիկ կու գակիկ կու գակիկ կու գային իրային իրային իրային իրարու միրու միրու միրու միաաաանանանանալու, ջիղ զգենալու, ջիղ զգենալու, ջիղ զգենալու, ջիղ զգենալու, միլու, միլու, միլու, միսով սով սով սով 
պատպատպատպատուեուեուեուելու, մորլու, մորլու, մորլու, մորթով ծածկթով ծածկթով ծածկթով ծածկուեուեուեուելուլուլուլու::::    Եւ արԵւ արԵւ արԵւ արդէն մարդդէն մարդդէն մարդդէն մարդկակակակային մարյին մարյին մարյին մարմինմինմինմիններ ներ ներ ներ 
էին այս անէին այս անէին այս անէին այս անգամ որ փռուած էին ամգամ որ փռուած էին ամգամ որ փռուած էին ամգամ որ փռուած էին ամբողջ դաշբողջ դաշբողջ դաշբողջ դաշտի տատի տատի տատի տարածրածրածրածքին վրայ. բայց քին վրայ. բայց քին վրայ. բայց քին վրայ. բայց 
տատատատակակակակաւին շունւին շունւին շունւին շունչը կը պակչը կը պակչը կը պակչը կը պակսէր անոնցսէր անոնցսէր անոնցսէր անոնց::::    Եւ ահա երկԵւ ահա երկԵւ ահա երկԵւ ահա երկրորդ անրորդ անրորդ անրորդ անգամ Տիգամ Տիգամ Տիգամ Տիրոջ րոջ րոջ րոջ 
ձայձայձայձայնը հնչեց. նը հնչեց. նը հնչեց. նը հնչեց. ,,,,ՄարՄարՄարՄարդու որդու որդու որդու որդի, մարդի, մարդի, մարդի, մարգագագագարէրէրէրէաաաացիր շունցիր շունցիր շունցիր շունչին եւ թող որ այս չին եւ թող որ այս չին եւ թող որ այս չին եւ թող որ այս 
մարմարմարմարմինմինմինմիննենենեները շունրը շունրը շունրը շունչով կենչով կենչով կենչով կենդադադադանանանանանաննաննաննան»»»»::::    ԵզեկիԵզեկիԵզեկիԵզեկիէլ դարձէլ դարձէլ դարձէլ դարձեալ մարեալ մարեալ մարեալ մարգագագագարէրէրէրէաաաա----
ցաւ եւ ահա կեանցաւ եւ ահա կեանցաւ եւ ահա կեանցաւ եւ ահա կեանքի շունքի շունքի շունքի շունչը՝չը՝չը՝չը՝    հոհոհոհոգին եկաւ այդ մարգին եկաւ այդ մարգին եկաւ այդ մարգին եկաւ այդ մարմինմինմինմիննենենեները լեցրը լեցրը լեցրը լեցնենենենելու, եւ լու, եւ լու, եւ լու, եւ 
անոնք կենանոնք կենանոնք կենանոնք կենդադադադանանանանացան ու ոտցան ու ոտցան ու ոտցան ու ոտքի կանգքի կանգքի կանգքի կանգնենենենեցան հսկայ բազցան հսկայ բազցան հսկայ բազցան հսկայ բազմումումումութեամբ, բաթեամբ, բաթեամբ, բաթեամբ, բա----
նանանանակի մը պէսկի մը պէսկի մը պէսկի մը պէս::::    Այն ատեն վերԱյն ատեն վերԱյն ատեն վերԱյն ատեն վերջին անջին անջին անջին անգամ հնչեց Տիգամ հնչեց Տիգամ հնչեց Տիգամ հնչեց Տիրոջ ձայրոջ ձայրոջ ձայրոջ ձայնը, այս աննը, այս աննը, այս աննը, այս ան----
գամ որգամ որգամ որգամ որպէս բապէս բապէս բապէս բացատցատցատցատրուրուրուրութիւն եւ միթիւն եւ միթիւն եւ միթիւն եւ միաաաաժաժաժաժամամամամանակ աստնակ աստնակ աստնակ աստուաուաուաուածածածածային խոսյին խոսյին խոսյին խոս----
տում.տում.տում.տում.----    ,,,,ՄարՄարՄարՄարդու որդու որդու որդու որդի, այս ցամդի, այս ցամդի, այս ցամդի, այս ցամքած ոսքած ոսքած ոսքած ոսկոկոկոկորրրրնենենեները ամրը ամրը ամրը ամբողջ Իսբողջ Իսբողջ Իսբողջ Իսրարարարայէյէյէյէլի ժոլի ժոլի ժոլի ժո----
ղողողողովուրվուրվուրվուրդը կը ներդը կը ներդը կը ներդը կը ներկակակակայացյացյացյացնէնէնէնէինինինին::::    Անոնք ցամԱնոնք ցամԱնոնք ցամԱնոնք ցամքած ոսքած ոսքած ոսքած ոսկորկորկորկորնենենեներու կոյրու կոյրու կոյրու կոյտի վետի վետի վետի վե----
րածրածրածրածուեուեուեուեցան, որովցան, որովցան, որովցան, որովհեհեհեհետեւ կորսնտեւ կորսնտեւ կորսնտեւ կորսնցուցուցուցուցին իրենց կեանցին իրենց կեանցին իրենց կեանցին իրենց կեանքի աւիքի աւիքի աւիքի աւիշը, կորսնշը, կորսնշը, կորսնշը, կորսնցուցուցուցու----
ցին կեանցին կեանցին կեանցին կեանքի, գոքի, գոքի, գոքի, գոյայայայատետետետեւեւեւեւելու եւ պայլու եւ պայլու եւ պայլու եւ պայքաքաքաքարերերերելու իրենց յոյլու իրենց յոյլու իրենց յոյլու իրենց յոյսը, եւ մեսը, եւ մեսը, եւ մեսը, եւ մեռանռանռանռան::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
ահաահաահաահաւաւաւաւասսսսիկ կիկ կիկ կիկ կ’’’’ըսեմ՝ըսեմ՝ըսեմ՝ըսեմ՝    թէ ես ձեթէ ես ձեթէ ես ձեթէ ես ձեզի կենզի կենզի կենզի կենդադադադանունունունութեան շունչ պիթեան շունչ պիթեան շունչ պիթեան շունչ պիտի տամ, իմ տի տամ, իմ տի տամ, իմ տի տամ, իմ 
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հոհոհոհոգիս պիգիս պիգիս պիգիս պիտի տամ ձետի տամ ձետի տամ ձետի տամ ձեզի, պիզի, պիզի, պիզի, պիտի ձեր գետի ձեր գետի ձեր գետի ձեր գերեզրեզրեզրեզմանմանմանմաննենենեները բարը բարը բարը բանամ եւ ձեզ ձեր նամ եւ ձեզ ձեր նամ եւ ձեզ ձեր նամ եւ ձեզ ձեր 
գեգեգեգերեզրեզրեզրեզմանմանմանմաննենենեներէն դուրս բերէն դուրս բերէն դուրս բերէն դուրս բերեմ, եւ ձեզ ձեր երրեմ, եւ ձեզ ձեր երրեմ, եւ ձեզ ձեր երրեմ, եւ ձեզ ձեր երկիկիկիկիրը պիրը պիրը պիրը պիտի վետի վետի վետի վերարարարադարձդարձդարձդարձ----
նեմնեմնեմնեմ»»»»::::    

Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ըսէ աստըսէ աստըսէ աստըսէ աստուաուաուաուածածածածապատպատպատպատգամ այս տեգամ այս տեգամ այս տեգամ այս տեսիլսիլսիլսիլքը մեքը մեքը մեքը մեզի, Ապզի, Ապզի, Ապզի, Ապրիլրիլրիլրիլեան եան եան եան 
եղեռեղեռեղեռեղեռնի ոգենի ոգենի ոգենի ոգեկոչկոչկոչկոչման առնման առնման առնման առնչուչուչուչութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

ԱնիԱնիԱնիԱնիկա կու տայ ժոկա կու տայ ժոկա կու տայ ժոկա կու տայ ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեներու գորու գորու գորու գոյայայայատեւտեւտեւտեւման գաղտման գաղտման գաղտման գաղտնինինինիքըքըքըքը::::    
ՑեՑեՑեՑեղասղասղասղասպապապապանունունունութեթեթեթենէն փրկուենէն փրկուենէն փրկուենէն փրկուեցանք, նետցանք, նետցանք, նետցանք, նետուեուեուեուեցանք Սփիւռքցանք Սփիւռքցանք Սփիւռքցանք Սփիւռք::::    ԿոԿոԿոԿոտոտոտոտո----

րածրածրածրածնենենեներուն կէս թորուն կէս թորուն կէս թորուն կէս թողուղուղուղուցացացացածը կոծը կոծը կոծը կոտոտոտոտորարարարակուկուկուկումը սկսաւ կամը սկսաւ կամը սկսաւ կամը սկսաւ կատատատատարելրելրելրել::::    ՄաՄաՄաՄահը հեհը հեհը հեհը հե----
տապնտապնտապնտապնդեց մեզ ամեդեց մեզ ամեդեց մեզ ամեդեց մեզ ամենունունունուրեքրեքրեքրեք::::    Բայց մենք մահԲայց մենք մահԲայց մենք մահԲայց մենք մահուըուըուըուընէն փանէն փանէն փանէն փախանքխանքխանքխանք    ու կեանու կեանու կեանու կեանքը քը քը քը 
փնտռեփնտռեփնտռեփնտռեցինք,ցինք,ցինք,ցինք,    կեանկեանկեանկեանքին կառքին կառքին կառքին կառչեչեչեչեցանքցանքցանքցանք::::    ԱպԱպԱպԱպրերերերեցանքցանքցանքցանք::::    ՎեՎեՎեՎերապրապրապրապրերերերեցանք մինցանք մինցանք մինցանք մինչեւ չեւ չեւ չեւ 
հիհիհիհիմամամամա::::    

Բայց,Բայց,Բայց,Բայց,    
ԿեանԿեանԿեանԿեանքը ամէն բաքը ամէն բաքը ամէն բաքը ամէն բանէ առաջ նպանէ առաջ նպանէ առաջ նպանէ առաջ նպատակ է եւ նպատակ է եւ նպատակ է եւ նպատակ է եւ նպատատատատակին ձգտող յոյս կին ձգտող յոյս կին ձգտող յոյս կին ձգտող յոյս 

է ու հաէ ու հաէ ու հաէ ու հաւատքւատքւատքւատք::::    Հոն որ կը պակՀոն որ կը պակՀոն որ կը պակՀոն որ կը պակսի նպասի նպասի նպասի նպատատատատակը, հոն ուր կը պակկը, հոն ուր կը պակկը, հոն ուր կը պակկը, հոն ուր կը պակսին սին սին սին 
կեանկեանկեանկեանքիքիքիքի    հահահահաւատքն ու յոյւատքն ու յոյւատքն ու յոյւատքն ու յոյսը՝ հոն միայն մեսը՝ հոն միայն մեսը՝ հոն միայն մեսը՝ հոն միայն մեռեռեռեռելուլուլուլութիւնն է որ կը տիթիւնն է որ կը տիթիւնն է որ կը տիթիւնն է որ կը տիրէրէրէրէ::::    

ԺոԺոԺոԺողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդներ կրնան գաղներ կրնան գաղներ կրնան գաղներ կրնան գաղթաթաթաթական կամ աքկան կամ աքկան կամ աքկան կամ աքսոսոսոսորարարարական ըլկան ըլկան ըլկան ըլլալ,լալ,լալ,լալ,        
կրնան բռնի տեկրնան բռնի տեկրնան բռնի տեկրնան բռնի տեղաղաղաղահան, արհան, արհան, արհան, արմամամամատատատատախիլ ըլխիլ ըլխիլ ըլխիլ ըլլալ, ինչլալ, ինչլալ, ինչլալ, ինչպէս մեպէս մեպէս մեպէս մերը եղաւ պարը եղաւ պարը եղաւ պարը եղաւ պա----
րարարարագան, եւ ամգան, եւ ամգան, եւ ամգան, եւ ամբողջ Սփիւռբողջ Սփիւռբողջ Սփիւռբողջ Սփիւռքի տաքի տաքի տաքի տարածրածրածրածքին վրայ ժոքին վրայ ժոքին վրայ ժոքին վրայ ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդներ կրնան ներ կրնան ներ կրնան ներ կրնան 
նոյնոյնոյնոյնիսկ բանիսկ բանիսկ բանիսկ բաժանժանժանժան----բաբաբաբաժան եղած ըլժան եղած ըլժան եղած ըլժան եղած ըլլալլալլալլալ::::    Բայց ատիԲայց ատիԲայց ատիԲայց ատիկա մեկա մեկա մեկա մեռեռեռեռելուլուլուլութեան նշան թեան նշան թեան նշան թեան նշան 
չէ տաչէ տաչէ տաչէ տակակակակաւինւինւինւին::::    ԿոԿոԿոԿոտոտոտոտորակրակրակրակուած կրնանք ըլուած կրնանք ըլուած կրնանք ըլուած կրնանք ըլլալ, բայց կեանլալ, բայց կեանլալ, բայց կեանլալ, բայց կեանքով առաքով առաքով առաքով առատատատատա----
ցած մնալցած մնալցած մնալցած մնալ::::    

ԱԱԱԱ´́́́յն ատեն միայն մենք կը գեյն ատեն միայն մենք կը գեյն ատեն միայն մենք կը գեյն ատեն միայն մենք կը գերեզրեզրեզրեզմանմանմանմանուինք՝ուինք՝ուինք՝ուինք՝    երբ կորսնցըերբ կորսնցըերբ կորսնցըերբ կորսնցընենք նենք նենք նենք 
կեանկեանկեանկեանքի մեր նպաքի մեր նպաքի մեր նպաքի մեր նպատատատատակը, հակը, հակը, հակը, հաւատւատւատւատքը եւ յոյքը եւ յոյքը եւ յոյքը եւ յոյսըսըսըսը::::    

ՎաթՎաթՎաթՎաթսուն եւ չոսուն եւ չոսուն եւ չոսուն եւ չորս տարս տարս տարս տարիրիրիրիներ առաջ իներ առաջ իներ առաջ իներ առաջ ի՜՜՜՜նչնչնչնչպիպիպիպիսի դասի դասի դասի դաժան ճաժան ճաժան ճաժան ճակակակակատագտագտագտագրի րի րի րի 
մը ձեռմը ձեռմը ձեռմը ձեռքէն խուքէն խուքէն խուքէն խուսասասասափեփեփեփեցանքցանքցանքցանք::::    Բայց անբԲայց անբԲայց անբԲայց անբնակ անանակ անանակ անանակ անապատպատպատպատնենենեներէն իսկ վերէն իսկ վերէն իսկ վերէն իսկ վերարարարա----
կանգկանգկանգկանգնենենենեցանք, որովցանք, որովցանք, որովցանք, որովհեհեհեհետեւ Տիտեւ Տիտեւ Տիտեւ Տիրոջ կորոջ կորոջ կորոջ կոչին հնաչին հնաչին հնաչին հնազանդ՝ մեր մէջ ամուր պազանդ՝ մեր մէջ ամուր պազանդ՝ մեր մէջ ամուր պազանդ՝ մեր մէջ ամուր պա----
հեհեհեհեցինք կեանցինք կեանցինք կեանցինք կեանքի, գոքի, գոքի, գոքի, գոյայայայատետետետեւոււոււոււումի եւ պայմի եւ պայմի եւ պայմի եւ պայքաքաքաքարի յոյսն ու հարի յոյսն ու հարի յոյսն ու հարի յոյսն ու հաւատւատւատւատքը. որովքը. որովքը. որովքը. որովհեհեհեհե----
տտտտեւ տաեւ տաեւ տաեւ տակակակակաւին ամուր զգաւին ամուր զգաւին ամուր զգաւին ամուր զգացինք մեր կացինք մեր կացինք մեր կացինք մեր կապեպեպեպերը մեր երկրը մեր երկրը մեր երկրը մեր երկրին ու հորին ու հորին ու հորին ու հողին ղին ղին ղին 
հետ, եւ մեր երհետ, եւ մեր երհետ, եւ մեր երհետ, եւ մեր երկիկիկիկիրը մերը մերը մերը մեզի աւիշ տուաւ, արիւն նեզի աւիշ տուաւ, արիւն նեզի աւիշ տուաւ, արիւն նեզի աւիշ տուաւ, արիւն ներարրարրարրարկեց, կենկեց, կենկեց, կենկեց, կենդադադադանի նի նի նի 
շունչ պարշունչ պարշունչ պարշունչ պարգեգեգեգեւեցւեցւեցւեց::::    

ԱյԱյԱյԱյսօր հեսօր հեսօր հեսօր հեռու ենք արիւռու ենք արիւռու ենք արիւռու ենք արիւնոտ անանոտ անանոտ անանոտ անապատպատպատպատնենենեներէն եւ կրէն եւ կրէն եւ կրէն եւ կ’’’’ապապապապրինք որինք որինք որինք ո´́́́չ չ չ չ 
միայն ծաղմիայն ծաղմիայն ծաղմիայն ծաղկած ափեկած ափեկած ափեկած ափերու, այրու, այրու, այրու, այլեւ բարլեւ բարլեւ բարլեւ բարգագագագաւաճ կեանւաճ կեանւաճ կեանւաճ կեանքի քի քի քի մը մէջմը մէջմը մէջմը մէջ::::    Բայց պէտք Բայց պէտք Բայց պէտք Բայց պէտք 
է գիտէ գիտէ գիտէ գիտնանք բոնանք բոնանք բոնանք բոլորս ալ, որ նոյլորս ալ, որ նոյլորս ալ, որ նոյլորս ալ, որ նոյնինքն մեր բանինքն մեր բանինքն մեր բանինքն մեր բարօրօրօրօրուրուրուրութեան մէջ մենք յաթեան մէջ մենք յաթեան մէջ մենք յաթեան մէջ մենք յա----
ճախ մեր գեճախ մեր գեճախ մեր գեճախ մեր գերեզրեզրեզրեզմամամամա´́́́նն է որ կը բանն է որ կը բանն է որ կը բանն է որ կը բանանք, որովնանք, որովնանք, որովնանք, որովհեհեհեհետեւ մեր մէջ կտեւ մեր մէջ կտեւ մեր մէջ կտեւ մեր մէջ կ’’’’աղօաղօաղօաղօտատատատա----
նայ մեր գոնայ մեր գոնայ մեր գոնայ մեր գոյույույույութեան նպաթեան նպաթեան նպաթեան նպատատատատակին գիկին գիկին գիկին գիտակտակտակտակցուցուցուցումը, կը թուլմը, կը թուլմը, կը թուլմը, կը թուլնայ ու կը պակնայ ու կը պակնայ ու կը պակնայ ու կը պակ----
սի յոյսի յոյսի յոյսի յոյսը, հասը, հասը, հասը, հաւատւատւատւատքը՝ թէ մենք երկքը՝ թէ մենք երկքը՝ թէ մենք երկքը՝ թէ մենք երկրէրէրէրէ    մըն է որ հեմըն է որ հեմըն է որ հեմըն է որ հեռառառառացանք, հացանք, հացանք, հացանք, հակակակակառակ մեր ռակ մեր ռակ մեր ռակ մեր 



 

 467 

կամկամկամկամքին, եւ անքին, եւ անքին, եւ անքին, եւ անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէնրէնրէնրէն    դէդէդէդէպի այդ երպի այդ երպի այդ երպի այդ երկիկիկիկիրը պիրը պիրը պիրը պիտի երտի երտի երտի երթանք օր մը,թանք օր մը,թանք օր մը,թանք օր մը,    
այնայնայնայնտեղ հաստեղ հաստեղ հաստեղ հաստատատատատետետետելու հալու հալու հալու համար մեր տումար մեր տումար մեր տումար մեր տունը եւ մեր բնանը եւ մեր բնանը եւ մեր բնանը եւ մեր բնակուկուկուկութիւնը, որովթիւնը, որովթիւնը, որովթիւնը, որով----
հեհեհեհետեւ կատեւ կատեւ կատեւ կարերերերելի չէ երլի չէ երլի չէ երլի չէ երբեք ապբեք ապբեք ապբեք ապրիլ առանց արրիլ առանց արրիլ առանց արրիլ առանց արմամամամատի, կատի, կատի, կատի, կարերերերելի չէ երլի չէ երլի չէ երլի չէ երբեք ապբեք ապբեք ապբեք ապ----
րիլ առանց հորիլ առանց հորիլ առանց հորիլ առանց հողիղիղիղի::::    Պէտք է հասՊէտք է հասՊէտք է հասՊէտք է հասնինք մեր գոնինք մեր գոնինք մեր գոնինք մեր գոյույույույութեան արթեան արթեան արթեան արմատմատմատմատնենենեներունրունրունրուն::::    
Պէտք է հասՊէտք է հասՊէտք է հասՊէտք է հասնինք մեր հոնինք մեր հոնինք մեր հոնինք մեր հողեղեղեղերունրունրունրուն::::    ՆպաՆպաՆպաՆպատատատատա´́́́կըկըկըկը::::    

Եւ ազԵւ ազԵւ ազԵւ ազգագագագային գոյին գոյին գոյին գոյույույույութեան մեր այս նպաթեան մեր այս նպաթեան մեր այս նպաթեան մեր այս նպատատատատակի ճամկի ճամկի ճամկի ճամբուն վրայ պէտք է բուն վրայ պէտք է բուն վրայ պէտք է բուն վրայ պէտք է 
լսենք Տիլսենք Տիլսենք Տիլսենք Տիրոջ խոսրոջ խոսրոջ խոսրոջ խոստուտուտուտումը մեմը մեմը մեմը մեզի՝ իր ժոզի՝ իր ժոզի՝ իր ժոզի՝ իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին ուղղդին ուղղդին ուղղդին ուղղուած.ուած.ուած.ուած.----,,,,ՊիՊիՊիՊիտի հատի հատի հատի հա----
նեմ ձեզ ձեր գենեմ ձեզ ձեր գենեմ ձեզ ձեր գենեմ ձեզ ձեր գերեզրեզրեզրեզմանմանմանմաննենենեներէն. կենրէն. կենրէն. կենրէն. կենդադադադանունունունութեան շունչ պիթեան շունչ պիթեան շունչ պիթեան շունչ պիտի տամ, իմ հոտի տամ, իմ հոտի տամ, իմ հոտի տամ, իմ հո----
գիս պիգիս պիգիս պիգիս պիտի տամ ձետի տամ ձետի տամ ձետի տամ ձեզի, եւ ձեզի, եւ ձեզի, եւ ձեզի, եւ ձեզի ձեր երզի ձեր երզի ձեր երզի ձեր երկիկիկիկիրը պիրը պիրը պիրը պիտի վետի վետի վետի վերարարարադարձդարձդարձդարձնեմնեմնեմնեմ»»»»::::    

Այս պատԱյս պատԱյս պատԱյս պատգագագագամը պէտք է ամուր տեմը պէտք է ամուր տեմը պէտք է ամուր տեմը պէտք է ամուր տեղաղաղաղաւորւորւորւորուի եւ անջնուի եւ անջնուի եւ անջնուի եւ անջնջելիջելիջելիջելիօօօօրէն րէն րէն րէն 
դրոշմդրոշմդրոշմդրոշմուի մեր միտուի մեր միտուի մեր միտուի մեր միտքեքեքեքերուն մէջ, որովրուն մէջ, որովրուն մէջ, որովրուն մէջ, որովհեհեհեհետեւ մեր սփիւռքտեւ մեր սփիւռքտեւ մեր սփիւռքտեւ մեր սփիւռքեան կեանեան կեանեան կեանեան կեանքին եւ քին եւ քին եւ քին եւ 
պայպայպայպայմանմանմանմաննենենեներուն րուն րուն րուն մէջ ամէջ ամէջ ամէջ ա´́́́ն միայն կրնայ մեզ կենն միայն կրնայ մեզ կենն միայն կրնայ մեզ կենն միայն կրնայ մեզ կենդադադադանացնացնացնացնել, նոր ոգինել, նոր ոգինել, նոր ոգինել, նոր ոգիով ով ով ով 
կենկենկենկենսասասասաւուուուորելրելրելրել::::    Եւ այն ատեն մեծ եղեռԵւ այն ատեն մեծ եղեռԵւ այն ատեն մեծ եղեռԵւ այն ատեն մեծ եղեռնի տանի տանի տանի տարերերերեդարդարդարդարձը, Ապձը, Ապձը, Ապձը, Ապրիլ 24րիլ 24րիլ 24րիլ 24----ի տօի տօի տօի տօ----
նանանանակակակակատատատատարուրուրուրութիւնը կը դադթիւնը կը դադթիւնը կը դադթիւնը կը դադրի սոսկ ցերի սոսկ ցերի սոսկ ցերի սոսկ ցեղասղասղասղասպան սպանպան սպանպան սպանպան սպանդի եւ նախդի եւ նախդի եւ նախդի եւ նախճիճիճիճիրիրիրիրի    
մռայլ պատմռայլ պատմռայլ պատմռայլ պատկեկեկեկերը ըլրը ըլրը ըլրը ըլլալալալալէ, այլ՝ անոր ընդլէ, այլ՝ անոր ընդլէ, այլ՝ անոր ընդլէ, այլ՝ անոր ընդմէմէմէմէջէն կը դառջէն կը դառջէն կը դառջէն կը դառնայ կեաննայ կեաննայ կեաննայ կեանքի տեքի տեքի տեքի տե----
սիսիսիսիլք, գոլք, գոլք, գոլք, գոյայայայապայպայպայպայքաքաքաքարի անրի անրի անրի անտետետետեղիղիղիղիտատատատալիլիլիլի    վճռավճռավճռավճռակակակակամումումումութեամբ յղի եւ արթեամբ յղի եւ արթեամբ յղի եւ արթեամբ յղի եւ արդար դար դար դար 
մեր իրամեր իրամեր իրամեր իրաւունքւունքւունքւունքնենենեներուն, պարուն, պարուն, պարուն, պահանհանհանհանջաջաջաջատիտիտիտիրուրուրուրութեամթեամթեամթեամբը արբը արբը արբը արգագագագասասասասաւորւորւորւոր::::    
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ՊԱՅՔԱՐԻ ԵՐԳՊԱՅՔԱՐԻ ԵՐԳՊԱՅՔԱՐԻ ԵՐԳՊԱՅՔԱՐԻ ԵՐԳ    

((((Թարգմանչաց Տօնին)Թարգմանչաց Տօնին)Թարգմանչաց Տօնին)Թարգմանչաց Տօնին)    
    

Ա.Ա.Ա.Ա.    
ԲաԲաԲաԲաներ կան որոնք ժաներ կան որոնք ժաներ կան որոնք ժաներ կան որոնք ժամամամամանանանանակին հետ կը մակին հետ կը մակին հետ կը մակին հետ կը մաշին, կը տժգուշին, կը տժգուշին, կը տժգուշին, կը տժգունին ու նին ու նին ու նին ու 

կկկկ’’’’անցանցանցանցնին, եւ կան ունին, եւ կան ունին, եւ կան ունին, եւ կան ուրիշ բարիշ բարիշ բարիշ բաննններ` որոնք ժաեր` որոնք ժաեր` որոնք ժաեր` որոնք ժամամամամանանանանակին հետ առակին հետ առակին հետ առակին հետ առաւել ցայւել ցայւել ցայւել ցայ----
տուն կը դառտուն կը դառտուն կը դառտուն կը դառնան, առանան, առանան, առանան, առաւել փայլ կւել փայլ կւել փայլ կւել փայլ կ’’’’ըսըսըսըստատատատանան ու ժանան ու ժանան ու ժանան ու ժամամամամանանանանակին մէջ տեղ կին մէջ տեղ կին մէջ տեղ կին մէջ տեղ 
կը գրակը գրակը գրակը գրաւեն, կը դառւեն, կը դառւեն, կը դառւեն, կը դառնան աննան աննան աննան անջինջ պատջինջ պատջինջ պատջինջ պատմումումումութիւն եւ ապաթիւն եւ ապաթիւն եւ ապաթիւն եւ ապագայ սեգայ սեգայ սեգայ սերունդրունդրունդրունդնենենենե----
րուն կը կտակրուն կը կտակրուն կը կտակրուն կը կտակուին որուին որուին որուին որպէս մշտապէս մշտապէս մշտապէս մշտական յական յական յական յարարարարացոյց, ներշընցոյց, ներշընցոյց, ներշընցոյց, ներշընչուչուչուչումի մնամի մնամի մնամի մնայուն յուն յուն յուն 
աղաղաղաղբիւր եւ կեանբիւր եւ կեանբիւր եւ կեանբիւր եւ կեանքի խթաքի խթաքի խթաքի խթանիչ ու մղիչ ոյժնիչ ու մղիչ ոյժնիչ ու մղիչ ոյժնիչ ու մղիչ ոյժ::::    

ԱյդԱյդԱյդԱյդպիպիպիպիսի երեսի երեսի երեսի երեւոյթւոյթւոյթւոյթնենենեներուն մէրուն մէրուն մէրուն մէջէն ու անոնց կարջէն ու անոնց կարջէն ու անոնց կարջէն ու անոնց կարգին` մեր ժոգին` մեր ժոգին` մեր ժոգին` մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուր----
դը յադը յադը յադը յաւէտ երախւէտ երախւէտ երախւէտ երախտատատատագիգիգիգիտուտուտուտութեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիտի պատի պատի պատի պահէ յիհէ յիհէ յիհէ յիշաշաշաշատատատատակը Թարգկը Թարգկը Թարգկը Թարգմամամամանիչ նիչ նիչ նիչ 
ՎարՎարՎարՎարդադադադապետպետպետպետնենենեներու այն խումրու այն խումրու այն խումրու այն խումբին, որ Հինբին, որ Հինբին, որ Հինբին, որ Հինգեգեգեգերորդ դարորդ դարորդ դարորդ դարուն, մեր պատրուն, մեր պատրուն, մեր պատրուն, մեր պատմումումումու----
թեան ամեթեան ամեթեան ամեթեան ամենէն ճանէն ճանէն ճանէն ճակակակակատագտագտագտագրարարարականկանկանկան    մէկ պամէկ պամէկ պամէկ պահուն, անհուն, անհուն, անհուն, անպատպատպատպատմեմեմեմելի խիլի խիլի խիլի խիզազազազախուխուխուխու----
մով մը նետմով մը նետմով մը նետմով մը նետուեուեուեուեցաւ հայ կեանցաւ հայ կեանցաւ հայ կեանցաւ հայ կեանքի հրաքի հրաքի հրաքի հրապապապապարակ, եւ տուաւ ու կերրակ, եւ տուաւ ու կերրակ, եւ տուաւ ու կերրակ, եւ տուաւ ու կերտեց այն տեց այն տեց այն տեց այն 
ինչ որ դաինչ որ դաինչ որ դաինչ որ դարերերերերը զլարը զլարը զլարը զլացեր էին մեցեր էին մեցեր էին մեցեր էին մեզի տալ անզի տալ անզի տալ անզի տալ անկէ առաջկէ առաջկէ առաջկէ առաջ::::    

ԹարգԹարգԹարգԹարգմամամամանիչ Վարնիչ Վարնիչ Վարնիչ Վարդադադադապետպետպետպետներներներներ::::    
ԶարԶարԶարԶարմամամամանանանանալի տնօլի տնօլի տնօլի տնօրիրիրիրինում մեր պատնում մեր պատնում մեր պատնում մեր պատմումումումութեանթեանթեանթեան::::    ՎանՎանՎանՎանքեքեքեքերու անրու անրու անրու անկիւնը կիւնը կիւնը կիւնը 

ծուածուածուածուարած եւրած եւրած եւրած եւ    աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային ու մարդյին ու մարդյին ու մարդյին ու մարդկակակակային գիյին գիյին գիյին գիտուտուտուտութեանց ծաթեանց ծաթեանց ծաթեանց ծարարարարաւով ւով ւով ւով 
բռնուած հոյլ մը վարբռնուած հոյլ մը վարբռնուած հոյլ մը վարբռնուած հոյլ մը վարդադադադապետպետպետպետնենենեներէ պիրէ պիրէ պիրէ պիտի գար մեր ժոտի գար մեր ժոտի գար մեր ժոտի գար մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին ինքդին ինքդին ինքդին ինք----
նունունունութիւնն ու գոթիւնն ու գոթիւնն ու գոթիւնն ու գոյայայայատեւտեւտեւտեւման ամեման ամեման ամեման ամենէն ամուր զէննէն ամուր զէննէն ամուր զէննէն ամուր զէնքը դարբքը դարբքը դարբքը դարբնենենենելու նալու նալու նալու նախանխանխանխան----
ձախնդձախնդձախնդձախնդրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԹարգԹարգԹարգԹարգմամամամանունունունութեան գորթեան գորթեան գորթեան գործի պարծի պարծի պարծի պարզուկ անուզուկ անուզուկ անուզուկ անունին տակ նին տակ նին տակ նին տակ 
ինքինքինքինքնանանանաննննկակակակախուխուխուխութեան եւ ինքթեան եւ ինքթեան եւ ինքթեան եւ ինքնատնատնատնատնօնօնօնօրիրիրիրինունունունումի ամեմի ամեմի ամեմի ամենահնահնահնահզօր պայզօր պայզօր պայզօր պայքաքաքաքարը պիրը պիրը պիրը պի----
տի մղէտի մղէտի մղէտի մղէին անոնք, այդ յաին անոնք, այդ յաին անոնք, այդ յաին անոնք, այդ յաւերւերւերւերժաժաժաժական սուրկան սուրկան սուրկան սուրբեբեբեբերըրըրըրը::::    

Երեք հիմԵրեք հիմԵրեք հիմԵրեք հիմնանանանական մտական մտական մտական մտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւններ ուներ ուներ ուներ ունէնէնէնէին անոնք, որոնք լուին անոնք, որոնք լուին անոնք, որոնք լուին անոնք, որոնք լուծում ծում ծում ծում 
պէտք էր գտնէպէտք էր գտնէպէտք էր գտնէպէտք էր գտնէին անին անին անին անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէնրէնրէնրէն::::    

1.1.1.1.----    ԱւեԱւեԱւեԱւետատատատարարարարանի լոյնի լոյնի լոյնի լոյսը հայ մտքին հասցսը հայ մտքին հասցսը հայ մտքին հասցսը հայ մտքին հասցնելնելնելնել::::    
ԳԳԳԳիիիիտենք թէ քրիստենք թէ քրիստենք թէ քրիստենք թէ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէուուուութիւնը Գրիթիւնը Գրիթիւնը Գրիթիւնը Գրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւուուուորիրիրիրիչի եւ Տրդաչի եւ Տրդաչի եւ Տրդաչի եւ Տրդատի տի տի տի 

օրեօրեօրեօրերէն հռչակրէն հռչակրէն հռչակրէն հռչակուած էր պեուած էր պեուած էր պեուած էր պետատատատական կրօնքկան կրօնքկան կրօնքկան կրօնք::::    Եւ սաԵւ սաԵւ սաԵւ սակայն քրիսկայն քրիսկայն քրիսկայն քրիստոտոտոտոնէնէնէնէուուուութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
չէր կրցած ներչէր կրցած ներչէր կրցած ներչէր կրցած ներթաթաթաթափանփանփանփանցել Հացել Հացել Հացել Հայասյասյասյաստատատատանի բոնի բոնի բոնի բոլոր գալոր գալոր գալոր գաւառւառւառւառնենենեները եւ որոշ րը եւ որոշ րը եւ որոշ րը եւ որոշ 
իմասիմասիմասիմաստով անտով անտով անտով անուաուաուաուանանանանական էր միայն, ծական էր միայն, ծական էր միայն, ծական էր միայն, ծանօթ` քիչ թէ շատ ունօթ` քիչ թէ շատ ունօթ` քիչ թէ շատ ունօթ` քիչ թէ շատ ուսումսումսումսումնանանանական կան կան կան 
միտմիտմիտմիտքեքեքեքերունրունրունրուն::::    Ասոր պատԱսոր պատԱսոր պատԱսոր պատճառճառճառճառնենենեները յստակ էինրը յստակ էինրը յստակ էինրը յստակ էին::::    ԳրիԳրիԳրիԳրիգոր Լուգոր Լուգոր Լուգոր Լուսասասասաւուուուորիրիրիրիչէն չէն չէն չէն 
առաջ եւ ետք, Հաառաջ եւ ետք, Հաառաջ եւ ետք, Հաառաջ եւ ետք, Հայասյասյասյաստատատատանի մէջ քրիսնի մէջ քրիսնի մէջ քրիսնի մէջ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէուուուութիւն քաթիւն քաթիւն քաթիւն քարորորորոզողզողզողզողնենենեները եղած րը եղած րը եղած րը եղած 
էին մեէին մեէին մեէին մեծաւ մածաւ մածաւ մածաւ մասամբ օտարսամբ օտարսամբ օտարսամբ օտարներ, ասոներ, ասոներ, ասոներ, ասորիրիրիրիներ կամ յոյներ կամ յոյներ կամ յոյներ կամ յոյներներներներ::::    Ասոնց մեծ մաԱսոնց մեծ մաԱսոնց մեծ մաԱսոնց մեծ մասը սը սը սը 
հահահահայեյեյեյերէն սորրէն սորրէն սորրէն սորված էր անված էր անված էր անված էր անշուշտ, բայց եշուշտ, բայց եշուշտ, բայց եշուշտ, բայց եկեկեկեկեղեցղեցղեցղեցւոյ ծիւոյ ծիւոյ ծիւոյ ծիսասասասական լեկան լեկան լեկան լեզուն կը զուն կը զուն կը զուն կը 
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մնար ասոմնար ասոմնար ասոմնար ասորերերերերէն կամ յուրէն կամ յուրէն կամ յուրէն կամ յունանանանարէն, եւ ուսրէն, եւ ուսրէն, եւ ուսրէն, եւ ուստի եկետի եկետի եկետի եկեղեղեղեղեցացացացական արական արական արական արարորորորողուղուղուղու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն ու խորրէն ու խորրէն ու խորրէն ու խորհուրդհուրդհուրդհուրդնենենեներէն ժորէն ժորէն ժորէն ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը ոչինչ կը հասկդը ոչինչ կը հասկդը ոչինչ կը հասկդը ոչինչ կը հասկնար եւ ոչիննար եւ ոչիննար եւ ոչիննար եւ ոչին----
չով կը հաչով կը հաչով կը հաչով կը հաղորդղորդղորդղորդուէր անոնց իմասուէր անոնց իմասուէր անոնց իմասուէր անոնց իմաստինտինտինտին::::    Հայ հոՀայ հոՀայ հոՀայ հոգեգեգեգեւուուուորարարարականկանկանկաննենենեներուն ու քարուն ու քարուն ու քարուն ու քա----
րորորորոզիչզիչզիչզիչնենենեներուն րուն րուն րուն հահահահամար ամեմար ամեմար ամեմար ամենէն մեծ ցաւն էր ասինէն մեծ ցաւն էր ասինէն մեծ ցաւն էր ասինէն մեծ ցաւն էր ասիկակակակա::::    ԺոԺոԺոԺողողողողովուրվուրվուրվուրդը դը դը դը 
կտրուած էր Աւեկտրուած էր Աւեկտրուած էր Աւեկտրուած էր Աւետատատատարարարարանէն, որովնէն, որովնէն, որովնէն, որովհեհեհեհետեւ առանց գիտեւ առանց գիտեւ առանց գիտեւ առանց գիրի կարի կարի կարի կարերերերելի չէր Աստլի չէր Աստլի չէր Աստլի չէր Աստ----
ուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը թարգչը թարգչը թարգչը թարգմամամամանելնելնելնել::::    

2.2.2.2.----    Օտար մշաՕտար մշաՕտար մշաՕտար մշակոյթկոյթկոյթկոյթնենենեներու հորու հորու հորու հոսանսանսանսանքին մէջ ազքին մէջ ազքին մէջ ազքին մէջ ազգագագագային ինքյին ինքյին ինքյին ինքնունունունութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
պահպահպահպահպապապապանելնելնելնել::::    

Այդ իրադԱյդ իրադԱյդ իրադԱյդ իրադրուրուրուրութեան մէջ ասոթեան մէջ ասոթեան մէջ ասոթեան մէջ ասորարարարական եւ կան եւ կան եւ կան եւ յույույույունանանանական լեկան լեկան լեկան լեզուզուզուզուներն ու ներն ու ներն ու ներն ու 
մշամշամշամշակոյթկոյթկոյթկոյթնենենեները մրցակրը մրցակրը մրցակրը մրցակցուցուցուցութեան ճամթեան ճամթեան ճամթեան ճամբով կը ջաբով կը ջաբով կը ջաբով կը ջանանանանային տիյին տիյին տիյին տիրարարարապեպեպեպետող դիրք տող դիրք տող դիրք տող դիրք 
ուուուունենենենենալնալնալնալ::::    ԺաԺաԺաԺամամամամանանանանակի ընկի ընկի ընկի ընթացթացթացթացքին ասիքին ասիքին ասիքին ասիկա պատկա պատկա պատկա պատճառ պիճառ պիճառ պիճառ պիտի դառտի դառտի դառտի դառնար որ նար որ նար որ նար որ 
մեր սեմեր սեմեր սեմեր սեփափափափական լեկան լեկան լեկան լեզուն ու բազուն ու բազուն ու բազուն ու բանանանանաւոր մշաւոր մշաւոր մշաւոր մշակոյկոյկոյկոյթը ընկթը ընկթը ընկթը ընկլուլուլուլուզին այս երզին այս երզին այս երզին այս երկուկուկուկուքէն քէն քէն քէն 
մէմէմէմէկուն մէջ, մակուն մէջ, մակուն մէջ, մակուն մէջ, մանանանանաւանւանւանւանդ յուդ յուդ յուդ յունանանանակակակականին, ինչնին, ինչնին, ինչնին, ինչպէս եղած էր պապէս եղած էր պապէս եղած էր պապէս եղած էր պարարարարագան Փոքր գան Փոքր գան Փոքր գան Փոքր 
ԱսԱսԱսԱսիոյ ուիոյ ուիոյ ուիոյ ուրիշ ժորիշ ժորիշ ժորիշ ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեներու, որոնք հետզրու, որոնք հետզրու, որոնք հետզրու, որոնք հետզհեհեհեհետէ յուտէ յուտէ յուտէ յունանանանացած եւ դադցած եւ դադցած եւ դադցած եւ դադրած րած րած րած 
էին անէին անէին անէին անկախ գոկախ գոկախ գոկախ գոյույույույութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունենենենենանանանալէլէլէլէ::::    ԱզԱզԱզԱզգագագագային մտային մտային մտային մտաւուուուորարարարական խական խական խական խաւը քաջ ւը քաջ ւը քաջ ւը քաջ 
կը գիկը գիկը գիկը գիտակտակտակտակցէր այս իրոցէր այս իրոցէր այս իրոցէր այս իրողուղուղուղութեան, եւ ուսթեան, եւ ուսթեան, եւ ուսթեան, եւ ուստի միտի միտի միտի միակ ելակ ելակ ելակ ելքը կը գտնէր սեքը կը գտնէր սեքը կը գտնէր սեքը կը գտնէր սեփափափափա----
կան գիկան գիկան գիկան գիրի եւ գրարի եւ գրարի եւ գրարի եւ գրակակակականունունունութեան ստեղթեան ստեղթեան ստեղթեան ստեղծուծուծուծումին մէջմին մէջմին մէջմին մէջ::::    

3.3.3.3.----    Մեր ժոՄեր ժոՄեր ժոՄեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին քադին քադին քադին քաղաղաղաղաքաքաքաքական, լեզկան, լեզկան, լեզկան, լեզուաուաուաուական ու հոկան ու հոկան ու հոկան ու հոգեգեգեգեբաբաբաբանանանանական կան կան կան 
միումիումիումիութիւնը ապաթիւնը ապաթիւնը ապաթիւնը ապահոհոհոհովելվելվելվել::::    

387 387 387 387 թուաթուաթուաթուակակակականին Հանին Հանին Հանին Հայասյասյասյաստատատատանը քանը քանը քանը քաղաղաղաղաքաքաքաքակակակականանանանապէս երպէս երպէս երպէս երկու մակու մակու մակու մասի սի սի սի 
բաժնբաժնբաժնբաժնուած եւ իւուած եւ իւուած եւ իւուած եւ իւրարարարաքանքանքանքանչիւր մաչիւր մաչիւր մաչիւր մասին մէջ տարսին մէջ տարսին մէջ տարսին մէջ տարբեր լեբեր լեբեր լեբեր լեզուզուզուզու    մը կը տիմը կը տիմը կը տիմը կը տիրարարարապեպեպեպե----
տէր, Արտէր, Արտէր, Արտէր, Արշաշաշաշակունկունկունկունեաց թաեաց թաեաց թաեաց թագագագագաւուուուորուրուրուրութիւնը անթիւնը անթիւնը անթիւնը անդունդունդունդունդին եզերդին եզերդին եզերդին եզերքը հաքը հաքը հաքը հասած էր սած էր սած էր սած էր 
արարարարդէնդէնդէնդէն::::    Ամէն ոք կը գիԱմէն ոք կը գիԱմէն ոք կը գիԱմէն ոք կը գիտակտակտակտակցէր թէ անցէր թէ անցէր թէ անցէր թէ անկակակակայուն գոյուն գոյուն գոյուն գոյույույույութիւն մըն է այթիւն մըն է այթիւն մըն է այթիւն մըն է այլեւս լեւս լեւս լեւս 
մեր պեմեր պեմեր պեմեր պետատատատակակակականունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ՔաՔաՔաՔաղաղաղաղաքաքաքաքական պայկան պայկան պայկան պայքաքաքաքարի ոչ մէկ հնարի ոչ մէկ հնարի ոչ մէկ հնարի ոչ մէկ հնարարարարաւուուուորուրուրուրու----
թիւն կար, եւ ուսթիւն կար, եւ ուսթիւն կար, եւ ուսթիւն կար, եւ ուստի կը մնար ընտտի կը մնար ընտտի կը մնար ընտտի կը մնար ընտրրրրել ու գտնել ուել ու գտնել ուել ու գտնել ուել ու գտնել ուրիշ ազրիշ ազրիշ ազրիշ ազդու միդու միդու միդու միջոց մը` ջոց մը` ջոց մը` ջոց մը` 
պայպայպայպայքաքաքաքարերերերելու հալու հալու հալու համար պարսմար պարսմար պարսմար պարսկակակակական ու յուկան ու յուկան ու յուկան ու յունանանանական ճնշումկան ճնշումկան ճնշումկան ճնշումնենենեներուն եւ ձուրուն եւ ձուրուն եւ ձուրուն եւ ձու----
լուլուլուլումի քամի քամի քամի քաղաղաղաղաքաքաքաքակակակականունունունութեան դէմթեան դէմթեան դէմթեան դէմ::::    Այս պայԱյս պայԱյս պայԱյս պայքաքաքաքարը կրնար ըլրը կրնար ըլրը կրնար ըլրը կրնար ըլլալ միայն լալ միայն լալ միայն լալ միայն 
մշամշամշամշակուկուկուկութաթաթաթայինյինյինյին    ու գաու գաու գաու գաղաղաղաղափափափափարարարարական, որովկան, որովկան, որովկան, որովհեհեհեհետեւ օտար ճնշումտեւ օտար ճնշումտեւ օտար ճնշումտեւ օտար ճնշումնենենեները եւս րը եւս րը եւս րը եւս 
ուուուունէնէնէնէին կրօին կրօին կրօին կրօնանանանականկանկանկան----գագագագաղաղաղաղափափափափարարարարական բնոյթկան բնոյթկան բնոյթկան բնոյթ::::    ՊարՊարՊարՊարսիկսիկսիկսիկնենենեները զրարը զրարը զրարը զրադաշդաշդաշդաշտատատատա----
կակակականունունունութեան կը հրաթեան կը հրաթեան կը հրաթեան կը հրաւիւիւիւիրէրէրէրէին մեզ, իսկ յոյին մեզ, իսկ յոյին մեզ, իսկ յոյին մեզ, իսկ յոյնենենեները աւերը աւերը աւերը աւելի կալի կալի կալի կակուղ ձեկուղ ձեկուղ ձեկուղ ձեւով կւով կւով կւով կ’’’’ուուուու----
զէզէզէզէին մեզ կլլելին մեզ կլլելին մեզ կլլելին մեզ կլլել::::    Այս էր պատԱյս էր պատԱյս էր պատԱյս էր պատճաճաճաճառը նառը նառը նառը նաեւ որ մշաեւ որ մշաեւ որ մշաեւ որ մշակուկուկուկութաթաթաթային այս պայյին այս պայյին այս պայյին այս պայքաքաքաքարը րը րը րը 
առաառաառաառաջին հերջին հերջին հերջին հերթին ութին ութին ութին ունենենենեցաւ զուտ կրօցաւ զուտ կրօցաւ զուտ կրօցաւ զուտ կրօնանանանականկանկանկան----գագագագաղաղաղաղափափափափարարարարականկանկանկան    բնոյթբնոյթբնոյթբնոյթ::::    Ս. Ս. Ս. Ս. 
ՍաՍաՍաՍահակ եւ Ս. Մեսհակ եւ Ս. Մեսհակ եւ Ս. Մեսհակ եւ Ս. Մեսրոպ եւ իրենց աշարոպ եւ իրենց աշարոպ եւ իրենց աշարոպ եւ իրենց աշակերտկերտկերտկերտնենենեները նախ Աստրը նախ Աստրը նախ Աստրը նախ Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշուն----
չի թարգչի թարգչի թարգչի թարգմամամամանունունունութեամբ եւ քաթեամբ եւ քաթեամբ եւ քաթեամբ եւ քարորորորոզուզուզուզութեամբ, եկեթեամբ, եկեթեամբ, եկեթեամբ, եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին հային հային հային հայկակակակակակակականանանանացուցուցուցու----
մով ումով ումով ումով ուզեզեզեզեցին թօցին թօցին թօցին թօթաթաթաթափել օտար կրօփել օտար կրօփել օտար կրօփել օտար կրօնանանանականկանկանկան    ազազազազդեդեդեդեցուցուցուցութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները եւ ատով` րը եւ ատով` րը եւ ատով` րը եւ ատով` 
նանանանաեւ անոնց մշաեւ անոնց մշաեւ անոնց մշաեւ անոնց մշակուկուկուկութաթաթաթային ազյին ազյին ազյին ազդեդեդեդեցուցուցուցութիւթիւթիւթիւնընընընը::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոնէնէնէնէուուուութեան արթեան արթեան արթեան արմամամամա----
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տատատատացուցուցուցումը ինքմը ինքմը ինքմը ինքնին կը հենին կը հենին կը հենին կը հեռացռացռացռացնէր մեզ պարնէր մեզ պարնէր մեզ պարնէր մեզ պարսիկ զրասիկ զրասիկ զրասիկ զրադաշդաշդաշդաշտատատատակակակականունունունութեթեթեթենէն, նէն, նէն, նէն, 
իսկ քրիսիսկ քրիսիսկ քրիսիսկ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէուուուութեան հաթեան հաթեան հաթեան հայայայայացուցուցուցումը` յոյն եւ ասոմը` յոյն եւ ասոմը` յոյն եւ ասոմը` յոյն եւ ասորի եկերի եկերի եկերի եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեներու տիրու տիրու տիրու տի----
րարարարապեպեպեպետուտուտուտութեթեթեթենէննէննէննէն::::    

ՀաՀաՀաՀայասյասյասյաստատատատանի քանի քանի քանի քաղաղաղաղաքաքաքաքական դէմկան դէմկան դէմկան դէմքեքեքեքերը` Վռամրը` Վռամրը` Վռամրը` Վռամշաշաշաշապուհ եւ նապուհ եւ նապուհ եւ նապուհ եւ նախախախախարարրարրարրար----
ներ ներ ներ ներ օժանօժանօժանօժանդադադադակեկեկեկեցին գիցին գիցին գիցին գիրերերերերու գիւրու գիւրու գիւրու գիւտին եւ քրիստին եւ քրիստին եւ քրիստին եւ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէուուուութեան ծաթեան ծաթեան ծաթեան ծաւալւալւալւալման, ման, ման, ման, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ լաւ գիտեւ լաւ գիտեւ լաւ գիտեւ լաւ գիտէտէտէտէին որ եկեին որ եկեին որ եկեին որ եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ձեռւոյ ձեռւոյ ձեռւոյ ձեռքը կը գտնուէր երկքը կը գտնուէր երկքը կը գտնուէր երկքը կը գտնուէր երկրին հորին հորին հորին հոգեգեգեգե----
ւոր եւ գաւոր եւ գաւոր եւ գաւոր եւ գաղաղաղաղափափափափարարարարաբաբաբաբանանանանական սանկան սանկան սանկան սանձը, եւ թէ գաձը, եւ թէ գաձը, եւ թէ գաձը, եւ թէ գաղաղաղաղափափափափարարարարական եւ լեզկան եւ լեզկան եւ լեզկան եւ լեզ----
ուաուաուաուական այս միուկան այս միուկան այս միուկան այս միութիւնը միայն կրնար փրկել քաթիւնը միայն կրնար փրկել քաթիւնը միայն կրնար փրկել քաթիւնը միայն կրնար փրկել քաղաղաղաղաքաքաքաքակկկկաաաանօնօնօնօրէն բաժնրէն բաժնրէն բաժնրէն բաժն----
ուած Հաուած Հաուած Հաուած Հայասյասյասյաստատատատանի զոյգ հատնի զոյգ հատնի զոյգ հատնի զոյգ հատուածուածուածուածնենենեները տկարը տկարը տկարը տկարարարարացուցուցուցումէ եւ կոմէ եւ կոմէ եւ կոմէ եւ կորուսրուսրուսրուստէտէտէտէ::::    

ՀոՀոՀոՀոգեգեգեգեւուուուորարարարական մեր թարգկան մեր թարգկան մեր թարգկան մեր թարգմամամամանիչնիչնիչնիչնենենեները գիրը գիրը գիրը գիտէտէտէտէին իրենց վրայ ինին իրենց վրայ ինին իրենց վրայ ինին իրենց վրայ ինկող կող կող կող 
ծանր պածանր պածանր պածանր պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութիւնը, եւ ոգի ի բռին աշթիւնը, եւ ոգի ի բռին աշթիւնը, եւ ոգի ի բռին աշթիւնը, եւ ոգի ի բռին աշխախախախատետետետեցան, մինցան, մինցան, մինցան, մինչեւ չեւ չեւ չեւ 
գտան պայգտան պայգտան պայգտան պայքաքաքաքարի այդ ուրի այդ ուրի այդ ուրի այդ ուժեժեժեժեղաղաղաղագոյն կռուագոյն կռուագոյն կռուագոյն կռուանը ենը ենը ենը եւ զէնւ զէնւ զէնւ զէնքը` հայ գիքը` հայ գիքը` հայ գիքը` հայ գիրըրըրըրը::::    

Մէկ օրէն միւՄէկ օրէն միւՄէկ օրէն միւՄէկ օրէն միւսը բասը բասը բասը բանանանանաւոր լեւոր լեւոր լեւոր լեզուն դարզուն դարզուն դարզուն դարձաւ գրաձաւ գրաձաւ գրաձաւ գրական լեկան լեկան լեկան լեզուզուզուզու::::    ԳրաԳրաԳրաԳրական կան կան կան 
լելելելեզուն դարզուն դարզուն դարզուն դարձաւ պեձաւ պեձաւ պեձաւ պետատատատական լեկան լեկան լեկան լեզուզուզուզու::::    Իսկ սկիզբ առԻսկ սկիզբ առԻսկ սկիզբ առԻսկ սկիզբ առնող գրանող գրանող գրանող գրական շարկան շարկան շարկան շարժուժուժուժումը մը մը մը 
եթէ մէկ կողեթէ մէկ կողեթէ մէկ կողեթէ մէկ կողմէն ծնունդ տուաւ հոմէն ծնունդ տուաւ հոմէն ծնունդ տուաւ հոմէն ծնունդ տուաւ հոգեգեգեգեւոր մեծ շարւոր մեծ շարւոր մեծ շարւոր մեծ շարժուժուժուժումի մը, միւս կողմի մը, միւս կողմի մը, միւս կողմի մը, միւս կողմէ մէ մէ մէ 
աւեաւեաւեաւելի մեծ դեր մը խալի մեծ դեր մը խալի մեծ դեր մը խալի մեծ դեր մը խաղաց, դառղաց, դառղաց, դառղաց, դառնանանանալով հայ ազլով հայ ազլով հայ ազլով հայ ազգագագագային ինքյին ինքյին ինքյին ինքնանանանագիգիգիգիտակտակտակտակցուցուցուցու----
թեան զարթեան զարթեան զարթեան զարթօնթօնթօնթօնքի արքի արքի արքի արտատատատայայյայյայյայտիտիտիտիչըչըչըչը::::    

Ահա թարգԱհա թարգԱհա թարգԱհա թարգմանմանմանմանչաց սեչաց սեչաց սեչաց սերունրունրունրունդին, ազդին, ազդին, ազդին, ազգագագագային մեր գոյին մեր գոյին մեր գոյին մեր գոյայայայապայպայպայպայքաքաքաքարի այդ րի այդ րի այդ րի այդ 
ռահռահռահռահվիվիվիվիրարարարանենենեներուն հսկայ գորրուն հսկայ գորրուն հսկայ գորրուն հսկայ գործը, զոր այծը, զոր այծը, զոր այծը, զոր այսօր կը յիսօր կը յիսօր կը յիսօր կը յիշաշաշաշատատատատակենքկենքկենքկենք::::    

    
Բ.Բ.Բ.Բ.    

ԹարգԹարգԹարգԹարգմանմանմանմանչաց յիչաց յիչաց յիչաց յիշաշաշաշատատատատակը տօկը տօկը տօկը տօնել չի նշանել չի նշանել չի նշանել չի նշանանանանակեր միայն հիկեր միայն հիկեր միայն հիկեր միայն հիաաաանալ ու նալ ու նալ ու նալ ու 
անցանցանցանցնիլ, սքաննիլ, սքաննիլ, սքաննիլ, սքանչաչաչաչանալ մինալ մինալ մինալ միանանանանգամ իրագամ իրագամ իրագամ իրագործգործգործգործուած պատուած պատուած պատուած պատմամամամական մեկան մեկան մեկան մեծածածածագորգորգորգոր----
ծուծուծուծութեան մը վրայ եւ բաթեան մը վրայ եւ բաթեան մը վրայ եւ բաթեան մը վրայ եւ բաւաւաւաւարարրարրարրարուիլ այդուիլ այդուիլ այդուիլ այդքաքաքաքանովնովնովնով::::    ՈՈՈՈ´́́́չչչչ::::    

ԹարգԹարգԹարգԹարգմամամամանիչնիչնիչնիչնենենեներու յիրու յիրու յիրու յիշաշաշաշատատատատակը ոգեկը ոգեկը ոգեկը ոգեկոկոկոկոչել` կը նշաչել` կը նշաչել` կը նշաչել` կը նշանանանանակէ ու պէտք է կէ ու պէտք է կէ ու պէտք է կէ ու պէտք է 
նշանշանշանշանանանանակէ գնակէ գնակէ գնակէ գնահահահահատել անոնց գորտել անոնց գորտել անոնց գորտել անոնց գործը եւ անծը եւ անծը եւ անծը եւ անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն հերէն հերէն հերէն հետետետետեւիւիւիւիլ անոնց լ անոնց լ անոնց լ անոնց 
օրիօրիօրիօրինանանանակինկինկինկին::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ` տեւ` տեւ` տեւ`     

Ա. ԹարգԱ. ԹարգԱ. ԹարգԱ. Թարգմամամամանիչ Վարնիչ Վարնիչ Վարնիչ Վարդադադադապետպետպետպետնենենեները դիրը դիրը դիրը դիտետետետեցին իրենց ժացին իրենց ժացին իրենց ժացին իրենց ժամամամամանանանանակի կի կի կի 
տխուր կատխուր կատխուր կատխուր կացուցուցուցութիւնը. կրօնթիւնը. կրօնթիւնը. կրօնթիւնը. կրօնքին մաքին մաքին մաքին մակեկեկեկերերերերեսայսայսայսայնունունունութիւնը, հայ լեզթիւնը, հայ լեզթիւնը, հայ լեզթիւնը, հայ լեզուին նաուին նաուին նաուին նա----
հանհանհանհանջը, եւ հայ քաջը, եւ հայ քաջը, եւ հայ քաջը, եւ հայ քաղաղաղաղաքաքաքաքական ինչկան ինչկան ինչկան ինչպէս եւ հոպէս եւ հոպէս եւ հոպէս եւ հոգեգեգեգեկան միուկան միուկան միուկան միութեան նուաթեան նուաթեան նուաթեան նուազուզուզուզու----
մըմըմըմը::::    Բայց կանգ չաԲայց կանգ չաԲայց կանգ չաԲայց կանգ չառին հոն.ռին հոն.ռին հոն.ռին հոն.    ընդընդընդընդհահահահակակակակառառառառակը, այդ կակը, այդ կակը, այդ կակը, այդ կացուցուցուցութիւնն իսկ նկաթիւնն իսկ նկաթիւնն իսկ նկաթիւնն իսկ նկա----
տետետետեցին ժացին ժացին ժացին ժամամամամանանանանակը եւ սկիզկը եւ սկիզկը եւ սկիզկը եւ սկիզբը իրենց մեծ գորբը իրենց մեծ գորբը իրենց մեծ գորբը իրենց մեծ գործինծինծինծին::::    

Բ. ԹարգԲ. ԹարգԲ. ԹարգԲ. Թարգմամամամանիչ Վարնիչ Վարնիչ Վարնիչ Վարդադադադապետպետպետպետնենենեները շատ բան ուրը շատ բան ուրը շատ բան ուրը շատ բան ունէնէնէնէին դժգոին դժգոին դժգոին դժգոհեհեհեհելու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
գանգանգանգանգագագագատետետետելու, այլու, այլու, այլու, այլալալալազան մարզան մարզան մարզան մարզեզեզեզերէ ներս, հորէ ներս, հորէ ներս, հորէ ներս, հոգեգեգեգեւոր թէ աշւոր թէ աշւոր թէ աշւոր թէ աշխարխարխարխարհիկ ղեհիկ ղեհիկ ղեհիկ ղեկակակակա----
վավավավարուրուրուրութեթեթեթենէն, ժոնէն, ժոնէն, ժոնէն, ժողողողողովուրվուրվուրվուրդինդինդինդին    հոհոհոհոգեգեգեգեւոր թէ աշւոր թէ աշւոր թէ աշւոր թէ աշխարխարխարխարհիկ ուսհիկ ուսհիկ ուսհիկ ուսման ու դաստման ու դաստման ու դաստման ու դաստիիիի----
աաաարարարարակուկուկուկութեան պաթեան պաթեան պաթեան պակակակակասէն, հեսէն, հեսէն, հեսէն, հեթաթաթաթանոնոնոնոսասասասական յական յական յական յամեմեմեմեցող բարցող բարցող բարցող բարքեքեքեքերէն, եւայլնրէն, եւայլնրէն, եւայլնրէն, եւայլն::::    
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Բայց չբաԲայց չբաԲայց չբաԲայց չբաւաւաւաւարարրարրարրարուեուեուեուեցան միայն դժգոցան միայն դժգոցան միայն դժգոցան միայն դժգոհուհուհուհութիւնթիւնթիւնթիւններ բաներ բաներ բաներ բանանանանաձեձեձեձեւեւեւեւելով, այլ լով, այլ լով, այլ լով, այլ 
խորխորխորխորհեհեհեհեցան ցացան ցացան ցացան ցաւին դարւին դարւին դարւին դարման բեման բեման բեման բերել, թերել, թերել, թերել, թերին լեցրին լեցրին լեցրին լեցնել եւ ունել եւ ունել եւ ունել եւ ուրարարարախախախախացուցուցուցուցիչ երեցիչ երեցիչ երեցիչ երե----
ւոյթւոյթւոյթւոյթնենենեներու փակրու փակրու փակրու փակեալ դուեալ դուեալ դուեալ դուռը բառը բառը բառը բանալնալնալնալ::::    

Գ. ԹարգԳ. ԹարգԳ. ԹարգԳ. Թարգմամամամանիչ Վարնիչ Վարնիչ Վարնիչ Վարդադադադապետպետպետպետնենենեները եղան տերը եղան տերը եղան տերը եղան տեսիլսիլսիլսիլքի մարդքի մարդքի մարդքի մարդ::::    Իրենց առԻրենց առԻրենց առԻրենց առ----
ջեւ ցցուած հրաջեւ ցցուած հրաջեւ ցցուած հրաջեւ ցցուած հրատապ հարտապ հարտապ հարտապ հարցեցեցեցերուն ծարուն ծարուն ծարուն ծանօնօնօնօթութութութութիւնը չմթաքթիւնը չմթաքթիւնը չմթաքթիւնը չմթաքնեց իրենց հոնեց իրենց հոնեց իրենց հոնեց իրենց հո----
րիրիրիրիզոզոզոզոնը, այլ պանը, այլ պանը, այլ պանը, այլ պածառ միտծառ միտծառ միտծառ միտքով կրցան տեսքով կրցան տեսքով կրցան տեսքով կրցան տեսնել թէ ուրնել թէ ուրնել թէ ուրնել թէ ուրկէ կրնայ գալ այդ կէ կրնայ գալ այդ կէ կրնայ գալ այդ կէ կրնայ գալ այդ 
հարհարհարհարցեցեցեցերուն լուրուն լուրուն լուրուն լուծուծուծուծումը, եւմը, եւմը, եւմը, եւ    ուսուսուսուստի նախ խորտի նախ խորտի նախ խորտի նախ խորհեհեհեհեցան այն հնացան այն հնացան այն հնացան այն հնարարարարաւուուուորուրուրուրու----
թեանց մաթեանց մաթեանց մաթեանց մասին, որոնք այդ ուղսին, որոնք այդ ուղսին, որոնք այդ ուղսին, որոնք այդ ուղղուղուղուղութեամբ կրնաթեամբ կրնաթեամբ կրնաթեամբ կրնային զիյին զիյին զիյին զիրենք փարենք փարենք փարենք փափաքփաքփաքփաքուած ուած ուած ուած 
ելելելելքին առաջքին առաջքին առաջքին առաջնորնորնորնորդելդելդելդել::::    

Դ. ԹարգԴ. ԹարգԴ. ԹարգԴ. Թարգմամամամանիչ Վարնիչ Վարնիչ Վարնիչ Վարդադադադապետպետպետպետներ շատ լաւ գիներ շատ լաւ գիներ շատ լաւ գիներ շատ լաւ գիտէտէտէտէին իրենց դիին իրենց դիին իրենց դիին իրենց դիմաց մաց մաց մաց 
բարձբարձբարձբարձրարարարացող լեռցող լեռցող լեռցող լեռնացնացնացնացեալ դժուաեալ դժուաեալ դժուաեալ դժուարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն մարուն մարուն մարուն մասինսինսինսին::::    ԳիԳիԳիԳիտէտէտէտէին մաին մաին մաին մանանանանա----
ւանդ թէ իրենց ճղճիմ ոյւանդ թէ իրենց ճղճիմ ոյւանդ թէ իրենց ճղճիմ ոյւանդ թէ իրենց ճղճիմ ոյժեժեժեժերը կրնան դարը կրնան դարը կրնան դարը կրնան դաւաւաւաւաճաճաճաճանել ահանել ահանել ահանել ահագին այդ դժուագին այդ դժուագին այդ դժուագին այդ դժուա----
րուրուրուրութեանց դիթեանց դիթեանց դիթեանց դիմացմացմացմաց::::    ԳիԳիԳիԳիտէտէտէտէին թէ որոին թէ որոին թէ որոին թէ որոշաշաշաշակի ձեկի ձեկի ձեկի ձեւով անւով անւով անւով անկակակակարերերերելին կլին կլին կլին կ’’’’երազէերազէերազէերազէինինինին::::    
Բայց այդ բոԲայց այդ բոԲայց այդ բոԲայց այդ բոլոլոլոլորը գիտրը գիտրը գիտրը գիտնանանանալը չվհալը չվհալը չվհալը չվհատետետետեցուց զիցուց զիցուց զիցուց զիրենք. կանգ չարենք. կանգ չարենք. կանգ չարենք. կանգ չառին ոեռին ոեռին ոեռին ոեւէ բաւէ բաւէ բաւէ բա----
նի առնի առնի առնի առջեւ եւ անջեւ եւ անջեւ եւ անջեւ եւ անկակակակարերերերելի թուալի թուալի թուալի թուացացացացածը կածը կածը կածը կարերերերելիլիլիլի    դարդարդարդարձուձուձուձուցին մարդցին մարդցին մարդցին մարդկակակակային յին յին յին 
իրենց ճիիրենց ճիիրենց ճիիրենց ճիգեգեգեգերուն գերրուն գերրուն գերրուն գերմարդմարդմարդմարդկակակակային լային լային լային լարուրուրուրումոմոմոմովըվըվըվը::::    

Ե. Ի վերԵ. Ի վերԵ. Ի վերԵ. Ի վերջոյ, Թարգջոյ, Թարգջոյ, Թարգջոյ, Թարգմամամամանիչ Վարնիչ Վարնիչ Վարնիչ Վարդադադադապետպետպետպետնենենեները այդ ճարը այդ ճարը այդ ճարը այդ ճանանանանապարպարպարպարհը հը հը հը 
նուանուանուանուաճեճեճեճեցին լուռ աշցին լուռ աշցին լուռ աշցին լուռ աշխախախախատանտանտանտանքով ու լուռ պայքով ու լուռ պայքով ու լուռ պայքով ու լուռ պայքաքաքաքարով, առանց մերով, առանց մերով, առանց մերով, առանց մեծաշծաշծաշծաշռինդ ռինդ ռինդ ռինդ 
յայյայյայյայտատատատարարարարարուրուրուրութեանց, առանց աւեթեանց, առանց աւեթեանց, առանց աւեթեանց, առանց աւելորդ զելորդ զելորդ զելորդ զեղումղումղումղումնենենեներու, առարու, առարու, առարու, առանց յանց յանց յանց յաջոջոջոջողուղուղուղու----
թեան բեթեան բեթեան բեթեան բերած գիրած գիրած գիրած գինոնոնոնովուվուվուվութեթեթեթենէն տարնէն տարնէն տարնէն տարուեուեուեուելուլուլուլու::::    ԺաԺաԺաԺամամամամանակնակնակնակնենենեները եւ գորրը եւ գորրը եւ գորրը եւ գործը կը ծը կը ծը կը ծը կը 
պապապապահանհանհանհանջէջէջէջէին լուռ տքնիլ ու լուռ գորին լուռ տքնիլ ու լուռ գորին լուռ տքնիլ ու լուռ գորին լուռ տքնիլ ու լուռ գործել. եւ անոնք իմասծել. եւ անոնք իմասծել. եւ անոնք իմասծել. եւ անոնք իմաստուտուտուտութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունենենենե----
ցան հասկցան հասկցան հասկցան հասկնանանանալու ժալու ժալու ժալու ժամամամամանանանանակին այդ պակին այդ պակին այդ պակին այդ պահանհանհանհանջը եւ իրենց լռուջը եւ իրենց լռուջը եւ իրենց լռուջը եւ իրենց լռութեամբն իսկ թեամբն իսկ թեամբն իսկ թեամբն իսկ 
գիտգիտգիտգիտցան իրենց խօսցան իրենց խօսցան իրենց խօսցան իրենց խօսքը դաքը դաքը դաքը դարերերերերուն կրուն կրուն կրուն կտատատատակել, դակել, դակել, դակել, դարերերերերուն խօրուն խօրուն խօրուն խօսիլ, պատսիլ, պատսիլ, պատսիլ, պատմումումումու----
թիւն կերթիւն կերթիւն կերթիւն կերտելտելտելտել::::    

    
Գ.Գ.Գ.Գ.    

ԱյԱյԱյԱյսօր, սփիւռքսօր, սփիւռքսօր, սփիւռքսօր, սփիւռքեան մեր կաեան մեր կաեան մեր կաեան մեր կացուցուցուցութիւնը կը ներթիւնը կը ներթիւնը կը ներթիւնը կը ներկակակակայացյացյացյացնէ մօնէ մօնէ մօնէ մօտատատատաւուուուորարարարա----
պէս այն պատպէս այն պատպէս այն պատպէս այն պատկեկեկեկերը որ կը պարզրը որ կը պարզրը որ կը պարզրը որ կը պարզուէր հինուէր հինուէր հինուէր հինգեգեգեգերորդ դարորդ դարորդ դարորդ դարու սկիզրու սկիզրու սկիզրու սկիզբինբինբինբին::::    ՀոՀոՀոՀոգեգեգեգե----
ւոր արթւոր արթւոր արթւոր արթնունունունութեան պաթեան պաթեան պաթեան պակաս, օտար քակաս, օտար քակաս, օտար քակաս, օտար քաղաղաղաղաքաքաքաքակակակականունունունութեանց բաթեանց բաթեանց բաթեանց բաւիւիւիւիղին եւ ղին եւ ղին եւ ղին եւ 
օտարօտարօտարօտար    մշամշամշամշակոյթկոյթկոյթկոյթնենենեներու յորրու յորրու յորրու յորձանձանձանձանքին մէջ ազքին մէջ ազքին մէջ ազքին մէջ ազգագագագային ինքյին ինքյին ինքյին ինքնունունունութեանթեանթեանթեան    պահպահպահպահպանպանպանպան----
ման տագման տագման տագման տագնապ, բանապ, բանապ, բանապ, բաժանժանժանժան----բաբաբաբաժան գաժան գաժան գաժան գաղութղութղութղութներ, հայ լեզներ, հայ լեզներ, հայ լեզներ, հայ լեզուի աղուի աղուի աղուի աղճաճաճաճատում ու տում ու տում ու տում ու 
նանանանահանջ, եւ ներհանջ, եւ ներհանջ, եւ ներհանջ, եւ ներքին հոքին հոքին հոքին հոգեգեգեգեբաբաբաբանանանանական միուկան միուկան միուկան միութեան պաթեան պաթեան պաթեան պակասկասկասկաս::::    

ԱհաԱհաԱհաԱհազանզանզանզանգը շագը շագը շագը շատոնց է կը հնչէտոնց է կը հնչէտոնց է կը հնչէտոնց է կը հնչէ::::    
Բայց այդ ահաԲայց այդ ահաԲայց այդ ահաԲայց այդ ահազանզանզանզանգը այգը այգը այգը այսօր կը հնչէ աւեսօր կը հնչէ աւեսօր կը հնչէ աւեսօր կը հնչէ աւելի լի լի լի բարձրբարձրբարձրբարձր::::    
ԴիԴիԴիԴիտետետետեցէք Լիցէք Լիցէք Լիցէք Լիբաբաբաբանանանանանի եւ ընդնի եւ ընդնի եւ ընդնի եւ ընդհանհանհանհանրարարարապէս Միպէս Միպէս Միպէս Միջին Արեջին Արեջին Արեջին Արեւելւելւելւելքի մէջ մեր քի մէջ մեր քի մէջ մեր քի մէջ մեր 

գագագագաղութղութղութղութնենենեներուն ապրուն ապրուն ապրուն ապրած ցնցումրած ցնցումրած ցնցումրած ցնցումնենենեներըրըրըրը::::    Մեր ինքՄեր ինքՄեր ինքՄեր ինքնունունունութեան եւ ֆիթեան եւ ֆիթեան եւ ֆիթեան եւ ֆիզիզիզիզիքաքաքաքական կան կան կան 
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մեր գոմեր գոմեր գոմեր գոյայայայատեւտեւտեւտեւման հարման հարման հարման հարցեցեցեցերը կը դրուին մեր առրը կը դրուին մեր առրը կը դրուին մեր առրը կը դրուին մեր առջեւ ամեջեւ ամեջեւ ամեջեւ ամենէն սուր կերնէն սուր կերնէն սուր կերնէն սուր կեր----
պովպովպովպով::::    Երէկ մեզ ճղաԵրէկ մեզ ճղաԵրէկ մեզ ճղաԵրէկ մեզ ճղակոկոկոկոտոր ընող ձեռտոր ընող ձեռտոր ընող ձեռտոր ընող ձեռքեքեքեքերը այրը այրը այրը այսօր սօր սօր սօր մումումումութին մէթին մէթին մէթին մէջ եւ ուջ եւ ուջ եւ ուջ եւ ուրիշ րիշ րիշ րիշ 
ձեռձեռձեռձեռքեքեքեքերով տարով տարով տարով տապար կը բարձպար կը բարձպար կը բարձպար կը բարձրացրացրացրացնեն` մեր գոնեն` մեր գոնեն` մեր գոնեն` մեր գոյույույույութեան արթեան արթեան արթեան արմատմատմատմատնենենեներուն րուն րուն րուն 
զարզարզարզարնենենենելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Ամէն միԱմէն միԱմէն միԱմէն միջոց ի գործ կը դրուի` մեր զօջոց ի գործ կը դրուի` մեր զօջոց ի գործ կը դրուի` մեր զօջոց ի գործ կը դրուի` մեր զօրարարարաւոր գաւոր գաւոր գաւոր գաղութղութղութղութ----
նենենեները տկարը տկարը տկարը տկարացրացրացրացնենենենելու, քայլու, քայլու, քայլու, քայքաքաքաքայեյեյեյելու եւ ցրուելու եւ ցրուելու եւ ցրուելու եւ ցրուելու նպալու նպալու նպալու նպատատատատակովկովկովկով::::    ֆիֆիֆիֆիզիզիզիզիքաքաքաքական կան կան կան 
թէ բաթէ բաթէ բաթէ բարորորորոյայայայական ճնշումկան ճնշումկան ճնշումկան ճնշումներ ի գործ կը դրուին` մեզ մաներ ի գործ կը դրուին` մեզ մաներ ի գործ կը դրուին` մեզ մաներ ի գործ կը դրուին` մեզ մաշեցշեցշեցշեցնենենենելու, յուլու, յուլու, յուլու, յուսալսալսալսալ----
քեքեքեքելու եւ բելու եւ բելու եւ բելու եւ բեկակակականենենենելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Եւ այս բոԵւ այս բոԵւ այս բոԵւ այս բոլոլոլոլորին դիրին դիրին դիրին դիմաց կը թուի թէ մեր մաց կը թուի թէ մեր մաց կը թուի թէ մեր մաց կը թուի թէ մեր 
պայպայպայպայքաքաքաքարի միրի միրի միրի միջոցջոցջոցջոցնենենեները անրը անրը անրը անզօր կը մնան յաղզօր կը մնան յաղզօր կը մնան յաղզօր կը մնան յաղթաթաթաթահահահահարերերերելու նիւլու նիւլու նիւլու նիւթաթաթաթական եւ կան եւ կան եւ կան եւ 
հոհոհոհոգեգեգեգեբաբաբաբանանանանական դժուական դժուական դժուական դժուարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը::::    

ՍաՍաՍաՍակայն երեկայն երեկայն երեկայն երեւոււոււոււութաթաթաթական ճշմարկան ճշմարկան ճշմարկան ճշմարտտտտուուուութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն պէտք չէ տարրէն պէտք չէ տարրէն պէտք չէ տարրէն պէտք չէ տարուինքուինքուինքուինք::::    
ԹարգԹարգԹարգԹարգմամամամանիչ Վարնիչ Վարնիչ Վարնիչ Վարդադադադապետպետպետպետնենենեներու գործրու գործրու գործրու գործնանանանական օրիկան օրիկան օրիկան օրինանանանակը ուղկը ուղկը ուղկը ուղղեղեղեղեցոյց եւ ցոյց եւ ցոյց եւ ցոյց եւ 
առաջառաջառաջառաջնորդ պէտք է ըլնորդ պէտք է ըլնորդ պէտք է ըլնորդ պէտք է ըլլայ մելայ մելայ մելայ մեզիզիզիզի::::    

ԹարգԹարգԹարգԹարգմամամամանիչ մեր Վարնիչ մեր Վարնիչ մեր Վարնիչ մեր Վարդադադադապետպետպետպետնենենեները չխուրը չխուրը չխուրը չխուսասասասափեփեփեփեցան պայցան պայցան պայցան պայքաքաքաքարէն, այլ րէն, այլ րէն, այլ րէն, այլ 
իւիւիւիւրարարարայայայայատուկ ձետուկ ձետուկ ձետուկ ձեւով ընւով ընւով ընւով ընդադադադառառառառաջեջեջեջեցին անորցին անորցին անորցին անոր::::    Նոյն ձեՆոյն ձեՆոյն ձեՆոյն ձեւով մենք ւով մենք ւով մենք ւով մենք պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է 
գիտգիտգիտգիտնանք այս օրենանք այս օրենանք այս օրենանք այս օրերուն մերուն մերուն մերուն մեզի ուղղզի ուղղզի ուղղզի ուղղուած մարուած մարուած մարուած մարտահտահտահտահրարարարաւէւէւէւէրին ընրին ընրին ընրին ընդադադադառառառառաջել ջել ջել ջել 
իւիւիւիւրարարարայայայայատուկ ձետուկ ձետուկ ձետուկ ձեւով եւ ուղիւով եւ ուղիւով եւ ուղիւով եւ ուղիովովովով::::    

ՀարՀարՀարՀարուաուաուաուածող ձեռծող ձեռծող ձեռծող ձեռքեքեքեքերուն դէմ պէտք է ծարուն դէմ պէտք է ծարուն դէմ պէտք է ծարուն դէմ պէտք է ծառառառառանալ ամնալ ամնալ ամնալ ամբողջ հաբողջ հաբողջ հաբողջ հասասասասակով, կով, կով, կով, 
ամամամամբողբողբողբողջաջաջաջական ոյկան ոյկան ոյկան ոյժեժեժեժերովրովրովրով::::    

Չար դիՉար դիՉար դիՉար դիտատատատաւուուուորուրուրուրութեանց եւ նենթեանց եւ նենթեանց եւ նենթեանց եւ նենգագագագամիտ դամիտ դամիտ դամիտ դաւեւեւեւերուն դիրուն դիրուն դիրուն դիմաց պէտմաց պէտմաց պէտմաց պէտք է ք է ք է ք է 
կանգկանգկանգկանգնիլ արնիլ արնիլ արնիլ արթուն եւ հեթուն եւ հեթուն եւ հեթուն եւ հեռառառառատեստեստեստես::::    

ԲաԲաԲաԲարորորորոյալյալյալյալքեքեքեքելու փորլու փորլու փորլու փորձեձեձեձերուն դիրուն դիրուն դիրուն դիմաց պէտք է առամաց պէտք է առամաց պէտք է առամաց պէտք է առաւել կառւել կառւել կառւել կառչիլ մեր հաչիլ մեր հաչիլ մեր հաչիլ մեր հա----
մոմոմոմոզումզումզումզումնենենեներուն եւ իտրուն եւ իտրուն եւ իտրուն եւ իտէէէէալալալալնենենեներունրունրունրուն::::    Եւ,Եւ,Եւ,Եւ,    

ՏկաՏկաՏկաՏկարացրացրացրացնենենենելու, քայլու, քայլու, քայլու, քայքաքաքաքայեյեյեյելու եւ տարտղլու եւ տարտղլու եւ տարտղլու եւ տարտղնենենենելու յստակ քալու յստակ քալու յստակ քալու յստակ քաղաղաղաղաքաքաքաքակակակականունունունու----
թեանց դիթեանց դիթեանց դիթեանց դիմաց պէտք է աւեմաց պէտք է աւեմաց պէտք է աւեմաց պէտք է աւելի խորլի խորլի խորլի խորհիլ խմբուեհիլ խմբուեհիլ խմբուեհիլ խմբուելու ելու ելու ելու եւ մեր ոյւ մեր ոյւ մեր ոյւ մեր ոյժեժեժեժերը միրը միրը միրը միաաաաւուուուո----
րերերերելու մալու մալու մալու մասինսինսինսին::::    

Այս բոԱյս բոԱյս բոԱյս բոլոլոլոլորը դիւրը դիւրը դիւրը դիւրին չեն անրին չեն անրին չեն անրին չեն անշուշտշուշտշուշտշուշտ::::    
Բայց ժոԲայց ժոԲայց ժոԲայց ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի մը կեանդի մը կեանդի մը կեանդի մը կեանքը չի կերտքը չի կերտքը չի կերտքը չի կերտուիր դիւուիր դիւուիր դիւուիր դիւրին եւ աժան կերրին եւ աժան կերրին եւ աժան կերրին եւ աժան կեր----

պեպեպեպերովրովրովրով::::    ԴժուաԴժուաԴժուաԴժուարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները չեն հարթրը չեն հարթրը չեն հարթրը չեն հարթուիր անոնցուիր անոնցուիր անոնցուիր անոնցմէ խումէ խումէ խումէ խուսասասասափեփեփեփելովլովլովլով::::    ԲաԲաԲաԲա----
ցացացացառիկ պառիկ պառիկ պառիկ պարագարագարագարագանենենեները կը պարը կը պարը կը պարը կը պահանհանհանհանջեն իրենց յաջեն իրենց յաջեն իրենց յաջեն իրենց յատուկ բտուկ բտուկ բտուկ բաաաացացացացառիկ լուռիկ լուռիկ լուռիկ լուծումծումծումծում----
ներ ու բաներ ու բաներ ու բաներ ու բացացացացառիկ միռիկ միռիկ միռիկ միջոջոջոջոցացացացառումռումռումռումներներներներ::::    Եւ ամէն մէկս պատԵւ ամէն մէկս պատԵւ ամէն մէկս պատԵւ ամէն մէկս պատրաստ պէտք է րաստ պէտք է րաստ պէտք է րաստ պէտք է 
ըլըլըլըլլայ սելայ սելայ սելայ սեփափափափական մտական մտական մտական մտածոծոծոծողուղուղուղութեթեթեթենէն դուրս գանէն դուրս գանէն դուրս գանէն դուրս գալով միլով միլով միլով միաաաանանանանալու ընդլու ընդլու ընդլու ընդհահահահանունունունու----
րին, գորրին, գորրին, գորրին, գործակծակծակծակցեցեցեցելու ընդլու ընդլու ընդլու ընդհանհանհանհանրարարարական շական շական շական շահեհեհեհերունրունրունրուն::::    

ԱյդԱյդԱյդԱյդպէս ըրին Թարգպէս ըրին Թարգպէս ըրին Թարգպէս ըրին Թարգմամամամանիչ մեր հայնիչ մեր հայնիչ մեր հայնիչ մեր հայրերերերերըրըրըրը::::    ՀաՀաՀաՀաւաւաւաւատատատատացին գոցին գոցին գոցին գորրրրծինծինծինծին::::    
ՓաՓաՓաՓարերերերեցան անոր եւ իրենք զիցան անոր եւ իրենք զիցան անոր եւ իրենք զիցան անոր եւ իրենք զիրենք տուին ամրենք տուին ամրենք տուին ամրենք տուին ամբողբողբողբողջաջաջաջական նուիկան նուիկան նուիկան նուիրուրուրուրումովմովմովմով::::    

ԱյԱյԱյԱյսօր անոնց գորսօր անոնց գորսօր անոնց գորսօր անոնց գործը օրիծը օրիծը օրիծը օրինակ պէտք է դառնակ պէտք է դառնակ պէտք է դառնակ պէտք է դառնայ մեր գորնայ մեր գորնայ մեր գորնայ մեր գործեծեծեծելալալալակերկերկերկերպինպինպինպին::::    
ԱյԱյԱյԱյսինքն՝սինքն՝սինքն՝սինքն՝    
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Պէտք չէ բաՊէտք չէ բաՊէտք չէ բաՊէտք չէ բաւաւաւաւարարրարրարրարուինք ներուինք ներուինք ներուինք ներկայ տագկայ տագկայ տագկայ տագնանանանապապապապալի կալի կալի կալի կացուցուցուցութիւնը դիթիւնը դիթիւնը դիթիւնը դի----
տարտարտարտարկեկեկեկելովլովլովլով::::    

Պէտք չէ բաՊէտք չէ բաՊէտք չէ բաՊէտք չէ բաւաւաւաւարարրարրարրարուինք եղած թեուինք եղած թեուինք եղած թեուինք եղած թերիրիրիրինենենեներուն մարուն մարուն մարուն մասին անսին անսին անսին անվերջ դժգովերջ դժգովերջ դժգովերջ դժգո----
հուհուհուհութիւնթիւնթիւնթիւններ բաներ բաներ բաներ բանանանանաձեձեձեձեւեւեւեւելովլովլովլով::::    

Այլ,Այլ,Այլ,Այլ,    
ՊայՊայՊայՊայծառ տեծառ տեծառ տեծառ տեսիլսիլսիլսիլքով պէտք է դիքով պէտք է դիքով պէտք է դիքով պէտք է դիտենք հետենք հետենք հետենք հեռուն, տեսռուն, տեսռուն, տեսռուն, տեսնենք վանենք վանենք վանենք վաղը եւ ըստ ղը եւ ըստ ղը եւ ըստ ղը եւ ըստ 

այնմ խորայնմ խորայնմ խորայնմ խորհինք այհինք այհինք այհինք այսօրսօրսօրսօրուան հնաուան հնաուան հնաուան հնարարարարաւուուուորուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները օգրը օգրը օգրը օգտատատատագորգորգորգործեծեծեծելու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
լուլուլուլուծումծումծումծումներ գտնեներ գտնեներ գտնեներ գտնելու մալու մալու մալու մասինսինսինսին::::    

Պէտք է գիտՊէտք է գիտՊէտք է գիտՊէտք է գիտնանք արնանք արնանք արնանք արհահահահամարմարմարմարհեհեհեհե´́́́լ գոլ գոլ գոլ գոյայայայապայպայպայպայքաքաքաքարի մեր ճամրի մեր ճամրի մեր ճամրի մեր ճամբուն բուն բուն բուն 
հանհանհանհանդիդիդիդիպող թէպող թէպող թէպող թէկուզ լեռկուզ լեռկուզ լեռկուզ լեռնանանանակուկուկուկուտակ դժուատակ դժուատակ դժուատակ դժուարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, կանգ չառրը, կանգ չառրը, կանգ չառրը, կանգ չառնել նել նել նել 
ոեոեոեոեւէ բաւէ բաւէ բաւէ բանի առնի առնի առնի առջեւ եւ աշջեւ եւ աշջեւ եւ աշջեւ եւ աշխախախախատիլ նոյտիլ նոյտիլ նոյտիլ նոյնիսկ աննիսկ աննիսկ աննիսկ անկակակակարերերերելի թուալի թուալի թուալի թուացող բացող բացող բացող բանը կանը կանը կանը կա----
րերերերելի դարձլի դարձլի դարձլի դարձնենենենելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    

Եւ, ի վերԵւ, ի վերԵւ, ի վերԵւ, ի վերջոյ, պէտք է աշջոյ, պէտք է աշջոյ, պէտք է աշջոյ, պէտք է աշխախախախատինք լուռ, եւ լռիկ պայտինք լուռ, եւ լռիկ պայտինք լուռ, եւ լռիկ պայտինք լուռ, եւ լռիկ պայքաքաքաքարորորորով ապավ ապավ ապավ ապահոհոհոհո----
վենք ապավենք ապավենք ապավենք ապագագագագայի մեծ յաղյի մեծ յաղյի մեծ յաղյի մեծ յաղթաթաթաթանանանանակը, որուն կը հակը, որուն կը հակը, որուն կը հակը, որուն կը հաւաւաւաւատանքտանքտանքտանք::::    
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ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ    

        
,,,,ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեներուն մէջ մենք կը պարրուն մէջ մենք կը պարրուն մէջ մենք կը պարրուն մէջ մենք կը պարծեծեծեծե----

նանք ձեզնանք ձեզնանք ձեզնանք ձեզմովմովմովմով,,,,    այն համայն համայն համայն համբեբեբեբերուրուրուրութեան եւ հաթեան եւ հաթեան եւ հաթեան եւ հաւատւատւատւատքին քին քին քին 
հահահահամարմարմարմար,,,,    որ դուք ցուոր դուք ցուոր դուք ցուոր դուք ցուցացացացաբեբեբեբերերերերեցիք ձեր կրած բոցիք ձեր կրած բոցիք ձեր կրած բոցիք ձեր կրած բոլոր հալոր հալոր հալոր հա----
լալալալածանքծանքծանքծանքնենենեներուն եւ ներուն եւ ներուն եւ ներուն եւ նեղուղուղուղութթթթիւնիւնիւնիւննենենեներուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ»»»»::::                        ((((ԲԲԲԲ....    
Թս 1Թս 1Թս 1Թս 1....4)4)4)4)    

    
Բուռ մը մարԲուռ մը մարԲուռ մը մարԲուռ մը մարդիկդիկդիկդիկ::::    ՊատՊատՊատՊատմումումումութեան դիթեան դիթեան դիթեան դիմամամամագիգիգիգիծը փոծը փոծը փոծը փոխեխեխեխելու կոչլու կոչլու կոչլու կոչուած ուած ուած ուած 

մարմարմարմարդիկդիկդիկդիկ::::        
405 405 405 405 թուաթուաթուաթուականն էրկանն էրկանն էրկանն էր::::    ԴէԴէԴէԴէպի Վապի Վապի Վապի Վաղարղարղարղարշաշաշաշապատ մայպատ մայպատ մայպատ մայրարարարաքաքաքաքաղաք տաղաք տաղաք տաղաք տանող նող նող նող 

ճամճամճամճամբուն վրայբուն վրայբուն վրայբուն վրայ,,,,    Ռահ գեՌահ գեՌահ գեՌահ գետի ափինտի ափինտի ափինտի ափին,,,,    խռնուեր էր ժոխռնուեր էր ժոխռնուեր էր ժոխռնուեր էր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը իր Սադը իր Սադը իր Սադը իր Սահակ հակ հակ հակ 
հայհայհայհայրարարարապեպեպեպետով ու հոտով ու հոտով ու հոտով ու հոգեգեգեգեււււոոոորարարարակակակականաց դանաց դանաց դանաց դասովսովսովսով,,,,    իր Վռամիր Վռամիր Վռամիր Վռամշաշաշաշապուհ թապուհ թապուհ թապուհ թագագագագաւուուուո----
րով ու արրով ու արրով ու արրով ու արքուքուքուքունինինինիքով միքով միքով միքով միաաաասինսինսինսին::::    Կը դիԿը դիԿը դիԿը դիմամամամաւուուուորէրէրէրէին հրաշին հրաշին հրաշին հրաշքը իրեն հետ բեքը իրեն հետ բեքը իրեն հետ բեքը իրեն հետ բերող րող րող րող 
մեծ սուրմեծ սուրմեծ սուրմեծ սուրբը՝ Մեսբը՝ Մեսբը՝ Մեսբը՝ Մեսրոպ Մաշրոպ Մաշրոպ Մաշրոպ Մաշտոտոտոտոցը իր պանցը իր պանցը իր պանցը իր պանծածածածալի աշալի աշալի աշալի աշակերտկերտկերտկերտնենենեներովրովրովրով::::    ՊանՊանՊանՊան----
ծածածածալի էր դիլի էր դիլի էր դիլի էր դիմամամամաւուուուորուրուրուրումը ինքմը ինքմը ինքմը ինք,,,,    արարարարժաժաժաժանանանանավավավավայելյելյելյել,,,,    եւ յաեւ յաեւ յաեւ յաւէտ յիւէտ յիւէտ յիւէտ յիշաշաշաշատատատատակեկեկեկելիլիլիլի::::        

405 405 405 405 թուաթուաթուաթուակակակականին Հայ պատնին Հայ պատնին Հայ պատնին Հայ պատմումումումութիւնը յեթիւնը յեթիւնը յեթիւնը յեղաշրջղաշրջղաշրջղաշրջուեուեուեուեցաւ յանցաւ յանցաւ յանցաւ յանկարկարկարկարծօծօծօծօրէնրէնրէնրէն::::    
ՊաՊաՊաՊատետետետերազմ չմղերազմ չմղերազմ չմղերազմ չմղեցինքցինքցինքցինք,,,,    աշաշաշաշխարխարխարխարհահահահակակակակալուլուլուլութիւն չհասթիւն չհասթիւն չհասթիւն չհաստատատատատետետետեցինքցինքցինքցինք::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
հեհեհեհետատատատագայ բոգայ բոգայ բոգայ բոլոր դալոր դալոր դալոր դարերերերերու պարու պարու պարու պատետետետերազմրազմրազմրազմնենենեները շարը շարը շարը շահեհեհեհելու անլու անլու անլու աննիւնիւնիւնիւթեթեթեթեղէն ղէն ղէն ղէն 
գաղտգաղտգաղտգաղտնի զէննի զէննի զէննի զէնքին տիքին տիքին տիքին տիրարարարացանքցանքցանքցանք::::    ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհացհացհացհացրիւ մեր ժորիւ մեր ժորիւ մեր ժորիւ մեր ժողողողողովվվվուրուրուրուրդին տիդին տիդին տիդին տիրարարարա----
կակակակալուլուլուլութիւնը ապաթիւնը ապաթիւնը ապաթիւնը ապահոհոհոհովեվեվեվեցինքցինքցինքցինք::::        

Իրօք հրաԻրօք հրաԻրօք հրաԻրօք հրաշաշաշաշալի էր զէնլի էր զէնլի էր զէնլի էր զէնքըքըքըքը,,,,    աննաննաննաննուաուաուաուաճեճեճեճելի զէնլի զէնլի զէնլի զէնքըքըքըքը,,,,    որ միայն երեոր միայն երեոր միայն երեոր միայն երեսունսունսունսուն----
վեց բեվեց բեվեց բեվեց բերան ուրան ուրան ուրան ունէր իր մէջնէր իր մէջնէր իր մէջնէր իր մէջ,,,,    բայց որոնք կրնաբայց որոնք կրնաբայց որոնք կրնաբայց որոնք կրնային բացյին բացյին բացյին բացուիլ աշուիլ աշուիլ աշուիլ աշխարխարխարխարհի բոհի բոհի բոհի բոլոր լոր լոր լոր 
լելելելեզուզուզուզունենենեներուն ու մշարուն ու մշարուն ու մշարուն ու մշակոյթկոյթկոյթկոյթնենենեներուն վրայրուն վրայրուն վրայրուն վրայ,,,,    զազազազանոնք հիւնոնք հիւնոնք հիւնոնք հիւրընրընրընրընկակակակալելելելելու եւ անոնլու եւ անոնլու եւ անոնլու եւ անոնց ց ց ց 
հետ հահետ հահետ հահետ հաւաւաւաւասասասասարէրէրէրէ----հահահահաւաւաւաւասար զրոյսար զրոյսար զրոյսար զրոյցի նստեցի նստեցի նստեցի նստելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::        

405405405405::::    ՅաղՅաղՅաղՅաղթաթաթաթանանանանակի թուակի թուակի թուակի թուականկանկանկան,,,,    որ մեր օրաոր մեր օրաոր մեր օրաոր մեր օրացոյցցոյցցոյցցոյցնենենեները կը նշեն իբրը կը նշեն իբրը կը նշեն իբրը կը նշեն իբրեւ րեւ րեւ րեւ 
,,,,Տօն ազՏօն ազՏօն ազՏօն ազգագագագային եւ եկեյին եւ եկեյին եւ եկեյին եւ եկեղեղեղեղեցացացացականկանկանկան»»»»::::        

Այդ յաղԱյդ յաղԱյդ յաղԱյդ յաղթաթաթաթանանանանակին կերկին կերկին կերկին կերտիչտիչտիչտիչներն են մեր Թարգներն են մեր Թարգներն են մեր Թարգներն են մեր Թարգմամամամանիչնիչնիչնիչնենենեներըրըրըրը,,,,    ՍՍՍՍ....    ՄեսՄեսՄեսՄես----
րոպ Մաշրոպ Մաշրոպ Մաշրոպ Մաշտոցտոցտոցտոց,,,,    ՍՍՍՍ....    ՍաՍաՍաՍահակ Պարհակ Պարհակ Պարհակ Պարթեւ հայթեւ հայթեւ հայթեւ հայրարարարապետպետպետպետ,,,,    ՅովՅովՅովՅովսէփ Հոսէփ Հոսէփ Հոսէփ Հողոցղոցղոցղոցմեմեմեմեցիցիցիցի,,,,    
ԵղիԵղիԵղիԵղիշէ վարշէ վարշէ վարշէ վարդադադադապետպետպետպետ,,,,    ԵզԵզԵզԵզնիկ Կողնիկ Կողնիկ Կողնիկ Կողբաբաբաբացի եպիսցի եպիսցի եպիսցի եպիսկոկոկոկոպոսպոսպոսպոս,,,,    ՅովՅովՅովՅովսէփ Պաղսէփ Պաղսէփ Պաղսէփ Պաղնանանանացիցիցիցի,,,,    
ՅովՅովՅովՅովհան Եկեհան Եկեհան Եկեհան Եկեղեղեղեղեցացացացացիցիցիցի,,,,    ՂեՂեՂեՂեւոնդ Երէց եւ Կուոնդ Երէց եւ Կուոնդ Երէց եւ Կուոնդ Երէց եւ Կորիւն Սքանրիւն Սքանրիւն Սքանրիւն Սքանչեչեչեչելի վարլի վարլի վարլի վարդադադադապետպետպետպետ----
ներներներներ,,,,    ՄովՄովՄովՄովսէս Քերսէս Քերսէս Քերսէս Քերթոթոթոթողաղաղաղահայր եպիսհայր եպիսհայր եպիսհայր եպիսկոկոկոկոպոսպոսպոսպոս,,,,    ԴաԴաԴաԴաւիթ Անւիթ Անւիթ Անւիթ Անյաղթ Փիյաղթ Փիյաղթ Փիյաղթ Փիլիլիլիլիսոսոսոսոփայ փայ փայ փայ 
վարվարվարվարդադադադապետպետպետպետ,,,,    եւ դեռ շատ ոեւ դեռ շատ ոեւ դեռ շատ ոեւ դեռ շատ ոււււրիշրիշրիշրիշներներներներ::::        

Մեր մշտաՄեր մշտաՄեր մշտաՄեր մշտական հեկան հեկան հեկան հերոսրոսրոսրոսներն են մեր Թարգներն են մեր Թարգներն են մեր Թարգներն են մեր Թարգմամամամանիչնիչնիչնիչնենենեներըրըրըրը,,,,    որոնց մէջ կը որոնց մէջ կը որոնց մէջ կը որոնց մէջ կը 
տեստեստեստեսնենքնենքնենքնենք....----        
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1111....----    ՃշմաՃշմաՃշմաՃշմարիտ աշարիտ աշարիտ աշարիտ աշակերտկերտկերտկերտնենենեները Ասրը Ասրը Ասրը Աստուտուտուտուծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսքինքինքինքին::::        
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ մարդ եղան անոնքծոյ մարդ եղան անոնքծոյ մարդ եղան անոնքծոյ մարդ եղան անոնք,,,,    նախնախնախնախքան ժոքան ժոքան ժոքան ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի մարդ ըլդի մարդ ըլդի մարդ ըլդի մարդ ըլլալալալալըլըլըլը::::        
ՈՈՈՈ´́́́չ միայն սերչ միայն սերչ միայն սերչ միայն սերտետետետեցին ու սորցին ու սորցին ու սորցին ու սորվեվեվեվեցանցանցանցան,,,,    այլ իւայլ իւայլ իւայլ իւրարարարացուցուցուցուցիցիցիցին եւ ապն եւ ապն եւ ապն եւ ապրերերերեցացացացա´́́́ն ն ն ն 

ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսքըքըքըքը,,,,    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունչ Մատշունչ Մատշունչ Մատշունչ Մատեաեաեաեանընընընը::::    Զայն իւԶայն իւԶայն իւԶայն իւրարարարացուցուցուցուցին այնցին այնցին այնցին այն----
պէս՝ որ անոր տոպէս՝ որ անոր տոպէս՝ որ անոր տոպէս՝ որ անոր տողեղեղեղերուն ընդրուն ընդրուն ընդրուն ընդմէմէմէմէջէն Աստջէն Աստջէն Աստջէն Աստուած Հաուած Հաուած Հաուած Հայեյեյեյերէրէրէրէ´́́́ն սկսաւ խօն սկսաւ խօն սկսաւ խօն սկսաւ խօսիլ սիլ սիլ սիլ 
իրենցիրենցիրենցիրենց,,,,    եւ իրենք հաեւ իրենք հաեւ իրենք հաեւ իրենք հայայայայաբարբարբարբարբառ այդ կենբառ այդ կենբառ այդ կենբառ այդ կենդադադադանանանանացուցուցուցուցիչ ձայցիչ ձայցիչ ձայցիչ ձայնը ունը ունը ունը ուզեզեզեզեցին նացին նացին նացին նա----
եւ Հաեւ Հաեւ Հաեւ Հայեյեյեյերէրէրէրէնով արնով արնով արնով արձաձաձաձանանանանացած տցած տցած տցած տեսեսեսեսնել մանել մանել մանել մագագագագաղաղաղաղաթի վրայթի վրայթի վրայթի վրայ,,,,    նախնախնախնախքան իրենց քան իրենց քան իրենց քան իրենց 
ազազազազգագագագակիցկիցկիցկիցնենենեներուն սրտի տախրուն սրտի տախրուն սրտի տախրուն սրտի տախտատատատակին վրայ արկին վրայ արկին վրայ արկին վրայ արձաձաձաձանագնագնագնագրերերերելըլըլըլը::::    Եւ այդԵւ այդԵւ այդԵւ այդպէս պէս պէս պէս 
ալ՝ դարալ՝ դարալ՝ դարալ՝ դարձան հաձան հաձան հաձան հաւատւատւատւատքի լոյքի լոյքի լոյքի լոյսին հրասին հրասին հրասին հրավառ ջավառ ջավառ ջավառ ջահեհեհեհերըրըրըրը,,,,    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ լոյծոյ լոյծոյ լոյծոյ լոյսին սին սին սին 
բարձր աշբարձր աշբարձր աշբարձր աշտատատատանակնակնակնակնենենեներըրըրըրը,,,,    ճրաճրաճրաճրագագագագարանրանրանրաննենենենե´́́́րըրըրըրը::::        

    
2222....----    ՃշմաՃշմաՃշմաՃշմարիտ ուրիտ ուրիտ ուրիտ ուսուսուսուսուցիչցիչցիչցիչնենենեներըրըրըրը::::        
ԼոյԼոյԼոյԼոյսը սը սը սը իր մէջ առիր մէջ առիր մէջ առիր մէջ առնոնոնոնողը չիղը չիղը չիղը չի´́́́    կրնար զայն իր մէջ խակրնար զայն իր մէջ խակրնար զայն իր մէջ խակրնար զայն իր մէջ խաւաւաւաւարեցրեցրեցրեցնելնելնելնել,,,,    ոոոո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 

իր շրջաիր շրջաիր շրջաիր շրջապապապապատի խատի խատի խատի խաւաւաւաւարին դիրին դիրին դիրին դիմաց կրնայ անմաց կրնայ անմաց կրնայ անմաց կրնայ անտարտարտարտարբեր մնալբեր մնալբեր մնալբեր մնալ::::    ՃշմարՃշմարՃշմարՃշմարտուտուտուտու----
թիւնը ճանչթիւնը ճանչթիւնը ճանչթիւնը ճանչցոցոցոցողը եւ ընղը եւ ընղը եւ ընղը եւ ընդուդուդուդունոնոնոնողը չիղը չիղը չիղը չի´́́́    կրնար անոր ձայկրնար անոր ձայկրնար անոր ձայկրնար անոր ձայնը իր մէջ լռեցնը իր մէջ լռեցնը իր մէջ լռեցնը իր մէջ լռեցնելնելնելնել,,,,    
ոոոո´́́́չ ալ կրնայ ստուչ ալ կրնայ ստուչ ալ կրնայ ստուչ ալ կրնայ ստութիւնը հանթիւնը հանթիւնը հանթիւնը հանդուրդուրդուրդուրժելժելժելժել::::    ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածային իմասյին իմասյին իմասյին իմաստոտոտոտոււււթեան թեան թեան թեան 
ակէն ըմակէն ըմակէն ըմակէն ըմպոպոպոպողը չիղը չիղը չիղը չի´́́́    կրնար զայն իր մէջ փակրնար զայն իր մէջ փակրնար զայն իր մէջ փակրնար զայն իր մէջ փակել եւ ամկել եւ ամկել եւ ամկել եւ ամլացլացլացլացնել ու թանել ու թանել ու թանել ու թաղելղելղելղել,,,,    
ոոոո´́́́չ ալ կրնայ իմասչ ալ կրնայ իմասչ ալ կրնայ իմասչ ալ կրնայ իմաստուտուտուտութեան ծաթեան ծաթեան ծաթեան ծարաւ հորաւ հորաւ հորաւ հոգիգիգիգինենենեներուն ի տես՝ չաղրուն ի տես՝ չաղրուն ի տես՝ չաղրուն ի տես՝ չաղբիւբիւբիւբիւրարարարա----
նանանանա´́́́լ եւ չբաշլ եւ չբաշլ եւ չբաշլ եւ չբաշխել առախել առախել առախել առատօտօտօտօրէնրէնրէնրէն::::        

ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսծոյ Խօսքին ճշմաքին ճշմաքին ճշմաքին ճշմարիտ աշարիտ աշարիտ աշարիտ աշակերտկերտկերտկերտնենենեները եղան նարը եղան նարը եղան նարը եղան նաեւ ճշմաեւ ճշմաեւ ճշմաեւ ճշմարիտ րիտ րիտ րիտ 
ուուուուսուսուսուսուցիչցիչցիչցիչներներներներ::::    ԱնԱնԱնԱնլոյլոյլոյլոյս էր Հաս էր Հաս էր Հաս էր Հայասյասյասյաստան աշտան աշտան աշտան աշխարխարխարխարհըհըհըհը....    մտքիմտքիմտքիմտքի,,,,    հոգիի եւ սրտի հոգիի եւ սրտի հոգիի եւ սրտի հոգիի եւ սրտի 
լոլոլոլո´́́́յս պէտք էր պարյս պէտք էր պարյս պէտք էր պարյս պէտք էր պարգեգեգեգեւելւելւելւել::::    Եւ ճշմաԵւ ճշմաԵւ ճշմաԵւ ճշմարիտ գիրիտ գիրիտ գիրիտ գիտուտուտուտութիւնը ճանչթիւնը ճանչթիւնը ճանչթիւնը ճանչցած սքանցած սքանցած սքանցած սքանչեչեչեչելի լի լի լի 
մեր հայմեր հայմեր հայմեր հայրերերերերը այդ գիրը այդ գիրը այդ գիրը այդ գիտուտուտուտութեամբ պայթեամբ պայթեամբ պայթեամբ պայծածածածառառառառակերպ նոկերպ նոկերպ նոկերպ նորորորորոգեգեգեգեցին մեր երցին մեր երցին մեր երցին մեր երկիկիկիկի----
րըրըրըրը,,,,    զայն Հազայն Հազայն Հազայն Հայայայայախօս ու Հախօս ու Հախօս ու Հախօս ու Հայայայայագիր դպրոցգիր դպրոցգիր դպրոցգիր դպրոցնենենեներով ողորով ողորով ողորով ողողեղեղեղելովլովլովլով,,,,    եւ ուսեւ ուսեւ ուսեւ ուսման ման ման ման 
աաաատակ բոտակ բոտակ բոտակ բոլոլոլոլո´́́́ր մեր զար մեր զար մեր զար մեր զաւակւակւակւակնենենեները սնուրը սնուրը սնուրը սնուցացացացանենենենելով լով լով լով ,,,,բաբաբաբանիննիննիննին» » » » քաղցքաղցքաղցքաղցրուրուրուրութեամբթեամբթեամբթեամբ,,,,    
արարարարբեցբեցբեցբեցնենենենելով լոյլով լոյլով լոյլով լոյսիսիսիսի´́́́ն գինին գինին գինին գինիովովովով::::        

    
3333....----    ՃշմաՃշմաՃշմաՃշմարիտ յերիտ յերիտ յերիտ յեղաղաղաղափոփոփոփոխախախախականկանկանկաննենենեներըրըրըրը::::        
ՅեՅեՅեՅեղաղաղաղափոփոփոփոխախախախակակակականը սոսկ գանը սոսկ գանը սոսկ գանը սոսկ գաղաղաղաղափափափափարի մարրի մարրի մարրի մարդը չէդը չէդը չէդը չէ,,,,    այլ նաայլ նաայլ նաայլ նաեւ՝ տեեւ՝ տեեւ՝ տեեւ՝ տեսիլսիլսիլսիլքի քի քի քի 

մարմարմարմարդըդըդըդը,,,,    նանանանախախախախաձեռձեռձեռձեռնունունունութեան մարթեան մարթեան մարթեան մարդըդըդըդը,,,,    խիխիխիխիզախ ծրագզախ ծրագզախ ծրագզախ ծրագրորորորումւմւմւմնենենեներու մարրու մարրու մարրու մարդըդըդըդը,,,,    
գորգորգորգործիծիծիծի´́́́    մարմարմարմարդըդըդըդը::::        

Մեր թարգՄեր թարգՄեր թարգՄեր թարգմամամամանիչ վարնիչ վարնիչ վարնիչ վարդադադադապետպետպետպետնենենեները խարը խարը խարը խաւաւաւաւարին մէջ լոյրին մէջ լոյրին մէջ լոյրին մէջ լոյսը տեսսը տեսսը տեսսը տեսնողնողնողնող----
ներ չեներ չեներ չեներ չեղաղաղաղա´́́́ն միայնն միայնն միայնն միայն,,,,    այլ նաայլ նաայլ նաայլ նաեւ եղան լոյեւ եղան լոյեւ եղան լոյեւ եղան լոյսով սնասով սնասով սնասով սնանող եւ լոյնող եւ լոյնող եւ լոյնող եւ լոյսին տասին տասին տասին տարածրածրածրած----
ման ի խնդիր ամէն զոման ի խնդիր ամէն զոման ի խնդիր ամէն զոման ի խնդիր ամէն զոհոհոհոհողուղուղուղութիւն յանձն առթիւն յանձն առթիւն յանձն առթիւն յանձն առնող մարնող մարնող մարնող մարդիկդիկդիկդիկ,,,,    ապաապաապաապագագագագային յին յին յին 
մամամամասին խորսին խորսին խորսին խորհողհողհողհող,,,,    ապաապաապաապագան իրգան իրգան իրգան իրենց մտքին մէջ պայենց մտքին մէջ պայենց մտքին մէջ պայենց մտքին մէջ պայծածածածառօռօռօռօրէն գծագրէն գծագրէն գծագրէն գծագրողրողրողրող,,,,    եւ եւ եւ եւ 
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այդ ուղայդ ուղայդ ուղայդ ուղղուղուղուղութեամբ հաթեամբ հաթեամբ հաթեամբ համամամամապապապապատաստաստաստասխան ծրագխան ծրագխան ծրագխան ծրագրում կարում կարում կարում կատատատատարող մարրող մարրող մարրող մարդիկդիկդիկդիկ,,,,    
որոնք ոեորոնք ոեորոնք ոեորոնք ոեւէ արւէ արւէ արւէ արգելգելգելգելքի դիքի դիքի դիքի դիմաց կանգ չամաց կանգ չամաց կանգ չամաց կանգ չառինռինռինռին,,,,    իրաիրաիրաիրագորգորգորգործեծեծեծելու հալու հալու հալու համար իրենց մար իրենց մար իրենց մար իրենց 
լուլուլուլուսեսեսեսեղէն տեղէն տեղէն տեղէն տեսիլսիլսիլսիլքըքըքըքը::::        

Ատով իսկ՝ յեԱտով իսկ՝ յեԱտով իսկ՝ յեԱտով իսկ՝ յեղաղաղաղափոփոփոփոխեխեխեխեցիցիցիցի´́́́ն Հայ կեանն Հայ կեանն Հայ կեանն Հայ կեանքըքըքըքը,,,,    յեյեյեյեղաղաղաղափոփոփոփոխեխեխեխեցիցիցիցի´́́́ն մն մն մն մեր եր եր եր 
պատպատպատպատմումումումութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::        

ԶիԶիԶիԶինենենենեցիցիցիցի´́́́ն Հայ հոն Հայ հոն Հայ հոն Հայ հոգինգինգինգին,,,,    վավավավառեռեռեռեցիցիցիցի´́́́ն անոր ազն անոր ազն անոր ազն անոր ազգագագագային գիյին գիյին գիյին գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    
իր արիր արիր արիր արժէքժէքժէքժէքնենենեներուն հպարրուն հպարրուն հպարրուն հպարտուտուտուտութիթիթիթի´́́́ււււնը տուին անորնը տուին անորնը տուին անորնը տուին անոր,,,,    եւ յաեւ յաեւ յաեւ յաւերւերւերւերժուժուժուժութեան թեան թեան թեան 
պայպայպայպայքաքաքաքարի ու յաղրի ու յաղրի ու յաղրի ու յաղթաթաթաթանանանանակի վստակի վստակի վստակի վստահուհուհուհութիւնը նեթիւնը նեթիւնը նեթիւնը ներարրարրարրարկեկեկեկեցին անոնց արցին անոնց արցին անոնց արցին անոնց արեան եան եան եան 
մէջմէջմէջմէջ::::        

    
4444....----    ՃշմաՃշմաՃշմաՃշմարիտ նորիտ նորիտ նորիտ նորարարարարարրարրարրարնենենեներըրըրըրը::::        
ԹարգմանԹարգմանԹարգմանԹարգմանչաց սեչաց սեչաց սեչաց սերունրունրունրունդով եւ աշդով եւ աշդով եւ աշդով եւ աշխախախախատանտանտանտանքով՝ Հաքով՝ Հաքով՝ Հաքով՝ Հայոց պատյոց պատյոց պատյոց պատմումումումութեան թեան թեան թեան 

մէջ նոր դամէջ նոր դամէջ նոր դամէջ նոր դարաշրրաշրրաշրրաշրջան բացջան բացջան բացջան բացուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ::::    Անոնք մեր կեանԱնոնք մեր կեանԱնոնք մեր կեանԱնոնք մեր կեանքը եւ պատքը եւ պատքը եւ պատքը եւ պատմումումումութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
նոնոնոնորորորորոգեգեգեգեցինցինցինցին,,,,    բաբաբաբաժանժանժանժանման որոման որոման որոման որոշաշաշաշակի լուկի լուկի լուկի լուսասասասագիգիգիգիծով մը սահծով մը սահծով մը սահծով մը սահմամամամանանանանազազազազատետետետելով լով լով լով 
հինն ու նոհինն ու նոհինն ու նոհինն ու նորըրըրըրը,,,,    անանանանգիրգիրգիրգիր----գրագրագրագրակակակականունունունութեան եւ նոթեան եւ նոթեան եւ նոթեան եւ նորարարարագիր դգիր դգիր դգիր դպրուպրուպրուպրութեան ժաթեան ժաթեան ժաթեան ժամամամամա----
նանանանակաշրկաշրկաշրկաշրջանջանջանջաննենենեներըրըրըրը,,,,    նանանանախախախախա----ՄեսՄեսՄեսՄեսրոպրոպրոպրոպեանն ու Մեսեանն ու Մեսեանն ու Մեսեանն ու Մեսրոպրոպրոպրոպեաեաեաեանընընընը::::    ՃշմաՃշմաՃշմաՃշմարիտ րիտ րիտ րիտ 
նոնոնոնորարարարարարրարրարրարներ եղան անոնքներ եղան անոնքներ եղան անոնքներ եղան անոնք,,,,    որոնք իւորոնք իւորոնք իւորոնք իւրարարարայայայայատուկ եւ անանց դրոշմտուկ եւ անանց դրոշմտուկ եւ անանց դրոշմտուկ եւ անանց դրոշմ,,,,    գոյն գոյն գոյն գոյն 
ու բոյր տուին իրենց դաու բոյր տուին իրենց դաու բոյր տուին իրենց դաու բոյր տուին իրենց դարուն եւ հերուն եւ հերուն եւ հերուն եւ հետատատատագայ բոգայ բոգայ բոգայ բոլոր դալոր դալոր դալոր դարերերերերունրունրունրուն::::    Որոնք մեր Որոնք մեր Որոնք մեր Որոնք մեր 
լելելելեզուն արզուն արզուն արզուն արձաձաձաձանացնացնացնացնենենենելով եւ գիլով եւ գիլով եւ գիլով եւ գիրի ճամրի ճամրի ճամրի ճամբով բիւբով բիւբով բիւբով բիւրերերերեղացղացղացղացնենենենելով՝ պայլով՝ պայլով՝ պայլով՝ պայքաքաքաքարի րի րի րի 
զէնք ու միզէնք ու միզէնք ու միզէնք ու միաաաաւուուուորիչ հզօր շարիչ հզօր շարիչ հզօր շարիչ հզօր շաղախ պարղախ պարղախ պարղախ պարգեգեգեգեւեւեւեւեցին Հացին Հացին Հացին Հայույույույութեանթեանթեանթեան::::        

ԹարգԹարգԹարգԹարգմանմանմանմանչաց խիչաց խիչաց խիչաց խիզազազազախուխուխուխումը եւ նուամը եւ նուամը եւ նուամը եւ նուաճուճուճուճումը կը մնան յամը կը մնան յամը կը մնան յամը կը մնան յաւերժ ոււերժ ոււերժ ոււերժ ուսասասասա----
նենենենելի եւ օրիլի եւ օրիլի եւ օրիլի եւ օրինանանանակեկեկեկելիլիլիլի,,,,    եւ անոնց յիեւ անոնց յիեւ անոնց յիեւ անոնց յիշաշաշաշատատատատակը յակը յակը յակը յաւէտ օրհւէտ օրհւէտ օրհւէտ օրհնենենենելիլիլիլի::::        

ԱյԱյԱյԱյսօր աշասօր աշասօր աշասօր աշակերկերկերկերտուտուտուտութիւնն ու ութիւնն ու ութիւնն ու ութիւնն ու ուսուցսուցսուցսուցչչչչուուուութիւնը կորսնթիւնը կորսնթիւնը կորսնթիւնը կորսնցուցուցուցուցեր են իրենց ցեր են իրենց ցեր են իրենց ցեր են իրենց 
որակն ու բարձորակն ու բարձորակն ու բարձորակն ու բարձրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    յեյեյեյեղաղաղաղափոփոփոփոխախախախական անկան անկան անկան անուաուաուաուանունունունումը շամը շամը շամը շահահահահաբեր դիբեր դիբեր դիբեր դի----
մակ դարմակ դարմակ դարմակ դարձեր է մաձեր է մաձեր է մաձեր է մակակակակաբոյծ բախբոյծ բախբոյծ բախբոյծ բախտախնդտախնդտախնդտախնդրուրուրուրութեանթեանթեանթեան,,,,    նոնոնոնորարարարարարարարարուրուրուրութիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը 
շփոթշփոթշփոթշփոթուի աճուի աճուի աճուի աճպապապապարարարարարուրուրուրութեան եւ անթեան եւ անթեան եւ անթեան եւ անճաճաճաճարակ ներրակ ներրակ ներրակ ներկակակակարարարարարուրուրուրութեան հետթեան հետթեան հետթեան հետ::::        

ՄինչՄինչՄինչՄինչդեռ՝ Հայ կեանդեռ՝ Հայ կեանդեռ՝ Հայ կեանդեռ՝ Հայ կեանքը պէքը պէքը պէքը պէտք ուտք ուտք ուտք ունի ճշմանի ճշմանի ճշմանի ճշմարիտ նորիտ նորիտ նորիտ նորուրուրուրութեանթեանթեանթեան,,,,    եւ ատոր եւ ատոր եւ ատոր եւ ատոր 
հահահահամար պէտք ումար պէտք ումար պէտք ումար պէտք ունի ճշմանի ճշմանի ճշմանի ճշմարիտ յերիտ յերիտ յերիտ յեղաղաղաղափոփոփոփոխախախախականկանկանկաննենենեներուրուրուրու::::    Պէտք ուՊէտք ուՊէտք ուՊէտք ունի լոյնի լոյնի լոյնի լոյսին սին սին սին 
ու ճշմարու ճշմարու ճշմարու ճշմարտուտուտուտութեան աշաթեան աշաթեան աշաթեան աշակերկերկերկերտած եւ հատած եւ հատած եւ հատած եւ հաւաւաւաւատատատատացած նոր ուցած նոր ուցած նոր ուցած նոր ուսուսուսուսուցիչցիչցիչցիչնենենեներուրուրուրու,,,,    
նոր թարգնոր թարգնոր թարգնոր թարգմամամամանիչնիչնիչնիչնենենեներուրուրուրու,,,,    որոնք կաորոնք կաորոնք կաորոնք կարերերերենան ըննան ըննան ըննան ընդարդարդարդարմամամամացած Հայ միտցած Հայ միտցած Հայ միտցած Հայ միտքը քը քը քը 
վերսվերսվերսվերստին արթնտին արթնտին արթնտին արթնցցցցնել եւ լունել եւ լունել եւ լունել եւ լուսասասասաւուուուորելրելրելրել,,,,    որոնք կաորոնք կաորոնք կաորոնք կարերերերենան ժանան ժանան ժանան ժամամամամանանանանակի ոգին կի ոգին կի ոգին կի ոգին 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտատատատապէսպէսպէսպէս,,,,    ազազազազգագագագախօս լեխօս լեխօս լեխօս լեզուով թարգզուով թարգզուով թարգզուով թարգմամամամանել ամենել ամենել ամենել ամենօրնօրնօրնօրեայ մեր կեանեայ մեր կեանեայ մեր կեանեայ մեր կեան----
քին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ,,,,    այդ կեանայդ կեանայդ կեանայդ կեանքը նոքը նոքը նոքը նորորորորովի յեվի յեվի յեվի յեղաշրղաշրղաշրղաշրջեջեջեջելուլուլուլու,,,,    յեյեյեյեղաղաղաղափոփոփոփոխեխեխեխելուլուլուլու,,,,    նոր ժանոր ժանոր ժանոր ժամամամամա----
նանանանակին հակին հակին հակին համամամամապապապապատաստաստաստասխան նոր՝ բայց ճշմախան նոր՝ բայց ճշմախան նոր՝ բայց ճշմախան նոր՝ բայց ճշմարիրիրիրի´́́́տ դիտ դիտ դիտ դիմամամամագիծ մը տագիծ մը տագիծ մը տագիծ մը տալու լու լու լու 
անորանորանորանոր,,,,    եւ շաեւ շաեւ շաեւ շաղաղաղաղախիչ նոր ու հզօր հրաշխիչ նոր ու հզօր հրաշխիչ նոր ու հզօր հրաշխիչ նոր ու հզօր հրաշքով մը վերսքով մը վերսքով մը վերսքով մը վերստին միտին միտին միտին միաաաաւուուուորերերերելու Հալու Հալու Հալու Հա----
յույույույութեան կոթեան կոթեան կոթեան կոտոտոտոտորակրակրակրակեալ հատեալ հատեալ հատեալ հատուածուածուածուածնենենեներըրըրըրը::::        
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ԿԵԱՆՔԸ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՄԲ Է ԿԵԱՆՔԿԵԱՆՔԸ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՄԲ Է ԿԵԱՆՔԿԵԱՆՔԸ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՄԲ Է ԿԵԱՆՔԿԵԱՆՔԸ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՄԲ Է ԿԵԱՆՔ    

    
,,,,Զայս գրեԶայս գրեԶայս գրեԶայս գրեցի ձեզ, զի գիցի ձեզ, զի գիցի ձեզ, զի գիցի ձեզ, զի գիտաստաստաստասջիք եթէ կեանս ջիք եթէ կեանս ջիք եթէ կեանս ջիք եթէ կեանս 

յայայայաւիւիւիւիտետետետենանանանականս ուկանս ուկանս ուկանս ունիքնիքնիքնիք» » » »                     ((((Ա.Յհ 5.13)Ա.Յհ 5.13)Ա.Յհ 5.13)Ա.Յհ 5.13)    
,,,,ԱսիԱսիԱսիԱսիկա գրեկա գրեկա գրեկա գրեցի ձեցի ձեցի ձեցի ձեզի, որզի, որզի, որզի, որպէսպէսպէսպէսզի գիզի գիզի գիզի գիտակտակտակտակցիք ցիք ցիք ցիք 

թէ յաթէ յաթէ յաթէ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանք ուկան կեանք ուկան կեանք ուկան կեանք ունիքնիքնիքնիք»»»»::::    
    
ԱյսԱյսԱյսԱյսպէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’ըսէ Յովըսէ Յովըսէ Յովըսէ Յովհանհանհանհաննէս Առաքնէս Առաքնէս Առաքնէս Առաքեալ իր Ընդեալ իր Ընդեալ իր Ընդեալ իր Ընդհանհանհանհանրարարարական Առական Առական Առական Առաջին ջին ջին ջին 

նանանանամամամամակին մէջ, ուր, իրեն յակին մէջ, ուր, իրեն յակին մէջ, ուր, իրեն յակին մէջ, ուր, իրեն յատուկ մտատուկ մտատուկ մտատուկ մտահահահահայեյեյեյեցոցոցոցողաղաղաղական գետկան գետկան գետկան գետնի վրայ դինի վրայ դինի վրայ դինի վրայ դի----
տետետետելով Քրիսլով Քրիսլով Քրիսլով Քրիստոտոտոտոսով տրուած կեանսով տրուած կեանսով տրուած կեանսով տրուած կեանքի աւեքի աւեքի աւեքի աւետիսն ու քրիստիսն ու քրիստիսն ու քրիստիսն ու քրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեային յին յին յին 
կեանկեանկեանկեանքը եւ այս քը եւ այս քը եւ այս քը եւ այս երերերերկուկուկուկուքին փոխքին փոխքին փոխքին փոխ----յայայայարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութիւնը, զՔրիսթիւնը, զՔրիսթիւնը, զՔրիսթիւնը, զՔրիստոս կը դնէ տոս կը դնէ տոս կը դնէ տոս կը դնէ 
մարդմարդմարդմարդկակակակային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքի կեդքի կեդքի կեդքի կեդրորորորոնը եւ կնը եւ կնը եւ կնը եւ կ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ.----    Առանց ՔրիսԱռանց ՔրիսԱռանց ՔրիսԱռանց Քրիստոտոտոտոսի կեանք սի կեանք սի կեանք սի կեանք 
չկայչկայչկայչկայ::::    ԱստԱստԱստԱստուած իր Միուած իր Միուած իր Միուած իր Միաաաածին Ործին Ործին Ործին Որդին ղրկեց որդին ղրկեց որդին ղրկեց որդին ղրկեց որպէսպէսպէսպէսզի մենք տեսզի մենք տեսզի մենք տեսզի մենք տեսնենք ու նենք ու նենք ու նենք ու 
հահահահաւաւաւաւատանք անոր եւ անով կեանք ուտանք անոր եւ անով կեանք ուտանք անոր եւ անով կեանք ուտանք անոր եւ անով կեանք ունենենենենանքնանքնանքնանք::::    Եւ իր նաԵւ իր նաԵւ իր նաԵւ իր նամամամամակը բակը բակը բակը բացատցատցատցատ----
րուրուրուրութեամթեամթեամթեամբ լեցբ լեցբ լեցբ լեցնենենենելէ ետք, եզլէ ետք, եզլէ ետք, եզլէ ետք, եզրարարարակակակակացուցուցուցութեան մէջ կը շեշթեան մէջ կը շեշթեան մէջ կը շեշթեան մէջ կը շեշտէ. տէ. տէ. տէ. ,,,,ԱսիԱսիԱսիԱսիկա գրեկա գրեկա գրեկա գրեցի ցի ցի ցի 
ձեձեձեձեզի, որզի, որզի, որզի, որպէսպէսպէսպէսզի գիզի գիզի գիզի գիտակտակտակտակցիք թէ յացիք թէ յացիք թէ յացիք թէ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքը ուքը ուքը ուքը ունիքնիքնիքնիք»»»»::::    

Այս խօսԱյս խօսԱյս խօսԱյս խօսքը մեքը մեքը մեքը մեզի մտազի մտազի մտազի մտածել կու տայ երեծել կու տայ երեծել կու տայ երեծել կու տայ երեւոյւոյւոյւոյթի մը մաթի մը մաթի մը մաթի մը մասին, որ յասին, որ յասին, որ յասին, որ յաճախ ճախ ճախ ճախ 
մեր կեանմեր կեանմեր կեանմեր կեանքը կը յատքը կը յատքը կը յատքը կը յատկանկանկանկանշէ.շէ.շէ.շէ.----    մենք շատ առիթ չենք ումենք շատ առիթ չենք ումենք շատ առիթ չենք ումենք շատ առիթ չենք ունենենենենար եւ մենար եւ մենար եւ մենար եւ մենք մենք մենք մենք մե----
զի հազի հազի հազի համար առիթմար առիթմար առիթմար առիթներ չենք ստեղներ չենք ստեղներ չենք ստեղներ չենք ստեղծեր կեծեր կեծեր կեծեր կենանանանալու եւ մտալու եւ մտալու եւ մտալու եւ մտածեծեծեծելուլուլուլու::::    ԿԿԿԿ’’’’ապապապապրինք րինք րինք րինք 
կեանկեանկեանկեանքը. մեր կեանքը. մեր կեանքը. մեր կեանքը. մեր կեանքը կքը կքը կքը կ’’’’անցանցանցանցնինինինի::::    Բայց չենք անդԲայց չենք անդԲայց չենք անդԲայց չենք անդրարարարադառդառդառդառնար ու չենք նար ու չենք նար ու չենք նար ու չենք 
մտամտամտամտածեր մեր կեանծեր մեր կեանծեր մեր կեանծեր մեր կեանքին մաքին մաքին մաքին մասին, եւ հեսին, եւ հեսին, եւ հեսին, եւ հետետետետեւաւաւաւաբար չենք գիբար չենք գիբար չենք գիբար չենք գիտակտակտակտակցիր մեր ցիր մեր ցիր մեր ցիր մեր 
կեանկեանկեանկեանքըքըքըքը::::    ՄինչՄինչՄինչՄինչդեռ անդդեռ անդդեռ անդդեռ անդրարարարադարձն ու մտադարձն ու մտադարձն ու մտադարձն ու մտածեծեծեծելը առիթ պիլը առիթ պիլը առիթ պիլը առիթ պիտտտտի տաի տաի տաի տային տեսյին տեսյին տեսյին տես----
նենենենելու կեանլու կեանլու կեանլու կեանքին գեքին գեքին գեքին գեղեղեղեղեցիկ կողցիկ կողցիկ կողցիկ կողմը, հրամը, հրամը, հրամը, հրաշաշաշաշալի հանլի հանլի հանլի հանգագագագամանմանմանմանքը, անոր աստքը, անոր աստքը, անոր աստքը, անոր աստ----
ուաուաուաուածածածածատուր բատուր բատուր բատուր բացացացացառիկ բնոյռիկ բնոյռիկ բնոյռիկ բնոյթըթըթըթը::::    

Եթէ պահ մը մտաԵթէ պահ մը մտաԵթէ պահ մը մտաԵթէ պահ մը մտածենք թէ կեանծենք թէ կեանծենք թէ կեանծենք թէ կեանքը, ապքը, ապքը, ապքը, ապրերերերելու իրալու իրալու իրալու իրակակակականունունունութիւնը ինքթիւնը ինքթիւնը ինքթիւնը ինք----
նին, եւ աշնին, եւ աշնին, եւ աշնին, եւ աշխարխարխարխարհի վրայ կեանհի վրայ կեանհի վրայ կեանհի վրայ կեանքը կազքը կազքը կազքը կազմող ու յատմող ու յատմող ու յատմող ու յատկանկանկանկանշող բոշող բոշող բոշող բոլոր երելոր երելոր երելոր երեւոյթւոյթւոյթւոյթ----
նենենեները իրը իրը իրը ի՜՜՜՜նչնչնչնչպիպիպիպիսի հրասի հրասի հրասի հրաշաշաշաշալիք մը կը կազլիք մը կը կազլիք մը կը կազլիք մը կը կազմեն, եթէ դիմեն, եթէ դիմեն, եթէ դիմեն, եթէ դիտենք մարդտենք մարդտենք մարդտենք մարդկակակակային յին յին յին 
կեանկեանկեանկեանքը իր ծնունքը իր ծնունքը իր ծնունքը իր ծնունդով ու աճուդով ու աճուդով ու աճուդով ու աճումով, կենմով, կենմով, կենմով, կենդադադադանանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքը եւ բուքը եւ բուքը եւ բուքը եւ բուսասասասական կան կան կան 
աշաշաշաշխարխարխարխարհը իրենց մանհը իրենց մանհը իրենց մանհը իրենց մանրարարարամասմասմասմասնունունունութեանց մէջ եւ մտաթեանց մէջ եւ մտաթեանց մէջ եւ մտաթեանց մէջ եւ մտածենք, անոնցծենք, անոնցծենք, անոնցծենք, անոնցմէ իւմէ իւմէ իւմէ իւ----
րարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւրը իր ամրը իր ամրը իր ամրը իր ամբողջ լեբողջ լեբողջ լեբողջ լեցուցուցուցունունունունութեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիտի խօտի խօտի խօտի խօսի կեանսի կեանսի կեանսի կեանքի իսքի իսքի իսքի իսկ կ կ կ 
հրաշհրաշհրաշհրաշքին մաքին մաքին մաքին մասինսինսինսին::::    ՅաՅաՅաՅաճախ կճախ կճախ կճախ կ’’’’անցանցանցանցնինք այս բոնինք այս բոնինք այս բոնինք այս բոլոլոլոլորին կողրին կողրին կողրին կողքէն, մեր կեանքէն, մեր կեանքէն, մեր կեանքէն, մեր կեան----
քին իսկ քոքին իսկ քոքին իսկ քոքին իսկ քովէն կվէն կվէն կվէն կ’’’’անցանցանցանցնինք եւ չենք մտանինք եւ չենք մտանինք եւ չենք մտանինք եւ չենք մտածեր մեծեր մեծեր մեծեր մեզի տրուած, մեզի տրուած, մեզի տրուած, մեզի տրուած, մեզի զի զի զի 
վստահվստահվստահվստահուած այդ գանուած այդ գանուած այդ գանուած այդ գանձին, այդ հարսձին, այդ հարսձին, այդ հարսձին, այդ հարստուտուտուտութեան, այդ հրաթեան, այդ հրաթեան, այդ հրաթեան, այդ հրաշաշաշաշալիլիլիլիքին մաքին մաքին մաքին մա----
սինսինսինսին::::    ՄինչՄինչՄինչՄինչդեռ, եթէ մտադեռ, եթէ մտադեռ, եթէ մտադեռ, եթէ մտածենք ու գիծենք ու գիծենք ու գիծենք ու գիտակտակտակտակցինք՝ այդ գանձն ու հրացինք՝ այդ գանձն ու հրացինք՝ այդ գանձն ու հրացինք՝ այդ գանձն ու հրաշաշաշաշալիլիլիլիքը քը քը քը 
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կը բացկը բացկը բացկը բացուին մեր առուին մեր առուին մեր առուին մեր առջեւ եւ կը տեսջեւ եւ կը տեսջեւ եւ կը տեսջեւ եւ կը տեսնենք այն ամնենք այն ամնենք այն ամնենք այն ամբողջ միտքն ու գեբողջ միտքն ու գեբողջ միտքն ու գեբողջ միտքն ու գեղեցղեցղեցղեցկուկուկուկու----
թիւնը որ անոր մէջ պարթիւնը որ անոր մէջ պարթիւնը որ անոր մէջ պարթիւնը որ անոր մէջ պարփակփակփակփակուած էուած էուած էուած է::::    

ԳեԳեԳեԳեղեցղեցղեցղեցկուկուկուկութիւնը որթիւնը որթիւնը որթիւնը որքան որ գոյքան որ գոյքան որ գոյքան որ գոյնին ու գինին ու գինին ու գինին ու գիծին, ործին, ործին, ործին, որքան որ լոյքան որ լոյքան որ լոյքան որ լոյսին եւ սին եւ սին եւ սին եւ 
ստուեստուեստուեստուերին մէջ է, նոյնրին մէջ է, նոյնրին մէջ է, նոյնրին մէջ է, նոյնքան նաքան նաքան նաքան նաեւ մեր մէջ, կեանեւ մեր մէջ, կեանեւ մեր մէջ, կեանեւ մեր մէջ, կեանքը յատքը յատքը յատքը յատկանըկանըկանըկանըշող շարժշող շարժշող շարժշող շարժ----
ման մէջ էման մէջ էման մէջ էման մէջ է::::    Առանց այդ շարԱռանց այդ շարԱռանց այդ շարԱռանց այդ շարժուժուժուժումին՝ գեմին՝ գեմին՝ գեմին՝ գեղեցղեցղեցղեցկուկուկուկութիւն ըսթիւն ըսթիւն ըսթիւն ըսուած բաուած բաուած բաուած բանը գոնը գոնը գոնը գոյույույույու----
թիւն չի կրնար ութիւն չի կրնար ութիւն չի կրնար ութիւն չի կրնար ունենենենենալ, որովնալ, որովնալ, որովնալ, որովհեհեհեհետեւ գետեւ գետեւ գետեւ գեղեցղեցղեցղեցկուկուկուկութիւնը ընթիւնը ընթիւնը ընթիւնը ընթացթացթացթացքին, լիքին, լիքին, լիքին, լինենենենե----
լուլուլուլութեան մէջն է. եւ հոն ուր լիթեան մէջն է. եւ հոն ուր լիթեան մէջն է. եւ հոն ուր լիթեան մէջն է. եւ հոն ուր լինենենենելուլուլուլութիւն չըթիւն չըթիւն չըթիւն չը----կայ, հոն ուր մեկայ, հոն ուր մեկայ, հոն ուր մեկայ, հոն ուր մեռեռեռեռելուլուլուլութիւն է՝ թիւն է՝ թիւն է՝ թիւն է՝ 
այնայնայնայնտեղ կեանտեղ կեանտեղ կեանտեղ կեանքի գեքի գեքի գեքի գեղեցղեցղեցղեցկուկուկուկութիւն չկայթիւն չկայթիւն չկայթիւն չկայ::::    Եւ կեանԵւ կեանԵւ կեանԵւ կեանքը ինք տեքը ինք տեքը ինք տեքը ինք տեւաւաւաւական ընկան ընկան ընկան ըն----
թացք ու տեթացք ու տեթացք ու տեթացք ու տեւաւաւաւական լիկան լիկան լիկան լինենենենելուլուլուլութիւն էթիւն էթիւն էթիւն է::::    

Այդ ընԱյդ ընԱյդ ընԱյդ ընթացթացթացթացքին վրայ եթէ երքին վրայ եթէ երքին վրայ եթէ երքին վրայ եթէ երբեմն կանգ առբեմն կանգ առբեմն կանգ առբեմն կանգ առնենենենելով մտալով մտալով մտալով մտածենք մեր ծենք մեր ծենք մեր ծենք մեր 
կեանկեանկեանկեանքի իւքի իւքի իւքի իւրարարարաքանքանքանքանչիւր երեչիւր երեչիւր երեչիւր երեսին մասին մասին մասին մասին, եթէ, օրիսին, եթէ, օրիսին, եթէ, օրիսին, եթէ, օրինակ, փորնակ, փորնակ, փորնակ, փորձի հաձի հաձի հաձի համար սա մար սա մար սա մար սա 
պապապապահուն կեհուն կեհուն կեհուն կենանք եւ մտանանք եւ մտանանք եւ մտանանք եւ մտածենք թէ՝ ի՞նչ արարծենք թէ՝ ի՞նչ արարծենք թէ՝ ի՞նչ արարծենք թէ՝ ի՞նչ արարքի վրայ ենք, ի՞նչ կքի վրայ ենք, ի՞նչ կքի վրայ ենք, ի՞նչ կքի վրայ ենք, ի՞նչ կ’’’’ընենք ընենք ընենք ընենք 
եեեեւ ինւ ինւ ինւ ինչո՞ւ կչո՞ւ կչո՞ւ կչո՞ւ կ’’’’ընենք, ի՞նչն է որ կը պայընենք, ի՞նչն է որ կը պայընենք, ի՞նչն է որ կը պայընենք, ի՞նչն է որ կը պայմամամամանանանանաւուուուորէ մեր արարրէ մեր արարրէ մեր արարրէ մեր արարքը, ի՞նչն է որ քը, ի՞նչն է որ քը, ի՞նչն է որ քը, ի՞նչն է որ 
կը պայկը պայկը պայկը պայմամամամանանանանաւուուուորէ մեր քայրէ մեր քայրէ մեր քայրէ մեր քայլելելելերը, բնարը, բնարը, բնարը, բնակակակականանանանաբար նաբար նաբար նաբար նաեւ կեւ կեւ կեւ կ’’’’անցանցանցանցնինք հարցնինք հարցնինք հարցնինք հարց----
նենենենելու՝ թէ ինլու՝ թէ ինլու՝ թէ ինլու՝ թէ ինչո՞ւ կչո՞ւ կչո՞ւ կչո՞ւ կ’’’’ապապապապրինք, ինրինք, ինրինք, ինրինք, ինչո՞ւ կը շարչո՞ւ կը շարչո՞ւ կը շարչո՞ւ կը շարժինք, ինժինք, ինժինք, ինժինք, ինչո՞ւ կչո՞ւ կչո՞ւ կչո՞ւ կ’’’’ընենք. ուրընենք. ուրընենք. ուրընենք. ուրկէ՞ կէ՞ կէ՞ կէ՞ 
կու գանք, ի՞նչ է նպակու գանք, ի՞նչ է նպակու գանք, ի՞նչ է նպակու գանք, ի՞նչ է նպատատատատակը եւ ի՞նչ է կը եւ ի՞նչ է կը եւ ի՞նչ է կը եւ ի՞նչ է իմասիմասիմասիմաստը այս բոտը այս բոտը այս բոտը այս բոլոլոլոլորին, եւ ի վերրին, եւ ի վերրին, եւ ի վերրին, եւ ի վերջոյ ջոյ ջոյ ջոյ 
այս բոայս բոայս բոայս բոլոլոլոլորը, կեանրը, կեանրը, կեանրը, կեանքը ինք, մեզ ո՞ւր կքը ինք, մեզ ո՞ւր կքը ինք, մեզ ո՞ւր կքը ինք, մեզ ո՞ւր կ’’’’առաջառաջառաջառաջնորնորնորնորդենդենդենդեն::::    Այլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսքով, կքով, կքով, կքով, կ’’’’ըսկըսկըսկըսկ----
սինք մեր գոսինք մեր գոսինք մեր գոսինք մեր գոյույույույութեան իմասթեան իմասթեան իմասթեան իմաստը փնտռել եւ կը փորտը փնտռել եւ կը փորտը փնտռել եւ կը փորտը փնտռել եւ կը փորձենք կեանձենք կեանձենք կեանձենք կեանքի մէջ մեր քի մէջ մեր քի մէջ մեր քի մէջ մեր 
տետետետեղը եւ մեղը եւ մեղը եւ մեղը եւ մեզի սահզի սահզի սահզի սահմանմանմանմանուած դեուած դեուած դեուած դերը հասկրը հասկրը հասկրը հասկնալնալնալնալ::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ, ոետեւ, ոետեւ, ոետեւ, ոեւէ գուէ գուէ գուէ գոյույույույու----
թիւն իմասթիւն իմասթիւն իմասթիւն իմաստատատատալից եւ իմասլից եւ իմասլից եւ իմասլից եւ իմաստատատատաւորւորւորւորուած կուած կուած կուած կ’’’’ըլըլըլըլլայ՝ երբ գիլայ՝ երբ գիլայ՝ երբ գիլայ՝ երբ գիտակտակտակտակցի իր դեցի իր դեցի իր դեցի իր դերին րին րին րին 
եւ իր դեեւ իր դեեւ իր դեեւ իր դերին մէջ ըլրին մէջ ըլրին մէջ ըլրին մէջ ըլլայլայլայլայ::::    ՄարդՄարդՄարդՄարդկակակակային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքը մասքը մասքը մասքը մասնանանանաւուուուորարարարապէս, ի տարպէս, ի տարպէս, ի տարպէս, ի տար----
բեբեբեբերուրուրուրութիւն բնութիւն բնութիւն բնութիւն բնութեան եւ աշթեան եւ աշթեան եւ աշթեան եւ աշխարխարխարխարհի միւս կենհի միւս կենհի միւս կենհի միւս կենդադադադանունունունութեանց, կը յատթեանց, կը յատթեանց, կը յատթեանց, կը յատ----
կանշկանշկանշկանշուի իր գիուի իր գիուի իր գիուի իր գիտակտակտակտակցուցուցուցութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    Եւ գիԵւ գիԵւ գիԵւ գիտատատատակից մարդն է, գիկից մարդն է, գիկից մարդն է, գիկից մարդն է, գիտատատատակից կից կից կից 
կկկկեաեաեաեա´́́́նքն է մինքն է մինքն է մինքն է մի----այն, որ իսայն, որ իսայն, որ իսայն, որ իսկակակակական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքը կը դառքը կը դառքը կը դառքը կը դառնայնայնայնայ::::    Եւ, ահա, ԱռաքԵւ, ահա, ԱռաքԵւ, ահա, ԱռաքԵւ, ահա, Առաք----
եաեաեաեալը կը հրալը կը հրալը կը հրալը կը հրաւիւիւիւիրէ որ մենք գիրէ որ մենք գիրէ որ մենք գիրէ որ մենք գիտակտակտակտակցինք թէ կեանք մը ուցինք թէ կեանք մը ուցինք թէ կեանք մը ուցինք թէ կեանք մը ունինքնինքնինքնինք::::    Կեանք մը, Կեանք մը, Կեանք մը, Կեանք մը, 
որ ոոր ոոր ոոր ո´́́́չ միայն այս աշչ միայն այս աշչ միայն այս աշչ միայն այս աշխարխարխարխարհով պայհով պայհով պայհով պայմամամամանանանանաւոր է, այլ այս աշւոր է, այլ այս աշւոր է, այլ այս աշւոր է, այլ այս աշխարխարխարխարհէն անհէն անհէն անհէն ան----
դին կդին կդին կդին կ’’’’երերերերթայթայթայթայ::::    Բայց անԲայց անԲայց անԲայց անդին հասդին հասդին հասդին հասնենենենելու հալու հալու հալու համար՝ նախ այսմար՝ նախ այսմար՝ նախ այսմար՝ նախ այստետետետե´́́́ղ ինքղ ինքղ ինքղ ինքզինք զինք զինք զինք 
պէտք է ըլպէտք է ըլպէտք է ըլպէտք է ըլլայլայլայլայ::::    Այս գիԱյս գիԱյս գիԱյս գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունենենենեցող եւ այդ գիցող եւ այդ գիցող եւ այդ գիցող եւ այդ գիտակտակտակտակցուցուցուցութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
վավավավարուող մարրուող մարրուող մարրուող մարդը ոդը ոդը ոդը ո´́́́չ միայն իր կեանչ միայն իր կեանչ միայն իր կեանչ միայն իր կեանքը իմասքը իմասքը իմասքը իմաստատատատաւորւորւորւորուած կը գտնէ, այուած կը գտնէ, այուած կը գտնէ, այուած կը գտնէ, այ----
լեւ կեանլեւ կեանլեւ կեանլեւ կեանքի մէջ հաքի մէջ հաքի մէջ հաքի մէջ հաճոյք եւ գոճոյք եւ գոճոյք եւ գոճոյք եւ գոհուհուհուհունանանանակուկուկուկութիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’ուուուունենենենենայ, որովնայ, որովնայ, որովնայ, որովհեհեհեհետեւ իր տեւ իր տեւ իր տեւ իր 
ամէն մէկ քայամէն մէկ քայամէն մէկ քայամէն մէկ քայլին հալին հալին հալին համար կը գիմար կը գիմար կը գիմար կը գիտակտակտակտակցի թէ գիցի թէ գիցի թէ գիցի թէ գիտակտակտակտակցացացացաբար կը շարբար կը շարբար կը շարբար կը շարժի, կը ժի, կը ժի, կը ժի, կը 
գիգիգիգիտակտակտակտակցի թէ պացի թէ պացի թէ պացի թէ պատաստաստաստասխախախախանանանանատու ձետու ձետու ձետու ձեւով կը շարւով կը շարւով կը շարւով կը շարժի. գիժի. գիժի. գիժի. գիտէ թէ ինտէ թէ ինտէ թէ ինտէ թէ ինչոչոչոչո´́́́ւ կը ւ կը ւ կը ւ կը 
շարշարշարշարժի. իր բոժի. իր բոժի. իր բոժի. իր բոլոր արարքլոր արարքլոր արարքլոր արարքնենենեներուն մղուրուն մղուրուն մղուրուն մղումը իր մէջ կը տեսմը իր մէջ կը տեսմը իր մէջ կը տեսմը իր մէջ կը տեսնէ, իր գինէ, իր գինէ, իր գինէ, իր գիտակտակտակտակ----
ցուցուցուցութեթեթեթենէն բղխած. կը գիտնէն բղխած. կը գիտնէն բղխած. կը գիտնէն բղխած. կը գիտնայ թէ ինչ որ կնայ թէ ինչ որ կնայ թէ ինչ որ կնայ թէ ինչ որ կ’’’’ընէ՝ իր կամընէ՝ իր կամընէ՝ իր կամընէ՝ իր կամքիքիքիքի´́́́ն որն որն որն որպէս պէս պէս պէս 
ծնունդ կծնունդ կծնունդ կծնունդ կ’’’’ընէ, ոընէ, ոընէ, ոընէ, ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ ակաակաակաակամայ, այլ կամայ, այլ կամայ, այլ կամայ, այլ կամամամամաւոր կերւոր կերւոր կերւոր կերպով. ոպով. ոպով. ոպով. ո´́́́չ թէ անչ թէ անչ թէ անչ թէ անգիգիգիգիտատատատա----
կից մղուկից մղուկից մղուկից մղումով մը, այլ գիմով մը, այլ գիմով մը, այլ գիմով մը, այլ գիտատատատակից մղուկից մղուկից մղուկից մղումով. ոմով. ոմով. ոմով. ո´́́́չ թէ ուչ թէ ուչ թէ ուչ թէ ուրիրիրիրիշին թեշին թեշին թեշին թելադլադլադլադրուրուրուրու----
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թեամբ, ութեամբ, ութեամբ, ութեամբ, ուրիրիրիրիշին գծած ու սահշին գծած ու սահշին գծած ու սահշին գծած ու սահմամամամանած կերնած կերնած կերնած կերպով, այլ այնպով, այլ այնպով, այլ այնպով, այլ այնպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս որ պէս որ պէս որ պէս որ 
իիիի´́́́նք կնք կնք կնք կ’’’’ուուուուզէ ապզէ ապզէ ապզէ ապրիլրիլրիլրիլ::::    Եւ երբ մարդ իր կեանԵւ երբ մարդ իր կեանԵւ երբ մարդ իր կեանԵւ երբ մարդ իր կեանքին մէջ իր կաքին մէջ իր կաքին մէջ իր կաքին մէջ իր կամեմեմեմեցոցոցոցողուղուղուղութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
կը դնէ, իր կամկը դնէ, իր կամկը դնէ, իր կամկը դնէ, իր կամքը եւ գիքը եւ գիքը եւ գիքը եւ գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնը կը դնէ, այն ատեն այդ կեանթիւնը կը դնէ, այն ատեն այդ կեանթիւնը կը դնէ, այն ատեն այդ կեանթիւնը կը դնէ, այն ատեն այդ կեանքը քը քը քը 
կը դադկը դադկը դադկը դադրի րի րի րի ,,,,ոեոեոեոեւէւէւէւէ» » » » կեանք ըլկեանք ըլկեանք ըլկեանք ըլլալալալալէ եւ կը դառլէ եւ կը դառլէ եւ կը դառլէ եւ կը դառնայ սենայ սենայ սենայ սեփափափափական, իրկան, իրկան, իրկան, իրմով, իր սեմով, իր սեմով, իր սեմով, իր սե----
փափափափական կամկան կամկան կամկան կամքով եւ ոյքով եւ ոյքով եւ ոյքով եւ ոյժեժեժեժերով իրարով իրարով իրարով իրագործգործգործգործուած կեանուած կեանուած կեանուած կեանքը, որով նաքը, որով նաքը, որով նաքը, որով նաեւ գոեւ գոեւ գոեւ գոհուհուհուհու----
նանանանակուկուկուկութեամբ եւ իմասթեամբ եւ իմասթեամբ եւ իմասթեամբ եւ իմաստով լեցտով լեցտով լեցտով լեցուած կեանուած կեանուած կեանուած կեանքը կը դառքը կը դառքը կը դառքը կը դառնայնայնայնայ::::    

ՄտաՄտաՄտաՄտածումծումծումծումնենենեներու այս շղթան մեզ կը հասցրու այս շղթան մեզ կը հասցրու այս շղթան մեզ կը հասցրու այս շղթան մեզ կը հասցնէ շատ կանէ շատ կանէ շատ կանէ շատ կարերերերեւոր եզւոր եզւոր եզւոր եզրարարարա----
կակակակացուցուցուցութեան մը, թէ մարթեան մը, թէ մարթեան մը, թէ մարթեան մը, թէ մարդու մը ապդու մը ապդու մը ապդու մը ապրած կեանրած կեանրած կեանրած կեանքը եթէ երքը եթէ երքը եթէ երքը եթէ երբեք ազատ բեք ազատ բեք ազատ բեք ազատ 
կեանկեանկեանկեանքը չէ՝ չիքը չէ՝ չիքը չէ՝ չիքը չէ՝ չի´́́́    կրնար գիկրնար գիկրնար գիկրնար գիտատատատակից եւ լեկից եւ լեկից եւ լեկից եւ լեցուն կեանցուն կեանցուն կեանցուն կեանքը ըլքը ըլքը ըլքը ըլլալլալլալլալ::::    Կեանք մը Կեանք մը Կեանք մը Կեանք մը 
աաաա´́́́յն ատեն միայն իսյն ատեն միայն իսյն ատեն միայն իսյն ատեն միայն իսկակակակապէս լեպէս լեպէս լեպէս լեցուն եւ գիցուն եւ գիցուն եւ գիցուն եւ գիտակցտակցտակցտակցուած, ամուած, ամուած, ամուած, ամբողբողբողբողջաջաջաջական կան կան կան 
կեանկեանկեանկեանքը կքը կքը կքը կ’’’’ըլըլըլըլլայ, երբ մարդ ինք ազալայ, երբ մարդ ինք ազալայ, երբ մարդ ինք ազալայ, երբ մարդ ինք ազատուտուտուտութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունենենենենայ ընտնայ ընտնայ ընտնայ ընտրերերերելուլուլուլու::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս եկաւ, ինչտոս եկաւ, ինչտոս եկաւ, ինչտոս եկաւ, ինչպէս առաքպէս առաքպէս առաքպէս առաքեաեաեաեալը կը յիլը կը յիլը կը յիլը կը յիշեցշեցշեցշեցնէ, որնէ, որնէ, որնէ, որպէսպէսպէսպէսզի մարզի մարզի մարզի մարդիկ դիկ դիկ դիկ 
կեանք ուկեանք ուկեանք ուկեանք ունենենենենան, գինան, գինան, գինան, գիտակտակտակտակցին թէ կեանք կցին թէ կեանք կցին թէ կեանք կցին թէ կեանք կ’’’’ուուուունենենենենան, ու գինան, ու գինան, ու գինան, ու գիտակտակտակտակցին նացին նացին նացին նաեւ եւ եւ եւ 
թէ Քրիսթէ Քրիսթէ Քրիսթէ Քրիստոս այդ կեանտոս այդ կեանտոս այդ կեանտոս այդ կեանքով իրենց ազաքով իրենց ազաքով իրենց ազաքով իրենց ազատուտուտուտութիւն մթիւն մթիւն մթիւն մը բեը բեը բեը բերաւրաւրաւրաւ::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
երբ մարերբ մարերբ մարերբ մարդիկ չուդիկ չուդիկ չուդիկ չունին ունին ունին ունին ուրիշ ընտրիշ ընտրիշ ընտրիշ ընտրուրուրուրութիւն, կը նշաթիւն, կը նշաթիւն, կը նշաթիւն, կը նշանանանանակէ թէ չուկէ թէ չուկէ թէ չուկէ թէ չունին ազանին ազանին ազանին ազա----
տուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւն::::    Մինչ ՔրիսՄինչ ՔրիսՄինչ ՔրիսՄինչ Քրիստոս այս կեանտոս այս կեանտոս այս կեանտոս այս կեանքի եւ յաքի եւ յաքի եւ յաքի եւ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի մաքի մաքի մաքի մա----
սին իր գիսին իր գիսին իր գիսին իր գիտուտուտուտութիւնը բեթիւնը բեթիւնը բեթիւնը բերերերերելով, մարլով, մարլով, մարլով, մարդուն զգադուն զգադուն զգադուն զգացուց թէ մարցուց թէ մարցուց թէ մարցուց թէ մարդը ինք կրնայ դը ինք կրնայ դը ինք կրնայ դը ինք կրնայ 
ընտընտընտընտրել կեանրել կեանրել կեանրել կեանքին եւ մահքին եւ մահքին եւ մահքին եւ մահուան մուան մուան մուան միիիիջեւ. թէ կրնայ ապջեւ. թէ կրնայ ապջեւ. թէ կրնայ ապջեւ. թէ կրնայ ապրիլ այնրիլ այնրիլ այնրիլ այնպէս՝ որ իր պէս՝ որ իր պէս՝ որ իր պէս՝ որ իր 
կեանկեանկեանկեանքը քը քը քը ,,,,կեանկեանկեանկեանքէ կեանք անքէ կեանք անքէ կեանք անքէ կեանք անցումցումցումցում» » » » ըլըլըլըլլայ, կամ այնլայ, կամ այնլայ, կամ այնլայ, կամ այնպէս՝ որ իր կեանպէս՝ որ իր կեանպէս՝ որ իր կեանպէս՝ որ իր կեանքը քը քը քը 
միայն այս աշմիայն այս աշմիայն այս աշմիայն այս աշխարխարխարխարհով սահհով սահհով սահհով սահմամամամանանանանափակփակփակփակուած եւ թէուած եւ թէուած եւ թէուած եւ թէ´́́́    ինքն իր մէջ խեղդինքն իր մէջ խեղդինքն իր մէջ խեղդինքն իր մէջ խեղդ----
ուած ու ինքն իրեն հաուած ու ինքն իրեն հաուած ու ինքն իրեն հաուած ու ինքն իրեն համար մեմար մեմար մեմար մեռած եւ թէռած եւ թէռած եւ թէռած եւ թէ´́́́    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ համար մեմար մեմար մեմար մեռած ռած ռած ռած 
կեանկեանկեանկեանքը ըլքը ըլքը ըլքը ըլլայլայլայլայ::::    

Այս ճշմԱյս ճշմԱյս ճշմԱյս ճշմարարարարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները, քրիսրը, քրիսրը, քրիսրը, քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի մաքի մաքի մաքի մասին բերսին բերսին բերսին բեր----
ուած այս ճշմարուած այս ճշմարուած այս ճշմարուած այս ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները որրը որրը որրը որքան անքան անքան անքան անհատ մարհատ մարհատ մարհատ մարդու կեանդու կեանդու կեանդու կեանքին մէջ եւ քին մէջ եւ քին մէջ եւ քին մէջ եւ 
անանանանհատ մարհատ մարհատ մարհատ մարդուն կեանդուն կեանդուն կեանդուն կեանքին հաքին հաքին հաքին համար ճշմարմար ճշմարմար ճշմարմար ճշմարտուտուտուտութիւն են, նոյնթիւն են, նոյնթիւն են, նոյնթիւն են, նոյնքան նաքան նաքան նաքան նաեւ եւ եւ եւ 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւն են բոթիւն են բոթիւն են բոթիւն են բոլոր ազլոր ազլոր ազլոր ազգեգեգեգերու հարու հարու հարու հաւաւաւաւաքաքաքաքական եւ ընդկան եւ ընդկան եւ ընդկան եւ ընդհանհանհանհանրարարարական կան կան կան 
կկկկեանեանեանեանքին հաքին հաքին հաքին համարմարմարմար::::    Մեր հաՄեր հաՄեր հաՄեր հաւաւաւաւաքաքաքաքական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքին մէջ ալ մենք առիթքին մէջ ալ մենք առիթքին մէջ ալ մենք առիթքին մէջ ալ մենք առիթներ ներ ներ ներ 
չենք ստեղչենք ստեղչենք ստեղչենք ստեղծեր մենք մեծեր մենք մեծեր մենք մեծեր մենք մեզի՝ մտազի՝ մտազի՝ մտազի՝ մտածեծեծեծելու եւ գիլու եւ գիլու եւ գիլու եւ գիտակտակտակտակցեցեցեցելու հալու հալու հալու համար թէ ոմար թէ ոմար թէ ոմար թէ ո´́́́րրրրքան քան քան քան 
հրահրահրահրաշաշաշաշալի կրնայ ըլլի կրնայ ըլլի կրնայ ըլլի կրնայ ըլլալ մեր կեանլալ մեր կեանլալ մեր կեանլալ մեր կեանքը եթէքը եթէքը եթէքը եթէ    երերերերբեք զայն մեր ձեռբեք զայն մեր ձեռբեք զայն մեր ձեռբեք զայն մեր ձեռքով շիքով շիքով շիքով շինենք, նենք, նենք, նենք, 
որորորորքան գեքան գեքան գեքան գեղեղեղեղեցիկ կցիկ կցիկ կցիկ կ’’’’ըլըլըլըլլայ կեանլայ կեանլայ կեանլայ կեանքը եթէ երքը եթէ երքը եթէ երքը եթէ երբեք զայնբեք զայնբեք զայնբեք զայն    լեցլեցլեցլեցնենք, ոնենք, ոնենք, ոնենք, ո´́́́չ թէ ակաչ թէ ակաչ թէ ակաչ թէ ակա----
մայ կերմայ կերմայ կերմայ կերպով ապպով ապպով ապպով ապրերերերելով, այլ կալով, այլ կալով, այլ կալով, այլ կամամամամաւոր եւ գիւոր եւ գիւոր եւ գիւոր եւ գիտատատատակից կերկից կերկից կերկից կերպով ապպով ապպով ապպով ապրերերերելով լով լով լով 
այդ կեանայդ կեանայդ կեանայդ կեանքը, որքը, որքը, որքը, որքան լեքան լեքան լեքան լեցուն եւ իմասցուն եւ իմասցուն եւ իմասցուն եւ իմաստատատատաւորւորւորւորուած կրնայ ըլուած կրնայ ըլուած կրնայ ըլուած կրնայ ըլլալ մեր լալ մեր լալ մեր լալ մեր 
կեանկեանկեանկեանքը, եթէ երքը, եթէ երքը, եթէ երքը, եթէ երբեք տեսբեք տեսբեք տեսբեք տեսնենք մեր հանենք մեր հանենք մեր հանենք մեր հաւաւաւաւաքաքաքաքական դեկան դեկան դեկան դերը կեանրը կեանրը կեանրը կեանքի մէջ, տեսքի մէջ, տեսքի մէջ, տեսքի մէջ, տես----
նենք մեր ընդնենք մեր ընդնենք մեր ընդնենք մեր ընդհանհանհանհանրարարարական նպական նպական նպական նպատատատատակկկկը կեանը կեանը կեանը կեանքի մէջ, եւ այդ նպաքի մէջ, եւ այդ նպաքի մէջ, եւ այդ նպաքի մէջ, եւ այդ նպատատատատակին կին կին կին 
առաջառաջառաջառաջնորնորնորնորդուդուդուդութեամբ ապթեամբ ապթեամբ ապթեամբ ապրինք ազրինք ազրինք ազրինք ազգագագագային մեր կեանյին մեր կեանյին մեր կեանյին մեր կեանքըքըքըքը::::    
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ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , պէտք է երպէտք է երպէտք է երպէտք է երբեմն կեբեմն կեբեմն կեբեմն կենալ եւ մտանալ եւ մտանալ եւ մտանալ եւ մտածել. հարցծել. հարցծել. հարցծել. հարցնել բոնել բոնել բոնել բոլոր այդ լոր այդ լոր այդ լոր այդ 
ԻնչունեԻնչունեԻնչունեԻնչուները եւ ինչրը եւ ինչրը եւ ինչրը եւ ինչպէսպէսպէսպէսնենենեները կեանրը կեանրը կեանրը կեանքի մաքի մաքի մաքի մասին, այս անսին, այս անսին, այս անսին, այս անգամ ընդգամ ընդգամ ընդգամ ընդհանհանհանհանրարարարական կան կան կան 
մեր կեանմեր կեանմեր կեանմեր կեանքի մաքի մաքի մաքի մասին, եւ այն ատեն շատ մը պասին, եւ այն ատեն շատ մը պասին, եւ այն ատեն շատ մը պասին, եւ այն ատեն շատ մը պատտտտասասասասխանխանխանխաններ կը տրուին ներ կը տրուին ներ կը տրուին ներ կը տրուին 
մեմեմեմեզի, մեր մտքին կը հանզի, մեր մտքին կը հանզի, մեր մտքին կը հանզի, մեր մտքին կը հանդիդիդիդիպին շատ մը ճշմարպին շատ մը ճշմարպին շատ մը ճշմարպին շատ մը ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւններ, որոնք մեր ներ, որոնք մեր ներ, որոնք մեր ներ, որոնք մեր 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդի կեանդի կեանդի կեանդի կեանքին առաջքին առաջքին առաջքին առաջնորդ պէտք է ըլնորդ պէտք է ըլնորդ պէտք է ըլնորդ պէտք է ըլլանլանլանլան::::    Քննել թէ ուրՔննել թէ ուրՔննել թէ ուրՔննել թէ ուրկէ՞ կու կէ՞ կու կէ՞ կու կէ՞ կու 
գայ մեր կեանգայ մեր կեանգայ մեր կեանգայ մեր կեանքը. քննել թէ ի՞նչքը. քննել թէ ի՞նչքը. քննել թէ ի՞նչքը. քննել թէ ի՞նչպէս կպէս կպէս կպէս կ’’’’ըլըլըլըլլայ մեր կեանլայ մեր կեանլայ մեր կեանլայ մեր կեանքը. թէ որքը. թէ որքը. թէ որքը. թէ որմէ՞ կամէ՞ կամէ՞ կամէ՞ կա----
խում ուխում ուխում ուխում ունի եւ որնի եւ որնի եւ որնի եւ որմէ՞ կամէ՞ կամէ՞ կամէ՞ կախումխումխումխում    կրնայ ուկրնայ ուկրնայ ուկրնայ ունենենենենալ մեր կեաննալ մեր կեաննալ մեր կեաննալ մեր կեանքը. եւ քննել թէ քը. եւ քննել թէ քը. եւ քննել թէ քը. եւ քննել թէ 
ի՞նչ բան կրնայ մեր կեանի՞նչ բան կրնայ մեր կեանի՞նչ բան կրնայ մեր կեանի՞նչ բան կրնայ մեր կեանքը լեցքը լեցքը լեցքը լեցնել՝ ոնել՝ ոնել՝ ոնել՝ ո´́́́չ միայն այչ միայն այչ միայն այչ միայն այսօրսօրսօրսօրուան մեր ապուան մեր ապուան մեր ապուան մեր ապրերերերե----
լուն հալուն հալուն հալուն համար, այլ մամար, այլ մամար, այլ մամար, այլ մանանանանաւանդ մեր կեանւանդ մեր կեանւանդ մեր կեանւանդ մեր կեանքի յաքի յաքի յաքի յաւիւիւիւիտետետետենանանանակակակականացնացնացնացման համան համան համան հա----
մարմարմարմար::::    Այն ատեն կրնանք գտնել մեր կեանԱյն ատեն կրնանք գտնել մեր կեանԱյն ատեն կրնանք գտնել մեր կեանԱյն ատեն կրնանք գտնել մեր կեանքի իսքի իսքի իսքի իսկակակակական գաղտկան գաղտկան գաղտկան գաղտնինինինիքըքըքըքը::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս եկաւ որտոս եկաւ որտոս եկաւ որտոս եկաւ որ    մենք այդ հարմենք այդ հարմենք այդ հարմենք այդ հարցադցադցադցադրումրումրումրումնենենեները կարը կարը կարը կարերերերենանք կանանք կանանք կանանք կատատատատարել րել րել րել 
թէթէթէթէ´́́́    մեր անմեր անմեր անմեր անհահահահատատատատական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքին, եւ թէքին, եւ թէքին, եւ թէքին, եւ թէ´́́́    մեր ընդմեր ընդմեր ընդմեր ընդհանհանհանհանրարարարական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքին քին քին քին 
հահահահամարմարմարմար::::    

ՄասՄասՄասՄասնանանանաւուուուորարարարապէս կը մղուինք մտապէս կը մղուինք մտապէս կը մղուինք մտապէս կը մղուինք մտածեծեծեծելու մեր ազլու մեր ազլու մեր ազլու մեր ազգի ընդգի ընդգի ընդգի ընդհանհանհանհանրարարարական կան կան կան 
գոգոգոգոյույույույութեան եւ կեանթեան եւ կեանթեան եւ կեանթեան եւ կեանքին մաքին մաքին մաքին մասին, որովսին, որովսին, որովսին, որովհեհեհեհետեւ մենք իրատեւ մենք իրատեւ մենք իրատեւ մենք իրաւունք չոււունք չոււունք չոււունք չունինք նինք նինք նինք 
մեր կեանմեր կեանմեր կեանմեր կեանքը հոքը հոքը հոքը հովեվեվեվերուն ներուն ներուն ներուն նետետետետելուլուլուլու::::    Թիւով այնԹիւով այնԹիւով այնԹիւով այնքան սահքան սահքան սահքան սահմամամամանանանանափակ, ոյփակ, ոյփակ, ոյփակ, ոյժեժեժեժե----
րով այնրով այնրով այնրով այնքան հաքան հաքան հաքան հաշուշուշուշուըուած, մենք անըուած, մենք անըուած, մենք անըուած, մենք անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն պէտք է կարէն պէտք է կարէն պէտք է կարէն պէտք է կարերերերենանք նանք նանք նանք 
մեր գոմեր գոմեր գոմեր գոյույույույութիւնը իմասթիւնը իմասթիւնը իմասթիւնը իմաստատատատաւուուուորել եւ լեցրել եւ լեցրել եւ լեցրել եւ լեցնել, ըլնել, ըլնել, ըլնել, ըլլալալալա´́́́յ սփիւռքյ սփիւռքյ սփիւռքյ սփիւռքեան պայեան պայեան պայեան պայմանմանմանման----
նենենեներուն մէջ, ըլրուն մէջ, ըլրուն մէջ, ըլրուն մէջ, ըլլալալալա´́́́յ հայյ հայյ հայյ հայրերերերենի մեր հոնի մեր հոնի մեր հոնի մեր հողեղեղեղերուն վրայրուն վրայրուն վրայրուն վրայ, , , , որորորորպէսպէսպէսպէսզի մեր կեանզի մեր կեանզի մեր կեանզի մեր կեանքը քը քը քը 
նպանպանպանպատակ ուտակ ուտակ ուտակ ունենենենեցող եւ նպացող եւ նպացող եւ նպացող եւ նպատատատատակի ձգտող կեանկի ձգտող կեանկի ձգտող կեանկի ձգտող կեանքը ըլքը ըլքը ըլքը ըլլայլայլայլայ::::    ԱնցԱնցԱնցԱնցեաեաեաեալին ընդլին ընդլին ընդլին ընդ----
հանհանհանհանրարարարապէս մեր ժոպէս մեր ժոպէս մեր ժոպէս մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին կեանդին կեանդին կեանդին կեանքը լեքը լեքը լեքը լեցուն եղաւ միշտ այն գիցուն եղաւ միշտ այն գիցուն եղաւ միշտ այն գիցուն եղաւ միշտ այն գիտակտակտակտակ----
ցուցուցուցութեամթեամթեամթեամբը որ իր գոբը որ իր գոբը որ իր գոբը որ իր գոյույույույութեան արթեան արթեան արթեան արմատմատմատմատնենենեները կը կարը կը կարը կը կարը կը կապէր իր գոպէր իր գոպէր իր գոպէր իր գոյույույույութեան թեան թեան թեան 
պատպատպատպատճառճառճառճառնենենեներունրունրունրուն::::    Մենք միշտ ալՄենք միշտ ալՄենք միշտ ալՄենք միշտ ալ    գիգիգիգիտատատատակիցկիցկիցկից    եղանք այն իրաեղանք այն իրաեղանք այն իրաեղանք այն իրակակակականունունունութեան թեան թեան թեան 
որ մեր գոոր մեր գոոր մեր գոոր մեր գոյույույույութիւնը կրնար ապաթիւնը կրնար ապաթիւնը կրնար ապաթիւնը կրնար ապահոհոհոհովել, այն ազավել, այն ազավել, այն ազավել, այն ազատուտուտուտութեան՝ զոր ընտթեան՝ զոր ընտթեան՝ զոր ընտթեան՝ զոր ընտրերերերե----
ցինք միշտ մեր պատցինք միշտ մեր պատցինք միշտ մեր պատցինք միշտ մեր պատմումումումութեան մէջ եւ որուն կառթեան մէջ եւ որուն կառթեան մէջ եւ որուն կառթեան մէջ եւ որուն կառչած մնալ գիտչած մնալ գիտչած մնալ գիտչած մնալ գիտցանք ցանք ցանք ցանք 
ՀայՀայՀայՀայկի օրեկի օրեկի օրեկի օրերէն մինրէն մինրէն մինրէն մինչեւ Արչեւ Արչեւ Արչեւ Արտատատատաւազւազւազւազդի օրեդի օրեդի օրեդի օրերը, Տրդարը, Տրդարը, Տրդարը, Տրդատէն մինտէն մինտէն մինտէն մինչեւ Վարչեւ Վարչեւ Վարչեւ Վարդան, դան, դան, դան, 
ՎաՎաՎաՎահանհանհանհաննենենեներէն մինրէն մինրէն մինրէն մինչեչեչեչեւ Դաւ Դաւ Դաւ Դաւիթ Բէկ, հայ յեւիթ Բէկ, հայ յեւիթ Բէկ, հայ յեւիթ Բէկ, հայ յեղաղաղաղափոփոփոփոխուխուխուխութեան խոթեան խոթեան խոթեան խոնարհ ու նարհ ու նարհ ու նարհ ու 
մեծ հեմեծ հեմեծ հեմեծ հերոսրոսրոսրոսնենենեներէն մինրէն մինրէն մինրէն մինչեւ հայչեւ հայչեւ հայչեւ հայրերերերենի մեր աշնի մեր աշնի մեր աշնի մեր աշխարխարխարխարհի անհի անհի անհի անկակակակախուխուխուխութեան ստեղթեան ստեղթեան ստեղթեան ստեղ----
ծուծուծուծումին համին համին համին համար ինմար ինմար ինմար ինկած բոկած բոկած բոկած բոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի հեկի հեկի հեկի հերոսրոսրոսրոսնենենեները, թէրը, թէրը, թէրը, թէ´́́́    մեծ եւ թէմեծ եւ թէմեծ եւ թէմեծ եւ թէ´́́́    խոխոխոխո----
նարհ, թէնարհ, թէնարհ, թէնարհ, թէ´́́́    անանանանուաուաուաուանի եւ թէնի եւ թէնի եւ թէնի եւ թէ´́́́    անաանաանաանանուն բոնուն բոնուն բոնուն բոլոր հելոր հելոր հելոր հերոսրոսրոսրոսնենենեները, որոնք ազարը, որոնք ազարը, որոնք ազարը, որոնք ազա----
տոտոտոտոււււթեան այդ ճաթեան այդ ճաթեան այդ ճաթեան այդ ճանանանանապարպարպարպարհին գիտհին գիտհին գիտհին գիտցան գիցան գիցան գիցան գիտակտակտակտակցուցուցուցութեամբ լաթեամբ լաթեամբ լաթեամբ լարել իրենց րել իրենց րել իրենց րել իրենց 
կեանկեանկեանկեանքեքեքեքերը՝ իրենք զիրը՝ իրենք զիրը՝ իրենք զիրը՝ իրենք զիրենք տարենք տարենք տարենք տալու եւ իրենցլու եւ իրենցլու եւ իրենցլու եւ իրենցմով ընդմով ընդմով ընդմով ընդհանհանհանհանրարարարականկանկանկան----ազազազազգագագագա----
յին մեր կեանյին մեր կեանյին մեր կեանյին մեր կեանքը իմասքը իմասքը իմասքը իմաստատատատաւուուուորերերերելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ անոնք գիտեւ անոնք գիտեւ անոնք գիտեւ անոնք գիտակտակտակտակ----
ցեցեցեցեցան քրիսցան քրիսցան քրիսցան քրիստոտոտոտոսասասասահիմն ճշմարհիմն ճշմարհիմն ճշմարհիմն ճշմարտուտուտուտութեան, թէ իրաւ կեանթեան, թէ իրաւ կեանթեան, թէ իրաւ կեանթեան, թէ իրաւ կեանքը գիքը գիքը գիքը գիտտտտաաաակից կից կից կից 
կեանքն է, եւ գիկեանքն է, եւ գիկեանքն է, եւ գիկեանքն է, եւ գիտատատատակից կեանկից կեանկից կեանկից կեանքը՝ միայն ազաքը՝ միայն ազաքը՝ միայն ազաքը՝ միայն ազա´́́́տ կեանտ կեանտ կեանտ կեանքը կրնայ ըլքը կրնայ ըլքը կրնայ ըլքը կրնայ ըլլալ լալ լալ լալ 
մարմարմարմարդուն հադուն հադուն հադուն համարմարմարմար::::    Եւ այդ ազաԵւ այդ ազաԵւ այդ ազաԵւ այդ ազատուտուտուտութիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեթիւնը մեզի կտակ թոզի կտակ թոզի կտակ թոզի կտակ թողուղուղուղուցինցինցինցին::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
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մենք եղանք Սփիւռք. եւ Սփիւռմենք եղանք Սփիւռք. եւ Սփիւռմենք եղանք Սփիւռք. եւ Սփիւռմենք եղանք Սփիւռք. եւ Սփիւռքի պայքի պայքի պայքի պայմանմանմանմաննենենեները տարրը տարրը տարրը տարբեր բան պարբեր բան պարբեր բան պարբեր բան պար----
տադտադտադտադրերերերեցին մեցին մեցին մեցին մեզիզիզիզի::::    

ՀաՀաՀաՀաւաւաւաւանանանանաբար գիբար գիբար գիբար գիտէք պատտէք պատտէք պատտէք պատմումումումութիւնը այն թռթիւնը այն թռթիւնը այն թռթիւնը այն թռչնաչնաչնաչնակին, որ մակին, որ մակին, որ մակին, որ մահու չափ հու չափ հու չափ հու չափ 
վիվիվիվիրարարարաւորւորւորւորուած, ինուած, ինուած, ինուած, ինկած, մարկած, մարկած, մարկած, մարդու մը ձեռդու մը ձեռդու մը ձեռդու մը ձեռքով խնամքով խնամքով խնամքով խնամուեուեուեուեցաւ, կցաւ, կցաւ, կցաւ, կ’’’’ըսըսըսըսուիուիուիուի::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
երբ գտաւ իր առողերբ գտաւ իր առողերբ գտաւ իր առողերբ գտաւ իր առողջուջուջուջութիւնը, ըսաւ մարթիւնը, ըսաւ մարթիւնը, ըսաւ մարթիւնը, ըսաւ մարդուն. դուն. դուն. դուն. ,,,,ՔեՔեՔեՔեզի կը պարզի կը պարզի կը պարզի կը պարտիմ տիմ տիմ տիմ 
կեանքս. ըսէկեանքս. ըսէկեանքս. ըսէկեանքս. ըսէ´́́́, , , , ի՞նչ տամ քեի՞նչ տամ քեի՞նչ տամ քեի՞նչ տամ քեզիզիզիզի»»»»::::    ՄարՄարՄարՄարդը ըսաւ. դը ըսաւ. դը ըսաւ. դը ըսաւ. ,,,,ԹեԹեԹեԹեւերդ կւերդ կւերդ կւերդ կ’’’’ուուուուզեմզեմզեմզեմ»»»»::::    Ու Ու Ու Ու 
թռչնաթռչնաթռչնաթռչնակը պակը պակը պակը պատաստաստաստասխախախախանեց. նեց. նեց. նեց. ,,,,ՈՈՈՈ´́́́չ, եթէ կչ, եթէ կչ, եթէ կչ, եթէ կ’’’’ուուուուզես՝ կեազես՝ կեազես՝ կեազես՝ կեա´́́́նքս առ, որովնքս առ, որովնքս առ, որովնքս առ, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
առանց թռչեառանց թռչեառանց թռչեառանց թռչելու ինլու ինլու ինլու ինծի հածի հածի հածի համար կեանք գոմար կեանք գոմար կեանք գոմար կեանք գոյույույույութիւն չութիւն չութիւն չութիւն չունինինինի»»»»::::    Երէկ, երբ ԱպԵրէկ, երբ ԱպԵրէկ, երբ ԱպԵրէկ, երբ Ապ----
րիլրիլրիլրիլեան եղեռեան եղեռեան եղեռեան եղեռնով արնով արնով արնով արմամամամատատատատախիլ՝ նետխիլ՝ նետխիլ՝ նետխիլ՝ նետուեուեուեուեցանք աշցանք աշցանք աշցանք աշխարխարխարխարհի չորս ծահի չորս ծահի չորս ծահի չորս ծագեգեգեգե----
րուն, վիրուն, վիրուն, վիրուն, վիրարարարաւոր թռչունւոր թռչունւոր թռչունւոր թռչուններ էինք մենք, մահներ էինք մենք, մահներ էինք մենք, մահներ էինք մենք, մահուան չափ ծանր վիուան չափ ծանր վիուան չափ ծանր վիուան չափ ծանր վիրարարարաւորւորւորւոր----
ուածուածուածուած::::    Եւ մեր շրջաԵւ մեր շրջաԵւ մեր շրջաԵւ մեր շրջապապապապատի տի տի տի ժոժոժոժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդներն ու բոներն ու բոներն ու բոներն ու բոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի բակի բակի բակի բարերերերեսիսիսիսի----
րարարարական հասկան հասկան հասկան հաստատատատատուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները եկան մերը եկան մերը եկան մերը եկան մեզի դեղ տազի դեղ տազի դեղ տազի դեղ տալու, մելու, մելու, մելու, մեզի տեղ տազի տեղ տազի տեղ տազի տեղ տալու, լու, լու, լու, 
մեմեմեմեզի հաց տազի հաց տազի հաց տազի հաց տալու, մելու, մելու, մելու, մեզի գանձ տազի գանձ տազի գանձ տազի գանձ տալու, եւ այդ բոլու, եւ այդ բոլու, եւ այդ բոլու, եւ այդ բոլոլոլոլորով մենք կրկին ոգի րով մենք կրկին ոգի րով մենք կրկին ոգի րով մենք կրկին ոգի 
առինք, մեր վէրառինք, մեր վէրառինք, մեր վէրառինք, մեր վէրքեքեքեքերը դարրը դարրը դարրը դարմամամամանենենենեցինք եւ մեր կեանցինք եւ մեր կեանցինք եւ մեր կեանցինք եւ մեր կեանքը նոքը նոքը նոքը նորորորորոգեգեգեգեցինքցինքցինքցինք::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
աաաատիտիտիտիկա չիկա չիկա չիկա չի´́́́    նշանշանշանշանանանանակեր թէ այն երկեր թէ այն երկեր թէ այն երկեր թէ այն երկիրկիրկիրկիրնենենեները որոնք մերը որոնք մերը որոնք մերը որոնք մեզի հաց եւ տեղ զի հաց եւ տեղ զի հաց եւ տեղ զի հաց եւ տեղ 
տուին, որ այն երտուին, որ այն երտուին, որ այն երտուին, որ այն երկիրկիրկիրկիրնենենեները որոնք մեզ վերը որոնք մեզ վերը որոնք մեզ վերը որոնք մեզ վերարարարականգկանգկանգկանգնենենենեցին մեր կեանցին մեր կեանցին մեր կեանցին մեր կեանքին քին քին քին 
մէջ՝ իրամէջ՝ իրամէջ՝ իրամէջ՝ իրաւունք ոււունք ոււունք ոււունք ունին մեր թենին մեր թենին մեր թենին մեր թեւեւեւեւերը ուրը ուրը ուրը ուզեզեզեզելու մեզլու մեզլու մեզլու մեզմէ, մեր ազամէ, մեր ազամէ, մեր ազամէ, մեր ազատուտուտուտութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ու----
զեզեզեզելու մեզլու մեզլու մեզլու մեզմէմէմէմէ::::    Մենք առանց մեր թեՄենք առանց մեր թեՄենք առանց մեր թեՄենք առանց մեր թեւեւեւեւերուն՝ պէտք չուրուն՝ պէտք չուրուն՝ պէտք չուրուն՝ պէտք չունինինինի´́́́նք կեաննք կեաննք կեաննք կեանքինքինքինքին::::    
ՄեՄեՄեՄեզի հազի հազի հազի համար կեանմար կեանմար կեանմար կեանքը գիքը գիքը գիքը գիտատատատակիկիկիկի´́́́ց մեր կեանքն է, աց մեր կեանքն է, աց մեր կեանքն է, աց մեր կեանքն է, ա´́́́յն գիյն գիյն գիյն գիտատատատակից կեանկից կեանկից կեանկից կեան----
քը՝ որ միայն մեր ազաքը՝ որ միայն մեր ազաքը՝ որ միայն մեր ազաքը՝ որ միայն մեր ազատուտուտուտութեաթեաթեաթեա´́́́ն ձգտող կեանն ձգտող կեանն ձգտող կեանն ձգտող կեանքը կրնայ ըլքը կրնայ ըլքը կրնայ ըլքը կրնայ ըլլալլալլալլալ::::    

ԱնցԱնցԱնցԱնցեաեաեաեալին եթէ ազալին եթէ ազալին եթէ ազալին եթէ ազատուտուտուտութիւն կտակթիւն կտակթիւն կտակթիւն կտակուեուեուեուեցաւ մեցաւ մեցաւ մեցաւ մեզի եւ ազազի եւ ազազի եւ ազազի եւ ազատուտուտուտութիւն թիւն թիւն թիւն 
ուուուունենենենեցանք երցանք երցանք երցանք երբեմն մեր կեանբեմն մեր կեանբեմն մեր կեանբեմն մեր կեանքի հոքի հոքի հոքի հորիրիրիրիզոզոզոզոնին, ունին, ունին, ունին, ունենենենեցանք՝ որովցանք՝ որովցանք՝ որովցանք՝ որովհեհեհեհետեւ այդ տեւ այդ տեւ այդ տեւ այդ 
գիգիգիգիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնը չպակթիւնը չպակթիւնը չպակթիւնը չպակսեսեսեսեցաւ մեցաւ մեցաւ մեցաւ մեզիզիզիզի::::    ԱյԱյԱյԱյսօր աշսօր աշսօր աշսօր աշխարխարխարխարհի չորս ծահի չորս ծահի չորս ծահի չորս ծագեգեգեգերուն րուն րուն րուն 
այնայնայնայնքաքաքաքա՜՜՜՜ն ճոն ճոն ճոն ճոխուխուխուխութիւն ու հարսթիւն ու հարսթիւն ու հարսթիւն ու հարստուտուտուտութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունինք մեր կեաննինք մեր կեաննինք մեր կեաննինք մեր կեանքին մէջ, այնքին մէջ, այնքին մէջ, այնքին մէջ, այն----
քաքաքաքա՜՜՜՜ն բան բան բան բանենենեներով լերով լերով լերով լեցուցուցուցուցած ենք մեր կեանցած ենք մեր կեանցած ենք մեր կեանցած ենք մեր կեանքը, եւ պայքը, եւ պայքը, եւ պայքը, եւ պայքաքաքաքարի դաշրի դաշրի դաշրի դաշտեր չկանտեր չկանտեր չկանտեր չկան::::    
Բայց պէտք է գիտԲայց պէտք է գիտԲայց պէտք է գիտԲայց պէտք է գիտնանք ու չմոնանք ու չմոնանք ու չմոնանք ու չմոռռռռնանանանա´́́́նք բնաւ, որ մեր հանգսնք բնաւ, որ մեր հանգսնք բնաւ, որ մեր հանգսնք բնաւ, որ մեր հանգստուտուտուտութեան թեան թեան թեան 
իսկ պայիսկ պայիսկ պայիսկ պայմանմանմանմաննենենեներուն մէջ մարրուն մէջ մարրուն մէջ մարրուն մէջ մարդիկ մեդիկ մեդիկ մեդիկ մեզի ուղղզի ուղղզի ուղղզի ուղղուած հրաուած հրաուած հրաուած հրաւէր ոււէր ոււէր ոււէր ունին միշտ՝ նին միշտ՝ նին միշտ՝ նին միշտ՝ 
որ մեր թեոր մեր թեոր մեր թեոր մեր թեւեւեւեւերը իրերը իրերը իրերը իրե´́́́նց տանք՝ փոնց տանք՝ փոնց տանք՝ փոնց տանք՝ փոխան այն բոխան այն բոխան այն բոխան այն բոլոր հանգսլոր հանգսլոր հանգսլոր հանգստուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն րուն րուն րուն 
ու առաու առաու առաու առաւեւեւեւելուլուլուլութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն որ իրենք կրուն որ իրենք կրուն որ իրենք կրուն որ իրենք կ’’’’ընընընընձեձեձեձեռեն մեռեն մեռեն մեռեն մեզիզիզիզի::::    ՊայՊայՊայՊայքաքաքաքարը հիրը հիրը հիրը հիմա մա մա մա 
մեր հոմեր հոմեր հոմեր հոգիգիգիգինենենեներորորորո´́́́ւն մէջ է, ու մարւն մէջ է, ու մարւն մէջ է, ու մարւն մէջ է, ու մարտահտահտահտահրարարարաւէւէւէւէրը մեր ներրը մեր ներրը մեր ներրը մեր ներսիսիսիսիդիդիդիդի´́́́ն կը կարն կը կարն կը կարն կը կար----
դացդացդացդացուի եւ ոուի եւ ոուի եւ ոուի եւ ո´́́́չ թէ աշչ թէ աշչ թէ աշչ թէ աշխարխարխարխարհի բեհի բեհի բեհի բեմեմեմեմերէն. պարէն. պարէն. պարէն. պատետետետերազրազրազրազմի դաշմի դաշմի դաշմի դաշտետետետերէն հերէն հերէն հերէն հեռու ռու ռու ռու 
ենք, բայց մեր կեանենք, բայց մեր կեանենք, բայց մեր կեանենք, բայց մեր կեանքը ներքը ներքը ներքը ներքին պաքին պաքին պաքին պատետետետերազմրազմրազմրազմնենենեներու հանրու հանրու հանրու հանդիդիդիդիսասասասարան էրան էրան էրան է::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ յատեւ յատեւ յատեւ յաճախ մտաճախ մտաճախ մտաճախ մտածոծոծոծողուղուղուղութեան ու գիթեան ու գիթեան ու գիթեան ու գիտակտակտակտակցուցուցուցութեան պաթեան պաթեան պաթեան պակակակակասը կսը կսը կսը կ’’’’ուուուու----
նենենենենանք՝ թունանք՝ թունանք՝ թունանք՝ թուլուլուլուլութիւնը կը յաղթիւնը կը յաղթիւնը կը յաղթիւնը կը յաղթէ մեթէ մեթէ մեթէ մեզի, կը տկազի, կը տկազի, կը տկազի, կը տկարացրացրացրացնէ, կը մղուինք յանձնէ, կը մղուինք յանձնէ, կը մղուինք յանձնէ, կը մղուինք յանձ----
նենենենելու մեր զէնլու մեր զէնլու մեր զէնլու մեր զէնքեքեքեքերը, յանձրը, յանձրը, յանձրը, յանձնենենենելու նոյլու նոյլու նոյլու նոյնիսկ մեր ազանիսկ մեր ազանիսկ մեր ազանիսկ մեր ազատուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները բորը բորը բորը բոլոր լոր լոր լոր 
անոնց՝ որոնք կու գան քաղցանոնց՝ որոնք կու գան քաղցանոնց՝ որոնք կու գան քաղցանոնց՝ որոնք կու գան քաղցրարարարապապապապատիր բատիր բատիր բատիր բարերերերեկակակակամումումումութեամբ, շոթեամբ, շոթեամբ, շոթեամբ, շողոմ շողոմ շողոմ շողոմ շո----
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յանյանյանյանքով, կեղքով, կեղքով, կեղքով, կեղծածածածանոյշ ժպիտնոյշ ժպիտնոյշ ժպիտնոյշ ժպիտնենենեներով ու մրով ու մրով ու մրով ու մեղեղեղեղրարարարախօս խօսխօս խօսխօս խօսխօս խօսքեքեքեքերով մեզրով մեզրով մեզրով մեզմէ ումէ ումէ ումէ ուզեզեզեզե----
լու խօսլու խօսլու խօսլու խօսքի եւ շարքի եւ շարքի եւ շարքի եւ շարժուժուժուժումի մեր ազամի մեր ազամի մեր ազամի մեր ազատուտուտուտութիւնը, մեր թեթիւնը, մեր թեթիւնը, մեր թեթիւնը, մեր թեւեւեւեւերըրըրըրը::::    

Բայց այԲայց այԲայց այԲայց այսօր գիսօր գիսօր գիսօր գիտակտակտակտակցինք դարձցինք դարձցինք դարձցինք դարձեալ, որ մենք կոչեալ, որ մենք կոչեալ, որ մենք կոչեալ, որ մենք կոչուած ենք յաուած ենք յաուած ենք յաուած ենք յաւիւիւիւիտետետետե----
նանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի. թէ որքի. թէ որքի. թէ որքի. թէ որպէս ժոպէս ժոպէս ժոպէս ժողողողողովուրդ՝ մենք յավուրդ՝ մենք յավուրդ՝ մենք յավուրդ՝ մենք յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքիքիքիքի´́́́    
կոչկոչկոչկոչուած ենք, եւ յաուած ենք, եւ յաուած ենք, եւ յաուած ենք, եւ յաւիւիւիւիտետետետենանանանակակակական կեանն կեանն կեանն կեանքի կաքի կաքի կաքի կարերերերելի չէլի չէլի չէլի չէ´́́́    հասհասհասհասնիլ ստրկունիլ ստրկունիլ ստրկունիլ ստրկու----
թեան միթեան միթեան միթեան միջոջոջոջոցովցովցովցով::::    

ԿեանԿեանԿեանԿեանքի մէջ հաքի մէջ հաքի մէջ հաքի մէջ հացի եւ դրացի եւ դրացի եւ դրացի եւ դրամի ստրկումի ստրկումի ստրկումի ստրկութիւնը աւեթիւնը աւեթիւնը աւեթիւնը աւելիլիլիլի´́́́    մեծ ստրկումեծ ստրկումեծ ստրկումեծ ստրկու----
թիւն է քան այն բոթիւն է քան այն բոթիւն է քան այն բոթիւն է քան այն բոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի ստրկուկի ստրկուկի ստրկուկի ստրկութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները որոնք շղթարը որոնք շղթարը որոնք շղթարը որոնք շղթանենենեներով րով րով րով 
կու գանկու գանկու գանկու գան::::    

Թոյլ միԹոյլ միԹոյլ միԹոյլ մի´́́́    տաք, ժոտաք, ժոտաք, ժոտաք, ժողողողողովուրդ, որ մարվուրդ, որ մարվուրդ, որ մարվուրդ, որ մարդիկ ձեզ իրենց շադիկ ձեզ իրենց շադիկ ձեզ իրենց շադիկ ձեզ իրենց շահով կահով կահով կահով կապեն ու պեն ու պեն ու պեն ու 
կկկկաշաշաշաշկանկանկանկանդեն եւ ձեր ազադեն եւ ձեր ազադեն եւ ձեր ազադեն եւ ձեր ազատուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները գնեն, այդրը գնեն, այդրը գնեն, այդրը գնեն, այդպիպիպիպիսով ձեր ինքսով ձեր ինքսով ձեր ինքսով ձեր ինքնունունունու----
թիւնը գնեթիւնը գնեթիւնը գնեթիւնը գնելովլովլովլով::::    Ձեր ազաՁեր ազաՁեր ազաՁեր ազատուտուտուտութիւնը ձեր ինքթիւնը ձեր ինքթիւնը ձեր ինքթիւնը ձեր ինքնունունունութիթիթիթի´́́́ւնն էւնն էւնն էւնն է::::    ՄարՄարՄարՄարդը իր դը իր դը իր դը իր 
ազաազաազաազատուտուտուտութեամբ եւ ազաթեամբ եւ ազաթեամբ եւ ազաթեամբ եւ ազատուտուտուտութեան իր յատթեան իր յատթեան իր յատթեան իր յատկակակականինինինիշոշոշոշո´́́́վ է որ մարդ է, եւ կը վ է որ մարդ է, եւ կը վ է որ մարդ է, եւ կը վ է որ մարդ է, եւ կը 
դադդադդադդադրի իր մարդրի իր մարդրի իր մարդրի իր մարդկուկուկուկութեթեթեթենէն անէն անէն անէն ա´́́́յն իսկ վայրկյն իսկ վայրկյն իսկ վայրկյն իսկ վայրկեաեաեաեանին՝ երբ իր մէնին՝ երբ իր մէնին՝ երբ իր մէնին՝ երբ իր մէջ կը պակջ կը պակջ կը պակջ կը պակ----
սի ազասի ազասի ազասի ազատուտուտուտութեան կեանթեան կեանթեան կեանթեան կեանքով ապքով ապքով ապքով ապրերերերելու իր ձգտուլու իր ձգտուլու իր ձգտուլու իր ձգտումըմըմըմը::::    

Մեր մէջ այդ ձգտուՄեր մէջ այդ ձգտուՄեր մէջ այդ ձգտուՄեր մէջ այդ ձգտումը կար եւ կը մնայմը կար եւ կը մնայմը կար եւ կը մնայմը կար եւ կը մնայ::::    ՍաՍաՍաՍակայն Քրիսկայն Քրիսկայն Քրիսկայն Քրիստոտոտոտոսի պատսի պատսի պատսի պատ----
ուիուիուիուիրարարարանը նոր էջ կը բանը նոր էջ կը բանը նոր էջ կը բանը նոր էջ կը բանայ միշտ մենայ միշտ մենայ միշտ մենայ միշտ մեզի հազի հազի հազի համար, յամար, յամար, յամար, յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքի քի քի քի 
տետետետեսիլսիլսիլսիլքը ընդքը ընդքը ընդքը ընդմիշտ մեր մտքեմիշտ մեր մտքեմիշտ մեր մտքեմիշտ մեր մտքերուն մէջ դրոշրուն մէջ դրոշրուն մէջ դրոշրուն մէջ դրոշմեմեմեմելով, որովլով, որովլով, որովլով, որովհեհեհեհետեւ մենք տեւ մենք տեւ մենք տեւ մենք 
պէպէպէպէտք է հաստք է հաստք է հաստք է հասնինինինի´́́́նք այն նպանք այն նպանք այն նպանք այն նպատատատատակին ու երակին ու երակին ու երակին ու երազին, եւ պէտք է ստանձզին, եւ պէտք է ստանձզին, եւ պէտք է ստանձզին, եւ պէտք է ստանձնենք նենք նենք նենք 
աաաա´́́́յն դեյն դեյն դեյն դերը որ Ասրը որ Ասրը որ Ասրը որ Աստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ տրուած է, Ասմէ տրուած է, Ասմէ տրուած է, Ասմէ տրուած է, Աստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ վեմէ վեմէ վեմէ վերարարարապահպահպահպահ----
ուած է մեուած է մեուած է մեուած է մեզի մարդզի մարդզի մարդզի մարդկուկուկուկութեան մէջ, ժոթեան մէջ, ժոթեան մէջ, ժոթեան մէջ, ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեներու ընրու ընրու ընրու ընտատատատանինինինիքին մէջ ուքին մէջ ուքին մէջ ուքին մէջ ու----
նենենենենանանանալուլուլուլու::::    Եւ այդ դեԵւ այդ դեԵւ այդ դեԵւ այդ դերը մենք կրնանք ուրը մենք կրնանք ուրը մենք կրնանք ուրը մենք կրնանք ունենենենենալ՝ գինալ՝ գինալ՝ գինալ՝ գիտատատատակկկկցեցեցեցելով միայն թէ լով միայն թէ լով միայն թէ լով միայն թէ 
մեմեմեմեզի կեազի կեազի կեազի կեա´́́́նք վստահնք վստահնք վստահնք վստահուած էուած էուած էուած է::::    

,,,,ԱսիԱսիԱսիԱսիկա կը գրեմ ձեզի, որկա կը գրեմ ձեզի, որկա կը գրեմ ձեզի, որկա կը գրեմ ձեզի, որպէսպէսպէսպէսզի գիզի գիզի գիզի գիտակտակտակտակցիք թէ յացիք թէ յացիք թէ յացիք թէ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կան կան կան 
կեանք ուկեանք ուկեանք ուկեանք ունիքնիքնիքնիք», », », », կկկկ’’’’ըսէր Առաքըսէր Առաքըսէր Առաքըսէր Առաքեաեաեաեալըլըլըլը::::    Եւ ասոնք բոԵւ ասոնք բոԵւ ասոնք բոԵւ ասոնք բոլոլոլոլորը կրը կրը կրը կ’’’’ըսըսըսըսուին, ժոուին, ժոուին, ժոուին, ժողողողողո----
վովովովո´́́́ւրդ Հաւրդ Հաւրդ Հաւրդ Հայոց, որյոց, որյոց, որյոց, որպէսպէսպէսպէսզի գիզի գիզի գիզի գիտակտակտակտակցինք թէ յացինք թէ յացինք թէ յացինք թէ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանք ուկան կեանք ուկան կեանք ուկան կեանք ունինք՝ նինք՝ նինք՝ նինք՝ 
եթէ այդ գեթէ այդ գեթէ այդ գեթէ այդ գիիիիտակտակտակտակցուցուցուցութեամբ ապթեամբ ապթեամբ ապթեամբ ապրինք, եթէ այդ գիրինք, եթէ այդ գիրինք, եթէ այդ գիրինք, եթէ այդ գիտակտակտակտակցուցուցուցութեամբ լարթեամբ լարթեամբ լարթեամբ լար----
ուինք եւ այդ գիուինք եւ այդ գիուինք եւ այդ գիուինք եւ այդ գիտակտակտակտակցուցուցուցութեամբ պայթեամբ պայթեամբ պայթեամբ պայքաքաքաքարինք՝ նոյնրինք՝ նոյնրինք՝ նոյնրինք՝ նոյնինքն մեր կեանինքն մեր կեանինքն մեր կեանինքն մեր կեանքը քը քը քը 
ձեռք բեձեռք բեձեռք բեձեռք բերերերերելու հալու հալու հալու համար, մեր յամար, մեր յամար, մեր յամար, մեր յաւիւիւիւիտետետետենանանանակակակականունունունութիւնը շաթիւնը շաթիւնը շաթիւնը շահեհեհեհելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    
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ԵՐԿԵԱԿ ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆՆԵՐԵՐԿԵԱԿ ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆՆԵՐԵՐԿԵԱԿ ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆՆԵՐԵՐԿԵԱԿ ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆՆԵՐ    

((((Նահատակներու Շաւիղով)Նահատակներու Շաւիղով)Նահատակներու Շաւիղով)Նահատակներու Շաւիղով)    
    

,,,,Այս ամեԱյս ամեԱյս ամեԱյս ամենայն եկնայն եկնայն եկնայն եկն ի վեն ի վեն ի վեն ի վերայ մեր, եւ ոչ ստերայ մեր, եւ ոչ ստերայ մեր, եւ ոչ ստերայ մեր, եւ ոչ ստեցաք ցաք ցաք ցաք 
ուխուխուխուխտի քում, եւ ոչ դարտի քում, եւ ոչ դարտի քում, եւ ոչ դարտի քում, եւ ոչ դարձաք յետս սրտիւք մերովք. ձաք յետս սրտիւք մերովք. ձաք յետս սրտիւք մերովք. ձաք յետս սրտիւք մերովք. 
դարդարդարդարձուձուձուձուցեր զշացեր զշացեր զշացեր զշաւիղս մեր ի ճաւիղս մեր ի ճաւիղս մեր ի ճաւիղս մեր ի ճանանանանապարպարպարպարհաց քոց. խոհաց քոց. խոհաց քոց. խոհաց քոց. խո----
նարհ արանարհ արանարհ արանարհ արարեր զմեզ ի տերեր զմեզ ի տերեր զմեզ ի տերեր զմեզ ի տեղի չարղի չարղի չարղի չարչաչաչաչարանաց եւ ծածրանաց եւ ծածրանաց եւ ծածրանաց եւ ծած----
կեկեկեկեցին զմեզ ստուերք մացին զմեզ ստուերք մացին զմեզ ստուերք մացին զմեզ ստուերք մահուհուհուհու»»»»::::             ( ( ( (Սղ Սղ Սղ Սղ 
43.1843.1843.1843.18և20)և20)և20)և20)    

    
ԵբԵբԵբԵբրարարարայեյեյեյեցի ժոցի ժոցի ժոցի ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի պատդի պատդի պատդի պատմումումումութեաթեաթեաթեան ամեն ամեն ամեն ամենէն դժբախտ մէկ նէն դժբախտ մէկ նէն դժբախտ մէկ նէն դժբախտ մէկ 

դրուադրուադրուադրուագին յագին յագին յագին յաջորջորջորջորդող տադող տադող տադող տարիրիրիրինենենեներուն, սրբարուն, սրբարուն, սրբարուն, սրբազան սաղզան սաղզան սաղզան սաղմոմոմոմոսասասասագիգիգիգիրը կը վերրը կը վերրը կը վերրը կը վերյիյիյիյի----
շէ այն օրեշէ այն օրեշէ այն օրեշէ այն օրերը երբ դրարը երբ դրարը երբ դրարը երբ դրացի մեցի մեցի մեցի մեծածածածազօր պեզօր պեզօր պեզօր պետուտուտուտութիւն մը իր ձեռթիւն մը իր ձեռթիւն մը իր ձեռթիւն մը իր ձեռքը երքը երքը երքը երկակակակարեց րեց րեց րեց 
ՊաՊաՊաՊաղեսղեսղեսղեստինտինտինտինեան աշեան աշեան աշեան աշխարխարխարխարհին վրայ եւ զիհին վրայ եւ զիհին վրայ եւ զիհին վրայ եւ զիրենք իբրենք իբրենք իբրենք իբրեւ ժորեւ ժորեւ ժորեւ ժողողողողովուրդ արվուրդ արվուրդ արվուրդ արմամամամա----
տատատատախիլ ընել փորխիլ ընել փորխիլ ընել փորխիլ ընել փորձեց` հաձեց` հաձեց` հաձեց` հանենենենելով իրենց երկլով իրենց երկլով իրենց երկլով իրենց երկրէն եւ տարէն եւ տարէն եւ տարէն եւ տանենենենելով աքլով աքլով աքլով աքսոսոսոսորարարարա----
վայր մը, որ կը կոչվայր մը, որ կը կոչվայր մը, որ կը կոչվայր մը, որ կը կոչուէր Բաուէր Բաուէր Բաուէր Բաբեբեբեբելոն, եւ աւերլոն, եւ աւերլոն, եւ աւերլոն, եւ աւերուեուեուեուեցաւ իրենց սրբացաւ իրենց սրբացաւ իրենց սրբացաւ իրենց սրբավայվայվայվայրը, րը, րը, րը, 
կորսկորսկորսկորսուեուեուեուեցաւ իրենց ժոցաւ իրենց ժոցաւ իրենց ժոցաւ իրենց ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը, գերդը, գերդը, գերդը, գերուեուեուեուեցաւ մնացաւ մնացաւ մնացաւ մնացորցորցորցորդը, բռնուդը, բռնուդը, բռնուդը, բռնութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
հարհարհարհարկադրկադրկադրկադրուեուեուեուեցաւ ուցաւ ուցաւ ուցաւ ուրարարարանանանանալու այն Աստլու այն Աստլու այն Աստլու այն Աստուաուաուաուածը զոր կը դածը զոր կը դածը զոր կը դածը զոր կը դաւաւաւաւանէնէնէնէին իրենք, ին իրենք, ին իրենք, ին իրենք, 
եւ եօեւ եօեւ եօեւ եօթաթաթաթանանանանասուն տասուն տասուն տասուն տարիրիրիրիներ գեներ գեներ գեներ գերուրուրուրութիւն եւ գեթիւն եւ գեթիւն եւ գեթիւն եւ գերուրուրուրութեան մէջ նուասթեան մէջ նուասթեան մէջ նուասթեան մէջ նուաստուտուտուտու----
թիւն ապթիւն ապթիւն ապթիւն ապրերերերեցան եւ այդ փորցան եւ այդ փորցան եւ այդ փորցան եւ այդ փորձաձաձաձառուռուռուռութեամբ հարսթեամբ հարսթեամբ հարսթեամբ հարստատատատացած՝ Ասցած՝ Ասցած՝ Ասցած՝ Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամ----
քով օր մը վեքով օր մը վեքով օր մը վեքով օր մը վերարարարադարդարդարդարձան իրենց երձան իրենց երձան իրենց երձան իրենց երկիկիկիկիրըրըրըրը::::    Այդ դժխեմ փորԱյդ դժխեմ փորԱյդ դժխեմ փորԱյդ դժխեմ փորձաձաձաձառուռուռուռութենէն թենէն թենէն թենէն 
անցանցանցանցնող սաղնող սաղնող սաղնող սաղմոմոմոմոսասասասագիգիգիգիրըրըրըրը    կկկկ’’’’արարարարձաձաձաձանագնագնագնագրէ հերէ հերէ հերէ հետեւտեւտեւտեւեալ բաեալ բաեալ բաեալ բառեռեռեռերը.րը.րը.րը.----    

    ,,,,Այս բոԱյս բոԱյս բոԱյս բոլոլոլոլորը մեր գլխուն եկան,րը մեր գլխուն եկան,րը մեր գլխուն եկան,րը մեր գլխուն եկան,    
ԹէԹէԹէԹէեւ մենք քեզ չմոռեւ մենք քեզ չմոռեւ մենք քեզ չմոռեւ մենք քեզ չմոռցանք, ոցանք, ոցանք, ոցանք, ո´́́́վ Աստվ Աստվ Աստվ Աստուած.ուած.ուած.ուած.    
Եւ չդրժեԵւ չդրժեԵւ չդրժեԵւ չդրժեցինք քու ուխտդ.ցինք քու ուխտդ.ցինք քու ուխտդ.ցինք քու ուխտդ.    
ԱնԱնԱնԱնհահահահաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեամբ ետ չդարթեամբ ետ չդարթեամբ ետ չդարթեամբ ետ չդարձան մեր սրտեձան մեր սրտեձան մեր սրտեձան մեր սրտերը քեզրը քեզրը քեզրը քեզմէ,մէ,մէ,մէ,    
Եւ մեր քայԵւ մեր քայԵւ մեր քայԵւ մեր քայլելելելերը չշերը չշերը չշերը չշեղեղեղեղեցինք քու ճացինք քու ճացինք քու ճացինք քու ճանանանանապարհպարհպարհպարհնենենեներէդ. րէդ. րէդ. րէդ.     
Մեզ նուասՄեզ նուասՄեզ նուասՄեզ նուաստատատատացուցուցուցուցիր, սացիր, սացիր, սացիր, սակայն,կայն,կայն,կայն,    մեր գեմեր գեմեր գեմեր գերուրուրուրութեան թեան թեան թեան     
                չարչարչարչարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեներուն մէջ,րուն մէջ,րուն մէջ,րուն մէջ,    
Եւ մահԵւ մահԵւ մահԵւ մահուան շուուան շուուան շուուան շուքը ծածքը ծածքը ծածքը ծածկեց մեզկեց մեզկեց մեզկեց մեզ»»»»::::    
Ճիշդ այդ ժոՃիշդ այդ ժոՃիշդ այդ ժոՃիշդ այդ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի այդ զաւդի այդ զաւդի այդ զաւդի այդ զաւկին պէս, այկին պէս, այկին պէս, այկին պէս, այսօր երբ մենք բոսօր երբ մենք բոսօր երբ մենք բոսօր երբ մենք բոլորս լորս լորս լորս 

պահ մը ետ կը դառպահ մը ետ կը դառպահ մը ետ կը դառպահ մը ետ կը դառնանք մեր պատնանք մեր պատնանք մեր պատնանք մեր պատմումումումութեան նաթեան նաթեան նաթեան նայեյեյեյելու հալու հալու հալու համար, եւ եօմար, եւ եօմար, եւ եօմար, եւ եօթաթաթաթա----
նանանանասուսուսուսունընընընըմէկ տամէկ տամէկ տամէկ տարիրիրիրիներ առաջ մեր ժոներ առաջ մեր ժոներ առաջ մեր ժոներ առաջ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին հադին հադին հադին հասած մեծ դժբախսած մեծ դժբախսած մեծ դժբախսած մեծ դժբախ----
տուտուտուտութեան, Ցեթեան, Ցեթեան, Ցեթեան, Ցեղասղասղասղասպապապապանունունունութեան ահթեան ահթեան ահթեան ահռեռեռեռելի փորլի փորլի փորլի փորձին կը փորձին կը փորձին կը փորձին կը փորձենք նաձենք նաձենք նաձենք նայիլ եւ յիլ եւ յիլ եւ յիլ եւ 
մեր փորմեր փորմեր փորմեր փորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’ուուուուզենք խտացզենք խտացզենք խտացզենք խտացնել քանել քանել քանել քանի մը բանի մը բանի մը բանի մը բառեռեռեռերու մէջ, կարրու մէջ, կարրու մէջ, կարրու մէջ, կար----
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ծէք նոյն փործէք նոյն փործէք նոյն փործէք նոյն փորձաձաձաձառուռուռուռութեան արթեան արթեան արթեան արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնը եղող այդ սրբաթիւնը եղող այդ սրբաթիւնը եղող այդ սրբաթիւնը եղող այդ սրբազան երզան երզան երզան եր----
գին բագին բագին բագին բառեռեռեռե´́́́րն է որ կը յարն է որ կը յարն է որ կը յարն է որ կը յաճաճաճաճախեն մեր միտխեն մեր միտխեն մեր միտխեն մեր միտքը, կու գան մեքը, կու գան մեքը, կու գան մեքը, կու գան մեզի ըսեզի ըսեզի ըսեզի ըսելու նոյն լու նոյն լու նոյն լու նոյն 
բաբաբաբառեռեռեռերով՝րով՝րով՝րով՝    որ մենք այդ բոոր մենք այդ բոոր մենք այդ բոոր մենք այդ բոլոլոլոլորը կրերը կրերը կրերը կրեցինք, այդ բոցինք, այդ բոցինք, այդ բոցինք, այդ բոլոլոլոլորը եկան ու անրը եկան ու անրը եկան ու անրը եկան ու անցան ցան ցան ցան 
մեր գլխէն, թէմեր գլխէն, թէմեր գլխէն, թէմեր գլխէն, թէպէտ մենք երպէտ մենք երպէտ մենք երպէտ մենք երբեք Ասբեք Ասբեք Ասբեք Աստուտուտուտուծոյ անուծոյ անուծոյ անուծոյ անունը չմոռնը չմոռնը չմոռնը չմոռցանք, չդրժեցանք, չդրժեցանք, չդրժեցանք, չդրժեցինք ցինք ցինք ցինք 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ուխծոյ ուխծոյ ուխծոյ ուխտը,տը,տը,տը,    այդ բոայդ բոայդ բոայդ բոլոլոլոլորը կրերը կրերը կրերը կրեցինք՝ առանց երցինք՝ առանց երցինք՝ առանց երցինք՝ առանց երբեք անբեք անբեք անբեք անհահահահաւաւաւաւատարտարտարտար----
մումումումութիւն արթիւն արթիւն արթիւն արձաձաձաձանագնագնագնագրերերերելուլուլուլու    ԱսԱսԱսԱստոտոտոտոււււծոյ անուծոյ անուծոյ անուծոյ անունին, եւ մեր քայնին, եւ մեր քայնին, եւ մեր քայնին, եւ մեր քայլելելելերը երրը երրը երրը երբեք բեք բեք բեք 
չհեչհեչհեչհեռառառառացան այն ճացան այն ճացան այն ճացան այն ճանանանանապարպարպարպարհէն՝ որ Ասհէն՝ որ Ասհէն՝ որ Ասհէն՝ որ Աստուտուտուտուծոյ օրէնքծոյ օրէնքծոյ օրէնքծոյ օրէնքնենենեներով մերով մերով մերով մեզի հազի հազի հազի համար մար մար մար 
գծուած աստգծուած աստգծուած աստգծուած աստուաուաուաուածածածածային ճամյին ճամյին ճամյին ճամբան էր. թէբան էր. թէբան էր. թէբան էր. թէպէտ մենք ալ իբպէտ մենք ալ իբպէտ մենք ալ իբպէտ մենք ալ իբրեւ ժորեւ ժորեւ ժորեւ ժողողողողովուրդ վուրդ վուրդ վուրդ 
նուասնուասնուասնուաստատատատացանք մեր գեցանք մեր գեցանք մեր գեցանք մեր գերուրուրուրութեան, մեր տանթեան, մեր տանթեան, մեր տանթեան, մեր տանջանքջանքջանքջանքնենենեներուն եւ չարրուն եւ չարրուն եւ չարրուն եւ չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանք----
նենենեներու վայրու վայրու վայրու վայրերերերերուն մէջ եւ մահրուն մէջ եւ մահրուն մէջ եւ մահրուն մէջ եւ մահուան շուուան շուուան շուուան շուքը ահքը ահքը ահքը ահռելիռելիռելիռելիօօօօրէն ծանրէն ծանրէն ծանրէն ծանրարարարացաւ մեր ցաւ մեր ցաւ մեր ցաւ մեր 
վրայվրայվրայվրայ::::        

ԴաԴաԴաԴարերերերերըրըրըրը    երերերերբեք չեն կրցած եւ պիբեք չեն կրցած եւ պիբեք չեն կրցած եւ պիբեք չեն կրցած եւ պիտի չկատի չկատի չկատի չկարերերերենան խտացնան խտացնան խտացնան խտացնել կամ լինել կամ լինել կամ լինել կամ լիոոոո----
վին արվին արվին արվին արտատատատայայյայյայյայտել այն փորտել այն փորտել այն փորտել այն փորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը որ մեր ժոթիւնը որ մեր ժոթիւնը որ մեր ժոթիւնը որ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդիդիդիդինը եղաւնը եղաւնը եղաւնը եղաւ::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
մենք պարմենք պարմենք պարմենք պարզազազազապէս կը փորպէս կը փորպէս կը փորպէս կը փորձենք զուձենք զուձենք զուձենք զուգագագագահեռհեռհեռհեռներ գծել, թէներ գծել, թէներ գծել, թէներ գծել, թէպպպպէտ գիէտ գիէտ գիէտ գիտենք, տենք, տենք, տենք, 
կկկկ’’’’անդանդանդանդրարարարադառդառդառդառնանք եւ կը գինանք եւ կը գինանք եւ կը գինանք եւ կը գիտակտակտակտակցինք որ աշցինք որ աշցինք որ աշցինք որ աշխարխարխարխարհի ոեհի ոեհի ոեհի ոեւէ ժուէ ժուէ ժուէ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի դի դի դի 
փորփորփորփորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը չեթիւնը չեթիւնը չեթիւնը չեղաւ նոյղաւ նոյղաւ նոյղաւ նոյնը եւ չհանը եւ չհանը եւ չհանը եւ չհաւաւաւաւասասասասարերերերեցաւ մեր ժոցաւ մեր ժոցաւ մեր ժոցաւ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի դի դի դի 
կրած նեկրած նեկրած նեկրած նեղուղուղուղութեան ու տաթեան ու տաթեան ու տաթեան ու տառառառառապանպանպանպանքին եւ այնքին եւ այնքին եւ այնքին եւ այն    դադադադաժան փորժան փորժան փորժան փորձուձուձուձութեան, որ թեան, որ թեան, որ թեան, որ 
մենք կրեմենք կրեմենք կրեմենք կրեցինք այս դացինք այս դացինք այս դացինք այս դարու սկիզրու սկիզրու սկիզրու սկիզբը, երբը, երբը, երբը, երբոր բոր բոր բոր ոոոո´́́́չ թէ մեր ժոչ թէ մեր ժոչ թէ մեր ժոչ թէ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի մէկ դի մէկ դի մէկ դի մէկ 
պզտիկ տոպզտիկ տոպզտիկ տոպզտիկ տոկոկոկոկոսը, ոսը, ոսը, ոսը, ո´́́́չ թէ մեր հայչ թէ մեր հայչ թէ մեր հայչ թէ մեր հայրերերերենի աշնի աշնի աշնի աշխարխարխարխարհին մէկ գիւհին մէկ գիւհին մէկ գիւհին մէկ գիւղը կամ քաղը կամ քաղը կամ քաղը կամ քա----
ղաղաղաղաքը, այլ ամքը, այլ ամքը, այլ ամքը, այլ ամբողջ աշբողջ աշբողջ աշբողջ աշխարհ մը,խարհ մը,խարհ մը,խարհ մը,    ամամամամբողջ հայբողջ հայբողջ հայբողջ հայրերերերենի երնի երնի երնի երկիր մը ինք աւեկիր մը ինք աւեկիր մը ինք աւեկիր մը ինք աւե----
րակրակրակրակ    դարդարդարդարձաւ, եւ աւեձաւ, եւ աւեձաւ, եւ աւեձաւ, եւ աւերարարարածուծուծուծութեան շունթեան շունթեան շունթեան շունչը դառն փչեց այդ երկչը դառն փչեց այդ երկչը դառն փչեց այդ երկչը դառն փչեց այդ երկրին վրայ, րին վրայ, րին վրայ, րին վրայ, 
այնայնայնայնտեղ ամէն ինչ ոչնտեղ ամէն ինչ ոչնտեղ ամէն ինչ ոչնտեղ ամէն ինչ ոչնչացչացչացչացննննեեեելու,լու,լու,լու,        ամէն ինչ բնաջնամէն ինչ բնաջնամէն ինչ բնաջնամէն ինչ բնաջնջեջեջեջելու վճռալու վճռալու վճռալու վճռակակակականունունունու----
թեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչնչնչնչպէս ամպէս ամպէս ամպէս ամբողջ ժոբողջ ժոբողջ ժոբողջ ժողողողողովուրդ մը արվուրդ մը արվուրդ մը արվուրդ մը արմամամամատատատատախիլ եղաւ իր հայխիլ եղաւ իր հայխիլ եղաւ իր հայխիլ եղաւ իր հայրերերերենի նի նի նի 
հոհոհոհողեղեղեղերէն՝ տարտղնրէն՝ տարտղնրէն՝ տարտղնրէն՝ տարտղնուեուեուեուելու հալու հալու հալու համար. մամար. մամար. մամար. մասամբ մը իր արիւսամբ մը իր արիւսամբ մը իր արիւսամբ մը իր արիւնով ոռոնով ոռոնով ոռոնով ոռոգեգեգեգելով լով լով լով 
հայհայհայհայրերերերենի բնաշնի բնաշնի բնաշնի բնաշխարխարխարխարհը, եւ միւս մահը, եւ միւս մահը, եւ միւս մահը, եւ միւս մասով դուրս բերսով դուրս բերսով դուրս բերսով դուրս բերուեուեուեուելով իր հայլով իր հայլով իր հայլով իր հայրերերերենի գանի գանի գանի գա----
ւառւառւառւառնենենեներէն, դառրէն, դառրէն, դառրէն, դառնանանանալու հալու հալու հալու համար սփիւռք, դառմար սփիւռք, դառմար սփիւռք, դառմար սփիւռք, դառնանանանալու հալու հալու հալու համար անամար անամար անամար անապատ, պատ, պատ, պատ, 
Տէր Զօր, դառՏէր Զօր, դառՏէր Զօր, դառՏէր Զօր, դառնանանանալու հալու հալու հալու համար ոտմար ոտմար ոտմար ոտքի կոքի կոքի կոքի կոխանխանխանխան::::    

ԻԻԻԻ´́́́նչնչնչնչպէս եղաւ որ ամպէս եղաւ որ ամպէս եղաւ որ ամպէս եղաւ որ ամբողջ ժոբողջ ժոբողջ ժոբողջ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի մը բնօրդի մը բնօրդի մը բնօրդի մը բնօրրարարարանը քանդընը քանդընը քանդընը քանդըուեուեուեուե----
ցաւցաւցաւցաւ::::    ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչնչնչնչպէս եղաւ որ յանպէս եղաւ որ յանպէս եղաւ որ յանպէս եղաւ որ յանկարծ փրթան այն քնքուշ լակարծ փրթան այն քնքուշ լակարծ փրթան այն քնքուշ լակարծ փրթան այն քնքուշ լարերերերերը հայրը հայրը հայրը հայրերերերենի նի նի նի 
մեր աշմեր աշմեր աշմեր աշխարխարխարխարհի, հայհի, հայհի, հայհի, հայրերերերենինինինի    տուտուտուտունենենեներուն մէջ շարրուն մէջ շարրուն մէջ շարրուն մէջ շարժող օրօժող օրօժող օրօժող օրօրոցրոցրոցրոցնենենեներուն, որոնք րուն, որոնք րուն, որոնք րուն, որոնք 
արարարարգագագագասասասասաւուուուորուրուրուրութեան խորհրթեան խորհրթեան խորհրթեան խորհրդադադադանիշ էին մեր աշնիշ էին մեր աշնիշ էին մեր աշնիշ էին մեր աշխարխարխարխարհին եւ մեր ժոհին եւ մեր ժոհին եւ մեր ժոհին եւ մեր ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդին հադին հադին հադին համարմարմարմար::::    

ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչնչնչնչպէս եղաւ որ յանպէս եղաւ որ յանպէս եղաւ որ յանպէս եղաւ որ յանկարծ փեկարծ փեկարծ փեկարծ փեռեռեռեռեկեկեկեկեցաւ ու տարտղնցաւ ու տարտղնցաւ ու տարտղնցաւ ու տարտղնուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ    ժոժոժոժողողողողո----
վուրդ մը, որուն մասվուրդ մը, որուն մասվուրդ մը, որուն մասվուրդ մը, որուն մասնիկնիկնիկնիկնենենեները վարժրը վարժրը վարժրը վարժուած էին ապուած էին ապուած էին ապուած էին ապրիլ հայրիլ հայրիլ հայրիլ հայրերերերենանանանակկկկան ան ան ան 
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մէմէմէմէ´́́́կ յարկ յարկ յարկ յարկի տակ իբկի տակ իբկի տակ իբկի տակ իբրեւ մէրեւ մէրեւ մէրեւ մէ´́́́կ գերկ գերկ գերկ գերդասդասդասդաստան, մէտան, մէտան, մէտան, մէ´́́́կ ամկ ամկ ամկ ամբողբողբողբողջուջուջուջութիւն, անթիւն, անթիւն, անթիւն, անբաբաբաբա----
ժան իրարժան իրարժան իրարժան իրարմէմէմէմէ::::    

ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչնչնչնչպէս եղաւ որ ամպէս եղաւ որ ամպէս եղաւ որ ամպէս եղաւ որ ամբողջ ժոբողջ ժոբողջ ժոբողջ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի մը մտադի մը մտադի մը մտադի մը մտաւուուուորարարարական դական դական դական դասը, սը, սը, սը, 
մտամտամտամտածող գլուծող գլուծող գլուծող գլուխըխըխըխը    անանանանջաջաջաջատետետետեցին յանցին յանցին յանցին յանկարծ իր մարկարծ իր մարկարծ իր մարկարծ իր մարմիմիմիմինէն, եւ մեր մտանէն, եւ մեր մտանէն, եւ մեր մտանէն, եւ մեր մտաւուուուո----
րարարարակակակականունունունութեան պանթեան պանթեան պանթեան պանծածածածալի ամլի ամլի ամլի ամբողջ գունբողջ գունբողջ գունբողջ գունդը՝դը՝դը՝դը՝    աշաշաշաշխարխարխարխարհահահահական թէ եկեկան թէ եկեկան թէ եկեկան թէ եկեղեղեղեղեցացացացա----
կան իր դական իր դական իր դական իր դասեսեսեսերով, առաջրով, առաջրով, առաջրով, առաջնորդ ու հոնորդ ու հոնորդ ու հոնորդ ու հովիւ, երեսվիւ, երեսվիւ, երեսվիւ, երեսփոփոփոփոխան ու փասխան ու փասխան ու փասխան ու փաստատատատաբան, բան, բան, բան, 
խմբախմբախմբախմբագիր ու վարգիր ու վարգիր ու վարգիր ու վարժաժաժաժապետ, գրող եւ արպետ, գրող եւ արպետ, գրող եւ արպետ, գրող եւ արուեսուեսուեսուեստատատատագէտ, եւ ազգէտ, եւ ազգէտ, եւ ազգէտ, եւ ազգագագագային մարյին մարյին մարյին մար----
մինմինմինմիննենենեներու, եկերու, եկերու, եկերու, եկեղեղեղեղեցիցիցիցինենենեներու եւ այլ հասրու եւ այլ հասրու եւ այլ հասրու եւ այլ հաստատատատատուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու պարու պարու պարու պատաստաստաստասխախախախանանանանա----
տու եւ կազտու եւ կազտու եւ կազտու եւ կազմամամամակերկերկերկերպիչ բոպիչ բոպիչ բոպիչ բոլոլոլոլո´́́́ր մարր մարր մարր մարդիդիդիդիկը մէկ առ մէկ կանկը մէկ առ մէկ կանկը մէկ առ մէկ կանկը մէկ առ մէկ կանչեչեչեչեցին, գիցին, գիցին, գիցին, գիշեշեշեշե----
րանց, իրենց հանրանց, իրենց հանրանց, իրենց հանրանց, իրենց հանգիսգիսգիսգիստէն դուրս բետէն դուրս բետէն դուրս բետէն դուրս բերերերերելով, զալով, զալով, զալով, զանոնք ղրկենոնք ղրկենոնք ղրկենոնք ղրկելու հալու հալու հալու համար անմար անմար անմար ան----
ծածածածանօթ ուղնօթ ուղնօթ ուղնօթ ուղղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով. եւ մեր ժորով. եւ մեր ժորով. եւ մեր ժորով. եւ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի կեանդի կեանդի կեանդի կեանքին մէջ լոյս ցաքին մէջ լոյս ցաքին մէջ լոյս ցաքին մէջ լոյս ցաթեթեթեթե----
ցուցուցուցուցած այդ միտցած այդ միտցած այդ միտցած այդ միտքեքեքեքերը խարը խարը խարը խաւաւաւաւարեցրեցրեցրեցնենենենելու հալու հալու հալու համար, քամար, քամար, քամար, քարերերերերով փշրերով փշրերով փշրերով փշրելով լով լով լով 
անոնցանոնցանոնցանոնց    ուուուուղեղղեղղեղղեղնենենեները, անոնցրը, անոնցրը, անոնցրը, անոնցմէ լոյմէ լոյմէ լոյմէ լոյսը դուրս վասը դուրս վասը դուրս վասը դուրս վաթեթեթեթելու եւ կորսնցլու եւ կորսնցլու եւ կորսնցլու եւ կորսնցնենենենելու հալու հալու հալու հա----
մար ընդմար ընդմար ընդմար ընդմիշտմիշտմիշտմիշտ::::    

ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչնչնչնչպէս պապէս պապէս պապէս պատատատատահեհեհեհեցաւ որ յանցաւ որ յանցաւ որ յանցաւ որ յանկարծ մեր ժոկարծ մեր ժոկարծ մեր ժոկարծ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին նոդին նոդին նոդին նորարարարաշէն ուշէն ուշէն ուշէն ու----
ժեժեժեժերը, մեր երիրը, մեր երիրը, մեր երիրը, մեր երիտատատատասարսարսարսարդուդուդուդութիւնը, մեր ժոթիւնը, մեր ժոթիւնը, մեր ժոթիւնը, մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի պաշտդի պաշտդի պաշտդի պաշտպան բապան բապան բապան բազուկզուկզուկզուկ----
նենենեները եւ մեր ժորը եւ մեր ժորը եւ մեր ժորը եւ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի հաց վաստդի հաց վաստդի հաց վաստդի հաց վաստկող բկող բկող բկող բաաաազուկզուկզուկզուկնենենեները, շուրջ 250.000 հորը, շուրջ 250.000 հորը, շուրջ 250.000 հորը, շուրջ 250.000 հո----
գի, յանգի, յանգի, յանգի, յանկարծ կանչկարծ կանչկարծ կանչկարծ կանչուեուեուեուեցան բացան բացան բացան բանակ՝ այննակ՝ այննակ՝ այննակ՝ այնտեղ որտեղ որտեղ որտեղ որպէս թէ հայպէս թէ հայպէս թէ հայպէս թէ հայրերերերենի երնի երնի երնի երկիր, կիր, կիր, կիր, 
հող, տուն եւ օճախ պաշտհող, տուն եւ օճախ պաշտհող, տուն եւ օճախ պաշտհող, տուն եւ օճախ պաշտպապապապանենենենելու հալու հալու հալու համար, հայմար, հայմար, հայմար, հայրերերերենի պատիւին հանի պատիւին հանի պատիւին հանի պատիւին հա----
մար իրենց բամար իրենց բամար իրենց բամար իրենց բազուզուզուզուկը կռեկը կռեկը կռեկը կռելու. բայց այդ բալու. բայց այդ բալու. բայց այդ բալու. բայց այդ բազուկզուկզուկզուկնենենեները իրերը իրերը իրերը իրե´́́́նք ջարդնք ջարդնք ջարդնք ջարդուեուեուեուե----
ցան,ցան,ցան,ցան,    մաս առ մաս տարմաս առ մաս տարմաս առ մաս տարմաս առ մաս տարուեուեուեուեցցցցան անան անան անան անծածածածանօթ վայնօթ վայնօթ վայնօթ վայրեր, քարեր, քարեր, քարեր, քաղաքղաքղաքղաքնենենեներէն ու գիւրէն ու գիւրէն ու գիւրէն ու գիւ----
ղեղեղեղերէն դուրս, եւ կորէն դուրս, եւ կորէն դուրս, եւ կորէն դուրս, եւ կոտորտորտորտորուեուեուեուեցան ամենէն խուժցան ամենէն խուժցան ամենէն խուժցան ամենէն խուժդուժ ձեդուժ ձեդուժ ձեդուժ ձեւեւեւեւերովրովրովրով::::    

ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչնչնչնչպէս պապէս պապէս պապէս պատատատատահեհեհեհեցաւ որ յանցաւ որ յանցաւ որ յանցաւ որ յանկարծ իրենց ընկարծ իրենց ընկարծ իրենց ընկարծ իրենց ընտատատատանիքնիքնիքնիքնենենեներու գիրրու գիրրու գիրրու գիրկէն կէն կէն կէն 
խլեխլեխլեխլեցին այն բոցին այն բոցին այն բոցին այն բոլոր այլոր այլոր այլոր այրերերերերը, որոնք կրնարը, որոնք կրնարը, որոնք կրնարը, որոնք կրնային տային տային տային տակակակակաւին տէր կանգւին տէր կանգւին տէր կանգւին տէր կանգնիլ նիլ նիլ նիլ 
իրենց ընիրենց ընիրենց ընիրենց ընտատատատանիքնիքնիքնիքնենենեներորորորուն. եւ զաւն. եւ զաւն. եւ զաւն. եւ զանոնք տանոնք տանոնք տանոնք տարին ցրուերին ցրուերին ցրուերին ցրուելու, տարտղլու, տարտղլու, տարտղլու, տարտղնենենենելու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
սպանսպանսպանսպաննենենենելու ամելու ամելու ամելու ամենէն վայնէն վայնէն վայնէն վայրագ ձերագ ձերագ ձերագ ձեւեւեւեւերով, ոմանք ծորով, ոմանք ծորով, ոմանք ծորով, ոմանք ծովեվեվեվերուն խորուն խորուն խորուն խորերերերերը ծորը ծորը ծորը ծովավավավա----
մոյն դարձմոյն դարձմոյն դարձմոյն դարձնենենենելու, ուլու, ուլու, ուլու, ուրիշրիշրիշրիշներ տաներ տաներ տաներ տարին քարին քարին քարին քաղաքղաքղաքղաքնենենեներէն եւ գիւրէն եւ գիւրէն եւ գիւրէն եւ գիւղեղեղեղերէն դուրս, րէն դուրս, րէն դուրս, րէն դուրս, 
զազազազանոնք շանոնք շանոնք շանոնք շարերերերեցին մէկ կարցին մէկ կարցին մէկ կարցին մէկ կարգով ու գնդագով ու գնդագով ու գնդագով ու գնդակակակակահահահահարերերերեցին. ուցին. ուցին. ուցին. ուրիշրիշրիշրիշնենենեները րը րը րը տատատատարին, րին, րին, րին, 
հարհարհարհարկադկադկադկադրեցին իրենց մահրեցին իրենց մահրեցին իրենց մահրեցին իրենց մահուան փոուան փոուան փոուան փոսեսեսեսերը փորը փորը փորը փորերերերելու եւ զալու եւ զալու եւ զալու եւ զանոնք ողջնոնք ողջնոնք ողջնոնք ողջ----ողջ ողջ ողջ ողջ 
իրենց փոիրենց փոիրենց փոիրենց փոսեսեսեսերուն մէջ գերուն մէջ գերուն մէջ գերուն մէջ գերեզրեզրեզրեզմամամամանենենենեցին. ուցին. ուցին. ուցին. ուրիշրիշրիշրիշներ տաներ տաներ տաներ տարին եւ մորրին եւ մորրին եւ մորրին եւ մորթեթեթեթեցին ցին ցին ցին 
ամեամեամեամենէն նախնէն նախնէն նախնէն նախնանանանական միկան միկան միկան միջոցջոցջոցջոցնենենեներով ու զէնրով ու զէնրով ու զէնրով ու զէնքեքեքեքերով, դարով, դարով, դարով, դանանանանակով ու բիկով ու բիկով ու բիկով ու բիրերերերերով, րով, րով, րով, 
կակակակացինցինցինցիննենենեներով ու դարով ու դարով ու դարով ու դաշոյնշոյնշոյնշոյննենենեներով, զարով, զարով, զարով, զանոնոնոնոնք մորնք մորնք մորնք մորթեթեթեթելով, անոնց անլով, անոնց անլով, անոնց անլով, անոնց անդամդամդամդամնենենեները րը րը րը 
մէկ առ մէկ յօմէկ առ մէկ յօմէկ առ մէկ յօմէկ առ մէկ յօշեշեշեշելով իրենց մարլով իրենց մարլով իրենց մարլով իրենց մարմինմինմինմիննենենեներէնրէնրէնրէն::::    

Եւ յեԵւ յեԵւ յեԵւ յետոյ, իտոյ, իտոյ, իտոյ, ի՜՜՜՜նչնչնչնչպէսպէսպէսպէս    հայհայհայհայրերերերենի յարնի յարնի յարնի յարկեկեկեկերէն դուրս բերէն դուրս բերէն դուրս բերէն դուրս բերին անրին անրին անրին անպաշտպաշտպաշտպաշտպան պան պան պան 
մնամնամնամնացած կին, հարսցած կին, հարսցած կին, հարսցած կին, հարսներ, ծեներ, ծեներ, ծեներ, ծերուրուրուրունինինինիներ եւ երեներ եւ երեներ եւ երեներ եւ երեխախախախաներ, եւ զաներ, եւ զաներ, եւ զաներ, եւ զանոնք բոնոնք բոնոնք բոնոնք բոլոլոլոլորը րը րը րը 
վեվեվեվերարարարածեծեծեծեցին դժոցին դժոցին դժոցին դժոխախախախային կային կային կային կարարարարաւանւանւանւաննենենեներու,րու,րու,րու,    որորորորպէս թէ ապապէս թէ ապապէս թէ ապապէս թէ ապահով վայհով վայհով վայհով վայրեր րեր րեր րեր 
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տետետետեղաղաղաղափոփոփոփոխեխեխեխելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Եւ միայն պատԵւ միայն պատԵւ միայն պատԵւ միայն պատմամամամական յիկան յիկան յիկան յիշաշաշաշատատատատակակակակարանրանրանրաններ մեներ մեներ մեներ մե----
զի իրենց ամզի իրենց ամզի իրենց ամզի իրենց ամբողբողբողբողջուջուջուջութեաթեաթեաթեանը մէջ կրնան պատնը մէջ կրնան պատնը մէջ կրնան պատնը մէջ կրնան պատմել, առանմել, առանմել, առանմել, առանձինձինձինձին----առանառանառանառանձին եւ ձին եւ ձին եւ ձին եւ 
ցնցիչ դրուագցնցիչ դրուագցնցիչ դրուագցնցիչ դրուագնենենեներով պատրով պատրով պատրով պատմել՝ թէ իմել՝ թէ իմել՝ թէ իմել՝ թէ ի´́́́նչնչնչնչպիպիպիպիսի ճասի ճասի ճասի ճակակակակատատատատագիր մը հագիր մը հագիր մը հագիր մը հասաւ սաւ սաւ սաւ 
այդ մնաայդ մնաայդ մնաայդ մնացորցորցորցորդադադադացին, անցին, անցին, անցին, անպաշտպաշտպաշտպաշտպպպպան այդ գունան այդ գունան այդ գունան այդ գունդին. երիդին. երիդին. երիդին. երիտատատատասարդ կիսարդ կիսարդ կիսարդ կիներ ու ներ ու ներ ու ներ ու 
աղաղաղաղջիկջիկջիկջիկներ քաշկռտներ քաշկռտներ քաշկռտներ քաշկռտուեուեուեուեցան հացան հացան հացան հարեմրեմրեմրեմնենենեներու մէջ,րու մէջ,րու մէջ,րու մէջ,    երեերեերեերեխախախախաներ ու պաներ ու պաներ ու պաներ ու պատատատատանինինինի----
ներ խլուեներ խլուեներ խլուեներ խլուեցան իրենց մայցան իրենց մայցան իրենց մայցան իրենց մայրերերերերու գիրրու գիրրու գիրրու գիրկեկեկեկերէն. անոնցրէն. անոնցրէն. անոնցրէն. անոնցմէ ամեմէ ամեմէ ամեմէ ամենէն փոքնէն փոքնէն փոքնէն փոքրերերերերը րը րը րը 
որոնք տաորոնք տաորոնք տաորոնք տակակակակաւին հաւին հաւին հաւին հազիւ իզիւ իզիւ իզիւ ի----րենց լեզրենց լեզրենց լեզրենց լեզուին վրայ Հաուին վրայ Հաուին վրայ Հաուին վրայ Հայոց քաղցյոց քաղցյոց քաղցյոց քաղցրիկ լեզրիկ լեզրիկ լեզրիկ լեզուին ուին ուին ուին 
առաառաառաառաջին բաջին բաջին բաջին բառեռեռեռերը եւ առարը եւ առարը եւ առարը եւ առաջին խօսջին խօսջին խօսջին խօսքեքեքեքերը ուրը ուրը ուրը ունէնէնէնէին, խլուեին, խլուեին, խլուեին, խլուեցան իրենց մայցան իրենց մայցան իրենց մայցան իրենց մայրերերերե----
րէն՝ տասնրէն՝ տասնրէն՝ տասնրէն՝ տասնեակ հաեակ հաեակ հաեակ հազազազազարարարարաւորւորւորւորներով լեցներով լեցներով լեցներով լեցնենենենելու հալու հալու հալու համար թուրք մարմար թուրք մարմար թուրք մարմար թուրք մարդոց դոց դոց դոց 
յարյարյարյարկեկեկեկերը եւ լեցրը եւ լեցրը եւ լեցրը եւ լեցնենենենելու թրքալու թրքալու թրքալու թրքական որկան որկան որկան որբաբաբաբանոցնոցնոցնոցնենենեները, որրը, որրը, որրը, որպէսպէսպէսպէսզի այնզի այնզի այնզի այնտեղ դաստտեղ դաստտեղ դաստտեղ դաստ----
իիիիաաաարակրակրակրակուին ու մեծուին ու մեծուին ու մեծուին ու մեծնան իբնան իբնան իբնան իբրեւ թուրք զարեւ թուրք զարեւ թուրք զարեւ թուրք զաւակւակւակւակներներներներ::::    

ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչնչնչնչպէսպէսպէսպէս    պապապապատատատատահեհեհեհեցաւ որ հայցաւ որ հայցաւ որ հայցաւ որ հայրերերերենի այն օճախնի այն օճախնի այն օճախնի այն օճախնենենեները, որոնցրը, որոնցրը, որոնցրը, որոնցմէ անմէ անմէ անմէ ան----
պապապապակաս էր ոսկաս էր ոսկաս էր ոսկաս էր ոսկի ծուկի ծուկի ծուկի ծուխը ծխախը ծխախը ծխախը ծխանի, յաննի, յաննի, յաննի, յանկարծ մակարծ մակարծ մակարծ մարերերերեցան, չորցան, չորցան, չորցան, չորցան, եւ երցան, եւ երցան, եւ երցան, եւ երկիր կիր կիր կիր 
մը ամմը ամմը ամմը ամբողջ՝ ծաղբողջ՝ ծաղբողջ՝ ծաղբողջ՝ ծաղկուն, խակուն, խակուն, խակուն, խաղաղ, կենղաղ, կենղաղ, կենղաղ, կենդադադադանի, առոյգ, կաննի, առոյգ, կաննի, առոյգ, կաննի, առոյգ, կանգուն՝ յանգուն՝ յանգուն՝ յանգուն՝ յանկարծ կարծ կարծ կարծ 
դարդարդարդարձաւ հանձաւ հանձաւ հանձաւ հանդիդիդիդիսասասասարան աւերան աւերան աւերան աւերարարարածուծուծուծութեան, դարթեան, դարթեան, դարթեան, դարձաւ արիւձաւ արիւձաւ արիւձաւ արիւնանանանածածկ, դարծածկ, դարծածկ, դարծածկ, դար----
ձաւ խոձաւ խոձաւ խոձաւ խոպան, աւեպան, աւեպան, աւեպան, աւերակ, բուերակ, բուերակ, բուերակ, բուերու եւ բորու եւ բորու եւ բորու եւ բորերերերենինինինինենենեներու բնարու բնարու բնարու բնակուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւն::::    

ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչնչնչնչպէս եղաւ որ ամպէս եղաւ որ ամպէս եղաւ որ ամպէս եղաւ որ ամբողջ աշբողջ աշբողջ աշբողջ աշխարհ մը քանդխարհ մը քանդխարհ մը քանդխարհ մը քանդուեուեուեուեցաւ եւ ամցաւ եւ ամցաւ եւ ամցաւ եւ ամբողջ ժոբողջ ժոբողջ ժոբողջ ժո----
ղողողողովուրդ մը իր մեծ մավուրդ մը իր մեծ մավուրդ մը իր մեծ մավուրդ մը իր մեծ մասով, իր երեք քասով, իր երեք քասով, իր երեք քասով, իր երեք քառորռորռորռորդով բնաջնջդով բնաջնջդով բնաջնջդով բնաջնջուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ::::    

Եւ իԵւ իԵւ իԵւ ի՜՜՜՜նչնչնչնչպէս, ոպէս, ոպէս, ոպէս, ո´́́́վ Տէր, ով Տէր, ով Տէր, ով Տէր, ո՜՜՜՜վ արվ արվ արվ արդադադադարուրուրուրութեան Դաթեան Դաթեան Դաթեան Դատատատատաւոր, դուն թոյւոր, դուն թոյւոր, դուն թոյւոր, դուն թոյլատլատլատլատ----
րերերերեցիր որ այնցիր որ այնցիր որ այնցիր որ այնպիպիպիպիսի անասի անասի անասի անագոգոգոգորոյն ոճիրոյն ոճիրոյն ոճիրոյն ոճիրի մը զոհ երրի մը զոհ երրի մը զոհ երրի մը զոհ երթայ անթայ անթայ անթայ անմեղ ժոմեղ ժոմեղ ժոմեղ ժողողողողովուրդ վուրդ վուրդ վուրդ 
մըմըմըմը::::    ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչնչնչնչպէս թոյլ տուիր որ այսպէս թոյլ տուիր որ այսպէս թոյլ տուիր որ այսպէս թոյլ տուիր որ այսպիպիպիպիսի անարգ սպանսի անարգ սպանսի անարգ սպանսի անարգ սպանդով մը ցիդով մը ցիդով մը ցիդով մը ցիրուրուրուրուցանցանցանցան----
ուի քու ժոուի քու ժոուի քու ժոուի քու ժողողողողովուրդդ. ավուրդդ. ավուրդդ. ավուրդդ. ա´́́́յն ժոյն ժոյն ժոյն ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը, որ քեդը, որ քեդը, որ քեդը, որ քեզի հազի հազի հազի հաւաւաւաւատատատատարիմ ժորիմ ժորիմ ժորիմ ժողողողողո----
վուրդն էր, որ քու անուվուրդն էր, որ քու անուվուրդն էր, որ քու անուվուրդն էր, որ քու անունիդ քանիդ քանիդ քանիդ քարորորորոզիչն էր, քու փառզիչն էր, քու փառզիչն էր, քու փառզիչն էր, քու փառքիդ տաքիդ տաքիդ տաքիդ տարարարարածիչն էր ծիչն էր ծիչն էր ծիչն էր 
իր ամիր ամիր ամիր ամբողջբողջբողջբողջ    կեանկեանկեանկեանքին ընքին ընքին ընքին ընթացթացթացթացքին, եւ որուն կեանքին, եւ որուն կեանքին, եւ որուն կեանքին, եւ որուն կեանքը եւ որուն փառքը եւ որուն փառքը եւ որուն փառքը եւ որուն փառքը եւ քը եւ քը եւ քը եւ 
որուն անուորուն անուորուն անուորուն անունը այսնը այսնը այսնը այսպէս թոյլ տուիր որ տարտղպէս թոյլ տուիր որ տարտղպէս թոյլ տուիր որ տարտղպէս թոյլ տուիր որ տարտղնեն մարնեն մարնեն մարնեն մարդիկ, դադիկ, դադիկ, դադիկ, դաժան ժան ժան ժան 
մարմարմարմարդիկդիկդիկդիկ::::    

Եւ ակաԵւ ակաԵւ ակաԵւ ակամայ՝մայ՝մայ՝մայ՝    դարձդարձդարձդարձեալ մեր միտեալ մեր միտեալ մեր միտեալ մեր միտքը կու գան սաղքը կու գան սաղքը կու գան սաղքը կու գան սաղմոմոմոմոսերգսերգսերգսերգուին բաուին բաուին բաուին բառեռեռեռե----
րըրըրըրը::::    

Մենք, սաՄենք, սաՄենք, սաՄենք, սակայն, Ասկայն, Ասկայն, Ասկայն, Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ հաւաւաւաւատատատատարիմ ժորիմ ժորիմ ժորիմ ժողողողողովուրդ մը՝ կրեվուրդ մը՝ կրեվուրդ մը՝ կրեվուրդ մը՝ կրեցինք ցինք ցինք ցինք 
այդ ամայդ ամայդ ամայդ ամբողջ դժխեմ ճաբողջ դժխեմ ճաբողջ դժխեմ ճաբողջ դժխեմ ճակակակակատատատատագիգիգիգիրը, բայց հարը, բայց հարը, բայց հարը, բայց հակակակակառակ անոր որ այդ բոռակ անոր որ այդ բոռակ անոր որ այդ բոռակ անոր որ այդ բոլոլոլոլո----
րը մեր գլխուն եկան՝ մենք մեր հայրը մեր գլխուն եկան՝ մենք մեր հայրը մեր գլխուն եկան՝ մենք մեր հայրը մեր գլխուն եկան՝ մենք մեր հայրերերերերուն պէս, մեր հայրուն պէս, մեր հայրուն պէս, մեր հայրուն պէս, մեր հայրերերերերուն օրիրուն օրիրուն օրիրուն օրինանանանա----
կով չմոռկով չմոռկով չմոռկով չմոռցացացացա´́́́նք քու անունդ, ոնք քու անունդ, ոնք քու անունդ, ոնք քու անունդ, ո´́́́վ Տէր, եւ չդրժեվ Տէր, եւ չդրժեվ Տէր, եւ չդրժեվ Տէր, եւ չդրժեցինք մեր ուխցինք մեր ուխցինք մեր ուխցինք մեր ուխտը. երտը. երտը. երտը. երբեք բեք բեք բեք 
անիանիանիանիրարարարաւոււոււոււութեամբ չբթեամբ չբթեամբ չբթեամբ չբացացացացուեուեուեուեցան մեր բեցան մեր բեցան մեր բեցան մեր բերանրանրանրաննենենեները, եւ մեր քայրը, եւ մեր քայրը, եւ մեր քայրը, եւ մեր քայլելելելերը քու ճարը քու ճարը քու ճարը քու ճա----
նանանանապարպարպարպարհէդ չշեհէդ չշեհէդ չշեհէդ չշեղեղեղեղեցան, հացան, հացան, հացան, հակակակակառակ անոր որ մեր կեանռակ անոր որ մեր կեանռակ անոր որ մեր կեանռակ անոր որ մեր կեանքը նուասքը նուասքը նուասքը նուաստատատատացաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
աքաքաքաքսոսոսոսորի եւ չարրի եւ չարրի եւ չարրի եւ չարչաչաչաչարանքրանքրանքրանքնենենեներու վայրու վայրու վայրու վայրերերերերուն մէջ, հարուն մէջ, հարուն մէջ, հարուն մէջ, հակակակակառակ անոր որ մահռակ անոր որ մահռակ անոր որ մահռակ անոր որ մահ----
ուան շուուան շուուան շուուան շուքը ծանքը ծանքը ծանքը ծանրարարարացաւ մեր վրայ, որովցաւ մեր վրայ, որովցաւ մեր վրայ, որովցաւ մեր վրայ, որովհեհեհեհետեւ մենք մեր կեանտեւ մենք մեր կեանտեւ մենք մեր կեանտեւ մենք մեր կեանքոքոքոքո´́́́վ վ վ վ 
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վկավկավկավկայեյեյեյեցինք, մեր հացինք, մեր հացինք, մեր հացինք, մեր հաւատւատւատւատքին կենքին կենքին կենքին կենդադադադանունունունութիւնը անթիւնը անթիւնը անթիւնը անգամ մը եգամ մը եգամ մը եգամ մը ե´́́́ւս ապւս ապւս ապւս ապրերերերե----
ցանք մեր կեանցանք մեր կեանցանք մեր կեանցանք մեր կեանքին մէջ՝ երբ տեքին մէջ՝ երբ տեքին մէջ՝ երբ տեքին մէջ՝ երբ տեսանք թէ իսանք թէ իսանք թէ իսանք թէ ի´́́́նչնչնչնչպէս դուն քու արպէս դուն քու արպէս դուն քու արպէս դուն քու արդադադադարուրուրուրու----
թեամբդ մնաթեամբդ մնաթեամբդ մնաթեամբդ մնացորդ մը պացորդ մը պացորդ մը պացորդ մը պահեհեհեհեցիր քու ժոցիր քու ժոցիր քու ժոցիր քու ժողողողողովուրվուրվուրվուրդէդ եւ այդ մնադէդ եւ այդ մնադէդ եւ այդ մնադէդ եւ այդ մնացորցորցորցորդը դը դը դը 
վերսվերսվերսվերստին կանգտին կանգտին կանգտին կանգնենենենեցաւ եւ ընցաւ եւ ընցաւ եւ ընցաւ եւ ընձիւձիւձիւձիւղեղեղեղեցաւ, եւ այդ մնացաւ, եւ այդ մնացաւ, եւ այդ մնացաւ, եւ այդ մնացորցորցորցորդին զօդին զօդին զօդին զօրեղ զարեղ զարեղ զարեղ զա----
ւակւակւակւակնենենեները անրը անրը անրը անգամ մը եւս բարձգամ մը եւս բարձգամ մը եւս բարձգամ մը եւս բարձրարարարացուցուցուցուցին իրենց բացին իրենց բացին իրենց բացին իրենց բազուզուզուզուկը՝ քու արկը՝ քու արկը՝ քու արկը՝ քու արդադադադարուրուրուրու----
թիւնդ վեթիւնդ վեթիւնդ վեթիւնդ վերարարարականգկանգկանգկանգնենենենելու եւ անիլու եւ անիլու եւ անիլու եւ անիրաւրաւրաւրաւուած եւ իրաւազրկուած եւ իրաւազրկուած եւ իրաւազրկուած եւ իրաւազրկուած մեր ժոուած մեր ժոուած մեր ժոուած մեր ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդին արդին արդին արդին արդադադադարուրուրուրութիթիթիթի´́́́ւն հաւն հաւն հաւն հատուտուտուտուցացացացանենենենելու հալու հալու հալու համար, եւ մեր միլիմար, եւ մեր միլիմար, եւ մեր միլիմար, եւ մեր միլիոոոոնանանանաւոր ւոր ւոր ւոր 
նանանանահահահահատակտակտակտակնենենեներու արիւրու արիւրու արիւրու արիւնովնովնովնով    վճարվճարվճարվճարուած ու վուած ու վուած ու վուած ու վերսերսերսերստին գնուած մեր հայտին գնուած մեր հայտին գնուած մեր հայտին գնուած մեր հայրերերերե----
նինինինիքը անքը անքը անքը անգամ մը եւս վեգամ մը եւս վեգամ մը եւս վեգամ մը եւս վերարարարակենկենկենկենդադադադանացնացնացնացնենենենելու հալու հալու հալու համար իրենց բամար իրենց բամար իրենց բամար իրենց բազուզուզուզուկով եւ կով եւ կով եւ կով եւ 
արարարարդար աշդար աշդար աշդար աշխախախախատանտանտանտանքովքովքովքով::::    

****    
****    ****    

ԱյԱյԱյԱյսօր, երբ 71 տասօր, երբ 71 տասօր, երբ 71 տասօր, երբ 71 տարիրիրիրինենենեներու հերու հերու հերու հեռառառառաւուուուորուրուրուրութեթեթեթենէն աննէն աննէն աննէն անգամ մը եւս կը յիգամ մը եւս կը յիգամ մը եւս կը յիգամ մը եւս կը յի----
շենք ցեշենք ցեշենք ցեշենք ցեղասղասղասղասպապապապանունունունութեան այդ ահթեան այդ ահթեան այդ ահթեան այդ ահռեռեռեռելի փորլի փորլի փորլի փորձը, որ թուրձը, որ թուրձը, որ թուրձը, որ թուրքը եւ թուրքը եւ թուրքը եւ թուրքը եւ թուրք պեք պեք պեք պե----
տուտուտուտութիւնը ի գործ դրին մեր ժոթիւնը ի գործ դրին մեր ժոթիւնը ի գործ դրին մեր ժոթիւնը ի գործ դրին մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին վրայ, եւ աչդին վրայ, եւ աչդին վրայ, եւ աչդին վրայ, եւ աչքէ կքէ կքէ կքէ կ’’’’անանանանցըցըցըցընենք նենք նենք նենք 
այն դառն փորայն դառն փորայն դառն փորայն դառն փորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը որթիւնը որթիւնը որթիւնը որմէ անմէ անմէ անմէ անցանք, բայց որուն էջը չփացանք, բայց որուն էջը չփացանք, բայց որուն էջը չփացանք, բայց որուն էջը չփակեկեկեկեցինք ցինք ցինք ցինք 
եւ չենք կրնար փաեւ չենք կրնար փաեւ չենք կրնար փաեւ չենք կրնար փակել՝ մինկել՝ մինկել՝ մինկել՝ մինչեւչեւչեւչեւ    հասհասհասհասնինք, վենինք, վենինք, վենինք, վերարարարադառդառդառդառնանք մեր հոնանք մեր հոնանք մեր հոնանք մեր հողեղեղեղերուն, րուն, րուն, րուն, 
կը մտակը մտակը մտակը մտածենք, սիծենք, սիծենք, սիծենք, սիրերերերելիլիլիլիներ, կը մտաներ, կը մտաներ, կը մտաներ, կը մտածենք այն ծենք այն ծենք այն ծենք այն երկերկերկերկեակ հաեակ հաեակ հաեակ հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութիւնթիւնթիւնթիւն----
նենենեներուն մարուն մարուն մարուն մասին, որոնց հանսին, որոնց հանսին, որոնց հանսին, որոնց հանդիդիդիդիսասասասարան դարրան դարրան դարրան դարձուց ինքձուց ինքձուց ինքձուց ինքզինզինզինզինքը մեր ժոքը մեր ժոքը մեր ժոքը մեր ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդը՝դը՝դը՝դը՝    իր ամիր ամիր ամիր ամբողջ պատբողջ պատբողջ պատբողջ պատմումումումութեան եւ մասթեան եւ մասթեան եւ մասթեան եւ մասնանանանաւուուուորարարարաբար իր նաբար իր նաբար իր նաբար իր նահահահահատատատատա----
կուկուկուկութեան օրեթեան օրեթեան օրեթեան օրերունրունրունրուն::::    

    
Ա.Ա.Ա.Ա.----    ԱռաԱռաԱռաԱռաջին հաջին հաջին հաջին հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութիւնը որ մենք սաղթիւնը որ մենք սաղթիւնը որ մենք սաղթիւնը որ մենք սաղմոմոմոմոսագսագսագսագրին խօսրին խօսրին խօսրին խօսքեքեքեքե----

րով արրով արրով արրով արտատատատայայտեյայտեյայտեյայտեցինք՝ ԱՍցինք՝ ԱՍցինք՝ ԱՍցինք՝ ԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԾՈՅ ՀԱԾՈՅ ՀԱԾՈՅ ՀԱԾՈՅ ՀԱՒԱՒԱՒԱՒԱՏԱՐՏԱՐՏԱՐՏԱՐՄՈՒՄՈՒՄՈՒՄՈՒԹԻՒՆՆ էԹԻՒՆՆ էԹԻՒՆՆ էԹԻՒՆՆ է::::    Այս բոԱյս բոԱյս բոԱյս բո----
լոլոլոլորը եկան, բայց մենք մեր հարը եկան, բայց մենք մեր հարը եկան, բայց մենք մեր հարը եկան, բայց մենք մեր հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեթեթեթենէն չշենէն չշենէն չշենէն չշեղեղեղեղեցանքցանքցանքցանք::::    ՊարՊարՊարՊարզազազազա----
պէս՝ որովպէս՝ որովպէս՝ որովպէս՝ որովհեհեհեհետեւ հատեւ հատեւ հատեւ հազազազազարամրամրամրամեակեակեակեակնենենեներու տերու տերու տերու տեւուուուողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւն    ուուուունենենենեցող մեր ցող մեր ցող մեր ցող մեր 
պատպատպատպատմումումումութեան մէջ օր մը ճանչթեան մէջ օր մը ճանչթեան մէջ օր մը ճանչթեան մէջ օր մը ճանչցանք ճշմացանք ճշմացանք ճշմացանք ճշմարիտ Ասրիտ Ասրիտ Ասրիտ Աստուտուտուտուծոյ սէծոյ սէծոյ սէծոյ սէրը, որ րը, որ րը, որ րը, որ 
եկաւ, խոեկաւ, խոեկաւ, խոեկաւ, խոնարնարնարնարհեհեհեհեցաւ եւ լեցաւ եւ լեցաւ եւ լեցաւ եւ լեցուց մեր պատցուց մեր պատցուց մեր պատցուց մեր պատմումումումութիւնը, մեզ իր բաթիւնը, մեզ իր բաթիւնը, մեզ իր բաթիւնը, մեզ իր բազուկզուկզուկզուկնենենենե----
րուն մէջ առրուն մէջ առրուն մէջ առրուն մէջ առնենենենելու եւ մեզ իր գիլու եւ մեզ իր գիլու եւ մեզ իր գիլու եւ մեզ իր գիտուտուտուտութեան մէջ առթեան մէջ առթեան մէջ առթեան մէջ առնենենենելու եւ մեզ իր ճշմարլու եւ մեզ իր ճշմարլու եւ մեզ իր ճշմարլու եւ մեզ իր ճշմար----
տուտուտուտութեան ճաթեան ճաթեան ճաթեան ճանանանանապարպարպարպարհին մէջ կենհին մէջ կենհին մէջ կենհին մէջ կենդադադադանացնացնացնացնենենենելու, վելու, վելու, վելու, վերարարարակենկենկենկենսասասասաւուուուորերերերելու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
յայայայաւիւիւիւիտետետետենանանանակակակականունունունութեան սահթեան սահթեան սահթեան սահմանմանմանմանուած ժոուած ժոուած ժոուած ժողողողողովուրդ մը դարձվուրդ մը դարձվուրդ մը դարձվուրդ մը դարձնենենենելու հալու հալու հալու հա----
մարմարմարմար::::    

Մենք ճանչՄենք ճանչՄենք ճանչՄենք ճանչցանքցանքցանքցանք    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ սէծոյ սէծոյ սէծոյ սէրը մեր պատրը մեր պատրը մեր պատրը մեր պատմումումումութեանթեանթեանթեան    մէջ, եւ ամմէջ, եւ ամմէջ, եւ ամմէջ, եւ ամ----
բողջ մեր պատբողջ մեր պատբողջ մեր պատբողջ մեր պատմումումումութիւնը այթիւնը այթիւնը այթիւնը այնունունունուհեհեհեհետեւ այդտեւ այդտեւ այդտեւ այդ    սիսիսիսիրոյն պարոյն պարոյն պարոյն պատաստաստաստասխախախախա´́́́նը դարնը դարնը դարնը դար----
ձուձուձուձուցինքցինքցինքցինք::::    Եւ ամէն անԵւ ամէն անԵւ ամէն անԵւ ամէն անգամ որ Ասգամ որ Ասգամ որ Ասգամ որ Աստուտուտուտուծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայծոյ ձայնը հնչեց մենը հնչեց մենը հնչեց մենը հնչեց մեզի ու հարզի ու հարզի ու հարզի ու հարցուց. ցուց. ցուց. ցուց. 
,,,,Կը սիԿը սիԿը սիԿը սիրե՞ս զիսրե՞ս զիսրե՞ս զիսրե՞ս զիս»,»,»,»,    մենք Պետմենք Պետմենք Պետմենք Պետրոսրոսրոսրոս    առաքառաքառաքառաքեաեաեաեալի բլի բլի բլի բաաաառեռեռեռերով պարով պարով պարով պատաստաստաստասխախախախանենենենե----



 

 488 

ցինք եւ ըսինք. ցինք եւ ըսինք. ցինք եւ ըսինք. ցինք եւ ըսինք. ,,,,ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , գիգիգիգիտեստեստեստես    թէ կը սիթէ կը սիթէ կը սիթէ կը սիրենք զքեզ, Տէրրենք զքեզ, Տէրրենք զքեզ, Տէրրենք զքեզ, Տէր»»»»::::    Բայց այդ սէԲայց այդ սէԲայց այդ սէԲայց այդ սէրը րը րը րը 
միայն խօսմիայն խօսմիայն խօսմիայն խօսքով չէր որ արքով չէր որ արքով չէր որ արքով չէր որ արտատատատայայյայյայյայտետետետեցինքցինքցինքցինք::::    Այդ սէԱյդ սէԱյդ սէԱյդ սէրը միայն մարը միայն մարը միայն մարը միայն մատետետետենագնագնագնագ----
րուրուրուրութեան եւ կրօթեան եւ կրօթեան եւ կրօթեան եւ կրօնանանանական գրական գրական գրական գրակակակականունունունութեան էջեթեան էջեթեան էջեթեան էջերը լեցրը լեցրը լեցրը լեցնող գրունող գրունող գրունող գրութեանց մէջ թեանց մէջ թեանց մէջ թեանց մէջ 
չէր որ արչէր որ արչէր որ արչէր որ արձաձաձաձանանանանացուցուցուցուցինքցինքցինքցինք::::    ԱյդԱյդԱյդԱյդ    սէսէսէսէրը մենք մեր կեանրը մենք մեր կեանրը մենք մեր կեանրը մենք մեր կեանքոքոքոքո´́́́վ ցոյց տուինք վ ցոյց տուինք վ ցոյց տուինք վ ցոյց տուինք 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ հանծոյ հանծոյ հանծոյ հանդէպ, եւ ցոյց տուինք այդ հադէպ, եւ ցոյց տուինք այդ հադէպ, եւ ցոյց տուինք այդ հադէպ, եւ ցոյց տուինք այդ հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութիւնը՝ նոյթիւնը՝ նոյթիւնը՝ նոյթիւնը՝ նոյնիսկ նիսկ նիսկ նիսկ 
աաաա´́́́յն օրեյն օրեյն օրեյն օրերուն երբ մահրուն երբ մահրուն երբ մահրուն երբ մահուան շուուան շուուան շուուան շուքը ծանքը ծանքը ծանքը ծանրարարարացաւ մեր վրայ. երբ անցաւ մեր վրայ. երբ անցաւ մեր վրայ. երբ անցաւ մեր վրայ. երբ անցանք ցանք ցանք ցանք 
այն ձոայն ձոայն ձոայն ձորերերերերէն, որոնք մահրէն, որոնք մահրէն, որոնք մահրէն, որոնք մահուան ստուեուան ստուեուան ստուեուան ստուերի ձորի ձորի ձորի ձորերն էին. երբ ամէն տերերն էին. երբ ամէն տերերն էին. երբ ամէն տերերն էին. երբ ամէն տեսասասասակի կի կի կի 
տանտանտանտանջանք ու ջանք ու ջանք ու ջանք ու տատատատառառառառապանք եկան մեր բերպանք եկան մեր բերպանք եկան մեր բերպանք եկան մեր բերնէն ունէն ունէն ունէն ուրարարարացուցուցուցութեան բաթեան բաթեան բաթեան բառեր լսեռեր լսեռեր լսեռեր լսե----
լու, բայց մեր բելու, բայց մեր բելու, բայց մեր բելու, բայց մեր բերանրանրանրաննենենեները չբացրը չբացրը չբացրը չբացուեուեուեուեցան այդցան այդցան այդցան այդպէսպէսպէսպէս::::    Եւ մեր հայԵւ մեր հայԵւ մեր հայԵւ մեր հայրերերերերը, նարը, նարը, նարը, նա----
հահահահատակ մեր հայտակ մեր հայտակ մեր հայտակ մեր հայրերերերերը նոյն աստրը նոյն աստրը նոյն աստրը նոյն աստուաուաուաուածածածածային սիյին սիյին սիյին սիրոյ կորոյ կորոյ կորոյ կոչին նոչին նոչին նոչին նո´́́́յն սիյն սիյն սիյն սիրոյ րոյ րոյ րոյ 
պապապապատաստաստաստասխանն է որ տուին ըսեխանն է որ տուին ըսեխանն է որ տուին ըսեխանն է որ տուին ըսելով.լով.լով.լով.    

----    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́,,,,    գիգիգիգիտես թէ կը սիտես թէ կը սիտես թէ կը սիտես թէ կը սիրենք զքերենք զքերենք զքերենք զքեզ, Տէր, եւ այդ սէզ, Տէր, եւ այդ սէզ, Տէր, եւ այդ սէզ, Տէր, եւ այդ սէրէն, այդ հարէն, այդ հարէն, այդ հարէն, այդ հաւաւաւաւա----
տարտարտարտարմումումումութեթեթեթենէն, այդ հանէն, այդ հանէն, այդ հանէն, այդ հաւատւատւատւատքէն ոքէն ոքէն ոքէն ո´́́́չ ոք կրնայչ ոք կրնայչ ոք կրնայչ ոք կրնայ    զմեզ խախզմեզ խախզմեզ խախզմեզ խախտել, ոտել, ոտել, ոտել, ո´́́́չ հրեշչ հրեշչ հրեշչ հրեշ----
տակտակտակտակնենենեները եւ ոչ մարրը եւ ոչ մարրը եւ ոչ մարրը եւ ոչ մարդիկ, ոչ հուր եւ ոչ սուրդիկ, ոչ հուր եւ ոչ սուրդիկ, ոչ հուր եւ ոչ սուրդիկ, ոչ հուր եւ ոչ սուր::::    

Եւ անԵւ անԵւ անԵւ անցան այդ հուցան այդ հուցան այդ հուցան այդ հուրին ու սուրին ու սուրին ու սուրին ու սուրին ընդրին ընդրին ընդրին ընդմէմէմէմէջէն, բայց չբաջէն, բայց չբաջէն, բայց չբաջէն, բայց չբացին իրենց բեցին իրենց բեցին իրենց բեցին իրենց բե----
րանրանրանրաննենենեները ուրը ուրը ուրը ուրարարարացուցուցուցութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    Եւ մեր մտքին մէջ Եւ մեր մտքին մէջ Եւ մեր մտքին մէջ Եւ մեր մտքին մէջ կու գան հակու գան հակու գան հակու գան համեստ բամեստ բամեստ բամեստ բառեռեռեռերը րը րը րը 
հահահահամեստ այն քամեստ այն քամեստ այն քամեստ այն քահահահահանանանանային, որ իր բանյին, որ իր բանյին, որ իր բանյին, որ իր բանտէն սպանտէն սպանտէն սպանտէն սպանդադադադանոց երնոց երնոց երնոց երթաթաթաթալու իր նալու իր նալու իր նալու իր նա----
խօրխօրխօրխօրեաեաեաեակին, երբ առիկին, երբ առիկին, երբ առիկին, երբ առիթը կթը կթը կթը կ’’’’ուուուունենենենենար պարզ երնար պարզ երնար պարզ երնար պարզ երկու տող մը թղթիկու տող մը թղթիկու տող մը թղթիկու տող մը թղթիկի մը կի մը կի մը կի մը 
վրայ գրեվրայ գրեվրայ գրեվրայ գրելու իր ընլու իր ընլու իր ընլու իր ընտատատատանինինինիքին եւ ազքին եւ ազքին եւ ազքին եւ ազգագագագակիցկիցկիցկիցնենենեներուն, իր հայրուն, իր հայրուն, իր հայրուն, իր հայրերերերենանանանակիցկիցկիցկիցնենենենե----
րուն, իր փոքրուն, իր փոքրուն, իր փոքրուն, իր փոքրիկ հօրիկ հօրիկ հօրիկ հօտին, անտին, անտին, անտին, անոր մէջ արոր մէջ արոր մէջ արոր մէջ արցունցունցունցունքով լեքով լեքով լեքով լեցուն բացուն բացուն բացուն բառեռեռեռերով կրով կրով կրով կ’’’’ըսէր. ըսէր. ըսէր. ըսէր. 
,,,,ՍիՍիՍիՍիրերերերելիլիլիլիներ, երբ ձեներ, երբ ձեներ, երբ ձեներ, երբ ձեզի Իսզի Իսզի Իսզի Իսլալալալամումումումութիւն, կրօթիւն, կրօթիւն, կրօթիւն, կրօնանանանափոփոփոփոխուխուխուխութիւն առաթիւն առաթիւն առաթիւն առաջարջարջարջարկեն՝ կեն՝ կեն՝ կեն՝ 
միմիմիմի´́́́    ընընընընդուդուդուդունիք. ձեր վինիք. ձեր վինիք. ձեր վինիք. ձեր վիզեզեզեզե´́́́րը տուէք ու յարը տուէք ու յարը տուէք ու յարը տուէք ու յաւիւիւիւիտետետետենանանանակակակականունունունութիւնը ժաթիւնը ժաթիւնը ժաթիւնը ժառանռանռանռան----
գեգեգեգեցէքցէքցէքցէք»»»»::::    ՀաՀաՀաՀաւատւատւատւատքի ճշմարքի ճշմարքի ճշմարքի ճշմարտուտուտուտութիւնը հասկթիւնը հասկթիւնը հասկթիւնը հասկցած հովիւին բացած հովիւին բացած հովիւին բացած հովիւին բառերն էին՝ իրռերն էին՝ իրռերն էին՝ իրռերն էին՝ իր    
ընընընընտատատատանինինինիքին եւ իրենքին եւ իրենքին եւ իրենքին եւ իրեննենենեներուն ուղղրուն ուղղրուն ուղղրուն ուղղուած, որովուած, որովուած, որովուած, որովհեհեհեհետեւ այդ հատեւ այդ հատեւ այդ հատեւ այդ համեստ հովիւը մեստ հովիւը մեստ հովիւը մեստ հովիւը 
կը հակը հակը հակը հաւաւաւաւատար, ինչտար, ինչտար, ինչտար, ինչպէս կը հապէս կը հապէս կը հապէս կը հաւաւաւաւատանք մենք, որ տանք մենք, որ տանք մենք, որ տանք մենք, որ հահահահաւատւատւատւատքի ամքի ամքի ամքի ամրուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
մէջ է միայն ժոմէջ է միայն ժոմէջ է միայն ժոմէջ է միայն ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի մը ամդի մը ամդի մը ամդի մը ամրուրուրուրութիւնը,թիւնը,թիւնը,թիւնը,    եւ անոնք որոնք այդ ամեւ անոնք որոնք այդ ամեւ անոնք որոնք այդ ամեւ անոնք որոնք այդ ամրուրուրուրու----
թեթեթեթենէն հրանէն հրանէն հրանէն հրաժաժաժաժարած են՝ անոնք շուրած են՝ անոնք շուրած են՝ անոնք շուրած են՝ անոնք շուտով նատով նատով նատով նաեւ իբեւ իբեւ իբեւ իբրեւրեւրեւրեւ    ժոժոժոժողողողողովուրդ կը վուրդ կը վուրդ կը վուրդ կը 
բնաջընջբնաջընջբնաջընջբնաջընջուին այս աշուին այս աշուին այս աշուին այս աշխարխարխարխարհի երեհի երեհի երեհի երեսին եւ աստսին եւ աստսին եւ աստսին եւ աստուաուաուաուածածածածային դային դային դային դատաստաստաստաստատատատանին նին նին նին 
առառառառջեւջեւջեւջեւ::::    Եւ ամրուԵւ ամրուԵւ ամրուԵւ ամրութեան այդ գաղտթեան այդ գաղտթեան այդ գաղտթեան այդ գաղտնիքն էր որ իր հանիքն էր որ իր հանիքն էր որ իր հանիքն էր որ իր համեստ բամեստ բամեստ բամեստ բառեռեռեռերով անրով անրով անրով ան----
գամ մը եւս կը շշնջար իրենգամ մը եւս կը շշնջար իրենգամ մը եւս կը շշնջար իրենգամ մը եւս կը շշնջար իրեննենենեներուն ականրուն ականրուն ականրուն ականջին, որուն հաջին, որուն հաջին, որուն հաջին, որուն հարարարարազատ պազատ պազատ պազատ պա----
տաստաստաստասխախախախանը պինը պինը պինը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլար նալար նալար նալար նաեւ իրենեւ իրենեւ իրենեւ իրեննենենեներուն վերուն վերուն վերուն վերարարարաբեբեբեբերուրուրուրումը,մը,մը,մը,    արի կեցարի կեցարի կեցարի կեց----
ուածուածուածուածքը իրենց հաքը իրենց հաքը իրենց հաքը իրենց հաւատւատւատւատքին վրայ եւ այդ հաքին վրայ եւ այդ հաքին վրայ եւ այդ հաքին վրայ եւ այդ հաւատւատւատւատքին հաքին հաքին հաքին համար նամար նամար նամար նաեւ հաեւ հաեւ հաեւ հաւաւաւաւա----
տատատատարիմ նարիմ նարիմ նարիմ նահահահահատատատատակուկուկուկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

    
Բ.Բ.Բ.Բ.----    ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ հարորդ հարորդ հարորդ հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութիւնը, որուն վկանեթիւնը, որուն վկանեթիւնը, որուն վկանեթիւնը, որուն վկաները դարրը դարրը դարրը դարձան մեր ձան մեր ձան մեր ձան մեր 

նանանանահահահահատակտակտակտակնենենեները՝ մերրը՝ մերրը՝ մերրը՝ մեր    ՀԱՀԱՀԱՀԱՅՈՒ ԻՆՔՅՈՒ ԻՆՔՅՈՒ ԻՆՔՅՈՒ ԻՆՔՆՈՒՆՈՒՆՈՒՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱԹԵԱՆ ՀԱԹԵԱՆ ՀԱԹԵԱՆ ՀԱՒԱՒԱՒԱՒԱՏԱՐՏԱՐՏԱՐՏԱՐՄՈՒՄՈՒՄՈՒՄՈՒԹԻՒՆՆ ԹԻՒՆՆ ԹԻՒՆՆ ԹԻՒՆՆ 
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էրէրէրէր::::    ԱմԱմԱմԱմբողջ պատբողջ պատբողջ պատբողջ պատմումումումութիւն մը եւ այդ պատթիւն մը եւ այդ պատթիւն մը եւ այդ պատթիւն մը եւ այդ պատմումումումութեան ընդթեան ընդթեան ընդթեան ընդմէմէմէմէջէն խօջէն խօջէն խօջէն խօսող սող սող սող 
բազբազբազբազմամամամահահահահազար ու բազզար ու բազզար ու բազզար ու բազմամամամամիլիմիլիմիլիմիլիոն նաոն նաոն նաոն նահահահահատակտակտակտակնենենեներու տերու տերու տերու տեւաւաւաւական ձայկան ձայկան ձայկան ձայնը մեր նը մեր նը մեր նը մեր 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդի հոգիի ականջդի հոգիի ականջդի հոգիի ականջդի հոգիի ականջնենենեներուն խօրուն խօրուն խօրուն խօսող՝ հասող՝ հասող՝ հասող՝ հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեան կը կանթեան կը կանթեան կը կանթեան կը կան----
չէր միշտ մեր ժոչէր միշտ մեր ժոչէր միշտ մեր ժոչէր միշտ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի զադի զադի զադի զաւակւակւակւակնենենեներըրըրըրը::::    Մենք իբՄենք իբՄենք իբՄենք իբրեւ ժորեւ ժորեւ ժորեւ ժողողողողովուրդ, իբվուրդ, իբվուրդ, իբվուրդ, իբրեւ րեւ րեւ րեւ 
մէկ միումէկ միումէկ միումէկ միութիւն կազթիւն կազթիւն կազթիւն կազմող եւ ազմող եւ ազմող եւ ազմող եւ ազգագագագային մէկ ինքյին մէկ ինքյին մէկ ինքյին մէկ ինքնունունունութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունենենենեցող ամցող ամցող ամցող ամբողբողբողբողջաջաջաջա----
կակակականունունունութիւն՝ գիթիւն՝ գիթիւն՝ գիթիւն՝ գիտէտէտէտէինք եւ հաինք եւ հաինք եւ հաինք եւ հաւաւաւաւատատատատարիմ էինք այդ մեր ինքրիմ էինք այդ մեր ինքրիմ էինք այդ մեր ինքրիմ էինք այդ մեր ինքնունունունութեանթեանթեանթեան::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
ամէն ինքամէն ինքամէն ինքամէն ինքնունունունութիւն հետզթիւն հետզթիւն հետզթիւն հետզհեհեհեհետէ է որ կը կռանտէ է որ կը կռանտէ է որ կը կռանտէ է որ կը կռանուի, հետզուի, հետզուի, հետզուի, հետզհեհեհեհետէ կտէ կտէ կտէ կ’’’’ամամամամ----
րապնդրապնդրապնդրապնդուի՝ միայն փորուի՝ միայն փորուի՝ միայն փորուի՝ միայն փորձուձուձուձութեանց շաթեանց շաթեանց շաթեանց շարուրուրուրունանանանակակակակակկկկան հարան հարան հարան հարուածուածուածուածնենենեներուն րուն րուն րուն 
տակտակտակտակ::::    ԱնցԱնցԱնցԱնցեաեաեաեալին մեր հալին մեր հալին մեր հալին մեր հայու գիյու գիյու գիյու գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնը թեթիւնը թեթիւնը թեթիւնը թերեւս այնրեւս այնրեւս այնրեւս այնքան զօքան զօքան զօքան զօրեղ չէր՝ րեղ չէր՝ րեղ չէր՝ րեղ չէր՝ 
որորորորքան մեր պատքան մեր պատքան մեր պատքան մեր պատմումումումութեան վերթեան վերթեան վերթեան վերջին շրջանջին շրջանջին շրջանջին շրջաննենենեներուն. եւ հետզրուն. եւ հետզրուն. եւ հետզրուն. եւ հետզհեհեհեհետէ հաստէ հաստէ հաստէ հասնող նող նող նող 
դառն հարդառն հարդառն հարդառն հարուածուածուածուածնենենեներուն տակ մեր գիրուն տակ մեր գիրուն տակ մեր գիրուն տակ մեր գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնը կարթիւնը կարթիւնը կարթիւնը կարծէք հետզծէք հետզծէք հետզծէք հետզհեհեհեհետէ տէ տէ տէ 
աւեաւեաւեաւելի բացլի բացլի բացլի բացուեուեուեուեցաւ՝ աւեցաւ՝ աւեցաւ՝ աւեցաւ՝ աւելի զօլի զօլի զօլի զօրեղ կերրեղ կերրեղ կերրեղ կերպով կառպով կառպով կառպով կառչեչեչեչելու այն արլու այն արլու այն արլու այն արմատմատմատմատնենենեներուն, րուն, րուն, րուն, 
այն պատայն պատայն պատայն պատմումումումութեան, այն նաթեան, այն նաթեան, այն նաթեան, այն նահահահահատակտակտակտակնենենեներուն, այն լեզրուն, այն լեզրուն, այն լեզրուն, այն լեզուին, այն գիուին, այն գիուին, այն գիուին, այն գիրին, այն րին, այն րին, այն րին, այն 
գրագրագրագրակակակականունունունութեան՝ որ մեզ իր մէջ կը շաթեան՝ որ մեզ իր մէջ կը շաթեան՝ որ մեզ իր մէջ կը շաթեան՝ որ մեզ իր մէջ կը շաղաղաղաղախէր եւ այդ շախէր եւ այդ շախէր եւ այդ շախէր եւ այդ շաղաղաղաղախուխուխուխումով ամմով ամմով ամմով ամ----
րուրուրուրութեան գաղտթեան գաղտթեան գաղտթեան գաղտնինինինիքը կու տար մեքը կու տար մեքը կու տար մեքը կու տար մեզի՝ իբզի՝ իբզի՝ իբզի՝ իբրեւ ազգ եւ իբրեւ ազգ եւ իբրեւ ազգ եւ իբրեւ ազգ եւ իբրեւ ժորեւ ժորեւ ժորեւ ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդ::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
մմմմեր Ապեր Ապեր Ապեր Ապրիլրիլրիլրիլեան նաեան նաեան նաեան նահահահահատակտակտակտակնենենեները՝ իրենք,րը՝ իրենք,րը՝ իրենք,րը՝ իրենք,    հետզհետզհետզհետզհեհեհեհետէ աւետէ աւետէ աւետէ աւելի գիլի գիլի գիլի գիտատատատակից կից կից կից 
կերկերկերկերպով բացպով բացպով բացպով բացուեուեուեուեցան եւ պացան եւ պացան եւ պացան եւ պատաստաստաստասխախախախանենենենեցին ազցին ազցին ազցին ազգագագագային ինքյին ինքյին ինքյին ինքնունունունութեան հաթեան հաթեան հաթեան հա----
ւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեան այդ կոթեան այդ կոթեան այդ կոթեան այդ կոչինչինչինչին::::    

Մեր ժոՄեր ժոՄեր ժոՄեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի պատդի պատդի պատդի պատմումումումութեան մէջ ջարդ ու կոթեան մէջ ջարդ ու կոթեան մէջ ջարդ ու կոթեան մէջ ջարդ ու կոտոտոտոտորածրածրածրածներ շատ ներ շատ ներ շատ ներ շատ 
տետետետեսանք. եւ պասանք. եւ պասանք. եւ պասանք. եւ պատատատատահեհեհեհեցաւ երցաւ երցաւ երցաւ երբեմն որբեմն որբեմն որբեմն որ    մարմարմարմարդիկ փորդիկ փորդիկ փորդիկ փորձեձեձեձեցին իրենց ինքցին իրենց ինքցին իրենց ինքցին իրենց ինք----
նունունունութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ուրարարարանալ կամ ծածնալ կամ ծածնալ կամ ծածնալ կամ ծածկել՝կել՝կել՝կել՝    խախախախաղաղ կեանք մը գտնեղաղ կեանք մը գտնեղաղ կեանք մը գտնեղաղ կեանք մը գտնելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    
Բայց փոԲայց փոԲայց փոԲայց փորրրրձաձաձաձառուռուռուռութիւնը ցոյց տուաւ, միշտ, որ ոթիւնը ցոյց տուաւ, միշտ, որ ոթիւնը ցոյց տուաւ, միշտ, որ ոթիւնը ցոյց տուաւ, միշտ, որ ո´́́́չ մէկ հնար կար ինքչ մէկ հնար կար ինքչ մէկ հնար կար ինքչ մէկ հնար կար ինք----
զինք ուզինք ուզինք ուզինք ուրարարարանանանանալու եւ մնալու եւ մնալու եւ մնալու եւ մնալու, գոլու, գոլու, գոլու, գոյայայայատետետետեւեւեւեւելու. որովլու. որովլու. որովլու. որովհեհեհեհետեւ ուտեւ ուտեւ ուտեւ ուրարարարացուցուցուցումը ինքմը ինքմը ինքմը ինք----
զինզինզինզինքին՝ իր գոքին՝ իր գոքին՝ իր գոքին՝ իր գոյույույույութեաթեաթեաթեա´́́́ն ուն ուն ուն ուրարարարացումն էցումն էցումն էցումն է::::    Եւ մեր ժոԵւ մեր ժոԵւ մեր ժոԵւ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը իր այդ վերդը իր այդ վերդը իր այդ վերդը իր այդ վեր----
ջին, ամեջին, ամեջին, ամեջին, ամենէն փորնէն փորնէն փորնէն փորձիչ հարձիչ հարձիչ հարձիչ հարուաուաուաուածին գիտծին գիտծին գիտծին գիտցաւ գիցաւ գիցաւ գիցաւ գիտակտակտակտակցացացացական պական պական պական պատաստաստաստասխան խան խան խան 
տալ, հատալ, հատալ, հատալ, հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեամբ արթեամբ արթեամբ արթեամբ արեան ձայեան ձայեան ձայեան ձայնին, հանին, հանին, հանին, հայույույույութեան այդ ձայթեան այդ ձայթեան այդ ձայթեան այդ ձայնին նին նին նին 
պապապապատաստաստաստասխան տախան տախան տախան տալով եւ ըսելով եւ ըսելով եւ ըսելով եւ ըսելով՝ որ ոչիլով՝ որ ոչիլով՝ որ ոչիլով՝ որ ոչի´́́́նչ այնչ այնչ այնչ այլեւս պիլեւս պիլեւս պիլեւս պիտի յատի յատի յատի յաջոջոջոջողի իրղի իրղի իրղի իրմէ մէ մէ մէ 
առառառառնել այն անունել այն անունել այն անունել այն անունը, զոր Աստնը, զոր Աստնը, զոր Աստնը, զոր Աստուած տուած է իրեն իբուած տուած է իրեն իբուած տուած է իրեն իբուած տուած է իրեն իբրեւ անուն, իբրեւ անուն, իբրեւ անուն, իբրեւ անուն, իբրեւ րեւ րեւ րեւ 
հայ անուն, եւ այն առանձհայ անուն, եւ այն առանձհայ անուն, եւ այն առանձհայ անուն, եւ այն առանձնանանանա----շնորշնորշնորշնորհուհուհուհումը որ Աստմը որ Աստմը որ Աստմը որ Աստուած տուածուած տուածուած տուածուած տուած    էր մեէր մեէր մեէր մեզի զի զի զի 
եւ մեր ժոեւ մեր ժոեւ մեր ժոեւ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին՝դին՝դին՝դին՝    հայ ըլհայ ըլհայ ըլհայ ըլլալալալալու պատիւը, հայ ըլլու պատիւը, հայ ըլլու պատիւը, հայ ըլլու պատիւը, հայ ըլլալալալալու հպարլու հպարլու հպարլու հպարտուտուտուտու----
թիւնը տաթիւնը տաթիւնը տաթիւնը տալով մելով մելով մելով մեզի բոզի բոզի բոզի բոլոլոլոլորիսրիսրիսրիս::::    

    
Այս երկԱյս երկԱյս երկԱյս երկեակ հաեակ հաեակ հաեակ հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութթթթիւնիւնիւնիւննենենեներով մեր ժորով մեր ժորով մեր ժորով մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը տուաւ դը տուաւ դը տուաւ դը տուաւ 

ինքինքինքինքզինզինզինզինքը իբքը իբքը իբքը իբրեւ ցորեւ ցորեւ ցորեւ ցորերերերենի հանի հանի հանի հատիկ, անտիկ, անտիկ, անտիկ, անցաւ երցաւ երցաւ երցաւ երկունկունկունկունքի ընդքի ընդքի ընդքի ընդմէմէմէմէջէն, այդ երջէն, այդ երջէն, այդ երջէն, այդ եր----
կունկունկունկունքով, ինչքով, ինչքով, ինչքով, ինչպէս մայր մը, ինչպէս մայր մը, ինչպէս մայր մը, ինչպէս մայր մը, ինչպէս ծնող մը՝ նոր ծնունդ տապէս ծնող մը՝ նոր ծնունդ տապէս ծնող մը՝ նոր ծնունդ տապէս ծնող մը՝ նոր ծնունդ տալու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
նոնոնոնո´́́́ր զար զար զար զաւակւակւակւակնենենեներու, եւ այդ զարու, եւ այդ զարու, եւ այդ զարու, եւ այդ զաւակւակւակւակնենենեներով, այդ նոր, քարով, այդ նոր, քարով, այդ նոր, քարով, այդ նոր, քաջաջաջաջարի եւ հարի եւ հարի եւ հարի եւ հաւաւաւաւատատատատա----
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րիմ ծնուրիմ ծնուրիմ ծնուրիմ ծնունդնդնդնդնենենեներով ապարով ապարով ապարով ապահոհոհոհովեվեվեվելու հալու հալու հալու համար մեր ժոմար մեր ժոմար մեր ժոմար մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին գոդին գոդին գոդին գոյայայայատետետետեւոււոււոււու----
մը եւ յամը եւ յամը եւ յամը եւ յաւիւիւիւիտետետետենանանանակակակականունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

Այդ փորԱյդ փորԱյդ փորԱյդ փորձաձաձաձառուռուռուռութեան երբ կը նաթեան երբ կը նաթեան երբ կը նաթեան երբ կը նայինք այյինք այյինք այյինք այսօր, սիսօր, սիսօր, սիսօր, սիրերերերելիլիլիլիներ, մենք մեր ներ, մենք մեր ներ, մենք մեր ներ, մենք մեր 
միտմիտմիտմիտքեքեքեքերը եւ կուրծրը եւ կուրծրը եւ կուրծրը եւ կուրծքեքեքեքերը հպարրը հպարրը հպարրը հպարտուտուտուտութեամբ կը լեցթեամբ կը լեցթեամբ կը լեցթեամբ կը լեցնենք, որովնենք, որովնենք, որովնենք, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
եղանք զաեղանք զաեղանք զաեղանք զաւակւակւակւակնենենեները եւ յետրը եւ յետրը եւ յետրը եւ յետնորդնորդնորդնորդնենենեները այնրը այնրը այնրը այնպիպիպիպիսիսիսիսի´́́́    նանանանահահահահատակտակտակտակնենենեներու, րու, րու, րու, 
որոնք անորոնք անորոնք անորոնք անգիգիգիգիտատատատակից զոկից զոկից զոկից զոհեր չեհեր չեհեր չեհեր չեղան, որոնք գիղան, որոնք գիղան, որոնք գիղան, որոնք գիտակտակտակտակցացացացաբար տուին իրենք բար տուին իրենք բար տուին իրենք բար տուին իրենք 
զիզիզիզիրենք իմացրենք իմացրենք իմացրենք իմացեալ մաեալ մաեալ մաեալ մահով, որհով, որհով, որհով, որպէսպէսպէսպէսզի անզի անզի անզի անմամամամահուհուհուհութիւնը ժաթիւնը ժաթիւնը ժաթիւնը ժառանռանռանռանգենք մենքգենք մենքգենք մենքգենք մենք::::    
Եւ մենք այԵւ մենք այԵւ մենք այԵւ մենք այսօր երբ անսօր երբ անսօր երբ անսօր երբ անմամամամահուհուհուհութեան այդ գաղտթեան այդ գաղտթեան այդ գաղտթեան այդ գաղտնինինինիքը մեքը մեքը մեքը մեզի տուող մեր զի տուող մեր զի տուող մեր զի տուող մեր 
հայհայհայհայրերերերերուն կը նարուն կը նարուն կը նարուն կը նայիյիյիյինք, կը խորնք, կը խորնք, կը խորնք, կը խորհինք՝ որ այհինք՝ որ այհինք՝ որ այհինք՝ որ այսօր մենք արդսօր մենք արդսօր մենք արդսօր մենք արդեօք նոյն փորեօք նոյն փորեօք նոյն փորեօք նոյն փոր----
ձաձաձաձառուռուռուռութեանց լոյթեանց լոյթեանց լոյթեանց լոյսին տակ մեր կեանսին տակ մեր կեանսին տակ մեր կեանսին տակ մեր կեանքը կքը կքը կքը կ’’’’ապապապապրի՞նքրի՞նքրի՞նքրի՞նք::::    

Մենք այս օրեՄենք այս օրեՄենք այս օրեՄենք այս օրերուն կրուն կրուն կրուն կ’’’’ըսենք թէ բազըսենք թէ բազըսենք թէ բազըսենք թէ բազմամամամաթիւ դժուաթիւ դժուաթիւ դժուաթիւ դժուարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւններ տեներ տեներ տեներ տե----
սանք, հուր եւ սուր տեսանք, հուր եւ սուր տեսանք, հուր եւ սուր տեսանք, հուր եւ սուր տեսանք, շատ բասանք, շատ բասանք, շատ բասանք, շատ բաներ եկան մեր գլխուններ եկան մեր գլխուններ եկան մեր գլխուններ եկան մեր գլխուն::::    Բայց այդ Բայց այդ Բայց այդ Բայց այդ 
բոբոբոբոլոլոլոլորին մէջ տարին մէջ տարին մէջ տարին մէջ տակակակակաւին մենք շաւին մենք շաւին մենք շաւին մենք շա՜՜՜՜տ հանտ հանտ հանտ հանգիստ կգիստ կգիստ կգիստ կ’’’’ապապապապրինք եւ նարինք եւ նարինք եւ նարինք եւ նաեւ հանեւ հանեւ հանեւ հան----
գիստ կը փնտռենքգիստ կը փնտռենքգիստ կը փնտռենքգիստ կը փնտռենք::::    ՆաՆաՆաՆայիյիյիյի´́́́նք մեր հայնք մեր հայնք մեր հայնք մեր հայրերերերերու փորրու փորրու փորրու փորձաձաձաձառուռուռուռութեան եւ տեսթեան եւ տեսթեան եւ տեսթեան եւ տես----
նենք թէ անոնք ինչնենք թէ անոնք ինչնենք թէ անոնք ինչնենք թէ անոնք ինչպիպիպիպիսիսիսիսի՜՜՜՜    պայպայպայպայմանմանմանմաննենենեներու մէջ մնարու մէջ մնարու մէջ մնարու մէջ մնացին հացին հացին հացին հաւաւաւաւատատատատարիմ Ասրիմ Ասրիմ Ասրիմ Աս----
տուտուտուտուծոյ եւ մեր ժոծոյ եւ մեր ժոծոյ եւ մեր ժոծոյ եւ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի իրենց ուղդի իրենց ուղդի իրենց ուղդի իրենց ուղղած կողած կողած կողած կոչին, եւ տեսչին, եւ տեսչին, եւ տեսչին, եւ տեսնենք թէ արդնենք թէ արդնենք թէ արդնենք թէ արդ----
եօք մենք կրնա՞նք հաեօք մենք կրնա՞նք հաեօք մենք կրնա՞նք հաեօք մենք կրնա՞նք հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեան նոյն բաթեան նոյն բաթեան նոյն բաթեան նոյն բառեռեռեռերը կրկնել այրը կրկնել այրը կրկնել այրը կրկնել այսօրսօրսօրսօր::::    
Կրնա՞նք ըսել՝ թէ այս բոԿրնա՞նք ըսել՝ թէ այս բոԿրնա՞նք ըսել՝ թէ այս բոԿրնա՞նք ըսել՝ թէ այս բոլոլոլոլորը մեր գլխուն եկան բայց մենք Քեզ չմոռրը մեր գլխուն եկան բայց մենք Քեզ չմոռրը մեր գլխուն եկան բայց մենք Քեզ չմոռրը մեր գլխուն եկան բայց մենք Քեզ չմոռ----
ցանք, ոցանք, ոցանք, ոցանք, ո´́́́վ Աստվ Աստվ Աստվ Աստուած. բայց մենք քեզ չմոռուած. բայց մենք քեզ չմոռուած. բայց մենք քեզ չմոռուած. բայց մենք քեզ չմոռցանք, ոցանք, ոցանք, ոցանք, ո´́́́վ ժով ժով ժով ժողողողողովուրդ հավուրդ հավուրդ հավուրդ հայոցյոցյոցյոց::::    
ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչնչնչնչքան դիւքան դիւքան դիւքան դիւրին կերրին կերրին կերրին կերպով այպով այպով այպով այսօր մեր ժոսօր մեր ժոսօր մեր ժոսօր մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի զադի զադի զադի զաւակւակւակւակնենենեներէն շատրէն շատրէն շատրէն շատ----
շաշաշաշատեր կտեր կտեր կտեր կը մոռը մոռը մոռը մոռնան իրենց նանան իրենց նանան իրենց նանան իրենց նահահահահատակտակտակտակնենենեներուն արիւնը, կը մոռրուն արիւնը, կը մոռրուն արիւնը, կը մոռրուն արիւնը, կը մոռնան իրենց նան իրենց նան իրենց նան իրենց 
նանանանահահահահատակտակտակտակնենենեներու պատրու պատրու պատրու պատմումումումութիւնը, կը մոռթիւնը, կը մոռթիւնը, կը մոռթիւնը, կը մոռնան իրենց նանան իրենց նանան իրենց նանան իրենց նահահահահատակտակտակտակնենենեներու րու րու րու 
հահահահատող հայտող հայտող հայտող հայեացեացեացեացքը, որքը, որքը, որքը, որմէ կը փորմէ կը փորմէ կը փորմէ կը փորձեն փախձեն փախձեն փախձեն փախչիլ Յովչիլ Յովչիլ Յովչիլ Յովնաննաննաննաննենենեներու պէս՝ դէրու պէս՝ դէրու պէս՝ դէրու պէս՝ դէպի պի պի պի 
հեհեհեհեռառառառաւոր ափեր, կը փորւոր ափեր, կը փորւոր ափեր, կը փորւոր ափեր, կը փորձեն իրենց հանգսձեն իրենց հանգսձեն իրենց հանգսձեն իրենց հանգստուտուտուտութիւնը գտնել, փոթիւնը գտնել, փոթիւնը գտնել, փոթիւնը գտնել, փոխախախախանակ նակ նակ նակ 
կեկեկեկենանանանալու իրենց ժոլու իրենց ժոլու իրենց ժոլու իրենց ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին հետ, փոդին հետ, փոդին հետ, փոդին հետ, փոխախախախանակ կենակ կենակ կենակ կենանանանալու իրենց ժոլու իրենց ժոլու իրենց ժոլու իրենց ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդին մէջ, եւ նադին մէջ, եւ նադին մէջ, եւ նադին մէջ, եւ նահահահահատակտակտակտակնենենեներուն կտարուն կտարուն կտարուն կտակով, նակով, նակով, նակով, նահահահահատակտակտակտակնենենեներուն հարուն հարուն հարուն հա----
ւատւատւատւատքով, նաքով, նաքով, նաքով, նահահահահատակտակտակտակնենենեներուն ամրուն ամրուն ամրուն ամրուրուրուրութեաթեաթեաթեա´́́́մբ ապմբ ապմբ ապմբ ապրերերերելու իրենց կեանլու իրենց կեանլու իրենց կեանլու իրենց կեանքը, քը, քը, քը, 
ապապապապրերերերելու մելու մելու մելու մե´́́́ր կեանր կեանր կեանր կեանքը, այքը, այքը, այքը, այսօրսօրսօրսօրուան կեանուան կեանուան կեանուան կեանքը, որքը, որքը, որքը, որպէսպէսպէսպէսզի այդ կեանզի այդ կեանզի այդ կեանզի այդ կեանքը վաքը վաքը վաքը վա----
ւեւեւեւերարարարական ու հական ու հական ու հական ու հարարարարազատ շազատ շազատ շազատ շարուրուրուրունանանանակուկուկուկութիւնը դառթիւնը դառթիւնը դառթիւնը դառնայ այն կեաննայ այն կեաննայ այն կեաննայ այն կեանքին՝ որ քին՝ որ քին՝ որ քին՝ որ 
օր մը սկիզբ առաւ հայօր մը սկիզբ առաւ հայօր մը սկիզբ առաւ հայօր մը սկիզբ առաւ հայրերերերենի մեր աշնի մեր աշնի մեր աշնի մեր աշխարխարխարխարհին վրայ, եւ չիհին վրայ, եւ չիհին վրայ, եւ չիհին վրայ, եւ չի´́́́    կրնար վերջ կրնար վերջ կրնար վերջ կրնար վերջ 
գտնել այնգտնել այնգտնել այնգտնել այնտեղ, սփիւռքտեղ, սփիւռքտեղ, սփիւռքտեղ, սփիւռքեան գեեան գեեան գեեան գերեզրեզրեզրեզմանմանմանմաննենենեներու մէջ, որովրու մէջ, որովրու մէջ, որովրու մէջ, որովհեհեհեհետեւ աստտեւ աստտեւ աստտեւ աստուաուաուաուա----
ծածածածային արյին արյին արյին արդադադադարուրուրուրութիւնը չի կրնար թոյթիւնը չի կրնար թոյթիւնը չի կրնար թոյթիւնը չի կրնար թոյլ տալ որ Սփիւռլ տալ որ Սփիւռլ տալ որ Սփիւռլ տալ որ Սփիւռքը, օտար հոքը, օտար հոքը, օտար հոքը, օտար հողեղեղեղերը, րը, րը, րը, 
օտար երօտար երօտար երօտար երկիրկիրկիրկիրնենենեները դառրը դառրը դառրը դառնան մնանան մնանան մնանան մնայուն բնայուն բնայուն բնայուն բնակակակակարան ու գերան ու գերան ու գերան ու գերեզրեզրեզրեզման մեր ժոման մեր ժոման մեր ժոման մեր ժո----
ղողողողովուրվուրվուրվուրդինդինդինդին::::    

ԱստԱստԱստԱստուած եթէ մեուած եթէ մեուած եթէ մեուած եթէ մեզի տուած է առանձզի տուած է առանձզի տուած է առանձզի տուած է առանձնաշնաշնաշնաշնորնորնորնորհուհուհուհումը եւ կոմը եւ կոմը եւ կոմը եւ կոչուչուչուչումը Հայ մը Հայ մը Հայ մը Հայ 
ժոժոժոժողողողողովուրվուրվուրվուրդին պատդին պատդին պատդին պատկակակականենենենելու, նալու, նալու, նալու, նաեւ մեեւ մեեւ մեեւ մեզի տուած է մեր աշզի տուած է մեր աշզի տուած է մեր աշզի տուած է մեր աշխարխարխարխարհը, մեր հը, մեր հը, մեր հը, մեր 
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երերերերկիկիկիկիրըրըրըրը, , , , մեր քամեր քամեր քամեր քարը, մեր հորը, մեր հորը, մեր հորը, մեր հողը, մեր սրբաղը, մեր սրբաղը, մեր սրբաղը, մեր սրբարանրանրանրաննենենեները, որրը, որրը, որրը, որպէսպէսպէսպէսզի մենք այնզի մենք այնզի մենք այնզի մենք այն----
տետետետե´́́́ղ վեղ վեղ վեղ վերարարարադառդառդառդառնանքնանքնանքնանք::::    Եւ աստԵւ աստԵւ աստԵւ աստուաուաուաուածածածածային խոսյին խոսյին խոսյին խոստուտուտուտումը կմը կմը կմը կ’’’’ըսէ, սիըսէ, սիըսէ, սիըսէ, սիրերերերելիլիլիլիներ, ներ, ներ, ներ, 
որ բոոր բոոր բոոր բոլոլոլոլո´́́́ր անոնք, որոնք գիր անոնք, որոնք գիր անոնք, որոնք գիր անոնք, որոնք գիտեն հատեն հատեն հատեն հաւաւաւաւատատատատարիմ մնալ իր անուրիմ մնալ իր անուրիմ մնալ իր անուրիմ մնալ իր անունին, որոնք նին, որոնք նին, որոնք նին, որոնք 
գիգիգիգիտեն չմոռտեն չմոռտեն չմոռտեն չմոռնալ իր խոսնալ իր խոսնալ իր խոսնալ իր խոստումտումտումտումնենենեները, եւ որոնք իրենց արրը, եւ որոնք իրենց արրը, եւ որոնք իրենց արրը, եւ որոնք իրենց արեեեեան հաան հաան հաան հարարարարազազազազա----
տուտուտուտութիւնը չեն մոռթիւնը չեն մոռթիւնը չեն մոռթիւնը չեն մոռնար՝նար՝նար՝նար՝    անոանոանոանո´́́́նք են որ կնք են որ կնք են որ կնք են որ կ’’’’ապապապապրին, անորին, անորին, անորին, անո´́́́նք են որ օր մը նք են որ օր մը նք են որ օր մը նք են որ օր մը 
երերերերջաջաջաջանիկ վենիկ վենիկ վենիկ վերարարարադարդարդարդարձը պիձը պիձը պիձը պիտի ուտի ուտի ուտի ունենենենենան նանան նանան նանան նահահահահատակտակտակտակնենենեներու այդ աշրու այդ աշրու այդ աշրու այդ աշխարխարխարխարհը, հը, հը, հը, 
նանանանահահահահատակտակտակտակնենենեներու արրու արրու արրու արեամբ ոռոգեամբ ոռոգեամբ ոռոգեամբ ոռոգուած մեր հոուած մեր հոուած մեր հոուած մեր հողեղեղեղերուն վրայ արուն վրայ արուն վրայ արուն վրայ ա´́́́մմմմրօրօրօրօրէն րէն րէն րէն 
կանգկանգկանգկանգնենենենելու հալու հալու հալու համար հայմար հայմար հայմար հայրերերերենի տունի տունի տունի տունը եւ այննը եւ այննը եւ այննը եւ այնտեղ ապտեղ ապտեղ ապտեղ ապրերերերելու հալու հալու հալու համար ընդմար ընդմար ընդմար ընդ----
միշտ, Ասմիշտ, Ասմիշտ, Ասմիշտ, Աստուտուտուտուծոյ ամծոյ ամծոյ ամծոյ ամենաենաենաենատես աչտես աչտես աչտես աչքին տակ, այժմ եւ յաքին տակ, այժմ եւ յաքին տակ, այժմ եւ յաքին տակ, այժմ եւ յաւիտւիտւիտւիտեանս. ամէնեանս. ամէնեանս. ամէնեանս. ամէն::::    
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ԿԵԱՆՔԸ ՏԱԼՈՎ ԿԵԱՆՔ ԳՏՆԵԼԿԵԱՆՔԸ ՏԱԼՈՎ ԿԵԱՆՔ ԳՏՆԵԼԿԵԱՆՔԸ ՏԱԼՈՎ ԿԵԱՆՔ ԳՏՆԵԼԿԵԱՆՔԸ ՏԱԼՈՎ ԿԵԱՆՔ ԳՏՆԵԼ    

    
,,,,Որ գտանէ զանձն իւր՝ կորուսցէ զնա,Որ գտանէ զանձն իւր՝ կորուսցէ զնա,Որ գտանէ զանձն իւր՝ կորուսցէ զնա,Որ գտանէ զանձն իւր՝ կորուսցէ զնա,    
եւ որ կորոյս զանձն իւր վասն իմ՝ եւ որ կորոյս զանձն իւր վասն իմ՝ եւ որ կորոյս զանձն իւր վասն իմ՝ եւ որ կորոյս զանձն իւր վասն իմ՝ 

գտցէգտցէգտցէգտցէ    
զնազնազնազնա»»»»::::                             ( ( ( (Մտ 0Մտ 0Մտ 0Մտ 0----39)39)39)39)    

    
ԱռաԱռաԱռաԱռաջին անջին անջին անջին անգամ, երբ Յիգամ, երբ Յիգամ, երբ Յիգամ, երբ Յիսուս իր տասսուս իր տասսուս իր տասսուս իր տասներներներներկու աշակու աշակու աշակու աշակերտկերտկերտկերտնենենեները ընտրը ընտրը ընտրը ընտ----

րերերերելէ ետք զալէ ետք զալէ ետք զալէ ետք զանոնք պինոնք պինոնք պինոնք պիտի ղրկէր առատի ղրկէր առատի ղրկէր առատի ղրկէր առաքեքեքեքելուլուլուլութեան իր ժոթեան իր ժոթեան իր ժոթեան իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի զադի զադի զադի զաւակւակւակւակ----
նենենեներուն, աւերուն, աւերուն, աւերուն, աւելի ուշ միայն սահլի ուշ միայն սահլի ուշ միայն սահլի ուշ միայն սահմամամամանենենենելու հալու հալու հալու համար ամմար ամմար ամմար ամբողջ աշբողջ աշբողջ աշբողջ աշխարխարխարխարհին, հին, հին, հին, 
անոնց տուաւ կարգ մը կաանոնց տուաւ կարգ մը կաանոնց տուաւ կարգ մը կաանոնց տուաւ կարգ մը կարերերերեւոր պատւոր պատւոր պատւոր պատուէրուէրուէրուէրներ, որոնք միներ, որոնք միներ, որոնք միներ, որոնք միաաաաժաժաժաժամամամամանակ նակ նակ նակ 
ցոյց կու տացոյց կու տացոյց կու տացոյց կու տային այն դիյին այն դիյին այն դիյին այն դիմամամամագիգիգիգիծծծծը կամ պատը կամ պատը կամ պատը կամ պատկեկեկեկերը, որ պէտք էր ուրը, որ պէտք էր ուրը, որ պէտք էր ուրը, որ պէտք էր ունենենենենար նար նար նար 
կամ ներկամ ներկամ ներկամ ներկակակակայացյացյացյացնէր իրեն հանէր իրեն հանէր իրեն հանէր իրեն հաւաւաւաւատատատատացող եւ իրեն հեցող եւ իրեն հեցող եւ իրեն հեցող եւ իրեն հետետետետեւող իււող իււող իււող իւրարարարաքանքանքանքանչիւր չիւր չիւր չիւր 
մարդ անմարդ անմարդ անմարդ անհատ, եւ մահատ, եւ մահատ, եւ մահատ, եւ մանանանանաւանդ ան՝ որ կը հաւանդ ան՝ որ կը հաւանդ ան՝ որ կը հաւանդ ան՝ որ կը հաւաւաւաւատայ իր կեանտայ իր կեանտայ իր կեանտայ իր կեանքին մէջ քին մէջ քին մէջ քին մէջ 
իրեն վստահիրեն վստահիրեն վստահիրեն վստահուած դեուած դեուած դեուած դերի մը, առարի մը, առարի մը, առարի մը, առաքեքեքեքելուլուլուլութեան մըթեան մըթեան մըթեան մը::::    Եւ ՅիԵւ ՅիԵւ ՅիԵւ Յիսուս խօսսուս խօսսուս խօսսուս խօսքը ուղքը ուղքը ուղքը ուղ----
ղեղեղեղելով անոնց, ըսալով անոնց, ըսալով անոնց, ըսալով անոնց, ըսաւ.ւ.ւ.ւ.    

,,,,ԱհաԱհաԱհաԱհաւաւաւաւասիկ ես ձեզ կը ղրկեմ ոչսիկ ես ձեզ կը ղրկեմ ոչսիկ ես ձեզ կը ղրկեմ ոչսիկ ես ձեզ կը ղրկեմ ոչխարխարխարխարնենենեներու պէս՝ գայրու պէս՝ գայրու պէս՝ գայրու պէս՝ գայլելելելերու մէջրու մէջրու մէջրու մէջ::::    
ԶգուԶգուԶգուԶգուշաշաշաշացէցէցէցէ´́́́քքքք    մարմարմարմարդոցդոցդոցդոցմէ, որովմէ, որովմէ, որովմէ, որովհեհեհեհետեւ ձեզ ատտեւ ձեզ ատտեւ ձեզ ատտեւ ձեզ ատեանեանեանեաննենենեներու պիրու պիրու պիրու պիտի մատտի մատտի մատտի մատ----
նեն... Ձեզ կունեն... Ձեզ կունեն... Ձեզ կունեն... Ձեզ կուսասասասակալկալկալկալնենենեներու եւ թարու եւ թարու եւ թարու եւ թագագագագաւորւորւորւորնենենեներու դիրու դիրու դիրու դիմաց պիմաց պիմաց պիմաց պիտի հատի հատի հատի հանեն, որնեն, որնեն, որնեն, որ----
պէսպէսպէսպէսզի անոնց դիզի անոնց դիզի անոնց դիզի անոնց դիմաց եւ բոմաց եւ բոմաց եւ բոմաց եւ բոլոր ազլոր ազլոր ազլոր ազգեգեգեգերուն վկարուն վկարուն վկարուն վկայույույույութիւթիւթիւթիւն տաք իմ ման տաք իմ ման տաք իմ ման տաք իմ մասիսսիսսիսսիս::::    
... ... ... ... ՄիՄիՄիՄի´́́́    վախվախվախվախնաք անոնցնաք անոնցնաք անոնցնաք անոնցմէ, որովմէ, որովմէ, որովմէ, որովհեհեհեհետեւ անոնք միայն մարտեւ անոնք միայն մարտեւ անոնք միայն մարտեւ անոնք միայն մարմիմիմիմինը կրնան նը կրնան նը կրնան նը կրնան 
սպանսպանսպանսպաննել, բայց չեն կրնար հոնել, բայց չեն կրնար հոնել, բայց չեն կրնար հոնել, բայց չեն կրնար հոգին սպանգին սպանգին սպանգին սպաննել, բայց դուք վախնել, բայց դուք վախնել, բայց դուք վախնել, բայց դուք վախցէք անցէք անցէք անցէք անկէ՝ կէ՝ կէ՝ կէ՝ 
որ կրնայ մարոր կրնայ մարոր կրնայ մարոր կրնայ մարմին եւ հոմին եւ հոմին եւ հոմին եւ հոգի միգի միգի միգի միասասասասնանանանաբար գեբար գեբար գեբար գեհեհեհեհենին մէջ կորսնցնին մէջ կորսնցնին մէջ կորսնցնին մէջ կորսնցնենենենելլլլ» (» (» (» (Մտ Մտ Մտ Մտ 
10.1610.1610.1610.16----18 18 18 18 եւ 28)եւ 28)եւ 28)եւ 28)::::    Եւ ՅիԵւ ՅիԵւ ՅիԵւ Յիսուս իր մտասուս իր մտասուս իր մտասուս իր մտածոծոծոծումւմւմւմնենենեները աւարրը աւարրը աւարրը աւարտեց սա խօստեց սա խօստեց սա խօստեց սա խօսքով. քով. քով. քով. ,,,,Ան Ան Ան Ան 
որ իր կեանոր իր կեանոր իր կեանոր իր կեանքը կը գտնէ, ան որ իր կեանքը կը գտնէ, ան որ իր կեանքը կը գտնէ, ան որ իր կեանքը կը գտնէ, ան որ իր կեանքը իրեն կը պաքը իրեն կը պաքը իրեն կը պաքը իրեն կը պահէ՝ պիհէ՝ պիհէ՝ պիհէ՝ պիտի տի տի տի 
կորսնցկորսնցկորսնցկորսնցնէ զայն. իսկ ան որ իննէ զայն. իսկ ան որ իննէ զայն. իսկ ան որ իննէ զայն. իսկ ան որ ինծի հածի հածի հածի համար, իմ սիմար, իմ սիմար, իմ սիմար, իմ սիրոյս հարոյս հարոյս հարոյս համար իր կեանմար իր կեանմար իր կեանմար իր կեանքը քը քը քը 
կը կորսնցկը կորսնցկը կորսնցկը կորսնցնէ՝ պինէ՝ պինէ՝ պինէ՝ պիտի գտնէ զայնտի գտնէ զայնտի գտնէ զայնտի գտնէ զայն»»»»::::    

ՅիՅիՅիՅիսուսուսուսուսի կողսի կողսի կողսի կողմէ վեմէ վեմէ վեմէ վերը յիրը յիրը յիրը յիշաշաշաշատակտակտակտակուած խօսուած խօսուած խօսուած խօսքեքեքեքերուն մէջ ընդրուն մէջ ընդրուն մէջ ընդրուն մէջ ընդհահահահաննննրարարարա----
պէս, եւ իբպէս, եւ իբպէս, եւ իբպէս, եւ իբրեւ բնարեւ բնարեւ բնարեւ բնաբան ընտրբան ընտրբան ընտրբան ընտրուած այս խօսուած այս խօսուած այս խօսուած այս խօսքեքեքեքերուն մէջ մասրուն մէջ մասրուն մէջ մասրուն մէջ մասնանանանաւուուուորարարարա----
պէս, մենք այպէս, մենք այպէս, մենք այպէս, մենք այսօր կը տեսսօր կը տեսսօր կը տեսսօր կը տեսնենք դինենք դինենք դինենք դիմաստմաստմաստմաստուեուեուեուերը Վարրը Վարրը Վարրը Վարդադադադանանց սուրբ զօնանց սուրբ զօնանց սուրբ զօնանց սուրբ զօ----
րարարարավարվարվարվարնենենեներուն եւ զիրուն եւ զիրուն եւ զիրուն եւ զինուորնուորնուորնուորնենենեներուն, այն 1036 նարուն, այն 1036 նարուն, այն 1036 նարուն, այն 1036 նահահահահատակտակտակտակնենենեներուն, որոնք րուն, որոնք րուն, որոնք րուն, որոնք 
իրենց կեանիրենց կեանիրենց կեանիրենց կեանքը տուին Յիքը տուին Յիքը տուին Յիքը տուին Յիսուսուսուսուսի եւ իրենց հայսի եւ իրենց հայսի եւ իրենց հայսի եւ իրենց հայրերերերենինինինիքքքքին հաին հաին հաին համար, որովմար, որովմար, որովմար, որովհեհեհեհե----
տեւ այս բատեւ այս բատեւ այս բատեւ այս բառեռեռեռերուն մէջ տերուն մէջ տերուն մէջ տերուն մէջ տեսեր եւ կարսեր եւ կարսեր եւ կարսեր եւ կարդադադադացեր էին այն գեցեր էին այն գեցեր էին այն գեցեր էին այն գերարարարագոյն առագոյն առագոյն առագոյն առաքեքեքեքե----
լուլուլուլութիւնը, որ Աստթիւնը, որ Աստթիւնը, որ Աստթիւնը, որ Աստուաուաուաուածործործործորդին իր սուրբ եկեդին իր սուրբ եկեդին իր սուրբ եկեդին իր սուրբ եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին ընդին ընդին ընդին ընդմէմէմէմէջէն իրենց ջէն իրենց ջէն իրենց ջէն իրենց 
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տուեր էր, եւ որուն կատուեր էր, եւ որուն կատուեր էր, եւ որուն կատուեր էր, եւ որուն կատատատատարիչրիչրիչրիչնենենեները, իրարը, իրարը, իրարը, իրագորգորգորգործողծողծողծողնենենեները կրը կրը կրը կ’’’’ըլըլըլըլլալալալային եւ պիյին եւ պիյին եւ պիյին եւ պիտի տի տի տի 
ըլըլըլըլլալալալային այժմ իրենքյին այժմ իրենքյին այժմ իրենքյին այժմ իրենք::::    

ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ, եթէ ուրեւ, եթէ ուրեւ, եթէ ուրեւ, եթէ ուզենք զազենք զազենք զազենք զանոնք տեսնոնք տեսնոնք տեսնոնք տեսնել իրենց ժանել իրենց ժանել իրենց ժանել իրենց ժամամամամանանանանակին եւ կին եւ կին եւ կին եւ 
իրենց գորիրենց գորիրենց գորիրենց գործուծուծուծունէնէնէնէուուուութեան մէջ, ճշդիւ կը ճանչթեան մէջ, ճշդիւ կը ճանչթեան մէջ, ճշդիւ կը ճանչթեան մէջ, ճշդիւ կը ճանչնանք անոնց մէջ այն մարնանք անոնց մէջ այն մարնանք անոնց մէջ այն մարնանք անոնց մէջ այն մար----
դիդիդիդիկը, որոնք գայկը, որոնք գայկը, որոնք գայկը, որոնք գայլելելելերու մէջ գարու մէջ գարու մէջ գարու մէջ գացին ոչցին ոչցին ոչցին ոչխարխարխարխարնենենեներու պէսրու պէսրու պէսրու պէս::::    ՈչՈչՈչՈչխարխարխարխարնենենեներու պէս՝ րու պէս՝ րու պէս՝ րու պէս՝ 
ոոոո´́́́չ թէ զէնչ թէ զէնչ թէ զէնչ թէ զէնքէ հրաքէ հրաքէ հրաքէ հրաժաժաժաժարերերերելու իմասլու իմասլու իմասլու իմաստով, ոչտով, ոչտով, ոչտով, ոչխարխարխարխարնենենեներու պէս՝ րու պէս՝ րու պէս՝ րու պէս՝ ոոոո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ ,,,,միմիմիմիաաաա----
միտմիտմիտմիտ» » » » իմասիմասիմասիմաստով, այլ՝ ոչտով, այլ՝ ոչտով, այլ՝ ոչտով, այլ՝ ոչխարխարխարխարնենենեներու պէս, որովրու պէս, որովրու պէս, որովրու պէս, որովհեհեհեհետեւ իրենք իրենց վրայ տեւ իրենք իրենց վրայ տեւ իրենք իրենց վրայ տեւ իրենք իրենց վրայ 
առեր էին իրենց Տիառեր էին իրենց Տիառեր էին իրենց Տիառեր էին իրենց Տիրոջ եւ Վարրոջ եւ Վարրոջ եւ Վարրոջ եւ Վարդադադադապեպեպեպետին նկատին նկատին նկատին նկարարարարագիգիգիգիրը. որովրը. որովրը. որովրը. որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
զՔրիսզՔրիսզՔրիսզՔրիստոս հատոս հատոս հատոս հագեր էին, ինչգեր էին, ինչգեր էին, ինչգեր էին, ինչպէս Պօպէս Պօպէս Պօպէս Պօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ պիեալ պիեալ պիեալ պիտի ըսէր (Գղ 3.27)տի ըսէր (Գղ 3.27)տի ըսէր (Գղ 3.27)տի ըսէր (Գղ 3.27)::::    
Եւ ՔրիսԵւ ՔրիսԵւ ՔրիսԵւ Քրիստոս ինք՝ Աստոս ինք՝ Աստոս ինք՝ Աստոս ինք՝ Աստուտուտուտուծոյ Գածոյ Գածոյ Գածոյ Գառը, ցոյց տոռը, ցոյց տոռը, ցոյց տոռը, ցոյց տուեր եւ սորւեր եւ սորւեր եւ սորւեր եւ սորվեվեվեվեցուցուցուցուցեր էր ցեր էր ցեր էր ցեր էր 
իրենց, թէ այս աշիրենց, թէ այս աշիրենց, թէ այս աշիրենց, թէ այս աշխարխարխարխարհի անօհի անօհի անօհի անօրէրէրէրէնունունունութեան եւ չաթեան եւ չաթեան եւ չաթեան եւ չարուրուրուրութեան դիթեան դիթեան դիթեան դիմաց՝ անմաց՝ անմաց՝ անմաց՝ անմեմեմեմե----
ղուղուղուղութեան խորհրթեան խորհրթեան խորհրթեան խորհրդադադադանիշնիշնիշնիշնենենենե´́́́րը պիրը պիրը պիրը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլան իրենքլան իրենքլան իրենքլան իրենք::::    Իրենց Իրենց Իրենց Իրենց ,,,,հահահահագածգածգածգած», », », », 
իրենց նկաիրենց նկաիրենց նկաիրենց նկարագրագրագրագրին խառրին խառրին խառրին խառնած այդ աննած այդ աննած այդ աննած այդ անմեմեմեմեղուղուղուղութիւթիւթիւթիւ´́́́նն էր որ պինն էր որ պինն էր որ պինն էր որ պիտի կազտի կազտի կազտի կազմէր մէր մէր մէր 
ոչոչոչոչխախախախարի այն դիրի այն դիրի այն դիրի այն դիմամամամագիգիգիգիծը, որ իծը, որ իծը, որ իծը, որ իրենք պիրենք պիրենք պիրենք պիտի ուտի ուտի ուտի ունենենենենանանանային՝ երբ երյին՝ երբ երյին՝ երբ երյին՝ երբ երթաթաթաթային աշյին աշյին աշյին աշ----
խարխարխարխարհին խօհին խօհին խօհին խօսեսեսեսելու եւ պատլու եւ պատլու եւ պատլու եւ պատմեմեմեմելու իրենց հալու իրենց հալու իրենց հալու իրենց հաւատւատւատւատքի մաքի մաքի մաքի մասին. այն աշսին. այն աշսին. այն աշսին. այն աշխարխարխարխար----
հին, Ասհին, Ասհին, Ասհին, Աստուտուտուտուծոյ ընդծոյ ընդծոյ ընդծոյ ընդդիդիդիդիմամամամացող, Ասցող, Ասցող, Ասցող, Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ հակակակակառառառառակող աշկող աշկող աշկող աշխարխարխարխարհին մէջ, հին մէջ, հին մէջ, հին մէջ, 
որ կը նմաոր կը նմաոր կը նմաոր կը նմանէր գայնէր գայնէր գայնէր գայլելելելերու, յափշրու, յափշրու, յափշրու, յափշտատատատակիչ եւ վտակիչ եւ վտակիչ եւ վտակիչ եւ վտանգանգանգանգաւոր, պաւոր, պաւոր, պաւոր, պատատատատառող, ռող, ռող, ռող, 
բզկտող գայբզկտող գայբզկտող գայբզկտող գայլելելելերու, որոնց դիրու, որոնց դիրու, որոնց դիրու, որոնց դիմաց իրենք պիմաց իրենք պիմաց իրենք պիմաց իրենք պիտի կանգտի կանգտի կանգտի կանգնէնէնէնէին՝ ոին՝ ոին՝ ոին՝ ո´́́́չ անչ անչ անչ անպայպայպայպայ----
ման անմման անմման անմման անմռունչ, այլ՝ խօռունչ, այլ՝ խօռունչ, այլ՝ խօռունչ, այլ՝ խօսեսեսեսելով եւ վկալով եւ վկալով եւ վկալով եւ վկայույույույութիթիթիթի´́́́ւն մը տաւն մը տաւն մը տաւն մը տալու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    ՎկաՎկաՎկաՎկա----
յույույույութիւն մը՝ որ իրենցթիւն մը՝ որ իրենցթիւն մը՝ որ իրենցթիւն մը՝ որ իրենցմէ պիմէ պիմէ պիմէ պիտի պատի պատի պատի պահանհանհանհանջէր ջէր ջէր ջէր ,,,,օձեօձեօձեօձերու պէս խորու պէս խորու պէս խորու պէս խորարարարագէտգէտգէտգէտ» » » » ըլըլըլըլ----
լալ, այլալ, այլալ, այլալ, այսինքն՝ իմասսինքն՝ իմասսինքն՝ իմասսինքն՝ իմաստուն եւ զգուտուն եւ զգուտուն եւ զգուտուն եւ զգուշաշաշաշաւոր ըլւոր ըլւոր ըլւոր ըլլալ, չիյլալ, չիյլալ, չիյլալ, չիյնանանանալոլոլոլո´́́́ւ հաւ հաւ հաւ համար անոնց մար անոնց մար անոնց մար անոնց 
նեննեննեննենգուգուգուգութեան, անոնց խարթեան, անոնց խարթեան, անոնց խարթեան, անոնց խարդադադադաւաւաւաւանանքնանքնանքնանքնենենեներուն մէջ, դարուն մէջ, դարուն մէջ, դարուն մէջ, դաւադւադւադւադրուրուրուրութեանց զոհ թեանց զոհ թեանց զոհ թեանց զոհ 
չերչերչերչերթաթաթաթալու հալու հալու հալու համար ակամար ակամար ակամար ակամայ կերմայ կերմայ կերմայ կերպով, բայց կապով, բայց կապով, բայց կապով, բայց կամամամամաւուուուորարարարաբար կանգբար կանգբար կանգբար կանգնենենենելու, լու, լու, լու, 
աղաւնիի անաղաւնիի անաղաւնիի անաղաւնիի անկեղկեղկեղկեղծուծուծուծութեամբ եւ թեամբ եւ թեամբ եւ թեամբ եւ ,,,,միմիմիմիամամամամտուտուտուտութեամբթեամբթեամբթեամբ», », », », այայայայսինքն՝ ամուր հասինքն՝ ամուր հասինքն՝ ամուր հասինքն՝ ամուր հա----
ւատւատւատւատքով, իրենց վկաքով, իրենց վկաքով, իրենց վկաքով, իրենց վկայույույույութիւնը տաթիւնը տաթիւնը տաթիւնը տալու նալու նալու նալու նաեւեւեւեւ    ատատատատեանեանեանեաննենենեներորորորո´́́́ւ դիւ դիւ դիւ դիմաց, ինչմաց, ինչմաց, ինչմաց, ինչ----
պէս Վարպէս Վարպէս Վարպէս Վարդադադադանանք իրենք ըրին՝ երբ բազնանք իրենք ըրին՝ երբ բազնանք իրենք ըրին՝ երբ բազնանք իրենք ըրին՝ երբ բազմիցս կանչմիցս կանչմիցս կանչմիցս կանչուեուեուեուեցան արցան արցան արցան արքաքաքաքայայայայական կան կան կան 
ատատատատեան, եւ այնեան, եւ այնեան, եւ այնեան, եւ այնտեղ թատեղ թատեղ թատեղ թագագագագաւուուուորին եւ իր արրին եւ իր արրին եւ իր արրին եւ իր արքուքուքուքունինինինիքին դիքին դիքին դիքին դիմաց չվախմաց չվախմաց չվախմաց չվախցացացացա´́́́ն ն ն ն 
երերերերբեք վկաբեք վկաբեք վկաբեք վկայույույույութիւն տաթիւն տաթիւն տաթիւն տալէ քրիսլէ քրիսլէ քրիսլէ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական իրենց հական իրենց հական իրենց հական իրենց հաւատւատւատւատքին մաքին մաքին մաքին մասինսինսինսին::::    
ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ այդ հատեւ այդ հատեւ այդ հատեւ այդ հաւատւատւատւատքքքքը իրենց հաը իրենց հաը իրենց հաը իրենց համար տկամար տկամար տկամար տկարուրուրուրութեան նշան չէթեան նշան չէթեան նշան չէթեան նշան չէ´́́́ր երր երր երր եր----
բեք, այդ հաբեք, այդ հաբեք, այդ հաբեք, այդ հաւատւատւատւատքը աշքը աշքը աշքը աշխարխարխարխարհէն պարհէն պարհէն պարհէն պարտուոտուոտուոտուողաղաղաղակակակականունունունութեան խորհրթեան խորհրթեան խորհրթեան խորհրդադադադանիշ նիշ նիշ նիշ 
մը չէմը չէմը չէմը չէ´́́́ր իրենց հար իրենց հար իրենց հար իրենց համար, այլ՝ ընդմար, այլ՝ ընդմար, այլ՝ ընդմար, այլ՝ ընդհահահահակակակակառառառառակը՝ յաղկը՝ յաղկը՝ յաղկը՝ յաղթաթաթաթանանանանակի այն զէնկի այն զէնկի այն զէնկի այն զէնքը եւ քը եւ քը եւ քը եւ 
ամուր ժայռն էր, որուն վրայ կը կանգամուր ժայռն էր, որուն վրայ կը կանգամուր ժայռն էր, որուն վրայ կը կանգամուր ժայռն էր, որուն վրայ կը կանգնէնէնէնէին իրենք, եւ որով զօին իրենք, եւ որով զօին իրենք, եւ որով զօին իրենք, եւ որով զօրարարարացած ցած ցած ցած 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի սի սի սի խօսխօսխօսխօսքեքեքեքերուն կարուն կարուն կարուն կատատատատարուրուրուրումը կը տեսմը կը տեսմը կը տեսմը կը տեսնէնէնէնէին իրենց արարին իրենց արարին իրենց արարին իրենց արարքին մէջ, քին մէջ, քին մէջ, քին մէջ, 
երբ իրենց ուերբ իրենց ուերբ իրենց ուերբ իրենց ունենենենեցած հացած հացած հացած հաւատւատւատւատքին հաքին հաքին հաքին համար ներմար ներմար ներմար ներքին հպարքին հպարքին հպարքին հպարտուտուտուտութեամբ եւ թեամբ եւ թեամբ եւ թեամբ եւ 
ամեամեամեամենայն արնայն արնայն արնայն արժաժաժաժանանանանապապապապատուուտուուտուուտուութեամբ կը կանգթեամբ կը կանգթեամբ կը կանգթեամբ կը կանգնէնէնէնէին՝ խօին՝ խօին՝ խօին՝ խօսեսեսեսելու հալու հալու հալու համար, մար, մար, մար, 
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նոյնոյնոյնոյնիսկ յաննիսկ յաննիսկ յաննիսկ յանդիդիդիդիմամամամանենենենելոլոլոլո´́́́ւ հաւ հաւ հաւ համար Յազմար Յազմար Յազմար Յազկերտ թակերտ թակերտ թակերտ թագագագագաւուուուորը եւ իր արրը եւ իր արրը եւ իր արրը եւ իր արքուքուքուքունինինինի----
քը, այն թիւր կարքը, այն թիւր կարքը, այն թիւր կարքը, այն թիւր կարծիքծիքծիքծիքնենենեներուն հարուն հարուն հարուն համար՝ որոնցմար՝ որոնցմար՝ որոնցմար՝ որոնցմով կը մեմով կը մեմով կը մեմով կը մեղադղադղադղադրէրէրէրէին զիին զիին զիին զիրենքրենքրենքրենք::::        

ՎարՎարՎարՎարդադադադանանց այդ սենանց այդ սենանց այդ սենանց այդ սերունրունրունրունդը ցոյց տուաւ նադը ցոյց տուաւ նադը ցոյց տուաւ նադը ցոյց տուաւ նաեւ, որ երեւ, որ երեւ, որ երեւ, որ երբեք չիբեք չիբեք չիբեք չի´́́́    վախվախվախվախ----
նար մարմնար մարմնար մարմնար մարմնանանանաւոր մաւոր մաւոր մաւոր մահէնհէնհէնհէն::::    Այն մարԱյն մարԱյն մարԱյն մարդիդիդիդիկը, որոնք քրիսկը, որոնք քրիսկը, որոնք քրիսկը, որոնք քրիստոտոտոտոսասասասական ճշմարկան ճշմարկան ճշմարկան ճշմար----
տուտուտուտութեան հաթեան հաթեան հաթեան հաղորդ են, որոնք գիղորդ են, որոնք գիղորդ են, որոնք գիղորդ են, որոնք գիտեն թէ մեր մարմտեն թէ մեր մարմտեն թէ մեր մարմտեն թէ մեր մարմնանանանաւուուուոր, ֆիր, ֆիր, ֆիր, ֆիզիզիզիզիքաքաքաքական կան կան կան 
այս տկար գոայս տկար գոայս տկար գոայս տկար գոյույույույութեան ետին կայ գոթեան ետին կայ գոթեան ետին կայ գոթեան ետին կայ գոյույույույութիւնը հոգիթիւնը հոգիթիւնը հոգիթիւնը հոգիին՝ որ մարին՝ որ մարին՝ որ մարին՝ որ մարմիմիմիմինէն աննէն աննէն աննէն ան----
դին կը պադին կը պադին կը պադին կը պահէ իր գոհէ իր գոհէ իր գոհէ իր գոյույույույութիւնը, իր կեանթիւնը, իր կեանթիւնը, իր կեանթիւնը, իր կեանքը, եւ որ Ասքը, եւ որ Ասքը, եւ որ Ասքը, եւ որ Աստուտուտուտուծոյ սահծոյ սահծոյ սահծոյ սահմանմանմանմանուած ուած ուած ուած 
այն գոայն գոայն գոայն գոյույույույութիւնն է՝ որուն պահթիւնն է՝ որուն պահթիւնն է՝ որուն պահթիւնն է՝ որուն պահպապապապանունունունութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար մարմար մարմար մարմար մարմիմիմիմինը ի հարնը ի հարնը ի հարնը ի հարկին կին կին կին 
տետետետեղի պէտք է տայղի պէտք է տայղի պէտք է տայղի պէտք է տայ::::    Այդ հաԱյդ հաԱյդ հաԱյդ համոմոմոմոզոզոզոզոււււմով ալ՝ չվամով ալ՝ չվամով ալ՝ չվամով ալ՝ չվարարարարանենենենեցան երցան երցան երցան երբեք կեանբեք կեանբեք կեանբեք կեանքեքեքեքե----
րը տարը տարը տարը տալու, չփորլու, չփորլու, չփորլու, չփորձեձեձեձեցին իրենց կեանցին իրենց կեանցին իրենց կեանցին իրենց կեանքեքեքեքերը րը րը րը ,,,,շաշաշաշահիլհիլհիլհիլ», », », », այայայայսինքն՝ չփորսինքն՝ չփորսինքն՝ չփորսինքն՝ չփորձեձեձեձեցին ցին ցին ցին 
սասասասակարկարկարկարկել այս երկկել այս երկկել այս երկկել այս երկրարարարաւոր, նիււոր, նիււոր, նիււոր, նիւթաթաթաթական, մարմկան, մարմկան, մարմկան, մարմնանանանաւոր իրենց գուոր իրենց գուոր իրենց գուոր իրենց գոյույույույութեան թեան թեան թեան 
հահահահամար, եւ չփորմար, եւ չփորմար, եւ չփորմար, եւ չփորձեձեձեձեցին այս կեանցին այս կեանցին այս կեանցին այս կեանքին վեքին վեքին վեքին վերարարարաբեբեբեբերող խարող խարող խարող խաբէբէբէբէաաաական խոսկան խոսկան խոսկան խոս----
տումտումտումտումնենենեներուրուրուրու    դիդիդիդիմաց՝ առմաց՝ առմաց՝ առմաց՝ առնել միայն խեղնել միայն խեղնել միայն խեղնել միայն խեղճուկ, քաշքշճուկ, քաշքշճուկ, քաշքշճուկ, քաշքշուած կեանուած կեանուած կեանուած կեանքի մը հեքի մը հեքի մը հեքի մը հե----
ռանռանռանռանկակակակարըրըրըրը::::    Այլ, ընդԱյլ, ընդԱյլ, ընդԱյլ, ընդհահահահակակակակառառառառակը, գիտկը, գիտկը, գիտկը, գիտցան բարձր մնալ իրենց արցան բարձր մնալ իրենց արցան բարձր մնալ իրենց արցան բարձր մնալ իրենց արժաժաժաժանանանանա----
պատոպատոպատոպատուոււոււոււութեան մէջ, այն խոթեան մէջ, այն խոթեան մէջ, այն խոթեան մէջ, այն խորունկ գիրունկ գիրունկ գիրունկ գիտակտակտակտակցուցուցուցութեամբ՝ թէ հաթեամբ՝ թէ հաթեամբ՝ թէ հաթեամբ՝ թէ հաւատւատւատւատքէ քէ քէ քէ 
պարպպարպպարպպարպուած կեանք մը դաուած կեանք մը դաուած կեանք մը դաուած կեանք մը դատարկ այն կեանքն է, որ ոտարկ այն կեանքն է, որ ոտարկ այն կեանքն է, որ ոտարկ այն կեանքն է, որ ո´́́́րրրրքան ալ լեցքան ալ լեցքան ալ լեցքան ալ լեցնէք նէք նէք նէք 
ոսկիոսկիոսկիոսկիոոոով ու արվ ու արվ ու արվ ու արծածածածաթով եւ երկթով եւ երկթով եւ երկթով եւ երկրարարարաւոր ինչւոր ինչւոր ինչւոր ինչքեքեքեքերով եւ ստացրով եւ ստացրով եւ ստացրով եւ ստացուածքուածքուածքուածքնենենեներով, կը րով, կը րով, կը րով, կը 
մնայ տեմնայ տեմնայ տեմնայ տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն դարէն դարէն դարէն դատարկ, որովտարկ, որովտարկ, որովտարկ, որովհեհեհեհետեւ կը դառտեւ կը դառտեւ կը դառտեւ կը դառնայ իր ներնայ իր ներնայ իր ներնայ իր ներքին ինքքին ինքքին ինքքին ինք----
նունունունութեթեթեթենէն, իր ներնէն, իր ներնէն, իր ներնէն, իր ներքին էուքին էուքին էուքին էութեթեթեթենէն պարպնէն պարպնէն պարպնէն պարպուած կեանուած կեանուած կեանուած կեանքըքըքըքը::::    

Այդ վստաԱյդ վստաԱյդ վստաԱյդ վստահուհուհուհութեամբ էր որ Վարթեամբ էր որ Վարթեամբ էր որ Վարթեամբ էր որ Վարդադադադանանք վկանանք վկանանք վկանանք վկայեյեյեյեցին արցին արցին արցին արքուքուքուքունինինինիքին քին քին քին 
դիդիդիդիմաց եմաց եմաց եմաց եւ վկաւ վկաւ վկաւ վկայեյեյեյեցին բոցին բոցին բոցին բոլոր ժոլոր ժոլոր ժոլոր ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեներունրունրունրուն::::    Եւ այԵւ այԵւ այԵւ այսօր, ինչսօր, ինչսօր, ինչսօր, ինչպէս ամէն պէս ամէն պէս ամէն պէս ամէն 
տատատատարի, մենք այդ վկարի, մենք այդ վկարի, մենք այդ վկարի, մենք այդ վկայույույույութիւնն է որ կթիւնն է որ կթիւնն է որ կթիւնն է որ կ’’’’ունկնդունկնդունկնդունկնդրենքրենքրենքրենք::::    Այն վկաԱյն վկաԱյն վկաԱյն վկայույույույութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
որուն ընդորուն ընդորուն ընդորուն ընդմէմէմէմէջէն թէջէն թէջէն թէջէն թէ´́́́    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի խօսսի խօսսի խօսսի խօսքեքեքեքերը կը կարրը կը կարրը կը կարրը կը կարդանք եւ թէդանք եւ թէդանք եւ թէդանք եւ թէ´́́́    մեր հայմեր հայմեր հայմեր հայ----
րերերերերուն կեանրուն կեանրուն կեանրուն կեանքի օրիքի օրիքի օրիքի օրինանանանակը, եւ այս երկը, եւ այս երկը, եւ այս երկը, եւ այս երկուկուկուկուքին հրաքին հրաքին հրաքին հրաշաշաշաշալլլլի զուի զուի զուի զուգադգադգադգադրուրուրուրումը, մը, մը, մը, 
հրահրահրահրաշաշաշաշալի միլի միլի միլի միաաաախառխառխառխառնումն է, որ տենումն է, որ տենումն է, որ տենումն է, որ տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն կը սքանրէն կը սքանրէն կը սքանրէն կը սքանչացչացչացչացնէ եւ կը նէ եւ կը նէ եւ կը նէ եւ կը 
զարզարզարզարմացմացմացմացնէ մեզ, եւ մինէ մեզ, եւ մինէ մեզ, եւ մինէ մեզ, եւ միաաաաժաժաժաժամամամամանակ մտանակ մտանակ մտանակ մտածել կու տայ այծել կու տայ այծել կու տայ այծել կու տայ այսօրսօրսօրսօրուան մեր ուան մեր ուան մեր ուան մեր 
կեանկեանկեանկեանքին մաքին մաքին մաքին մասինսինսինսին::::    

ԳիԳիԳիԳիտենք, որ Վարտենք, որ Վարտենք, որ Վարտենք, որ Վարդադադադանանց ժանանց ժանանց ժանանց ժամամամամանակնակնակնակնենենեներուն կար քարուն կար քարուն կար քարուն կար քաղաղաղաղաքաքաքաքակակակականունունունու----
թիւն մը Պարթիւն մը Պարթիւն մը Պարթիւն մը Պարսից արսից արսից արսից արքուքուքուքունինինինիքին կողքին կողքին կողքին կողմէ, որ ամէն ձեմէ, որ ամէն ձեմէ, որ ամէն ձեմէ, որ ամէն ձեւով մեր ժուով մեր ժուով մեր ժուով մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին դին դին դին 
բնաջնբնաջնբնաջնբնաջնջուջուջուջումը կամ ձումը կամ ձումը կամ ձումը կամ ձուլուլուլուլումը կը կամը կը կամը կը կամը կը կամեմեմեմենար ու կը պատնար ու կը պատնար ու կը պատնար ու կը պատրասրասրասրաստէրտէրտէրտէր::::    Եւ ՊարԵւ ՊարԵւ ՊարԵւ Պար----
սից արսից արսից արսից արքուքուքուքունինինինիքին այդ քաքին այդ քաքին այդ քաքին այդ քաղաղաղաղաքաքաքաքակակակականունունունութիւնը բազթիւնը բազթիւնը բազթիւնը բազմամամամաթիւ կերթիւ կերթիւ կերթիւ կերպով ինքպով ինքպով ինքպով ինք----
զինզինզինզինքը արքը արքը արքը արտատատատայայյայյայյայտեց՝ ետեց՝ ետեց՝ ետեց՝ ե´́́́ւ քաւ քաւ քաւ քաղաղաղաղաքաքաքաքական ճական ճական ճական ճակակակակատի վրայ, ետի վրայ, ետի վրայ, ետի վրայ, ե´́́́ւ զիւ զիւ զիւ զինուոնուոնուոնուորարարարա----
կան, եկան, եկան, եկան, ե´́́́ւ տնտեւ տնտեւ տնտեւ տնտեսասասասական եկան եկան եկան ե´́́́ւ կրօւ կրօւ կրօւ կրօնանանանականկանկանկան::::    

1111----    ՔաՔաՔաՔաղաղաղաղաքաքաքաքական գետկան գետկան գետկան գետնի վրայ Պարնի վրայ Պարնի վրայ Պարնի վրայ Պարսից արսից արսից արսից արքուքուքուքունինինինիքը փորքը փորքը փորքը փորձեց վերցձեց վերցձեց վերցձեց վերցնել նել նել նել 
ափ մը Հայ ժոափ մը Հայ ժոափ մը Հայ ժոափ մը Հայ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին պատդին պատդին պատդին պատկակակականող այն պենող այն պենող այն պենող այն պետատատատակակակականունունունութիւնը, որ կարթիւնը, որ կարթիւնը, որ կարթիւնը, որ կար----
ծէք իր շածէք իր շածէք իր շածէք իր շահեհեհեհերուն կրուն կրուն կրուն կ’’’’ընդընդընդընդդիդիդիդիմամամամանար տենար տենար տենար տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէն, հարէն, հարէն, հարէն, հակակակակառակ իրեն ենռակ իրեն ենռակ իրեն ենռակ իրեն են----
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թարկթարկթարկթարկուած եւ հպաուած եւ հպաուած եւ հպաուած եւ հպատակ ըլտակ ըլտակ ըլտակ ըլլալալալալունլունլունլուն::::    Բայց անոր գոԲայց անոր գոԲայց անոր գոԲայց անոր գոյույույույութիւնն իսկ, անոր թիւնն իսկ, անոր թիւնն իսկ, անոր թիւնն իսկ, անոր 
կիկիկիկիսանսանսանսանկակակակախուխուխուխութիւնն իսկթիւնն իսկթիւնն իսկթիւնն իսկ    անանանանցանցանցանցանկակակակալի խոլի խոլի խոլի խոչընչընչընչընդոտ մըն էր իրեն հադոտ մըն էր իրեն հադոտ մըն էր իրեն հադոտ մըն էր իրեն համար, մար, մար, մար, 
որ կոր կոր կոր կ’’’’արարարարգեգեգեգելալալալակէր իր առակէր իր առակէր իր առակէր իր առաւել ազատ տաւել ազատ տաւել ազատ տաւել ազատ տարարարարածուծուծուծումը, իր կայմը, իր կայմը, իր կայմը, իր կայսեսեսեսերարարարապաշպաշպաշպաշտատատատա----
կան մեծ ծրական մեծ ծրական մեծ ծրական մեծ ծրագիրգիրգիրգիրնենենեները, եւ ատոր հարը, եւ ատոր հարը, եւ ատոր հարը, եւ ատոր համար ալ՝ ամէն գնով պէտք էր զայն մար ալ՝ ամէն գնով պէտք էր զայն մար ալ՝ ամէն գնով պէտք էր զայն մար ալ՝ ամէն գնով պէտք էր զայն 
ձուձուձուձուլել իր մլել իր մլել իր մլել իր մէջէջէջէջ::::    Եւ կարԵւ կարԵւ կարԵւ կարծեց թէ ատիծեց թէ ատիծեց թէ ատիծեց թէ ատիկա կրնար յակա կրնար յակա կրնար յակա կրնար յաջոջոջոջողիլ՝ եթէ երղիլ՝ եթէ երղիլ՝ եթէ երղիլ՝ եթէ երբեք վերցբեք վերցբեք վերցբեք վերց----
նէր մեր պենէր մեր պենէր մեր պենէր մեր պետատատատակակակականունունունութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԿորսԿորսԿորսԿորսուեուեուեուեցաւ մեր պեցաւ մեր պեցաւ մեր պեցաւ մեր պետուտուտուտութիւնը, կորսնթիւնը, կորսնթիւնը, կորսնթիւնը, կորսնցուցուցուցու----
ցինք մեր թացինք մեր թացինք մեր թացինք մեր թագագագագաւուուուորուրուրուրութիւնը եւ ղեթիւնը եւ ղեթիւնը եւ ղեթիւնը եւ ղեկակակակավարվարվարվարուեուեուեուեցանք պարցանք պարցանք պարցանք պարսիկ մարզսիկ մարզսիկ մարզսիկ մարզպանպանպանպան----
նենենեներով, որոնք փորրով, որոնք փորրով, որոնք փորրով, որոնք փորձեձեձեձեցին մեր երկցին մեր երկցին մեր երկցին մեր երկրին մէջ ամէն տերին մէջ ամէն տերին մէջ ամէն տերին մէջ ամէն տեսասասասակի խակի խակի խակի խաղեր ղեր ղեր ղեր սարսարսարսար----
քել, մեր ժոքել, մեր ժոքել, մեր ժոքել, մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը իրենց կադը իրենց կադը իրենց կադը իրենց կամեմեմեմեցած ճացած ճացած ճացած ճակակակակատագտագտագտագրին ենրին ենրին ենրին ենթարթարթարթարկեկեկեկելու հալու հալու հալու հա----
մարմարմարմար::::    Բայց ի զուրԲայց ի զուրԲայց ի զուրԲայց ի զուր::::    

2222----    ԶիԶիԶիԶինուոնուոնուոնուորարարարական ոյժ էր Հական ոյժ էր Հական ոյժ էր Հական ոյժ էր Հայասյասյասյաստատատատանը, հանը, հանը, հանը, հակակակակառակ իր փոքռակ իր փոքռակ իր փոքռակ իր փոքրուրուրուրութեան. թեան. թեան. թեան. 
եւ Պարեւ Պարեւ Պարեւ Պարսից արսից արսից արսից արքուքուքուքունինինինիքը փորքը փորքը փորքը փորձեց այդ զիձեց այդ զիձեց այդ զիձեց այդ զինուոնուոնուոնուորարարարական ոյկան ոյկան ոյկան ոյժը արժը արժը արժը արմամամամատատատատախիլ խիլ խիլ խիլ 
ընել՝ նախ անոր հիմընել՝ նախ անոր հիմընել՝ նախ անոր հիմընել՝ նախ անոր հիմնանանանական տական տական տական տարրրրրը՝ այրը՝ այրը՝ այրը՝ այրուրուրուրուձին կանձին կանձին կանձին կանչեչեչեչելով եւ բանլով եւ բանլով եւ բանլով եւ բանտարկտարկտարկտարկ----
ուած պաուած պաուած պաուած պահեհեհեհելով Պարսլով Պարսլով Պարսլով Պարսկասկասկասկաստատատատանի խոնի խոնի խոնի խորերերերերը, ինչրը, ինչրը, ինչրը, ինչպէս շրջապէս շրջապէս շրջապէս շրջակայ ժոկայ ժոկայ ժոկայ ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդ----
նենենեներուն հետ վարրուն հետ վարրուն հետ վարրուն հետ վարուեուեուեուեցան նոյնցան նոյնցան նոյնցան նոյնպէսպէսպէսպէս::::    ՅեՅեՅեՅետոյ, կատոյ, կատոյ, կատոյ, կամացմացմացմաց----կակակակամաց փորմաց փորմաց փորմաց փորձեց մեր ձեց մեր ձեց մեր ձեց մեր 
հայհայհայհայրերերերենինինինիքին ոյքին ոյքին ոյքին ոյժը եւ ամժը եւ ամժը եւ ամժը եւ ամրուրուրուրութիւնը կազթիւնը կազթիւնը կազթիւնը կազմող նամող նամող նամող նախախախախարարրարրարրարնենենեները մէկ առ մէկ րը մէկ առ մէկ րը մէկ առ մէկ րը մէկ առ մէկ 
տատատատապապապապալելելելել բազլ բազլ բազլ բազմամամամաթիւ կերթիւ կերթիւ կերթիւ կերպեպեպեպերով.րով.րով.րով.----    երեերեերեերեսանց սիսանց սիսանց սիսանց սիրարարարաշաշաշաշահեհեհեհելով զալով զալով զալով զանոնք եւ նոնք եւ նոնք եւ նոնք եւ 
ապա փորապա փորապա փորապա փորձեձեձեձելով իրալով իրալով իրալով իրարու դէմ հարու դէմ հարու դէմ հարու դէմ հանել, տկանել, տկանել, տկանել, տկարացրացրացրացնենենենելու հալու հալու հալու համար Համար Համար Համար Հայասյասյասյաստան տան տան տան 
աշաշաշաշխարխարխարխարհը այն ներհը այն ներհը այն ներհը այն ներքին պաքին պաքին պաքին պառակռակռակռակտուտուտուտումով, որ, ինչմով, որ, ինչմով, որ, ինչմով, որ, ինչպէս լաւ գիպէս լաւ գիպէս լաւ գիպէս լաւ գիտենք, միշտ տենք, միշտ տենք, միշտ տենք, միշտ 
ալ արալ արալ արալ արտատատատաքին թշնամիքին թշնամիքին թշնամիքին թշնամիէն աւեէն աւեէն աւեէն աւելի շատ եւ աւելի շատ եւ աւելի շատ եւ աւելի շատ եւ աւելի մեծ աւեր կը գոլի մեծ աւեր կը գոլի մեծ աւեր կը գոլի մեծ աւեր կը գորրրրծէ ոեծէ ոեծէ ոեծէ ոեւէ ւէ ւէ ւէ 
երկերկերկերկրի մէջրի մէջրի մէջրի մէջ::::    Եւ յաԵւ յաԵւ յաԵւ յաջոջոջոջողեղեղեղեցան մացան մացան մացան մասամբ, բայց ոսամբ, բայց ոսամբ, բայց ոսամբ, բայց ո´́́́չ ամչ ամչ ամչ ամբողբողբողբողջաջաջաջապէսպէսպէսպէս::::    

3333----    ՅեՅեՅեՅետոյ դիտոյ դիտոյ դիտոյ դիմեմեմեմեցին տնտեցին տնտեցին տնտեցին տնտեսասասասական ճնշումկան ճնշումկան ճնշումկան ճնշումնենենեներունրունրունրուն::::    ՀաՀաՀաՀայասյասյասյաստան աշտան աշտան աշտան աշ----
խարխարխարխարհը ենհը ենհը ենհը ենթարթարթարթարկեկեկեկեցին այնցին այնցին այնցին այնպիպիպիպիսի ծանր հարսի ծանր հարսի ծանր հարսի ծանր հարկեկեկեկերու, տերու, տերու, տերու, տեսակսակսակսակ----տետետետեսակ տուրսակ տուրսակ տուրսակ տուր----
քեքեքեքերու, որոնց լուրու, որոնց լուրու, որոնց լուրու, որոնց լուծին տակ այս ժոծին տակ այս ժոծին տակ այս ժոծին տակ այս ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը պիդը պիդը պիդը պիտի կքէր տի կքէր տի կքէր տի կքէր հարհարհարհարկաւ, պիկաւ, պիկաւ, պիկաւ, պիտի տի տի տի 
չկաչկաչկաչկարերերերենար դինար դինար դինար դիմամամամանալ, եւ պարնալ, եւ պարնալ, եւ պարնալ, եւ պարզազազազապէս ազապէս ազապէս ազապէս ազատետետետելու հալու հալու հալու համար այդ անմար այդ անմար այդ անմար այդ անբեբեբեբերերերերելի լի լի լի 
ծանծանծանծանրուրուրուրութեթեթեթենէն՝ պինէն՝ պինէն՝ պինէն՝ պիտի ենտի ենտի ենտի ենթարկթարկթարկթարկուէր իրենց կամուէր իրենց կամուէր իրենց կամուէր իրենց կամքինքինքինքին::::    Բայց Հայ ժոԲայց Հայ ժոԲայց Հայ ժոԲայց Հայ ժողողողողովուրվուրվուրվուր----
դը ցոյց տուաւ, որ ոեդը ցոյց տուաւ, որ ոեդը ցոյց տուաւ, որ ոեդը ցոյց տուաւ, որ ոեւէ լուծ եւ ոեւէ լուծ եւ ոեւէ լուծ եւ ոեւէ լուծ եւ ոեւէ ճնշում չիւէ ճնշում չիւէ ճնշում չիւէ ճնշում չի´́́́    կրնար երկրնար երկրնար երկրնար երբեք իր հոբեք իր հոբեք իր հոբեք իր հոգին գին գին գին 
ենենենենթարթարթարթարկելկելկելկել::::    ՄարՄարՄարՄարմինմինմինմիննենենեները կարը կարը կարը կարերերերելի է ենլի է ենլի է ենլի է ենթարթարթարթարկել, եւ սակել, եւ սակել, եւ սակել, եւ սակայն ոչ՝ մարկայն ոչ՝ մարկայն ոչ՝ մարկայն ոչ՝ մարդուն դուն դուն դուն 
միտմիտմիտմիտքը, մարքը, մարքը, մարքը, մարդուն հոդուն հոդուն հոդուն հոգին, որոնք կը մնան անգին, որոնք կը մնան անգին, որոնք կը մնան անգին, որոնք կը մնան անկաշկաշկաշկաշկանդ եւ անկանդ եւ անկանդ եւ անկանդ եւ անկապկապկապկապտետետետելի, լի, լի, լի, 
եթէ երեթէ երեթէ երեթէ երբեք այդ միտքն ու հոբեք այդ միտքն ու հոբեք այդ միտքն ու հոբեք այդ միտքն ու հոգին իրենք զիգին իրենք զիգին իրենք զիգին իրենք զիրենք սնուրենք սնուրենք սնուրենք սնուցած են այն բարձցած են այն բարձցած են այն բարձցած են այն բարձ----
րարարարագոյն եւ գեգոյն եւ գեգոյն եւ գեգոյն եւ գերարարարագոյն ճշմարգոյն ճշմարգոյն ճշմարգոյն ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով, որոնք մարրով, որոնք մարրով, որոնք մարրով, որոնք մարդուս գիդուս գիդուս գիդուս գիտակտակտակտակցուցուցուցու----
թեան թեթեան թեթեան թեթեան թեւ ու թռիչք կու տան եւ այդ թռիչւ ու թռիչք կու տան եւ այդ թռիչւ ու թռիչք կու տան եւ այդ թռիչւ ու թռիչք կու տան եւ այդ թռիչքը կը դարձքը կը դարձքը կը դարձքը կը դարձնեն աննեն աննեն աննեն անկապկապկապկապտետետետելիլիլիլի::::    

4444----    Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, դիջոյ, դիջոյ, դիջոյ, դիմեմեմեմեցին կրօցին կրօցին կրօցին կրօնանանանական ճնշումկան ճնշումկան ճնշումկան ճնշումնենենեներուրուրուրու::::    ԲաԲաԲաԲարորորորոյայայայական եւ կան եւ կան եւ կան եւ 
կրօկրօկրօկրօնանանանական ամէն տեկան ամէն տեկան ամէն տեկան ամէն տեսասասասակի հակի հակի հակի հալալալալածանքծանքծանքծանքներ յաներ յաներ յաներ յարուրուրուրուցին, եւ, ինչցին, եւ, ինչցին, եւ, ինչցին, եւ, ինչպէս գիպէս գիպէս գիպէս գիտէք, տէք, տէք, տէք, 
նոյնոյնոյնոյնիսկ արնիսկ արնիսկ արնիսկ արքուքուքուքունանանանական հրական հրական հրական հրաման եկաւ՝ պաշման եկաւ՝ պաշման եկաւ՝ պաշման եկաւ՝ պաշտօտօտօտօնանանանապէս հրապէս հրապէս հրապէս հրաժաժաժաժարերերերելու լու լու լու 
քրիսքրիսքրիսքրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական հական հական հական հաւատւատւատւատքէն եւ ընքէն եւ ընքէն եւ ընքէն եւ ընդուդուդուդունենենենելու մոլու մոլու մոլու մոգագագագական կրօկան կրօկան կրօկան կրօնը, որ Պարնը, որ Պարնը, որ Պարնը, որ Պար----
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սից արսից արսից արսից արքուքուքուքունինինինիքին հաքին հաքին հաքին համար փոքմար փոքմար փոքմար փոքրիկ ժորիկ ժորիկ ժորիկ ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեները ձուրը ձուրը ձուրը ձուլելելելելու լալու լալու լալու լաւաւաւաւագոյն գոյն գոյն գոյն 
մէկ կերպն էրմէկ կերպն էրմէկ կերպն էրմէկ կերպն էր::::    

Եւ այնԵւ այնԵւ այնԵւ այնտեղ՝ յորտեղ՝ յորտեղ՝ յորտեղ՝ յորդեդեդեդեցացացացա´́́́ւ բաւ բաւ բաւ բաժաժաժաժակըկըկըկը::::    Այն ժոԱյն ժոԱյն ժոԱյն ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը, որ մեդը, որ մեդը, որ մեդը, որ մեծածածածագոյն գոյն գոյն գոյն 
համհամհամհամբեբեբեբերուրուրուրութեամբ տաթեամբ տաթեամբ տաթեամբ տարեր էրեր էրեր էրեր էր բոր բոր բոր բոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի մարմկի մարմկի մարմկի մարմնանանանաւոր հաւոր հաւոր հաւոր հալալալալածանքծանքծանքծանքնենենենե----
րը, չտարը, չտարը, չտարը, չտարաւ եւ չհանրաւ եւ չհանրաւ եւ չհանրաւ եւ չհանդուրդուրդուրդուրժեժեժեժե´́́́ց իր խղճի ազաց իր խղճի ազաց իր խղճի ազաց իր խղճի ազատուտուտուտութիւնը կապթիւնը կապթիւնը կապթիւնը կապտող, իր տող, իր տող, իր տող, իր 
հահահահաւատւատւատւատքին դպչող, իր գոքին դպչող, իր գոքին դպչող, իր գոքին դպչող, իր գոյույույույութեան միջթեան միջթեան միջթեան միջնանանանաբերբերբերբերդիդիդիդի´́́́ն սպառն սպառն սպառն սպառնանանանացող այդ ցող այդ ցող այդ ցող այդ 
վտանվտանվտանվտանգինգինգինգին::::    ԸնդվԸնդվԸնդվԸնդվզեզեզեզեցաւ, եւ ինքցաւ, եւ ինքցաւ, եւ ինքցաւ, եւ ինքզինք նեզինք նեզինք նեզինք նետեց պատեց պատեց պատեց պատերտերտերտերազազազազմի դաշտ, համի դաշտ, համի դաշտ, համի դաշտ, հաւաւաւաւա----
տատատատալով՝ ոլով՝ ոլով՝ ոլով՝ ո´́́́չ թէ քչ թէ քչ թէ քչ թէ քաաաաղաղաղաղաքաքաքաքական կամ զիկան կամ զիկան կամ զիկան կամ զինուոնուոնուոնուորարարարական յաղկան յաղկան յաղկան յաղթաթաթաթանանանանակի մը, որ կի մը, որ կի մը, որ կի մը, որ 
պիպիպիպիտի տարտի տարտի տարտի տարուէր պաուէր պաուէր պաուէր պատետետետերազրազրազրազմի դաշմի դաշմի դաշմի դաշտին վրայ, այլ՝ պարտին վրայ, այլ՝ պարտին վրայ, այլ՝ պարտին վրայ, այլ՝ պարզազազազապէս ցոյց պէս ցոյց պէս ցոյց պէս ցոյց 
տատատատալու հալու հալու հալու համար բռնամար բռնամար բռնամար բռնաւոր թշնամիւոր թշնամիւոր թշնամիւոր թշնամիին, թէ կաին, թէ կաին, թէ կաին, թէ կարերերերելի չէլի չէլի չէլի չէ´́́́    հոհոհոհոգին ընկգին ընկգին ընկգին ընկճել եւ ենճել եւ ենճել եւ ենճել եւ են----
թարթարթարթարկել, եւ ուսկել, եւ ուսկել, եւ ուսկել, եւ ուստի հոգիտի հոգիտի հոգիտի հոգիին սպառին սպառին սպառին սպառնանանանացող այդ վտանցող այդ վտանցող այդ վտանցող այդ վտանգին՝ իրենց հոգիի եւ գին՝ իրենց հոգիի եւ գին՝ իրենց հոգիի եւ գին՝ իրենց հոգիի եւ 
մարմարմարմարմմմմնի զէննի զէննի զէննի զէնքեքեքեքերով դիրով դիրով դիրով դիմադմադմադմադրերերերեցին զօցին զօցին զօցին զօրերերերեղաղաղաղապէսպէսպէսպէս::::    

ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ՝տեւ՝տեւ՝տեւ՝    
ՈՈՈՈ´́́́չ միայն հայչ միայն հայչ միայն հայչ միայն հայրերերերենիքն էր խնդրոյ առարնիքն էր խնդրոյ առարնիքն էր խնդրոյ առարնիքն էր խնդրոյ առարկան, այն հայկան, այն հայկան, այն հայկան, այն հայրերերերենինինինիքը՝ քը՝ քը՝ քը՝ 

որուն իրենց արիւնը տուեր էին իրենց եւ մեր հայորուն իրենց արիւնը տուեր էին իրենց եւ մեր հայորուն իրենց արիւնը տուեր էին իրենց եւ մեր հայորուն իրենց արիւնը տուեր էին իրենց եւ մեր հայրերերերերը եւ որրը եւ որրը եւ որրը եւ որմէ կամէ կամէ կամէ կարերերերելի լի լի լի 
չէր հրաչէր հրաչէր հրաչէր հրաժաժաժաժարիլրիլրիլրիլ::::    

ՈՈՈՈ´́́́չ միայն ազաչ միայն ազաչ միայն ազաչ միայն ազատուտուտուտութիւնն էր խնդրոյ առարթիւնն էր խնդրոյ առարթիւնն էր խնդրոյ առարթիւնն էր խնդրոյ առարկան, որ միայն կան, որ միայն կան, որ միայն կան, որ միայն մասմասմասմաս----
նակինակինակինակիօօօօրէն գոյ կամ ներրէն գոյ կամ ներրէն գոյ կամ ներրէն գոյ կամ ներկայ էր իրենց կեանկայ էր իրենց կեանկայ էր իրենց կեանկայ էր իրենց կեանքեքեքեքերուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ::::        

Այլ նաԱյլ նաԱյլ նաԱյլ նաեւ՝ մարդեւ՝ մարդեւ՝ մարդեւ՝ մարդկակակակային պատիւը կամ արյին պատիւը կամ արյին պատիւը կամ արյին պատիւը կամ արժաժաժաժանանանանապապապապատուուտուուտուուտուութիւնը, ոթիւնը, ոթիւնը, ոթիւնը, ո´́́́չ չ չ չ 
միայն ընմիայն ընմիայն ընմիայն ընտատատատանենենենեկան պատիւը, այլ այն մարդկան պատիւը, այլ այն մարդկան պատիւը, այլ այն մարդկան պատիւը, այլ այն մարդկակակակային հիմյին հիմյին հիմյին հիմնանանանական արկան արկան արկան արժէքժէքժէքժէք----
նենենեները, առանց որոնց հարը, առանց որոնց հարը, առանց որոնց հարը, առանց որոնց հաւաւաւաւատատատատալիլիլիլիքին՝ ժոքին՝ ժոքին՝ ժոքին՝ ժողողողողովուրդ մը չիվուրդ մը չիվուրդ մը չիվուրդ մը չի´́́́    կրնար երկրնար երկրնար երկրնար երբեք բեք բեք բեք 
ոոոոււււրիշ ժորիշ ժորիշ ժորիշ ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեներու կարրու կարրու կարրու կարգին կեգին կեգին կեգին կենալ եւ իր գոնալ եւ իր գոնալ եւ իր գոնալ եւ իր գոյույույույութեան իրաթեան իրաթեան իրաթեան իրաւունւունւունւունքին քին քին քին 
մամամամասին խօսին խօսին խօսին խօսիլսիլսիլսիլ::::    

Եւ ի վերԵւ ի վերԵւ ի վերԵւ ի վերջոյ՝ հաջոյ՝ հաջոյ՝ հաջոյ՝ հաւատւատւատւատքը, որ այդ բոքը, որ այդ բոքը, որ այդ բոքը, որ այդ բոլոլոլոլորը պայրը պայրը պայրը պայմամամամանանանանաւուուուորող, որ այդ բորող, որ այդ բորող, որ այդ բորող, որ այդ բո----
լոլոլոլորը լուրը լուրը լուրը լուսասասասաւուուուորող, որ այդ բորող, որ այդ բորող, որ այդ բորող, որ այդ բոլոլոլոլորը դաստրը դաստրը դաստրը դաստիիիիաաաարարարարակող եւ յակող եւ յակող եւ յակող եւ յառաջ բեռաջ բեռաջ բեռաջ բերող մղիչ րող մղիչ րող մղիչ րող մղիչ 
ոյժն է՝ այդ բոոյժն է՝ այդ բոոյժն է՝ այդ բոոյժն է՝ այդ բոլոլոլոլորին ետինրին ետինրին ետինրին ետին    կեկեկեկեցողցողցողցող::::    

Այդ բոԱյդ բոԱյդ բոԱյդ բոլոլոլոլո´́́́րն էին խնդրոյ առարրն էին խնդրոյ առարրն էին խնդրոյ առարրն էին խնդրոյ առարկան, եւ այդ բոկան, եւ այդ բոկան, եւ այդ բոկան, եւ այդ բոլոլոլոլորին պաշտրին պաշտրին պաշտրին պաշտպապապապանունունունու----
թիւնը զօթիւնը զօթիւնը զօթիւնը զօրերերերեղաղաղաղապէս կապէս կապէս կապէս կատատատատարերերերեցին Վարցին Վարցին Վարցին Վարդադադադանանք՝ իրենց մարնանք՝ իրենց մարնանք՝ իրենց մարնանք՝ իրենց մարմինմինմինմիննենենեները րը րը րը 
ձգեձգեձգեձգելով պալով պալով պալով պատետետետերազրազրազրազմի դաշմի դաշմի դաշմի դաշտին վրայ, բայց իրենց հոտին վրայ, բայց իրենց հոտին վրայ, բայց իրենց հոտին վրայ, բայց իրենց հոգիգիգիգինենենեները յանձրը յանձրը յանձրը յանձնենենենելով լով լով լով 
ազաազաազաազատուտուտուտութեան, տաթեան, տաթեան, տաթեան, տալով միայն Արալով միայն Արալով միայն Արալով միայն Արարիրիրիրիչին, որ այդ կեաչին, որ այդ կեաչին, որ այդ կեաչին, որ այդ կեաննննքեքեքեքերուն եւ հորուն եւ հորուն եւ հորուն եւ հոգիգիգիգի----
նենենեներուն տուիչն էր եղած իրենցրուն տուիչն էր եղած իրենցրուն տուիչն էր եղած իրենցրուն տուիչն էր եղած իրենց::::        

ԱյդԱյդԱյդԱյդպէպէպէպէ´́́́ս շարս շարս շարս շարժեժեժեժեցան, այդցան, այդցան, այդցան, այդպէպէպէպէ´́́́ս ապս ապս ապս ապրերերերեցան Վարցան Վարցան Վարցան Վարդադադադանանք եւ անանք եւ անանք եւ անանք եւ ա´́́́յդ յդ յդ յդ 
կտակտակտակտակեկեկեկեցին նացին նացին նացին նաեւ մեեւ մեեւ մեեւ մեզիզիզիզի::::    Եւ այԵւ այԵւ այԵւ այսօր, երբ աւեսօր, երբ աւեսօր, երբ աւեսօր, երբ աւետատատատարարարարանանանանական այդ ճշմարկան այդ ճշմարկան այդ ճշմարկան այդ ճշմար----
տուտուտուտութեանց լոյթեանց լոյթեանց լոյթեանց լոյսին տակ նկասին տակ նկասին տակ նկասին տակ նկատի կտի կտի կտի կ’’’’առառառառնենք Վարնենք Վարնենք Վարնենք Վարդադադադանանց սենանց սենանց սենանց սերունրունրունրունդի այդ դի այդ դի այդ դի այդ 
օրիօրիօրիօրինանանանակը, այկը, այկը, այկը, այսօրսօրսօրսօրուան մեր կեանուան մեր կեանուան մեր կեանուան մեր կեանքի հոքի հոքի հոքի հորիրիրիրիզոզոզոզոնին վրայ կը փորնին վրայ կը փորնին վրայ կը փորնին վրայ կը փորձենք զայն ձենք զայն ձենք զայն ձենք զայն 
տեստեստեստեսնել, գինել, գինել, գինել, գիտենք եւ կը տեստենք եւ կը տեստենք եւ կը տեստենք եւ կը տեսնենք, սինենք, սինենք, սինենք, սիրերերերելիլիլիլինենենենե´́́́ր, թէ իր, թէ իր, թէ իր, թէ ի´́́́նչնչնչնչպէս այպէս այպէս այպէս այսօր եւս սօր եւս սօր եւս սօր եւս 
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նոյն եւ բոնոյն եւ բոնոյն եւ բոնոյն եւ բոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի ճնշումկի ճնշումկի ճնշումկի ճնշումնենենեները մեր ժորը մեր ժորը մեր ժորը մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին ու մեր հայդին ու մեր հայդին ու մեր հայդին ու մեր հայրերերերենինինինի----
քին վրայ կը ծանքին վրայ կը ծանքին վրայ կը ծանքին վրայ կը ծանրարարարանաննաննաննան::::    

ԴարձԴարձԴարձԴարձեալ կան մեր շուրեալ կան մեր շուրեալ կան մեր շուրեալ կան մեր շուրջը այն թշնջը այն թշնջը այն թշնջը այն թշնաաաամիմիմիմինենենեները, բազրը, բազրը, բազրը, բազմամամամաթիւ, մէթիւ, մէթիւ, մէթիւ, մէկէ աւեկէ աւեկէ աւեկէ աւե----
լի, տելի, տելի, տելի, տեսասասասանենենենելի եւ անլի եւ անլի եւ անլի եւ անտետետետեսասասասանենենենելի, որոնք ոլի, որոնք ոլի, որոնք ոլի, որոնք ո´́́́չ միայն քաչ միայն քաչ միայն քաչ միայն քաղաղաղաղաքաքաքաքակակակականօնօնօնօրէն, որէն, որէն, որէն, ո´́́́չ չ չ չ 
միայն զիմիայն զիմիայն զիմիայն զինուոնուոնուոնուորարարարակակակականօնօնօնօրէն, որէն, որէն, որէն, ո´́́́չ միայն տնտեչ միայն տնտեչ միայն տնտեչ միայն տնտեսասասասակակակականօնօնօնօրէն, այլ նարէն, այլ նարէն, այլ նարէն, այլ նաեւ հաեւ հաեւ հաեւ հա----
ւատւատւատւատքիքիքիքի´́́́    գետգետգետգետնին վրայ կը փորնին վրայ կը փորնին վրայ կը փորնին վրայ կը փորձեն սպառձեն սպառձեն սպառձեն սպառնալ մեր երկնալ մեր երկնալ մեր երկնալ մեր երկրինրինրինրին::::    ՔաՔաՔաՔաղաղաղաղաքաքաքաքական կան կան կան 
գետգետգետգետնի վրանի վրանի վրանի վրայ գիյ գիյ գիյ գիտենք թէ իտենք թէ իտենք թէ իտենք թէ ի՜՜՜՜նչնչնչնչպիպիպիպիսի ճնշումսի ճնշումսի ճնշումսի ճնշումնենենեներու ենրու ենրու ենրու ենթաթաթաթակայ է այկայ է այկայ է այկայ է այսօր մեր սօր մեր սօր մեր սօր մեր 
հահահահարարարարազատ երզատ երզատ երզատ երկիկիկիկիրը՝ Հարը՝ Հարը՝ Հարը՝ Հայասյասյասյաստան, եւ այն փոքտան, եւ այն փոքտան, եւ այն փոքտան, եւ այն փոքրիկ աշրիկ աշրիկ աշրիկ աշխարխարխարխարհը՝ Արհը՝ Արհը՝ Արհը՝ Արցախ, որ ցախ, որ ցախ, որ ցախ, որ 
փոքփոքփոքփոքրիկ Հարիկ Հարիկ Հարիկ Հայասյասյասյաստանն է կրկին, անոր զուտանն է կրկին, անոր զուտանն է կրկին, անոր զուտանն է կրկին, անոր զուգագագագակիցկիցկիցկից::::    ՔաՔաՔաՔաղաղաղաղաքաքաքաքական եւ զիկան եւ զիկան եւ զիկան եւ զի----
նուոնուոնուոնուորարարարական ճնշումկան ճնշումկան ճնշումկան ճնշումներ, որոնց դիներ, որոնց դիներ, որոնց դիներ, որոնց դիմաց մեր ժոմաց մեր ժոմաց մեր ժոմաց մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը երդը երդը երդը երկընկընկընկընտտտտրանրանրանրանքը քը քը քը 
ուուուունի՝ պանի՝ պանի՝ պանի՝ պահեհեհեհելու իր գոլու իր գոլու իր գոլու իր գոյույույույութիւնը կամ ոչ, ենթիւնը կամ ոչ, ենթիւնը կամ ոչ, ենթիւնը կամ ոչ, ենթարկթարկթարկթարկուեուեուեուելու կամ ոչ՝ դուրլու կամ ոչ՝ դուրլու կամ ոչ՝ դուրլու կամ ոչ՝ դուրսէն սէն սէն սէն 
եկող այդ ճնշումեկող այդ ճնշումեկող այդ ճնշումեկող այդ ճնշումնենենեներուն եւ այդ ճնշումրուն եւ այդ ճնշումրուն եւ այդ ճնշումրուն եւ այդ ճնշումնենենեներուն տուն տուող նպարուն տուն տուող նպարուն տուն տուող նպարուն տուն տուող նպատատատատակին, կին, կին, կին, 
իսիսիսիսկակակակակակակակա´́́́ն նպան նպան նպան նպատատատատակինկինկինկին::::    

ՏեՏեՏեՏեղի տա՞լ թէ ոչղի տա՞լ թէ ոչղի տա՞լ թէ ոչղի տա՞լ թէ ոչ::::    
ՀիմՀիմՀիմՀիմնանանանական այն հարկան այն հարկան այն հարկան այն հարցումն է, որուն պիցումն է, որուն պիցումն է, որուն պիցումն է, որուն պիտի պատի պատի պատի պատաստաստաստասխան տայ մեր խան տայ մեր խան տայ մեր խան տայ մեր 

ժոժոժոժողղղղոոոովուրվուրվուրվուրդը տեդը տեդը տեդը տեւաւաւաւակակակականօնօնօնօրէնրէնրէնրէն::::    Եւ այԵւ այԵւ այԵւ այսօրսօրսօրսօրուան կեանուան կեանուան կեանուան կեանքին մէջ քաքին մէջ քաքին մէջ քաքին մէջ քաղաղաղաղաքաքաքաքական կան կան կան 
եւ զիեւ զիեւ զիեւ զինուոնուոնուոնուորարարարական այդ ճնշումկան այդ ճնշումկան այդ ճնշումկան այդ ճնշումնենենեները մասրը մասրը մասրը մասնանանանաւոր կերւոր կերւոր կերւոր կերպով կպով կպով կպով կ’’’’արարարարտատատատայայտյայտյայտյայտ----
ուին այն երուին այն երուին այն երուին այն երրորդ ձերորդ ձերորդ ձերորդ ձեւով, որ աւով, որ աւով, որ աւով, որ ա՜՜՜՜յնյնյնյնքան զգաքան զգաքան զգաքան զգալի եւ երելի եւ երելի եւ երելի եւ երեւեւեւեւելի ձելի ձելի ձելի ձեւով կը պատւով կը պատւով կը պատւով կը պատ----
կեկեկեկերարարարանայ բոնայ բոնայ բոնայ բոլոլոլոլորիս.րիս.րիս.րիս.----    տնտետնտետնտետնտեսասասասական ճնշուկան ճնշուկան ճնշուկան ճնշումը՝մը՝մը՝մը՝    կակակակատարտարտարտարեալ շրջաեալ շրջաեալ շրջաեալ շրջափափափափակուկուկուկու----
մով, որ միայն մեր երկմով, որ միայն մեր երկմով, որ միայն մեր երկմով, որ միայն մեր երկրի փակ սահրի փակ սահրի փակ սահրի փակ սահմանմանմանմաններ ուներ ուներ ուներ ունենենենենանանանալուն հելուն հելուն հելուն հետետետետեւանւանւանւանքը քը քը քը 
չէչէչէչէ´́́́, , , , այլ արայլ արայլ արայլ արդիւնքն է յստակ քադիւնքն է յստակ քադիւնքն է յստակ քադիւնքն է յստակ քաղաղաղաղաքաքաքաքակակակականունունունութեան մը՝ մեր ժոթեան մը՝ մեր ժոթեան մը՝ մեր ժոթեան մը՝ մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը դը դը դը 
ծունծունծունծունկի բեկի բեկի բեկի բերերերերելու եւ օտար աշլու եւ օտար աշլու եւ օտար աշլու եւ օտար աշխարխարխարխարհահահահակակակակալուլուլուլութեանց եւ տիթեանց եւ տիթեանց եւ տիթեանց եւ տիրարարարապեպեպեպետուտուտուտու----
թեանց կամթեանց կամթեանց կամթեանց կամքին ենքին ենքին ենքին ենթարթարթարթարկեկեկեկելուլուլուլու::::        

Եւ այդԵւ այդԵւ այդԵւ այդ    նետնետնետնետուած ձեռուած ձեռուած ձեռուած ձեռնոնոնոնոցին կամ ասցին կամ ասցին կամ ասցին կամ ասպապապապարէրէրէրէզին դիզին դիզին դիզին դիմաց մեր ժոմաց մեր ժոմաց մեր ժոմաց մեր ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդը այդը այդը այդը այսօսօսօսօ´́́́ր եւս իր պար եւս իր պար եւս իր պար եւս իր պատաստաստաստասխանն է որ կու տայ, եւ պիխանն է որ կու տայ, եւ պիխանն է որ կու տայ, եւ պիխանն է որ կու տայ, եւ պիտի տատի տատի տատի տա´́́́յ նայ նայ նայ նա----
եւ վաեւ վաեւ վաեւ վաղըղըղըղը::::    

ԱյԱյԱյԱյսօսօսօսօ´́́́ր եւս մեր ժոր եւս մեր ժոր եւս մեր ժոր եւս մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը Վարդը Վարդը Վարդը Վարդադադադանանց սենանց սենանց սենանց սերունրունրունրունդին պէս կը պադին պէս կը պադին պէս կը պադին պէս կը պա----
տաստաստաստասխախախախանէ այդ բոնէ այդ բոնէ այդ բոնէ այդ բոլոլոլոլորին՝ իր հոգիի ամրին՝ իր հոգիի ամրին՝ իր հոգիի ամրին՝ իր հոգիի ամբողջ զօբողջ զօբողջ զօբողջ զօրուրուրուրութեամբ մաթեամբ մաթեամբ մաթեամբ մաքաքաքաքառեռեռեռելով, լով, լով, լով, 
պայպայպայպայքաքաքաքարերերերելով բոլով բոլով բոլով բոլոր տելոր տելոր տելոր տեսասասասակի այդ ճնշումկի այդ ճնշումկի այդ ճնշումկի այդ ճնշումնենենեներուն դէմ, որոնք կը սպառրուն դէմ, որոնք կը սպառրուն դէմ, որոնք կը սպառրուն դէմ, որոնք կը սպառ----
նան մեր բուռ մը հայնան մեր բուռ մը հայնան մեր բուռ մը հայնան մեր բուռ մը հայրերերերենինինինիքինքինքինքին::::    Եւ պաԵւ պաԵւ պաԵւ պահեհեհեհելու հալու հալու հալու համար մեր հայմար մեր հայմար մեր հայմար մեր հայրերերերերու րու րու րու 
արիւարիւարիւարիւնով օծնով օծնով օծնով օծուած եւ նուիուած եւ նուիուած եւ նուիուած եւ նուիրարարարագործգործգործգործուած այդ սուրբ հոուած այդ սուրբ հոուած այդ սուրբ հոուած այդ սուրբ հողը, մեր երղը, մեր երղը, մեր երղը, մեր երկիկիկիկիրը, այրը, այրը, այրը, այ----
սօրսօրսօրսօրուան մեր սեուան մեր սեուան մեր սեուան մեր սերունրունրունրունդը նոյնդը նոյնդը նոյնդը նոյնպէս կանգ պէտքպէս կանգ պէտքպէս կանգ պէտքպէս կանգ պէտք    չէ առչէ առչէ առչէ առնէ ոենէ ոենէ ոենէ ոեւէ բաւէ բաւէ բաւէ բանի առնի առնի առնի առջեւ, ջեւ, ջեւ, ջեւ, 
որ մեզոր մեզոր մեզոր մեզմէ կը պամէ կը պամէ կը պամէ կը պահանհանհանհանջէ ամէն տեջէ ամէն տեջէ ամէն տեջէ ամէն տեսասասասակի զոկի զոկի զոկի զոհոհոհոհողուղուղուղութիւն, զոթիւն, զոթիւն, զոթիւն, զոհոհոհոհողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւններ՝ ներ՝ ներ՝ ներ՝ 
որոնք ոսկիորոնք ոսկիորոնք ոսկիորոնք ոսկիէն, արէն, արէն, արէն, արծածածածաթէն անթէն անթէն անթէն անդին կդին կդին կդին կ’’’’անցանցանցանցնին եւ որոնք յանին եւ որոնք յանին եւ որոնք յանին եւ որոնք յաճախ, եւ ամեճախ, եւ ամեճախ, եւ ամեճախ, եւ ամենէն նէն նէն նէն 
աւեաւեաւեաւելի, մեր կեանլի, մեր կեանլի, մեր կեանլի, մեր կեանքեքեքեքերորորորո´́́́ւն պէտք կւն պէտք կւն պէտք կւն պէտք կ’’’’ուուուունենենենենան, մեր կեաննան, մեր կեաննան, մեր կեաննան, մեր կեանքեքեքեքե´́́́րը կը պարը կը պարը կը պարը կը պա----
հանհանհանհանջեն մեզջեն մեզջեն մեզջեն մեզմէմէմէմէ::::    ԵԵԵԵւ եթէ երւ եթէ երւ եթէ երւ եթէ երբեք այբեք այբեք այբեք այսօրսօրսօրսօրուան մեր սեուան մեր սեուան մեր սեուան մեր սերունրունրունրունդը եւ մեր ժոդը եւ մեր ժոդը եւ մեր ժոդը եւ մեր ժողողողողո----
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վուրվուրվուրվուրդը չգիդը չգիդը չգիդը չգիտակտակտակտակցի, ինչցի, ինչցի, ինչցի, ինչպէս Վարպէս Վարպէս Վարպէս Վարդադադադանանք գինանք գինանք գինանք գիտակտակտակտակցեցեցեցեցան, թէ ով որ կը ցան, թէ ով որ կը ցան, թէ ով որ կը ցան, թէ ով որ կը 
փորփորփորփորձէ իր կեանձէ իր կեանձէ իր կեանձէ իր կեանքը պաքը պաքը պաքը պահել, ով որ կը փորհել, ով որ կը փորհել, ով որ կը փորհել, ով որ կը փորձէ իր կեանձէ իր կեանձէ իր կեանձէ իր կեանքը քը քը քը ,,,,գտնելգտնելգտնելգտնել»»»»՝ ան՝ ան՝ ան՝ անմիմիմիմի----
ջաջաջաջական ներկան ներկան ներկան ներկակակակային, այս պային, այս պային, այս պային, այս պահոհոհոհո´́́́ւն հաւն հաւն հաւն համար միայն, անիմար միայն, անիմար միայն, անիմար միայն, անիկա կը կորսնցկա կը կորսնցկա կը կորսնցկա կը կորսնցնէ նէ նէ նէ 
զազազազայն յայն յայն յայն յաւերւերւերւերժօժօժօժօրէն, յարէն, յարէն, յարէն, յաւիւիւիւիտետետետենանանանակակակականօնօնօնօրէնրէնրէնրէն::::    Իսկ այն ժոԻսկ այն ժոԻսկ այն ժոԻսկ այն ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը որ կդը որ կդը որ կդը որ կ’’’’ուուուուզէ զէ զէ զէ 
յայայայաւերւերւերւերժօժօժօժօրէն ապրէն ապրէն ապրէն ապրիլ, որ կրիլ, որ կրիլ, որ կրիլ, որ կ’’’’ուուուուզէ իր գոզէ իր գոզէ իր գոզէ իր գոյույույույութիւնը տեթիւնը տեթիւնը տեթիւնը տեւաւաւաւակակակականացնացնացնացնել, պէտք է նել, պէտք է նել, պէտք է նել, պէտք է 
այդ տեայդ տեայդ տեայդ տեւաւաւաւակակակականանանանացուցուցուցումին համին համին համին համար յանձն առմար յանձն առմար յանձն առմար յանձն առնէ ժանէ ժանէ ժանէ ժամամամամանանանանակակակակաւոր մաւոր մաւոր մաւոր մահը, հը, հը, հը, 
ներներներներկակակակային մէջ՝ այժյին մէջ՝ այժյին մէջ՝ այժյին մէջ՝ այժմին մէջ այն մամին մէջ այն մամին մէջ այն մամին մէջ այն մահը, որ հը, որ հը, որ հը, որ կրնայ մեր մարկրնայ մեր մարկրնայ մեր մարկրնայ մեր մարմինմինմինմիննենենեները առրը առրը առրը առ----
նել մեզնել մեզնել մեզնել մեզմէ, բայց ոմէ, բայց ոմէ, բայց ոմէ, բայց ո´́́́չ երչ երչ երչ երբեք՝ մեր հոբեք՝ մեր հոբեք՝ մեր հոբեք՝ մեր հոգին, որ սահգին, որ սահգին, որ սահգին, որ սահմանմանմանմանուած է յաուած է յաուած է յաուած է յաւիւիւիւիտետետետենանանանա----
կակակականունունունութեան, սահթեան, սահթեան, սահթեան, սահմանմանմանմանուած է յաուած է յաուած է յաուած է յաւերւերւերւերժուժուժուժութեանթեանթեանթեան::::    

ՎարՎարՎարՎարդադադադանանք, հանանք, հանանք, հանանք, հաւատւատւատւատքով դաստքով դաստքով դաստքով դաստիիիիաաաարակրակրակրակուած, զօուած, զօուած, զօուած, զօրարարարաւոր հաւոր հաւոր հաւոր հաւատւատւատւատքի քի քի քի 
այդ մարայդ մարայդ մարայդ մարդիդիդիդի´́́́կը եղան, որոնք գիկը եղան, որոնք գիկը եղան, որոնք գիկը եղան, որոնք գիտակտակտակտակցեցեցեցեցան՝ թէ հացան՝ թէ հացան՝ թէ հացան՝ թէ հաւաւաւաւատտտտքը երկքը երկքը երկքը երկնանանանատուր տուր տուր տուր 
եւ երկեւ երկեւ երկեւ երկնանանանահասհասհասհաստատ այն ամտատ այն ամտատ այն ամտատ այն ամրուրուրուրութիւնն է, որ երկթիւնն է, որ երկթիւնն է, որ երկթիւնն է, որ երկրարարարաւոր կեանւոր կեանւոր կեանւոր կեանքին եւ երկքին եւ երկքին եւ երկքին եւ երկ----
րարարարաւոր հայւոր հայւոր հայւոր հայրերերերենինինինիքին հաքին հաքին հաքին համար մամար մամար մամար մա´́́́րդ կը պատրդ կը պատրդ կը պատրդ կը պատրասրասրասրաստէ, զօտէ, զօտէ, զօտէ, զօրեղ, ամուր զիրեղ, ամուր զիրեղ, ամուր զիրեղ, ամուր զի----
նուորնուորնուորնուորներ կը պատներ կը պատներ կը պատներ կը պատրասրասրասրաստէտէտէտէ::::    Եւ ՎարԵւ ՎարԵւ ՎարԵւ Վարդադադադանանք այդ արի, քանանք այդ արի, քանանք այդ արի, քանանք այդ արի, քաջաջաջաջարի զիրի զիրի զիրի զինուոնուոնուոնուո----
րուրուրուրութիւնն էր որ կաթիւնն էր որ կաթիւնն էր որ կաթիւնն էր որ կատատատատարերերերեցին, առացին, առացին, առացին, առա´́́́նց երնց երնց երնց երբեք յանձնբեք յանձնբեք յանձնբեք յանձնուեուեուեուելու թշնամիլու թշնամիլու թշնամիլու թշնամիինինինին::::    
Եւ ազաԵւ ազաԵւ ազաԵւ ազատուտուտուտութեան սրբաթեան սրբաթեան սրբաթեան սրբազան կտազան կտազան կտազան կտակը սեկը սեկը սեկը սերունրունրունրունդէ սեդէ սեդէ սեդէ սերունդ փորունդ փորունդ փորունդ փոխանխանխանխանցեցեցեցելով լով լով լով 
աւանաւանաւանաւանդեդեդեդեցին մեցին մեցին մեցին մեզի, որ այզի, որ այզի, որ այզի, որ այսօր պիսօր պիսօր պիսօր պիտի փորտի փորտի փորտի փորձենք նոյն այդ ազաձենք նոյն այդ ազաձենք նոյն այդ ազաձենք նոյն այդ ազատուտուտուտութեան թեան թեան թեան 
մարմարմարմարտիկտիկտիկտիկնենենեները ըլրը ըլրը ըլրը ըլլալ՝ մեր հայլալ՝ մեր հայլալ՝ մեր հայլալ՝ մեր հայրերերերենինինինիքին սիքին սիքին սիքին սիրոյն. նոյն այդ մարդրոյն. նոյն այդ մարդրոյն. նոյն այդ մարդրոյն. նոյն այդ մարդկակակակային յին յին յին 
պատիւին եւ արպատիւին եւ արպատիւին եւ արպատիւին եւ արժաժաժաժանանանանապապապապատտտտուուուուուուուութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար պայմար պայմար պայմար պայքաքաքաքարող մարրող մարրող մարրող մարտիկտիկտիկտիկնենենենե----
րը ըլրը ըլրը ըլրը ըլլալ, բալալ, բալալ, բալալ, բա´́́́րձր պարձր պարձր պարձր պահեհեհեհելու հալու հալու հալու համար մեր ժոմար մեր ժոմար մեր ժոմար մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին գլուխդին գլուխդին գլուխդին գլուխնենենեները որը որը որը ո´́́́չ չ չ չ 
միայն այմիայն այմիայն այմիայն այսօր, այսօր, այսօր, այսօր, այսօրսօրսօրսօրուան գայուան գայուան գայուան գայլացլացլացլացեալ մարեալ մարեալ մարեալ մարդոց դիդոց դիդոց դիդոց դիմաց, այլ նամաց, այլ նամաց, այլ նամաց, այլ նաեւ՝ բոեւ՝ բոեւ՝ բոեւ՝ բոլոլոլոլո´́́́ր ր ր ր 
ժաժաժաժամամամամանակնակնակնակնենենեներուն, քրիսրուն, քրիսրուն, քրիսրուն, քրիստոտոտոտոսասասասակակակակա´́́́նննն    նկանկանկանկարագրագրագրագրով, անրով, անրով, անրով, անմեմեմեմեղուղուղուղութեամբ, բայց թեամբ, բայց թեամբ, բայց թեամբ, բայց 
նանանանաեեեեւ՝ իմասւ՝ իմասւ՝ իմասւ՝ իմաստուտուտուտութեամբ եւ զգութեամբ եւ զգութեամբ եւ զգութեամբ եւ զգուշաշաշաշաւուուուորուրուրուրութեամբ եւ զօթեամբ եւ զօթեամբ եւ զօթեամբ եւ զօրուրուրուրութեամբ, այդ ձեթեամբ, այդ ձեթեամբ, այդ ձեթեամբ, այդ ձե----
ւով մնաւով մնաւով մնաւով մնայուն պայյուն պայյուն պայյուն պայքաքաքաքարի դրօրի դրօրի դրօրի դրօշի վեշի վեշի վեշի վերարարարածեծեծեծելու հալու հալու հալու համար Վարմար Վարմար Վարմար Վարդադադադանանց սենանց սենանց սենանց սերունրունրունրուն----
դին պատդին պատդին պատդին պատգագագագամը, եւ անոմը, եւ անոմը, եւ անոմը, եւ անո´́́́վ ապավ ապավ ապավ ապահոհոհոհովեվեվեվելու հալու հալու հալու համար մեր յաղմար մեր յաղմար մեր յաղմար մեր յաղթաթաթաթանանանանակը եկը եկը եկը ե´́́́ւ ւ ւ ւ 
այժմ, եայժմ, եայժմ, եայժմ, ե´́́́ւ յաւ յաւ յաւ յաւիտւիտւիտւիտեանս յաեանս յաեանս յաեանս յաւիւիւիւիտետետետենիցնիցնիցնից::::    
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ՎԱՐԴԱՆԱՆՑՎԱՐԴԱՆԱՆՑՎԱՐԴԱՆԱՆՑՎԱՐԴԱՆԱՆՑ    ՕՐԻՆԱԿՕՐԻՆԱԿՕՐԻՆԱԿՕՐԻՆԱԿՈՎՈՎՈՎՈՎ    

    
ԱռարԱռարԱռարԱռարկակակակայայայայական պատկան պատկան պատկան պատմումումումութիւն գոթիւն գոթիւն գոթիւն գոյույույույութիւն չութիւն չութիւն չութիւն չունինինինի::::    ՊատՊատՊատՊատմումումումութեան այս թեան այս թեան այս թեան այս 

կամ այն երեկամ այն երեկամ այն երեկամ այն երեւոյւոյւոյւոյթը բաթը բաթը բաթը բացատցատցատցատրերերերելու հալու հալու հալու համար մեր ճիմար մեր ճիմար մեր ճիմար մեր ճիգեգեգեգերը կրնան առարրը կրնան առարրը կրնան առարրը կրնան առարկակակակա----
յայայայակակակականունունունութեան մօթեան մօթեան մօթեան մօտիկ կանգտիկ կանգտիկ կանգտիկ կանգնիլ, բայց միշտ ալ կը հենիլ, բայց միշտ ալ կը հենիլ, բայց միշտ ալ կը հենիլ, բայց միշտ ալ կը հետետետետեւին մեր սեւին մեր սեւին մեր սեւին մեր սեփափափափա----
կան ըմբռկան ըմբռկան ըմբռկան ըմբռնումնումնումնումնենենեներուն, իմասրուն, իմասրուն, իմասրուն, իմաստատատատասիսիսիսիրարարարական եւ ընկան եւ ընկան եւ ընկան եւ ընկեկեկեկերարարարային հային հային հային համոմոմոմոզումզումզումզումնենենենե----
րուն ու տերուն ու տերուն ու տերուն ու տեսուսուսուսութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներունրունրունրուն::::    ԱյԱյԱյԱյսուսուսուսուհանհանհանհանդերձ, որոշ երեդերձ, որոշ երեդերձ, որոշ երեդերձ, որոշ երեւոյթւոյթւոյթւոյթներ կամ իրոներ կամ իրոներ կամ իրոներ կամ իրո----
ղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւններ կան որոնք իրենց էուներ կան որոնք իրենց էուներ կան որոնք իրենց էուներ կան որոնք իրենց էութիւնը կազթիւնը կազթիւնը կազթիւնը կազմող անջնմող անջնմող անջնմող անջնջեջեջեջելի կնիլի կնիլի կնիլի կնիքը ուքը ուքը ուքը ու----
նին, եւ այդ էունին, եւ այդ էունին, եւ այդ էունին, եւ այդ էութիւնը չի կրնար փոխթիւնը չի կրնար փոխթիւնը չի կրնար փոխթիւնը չի կրնար փոխուիլ, ոուիլ, ոուիլ, ոուիլ, ո´́́́ր կողմ ալ դարձր կողմ ալ դարձր կողմ ալ դարձր կողմ ալ դարձնել ունել ունել ունել ուզենքզենքզենքզենք::::    

Ահա մեր դիԱհա մեր դիԱհա մեր դիԱհա մեր դիմաց մեր պատմաց մեր պատմաց մեր պատմաց մեր պատմումումումութեան մէկ դրուաթեան մէկ դրուաթեան մէկ դրուաթեան մէկ դրուագը՝ Վարգը՝ Վարգը՝ Վարգը՝ Վարդադադադանանց նանց նանց նանց 
հահահահաւաւաւաւատատատատամարմարմարմարտըտըտըտը::::    ԱմեԱմեԱմեԱմենէն շատ յինէն շատ յինէն շատ յինէն շատ յիշաշաշաշատակտակտակտակուած, ամեուած, ամեուած, ամեուած, ամենէն շատ փանէն շատ փանէն շատ փանէն շատ փառառառառա----
բանբանբանբանուած եւ միուած եւ միուած եւ միուած եւ միեւեւեւեւնոյն ատեն ամենոյն ատեն ամենոյն ատեն ամենոյն ատեն ամենէն շատ քննարկնէն շատ քննարկնէն շատ քննարկնէն շատ քննարկուած դէպուած դէպուած դէպուած դէպքեքեքեքերէն մէրէն մէրէն մէրէն մէկը կը կը կը 
մեր պատմեր պատմեր պատմեր պատմումումումութեանթեանթեանթեան::::    ՈրՈրՈրՈրքաքաքաքա՜՜՜՜ն տեն տեն տեն տեսուսուսուսութիւնթիւնթիւնթիւններ կան այդ մաներ կան այդ մաներ կան այդ մաներ կան այդ մասին, յասին, յասին, յասին, յանուն նուն նուն նուն 
առարառարառարառարկակակակայայայայակակակականունունունութեանթեանթեանթեան::::    ԿաԿաԿաԿարգ մը տերգ մը տերգ մը տերգ մը տեսուսուսուսութեանց հաթեանց հաթեանց հաթեանց հաւաւաւաւատատատատարիմ մնարիմ մնարիմ մնարիմ մնալու լու լու լու 
հահահահամար ոմանք կը մերմար ոմանք կը մերմար ոմանք կը մերմար ոմանք կը մերժեն այս մեծ հաժեն այս մեծ հաժեն այս մեծ հաժեն այս մեծ հաւաւաւաւատատատատամարմարմարմարտին ամտին ամտին ամտին ամբողջ գաբողջ գաբողջ գաբողջ գաղաղաղաղա----
փափափափարարարարական բոկան բոկան բոկան բովանվանվանվանդադադադակուկուկուկութիւնը, անոր մէջ միայն տնտեթիւնը, անոր մէջ միայն տնտեթիւնը, անոր մէջ միայն տնտեթիւնը, անոր մէջ միայն տնտեսասասասական եւ քական եւ քական եւ քական եւ քա----
ղաղաղաղաքաքաքաքական դրդական դրդական դրդական դրդապատպատպատպատճառճառճառճառներ փնտռեներ փնտռեներ փնտռեներ փնտռելովլովլովլով::::    ՊատՊատՊատՊատմումումումութիւնը ինք հաթիւնը ինք հաթիւնը ինք հաթիւնը ինք հազիւ զիւ զիւ զիւ 
կկկկ’’’’արարարարձաձաձաձանագնագնագնագրէ այդրէ այդրէ այդրէ այդպիպիպիպիսի պսի պսի պսի պաաաատետետետերազմրազմրազմրազմնենենեներըրըրըրը::::    Իսկ ժոԻսկ ժոԻսկ ժոԻսկ ժողողողողովուրդ մը կը պավուրդ մը կը պավուրդ մը կը պավուրդ մը կը պահէ հէ հէ հէ 
յիյիյիյիշաշաշաշատատատատակը միայն ակը միայն ակը միայն ակը միայն ա´́́́յն մարյն մարյն մարյն մարտետետետերուն, որոնք հորուն, որոնք հորուն, որոնք հորուն, որոնք հոգեգեգեգեկան եւ զգական եւ զգական եւ զգական եւ զգացացացացական իր կան իր կան իր կան իր 
աշաշաշաշխարխարխարխարհին մէջ տեղ գրահին մէջ տեղ գրահին մէջ տեղ գրահին մէջ տեղ գրաւած են,ւած են,ւած են,ւած են,    պարզ այն պատպարզ այն պատպարզ այն պատպարզ այն պատճաճաճաճառով՝ որ անոնք իր ռով՝ որ անոնք իր ռով՝ որ անոնք իր ռով՝ որ անոնք իր 
հոգիհոգիհոգիհոգիին պոռթին պոռթին պոռթին պոռթկուկուկուկումը եղած են եւ կմը եղած են եւ կմը եղած են եւ կմը եղած են եւ կ’’’’արարարարտատատատացոցոցոցոլացլացլացլացնեն հանեն հանեն հանեն հարարարարազազազազատօտօտօտօրէնրէնրէնրէն::::    

ՎարՎարՎարՎարդադադադանանցնանցնանցնանց    շարշարշարշարժուժուժուժումը ամէն բամը ամէն բամը ամէն բամը ամէն բանէ առաջ եւ վեր՝ հանէ առաջ եւ վեր՝ հանէ առաջ եւ վեր՝ հանէ առաջ եւ վեր՝ հաւատւատւատւատքի եւ քի եւ քի եւ քի եւ 
հահահահամոմոմոմոզումզումզումզումնենենեներու հարու հարու հարու համար մղուած գամար մղուած գամար մղուած գամար մղուած գաղաղաղաղափափափափարարարարական պայկան պայկան պայկան պայքար մըն էքար մըն էքար մըն էքար մըն է::::    ՎերՎերՎերՎեր----
ցուցուցուցուցէցէցէցէ´́́́ք այդ գաք այդ գաք այդ գաք այդ գաղաղաղաղափափափափարարարարակակակականը, եւ անինը, եւ անինը, եւ անինը, եւ անիկա այկա այկա այկա այլեւս կը կորսնցըլեւս կը կորսնցըլեւս կը կորսնցըլեւս կը կորսնցընէ իր նէ իր նէ իր նէ իր 
ինքինքինքինքնունունունութիւնը, կը դադթիւնը, կը դադթիւնը, կը դադթիւնը, կը դադրի ըլրի ըլրի ըլրի ըլլալալալալէ այն՝ ինչ որ է իրալէ այն՝ ինչ որ է իրալէ այն՝ ինչ որ է իրալէ այն՝ ինչ որ է իրակակակականունունունութեան մէջ, եւ կթեան մէջ, եւ կթեան մէջ, եւ կթեան մէջ, եւ կը ը ը ը 
դառդառդառդառնայ հոգինայ հոգինայ հոգինայ հոգիէն պարպէն պարպէն պարպէն պարպուած մարուած մարուած մարուած մարմին, որ չի խօմին, որ չի խօմին, որ չի խօմին, որ չի խօսիր այլսիր այլսիր այլսիր այլեւս...եւս...եւս...եւս...::::    

ՎարՎարՎարՎարդան եւ Վարդան եւ Վարդան եւ Վարդան եւ Վարդադադադանանք մենանք մենանք մենանք մեզի հազի հազի հազի համար կան եւ կմար կան եւ կմար կան եւ կմար կան եւ կ’’’’ապապապապրին որին որին որին ո´́́́չ որչ որչ որչ որ----
պէս քապէս քապէս քապէս քաջաջաջաջարի զիրի զիրի զիրի զինուոնուոնուոնուորարարարականկանկանկաններ պարներ պարներ պարներ պարզազազազապէս, այլ մապէս, այլ մապէս, այլ մապէս, այլ մանանանանաւանդ՝ւանդ՝ւանդ՝ւանդ՝    

1111. . . . ՈրՈրՈրՈրպէս հապէս հապէս հապէս հաւատւատւատւատքի ախոքի ախոքի ախոքի ախոյեանյեանյեանյեաններներներներ::::    ՎարՎարՎարՎարդադադադանանց ճանանց ճանանց ճանանց ճակակակակատատատատամարմարմարմարտը տը տը տը 
մէկ օրմէկ օրմէկ օրմէկ օրուան կուան կուան կուան կռիւ չէր միայնռիւ չէր միայնռիւ չէր միայնռիւ չէր միայն::::    ՊատՊատՊատՊատմումումումութեան տեղթեան տեղթեան տեղթեան տեղեակ մարեակ մարեակ մարեակ մարդիկ լաւ գիդիկ լաւ գիդիկ լաւ գիդիկ լաւ գի----
տեն, թէ Հինտեն, թէ Հինտեն, թէ Հինտեն, թէ Հինգեգեգեգերորդ դարորդ դարորդ դարորդ դարու սկիզրու սկիզրու սկիզրու սկիզբէն իսկ պարբէն իսկ պարբէն իսկ պարբէն իսկ պարսից տէսից տէսից տէսից տէրուրուրուրութիւնը Հաթիւնը Հաթիւնը Հաթիւնը Հայասյասյասյաս----
տատատատանի մէջ ի գործ կը դնէր կրօնի մէջ ի գործ կը դնէր կրօնի մէջ ի գործ կը դնէր կրօնի մէջ ի գործ կը դնէր կրօնանանանական թական թական թական թափանփանփանփանցուցուցուցումի ճամմի ճամմի ճամմի ճամբով ձուլբով ձուլբով ձուլբով ձուլման ման ման ման 
քաքաքաքաղաղաղաղաքաքաքաքակակակականունունունութիւն մըթիւն մըթիւն մըթիւն մը::::    Մեր գիՄեր գիՄեր գիՄեր գիրերերերերու գիւրու գիւրու գիւրու գիւտը եւ մեծ թատը եւ մեծ թատը եւ մեծ թատը եւ մեծ թափով զարփով զարփով զարփով զարգագագագացողցողցողցող    
թարգթարգթարգթարգմամամամանանանանական գրական գրական գրական գրակակակականունունունութիւնն ու մշաթիւնն ու մշաթիւնն ու մշաթիւնն ու մշակուկուկուկութաթաթաթային շարյին շարյին շարյին շարժուժուժուժումը իրենց մը իրենց մը իրենց մը իրենց 
մղումղումղումղումը կմը կմը կմը կ’’’’առառառառնեն այս կրօնեն այս կրօնեն այս կրօնեն այս կրօնանանանական քական քական քական քաղաղաղաղաքաքաքաքակակակականունունունութեան դէմ հաթեան դէմ հաթեան դէմ հաթեան դէմ հակազկազկազկազդեդեդեդելու լու լու լու 
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պապապապահանջհանջհանջհանջքէնքէնքէնքէն::::    Բայց հարԲայց հարԲայց հարԲայց հարցը պարցը պարցը պարցը պարսից տէսից տէսից տէսից տէրուրուրուրութեան աչթեան աչթեան աչթեան աչքին փակքին փակքին փակքին փակուած չէուած չէուած չէուած չէ::::    
ԿրօԿրօԿրօԿրօնանանանականկանկանկան----մշամշամշամշակուկուկուկութաթաթաթային ճնշումյին ճնշումյին ճնշումյին ճնշումնենենեները աւերը աւերը աւերը աւելի կարծրլի կարծրլի կարծրլի կարծր    շեշտ մը կշեշտ մը կշեշտ մը կշեշտ մը կ’’’’ըսկըսկըսկըսկսին սին սին սին 
առառառառնել Յազնել Յազնել Յազնել Յազկերկերկերկերտի օրով, որ կը յանտի օրով, որ կը յանտի օրով, որ կը յանտի օրով, որ կը յանգի հագի հագի հագի հալալալալածանքծանքծանքծանքնենենեներու եւ՝ ծարու եւ՝ ծարու եւ՝ ծարու եւ՝ ծառառառառացումցումցումցում----
նենենեներու, որոնցրու, որոնցրու, որոնցրու, որոնցմէ ամեմէ ամեմէ ամեմէ ամենէն ունէն ունէն ունէն ուժեղն է Վարժեղն է Վարժեղն է Վարժեղն է Վարդադադադանաննաննաննանցըցըցըցը::::    

ՎարՎարՎարՎարդադադադանանք գինանք գինանք գինանք գիտակտակտակտակցացացացաբար ռազբար ռազբար ռազբար ռազմամամամադաշտ կդաշտ կդաշտ կդաշտ կ’’’’երերերերթան իրենց հաթան իրենց հաթան իրենց հաթան իրենց հա----
ւատւատւատւատքը պաշտքը պաշտքը պաշտքը պաշտպապապապանենենենելու հալու հալու հալու համար, որովմար, որովմար, որովմար, որովհեհեհեհետեւ այդ հատեւ այդ հատեւ այդ հատեւ այդ հաւատւատւատւատքը ոքը ոքը ոքը ո´́́́չ միչ միչ միչ միայն այն այն այն 
զրահն է իրենց՝ անզրահն է իրենց՝ անզրահն է իրենց՝ անզրահն է իրենց՝ անհահահահատատատատական հոկան հոկան հոկան հոգեգեգեգեկան աշկան աշկան աշկան աշխարխարխարխարհին մէջ, այհին մէջ, այհին մէջ, այհին մէջ, այլեւ կը հալեւ կը հալեւ կը հալեւ կը հա----
ւաւաւաւատան անոնք թէ այդ հատան անոնք թէ այդ հատան անոնք թէ այդ հատան անոնք թէ այդ հաւատւատւատւատքը ամուր պատքը ամուր պատքը ամուր պատքը ամուր պատնէնէնէնէ´́́́շ մըն է պարշ մըն է պարշ մըն է պարշ մըն է պարսից կրօսից կրօսից կրօսից կրօ----
նանանանականկանկանկան----մշամշամշամշակուկուկուկութաթաթաթային տիյին տիյին տիյին տիրարարարապեպեպեպետուտուտուտութեան եւ մարմթեան եւ մարմթեան եւ մարմթեան եւ մարմնէն առաջ իրենց հոնէն առաջ իրենց հոնէն առաջ իրենց հոնէն առաջ իրենց հո----
գիգիգիգինենենեներու ստրկարու ստրկարու ստրկարու ստրկացուցուցուցումին դէմմին դէմմին դէմմին դէմ::::    Իրենք զիԻրենք զիԻրենք զիԻրենք զիրենք կը նոյրենք կը նոյրենք կը նոյրենք կը նոյնացնացնացնացնենենենեն իրենց դան իրենց դան իրենց դան իրենց դաւաւաւաւա----
նած հանած հանած հանած հաւատւատւատւատքին հետ. զայն կը դարձքին հետ. զայն կը դարձքին հետ. զայն կը դարձքին հետ. զայն կը դարձնեն իրենց նեն իրենց նեն իրենց նեն իրենց ,,,,մորմորմորմորթին գոյթին գոյթին գոյթին գոյնընընընը», », », », եւ զայն եւ զայն եւ զայն եւ զայն 
պաշտպաշտպաշտպաշտպապապապանենենենելով ու փրկելով ու փրկելով ու փրկելով ու փրկելով կը պաշտլով կը պաշտլով կը պաշտլով կը պաշտպապապապանեն ու կը փրկեն իրենք զինեն ու կը փրկեն իրենք զինեն ու կը փրկեն իրենք զինեն ու կը փրկեն իրենք զի----
րենք՝ ձուրենք՝ ձուրենք՝ ձուրենք՝ ձուլուլուլուլումէմէմէմէ::::    

2. 2. 2. 2. ՈրՈրՈրՈրպէս գապէս գապէս գապէս գաղաղաղաղափափափափարարարարակակակականի նուիրնի նուիրնի նուիրնի նուիրեալեալեալեալներներներներ::::    ՀաՀաՀաՀաւատւատւատւատքը միայն մէկ քը միայն մէկ քը միայն մէկ քը միայն մէկ 
իմաստ չուիմաստ չուիմաստ չուիմաստ չունի եւ միայն երկնի եւ միայն երկնի եւ միայն երկնի եւ միայն երկնանանանաւուուուորով չի սահրով չի սահրով չի սահրով չի սահմամամամանանանանափափափափակուկուկուկուիրիրիրիր::::    Շատ աւեՇատ աւեՇատ աւեՇատ աւե----
լի լայն իմաստ եւ հասլի լայն իմաստ եւ հասլի լայն իմաստ եւ հասլի լայն իմաստ եւ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւն ութիւն ութիւն ութիւն ունի անինի անինի անինի անիկակակակա::::    Ամէն մարդ եւ ամէն Ամէն մարդ եւ ամէն Ամէն մարդ եւ ամէն Ամէն մարդ եւ ամէն 
ժոժոժոժողողողողովուրդ պիվուրդ պիվուրդ պիվուրդ պիտի ուտի ուտի ուտի ունենենենենայ հանայ հանայ հանայ հաւատւատւատւատքը որոշ ճշմարքը որոշ ճշմարքը որոշ ճշմարքը որոշ ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու որոնք րու որոնք րու որոնք րու որոնք 
իր տեսիր տեսիր տեսիր տեսլալալալակակակականը, իր գանը, իր գանը, իր գանը, իր գաղաղաղաղափափափափարարարարակակակականը կը կազնը կը կազնը կը կազնը կը կազմենմենմենմեն::::    Այն ժոԱյն ժոԱյն ժոԱյն ժողողողողովուրդվուրդվուրդվուրդնենենեները րը րը րը 
եւ այնեւ այնեւ այնեւ այն    մարմարմարմարդիդիդիդիկը որոնք զուրկ են անկը որոնք զուրկ են անկը որոնք զուրկ են անկը որոնք զուրկ են անկէ՝ ատակ չեն մեծկէ՝ ատակ չեն մեծկէ՝ ատակ չեն մեծկէ՝ ատակ չեն մեծնանանանալու, զարլու, զարլու, զարլու, զարգագագագա----
նանանանալու, տելու, տելու, տելու, տեւաւաւաւակակակականանանանանանանանալուլուլուլու::::    ՎարՎարՎարՎարդադադադանանք այդ տեսնանք այդ տեսնանք այդ տեսնանք այդ տեսլալալալականն ու գականն ու գականն ու գականն ու գաղաղաղաղափափափափա----
րարարարակակակականը դարնը դարնը դարնը դարձուձուձուձուցած էին իրենց հոցած էին իրենց հոցած էին իրենց հոցած էին իրենց հոգեգեգեգեկան քական քական քական քաջուջուջուջութեան եւ ամթեան եւ ամթեան եւ ամթեան եւ ամրուրուրուրութեան թեան թեան թեան 
աղաղաղաղբիւբիւբիւբիւրըրըրըրը::::    ԱնոԱնոԱնոԱնո´́́́վ ներշնչվ ներշնչվ ներշնչվ ներշնչուեուեուեուեցան իրենց անցան իրենց անցան իրենց անցան իրենց անհահահահաւաւաւաւասար պայսար պայսար պայսար պայքաքաքաքարրրրին մէջ եւ ին մէջ եւ ին մէջ եւ ին մէջ եւ 
զայն դարզայն դարզայն դարզայն դարձուձուձուձուցին իրենց յաղցին իրենց յաղցին իրենց յաղցին իրենց յաղթաթաթաթանանանանակի նպակի նպակի նպակի նպատատատատակակակակակէկէկէկէտըտըտըտը::::    Եւ յաղԵւ յաղԵւ յաղԵւ յաղթեթեթեթեցին, ցին, ցին, ցին, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ յաղտեւ յաղտեւ յաղտեւ յաղթաթաթաթանանանանակեց ու գոկեց ու գոկեց ու գոկեց ու գոյայայայատետետետեւեց այն գաւեց այն գաւեց այն գաւեց այն գաղաղաղաղափափափափարարարարակակակականը որուն նը որուն նը որուն նը որուն 
նուիրնուիրնուիրնուիրեալեալեալեալնենենեները եղան իրենքրը եղան իրենքրը եղան իրենքրը եղան իրենք::::    

3333. . . . ՈրՈրՈրՈրպէս հայպէս հայպէս հայպէս հայրերերերենինինինիքի պաշտքի պաշտքի պաշտքի պաշտպանպանպանպաննենենեներրրր::::    ՏասՏասՏասՏասնեւնեւնեւնեւհինգ դահինգ դահինգ դահինգ դարերերերերէրէրէրէ    ի վեր ի վեր ի վեր ի վեր 
ահա Վարահա Վարահա Վարահա Վարդադադադանանքնանքնանքնանք    խորհրխորհրխորհրխորհրդադադադանիշ կը մնան հայնիշ կը մնան հայնիշ կը մնան հայնիշ կը մնան հայրերերերենանանանասիսիսիսիրուրուրուրութեան եւ հայթեան եւ հայթեան եւ հայթեան եւ հայ----
րերերերենաննաննաննանուիուիուիուիրուրուրուրումիմիմիմի::::    ԵրկնԵրկնԵրկնԵրկնքի մէջ արքի մէջ արքի մէջ արքի մէջ արքաքաքաքայույույույութիթիթիթի´́́́ււււնը դանը դանը դանը դաւաւաւաւանենենենեցան անոնք որցան անոնք որցան անոնք որցան անոնք որ----
պէս հայպէս հայպէս հայպէս հայրերերերենիք, երկնիք, երկնիք, երկնիք, երկրի վրայ՝ իրենց մայրի վրայ՝ իրենց մայրի վրայ՝ իրենց մայրի վրայ՝ իրենց մայրերերերենի հոնի հոնի հոնի հո´́́́ղըղըղըղը::::    ՄարմՄարմՄարմՄարմնանանանաւոր ւոր ւոր ւոր 
ծննդեան եւ հոծննդեան եւ հոծննդեան եւ հոծննդեան եւ հոգեգեգեգեւոր սննդեան այս զոյգ հայւոր սննդեան այս զոյգ հայւոր սննդեան այս զոյգ հայւոր սննդեան այս զոյգ հայրերերերենիքնիքնիքնիքնենենեները այնրը այնրը այնրը այնքաքաքաքա՜՜՜՜ն սերտ ն սերտ ն սերտ ն սերտ 
միումիումիումիութիւն մը կը կազթիւն մը կը կազթիւն մը կը կազթիւն մը կը կազմէմէմէմէին իրենց սրտեին իրենց սրտեին իրենց սրտեին իրենց սրտերուն եւ մտքերուն եւ մտքերուն եւ մտքերուն եւ մտքերուն մէջ որ չէրուն մէջ որ չէրուն մէջ որ չէրուն մէջ որ չէին ին ին ին 
կրնար մէկրնար մէկրնար մէկրնար մէկը առանց միւկը առանց միւկը առանց միւկը առանց միւսին երեսին երեսին երեսին երեւաւաւաւակակակակայել ու հասկնալյել ու հասկնալյել ու հասկնալյել ու հասկնալ::::    ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ հայյ հայյ հայյ հայրերերերենիք նիք նիք նիք 
առանց հաառանց հաառանց հաառանց հաւատւատւատւատքի եւ չկաքի եւ չկաքի եւ չկաքի եւ չկա´́́́յ հայ հայ հայ հաւատք առանց հայւատք առանց հայւատք առանց հայւատք առանց հայրերերերենինինինիքիքիքիքի::::    ՈւսՈւսՈւսՈւստի, տի, տի, տի, 
պաշտպաշտպաշտպաշտպապապապանենենենելով իրենց հալով իրենց հալով իրենց հալով իրենց հաւատւատւատւատքը՝ պաշտքը՝ պաշտքը՝ պաշտքը՝ պաշտպապապապանած կնած կնած կնած կ’’’’ըլըլըլըլլալալալային իրյին իրյին իրյին իրենց հայենց հայենց հայենց հայ----
րերերերենինինինիքը, եւ փոքը, եւ փոքը, եւ փոքը, եւ փոխախախախադարդարդարդարձաձաձաձաբար հայբար հայբար հայբար հայրերերերենինինինիքի պաշտքի պաշտքի պաշտքի պաշտպապապապանունունունութեամբ իրենց թեամբ իրենց թեամբ իրենց թեամբ իրենց 
խղճի ազախղճի ազախղճի ազախղճի ազատուտուտուտութիթիթիթի´́́́ււււնը ապանը ապանը ապանը ապահոհոհոհոված կված կված կված կ’’’’ըլըլըլըլլալալալայինյինյինյին::::    
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ԱյդԱյդԱյդԱյդպէպէպէպէ´́́́ս եղան Վարս եղան Վարս եղան Վարս եղան Վարդադադադանանքնանքնանքնանք::::    Եւ ուԵւ ուԵւ ուԵւ ուզեզեզեզեցին որ իրենց շացին որ իրենց շացին որ իրենց շացին որ իրենց շառառառառաւիղ սեւիղ սեւիղ սեւիղ սե----
րունդրունդրունդրունդնենենեները նոյնրը նոյնրը նոյնրը նոյնպէս ըլպէս ըլպէս ըլպէս ըլլան հոլան հոլան հոլան հոգեգեգեգեկակակականին խոնին խոնին խոնին խորարարարապէս հապէս հապէս հապէս հաւաւաւաւատատատատացող, եւ անցող, եւ անցող, եւ անցող, եւ ան----
կէ կէ կէ կէ ներշններշններշններշնչում եւ ոյժ ստաչում եւ ոյժ ստաչում եւ ոյժ ստաչում եւ ոյժ ստանաննաննաննան::::    ՈւՈւՈւՈւզեզեզեզեցին որ իրենց հեցին որ իրենց հեցին որ իրենց հեցին որ իրենց հետետետետեւորդւորդւորդւորդնենենեները ուրը ուրը ուրը ունենենենե----
նան տենան տենան տենան տեսիլսիլսիլսիլքը գաքը գաքը գաքը գաղաղաղաղափափափափարարարարական ճշմարկան ճշմարկան ճշմարկան ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու եւ անոնցրու եւ անոնցրու եւ անոնցրու եւ անոնցմոմոմոմո´́́́վ վ վ վ 
սնասնասնասնանին ու յաղնին ու յաղնին ու յաղնին ու յաղթաթաթաթանանանանակենկենկենկեն::::    ՈւՈւՈւՈւզեզեզեզեցին որ իրենց պայցին որ իրենց պայցին որ իրենց պայցին որ իրենց պայքաքաքաքարի ժարի ժարի ժարի ժառանռանռանռանգորդգորդգորդգորդնենենենե----
րը դառրը դառրը դառրը դառնան հայնան հայնան հայնան հայրերերերենինինինիքի կանքի կանքի կանքի կանչին ականջ տուող եւ անորչին ականջ տուող եւ անորչին ականջ տուող եւ անորչին ականջ տուող եւ անոր    դադադադատին նուիրտին նուիրտին նուիրտին նուիր----
ուած հաուած հաուած հաուած հաւաւաւաւատատատատաւոր ռազւոր ռազւոր ռազւոր ռազմիկմիկմիկմիկներներներներ::::    

Ահա ՎարդԱհա ՎարդԱհա ՎարդԱհա Վարդանանց պարանանց պարանանց պարանանց պարտադտադտադտադրանրանրանրանքը՝ Վարքը՝ Վարքը՝ Վարքը՝ Վարդանդանդանդանեան զաեան զաեան զաեան զաւակւակւակւակնենենեներուսրուսրուսրուս::::    



 

 502 



 

 503 

    



 

 504 

    
ԵՐԱԶ,ԵՐԱԶ,ԵՐԱԶ,ԵՐԱԶ,    ՀԵՐՈՍՈՒԹԻՒՆ,ՀԵՐՈՍՈՒԹԻՒՆ,ՀԵՐՈՍՈՒԹԻՒՆ,ՀԵՐՈՍՈՒԹԻՒՆ,    ՊԱՐՏՔՊԱՐՏՔՊԱՐՏՔՊԱՐՏՔ    

ԵՒ ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆԵՒ ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆԵՒ ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆԵՒ ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆ    
((((Խօսք Երիտասարդութեան)Խօսք Երիտասարդութեան)Խօսք Երիտասարդութեան)Խօսք Երիտասարդութեան)    

    
ՍիՍիՍիՍիրերերերելի շրջալի շրջալի շրջալի շրջանանանանաւարտւարտւարտւարտներ,ներ,ներ,ներ,    
ՄինՄինՄինՄինչեւ հիչեւ հիչեւ հիչեւ հիմա պամա պամա պամա պատատատատանինինինիներ էիք, փոքներ էիք, փոքներ էիք, փոքներ էիք, փոքրեր՝ մեր աչրեր՝ մեր աչրեր՝ մեր աչրեր՝ մեր աչքին, քին, քին, քին, աննաննաննաննշաշաշաշանակ՝ նակ՝ նակ՝ նակ՝ 

ազազազազգին հագին հագին հագին համարմարմարմար::::    ՀիՀիՀիՀիմա մեծմա մեծմա մեծմա մեծցած, դարցած, դարցած, դարցած, դարձած էք երիձած էք երիձած էք երիձած էք երիտատատատասարդսարդսարդսարդ----երիերիերիերիտատատատասարսարսարսար----
դուդուդուդուհիհիհիհիներ, հաներ, հաներ, հաներ, հասուսուսուսունունունունութեան հաթեան հաթեան հաթեան հասած, ազատ մտասած, ազատ մտասած, ազատ մտասած, ազատ մտածոծոծոծողուղուղուղութեան տիթեան տիթեան տիթեան տիրարարարացած ցած ցած ցած 
անանանանձեր, եւ յաձեր, եւ յաձեր, եւ յաձեր, եւ յատուկ կատուկ կատուկ կատուկ կարերերերեւուուուորուրուրուրութիւն կը ներթիւն կը ներթիւն կը ներթիւն կը ներկակակակայացյացյացյացնէք մենէք մենէք մենէք մեզի հազի հազի հազի համարմարմարմար::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
իմասիմասիմասիմաստով՝ այս շրջատով՝ այս շրջատով՝ այս շրջատով՝ այս շրջանանանանաւարւարւարւարտուտուտուտութիւնը անթիւնը անթիւնը անթիւնը անկկկկիւիւիւիւնանանանադարձ մըն է, նշադարձ մըն է, նշադարձ մըն է, նշադարձ մըն է, նշանանանանակակակակա----
լից հանգրլից հանգրլից հանգրլից հանգրուան մըուան մըուան մըուան մը::::    ՇուՇուՇուՇուտով մեր ընտով մեր ընտով մեր ընտով մեր ընկեկեկեկերուրուրուրութեան պիթեան պիթեան պիթեան պիտի միտի միտի միտի միաաաախառնխառնխառնխառնուիք եւ ուիք եւ ուիք եւ ուիք եւ 
անոր լաանոր լաանոր լաանոր լաւաւաւաւագոյն բաղգոյն բաղգոյն բաղգոյն բաղկակակակացուցուցուցուցիչ մացիչ մացիչ մացիչ մասեսեսեսերը դառրը դառրը դառրը դառնաքնաքնաքնաք::::    Մեծ ակնՄեծ ակնՄեծ ակնՄեծ ակնկակակակալուլուլուլութիւնթիւնթիւնթիւն----
ներ կապներ կապներ կապներ կապուած են ու պիուած են ու պիուած են ու պիուած են ու պիտի կապտի կապտի կապտի կապուին ձեուին ձեուին ձեուին ձեզիզիզիզի::::    ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբար, այս հանգրբար, այս հանգրբար, այս հանգրբար, այս հանգր----
ուաուաուաուանը յարնը յարնը յարնը յարմամամամարարարարագոյն պագոյն պագոյն պագոյն պահն է, որ քահն է, որ քահն է, որ քահն է, որ քանի մը հիմնի մը հիմնի մը հիմնի մը հիմնանանանական մտական մտական մտական մտածումծումծումծումներ ներ ներ ներ 
առառառառնէք ձենէք ձենէք ձենէք ձեզի հետ, իբզի հետ, իբզի հետ, իբզի հետ, իբրեւ կտակ իմ կողրեւ կտակ իմ կողրեւ կտակ իմ կողրեւ կտակ իմ կողմէս, եւ իբմէս, եւ իբմէս, եւ իբմէս, եւ իբրեւ կեանրեւ կեանրեւ կեանրեւ կեանքի ուքի ուքի ուքի ուղեգղեգղեգղեգնանանանա----
ցուցուցուցութեան պաթեան պաթեան պաթեան պաշար ձեշար ձեշար ձեշար ձեզի հազի հազի հազի համարմարմարմար::::    

ԿԿԿԿ’’’’ուուուուզեմ որ յիզեմ որ յիզեմ որ յիզեմ որ յիշէք միշտ, որ պատշէք միշտ, որ պատշէք միշտ, որ պատշէք միշտ, որ պատմամամամական անկան անկան անկան անկիւկիւկիւկիւնանանանադարդարդարդարձի մը, բաձի մը, բաձի մը, բաձի մը, բա----
ցացացացառիկ ժառիկ ժառիկ ժառիկ ժամամամամանանանանակաշրկաշրկաշրկաշրջաջաջաջանի մը սենի մը սենի մը սենի մը սերունդն էք, եւ ըստ րունդն էք, եւ ըստ րունդն էք, եւ ըստ րունդն էք, եւ ըստ այնմ ալ պէտք է ըլայնմ ալ պէտք է ըլայնմ ալ պէտք է ըլայնմ ալ պէտք է ըլ----
լաք երազ ու տելաք երազ ու տելաք երազ ու տելաք երազ ու տեսիլք ուսիլք ուսիլք ուսիլք ունենենենեցող սեցող սեցող սեցող սերունդ, հերունդ, հերունդ, հերունդ, հերորորորոսասասասական ոգիի տէր եւ կան ոգիի տէր եւ կան ոգիի տէր եւ կան ոգիի տէր եւ 
սխրանքսխրանքսխրանքսխրանքնենենեներու ատակ սերու ատակ սերու ատակ սերու ատակ սերունդ, պարտրունդ, պարտրունդ, պարտրունդ, պարտքի ու պարքի ու պարքի ու պարքի ու պարտատատատակակակականունունունութեան գիթեան գիթեան գիթեան գի----
տակտակտակտակցուցուցուցութեամբ օծուն սեթեամբ օծուն սեթեամբ օծուն սեթեամբ օծուն սերունդ, եւ մեր հայրունդ, եւ մեր հայրունդ, եւ մեր հայրունդ, եւ մեր հայրերերերենիքն ու մեր ազնիքն ու մեր ազնիքն ու մեր ազնիքն ու մեր ազգագագագային ինքյին ինքյին ինքյին ինք----
նունունունութեան եւ այդ ինքթեան եւ այդ ինքթեան եւ այդ ինքթեան եւ այդ ինքնունունունութեան խորհրթեան խորհրթեան խորհրթեան խորհրդադադադանիշնիշնիշնիշն ու կերն ու կերն ու կերն ու կերտիտիտիտիչը եղող հասչը եղող հասչը եղող հասչը եղող հաստատատատա----
տուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն հարուն հարուն հարուն հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեամթեամթեամթեամբը կնքուած սեբը կնքուած սեբը կնքուած սեբը կնքուած սերունդրունդրունդրունդ::::    

    
ԱՆԱՆԱՆԱՆԿԱԿԱԿԱԿԱԽՈՒԽՈՒԽՈՒԽՈՒԹԵԱՆԹԵԱՆԹԵԱՆԹԵԱՆ    ՍԵՍԵՍԵՍԵՐՈՒՆԴՐՈՒՆԴՐՈՒՆԴՐՈՒՆԴ    
Երբ նկաԵրբ նկաԵրբ նկաԵրբ նկատի առտի առտի առտի առնէք պատնէք պատնէք պատնէք պատմամամամական այն ժական այն ժական այն ժական այն ժամամամամանանանանակաշրկաշրկաշրկաշրջաջաջաջանը, այն օրենը, այն օրենը, այն օրենը, այն օրե----

րը, որոնց մէջ դուք կրը, որոնց մէջ դուք կրը, որոնց մէջ դուք կրը, որոնց մէջ դուք կ’’’’աւարաւարաւարաւարտէք երկտէք երկտէք երկտէք երկրորրորրորրորդադադադական վարկան վարկան վարկան վարժաժաժաժարարարարանի ձեր ունի ձեր ունի ձեր ունի ձեր ուսուսուսուսու----
մը, չէք կրնար չամը, չէք կրնար չամը, չէք կրնար չամը, չէք կրնար չանդնդնդնդրարարարադառդառդառդառնալ, թէ որոշ իմասնալ, թէ որոշ իմասնալ, թէ որոշ իմասնալ, թէ որոշ իմաստով մը առանձտով մը առանձտով մը առանձտով մը առանձնաշնաշնաշնաշնորհնորհնորհնորհ----
եալեալեալեալներ էք դուք, որովներ էք դուք, որովներ էք դուք, որովներ էք դուք, որովհեհեհեհետեւ անտեւ անտեւ անտեւ անկակակակախուխուխուխութեթեթեթեան սեան սեան սեան սերունդ էքրունդ էքրունդ էքրունդ էք::::    Մեր հայՄեր հայՄեր հայՄեր հայրերերերենի նի նի նի 
փոքփոքփոքփոքրիկ աշրիկ աշրիկ աշրիկ աշխարխարխարխարհը անցհը անցհը անցհը անցեալ տաեալ տաեալ տաեալ տարի վերսրի վերսրի վերսրի վերստին հռչատին հռչատին հռչատին հռչակեց 28 Մակեց 28 Մակեց 28 Մակեց 28 Մայիս 1918յիս 1918յիս 1918յիս 1918----
ով ձեռք բերով ձեռք բերով ձեռք բերով ձեռք բերուած այն սրբաուած այն սրբաուած այն սրբաուած այն սրբազան անզան անզան անզան անկակակակախուխուխուխութիւնը, որ կորսնթիւնը, որ կորսնթիւնը, որ կորսնթիւնը, որ կորսնցուցուցուցուցեր էինք ցեր էինք ցեր էինք ցեր էինք 
1921 1921 1921 1921 թուաթուաթուաթուակակակականէն ի վեր, եւ որուն հանէն ի վեր, եւ որուն հանէն ի վեր, եւ որուն հանէն ի վեր, եւ որուն համար վերմար վերմար վերմար վերջին երեք տաջին երեք տաջին երեք տաջին երեք տարիրիրիրինենենեներուն րուն րուն րուն 
ոտոտոտոտքի ելած էր անքի ելած էր անքի ելած էր անքի ելած էր անկակակակախախախախասէր մեր ժոսէր մեր ժոսէր մեր ժոսէր մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդըդըդըդը::::    

ՈրՈրՈրՈրքաքաքաքա´́́́ն բախն բախն բախն բախտատատատաւոր էք դուք, որ ներւոր էք դուք, որ ներւոր էք դուք, որ ներւոր էք դուք, որ ներկայ այս բակայ այս բակայ այս բակայ այս բարերերերեբասբասբասբաստիկ տարտիկ տարտիկ տարտիկ տար----
ուան կը զուուան կը զուուան կը զուուան կը զուգագագագադիդիդիդիպի ձեր շրջապի ձեր շրջապի ձեր շրջապի ձեր շրջանանանանաւարւարւարւարտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Բայց գիտԲայց գիտԲայց գիտԲայց գիտցէք, որ ցէք, որ ցէք, որ ցէք, որ 
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ամէն առանձամէն առանձամէն առանձամէն առանձնաշնաշնաշնաշնոնոնոնորրրրհում պահում պահում պահում պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’ենենենենթադթադթադթադրէրէրէրէ, , , , եւ այդ եւ այդ եւ այդ եւ այդ 
իմասիմասիմասիմաստով դուք իբտով դուք իբտով դուք իբտով դուք իբրեւ անրեւ անրեւ անրեւ անկակակակախուխուխուխութեան սեթեան սեթեան սեթեան սերունդ՝ արունդ՝ արունդ՝ արունդ՝ ա----ռառառառաւել պաւել պաւել պաւել պատաստաստաստասխախախախա----
նանանանատուուտուուտուուտուութեան մը կոթեան մը կոթեան մը կոթեան մը կոչուչուչուչուած էքած էքած էքած էք::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ անտեւ անտեւ անտեւ անկակակակախուխուխուխութիւնը թէթիւնը թէթիւնը թէթիւնը թէպէտ մեպէտ մեպէտ մեպէտ մե----
ծածածածագոյն պարգոյն պարգոյն պարգոյն պարգեւ եւ առանձգեւ եւ առանձգեւ եւ առանձգեւ եւ առանձնաշնաշնաշնաշնորնորնորնորհում՝ բայց միհում՝ բայց միհում՝ բայց միհում՝ բայց միաաաաժաժաժաժամամամամանակ մենակ մենակ մենակ մեծածածածագոյն գոյն գոյն գոյն 
պպպպաաաատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութիւն կը նշաթիւն կը նշաթիւն կը նշաթիւն կը նշանանանանակէկէկէկէ::::    ԱրԱրԱրԱրժաժաժաժանինինինիքի եւ դիրքի եւ դիրքի եւ դիրքի եւ դիրքի հարց չէքի հարց չէքի հարց չէքի հարց չէ՜՜՜՜    
այս պաայս պաայս պաայս պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութիւնը, այլ պարտթիւնը, այլ պարտթիւնը, այլ պարտթիւնը, այլ պարտքի եւ աշքի եւ աշքի եւ աշքի եւ աշխախախախատանտանտանտանքի, կաքի, կաքի, կաքի, կատատատատա----
րերերերելու հալու հալու հալու համար այն՝ ինչ որ այդ անմար այն՝ ինչ որ այդ անմար այն՝ ինչ որ այդ անմար այն՝ ինչ որ այդ անկակակակախուխուխուխութիւնը կը պաթիւնը կը պաթիւնը կը պաթիւնը կը պահանհանհանհանջէ, իրաջէ, իրաջէ, իրաջէ, իրագորգորգորգոր----
ծեծեծեծելու հալու հալու հալու համար այն ինչ որ դամար այն ինչ որ դամար այն ինչ որ դամար այն ինչ որ դարեր շարեր շարեր շարեր շարուրուրուրունակ երանակ երանակ երանակ երազեր ենք զեր ենք զեր ենք զեր ենք իբիբիբիբրեւ անրեւ անրեւ անրեւ անկախ կախ կախ կախ 
ՀաՀաՀաՀայասյասյասյաստատատատանի փանի փանի փանի փափաքփաքփաքփաքուած պատուած պատուած պատուած պատկերկերկերկեր::::    

ԵրաԵրաԵրաԵրազեր ենք, անհզեր ենք, անհզեր ենք, անհզեր ենք, անհրարարարաժեշժեշժեշժեշտօտօտօտօրէն եւ արրէն եւ արրէն եւ արրէն եւ արդադադադա՜՜՜՜րօրօրօրօրէն, թէրէն, թէրէն, թէրէն, թէպէտ չենք բապէտ չենք բապէտ չենք բապէտ չենք բա----
ւաւաւաւարարրարրարրարուած միայն երաուած միայն երաուած միայն երաուած միայն երազեզեզեզելովլովլովլով::::    ՆաՆաՆաՆաեւ փորեւ փորեւ փորեւ փորձեր ենք կերձեր ենք կերձեր ենք կերձեր ենք կերտել ու կերտել ու կերտել ու կերտել ու կերտեր տեր տեր տեր 
ենք շատ բան, դառն ու դաենք շատ բան, դառն ու դաենք շատ բան, դառն ու դաենք շատ բան, դառն ու դաժան ճաժան ճաժան ճաժան ճակակակակատագտագտագտագրին ճանրին ճանրին ճանրին ճանկեկեկեկերէն կարէն կարէն կարէն կատատատատաղօղօղօղօրէն րէն րէն րէն 
խլեխլեխլեխլելով ինչլով ինչլով ինչլով ինչ    որ կաոր կաոր կաոր կարերերերելի եղած էլի եղած էլի եղած էլի եղած է::::    

    
ԵՐԱԶԵՐԱԶԵՐԱԶԵՐԱԶ    ՈՒՈՒՈՒՈՒ    ՏԵՏԵՏԵՏԵՍԻԼՔՍԻԼՔՍԻԼՔՍԻԼՔ    
ՔիՔիՔիՔիչեչեչեչերու տրուած է ոչինրու տրուած է ոչինրու տրուած է ոչինրու տրուած է ոչինչէն ինչ կերչէն ինչ կերչէն ինչ կերչէն ինչ կերտելտելտելտել::::    Բայց ատիԲայց ատիԲայց ատիԲայց ատիկա ընեկա ընեկա ընեկա ընելու հալու հալու հալու հա----

մար պէտք է երազ ու տեմար պէտք է երազ ու տեմար պէտք է երազ ու տեմար պէտք է երազ ու տեսիլք ուսիլք ուսիլք ուսիլք ունենենենենալնալնալնալ::::    ՔիՔիՔիՔիչեչեչեչերու տրուած է՝ սերմրու տրուած է՝ սերմրու տրուած է՝ սերմրու տրուած է՝ սերմնանանանահահահահա----
տիտիտիտիկին մէջ տեսկին մէջ տեսկին մէջ տեսկին մէջ տեսնել վաղնել վաղնել վաղնել վաղուան բազուան բազուան բազուան բազմամամամապապապապատիկ հունձտիկ հունձտիկ հունձտիկ հունձքին առաքին առաքին առաքին առատուտուտուտութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
հահահահամեստ սկզբնամեստ սկզբնամեստ սկզբնամեստ սկզբնաւուուուորուրուրուրութեան մէջ տեսթեան մէջ տեսթեան մէջ տեսթեան մէջ տեսնել ապանել ապանել ապանել ապագայ մեծ գրագայ մեծ գրագայ մեծ գրագայ մեծ գրաւաւաւաւակակակականընընընը::::    
ՔիՔիՔիՔիչեչեչեչերու տրուած է՝ պարրու տրուած է՝ պարրու տրուած է՝ պարրու տրուած է՝ պարտուտուտուտութեան մէջ նոր յաղթեան մէջ նոր յաղթեան մէջ նոր յաղթեան մէջ նոր յաղթաթաթաթանանանանակի մը նակի մը նակի մը նակի մը նախախախախադուդուդուդու----
ռը տեսռը տեսռը տեսռը տեսնել, խորնել, խորնել, խորնել, խորտատատատակուկուկուկումին մէջ՝ կանգմին մէջ՝ կանգմին մէջ՝ կանգմին մէջ՝ կանգնունունունումի կամի կամի կամի կարերերերելիուլիուլիուլիութեան նոր հոթեան նոր հոթեան նոր հոթեան նոր հորիրիրիրի----
զոն, կազոն, կազոն, կազոն, կարօրօրօրօտուտուտուտութեան մէջ՝ ապաթեան մէջ՝ ապաթեան մէջ՝ ապաթեան մէջ՝ ապագայ ճոգայ ճոգայ ճոգայ ճոխուխուխուխութեան լիութեան լիութեան լիութեան լիութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո՜՜՜՜, , , , քիքիքիքիչեչեչեչե----
րուրուրուրու    տրուած է՝տրուած է՝տրուած է՝տրուած է՝    այայայայսօրսօրսօրսօրուան ցնցոուան ցնցոուան ցնցոուան ցնցոտիտիտիտինենենեներուն մէջ վաղրուն մէջ վաղրուն մէջ վաղրուն մէջ վաղուան շքեուան շքեուան շքեուան շքեղանքն ու ղանքն ու ղանքն ու ղանքն ու 
փառփառփառփառքը տեսքը տեսքը տեսքը տեսնելնելնելնել::::    ՍոՍոՍոՍովովովովորարարարական մարկան մարկան մարկան մարդոց հայդոց հայդոց հայդոց հայեացեացեացեացքը անքը անքը անքը անմիմիմիմիջաջաջաջակակակականօնօնօնօրէն րէն րէն րէն 
տեսնտեսնտեսնտեսնուաուաուաուածին եւ ապրծին եւ ապրծին եւ ապրծին եւ ապրուաուաուաուածին վրայ կը սեծին վրայ կը սեծին վրայ կը սեծին վրայ կը սեւեռւեռւեռւեռուի ու կանգ կուի ու կանգ կուի ու կանգ կուի ու կանգ կ’’’’առառառառնէնէնէնէ::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
ես պիես պիես պիես պիտի մաղտի մաղտի մաղտի մաղթէի որ դուք այն քիթէի որ դուք այն քիթէի որ դուք այն քիթէի որ դուք այն քիչեչեչեչերէն ըլրէն ըլրէն ըլրէն ըլլաք, որոնք նելաք, որոնք նելաք, որոնք նելաք, որոնք ներրրրկակակակայի անյի անյի անյի անբաբաբաբա----
ւաւաւաւարար պատրար պատրար պատրար պատկեկեկեկերին ընդրին ընդրին ընդրին ընդմէմէմէմէջէն կը տեսջէն կը տեսջէն կը տեսջէն կը տեսնեն գանեն գանեն գանեն գալիք օրելիք օրելիք օրելիք օրերու կարու կարու կարու կարերերերելիուլիուլիուլիութեան թեան թեան թեան 
մը լումը լումը լումը լուսասասասատետետետեսիսիսիսիլը, եւ ազլը, եւ ազլը, եւ ազլը, եւ ազգագագագային մեր անյին մեր անյին մեր անյին մեր անկակակակատար տենտար տենտար տենտար տենչեչեչեչերուն կարուն կարուն կարուն կատատատատարուրուրուրումըմըմըմը::::    

ԵրաԵրաԵրաԵրա´́́́զ ուզ ուզ ուզ ունենենենեցէքցէքցէքցէք::::    ԱյժԱյժԱյժԱյժմու երիմու երիմու երիմու երիտատատատասարսարսարսարդուդուդուդութեան ցաւն է՝ անեթեան ցաւն է՝ անեթեան ցաւն է՝ անեթեան ցաւն է՝ աներազ ըլրազ ըլրազ ըլրազ ըլ----
լալալալալըլըլըլը::::    Երազ բաԵրազ բաԵրազ բաԵրազ բառը սխալ չհասկռը սխալ չհասկռը սխալ չհասկռը սխալ չհասկնաքնաքնաքնաք::::    ԽօսԽօսԽօսԽօսքը՝ անաշքը՝ անաշքը՝ անաշքը՝ անաշխատ կեանխատ կեանխատ կեանխատ կեանքի, դիւքի, դիւքի, դիւքի, դիւ----
րին հարսրին հարսրին հարսրին հարստուտուտուտութեան եւ անթեան եւ անթեան եւ անթեան եւ անվերջ վավերջ վավերջ վավերջ վայելյելյելյելքի այն անիքի այն անիքի այն անիքի այն անիրարարարակակակականանանանանանանանալի երազլի երազլի երազլի երազ----
նենենեներուն մարուն մարուն մարուն մասին չէսին չէսին չէսին չէ´́́́, , , , որ այոր այոր այոր այսօրսօրսօրսօրուան երիուան երիուան երիուան երիտատատատասարդսարդսարդսարդնենենեները առրը առրը առրը առհահահահասասասասարակ րակ րակ րակ 
իրենց մտքին մէջ կը սնուիրենց մտքին մէջ կը սնուիրենց մտքին մէջ կը սնուիրենց մտքին մէջ կը սնուցացացացանեն եւ կը սինեն եւ կը սինեն եւ կը սինեն եւ կը սիրեն անոնցրեն անոնցրեն անոնցրեն անոնցմով օրօրմով օրօրմով օրօրմով օրօրուիլ, երուիլ, երուիլ, երուիլ, եր----
բեմն նոյբեմն նոյբեմն նոյբեմն նոյնիսկ զուր եւ աննիսկ զուր եւ աննիսկ զուր եւ աննիսկ զուր եւ անմիտ բախմիտ բախմիտ բախմիտ բախտախնդտախնդտախնդտախնդրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու նետրու նետրու նետրու նետուեուեուեուելով լով լով լով 
այդ ուղայդ ուղայդ ուղայդ ուղղուղուղուղութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    Երազ ըսեԵրազ ըսեԵրազ ըսեԵրազ ըսելով կը հասկլով կը հասկլով կը հասկլով կը հասկնանք՝ սենանք՝ սենանք՝ սենանք՝ սեփափափափական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքին, քին, քին, քին, 
ազազազազգին եւ աշգին եւ աշգին եւ աշգին եւ աշխարխարխարխարհին կամ մարդհին կամ մարդհին կամ մարդհին կամ մարդկուկուկուկութեան վեթեան վեթեան վեթեան վերարարարաբերբերբերբերեալ նոր, բարձեալ նոր, բարձեալ նոր, բարձեալ նոր, բարձրարարարա----
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գոյն եւ ազնգոյն եւ ազնգոյն եւ ազնգոյն եւ ազնուաուաուաուագոյն մտագոյն մտագոյն մտագոյն մտապատպատպատպատկեր մը ուկեր մը ուկեր մը ուկեր մը ունենենենենանանանալը, տելը, տելը, տելը, տեսիսիսիսի՜՜՜՜լք ուլք ուլք ուլք ունենենենենանանանալըլըլըլը::::    
Նոր կեանՆոր կեանՆոր կեանՆոր կեանքիքիքիքի    եւ գոեւ գոեւ գոեւ գոյույույույութեան նոր որաթեան նոր որաթեան նոր որաթեան նոր որակի տեկի տեկի տեկի տեսիլսիլսիլսիլքը, գիքը, գիքը, գիքը, գիտուտուտուտութեան եւ մտաթեան եւ մտաթեան եւ մտաթեան եւ մտա----
ծոծոծոծողուղուղուղութեան նոր եւ առաթեան նոր եւ առաթեան նոր եւ առաթեան նոր եւ առաւել բարձր մաւել բարձր մաւել բարձր մաւել բարձր մակարկարկարկարդադադադակի մը տեկի մը տեկի մը տեկի մը տեսիլսիլսիլսիլքը, առաքը, առաքը, առաքը, առաքիքիքիքի----
նունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով զինրով զինրով զինրով զինուած նոր մարուած նոր մարուած նոր մարուած նոր մարդուն տեդուն տեդուն տեդուն տեսիլսիլսիլսիլքը, դժուաքը, դժուաքը, դժուաքը, դժուարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէն րէն րէն րէն 
չընկճչընկճչընկճչընկճուեուեուեուելու, նելու, նելու, նելու, նեղուղուղուղութեանց դէմ պայթեանց դէմ պայթեանց դէմ պայթեանց դէմ պայքաքաքաքարերերերելու, մարդլու, մարդլու, մարդլու, մարդկակակակային ցային ցային ցային ցաւեւեւեւերուն րուն րուն րուն 
դարդարդարդարման գտնեման գտնեման գտնեման գտնելու, տկալու, տկալու, տկալու, տկարուրուրուրութեանց մէջ զօթեանց մէջ զօթեանց մէջ զօթեանց մէջ զօրուրուրուրութեան հասթեան հասթեան հասթեան հասնենենենելու, անլու, անլու, անլու, անկակակակարերերերե----
լին կալին կալին կալին կարերերերելի դարլի դարլի դարլի դարձնեձնեձնեձնելու, աննլու, աննլու, աննլու, աննուաուաուաուաճեճեճեճելին նուալին նուալին նուալին նուաճեճեճեճելու տելու տելու տելու տեսիլքսիլքսիլքսիլքնենենեներըրըրըրը::::    

ԵրաԵրաԵրաԵրա´́́́զ ուզ ուզ ուզ ունենենենեցէքցէքցէքցէք::::    ԵրիԵրիԵրիԵրիտատատատասարսարսարսարդուդուդուդութիւնը կաթիւնը կաթիւնը կաթիւնը կարորորորողաղաղաղակակակականունունունութեան թեան թեան թեան 
խորհրխորհրխորհրխորհրդադադադանիշն է, որովնիշն է, որովնիշն է, որովնիշն է, որովհեհեհեհետեւ կատեւ կատեւ կատեւ կարերերերելիուլիուլիուլիութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուրուրուրու    բաց դուռն էբաց դուռն էբաց դուռն էբաց դուռն է::::    Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր 
մեմեմեմեծեծեծեծերը իրենց տերը իրենց տերը իրենց տերը իրենց տեսիլքսիլքսիլքսիլքնենենեներուն իրարուն իրարուն իրարուն իրակակակականանանանացուցուցուցումը չեն տեսմը չեն տեսմը չեն տեսմը չեն տեսներ այներ այներ այներ այլեւս եւ լեւս եւ լեւս եւ լեւս եւ 
ուսուսուսուստի ատի ատի ատի ա´́́́լ եռանդն ու ճիլ եռանդն ու ճիլ եռանդն ու ճիլ եռանդն ու ճիգը կը պակգը կը պակգը կը պակգը կը պակսին, երիսին, երիսին, երիսին, երիտատատատասարսարսարսարդը անսդը անսդը անսդը անսպառ կապառ կապառ կապառ կա----
րերերերելիուլիուլիուլիութիւնթիւնթիւնթիւններ կը տեսներ կը տեսներ կը տեսներ կը տեսնէ, եւ իր անննէ, եւ իր անննէ, եւ իր անննէ, եւ իր աննկուն կամկուն կամկուն կամկուն կամքով ու վճռաքով ու վճռաքով ու վճռաքով ու վճռակակակակամումումումու----
թեամբ, իր տաք շունթեամբ, իր տաք շունթեամբ, իր տաք շունթեամբ, իր տաք շունչով ու խանչով ու խանչով ու խանչով ու խանդադադադավավավավառուռուռուռութեամբ, իր անթեամբ, իր անթեամբ, իր անթեամբ, իր անսահսահսահսահման եռանման եռանման եռանման եռան----
դով եւ ուդով եւ ուդով եւ ուդով եւ ուժաժաժաժակակակականունունունութեամբ կը փորթեամբ կը փորթեամբ կը փորթեամբ կը փորձէ իրաձէ իրաձէ իրաձէ իրակակակականունունունութեան ափին մէջ բռնել թեան ափին մէջ բռնել թեան ափին մէջ բռնել թեան ափին մէջ բռնել 
ու բանու բանու բանու բանտել բոտել բոտել բոտել բոլոր գելոր գելոր գելոր գեղեղեղեղեցիկ երազցիկ երազցիկ երազցիկ երազնենենեները, իրեն տրուած ժարը, իրեն տրուած ժարը, իրեն տրուած ժարը, իրեն տրուած ժամամամամանանանանակին մէջ կին մէջ կին մէջ կին մէջ 
զազազազանոնք կեննոնք կեննոնք կեննոնք կենսասասասագորգորգորգործեծեծեծելով մէկ առ մէկլով մէկ առ մէկլով մէկ առ մէկլով մէկ առ մէկ::::    

ԵրաԵրաԵրաԵրա´́́́զ ուզ ուզ ուզ ունենենենեցէքցէքցէքցէք::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ առանց երատեւ առանց երատեւ առանց երատեւ առանց երազի՝ չկազի՝ չկազի՝ չկազի՝ չկա՜՜՜՜յ յ յ յ գորգորգորգործուծուծուծունէնէնէնէուուուութիւն, թիւն, թիւն, թիւն, 
եւ հեեւ հեեւ հեեւ հետետետետեւաւաւաւաբար չկաբար չկաբար չկաբար չկա՜՜՜՜յ իրայ իրայ իրայ իրագորգորգորգործումծումծումծում::::    Իսկ մեԻսկ մեԻսկ մեԻսկ մեզի հազի հազի հազի համար երամար երամար երամար երազը, գորզը, գորզը, գորզը, գործուծուծուծունէնէնէնէ----
ուուուութիւնն ու իրաթիւնն ու իրաթիւնն ու իրաթիւնն ու իրագորգորգորգործուծուծուծումը միայն անմը միայն անմը միայն անմը միայն անհահահահատատատատական չեկան չեկան չեկան չե´́́́ն, ինչն, ինչն, ինչն, ինչպէս լաւ գիպէս լաւ գիպէս լաւ գիպէս լաւ գի----
տէքտէքտէքտէք::::    ՈեՈեՈեՈեւէ ժուէ ժուէ ժուէ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդէ աւեդէ աւեդէ աւեդէ աւելի մեր ժոլի մեր ժոլի մեր ժոլի մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը իրադը իրադը իրադը իրագորգորգորգործեծեծեծելի ալի ալի ալի ա´́́́յնյնյնյնքան քան քան քան 
երազերազերազերազներ ուներ ուներ ուներ ունի, ինչնի, ինչնի, ինչնի, ինչպէս պէս պէս պէս այնայնայնայնքան լաւ բաքան լաւ բաքան լաւ բաքան լաւ բանանանանաձեձեձեձեւած է վաւած է վաւած է վաւած է վաղաղաղաղամեմեմեմեռիկ բայց ռիկ բայց ռիկ բայց ռիկ բայց 
անանանանմեռ բամեռ բամեռ բամեռ բանասնասնասնաստեղտեղտեղտեղծը իր երծը իր երծը իր երծը իր երկակակակաթաթաթաթակուռ բակուռ բակուռ բակուռ բառեռեռեռերով.րով.րով.րով.    

,,,,Մենք արՄենք արՄենք արՄենք արեան կանեան կանեան կանեան կանչեր ուչեր ուչեր ուչեր ունենք մեր սրտում,նենք մեր սրտում,նենք մեր սրտում,նենք մեր սրտում,    
ԱնԱնԱնԱնկակակակատար տենտար տենտար տենտար տենչեր ուչեր ուչեր ուչեր ունենք դեռ շատ...նենք դեռ շատ...նենք դեռ շատ...նենք դեռ շատ...»»»»::::    
Մենք ԱրՄենք ԱրՄենք ԱրՄենք Արցացացացախի ու Նախի ու Նախի ու Նախի ու Նախիխիխիխիջեջեջեջեւաւաւաւանի, Վան ու Սինի, Վան ու Սինի, Վան ու Սինի, Վան ու Սիփափափափանի, Կարս ու Արնի, Կարս ու Արնի, Կարս ու Արնի, Կարս ու Ար----

տատատատահահահահանի, Սիս ու Մանի, Սիս ու Մանի, Սիս ու Մանի, Սիս ու Մասսսսիիիիսի անասի անասի անասի անաղօտ տեղօտ տեղօտ տեղօտ տեսիլսիլսիլսիլքը ուքը ուքը ուքը ունինք տանինք տանինք տանինք տակակակակաւին, եւ այդ ւին, եւ այդ ւին, եւ այդ ւին, եւ այդ 
երազերազերազերազնենենեներուն կարուն կարուն կարուն կատատատատարուրուրուրումին համին համին համին համար յանձն առած ենք ու պիմար յանձն առած ենք ու պիմար յանձն առած ենք ու պիմար յանձն առած ենք ու պիտի առտի առտի առտի առնենք նենք նենք նենք 
ամէն տեամէն տեամէն տեամէն տեսասասասակի ընկի ընկի ընկի ընծածածածայայայայաբեբեբեբերում ու զորում ու զորում ու զորում ու զոհոհոհոհողուղուղուղութիւն, ոթիւն, ոթիւն, ոթիւն, ո´́́́չ թէ մէկ օրչ թէ մէկ օրչ թէ մէկ օրչ թէ մէկ օրուան կամ ուան կամ ուան կամ ուան կամ 
մէկ տարմէկ տարմէկ տարմէկ տարուան հաուան հաուան հաուան համար, այլ ի հարմար, այլ ի հարմար, այլ ի հարմար, այլ ի հարկին ամկին ամկին ամկին ամբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանքիքիքիքի´́́́    մը կամ սեմը կամ սեմը կամ սեմը կամ սե----
րունդրունդրունդրունդնենենեներու կեանրու կեանրու կեանրու կեանքին հաքին հաքին հաքին համարմարմարմար::::    

Մեծ է մեզՄեծ է մեզՄեծ է մեզՄեծ է մեզմէ իւմէ իւմէ իւմէ իւրարարարաքանքանքանքանչիւչիւչիւչիւրէս պարէս պարէս պարէս պահանջհանջհանջհանջուած զոուած զոուած զոուած զոհոհոհոհողուղուղուղութիւնը, ինչթիւնը, ինչթիւնը, ինչթիւնը, ինչ----
պէս մեծ է մեր երապէս մեծ է մեր երապէս մեծ է մեր երապէս մեծ է մեր երազըզըզըզը::::    ՍաՍաՍաՍակայն երակայն երակայն երակայն երազին մեզին մեզին մեզին մեծուծուծուծութիւնը չիթիւնը չիթիւնը չիթիւնը չի´́́́    վախցըվախցըվախցըվախցըներ ներ ներ ներ 
մեզ, եւ թող չվախցմեզ, եւ թող չվախցմեզ, եւ թող չվախցմեզ, եւ թող չվախցնէնէնէնէ´́́́    ձեզ, չտաձեզ, չտաձեզ, չտաձեզ, չտանինինինի՜՜՜՜    յոյոյոյոռեռեռեռետետետետեսուսուսուսութեան եւ յութեան եւ յութեան եւ յութեան եւ յուսասասասահահահահատուտուտուտու----
թեան, այլ, ընդթեան, այլ, ընդթեան, այլ, ընդթեան, այլ, ընդհահահահակակակակառառառառակը,կը,կը,կը,    մղէ մղէ մղէ մղէ առաառաառաառաւեւեւեւե՜՜՜՜լ լ լ լ պայպայպայպայծածածածառառառառատես հատես հատես հատես հաւատւատւատւատքիքիքիքի    եւ եւ եւ եւ 
հեհեհեհերորորորոսասասասական ճիկան ճիկան ճիկան ճիգիգիգիգի::::    
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ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , երաերաերաերա՜՜՜՜զ ուզ ուզ ուզ ունենենենեցէք, որովցէք, որովցէք, որովցէք, որովհեհեհեհետեւ անետեւ անետեւ անետեւ աներազ երիրազ երիրազ երիրազ երիտատատատասարսարսարսարդուդուդուդութիւն մը՝թիւն մը՝թիւն մը՝թիւն մը՝    
մամամամահահահահամերձ ժոմերձ ժոմերձ ժոմերձ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի մը անդի մը անդի մը անդի մը անզօր շունզօր շունզօր շունզօր շունչին կը նմաչին կը նմաչին կը նմաչին կը նմանի եւ անոր մահնի եւ անոր մահնի եւ անոր մահնի եւ անոր մահ----
ուան դաուան դաուան դաուան դատակտակտակտակնիքն էնիքն էնիքն էնիքն է::::    Դուք, սաԴուք, սաԴուք, սաԴուք, սակայն, մեր ցանկայն, մեր ցանկայն, մեր ցանկայն, մեր ցանքը եւ մեր հունձքն էք, մեքը եւ մեր հունձքն էք, մեքը եւ մեր հունձքն էք, մեքը եւ մեր հունձքն էք, մեր ր ր ր 
յոյսն ու մեր կեանքն էք, մեր սպայոյսն ու մեր կեանքն էք, մեր սպայոյսն ու մեր կեանքն էք, մեր սպայոյսն ու մեր կեանքն էք, մեր սպասումն ու նոր արսումն ու նոր արսումն ու նոր արսումն ու նոր արշաշաշաշալոյսն էք, մեր երլոյսն էք, մեր երլոյսն էք, մեր երլոյսն էք, մեր երգը գը գը գը 
եւ մեր խնդուեւ մեր խնդուեւ մեր խնդուեւ մեր խնդութիւնն էք, մեր քայլթիւնն էք, մեր քայլթիւնն էք, մեր քայլթիւնն էք, մեր քայլքը եւ մեր յաղքը եւ մեր յաղքը եւ մեր յաղքը եւ մեր յաղթաթաթաթանակն էքնակն էքնակն էքնակն էք::::    

    
ՀԵՀԵՀԵՀԵՐՈՐՈՐՈՐՈՍԱՍԱՍԱՍԱԿԱՆ ՍԽՐԱՆՔԿԱՆ ՍԽՐԱՆՔԿԱՆ ՍԽՐԱՆՔԿԱՆ ՍԽՐԱՆՔ    
Քիչ առաջ ըսի, թէ երիՔիչ առաջ ըսի, թէ երիՔիչ առաջ ըսի, թէ երիՔիչ առաջ ըսի, թէ երիտատատատասարսարսարսարդուդուդուդութիւնը լի է կաթիւնը լի է կաթիւնը լի է կաթիւնը լի է կարերերերելիուլիուլիուլիութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով.րով.րով.րով.----    

աննաննաննաննկուն կամկուն կամկուն կամկուն կամքով ու վճռաքով ու վճռաքով ու վճռաքով ու վճռակակակակամումումումութեամթեամթեամթեամբ, տաք շունբ, տաք շունբ, տաք շունբ, տաք շունչով ու խանչով ու խանչով ու խանչով ու խանդադադադավավավավա----
ռուռուռուռութեամբ, անթեամբ, անթեամբ, անթեամբ, անսահսահսահսահման եռանման եռանման եռանման եռանդով եւ ուդով եւ ուդով եւ ուդով եւ ուժաժաժաժակակակականունունունութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    Բայց երիԲայց երիԲայց երիԲայց երիտատատատա----
սարսարսարսարդուդուդուդութիւնը նաթիւնը նաթիւնը նաթիւնը նաեւ փխրուն էեւ փխրուն էեւ փխրուն էեւ փխրուն է::::    ԽոԽոԽոԽոչընչընչընչընդոտդոտդոտդոտներն ու դժուաներն ու դժուաներն ու դժուաներն ու դժուարուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները րը րը րը 
շուշուշուշուտով կրնան դժգոտով կրնան դժգոտով կրնան դժգոտով կրնան դժգոհուհուհուհութեան, դառթեան, դառթեան, դառթեան, դառնունունունութեան, թութեան, թութեան, թութեան, թուլացլացլացլացման եւ ընկրման եւ ընկրման եւ ընկրման եւ ընկրկուկուկուկումի մի մի մի 
տատատատանիլ ձեզ. աշնիլ ձեզ. աշնիլ ձեզ. աշնիլ ձեզ. աշխարխարխարխարհէհէհէհէն եկող մտան եկող մտան եկող մտան եկող մտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու, խորու, խորու, խորու, խոտորտորտորտորնակ հենակ հենակ հենակ հե----
տաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու եւ պատրու եւ պատրու եւ պատրու եւ պատրանքրանքրանքրանքնենենեներու փուրու փուրու փուրու փուշեշեշեշերը դիւրը դիւրը դիւրը դիւրաւ կրնան խեղրաւ կրնան խեղրաւ կրնան խեղրաւ կրնան խեղ----
դել ձեր մէջ սերդել ձեր մէջ սերդել ձեր մէջ սերդել ձեր մէջ սերմանմանմանմանուած ազուած ազուած ազուած ազնիւ սերնիւ սերնիւ սերնիւ սերմեմեմեմերըրըրըրը::::    Ձեր եռանՁեր եռանՁեր եռանՁեր եռանդը տադը տադը տադը տակակակակաւին հանւին հանւին հանւին հան----
դիդիդիդիպած չէ այս աշպած չէ այս աշպած չէ այս աշպած չէ այս աշխարխարխարխարհի անուհի անուհի անուհի անուղիղ, դարձղիղ, դարձղիղ, դարձղիղ, դարձդարդարդարդարձիկ, ոլոձիկ, ոլոձիկ, ոլոձիկ, ոլորապրապրապրապտոյտ ճամտոյտ ճամտոյտ ճամտոյտ ճամ----
բաբաբաբանենենեներորորորուն, որոնք ամէն վայրկւն, որոնք ամէն վայրկւն, որոնք ամէն վայրկւն, որոնք ամէն վայրկեան կրնան եւ կը փորեան կրնան եւ կը փորեան կրնան եւ կը փորեան կրնան եւ կը փորձեն ձեզ շեձեն ձեզ շեձեն ձեզ շեձեն ձեզ շեղեղեղեղե՜՜՜՜լ ձեր լ ձեր լ ձեր լ ձեր 
նպանպանպանպատատատատակադկադկադկադրած ուղրած ուղրած ուղրած ուղղուղուղուղութեթեթեթենէն, իսնէն, իսնէն, իսնէն, իսկակակակական փորկան փորկան փորկան փորձաձաձաձաքար դառքար դառքար դառքար դառնանանանալովլովլովլով::::    Ձեր Ձեր Ձեր Ձեր 
պատպատպատպատրասրասրասրաստատատատակամ խանկամ խանկամ խանկամ խանդադադադավավավավառուռուռուռութիւնը դեռ գրաթիւնը դեռ գրաթիւնը դեռ գրաթիւնը դեռ գրաւաւաւաւակակակականը չունը չունը չունը չունինինինի´́́́    նանանանաեւ եւ եւ եւ 
տոտոտոտոկուկուկուկունունունունութեան, որ աթեան, որ աթեան, որ աթեան, որ ա՜՜՜՜յնյնյնյնքան անքան անքան անքան անգամգամգամգամներ դաներ դաներ դաներ դաժան փորժան փորժան փորժան փորձուձուձուձութեան կթեան կթեան կթեան կ’’’’ենենենեն----
թարկթարկթարկթարկուի, եւ կուի, եւ կուի, եւ կուի, եւ կ’’’’ըսըսըսըսպառպառպառպառնայ փշրել ու ճզմենայ փշրել ու ճզմենայ փշրել ու ճզմենայ փշրել ու ճզմե՜՜՜՜լ ձեզ, ձեր ինքլ ձեզ, ձեր ինքլ ձեզ, ձեր ինքլ ձեզ, ձեր ինքնունունունութիւնը, խորթիւնը, խորթիւնը, խորթիւնը, խոր----
տատատատակել ձեր երազկել ձեր երազկել ձեր երազկել ձեր երազնենենեները, ամրը, ամրը, ամրը, ամլացլացլացլացնել ձեր ճինել ձեր ճինել ձեր ճինել ձեր ճիգեգեգեգերըրըրըրը::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , դեռ շիդեռ շիդեռ շիդեռ շիկակակակացած ձեր ցած ձեր ցած ձեր ցած ձեր 
կամկամկամկամքը կեանքը կեանքը կեանքը կեանքի փորքի փորքի փորքի փորձաձաձաձառուռուռուռութեանց աւաթեանց աւաթեանց աւաթեանց աւազազազազանին մէջ պէտք է ջրդեղնին մէջ պէտք է ջրդեղնին մէջ պէտք է ջրդեղնին մէջ պէտք է ջրդեղուի՝ ուի՝ ուի՝ ուի՝ 
պողպողպողպողպապապապատատատատանանանանալու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Եւ հեԵւ հեԵւ հեԵւ հերորորորոսասասասական ոգի կան ոգի կան ոգի կան ոգի եւ ճիգ պէտք է՝ ի հեեւ ճիգ պէտք է՝ ի հեեւ ճիգ պէտք է՝ ի հեեւ ճիգ պէտք է՝ ի հե----
ճուկս այդ բոճուկս այդ բոճուկս այդ բոճուկս այդ բոլոլոլոլորին կանրին կանրին կանրին կանգուն մնագուն մնագուն մնագուն մնալուլուլուլու    եւ ձեր նպաեւ ձեր նպաեւ ձեր նպաեւ ձեր նպատատատատակը յակը յակը յակը յառաջ վառաջ վառաջ վառաջ վարերերերելու լու լու լու 
հահահահամարմարմարմար::::    

ՀեՀեՀեՀերորորորոսասասասական ճիգ, այոկան ճիգ, այոկան ճիգ, այոկան ճիգ, այո´:´:´:´:    ԻսԻսԻսԻսկակակակական հեկան հեկան հեկան հերորորորոսուսուսուսութիթիթիթի՜՜՜՜ւն կւն կւն կւն կ’’’’ուուուուզէզէզէզէ::::    Իսկ այԻսկ այԻսկ այԻսկ այ----
սօրսօրսօրսօրուան աշուան աշուան աշուան աշխարխարխարխարհը հեհը հեհը հեհը հերոսրոսրոսրոսնենենեներու պարու պարու պարու պակակակակասը ուսը ուսը ուսը ունի, տագնի, տագնի, տագնի, տագնանանանա՜՜՜՜պը ուպը ուպը ուպը ունինինինի::::    
ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ նոյն այս աշտեւ նոյն այս աշտեւ նոյն այս աշտեւ նոյն այս աշխարխարխարխարհը կը ճգնի մարհը կը ճգնի մարհը կը ճգնի մարհը կը ճգնի մարդոց մէջ սպանդոց մէջ սպանդոց մէջ սպանդոց մէջ սպաննել բոնել բոնել բոնել բոլոր լոր լոր լոր 
այն հաայն հաայն հաայն հարարարարազատ ու վազատ ու վազատ ու վազատ ու վաւեւեւեւերարարարական արկան արկան արկան արժէքժէքժէքժէքնենենեները, որոնց պահրը, որոնց պահրը, որոնց պահրը, որոնց պահպապապապանունունունումը իսմը իսմը իսմը իս----
կակակակական հեկան հեկան հեկան հերորորորոսուսուսուսութիւն կը պաթիւն կը պաթիւն կը պաթիւն կը պահանհանհանհանջէ.ջէ.ջէ.ջէ.----    ՊաշտՊաշտՊաշտՊաշտպապապապանել ու միշտ նոնել ու միշտ նոնել ու միշտ նոնել ու միշտ նորորորորովի վի վի վի 
կերկերկերկերտել՝ լատել՝ լատել՝ լատել՝ լաւը, ազնիւը, բաւը, ազնիւը, բաւը, ազնիւը, բաւը, ազնիւը, բարին, գերին, գերին, գերին, գեղեղեղեղեցիցիցիցիկը, առակը, առակը, առակը, առաքիքիքիքինին, մարդնին, մարդնին, մարդնին, մարդկակակակայիյիյիյինը, հենը, հենը, հենը, հե----
տապնտապնտապնտապնդել ու պաշտդել ու պաշտդել ու պաշտդել ու պաշտպապապապանել արնել արնել արնել արդադադադարուրուրուրութիւնը, իրաթիւնը, իրաթիւնը, իրաթիւնը, իրաւունւունւունւունքը, խաքը, խաքը, խաքը, խաղաղաղաղաղուղուղուղու----
թիւնը, բաթիւնը, բաթիւնը, բաթիւնը, բարօրօրօրօրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ԱյԱյԱյԱյսօրսօրսօրսօրուան աշուան աշուան աշուան աշխարխարխարխարհը չուհը չուհը չուհը չունինինինի´́́́    այս արայս արայս արայս արժէքժէքժէքժէքնենենեներուն նուիրրուն նուիրրուն նուիրրուն նուիրուած իսուած իսուած իսուած իսկակակակա----
կան հեկան հեկան հեկան հերոսրոսրոսրոսներ, եւ ատոր հաներ, եւ ատոր հաներ, եւ ատոր հաներ, եւ ատոր համար ալ կը ստեղմար ալ կը ստեղմար ալ կը ստեղմար ալ կը ստեղծէ կեղծէ կեղծէ կեղծէ կեղծեծեծեծերը, որոնք ամէն րը, որոնք ամէն րը, որոնք ամէն րը, որոնք ամէն 
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օր կը տեսօր կը տեսօր կը տեսօր կը տեսնէք հենէք հենէք հենէք հեռառառառատետետետեսիլսիլսիլսիլնենենեներու թէ լայրու թէ լայրու թէ լայրու թէ լայն պասն պասն պասն պաստառտառտառտառնենենեներու կամ հարրու կամ հարրու կամ հարրու կամ հարթակթակթակթակ----
նենենեներու վրայրու վրայրու վրայրու վրայ::::    Բայց իսԲայց իսԲայց իսԲայց իսկակակակական հեկան հեկան հեկան հերոսրոսրոսրոսնենենեները որը որը որը ո´́́́չ ֆիլչ ֆիլչ ֆիլչ ֆիլմեմեմեմերու հերու հերու հերու հերոսրոսրոսրոսներն են, ներն են, ներն են, ներն են, 
ոոոո´́́́չ բեչ բեչ բեչ բեմեմեմեմերը գրարը գրարը գրարը գրաւած կեղծ ւած կեղծ ւած կեղծ ւած կեղծ ,,,,աստղաստղաստղաստղ»»»»երը. ասոնք նոյերը. ասոնք նոյերը. ասոնք նոյերը. ասոնք նոյնինքն նինքն նինքն նինքն հեհեհեհերորորորոսի տագսի տագսի տագսի տագ----
նանանանապիպիպիպի    մը արմը արմը արմը արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնն են, որ աշթիւնն են, որ աշթիւնն են, որ աշթիւնն են, որ աշխարխարխարխարհը կհը կհը կհը կ’’’’ապապապապրիրիրիրի::::    

Իրաւ հեԻրաւ հեԻրաւ հեԻրաւ հերորորորոսուսուսուսութիւնը պաթիւնը պաթիւնը պաթիւնը պահու մը արահու մը արահու մը արահու մը արարք չէ եւ պարք չէ եւ պարք չէ եւ պարք չէ եւ պահու մը հահու մը հահու մը հահու մը համար չէմար չէմար չէմար չէ::::    
ԱտիԱտիԱտիԱտիկա դիւկա դիւկա դիւկա դիւրին եւ աժան հերին եւ աժան հերին եւ աժան հերին եւ աժան հերորորորոսուսուսուսութեան կեղծ եւ սխալ հասթեան կեղծ եւ սխալ հասթեան կեղծ եւ սխալ հասթեան կեղծ եւ սխալ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղու----
թիւնն էթիւնն էթիւնն էթիւնն է::::    ԼիԼիԼիԼիբաբաբաբանաննաննաննանեան քաեան քաեան քաեան քաղաղաղաղաքացքացքացքացիիիիաաաական այս պական այս պական այս պական այս պատետետետերազրազրազրազմին շամին շամին շամին շատետետետե՜՜՜՜ր ր ր ր 
,,,,հեհեհեհերորորորոսուսուսուսութիւնթիւնթիւնթիւններներներներ» » » » ըրին, հեըրին, հեըրին, հեըրին, հերորորորոսասասասական պական պական պական պահեր ստեղհեր ստեղհեր ստեղհեր ստեղծեծեծեծեցինցինցինցին::::    ՊաՊաՊաՊատետետետերազրազրազրազ----
մը վերջ գտաւ, իրենք ալ փմը վերջ գտաւ, իրենք ալ փմը վերջ գտաւ, իրենք ալ փմը վերջ գտաւ, իրենք ալ փուլ եկանուլ եկանուլ եկանուլ եկան::::    

Ես կԵս կԵս կԵս կ’’’’ուուուուզեմ որ դուք իսզեմ որ դուք իսզեմ որ դուք իսզեմ որ դուք իսկակակակական հեկան հեկան հեկան հերորորորոսուսուսուսութեան ոգին եւ մնաթեան ոգին եւ մնաթեան ոգին եւ մնաթեան ոգին եւ մնայուն ճիյուն ճիյուն ճիյուն ճիգը գը գը գը 
ուուուունենենենենաքնաքնաքնաք::::    Բայց միԲայց միԲայց միԲայց միաաաաժաժաժաժամամամամանակ կնակ կնակ կնակ կ’’’’ուուուուզեմ որ գիտզեմ որ գիտզեմ որ գիտզեմ որ գիտնաք երնաք երնաք երնաք երկու բան.կու բան.կու բան.կու բան.----    

ա) ա) ա) ա) Նախ, իսՆախ, իսՆախ, իսՆախ, իսկակակակական հեկան հեկան հեկան հերորորորոսուսուսուսութիւնը կեանթիւնը կեանթիւնը կեանթիւնը կեանքի հեքի հեքի հեքի հերորորորոսուսուսուսութիւննթիւննթիւննթիւնն    էէէէ::::    Ըսել Ըսել Ըսել Ըսել 
կկկկ’’’’ուուուուզեմ՝ ամեզեմ՝ ամեզեմ՝ ամեզեմ՝ ամենօրնօրնօրնօրեայ, յաեայ, յաեայ, յաեայ, յարարարարատեւ եւ անտեւ եւ անտեւ եւ անտեւ եւ անդուլ հեդուլ հեդուլ հեդուլ հերրրրոոոոսուսուսուսութիւնը, որ անթիւնը, որ անթիւնը, որ անթիւնը, որ աննանանանա----
հանջ կամքն է, յահանջ կամքն է, յահանջ կամքն է, յահանջ կամքն է, յարարարարատեւ ճիտեւ ճիտեւ ճիտեւ ճիգը, տոգը, տոգը, տոգը, տոկուն աշկուն աշկուն աշկուն աշխախախախատանտանտանտանքը, եւ՝ քրտինք, քը, եւ՝ քրտինք, քը, եւ՝ քրտինք, քը, եւ՝ քրտինք, 
քրտինք, քրտինքքրտինք, քրտինքքրտինք, քրտինքքրտինք, քրտինք::::    

Քիչ առաջ ըսի որ երաՔիչ առաջ ըսի որ երաՔիչ առաջ ըսի որ երաՔիչ առաջ ըսի որ երա՜՜՜՜զ ուզ ուզ ուզ ունենենենենաքնաքնաքնաք::::    Բայց, գիԲայց, գիԲայց, գիԲայց, գիտենք բոտենք բոտենք բոտենք բոլորս, որ երալորս, որ երալորս, որ երալորս, որ երա----
զեզեզեզելը դիւլը դիւլը դիւլը դիւրին է, իրարին է, իրարին է, իրարին է, իրակակակականացնացնացնացնենենենելը՝ դժուար եւ անլը՝ դժուար եւ անլը՝ դժուար եւ անլը՝ դժուար եւ անկակակակարերերերելի՝ առանց քրտինլի՝ առանց քրտինլի՝ առանց քրտինլի՝ առանց քրտին----
քիքիքիքի::::    ՅիՅիՅիՅիմամամամա՜՜՜՜րն է միայնրն է միայնրն է միայնրն է միայն, , , , որ օդին մէջ սպաոր օդին մէջ սպաոր օդին մէջ սպաոր օդին մէջ սպանանանանական դղեակկան դղեակկան դղեակկան դղեակներ շիներ շիներ շիներ շինենենենելով կը լով կը լով կը լով կը 
բաբաբաբաւաւաւաւարարրարրարրարուի, առանց ձեռուի, առանց ձեռուի, առանց ձեռուի, առանց ձեռքը աշքը աշքը աշքը աշխախախախատանտանտանտանքին տաքին տաքին տաքին տալուլուլուլու::::    ԿեանԿեանԿեանԿեանքի մէջ ամէն քի մէջ ամէն քի մէջ ամէն քի մէջ ամէն 
մէկ իրամէկ իրամէկ իրամէկ իրագորգորգորգործում, մեր անծում, մեր անծում, մեր անծում, մեր անձէն մեր շրջաձէն մեր շրջաձէն մեր շրջաձէն մեր շրջապապապապատին ընտին ընտին ընտին ընծայծայծայծայուած եւ աշուած եւ աշուած եւ աշուած եւ աշխարխարխարխար----
հի գանհի գանհի գանհի գանձաձաձաձանանանանակին մէջ նետկին մէջ նետկին մէջ նետկին մէջ նետուած իւուած իւուած իւուած իւրարարարաքանքանքանքանչիւր ներչիւր ներչիւր ներչիւր ներ----դդդդրում ծանր աշրում ծանր աշրում ծանր աշրում ծանր աշխախախախա----
տանք կըտանք կըտանք կըտանք կը    պապապապահանհանհանհանջէ, եւ աշջէ, եւ աշջէ, եւ աշջէ, եւ աշխախախախատանտանտանտանքը կրնայ յաքը կրնայ յաքը կրնայ յաքը կրնայ յաճախ տաճախ տաճախ տաճախ տաժաժաժաժանանանանագին ըլգին ըլգին ըլգին ըլ----
լալլալլալլալ::::    Բայց Բայց Բայց Բայց չկաչկաչկաչկա՜՜՜՜յ աւեյ աւեյ աւեյ աւելի ներշնլի ներշնլի ներշնլի ներշնչող, մարդչող, մարդչող, մարդչող, մարդկայկայկայկայնացնացնացնացնող ու հարսնող ու հարսնող ու հարսնող ու հարստացտացտացտացնող նող նող նող 
բան, քան անբան, քան անբան, քան անբան, քան անձին իրաձին իրաձին իրաձին իրագորգորգորգործուծուծուծումը. չկամը. չկամը. չկամը. չկա՜՜՜՜յ ոեյ ոեյ ոեյ ոեւէ բան որ բաւէ բան որ բաւէ բան որ բաւէ բան որ բաւաւաւաւարարարարարէ ու երրէ ու երրէ ու երրէ ու եր----
ջանջանջանջանկացկացկացկացնէ մարդս այննէ մարդս այննէ մարդս այննէ մարդս այնքան, որքան, որքան, որքան, որքան իրաքան իրաքան իրաքան իրակակակականացնացնացնացուած երաուած երաուած երաուած երազը՝ ի գին զը՝ ի գին զը՝ ի գին զը՝ ի գին 
կեանկեանկեանկեանքի հեքի հեքի հեքի հերորորորոսուսուսուսութեան, որուն հաթեան, որուն հաթեան, որուն հաթեան, որուն հատուտուտուտուցումն է երցումն է երցումն է երցումն է երջանջանջանջանկուկուկուկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

բ) Երկբ) Երկբ) Երկբ) Երկրորդ, րորդ, րորդ, րորդ, իսիսիսիսկակակակական հեկան հեկան հեկան հերորորորոսուսուսուսութիւնը՝ հեթիւնը՝ հեթիւնը՝ հեթիւնը՝ հերոս ըլրոս ըլրոս ըլրոս ըլլալալալալու երալու երալու երալու երազէն հրազէն հրազէն հրազէն հրա----
ժաժաժաժարիլն էրիլն էրիլն էրիլն է::::    ԹեԹեԹեԹերեւս հարեւս հարեւս հարեւս հակակակակասասասասական թուի այս հասկան թուի այս հասկան թուի այս հասկան թուի այս հաստատատատատուտուտուտումը, եւ սամը, եւ սամը, եւ սամը, եւ սակայն կայն կայն կայն 
կեանկեանկեանկեանքի կաքի կաքի կաքի կարերերերեւոր գաղտւոր գաղտւոր գաղտւոր գաղտնիք մը կը պանիք մը կը պանիք մը կը պանիք մը կը պարուրուրուրունանանանակէ իր մէջկէ իր մէջկէ իր մէջկէ իր մէջ::::    ՏարՏարՏարՏարբեբեբեբե՜՜՜՜ր բան է ր բան է ր բան է ր բան է 
հեհեհեհերորորորոսուսուսուսութեան ոգին ութեան ոգին ութեան ոգին ութեան ոգին ունենենենենանանանալը, եւ տարլը, եւ տարլը, եւ տարլը, եւ տարբեր՝ ինքբեր՝ ինքբեր՝ ինքբեր՝ ինքզինք հեզինք հեզինք հեզինք հերոս կարրոս կարրոս կարրոս կարծեծեծեծելը լը լը լը 
կամ հակամ հակամ հակամ համամամամարերերերելըլըլըլը::::    ՏարՏարՏարՏարբեբեբեբե՜՜՜՜ր բան է ամէն օր հեր բան է ամէն օր հեր բան է ամէն օր հեր բան է ամէն օր հերորորորոսասասասական ճիգ ի գործ դնեկան ճիգ ի գործ դնեկան ճիգ ի գործ դնեկան ճիգ ի գործ դնե----
լը, եւ տարլը, եւ տարլը, եւ տարլը, եւ տարբեր՝ մէկ անբեր՝ մէկ անբեր՝ մէկ անբեր՝ մէկ անգամ կագամ կագամ կագամ կատարտարտարտարուած գորուած գորուած գորուած գործով մը՝ անծով մը՝ անծով մը՝ անծով մը՝ անմիտ յամիտ յամիտ յամիտ յաւակւակւակւակնունունունու----
թեամբ հեթեամբ հեթեամբ հեթեամբ հերորորորոսի պատսի պատսի պատսի պատուանուանուանուանդադադադանին կանգնին կանգնին կանգնին կանգնինինինիլըլըլըլը::::    ԻւԻւԻւԻւրարարարաքաքաքաքաննննչիւչիւչիւչիւրիս մէջ՝ երերիս մէջ՝ երերիս մէջ՝ երերիս մէջ՝ երե----
ւեւեւեւելու, տեսնլու, տեսնլու, տեսնլու, տեսնուեուեուեուելու, անոլու, անոլու, անոլու, անո´́́́ւն հաւն հաւն հաւն հանենենենելու, պաշլու, պաշլու, պաշլու, պաշտօն ու դիրք ուտօն ու դիրք ուտօն ու դիրք ուտօն ու դիրք ունենենենենանանանալու, կարլու, կարլու, կարլու, կար----
ծիք յայտծիք յայտծիք յայտծիք յայտնենենենելու, տելու, տելու, տելու, տեսասասասակէտ պարկէտ պարկէտ պարկէտ պարտադտադտադտադրերերերելու, ուլու, ուլու, ուլու, ուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն վրայ առարուն վրայ առարուն վրայ առարուն վրայ առաւեւեւեւե----
լուլուլուլութիւնթիւնթիւնթիւններ ձեռք բեներ ձեռք բեներ ձեռք բեներ ձեռք բերերերերելու եւ տիլու եւ տիլու եւ տիլու եւ տիրարարարապեպեպեպետետետետելու տենլու տենլու տենլու տենչը եւ ձգտուչը եւ ձգտուչը եւ ձգտուչը եւ ձգտումը կայմը կայմը կայմը կայ::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
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ներներներներկայ ժակայ ժակայ ժակայ ժամամամամանակնակնակնակնենենեներուն՝ այդ տենչն ու մարրուն՝ այդ տենչն ու մարրուն՝ այդ տենչն ու մարրուն՝ այդ տենչն ու մարմամամամաջը առաջը առաջը առաջը առաւեւեւեւե´́́́լ շեշտլ շեշտլ շեշտլ շեշտուած ուած ուած ուած 
ձեձեձեձեւով կը ներւով կը ներւով կը ներւով կը ներկակակակայայայայանան, եւ յանան, եւ յանան, եւ յանան, եւ յաճախ աղէտ կը դառճախ աղէտ կը դառճախ աղէտ կը դառճախ աղէտ կը դառնան մեր ըննան մեր ըննան մեր ըննան մեր ընկեկեկեկերարարարային եւ յին եւ յին եւ յին եւ 
մամամամանանանանաւանդ ազւանդ ազւանդ ազւանդ ազգագագագային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքի շրջաքի շրջաքի շրջաքի շրջագիգիգիգիծէն ներսծէն ներսծէն ներսծէն ներս::::    

Մեր ժոՄեր ժոՄեր ժոՄեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը ներդը ներդը ներդը ներկակակակայիս պէտք ույիս պէտք ույիս պէտք ույիս պէտք ունի մարնի մարնի մարնի մարդոց, որոնք պատդոց, որոնք պատդոց, որոնք պատդոց, որոնք պատ----
րաստ ըլրաստ ըլրաստ ըլրաստ ըլլան հլան հլան հլան հեեեերորորորոսուսուսուսութիւն ընեթիւն ընեթիւն ընեթիւն ընելու՝ առալու՝ առալու՝ առալու՝ առա´́́́նց հենց հենց հենց հերորորորոսի պատսի պատսի պատսի պատմումումումուճաճաճաճանի տեննի տեննի տեննի տեն----
չաչաչաչալուլուլուլու::::    Մեր ժոՄեր ժոՄեր ժոՄեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը պէտք ուդը պէտք ուդը պէտք ուդը պէտք ունի հենի հենի հենի հերորորորոսասասասակակակականօնօնօնօրէն ծարէն ծարէն ծարէն ծառառառառայողյողյողյողնենենեներու, րու, րու, րու, 
առաառաառաառա´́́́նց սանց սանց սանց սակայն դիրք, պաշկայն դիրք, պաշկայն դիրք, պաշկայն դիրք, պաշտօն, փառք եւ անուն հետօն, փառք եւ անուն հետօն, փառք եւ անուն հետօն, փառք եւ անուն հետապնտապնտապնտապնդեդեդեդելուլուլուլու::::    ԽոԽոԽոԽո----
նանանանա´́́́րհ հերհ հերհ հերհ հերորորորոսուսուսուսութիւնթիւնթիւնթիւն::::    ԱԱԱԱ´́́́յս է փնտռուայս է փնտռուայս է փնտռուայս է փնտռուածըծըծըծը::::    Կրնա՞ք փաԿրնա՞ք փաԿրնա՞ք փաԿրնա՞ք փառառառառասիսիսիսիրուրուրուրութթթթեեեենէն նէն նէն նէն 
հրահրահրահրաժաժաժաժարիլ. կրնա՞ք Եսրիլ. կրնա՞ք Եսրիլ. կրնա՞ք Եսրիլ. կրնա՞ք Ես----ի կամ խմբակի կամ խմբակի կամ խմբակի կամ խմբակցացացացական նեղ, անիկան նեղ, անիկան նեղ, անիկան նեղ, անիրարարարատես, անտես, անտես, անտես, անհեհեհեհե----
ռառառառատես ու կորտես ու կորտես ու կորտես ու կործածածածանանանանարար տրարար տրարար տրարար տրամամամամաբաբաբաբանունունունութիւնը մոռթիւնը մոռթիւնը մոռթիւնը մոռնալ եւ ընդնալ եւ ընդնալ եւ ընդնալ եւ ընդհանհանհանհանրարարարա----
կան մտական մտական մտական մտածոծոծոծողուղուղուղութիւն մը որթիւն մը որթիւն մը որթիւն մը որդեգդեգդեգդեգրելրելրելրել::::    

Դուք, սիԴուք, սիԴուք, սիԴուք, սիրերերերելի տղաք եւ աղլի տղաք եւ աղլի տղաք եւ աղլի տղաք եւ աղջիկջիկջիկջիկներ, որներ, որներ, որներ, որպէս մեր նոպէս մեր նոպէս մեր նոպէս մեր նորորորորոգեալ անգեալ անգեալ անգեալ անկակակակա----
խուխուխուխութեան ժաթեան ժաթեան ժաթեան ժամամամամանանանանակաշրկաշրկաշրկաշրջաջաջաջանի առանի առանի առանի առաջին սեջին սեջին սեջին սերունրունրունրունդը, դոդը, դոդը, դոդը, դո´́́́ւք պէտք է ըլւք պէտք է ըլւք պէտք է ըլւք պէտք է ըլլաք լաք լաք լաք 
այդ նոր մտաայդ նոր մտաայդ նոր մտաայդ նոր մտածոծոծոծողուղուղուղութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունենենենեցող եւ անով գորցող եւ անով գորցող եւ անով գորցող եւ անով գործող նոր Հածող նոր Հածող նոր Հածող նոր Հայույույույութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ԱյԱյԱյԱյսուսուսուսուհեհեհեհետեւ մեր կեանտեւ մեր կեանտեւ մեր կեանտեւ մեր կեանքի ուղեքի ուղեքի ուղեքի ուղեգիգիգիգիծը եւ նշածը եւ նշածը եւ նշածը եւ նշանանանանաբաբաբաբանը պէտք է ըլնը պէտք է ըլնը պէտք է ըլնը պէտք է ըլլայ.լայ.լայ.լայ.----    
ՈՈՈՈ´́́́չ մեր անչ մեր անչ մեր անչ մեր անձը, այլ մեր հաձը, այլ մեր հաձը, այլ մեր հաձը, այլ մեր համայմայմայմայննննքքքքըըըը::::    

    ԱյԱյԱյԱյսուսուսուսուհեհեհեհետեւ մեր առատեւ մեր առատեւ մեր առատեւ մեր առաջին եւ միջին եւ միջին եւ միջին եւ միակ ակ ակ ակ փափափափառառառառասիսիսիսիրուրուրուրութիւնը պէտք է ըլթիւնը պէտք է ըլթիւնը պէտք է ըլթիւնը պէտք է ըլ----
լայ.լայ.լայ.լայ.----    ԹանԹանԹանԹանկակակակագին մասգին մասգին մասգին մասնինինինիկը ըլկը ըլկը ըլկը ըլլալ հալալ հալալ հալալ համայմայմայմայնիննիննիննին::::    

Ամէն ինչ մենք անԱմէն ինչ մենք անԱմէն ինչ մենք անԱմէն ինչ մենք անձամբ պիձամբ պիձամբ պիձամբ պիտի չըտի չըտի չըտի չընենենենե՜՜՜՜նք, եւ չենք, եւ չենք, եւ չենք, եւ չե´́́́նք կրնար ընելնք կրնար ընելնք կրնար ընելնք կրնար ընել::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
կրնանք մեր անկրնանք մեր անկրնանք մեր անկրնանք մեր անձին նպասձին նպասձին նպասձին նպաստը բետը բետը բետը բերել ընդրել ընդրել ընդրել ընդհանհանհանհանրարարարակակակականիննիննիննին::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ, տեւ, տեւ, տեւ, 
ազազազազգագագագային երազյին երազյին երազյին երազնենենեները մէկ կեանրը մէկ կեանրը մէկ կեանրը մէկ կեանքի սահքի սահքի սահքի սահմամամամանին մէջ չեն նին մէջ չեն նին մէջ չեն նին մէջ չեն իրաիրաիրաիրակակակականանանանանարնարնարնար::::    
ԱմԱմԱմԱմբողջ սեբողջ սեբողջ սեբողջ սերունդ մը երարունդ մը երարունդ մը երարունդ մը երազեց Հազեց Հազեց Հազեց Հայասյասյասյաստատատատանի աննի աննի աննի անկակակակախուխուխուխութիւնը, տագթիւնը, տագթիւնը, տագթիւնը, տագնանանանապեպեպեպե----
ցաւ, նուիցաւ, նուիցաւ, նուիցաւ, նուիրարարարաբերբերբերբերուեուեուեուեցաւ, աշցաւ, աշցաւ, աշցաւ, աշխախախախատետետետեցաւ ու զոհցաւ ու զոհցաւ ու զոհցաւ ու զոհուեուեուեուեցաւ անոր հացաւ անոր հացաւ անոր հացաւ անոր համար, մար, մար, մար, 
բայց չտեբայց չտեբայց չտեբայց չտեսաւսաւսաւսաւ::::    Բայց մենք տեԲայց մենք տեԲայց մենք տեԲայց մենք տեսանքսանքսանքսանք::::    Այժմ, մեր կարԱյժմ, մեր կարԱյժմ, մեր կարԱյժմ, մեր կարգին, մենք պէտք է գին, մենք պէտք է գին, մենք պէտք է գին, մենք պէտք է 
տքնինք նոր հանգրտքնինք նոր հանգրտքնինք նոր հանգրտքնինք նոր հանգրուանուանուանուաննենենեներու հարու հարու հարու համար, որ կրմար, որ կրմար, որ կրմար, որ կրնանք մենք չտեսնանք մենք չտեսնանք մենք չտեսնանք մենք չտեսնել, բայց նել, բայց նել, բայց նել, բայց 
որ մեր յետոր մեր յետոր մեր յետոր մեր յետնորդնորդնորդնորդնենենեները պիրը պիրը պիրը պիտի տեստի տեստի տեստի տեսնեն աննեն աննեն աննեն անպայպայպայպայմանմանմանման::::    

    
ՊԱՐՏՔՊԱՐՏՔՊԱՐՏՔՊԱՐՏՔ    ԵՒԵՒԵՒԵՒ    ՀԱՀԱՀԱՀԱՒԱՒԱՒԱՒԱՏԱՐՏԱՐՏԱՐՏԱՐՄՈՒՄՈՒՄՈՒՄՈՒԹԻՒՆԹԻՒՆԹԻՒՆԹԻՒՆ    
Պէտք է տքնինք նոր հանգրՊէտք է տքնինք նոր հանգրՊէտք է տքնինք նոր հանգրՊէտք է տքնինք նոր հանգրուանուանուանուաններ կերներ կերներ կերներ կերտետետետելու հալու հալու հալու համար, այոմար, այոմար, այոմար, այո´́́́. . . . բայց բայց բայց բայց 

լալալալա´́́́ւ գիտւ գիտւ գիտւ գիտցէք.ցէք.ցէք.ցէք.----        
ԱպաԱպաԱպաԱպագան այգան այգան այգան այսօսօսօսօ՜՜՜՜ր կը կերտր կը կերտր կը կերտր կը կերտուիուիուիուի::::    ԱյԱյԱյԱյսօր չսկսոսօր չսկսոսօր չսկսոսօր չսկսողը վաղը վաղը վաղը վաղը չիղը չիղը չիղը չի´́́́    կրնար կրնար կրնար կրնար 

հասհասհասհասնիլ եւ աւանիլ եւ աւանիլ եւ աւանիլ եւ աւարրրրտել, այտել, այտել, այտել, այսօսօսօսօ´́́́րը չկերրը չկերրը չկերրը չկերտոտոտոտողը չիղը չիղը չիղը չի´́́́    կրնար վակրնար վակրնար վակրնար վաղը կերղը կերղը կերղը կերտելտելտելտել::::    Մեծ Մեծ Մեծ Մեծ 
ապաապաապաապագան կը կերտգան կը կերտգան կը կերտգան կը կերտուի փոքուի փոքուի փոքուի փոքրիկրիկրիկրիկ        այայայայսօսօսօսօրովրովրովրով::::    ԱռօրԱռօրԱռօրԱռօրեայ մանր գորեայ մանր գորեայ մանր գորեայ մանր գործերն են ծերն են ծերն են ծերն են 
որ ասոր ասոր ասոր աստիտիտիտիճաճաճաճանանանանաբար կբար կբար կբար կ´́́́իիիիրարարարակակակականացնացնացնացնեն, կը կեննեն, կը կեննեն, կը կեննեն, կը կենսասասասագորգորգորգործեն ապածեն ապածեն ապածեն ապագագագագային յին յին յին 
վեվեվեվերարարարաբեբեբեբերող մեծ ծրարող մեծ ծրարող մեծ ծրարող մեծ ծրագիրգիրգիրգիրնենենեները, ապարը, ապարը, ապարը, ապագան ներգան ներգան ներգան ներկակակակայի վեյի վեյի վեյի վերարարարածեծեծեծելովլովլովլով::::    ԵւԵւԵւԵւ    յիյիյիյիշեշեշեշե----
ցէք միշտ մեր Տիցէք միշտ մեր Տիցէք միշտ մեր Տիցէք միշտ մեր Տիրոջ՝ Յիրոջ՝ Յիրոջ՝ Յիրոջ՝ Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսի ուսի ուսի ուսի ուսուսուսուսուցած ճշմարցած ճշմարցած ճշմարցած ճշմարտուտուտուտութիւնը.թիւնը.թիւնը.թիւնը.----    
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,,,,Ով որ փոքր ծաՈվ որ փոքր ծաՈվ որ փոքր ծաՈվ որ փոքր ծառառառառայույույույութեան մէջ հաթեան մէջ հաթեան մէջ հաթեան մէջ հաւաւաւաւատատատատարիմ է՝ մերիմ է՝ մերիմ է՝ մերիմ է՝ մեծին մէջ ալ հածին մէջ ալ հածին մէջ ալ հածին մէջ ալ հաւաւաւաւա----
տատատատարիմ է, իսկ ով որ փոքր ծարիմ է, իսկ ով որ փոքր ծարիմ է, իսկ ով որ փոքր ծարիմ է, իսկ ով որ փոքր ծառառառառայույույույութեան մէջ անթեան մէջ անթեան մէջ անթեան մէջ անհահահահաւաւաւաւատատատատարիմ է՝ մերիմ է՝ մերիմ է՝ մերիմ է՝ մեծին ծին ծին ծին 
մէջ ալ անմէջ ալ անմէջ ալ անմէջ ալ անհահահահաւաւաւաւատատատատարիմ էրիմ էրիմ էրիմ է» » » » (Ղկ 16.10)(Ղկ 16.10)(Ղկ 16.10)(Ղկ 16.10)::::    ԱյԱյԱյԱյսօսօսօսօր հար հար հար հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութիւն չցութիւն չցութիւն չցութիւն չցուցացացացա----
բեբեբեբերորորորողը չիղը չիղը չիղը չի´́́́    կրնար վակրնար վակրնար վակրնար վաղը հաղը հաղը հաղը հաւաւաւաւատատատատարիմ ըլրիմ ըլրիմ ըլրիմ ըլլալլալլալլալ::::    

ՈեՈեՈեՈեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկը չիկը չիկը չիկը չի´́́́    կրնար եւ իրակրնար եւ իրակրնար եւ իրակրնար եւ իրաւունք չոււունք չոււունք չոււունք չունինինինի´́́́    ըսեըսեըսեըսելու, թէ ինք ընելու, թէ ինք ընելու, թէ ինք ընելու, թէ ինք ընելիք լիք լիք լիք 
չուչուչուչունի իր ազնի իր ազնի իր ազնի իր ազգի կեանգի կեանգի կեանգի կեանքին մէջ, իր ժոքին մէջ, իր ժոքին մէջ, իր ժոքին մէջ, իր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին եւ իր հայդին եւ իր հայդին եւ իր հայդին եւ իր հայրերերերենինինինիքին հաքին հաքին հաքին հա----
մարմարմարմար::::    ԻւԻւԻւԻւրարարարաքանքանքանքանչիւրս ուչիւրս ուչիւրս ուչիւրս ունինք պարտնինք պարտնինք պարտնինք պարտքի եւ պարքի եւ պարքի եւ պարքի եւ պարտատատատակակակականունունունութեան մեր բաթեան մեր բաթեան մեր բաթեան մեր բա----
ժիժիժիժինը, որ հարնը, որ հարնը, որ հարնը, որ հարկակակակաւուուուորարարարապէս պէտք է բեպէս պէտք է բեպէս պէտք է բեպէս պէտք է բերենք իր ատերենք իր ատերենք իր ատերենք իր ատենին եւ ամէն օր, մեր նին եւ ամէն օր, մեր նին եւ ամէն օր, մեր նին եւ ամէն օր, մեր 
շնորհքշնորհքշնորհքշնորհքնենենեներուն ու կարուն ու կարուն ու կարուն ու կարորորորողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն հարուն հարուն հարուն համամամամաձայնձայնձայնձայն::::    Եւ մեր պարտԵւ մեր պարտԵւ մեր պարտԵւ մեր պարտքը քը քը քը 
կակակակատատատատարերերերելու պէտք է սկսինք ոլու պէտք է սկսինք ոլու պէտք է սկսինք ոլու պէտք է սկսինք ո´́́́չ թէ վաչ թէ վաչ թէ վաչ թէ վաղը, այլ այղը, այլ այղը, այլ այղը, այլ այսօսօսօսօ´́́́ր իսկ, անր իսկ, անր իսկ, անր իսկ, անհեհեհեհետաձտաձտաձտաձ----
գեգեգեգելիլիլիլի´́́́օօօօրէնրէնրէնրէն::::    

ԱզԱզԱզԱզգիս ու հայգիս ու հայգիս ու հայգիս ու հայրերերերենինինինիքիս հանքիս հանքիս հանքիս հանդէպ իմ պարտքս ու պարդէպ իմ պարտքս ու պարդէպ իմ պարտքս ու պարդէպ իմ պարտքս ու պարտատատատակակակականունունունու----
թիւնս կաթիւնս կաթիւնս կաթիւնս կատատատատարերերերելու հալու հալու հալու համար պէտք չումար պէտք չումար պէտք չումար պէտք չունինինինի՜՜՜՜մ սպամ սպամ սպամ սպասեսեսեսելու որ ազգս ինլու որ ազգս ինլու որ ազգս ինլու որ ազգս ինծի դիծի դիծի դիծի դի----
մէ, կամ հայմէ, կամ հայմէ, կամ հայմէ, կամ հայրերերերենի հոնի հոնի հոնի հողը ոտղը ոտղը ոտղը ոտքեքեքեքերուս տակ ըլրուս տակ ըլրուս տակ ըլրուս տակ ըլլայլայլայլայ::::    ԱզԱզԱզԱզգը իմ մէջս, իմ կողգը իմ մէջս, իմ կողգը իմ մէջս, իմ կողգը իմ մէջս, իմ կողքիս քիս քիս քիս 
եւ իմ շուրջս է. հայեւ իմ շուրջս է. հայեւ իմ շուրջս է. հայեւ իմ շուրջս է. հայրերերերենինինինիքը՝ նոյնքը՝ նոյնքը՝ նոյնքը՝ նոյնպէսպէսպէսպէս::::    ԱզԱզԱզԱզգիս ու հայգիս ու հայգիս ու հայգիս ու հայրերերերենինինինիքիս իսքիս իսքիս իսքիս իսկակակակական կան կան կան 
մարմմարմմարմմարմնանանանաւուուուորումն ենրումն ենրումն ենրումն են    հահահահարարարարազատ եկեզատ եկեզատ եկեզատ եկեղեղեղեղեցիս՝ ցիս՝ ցիս՝ ցիս՝ ,,,,ՀաՀաՀաՀայասյասյասյաստանտանտանտանեայցեայցեայցեայց» » » » եւ եւ եւ եւ ,,,,ԱռաԱռաԱռաԱռա----
քեքեքեքելալալալականկանկանկան» » » » կոկոկոկոչումչումչումչումնենենեներով բնորով բնորով բնորով բնորոշրոշրոշրոշուած, հաուած, հաուած, հաուած, հարարարարազատ դպրոցս՝ իր անզատ դպրոցս՝ իր անզատ դպրոցս՝ իր անզատ դպրոցս՝ իր անփոփոփոփո----
խախախախարիրիրիրինենենենելի ազլի ազլի ազլի ազգագագագային շունյին շունյին շունյին շունչով ու դրոշչով ու դրոշչով ու դրոշչով ու դրոշմով, եւ իմ շուրջս գտնուող համով, եւ իմ շուրջս գտնուող համով, եւ իմ շուրջս գտնուող համով, եւ իմ շուրջս գտնուող հարարարարա----
զատ ժոզատ ժոզատ ժոզատ ժողողողողովուրդս՝ իտվուրդս՝ իտվուրդս՝ իտվուրդս՝ իտէալէալէալէալնենենեներու, աւանրու, աւանրու, աւանրու, աւանդուդուդուդութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու եւ կենրու եւ կենրու եւ կենրու եւ կենցացացացաղի նոյն ղի նոյն ղի նոյն ղի նոյն 
հայհայհայհայրերերերենանանանական ժական ժական ժական ժառանռանռանռանգուգուգուգութեամթեամթեամթեամբը յատբը յատբը յատբը յատկանկանկանկանշուողշուողշուողշուող::::    

Եթէ այԵթէ այԵթէ այԵթէ այսօր ոեսօր ոեսօր ոեսօր ոեւէ պարտք կամ պարւէ պարտք կամ պարւէ պարտք կամ պարւէ պարտք կամ պարտատատատակակակականունունունութիւն չզգամ այն եկեթիւն չզգամ այն եկեթիւն չզգամ այն եկեթիւն չզգամ այն եկե----
ղեցիղեցիղեցիղեցիին հանին հանին հանին հանդէպ, որ զիս երկդէպ, որ զիս երկդէպ, որ զիս երկդէպ, որ զիս երկրորդ անրորդ անրորդ անրորդ անգամ հոգամ հոգամ հոգամ հոգեգեգեգեւուուուորարարարապէս ծնաւ եւ զիս պէս ծնաւ եւ զիս պէս ծնաւ եւ զիս պէս ծնաւ եւ զիս 
դրաւ իմ հայդրաւ իմ հայդրաւ իմ հայդրաւ իմ հայրերերերերուս առարուս առարուս առարուս առաքեքեքեքելալալալական լոյս հական լոյս հական լոյս հական լոյս հաւատւատւատւատքին ազքին ազքին ազքին ազգգգգաաաաշող շաշող շաշող շաշող շաւիւիւիւիղին ղին ղին ղին 
մէջ,մէջ,մէջ,մէջ,    

Եթէ այԵթէ այԵթէ այԵթէ այսօր ոեսօր ոեսօր ոեսօր ոեւէ պարտք ու պարւէ պարտք ու պարւէ պարտք ու պարւէ պարտք ու պարտատատատակակակականունունունութիւն չզգամ այս դպրոթիւն չզգամ այս դպրոթիւն չզգամ այս դպրոթիւն չզգամ այս դպրո----
ցին հանցին հանցին հանցին հանդէպ, որ իմ երկդէպ, որ իմ երկդէպ, որ իմ երկդէպ, որ իմ երկրորդ տունս եւ դաստրորդ տունս եւ դաստրորդ տունս եւ դաստրորդ տունս եւ դաստիիիիաաաարակս եղաւ, ազրակս եղաւ, ազրակս եղաւ, ազրակս եղաւ, ազգագագագային յին յին յին 
իմ գիիմ գիիմ գիիմ գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնս, իմ ապթիւնս, իմ ապթիւնս, իմ ապթիւնս, իմ ապրումրումրումրումներս եւ իրաւ Հաներս եւ իրաւ Հաներս եւ իրաւ Հաներս եւ իրաւ Հայու դիյու դիյու դիյու դիմամամամագիծս տուաւ գիծս տուաւ գիծս տուաւ գիծս տուաւ 
ինինինինծի,ծի,ծի,ծի,    

Եթէ այԵթէ այԵթէ այԵթէ այսօր պարտք ու պարսօր պարտք ու պարսօր պարտք ու պարսօր պարտք ու պարտատատատակակակականոնոնոնոււււթիւն չզգամ փոքթիւն չզգամ փոքթիւն չզգամ փոքթիւն չզգամ փոքրիկ այս գարիկ այս գարիկ այս գարիկ այս գա----
ղուղուղուղութին հանթին հանթին հանթին հանդէպ, որ հայդէպ, որ հայդէպ, որ հայդէպ, որ հայրերերերենինինինիքի բաքի բաքի բաքի բացացացացակակակակայույույույութեան պայթեան պայթեան պայթեան պայմանմանմանմաննենենեներուն մէջ՝ րուն մէջ՝ րուն մէջ՝ րուն մէջ՝ 
հայհայհայհայրերերերենանանանական հող եւ գիրկ եղաւ ինկան հող եւ գիրկ եղաւ ինկան հող եւ գիրկ եղաւ ինկան հող եւ գիրկ եղաւ ինծի հածի հածի հածի համար, եւ զիս պամար, եւ զիս պամար, եւ զիս պամար, եւ զիս պահեց միհեց միհեց միհեց միաաաա----
խումբ, կազխումբ, կազխումբ, կազխումբ, կազմամամամակերպ եւ ամուր,կերպ եւ ամուր,կերպ եւ ամուր,կերպ եւ ամուր,    

Ի՞նչ պարտք ու պարԻ՞նչ պարտք ու պարԻ՞նչ պարտք ու պարԻ՞նչ պարտք ու պարտատատատակակակականունունունութիւն կրնամ զգալ հայթիւն կրնամ զգալ հայթիւն կրնամ զգալ հայթիւն կրնամ զգալ հայրերերերենինինինիքիս քիս քիս քիս 
հանհանհանհանդդդդէպ, որէպ, որէպ, որէպ, որմէ հեմէ հեմէ հեմէ հեռու կռու կռու կռու կ’’’’ապապապապրիմ մարմրիմ մարմրիմ մարմրիմ մարմնով, ի՞նչ պարտք ու պարնով, ի՞նչ պարտք ու պարնով, ի՞նչ պարտք ու պարնով, ի՞նչ պարտք ու պարտատատատակակակակա----
նունունունութիւն կրնամ զգալ վաղթիւն կրնամ զգալ վաղթիւն կրնամ զգալ վաղթիւն կրնամ զգալ վաղուան հանուան հանուան հանուան հանդէպ, որդէպ, որդէպ, որդէպ, որմէ հեմէ հեմէ հեմէ հեռու եմ միռու եմ միռու եմ միռու եմ միջոջոջոջոցով ու ցով ու ցով ու ցով ու 
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ժաժաժաժամամամամանանանանակով, ի՞նչ պարտք ու պարկով, ի՞նչ պարտք ու պարկով, ի՞նչ պարտք ու պարկով, ի՞նչ պարտք ու պարտատատատակակակականունունունութիւն կրնամ զգալ կեանթիւն կրնամ զգալ կեանթիւն կրնամ զգալ կեանթիւն կրնամ զգալ կեան----
քին ու մարդքին ու մարդքին ու մարդքին ու մարդկուկուկուկութեան հանթեան հանթեան հանթեան հանդէպ առդէպ առդէպ առդէպ առհահահահասասասասարակրակրակրակ::::    

Մեր շուրՄեր շուրՄեր շուրՄեր շուրջը չեն պակջը չեն պակջը չեն պակջը չեն պակսիրսիրսիրսիր    անոնք, որոնք անձանոնք, որոնք անձանոնք, որոնք անձանոնք, որոնք անձնանանանական կամ հատկան կամ հատկան կամ հատկան կամ հատուաուաուաուա----
ծածածածական հական հական հական հաշիւշիւշիւշիւնենենեներէ թերէ թերէ թերէ թելադրլադրլադրլադրուած, հաուած, հաուած, հաուած, հակակակակառառառառակակակակասիսիսիսիրուրուրուրութեթեթեթենէ դրդուած, աննէ դրդուած, աննէ դրդուած, աննէ դրդուած, ան----
հահահահատատատատական փական փական փական փառառառառասիսիսիսիրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներէ տարրէ տարրէ տարրէ տարուած՝ յաուած՝ յաուած՝ յաուած՝ յաճախ կռնակ կը դարձճախ կռնակ կը դարձճախ կռնակ կը դարձճախ կռնակ կը դարձ----
նեն իրենց ազնեն իրենց ազնեն իրենց ազնեն իրենց ազգագագագային հային հային հային հարարարարազատ հասզատ հասզատ հասզատ հաստատատատատուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն, մայրուն, մայրուն, մայրուն, մայրերերերենի եկենի եկենի եկենի եկե----
ղեցիղեցիղեցիղեցիին, դպրոին, դպրոին, դպրոին, դպրոցին ու հացին ու հացին ու հացին ու համայնմայնմայնմայնքին, մոռքին, մոռքին, մոռքին, մոռնանանանալով նոյնիսկ, որ անոնք իրենց լով նոյնիսկ, որ անոնք իրենց լով նոյնիսկ, որ անոնք իրենց լով նոյնիսկ, որ անոնք իրենց 
բուն ինքբուն ինքբուն ինքբուն ինքնունունունութիւնը կը կազթիւնը կը կազթիւնը կը կազթիւնը կը կազմեն, եւ մարդ չի կրնար հրամեն, եւ մարդ չի կրնար հրամեն, եւ մարդ չի կրնար հրամեն, եւ մարդ չի կրնար հրաժաժաժաժարիլ իր սերիլ իր սերիլ իր սերիլ իր սեփափափափա----
կան ինքկան ինքկան ինքկան ինքնունունունութեթեթեթենէննէննէննէն::::    Բայց ոԲայց ոԲայց ոԲայց ո´́́́չ մէկ պատչ մէկ պատչ մէկ պատչ մէկ պատճառ կամ պատրճառ կամ պատրճառ կամ պատրճառ կամ պատրուակ կրնայ արուակ կրնայ արուակ կրնայ արուակ կրնայ ար----
դադադադարացրացրացրացնել մեր աննել մեր աննել մեր աննել մեր անհահահահաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Ով որ կռնակ կը դարձՈվ որ կռնակ կը դարձՈվ որ կռնակ կը դարձՈվ որ կռնակ կը դարձնէ իր նէ իր նէ իր նէ իր 
եկեեկեեկեեկեղեցիղեցիղեցիղեցիին ու դպրոին ու դպրոին ու դպրոին ու դպրոցին հանցին հանցին հանցին հանդէպ իր այդէպ իր այդէպ իր այդէպ իր այսօրսօրսօրսօրուան պարուան պարուան պարուան պարտատատատակակակականունունունութեանց՝ թեանց՝ թեանց՝ թեանց՝ 
ոոոո´́́́չ միայն գիչ միայն գիչ միայն գիչ միայն գիտակտակտակտակցուցուցուցութեթեթեթենէ պարպնէ պարպնէ պարպնէ պարպուած ապեուած ապեուած ապեուած ապերախտ մըն է, այրախտ մըն է, այրախտ մըն է, այրախտ մըն է, այլեւ դալեւ դալեւ դալեւ դասասասասա----
լիք դալիք դալիք դալիք դաւաւաւաւաճանճանճանճան::::    

ՀաՀաՀաՀաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութիւնը պայթիւնը պայթիւնը պայթիւնը պայման չիման չիման չիման չի´́́́    ճանչճանչճանչճանչնարնարնարնար::::    ՀաՀաՀաՀաւաւաւաւատատատատարիմ պէտք է րիմ պէտք է րիմ պէտք է րիմ պէտք է 
ըլըլըլըլլամ՝ ոլամ՝ ոլամ՝ ոլամ՝ ո´́́́չ թէ ուչ թէ ուչ թէ ուչ թէ ուզած ատենս միայն, երզած ատենս միայն, երզած ատենս միայն, երզած ատենս միայն, երբոր իմ գորբոր իմ գորբոր իմ գորբոր իմ գործիս կամ հաշծիս կամ հաշծիս կամ հաշծիս կամ հաշւոյս կու ւոյս կու ւոյս կու ւոյս կու 
գայ, երգայ, երգայ, երգայ, երբոր իմ ձայնս լսեբոր իմ ձայնս լսեբոր իմ ձայնս լսեբոր իմ ձայնս լսելի կը դառլի կը դառլի կը դառլի կը դառնայ, կամ երնայ, կամ երնայ, կամ երնայ, կամ երբոր իմ սիբոր իմ սիբոր իմ սիբոր իմ սիրած կամ նարած կամ նարած կամ նարած կամ նա----
խընտխընտխընտխընտրած անրած անրած անրած անձերս են գորձերս են գորձերս են գորձերս են գործի վրայ. ատիծի վրայ. ատիծի վրայ. ատիծի վրայ. ատիկա քմակա քմակա քմակա քմահահահահաճոյք է եւ ճոյք է եւ ճոյք է եւ ճոյք է եւ կակակակամամամամա----
պաշպաշպաշպաշտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւն    կը կոչկը կոչկը կոչկը կոչուիուիուիուի::::    Այլ հաԱյլ հաԱյլ հաԱյլ հաւաւաւաւատատատատարիմ պէտք է ըլրիմ պէտք է ըլրիմ պէտք է ըլրիմ պէտք է ըլլամ՝ անլամ՝ անլամ՝ անլամ՝ անկակակակա´́́́խ խ խ խ 
պայպայպայպայմանմանմանմաննենենեներէն ու պարէն ու պարէն ու պարէն ու պարարարարագագագագանենենեներէն, ինրէն, ինրէն, ինրէն, ինծծծծի հաի հաի հաի հաճեճեճեճելի կամ ոչլի կամ ոչլի կամ ոչլի կամ ոչ::::        

ՀաՀաՀաՀաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութիւնը անթիւնը անթիւնը անթիւնը անհահահահատատատատական բոկան բոկան բոկան բոլոր հալոր հալոր հալոր հաշիւշիւշիւշիւնենենեներէն, պատրէն, պատրէն, պատրէն, պատճառճառճառճառ----
նենենեներէն կամ պատրրէն կամ պատրրէն կամ պատրրէն կամ պատրուակուակուակուակնենենեներէն վեր մնարէն վեր մնարէն վեր մնարէն վեր մնացող, շացող, շացող, շացող, շահահահահադիդիդիդիտատատատական ամէն մօկան ամէն մօկան ամէն մօկան ամէն մօ----
տետետետեցում մերցում մերցում մերցում մերժող, Եսժող, Եսժող, Եսժող, Ես----ի ամէն տրաի ամէն տրաի ամէն տրաի ամէն տրամամամամաբաբաբաբանունունունութիւն վաթիւն վաթիւն վաթիւն վանող, եւ միայն սինող, եւ միայն սինող, եւ միայն սինող, եւ միայն սիրով րով րով րով 
ու նուիու նուիու նուիու նուիրուրուրուրումով բամով բամով բամով բացատցատցատցատրուող եւ հասկրուող եւ հասկրուող եւ հասկրուող եւ հասկցցցցուող հոուող հոուող հոուող հոգեգեգեգեկան տրական տրական տրական տրամադմադմադմադրուրուրուրութիւն թիւն թիւն թիւն 
էէէէ::::    ԶաԶաԶաԶաւակ մը կը սիւակ մը կը սիւակ մը կը սիւակ մը կը սիրէ իր ծնողրէ իր ծնողրէ իր ծնողրէ իր ծնողքը՝ ոքը՝ ոքը՝ ոքը՝ ո´́́́չ թէ անոնց գեչ թէ անոնց գեչ թէ անոնց գեչ թէ անոնց գեղեղեղեղեցիկ, երիցիկ, երիցիկ, երիցիկ, երիտատատատասարդ, սարդ, սարդ, սարդ, 
առողջ, հաառողջ, հաառողջ, հաառողջ, հարուստ կամ իմասրուստ կամ իմասրուստ կամ իմասրուստ կամ իմաստուն ըլտուն ըլտուն ըլտուն ըլլալալալալուն հալուն հալուն հալուն համար անմար անմար անմար անպայպայպայպայման, այլ՝ ման, այլ՝ ման, այլ՝ ման, այլ՝ 
պարպարպարպարզազազազապէս իր հապէս իր հապէս իր հապէս իր հարարարարազատ ծնողզատ ծնողզատ ծնողզատ ծնողնենենեները ըլրը ըլրը ըլրը ըլլալլալլալլալնուն հանուն հանուն հանուն համարմարմարմար::::    ՃիւՃիւՃիւՃիւղը չիղը չիղը չիղը չի´́́́    
կրնար ծակրնար ծակրնար ծակրնար ծառին մաս կազռին մաս կազռին մաս կազռին մաս կազմմմմել՝ եթէ կը մերել՝ եթէ կը մերել՝ եթէ կը մերել՝ եթէ կը մերժէ այն բուժէ այն բուժէ այն բուժէ այն բունը, որուն վրայ աճած նը, որուն վրայ աճած նը, որուն վրայ աճած նը, որուն վրայ աճած 
է ինքէ ինքէ ինքէ ինք::::    

    
****    

****     * * * *    
Այս մտաԱյս մտաԱյս մտաԱյս մտածումծումծումծումնենենեները կը կտարը կը կտարը կը կտարը կը կտակեմ ձեկեմ ձեկեմ ձեկեմ ձեզի, եւ կը մաղզի, եւ կը մաղզի, եւ կը մաղզի, եւ կը մաղթեմ որ դուք, երիթեմ որ դուք, երիթեմ որ դուք, երիթեմ որ դուք, երի----

տատատատասարդսարդսարդսարդ----երիերիերիերիտատատատասարսարսարսարդուդուդուդուհիհիհիհիներ, երներ, երներ, երներ, երբեբեբեբե´́́́ք մտաք մտաք մտաք մտահան չըհան չըհան չըհան չընէք, այլ արնէք, այլ արնէք, այլ արնէք, այլ արժեցժեցժեցժեց----
նէնէնէնէ´́́́ք անք անք անք անկակակակախուխուխուխութեան սեթեան սեթեան սեթեան սերունդ ըլրունդ ըլրունդ ըլրունդ ըլլալալալալու ձեր հանլու ձեր հանլու ձեր հանլու ձեր հանգագագագամանմանմանմանքը, եւ ձեր քը, եւ ձեր քը, եւ ձեր քը, եւ ձեր ապաապաապաապա----
գագագագայայայայատետետետեսիլ հայսիլ հայսիլ հայսիլ հայեացեացեացեացքով, ձեր դրաքով, ձեր դրաքով, ձեր դրաքով, ձեր դրական ու շիկան ու շիկան ու շիկան ու շինիչ տրանիչ տրանիչ տրանիչ տրամադմադմադմադրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներով, րով, րով, րով, 
եւ անեւ անեւ անեւ անսասասասակարկ հակարկ հակարկ հակարկ հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեամբ, մշտաթեամբ, մշտաթեամբ, մշտաթեամբ, մշտայօյօյօյօժար պատժար պատժար պատժար պատրասրասրասրաստատատատակակակակամումումումու----
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թեամբ ութեամբ ութեամբ ութեամբ ու    հեհեհեհերորորորոսասասասական աննկան աննկան աննկան աննուազ սխրանուազ սխրանուազ սխրանուազ սխրանքով գործի լծէք ձեր եռանդն ու քով գործի լծէք ձեր եռանդն ու քով գործի լծէք ձեր եռանդն ու քով գործի լծէք ձեր եռանդն ու 
կոկոկոկորորորորովը, ազվը, ազվը, ազվը, ազգին կեանգին կեանգին կեանգին կեանքին թարմ շունչ եւ մերքին թարմ շունչ եւ մերքին թարմ շունչ եւ մերքին թարմ շունչ եւ մեր    պաշպաշպաշպաշտետետետելի հայլի հայլի հայլի հայրերերերենինինինիքին ձեր քին ձեր քին ձեր քին ձեր 
թանթանթանթանկակակակագին ծագին ծագին ծագին ծառառառառայույույույութիւնը բեթիւնը բեթիւնը բեթիւնը բերերերերելու տեսլու տեսլու տեսլու տեսլալալալակակակականովնովնովնով::::    

Թող ԱստԹող ԱստԹող ԱստԹող Աստուած անդրդուած անդրդուած անդրդուած անդրդուեուեուեուելի պալի պալի պալի պահէ ձեր կամհէ ձեր կամհէ ձեր կամհէ ձեր կամքը, անքը, անքը, անքը, անյողյողյողյողդողդ՝ ձեր դողդ՝ ձեր դողդ՝ ձեր դողդ՝ ձեր 
քայքայքայքայլելելելերը, անրը, անրը, անրը, անսասասասասան՝ ձեր հասան՝ ձեր հասան՝ ձեր հասան՝ ձեր հաւատւատւատւատքը եւ անաքը եւ անաքը եւ անաքը եւ անաղօտ՝ ձեր յոյղօտ՝ ձեր յոյղօտ՝ ձեր յոյղօտ՝ ձեր յոյսը, եւ մասը, եւ մասը, եւ մասը, եւ մանանանանա----
ւանդ անւանդ անւանդ անւանդ անպայպայպայպայմամամամանանանանաւոր եւ անւոր եւ անւոր եւ անւոր եւ անսահսահսահսահման ընէ ձեր սէրն ոման ընէ ձեր սէրն ոման ընէ ձեր սէրն ոման ընէ ձեր սէրն ու նուիւ նուիւ նուիւ նուիրուրուրուրումը, որմը, որմը, որմը, որ----
պէսպէսպէսպէսզի ձեր գնացզի ձեր գնացզի ձեր գնացզի ձեր գնացքը ըլքը ըլքը ըլքը ըլլայ միլայ միլայ միլայ մի´́́́շտ դէշտ դէշտ դէշտ դէպի վեր, դէպի վեր, դէպի վեր, դէպի վեր, դէպի լոյս եւ լուպի լոյս եւ լուպի լոյս եւ լուպի լոյս եւ լուսեսեսեսեղէն գաղէն գաղէն գաղէն գալիլիլիլի----
քը, որուն կերքը, որուն կերքը, որուն կերքը, որուն կերտիչտիչտիչտիչնենենեներուն մէջ հպարրուն մէջ հպարրուն մէջ հպարրուն մէջ հպարտօտօտօտօրէն ու պայրէն ու պայրէն ու պայրէն ու պայծածածածառօռօռօռօրէն փայրէն փայրէն փայրէն փայլին ձեր լին ձեր լին ձեր լին ձեր 
անունանունանունանուննենենեներըրըրըրը::::    
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ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԵԱՆ ԿՐԹՈՒԹԻՒՆԸ ՀԻՄ ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԵԱՆ ԿՐԹՈՒԹԻՒՆԸ ՀԻՄ ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԵԱՆ ԿՐԹՈՒԹԻՒՆԸ ՀԻՄ ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԵԱՆ ԿՐԹՈՒԹԻՒՆԸ ՀԻՄ 

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ    
    
ՍեպՍեպՍեպՍեպտեմտեմտեմտեմբեբեբեբերին հետ կրթարին հետ կրթարին հետ կրթարին հետ կրթական մեր կան մեր կան մեր կան մեր յարյարյարյարկեկեկեկերը կը վերը կը վերը կը վերը կը վերարարարաբացբացբացբացուին ուին ուին ուին 

կրկին, դարձկրկին, դարձկրկին, դարձկրկին, դարձեալ ուեալ ուեալ ուեալ ուշադշադշադշադրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները կը բերը կը բերը կը բերը կը բեւեռւեռւեռւեռուին ուուին ուուին ուուին ուսումսումսումսումնանանանական հարկան հարկան հարկան հար----
ցեցեցեցերու վրայ, ու տարրու վրայ, ու տարրու վրայ, ու տարրու վրայ, ու տարուան մը դպրոուան մը դպրոուան մը դպրոուան մը դպրոցացացացական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքին կծիքին կծիքին կծիքին կծիկը ծայր կու կը ծայր կու կը ծայր կու կը ծայր կու 
տայտայտայտայ::::    

ՈրՈրՈրՈրքան ալ տաքան ալ տաքան ալ տաքան ալ տարօրօրօրօրիրիրիրինակ թուի, եւ սանակ թուի, եւ սանակ թուի, եւ սանակ թուի, եւ սակայն ճշմակայն ճշմակայն ճշմակայն ճշմարիտ է թէ ներրիտ է թէ ներրիտ է թէ ներրիտ է թէ ներկայ կայ կայ կայ 
աշաշաշաշխարխարխարխարհին մէջ եթէ հետզհին մէջ եթէ հետզհին մէջ եթէ հետզհին մէջ եթէ հետզհեհեհեհետէ աւետէ աւետէ աւետէ աւելի կը խոլի կը խոլի կը խոլի կը խորարարարանան կարգ մը գինան կարգ մը գինան կարգ մը գինան կարգ մը գիտուտուտուտու----
թիւնթիւնթիւնթիւններ, միւս կողներ, միւս կողներ, միւս կողներ, միւս կողմէ հետզմէ հետզմէ հետզմէ հետզհեհեհեհետէ աւետէ աւետէ աւետէ աւելի եւ աւելի եւ աւելի եւ աւելի եւ աւելի կը պակլի կը պակլի կը պակլի կը պակսի դաստսի դաստսի դաստսի դաստիիիիաաաա----
րարարարակեկեկեկելու մտալու մտալու մտալու մտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Եւ ասիԵւ ասիԵւ ասիԵւ ասիկա՝ հակա՝ հակա՝ հակա՝ հակակակակառակ այն երեռակ այն երեռակ այն երեռակ այն երեւոյւոյւոյւոյթին որ թին որ թին որ թին որ 
միշտ աւեմիշտ աւեմիշտ աւեմիշտ աւելի շատ կը խօսլի շատ կը խօսլի շատ կը խօսլի շատ կը խօսուի դաստուի դաստուի դաստուի դաստիիիիաաաարակրակրակրակչաչաչաչական հարկան հարկան հարկան հարցեցեցեցերու մարու մարու մարու մասին, սին, սին, սին, 
մանմանմանմանկակակակավարվարվարվարժժժժուուուութեան եւ դաստթեան եւ դաստթեան եւ դաստթեան եւ դաստիիիիաաաարակրակրակրակչաչաչաչական հոկան հոկան հոկան հոգեգեգեգեբաբաբաբանունունունութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասին սին սին սին 
նոնոնոնորարարարանոր տենոր տենոր տենոր տեսուսուսուսութիւնթիւնթիւնթիւններ եւ հրաներ եւ հրաներ եւ հրաներ եւ հրատատատատարարարարակուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւններ հրաներ հրաներ հրաներ հրապապապապարակ կու րակ կու րակ կու րակ կու 
գան ամէն տագան ամէն տագան ամէն տագան ամէն տարիրիրիրի::::    

Դպրոց, ուԴպրոց, ուԴպրոց, ուԴպրոց, ուսում, կրթուսում, կրթուսում, կրթուսում, կրթութիւնթիւնթիւնթիւն::::    
ԴպրոԴպրոԴպրոԴպրոցը յարկ մըն է պարցը յարկ մըն է պարցը յարկ մըն է պարցը յարկ մըն է պարզազազազապէս, առապէս, առապէս, առապէս, առաւել կամ նուազ ջերմ, ժաւել կամ նուազ ջերմ, ժաւել կամ նուազ ջերմ, ժաւել կամ նուազ ջերմ, ժամամամամա----

նանանանակակակակաւոր հանւոր հանւոր հանւոր հանգագագագամանմանմանմանքով մը քով մը քով մը քով մը կեանկեանկեանկեանքի մէջքի մէջքի մէջքի մէջ::::    ՈւՈւՈւՈւսուսուսուսումը միմը միմը միմը միջոց մըն է միայն, ջոց մըն է միայն, ջոց մըն է միայն, ջոց մըն է միայն, 
օժանօժանօժանօժանդակ գորդակ գորդակ գորդակ գործիք մըն է մարծիք մըն է մարծիք մըն է մարծիք մըն է մարդուն հադուն հադուն հադուն համար, զէնք մը՝ ինքմար, զէնք մը՝ ինքմար, զէնք մը՝ ինքմար, զէնք մը՝ ինքզինք հասզինք հասզինք հասզինք հաստատատատա----
տետետետելուլուլուլու::::    Իսկ դպրոԻսկ դպրոԻսկ դպրոԻսկ դպրոցին եւ ուսցին եւ ուսցին եւ ուսցին եւ ուսման նպաման նպաման նպաման նպատակն է՝ կրթուտակն է՝ կրթուտակն է՝ կրթուտակն է՝ կրթութիւնը, դաստթիւնը, դաստթիւնը, դաստթիւնը, դաստիիիիաաաա----
րարարարակուկուկուկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԻնԻնԻնԻնչո՞ւչո՞ւչո՞ւչո՞ւ::::    

ՊարՊարՊարՊարզազազազապէս որովպէս որովպէս որովպէս որովհեհեհեհետեւ կրթուտեւ կրթուտեւ կրթուտեւ կրթութիւնը կամ դաստթիւնը կամ դաստթիւնը կամ դաստթիւնը կամ դաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւնն է ն է ն է ն է 
որ մարդս կեանոր մարդս կեանոր մարդս կեանոր մարդս կեանքին հաքին հաքին հաքին համար կը պատմար կը պատմար կը պատմար կը պատրասրասրասրաստէտէտէտէ::::    ՀիմՀիմՀիմՀիմնանանանական դեկան դեկան դեկան դերը որ ուրը որ ուրը որ ուրը որ ու----
սումն ու կրթուսումն ու կրթուսումն ու կրթուսումն ու կրթութիւնը պէտք է ութիւնը պէտք է ութիւնը պէտք է ութիւնը պէտք է ունենենենենան՝ մարնան՝ մարնան՝ մարնան՝ մարդուն կերդուն կերդուն կերդուն կերտումն է, մարտումն է, մարտումն է, մարտումն է, մարդուն դուն դուն դուն 
մտամտամտամտաւոր եւ հուոր եւ հուոր եւ հուոր եւ հոգեգեգեգեւոր կազւոր կազւոր կազւոր կազմամամամաւուուուորուրուրուրումը, մարմը, մարմը, մարմը, մարդուն նկադուն նկադուն նկադուն նկարարարարագիգիգիգիրը, վարրը, վարրը, վարրը, վարքաքաքաքագիգիգիգի----
ծըծըծըծը::::    ԱԱԱԱ´́́́յս է որ դաստյս է որ դաստյս է որ դաստյս է որ դաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութիւն կը կոթիւն կը կոթիւն կը կոթիւն կը կոչենքչենքչենքչենք::::    

ՄարՄարՄարՄարդը ընդը ընդը ընդը ընկեկեկեկերարարարային էակ մըն է, ըսյին էակ մըն է, ըսյին էակ մըն է, ըսյին էակ մըն է, ըսուած էուած էուած էուած է::::    ՄաՄաՄաՄանունունունուկը կամ երիկը կամ երիկը կամ երիկը կամ երիտատատատա----
սարսարսարսարդը ընդը ընդը ընդը ընկեկեկեկերուրուրուրութեան մէջ ապթեան մէջ ապթեան մէջ ապթեան մէջ ապրերերերելու եւ դեր ուլու եւ դեր ուլու եւ դեր ուլու եւ դեր ունենենենենանանանալու կը պատլու կը պատլու կը պատլու կը պատրաստրաստրաստրաստ----
ուին, եւ հեուին, եւ հեուին, եւ հեուին, եւ հետետետետեւաւաւաւաբար պէտք է ոբար պէտք է ոբար պէտք է ոբար պէտք է ո´́́́չ միայն սորչ միայն սորչ միայն սորչ միայն սորվին ու ճանչվին ու ճանչվին ու ճանչվին ու ճանչնան բնունան բնունան բնունան բնութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
եւ բնուեւ բնուեւ բնուեւ բնութեան օրէնքթեան օրէնքթեան օրէնքթեան օրէնքնենենեները, այրը, այրը, այրը, այլեւ անցլեւ անցլեւ անցլեւ անցնին բանին բանին բանին բանանանանակակակականունունունութթթթեան եւ բաեան եւ բաեան եւ բաեան եւ բանանանանական կան կան կան 
օրէնքօրէնքօրէնքօրէնքնենենեներու գիրու գիրու գիրու գիտուտուտուտութեան. ոթեան. ոթեան. ոթեան. ո´́́́չ միայն սորչ միայն սորչ միայն սորչ միայն սորվին ու գիտվին ու գիտվին ու գիտվին ու գիտնան լենան լենան լենան լեզու մը կամ զու մը կամ զու մը կամ զու մը կամ 
լելելելեզուզուզուզուներ՝ որներ՝ որներ՝ որներ՝ որպէս հաց ու դիրք վաստպէս հաց ու դիրք վաստպէս հաց ու դիրք վաստպէս հաց ու դիրք վաստկեկեկեկելու զէնք, այլ սորլու զէնք, այլ սորլու զէնք, այլ սորլու զէնք, այլ սորվին լեվին լեվին լեվին լեզուզուզուզուներ՝ ներ՝ ներ՝ ներ՝ 
որորորորպէս մարպէս մարպէս մարպէս մարդոց հետ յադոց հետ յադոց հետ յադոց հետ յարարարարաբեբեբեբերերերերելու անլու անլու անլու ան----հհհհրարարարաժեշտ կաժեշտ կաժեշտ կաժեշտ կամուրջ. ոմուրջ. ոմուրջ. ոմուրջ. ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
սորսորսորսորվին ու գիտվին ու գիտվին ու գիտվին ու գիտնան պատնան պատնան պատնան պատմումումումութիթիթիթիւնը որւնը որւնը որւնը որպէս պատպէս պատպէս պատպէս պատմամամամական ծական ծական ծական ծանօնօնօնօթութութութութիւնթիւնթիւնթիւն----
նենենեներու գուրու գուրու գուրու գումար, այլ նամար, այլ նամար, այլ նամար, այլ նաեւ որեւ որեւ որեւ որպէս մարդպէս մարդպէս մարդպէս մարդկակակակային ընյին ընյին ընյին ընկեկեկեկերարարարային շրջային շրջային շրջային շրջապապապապատի եւ տի եւ տի եւ տի եւ 
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պայպայպայպայմանմանմանմաննենենեներու ծարու ծարու ծարու ծանօնօնօնօթութութութութիւն, մարթիւն, մարթիւն, մարթիւն, մարդուն իսկ հանդուն իսկ հանդուն իսկ հանդուն իսկ հանդէպ խոր հեդէպ խոր հեդէպ խոր հեդէպ խոր հետաքրքտաքրքտաքրքտաքրքրուրուրուրու----
թեան որթեան որթեան որթեան որպէս արպէս արպէս արպէս արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւն. ոթիւն. ոթիւն. ոթիւն. ո´́́́չ միայն խոչ միայն խոչ միայն խոչ միայն խորարարարանան հաշնան հաշնան հաշնան հաշուաուաուաուագիգիգիգիտուտուտուտու----
թեան, թիւեթեան, թիւեթեան, թիւեթեան, թիւերու աշրու աշրու աշրու աշխարխարխարխարհին մէջ, այհին մէջ, այհին մէջ, այհին մէջ, այլեւ հասլեւ հասլեւ հասլեւ հասնին հաշնին հաշնին հաշնին հաշւումւումւումւումնենենեներէն խուրէն խուրէն խուրէն խուսասասասա----
փող մարդփող մարդփող մարդփող մարդկակակակային զգային զգային զգային զգացումցումցումցումնենենեներուն եւ զգարուն եւ զգարուն եւ զգարուն եւ զգացացացացական աշկան աշկան աշկան աշխարխարխարխարհին խորհին խորհին խորհին խորքը. ոքը. ոքը. ոքը. ո´́́́չ չ չ չ 
միայն ումիայն ումիայն ումիայն ուսասասասանին քինին քինին քինին քիմիամիամիամիագիգիգիգիտուտուտուտութիւնը եւ փորթիւնը եւ փորթիւնը եւ փորթիւնը եւ փորձարձարձարձարկուկուկուկութեամբ տեսթեամբ տեսթեամբ տեսթեամբ տեսնեն քիմնեն քիմնեն քիմնեն քիմ----
իիիիաաաական նիւկան նիւկան նիւկան նիւթեթեթեթերու այրու այրու այրու այլելելելեւայլ ներւայլ ներւայլ ներւայլ ներգորգորգորգործուծուծուծութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները ուրը ուրը ուրը ուրիշրիշրիշրիշ    նիւնիւնիւնիւթեթեթեթերու վրայ, րու վրայ, րու վրայ, րու վրայ, 
այայայայլեւ ուլեւ ուլեւ ուլեւ ուսասասասանին սինին սինին սինին սիրոյ մարոյ մարոյ մարոյ մասին եւ փորսին եւ փորսին եւ փորսին եւ փորձեն ճանչձեն ճանչձեն ճանչձեն ճանչնալ սինալ սինալ սինալ սիրոյ փորոյ փորոյ փորոյ փոխախախախակերկերկերկերպող պող պող պող 
ներներներներգորգորգորգործուծուծուծութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները մարրը մարրը մարրը մարդուն կեանդուն կեանդուն կեանդուն կեանքին վրայ. ոքին վրայ. ոքին վրայ. ոքին վրայ. ո´́́́չ միայն տիչ միայն տիչ միայն տիչ միայն տիեեեեզեզեզեզերարարարաբաբաբաբա----
նունունունութիւն ընեն եւ որոթիւն ընեն եւ որոթիւն ընեն եւ որոթիւն ընեն եւ որոնեն երենեն երենեն երենեն երեւեւեւեւելի տիլի տիլի տիլի տիեեեեզերզերզերզերքի գաղտքի գաղտքի գաղտքի գաղտնիքնիքնիքնիքնենենեները, այրը, այրը, այրը, այլեւ գիտլեւ գիտլեւ գիտլեւ գիտ----
նան փոքնան փոքնան փոքնան փոքրիկ մարրիկ մարրիկ մարրիկ մարդուն դուն դուն դուն մէջ պարմէջ պարմէջ պարմէջ պարփակփակփակփակուած ներուած ներուած ներուած ներքին հսկայ տիքին հսկայ տիքին հսկայ տիքին հսկայ տիեեեեզերզերզերզերքին քին քին քին 
մամամամասին եւ որոսին եւ որոսին եւ որոսին եւ որոնեն հոգինեն հոգինեն հոգինեն հոգիին խոր գաղտին խոր գաղտին խոր գաղտին խոր գաղտնիքնիքնիքնիքնենենեներըրըրըրը::::    Այլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսքով, դաստքով, դաստքով, դաստքով, դաստիիիիաաաա----
րարարարակուկուկուկութիւնը երկթիւնը երկթիւնը երկթիւնը երկրորդ, բարձրորդ, բարձրորդ, բարձրորդ, բարձրարարարագոյն մագոյն մագոյն մագոյն մակարկարկարկարդակ մըն է դակ մըն է դակ մըն է դակ մըն է ,,,,ուսուսուսուսմանմանմանման», », », », որ որ որ որ 
սասասասակայն ուկայն ուկայն ուկայն ուսումսումսումսումնանանանական նիւկան նիւկան նիւկան նիւթեթեթեթերէն կարէն կարէն կարէն կախում չուխում չուխում չուխում չունի աննի աննի աննի անմիմիմիմիջաջաջաջակակակականօնօնօնօրէնրէնրէնրէն::::    

****    
****        ****    

ԴԴԴԴաստաստաստաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութիւնը պարզ եւ դիւթիւնը պարզ եւ դիւթիւնը պարզ եւ դիւթիւնը պարզ եւ դիւրին գործ մը չէ, անրին գործ մը չէ, անրին գործ մը չէ, անրին գործ մը չէ, անշուշտշուշտշուշտշուշտ::::    ԶաԶաԶաԶա----
նանանանազան հանզան հանզան հանզան հանգագագագամանքմանքմանքմանքներ դեր կը խաներ դեր կը խաներ դեր կը խաներ դեր կը խաղան անոր մէջ եւ բազղան անոր մէջ եւ բազղան անոր մէջ եւ բազղան անոր մէջ եւ բազմամամամաթիւ երեսթիւ երեսթիւ երեսթիւ երես----
ներ ուներ ուներ ուներ ունի անինի անինի անինի անիկակակակա::::    

Մեր նպաՄեր նպաՄեր նպաՄեր նպատատատատակը դաստկը դաստկը դաստկը դաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութեան ընդթեան ընդթեան ընդթեան ընդհահահահանուր հարնուր հարնուր հարնուր հարցեցեցեցերը եւ րը եւ րը եւ րը եւ 
ուղուղուղուղղուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները քննարրը քննարրը քննարրը քննարկել չէկել չէկել չէկել չէ::::    ՍաՍաՍաՍակայն կկայն կկայն կկայն կ’’’’ուուուուզենք զենք զենք զենք խօխօխօխօսիլ բասիլ բասիլ բասիլ բանի մը մանի մը մանի մը մանի մը մասին սին սին սին 
որ մարդոր մարդոր մարդոր մարդկակակակային եւ քրիսյին եւ քրիսյին եւ քրիսյին եւ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական առողջ դաստկան առողջ դաստկան առողջ դաստկան առողջ դաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութեան մը հիթեան մը հիթեան մը հիթեան մը հի----
մը կը կազմը կը կազմը կը կազմը կը կազմէ.մէ.մէ.մէ.----    ՀՆԱՀՆԱՀՆԱՀՆԱԶԱՆԶԱՆԶԱՆԶԱՆԴՈՒԴՈՒԴՈՒԴՈՒԹԵԱՆ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ԿՐԹՈՒԹԻՒՆԹԻՒՆԹԻՒՆԹԻՒՆ::::    Եւ, սկիզԵւ, սկիզԵւ, սկիզԵւ, սկիզբէն իսկ բէն իսկ բէն իսկ բէն իսկ 
ըսենք, մեր ըսեըսենք, մեր ըսեըսենք, մեր ըսեըսենք, մեր ըսելիլիլիլիքը կապքը կապքը կապքը կապուած չէ դպրոուած չէ դպրոուած չէ դպրոուած չէ դպրոցին ու դպրոցին ու դպրոցին ու դպրոցին ու դպրոցացացացական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքին քին քին քին 
այնայնայնայնքան, որքան, որքան, որքան, որքան ուղքան ուղքան ուղքան ուղղակիղակիղակիղակիօօօօրէն ծնողրէն ծնողրէն ծնողրէն ծնողնենենեներուն եւ հերուն եւ հերուն եւ հերուն եւ հետետետետեւաւաւաւաբար ընբար ընբար ընբար ընտատատատանենենենեկան կան կան կան 
դաստդաստդաստդաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութեանթեանթեանթեան::::    

ԾնողԾնողԾնողԾնողներ բնաւ պէտք չէ մոռներ բնաւ պէտք չէ մոռներ բնաւ պէտք չէ մոռներ բնաւ պէտք չէ մոռնան մէկ բան, թէ իրենց զանան մէկ բան, թէ իրենց զանան մէկ բան, թէ իրենց զանան մէկ բան, թէ իրենց զաւաւաւաւակին կին կին կին 
դաստդաստդաստդաստիիիիաաաարարարարակը ոկը ոկը ոկը ո´́́́չ դպրոցն է, ոչ դպրոցն է, ոչ դպրոցն է, ոչ դպրոցն է, ո´́́́չ ուչ ուչ ուչ ուսուսուսուսուցիցիցիցիչը եւ ոչ քաչը եւ ոչ քաչը եւ ոչ քաչը եւ ոչ քահահահահանան, այլ նան, այլ նան, այլ նան, այլ 
իրեիրեիրեիրե´́́́նք իսկնք իսկնք իսկնք իսկ::::    Անոնք կրնան օժանԱնոնք կրնան օժանԱնոնք կրնան օժանԱնոնք կրնան օժանդակ ըլդակ ըլդակ ըլդակ ըլլալ պարլալ պարլալ պարլալ պարզազազազապէս. իրենք կը պէս. իրենք կը պէս. իրենք կը պէս. իրենք կը 
մնան տիմնան տիմնան տիմնան տիրարարարակակակականընընընը::::    ՈեՈեՈեՈեւէ զաւէ զաւէ զաւէ զաւաւաւաւակի դաստկի դաստկի դաստկի դաստիիիիաաաարարարարակը ծնողկը ծնողկը ծնողկը ծնողքը ինքն էքը ինքն էքը ինքն էքը ինքն է::::    

Միշտ ալ այժՄիշտ ալ այժՄիշտ ալ այժՄիշտ ալ այժմէմէմէմէաաաական է ծնողկան է ծնողկան է ծնողկան է ծնողնենենեներու ուրու ուրու ուրու ուշադշադշադշադրուրուրուրութեան բերթեան բերթեան բերթեան բերուած ուած ուած ուած 
դաստդաստդաստդաստիիիիաաաարակրակրակրակչաչաչաչական սա ուկան սա ուկան սա ուկան սա ուղեղեղեղեգիգիգիգիծը. ծը. ծը. ծը. ,,,,Կրթէ մաԿրթէ մաԿրթէ մաԿրթէ մանունունունուկը իր ճամկը իր ճամկը իր ճամկը իր ճամբան սկսած բան սկսած բան սկսած բան սկսած 
ատեատեատեատենը, որնը, որնը, որնը, որպէսպէսպէսպէսզի իր ծեզի իր ծեզի իր ծեզի իր ծերուրուրուրութեան ատեն ալ չխոթեան ատեն ալ չխոթեան ատեն ալ չխոթեան ատեն ալ չխոտոտոտոտորի անրի անրի անրի անկէկէկէկէ» » » » (Առ 22.6)(Առ 22.6)(Առ 22.6)(Առ 22.6)::::    

Բայց ի՞Բայց ի՞Բայց ի՞Բայց ի՞նչ ձենչ ձենչ ձենչ ձեւով կրթելւով կրթելւով կրթելւով կրթել::::    ԻրաԻրաԻրաԻրաւամբ, ծնողւամբ, ծնողւամբ, ծնողւամբ, ծնողներ յաներ յաներ յաներ յաճախ շուաճախ շուաճախ շուաճախ շուարուրուրուրումի կը մի կը մի կը մի կը 
մատնմատնմատնմատնուին թէ իուին թէ իուին թէ իուին թէ ի´́́́նչ ձենչ ձենչ ձենչ ձեւով վարւով վարւով վարւով վարուին իրենց զաուին իրենց զաուին իրենց զաուին իրենց զաւակւակւակւակնենենեներուն հետրուն հետրուն հետրուն հետ::::    Ի՞նչ ձեԻ՞նչ ձեԻ՞նչ ձեԻ՞նչ ձե----
ւով կաւով կաւով կաւով կարերերերելի է դաստլի է դաստլի է դաստլի է դաստիիիիաաաարարարարակել զակել զակել զակել զանոնքնոնքնոնքնոնք::::    
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ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչին պաչին պաչին պաչին պատաստաստաստասխանն է.խանն է.խանն է.խանն է.----    ՀնաՀնաՀնաՀնազանզանզանզանդուդուդուդութեան մէջ, Ասթեան մէջ, Ասթեան մէջ, Ասթեան մէջ, Աս----
տուտուտուտուծոյ գիծոյ գիծոյ գիծոյ գիտուտուտուտութեամբ եւ իմասթեամբ եւ իմասթեամբ եւ իմասթեամբ եւ իմաստուտուտուտութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

ՄարդՄարդՄարդՄարդկակակակային առողջ ընյին առողջ ընյին առողջ ընյին առողջ ընտատատատանինինինիքի եւ ընքի եւ ընքի եւ ընքի եւ ընկեկեկեկերուրուրուրութեան հիմն է այս տիթեան հիմն է այս տիթեան հիմն է այս տիթեան հիմն է այս տիպի պի պի պի 
դաստդաստդաստդաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութիւնը, հիթիւնը, հիթիւնը, հիթիւնը, հիմնմնմնմնուած սիուած սիուած սիուած սիրոյ եւ յարրոյ եւ յարրոյ եւ յարրոյ եւ յարգանգանգանգանքի սկզքի սկզքի սկզքի սկզբունբունբունբունքին վրայքին վրայքին վրայքին վրայ::::    
Հոն ուր չկայ յարՀոն ուր չկայ յարՀոն ուր չկայ յարՀոն ուր չկայ յարգանք, չկայ հնագանք, չկայ հնագանք, չկայ հնագանք, չկայ հնազանզանզանզանդուդուդուդութիւն. եւ հաթիւն. եւ հաթիւն. եւ հաթիւն. եւ հակակակակադարդարդարդարձաձաձաձաբար, բար, բար, բար, 
հոն ուր հնահոն ուր հնահոն ուր հնահոն ուր հնազանզանզանզանդուդուդուդութեան բաթեան բաթեան բաթեան բացացացացակակակակայույույույութիւթիւթիւթիւնը կը տեսնը կը տեսնը կը տեսնը կը տեսնենք, աննենք, աննենք, աննենք, անպայպայպայպայմամամամա----
նօնօնօնօրէն բարէն բարէն բարէն բացացացացակայ է յարկայ է յարկայ է յարկայ է յարգանգանգանգանքըքըքըքը::::    

ԻնԻնԻնԻնչո՞ւ կաչո՞ւ կաչո՞ւ կաչո՞ւ կարերերերեւոր են յարւոր են յարւոր են յարւոր են յարգանքն ու հնագանքն ու հնագանքն ու հնագանքն ու հնազանզանզանզանդուդուդուդութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    
ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ բնուտեւ բնուտեւ բնուտեւ բնութեան աստթեան աստթեան աստթեան աստուաուաուաուածածածածահասհասհասհաստատ տիտատ տիտատ տիտատ տիեեեեզեզեզեզերարարարական օրէնքն կան օրէնքն կան օրէնքն կան օրէնքն 

է կարէ կարէ կարէ կարգը, կարգը, կարգը, կարգը, կարգագագագաւուուուորուրուրուրութիւնը, որ կը հիմնթիւնը, որ կը հիմնթիւնը, որ կը հիմնթիւնը, որ կը հիմնուի ձգոուի ձգոուի ձգոուի ձգողուղուղուղութեան անթեան անթեան անթեան անշեղ շեղ շեղ շեղ 
սկզբունսկզբունսկզբունսկզբունքի մը վրաքի մը վրաքի մը վրաքի մը վրայյյյ::::    Իսկ ձգոԻսկ ձգոԻսկ ձգոԻսկ ձգողուղուղուղութիւն կը նշաթիւն կը նշաթիւն կը նշաթիւն կը նշանանանանակէ փոկէ փոկէ փոկէ փոխախախախադարձ կապ, դարձ կապ, դարձ կապ, դարձ կապ, 
փոփոփոփոխախախախադարձ կադարձ կադարձ կադարձ կախումխումխումխում::::    ՎերՎերՎերՎերցուցուցուցուցէք այդ ձգոցէք այդ ձգոցէք այդ ձգոցէք այդ ձգողաղաղաղական ոյկան ոյկան ոյկան ոյժը կամ սկզբունժը կամ սկզբունժը կամ սկզբունժը կամ սկզբունքը, քը, քը, քը, 
եւ կը կորսեւ կը կորսեւ կը կորսեւ կը կորսուի կարուի կարուի կարուի կարգագագագաւուուուորուրուրուրութիւնը. տիթիւնը. տիթիւնը. տիթիւնը. տիեեեեզերզերզերզերքը կը դառքը կը դառքը կը դառքը կը դառնայ քանայ քանայ քանայ քաոսոսոսոս::::    

Նոյն սկզբունՆոյն սկզբունՆոյն սկզբունՆոյն սկզբունքը կը ղեքը կը ղեքը կը ղեքը կը ղեկակակակավավավավարէ մարդրէ մարդրէ մարդրէ մարդկակակակային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքըքըքըքը::::    Հոն ալ նոյն Հոն ալ նոյն Հոն ալ նոյն Հոն ալ նոյն 
ձգոձգոձգոձգողաղաղաղակկկկան բնաան բնաան բնաան բնատուր օրէնտուր օրէնտուր օրէնտուր օրէնքը կայ, որ կը ղեքը կայ, որ կը ղեքը կայ, որ կը ղեքը կայ, որ կը ղեկակակակավավավավարէ եւ կը կարրէ եւ կը կարրէ եւ կը կարրէ եւ կը կարգագագագաւուուուորէ րէ րէ րէ 
մարդմարդմարդմարդկակակակային մեր կեանյին մեր կեանյին մեր կեանյին մեր կեանքը եւ փոխքը եւ փոխքը եւ փոխքը եւ փոխ----յայայայարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը::::    Այդ սկզբունԱյդ սկզբունԱյդ սկզբունԱյդ սկզբունքը քը քը քը 
սէրն էսէրն էսէրն էսէրն է::::    ՎերՎերՎերՎերցուցուցուցուցէք սէցէք սէցէք սէցէք սէրը զարը զարը զարը զաւակւակւակւակնենենեներուն մէրուն մէրուն մէրուն մէջէն, եւ այջէն, եւ այջէն, եւ այջէն, եւ այլեւս ոչինչ կը մղէ լեւս ոչինչ կը մղէ լեւս ոչինչ կը մղէ լեւս ոչինչ կը մղէ 
զազազազանոնք խնանոնք խնանոնք խնանոնք խնամեմեմեմելու եւ աճեցլու եւ աճեցլու եւ աճեցլու եւ աճեցնենենենելու իրենց լու իրենց լու իրենց լու իրենց ,,,,պտուպտուպտուպտուղըղըղըղը»»»»::::    ՎերՎերՎերՎերցուցուցուցուցէք սէցէք սէցէք սէցէք սէրը զարը զարը զարը զա----
ւակւակւակւակնենենեներուն մէրուն մէրուն մէրուն մէջէն, եւ այջէն, եւ այջէն, եւ այջէն, եւ այնունունունուհեհեհեհետեւ ոչինչ կը կատեւ ոչինչ կը կատեւ ոչինչ կը կատեւ ոչինչ կը կապէ զապէ զապէ զապէ զանոնք ծնողնոնք ծնողնոնք ծնողնոնք ծնողնենենեներուն, րուն, րուն, րուն, 
ընընընընտատատատանինինինիքինքինքինքին::::    ՎերՎերՎերՎերցուցուցուցուցէք սէցէք սէցէք սէցէք սէրը երիրը երիրը երիրը երիտատատատասարսարսարսարդին մէդին մէդին մէդին մէջէն, եւ ոջէն, եւ ոջէն, եւ ոջէն, եւ ո´́́́չ մէկ բան կը չ մէկ բան կը չ մէկ բան կը չ մէկ բան կը 
մնայ որ զինք շամնայ որ զինք շամնայ որ զինք շամնայ որ զինք շահագրգհագրգհագրգհագրգռէ եւ կառէ եւ կառէ եւ կառէ եւ կապէ ուպէ ուպէ ուպէ ուրիրիրիրիշին, իր նմաշին, իր նմաշին, իր նմաշին, իր նմանին, ըննին, ըննին, ըննին, ընկեկեկեկերուրուրուրու----
թեան, ազթեան, ազթեան, ազթեան, ազգուգուգուգութեան, պթեան, պթեան, պթեան, պեեեետուտուտուտութեան, հայթեան, հայթեան, հայթեան, հայրերերերենինինինիքինքինքինքին::::    Ոչ մէկ կապ եւ հեՈչ մէկ կապ եւ հեՈչ մէկ կապ եւ հեՈչ մէկ կապ եւ հետետետետեւաւաւաւա----
բար ոչ մէկ պաբար ոչ մէկ պաբար ոչ մէկ պաբար ոչ մէկ պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’ուուուունենենենենայ կեաննայ կեաննայ կեաննայ կեանքին, մարքին, մարքին, մարքին, մարդուն եւ դուն եւ դուն եւ դուն եւ 
գորգորգորգործին հանծին հանծին հանծին հանդէպ, ոչ մէկ զոդէպ, ոչ մէկ զոդէպ, ոչ մէկ զոդէպ, ոչ մէկ զոհոհոհոհողուղուղուղութեան գաթեան գաթեան գաթեան գաղաղաղաղափափափափարի տեղ կը մնայ ոերի տեղ կը մնայ ոերի տեղ կը մնայ ոերի տեղ կը մնայ ոեւէ ւէ ւէ ւէ 
բաբաբաբանի հաննի հաննի հաննի հանդէպդէպդէպդէպ::::    Կը մնայ պաԿը մնայ պաԿը մնայ պաԿը մնայ պարապ, կը մնայ քարապ, կը մնայ քարապ, կը մնայ քարապ, կը մնայ քաոս, եւ ընդոս, եւ ընդոս, եւ ընդոս, եւ ընդհահահահակակակակառառառառակը, կըկը, կըկը, կըկը, կը    
դառդառդառդառնայ ինքնայ ինքնայ ինքնայ ինքնանանանակեդկեդկեդկեդրոն եւ այրոն եւ այրոն եւ այրոն եւ այլալալալակորկորկորկործան այծան այծան այծան այլանլանլանլանդադադադակուկուկուկութիւն մը, հրէշթիւն մը, հրէշթիւն մը, հրէշթիւն մը, հրէշ::::    

ՍէՍէՍէՍէրը բարը բարը բարը բանանանանալին է մարդլին է մարդլին է մարդլին է մարդկակակակային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքին, եւ սիքին, եւ սիքին, եւ սիքին, եւ սիրոյ հիմրոյ հիմրոյ հիմրոյ հիմնանանանական արկան արկան արկան ար----
տատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնն է յարթիւնն է յարթիւնն է յարթիւնն է յարգանգանգանգանքըքըքըքը::::    ՍիՍիՍիՍիրող մարրող մարրող մարրող մարդը արդը արդը արդը արժէք մը կը տեսժէք մը կը տեսժէք մը կը տեսժէք մը կը տեսնէ իր նէ իր նէ իր նէ իր 
սիսիսիսիրած անրած անրած անրած անձին կամ առարձին կամ առարձին կամ առարձին կամ առարկակակակային մէջ եւ բնային մէջ եւ բնային մէջ եւ բնային մէջ եւ բնակակակականանանանաբար կը բար կը բար կը բար կը յարյարյարյարգէ զայն, գէ զայն, գէ զայն, գէ զայն, 
եւ անոր ընդեւ անոր ընդեւ անոր ընդեւ անոր ընդմէմէմէմէջէն ինքջէն ինքջէն ինքջէն ինքզինք յարզինք յարզինք յարզինք յարգած կգած կգած կգած կ’’’’ըլըլըլըլլայլայլայլայ::::    ՍիՍիՍիՍիրող ծնորող ծնորող ծնորող ծնողը կը յարղը կը յարղը կը յարղը կը յարգէ իր գէ իր գէ իր գէ իր 
զազազազաւակւակւակւակնենենեներըրըրըրը::::    ՍիՍիՍիՍիրող զարող զարող զարող զաւաւաւաւակը կը յարկը կը յարկը կը յարկը կը յարգէ իր ծնողգէ իր ծնողգէ իր ծնողգէ իր ծնողնենենեներըրըրըրը::::    ՍիՍիՍիՍիրող ամուրող ամուրող ամուրող ամուսիսիսիսինը նը նը նը 
կը յարկը յարկը յարկը յարգէ իր կոգէ իր կոգէ իր կոգէ իր կողաղաղաղակիկիկիկիցըցըցըցը::::    ՍիՍիՍիՍիրող ազրող ազրող ազրող ազգագագագասէսէսէսէրը կը յարրը կը յարրը կը յարրը կը յարգէ իր ազգէ իր ազգէ իր ազգէ իր ազգագագագակիկիկիկիցըցըցըցը::::    Եւ, Եւ, Եւ, Եւ, 
բնաբնաբնաբնակակակականանանանաբար, այս յարբար, այս յարբար, այս յարբար, այս յարգանգանգանգանքը կը թարգքը կը թարգքը կը թարգքը կը թարգմանմանմանմանուի նաուի նաուի նաուի նաեւ գործեւ գործեւ գործեւ գործնանանանակակակականօնօնօնօրէն, րէն, րէն, րէն, 
որուն առաորուն առաորուն առաորուն առաջին արջին արջին արջին արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնը հըթիւնը հըթիւնը հըթիւնը հը----նանանանազանզանզանզանդուդուդուդութիւնն էթիւնն էթիւնն էթիւնն է::::    

Հոս է որ, ահա, կաՀոս է որ, ահա, կաՀոս է որ, ահա, կաՀոս է որ, ահա, կարերերերեւուուուորուրուրուրութիւն կը ստաթիւն կը ստաթիւն կը ստաթիւն կը ստանայ սինայ սինայ սինայ սիրոյ, յարրոյ, յարրոյ, յարրոյ, յարգանգանգանգանքի եւ քի եւ քի եւ քի եւ 
հնահնահնահնազանզանզանզանդուդուդուդութեան դաստթեան դաստթեան դաստթեան դաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Ինչ որ բնաԻնչ որ բնաԻնչ որ բնաԻնչ որ բնածին կերծին կերծին կերծին կերպով մարպով մարպով մարպով մար----
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դուն մէջ կայ որդուն մէջ կայ որդուն մէջ կայ որդուն մէջ կայ որպպպպէս անէս անէս անէս անգիգիգիգիտատատատակից մղում, պէտք է գիկից մղում, պէտք է գիկից մղում, պէտք է գիկից մղում, պէտք է գիտակտակտակտակցուցուցուցութեան բեթեան բեթեան բեթեան բե----
րել. ինչ որ կայ որրել. ինչ որ կայ որրել. ինչ որ կայ որրել. ինչ որ կայ որպէս սերմպէս սերմպէս սերմպէս սերմնանանանահահահահատիկ, պէտք է աճեցտիկ, պէտք է աճեցտիկ, պէտք է աճեցտիկ, պէտք է աճեցնել եւ հանել եւ հանել եւ հանել եւ հասունցսունցսունցսունց----
նել, որնել, որնել, որնել, որպէսպէսպէսպէսզի դառզի դառզի դառզի դառնայ ամնայ ամնայ ամնայ ամբողբողբողբողջաջաջաջական, լիկան, լիկան, լիկան, լիարարարարժէքժէքժէքժէք::::    ԱյԱյԱյԱյլալալալապէս տարպէս տարպէս տարպէս տարբեր եւ բեր եւ բեր եւ բեր եւ 
վնավնավնավնասասասասաբեր տունբեր տունբեր տունբեր տունկեր արկեր արկեր արկեր արմատ կը նեմատ կը նեմատ կը նեմատ կը նետեն, ճիշդ ինչտեն, ճիշդ ինչտեն, ճիշդ ինչտեն, ճիշդ ինչպէս խոպէս խոպէս խոպէս խոպան թողպան թողպան թողպան թողուած ուած ուած ուած 
հոհոհոհողին վրայ փուշ ու տաղին վրայ փուշ ու տաղին վրայ փուշ ու տաղին վրայ փուշ ու տատասկ կը բուստասկ կը բուստասկ կը բուստասկ կը բուսնիննիննիննին::::    Այս իմասԱյս իմասԱյս իմասԱյս իմաստով է որ Առատով է որ Առատով է որ Առատով է որ Առա----
կաց Գիրկաց Գիրկաց Գիրկաց Գիրքը կքը կքը կքը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ՄաՄաՄաՄանունունունուկին սրտին մէջ յիկին սրտին մէջ յիկին սրտին մէջ յիկին սրտին մէջ յիմամամամարուրուրուրութիւն կայ նստած, թիւն կայ նստած, թիւն կայ նստած, թիւն կայ նստած, 
զոր խրազոր խրազոր խրազոր խրատի գատի գատի գատի գաւաւաւաւազազազազանը միայն կը հենը միայն կը հենը միայն կը հենը միայն կը հեռացռացռացռացնէ աննէ աննէ աննէ անկէկէկէկէ» (22.15)» (22.15)» (22.15)» (22.15)::::    

Ըսենք անԸսենք անԸսենք անԸսենք անմիմիմիմիջաջաջաջապէս, որ յիշպէս, որ յիշպէս, որ յիշպէս, որ յիշուած ուած ուած ուած ,,,,խրախրախրախրատիչ գատիչ գատիչ գատիչ գաւաւաւաւազանզանզանզան» » » » բաբաբաբացատցատցատցատրուրուրուրու----
թիւնը չի թիւնը չի թիւնը չի թիւնը չի նշանշանշանշանանանանակեր պարկեր պարկեր պարկեր պարզազազազապէս ծեծ կամ ծանր նիւպէս ծեծ կամ ծանր նիւպէս ծեծ կամ ծանր նիւպէս ծեծ կամ ծանր նիւթաթաթաթական պական պական պական պատիժ, տիժ, տիժ, տիժ, 
այլ՝ յորայլ՝ յորայլ՝ յորայլ՝ յորդոր, յանդոր, յանդոր, յանդոր, յանդիդիդիդիմամամամանունունունութիւն, ուղթիւն, ուղթիւն, ուղթիւն, ուղղիչ միղիչ միղիչ միղիչ միջոցջոցջոցջոցներ եւ ի հարներ եւ ի հարներ եւ ի հարներ եւ ի հարկին՝ նակին՝ նակին՝ նակին՝ նաեւ ֆիեւ ֆիեւ ֆիեւ ֆի----
զիզիզիզիքաքաքաքական պական պական պական պատիժտիժտիժտիժ::::    ԿաԿաԿաԿարերերերեւոր է գիտւոր է գիտւոր է գիտւոր է գիտնալ, որ չկայ մէկ տենալ, որ չկայ մէկ տենալ, որ չկայ մէկ տենալ, որ չկայ մէկ տեսասասասակի մանկի մանկի մանկի մանկակակակա----
վարվարվարվարժուժուժուժութիւն, եւ մանթիւն, եւ մանթիւն, եւ մանթիւն, եւ մանկակակակավարվարվարվարժաժաժաժական ոեկան ոեկան ոեկան ոեւէ սկզբունք կոււէ սկզբունք կոււէ սկզբունք կոււէ սկզբունք կուրօրօրօրօրէրէրէրէն եւ մեն եւ մեն եւ մեն եւ մեքեքեքեքե----
նանանանակակակականօնօնօնօրէն կարէն կարէն կարէն կարերերերելի չէ պատլի չէ պատլի չէ պատլի չէ պատշաշաշաշաճեցճեցճեցճեցնել բոնել բոնել բոնել բոլոր մալոր մալոր մալոր մանուկնուկնուկնուկնենենեներուն նոյն ձերուն նոյն ձերուն նոյն ձերուն նոյն ձեւովւովւովւով::::    
Ինչ որ շատ արԻնչ որ շատ արԻնչ որ շատ արԻնչ որ շատ արդիւդիւդիւդիւնանանանալից կրնայ ըլլից կրնայ ըլլից կրնայ ըլլից կրնայ ըլլալ մէլալ մէլալ մէլալ մէկուն պակուն պակուն պակուն պարարարարագագագագային, ամեյին, ամեյին, ամեյին, ամենենենենեւին ւին ւին ւին 
ապարապարապարապարդիւն կրնայ ըլդիւն կրնայ ըլդիւն կրնայ ըլդիւն կրնայ ըլլալ ուլալ ուլալ ուլալ ուրիրիրիրիշի մը պաշի մը պաշի մը պաշի մը պարարարարագագագագայինյինյինյին::::    ՍկզբունՍկզբունՍկզբունՍկզբունքը, սաքը, սաքը, սաքը, սակայն, կայն, կայն, կայն, 
կը մնայ նոյկը մնայ նոյկը մնայ նոյկը մնայ նոյնը նը նը նը ----    սրբագսրբագսրբագսրբագրել երել երել երել եւ ուղւ ուղւ ուղւ ուղղելղելղելղել::::    

ՀնաՀնաՀնաՀնազանզանզանզանդուդուդուդութեան կրթելթեան կրթելթեան կրթելթեան կրթել::::    ՀնաՀնաՀնաՀնազանզանզանզանդուդուդուդութեան. բայց որո՞ւթեան. բայց որո՞ւթեան. բայց որո՞ւթեան. բայց որո՞ւ::::    
ԿաԿաԿաԿարերերերեւոր չորս յաւոր չորս յաւոր չորս յաւոր չորս յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւններ կան, զորս պէտք է նկաներ կան, զորս պէտք է նկաներ կան, զորս պէտք է նկաներ կան, զորս պէտք է նկատի առտի առտի առտի առ----

նելնելնելնել::::    
    
ԱռաԱռաԱռաԱռաջիջիջիջինը ԱՍՏնը ԱՍՏնը ԱՍՏնը ԱՍՏՈՒԱԾ ԵՒ ՄԱՐԴ յաՈՒԱԾ ԵՒ ՄԱՐԴ յաՈՒԱԾ ԵՒ ՄԱՐԴ յաՈՒԱԾ ԵՒ ՄԱՐԴ յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութիւնն է, ուր մարթիւնն է, ուր մարթիւնն է, ուր մարթիւնն է, ուր մարդը դը դը դը 

((((դաստդաստդաստդաստիիիիաաաարարարարակուող մակուող մակուող մակուող մանունունունուկը, պակը, պակը, պակը, պատատատատանին) պէտք է սորնին) պէտք է սորնին) պէտք է սորնին) պէտք է սորվի սիվի սիվի սիվի սիրելրելրելրել    ու յարու յարու յարու յար----
գել զԱստգել զԱստգել զԱստգել զԱստուած եւ հնաուած եւ հնաուած եւ հնաուած եւ հնազանզանզանզանդիլ անորդիլ անորդիլ անորդիլ անոր::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ հանծոյ հանծոյ հանծոյ հանդէպ այս յարդէպ այս յարդէպ այս յարդէպ այս յարգանգանգանգանքի քի քի քի 
եւ հնաեւ հնաեւ հնաեւ հնազանզանզանզանդուդուդուդութեան կեցթեան կեցթեան կեցթեան կեցուածուածուածուածքը Աստքը Աստքը Աստքը Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչին մէջ յաչին մէջ յաչին մէջ յաչին մէջ յաճախ բաճախ բաճախ բաճախ բանանանանա----
ձեւձեւձեւձեւուած է կամ կոչուած է կամ կոչուած է կամ կոչուած է կամ կոչուած ուած ուած ուած ,,,,ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ վախծոյ վախծոյ վախծոյ վախ» » » » կամ կամ կամ կամ ,,,,աստաստաստաստուաուաուաուածածածածավավավավախուխուխուխու----
թիւնթիւնթիւնթիւն», », », », որ հաոր հաոր հաոր համարմարմարմարուած է եւ կը մնայ ըլուած է եւ կը մնայ ըլուած է եւ կը մնայ ըլուած է եւ կը մնայ ըլլալ ամէնլալ ամէնլալ ամէնլալ ամէն    ճշմաճշմաճշմաճշմարիտ դաստրիտ դաստրիտ դաստրիտ դաստիիիիաաաարարարարա----
կուկուկուկութեան սկիզթեան սկիզթեան սկիզթեան սկիզբըբըբըբը::::    ,,,,ԻմասԻմասԻմասԻմաստուտուտուտութեան սկիզթեան սկիզթեան սկիզթեան սկիզբը Տիբը Տիբը Տիբը Տիրոջ վախն էրոջ վախն էրոջ վախն էրոջ վախն է» » » » կը կարկը կարկը կարկը կարդանք դանք դանք դանք 
քաքաքաքանիցս Առանիցս Առանիցս Առանիցս Առակաց Գիրկաց Գիրկաց Գիրկաց Գիրքին մէջ (1.7)քին մէջ (1.7)քին մէջ (1.7)քին մէջ (1.7)::::    Այդ աստԱյդ աստԱյդ աստԱյդ աստուաուաուաուածածածածավավավավախուխուխուխութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
իմասիմասիմասիմաստուտուտուտութեան խրաթեան խրաթեան խրաթեան խրատը եւ առաջտը եւ առաջտը եւ առաջտը եւ առաջնորնորնորնորդուդուդուդութիւնը ընթիւնը ընթիւնը ընթիւնը ընդուդուդուդունիլն է (15.33) եւ նիլն է (15.33) եւ նիլն է (15.33) եւ նիլն է (15.33) եւ 
չաչաչաչարիրիրիրիքէն խորքէն խորքէն խորքէն խորշիշիշիշիլը, զայն ատելը, զայն ատելը, զայն ատելը, զայն ատելը (8լը (8լը (8լը (8. 13), . 13), . 13), . 13), ինչ որ Ասինչ որ Ասինչ որ Ասինչ որ Աստուտուտուտուծոյ հնածոյ հնածոյ հնածոյ հնազանզանզանզանդուդուդուդու----
թիւնը յանձն առթիւնը յանձն առթիւնը յանձն առթիւնը յանձն առնոնոնոնողին հաղին հաղին հաղին համար արմար արմար արմար արդէն կը դառդէն կը դառդէն կը դառդէն կը դառնայ կեաննայ կեաննայ կեաննայ կեանքի կողմքի կողմքի կողմքի կողմնանանանացոյց, ցոյց, ցոյց, ցոյց, 
ուուուուղիղ արեղիղ արեղիղ արեղիղ արեւեւեւեւելումլումլումլում::::    

Բայց կայ շատ աւեԲայց կայ շատ աւեԲայց կայ շատ աւեԲայց կայ շատ աւելի կալի կալի կալի կարերերերեւոր բան մը, քան միայն իմասւոր բան մը, քան միայն իմասւոր բան մը, քան միայն իմասւոր բան մը, քան միայն իմաստուտուտուտութիւն թիւն թիւն թիւն 
շաշաշաշահիհիհիհիլը եւ բալը եւ բալը եւ բալը եւ բարի կեանք մը վարի կեանք մը վարի կեանք մը վարի կեանք մը վարերերերելըլըլըլը::::    Բան մը՝ որ թէԲան մը՝ որ թէԲան մը՝ որ թէԲան մը՝ որ թէ´́́́    կը բակը բակը բակը բացատցատցատցատրէ եւ րէ եւ րէ եւ րէ եւ թէ թէ թէ թէ 
կկկկ’’’’իմասիմասիմասիմաստատատատաւուուուորէ այդրէ այդրէ այդրէ այդպիպիպիպիսի կեանսի կեանսի կեանսի կեանքի մը նպաքի մը նպաքի մը նպաքի մը նպատատատատակըկըկըկը::::    Եւ ատիԵւ ատիԵւ ատիԵւ ատիկա նոյկա նոյկա նոյկա նոյնինքն նինքն նինքն նինքն 
կեանքն է, լեկեանքն է, լեկեանքն է, լեկեանքն է, լեցուն եւ իրաւ կեանցուն եւ իրաւ կեանցուն եւ իրաւ կեանցուն եւ իրաւ կեանքը այս աշքը այս աշքը այս աշքը այս աշխարխարխարխարհի վրայ, որհի վրայ, որհի վրայ, որհի վրայ, որպէսպէսպէսպէսզի անիզի անիզի անիզի անի----
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կա իր շակա իր շակա իր շակա իր շարուրուրուրունանանանակուկուկուկութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունենենենենայ յանայ յանայ յանայ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքովքովքովքով::::    ՊետՊետՊետՊետրոս րոս րոս րոս 
ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալ կը յայեալ կը յայեալ կը յայեալ կը յայտատատատարարարարարէ. րէ. րէ. րէ. ,,,,Պէտք է ԱսՊէտք է ԱսՊէտք է ԱսՊէտք է Աստուտուտուտուծոյ հնծոյ հնծոյ հնծոյ հնաաաազանզանզանզանդիլ, աւեդիլ, աւեդիլ, աւեդիլ, աւելի քան լի քան լի քան լի քան 
մարմարմարմարդոցդոցդոցդոց» » » » (Գրծ 5.29), որով(Գրծ 5.29), որով(Գրծ 5.29), որով(Գրծ 5.29), որովհեհեհեհետեւ այդ հնատեւ այդ հնատեւ այդ հնատեւ այդ հնազանզանզանզանդուդուդուդութեան կապթեան կապթեան կապթեան կապուած է Ասուած է Ասուած է Ասուած է Աս----
տուտուտուտուծոյ ըրած կեանծոյ ըրած կեանծոյ ըրած կեանծոյ ըրած կեանքի խոսքի խոսքի խոսքի խոստուտուտուտումը, անմը, անմը, անմը, անկէ կակէ կակէ կակէ կախում ուխում ուխում ուխում ունին թէնին թէնին թէնին թէ´́́́    ներներներներկայ եւ կայ եւ կայ եւ կայ եւ 
թէ հանթէ հանթէ հանթէ հանդերձդերձդերձդերձեալ մեր կեանեալ մեր կեանեալ մեր կեանեալ մեր կեանքըքըքըքը::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս յստատոս յստատոս յստատոս յստակօկօկօկօրէն ըսաւ այս մէրէն ըսաւ այս մէրէն ըսաւ այս մէրէն ըսաւ այս մէկը. կը. կը. կը. 
,,,,Ով որ չի հնաՈվ որ չի հնաՈվ որ չի հնաՈվ որ չի հնազանզանզանզանդիր Որդդիր Որդդիր Որդդիր Որդւոյն՝ւոյն՝ւոյն՝ւոյն՝    պիպիպիպիտի չտեստի չտեստի չտեստի չտեսնէ կեաննէ կեաննէ կեաննէ կեանքը, այլ Ասքը, այլ Ասքը, այլ Ասքը, այլ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
բարբարբարբարկուկուկուկութիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիտի գայ անոր վրայտի գայ անոր վրայտի գայ անոր վրայտի գայ անոր վրայ» » » » (Յհ 3.36)(Յհ 3.36)(Յհ 3.36)(Յհ 3.36)::::    Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչու Պօչու Պօչու Պօչու Պօղոս ղոս ղոս ղոս 
ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալ կը գրէ իր աշաեալ կը գրէ իր աշաեալ կը գրէ իր աշաեալ կը գրէ իր աշակերկերկերկերտին՝ Տիտին՝ Տիտին՝ Տիտին՝ Տիմոմոմոմոթէթէթէթէոոոոսի. սի. սի. սի. ,,,,ԻնքԻնքԻնքԻնքզինքդ աստզինքդ աստզինքդ աստզինքդ աստուածուածուածուած----
պաշպաշպաշպաշտուտուտուտութեամբ կրթէ, որովթեամբ կրթէ, որովթեամբ կրթէ, որովթեամբ կրթէ, որովհեհեհեհետեւ մարտեւ մարտեւ մարտեւ մարմիմիմիմինը կրթենը կրթենը կրթենը կրթելը նուազ օգուտ ուլը նուազ օգուտ ուլը նուազ օգուտ ուլը նուազ օգուտ ունի նի նի նի 
հահահահամեմեմեմեմամամամատած աստած աստած աստած աստտտտուածուածուածուածպաշպաշպաշպաշտուտուտուտութեան հետ, որ ամէն բաթեան հետ, որ ամէն բաթեան հետ, որ ամէն բաթեան հետ, որ ամէն բանի օգնի օգնի օգնի օգտատատատակար է կար է կար է կար է 
եւ կեանք կը խոսեւ կեանք կը խոսեւ կեանք կը խոսեւ կեանք կը խոստատատատանայ թէնայ թէնայ թէնայ թէ´́́́    ներներներներկայ եւ թէ հանկայ եւ թէ հանկայ եւ թէ հանկայ եւ թէ հանդերձդերձդերձդերձեալ աշեալ աշեալ աշեալ աշխարխարխարխարհին հին հին հին 
մէջմէջմէջմէջ» » » » (Ա.Տմ 4.7(Ա.Տմ 4.7(Ա.Տմ 4.7(Ա.Տմ 4.7----8)8)8)8)::::    Այս ճշմարԱյս ճշմարԱյս ճշմարԱյս ճշմարտուտուտուտութեան գիթեան գիթեան գիթեան գիտակտակտակտակցող ոեցող ոեցող ոեցող ոեւէ ծնող չի կրնար ւէ ծնող չի կրնար ւէ ծնող չի կրնար ւէ ծնող չի կրնար 
իր զաիր զաիր զաիր զաւաւաւաւակը հեկը հեկը հեկը հեռու պառու պառու պառու պահել Ասհել Ասհել Ասհել Աստուտուտուտուծոյ վածոյ վածոյ վածոյ վախէն եւ զայն չկրթել Ասխէն եւ զայն չկրթել Ասխէն եւ զայն չկրթել Ասխէն եւ զայն չկրթել Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
հհհհնանանանազանզանզանզանդուդուդուդութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    

    
ԵրկԵրկԵրկԵրկրորրորրորրորդը ԾՆՈՂ ԵՒ ԶԱդը ԾՆՈՂ ԵՒ ԶԱդը ԾՆՈՂ ԵՒ ԶԱդը ԾՆՈՂ ԵՒ ԶԱՒԱԿ յաՒԱԿ յաՒԱԿ յաՒԱԿ յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութիւնն է, ուր ոեթիւնն է, ուր ոեթիւնն է, ուր ոեթիւնն է, ուր ոեւէ զաւէ զաւէ զաւէ զաւակ ւակ ւակ ւակ 

պէտք է սորպէտք է սորպէտք է սորպէտք է սորվի սիվի սիվի սիվի սիրել ու յարրել ու յարրել ու յարրել ու յարգել իր ծնողգել իր ծնողգել իր ծնողգել իր ծնողնենենեները եւ հնարը եւ հնարը եւ հնարը եւ հնազանզանզանզանդիլ անոնցդիլ անոնցդիլ անոնցդիլ անոնց::::    
Ծնող մը իր զաւԾնող մը իր զաւԾնող մը իր զաւԾնող մը իր զաւկին հակին հակին հակին համար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներկակակակայայայայացուցուցուցուցիչն է, եւ ոեցիչն է, եւ ոեցիչն է, եւ ոեցիչն է, եւ ոեւէ զաւէ զաւէ զաւէ զա----
ւակ իր ծնողւակ իր ծնողւակ իր ծնողւակ իր ծնողնենենեներուն ընդրուն ընդրուն ընդրուն ընդմէմէմէմէջէնջէնջէնջէն    պիպիպիպիտի ճանչտի ճանչտի ճանչտի ճանչնայ նայ նայ նայ ,,,,ՀայրՀայրՀայրՀայր» » » » ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ պատծոյ պատծոյ պատծոյ պատ----
կեկեկեկերը եւ ճշմարրը եւ ճշմարրը եւ ճշմարրը եւ ճշմարտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Հարկ կա՞յ ըսեՀարկ կա՞յ ըսեՀարկ կա՞յ ըսեՀարկ կա՞յ ըսելու, թէ ասիլու, թէ ասիլու, թէ ասիլու, թէ ասիկա կակա կակա կակա կախում ուխում ուխում ուխում ունի նի նի նի 
ծնողծնողծնողծնողնենենեներու զգարու զգարու զգարու զգացած պացած պացած պացած պատաստաստաստասխախախախանանանանատուուտուուտուուտուութեթեթեթենէն եւ իրենց զանէն եւ իրենց զանէն եւ իրենց զանէն եւ իրենց զաւակւակւակւակնենենեներուն րուն րուն րուն 
ջամջամջամջամբած դաստբած դաստբած դաստբած դաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութեթեթեթենէննէննէննէն::::    

ԱստԱստԱստԱստուած սիուած սիուած սիուած սիրոյ եւ քաղցրոյ եւ քաղցրոյ եւ քաղցրոյ եւ քաղցրուրուրուրութեան Աստթեան Աստթեան Աստթեան Աստուածն է, բուածն է, բուածն է, բուածն է, բայց միայց միայց միայց միաաաաժաժաժաժամամամամա----
նակ արնակ արնակ արնակ արդադադադարուրուրուրութեան եւ ուղթեան եւ ուղթեան եւ ուղթեան եւ ուղղուղուղուղութեան Աստթեան Աստթեան Աստթեան Աստուաուաուաուածըծըծըծը::::    ԾնողԾնողԾնողԾնողներ նոյններ նոյններ նոյններ նոյնպէս սիպէս սիպէս սիպէս սի----
րոյ եւ քաղցրոյ եւ քաղցրոյ եւ քաղցրոյ եւ քաղցրուրուրուրութեան տիթեան տիթեան տիթեան տիպարպարպարպարներ պէտք է ըլներ պէտք է ըլներ պէտք է ըլներ պէտք է ըլլան, բայց միլան, բայց միլան, բայց միլան, բայց միաաաաժաժաժաժամամամամանակ նակ նակ նակ 
պէտք է գիտպէտք է գիտպէտք է գիտպէտք է գիտնան թէ առանց խստունան թէ առանց խստունան թէ առանց խստունան թէ առանց խստութեան եւ յանթեան եւ յանթեան եւ յանթեան եւ յանդիդիդիդիմամամամանունունունութեան չեն թեան չեն թեան չեն թեան չեն 
կրնար իրենց զակրնար իրենց զակրնար իրենց զակրնար իրենց զաւակւակւակւակնենենեները ուղրը ուղրը ուղրը ուղղուղուղուղութեան մէջ պաթեան մէջ պաթեան մէջ պաթեան մէջ պահելհելհելհել::::    ՔաղցՔաղցՔաղցՔաղցրուրուրուրութիւն եւ թիւն եւ թիւն եւ թիւն եւ 
սէր չեն նշասէր չեն նշասէր չեն նշասէր չեն նշանանանանակեր թուկեր թուկեր թուկեր թուլուլուլուլութիւն, աչք գոթիւն, աչք գոթիւն, աչք գոթիւն, աչք գոցել թեցել թեցել թեցել թերարարարացումցումցումցումնենենեներուն, տերուն, տերուն, տերուն, տեղի տալ ղի տալ ղի տալ ղի տալ 
լալալալացին եւ պոռչցին եւ պոռչցին եւ պոռչցին եւ պոռչտուտուտուտուքին առքին առքին առքին առջեւջեւջեւջեւ::::    ԹէԹէԹէԹէ´́́́    քաղցքաղցքաղցքաղցրուրուրուրութիւնը եւ թէ խսթիւնը եւ թէ խսթիւնը եւ թէ խսթիւնը եւ թէ խստուտուտուտութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
իրենց տեիրենց տեիրենց տեիրենց տեղը պէտք է ուղը պէտք է ուղը պէտք է ուղը պէտք է ունենենենենաննաննաննան::::    Առանց քաղցԱռանց քաղցԱռանց քաղցԱռանց քաղցրուրուրուրութեան խստութեան խստութեան խստութեան խստութիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը թիւնը կը 
դառդառդառդառնայ բռնանայ բռնանայ բռնանայ բռնատիտիտիտիրուրուրուրութիւն, թիւն, թիւն, թիւն, եւ դառեւ դառեւ դառեւ դառնունունունութիւնթիւնթիւնթիւններ կը ձգէ մաներ կը ձգէ մաներ կը ձգէ մաներ կը ձգէ մանուկ հոնուկ հոնուկ հոնուկ հոգիգիգիգինենենենե----
րուն վրայրուն վրայրուն վրայրուն վրայ::::    Բայց նոյնԲայց նոյնԲայց նոյնԲայց նոյնքան եւ աւեքան եւ աւեքան եւ աւեքան եւ աւելի վտանլի վտանլի վտանլի վտանգագագագաւոր է առանց խստոււոր է առանց խստոււոր է առանց խստոււոր է առանց խստութեան թեան թեան թեան 
քաղցքաղցքաղցքաղցրուրուրուրութիւնը, որ կը շփացթիւնը, որ կը շփացթիւնը, որ կը շփացթիւնը, որ կը շփացնէ ու կնէ ու կնէ ու կնէ ու կ’’’’այայայայլալալալասեսեսեսերէ, կը փճացրէ, կը փճացրէ, կը փճացրէ, կը փճացնէ ու կը կորնէ ու կը կորնէ ու կը կորնէ ու կը կործածածածա----
նէ տղուն ապանէ տղուն ապանէ տղուն ապանէ տղուն ապագանգանգանգան::::    ԴաԴաԴաԴարարարարաւոր փորւոր փորւոր փորւոր փորձաձաձաձառուռուռուռութիւնը շատ լաւ կը սահթիւնը շատ լաւ կը սահթիւնը շատ լաւ կը սահթիւնը շատ լաւ կը սահմամամամանէ նէ նէ նէ 
այս ճշմաայս ճշմաայս ճշմաայս ճշմարրրրտուտուտուտութիւնը. թիւնը. թիւնը. թիւնը. ,,,,ԳաԳաԳաԳաւաւաւաւազազազազանին խնանին խնանին խնանին խնայոյոյոյողը իր որղը իր որղը իր որղը իր որդին կդին կդին կդին կ’’’’ատէատէատէատէ::::    Իր որԻր որԻր որԻր որ----
դին սիդին սիդին սիդին սիրորորորողը կաղը կաղը կաղը կանունունունուխէն կը խրախէն կը խրախէն կը խրախէն կը խրատէ զայնտէ զայնտէ զայնտէ զայն» » » » (Առ 13.24)(Առ 13.24)(Առ 13.24)(Առ 13.24)::::    ,,,,ԳաԳաԳաԳաւաւաւաւազանն ու զանն ու զանն ու զանն ու 
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յանյանյանյանդիդիդիդիմամամամանունունունութիւնը իմասթիւնը իմասթիւնը իմասթիւնը իմաստուտուտուտութիւն կու տան. բայց իր կամթիւն կու տան. բայց իր կամթիւն կու տան. բայց իր կամթիւն կու տան. բայց իր կամքին ձգուած քին ձգուած քին ձգուած քին ձգուած 
տղան իր մայտղան իր մայտղան իր մայտղան իր մայրը կրը կրը կրը կ’’’’ամչցամչցամչցամչցնէնէնէնէ» » » » (Առ 29.15)(Առ 29.15)(Առ 29.15)(Առ 29.15)::::    

Շատ մը ծնողՇատ մը ծնողՇատ մը ծնողՇատ մը ծնողներ այս բաներ այս բաներ այս բաներ այս բանենենեները գիտրը գիտրը գիտրը գիտնանանանալով հանլով հանլով հանլով հանդերձ չեն ուդերձ չեն ուդերձ չեն ուդերձ չեն ուզեր զեր զեր զեր 
իրենց զաիրենց զաիրենց զաիրենց զաւաւաւաւակը ցաւցկը ցաւցկը ցաւցկը ցաւցնել, վախնել, վախնել, վախնել, վախնանանանալով որ պալով որ պալով որ պալով որ պատիժն ու խստուտիժն ու խստուտիժն ու խստուտիժն ու խստութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
կրնան իրենց զակրնան իրենց զակրնան իրենց զակրնան իրենց զաւաւաւաւակը իրենցկը իրենցկը իրենցկը իրենցմէ հեմէ հեմէ հեմէ հեռացռացռացռացնել կամ պանել կամ պանել կամ պանել կամ պաղեցղեցղեցղեցնելնելնելնել::::    ՄինչՄինչՄինչՄինչդեռ դեռ դեռ դեռ 
հահահահակակակակառակն է ճշմառակն է ճշմառակն է ճշմառակն է ճշմարիրիրիրիտը. այտը. այտը. այտը. այսինքն՝ զասինքն՝ զասինքն՝ զասինքն՝ զաւակւակւակւակներ աւեներ աւեներ աւեներ աւելի մեծ յարլի մեծ յարլի մեծ յարլի մեծ յարգանգանգանգանքով քով քով քով 
ու երախու երախու երախու երախտատատատագիգիգիգիտուտուտուտութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ կը կապկը կապկը կապկը կապուին իրենց ծնողուին իրենց ծնողուին իրենց ծնողուին իրենց ծնողնենենեներուն, երբ կը րուն, երբ կը րուն, երբ կը րուն, երբ կը 
զգան (կը զգացզգան (կը զգացզգան (կը զգացզգան (կը զգացուի իրենց) թէ արուի իրենց) թէ արուի իրենց) թէ արուի իրենց) թէ արդար է իրենց տրուած պադար է իրենց տրուած պադար է իրենց տրուած պադար է իրենց տրուած պատիտիտիտիժը, իրենց ժը, իրենց ժը, իրենց ժը, իրենց 
իսկ բաիսկ բաիսկ բաիսկ բարիրիրիրիքին հաքին հաքին հաքին համարմարմարմար::::    ,,,,Ճիշդ է որ ոեՃիշդ է որ ոեՃիշդ է որ ոեՃիշդ է որ ոեւէ յանւէ յանւէ յանւէ յանդիդիդիդիմամամամանունունունութիւն նոյն պաթիւն նոյն պաթիւն նոյն պաթիւն նոյն պահուն հուն հուն հուն 
չչչչ’’’’ուուուուրարարարախացխացխացխացներ, այլ կը ցաւցներ, այլ կը ցաւցներ, այլ կը ցաւցներ, այլ կը ցաւցնէ. բայց յենէ. բայց յենէ. բայց յենէ. բայց յետոյ պատտոյ պատտոյ պատտոյ պատճառ կճառ կճառ կճառ կ’’’’ըլըլըլըլլայ որ անով լայ որ անով լայ որ անով լայ որ անով 
կրթուածկրթուածկրթուածկրթուածնենենեները արրը արրը արրը արդար կեանդար կեանդար կեանդար կեանքի մը պարքի մը պարքի մը պարքի մը պարգեգեգեգեւած խաւած խաւած խաւած խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւնը վաթիւնը վաթիւնը վաթիւնը վայեյեյեյե----
լենլենլենլեն», », », », կկկկ’’’’ըսէ Պօըսէ Պօըսէ Պօըսէ Պօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ (Եբր 12. 11)եալ (Եբր 12. 11)եալ (Եբր 12. 11)եալ (Եբր 12. 11)::::    ՄաՄաՄաՄանուկն ու պանուկն ու պանուկն ու պանուկն ու պատատատատանին նին նին նին 
կրնան չտեսկրնան չտեսկրնան չտեսկրնան չտեսնել ապանել ապանել ապանել ապագայ բագայ բագայ բագայ բարիրիրիրիքը. ծնողքը. ծնողքը. ծնողքը. ծնողներ պարներ պարներ պարներ պարտատատատաւոր են զայն տեսւոր են զայն տեսւոր են զայն տեսւոր են զայն տես----
նենենենելու եւ նկալու եւ նկալու եւ նկալու եւ նկատի առտի առտի առտի առնենենենելուլուլուլու::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կողծոյ կողծոյ կողծոյ կողմէ իրենց վրայ դրուած պարմէ իրենց վրայ դրուած պարմէ իրենց վրայ դրուած պարմէ իրենց վրայ դրուած պար----
տատատատակկկկաաաանունունունութիւնն է ատիթիւնն է ատիթիւնն է ատիթիւնն է ատիկա, զոր Առակա, զոր Առակա, զոր Առակա, զոր Առակաց Գիրկաց Գիրկաց Գիրկաց Գիրքը կը յիքը կը յիքը կը յիքը կը յիշեցշեցշեցշեցնէ, ընդգնէ, ընդգնէ, ընդգնէ, ընդգծեծեծեծելով. լով. լով. լով. 
,,,,ՏղաՏղաՏղաՏղայէն խրայէն խրայէն խրայէն խրատը միտը միտը միտը մի´́́́    կտրեր, որովկտրեր, որովկտրեր, որովկտրեր, որովհեհեհեհետեւ եթէ գատեւ եթէ գատեւ եթէ գատեւ եթէ գաւաւաւաւազազազազանով ծենով ծենով ծենով ծեծես՝ չի ծես՝ չի ծես՝ չի ծես՝ չի 
մեռմեռմեռմեռնիրնիրնիրնիր::::    ՄինչՄինչՄինչՄինչդեռ զայն գադեռ զայն գադեռ զայն գադեռ զայն գաւաւաւաւազազազազանով պատնով պատնով պատնով պատժեժեժեժելով՝ անոր հոլով՝ անոր հոլով՝ անոր հոլով՝ անոր հոգին դժոխգին դժոխգին դժոխգին դժոխքէն քէն քէն քէն 
կկկկ’’’’ազաազաազաազատեստեստեստես» (23.13» (23.13» (23.13» (23.13----14)14)14)14)::::    ,,,,ՔաՔաՔաՔանի յոյս կայ՝ տղադ խրանի յոյս կայ՝ տղադ խրանի յոյս կայ՝ տղադ խրանի յոյս կայ՝ տղադ խրատէ,տէ,տէ,տէ,    եւ անոր մահեւ անոր մահեւ անոր մահեւ անոր մահ----
ուաուաուաուանը կանը կանը կանը կամամամամակից միկից միկից միկից մի´́́́    ըլըլըլըլլարլարլարլար» (19.18)» (19.18)» (19.18)» (19.18)::::    Իսկ անԻսկ անԻսկ անԻսկ անգամ մը որ մագամ մը որ մագամ մը որ մագամ մը որ մանունունունուկը կամ կը կամ կը կամ կը կամ 
պապապապատատատատանին սորնին սորնին սորնին սորվեվեվեվեցաւ հնացաւ հնացաւ հնացաւ հնազանզանզանզանդիլ, այդիլ, այդիլ, այդիլ, այնունունունուհեհեհեհետեւ բաց է իր առտեւ բաց է իր առտեւ բաց է իր առտեւ բաց է իր առջեւ դաստջեւ դաստջեւ դաստջեւ դաստ----
իիիիաաաարարարարակուկուկուկութեան եւ իմասթեան եւ իմասթեան եւ իմասթեան եւ իմաստուտուտուտութեան ճամթեան ճամթեան ճամթեան ճամբանբանբանբան::::    

    
ԵրԵրԵրԵրրորրորրորրորդը ԱՅՐ ԵՒ ԿՆՈՋ ընդը ԱՅՐ ԵՒ ԿՆՈՋ ընդը ԱՅՐ ԵՒ ԿՆՈՋ ընդը ԱՅՐ ԵՒ ԿՆՈՋ ընտատատատանենենենեկան յական յական յական յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութիւնն էթիւնն էթիւնն էթիւնն է::::    ՈեՈեՈեՈեւէւէւէւէ    

զազազազաւակ այժւակ այժւակ այժւակ այժմէն պէտք է սորմէն պէտք է սորմէն պէտք է սորմէն պէտք է սորվի թէ ինք կը պատվի թէ ինք կը պատվի թէ ինք կը պատվի թէ ինք կը պատրաստրաստրաստրաստուի ընուի ընուի ընուի ընկեկեկեկերարարարային յին յին յին 
կեանկեանկեանկեանքի մէջ մտնեքի մէջ մտնեքի մէջ մտնեքի մէջ մտնելու եւ այնլու եւ այնլու եւ այնլու եւ այնտեղ շատ կատեղ շատ կատեղ շատ կատեղ շատ կարերերերեւոր դեր մը ոււոր դեր մը ոււոր դեր մը ոււոր դեր մը ունենենենենանանանալուլուլուլու::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
դեդեդեդերը ինք կրնայ ուրը ինք կրնայ ուրը ինք կրնայ ուրը ինք կրնայ ունենենենենալ միայն ըննալ միայն ըննալ միայն ըննալ միայն ընտատատատանինինինիքէն ներս, ընքէն ներս, ընքէն ներս, ընքէն ներս, ընտատատատանիք կազնիք կազնիք կազնիք կազմեմեմեմե----
լով, իր անլով, իր անլով, իր անլով, իր անձը եւ իր կեանձը եւ իր կեանձը եւ իր կեանձը եւ իր կեանքը կաքը կաքը կաքը կապեպեպեպելով ուլով ուլով ուլով ուրիրիրիրիշի մը աշի մը աշի մը աշի մը աննննձին ու կեանձին ու կեանձին ու կեանձին ու կեանքին, քին, քին, քին, 
սիսիսիսիրերերերելով ու յարլով ու յարլով ու յարլով ու յարգեգեգեգելով զայն եւ հնալով զայն եւ հնալով զայն եւ հնալով զայն եւ հնազանզանզանզանդեդեդեդելով անորլով անորլով անորլով անոր::::    ՍիՍիՍիՍիրոյ եւ ամուսրոյ եւ ամուսրոյ եւ ամուսրոյ եւ ամուսնունունունու----
թեան մաթեան մաթեան մաթեան մասին զասին զասին զասին զանանանանազան հասզան հասզան հասզան հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւններ կան եւ կրնան ըլներ կան եւ կրնան ըլներ կան եւ կրնան ըլներ կան եւ կրնան ըլլալ, լալ, լալ, լալ, 
բայց սիբայց սիբայց սիբայց սիրոյ ընրոյ ընրոյ ընրոյ ընտատատատանիք եւ յանիք եւ յանիք եւ յանիք եւ յաջող ամուսջող ամուսջող ամուսջող ամուսնունունունութիւն չիթիւն չիթիւն չիթիւն չի´́́́    կրնար ըլկրնար ըլկրնար ըլկրնար ըլլալ առանց լալ առանց լալ առանց լալ առանց 
փոփոփոփոխախախախադարձ յարդարձ յարդարձ յարդարձ յարգանգանգանգանքի եւ հնաքի եւ հնաքի եւ հնաքի եւ հնազանզանզանզանդուդուդուդութեանթեանթեանթեան::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաական կրթուկան կրթուկան կրթուկան կրթու----
թեան անթեան անթեան անթեան անբաբաբաբաժան մէկ մաժան մէկ մաժան մէկ մաժան մէկ մասը պէտք է ըլսը պէտք է ըլսը պէտք է ըլսը պէտք է ըլլայ նալայ նալայ նալայ նաեւ ասիեւ ասիեւ ասիեւ ասիկակակակա::::    ՊօՊօՊօՊօղոս հեղոս հեղոս հեղոս հետեւտեւտեւտեւ----
եալ հրաեալ հրաեալ հրաեալ հրահանհանհանհանգով կը դիգով կը դիգով կը դիգով կը դիմէ այմէ այմէ այմէ այրերերերերուն եւ կիրուն եւ կիրուն եւ կիրուն եւ կինենենեներուն. րուն. րուն. րուն. ,,,,ՀնաՀնաՀնաՀնազանզանզանզանդեդեդեդեցէցէցէցէ´́́́ք իրաք իրաք իրաք իրա----
րու, Քրիսրու, Քրիսրու, Քրիսրու, Քրիստոտոտոտոսի հանսի հանսի հանսի հանդէպ ուդէպ ուդէպ ուդէպ ունենենենեցած ձեր երցած ձեր երցած ձեր երցած ձեր երկիւկիւկիւկիւղողողողովըվըվըվը::::    ԿիԿիԿիԿինենենեները պարրը պարրը պարրը պարտին տին տին տին 
իրենց այիրենց այիրենց այիրենց այրրրրեեեերուն հնարուն հնարուն հնարուն հնազանզանզանզանդիլ՝ ինչդիլ՝ ինչդիլ՝ ինչդիլ՝ ինչպէս Տիպէս Տիպէս Տիպէս Տիրոջ պիրոջ պիրոջ պիրոջ պիտի հնատի հնատի հնատի հնազանզանզանզանդէդէդէդէին, որովին, որովին, որովին, որով----
հեհեհեհետեւ ամուտեւ ամուտեւ ամուտեւ ամուսինն է կնոջ գլուսինն է կնոջ գլուսինն է կնոջ գլուսինն է կնոջ գլուխը, ինչխը, ինչխը, ինչխը, ինչպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիստոս գլուխն է եկետոս գլուխն է եկետոս գլուխն է եկետոս գլուխն է եկեղեցիղեցիղեցիղեցի----
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ինինինին:::: ... ... ... ...ԱյԱյԱյԱյրեր, սիրեր, սիրեր, սիրեր, սիրերերերեցէցէցէցէ´́́́ք ձեր կիք ձեր կիք ձեր կիք ձեր կինենենեները, ինչրը, ինչրը, ինչրը, ինչպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիսպէս Քրիստոս սիտոս սիտոս սիտոս սիրեց եկերեց եկերեց եկերեց եկեղեղեղեղեցին ցին ցին ցին 
եւ իր կեանեւ իր կեանեւ իր կեանեւ իր կեանքը տուաւ անոր հաքը տուաւ անոր հաքը տուաւ անոր հաքը տուաւ անոր համար...մար...մար...մար...» » » » (Եփ 5.21(Եփ 5.21(Եփ 5.21(Եփ 5.21----23,25)23,25)23,25)23,25)::::    Այս հնաԱյս հնաԱյս հնաԱյս հնազանզանզանզանդուդուդուդու----
թեան գիթեան գիթեան գիթեան գիտակտակտակտակցուցուցուցութիւնը որթիւնը որթիւնը որթիւնը որքան ալ սիքան ալ սիքան ալ սիքան ալ սիրոյ եւ յարրոյ եւ յարրոյ եւ յարրոյ եւ յարգանգանգանգանքի բնաքի բնաքի բնաքի բնական ծնունկան ծնունկան ծնունկան ծնունդը դը դը դը 
պէտք է ըլպէտք է ըլպէտք է ըլպէտք է ըլլայ, բայց կրկին դաստլայ, բայց կրկին դաստլայ, բայց կրկին դաստլայ, բայց կրկին դաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութեամբ է որ կը զարթեամբ է որ կը զարթեամբ է որ կը զարթեամբ է որ կը զարգագագագանայնայնայնայ::::    
ԴաստԴաստԴաստԴաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութեամբ մը՝ որ օդէն չի գար, որ դպրոցթեամբ մը՝ որ օդէն չի գար, որ դպրոցթեամբ մը՝ որ օդէն չի գար, որ դպրոցթեամբ մը՝ որ օդէն չի գար, որ դպրոցնենենեներու մէջ չի րու մէջ չի րու մէջ չի րու մէջ չի 
տրուիր, այլ որ պէտք է տրուի ծնողտրուիր, այլ որ պէտք է տրուի ծնողտրուիր, այլ որ պէտք է տրուի ծնողտրուիր, այլ որ պէտք է տրուի ծնողնենենեներուն կողրուն կողրուն կողրուն կողմէ, եթէ ծնողմէ, եթէ ծնողմէ, եթէ ծնողմէ, եթէ ծնողներ կներ կներ կներ կ’’’’ուուուուզեն զեն զեն զեն 
իսիսիսիսկակակակապէս իրենց զապէս իրենց զապէս իրենց զապէս իրենց զաւաւաւաւակը կեանկը կեանկը կեանկը կեանքին պատքին պատքին պատքին պատրասրասրասրաստելտելտելտել::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ, զատեւ, զատեւ, զատեւ, զաւակւակւակւակ----
նենենեներուն հարուն հարուն հարուն համար այդ կեանմար այդ կեանմար այդ կեանմար այդ կեանքը ամուսքը ամուսքը ամուսքը ամուսնանանանական բոյկան բոյկան բոյկան բոյնը պինը պինը պինը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ, եւ այդ լայ, եւ այդ լայ, եւ այդ լայ, եւ այդ 
բոյբոյբոյբոյնին կանին կանին կանին կայույույույունունունունութիւնը կաթիւնը կաթիւնը կաթիւնը կախում ուխում ուխում ուխում ունի դարձնի դարձնի դարձնի դարձեալ նոյն հնաեալ նոյն հնաեալ նոյն հնաեալ նոյն հնազանզանզանզանդուդուդուդութեան թեան թեան թեան 
դաստդաստդաստդաստիիիիաաաարարարարակուկուկուկութեթեթեթենէննէննէննէն::::    

    
Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, ՊԵջոյ, ՊԵջոյ, ՊԵջոյ, ՊԵՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՆԹԻՒՆ ԵՒ ԱՆԹԻՒՆ ԵՒ ԱՆԹԻՒՆ ԵՒ ԱՆՀԱՏ յաՀԱՏ յաՀԱՏ յաՀԱՏ յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութիւնն էթիւնն էթիւնն էթիւնն է::::    ՈեՈեՈեՈեւէ զաւէ զաւէ զաւէ զա----

ւակ պէտք է սորւակ պէտք է սորւակ պէտք է սորւակ պէտք է սորվի թէ ինք պիվի թէ ինք պիվի թէ ինք պիվի թէ ինք պիտի ապտի ապտի ապտի ապրի ու գորրի ու գորրի ու գորրի ու գործէծէծէծէ´́́́    ազազազազգի մը գիրգի մը գիրգի մը գիրգի մը գիրկին մէջ, կին մէջ, կին մէջ, կին մէջ, 
պեպեպեպետուտուտուտութեան մը սահթեան մը սահթեան մը սահթեան մը սահմանմանմանմաննենենեներուն մէջ, եւ թէ հերուն մէջ, եւ թէ հերուն մէջ, եւ թէ հերուն մէջ, եւ թէ հետետետետեւաւաւաւաբար պէտք է ենբար պէտք է ենբար պէտք է ենբար պէտք է են----
թարկթարկթարկթարկուի աուի աուի աուի ա´́́́յն հրայն հրայն հրայն հրամամամամայայայայականկանկանկաննենենեներուն որոնք այդ ազրուն որոնք այդ ազրուն որոնք այդ ազրուն որոնք այդ ազգիգիգիգինը կամ պենը կամ պենը կամ պենը կամ պետուտուտուտու----
թեանն են, որթեանն են, որթեանն են, որթեանն են, որքան ատեն որ անոնք չեն բռնաքան ատեն որ անոնք չեն բռնաքան ատեն որ անոնք չեն բռնաքան ատեն որ անոնք չեն բռնաբաբաբաբարեր խղճի իր ազարեր խղճի իր ազարեր խղճի իր ազարեր խղճի իր ազատուտուտուտու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԴարձԴարձԴարձԴարձեալ, բնաեալ, բնաեալ, բնաեալ, բնածին սէծին սէծին սէծին սէրը այդ հարը այդ հարը այդ հարը այդ հաւաւաւաւաքաքաքաքակակակականունունունութեան հանթեան հանթեան հանթեան հանդէպ որ դէպ որ դէպ որ դէպ որ 
ազգ կը կոչազգ կը կոչազգ կը կոչազգ կը կոչուի, յարուի, յարուի, յարուի, յարգանգանգանգանքը այն արքը այն արքը այն արքը այն արժէքժէքժէքժէքնենենեներուն հանրուն հանրուն հանրուն հանդէպ որոնք անոր դէպ որոնք անոր դէպ որոնք անոր դէպ որոնք անոր 
ստեղստեղստեղստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութիւնն են, կը պաթիւնն են, կը պաթիւնն են, կը պաթիւնն են, կը պահանհանհանհանջեն հնաջեն հնաջեն հնաջեն հնազանզանզանզանդուդուդուդութիւն այն հասթիւն այն հասթիւն այն հասթիւն այն հաստատատատա----
տուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն կամ պերուն կամ պերուն կամ պերուն կամ պետատատատական կական կական կական կառոյռոյռոյռոյցին կամ իշցին կամ իշցին կամ իշցին կամ իշխախախախանունունունութեան հանթեան հանթեան հանթեան հան----
դէպ, որոնք այդ հադէպ, որոնք այդ հադէպ, որոնք այդ հադէպ, որոնք այդ հաւաւաւաւաքաքաքաքակակակականունունունութեան հաթեան հաթեան հաթեան հասասասասարարարարակաց բակաց բակաց բակաց բարիրիրիրիքը, խնամքը, խնամքը, խնամքը, խնամքը քը քը քը 
եւ շաեւ շաեւ շաեւ շահեհեհեհերու պաշտրու պաշտրու պաշտրու պաշտպապապապանունունունութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’ապաապաապաապահոհոհոհովենվենվենվեն::::    ՔաՔաՔաՔաղաղաղաղաքացքացքացքացիիիիաաաական կան կան կան 
առողջ կրթուառողջ կրթուառողջ կրթուառողջ կրթութիւն մը քրիսթիւն մը քրիսթիւն մը քրիսթիւն մը քրիստոտոտոտոնէնէնէնէաաաականկանկանկան    աշաշաշաշխարխարխարխարհահահահահայհայհայհայեացեացեացեացքին մէջ իր քին մէջ իր քին մէջ իր քին մէջ իր 
տետետետեղը ուղը ուղը ուղը ունի, եւ մարդ աննի, եւ մարդ աննի, եւ մարդ աննի, եւ մարդ անհահահահատին կը սորտին կը սորտին կը սորտին կը սորվեցվեցվեցվեցնէ հնանէ հնանէ հնանէ հնազանզանզանզանդիլ հադիլ հադիլ հադիլ հաւաւաւաւաքաքաքաքական կան կան կան 
շաշաշաշահեհեհեհերուն եւ իրարուն եւ իրարուն եւ իրարուն եւ իրաւունքւունքւունքւունքնենենեներունրունրունրուն::::    ՊօՊօՊօՊօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ ընդեալ ընդեալ ընդեալ ընդհանհանհանհանրարարարապէս հապէս հապէս հապէս հաւաւաւաւա----
տացտացտացտացեալեալեալեալնենենեներուն վերուն վերուն վերուն վերարարարաբերբերբերբերմամբ հեմամբ հեմամբ հեմամբ հետեւտեւտեւտեւեաեաեաեալը կը գրէ Տիլը կը գրէ Տիլը կը գրէ Տիլը կը գրէ Տիտոտոտոտոսի. սի. սի. սի. ,,,,ՅիՅիՅիՅիշեշեշեշեցուր ցուր ցուր ցուր 
անոնց՝ հնաանոնց՝ հնաանոնց՝ հնաանոնց՝ հնազազազազանդ ըլնդ ըլնդ ըլնդ ըլլալ եւ հպալալ եւ հպալալ եւ հպալալ եւ հպատատատատակիլ իշկիլ իշկիլ իշկիլ իշխախախախանունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն ու պերուն ու պերուն ու պերուն ու պետուտուտուտու----
թիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն, եւ պատրուն, եւ պատրուն, եւ պատրուն, եւ պատրաստ ըլրաստ ըլրաստ ըլրաստ ըլլալ ամէն բալալ ամէն բալալ ամէն բալալ ամէն բարի գորրի գորրի գորրի գործեծեծեծերուրուրուրու» » » » (Տտ 3.1)(Տտ 3.1)(Տտ 3.1)(Տտ 3.1)::::    

Պարզ է, թէ յաՊարզ է, թէ յաՊարզ է, թէ յաՊարզ է, թէ յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութեանց յիշթեանց յիշթեանց յիշթեանց յիշեալ բոեալ բոեալ բոեալ բոլոր կալլոր կալլոր կալլոր կալուածուածուածուածնենենեներուն մէջ ալ րուն մէջ ալ րուն մէջ ալ րուն մէջ ալ 
հնահնահնահնազանզանզանզանդուդուդուդութիւնը նպաթիւնը նպաթիւնը նպաթիւնը նպատակ չէ բնաւտակ չէ բնաւտակ չէ բնաւտակ չէ բնաւ::::    ՆպաՆպաՆպաՆպատատատատակը միշտ՝ մարկը միշտ՝ մարկը միշտ՝ մարկը միշտ՝ մարդուն կերդուն կերդուն կերդուն կեր----
տումն է, կարտումն է, կարտումն է, կարտումն է, կարգագագագաւորւորւորւորեալ կեանեալ կեանեալ կեանեալ կեանքի մը շրջաքի մը շրջաքի մը շրջաքի մը շրջագիգիգիգիծին մէջծին մէջծին մէջծին մէջ::::    

ՇաՇաՇաՇատետետետերու հարու հարու հարու համար թեմար թեմար թեմար թերեւս անարեւս անարեւս անարեւս անախորժ թուի հնախորժ թուի հնախորժ թուի հնախորժ թուի հնազանզանզանզանդուդուդուդութեան այս թեան այս թեան այս թեան այս 
հասհասհասհասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւնը, որովթիւնը, որովթիւնը, որովթիւնը, որովհեհեհեհետեւ անիտեւ անիտեւ անիտեւ անիկա օրէնկա օրէնկա օրէնկա օրէնքի ենքի ենքի ենքի ենթարթարթարթարկում կը յուկում կը յուկում կը յուկում կը յուշէշէշէշէ::::    
ՇիՇիՇիՇիտակ է թէ հնազանտակ է թէ հնազանտակ է թէ հնազանտակ է թէ հնազանդուդուդուդութիւնը անթիւնը անթիւնը անթիւնը անմիմիմիմիջաջաջաջակակակականօնօնօնօրէն կապրէն կապրէն կապրէն կապուած է օրէնուած է օրէնուած է օրէնուած է օրէնքի քի քի քի 
հասհասհասհասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեանթեանթեանթեան::::    ՉմոռՉմոռՉմոռՉմոռնանք որ ամնանք որ ամնանք որ ամնանք որ ամբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանքը ինք՝ կապքը ինք՝ կապքը ինք՝ կապքը ինք՝ կապուած է ուած է ուած է ուած է 
մարմարմարմարդոց յադոց յադոց յադոց յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները կարրը կարրը կարրը կարգագագագաւուուուորող օրէնքրող օրէնքրող օրէնքրող օրէնքնենենեներուրուրուրու::::    Եւ սաԵւ սաԵւ սաԵւ սակայն, կայն, կայն, կայն, 
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օրէնօրէնօրէնօրէնքին բեքին բեքին բեքին բեռը չեն զգար անոնք որ բնառը չեն զգար անոնք որ բնառը չեն զգար անոնք որ բնառը չեն զգար անոնք որ բնական հասկան հասկան հասկան հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեամբ ու թեամբ ու թեամբ ու թեամբ ու 
վարվարվարվարժուժուժուժութեամբ կը յարթեամբ կը յարթեամբ կը յարթեամբ կը յարգեն անոր տրագեն անոր տրագեն անոր տրագեն անոր տրամադմադմադմադրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը::::    

ՕրէնՕրէնՕրէնՕրէնքըքըքըքը    դաստդաստդաստդաստիիիիաաաարարարարակի դեր կը կակի դեր կը կակի դեր կը կակի դեր կը կատատատատարէ մինրէ մինրէ մինրէ մինչեւ այն ատեն՝ որ չեւ այն ատեն՝ որ չեւ այն ատեն՝ որ չեւ այն ատեն՝ որ 
մարմարմարմարդիկ պէտք ուդիկ պէտք ուդիկ պէտք ուդիկ պէտք ունին անով կրթուենին անով կրթուենին անով կրթուենին անով կրթուելու եւ ուղղլու եւ ուղղլու եւ ուղղլու եւ ուղղուեուեուեուելու. իսկ այլու. իսկ այլու. իսկ այլու. իսկ այնունունունուհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
կը դադկը դադկը դադկը դադրի այդ հանրի այդ հանրի այդ հանրի այդ հանգագագագամանմանմանմանքէնքէնքէնքէն::::    ՆոյնՆոյնՆոյնՆոյնպէս է քրիսպէս է քրիսպէս է քրիսպէս է քրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեային հային հային հային համար հնամար հնամար հնամար հնա----
զանզանզանզանդուդուդուդութիւնը, որ դաստթիւնը, որ դաստթիւնը, որ դաստթիւնը, որ դաստիիիիաաաարարարարակի դեր կը կակի դեր կը կակի դեր կը կակի դեր կը կատատատատարէրէրէրէ::::    ԱնԱնԱնԱնգամ մը չագամ մը չագամ մը չագամ մը չափփփփաաաա----
հահահահասուսուսուսութեան հասթեան հասթեան հասթեան հասնենենենելէ ետք, ալէ ետք, ալէ ետք, ալէ ետք, ա´́́́լ հնալ հնալ հնալ հնազանզանզանզանդուդուդուդութիւնը չկայ որթիւնը չկայ որթիւնը չկայ որթիւնը չկայ որպէս օրէնք եւ պէս օրէնք եւ պէս օրէնք եւ պէս օրէնք եւ 
բեռ, որովբեռ, որովբեռ, որովբեռ, որովհեհեհեհետեւ չատեւ չատեւ չատեւ չափափափափահաս քրիսհաս քրիսհաս քրիսհաս քրիստոնտոնտոնտոնեան արեան արեան արեան արդէն շնորհդէն շնորհդէն շնորհդէն շնորհքի դաստքի դաստքի դաստքի դաստիիիիաաաարարարարա----
կուկուկուկութեան անթեան անթեան անթեան անցած կցած կցած կցած կ’’’’ըլըլըլըլլայլայլայլայ::::    
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ԻՄԱՍՏՈՒՆԻՄԱՍՏՈՒՆԻՄԱՍՏՈՒՆԻՄԱՍՏՈՒՆ    ՏՆՏԵՍԸՏՆՏԵՍԸՏՆՏԵՍԸՏՆՏԵՍԸ    

    
,,,,Եւ գովԵւ գովԵւ գովԵւ գովեաց տէրն զտնտեսն անիեաց տէրն զտնտեսն անիեաց տէրն զտնտեսն անիեաց տէրն զտնտեսն անիրարարարաւոււոււոււու----

թեան, զի իմասթեան, զի իմասթեան, զի իմասթեան, զի իմաստուտուտուտութեամբ արարթեամբ արարթեամբ արարթեամբ արար»»»»::::        ((((Ղկ 16.8 )Ղկ 16.8 )Ղկ 16.8 )Ղկ 16.8 )    
    
Մեծ ՊահՄեծ ՊահՄեծ ՊահՄեծ Պահքի կիքի կիքի կիքի կիրարարարակիկիկիկինենենեներու շարրու շարրու շարրու շարքին չորքին չորքին չորքին չորրորրորրորրորդը, մեր ժոդը, մեր ժոդը, մեր ժոդը, մեր ժողողողողովուրվուրվուրվուրդին դին դին դին 

կողկողկողկողմէ կը ճանչցմէ կը ճանչցմէ կը ճանչցմէ կը ճանչցուի որուի որուի որուի որպէս պէս պէս պէս ՏնտեՏնտեՏնտեՏնտեսի Կիսի Կիսի Կիսի Կիրարարարակիկիկիկի, , , , որովորովորովորովհեհեհեհետեւ մեր եկետեւ մեր եկետեւ մեր եկետեւ մեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ւոյ ւոյ ւոյ 
այայայայսօրսօրսօրսօրուան աւեուան աւեուան աւեուան աւետատատատարարարարանանանանական ընկան ընկան ընկան ընթերթերթերթերցուցուցուցումին առամին առամին առամին առաջին եւ կաջին եւ կաջին եւ կաջին եւ կարերերերեւոր բաւոր բաւոր բաւոր բա----
ժիժիժիժինը տնտենը տնտենը տնտենը տնտեսին վեսին վեսին վեսին վերարարարաբեբեբեբերող Յիրող Յիրող Յիրող Յիսուսուսուսուսի սի սի սի առակն էառակն էառակն էառակն է::::    Անոր բոԱնոր բոԱնոր բոԱնոր բովանվանվանվանդադադադակուկուկուկու----
թիւնը հեթիւնը հեթիւնը հեթիւնը հետեւտեւտեւտեւեալն է.եալն է.եալն է.եալն է.----    

,,,,ՄեՄեՄեՄեծածածածահահահահարուստ մարդ մը կար, որ տնտես մը ուրուստ մարդ մը կար, որ տնտես մը ուրուստ մարդ մը կար, որ տնտես մը ուրուստ մարդ մը կար, որ տնտես մը ունէրնէրնէրնէր::::    Երբ տնտեԵրբ տնտեԵրբ տնտեԵրբ տնտեսին սին սին սին 
մամամամասին մարսին մարսին մարսին մարդիկ ամդիկ ամդիկ ամդիկ ամբասբասբասբաստատատատանունունունութիւն ըրին, ըսեթիւն ըրին, ըսեթիւն ըրին, ըսեթիւն ըրին, ըսելով թէ տիլով թէ տիլով թէ տիլով թէ տիրոջ հարսրոջ հարսրոջ հարսրոջ հարստուտուտուտու----
թիւնը կը վատթիւնը կը վատթիւնը կը վատթիւնը կը վատնէ, մենէ, մենէ, մենէ, մեծածածածահահահահարուսրուսրուսրուստը կանտը կանտը կանտը կանչեց զինք եւ ըսաւ. չեց զինք եւ ըսաւ. չեց զինք եւ ըսաւ. չեց զինք եւ ըսաւ. ,,,,Ի՞նչ են քու Ի՞նչ են քու Ի՞նչ են քու Ի՞նչ են քու 
մամամամասիդ ասիդ ասիդ ասիդ այս ըսյս ըսյս ըսյս ըսուածուածուածուածնենենեները. քերը. քերը. քերը. քեզի յանձնզի յանձնզի յանձնզի յանձնուած բոուած բոուած բոուած բոլոր ստացլոր ստացլոր ստացլոր ստացուածքուածքուածքուածքնենենեներուն րուն րուն րուն 
հաշիւը տուր. այհաշիւը տուր. այհաշիւը տուր. այհաշիւը տուր. այլեւս իմ տնտեսս չես կրնար ըլլեւս իմ տնտեսս չես կրնար ըլլեւս իմ տնտեսս չես կրնար ըլլեւս իմ տնտեսս չես կրնար ըլլալլալլալլալ»»»»::::    ՏնտեՏնտեՏնտեՏնտեսը ինքսը ինքսը ինքսը ինքն ին ին ին իրեն րեն րեն րեն 
խորխորխորխորհեհեհեհեցաւ. ցաւ. ցաւ. ցաւ. ,,,,Ի՞նչ կրնամ ընել. ահա տէրս զիս տնտեԻ՞նչ կրնամ ընել. ահա տէրս զիս տնտեԻ՞նչ կրնամ ընել. ահա տէրս զիս տնտեԻ՞նչ կրնամ ընել. ահա տէրս զիս տնտեսուսուսուսութեան պաշթեան պաշթեան պաշթեան պաշտօտօտօտօ----
նէն կը զրկէ. բանէն կը զրկէ. բանէն կը զրկէ. բանէն կը զրկէ. բանուոնուոնուոնուորուրուրուրութիւն չեմ կրնար ընել, մութիւն չեմ կրնար ընել, մութիւն չեմ կրնար ընել, մութիւն չեմ կրնար ընել, մուրարարարալու կլու կլու կլու կ’’’’ամամամամչչչչնամ. նամ. նամ. նամ. 
բայց գիբայց գիբայց գիբայց գիտետետետե´́́́մ ինչ պէտք է ընեմ, որ երբ տէրս տնտեմ ինչ պէտք է ընեմ, որ երբ տէրս տնտեմ ինչ պէտք է ընեմ, որ երբ տէրս տնտեմ ինչ պէտք է ընեմ, որ երբ տէրս տնտեսուսուսուսութեան պաշթեան պաշթեան պաշթեան պաշտօտօտօտօ----
նէն հենէն հենէն հենէն հեռացռացռացռացնէ, մարնէ, մարնէ, մարնէ, մարդիկ զիս իրենց տուդիկ զիս իրենց տուդիկ զիս իրենց տուդիկ զիս իրենց տունենենեներէն ներս ընրէն ներս ընրէն ներս ընրէն ներս ընդուդուդուդունիննիննիննին»»»»::::    Ապա մէկ Ապա մէկ Ապա մէկ Ապա մէկ 
առ մէկ կանառ մէկ կանառ մէկ կանառ մէկ կանչեց իր տիչեց իր տիչեց իր տիչեց իր տիրոջ պարրոջ պարրոջ պարրոջ պարտատատատականկանկանկաննենենեները եւ առարը եւ առարը եւ առարը եւ առաջիջիջիջինին հարնին հարնին հարնին հարցուց. ցուց. ցուց. ցուց. 
,,,,Ո՞րՈ՞րՈ՞րՈ՞րքան պարտք ուքան պարտք ուքան պարտք ուքան պարտք ունիս տինիս տինիս տինիս տիրոջսրոջսրոջսրոջս»»»»::::    ԱնիԱնիԱնիԱնիկա պակա պակա պակա պատաստաստաստասխախախախաննննեց. եց. եց. եց. ,,,,ՀաՀաՀաՀարիւր թիրիւր թիրիւր թիրիւր թի----
թեղ ձէթթեղ ձէթթեղ ձէթթեղ ձէթ»»»»::::    ՏնտեՏնտեՏնտեՏնտեսը ըսաւ. սը ըսաւ. սը ըսաւ. սը ըսաւ. ,,,,ԱհաԱհաԱհաԱհաւաւաւաւասիկ պարսիկ պարսիկ պարսիկ պարտատատատամուրմուրմուրմուրհակդ, նստէ եւ անհակդ, նստէ եւ անհակդ, նստէ եւ անհակդ, նստէ եւ ան----
միմիմիմիջաջաջաջապէս գրէ յիպէս գրէ յիպէս գրէ յիպէս գրէ յիսունսունսունսուն»»»»::::    ՅեՅեՅեՅետոյ հարտոյ հարտոյ հարտոյ հարցուց միւցուց միւցուց միւցուց միւսին. սին. սին. սին. ,,,,Դո՞ւն որԴո՞ւն որԴո՞ւն որԴո՞ւն որքան պարտք քան պարտք քան պարտք քան պարտք 
ուուուունիսնիսնիսնիս»»»»::::    ԱնիԱնիԱնիԱնիկա պակա պակա պակա պատաստաստաստասխախախախանեց. նեց. նեց. նեց. ,,,,ՀաՀաՀաՀարիւր պարկ ցորիւր պարկ ցորիւր պարկ ցորիւր պարկ ցորենրենրենրեն»»»»::::    ՏնտեՏնտեՏնտեՏնտեսը ըսաւ. սը ըսաւ. սը ըսաւ. սը ըսաւ. 
,,,,ԱհաԱհաԱհաԱհաւաւաւաւասիկ պարսիկ պարսիկ պարսիկ պարտատատատամուրմուրմուրմուրհակդ, նստէ եւ հակդ, նստէ եւ հակդ, նստէ եւ հակդ, նստէ եւ գրէ ութգրէ ութգրէ ութգրէ ութսունսունսունսուն»»»»::::    ՏէՏէՏէՏէրը ասիրը ասիրը ասիրը ասիկա կա կա կա 
լսելսելսելսելով գոլով գոլով գոլով գովեց անիվեց անիվեց անիվեց անիրաւ տնտերաւ տնտերաւ տնտերաւ տնտեսը, որովսը, որովսը, որովսը, որովհեհեհեհետեւ իմաստեւ իմաստեւ իմաստեւ իմաստուն վարտուն վարտուն վարտուն վարուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ»»»»::::    

ՅիՅիՅիՅիսուսուսուսուսի այս առասի այս առասի այս առասի այս առակը իր որոշ տարկը իր որոշ տարկը իր որոշ տարկը իր որոշ տարրերերերերով եւ յատրով եւ յատրով եւ յատրով եւ յատկակակակապէս եզպէս եզպէս եզպէս եզրարարարակակակակա----
ցուցուցուցութեամբ երթեամբ երթեամբ երթեամբ երբեմն շփոբեմն շփոբեմն շփոբեմն շփոթեթեթեթեցուցուցուցուցած է ընցած է ընցած է ընցած է ընթերթերթերթերցողցողցողցողնենենեներըրըրըրը::::    Բայց շփոԲայց շփոԲայց շփոԲայց շփոթի քօթի քօթի քօթի քօղը ղը ղը ղը 
որ վերոր վերոր վերոր վերնայ՝ մենք մեզ կը գտնայ՝ մենք մեզ կը գտնայ՝ մենք մեզ կը գտնայ՝ մենք մեզ կը գտնենք օրինենք օրինենք օրինենք օրինանանանակի մը դիկի մը դիկի մը դիկի մը դիմաց որ շատ բան ումաց որ շատ բան ումաց որ շատ բան ումաց որ շատ բան ունի նի նի նի 
ըսեըսեըսեըսելիք եւ մելիք եւ մելիք եւ մելիք եւ մեծածածածապէս դաստպէս դաստպէս դաստպէս դաստիիիիաաաարարարարակիչ էկիչ էկիչ էկիչ է::::    

Նախ, որՆախ, որՆախ, որՆախ, որպէսպէսպէսպէսզի գիտզի գիտզի գիտզի գիտնանք թէ ի՞նչ բանանք թէ ի՞նչ բանանք թէ ի՞նչ բանանք թէ ի՞նչ բանի մանի մանի մանի մասին կը խօսին կը խօսին կը խօսին կը խօսի Յիսի Յիսի Յիսի Յիսուս եւ սուս եւ սուս եւ սուս եւ 
ի՞նչ է որ կի՞նչ է որ կի՞նչ է որ կի՞նչ է որ կ’’’’ուուուուզէ սորզէ սորզէ սորզէ սորվեցվեցվեցվեցնել, պէտք է ճշդենք թէ ի՞նչ առինել, պէտք է ճշդենք թէ ի՞նչ առինել, պէտք է ճշդենք թէ ի՞նչ առինել, պէտք է ճշդենք թէ ի՞նչ առիթով եւ որո՞նց թով եւ որո՞նց թով եւ որո՞նց թով եւ որո՞նց 
կը խօկը խօկը խօկը խօսի այս առասի այս առասի այս առասի այս առակըկըկըկը::::    

ՅիՅիՅիՅիսուս առակսուս առակսուս առակսուս առակնենենեներրրրու ամու ամու ամու ամբողջ շարբողջ շարբողջ շարբողջ շարքի մը մէջ այդ առաքի մը մէջ այդ առաքի մը մէջ այդ առաքի մը մէջ այդ առակը կը խօկը կը խօկը կը խօկը կը խօսի սի սի սի 
բազբազբազբազմումումումութեան մը դիթեան մը դիթեան մը դիթեան մը դիմաց, որուն մէջ խառն կերմաց, որուն մէջ խառն կերմաց, որուն մէջ խառն կերմաց, որուն մէջ խառն կերպով կապով կապով կապով կային եյին եյին եյին ե----րեք խումրեք խումրեք խումրեք խում----



 

 522 

բեր.բեր.բեր.բեր.----    մաքմաքմաքմաքսասասասաւորւորւորւորներներներներ    եւ մեեւ մեեւ մեեւ մեղաղաղաղաւորւորւորւորներ, փաներ, փաներ, փաներ, փարիրիրիրիսեսեսեսեցիցիցիցիներ եւ դպիրներ եւ դպիրներ եւ դպիրներ եւ դպիրներ, եւ Յիներ, եւ Յիներ, եւ Յիներ, եւ Յի----
սուսուսուսուսի աշասի աշասի աշասի աշակերտկերտկերտկերտներ, այներ, այներ, այներ, այսինքն՝ առաքսինքն՝ առաքսինքն՝ առաքսինքն՝ առաքեալեալեալեալներ ու հեներ ու հեներ ու հեներ ու հետետետետեւորդւորդւորդւորդներներներներ::::    ԻւԻւԻւԻւրարարարա----
քանքանքանքանչիւր առակ որչիւր առակ որչիւր առակ որչիւր առակ որքան ալ բոքան ալ բոքան ալ բոքան ալ բոլոլոլոլորին դիրին դիրին դիրին դիմաց կը խօսմաց կը խօսմաց կը խօսմաց կը խօսուէր, բայց մասուէր, բայց մասուէր, բայց մասուէր, բայց մասնանանանաւուուուո----
րարարարաբար կբար կբար կբար կ’’’’ուղղուղղուղղուղղուէր մէկ կամ միւս խումուէր մէկ կամ միւս խումուէր մէկ կամ միւս խումուէր մէկ կամ միւս խումբին, եւ Աւեբին, եւ Աւեբին, եւ Աւեբին, եւ Աւետատատատարարարարանիչնիչնիչնիչնենենեները յարը յարը յարը յա----
ճախ կը ճշդեն ատիճախ կը ճշդեն ատիճախ կը ճշդեն ատիճախ կը ճշդեն ատիկա՝ Յիկա՝ Յիկա՝ Յիկա՝ Յիսուսուսուսուսի դիսի դիսի դիսի դիտուտուտուտումը յստակ ընեմը յստակ ընեմը յստակ ընեմը յստակ ընելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    ԱյսԱյսԱյսԱյս----
տեղ, յիշտեղ, յիշտեղ, յիշտեղ, յիշեալ բազեալ բազեալ բազեալ բազմումումումութեան մէջ Յիթեան մէջ Յիթեան մէջ Յիթեան մէջ Յիսուս նախ երեք առակսուս նախ երեք առակսուս նախ երեք առակսուս նախ երեք առակներներներներ    կը խօկը խօկը խօկը խօսի սի սի սի 
մեմեմեմեղաղաղաղաւորւորւորւորնենենեներու մարու մարու մարու մասին բայց փասին բայց փասին բայց փասին բայց փարիսերիսերիսերիսեցիցիցիցինենենեներուն եւ դպիրրուն եւ դպիրրուն եւ դպիրրուն եւ դպիրնենենեներու ուղղրու ուղղրու ուղղրու ուղղ----
ուած.ուած.ուած.ուած.----    կորսկորսկորսկորսուած ոչուած ոչուած ոչուած ոչխախախախարի փնտռտուրի փնտռտուրի փնտռտուրի փնտռտուքին, կորսքին, կորսքին, կորսքին, կորսուած դրաուած դրաուած դրաուած դրամի գտնուեմի գտնուեմի գտնուեմի գտնուելուն լուն լուն լուն 
եւ անաեւ անաեւ անաեւ անառակ որդիիռակ որդիիռակ որդիիռակ որդիի    դարդարդարդարձին առակձին առակձին առակձին առակնենենեները, որոնց մէջ Յիրը, որոնց մէջ Յիրը, որոնց մէջ Յիրը, որոնց մէջ Յիսուս զԱստսուս զԱստսուս զԱստսուս զԱստուած ուած ուած ուած 
կը ներկը ներկը ներկը ներկակակակայացյացյացյացնէ որնէ որնէ որնէ որպէս մեպէս մեպէս մեպէս մեղաղաղաղաւոր մարւոր մարւոր մարւոր մարդը փնտռդը փնտռդը փնտռդը փնտռող եւ անոր դարող եւ անոր դարող եւ անոր դարող եւ անոր դարձին ձին ձին ձին 
սպասպասպասպասող բասող բասող բասող բարերերերեգութ հայր մըգութ հայր մըգութ հայր մըգութ հայր մը::::    

Այս հանգրԱյս հանգրԱյս հանգրԱյս հանգրուաուաուաուանին կը դառնին կը դառնին կը դառնին կը դառնայ եւ Տնտենայ եւ Տնտենայ եւ Տնտենայ եւ Տնտեսին առասին առասին առասին առակը կը պատկը կը պատկը կը պատկը կը պատմէ իր մէ իր մէ իր մէ իր 
աշաաշաաշաաշակերտկերտկերտկերտնենենեներունրունրունրուն::::    

Որո՞նք են ՔրիսՈրո՞նք են ՔրիսՈրո՞նք են ՔրիսՈրո՞նք են Քրիստոտոտոտոսի աշասի աշասի աշասի աշակերտկերտկերտկերտնենենեներըրըրըրը::::    ՅիՅիՅիՅիսուսուսուսուսի աշասի աշասի աշասի աշակերտ են կերտ են կերտ են կերտ են 
անոնք՝ որ արանոնք՝ որ արանոնք՝ որ արանոնք՝ որ արդէն դարդէն դարդէն դարդէն դարձած են Ասձած են Ասձած են Ասձած են Աստուտուտուտուծոյ եւ հածոյ եւ հածոյ եւ հածոյ եւ հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութիւն խոսթիւն խոսթիւն խոսթիւն խոս----
տատատատացածցածցածցած    են անոր. անոնք՝ կոչեն անոր. անոնք՝ կոչեն անոր. անոնք՝ կոչեն անոր. անոնք՝ կոչուած են Ասուած են Ասուած են Ասուած են Աստուտուտուտուծոյ ծածոյ ծածոյ ծածոյ ծառառառառայեյեյեյելու եւ գորլու եւ գորլու եւ գորլու եւ գործածածածա----
կից ըլկից ըլկից ըլկից ըլլալալալալու անորլու անորլու անորլու անոր::::    Եւ արԵւ արԵւ արԵւ արդէն առադէն առադէն առադէն առակը կը խօկը կը խօկը կը խօկը կը խօսի քրիսսի քրիսսի քրիսսի քրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեային այդ գորյին այդ գորյին այդ գորյին այդ գոր----
ծակծակծակծակցուցուցուցութեան եւ հաթեան եւ հաթեան եւ հաթեան եւ հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասինսինսինսին::::    

1. 1. 1. 1. ԱռաԱռաԱռաԱռաջին հերջին հերջին հերջին հերթին, յստակ կթին, յստակ կթին, յստակ կթին, յստակ կ’’’’ըլըլըլըլլայ որ լայ որ լայ որ լայ որ հահահահարուստ մարրուստ մարրուստ մարրուստ մարդուդուդուդու    պատպատպատպատկեկեկեկե----
րով Յիրով Յիրով Յիրով Յիսուս կը խօսուս կը խօսուս կը խօսուս կը խօսի մեր երկսի մեր երկսի մեր երկսի մեր երկնանանանաւոր Հօւոր Հօւոր Հօւոր Հօրը՝ Ասրը՝ Ասրը՝ Ասրը՝ Աստուտուտուտուծոյ մածոյ մածոյ մածոյ մասինսինսինսին::::    Նոր Նոր Նոր Նոր 
պատպատպատպատկեր մը չէ ասիկեր մը չէ ասիկեր մը չէ ասիկեր մը չէ ասիկա. Աստկա. Աստկա. Աստկա. Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչին մէջ յաչին մէջ յաչին մէջ յաչին մէջ յաճախ Ասճախ Ասճախ Ասճախ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
հարսհարսհարսհարստուտուտուտութեան կթեան կթեան կթեան կ’’’’ակակակակնարկնարկնարկնարկուիուիուիուի::::    Բայց անԲայց անԲայց անԲայց անշուշտ Ասշուշտ Ասշուշտ Ասշուշտ Աստուտուտուտուծոյ հարըսծոյ հարըսծոյ հարըսծոյ հարըստուտուտուտու----
թիւնը նիւթիւնը նիւթիւնը նիւթիւնը նիւթաթաթաթական չէ. Աստկան չէ. Աստկան չէ. Աստկան չէ. Աստուած հաուած հաուած հաուած հարուստ է սիրուստ է սիրուստ է սիրուստ է սիրով, քաղցրով, քաղցրով, քաղցրով, քաղցրուրուրուրութեամբ, նեթեամբ, նեթեամբ, նեթեամբ, նե----
րորորորողամղամղամղամտուտուտուտութթթթեամբ, համեամբ, համեամբ, համեամբ, համբեբեբեբերարարարատատատատարուրուրուրութեամբ (Հռ 2.4)թեամբ (Հռ 2.4)թեամբ (Հռ 2.4)թեամբ (Հռ 2.4)::::    ԵԵԵԵ----փեփեփեփեսասասասացիցիցիցինենենեներուն րուն րուն րուն 
գրած իր նագրած իր նագրած իր նագրած իր նամամամամակին մէջ Առաքկին մէջ Առաքկին մէջ Առաքկին մէջ Առաքեաեաեաեալը կլը կլը կլը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,Բայց ԱստԲայց ԱստԲայց ԱստԲայց Աստուած, որ հաուած, որ հաուած, որ հաուած, որ հարուստ րուստ րուստ րուստ 
է ողորէ ողորէ ողորէ ողորմումումումութեամբ, իր կաթեամբ, իր կաթեամբ, իր կաթեամբ, իր կատարտարտարտարեալ սիեալ սիեալ սիեալ սիրոյն շնորրոյն շնորրոյն շնորրոյն շնորհիւ սիհիւ սիհիւ սիհիւ սիրեց մեզ՝ երբ մեր րեց մեզ՝ երբ մեր րեց մեզ՝ երբ մեր րեց մեզ՝ երբ մեր 
մեղմեղմեղմեղքեքեքեքերուն մէջ մերուն մէջ մերուն մէջ մերուն մէջ մեռած էինք, եւ մեզ կենռած էինք, եւ մեզ կենռած էինք, եւ մեզ կենռած էինք, եւ մեզ կենդադադադանանանանացուց Քրիսցուց Քրիսցուց Քրիսցուց Քրիստոտոտոտոսոսոսոսով, որովվ, որովվ, որովվ, որով----
հեհեհեհետեւ շնորհտեւ շնորհտեւ շնորհտեւ շնորհքով փրկուեքով փրկուեքով փրկուեքով փրկուեցանք. անոր հետ մեզ յացանք. անոր հետ մեզ յացանք. անոր հետ մեզ յացանք. անոր հետ մեզ յարուրուրուրուցացացացանեց եւ անոր նեց եւ անոր նեց եւ անոր նեց եւ անոր 
հետ միհետ միհետ միհետ միաաաասին երկսին երկսին երկսին երկնանանանաւորւորւորւորնենենեներուն մէջ նստերուն մէջ նստերուն մէջ նստերուն մէջ նստեցուց, որցուց, որցուց, որցուց, որպէսպէսպէսպէսզի Քրիսզի Քրիսզի Քրիսզի Քրիստոս Յիտոս Յիտոս Յիտոս Յի----
սուսուսուսուսով մեսով մեսով մեսով մեզի ցոյց տուած իր քաղցզի ցոյց տուած իր քաղցզի ցոյց տուած իր քաղցզի ցոյց տուած իր քաղցրուրուրուրութեամբ՝ գաթեամբ՝ գաթեամբ՝ գաթեամբ՝ գալիք դալիք դալիք դալիք դարերերերերուն յայտրուն յայտրուն յայտրուն յայտնէ նէ նէ նէ 
իր շնորհիր շնորհիր շնորհիր շնորհքին գեքին գեքին գեքին գերարարարազանց մեզանց մեզանց մեզանց մեծուծուծուծութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը» (2.4» (2.4» (2.4» (2.4----7777))))::::    ԱռաԱռաԱռաԱռակին մէջ Քրիսկին մէջ Քրիսկին մէջ Քրիսկին մէջ Քրիստոս տոս տոս տոս 
ինքինքինքինքն ին ին ին իրեն չրեն չրեն չրեն չ’’’’ակակակակնարնարնարնարկեր, բայց ինքն ալ բաժկեր, բայց ինքն ալ բաժկեր, բայց ինքն ալ բաժկեր, բայց ինքն ալ բաժնենենենեկից է Հօկից է Հօկից է Հօկից է Հօրը հարսրը հարսրը հարսրը հարստուտուտուտու----
թեան, ինչթեան, ինչթեան, ինչթեան, ինչպէս Առաքպէս Առաքպէս Առաքպէս Առաքեաեաեաեալը յելը յելը յելը յետատատատագագագագային անոր մարյին անոր մարյին անոր մարյին անոր մարդեդեդեդեղուղուղուղութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասին սին սին սին 
խօխօխօխօսեսեսեսելովլովլովլով    պպպպիիիիտի շեշտի շեշտի շեշտի շեշտէր թէ որտէր թէ որտէր թէ որտէր թէ որպէս Աստպէս Աստպէս Աստպէս Աստուածուածուածուած,,,,    ան հաան հաան հաան հարուստ ըլրուստ ըլրուստ ըլրուստ ըլլալալալալով՝ լով՝ լով՝ լով՝ 
աղաղաղաղքաքաքաքատատատատացաւ, որցաւ, որցաւ, որցաւ, որպէսպէսպէսպէսզի իր աղզի իր աղզի իր աղզի իր աղքաքաքաքատուտուտուտութեամբ դուք հարսթեամբ դուք հարսթեամբ դուք հարսթեամբ դուք հարստատատատանաքնաքնաքնաք» » » » (Բ.Կր (Բ.Կր (Բ.Կր (Բ.Կր 
8.9)8.9)8.9)8.9)::::    
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Ո՞վ է հաՈ՞վ է հաՈ՞վ է հաՈ՞վ է հարուստ մարրուստ մարրուստ մարրուստ մարդուն, այդուն, այդուն, այդուն, այսինքն Ասսինքն Ասսինքն Ասսինքն Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ տնտետնտետնտետնտեսըսըսըսը::::    
ՏնտեՏնտեՏնտեՏնտեսը մէսը մէսը մէսը մէկու մը քով պաշկու մը քով պաշկու մը քով պաշկու մը քով պաշտօտօտօտօնի ու ծանի ու ծանի ու ծանի ու ծառառառառայույույույութեան մտած մարդն է,թեան մտած մարդն է,թեան մտած մարդն է,թեան մտած մարդն է,    

որուն կը յանձնորուն կը յանձնորուն կը յանձնորուն կը յանձնուին որոշ ինչուին որոշ ինչուին որոշ ինչուին որոշ ինչքեր, ստացքեր, ստացքեր, ստացքեր, ստացուածքուածքուածքուածքներ կամ հարսներ կամ հարսներ կամ հարսներ կամ հարստուտուտուտութիւն՝ թիւն՝ թիւն՝ թիւն՝ 
որորորորպէսպէսպէսպէսզի զազի զազի զազի զանոնք մանոնք մանոնք մանոնք մատատատատակակակակարարարարարէ լարէ լարէ լարէ լաւաւաւաւագոյն ձեգոյն ձեգոյն ձեգոյն ձեւովւովւովւով::::    Արդ, ԱսԱրդ, ԱսԱրդ, ԱսԱրդ, Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
տնտետնտետնտետնտեսը այն մարդն է, որ անոր ծասը այն մարդն է, որ անոր ծասը այն մարդն է, որ անոր ծասը այն մարդն է, որ անոր ծառառառառայույույույութեան մէջ կը մտնէ. այլ խօսթեան մէջ կը մտնէ. այլ խօսթեան մէջ կը մտնէ. այլ խօսթեան մէջ կը մտնէ. այլ խօս----
քով՝քով՝քով՝քով՝    ամէն մէկ հաամէն մէկ հաամէն մէկ հաամէն մէկ հաւաւաւաւատատատատացող մարդ, ինչցող մարդ, ինչցող մարդ, ինչցող մարդ, ինչպէս Պօպէս Պօպէս Պօպէս Պօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ կեալ կեալ կեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
,,,,Թող մարԹող մարԹող մարԹող մարդիկ այնդիկ այնդիկ այնդիկ այնպէս սեպէս սեպէս սեպէս սեպեն թէ մենք Քրիսպեն թէ մենք Քրիսպեն թէ մենք Քրիսպեն թէ մենք Քրիստոտոտոտոսի սպասի սպասի սպասի սպասասասասաւորւորւորւորներն ենք ներն ենք ներն ենք ներն ենք 
եւ Ասեւ Ասեւ Ասեւ Աստուտուտուտուծոյ խործոյ խործոյ խործոյ խորհուհուհուհուրդրդրդրդնենենեներուն տնտեսրուն տնտեսրուն տնտեսրուն տնտեսնենենեներըրըրըրը::::    Եւ տնտեսԵւ տնտեսԵւ տնտեսԵւ տնտեսնենենեներէն կը պարէն կը պարէն կը պարէն կը պա----
հանջհանջհանջհանջուի որ հաուի որ հաուի որ հաուի որ հաւաւաւաւատատատատարիմ ըլրիմ ըլրիմ ըլրիմ ըլլանլանլանլան» » » » (Ա.Կր 4.1(Ա.Կր 4.1(Ա.Կր 4.1(Ա.Կր 4.1----2)2)2)2)::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս ինքն ալ քրիստոս ինքն ալ քրիստոս ինքն ալ քրիստոս ինքն ալ քրիս----
տոնտոնտոնտոնեայ մարեայ մարեայ մարեայ մարդը կը նմանցդը կը նմանցդը կը նմանցդը կը նմանցնէր տնտենէր տնտենէր տնտենէր տնտեսի մը, երբ հարց կու տար. սի մը, երբ հարց կու տար. սի մը, երբ հարց կու տար. սի մը, երբ հարց կու տար. ,,,,Ո՞վ է Ո՞վ է Ո՞վ է Ո՞վ է 
այն հաայն հաայն հաայն հաւաւաւաւատատատատարիմ եւ իմասրիմ եւ իմասրիմ եւ իմասրիմ եւ իմաստուն տնտետուն տնտետուն տնտետուն տնտեսը զոր տէսը զոր տէսը զոր տէսը զոր տէրը վերը վերը վերը վերարարարակակակակացու դրաւ ցու դրաւ ցու դրաւ ցու դրաւ 
իր գերիր գերիր գերիր գերդասդասդասդաստատատատանին վրայ, որնին վրայ, որնին վրայ, որնին վրայ, որպէսպէսպէսպէսզի անոնց ուզի անոնց ուզի անոնց ուզի անոնց ուտետետետելիք տայ ատելիք տայ ատելիք տայ ատելիք տայ ատենիննիննիննին» » » » (Ղկ (Ղկ (Ղկ (Ղկ 
12.42)12.42)12.42)12.42)::::    ԱնԱնԱնԱնշուշտ մասշուշտ մասշուշտ մասշուշտ մասնանանանաւոր կերւոր կերւոր կերւոր կերպով տնտես կը կոչպով տնտես կը կոչպով տնտես կը կոչպով տնտես կը կոչուին անոնք որ ուին անոնք որ ուին անոնք որ ուին անոնք որ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի եկեսի եկեսի եկեսի եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին մէջ յաին մէջ յաին մէջ յաին մէջ յատուկ պարտուկ պարտուկ պարտուկ պարտատատատակակակականունունունութիւն եւ վեթիւն եւ վեթիւն եւ վեթիւն եւ վերարարարակակակակացուցուցուցու----
թիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’ըսըսըսըստանձտանձտանձտանձնեն, ինչնեն, ինչնեն, ինչնեն, ինչպէս Պօպէս Պօպէս Պօպէս Պօղոս կղոս կղոս կղոս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ԵպիսԵպիսԵպիսԵպիսկոկոկոկոպոպոպոպոսը իբսը իբսը իբսը իբրեւ Ասրեւ Ասրեւ Ասրեւ Աստուտուտուտու----
ծոյ տնտես՝ծոյ տնտես՝ծոյ տնտես՝ծոյ տնտես՝    պէտք է անապէտք է անապէտք է անապէտք է անարատ ըլրատ ըլրատ ըլրատ ըլլայլայլայլայ», », », », եւ այլն (Տտ 1.7)եւ այլն (Տտ 1.7)եւ այլն (Տտ 1.7)եւ այլն (Տտ 1.7)::::    

Իսկ թէ ի՞նչ է Իսկ թէ ի՞նչ է Իսկ թէ ի՞նչ է Իսկ թէ ի՞նչ է տնտետնտետնտետնտեսուսուսուսութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը, , , , այլ խօսայլ խօսայլ խօսայլ խօսքով՝ քրիսքով՝ քրիսքով՝ քրիսքով՝ քրիստոնտոնտոնտոնեայ մարեայ մարեայ մարեայ մարդուն դուն դուն դուն 
ու վեու վեու վեու վերարարարակացկացկացկացուին մաուին մաուին մաուին մատատատատակակակակարարարարարուրուրուրութեան վստահթեան վստահթեան վստահթեան վստահուած հարսուած հարսուած հարսուած հարստուտուտուտութիւնը,թիւնը,թիւնը,թիւնը,    
ինքինքինքինքնին հասկնին հասկնին հասկնին հասկնանանանալի կլի կլի կլի կ’’’’ըլըլըլըլլայ արլայ արլայ արլայ արդէնդէնդէնդէն::::    Եթէ ԱսԵթէ ԱսԵթէ ԱսԵթէ Աստուտուտուտուծոյ հարսծոյ հարսծոյ հարսծոյ հարստուտուտուտութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
անոր սէանոր սէանոր սէանոր սէրը, քաղցրը, քաղցրը, քաղցրը, քաղցրուրուրուրութիւնն ու նեթիւնն ու նեթիւնն ու նեթիւնն ու ներորորորողամղամղամղամտուտուտուտութիւնն էր, անոնց շնորթիւնն էր, անոնց շնորթիւնն էր, անոնց շնորթիւնն էր, անոնց շնորհուհուհուհումը մը մը մը 
այն տնտեայն տնտեայն տնտեայն տնտեսուսուսուսութիւնն էր՝ որ Աստթիւնն էր՝ որ Աստթիւնն էր՝ որ Աստթիւնն էր՝ որ Աստուած իր միուած իր միուած իր միուած իր միաաաածին Որդիծին Որդիծին Որդիծին Որդիին տուաւ, եւ ին տուաւ, եւ ին տուաւ, եւ ին տուաւ, եւ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս իրենտոս իրենտոս իրենտոս իրեննենենեները հրարը հրարը հրարը հրաւիւիւիւիրեց եւ կը հրարեց եւ կը հրարեց եւ կը հրարեց եւ կը հրաւիւիւիւիրէ՝ որ զայն մարէ՝ որ զայն մարէ՝ որ զայն մարէ՝ որ զայն մատատատատակակակակարարարարա----
րեն աշրեն աշրեն աշրեն աշխարխարխարխարհին. այհին. այհին. այհին. այսինքն՝ Ասսինքն՝ Ասսինքն՝ Ասսինքն՝ Աստուտուտուտուծոյ սէրն ու շնորհքծոյ սէրն ու շնորհքծոյ սէրն ու շնորհքծոյ սէրն ու շնորհքը քաը քաը քաը քարորորորոզեն ու զեն ու զեն ու զեն ու 
պարպարպարպարգեգեգեգեւեն աշւեն աշւեն աշւեն աշխարխարխարխարհինհինհինհին::::    ՊօՊօՊօՊօղոս առաքղոս առաքղոս առաքղոս առաքեալ ինքեալ ինքեալ ինքեալ ինքզինզինզինզինքին հաքին հաքին հաքին համար կմար կմար կմար կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
,,,,ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի եկեսի եկեսի եկեսի եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին սպաին սպաին սպաին սպասասասասաւոր եղայ Ասւոր եղայ Ասւոր եղայ Ասւոր եղայ Աստուտուտուտուծոյ տնտեծոյ տնտեծոյ տնտեծոյ տնտեսուսուսուսութեամթեամթեամթեամբը՝ բը՝ բը՝ բը՝ 
որ ինոր ինոր ինոր ինծի տրուեծի տրուեծի տրուեծի տրուեցաւցաւցաւցաւ» » » » (Կղ 1.25, տես նաեւ Ա.Կր 16(Կղ 1.25, տես նաեւ Ա.Կր 16(Կղ 1.25, տես նաեւ Ա.Կր 16(Կղ 1.25, տես նաեւ Ա.Կր 16----17). 17). 17). 17). իսկ ուիսկ ուիսկ ուիսկ ուրիշ տեղ մը րիշ տեղ մը րիշ տեղ մը րիշ տեղ մը 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ԱստԱստԱստԱստուած ինուած ինուած ինուած ինծի վստածի վստածի վստածի վստահեհեհեհեցաւ շնցաւ շնցաւ շնցաւ շնորհորհորհորհքի տնտեքի տնտեքի տնտեքի տնտեսուսուսուսութիւնը՝ ձեթիւնը՝ ձեթիւնը՝ ձեթիւնը՝ ձեզի հազի հազի հազի հա----
մարմարմարմար» » » » (Եփ 3.2)(Եփ 3.2)(Եփ 3.2)(Եփ 3.2)::::    

2. 2. 2. 2. ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ, առարորդ, առարորդ, առարորդ, առակին մէջ կկին մէջ կկին մէջ կկին մէջ կ’’’’ըսըսըսըսուի որ տիուի որ տիուի որ տիուի որ տիրոջ գանրոջ գանրոջ գանրոջ գանգատ եղաւ որ գատ եղաւ որ գատ եղաւ որ գատ եղաւ որ 
տնտետնտետնտետնտեսը իր ուսը իր ուսը իր ուսը իր ունեցնեցնեցնեցուածուածուածուածքըքըքըքը    կը փճացկը փճացկը փճացկը փճացնէ, եւ ուսնէ, եւ ուսնէ, եւ ուսնէ, եւ ուստի տէտի տէտի տէտի տէրը զայն հաշրը զայն հաշրը զայն հաշրը զայն հաշուեուեուեուե----
տուուտուուտուուտուութեան կանթեան կանթեան կանթեան կանչեցչեցչեցչեց::::    ԱռաԱռաԱռաԱռակը կկը կկը կկը կ’’’’ուուուուզէ ցոյց տալ թէ տնտես մը միշտ ալ ենզէ ցոյց տալ թէ տնտես մը միշտ ալ ենզէ ցոյց տալ թէ տնտես մը միշտ ալ ենզէ ցոյց տալ թէ տնտես մը միշտ ալ են----
թաթաթաթակայ է կայ է կայ է կայ է հաշհաշհաշհաշուուուուեեեետուուտուուտուուտուութեանթեանթեանթեան::::    ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս աշպէս աշպէս աշպէս աշխարխարխարխարհահահահային ոեյին ոեյին ոեյին ոեւէ գորւէ գորւէ գորւէ գործի եւ ծի եւ ծի եւ ծի եւ 
հարսհարսհարսհարստուտուտուտութեան վեթեան վեթեան վեթեան վերարարարակակակակացու կարգցու կարգցու կարգցու կարգուած մարդ պարուած մարդ պարուած մարդ պարուած մարդ պարտատատատաւոր է հաւոր է հաւոր է հաւոր է հաշիւ տաշիւ տաշիւ տաշիւ տա----
լու իր մալու իր մալու իր մալու իր մատատատատակակակակարարարարարուրուրուրութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար, այնմար, այնմար, այնմար, այնպէս ալ Ասպէս ալ Ասպէս ալ Ասպէս ալ Աստուտուտուտուծոյ գործոյ գործոյ գործոյ գործին վեծին վեծին վեծին վե----
րարարարակակակակացուն եւ Ասցուն եւ Ասցուն եւ Ասցուն եւ Աստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ    հարսհարսհարսհարստուտուտուտութեան վրայ կարգթեան վրայ կարգթեան վրայ կարգթեան վրայ կարգուած տնտեուած տնտեուած տնտեուած տնտեսը միշտ սը միշտ սը միշտ սը միշտ 
պէտպէտպէտպէտք է ուք է ուք է ուք է ունենենենենան հաշնան հաշնան հաշնան հաշուեուեուեուետուուտուուտուուտուութեան հեթեան հեթեան հեթեան հեռանռանռանռանկակակակարըրըրըրը::::        
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ՈրՈրՈրՈրքան ափքան ափքան ափքան ափսոսոսոսոսասասասալի ու ցալի ու ցալի ու ցալի ու ցաւաւաւաւալի է աշլի է աշլի է աշլի է աշխարհախարհախարհախարհային հարսյին հարսյին հարսյին հարստուտուտուտութեան թեան թեան թեան 
վատվատվատվատնումն ու փճանումն ու փճանումն ու փճանումն ու փճացուցուցուցումը, նոյնմը, նոյնմը, նոյնմը, նոյնքան եւ շատ աւեքան եւ շատ աւեքան եւ շատ աւեքան եւ շատ աւելի ցալի ցալի ցալի ցաւաւաւաւալի է Ասլի է Ասլի է Ասլի է Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
հարսհարսհարսհարստուտուտուտութեան վատթեան վատթեան վատթեան վատնումն ու փճանումն ու փճանումն ու փճանումն ու փճացուցուցուցումըմըմըմը::::    Եւ ի՞նչԵւ ի՞նչԵւ ի՞նչԵւ ի՞նչպէս կը վատպէս կը վատպէս կը վատպէս կը վատ----նուի ու նուի ու նուի ու նուի ու 
կը փճացկը փճացկը փճացկը փճացուի ուի ուի ուի ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ շնորհծոյ շնորհծոյ շնորհծոյ շնորհքին անքին անքին անքին աննիւնիւնիւնիւթաթաթաթական հարսկան հարսկան հարսկան հարստուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԱստԱստԱստԱստ----
ուած մարուած մարուած մարուած մարդոց զադոց զադոց զադոց զանանանանազան հոզան հոզան հոզան հոգեգեգեգեւոր պաշւոր պաշւոր պաշւոր պաշտօնտօնտօնտօններ եւ ծաներ եւ ծաներ եւ ծաներ եւ ծառառառառայեյեյեյելու զալու զալու զալու զանանանանազան զան զան զան 
կակակակարորորորողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւններ կու տայ, ներ կու տայ, ներ կու տայ, ներ կու տայ, ,,,,հահահահասասասասարարարարակաց օգուկաց օգուկաց օգուկաց օգուտին հատին հատին հատին համարմարմարմար» » » » (Ա.Կր 12.5(Ա.Կր 12.5(Ա.Կր 12.5(Ա.Կր 12.5----
7)7)7)7)::::    Եթէ մէԵթէ մէԵթէ մէԵթէ մէկուն կակուն կակուն կակուն կարորորորողուղուղուղութիւն կու տայ հոթիւն կու տայ հոթիւն կու տայ հոթիւն կու տայ հոգեգեգեգեւոր գիւոր գիւոր գիւոր գիտուտուտուտութեանթեանթեանթեան    հասհասհասհասնենենենելու լու լու լու 
եւ քաեւ քաեւ քաեւ քարորորորոզեզեզեզելուլուլուլու    կամ ուկամ ուկամ ուկամ ուսուսուսուսուցացացացանենենենելու, եւ անիլու, եւ անիլու, եւ անիլու, եւ անիկա Ասկա Ասկա Ասկա Աստուտուտուտուծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսծոյ խօսքը ծրաքը ծրաքը ծրաքը ծրարերերերե----
լով մէկլով մէկլով մէկլով մէկդի կը դնէ. եթէ մէդի կը դնէ. եթէ մէդի կը դնէ. եթէ մէդի կը դնէ. եթէ մէկուն կակուն կակուն կակուն կարորորորողուղուղուղութիւն կու տայ իմասթիւն կու տայ իմասթիւն կու տայ իմասթիւն կու տայ իմաստուտուտուտութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
յորյորյորյորդոդոդոդորերերերելու, եւ անիլու, եւ անիլու, եւ անիլու, եւ անիկա այդ պարկա այդ պարկա այդ պարկա այդ պարտատատատակակակականունունունութիւնը չի կաթիւնը չի կաթիւնը չի կաթիւնը չի կատատատատարեր. եթէ մէրեր. եթէ մէրեր. եթէ մէրեր. եթէ մէ----
կու մը հակու մը հակու մը հակու մը հաւատք կու տայ, եւ անիւատք կու տայ, եւ անիւատք կու տայ, եւ անիւատք կու տայ, եւ անիկկկկա այդ հաա այդ հաա այդ հաա այդ հաւատւատւատւատքը ամքը ամքը ամքը ամլուլուլուլութեան կը դաթեան կը դաթեան կը դաթեան կը դա----
տատատատապարպարպարպարտէ ու գորտէ ու գորտէ ու գորտէ ու գործեծեծեծերով չի պտղարով չի պտղարով չի պտղարով չի պտղաւուուուորեր. եթէ մէրեր. եթէ մէրեր. եթէ մէրեր. եթէ մէկու մը բժշկեկու մը բժշկեկու մը բժշկեկու մը բժշկելու զօլու զօլու զօլու զօրուրուրուրու----
թիւն կու տայ, եւ անիթիւն կու տայ, եւ անիթիւն կու տայ, եւ անիթիւն կու տայ, եւ անիկա զօկա զօկա զօկա զօրուրուրուրութիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Ասթիւնը Աստուտուտուտուծոյ գործոյ գործոյ գործոյ գործող բածող բածող բածող բազուզուզուզուկին չի կին չի կին չի կին չի 
վեվեվեվերարարարածեր. եթէ մէծեր. եթէ մէծեր. եթէ մէծեր. եթէ մէկու մը մարկու մը մարկու մը մարկու մը մարգագագագարէրէրէրէաաաական պատկան պատկան պատկան պատգագագագամամամամախօխօխօխօսուսուսուսութեան պարթեան պարթեան պարթեան պար----
գեգեգեգեւը կը շնորւը կը շնորւը կը շնորւը կը շնորհէ, եւ անիհէ, եւ անիհէ, եւ անիհէ, եւ անիկա Ասկա Ասկա Ասկա Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքը չի պատքը չի պատքը չի պատքը չի պատգագագագամեր, ու տամեր, ու տամեր, ու տամեր, ու տակակակակա----
ւին՝ կը թեւին՝ կը թեւին՝ կը թեւին՝ կը թերարարարանայ իրեն վստահնայ իրեն վստահնայ իրեն վստահնայ իրեն վստահուած այս կամ այն հոուած այս կամ այն հոուած այս կամ այն հոուած այս կամ այն հոգեգեգեգեւոր պարւոր պարւոր պարւոր պարտատատատակակակակա----
նունունունութեան կաթեան կաթեան կաթեան կատատատատարուրուրուրումին մէջ, այդ թեմին մէջ, այդ թեմին մէջ, այդ թեմին մէջ, այդ թերարարարացուցուցուցումով իսկ Ասմով իսկ Ասմով իսկ Ասմով իսկ Աստուտուտուտուծոյ շնորհքծոյ շնորհքծոյ շնորհքծոյ շնորհքնենենենե----
րուն մարուն մարուն մարուն մատատատատակակակակարարարարարուրուրուրումը դադմը դադմը դադմը դադրերերերեցուցուցուցուցած կամ նուացած կամ նուացած կամ նուացած կամ նուազեզեզեզեցուցուցուցուցած կցած կցած կցած կ’’’’ըլըլըլըլլայ, եւ լայ, եւ լայ, եւ լայ, եւ 
ատով իսկ կը վնաատով իսկ կը վնաատով իսկ կը վնաատով իսկ կը վնասէ Ասսէ Ասսէ Ասսէ Աստուտուտուտուծոյ գործոյ գործոյ գործոյ գործին տածին տածին տածին տարածրածրածրածման եւ ընման եւ ընման եւ ընման եւ ընդարդարդարդարձակձակձակձակման, ման, ման, ման, 
եւ ուսեւ ուսեւ ուսեւ ուստի կը կանչտի կը կանչտի կը կանչտի կը կանչուի հաշուի հաշուի հաշուի հաշուեուեուեուետուուտուուտուուտուութեանթեանթեանթեան::::    

3. 3. 3. 3. ԵրԵրԵրԵրրորդ տուրորդ տուրորդ տուրորդ տուեաեաեաեալը՝ առալը՝ առալը՝ առալը՝ առակին մէջ՝ տնտեկին մէջ՝ տնտեկին մէջ՝ տնտեկին մէջ՝ տնտեսին հնասին հնասին հնասին հնարամրամրամրամտուտուտուտութիւնն է,թիւնն է,թիւնն է,թիւնն է,    
իր փրկուիր փրկուիր փրկուիր փրկութեան ելթեան ելթեան ելթեան ելքը եւ իր տիքը եւ իր տիքը եւ իր տիքը եւ իր տիրոջ գորոջ գորոջ գորոջ գովավավավասանսանսանսանքըքըքըքը::::    Երբ կը տեսԵրբ կը տեսԵրբ կը տեսԵրբ կը տեսնէ որ իր նէ որ իր նէ որ իր նէ որ իր 
պաշպաշպաշպաշտտտտօօօօնէն պինէն պինէն պինէն պիտի զրկուի, տնտետի զրկուի, տնտետի զրկուի, տնտետի զրկուի, տնտեսը կը խորսը կը խորսը կը խորսը կը խորհի տահի տահի տահի տակակակակաւին իր ձեռւին իր ձեռւին իր ձեռւին իր ձեռքը ուքը ուքը ուքը ու----
նենենենեցած պացած պացած պացած պատետետետեհուհուհուհութիւնը օգթիւնը օգթիւնը օգթիւնը օգտատատատագորգորգորգործել՝ծել՝ծել՝ծել՝        բաբաբաբարերերերեկամկամկամկամներ շիներ շիներ շիներ շինենենենելու հալու հալու հալու համար, մար, մար, մար, 
որորորորպէսպէսպէսպէսզի հեզի հեզի հեզի հետատատատագագագագային անոնք զինք ընյին անոնք զինք ընյին անոնք զինք ընյին անոնք զինք ընդուդուդուդունին եւ իրեն օգնին եւ իրեն օգնին եւ իրեն օգնին եւ իրեն օգնեննեննեննեն::::    Եւ բաԵւ բաԵւ բաԵւ բարերերերե----
կամ շակամ շակամ շակամ շահեհեհեհելու լալու լալու լալու լաւաւաւաւագոյն ձեգոյն ձեգոյն ձեգոյն ձեւը՝ անոնց հանւը՝ անոնց հանւը՝ անոնց հանւը՝ անոնց հանդէպ ներոդէպ ներոդէպ ներոդէպ ներողաղաղաղամիտ ու բարմիտ ու բարմիտ ու բարմիտ ու բարեաեաեաեա----
ցացացացակամ վեկամ վեկամ վեկամ վերարարարաբեբեբեբերում ուրում ուրում ուրում ունենենենենալն է,նալն է,նալն է,նալն է,    որ այս պաոր այս պաոր այս պաոր այս պարարարարագագագագային կյին կյին կյին կ’’’’արարարարտատատատայայտյայտյայտյայտուի՝ ուի՝ ուի՝ ուի՝ 
մարմարմարմարդոց պարտդոց պարտդոց պարտդոց պարտքեքեքեքերը շնորհքրը շնորհքրը շնորհքրը շնորհքնենենեներով թերով թերով թերով թեթեթեթեթեւացւացւացւացնենենենելու արարլու արարլու արարլու արարքովքովքովքով::::    

ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհահահահային հարսյին հարսյին հարսյին հարստուտուտուտութեան վրայ կարգթեան վրայ կարգթեան վրայ կարգթեան վրայ կարգուած տնտեուած տնտեուած տնտեուած տնտեսի մը պասի մը պասի մը պասի մը պարարարարա----
գագագագային նման վեյին նման վեյին նման վեյին նման վերարարարաբեբեբեբերում մը, այրում մը, այրում մը, այրում մը, այսինքն՝ իր տիսինքն՝ իր տիսինքն՝ իր տիսինքն՝ իր տիրոջրոջրոջրոջ    հաշհաշհաշհաշւոյն եւ անոր ի ւոյն եւ անոր ի ւոյն եւ անոր ի ւոյն եւ անոր ի 
վնաս՝ ուվնաս՝ ուվնաս՝ ուվնաս՝ ուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն պարտրուն պարտրուն պարտրուն պարտքեքեքեքերը նուարը նուարը նուարը նուազեցզեցզեցզեցնենենենելը անլը անլը անլը անշուշտ յաշուշտ յաշուշտ յաշուշտ յաւելւելւելւելեալեալեալեալ    անիանիանիանի----
րարարարաւոււոււոււութիւնթիւնթիւնթիւն    մը պիմը պիմը պիմը պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլալալալային ոեյին ոեյին ոեյին ոեւէ տնտեւէ տնտեւէ տնտեւէ տնտեսի հասի հասի հասի համար, որ արմար, որ արմար, որ արմար, որ արդէն իսկ դէն իսկ դէն իսկ դէն իսկ 
պարպարպարպարտատատատազանց գտնուած էզանց գտնուած էզանց գտնուած էզանց գտնուած է::::    Ատոր հաԱտոր հաԱտոր հաԱտոր համար ալ Յիմար ալ Յիմար ալ Յիմար ալ Յիսուս առասուս առասուս առասուս առակին մէջ կին մէջ կին մէջ կին մէջ անիանիանիանի----
րաւ տնտեսրաւ տնտեսրաւ տնտեսրաւ տնտես    կը կոկը կոկը կոկը կոչէ զայնչէ զայնչէ զայնչէ զայն::::    Բայց ի՞նչԲայց ի՞նչԲայց ի՞նչԲայց ի՞նչպպպպէս կէս կէս կէս կ’’’’ըլըլըլըլլայ ուլայ ուլայ ուլայ ուրեմն, որ տէրեմն, որ տէրեմն, որ տէրեմն, որ տէրը կը րը կը րը կը րը կը 
գոգոգոգովէ անիվէ անիվէ անիվէ անիրաւ տնտերաւ տնտերաւ տնտերաւ տնտեսը՝ իր հնասը՝ իր հնասը՝ իր հնասը՝ իր հնարամրամրամրամտուտուտուտութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար, զոր մար, զոր մար, զոր մար, զոր իմասիմասիմասիմաստուն տուն տուն տուն 
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վարվարվարվարմունքմունքմունքմունք    կկկկ’’’’որաորաորաորակէկէկէկէ::::    Հոս է ամՀոս է ամՀոս է ամՀոս է ամբողջ բաբողջ բաբողջ բաբողջ բանանանանալին՝ այս առալին՝ այս առալին՝ այս առալին՝ այս առակին հասկին հասկին հասկին հասկակակակացոցոցոցո----
ղուղուղուղութեանթեանթեանթեան::::    

Եթէ մենք այս աշԵթէ մենք այս աշԵթէ մենք այս աշԵթէ մենք այս աշխարխարխարխարհի մէջ նիւհի մէջ նիւհի մէջ նիւհի մէջ նիւթաթաթաթական հարսկան հարսկան հարսկան հարստուտուտուտութեան վրայ թեան վրայ թեան վրայ թեան վրայ 
կարգկարգկարգկարգուած աշուած աշուած աշուած աշխարխարխարխարհահահահայինյինյինյին    տնտետնտետնտետնտեսի մը հասի մը հասի մը հասի մը համար ումար ումար ումար ուզենք հասկզենք հասկզենք հասկզենք հասկնալ առանալ առանալ առանալ առա----
կին սա խօսկին սա խօսկին սա խօսկին սա խօսքը,քը,քը,քը,    թէ թէ թէ թէ ,,,,ՏէՏէՏէՏէրը գորը գորը գորը գովեցվեցվեցվեց    անիանիանիանիրաւրաւրաւրաւ    տնտետնտետնտետնտեսը,սը,սը,սը,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ իմաստեւ իմաստեւ իմաստեւ իմաս----
տուն վարտուն վարտուն վարտուն վարուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ», », », », տատատատարօրօրօրօրիրիրիրինակ եւ աննակ եւ աննակ եւ աննակ եւ անհասկհասկհասկհասկնանանանալի պատլի պատլի պատլի պատկեկեկեկերի մը դիրի մը դիրի մը դիրի մը դիմաց մաց մաց մաց 
կը գտնենք մենք մեզկը գտնենք մենք մեզկը գտնենք մենք մեզկը գտնենք մենք մեզ::::    ԻրաԻրաԻրաԻրակակակականունունունութիւնը այն է, սաթիւնը այն է, սաթիւնը այն է, սաթիւնը այն է, սակայն, որ Քրիսկայն, որ Քրիսկայն, որ Քրիսկայն, որ Քրիստոս տոս տոս տոս 
աշաշաշաշխարխարխարխարհահահահայիյիյիյինը ննը ննը ննը նկակակակատի չուտի չուտի չուտի չունի, այլ ինչնի, այլ ինչնի, այլ ինչնի, այլ ինչպէս սկիզպէս սկիզպէս սկիզպէս սկիզբէն իսկ ըսինք, կը խօբէն իսկ ըսինք, կը խօբէն իսկ ըսինք, կը խօբէն իսկ ըսինք, կը խօսի սի սի սի 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ եւ Ասծոյ եւ Ասծոյ եւ Ասծոյ եւ Աստուտուտուտուծոյ շնորհքծոյ շնորհքծոյ շնորհքծոյ շնորհքնենենեներու մարու մարու մարու մատատատատակակակակարարրարրարրարման գորման գորման գորման գործին կանչծին կանչծին կանչծին կանչ----
ուած մարուած մարուած մարուած մարդուն մադուն մադուն մադուն մասինսինսինսին::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի ըսասի ըսասի ըսասի ըսածը եթէ ուծը եթէ ուծը եթէ ուծը եթէ ուզենք բազենք բազենք բազենք բանալ, հենալ, հենալ, հենալ, հետեւտեւտեւտեւեաեաեաեալը կլը կլը կլը կ’’’’ըլըլըլըլլայ.լայ.լայ.լայ.----    
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կանչծոյ կանչծոյ կանչծոյ կանչուած ամէն մարդ անոր գորուած ամէն մարդ անոր գորուած ամէն մարդ անոր գորուած ամէն մարդ անոր գործին մէջ ծին մէջ ծին մէջ ծին մէջ տնտես մըն է, տնտես մըն է, տնտես մըն է, տնտես մըն է, 

որորորորմէ համէ համէ համէ հաւաւաւաւատարտարտարտարմումումումութիւն եւ պարթիւն եւ պարթիւն եւ պարթիւն եւ պարտատատատաճաճաճաճանանանանաչուչուչուչութիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’ըսըսըսըսպասպասպասպասուի եւ ուի եւ ուի եւ ուի եւ 
կկկկ’’’’ակնակնակնակնկալկալկալկալուի որ աճեցուի որ աճեցուի որ աճեցուի որ աճեցնէ իրեն վստահնէ իրեն վստահնէ իրեն վստահնէ իրեն վստահուած հարսուած հարսուած հարսուած հարստուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ՍաՍաՍաՍակայն կայն կայն կայն 
մարմարմարմարդիկ առդիկ առդիկ առդիկ առհահահահասարակ անսարակ անսարակ անսարակ անփոյթ եւ անփոյթ եւ անփոյթ եւ անփոյթ եւ անհահահահաւաւաւաւատատատատարիմ կը գտնուին. զարիմ կը գտնուին. զարիմ կը գտնուին. զարիմ կը գտնուին. զանանանանա----
զան բեզան բեզան բեզան բերումրումրումրումնենենեներով՝ իրենց վրայրով՝ իրենց վրայրով՝ իրենց վրայրով՝ իրենց վրայ    դրուած պարտդրուած պարտդրուած պարտդրուած պարտքը կքը կքը կքը կաաաա´́́́մ չեն կամ չեն կամ չեն կամ չեն կատատատատարեր րեր րեր րեր 
եւ կամ կը կաեւ կամ կը կաեւ կամ կը կաեւ կամ կը կատատատատարեն թերեն թերեն թերեն թերի,րի,րի,րի,    նուանուանուանուազազազազագոյն ճիգոյն ճիգոյն ճիգոյն ճիգով եւ աշգով եւ աշգով եւ աշգով եւ աշխախախախատանտանտանտանքով բաքով բաքով բաքով բա----
ւաւաւաւարարրարրարրարուեուեուեուելով, ինչ որ մեր Տիլով, ինչ որ մեր Տիլով, ինչ որ մեր Տիլով, ինչ որ մեր Տիրոջ սպարոջ սպարոջ սպարոջ սպասած արսած արսած արսած արդիւնդիւնդիւնդիւնքը չի տարքը չի տարքը չի տարքը չի տար::::    ԱյսԱյսԱյսԱյսպիպիպիպի----
սով անիսով անիսով անիսով անիկա ինքկա ինքկա ինքկա ինքզինք կզինք կզինք կզինք կ’’’’ենենենենթարթարթարթարկէ դակէ դակէ դակէ դատաստաստաստաստատատատանի ու դանի ու դանի ու դանի ու դատատատատապարպարպարպարտուտուտուտու----
թեանթեանթեանթեան::::    

Բայց այն պաԲայց այն պաԲայց այն պաԲայց այն պարարարարագագագագային, երբ մարդ Տիյին, երբ մարդ Տիյին, երբ մարդ Տիյին, երբ մարդ Տիրոջ ազրոջ ազրոջ ազրոջ ազդադադադարարարարարուրուրուրութիւնը լսեթիւնը լսեթիւնը լսեթիւնը լսելով լով լով լով 
կկկկ’’’’արթնարթնարթնարթննայ եւ կնայ եւ կնայ եւ կնայ եւ կ’’’’ըսկըսկըսկըսկսի այդ հարսսի այդ հարսսի այդ հարսսի այդ հարստուտուտուտութեթեթեթենէն շնորնէն շնորնէն շնորնէն շնորհել ուհել ուհել ուհել ուրիշրիշրիշրիշնենենեներուն, րուն, րուն, րուն, 
ատով ոատով ոատով ոատով ո´́́́չ միայն ուչ միայն ուչ միայն ուչ միայն ուրիշրիշրիշրիշներ կըներ կըներ կըներ կը    սիսիսիսիրարարարաշաշաշաշահի, այհի, այհի, այհի, այլեւ կը շալեւ կը շալեւ կը շալեւ կը շահի զԱստհի զԱստհի զԱստհի զԱստուածուածուածուած::::    
ԵրկԵրկԵրկԵրկրարարարաւոր տէր մը աւեւոր տէր մը աւեւոր տէր մը աւեւոր տէր մը աւելի պիլի պիլի պիլի պիտի զայտի զայտի զայտի զայրարարարանար իր հարըսնար իր հարըսնար իր հարըսնար իր հարըստուտուտուտութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ուրիշրիշրիշրիշ----
նենենեներուն բաշրուն բաշրուն բաշրուն բաշխեխեխեխելու տլու տլու տլու տնտենտենտենտեսի արարսի արարսի արարսի արարքին դիքին դիքին դիքին դիմաց, եւ արմաց, եւ արմաց, եւ արմաց, եւ արդադադադարօրօրօրօրէն, որովրէն, որովրէն, որովրէն, որովհեհեհեհե----
տեւ ուտեւ ուտեւ ուտեւ ուրիրիրիրիշին ինչշին ինչշին ինչշին ինչքեքեքեքերը ցրուելն ու վատրը ցրուելն ու վատրը ցրուելն ու վատրը ցրուելն ու վատնենենենելը անիլը անիլը անիլը անիրարարարաւոււոււոււութիւն էթիւն էթիւն էթիւն է::::    Բայց ինչ Բայց ինչ Բայց ինչ Բայց ինչ 
կը վեկը վեկը վեկը վերարարարաբեբեբեբերի Ասրի Ասրի Ասրի Աստուտուտուտուծոյ մեծոյ մեծոյ մեծոյ մեզի վստազի վստազի վստազի վստահած հահած հահած հահած հա----րըսրըսրըսրըստուտուտուտութեան, այթեան, այթեան, այթեան, այսինքն՝ սինքն՝ սինքն՝ սինքն՝ 
սիսիսիսիրոյ, ներոյ, ներոյ, ներոյ, ներորորորողամղամղամղամտուտուտուտութեան, իր խօսթեան, իր խօսթեան, իր խօսթեան, իր խօսքին,քին,քին,քին,    իր շնորհքիր շնորհքիր շնորհքիր շնորհքնենենեներուն եւ տուածրուն եւ տուածրուն եւ տուածրուն եւ տուած    կակակակա----
րորորորողուղուղուղութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներուն, ճշմարրուն, ճշմարրուն, ճշմարրուն, ճշմարտուտուտուտութիւնը ճիշդ հաթիւնը ճիշդ հաթիւնը ճիշդ հաթիւնը ճիշդ հակակակակառակն էռակն էռակն էռակն է::::    ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհի հի հի հի 
հարսհարսհարսհարստուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները բաշրը բաշրը բաշրը բաշխեխեխեխելով՝ կը ցրուին,լով՝ կը ցրուին,լով՝ կը ցրուին,լով՝ կը ցրուին,    կը կոկը կոկը կոկը կոտոտոտոտորակրակրակրակուինուինուինուին        ու կու կու կու կ’’’’ըսըսըսըս----
պապապապառին. մինչռին. մինչռին. մինչռին. մինչդեռ Ասդեռ Ասդեռ Ասդեռ Աստուտուտուտուծոյ հարսծոյ հարսծոյ հարսծոյ հարստուտուտուտութիւնը բաշխթիւնը բաշխթիւնը բաշխթիւնը բաշխուեուեուեուելով՝ կը տալով՝ կը տալով՝ կը տալով՝ կը տարածորածորածորածո----
ւի, կւի, կւի, կւի, կ’’’’աճի ու կաճի ու կաճի ու կաճի ու կ’’’’առաառաառաառատատատատանայնայնայնայ::::    ՆիւՆիւՆիւՆիւթաթաթաթական հարսկան հարսկան հարսկան հարստուտուտուտութթթթիւնը սպաիւնը սպաիւնը սպաիւնը սպառոռոռոռողը կը ղը կը ղը կը ղը կը 
կորսնցկորսնցկորսնցկորսնցնէ զայն. մինչնէ զայն. մինչնէ զայն. մինչնէ զայն. մինչդեռ Ասդեռ Ասդեռ Ասդեռ Աստուտուտուտուծոյ հարսծոյ հարսծոյ հարսծոյ հարստուտուտուտութիւնը սպաթիւնը սպաթիւնը սպաթիւնը սպառոռոռոռողը աւեղը աւեղը աւեղը աւելին լին լին լին 
կը գանկը գանկը գանկը գանձէձէձէձէ        ու կը դիու կը դիու կը դիու կը դիզէ, թէզէ, թէզէ, թէզէ, թէ´́́́    երկերկերկերկրի վրայ եւ թէ մարի վրայ եւ թէ մարի վրայ եւ թէ մարի վրայ եւ թէ մանանանանաւանդ երկնւանդ երկնւանդ երկնւանդ երկնքի մէջքի մէջքի մէջքի մէջ::::    
Ճիշդ է որ այդ հարսՃիշդ է որ այդ հարսՃիշդ է որ այդ հարսՃիշդ է որ այդ հարստուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւննենենեները մերը մերը մերը մերը չեն, Ասրը չեն, Ասրը չեն, Ասրը չեն, Աստուտուտուտուծոյ կը պատծոյ կը պատծոյ կը պատծոյ կը պատկակակականին, նին, նին, նին, 
բայց Աստբայց Աստբայց Աստբայց Աստուած զաուած զաուած զաուած զանոնք տուած նոնք տուած նոնք տուած նոնք տուած է մեէ մեէ մեէ մեզի, եւ մեզի, եւ մեզի, եւ մեզի, եւ մեզի տուած է՝ զազի տուած է՝ զազի տուած է՝ զազի տուած է՝ զանոնք ինոնք ինոնք ինոնք ի----
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մասմասմասմաստուտուտուտութեամբ յանթեամբ յանթեամբ յանթեամբ յանձանձանձանձանձեձեձեձելու, գորլու, գորլու, գորլու, գործածածածածեծեծեծելու եւ բաշլու եւ բաշլու եւ բաշլու եւ բաշխեխեխեխելու,լու,լու,լու,    եւ գորեւ գորեւ գորեւ գործածածածածեծեծեծելով լով լով լով 
ու բաշու բաշու բաշու բաշխեխեխեխելով՝ զալով՝ զալով՝ զալով՝ զանոնք կեննոնք կեննոնք կեննոնք կենդադադադանի գաննի գաննի գաննի գանձի եւ աճող հարսձի եւ աճող հարսձի եւ աճող հարսձի եւ աճող հարստուտուտուտութեան վեթեան վեթեան վեթեան վերարարարա----
ծեծեծեծելուլուլուլու    տնտետնտետնտետնտեսուսուսուսութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

ՈրՈրՈրՈրպէս քրիսպէս քրիսպէս քրիսպէս քրիստոնտոնտոնտոնեայ, մենք, կաեայ, մենք, կաեայ, մենք, կաեայ, մենք, կամաւ թէ ակամաւ թէ ակամաւ թէ ակամաւ թէ ակամայ, այդ տնմայ, այդ տնմայ, այդ տնմայ, այդ տնտետետետեսուսուսուսու----
թիւնը իրաթիւնը իրաթիւնը իրաթիւնը իրագորգորգորգործեծեծեծելու կոչլու կոչլու կոչլու կոչուած ենքուած ենքուած ենքուած ենք::::    ՍաՍաՍաՍակայն իսկայն իսկայն իսկայն իսկակակակապէս երապէս երապէս երապէս երանենենենելի կլի կլի կլի կ’’’’ըլըլըլըլլանք լանք լանք լանք 
աաաա´́́́յն ատեն միայն, երբ Ասյն ատեն միայն, երբ Ասյն ատեն միայն, երբ Ասյն ատեն միայն, երբ Աստուտուտուտուծոյ եւ մեր կոծոյ եւ մեր կոծոյ եւ մեր կոծոյ եւ մեր կոչուչուչուչումին համին համին համին հաւաւաւաւատատատատարիմ մօրիմ մօրիմ մօրիմ մօտետետետե----
ցուցուցուցումով, իմասմով, իմասմով, իմասմով, իմաստուտուտուտութեամբ եւ յօթեամբ եւ յօթեամբ եւ յօթեամբ եւ յօժաժաժաժարարարարակամ կը կակամ կը կակամ կը կակամ կը կատատատատարենք մեր այդ պարրենք մեր այդ պարրենք մեր այդ պարրենք մեր այդ պար----
տատատատակակակականունունունութիւնը, որովթիւնը, որովթիւնը, որովթիւնը, որովհեհեհեհետեւ այդ պատեւ այդ պատեւ այդ պատեւ այդ պարարարարագագագագային մենք մեզ վարյին մենք մեզ վարյին մենք մեզ վարյին մենք մեզ վարձատրձատրձատրձատր----
ուած կուած կուած կուած կ’’’’ըզըզըզըզգանք երկգանք երկգանք երկգանք երկրարարարաւոր մեր կեանւոր մեր կեանւոր մեր կեանւոր մեր կեանքին մէջ, եւ այքին մէջ, եւ այքին մէջ, եւ այքին մէջ, եւ այնունունունուհեհեհեհետեւ երտեւ երտեւ երտեւ երջաջաջաջանիկ նիկ նիկ նիկ 
սպասպասպասպասուսուսուսումը կմը կմը կմը կ’’’’ուուուունենենենենանք յանանք յանանք յանանք յաւիւիւիւիտետետետենանանանական վարկան վարկան վարկան վարձատձատձատձատրուրուրուրութեան՝թեան՝թեան՝թեան՝    արարարարդադադադարուրուրուրու----
թեան պսաթեան պսաթեան պսաթեան պսակին, զոր Տէկին, զոր Տէկին, զոր Տէկին, զոր Տէրը մերը մերը մերը մեզի պիզի պիզի պիզի պիտի հատի հատի հատի հատուտուտուտուցացացացանէ այն օրը (Ա.Կր 9. նէ այն օրը (Ա.Կր 9. նէ այն օրը (Ա.Կր 9. նէ այն օրը (Ա.Կր 9. 
17,17,17,17,եւ Բ.Տմ 4.8)եւ Բ.Տմ 4.8)եւ Բ.Տմ 4.8)եւ Բ.Տմ 4.8)::::    
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ԵՂԻՑԻՆ ԿԱԵՂԻՑԻՆ ԿԱԵՂԻՑԻՆ ԿԱԵՂԻՑԻՆ ԿԱՄՔ ՔՈՄՔ ՔՈՄՔ ՔՈՄՔ ՔՈ    

    
,,,,Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրիԵղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրիԵղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրիԵղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի»»»»::::        

((((Ղկ11.2)Ղկ11.2)Ղկ11.2)Ղկ11.2)    
    
ԱյԱյԱյԱյսօր մեր եկեսօր մեր եկեսօր մեր եկեսօր մեր եկեղեղեղեղեցին իր հացին իր հացին իր հացին իր հաւաւաւաւատատատատաւոր զաւոր զաւոր զաւոր զաւակւակւակւակնենենեներով անրով անրով անրով անգամ մը եւս գամ մը եւս գամ մը եւս գամ մը եւս 

ուխուխուխուխտի կու տի կու տի կու տի կու գայ Ասգայ Ասգայ Ասգայ Աստուտուտուտուծոյ սուրբ Սեծոյ սուրբ Սեծոյ սուրբ Սեծոյ սուրբ Սեղաղաղաղանին՝ տօնին՝ տօնին՝ տօնին՝ տօնենենենելով յիլով յիլով յիլով յիշաշաշաշատատատատակը Ս. կը Ս. կը Ս. կը Ս. 
ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածծածծածծածնի ի Տանի ի Տանի ի Տանի ի Տաճար Ընճար Ընճար Ընճար Ընծայծայծայծայման եւ տօման եւ տօման եւ տօման եւ տօնախմնախմնախմնախմբեբեբեբելով ալով ալով ալով ա----նունունունուննննը այս ը այս ը այս ը այս 
սուրբ եկեսուրբ եկեսուրբ եկեսուրբ եկեղեցղեցղեցղեցւոյնւոյնւոյնւոյն::::    

Մեր հրաՄեր հրաՄեր հրաՄեր հրաժեշժեշժեշժեշտին առիտին առիտին առիտին առիթով այս վերթով այս վերթով այս վերթով այս վերջին հոջին հոջին հոջին հոգեգեգեգեւոր խօսւոր խօսւոր խօսւոր խօսքին հաքին հաքին հաքին համար չէմար չէմար չէմար չէ----
ինք կրնար գտնել աւեինք կրնար գտնել աւեինք կրնար գտնել աւեինք կրնար գտնել աւելի յարլի յարլի յարլի յարմար մտամար մտամար մտամար մտածում, քան այծում, քան այծում, քան այծում, քան այսօրսօրսօրսօրուան ճաուան ճաուան ճաուան ճաշու Ընշու Ընշու Ընշու Ըն----
թերցթերցթերցթերցուաուաուաուածէն՝ Ղուծէն՝ Ղուծէն՝ Ղուծէն՝ Ղուկակակակասու Աւեսու Աւեսու Աւեսու Աւետատատատարարարարանէն քաղնէն քաղնէն քաղնէն քաղուած՝ Տէուած՝ Տէուած՝ Տէուած՝ Տէրուրուրուրունանանանական Աղօթկան Աղօթկան Աղօթկան Աղօթքի քի քի քի 
այս նաայս նաայս նաայս նախախախախադադադադասուսուսուսութիւնը. թիւնը. թիւնը. թիւնը. ,,,,ԵղիԵղիԵղիԵղիցին կամք քո, որցին կամք քո, որցին կամք քո, որցին կամք քո, որպէս յերպէս յերպէս յերպէս յերկինս եւ յերկկինս եւ յերկկինս եւ յերկկինս եւ յերկրիրիրիրի::::    
Թող քու կամքդ կաԹող քու կամքդ կաԹող քու կամքդ կաԹող քու կամքդ կատարտարտարտարուի, ինչուի, ինչուի, ինչուի, ինչպէս որ երկնպէս որ երկնպէս որ երկնպէս որ երկնքի մէջ՝ այնքի մէջ՝ այնքի մէջ՝ այնքի մէջ՝ այնպէս ալ երկպէս ալ երկպէս ալ երկպէս ալ երկրի րի րի րի 
վրայվրայվրայվրայ»»»»::::    

,,,,Տէր, մեՏէր, մեՏէր, մեՏէր, մեզի աղօթք ընել սորզի աղօթք ընել սորզի աղօթք ընել սորզի աղօթք ընել սորվեվեվեվեցուր, ինչցուր, ինչցուր, ինչցուր, ինչպէս Յովպէս Յովպէս Յովպէս Յովհանհանհանհաննէս (Մկրտիչ) նէս (Մկրտիչ) նէս (Մկրտիչ) նէս (Մկրտիչ) 
իր աշաիր աշաիր աշաիր աշակերտկերտկերտկերտնենենեներուն սորրուն սորրուն սորրուն սորվեվեվեվեցուցցուցցուցցուց»,»,»,»,----    ըսաւ օր մը Յիըսաւ օր մը Յիըսաւ օր մը Յիըսաւ օր մը Յիսուսուսուսուսի աշասի աշասի աշասի աշակերտկերտկերտկերտնենենեներէն րէն րէն րէն 
մէմէմէմէկը իրեն, երբ ինք տեղ մը աղօթք կկը իրեն, երբ ինք տեղ մը աղօթք կկը իրեն, երբ ինք տեղ մը աղօթք կկը իրեն, երբ ինք տեղ մը աղօթք կ’’’’ընէրընէրընէրընէր::::    Եւ այս խնդրանԵւ այս խնդրանԵւ այս խնդրանԵւ այս խնդրանքը առիթ քը առիթ քը առիթ քը առիթ 
տուաւ որ Յիտուաւ որ Յիտուաւ որ Յիտուաւ որ Յիսուս մեսուս մեսուս մեսուս մեզի սորզի սորզի սորզի սորվեցվեցվեցվեցնէ թէ հիմնէ թէ հիմնէ թէ հիմնէ թէ հիմնանանանակակակականին մէջ ինչ բանին մէջ ինչ բանին մէջ ինչ բանին մէջ ինչ բանի հանի հանի հանի հա----
մար պէտք է աղօմար պէտք է աղօմար պէտք է աղօմար պէտք է աղօթենք Ասթենք Ասթենք Ասթենք Աստուտուտուտուծոյ եւ ինչ պէտք է ըլծոյ եւ ինչ պէտք է ըլծոյ եւ ինչ պէտք է ըլծոյ եւ ինչ պէտք է ըլլայ Ասլայ Ասլայ Ասլայ Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ հարարարարա----
զատ զազատ զազատ զազատ զաւակւակւակւակնենենեներուն խնդրանրուն խնդրանրուն խնդրանրուն խնդրանքը՝ Իրքը՝ Իրքը՝ Իրքը՝ Իրմէ. մէ. մէ. մէ. ----    որ՝ Ասոր՝ Ասոր՝ Ասոր՝ Աստուտուտուտուծոյ անուծոյ անուծոյ անուծոյ անունը փանը փանը փանը փառառառառա----
ւորւորւորւորուի բոուի բոուի բոուի բոլոր արալոր արալոր արալոր արարածրածրածրածնենենեներուն կողրուն կողրուն կողրուն կողմէ, որ շումէ, որ շումէ, որ շումէ, որ շուտով գայ իր թատով գայ իր թատով գայ իր թատով գայ իր թագագագագաւուուուորուրուրուրու----
թիւնը, որ իր կամթիւնը, որ իր կամթիւնը, որ իր կամթիւնը, որ իր կամքը կաքը կաքը կաքը կատարտարտարտարուի երկուի երկուի երկուի երկրի վրայ՝ ինչրի վրայ՝ ինչրի վրայ՝ ինչրի վրայ՝ ինչպէս որ կը կապէս որ կը կապէս որ կը կապէս որ կը կատարտարտարտարուի ուի ուի ուի 
երկներկներկներկնքի մէջ, որ մեր ամեքի մէջ, որ մեր ամեքի մէջ, որ մեր ամեքի մէջ, որ մեր ամենօրնօրնօրնօրեայ անհեայ անհեայ անհեայ անհրարարարաժեշտ սնունժեշտ սնունժեշտ սնունժեշտ սնունդը տայ մեդը տայ մեդը տայ մեդը տայ մեզի, նեզի, նեզի, նեզի, ներէ րէ րէ րէ 
մեմեմեմեզի՝ մեր գորզի՝ մեր գորզի՝ մեր գորզի՝ մեր գործած յանծած յանծած յանծած յանցանքցանքցանքցանքնենենեները, եւրը, եւրը, եւրը, եւ    ի վերի վերի վերի վերջոյ, մեզ ազաջոյ, մեզ ազաջոյ, մեզ ազաջոյ, մեզ ազատէ Չատէ Չատէ Չատէ Չարէն եւ րէն եւ րէն եւ րէն եւ 
ամէն տեամէն տեամէն տեամէն տեսասասասակի փորկի փորկի փորկի փորձուձուձուձութեթեթեթենէնէնէնէ::::    Այս խնդրանքԱյս խնդրանքԱյս խնդրանքԱյս խնդրանքնենենեներուն մէջ ամերուն մէջ ամերուն մէջ ամերուն մէջ ամենէն տինէն տինէն տինէն տիրարարարա----
կակակականը կը մնայ մաղնը կը մնայ մաղնը կը մնայ մաղնը կը մնայ մաղթանքը.թանքը.թանքը.թանքը.----    ,,,,Թող քու կամքդ կաԹող քու կամքդ կաԹող քու կամքդ կաԹող քու կամքդ կատարտարտարտարուիուիուիուի»»»»::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
հահահահաւաւաւաւատատատատացած եւ Քրիսցած եւ Քրիսցած եւ Քրիսցած եւ Քրիստոտոտոտոսի հեսի հեսի հեսի հետետետետեւորդ դարւորդ դարւորդ դարւորդ դարձած իւձած իւձած իւձած իւրարարարաքանքանքանքանչիւր քրիսչիւր քրիսչիւր քրիսչիւր քրիս----
տոնտոնտոնտոնեաեաեաեայի հայի հայի հայի համար Ասմար Ասմար Ասմար Աստուտուտուտուծծծծոյ կամոյ կամոյ կամոյ կամքին կաքին կաքին կաքին կատատատատարուրուրուրումը ամեմը ամեմը ամեմը ամենէն հինէն հինէն հինէն հիմնամնամնամնական կան կան կան 
մտամտամտամտածուծուծուծումը եւ ցանմը եւ ցանմը եւ ցանմը եւ ցանկուկուկուկութիւնն է, ամեթիւնն է, ամեթիւնն է, ամեթիւնն է, ամենօրնօրնօրնօրեայ հաեայ հաեայ հաեայ հացին չափ եւ հացին չափ եւ հացին չափ եւ հացին չափ եւ հացէն աւեցէն աւեցէն աւեցէն աւելի լի լի լի 
կակակակարերերերեւոր սնունւոր սնունւոր սնունւոր սնունդը, որով իր հոդը, որով իր հոդը, որով իր հոդը, որով իր հոգին պէտք է սնագին պէտք է սնագին պէտք է սնագին պէտք է սնանի, ճիշդ ինչնի, ճիշդ ինչնի, ճիշդ ինչնի, ճիշդ ինչպէս մեր պէս մեր պէս մեր պէս մեր 
ՎարՎարՎարՎարդադադադապեպեպեպետը՝ Քրիստը՝ Քրիստը՝ Քրիստը՝ Քրիստոս կտոս կտոս կտոս կ’’’’ըսէր. ըսէր. ըսէր. ըսէր. ,,,,Իմ կեԻմ կեԻմ կեԻմ կերարարարակուրս այն է՝ որ զիս ղրկոկուրս այն է՝ որ զիս ղրկոկուրս այն է՝ որ զիս ղրկոկուրս այն է՝ որ զիս ղրկողին ղին ղին ղին 
կամկամկամկամքքքքը կաը կաը կաը կատատատատարեմ եւ անոր գորրեմ եւ անոր գորրեմ եւ անոր գորրեմ եւ անոր գործը ամծը ամծը ամծը ամբողբողբողբողջացջացջացջացնեմնեմնեմնեմ» » » » (Յհ 4.3)(Յհ 4.3)(Յհ 4.3)(Յհ 4.3)::::    

ԻնԻնԻնԻնչո՞ւ, սաչո՞ւ, սաչո՞ւ, սաչո՞ւ, սակայն, մեկայն, մեկայն, մեկայն, մեզի հազի հազի հազի համար հիմմար հիմմար հիմմար հիմնանանանակակակականանանանագոյն ցանգոյն ցանգոյն ցանգոյն ցանկուկուկուկութիւնը եւ թիւնը եւ թիւնը եւ թիւնը եւ 
խնդրանքն է՝ որ Ասխնդրանքն է՝ որ Ասխնդրանքն է՝ որ Ասխնդրանքն է՝ որ Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքը կաքը կաքը կաքը կատարտարտարտարուիուիուիուի::::    



 

 528 

Այս ԻՆԱյս ԻՆԱյս ԻՆԱյս ԻՆՉՈՒՉՈՒՉՈՒՉՈՒ----ն հասկն հասկն հասկն հասկնանանանալու հալու հալու հալու համար նախ հարկ է հասկմար նախ հարկ է հասկմար նախ հարկ է հասկմար նախ հարկ է հասկնալ եւ ճշդել՝ նալ եւ ճշդել՝ նալ եւ ճշդել՝ նալ եւ ճշդել՝ 
թէ ի՞նչ է Ասթէ ի՞նչ է Ասթէ ի՞նչ է Ասթէ ի՞նչ է Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքըքըքըքը::::    

ԱԱԱԱյո, արյո, արյո, արյո, արդադադադարեւ, ի՞նչ է Ասրեւ, ի՞նչ է Ասրեւ, ի՞նչ է Ասրեւ, ի՞նչ է Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքըքըքըքը::::    
Եթէ ուԵթէ ուԵթէ ուԵթէ ուզէզէզէզէինք միինք միինք միինք միակ նաակ նաակ նաակ նախախախախադադադադասուսուսուսութեան մը մէջ խտացթեան մը մէջ խտացթեան մը մէջ խտացթեան մը մէջ խտացնել Ասնել Ասնել Ասնել Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 

կամկամկամկամքը, պիքը, պիքը, պիքը, պիտի ըսէտի ըսէտի ըսէտի ըսէինք.ինք.ինք.ինք.----    ԱստԱստԱստԱստուած մեր փրկուուած մեր փրկուուած մեր փրկուուած մեր փրկութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’ուուուուզէզէզէզէ::::    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
կամկամկամկամքը այն է՝ որ քը այն է՝ որ քը այն է՝ որ քը այն է՝ որ ,,,,ՈեՈեՈեՈեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկը չկորսկը չկորսկը չկորսկը չկորսուի, այլ բոուի, այլ բոուի, այլ բոուի, այլ բոլորն ալ իրեն դառլորն ալ իրեն դառլորն ալ իրեն դառլորն ալ իրեն դառնաննաննաննան» » » » 
((((Բ.Պտ 3.9)Բ.Պտ 3.9)Բ.Պտ 3.9)Բ.Պտ 3.9)::::    ,,,,ԱստԱստԱստԱստուած չուած չուած չուած չ’’’’ուուուուզեր որ մեզեր որ մեզեր որ մեզեր որ մեղաղաղաղաւոր մարւոր մարւոր մարւոր մարդը իր մեղդը իր մեղդը իր մեղդը իր մեղքին, այքին, այքին, այքին, այսինքն սինքն սինքն սինքն 
անհանհանհանհնանանանազանզանզանզանդուդուդուդութեան մէջ մեռթեան մէջ մեռթեան մէջ մեռթեան մէջ մեռնի, այլ կնի, այլ կնի, այլ կնի, այլ կ’’’’ուուուուզէ որ անիզէ որ անիզէ որ անիզէ որ անիկա իր չար ճամկա իր չար ճամկա իր չար ճամկա իր չար ճամբէն բէն բէն բէն 
դառդառդառդառնայ եւ ապնայ եւ ապնայ եւ ապնայ եւ ապրիրիրիրի» » » » (Եզ 33.11)(Եզ 33.11)(Եզ 33.11)(Եզ 33.11)::::    ԱրԱրԱրԱրդադադադարեւ, մեղք՝ կը նշարեւ, մեղք՝ կը նշարեւ, մեղք՝ կը նշարեւ, մեղք՝ կը նշանանանանակէ Ասկէ Ասկէ Ասկէ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
պատպատպատպատուիուիուիուիրանրանրանրաննենենեներուն անհրուն անհրուն անհրուն անհնանանանազանզանզանզանդուդուդուդութիւն. եւ որովթիւն. եւ որովթիւն. եւ որովթիւն. եւ որովհեհեհեհետեւտեւտեւտեւ    բոբոբոբոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդիկ դիկ դիկ դիկ 
իրենց կաիրենց կաիրենց կաիրենց կամամամամապաշպաշպաշպաշտուտուտուտութեամբ մոթեամբ մոթեամբ մոթեամբ մոլոլոլոլորերերերեցան եւ անհցան եւ անհցան եւ անհցան եւ անհնանանանազանզանզանզանդուդուդուդութեամբ Ասթեամբ Ասթեամբ Ասթեամբ Աս----
տուտուտուտուծոյ կռնակ դարծոյ կռնակ դարծոյ կռնակ դարծոյ կռնակ դարձուձուձուձուցին, Ասցին, Ասցին, Ասցին, Աստուտուտուտուծոյ կամքն էր՝ անհծոյ կամքն էր՝ անհծոյ կամքն էր՝ անհծոյ կամքն էր՝ անհնանանանազանզանզանզանդուդուդուդութեան թեան թեան թեան 
մեղմեղմեղմեղքով իրքով իրքով իրքով իրմէ բաժնմէ բաժնմէ բաժնմէ բաժնուած աշուած աշուած աշուած աշխարխարխարխարհը հաշհը հաշհը հաշհը հաշտեցտեցտեցտեցնել իր հետ՝ մարնել իր հետ՝ մարնել իր հետ՝ մարնել իր հետ՝ մարդուն դուն դուն դուն 
ազատ կամազատ կամազատ կամազատ կամքը իր աստքը իր աստքը իր աստքը իր աստուաուաուաուածածածածային կամյին կամյին կամյին կամքին հնաքին հնաքին հնաքին հնազզզզանանանանդուդուդուդութեան բեթեան բեթեան բեթեան բերերերերելով, եւ լով, եւ լով, եւ լով, եւ 
անոր ազատ գորանոր ազատ գորանոր ազատ գորանոր ազատ գործակծակծակծակցուցուցուցութեամբ աշթեամբ աշթեամբ աշթեամբ աշխարխարխարխարհը իր կամհը իր կամհը իր կամհը իր կամքին հետ միուքին հետ միուքին հետ միուքին հետ միութեան թեան թեան թեան 
հրահրահրահրաւիւիւիւիրելրելրելրել::::    Այդ իսկ նպաԱյդ իսկ նպաԱյդ իսկ նպաԱյդ իսկ նպատատատատակով Աստկով Աստկով Աստկով Աստուած իր Միուած իր Միուած իր Միուած իր Միաաաածին Ործին Ործին Ործին Որդին աշդին աշդին աշդին աշխարհ խարհ խարհ խարհ 
ղրկեց որղրկեց որղրկեց որղրկեց որպէսպէսպէսպէսզի մարզի մարզի մարզի մարդիդիդիդիկը վերսկը վերսկը վերսկը վերստին հաշտին հաշտին հաշտին հաշտեցտեցտեցտեցնէ Ասնէ Ասնէ Ասնէ Աստուտուտուտուծոյ հետ՝ Ասծոյ հետ՝ Ասծոյ հետ՝ Ասծոյ հետ՝ Աստուտուտուտու----
ծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքը ուքը ուքը ուքը ուսուսուսուսուցացացացանենենենելով եւ լով եւ լով եւ լով եւ զազազազանոնք Ասնոնք Ասնոնք Ասնոնք Աստուտուտուտուծոյ հնածոյ հնածոյ հնածոյ հնազանզանզանզանդուդուդուդութեան կանթեան կանթեան կանթեան կան----
չեչեչեչելովլովլովլով::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս ինք այս աշտոս ինք այս աշտոս ինք այս աշտոս ինք այս աշխարխարխարխարհի վրայ Ասհի վրայ Ասհի վրայ Ասհի վրայ Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքին մարմքին մարմքին մարմքին մարմնանանանաւուուուո----
րուրուրուրումը եղաւ. ինքմը եղաւ. ինքմը եղաւ. ինքմը եղաւ. ինքզինք կազինք կազինք կազինք կատատատատարերերերելալալալապէս նոյպէս նոյպէս նոյպէս նոյնանանանացուց Ասցուց Ասցուց Ասցուց Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքին քին քին քին 
հետ, զայն կահետ, զայն կահետ, զայն կահետ, զայն կատատատատարեց ամրեց ամրեց ամրեց ամբողբողբողբողջուջուջուջութեամբ եւ զայն ութեամբ եւ զայն ութեամբ եւ զայն ութեամբ եւ զայն ուսուսուսուսուցացացացանեց միշտ, յայնեց միշտ, յայնեց միշտ, յայնեց միշտ, յայ----
տատատատարարարարարերերերելով եւ ըսելով եւ ըսելով եւ ըսելով եւ ըսելով. լով. լով. լով. ,,,,Ես երԵս երԵս երԵս երկինկինկինկինքէն իջայ՝ ոչ թէ իմ կամքս ընեքէն իջայ՝ ոչ թէ իմ կամքս ընեքէն իջայ՝ ոչ թէ իմ կամքս ընեքէն իջայ՝ ոչ թէ իմ կամքս ընելու, այլ լու, այլ լու, այլ լու, այլ 
կամկամկամկամքը անոր՝ որ զիս ղրկեցքը անոր՝ որ զիս ղրկեցքը անոր՝ որ զիս ղրկեցքը անոր՝ որ զիս ղրկեց::::    Եւ զիս ղրկող Հօր կամԵւ զիս ղրկող Հօր կամԵւ զիս ղրկող Հօր կամԵւ զիս ղրկող Հօր կամքը այս է, որ այս բոքը այս է, որ այս բոքը այս է, որ այս բոքը այս է, որ այս բո----
լոլոլոլորը որ ինք տուաւ ինրը որ ինք տուաւ ինրը որ ինք տուաւ ինրը որ ինք տուաւ ինծի՝ չկորսնցծի՝ չկորսնցծի՝ չկորսնցծի՝ չկորսնցնեմ աննեմ աննեմ աննեմ անկէ, այլ անոր յակէ, այլ անոր յակէ, այլ անոր յակէ, այլ անոր յարուրուրուրութիւն առթիւն առթիւն առթիւն առ----
նել տամ վերնել տամ վերնել տամ վերնել տամ վերջին օրըջին օրըջին օրըջին օրը::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ զիս ղրկոտեւ զիս ղրկոտեւ զիս ղրկոտեւ զիս ղրկողինղինղինղին    կամկամկամկամքը քը քը քը այս է, որ բոայս է, որ բոայս է, որ բոայս է, որ բոլոր լոր լոր լոր 
անոնք որ կը տեսանոնք որ կը տեսանոնք որ կը տեսանոնք որ կը տեսնեն Որնեն Որնեն Որնեն Որդին եւ կը հադին եւ կը հադին եւ կը հադին եւ կը հաւաւաւաւատան անոր՝ յատան անոր՝ յատան անոր՝ յատան անոր՝ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կան կան կան 
կեանք ուկեանք ուկեանք ուկեանք ունենենենենան, ես ալ անոնց յանան, ես ալ անոնց յանան, ես ալ անոնց յանան, ես ալ անոնց յարուրուրուրութիւն առթիւն առթիւն առթիւն առնել տամ վերնել տամ վերնել տամ վերնել տամ վերջին օրըջին օրըջին օրըջին օրը» » » » (Յհ (Յհ (Յհ (Յհ 
6.386.386.386.38----40)40)40)40)::::    ԱնԱնԱնԱնշուշտ արշուշտ արշուշտ արշուշտ արդէն հադէն հադէն հադէն հաւաւաւաւատալ Որդիտալ Որդիտալ Որդիտալ Որդիին՝ կը նշաին՝ կը նշաին՝ կը նշաին՝ կը նշանանանանակէ դուրս գալ կէ դուրս գալ կէ դուրս գալ կէ դուրս գալ 
անհանհանհանհնանանանազանզանզանզանդուդուդուդութեան վիթեան վիթեան վիթեան վիճաճաճաճակէն եւ մտնեկէն եւ մտնեկէն եւ մտնեկէն եւ մտնել Ասլ Ասլ Ասլ Աստուտուտուտուծոյ հնածոյ հնածոյ հնածոյ հնազանզանզանզանդուդուդուդութեան թեան թեան թեան 
մէջ. այլ խօսմէջ. այլ խօսմէջ. այլ խօսմէջ. այլ խօսքով՝քով՝քով՝քով՝    փոխփոխփոխփոխուիլ, ուիլ, ուիլ, ուիլ, ,,,,նոնոնոնորոգրոգրոգրոգուած միտուած միտուած միտուած միտքով նոր մարդ ըլքով նոր մարդ ըլքով նոր մարդ ըլքով նոր մարդ ըլլալ եւ լալ եւ լալ եւ լալ եւ 
գիտգիտգիտգիտնալ Ասնալ Ասնալ Ասնալ Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքը, այքը, այքը, այքը, այսինքն՝ ինչ որ բասինքն՝ ինչ որ բասինքն՝ ինչ որ բասինքն՝ ինչ որ բարի է, ընրի է, ընրի է, ընրի է, ընդուդուդուդունենենենելի է իրեն լի է իրեն լի է իրեն լի է իրեն 
եւ կաեւ կաեւ կաեւ կատարտարտարտարեալեալեալեալ» » » » (Հռ 12.2)(Հռ 12.2)(Հռ 12.2)(Հռ 12.2)::::    ՊօՊօՊօՊօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ կը սորեալ կը սորեալ կը սորեալ կը սորվեցվեցվեցվեցնէ, որ Ասնէ, որ Ասնէ, որ Ասնէ, որ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
կամկամկամկամքը գիտքը գիտքը գիտքը գիտնալնալնալնալ՝ կը նշա՝ կը նշա՝ կը նշա՝ կը նշանանանանակէ կէ կէ կէ ,,,,Միշտ ուՄիշտ ուՄիշտ ուՄիշտ ուրախ ըլրախ ըլրախ ըլրախ ըլլալ, անլալ, անլալ, անլալ, անդադադադադար աղօդար աղօդար աղօդար աղօթել թել թել թել 
եւ ամէն բաեւ ամէն բաեւ ամէն բաեւ ամէն բանի մէջ գոնի մէջ գոնի մէջ գոնի մէջ գոհուհուհուհութիւն տալթիւն տալթիւն տալթիւն տալ» » » » (Ա.Թս 5.16(Ա.Թս 5.16(Ա.Թս 5.16(Ա.Թս 5.16----18)18)18)18)::::    Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, Ասջոյ, Ասջոյ, Ասջոյ, Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
կամքն է նակամքն է նակամքն է նակամքն է նաեւ եւ եւ եւ ,,,,Որ մենք սրբուինքՈր մենք սրբուինքՈր մենք սրբուինքՈր մենք սրբուինք» » » » (Ա.Թս 4.3), եւ (Ա.Թս 4.3), եւ (Ա.Թս 4.3), եւ (Ա.Թս 4.3), եւ ,,,,ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի միսի միսի միսի միջոջոջոջոցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
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իրեն պատիրեն պատիրեն պատիրեն պատկակակականինք որնինք որնինք որնինք որպէս սուրբ եւ անապէս սուրբ եւ անապէս սուրբ եւ անապէս սուրբ եւ անարատ ժորատ ժորատ ժորատ ժողողողողովուրդ, (որովվուրդ, (որովվուրդ, (որովվուրդ, (որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ 
ինք) իր սիինք) իր սիինք) իր սիինք) իր սիրով մեզ նարով մեզ նարով մեզ նարով մեզ նախախախախասահսահսահսահմամամամանեց Յինեց Յինեց Յինեց Յիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսի ձեռսի ձեռսի ձեռսի ձեռքով իր որքով իր որքով իր որքով իր որ----
դիդիդիդինենենեները ըլրը ըլրը ըլրը ըլլալալալալու. այդ էր իր կամլու. այդ էր իր կամլու. այդ էր իր կամլու. այդ էր իր կամքը եւ ծրաքը եւ ծրաքը եւ ծրաքը եւ ծրագիգիգիգիրըրըրըրը» » » » (Եփ 1.4(Եփ 1.4(Եփ 1.4(Եփ 1.4----5)5)5)5)::::    

ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքին ու ծրագքին ու ծրագքին ու ծրագքին ու ծրագրին մարին մարին մարին մասին մեր պատսին մեր պատսին մեր պատսին մեր պատկեկեկեկերարարարացուցուցուցումը ամմը ամմը ամմը ամ----
բողբողբողբողջաջաջաջական կը դառկան կը դառկան կը դառկան կը դառնայ՝ երբ նկանայ՝ երբ նկանայ՝ երբ նկանայ՝ երբ նկատի ուտի ուտի ուտի ունենենենենանք նանանք նանանք նանանք նաեւ, թէեւ, թէեւ, թէեւ, թէ    մարմարմարմարդուն դուն դուն դուն 
փրկուփրկուփրկուփրկութիւնը աշթիւնը աշթիւնը աշթիւնը աշխարխարխարխարհի կեանհի կեանհի կեանհի կեանքէն ու տիքէն ու տիքէն ու տիքէն ու տիեեեեզերզերզերզերքի ճաքի ճաքի ճաքի ճակակակակատագտագտագտագրէն անրէն անրէն անրէն անբաբաբաբա----
ժան կը մնայժան կը մնայժան կը մնայժան կը մնայ::::    ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս անպէս անպէս անպէս անհատ մարհատ մարհատ մարհատ մարդուն անհդուն անհդուն անհդուն անհնանանանազանդ մեզանդ մեզանդ մեզանդ մեղանղանղանղանչուչուչուչումով երմով երմով երմով եր----
կիրն ալ ինկիրն ալ ինկիրն ալ ինկիրն ալ ինկաւ անէծկաւ անէծկաւ անէծկաւ անէծքի եւ ապաքի եւ ապաքի եւ ապաքի եւ ապակակակականունունունութեան տակ, այնթեան տակ, այնթեան տակ, այնթեան տակ, այնպէս ալ անպէս ալ անպէս ալ անպէս ալ անհատ հատ հատ հատ 
մարմարմարմարդուն Ասդուն Ասդուն Ասդուն Աստուտուտուտուծոյ հետ միուծոյ հետ միուծոյ հետ միուծոյ հետ միութիւնը սկիզբն է՝ հաթիւնը սկիզբն է՝ հաթիւնը սկիզբն է՝ հաթիւնը սկիզբն է՝ համայն տիմայն տիմայն տիմայն տիեեեեզերզերզերզերքին, ամքին, ամքին, ամքին, ամ----
բողջ ստեղբողջ ստեղբողջ ստեղբողջ ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութեան Ասթեան Ասթեան Ասթեան Աստուտուտուտուծոյ ենծոյ ենծոյ ենծոյ ենթարթարթարթարկուկուկուկումին, Ասմին, Ասմին, Ասմին, Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքին քին քին քին 
ընընընընդուդուդուդունունունունումովմովմովմով::::    ՊօՊօՊօՊօղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքղոս Առաքեալ հեեալ հեեալ հեեալ հետեւտեւտեւտեւեալ ձեեալ ձեեալ ձեեալ ձեւով կը ներւով կը ներւով կը ներւով կը ներկակակակայացյացյացյացնէ այս նէ այս նէ այս նէ այս 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտուտուտուտութիւնը. թիւնը. թիւնը. թիւնը. ,,,,ԱստԱստԱստԱստուած իր կամուած իր կամուած իր կամուած իր կամքին հաքին հաքին հաքին համամամամաձայն մեձայն մեձայն մեձայն մեզի յայտզի յայտզի յայտզի յայտնեց շատ նեց շատ նեց շատ նեց շատ 
կակակականունունունուխէն պատխէն պատխէն պատխէն պատրասրասրասրաստած տած տած տած իր ծրաիր ծրաիր ծրաիր ծրագիգիգիգիրը, որ Քրիսրը, որ Քրիսրը, որ Քրիսրը, որ Քրիստոտոտոտոսով պիսով պիսով պիսով պիտի իրատի իրատի իրատի իրա----
գործգործգործգործուիուիուիուի::::    Եւ այդ ծրաԵւ այդ ծրաԵւ այդ ծրաԵւ այդ ծրագիգիգիգիրը սա է, որ երբ ժարը սա է, որ երբ ժարը սա է, որ երբ ժարը սա է, որ երբ ժամամամամանակնակնակնակնենենեները իրենց լրուրը իրենց լրուրը իրենց լրուրը իրենց լրումին մին մին մին 
հասհասհասհասնին՝ Քրիսնին՝ Քրիսնին՝ Քրիսնին՝ Քրիստոս իրտոս իրտոս իրտոս իրմով պիմով պիմով պիմով պիտի բոտի բոտի բոտի բովանվանվանվանդադադադակէ ամէն ինչ որ կայ երկնկէ ամէն ինչ որ կայ երկնկէ ամէն ինչ որ կայ երկնկէ ամէն ինչ որ կայ երկնքի քի քի քի 
մէջ եւ երկմէջ եւ երկմէջ եւ երկմէջ եւ երկրի վրայրի վրայրի վրայրի վրայ» » » » (Եփ 1.9(Եփ 1.9(Եփ 1.9(Եփ 1.9----10)10)10)10)::::    Եւ որովԵւ որովԵւ որովԵւ որովհեհեհեհետեւ Քրիստեւ Քրիստեւ Քրիստեւ Քրիստոս Աստոս Աստոս Աստոս Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
կամկամկամկամքին մաքին մաքին մաքին մարմրմրմրմնանանանաւուուուորումն է, ըսինք, կը նշարումն է, ըսինք, կը նշարումն է, ըսինք, կը նշարումն է, ըսինք, կը նշանանանանակէ թէ երբ ամկէ թէ երբ ամկէ թէ երբ ամկէ թէ երբ ամբողջ աշբողջ աշբողջ աշբողջ աշ----
խարխարխարխարհը զՔրիսհը զՔրիսհը զՔրիսհը զՔրիստոս ընտոս ընտոս ընտոս ընդուդուդուդունի եւ Քրիսնի եւ Քրիսնի եւ Քրիսնի եւ Քրիստոս իր մէջ պարտոս իր մէջ պարտոս իր մէջ պարտոս իր մէջ պարփափափափակէ ամէնկէ ամէնկէ ամէնկէ ամէնքը, քը, քը, քը, 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքը ներքը ներքը ներքը ներկայ պիկայ պիկայ պիկայ պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլայ ամէն ինլայ ամէն ինլայ ամէն ինլայ ամէն ինչի մէջ եւ կաչի մէջ եւ կաչի մէջ եւ կաչի մէջ եւ կատարտարտարտարուի իր ուի իր ուի իր ուի իր 
ամամամամբողբողբողբողջաջաջաջական հասկան հասկան հասկան հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեամբ ու լրիւ տաթեամբ ու լրիւ տաթեամբ ու լրիւ տաթեամբ ու լրիւ տարորորորողուղուղուղութեամբ. ամէն թեամբ. ամէն թեամբ. ամէն թեամբ. ամէն ինչ, ինչ, ինչ, ինչ, 
ամամամամբողջ ստեղբողջ ստեղբողջ ստեղբողջ ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիթիւնը պիտի հնատի հնատի հնատի հնազանզանզանզանդի Քրիսդի Քրիսդի Քրիսդի Քրիստոտոտոտոսի, սի, սի, սի, ,,,,Եւ երբ Եւ երբ Եւ երբ Եւ երբ 
ամէն ինչ հնաամէն ինչ հնաամէն ինչ հնաամէն ինչ հնազանզանզանզանդի անոր, այն ատեն Որդի անոր, այն ատեն Որդի անոր, այն ատեն Որդի անոր, այն ատեն Որդին ինք ալ պիդին ինք ալ պիդին ինք ալ պիդին ինք ալ պիտի հնատի հնատի հնատի հնազանզանզանզանդի դի դի դի 
անոր՝ որ ամէն ինչ իրեն հնաանոր՝ որ ամէն ինչ իրեն հնաանոր՝ որ ամէն ինչ իրեն հնաանոր՝ որ ամէն ինչ իրեն հնազանզանզանզանդեդեդեդեցուց, որցուց, որցուց, որցուց, որպէսպէսպէսպէսզի Աստզի Աստզի Աստզի Աստուած ըլուած ըլուած ըլուած ըլլայ լայ լայ լայ 
ամէն ինչ՝ ամէն բաամէն ինչ՝ ամէն բաամէն ինչ՝ ամէն բաամէն ինչ՝ ամէն բանի մէջնի մէջնի մէջնի մէջ» » » » (Ա.Կր 15.28)(Ա.Կր 15.28)(Ա.Կր 15.28)(Ա.Կր 15.28)::::    

ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կծոյ կծոյ կծոյ կամամամամքին այս հաքին այս հաքին այս հաքին այս համամամամառօտ պատռօտ պատռօտ պատռօտ պատկերն իսկ մեկերն իսկ մեկերն իսկ մեկերն իսկ մեզի յստազի յստազի յստազի յստակօկօկօկօրէն րէն րէն րէն 
կը յայտկը յայտկը յայտկը յայտնէ Ասնէ Ասնէ Ասնէ Աստուտուտուտուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկութեան այն հաթեան այն հաթեան այն հաթեան այն համամամամապարպարպարպարփակ ծրափակ ծրափակ ծրափակ ծրագիգիգիգիրը, որուն րը, որուն րը, որուն րը, որուն 
իրաիրաիրաիրագործգործգործգործման կման կման կման կ’’’’ըսըսըսըսպապապապասէ Ասսէ Ասսէ Ասսէ Աստուտուտուտուծոյ հածոյ հածոյ հածոյ հաւաւաւաւատատատատացող իւցող իւցող իւցող իւրարարարաքանքանքանքանչիւր մարդչիւր մարդչիւր մարդչիւր մարդ::::    
,,,,ԱմԱմԱմԱմբողջ ստեղբողջ ստեղբողջ ստեղբողջ ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութիւնը եռանթիւնը եռանթիւնը եռանթիւնը եռանդադադադագին ակընգին ակընգին ակընգին ակընկակակակալուլուլուլութեամբ կթեամբ կթեամբ կթեամբ կ’’’’ըսըսըսըսպպպպաաաա----
սէ որ Ասսէ որ Ասսէ որ Ասսէ որ Աստուտուտուտուծոյ ործոյ ործոյ ործոյ որդիդիդիդինենենեները յայտնրը յայտնրը յայտնրը յայտնուին... այն յոյուին... այն յոյուին... այն յոյուին... այն յոյսով՝ որ ստեղսով՝ որ ստեղսով՝ որ ստեղսով՝ որ ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծու----
թիւնը ինք ալ ապաթիւնը ինք ալ ապաթիւնը ինք ալ ապաթիւնը ինք ալ ապակակակականունունունութեան ծաթեան ծաթեան ծաթեան ծառառառառայույույույութեթեթեթենէն պինէն պինէն պինէն պիտի ազատի ազատի ազատի ազատի, մաստի, մաստի, մաստի, մաս----
նանանանակից դառկից դառկից դառկից դառնանանանալով Ասլով Ասլով Ասլով Աստուտուտուտուծոյ ործոյ ործոյ ործոյ որդիդիդիդինենենեներու փարու փարու փարու փառառառառաւոր ազաւոր ազաւոր ազաւոր ազատուտուտուտութեանթեանթեանթեան::::    
ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ գիտեւ գիտեւ գիտեւ գիտենք որ ամտենք որ ամտենք որ ամտենք որ ամբողջ ստեղբողջ ստեղբողջ ստեղբողջ ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութիթիթիթիւնը կը հեւնը կը հեւնը կը հեւնը կը հեծեծեծեծեծէ եւ երծէ եւ երծէ եւ երծէ եւ եր----
կունկունկունկունքի մէջ է մինքի մէջ է մինքի մէջ է մինքի մէջ է մինչեւ հիչեւ հիչեւ հիչեւ հիմա. բայց ոչ միայն ստեղմա. բայց ոչ միայն ստեղմա. բայց ոչ միայն ստեղմա. բայց ոչ միայն ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութիւնը, այլ թիւնը, այլ թիւնը, այլ թիւնը, այլ 
մենք ալ, որ (սուրբ) Հոմենք ալ, որ (սուրբ) Հոմենք ալ, որ (սուրբ) Հոմենք ալ, որ (սուրբ) Հոգին ստագին ստագին ստագին ստացած ենք իբցած ենք իբցած ենք իբցած ենք իբրեւ նարեւ նարեւ նարեւ նախախախախաճաճաճաճաշակ, մենք եւս շակ, մենք եւս շակ, մենք եւս շակ, մենք եւս 
մեր մէջ կը հեմեր մէջ կը հեմեր մէջ կը հեմեր մէջ կը հեծեծեծեծեծենք՝ սպածենք՝ սպածենք՝ սպածենք՝ սպասեսեսեսելով մեր որլով մեր որլով մեր որլով մեր որդեգդեգդեգդեգրուրուրուրութեան, այթեան, այթեան, այթեան, այսինքն մեր սինքն մեր սինքն մեր սինքն մեր 
մարմմարմմարմմարմնի ազանի ազանի ազանի ազատուտուտուտութեանթեանթեանթեան» » » » (Հռ 8(Հռ 8(Հռ 8(Հռ 8.19.19.19.19----23)23)23)23)::::    Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչու իւչու իւչու իւչու իւրարարարաքանքանքանքանչիւր չիւր չիւր չիւր 
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քրիսքրիսքրիսքրիստոնտոնտոնտոնեայ անձեայ անձեայ անձեայ անձկուկուկուկութեամբ կը խնդրէ եւ ամէն օր ու ամէն ժամ պէտք է թեամբ կը խնդրէ եւ ամէն օր ու ամէն ժամ պէտք է թեամբ կը խնդրէ եւ ամէն օր ու ամէն ժամ պէտք է թեամբ կը խնդրէ եւ ամէն օր ու ամէն ժամ պէտք է 
խնդրէ՝ որ Ասխնդրէ՝ որ Ասխնդրէ՝ որ Ասխնդրէ՝ որ Աստուտուտուտուծոյ արծոյ արծոյ արծոյ արքաքաքաքայույույույութիւնը գայ, եւ Ասթիւնը գայ, եւ Ասթիւնը գայ, եւ Ասթիւնը գայ, եւ Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքը կաքը կաքը կաքը կատարտարտարտար----
ուի երկուի երկուի երկուի երկրի վրայ, ինչրի վրայ, ինչրի վրայ, ինչրի վրայ, ինչպէս որ կը կապէս որ կը կապէս որ կը կապէս որ կը կատարտարտարտարուի երկնուի երկնուի երկնուի երկնքի մէջ հրեշքի մէջ հրեշքի մէջ հրեշքի մէջ հրեշտակտակտակտակնենենեներուն րուն րուն րուն 
կողկողկողկողմէմէմէմէ::::    

ԿԿԿԿ’’’’աաաանդնդնդնդրարարարադառդառդառդառնանք, աննանք, աննանք, աննանք, անշուշտ, որ երբ շուշտ, որ երբ շուշտ, որ երբ շուշտ, որ երբ ,,,,Թող կաԹող կաԹող կաԹող կատարտարտարտարուի քու կամքդուի քու կամքդուի քու կամքդուի քու կամքդ» » » » 
կկկկ’’’’ըսենք՝ կը հասկըսենք՝ կը հասկըսենք՝ կը հասկըսենք՝ կը հասկնանք երնանք երնանք երնանք երկու բան.կու բան.կու բան.կու բան.----նախ, թէ Աստնախ, թէ Աստնախ, թէ Աստնախ, թէ Աստուած ինք իր կամուած ինք իր կամուած ինք իր կամուած ինք իր կամքը քը քը քը 
պիպիպիպիտի կատի կատի կատի կատատատատարէ երկրէ երկրէ երկրէ երկրի վրայ, ինչրի վրայ, ինչրի վրայ, ինչրի վրայ, ինչպէս արպէս արպէս արպէս արդէն իսկ կը կադէն իսկ կը կադէն իսկ կը կադէն իսկ կը կատարտարտարտարուի յաուի յաուի յաուի յաւիտւիտւիտւիտ----
եանեանեանեաննենենեներէն ի վեր, եւ երկրէն ի վեր, եւ երկրէն ի վեր, եւ երկրէն ի վեր, եւ երկրորդ՝ թէ մենք, իբրորդ՝ թէ մենք, իբրորդ՝ թէ մենք, իբրորդ՝ թէ մենք, իբրեւ իր կամրեւ իր կամրեւ իր կամրեւ իր կամքին գիքին գիքին գիքին գիտոտոտոտոււււթեան թեան թեան թեան 
ու հնաու հնաու հնաու հնազանզանզանզանդուդուդուդութեան կանչթեան կանչթեան կանչթեան կանչուած մարուած մարուած մարուած մարդիկ՝ պիդիկ՝ պիդիկ՝ պիդիկ՝ պիտի իր կամտի իր կամտի իր կամտի իր կամքին կաքին կաքին կաքին կատատատատարողրողրողրող----
նենենեները ըլրը ըլրը ըլրը ըլլանքլանքլանքլանք::::    

ԱստԱստԱստԱստուած իր փրկուուած իր փրկուուած իր փրկուուած իր փրկութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’ընընընընծածածածայէ որյէ որյէ որյէ որպէս ձրի պարպէս ձրի պարպէս ձրի պարպէս ձրի պարգեւ, իբգեւ, իբգեւ, իբգեւ, իբրեւ իր րեւ իր րեւ իր րեւ իր 
շնորհշնորհշնորհշնորհքը՝ մարքը՝ մարքը՝ մարքը՝ մարդուն տրուած. բայց միդուն տրուած. բայց միդուն տրուած. բայց միդուն տրուած. բայց միաաաաժաժաժաժամամամամանակ Աստնակ Աստնակ Աստնակ Աստուած կուած կուած կուած կ’’’’ուուուուզէ որ զէ որ զէ որ զէ որ 
մարմարմարմարդը իր ազատ կամդը իր ազատ կամդը իր ազատ կամդը իր ազատ կամքով ընքով ընքով ընքով ընդուդուդուդունի այդնի այդնի այդնի այդ    շնորհշնորհշնորհշնորհքը եւ իր կամքը եւ իր կամքը եւ իր կամքը եւ իր կամքը միքը միքը միքը միացացացացնէ նէ նէ նէ 
ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքինքինքինքին::::    Այլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսԱյլ խօսքով, Աստքով, Աստքով, Աստքով, Աստուած մարուած մարուած մարուած մարդուն ազադուն ազադուն ազադուն ազատուտուտուտութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
յարյարյարյարգեգեգեգելով՝ չլով՝ չլով՝ չլով՝ չ’’’’ուուուուզեր մարզեր մարզեր մարզեր մարդը ստիդը ստիդը ստիդը ստիպել որ ընպել որ ընպել որ ընպել որ ընդուդուդուդունի իր ըննի իր ըննի իր ըննի իր ընծածածածայած փրկույած փրկույած փրկույած փրկու----
թիւնը. այթիւնը. այթիւնը. այթիւնը. այլալալալապէս այդ փրկուպէս այդ փրկուպէս այդ փրկուպէս այդ փրկութիւնը ազաթիւնը ազաթիւնը ազաթիւնը ազատուտուտուտութիւն պիթիւն պիթիւն պիթիւն պիտի չըլտի չըլտի չըլտի չըլլարլարլարլար::::    Այլ, կԱյլ, կԱյլ, կԱյլ, կ’’’’ուուուու----
զէ որ մարզէ որ մարզէ որ մարզէ որ մարդը ճշմարդը ճշմարդը ճշմարդը ճշմարտտտտաաաապէս ճանչպէս ճանչպէս ճանչպէս ճանչնայ իր կամքն ու ծրանայ իր կամքն ու ծրանայ իր կամքն ու ծրանայ իր կամքն ու ծրագիգիգիգիրը եւ իր րը եւ իր րը եւ իր րը եւ իր 
ազատ կամազատ կամազատ կամազատ կամքով գորքով գորքով գորքով գործածածածակից դառկից դառկից դառկից դառնայ Ասնայ Ասնայ Ասնայ Աստուտուտուտուծոյ, այդ կամքն ու ծրածոյ, այդ կամքն ու ծրածոյ, այդ կամքն ու ծրածոյ, այդ կամքն ու ծրագիգիգիգիրը րը րը րը 
իրաիրաիրաիրագորգորգորգործեծեծեծելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Իսկ գորԻսկ գորԻսկ գորԻսկ գործակծակծակծակցուցուցուցութեան այս պատիւը ձեռք կը բերթեան այս պատիւը ձեռք կը բերթեան այս պատիւը ձեռք կը բերթեան այս պատիւը ձեռք կը բեր----
ուի միայն հնաուի միայն հնաուի միայն հնաուի միայն հնազանզանզանզանդուդուդուդութեամբ, երթեամբ, երթեամբ, երթեամբ, երբոր մարբոր մարբոր մարբոր մարդը յանձն կդը յանձն կդը յանձն կդը յանձն կ’’’’առառառառնէ Ասնէ Ասնէ Ասնէ Աստուտուտուտուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
կամկամկամկամքին ենքին ենքին ենքին ենթարկթարկթարկթարկուիլ եւ այդ կամուիլ եւ այդ կամուիլ եւ այդ կամուիլ եւ այդ կամքի կաքի կաքի կաքի կատարտարտարտարման համան համան համան համար աշմար աշմար աշմար աշխախախախատիլտիլտիլտիլ::::    
Բայց այսԲայց այսԲայց այսԲայց այստեղ հատեղ հատեղ հատեղ հակակակակասուսուսուսութիւն չկա՞յ արդթիւն չկա՞յ արդթիւն չկա՞յ արդթիւն չկա՞յ արդեօքեօքեօքեօք::::    

ԱռԱռԱռԱռհահահահասասասասարակ ենրակ ենրակ ենրակ ենթարթարթարթարկուկուկուկումը կմը կմը կմը կ’’’’ենենենենթադթադթադթադրէ ազարէ ազարէ ազարէ ազատուտուտուտութեանց կապթեանց կապթեանց կապթեանց կապտումն տումն տումն տումն 
ու կաշու կաշու կաշու կաշկանկանկանկանդուդուդուդումըմըմըմը::::    Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչպէս Աստպէս Աստպէս Աստպէս Աստուած կուած կուած կուած կ’’’’ուուուուզէ որ մենք ազատ ըլզէ որ մենք ազատ ըլզէ որ մենք ազատ ըլզէ որ մենք ազատ ըլլանք լանք լանք լանք 
((((Ա.Պտ 2.16, եւ միԱ.Պտ 2.16, եւ միԱ.Պտ 2.16, եւ միԱ.Պտ 2.16, եւ միաաաաժաժաժաժամամամամանակ՝ նակ՝ նակ՝ նակ՝ որ ծաոր ծաոր ծաոր ծառառառառայենք իրեն (նոյն, անդ), այյենք իրեն (նոյն, անդ), այյենք իրեն (նոյն, անդ), այյենք իրեն (նոյն, անդ), այ----
սինքն՝ կասինքն՝ կասինքն՝ կասինքն՝ կատարտարտարտարեալ հնաեալ հնաեալ հնաեալ հնազանզանզանզանդուդուդուդութեամբ ենթեամբ ենթեամբ ենթեամբ ենթարկթարկթարկթարկուինք իր կամուինք իր կամուինք իր կամուինք իր կամքինքինքինքին::::    ԱզաԱզաԱզաԱզա----
տուտուտուտութեան իսթեան իսթեան իսթեան իսկակակակական արկան արկան արկան արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնը եւ գորթիւնը եւ գորթիւնը եւ գորթիւնը եւ գործիծիծիծիքը սեքը սեքը սեքը սեփափափափական կամքն կան կամքն կան կամքն կան կամքն 
էէէէ::::    Արդ, մեր կամԱրդ, մեր կամԱրդ, մեր կամԱրդ, մեր կամքը Ասքը Ասքը Ասքը Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքին ենքին ենքին ենքին ենթարթարթարթարկեկեկեկելը չի՞ նշալը չի՞ նշալը չի՞ նշալը չի՞ նշանանանանակեր մեր կեր մեր կեր մեր կեր մեր 
ազաազաազաազատուտուտուտութեան կոթեան կոթեան կոթեան կորրրրուսուսուսուստըտըտըտը::::    Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչպէս հապէս հապէս հապէս հապա Աստպա Աստպա Աստպա Աստուած մեր ազաուած մեր ազաուած մեր ազաուած մեր ազատուտուտուտու----
թիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ուզած կզած կզած կզած կ’’’’ըլըլըլըլլայլայլայլայ::::    ԱրդԱրդԱրդԱրդեօք իրաեօք իրաեօք իրաեօք իրարու հարու հարու հարու հակակակակասասասասական չե՞ն այս յայկան չե՞ն այս յայկան չե՞ն այս յայկան չե՞ն այս յայտատատատարարարարա----
րուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներըրըրըրը::::    

Յստակ է որ իսՅստակ է որ իսՅստակ է որ իսՅստակ է որ իսկակակակական իմասկան իմասկան իմասկան իմաստով եւ բատով եւ բատով եւ բատով եւ բացարցարցարցարձակ հասձակ հասձակ հասձակ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղու----
թեամբ ազատ կրնայ նկատթեամբ ազատ կրնայ նկատթեամբ ազատ կրնայ նկատթեամբ ազատ կրնայ նկատուիլ եւ ըլուիլ եւ ըլուիլ եւ ըլուիլ եւ ըլլալ միայն այն էալալ միայն այն էալալ միայն այն էալալ միայն այն էակը՝ որ իրկը՝ որ իրկը՝ որ իրկը՝ որ իրմէ մէ մէ մէ 
դուրդուրդուրդուրս ոես ոես ոես ոեւէ բաւէ բաւէ բաւէ բանի կամ ոենի կամ ոենի կամ ոենի կամ ոեւէ մէւէ մէւէ մէւէ մէկուն պէտք չուկուն պէտք չուկուն պէտք չուկուն պէտք չունինինինի::::    Իսկ այդԻսկ այդԻսկ այդԻսկ այդպիպիպիպիսի էակ չկայ սի էակ չկայ սի էակ չկայ սի էակ չկայ 
այս աշայս աշայս աշայս աշխարխարխարխարհի մէջ, ստեղհի մէջ, ստեղհի մէջ, ստեղհի մէջ, ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    Այդ էաԱյդ էաԱյդ էաԱյդ էակը միայն Աստկը միայն Աստկը միայն Աստկը միայն Աստ----
ուած կրնայ ըլուած կրնայ ըլուած կրնայ ըլուած կրնայ ըլլալ եւ Աստլալ եւ Աստլալ եւ Աստլալ եւ Աստուած ինքն էուած ինքն էուած ինքն էուած ինքն է::::    ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբար, առաբար, առաբար, առաբար, առաջին ճշմարջին ճշմարջին ճշմարջին ճշմար----
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տուտուտուտութիւնը այն է՝ որ մարդ արաթիւնը այն է՝ որ մարդ արաթիւնը այն է՝ որ մարդ արաթիւնը այն է՝ որ մարդ արարարարարածը բածը բածը բածը բացարցարցարցարձաձաձաձակակակակապէս ազատ պէս ազատ պէս ազատ պէս ազատ էաէաէաէակը չէ, կը չէ, կը չէ, կը չէ, 
այնայնայնայնքաքաքաքանով եւ անով՝ որ իր զանով եւ անով՝ որ իր զանով եւ անով՝ որ իր զանով եւ անով՝ որ իր զանանանանազան պահանջզան պահանջզան պահանջզան պահանջնենենեներուն ու պէտրուն ու պէտրուն ու պէտրուն ու պէտքեքեքեքերուն րուն րուն րուն 
հահահահամար, եւ ինքմար, եւ ինքմար, եւ ինքմար, եւ ինքզինզինզինզինքը ըլքը ըլքը ըլքը ըլլալալալալու հալու հալու հալու համար, կամար, կամար, կամար, կախում ուխում ուխում ուխում ունի իրնի իրնի իրնի իրմէ դուրս ումէ դուրս ումէ դուրս ումէ դուրս ուրիշրիշրիշրիշ----
նենենեներէն. իսկ այս կախրէն. իսկ այս կախրէն. իսկ այս կախրէն. իսկ այս կախուաուաուաուածուծուծուծութիւնը այս կամ այն չաթիւնը այս կամ այն չաթիւնը այս կամ այն չաթիւնը այս կամ այն չափով կըփով կըփով կըփով կը    նշանշանշանշանանանանակէ ըլկէ ըլկէ ըլկէ ըլ----
լալ այդ պալալ այդ պալալ այդ պալալ այդ պահանջհանջհանջհանջնենենեներուն եւ կարուն եւ կարուն եւ կարուն եւ կարիքրիքրիքրիքնենենեներրրրուն ենուն ենուն ենուն ենթաթաթաթակայկայկայկայ::::    ՀետզՀետզՀետզՀետզհեհեհեհետէ ընդտէ ընդտէ ընդտէ ընդլայլայլայլայ----
նենենենելով այս ծիլով այս ծիլով այս ծիլով այս ծիրը եւ ընրը եւ ընրը եւ ընրը եւ ընդարդարդարդարձաձաձաձակեկեկեկելով մեր մտալով մեր մտալով մեր մտալով մեր մտահայհայհայհայեացեացեացեացքը, կը տեսքը, կը տեսքը, կը տեսքը, կը տեսնենք ու նենք ու նենք ու նենք ու 
կը հասկը հասկը հասկը հաստատատատատենք որ ամէն արատենք որ ամէն արատենք որ ամէն արատենք որ ամէն արարած ալ կախրած ալ կախրած ալ կախրած ալ կախուաուաուաուածուծուծուծութեան որոշ ասթեան որոշ ասթեան որոշ ասթեան որոշ աստիտիտիտի----
ճաճաճաճանի մը վրայ կը գտնուի, կանի մը վրայ կը գտնուի, կանի մը վրայ կը գտնուի, կանի մը վրայ կը գտնուի, կամաւ թէ ակամաւ թէ ակամաւ թէ ակամաւ թէ ակամայմայմայմայ::::    ՈրՈրՈրՈրքան աւեքան աւեքան աւեքան աւելի ակալի ակալի ակալի ակամայ մայ մայ մայ 
եւ հարեւ հարեւ հարեւ հարկադկադկադկադրարարարական է անկան է անկան է անկան է անձին սահձին սահձին սահձին սահմամամամանանանանափափափափակուկուկուկութեան բեթեան բեթեան բեթեան բերուրուրուրումը եղող այս մը եղող այս մը եղող այս մը եղող այս 
կախկախկախկախուաուաուաուածուծուծուծութիւնը եւ ուսթիւնը եւ ուսթիւնը եւ ուսթիւնը եւ ուստի՝ ենտի՝ ենտի՝ ենտի՝ ենթաթաթաթակակակակայույույույութիւնը, այնթիւնը, այնթիւնը, այնթիւնը, այնքան աւեքան աւեքան աւեքան աւելի է դառլի է դառլի է դառլի է դառ----
նունունունութիւնը, ցաւն ու ընդվթիւնը, ցաւն ու ընդվթիւնը, ցաւն ու ընդվթիւնը, ցաւն ու ընդվզուզուզուզումը բամը բամը բամը բանանանանաւոր ու գիւոր ու գիւոր ու գիւոր ու գիտատատատակից էակից էակից էակից էակին մօտ, եւ կին մօտ, եւ կին մօտ, եւ կին մօտ, եւ 
այդ ցաւն ու ընդվայդ ցաւն ու ընդվայդ ցաւն ու ընդվայդ ցաւն ու ընդվզուզուզուզումը հետզմը հետզմը հետզմը հետզհեհեհեհետէ կը մեծտէ կը մեծտէ կը մեծտէ կը մեծնան՝ մարնան՝ մարնան՝ մարնան՝ մարդուն մէջ գիդուն մէջ գիդուն մէջ գիդուն մէջ գիտակտակտակտակ----
ցացացացակկկկաաաանունունունութեան մաթեան մաթեան մաթեան մակարկարկարկարդադադադակի աճուկի աճուկի աճուկի աճումին ու զարմին ու զարմին ու զարմին ու զարգագագագացուցուցուցումին հետ, շեշմին հետ, շեշմին հետ, շեշմին հետ, շեշտետետետելով լով լով լով 
իր մէջ՝ անոնցիր մէջ՝ անոնցիր մէջ՝ անոնցիր մէջ՝ անոնցմէ ազամէ ազամէ ազամէ ազատագրտագրտագրտագրուեուեուեուելու պալու պալու պալու պահանհանհանհանջքըջքըջքըջքը::::        

ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ ճշմարրորդ ճշմարրորդ ճշմարրորդ ճշմարտուտուտուտութիւնը այն է՝ որ ազաթիւնը այն է՝ որ ազաթիւնը այն է՝ որ ազաթիւնը այն է՝ որ ազատուտուտուտութեան այս ձըգթեան այս ձըգթեան այս ձըգթեան այս ձըգ----տուտուտուտու----
մը, այլ խօսմը, այլ խօսմը, այլ խօսմը, այլ խօսքով՝ ուքով՝ ուքով՝ ուքով՝ ուրիշրիշրիշրիշնենենեներէ կախրէ կախրէ կախրէ կախուաուաուաուածուծուծուծութեան եւ ենթեան եւ ենթեան եւ ենթեան եւ ենթաթաթաթակակակակայույույույութեան վիթեան վիթեան վիթեան վի----
ճաճաճաճակէն դուրկէն դուրկէն դուրկէն դուրս գաս գաս գաս գալու, ազալու, ազալու, ազալու, ազատագրտագրտագրտագրուեուեուեուելու այս մղուլու այս մղուլու այս մղուլու այս մղումը մարմը մարմը մարմը մարդուն մէջ բնադուն մէջ բնադուն մէջ բնադուն մէջ բնա----
կան չէր ըլկան չէր ըլկան չէր ըլկան չէր ըլլար՝ եթէ մարդ էալար՝ եթէ մարդ էալար՝ եթէ մարդ էալար՝ եթէ մարդ էակը ինքն իր ծնունդն ու ծակը ինքն իր ծնունդն ու ծակը ինքն իր ծնունդն ու ծակը ինքն իր ծնունդն ու ծագուգուգուգումը ումը ումը ումը ունենենենենար նար նար նար 
միայն նիւմիայն նիւմիայն նիւմիայն նիւթին եւ նիւթին եւ նիւթին եւ նիւթին եւ նիւթեթեթեթեղէն աշղէն աշղէն աշղէն աշխարխարխարխարհին մէջ, որովհին մէջ, որովհին մէջ, որովհին մէջ, որովհեհեհեհետեւ այդ պատեւ այդ պատեւ այդ պատեւ այդ պարարարարագագագագա----
յին նիւյին նիւյին նիւյին նիւթը եւ նիւթը եւ նիւթը եւ նիւթը եւ նիւթեթեթեթեղէն կեանղէն կեանղէն կեանղէն կեանքի շրջաքի շրջաքի շրջաքի շրջագիգիգիգիծը ամծը ամծը ամծը ամբողբողբողբողջուջուջուջութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ պիպիպիպիտի բատի բատի բատի բա----
ւաւաւաւարարարարարէրէրէրէին զինք, ինչին զինք, ինչին զինք, ինչին զինք, ինչպէս ատոր հասպէս ատոր հասպէս ատոր հասպէս ատոր հաստատատատատուտուտուտումը կը տեսմը կը տեսմը կը տեսմը կը տեսնենք՝ ստեղնենք՝ ստեղնենք՝ ստեղնենք՝ ստեղծածածածա----
գորգորգորգործուծուծուծութեան կենթեան կենթեան կենթեան կենդադադադանանանանական, բուկան, բուկան, բուկան, բուսասասասական եւ անկան եւ անկան եւ անկան եւ անշունչ նիւշունչ նիւշունչ նիւշունչ նիւթի աշթի աշթի աշթի աշխարհխարհխարհխարհնենենենե----
րուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ::::    ՄարՄարՄարՄարդը իր ծադը իր ծադը իր ծադը իր ծագուգուգուգումը անմը անմը անմը աննիւնիւնիւնիւթին եւ հոթին եւ հոթին եւ հոթին եւ հոգեգեգեգեղէղէղէղէնին մէջ ունին մէջ ունին մէջ ունին մէջ ունենենենենանանանալուն լուն լուն լուն 
հահահահամար՝ միշտ ալ ինքմար՝ միշտ ալ ինքմար՝ միշտ ալ ինքմար՝ միշտ ալ ինքզինք կաշզինք կաշզինք կաշզինք կաշկանդկանդկանդկանդուաուաուաուած կամ ոչծ կամ ոչծ կամ ոչծ կամ ոչ----բաբաբաբաւաւաւաւարարրարրարրարուած կուած կուած կուած կ’’’’ըզըզըզըզ----
գայ նիւգայ նիւգայ նիւգայ նիւթեթեթեթեղէն աշղէն աշղէն աշղէն աշխարխարխարխարհին կամ նիւհին կամ նիւհին կամ նիւհին կամ նիւթաթաթաթական յական յական յական յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութեանց ծիթեանց ծիթեանց ծիթեանց ծիրին րին րին րին 
մէջմէջմէջմէջ::::    Իր մէջ կան ներԻր մէջ կան ներԻր մէջ կան ներԻր մէջ կան ներքին ձգտումքին ձգտումքին ձգտումքին ձգտումներ ու պաներ ու պաներ ու պաներ ու պահանջհանջհանջհանջներ որոնք զինք կը ներ որոնք զինք կը ներ որոնք զինք կը ներ որոնք զինք կը 
մղեն նիւմղեն նիւմղեն նիւմղեն նիւթէն վեր եւ որոնք կը սահթէն վեր եւ որոնք կը սահթէն վեր եւ որոնք կը սահթէն վեր եւ որոնք կը սահմանմանմանմանուին իբուին իբուին իբուին իբրեւ հորեւ հորեւ հորեւ հոգեգեգեգեկան ձգտումկան ձգտումկան ձգտումկան ձգտումներ ներ ներ ներ 
կամ պակամ պակամ պակամ պահանջհանջհանջհանջներ, ծաներ, ծաներ, ծաներ, ծարարարարաւը ւը ւը ւը հոգիհոգիհոգիհոգիին, որ իր գոին, որ իր գոին, որ իր գոին, որ իր գոհահահահացուցուցուցումը կրնայ գտնել մը կրնայ գտնել մը կրնայ գտնել մը կրնայ գտնել 
միայն Կեանմիայն Կեանմիայն Կեանմիայն Կեանքի Ակունքի Ակունքի Ակունքի Ակունքէն բղխող Տիքէն բղխող Տիքէն բղխող Տիքէն բղխող Տիեեեեզեզեզեզերարարարական Հոգիկան Հոգիկան Հոգիկան Հոգիին մէջին մէջին մէջին մէջ::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ ,,,,Ուր Ուր Ուր Ուր 
որ Տիոր Տիոր Տիոր Տիրոջ Հորոջ Հորոջ Հորոջ Հոգին կայ՝ հոն ազագին կայ՝ հոն ազագին կայ՝ հոն ազագին կայ՝ հոն ազատուտուտուտութիւն կայթիւն կայթիւն կայթիւն կայ» » » » (Բ.Կր 3.17), կ(Բ.Կր 3.17), կ(Բ.Կր 3.17), կ(Բ.Կր 3.17), կ’’’’ըսէ Պօըսէ Պօըսէ Պօըսէ Պօղոս ղոս ղոս ղոս 
ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալեալեալեալ::::    

Այս ազաԱյս ազաԱյս ազաԱյս ազատուտուտուտութեան կանչթեան կանչթեան կանչթեան կանչուած ենք մենք (Գղ 5.13), եւ կուած ենք մենք (Գղ 5.13), եւ կուած ենք մենք (Գղ 5.13), եւ կուած ենք մենք (Գղ 5.13), եւ կ’’’’ուուուուզենք նազենք նազենք նազենք նաեւ եւ եւ եւ 
հասհասհասհաստատ մնալ տատ մնալ տատ մնալ տատ մնալ ,,,,Այն ազաԱյն ազաԱյն ազաԱյն ազատուտուտուտութեամբ որով Քրիսթեամբ որով Քրիսթեամբ որով Քրիսթեամբ որով Քրիստոս մեզ ազատոս մեզ ազատոս մեզ ազատոս մեզ ազատեցտեցտեցտեց» » » » 
((((անդ 5.1) եւ անդ 5.1) եւ անդ 5.1) եւ անդ 5.1) եւ ,,,,ճշմարճշմարճշմարճշմարտատատատապէս ազատպէս ազատպէս ազատպէս ազատ» » » » ըրաւ (Յհ 8.36), երբ իր ճշմարըրաւ (Յհ 8.36), երբ իր ճշմարըրաւ (Յհ 8.36), երբ իր ճշմարըրաւ (Յհ 8.36), երբ իր ճշմարտուտուտուտու----
թեամբ մեզ լութեամբ մեզ լութեամբ մեզ լութեամբ մեզ լուսասասասաւուուուորեց եւ ցոյց տուաւ թէ իսրեց եւ ցոյց տուաւ թէ իսրեց եւ ցոյց տուաւ թէ իսրեց եւ ցոյց տուաւ թէ իսկակակակական ծական ծական ծական ծառառառառայույույույութիւնը կամ թիւնը կամ թիւնը կամ թիւնը կամ 
ենենենենթաթաթաթակակակակայույույույութիւնը մեղթիւնը մեղթիւնը մեղթիւնը մեղքին ծաքին ծաքին ծաքին ծառայ կամ ենռայ կամ ենռայ կամ ենռայ կամ ենթաթաթաթակայ ըլկայ ըլկայ ըլկայ ըլլալն է (Յհ 8լալն է (Յհ 8լալն է (Յհ 8լալն է (Յհ 8.34) .34) .34) .34) եւ եւ եւ եւ 
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իսիսիսիսկակակակական ազական ազական ազական ազատուտուտուտութիւնը՝ մեղթիւնը՝ մեղթիւնը՝ մեղթիւնը՝ մեղքին ու մահքին ու մահքին ու մահքին ու մահուան ծաուան ծաուան ծաուան ծառառառառայույույույութեթեթեթենէն ազանէն ազանէն ազանէն ազա----
տուտուտուտութիւնը, որովթիւնը, որովթիւնը, որովթիւնը, որովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ ,,,,ՄեղՄեղՄեղՄեղքին հնաքին հնաքին հնաքին հնազանզանզանզանդեդեդեդելով՝ մահլով՝ մահլով՝ մահլով՝ մահուան կուան կուան կուան կ’’’’ենենենենթարկթարկթարկթարկ----
ուինք, մինչ Ասուինք, մինչ Ասուինք, մինչ Ասուինք, մինչ Աստուտուտուտուծոյ հնածոյ հնածոյ հնածոյ հնազանզանզանզանդեդեդեդելով՝ կլով՝ կլով՝ կլով՝ կ’’’’արարարարդադադադարարարարանանքնանքնանքնանք» » » » եւ մեր Տիեւ մեր Տիեւ մեր Տիեւ մեր Տիրոջ րոջ րոջ րոջ 
ՅիՅիՅիՅիսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիսսուս Քրիստոտոտոտոսի ձեսի ձեսի ձեսի ձեռամբ կռամբ կռամբ կռամբ կ’’’’ըսըսըսըստատատատանանք նանք նանք նանք ,,,,ԱսԱսԱսԱստտտտուուուուծոյ ձրի պարծոյ ձրի պարծոյ ձրի պարծոյ ձրի պարգեգեգեգեւը՝ յաւը՝ յաւը՝ յաւը՝ յա----
ւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքըքըքըքը» » » » (Հռ 6.16(Հռ 6.16(Հռ 6.16(Հռ 6.16----23)23)23)23)::::    

ԸնտԸնտԸնտԸնտրուրուրուրութիւն մը կայ, հեթիւն մը կայ, հեթիւն մը կայ, հեթիւն մը կայ, հետետետետեւաւաւաւաբար, որ իւբար, որ իւբար, որ իւբար, որ իւրարարարաքանքանքանքանչիւր ոք հարչիւր ոք հարչիւր ոք հարչիւր ոք հարկադկադկադկադ----
րարարարաբար պէտք է կաբար պէտք է կաբար պէտք է կաբար պէտք է կատատատատարէրէրէրէ::::    ԵրկԵրկԵրկԵրկրարարարաւոր, մարդւոր, մարդւոր, մարդւոր, մարդկակակակային մեր պայյին մեր պայյին մեր պայյին մեր պայմանմանմանմաննենենեներուն րուն րուն րուն 
մէջ անմէջ անմէջ անմէջ անխուխուխուխուսասասասափելիփելիփելիփելիօօօօրէն կայ անհրէն կայ անհրէն կայ անհրէն կայ անհրարարարաժեշժեշժեշժեշտուտուտուտութիւնը կախթիւնը կախթիւնը կախթիւնը կախուաուաուաուածուծուծուծութթթթեան ու եան ու եան ու եան ու 
ենենենենթաթաթաթակակակակայույույույութեան, կամ ծաթեան, կամ ծաթեան, կամ ծաթեան, կամ ծառառառառայույույույութեանթեանթեանթեան::::    ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհահահահային մեր պայյին մեր պայյին մեր պայյին մեր պայմանմանմանմաննենենենե----
րուն մէջ չկայ բարուն մէջ չկայ բարուն մէջ չկայ բարուն մէջ չկայ բացարցարցարցարձակ ազաձակ ազաձակ ազաձակ ազատուտուտուտութիւն եւ բաթիւն եւ բաթիւն եւ բաթիւն եւ բացարցարցարցարձաձաձաձակօկօկօկօրէն ազատ րէն ազատ րէն ազատ րէն ազատ 
մարդմարդմարդմարդ::::    Բայց կաԲայց կաԲայց կաԲայց կախում ուխում ուխում ուխում ունենենենենալ որնալ որնալ որնալ որմէ՞, ենմէ՞, ենմէ՞, ենմէ՞, ենթարթարթարթար----    կկկկուիլ ու ծաուիլ ու ծաուիլ ու ծաուիլ ու ծառառառառայել որո՞ւ յել որո՞ւ յել որո՞ւ յել որո՞ւ 
կամ ի՞նչ բակամ ի՞նչ բակամ ի՞նչ բակամ ի՞նչ բանինինինի::::    Ահա հարԱհա հարԱհա հարԱհա հարցըցըցըցը::::    ԱյսԱյսԱյսԱյստեղ է որ պիտեղ է որ պիտեղ է որ պիտեղ է որ պիտի տի տի տի կակակակատարտարտարտարուի ընտուի ընտուի ընտուի ընտրուրուրուրու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ՈրովՈրովՈրովՈրովհեհեհեհետեւ, տեւ, տեւ, տեւ, ,,,,Լաւ գիտԼաւ գիտԼաւ գիտԼաւ գիտցէք թէ որու ծացէք թէ որու ծացէք թէ որու ծացէք թէ որու ծառառառառայույույույութեան որ նուիրթեան որ նուիրթեան որ նուիրթեան որ նուիրուիք ուիք ուիք ուիք 
եւ հնաեւ հնաեւ հնաեւ հնազանզանզանզանդիք՝ անոր ծադիք՝ անոր ծադիք՝ անոր ծադիք՝ անոր ծառան եղած կռան եղած կռան եղած կռան եղած կ’’’’ըլըլըլըլլաքլաքլաքլաք» » » » (Հռ 6.16)(Հռ 6.16)(Հռ 6.16)(Հռ 6.16)::::    ԿաԿաԿաԿա´́́́մ կմ կմ կմ կ’’’’ընտընտընտընտ----
րենք մեր սերենք մեր սերենք մեր սերենք մեր սեփափափափական կամկան կամկան կամկան կամքէն թեքէն թեքէն թեքէն թելադրլադրլադրլադրուած ճամուած ճամուած ճամուած ճամբան որ Ասբան որ Ասբան որ Ասբան որ Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամ----
քին անհքին անհքին անհքին անհնանանանազանզանզանզանդուդուդուդութիւն է եւ ծաթիւն է եւ ծաթիւն է եւ ծաթիւն է եւ ծառառառառայյյյուուուութիւն ու հնաթիւն ու հնաթիւն ու հնաթիւն ու հնազանզանզանզանդուդուդուդութիւն մեղթիւն մեղթիւն մեղթիւն մեղքին, քին, քին, քին, 
որուն վախորուն վախորուն վախորուն վախճաճաճաճանը կնը կնը կնը կ’’’’ըլըլըլըլլայ մահ, եւ կամ կլայ մահ, եւ կամ կլայ մահ, եւ կամ կլայ մահ, եւ կամ կ’’’’ընտընտընտընտրենք Ասրենք Ասրենք Ասրենք Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքէն քէն քէն քէն 
թեթեթեթելադրլադրլադրլադրուած ուղուած ուղուած ուղուած ուղղուղուղուղութիւնը, որ մեր սեթիւնը, որ մեր սեթիւնը, որ մեր սեթիւնը, որ մեր սեփափափափական կամկան կամկան կամկան կամքէն հրաքէն հրաքէն հրաքէն հրաժաժաժաժարում կը րում կը րում կը րում կը 
նշանշանշանշանանանանակէ եւ ծակէ եւ ծակէ եւ ծակէ եւ ծառառառառայույույույութիւն ու հնաթիւն ու հնաթիւն ու հնաթիւն ու հնազանզանզանզանդուդուդուդութիւն Ասթիւն Ասթիւն Ասթիւն Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքին, որ քին, որ քին, որ քին, որ 
յայայայաւիւիւիւիտետետետենանանանակկկկան կեանան կեանան կեանան կեանքի խոսքի խոսքի խոսքի խոստուտուտուտումը կումը կումը կումը կու    տայ մետայ մետայ մետայ մեզիզիզիզի::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոնտոնտոնտոնեայեայեայեայ    մարմարմարմարդը դը դը դը 
այս ճշմարայս ճշմարայս ճշմարայս ճշմարտուտուտուտութեան հաթեան հաթեան հաթեան հասած մարդն է, եւ այդ ճշմարսած մարդն է, եւ այդ ճշմարսած մարդն է, եւ այդ ճշմարսած մարդն է, եւ այդ ճշմարտուտուտուտութեամբթեամբթեամբթեամբ    ազաազաազաազա----
տագրտագրտագրտագրուած եւ Ասուած եւ Ասուած եւ Ասուած եւ Աստուտուտուտուծոյ ործոյ ործոյ ործոյ որդեդեդեդեգիր դարգիր դարգիր դարգիր դարձած՝ զաւձած՝ զաւձած՝ զաւձած՝ զաւկի մը սիկի մը սիկի մը սիկի մը սիրով կը փարով կը փարով կը փարով կը փա----
փափափափաքի հնաքի հնաքի հնաքի հնազանզանզանզանդիլ երկդիլ երկդիլ երկդիլ երկնանանանաւոր Հօւոր Հօւոր Հօւոր Հօրը կամրը կամրը կամրը կամքին, բաքին, բաքին, բաքին, բացարցարցարցարձաձաձաձակակակակապէս վստահ պէս վստահ պէս վստահ պէս վստահ 
ըլըլըլըլլալալալալով որ այն է իրեն եւ աշլով որ այն է իրեն եւ աշլով որ այն է իրեն եւ աշլով որ այն է իրեն եւ աշխարխարխարխարհի հահի հահի հահի համար գեմար գեմար գեմար գերարարարագոյն բագոյն բագոյն բագոյն բարին, եւ ուսրին, եւ ուսրին, եւ ուսրին, եւ ուստի տի տի տի 
տետետետեւաւաւաւական իբկան իբկան իբկան իբրեւ մաղրեւ մաղրեւ մաղրեւ մաղթանք եւ աղօթք՝ կթանք եւ աղօթք՝ կթանք եւ աղօթք՝ կթանք եւ աղօթք՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,ԵղիԵղիԵղիԵղիցին կամք քո .ցին կամք քո .ցին կամք քո .ցին կամք քո .----    Թող Թող Թող Թող 
կակակակատարտարտարտարուի քու կամքդ, ինչուի քու կամքդ, ինչուի քու կամքդ, ինչուի քու կամքդ, ինչպէս որ երկնպէս որ երկնպէս որ երկնպէս որ երկնքի մէջ՝ այնքի մէջ՝ այնքի մէջ՝ այնքի մէջ՝ այնպէս ալ երկպէս ալ երկպէս ալ երկպէս ալ երկրի րի րի րի 
վրայվրայվրայվրայ»»»»::::    

    
ԱյԱյԱյԱյսօր, այս սուրբ տասօր, այս սուրբ տասօր, այս սուրբ տասօր, այս սուրբ տաճաճաճաճարի ուխրի ուխրի ուխրի ուխտի օրտի օրտի օրտի օրուան առիուան առիուան առիուան առիթթթթով մաով մաով մաով մատուտուտուտուցած իմ ցած իմ ցած իմ ցած իմ 

այս վերայս վերայս վերայս վերջին Պաջին Պաջին Պաջին Պատատատատարարարարագին, վերգին, վերգին, վերգին, վերջին մտաջին մտաջին մտաջին մտածումս վերսծումս վերսծումս վերսծումս վերստին կտին կտին կտին կ’’’’երերերերթայ ձեթայ ձեթայ ձեթայ ձեզի, զի, զի, զի, 
սիսիսիսիրերերերելի Կիպլի Կիպլի Կիպլի Կիպրարարարահայ քոյհայ քոյհայ քոյհայ քոյրեր եւ եղրեր եւ եղրեր եւ եղրեր եւ եղբայրբայրբայրբայրներ, Ասներ, Ասներ, Ասներ, Աստուծտուծտուծտուծմէ աւանդ յանձնմէ աւանդ յանձնմէ աւանդ յանձնմէ աւանդ յանձնուած ուած ուած ուած 
սիսիսիսիրերերերելի զալի զալի զալի զաւակւակւակւակներներներներ::::    

Լման վեց տաԼման վեց տաԼման վեց տաԼման վեց տարիրիրիրիներ աններ աններ աններ անցան այն օրէն, որ իբցան այն օրէն, որ իբցան այն օրէն, որ իբցան այն օրէն, որ իբրեւ Կարեւ Կարեւ Կարեւ Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսասասասական կան կան կան 
ՓոՓոՓոՓոխախախախանորդ ենորդ ենորդ ենորդ եկայ ձեր կեանկայ ձեր կեանկայ ձեր կեանկայ ձեր կեանքին բաժքին բաժքին բաժքին բաժնենենենեկից դառկից դառկից դառկից դառնանանանալու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    Այս վեց Այս վեց Այս վեց Այս վեց 
տատատատարիրիրիրինենենեներու ընրու ընրու ընրու ընթացթացթացթացքին ձեքին ձեքին ձեքին ձեզի հետ միզի հետ միզի հետ միզի հետ միաաաասին, զգասին, զգասին, զգասին, զգացի միցի միցի միցի միաաաասին, ուսին, ուսին, ուսին, ուրարարարախախախախա----
ցայ ու տխրեցայ ու տխրեցայ ու տխրեցայ ու տխրեցայ միցայ միցայ միցայ միաաաասին, հրճուեսին, հրճուեսին, հրճուեսին, հրճուեցայ ու ցացայ ու ցացայ ու ցացայ ու ցաւեւեւեւեցայ միցայ միցայ միցայ միաաաասինսինսինսին::::    Վեց տաՎեց տաՎեց տաՎեց տարիրիրիրի----
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նենենեներու վրայ փորրու վրայ փորրու վրայ փորրու վրայ փորձեձեձեձեցի ինքցի ինքցի ինքցի ինքզինքս միզինքս միզինքս միզինքս միաաաախառխառխառխառնել Կիպնել Կիպնել Կիպնել Կիպրարարարահայ գահայ գահայ գահայ գաղողողողոււււթի թի թի թի 
կեանկեանկեանկեանքին եւ այս եկեքին եւ այս եկեքին եւ այս եկեքին եւ այս եկեղեղեղեղեցին ու գացին ու գացին ու գացին ու գաղուղուղուղութին կեանթին կեանթին կեանթին կեանքը միքը միքը միքը միաաաախառխառխառխառնենենենեցի իմ ցի իմ ցի իմ ցի իմ 
մտքիս, սրտիս ու հոգիմտքիս, սրտիս ու հոգիմտքիս, սրտիս ու հոգիմտքիս, սրտիս ու հոգիիսիսիսիս::::    Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչու կչու կչու կչու կ’’’’ուուուուզեմ խոզեմ խոզեմ խոզեմ խորին շնորրին շնորրին շնորրին շնորհահահահակակակակալուլուլուլու----
թիւն յայտթիւն յայտթիւն յայտթիւն յայտնել բոնել բոնել բոնել բոլոլոլոլորիդրիդրիդրիդ::::    

Եւ ահա, մեկԵւ ահա, մեկԵւ ահա, մեկԵւ ահա, մեկնունունունումիս այս հանգրմիս այս հանգրմիս այս հանգրմիս այս հանգրուաուաուաուանին, հանին, հանին, հանին, հարարարարազազազազատի աչտի աչտի աչտի աչքեքեքեքերով նարով նարով նարով նա----
յեյեյեյելով ձելով ձելով ձելով ձեզի, եւ ուզի, եւ ուզի, եւ ուզի, եւ ուզեզեզեզելոլոլոլով որ ամէն բավ որ ամէն բավ որ ամէն բավ որ ամէն բանի մէջ կանի մէջ կանի մէջ կանի մէջ կատարտարտարտարեալ ըլեալ ըլեալ ըլեալ ըլլաք, իբլաք, իբլաք, իբլաք, իբրեւ րեւ րեւ րեւ 
հրահրահրահրաժեշժեշժեշժեշտի վերտի վերտի վերտի վերջին խօսք ու պատջին խօսք ու պատջին խօսք ու պատջին խօսք ու պատուէր՝ կուէր՝ կուէր՝ կուէր՝ կ’’’’ուուուուզեմ ըսել.զեմ ըսել.զեմ ըսել.զեմ ըսել.----    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյծոյծոյծոյ    կամկամկամկամքը քը քը քը 
դարդարդարդարձուձուձուձուցէք առաջցէք առաջցէք առաջցէք առաջնորդ եւ առանցք ձեր կեաննորդ եւ առանցք ձեր կեաննորդ եւ առանցք ձեր կեաննորդ եւ առանցք ձեր կեանքինքինքինքին::::    Չեմ վաՉեմ վաՉեմ վաՉեմ վարարարարանիր Պօնիր Պօնիր Պօնիր Պօղոս ղոս ղոս ղոս 
ԱռաքԱռաքԱռաքԱռաքեալի խօսեալի խօսեալի խօսեալի խօսքեքեքեքերը փոխ առրը փոխ առրը փոխ առրը փոխ առնենենենելով ըսել, թէ անցլով ըսել, թէ անցլով ըսել, թէ անցլով ըսել, թէ անցնող բոնող բոնող բոնող բոլոր տալոր տալոր տալոր տարիրիրիրինենենեներու րու րու րու 
ըըըըննննթացթացթացթացքին բնաւ քին բնաւ քին բնաւ քին բնաւ ,,,,ՉդադՉդադՉդադՉդադրերերերեցայ Ասցայ Ասցայ Ասցայ Աստուտուտուտուծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքը իր ամքը իր ամքը իր ամքը իր ամբողբողբողբողջուջուջուջութեաթեաթեաթեանը մէջ նը մէջ նը մէջ նը մէջ 
ձեձեձեձեզի յայտզի յայտզի յայտզի յայտնենենենելէլէլէլէ» » » » (Գրծ 20.27)(Գրծ 20.27)(Գրծ 20.27)(Գրծ 20.27)::::    ՓորՓորՓորՓորձեձեձեձեցէք կացէք կացէք կացէք կատատատատարել եւ իրարել եւ իրարել եւ իրարել եւ իրագորգորգորգործել Ասծել Ասծել Ասծել Աստուտուտուտու----
ծոյ կամծոյ կամծոյ կամծոյ կամքը երկքը երկքը երկքը երկրի վրայ, զայն արրի վրայ, զայն արրի վրայ, զայն արրի վրայ, զայն արտատատատայայյայյայյայտետետետելով ձեր հալով ձեր հալով ձեր հալով ձեր հաւատւատւատւատքին եւ հաքին եւ հաքին եւ հաքին եւ հա----
ւատւատւատւատքի գորքի գորքի գորքի գործեծեծեծերուն ընդրուն ընդրուն ընդրուն ընդմէմէմէմէջէն, ու մաջէն, ու մաջէն, ու մաջէն, ու մանանանանաւանդւանդւանդւանդ    ձեր սիձեր սիձեր սիձեր սիրոյն ընդրոյն ընդրոյն ընդրոյն ընդմէմէմէմէջէն, ջէն, ջէն, ջէն, 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ տեւ տեւ տեւ ,,,,ԳեԳեԳեԳերարարարագոյն պատգոյն պատգոյն պատգոյն պատուիուիուիուիրարարարանը սէրն էնը սէրն էնը սէրն էնը սէրն է» » » » (Ա.Տմ 1.15) եւ (Ա.Տմ 1.15) եւ (Ա.Տմ 1.15) եւ (Ա.Տմ 1.15) եւ ,,,,ՍիՍիՍիՍիրել՝ կը րել՝ կը րել՝ կը րել՝ կը 
նշանշանշանշանանանանակէ Ասկէ Ասկէ Ասկէ Աստուտուտուտուծոյ Օրէնծոյ Օրէնծոյ Օրէնծոյ Օրէնքը լրիւքը լրիւքը լրիւքը լրիւ    գորգորգորգործադծադծադծադրելրելրելրել» » » » (Հռ 13.10)(Հռ 13.10)(Հռ 13.10)(Հռ 13.10)::::    Ահա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինԱհա թէ ինչու՝ չու՝ չու՝ չու՝ 
վերվերվերվերջին անջին անջին անջին անգամ ըլգամ ըլգամ ըլգամ ըլլալալալալովլովլովլով    աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային իմ Վարյին իմ Վարյին իմ Վարյին իմ Վարդադադադապեպեպեպետիս բատիս բատիս բատիս բառեռեռեռերով րով րով րով 
կկկկ’’’’ըսեմ ձեըսեմ ձեըսեմ ձեըսեմ ձեզի. զի. զի. զի. ,,,,ՍիՍիՍիՍիրերերերեցէք զիցէք զիցէք զիցէք զիրարրարրարրար» » » » (Յհ 15.12)(Յհ 15.12)(Յհ 15.12)(Յհ 15.12)::::    ՉկարՉկարՉկարՉկարծէք թէ շատ պարզ ու ծէք թէ շատ պարզ ու ծէք թէ շատ պարզ ու ծէք թէ շատ պարզ ու 
դիւդիւդիւդիւրին է այս պատրին է այս պատրին է այս պատրին է այս պատուէուէուէուէրը եւ անոր գորրը եւ անոր գորրը եւ անոր գորրը եւ անոր գործադծադծադծադրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ՍէՍէՍէՍէրը պարզ զգարը պարզ զգարը պարզ զգարը պարզ զգա----
ցացացացական վիկան վիկան վիկան վիճակ չէ. սէճակ չէ. սէճակ չէ. սէճակ չէ. սէրը պարզ մտարը պարզ մտարը պարզ մտարը պարզ մտաւոր հասւոր հասւոր հասւոր հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութիւն ալ չէթիւն ալ չէթիւն ալ չէթիւն ալ չէ::::    ՀոգիՀոգիՀոգիՀոգիէն, էն, էն, էն, 
մտքէն ու սրտէն ժայթմտքէն ու սրտէն ժայթմտքէն ու սրտէն ժայթմտքէն ու սրտէն ժայթքող, բայց շօքող, բայց շօքող, բայց շօքող, բայց շօշաշաշաշափեփեփեփելի եւ ճշմալի եւ ճշմալի եւ ճշմալի եւ ճշմարիտ արարքրիտ արարքրիտ արարքրիտ արարքնենենեներորորորով վ վ վ 
ու գորու գորու գորու գործեծեծեծերով թարգրով թարգրով թարգրով թարգմամամամանուող արնուող արնուող արնուող արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւն եւ յաթիւն եւ յաթիւն եւ յաթիւն եւ յարարարարաբեբեբեբերուրուրուրութիւն է թիւն է թիւն է թիւն է 
անիանիանիանիկա, մարդկա, մարդկա, մարդկա, մարդկակակակային ձգտումյին ձգտումյին ձգտումյին ձգտումնենենեներուն մէջ ամերուն մէջ ամերուն մէջ ամերուն մէջ ամենէն մենէն մենէն մենէն մեծը, ամեծը, ամեծը, ամեծը, ամենէն ազնիւը, նէն ազնիւը, նէն ազնիւը, նէն ազնիւը, 
ամեամեամեամենէն աննէն աննէն աննէն անխառխառխառխառնը, կանը, կանը, կանը, կատարտարտարտարեաեաեաեալըլըլըլը::::    ,,,,ՍէրՍէրՍէրՍէր    ուուուունենենենեցոցոցոցողը համղը համղը համղը համբեբեբեբերարարարատար կտար կտար կտար կ’’’’ըլըլըլըլլայ լայ լայ լայ 
եւ քաղցեւ քաղցեւ քաղցեւ քաղցրարարարաբաբաբաբարոյրոյրոյրոյ::::    Սէր ուՍէր ուՍէր ուՍէր ունենենենեցոցոցոցողը չի նաղը չի նաղը չի նաղը չի նախանխանխանխանձիր, չի գոձիր, չի գոձիր, չի գոձիր, չի գոռոռոռոռոզազազազանար, չի նար, չի նար, չի նար, չի 
հպարհպարհպարհպարտատատատանար, աննար, աննար, աննար, անպատպատպատպատշաճ վարշաճ վարշաճ վարշաճ վարմունք չմունք չմունք չմունք չ’’’’ուուուունենենենենար, միայն ինքնար, միայն ինքնար, միայն ինքնար, միայն ինքզինք չի զինք չի զինք չի զինք չի 
մտամտամտամտածեր, բարծեր, բարծեր, բարծեր, բարկուկուկուկութեամբ չի գրգռուիր, չաթեամբ չի գրգռուիր, չաթեամբ չի գրգռուիր, չաթեամբ չի գրգռուիր, չարուրուրուրութիւն չի խորթիւն չի խորթիւն չի խորթիւն չի խորհիր, անիհիր, անիհիր, անիհիր, անիրարարարա----
ւոււոււոււութեան վրայ չթեան վրայ չթեան վրայ չթեան վրայ չ’’’’ուուուուրարարարախախախախանար, այլ ունար, այլ ունար, այլ ունար, այլ ուրարարարախախախախակից կկից կկից կկից կ’’’’ըլըլըլըլլայ ճշմարլայ ճշմարլայ ճշմարլայ ճշմարտուտուտուտութեանթեանթեանթեան::::    
Սէր ուՍէր ուՍէր ուՍէր ունենենենեցոցոցոցողը միշտ կըղը միշտ կըղը միշտ կըղը միշտ կը    զիզիզիզիջի, միշտ կը հաջի, միշտ կը հաջի, միշտ կը հաջի, միշտ կը հաւաւաւաւատայ, միշտ կը յուտայ, միշտ կը յուտայ, միշտ կը յուտայ, միշտ կը յուսայ եւ սայ եւ սայ եւ սայ եւ 
միշտ կը համմիշտ կը համմիշտ կը համմիշտ կը համբեբեբեբերէրէրէրէ» » » » (Ա.Կր 13.4(Ա.Կր 13.4(Ա.Կր 13.4(Ա.Կր 13.4----7)7)7)7)::::    ԱյսԱյսԱյսԱյսպիպիպիպիսի սէր պիսի սէր պիսի սէր պիսի սէր պիտի մաղտի մաղտի մաղտի մաղթէի ես ձեթէի ես ձեթէի ես ձեթէի ես ձեզի. զի. զի. զի. 
այսայսայսայսպիպիպիպիսի անսի անսի անսի անյաղյաղյաղյաղթաթաթաթահահահահարերերերելի սիլի սիլի սիլի սիրով պիրով պիրով պիրով պիտի ուտի ուտի ուտի ուզէի որ լեցզէի որ լեցզէի որ լեցզէի որ լեցուած ու բռնկած ուած ու բռնկած ուած ու բռնկած ուած ու բռնկած 
ըլըլըլըլլալալալային ձեր սրտեյին ձեր սրտեյին ձեր սրտեյին ձեր սրտերը իրարը իրարը իրարը իրարու հանրու հանրու հանրու հանդէպ, եւ ինչդէպ, եւ ինչդէպ, եւ ինչդէպ, եւ ինչպէս մեր ազպէս մեր ազպէս մեր ազպէս մեր ազգուգուգուգութեան թեան թեան թեան 
հհհհանանանանդէպ ընդդէպ ընդդէպ ընդդէպ ընդհանհանհանհանրարարարապէս՝ այնպէս՝ այնպէս՝ այնպէս՝ այնպէս ալ այս գապէս ալ այս գապէս ալ այս գապէս ալ այս գաղուղուղուղութին եւ անոր Ազթին եւ անոր Ազթին եւ անոր Ազթին եւ անոր Ազգագագագային յին յին յին 
ԻշԻշԻշԻշխախախախանունունունութեան հանթեան հանթեան հանթեան հանդէպ մասդէպ մասդէպ մասդէպ մասնանանանաւուուուորարարարապէսպէսպէսպէս::::    

ՍիՍիՍիՍիրոյ հարոյ հարոյ հարոյ համար երմար երմար երմար երկու ճամկու ճամկու ճամկու ճամբաբաբաբաներ կան ինքներ կան ինքներ կան ինքներ կան ինքզինք փորզինք փորզինք փորզինք փորձեձեձեձելու եւ հասլու եւ հասլու եւ հասլու եւ հաս----
տատատատատետետետելու. առալու. առալու. առալու. առաջիջիջիջինը հնանը հնանը հնանը հնազանզանզանզանդուդուդուդութիւնն է, իսկ երկթիւնն է, իսկ երկթիւնն է, իսկ երկթիւնն է, իսկ երկրորրորրորրորդը՝ զոդը՝ զոդը՝ զոդը՝ զոհոհոհոհողուղուղուղու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Առանց հնաԱռանց հնաԱռանց հնաԱռանց հնազանզանզանզանդուդուդուդութեան եւ առանց զոթեան եւ առանց զոթեան եւ առանց զոթեան եւ առանց զոհոհոհոհողուղուղուղութեան սէր գոթեան սէր գոթեան սէր գոթեան սէր գոյույույույու----
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թիւն չութիւն չութիւն չութիւն չունի, բնաւնի, բնաւնի, բնաւնի, բնաւ::::    Երբ ազգ մը, ժոԵրբ ազգ մը, ժոԵրբ ազգ մը, ժոԵրբ ազգ մը, ժողողողողովուրդ մը, գավուրդ մը, գավուրդ մը, գավուրդ մը, գաղութ մը ուղութ մը ուղութ մը ուղութ մը ունին իրենց նին իրենց նին իրենց նին իրենց 
ազազազազգագագագայինյինյինյին----գագագագաղուղուղուղութաթաթաթային կեանյին կեանյին կեանյին կեանքի հրաքի հրաքի հրաքի հրամամամամայայայայականկանկանկաննենենեները, ազրը, ազրը, ազրը, ազգագագագայինյինյինյին----գագագագաղուղուղուղու----
թաթաթաթային կամյին կամյին կամյին կամքը, եւ մենք իբքը, եւ մենք իբքը, եւ մենք իբքը, եւ մենք իբրեւ անրեւ անրեւ անրեւ անհատհատհատհատներ չենք ուներ չենք ուներ չենք ուներ չենք ուզեր հնազեր հնազեր հնազեր հնազանզանզանզանդուդուդուդութեթեթեթեամբ ամբ ամբ ամբ 
խոխոխոխոնարնարնարնարհիլ այդ բարձր հրահիլ այդ բարձր հրահիլ այդ բարձր հրահիլ այդ բարձր հրամամամամայայայայականկանկանկաննենենեներուն ու կամրուն ու կամրուն ու կամրուն ու կամքին առքին առքին առքին առջեւ, այլ ջեւ, այլ ջեւ, այլ ջեւ, այլ 
խօսխօսխօսխօսքով՝ երբ մեր սեքով՝ երբ մեր սեքով՝ երբ մեր սեքով՝ երբ մեր սեփափափափական կամկան կամկան կամկան կամքի ինքքի ինքքի ինքքի ինքնանանանահաճ քմայքհաճ քմայքհաճ քմայքհաճ քմայքնենենեներուն յանձնրուն յանձնրուն յանձնրուն յանձնուեուեուեուե----
լով՝ կը մերլով՝ կը մերլով՝ կը մերլով՝ կը մերժենք ըսել. ժենք ըսել. ժենք ըսել. ժենք ըսել. ,,,,ԵղիԵղիԵղիԵղիցին կամք քո, ազգ իմ Հացին կամք քո, ազգ իմ Հացին կամք քո, ազգ իմ Հացին կամք քո, ազգ իմ Հայոցյոցյոցյոց», », », », պարպարպարպարզազազազապէս պէս պէս պէս 
ցոյց տուած կցոյց տուած կցոյց տուած կցոյց տուած կ’’’’ըլըլըլըլլանք որ այս ազլանք որ այս ազլանք որ այս ազլանք որ այս ազգին սէգին սէգին սէգին սէրը, ճշմարը, ճշմարը, ճշմարը, ճշմարիրիրիրիտ սէտ սէտ սէտ սէրը, ի սպառ բարը, ի սպառ բարը, ի սպառ բարը, ի սպառ բա----
ցացացացակայ է մեզկայ է մեզկայ է մեզկայ է մեզմէ եւ մենք յամէ եւ մենք յամէ եւ մենք յամէ եւ մենք յաւէտ գեւէտ գեւէտ գեւէտ գերին եւ ստրուկն ենք մեր Եսի պաշրին եւ ստրուկն ենք մեր Եսի պաշրին եւ ստրուկն ենք մեր Եսի պաշրին եւ ստրուկն ենք մեր Եսի պաշտատատատա----
մունմունմունմունքինքինքինքին::::    ՆոյնՆոյնՆոյնՆոյնպէս, երբ ազգ մը կամ գապէս, երբ ազգ մը կամ գապէս, երբ ազգ մը կամ գապէս, երբ ազգ մը կամ գաղութ մը ուղութ մը ուղութ մը ուղութ մը ունին իրեն յանին իրեն յանին իրեն յանին իրեն յատուկ տուկ տուկ տուկ 
ընդընդընդընդհանհանհանհանրարարարական կամ տեկան կամ տեկան կամ տեկան կամ տեղաղաղաղական անհկան անհկան անհկան անհրարարարաժեշտ եւ անժեշտ եւ անժեշտ եւ անժեշտ եւ անյեյեյեյետաձտաձտաձտաձգեգեգեգելի կալի կալի կալի կարիքրիքրիքրիք----
ներն ու պաներն ու պաներն ու պաներն ու պահանջհանջհանջհանջնենենեները, եւ մենք մեր արը, եւ մենք մեր արը, եւ մենք մեր արը, եւ մենք մեր ազզզզգուգուգուգութիւնն ու եկեթիւնն ու եկեթիւնն ու եկեթիւնն ու եկեղեղեղեղեցին սիցին սիցին սիցին սիրերերերելու լու լու լու 
յայայայաւակւակւակւակնունունունութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունենենենենանանանալով հանլով հանլով հանլով հանդերձ չենք ուդերձ չենք ուդերձ չենք ուդերձ չենք ուզեր պազեր պազեր պազեր պահանջհանջհանջհանջուած զոուած զոուած զոուած զոհոհոհոհո----
ղուղուղուղութիւնը նոյնթիւնը նոյնթիւնը նոյնթիւնը նոյնիսկ նուաիսկ նուաիսկ նուաիսկ նուազազազազագոյն չագոյն չագոյն չագոյն չափով յանձն առփով յանձն առփով յանձն առփով յանձն առնել, կը նշանել, կը նշանել, կը նշանել, կը նշանանանանակէ թէ կէ թէ կէ թէ կէ թէ 
սէսէսէսէրը մերը մերը մերը մեզի հազի հազի հազի համար ցուրտ բառ մըն է միայն, նշամար ցուրտ բառ մըն է միայն, նշամար ցուրտ բառ մըն է միայն, նշամար ցուրտ բառ մըն է միայն, նշանանանանակուկուկուկութեթեթեթենէ պարպնէ պարպնէ պարպնէ պարպ----
ուած եւ գոուած եւ գոուած եւ գոուած եւ գոյույույույութեթեթեթենէ դադնէ դադնէ դադնէ դադրածրածրածրած::::    Ոչ, սիՈչ, սիՈչ, սիՈչ, սիրերերերելիլիլիլիներ, մի սպաններ, մի սպաններ, մի սպաններ, մի սպաննէք սէնէք սէնէք սէնէք սէրը, ազրը, ազրը, ազրը, ազգին գին գին գին 
ու եկեու եկեու եկեու եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին սէին սէին սէին սէրը՝ ձեր մէջրը՝ ձեր մէջրը՝ ձեր մէջրը՝ ձեր մէջ::::    ՍիՍիՍիՍիրերերերեցէք զիցէք զիցէք զիցէք զիրար, անրար, անրար, անրար, անդիդիդիդիմադմադմադմադրերերերելի սիլի սիլի սիլի սիրով եւ րով եւ րով եւ րով եւ 
անանանանյաղյաղյաղյաղթաթաթաթահահահահարերերերելի նուիլի նուիլի նուիլի նուիրուրուրուրումով սիմով սիմով սիմով սիրերերերեցէք ձեր ազգն ու եկեցէք ձեր ազգն ու եկեցէք ձեր ազգն ու եկեցէք ձեր ազգն ու եկեղեղեղեղեցինցինցինցին::::    Իսկ սէԻսկ սէԻսկ սէԻսկ սէ----
րը անրը անրը անրը անպայպայպայպայմամամամանօնօնօնօրէն հնարէն հնարէն հնարէն հնազանզանզանզանդուդուդուդութիւն է եւ զոթիւն է եւ զոթիւն է եւ զոթիւն է եւ զոհոհոհոհողուղուղուղութիւն, միթիւն, միթիւն, միթիւն, միաաաաժաժաժաժամամամամանակնակնակնակ::::    
Դուրս եկէք անԴուրս եկէք անԴուրս եկէք անԴուրս եկէք անհահահահատատատատական մտական մտական մտական մտածոծոծոծողուղուղուղութեան նեղ եւ ձեր սէթեան նեղ եւ ձեր սէթեան նեղ եւ ձեր սէթեան նեղ եւ ձեր սէրը խեղրը խեղրը խեղրը խեղդող դող դող դող 
սահսահսահսահմանմանմանմաննենենեներէն, ազարէն, ազարէն, ազարէն, ազատագտագտագտագրերերերեցէք դուք ձեզ ձեր եսին մացէք դուք ձեզ ձեր եսին մացէք դուք ձեզ ձեր եսին մացէք դուք ձեզ ձեր եսին մահահահահացուցուցուցուցիչ տիցիչ տիցիչ տիցիչ տիրարարարա----
պեպեպեպետուտուտուտութեթեթեթենէն եւ թէնէն եւ թէնէն եւ թէնէն եւ թէ´́́́    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ու թէ ազծոյ ու թէ ազծոյ ու թէ ազծոյ ու թէ ազգին կամգին կամգին կամգին կամքին ու կոքին ու կոքին ու կոքին ու կոչին դիչին դիչին դիչին դիմաց՝ մաց՝ մաց՝ մաց՝ 
հահահահարարարարազատ եւ սիզատ եւ սիզատ եւ սիզատ եւ սիրող զարող զարող զարող զաւակւակւակւակննննեեեերու պէս բարու պէս բարու պէս բարու պէս բացէք ձեր սրտի ականջցէք ձեր սրտի ականջցէք ձեր սրտի ականջցէք ձեր սրտի ականջնենենեները, րը, րը, րը, 
եռաեռաեռաեռացէք հոգիցէք հոգիցէք հոգիցէք հոգիով, եւ երով, եւ երով, եւ երով, եւ երկակակակարերերերեցէք նուիցէք նուիցէք նուիցէք նուիրուրուրուրումով լեցմով լեցմով լեցմով լեցուած ձեր ձեռուած ձեր ձեռուած ձեր ձեռուած ձեր ձեռքեքեքեքերը, անրը, անրը, անրը, ան----
վավավավարան ըսերան ըսերան ըսերան ըսելով.լով.լով.լով.----    ԵղիԵղիԵղիԵղիցին կամք քոցին կամք քոցին կամք քոցին կամք քո::::    

Եւ, հաԵւ, հաԵւ, հաԵւ, հաւաւաւաւատատատատացէք, այն ատեն՝ սիցէք, այն ատեն՝ սիցէք, այն ատեն՝ սիցէք, այն ատեն՝ սիրով լերով լերով լերով լեցուն ու յորցուն ու յորցուն ու յորցուն ու յորդուն, հնադուն, հնադուն, հնադուն, հնազանզանզանզանդուդուդուդու----
թեամբ խոթեամբ խոթեամբ խոթեամբ խոհուն ու խօհուն ու խօհուն ու խօհուն ու խօսուն եւ զոսուն եւ զոսուն եւ զոսուն եւ զոհոհոհոհողուղուղուղութեամթեամթեամթեամբ կանբ կանբ կանբ կանգուն ու ծաղգուն ու ծաղգուն ու ծաղգուն ու ծաղկուն կուն կուն կուն 
կեանք մը, հակեանք մը, հակեանք մը, հակեանք մը, հարուստ եւ լերուստ եւ լերուստ եւ լերուստ եւ լեցուն կեանք մը կցուն կեանք մը կցուն կեանք մը կցուն կեանք մը կ’’’’ըլըլըլըլլայ ձեր կեանլայ ձեր կեանլայ ձեր կեանլայ ձեր կեանքը, այս գաքը, այս գաքը, այս գաքը, այս գա----
ղուղուղուղութին կեանթին կեանթին կեանթին կեանքը. կեանք մը՝ անանց՝ որուն հաքը. կեանք մը՝ անանց՝ որուն հաքը. կեանք մը՝ անանց՝ որուն հաքը. կեանք մը՝ անանց՝ որուն համար կմար կմար կմար կ’’’’արարարարժէ ապժէ ապժէ ապժէ ապրիլ եւ րիլ եւ րիլ եւ րիլ եւ 
անանանանցացացացաւոր կեանւոր կեանւոր կեանւոր կեանքը նուիքը նուիքը նուիքը նուիրելրելրելրել::::    Ի փառս ամեԻ փառս ամեԻ փառս ամեԻ փառս ամենանանանասուրբ երսուրբ երսուրբ երսուրբ երրորրորրորրորդուդուդուդութեան եւ ի թեան եւ ի թեան եւ ի թեան եւ ի 
յայայայաւերւերւերւերժաժաժաժական պական պական պական պատիւ ազտիւ ազտիւ ազտիւ ազգիս Հագիս Հագիս Հագիս Հայոց Հայյոց Հայյոց Հայյոց Հայկազկազկազկազ----    ննննեան, յաեան, յաեան, յաեան, յաւիտւիտւիտւիտեանս յաեանս յաեանս յաեանս յաւիւիւիւի----
տետետետենիցնիցնիցնից::::    
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ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՀՐԱՄՑՈՒՑԱԾ ԳԻՆԻՆՔՐԻՍՏՈՍԻ ՀՐԱՄՑՈՒՑԱԾ ԳԻՆԻՆՔՐԻՍՏՈՍԻ ՀՐԱՄՑՈՒՑԱԾ ԳԻՆԻՆՔՐԻՍՏՈՍԻ ՀՐԱՄՑՈՒՑԱԾ ԳԻՆԻՆ    

    
,,,,ԱմեԱմեԱմեԱմենայն մարդ զանայն մարդ զանայն մարդ զանայն մարդ զանոյշ գինոյշ գինոյշ գինոյշ գինին յանին յանին յանին յառառառառաջաջաջաջագոյն գոյն գոյն գոյն 

պաշպաշպաշպաշտէ, եւ յորտէ, եւ յորտէ, եւ յորտէ, եւ յորժամ արժամ արժամ արժամ արբեբեբեբենան՝նան՝նան՝նան՝    յայնյայնյայնյայնժամ զյոժամ զյոժամ զյոժամ զյոռին. դու ռին. դու ռին. դու ռին. դու 
պապապապահեհեհեհեցեր զացեր զացեր զացեր զանոյշ գինոյշ գինոյշ գինոյշ գինիդ միննիդ միննիդ միննիդ մինչեւ ցայժմչեւ ցայժմչեւ ցայժմչեւ ցայժմ»»»»::::            ((((Յհ Յհ Յհ Յհ 
2.10)2.10)2.10)2.10)    

    
    

ԱյԱյԱյԱյսօր մեր եկեսօր մեր եկեսօր մեր եկեսօր մեր եկեղեցղեցղեցղեցւոյ ճաւոյ ճաւոյ ճաւոյ ճաշուշուշուշու    ընընընընթերթերթերթերցումցումցումցումնենենեներուն կարրուն կարրուն կարրուն կարգին կարգին կարգին կարգին կարդադադադա----
ցինք Կացինք Կացինք Կացինք Կանանանանայի հարյի հարյի հարյի հարսասասասանինինինիքին վեքին վեքին վեքին վերարարարաբեբեբեբերողրողրողրող    փոքփոքփոքփոքրիկ դրուարիկ դրուարիկ դրուարիկ դրուագը, քաղգը, քաղգը, քաղգը, քաղուած ուած ուած ուած 
ՅովՅովՅովՅովհանհանհանհաննու Աւենու Աւենու Աւենու Աւետատատատարարարարանէննէննէննէն::::    

ՅիՅիՅիՅիսուս դեռ նոր սկսած էր իր առասուս դեռ նոր սկսած էր իր առասուս դեռ նոր սկսած էր իր առասուս դեռ նոր սկսած էր իր առաքեքեքեքելալալալական պաշկան պաշկան պաշկան պաշտօտօտօտօնանանանավավավավարուրուրուրու----
թեան, երբ իր մօթեան, երբ իր մօթեան, երբ իր մօթեան, երբ իր մօրը եւ քարը եւ քարը եւ քարը եւ քանի մը աշանի մը աշանի մը աշանի մը աշակերտկերտկերտկերտնենենեներու հետ հարրու հետ հարրու հետ հարրու հետ հարսասասասանինինինիքի հրքի հրքի հրքի հրաաաա----
ւիրւիրւիրւիրուեուեուեուեցաւ Գացաւ Գացաւ Գացաւ Գալիլլիլլիլլիլիաիաիաիայի Կայի Կայի Կայի Կանա քանա քանա քանա քաղաղաղաղաքըքըքըքը::::    ՀարՀարՀարՀարսասասասանենենենեկան խրախկան խրախկան խրախկան խրախճանճանճանճանքի կէքի կէքի կէքի կէ----
սին, Յիսին, Յիսին, Յիսին, Յիսուսուսուսուսի մայսի մայսի մայսի մայրը մօրը մօրը մօրը մօտետետետեցաւ իրեն եւ ըսաւ. ցաւ իրեն եւ ըսաւ. ցաւ իրեն եւ ըսաւ. ցաւ իրեն եւ ըսաւ. ,,,,ԳիԳիԳիԳինի չունի չունի չունի չունին, վերնին, վերնին, վերնին, վերջաջաջաջացեր ցեր ցեր ցեր 
էէէէ»»»»::::    ՅիՅիՅիՅիսուս հասկսուս հասկսուս հասկսուս հասկցաւ մօցաւ մօցաւ մօցաւ մօրը դիրը դիրը դիրը դիտատատատաւուուուորուրուրուրութիւնը,թիւնը,թիւնը,թիւնը,    եւ ըսաւ. եւ ըսաւ. եւ ըսաւ. եւ ըսաւ. ,,,,Մայր, մեՄայր, մեՄայր, մեՄայր, մեզի ի՞նչ. զի ի՞նչ. զի ի՞նչ. զի ի՞նչ. 
դեռ իմ ժադեռ իմ ժադեռ իմ ժադեռ իմ ժամամամամանակս հանակս հանակս հանակս հասած չէսած չէսած չէսած չէ»»»»::::    ՀաՀաՀաՀակակակակառակ այս պառակ այս պառակ այս պառակ այս պատաստաստաստասխախախախանին, մայնին, մայնին, մայնին, մայրը րը րը րը 
սպասպասպասպասասասասաւորւորւորւորնենենեներուն պատրուն պատրուն պատրուն պատուիուիուիուիրեց որ Յիրեց որ Յիրեց որ Յիրեց որ Յիսուսուսուսուսի ըսածսի ըսածսի ըսածսի ըսածնենենեները կարը կարը կարը կատատատատարենրենրենրեն::::    ՅիՅիՅիՅի----
սուս հրասուս հրասուս հրասուս հրամամամամայեց որ ջույեց որ ջույեց որ ջույեց որ ջուրով լեցրով լեցրով լեցրով լեցնեն հոնեն հոնեն հոնեն հողէ շինղէ շինղէ շինղէ շինուած վեց մեծ կաուած վեց մեծ կաուած վեց մեծ կաուած վեց մեծ կարասրասրասրասնենենեներըրըրըրը::::    
Երբ բերԵրբ բերԵրբ բերԵրբ բերնէնէնէնէ----բեբեբեբերան լերան լերան լերան լեցուցուցուցուցին կացին կացին կացին կարասրասրասրասնենենեները, հրարը, հրարը, հրարը, հրամամամամայեց որ սեյեց որ սեյեց որ սեյեց որ սեղաղաղաղանանանանապեպեպեպետին տին տին տին 
տատատատանիննիննիննին::::    ՍեՍեՍեՍեղղղղաաաանանանանապեպեպեպետը երբ գինիի փոխտը երբ գինիի փոխտը երբ գինիի փոխտը երբ գինիի փոխուած ջուուած ջուուած ջուուած ջուրը համրը համրը համրը համտետետետեսեց, զարսեց, զարսեց, զարսեց, զար----
մամամամացաւ եւ գնաց փեցաւ եւ գնաց փեցաւ եւ գնաց փեցաւ եւ գնաց փեսասասասային ըսաւ. յին ըսաւ. յին ըսաւ. յին ըսաւ. ,,,,Ամէն մարդ նախ լաԱմէն մարդ նախ լաԱմէն մարդ նախ լաԱմէն մարդ նախ լաւուուուորակ գիրակ գիրակ գիրակ գինի կը նի կը նի կը նի կը 
հրամցհրամցհրամցհրամցնէ, եւ երբ մարնէ, եւ երբ մարնէ, եւ երբ մարնէ, եւ երբ մարդիկ գիդիկ գիդիկ գիդիկ գինովնովնովնովնան՝ այն ատեն վանան՝ այն ատեն վանան՝ այն ատեն վանան՝ այն ատեն վատոտոտոտորարարարակը, մինչկը, մինչկը, մինչկը, մինչդեռ դեռ դեռ դեռ 
դուն լադուն լադուն լադուն լաւուուուորակ անոյշ գիրակ անոյշ գիրակ անոյշ գիրակ անոյշ գինին պանին պանին պանին պահեր ես մինհեր ես մինհեր ես մինհեր ես մինչեւ հիչեւ հիչեւ հիչեւ հիմամամամա»»»»::::    

ԴրուաԴրուաԴրուաԴրուագը այսգը այսգը այսգը այստեղտեղտեղտեղ    կը վերկը վերկը վերկը վերջաջաջաջանայնայնայնայ::::    Միայն ԱւեՄիայն ԱւեՄիայն ԱւեՄիայն Աւետատատատարարարարանինինինիչը կչը կչը կչը կ’’’’աւելցաւելցաւելցաւելցնէ՝ նէ՝ նէ՝ նէ՝ 
թէ ատիթէ ատիթէ ատիթէ ատիկա Յիկա Յիկա Յիկա Յիսուսուսուսուսի առասի առասի առասի առաջին հրաշքն էր Գաջին հրաշքն էր Գաջին հրաշքն էր Գաջին հրաշքն էր Գալիլլիլլիլլիլիաիաիաիայի մէջ, որով իր աստյի մէջ, որով իր աստյի մէջ, որով իր աստյի մէջ, որով իր աստ----
ուաուաուաուածածածածային փառյին փառյին փառյին փառքը յայտքը յայտքը յայտքը յայտնեց եւ աշանեց եւ աշանեց եւ աշանեց եւ աշակերտկերտկերտկերտնենենեները հարը հարը հարը հաւաւաւաւատատատատացին իրենցին իրենցին իրենցին իրեն::::    

        
****    

****     * * * *    
ՀրաՀրաՀրաՀրաշաշաշաշալի այս դրուալի այս դրուալի այս դրուալի այս դրուագին մագին մագին մագին մասին մտասին մտասին մտասին մտածած ատեն անոր մէջ կը ծած ատեն անոր մէջ կը ծած ատեն անոր մէջ կը ծած ատեն անոր մէջ կը 

գտնենք չոգտնենք չոգտնենք չոգտնենք չորս հիմնարս հիմնարս հիմնարս հիմնական տարկան տարկան տարկան տարրեր.րեր.րեր.րեր.----    ՅիՅիՅիՅիսուսուսուսուսի հարսի հարսի հարսի հարսասասասանինինինիքի հրաքի հրաքի հրաքի հրաւիրւիրւիրւիրուած ուած ուած ուած 
ըլըլըլըլլալալալալը, լը, լը, լը, ,,,,ժաժաժաժամամամամանակս հանակս հանակս հանակս հասած չէսած չէսած չէսած չէ» » » » յայյայյայյայտատատատարարարարարուրուրուրութիւնը, ջութիւնը, ջութիւնը, ջութիւնը, ջուրին գինիի րին գինիի րին գինիի րին գինիի 
փոխփոխփոխփոխուեուեուեուելու հրաշլու հրաշլու հրաշլու հրաշքը, եւ սեքը, եւ սեքը, եւ սեքը, եւ սեղաղաղաղանանանանապեպեպեպետին արտին արտին արտին արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնը.թիւնը.թիւնը.թիւնը.----    որոնք որոնք որոնք որոնք 
կկկկ’’’’ուուուուզենք մեր խորհրզենք մեր խորհրզենք մեր խորհրզենք մեր խորհրդադադադածուծուծուծութեան առարթեան առարթեան առարթեան առարկան դարձկան դարձկան դարձկան դարձնելնելնելնել::::    
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1.1.1.1.----    ՅիՅիՅիՅիսուսուսուսուս հարս հարս հարս հարսասասասանինինինիքի հրաքի հրաքի հրաքի հրաւիրւիրւիրւիրուած է եւ կուած է եւ կուած է եւ կուած է եւ կ’’’’երերերերթայ մասթայ մասթայ մասթայ մասնակնակնակնակցեցեցեցելուլուլուլու::::    
ՇատՇատՇատՇատ----շատ են անոնք, որոնք Քրիսշատ են անոնք, որոնք Քրիսշատ են անոնք, որոնք Քրիսշատ են անոնք, որոնք Քրիստոտոտոտոսի մասի մասի մասի մասին սխալ պատսին սխալ պատսին սխալ պատսին սխալ պատկեկեկեկերարարարա----

ցում ուցում ուցում ուցում ունին, որովնին, որովնին, որովնին, որովհեհեհեհետեւ զինք կը նկատեւ զինք կը նկատեւ զինք կը նկատեւ զինք կը նկատեն խստակտեն խստակտեն խստակտեն խստակեաց ճգնաեաց ճգնաեաց ճգնաեաց ճգնաւուուուորարարարական կան կան կան 
կեանկեանկեանկեանքի մը քաքի մը քաքի մը քաքի մը քարորորորոզիզիզիզիչը, եւ ատով իսկ կը հաչը, եւ ատով իսկ կը հաչը, եւ ատով իսկ կը հաչը, եւ ատով իսկ կը հակին՝ Քրիսկին՝ Քրիսկին՝ Քրիսկին՝ Քրիստոսն ու քրիստոսն ու քրիստոսն ու քրիստոսն ու քրիստոտոտոտո----
նէնէնէնէուուուութթթթիւնը հաիւնը հաիւնը հաիւնը հակադկադկադկադրերերերելու կենլու կենլու կենլու կենսասասասասիսիսիսիրուրուրուրութեան, մարդթեան, մարդթեան, մարդթեան, մարդկակակակային ույին ույին ույին ուրարարարախուխուխուխութեան թեան թեան թեան 
ու վաու վաու վաու վայելքյելքյելքյելքնենենեներունրունրունրուն::::    ՍաՍաՍաՍակայն հիմկայն հիմկայն հիմկայն հիմնոնոնոնովին սխալ է այս պատվին սխալ է այս պատվին սխալ է այս պատվին սխալ է այս պատկեկեկեկերարարարացուցուցուցումըմըմըմը::::    
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոնէնէնէնէուուուութիւնը գեթիւնը գեթիւնը գեթիւնը գերարարարազանզանզանզանցացացացապէս բապէս բապէս բապէս բարորորորոյայայայական մաքկան մաքկան մաքկան մաքրուրուրուրութեան կրօթեան կրօթեան կրօթեան կրօնը նը նը նը 
ըլըլըլըլլալալալալով հանլով հանլով հանլով հանդերձ՝ բարոդերձ՝ բարոդերձ՝ բարոդերձ՝ բարոյայայայակակակականունունունութիւնը չի շփոթիւնը չի շփոթիւնը չի շփոթիւնը չի շփոթեր թեր թեր թեր ճգնաճգնաճգնաճգնական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքին քին քին քին 
հետ, ապաշհետ, ապաշհետ, ապաշհետ, ապաշխախախախարուրուրուրութիւնը չի շփոթիւնը չի շփոթիւնը չի շփոթիւնը չի շփոթեր լալթեր լալթեր լալթեր լալկան ու տխուր, անական ու տխուր, անական ու տխուր, անական ու տխուր, անարեւ կեանրեւ կեանրեւ կեանրեւ կեան----
քի մը հետ, որովքի մը հետ, որովքի մը հետ, որովքի մը հետ, որովհեհեհեհետեւ քրիստեւ քրիստեւ քրիստեւ քրիստոտոտոտոնէնէնէնէուուուութիւնը պարթիւնը պարթիւնը պարթիւնը պարզազազազապէս զգասպէս զգասպէս զգասպէս զգաստուտուտուտութեան թեան թեան թեան 
եւ չաեւ չաեւ չաեւ չափափափափաւուուուորուրուրուրութեան կը հրաթեան կը հրաթեան կը հրաթեան կը հրաւիւիւիւիրէ մարրէ մարրէ մարրէ մարդը, եւ աւեդը, եւ աւեդը, եւ աւեդը, եւ աւելի չալի չալի չալի չափափափափաւուուուորուրուրուրութեան՝ թեան՝ թեան՝ թեան՝ 
վիշվիշվիշվիշտիտիտիտի´́́́ն ու ցան ու ցան ու ցան ու ցաւիւիւիւի´́́́ն մէջ, քան ուն մէջ, քան ուն մէջ, քան ուն մէջ, քան ուրարարարախուխուխուխութեանթեանթեանթեան::::    Եւ ահա ՔրիսԵւ ահա ՔրիսԵւ ահա ՔրիսԵւ ահա Քրիստոս Կատոս Կատոս Կատոս Կանանանանա----
յի հարյի հարյի հարյի հարսասասասանինինինիքին ներքին ներքին ներքին ներկայ ըլկայ ըլկայ ըլկայ ըլլալալալալոլոլոլովը գործվը գործվը գործվը գործնանանանապէս ցոյց կու պէս ցոյց կու պէս ցոյց կու պէս ցոյց կու տայ թէ ինք տայ թէ ինք տայ թէ ինք տայ թէ ինք 
մասմասմասմասնանանանակից է մարդկից է մարդկից է մարդկից է մարդկակակակային ույին ույին ույին ուրարարարախուխուխուխութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներունրունրունրուն::::    ՉմոռՉմոռՉմոռՉմոռնանք որ իր առանանք որ իր առանանք որ իր առանանք որ իր առա----
քեքեքեքելուլուլուլութեան ընթեան ընթեան ընթեան ընթացթացթացթացքին տեքին տեքին տեքին տեւաւաւաւաբար կոբար կոբար կոբար կոչունքչունքչունքչունքնենենեներու կը հրարու կը հրարու կը հրարու կը հրաւիրւիրւիրւիրուէր եւ միշտ ուէր եւ միշտ ուէր եւ միշտ ուէր եւ միշտ 
ալ ներալ ներալ ներալ ներկայ կայ կայ կայ կկկկ’’’’ըլըլըլըլլար՝ անոնց ուլար՝ անոնց ուլար՝ անոնց ուլար՝ անոնց ուրարարարախուխուխուխութիւնը բաժթիւնը բաժթիւնը բաժթիւնը բաժնենենենելու եւ միլու եւ միլու եւ միլու եւ միաաաաժաժաժաժամամամամանակ նակ նակ նակ 
իր վարիր վարիր վարիր վարդադադադապեպեպեպետուտուտուտութեան անոյշ գինիթեան անոյշ գինիթեան անոյշ գինիթեան անոյշ գինիէն մատռէն մատռէն մատռէն մատռուաուաուաուակեկեկեկելու հալու հալու հալու համար անոնցմար անոնցմար անոնցմար անոնց::::    

ՅիՅիՅիՅիսուս հարսուս հարսուս հարսուս հարսասասասանինինինիքին կքին կքին կքին կ’’’’երերերերթայ ոթայ ոթայ ոթայ ո´́́́չ միայն մարչ միայն մարչ միայն մարչ միայն մարդոց ուդոց ուդոց ուդոց ուրարարարախուխուխուխութեան թեան թեան թեան 
մասմասմասմասնանանանակից դառկից դառկից դառկից դառնանանանալու հալու հալու հալու համար, այլ նամար, այլ նամար, այլ նամար, այլ նաեւ իր ներեւ իր ներեւ իր ներեւ իր ներկակակակայույույույութեամբ կը շեթեամբ կը շեթեամբ կը շեթեամբ կը շեշշշշտէ տէ տէ տէ 
նանանանաեւ թէ ինք աշեւ թէ ինք աշեւ թէ ինք աշեւ թէ ինք աշխարհ եկած է՝ մարխարհ եկած է՝ մարխարհ եկած է՝ մարխարհ եկած է՝ մարդիդիդիդիկը երկկը երկկը երկկը երկնանանանաւոր հարւոր հարւոր հարւոր հարսասասասանինինինիքի ուքի ուքի ուքի ուրարարարա----
խուխուխուխութեան կոթեան կոթեան կոթեան կոչունչունչունչունքին հրաքին հրաքին հրաքին հրաւիւիւիւիրերերերելուլուլուլու::::    ԲազԲազԲազԲազմամամամաթիւ առակթիւ առակթիւ առակթիւ առակնենենեներով Յիրով Յիրով Յիրով Յիսուս Ասսուս Ասսուս Ասսուս Աս----
տուտուտուտուծոյ արծոյ արծոյ արծոյ արքաքաքաքայույույույութիւնը նմանթիւնը նմանթիւնը նմանթիւնը նմանցուց արցուց արցուց արցուց արքաքաքաքայորդիի մը հարյորդիի մը հարյորդիի մը հարյորդիի մը հարսասասասանենենենեկան ուկան ուկան ուկան ուրարարարա----
խուխուխուխութեան, որուն կանչթեան, որուն կանչթեան, որուն կանչթեան, որուն կանչուած են մարուած են մարուած են մարուած են մարդիկդիկդիկդիկ::::    Այդ Այդ Այդ Այդ աաաա----ռակռակռակռակնենենեներուն մէջ տրուած րուն մէջ տրուած րուն մէջ տրուած րուն մէջ տրուած 
պատպատպատպատկեկեկեկերարարարացուցուցուցումով Յիմով Յիմով Յիմով Յիսուս մատսուս մատսուս մատսուս մատնաննաննաննանշեց թէ երկշեց թէ երկշեց թէ երկշեց թէ երկրարարարաւոր հարւոր հարւոր հարւոր հարսասասասանինինինիքը եւ քը եւ քը եւ քը եւ 
անոր ուանոր ուանոր ուանոր ուրարարարախուխուխուխութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը    օրիօրիօրիօրինակնակնակնակն են եւ մին են եւ մին են եւ մին են եւ միաաաաժաժաժաժամամամամանակ նակ նակ նակ պատպատպատպատրասրասրասրաստուտուտուտու----
թիւնթիւնթիւնթիւն՝ երկ՝ երկ՝ երկ՝ երկնանանանաւուուուո´́́́ր հարր հարր հարր հարսասասասանինինինիքին, Ասքին, Ասքին, Ասքին, Աստուտուտուտուծոյ Որդծոյ Որդծոյ Որդծոյ Որդւոյն հարւոյն հարւոյն հարւոյն հարսասասասանինինինիքին, եւ քին, եւ քին, եւ քին, եւ 
թէ Աստթէ Աստթէ Աստթէ Աստուած իուած իուած իուած ի´́́́ր ուր ուր ուր ուրարարարախուխուխուխութեաթեաթեաթեան է որ կը հրան է որ կը հրան է որ կը հրան է որ կը հրաւիւիւիւիրէ բորէ բորէ բորէ բոլոր մարլոր մարլոր մարլոր մարդիդիդիդիկըկըկըկը::::    

2.2.2.2.----    ՅիՅիՅիՅիսուսուսուսուսի մայսի մայսի մայսի մայրը կը հրարը կը հրարը կը հրարը կը հրաւիւիւիւիրէ իր զարէ իր զարէ իր զարէ իր զաւաւաւաւակը որ կը որ կը որ կը որ նոր գինոր գինոր գինոր գինինինինի    տայ տայ տայ տայ 
հարսհարսհարսհարսնենենենեւորւորւորւորնենենեներունրունրունրուն::::    

ՄարՄարՄարՄարիիիիաաաամի ներմի ներմի ներմի ներկակակակայույույույութիւնը ցոյց կու տայ,թիւնը ցոյց կու տայ,թիւնը ցոյց կու տայ,թիւնը ցոյց կու տայ,    թէ հարթէ հարթէ հարթէ հարսասասասանինինինիքի հըքի հըքի հըքի հը----րարարարաւիւիւիւի----
րորորորողը մօղը մօղը մօղը մօտիկ ազտիկ ազտիկ ազտիկ ազգագագագական կամ բական կամ բական կամ բական կամ բարերերերեկամ մըն է, եւ այս ենկամ մըն է, եւ այս ենկամ մըն է, եւ այս ենկամ մըն է, եւ այս ենթադթադթադթադրուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը    
կը զօկը զօկը զօկը զօրարարարանայ՝ դինայ՝ դինայ՝ դինայ՝ դիտետետետելով տնեցիի մը յալով տնեցիի մը յալով տնեցիի մը յալով տնեցիի մը յատուկ իր մտատուկ իր մտատուկ իր մտատուկ իր մտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնը, երբ ութիւնը, երբ ութիւնը, երբ ութիւնը, երբ ու----
րարարարախուխուխուխութեան սեթեան սեթեան սեթեան սեղաղաղաղանէն գինէն գինէն գինէն գինին կը սկսի պակնին կը սկսի պակնին կը սկսի պակնին կը սկսի պակսիլսիլսիլսիլ::::    ՄարՄարՄարՄարիիիիամ անամ անամ անամ անվավավավարան կը րան կը րան կը րան կը 
դիդիդիդիմէ իր զաւմէ իր զաւմէ իր զաւմէ իր զաւկին, վստահ որ անիկին, վստահ որ անիկին, վստահ որ անիկին, վստահ որ անիկա կրնայ կակա կրնայ կակա կրնայ կակա կրնայ կացուցուցուցութիւնը փրկել թիւնը փրկել թիւնը փրկել թիւնը փրկել 
աստուաաստուաաստուաաստուածածածածային իր բային իր բային իր բային իր բազուզուզուզուկովկովկովկով::::    Բայց մեր ուԲայց մեր ուԲայց մեր ուԲայց մեր ուշադշադշադշադրուրուրուրութիւնը գրաթիւնը գրաթիւնը գրաթիւնը գրաւուուուողը Յիղը Յիղը Յիղը Յի----
սուսուսուսուսի պասի պասի պասի պատաստաստաստասխանն է.խանն է.խանն է.խանն է.----    ,,,,Դեռ իմ ժաԴեռ իմ ժաԴեռ իմ ժաԴեռ իմ ժամամամամանակս հանակս հանակս հանակս հասած չէսած չէսած չէսած չէ»»»»::::    
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ԱռԱռԱռԱռհահահահասասասասարակ Քրիսրակ Քրիսրակ Քրիսրակ Քրիստոտոտոտոսի բերսի բերսի բերսի բերնին մէջ իր նին մէջ իր նին մէջ իր նին մէջ իր ժաժաժաժամամամամանանանանակըկըկըկը    կը հասկցկը հասկցկը հասկցկը հասկցուի ուի ուի ուի 
կակակակա´́́́մ իր առամ իր առամ իր առամ իր առաքեքեքեքելուլուլուլութեան, այթեան, այթեան, այթեան, այսինքն ինքսինքն ինքսինքն ինքսինքն ինքզինք յայտզինք յայտզինք յայտզինք յայտնենենենելու եւ գորլու եւ գորլու եւ գորլու եւ գործեծեծեծելու ժալու ժալու ժալու ժա----
մամամամանանանանակը, եւ կամ՝ իր փակը, եւ կամ՝ իր փակը, եւ կամ՝ իր փակը, եւ կամ՝ իր փառառառառաւորւորւորւորուեուեուեուելու, այլու, այլու, այլու, այսինքն մահսինքն մահսինքն մահսինքն մահուաուաուաուան եւ յան եւ յան եւ յան եւ յարուրուրուրու----
թեան ժաթեան ժաթեան ժաթեան ժամամամամանանանանակըկըկըկը::::    ԱյսԱյսԱյսԱյստեղ ըստ մետեղ ըստ մետեղ ըստ մետեղ ըստ մեզի, զի, զի, զի, իմ ժաիմ ժաիմ ժաիմ ժամամամամանակսնակսնակսնակս    ըսեըսեըսեըսելով Քրիսլով Քրիսլով Քրիսլով Քրիստոս տոս տոս տոս 
ոոոո´́́́չ առաչ առաչ առաչ առաջիջիջիջինը կը հասկնը կը հասկնը կը հասկնը կը հասկնայ եւ ոչ երկնայ եւ ոչ երկնայ եւ ոչ երկնայ եւ ոչ երկրորրորրորրորդըդըդըդը::::    ՀաՀաՀաՀասած չէ՞ր իր առսած չէ՞ր իր առսած չէ՞ր իր առսած չէ՞ր իր առաքեաքեաքեաքելուլուլուլու----
թեան ժաթեան ժաթեան ժաթեան ժամամամամանանանանակըկըկըկը::::    ՀաՀաՀաՀասած էր եւ արսած էր եւ արսած էր եւ արսած էր եւ արդէն Յիդէն Յիդէն Յիդէն Յիսուս սկսած էր իր գորսուս սկսած էր իր գորսուս սկսած էր իր գորսուս սկսած էր իր գործին, եւ ծին, եւ ծին, եւ ծին, եւ 
թէթէթէթէպէտ ինքպէտ ինքպէտ ինքպէտ ինքզինք չէր յայտզինք չէր յայտզինք չէր յայտզինք չէր յայտներ իբներ իբներ իբներ իբրեւ րեւ րեւ րեւ ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ Ործոյ Ործոյ Ործոյ Որդի, բայց ամէն քայդի, բայց ամէն քայդի, բայց ամէն քայդի, բայց ամէն քայլալալալա----
փոփոփոփոխի կը յայտխի կը յայտխի կը յայտխի կը յայտնէր իր աստնէր իր աստնէր իր աստնէր իր աստուաուաուաուածածածածային առային առային առային առաքեքեքեքելուլուլուլութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Ճիշդ է որ իր Ճիշդ է որ իր Ճիշդ է որ իր Ճիշդ է որ իր 
փափափափառառառառաւորւորւորւորման ժաման ժաման ժաման ժամամամամանանանանակը չէր հակը չէր հակը չէր հակը չէր հասած, բայց մահսած, բայց մահսած, բայց մահսած, բայց մահուամբ եւ յաուամբ եւ յաուամբ եւ յաուամբ եւ յարուրուրուրութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
իր փաիր փաիր փաիր փառառառառաւուուուորուրուրուրումին չի կապմին չի կապմին չի կապմին չի կապուիր այս յայուիր այս յայուիր այս յայուիր այս յայտատատատարարարարարուրուրուրութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԿարԿարԿարԿարծէք Յիծէք Յիծէք Յիծէք Յի----
սուս իր մտքին մէջսուս իր մտքին մէջսուս իր մտքին մէջսուս իր մտքին մէջ    դարձդարձդարձդարձեալ՝ երկեալ՝ երկեալ՝ երկեալ՝ երկնանանանաւոր հարւոր հարւոր հարւոր հարսասասասանինինինիքը ուքը ուքը ուքը ունինինինի::::    Չէ՞ որ վերՉէ՞ որ վերՉէ՞ որ վերՉէ՞ որ վեր----
ջին ընթջին ընթջին ընթջին ընթրիրիրիրիքի պաքի պաքի պաքի պահուն գինիի բահուն գինիի բահուն գինիի բահուն գինիի բաժաժաժաժակը օրհկը օրհկը օրհկը օրհնենենենելէ ետք ըսաւ. լէ ետք ըսաւ. լէ ետք ըսաւ. լէ ետք ըսաւ. ,,,,ԱսԱսԱսԱսկէ վերջ կէ վերջ կէ վերջ կէ վերջ 
աաաա´́́́լ պիլ պիլ պիլ պիտի չխմեմ որտի չխմեմ որտի չխմեմ որտի չխմեմ որթաթաթաթատունտունտունտունկի բերկի բերկի բերկի բերքէն, մինքէն, մինքէն, մինքէն, մինչեւ այն օրը՝ երբ նոր գիչեւ այն օրը՝ երբ նոր գիչեւ այն օրը՝ երբ նոր գիչեւ այն օրը՝ երբ նոր գինին նին նին նին 
խմեմ ձեխմեմ ձեխմեմ ձեխմեմ ձեզի հետ, Հօրս թազի հետ, Հօրս թազի հետ, Հօրս թազի հետ, Հօրս թագագագագաւուուուորուրուրուրութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ» » » » (Մտ 26.29(Մտ 26.29(Մտ 26.29(Մտ 26.29::::    Մր 14.25Մր 14.25Մր 14.25Մր 14.25))))::::    ԱյսԱյսԱյսԱյս----
տեղ ալ, ահա, Յիտեղ ալ, ահա, Յիտեղ ալ, ահա, Յիտեղ ալ, ահա, Յիսուս նոյն բասուս նոյն բասուս նոյն բասուս նոյն բանին կնին կնին կնին կ’’’’ակակակակնարնարնարնարկէ, ըսել ուկէ, ըսել ուկէ, ըսել ուկէ, ըսել ուզեզեզեզելով՝ թէ տալով՝ թէ տալով՝ թէ տալով՝ թէ տակակակակա----
ւին ժաւին ժաւին ժաւին ժամամամամանանանանակը հակը հակը հակը հասած չէ իր սած չէ իր սած չէ իր սած չէ իր նոր գինոր գինոր գինոր գինին նին նին նին հրամցհրամցհրամցհրամցնենենենելուլուլուլու::::    ՄինՄինՄինՄինչեւ փրկուչեւ փրկուչեւ փրկուչեւ փրկու----
թեան հասթեան հասթեան հասթեան հասնինինինիլը մարլը մարլը մարլը մարդիկ պիդիկ պիդիկ պիդիկ պիտի խմեն այս աշտի խմեն այս աշտի խմեն այս աշտի խմեն այս աշխարխարխարխարհի դառհի դառհի դառհի դառնունունունութեան բաթեան բաթեան բաթեան բա----
ժաժաժաժակէն, մինկէն, մինկէն, մինկէն, մինչեւ հասչեւ հասչեւ հասչեւ հասնի այն օրը, փրկունի այն օրը, փրկունի այն օրը, փրկունի այն օրը, փրկութեան օրըթեան օրըթեան օրըթեան օրը, , , , երբ Քրիսերբ Քրիսերբ Քրիսերբ Քրիստոտոտոտոսի հետ սի հետ սի հետ սի հետ 
նոնոնոնո´́́́ր գինիր գինիր գինիր գինիէն խմեն իր արէն խմեն իր արէն խմեն իր արէն խմեն իր արքաքաքաքայույույույութեան մէջ, երկթեան մէջ, երկթեան մէջ, երկթեան մէջ, երկնանանանաւոր ոււոր ոււոր ոււոր ուրարարարախուխուխուխութեան սեթեան սեթեան սեթեան սե----
ղաղաղաղանին վրայնին վրայնին վրայնին վրայ::::    

3. 3. 3. 3. ՅիՅիՅիՅիսուս ջուսուս ջուսուս ջուսուս ջուրը գինիի կը փորը գինիի կը փորը գինիի կը փորը գինիի կը փոխէխէխէխէ::::    
ԳիԳիԳիԳինին ունին ունին ունին ուրարարարախուխուխուխութեան խորհրթեան խորհրթեան խորհրթեան խորհրդադադադանիշ է. նիշ է. նիշ է. նիշ է. ,,,,ԳիԳիԳիԳինին կնին կնին կնին կ’’’’ուուուուրարարարախացխացխացխացնէ մարնէ մարնէ մարնէ մար----

դուն սիրդուն սիրդուն սիրդուն սիրտըտըտըտը» » » » (Սղ 103.15)(Սղ 103.15)(Սղ 103.15)(Սղ 103.15)::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս ոտոս ոտոս ոտոս ո´́́́չ միայն մարչ միայն մարչ միայն մարչ միայն մարդոց դոց դոց դոց ուուուուրարարարախուխուխուխութեան թեան թեան թեան 
մասմասմասմասնանանանակից է, այլ մակից է, այլ մակից է, այլ մակից է, այլ մանանանանաւանդ երբ մարդւանդ երբ մարդւանդ երբ մարդւանդ երբ մարդկակակակային ույին ույին ույին ուրարարարախուխուխուխութիւնը կը սպաթիւնը կը սպաթիւնը կը սպաթիւնը կը սպա----
ռի՝ նոր ուռի՝ նոր ուռի՝ նոր ուռի՝ նոր ուրարարարախուխուխուխութիւն կու տայ անոնց, իթիւն կու տայ անոնց, իթիւն կու տայ անոնց, իթիւն կու տայ անոնց, ի´́́́ր ուր ուր ուր ուրարարարախուխուխուխութեան քաղցթեան քաղցթեան քաղցթեան քաղցրուրուրուրու----
թիւնը ընթիւնը ընթիւնը ընթիւնը ընծածածածայայայայաբեբեբեբերերերերելով այս անլով այս անլով այս անլով այս անգամգամգամգամ::::    

ՀրաշՀրաշՀրաշՀրաշքը հաքը հաքը հաքը հակակակակասում չէ՞ Յիսում չէ՞ Յիսում չէ՞ Յիսում չէ՞ Յիսուսուսուսուսի արսի արսի արսի արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութեան եւ յայթեան եւ յայթեան եւ յայթեան եւ յայտատատատարարարարա----
րուրուրուրութթթթեանեանեանեան::::    Մէկ կողՄէկ կողՄէկ կողՄէկ կողմէ մօմէ մօմէ մօմէ մօրը կրը կրը կրը կ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ.    ,,,,Մայր, մեՄայր, մեՄայր, մեՄայր, մեզի ի՞նչ. դեռ իմ ժազի ի՞նչ. դեռ իմ ժազի ի՞նչ. դեռ իմ ժազի ի՞նչ. դեռ իմ ժամամամամանակս նակս նակս նակս 
հահահահասած չէսած չէսած չէսած չէ», », », », եւ յաեւ յաեւ յաեւ յաջորդ պաջորդ պաջորդ պաջորդ պահուն արհուն արհուն արհուն արդէն կդէն կդէն կդէն կ’’’’իրաիրաիրաիրակակակականացնացնացնացնէ մօնէ մօնէ մօնէ մօրը ցանրը ցանրը ցանրը ցանկուկուկուկու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ՋուՋուՋուՋուրը գինիի կը փորը գինիի կը փորը գինիի կը փորը գինիի կը փոխէ՝ առանց իսկ մօխէ՝ առանց իսկ մօխէ՝ առանց իսկ մօխէ՝ առանց իսկ մօտետետետենանանանալու, առանց արլու, առանց արլու, առանց արլու, առանց արտատատատա----
քին որեքին որեքին որեքին որեւէ նշաւէ նշաւէ նշաւէ նշանինինինի::::    

ՈՈՈՈ´́́́չ, հաչ, հաչ, հաչ, հակակակակասուսուսուսութիւն չկայ, այլ նոյթիւն չկայ, այլ նոյթիւն չկայ, այլ նոյթիւն չկայ, այլ նոյնիննիննիննինքն հասքն հասքն հասքն հաստատատատատուտուտուտումը կայ մը կայ մը կայ մը կայ ,,,,Դեռ ժաԴեռ ժաԴեռ ժաԴեռ ժա----
մամամամանակս հանակս հանակս հանակս հասած չէսած չէսած չէսած չէ» » » » յայյայյայյայտատատատարարարարարուրուրուրութեանթեանթեանթեան::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս մէտոս մէտոս մէտոս մէ´́́́կ տեկ տեկ տեկ տեսակ գիսակ գիսակ գիսակ գինի նի նի նի 
ուուուունի հրամցնի հրամցնի հրամցնի հրամցնենենենելիք՝ իր կոլիք՝ իր կոլիք՝ իր կոլիք՝ իր կոչը լսող եւ անոր ընչը լսող եւ անոր ընչը լսող եւ անոր ընչը լսող եւ անոր ընդադադադառառառառաջող մարջող մարջող մարջող մարդոց. երկդոց. երկդոց. երկդոց. երկնանանանա----
համ նոր գիհամ նոր գիհամ նոր գիհամ նոր գինի, զոր կը խոսնի, զոր կը խոսնի, զոր կը խոսնի, զոր կը խոստատատատանայ տալ իր արնայ տալ իր արնայ տալ իր արնայ տալ իր արքաքաքաքայույույույութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստտեւ Աստուած յաուած յաուած յաուած յաճճճճախ այս կեանախ այս կեանախ այս կեանախ այս կեանքին մէջ իսկ երկքին մէջ իսկ երկքին մէջ իսկ երկքին մէջ իսկ երկնանանանաւոր իրաւոր իրաւոր իրաւոր իրա----
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կակակականունունունութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու ճարու ճարու ճարու ճաշաշաշաշակը կու տայ՝կը կու տայ՝կը կու տայ՝կը կու տայ՝    երկերկերկերկնանանանաւոր ճշմարւոր ճշմարւոր ճշմարւոր ճշմարտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւններ փոներ փոներ փոներ փո----
խանխանխանխանցեցեցեցելու եւ սորլու եւ սորլու եւ սորլու եւ սորվեցվեցվեցվեցնենենենելու հալու հալու հալու համար մարմար մարմար մարմար մարդոց, Քրիսդոց, Քրիսդոց, Քրիսդոց, Քրիստոս կը կատոս կը կատոս կը կատոս կը կատատատատարէ իր րէ իր րէ իր րէ իր 
մօր փամօր փամօր փամօր փափափափափաքը, ջուքը, ջուքը, ջուքը, ջուրին գինիի փորին գինիի փորին գինիի փորին գինիի փոխախախախակերկերկերկեր----պուեպուեպուեպուելով ցոյց տալով ցոյց տալով ցոյց տալով ցոյց տալով՝ թէ Ասլով՝ թէ Ասլով՝ թէ Ասլով՝ թէ Աս----
տուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներկակակակայույույույութիւնը ինքթիւնը ինքթիւնը ինքթիւնը ինքնին քաղցնին քաղցնին քաղցնին քաղցրուրուրուրութիւնն է մարթիւնն է մարթիւնն է մարթիւնն է մարդոց կեանդոց կեանդոց կեանդոց կեանքինքինքինքին::::    Հոն Հոն Հոն Հոն 
ուր Քրիսուր Քրիսուր Քրիսուր Քրիստոս ներտոս ներտոս ներտոս ներկայ է՝ հոն ամէն ինչ կը փոկայ է՝ հոն ամէն ինչ կը փոկայ է՝ հոն ամէն ինչ կը փոկայ է՝ հոն ամէն ինչ կը փոխախախախակերպկերպկերպկերպուի, կը նոուի, կը նոուի, կը նոուի, կը նորոգրոգրոգրոգուի, ուի, ուի, ուի, 
կը քաղցկը քաղցկը քաղցկը քաղցրարարարանայնայնայնայ::::    

ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոտոտոտոսի ներսի ներսի ներսի ներկակակակայույույույութիւնը եւ հրաշթիւնը եւ հրաշթիւնը եւ հրաշթիւնը եւ հրաշքը նաքը նաքը նաքը նախախախախաճաճաճաճաշակ մըն էին՝ այդ շակ մըն էին՝ այդ շակ մըն էին՝ այդ շակ մըն էին՝ այդ 
երկերկերկերկնանանանաւոր իրաւոր իրաւոր իրաւոր իրակակակականունունունութեան հաթեան հաթեան հաթեան համոմոմոմոզեզեզեզելու հալու հալու հալու համմմմար մարար մարար մարար մարդիդիդիդիկը. եւ այդ կը. եւ այդ կը. եւ այդ կը. եւ այդ 
դրուադրուադրուադրուագին մէջ գիգին մէջ գիգին մէջ գիգին մէջ գինին պարզ մէկ խորհրնին պարզ մէկ խորհրնին պարզ մէկ խորհրնին պարզ մէկ խորհրդադադադանիշն է այդ փոնիշն է այդ փոնիշն է այդ փոնիշն է այդ փոխախախախակերկերկերկերպուպուպուպումին մին մին մին 
եւ անով գաեւ անով գաեւ անով գաեւ անով գալիք ուլիք ուլիք ուլիք ուրարարարախուխուխուխութեանթեանթեանթեան::::    

4. 4. 4. 4. Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյ, օրջոյ, օրջոյ, օրջոյ, օրուան սեուան սեուան սեուան սեղաղաղաղանանանանապեպեպեպետը կտը կտը կտը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ,,,,Ամէն մարդ նախ լաԱմէն մարդ նախ լաԱմէն մարդ նախ լաԱմէն մարդ նախ լաւուուուո----
րակ, անոյշ գիրակ, անոյշ գիրակ, անոյշ գիրակ, անոյշ գինին կը հրամցնին կը հրամցնին կը հրամցնին կը հրամցնէ, եւ երբ մարնէ, եւ երբ մարնէ, եւ երբ մարնէ, եւ երբ մարդիկ գիդիկ գիդիկ գիդիկ գինովնովնովնովնան՝ այն ատեն նան՝ այն ատեն նան՝ այն ատեն նան՝ այն ատեն 
վավավավատտտտոոոորարարարակըկըկըկը», », », », ատով իսկ կը յայատով իսկ կը յայատով իսկ կը յայատով իսկ կը յայտատատատարարարարարէ րէ րէ րէ աշաշաշաշխարխարխարխարհահահահային ճշմարտույին ճշմարտույին ճշմարտույին ճշմարտու----
թիւնը,թիւնը,թիւնը,թիւնը,    այս կեանայս կեանայս կեանայս կեանքին վեքին վեքին վեքին վերարարարաբեբեբեբերող դառն ճշմարրող դառն ճշմարրող դառն ճշմարրող դառն ճշմարտուտուտուտութիւն մըթիւն մըթիւն մըթիւն մը::::    ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհը հը հը հը 
խախախախաբեբեբեբեբաբաբաբայույույույութեան տիթեան տիթեան տիթեան տիրարարարապեպեպեպետուտուտուտութեան տակն էթեան տակն էթեան տակն էթեան տակն է::::    ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհի մէջ տիհի մէջ տիհի մէջ տիհի մէջ տիրող րող րող րող 
վարվարվարվարքաքաքաքագիգիգիգիծը՝ երեծը՝ երեծը՝ երեծը՝ երեւոյթւոյթւոյթւոյթնենենեները փնտռել եւ երերը փնտռել եւ երերը փնտռել եւ երերը փնտռել եւ երեւոյւոյւոյւոյթով շլացթով շլացթով շլացթով շլացնել, գրանել, գրանել, գրանել, գրաււււելն ու ելն ու ելն ու ելն ու 
խախախախաբելն է, շպաբելն է, շպաբելն է, շպաբելն է, շպարերերերելով ու ծածլով ու ծածլով ու ծածլով ու ծածկեկեկեկելով իրելով իրելով իրելով իրերուն հարուն հարուն հարուն հարարարարազատ դիզատ դիզատ դիզատ դիմամամամագիգիգիգիծը կամ ծը կամ ծը կամ ծը կամ 
էուէուէուէութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԱյսԱյսԱյսԱյսպէս, կեղպէս, կեղպէս, կեղպէս, կեղծը կը հրամցծը կը հրամցծը կը հրամցծը կը հրամցուի իրաուի իրաուի իրաուի իրակակակականի կերնի կերնի կերնի կերպապապապարանրանրանրանքով, քով, քով, քով, 
տգետգետգետգեղը՝ գեղը՝ գեղը՝ գեղը՝ գեղեղեղեղեցիցիցիցիկի դիկի դիկի դիկի դիմամամամակով, փտուկով, փտուկով, փտուկով, փտութիւնը՝ նոթիւնը՝ նոթիւնը՝ նոթիւնը՝ նորուրուրուրութեան երեթեան երեթեան երեթեան երեւոյւոյւոյւոյթով, գռեթով, գռեթով, գռեթով, գռե----
հիհիհիհիկը՝ ազնկը՝ ազնկը՝ ազնկը՝ ազնուաուաուաուակակակականի տիտնի տիտնի տիտնի տիտղողողողոսով, յոսով, յոսով, յոսով, յոռին՝ռին՝ռին՝ռին՝    լալալալաւի պիւի պիւի պիւի պիտատատատակով, անկով, անկով, անկով, անբաբաբաբարորորորոյայայայակակակակա----
նը՝ բանը՝ բանը՝ բանը՝ բարորորորոյայայայակակակականունունունութեան հանթեան հանթեան հանթեան հանդերդերդերդերձանձանձանձանքովքովքովքով::::    ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհի տուած ճահի տուած ճահի տուած ճահի տուած ճաշակշակշակշակ----
ներն ու վաներն ու վաներն ու վաներն ու վայելքյելքյելքյելքներն ալ յաներն ալ յաներն ալ յաներն ալ յաճախ միայն անճախ միայն անճախ միայն անճախ միայն անհեհեհեհեթեթեթեթեթութութութութիւնթիւնթիւնթիւններ են՝ ծածներ են՝ ծածներ են՝ ծածներ են՝ ծածկեկեկեկե----
լու կամ մոռցլու կամ մոռցլու կամ մոռցլու կամ մոռցնենենենելու հալու հալու հալու համար կեանմար կեանմար կեանմար կեանքի անքի անքի անքի անհահահահամումումումութիւնթիւնթիւնթիւններն ու դառներն ու դառներն ու դառներն ու դառնունունունութիւնթիւնթիւնթիւն----
նենենեները. աշրը. աշրը. աշրը. աշխարխարխարխարհի հի հի հի պարպարպարպարգեգեգեգեւած անոււած անոււած անոււած անուշուշուշուշութիւնն է՝ մոռցթիւնն է՝ մոռցթիւնն է՝ մոռցթիւնն է՝ մոռցնենենենելու, թմրեցլու, թմրեցլու, թմրեցլու, թմրեցնենենենելու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
չզգացչզգացչզգացչզգացնենենենելու հալու հալու հալու համար աշմար աշմար աշմար աշխարխարխարխարհի ընհի ընհի ընհի ընծածածածայած լեյած լեյած լեյած լեղին ու թոյղին ու թոյղին ու թոյղին ու թոյնընընընը::::    

Ասոր դիԱսոր դիԱսոր դիԱսոր դիմաց, Քրիսմաց, Քրիսմաց, Քրիսմաց, Քրիստոս իր հրաշտոս իր հրաշտոս իր հրաշտոս իր հրաշքով ցոյց կու տայ եւ անոր ընդքով ցոյց կու տայ եւ անոր ընդքով ցոյց կու տայ եւ անոր ընդքով ցոյց կու տայ եւ անոր ընդմէմէմէմէ----
ջէն կը սորջէն կը սորջէն կը սորջէն կը սորվեցվեցվեցվեցնէ թէ տարնէ թէ տարնէ թէ տարնէ թէ տարբեբեբեբե´́́́ր է ր է ր է ր է ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ ճշմարծոյ ճշմարծոյ ճշմարծոյ ճշմարտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ԱստԱստԱստԱստուած ուած ուած ուած 
քաղցքաղցքաղցքաղցրուրուրուրութեամբ չի գրաթեամբ չի գրաթեամբ չի գրաթեամբ չի գրաւեր մարւեր մարւեր մարւեր մարդիդիդիդիկը՝ յեկը՝ յեկը՝ յեկը՝ յետոյ դառտոյ դառտոյ դառտոյ դառնունունունութեան բաթեան բաթեան բաթեան բաժակ տաժակ տաժակ տաժակ տա----
լու հալու հալու հալու համար անոնց. այլ ընդմար անոնց. այլ ընդմար անոնց. այլ ընդմար անոնց. այլ ընդհահահահակակակակառառառառակը, Աստկը, Աստկը, Աստկը, Աստուած աշուած աշուած աշուած աշխարխարխարխարհի ԴԱՌհի ԴԱՌհի ԴԱՌհի ԴԱՌ----
ՆՈՒՆՈՒՆՈՒՆՈՒԹԻՒՆը ըմԹԻՒՆը ըմԹԻՒՆը ըմԹԻՒՆը ըմպած մարպած մարպած մարպած մարդոց կը հրամցդոց կը հրամցդոց կը հրամցդոց կը հրամցնէ ինէ ինէ ինէ ի´́́́ր գինիր գինիր գինիր գինիէն, որ ոէն, որ ոէն, որ ոէն, որ ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
անոյշ է, այանոյշ է, այանոյշ է, այանոյշ է, այլեւ անուլեւ անուլեւ անուլեւ անուշաշաշաշարար, եւ որար, եւ որար, եւ որար, եւ ո´́́́չ միայն պաչ միայն պաչ միայն պաչ միայն պահու մը հահու մը հահու մը հահու մը համար, այլ ամմար, այլ ամմար, այլ ամմար, այլ ամ----
բողջ յբողջ յբողջ յբողջ յաաաաւիւիւիւիտետետետենանանանակակակականունունունութեան հաթեան հաթեան հաթեան համար...մար...մար...մար...::::    

    
****    

****    ****    
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ԿաԿաԿաԿանանանանայի հարյի հարյի հարյի հարսասասասանինինինիքը պատքը պատքը պատքը պատմամամամական դրուագ է եւ այնկան դրուագ է եւ այնկան դրուագ է եւ այնկան դրուագ է եւ այնտեղ ջուտեղ ջուտեղ ջուտեղ ջուրին րին րին րին 
գինիի փոխգինիի փոխգինիի փոխգինիի փոխուիուիուիուիլը՝ Յիլը՝ Յիլը՝ Յիլը՝ Յիսուսուսուսուսի ամեսի ամեսի ամեսի ամենէն քաղցր հրաշքնէն քաղցր հրաշքնէն քաղցր հրաշքնէն քաղցր հրաշքնենենեներէն մէրէն մէրէն մէրէն մէկը, ուկը, ուկը, ուկը, ուրախ րախ րախ րախ 
յիյիյիյիշաշաշաշատակտակտակտակնենենեներու կապրու կապրու կապրու կապուածուածուածուած::::    Բայց այԲայց այԲայց այԲայց այսօր մենք այդ դրուասօր մենք այդ դրուասօր մենք այդ դրուասօր մենք այդ դրուագը կը դիգը կը դիգը կը դիգը կը դիտենք տենք տենք տենք 
որորորորպէս պէս պէս պէս գործգործգործգործնանանանակակակականանանանացածցածցածցած    առակ մը՝ Ասառակ մը՝ Ասառակ մը՝ Ասառակ մը՝ Աստուտուտուտուծոյ արծոյ արծոյ արծոյ արքաքաքաքայույույույութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասին սին սին սին 
սորսորսորսորվեցվեցվեցվեցնենենենելու հալու հալու հալու համար, գործմար, գործմար, գործմար, գործնանանանական ձեկան ձեկան ձեկան ձեւով եւ նիււով եւ նիււով եւ նիււով եւ նիւթաթաթաթակակակականանանանացած օրիցած օրիցած օրիցած օրինանանանակով կով կով կով 
արարարարտատատատայայյայյայյայտետետետելու հալու հալու հալու համար ամար ամար ամար ա´́́́յն ինչ, որ ույն ինչ, որ ույն ինչ, որ ույն ինչ, որ ուրիշ բազրիշ բազրիշ բազրիշ բազմամամամաթիւ առակթիւ առակթիւ առակթիւ առակնենենեներու մէջ րու մէջ րու մէջ րու մէջ 
խօսխօսխօսխօսքով պիքով պիքով պիքով պիտի պատտի պատտի պատտի պատկեկեկեկերացրացրացրացնէր Յինէր Յինէր Յինէր Յիսուսսուսսուսսուս::::    

Անով ՅիԱնով ՅիԱնով ՅիԱնով Յիսուս այսուս այսուս այսուս այսօր կրկիսօր կրկիսօր կրկիսօր կրկին մեն մեն մեն մեզի կը պարզի կը պարզի կը պարզի կը պարզէ յազէ յազէ յազէ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական ճշմարկան ճշմարկան ճշմարկան ճշմար----
տուտուտուտութիւնը՝ աշթիւնը՝ աշթիւնը՝ աշթիւնը՝ աշխարխարխարխարհի մահի մահի մահի մասին եւ Ասսին եւ Ասսին եւ Ասսին եւ Աստուտուտուտուծոյ մածոյ մածոյ մածոյ մասին, յիսին, յիսին, յիսին, յիշեցշեցշեցշեցնենենենելով որ կեանլով որ կեանլով որ կեանլով որ կեան----
քի մէջ միքի մէջ միքի մէջ միքի մէջ միակ իրաակ իրաակ իրաակ իրական քաղցկան քաղցկան քաղցկան քաղցրուրուրուրութիւնը եւ քաղցթիւնը եւ քաղցթիւնը եւ քաղցթիւնը եւ քաղցրուրուրուրութեան վաթեան վաթեան վաթեան վայելյելյելյելքը Ասքը Ասքը Ասքը Աս----
տուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներկակակակայույույույութիւնն է, եւ թէ Աստթիւնն է, եւ թէ Աստթիւնն է, եւ թէ Աստթիւնն է, եւ թէ Աստուած իր ներուած իր ներուած իր ներուած իր ներկակակակայույույույութեան այդ քաղցթեան այդ քաղցթեան այդ քաղցթեան այդ քաղց----
րուրուրուրութիւթիւթիւթիւնը այս կեաննը այս կեաննը այս կեաննը այս կեանքի մէջ մասքի մէջ մասքի մէջ մասքի մէջ մասնակինակինակինակիօօօօրէն կրէն կրէն կրէն կ’’’’ընընընընծածածածայէ մեյէ մեյէ մեյէ մեզի՝ իր սուրբ զի՝ իր սուրբ զի՝ իր սուրբ զի՝ իր սուրբ 
խօսխօսխօսխօսքին եւ իր արքին եւ իր արքին եւ իր արքին եւ իր արեան փոեան փոեան փոեան փոխարկխարկխարկխարկուած խորհրուած խորհրուած խորհրուած խորհրդադադադական գինիկան գինիկան գինիկան գինիին ընդին ընդին ընդին ընդմէմէմէմէջէնջէնջէնջէն::::    
Բայց մեԲայց մեԲայց մեԲայց մեզի վեզի վեզի վեզի վերարարարապահպահպահպահուած է ամուած է ամուած է ամուած է ամբողբողբողբողջաջաջաջական ուկան ուկան ուկան ուրարարարախոխոխոխութիւն մը, անւթիւն մը, անւթիւն մը, անւթիւն մը, անխառն խառն խառն խառն 
քաղցքաղցքաղցքաղցրուրուրուրութեամբ, յաթեամբ, յաթեամբ, յաթեամբ, յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կեանկան կեանկան կեանկան կեանքին մէջ. ուքին մէջ. ուքին մէջ. ուքին մէջ. ուրարարարախուխուխուխութիւթիւթիւթիւն մը՝ որ ն մը՝ որ ն մը՝ որ ն մը՝ որ 
երկերկերկերկնանանանաւոր Փեւոր Փեւոր Փեւոր Փեսան պասան պասան պասան պահած է մինհած է մինհած է մինհած է մինչեւ հիչեւ հիչեւ հիչեւ հիմա եւ կը վեմա եւ կը վեմա եւ կը վեմա եւ կը վերարարարապապապապահէ մեհէ մեհէ մեհէ մեզի հազի հազի հազի հա----
մար, որմար, որմար, որմար, որպէսպէսպէսպէսզի իրեն հետ միզի իրեն հետ միզի իրեն հետ միզի իրեն հետ միաաաասին խմենք անոր արսին խմենք անոր արսին խմենք անոր արսին խմենք անոր արբեբեբեբեցուցուցուցուցիչ նոր բացիչ նոր բացիչ նոր բացիչ նոր բաժաժաժաժա----
կէն՝ իր արկէն՝ իր արկէն՝ իր արկէն՝ իր արքաքաքաքայույույույութեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    
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ԵԹԷ ԿԵԹԷ ԿԵԹԷ ԿԵԹԷ Կ’’’’ՈՒԶԷՔ ՅԱԳԵՆԱԼՈՒԶԷՔ ՅԱԳԵՆԱԼՈՒԶԷՔ ՅԱԳԵՆԱԼՈՒԶԷՔ ՅԱԳԵՆԱԼ    

    
,,,,ԿեԿեԿեԿերին ամերին ամերին ամերին ամենեքնեքնեքնեքեան եւ յաեան եւ յաեան եւ յաեան եւ յագեգեգեգեցանցանցանցան,,,,    եւ բարեւ բարեւ բարեւ բար----

ձին զնշխարս կոձին զնշխարս կոձին զնշխարս կոձին զնշխարս կոտոտոտոտորրրրոցն երոցն երոցն երոցն երկոկոկոկոտատատատասան սասան սասան սասան սակակակակառի ռի ռի ռի 
լիլիլիլի»»»»::::    

 ( ( ( (Մտ 14Մտ 14Մտ 14Մտ 14....20)20)20)20)    
    
ՎարՎարՎարՎարդադադադավավավավառի բառի բառի բառի բարերերերեկենկենկենկենդադադադանի օրնի օրնի օրնի օրուան Աւեուան Աւեուան Աւեուան Աւետատատատարարարարանանանանական ընկան ընկան ընկան ընթերթերթերթերցուցուցուցու----

մը առնմը առնմը առնմը առնուած է Մատուած է Մատուած է Մատուած է Մատթէթէթէթէոոոոսի Աւեսի Աւեսի Աւեսի Աւետատատատարարարարանին 13րդ գլունին 13րդ գլունին 13րդ գլունին 13րդ գլուխէն (13խէն (13խէն (13խէն (13----21)21)21)21),,,,    ուր մեուր մեուր մեուր մե----
զի կրկին կը պատմզի կրկին կը պատմզի կրկին կը պատմզի կրկին կը պատմուի Յիուի Յիուի Յիուի Յիսուսուսուսուսի ասի ասի ասի ա´́́́յնյնյնյնքան ծաքան ծաքան ծաքան ծանօթ մէկ հրաշնօթ մէկ հրաշնօթ մէկ հրաշնօթ մէկ հրաշքըքըքըքը::::    

ՅիՅիՅիՅիսուսսուսսուսսուս,,,,    երբ Յովերբ Յովերբ Յովերբ Յովհանհանհանհաննէս Մկրտինէս Մկրտինէս Մկրտինէս Մկրտիչի գլխատչի գլխատչի գլխատչի գլխատման լուման լուման լուման լուրը առաւրը առաւրը առաւրը առաւ,,,,----    կը կը կը կը 
պատպատպատպատմէ աւեմէ աւեմէ աւեմէ աւետատատատարարարարանինինինիչըչըչըչը,,,,----    ԿաԿաԿաԿափառփառփառփառնանանանայույույույումէն ելաւ եւ գնաց Բեթմէն ելաւ եւ գնաց Բեթմէն ելաւ եւ գնաց Բեթմէն ելաւ եւ գնաց Բեթսասասասայիյիյիյիդադադադա----
յի մօյի մօյի մօյի մօտետետետերըրըրըրը,,,,    դաշդաշդաշդաշտետետետերու եւ բլուրրու եւ բլուրրու եւ բլուրրու եւ բլուրնենենեներու առանձրու առանձրու առանձրու առանձնունունունութեան մէջ խոթեան մէջ խոթեան մէջ խոթեան մէջ խոկակակակալու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
աղօաղօաղօաղօթեթեթեթելու հալու հալու հալու համարմարմարմար::::    ԺոԺոԺոԺողողողողովուրվուրվուրվուրդը իմադը իմադը իմադը իմացաւ անոր մեկցաւ անոր մեկցաւ անոր մեկցաւ անոր մեկնունունունումըմըմըմը,,,,    եւ ահա եւ ահա եւ ահա եւ ահա 
շրջաշրջաշրջաշրջակկկկայ քաայ քաայ քաայ քաղաքղաքղաքղաքնենենեներէն բազրէն բազրէն բազրէն բազմամամամաթիւ մարթիւ մարթիւ մարթիւ մարդիկ ելան իր ետեդիկ ելան իր ետեդիկ ելան իր ետեդիկ ելան իր ետեւէն եկանւէն եկանւէն եկանւէն եկան::::    ՅիՅիՅիՅի----
սուս իր աղօթսուս իր աղօթսուս իր աղօթսուս իր աղօթքը վերքը վերքը վերքը վերջացջացջացջացնենենենելէ ետք երբ միլէ ետք երբ միլէ ետք երբ միլէ ետք երբ միաաաացաւ իր աշացաւ իր աշացաւ իր աշացաւ իր աշակերտկերտկերտկերտնենենեներունրունրունրուն,,,,    
տետետետեսաւ հասաւ հասաւ հասաւ հաւաքւաքւաքւաքուած բազուած բազուած բազուած բազմումումումութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    սիրսիրսիրսիրտը յուտը յուտը յուտը յուզուզուզուզումով լեցմով լեցմով լեցմով լեցուեուեուեուեցաւցաւցաւցաւ,,,,    մօմօմօմօտետետետե----
ցաւ անոնց հիւանդցաւ անոնց հիւանդցաւ անոնց հիւանդցաւ անոնց հիւանդնենենեներուն եւ բժշկեց զարուն եւ բժշկեց զարուն եւ բժշկեց զարուն եւ բժշկեց զանոնքնոնքնոնքնոնք....    խօխօխօխօսեսեսեսեցաւ մցաւ մցաւ մցաւ մարարարարդոց ադոց ադոց ադոց ա´́́́յնյնյնյն----
քան եւ այնքան եւ այնքան եւ այնքան եւ այնպէպէպէպէ´́́́ս քաղցրս քաղցրս քաղցրս քաղցր,,,,    որ կէոր կէոր կէոր կէսօսօսօսօրը անրը անրը անրը անցաւ անզցաւ անզցաւ անզցաւ անզգագագագալալալալաբարբարբարբար::::    ԵրեԵրեԵրեԵրեկոյկոյկոյկոյեան եան եան եան 
դէմ իր աշադէմ իր աշադէմ իր աշադէմ իր աշակերտկերտկերտկերտնենենեները եկան եւ ըսինրը եկան եւ ըսինրը եկան եւ ըսինրը եկան եւ ըսին....    ,,,,ԱրԱրԱրԱրդէն ուշ է եւ այս դաշդէն ուշ է եւ այս դաշդէն ուշ է եւ այս դաշդէն ուշ է եւ այս դաշտետետետերուն րուն րուն րուն 
մէջ ումէջ ումէջ ումէջ ուտետետետելիք բան մըն ալ չկայլիք բան մըն ալ չկայլիք բան մըն ալ չկայլիք բան մըն ալ չկայ....    ձգէ որ ժոձգէ որ ժոձգէ որ ժոձգէ որ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը շրջադը շրջադը շրջադը շրջակայ գիւկայ գիւկայ գիւկայ գիւղեղեղեղերը րը րը րը 
երերերերթայ բան մը ութայ բան մը ութայ բան մը ութայ բան մը ուտետետետելու հալու հալու հալու համարմարմարմար»»»»::::    ՅիՅիՅիՅիսուս պասուս պասուս պասուս պատաստաստաստասխախախախանեցնեցնեցնեց....    ,,,,Ի՞նչ պէտք Ի՞նչ պէտք Ի՞նչ պէտք Ի՞նչ պէտք 
ուուուունին երնին երնին երնին երթաթաթաթալուլուլուլու,,,,    դոդոդոդո´́́́ւք տուէք իրենց ոււք տուէք իրենց ոււք տուէք իրենց ոււք տուէք իրենց ուտետետետելիլիլիլիքըքըքըքը»»»»::::    ԱշաԱշաԱշաԱշակերտկերտկերտկերտնենենեներըրըրըրը,,,,    զարզարզարզար----
մամամամացածցածցածցած,,,,    ըսին թէ իրենք միայն հինգ հաց եւ երըսին թէ իրենք միայն հինգ հաց եւ երըսին թէ իրենք միայն հինգ հաց եւ երըսին թէ իրենք միայն հինգ հաց եւ երկու ձուկ ուկու ձուկ ուկու ձուկ ուկու ձուկ ունէնէնէնէինինինին,,,,    որո՞ւ որո՞ւ որո՞ւ որո՞ւ 
պիպիպիպիտի բատի բատի բատի բաւէրւէրւէրւէր::::    ,,,,ԻնԻնԻնԻնծի բեծի բեծի բեծի բերէքրէքրէքրէք» » » » ըսաւ Յիըսաւ Յիըսաւ Յիըսաւ Յիսուս եւ հրասուս եւ հրասուս եւ հրասուս եւ հրահանհանհանհանգեց որ մարգեց որ մարգեց որ մարգեց որ մարդիկ դիկ դիկ դիկ 
խումբխումբխումբխումբ----խումբ նստին խումբ նստին խումբ նստին խումբ նստին խոխոխոխոտետետետերուն վրայրուն վրայրուն վրայրուն վրայ,,,,    իսկ ինիսկ ինիսկ ինիսկ ինքը առաւ հաքը առաւ հաքը առաւ հաքը առաւ հացերն ու ձուցերն ու ձուցերն ու ձուցերն ու ձու----
կեկեկեկերըրըրըրը,,,,    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ շնործոյ շնործոյ շնործոյ շնորհահահահակակակակալուլուլուլութիւն յայտթիւն յայտթիւն յայտթիւն յայտնեց եւ օրհնեց եւ օրհնեց եւ օրհնեց եւ օրհնեց զանեց զանեց զանեց զանոնքնոնքնոնքնոնք,,,,    եւ եւ եւ եւ 
ապա աշաապա աշաապա աշաապա աշակերտկերտկերտկերտնենենեներուն տուաւ որ բաժրուն տուաւ որ բաժրուն տուաւ որ բաժրուն տուաւ որ բաժնեննեննեննեն::::    Եւ անոնք բաժԵւ անոնք բաժԵւ անոնք բաժԵւ անոնք բաժնենենենեցին ժոցին ժոցին ժոցին ժողողողողո----
վուրվուրվուրվուրդինդինդինդին::::    ԲոԲոԲոԲոլորն ալ կելորն ալ կելորն ալ կելորն ալ կերան կշտարան կշտարան կշտարան կշտացանցանցանցան,,,,    եւ նոյեւ նոյեւ նոյեւ նոյնիսկ ահանիսկ ահանիսկ ահանիսկ ահագին աւելգին աւելգին աւելգին աւելցաւցաւցաւցաւ,,,, 12  12  12  12 
կոկոկոկողով լեցղով լեցղով լեցղով լեցնենենենելու չափլու չափլու չափլու չափ::::    Իսկ ուԻսկ ուԻսկ ուԻսկ ուտողտողտողտողնենենեներու բազրու բազրու բազրու բազմումումումութիւնը մօտ հինգ հաթիւնը մօտ հինգ հաթիւնը մօտ հինգ հաթիւնը մօտ հինգ հազար զար զար զար 
կը հաշկը հաշկը հաշկը հաշուըուըուըուըուէրուէրուէրուէր::::    

    
****    

****    ****    
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ՀրաՀրաՀրաՀրաշաշաշաշալի այս դրուալի այս դրուալի այս դրուալի այս դրուագը մտագը մտագը մտագը մտածուծուծուծումի երմի երմի երմի երկու երեսկու երեսկու երեսկու երեսներ կը բաներ կը բաներ կը բաներ կը բանայ մեր նայ մեր նայ մեր նայ մեր 
առառառառջեւջեւջեւջեւ....    մէմէմէմէկը՝ դէպկը՝ դէպկը՝ դէպկը՝ դէպքին պատքին պատքին պատքին պատմամամամական նշական նշական նշական նշանանանանակուկուկուկութիւնն էթիւնն էթիւնն էթիւնն է,,,,    իսկ միւիսկ միւիսկ միւիսկ միւսը՝ անոր սը՝ անոր սը՝ անոր սը՝ անոր 
խորխորխորխորհուրհուրհուրհուրդը եւ թեդը եւ թեդը եւ թեդը եւ թելադլադլադլադրարարարակակակականնննուուուութիւնը այթիւնը այթիւնը այթիւնը այսօրսօրսօրսօրուան քրիսուան քրիսուան քրիսուան քրիստոնտոնտոնտոնեաեաեաեային հային հային հային հա----
մարմարմարմար::::    

Ի՞նչ կաԻ՞նչ կաԻ՞նչ կաԻ՞նչ կարերերերելի է մտալի է մտալի է մտալի է մտածել անոր պատծել անոր պատծել անոր պատծել անոր պատմամամամական նշական նշական նշական նշանանանանակուկուկուկութեան մաթեան մաթեան մաթեան մա----
սինսինսինսին....----    

ԱԱԱԱ....    Նախ կաՆախ կաՆախ կաՆախ կարերերերելի է դիլի է դիլի է դիլի է դիտել ԺՈտել ԺՈտել ԺՈտել ԺՈՂՈՂՈՂՈՂՈՎՈՒՐՎՈՒՐՎՈՒՐՎՈՒՐԴԻՆ ՓՆՏՌՏՈՒԴԻՆ ՓՆՏՌՏՈՒԴԻՆ ՓՆՏՌՏՈՒԴԻՆ ՓՆՏՌՏՈՒՔԸՔԸՔԸՔԸ::::    ՄեզՄեզՄեզՄեզմէ մէ մէ մէ 
շաշաշաշատետետետերուն թերուն թերուն թերուն թերեւս զարրեւս զարրեւս զարրեւս զարմամամամանանանանալի թուիլի թուիլի թուիլի թուի,,,,    թէ ինթէ ինթէ ինթէ ինչու՞ եւ ի՞նչչու՞ եւ ի՞նչչու՞ եւ ի՞նչչու՞ եւ ի՞նչպէս ժոպէս ժոպէս ժոպէս ժողողողողովուրվուրվուրվուր----
դէն մեծ զանգդէն մեծ զանգդէն մեծ զանգդէն մեծ զանգուուուուած մը փնտռեած մը փնտռեած մը փնտռեած մը փնտռելու կլու կլու կլու կ’’’’ելելելելլէ քալէ քալէ քալէ քարորորորոզիչ վարզիչ վարզիչ վարզիչ վարդադադադապետ մըպետ մըպետ մըպետ մը,,,,    որ որ որ որ 
քաքաքաքաղաղաղաղաքէն ու գիւքէն ու գիւքէն ու գիւքէն ու գիւղէն հեղէն հեղէն հեղէն հեռառառառացած է դէցած է դէցած է դէցած է դէպի ազատ բնուպի ազատ բնուպի ազատ բնուպի ազատ բնութեան գիրթեան գիրթեան գիրթեան գիրկըկըկըկը::::    Ի՞նԻ՞նԻ՞նԻ՞նչը չը չը չը 
կկկկ’’’’ըսըսըսըստիտիտիտիպէր որ այդ մարպէր որ այդ մարպէր որ այդ մարպէր որ այդ մարդիդիդիդիկը ձգէկը ձգէկը ձգէկը ձգէին գործին գործին գործին գործ,,,,    տան զբատան զբատան զբատան զբաղում եւ առօրղում եւ առօրղում եւ առօրղում եւ առօրեայ եայ եայ եայ 
մտամտամտամտահոհոհոհոգուգուգուգութիւնթիւնթիւնթիւններներներներ,,,,    եւ երեւ երեւ երեւ երթաթաթաթային կրօնյին կրօնյին կրօնյին կրօնքի ուքի ուքի ուքի ուսուցսուցսուցսուցիչի մը ետեիչի մը ետեիչի մը ետեիչի մը ետեւէնւէնւէնւէն::::    ՄաՄաՄաՄարրրրդիկ դիկ դիկ դիկ 
առ հաառ հաառ հաառ հասասասասարակ կը սիրակ կը սիրակ կը սիրակ կը սիրեն՝ ինչ որ հանրեն՝ ինչ որ հանրեն՝ ինչ որ հանրեն՝ ինչ որ հանդիդիդիդիսասասասաւոր եւ շքեղ էւոր եւ շքեղ էւոր եւ շքեղ էւոր եւ շքեղ է,,,,    ինչ որ թաինչ որ թաինչ որ թաինչ որ թատետետետե----
րարարարական եւ անկան եւ անկան եւ անկան եւ անսոսոսոսովոր էվոր էվոր էվոր է,,,,    ինչ որ զգաինչ որ զգաինչ որ զգաինչ որ զգայայայայացունց եւ վիցունց եւ վիցունց եւ վիցունց եւ վիպապապապական էկան էկան էկան է::::    ՅիՅիՅիՅիսուս այդսուս այդսուս այդսուս այդ----
պիպիպիպիսի բասի բասի բասի բաներ չէր հրամներ չէր հրամներ չէր հրամներ չէր հրամցըցըցըցըներներներներ::::    Ճիշդ էՃիշդ էՃիշդ էՃիշդ է,,,,    որ իր խօսքն ու գորոր իր խօսքն ու գորոր իր խօսքն ու գորոր իր խօսքն ու գործը վեհ էինծը վեհ էինծը վեհ էինծը վեհ էին,,,,    
որոշ հասորոշ հասորոշ հասորոշ հասկակակակացոցոցոցողուղուղուղութեամբ անթեամբ անթեամբ անթեամբ անսոսոսոսովոր էին իրվոր էին իրվոր էին իրվոր էին իր    գորգորգորգործեծեծեծերը եւ քարը եւ քարը եւ քարը եւ քարորորորոզուզուզուզութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    
բայց Յիբայց Յիբայց Յիբայց Յիսուս ցոյսուս ցոյսուս ցոյսուս ցոյցի մարցի մարցի մարցի մարդը չէրդը չէրդը չէրդը չէր::::    Երբ մարԵրբ մարԵրբ մարԵրբ մարդիկ ցոյդիկ ցոյդիկ ցոյդիկ ցոյցի հացի հացի հացի համար նշան կամ մար նշան կամ մար նշան կամ մար նշան կամ 
հրաշք կը խնդրէհրաշք կը խնդրէհրաշք կը խնդրէհրաշք կը խնդրէին՝ կը մերին՝ կը մերին՝ կը մերին՝ կը մերժէրժէրժէրժէր,,,,    երբ մարերբ մարերբ մարերբ մարդիկ չադիկ չադիկ չադիկ չափափափափազանց խանզանց խանզանց խանզանց խանդադադադավառվառվառվառ----
ուէուէուէուէին իր կաին իր կաին իր կաին իր կատատատատարած այդ նշանրած այդ նշանրած այդ նշանրած այդ նշաննենենեներով՝ նոյրով՝ նոյրով՝ նոյրով՝ նոյնիսկ կը փախնիսկ կը փախնիսկ կը փախնիսկ կը փախչէր անոնցչէր անոնցչէր անոնցչէր անոնցմէմէմէմէ::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
սասասասակայն մարկայն մարկայն մարկայն մարդիկ կը գրաւդիկ կը գրաւդիկ կը գրաւդիկ կը գրաւուէուէուէուէին իրին իրին իրին իրմով՝ որովմով՝ որովմով՝ որովմով՝ որովհեհեհեհետեւ Յիտեւ Յիտեւ Յիտեւ Յիսուս ԲԱսուս ԲԱսուս ԲԱսուս ԲԱՐՈՐՈՐՈՐՈՅԱՅԱՅԱՅԱ----
ԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՆԵՆԵՆԵՐՈՒ ԿԵՆՐՈՒ ԿԵՆՐՈՒ ԿԵՆՐՈՒ ԿԵՆԴԱԴԱԴԱԴԱՆԻ ՕՐԻՆԻ ՕՐԻՆԻ ՕՐԻՆԻ ՕՐԻՆԱՆԱՆԱՆԱԿԸ ԵՒ ՁԱՅՆՆ ԷՐԿԸ ԵՒ ՁԱՅՆՆ ԷՐԿԸ ԵՒ ՁԱՅՆՆ ԷՐԿԸ ԵՒ ՁԱՅՆՆ ԷՐ....    իր իր իր իր 
ժաժաժաժամամամամանանանանակի օրէնկի օրէնկի օրէնկի օրէնքի ուքի ուքի ուքի ուսուսուսուսուցիչցիչցիչցիչնենենեներուն պէս պատրուն պէս պատրուն պէս պատրուն պէս պատուիուիուիուիրանրանրանրաններ չէր սորներ չէր սորներ չէր սորներ չէր սորվեցվեցվեցվեց----
ներներներներ,,,,    բայց տիբայց տիբայց տիբայց տիրարարարական շեշկան շեշկան շեշկան շեշտով կը յորտով կը յորտով կը յորտով կը յորդոդոդոդորէր եւ ուղրէր եւ ուղրէր եւ ուղրէր եւ ուղղուղուղուղութեան կը հրաթեան կը հրաթեան կը հրաթեան կը հրաւիւիւիւիրէր րէր րէր րէր 
զազազազանոնքնոնքնոնքնոնք::::    ՃՇՄՃՇՄՃՇՄՃՇՄԱՐԱՐԱՐԱՐՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԹԵԱՆ ՕՐԻԹԵԱՆ ՕՐԻԹԵԱՆ ՕՐԻԹԵԱՆ ՕՐԻՆԱՆԱՆԱՆԱԿԸ ԵՒ ՁԱՅՆՆ ԷՐ ՅԻԿԸ ԵՒ ՁԱՅՆՆ ԷՐ ՅԻԿԸ ԵՒ ՁԱՅՆՆ ԷՐ ՅԻԿԸ ԵՒ ՁԱՅՆՆ ԷՐ ՅԻՍՈՒՍՍՈՒՍՍՈՒՍՍՈՒՍ,,,,    իր իր իր իր 
խօսխօսխօսխօսքը սեքը սեքը սեքը սեփափափափական գորկան գորկան գորկան գործին արծին արծին արծին արդադադադարարարարացուցուցուցումը չէրմը չէրմը չէրմը չէր,,,,    ինչինչինչինչպէս մարպէս մարպէս մարպէս մարդոց պադոց պադոց պադոց պարարարարա----
գագագագային կյին կյին կյին կ’’’’ըլըլըլըլլայ յալայ յալայ յալայ յաճախճախճախճախ,,,,    այլ իր գորայլ իր գորայլ իր գորայլ իր գործը ձեծը ձեծը ձեծը ձեւով մը ապաւով մը ապաւով մը ապաւով մը ապացոյցն էր իր խօսցոյցն էր իր խօսցոյցն էր իր խօսցոյցն էր իր խօսքինքինքինքին,,,,    
իր ուիր ուիր ուիր ուսուսուսուսուցումցումցումցումնենենեներունրունրունրուն....    եւ իր ուեւ իր ուեւ իր ուեւ իր ուսուսուսուսուցուցուցուցումին մէջ մարմին մէջ մարմին մէջ մարմին մէջ մարդիկ կը լսէդիկ կը լսէդիկ կը լսէդիկ կը լսէին ուին ուին ուին ու    կը կը կը կը 
կարկարկարկարդադադադային աներկյին աներկյին աներկյին աներկմիտ ճշմարմիտ ճշմարմիտ ճշմարմիտ ճշմարտուտուտուտութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    պարզ ճշմարպարզ ճշմարպարզ ճշմարպարզ ճշմարտուտուտուտութիւնը՝ անթիւնը՝ անթիւնը՝ անթիւնը՝ ան----
կեղծ ձայկեղծ ձայկեղծ ձայկեղծ ձայնովնովնովնով::::    ՍԻՍԻՍԻՍԻՐՈՅ ՕՐԻՐՈՅ ՕՐԻՐՈՅ ՕՐԻՐՈՅ ՕՐԻՆԱՆԱՆԱՆԱԿԸ ԵՒ ՁԱՅՆՆ ԷՐ ՅԻԿԸ ԵՒ ՁԱՅՆՆ ԷՐ ՅԻԿԸ ԵՒ ՁԱՅՆՆ ԷՐ ՅԻԿԸ ԵՒ ՁԱՅՆՆ ԷՐ ՅԻՍՈՒՍՍՈՒՍՍՈՒՍՍՈՒՍ....    մարմարմարմարդիդիդիդիկը կը կը կը 
կը գրակը գրակը գրակը գրաւէր ու իրեն կը կաւէր ու իրեն կը կաւէր ու իրեն կը կաւէր ու իրեն կը կապէր իր սիպէր իր սիպէր իր սիպէր իր սիրոյն ջերրոյն ջերրոյն ջերրոյն ջերմումումումութեամբթեամբթեամբթեամբ....    կը զգարկը զգարկը զգարկը զգար,,,,    կկկկ’’’’օգօգօգօգ----
նէրնէրնէրնէր,,,,    կը բժշկէրկը բժշկէրկը բժշկէրկը բժշկէր,,,,    սեսեսեսեղաղաղաղանանանանակից եւ խօկից եւ խօկից եւ խօկից եւ խօսասասասակից կկից կկից կկից կ’’’’ըլըլըլըլլար մելար մելար մելար մեղաղաղաղաււււորորորորնենենեներունրունրունրուն,,,,    ցացացացա----
ւաւաւաւակից եւ ուկից եւ ուկից եւ ուկից եւ ուրարարարախախախախակից կկից կկից կկից կ’’’’ըլըլըլըլլար արլար արլար արլար արհահահահամարհմարհմարհմարհուածուածուածուածնենենեներուն եւ զարուն եւ զարուն եւ զարուն եւ զանոնք սինոնք սինոնք սինոնք սի----
րոյ պարտրոյ պարտրոյ պարտրոյ պարտքին տակ կը դնէրքին տակ կը դնէրքին տակ կը դնէրքին տակ կը դնէր....    իիիի´́́́նք եւս օրէննք եւս օրէննք եւս օրէննք եւս օրէնքի մաքի մաքի մաքի մասին կը խօսին կը խօսին կը խօսին կը խօսէր եւ նոր սէր եւ նոր սէր եւ նոր սէր եւ նոր 
պատպատպատպատուէրուէրուէրուէրներ կուներ կուներ կուներ կու    տարտարտարտար,,,,    բայց ոբայց ոբայց ոբայց ո´́́́չ թէ որչ թէ որչ թէ որչ թէ որպէս օտար եւ անպէս օտար եւ անպէս օտար եւ անպէս օտար եւ անհահահահաղորդ մէղորդ մէղորդ մէղորդ մէկը կը կը կը 
որ քու վրադ բեռ մը կը դնէ իր սեոր քու վրադ բեռ մը կը դնէ իր սեոր քու վրադ բեռ մը կը դնէ իր սեոր քու վրադ բեռ մը կը դնէ իր սեփափափափակակակական շան շան շան շահեհեհեհերէն մեկրէն մեկրէն մեկրէն մեկնածնածնածնած,,,,    այլ որայլ որայլ որայլ որպէս պէս պէս պէս 
սիսիսիսիրող հայր մըրող հայր մըրող հայր մըրող հայր մը,,,,    որ իր զաոր իր զաոր իր զաոր իր զաւակւակւակւակնենենեներուն պատրուն պատրուն պատրուն պատուէրուէրուէրուէրներ կու ներ կու ներ կու ներ կու տայ եւ զատայ եւ զատայ եւ զատայ եւ զաւակւակւակւակ----
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նենենեները կրը կրը կրը կ’’’’ընընընընդուդուդուդունին զայննին զայննին զայննին զայն,,,,    նոյնոյնոյնոյնիսկ եթէ դժգոհ մնան առանիսկ եթէ դժգոհ մնան առանիսկ եթէ դժգոհ մնան առանիսկ եթէ դժգոհ մնան առաջին հերջին հերջին հերջին հերթինթինթինթին,,,,    
որովորովորովորովհեհեհեհետեւ այն ներտեւ այն ներտեւ այն ներտեւ այն ներքին վստաքին վստաքին վստաքին վստահուհուհուհութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ունին թէ անինին թէ անինին թէ անինին թէ անիկա իրենց իսկ կա իրենց իսկ կա իրենց իսկ կա իրենց իսկ 
բաբաբաբարիրիրիրիքին հաքին հաքին հաքին համար էմար էմար էմար է,,,,    տրոտրոտրոտրուած՝ զիւած՝ զիւած՝ զիւած՝ զիրենք սիրենք սիրենք սիրենք սիրող անրող անրող անրող անձի մը կողձի մը կողձի մը կողձի մը կողմէմէմէմէ::::    ԱյսԱյսԱյսԱյսքաքաքաքանը նը նը նը 
բաբաբաբաւաւաւաւարար էր արրար էր արրար էր արրար էր արդէնդէնդէնդէն,,,,    որ մարոր մարոր մարոր մարդիկ կապդիկ կապդիկ կապդիկ կապուէուէուէուէինինինին,,,,    սիսիսիսիրէրէրէրէին եւ փնտռէին եւ փնտռէին եւ փնտռէին եւ փնտռէին այս ին այս ին այս ին այս 
նոր ունոր ունոր ունոր ուսուսուսուսուցիցիցիցիչըչըչըչը,,,,    սքանսքանսքանսքանչեչեչեչելի վարլի վարլի վարլի վարդադադադապեպեպեպետըտըտըտը::::    

ԲԲԲԲ....    Այս դրուաԱյս դրուաԱյս դրուաԱյս դրուագին մէջ կը դիգին մէջ կը դիգին մէջ կը դիգին մէջ կը դիտենք որ Քրիստենք որ Քրիստենք որ Քրիստենք որ Քրիստոս կը բժշկէ հիւանդտոս կը բժշկէ հիւանդտոս կը բժշկէ հիւանդտոս կը բժշկէ հիւանդնենենենե----
րը եւ կը կերը եւ կը կերը եւ կը կերը եւ կը կերակրակրակրակրէ ժորէ ժորէ ժորէ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդըդըդըդը::::    Այս երԱյս երԱյս երԱյս երկուկուկուկուքը մէկ հիմքը մէկ հիմքը մէկ հիմքը մէկ հիմնանանանական իրոկան իրոկան իրոկան իրողուղուղուղու----
թեան արթեան արթեան արթեան արտատատատայայյայյայյայտուտուտուտութիւնթիւնթիւնթիւններն եններն եններն եններն են,,,,    եւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիսեւ Քրիստոս իր ամտոս իր ամտոս իր ամտոս իր ամբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանբողջ կեանքով ու քով ու քով ու քով ու 
գորգորգորգործով այդ իրոծով այդ իրոծով այդ իրոծով այդ իրողուղուղուղութիւնն է որ կը յայտթիւնն է որ կը յայտթիւնն է որ կը յայտթիւնն է որ կը յայտնէնէնէնէ::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս երկտոս երկտոս երկտոս երկրի վրայ Ասրի վրայ Ասրի վրայ Ասրի վրայ Աս----
տուտուտուտուծոյ նածոյ նածոյ նածոյ նախախխախխախխախնանանանամումումումութիւնը կը մարմթիւնը կը մարմթիւնը կը մարմթիւնը կը մարմնանանանաւուուուորէրէրէրէ::::    ԻրԻրԻրԻրմով Աստմով Աստմով Աստմով Աստուած է որ կը ուած է որ կը ուած է որ կը ուած է որ կը 
խոխոխոխոնարնարնարնարհի դէհի դէհի դէհի դէպպպպի մարի մարի մարի մարդըդըդըդը,,,,    ԱրաԱրաԱրաԱրարիչն է որ կը խորիչն է որ կը խորիչն է որ կը խորիչն է որ կը խոնարնարնարնարհի իր արարհի իր արարհի իր արարհի իր արարչուչուչուչութեան թեան թեան թեան 
վրայ՝ անոր հանվրայ՝ անոր հանվրայ՝ անոր հանվրայ՝ անոր հանդէպ իր սէրն ու գուրդէպ իր սէրն ու գուրդէպ իր սէրն ու գուրդէպ իր սէրն ու գուրգուգուգուգուրանրանրանրանքը եւ իր խնաքը եւ իր խնաքը եւ իր խնաքը եւ իր խնամամամամածուծուծուծութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
երեերեերեերեւեւեւեւելի ձելի ձելի ձելի ձեւով եւս յայտւով եւս յայտւով եւս յայտւով եւս յայտնենենենելու հալու հալու հալու համարմարմարմար,,,,    զայն ուղզայն ուղզայն ուղզայն ուղղեղեղեղելով եւ առաջլով եւ առաջլով եւ առաջլով եւ առաջնորնորնորնորդեդեդեդելովլովլովլով,,,,    
զայն բժշկեզայն բժշկեզայն բժշկեզայն բժշկելով եւ կանգլով եւ կանգլով եւ կանգլով եւ կանգնեցնեցնեցնեցնենենենելովլովլովլով,,,,    եւ անոր կաեւ անոր կաեւ անոր կաեւ անոր կարիքրիքրիքրիքնենենեները րը րը րը աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային յին յին յին 
իր բաիր բաիր բաիր բազուզուզուզուկով բակով բակով բակով բաւաւաւաւարարարարարերերերելովլովլովլով::::    ԱստԱստԱստԱստուած գիուած գիուած գիուած գիտէ որ մարտէ որ մարտէ որ մարտէ որ մարդիկ ապդիկ ապդիկ ապդիկ ապրերերերելու հալու հալու հալու հա----
մար պամար պամար պամար պահանջհանջհանջհանջներ ու կաներ ու կաներ ու կաներ ու կարիքրիքրիքրիքներ ուներ ուներ ուներ ունիննիննիննին,,,,    եւ աշեւ աշեւ աշեւ աշխարխարխարխարհը լեհը լեհը լեհը լեցուցուցուցուցած է անցած է անցած է անցած է անհահահահա----
մար բամար բամար բամար բարիքրիքրիքրիքնենենեներովրովրովրով,,,,    որորորորպէսպէսպէսպէսզի անոնցզի անոնցզի անոնցզի անոնցմով մարմով մարմով մարմով մարդիկ ապդիկ ապդիկ ապդիկ ապրին ու վարին ու վարին ու վարին ու վայեյեյեյելենլենլենլեն::::    
Բայց մարԲայց մարԲայց մարԲայց մարդիկ շատ յադիկ շատ յադիկ շատ յադիկ շատ յաճախ կը մոռճախ կը մոռճախ կը մոռճախ կը մոռնանանանան թէ իրենց վան թէ իրենց վան թէ իրենց վան թէ իրենց վայեյեյեյելած ամելած ամելած ամելած ամենօրնօրնօրնօրեայ եայ եայ եայ 
բաբաբաբարիքրիքրիքրիքնենենեները պարրը պարրը պարրը պարգեւն են սիգեւն են սիգեւն են սիգեւն են սիրող Հօր մը խնարող Հօր մը խնարող Հօր մը խնարող Հօր մը խնամամամամածուծուծուծութեանթեանթեանթեան::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս տոս տոս տոս 
մարմարմարմարդիդիդիդիկը հրակը հրակը հրակը հրաշալիշալիշալիշալիօօօօրէն կերէն կերէն կերէն կերակրակրակրակրերերերելով՝ ցոյց կոլով՝ ցոյց կոլով՝ ցոյց կոլով՝ ցոյց կու տայւ տայւ տայւ տայ,,,,    թէ իթէ իթէ իթէ ի´́́́նքն է Տէնքն է Տէնքն է Տէնքն է Տէրը րը րը րը 
բնուբնուբնուբնութեան բոթեան բոթեան բոթեան բոլոր բալոր բալոր բալոր բարիքրիքրիքրիքնենենեներուն եւ պարրուն եւ պարրուն եւ պարրուն եւ պարգեւգեւգեւգեւնենենեներուն եւ թէ իր ուրուն եւ թէ իր ուրուն եւ թէ իր ուրուն եւ թէ իր ուզած ատեն զած ատեն զած ատեն զած ատեն 
իր ուիր ուիր ուիր ուզած ձեզած ձեզած ձեզած ձեււււով կը պարով կը պարով կը պարով կը պարգեգեգեգեւէ զայն իրենւէ զայն իրենւէ զայն իրենւէ զայն իրեննենենեներունրունրունրուն::::    

ԳԳԳԳ....    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս իր աշատոս իր աշատոս իր աշատոս իր աշակերտկերտկերտկերտնենենեներուն կրուն կրուն կրուն կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ....    ,,,,ԴոԴոԴոԴո´́́́ւք տուէք իրենց ոււք տուէք իրենց ոււք տուէք իրենց ոււք տուէք իրենց ուտետետետե----
լիլիլիլիքըքըքըքը»»»»::::    Չի թոՉի թոՉի թոՉի թողուր որ ժողուր որ ժողուր որ ժողուր որ ժողողողողովուրվուրվուրվուրդը շրջադը շրջադը շրջադը շրջակայ գիւկայ գիւկայ գիւկայ գիւղեղեղեղերը երրը երրը երրը երթայ իր ութայ իր ութայ իր ութայ իր ուտետետետելիլիլիլիքը քը քը քը 
ճաճաճաճարերերերելուլուլուլու,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւտեւտեւտեւ,,,,    ըսինքըսինքըսինքըսինք,,,,    կկկկ’’’’ուուուուզէ Ասզէ Ասզէ Ասզէ Աստուտուտուտուծոյ նածոյ նածոյ նածոյ նախախխախխախխախնանանանամումումումութեան թեան թեան թեան 
մամամամասին յիսին յիսին յիսին յիշշշշեցեցեցեցնել ու սորնել ու սորնել ու սորնել ու սորվեցվեցվեցվեցնել անոնցնել անոնցնել անոնցնել անոնց::::    ԲայցԲայցԲայցԲայց,,,,    միմիմիմիաաաաժաժաժաժամամամամանակնակնակնակ,,,,    կկկկ’’’’ուուուուզէ իր զէ իր զէ իր զէ իր 
աշաաշաաշաաշակերտկերտկերտկերտնենենեներուն ուրուն ուրուն ուրուն ուրիշ բան մըն ալ սորրիշ բան մըն ալ սորրիշ բան մըն ալ սորրիշ բան մըն ալ սորվեցվեցվեցվեցնելնելնելնել,,,,    թէ իրենք որթէ իրենք որթէ իրենք որթէ իրենք որպէս հեպէս հեպէս հեպէս հե----
տատատատագագագագայի հոյի հոյի հոյի հովիւվիւվիւվիւնենենեները իր հօրը իր հօրը իր հօրը իր հօտին եւ առաջտին եւ առաջտին եւ առաջտին եւ առաջնորդնորդնորդնորդնենենեները իր եկերը իր եկերը իր եկերը իր եկեղեցիղեցիղեցիղեցիին՝ պէտք ին՝ պէտք ին՝ պէտք ին՝ պէտք 
է իրեէ իրեէ իրեէ իրե´́́́նք մտանք մտանք մտանք մտահոգհոգհոգհոգուէուէուէուէին իրենց ժոին իրենց ժոին իրենց ժոին իրենց ժողողողողովուրվուրվուրվուրդի կադի կադի կադի կարիքրիքրիքրիքնենենեներրրրով եւ իրեով եւ իրեով եւ իրեով եւ իրե´́́́նցնցնցնցն է ն է ն է ն է 
պարպարպարպարտատատատաւուուուորուրուրուրութիւնը՝ հոթիւնը՝ հոթիւնը՝ հոթիւնը՝ հոգագագագալու անոնց հոլու անոնց հոլու անոնց հոլու անոնց հոգեգեգեգեւոր ու մարմւոր ու մարմւոր ու մարմւոր ու մարմնանանանաւոր պէտւոր պէտւոր պէտւոր պէտքեքեքեքե----
րըրըրըրը::::    ԵկեԵկեԵկեԵկեղեցղեցղեցղեցւոյ հուոյ հուոյ հուոյ հովիւվիւվիւվիւնենենեները իրարը իրարը իրարը իրաւունք չոււունք չոււունք չոււունք չունին ձգենին ձգենին ձգենին ձգելու որ հօլու որ հօլու որ հօլու որ հօտին անտին անտին անտին անդամդամդամդամնենենենե----
րը իրենք իրենց կարը իրենք իրենց կարը իրենք իրենց կարը իրենք իրենց կարիքրիքրիքրիքնենենեները բարը բարը բարը բաւաւաւաւարարարարարերերերելու հալու հալու հալու համար իյմար իյմար իյմար իյնան այս ու այն նան այս ու այն նան այս ու այն նան այս ու այն 
կողմկողմկողմկողմ::::    Հովիւին հիմՀովիւին հիմՀովիւին հիմՀովիւին հիմնանանանական պկան պկան պկան պարարարարտատատատաւուուուորուրուրուրութիւնն է իր հօթիւնն է իր հօթիւնն է իր հօթիւնն է իր հօտը տատը տատը տատը տանիլ դէնիլ դէնիլ դէնիլ դէպի պի պի պի 
այն դաայն դաայն դաայն դալար արօլար արօլար արօլար արօտատատատավայվայվայվայրերերերերը ուր անոնք ճարը ուր անոնք ճարը ուր անոնք ճարը ուր անոնք ճարակ կրնան գտնելրակ կրնան գտնելրակ կրնան գտնելրակ կրնան գտնել,,,,    եւ եւ եւ եւ 
առաջառաջառաջառաջնորնորնորնորդել դէդել դէդել դէդել դէպի հանպի հանպի հանպի հանգիստ ջուգիստ ջուգիստ ջուգիստ ջուրերերերերը ուր անոնք կարը ուր անոնք կարը ուր անոնք կարը ուր անոնք կարերերերենան յանան յանան յանան յագեգեգեգեցում ցում ցում ցում 
եւ խաեւ խաեւ խաեւ խաղաղաղաղաղուղուղուղութիւն գտնելթիւն գտնելթիւն գտնելթիւն գտնել::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս որտոս որտոս որտոս որպէս պէս պէս պէս ,,,,իրաւ հովիւըիրաւ հովիւըիրաւ հովիւըիրաւ հովիւը» » » » ինք գործինք գործինք գործինք գործնանանանա----
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կան օրիկան օրիկան օրիկան օրինանանանակը կոկը կոկը կոկը կու տար արւ տար արւ տար արւ տար արդէնդէնդէնդէն,,,,    բայց միբայց միբայց միբայց միեւեւեւեւնոյն ատեն խօսնոյն ատեն խօսնոյն ատեն խօսնոյն ատեն խօսքով ալ կը յիքով ալ կը յիքով ալ կը յիքով ալ կը յի----
շեցշեցշեցշեցնէր եւ կը դաստնէր եւ կը դաստնէր եւ կը դաստնէր եւ կը դաստիիիիաաաարարարարակէր իր հօկէր իր հօկէր իր հօկէր իր հօտի ապատի ապատի ապատի ապագայ հոգայ հոգայ հոգայ հովիւվիւվիւվիւնենենեներըրըրըրը::::    

ԴԴԴԴ....    Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյջոյջոյջոյ,,,,    հինգ հահինգ հահինգ հահինգ հազար հոգիի կեզար հոգիի կեզար հոգիի կեզար հոգիի կերակրրակրրակրրակրուեուեուեուելէն ետքլէն ետքլէն ետքլէն ետք,,,,    տատատատակակակակաւին ւին ւին ւին 
ահաահաահաահագին բան ալ աւելգին բան ալ աւելգին բան ալ աւելգին բան ալ աւելցաւ հացաւ հացաւ հացաւ հացէն ու ձուցէն ու ձուցէն ու ձուցէն ու ձուկէնկէնկէնկէն,,,, 12  12  12  12 կոկոկոկողով լեցղով լեցղով լեցղով լեցնենենենելու չափլու չափլու չափլու չափ::::    
ՎստաՎստաՎստաՎստահահահահաբարբարբարբար    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս ինք պատտոս ինք պատտոս ինք պատտոս ինք պատուիուիուիուիրեց որ մնարեց որ մնարեց որ մնարեց որ մնացորդցորդցորդցորդնենենեները հարը հարը հարը հաւաքւաքւաքւաք----
ուինուինուինուին,,,,    ատով աւեատով աւեատով աւեատով աւելի բալի բալի բալի բացացացացայայտ դարձյայտ դարձյայտ դարձյայտ դարձնենենենելու հալու հալու հալու համար հրաշմար հրաշմար հրաշմար հրաշքին մեքին մեքին մեքին մեծուծուծուծութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    
աստաստաստաստուաուաուաուածածածածային միյին միյին միյին միջամջամջամջամտուտուտուտութեան հաթեան հաթեան հաթեան հաւասւասւասւաստիտիտիտիքըքըքըքը::::    ՈւՈւՈւՈւզեց որ մարզեց որ մարզեց որ մարզեց որ մարդիկ շօդիկ շօդիկ շօդիկ շօշաշաշաշա----
փեփեփեփելի ձելի ձելի ձելի ձեւով տեսւով տեսւով տեսւով տեսնեննեննեննեն,,,,    ճանչճանչճանչճանչնան եւ հանան եւ հանան եւ հանան եւ հաւատւատւատւատքով գիտքով գիտքով գիտքով գիտնան թէ Աստնան թէ Աստնան թէ Աստնան թէ Աստուած ուած ուած ուած է է է է 
ամէն ինչ յաամէն ինչ յաամէն ինչ յաամէն ինչ յառաջ բեռաջ բեռաջ բեռաջ բերորորորողը եւ աճեցղը եւ աճեցղը եւ աճեցղը եւ աճեցնոնոնոնողըղըղըղը,,,,    եւ թէ Ասեւ թէ Ասեւ թէ Ասեւ թէ Աստուտուտուտուծոյ ներծոյ ներծոյ ներծոյ ներկակակակայույույույութեան թեան թեան թեան 
ամէն ինչ կամէն ինչ կամէն ինչ կամէն ինչ կ’’’’առաառաառաառատատատատանայ անայ անայ անայ ա´́́́յնյնյնյնքան որ բաքան որ բաքան որ բաքան որ բաւէ բուէ բուէ բուէ բոլոլոլոլորին եւ նոյրին եւ նոյրին եւ նոյրին եւ նոյնիսկ աւելնիսկ աւելնիսկ աւելնիսկ աւելնայնայնայնայ::::    

    
****    

****    ****    
Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ըսէ եւ ի՞նչ կը թեըսէ եւ ի՞նչ կը թեըսէ եւ ի՞նչ կը թեըսէ եւ ի՞նչ կը թելադլադլադլադրէ մերէ մերէ մերէ մեզի այս դրուազի այս դրուազի այս դրուազի այս դրուագըգըգըգը,,,,    այայայայսօրսօրսօրսօր::::    
1111....    ԱնիԱնիԱնիԱնիկա նախ մեր առկա նախ մեր առկա նախ մեր առկա նախ մեր առջեւ հարց կը դնէջեւ հարց կը դնէջեւ հարց կը դնէջեւ հարց կը դնէ,,,,    թէ մթէ մթէ մթէ մենք ո՞րենք ո՞րենք ո՞րենք ո՞րքաքաքաքանով կը նով կը նով կը նով կը 

ճանչճանչճանչճանչնանք մեր Տէնանք մեր Տէնանք մեր Տէնանք մեր Տէրըրըրըրը::::    Թէ արդԹէ արդԹէ արդԹէ արդեօք իր անեօք իր անեօք իր անեօք իր անձըձըձըձը,,,,    իր գորիր գորիր գորիր գործըծըծըծը,,,,    իր խօսիր խօսիր խօսիր խօսքըքըքըքը,,,,    իր զոիր զոիր զոիր զո----
հահահահագորգորգորգործուող սէծուող սէծուող սէծուող սէրը եւ այդ սիրը եւ այդ սիրը եւ այդ սիրը եւ այդ սիրոյ յարոյ յարոյ յարոյ յաւիւիւիւիտետետետենանանանական կանկան կանկան կանկան կանչը ի՞նչ չաչը ի՞նչ չաչը ի՞նչ չաչը ի՞նչ չափով հափով հափով հափով հա----
սած են մեսած են մեսած են մեսած են մեզի եւ գրազի եւ գրազի եւ գրազի եւ գրաւած մեզւած մեզւած մեզւած մեզ,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ անտեւ անտեւ անտեւ անկէ կակէ կակէ կակէ կախում ուխում ուխում ուխում ունի Քրիսնի Քրիսնի Քրիսնի Քրիստոտոտոտո----
սի երսի երսի երսի երթաթաթաթալու եւ Քրիսլու եւ Քրիսլու եւ Քրիսլու եւ Քրիստոտոտոտոսով սով սով սով մեր հարմեր հարմեր հարմեր հարցեցեցեցերուն պարուն պարուն պարուն պատաստաստաստասխախախախանը գտնենը գտնենը գտնենը գտնելու մեր լու մեր լու մեր լու մեր 
տրատրատրատրամադմադմադմադրուրուրուրութիւնը եւ պատթիւնը եւ պատթիւնը եւ պատթիւնը եւ պատրասրասրասրաստատատատակակակակամումումումութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

2222....    ԱնիԱնիԱնիԱնիկա մեկա մեկա մեկա մեզի կը յիզի կը յիզի կը յիզի կը յիշեցշեցշեցշեցնէ թէ այնէ թէ այնէ թէ այնէ թէ այսօր եւս ՔՐԻՍսօր եւս ՔՐԻՍսօր եւս ՔՐԻՍսօր եւս ՔՐԻՍՏՈՍ ԱՍՏՈՍ ԱՍՏՈՍ ԱՍՏՈՍ ԱՍՏՈՒՏՈՒՏՈՒՏՈՒԾՈՅ ԾՈՅ ԾՈՅ ԾՈՅ 
ՆԱՆԱՆԱՆԱԽԱԽԽԱԽԽԱԽԽԱԽՆԱՆԱՆԱՆԱՄՈՒՄՈՒՄՈՒՄՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՄԱՐՄԹԻՒՆԸ ԿԸ ՄԱՐՄԹԻՒՆԸ ԿԸ ՄԱՐՄԹԻՒՆԸ ԿԸ ՄԱՐՄՆԱՆԱՆԱՆԱՒՈՒՈՒՈՒՈՐԷՐԷՐԷՐԷ::::    Իր անԻր անԻր անԻր անձին ընդձին ընդձին ընդձին ընդմէմէմէմէջէն ջէն ջէն ջէն 
մենք զԱստմենք զԱստմենք զԱստմենք զԱստուած կը ճանչուած կը ճանչուած կը ճանչուած կը ճանչնանքնանքնանքնանք,,,,    եւ կը ճանչեւ կը ճանչեւ կը ճանչեւ կը ճանչնանք ոնանք ոնանք ոնանք ու կւ կւ կւ կ’’’’ընընընընդուդուդուդունինք այն նինք այն նինք այն նինք այն 
բաբաբաբարիքրիքրիքրիքնենենեներըրըրըրը,,,,    որոնք կը լեցորոնք կը լեցորոնք կը լեցորոնք կը լեցնեն եւ կրնան լեցնեն եւ կրնան լեցնեն եւ կրնան լեցնեն եւ կրնան լեցնել մեր մարմնել մեր մարմնել մեր մարմնել մեր մարմնանանանաւոր թէ հուոր թէ հուոր թէ հուոր թէ հո----
գեգեգեգեւոր կեանւոր կեանւոր կեանւոր կեանքեքեքեքերըրըրըրը::::    

3333....    ԱնիԱնիԱնիԱնիկա գործկա գործկա գործկա գործնանանանապէս մեպէս մեպէս մեպէս մեզի կզի կզի կզի կ’’’’ըսէ թէ ՔՐԻՍըսէ թէ ՔՐԻՍըսէ թէ ՔՐԻՍըսէ թէ ՔՐԻՍՏՈՍ Է ԿԵԱՆՏՈՍ Է ԿԵԱՆՏՈՍ Է ԿԵԱՆՏՈՍ Է ԿԵԱՆՔԻ ՀԱՔԻ ՀԱՔԻ ՀԱՔԻ ՀԱՑԸՑԸՑԸՑԸ,,,,    
որ կը կեոր կը կեոր կը կեոր կը կերակրակրակրակրէ եւ կը կշտացրէ եւ կը կշտացրէ եւ կը կշտացրէ եւ կը կշտացնէնէնէնէ,,,,    եւ անոր եկոեւ անոր եկոեւ անոր եկոեւ անոր եկողը բնաւ պիղը բնաւ պիղը բնաւ պիղը բնաւ պիտի չատի չատի չատի չանօնօնօնօթեթեթեթենայ նայ նայ նայ 
((((Յհ 6Յհ 6Յհ 6Յհ 6....35)35)35)35),,,,    որորորորովովովովհեհեհեհետեւ պիտեւ պիտեւ պիտեւ պիտի գտնէ ամտի գտնէ ամտի գտնէ ամտի գտնէ ամբողբողբողբողջաջաջաջական եւ լեկան եւ լեկան եւ լեկան եւ լեցուն կեանցուն կեանցուն կեանցուն կեանքըքըքըքը,,,,    
որուն աղորուն աղորուն աղորուն աղբիւբիւբիւբիւրը Քրիսրը Քրիսրը Քրիսրը Քրիստոս Ինքն էտոս Ինքն էտոս Ինքն էտոս Ինքն է::::    

4444....    Ի վերԻ վերԻ վերԻ վերջոյջոյջոյջոյ,,,,    այս դրուաայս դրուաայս դրուաայս դրուագը մեգը մեգը մեգը մեզի կը պատզի կը պատզի կը պատզի կը պատգագագագամէ փնտռել կեանմէ փնտռել կեանմէ փնտռել կեանմէ փնտռել կեանքի այդ քի այդ քի այդ քի այդ 
հահահահացըցըցըցը,,,,    փնտռել Քրիսփնտռել Քրիսփնտռել Քրիսփնտռել Քրիստոտոտոտոսի ներսի ներսի ներսի ներկակակակայույույույութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ անիտեւ անիտեւ անիտեւ անիկա ոկա ոկա ոկա ո´́́́չ չ չ չ 
միայն կը յամիայն կը յամիայն կը յամիայն կը յագեցգեցգեցգեցնէնէնէնէ,,,,    այայայայլեւ մեզ կը բալեւ մեզ կը բալեւ մեզ կը բալեւ մեզ կը բաւաւաւաւարարարարարէ ամէն ինրէ ամէն ինրէ ամէն ինրէ ամէն ինչովչովչովչով::::    Անով մեր Անով մեր Անով մեր Անով մեր 
պէտպէտպէտպէտքեքեքեքերը իրենց լուրը իրենց լուրը իրենց լուրը իրենց լուծուծուծուծումը կմը կմը կմը կ’’’’ուուուունենենենենաննաննաննան,,,,    որովորովորովորովհեհեհեհետեւ Քրիստեւ Քրիստեւ Քրիստեւ Քրիստոտոտոտոսի ներսի ներսի ներսի ներկակակակայույույույու----
թեան ամէն ինչ կթեան ամէն ինչ կթեան ամէն ինչ կթեան ամէն ինչ կ’’’’առաառաառաառատատատատանայ եւ կը զենայ եւ կը զենայ եւ կը զենայ եւ կը զեղուղուղուղու::::    

ՀեՀեՀեՀետետետետեւաւաւաւաբարբարբարբար,,,,    եկէք այեկէք այեկէք այեկէք այսօր մենք մտասօր մենք մտասօր մենք մտասօր մենք մտածենք ու ելծենք ու ելծենք ու ելծենք ու ելլենք Քրիսլենք Քրիսլենք Քրիսլենք Քրիստոտոտոտոսի հետսի հետսի հետսի հետ----
քեքեքեքերով երրով երրով երրով երթաթաթաթալուլուլուլու,,,,    զինք փնտռեզինք փնտռեզինք փնտռեզինք փնտռելուլուլուլու,,,,    մեր կեանմեր կեանմեր կեանմեր կեանքքքքի անաի անաի անաի անապապապապատին մէջ իրտին մէջ իրտին մէջ իրտին մէջ իրմով մով մով մով 
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սնասնասնասնանենենենելու եւ մեր կեանլու եւ մեր կեանլու եւ մեր կեանլու եւ մեր կեանքեքեքեքերը իր օրհրը իր օրհրը իր օրհրը իր օրհնունունունութեան ենթեան ենթեան ենթեան ենթարթարթարթարկեկեկեկելու հալու հալու հալու համարմարմարմար,,,,    որորորոր----
պէսպէսպէսպէսզի այդ օրհզի այդ օրհզի այդ օրհզի այդ օրհնունունունութեամբ գտնենք Ասթեամբ գտնենք Ասթեամբ գտնենք Ասթեամբ գտնենք Աստուտուտուտուծոյ իսծոյ իսծոյ իսծոյ իսկակակակական բական բական բական բարիքրիքրիքրիքնենենեները եւ րը եւ րը եւ րը եւ 
անոնցանոնցանոնցանոնցմով ալ լեցմով ալ լեցմով ալ լեցմով ալ լեցնենք մեր կեաննենք մեր կեաննենք մեր կեաննենք մեր կեանքըքըքըքը,,,,    լելելելեցուն կեանցուն կեանցուն կեանցուն կեանքը ուքը ուքը ուքը ունենենենենանանանալու հալու հալու հալու համար մար մար մար 
թէթէթէթէ´́́́    հոս եւ թէ հանհոս եւ թէ հանհոս եւ թէ հանհոս եւ թէ հանդերձդերձդերձդերձեաեաեաեալին մէջլին մէջլին մէջլին մէջ    ::::    
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Ստորեւ՝ քանի մը նմոյշ Զարեհ Արքեպիսկոպոսի անաւարտ Ստորեւ՝ քանի մը նմոյշ Զարեհ Արքեպիսկոպոսի անաւարտ Ստորեւ՝ քանի մը նմոյշ Զարեհ Արքեպիսկոպոսի անաւարտ Ստորեւ՝ քանի մը նմոյշ Զարեհ Արքեպիսկոպոսի անաւարտ 

քարոզներէն, առնուած իր համակարգիչէնքարոզներէն, առնուած իր համակարգիչէնքարոզներէն, առնուած իր համակարգիչէնքարոզներէն, առնուած իր համակարգիչէն    
    

MI+INQI QAROZMI+INQI QAROZMI+INQI QAROZMI+INQI QAROZ    
(Ka.o[ikosarani Mayr Ta]ar)(Ka.o[ikosarani Mayr Ta]ar)(Ka.o[ikosarani Mayr Ta]ar)(Ka.o[ikosarani Mayr Ta]ar)    

    
¢Erani o[orma/a;¢Erani o[orma/a;¢Erani o[orma/a;¢Erani o[orma/a;≤ zi noqa o[ormou.iun gt;en∞… (Mt 5≥7)≤ zi noqa o[ormou.iun gt;en∞… (Mt 5≥7)≤ zi noqa o[ormou.iun gt;en∞… (Mt 5≥7)≤ zi noqa o[ormou.iun gt;en∞… (Mt 5≥7)    

    
Astou/oy himnakanagoyn m`k patou`rwAstou/oy himnakanagoyn m`k patou`rwAstou/oy himnakanagoyn m`k patou`rwAstou/oy himnakanagoyn m`k patou`rw≤ or HK skseal# tir≤ or HK skseal# tir≤ or HK skseal# tir≤ or HK skseal# tirapeto[ 'euov apeto[ 'euov apeto[ 'euov apeto[ 'euov 

nerkay ` ambo[= nerkay ` ambo[= nerkay ` ambo[= nerkay ` ambo[= ՄՄՄՄr`nqin≤ margar`ou.ean; eu imastou.ean girqeroun m`=≤ r`nqin≤ margar`ou.ean; eu imastou.ean girqeroun m`=≤ r`nqin≤ margar`ou.ean; eu imastou.ean girqeroun m`=≤ r`nqin≤ margar`ou.ean; eu imastou.ean girqeroun m`=≤ 
eu or Qristos kw dn` ir nor tasnabaneayin kedronweu or Qristos kw dn` ir nor tasnabaneayin kedronweu or Qristos kw dn` ir nor tasnabaneayin kedronweu or Qristos kw dn` ir nor tasnabaneayin kedronw≤ eu ir ≤ eu ir ≤ eu ir ≤ eu ir 
ousou;oumneroun m`= eus kedronakan te[ kou tay anorousou;oumneroun m`= eus kedronakan te[ kou tay anorousou;oumneroun m`= eus kedronakan te[ kou tay anorousou;oumneroun m`= eus kedronakan te[ kou tay anor≤ ya]axaki krknelov ≤ ya]axaki krknelov ≤ ya]axaki krknelov ≤ ya]axaki krknelov 
Ovs`a margar`in bernov bana'euoua/ astoua/ayiOvs`a margar`in bernov bana'euoua/ astoua/ayiOvs`a margar`in bernov bana'euoua/ astoua/ayiOvs`a margar`in bernov bana'euoua/ astoua/ayin pahan=qwn pahan=qwn pahan=qwn pahan=qw≥≥≥≥----
¢O[ormou.iun k¢O[ormou.iun k¢O[ormou.iun k¢O[ormou.iun kՋՋՋՋouzem eu o!c .` zoh∞ (Ovs 6≥6)… ouzem eu o!c .` zoh∞ (Ovs 6≥6)… ouzem eu o!c .` zoh∞ (Ovs 6≥6)… ouzem eu o!c .` zoh∞ (Ovs 6≥6)…     

O[orma/ou.iunw erkou imastnerov kw hask;ouiO[orma/ou.iunw erkou imastnerov kw hask;ouiO[orma/ou.iunw erkou imastnerov kw hask;ouiO[orma/ou.iunw erkou imastnerov kw hask;oui≥≥≥≥----        
1111≥≥≥≥---- O[ormou.iun tal O[ormou.iun tal O[ormou.iun tal O[ormou.iun tal≤ kam baregor/ou.iun wnel… ≤ kam baregor/ou.iun wnel… ≤ kam baregor/ou.iun wnel… ≤ kam baregor/ou.iun wnel…     
2222≥≥≥≥---- Nerel… Te!s Mt 6 Nerel… Te!s Mt 6 Nerel… Te!s Mt 6 Nerel… Te!s Mt 6≥14≥14≥14≥14----15151515≤ 18≥33≤ 18≥33≤ 18≥33≤ 18≥33----35… 35… 35… 35…     
    
1111≥≥≥≥---- O[ormou.iunw hauatqin apa;oy;n `  O[ormou.iunw hauatqin apa;oy;n `  O[ormou.iunw hauatqin apa;oy;n `  O[ormou.iunw hauatqin apa;oy;n ` ----    te!s Yk 2te!s Yk 2te!s Yk 2te!s Yk 2≥14≥14≥14≥14----17… 17… 17… 17…     
2222≥≥≥≥---- O O O O[ormou.iunw siroy dou[ormou.iunw siroy dou[ormou.iunw siroy dou[ormou.iunw siroy dou––––n ` n ` n ` n ` ----    Wnkersirou.ean patouiran Wnkersirou.ean patouiran Wnkersirou.ean patouiran Wnkersirou.ean patouiran ---- Bari  Bari  Bari  Bari 

Samara;ii Samara;ii Samara;ii Samara;ii ՔՔՔՔrinak… (hmmt A≥Yh 4≥17rinak… (hmmt A≥Yh 4≥17rinak… (hmmt A≥Yh 4≥17rinak… (hmmt A≥Yh 4≥17----18)… 18)… 18)… 18)…     
3333≥≥≥≥---- O[ormou.iunw katarelou.ean ]anaparh `  O[ormou.iunw katarelou.ean ]anaparh `  O[ormou.iunw katarelou.ean ]anaparh `  O[ormou.iunw katarelou.ean ]anaparh ` ----    (Mt 5(Mt 5(Mt 5(Mt 5≥48)… Te!s haroust ≥48)… Te!s haroust ≥48)… Te!s haroust ≥48)… Te!s haroust 

eritasardin Yisousi toua/ patasxanw (Mr 10eritasardin Yisousi toua/ patasxanw (Mr 10eritasardin Yisousi toua/ patasxanw (Mr 10eritasardin Yisousi toua/ patasxanw (Mr 10≥21)… ≥21)… ≥21)… ≥21)…     
4444≥≥≥≥---- O[ormou.iunw Astou/oy nmanou.iun `  O[ormou.iunw Astou/oy nmanou.iun `  O[ormou.iunw Astou/oy nmanou.iun `  O[ormou.iunw Astou/oy nmanou.iun ` ----    HK m`= Astoua/HK m`= Astoua/HK m`= Astoua/HK m`= Astoua/    mi,t mi,t mi,t mi,t 

hand`s kou gay ibreu pa,tpanw a[qatinhand`s kou gay ibreu pa,tpanw a[qatinhand`s kou gay ibreu pa,tpanw a[qatinhand`s kou gay ibreu pa,tpanw a[qatin≤ kar≤ kar≤ kar≤ karՔՔՔՔtealin≤ tkarin≤ zrkoua/in≤ tealin≤ tkarin≤ zrkoua/in≤ tealin≤ tkarin≤ zrkoua/in≤ tealin≤ tkarin≤ zrkoua/in≤ 
anpa,tpanin… ¢A[qatin o[ormou.iun wno[w eraneli `anpa,tpanin… ¢A[qatin o[ormou.iun wno[w eraneli `anpa,tpanin… ¢A[qatin o[ormou.iun wno[w eraneli `anpa,tpanin… ¢A[qatin o[ormou.iun wno[w eraneli `∞ (A∞ (A∞ (A∞ (A–––– 14 14 14 14≥21)≤ ≥21)≤ ≥21)≤ ≥21)≤ 
19191919≥17…≥17…≥17…≥17…        

5555≥≥≥≥---- O[ormou.iunw srbou.ean ]ig `  O[ormou.iunw srbou.ean ]ig `  O[ormou.iunw srbou.ean ]ig `  O[ormou.iunw srbou.ean ]ig ` ----    Me[qerou neroum gtnelou mi=o; Me[qerou neroum gtnelou mi=o; Me[qerou neroum gtnelou mi=o; Me[qerou neroum gtnelou mi=o; ----    
astoua/ayin de[agir… Astouastoua/ayin de[agir… Astouastoua/ayin de[agir… Astouastoua/ayin de[agir… Astoua/ Nabougodonosorin wsaua/ Nabougodonosorin wsaua/ Nabougodonosorin wsaua/ Nabougodonosorin wsau≥ ≥ ≥ ≥ ¢Qou me[qerd ¢Qou me[qerd ¢Qou me[qerd ¢Qou me[qerd 
ardarou.eamb qau`ardarou.eamb qau`ardarou.eamb qau`ardarou.eamb qau`≤ eu qou an≤ eu qou an≤ eu qou an≤ eu qou anՔՔՔՔr`nou.iunnerd# a[qatneroun o[ormelov∞ r`nou.iunnerd# a[qatneroun o[ormelov∞ r`nou.iunnerd# a[qatneroun o[ormelov∞ r`nou.iunnerd# a[qatneroun o[ormelov∞ 
(Dn 4(Dn 4(Dn 4(Dn 4≥27)…≥27)…≥27)…≥27)…    ¢O[ormou.iun tou`q eu 'er am`n incw sourb piti wllay¢O[ormou.iun tou`q eu 'er am`n incw sourb piti wllay¢O[ormou.iun tou`q eu 'er am`n incw sourb piti wllay¢O[ormou.iun tou`q eu 'er am`n incw sourb piti wllay∞ ()… ∞ ()… ∞ ()… ∞ ()…     

6666≥≥≥≥---- O[ormou.iunw zAstoua/ fa O[ormou.iunw zAstoua/ fa O[ormou.iunw zAstoua/ fa O[ormou.iunw zAstoua/ fa––––auorelou 'eu ` auorelou 'eu ` auorelou 'eu ` auorelou 'eu ` ----    ¢A[qatin o[ormou.iun ¢A[qatin o[ormou.iun ¢A[qatin o[ormou.iun ¢A[qatin o[ormou.iun 
wno[w zAstouawno[w zAstouawno[w zAstouawno[w zAstoua/ kw patou`/ kw patou`/ kw patou`/ kw patou`∞ (A∞ (A∞ (A∞ (A–––– 14 14 14 14≥31)… ≥31)… ≥31)… ≥31)…     

7777≥≥≥≥---- O[ormou.iunw Astou/m` ,norhq eu o[ormou.iun gtnelou mi=o; `  O[ormou.iunw Astou/m` ,norhq eu o[ormou.iun gtnelou mi=o; `  O[ormou.iunw Astou/m` ,norhq eu o[ormou.iun gtnelou mi=o; `  O[ormou.iunw Astou/m` ,norhq eu o[ormou.iun gtnelou mi=o; ` ----    
Astou/m` var'atrou.iun# hatou;man Astou/m` var'atrou.iun# hatou;man Astou/m` var'atrou.iun# hatou;man Astou/m` var'atrou.iun# hatou;man ՔՔՔՔrw… rw… rw… rw…     
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---- ¢Erani¡ anor or a[qatin hog kw tani ¢Erani¡ anor or a[qatin hog kw tani ¢Erani¡ anor or a[qatin hog kw tani ¢Erani¡ anor or a[qatin hog kw tani≥ ne[ou.ean ≥ ne[ou.ean ≥ ne[ou.ean ≥ ne[ou.ean ՔՔՔՔrw T`rw piti frk` rw T`rw piti frk` rw T`rw piti frk` rw T`rw piti frk` 
zaynzaynzaynzayn∞ (S[ 41≥1… Hmmt {k 14≥13∞ (S[ 41≥1… Hmmt {k 14≥13∞ (S[ 41≥1… Hmmt {k 14≥13∞ (S[ 41≥1… Hmmt {k 14≥13----14)…14)…14)…14)…        

---- ¢A[qatin o[ormou.i ¢A[qatin o[ormou.i ¢A[qatin o[ormou.i ¢A[qatin o[ormou.iun wno[w Tiro= fox kou tayun wno[w Tiro= fox kou tayun wno[w Tiro= fox kou tayun wno[w Tiro= fox kou tay∞ (A∞ (A∞ (A∞ (A–––– 19 19 19 19≥17)… ≥17)… ≥17)… ≥17)…     
---- Ay/emniki keanqw o[ormou.iunnerov le;oun `r (Gr/ 9 Ay/emniki keanqw o[ormou.iunnerov le;oun `r (Gr/ 9 Ay/emniki keanqw o[ormou.iunnerov le;oun `r (Gr/ 9 Ay/emniki keanqw o[ormou.iunnerov le;oun `r (Gr/ 9≥36)≤ Ko≥36)≤ Ko≥36)≤ Ko≥36)≤ Ko––––

neliosi o[ormou.iunnerw Astou/oy aneliosi o[ormou.iunnerw Astou/oy aneliosi o[ormou.iunnerw Astou/oy aneliosi o[ormou.iunnerw Astou/oy a––––=eu elan (Gr/ 10=eu elan (Gr/ 10=eu elan (Gr/ 10=eu elan (Gr/ 10≥4 eu 31)… ≥4 eu 31)… ≥4 eu 31)… ≥4 eu 31)…     
---- ¢Astoua/ ir datastanin m`= ano[orm piti wllay a!yn mardoun  ¢Astoua/ ir datastanin m`= ano[orm piti wllay a!yn mardoun  ¢Astoua/ ir datastanin m`= ano[orm piti wllay a!yn mardoun  ¢Astoua/ ir datastanin m`= ano[orm piti wllay a!yn mardoun 

nkatmamb# or ouri,neroun hand`nkatmamb# or ouri,neroun hand`nkatmamb# or ouri,neroun hand`nkatmamb# or ouri,neroun hand`p o[orma/ c` e[a/… Mincdep o[orma/ c` e[a/… Mincdep o[orma/ c` e[a/… Mincdep o[orma/ c` e[a/… Mincde–––– o[orma/  o[orma/  o[orma/  o[orma/ 
mardoun paragayin# Astou/oy o[ormou.iunw piti ya[.anak` datastani atenmardoun paragayin# Astou/oy o[ormou.iunw piti ya[.anak` datastani atenmardoun paragayin# Astou/oy o[ormou.iunw piti ya[.anak` datastani atenmardoun paragayin# Astou/oy o[ormou.iunw piti ya[.anak` datastani aten∞ ∞ ∞ ∞ 
(Yk 2(Yk 2(Yk 2(Yk 2≥13)… ≥13)… ≥13)… ≥13)…     

---- Ayn aten# erb hasninq Paho; ays ,r=ani auartin# arjanauorap`s  Ayn aten# erb hasninq Paho; ays ,r=ani auartin# arjanauorap`s  Ayn aten# erb hasninq Paho; ays ,r=ani auartin# arjanauorap`s  Ayn aten# erb hasninq Paho; ays ,r=ani auartin# arjanauorap`s 
krnanq wselkrnanq wselkrnanq wselkrnanq wsel≥≥≥≥---- ¢Zo[ormou.ean qo zdou ¢Zo[ormou.ean qo zdou ¢Zo[ormou.ean qo zdou ¢Zo[ormou.ean qo zdou––––n ba!; mezn ba!; mezn ba!; mezn ba!; mez≤ T`≤ T`≤ T`≤ T`¡r¡r¡r¡r≥≥≥∞… ≥≥≥∞… ≥≥≥∞… ≥≥≥∞…     

    
OTNLOUAYI QAROTNLOUAYI QAROTNLOUAYI QAROTNLOUAYI QAROZOZOZOZ    

(E,(E,(E,(E,≥ 31 Mart 1994 ≥ 31 Mart 1994 ≥ 31 Mart 1994 ≥ 31 Mart 1994 ---- S S S S≥Qa≥Qa≥Qa≥Qa––––asoun Manouk)asoun Manouk)asoun Manouk)asoun Manouk)    
    

¢E.` o!c loua;i; zqez# o!c ounis wnd is masn¢E.` o!c loua;i; zqez# o!c ounis wnd is masn¢E.` o!c loua;i; zqez# o!c ounis wnd is masn¢E.` o!c loua;i; zqez# o!c ounis wnd is masn∞… (Yovhann`s 13≥8)∞… (Yovhann`s 13≥8)∞… (Yovhann`s 13≥8)∞… (Yovhann`s 13≥8)    
    
• Erkou drouagner ays• Erkou drouagner ays• Erkou drouagner ays• Erkou drouagner aysՔՔՔՔr kou gan m`k xorhourd kazmelou≤ eu ayd r kou gan m`k xorhourd kazmelou≤ eu ayd r kou gan m`k xorhourd kazmelou≤ eu ayd r kou gan m`k xorhourd kazmelou≤ eu ayd 

xorhourdin erkou eresnerw mezi parzelouxorhourdin erkou eresnerw mezi parzelouxorhourdin erkou eresnerw mezi parzelouxorhourdin erkou eresnerw mezi parzelou≥≥≥≥----        
aaaa≥≥≥≥---- Be.aniayi m`= Yisousi glxoun  Be.aniayi m`= Yisousi glxoun  Be.aniayi m`= Yisousi glxoun  Be.aniayi m`= Yisousi glxoun Ք/Ք/Ք/Ք/oumwoumwoumwoumw    MarMarMarMariami ko[m` (Mr 14iami ko[m` (Mr 14iami ko[m` (Mr 14iami ko[m` (Mr 14≥3≥3≥3≥3----

9)9)9)9)≤ eu ≤ eu ≤ eu ≤ eu     
bbbb≥≥≥≥---- Vernatan m`= a,akertneroun otqeroun  Vernatan m`= a,akertneroun otqeroun  Vernatan m`= a,akertneroun otqeroun  Vernatan m`= a,akertneroun otqeroun Ք/Ք/Ք/Ք/oumw Yisousi ko[m` (Yh oumw Yisousi ko[m` (Yh oumw Yisousi ko[m` (Yh oumw Yisousi ko[m` (Yh 

13131313≥1≥1≥1≥1----10)… 10)… 10)… 10)…     
• Erkou ays drouagnern al mezi kw nerkaya;nen Eke[e;uoy • Erkou ays drouagnern al mezi kw nerkaya;nen Eke[e;uoy • Erkou ays drouagnern al mezi kw nerkaya;nen Eke[e;uoy • Erkou ays drouagnern al mezi kw nerkaya;nen Eke[e;uoy Ք/Ք/Ք/Ք/man man man man 

xorhourdw… xorhourdw… xorhourdw… xorhourdw…     
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Mariam Glouxw kMariam Glouxw kMariam Glouxw kMariam Glouxw kՋՔ/`ՋՔ/`ՋՔ/`ՋՔ/`    
(Glouxw m`k ` (Glouxw m`k ` (Glouxw m`k ` (Glouxw m`k ` Ω miak Ω miak Ω miak Ω miak 

Glouxw MarmininGlouxw MarmininGlouxw MarmininGlouxw Marminin≤ ≤ ≤ ≤ 
ste[/agor/ou.ean Skste[/agor/ou.ean Skste[/agor/ou.ean Skste[/agor/ou.ean Skizbw# izbw# izbw# izbw# 
AraricwAraricwAraricwAraricw≤ a,xarh`n ver≤ ≤ a,xarh`n ver≤ ≤ a,xarh`n ver≤ ≤ a,xarh`n ver≤ 
frkagor/akan afrkagor/akan afrkagor/akan afrkagor/akan a––––aqelou.ean aqelou.ean aqelou.ean aqelou.ean 
skizb)skizb)skizb)skizb)    

1111≥≥≥≥---- Iu[i  Iu[i  Iu[i  Iu[i Ք/Ք/Ք/Ք/oumw oumw oumw oumw ----    T… T… T… T…     
2222≥≥≥≥---- Mahouan  Mahouan  Mahouan  Mahouan 

bourmounq bourmounq bourmounq bourmounq ----    M… M… M… M…     
3333≥≥≥≥---- Patanoumi  Patanoumi  Patanoumi  Patanoumi 

xorhourd xorhourd xorhourd xorhourd ----    T… T… T… T…     
4444≥≥≥≥---- Mahouan tapan  Mahouan tapan  Mahouan tapan  Mahouan tapan ----    

I… I… I… I…     

Qristos otqerw kQristos otqerw kQristos otqerw kQristos otqerw kՋՔ/`ՋՔ/`ՋՔ/`ՋՔ/`    
(Otqerw yognaki en (Otqerw yognaki en (Otqerw yognaki en (Otqerw yognaki en Ω Ω Ω Ω 

bazma.iu andamnerbazma.iu andamnerbazma.iu andamnerbazma.iu andamner≤ ≤ ≤ ≤ 
ste[/oua/ arara/ner# Eke[e;iste[/oua/ arara/ner# Eke[e;iste[/oua/ arara/ner# Eke[e;iste[/oua/ arara/ner# Eke[e;i≤ ≤ ≤ ≤ 
a,xarhi m`=a,xarhi m`=a,xarhi m`=a,xarhi m`=≤ frk≥ a≤ frk≥ a≤ frk≥ a≤ frk≥ a––––
aqelou.ean ,arounakou.iun)aqelou.ean ,arounakou.iun)aqelou.ean ,arounakou.iun)aqelou.ean ,arounakou.iun)    

1111≥≥≥≥---- S S S S≥Hogiin ≥Hogiin ≥Hogiin ≥Hogiin Ք/Ք/Ք/Ք/oumw oumw oumw oumw ----    
T… T… T… T…     

2222≥≥≥≥---- Keanqi bourmounq  Keanqi bourmounq  Keanqi bourmounq  Keanqi bourmounq 
----    M… M… M… M…     

3333≥≥≥≥---- Frkou.ean  Frkou.ean  Frkou.ean  Frkou.ean 
patmou]an patmou]an patmou]an patmou]an ----    T… T… T… T…     

4444≥≥≥≥---- Yau Yau Yau Yau≥ Keanqi ≥ Keanqi ≥ Keanqi ≥ Keanqi Ք.Ք.Ք.Ք.euan euan euan euan 
----    I… I… I… I…     

    
• Me!nq enq Eke[e;in• Me!nq enq Eke[e;in• Me!nq enq Eke[e;in• Me!nq enq Eke[e;in≤ me!nq enq Qristosi otqerw# ays a,xarhi m`=≤ ≤ me!nq enq Qristosi otqerw# ays a,xarhi m`=≤ ≤ me!nq enq Qristosi otqerw# ays a,xarhi m`=≤ ≤ me!nq enq Qristosi otqerw# ays a,xarhi m`=≤ 

kocoua/ frkou.ean eu ayd frkokocoua/ frkou.ean eu ayd frkokocoua/ frkou.ean eu ayd frkokocoua/ frkou.ean eu ayd frkou.ean kancelou ouri,nerw… Eu aysu.ean kancelou ouri,nerw… Eu aysu.ean kancelou ouri,nerw… Eu aysu.ean kancelou ouri,nerw… Eu aysՔՔՔՔr≤ erb r≤ erb r≤ erb r≤ erb 
bemin vray oro, an'erou otqeroun loua;oumov# xorhrdan,akanbemin vray oro, an'erou otqeroun loua;oumov# xorhrdan,akanbemin vray oro, an'erou otqeroun loua;oumov# xorhrdan,akanbemin vray oro, an'erou otqeroun loua;oumov# xorhrdan,akanՔՔՔՔr`n Yisous r`n Yisous r`n Yisous r`n Yisous 
mer bolorin otqeroun loua;oumw kw katar` verstinmer bolorin otqeroun loua;oumw kw katar` verstinmer bolorin otqeroun loua;oumw kw katar` verstinmer bolorin otqeroun loua;oumw kw katar` verstin≤ ≤ ≤ ≤     

aaaa≥≥≥≥---- Mez verstin kw srb` eu Astou/oy k Mez verstin kw srb` eu Astou/oy k Mez verstin kw srb` eu Astou/oy k Mez verstin kw srb` eu Astou/oy kՋՋՋՋwn/ay`# S≥Hogiin wn/ay`# S≥Hogiin wn/ay`# S≥Hogiin wn/ay`# S≥Hogiin Ք/Ք/Ք/Ք/oumov≤ oumov≤ oumov≤ oumov≤     
bbbb≥≥≥≥---- Mer keanqerw k Mer keanqerw k Mer keanqerw k Mer keanqerw kՋՋՋՋanou,;n` Keanou,;n` Keanou,;n` Keanou,;n` Keanqi bourmounqovanqi bourmounqovanqi bourmounqovanqi bourmounqov≤ ≤ ≤ ≤     
gggg≥≥≥≥---- Mez verstin ir frkou.ean patmou]anin tak k Mez verstin ir frkou.ean patmou]anin tak k Mez verstin ir frkou.ean patmou]anin tak k Mez verstin ir frkou.ean patmou]anin tak kՋՋՋՋaaaa––––n`n`n`n`≤ ≤ ≤ ≤     
dddd≥≥≥≥---- Yauitenakan Keanqi  Yauitenakan Keanqi  Yauitenakan Keanqi  Yauitenakan Keanqi Ք.Ք.Ք.Ք.euanneroun m`= te[ kw patrast` mezi…euanneroun m`= te[ kw patrast` mezi…euanneroun m`= te[ kw patrast` mezi…euanneroun m`= te[ kw patrast` mezi…    
    

?AYRAGOYN VARDAPETOU>EAN TWUCOU>EAN QAROZ?AYRAGOYN VARDAPETOU>EAN TWUCOU>EAN QAROZ?AYRAGOYN VARDAPETOU>EAN TWUCOU>EAN QAROZ?AYRAGOYN VARDAPETOU>EAN TWUCOU>EAN QAROZ    
(Mayr Ta]ar(Mayr Ta]ar(Mayr Ta]ar(Mayr Ta]ar≤ Kir≥ 25 Mayis 1997)≤ Kir≥ 25 Mayis 1997)≤ Kir≥ 25 Mayis 1997)≤ Kir≥ 25 Mayis 1997)    

    
¢Naxan'e;ay znaxan' Tea¢Naxan'e;ay znaxan' Tea¢Naxan'e;ay znaxan' Tea¢Naxan'e;ay znaxan' Tea––––n amenakalin amenakalin amenakalin amenakali∞… (G≥>g ∞… (G≥>g ∞… (G≥>g ∞… (G≥>g 19191919≥10)…≥10)…≥10)…≥10)…    

    
AAAA≥≥≥≥---- YI<ATAK E{IA MARGAR~IN YI<ATAK E{IA MARGAR~IN YI<ATAK E{IA MARGAR~IN YI<ATAK E{IA MARGAR~IN    
• • • • },marit margar`i tiparw},marit margar`i tiparw},marit margar`i tiparw},marit margar`i tiparw    Ω Ω Ω Ω     
1111≥≥≥≥---- Tesano[w…  Tesano[w…  Tesano[w…  Tesano[w…     
2222≥≥≥≥---- Patgamax Patgamax Patgamax PatgamaxՔՔՔՔsw… sw… sw… sw…     
• • • • Tiro= naxan'axndrou.eamb bTiro= naxan'axndrou.eamb bTiro= naxan'axndrou.eamb bTiro= naxan'axndrou.eamb b––––nka/ an'i tiparwnka/ an'i tiparwnka/ an'i tiparwnka/ an'i tiparw    Ω Ω Ω Ω     
1111≥≥≥≥---- Astou/oy hamar'ak eu anvax x Astou/oy hamar'ak eu anvax x Astou/oy hamar'ak eu anvax x Astou/oy hamar'ak eu anvax xՔՔՔՔsnakw… snakw… snakw… snakw…     
2222≥≥≥≥---- Astou/oy datin naxan'axndir pa,tpanw…  Astou/oy datin naxan'axndir pa,tpanw…  Astou/oy datin naxan'axndir pa,tpanw…  Astou/oy datin naxan'axndir pa,tpanw…     
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3333≥≥≥≥---- Ir jo[ovourdin hogeuo Ir jo[ovourdin hogeuo Ir jo[ovourdin hogeuo Ir jo[ovourdin hogeuor barr barr barr barՔՔՔՔrou.ean hamar payqaro[ an'w… rou.ean hamar payqaro[ an'w… rou.ean hamar payqaro[ an'w… rou.ean hamar payqaro[ an'w…     
    
BBBB≥≥≥≥---- ERKOU AN"EROU <NORHOUM ?AYRAGOYN I<XANOU>EAN ERKOU AN"EROU <NORHOUM ?AYRAGOYN I<XANOU>EAN ERKOU AN"EROU <NORHOUM ?AYRAGOYN I<XANOU>EAN ERKOU AN"EROU <NORHOUM ?AYRAGOYN I<XANOU>EAN    
• Veh• Veh• Veh• Veh≥ Hayrapetin bar'r tn≥ Hayrapetin bar'r tn≥ Hayrapetin bar'r tn≥ Hayrapetin bar'r tnՔՔՔՔrinou.eamb… rinou.eamb… rinou.eamb… rinou.eamb…     
• GE{AM ?• GE{AM ?• GE{AM ?• GE{AM ?≥ VRD≥ XACEREAN… ≥ VRD≥ XACEREAN… ≥ VRD≥ XACEREAN… ≥ VRD≥ XACEREAN…     
• <AHAN ?• <AHAN ?• <AHAN ?• <AHAN ?≥ VRD≥ SARGISEAN… ≥ VRD≥ SARGISEAN… ≥ VRD≥ SARGISEAN… ≥ VRD≥ SARGISEAN…     
    
1111≥≥≥≥---- ORO*N: KW TROUI ?AYRAGOYN VARDAPETOU>IUNW ORO*N: KW TROUI ?AYRAGOYN VARDAPETOU>IUNW ORO*N: KW TROUI ?AYRAGOYN VARDAPETOU>IUNW ORO*N: KW TROUI ?AYRAGOYN VARDAPETOU>IUNW    
• Vardapetou.ean ousoumw… • Vardapetou.ean ousoumw… • Vardapetou.ean ousoumw… • Vardapetou.ean ousoumw…     
•••• Hin eu Nor astoua/a,ounc Ktakarannerou gitou.iunw…  Hin eu Nor astoua/a,ounc Ktakarannerou gitou.iunw…  Hin eu Nor astoua/a,ounc Ktakarannerou gitou.iunw…  Hin eu Nor astoua/a,ounc Ktakarannerou gitou.iunw…     
• S• S• S• S≥ Errordou.ean eu Qristosi marde[ou.ean ],marit dauanou.iunw≤ wst ≥ Errordou.ean eu Qristosi marde[ou.ean ],marit dauanou.iunw≤ wst ≥ Errordou.ean eu Qristosi marde[ou.ean ],marit dauanou.iunw≤ wst ≥ Errordou.ean eu Qristosi marde[ou.ean ],marit dauanou.iunw≤ wst 

Hay;Hay;Hay;Hay;≥ Eke[e;uoy astoua/abanakan ou[[ou.ean… ≥ Eke[e;uoy astoua/abanakan ou[[ou.ean… ≥ Eke[e;uoy astoua/abanakan ou[[ou.ean… ≥ Eke[e;uoy astoua/abanakan ou[[ou.ean…     
    
2222≥≥≥≥---- I*NC KW PAHAN+OUI ?AYRAGOYN VARDAPET~N I*NC KW PAHAN+OUI ?AYRAGOYN VARDAPET~N I*NC KW PAHAN+OUI ?AYRAGOYN VARDAPET~N I*NC KW PAHAN+OUI ?AYRAGOYN VARDAPET~N    
• Hauatqi• Hauatqi• Hauatqi• Hauatqi≤ kargi eu kr≤ kargi eu kr≤ kargi eu kr≤ kargi eu krՔՔՔՔnqi m`= an.eri wllal… nqi m`= an.eri wllal… nqi m`= an.eri wllal… nqi m`= an.eri wllal…     
• Hez eu xonarh wllal… • Hez eu xonarh wllal… • Hez eu xonarh wllal… • Hez eu xonarh wllal…     
• Mardo;m` fa• Mardo;m` fa• Mardo;m` fa• Mardo;m` fa––––q cfntq cfntq cfntq cfnt––––el… el… el… el…     
• An'an'ir ousou;anel… ?oulou.iun counenal… Hamar'ak qarozel… • An'an'ir ousou;anel… ?oulou.iun counenal… Hamar'ak qarozel… • An'an'ir ousou;anel… ?oulou.iun counenal… Hamar'ak qarozel… • An'an'ir ousou;anel… ?oulou.iun counenal… Hamar'ak qarozel…     
• A• A• A• A––––aqinou.ean; aqinou.ean; aqinou.ean; aqinou.ean; ՔՔՔՔrinak wllal… rinak wllal… rinak wllal… rinak wllal…     
    
3333≥≥≥≥---- MENQ ASTOU?M~ I*NC KW XNDRENQ IREN: HAMAR MENQ ASTOU?M~ I*NC KW XNDRENQ IREN: HAMAR MENQ ASTOU?M~ I*NC KW XNDRENQ IREN: HAMAR MENQ ASTOU?M~ I*NC KW XNDRENQ IREN: HAMAR    
• E[iayi naxan'axndir hogiin marmna;oumw wllal… • E[iayi naxan'axndir hogiin marmna;oumw wllal… • E[iayi naxan'axndir hogiin marmna;oumw wllal… • E[iayi naxan'axndir hogiin marmna;oumw wllal…     
• ¢V`ms an,arje• ¢V`ms an,arje• ¢V`ms an,arje• ¢V`ms an,arjelis linel i dran; djoxo;lis linel i dran; djoxo;lis linel i dran; djoxo;lis linel i dran; djoxo;∞… ∞… ∞… ∞…     
• Hazarapet eu akanakit a[biur• Hazarapet eu akanakit a[biur• Hazarapet eu akanakit a[biur• Hazarapet eu akanakit a[biur    Astoua/a,ounc Mateannerov mer aAstoua/a,ounc Mateannerov mer aAstoua/a,ounc Mateannerov mer aAstoua/a,ounc Mateannerov mer a––––=eu =eu =eu =eu 

ba;oua/ astoua/ayin xorhourdneroun… ba;oua/ astoua/ayin xorhourdneroun… ba;oua/ astoua/ayin xorhourdneroun… ba;oua/ astoua/ayin xorhourdneroun…     
• I,xo[ kanona; Eke[e;uoy (dnel eu ba• I,xo[ kanona; Eke[e;uoy (dnel eu ba• I,xo[ kanona; Eke[e;uoy (dnel eu ba• I,xo[ kanona; Eke[e;uoy (dnel eu ba––––nalnalnalnal≤ kapel eu ar'akel)… ≤ kapel eu ar'akel)… ≤ kapel eu ar'akel)… ≤ kapel eu ar'akel)…     
• S• S• S• S≥ Hogiin ,norhqnerou anou,ahotou.eamb# hamemic a[ eu lousa≥ Hogiin ,norhqnerou anou,ahotou.eamb# hamemic a[ eu lousa≥ Hogiin ,norhqnerou anou,ahotou.eamb# hamemic a[ eu lousa≥ Hogiin ,norhqnerou anou,ahotou.eamb# hamemic a[ eu lousauoric uoric uoric uoric 

loys Eke[e;uoy andamneroun… (Orsal zmardik i /ovou me[a; eu i xauar` loys Eke[e;uoy andamneroun… (Orsal zmardik i /ovou me[a; eu i xauar` loys Eke[e;uoy andamneroun… (Orsal zmardik i /ovou me[a; eu i xauar` loys Eke[e;uoy andamneroun… (Orsal zmardik i /ovou me[a; eu i xauar` 
tgitou.eantgitou.eantgitou.eantgitou.ean≤ linel kangnoumn glorelo; eu giut korouselo;≤ dar'oumn ≤ linel kangnoumn glorelo; eu giut korouselo;≤ dar'oumn ≤ linel kangnoumn glorelo; eu giut korouselo;≤ dar'oumn ≤ linel kangnoumn glorelo; eu giut korouselo;≤ dar'oumn 
me[ou;elo;me[ou;elo;me[ou;elo;me[ou;elo;≤ ouraxou.iun trtme;elo;≤ eu mxi.aric amene;oun)… ≤ ouraxou.iun trtme;elo;≤ eu mxi.aric amene;oun)… ≤ ouraxou.iun trtme;elo;≤ eu mxi.aric amene;oun)… ≤ ouraxou.iun trtme;elo;≤ eu mxi.aric amene;oun)…     

• Ba;o[ banali arqayou.ean erkni;• Ba;o[ banali arqayou.ean erkni;• Ba;o[ banali arqayou.ean erkni;• Ba;o[ banali arqayou.ean erkni;≤ eu a≤ eu a≤ eu a≤ eu a––––a=nord kena;…a=nord kena;…a=nord kena;…a=nord kena;…    
    

XACVERA:I QAROZXACVERA:I QAROZXACVERA:I QAROZXACVERA:I QAROZ    
    
¢N,ane;au a¢N,ane;au a¢N,ane;au a¢N,ane;au a–––– mez loys eresa; qo; mez loys eresa; qo; mez loys eresa; qo; mez loys eresa; qo;≤ eu etour ouraxou.iun srti; mero;∞…≤ eu etour ouraxou.iun srti; mero;∞…≤ eu etour ouraxou.iun srti; mero;∞…≤ eu etour ouraxou.iun srti; mero;∞…    

(Sa[mos 4(Sa[mos 4(Sa[mos 4(Sa[mos 4≥6≥6≥6≥6----7)7)7)7)    
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¢Qou nerkayou.eand (¢Qou nerkayou.eand (¢Qou nerkayou.eand (¢Qou nerkayou.eand (≠eresid) loysw n,an mw e[au mezi≤ ouraxou.iun ≠eresid) loysw n,an mw e[au mezi≤ ouraxou.iun ≠eresid) loysw n,an mw e[au mezi≤ ouraxou.iun ≠eresid) loysw n,an mw e[au mezi≤ ouraxou.iun 
touir mer srterountouir mer srterountouir mer srterountouir mer srteroun∞…∞…∞…∞…    

    
AAAA≥≥≥≥---- DITELOU KERPW DITELOU KERPW DITELOU KERPW DITELOU KERPW    
I*nc kw tesnenq anor m`=… I*nc kw tesnenq anor m`=… I*nc kw tesnenq anor m`=… I*nc kw tesnenq anor m`=…     
    
BBBB≥≥≥≥---- WNKALELOU KERPW WNKALELOU KERPW WNKALELOU KERPW WNKALELOU KERPW    
Sa[mosagirw ays banw kSa[mosagirw ays banw kSa[mosagirw ays banw kSa[mosagirw ays banw kՋՋՋՋws`# ne[ou.ean m`=… ws`# ne[ou.ean m`=… ws`# ne[ou.ean m`=… ws`# ne[ou.ean m`=…     
Xaci masin c]aXaci masin c]aXaci masin c]aXaci masin c]a––––e!nqe!nqe!nqe!nq≤ a≤ a≤ a≤ a––––ne!nq zayn mer vrayne!nq zayn mer vrayne!nq zayn mer vrayne!nq zayn mer vray≤ foxanak faxcelou ank`… ≤ foxanak faxcelou ank`… ≤ foxanak faxcelou ank`… ≤ foxanak faxcelou ank`…     
Ov or ir xacw c` ver;ou;a/# ci! giter anor pargeua/ paterazmnerw eu aOv or ir xacw c` ver;ou;a/# ci! giter anor pargeua/ paterazmnerw eu aOv or ir xacw c` ver;ou;a/# ci! giter anor pargeua/ paterazmnerw eu aOv or ir xacw c` ver;ou;a/# ci! giter anor pargeua/ paterazmnerw eu a––––

aqinou.iunnerwaqinou.iunnerwaqinou.iunnerwaqinou.iunnerw≤ qa[;rou.iunw≤ z≤ qa[;rou.iunw≤ z≤ qa[;rou.iunw≤ z≤ qa[;rou.iunw≤ zՔՔՔՔrou.iunw eu ya[a.anakw≤ rou.iunw eu ya[a.anakw≤ rou.iunw eu ya[a.anakw≤ rou.iunw eu ya[a.anakw≤ 
mxi.arou.iunwmxi.arou.iunwmxi.arou.iunwmxi.arou.iunw≤ xa[≤ xa[≤ xa[≤ xa[a[ou.iunw eu srbou.iunw… a[ou.iunw eu srbou.iunw… a[ou.iunw eu srbou.iunw… a[ou.iunw eu srbou.iunw…     

    
1) A1) A1) A1) A––––an; xaci# zQristos cenq ounenar… an; xaci# zQristos cenq ounenar… an; xaci# zQristos cenq ounenar… an; xaci# zQristos cenq ounenar…     
2) A2) A2) A2) A––––an; xaci# anor pargeunerw cenq ounenar… an; xaci# anor pargeunerw cenq ounenar… an; xaci# anor pargeunerw cenq ounenar… an; xaci# anor pargeunerw cenq ounenar…     
3) A3) A3) A3) A––––an; xaci# yauitenakan keanq cenq ounenar… an; xaci# yauitenakan keanq cenq ounenar… an; xaci# yauitenakan keanq cenq ounenar… an; xaci# yauitenakan keanq cenq ounenar…     
    
Mezm` o*v cMezm` o*v cMezm` o*v cMezm` o*v cՋՋՋՋouzer ir hauatqin m`= zouzer ir hauatqin m`= zouzer ir hauatqin m`= zouzer ir hauatqin m`= zՔՔՔՔrauor≤ arauor≤ arauor≤ arauor≤ a––––aqiniaqiniaqiniaqini≤ ya[.akan ≤ ya[.akan ≤ ya[.akan ≤ ya[.akan 

wllal… wllal… wllal… wllal…     
Mezm` o*v kw merj` Astou/oMezm` o*v kw merj` Astou/oMezm` o*v kw merj` Astou/oMezm` o*v kw merj` Astou/oy wn/aya/ mxi.arou.iunwy wn/aya/ mxi.arou.iunwy wn/aya/ mxi.arou.iunwy wn/aya/ mxi.arou.iunw≤ qa[;rou.iunw≤ ≤ qa[;rou.iunw≤ ≤ qa[;rou.iunw≤ ≤ qa[;rou.iunw≤ 

xa[a[ou.iunwxa[a[ou.iunwxa[a[ou.iunwxa[a[ou.iunw≤ ouraxou.iunw… ≤ ouraxou.iunw… ≤ ouraxou.iunw… ≤ ouraxou.iunw…     
Mezm` o*v piti ouz`r korsn;nel T`r Yisous Qristosi loys nerkayou.iunw Mezm` o*v piti ouz`r korsn;nel T`r Yisous Qristosi loys nerkayou.iunw Mezm` o*v piti ouz`r korsn;nel T`r Yisous Qristosi loys nerkayou.iunw Mezm` o*v piti ouz`r korsn;nel T`r Yisous Qristosi loys nerkayou.iunw 

eu yauitenakan keanqi er=anik yoysw… eu yauitenakan keanqi er=anik yoysw… eu yauitenakan keanqi er=anik yoysw… eu yauitenakan keanqi er=anik yoysw…     
    
(Xac (Xac (Xac (Xac ---- S S S S≥Xoran≤ Patarag)≥Xoran≤ Patarag)≥Xoran≤ Patarag)≥Xoran≤ Patarag)    
    
A[A[A[A[Ք.Ք.Ք.Ք.enq or Astoua/ zenq or Astoua/ zenq or Astoua/ zenq or Astoua/ zՔՔՔՔra;n` mez eu cpaksi! mezi qa=ou.ra;n` mez eu cpaksi! mezi qa=ou.ra;n` mez eu cpaksi! mezi qa=ou.ra;n` mez eu cpaksi! mezi qa=ou.iunw# iunw# iunw# iunw# 

ver;nelou keanq`n eko[ kam Astou/m` mezi wn/ayoua/ xacw… ver;nelou keanq`n eko[ kam Astou/m` mezi wn/ayoua/ xacw… ver;nelou keanq`n eko[ kam Astou/m` mezi wn/ayoua/ xacw… ver;nelou keanq`n eko[ kam Astou/m` mezi wn/ayoua/ xacw…     
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Զարեհ Արքեպիսկոպոսի ձեռագրէն նմոյշ մըԶարեհ Արքեպիսկոպոսի ձեռագրէն նմոյշ մըԶարեհ Արքեպիսկոպոսի ձեռագրէն նմոյշ մըԶարեհ Արքեպիսկոպոսի ձեռագրէն նմոյշ մը    
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Խմբագրական ԾանօթութիւններԽմբագրական ԾանօթութիւններԽմբագրական ԾանօթութիւններԽմբագրական Ծանօթութիւններ    

    
ՆերՆերՆերՆերկայ հակայ հակայ հակայ հատոտոտոտորին մէջ առնրին մէջ առնրին մէջ առնրին մէջ առնուած են Զաուած են Զաուած են Զաուած են Զարեհ Արք. Ազրեհ Արք. Ազրեհ Արք. Ազրեհ Արք. Ազնանանանաւորւորւորւորեաեաեաեանի նի նի նի 

այն քաայն քաայն քաայն քարոզրոզրոզրոզնենենեները, որոնց մերը, որոնց մերը, որոնց մերը, որոնց մեծածածածամասմասմասմասնունունունութիւնը իր կողթիւնը իր կողթիւնը իր կողթիւնը իր կողմէ խմբագրմէ խմբագրմէ խմբագրմէ խմբագրուած են ուած են ուած են ուած են 
եւ տպուած Կաեւ տպուած Կաեւ տպուած Կաեւ տպուած Կաթոթոթոթողիղիղիղիկոկոկոկոսասասասարարարարանի նի նի նի ,,,,ՀասկՀասկՀասկՀասկ» » » » ամամամամսագսագսագսագրին եւ Կիպրին եւ Կիպրին եւ Կիպրին եւ Կիպրորորորոսի Առաջսի Առաջսի Առաջսի Առաջ----
նորնորնորնորդադադադարարարարանի ինի ինի ինի ի´́́́ր իսկ հրար իսկ հրար իսկ հրար իսկ հրատատատատարարարարակած (խմոկած (խմոկած (խմոկած (խմորարարարատիպ) տիպ) տիպ) տիպ) ,,,,ՏեՏեՏեՏեղեղեղեղեկակակակատուտուտուտու»»»»ին ին ին ին 
մէջմէջմէջմէջ::::    

Իր հաԻր հաԻր հաԻր համամամամակարկարկարկարգիգիգիգիչի էջեչի էջեչի էջեչի էջերէն առնրէն առնրէն առնրէն առնուած են քաուած են քաուած են քաուած են քանի մը քանի մը քանի մը քանի մը քարոզրոզրոզրոզներ, որոնք, ներ, որոնք, ներ, որոնք, ներ, որոնք, 
կը խորկը խորկը խորկը խորհինք որ ուհինք որ ուհինք որ ուհինք որ ունին վերջնին վերջնին վերջնին վերջնանանանական ձեկան ձեկան ձեկան ձեւաւաւաւաւուուուորումրումրումրում::::    

ԶաԶաԶաԶարեհ Արք. Ազրեհ Արք. Ազրեհ Արք. Ազրեհ Արք. Ազնանանանաւորւորւորւորեաեաեաեանի հանի հանի հանի համամամամակարկարկարկարգիգիգիգիչի էջեչի էջեչի էջեչի էջերուն վրայ կան րուն վրայ կան րուն վրայ կան րուն վրայ կան 
բազբազբազբազմամամամաթիւ քաթիւ քաթիւ քաթիւ քարոզրոզրոզրոզներ, ոմանք անգներ, ոմանք անգներ, ոմանք անգներ, ոմանք անգլելելելերէն, որոնք անարէն, որոնք անարէն, որոնք անարէն, որոնք անաւարտ, ուրւարտ, ուրւարտ, ուրւարտ, ուրուաուաուաուագիծ գիծ գիծ գիծ 
կամ կմախք քակամ կմախք քակամ կմախք քակամ կմախք քարոզրոզրոզրոզներ են, եւ որոնք կաներ են, եւ որոնք կաներ են, եւ որոնք կաներ են, եւ որոնք կարերերերելի է թելի է թելի է թելի է թերեւս մէկրեւս մէկրեւս մէկրեւս մէկտետետետեղել հաղել հաղել հաղել հատոտոտոտո----
րի մը մէջ՝ որրի մը մէջ՝ որրի մը մէջ՝ որրի մը մէջ՝ որպէս ուպէս ուպէս ուպէս ուղեղեղեղեցոյց քացոյց քացոյց քացոյց քարորորորոզազազազագիրք մեր եկգիրք մեր եկգիրք մեր եկգիրք մեր եկեեեեղեցղեցղեցղեցւոյ հուոյ հուոյ հուոյ հոգեգեգեգեւոր դաւոր դաւոր դաւոր դա----
սունսունսունսուն::::    Այդ ձեԱյդ ձեԱյդ ձեԱյդ ձեւի քաւի քաւի քաւի քարոզրոզրոզրոզնենենեներէն քարէն քարէն քարէն քանի մը նմոյշ տենի մը նմոյշ տենի մը նմոյշ տենի մը նմոյշ տեղադղադղադղադրած ենք այս հարած ենք այս հարած ենք այս հարած ենք այս հատոտոտոտո----
րի վերրի վերրի վերրի վերջաջաջաջաւուուուորուրուրուրութեանթեանթեանթեան::::    Կան քաԿան քաԿան քաԿան քարոզրոզրոզրոզներ, որոնք իր կողներ, որոնք իր կողներ, որոնք իր կողներ, որոնք իր կողմէ խօսմէ խօսմէ խօսմէ խօսուած են եւ ուած են եւ ուած են եւ ուած են եւ 
ապա արապա արապա արապա արտատատատահանհանհանհանուած ձայուած ձայուած ձայուած ձայնենենեներիզրիզրիզրիզնենենեներէրէրէրէ::::    Այդ քաԱյդ քաԱյդ քաԱյդ քարոզրոզրոզրոզնենենեներուն մէջ կան բազրուն մէջ կան բազրուն մէջ կան բազրուն մէջ կան բազ----
մամամամաթիւ չկարթիւ չկարթիւ չկարթիւ չկարդացդացդացդացուած կամ ուած կամ ուած կամ ուած կամ սխալ կարսխալ կարսխալ կարսխալ կարդացդացդացդացուած բաուած բաուած բաուած բառերռերռերռեր::::    Այդ պատԱյդ պատԱյդ պատԱյդ պատճաճաճաճա----
ռով ալ դուրս ձգուած են այս հառով ալ դուրս ձգուած են այս հառով ալ դուրս ձգուած են այս հառով ալ դուրս ձգուած են այս հատոտոտոտորէնրէնրէնրէն::::    

Այս հաԱյս հաԱյս հաԱյս հատոտոտոտորի պատրի պատրի պատրի պատուաուաուաուանունունունունը խոնը խոնը խոնը խորարարարագիրն է իր մէկ քագիրն է իր մէկ քագիրն է իր մէկ քագիրն է իր մէկ քարորորորոզինզինզինզին::::    
ՀաՀաՀաՀատոտոտոտորին մէջ ջարին մէջ ջարին մէջ ջարին մէջ ջանանանանացած ենք միցած ենք միցած ենք միցած ենք միօօօօրիրիրիրինանանանակուկուկուկութիւն ստեղթիւն ստեղթիւն ստեղթիւն ստեղծել տարծել տարծել տարծել տարբեր բեր բեր բեր 

ձեձեձեձեւի ուղւի ուղւի ուղւի ուղղագղագղագղագրուրուրուրութեամբ բաթեամբ բաթեամբ բաթեամբ բառեր եւ սղագռեր եւ սղագռեր եւ սղագռեր եւ սղագրուրուրուրութիւնթիւնթիւնթիւններ բեներ բեներ բեներ բերերերերելով մէկ հալով մէկ հալով մէկ հալով մէկ հասասասասա----
րակ յայրակ յայրակ յայրակ յայտատատատարարարարարի տակրի տակրի տակրի տակ::::    

Այս առիԱյս առիԱյս առիԱյս առիթով պարտք կթով պարտք կթով պարտք կթով պարտք կ’’’’ըզըզըզըզգանք մեր շնորգանք մեր շնորգանք մեր շնորգանք մեր շնորհահահահակակակակալուլուլուլութիւնը յայտթիւնը յայտթիւնը յայտթիւնը յայտնել նել նել նել 
բոբոբոբոլոր անոնց, որոնք տոլոր անոնց, որոնք տոլոր անոնց, որոնք տոլոր անոնց, որոնք տողաղաղաղաշաշաշաշարուրուրուրութեան, էջադթեան, էջադթեան, էջադթեան, էջադրուրուրուրումի եւ սրբագմի եւ սրբագմի եւ սրբագմի եւ սրբագրուրուրուրումի աշմի աշմի աշմի աշ----
խախախախատանտանտանտանքին մէջ իրենց աջակքին մէջ իրենց աջակքին մէջ իրենց աջակքին մէջ իրենց աջակցուցուցուցութիւնը բեթիւնը բեթիւնը բեթիւնը բերին, ինչրին, ինչրին, ինչրին, ինչպէս Հոգշ. Տէր Մաշպէս Հոգշ. Տէր Մաշպէս Հոգշ. Տէր Մաշպէս Հոգշ. Տէր Մաշ----
տոց Վարտոց Վարտոց Վարտոց Վարդադադադապետ Չօպանպետ Չօպանպետ Չօպանպետ Չօպանեաեաեաեանին, Տէր Մաշնին, Տէր Մաշնին, Տէր Մաշնին, Տէր Մաշտոց Քհնյ. Աշտոց Քհնյ. Աշտոց Քհնյ. Աշտոց Քհնյ. Աշգարգարգարգարեաեաեաեանին, Տէր նին, Տէր նին, Տէր նին, Տէր 
ՄոՄոՄոՄոմիկ Քհնյ. Համիկ Քհնյ. Համիկ Քհնյ. Համիկ Քհնյ. Հապէշպէշպէշպէշեաեաեաեանին, Տոքթ. Անդնին, Տոքթ. Անդնին, Տոքթ. Անդնին, Տոքթ. Անդրարարարանիկ Սրկ. Աշճնիկ Սրկ. Աշճնիկ Սրկ. Աշճնիկ Սրկ. Աշճեաեաեաեանին եւ Տինին եւ Տինին եւ Տինին եւ Տի----
կինկինկինկիններ Էլիզ Քէներ Էլիզ Քէներ Էլիզ Քէներ Էլիզ Քէշիշշիշշիշշիշեաեաեաեանին եւ Անանին եւ Անանին եւ Անանին եւ Անահիտ Էսհիտ Էսհիտ Էսհիտ Էսքիճքիճքիճքիճեաեաեաեանիննիննիննին::::    

ՅաՅաՅաՅատուկ շնորտուկ շնորտուկ շնորտուկ շնորհահահահակակակակալուլուլուլութիւն Հաթիւն Հաթիւն Հաթիւն Հատոտոտոտորի մերի մերի մերի մեկեկեկեկենաս՝ Տէր եւ Տինաս՝ Տէր եւ Տինաս՝ Տէր եւ Տինաս՝ Տէր եւ Տիկին Սեկին Սեկին Սեկին Սե----
պուհ եւ Ալիս Դապուհ եւ Ալիս Դապուհ եւ Ալիս Դապուհ եւ Ալիս Դաւիւիւիւիթեաթեաթեաթեանիննիննիննին::::    

ՍրբաՍրբաՍրբաՍրբազան Հօր վախզան Հօր վախզան Հօր վախզան Հօր վախճանճանճանճանման Ա. տաման Ա. տաման Ա. տաման Ա. տարերերերելիլիլիլիցին առիցին առիցին առիցին առիթով հրաթով հրաթով հրաթով հրատատատատարակրակրակրակ----
ուած այս հաուած այս հաուած այս հաուած այս հատոտոտոտորի ամրի ամրի ամրի ամբողբողբողբողջաջաջաջական հական հական հական հասոյսոյսոյսոյթը պիթը պիթը պիթը պիտի յատտի յատտի յատտի յատկացկացկացկացուի իր անուի իր անուի իր անուի իր ան----
ուան հասուան հասուան հասուան հաստատտատտատտատուած հրաուած հրաուած հրաուած հրատատատատարակրակրակրակչաչաչաչական ֆոնկան ֆոնկան ֆոնկան ֆոնտինտինտինտին::::    

    
Վ. Ա. Հ.Վ. Ա. Հ.Վ. Ա. Հ.Վ. Ա. Հ.        
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ԲովանդակութիւնԲովանդակութիւնԲովանդակութիւնԲովանդակութիւն    

    

ԱՅՍ ՀԱՏՈՐԻՆ ԱՌԻԹՈՎԱՅՍ ՀԱՏՈՐԻՆ ԱՌԻԹՈՎԱՅՍ ՀԱՏՈՐԻՆ ԱՌԻԹՈՎԱՅՍ ՀԱՏՈՐԻՆ ԱՌԻԹՈՎ        

ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻԾԵՐԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻԾԵՐԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻԾԵՐԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻԾԵՐ        

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԸ (ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ Ը (ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ Ը (ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ Ը (ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ 
ՄԱՏԵԱՆԸ)ՄԱՏԵԱՆԸ)ՄԱՏԵԱՆԸ)ՄԱՏԵԱՆԸ)        9999    

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ ԵՒ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ ԵՒ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ ԵՒ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ ԵՒ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆ        23232323    

ԾԱԳՈՂ ԱՐԵԳԱԿԸԾԱԳՈՂ ԱՐԵԳԱԿԸԾԱԳՈՂ ԱՐԵԳԱԿԸԾԱԳՈՂ ԱՐԵԳԱԿԸ        32323232    

ԻՆՉ ՈՐ ԱՍՏՈՒԱԾ ՄԵԶԻ ՀԱՄԱՐ ԿԸ ԻՆՉ ՈՐ ԱՍՏՈՒԱԾ ՄԵԶԻ ՀԱՄԱՐ ԿԸ ԻՆՉ ՈՐ ԱՍՏՈՒԱԾ ՄԵԶԻ ՀԱՄԱՐ ԿԸ ԻՆՉ ՈՐ ԱՍՏՈՒԱԾ ՄԵԶԻ ՀԱՄԱՐ ԿԸ 
ԿԱՄԵՆԱՅԿԱՄԵՆԱՅԿԱՄԵՆԱՅԿԱՄԵՆԱՅ    35353535    

ՈՐՊԷՍԶԻ ՉՄՆԱՆՔ ԱՌԱՆՑ ՄՍՈՒՐԻ ԵՒ ՈՐՊԷՍԶԻ ՉՄՆԱՆՔ ԱՌԱՆՑ ՄՍՈՒՐԻ ԵՒ ՈՐՊԷՍԶԻ ՉՄՆԱՆՔ ԱՌԱՆՑ ՄՍՈՒՐԻ ԵՒ ՈՐՊԷՍԶԻ ՉՄՆԱՆՔ ԱՌԱՆՑ ՄՍՈՒՐԻ ԵՒ 
ԽԱՆՁԱՐՈՒՐԻ ԽԱՆՁԱՐՈՒՐԻ ԽԱՆՁԱՐՈՒՐԻ ԽԱՆՁԱՐՈՒՐԻ     41414141    

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԵԱՆ ՅԱՐԱՑՈՅՑԸԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԵԱՆ ՅԱՐԱՑՈՅՑԸԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԵԱՆ ՅԱՐԱՑՈՅՑԸԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԵԱՆ ՅԱՐԱՑՈՅՑԸ    49494949    

ԲԱՆԸ ՄԱՐՄԻՆ ԵՂԱՒԲԱՆԸ ՄԱՐՄԻՆ ԵՂԱՒԲԱՆԸ ՄԱՐՄԻՆ ԵՂԱՒԲԱՆԸ ՄԱՐՄԻՆ ԵՂԱՒ    56565656    

ԲԵԹՂԵՀԷՄԻ ԱՍՏՂԸԲԵԹՂԵՀԷՄԻ ԱՍՏՂԸԲԵԹՂԵՀԷՄԻ ԱՍՏՂԸԲԵԹՂԵՀԷՄԻ ԱՍՏՂԸ    63636363    

ԾՆՈՒՆԴԾՆՈՒՆԴԾՆՈՒՆԴԾՆՈՒՆԴ,,,,    ԱՍՏՈՒԱԱՍՏՈՒԱԱՍՏՈՒԱԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ 
ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ    69696969    

ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍ    73737373    

ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԸ, ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՄԵՆՔԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԸ, ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՄԵՆՔԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԸ, ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՄԵՆՔԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԸ, ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՄԵՆՔ    78787878    

ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԸ՝ ԿԻՆ ԵՒ ՄԱՅՐԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԸ՝ ԿԻՆ ԵՒ ՄԱՅՐԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԸ՝ ԿԻՆ ԵՒ ՄԱՅՐԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԸ՝ ԿԻՆ ԵՒ ՄԱՅՐ    85858585    

ՈՒՐԱՈՒՐԱՈՒՐԱՈՒՐԱ´́́́Խ ԼԵՐ, ԲԵՐԿՐԵԱԼԴԽ ԼԵՐ, ԲԵՐԿՐԵԱԼԴԽ ԼԵՐ, ԲԵՐԿՐԵԱԼԴԽ ԼԵՐ, ԲԵՐԿՐԵԱԼԴ    90909090    

ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԱՅՐԸ՝ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԱՅՐԸ՝ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԱՅՐԸ՝ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԱՅՐԸ՝ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԿԵՆԴԱՆԻ ՏԱՊԱՆԱԿԸԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԿԵՆԴԱՆԻ ՏԱՊԱՆԱԿԸԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԿԵՆԴԱՆԻ ՏԱՊԱՆԱԿԸԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԿԵՆԴԱՆԻ ՏԱՊԱՆԱԿԸ    98989898    
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ՎԵՐԱՓՈԽՈՒԻԼ ՏԻՐԱՄՕՐ ՀԵՏ ՏԻՐՈՋ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒԻԼ ՏԻՐԱՄՕՐ ՀԵՏ ՏԻՐՈՋ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒԻԼ ՏԻՐԱՄՕՐ ՀԵՏ ՏԻՐՈՋ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒԻԼ ՏԻՐԱՄՕՐ ՀԵՏ ՏԻՐՈՋ 
ՀԵՏ ԸԼԼԱԼՈՒ ՀԱՀԵՏ ԸԼԼԱԼՈՒ ՀԱՀԵՏ ԸԼԼԱԼՈՒ ՀԱՀԵՏ ԸԼԼԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՅԱՒԻՏԵԱՆՄԱՐ ՅԱՒԻՏԵԱՆՄԱՐ ՅԱՒԻՏԵԱՆՄԱՐ ՅԱՒԻՏԵԱՆ    104104104104    

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐՇՆՈՐՀԱՒՈՐՇՆՈՐՀԱՒՈՐՇՆՈՐՀԱՒՈՐ    ՆՈՐՆՈՐՆՈՐՆՈՐ    ՏԱՐԻՏԱՐԻՏԱՐԻՏԱՐԻ    111111111111    

ՆՈՒԷՐԻՆՆՈՒԷՐԻՆՆՈՒԷՐԻՆՆՈՒԷՐԻՆ    ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆԸՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆԸՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆԸՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆԸ    114114114114    

ՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ    117117117117    

ՄԱՐԴՈՒՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹԻՒՆԸՄԱՐԴՈՒՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹԻՒՆԸՄԱՐԴՈՒՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹԻՒՆԸՄԱՐԴՈՒՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹԻՒՆԸ    124124124124    

Ի՞ՆՉ Է ԵԿԵՂԵՑԻՆԻ՞ՆՉ Է ԵԿԵՂԵՑԻՆԻ՞ՆՉ Է ԵԿԵՂԵՑԻՆԻ՞ՆՉ Է ԵԿԵՂԵՑԻՆ    129129129129    

ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԱԾ, ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԱԾ ԵՒ ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԱԾ, ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԱԾ ԵՒ ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԱԾ, ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԱԾ ԵՒ ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԱԾ, ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԱԾ ԵՒ 
ՍՐԲՈՒԱԾ՝ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋՍՐԲՈՒԱԾ՝ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋՍՐԲՈՒԱԾ՝ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋՍՐԲՈՒԱԾ՝ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ    133133133133    

ՊԱՐՏԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆՊԱՐՏԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆՊԱՐՏԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆՊԱՐՏԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ    ՁԱՅՆԸՁԱՅՆԸՁԱՅՆԸՁԱՅՆԸ    140140140140    

ՈՒՐԱԽ ԼԵՐ, ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻՈՒՐԱԽ ԼԵՐ, ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻՈՒՐԱԽ ԼԵՐ, ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻՈՒՐԱԽ ԼԵՐ, ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻ    143143143143    

ՏՕՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻՏՕՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻՏՕՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻՏՕՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ    148148148148    

ԱԶԳԻՆ ՏՈՒՆԸ ՇԻՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐԱԶԳԻՆ ՏՈՒՆԸ ՇԻՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐԱԶԳԻՆ ՏՈՒՆԸ ՇԻՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐԱԶԳԻՆ ՏՈՒՆԸ ՇԻՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ    153153153153    

ԼՈՅՍ ԵՒ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆԼՈՅՍ ԵՒ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆԼՈՅՍ ԵՒ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆԼՈՅՍ ԵՒ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ    158158158158    

ԶԱՍՏՈՒԱԾ ՏԵՍՆԵԼԶԱՍՏՈՒԱԾ ՏԵՍՆԵԼԶԱՍՏՈՒԱԾ ՏԵՍՆԵԼԶԱՍՏՈՒԱԾ ՏԵՍՆԵԼ    162162162162    

ՇԱՌԱՒԻՂԸ ԼՈՅՍԻՆ ՈՒ ՇՈՒՆՉԻՆՇԱՌԱՒԻՂԸ ԼՈՅՍԻՆ ՈՒ ՇՈՒՆՉԻՆՇԱՌԱՒԻՂԸ ԼՈՅՍԻՆ ՈՒ ՇՈՒՆՉԻՆՇԱՌԱՒԻՂԸ ԼՈՅՍԻՆ ՈՒ ՇՈՒՆՉԻՆ    166166166166    

ԱՆԾԱՆՕԹ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻՆԱՆԾԱՆՕԹ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻՆԱՆԾԱՆՕԹ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻՆԱՆԾԱՆՕԹ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻՆ    170170170170    

ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ    177177177177    

ՍԷՍԷՍԷՍԷ՜՜՜՜ՐԸՐԸՐԸՐԸ    183183183183    

ԼՈՅՍ ԱՇԽԱՐՀԻՆԼՈՅՍ ԱՇԽԱՐՀԻՆԼՈՅՍ ԱՇԽԱՐՀԻՆԼՈՅՍ ԱՇԽԱՐՀԻՆ    188188188188    

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՐԷՊԺԱՄԱՆԱԿԱՎՐԷՊԺԱՄԱՆԱԿԱՎՐԷՊԺԱՄԱՆԱԿԱՎՐԷՊ    ԲԱՆԵ՞ՐԲԱՆԵ՞ՐԲԱՆԵ՞ՐԲԱՆԵ՞Ր    195195195195    

ՔԱՌԱՍՆՕՐԵԱՔԱՌԱՍՆՕՐԵԱՔԱՌԱՍՆՕՐԵԱՔԱՌԱՍՆՕՐԵԱՅՅՅՅ    ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆ    201201201201    
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ԱՀԱ ԹԱԳԱՒՈՐԴ ՔԵԶԻ ԿՈՒ ԳԱՅԱՀԱ ԹԱԳԱՒՈՐԴ ՔԵԶԻ ԿՈՒ ԳԱՅԱՀԱ ԹԱԳԱՒՈՐԴ ՔԵԶԻ ԿՈՒ ԳԱՅԱՀԱ ԹԱԳԱՒՈՐԴ ՔԵԶԻ ԿՈՒ ԳԱՅ    206206206206    

ՕՐՀՆԵԱԼ ԵԿԵԱԼԴ ԱՆՈՒԱՄԲ ՏԵԱՌՆՕՐՀՆԵԱԼ ԵԿԵԱԼԴ ԱՆՈՒԱՄԲ ՏԵԱՌՆՕՐՀՆԵԱԼ ԵԿԵԱԼԴ ԱՆՈՒԱՄԲ ՏԵԱՌՆՕՐՀՆԵԱԼ ԵԿԵԱԼԴ ԱՆՈՒԱՄԲ ՏԵԱՌՆ    213213213213    

Ի՞ՆՉ ԲԱՆԵՐՈՎ ԿՐՆԱՅ ՊԱՐԾԵՆԱԼ Ի՞ՆՉ ԲԱՆԵՐՈՎ ԿՐՆԱՅ ՊԱՐԾԵՆԱԼ Ի՞ՆՉ ԲԱՆԵՐՈՎ ԿՐՆԱՅ ՊԱՐԾԵՆԱԼ Ի՞ՆՉ ԲԱՆԵՐՈՎ ԿՐՆԱՅ ՊԱՐԾԵՆԱԼ 
ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆ    220220220220    

ԳԻՒՏԳԻՒՏԳԻՒՏԳԻՒՏ    ԽԱՉԻԽԱՉԻԽԱՉԻԽԱՉԻ    229229229229    

ՅԱՐՈՒԹԵԱՄԲ՝ ՅԱՐՈՒՑԵԱԼԻՆ ՀԱՄԱՐՅԱՐՈՒԹԵԱՄԲ՝ ՅԱՐՈՒՑԵԱԼԻՆ ՀԱՄԱՐՅԱՐՈՒԹԵԱՄԲ՝ ՅԱՐՈՒՑԵԱԼԻՆ ՀԱՄԱՐՅԱՐՈՒԹԵԱՄԲ՝ ՅԱՐՈՒՑԵԱԼԻՆ ՀԱՄԱՐ    233233233233    

ԱՆԹԱՂԵԼԻՆԱՆԹԱՂԵԼԻՆԱՆԹԱՂԵԼԻՆԱՆԹԱՂԵԼԻՆ®®®®    240240240240    

ՍՈՒՐԲԵՐ ԵՒ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆՍՈՒՐԲԵՐ ԵՒ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆՍՈՒՐԲԵՐ ԵՒ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆՍՈՒՐԲԵՐ ԵՒ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ    243243243243    

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՂԵՂԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԵՏԸՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՂԵՂԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԵՏԸՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՂԵՂԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԵՏԸՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՂԵՂԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԵՏԸ    248248248248    

ԱԱԱԱՇԽԱՐՀ ՆՈՒԱՃՈՂ ՎԿԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇԽԱՐՀ ՆՈՒԱՃՈՂ ՎԿԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇԽԱՐՀ ՆՈՒԱՃՈՂ ՎԿԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇԽԱՐՀ ՆՈՒԱՃՈՂ ՎԿԱՅՈՒԹԵԱՆ 
ՁԱՅՆԸՁԱՅՆԸՁԱՅՆԸՁԱՅՆԸ    256256256256    

ՀՈԳԵՒՈՐ ՏԱՊԱՆԸ` Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՀՈԳԵՒՈՐ ՏԱՊԱՆԸ` Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՀՈԳԵՒՈՐ ՏԱՊԱՆԸ` Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՀՈԳԵՒՈՐ ՏԱՊԱՆԸ` Ս. ԳՐԻԳՈՐ 
ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ    263263263263    

ՔԱՀԱՆԱՅՔԱՀԱՆԱՅՔԱՀԱՆԱՅՔԱՀԱՆԱՅ    ՔՐԻՍՏՈՍԻՔՐԻՍՏՈՍԻՔՐԻՍՏՈՍԻՔՐԻՍՏՈՍԻ    271271271271    

ԴՈՒՆ՝ ՔԱԴՈՒՆ՝ ՔԱԴՈՒՆ՝ ՔԱԴՈՒՆ՝ ՔԱՀԱՀԱՀԱՀԱՆԱՅ ՀՐԵՇՆԱՅ ՀՐԵՇՆԱՅ ՀՐԵՇՆԱՅ ՀՐԵՇՏԱԿ ԱՍՏՈՒԾՈՅՏԱԿ ԱՍՏՈՒԾՈՅՏԱԿ ԱՍՏՈՒԾՈՅՏԱԿ ԱՍՏՈՒԾՈՅ    279279279279    

ՊԱՏՐԱՍՏ` ԼՍԵԼՈՒ ՏԻՐՈՋ ԿՈՉԸՊԱՏՐԱՍՏ` ԼՍԵԼՈՒ ՏԻՐՈՋ ԿՈՉԸՊԱՏՐԱՍՏ` ԼՍԵԼՈՒ ՏԻՐՈՋ ԿՈՉԸՊԱՏՐԱՍՏ` ԼՍԵԼՈՒ ՏԻՐՈՋ ԿՈՉԸ    286286286286    

ԿՈՉՈՒՄԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՊՐԻԼԿՈՉՈՒՄԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՊՐԻԼԿՈՉՈՒՄԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՊՐԻԼԿՈՉՈՒՄԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՊՐԻԼ    292292292292    

ԿԱՊՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՏՈՒՆԻՆԿԱՊՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՏՈՒՆԻՆԿԱՊՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՏՈՒՆԻՆԿԱՊՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՏՈՒՆԻՆ    299299299299    

ԳԻՏՆԱԼ ԵՒ ԳՈՐԾԵԼԳԻՏՆԱԼ ԵՒ ԳՈՐԾԵԼԳԻՏՆԱԼ ԵՒ ԳՈՐԾԵԼԳԻՏՆԱԼ ԵՒ ԳՈՐԾԵԼ    308308308308    

ՁԱՅՆ ԱՐԹՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՁԱՅՆ ԱՐԹՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՁԱՅՆ ԱՐԹՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՁԱՅՆ ԱՐԹՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ 
ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՀԵՏԱՊՆԴՄԱՆԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՀԵՏԱՊՆԴՄԱՆԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՀԵՏԱՊՆԴՄԱՆԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՀԵՏԱՊՆԴՄԱՆ    312312312312    

ՊԱՅՔԱՐԻ ԿՈՉ՝ ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԿՈՉ՝ ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԿՈՉ՝ ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԿՈՉ՝ ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ 
ՅԵՏՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆՅԵՏՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆՅԵՏՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆՅԵՏՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆ    317317317317    
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ԶՈՀՈՂՈՒԹԻՒՆ՝ԶՈՀՈՂՈՒԹԻՒՆ՝ԶՈՀՈՂՈՒԹԻՒՆ՝ԶՈՀՈՂՈՒԹԻՒՆ՝    ՀԵՐՈՍՈՒԹԻՒՆՀԵՐՈՍՈՒԹԻՒՆՀԵՐՈՍՈՒԹԻՒՆՀԵՐՈՍՈՒԹԻՒՆ    324324324324    

ՏԵՍԻԼՔ ՈՏԵՍԻԼՔ ՈՏԵՍԻԼՔ ՈՏԵՍԻԼՔ Ո´́́́ՉՉՉՉ    ԵՂԵՌՆԻ, ԱՅԼԵՂԵՌՆԻ, ԱՅԼԵՂԵՌՆԻ, ԱՅԼԵՂԵՌՆԻ, ԱՅԼ    ԿԵԱՆՔԻԿԵԱՆՔԻԿԵԱՆՔԻԿԵԱՆՔԻ    328328328328    

ՊԱՅՔԱՐԻ ԵՐԳՊԱՅՔԱՐԻ ԵՐԳՊԱՅՔԱՐԻ ԵՐԳՊԱՅՔԱՐԻ ԵՐԳ    332332332332    

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ    338338338338    

ԿԵԱՆՔԸ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՄԲ Է ԿԵԱՆՔԿԵԱՆՔԸ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՄԲ Է ԿԵԱՆՔԿԵԱՆՔԸ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՄԲ Է ԿԵԱՆՔԿԵԱՆՔԸ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՄԲ Է ԿԵԱՆՔ    341341341341    
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